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***  

  
  عباس يدرس أفكاراً طرحها ميتشل لتهيئة االجواء الستئناف المفاوضات مع االسرائيليين .1

اكد مسؤول فلسطيني ان المبعوث األميركي لعملية السالم جورج ميتشل عرض :  أ ف ب-رام اهللا 
ئيلي بنيامين خالل زيارته األخيرة للمنطقة مبادرة جديدة على الرئيس عباس ورئيس الحكومة اإلسرا

  .نتانياهو ترمي الى تهيئة األجواء من اجل استئناف المفاوضات
مبادرة جديدة تهدف الى تهيئة األجواء من اجل "ان ميتشل طرح " فرانس برس"وقال المسؤول لوكالة 
الخاضعة ) أ(ان توقف اسرائيل اقتحاماتها الى مناطق "، وتتضمن خمس نقاط هي "استئناف المفاوضات

الى ) ب( األمنية الفلسطينية الكاملة بحسب اتفاقات اوسلو، وأن يتم تحويل اجزاء من مناطق للسيطرة
، وأن يتم اطالق دفعات من )ج(، وأن يسمح للسلطة الفلسطينية وأمنها بالدخول الى مناطق )أ(مناطق 

ت السيطرة تقع تح" ب"، علماً ان المناطق التي تسمى "األسرى الفلسطينيين من السجون اإلسرائيلية
  .فتخضع للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة" ج"المدنية الفلسطينية واألمنية اإلسرائيلية، اما المناطق 

تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها اسرائيل الى السلطة "كما تنص مبادرة ميتشل على 
غذائية ومواد البناء الى قطاع الفلسطينية في شكل متنظم وكل شهر، وأن تسهل اسرائيل ادخال المواد ال

  ".غزة
بلقاء عباس من اجل بحث "وبحسب المسؤول الفلسطيني، فإن رد نتانياهو على هذه المبادرة كان المطالبة 

وأكد المسؤول ان عباس رفض هذا األمر، وطالب ". هذه القضايا ليتم تتويج اللقاء بإعالن التوصل اليها
". التزامات على اسرائيل، وسنعتبرها بوادر حسن نية"الً ألنها بأن تنفذ اسرائيل مقترحات ميتشل أو

وجوب اعالن نتنياهو الوقف التام لالستيطان في عموم األراضي "وأضاف ان عباس شدد على 
ان ميتشل اقترح ان تبدأ "وتابع ". الفلسطينية وتحديداً في القدس ووجود مرجعيات واضحة للمفاوضات

اوضات بين الجانبين عبر الوسيط األميركي، ويكون هدف هذه اتصاالت غير مباشرة وليس مف
  ".االتصاالت بحث تنفيذ هذه القضايا الخمس وقضيتي وقف االستيطان ومرجعيات المفاوضات

) أ(وقف االقتحامات للمدن ومناطق "بدوره، علّق كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بأن 
لسطينية والمؤسسات الفلسطينية في القدس وإدخال المواد الغذائية وإعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الف

تعتبر مطالب فلسطينية، وهي تندرج " والمواد الضرورية الى قطاع غزة وتنفيذ إعادة االنتشار الثالثة
  ". خريطة الطريق"ضمن االلتزامات المتوجب على إسرائيل تنفيذها كما تنص 

لم يطلب استئناف المفاوضات في مقابل تنفيذ هذه االلتزامات "ان ميتشل " فرانس برس"وأكد لوكالة 
ال : "وأضاف". الواجبة على إسرائيل، بل قال إن كل هذه المسائل يتم بحثها في المحادثات بين الطرفين

يزال من المبكر الحديث عن استئناف المفاوضات ألن ممارسات إسرائيل، خصوصاً مواصلة االستيطان، 
 في استئناف مفاوضات حقيقية وجادة يكون وقف االستيطان في شكل كامل خصوصاً ال تدل على جديتهم
  ".في القدس مقدمة لها

وقال مسؤول فلسطيني أمس أن الرئيس عباس يعكف على درس اقتراح ميتشل الستئناف المحادثات مع 
دثات وفيما تحدثت مصادر فلسطينية عن محا. إسرائيل على مستوى منخفض، أي على مستوى وزاري

في " بالقضايا األساسية"مع إسرائيل على مستوى وزاري أو دون ذلك لبحث تضييق الخالفات المتعلقة 
مفاوضات السالم المعلقة، قالت مصادر سياسية اسرائيلية انها ليست على دراية بقضايا ثانوية محددة 

  .مثل السجناء ستبحث في هذا االجتماع
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خفض المستوى مع اإلسرائيليين يتناول قضايا تتعلق بالحياة عقد اجتماع من: "وقال مسؤول فلسطيني
وأضاف ان عباس الذي يواجه ضغطاً ". اليومية للفلسطينيين لن يكون بديالً عن المفاوضات السياسية

سعياً الى "أميركياً للعودة الى محادثات السالم، سيناقش أفكار ميتشل مع القادة العرب خالل األيام المقبلة 
  ". لموقف الفلسطينييندعم العرب

  26/1/2010الحياة، 
  

  ويشتكي لإلردن  من الضغط المصري"انقاذه"عباس طلب من السعودية ":  العربيالقدس" .2
يقاوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضغطا مصريا شرسا يـستهدف اجبـاره             :بسام البدارين  -عمان  

دة التي تقترحها واشنطن مرحليا والقاضـية       على قبول استئناف المفاوضات مع االسرائيليين، وفقا لالجن       
بتنازل عباس عن شرط تجميد االستيطان قبل العودة لطاولة المفاوضات، االمر الذي يرفـضه الـرئيس                

  .الفلسطيني
وفي هذا السياق علم بان عباس الذي تعرض لتهديد مباشر بتجاهله تماما من قبل القيادة المصرية، لجـأ                  

عبد اهللا بن عبد العزيز اوال والعاهل االردني الملك عبـد اهللا الثـاني ثانيـا                الى العاهل السعودي الملك     
  .لمساعدته في تخفيف واحتواء الضغط المصري العنيف عليه وانقاذه من المضايقات المصرية

واشتكى عباس على هامش وقوفه في عمان قبل يومين للقاء المبعوث االمريكي ميتشل من انه ال يستطيع                 
را لما يطلبه المصريون واالمريكيون بخصوص العودة للمفاوضات بدون شـروط وبـدون             االستجابة فو 

  .توفير غطاء عربي وغطاء فلسطيني ايضا
وكانت تقارير متعددة قد اشارت الى ان الرئيس المصري حسني مبارك هدد الفلـسطينيين بـان مـصر        

  .س عباس لمطالبها ويتعاون معهاسترفع يدها تماما عن الموضوع الفلسطيني برمته اذا لم يستجب الرئي
وبعد مطالبته القصر الملكي السعودي بالتدخل اليجاد مخرج له بسبب ضغط مبارك عليه اشتكى عبـاس                
في عمان من االرباك الشديد الذي يتعرض له جراء المأزق الحالي، مطالبا بوقفة اكثر جذرية مع سلطته                 

ا بدال من تصور مصري امريكي يقضي بان يـصبح          تنتهي على االقل ولو بقرار يجمد االستيطان مؤقت       
  .وقف او تجميد االستيطان بندا على الطاولة خالل المفاوضات

وابلغ عباس الجانب االردني بأن خياراته التكتيكية والزمنية بخصوص االفالت من الضغط المصري تنفد              
 االزمة الحالية مـع الـرئيس       مع االيام، معبرا عن قناعته بان الجهة الوحيدة التي تستطيع مساعدته في           

  .مبارك هي السعودية فقط فيما يمكن ان تلعب عمان دورا معززا خصوصا مع االدارة االمريكية
ونقلت شخصيات رسمية اردنية عن عباس خشيته من استمرار لغة التهديد المصرية وشعوره باالرتبـاك       

ة المزاج والعـصبية والعبـارات      النه ال يفهم بصورة شاملة مبررات الضغط المصري، مشتكيا من حد          
  .الحادة التي يسمعها مسؤولو السلطة ومبعوثوها من نظرائهم المصريين

  26/1/2010القدس العربي، 
  

  يقرر تنظيم مؤتمر دولي لألسرى في غزة و"عام األسرى"هنية يعلن العام الحالي  .3
المحررين بتنظيم مـؤتمر    وزارة شؤون األسرى و   ، كلف رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية     : غزة

  .دولي لألسرى يعقد على أرض غزة، وأعلن العام الحالي عاماً لألسرى
إيمانا بهذه القضية العادلة وإنصافا لهؤالء المعتقلـين        : "وقال هنية خالل حفل تكريم لوزارة األسرى أمس       

 عاما  2010ام  أعلن ع ، وتكريما لهم وتركيزا على ضرورة إطالق سراحهم كحق سياسي إنساني قانوني          
بما يتطلب من عمل سياسي وإعالمي      ، ودعا كل جهات االختصاص إلى العمل وفق هذا القرار        ". األسرى

  .وقانوني وإنساني
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وأكد أن القائمين على وزارة األسرى يحملون األمانة والعزيمة الوطنية ويضحون مـن أجـل قـضيتنا                 
  . سرائيليالوطنية الفلسطينية والمسيرة القتالية ضد االحتالل اإل

، متعهدا  "إن األسرى غابوا بأجسادهم ولكنهم حاضرون ألنهم فضلوا السجن على القبول بالذل           : " وأضاف
حتى لو خرجت حماس من الحكومة ستبقى تعمل وتجاهد من أجل تلـك القـضية               "بالوفاء لتلك القضية،    

  ".المصيرية
 أنه يتطلع إلى وحدة وطنية على أرض        وتطرق رئيس الوزراء خالل اللقاء إلى قضية المصالحة، مؤكداً         

ولكن يجب أال تكون على حساب األطر والهياكل التي بنيت وتأسست خـالل الثالثـة أعـوام                 "فلسطين  
  ". السابقة

  26/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

   بعد ساعات من اعتقالهم طاقم مكتب نواب حماس في رام اهللايفرج عنأمن السلطة  .4
جهزة السلطة في الضفة، الليلة قبل الماضية عن طاقم مكتب نواب كتلة أفرجت أ:  وكاالت-رام اهللا 

البرلمانية ومرافقي رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك بعد ساعات من اعتقالهم عقب انتهاء " حماس"
وقال أحد المعتقلين الستة من مكتب النواب الصحافي خلدون مظلوم، إن األجهزة . مؤتمر صحافي لدويك

وأشار إلى . بعد أن جرى اعتقالهم إثر اعتراض سيارة أمين سر المجلس محمود الرمحيأفرجت عنهم 
أن التحقيق معهم دار حول مسؤولية الطاقم عن تنظيم مؤتمر صحافي للدويك وهيئة رئاسة مكتب 

  . المجلس التشريعي في مقر مكتب النواب
  26/1/2010الخليج، 

  
   وقف االستيطانإسرائيل قبل التزامها"ال لقاء مع : األحمد .5

عـدم عقـد أي لقـاء       "أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عـزام األحمـد           : نادية سعد الدين  -عمان
، موضـحاً بـأن هـذا       " إسرائيلي قبل االلتزام بوقف االستيطان وتحديد مرجعية المفاوضات        -فلسطيني
  .مؤخراً" تم تبليغه للمبعوث األميركي للشرق األوسط جورج ميتشل"الموقف 

ـ  و قبل توجهه أمس من عمان في جولة أوروبية يرافق خاللها رئيس السلطة الوطنية             " الغد"قال األحمد ل
ال يوجد ترتيب لعقد لقاء فلسطيني مع أي مسؤول إسرائيلي خالل جولة الرئيس عباس              "محمود عباس إنه    

