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لها النصوص التي أنهـت     نبحث عن توافقات نتجاوز من خال     ": التشريعي"الدويك معلناً استمرار والية      .1

   العام الماضيرئاسة عباس
 عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي .، أن درام اهللامن  25/1/2010صحيفة فلسطين، نشرت 

الفلسطيني أكد على استمرار الوالية الدستورية والقانونية للمجلس التشريعي القائم حالياً، داعياً إلى عقد 
  .ة بناء على طلب ربع أعضاء المجلسجلسة في الضفة الغربية وقطاع غز

إن استمرار والية التشريعي هي استحقاق " :وقال دويك في مؤتمر صحفي عقده في رام اهللا أمس
وتنص هذه المادة على أنه ". من القانون األساسي المعدل) 47(دستوري مؤكد عليه في نص المادة 

  ".ضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوريةتنتهي مدة والية المجلس التشريعي القائم عند أداء أع"
وجدد دويك تمسك هيئة رئاسة المجلس بالخيار الديمقراطي القائم على احترام مبدأ سيادة القانون والفصل 
بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة واحترام التعددية السياسية والحزبية، وحق الجميع بالمشاركة في 

وأكد على وجوب إنهاء حالة االنقسام والتشرذم في الساحة الفلسطينية . ع القرارالحياة السياسية وصن
والبدء بإجراءات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وفقاً لألصول الدستورية المتبعة , بشكل فوري ودائم

 وببرنامج سياسي يستند إلى وثيقة الوفاق الوطني الموقعة من معظم القوى, والغطاء الدستوري الالزم
وبين أن الطريق الوحيد للمصالحة الفلسطينية الحقيقية عنوانه التوافق الوطني  .والفصائل الفلسطينية

بإرادة حرة تحفظ حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية العليا وتحترم المبادئ والقيم 
  .الدستورية الراسخة في القانون األساسي الفلسطيني

حال تشكيلها، في كافة ، عربي وإسالمي ودولي لحكومة الوحدة الوطنيةكما طالب بدعم فلسطيني و
  .الظروف واألحوال للقيام بمهامها الدستورية

في ذات السياق، دعا دويك كافة الكتل والقوائم البرلمانية وبخاصة كتلتي حماس وفتح إلى الجلوس تحت 
وطالب مؤسسة . ة تجاه الشعب الفلسطينيقبة البرلمان وتحمل مسؤولياتها األخالقية والوطنية والدستوري

  .الرئاسة بتسهيل إنجاز ذلك، بهدف بحث موضوع المصالحة الوطنية واإلجراءات اإلسرائيلية في القدس
واستعرض دويك حالة المجلس التشريعي منذ انتخابه وفوز حركة حماس بغالبية مقاعده في كانون 

بالتجربة البرلمانية الديمقراطية على مدار "اعتزازها وعبرت رئاسة التشريعي عن  .2006 يناير /الثاني
 ".رغم الصعوبات والعراقيل التي واجهت مسيرتنا وعظم تضحيات إخواننا, السنوات الماضية
، أن عزيز ميرفت صادق، رام اهللانقالً عن مراسلته في  25/1/2010نت، .الجزيرةوأضاف موقع 

 جرى العرف باإلضافة إلى النص القانوني الصريح والواضح ال نحتاج إلى من يمدد لنا، وقد"الدويك قال 
  ".على أن تستمر والية المجلس حتى يؤدي المجلس الجديد اليمين الدستورية

وبخصوص والية الرئيس عباس المرتبطة ضمنا باستمرار دستورية النظام السياسي الفلسطيني عامة، 
 لكننا في هذا الظرف الصعب نبحث عن توافقات إن القانون واضح بأن تكون أربع سنوات،"قال الدويك 

 يناير /وطنية نتجاوز من خاللها النصوص التي أنهت رئاسة الرئيس منذ التاسع من كانون األول
2009."  

وفيما تشكك كتلة حركة فتح داخل المجلس التشريعي في قانونية هيئة رئاسة التشريعي التي تؤكد انتهاء 
سة جديدة، أوضح الدويك أن انتخاب هيئة رئاسة المجلس يتم في دورة مدتها ووجوب انتخاب هيئة رئا

وأكد أن هذه  .برلمانية جديدة، مبينا أن ذلك سيكون أول بند على جدول أعمال الجلسة المدعو إليها



  

  

 
 

  

            6 ص                                     1680:         العدد       25/1/2010اإلثنين  :التاريخ

 من النظام الداخلي 52الدورة البرلمانية الجديدة ال تحتاج إلى دعوة من رئيس السلطة، وذلك تبعا للمادة 
تنص على أن الرئيس يفتتح الدورة البرلمانية األولى للمجلس فقط، مضيفا أن ال سلطة ألحد على التي 

  .المجلس التشريعي عمال بمبدأ فصل السلطات
عزام األحمد، عضو ، أن حسام عز الديننقالً عن مراسلها في  25/1/2010األيام، فلسطين، وأوردت 

عزيز برلمانية، رد في بيان صحافي، باسم الكتلة على التها اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتل
إن مسألة والية ومدة المجلس التشريعي مسألة محسومة بالقانون وليست بحاجة إلى : "الدويك قائالً

  ".إفتاءات الدويك الذي انضم إلى جوقة الخارجين عن الدستور والقانون من خالل انقالبهم في غزة
، عندما رفض 11/7/2007ك وهيئة مكتب رئاسة المجلس قد انتهت منذ والية الدوي" : أنوأكد األحمد

نواب حماس االلتزام بالقانون وعدم احترام دعوة الرئيس محمود عباس إلى عقد دورة جديدة للمجلس 
وقد اختار الدويك االنحياز لالنقالب والتمرد الذي قامت به ميليشيا حماس االنقالبية، وإن . وفق القانون
وع قد حسم بشكل واضح وفق القانون، وتم التأكيد عليه من خالل منظمة التحرير الفلسطينية هذا الموض

  ."عبر مجلسها المركزي الذي عقد، مؤخراً، باعتبارها مرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية
وأكدت كتلة فتح في بيانها، أمس، أن الرئيس عباس وحده، وفق القانون، هو المخول دعوةَ المجلس 

إن الدويك كان أول من تآمر على المجلس التشريعي وعمله : وأضاف البيان .تشريعي إلى االنعقادال
: وقال البيان .عندما خرج على القانون والنظام هو وكتلته النيابية منذ الجلسة األولى للمجلس التشريعي

ي، وبين االنحياز وهنا نتوجه إلى الدويك قبل فوات األوان أن يختار بين الشرعية والموقف الوطن
  .لالنقالبيين ومن يدعمهم ويقف خلفهم من القوى اإلقليمية التي ال تريد الخير لشعبنا الفلسطيني

وجددت فتح دعوتها إلى االلتزام بوثيقة المصالحة الوطنية التي أعدتها مصر كمحصلة للحوار الفلسطيني 
  .والتوقيع عليها أوالً إلنهاء حالة االنقسام

  
   التشكيك بوالية المجلس المركزي هو طعن بشرعية منظمة التحرير :عبد الرحيم .2

عزيز الدويك، رئيس .  على تصريحات دالطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة الفلسطينية،رد  :رام اهللا
  :المجلس التشريعي الفلسطيني، التي أعلن فيها تمديد والية التشريعي، وقال

صحافي الذي عقده عزيز دويك وادعى فيه جملة من القضايا وحاول تعقيباً على ما ورد في المؤتمر ال"
  -:يلي تفسير األمور من منظور حركة حماس فأننا نوضح ما

 بسبب عدم استجابة حماس لدعوة 11/7/2007 إن المجلس التشريعي في حالة عدم انعقاد منذ –أوالً 
 . والتي تمت حسب القانون في حينه المجلس وافتتاح دورته العادية الثانية،النعقادالسيد الرئيس 

 أما بشأن والية السيد رئيس السلطة الوطنية فأن القانون الذي يتجنب السيد دويك قراءته، فقد –ثانيا 
 أن والية الرئيس تنتهي بانتهاء المجلس 2005لعام ) 9( رقم االنتخاباتمن قانون ) 111(أكدت المادة 

 ...2009/يناير / 25الحالي وليس كما ادعى أنها انتهت في 
 إننا نستهجن ما ورد من تشكيك في الشرعية الوطنية الفلسطينية من خالل ما ذكره في هذا –ثالثا 

المؤتمر السيدان دويك وحسن خريشة من أن المجلس المركزي للمنظمة ال يملك الحق في التقرير بشأن 
 ...مدة ووالية رئاسة السلطة

ك رئيساً للمجلس حيث لم يعد هناك هيئة رئاسة مجلس منذ تاريخ يعتبر السيد عزيز دوي  ال–رابعاً 
11/7/2007... 

 وحسب القانون األساسي والنظام الداخلي هي حق حصري للسيد لالنعقاد إن دعوة المجلس –خامساً 
، وال صحة ألي االنعقادرئيس السلطة الوطنية في ظل الحالة التي يعيشها المجلس حالياً وهي حالة عدم 

من النظام الداخلي للمجلس التي تقول أن ) 16( أخرى من أي جهة كانت حسب القانون والمادة دعوة
 .الرئيس يفتتح دورات المجلس السنوية وليس كما قال دويك بأن الرئيس يفتتح فقط أول دورة
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 إن دعوة ربع أعضاء المجلس تجوز وحسب النظام الداخلي للمجلس فقط في حالة أن المجلس –سادساً 
 وعليه فإن طلب ربع "االنعقادعدم "نعقد ويعمل بشكل طبيعي وليس كما هو وضع المجلس اآلن م

 . المجلس قانوناًالنعقاداألعضاء غير صحيح قانوناً وال يستقيم معه دعوة 
 إن أي طلب للمجلس أو من المجلس أو أعضائه يجب أن يكون موجهاً لرئاسة المجلس ورئاسة –سابعاً 

رئاسة للمجلس اآلن وال يمكن لدويك أو غيره أن يدعي أنه يحمل هذه  دة بحكم أن الالمجلس غير موجو
 .الصفة
مكرر من القانون األساسي على أساس أن والية المجلس قائمة ) 47( اإلدعاء أو تفسير المادة –ثامناً 

ده المادة أو  هو استخدام باطل على غير ما تقصاالنتخابات إجراءلحين تولي مجلس جديد، كتبرير لعدم 
 وتعطيلها لإلبقاء على حالة االنتخابات إجراءالقانون وهو استخدام من دويك وحماس فقط لتبرير عدم 

 وإطالة عمر حماس في المجلس التشريعي الستخدامه كمظلة وغطاء لعملها وممارساتها االنقسام
 ."مرة واحدة فقط لاالنتخابات التي تمارسها في غزة وذلك ترجمة لسياستها بأن االنقالبية

  24/1/2010وكالة وفا، 
  

  سنحدد خالل األيام القادمة من المسؤول عن تعطيل التشريعي:خريشة .3
النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي  أن الضفة الغربية من 25/1/2010السبيل، األردن، نشرت 

ن األساسي والتي إلى أن النصوص الموجودة في القانو" للسبيل"حسن خريشة اعتبر في حديث خاص 
تتعلق بموضوع انتهاء والية المجلس التشريعي، تنص في المادة األولى أن المدة الزمنية للمجلس 
التشريعي الفلسطيني أربع سنوات، وأما المادة الثانية وتنص على أن والية التشريعي مستمرة إلى حين 

مجلس التشريعي على رأس عمله إلى انتخاب مجلس جديد، وأدائه اليمين الدستورية، وحسب القانون فال
وأكد خريشة أن قرار المركزي الفلسطيني لم يتطرق إلى والية المجلس  ".حين إجراء االنتخابات

، حيث قال البيان أن يالتشريعي الفلسطيني، حيث جاء نص البيان على نحو متعلق بالرئيس الفلسطين
خابات، أما النص الذي اعتمده المركزي الرئيس الفلسطيني يستمر في عمله إلى حين إجراء االنت

بخصوص المجلس التشريعي فهو التزام الجميع بالقانون للخروج من الخالف القائم حول أن هناك جهة 
ولفت إلى أنه يتطلب من عباس إلغاء المرسوم الرئاسي السابق، والذي نص . مخولة بالتمديد لتشريعي

ن كانون الثاني الحالي وإصدار مرسوم جديد ، يحدد على إجراء االنتخابات في الخامس والعشرين م
 .موعدا جديدا لالنتخابات حتى ال تكون هذه الفترة مفتوحة لرئاسة والتشريعي

النائـب حـسن    أن  ) وفـا (و )معـا ( نقال عن وكلتي  رام اهللا    من   25/1/2010الحياة الجديدة،   وأضافت  
الفنية المختصة في المجلس التشريعي، بعد      ، السيارة التي كانت بحوزته للجهات       أمسخريشة، سلم ظهر    

 رسمية تثبت التزامه بعملية تسليم المركبـة        أوراقتم معاملة تسليمها بطريقة رسمية وحصوله على        أ أن
، جـاء   2003 تسليم هذا المركبة التي تسلمها عام        أن أوضحالتي تعود ملكيتها للمجلس التشريعي، حيث       

  .له كنائب في المجلس التشريعيعلى خلفية انتهاء الفترة القانونية 
  

   توافق وطنيإلى انتخابات فلسطينية يحتاج إجراء أي: بحر .4
 لرئيس المجلس التشريعي والنائب عن كتلة حماس البرلمانية األولشدد النائب  :وليد عوض -رام اهللا 

 األمريكيةءات بعيدا عن االمال" توافق وطني إلى انتخابات فلسطينية يحتاج أي إجراء أناحمد بحر، على 
 حماس تريد الحفاظ على خيار التداول السلمي للسلطة والذهاب النتخابات أن بحر  وأكد."والصهيونية

 في غزة والضفة إجرائها تتم بموجب اتفاق فلسطيني وتوافق وطني لضمان أنديمقراطية لكنها يجب 
  .وبشكل ديمقراطي نزيه
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 تخشى األخيرةد المجلس التشريعي في االنتخابات  تكون حماس التي حصدت غالبية مقاعأنونفى بحر 
 من التفاف الشعب الفلسطيني حولها متأكدة أنهانتائج االنتخابات وتصويت الشارع الفلسطيني، قائال 

  .وحظوظها في تحقيق انتصار اكبر
  25/1/2010القدس العربي، 

  
 ةالتشريعي سيستمر في عمله إلى حين إجراء انتخابات جديد: نائب عن فتح .5

أكدت النائب عن حركة فتح نجاة أبو بكر في تصريحات صحفية لها، أن المجلس : الضفة الغربية
التشريعي سيستمر في عمله إلى حين إجراء انتخابات جديدة، وطالبت حركة حماس بالتوقيع على الورقة 

لضفة دون المصرية؛ لتمكين من إجراء االستحقاق االنتخابي، وأكدت على عدم إجراء انتخابات في ا
غزة؛ ألن ذلك يعزز االنقسام، نافية في نفس الوقت أي نية لدى الرئيس الفلسطيني بحل المجلس 

 .التشريعي
 25/1/2010السبيل، األردن، 

  
  دعوة الدويك إلى عقد جلسة التشريعي مخرج لألزمة بين فتح وحماس: نائب عن حماس .6

مر عبد الرازق دعوة الدويك إلى عقد جلـسة         اعتبر النائب عن كتلة حماس ع     :  ميرفت صادق  - رام اهللا 
لعلنا خاللها ننـاقش التعـديالت      "للمجلس التشريعي بمثابة مخرج لألزمة القائمة بين فتح وحماس، قائال           

  ".واألفكار المطروحة على الورقة المصرية إلتمام المصالحة
 إلنهاء االنقسام، مؤكدا    وأضاف عبد الرازق للجزيرة نت أن هذه فرصة الستخدام قوة المجلس التشريعي           

أنه رغم التعثر الحاصل في موضوع المصالحة، فإن حماس تحاول فتح قنوات اتصال مع فتح ومـصر                 
  ".مخارج تبتدعها الحركة عبر بعض الدول العربية"من خالل 

  25/1/2010نت، .الجزيرة
   

  عتقل طاقم مكتب نواب حماس في رام اهللايأمن السلطة  .7
اعتقلت األجهزة األمنية التابعة لسلطة رام اهللا، أمس، ستة من موظفي مكتب نواب كتلة التغيير                : رام اهللا 

قين إعالميـين   واإلصالح التابعة لحركة حماس في مدينة رام اهللا، وبينهم ثالثة صحفيين يعملون كمنـس             
وأكدت مصادر في المكتب أن األجهزة األمنية أوقفت السيارتين الشخصيتين للـدكتور عزيـز               .للنواب

 محمود الرمحي عقب انتهاء األول مـن مـؤتمره الـصحفي            .دويك رئيس المجلس التشريعي والنائب د     
س الشخصي للدويك   وأوضحت المصادر أن أفراد األمن أجبروا موظفي المكتب والحر         .وعودتهم للمكتب 

بالترجل من السيارتين، واعتقلتهم دون أي اعتبار للموقع الرفيع لرئاسة المجلس التشريعي، والحـصانة              
  .البرلمانية والوطنية التي يتمتع بها الدويك والرمحي

 عملية االعتقـال، ودانـت رئاسـة       التشريعي  أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس      .دمن جهته أدان    
  .اعتقال المرافقين الشخصيين لدويك والرمحي وموظفي مكتب النواب برام اهللالمجلس 

 25/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

  عباس لن يشارك في قمة طرابلس إذا شاركت حماس فيها": يةلغد األردنا"مصادر لـ .8
لرئيس كشف مصدر مطلع في السلطة الفلسطينية، أن األخيرة أبلغت ليبيا بأن ا:  يوسف الشايب- رام اهللا

رئيس المكتب محمود عباس لن يشارك في القمة العربية التي ستعقد بها، إذا وجهت األخيرة دعوة ل
  .حركةالمشعل للحضور أو أحد من قيادات السياسي لحركة حماس خال 
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أن السلطة لها   عن المصدرياإللكترونونقلت وكالة قدس نت المحلية الفلسطينية لألنباء على موقعها 
وقائد واحد انتخب شرعيا، وليس قيادات تتلقى أجندتها السياسية والدعم من الخارج وتحاول كيان واحد 

  .تدمير المشروع الوطني الفلسطيني
ودعا المصدر مشعل إلى التوقف وعدم التباكي على المصالحة التي ترفضها حماس من خالل عدم 

ى عدم حضور القمة التي ستعقد في ونوه إلى أن الرئيس عباس شدد عل. التوقيع على الورقة المصرية
 مارس المقبل، إذا حضر فعال احد من حماس، مثلما حدث ذلك في قمة الدوحة في العام /شهر آذار

  .2008، وقمة دمشق 2009، ومن قبلها القمة االقتصادية في الكويت 2009
ي من وأشار المصدر إلى أن هناك بعض الدول العربية رفض تسميتها أكدت على رفض حضور أ

قيادات حماس إلى قمة طرابلس، ألن ذلك سيعزز االنقسام ويقوى حماس وأجندتها الخارجية على حساب 
  .السلطة الفلسطينية

  25/1/2010الغد، األردن، 
  

  يؤكد أهمية اإلسراع في المصالحة ورفح الحصارفياض  .9
رائيلية ضد قادة ونـشطاء     أن تصعيد حملة االعتقاالت اإلس    "سالم فياض   . أكد رئيس الوزراء د   : رام اهللا 

اللجان الشعبية لحماية األرض ومناهضة الجدار واالستيطان، والتـي تترافـق مـع تـصعيد الحملـة                 
االستيطانية، خاصةً في القدس ومحيطها وغيرها من المناطق، لن يزيد أبناء شعبنا إال إصـراراً علـى                 

وطني الشعبي الذي يساهم في تعزيز      التمسك بأرضه ومشروعه الوطني واالستمرار في الجهد النضالي ال        
، مؤكداً أن هذا النموذج من العمل الوطني        "التأييد والتضامن الدولي مع شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة       

  .يفعل كل القوانين الدولية التي تدين االحتالل وممارساته
اسة الوزراء، أمس، وأكد    وكان فياض التقى وزير التعاون والتنمية البلجيكي شارل ميشال له في مقر رئ            

 أهمية اإلسراع في تحقيق المصالحة وإنهاء حالة االنقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته كشرط ال               على
  .يمكن تجاوزه لبناء دولة فلسطين وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني

مكن من البدء   وأكد األهمية القصوى لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وإعادة فتح المعابر، بما ي             
في إعادة إعمار القطاع وإنهاء المأساة التي يعيشها عشرات آالف المواطنين المشردين منـذ أن دمـرت                 

  .منازلهم في العدوان على قطاع غزة في نهاية العام الماضي
 25/1/2010األيام، فلسطين، 

  
  "عملية سالم ذات مغزى"وعريقات يؤكد التزام السلطة بـ... عباس يلتقي ميتشل .10

نبيل أبو ، أن وكاالتأرناؤوط، والعبد الرؤوف نقالً عن مراسلها،  25/1/2010األيام، فلسطين، نشرت 
بعيد اجتماع الرئيس محمود " األيام"، أعلن في اتصال هاتفي مع  الفلسطينيةردينة، الناطق باسم الرئاسة

في العاصمة األردنية، بعد عباس مع المبعوث األميركي لعملية السالم في الشرق األوسط جورج ميتشل 
تم االتفاق الفلسطيني : وقال أبو ردينة .ظهر أمس، أنه من المبكر الحديث عن عودة قريبة للمفاوضات

األميركي على استمرار اللقاءات والتأكيد على التزام الرئيس أبو مازن والرئيس األميركي باراك أوباما 
 ولكن ال يزال من المبكر الحديث عن أية عودة بضرورة قيام دولة فلسطينية في أسرع وقت ممكن،

  ".قريبة للمفاوضات وسوف تستمر الجهود الفلسطينية األميركية بهذا االتجاه
 مع عباسوقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في تصريحات للصحافيين عقب لقاء 

لى العكس تماماً لدينا مرجعيات نحن مع استئناف المفاوضات وال نضع شروطاً الستئنافها، ع: "ميتشل
 ".1967محددة وهدف لعملية السالم حدد بخارطة الطريق وهو إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ألراضي 

 الرئيس أوباما ونبذل كل جهد ممكن إلنجاح الرئيس إدارةنحن مستمرون في التعاون مع : "وأضاف
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ومصداقية تقود إلى إنهاء االحتالل أوباما والسناتور ميتشل، نحن نريد عملية سالم ذات مغزى 
الذي يعرقل جهود السناتور ميتشل والرئيس أوباما حقيقة هي اإلجراءات "وأكد أن  ".اإلسرائيلي

  ".هذا هو الذي يخرج قطار الرئيس أوباما عن سكته "أن، مشيراً إلى "...اإلسرائيلية على األرض
قد  "القدس العربي"، أن  اشرف الهور،غزةفي نقالً عن مراسلها  25/1/2010 القدس العربي، وأضافت

باس الجمعة الضغط ألخذ موافقة عن ميتشل واصل طوال اجتماعه بأعلمت من مصدر فلسطيني مطلع 
 ان إلى وقف االستيطان في الضفة الغربية دون مدينة القدس، الفتا أساسبعودة التفاوض من جديد، على 

  ."األمريكي لحاحاإل"عباس كان منزعجا مما اسماه المصدر بـ
 حالة توازن في المنطقة، إيجاد بهدف " فاعليةأكثرتدخل روسي " عباس سيطلب بـأنوكشف المصدر 

  ."سرائيلإ"ـ الداعم لاألمريكية اإلدارةبعد التغير الواضح في سلوك 
كفاح و محمد الدعمة  ورام اهللا،عمان نقالً عن مراسليها في 25/1/2010الشرق األوسط، وأشارت 

صائب عريقات، أقر بأن السلطة تتعرض لضغوط أميركية الستئناف المفاوضات، ومن دون ، أن نزبو
 .وقف تام لالستيطان

  
  االثنين القادمأوروبية  جولةيبدأ عباس  .11

، جولـة   )5/1(رئيس محمود عباس، سيبدأ يوم االثنين المقبـل         الأعلنت الرئاسة الفلسطينية، أن     : رام اهللا 
إن "وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينـة         . يا االتحادية، وبريطانيا، وألمانيا   أوروبية تقوده إلى روس   

