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   ومكتب نتنياهو ينفي..  يتوقع حربا جديدة مع حزب اهللاإسرائيليوزير  .1
الوزير اإلسرائيلي يوسي بيلد قال إن بالده ال تعتبر         ، أن   يو بي آي   عن  23/1/2010نت،  .الجزيرةنقلت  

 .ناني مسألة حتميـة   السالم مع جيرانها هدفا تسعى لتحقيقه، واعتبر نشوب حرب جديدة مع حزب اهللا اللب             
ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن بيلد قوله خالل ندوة بمدينة بئر السبع جنوب إسرائيل إن تل أبيب لـم                   

 .تضع السالم هدفا ينبغي تحقيقه، وإن الهدف األولي إلسرائيل هو ضمان وجودها دولة لليهود إلى األبـد      
إننا تلقينا هدية من التاريخ مرة واحدة       "رائيل، قائال   وأضاف الوزير أن هذه هي الغاية األولية بالنسبة إلس        

وتتمثل ببيت يهودي وإذا فقدناه فإنه لن تكون هناك فرصة ثانية ولذلك فإن وجودنا أهم مـن أي شـيء                    
  ".آخر
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من جهة أخرى قال بيلد، وهو لواء في االحتياطي وتولى في الماضي قيادة الجبهـة الـشمالية بـالجيش                   
ويرى الوزير أن األمور تسير      .ع حرب بين إسرائيل وحزب اهللا اللبناني أمر حتمي        اإلسرائيلي، إن اندال  

طريقة أدائنا وأداء حـزب     "في اتجاه مواجهة عسكرية على الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان، وقال             
  ".اهللا اليوم هي طريق للدخول في مواجهة أخرى

ال بالنسبة إلسرائيل، لكنه رفض إلقاء مـسؤولية         كانت فش  2006وأقر بيلد أن الحرب على لبنان صيف        
ويرى أنـه ال     .ذلك على كاهل رجل واحد هو رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي إبان الحرب دان حالوتس             

يمكن تحقيق االنتصار في الحرب على الصواريخ، وأنه لو وصلت القوات اإلسرائيلية خالل تلك الحرب               
ولفـت   .لتمكن من وقف جزء من إطالق الـصواريخ       ) اه إسرائيل باتج(برا إلى مواقع إطالق الصواريخ      

واعتقـدنا أنـه    "بيلد بهذا السياق إلى أنه كانت هناك أفكار قبل سنوات بأنه ال حاجة إلى سالح البريـة                  
وقـال   ".باإلمكان خوض الحرب بواسطة الصواريخ وسالح الجو، وهذا خطأ هام من الدرجـة األولـى              

ن قدرات الجيش اآلن أفضل من الماضي، وإن مستوى جهوزيته أفضل منذ            المسؤول اإلسرائيلي أيضا إ   
  .أن أصبح غابي أشكنازي رئيسا لألركان

قال  السبت   أصدر بيانا  مكتب نتنياهو رئيس الوزراء االسرائيلي     أن،  23/1/2010بي بي سي،    وأضافت  
اسـرائيل  ... ع مع لبنان،  يوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن اسرائيل ال تسعى الى أي صرا           ": فيه

  ".تسعى الى السالم مع جيرانها
وقال مسؤول في مكتب نتنياهو أن بيان رئيس الوزراء جاء ردا على مخاوف جرى التعبير عنها مؤخرا                 

  .في لبنان بأن اسرائيل قد تشن هجوما على حزب اهللا
  

  روط مسبقةميتشل طلب من عباس العودة الى المفاوضات من دون اي ش: مصادر فلسطينية .2
لمبعوث األميركي الخـاص لعمليـة الـسالم        اإن  " الحياة"قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ        -رام اهللا   

طلب من الرئيس محمود عباس العودة الى المفاوضات مـن دون أي شـروط               السيناتور جورج ميتشل  
اراك أوباما في البيت    مسبقة، محذراً من ضياع فرصة ثمينة للفلسطينيين متمثلة في وجود إدارة الرئيس ب            

  .األبيض
وأوضحت المصادر أن ميتشل أبلغ عباس انه يتفهم مطلب وقف االستيطان قبل بدء المفاوضـات، لكنـه      

وأضـافت أن ميتـشل     . يعتبر أن تحقيق مثل هذا الهدف ليس واقعياً في ظل الحكومة االسرائيلية الراهنة            
ضغطاً على إسرائيل لتقديم تنـازالت طالمـا أن         أبلغ عباس أن الجانب األميركي ال يستطيع أن يمارس          

العملية السلمية مجمدة، داعياً الفلسطينيين الى العودة الى المفاوضات وطرح مطالبهم ليتـسنى للجانـب               
كما وجـه ميتـشل تحـذيراً مبطنـاً         . األميركي ممارسة دوره في البحث عن حلول للقضايا المطروحة        

يت األبيض أفضل من إدارة أوباما لتفهم قضاياهم، حاضاً إياهم على           للفلسطينيين من أنهم لن يجدوا في الب      
  .العودة الى المفاوضات دون شروط

وأوضحت المصادر أن ميتشل تراجع عن محفزات سابقة كان اقترحها لبدء المفاوضات مثـل تحويـل                
اضعة بالكامل  الخ) ج(الى إدارة السلطة الفلسطينية بصورة كاملة، ونقل أجزاء من المنطقة           ) ب(مناطق  

للسيطرة اإلدارية واألمنية اإلسرائيلية الى إدارة السلطة الفلسطينية، وإطالق معتقلين فلسطينيين وإزالـة             
وأبلغ ميتشل الرئيس عباس أن مثـل هـذه الخطـوات           . حواجز عسكرية ورفع الحصار عن قطاع غزة      

بعت ان ميتشل اسـتبعد أيـضاً       وتا. ستكون على طاولة البحث بعد إعادة إطالق المفاوضات وليس قبلها         
اقتراحات سابقة لتشجيع الفلسطينيين على العودة الى المفاوضات، مثل توجيه رسالة ضمانات الى الجانب              
الفلسطيني في شأن الهدف النهائي من هذه المفاوضات، وهو التوصل الى حل يقوم علـى إقامـة دولـة                   

  . وعاصمتها القدس1967فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 
  24/1/2010الحياة، 
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  نتنياهو مناور ومشعل مراوغ: "عكاظ" لـ عبدربه .3

شن ياسر عبدربه أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلـسطينية هجومـا              : فهيم الحامد  -جدة  
لمصالحة تعطيل ا "شديدا على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، متهما إياه بالعمل على              

وأفاد عبدربه فـي    . ، ومشبها إياه بنتنياهو، الذي وصفه بأنه يناور، في حين أن مشعل يراوغ            "الفلسطينية
أن نتنياهو يقول تعالوا نتفاوض بدون شروط مسبقة، وسنحقق تقدما، بينمـا            " عكاظ"حوار هاتفي أجرته    

  .يتحدث مشعل عن حوار، ويتهرب من توقيع المصالحة
، "هذا صـحيح  "شبيه نتنياهو بمشعل، خاصة أن نتنياهو يهودي والثاني فلسطيني، قال           سألته كيف يمكن ت   

واستدرك قائال مـن المؤكـد أن هنـاك         . ولكن ظلم ذوي القربي أشد مضاضة على النفس من اليهودي         
  . اختالفا بين موقع حماس وإسرائيل، ولكننا اليمكن الوثوق باالثنين

مصالحة ليس لها هدف سوى إعاقتها ومنعهـا مـن التحقيـق،            وتابع، إن مشعل وضع شروطا جديدة لل      
موضحا أنه استخدم دماء غزة الزكية من أجل التغطية على مشروع االنفصال الذي هو أخطر مـشروع                 

حماس لن تعتـرف بإسـرائيل      "وكان خالد مشعل قد أعلن أمس األول أن         . في تاريخ النضال الفلسطيني   
  ".األولوية لبناء المقاومة للدولة اليهوديةعلى الرغم من الضغوط عليها وستعطي 

وحول فشل جولة ميتشيل في اإلعالن عن استئناف المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية، أفاد النستطيع في              
هذه المرحلة الجزم بفشل الجولة، والنريد أن نصل إلى استنتاج، موضحا أن ميتشيل سيجري جولة ثانية                

وأكد على موقف السلطة بضرورة إثبـات إسـرائيل         .  ساعة القادمة  48مع الرئيس أبومازن خالل الـ      
  .جديتها ووقف االستيطان وتهويد القدس

وحول ضرورة وجود خطاب ضمانات أمريكي الستئناف المفاوضـات ، قـال إن موضـوع خطـاب                 
س الضمانات األمريكي لم يطرح خالل لقاء ميتشيل مع أبومازن، واستبعد عبدربه عقد لقاء بـين الـرئي                

محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، معتبرا أن الورقة المصرية احتـوت               
  .على أسس عديدة متوازنة وهي األطار الرئيس للحل وأساس للحوار

  24/1/2010عكاظ، 
  

  دعو حماس إلى التوقيع على ورقة المصالحةي أبو ردينة .4
  الفلسطينية امس  حركة حماس إلـى توقيـع  الورقـة               دعا متحدث باسم الرئاسة    : )د ب أ   (-رام اهللا   

  .المصرية للمصالحة للذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية عامة
 المسؤولية عن تعطيـل إجـراء       ، المحلية "معا"وحمل نبيل أبو ردينة ، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء           

جاري الذي سيشهد انتهاء والية المجلس       كانون ثان ال   25االنتخابات الفلسطينية العامة وذلك عشية موعد       
  .التشريعي والرئاسة قانونيا

وذكر أن الوثيقة المصرية نصت على أن االنتخابات يجب أن تجري في الثامن والعشرين مـن يونيـو                  
كاستحقاق رئاسي وتشريعي وأن رفض حماس التوقيع على هذه الوثيقة هو الذي أدى إلى تأجيل موعـد                 

  .االنتخابات
ناك فرصة قد تكون مهمة وأخيرة إذا ما وقعت حماس على الورقة المصرية لتجري االنتخابات               ه"وتابع  

  ".في شهر  حزيران وبالتالي ستحسم كافة األمور في تلك االنتخابات
إذا لـم تقبـل     "وحول مالحظات حركة حماس على الورقة المصرية ورفضها توقيعها ،  قال أبو ردينة               

  ".فلتذهب إلى االنتخابات ومن يفوز يتولى السلطة الرئاسية والتشريعيةحماس التوقيع على الوثيقة 
  24/1/2010الرأي، األردن، 
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  اجتماع جديد بين عباس وميتشيل خالل اليومين المقبلين": الوطن" لـعريقات .5
كشف رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلـسطينية          :  عبدالرؤوف أرناؤوط  - رام اهللا 

ـ   صائب عر  أمس، أنه من المتوقع عقد اجتمـاع جديـد بـين الـرئيس             " الوطن"يقات، في تصريحات ل
والمبعوث األمريكي للسالم السيناتور جورج ميتشيل خالل اليومين        ) أبو مازن (الفلسطيني محمود عباس    

ـ                 ة المقبلين عقب عقده اجتماع ثان مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيمـا أكـدت الخارجي
  .األمريكية أن ميتشيل باق في المنطقة وجدول أعماله ال يزال مفتوحا

وذكر عريقات أن ميتشيل سيعود للقاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن ثم من المـرجح                
أن يلتقي عباس اليوم أو غدا في عمان قبيل مغادرة األخير في جولة خارجية تشمل روسـيا وبريطانيـا                   

، لبحث آخر التطورات والجهود المبذولة الستئناف عمليـة الـسالم المتعثـرة بـسبب التعنـت                 وألمانيا
  .اإلسرائيلي

ونفى أيضا وجـود    . ورفض عريقات اعتبار أن هناك فشال أمريكيا، مؤكدا أن الجهود األمريكية مستمرة           
ل المبعوث األمريكي إنه    على العكس مما يقال فقد قا     "ضغوط مالية أمريكية على السلطة الفلسطينية، قائال        

  ".ال ربط ما بين المساعدات المالية المقدمة إلى السلطة الفلسطينية وبين العملية السياسية
ـ    إن هناك تراجعا في مسألة رسالة الضمانات األمريكية، وأيضا فـي           " الوطن"وقالت مصادر فلسطينية ل

لبناء الثقة مع الفلسطينيين في حال العودة       مسألة الخطوات التي قالت مصادر إسرائيلية إنه سيتم اتخاذها          
  .إلى المفاوضات

  14/1/2010الوطن، السعودية، 
  

  االبواب متوحة امام محاوالت احياء عملية السالم: االحمد .6
 ان االبواب متوحـة امـام       عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد      قال  :  نادية سعد الدين   -عمان

قد يعرض ميتشيل أفكاراً على     "أثناء وجوده في عمان     " الغد"وأضاف إلى    محاوالت احياء عملية السالم     
الجانب الفلسطيني سيستمع   "، موضحاً بأن    "نتنياهو وينتظر الرد عليها، ليقوم بطرحها على الرئيس عباس        