  .، وتستغرق ستة أيام تقريباً"التي تشمل موسكو ولندن وبرلين
عباس أبلغ ميتشل خالل اللقاء الذي عقد أول من أمس في عمان بأنه لن يكون هناك                الرئيس  "وأضاف إن   

  ".أي لقاء مع الجانب اإلسرائيلي قبل أن يتم وقف االستيطان وتحديد المرجعية قبل التفاوض
ميتشل لم يطرح أية أفكار جديدة، غير أنه من المتوقع أن تـستمر اإلدارة األميركيـة فـي                  "وأضاف إن   
  ".حياء عملية السالمجهودها ال

المملكة العربية السعودية لم تطرح أية مبادرة أو أفكار، وإنما أكدت،           "وحول موضوع المصالحة، قال إن      
خالل لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز بالرئيس عباس مؤخراً، بأنهـا تـدعم                  

عليها، وأن الضرورة تستدعي انهاء االنقسام وتحقيق       الورقة والرعاية المصرية وتحيّي فتح على التوقيع        
  ".الوحدة الوطنية

الرئيس عباس ينتظر من الجانب السوري تحديد موعد لزيارته إلى دمـشق بعـدما              "وأوضح األحمد بأن    
لن يتم عقد لقاء بين عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد            "، مؤكداً بأنه    "وجهت الدعوة إليه  

  ".عد التوقيع على الورقة، حيث أن هذه اللقاءات تضع العراقيل أمام المصالحةمشعل إال ب
  26/1/2010الغد، االردن، 
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   مجموعة زين لإلتصاالتورؤساء بحضور يلتقي السفير الكويتي في عمانعباس  .6
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان بين فلسطين ودولة الكويت تاريخـا            :  نيفين عبد الهادي   -عمان  

واضاف في تصريح صحفي خـالل مأدبـة افطـار          . طويال مشتركا من العالقة الطيبة والمودة والمحبة      
اقامها في مقر اقامته في عمان امس على شرف سفير دولة الكويت لدى االردن الشيخ فيـصل الحمـود                   

 ، مـضيفا     الكويتية المشتركة  -المالك الصباح ، انه بحث مع الشيخ فيصل عددا من القضايا الفلسطينية             
  ".خاصة وان لدينا تاريخا طويال من العالقة والمودة والمحبة بين الشعبين الشقيقين"

واعرب الرئيس عباس خالل اللقاء الذي حضره الرئيس التنفيذي لمجموعة زين الدكتور سـعد البـراك                
لعالقـات  والرئيس التنفيذي لزين االردن الدكتور عبدالمالك الجابر عن امنياته بـان يتواصـل زخـم ا               

  .المشتركة وان تزدهر هذه العالقات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين
وفي الشان الفلسطيني اكد الرئيس عباس حرص القيادة الفلسطينية على تحقيق المصالحة الوطنية وقـال               

وفيمـا يتعلـق   ". لذلك وقعنا الوثيقة المصرية ونحن االن ننتظر ان توقع عليها حماس للبـدء بتطبيقهـا          "
الى االن لم نصل الى طريق مفتوح الن المطلب االساسي لـدينا هـو ان               "بالمفاوضات مع اسرائيل قال     

، مشيرا الى ان اسرائيل ما زالت مـصممة         " تتوقف اسرائيل عن االستيطان حتى نذهب الى المفاوضات       
  . على مواصلة االستيطان

  25/1/2010الدستور، األردن، 
  

  ي مواجهة اإلجراءات اإلسرائيليةفياض يدعم المقاومة الشعبية ف .7
أكد رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور سالم فياض دعمه السياسي لناشطي :  محمد يونس-رام اهللا 

واستضاف . المقاومة الشعبية السلمية، في وجه اإلجراءات اإلسرائيلية التي طاولت العشرات منهم أخيراً
جان الشعبية لمواجهة االستيطان والجدار وناشطيها، في مكتبه مساء أول من أمس عدداً من قادة الل

  .وحضهم على مواصلة نشاطهم
تنظيف "وطالب فياض الناشطين بمساندة الحكومة في حملتها الرامية الى مقاطعة بضائع المستوطنات و

ر وتعهد مواصلة تنفيذ مشاريع حيوية في المناطق التي يستهدفها الجدا". السوق الفلسطينية منها تماماً
جزءاً من الحملة "واعتبر حملة االعتقاالت المتصاعدة ضد ناشطي الدفاع عن األرض . واالستيطان

اإلسرائيلية لتقويض دور لجان مناهضة الجدار واالستيطان ومكانتها وما تحظى به من تأييد دولي 
  ".متعاظم

  26/1/2010الحياة، 
  

  رير غولدستونالسلطة الفلسطينية تشكل لجنة لتنفيذ التزاماتها في تق .8
 أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس مرسوماً يشكل بموجبه لجنة خاصة : أ ف ب-رام اهللا 

عن الحرب " تقرير غولدستون"لتنفيذ التوصيات المتصلة باالنتهاكات المنسوبة إلى السلطة الفلسطينية في 
  .اإلسرائيلية على غزة

ونص المرسوم على أن مهمة اللجنة تتمثل . كاديميونوتكونت اللجنة من خمسة أعضاء، منهم قضاة وأ
القيام بالمهام والمسؤوليات المطلوبة منها بالتحقيق وفقاً لتقرير غولدستون، وتعمل وفق الجداول "في 

  ".الزمنية التي نص عليها التقرير
  26/1/2010الحياة، 
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  خريشة يدعو الفلسطينيين للخروج إلى الشوارع ضد االنقسام .9
حذر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، من مخاطر وصول العالقة بين  : رام اهللا

، داعياً الجمهور "الطالق البائن بينونة كبرى"الضفة وغزة بسبب استمرار االنقسام الداخلي الى مرحلة 
  .الفلسطيني للخروج الى الشوارع والتظاهر من اجل الضغط إلنهاء االنقسام

، أن توفر اإلرادة الفلسطينية الجدية إلنهاء االنقسام كفيلة بحماية الموقف الفلسطيني "يجالخل"وأكد لـ
ومجابهة األجندة الداخلية التي تستخدمها األطراف المشاركة في االنقسام كشماعة لتبرير استمراره، 

برلمانية جديدة مطالباً الرئيس محمود عباس بالدعوة لعقد جلسة جديدة للمجلس التشريعي وافتتاح دورة 
ليأخذ المجلس التشريعي دوره في إنهاء االنقسام وبحث آليات مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية 

واعتبر عدم إجراء االنتخابات في موعدها يوماً حزيناً ونكسة جديدة .وتحديدا في القدس المحتلة
  .للديمقراطية الفلسطينية

  26/1/2010الخليج، 
  

  في الضفة" دوراً أمنياً فاعالً"على االردن  ية تنفي علمها بعرض نتنياهوالسلطة الفلسطين .10
قال مدير المكتب اإلعالمي الحكومي في السلطة الفلسطينية في رام اهللا غسان الخطيب، تعقيبا               - رام اهللا 

على زيارتين سريتين لألردن قام بها مستشار نتنياهو ونقل رسالة مفادها أن األخيرة ترغـب فـي دور                  
وأكد الخطيب في    .أردني فعال في الضفة، أن مثل هذا الطرح غير مقبول وال نعلم ما صحته من عدمه               

هذه المواقف لن تساهم في دفع األمور إلى األمام والخروج مـن المـأزق،              "تصريحات إذاعية أمس، أن     
  .67"وإنهاء االحتالل من اجل إقامة دولة فلسطينية في حدود 

خرى مثل الذي يشاع أو غيره لن تصب في دفع األمور إلـى األمـام وجميـع                 إن أي خيارات أ   : "وتابع
  ".األطراف العربية يرون أن الحل يتم على أساس المبادرة العربية التي تدعو إلنهاء االحتالل

االميركية كشفت ان مستشار رئيس الوزراء االسرائيلي لشؤون االمـن القـومي            " الحرة"وكانت فضائية   
الردن سراً مرتين خالل الشهر الجاري حيث التقى عـدداً مـن كبـار المـسؤولين                عوزي أراد، زار ا   

  .االردنيين، وفي مقدمهم وزير الخارجية ناصر جودة ورئيس الديوان الملكي
وقالت مصادر اسرائيلية أن رئيس الوزراء االسرائيلي حمل أراد رسالة الى الملك االردني عبداهللا الثاني               

ئناف مفاوضات السالم بين اسرائيل والفلسطينيين على الفور، كمـا انـه مـستعد              مفادها انه معني باست   
كما أكدت الرسالة استعداد اسرائيل لمـنح        .لمناقشة القضايا الجوهرية بما فيها القدس والحدود والالجئون       

  .االردن دورا امنيا فعاال في الضفة الغربية
  26/1/2010المستقبل، 

  
  بات إلى حين التوافق على موعدها رئاسي بتأجيل االنتخامرسوم .11

قالت مصادر برلمانية إن الرئيس محمود عباس وقع مرسوما رئاسيا يبطل فيه مفعـول               :حسام عزالدين 
  .المرسوم الرئاسي الذي اصدره في تشرين االول الماضي، ودعا فيه الى انتخابات تشريعية ورئاسية

الكتل البرلمانية التقاهم الخمـيس الماضـي، ان        وقالت هذه المصادر ان الرئيس عباس اكد لممثلين عن          
المرسوم جاهز لالعالن عنه قريبا، ويعلن فيه تأجيل االنتخابات الى حين التوافق على انتخابات تشريعية               

وسيعزز عدم اجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها صـالحيات الـرئيس             .ورئاسية قائمة 
وتوقع نواب من فصائل يسارية وديمقراطيـة ان تـشهد           . القوانين عباس في اصدار قرارات تأخذ صفة     

المرحلة المقبلة حراكا نحو الضغط باتجاه اجراء االنتخابات كمطلب شعبي واالبتعاد عـن االشـكاليات               
  .القائمة بين حركتي فتح وحماس

 26/1/2010األيام، فلسطين، 
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  العودة للمفاوضات مع االستيطان خطيئة: البرغوثي .12

دعا أمين المبادرة الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي، أمس، قيادة منظمة التحرير الفلسطينية  :رام اهللا
باعتبار ان التعامل مع هذا الطرح يوفر " اسرائيل"إلى رفض التعامل مع مقترحات تبادل األراضي مع 

مية التمسك بإنهاء لكي تواصل انتهاكاتها وضم الكتل االستيطانية، مشددا على أه" إسرائيل"ذريعة ل
  .االحتالل

أي عودة للمفاوضات قبل وقف االستيطان ستمثل خطيئة "وقال خالل مؤتمر صحافي في رام اهللا 
مزدوجة ألنها تكرار ألخطاء الماضي المتمثلة باالستمرار بالمفاوضات وتوقيع اتفاق اوسلو من دون 

  ". ألف500ألف إلى  200تجميد االستيطان ما أدى إلى زيادة عدد المستوطنين من 
وقال البرغوثي إن خير رد على نتنياهو هو موقف صريح من المنظمة يرفض مبدأ تبادل األراضي 

  ".من كل شبر من األراضي المحتلة" إسرائيل"واإلصرار على انسحاب 
وأشار إلى فشل المبعوث األمريكي ميتشل في مهمته في ظل تراجع الموقف األمريكي، مؤكداً أن 

جاري على المستوى الدولي ليس هدفه الوصول إلى سالم عادل وحل للقضية الفلسطينية، إنما الضغط ال
  .من أجل ما يسمى بعملية السالم التي أصبحت بديال للسالم عبر إعادتنا إلى دائرة مغلقة ال تنتهي

