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  غزةيدعو العرب إلى استراتيجية تزاوج بين المقاومة والسياسة وكسر حصار مشعل  .1

خالـد  " حمـاس "رئيس المكتب السياسي لحركـة       أن   دمشق من   23/1/2010فلسطين،  صحيفة  ذكرت  
آذار المقبل في ليبيا، بوضع ملف إعمار غـزة  /مشعل، طالب القمة العربية المقبلة التي ستنعقد في مارس  

إذا ظلت المصالحة حتى موعـد القمـة        "وكسر الحصار على أجندتها، إلى جانب المصالحة الفلسطينية،         
  ".ى الحل مع أنها أيسر من ذلك بكثيرعصية عل

إستراتيجية فلسطينية عربية مـشتركة تـزاوج بـين         "ودعا مشعل قادة األمتين العربية واإلسالمية لرسم        
إن عدو تركيا وإيران والعرب واإلنسانية هو       " :، وقال "إسرائيل"المقاومة والسياسة لمحاربة العدو الوحيد      

في صف عربي مسلم موحد، وهكذا نحفظ األمـن القـومي العربـي             الكيان اإلسرائيلي، لنحارب عدونا     
  ". ونحفظ حدودنا

، أمس بالعاصمة السورية، دمشق، بمناسبة مرور عـام         "حماس"جاء ذلك خالل مؤتمر جماهيري نظمته       
، وذلك بحضور عدد    "صمود وانتصار .. غزة"على الحرب العدوانية اإلسرائيلية على قطاع غزة، بعنوان         

  . ئل المقاومة الفلسطينية، وشخصيات سياسية واعتباريةمن قادة فصا
لن تتراجع عن خيار المقاومة مهما طال الزمن، ولن تتخلـى عـن             "وجدد مشعل تأكيده على أن الحركة       

اإلغراء وفتح األبواب والقنوات والوفـود      "، مشدداً على أن     "مسؤولياتها السياسية تجاه الشعب الفلسطيني    
  ".فال شيء يغرينا إال تحرير القدس وإنجاز حق العودة"، "دع حماسمن الشرق والغرب لن تخ

ـ     من الخطر المحدق بالمدينـة المقدسـة ومـسجدها المبـارك،           " حماس"وحذر رئيس المكتب السياسي ل
إن القدس اليوم في خطر أعظم مما كان عليه سابقاً، وأخشى أن يفاجأ العالمان اإلسالمي والعربي                :"وقال

  ".مقدمة لمؤامرة إسرائيلية"، مشيراً إلى الحفريات التي تحيط به والتي تشكل "صى قريباًبهدم المسجد األق
إننا نقـول أمـام طبـول الحـرب         :"وبخصوص التهديدات اإلسرائيلية بشن عدوان جديد على غزة، قال        

ركـة  اإلسرائيلية الجديدة للضمير اإلنساني إن معركة األمة اإلسالمية مع االحتالل اإلسرائيلي هـي مع             
الخير ضد الشر والعدل ضد الظلم والحق ضد الباطل والحرية ضد االحتالل، وإن التواطـؤ مـن قبـل                   

  ". البعض على غزة والتحريض عليها خيار ذليل وفاشل وال يبقى منه إال العار
عام كامل مضى على العدوان على غزة، وما زالت جريحة وبيوتها مهدمة ومعابرها مغلقـة،               " :وأضاف

إليها اليوم جدار فوالذي، إن مسؤولية األمة إذا كانت تعتبر غزة جزءاً من العروبة واإلسالم               بل يضاف   
يا سادة غزة تحتاج من أمتها إلى إعمار وكسر حصار وليس           : أن تبادر إلى إعمارها، وأقول بكل وضوح      

  ".إلى بناء جدار
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المسلمين، مشيراً إلـى الحملـة       يوسف القرضاوي رئيس االتحاد العالمي لعلماء        .دوأشاد مشعل بالشيخ    
ضده، بعد إدانته للجدار الفوالذي الذي تبنيه مصر على         " فتح"اإلعالمية التي شنتها سلطة رام اهللا وحركة        

  ". ال تبال يا شيخنا بهم فأنت محترم عند كل المحترمين أما غيرهم فال نبالي بهم:"حدودها مع غزة، وقال
 :، وقال "تبادل األسرى "بتعطيل صفقة   " بنيامين نتنياهو "يلي برئاسة   واتهم مشعل حكومة االحتالل اإلسرائ    

من " أولمرت"إن الذي عطل صفقة التبادل هو التالعب اإلسرائيلي، ونتنياهو يحاول أن يجرب ما جربه               "
  ". جلعاد شاليط لن يرى النور إال بتحرير أسرانا وأسيراتنا"قبله، وإن الجندي األسير في غزة 

راك السياسي الجاري حالياً، وزيارات المبعوث األميركي لعملية التسوية إلى المنطقة           ووصف مشعل الح  
أريحوا أنفسكم، إن إدارة أوباما لم تعطكـم ضـمانات بـوش            :"، وقال "مجرد خديعة "بأنه  " جورج ميتشل "

  ."لشارون قبل خمس سنوات، وأمريكا اليوم محبطة، وأي محبط لن يستطيع أن يصنع لنا نصراً أو حالً
في خطر أكبر من    "على أن مدينة القدس المحتلة      نبه  مشعل   أن   22/1/2010نت،  .الجزيرةوأضاف موقع   

أخـشى أن يفاجـأ العـالم       "وقال  " ذي قبل بسبب التهويد والحفريات اإلسرائيلية وهدم المنازل والتهجير        
  ".العربي واإلسالمي بهدم المسجد األقصى قريبا

التي قال عنهـا    "  فرضت علينا فسنقاتل بضراوة حتى نهزم إسرائيل       ال ننشد الحرب، ولكن إذا    "وأضاف  
  ".متفوقة في السالح والتدمير لكنها عاجزة عن تحقيق االنتصار"إنها 

لن تتراجع عن حقوق شعبها وثوابتها الوطنية، وستظل ترفض االحـتالل وتـرفض             "وأوضح أن حماس    
  ".اء المقاومة وتطويرها والتمسك بأهداف الشعباالعتراف بشرعية الكيان الصهيوني وتعطي األولوية لبن

فرضت على الشعب وال بد أن تكون سلطة صالحة ال فاسـدة، وسـلطة              "واعتبر أن السلطة الفلسطينية     
  ".تحمي الشعب وليس إسرائيل، وتكون مع المقاومة ال أن تكون خنجرا في ظهرها

، وقال عن منظمة التحرير     "واقف حماس لن تغير من م   "وأشار إلى أن المؤامرات والضغوط واإلغراءات       
تدع المنظمة تحشر في الزوايا المظلمة وتستعمل عند الحاجـة، بـل ستـسعى      "الفلسطينية إن حركته لن     

  ".لتصبح المنظمة مرجعية حقيقية لكل الشعب الفلسطيني
  

  الخالفات الفلسطينية األمريكية ال زالت قائمة: عريقات عقب لقاء عباس وميتشيل .2
أعلنت السلطة الفلسطينية أمس عقب لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع            : منتصر حمدان  - رام اهللا 

المبعوث األميركي لعملية السالم جورج ميتشل عن استمرار الخالفات بين الجانبين حول سبل اسـتئناف               
  .المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية

حافيين في ختام لقاء الذي جمع عباس مع أعلن رئيس دائرة شؤون المفاوضات صائب عريقات للصو
ميتشل في رام اهللا، أن عباس طلب من ميتشل أن تعمل اإلدارة األمريكية مع نتنياهو إلسقاط شروطه، 

المتمثلة في " اإلسرائيلية"وأوضح عريقات أن اإلجراءات . إذا أرادت استئناف المفاوضات بسرعة
وأشار إلى . الءات هي التي تعطل الجهود األمريكيةاستمرار االستيطان وتحويل المفاوضات إلى إم

وجود توافق فلسطيني  أمريكي بخصوص استئناف المفاوضات فوراً، لكن هناك تبايناً حول آليات تنفيذ 
  .ذلك، حيث يطالب الجانب الفلسطيني بالعمل على إسقاط شروط نتنياهو، وهذا ما تعارضه واشنطن

يسها عباس إلى ضغوط أمريكية الستئناف المفاوضات، مشيراً وألمح عريقات إلى تعرض السلطة ورئ
ال توجد "وقال ". الجانب األمريكي يريد استئناف المفاوضات اآلن ومن دون وقف تام لالستيطان"إلى أن 

التي تعرقل استئناف المفاوضات وتضع شروطاً " إسرائيل"مشكلة مع اإلدارة األمريكية إنما المشكلة مع 
  ".اكل يوم لعرقلته

وقال عريقات ما يمنع استئناف المفاوضات هي الشروط التي يضعها نتنياهو، بإصراره على استمرار 
االستيطان واستثناء القدس، وإصراره أيضاً على عدم استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت 

هو عن غور إعالن نتنيا"وأضاف . عندها، وإصراره على الحصول على نتائج المفاوضات قبل أن تبدأ
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من الضفة، والكتل االستيطانية تشكل بنظرهم من % 28، أي "اإلسرائيلية"األردن منطقة تحت السيطرة 
، "إسرائيل"، وعدم التفاوض على القدس، كذلك دولة منزوعة السالح، واالعتراف بيهودية %14 إلى 12

  ".هذه هي الشروط التي أخرجت قطار أوباما عن مساره
" اإلسرائيلية"اس أثار مجموعة من القضايا مع ميتشل، على رأسها اإلجراءات وكشف عريقات أن عب

األخيرة في القدس والضفة من هدم للبيوت وتهجير للسكان، وإقامة جامعة في مستوطنة اريئيل، 
وأكد عريقات أن . والتصريحات التي سبقت زيارة ميتشل حول غور األردن والمنطقة الغربية من الضفة

عباس التزام اوباما التام ببذل الجهود الستئناف المفاوضات وصوالً إلى إقامة الدولة ميتشل أكد ل
وأكد أن عباس تحدث عن وجوب تمكين مؤسسات األمم المتحدة ومكتب مبعوث . الفلسطينية المستقلة

وعود وأشار إلى تلقي . اللجنة الرباعية من إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، وإدخال احتياجات القطاع
  .من ميتشل بهذا الخصوص

إن جولة ميتشل األخيرة في " فرانس برس "ـبدوره قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ل
. رغم أهميتها لم تحدث اختراقاً وال يوجد حتى هذه اللحظة اتفاق على استئناف المفاوضات"المنطقة 

  ".قبل أن يغادر المنطقة وسيبلغنا بنتائج اللقاء) ليوما(سيلتقي نتنياهو مرة أخرى "وأعلن أن ميتشل 
  23/1/2010الخليج، 

  
  مفاوضات إال بعد وقف االستيطان بشكل كامل ال: شعثنبيل  .3

ة أفصح عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومفوض العالقات الدولي:  فهيم الحامد-جدة
السبب الرئيس لتعثر مفاوضات السالم بين الفلسطينيين ، أن "عكاظ"في السلطة الدكتور نبيل شعث لـ

واإلسرائيليين، يرجع إلى مماطلة الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، خاصة حكومة بنيامين نتنياهو 
 .المتطرفة، وعدم استجابتها الستحقاقات السالم وضربها عرض الحائط لقرارات الشرعية الدولية

لت متمسكة بموقفها إزاء عدم استئناف المفاوضات الفلسطينية وقال إن السلطة الفلسطينية مازا
اإلسرائيلية، إال بعد وقف االستيطان بشكل كامل، فضال عن استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت 

وأفاد أن رام اهللا ترغب أن تعاود المفاوضات بشكل جاد وشامل، وتؤدي في نهايتها إلى إنشاء  .عندها
 .ستقلة وعاصمتها القدس الشرقيةدولة فلسطينية م

وحول نتائج مباحثاته التي أجراها مع المبعوث السويسري لشؤون الشرق األوسط جان دانيال روخ قال 
إنه ناقش معه التحضيرات الجارية، لعقد اجتماع في جنيف قريبا لمناقشة وسائل تطبيق وتفعيل القانون 

فها البلد المضيف للوكالة الدولية للصليب األحمر الدولي اإلنساني، مؤكدا أهمية دور سويسرا بوص
 .ومجلس حقوق اإلنسان

  23/1/2010عكاظ، 
  

  أمن الضفة يعتدي على النائب أبو جحيشة وعائلته .4
اعتدت األجهزة األمنية في محافظة الخليل على النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغييـر               : الخليل

 جحيشة بعد اعتراض سيارته وهو فـي طريقـه ألداء صـالة             واإلصالح عن محافظة الخليل محمد أبو     
  .الجمعة

أن , أمـس , نسخة عنه " فلسطين"وأوضح النواب اإلسالميون في الضفة الغربية في بيان صحفي وصلت           
سيارة كان يستقلها النائب أبو    , اعترضت ظهر أمس  , قوة أمنية مؤلفة من أمن وطني وأمن وقائي وشرطة        

  .قبة بيته منذ أيام واحتجزته وعائلته ومنعتهم من أداء صالة الجمعةجحيشة بعد أن قامت بمرا
وأشارت إلى أن تلك القوة اعتدت على النائب وزوجته وأبنائه بالسب والشتائم بكلمـات نابيـة وقامـت                  

  .بتسجيل وتصوير ما حدث، وتعدي ذلك بإطالق النار في الهواء
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وهو أمر ال   , تعدياً فاق كل الحدود   "عادين ذلك   , و جحيشة على النائب أب  " االعتداء السافر "واستنكر النواب   
لوقف "وطالب النواب المؤسسات الحقوقية بضرورة التحرك        ".يمكن السكوت عنه بأي حال من األحوال      

مؤكدين على أن حرية النواب والمواطنين هي خطوط حمراء ال يمكن المـساس بهـا أو                , "هذه المهزلة 
  .شكالالتعدي عليها بأي شكل من األ

  23/1/2010صحيفة فلسطين،  
  

   ويدعوه لحماية مشروع السالماألوروبي الدور السياسي لالتحاد أهميةفياض يؤكد  .5
 رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض على اهمية الدور الـسياسي لالتحـاد             أكد :اشرف الهور  -غزة  

 والمنظمات الدولية   أوروباسطين في   االوروبي في عملية السالم، خالل افتتاحه الجمعة مؤتمرا لسفراء فل         
  .في العاصمة االسبانية مدريد
 المؤتمر بتدخل االتحاد االوروبي لوقف عمليات االستيطان االسرائيلي في          أماموطالب فياض في كلمة له      

  .'تهدد مجمل عملية السالم في المنطقة'الضفة الغربية، الذي اكد انها 
، وخصوصا في ما يتعلق بمتابعة البيـان االوروبـي          األوروبيد  واكد على اهمية الدور السياسي لالتحا     

الماضي، الذي اشتمل على العناصر االساسـية التـي تؤكـد علـى             ) ديسمبر(الصادر في كانون االول     
ضرورة الزام اسرائيل بقواعد القانون الدولي كقوة احتالل، وكذلك في مواجهـة الخطـوات االحتالليـة                

  .االحادية
التـدخل الـسريع    'دعا فياض المجتمع الدولي لـ      ' وفا'ي نقلتها وكالة االنباء الفلسطينية      وخالل الكلمة الت  

وشدد على ضرورة ان ينتج مشروع السالم قيام دولة فلسطينية مستقلة متواصلة            . 'لحماية مشروع السالم  
  .جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية

  23/1/2010القدس العربي، 
 

   الرسمي للرئيس محمود عباس الموقع اإلليكترونيانطالق .6
 إنطلق اليوم الموقع اإلليكتروني الرسمي الخاص بالسيد الرئيس محمود عباس، والذي يضم مواد :رام اهللا

إعالمية وسياسية وتأريخية وتوثيقية هامة، ويحتوي الموقع على السيرة الذاتية للسيد الرئيس ومحطات 
 هام من خطاباته ومواقفه وإنشطتة الداخلية والخارجية هامة في حياته بروايته، وكذلك يحتوي على عدد

 .وإستقباالته وزياراته الخارجية، وكتبه ومؤلفاته وعدد كبير من الصور
الالفت في الموقع الرئاسي، التوثيق المرئي ألنشطة وزيارات ولقاءات السيد الرئيس، مما يفتح المجال 