الرئيس عباس، سيلتقي، خالل جولته، الرئيس الروسي ديمتري ميدفديف، ورئيس الـوزراء البريطـاني              
غوردون براون، والمستشارة األلمانية انجيال ميركل، حيث سيتباحث معهم في آخر التطورات والجهـود         
المبذولة الستئناف عملية السالم المتعثرة بسبب التعنت اإلسرائيلي، والشروط التي يضعها رئيس الوزراء             

  .اإلسرائيلي أمام استئناف عملية السالم، وضرورة إسقاط هذه الشروط
 23/1/2010قدس برس، 

  
  ألزمةال وجود ألفكار جديدة إلطالق المفاوضات وزيارة ميتشل لملء الفراغ وإدارة ا: عمرو .12

أكد السفير الفلسطيني السابق في مصر نبيل عمرو عدم وجود أفكـار جديـدة مـن مختلـف                  : رام اهللا 
 اإلسرائيلية، ووصف الزيـارات المتكـررة للمبعـوث         -األطراف المعنية بأمر المفاوضات الفلسطينية      

ي وإدارة األزمة   األمريكي إلى الشرق األوسط جورج ميتشل بأنها تحولت إلى وسيلة لملء الفراغ السياس            
ـ     . ال أكثر وال أقل    أن الجمـود فـي المفاوضـات       " قدس برس "وأوضح عمرو في تصريحات خاصة ل

لقد أصبح واضحا أن جورج ميتشل يأتي إلى المنطقـة   : " اإلسرائيلية هو سيد الموقف، وقال     -الفلسطينية  
طـورات دراماتيكيـة،   لملء فراغ وإدارة أزمة ومنعها من االنفجار لحرص أمريكا أن ال يحـصل أي ت              

ولذلك فهذه محاوالت لالحتواء تحت عنوان البحث عن مخارج، أما على األرض فال توجد أفكار جديدة                
وال توجد مواقف جديدة من كل األطراف، وبالتالي فإن الجمود هو سيد الموقـف وإدارة األزمـة هـو                   

  ".السقف األمريكي
ات نوعية في مسألة المصالحة الفلسطينية، وأكد أن        على صعيد آخر؛ استبعد عمرو إمكانية حدوث اختراق       

وأشار عمرو إلى أن المطلوب من حمـاس        . المعوقات إلتمام المصالحة بين حماس وفتح ال تزال كثيرة        
وقلل عمرو من أهميـة التـدخالت       . هو التوقيع على الورقة المصرية أوال لو كانت جادة في المصالحة          

لسطينية، واستبعد حصول تحوالت درامتيكية في مسألة المـصالحة         الخارجية في حال عدم وجود إرادة ف      
  .قبل القمة العربية المقبلة في طرابلس

  24/1/2010قدس برس، 
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  ال تريد السالم وال توجد فرصة في المنظور القريب لتحقيقه" إسرائيل: "شعث .13
سالم وإنه ال توجد إن إسرائيل ال تريد ال": قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نبيل شعث، أمس

 ."فرصة في المنظور القريب لتحقيق السالم في ظل حكومة إسرائيلية متطرفة
اإلدارة األميركية ال تضع الملف الفلسطيني "وأضاف شعث، في اجتماع ضم منتخبين من أقاليم فتح، أن 

، مؤكدا "لى األمامعلى سلم أولوياتها وال تمارس الضغط الكافي على إسرائيل من أجل دفع عملية السالم إ
 .تمسك القيادة الفلسطينية بوقف االستيطان قبل العودة إلى المفاوضات

وبحسب شعث، فإن نتنياهو ال يريد من بدء المفاوضات إال غطاء سياسيا لمواصلة ممارساته التعسفية في 
 .القدس واستكمال بناء المستوطنات لهضم ما تبقى من أراضي الضفة الغربية

  25/1/2010، الشرق األوسط
  

  من اليومالسلطة بدون مجلس تشريعي اعتباراً: عن فتحنائب  .14
شكك النائب عن حركة فتح فيصل أبو شهال رئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق : القادر فارس عبد – غزة

 يناير الجاري، 25اإلنسان في المجلس التشريعي، بشرعية المجلس التشريعي الفلسطيني بعد تاريخ 
وأضاف أنا .  التمديد لعمل البرلمان من قبل المجلس المركزي لمنظمة التحرير غير قانونيواعتبر أن

 يناير الجاري ستكون شرعيتي كنائب في البرلمان منتقصة، ومشكوكا فيها، 25شخصيا أشعر أنه بعد 
طيني،  في الدستور الفلس47وعن المادة  .ألن والية هذا المجلس المحددة بأربع سنوات تكون قد انتهت

التي تتحدث عن بقاء شرعية المجلس حتى إعالن القسم ألعضاء المجلس الجديد، قال إن هذه المادة تفسر 
 .خطأ، الفتا إلى أنه يتم العمل بهذه المادة حينما تتم األمور جميعها وفق القانون

رفض حركة حماس وت. وقال إن هذه العملية كانت نتاج عملية انتخابات، ال عملية تعطيل متعمد إلجرائها
أيضا تمديد عمل المجلس من قبل المركزي، على أنه ال يملك هذه الصالحية، لكن حماس تقول إن 

 .المجلس الحالي الذي تمثل هي كتلته الكبرى يبقى ممارسا لعمله حتى إجراء انتخابات جديدة
  25/1/2010عكاظ، 

  
  حذر من انهيار األقصى نتيجة ممارسات االحتاللت" أوقاف غزة" .15

طالب أبو شعر، من انهيار المسجد األقصى بفعل ظـواهر          . حذَّر وزير األوقاف والشئون الدينية د      :غزة
جيولوجية طبيعية أو صناعية جراء أعمال الحفريات التي ينفذها االحتالل تحت أساسات المسجد األقصى              

 االحتالل تهدف من    نسخة عنه، إلى أن سلطات    " فلسطين"ولفت أبو شعر في بيان صحفي تلقت         .المبارك
واستند أبو شعر في تحذيره، إلى      . وراء هذه الحفريات المتواصلة إلى إضعاف أساسات المسجد األقصى        

توصيات اتحاد الجيولوجيين العرب الذي نبه إلى خطورة هذه الحفريات، إضافة إلى التفجيرات النوويـة               
  .ة تؤدي إلى هدم األقصى جيولوجياالتي يحدثها االحتالل في صحراء النقب بغرض خلق زالزل طبيعي

 25/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

   جماعات يهودية تروج المخدرات في القدس":أوقاف غزة" .16
 طالب أبو شعر، وزير األوقاف والشؤون الدينية في حكومة الوحدة الوطنية في غزة، من               .حذَّر د : غزة

دى أبو شعر في بيان صادر عنه قلقـه         وأب .ترويج جماعات يهودية متطرفة المخدرات في مدينة القدس       
من سعي االحتالل اإلسرائيلي إلى نشر هذا الوباء الخطير في المنطقة، وإصـابة الـشباب المقدسـيين                 

  .بالضرر
  23/1/2010قدس برس، 
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  تفجير سيارة تابعة لشرطة حماس في غزة .17
 لقوات األمن التابعة األحد عبوة ناسفة تحت جيب/ فجر مجهولون قبيل منتصف ليل السبت: )آي بي يو(

وقال سكان محليون إن عبوة وضعت تحت .في غزة" حماس"للحكومة الفلسطينية التي تديرها حركة 
جيب لوزارة الداخلية في حكومة حماس، كان متوقفاً قرب البنك الوطني اإلسالمي انفجرت الليلة قبل 

  . الماضية، ما أدى إلى تدمير الجيب دون وقوع إصابات
  25/1/2010الخليج، 

  
  دحالن ومسؤول اإلعالم في فتح وضعا خطة تهدف إلى إحباط صفقة األسرى: الرشق .18

كشف عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس عن قيام محمد  :اهللا  محمد عبد-القاهرة 
ة لحركة فتح ومسؤول اإلعالم بالحركة بوضع خطة سياسية وإعالمية دحالن عضو اللجنة المركزي

، وإذا نجحت يقوم دحالن ومن معه بهجوم "إسرائيل"تهدف إلى إحباط صفقة تبادل األسرى بين حماس و
وقال الرشق إنه . ضارٍ على الصفقة لتشويه صورتها وصورة حماس في عيون العرب والفلسطينيين

 إلى أن السلطة الفلسطينية ستحاول طة وهي اآلن بحوزة حماس، مشيراًحصل على جميع تفاصيل الخ
بكل ما تملك إحباط الصفقة ومنع نجاحها، لكن إذا نجحت حماس في إنجاز صفقة مشرفة للشعب 
 الفلسطيني يقوم دحالن وفريقه بالهجوم على الصفقة ووصفها بأنها صفقة إبعاد وليست صفقة تبادل نظراً

 . د من األسرى سيتم إبعادهم إلى غزة أو خارج األراضي الفلسطينيةألن الصفقة بها عد
 إخراج "إسرائيل"وكشف الرشق ألول مرة عن قيام الوسيط األلماني بإبالغ حماس بأن السلطة طلبت من 

 عن صفقة حماس حتى ال تأخذ حماس شعبية مروان البرغوثي وأحمد سعدات في صفقة خاصة بعيداً
ي قال عنها الرشق إنها وطنية فلسطينية بامتياز، وأنها تضم أسرى من جميع نتيجة هذه الصفقة الت

الفصائل الفلسطينية، مؤكدا أن حماس أبلغت الوسيط األلماني بأنها ال تمانع في إطالق سعدات 
 .والبرغوثي سواء ضمن صفقة حماس أو أي صفقة أخرى، وأن المهم هو خروج هؤالء من السجون

 فدوى البرغوثي زوجة مروان البرغوثي بأكثر من زيارة إلى مكتب خالد ة السيدوأشار الرشق إلى قيام
مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في دمشق ونقلت له رسالة واضحة وصريحة من مروان 

 .البرغوثي يطلب فيها الخروج من السجن ضمن صفقة حماس
 ضمن صفقة حماس ويسعيان إلى إخراجه مازن ال يريدان أن يخرج البرغوثي ولفت إلى أن دحالن وأبو

بعيدا عن صفقة شاليط، مؤكدا أن الهدف من ذلك ليس فقط عدم منح حماس شعبية أكبر نتيجة لعملها 
البطولي بل لحرمان البرغوثي من التعاطف الشعبي، ألنه إذا خرج في صفقة مستقلة فستكون هناك أسئلة 

ح دحالن وأبو مازن، ألن الشارع العربي والفلسطيني  لصالكثيرة حول البرغوثي وسيتم حرقه سياسياً
 . عام سجن، وما ثمن ذلك؟100سيسأل وقتها لماذا خرج مروان البرغوثي وهو محكوم عليه بأكثر من 

 25/1/2010الشرق، قطر، 
  

  وال أحد يريد تهميش دور مصر .. تراوغ الوسيط األلماني في صفقة األسرى" إسرائيل: "البردويل .19
 صالح البردويل القيادي في حركة حماس، االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية تعثـر انجـاز              .دحمل   :غزة

صفقة تبادل األسرى، نافياً أن يكون األمر قد وصل إلى مرحلة إعالن فشل الوساطة األلمانيـة بـشكل                  
ـ      .نهائي ، عن أمله في أن يتمكن الوسيط األلماني        "قدس برس "وأعرب البردويل في تصريحات خاصة ل
ال شك أن محادثات الصفقة أحيطت بسرية تامة طيلة الفترة الماضـية، وقـد              : "وقال.  إنجاز الصفقة  من

تمكنت بالفعل من قطع أشواط مهمة، لكن العديد من المصادر اإلعالمية وكثير منها إسـرائيلي، كـشفت                
نهاية الوساطة،  عن تراجع الكيان الصهيوني في بعض المواقع، لكن حتى اآلن الوسيط األلماني لم يعلن               

  ".ولم تعلن األطراف المعنية فشل الصفقة، ونأمل أن يستمر هذا النشاط األلماني حتى تتم صفقة مشرفة
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ورفض البردويل توجيه االتهام إلى أي جهة فلسطينية أو عربية، بالعمل علـى عرقلـة إنجـاز صـفقة               
ضع ألي ضغوط خارجية في أمور      نحن ال نعتقد أن الكيان الصهيوني من الممكن أن يخ         : "األسرى، وقال 

نحن ال نتهم دولة عربية بالتواطؤ إلفشال الصفقة وال نتهم الـسلطة، وإن             : "وأضاف ..."تتعلق بمصالحه 
كان تأخر الصفقة يتقاطع مع رغبات السلطة التي تعمل على إضعاف حماس، وترى في الصفقة في حال                 

  ".لو تبين أن السلطة لعبت دورا في ذلكإتمامها تقوية لحماس، وأعتقد أن األمر سيكون مخزيا 
ونفى البردويل أن يكون دخول الوسيط األلماني على الخط في صفقة األسرى عمال موجها ضد مـصر                 

:  وأشاد البردويل بدور مصر في تطوير مفاوضات صفقة األسرى، وقال          .إلبعادها عن الشأن الفلسطيني   
الجهد المـصري مهـم للغايـة، ولكـن يبـدو أن            لقد بذلت مصر جهوداً كبيرة وقطعت شوطا مهما، و        "

اإلسرائيليين يراوغون، وقد أعطت القاهرة فرصة لأللمان الذين يعملون مرة أخرى إلنجاز الصفقة لكـن     
 .، على حد تعبيره"تراوغ مرة أخرى مع األلمان" إسرائيل"

 25/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

  اقض مع تعهده بعدم تجويع أهل غزةتأكيد مبارك على بناء الجدار الفوالذي يتن: المصري .20
استغرب أمين سر كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي الفلسطيني مشير المـصري فـي               : غزة

ـ   ، اإلصرار المصري على االستمرار في بناء الجدار الفوالذي مع غزة           "قدس برس "تصريحات خاصة ل
يس المصري حسني مبارك على االستمرار في بناء        تأكيد الرئ : "بما يتناقض والقيم اإلنسانية جميعا، وقال     

ونحـن نتـساءل    . الجدار الفوالذي مع قطاع غزة يتناقض عمليا مع التأكيد على عدم تجويع أهل غـزة              
لمصلحة من يتم بناء الجدار الفوالذي، إذا كان جدار برلين قد بني بين الشيوعيين والرأسـماليين،        : حقيقة

سطيني قد بني بين الصهاينة والفلسطينيين، فلماذا الجدار الفوالذي بـين           وإذا كان الجدار العنصري في فل     
ال مصلحة لمصر وال مصلحة لفلسطين في هـذا الجـدار، المـستفيد األول              : "وأضاف". غزة ومصر؟ 

واألخير هو العدو الصهيوني، ال سيما أن الجدار الفوالذي والمرسى البحري المصري جاء فـي ظـل                 
، وهذا دليل على تكريس الحصار ليس جوا وبرا وبحرا وإنما أيضا من تحـت               سياسة الجدر الصهيونية  

األرض ومن تحت البحر أيضا، وهذا قطع ألي شريان حياة لصالح غزة، وهو ما يتناقض مع العروبـة                  
  ".واإلسالم ومع أبسط القيم اإلنسانية التي يفرضها الجوار حتى

حركة حماس  : " فك الحصار عن الفلسطينيين، وقال     ودعا المصري القاهرة إلى أن تكون جزءا من عملية        
وكانت وستبقى األحرص على األمن القومي المصري وأن الخطر على األمن القومي العربي هو العـدو                
الصهيوني، والمطلوب هو إنهاء الحصار، وإذا لم تقم مصر بهذا الدور فمن سيقوم بهذا الدور؟ كنا نتوقع                 

 وعام على الحرب اإلسرائيلية غير المسبوقة على غزة ستقدم مـصر            أنه بعد أربعة أعوام على الحصار     
  ".على خطوات جريئة، لكن لألسف األدوار جاءت معاكسة

على مـدى أربعـة أعـوام       : "وقلل المصري من أهمية الحصار لدفع حماس للتراجع عن مبادئها، وقال          
لشعب الفلسطيني وحماس وفـشلت     جربت كل القوى الداخلية واإلقليمية والدولية كل خياراتها إلخضاع ا         

جميعها، وإذا كان بناء الجدار الفوالذي يأتي في هذا اإلطار فإنه سياسة فاشلة، فال الرصاص الـصبوب                 
وال الفالذ المسكوب يمكنه أن يفرض على شعبنا التراجع أو االعتراف بشروط الرباعية فـنحن قـوم ال                  

  .، على حد تعبيره"نركع إال هللا
  24/1/2010قدس برس،  

  
 تاريخه معروف ودوره األمني مع تل أبيب لم يعد يخفى على أحد: ربه  على عبدرداً أبو زهري .21

، على "عكاظ"زهري في تصريحات لـ  سامي أبو في حركة حماسقياديالرد : فهيم الحامد -جدة 
س المكتب ربه أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير على رئي الهجوم العنيف الذي شنه ياسر عبد
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السياسي للحركة خالد مشعل، الذي شبهه بنتنياهو ووصفه بأنه مراوغ، قائال إن المراوغة أفضل من 
ملطخة أياديه  وأفاد إن تشبيه شخصية فلسطينية مناضلة برئيس وزراء كيان صهيوني، .العمالة إلسرائيل

ربه السياسي معروف، ودوره  د أن تاريخ ياسر عببدماء الشعب الفلسطيني، سقطة سياسية كبيرة، مؤكداً
ربه وقع وثيقة جنيف مع اإلسرائيليين والتي تنازل  وتابع قائال، إن عبد .األمني مع تل أبيب لم يعد سراً

 .خاللها عن حق العودة، والتي اعتبرت نقطة سوداء في تاريخه السياسي
ود، على حد زعمه، بسبب زهري حركة فتح أنها أوصلت المصالحة الفلسطينية إلى طريق مسد واتهم أبو

 .إصرارها وضغطها على حماس لتوقيع الورقة المصرية دون األخذ بمالحظات الحركة عليها
زهري أن هناك توجها عربيا لدعم جهود المصالحة الفلسطينية، مؤكدا أن الحركة مع أي جهد  ورأى أبو

 اتفاقية المصالحة الفلسطينية في وأفصح أن الحركة جاهزة للتوقيع على. عربي لتحقيق الوحدة الفلسطينية
القاهرة، بيد أنه قال إن هناك مالحظات يجب وضعها في االعتبار وإضافتها ضمن الورقة المصرية لكي 

  .تصبح جاهزة للتوقيع
، معتبرا أن العالقة مع "الجدار الفوالذي"ودعا السلطات المصرية إلى اتخاذ قرارات جريئة، ووقف بناء 

 ."نما ضرورة تفرضها عوامل الدين واألخوة والجوار والسياسةليست خيارا وإ"مصر 
وحول توقعاته لجولة ميتشيل الحالية، قال إن الغرب يسعى لتصفية القضية الفلسطينية بما يحقق 
مصالحهم، موضحا أن الفلسطينيين لن يتنازلوا عن حقوقهم الشرعية وثوابتهم وسيستمرون في المقاومة 

 يةحتالل من األراضي الفلسطينحتى تنسحب جميع قوات اال
  25/1/2010عكاظ، 

 
   للحوار حول السالح الفلسطيني الفلسطينية استعداد الفصائليؤكد موسى أبو .22

 بعض اللبنانيين   أن موسى   أبو االنتفاضة سعيد موسى     - سر حركة فتح   أميناعتبر  :  كامل صقر  -دمشق  
الفلسطيني خارج المخيمات، مبينا في حـديث        حول السالح    األخيرلديهم خيال واسع دفعهم لتأويل كالمه       

 هذا السالح لم يوجد في لبنان ضمن الصراعات الداخلية بل وجد ضمن             أن من دمشق    "القدس العربي "لـ
، مؤكدا استعداد الفصائل الفلسطينية للحوار حول موضوع الـسالح الفلـسطيني            إسرائيليصراع عربي   

 شيء غير   أي على اللبنانيين وال هم يفرضون       إرادتناال نفرض   " حل يرضي الطرفين بحيث      إلىللتوصل  
 كان هذا السالح خطـرا      إذا" انه   إلى، منوها   "منطقي علينا وبما يضمن عدم احتماالت التعدي على لبنان        

  ." اللبناني فنستطيع تحريكهاألمنعلى 
ريـري كأننـا     والح األسد المصالحة بين    إفشال نريد   إننا" إظهار هناك من يحاول     أن موسى   أبو وأضاف

 قسما كبيرا من تيار المستقبل هو الذي ليس راضيا عن تلـك             أن، مبينا   "غير راضين عن تلك المصالحة    
 كالمي عن السالح الفلسطيني هو رأي وتوجه سـوري،         أن بآخر   أو يوحوا بشكل    أن وأرادواالمصالحة،  

  . المصالحة نافيا ذلك بشكل قاطعإلفشال هذه رسالة سورية أن أو
 "إسـرائيل " تقوم   أن عام حزب اهللا السيد حسن نصر اهللا احتماالت          أمين موسى انه بحث مع      أبووكشف  

 آن في حزب اهللا هم بحالة استنفار قصوى ويـدركون           األخوة" أن إلىبعمل عسكري ما في المنطقة الفتا       
ـ   " موسى   أبووقال   ." لم يكن على غزة فعلى جنوب لبنان       أن اإلسرائيليالهجوم   شاركة نحن مستعدون للم
  سورية، مرجحـاً   أو إيران بضربة عسكرية ضد     إسرائيل موسى قيام    أبو، واستبعد   " المتواضعة بإمكاناتنا

 لن تقدم على مهاجمـة      "إسرائيل" أن إلى دور حماس والمقاومة الفلسطينية هناك، ولفت        إلنهاءخيار غزة   
  . ما لم تنه دور حزب اهللا في لبنانإيران

 25/1/2010القدس العربي، 
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   ملف المصالحة حتى القمة العربية القادمةمنظمة التحرير تؤكد تأجيلمصادر ": الخليج" .23
أكدت مصادر قيادية رفيعة المستوى في منظمة التحرير الفلسطينية أن ملف المصالحة الفلسطينية  :دمشق

 ).س المقبل مار/آذار( برمته قد تم ترحيله إلى القمة العربية القادمة التي ستعقد في طرابلس الغرب 
كل ما يشاع عن تطورات إيجابية في ملف المصالحة "إن " الخليج"وقالت المصادر في تصريح خاص لـ

ال يمت إلى الواقع بصلة، حيث مازالت مواقف كل من حركتي فتح وحماس متباعدة جداً، ومن الصعب 
تكون القاهرة قد أبدت ونفت أن  ".التوفيق فيما بينها، إذ يتمسك كل طرف بمواقفه السابقة والمعلنة

استعدادها إلعادة النظر في الورقة المصرية على ضوء المالحظات التي أبدتها حماس عليها، واعتبرت 
أن مثل هذه األخبار عارية عن الصحة تماماً، فقد سبق أن أعلنت القاهرة أكثر من مرة أن الورقة ليست 

 وهذا أبلغ لقيادة حركة حماس، كما نفت مطروحة للحوار حولها بل للمصادقة عليها كرزمة واحدة،
  .المصادر علمها بطلب السعودية من مصر النظر في مالحظات حماس على الورقة

وكشفت المصادر أن بعض الدول العربية اقترحت تشكيل لجنة عربية قبل القمة مهمتها تحقيق المصالحة 
تباحث بين بعض القادة ووزراء قبل انعقاد القمة في طرابلس الغرب، وسيكون هذا االقتراح موضع 

  .الخارجية العرب خالل األيام القلية القادمة
  25/1/2010الخليج، 

  
  فصائل منظمة التحرير تبذل مساعي لعدم استجابة عباس للضغوط الداعية لعودته للمفاوضات .24

 النائـب جميـل    أناشـرف الهـور   غـزة   نقال عن مراسلها من 25/1/2010القدس العربي،  نشرت  
نـسخة  " القدس العربي "في تصريح صحافي تلقت     أكد  ي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية       مجدالو

 فصائل منظمة التحرير تبذل مساعي من اجل عدم استجابة الرئيس عباس للضغوط الدولية التـي                أنمنه  
 ثابت على موقفه الـرافض    "عباس   أن إلى مجدالوي   وأشار.  طاولة المفاوضات  إلىتمارس عليه للعودة    

 "إسـرائيل " أن  وأكد ."إقليميا ومن يتساوق معهما     واألمريكية اإلسرائيلية اإلرادةللعودة للمفاوضات وفق    
 حول  إسرائيلي تفرض وجود جيش     األمنية التحديات   أنتتهرب من كافة االستحقاقات الفلسطينية، وتقول       