  26/1/2010الخليج، 
  

  القدومي يعتزم زيارة غزة .13
عضو اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية          قالت مصادر مقربة من     :  محمد النجار  - عمان

فاروق القدومي إنه يعتزم زيارة قطاع غزة       ) فتح(والقيادي البارز في حركة التحرير الوطني الفلسطيني        
  .في الفترة القريبة المقبلة

  وأوضح مصدر مقرب من القدومي الموجود حاليا في العاصمة األردنية عمان للجزيرة نت أن القيـادي               
، إضافة  )حماس(الفلسطيني بدأ اتصاالته مع قيادات فلسطينية في قطاع غزة ومن بينها قيادات في حركة               

وأكد المصدر أن الهـدف مـن زيـارة    . التصاالت مع السلطات المصرية لدخول القطاع من معبر رفح      
  .القدومي هو دفع مساعي المصالحة الفلسطينية

  26/1/2010نت، .الجزيرة 
  

 مستمر في أداء عمله لحين انتخاب مجلس جديد " يعيالتشر: "حماس .14
 المجلس التشريعي مستمر في عمله أن زهري الناطق باسم الحركة أبوقال سامي  :اشرف الهور -غزة 

 المشكلة أن إلى، الفتا "األساسيلحين انتخاب مجلس تشريعي جديد، وان واليته مستمرة بحكم القانون "
 موضوع إثارة أن زهري أبوواعتبر  . انتهت قبل عامينأنهالذي اعتبر تكمن في والية الرئيس عباس، ا

  ."التغطية على انتهاء والية رئيس السلطة"والية التشريعي تأتي لـ
 توفرت الظروف التي تضمن إذا" االنتخابات، وقال إجراء تكون حماس متخوفة من أن زهري أبوونفى 

  ."قون من الفوزالنزاهة وتكافؤ الفرص في االنتخابات فنحن واث
26/1/2010القدس العربي،   

  
  االحتالل لن يقدم على حرب بمستوى الحرب السابقة ألنه فشل في تحقيق أهدافه: أبو زهري .15

إن التصعيد اإلسـرائيلي األخيـر   "قال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس :  أحمد فياض  - غزة
محاولة تفجير األوضاع على الساحة الفلـسطينية،       الملحوظ يأتي في سياق استمرار العدوان على شعبنا و        

  ".في محاولة إلجبار حركة حماس للخضوع للشروط اإلسرائيلية
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 أن قوات االحتالل لن تقدم على شن حرب شاملة بمستوى الحرب السابقة، ألنهـا               "نت.لجزيرةا"ـوأكد ل 
حمـاس مـستعدة لكـل    فشلت أثناء عدوانها األخير في تحقيق أي من أهدافها، وشدد علـى أن حركـة      

  .االحتماالت وأن المقاومة تشكل خيارا إستراتيجيا لها
أوضح أبو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية أن االحتالل الصهيوني يعمل على قلـب               من جهته   

حاله الهدوء السائدة ودحرجة الموقف نحو تصعيد خطير الستدراج المقاومة والنيل منها وإيقـاع أكبـر                
 في صفوفها، وأكد أن تلك التهديدات والتسريبات تشبه إلى حد كبير تلك التي جاءت قبيل الحرب                 الخسائر

  .على القطاع العام الماضي
ننظر بجدية ألي تهديد إسرائيلي ونتوقع أسوأ االحتماالت، لذلك         "وعن استعدادات المقاومة قال أبو مجاهد       

  ".الميدانية لمواجهة أي عدوان محتملتتخذ فصائل المقاومة جميع االستعدادات العسكرية و
وكشف أبو مجاهد للجزيرة نت أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من تطوير أدواتها وأسلحتها وتكتيكاتها في               

  .كل المجاالت التي تساعدها على صد أي عدوان قادم
25/1/2010نت، .الجزيرة  

  
 إلى طرف على حساب آخر على مصر أن تحتضن القضية الفلسطينية وأال تنحاز :البردويل .16

أن " السبيل" صالح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس في حوار خاص مع .دأكد : غزة
حماس ال تتعدى وال تتهجم على أحد، ولم تفكر يوماً في أن تٌُقيم النظام المصري وتضعه في الميزان، أو 

ون العربية، وال ترغب في أن يكون حماس ال تتدخل في الشؤ" :أن تشن عليه حرباً إعالمية، مضيفا
 ".هناك تدخل عربي في شؤونها بشكل سلبي

نرى في مصر الدولة الكبرى، التي من المفترض أن تحتضن القضية الفلسطينية وأطرافها، وأال " :وقال
 ".تنحاز إلى طرف على حساب طرف آخر، وتهاجمه وتكيل له التهم، وتُشكك فيه

مصر هي عمق عربي وإسالمي أصيل ..  إستراتيجية من زوايا متعددةعالقتنا مع مصر عالقة" :وأكد
وغزة .. كما أنها عمق جغرافي طبيعي ال يمكن االنفكاك عنه بالنسبة لغزة وفلسطين.. للشعب الفلسطيني

هناك منغصات؛  إال أن ".ومصر مرتبطتان بعالقات اجتماعية عميقة تحول دون االنفكاك بين الطرفين
عليك احتواؤها  :ي الرؤى والمواقف السياسية ولكن مع هذه االختالفات نقول لمصرنظراً الختالف ف

ووضعها في دائرة االختالف الصحي وليس االختالف العدائي، ال ينبغي وال يجوز أن تحرق كل 
 ".الجسور والسفن تحت مظلة الخالفات

26/1/2010السبيل، األردن،   
 

 دون أحالم التميميحماس لن توافق على صفقة شاليط ب: الرشق .17
كشف عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس  :اهللا  محمد عبد- القاهرة

  .  جلعاد شاليطياإلسرائيلعن تفاصيل تنشر ألول مره حول األسباب التي عطلت إبرام صفقة الجندي 
قاومة الفلسطينية إال أن هناك بعض وقال الرشق إن االحتالل اإلسرائيلي قدم عرضا قريبا من مطالب الم

األسماء والمطالب التي تسعى حماس إلنجازها لم توافق عليها إسرائيل وهو ما أدى إلى أن تطلب حماس 
من الوسيط األلماني نقل هذه المطالب إلى إسرائيل، لكن حماس فوجئت بتراجع إسرائيل عن التزاماتها 

رفض اإلفراج عمن أسماهم الرشق بأمراء المقاومة خاصة من السابقة، وتشددت الحكومة اإلسرائيلية في 
 التي تنتمي لحماس األردنية األسيرةكتائب القسام، إال أن المفاجأة أن إسرائيل رفضت إطالق سراح 

  أحالم التميمي من السجن، وهو ما دفع حركة حماس إلى تقديم مقترح جديد يقوم على إطالق سراح 
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ل حماس عن إطالق أسيرين من ذوي المحكوميات العالية والمؤبدات المكررة أحالم التميمي مقابل تناز
 . لكن االحتالل اإلسرائيلي عاد ورفض اإلفراج عن أحالم

26/1/2010الشرق، قطر،   
  

  أي عالقة بها يتولى حاليا المسؤولية عن الدائرة السياسية والقدومي ليس له عباس: شعث .18
نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العالقـات          كشف الدكتور    : وليد عوض  - رام اهللا 

 إدارةاالثنين بأن القيادة الفلسطينية باتت على قناعـة بـأن           " القدس العربي " في حوار مع     الخارجية فيها 
 بقيادة ديك تـشيني نائـب       األمريكيين باراك اوباما رضخت لضغوط لوبي المحافظين        األمريكيالرئيس  
 مقابل سماح ذلـك اللـوبي فـي         إسرائيلابق جورج بوش، وترفض الضغط على        الس األمريكيالرئيس  

  . الداخلياألمريكي السماح الوباما بتحقيق برنامجه على الصعيد األمريكيينمجلسي النواب والشيوخ 
 جورج ميتشل لم يحمل في زيارته لرام اهللا الجمعة الماضـي اي             األمريكي شعث بأن المبعوث     وأوضح

من % 10 السلطة ونقل    إلى" ألف" بنقل بعض المناطق الفلسطينية المصنفة       إسرائيليد  جديد سوى استعدا  
 مقابـل عـودة الفلـسطينيين       األسـرى  سراح العديد من     إلطالق إضافة" ب" مناطق   إلى "سي"المناطق  

  .للمفاوضات
ـ  أكدوعلى الصعيد الداخلي     اليـا   بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتـولى ح        "القدس العربي " شعث ل

 عالقـة   أيالمسؤولية عن الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وان فاروق القدومي لم يعد لـه               
  .بتلك الدائرة

26/1/2010القدس العربي،   
  

   ا في الضفة من أنصاره12حماس تتهم أجهزة أمن السلطة باعتقال  .19
جناح الضفة (التابعة للسلطة الفلسطينية قالت حركة المقاومة اإلسالمية حماس إن أجهزة األمن : رام اهللا
؛ ففي محافظة رام )25/1 (االثنينوبحسب بيان للحركة . الضفة من أنصارها في 12اختطفت ) الغربية

،  عزيز دويك والنواب اإلسالميين في رام اهللا.داهللا اعتقلت األجهزة األمنية ستة من الموظفين في مكتبي 
   .، وآخر في طولكرم أسرى محررين أشخاص منهم أربعةخمسةوفي محافظة نابلس تم اعتقال 

  25/1/2010قدس برس، 
 

  االحتالل يلغي العفو عن تسعة مطلوبين من فتح ويطلب من السلطة اعتقالهم .20
أبلغت األجهزة األمنية اإلسرائيلية السلطة الفلسطينية عن تراجعها عن قرار العفو عن تسعة : الناصرة

" الشاباك"اإلسرائيلية إن جهاز المخابرات العامة " هآرتس"لت صحيفة وقا". فتح"مطلوبين من حركة 
لم يلتزموا " شهداء األقصى"والجيش أبلغوا السلطة الفلسطينية بأن المطلوبين التسعة وهم تابعين لكتائب 

  . باتفاق العفو عن المطلوبين، وعليه فإنه يجب إخضاعهم لمراقبة األجهزة األمنية الفلسطينية
لصحيفة أنه في أعقاب ذلك قامت أجهزة األمن الفلسطينية باعتقال الناشطين التسعة، وهم وأضافت ا

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم األجهزة . يمكثون حاليا في سجن احترازي بمعتقل جنيد بنابلس
تل األمنية الفلسطينية عدنان الضميري، قوله إنه بعد اغتيال ثالثة من عناصر فتح، الذين اتهموا بق

  .الحاخام، أعلنت إسرائيل أن المطلوبين فتح التسعة في دائرة الشك، ولذلك تم سجنهم بهدف حمايتهم
  25/1/2010قدس برس، 
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   فصائل تبحث في غزة آليات تحقيق المصالحةأربعة .21
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، إن  :)وكاالت (-غزة 
ي حماس والجهاد اإلسالمي والجبهتين الشعبية والديمقراطية عقدت اجتماعاً األحد في غزة ناقشت حركت

وأشار إلى أن االجتماع ناقش أيضاً تهديدات االحتالل . خالله عدداً من القضايا، أبرزها ملف المصالحة
لسطيني موحد جرى التأكيد على ضرورة التوافق على موقف ف ":بشن عدوان جديد على غزة، قائالً

  ". لمواجهة أي عدوان
وقال بيان عن الفصائل المجتمعة إن االجتماع تدارس الشأن الفلسطيني العام وتطرق المجتمعون إلى 