المهتمين وعامة الناس لإلطالع واإلستفادة المهنية الدقيقة واسعاً أمام الباحثين واإلعالميين والصحافيين و
 .والوافية

ويقول القائمون على الموقع الرئاسي، أن الموقع يعكس المصداقية والشفافية المعروفة عن الرئيس 
 www.president.ps .والجميع مرحب به في زيارة الموقع. عباس

 23/1/2010القدس، فلسطين، 
 

   من انتصارها في معركة الفرقان صارت أقوى من ذي قبلبعد عامحماس : الحية .7
 حماس نظمته    في خليل الحية . قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس د       :رائد خلف اهللا   - خان يونس 

عالقة أخوة وشـراكة،    "بمحافظة خان يونس، أمس، إن عالقة الحركة مع العرب عامة، ومصر خاصة             
  ".وال تقبل المساومة أو التخريب مطلقاً

، وتحميها عوامل عدة كالدين والعروبة، وأن ما بين الشعب          "إستراتيجية"وأكد الحية أن العالقة مع مصر       
، رافضا بشدة حدوث ما يمكـن أن        "عالقة ود خالية من األحقاد والكراهية     "الفلسطيني ونظيره المصري    
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رطي مـصري وإصـابة     وأبدى أسفه ألحداث رفح الحدودية التي أدت إلى مصرع ش          .يمس هذه العالقة  
عدد من الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة المحافظة على حسن الجوار وحفظ كل مـن أمنـي مـصر                  

  .وفلسطين
أقـوى  "من جهة أخرى، أشار الحية إلى أن الحركة بعد عام من انتصارها في معركة الفرقان قد صارت  

تحاما مـع مختلـف فئـات الـشعب         قد تعاظمت وازدادت ال   "، وأن قوة المقاومة الفلسطينية      "من ذي قبل  
   ."الفلسطيني

وحول المصالحة الفلسطينية، أكد الحية على عدم تراجع حركته عنها كخيار استراتيجي، رغـم علمهـا                
، مشيراً في الوقت ذاته     "الفيتو األمريكي والصهيوني عليها ألنهم ال يريدون لنا الوحدة وال المصالحة          "بـ

 وفق برنامج وطني متفق عليه يـضمن حـق المقاومـة للـشعب              إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل     
  .الفلسطيني، ويبني مؤسساته الوطنية ويحفظ حقوقه

23/1/2010صحيفة فلسطين،   
 

  قوى اليسار تسعى لتشكيل مرجعية موحدة لمواجهة أي عدوان جديد : رباح .8
إن قوى اليسار تجري    " :احقال القيادي في الجبهة الديمقراطية رمزي رب       :فاطمة الزهراء العويني   - غزة

اتصاالت فيما بينها ومع القوى الفلسطينية األخرى لتشكيل جبهة موحدة للمقاومة، واالتفاق على آليـات               
  ". على شن عدوان جديد على قطاع غزة"إسرائيل"لتجنب شعبنا خسائر غير مبررة في حال إقدام 

ـ     ت حالياً مع حركة الجهـاد اإلسـالمي،        أن قوى اليسار تجري محادثا    " فلسطين"وذكر رباح في حديث ل
إذا كان هناك انقسام سياسي،     " :وقال ".حماس"فيما ستجري الحقاً محادثات مع حركة المقاومة اإلسالمية         

لكن على األقل يجب أن نتالقى في القضايا الوطنية الكبرى، خاصة في ميدان المواجهة مع االحـتالل،                 
  أو بالحصار الخانق على قطاع غـزة بموقـف فلـسطيني             ومواجهة تصعيده سواء بالعدوان العسكري    

هذه قضية تهم الكل الفلسطيني شعباً وفصائل، فال بد من تطـوير أشـكال التنـسيق                : "وَأضاف ".موحد
والتالقي بين كل القوى، وفي هذا اإلطار الجبهة الديمقراطية وقوى ديمقراطية أخرى تبذل جهوداً في هذا                

  ".اإلطار
ونحـن لـن    (..) صاالت مع جميع الفصائل بما فيها الجهاد اإلسالمي وحماس وفتح           سنجري ات : "وتابع

  ".ننسق مع الحكومة في غزة بهذا الخصوص بل اتصالنا فقط مع اإلخوة في حماس
التنسيق في مثل هذا الموضوع يتم مع الفصائل والقوى الموجـودة فـي الميـدان أمـا                 " :ومضى يقول 

حن نعتبر أنها ليس لها عالقة بعمل األذرع العـسكرية التـي تتبـع              الحكومات والمؤسسات الحكومية فن   
 تتفق فيما بينهـا     أنللفصائل والقوى الفلسطينية مباشرة وأمرها متروك لهذه القوى والفصائل التي عليها            

  ".على كيفية الدفاع عن شعبها بما يضمن المصلحة الفلسطينية
23/1/2010صحيفة فلسطين،   

  
  ة االنتخابات من الورقة المصرية لوقعت حماس عليها فورالو تمت إزال: أبو عين .9

وجود أي معلومات دقيقة حول ما " فتح"نفى مصدر قيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني : رام اهللا
المقبل ) فبراير(أشيع عن أن مؤتمرا فلسطينيا للمصالحة تشارك فيه جميع الفصائل سيعقد مطلع شباط 

 وسورية واألردن والكويت وليبيا، وأكد أن المطلوب قبل أي مؤتمر احتفالي من بحضور السعودية وقطر
  .على الورقة المصرية أوال" حماس"هذا النوع هو أن توقع 

زياد أبو عين في تصريحات " فتح"وحذر عضو اللجنة المركزية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
وعدم التوقيع " عملية التسويف"ي ما أسماه بـ ف" حماس"من خطورة استمرار " قدس برس"خاصة لـ 

نحن نعرف أن الورقة المصرية للمصالحة الوطنية الفلسطينية لم تعدورقة : "على الورقة المصرية، وقال
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خاصة بالمصريين وال بالفلسطينيين وحدهم وإنما هي اآلن ورقة عربية بالكامل، وال يوجد تناقض بين 
 العربية التي تدعم الجهد المصري، وبالتالي التسويف في الوقت مواقف مصر ومواقف غالبية الدول

أن توقع على المصالحة أوال " حماس"ال يخدم المشروع الوطني الفلسطيني، وعلى " حماس"الذي تمارسه 
  ".فتح"قبل الحديث عن أي لقاءات ثنائية مع 

نعتقد " فتح"نحن في : "، وقالتتهرب من المصالحة" حماس"تشعر بأن " فتح"وأشار أبو عين إلى أن حركة 
تتهرب من المصالحة وتبحث عن أي مبررات تهربا من استحقاقات المصالحة التي رعتها " حماس"أن 

المجموعة العربية، ولذلك فالشرط األساسي ألي لقاءات هو التوقيع قبل االحتفال، الذي بالمناسبة كان 
 وخالد مشعل وعدد من الزعماء العرب وقادة مقررا أن تحتضنه القاهرة ويحضره الرئيس محمود عباس

التوقيع وتهربت من المصالحة خشية مواجهة " حماس"بعض الدول األوروبية، لكن عندما رفضت 
االستحقاق الدستوري االنتخابي تأجل كل شيء، وأعتقد أنه لو تمت إزالة االنتخابات من الورقة لوقعت 

  .، حسب قوله"الورقة فورا" حماس"
على الورقة المصرية، "حماس" لن يكون إال بعد توقيع ةأي مؤتمر للمصالحة الفلسطيني" عينوأضاف أبو 

وعموما نحن لم يصلنا شيء من أي جهة، . فهي انجاز مهم أم بعد سنتين من الحوار، وهي ورقة عربية
، على حد "ونعرف أن الموقف السعودي موقف رصين وهادئ، وال تناقض بينه وبين الموقف المصري

   . عبيرهت
  22/1/2010 قدس برس، 

  
  حماس تسعى جاهدةً لتحقيق المصالحة وفق الرؤية الفلسطينية : البردويل .10

، "حمـاس " صالح البردويل القيادي في حركة المقاومة اإلسـالمية          .دأكد   :رضوان أبو جاموس   -غزة  
شكل حثيث إلنجـاح    ، في مسجد أبو سليم بدير البلح أن حركته تسعى ب          "حماس"خالل لقاء سياسي نظمته     

الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء حالة االنقسام، شريطة أن تتم وفق الرؤية الفلـسطينية               
  .الداعمة للمقاومة والمحافظة على الثوابت الوطنية

23/1/2010صحيفة فلسطين،   
     

  أية مصالحة فلسطينية ال بد أن تمر عبر القاهرة: األحمد .11
أية مصالحة "بر رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام األحمد، أن اعت): وكاالت(

 من "أحداً لن يتجرأ ويطلب علناً بنقل هذا الملف"، مشدداً على أن "فلسطينية ال بد أن تمر عبر القاهرة
  . مصر
 تعكر على الرعاية تدخالت إقليمية حاولت أن تعكر أجواء الحوار الفلسطيني، وأن" إلى وجود وأشار

في صالح الشعب الفلسطيني واألمة " ورقة المصالحة المصرية تصب أن، مؤكداً "المصرية للحوار
لن "وأعرب األحمد عن أسفه لعدم توقيع حماس على هذه الورقة، مشدداً على أن حركة فتح  ."العربية

  . "تقبل التوقيع على المصالحة خارج القاهرة
23/1/2010السفير،   

   
   في خدمة استقرار لبنانإالالسالح الفلسطيني لن يكون ": التحالف الفلسطينيقوى " .12

النائب قاسم هاشم وقيادة حزب  من قيادة قوى التحالف الفلسطيني في منطقة صور التقى وفد: بيروت
عضو القيادة السياسية في حركة الوفد برئاسة  اللبناني، وكان  في الجنوبكياالشتراالبعث العربي 

 وائل عصام أبو " القيادة العامة-الجبهة الشعبية " جهاد طه يرافقه عضو اللجنة المركزية في "حماس"
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 في صور جالل "االنتفاضة –فتح " بالل مرعي ومسؤولو أبو "جبهة النضال"وعضو اللجنة المركزية في 
  . محمد قدورة"الصاعقة" خالد غيث و"جبهة التحرير الفلسطينية"ص، وخوا
لن نسمح بالمساس بهذه العالقة الوطنية وسنقطع الطريق على من يريدون زعزعة ":  الوفد في بيانوقال

، "احترام مقررات طاولة الحوار اللبناني في شأن السالح الفلسطيني"، مشدداً على "هذه العالقة التاريخية
 الفلسطيني، وبحث هذا الملف من كل - هذه المسألة لن تحل إال من خالل التوافق اللبناني أن وعلى

 هذا السالح لن يكون إال في أن"، معتبراً "من زاوية أمنية فقط" هذا الملف إلىجوانبه ورفض النظر 
  ." واألمن في لبنانواالستقرارخدمة السيادة 

اعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في عودته ورفض مشاريع التوطين، الد"وثمن الوفد كل المواقف اللبنانية 
 إليها المخيمات الفلسطينية لن تقبل باحتضان من يسيئون أن"، مؤكداً "واالجتماعيةوإقرار الحقوق المدنية 

بناء الجدار "كما دان . " فلسطينإلى، وستبقى قالعاً وطنية تحمل عنوان العودة وآمنهوالى استقرار لبنان 
وصمة عار وحصار من نوع آخر ويأتي في سياق الضغوط التي تمارس على "، معتبراً أنه "فوالذيال

حرص "وأكد الوفد . "الشعب الفلسطيني ومقاومته من اجل إخضاعه لسياسة التفريط بثوابته وحقوقه
 والمبادئ الفلسطيني والمصالحة على قاعدة الحفاظ على الثوابت فصائل التحالف اليوم على إنجاح الحوار

وفي طليعتها المقاومة والقدس والالجئين وال مانع لدينا من غطاء عربي وإسالمي يكفل تنفيذ ما يتم 
  ."التوافق عليه من خالل الورقة المصرية

23/1/2010الحياة،   
 

  أبو موسى سكت دهراً ونطق كفراً: أبو العينين .13
ـ      -فـتح   " عـام حركـة      أمـين ن على كالم     العيني أبوسلطان  " حركة فتح "علّق عضو اللجنة المركزية ل

أبو موسى يتبع لسوريا وهو ال يملك حتى القرار بالنسبة للسالح الـذي             " موسى بالقول أن     أبو" االنتفاضة
أبـو  "أمس، أن   " ANB "إلىورأى في حديث    ". عدم التعويل على كالمه    "إلى، داعيا اللبنانيين    "يتكلم عنه 

يحتمي بموقع له في منطقـة ينطـا المحاذيـة للحـدود            " انه   إلى، مشيرا   "موسى سكت دهرا ونطق كفرا    
  ".السورية

23/1/2010المستقبل،   
 

  تطالب السلطة والجامعة العربية بمراجعة مسيرة المفاوضات" الجبهة الشعبية" .14
اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأن اإلدارة األمريكية ومواقفها الفعلية بالغت في استغفال : غزة

واالستخفاف بالموقف والحق الفلسطيني وفي خنوعها البتزاز االحتالل ودعمها لسياساته وجرائم العرب 
  .حربه

وتساءلت الجبهة في بيان لها عن قيمة وجدوى أية وعود أو خطابات أو مشاريع، تلوح بها إدارة الرئيس 
ل بكل أسباب القوة األمريكي باراك اوباما ومبعوثه جورج ميتشل، في الوقت الذي تمد به االحتال

العسكرية الفتاكة والحماية في المؤسسات الدولية وتشجعه على دوس القانون الدولي وشرعة حقوق 
  .اإلنسان

وطالبت الجبهة قيادة السلطة وجامعة الدول العربية بمصارحة الشعب الفلسطيني وشعوب األمة العربية 
 مسيرة المفاوضات واالتفاقات والمعاهدات وبالكف عن التهرب من مواجهة الحقائق كما هي، ومراجعة

التي قامت على أساسها بما في ذلك اتفاق أوسلو وافرازاته والمبادرة العربية وكافة أشكال العالقات 
السياسية والدبلوماسية واالقتصادية واستخالص استراتيجية وطنية وقومية بديلة تضمن وتحمي الحقوق 

عزيز مقومات الصمود الوطني القومي ومقاومة االحتالل ودحره العربية واألمن القومي وتقوم على ت
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بتحرير األراضي العربية المحتلة وضمان عودة الالجئين إلى ديارهم التي شردوا منها قسرا وإقامة 
  .1967   الدولة الفلسطينية ذات السيادة بعاصمتها القدس على كامل األراضي الفلسطينية المحتلة عام
22/1/2010قدس برس،   

  
 ميتشل سيفشل ولن ينجح في إطالق المفاوضات: مسؤول إسرائيلي .15

قلت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أمس الجمعة عن أحد الوزراء المقربين من رئيس ن: الضفة الغربية
  .الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن االحتماالت الستئناف العملية السلمية مع الجانب الفلسطيني ضئيلة

 أن تنتهي المهمة الحالية للمبعوث األمريكي ميتشل في المنطقة بالفشل، ودون أن يفلح وتوقع هذا الوزير
في إقناع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باستئناف المفاوضات حول التسوية الدائمة، وكذلك 
 بدون أن يتسلم من رئيس الوزراء ردا واضحا حول موقفه من صيغة وزيرة الخارجية هيالري كلينتون

 .حول حدود التسوية الدائمة
 23/1/2010السبيل، األردن، 

  
 تعطل إتمام صفقة تبادل األسرى..  وغياب التنسيقتراجعات نتنياهو: "يديعوت" .16

أمس أن من بين أسباب فشل إسرائيل " يديعوت أحرونوت"كشفت صحيفة :  محمد جمال-القدس المحتلة
 عدم التنسيق والتفاهمات والتراجع في اللحظة في استكمال المفاوضات حول صفقة تبادل األسرى هو

ونقلت الصحيفة عن . األخيرة بين رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو وبين مبعوثه حاجي هداس
مصادر وصفت بأنها مطلعة على المفاوضات أن الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة، جلعاد 

ن سلسلة من عدم التفاهمات واإلدارة اإلشكالية أدت إلى عدم وأ. شاليط، لن يتم إطالق سراحه قريبا
نضوج صفقة التبادل بوساطة االستخبارات األلمانية، وأن جزءا كبيرا من مسؤولية الفشل يقع على 