  .الدولة الفلسطينية المستقبلية
ـ  أمريكيا الجهود المبذولة    نأ إلى المسؤول في الجبهة الشعبية      وأشار تبريد الموقف الفلسطيني،   " تقضي ب

 تفشل كافة الجهود الدولية في ظـل        أن، متوقعا   " للمزيد من الوقت في التوسع االستيطاني      إسرائيلوكسب  
ـ     . بالقرارات الدولية  إسرائيلعدم التزام    وقف المفاوضات العبثية،   "وطالب مجدالوي السلطة الفلسطينية ب
  ." تفرضها على الفلسطينيينأن التي تحاول األمريكية الشروط ورفض كافة

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طالبت في  أن غزةمن  25/1/2010الخليج، من جهة أخرى ذكرت 
بيان أمس حركتي فتح وحماس بتغليب المصلحة الوطنية العليا إلنهاء االنقسام السياسي والجغرافي 

  .اسية والتشريعية ولعضوية المجلس الوطني وفق قانون التمثيل النسبيوضمان إجراء االنتخابات الرئ
  

   على فصلهمعباس عن موافقة أنباءالقلق يسيطر على ضباط فتح الفارين من غزة عقب  .25
يبدي موظفو السلطة الفلسطينية المنتمون لحركة فتح الذين فروا من قطاع غـزة              :اشرف الهور  -غزة  

 أن، خشيتهم من وقف رواتـبهم الـشهرية، رغـم           2007تصف العام   بعد سيطرة حركة حماس عليه من     
 مازن وافق على توصية رفعت لـه تقـضي          أبو يكون   أنمصادر في مكتب الرئيس محمود عباس نفت        

  . القطاعإلىبفصلهم حال لم يعودوا 
نـه   نـسخة م   "القدس العربي " تلقت   األمن أجهزة وأفرادففي بيان لهؤالء الموظفين وغالبيتهم من ضباط        
 على حركة فـتح     "كارثة كبيرة ' حال تطبيقها ستشكل     أنهااستهجنوا المطالبات بفصلهم من الخدمة، ورأوا       

  ." الحركة هم خارج القطاع نتيجة بطش ومطاردة مليشيات حماس لهمأبناء من األعظمالن السواد "
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، لكـنهم   " وقـت  يأ لحظة وفى    أيفي  "  غزة  قطاع إلىولم يبد هؤالء الضباط اعتراضهم للعودة مجددا        
 وأعـضاء  اللجنة المركزية والمجلـس الثـوري        أعضاء يسبق رجوعهم عودة قيادتهم من       أناشترطوا  

حتى يكون التقاسم في المعاناة والمالحقة والمطاردة بالتساوي مـن قبـل مليـشيات              "المجلس التشريعي   
  . وفق ما جاء في نص البيان"حماس
 مصدر مطلع في مكتب الـرئيس       إلىقب تصريحات نسبت     مطالبة هؤالء الضباط جاءت ع     أن إلىيشار  

 إلى وجود قرار اتخذ بفصل كافة الموظفين المسافرين خارج قطاع غزة والمهاجرين منهم              أكدتعباس،  
وبحسب المصدر فانه تم الطلب من كافة الموظفين المسافرين خارج قطاع غـزة              .وأجنبية أوروبيةدول  

 غزة سـيعرض    إلى كل موظف لم يعد      أن إلى القادمة، منوهة    األيامي   القطاع فورا والتواجد ف    إلىللعودة  
  . فصله من الخدمةإلىنفسه للمساءلة القانونية التي قد تصل 

 موظف يتواجد خـارج     أي الرئيس بضرورة فصل     إلى رفعت توصيات    أمنية أوساطا أنوذكر المصدر   
  .األمن أجهزة لدى "عروفونم" هؤالء الموظفين أن مسبق وبدون مبرر، وذكر إذنالقطاع بدون 

  25/1/2010القدس العربي، 
  

  االنتخابات النزيهة مطلب شعبي للخروج من االنقسام: ياسر الوادية .26
أن االسـتحقاق     ياسر الوادية ممثل الشخصيات المستقلة فـي المـصالحة الفلـسطينية،           .دأكد  : رام اهللا 

، موضحاً ضـرورة إجـراء انتخابـات        الدستوري لالنتخابات الرئاسية والتشريعية أصبح مطلب شعبي      
المجلس الوطني الفلسطيني إلصالح منظمة التحرير الفلسطينية، باإلضافة إلى باقي االنتخابات المحليـة             
من بلديات ونقابات واتحادات لتكريس مبدأ الشراكة والتعددية والنهوض بتطوير نهج المجتمع المـدني،              

ؤولياتهم بحيث يتم االلتزام بالمـصالحة عبـر التوافـق ألن           مطالبا من الكل الفلسطيني أن يقفوا عند مس       
  .الشعب الفلسطيني بكامله يطالب بإنهاء االنقسام

هذا " :وأشار الوادية إلى أن الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية سيكون أكثر صعوبة ومعاناة، مضيفا              
عض القادة الفلسطينيين بمختلف    الشعب المظلوم متلهف إلنهاء هذا الوضع الدراماتيكي والذي أصبح فيه ب          

انتمائهم الحزبي يلعبون أوراق سياسية حزبية ومناكفات وصراعات وممارسات على األرض ومناورات            
حزبية ضيقة ، متجاوزين سياسة عض األصابع لتصل إلى حرقها والمراهنـة علـى معانـاة الـشعب                  

الشعب والوطن في نفق مظلم لن يتم       الفلسطيني في ظل أخطر مراحل القضية الفلسطينية والتي دخل فيه           
  . تجاوزه إال عبر المصالحة والتوافق

  24/1/2010قدس برس، 
  

  يتهم أمن السلطة باعتقال خمسة من أعضائه في الضفة" حزب التحرير" .27
أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال خمسة من أعضائه في بلدة           " حزب التحرير "اتهم  : الخليل

  .يوم الثالثاء الماضي، وآخر من مدينة دورا) جنوب الضفة الغربية المحتلة(دينة الخليل الظاهرية بم
  24/1/2010قدس برس، 

  
   االنتخابات في موعدها انتكاسة للمسيرة الديمقراطيةإجراءعدم : "حزب الشعب" .28

لتـشريعي  أعتبر حزب الشعب أن انتهاء الفترة الزمنيـة لواليـة المجلـس ا            ): وفا( – )معا( – رام اهللا 
والرئاسية اليوم دون التمكن من أجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها، يمثل انتكاسة خطيرة              
للمسيرة الديمقراطية الفلسطينية، واعتداء على حقوق المواطنين الدستورية وفي مقدمتها حقهم في اختيار             

، أنه رغم أن القانون األساسي      أمس،  وأضاف الحزب في بيان صحفي له     . ممثليهم عبر صندوق االقتراع   
 انتخابات جديدة وأداء القسم من قبـل        إجراءيجيز للمجلس الحالي المنتبهة واليته االستمرار بعمله لحين         
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 كانون ثاني تمثل فترة زائدة تنقصها المصادقة الـشعبية،          25المجلس المنتخب، فان الفترة المقبلة ما بعد        
  .تخابات في أقرب وقت دون وضع عراقيلمشددا أنه األفضل أن تجرى االن

 25/1/2010الحياة الجديدة، 
  

  ويصر على بقاء مستوطنات الضفة إلى األبدبعرقلة المفاوضات السلطة نتنياهو يتهم  .29
المبعوث األميركي في الشرق التقى رئيس الحكومة اإلسرائيلية بن يمين نتنياهو  : أسعد تلحمي–الناصرة 

أن إسرائيل مستعدة الستئناف المفاوضات مع  وأكد نتنياهو . أمسصباحاألوسط جورج ميتشل 
وأعلن ". فيما الفلسطينيون ال يبدون استعداداً مماثالً"الفلسطينيين ودرس أفكار جديدة في شأن سبل ذلك 

في مستهل االجتماع األسبوعي لحكومته أنه سمع من الموفد األميركي الخاص إلى الشرق األوسط 
، لكنه لم يشر إلى طبيعتها، مضيفاً أن "أفكاراً جديدة مثيرة لالهتمام"جتماعهما أمس جورج ميتشل في ا

  .قبولها من الجانب الفلسطيني سيتيح العودة إلى طاولة المفاوضات
ليس سوى محاولة جديدة منه لتحميل السلطة " أفكار جديدة"وفيما رأى مراقبون أن ترحيب نتانياهو بـ

إلى مساعٍ أميركية " يديعوت أحرونوت"الجمود المتواصل، أشارت صحيفة الفلسطينية المسؤولية عن 
 الستئناف يمهد سوألمانية لعقد لقاء بين نتانياهو والرئيس شمعون بيريز والرئيس محمود عبا

وأضافت أن ميتشل طرح الفكرة على بيريز ونقلها إلى الفلسطينيين، من دون أن تشير إلى . المفاوضات
وتابعت أن المستشارة األلمانية أنغيال ميركل ستعاود طرح . سلطة الفلسطينية منهاموقف إسرائيل وال

  . الفكرة على بيريز خالل لقائهما المتوقع األسبوع الجاري، وأنها ستقترح أن يتم اللقاء في ألمانيا
راك وقال نتنياهو لممثلي وسائل اإلعالم إنه أعرب لميتشل عن تقدير حكومة إسرائيل له وللرئيس با

استمعت إلى بعض أفكار لتحريك : "أوباما على الجهود األميركية المبذولة الستئناف المفاوضات، مضيفاً
وفي حال أبدى الفلسطينيون استعداداً مماثالً، وهذا مهم لنا ولهم ولكل من يطمح لدفع ... العملية السياسية

  ". ةالسالم والمصالحة في منطقتنا، فسنجد أنفسنا داخل عملية سياسي
هذه بتأكيد سياسة حكومته التوسعية، إذ أعلن أنه سيزور " رسالة السالم"لكن نتنياهو حرص على إرفاق 

في محيط مدينتي القدس وبيت " غوش عتصيون"و " معاليه أدوميم"مع انتهاء جلسة الحكومة مستوطنات 
وقال إن . اليهودي" شجارغرس األ"في منطقة نابلس لغرس أشجار لمناسبة يوم " أرييل"لحم المحتلتين و 

ضمان بقائنا هناك سنوات طويلة، تماماً مثلما غرسنا الكلية األكاديمية في أرئيل "الغرض من الغرس هو 
يعكس الموقف الموحد في إسرائيل من أن هذه "وتابع ان غرس األشجار ". التي أضحت مركزاً جامعياً

و الجميع إلى غرس األشجار في هذه التجمعات وأدع... المستوطنات ستكون دائماً جزءاً من إسرائيل
  ".في بالدنا) االستيطانية(

وقال وزير المال القريب من رئيس الحكومة يوفال شتاينتس إنه يتحتم على الفلسطينيين التوقف عن 
: وأضاف". فالعملية السياسية عالقة ألنهم لم يقرروا بعد إذا ما كانوا شركاء أو متذمرين فقط"التذمر، 

 مهدد، أو مازن معنياً حقاً في المفاوضات الحقيقية قام بإجرائها، وعندما شعر أنه ضعيف أبوما كان عند"
  ".المشكلة كلها في رام اهللا وليس في القدس... فإنه لم يتجاوب، وهذا ما يحصل في األشهر األخيرة

  25/1/2010الحياة، 
  

  لي نتنياهو الحكم واألردن منذ تو" إسرائيل"أزمة في العالقة بين ": هآرتس" .30
أن قطيعة شبه تامة تسود العالقات بين إسرائيل واألردن منذ " هآرتس"في غضون ذلك، كشفت صحيفة 

وقالت إن األزمة بين البلدين أشد من تلك بين . عودة نتنياهو إلى الحكم في إسرائيل قبل عشرة أشهر
اهللا الثاني بجدية نيات نتنياهو  عبدوعزت ذلك إلى عدم ثقة العاهل األردني الملك . إسرائيل وتركيا

للتوصل إلى سالم، وإلى وقف العملية السلمية مع الفلسطينيين في موازاة توسيع االستيطان واإلجراءات 
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 أنوأشارت إلى . االستفزازية وأعمال الحفريات التي تقوم بها إسرائيل في المسجد األقصى المبارك
حدة العام الماضي، وتم بينهما اتصال هاتفي وحيد بينما تقاطع العاهل األردني ونتنياهو التقيا مرة وا

  .دور ليبرمانجاألردن وزير الخارجية أفي
  25/1/2010الحياة، 

  
   الغربية بالضفة فعاالً امنياً دوراًاألردننتنياهو يؤكد استعداده منح  :رسالة سرية .31

 القومي عوزي أراد، األمن لشؤون ياإلسرائيل مستشار رئيس الوزراء أن علم الليلة الماضية :بيت لحم
، وفي األردنيين سراً مرتين خالل الشهر الجاري حيث التقى عدداً من كبار المسؤولين األردنزار 

  .مقدمهم وزير الخارجية ناصر جودة ورئيس الديوان الملكي
 إلى أراد رسالة  بنيامين نتنياهو حمَّل الدكتوراإلسرائيليوذكر تلفاز الحرة األميركي أن رئيس الوزراء 

 والفلسطينيين على إسرائيلاهللا الثاني مفادها انه معني باستئناف مفاوضات السالم بين   عبداألردنيالملك 
كما أكدت الرسالة  .الفور، كما انه مستعد لمناقشة القضايا الجوهرية بما فيها القدس والحدود والالجئون

  . في الضفة الغربية دورا امنيا فعاالاألردن لمنح إسرائيلاستعداد 
  25/1/2010وكالة معاً، 

  
  "تقرير غولدستون" رفضها تشكيل لجنة تحقيق في أيام تبلغ األمم المتحدة خالل "إسرائيل" .32

الحكومة اإلسرائيلية أعلنت أنها سترد علـى طلـب         ، أن   حيفا من،  25/1/2010العرب، قطر،   ذكرت  
ة بعد االتهامات التي وجهها ريتشارد غولدستون       األمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق حول حربها على غز        

 .لها باقتراف جرائم ضد البشرية، وذلك الخميس المقبل قبيل الموعد األخير للرد المطلوب نهاية الشهر
ولم تقرر الحكومة اإلسرائيلية بعد إذا ما كانت ستشكل لجنة تحقيق أم ستبلغ األمم المتحدة بأنها تكتفي 

 .لتي أجراها الجيشبالتحقيقات الداخلية ا
وأوضحت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن الحكومة تستبعد إمكانية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وذات 

فإنه لن يتم استدعاء " طاقم فحص"صالحيات، ويؤكد مسؤولون سياسيون أنه في حال تقرر تشكيل 
 .الجنود والضباط لإلدالء بشهاداتهم

 ما زال يتردد باتخاذ قرار نتنياهو إن رئيس الحكومة بنيامين أمس" يديعوت أحرنوت"وقالت صحيفة 
وأضافت أنه يتعين على إسرائيل أن ترد . بتشكيل لجنة تحقيق بسبب ضغط وزير الحرب إيهود باراك

وفي حال قررت عدم تشكيل لجنة تحقيق، تخشى إسرائيل أن يشرع المدعي . على توجهات األمم المتحدة
 .ية بإجراءات ضد مسؤولين وضباط إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حربالعام في المحكمة الدول

 يولي اإلسرائيلي الوزير ، أنالقدس المحتلة  منرويترز عن وكالة، 25/1/2010الحياة، وأضافت 
 إلى أدت ستكتفي بالتحقيقات الداخلية للجيش عن حرب العام الماضي التي إسرائيل  إنايدلشتاين قال

تقرير "على " رداً رسمياً"جداً من المحاكمات العسكرية عن جرائم بسيطة، لكنها ستقدم  عدد قليل إجراء
 دليل عن الكثير أيمن الواضح تماماً عدم وجود : "اإلسرائيلية لإلذاعةوأضاف . يوم الخميس" غولدستون

لمتحدة بان كي  الألمم العام األمينوتابع انه سيجتمع مع ". من الحوادث والجرائم التي تضمنها التقرير
 أنحاء من الهجمات على اليهود في األخيرةن التقرير أثار الموجة أ إلىمون في نيويورك، وسيشير 

  . العالم
 إسرائيل دحض مزاعم تقول بأن إلىيهدف " تقرير غولدستون"ن الرد على إ إسرائيليوقال ديبلوماسي 

. الذي يعتمد على المساعدات الخارجيةضراراً متعمدة بالبنية التحتية المدنية لقطاع غزة أألحقت 
 المتحدة، لكنها ال تزال تصر األممللمسؤولين المعنيين في ) الرد( هذه الوثيقة إسرائيلستسلم : "وأضاف

  ". تظل خارج نطاق عملية غولدستونأنعلى 
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  ةقائد الجبهة الشمالية يؤكد عدم وجود توتر على الحدود اللبنانية ويقر بوجود تدريبات عسكري .33

عدم " أكد قائد الجبهة الشمالية في الجيش اإلسرائيلي اللواء غادي آيزنكوت أمس، : يو بي أي-تل أبيب 
وجود تدريبات عسكرية تثير تخوفات في "، لكنه أقر بـ " اللبنانية-وجود توتر عند الحدود اإلسرائيلية 

ي معهد دراسات األمن القومي ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن آيزنكوت قوله خالل مؤتمر ف ".لبنان
النشر في اإلعالم عن توتر في الشمال هو واقع متخيل ال أساس له على أرض "في جامعة تل أبيب إن 

إننا في خضم عملية جاهزية : "واقر آيزنكوت بأن الجيش اإلسرائيلي يجري حالياً تدريبات، قائالً ".الواقع
لم ينفذ أي " حزب اهللا"أن "وأضاف ". الهدوء) ستمرارا(متواصلة ونجري تدريبات كثيرة غايتها ضمان 

هجوم منذ حرب لبنان الثانية لكنه يزيد قوته ونحن نستعد ألي احتمال وسنعرف كيف نعمل بصورة 
اهللا يعرف أنه  اهللا هي شعار فارغ، ونصر حسن نصر" حزب اهللا"أقوال األمين العام لـ: "وتابع ".ناجعة

أي قبل حرب لبنان " 2006 يوليو / تموز11وكان سيسره العودة إلى تم ضرب أجهزة سرية تابعة له 
  .الثانية بيوم واحد

  25/1/2010الحياة، 
 

 " حزب اهللا" تطالب األمم المتحدة بمراقبة تسلّح "إسرائيل" .34
وصل إلى تل أبيب مبعوث األمم المتحدة إلى لبنان مايكل وليامز لالجتماع بعدد من القادة : حلمي موسى

واجتمع وليامز فور وصوله مع نائب وزير . 1701ليين حول قضيتي قرية الغجر وتنفيذ القرار اإلسرائي
يتدربون في سوريا ويتزودون " حزب اهللا"الخارجية داني إيالون الذي حذر بحضوره من أن عناصر 

 . بمنظومات متقدمة من الصواريخ المضادة للطائرات المراد نشرها في لبنان
 أرض -يتدربون أيضا في سوريا على صواريخ أرض " حزب اهللا"ز أن أعضاء وأبلغ أيالون وليام

وبحسب ما نشر في إسرائيل فإن أيالون طالب . وطلب من األمم المتحدة التحقيق في هذه المعطيات
 هذه المعطيات وحاالت 1701المبعوث الدولي أيضا بأن يشمل التقرير الدوري الجديد حول تنفيذ القرار 

وأشار إلى أن مراقبة الحدود اللبنانية . في لبنان" حزب اهللا"بينها اكتشاف وسائل قتالية لـأخرى خطيرة 
هذا يمثل ميال خطيرا نحو "واعتبر أن . السورية غير فعالة، وأن عمليات تهريب السالح مستمرة

  ".، وينبغي على التقرير أن يعبر عن ذلك"حزب اهللا"التصعيد من جانب 
 يرى أنه يفرض وقف إيصال السالح من سوريا وإيران إلى 1701بند في القرار وطالب أيالون بتنفيذ 

  . هذا هو العنصر المركزي والخطر على االستقرار في لبنان"، مشددا على أن "حزب اهللا"
 25/1/2010السفير، 

  
  يرفضون فكرة االنسحاب من الشطر الشمالي لقرية الغجر" االتحاد الوطني"و" الليكود"نواب من  .35

الغجـر  " االتحـاد الـوطني   "و" ليكود"زار ثالثة نواب من كتلتي       : من محمد هواش والوكاالت    –م اهللا   را
وقال  . من شطرها الشمالي   إسرائيلللتعبير عن تضامنهم مع سكان القرية الذين يعارضون فكرة انسحاب           

، داعياً اسرائيل الـى     "إنسانية مأساة   إلىتقسيم القرية قد يؤدي      "إن قرا خالل الزيارة     أيوبنائب الوزير   
  ".عدم خذالن سكان الغجر"

انهمـا  "اليمينية المتـشددة، فقـاال      " االتحاد الوطني " النائبان يعقوب كاتس وميخائيل بن آري من كتلة          أما
  ".األبد إلى اإلسرائيليةوصال الى القرية للتأكد من ان هضبة الجوالن وقرية الغجر ستبقيان تحت السيادة 

  25/1/2010النهار، 
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  حظر الحركة اإلسالمية ل نائبان بالكنيست يقترحان قانوناً .36
إن النائبين المتطرفين آريه الداد وميخائيل بن " معاريف"ذكرت صحيفة :  حسن مواسي-باقة الغربية 

آري تقدما باقتراح قانون للجنة الوزارية لشؤون التشريع، لحظر الشق الشمالي من الحركة اإلسالمية 
  .رائد صالح، واعتبارها منظمة إرهابيةبزعامة الشيخ 

المتطرف، إن الحركة اإلسالمية تضر " هيئحود هليئومي"وسوغ الداد وبن آري وكالهما من حزب 
بسيادة إسرائيل على األماكن المقدسة، وأنها من الممكن أن تتحول إلى منظمة إرهابية، وأن التعديل 

  ."المتطرفة"وات الخاصة لمواجهة تلك الحركات المقترح سيمنح الجهاز القضائي في إسرائيل األد
  25/1/2010الدستور، 

  
  مستشار أوباما" عمانوئيل رام"يهددان " كاخ"ان من حركة مستوطن .37

 قالت إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس األحد، أن مدير طاقم البيت األبيض، وأبرز :الناصرة
تلقى تهديدات واضحة ومباشرة من المستوطنين ) يهودي(مستشاري الرئيس األميركي، عمانوئيل رام 

اإلرهابيين باروخ مارزل وإيتمار بن غفير من البؤرة االستيطانية في مدينة الخليل المحتلة، بأنهما 
  .ومستوطنين آخرين سيفسدون زيارته للقدس المحتلة لالحتفال بعيد ميالد نجله

بية المحظورة أيضا في الواليات المتحدة االرها" كاخ"وقالت اإلذاعة إن االثنين، وهما من حركة 
لقد وضعت نفسك آخر الساقطين الذين نشطوا ضد : "األميركية، بعثا برسالة إلى عمانوئيل رام جاء فيها

وتحرض وتنبذ وتعمل كطابور ) إسرائيل(الدولة والشعب، إنك تهمس في أذن الرئيس أوباما ضد الدولة 
، وهدداه بأن زيارته إلى منطقة حائط "ل والشعب اليهودي كلهخامس في البيت األبيض ضد دولة إسرائي

 .البراق لن تمر بهدوء وسيقاطعون زيارته واحتفاله بابنه بهاتفات االستخفاف والشتائم
  25/1/2010الغد، األردن، 

  
  نتنياهو يعترض على تعيين صالح طريف مبعوثا لوزير الحرب .38

مس األحد، إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو اإلسرائيلية أ" معاريف" قالت صحيفة :الناصرة
مبعوثا سياسيا خاصا لوزير الحرب لدى السلطة   صالح طريفاألسبقرفض عمليا تعيين الوزير 

وكان طريف  .الفلسطينية وعدد من الدول العربية، لكون طريف، وهو ضابط احتياط في جيش االحتالل
في حكومة إسرائيلية، في أول حكومة الريئيل شارون، " عربي"وزير  كأول 2001قد تم تعيينه في العام 