وأكد الجميع رفض العودة للمفاوضات في  .مخاطر الهجمة األمريكية والصهيونية على الشعب الفلسطيني
  .كما أكدوا على التمسك بخيار المقاومة. ظل الضغوطات واإلمالءات الصهيونية واألمريكية

  26/1/2010الخليج، 
  

  االنتخابات البلدية في الضفة خالل مايو المقبل: مسؤولون في فتح .22
قال مسؤولون إن حركة فتح وبالتشاور مـع المنظمـات          ): وكاالت( – الرؤوف أرناؤوط  عبد – رام اهللا 

ينية تعكف حاليا على التحضير النتخابات بلديـة        الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسط      
  .ومجالس بلدية في الضفة الغربية تدريجيا خالل مايو المقبل في محاولة لسحب البساط من حماس

ذكر مسؤولون فلسطينيون أن المجلس المركزي الفلسطيني سينعقد في مارس المقبل لبحـث مـا إذا                كما  
ي الثامن والعشرين من يونيو المقبـل كمـا حددتـه الورقـة             كان ممكنا تحديد موعد لالنتخابات ربما ف      

 .المصرية للمصالحة التي ترفض حماس التوقيع عليها
26/1/2010الوطن، السعودية،   

  
  عالقات الحركة مع مجاهدي خلق إستراتيجية : فتح .23

مجاهدي  " إقليم الجنوب، إن عالقتها مع حركة–" فتح"قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني : رام اهللا
نضالهم العادل ضد تطرف "تقف إلى جانبهم في " فتح"، وإن "إستراتيجية"اإليرانية المعارضة " خلق

بحسب تعبير بيان صدر عن " وإرهاب نظام الماللي اإليراني الذي سفك دماء اإليرانيين والفلسطينيين
  ). 5/1(اإلثنين " قدس برس"، وتلقته "فتح"

كد وبصوت عال، دعمنا وتأييدنا لمجاهدي خلق ولزعيم المقاومة اإليرانية أننا نعلن ونؤ"وأضاف البيان 
ومضى  ".مسعود رجوي ولرئيسة الجمهورية اإليرانية المنتخبة من المقاومة اإليرانية الحرة مريم رجوي

حول " فتح"التي تدعي صلتها بحركة " المشبوهة"البيان يقول، إن ما تناقلته بعض المواقع اإللكترونية 
عار عن الصحة تماما وإن إعالم حركة فتح واإلعالم العربي "قف التعامل مع مجاهدي خلق و"

النظام "وطالب البيان  .أخوة النهج والمصير في إيران" مجاهدي خلق"واإلسالمي الحر سيبقى نصيرا لـ 
  ".انالمتغطرس في إيران أن يقدم االعتذار على ما بدر منه تجاه حركة فتح وسفير فلسطين في طهر

25/1/2010قدس برس،   
  

    رأس حربة للمقاومة في الدفاع عن الشعب الفلسطينيحماس: الرقب .24
إن حمـاس   " :في خان يونس حماد الرقـب       الناطق باسم حركة حماس     قال :رضوان أبو جاموس   -غزة  

تقف رأس حربة للمقاومة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته اإلسالمية، وإن الصبر والـصمود               
الذي سطرته خالل العدوان اإلسرائيلي عليها لم يذهب هدراً، وإنما تكلل بالنصر والتمكين والعزة لهـذا                

   ".الشعب
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إن الشعب الفلسطيني يعزز من وسائله القتالية بعد كل مرحلة، فمن الحجـارة إلـى التفجيـرات                 " :وتابع
  ".كرامةوالعمليات االستشهادية إلى األسلحة الثقيلة وهذه نعمة من اهللا و

26/1/2010صحيفة فلسطين،   
  

  احتجاجاً على الجدار الفوالذي "البداوي"فصائل فلسطينية تعتصم في : لبنان .25
 في مخيم "الونرواا"ـ اعتصاما أمام مكتب المدير العام ل اللبنانينفذت الفصائل الفلسطينية في الشمال

   . البداوي، احتجاجا على بناء الجدار الفوالذي المصري
من يدعي " األحزابعضو القيادة القطرية في حزب البعث العربي االشتراكي جالل عون باسم ودعا 

 يدعم نضاالتهم من أجل استعادة حقوقهم الوطنية، وان يعمل من أجل إقرار أنالغيرة على الفلسطينيين 
امة أبو عدنان وطالب مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة الع ."حقوقهم السياسية واالجتماعية

 . "الشعب المصري للتحرك وأخذ دوره في نصرة القضية الفلسطينية"عودة 
26/1/2010السفير،   

  
  الجزيرةقناة دحالن يوقف مقاضاته  .26

أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحالن، أمس، عن وقف دعوى القذف والتشهير  :رام اهللا
حكمة العدل العليا في لندن، مؤكداً في بيان وزعه في وسائل التي كان رفعها ضد قناة الجزيرة أمام م

اإلعالم، أن وقف رفع الدعوى، جاء عقب مساع حميدة قامت بها شخصيات عربية بارزة صديقة 
  .لدحالن، وانه جرى إبالغ المحكمة بقرار الطرفين 

اء القضية التي رفعها  انه الى، في إشارة"لقد أصبحت القضية خلفنا"وحسب البيان نقل عن دحالن قوله 
على قناة الجزيرة العام الماضي بعد استضافة القناة للناشط الفلسطيني إبراهيم حمامي وتوجيهه ادعاءات 

  .لدحالن باستخدام المال للفوز في انتخابات المجلس التشريعي السابق، وهو ما نفاه دحالن بشدة
26/1/2010الخليج،   

  
   عاداة السامية  تتهم تقرير غولدستون بم"إسرائيل" .27

 يولي ادلشتاين أمس تقرير القاضـي ريتـشارد         اإلسرائيلي اإلعالماتهم وزير   :  ا ف ب   -القدس المحتلة   
وقال ادلشتاين على موقع يديعوت احرونوت علـى        ". بمعاداة السامية "غولدستون حول الحرب على غزة      

را ايضا الى نـشر مقـال الـصيف         ، مشي " تقرير غولدستون هو تعبير عن معاداة السامية      "االنترنت ان   
  . شهداء فلسطينيينأعضاءالماضي في السويد يتهم الجيش االسرائيلي بتهريب 

منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية تتركـز معـاداة الـسامية علـى اسـرائيل                "اإلسرائيليورأى الوزير   
 نيويورك ليقدم الخميس الى     وجاء تصريح ادلشتاين قبل ان يتوجه الى       ".  وليس على اليهود   واإلسرائيليين

  . ضد تقرير غولدستوناإلسرائيليةاالمين العام لالمم المتحدة بان كي مون الحجج 
  25/1/2010الدستور، األردن، 

  
  سنعمل على استقدام مليون يهودي "... إسرائيل"المهاجرون الروس أنقذوا : نتنياهو .28

و أن المهاجرين الذي جاؤوا من واليات االتحـاد         أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياه      :الناصرة
  .السوفيتي سابقًا أنقذوا الكيان اإلسرائيلي ودعموا وجوده وساهموا في تطويره اقتصاديا

هؤالء المهاجرون أنقذوا كياننا من     : "العبرية عن نتنياهو قوله   " معاريف"ونقل الموقع االلكتروني لصحيفة     
، في إشارة إلى أنهم عدلوا ميزان التكـاثر الـسكاني           "ة والديموغرافية جميع النواحي االقتصادية واألمني   

  .48وساهموا برفع عدد اليهود ومجابهة تكاثر العرب من فلسطينيي
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تفاجأت للغاية خـالل    : " الستيعاب القادمين الجدد  " اشدود"وأضاف رئيس حكومة االحتالل خالل مؤتمر       
فيات ورأيت عددا كبيرا من الجنود الـروس الـذين          الحرب على غزة قبل نحو عام عندما زرت المستش        

شاركوا بالحرب مع جيش االحتالل وكانت معنوياتهم مرتفعة وأرادوا الرجوع إلى ساحة الحـرب مـن                
  .، حسب زعمه"جديد

وشدد نتنياهو على أن المهاجرين الروس يحفظون والءهم للدولة العبرية، وأنه يشهد لهم بالمشاركة بعدة               
وأكد أن حكومة االحتالل لن تتوقف عن استيعاب المهاجرين اليهـود مـن             . الجيشحروب ضمن قوات    

ما زال نحو مليون يهودي يعيشون في روسيا ومئات اآلالف يعيـشون فـي              : "جميع أقطار العالم، قائالً   
  ".جميع أنحاء العالم، سنعمل على استيعابهم لنقوي دولتنا بهم

نجازات التي حققتها الدولة العبرية خالل السنوات العـشرين         ال يمكن أن نتغاضى عن اال     : "وقال نتنياهو 
األخيرة، لقد حققنا انجازات اقتصادية وتكنولوجية كبيرة رغم كوننا دولة صغيرة فـي هـذه المنطقـة،                 

  ".وسوف نعمل على استيعاب اليهود من جميع أنحاء العالم ليعيشوا بيننا
 نحو مليوني   2010بلغ حتى العام الحالي     " إسرائيل"في  وجدير بالذكر أن أعداد المهاجرين الجدد الروس        

يهودي مهاجر، يعاني أغلبهم من جراء األزمة االقتصادية والفقر الخانق نتيجة العنـصرية اإلسـرائيلي               
  .والتمييز بحقهم

  26/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

   اليهود الجددبليبرمان يدعو لتوفير ميزانية ضخمة الستيعا .29
الخارجية اإلسرائيلي المتطرف افغيدور ليرمان على وجوب توفير ميزانية ضـخمة       شدد وزير   : الناصرة

: قوله) وهو مهاجر من روسيا   (عن ليبرمان   " معاريف"ونقلت  . للعمل على استيعاب مهاجرين يهود جدد     
ين بالنسبة للدين والدولة، نحن نعتقد أنه بدون الدين ال توجد دولة، ونؤكد أيضا أن كل محاولة لفصل الد                 "

  ".عن الدولة ستؤدي إلى اقتتال داخلي وستفرق أبناء الشعب الواحد وتشرذمهم
  26/1/2010صحيفة فلسطين، 

  
   توزع أرض الجليل والنقب والجوالن على جنودها مجاناً"إسرائيل" .30

اإلسـرائيلية أمـس، عـن أن رئـيس         " يديعوت أحرونوت "كشفت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
ة بنيامين نتنياهو وافق أول من أمس، على عرض نائبة الوزير في مكتبـه لـشؤون                الحكومة اإلسرائيلي 

الحكومة كل جندي في وحدة قتالية في جيش االحتالل قطعـة           " تهدي"الشباب والنساء غيال غمليئيل، أن      
 مترا مربعا، في حال قرر السكن واالستيطان في مناطق الجليل والنقب والجـوالن              250أرض مساحتها   

  . المحتلالسوري
 40المشروطة باالستيطان في المناطق الثالث تبلغ قيمتهـا         " الهدية"وحسب ما نشرت الصحيفة فإن هذه       

  . إلى تسهيالت ضريبية وإعفاءات من رسوم امتالك وتطويرإضافةألف دوالر، 
النقـب  ويقصد هذا المخطط تحفيزا جديدا إلنعاش مخطط تهويد منطقتي الجليل ذات الغالبية الفلسطينية، و    

، وتحفيزا على االستيطان في هضبة الجـوالن الـسورية          %40 إلى   48التي تصل فيها نسبة فلسطينيي      
  . مستوطنة باإلمكان الحصول على قطع أراضٍ فيها12المحتلة، إذ إن القائمة تشمل 