 .الحكومة اإلسرائيلية والمفاوضين من قبلها
 23/1/2010الشرق، قطر، 

  
   على الحدود المصرية "الجدار اإلسرائيلي" مليار شيكل كلفة 1.4: نتنياهو .17

أنه سـيعرض علـى     " بنيامين نتنياهو "أكد رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي       :وكاالت - القدس المحتلة 
 واألراضي  1948على طول الحدود بين فلسطين المحتلة عام        " جدار أرضي وتقني  "وزرائه فكرة إنشاء    

  .، حسب تقديراته"مائة مليون شيكلمليار وأربع"المصرية، مشيراً إلى أن كلفة بنائه ستبلغ نحو 
وتوقع نتنياهو، خالل جولة قام بها على امتداد الحدود المصرية، نهاية األسبوع الماضـي، أن يـستغرق            

 .زهاء ثالثة أعوام" الذي سيكون امتداداً للجدار الفوالذي المصري"بناء الجدار، 
  23/1/2010صحيفة فلسطين، 

 
  بالضفة " كريات نيتافيم" في مستوطنةالكشف رسمياً عن استمرار البناء  .18

كريات "أكدت وزارة الجيش اإلسرائيلية، أمس، أن أعمال البناء في مستوطنة            :وكاالت - القدس المحتلة 
إن :"وقالت إذاعة االحتالل العامـة     ".ما زالت متواصلة بال توقف    "شمال الضفة الغربية المحتلة،     " نيتافيم

، تشهد أعمال بناء متواصـلة، خالفـاً إلعـالن الحكومـة            "ات نيتافيم كري"الوزارة أقرت أن مستوطنة     
اإلسرائيلية عن تجميد االستيطان في الضفة، كما تخالف مواصلة البناء فـي المـستوطنة أمـراً مؤقتـاً                  

   ".أصدرته بهذا الشأن المحكمة اإلسرائيلية العليا
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، بمقتـضى  "المحكمة العليـا "مقدم إلى وأشارت إلى أن هذه التوضيحات جاءت في رد رسمي إسرائيلي،   
  .اإلسرائيلية لطلب وقف البناء في المستوطنة المذكورة" السالم اآلن"التماس تقدمت به حركة 

  23/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

   تطور سالحا فتاكا لتفريق المظاهرات"إسرائيل: ""بوبيوالر ساينس"مجلة  .19
 تعكف في الفترة األخيرة على تطوير سالح جديد وصفته تحدثت مجلة علمية إسرائيلية أن تل أبيب: لندن

بي "أن شركة " بوبيوالر ساينس"وأضافت مجلة . بالفتاك يستخدم لتفريق المظاهرات والتجمعات العامة
التي تتخذ من مدينة هرتسليا مقرا لها تقوم بتطوير السالح الجديد بعد أن اشترت ترخيص " دي تي اغرو

لوجيا العسكرية الكائنة بمدينة نتانيا، وهو عبارة عن مدفع يستخدم غاز الطبخ اإلنتاج من شركة التكنو
. واألكسجين لخلق موجات صوتية قوية من شأنها قتل أي شخص يقف بقربه أو يفقده القدرة على السمع

 مل ثانية، وتنتج موجة صوتية تصل سرعتها إلى 300وتستمر كل عملية إطالق من المدفع الصوتي 
ورغم أن المدفع غير مخصص للقتل فإنه يستطيع قتل أي شخص يقف على بعد . الصوتضعف سرعة 

 . أمتار منه، ومن يقف على مسافة أبعد من ذلك سيفقد حاسة السمع وسيدفع إلى الخلف بقوة كبيرة10
 23/1/2010الشرق األوسط، 

  
   بضرب إيرانإلسرائيلواشنطن لن تسمح : ورشة محاكاة .20

االسرائيلية، يوسـي  ' هآرتس'كشف محلل الشؤون االستراتيجية في صحيفة  :سالناصرة ـ زهير اندراو 
ميلمان، النقاب الجمعة، عن ان ورشة محاكاة سياسية وامنية لبحث الملف النووي االيراني تم تنظيمهـا                
في االسبوع الماضي في معهد كندي في جامعة هارفرد االمريكية استمرت على مدار يوم كامل، شارك                

لعديد من الشخصيات النخبوية السياسية، الفتا الى ان هذه المشاركة تمنح نتائجها وزنا مؤثرا علـى                فيها ا 
  .مستوى محاكاتها للواقع وعلى دوائر صنّاع القرار في واشنطن

  
واوضحت الصحيفة العبرية ان سياق ورشة المحاكاة كشف عن ديناميكية ذكّرت كل من يتـابع االزمـة                 

   .بواقعها المعقّدالنووية االيرانية 
وخالل التجاذب، قام بيرنز الذي ادى دور الرئيس االمريكي، باراك اوباما، بكل ما يستطيع لالمتناع عن                
شن عملية عسكرية، خشية ان يقود ذلك الى رد شديد من جانـب طهـران، والـى اسـتهداف الجنـود             

  .االمريكيين في العراق والخليج وافغانستان
، بعدما كان قد نقـل معطيـات مـا          'هآرتس' دوري غولد للمحلل االسرائيلي في       .في نفس السياق قال د    

حصل معه الى الجهات المعنية في اسرائيل، ان اللعبة بينت له ان الواليات المتحدة االمريكية بدأت تنتقل                 
ح من سياسة ترمي الى منع ايران من حيازة سالح نووي الى توجه يسلّم بامكان ان يكون بحوزتها سـال            

كهذا، وانه ينبغي ردعها عن استعماله باالحتواء، اما بالنسبة للدولة العبرية، فقال غولد، انّها مـا تـزال                  
تؤمن بانّه يتحتم بكل وسيلة منع الجمهورية االسالمية االيرانية من حيازة االسلحة النووية، اي بكلمـات                

 .النووية االيرانيةاخرى، لم يسقط غولد الخيار العسكري االسرائيلي ضد المنشآت 
  23/1/2010القدس العربي، 

  
   خارجية وداخلية ألهداف العزلة السياسية إلىليبرمان يقود الدولة العبرية : تسريبات إسرائيلية .21

) اسرائيل بيتنـا (تقول المعلومات والتسريبات االسرائيلية، بأن زعيم حزب  :الناصرة ـ زهير اندراوس 
 هو الذي اصدر التعليمات المباشرة لنائبه داني ايالون بتنفيـذ عمليـة             وزير الخارجية افيغدور ليبرمان،   

  .استدعاء السفير التركي واعداد عملية تنفيذ السيناريو لكي تتم بهذا الشكل المهين
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وتتضمن خلفيات ومحفزات هذا السيناريو العديد من العناصر، المرتبطة بالبيئة الـسياسية االسـرائيلية              
  :  ويمكن االشارة الى ذلك على النحو اآلتيالداخلية، والخارجية،

يسعى الوزير افيغدور ليبرمان الى الحاق الضرر بموقف وزير االمـن           : الصراعات الداخلية االسرائيلية  
االسرائيلي الجنرال ايهود باراك، زعيم حزب العمل، فالجنرال باراك قام بزيارة الى العاصمة التركيـة               

 االسرائيلية، ولما كان مثل هذا      -طبيع العالقات الدبلوماسية التركية     انقرة، وذلك ضمن جهود تحسين وت     
االنجاز سوف يعزز موقف باراك وحزب العمل داخل االئتالف الحكومي وفي اوسـاط الـراي العـام                 
االسرائيلي، فقد لجأ ليبرمان الى سيناريو احراج السفير التركي من اجل تنفيذ سيناريو آخر هو سيناريو                

  .ال باراك في تركيااحراج الجنر
عالوة على ذلك، تقول المعلومات، ان ليبرمان والمتشددين االسرائيليين يسعون حاليا، لجهة تقويض كل              
جهود السالم المتوقع اعادة احيائها، وعلى وجه الخصوص جهود الوسـاطة التركيـة فـي المحادثـات                 

ق االوسـط بـين االسـرائيليين     االسرائيلية، وجهود احياء مفاوضات عمليـة سـالم الـشر     -السورية  
  .والفلسطينيين

مضافا الى ما ذكر اعاله، فان ليبرمان يسعى الى وضع الزعيم الليكودي، ورئـيس الـوزراء الحـالي                  
نتنياهو في مأزق حقيقي، فهو من جهة لن يستطيع منع الخارجية االسرائيلية من القيام باالحتجاج علـى                 

 مسلسال ينتقد االسرائيليين، ومن الجهة االخرى لـن يـستطيع ان            بث احدى القنوات التلفزيونية التركية    
يتحمل مسؤولية مواجهة امرين احالهما مر، خيار تحمل مسؤولية االعتذار لتركيا، او خيـار التـصعيد                

  .وتحمل مسؤولية تدهور العالقات مع تركيا
المناورة امـام زعيمـة     وتقول المصادر االسرائيلية ايضا ان وزير الخارجية يعمل على تضييق هامش            

 كاديما ازاء تركيـا،     -المعارضة تسيبي ليفني، والتي ظلت تنتقد اداء دبلوماسية حكومة ائتالف الليكود            
فحاليا لن تستطيع تسيبي ليفني مطالبة الحكومة االسرائيلية باالعتذار الن ذلك يجلب لهـا المزيـد مـن                  

فاز داخل حزبها، وفي نفس الوقت لـن تـستطيع          المشاكل مع معسكر المتشددين الذي يقوده الجنرال مو       
مطالبة حكومة نتنياهو بتصعيد التوترات مع انقرة، الن ذلك سـوف يكـون متناقـضا مـع توجهاتهـا                   

  .الشخصية
  23/1/2010القدس العربي، 

  
 48 تمنع مشاركة مدير مكتب أبو مازن في اجتماع لفلسطينيي "إسرائيل" .22

لي، إسحاق أهرونوفتش، أمرا يمنع فيه اجتماعا لقيادة الحزب أصدر وزير الشرطة اإلسرائي :تل أبيب
وكان هذا . الديمقراطي العربي بسبب مشاركة رفيق الحسيني، مدير ديوان الرئاسة الفلسطينية، فيه

الحزب قد دعا هيئاته المركزية لالنعقاد في وادي عارة، أمس، للتباحث في عدد من القضايا السياسية 
، للدراسة في 48امة صندوق لتقديم المنح إلى الطالب الجامعيين من فلسطينيي والتنظيمية ومنها إق

وبما أن هذه أول مرة تقدم فيها المنح من السلطة الفلسطينية، فقد دعي . الجامعات األردنية والفلسطينية
 ).أبو مازن(الحسيني كممثل شخصي للرئيس محمود عباس 

 23/1/2010الشرق األوسط، 
  

  ال خطة لتجديد القتال مع لبنان: يليالجيش اإلسرائ .23
 نفى الجيش اإلسرائيلي امس وجود أي خطة لتجديد القتال مع لبنان : يو بي آي -تل أبيب، بيروت 
نيات حربية "عن ضابط كبير في الجيش تأكيده عدم وجود " راديو إسرائيل"ونقل . وشن هجوم عليه
  ".إسرائيلية ضد لبنان
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وعن تصاعد التوتر على " حزب اهللا"تقارير عن حالة استنفار في صفوف وجاء النفي اإلسرائيلي بعد 
  .الحدود اإلسرائيلية ـ اللبنانية بسبب التدريبات التي يجريها الجيش اإلسرائيلي على الجبهة الشمالية

  23/1/2010الحياة، 
  

 تنتقد بان كي مون وتتهمه بالرضوخ لإلمالءات العربية" إسرائيل" .24
ت مصادر سياسية إسرائيلية أمس نقدا شديدا لألقوال التي أدلى بها الخميس وجه: القدس المحتلة

وقالت المصادر إن هذه . السكرتير العام لألمم المتحدة بان كي مون حول النشاط االستيطاني اإلسرائيلي
األقوال ال تبشر بحصول تغير على موقف المنظمة الدولية المتمثل بالرضوخ بصورة تلقائية للدول 

  .بية األعضاء فيهاالعر
لماذا لم : إنه يجب على األمم المتحدة أن تتساءل: "وأضافت المصادر في تصريحات لإلذاعة العبرية

تتمكن من تطبيق القرارات التي تبنتها هي مثل وضع حد لعمليات نقل السالح إلى منظمة حزب اهللا في 
  ".لبنان وإلى إيران وحماس؟

  23/1/2010السبيل، األردن، 
  

  لجنود االحتياط لسد الفجوات ازي يقترح زيادة أيام الخدمةاشكن .25
إن رئيس هيئة أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي غابي اشكنازي         " معاريف"قالت صحيفة   :  القدس المحتلة 

يعمل اآلن وبعد سلسلة من المباحثات والمداوالت قام بها مع قيادة الجيش اإلسرائيلي، على رفـع أيـام                  
لمواجهة المخاطر العسكرية الكبيرة التي قد تمر بهـا إسـرائيل، ونظـرا             "في الجيش،   الخدمة لالحتياط   

لوجود فجوة داخل قوات الجيش النظامية، كون الجنود هم في غالبيتهم من صغار السن وتنقصهم الخبرة                
  ".العسكرية

للتدريب بدل ما   ووفق مخطط اشكنازي فانه سيتم تعديل استدعاء االحتياط مرة كل سنتين لمدة خمسة أيام               
هو متبع اآلن، مرة كل ثالث سنوات حيث يشاركون في تدريبات عسكرية محدودة، لمنع التراجـع فـي                  

  .أداء وقدرة الجيش اإلسرائيلي
كما وينص التعديل المقترح ان تكون أيام التدريب أكثر من خمسة أيام وكل سنة بدالً من كـل سـنتين،                    

  ".ذا العمل قبل إصدار القرار من قبل قائد الجيشحيث تقوم اآلن بعض وحدات االحتياط به
  23/1/2010المستقبل، 

  
  اعتقال ضابط إسرائيلي بشبهة تلقي رشاوى من األسرى  .26

مددت المحكمة المركزية اإلسرائيلية في مدينة بيتح تكفا بمركز األراضي المحتلة عام             :صفا - الناصرة
ريب هواتف نقالة لألسرى الفلسطينيين في سـجن        م، أمس، فترة اعتقال ضابط إسرائيلي بشبهة ته       1948

  .النقب لقاء الحصول على رشوة مالية
  23/1/2010صحيفة فلسطين، 

  
   عاره قريةحفل توزيع منح للجامعيين العرب في وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي يمنع .27

رياً يمنـع بموجبـه     أصدر وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي يتسحاك اهرونوفيتش أمراً إدا        : القدس المحتلة 
من تنظيم حفل توزيع منح لطالب جامعيين، كان مقرراً يوم أمس في قرية             " الحزب الديموقراطي العربي  "

عاره في المثلث، بحجة إن االحتفال مدعوم من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث استدعت الـشرطة                
  . يوماً قبل الفعالية المبرمجةأمين عام الحزب محمود مواسي إلى مركز الشرطة، وسلمته األمر

  23/1/2010المستقبل، 
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  تغيير عقيدتها األمنية بعد تراجع تهديد الحروب إلى  "إسرائيل"تقرير يدعو  .28

في جامعة تل أبيب أمير كوليك " معهد أبحاث األمن القومي"دعا الباحث في :  أسعد تلحمي-الناصرة 
يلية في شكل أوسع في خططه لمواجهة تهديد الجيش اإلسرائيلي إلى إشراك المخابرات اإلسرائ

وسيعتمدها في " حماس"وحركة " حزب اهللا"التي اعتمدها " ذاتية الدفع"الصواريخ قصيرة المدى أو 
  .المستقبل في مواجهة إسرائيل

وقال إن العقيدة األمنية التقليدية التي يسير الجيش اإلسرائيلي بموجبها منذ عشرات السنين ينبغي أن 
التي قامت عليها هذه العقيدة ) بين الدول(عديالت يستوجبها انخفاض وزن تهديد الحروب التقليدية تشهد ت

وذلك في أعقاب خروج مصر من دائرة المواجهة مع إسرائيل، وتوقف سورية عن السعي الى تحصيل "
تفاع ، في موازاة ار"توازن استراتيجي مع إسرائيل، والقضاء على عراق صدام حسين كقوة عسكرية

االنتحاريون، واألسلحة ذاتية الدفع، التي تبتغي أساساً استنزاف الجبهة الداخلية : وزن التهديدات األخرى
  . اإلسرائيلية