يق ومن ثم يقّيم، ولكنه لن يتخذ أية خطوة أحادية، وإنما سيعود إلى لجنة المتابعة العربية في إطار التنـس                  
  ".العربي

من بين المقترحات المطروحة حالياً عدم عودة الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي إلـى            "كشف األحمد أن    و
طاولة المفاوضات، بحيث تستمر اإلدارة األميركية بالتنقل بين الجانبين لنقل وجهات النظر حول نقـاط               

  ".الخالف
نها تعّبر بشكل أو بـآخر عـن عمـق األزمـة            تلك األفكار لم تتحول إلى طروحات جدية، ولك       "غير أن   
  ".عودة الطرفين إلى التفاوض حالياً غير واردة"، مؤكداً على أن "القائمة

  24/1/2010الغد، االردن، 
  

  أبو مازن يرفض لقاء مشعل قبل توقيع وثيقة المصالحة:  فلسطينيمصدر .7
ـ    : علي الصالح : لندن رئيس الفلسطيني محمود عباس    إن ال " الشرق األوسط "قال مصدر فلسطيني مطلع ل

، الذي يبدأ غدا جولة أوروبية تشمل موسكو ولندن من بين عواصم أخرى، لن يقبل تحت أي                 )أبو مازن (
ظرف من الظروف، لقاء خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أو غيره من قادة الحركـة،                 

) تـشرين الثـاني   (حركة فتح في نوفمبر     قبل توقيع حماس وثيقة المصالحة المصرية التي وقعت عليها          
وأضاف المصدر أن أبو مازن لن يشارك في أي لقاء قمة يدعى إليه مشعل، عربيا كان أم غير                  . الماضي
  .عربي
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وحسب المصدر، فإنه على الرغم من محاولة حماس ترويج األجـواء اإليجابيـة واحتمـاالت وجـود                 
، فإن أبو مازن لن يتزحزح عن       " على اإلطالق  وهذا غير صحيح  "وساطات أخرى في قضية المصالحة،      

ودون ذلـك ال تحـاولوا، ألن كـل         .. وقعوا الوثيقة ونلتقي في نفس اليـوم      "موقفه الواضح والصريح،    
  ".المحاوالت ستبوء بالفشل

  24/1/2010الشرق األوسط، 
  

   بفصل أي من العاملين الغزيين بالضفة إذا لم يعد للقطاع يهددعباس .8
ـ   قالت مصاد : لندن وبعـد  ) أبو مـازن  (إن الرئيس محمود عباس     ": الشرق األوسط "ر فلسطينية مطلعة ل

قرار المجلس الثوري لحركة فتح عودة جميع كوادر الحركة ومسؤوليه وقياداته إلى قطاع غـزة، هـدد                 
بفصل أي موظف سابق غادر موقعه في قطاع غزة بعد سيطرة حركة حماس عليها ما لم تكـن هنـاك                    

إن أبو مازن كان واضحا فيما قاله، وهو أن كل من ليس لديـه              : وأضافت المصادر . هخطورة على حيات  
مشكالت مع حماس سواء كان عضو لجنة مركزية أو عضو مجلس ثوري أو أي مسؤول آخر، العـودة                  

. إلى غزة دون أي تأخير وإال سيعرض نفسه للمساءلة القانونية التي قد تصل إلى فـصله مـن الخدمـة                   
في يونيو  " بعد انقالب حماس  "ادر فإن هناك آالفا مؤلفة من العاملين في غزة غادروها           وحسب هذه المص  

إن ما ال يقل عن ألفين منهم موجودون في رام اهللا وحدها، وهنـاك              : ، وقالت المصادر  2007) حزيران(
 .بضعة آالف في مصر وعدد آخر في دول أجنبية

  24/1/2010الشرق األوسط، 
  

   إقليمية ودولية تعمق االنقسام الفلسطينيأطراف:  البرغوثيمصطفى .9
اتهم األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مـصطفى البرغـوثي           :  عصام واحدي  - كوبنهاجن

 الفلسطيني للحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية       –أطرافا إقليمية ودولية تسعى إلدامة الصراع الفلسطيني        
  .لسطيني بالمخزي والمؤسفووصف االنقسام الف، المستقلة

أن الوضع الحالي في األراضي الفلسطينية يشبه ما كان عليه          ، أثناء زيارته الحالية للسويد   ، أكد البرغوثي 
معربا عن تطلعه لدعم المنظمات والمجتمع المـدني        ، الحال في جنوب إفريقيا أيام حكم التمييز العنصري       

وأشـاد  . فلسطيني في الدفاع عن حقوقه والحصول عليهـا       السويدي إلى جانب الحكومة لمساندة الشعب ال      
حيث التقى أول من أمـس      ، بالدور الذي تلعبه السويد في مساعدة الشعب الفلسطيني على جميع األصعدة          

وعبـر عـن    ، وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت وعدد من قادة أحزاب وتنظيمات سياسية وعربيـة            
وشرح البرغـوثي مـسألة     . دتها لالتحاد األوروبي في رئاستها األخيرة     ارتياحه لما لعبته السويد أثناء قيا     

وقال إن هناك توسعاً استيطانياً إسرائيليا يهدد إمكانية قيام         ، التوسع اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة     
مشيرا إلى عملية تطهير عرقي تجرى على األراضـي المحيطـة بالقـدس             ، الدولة الفلسطينية المستقلة  

تلة وقمع إلنسانية الشعب الفلسطيني إلى جانب عملية الحصار والتجويع التي تشنها إسـرائيل علـى                المح
  .شعب غزة

ورأى البرغوثي أن إنهاء االستقطاب الحالي بين حركتي حماس وفتح يتعين أن يتم عبر ضـمان حـق                  
وقات لحقوق اإلنـسان  ودعا بنفس الوقت إلى وقف الخر    ، المشاركة الديموقراطية لجميع القوى الفلسطينية    

  .  على األراضي الفلسطينية سواء من إسرائيل المحتلة أو من قبل السلطات الفلسطينية
  24/1/2010الوطن، السعودية، 
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  ألول مرة في فلسطين لرام اهللا والبيرة  تشغل منصب محافظ امرأة .10
 الرئيس محمود عباس، محافظـاً      أدت الدكتورة ليلى غنام اليمين القانونية أمام      :  يوسف الشايب  -رام اهللا   

  ).السبت(لرام اهللا والبيرة، أمس 
وجاء ذلك بعد توليها المنصب كقائم لألعمال لمدة تزيد عن ستة أشهر عملت خاللها على إحـداث نقلـة                   
نوعية في المحافظة على كافة المستويات، وذلك ألول مرة تتولى فيه امرأة منصب محافظ في الـسلطة                 

  .ةالوطنية الفلسطيني
وأجريت مراسم أداء اليمين في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام اهللا بحضور أمين عـام الرئاسـة                  
الطيب عبدالرحيم، ورئيس ديوان الرئاسة رفيق الحسيني، ومستشار الرئيس لشؤون المحافظات الحـاج             

  .إسماعيل جبر
رسمية، منهـا مـدير عـام وزارة        يذكر أن الدكتورة غنام شغلت العديد من المناصب الرسمية وغير ال          

وهى حاصلة علـى درجـة      .. للقيادات النسوية   " وطن"الشؤون االجتماعية، ورئيس مجلس إدارة مركز       
 .دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص صحة نفسية، ودرجة الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي

 24/1/2010الغد، االردن، 
  

  مهددة بالفشلصفقة تبادل األسرى : "دير شبيجل" .11
األلمانية أن المفاوضات حول تبادل األسرى بين إسرائيل        " دير شبيجل "ذكرت مجلة   : ا د ب    -هامبورج  

وجاء في تقرير المجلة المقـرر صـدورها        . وحركة حماس ، التي تجري بوساطة ألمانية، مهددة بالفشل        
لوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين     غدا االثنين أن احتماالت فشل المفاوضات تقوم على اساس تراجع رئيس ا           

نتنياهو بشكل مفاجئ عن اتفاق تم التفاوض حوله بالفعل قبيل فترة االحتفال بعيد الميالد خالل المحادثات                
، مشيرة إلى أنـه قـدم للوسـيط         ) دي.إن.بي(التي جرت بواسطة وكالة المخابرات الخارجية األلمانية        

أن النقاط الخالفية فـي     " دير شبيجل "وذكرت   . ملحوظ جديدا بشروط أسوأ بشكل   " عرضا أخيرا "األلماني  
المفاوضات تضمنت مسألة تحديد الفلسطينيين المعتقلين الذين سيتم اإلفراج عنهم والدولـة التـي سـيتم                

  .ترحيلهم إليها
وأضافت المجلة أنه يتم في إسرائيل تعليل تراجع نتنياهو بوجود خالف بين رئيس الحكومـة وهاجـاي                 

وذكرت المجلة أن نتنياهو ترك حداس يتفاوض مـع المخـابرات           . فاوضين االسرائيليين حداس كبير الم  
وأشارت المجلة إلى أنـه عنـدما       . األلمانية وحماس لشهور طويلة دون أن يهتم بمعرفة تفاصيل الصفقة         

وي أصبحت االتفاقية جاهزة للتوقيع صدم نتنياهو من حجم تنازالت الجانب اإلسرائيلي واألبعاد التي ينط             
وأضـافت  . عليها إبرام هذه الصفقة ، ورأى أن كبير المفاوضين اإلسرائيليين بالغ في هـذه التنـازالت               

. المجلة أن التأرجح في عملية المفاوضات قلل حاليا من مكانة وكالة المخـابرات الخارجيـة األلمانيـة                
ايد ، بل ينحاز بشكل     وذكرت المجلة أن حركة حماس ترى أن الوسيط األلماني لم يعد يتفاوض بشكل مح             

  .كبير إلى الحكومة اإلسرائيلية
  24/1/2010الدستور، األردن، 

  
  لم نحرض على أجهزة عباس وال نعارض التصدي لحمالت االعتقال:  في حماسقيادي .12

في وقت نفي فيه إسماعيل األشقر، القيادي في حركة حماس، وعضو المجلس            :  يوسف الشايب  –رام اهللا   
اء تحدثت عن قيامه وأحمد الجعبري قائد كتائب عز الدين القسام، الجهاز العـسكري              التشريعي عنها، أنب  

، لم ينكر أن    "أجهزة عباس األمنية  "للحركة، في غزة، بإصدار أوامر لعناصر القسام في الضفة باستهداف           
 فـي   من حق المجاهدين والمقاومين، ومن باب الدفاع عن النفس، التصدي لهذه األجهزة التي إن تمادت              "

  .اعتقاالتها لهم فإنها ستكون وجهاً آخر لالحتالل
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هذه األنباء ذات المصادر الصهيونية تهدف إلى التحريض، وزيادة الـشرخ الفلـسطيني،             : وقال األشقر 
نحن : ، أكد "الغد"لكن األشقر وفي حديث هاتفي مع        .وهي غير دقيقة بالمطلق، فنحن ال نحرض على أحد        

اعتقال المحاهدين، ألن من شأن هـذه االعتقـاالت أن تزيـد االنقـسام              نطالب قوات عباس بالكف عن      
نطالب أجهزة عباس بالكف عن اعتقـال المقـاومين         .. والشرخ، وهو ما قد يؤدي إلى ما ال يحمد عقباه           

باعتقادي فصائل المقاومة قد    : وأضاف األشقر  .والمجاهدين، وهو ما يحولهم ليكونوا وجهاً آخر لالحتالل       
اع عن نفسها في حال عمدت قوات عباس إلى اعتقالها، وهذا حق لها، لكنها لن تبادر بأي حال                  تقوم بالدف 

  .من األحوال باستهداف هذه القوات
  24/1/2010الغد، االردن، 

  
  مساندة لمصر في دعم المصالحة..حماس ترحب بأي جهود: الرشق .13

ركة المقاومة اإلسالمية حماس أن     أكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لح       :  محمد عبداهللا   -القاهرة  
الحركة ترحب بأي جهد عربي الستئناف المصالحة الفلسطينية بحيث يسند ويساعد الـدور المـصري،               
وقال إن حماس ال تريد بديال عن الدور المصري الذي بذل جهودا كبيرة خالل جوالت الحوار الـوطني                  

ليس في غيرها، وأضاف أن وفد الحركة الـذي         الفلسطيني، وتأمل أن يتم توقيع المصالحة في القاهرة و        
زار مجموعة من الدول العربية خالل الفترة األخيرة طلب من قيادات هذه الدول أن تسعى عند القـاهرة                  

ال مانع على اإلطالق أن تقوم الدول العربية الراغبة في المـساعده            " الستئناف جهود المصالحة، وتابع     
 الجهود المصرية، وأن هذه الجهود لن تكون بـديال عـن الـدور              على إنجاز المصالحة ومساندة ودعم    

  ". المصري
ونفى الرشق تماما أن تكون دمشق طلبت من حماس استضافة مؤتمر المصالحة والتوقيـع عليهـا فـي                  