من جهة أخرى، فإن حكومة االحتالل تنوي منح كل جندي من جنودها سنة دراسية مجانية، لمن يختـار                  
  .نهم الدراسة في مؤسسات جامعية في منطقتي الجليل والنقب، أو في مستوطنات الضفة الغربية المحتلةم

  26/1/2010الغد، االردن، 
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   عاما61ً منذ الغالبية الساحقة من أراضي الجليل والنقب هي أراضٍ عربية مصادرة :بركة .31
لجبهـة الديمقراطيـة للـسالم       قال عضو الكنيست محمد بركـة، رئـيس ا         : برهوم جرايسي  -الناصرة  
 إن الغالبية الساحقة جدا من أراضي الجليل والنقب هـي           ،في بيان عممه على وسائل اإلعالم      والمساواة،

 سياسـة االضـطهاد القـومي       إطـار  عاما، جرت مصادرتها في      61أراضٍ عربية مصادرة على مر      
وكـان واضـحا أنهـا ألهـداف         قانونا، غير شرعي إطالقا،      40العنصرية، وسنت ألجل هذا أكثر من       

استيطانية ولحرمان العرب من أراضيهم، التي شكل جزء كبير منها مـصادر رزق وإمكانـات توسـع                 
  .وتطور

وأضاف بركة، إننا اليوم أمام مرحلة جديدة من مشروع تهويد الجليل والنقب الذي أطلقه من بات اليـوم                  
 ال يقل عن خمس سنوات لم يحقق النتائج التـي           رئيسا إلسرائيل شمعون بيرس، فهذا المشروع القائم منذ       

تسعى لها المؤسسة اإلسرائيلية، وهي لجم الغالبية العربية في الجليل حيث نسبة العرب عالية جـدا فـي                  
 بلدات لليهود األصـوليين المتـشددين       إنشاءالمثلث، ولذا فإن الحكومة تبادر اآلن لسلسلة مشاريع، منها          

ة خاصة تهدف إلى مزيد من خنق المـدن والقـرى العربيـة، وتوزيـع               في مناطق جغرافي  ) الحريديم(
  .األراضي مجانا على الجنود

وقال بركة، إنه بالنسبة لهضبة الجوالن السورية المحتلة، فإن هذا القرار يؤكد أيـضا نوايـا إسـرائيل                  
  .نسحاب من الجوالناال بعدمالمستقبلية 

 26/1/2010الغد، االردن، 
  

  وزير بلجيكي لزيارة غزة ترفض طلب"إسرائيل" .32
رفضت الحكومة اإلسرائيلية طلباً من وزير التعاون والتنمية البلجيكي شارك :  ضياء الكحلوت-غزة 

ميشال لدخول قطاع غزة، فيما انتقدت اعتراضات الوزير البلجيكي على قرارها، بدعوى أن السماح له 
الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون بأن رد وتذرع نائب وزير  .بذلك يعني إعطاء الشرعية لحركة حماس

 .الطلب جاء ألن السماح للوزير بدخول القطاع يعني إعطاء الشرعية لحركة حماس في غزة
  26/1/2010العرب، قطر، 

  
  فعرقلوا االتفاق% 100 على أصرواالفلسطينيون : ولمرتأرئيس طاقم المفاوضات في عهد  .33

 السابقة برئاسـة  اإلسرائيلية المفاوضات في عهد الحكومة  رئيس طاقم قال:الناصرة ـ زهير اندراوس 
 اّن الرئيس الفلسطيني محمود عّباس، ورئيس       :العبرية' هآرتس' صحيفة   أمس أفادتايهود اولمرت، كما    

ابلغا الجانب االسرائيلي بشكل غير قابل للتأويل بانّهمـا         ) ابو عالء (طاقم المفاوضات السابق، احمد قريع      
وقال الجنرال في االحتيـاط     . على كل شيء، او ان ال يكون اّي شيء، على حد تعبيره           يريدان الحصول   

اودي ديكل، في اجتماع لمبادرة جنيف انّه ال يؤمن بانّه توجد في المستقبل المنظور امكانيـة للتوصـل                  
 وأشـارت التفاق مع الفلسطينيين، خصوصا حول قضايا الحل النهائي، مثل الحدود والالجئين والقـدس،          

 شاركوا في المؤتمر المذكور واستمعوا الى اقـوال         األوروبيينالصحيفة الى اّن العديد من الدبلوماسيين       
  .ديكل

 ديكل انتقد بشدة وصفة وطريقة المفاوضات التي ادارها اولمـرت           إن أيضا اإلسرائيليةوقالت الصحيفة   
حسب اقواله فاّن الخطـأ الجـسيم       ووزيرة الخارجية السابقة، تسيبي ليفني، مع ابو مازن وابو عالء، وب          

تجسد في اّن كل مسار المفاوضات بني على الفرضية القائلة اّن اي شيء ليس متفقا عليـه، حتـى يـتم                  
 اعتقد اّن هذه الفرضـية سـتدفع الطـرف          اإلسرائيلياالتفاق على جميع القضايا، الفتا الى اّن الجانب         
كن عمليا، اضاف، في كل مّرة اظهر فيها احد الجانبين          الفلسطيني الى تليين مواقفه خالل المفاوضات، ول      
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ليونة في المواقف، حاول الطرف الثاني دفعه الى الرفض، وبالتالي اكد على انّه يقترح ان يكون نموذج                 
  .المفاوضات القادمة مبنيا على اّن كل ما يتم االتفاق عليه يجب ان يطبق فورا على ارض الواقع

اّن الفلسطينيين رفضوا تليين مواقفهم خالل المفاوضات بين الطرفين، وزاد          وزعم ديكل في سياق حديثه      
قائال اّن الموقف الفلسطيني خالل المفاوضات كان مبنيا على الطلب القائل بضرورة حصولهم على مائة               

مـن  ) يونيـو (بالمائة من حقوقهم في المناطق الفلسطينية التي احتلتها الدولة العبرية في عدوان حزيران              
  .، مشيرا الى اّن آلية تطبيق هذا االمر لم تكن تعنيهم، على حد تعبيره1967العام 

 اإلسـرائيليين وشدد ديكل على اّن المفاوضين الفلسطينيين رفضوا النقاش في اّي تنازل اخر، وتـابع اّن                
ردوا دائما  حاولوا بناء سيناريوهات حتى خيالية، في ما يتعلق بالتوصل الى حل وسط، ولكّن الفلسطينيين               

بالقول اّما كل شيء، او ال شيء، لقد آثر الفلسطينيون ان يبقوا في وضـعهم الحـالي، وهـو الوضـع                     
 بالمائـة عـن مطـالبهم التـي عرضـوها علـى             95الصعب، على ان يتنازلوا عن المائة بالمائة الى         

  .، على حد قولهاإلسرائيليين
 ارئيـل شـارون،     األسبق اإلسرائيليلوزراء  وخالل المؤتمر اوضح ديكل، الذي عمل ايضا مع رئيس ا         

وركز الموقف االسرائيلي في اجتماع انابوليس في الواليات المتحدة االمريكية، انّه يتحتم العمـل علـى                
 الحالية لتكريس الوضع القائم ليست كافية، وبالتـالي اكـد           األمريكيةتغيير الوضع، الفتا الى اّن الجهود       

الوزراء الفلسطيني، سالم فّياض، ومنحها الدعم والتأييد، شريطة ان يتم          على انّه يجب تبني خطة رئيس       
 فيجب ان يـتم التـداول بهـا بمـوازاة           األخرىالتفاوض اوال على قضيتي الحدود واالمن، اما القضايا         

المفاوضات حول االمن والحدود، ويجب التوضيح اّن اقامة الدولة الفلسطينية العتيـدة غيـر مرهونـة                
  . حل دائم وشامل بين الطرفينبالتوصل الى

 كان وما زال مبنيا على ادخال اكبر عدد من المستوطنين اليهـود             اإلسرائيليوبحسب ديكل فاّن الموقف     
  .في الضفة الغربية الى تخوم سيادتها في الحل النهائي

وكشف ديكل النقاب عن اّن الطرف الفلسطيني وصل الى المفاوضـات مـستعدا اكثـر مـن الطـرف                   
  .ئيلياالسرا

  26/1/2010القدس العربي، 
  

   بعد العدوان على قطاع غزة"إسرائيل"ـ تنامي العداء ل:لوكالة اليهوديةلتقرير سنوي  .34
أكدت الوكالة اليهودية في تقرير سنوي أن العداء إلسرائيل تصاعد بشكل كبير منذ العدوان على قطاع 

وقال تقرير الوكالة اليهودية . بتزاز أوروبافيما أشار استطالع للرأي أن إسرائيل تسخر المحرقة ال. غزة
التي يزعم أن تنفيذها ( كان العام الذي وقعت فيه أكبر عدد من الحوادث واالعتداءات 2009إن العام 

وأشار تقرير الوكالة اليهودية إلى أنه . منذ نهاية الحرب العالمية الثانية) يأتي على خلفية العداء للسامية
، أي بعد شن إسرائيل العدوان على غزة، تم تسجيل أحداث 2009 األولى من العام خالل األشهر الثالثة

 . كله2008مناهضة إلسرائيل في العالم تساوي عدد االعتداءات التي وقعت خالل العام 
من سكان أوروبا % 42أن » تقرير العداء للسامية«يطلق عليه إسرائيليا اسم "وذكر تقرير سنوي للوكالة 

قدون أن اليهود يستغلون الماضي وخصوصا المحرقة، التي نفذتها النازية خالل الحرب الغربية يعت
 .العالمية الثانية، البتزاز المال من أوروبا

وحصلت الوكالة على هذا المعطى من استطالع للرأي أجرته جامعة بيليفيلد األلمانية وتبين منه أن 
" اليهود يستغلون الماضي البتزاز المال"الجملة القائلة إن النسب المرتفعة بين األوروبيين الذين وافقوا مع 

 .كانت في بولندا واسبانيا
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خالل النصف األول من العام » عداء للسامية« حالة 631ووفقا للتقرير، فإنه في فرنسا تم تسجيل 
 . كله2008 حالة خالل العام 474 مقابل 2009

 25/1/2010، 48عرب
  

   في القدساإلسرائيلية االنتهاكات إلثارةوات التميمي وموسى يتفقان على خط .35
الهيئة اإلسالمية " اتفق األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وقاضي قضاة فلسطين، رئيس :القاهرة

بدء خطوات عملية إلثارة موضوع " تيسير التميمي على . د" المسيحية لنصرة القدس والمقدسات-
  ."لى كل المستوياتاالنتهاكات اإلسرائيلية في القدس ع

االنتهاكات اإلسرائيلية الخطيرة "وأعرب التميمي بعد لقائه موسى في القاهرة أمس عن قلقه من 
، مؤكداً أن هذه "واالنهيارات التي جرت أخيراً في منطقة جنوب المسجد األقصى ومنطقة سلوان

ى الذي يعاني تشققات وتصدعات خطيرة في جدرانه تنذر نهيار المسجد األقصاقد تؤدي إلى "االنهيارات 
اتخاذ موقف حازم في ضوء دعوتها إلى "ودعا المجموعة العربية في األمم المتحدة إلى  ."بسقوطه

جهد "، مطالباً ببذل "اجتماع طارئ لمجلس األمن األربعاء المقبل للبحث في الموقف الخطير في القدس
ام دولي يدفع باتجاه تطبيق البند السابع من ميثاق األمم المتحدة عربي كبير يؤدي إلى حشد رأي ع