  23/1/2010الحياة، 
  

   تنضم لنقابة الصهيونية العالمية وتغير اللوائح الداخلية للحزب "شاس" .29
شاس ، باالنضمام إلى النقابة كعضو منظم فيها        وافقت إدارة النقابة الصهيونية العالمية على طلب حركة         

  .، وبهذا تتحول حركة شاس إلى الحزب المتدين األول الذي ينضم للجهة الصهيونية العليا
وبحسب ما ذكرت صحيفة هآرتس ، فإنه ومن أجل انضمام شاس للنقابة ، توجهت الحركة إلـى قـسم                   

، الذي تم بلورته    " ميثاق القدس "ية للحزب ، وستتبنى     تسجيل الجمعيات وأعلنت أنها ستغير الالئحة الداخل      
 من قًبل األحزاب الصهيونية، والذي يؤكد على أساس الصهيونية ومركزيتها في بناء إسرائيل              2004عام  

وكجزء من هذا الجهد ، انضمت شاس إلـى حركـة التجمـع العالميـة،                .كدولة وحياة الشعب اليهودي   
   .-بحسب هآرتس -يونية وستعمل ضمن أجهزة النقابة الصه

  23/1/2010الدستور، األردن، 
  

  وقضيا فساد مالي.. الصحف اإلسرائيلية تتهم زوجة نتنياهو بالتدخل الفظ في شؤون الحكومة .30
موجهة ضد زوجة رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين       حملة إعالمية    اإلسرائيلية   شنت الصحف : الناصرة

 في الحكم وشؤون الحكومة، وتعاملها الفظ مع         سارة   مدى تغلغل لحملة  تناولت ا نتنياهو، سارة نتنياهو، و   
طواقم العمل، إن كان على مستوى كبار الموظفين الرسميين، أو على مستوى العمل داخل البيت الخاص                

  .وبيت رئيس الحكومة الرسمي
قضايا تتعلـق   ولكن تقارير أمس لم تقف فقط عند تدخل سارة في الشؤون الرسمية، بل ولجت أيضا إلى                 

بالفساد المالي، وتقارير أخرى تحدثت بتوسع عن تعامل سارة الفظ مع العاملين في بيت رئيس الحكومة                
 .الرسمي والخاص

  23/1/2010الغد، األردن، 
  

  "لإسرائي"لالجئين األفارقة في " القاعدة" من اختراق نتنياهو يحذرون عسكريون .31
مة تل أبيب أمس بجولة تفقدية للحدود اإلسرائيلية الجنوبيـة          قام بنيامين نتنياهو رئيس حكو    : محمد عطية 

  .التابعة لحرس الحدود اإلسرائيلي" كراكل"مع مصر التقي فيها بعدد من جنود وضباط وحدة 
ونقلت صحيفتا معاريف ويديعوت احرونوت اإلسرائيليتان عن الضباط والجنود اإلسرائيلين تحـذيراتهم            

جود خطر أمني على تل أبيب بسبب تسلل الالجئين األفارقة من األراضي            لنتنياهو خالل لقائهم به من و     
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كتنظيم القاعدة من الممكن أن تحول الالجئـين        " إرهابية"المصرية معربين عن تخوفهم من أن منظمات        
  .الذين وصل عددهم إلى ما يقارب النصف مليون داخل إسرائيل إلى إرهابين خبراء في اإلرهاب 

سرائيلية إلى ان تقارير استخباراتية تم تقديمها لرئيس حكومة تل أبيب أمس تفيد بأن ولفتت الصحيفة اإل
هناك حوالي مليوني الجئ سوداني متواجدون في األراضي المصرية اآلن ويستعدون الختراق إسرائيل 

الء والتسلل ألراضها الفتة إلى أن نفس التقارير أكدت احتمال استغالل منظمات إرهابية كالقاعدة لهؤ
  .الالجئين كي تحولهم إلى قاعدة إرهابية تضرب تل أبيب 

  22/1/2010المصريون، 
  

  دستورها  للجماهير العربية بعد إقرار لجنة المتابعة نحو برلمان مستقل48فلسطينيو  .32
، أقرت لجنة المتابعة للجماهير العربية في  عاما13ًبعد نقاش دام زهاء : محمد محسن وتد -الناصرة 
دستورها بإجماع مختلف القوى والحركات واألحزاب السياسية ) داخل الخط األخضر(فلسطيني الداخل ال
سياسية بجهود تنسيقية إلطالق مشروع انتخاب لجنة المتابعة، وفق خطة عمل القوى التقوم  و.العربية

  . للمشروعع دعماًسيتم بموجبها إقامة اللجان الشعبية والتحضيرية الفنية والقانونية والمالية وجمع التواقي
وأكد األمين العام للتجمع الوطني، عوض عبد الفتاح، على ضرورة إطالق مشروع بناء المرجعية 
الوطنية المنتخبة مباشرة من عرب الداخل ألنه البديل المستقبلي الحقيقي الذي من خالله يستطيع العرب 

خل على أساس قومي وديمقراطي ودعا عبد الفتاح إلعادة تنظيم عرب الدا .صيانة هويتهم القومية
والنتخاب القيادة الوطنية الموحدة، لتكون مرجعية وطنية قائدة وموجهة لنضال عرب الداخل من أجل 

  .دحر مشروع التمييز العنصري وبناء مجتمع عربي متماسك
يد إقامة ال نؤ"النتخابات مباشرة للجنة، قائال لفي المقابل أبدى سكرتير عام الجبهة أيمن عودة معارضة 

  ".برلمان عربي في الداخل، معركتنا إلقامة برلمان بالقدس عاصمة فلسطين، وليس إقامته بالناصرة
من جهته، دعا رئيس حركة أبناء البلد رجاء إغبارية لدعم مبادرة انتخابات مباشرة ألن هناك ست قوى 

س ميزان القوى الحقيقي اللجنة معينة وال تعك"وأضاف إغبارية أن  .تؤيد الفكرة من أصل تسع قوى
  "....لألحزاب والحركات السياسية، كجزء من الشعب الفلسطيني

هناك تحفظ على الطرح، وال بد "أما رئيس القائمة الموحدة النائب إبراهيم صرصور فقد أشار إلى أن 
  ".من دراسة معمقة وعدم إجراء االنتخابات بصورة خاطفة قد تنعكس سلبا على وحدتنا

كتب السياسي للحركة اإلسالمية صالح لطفي فقد شدد على ضرورة إعادة بناء وتشكيل لجنة أما عضو الم
  .المتابعة من خالل انتخابات مباشرة

 22/1/2010نت، .الجزيرة
  

  إحباط محاولة تسلل صهيوني إلى المسجد األقصى .33
ستوطن من باب أحبط حراس المسجد األقصى، أمس، محاولة تسلل م ":وكاالت"، "الخليج "-رام اهللا 
 وفا عن أحد حراس المسجد، أنه تم إيقاف مستوطن -ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية. الحديد

وبحوزته سكين كبيرة لدى محاولته التسلل إلى المسجد األقصى عبر باب الحديد بهدف ارتكاب اعتداءات 
  .دته إلى جهة غير معروفةوذكر أنه تم تسليمه إلى شرطة االحتالل التي اقتا. على المصلين

  23/1/2010الخليج، 
  

  منازل في حي الشيخ جراحالعلى سياسة هدم احتجوا  ناشطاً أجنبياً وإسرائيلياً 20اعتقال : القدس .34
 ناشطاً أجنبياً 20أصيب عدد من المواطنين بجراح ورضوض مختلفة، فيما اعتقل  :الضفة الغربية

بين رجال الشرطة اإلسرائيلية ومتظاهرين خالل قمع االحتالل وإسرائيلياً عقب اندالع مواجهات عنيفة 
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لتظاهرة سلمية نظمها المئات من النشطاء اإلسرائيليين واألجانب وأهالي حي الشيخ جراح بالقدس 
  .المحتلة، احتجاجاً على سياسة هدم منازل المواطنين في الحي واالستيالء عليها

 السابقين والحاليين وزعماء التيارات اليسارية اإلسرائيلية وشارك في التظاهرة عدد من أعضاء الكنيست
  .ومنهم محمد بركة، ويوسي سريد، وإبراهام بورغ، ودوف حنين

  23/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

  الضفةب  واالستيطانعتقاالت خالل قمع االحتالل مسيرات مناهضة الجداراالعشرات اإلصابات و .35
، عشرات المواطنين إلى جانب نشطاء أمسأصيب،  ":وفا"، "األيام"مندوبو ، وكتب حسن عبد الجواد

سالم ومتضامنين أجانب، بحاالت اختناق وإغماء، إثر قمع قوات االحتالل لمسيرات مناهضة للجدار 
  .واالستيطان في قرى بلعين ونعلين والنبي صالح ودير نظام والمعصرة

ين أجانب، إثر قمع قوات االحتالل، ، عشرات المواطنين، إلى جانب متضامنأمسففي نعلين، أصيب 
عشرات المتظاهرين، و ان مواطنأصيبوفي بلعين،  . المناهضة للجدار واالستيطاناألسبوعيةللمسيرة 

وفي قريتي دير نظام، والنبي صالح شمال غرب رام اهللا، اعتقلت  .جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع
بجروح مختلفة، جراء قمعها للمشاركين في مسيرتين  آخرين 8 مواطنين وأصابت 5قوات االحتالل، 

واعتقلت قوات االحتالل أربعة مواطنين، وأصيب مواطنان  .مناهضتين للجدار والتوسع االستيطاني
وفي قرية المعصرة، جنوب  .آخران برصاص قوات االحتالل، خالل قمعها لمسيرة قرية النبي صالح

اعتقلت  و. خالل قمعها تظاهرة مناهضة للجدار واالستيطانبيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل، مواطناً
قوات االحتالل، مواطناً خالل قمعها تظاهرة مناهضة للجدار واالستيطان في قرية المعصرة بمحافظة 

  . دعيقإسماعيل . د)في حكومة فياض(بيت لحم، بمشاركة وزير الزراعة
 23/1/2010األيام، فلسطين، 

  
   يعيشون وضعاً عبثياً على الجانب اآلخر من الجدارسيمقد ألف 55: تقرير إخباري .36

 ألف فلسطيني يعيشون في بعض أحيـاء القـدس          55يجد أكثر من    : ، ماجدة البطش  )ب.ف.أ( –القدس  
الشرقية الواقعة ضمن نفوذ البلدية اإلسرائيلية أنفسهم محرومين من الخدمات األساسية بعدما تكفل الجدار              

فالفلسطينيون في أحياء كفر عقب وسميراميس ومخـيم شـعفاط           .اء المدينة الفاصل بعزلهم عن باقي أنح    
وفي شوارع كفر عقب التي باتت في الجانـب          .وراس خميس ال يخضعون لسيادة فلسطينية أو إسرائيلية       

الفلسطيني من الجدار وممنوع على الشرطة الفلسطينية العمل فيها، تكثر الحفر وتحـرق القمامـة امـام                 
  .المنازل وتغطي المياه والطين الشوارع، بينما يكثر البناء العشوائي

فر عقب تدفع ضـرائب لبلديـة        ك إن": فرانس برس "وقال سميح أبو رميلة، مسؤول جمعية الحي لوكالة         
 اإلسـرائيلي، والمواطنـون يـضعون    أوالقدس لكن ال توجد خدمات وال توجد سلطة للقانون الفلسطيني        

  ".قوانينهم الخاصة ويطبقونها كما يشاؤون
 إسـرائيل   أرادتاذا  ": فرانس برس "فقالت لوكالة   " مدينة الشعوب "ما اإلسرائيلية اورلي نوي من جمعية       أ

 تعترف بذلك علنا وتقوم بتسليمها للسلطة الفلسطينية لتـسيطر عليهـا            أنهذه األحياء فعليها    التخلي عن   
 تتخلـى عـن     أنإسرائيل ال يمكنهـا      "إن: وأضافت ". والبلدي والخدماتي والصحي   األمنيلملء الفراغ   

  ".ك فلسطيني بهذه الطريقة ودون ان تتيح للسلطة الفلسطينية العمل هناألف 55مسؤولية أكثر من 
 23/1/2010األيام، فلسطين، 
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  يناير/ كانون الثاني مواطناً منذ بداية 53قوات االحتالل تعتقل : الخليل .37
اعتقلت قوات االحتالل، الليلة قبل الماضية، الفتى إسماعيل حوامدة من بلدة السموع، وذلك بعد : الخليل

  .توقيفه للتفتيش والعثور على سكين بحوزته
 اليومية في المدينة اإلسرائيلية أن االعتقاالت إلىن نادي األسير الفلسطيني فيما أشارت مصادر م
  . مواطناً منذ بداية الشهر الجاري53والمحافظة طالت نحو 

  23/1/2010األيام، فلسطين، 
  

  االحتالل يجبر األسرى على دفع أثمان الكهرباء والماء في السجن كعقاب .38
 تجبر األسرى على دفع أثمان اإلسرائيليةرة سلطة السجون  أكد مركز األسرى للدراسات أن إدا:غزة

 دوالر أو يزيد في بعض األحياء 200الماء والكهرباء التي يستهلكونها، مشيراً إلى أنها قد تصل إلى 
أن إدارة : نسخة منه" قدس برس"وأكد المركز، في بيان صادر عنه وصل  .بحجة العقاب داخل السجن

 في الصالة إقامةلمالية على األسرى ألتفه األسباب، كوقت قراءة القرآن أو تفرض الغرامات ا"السجون 
وقت العدد، فإذا دخل الضباط على العدد وكان قد حان وقت الصالة، وعلى خطيب الجمعة وإذا تفوه 
بكلمة ال تعجب السجان أو إذا أزعج مزاج السجان المناوب، واألمر كذلك في حال انتهى وقت، أو إذا لم 

ك الوقت للخروج من الحمام خالل الدقيقة التي يحددها السجان وأمثلة كثيرة تتحجج بها إدارة يسعف
  ".يطيق السجون لتكليف األسير بما ال

  23/1/2010 قدس برس،
  

   أمام عودة عدد من المرضى إلى غزةمصر تفتح معبر رفح استثنائياً .39
لسلطات المصرية فتحت المعبر، أكد مسؤول مصري بمعبر رفح الحدودي أن ا:  يسري محمد-رفح 

وقال . بشكل استثنائي ولفترة محدودة، أمام عودة عدد من المرضى الفلسطينيين ومرافقيهم إلى قطاع غزة
  . فلسطينيا تمكنوا من العودة، خالل فترة فتح المعبر70المسؤول إن نحو 

 23/1/2010الشرق األوسط، 
  

 البارد تتحول إلى نقديةهر مخيم نالمساعدات الغذائية ألهالي : األونروا .40
 في بيان لها عن استمرار األعمال في األونرواأعلنت : إبراهيم عمر -شمال لبنان / الباردمخيم نهر 

ن التحول من توزيع المواد إ": وجاء في البيان. برغم تساقط األمطارنهر البارد الجزء القديم من مخيم 
ر األمن الغذائي نفسه الذي تحظى به العائالت حالياً، ولكن الغذائية إلى المساعدة النقدية يهدف إلى توفي

بدالً من أن تكون المساعدة عينية، ستصبح مساعدة نقدية، األمر الذي سيوفر للعائالت حرية اختيار ما 
ن تقوم العائالت بشراء احتياجاتها من المواد الغذائية أيريدون شراءه وزمانه وكيفيته، واألونروا تأمل 

  ."لمخيمات وذلك لدعم االقتصاد المحلي والمساهمة في النهوض الكليمن داخل ا
 متوافر بفضل ٢٠١٠أن التمويل لهذه المساعدة لألشهر األولى لعام ": هابياناألونروا في وأضاف 

 . ")إيكو(المساهمة التي قدمها مكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية 
 23/1/2010السفير، 

  
 تخص الالجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنانيها ال هجرة إلالبرامج ا تعلن أن كند .41

الحكومة الكندية ال " أنأوضحت السفارة الكندية في لبنان : إبراهيم عمر -شمال لبنان / الباردمخيم نهر 
أو تخص الالجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان بأي برامج هجرة أو امتيازات خاصة تُسهل عليهم 