عباس في دمشق يمكـن أن يمهـد        -ونقل الرشق عن الرئيس السوري قوله إذا كان لقاء مشعل            ،دمشق
  .  في القاهرة فإن سوريا مستعده لذلكلتوقيع المصالحة المصرية

قالت مصادر أخري في الحركة رفضت ذكر اسمها أن دوال عربية أخـرى تعهـدت               ، وفي نفس السياق  
بدراسة تحفظات حماس على الورقة المصرية قبل عقد المؤتمر الذي سيشهد توقيع حماس على الورقـة،         

د موعد إلجراء انتخابات تـشريعية ورئاسـية        وتحديد جدول زمني مناسب لتنفيذها، واالتفاق على تحدي       
واعترفت المصادر بـأن هنـاك       .فلسطينية تحت رقابة عربية ودولية، وبحضور منظمات وهيئات دولية        

تقدما حقيقيا طرأ على ملف المصالحة وأن أطرافا عربية دخلت على خط الوساطة لدعم جهـود مـصر                  
  .وإنجاح المصالحة

  24/1/2010الشرق، قطر، 
  

   نسعى لتحرير كل فلسطين وندرك أن ثمن ذلك تطاير الرؤوس ونحن لها:الحية .14
في ) 22/1(قال النائب خليل الحية، عضو المكتب السياسي للحركة خالل مهرجان نظمته الجمعة : غزة

إن ): "جنوب قطاع غزة(الذكرى السنوية األولى للحرب على غزة في بلدة بني سهيال شرق خان يونس 
على تحرير كل فلسطين وكل األراضي التي احتلت، وهذه هي معادلة الصراع مع تعمل " حماس"حركة 

 ".العدو الصهيوني التي تعلمانها من إبائنا وأجدادنا ونعلمها ألبنائنا و لن نتنازل عنها بإذن اهللا تعالى
ه، وندرك نحن ال نتكلم كالماً ال ندرك نهايته، فعندما نقول كل فلسطين نعلم الثمن الذي سندفع: "وأضاف

أن االستحقاق لهذه الكلمات يعني تطاير الرؤوس وتخريب البيوت والمزارع، ونحن جاهزون لذلك، فإما 
أن ننتصر أو نرتقي بالشهادة، ألن معادلة المواجهة مع العدو هي معادلة الحق الذي يجبي بالقوة ويحمي 

  ".لمظلومباإليمان، وأن عالقتنا مع العدو هي عالقة الغاصب مع صاحب الحق ا
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أقوى من "أن حركته والشعب الفلسطيني، وبعد عام من الحرب على غزة، " حماس"واعتبر القيادي في 
ذي قبل، والمقاومة أقوى وأعظم وأكثر رسوخاً في األرض، وأقوى التحاما مع الشعب الفلسطيني واقوي 

 حقد ألحد، فهذه العالقة ال إن عالقتنا مع أشقائنا عالقة حب وال يوجد عندنا: "وأضاف ".تنظيم وإرادة
وال نقبل أن  تقبل المساومة وال التخريب، فعالقتنا إستراتيجية يحميها اإليمان والدين والعروبة واإلسالم،

يضر هذه العالقة أي حدث وتألمنا كثيراً لمقتل الجندي المصري ولكن تبقي عالقتنا الجوار وحفظ امن 
  ".مصر وفلسطين

إننا لم نتراجع عنها يوماً، ولم نماطل بها، مع علمنا بالفيتو األمريكي : "ةوحول المصالحة قال الحي 
  ".والصهيوني عليها ألنهم ال يريدون لنا الوحدة وال المصالحة

  23/1/2010، قدس برس
  

  تعلن فشل محاولة اختطاف جندي إسرائيلي"  القدسسرايا" .15
عـن   الجهاد اإلسالمي فـي فلـسطين،     الجناح العسكري لحركة     أعلنت سرايا القدس،  : )دب ا  ( - غزة

وقالت الـسرايا    .إخفاقها في أسر جندي إسرائيلي هبط بطريق الخطأ شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة             
سد وادي غزة وسط القطاع حالت دون تمكنها مـن          " االحتالل"في بيان إن السيول التي نتجت جراء فتح         

أ في الجانب الفلسطيني من الحدود بالقرب مـن         أسر الجندي الذي هبط بطائرة شراعية عن طريق الخط        "
  ". موقع نبهان شرق البريج

وأوضحت سرايا القدس في بيانها أن افرادها نجحوا في تصوير محاولة أسر الجندي اإلسرائيلي وأنهـا                
في إطار جهادهـا    "وأضافت سرايا القدس أن هذه العملية تأتي        . ستقوم بنشر الشريط في الوقت المناسب     

وإصرارها على مواصلة درب المقاومة، مؤكدة على أنها لن تتوانى عن القيام بعمليـات أسـر                المستمر  
  ".جنود إسرائيليين لمبادلتهم باألسرى الفلسطينيين القابعين في السجون اإلسرائيلية

  24/1/2010الرأي، األردن،  
  

  بلدة قوسايا تنفي إجراءها مناورات في"  القيادة العامة- الشعبية الجبهة" .16
مناورات وتدريبات عسكرية امـس،     "  القيادة العامة  -الجبهة الشعبية   "أجرت عناصر   : "الحياة "-بيروت  

وعلى امتداد مساحة الموقع التابع لها، وفي المنطقة المحاذيـة لـه     ) البقاع الغربي (في جرود بلدة قوسايا     
" الجبهـة "ان عناصـر    " المركزيةوكالة األنباء   "وذكرت  . الممتدة على طول السلسلة الشرقية لجبال لبنان      

والصواريخ والمضادات المحمولة،   " آر بي جي  "األسلحة المتوسطة وقاذفات    "استعملوا في خالل المناورة     
اال ان مسؤول هذا التنظيم الفلسطيني      ". وترددت أصوات القذائف وطلقات المضادات فوق سماء المنطقة       

األصـوات التـي    "عي حصول المناورة، وقـال أن       في لبنان أبو عماد رامز مصطفى نفى في حديث إذا         
زعمت وسائل إعالم أنّها سمعت من جانب بعض االهالي ليست من مواقع الجبهة الـشعبية ـ القيـادة    

  ".العامة، وليست هناك أي تدريبات أو مناورات في كل البقاع وليس في قوسايا فحسب
 تدابير عسكرية في مواقعها المنتـشرة فـي         وكانت وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في المنطقة اتخذت       

  .قوسايا، كفرزبد ودير الغزال، وشددت إجراءاتها
  24/1/2010الحياة، 

  
  تهديدات االحتالل ستفشل والمفاجآت تنتظره: حماس في لبنانلبركة في مهرجان  علي .17

في لبنان،  " حماس"عنوان مهرجانٍ نظمته حركة المقاومة اإلسالمية       ".. صمود وانتصار .. غزة": بيروت
 - 2008عـام  " الفرقـان "احتفاالً بالذكرى األولى النتصار غزة في معركـة        ) 1-23(أقيم اليوم السبت    

  .؛ حيث حضر المهرجان اآلالف من مناصري الحركة ومحبيها في لبنان2009



  

  

 
 

  

            11 ص                                     1679:         العدد       24/1/2010االحد  :التاريخ

من " الميفريق أمجاد للفن اإلس   "، و "فرقة أنصار الفنية  "من األردن، و  " فرقة حنين الفنية  "وأحيت االحتفال   
  .لبنان، باإلضافة إلى فقرة شعرية مميزة من أداء الشاعر عامر األشقر

علي بركة المسؤول السياسي للحركة في لبنان، والتي حيا فيهـا شـهداء             " حماس"كما ألقى كلمة حركة     
حرب غزة، ووعدهم بعدم ذهاب دمائهم هدرا، كما استذكر األسرى في السجون الـصهيونية وحيـاهم،                

بركة إن تهديدات االحتالل بحربٍ ساحقة خاطفة حتمية جديدة كما يدعون، ستفـشل كمـا فـشلت                 وقال  
  ".مفاجآت عظيمة تنتظره هو ووجنوده وكل كيانه الباطل"سابقاتها بإذن اهللا عز وجل، مضيفًا أن 

علـى  " جدار العار الفـوالذي   "وتساءل بركة عن سبب تشديد الحصار على غزة وبناء السلطة المصرية            
حدودها مع غزة ورفض القاهرة تعديل ورقة المصالحة، واعتراض اإلدارة األمريكيـة علـى تحقيـق                

أنهم يعملون على تصفية القضية الفلسطينية بما يحقق المصالح         "المصالحة الوطنية، مؤكدا أن الجواب هو       
ستطاعوا، وهذا حلمهم الـذي     األمريكية والصهيونية، وأن هذا ال يكون إال بعد القضاء على المقاومة إن ا            

  ".لن يتحقق بإذن اهللا
  23/1/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  "األونروا" ترحب بتعيين غراندي مفوضاً عاماً لـ حماس .18

بتعيين األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون لإليطالي فيليبو          ” حماس“رحبت حركة    : رائد الفي  -غزة  
خلفا لألمريكية كارين أبـو     ” األونروا“غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين     غراندي مفوضاً عاماً لوكالة     

يكون مـدافعا عـن     “ودعا رئيس دائرة شؤون الالجئين في الحركة حسام أحمد، غراندي إلى أن             . زيد  
  .” حقوق الالجئين الفلسطينيين وكرامتهم

 في تدارك الظروف الطارئـة      كارين أبو زيد لعبت دورا مهما خاصة      “وقال في بيان صحافي، أمس، إن       
األخيرة التـي   ” اإلسرائيلية“التي مرت بالمنطقة علي اثر الحصار الظالم علي قطاع غزة وكذلك الحرب             

” أونروا”وطالب المفوض العام الجديد ل     .” تركت ألفاً وخمسمائة شهيد وآالف الجرحى والبيوت المدمرة       
لفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، والعمل على       بالعمل علي وقف تقليص الخدمات المقدمة لالجئين ا       

” األونروا“كما طالب    .أن يكون لها دور فاعل في حل مشكلة الالجئين على الحدود بين سوريا والعراق               
وأكد أهمية  .بإدراج الالجئين الفلسطينيين في العراق في سجالتها حتى يتسنى لهم الحصول على خدماتها              

  .ة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين إلي حين عودتهم إلي ديارهم في إغاث” األونروا“دور 
  24/1/2010الخليج، اإلمارات، 

  
  لقمة سائغة الى المشروع اإليراني مشعل يريد تقديم األمة العربية: متحدث باسم فتح .19

ل فايز أبو عيطة، أن خطاب خالد مشعل، الذي ألقاه في دمشق أو           " فتح" أعلن المتحدث باسم حركة      ":وفا"
استمرار لسياسات ومواقف حركة حماس ولمواقف مشعل شخـصياً         "من أمس، مليء بالمغالطات، وهو      

  ".والتي يحاول من خاللها ممارسة الخداع والكذب على شعبنا وجماهير أمتنا العربية
الدعوة الخطيرة التي تضمنها خطاب مشعل، والتي يـسلم مـن           "وأشار أبو عيطة في بيان صحافي إلى        

وأضاف أبـو عيطـة،      ".ل األوراق العربية إلى إيران ولمصلحة المشروع الفارسي في المنطقة         خاللها ك 
مشعل ومقابل منافع تنظيمية ضيقة، ومقابل حفنة من المال يريد أن يقدم األمـة العربيـة ومـصالحها                  "

مـستمر  القومية لقمة سائغة ألهداف المشروع اإليراني، وإلى إيران التي ال نرى منها سـوى تـدخلها ال          
والخطير في الشأن العربي وإشعالها حروب تستنزف أمتنا أكثر مما تستنزف إسرائيل والدول الداعمـة               

  ".لها
وتساءل عن مغزى الصمت اإليراني لما يجري في العراق وأفغانستان في مقابـل دفـع العـرب فـي                   

. اق مساومة بيد طهران   مواجهات جانبية هدفها إضعاف أمتنا العربية وتمزيقها وتحويل قضايا األمة أور          
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إذا كان األمر كذلك فلمـاذا      : "ال تطمع بالسلطة قال أبو عيطة     " حماس"وحول إدعاءات مشعل بأن حركة      
قامت حماس بانقالبها الدموي في قطاع غزة؟ ثم ما هو الثمن الذي يدفعه أبناء شعبنا في قطـاع غـزة                    

  ".هاء االنقسام والعودة للشرعية؟مقابل تشبث حماس بالسلطة هناك نتيجة لرفضها للمصالحة وإن
 كادر ومناضل من أبناء فـتح، هـذا         700ميليشيات حماس قتلت أثناء االنقالب أكثر من        "وأشار الى أن    

باإلضافة إلى مئات الجرحى وعشرات المناضلين الذين حولتهم حماس معاقين وتساءل هل هذا من أجل               
  ".المقاومة أم من أجل السيطرة على السلطة

أن أالعيب حركة حماس لم تعد تنطلي على أحد، وإن أساليبها في التحـدث بمـوقفين                "بو عيطة،   وأكد أ 
حماس إلى الكف عـن     "ودعا   ".ووجهين أحدهما يدعي المقاومة والثاني يغازل إسرائيل قد باتت مكشوفة         