  ."الستعادة حقوق الشعب الفلسطيني ووقف االنتهاكات اإلسرائيلية
  26/1/2010الحياة، 

  
  حفريات إسرائيلية أسفل باب الناظر غربي األقصى .36

أحد أبواب المسجد " ظرباب النا"كشف سكان حي الجالية اإلفريقية بالقرب من منطقة : القدس المحتلة
األقصى المبارك النقاب عن قيام جهات إسرائيلية بأعمال حفر متواصلة أسفل منازلهم وأسفل دائرة 

وأكد السكان أن أصوات الحفر كانت تسمع منذ عامين، لكن مع مطلع العام الجاري  .األوقاف اإلسالمية
  .يجري العمل لساعات أطول وبآليات أضخم

إن أهالي " :ألوقاف اإلسالمية في األقصى عزام الخطيب في تصريحات صحفيةوقال رئيس دائرة ا
 منزالً تضم ما يزيد عن 20المنطقة أبلغوا دائرة األوقاف خشيتهم من انهيار المنازل البالغ عددها حوالي 

ال نعلم ما يجري أسفل األرض، ونخشى على أساسات : "وتابع الخطيب ". فردا نتيجة هذه الحفريات150
موضحا أنه قام باالتصال مع ضابط ، "واختراق ساحات األقصى من جهة أخرى، العقارات من جهة

  .الشرطة الذي نفى أي أعمال حفر
  26/1/2010صحيفة فلسطين، 

 
   إسرائيليسجن الرملة  أسيراً فلسطينياً يصارعون الموت في مستشفى22": التضامن الدولي" .37

 يصارعون  فلسطينياً أسيرا22ًسة حقوقية فلسطينية أمس إن قالت مؤس.): أ.ب.د( -فلسطين المحتلة 
ونشرت مؤسسة التضامن الدولي، في بيان لها أمس قائمة . الموت في مستشفى سجن الرملة اإلسرائيلي

تضم أسماء األسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجن مستشفى الرملة القريب من مدينة القدس ويعانون 
  .ظروفا صحية صعبة للغاية

وتحدثت المؤسسة عن إهمال طبي يعانيه األسرى في مستشفي السجن المذكور وعدم تلقي العالج الالزم، 
  .مضيفة أن األسرى ال يثقون باألطباء اإلسرائيليين ويطالبون بتدخل حقوقي إلنقاذ حياتهم

  26/1/2010الدستور، األردن، 
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  وقف عن العمل يوم الخميس القادممحطة الكهرباء تت.. إنسانية وسط تحذيرات من كارثة :غزة .38
سلطة الطاقة ، أن اشرف الهور، غزةنقالً عن مراسلها في  26/1/2010القدس العربي، نشرت 

  .  محطة توليد الكهرباء ستتوقف نهائيا عن العمل يوم الخميس القادم أنعلنتأالفلسطينية في قطاع غزة 
 العمل بنصف محطة توليد الكهرباء في غزة، فإيقاوقال كنعان عبيد نائب رئيس سلطة الطاقة انه تم 

 األوروبي وقف االتحاد إلىن السبب في ذلك يعود أوذكر  .بسبب قلة الوقود الصناعي المورد للشرطة
  .2009 ديسمبر /األول من كانون األول، منذ إسرائيليةتمويل ثمن السوالر الصناعي لصالح شركة 

رئيس اللجنة ، أن ضياء الكحلوت، غزة عن مراسله في نقالً 25/1/2010نت، .الجزيرةوأضاف موقع 
الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري اعتبر تقليص الوقود الصناعي واألزمة التي تعيشها 

  .يجب أن يحاسب العالم المتسببين بها وأال يبقى متفرجا على مصائب قطاع غزة" جريمة"غزة اآلن 
إلى أن المشافي والقطاعات الحيوية كآبار المياه والصرف للجزيرة نت  في حديث ونبه الخضري

الصحي أكبر المتضررين من هذا التقليص واالنقطاع المستمر للكهرباء، وهو ما سينقلب سلبا على حياة 
إلنهاء حصار غزة " إسرائيل"وجدد الخضري دعوته للمجتمع الدولي للضغط على  .المواطنين في غزة

  .تمرة منذ أربع سنوات هي عمر الحصار المفروض عليهوإيقاف معاناة سكانه المس
  

  وزارة األشغال العامة واإلسكان في غزة تنتهي من ترميم أضرار في عشرات المنازل .39
   أعلنت وزارة األشغال العامة واإلسكان في غزة أنها انتهت من ترميم وتصليح أضرار عشرات: غزة

وقالت اإلدارة العامة لإلشراف .  عزبة عبد ربهالمنازل المتضررة بمدينة جباليا شمال قطاع غزة
والمتابعة الفنية بالوزارة إن هذه اإلصالحات، كان لها أثرا إيجابيا على المواطنين في ظل البرد والشتاء 
القارس، حيث تمكن المئات من المواطنين السكن في منازلهم من جديد، كما كان لهذه اإلصالحات األثر 

طفال في العودة للعيش في منزلهم الذي تضرر جراء الحرب العدوانية على النفسي على النساء واأل
  ".قطاع غزة 

  25/1/2010قدس برس، 
  

  متطوعون يتظاهرون كل اثنين لالحتجاج على الخنق اإلسرائيلي للقطاع: غزة .40
دود شيئاً فشيئاً بدأ عشرات النشطاء الفلسطينيين واألجانب في قطاع غزة يقتربون من الح: بيت حانون

 لسياسة فرض المناطق العازلة واستمرار الحصار المؤلم  للتعبير عن رفضهم" إسرائيل"الشمالية مع 
ويتطلع الناشط الفلسطيني صابر الزعانين والعشرات من أقرانه إلى نقل . على سكان القطاع الساحلي

 الغربية إلى قطاع تجربة المسيرات السلمية الشعبية التي تنظم بشكل أسبوعي في عدد من قرى الضفة
  .غزة سعياً لمناهضة استمرار الحصار اإلسرائيلي وفرض الوقائع األمنية

من عمق بلدة بيت حانون سيراً على األقدام تجاه ) 25/1(وانطلق الزعانين وبضع النشطاء يوم االثنين 
 الموت رغم"، و"يسقط يسقط العزل والجدار"شرق البلدة، وكان النشطاء يحملون الفتات ويرددون 

  ".كلنا مقاومين.. من بيت حانون إلى بلعين"و" شعبي صامد ما بليين.. والتدمير
وغرس النشطاء بضعت أشتال من الزيتون وزهور في المنطقة العازلة وعلى التماس مع قواعد الجيش 

  .اإلسرائيلي وأبراجه العسكرية
شطاء صباح يوم االثنين من كل وهذه التظاهرة هي الثالثة من نوعها في قطاع غزة، والتي حدد الن

  .أسبوع موعد لالحتجاج على سياسة فرض المناطق العازلة والحصار المفروض على القطاع
  25/1/2010قدس برس، 
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  ناشطون يحتجون على تعطيل االنتخابات بإقامة صندوق اقتراع رمزي: غزة .41
نريد حقنا في التصويت "، "لالنقسامال .. نعم لالنتخابات"، "فلسطين أكبر منا جميعاً" : رائد الفي-غزة 

، شعارات خطها شبان وشابات على صندوق اقتراع ضخم وضعوه أمام مقر مجلس التشريعي "واالختيار
في مدينة غزة، أمس، وهو اليوم الذي كان مقرراً أن تجري فيه االنتخابات مع انتهاء المدة القانونية 

  .للمجلس المقررة بأربع سنوات
االجتماعية في مدينة غزة، تعبيراً عن احتجاجهم على " إصحى"بات بدعوة من حركة واعتصم شبان وشا

  .تعطيل االنتخابات بسبب االنقسام
عرساً ) أمس(من المفترض أن يكون اليوم "وقالت عضو اللجنة التأسيسية في الحركة أسماء الغول 

داً، ونمأل صناديق االقتراع ببطاقات تحمل ديمقراطياً فلسطينياً، وننتخب مجلساً تشريعياً جديداً ورئيساً جدي
اليوم قررنا أال نقف صامتين أمام من سلبنا حقنا في وطن موحد وحياة "وقالت  ".األمل والتغيير

وحذر مركز الميزان لحقوق اإلنسان من تداعيات استمرار تعطيل إجراء االنتخابات العامة، .ديمقراطية
  ".وري القائم وتكريس الحياة الديمقراطيةمن شأن إجرائها سد الفراغ الدستالتي "

رغم التفسيرات القانونية المتعارضة " على تعطيل االنتخابات إنه وقالت شبكة المنظمات األهلية تعقيباً
ألسباب ذاتية وخاصة بصدد االنتخابات إال أن جذر األزمة يتجسد بالمشكلة السياسية، الناتجة عن حال 

  ".لذي أدى إلى انشطار المؤسسة الوطنية والتشريعية واإلداريةاالنقسام وعدم الوفاق األمر ا
  26/1/2010الخليج، 

  
  تطلقان خدمات الشبكة الواحدة بين البلديناألردنية" زين"واالتصاالت الفلسطينية  .42

أعلنت مجموعة زين ومجموعة االتصاالت الفلسطينية عن إطالق خدمات :  هال أبو حجلة-عمان 
ألردن وفلسطين، إذ سيتمكن زبائن البلدين من االستفادة من مزايا الشبكة الواحدة الشبكة الواحدة بين ا

التي أنهت معها مجموعة زين ألول مرة في العالم مفهوم التجوال الدولي، وذلك منذ أطلقت المجموعة 
 .2008 أبريل/ هذه الخدمة في شهر نيسان

يين زبون، االستفادة من مزايا الشبكة الواحدة وسيتمكن زبائن الشركتين، الذين يتجاوز عددهم أربعة مال
، اعتبارا من األسبوع "جّوال" ومجموعة االتصاالت الفلسطينية، عبر شبكتها الخلوية األردنبين زين 

ليشمل قريبا سائر الدول العربية " جّوال"المقبل كمرحلة أولى، فيما سيتسع نطاق الخدمة بالنسبة لزبائن 
 .بكة الواحدة وتضم السعودية والبحرين والعراق والسودانالتي تنضوي تحت مظلة الش

 24/1/2010الدستور، األردن، 
  

  "أونروا"خدمات لتقليص أي األردن يرفض  .43
 خالل استقباله المدير الجديد للوكالة ، وزير الخارجية األردني ناصر جودةعرب أ: أ ف ب-عمان 

أي تقليص في مستوى الخدمات التي تقدمها رفض األردن المطلق " عن ،اإليطالي فيليبو غراندي أمس
أي تراجع في "ورأى أن . ، أي الالجئين الفلسطينيين"أونروا التي تمثل التزام المجتمع الدولي بقضيتهم

أهمية "وشدد على . »مستوى هذه الخدمات من شأنه أن يحمل الدول العربية المضيفة أعباء مالية إضافية
دمة الالجئين الفلسطينيين لحين حل قضيتهم وفق قرارات الشرعية الدور الذي تضطلع به الوكالة لخ

  . "الدولية
  26/1/2010الحياة، 
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  بحـق الفلسطينيين "إسـرائيل" أال ينسى فظائع  الفاتيكانبابا فضل اهللا يتمنى على .44
التعاون القيادات اإلسالمية والمسيحية إلى «دعا المرجع السيد محمد حسين فضل اهللا، في بيان له امس، 

أهمية التعاون لحل المشكلة الطائفية في نيجيريا وما «لحماية المظلومين من بني البشر، مشدداً على 
 . »ضرورة توفير أوسع حماية للمسيحيين في العراق«جرى مؤخراً في مصر، مؤكداً 
روبية، محاوالت لقد شهدنا في األيام الفائتة، وخصوصاً على الساحة األو: وقال السيد فضل اهللا في بيانه