  .إال أنه اضطر لالستقالة في اعقاب فضيحة فساد تورط بها
  25/1/2010الغد، األردن، 

  
  الشهر القادم سيكون حاسماً لطريقة تعامل الغرب مع إيران: شالوم .39

ائـب األول لـرئيس الـوزراء        سيلفان شالوم، الن   ، أن الناصرة من،  24/1/2010قدس برس،   ذكرت  
سيكون حاسماً بالنسبة لطريقة تعامل دول الغرب مع        "،  )فبراير/ شباط(اإلسرائيلي، قال إن الشهر المقبل      

  .، حسب تعبيره"المشروع النووي اإليراني
يجب فرض عقوبـات دوليـة      "، عن اعتقاده بأنه     )24/1(وأعرب شالوم، في تصريح إذاعي اليوم األحد        

  .رة االيراني، وإدراجه على قائمة المنظمات اإلرهابيةعلى حرس الثو
إن إسرائيل لن تقـدم أي تنـازالت         "شالوموفيما يتعلق باستئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية؛ قال        

  .، على حد قوله"إضافية إلى حين استئناف عملية التفاوض
 الديبلوماسية التي ينتهجها     انتقد لوم شا ، أن عن أسعد تلحمي من الناصرة    ،  25/1/2010الحياة،  وأضافت  

رؤية أوباما لم تنجح مع الفلسطينيين وال       "الرئيس األميركي منذ دخوله البيت األبيض قبل عام، وقال إن           
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 لم يثبت جدواه، ويجـب      أوباماأسلوب  ...  وال مع روسيا وال مع الصين      إيرانمع الدول العربية وال مع      
  ".ج الذي اتبعه سلفه جورج بوشأن نجد حالً وسطاً بين نهجه والنه

  
  أزمة كهرباء تنذر بكارثة إنسانية في غزة .40

 نتيجة "إنسانيةزمة أ" من حدوث أمسحذرت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة  :غزة اشرف الهور
ول في شركة توزيع ؤكد جمال الدردساوي المسأاضطراها لوقف تشغيل محطة توليد الكهرباء، و

 في كميات السوالر ً"نقصا حادا" تعاني أصبحتمحطة توليد الكهرباء الوحيدة  أنالكهرباء في غزة 
 محطة الكهرباء لطاقتها إنتاج خفض إلى أمس أول منذ أدى األمر أنوذكر  .الصناعي الالزم لتشغيلها

ما  إذا األمر هذا أنكد أو .اإلسرائيلية من قبل السلطات إليهاالمنتجة تدريجيا، بسبب عدم توريد الوقود 
  . كهرباء حادةأزمةاستمر فانه يهدد بتوقف عمل المحطة بالكامل، وهو يعني دخول قطاع غزة في 

 النصف منذ السبت، إلى من الطاقة الكهربائية إنتاجها محطة توليد الطاقة قلصت أنوذكر الدردساوي 
 توقف أنكد أو . ميغاواط بسبب شح الوقود65 ميغاواط بدال من 30  اآلن يومياًإنتاجها أصبحبحيث 

 قطع الكهرباء بسبب الوضع إلىسنضطر " وأضاف، " في التوزيعإرباكاتحدوث " إلىالمحطة سيؤدي 
  ." ساعات فقط يوميا6 ساعة وتوصيلها لمدة 12الراهن لمدة 
 في منطقة غرب مدينة غزة وهي %50 نسبة العجز ستزداد بنسبة أن سلطة الطاقة أعلنتومن جهتها 

  .، حيث يتواجد غالبية المشافي والمراكز الصحيةواإلنسانية فيها الخدمات الصحية المنطقة التي تتركز
 النقطاع التيار "التداعيات الخطيرة"وحذرت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة من 

ير سينعكس بشكل خط"ن االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي أ إلىشارت أ و،الكهربائي لفترات طويلة
  ." وبخاصة المستشفيات وآبار المياه ومحطات الصرف الصحي وغيرهااألساسيةعلى القطاعات 

  25/1/2010القدس العربي، 
  

   حولت عددا من المقدسات والمواقع الفلسطينية إلى متنزهات"إسرائيل": مفتي فلسطين .41
لـسطينية وخطيـب المـسجد    استنكر الشيخ محمد أحمد حسين، المفتي العام للقدس والـديار الف       : رام اهللا 

، حيـث   مؤخراً األقصى المبارك، قيام مجموعة من المستوطنين باقتحام قرية عورتا قرب نابلس المحتلة           
وحمل الشيخ حسن، سلطات االحتالل مسؤولية تلك االنتهاكات ألنهـا          . اعتدوا على مقابر المسلمين فيها    

 مشيرا إلى أن لألموات حرمة كحرمة األحياء في         توفر للمستوطنين الحماية القتحام األراضي الفلسطينية،     
  . الشرائع السماوية، فال يجوز انتهاك حرمتهم

وناشد الشيخ حسين، جميع الهيئات والمنظمات والمؤسسات الفاعلة والمؤثرة في صنع القرارات الدوليـة              
تقـوم بهـا    على المستوى العربي واإلسالمي والعالمي، بضرورة التدخل لوقف هذه الممارسات التـي             

سلطات االحتالل، مبيناً أن سلطات االحتالل تقوم في الفترة األخيرة وبوتيرة عالية متصاعدة باالعتـداء               
على األماكن والمقدسات الفلسطينية، وتحويلها إلى متنزهات، ومن شواهد ذلك ما حدث في مقبرة مـأمن                

، إلقامة حـدائق    1948ضي المحتلة عام    اهللا وغيرها من المقابر، التي أزالتها سلطات االحتالل في األرا         
  .ومتاحف وغير ذلك مكانها

  24/1/2010 قدس برس،
  

 جنود االحتالل يعتدون على مجموعة من العمال الفلسطينيين في القدس .42
 على مجموعة من العمال الفلسطينيين بالضرب المبرح األحد اعتدى جنود االحتالل أمس :القدس المحتلة

قُبالة حي الطور بمدينة القدس المحتلة، خالل محاوالتهم الدخول للمدينة " لزعيما"على المعبر العسكري 
عن إصابة نحو عشرة عمال برضوض وكدمات وكسور في كافة االعتداء وأسفر  .والتوجه للعمل فيها
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أنحاء أجسادهم، كما تم تحطيم أسنان العامل رامي حسين صالح، وكسر رجليه؛ األمر الذي دفع بجنود 
وما زال مصير سائر العمال الذين تعرضوا لالعتداء  .ل إلطالق سراحه دون أقرانه من العمالاالحتال

 .والتوقيف غير معروف
 25/1/2010السبيل، األردن، 

  
  جتماع وزراء اإلعالم العرب حول االنتهاكات اإلسرائيليةالتقارير فلسطينية  .43

م العرب الذي انعقد أمس بمقر الجامعة قدم وفد فلسطين المشارك في اجتماع وزراء اإلعال :القاهرة
 .العربية بالقاهرة، عدة تقارير حول االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والسيما اإلعالميين

وقالت التقارير إن سلطات االحتالل دأبت على ممارسة شتى أشكال االعتداء على الصحافة والصحافيين 
تهدف من منع تنقل اإلعالميين، واالعتداء " إسرائيل"مشيرة إلى أن الفلسطينيين في األراضي المحتلة، 

وعرض الوفد الفلسطيني تقريرا  .الجسدي عليهم وإصابتهم لتكميم أفواههم، وللحيلولة دون فضح جرائمها
 ما 1967آخر حول هدم منازل الفلسطينيين، ذكر فيه أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدمت منذ سنة 

 أنه في القدس المحتلة وحدها هدمت سلطات االحتالل  وعشرين ألف منزل فلسطيني، مؤكداًيفوق الثالثة
 تحت ذريعة عدم 2009 و2000أكثر من سبعمائة مبنى يملكه الفلسطينيون في الفترة الممتدة بين سنتي 

  .الترخيص
  25/1/2010الخليج، 

  
  قانون إسرائيلي لمالحقة العمال الفلسطينيين .44

 يهدف إلى تضييق الخناق على العمال الفلسطينيين من ، قانوناًأمسومة اإلسرائيلية، سنت الحك: )وام(
ويقر القانون فرض عقوبة السجن من سنتين  .1948الضفة الذين يعملون داخل األراضي المحتلة عام 

 ، كما يعطي القانون الحق لسلطات االحتالل فلسطينياً خمس سنوات على من يقل في مركبته عامالًإلى
  .في مصادرة المركبة التي تخالف هذا القانون لمدة ثالثين يوماً

  25/1/2010الخليج، 
  

   سفينة تضامن أوروبية لكسر حصار غزة20 :الخضري .45
أعلنت لجنة شعبية فلسطينية أمس عن مبادرة لمنظمات يونانية لتسيير أسطول من السفن يضم .): أ.ب.د(

من المتوقع أن يزيد العدد عن ذلك إلى قطاع غزة في  سفينة من عدة دول أوروبية، و20حتى اآلن 
  .محاولة جديدة لكسر الحصار اإلسرائيلي

 وأعرب النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار عن ترحيبه بهذه المبادرة، قائالً
. لسفن تجاه غزةإن المنظمات اليونانية التي تعمل في مجال حقوق اإلنسان والسالم، سترعى رحلة هذه ا

وذكر الخضري أن أعضاء من البرلمان اليوناني وشخصيات اعتبارية وقيادية ونشطاء حقوق إنسان 
بيان أن السفن ستحمل معها مساعدات غذائية في وأضاف . وسالم، سيشاركون في الرحلة البحرية

 في حربه األخيرة على وإنسانية وأدوية ومعدات طبية ومساعدات رمزية إلعادة إعمار ما دمره االحتالل
وأشار إلى أن العدد  .قطاع غزة، حيث ستحمل معها كميات بسيطة من اإلسمنت والحديد وأدوات بناء

  .األكبر من السفن المشاركة سيكون من تركيا واليونان إلى جانب سفن أخرى من السويد وإيطاليا
  25/1/2010االتحاد، اإلمارات، 
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   غزةقطاع مين إلىآلية جديدة لتحويل رواتب التأ .46
 6.7( مليون شيكل 25وافق وزير الحرب اإلسرائيلي أيهود باراك أمس على تحويل  :القدس المحتلة

سنوياً إلى ما يسمى مستحقي معاشات التأمين والتقاعد من سكان قطاع غزة، والبالغ ) مليون دوالر تقريباً
والسلطة " إسرائيل"رك بين  شخص، وذلك وفق آلية جديدة تقام بشكل مشت1000عددهم حوالي 

وبحسب التقارير اإلسرائيلية، فإن صعوبات اعترضت عملية نقل هذه األموال في أعقاب  .الفلسطينية
  .القطاع كيانا معاديا" إسرائيل"سيطرة حركة حماس على القطاع، وإعالن 

يداعها في بنوك في  إلى السلطة الفلسطينية، حيث سيتم إ نقل األموال سيتم شهرياًأنوأوضحت التقارير 
  .رام اهللا ومنها تحول إلى بنوك في قطاع غزة

  25/1/2010الخليج، 
  

  الشروع في ترميم معظم مساجد وسط غزة بتمويل من جمعية خيرية يمنية .47
في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة، بتمويل من " جمعية اإلعمار واإلغاثة الخيرية"شرعت  :غزة

، في تنفيذ مشروع أعمال الترميم والصيانة في )22/1(، مساء الجمعة باليمن" جمعية األقصى الخيرية"
لتمكين المصلين من تأدية شعائرهم الدينية بيسر وسهولة، خاصةً في "معظم مساجد المحافظة الوسطى، 

  ".فصل الشتاء البارد
مسجداً في  20المرحلة األولى من المشروع تشمل أكثر من "وأكد رئيس الجمعية عبد القادر العطار أن 

  ".المنطقة لترميم لتلك المساجد التي تضرَّرت إثر العدوان الصهيوني األخير على قطاع غزة
  23/1/2010 قدس برس،

  
 دعم غزة أثناء الحرب وبعدها استفاد منه مئات اآلالف: هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية .48

قطاع غزة، أثناء الحرب وبعدها، شمل  قالت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية، إنها قدمت دعما ل:غزة
القطاعات اإلغاثية المختلفة، بما فيها الدعم الطبي والسكني للمنكوبين من الحرب، كاشفة عن أن مئات 

 .األلوف من أبناء القطاع استفادوا من تلك المساعدات
  23/1/2010 قدس برس،

  
   خاسرارهان على أميرك والالمقاومة انتصرت: "الطريق إلى القدس.. نصر غزة"ندوة شفيق في  .49

الطريق .. نصر غزة"احتضنت العاصمة األردنية عمان مساء أمس السبت ندوة : توفيق عابد -عمان 
  .التي نظمتها نقابة المهندسين األردنيين في ختام احتفاالتها بالقدس عاصمة للثقافة العربية" إلى القدس

شفيق المتحدث الرئيسي في الندوة أن المقاومة وأكد المنسق العام للمؤتمر القومي اإلسالمي منير 
  . وغير مأمون النتائج ومكلفاًانتصرت في غزة حين جعلت االشتباك معها مخيفاً

وقال إن المقاومة لم تهرب ولم تلق سالحها وإنما أظهرت استعدادا للقتال ومارسته، ولم توقف إطالق 
  .اريةالصواريخ كرمز للتحدي والقدرة على التمويه واالستمر

على أساس تكريس قطاع غزة منطقة فلسطينية محررة بالقوة، والسعي "وطالب شفيق بإقامة وحدة وطنية 
إلطالق انتفاضة شعبية ومقاومة لدحر االحتالل وتفكيك المستوطنات واستنقاذ القدس بال قيد وال شرط، 

  ".رير الكامل مع إبقاء هدف التح2000 وجنوب لبنان عام 2005كما حدث في قطاع غزة عام 
وعزا إفشال العدوان وانتصار قطاع غزة إلى المقاومة واالنتفاضات الشعبية والتظاهرات وأشكال 

، عدا الضفة الغربية بسبب تسلط ما  وعالمياً وإسالمياًاالحتجاجات ومناصرة الصمود الشعبي عربياً
  .أسماه أجهزة دايتون وتخاذل القيادات السياسية
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على اإلدارة األميركية رهان خاسر، فهي مهزومة في العراق وأفغانستان وباكستان وقال شفيق إن رهاننا 
وعجزت عن أن تكون قائدة للعالم، والوضع اإلقليمي جاهز إلحداث اختراقات وعلى الدول العربية 

الدول العربية التي راهنت على السياسة األميركية مصابة بمأزق حقيقي، ومن هنا أن   وأكد.استثماره
  . مارس المقبل/ القادة العرب مراجعة مواقفهم بالقمة التي ستستضيفها ليبيا نهاية آذارعلى

وناقش الذين تحدثوا عن الدمار والضحايا والخسائر في تقويم الفشل واالنتصار في الحروب، فقال إن 
ازي إذا وضع هذا المعيار يسقط صفة االنتصار عن مقاومة االتحاد السوفياتي سابقا وبريطانيا للزحف الن

  ".فهل هناك انتصار دون دمار؟"في الكفة المقابلة ما وقع من ضحايا ودمار وخراب 
 24/1/2010نت، .الجزيرة

  
 ندوة سياسية في مخيم البداوي" القدس أمانة في أعناقنا" .50

القدس " أقامت لجنة الالجئين والعودة في الشمال ندوة سياسية تحت عنوان :شمال لبنان/ البداويمخيم 
، في قاعة نادي القدس في مخيم البداوي، بحضور ممثلي الفصائل واللجان الشعبية "أمانة في أعناقنا

 . والمؤسسات التربوية وحشد من المهتمين
 في الشمال فتحي أبو "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"بعد كلمة ترحيب من عريف الحفل مسؤول إعالم 

 صالح الدين .ي وعضو لجنة الالجئين والعودة في الشمال دعلي، تحدث عضو المجلس الوطني الفلسطين
الهواري عن المخاطر التي تتهدد القدس في المرحلة الراهنة واألهداف الصهيونية الرامية إلى طمس 

 . الهوية العربية واإلسالمية للمدينة
اني نماذج عن آثار  اسعد السحمر.ثم قدم أستاذ العقائد واألديان في كلية األمام األوزاعي في بيروت د

االنتفاضة والوحدة الداخلية في دعم القضية، وشرح أهمية الوعي في هذه المرحلة والتنبه لما تخطط له 
واعتبر أن االنقسام هو المشروع الذي يعول عليه العدو إلكمال مخططاته في تهويد القدس . إسرائيل

 .والسيطرة على المقدسات اإلسالمية
 25/1/2010السفير، 

  
  صحفيون جدد يعتصمون أمام مقر نقابة الصحفيين للمطالبة بتنسيبهم إليها: ةغز .51

، في اعتصام أمام مقر نقابة )23/1( شارك العشرات من الصحفيين في قطاع غزة، يوم السبت :غزة
الصحفيين في مدينة غزة، احتجاجاً على عدم تنسيبهم في النقابة، التي تعتزم إجراء انتخابات لها الشهر 

وطالب الصحفيون الجدد بفتح باب االنتساب للنقابة،  .بل، وسط مقاطعة واسعة من قبل الصحفيينالمق
مستنكرين قرار مجلس نقابة الصحفيين إغالق باب االنتساب بوجههم، مؤكدين أن المجلس الذي أصدر 

  .وال يحق له التحكم بعضوية الصحفيين بأي حال من األحوال" منتهي الوالية"القرار 
إن العديد من الصحفيين الذين "ومن جهته؛ أكد عضو لجنة العضويات في نقابة الصحفيين حامد جاد 

  ".يمتلكون عضوية النقابية ليسوا مع إجراء انتخابات بهذه الطريقة التي أعلن عنها
  23/1/2010 قدس برس،

  
  يين اإلجراءات القانونية في انتخابات نقابة الصحفإتباعمعهد فلسطيني يدعو إلى  .52

على إطالق مجلس نقابة الصحفيين الفلسطينيين قطار " المعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية" أثنى :رام اهللا
ودعا  .انتخابات مجلس النقابة، بالرغم من انقطاع دام أكثر من ثماني سنوات على موعد إجرائها القانوني

إلجراءات القانونية في عقد انتخابات المعهد الفلسطيني لالتصال، في تصريح مكتوب له، إلى أن تتبع ا
نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وتحقيق مبدأ الشفافية بعيداً عن التجاذب السياسي الذي من شأنه اإلضرار 

  .بالجسم الصحفي، كما قال
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 فلسفة عدم نبذ اآلخر، طالما كان في إتباعمن خالل "وشدد على ضرورة التوحد في عقد االنتخابات، 
ة، وأهمية تشكيل لجنة حيادية، تتمتع بثقة الجميع في الضفة الغربية وقطاع غزة، لوضع صالح النقاب

األسس القانونية إلجراء االنتخابات بمراحلها كافة، بداية بفتح باب االنتساب للعضوية، كحق رئيس لكل 
 للقانون، من تنطبق عليهم الشروط، والطعون بعد نشر أسماء األعضاء، وكذلك فتح باب الترشيح وفقاً

  ".وذلك بجدول زمني معلن وواضح ومسبق. واإلشراف على عملية االقتراع وإعالن النتائج
  24/1/2010 قدس برس،

  
 اجتماع بين المؤسسات الصحفية وحقوق اإلنسان في غزة لمناقشة انتخابات الصحفيين .53

إلنسان يوم األحد  عقدت المؤسسات واألطر الصحفية في قطاع غزة، اجتماعاً مع مؤسسات حقوق ا:غزة
 .، لبحث السبل الكفيلة بإنجاح انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين وفق القواعد واألسس السليمة)24/1(

وبحث المجتمعون صورة األوضاع التي تمر بها الحالة الصحفية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في 
 /رة النقابة في الخامس من شهر شباطضوء إعالن نقابة الصحفيين عن إجراء االنتخابات لمجلس إدا

  .فبراير المقبل، دون توافق مع كل المؤسسات الصحفية
وشارك في االجتماع ممثلون عن مركز الميزان لحقوق اإلنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان، 

مثلين والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، وكذلك الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، بحضور م
والمعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية،  عن منتدى اإلعالميين الفلسطينيين، والتجمع الصحفي الديمقراطي،

  .وكتلة الصحفي الفلسطيني، والتجمع اإلعالمي الفلسطيني
وعبر ممثلو المؤسسات الحقوقية، عن دعمهم إلجراء انتخابات النقابة، مع إتباع اإلجراءات القانونية 

ي مراحل العملية االنتخابية كافة، واالستناد إلى نظام أساسي واضح ومحدد، وبإشراف من السليمة ف
  .مؤسسات أهلية لضمان نزاهة االنتخابات وسالمتها

  24/1/2010 قدس برس،
  

  صحفيين في الضفةثالثةكتلة الصحفي الفلسطيني تدين بشدة اعتقال السلطة  .54
رجال السلطة الفلسطينية لثالثة صحفيين ليرتفع عدد نددت كتلة الصحفي الفلسطيني، باعتقال : غزة

 . ستة صحفيينإلىالمعتقلين من الصحفيين في سجون الضفة 
بينما يتابع المجموع الصحفي "نسخة عنه، " قدس برس"تلقت ) 24/1(وقالت الكتلة في بيان لها األحد 

.. التي طال سباتها العميقبكل اهتمام وجدية التحركات األخيرة على صعيد إصالح نقابة الصحافيين 
أقدمت األجهزة األمنية في الضفة الغربية على اعتقال ثالثة صحفيين في إطار التهيئة العملية ألجواء 

  ".مثالية لالنتخابات المراد من خاللها تزييف إرادة الصحافيين ومواصلة اغتصاب النقابة
  .اد أبو البهاء وبهاء فرحخلدون مظلوم ومر: وأشارت كتلة الصحفي إلى أن المعتقلين هم

  24/1/2010 قدس برس،
  

  منتدى اإلعالميين يستنكر اعتقال االحتالل ثالثة صحفيين في الضفة .55
، )23/1( السبت يوماستنكر منتدى اإلعالميين الفلسطينيين إقدام قوات االحتالل اإلسرائيلي، : رام اهللا

ية ومرافقه أحمد الكيالني، والصحفي على اعتقال الصحفي مصعب الخطيب مراسل قناة القدس الفضائ
لإلعالم، أثناء إعدادهما تقريراً عن ما يسمى جامعة مستوطنة " بالميديا"يوسف شاهين مصور شركة 

لإلعالم أثناء تغطيته لفعالية " بالميديا"قرب مدينة سلفيت، والصحفي يوسف شاهين مصور شركة " آرئيل"
  .لتوانة جنوب المحافظةاحتجاجية ضد التوسع االستيطاني في منطقة 
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ودعا المنتدى االتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمؤسسات الحقوقية للضغط على 
  .االحتالل من أجل اإلفراج عن الصحفي الخطيب وكافة الصحفيين األسرى في سجون االحتالل

  24/1/2010 قدس برس،
  

 دمات األونرواالرشيدية يطالب بتحسين خمخيم اعتصام في : لبنان .56
 اعتصاما أمام مكتب وكالة "المنظمة النسائية الديموقراطية الفلسطينية" نظمت :جنوب لبنان/ الرشيدية

، والمطالبة باإلسراع في األونرواعلى استمرار تقليص خدمات "األونروا في مخيم الرشيدية احتجاجا 
 . "مشروع إعمار المنازل اآليلة للسقوط وغير الصالحة للسكن

تحدثت باسم المعتصمين مسؤولة المنظمة في المخيم عايدة غضبان، فطالبت األونروا بالعمل على تنفيذ و
 في مخيم الرشيدية، ألن المنازل اآليلة للسقوط لم تعد صالحة للسكن وتشكل اإلعمارالوعود بمشروع 

ألونروا بحيث يشمل كما طالبت باستكمال المسح الميداني الشامل الذي قامت به ا. خطرا على ساكنيها
العائالت الفلسطينية التي ليس لها مسكن خاص بها في المخيم، بعد أن أصبحت عاجزة عن االستمرار 

 .في االلتزام بمستحقات اإليجارات
 25/1/2010السفير، 

  
  اللجنة المركزية للتجمع تفصل سعيد نفاع من الحزب .57

، في مقر الحزب في /23/1  لها، يوم السبتعاًعقدت اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي اجتما
، /14/1 وبحثت التوصية التي أقرها المكتب السياسي للحزب باإلجماع، في جلسته بتاريخ الناصرة،