  ".رائيلهذه السياسات المكشوفة والعودة إلى طريق المصالحة والوحدة بدل الركض وراء وهم إرضاء إس
  24/1/2010المستقبل، 

  
  قترح نقل غزة إلى سيناء ومنح مصر بدالً في النقب  تجنرال إسرائيلي  تسوية لخطة .20

السابق في الكيـان، الجنـرال      ” مجلس األمن القومي  “كشف رئيس ما يسمى      :”الخليج “-القدس المحتلة   
 ضمن تسوية تقوم على مبدأ مبادلة       جديدة لحل الصراع مع الفلسطينيين    ” خطة“المتقاعد غيورا آيالند عن     

  .أراض بين الدول المجاورة، بالتعاون مع األردن ومصر
” يمنح“ وتقضي الخطة بمنح مصر للفلسطينيين أراض من سيناء بمساحة قطاع غزة وبجوارها مقابل أن               

انية  مع ضمه للكتل االسـتيط 48الكيان مصر مساحة متساوية من أراضي النقب الفلسطيني المحتل عام ، 
  ) .من الضفة% 13(الكبيرة في الضفة الغربية 

وفي معرض تسويقه لخطته يشير آيالند أنها تمكن مصر من بناء نفق يربط بين طابـا واألردن بجـوار                 
إيالت، تشمل طريقا سريعا وسكة حديد وقنوات نفط وماء تربط العراق، األردن ومنطقـة الخلـيج مـع                  

  .” باراً على الخطة ووافقوا عليها لكن نتنياهو متحفظ منهاأطلعت موظفين مصريين ك“وتابع . مصر 
من أغلبية الضفة الغربية وإقامة دولة فيها ربما تضم غزة وتكون جزءا            ” إسرائيلياً“ويقترح آيالند انسحابا    

 .من كونفدرالية مع األردن تمارس كل منهما حكما ذاتيا، عدا األمن والخارجية 
  24/1/2010الخليج، اإلمارات، 

  
  "شروط غير مسبوقة"نتنياهو يتهم السلطة بعرقلة التسوية ووضع  .21

” شـروط غيـر مـسبوقة     “ووضـع   . ”العملية السياسية “كرر نتنياهو اتهام الفلسطينيين بعرقلة انطالق       
إن رئيس الحكومة نتنياهو يـدعو      “الستئناف المفاوضات وقال مكتبه في بيان أصدره الليلة قبل الماضية           

ة إلى الجلوس حول طاولة المفاوضات ومناقشة كيفية تعزيز األمن والسالم واالزدهـار             السلطة الفلسطيني 
بدالً من قضاء الوقت في الحديث عن كيفية الدخول في العمليـة            ) الفلسطيني واإلسرائيلي (لكال الشعبين   

يعطـل  كما يشدد ثانية على أن إسرائيل ال تضع أي شروط مسبقة الستئناف المفاوضات فيما               . السياسية
الفلسطينيون عملية تحريك المسيرة السياسية من خالل وضعهم شروطاً مسبقة لم يطلبوا مثلهـا مـن أي                 

  .”حكومة إسرائيلية سابقة
كفاكم إضاعة الوقت بالكالم    “وطالب البيان المسؤولين الفلسطينيين بالعودة الفورية إلى المفاوضات قائال          

تئنافها والحديث عن كيفية تحقيق تقدم في مجـاالت األمـن           ئناف المفاوضات بدالً من اس    حول كيفية است  
  .“والسالم والتنمية للشعبيين 

وزعمت مصادر سياسية إسرائيلية في مكتب نتنياهو أن عباس يخطئ في عـدم عودتـه إلـى طاولـة                   
  . المفاوضات وطرح كل مطالبة على الطاولة وليس أن يستخدم مطالبه كشروط

  24/1/2010اإلتحاد، اإلمارات، 
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   تقترح على واشنطن تفعيل المسار السوري للضغط على أبو مازن"إسرائيل" .22

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، أن رئيس الوزراء اإلسـرائيلي، بنيـامين              :  رم اهللا  -تل أبيب 
نتنياهو، بتأثير من وزير الدفاع، إيهود باراك، ووزير شؤون المخابرات، دان مريـدور، اقتـرح علـى                 

 فـي الموضـوع      باراك تحدثو. لرئاسي األميركي، جورج ميتشل، فكرة التفاوض مع سورية       المبعوث ا 
إن المأزق الذي وصـلت إليـه المفاوضـات         : وقال له . مطوال لدى لقائه ميتشل مساء الخميس الماضي      

علـى وضـع شـروط مـسبقة        ) الرئيس الفلسطيني (اإلسرائيلية الفلسطينية، نجم عن إصرار أبو مازن        
وأن . والمخرج من هذا المأزق هو أن يشعر أبو مازن أن هذا الشرط يكلفه ثمنـا              . مفاوضاتالستئناف ال 

هناك بديال بالنسبة إلسرائيل وكل الذين يعارضون اإلصرار الفلسطيني مثل اإلدارة األميركيـة وحتـى               
فها أو يأتي   األوروبيين، هو التفاوض مع سورية وإهمال المسار الفلسطيني، حتى تغير القيادة الحالية موق            

  .من يغيرها
  24/1/2010الشرق األوسط، 

  
  حيث أثبتت أن عباس من يعيق السالم" إسرائيل"زيارة ميتشل كانت مفيدة لـ:  نتنياهومكتب .23

نقلت اذاعة الجيش اإلسرائيلي عن مصادر فـي مكتـب رئـيس الـوزراء              :    يوسف الشايب   –رام اهللا   
الرئاسي األميركي، جورج ميتشل االخيـرة كانـت مفيـدة          اإلسرائيلي نتنياهو قولها ان زيارة المبعوث       

للجانب اإلسرائيلي حيث اثبت لالدارة في واشنطن بان الرئيس عباس عقبة قي طريق الوصول الى تقدم                
  .في عملية السالم

وتوقعت المصادر تحوال في الموقف األميركي ،تجاه إسرائيل بعدما جوبه طلـب المبعـوث األميركـي                
ينيين استئناف المفاوضات برفض شديد منوهة الى ان القاهرة تلعب دورا سيئا في هذا              ميتشل من الفلسط  

االطار حيث تشجع الفلسطينيين على عدم العودة الى طاولة المفاوضات رغم وقف اسرائيل لالسـتيطان               
  .في الضفة الغربية لمدة عشرة شهور، حسب ادعاءاتها

الل زيارته لها الضغط علـى الـرئيس الفلـسطيني          واوضحت اإلذاعة ان ميتشل سيطلب من القاهرة خ       
  .محمود عباس للعودة الى طاولة المفاوضات

  24/1/2010الغد، االردن، 
    

  "قذف سكان القدس العرب إلى الشارع وتصرفات الشرطة" إسرائيلي سابق ينتقد وزير .24
ب يوسي سريد، عـن     أعرب وزير التعليم السابق في الحكومة اإلسرائيلية، الكات       :  نظير مجلي  - تل أبيب 

انزعاجه من وحشية تصرفات الشرطة اإلسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة ضد نشطاء السالم اليهـود               
الذين يتظاهرون أمام العمارة التي سيطر عليها المستوطنون المتطرفون في قلب حي الشيخ جراح، بعـد                

ي مظاهرة التضامن األخيـرة، إن أول       وقال سريد، الذي كان قد شارك ف      . أن طردوا سكانها الفلسطينيين   
شعور انتابه عندما شاهد كيف يعتدي رجال الشرطة على الرجال والنساء المتظاهرين، هو الرغبة فـي                

ولكن عندما  . أنا لم أعد أشارك في المظاهرات، منذ اعتزالي السياسة قبل ست سنوات           «وأضاف  . التقيؤ
خ جراح وقذف سكانها العرب إلى الشارع وكيـف         سمعت عن فضيحة احتالل تلك العمارة في حي الشي        

ولكننـي فـي أسـوأ      . تسعى الشرطة لمعاقبة اليهود الذين يتضامنون معهم، قررت أن أحضر وأشارك          
ويبدو أن وراء قمعها قصة كبيرة، بعيدة تمامـا         . أحالمي لم أتوقع أن تكون الشرطة بهذه القسوة الهمجية        

  .»عن القانون والنظام
  24/1/2010الشرق األوسط، 
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  في الضفة فلسطينيا ى مبن226  2010 و 2009 هدمت في عامي "إسرائيل": أوتشا  .25

قال مكتب تنسيق الشؤون االنسانية التابع لالمم المتحـدة إن الـسلطات            :  عبد الرؤوف أرناؤوط   - القدس
طقـة   مبنى يملكها الفلسطينيون فـي المن      226 ما مجموعه    2010 و   2009اإلسرائيلية هدمت في عامي     

 شخـصا   431في الضفة الغربية ذات السيطرة االمنية والمدنية الفلسطينية، ما أدى إلـى تـشريد               ) ج(
  . آخرين554وتضرر 

 كانون الثاني حيث هدمت اإلدارة المدنيـة اإلسـرائيلية          19وأشار الى أن آخر عمليات الهدم كانت في         
لك بحجـة عـدم حـصوله علـى         وذ) القدس(يقع في قرية جبع     ) خمس غرف وجدار  (جزءاً من مسكن    

وقد تضررت جراء عملية الهدم هذه عائلة فلسطينية مكّونة من تسعة أشـخاص،             "ترخيص للبناء، وقال    
  )".غرفتان(من بينهم خمسة أطفال، يقيمون اآلن في الجزء الذي لم يتضرر خالل عملية الهدم 

 ذلك، أصدرت ايضا خالل االيام الماضية فـي المنطقـة           وذكر أن اإلدارة المدنية اإلسرائيلية،اضافة الى     
بحجـة وقوعهـا فـي      ) أريحا(أوامر طرد بحق سبع خيام تملكها ثالث عائالت في منطقة الجفتلك            ) ج(

. منطقة عسكرية مغلقة؛ وتستخدم أربع من هذه الخيام كمساكن والثالث األخرى تستخدم حظائر للماشـية          
 29 ساعة، األمـر الـذي يعـرض         72ء العائالت لخيامها خالل     وينص األمر على وجوب إخال    "وقال  

  ". طفالً، لخطر التشريد23فلسطينياً، من بينهم
  24/1/2010األيام، فلسطين، 

  
   لألونروا محاولة لتجميل صورتها"إسرائيل"تعويض : الخضري .26

 الخضري أن   أعلن رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار جمال       : عبدالرؤوف أرناؤوط  -غزة
على تـضرر مبـان     " األونروا"دفع االحتالل اإلسرائيلي تعويضات مالية لوكالة غوث وتشغيل الالجئين          

  .تابعة لها في الحرب على غزة، محاولة لتجميل صورتها أمام العالم
وأضاف الخضري أن االحتالل يحاول أن يخلي مسؤوليته من نتـائج الحـرب الكارثيـة ودمـار آالف                  

سكنية والمقرات والمباني وتشريد األسر، إضافة لمئات الشهداء، وآالف الجرحى من خـالل             الوحدات ال 
  .دفعه مبلغ عشرة ماليين دوالر

وأشار إلى أن هذه التعويضات الرمزية محاولة إسرائيلية أيضاً للظهور أمام العالم بوجه أخالقي وقانوني               
دة من أي تعويض عما فقدوه في الحرب من خـسائر           وإنساني، الفتا إلى أنه ال يمكن للفلسطينيين االستفا       

مادية تمثل في دمار المنازل والبنية التحتية والمصانع والوزارات دون ممارسة ضغط علـى االحـتالل                
  . لفتح المعابر وإدخال مواد اإلعمار

  14/1/2010الوطن، السعودية،  
  

  الستيطان والجدارتجاه األنشطة السلمية ضد ا" كسر العظم" تتبنى سياسة "إسرائيل" .27
بلغت حصيلة االعتقاالت اإلسرائيلية في صفوف نشطاء النضال الشعبي السلمي          :  محمد يونس  -رام اهللا   

 فـي قريـة     21 معتقالً، منهم    60ضد االستيطان والجدار في الضفة الغربية األسبوع الجاري اكثر من           
ى المعصرة ودير الغصون وديـر       في قرية جّيوس، واآلخرون في قر      15 في قرية بلعين، و    16نعلين، و 

  .نظام
ويقول قادة الحركة الشعبية الفلسطينية الذين ينظمون تظاهرات سلمية اسبوعية احتجاجاً علـى الجـدار               

ضدهم بهدف وقف نـشاطاتهم التـي       " كسر عظم "واالستيطان إن السلطات االسرائيلية بدأت أخيراً حملة        
كانت التظاهرات الشعبية ذات الطابع السلمي بدأت فـي قريـة           و. تستقطب اهتماماً متزايداً محلياً ودولياً    



  

  

 
 

  

            15 ص                                     1679:         العدد       24/1/2010االحد  :التاريخ