جديدة لتعزيز العالقات وتمتينها بين الديانتين المسيحية واليهودية، من خالل لقاءات وصلوات قام بها بابا 
ولكننا نريد لبابا الفاتيكان أن : الفاتيكان الذي تحدث عن وجود مشتركات بين المسيحيين واليهود، وتابع

النساء والرجال الفلسطينيين الذين قتلهم اليهود المحتلون يكون شجاعاً ويتحدث باللغة نفسها عن األطفال و
في المجازر المتواصلة، منذ اإلغارات األولى للصهاينة على فلسطين، وصوالً إلى الفظائع التي ارتكبها 
اإلسرائيليون في قطاع غزة، ألننا نعتقد أن قضية الظلم ال تتجزأ، وأن دفاع أي مسؤول ديني عن 

 للظلم واالضطهاد ـ كما يعتقد ـ تفرض عليه الدفاع عن المجموعات البشرية مجموعة بشرية تعرضت
األخرى التي تعرضت ألبشع المجازر، والتي شاهدها العالم عبر الشاشات، وهي الفظائع التي ارتكبها 
اإلسرائيليون بحق أهالي غزة، فقتلوا مئات األطفال بدم بارد، وشهد على فظائعهم قاض يهودي، على 

 . من محاوالتهم المستمرة للتغطية على هذه المجازرالرغم 
وندعو بابا الفاتيكان إلى تحمل مسؤوليته الدينية والرسالية، وأن يقول كلمة الحق حيال ما يجري : وتابع

لو كان موجوداً، لوقف بوجه هؤالء القتلة ) ع(في فلسطين، ألنه يعرف تمام المعرفة أن السيد المسيح 
ن ارتكاب أبشع الجرائم، وال يمنعهم وازع ديني أو قانوني من أن يعمدوا إلى سرقة الذين ال يتورعون ع

 . األعضاء البشرية للفلسطينيين واستخدامها لحساب جنودهم
 26/1/2010السفير، 

 
   اإلسرائيلية-مبارك يطرح أربعة نقاط الستئناف المفاوضات الفلسطينية  .45

القاهرية " مجلة الشرطة" حسني مبارك، في حوار مع قال الرئيس المصري:  رامي إبراهيم-القاهرة 
تحملنا أعباء كبيرة وقدمنا أرواح أبنائنا ومواردنا دفاعاً عن القضية الفلسطينية وقضايا "تنشره اليوم، 

عالمنا العربي، صحيح أن تضحياتنا تقابل بالجحود وحمالت التشكيك والتشهير وصحيح أننا غاضبون 
 فى العريش ورفح ومن استهداف جنودنا ومحاوالت إشاعة الفوضى على كل الغضب مما حدث مؤخراً

أرضنا تحت ستار قوافل التضامن مع غزة، ولكن ما الذي كان يمكن أن يكون عليه وضع النظام 
اإلقليمي العربي ومنطقة الشرق األوسط عموماً، لو لم تتحمل مصر تاريخيا ما تحملته من أعباء 

  ". يكون تأثير ذلك على األمن القومى لمصر ذاتها؟وتكاليف؟ وكيف كان يمكن أن
ولدينا في "وشدد مبارك على ضرورة أن تبدأ المفاوضات وفق تصور محدد لنهاية الطريق إلى السالم، 

  :مصر رؤية واضحة نطرحها وهذا التصور يستند إلى النقاط المحددة التالية
يونيو / ن تتأسس على حدود الرابع من حزيرانأن تلتزم المفاوضات بمرجعيات عملية السالم، وأ: أوالً
 بحيث تنتهي التفاق للسالم خالل أجل زمني محدد متفق عليه، يقيم الدولة الفلسطينية المستقلة 1967عام 

  .وعاصمتها القدس الشريف
أن تتوقف كافة أشكال االستيطان في كل األراضي الفلسطينية بما في ذلك الكتل االستيطانية في : ثانياً
  .حيط القدس وداخلها، وعلى امتداد فترة التفاوضم

أن تتناول المفاوضات كافة قضايا الحل النهائي الست من دون استثناء، على أن تكون نقطة البداية : ثالثاً
هي تحديد الحدود الدائمة، وليس المؤقتة للدولة الفلسطينية ألن ذلك شأنه أن يمهد لالتفاق على باقى 

  .القضايا محل التفاوض
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أن تستأنف المفاوضات من النقطة التي انتهت إليها مع الحكومة اإلسرائيلية السابقة، وليس من : رابعاً
  ".نقطة الصفر

  22/1/2010الغد، االردن، 
  

  مصادر تكشف تفاصيل جديدة عن بناء الجدار الفوالذي  .46
بنيه السلطات كشفت مصادر مطلعة بعض خبايا بناء الجدار الفوالذي الذي ت:  وكاالت-القاهرة 

المصرية على حدودها مع قطاع غزة، مشيرةً إلى أن من يقف على رأس فكرة بناء الجدار هو أمين 
  .التنظيم وعضو لجنة السياسات في الحزب الوطني أحمد عز

لهذه المهمة وزجت به في طريق نجلي الرئيس " عز"وأشارت المصادر إلى أن السفارة اإلسرائيلية هيأت 
سني مبارك ثم إلى الرئيس شخصياً، وذلك لما يتمتع به من نفوذ اقتصادي كأحد أهم المصري محمد ح

  .رجال األعمال في مصر
وبحسب المصادر، فإن عز وبتوجيهات من أصدقائه دخل ذات يوم على الرئيس مبارك يحمل في يده 

مات تتحدث عن ملفاً يتعلق بإنشاءات هندسية على الحدود مع غزة، تتضمن الصفحات األولى منه معلو
توجيه ضربة كبرى لحدود غزة مع مصر بقنابل أمريكية بمواصفات خاصة قد تلحق دماراً " إسرائيل"نية 

واسعاً في المنازل المصرية المحاذية للحدود، مما يضع مصر في موقف حرج أمام الرأي العام 
  .المصري والعربي

من جامعة القاهرة في مصر باالشتراك إن الملف يتحدث عن دراسة أعدها أساتذة متخصصون : وقالت
مع أساتذة من جامعة كاليفورنيا في أمريكا، تؤكد بأن بناء جدار فوالذي بعمق وسمك معين، سيقطع 
الطريق على االرتجاجات التي تحدثها القنابل األمريكية داخل األراضي المصرية بينما يقتصر ضررها 

  ".على األراضي الفلسطينية فقط
 الملف يحتوي كذلك على ملحق به توصية من خبراء عسكريين تشير ألهمية هذا الجدار وأشارت إلى أن

سيكون بمثابة رد عملي على االنتقادات األمريكية واإلسرائيلية "للحد من حفر األنفاق الفلسطينية وأنه 
  ".لمصر بشأن تهريب السالح للقطاع

على مشروع قانون يسمح بحرية تداول وأوضحت أن أحمد عز حاول مؤخراً إقناع مبارك بالموافقة 
اآلثار والتجارة داخل مصر، وعندما عرف وزير الثقافة فاروق حسني بالنبأ شن حملة على األول 

  .وتحدث أمام بعض المثقفين عن تفاصيل صفقة الجدار وعالقة عز المشبوهة بالسفارة اإلسرائيلية
 لعز من مشروع الجدار هو تشغيل مصانع وبحسب المصادر ذاتها، فإن حسني أكد أن الهدف الرئيسي

  .الحديد والصلب التي يملكها، وأن هذا المشروع سيمكن عز من رفع أسعار الحديد في مصر
  24/1/2010صحيفة فلسطين، 

  
  مفاوضاتإلعادة إطالق الأبو الغيط وسليمان يناقشان مع ميتشل األسس الصحيحة  .47

ارجية السفير حسام زكي، بعد لقاء وزير الخارجية قال الناطق باسم وزارة الخ:  أ ف ب-رام اهللا 
المصري أحمد أبو الغيط ورئيس االستخبارات الوزير عمر سليمان للمبعوث األميركي لعملية السالم 

اللقاء تناول تفاصيل الجهد األميركي الهادف إلى توفير األرضية "جورج ميتشل، مساء اول من امس، إن 
ق العملية التفاوضية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي وفقاً ألسس والظروف المناسبة إلعادة إطال

الوزيرين ناقشا مع ميتشل األفكار المصرية في هذا الشأن في ضوء التشاور "وأشار إلى أن ". واضحة
القائم بين الجانبين المصري واألميركي في الموضوع، وتم االتفاق على استمرار العمل الجاد بهدف 

  .المتمثل بمعاودة التفاوض" وف التي تسمح بتحقيق الهدفتوفير الظر
  26/1/2010الحياة، 



  

  

 
 

  

            22 ص                                     1681:         العدد       26/1/2010الثالثاء  :التاريخ

  
  ترغب في جعل التنديد بانتهاكاتها بحق الفلسطينيين معاداة للسامية" إسرائيل: "ألمانيتقرير  .48

 إنجاز الجامعة األلمانية بييفيلد لصالح الوكالـة   منكشف تقرير أكاديمي ألماني : حسين مجدوبي  - مدريد
معـاداة  " أن اسبانيا تتصدر الدول األكثر مـا يـسمى           "إسرائيل"هودية ووزارة المهاجرين بطلب من      الي

، في حين ترى أوساط سياسية في هذا البلد األوروبي أن األمر يتعلق بالتنديد بـبعض األعمـال                  "السامية
  .عدم الخلط وخروقات حقوق اإلنسان أكثر منه معاداة للسامية، وعليه يجب "إسرائيل"ـالوحشية ل

اليهود يـستغلون الماضـي للحـصول علـى         " من األوروبيين يعتقدون أن      %42وقد أبرز التقرير أن     
في بولوندا واسبانيا التي توجد فيها أحكام مـسبقة         % 75لكن هذه النسبة ترتفع بشكل مثير إلى        . "األموال

  .ضد اليهود بشكل مثير
 في أوروبا بشكل لم يـسبق لـه         "معاداة السامية " سجلت حاالت مما يسمى      2009ويرى التقرير أن سنة     

، وينسب التقرير ذلك إلى مخلفات الحرب اإلسـرائيلية  1945مثيل منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة        
  .ضد قطاع غزة، ويرى التقرير أن أعلى نسبة من هذه االعتداءات جرى تسجيلها في اسبانيا

ال يمكن نفي وقوع بعض االعتداءات ضد رمـوز  " بالقول "عربيالقدس ال"مصدر من اليسار الموحد أبلغ     
يهودية وهذا يدخل في معاداة السامية، ولكن ال يمكن تصنيف تظاهرات ضد إسرائيل والتنديد بالمجـازر                

  . "الوحشية التي ارتكبتها في فلسطين وخاصة في قطاع غزة بأنها تدخل في نطاق معاداة السامية
26/1/2010القدس العربي،   

  
  ألغراض دعائية " الهولوكوست"اليهود يستغلون المحرقة اليهودية : أسقف بولندي .49

متقاعد تادوش بيرونيك اليهود باستغالل المحرقة      البولندي  السقف  األاتهم  : )آي.بي. ب، يو .ف.أ (- روما
ـ      ،  خالل الحرب العالمية الثانية   " الهولوكوست(النازية   اليهودية شرت،  ألغراض دعائية في تصريحات ن

  .على اإلنترنت" ات.روما.بونتيفيكس"أمس، على موقع الكنيسة الكاثوليكية 
المحرقـة فـي    "ساقفة البولنديين ان    اسم مجلس األ  المتحدث السابق ب  )  عاما 75(وأضاف القس بيرونيك    