 .والتي نصت على فصل سعيد نفاع من صفوف الحزب
 لىإوقد وجهت .  ودون معارضة فصل سعيد نفاع من الحزبباإلجماعقررت اللجنة المركزية للتجمع 

 . انه لم يحضر االجتماعإالسعيد نفاع دعوة لحضور االجتماع السماع موقفه أمام اللجنة المركزية، 
 24/1/2010، 48عرب

  
   فلسطينيينتسعة ويعتقل  اليوم اإلثنين يقتحم رام اهللا فجرحتاللجيش اال .58

مت فجر اليوم  قالت مصادر فلسطينية إن قوات كبيرة من جيش االحتالل اإلسرائيلي، اقتح:رام اهللا
، عددا من األحياء في مدينة رام اهللا المحتلة، والمناطق المحيطة بها، وشنت حملة )25/1(االثنين 

  .مداهمات وتفتيش، في منازل المواطنين الفلسطينيين
وأضافت المصادر أن قوات االحتالل اعتقلت تسعة فلسطينيين، خالل عمليات المداهمة والتفتيش بدعوى 

  ".مطلوبون"أنهم 
  25/1/2010 قدس برس،

  
   في سجون االحتالل الصهيوني بينهم أربع أسيرات مقدسياً أسيرا273ً: مركز أحرار .59

  أسيراً 273أن عدد أسرى القدس في سجون االحتالل بلغ         " مركز أحرار لدراسات األسرى   "أكد  : رام اهللا 
 أسيرات من القدس في سـجون       وأشار فؤاد الخفش مدير المركز إلى وجود أربع        .مع بداية العام الحالي   

االحتالل؛ من بينهن األسيرة سناء شحادة المحكوم عليها بالسجن مدى الحيـاة، واألسـيرة أمنـة منـى                  
  .، وينتظران أمل اإلفراج بالصفقةالمحكوم عليها بالسجن مدى الحياة أيضاً

سرى وعدم إهمالهم   وطالب الخفش المقاومة الفلسطينية بضرورة إدراج أسرى القدس في صفقة تبادل األ           
 .أو التنازل عنهم تحت أي ضغط

  24/1/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  سلطات االحتالل تفرج عن أقدم أسير إداري فلسطيني ورئيس مجلي قروي .60

عن فتحي  )23/1( السبت يوم اإلسرائيلي أفرج مساء االحتالل قال مركز حقوقي فلسطيني، إن :رام اهللا
  شهرا38ً نابلس من سجن النقب الصحراوي بعد اعتقال استمر لمدة -وي زيتا الحايك رئيس مجلس قر

، إن فتحي "أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان"مدير مركز  وقال فؤاد الخفش، .متواصلة
  .سجون االحتاللال شهرا في 112أمضى ما يزيد عن الـ  ، مشيرا إلى أنه 22/11/2006 اعتقل

حايك يصبح عضو مجلس بلدي جبع جنين، السيد نزيه أبو عون، أقدم أسير وذكر أنه باإلفراج عن ال
  .إداري في سجون االحتالل يليه المهندس وصفي قبها وزير شؤون األسرى السابق

  24/1/2010 قدس برس،
  

  والمحررين في غزة تفتتح دائرة جديدة لتوثيق تراث الحركة األسيرةىوزارة األسر .61
سري والمحررين في مقرها الرئيسي بمدينة غزة، دائرة جديدة لتوثيق  افتتحت وزارة شئون األ:غزة

 .وإحياء تراث الحركة الوطنية األسيرة الفلسطينية من المشغوالت واألعمال اليدوية
" قدس برس"وقال عبد الفتاح أبو جهل مدير دائرة التراث واألنشطة بالوزارة، في بيان صحفي، تلقته 

دف إلي توثيق تاريخ الحركة األسيرة الفلسطينية عبر تجميع إبداعات أن الدائرة ته) 24/1(األحد 
األسري الفنية التي تشمل األعمال اليدوية واألدبية، والتحف التي يصنعها األسرى داخل السجون مما 
تيسير لديهم من إمكانيات ومواد بسيطة، وإقامة معرض دائم لها، يستقبل الزوار والمهتمين، لتسليط 

  .قضية األسرى، ومعاناتهمالضوء على 
  24/1/2010 قدس برس،

  
   حالة ألجنة مشوهين75تسجيل : غزة .62

واألجنة المشوهة ارتفع بشكل ملحوظ " الخدج"قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن معدل : غزة
أو ، مؤكدة أنها لم تسجل حاالت تشوه غير معلومة السبب 18/1/2009بعد انتهاء الحرب اإلسرائيلية في 

ويعزو مدير عام اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ الطبيب معاوية حسنين في . طرق العالج كما اآلن
وزارة الصحة هذه التشوهات نتيجة لألسلحة الفتاكة التي استخدمت ضد المدنيين خالل حرب غزة، مثل 

لوقود التي تحترق، وانفجار الوقود الهوائي الذي يخلف سحابة من ذرات ا" الدايم"الفسفور األبيض و
  .وتؤدي إلى تفحم الهدف الذي يتم تعريضه لهذا النوع من الذخائر

 حالة 75، إن وزارة الصحة أحصت بعد عام على الحرب نحو "قدس برس"وأوضح حسنين لوكالة 
إن أي من التشوهات "تتشابه فيها حاالت التشوه، بشكل يؤكد أنها ليست بفعل عوامل وراثية، مستدركاً 

  ".جينات إذا ما كتبت الحياة للطفل ومارس حياته بشكل طبيعي فسينتقل هذا الخلل إلى أوالده وراثياًفي ال
أن عدد حاالت األطفال المولودين بتشوُّهات خلقية خالل ثالثة أشهر آب وأيلول " الضمير"وكشفت 

 حالة 27لغت  في قطاع غزة قبل العدوان ب2008أغسطس وسبتمبر وأكتوبر من عام / وتشرين األول
  .  حالة؛ ما يعني تضاعف عدد الحاالت47 بعد العدوان 2009فقط، فيما بلغت في نفس الفترة من العام 

  .من التشوُّهات تتركَّز في الجهاز العصبي والتصاق في األعضاء% 50ووفقاً لبيانات الوزارة فإن 
  22/1/2010قدس برس، 
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  حملة لزراعة مليون شجرة بفلسطين .63
دشنت المنظمة العربية لحماية الطبيعة مؤخرا حملة للبدء بزراعة مليون شـجرة            : رمحمد النجا  -عمان  

بفلسطين في إطار سعيها لتعويض الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة عن الحمـالت اإلسـرائيلية               
  .المتواصلة لمصادرة األراضي الزراعية وتجريفها

يث انتهت المنظمة التي تتخذ من العاصمة األردنية مقرا لهـا           ، ح 2001وهذه الحملة هي الثانية منذ عام       
  . مليون شجرة بالضفة الغربية وقطاع غزة2008 و2003من حملة زرعت خاللها بالفترة ما بين 

 2001 مليون شجرة في حمالته المستمرة منذ        1.5فإن االحتالل اإلسرائيلي اقتلع     , ووفقا لبيانات المنظمة  
كما اقتلع نصف مليون شجرة غالبيتها من أشجار الزيتـون          . ة لبناء الجدار الفاصل   بالضفة الغربية المحتل  

  .خالل حربه على قطاع غزة العام الماضي إضافة أللف شجرة نخيل
 24/1/2010نت، .الجزيرة

  
 يدعو الستمرار الجهود األميركية الستئناف مفاوضات السالمالعاهل األردني يلتقي ميتشل و .64

 مبعوث الرئيس األميركـي للـسالم فـي الـشرق     أمساهللا الثاني  استقبل الملك عبد   :بترا وكالة   -عمان
األوسط السناتور جورج ميتشل في اجتماع ركز على كيفية تجاوز العقبات التي تواجه الجهود المستهدفة               

 وفق معايير ومرجعيات واضحة تؤدي إلى الوصول إلى حل          اإلسرائيليةاستئناف المفاوضات الفلسطينية    
وأكد ضرورة استمرار الجهود األميركيـة مـن اجـل اسـتئناف      ،دولتين في إطار جدول زمني محددال

المفاوضات بشكل فاعل وقادر على تحقيق حل الدولتين في سياق إقليمي شامل، مشددا علـى ضـرورة                 
 .تكثيف الجهود المستهدفة تحقيق التقدم المطلوب في الجهود السلمية

  25/1/2010الرأي، األردن، 
  

  حزب اهللا"و" إسرائيل"في لبنان يستبعد احتمال نشوب حرب قريبة بين " يونيفيل"قائد  .65
الجنرال كالوديـو   " يونيفيل" استبعد قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان          .):أي.بي.يو( –تل أبيب   

ـ   أمسغراتسيانو، في مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش اإلسرائيلي         ة بـين  ، احتمال نـشوب حـرب قريب
أشعر بأن األقوال المنشورة في الـصحف ال تعكـس الواقـع            : "وقال غراتسيانو  ".حزب اهللا "إسرائيل و   

الميداني والوضع في الشهور األخيرة أفضل وليس أسوأ، فالحوادث قلّت بشكل ملموس وكل ما نـسمعه                
  ".من المستوى السياسي هو دعائي

يوجـد خـرق    : "وأضاف". األمم المتحدة وتهين لبنان   إسرائيل تخرق قرارات    "وشدد غراتسيانو على أن     
ونفـى غراتـسيانو     ".والجيش اللبناني " يونيفيل" وهذا يؤدي إلى تقويض صدقية       1701إسرائيلي للقرار   

وامتنـع عـن توجيـه انتقـادات        . أسلحة إلى جنوب لبنان   " حزب اهللا "ادعاءات إسرائيلية حول تهريب     
وجنـود  " حـزب اهللا  "سنوات األخيرة لم تقع مواجهات بين نشطاء        في ال "، مشدداً على أنه     "حزب اهللا "لـ

  ".يونيفيل
  25/1/2010الحياة، 

  
  فعاليات تضامنية في لبنان استنكاراً للجدار وتضامناً مع غزة .66

مركز معروف  أن   ، محمد صالح  ،)جنوب لبنان (صيدانقالً عن مراسلها في      25/1/2010السفير،  نشرت  
 على غزة وذلك بدعوة     اإلسرائيلية في ذكرى الحرب      مركزياً  مهرجاناً س،أم ،سعد الثقافي في صيدا شهد    

 أسامة سعد، ورئيس    .من اللقاء السياسي اللبناني والفلسطيني، بحضور رئيس التنظيم الشعبي الناصري د          
 اللبنانية والفصائل  واإلسالمية عبد الرحمن البزري، وممثلين عن األحزاب والقوى الوطنية          .بلدية صيدا د  

  .لفلسطينيةا
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 الصمود والشهادة   إرادة انتصار المقاومة في لبنان وغزة حصل نتيجة         أنوألقى البزري كلمة اعتبر فيها      
 العربية الرسمية تجاه الـشعب الفلـسطيني،        األنظمةواستنكر مواقف   . والتضحية لدى الشعوب المقاومة   

وانين والتشريعات التي تصدرها بحق      فرض ستار المراسيم والق    إلىومواقف الحكومة اللبنانية التي تعمد      
  . حصاره اجتماعيا ومعيشياإلىالشعب الفلسطيني، مما يؤدي 

 العربيـة   األنظمةسعد طالب في كلمته الجماهير العربية بالتحرك لفك العزلة التي تفرضها بعض             ودعا  
عم نضال هذا    على د  إلجبارها واألنظمةضد الشعب الفلسطيني داعيا للضغط على جامعة الدول العربية          

 .  القومي العربياألمن في األساسيةالشعب، لكون نضاله وكفاحه يشكالن الركيزة 
القـدس  "نظمت لقاء في بيـروت بعنـوان        " اإلسالميجبهة العمل   "أن    25/1/2010 النهار،   وأضافت
، رفضاً للجدار والحصار المفروض على قطاع غزة ودعماً للقدس وفلسطين، حـضره علمـاء               "تجمعنا

 . وجمعياتأحزابمثلو وم
 

   استباحة أرضنا أو استهداف جنودنا لن نقبل االستهانة بحدودنا أو: مبارك يهاجم حماس .67
شن الرئيس المصري حسني مبارك أعنف هجوم على حركة حماس وقوى :  محمد الشاذلي-القاهرة 

، محذراً "ضد مصرتتاجر بمعاناة الفلسطينيين وتنظم مهرجانات للخطابة "عربية وإقليمية لم يسمها 
". بيوتهم من زجاج، ولو شئنا لرددنا لهم الصاع صاعين، لكننا نترفع عن الصغائر"منتقدي بالده من أن 

  .وتعهد أيضاً مواجهة مثيري الفتنة الطائفية في مصر
على رغم الجهود المصرية المتواصلة : "وقال مبارك في كلمة خالل االحتفاالت بعيد الشرطة أمس

ة السالم ولتحقيق الوفاق الفلسطيني، فإننا نتعرض لحمالت مكشوفة من قوى عربية وإقليمية إلحياء عملي
  ".لم تقدم يوماً ما قدمته مصر لفلسطين وشعبها وتكتفي بالمزايدة بالقضية والمتاجرة بمعاناة الفلسطينيين

 باإلرهاب مصر ال تقبل الضغوط أو االبتزاز وال تسمح بالفوضى على حدودها أو"وشدد على أن 
من يقومون بهذه الحمالت، "وحذر ". ولدينا من المعلومات الموثقة الكثير... والتخريب على أرضها

ولو شئنا . بيوتهم من زجاج"، ألن "وينظمون مهرجانات الخطابة للهجوم على مصر في دولة شقيقة
الت التشهير قد نصبر على حم: "وأضاف". لرددنا لهم الصاع صاعين، لكننا نترفع عن الصغائر

والتطاول، لكن ما ال نقبله، ولن نقبله، هو االستهانة بحدودنا أو استباحة أرضنا أو استهداف جنودنا 
اإلنشاءات والتحصينات على حدودنا الشرقية عمل من أعمال السيادة المصرية "وشدد على أن ". ومنشآتنا

إنه حق مصر . ا فيه أحد كائناً من كانال نقبل أن ندخل فيه في جدل مع أحد، أياً كان، أو أن ينازعن
الدولة، بل وواجبها ومسؤوليتها، وهو الحق المكفول لكل الدول في السيطرة على حدودها وتأمينها 

  ".وممارسة سيادتها تجاه العدو والصديق والشقيق على حد سواء
وأقول .  صيفسحابة) في العريش ورفح(يقولون إن ما حدث : "وفي انتقاد لحركة حماس، قال مبارك

لهم ما أكثر سحابات الصيف في تعاملكم معنا، وما أكثر ما نالقيه منكم من مراوغة ومماطالت وأقوال 
ال تصدقها األفعال وتصريحات ومواقف متضاربة ترفع شعارات المقاومة وتعارض السالم، فال هم 

  ".قاوموا وال صنعوا سالماً
والواليات المتحدة فى عهد اإلدارة " إسرائيل"ي بين وكشف أنه رفض انضمام مصر إلى االتفاق األمن

نحن ماضون في استكمال : "لكنه أضاف. األميركية السابقة بعد العدوان على غزة العام الماضي
، "اإلنشاءات والتحصينات على حدودنا ليس إرضاء ألحد، وإنما حماية ألمننا القومي من اختراقات نعلمها

واستهدفت مصر في . التي وقعت في طابا وشرم الشيخ ودهب والقاهرةأعمال إرهابية ك"مشيراً إلى 
  ".أمنها وأرواح وأرزاق أبنائها
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لكننى ... لن نضيق ذرعاً بما تحملناه ونتحمله من أجل القضية الفلسطينية وقضايا أمتنا: "غير أنه قال
ضها وسيادتها وأمنها وقبل أي شيء وكل شيء آخر في حدودها وأر. أقول إن أولويتنا ستظل لمصر أوالً

  ". ومصالح ومقدرات شعبها
التحدي والخطر األكبر هو توقف عملية السالم واالنقسام الفلسطيني الراهن بتداعياتهما على "ورأى أن 

توقف عملية السالم واستمرار "وقال إن ". القضية الفلسطينية وعلينا وعلى أمن واستقرار الشرق األوسط
صائل يمثل الوضع األمثل لكل من إسرائيل والقوى الفلسطينية واإلقليمية المناوئة االنقسام بين السلطة والف

  ". للسالم، ويمثل في الوقت ذاته الوضع األسوأ لشعب فلسطين ومعاناته وقضيته العادلة
عشرة أشهر ضاعت حتى اآلن منذ توقف مفاوضات السالم تواصلت خاللها ممارسات "ولفت إلى أن 

ها وإجراءاتها لتهويد القدس واجتياحها للضفة مثلما حدث في نابلس وحصارها لقطاع إسرائيل ومستوطنات
  ".غزة، بل وتلويحها بمعاودة عدوانها على القطاع

  25/1/2010الحياة، 
 

 وزير خارجية اإلمارات خالل مباحثات أجراها مع عباس يدعو حماس للتوقيع على المصالحة .68
هللا بن زايد آل نهيان في تصريحات صحافية عقب لقائه الرئيس دعا الشيخ عبدا:  حاتم العبادي-عمان 

الفلسطيني محمود عباس، حركة حماس إلى اإلسراع في التوقيع على ورقة المصالحة المصرية دون 
مراجعتها كما وقعت عليها حركة فتح من أجل التوصل إلى مصالحة فلسطينية شاملة وتوحيد الموقف 

  .والصف الفلسطيني
لة األمارات العربية المتحدة مهتمة بمسيرة السالم وتتابع كل مجرياتها وتدعم الجهود التي وأضاف أن دو

  .من شأنها إحراز تقدم في عملية السالم ويساعد في تحقيقه في المنطقة
  25/1/2010العرب، قطر، 

  
 محللون وسياسيون مصريون ينتقدون الهجمة اإلعالمية الحكومية على حماس .69

لمانيون وسياسيون مصريون الهجمة التي يشنها الحزب الوطني الحاكم ضد رفض بر: عهود محسن
حركة المقاومة اإلسالمية حماس، والتصعيد في لغة الخطاب لدرجة التهديد الصريح، والتحريض عليها 

أن هذا التصعيد يفتقد الحنكة " السبيل"في اإلعالم المصري، واعتبروا في تصريحات منفصلة لـ
  .قد مصر مصداقيتها ونزاهتها كوسيط محايد في جهود المصالحة الفلسطينيةالسياسية، كما يف

 25/1/2010السبيل، األردن، 
  

  تدين المالحقات الصهيونية لنشطاء فلسطينيين" العربية لحقوق اإلنسان" .70
دانت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان اإلجراءات التي بدأتها سلطات :  محيي الدين سعيد-القاهرة 
ل الصهيوني خالل األسابيع الماضية لمالحقة الشيخ رائد صالح زعيم الحركة اإلسالمية في االحتال

فلسطين المحتلة، ومعاقبته بالسجن لمدة تسعة أشهر، وذلك لدوره في قيادة الحملة لمواجهة التخريب 
ل جمعة اإلسرائيلي للمسجد األقصى وتهويد القدس المحتلة، إضافة إلى مالحقة الناشط الحقوقي جما

منسق الحملة الشعبية العالمية لمقاومة الجدار العنصري اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وكل من 
  .عبداهللا أبو رحمة ومحمد عثمان زمالئه الناشطين في الحملة

وأكدت المنظمة في بيان أن هذه اإلجراءات تخالف، على نحو فادح، التزامات سلطات االحتالل بمبادئ 
   وخاصة االتفاقية الرابعة الخاصة بتنظيم 1949ن اإلنساني الدولي، وأحكام اتفاقيات جنيف للعام ،القانو
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معاملة المدنيين وقت الحرب وتحت االحتالل، مطالبة المجتمع الدولي باالضطالع بمسؤولياته في 
  .يالجسيمة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدول" اإلسرائيلية"مواجهة االنتهاكات 

  25/1/2010الخليج، 
  

  حصار الشعب الفلسطيني يتطلب تجاوز الخالفات بين الدول العربية: األسد والقذافي .71
شدد الرئيسان السوري بشار األسد والليبي معمر القذافي على ضرورة تجاوز الدول : دمشق، لندن

بية المقررة في طرابلس العربية الخالفات وتحقيق التضامن والوقوف معاً بما يسهم في خروج القمة العر
  ".نتائج تخدم المصالح العربية وتلبي طموحات الشعب العربي"في نهاية الشهر المقبل بـ

وأفاد ناطق رئاسي ان المحادثات تناولت . جاء ذلك خالل زيارة العمل التي قام بها األسد لطرابلس أمس
ربية المقبلة في العاصمة الليبية في تطورات األوضاع العربية والتحضيرات الجارية النعقاد القمة الع"

أن التحديات التي تواجه األمة "مارس المقبل، إذ أكد الرئيس األسد والعقيد القذافي خالل المحادثات / آذار
العربية، خصوصاً الحصار الجائر الذي تفرضه سلطات االحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني في 

سرائيل في طريق تحقيق السالم في المنطقة وتطورات األحداث في قطاع غزة والمعوقات التي تضعها إ
الشرق األوسط، تستوجب من الدول العربية كافة تجاوز الخالفات والتضامن والوقوف معاً بما يعزز 
العمل العربي المشترك ويسهم في خروج القمة العربية المقبلة بنتائج تخدم المصالح العربية وتلبي 

  ".يطموحات الشعب العرب
األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة واالنقسام بين الفصائل " الليبية -وتناولت المحادثات السورية 

  ".الفلسطينية
  25/1/2010الحياة، 

  
  لجنة عربية تبحث في القاهرة النشاط النووي االسرائيلي .72

 للجنة 27ال االجتماع الـبدأت في مقر االمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس أعم:  بترا–القاهرة 
   .العربية لمتابعة النشاط النووي االسرائيلي ومخالفته لمعاهدة االنتشار النووي الدولية

وتناقش اللجنة على مدى ثالثة ايام مجموعة من الموضوعات المتعلقة بمخاطر السالح النووي واسلحة 
لقومي العربي وحجم ومخاطر النشاط الدمار الشامل االسرائيلية االخرى على السلم الدولي واالمن ا

الفضائي والصاروخي االسرائيلي على االمن القومي العربي، واالسبل الكفيلة بضمان متابعة وتنفيذ 
القرار الخاص ببلورة موقف عربي موحد التخاذ خطوات عملية الخالء الشرق االوسط من االسلحة 

كما تناقش  .خائر التي تحوي اليورانيوم المستنفدالنووية ومتابعة اثار استخدام اسرائيل لالسلحة والذ
 للمؤتمر 53اللجنة التي تضم خبراء قانونيين وامنيين وسياسيين من ختلف الدول العربية نتائج الدورة الـ

 للمؤتمر والتنسيق العربي العمال مؤتمر 54العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتحضير للدورة الـ
 وتتابع اللجنة في 2010عاهدة عدم انتشار االسلحة النووية الستعراض المعاهدة لعامالدول االطراف في م

هذا االطار التوجه االسرائيلي نحو كسر سياسة الغموض النووي التي تتبعها في السنوات الماضية كما 
وتعرض توصيات اللجنة على مجلس وزراء  .تدرس بندا مقدما من الهيئة العربية للطاقة الذرية

ارجية العرب في دورتهم التي ستعقد في اذار المقبل تمهيدا لرفعها الى ملف القمة العربية التي ستعقد الخ
  .في الجماهيرية الليبية في اذار المقبل

  25/1/2010الدستور، 
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 القاهرة تعرض على خلية حزب اهللا مبادرة نبذ العنف .73
، "الوطن" اهللا في مصر سامي شهاب لـأكد المتهم الرئيسي بقضية خلية حزب:  صالح رجب-القاهرة 

أن ضابط برتبة لواء بمباحث بأمن الدولة المصرية زاره في محبسه وعرض عليه مع زمالئه في 
القضية إعتناق مبادرة نبذ العنف واالستفادة من مزاياها لتخفيف األحكام التي ستوقع عليهم والتي من 

شف عن طبيعة المبادرة وهل ستتضمن النقاط التي المنتظر أن تصل إلى اإلعدام، غير أن شهاب لم يك
 أم ال وتضمنت المبادرة 2008اشتملت عليها مبادرة أحد قيادات جماعة الجهاد الشيخ سيد إمام في عام 

تصحيحاً لفهم بعض األفكار وعلى إثرها أفرجت األجهزة األمنية عن العشرات من معتنقي فكر الجهاد 
 .بعد توقيعهم عليها