تُشجعهم على الهجرة إلى كندا تحت أي فئة من الفئات، وان أي معلومات أو تقارير تم نشرها على 
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خالف ذلك ال يمكن البناء عليها، ولمزيد من المعلومات حول الهجرة إلى كندا يرجى االطالع على موقع 
 . "الهجرة والجنسية في كندا

 23/1/2010السفير، 
  

   حتى نهاية القرن التاسع عشرمن النشأة... نصارى القدس .42
 الصادر أخيراً "نصارى القدس"سعى الباحث أحمد إبراهيم القضاة في كتابه :  صبحي موسى-القاهرة 

بالتعاون بين مركز دراسات الوحدة العربية والهيئة المصرية العامة للكتاب، إلى تقديم خريطة شاملة 
تبعاً تاريخها منذ نشأتها القديمة حتى نهاية القرن للجماعات المسيحية التي استوطنت مدينة القدس، مت

التاسع عشر، معتمداً على الوثائق التي توفرت له عن المسيحيين في ظل الدولة العثمانية خالل القرن 
 تسع طوائف مسيحية ، صفحة من القطع الكبير320 البالغ عدد صفحاته ،التاسع عشر، راصداً في كتابه

  .انيةاعترفت بها السلطنة العثم
  23/1/2010الحياة، 

  
  "بيروت مدينتي"في بسام أبو شريف مذكرات  .43

 مذكرات المناضل الفلسطيني بسام أبو شريف التي كتبها تباعاً مستعيداً فيها "بيروت مدينتي"يحمل كتاب 
  . صفحة من القطع الكبير360يقع في ، و والكتاب صدر حديثاً عن دار رياض الريس.مسيرته البيروتية

ولكن سرعان ما تصخب غرف . 1982صول الكتاب مع نذر االجتياح اإلسرائيلي للبنان عام تبدأ ف
بسام أبو (عمليات القيادة العسكرية والسياسية المتنقلة، مع ياسر عرفات وأبو وليد وأبو جهاد والراوي 

  .وبعد ذلك في اجتماعات القيادات الفلسطينية والحركة الوطنية. ، وعلى أرض المعارك)شريف
وبعد تقدم المفاوضات اإلسرائيلية يروي المؤلف تفاصيل القنوات بين األطراف الداخلية اللبنانية ومع 

 خروج قوات المقاومة الفلسطينية إلىالتي أدت ... "العظميين"األشقاء وسفراء الدول األوروبية والدولتين 
  .من لبنان

  23/1/2010الحياة، 
  

  مقر حركة حماسبنفجار الذي وقع االى االدعاء في لقضاء العسكري يتجه الا": المستقبل" .44
توقعت مصادر قضائية ان تتخذ النيابة العامة العسكرية مطلع االسبوع المقبل قراراً بشأن االنفجار الذي               

في حارة حريك في منطقة الضاحية الجنوبية ليل السادس والعـشرين مـن             " حركة حماس "وقع في مقر    
وأكـدت   .دى الى مقتل اثنين من كوادر الحركة وجـرح ثالثـة آخـرين   كانون األول العام الماضي، وأ    

 31اللذين اوقفا رهن التحقيق منـذ       . ر.وم. ف.المصادر ان القضاء العسكري يتجه الى االدعاء على ي        
  .كانون األول الماضي، وهما كانا اصيبا جراء االنفجار

ى كـشف مالبـسات وظـروف       وفيما أوضحت المصادر ان التحقيق قد توصل الى معطيات أفضت ال          
 .االنفجار وكيفية حصوله، في وقت بات معلوما ان العبوة التي انفجرت كانت بزنة ثمانية كيلوغرامـات               

وقالت المصادر ان القاضي رمضان بصدد الطلب من الشرطة العسكرية التي تولت التحقيـق األولـي،                
ي حين ان الموقوفين ال يزاالن محتجـزين        ختم تحقيقاتها في القضية وإيداعه الملف التخاذ قرار بشأنه، ف         

  .لدى سجن الشرطة العسكرية
  22/1/2010المستقبل، 
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  تستغرب موقف نصر اهللا من السالح الفلسطيني خارج المخيمات" آذار "14قوى  .45
 موقف األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نـصر          ، أمس ،" آذار 14"استغرب مصدر قيادي في     : بيروت

إن السالح الفلسطيني خارج المخيمات يحتاج إلى       "أبو موسى بقوله    " فتح االنتفاضة " مسؤول    بعد لقائه  ،اهللا
 عن األسباب التي دفعت     ،"السياسة"وسأل في معرض رده على سؤال        ."حوار بين اللبنانيين والفلسطينيين   

 ،اهللا نفـسه  بالسيد نصر اهللا إلثارة مسألة كان سبق لطاولة الحوار أن أقرتها باإلجماع بحـضور نـصر                 
 ،مشيرا إلى أن القصد من وراء هذا الموقف إلهاء اللبنانيين بفزاعة السالح الفلسطيني خارج المخيمـات               

إلى لبنان في هذا التوقيت المشبوه الذي بدأت فيـه          " أبو موسى "تماماً كما فعل النظام السوري عندما أوفد        
ورأى المصدر أن    .فية تمهيداً لعملية تطبيع شاملة    العالقات الثنائية تسلك طريقها لمعالجة كل النقاط الخال       

حزب "لخطاب نصر اهللا األخير والذي تعهد فيه تغيير وجه المنطقة في حال قامت إسرائيل باعتداء ضد                 
هدف واحد يصب في مصلحة عدم استعادة لبنان لعافيته واإلبقـاء           " فتح االنتفاضة "ولتحرك مسؤول   " اهللا

 .في المنطقةعليه ساحة لتنفيذ الصراعات 
23/1/2010السياسة، الكويت،   

  
 لمشاركتها في البناء " المقاولون العرب"شركة  في لبنان تستهدف" وقف جدار العار"حملة  .46

 أصبح الجدار الفوالذي العنوان الرئيسي لكل تحرك داعم لغزة وأهلها، منذ لحظة اإلعالن :زينة برجاوي
وفي سياق دعم فلسطين العربية، . ، اعتصامات تستنكر بناءهوتشهد السفارة المصرية، أسبوعياً. عن بنائه

في مقهى " وقف جدار العار"أطلقت، أمس األول، مجموعة من الناشطين اللبنانيين والفلسطينيين حملة 
تعمق الناشطون في قضيتهم، وبحثوا عن اسم الشركة التي تبني هذا الجدار، وقد ، "تاء مربوطة"

فقرروا أن تستهدف الحملة، أوالً، تلك الشركة . ، ومقرها مصر"قاولين العربشركة الم"واكتشفوا أنها 
. التي اتضح أن لها فرعاً في صيدا، وتالياً، كل مرتبط ببناء الجدار، وليس النظام المصري فحسب

ونشروا معلومات عن الشركة التي أسسها الوزير المصري الراحل عثمان أحمد عثمان، تلفت إلى أنها 
اليوم، إذاً، تبني الشركة . ذاتها التي بنت السد العالي في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصرالشركة 

نفسها السد السفلي، وهو الجدار الفوالذي الممتد على الحدود مع غزة، والذي يثير استنكار كل داعم 
  . للقضية الفلسطينية

23/1/2010السفير،   
 

  ةلن نتخلى عن ملف المصالح: مصدر مصري .47
دعا مصدر مصري رفيع حركة حماس إلى تسليم الفلسطيني الذي أطلق النار :  جيهان الحسيني-القاهرة 

 الفلسطينية منذ أسبوعين على خلفية أحداث -على الجندي المصري الذي استشهد على الحدود المصرية 
  .الشغب والفوضى التي قال ان حماس افتعلتها على الشريط الحدودي

إذا أرادت حماس فعالً أن تثبت حسن نياتها، عليها أوالً أن تسلم هذا ": "الحياة"وصرح المصدر لـ
ونفى رواية حماس من أن الجندي المصري قتل . ، مشدداً على أن هذا مطلب تُصر عليه مصر"القاتل

 بأن" هل شرحوه حتى يرددوا هذه المقولة: "خطأ، متهماً الحركة بالكذب واالفتراء، وتساءل باستنكار
  .الجندي قتل خطأ برصاصة مصرية أطلقت عليه من الخلف، أي من الجانب المصري

ورفض المصدر مقولة حماس بأن هناك خمسة أشخاص في حال موت سريري نتيجة إطالق نار عليهم 
". القوات المصرية اضطرت إلى ضرب نار في الهواء لتفريق المتظاهرين: "من الجانب المصري، وقال

نحن نعرفه باالسم، : "اس الداعي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في مقتل الجندي، وقالكما رفض مطلب حم
  ".، وطلبنا منهم تسليمه)في إشارة إلى قيادات حماس في غزة(وأبلغناهم به 
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: وعن مصير جهود المصالحة في ضوء هذه األزمة التي تعتري العالقات بين مصر و حماس، أجاب
 إذا أرادت حماس أن نستمر في مساعينا في هذا الصدد، عليها أوالً لن نتخلى عن ملف المصالحة، لكن"

، نافياً أن "أن توقع على الورقة المصرية مثلما وقعت حركة فتح، وحينئذ سنرحب بها على الرأس والعين
  .تكون دول عربية توسطت ما بين مصر و حماس في ملف المصالحة

لسياسي لحركة حماس خالد مشعل بسبب األجواء وعما إذا كانت مصر ترفض استقبال رئيس المكتب ا
  ".لم نوجه دعوة إلى مشعل، وهم من جانبهم لم يطلبوا الحضور: "المشحونة بينهما، أجاب

: ومشعل، أجاب) أبو مازن(وعن الموقف المصري في حال عقد لقاء جمع بين الرئيس محمود عباس 
  ".  وهو أمر يعود إلى الجانبين...هذا شأن فلسطيني داخلي ال نتدخل فيه على اإلطالق "

وسئل هل مصر ال تزال تستبعد عقد قمة تجمع بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة اإلسرائيلية 
مصر لن تسعى الى عقد لقاء محكوم عليه بالفشل : "بنيامين نتانياهو برعاية الرئيس حسني مبارك، فقال

يل عرضاً مناسباً أو شروطاً جيدة وأبدت استعدادها لتقديم فقط في حال قدمت إسرائ"، الفتاً إلى أنه "مقدماً
، في "، حينئذ سيختلف الوضع وسنعيد النظر في األمر)في إشارة الى تجميد االستيطان(بعض التنازالت 

لن ترعى مصر أي : "وقال. إشارة إلى عقد لقاء ثالثي، مشدداً على أن األمر مرتبط بالموقف االسرائيلي
إسرائيلية قبل تهيئة المناخ اإليجابي إلحداث حلحلة تكون كافية الستئناف المفاوضات  -قمة فلسطينية 

وعندئذ فال (...) وخلق أمل إليجاد أفق في العملية السلمية، وإال فال جدوى وال حائل من هذه اللقاءات 
  ".داعي لها من األساس

  23/1/2010الحياة، 
  

  لن نسمح بتجويع الشعب الفلسطيني: القاهرة .48
أكد المسؤول في وزارة الخارجية المصرية شريف عيسى، أن القاهرة لن تسمح :  أيمن جريس-لقاهرة ا

، مشيراً إلى قول "وسنظل ملتزمين بتلبية المتطلبات اإلنسانية تجاه القطاع"بتجويع أهالي قطاع غزة، 
هود الرئيس حسني مبارك إن مصر لن تسمح بتجويع قطاع غزة، ولفت شريف إلى دعم مصر لج

المصالحة الوطنية الفلسطينية، مشدداً على أن وحدة الصف الفلسطيني والصف العربي يشكالن عوامل 
وقال عيسى، أمام مؤتمر المشرفين على . أساسية للدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية

العربية، إن مصر  أمس األول في الجامعة 83شؤون الالجئين الفلسطينيين الذي اختتم أعمال دورته 
  .ستواصل جهودها من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبارها هدفاً مصرياً وعربياً

  23/1/2010عكاظ، 
  

  غزةلقاهرة بمناسبة مرور عام على عدوان افي  لألطباء المصريين وقفة احتجاجية .49
ة، مساء أمس األول، أمام نظَّم مئات من األطباء المصريين وقفة احتجاجي:  وكاالت-رام اهللا، القاهرة 

مقر نقابتهم في وسط القاهرة بمناسبة مرور عام على العدوان الصهيوني على قطاع غزة، فيما منعت 
  .قوات األمن مئات من المواطنين من المشاركة في المظاهرة وفرضت حصاراً كثيفاً حول مقر النقابة

  23/1/2010الخليج، 
  

  منع تظاهرة ضد جدار غزة: مصر .50
منعت أجهزة األمن المصرية، عقب صالة الجمعة أمس، مجموعة من الناشطين من التظاهر : ةالقاهر

وقال . أمام ساحة الجامع األزهر في القاهرة ضد الجدار الذي تبنيه مصر على حدودها مع قطاع غزة
  ".الشرطة لم تسمح بإدخال الحقائب إلى المسجد، وفتش عناصرها معظم المصلين"شهود إن 

  23/1/2010الحياة، 
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  "إسرائيل"طهران تنتقد دوالً عربية تتسابق للتطبيع مع  .51

انتقد عضو مجلس خبراء القيادة السيد احمد خاتمي خالل صالة الجمعة في طهران، أمس، : يو بي آي
التي تتسابق نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي ال يزال يرتكب أنواع الجرائم بحق "الدول العربية 

وأشار الى قيام وزير إسرائيلي بأول زيارة الى االمارات واستقباله من قبل ". سطيني المظلومالشعب الفل
وهاجم ايضاً موقف ". موقف هذه الدول خاطئ، وانها تسلك نهج المنافقين"المسؤولين هناك، معتبراً ان 

مل على العداون اللتان لم تحركا ساكنا رغم مضي عام كا"منظمة المؤتمر االسالمي والجامعة العربية 
  ". على غزة واستمرار جرائم لكيان الصهيوني ضد أهالي غزة

  23/1/2010السفير، 
  

  االستيطان خصوصاً في القدس انتهاك للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين: كي مون .52
ن فـي   انتقد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون اإلجراءات اإلسرائيلية واستمرار االستيطا           : نيويورك

 "تراجع"وحذّر من   . الضفة الغربية، خصوصاً في القدس المحتلة، معتبراً أنه يهدد االستقرار في المنطقة           
  .في حال فشل جهود إعادة إحياء المفاوضات على المسار الفلسطيني

 فـي  "لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الغيـر قابلـة للتـصرف   "وأبدى بان أمام اجتماع   
النشاط االستيطاني واستمرار الدعم المالي لتوسيع المـستوطنات        "ك مساء أول من أمس، قلقه من        نيويور

 للقـدس  "إسـرائيل "األسرة الدولية ال تعترف بـضم  "وذكّر بأن . "في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية   
  ."الشرقية التي تبقى جزءاً من األرض الفلسطينية المحتلة

تي تقودها الواليات المتحدة بهدف التمكن من استئناف مفاوضات ذات معنى           الجهود ال "وأعرب عن دعمه    
تتناول جميع المسائل المتعلقة بالوضع النهائي، بما في ذلك األمن لإلسرائيليين والفلسطينيين، والحـدود،              

ـ "، الفتاً إلـى     "اضمحالل الثقة بين الطرفين في غياب المحادثات      "وحذّر من   . "والالجئين والقدس  اع ارتف
وإذا لم  .  يعانون من العنف باستمرار    "إسرائيل"وتيرة التوتر في القدس الشرقية، فيما سكان غزة وجنوب          

  ."نتحرك قدماً بالعملية السلمية قريباً، فإننا نخاطر بتراجع إلى الوراء
أن  مستمرة في تجاهل مناشدات األسرة الدولية لها لوقف االستيطان، مـشدداً علـى               " إسرائيل"وأكد أن   

 بتجميد جميع   " إسرائيل"بناء المستوطنات يتنافى مع القانون الدولي، ويناقض خريطة الطريق التي تلزم            "
ليس فـي مـصلحة     ) النشاط االستيطاني (هذا  ... البؤر االستيطانية، بما في ذلك ما يسمى بالنمو الطبيعي        

  ."د قاعدة حل الدولتين ويقوض الثقة بين الجانبين ويستبق نتيجة المفاوضات ويهد" إسرائيل"
التمييز ضد السكان الفلسطينيين، بما في ذلـك إصـدار األوامـر            "وانتقد استمرار سلطات االحتالل في      