، 2004بلعين شمال غرب رام اهللا لدى شروع اسرائيل في إقامة الجدار علـى اراضـي القريـة عـام                    
وشكلت هذه التظاهرات تحدياً قانونياً     . وامتدت منها الى عدد من القرى التي يتهددها الجدار واالستيطان         

سلطات اإلسرائيلية بسبب مشاركة أعداد من النشطاء اإلسرائيليين واألجانب فيها،          وسياسياً غير مسبوق لل   
اذا وجد الجيش اإلسرائيلي نفسه عاجزاً عن استخدام السالح بحريته المعهودة في هذه التظاهرات خشية               

  . وقوع ضحايا من بين اإلسرائيليين او األجانب
  24/1/2010الحياة، 

  
  ابة الصحافييناعتصام احتجاجي ضد نق: غزة .28

طالب عشرات الصحافيين الشبان في قطاع غزة بفتح باب االنتساب لنقابة الصحافيين الفلسطينيين             : غزة
قبل تنظيم انتخابات مجلس ادارة جديد للنقابة في الخامس من الشهر المقبل بدالً مـن المجلـس الحـالي                   

بان وعشرات آخرين من القدامى أثنـاء       واستنكر الصحافيون الش  . المنتهية واليته قبل نحو ثماني سنوات     
اعتصام نظموه أمس أمام مقر النقابة في مدينة غزة، قرار مجلس ادارة النقابة الحالي منتهـي الواليـة                  
القانونية، إغالق باب االنتساب في وجههم واالعالن عن فتح الباب أمام األعضاء القدامى لتسديد قيمـة                

كما انتقد الصحافيون عدم اتباع مجلس النقابة المنتهي الوالية         . تخاباتاالشتراك السنوي تمهيداً لتنظيم االن    
االجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي الجراء االنتخابات، ما يعني عـدم قانونيـة أي                

  .نتائج قد تتمخض عنها
فيين األعضاء فـي    وقال عضو لجنة العضوية في نقابة الصحافيين الزميل حامد جاد إن عدداً من الصحا             
وأضاف أن مـن    . النقابة يعارض الطريقة التي أعلن عنها مجلس النقابة منتهي الوالية لتنظيم االنتخابات           
أي  (2007) مـايو (أهم االعتراضات قرار المجلس حرمان من التحقوا بالعمل بمهنة الصحافة بعد ايار             

قابة، معتبراً أن في ذلك إجحافاً في       من الحصول على عضوية الن    ) بعد سيطرة حركة حماس على القطاع     
  .حق عدد كبير من الصحافيين العاملين في وسائل إعالم محلية وعربية ودولية

  24/1/2010الحياة، 
 

  الحياة تعود تدريجياً إلى الورود والفراولة في غزة :  إخباريتقرير .29
تجـاتهم إلـى الـسوق      وجد مزارعو الورود والفراولة في قطاع غزة متنفساً لتـصدير من          : )ب.ف  .ا  (

، إال انهم يشعرون باالستياء من قلة       ”اإلسرائيلية“األوروبية بعد انقطاع دام عامين، بسبب إجراءات المنع         
تـم  “وأوضح غسان قاسم رئيس جمعية بيت حانون للزهـور انـه             .الكميات المصدرة وبطء تصديرها   

  .زهرة الى أوروبا  ألف 28تصدير أول شحنة من الزهور للموسم الحالي تضم اكثر من 
تعزز صمود المزارعين في ظـل الظـروف        “وقال المهندس سعيد الراعي إن جمعية اإلغاثة الزراعية         

هـذا العـام،   ”  مليون زهـرة 35تصدير “وتوقع . ” الصعبة عبر دعم مشاريع زراعة الزهور والفراولة   
وأكد أن اإلنتاج   . ” هولندا دونم من الزهور في رفح هذا العام كمنحة من           300تمت زراعة   “موضحا أنه   

تـأخير  “، إال انه اشتكى من معوقات أهمهـا         ”يتميز بجودة عالية وسمعة عريقة في األسواق األوروبية       “
  . ” إسرائيل“إدخال األشتال من 

فنحن نزرع الفراولة ونتكبد خسائر فادحـة، إذ إن         . شلل منذ ثالث سنوات     “من جهته، أشار ياسين إلى      
وأشار الـى أن    . ” تجريف االحتالل خالل الحرب زاد الطين بله      “وأضاف أن   . ” ة جداً تكلفة اإلنتاج عالي  

بخمسة يوروهات لكن سعره يبلغ خالل موسم األعياد        ) في أسواق أوروبا  (صندوق الفراولة الغزية يباع     “
تصدير من  لكننا كنا دائما نبدأ بال    .  طنا   21كانون الثاني صدرنا    /في الثالث من يناير   “وقال  . ”  يورو 15

 طـن   70 طن على األقـل بواقـع        1800آذار لنصدر سنويا    /تشرين األول حتى مارس   /منتصف أكتوبر 
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، معبراً عـن    ” طن من الفراولة من دون ضريبة      1200نصدر حسب االتفاق    “ومن هذه الكمية    . ” يومياً
  ”    التصدير من دون ضرائب“أمله في 

  24/1/2010الخليج، اإلمارات، 
  

  "الرصاص المصبوب" تزايد حاالت األجنة المشوهة بسبب : غزة الصحة فيوزارة .30
واألجنة المشوهة  ) الخدج(أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن معدل المواليد غير مكتملي النمو             

، مؤكدة أنها لم تسجل حاالت تشوه       2009 يناير 18ارتفع بشكل ملحوظ بعد انتهاء الحرب اإلسرائيلية في         
  .سبب أو طرق العالجغير معلومة ال

ويعزو مدير عام اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ الطبيب معاوية حسنين هذه التشوهات نتيجة لألسـلحة        
الفتاكة التي استخدمت ضد المدنيين خالل حرب غزة، مثل الفسفور األبيض، وانفجار الوقـود الهـوائي                

حم الهدف الذي يتم تعريضه لهذا النـوع        الذي يخلف سحابة من ذرات الوقود التي تحترق وتؤدي إلى تف          
  .من الذخائر

 حالـة  75وأوضح حسنين في تصريح صحافي إن وزارة الصحة أحصت بعد عام على الحـرب نحـو       
تتشابه فيها حاالت التشوه، بشكل يؤكد أنها ليست بفعل عوامل وراثية، مستدركاً إن أي من التشوهات في                 

  .رس حياته بشكل طبيعي فسينتقل هذا الخلل إلى أوالده وراثياًالجينات إذا ما كتبت الحياة للطفل وما
حاالت تشوه لمواليد حملت بهم نساء خالل فترة الحـرب وبعـدها، وأثبتـت نتـائج                «وأكد العثور على    

الفحوص والعينات التي أخذت بواسطة مستشارين وخبراء بعلم األجنة أنهم أصيبوا بهذه التشوهات جراء              
  .»حرمة دوليااستخدام األسلحة الم

            خلقيـة هاتمن جهتها كشفت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان، أن عدد حاالت األطفال المولودين بتـشو
حالـة  27 في قطاع غزة قبل العدوان بلغت        2008خالل ثالثة أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر من عام         

  .فقط
  24/1/2010البيان، اإلمارات،  

  
   عبداهللا واألردن وقطيعة بين نتنياهو والملك"إسرائيل"أزمة في العالقات بين : "آرتسه" .31

في تقرير نشرته اليوم أن ثمة أزمة في العالقات األردنية اإلسرائيلية، ونقلـت             " هآرتس"ذكرت صحيفة   
عن مسؤولين إسرائيليين وأردنيين قولهم إن أن ثمة قطيعة بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو               

  . عبد اهللا الثانيوالعاهل األردني 
وقالت الصحيفة إنه وبخالف التوتر الظاهر والعلني مع تركيا، فإن األزمة مـع األردن هادئـة ولكنهـا                  

وتبرز شدة األزمة على وجه خاص على خلفية العالقات الوثيقة والحارة التي سـادت              . عميقة وأكثر شدة  
لمقارنة مع العالقات الوثيقة بـين رئـيس        بين رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت والملك األردني، وبا        

  .الحكومة نتنياهو والرئيس المصري حسني مبارك
منذ أن تولى نتنياهو للمرة الثانية مهام منصبه، التقى مرة واحدة فقـط مـع الملـك                 : وتضيف الصحيفة 

. المتحـدة ، قبل عدة أيام من زيارة نتنياهو للواليات         2009أيار  / وعقد اللقاء في منتصف مايو    . األردني
، ونقل األردنيـون    »حل الدولتين للشعبين  «وضغط الملك على نتنياهو خالل اللقاء لإلعالن عن قبوله لـ           

وبالمقابل . لنتنياهو رسائل شديدة بشأن البناء في المستوطنات والممارسات اإلسرائيلية في القدس الشرقية           
ير المخابرات المصرية عمر سليمان لتل      فقد التقى نتنياهو مع مبارك ثالث مرات فضال عن زيارتين لوز          

  .أبيب
ويتعامل القصر  . مستشار األمن القومي، عوزي أراد، أجرى العام الماضي زيارتين فقط لألردن          : وتتابع

وطلب . الملكي مع أراد بريبة وتردد، عدة أسباب من بينها الترسبات التي علقت من والية نتنياهو األولى               
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ان، قبل انعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر، أيلول الماضي، عقد            أراد في زيارته األخيرة لعم    
وفي نهايـة المطـاف   . لقاء بين نتنياهو والملك، إال أن األردنيين تملصوا بادعاء اكتظاظ جدول المواعيد     
  . التقى االثنان لمدة خمس دقائق في أحد الممرات في مقر األم المتحدة في نيويورك

فة أنه بحسب مصادر إسرائيلية وأردنية فإن أحد أسباب االنقطاع هو عدم ثقة الملك عبد اهللا               وتقول الصحي 
بالتوازي مع القطيعة مع نتنياهو، يقاطع األردنيون وزير الخارجية أفيغـدور           : وتتابع الصحيفة . بنتنياهو  

ر جودة مع ليبرمـان     ليبرمان، كنظرائهم من باقي الدول العربية، ويتعامل وزير الخارجية األردني ناص          
  . ويرفض أي اتصال معه» مصاب بالجذام«كـ

وبخالف ما كان في الماضي فـإن مـدير عـام وزار            . كما تسود القطيعة على مستويات أقل     : وتضيف
وتجـري وزارة الخارجيـة     . الخارجية، يوسي غال، لم يجر حتى اليوم أي لقاء مع نظيره فـي عمـان              

 في األردن، داني نفو، الذي يحظى على تقدير كبير في عمـان،             االتصال عن طريق السفير اإلسرائيلي    
  .وعن طريق السفير األردني في تل أبيب علي العايد

قال موظفون إسرائيليون رفيعو المستوى، وطلبـوا        ،"العالقات في الحضيض وفي أزمة حقيقية     : "وتتابع
الصعب إدارة األمور فـي     يوجد عدم ثقة جدي ومن      . "عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الموضوع      

ثمـة أزمـة    «، مطلع على العالقات مع األردن أنـه         ىوأكد وزير رفيع المستو   . أضافوا". هذه الظروف 
  .»خطورة التدهور في العالقات«وشدد مسؤولون أردنيون رسميون للصحيفة على . »شديدة بين الدولتين
لحرب على غزة، إلى جانـب نتـائج        تجمع المصادر األردنية واإلسرائيلية على أن ا      : وحسب الصحيفة 

فالملـك عبـد اهللا وبـاقي       . االنتخابات في إسرائيل، والجمود في العملية السياسية، قادت إلـى األزمـة           
  .المسؤولين األردنيين ال يثقون بنوايا نتنياهو فيما يتعلق بعملية السالم ويشكون بأنه يخدعهم

نياهو تبرز بشكل خاص في مسألة القدس الشرقية        إن الشكوك والغضب األردني تجاه نت     : وتقول الصحيفة 
ففي السنة األخيرة قدم األردنيون خمسة احتجاجات دبلوماسية إلسرائيل، أو طلبوا السفير لجلسة             . والحرم

ويقول األردنيون إنهم بذلك يتصرفون وفقا للمكانة الخاصة التي منحـت           . توبيخ في قضايا تتعلق بالقدس    
  .  في القدس في إطار اتفاق السالم اإلسرائيلي األردنيلهم بشأن األماكن المقدسة

إن نشاطات إسرائيل في القدس الشرقية في السنة األخيرة هـي إحـدى             : ويقول مسؤول أردني للصحيفة   
  . األسباب المركزية لألزمة في العالقات

ـ      : ولخص مسؤول إسرائيلي العالقة مع األردن بالقول       ة الـسالم،   كلما تواصل الطريق المسدود في عملي
  ". يصبح األردنيون أكثر سلبية إزاء إسرائيل

رئيس الحكومة يرى أهميـة كبيـرة لتعزيـز         «إن  " هآرتس"وقال مكتب رئيس الحكومة ردا على تقرير        
  ."عالقات السالم والجيرة مع األردن

  24/1/2010، 48عرب 
  

   تضع المنطقة على طريق الخطر"إسرائيل":  يحذراهللاحزب  .32
التهديـدات  "رأى مسؤول منطقة الجنوب في حزب اهللا الشيخ نبيـل قـاووق أن              : باس ثائر ع  - بيروت