 25/1/2010عودية، الوطن، الس
 

  لن تحلموا باألمن حتى نعيشه في فلسطين: بن الدن لألميركيين .74
 تبنى زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن في تسجيل صوتي بثته قناة الجزيرة الفضائية :ب. ف.  أ- دبي

لم يوقفوا امس محاولة االعتداء على طائرة اميركية يوم عيد الميالد وتوعد االميركيين بهجمات جديدة ما 
  ."سرائيلإ"ـدعمهم ل

  25/1/2010الوطن، قطر، 
  

   في حال التوصل إلى اتفاق"إسرائيل"و مستعدة إلعطاء ضمانات أمنية لفلسطينأمريكا  .75
مستعدة إلعطاء ضمانات أمنية أمريكا الناطق باسم مجلس األمن القومي األمريكي مايك هامر أن أكد 

 . التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى التزام واشنطن بهذه العملية في حال تم"اإلسرائيليين"للفلسطينيين و
يدفع إلى  ، اإلسرائيلي– أن عدم وجود إطار زمني للتوصل إلى اتفاق لحل النزاع العربي أوضحو

مخاوف من نشوب صدامات عنيفة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق أو على األقل بدء مفاوضات 
ن زيارة ميتشل إعن مصادر في مكتب نتنياهو قولها يوني قد نقلت الصهذاعة الجيش وكانت إ. مباشرة

ن عباس عقبة قي طريق أدارة في واشنطن بثبت لإلأحيث الصهيوني خيرة كانت مفيدة للجانب األ
 الدولة العبرية  في الموقف األمريكي تجاهوتوقعت المصادر تحوالً .الوصول إلى تقدم في عملية السالم

ميتشيل من الفلسطينيين استئناف المفاوضات برفض شديد جورج عوث األمريكي بعدما جوبه طلب المب
  .طار في هذا اإل سيئاًن القاهرة تلعب دوراًأمنوهة إلى 

  20102010//11//2424الشرق األوسط، الشرق األوسط، 
 

  ميتشل ينهي جولته في المنطقة من دون استئناف عملية السالم .76
 الجولة الثانيـة مـن لقـاءات المبعـوث          لم تحمل :  نادية سعد الدين، برهوم جرايسي     -عمان، الناصرة   

األميركي في الشرق األوسط جورج ميتشل أمس، للجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي جديداً، حيـث غـادر         
  .ميتشل عمان بعد األراضي المحتلة من دون اإلعالن عن استئناف مفاوضات السالم

، وعقب لقائـه أيـضا بـرئيس الـسلطة      فبعدما التقى صباحاً برئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو       
دعم الرئيس باراك أوبامـا     "الوطنية الفلسطينية محمود عباس في عمان أمس، اكتفى ميتشل بالتأكيد على            

  ".لحل الدولتين ولسالم يشمل سورية ولبنان وإسرائيل
محادثاته مع الرئيس عباس كانت مثمرة، حيث جـرى بحـث كافـة             "وقال في تصريحات صحافية إن      

  ".ضايا واالتفاق على ضرورة االستمرار بالجهود من أجل التوصل إلى حل سلميالق
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لقد أكدت للرئيس عباس أن الرئيس أوباما ووزيرة خارجيته، هـيالري كلينتـون، والواليـات               "وأضاف  
المتحدة ملتزمون بالسالم الشامل في الشرق األوسط، بما يضمن حل الدولتين من أجل إنهاء الـصراع،                

  ".لة فلسطينية مستقلة قابلة للحياةوإقامة دو
هذا ما نعتقد انه الحل الواقعي الوحيد للصراع، ويتضمن أيضا اتفاقات مـا بـين إسـرائيل          "واضاف إن   

وسورية وإسرائيل ولبنان وتطبيعا كامال للعالقات بين دول المنطقة، بحيث تتمتع كل دول اإلقليم بعالقات               
  ".شاملة مع بعضها البعض

25/1/2010، الغد، االردن  
 

  بمنع مسؤولين أوروبيين دخول غزة" إسرائيل"بلجيكا  تطالب أوروبا باتخاذ موقف تجاه قيام  .77
قررت بلجيكا مطالبة اإلتحاد األوروبي بإتخاذ موقف مشترك تجاه تعدد حاالت قيام السلطات اإلسرائيلية              

 المعانـاة اإلنـسانية     بمنع مسؤولين أوروبيين من الدخول إلى قطاع غزة المحاصـر والوقـوف علـى             
  .واألوضاع االجتماعية والصحية للسكان

ونقلت تقارير صحافية عن وزير التعاون البلجيكي، قوله في حديث، األحد، لإلذاعة البلجيكية إنه قـرر                
باإللتزام بـالمواثيق   " إسرائيل"رفع هذه المسألة رسميا أمام هيئات اإلتحاد األوروبي للبت فيها، ومطالبة            

 .كقوة احتاللالدولية 
وتأتي الخطوة البلجيكية في أعقاب قيام سلطات اإلحتالل اإلسرائيلية بمنع المسؤول البلجيكي من الدخول              
إلى غزة الليلة الماضية حيث كان يخطط لمعاينة األضرار التي لحقت بالمنشآت التـي قامـت بلجيكـا                  

ونقل ." كتساحها العسكري لغزة منذ عام    بتمويلها في القطاع الفلسطيني المحاصر ودمرتها إسرائيل إبان ا        
مع نائب وزير   ) االحد(المصدر ذاته عن وزير التعاون البلجيكي، شارل ميشيل قوله في ختام لقاء عقده              

أمر غير طبيعي أن يتم منعي من دخول غزة في حين تقوم بـالدي              : الخارجية االسرائيلي، داني ايالون   
 ..".بتمويل مشاريع هناك، 

25/1/2010، 48عرب  
  

  ما تقوم به ضد الفلسطينيين سبة للديموقراطية": إسرائيل" تنتقد "هيومان رايتس" .78
لحقوق االنسان سارة وينس في المؤتمر الـصحافي        " هيومان رايتس ووتش  "قالت مديرة منظمة    : القاهرة

  عن أوضـاع   2010الذي عقدته أمس في مقر نقابة الصحافيين في مصر لعرض تقريرها السنوي لعام              
سبَّة في جبين الديموقراطية، وهو امر ال يختلـف         "هو  " إسرائيل"حقوق اإلنسان في العالم، إن ما تقوم به         

وأبدت استغرابها ممـا    . "عن جاراتها من الدول العربية، اذ تحكم نصف سكانها بطريقة الحكم العسكري           
بـصرف النظـر عـن      " : مصر مع أميركا وإسرائيل ضد شعب فلسطين المحاصر، قائلة         "تواطؤ"أسمته  

  ."موقفها من حماس، فهذا الحصار يعد شكالً من أشكال العقاب الجماعي غير القانوني
25/1/2010الحياة،   

  
  تسمح لقطاع غزة باستيراد خُمس ما كان مسموحاً به قبل الحصار" إسرائيل: "األمم المتحدة .79

لسكان قطاع غـزة باسـتيرادها      " ائيلإسر" قالت األمم المتحدة إن كمية البضائع والسلع التي تسمح           :غزة
تعادل خُمس الكميات التي كانت تسمح بها قبل تشديد الحصار على القطاع في أعقاب سـيطرة حركـة                  

  . 2007) يونيو( على القطاع في حزيران "حماس"
وأوضح مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية المعني بحماية حقوق المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلـة              

 فلسطيني، غالبيتهم من الالجئين وسط غزة، تأثروا مـن          500في تقرير، أن    ) اوتشا(ابع لألمم المتحدة    الت
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الجاري، ما نتج منه إعادة تـسكينهم مـع         ) يناير( كانون الثاني    18 و 17هطول األمطار الغزيرة يومي     
  .أقاربهم وأصدقائهم

25/1/2010الحياة،   
 

  في الواليات المتحدةاعتقال شبكة إسرائيلية لتجارة السالح  .80
 إسرائيليين فـي    4 شخصا يقودها    22اعتقلت السلطات األمريكية شبكة من      :  أحمد عبد الهادي   -واشنطن  

مدينة الس فيجاس خالل قيامهم بالخطوة األولى من تنفيذ صفقة لبيع أسلحة أمريكيـة وإسـرائيلية لبلـد                  
 . إفريقي

25/1/2010الوطن، السعودية،   
  

  لدعم غزة "زخماً"الرفض المصري تحول : "السفير" لـ"ةشريان الحيا"قائد  .81
 القطـاع، اال ان     "شـريان الحيـاة   "رغم مرور اكثر من ثالثة أسابيع على دخول قافلـة           : أميرة هويدي 

 Vivaال يستطيعون تجاوز موقف القاهرة معهم،  وإن أمين سر جمعية " شريان الحياة"الناشطين في قافلة
Palestina  ،كـانون الثـاني     6 التي عبرت الى غزة فـي        "شريان الحياة " وهو قائد قافلة      كيفين اوفندن 

الماضي يرى ان ما فعلته مصر أفادهم، ألنه لفت االنتباه اليهم، ومن ثم أنظار العالم الى مأسـاة قطـاع                    
ليست مسؤوليتنا انه بدالً مـن ان       "وأضاف  . غزة المحاصر والذي ال يزال يئن من وطأة الحرب االخيرة         

فنتيجة . "والمجزرة التي نفذتها بحق القطاع، اتجهت، لألسف، الى مصر        " إسرائيل"ه أنظار العالم الى     تتج
 في خدمة حركة التـضامن      "زخم حقيقي " لبعض المسؤولين في مصر، أصبح هناك        "السياسة غير الذكية  "

  . الدولية مع فلسطين
25/1/2010السفير،   

  
       الفوالذي ببرلين   الجدار مظاهرة ضد .82

شارك العشرات من الفلسطينيين والعرب في مظاهرة جرت أمام سفارة مـصر فـي العاصـمة                : برلين
األلمانية برلين ظهر أمس السبت، احتجاجا علي بناء الجدار الفوالذي على حـدود مـصر مـع غـزة،                   

وسلم ممثل للمشاركين في المظـاهرة ألحـد العـاملين بالـسفارة            . وللمطالبة برفع الحصار عن القطاع    
المصرية، رسالة موجهة من الجمعيات الفلسطينية والعربية في برلين إلى السفير المصري فـي ألمانيـا                

وبعد دقائق أعاد موظف السفارة الرسالة إلي المتظاهرين معتبرا أنها تتطـاول علـي               .رمزي عز الدين  
  .المسؤولين المصريين، وهو ما نفاه منظمو التظاهرة

24/1/2010نت، .الجزيرة  
  

   مليون4.3 مليون شخص والقوة العاملة 7.5السكان : اراتاإلم .83
ارتفاع قوة العمل في البالد ) تنمية( اإلماراتية الحكومية "هيئة تنمية الموارد البشرية" الحظت :أبو ظبي

، بزيادة إجمالية تبلغ 2006 و1995 مليون في الفترة الممتدة بين عامي 3.3 إلى مليون عامل 1.33من 
، وأن ترتفع مساهمة 2010 مليون نهاية عام 4.3 إلى يصل حجمها أن، وتوقعت ةالمائ في 143

، نظراً 2010 عام ةالمائ في 9.8 إلى 2006 عام ةالمائ في 8.1 من اإلجماليةالمواطنين في القوة العاملة 
  . نهاية العام الحاليةالمائ في 31.8 إلى ارتفاع مساهمة النساء في العمل إلى
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 إلى أن عدد سكان اإلمارات سيرتفع "الموارد البشرية في اإلمارات" تقرير بعنوان  في"تنمية" وأضافت
 أن حجم السكان في اإلمارات إلىولفتت . 2006 مليون عام 5.63 مليون نسمة نهاية السنة، من 7.55

  . سنة لسكان دول العالم55 سنة، مقارنة بمتوسط يبلغ نحو 8.7يتضاعف كل 
  25/1/2010الحياة، 

  
  إلى قلق السالح... من متاهة الحقوق المدنية: طينيون في لبنانالفلس .84

 ألف الجئ فلسطيني، بحسب إحصاء لوكالة 400يعيش في لبنان أكثر من :  منال أبو عبس-بيروت 
غير أن كثيرين من المسؤولين اللبنانيين . 2007عام ) أونروا(غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

لرقم المذكور ليس دقيقاً العتبارات تتعلق بهجرة الفلسطينيين وأيضاً بفقدان والفلسطينيين يعرفون أن ا
لذلك يكتفون برقم آخر . »أونروا«بعضهم األوراق الثبوتية وعدم تسجيل المواليد الجدد في سجالت 

  . »مئات اآلالف«يحتمل الزيادة كما النقصان هو 
.  مخيماً، موزعة على المناطق اللبنانية كافة14بة في البداية تقاسم من لجأ الى لبنان من فلسطين المنكو

لكن سرعان ما أتت الحرب األهلية اللبنانية، التي كان الفلسطينيون أنفسهم طرفاً فيها، ومحت ثالثة 
ثم جاءت . وألحقت الضرر بالمخيمات األخرى وناسها) تل الزعتر والنبطية وجسر الباشا(مخيمات 
 لتدمر مخيماً جديداً وفرض 2007عام » فتح اإلسالم«اللبناني وتنظيم بين الجيش » نهر البارد«معركة 

  .على اآلالف الذين كانوا يقطنونه هجرة داخل الهجرة
. عاش من جاء الى لبنان غنياً باألصل حياة أغنياء لبنان، ال فرق بينه وبينهم» العودة«وفي انتظار 

فيما تتوزع .  معظم هؤالء لبناني الجنسيةويدير مؤسسات أسهمت في نهضة البلد واقتصاده، وقد صار
ال تراعي أدنى مقومات «وبؤر » أحزمة للبؤس والحرمان«الغالبية على مخيمات يتفق الجميع على أنها 

فيما يحظر القانون اللبناني بدوره على ناس هذه المخيمات منذ عام ... »العيش الكريم والحقوق اإلنسانية
منع أبناءهم وإن كانوا من حملة الشهادات العليا والكفاءات من العمل  تملك الشقق خارجها، كما ي2001

  .في كثير من المهن
غير أن ما ورد ليس وحده ما يقصم ظهر فلسطينيي مخيمات لبنان، بل يمكن إضافته الى التعاطي 

 عن ملف أمني بامتياز، بغض النظر«الرسمي اللبناني مع ملف المخيمات منذ انتهاء الحرب األهلية كـ 
النواحي اإلنسانية التي نصت عليها شرعة األمم المتحدة لجهة حقوق اإلنسان، إضافة الى تخويف 
اللبنانيين عموماً من توطين الفلسطينيين ما يؤدي حتماً الى تغيير المعادالت الديموغرافية في لبنان في 

، »قهم في العودة الى ديارهمشكل عضوي يؤثر في التوازنات السياسية القائمة ويمنع على الفلسطينيين ح
  .بحسب رئيس لجنة اإلدارة والعدل النيابية روبير غانم

وبعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وتخصيصها في البيان الوزاري بنداً للتأكيد على رفض التوطين، 
الحديث وعلى ضرورة إعطاء الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين، خرج الى الواجهة وفي شكل ملحوظ 

كما لحظت أحاديث السياسيين المخاوف من تحولها تدريجاً بفعل . عن األوضاع المزرية لهذه المخيمات
بطالة شبانها وانتشار السالح داخلها وخارجها الى بؤر لإلرهاب تهدد على حد سواء لبنان والقضية 

تويين االقتصادي وظهرت في موازاة ذلك طروحات عن فرص استفادة لبنان على المس. الفلسطينية
  .والسياسي واالجتماعي من تحسين أوضاع المخيمات وناسها عبر فتح سوق العمل أمامهم

  حقوق صحية ومدنية
وصار يحق . وقبل أسابيع، خطا الفلسطينيون خطوة على طريق تحصيل جزء من حقوقهم المدنية

ية، من خدمات صحية كثيرة ووزارة الصحة اللبنان» أونروا«لمرضاهم أن يستفيدوا بموجب اتفاق بين 
التقدم األخير أعطى الفلسطينيين بارقة أمل، ولم يتكلف لبنان فلساً . في عدد أكبر من المستشفيات اللبنانية

  . واحداً
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بمبادرة من رئيسه النائب وليد جنبالط مؤتمراً في بيروت » الحزب التقدمي االشتراكي«وقبل أيام عقد 
وبدا الفتاً في المؤتمر حجم االهتمام اللبناني . »الجئين الفلسطينيينالحقوق المدنية ل«للمطالبة بـ 

إذ ضاقت القاعة الكبيرة بالحاضرين، وأضيفت مقاعد كثيرة لمن استمروا . والفلسطيني بالموضوع
حق «و » أوضاع المخيمات المزرية«على مدى نحو سبع ساعات، تهافت الكالم عن . بالتوافد والنقاش
» مذهبة«غير أن الخالفات الداخلية اللبنانية لم تغب كلياً، فبرز كالم عن . »ة ال ذل فيهاالفلسطينيين بحيا

» الجبهات«القضية ومعالجتها، وعن ربط معالجتها بالسالح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها وعن 
 وخرج المؤتمر .والتيارات الفلسطينية المسلحة التابعة مباشرة لدول مجاورة وإقليمية، وتأتمر بأوامرها

بتوصيات عن الدفع في اتجاه تغيير القوانين الخاصة بحق الفلسطيني بالتملك والعمل وحق اللبنانية 
لكن، اإليجابية التي حملتها . المتزوجة بفلسطيني من منح جنسيتها اللبنانية ألطفالها المولودين في لبنان

في شكل ضبابي ومبهم وغير مقيد بمهلة زمنية التوصيات، بقيت مرهونة بلجنة متابعة اتفق على تشكيلها 
وهنا تجد المخاوف أرضاً خصبة لتنمو، إذ أنه في الكثير من المرات التي حاول اللبنانيون أن . محددة

  .يعالجوا قضية على هذا القدر من األهمية، اكتفي بتوصيات مشرقة وبراقة
واجهة للتغطية على التجاهل اللبناني والعربي أما إذا جرى تجاهل سوء النية القائلة إن المؤتمر ليس إال 

والدولي والتقصير الفلسطيني في تحمل مسؤولية تحسين أوضاع مئات آالف الالجئين، فإن أفكاراً أطلقت 
خالل المؤتمر، تستحق التوقف عندها، واعتمادها نافذة يمكن اعتمادها إلعطاء الالجئين الفلسطينيين 

  .بعضاً من حقوقهم
 المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، والذي 2001 /296ن الرقم أوال القانو

ال يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان ألي شخص ال يحمل جنسية صادرة عن «ينص على أنه 
و ، ه»دولة معترف بها أو ألي شخص إذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين

حلول تؤمن المصلحتين معاً، وذلك من خالل أن «بحسب النائب روبير غانم أمر يمكن حله باعتماد 
مساعدتها على تشييد أبنية يعطى الفلسطينيون حق » أونروا«تطلب الدولة من المجتمع الدولي، ال سيما 

ى استصدار قانون يسمح استثمارها ما داموا في لبنان، وتبقى ملكيتها للدولة اللبنانية، أو أن يصار ال
أما إذا عجزت الدولة عن تشييد . لالجئين الفلسطينيين بالتملك لفترة ثالثين سنة قابلة للتجديد سنة فسنة

األبنية السكنية لهم، فيمكن إعطاء الشركات الخاصة العقارية حوافز ضريبية لتشجيعها على البناء في 
  . »لكيات خاصةهذه المخيمات عندما تكون العقارات عائدة الى م

المشكلة الثانية التي تحكم على فلسطينيي لبنان بالبطالة، وتدفع شباناً كثيرين منهم الى االنضواء في 
 الى حين صدور 1964عصابات خارجة عن القانون طمعاً بالعمل والمال، هي قوانين العمل منذ عام 

هذه المشكلة أيضاً . للبنانيين فقط والمتعلقة بالمهن الواجب حصرها با2008 عام 94/1القرار الرقم 
هذا القرار عدد معظم المهن واألعمال في مادته األولى واستثنى «عرضها غانم في مطالعته، ورأى أن 

من الحصر الالجئين الفلسطينيين المولودين على األراضي اللبنانية والمسجلين في شكل رسمي في 
  . »سجالت وزارة الداخلية

ة المهمة تسمح لهذه الفئة من الالجئين بالعمل في لبنان في شكل طبيعي ومن دون هذه الخطو«واعتبر أن 
أي قيود أو شروط أخرى، وهي بالتالي تساوي بين اللبناني والالجئ الفلسطيني المولود في لبنان 

  . »والمسجل رسمياً
ينيين تحديداً من قوانين األحوال الشخصية التي ترعى مسألة األجانب والالجئين الفلسط«وتناول غانم 

دون عقبات تذكر مع حق التقاضي أمام المحاكم الشرعية المختصة وحق الوراثة، إال إذا كانت شريعة 
موضوع التعليم الذي أخذ االهتمام الالزم من الدولة «، إضافة الى »األجنبي ال تمنع توارث اللبنانيين

أمر يقتضي متابعته وتطويره نظراً الى أهمية اللبنانية التي أنشأت المدارس لالجئين الفلسطينيين، وهو 
وحمل األمم المتحدة ومن . »العلم والتربية في تطوير المجتمع الفلسطيني وجعله قابالً للمنافسة في محيطه
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ضمنها وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين مسؤولية عدم النهوض بالالجئين ومعالجة المشكالت اإلنسانية 
أن تعزز قدرة الفلسطينيين على العمل » أونروا«كان األجدى بـ «ى أنه ورأ. التي اعترضت حياتهم

  .»واإلنتاج بدل إغاثتهم وتقديم المساعدات االجتماعية لهم
وزير العمل بطرس حرب انطلق في نقاشه من البند الحادي عشر في البيان الوزاري عن مواصلة 

للفلسطينيين المقيمين في لبنان، ليؤكد أن الحكومة العمل على توفير الحقوق اإلنسانية واالجتماعية 
إخواننا الفلسطينيين شعب تعرض للظلم واالضطهاد ويجب دعمه في حدود تمكينه من الحياة الكريمة «

والعمل وكسب لقمة عيشه بكرامة من دون إذالل، من جهة، وعدم االنزالق نحو إسقاط حقهم في العودة 
أمن الفلسطينيين «غير أن حرب ربط بين التزام لبنان . »يةوبالتالي توطينهم في لبنان، من جهة ثان

ممارسة «، وبين تمسكه بـ »الالجئين على أرضه وحماية مخيماتهم والسعي الى تخفيف حال البؤس فيها
، في »سيادته على كل أراضيه وتطبيق القوانين على كل المقيمين عليها، لبنانيين كانوا أم غير لبنانيين

تفادياً «فأوضح حرب أنه .  الفلسطيني الذي يثير أصالً مخاوف جهات كثيرة في لبنانإشارة الى السالح
لتكرار مآسي الماضي األليمة، احتل موضوع السالح الفلسطيني أولوية كبيرة في ملف العالقات اللبنانية 

وتسليم السالح  الفلسطينية، بحيث أكد اتفاق الطائف وجوب حل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، -
الى الدولة اللبنانية، من دون تمييز بين السالح خارج المخيمات أو داخلها، وتطبيق القانون اللبناني على 
جميع األراضي اللبنانية، كما أقرت طاولة الحوار الوطني سحب أي سالح خارج المخيمات الفلسطينية 

 الوضع الشاذ، والعمل بالتعاون مع سورية وخصوصاً عند الحدود اللبنانية السورية، ووجوب إنهاء هذا
  . » دير العشاير وينطا، لحل مشكلة وجود السالح فيها-في منطقة قوسايا والسلطان يعقوب وحلوة
  ال مقايضة بين السالح والحقوق المدنية

نرافق الحديث عن إعطاء الفلسطينيين حقوقاً مدنية، كما العادة مع تخوف من ربطه بملف السالح 
غير أن وزير اإلعالم طارق متري أكد أن الحكومة اللبنانية ليست . يني داخل المخيمات وخارجهاالفلسط

موقف حاسم حيال شبح التوطين الذي يلوح به إلبقاء «ودعا الى . في صدد المقايضة بين األمرين
فلسطينيون الالجئين من دون حقوق ويستخدم في حقيقة األمر لتبرير سياسات يدفع ثمنها اللبنانيون وال