وال منـاص   "وقال إن موضوع القدس بالغ الحساسية       . "بتدمير بيوتهم وطردهم ومصادرة بطاقات هويتهم     
ين تعيشان معاً بـسالم وأمـن، مـع         من إيجاد وسيلة، عبر المفاوضات، للقدس كي تصبح عاصمة دولت         

فهذه هي الطريق إلى تنفيذ رؤية قرارات مجلس األمن والمبادرة          . ترتيبات للمواقع المقدسة مقبولة للجميع    
  ."العربية للسالم

وشدد على التزامه المضي قدماً بهذه القرارات وبخريطة الطريق وبالمبادرة العربية، وأكد أن من واجب               
 ومـن   "حاسـمة "، ال سيما أن المرحلة المقبلة       "تنشّط دورها "لدولية في هذا المنعطف أن      اللجنة الرباعية ا  

  ."إنهاء هذا الوضع التراجيدي الذي دام طويالً"الضروري 
المحاسـبة علـى    " في غزة، كمـا أبـدى أسـفه ألن           "الوضع اإلنساني الخطير  "وعبر بان عن قلقه من      

. "لم تتم بشكل مناسب   " خالل العدوان اإلسرائيلي على القطاع       "االنتهاكات للقانون الدولي لحقوق اإلنسان    
وأن تحترم القانون الدولي    ) في غزة (إنهاء الحصار غير المقبول وغير المفيد       " " إسرائيل"ورأى أن على    

 سنة طويلة على عيش الشعب الفلسطيني تحت االحـتالل، أكـرر            42بعد مضي   "، مشيراً إلى أنه     "كامالً
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 بإنهاء االحتالل وإنهاء النزاع عبر إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبـاً إلـى جنـب مـع                  التزامي الثابت 
  ." في أمن وسالم وعبر تحقيق سالم شامل وعادل ودائم في المنطقة" إسرائيل"

23/1/2010الحياة،   
  

 ميتشل يفشل في إقناع أي من الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني باستئناف المفاوضات .53
عوث السالم إلى الشرق األوسط، جورج ميتشل، مجددا في إقناع أي مـن الطـرفين،               فشل مب : تل أبيب 

 الـرئيس اإلسـرائيلي     وقالت مصادر سياسية مقربة من      . اإلسرائيلي والفلسطيني، باستئناف المفاوضات   
 عدة اقتراحـات للخـروج مـن المـأزق الـذي بلغتـه               على نتنياهو  ن ميتشل عرض  بنيامين نتنياهو إ  

قترح أوال أن يدير هو شخصيا مفاوضات غير مباشرة، بحيث يتنقل في جوالت مكوكيـة               فا. المفاوضات
وعنـدما  . بين القدس الغربية ورام اهللا، فال يلتقي الطرفان إال عندما يحصل تقدم، أو حتى عند التوقيـع                

رفض ذلك نتنياهو، اقترح ميتشل أن تستأنف المفاوضات بموجب رسالتي ضمانات من الرئيس أوبامـا،               
يتعهد في إحداهما للفلسطينيين بما يطلبونه في اآلونة األخيرة؛ وهو أن تنتهي المفاوضات باتفاق يـضمن                

لمساحة الضفة الغربية وقطاع غزة ما قبل حرب        % 100إقامة دولة فلسطينية على مساحة مساوية بنسبة        
تضم الكتل االستيطانية    بأن   " إسرائيل"ويتعهد في الرسالة األخرى ل    .  كيلومترا مربعا  6258، أي   1967

 .التي أقيمت بعد الحرب المذكورة، لتصبح جزءا من حدودها الرسمية
23/1/2010الشرق األوسط،   

  
  روسيا تواصل اتصاالتها مع حركة حماس: الفروف .54

قال وزير الخارجيـة    :  سامي عمارة   نقالً عن مراسلها   موسكو من   23/1/2010الشرق األوسط،   ذكرت  
، في مؤتمره الصحافي السنوي أمس، في موسكو، إن القيادة السياسية الروسية          الروسي سيرغي الفروف    

. حريصة على استمرار عالقاتها مع كل األطراف المعنية في الشرق األوسط بما فيها حركـة حمـاس                
وأضاف أن االتصاالت ستستمر مع حماس نظرا لتزايد الحاجة إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية والتعامل              

 .اف الحوارمع كل أطر
وأردف أن االستمرار في بناء المستوطنات اإلسرائيلية هو العقبـة الرئيـسية علـى طريـق اسـتئناف                  

 مشيرا إلى أن ما اتخذه بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة اإلسرائيلية من قرارات             " إسرائيل"المفاوضات مع   
اقترح الفـروف عقـد اجتمـاع       و. حول تجميد االستيطان تصب في االتجاه الصحيح، لكنها ليست كافية         

، التـي   "خارطـة الطريـق   "المجلس الوزاري للرباعية الدولية وبذل كل الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة            
 .وصفها بأنها شرط رئيسي الستئناف المفاوضات

أعلن في مؤتمر صحفي عقده اليـوم        الفروفأن  موسكو،   من   22/1/2010وكالة نوفوستي،    وأضافت
 روسيا تدعم مصر في مسعاها إلى مساعدة الفلسطينيين فـي رص صـفهم إذ ال                الجمعة في موسكو أن   

نأمل فـي أن يـتمكن      "يمكن إال لوحدة الصف الفلسطيني أن تضمن الظروف المناسبة للمفاوضات التي            
  ".محمود عباس من استئنافها مع اإلسرائيليين

  
 االحتالل سبب معاناة غزة": هيومان رايتس ووتش" .55

 لحقوق اإلنسان، فـي تقريرهـا الـسنوي،         "هيومان رايتس ووتش  "اتهمت منظمة   : س ردينة فار  - غزة
تتسبب في معاناة إنسانية كبيرة للسكان وتمنع إعادة بنـاء          " الشهر الماضي بشكل خاص بأنها       " إسرائيل"

، "المدارس والمنازل والمرافق األساسية من خالل اإلبقاء على الحصار الذي تفرضه على قطـاع غـزة               
  . إلى رفع الحصار المستمر على القطاع"إسرائيل"المنظمة الحقوقية ودعت 
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وتضمن التقريـر فـصال خاصـا حـول         . جاء ذلك في إطار مؤتمر صحافي عقدته في تل أبيب أمس          
  .األوضاع في قطاع غزة مع اإلشارة إلى األزمة اإلنسانية في مناطق القطاع

 تنفـي أن يكـون      " إسرائيل"الد لإلذاعة اإلسرائيلية إن     وقال أحد القائمين على إعداد التقرير بيل فان اسف        
سكان القطاع يعانون أزمة إنسانية ألنها تعتبر المجاعة المعيار الوحيد لهذه األزمة ولكن هنـاك معـايير                 

فيما أشار مسؤول المنظمة فرد ابراهامز إلى أنه بعد عام على الحرب لم تقـم               . أخرى يجب النظر إليها   
  اس بمعاقبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات خطيرة خالل المعارك وال حم" إسرائيل"

23/1/2010عكاظ،   
  

  مم المتحدة في غزةأضرار األ عن مواالًأ دفعت "ئيلاسرإ" .56
 "األضـرار " ماليين دوالر مقابـل      10،5 لألمم المتحدة تعويضات بلغت      " إسرائيل" دفعت   : ) ب . ف .أ(

 . دولية في غزة خالل عدوانها على القطاع قبل عامالتي تسببت بها لمراكز تابعة للمنظمة ال
نه بموجب ترتيبات وقعت بـين      أوقال المتحدث باسم األمم المتحدة مارتن نيسيركي، في نيويورك أمس،           

 ماليين دوالر إلى األمم المتحـدة عـن         10،5 بدفع   " إسرائيل"قامت حكومة   " واألمم المتحدة    " إسرائيل"
لمبلغ الذي دفع تعتبر األمم المتحدة أن الخـالف المـالي بينهـا وبـين               بهذا ا "وأضاف  . "أضرار وقعت 

  . "قد أغلق) بسبب هذه األحداث (" إسرائيل"
 يبدو أنهـا اسـتغرقت جانبـاً طـويالً مـن            " إسرائيل"وحول قضية المسؤولية القانونية التي ترفضها       

عن أية من الحوادث التي حققت بها       إسرائيل لم تقر بأنها مسؤولة قانونياً       "المفاوضات، قال نيسيركي إن     
 مسؤولة قانونياً عـن الخـسائر التـي         " إسرائيل"ولكن األمم المتحدة تمسكت بموقفها بأن       . لجنة التحقيق 

 " إسـرائيل "كما يحدث غالباً في حاالت كهذه، فإن األمم المتحدة و         "وأضاف أنه   . "لحقت بها في الحوادث   
ولية القانونية من أجل أن يتم التوصـل لتـسوية بـشأن مطلـب              اتفقتا على أن تضعا جانباً قضية المسؤ      

ـ       . "المنظمة بالتعويض   وافقت  " إسرائيل" أن   "السفير"وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة في األمم المتحدة ل
غالباً على دفع المبلغ لتجنب تدهور عالقتها مع األمين العام المعروف بمواقفه القريبة للغاية من اإلدارات                

  .ية المتالحقةاألميرك
23/1/2010السفير،   

  
  اإلسرائيلية-الفلسطينيةتسوية ال بفشل مساعي إقرارهكلينتون توضح مقاصد أوباما من  .57

 عمدت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون إلى توضيح مقاصد الرئيس األميركي،          : حلمي موسى 
 " إسـرائيل "عي لتحقيـق تـسوية بـين         بفـشل المـسا    "تايم" في مقابلة مع مجلة       من قوله  باراك أوباما 
وقالـت كلينتـون إن     ،  المبالغة في تقدير نتائج الجهد الدبلوماسي للتوصل إلـى تـسوية          ، و والفلسطينيين

المـسألة فـي    "واشنطن لن تدخر جهدا لتحريك العملية السياسية ولكن ما قصده أوباما في كالمه هو أن                
الواليات المتحدة وبريطانيا وأوروبا    "وبحسب كالمها فإن    . "نهاية المطاف بين اإلسرائيليين والفلسطينيين    

والجامعة العربية، تستطيع جميعها العمل سويا في محاولة إليجاد الظروف المناسـبة لحـل المواضـيع                
 . "االستثنائية بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، ولكن في نهاية المطاف، عليهم هم أن يتخذوا القرار

األمـر ال   "مؤتمر صحافي عقدته مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليبانـد، أن            وقالت كلينتون، في    
فنحن نؤمن أن هذا وضع يتطلـب انتباهـا         . يختلف إذا كانت هذه هي الجولة األولى أو الجولة العشرين         

. "وغياب االهتمام قد يقود إلى خلق عدد من المصاعب من النوع الـذي نواجهـه اآلن               . دائما ومتواصال 
  . إننا ننوي مواصلة فعل كل ما بوسعنا فعله لخلق األجواء المناسبة التي يغدو فيها األمر ممكنا               ": ضافتوأ
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ونحن نحث اإلسرائيليين والفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات، والشروع بمعالجة المواضـيع           
  . "، ولكننا نؤمن أنها قابلة للحل وقيام الدولة الفلسطينية" إسرائيل"الصعبة التي تعترض طريق أمن دولة 

23/1/2010السفير،   
  

 واشنطن تبدي استعدادا إلعطاء ضمانات أمنية في إطار اتفاق للسالم في الشرق األوسط .58
أكد الناطق باسم مجلس األمن القومي األميركي مايك هامر أمس أن الواليـات             : مينا العريبي  - واشنطن

 للفلسطينيين واإلسرائيليين في حال تم التوصل إلى اتفاق، مـشيرا  المتحدة مستعدة إلعطاء ضمانات أمنية    
 أمس أنـه علـى      "الشرق األوسط "وأضاف هامر في حوار خاص مع       . إلى التزام واشنطن بهذه العملية    

 اإلسرائيلي فإن هناك مخاوف     -الرغم من عدم وجود إطار زمني للتوصل إلى اتفاق لحل النزاع العربي             
  .ة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق أو على األقل بدء مفاوضات مباشرةمن نشوب صدامات عنيف

وحول الدور األميركي في دفع عملية السالم والمحادثات التي يقوم بها مبعوث السالم األميركي جـورج                
. أملنا أن نلعب دور الوسيط النزيه     "ميتشل وإمكانية تقديم الضمانات لألطراف المعنية بالسالم، قال هامر          

نتحدث لإلسرائيليين وللسلطة الفلسطينية، وعليهم أن يعلموا أن من مصلحتهم أن يأتوا إلى الطاولـة، وأن       
االستعداد موجود نعـم،    " و حول الضمانات قال   احتياجاتهم األمنية ستتحقق من خالل التوصل إلى اتفاق،         

 ."لكن دائما هذه األمور تعتمد على التفاصيل، وإذا كان األمر ممكنا
23/1/2010رق األوسط، الش  

  
  ولويات الرئاسة األوروبيةأوسط على سلم حل الصراع في الشرق األ: موراتينوس .59

 لسفراء فلسطين فـي      في مؤتمر   كد وزير الخارجية االسباني انخيل موراتينوس     أ: شرف الهور  أ - غزة
ـ        ،وروبا والمنظمات الدولية في العاصمة االسبانية مدريد      أ شرق االوسـط    على ان حل الصراع فـي ال
  .وروبية في األشهر الستة القادمة، التي ستتوالها بالدهوجود على سلم اولويات الرئاسة األم

23/1/2010القدس العربي،   
  

  ألمانيا مطلعة على الورقة األميركية للسالم .60
ـ           :  اسكندر الديك  -برلين   ي أعلنت الحكومة األلمانية أمس أنها اطلعت على تفاصيل الورقة األميركية الت

يحملها المبعوث الخاص للبيت األبيض إلى الشرق األوسط جورج ميتشيل إلـى الطـرفين الفلـسطيني                
  .واإلسرائيلي الستئناف المفاوضات، لكنها فضلت عدم التعليق عليها قبل انتهاء جولة األخير في المنطقة

 مع األطراف المعنية في     وقال الناطق باسم الحكومة أولريش فيلهلم إن برلين تجري حالياً محادثات مكثفة           
ونفى الناطق األلماني أن تكون الواليات المتحدة وبالده تسعيان إلى الـضغط علـى الـسلطة                 .المنطقة

 في سياسة االسـتيطان فـي القـدس         " إسرائيل"الفلسطينية للقبول ببدء المفاوضات على رغم استمرار        
 هذا الطرف أو ذاك ذنباً أو مسؤولية، كما أننـا           ال يتعلق هنا بتحميل   " إن األمر    "الحياة"وقال لـ   . الشرقية

  . "ال نبحث عن األسباب، بل نريد التطلع قدماً والوصول إلى مفاوضات قريباً
23/1/2010الحياة،   

  
      نشاطات يونانية لنصرة غزة   .61

 شهدت العاصمة اليونانية أمس الخميس نشاطات ليونانيين وعرب للتذكير بحصار         : شادي األيوبي  -أثينا  
قطاع غزة ومطالبة حكومات العالم بالعمل على فكه، كما انطلقت الجلسة التحضيرية لمبـادرة عالميـة                

  .لتسيير أسطول بحري إلى غزة في محاولة جديدة لفك الحصار
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 العضو اليوناني   استنكروغزة أخيرا مؤتمرا صحفيا ظهر أمس،        وعقد أعضاء الوفد اليوناني الذي زار       
جزيرة نـت تجاهـل وسـائل    أمام ال لفك الحصار عن غزة يورغوس أناستوبولوس       في اللجنة األوروبية    

اإلعالم الغربي قضية فلسطين، معتبرا أنها تسعى وراء اإلثارة، كما ال تنقل إال ما يرضى عنه الالعـب                  
  .الدولي مما يؤدي إلى دفن الحقائق، على حد تعبيره

22/1/2010نت، .الجزيرة  
  

  نهج القرضاوي هو المستهدف .62
  بد الباري عطوانع

يتعرض الدكتور يوسف القرضاوي الى حملة اعالمية شرسة هذه االيام من قبل اطـراف عديـدة فـي                  
، النه ادان الـسور الفـوالذي       'االعتدال'الوطن العربي، محسوبة بالدرجة االولى على ما يسمى بمحور          