اإلسرائيلية المتواصلة على لبنان تضع كل المنطقة على طريق الخطر والعدوان، وتعكس ارتفاع مستوى              
، "الهلع والرعب الذي يجتاح اإلسرائيليين مع اقتراب الذكرى السنوية الغتيال القائد الحاج عمـاد مغنيـة           

هذه التهديدات لم تخفْ المقاومة ولم تجعلها تتراجع عن برامجها الجهادية، وإنمـا أدت إلـى                "معتبرا أن   
  ."نتائج عكسية وأصبحت تزيد من مستوى الخوف والرعب عند اإلسرائيليين

الحزب يتصرف بالنسبة للتهديدات اإلسرائيلية     "أما عضو كتلة نواب الحزب نواف الموسوي، فقد قال إن           
متكررة على أساس التحسب ألسوأ االحتماالت، ولذا علينا أن نكون مستعدين على المستوى الـسياسي،               ال
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، الفتا إلى أن الحديث عن احتمال العدوان في حد ذاتـه ال إشـكال               "وغير السياسي، لمواجهة أي عدوان    
  .فيه، بل يقوم حين ال يقترن هذا الكالم باقتراح كيفية مواجهة العدوان

  24/1/2010وسط، الشرق األ
  

  "إسرائيل" على يد "يبيح تدمير لبنان" موقف فرنسا الذي ينتقد العريضي .33
اعتبر وزير األشغال العامة والنقل غازي العريضي أنه على إسرائيل أن تلتـزم             :  ثائر عباس  - بيروت

بعـدم تـدمير   حول أن فرنسا تلتزم     " الشرق األوسط "، منتقدا الكالم الذي نقلته      1701بالقرار الدولي رقم    
، الفتا إلـى أن الظـروف اليـوم    "وكأنها تبيح تدمير كل لبنان إال بناه التحتية"إسرائيل للبنى التحتية فقط     

، داعيا الجميع إلى تحصين الوحـدة الوطنيـة   1982مشابهة لظروف لبنان قبل االجتياح اإلسرائيلي عام      
ريضي المقرب من النائب وليد جنبالط إلى       ولفت الع . وتهيئة كل المناخات لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي      

إسرائيل تهدد لبنان وتعتدي عليه حتـى       : "ضرورة أن ال يدفع لبنان ثمن الملف اإليراني النووي، مضيفا         
 ".من دون الملف اإليراني ومن دون أي مبررات

  24/1/2010الشرق األوسط، 
  

  ن  الفلسطينيين في لبنا والحوت يؤكدان دعم حق العمل لالجئينرعد .34
أعلنت لجنة االئتالف الفلسطيني اللبناني لحملة حق العمل في بيان أنها قامت بزيارة للنائب محمد رعـد                 
في المجلس النيابي واطلعته على الحملة ونشاطاتها وتقديم مذكرة تتضمن مطالب اللجنة لتعـديل قـانون                

  .العمل المتعلق باالجانب واستثناء الفلسطيني من هذا القانون
  . حق الفلسطيني بالعمل واختيار عمله، ودعمه للقضية الفلسطينية ولرفض التوطينوأكد رعد

كما زارت لجنة االئتالف لحملة حق العمل النائب عماد الحوت في مكتبه واطلعته على الحملة والظروف                
  .الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بسبب حرمانه من حق العمل

دعمه لحق العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان وان الحكومة اللبنانية تعمل           بدوره، أكد الحوت مساندته و    
واقترح العمل على مقاربة    . ووعد بتسريع احالة هذه القوانين الى المجلس النيابي       . على تشريع هذا الحق   

لحفاظ بين الدول العربية في تطبيقها وتعاطيها مع الالجئ الفلسطيني من خالل إعطائه الحقوق المدنية وا              
 .على جنسيته الفلسطينية كدليل قاطع لرفض التوطين

  24/1/2010المستقبل، 
  

   حرب واسعة إلى ستتحول "إسرائيل" بين حزب اهللا و المجابهة المستقبلية": بوستواشنطن" .35
ان تتحول اي مجابهة عسكرية مستقبلية بـين        " الواشنطن بوست "توقعت صحيفة   : واشنطن ــ وكاالت  

ل الى حرب واسعة بين اسرائيل ولبنان قائلة ان قيام حـزب اهللا بنـشر صـواريخه                 حزب اهللا واسرائي  
  . الطويلة المدى على مساحة كبيرة في شمال لبنان ومنطقة البقاع سيؤدي حتما الى اتساع رقعة القتال

الى ان حزب اهللا لم يعد عصابة بل انه يمارس حربا           " الواشنطن بوست "ويشير المحللون حسب ما ذكرته      
جينة تشتمل في آن واحد على تكتيك العصابات من جهـة واسـتراتيجية الجـيش النظـامي ومبادئـه                   ه

  . اللوجيستية من جهة اخرى
  24/1/2010األيام، فلسطين، 

  
    الفوالذيرفضاً للجدار  مواجهات في اعتصام أمام السفارة المصرية: لبنان .36

ة المصرية في بئر حسن ان يمـر بهـدوء          لم يكتب لالعتصام اليساري امس امام السفار      : عباس الصباغ 
على غرار ما اعتاد اليساريون في االعوام الفائتة واسفرت مواجهات وقعت بين القوى االمنية وعدد من                
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وعززت  .. اشخاص بجروح طفيفة بينهم عنصران من الجيش اللبناني        5الناشطين اليساريين عن اصابة     
سر الكوال بهدف منع المعتصمين مـن االقتـراب مـن           القوى االمنية وجودها في محيط السفارة قرب ج       

  .اسوار السفارة
اتحـاد الـشباب    "و" حركـة الـشعب   "و" اللقاء اليساري التـشاوري   "وكان مئات اليساريين قد لبوا دعوة       

وتجمعـوا قرابـة    " التنظيم الشعبي الناصري  "و" الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   "، و "الديموقراطي اللبناني 
بل ظهر امس  امام مبنى السفارة وسط اجراءات  أمنية مشددة وشارك فـي االعتـصام                 الحادية عشرة ق  

 .ابرهيم الحلبي وشخصيات يـسارية ونقابيـة      " حركة الشعب "قياديين من الحزب الشيوعي نائب رئيس       
  .ورفعوا الفتات منددة" االنظمة الرجعية"وهتف المعتصمون ضد الرئيس حسني مبارك و

ان هذا الجدار، جدار    : "قالمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة الذي         وتحدث في االعتصام اال   
العار الذي يبنى اليوم ليس حصارا لغزة، فكل حصار كان أعظم من هذا الحـصار واسـتطاع الـشعب                   

ان هذا الحصار هو تأكيد لقضية طالما رفعها اليسار بـتالزم           . الفلسطيني الصمود بلحمه الحي وبطاقاته    
ي التحرير والمقاومة والتغيير الديموقراطي في العالم العربي ال يمكن اعتبار هذه األنظمة وسـيطاً               مسار

ان . من اجل تحرير فلسطين، ومن اجل قيام الدولة الفلسطينية وتحقيق الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني             
 الهزيمة وال يمكن عالج     اإلسرائيلي هو أحد دالالت   -وجود هذه األنظمة المتآمرة مع المشروع األميركي      

نتائج هذه الهزيمة إال بتغيير هذه األنظمة وبتحقيق التغيير الديموقراطي في العالم العربي وفـي مـصر                 
  ".تحديدا

  24/1/2010النهار، 
  

  مصر تمنع وفد حماس من التوجه لدمشق: مصدر فلسطيني .37
سرى من مغادرة قطـاع     ذكرت مصادر فلسطينية أن مصر تمنع وفد حركة حماس لمفاوضات صفقة األ           

غزة إلجراء مشاورات مع قيادة الحركة في دمشق حول المقترح اإلسرائيلي األخير، ونتيجة لذلك لم ترد                
ورجحت المصادر أن ترفض حماس المقترح اإلسـرائيلي        . حماس بعد على المقترح اإلسرائيلي للصفقة       

  .الذي يعتبر تراجعا عن مواقف وافقت عليها في السابق
لمصادر إن االستخبارات المصرية تمنع وفد حماس من مغادرة قطاع غزة عن طريق معبر رفح               وقالت ا 

كخطوة انتقام لالحتجاجات الفلسطينية على الجدار الفوالذي الذي تقيمه مصر على حدودها مـع قطـاع                
غزة، ومقتل جندي مصري واتهام السلطات المصرية حركة حماس بالمسؤولية عن مقتلـه رغـم نفـي                 

  . لذلك حماس 
بأن مسؤولين إسرائيليين مطلعين يستبعدون إمكانيـة التوصـل إلـى     " يديعوت أحرنوت "وأفادت صحيفة   

تطورا دراماتيكيا ومفاجئا فحسب يمكنه أن يعيد غلعـاد         «صفقة تبادل في الوضع الراهن، وبتقديرهم فإن        
  .»شاليط إلى بيته في الوقت القريب

  24/1/2010، 48عرب 
  

   االسرائيلية–ترح إجراء لقاء رباعي حول التسوية الفلسطينية موسكو تق: الفروف .38
 اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أن موسكو تقترح إجراء لقـاء ربـاعي               : معا -بيت لحم 

وشدد على ضرورة جعل    .   االسرائيلية في أقرب وقت    -على مستوى الوزراء حول التسوية الفلسطينية       
. تمدة من قبل الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي كشرط الستئناف المفاوضات        خارطة الطريق ومفاهيمها مع   

جاءت اقوال الوزير الروسي في مؤتمر صحفي عقده بموسكو أمس األول لتقديم محصلة أحـداث عـام                 
  .  وتحديد أولويات السياسة الخارجية الروسية للعام الجاري2009

  24/1/2010الحياة الجديدة، 
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  دة ستطلق حملة رسمية لمقاطعة إسرائيل أكاديمياًجامعة نرويجية جدي .39

النرويجية تـستعد إلطـالق     " بيرغن"نوت اليوم أن جامعة     روذكرت صحيفة يديعوت اح   : القدس المحتلة 
وجاء ذلك في أعقاب توقيع عشرات المحاضرين العـاملين فـي           ، حملة رسمية لمقاطعة إسرائيل أكاديمياً    
  .العام السابق كليات الجامعة على عريضة المقاطعة 

ومن ، " زيجمونر جرونمو "يشار إلى أن هذه الخطوة حازت على تشجيع كبير من جانب رئيس الجامعة              
  . الجدير ذكره ايضاُ أن هذه الجامعة تعتبر من كبرى جامعات النرويج 

وأضافت الصحيفة أن الجامعة ستطلق هذه الحملة بادعاء أن طريقة تصرف إسرائيل تشابه طريقة سلطة               
ولفتت الصحيفة إلى أن الطاقم األكاديمي في جامعـة         . التمييز العنصري الذي مورس في جنوب أفريقيا        

والذين هم اآلخرين طـالبوا     " ترومسو"سينضم بذلك إلى مجموعة المحاضرين التابعين لجامعة        " بيرغن"
  . بمقاطعة أكاديمية شاملة مع إسرائيل 

  24/1/2010وكالة سما، 
  

  سرائيلية لتوسيع غزة في اتجاه العريشخطة إ": األهرام" .40
لم تكن تصريحات المستشار السابق لألمن القومي االسرائيلي الجنرال المتقاعد جيـورا        :أشرف أبوالهول 

ايالند عن أن حل القضية الفلسطينية يأتي بتوسيع قطاع غزة ليصل إلي حدود العريش مقابل منح مصر                 
  .ردنأراضي في النقب وفعل الشيء نفسه مع األ

إال أعترافا صريحا من اسرائيل بأن أزمة ماسمي بالجدار الفوالذي في شمال سيناء كانت مفتعلة هـدفها                 
  . منع مصر من تأمين حدودها تمهيدا لتغيير هذه الحدود

 نشرت صحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية للمرة األولي ماسـمي ب            2004 ففي السادس من مايو عام    
ائيلية الدائمة التي وضعها رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي جيورا آيالند والتي            خطة التسوية اإلسر  

  %11 تتضمن تسوية إقليمية وتوسيع قطاع غزة نحو سيناء والضفة الغربية تجاه غور األردن مقابل ضم              
ـ             . من أراضي الضفة إلي إسرائيل     ذي  واستمدت الخطة اهميتها انذاك من أنها جاءت في خضم الجدل ال

كان دائرا حول قرار رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شارون باالنسحاب اإلسرائيلي احادي الجانب من              
 وهـو    -2005 قطاع غزة فبدا واضحا أن هذا االنسحاب الذي كان من المفترض أن يكتمل في سـبتمبر               

جاورة سواء مصر أو     ماهو اال مقدمة لحل للصراع مع الفلسطينيين علي حساب الدول الم            . ماحدث بالفعل 
  . األردن