بؤس المخيمات الذي يزيد من تمسك الفلسطينيين بحق «و » السالح ضد التوطين«تحت شعارين غريبين 
  . »العودة

 فلسطينية تسمح -قاعدة توافق لبنانية«أما رئيس لجنة حقوق اإلنسان النيابية ميشال موسى، فدعا الى 
ماد المرونة في تفسير األنظمة القائمة، بتوفير الحد األدنى من مقومات العيش الكريم لالجئين، واعت

واستحداث التشريعات المالئمة إليجاد حلول للمشكالت المتراكمة، بالتعاون مع األمم المتحدة ووكاالتها 
  .»المتخصصة

الى مقاربة موضوعية لسبل العمل المشترك «ورقة عمل دعا فيها » تيار المستقبل«والى السياسيين، قدم 
يين، إليجاد ظروف أكثر إنسانية لوجودهم الموقت في لبنان، وهو ما يتطلب نظرة مع األخوة الفلسطين

  .»عمالنية تخرج الموضوع من التجاذبات
  توصيات المؤتمر

رفع «. التوصيات التي خرج بها مؤتمر الحقوق المدنية قاربت الحلم بالنسبة الى فلسطينيي المخيمات
نسانية وفصلها عن مسألة التوطين وإخراجها من دائرة مسألة الحقوق المدنية إلى مستوى القضية اإل

اعتبار المشكلة من أولويات «و » التعامل معها كواحدة من المسائل الوطنية«و » التجاذبات السياسية
» أونروا«تفعيل مؤسسات الدولة وأجهزتها بالتعاون مع وكالة «و » الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي

إقامة مشاريع تتناول البنى التحتية في المخيمات وتأمين الخدمات الحياتية ودعوتها للشروع بوضع و
اكتساب  (296السعي لتعديل الفقرة الثانية من المادة األولى من القانون «و » الضرورية لرفع المعاناة

 أو -وبحيث يمكن الفلسطيني، المولود على األراضي اللبنانية ) غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
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المسجل في سجالت وزارة الداخلية اللبنانية، من تملك شقة سكنية على األراضي اللبنانية مع تمكنه من 
 من قانون العمل بحيث يعفى 59السعي لتعديل المادة «و » تسجيل الحقوق العينية العقارية المتعلقة إرثاً

 المسجلون في سجالت وزارة الداخلية  أو-األجراء الفلسطينيون المولودون على األراضي اللبنانية و
  . »اللبنانية من شَرطي المعاملة بالمثل وإجازة العمل لحين تحقيق العودة إلى ديارهم

عدم استثناء المرأة اللبنانية المتزوجة من فلسطيني من حق إعطاء الجنسية «كما تناولت التوصيات 
وفوض . »البارد ضمن إطار زمني محددمعالجة قضية نهر «و » ألوالدها بما يتناسب والحق العام

استكمال االتصاالت لتشكيل لجنة متابعة لبنانية وتحديد إطار تنسيقي » التقدمي االشتراكي«المؤتمر قيادة 
مع الكتل إلعداد مشاريع التعديالت على القوانين ومن ثم طرحها على المجلس النيابي وفقاً لآلليات 

  . الدستورية ليصار إلى إقرارها
ا ساعة الصفر لبدء عمل هذه اللجنة، فلم يأت المؤتمر على ذكرها، وتبقى رهناً بقدرة الفلسطينيين أم

  .المشاركين في المؤتمر على الضغط رسمياً وإعالمياً الطالق عجلة العمل
  في أصل المشكلة

جوزف أبو خليل متابعاً كلمات » حزب الكتائب«في الصف األمامي للحضور كان يجلس ممثل 
كان حتى األمس الحزب األكثر عداء للفلسطينيين، إذ تواجه الطرفان بالسالح » الكتائب«. حدثينالمت

غير أن أخطاء األمس، تجاوزها الطرفان بلقاء مصالحة عقد قبل سنوات . والدم لسنوات من حرب لبنان
  .تبادال خالله االعتذارات واالعتراف بالخطأ» الكتائب«قليلة في مقر 
ال أحد من اللبنانيين ضد «ل كلمة في المؤتمر، لكنه بعد أيام من إصدار التوصيات أكد أن لم يلق أبو خلي

النهوض بأحوال الفلسطينيين في المخيمات، ألن الحياة هناك مزرية جداً وال يمكن للبنان أن يسمح ببقائها 
  . »على هذه الحال

أصالً فيه مناطق يماثل البؤس فيها بؤس لبنان «ير أن أبو خليل ال يحمل لبنان وحده عبء المعالجة، فـ 
، والمجتمع الدولي هو المسؤول أصالً عما حل بالفلسطينيين وعليه أن يتحمل مسؤوليته الى »المخيمات

  .»جانب العرب، ألن لبنان ال قدرة له على تحملها وحده
لكن السؤال «ليل، المشكلة ليست في اإلقرار بالحقوق المدنية كما حاول المؤتمر أن يقول، بحسب أبو خ

السؤال بنظرنا .  عاماً، وقد يمتد لستين عاماً أخرى60المطروح هو عن اللجوء الفلسطيني الذي بدأ قبل 
ونرى أنه مهما تم . مغلق على نفسه» غيتو«كل مخيم هو «واعتبر أن . »الى متى سيستمر هذا اللجوء؟

يربي » الغيتو«و .  مغلقة على نفسهاتحسين أوضاع الفلسطينيين في المخيمات، لكنها باقية جزراً
وإذا أفسح . أن يبقوا جيوباً مستقلة عن محيطها. وهذا ليس حالً... الموجودين فيه على الشعور بالعزلة

  . »لهم المجال في االندماج في المحيط، يقولون إن هذا توطين
هي أصالً لتشغيل » نرواأو«، الفتاً الى أن »القضية عربية دولية أكبر من لبنان«ورأى أبو خليل أن 

إنسانياً نحن ال يمكننا أن نسكت على حزام البؤس هذا، وأمنياً «الفلسطينيين وليس فقط إلغاثتهم، فـ 
العتبارات . بصرف النظر عن النية واألصل، فإن المسجون المقيد بهذه الطريقة سيأتي يوم وينفجر به

لكنه . »قوتة منتشرة على األراضي اللبنانية كافةأمنية يجب أن نعطيهم حقوقـهما، ألنها تبقى قنابل مو
وهو أمر لم يكن ممكناً قبل سنوات، »  فلسطينياً-األمر يقتضي حواراً لبنانياً «شدد في المقابل، على أن 

. خالل الوصاية السورية لم يكونوا يريدون أن يحكي لبنان مع منظمة التحرير«ألنه بحسب أبو خليل 
على السلطة اللبنانية أن تطرح القضية .  فلسطينية-ر هناك لجنة لبنانية اآلن تحصل مفاوضات، وصا

  .»يجب أن تُعطى أمواالً لتقوم بكل واجباتها» اونروا«و . على العرب وعلى المجتمع الدولي
  25/1/2010الحياة، 
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  ال لحق العودة: مفاوضات سياسية .85
  يوسي بن اهرون

 المفاوضات مع الفلسطينيين تحملنا الى االستنتاج بان التجربة الكبيرة التي جمعناها حتى االن في
الموضوع غير القابل . الموضوع االصعب بين كل المواضيع االخرى ليس الحدود، وال حتى القدس

هذا هو السبب الحقيقي لالستنتاج ". حق العودة" هو بالذات الالجئون وما يسمى – وسيبقى هكذا –للجسر 
ا المفاوضات مع الفلسطينيين، وليس بالذات فقط في اوساط اليمين، الذي توصل اليه بعض ممن خاضو

  .  كدولة اليهود"إسرائيل"ـوهو انه ال أمل في االتفاق على انهاء تام للنزاع واعتراف فلسطيني ب
على هذه الخلفية يعمل سالم فياض، رئيس وزراء السلطة، على توجيه النية األوروبية لالعتراف بدولة 

وهكذا يكون بوسع الطرف الفلسطيني خلق حقيقة قائمة من دون اعطاء . 1967دود العام فلسطينية في ح
وذلك عندما يبقى في يده اداة مريحة لتشديد الضغط على .  ومن دون وضع حد للنزاع"إسرائيل"ـمقابل ل

بيق ويمكن أن نرى في هذه المبادرة مرحلة اخرى في تط.  بعد ذلك، في شكل مشكلة الالجئين"إسرائيل"
  .1974ف في العام .ت.التي ولدت في اجتماع المجلس الوطني لـ م" نظرية المراحل"

عندما قررت االدارة األميركية في نهاية العام . جدير في هذه النقطة ان نذكر بضع حقائق من الماضي
ف، نشأ جدال عسير من خالل تبادل الرسائل، بين الرئيس بوش االب .ت. اجراء مفاوضات مع م1988

  .وبين رئيس الوزراء اسحق شامير
ف ليست .ت.في تلك الرسائل، التي عملت على صياغتها شرح شامير بان معارضتنا لالتصال بـ م

محصورة بكونها منظمة ارهاب مجرمة، أو منظمة ارهاب يمكنها أن تغير طريقها، وأن تجري تحويال 
ف ال تنتمي .ت.طني، فنحن نعتقد أن ملمسارها السياسي وان تتطلع الى االعتراف بها كحركة تحرير و

حق "إلى هذا الصنف ألن قيادتها، التي كانت تستقر في حينه في تونس، تمثل في واقع األمر جوهر 
ف ليست .ت.وعليه فان م.  كدولة لليهود"إسرائيل"للفلسطينيين، والذي ليس سوى وسيلة لتصفية " العودة

  .سرائيلحركة تحرر وطني بل منظمة للتقدم في تصفية ا
واصل شامير وأوضح بانه اذا كان هناك احتمال، حتى وان كان قليال للغاية،  التفاق وتسوية مع الجهة 
الفلسطينية، فانه يمكنه أن يتحقق فقط مع السكان الحاليين في مناطق يهودا والسامرة وغزة، وليس مع 

 "إسرائيل"في المصالح بين يوجد تداخل ". حق العودة"اولئك الذين يمثلون باجسادهم وبسياستهم 
ف والساعين الى .ت.اما مع م. والفلسطينيين في المناطق، وهو تداخل يسمح بالوصول الى اتفاق

  . فال يوجد لقاء في المصالح" حق العودة"االعتراف بـ 
وعليه فقد قبال بموقفنا بان . الرئيس بوش ووزير خارجيته جيم بيكر، فهما شروحات شامير واحترماها

ف لن تشارك في مؤتمر مدريد، والتمثيل الفلسطيني سيكون فقط من اوساط سكان يهودا والسامرة .ت.م
  . ف ام لمنظمات ارهابية اخرى.ت.وال يهم اذا كانوا محبين كبيرين لـ م. وقطاع غزة

بالضبط بسبب ذلك ال يوجد تزييف أكبر للحقائق ولسياسة اسحق شامير : وبالمناسبة، مالحظة تاريخية
المبادرون . الدعاء بان مؤتمر مدريد شق الطريق التفاق اوسلو ومن هنا الى المفاوضات الحاليةمن ا

من خالل " حق العودة"الوسلو ركبوا بالمجان على ظهر مدريد وحرفوه الى المسار المضاد لتحقيق 
ية دائمة هكذا بالضبط صفوا الفرصة لتسو. ف بجيشهم  وعائالتهم الى بالد إسرائيل.ت.ادخال زعماء م
  .  سنة18هذا الدرس نحن نتعلمه اليوم، بالطريق الصعب، بتأخير . مع الفلسطينيين

  إسرائيل اليومعن 
  25/1/2010الغد، االردن، 
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  العالقات على صفيح شتاء ساخن : "إسرائيل"و األردن .86
  حسين الرواشدة

العربي االسرائيلي ، واعترف في توقعاتها ازاء حل الصراع » بالغت«اكتشف الرئيس اوباما بان ادارته 
عن تحقيق اي تقدم في وقف االستيطان » قد زاغت«ممثله الخاص للشرق االوسط » عيون«بان 

  .االسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
 وصلت الى العواصم العربية المعنية بالقضية الفلسطينية ، والحراكات - على ما يبدو -رسالة اوباما 

» االنسحاب«ية التي شهدناها في االسابيع الماضية بين هذه العواصم تؤكد ان السياسية والدبلوماس
ولّد مزيجا من االحراج والضغط على الجانب العربي الذي » المفاوضات«االمريكي من التدخل في ملف 

  .لم تجد من يصغي اليها في تل ابيب» تنازالت«ذهب بعيدا في رهاناته على واشنطن، وقدم ما يلزم من 
اكثر استفزازا، وتمادت في » مواقف« من الضغط االمريكي، وبدأت باعتماد "اسرائيل"ن، تحررت اآل

تجريح االطراف العربية التي تربطها معها معاهدات او عالقات، ووجد الفلسطينيون انفسهم امام 
بر عسير يفرض عليهم ضرورة التحول في ادارة الصراع، مضمونا وادوات، فيما اصبح الخ» امتحان«

 وفق - بعد ان تبين بان خيار استئناف المفاوضات ، بحروب جديدة"اسرائيل"االكثر اثارة هو تلويح 
  . قد وصل الى طريق مسدود-الرؤية التي حملها ميتشيل او الشروط التي اشهرتها تل ابيب 

اللهجة «االستفزازات االسرائيلية المتكررة لالردن، وتصاعد » لغز«في هذا االطار، يمكن ان نفهم 
العدائية التي يروج لها االعالم هناك ضد بلدنا، ويمكن ان نفهم الردود التي صدرت مؤخرا لتحذير 

بالنار، والبرودة التي انتهت اليها العالقات االردنية االسرائيلية، لكن هل تكفي » اللعب« من "اسرائيل"
ها ومواقفها التي اثارت استياء االردنيين هذه الردود لدفع تل ابيب الى اعادة حساباتها، او مراجعة سياسات

االسرائيلي، وحماية بلدنا » العبث«الرسميين، وهل نحتاج الى مواقف اكثر حزما وصرامة لوقف هذا 
قواعد ولعبة التفاوض، وما » تغيير«مما يجري التحضير له، سواء على صعيد الدفع االسرائيلي نحو 

» نفاد«الفلسطينيين الى مرحلة » قطار«عيد وصول يفرضه ذلك من استحقاقات مغشوشة او على ص
  .الصبر وما يترتب على ذلك من قيام انتفاضة ثالثة ال يعرف احد ما ستنتهي اليه من مآالت

العربية للسالم، من فوق » المبادرة« على سحب - ايضا -في غياب موقف عربي موحد ، وقادر 
 على القبول بالشروط "اسرائيل"لتزاماتها، وارغام الطاولة، وممارسة دور افضل العادة واشنطن الى ا

الفلسطينية، يتعذر على االردن ان يذهب بعيدا في مواجهة الصلف االسرائيلي، هذا مفهوم بالطبع، لكن 
من االوراق والخيارات التي يبدو انها اصبحت مطروحة على » رصيدا«من المؤكد ان لدى االردن 

 مضى، واذا ما افترضنا ان المزاج الرسمي االردني تجاه السياسي اكثر من اي وقت» المطبخ«
اكثر جرأة ووضوحا » تحوالت« االن اصبح متماهيا مع المزاج الشعبي فان بوسعنا ان ننتظر "اسرائيل"

 بالعودة عن "اسرائيل"لهذه االوراق والخيارات في الزام » استخداما«في المواقف الرسمية، واكثر 
  .االعتذار عنها ايضااستفزازاتها، ان لم نقل 

الممكنة او الردود المفترضة، ولكنني اعتقد ان خطر المواقف » الخيارات«ال اريد الدخول في تفاصيل 
تهديد االمن «والتكتيك الى منطقة » التحرش«االستفزازية التي تكررت من تل ابيب يتجاوز منطقة 

  .ابدا.. وهو ما ال يمكن السكوت عليه» الوطني
  25/1/2010الدستور، 

  
  !..مجرد كالم في كـالم .87

  أنطوان شلحت
ال بد من القول إنه حتى المحللين السياسيين اإلسرائيليين يرفضون، في معظمهم، الفرضية القائلة إن 
هناك تناقضا صارخًا بين تصريحات رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته، 
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وفي رأي البعض فإن هذا ".  الفلسطينية- العملية السياسية اإلسرائيليةمستقبل"أفيغدور ليبرمان، بشأن 
 في العالم "إسرائيل"التناقض انعكس، في اآلونة األخيرة، في سلسلة من المقامات منها اجتماع لسفراء 

 .عقد مؤخرا في مقر وزارة الخارجية في القدس
، في حين قال ليبرمان "ستئناف المفاوضاتباتت ناضجة ال"ففي هذا االجتماع قال نتنياهو إن الظروف 

إسرائيل لن تتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين في غضون العقدين "أمام السفراء اإلسرائيليين أنفسهم إن 
فإننا لن ننهي ) الشرقية( وتنازلنا عن أجزاء من القدس 1967وحتى لو انسحبنا إلى حدود . المقبلين

 ".الصراع بين الجانبين
ا يقوله المحلل السياسي لصحيفة هآرتس، ألـوف بـن، فإن في مجرد واقع كون نتنياهو هو ووفقًا لم

، لكن مع ذلك فإن الحقيقة األعمق تبقى أن "التناقض"الزعيم اإلسرائيلي األعلى سلطة ما يفسر هذا 
ن رؤساء نتنياهو ال يؤمن باالتفاق مع الفلسطينيين أكثر من ليبرمان، إال أنه يدرك، مثل أسالفه م

 .، كما قال دافيد بن غوريون"قوتها وشرعيتها"، أن مصير الدولة مرهون بـ "إسرائيل"الحكومة في 
 قد وهنت بسبب تعاظم قوة إيران، كما أن شرعيتها تعرضت "إسرائيل"وفي األعوام األخيرة فإن قوة 

توطنات في وبسبب موضوع المس] في غزة[العسكرية " الرصاص المصبوب"للتقويض بسبب عملية 
الضفة الغربية، ولذا فهي بحاجة ماسة إلى المزيد من االعتراف والدعم، وهذا يوجب إرضاء العالم 

بكلمات أخرى . بصورة ال لزوم لها] األغيار[والتقدم تدريجيا في عملية السالم، بدالً من استفزاز الغوييم 
ن يسعفه مجرد ذلك في رمي الكرة إلى فإن نتنياهو مضطر ألن يتظاهر بسعيه إلى االتفاق، متوخيا أ

 .الملعب الفلسطيني والملعب العربي
قد سبق أن الحظ أنه منذ العام ] البروفسور إيلي بوديـه[وكان أحد األساتذة األكاديميين اإلسرائيليين 

انهمكت بالحديث عن السالم أكثر من االنشغال بالتقدم " حكومات باراك وشارون ونتنياهو" فإن 2000
لحقيقي نحوه، مبينًا أن هذا المسلك ينطوي على مزايا عديدة، إذ أنه من الناحية النفسية يمنح القادة ا

 معنية فعالً بالسالم بينما الجانب اآلخر يتحدث "إسرائيل"السياسيين، وربما المواطنين أيضا، شعورا بأن 
 .ا أي أثمـان باهظةعنه فقط، ومن الناحية السياسية فإن هذه المقاربة ال تكلف أصحابه

أن حكومة نتنياهو تعمل على أساس فرضية عامة ] البروفسور زكي شالوم[ورأى أستاذ أكاديمي آخر 
، ولذا فإن عدم التوصل إلى اتفاق يعني تجنب أي "إسرائيل"فحواها أن الزمان ال يعمل في غير مصلحة 

ملية تفكيك للمستوطنات، ومن شأن ذلك انسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية واالمتناع من القيام بأي ع
 .أن يضمن سالمة االئتالف الحكومي ربما حتى آخر يوم من والية الحكومة الحالية القانونية

إزاء هذه التقويمات ليس من المبالغة اعتبار الخطاب، الذي تلجأ وزارة الخارجية اإلسرائيلية إلى التسلح 
 .حكومة اإلسرائيلية، وال يعتبر نقيضا له على اإلطالقبه في هذا الشأن، منسجما مع نهج رئيس ال

أكثر من ذلك، فقد عاد الحديث مؤخرا على أن قادة إسرائيل الحاليين، وعلى رأسهم نتنياهو ووزير 
الدفاع ورئيس حزب العمل، إيهود باراك، وكذلك رئيسة حزب كاديما، تسيبي ليفني، يفتقرون إلى جدول 

بدفع العملية السياسية، علما أن في اإلمكان اعتبار استمرار المراوحة في المكان أعمال محدد فيما يتعلق 
 .وليس هذا وحسب، وإنما يقومون أيضا بتضليل الجمهور اإلسرائيلي العريض. بمثابة جدول أعمال

ا، فمثالً رأى كبير المعلقين في هآرتس، يوئيل ماركوس، أن نتنياهو وباراك، اللذين يراوحان في مكانهم
هما من ناحية المسلك أقرب إلى رئيس الحكومة اإلسرائيلية األسبق إسحاق شامير، لكن ثمة فارق كبير 
هو أن هذا األخير كان يملك جدول أعمال محددا، فحواه أن يترك لخلفائه الدولة نفسها، التي تسلم إدارة 

على جانبي الخط " لكاملةأرض إسرائيل ا"دفتها، أي من دون التنازل حتى عن شبر واحد من مناطق 
 .األخضر

وفي مقابل هذا، لم يتضح حتى اآلن ما إذا كان خطاب نتنياهو في جامعة بار إيالن، الذي تضمن قبوالً 
 .، هو مجرد مناورة، أم أنه كان يقصد ذلك بصورة جادة"حل الدولتين"لـ 
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لدى األميركيين لكن ليس لدى ووفقًا لهذا المعلق، يمكن القول إن هذا الخطاب أثار انطباعا حسنًا 
وفعالً فإن طاقم الوزراء السبعة أقر تجميد . الفلسطينيين، الذين طالبوا أيضا بتجميد البناء في المستوطنات

البناء لمدة عشرة أشهر، وعندما رأى نتنياهو أن حزبه يوشك أن ينتفض عليه جراء هذا القرار فإنه أكد 
ليس تجميدا "، في حين أن الوزير بيني بيغن أعلن أن هذا "رعشرة أشهر فقط، من دون أي يوم آخ"

 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية الستيعاب 3000، وأنه خالل األشهر العشرة المقبلة ستقام "مطلقًا
 .عشرات آالف المستوطنين الجدد

ريف، عوفر وفي معرض إجمال هذه الحالة اإلسرائيلية العامة كشف المعلق السياسي في صحيفة معا
 الحاليين، في الوقت الحالي، عن سر الكالم المتواتر "إسرائيل"شيلح، أنه لدى استمزاج أي من زعماء 

يجب "عن السالم في الظاهر، فإنه سرعان ما يؤكد أن الحديث يدور على تكتيك ال أكثر، وذلك ألنه 
ه يجب الظهور بمظهر جيد أمام ، وأساسا ألن"ال بد من بث بعض األمل"و" صيانة العملية السياسية

 .واشنطن
وال شك في أن هذه الحالة مرشحة ألن تستمر، ولعل ما يدعم هذا التكهن هو، أوالً وقبل أي شيء، انعدام 
أي ضغوط سياسية إسرائيلية داخلية ذات ثقل خاص، وانحسار الضغوط الخارجية من األطراف المؤثرة 

ت مؤخرا ضغوطًا دولية مرتبطة بممارساتها العسكرية صحيح أن هذه األخيرة واجه. على إسرائيل
األممية، وصل بعضها إلى حد األزمة " لجنة غولدستون"خالل الحرب على غزة، في أعقاب تقرير 

الدبلوماسية، كما هي الحال مع تركيا، غير أن هذه الضغوط ال تزال متنائية عن المستوى الذي ربما 
غير مألوفة، مقارنة بالسكة التي سلكتها حتى اآلن ولم ترزح خاللها يضطرها إلى السير في سكة سياسية 

 .تحت وطأة أي التزامات
كما أنَّ . عالوة على ذلك فإن الوضع الفلسطيني الداخلي لم يعد، منذ مدة، عامالً يستدر مثل هذه الضغوط

تجعل المرء يستنتج بأن متابعة ردات الفعل اإلسرائيلية على المستجدات األخيرة في غزة، من شأنها أن 
الخالصة، التي جرى التوصل إليها، هي المزيد من تمسك إسرائيل بسياستها األمنية، التي كانت وال 