محاصرين المجوعين في قطاع الذي تبنيه السلطات المصرية، تنفيذا التفاق مصري ـ اسرائيلي، لخنق ال 
  .غزة

االتهام االبرز الموجه الى الدكتور القرضاوي رئيس المجلس العالمي للعلماء المـسلمين، اقدامـه علـى                
تسييس الدين، وادالؤه بدلوه في القضايا المطروحة، والفلسطينية على وجه الخـصوص، اي ان هـؤالء                

  :يريدونه واحدا من اثنين
، وال يشاهد مجازر االسرائيليين في قطاع غزة، والخراب الذي حل بالعراق على             ان يلتزم مسجده  : االول

ايدي االحتالل االمريكي، ويدير ظهره كليا للفتن الطائفية التي تعصف بالعالمين العربـي واالسـالمي،               
  .ويقصر فتاواه على قضايا النكاح، وزواج المسيار، وآداب الوضوء ومفسداته،وهكذا

 في السياسة، ولكن على طريقة شيخ االزهر محمد سيد طنطاوي، ومجمـع البحـوث               ان يتدخل : الثاني
على جميع قرارات الحكومة، وان يصافح شمعون بيريس الرئيس         ' يبصم'االسالمية الذي يرأسه، اي ان      

  .االسرائيلي، ويشرع حصار قطاع غزة
بعض اآلخر خلف القضبان،    الشيخ القرضاوي، ومجموعة كبيرة من امثاله، بعضهم معزول ومطارد، وال         

يرفضون ايا من الخيارين، وينحازون الى ضميرهم الوطني وعقيدتهم السمحاء، وتعاليم دينهم، ويتصدون           
لمهمة محاولة انقاذ األمة من حال الوهن والهوان والمذلة التي وصلت اليها بفضل حكام فاسدين فـشلوا                 

  . االمريكيةفي كل شيء، وسخّروا انفسهم في خدمة مشاريع الهيمنة
نسأل لو ان الشيخ القرضاوي والقلة القابضة على الجمر من العلماء األفاضل من امثاله، قد ايدوا الجدار                 
الفوالذي، واصدروا فتاوى تؤيد االستعانة بالقوات االجنبية لتدمير العراق ومن ثـم احتاللـه، ودعمـوا                

لسطين، واسقطوا جميع الخيارات االخرى،     مبادرة سالم عربية تعترف باسرائيل وتعطيها اربعة اخماس ف        
  هل كان هؤالء سيواجهون هذه الحمالت االعالمية الهابطة في مضامينها والفاظها؟

االسالم كان، وال يزال، اكبر انتفاضة على مدى التاريخ ضد الظلـم االجتمـاعي، والتمييـز الطبقـي                  
لحق والعدالة والمساواة، ونشر رسـالة      العنصري، والعبودية في ابشع صورها واشكالها، وانحاز دائما ل        
  .العقيدة واالصـــالح ومواجهة اشكال االستبداد والطغيان كافة

***  
وعاظ السالطين، الذين يتعيشون من هبات الزعماء ورواتب وزارات االوقاف، يريدون إسالما مختلفـا،              

اسة واطاعة ولي االمـر،     يبرر الظلم، ويشرع القمع، ويدعو للخنوع، تحت مسميات عزل الدين عن السي           
  .حتى لو كان فاسدا مقصرا في واجباته الدينية والوطنية

نحن مع فصل الدين عن السياسة، اذا كان هناك ساسة يقودون االمة على طريـق التقـدم واالزدهـار                   
             وتحقيق الرخاء والعدالة، وحفظ كرامة االمة وعزتها، واستعادة حقوقها المغتصبة، ولكـن عنـدما يعـز
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 هؤالء في منطقتنا االسالمية، ونحن نستثني هنا اردوغان ورفاقه في تركيا، ومهاتير محمـد فـي                 وجود
  .ماليزيا، فإن من واجب رجال الدين ان يمألوا الفراغ، وينزلوا الى الساحة النقاذ األمة من محنتها

عل المجاهد محمد   هكذا فعل األزهر عندما تغول االحتالل البريطاني، وفسدت القيادة في مصر، وهكذا ف            
الخامس في المغرب، وعبد الكريم الخطابي في الجزائر، وعمر المختار في ليبيا، والحاج امين الحسيني               

فهل هؤالء اخطأوا عندما خاضوا غمار السياسة ورفعوا راية الجهاد ضد الظلم والطغيان؟             . في فلسطين 
 االيـوبيين والمماليـك، والفـاطميين       ونحن هنا ال نريد العودة الى تجارب االسالم السياسي في زمـن           

  .والعثمانيين، وانتصاراتهم المشرفة التي غيرت مجرى التاريخ
حتى السلطة الفلسطينية المنبثقة من رحم االحتالل التي اصبح لها أئمة مساجد، دخلوا غمار الحملة على                

ا بالتراجع عن تصريحات لم     هذا العالم الجليل، وسخّروا المنابر للتطاول عليه بطريقة مخجلة، بل وطالبو          
  .'الدب الذي قتل صاحبه'يفهموا مضمونها، في غمرة نفاقهم لرئيسهم، فانطبق عليهم مثل 

كان الرئيس محمود عباس تواطأ مع العدوان االسرائيلي على قطاع غـزة،            ' اذا'الدكتور القرضاوي قال    
حقوقي الدولي، فانه يـستحق الـرجم،       واقدم على تأجيل تقديم تقرير غولدستون للمناقشة امام المجلس ال         

ولكن هؤالء االقل خبرة ومكانة انبروا في حملة ظالمة ضد الدكتور العالمة، مؤكدين بذلك الشبهات التي                
حامت حول الرئيس بدال من ان يفندوها او يتجاهلوها تماما، الن من المفترض ان رئيـسهم لـم يؤيـد                    

  .تصريحاته العلنيةالعدوان ولم يؤجل التقرير، حسب ما يقول في 
***  

هذه الحمالت، المرشحة لالستمرار والتصعيد فيما هو قادم من ايام، بفعل اكتمال بناء الجـدار وعمليـة                 
الخنق المرجوة من ورائه، وبدء االستعدادات لغزو لبنان والعدوان على غزة مجددا، هـذه الحمـالت ال                 

 الذي يؤمن به ويعمل على ترسـيخه، مـن          تستهدف شخص الشيخ القرضاوي فقط، وانما النهج المقاوم       
  ).ستون كتابا(خالل برامجه الدينية والدعوية، وتروج له كتبه 

ومن المفارقة انه يواجه حمالت تحريض مماثلة من قبل اسرائيل وانصارها في الغرب، ادت الى منعـه                 
اندته للعمليـات   من دخول عديدة على رأسها بريطانيا والواليات المتحدة، بحجة دعمه لالرهـاب ومـس             

  .االستشهادية
يصنّف على انه االسالم المتطرف، او االسالم االرهابي، الذي يجب          ' ثقافة المقاومة 'فاالسالم الذي يتبنى    

تجريمه ومقاومته، فهل هناك دولة عربية او اسالمية واحدة تعلن مساندتها لمقاومة طالبـان لالحـتالل                
ر مشروع؟ وهل هناك حكومة عربية تدعم المقاومة عالنية         االمريكي، وهي مقاومة مشروعة الحتالل غي     

  في العراق او فلسطين؟
ألم تدعم انظمة عربية االسالم المقاوم لالحتالل السوفييتي الفغانستان الكثر من ثماني سنوات، عززتـه               

  ؟'حرام'والسوفييتي ' حالل'بإنفاق اكثر من عشرين مليار دوالر، فهل االحتالل االمريكي 
العروبة وتياراتها عندما كانت عروبة مقاومة للهيمنة االمريكية، واآلن يعودون اليها السـتخدامها             كفّروا  

فـي الـستينات    ' االسـالم 'المقاوم، مثلما استخدموا االخيـر ضـدها اي         ' االسالم السياسي 'في ضرب   
  .والسبعينات من القرن الماضي، ولمصلحة المشاريع االمريكية ايضا

***  
معجزة انقالب السحر على الساحر، بعد ان اتضحت اللعبة وانفضح الالعبـون، وبـات              نحن اآلن امام    

يواجه الهزائم في العراق وافغانـستان، وقريبـا فـي الـيمن بعـد      ) امريكا(كبيرهم الذي علمهم السحر   
فالشعوب نضجت وتعلمت، والقيادات االسالمية والعربية باتت فـي         . الصومال، وفلسطين على الطريق   

  .نفسه، وتتعاون من اجل الهدف نفسهالخندق 
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وبسبب ثورة الوعي هذه، وتصاعد حالة الغليان في الشارعين العربي واالسالمي، يعكفون حاليـا علـى                
االعالم العربي، من خالل تجريم كل محطة تلفزيونية تؤيـد المقاومـة،            'احتالل'اصدار قوانين من اجل     

  .تحت ذريعة التحريض على قتل االمريكيين
اعالمي جديد، فإصدار قنوات امريكية وبريطانية والمانية وفرنـسية وحتـى صـينية     ' ارهاب'مام  نحن ا 

باللغة العربية لم يعد كافيا، ال بد من تشريعات جديدة تكتم انفاس كل صوت يعارض االحتالل ويطالـب                  
  .بمقاومته، ونفس الدكتور القرضاوي وصوته على رأس قائمة المطلوب كتمهم

ابر المساجد من خالل طرد االئمة الملتزمين بالعقيدة وقيمهـا وتعاليمهـا، واسـتبدلوهم              سيطروا على من  
بوعاظ السالطين، واآلن يريدون السيطرة على المنابر االعالمية، واغالق تلك التي تشق عصا الطاعـة               

  .على امريكا وحلفائها في المنطقة
الذين ضلّوا الطريق، واعماهم النفاق عـن       نعتذر للدكتور القرضاوي عما اقدم عليه بعض السفهاء منا،          

رؤية الحقيقة، واالنتصار لعالمة كبير كان دائما رأس حربة في الدفاع عن قضيتهم العادلة، وعانى مـن                 
  .اجل ذلك، وال يزال، الكثير

  23/1/2010القدس العربي، 
  

  بعد فشل ميتشل؟... بعد عام على إدارة اوباما .63
  هاني المصري

دارة اوباما سدة الحكم و رغم الجهود المتواصلة التي بذلتها خالل عام كامل، تخللتها              بعد عام على تولي ا    
تسع جوالت قام بها جورج ميتشل الى المنطقة، خالفاً لجوالت هيالري كلينتون، ولعدد من اللقاءات من                

ـ                ود الصعب حصر عددها في واشنطن واوروبا ومختلف العواصم المعنية بأزمة المنطقة، يتوقـع ان يع
  .ميتشل من جولته األخيرة بخفي حنين

هذا الحصاد من الفشل الذريع كان متوقعاً، ألن إسرائيل افشلت الجهود االميركية واستقبلت تعيين ميتشل               
بامتعاض ألنه شخص براغماتي واقعي متزن، وهذا يزعج إسرائيل ألنها تريد انحيازاً مطلقاً مـن غيـر     

هذا . الفلسطيني" العنف" تضمن وقف االستيطان مقابل وقف       2001شروط، وسبق أن قدم تقريراً في عام        
  .التقرير الذي اعتبر األب الشرعي لخارطة الطريق الدولية

لقد اعتبرت إسرائيل الرسمية تقرير ميتشل وخارطة الطريق، رغم انحيازهما الواضح إلسرائيل، ورغم             
سرائيل، لذلك تم تجاوز تقرير ميتشل وتـم        تغليبهما لألمن اإلسرائيلي على أي شيء آخر غير مناسبين إل         

 تحفظا عليها تنـسفها     14تفريغ خارطة الطريق من مضمونها من خالل موافقة إسرائيل عليها بعد تقديم             
  .من األساس وتحولها الى خارطة طريق إسرائيلية

كز في بداية   فهو حاول أن ير   . التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى، وها هي إسرائيل تفشل ميتشل للمرة الثانية           
عمله على توفير شروط مناسبة لبدء المفاوضات وركز على وقف االستيطان مقابل خطـوات تطبيعيـة                

الفلسطيني قد توقف من تلقاء ذاته، ولـم تـستجب الحكومـة            " العنف"عربية مع إسرائيل على أساس أن       
يات المتحدة األميركيـة    اإلسرائيلية لمطلبه، بل قاومت وضغطت ومعها اللوبي المؤيد إلسرائيل في الوال          

على اإلدارة األميركية، حتى تراجعت عن موقفها بعد اعتراف الحكومة اإلسرائيلية بإقامة دولة فلسطينية              
منزوعة السالح مقابل موافقة الفلسطينيين على شروط تعجيزية أهمها اعترافهم بإسرائيل كدولة يهودية،             

الستيطان، وتقديم خطوات بناء ثقة تتعلق بتحسين حياة        واإلعالن عن مسرحية التجميد المؤقت والجزئي ل      
  .الفلسطينيين

  .إسرائيل تراجعت خطوات صغيرة الى الوراء من أجل أن تتمكن من التقدم خطوات كبيرة الى األمام
لقد استطاعت حكومة نتنياهو من خالل تراجعها الشكلي أن تحول الضغط األميركي، بدالً من عليها الى                

وأجهضت االصطفاف الدولي الذي تشكل ضدها وأصبح يهددها بعواقب وخيمة خـصوصا            الفلسطينيين،  
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بعد طرح وإقرار تقرير غولدستون الذي وجه إلسرائيل اتهامات جدية تتعلق بارتكابها جرائم حرب ضد               
  .اإلنسانية

األشـهر  جورج ميتشل واإلدارة األميركية بعد أن فشلوا باالتفاق على شروط بدء المفاوضات حاولوا في       
األخيرة، االتفاق على أهداف نهاية المفاوضات من خالل االستعداد لتقديم ورقتي ضـمانات إلسـرائيل               
وفلسطين، وااللتزام باعتبار االستيطان غير شرعي وأن التفاوض سيتم على جميع قضايا الوضع النهائي              

تبـادل أراضـي تحقـق       مع االتفاق على نـسبة       1967وبإقامة دولة فلسطينية خالل عامين على حدود        
من األرض وإلسـرائيل    % 100، ومن مساحة تساوي     1967للفلسطينيين مطلبهم باالنسحاب الى حدود      

مطلبها باالنسحاب الى حدود آمنة يمكن الدفاع عنها وبحيث يتم أخذ الوقـائع التـي أقامهـا االحـتالل                   
  .بالحسبان) أي الكتل االستيطانية(اإلسرائيلي 

التفاق على شروط نهاية اللعبة أخفقت هي األخرى، ألن إسرائيل ال تريـد تحديـد               المحاولة األميركية ل  
أهداف المفاوضات وفقاً للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة وإنما وفقا للتفسيرات اإلسرائيلية، أو مـن            

وطبعاً الطرف األقوى هو األقـدر      . خالل صيغ عامة فضفاضة يستطيع كل طرف أن يفسرها كما يريد          
  .على تقديم التفسير القادر على أن يرى النور على أرض الواقع

من جهته، رفض ابو مازن مسألة قبول الحصول على ورقة ضمانات أميركية ألن هذه المسألة جربـت                 
أكثر من مرة، ولم تسمن الضمانات األميركية والدولية ولم تغني من جوع، كما أن إعطاء إسرائيل ورقة                 

  . الضمانات ستأكل الواحدة منهما األخرى، وتصبحان بال أي قيمةضمانات يعني أن ورقتي
 1967إن المطلوب التزاماً إسرائيلياً وليس أميركياً فقط بإنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطينية على حدود               

، حـالً ال يـصفيها وإنمـا        194وعاصمتها القدس، واالتفاق على حل قضية الالجئين على أساس قرار           
  .لعدالة وقدر منها على األقلينطوي على ا

  :تأسيساً على ما تقدم، أمام ميتشل خيارات صعبة
إما أن يرحل ويستقيل حفاظاً على ما تبقى من ماء وجهه، وهناك أحاديث تدور في واشنطن حول هـذا                   

  .االحتمال
لصورة بأن أو أن يعتبر الحراك المستمر الذي حدث، ويمكن أن يستمر انجازاً بحد ذاته ألنه يحافظ على ا               

عملية السالم تتحرك أو يمكن أن تتحرك ويحافظ على الهيمنة األميركية عليها، وعلى ما يجـري فـي                  
المنطقة، وهذا يقطع الطريق على نشوء فراغ وبروز خيارات وبدائل أخـرى، يمكـن أن تـصب فـي                   