وتقول مصادر اسرائيلية إن خطة الجنرال المتقاعد جيورا ايالند كانت جزءا من خطـة الفـصل التـي                  
 علي   ،  انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وإخالء مستوطنات القطاع         : طرحها شارون ومن أهم ما جاء فيها      

 كيلو مترا علي طـول   30 يلو متر مربع بطول ك 600 أن تخصص مصر للفلسطينيين منطقة تبلغ مساحتها     
 كيلومتر مربع داخل سيناء مما يضاعف مساحة القطاع ثـالث            20 الحدود المصرية اإلسرائيلية وبعرض   

 كيلومتر مربع في منطقة وادي فيـران         200 مرات وفي المقابل تحصل مصر علي أراض بديلة بمساحة        
  ، بطا بريا وأن يكون هذا النفق تحت السيادة المـصرية         في النقب إضافة إلي نفق يربط مصر باألردن ر        

أما األردن فإن الخطة تعطيه إمكانية الوصول بحرية إلي البحر األبيض المتوسط عبر نفس النفـق إلـي          
ميناء غزة بعد استكماله وتشغيله كما تحصل السعودية والعراق علي مخـرج للبحـر األبـيض بـنفس                  

يناء كبير وعميق للفلسطينيين في غزة باستثمار دولي إضافة إلي إعـادة   من جهة أخري إقامة م     ، الطريقة
تشغيل المطار المدمر في منطقة رفح علي أن تتولي مصر واألردن والواليـات المتحـدة صـالحيات                 

  . الرعاية في المناطق الفلسطينية
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يمر مـؤتمر لبحـث      ورغم كل المتغيرات العالمية فال يكاد         2004  ومنذ طرح الخطة ألول مرة في عام        
استرتيجيات اسرائيل المستقبلية دون مناقشة خطة الجنرال جيورا ايالند أوخطط شبيهة لها ففي مـؤتمر               

 قدم البروفسير عوزي أراد والبروفسير جدعون بيجر اقتراحا          2008 هرتسليا الثامن والذي عقد في يناير     
ة الغربية تحت السيادة اإلسرائيلية مقابل      بتبادل األراضي في إطار تسويات سياسية بإبقاء جزء من الضف         

نقل مناطق في النقب إلي الفلسطينيين وتسمح بجولة من التبادل اإلقليمي تضمن ما يعتقدان أنه المـصالح                 
الحيوية لجميع المشاركين وقد شددا علي أن خطوط الحدود في المنطقة رسمتها القوتان االسـتعماريتان               

  200'  إسـرائيل   ' تياجات سكان المنطقة وفي إطار هذا االقتـراح تـضم         فرنسا وبريطانيا دون مراعاة اح    
 من مساحة الضفة لتشمل الكتل االستيطانية وأراض فـي           %3 كيلومتر من الضفة الغربية لسيادتها تشكل     

غور األردن وصحراء الضفة وبالمقابل يحصل الفلسطينيون علي أراض علي طول الخط األخضر مـع               
 والمقصود هنا في منطقة وادي عارة أما فيما يتعلق بالـشأن الـسوري               1948 بأو دون سكانها من عر    

ـ    من هضبة الجوالن لضم معظم المستوطنات وخط الجرف المسيطر علي بحيرة             %12 تحتفظ إسرائيل ب
 كيلـو    50 طبريا علي أن تحصل سوريا بالمقابل علي أراض من لبنان الذي سيحصل من إسرائيل علـي               

طول الحدود الشمالية وفي الجانب المصري تنقل اسرائيل أراضي فـي منطقـة وادي              مترا مربعا علي    
فيران بالنقب إلي مصر ومنطقة أخري تسمح بالعبور الحر بين مصر واألردن علي أن ينقل المصريون                
للفلسطينيين أراضي في محور رفح ـ العريش كتواصل لقطاع غزة وتنقل إسرائيل إلي األردن أرضـا   

  . ة إلقامة المعبر مع مصر وتنقل إلي سورية أرضا من األردن قرب حدودهما المشتركةفي وادي عرب
  23/1/2010األهرام، مصر، 

  
  "!كونفدرالية األراضي المقدسة" .41

  خالد وليد محمود 
الوضع الذي تمخض عن الطريق المسدود الذي وصلت إليه عملية السالم؛ وفي ظل الـصعوبات التـي                 

ت بين الطرفين؛ وألن الخيارات المطروحة أمام الفلسطينيين تبدو غير واقعيـة            تواجه استئناف المفاوضا  
وصعبة التطبيق من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة؛ ينتعش الحديث عن بدائل وسيناريوهات أخرى              

ل  اإلسرائيلي ، وترشح المعلومات حو     –للمستقبل المتعلق بعملية السالم وخاصة على الصعيد الفلسطيني         
إعادة االعتبار إلى المشروع الكونفدرالي المثلّث األضالع، الذي يعتمد على فرضية  أن الجهد الـدولي                
الذي بذل لتحقيق حّل الدولتين وصل الى طريق مسدود، حتى اآلن على األقّل، ويمكن أن تنحدر األمور                 

وجة بين المقاربة الواقعية للوضع     إلى أسوأ إذا لم تقم الواليات المتحدة واألطراف األخرى المعنّية بالمزا          
  .الراهن وجهود جّدّية يفترض أن تبذل لتسوية األزمة

الذي نفض عنه الغبار مؤخراً في مراكز صنع القرار االمريكي ، أعـّده الخبيـر               " الدستور الكونفدرالي "
، ويقـع    الدستوري األميركي ديفيد ماير مع فريق من معاونيه قبل عشر سنوات، بطلب من بيل كلينتون              

  :ما يلي) وهي صفحة القرار والتواقيع( صفحة يتضّمن في الصفحة الثالثة منه ٢٤في 
وفلسطين واألردن، كاتفاقيـة مبدئيـة      ) إسرائيل(في هذا اليوم وافقنا على الدستور المقترح لكونفدرالية         "

فاقية التزامنا الـشامل    تتعلق بمستقبل التعاون االقتصادي والعسكري ألفكار الكونفدرالية، وتظهر هذه االت         
وفلسطين واألردن، وكذلك جميع أرجاء منطقتنا، وقد وافقنـا علـى           ) إسرائيل(بمتابعة عملية السالم بين     

تكثيف جهودنا في البحث عن تسوية سياسية شاملة تضمن حقوق اإلنسان والمحافظة على سيادة أراضي               
  ".كّل الدول في المنطقة ووحدتها

يس الكونفدرالية التي تتكّون من وحدات فدراليـة ذات حقـوق ومـسؤوليات             ويتحّدث الدستور عن تأس   
متساوية، ووجوب اتّخاذ قرارات الوضع الدستوري ألراضي الكونفدرالية ضمن مجريات التسوية السلمية            
وتكون عاصمتها القدس، وأن يكون لها علم ونشيد وطني وشعار، على أن يتم الحصول على األغلبية في                 
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التشريع عند اتّخاذ الرموز والشعارات، ولغتها العربية والعبرية مع إمكانيـة اسـتعمال             تصويت مجلس   
  .لغات أخرى كوسائل اتصال وتعليمات

يبدو أن الحديث في األروقة الدبلوماسية األميركية، يدور خاصة حول صيغة مشروع كونفدرالي، هـذا               
،ولكن الهدف منـه     "درالية األراضي المقّدسة  كونف"المشروع يلقى ترحيب اإلدارة األوبامية ، تحت عنوان         

 سنة على اتفاقات أوسلو التي لم تلتزم بهـا          ١٦حرمان الفلسطينيين من دولة مستقلّة، يحدث هذا كلّه بعد          
، ومن الواضـح    "الخيار األردني "، األمر الذي أضعف السلطة الفلسطينية وأعاد طرح ما سّمي           )إسرائيل(

  .يمنة في الكونفدرالية الجديدةهي القّوة المه) إسرائيل(أن 
ال شك أن  أحداً  من األطراف المعنية بشكل مباشر بهذا السيناريو لم يفصح عنه عالنية و لم يعلن عـن      
وفاة عملية السالم إلى األبد، رغم أن المؤشرات توحي بذلك؛ إال أن ثمة ترتيبات ونقاشات تجري علـى                  

ماذا لو لم   (تراح حلول تدور في فلك التساؤل المطروح        أرض الواقع من أجل صياغة برامج وبدائل واج       
سيكون بمثابـة   ) كونفدرالية األراضي المقّدسة  (سيناريو مثل ما يسمى   : ؟ لتبدو اإلجابة  )تقم دولة فلسطينية  

حل نهائي للقضية الفلسطينية؛ باعتبار هذا الطرح مخرجاً محتمالً وواقعياً مـن المـأزق الـذي يواجـه                  
 المشروع أو الحل المطروح للخروج من المأزق الذي تعيشه عملية السالم،ما زال قيد              الجميع، إال أن هذا   

الغرف المغلقة،و أن تنفيذه يحتاج إلى رؤية تحتكم للعمق التاريخي لصراع اإلرادات أوالً وإيجاد آليـات                
طـرح وإن بـدا      هو أن هذا ال    -لغاية اآلن –تتجاوز  إشكاليات الطرح ثانياً، فالمتفق عليه بين المراقبين          

تناجياً وهمساً عند صناع القرار وإن كانت  األسئلة التي تدور حوله أكثر من اإلجابات التـي يمكـن أن                    
يخرج بها؛ إال أن مثل هذا الطرح يوشك أن يسمع ،سيما إذا أصبح ذلك مطلباً للمرحلة القادمـة كأحـد                    

  ... اإلسرائيلي–الحلول الممكنة للصراع الفلسطيني 
ادمة حبلى بالمفاجآت، وما يتوجب على الفلسطينيين تفتيح عيونهم قدر اإلمكان لما يحاك خلف              المرحلة الق 

إن معركة الدولـة الفلـسطينية هـي    : الكواليس، فمثل هذا الطرح يمكن أن يسمع ، ولنكرر ما قلنا سابقاً   
طروحات من هـذا    معركة حقيقية وكبيرة ومفصلية أيضاً، والدولة تنتزع انتزاعا وال تقدم لنا على شكل              

القبيل، وإن الدولة المستقلة هي خيار الشعب الفلسطيني وبالتأكيد هو خيار ال يحتمل المناورات الـضّيقة                
  !والسياسات الملتبسة

  24/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

  متى تولد القيادة السياسية العربية؟ .42
  بالل الحسن

  .ثمة حاجة ملحة إلى قيادة سياسية عربية
  .ى خطة سياسية عربيةثمة حاجة ملحة إل

  .ثمة حاجة إلى قرار سياسي عربي
في غياب القيادة، وفي غياب الخطة، وفي غياب القرار، تتكاثر المشكالت داخل المنطقة العربية، وحول               

وفي غياب الحلول، تـصبح المـشكالت مؤهلـة         . المنطقة العربية، وتغيب تماما إمكانية إيجاد حلول لها       
  .ر، وتصبح قادرة على االنتقال عبر الحدود مثل بقعة الزيتلالنتقال من مكان إلى آخ

مـشكالت تبـدأ    . حدث هذا في الصومال، وفي السودان، وها هو يحدث أمامنا في اليمن وفي فلـسطين              
  .صغيرة ثم تكبر وتكبر حتى يصل التهديد إلى إعالن الحروب

ع الحروب، فإن لذلك معنـى واحـدا       مهمة السياسة أن تعالج األمور قبل أن تندلع الحروب، أما حين تندل           
  .فقط هو فشل السياسة، أو أن تكون السياسة غائبة أصال، كما هو حال الوضع العربي

في الصومال التي تطحنها حرب أهلية داخلية، يخرج العنف من إسار البراري والغابات، وينتقل حتـى                
تطون قوارب تشبه قوارب الصيد،     إلى البحار الشاسعة، ويطلب منا أن نصدق أن حفنة من القراصنة، يم           
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يستطيعون تحدي أكبر السفن، والتابعة ألكبر الدول، يسوقونها كما تساق العربة، إلى ميناء سري خفي ال                
يعرف أحد أين هو، ثم يبدأون بالتفاوض مع الدول صاحبة األساطيل والجيوش، حتى ترضخ تلك الدول                

 عن ذلك الميناء الضائع، وقصف قواربه التي تتحـدى          وتدفع لهم الفدية، ومن دون أن يفكر أحد بالبحث        
ويقـول المحللـون    . الجميع، وتأمين حرية للمالحة كما كان الحال عليه على امتـداد سـنوات طويلـة              

والعارفون، إن ما يجري في الصومال يهدد أمن القرن األفريقي كله، ويصل في تهديده إلى الـيمن، ثـم       
ال أحـد   . لك فإن أحدا ال يتحرك إال إذا وصل الحريق إلى داخل بلـده            ومع ذ . يمتد إلى أثيوبيا وإريتريا   

يحاول أن يعرف طبيعة المشكلة في الصومال، ال أحد يحاول أن يقترح حال لها، ال أحد يتقـدم ليقتـرح                    
  .استضافة المتقاتلين وإقناعهم برحلة تفاهم وتعاون وبناء دولة يستفيد من رخائها الجميع