 .لفرض القيود على العملية السياسية، المكبلة أصالً بأصفاد ثقيلة" ذريعة منمقة"تزال بمثابة 
  23/1/2010، 48عرب

  
  هل فشل ميتشل بمهمته بالفعل؟ .88

  أبراشإبراهيم /د
مسؤولية " إسرائيل"مهمة ميتشل أو حمَّل الفلسطينيون ) فشل(سواء حمَّلت إسرائيل الفلسطينيين مسؤولية 

، فال نعتقد أن ميتشل فشل في مهمته كما ال نعتقد ان أوباما أكتشف فجاة صعوبة وتعقد مشكلة )الفشل(
ميتشل الخبير في الشرق األوسط لم يأت . الشرق األوسط وبالتالي القول بأنه فشل في الشرق األوسط

وذو التجارب السابقة مع المشكلة ليفشل، وهو ما كان مضطرا للمجيء للمنطقة لعقد لقاءات  لعدة 
ساعات مع مسؤولي المنطقة ليكتشف أن مهمته فاشلة وأن األطراف ما زالت على مواقفها، كان ميتشل 

لم يكن يدرك ان زيارته ستحقق شيئا ما كان يدرك جيدا قبل مجيئه حقيقة مواقف مختلف األطراف ولو 
  .جاء للمنطقة

، فما يسميه البعض "إسرائيل"القول بفشل ميتشل ورئيسه أوباما  فيه تبرئة لهما من جريمة التواطؤ مع 
يصب في ) الفشل(ما دام هذا " إسرائيل"فشل مهمة ميتشل إنما هو نجاح له ولإلدارة االمريكية الحليفة لـ

الذين يتحدثون عن فشل ميتشل واوباما إنما يريدون . ويهيء الظروف لما هو آت" لإسرائي"مصلحة 
إعطاء مبرر الستمرار العالقة مع واشنطن لعدم قدرتهم على قطع العالقة معها ولعدم وجود بديل لديهم 
لنهج المفاوضات والتسوية السلمية، القول بفشل ميتشل يعني أيضا اإليحاء ان الخلل بميتشل وليس 

من جهة أخرى فإن الحكم بالفشل على جولة ميتشل ومأزق إدارة الرئيس أوباما . باإلدارة االمريكية
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على العودة لطاولة المفاوضات وااللتزام باالتفاقات " إسرائيل"تؤسس على تصور بأن النجاح يعني إجبار 
سب ما نريده كفلسطينين ، أي ح67الموقعة والتقدم نحو الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود حزيران 

وعرب، وهذا تقييم خاطئ لألمور ألن ال دولة في العالم وخصوصا الكبرى منها تتحرك في سياستها 
الخارجية بما يتناقض مع مصالحها االستراتيجية، وعدم عقل البعض لهذه المصالح واالستراتيجية أو 

ر احكام خاطئة على السياسة االمريكية تجاهلهم المقصود لهذه المصالح األمريكية هو ما يدفعهم إلصدا
وعليه فإن الفشل هنا هو فشل مراهناتنا ورؤيتنا للسالم . في منطقتنا بما في ذلك الحكم على مهمة ميتشل

. وليس فشل الرؤية األمريكية واإلسرائيلية للسالم، والسذج فقط من يعتقدون أنها رؤية واحدة ومشتركة
لعلنية فوق الطاولة ولم تفشل أو تتوقف مفاوضات مستمرة منذ توقيع أيضا فشلت المفاوضات الرسمية ا

اتفاقات اوسلو إلى اليوم، مفاوضات هدفها الحفاظ على وجود السلطة والحفاظ على شبكة مصالح توطدت 
، ولنا ان نتساءل كيف تفشل مفاوضات "إسرائيل"بين نخب سياسية واقتصادية في السلطة ونظيرتها في 

  .سياسية، وتنجح وتستمر في عملها سلطة انبثقت عنهما؟وعملية تسوية 
عندما جاء أوباما إلى السلطة استبشر كثيرون في العالم العربي خيرا انطالقا مما جاء في حملته 
االنتخابية من وعود باالنسحاب من العراق وسرعة وضع حد للحرب في افغانستان والدفع بعملية السالم 

أعتقد . ليين نحو الحل العادل وفتح صفحة جديدة مع العرب والمسلمين الخبين الفلسطينيين واإلسرائي
هؤالء ان تغير الرئيس يعني تلقائيا تغير االستراتيجية وتجاهلوا أن اوباما يمثل حزب عريق والحزب 
يلتزم باهداف ومصالح امة إمبريالية وعدوانية، وتجاهلوا آلية إتخاذ القرار في واشنطن وطبيعة التحالف 

الستراتيجي بين تل ابيب وواشنطن وضعف الحالة الرسمية الفلسطينية والعربية واإلسالمية لدرجة لم ا
عندما يتراجع أوباما عن وعوده، فهذا يضعنا امام عدة احتماالت أو . تعد معها تهدد مصالح الطرفين

  :تفسيرات
  .العالم على غير ما هو عليه؟جهل وسذاجة الرئيس أوباما بالسياسة الدولية مما جعله يتصور :  االول
أن الرئيس أوباما كان يدرك تعقد وصعوبة قضايا الشرق األوسط وكان صادقا في عزمه على : الثاني

  .الوفاء بوعوده وهو يريد أن يكون مختلفا عن سابقه، ولكنه لم يستطع لتعنت االطراف المعنية بالصراع
دا وملم بقضايا الشرق األوسط ولكن تصوره لملف أن الرئيس أوباما يدرك ويفهم السياسة جي: الثالث

الشرق األوسط لم يكن واضحا وكامال وبالتالي يحتاج لفترة أخرى حتى يلم بها ويكوِن تصورا جديدا 
  .وواضحا وبالتالي يجب منحه مزيدا من الوقت

دية والعسكرية إنه تم التغرير بأوباما بداية من طرف حزبه ومن طرف المركبات الكبرى االقتصا: الرابع
التي تتحكم بالنظام السياسي االمريكي، وتم استغالل لونه واصوله لتحسين صورة الواليات المتحدة وتم 
دفعه لرفع شعارات تستقطب دول وشعوب الشرق األوسط وخصوصا العربية واإلسالمية حتى تستعيد 

ه ولشبكة المصالح األمريكية واشنطن مصداقيتها في المنطقة، وبالتالي خضع أوباما الستراتيجية حزب
  .وتحول ألداة لها

وهو التفسير الذي نرجحه، أن الرئيس أوباما يريد بالفعل تغيير العالقة ما بين واشنطن والعالم : الخامس
العربي واإلسالمي ولكن ليس من خالل تغيير المصالح واالستراتيجيات االمريكية بما في ذلك عالقتها 

ياسات وتصورات العالم العربي واإلسالمي وهو بنهجه اليوم يمارس ضغوطا مع تل أبيب، بل بتغيير س
على الفلسطينيين والعرب ليتفهموا السياسة االمريكية الجديدة ويتكيفوا معها، وزيارات ميتشل المكوكية 

  .للمنطقة تصب في هذا اإلتجاه
 طاولة المفاوضات الستكمال نخلص للقول إن كان ميتشل فشل في إعادة الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى

خطوات تسوية سابقة، فإن هذا الفشل هو المدخل لنجاح تسوية جديدة إلدارة األزمة إن لم يكن حلها كما 
أن ال تتفهم .وتؤيدها في ذلك واشنطن" إسرائيل"تريد واشنطن، تسوية تؤسس على واقع جديد فرضته 
ق والملتزم بالسالم، فهذا معناه استمرار االنحياز وتدعم واشنطن موقف الرئيس الفلسطيني العادل والصاد
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واستغالل صعوبة موقف الرئيس الفلسطيني لفرض هذه التسوية الجديدة  اآلتية ال محالة " إسرائيل"لـ
الن منطقة الشرق األوسط ال تقبل الفراغ وألن واشنطن تريد ان تبقى متفرده في إدارة األزمة إن لم 

  .ل الذي تريد تستطع أو ترغب بحلها بالشك
  2010/ 01/ 24  :غزة

  
  التمنّن المصري الرسمي على الفلسطينيين .89

  عبد الستار قاسم
ال يتوقف مسؤولون مصريون، على رأسهم الرئيس المصري، وبعض اإلعالميـين والمـوالين للنظـام               

أجل السياسي المصري عن التمنن على الفلسطينيين بالتضحيات التي قدمها الشعب المصري العظيم من              
، ودائما يذكّرون الجميع بالحروب التي خاضتها مصر من أجل فلسطين، وبحجـم             نوالفلسطينييفلسطين  

  .الخسائر التي لحقت بمصر جراء ذلك
ويقولون أحيانا إن مصر كانت تضحي والعديد من الدول العربية كانت تتفرج وال تقدم ما يتوجب عليها                 

ير عادة ليبرر المسؤولون المصريون ومن واالهم الـسياسات         ويأتي هذا التذك  . تجاه قضية العرب األولى   
، والتي تمخضت عن اتفاقية كامب ديفد وبناء الجدار الفوالذي علـى            1977التي تتخذها مصر منذ عام      

  .الخطوط االستعمارية بين غزة وسيناء
 تضحيات مماثلة   وكأن هؤالء يريدون زجر األصوات العربية المنتقدة، والقول بأنه ال يجوز لمن لم يقدم             

  .أن يتفوه بعبارات النقد
يا أيهـا الـذين آمنـوا ال        "ويبدو أن هؤالء المسؤولين المصريين لم ينتبهوا إلى قول اهللا سبحانه وتعالى             

إنهم يكثـرون مـن     ." ال يدخل الجنة منان   : "؛ وقول الرسول عليه السالم    "تبطلوا صدقاتكم بالمن واألذى   
لبا على الوعي العربي بقدسية تضحيات شعب مصر، وبكبرياء الـدماء           التمنن إلى درجة أنهم يؤثرون س     

  .المصرية العربية التي نزفت من أجل قضايا عربية متعددة
  ما بين الشعب والنظام

ال أحد ينكر تضحيات الشعب المصري العربي األبي الجسام من أجل األمة العربية وقضاياها المختلفـة،                
ي حمله الشعب المصري على الرغم من اإلمكانات االقتصادية والماديـة           وال يتنكر أحد للعبء الكبير الذ     

المحدودة جدا، وال أحد يقول إن الشعب المصري كان خلف الشعوب العربية، أو تلكأ يوما عـن تحمـل                   
  .مسؤولياته األخالقية والقومية والدينية

باق دائما إلـى رفـع      شعب مصر شعب عظيم، وهو الذي ينجب العظماء في مختلف الميادين، وهو الس            
لقد قدم هذا الشعب تضحيات كبيرة في حروب متعـددة ضـد االسـتعمار              . اللواء وتقديم الغالي والنفيس   

وهو الشعب  . اإلنجليزي، وضد االستعمار الفرنسي، وضد االستعمار الطلياني، وضد االحتالل الصهيوني         
مل دائما على طـرد االسـتعمار مـن         الذي حمل لواء الوحدة العربية، ودافع عن الثروات العربية، وع         

  .مختلف مناطق الوطن العربي
  .لكن أيضا يجب أال ننكر تضحيات شعوب عربية أخرى، واستعداد هذه الشعوب الدائم لتقديم التضحيات

ولهذا النقد ال يتم توجيهه للشعب المصري، وإنما للنظام المصري الذي اسـتخدم التـضحيات لـصناعة                 
عربي، علينا التمييز بين األنظمة والشعوب ألن األنظمة تفرض نفسها فرضـا،            في الوطن ال  . التبريرات

  .وتستعمل مختلف أنواع القمع والتنكيل من أجل تصعير الشعوب وتصغيرها وإبعادها عن قضايا األمة
أي تربية بعض الناس مـن أجـل أن         (األنظمة ال تمثل الشعوب، وهي جميعها تمارس سياسة االستزالم          

. وشراء الذمم، وتستخدم ثروات الشعوب من أجل استمرارها فـي الحكـم           ) افعين عن النظام  يكونوا المد 
ولهذا من المتوقع أن نجد دائما من يدافع عن هذه األنظمة دفاع المستميت، ليس حبا لهـا، وإنمـا حبـا                     

  .للمصالح الذاتية التي يتم جنيها
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  كشف الحساب
طينيين، أقدم له وأمام الشعب المصري وكافة الـشعوب         ما دام النظام المصري يمن باستمرار على الفلس       

العربية كشف حساب حول المحطات الرئيسية في الصراع ضد الصهاينة، وهنا أجد نفسي أمـام البـوح                 
  :بالمستور، وذلك إلجالء األمر

، واسـتولى   1948لقد أبلى الجيش المصري بالء حسنا في القتال ضد الصهاينة عام            : 1948حرب عام   
 من التجمعات السكانية اليهودية، وعلى بعض الطرق الرئيسية في جنوب فلـسطين، وبعـض               على عدد 

  .تقاطع الطرق، ووصل إلى مدينة بيت لحم
من الذي أفشل هذا اإلنجاز؟ هو النظام المصري بقيادة الملك فاروق، والـذي زود الجـيش المـصري                  

ني وال الشعب المصري كانـا سـببا فـي          ال الشعب الفلسطي  . بأسلحة فاسدة أدت إلى هزيمته في النهاية      
  .الهزيمة، وإنما النظام المصري هو الذي زود الجيش بأسلحة تقتل حاملها دون عدوها

 قيام حكومة عمـوم     1/10/1948عقب الحرب، أعلن المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في غزة بتايخ           
لقـد أعلـن    . سة أحمد حلمي عبد الباقي    فلسطين، وتم تشكيل أول وزارة فلسطينية للدولة الفلسطينية برئا        

الفلسطينيون دولتهم، وأقاموا حكومتهم، وهذا ما تغفله مختلف وسـائل اإلعـالم العربيـة والفلـسطينية                
قام النظام المصري باستدعاء الحاج أمين الحسيني إلى القاهرة، وحجزه، ثـم            . ألغراض في نفس يعقوب   

وبهذا قوض النظـام المـصري      . س الوزراء والوزراء  أرسل بقوات مصرية إلى غزة بمهمة اعتقال رئي       
  .الدولة الفلسطينية الوليدة التي لم تدم أسبوعا

 بسبب فلسطين، وإنما بسبب العدوان الثالثي الذي ترتب على تـأميم            1956لم تكن حرب    : 1956حرب  
ههـا  هذا علما أن كل الشعوب العربية وقفت مع مصر في حينه علـى اعتبـار أن مـصر وميا                  . القناة

وأجواءها عربية خالصة، وليس من حق االستعمار البقاء أو االستمالك، ولو كانت الفرص متاحة أمـام                
وقد عاشت تلك الشعوب نشوة النصر      . هذه الشعوب لما توانت عن نجدة مصر بكافة الوسائل واألساليب         
  .ألن القناة قد تأممت، ولم يعد لبريطانيا وفرنسا نصيب من مياهها

المصري وافق على شروط إسرائيلية مقابل االنسحاب اإلسرائيلي من سيناء وهي فتح خلـيج              لكن النظام   
العقبة أمام المالحة اإلسرائيلية والذي هو مياه مصرية وسعودية خالصة، ووقف العمليات الفدائيـة مـن                

 على الجانب   قطاع غزة، وتعديل الحدود الخاصة بالمنطقة المحايدة، والقبول بانتشار قوات األمم المتحدة           
  .المصري من الحدود فقط

طبعا ال أريد أن أحمل األمور أكثر من طاقتها في ذكر هذه الحقائق حيـث أن مـصر كانـت ضـعيفة                      
لكن الحقيقة ال بـد     . عسكريا إلى حد كبير، ولم تكن قادرة على تحمل أعباء الصدام المستمر مع إسرائيل             

  .أن تُقال لكي يحصل الوضوح
 1967ي نظام عربي بمن فيهم نظام الرئيس جمال عبد الناصر مـستعدا عـام               لم يكن أ  : 1967حرب  

كانت تعيش البلدان العربية في تلك الفترة أجواء مزايدات وشتائم وسـباب            . لخوض حرب ضد إسرائيل   
وقـد أدت   . متبادل، وكان كل نظام يحاول إظهار نفسه على أنه المدافع األول عن حقوق شعب فلسطين              

ي النهاية إلى خوض حرب عشوائية ارتجالية رعناء دفع ثمنها الجندي العربي المصري             هذه المزايدات ف  
  .وكانت النتائج وخيمة وما زال العرب جميعا يدفعون ثمنها. والسوري واألردني والفلسطيني

حشدت األنظمة العربية بمن فيها النظام المصري جيوشا لالستعراض وليس للحرب، ودون أن تكون تلك               
وال نستطيع  . دربة أو منظمة أو صاحبة عقيدة قتالية حقيقية تقوم على الوعي ووضوح الهدف            الجيوش م 

القول إن تلك األنظمة العربية قد خاضت حربا دفاعا عن الفلسطينيين أو الستعادة الحقـوق الفلـسطينية،            
وربمـا لـو    وإنما قدمت جيوشها قرابين، عن علم أو غير علم، كجزء من الصراعات العربية الداخلية،               

كانت تعرف تلك األنظمة نوايا إسرائيل الحقيقية الختارت ساحة أخرى للمزايدات فيما بينها غير حـشد                
  .الجيوش على خطوط وقف إطالق النار مع إسرائيل
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النظام المصري، ومعه أنظمة عربية أخرى ورطت كل األمة العربية في تلك الحرب، وما زالت األجيال                
  .باهظالعربية تدفع الثمن ال

 من أجل استعادة فلسطين أو إعادة الفلسطينيين إلى ديارهم، وإنمـا            1973لم تنشب حرب    : 1973حرب  
طبعـا إزالـة    . 1967من أجل إزالة آثار العدوان، أي استعادة األراضي التي فقدتها سوريا ومصر عام              

أن تحريـر األرض    آثار العدوان عبارة عن هدف نبيل، وقد التفت كل األمة العربية حولـه، وال شـك                 
يتطلب التضحيات، لكن من المفروض أن يكون واضحا لدينا أن األنظمة العربية لم تخض الحرب مـن                 
أجل تحرير التراب الفلسطيني، وإنما من أجل تحرير الترابين السوري والمصري، علما أنني كشخص ال               

ى الرغم من ذلك، لم تـنجح       وعل. أميز بين هذا التراب وذاك، وأعتبر كل األرض العربية أرضا مقدسة          
  .الجيوش العربية في تحقيق هدف الحرب

عرضـت  . المهم أن مصر كان من الممكن أن تحصل على ما حصلت عليه في سـيناء بـدون حـرب                  
إسرائيل مرارا على مصر الصلح وإعادة سيناء إلى الحكم المدني المصري، لكن النظام المصري لم يكن                

لكن قبل النظام المصري في النهاية الحكـم الـذاتي          .  على تحرير سيناء   يقبل، وكان يردد دائما أنه يعمل     
فلمـاذا  . المصري في سيناء، وقبل مختلف الترتيبات األمنية التي تجرد مصر من السيادة علـى سـيناء               

خاض النظام الحرب وضحى بشباب مصر إذا كانت المحـصلة هـي القبـول بالـشروط اإلسـرائيلية                  
  المطروحة قبل الحرب؟

 من النتائج التي انتهت إليها مصر أن النظام المصري كان يبحث عن مبررات للسير في طريـق                  واضح
  .االعتراف بإسرائيل والتخلي عن السيادة المصرية على سيناء، وكانت الدماء المصرية هي المطية

جل لم يرحم النظام شعب مصر، ولم يحترم دماء شباب مصر، واستعمل اآلالم واألحزان المصرية من أ               
فهل نستطيع أن نحمل الشعب الفلسطيني أو القضية الفلسطينية مسؤولية الدماء التي            . الصلح مع إسرائيل  

  نزفت، أو سوء تخطيط النظام المصري؟ أو ربما سوء نوايا النظام؟
  غزة

يكفي النظام المصري ما يصنعه اآلن ضد غزة حتى يمحو أي حسنات قد قام بها في السابق، أو صدقات                   
والنظام ال يشارك بقوة في حصار غزة فحسب وإنما يعمـل باسـتمرار علـى           . ها لشعب فلسطين  قد قدم 

  .تشويه صورة الناس في غزة والمسؤولين عن إدارة القطاع
إنـه نظـام يقلـب      . إنه يصور الناس في غزة بأنهم معتدون آثمون ينتهكون سيادة مصر ويهددون أمنها            

  .يناء أو صاحب قرارالحقائق تماما، وكأنه صاحب سيادة على س
النظام المصري اآلن ينفذ ما يمليه عليه اإلسرائيليون واألميركيون، ويغطي ذلك باتهـام سـكان غـزة،                 

هـل مـن    . ويحاول جاهدا من خالل هذه التغطية إثارة الكراهية والبغضاء بين الفلسطينيين والمصريين           
 التي يقيمها األميركيـون فـي سـيناء         عاقل يظن أن أهل غزة يجتازون كل العوائق العسكرية واألمنية         

  ويحتلون السويس أو اإلسماعيلية؟
  الفلسطينيون يدفعون الثمن

هناك لبنانيون يتحدثون بصوت عال قائلين إن لبنان يتحمل أعباء القضية الفلسطينية، وهنـاك أردنيـون                
عـض أصـوات    وقد بدأنا نسمع أصواتا عراقية تعلو بـذات االتجـاه، وحتـى ب            . يتحدثون بذات اللهجة  

  .المعارضة اإليرانية آخذة باالرتفاع
ال يوجد فلسطيني ينكر للشعوب تضحياتها، لكن األحـزان واآلالم التـي لحقـت بالـشعوب لـم يكـن                    

إسرائيل ومن أقامها هم السبب الحقيقي في معاناة الفلسطينيين وكـل الـشعوب             . الفلسطينيون السبب فيها  
وال الدعم الغربي إلقامة إسرائيل ودعمها، ولوال تآمر أنظمة عربية          لوال إسرائيل، ول  . العربية واإلسالمية 

  .أقامها االستعمار وحماها ومولها لما عانى أحد في المنطقة من شيء اسمه القضية الفلسطينية
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أنظمة عربية عديدة شريكة في دعم إسرائيل، ولوال إصرار هذه األنظمة على التجزئة العربية، لما وصل               
الفلسطيني اآلن مالحق في أغلب الدول العربية، وهو متهم من قبل أغلب            . مثل هذا التمنن  حال األمة إلى    

األنظمة العربية، وأجهزة المخابرات تحتفظ بملفات حول أغلب الفلسطينيين بتهمة الوقـوف مـع الحـق                
  .الفلسطيني أو مع المقاومة

أما اإلسرائيلي فمحترم فـي     . مالحقةاألنظمة العربية هي عنوان الفشل، والشعب الفلسطيني هو عنوان ال         
  .دول عربية عدة، وال تحتفظ المخابرات العربية بملفات للجرائم التي ارتكبها ضد العرب

  الخلل في الوضع العربي
الوضع العربـي بقيـادة     . ما يتمنن به المسؤولون المصريون على الفلسطينيين يعبر عن خلل عربي عام           

تردي والتدهور والتخلف على مختلف المستويات، والتنابز بمـا قدمـه           هذه األنظمة العربية يعاني من ال     
  .الواحد لآلخر عبارة عن انعكاس لمستوى أخالقي منهار يأخذ معه ما تبقى لهذه األمة من ماء وجه

ال يصل نظام عربي إلى مثل هذا التمنن إال وقد وصل معه حال األمة إلى مستويات سحيقة من التـدني                    
  .كل واالضمحاللالذاتي، ومن التآ

ولهذا أمام مفكري هذه األمة ومثقفيها ومقاوميها أن ينهضوا ويعملوا معا من أجل تغييـر دوران عجلـة                  
المسؤولية تقع اآلن على الناس وليس على مسؤوليهم ألن المسؤولين يثبتون كل يـوم خيبـتهم                . التاريخ

  . من العار والهزائموفشلهم، بل وتآمرهم مع أعداء األمة نحو ما يجلب لألمة المزيد
وأمام الشعوب العربية أن تقف معا في مواجهة هذا التمزق الذي ال يأتي عليهـا إال بـالويالت، وأمـام                    
الشعب الفلسطيني أن يثق بأمته العربية واإلسالمية، وأن يعي أن وهنها طارئ ال بد أن ينكفئ يوما أمام                  

  .عنفوانها
 24/1/2010نت، .الجزيرة

  
  :كاريكاتير .90

  

  
  23/1/2010الدستور،   