تفاق اوسلو وحتى   مصلحة األطراف والدول المعادية أو الرافضة للتسوية السياسية كما جرت منذ توقيع ا            
  .اآلن

ومارتن انـديك   ) المرشح للعب دور أكبر وربما خالفة ميتشل إذا استقال        (أو يأخذ بنصيحة دنيس روس      
بضرورة خفض سقف التوقعات واالبتعاد عن القضايا الكبرى وعن محاولة االتفاق على حـل بالنـسبة                

لخطـوات التـي أقـدمت عليهـا        للقضايا الكبرى، والتركيز على خطوات وإنجازات صغيرة، من نوع ا         
إسرائيل ويمكن أن تقدم عليها، مثل إزالة حواجز وإطالق سراح بعض األسرى، وتحسين شروط الحياة               

  .للفلسطينيين ضمن تصور نتنياهو ألولوية األمن والسالم االقتصادي
ـ                  اء أو تلك التي أقدمت عليها حكومة سالم فياض خصوصاً على صعيد األمن، والتنـسيق األمنـي وبن

مؤسسات الدولة بصورة ال تحدث صداماً او انتفاضة ثالثة بين الفلسطينيين واالحـتالل وتمنـع حـدوث           
  .فراغ، وتحسن األجواء النطالق المفاوضات في ظروف مناسبة في المستقبل القريب أو المتوسط

م أنهـا   إن خطورة الخطوات الصغيرة بدون مسار سياسي جدي قادر على إنهاء االحتالل وتحقيق السال             
تصب في خانة إعطاء شرعية لالحتالل وإدامته وأقصى ما يمكن أن تقود إليه هو تحسين شروط الحيـاة           

وهذا يفرض على الفلسطينيين أن ال يقبلوا به ويعطوا رسالة واضحة بأنهم لن             . الفلسطينية تحت االحتالل  
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بثية هو المقاومة المثمـرة حتـى       يقبلوا بأي شيء أقل من إنهاء االحتالل وأن البديل عن المفاوضات الع           
  .دحر االحتالل وتحقيق الحرية والعودة واالستقالل

إن شمعون بيرس حذر الرئيس ابو مازن في اتصاالت تلفونية عديدة وفقاً للمصادر اإلسرائيلية، من أنـه                 
يمكـن أن   إذا لم يوافق على استئناف المفاوضات يلعب بالنار، وإن استمرار الجمود في العملية السياسية               

  .يقود الى انتفاضة ثالثة ال يستطيع أحد أن يتحكم بها تماماً، وال أن يعرف نتائجها سلفاً
إن استئناف ابو مازن للمفاوضات بدون االتفاق على مطالبه سواء بالنسبة لبدء المفاوضـات أو تحديـد                 

ة الحالية بتعنتها وتطرفهـا،     األهداف النهائية منها، سيكون بمثابة انتحار سياسي، ألن الحكومة اإلسرائيلي         
  !! تجعل حياة الفلسطينيين والعرب المعتدلين صعبة إن لم نقل مستحيلة

ان عدم الموافقة على استئناف المفاوضات بدون بلورة استراتيجية جديـدة وبديلـة سـيجعل الـسياسة                 
 الفلسطينية يجب ان    فالسياسة. الفلسطينية عرضة للتذبذب بين التشدد غير المفهوم واالنزالق غير المبرر         

تأخذ بالحسبان ان االدارة االميركية الحالية مختلفة عن السابقة رغم عدم قدرتها حتى اآلن على بلـورة                 
سياسة مختلفة، لذا على الفلسطينيين اال يستخفوا بان واشنطن اصبحت تعتبر قيام دولة فلسطينية مصلحة               

تغير في الموقف االميركي وحرفه قبل ان يتحول الى         اميركية قومية، واال يمكنوا اسرائيل من استيعاب ال       
فتحقيق السالم ال يمكـن بـدون       . سياسة مختلفة ستتجه بالضرورة عاجال او اجال للضغط على اسرائيل         

  !!!!ضغط جدي على اسرائيل لدفعها للتجاوب مع متطلبات السالم 
  23/1/2010المركز الفلسطيني لإلعالم واألبحاث والدراسات، 

 
  !و ينسف خطة ميتشل لدفعه إلى االستقالةنتانياه .64

  سليم نصار
أنهى المبعوث األميركي جورج ميتشل زياراته لبنان وسورية وإسرائيل، بلقاء مع الرئيس الفلسطيني 

  .محمود عباس في رام اهللا
وبخالف جوالته السابقة، فإن ميتشل يعتبر هذه الجولة أقصى ما يمكن التوصل إليه بهدف حلحلة المسائل 

وقد وضع لهذه الغاية صيغة حل شامل توقع من خالله تحريك . المعقدة قبل الدخول في تفاصيل التسوية
وتقضي صيغة الحل بالتوصل الى اتفاق على مسألة الحدود . عملية السالم بين إسرائيل والفلسطينيين

مصير :  مثلومن بعدها يصار الى بحث القضايا الجوهرية األخرى. ضمن مهلة ال تتعدى تسعة أشهر
وبموجب الخطة األميركية، فإن القاعدة التي استند إليها ميتشل تقوم على . القدس ومستقبل الالجئين

، وبين مطالبة 1967التوفيق بين مطالب الفلسطينيين باسترجاع األراضي التي احتلتها إسرائيل عام 
وفي حال تخلفت . بين الفريقينوهذا معناه تبادل األراضي . إسرائيل بحدود آمنة قابلة للدفاع عنها

إسرائيل عن تطبيق هذه الخطة، فإن واشنطن تتعهد بدعم الفلسطينيين السترداد مساحات من األرض 
كما تتعهد أن تتم التسوية خالل سنتين . 1967مساوية للمساحات التي ضمتها إسرائيل عقب حرب 

  .كموعد نهائي غير قابل للتأجيل
ر ليبرمان، رفض مبدأ التقيد بفترة زمنية محددة، واتهم ميتشل باستغالل وزير خارجية إسرائيل افيغدو

وبما أن . توقيت المفاوضات ألن نهاية األشهر التسعة تصادف موعد انتخابات الكونغرس األميركي
 اإلسرائيلية قد ينعش حظوظ –شعبية الديموقراطيين بدأت في التراجع، فإن تقدم المفاوضات الفلسطينية 

  .حاكمالحزب ال
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو اعترض على الصيغة بكاملها، مذكراً ميتشل أن ستة رؤساء 

وقال له أثناء .  سنة17وزراء من قبله فشلوا في تحقيق اتفاق دائم ضمن محادثات استمرت أكثر من 
 حدوداً آمنة إلسرائيل،  ال تشكل1967اللقاء السابق إن انطالقة التسوية تحمل بذور التعارض ألن حدود 

  . يشير الى الخط األخضر كحدود آمنة242علماً بأن القرار 
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خالل لقائه الثالث مع الرئيس بشار األسد منذ توليه مهمة الوساطة، جدد ميتشل رغبة بالده إقامة سالم 
ري وطلب من الرئيس السو. شامل بين إسرائيل من جهة، والفلسطينيين وسورية ولبنان من جهة أخرى
ورأى أن هذه الخطوة تسهل . المساعدة في تسهيل مهمته عن طريق إعادة اللحمة بين الفصائل الفلسطينية

  .الطريق أمام الرئيس محمود عباس
. وكرر األسد أمام المبعوث األميركي موقف بالده المبدئي الداعي الى تحقيق السالم العادل والشامل

ة السالم، ألنها ترفض إنهاء االحتالل واالعتراف بحقوق واستبعد في تحليله تجاوب إسرائيل مع خط
  .الفلسطينيين، األمر الذي يحول دون اعتبارها شريكاً حقيقياً في التسوية

يقول أحد أعضاء الوفد المرافق لميتشل إن المبعوث األميركي حرص على تحديد فترة زمنية 
ات بعدما فشلت واشنطن في إرغام للمفاوضات، بهدف إغراء أبو مازن وجذبه الى طاولة المحادث

ويبدو أن هذا المطلب كان على رأس قائمة الشروط التي وضعها محمود . إسرائيل على وقف االستيطان
وقد تعرض لضغوط مختلفة من الرئيس حسني مبارك . عباس للقبول باستئناف دور الشريك الفلسطيني

وأخبره بيريز أن االتصال تم . كب الخشنوالرئيس شمعون بيريز، اللذين شجعاه على ركوب هذا المر
  .بالتنسيق مع نتانياهو

ويستدل من نتائج التطورات أن الرئيس عباس لم يحسم أمره من موضوع المشاركة ما دام اإلسرائيلي 
لذلك كرر شروطه السابقة أمام ميتشل، معتبراً أن . يرفض وقف عمليات االستيطان ولو لفترة ستة أشهر

  .ونة بقرار الجامعة العربية، أو بالموقف العربي الموحدعودته أصبحت مره
ومن معارضة فريق كبير » حماس«ويرى المراقبون أن تردد أبو مازن ناتج عن مخاوفه من اتهامات 

  .الباقية على الجسد الفلسطيني المنهك» ورقة التين«يمنعه من خلع » فتح«في 
ل في حينه، إن الحركة لن تكون عقبة في من مشروع السالم، قال خالد مشع» حماس«وحول موقف 

 كما جاء في وثيقة الوفاق التي وقعت 1967) يونيو( حزيران 5طريق قيام دولة فلسطينية على حدود 
أي دولة ذات سيادة كاملة على كل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة . 2006عليها جميع الفصائل سنة 

  .والقدس
نحن . غير معنيين باآلخرين» حماس«نحن في : بالقول» فتح«عن ولم ينس خالد مشعل أن يميز موقفه 

كشعب فلسطيني نعاني االحتالل في جزء من األراضي الفلسطينية، والجزء الثاني محاصر جواً وبحراً 
نحن معنيون بقيام . وبراً، بينما الجزء اآلخر في الشتات، فهو يصارع من أجل الحصول على حق العودة

  .فقط، ألن حل الدولتين، في نظرنا، هو المدخل ليهودية الكيان الصهيونيالدولة الفلسطينية 
والمؤكد أن الخطر الذي أشار إليه خالد مشعل، كان محور الحديث بين ميتشل ونتانياهو الذي طالب 

وقال . كشرط لالعتراف بالدولة الفلسطينية» بدولة الشعب اليهودي«العرب بضرورة اعترافهم المسبق 
فق قط على اقتراح يوسي بيلين الداعي الى حل مشكلة العودة عن طريق الموافقة على رجوع إنه ال يوا

واتهم بيلين بالتواطؤ ألن الفكرة التي طرحها ستقضي على نقاء الشعب . سبعين ألف الجئ كبادرة رمزية
  !اليهودي بواسطة إغراق هذا المجتمع بأفواج الالجئين

مع مصر » حماس«يواجه جورج ميتشل عائقاً آخر يتمثل في خالف إضافة الى العراقيل اإلسرائيلية، 
وقد أشار الرئيس حسني مبارك مطلع هذا األسبوع الى خالفه مع حركة . حول المعابر المؤدية الى غزة

ويفسر المحللون في القاهرة دوافع االختالف . ، نافياً إدخال تعديالت على ورقة المصالحة»حماس«
إن تلك األنفاق تلحق «: وفي خطابه األخير قال مبارك. ر على إقفال المعابرالحقيقي الى إصرار مص

ذلك أن هذه األنفاق كانت . بمصر أضراراً بالغة على أكثر من مستوى، من أهمها المستوى األمني
  .»، إضافة الى خطورة تهريب األسلحة»طابا«و » شرم الشيخ«السبب في تفجيرات 

. تلبية لحاجات الشعب الفلسطيني» رفح«سهل مرور األفراد عبر معبر وقال في خطابه أيضاً إن مصر ت
  !ثم تساءل عن أسباب الصمت حيال المعابر الستة التي تسيطر عليها إسرائيل
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في رأي إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة، أن الجدار الفوالذي الذي تقيمه مصر يفاقم األزمة 
 13مليون من سكان القطاع، خصوصاً أنه يمتد على مسافة المعيشية التي يعاني منها مليون ونصف 

أما عمقه فيصل الى . في الجنوب» كرم سالم«كيلومتراً وثمانمئة متر من شاطئ البحر في الشمال حتى 
وسيغلف الجدار بألواح فوالذية ضخمة تُلصق بها أجهزة حساسة تغطي تحركات . عشرين متراً تقريباً

  . صادر عن األرضالبشر والحيوانات وكل صوت
كونه يضعف سيطرتها على األرض » حماس«ومن المؤكد أن هذا الحصار يشكل ضربة قوية لـ 

ومع هذا كله فإن النظام المصري يعمل جاهداً لتقويض . ويعرضها النتقاد المتضررين من سياسة العزل
ث أمنية سابقة، يرى واستناداً الى أحدا. »حماس«التي تسيطر عليها » دولة فلسطين الصغيرة«دعائم 

الرئيس مبارك أن قيام دولة دينية تعتمد في مساعداتها على إيران، يشكل خطراً مباشراً على النظام، 
وكثيراً ما تدخّل حراس الحدود لمصادرة أموال كان ينقلها قادة . ويدعم المعارضة المصرية في الداخل

  .من طهران» حماس«
اب السياسية، سبباً ديموغرافياً يعكس مخاوف مصر من حرب أضافت الى هذه األسب» هاآرتس«صحيفة 

كذلك لمحت في إحدى افتتاحياتها . جديدة ضد غزة، األمر الذي يضطر سكانها الى الهرب باتجاه سيناء
الى مطالبة الواليات المتحدة والدول األوروبية، بمشاركة مصر في موضوع التسوية النهائية، وذلك من 

وتدعي الصحيفة أن . ص أراض في سيناء لتوسيع رقعة الدولة الفلسطينيةطريق مساهمتها بتخصي
  .القاهرة تعمدت بناء الجدار الفوالذي كي تقطع الطريق على هذين االحتمالين

قبل أن يخرج جورج ميتشل من مكتب رئيس وزراء إسرائيل، فاجأه نتانياهو بإعالن موقف جديد يتعلق 
الم األمن اإلسرائيلي إنه عازم على نشر قواته على طول حدود قال له في معرض تحديد مع. باألردن

وبرر هذه الخطوة باالدعاء أنه يسعى الى منع الفلسطينيين من إطالق . الضفة الغربية المتاخمة لألردن
وعلّق صائب عريقات على هذا الطلب بالقول إنه مرفوض جملة . صواريخ عبر الدولة المزمع إنشاؤها

  .انب الشرقي من دولة فلسطين هو أرض فلسطينيةوتفصيالً، ألن الج
ويرى فريق من اإلعالميين في إسرائيل، أن نتانياهو أضاف هذا الشرط ألسباب تتعلق بخالفه مع 

وهو يعتبر . األردن، زائداً خلفية الواقعة التي يحملها في ذاكرته عن محاولة تصفية خالد مشعل في عمان
» حماس«كم ألن الملك حسين أجبره على إطالق سراح زعيم تلك الواقعة بداية زحزحته عن الح

  .الروحي الشيخ أحمد ياسين
. ونقل عن لسان نتانياهو قوله إن السالم الجامد مع األردن يجب تحويله الى سالم بارد كالسالم مع مصر

وظفين والسبب أن عمان رفضت مشاركة أجهزة التحقيق اإلسرائيلية في عملية تفجير سيارة كانت تنقل م
أن األجهزة األمنية األردنية مخترقة بدليل أن » الموساد«ويدعي . في السفارة من عمان الى تل أبيب

وهذا معناه إبالغ المعارضة األردنية بتعديل خطة . سائق سيارة السفارة طُلب منه تغيير مساره السابق
  .السير

ويأتي في مقدمها رفض . خطة ميتشلفي مطلق األحوال، هناك ألف سبب وسبب يمنع نتانياهو من تبني 
والثابت أن إشاعة استقالة ميتشل . إدارة أوباما دعم خطة إسرائيل لمهاجمة المفاعالت النووية اإليرانية

وغايته بالتأكيد شراء مزيد من الوقت . من مهمته قبل شهرين، كان يقف وراءها رئيس وزراء إسرائيل
  ...عندئذ يمكنه التفاوض على األمر الواقع.  الشرقيةمن أجل إنهاء مشروع المستوطنات في القدس

  23/1/2010الحياة، 
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