 األبرز الثاني، يسود االستقرار سنوات طويلة، ويتوحد اليمن للمرة األولـى فـي              في اليمن، وهي المثال   
كيف وجـد   . ثم تنفجر مشكلة الحوثيين، ثم يقولون إنها حرب الحوثيين الثالثة أو الرابعة           . تاريخه الحديث 

دفـه  تنظيم الحوثيين هذا؟ كيف خاض حربا أولى وثانية وثالثة ضد الدولة وتم السكوت عنه؟ وهل كان ه               
  اليمن أم السعودية أم كليهما؟ وهل جرت محاوالت سياسية لمعالجة أمر هذا التنظيم أم ال؟

ما الـذي   . وتحرك جنوب اليمن فجأة جنبا إلى جنب مع الحوثيين، وعادت نغمة االنفصال تطل من جديد              
  يتناغم مع تحرك الحوثيين؟» الحراك الجنوبي«جعل 

. جبهة الحراك الجنوبي، وتطل من بينهما نشاطات تنظـيم القاعـدة          وفجأة تتراجع جبهة الحوثيين، وتهدأ      
وتصبح نشاطات تنظيم القاعدة هي األصل، وتطرح المسألة نفسها على صعيد عالمي، وتصبح الواليات              

  .المتحدة بكل عظمتها، معنية بما يفعله تنظيم جديد يطلق على نفسه اسم القاعدة، داخل اليمن
ث أن تتحرك فجأة، وأن تهدد حتى بتقسيم اليمن إلى ثالث دول؟ كيف تنتقـل               كيف أتيح لهذه القوى الثال    

دولة من الهدوء إلى احتماالت التقسيم؟ وأين كانت السياسة طوال نمو ذلك التوجه الكامن؟ هـل كانـت                  
وهو ما يستوجب حضور السياسة، واالجتهاد من أجل أن تكون          . فاشلة أم كانت غائبة؟ ربما األمرين معا      

وهو لن يبقى خطرا يمنيا، بل سيمتد إلى كـل مـا حولـه،              .  ناجحة، وإال فإن الخطر األكبر قادم      سياسة
  .وسيمتد أيضا إلى النفط وتأثيراته العالمية

حكومة في إسرائيل عنصرية ويمينية، تتحدى العرب جميعا بـشكل          . وكذلك األمر في إسرائيل وفلسطين    
على االستيطان، وتقبض على القدس، وال تتورع أن        ترفض السالم، وترفض المفاوضات، وتصر      . يومي

الجملـة  : ترفع شعار الترانسفير االختياري، وال يملك العرب أن يقولوا إزاء كل ذلـك سـوى جملتـين                
إن مبادرة السالم العربية ال تزال موضوعة علـى         : والجملة الثانية . األولى، إن السالم خيار استراتيجي    

ائيلي ويصفع المفاوض العربـي، ويكـون الجـواب إن الـسالم خيـار              يتقدم المفاوض اإلسر  . الطاولة
يتقدم المفاوض اإلسرائيلي ويعلن أنه حتى بعد التفاوض واالتفاق والسالم وربما إنشاء دولة             . استراتيجي

، ويكـون   )التي سيتم االستيالء علـى نـصفها      (فلسطينية ستبقى إسرائيل عسكريا داخل الضفة الغربية        
جمـل مقابـل تحـد      .  إن العودة إلى المفاوضات مشروطة بوقف كامل لالسـتيطان         الجواب الفلسطيني 

والكل يتداول ذلك في    . جمل مقابل استعداد عسكري إسرائيلي لحرب ضد لبنان وسوريا وغزة         . وإهانات
يتم فقط التغني بـصفعات     . التحليالت السياسية، ولكن ال أحد يفكر برد الصفعة اإلسرائيلية بصفعة عربية          

  . إلسرائيلتركية
، ال يجد هذا الوسيط سوى أن يرسل مبعوثه         »الوسيط األميركي النزيه  «وحين يتم اللجوء إلى طلب دعم       

وال أحد يحـتج مـن      . يتهدد ويتوعد مثل رئيسه، ثم يتراجع ويلين مثل رئيسه        . ديفيد ميتشل إلى المنطقة   
ال أحـد   .  ثم تم التراجع عنها علنا     العرب على سياسة أميركية تم إقرارها، ثم تم إبالغها للعرب رسميا،          

ال أحد  . يقول لهم إما مصالحكم في بالدنا وإما حل فلسطيني مقبول ومرض للعرب ولالجئين الفلسطينيين             
  .يقول لهم إما دعم الصناديق السيادية لالقتصاد األميركي المأزوم وإما حل القضية الفلسطينية
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سرائيلي، الذي يمتد من إسرائيل إلـى جوارهـا، ومـن    ولكن مثل هذه المواقف العربية، ضد التحدي اإل      
جوارها األقرب إلى جوارها األبعد، يحتاج إلى قرار، ويحتاج إلى سياسة، ويحتاج إلـى قيـادة، وتفتقـد     

وما تحتاجه منطقتنا بإلحاح هو هـذه       . منطقتنا هذه األمور الثالثة، تفتقد القرار والسياسة والقيادة الشاملة        
  .القرار والسياسة والقيادة: األمور الثالثة

وهذه الخدمة  . ويظن البعض، أنه إذا تقدم وحاول أن يفعل، فهو إنما يفعل ذلك خدمة لآلخرين من العرب               
وال هـو عمـل خيـري لمـصلحة         . ولم ال؟ ولكن األمر ال يقتصر على هذه الرؤية الموجزة         . مطلوبة
. ل محور ما، هو تقدم من أجل حماية الـنفس         إن التقدم نحو الفعل، من قبل نظام ما، أو من قب          . اآلخرين

تقدم من أجل حماية النفس من التهديد اإلسرائيلي، ومن أجل حماية النفس من الالمباالة األميركية، التـي                 
  .تأخذ كل ما تريد من دون أن يطلب منها طلب واحد

 القرار، فإن نتائجـه     أما االستمرار في الوضع العربي الراهن، حيث تغيب القيادة وتغيب السياسة ويغيب           
  .وخيمة جدا، على أصحاب المشكالت، وعلى الجميع من حولهم

إن انفصاال في جنوب السودان، يتالعب ولو قليال بتدفق مياه النيل، يمكـن أن يهـز القـارة األفريقيـة                    
  .إن تقسيما لليمن إلى ثالث دول، كما يقال، يمكن أن يهز منطقة الخليج العربي برمتها.برمتها

واصل االستقواء اإلسرائيلي في وجه العرب، سيولد حروبا تبدأ بالسالح، ولكنها ال تنتهي إال عنـد                إن ت 
الزعيم المتطرف فـي    ) عوزي لنداو (ولهذا قال   . وتمويل النفط لمشاريع التنمية اإلسرائيلية    . تخوم النفط 

العالميـة لطاقـة    القمـة   (حزب وزير الخارجية اإلسرائيلي، عندما وصل إلى دولة اإلمارات لحـضور            
فلنحفظ هذا القول جيدا، ولنـتمعن      . إن إسرائيل تريد أن تكون عامال مركزيا في هذا المجال         ): المستقبل

  .فيما ينطوي عليه من طموح، ولنتذكر أن الغيوم تتجمع ثم تنفجر العاصفة
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  ياسر الزعاترة
الحراك السياسي في المنطقة في ظل اإلصرار األمريكي على عودة المفاوضات بين الطـرفين  ال يتوقف   

الفلسطيني واألمريكي ، حيث يضطر مستشار األمن القومي األمريكي لزيارة المنطقة ومن بعده جـورج               
ن ،  ميتشيل الذي لن ييأس على ما يبدو ، بينما تتواصل المشاورات بين بعض العواصم العربية وواشنط               

وكل ذلك في سياق الحيلولة دون استمرار االنسداد السياسي الذي قد يفضي إلى دوامة عنـف جديـدة ال           
  .تحتملها واشنطن التي تعيش في ظل أوباما مسلسال من الفشل لم يتوقعه أحد على اإلطالق
عد عـام علـى     في أجواء الفشل الذريع التي يعيشها أوباما على مختلف المستويات الداخلية والخارجية ب            

مطلبهم هو إعادة الفلـسطينيين إلـى طاولـة         (مجيئه إلى السلطة ، ومن ثم حاجته إلى إرضاء الصهاينة           
، فقد باتت عودة لعبة التفاوض أمرا ملحا ، والسبب أن انتفاضة جديـدة فـي                ) المفاوضات دون شروط  

 كانـت وسـتبقى العنـوان       األراضي الفلسطينية ستعني إشعال فتيل العنف في سائر المنطقة ، ففلسطين          
األساسي لتجييش األمة من المحيط إلى الخليج ومن طنجة إلى جاكرتا ، والنتيجة هي خـسارة الرضـا                  

  .الصهيوني وتهديد مصالح الواليات المتحدة في آن
في هذا السياق تنهض قضيتان ، تتمثل األولى في العودة إلى طاولـة المفاوضـات ، وذلـك كـإجراء                    

بيريس حذر عباس من االنتفاضة الجديـدة إذا        (من جهة   " العنف"لسالم ويبعد شبح    ضروري يسوق وهم ا   
برعايـة الجنـرال    " سالمها االقتصادي "، بينما يثّبت وضع الضفة الغربية و      ) استمر توقف المفاوضات،،  

ى دايتون وتوني بلير من جهة أخرى ، أما الثانية فتتمثل في إعادة إنتاج الوضع في قطاع غزة كي ال يبق                   
عنصر تحريض على سياسات السلطة من جهة ، وعلى السياسات اإلسرائيلية والمـصرية مـن جهـة                 

  .أخرى
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، سـيجعل العـودة إلـى       ) عدوان عسكري جديد  (المعضلة هنا هي أن أي تصعيد في الجبهة ضد غزة           
 مع شيء مـن   (المفاوضات أمرا بالغ الصعوبة ، ولذلك يعمل المعنيون على تشديد الضغوط على حماس              

من أجل تمرير الورقة المصالحة المصرية الكفيلة بإخراجها من باب االنتخابات الذي دخلـت              ) الترغيب
، والقبول بترتيبـات    ) كما تنص الورقة  (منه ، وفي المدى القريب منح صالحية التفاوض لرئيس السلطة           

حماس في عدد مـن دول      مؤقتة عنوانها تهدئة دائمة ، وذلك هو ما يفسر االستقبال الذي حظيت به قيادة               
االعتدال ، في وقت تدير لها القاهرة الظهر وتجلدها بسياط اإلعالم ، وبالطبع في سياق الضغط ، فضال                  
عن قضية الجدار الفوالذي المصري ، ومن بعده السياج اإلسرائيلي ، معطوفا على تهديـدات بحـرب                 

 المخابرات المصرية قبل أسـابيع ،       خاطفة تنتهي باستسالم الحركة ، وهي حرب لّوح بها لحماس مدير          
  .ورددها مرارا قادة العدو خالل األسبوعين الماضيين

كل ذلك يجري فيما جبهة الممانعة والمقاومة في وضع غير مريح ، وإن يكن أفضل من الجبهة األخرى                  
ش ، إذ تعيش إيران ارتباكا واضحا منذ االنتخابات ، وكذلك حال حزب اهللا الذي يصعب عليـه التحـر                  

، بينما ال تجد سوريا ما تفعله في مواجهة حراك عربي شامل            " حكومة الوحدة "بالدولة العبرية بعد دخوله     
عنوانه إعادة السلطة إلى طاولة المفاوضات تحت الفتة ضمانات من واشنطن ، لكن الجانب اآلخر مـن                 

 يحفظ ماء الوجه مـع      الصورة يتمثل في عبثية مفاوضات مع رجل مثل نتنياهو ، هي التي لم تحقق حال              
من هم أكثر منه اعتداال ، والنتيجة أن االنفجار التالي لن يكون بعيدا ، ال سيما أن الفشل األمريكي فـي                     

، األمر الذي   ) إذا لم تفتح جبهات جديدة في الصومال واليمن       (أفغانستان يبدو مؤكدا ، وكذلك في العراق        
ي سياق إطالق جولتها الجديدة مدعومـة بجمـاهير لـن           سيمنح قوى المقاومة والممانعة بعض الراحة ف      

تشتري الوهم لزمن طويل ، وال معادلة الرواتب والطعام مقابل الكرامة والتحرير أو الدولة المؤقتة ، كما                 
لن تسكت بحال على صفقة بائسة يمكن أن يتورط فيها عشاق المفاوضات الـسرية وأصـحاب نظريـة                  

، وهي صفقة يمكن العثور على أكثر تفاصيلها في وثيقـة جنيـف             " اوضاتالحياة مف "و" المقاومة العبثية "
  .وملحقها األمني

صحيح أن الوضع العربي الرسمي يعيش بؤسا استثنائيا في هذه اآلونة ، لكن ما يعّوض ذلـك هـو أن                    
الجماهير العربية ليست كذلك ، وهي تبدو جاهزة لدعم جولة مقاومة جديدة في فلسطين بكل ما أوتيـت                  

  .ن قوةم
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