". شكلها هذا هي اختراع يهودي وتستخدم كسالح دعائي للحصول على مزايا غالبا ما تكون غير مبررة               
ظلـم هائـل ضـد      "لبنائها جدار فصل في الضفة الغربية المحتلة، واصفا إيـاه بأنـه             " إسرائيل"د  وانتق

ودعـا  ". الفلسطينيين الذين تتم معاملتهم كالحيوانات وتنتهك حقوقهم األساسية، وهو اقل ما يمكن أن يقال             
الدولية، ال نـستطيع  بسبب تآمر جماعات الضغط   "القس الى يوم لتكريم الفلسطينيين معربا عن أسفه ألنه          

  ".أن نتحدث كثيراً عن هذه األمور
26/1/2010الخليج،   

 
  تصريحات نتانياهو عن االستيطان غير مقبولة: لوكسمبورغ .50

 أعلن وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن امـس ان تـصريحات رئـيس              :)أ ف ب  ( –بروكسيل  
غيـر  " "سـرائيل إ"لغربية ستبقى جزءاً مـن      الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو ان مستوطنات الضفة ا       

  ."نزاع جديد" وتهدد بإشعال "مقبولة
غير مقبولـة   "وقال اسيلبورن لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه األوروبيين، ان تصريحات كهذه             

تقود الى نزاع جديد ال يصب في مصلحة المنطقة وال فـي مـصلحة الفلـسطينيين او                 "، و   "في السياسة 
كيف يمكن شرعنة بنـاء منـازل       ": ، متسائالً "سرائيلفة ليست إل  الض"وأكد ان   . "سرائيليينالعرب او اال  

  ."نه استفزازإنه خرق للقانون الدولي، إ... راض ليست ملكاً أومدن وقرى على 
26/1/2010الحياة،   
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  % 70نسبة الفقر في غزة ترتفع إلى  :الصحة العالمية .51
 المفروض على قطاع غزة والحرب اإلسرائيلية قبل نحو عام          ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الحصار     

وزادا مـن انحـسار النظـام       ، أديا إلى تدهور خطير في ظروف المعيشة المتدهورة أصالً لسكان غزة          
  .الصحي الضعيف هناك

 وقالت المنظمة في تقرير لها صدر مؤخرا إن كثيرا من العالجات الطبية الخاصة مثل عمليات القلـب                 
 وعالج بعض أنواع السرطان غير متوفرة في غزة، وإن المرضـى يوجهـون للعـالج فـي                  الجراحية

وأشارت إلى أن طلبات تصاريح السفر لكثير من المرضى قوبلت بـالرفض أو              .مستشفيات خارج غزة  
  .التأخير من قبل السلطات اإلسرائيلية مما أدى إلى تفويت جلسات العالج

ـ   ات اإلسرائيلية من أجل الحصول على تصريح الجتيـاز معبـر            طلبات للسلط  1103 وتقدم المرضى ب
مـن  % 21 وتـم رفـض أو تـأخير         2009كانون األول   / وذلك في شهر ديسمبر   ) إيريز(بيت حانون   

  .الطلبات
كـانون  /تشرين الثاني وديـسمبر   /  وتوفي مريضان وهما ينتظران إحالتهما للعالج خالل شهري نوفمبر        

 وكـشف   .2009 مريضا منذ بدايـة عـام      27وفيات جراء االنتظار إلى     األول الماضيين ليرتفع عدد ال    
تقرير منظمة الصحة العالمية عن نقص في اللوازم والمعدات الطبية الالزمة إضافة إلى تراجع عمليـات                

  .التدريب بعد انقطاع الطواقم الصحية عن العالم الخارجي
ن زادت نسبة البطالة لتبلغ بين القوى العاملة         وحذر التقرير من أن اقتصاد غزة في انهيار مستمر بعد أ          

% 70، إضافة إلى ارتفاع نسبة الفقـر لتبلـغ      2009في الربع األول من عام      % 41.5في غزة ما نسبته     
بين العائالت التي تعيش على دخل يصل إلى أقل من دوالر في اليوم للشخص الواحد وذلك فـي شـهر                    

  .2008أيار / مايو
ملوحة والمستويات المرتفعة للنترات في المياه التي تستخرج بشكل مفـرط مـن              كما حذر من ازدياد ال    

اآلبار الجوفية باإلضافة إلى تسرب مياه البحر المالحة مما يشكل مصدر قلق كبير على مدى صـالحية                 
  .مياه الشرب خاصة بالنسبة لألطفال الذين يعتبرون من أشد المتأثرين بارتفاع مستوى النترات

25/1/2010 نت،.الجزيرة  
  

  وليس إلى ثالث دول... نحتاج إلى دولتين لشعبين:  مسؤول ملف الشرق األوسط .52
، "مجلس أوروبـا  "أكد مسؤول ملف الشرق األوسط في       :   زكي أبو الحالوة ومحمد أبو خضير       -القدس  

 ن لشعبين ولـيس   االنقسام الحاصل يضعف الطرف الفلسطيني ونحن بحاجة الى دولتي        "بييرو فاسينو، ان    
 في الثامن من ديسمبر الماضي حول القـضية         "مجلس اوروبا "عالن  ، وكما جاء في إ    " دول لشعبين  3الى  

  نه ينبغي التفاوض للوصول الى حل يجعل القدس عاصمة للدولتينأالفلسطينية 
ـ    "الراي"ووصف فاسينو في حديث خاص لـ        الوضع هنـاك   "، مشيرا الى ان     "المؤلم" الوضع في غزة ب

  . "اة السكان المدنيينيزيد من معان
السالم الذي يـدوم    "، مؤكدا ان    " االسرائيلي ينبغي ان يكون تفاوضيا     -حل الصراع الفلسطيني    "ورأى ان   

 المستوطنات التـي سـتكون فـوق تـراب الدولـة            ، مشيراً إلى أن   "هو السالم الذي اتفق عليه الطرفان     
 عودة الالجئين في شكل ال يزعزع التركيبـة         كما ينبغي ان يطبق حق    ، الفلسطينية المقبلة ينبغي ان تفكك    

  ."سرائيلإ"لدولة 
هذا بالنسبة الـى    . وحول القدس ينبغي ان يكون هناك اتفاق تفاوضي يتضمن طموحات واهداف الطرفين           

ويجـب اوال ان  . "مؤتمر انابوليس" و"خريطة الطريق" والهدف و "اوسلو" واتفاقات   242مرجعيات القرار   
لق االوضاع التي تجعل من غزة ارضا امنة يمكن فيها اطالق المشاريع وهـذا               ان تخ  "حماس"نطلب من   
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 رفع الحصار الذي يخنق غزة للسماح باالنتقـال         "سرائيلإ"وينبغي ان نطلب من     ، امر غير حاصل حاليا   
  .لى طبيعتهاإوتنقل االشخاص والسلع البحرية لتعود الحياة 

26/1/2010الراي، الكويت،   
  

  حرمان الفصائل الفلسطينية من الحصول على السالح متوسط هدفه جل الأاالتحاد من  .53
 تـشير   على االنترنت أن المعطيات   " يديعوت احرونوت "فاد موقع صحيفة    أ:  زهير اندراوس  -الناصرة  

 العـسكرية ذات الطـابع      -منيـة  الربط بين العديد من العناصـر األ        الناتو لجهة   حلف إلى سعي خبراء  
، عمـال متوسـطي جديـد     أئي، بما يحقق جميع البنود التالية ضمن جدول          االجرا - السلوكي -الوظيفي

مكافحـة  : لمشروع االتحاد من أجل المتوسط الذي كان قد أطلقه الرئيس الفرنسي نيكـوال سـاركوزي              
يـا،  منية الجارية حال   األ -دراج العمليات العسكرية  إتأمين الممرات البحرية، وذلك بما يضمن       و ،االرهاب

  ...مدادات السالحود منع تهريب إوالمتعلقة بـجه
26/1/2010القدس العربي،   

  
  تنفي تقليص خدماتها المقدمة لالجئين " األونروا" .54

عدنان أبو  " األنوروا"نفى الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين          : صفاء عاشور  - غزة
الجئين في ظـل زيـادة الـدول        حسنة، التصريحات التي تحدثت عن تقليص خدمات األونروا المقدمة ل         

وزيادتها في العـام    ، مؤكداً أن األونروا تعمل على تحسين جودة خدماتها       ، العربية نسبة دعمها لميزانيتها   
  .م2010

على الرغم من أن قـرار الجامعـة        ، من ميزانيتها % 1ولفت النظر إلى أن الدول العربية تدفع لألونروا         
ميزانية، مبيناً أن تبرعات كـل دولـة عربيـة ال تتجـاوز آالف              من هذه ال   % 8.5العربية يلزمها بدفع    

  .الدوالرات
 4.7وأكد الناطق باسم األونروا، أن األخيرة تعمل على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها ألكثـر مـن                  

م، مـشيراً   2010وزيادتها في العام    ، مليون الجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ودول الشتات         
 اتصاالت مكثفة مع المانحين الدوليين والعرب لتقديم تبرعات مع التأكيد على أن الدول المانحة               إلى وجود 

  .الدولية ستكون سخية في هذا الجانب
26/1/2010صحيفة فلسطين،   

  
   غير مبالية بالسالم"إسرائيل" .55

  ماجد كيالي
اقيات تسوية، وما هو ممكن ال تبدو األوضاع في المنطقة مهيأة لسالم عربي ـ إسرائيلي، وال حتى التف

ال يخرج عن مجرد عقد تسويات موقتة، طويلة أو قصيرة األمد، والمسألة هنا ال تتعلق بما تريده، أو 
  ).وضمنها الفلسطينية أيضاً(تستطيعه إسرائيل فقط، وإنما هي تتعلق أيضاً باألوضاع الدولية والعربية 

سرائيل، فهي التي تغتصب حقوق الفلسطينيين، وتحتل طبعاً، تقع المسؤولية األساسية هنا على عاتق إ
وليس الى الشرق (أراض عربية، وهي التي تصر على طابعها كدولة يهودية، وعلى انتمائها الى الغرب 

، وعلى رفضها التحول إلى دولة عادية، ما يتطلب تعيين حدودها الجغرافية والبشرية )األوسط
  . والسياسية

، وتعتبر أية )1967على األقل في حدود (ض االعتراف بكونها دولة محتلة وإسرائيل بوضعها هذا ترف
أليمة، لذا فهي تصر على استمرار األنشطة االستيطانية، وتهويد » تنازالت«تقديمات منها عبارة عن 

  .القدس، وإبقاء الفلسطينيين في حدود سيطرتها
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ربية، تضطر إسرائيل للمضي في تنفيذ على المستوى الخارجي ليس ثمة عوامل مناسبة، ال دولية وال ع
حتى في (االستحقاقات المطلوبة منها في االتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين، فهي قوضت اتفاق أوسلو 

، بل إنها مضت في فرض وقائع »خريطة الطريق«، ورفضت تنفيذ حصتها من خطة )مرحلته االنتقالية
انية، وبناء الجدار الفاصل، وحصار غزة وتحويلها إلى جديدة، تتمثل بالتوسع السرطاني للنقاط االستيط

  .سجن كبير
وفي ظل وضع عربي ودولي غير ضاغط، فإن إسرائيل تتالعب بعملية التسوية، على هواها، وها هو 
نتانياهو يطالب الفلسطينيين بالشروع بالتفاوض، من دون شروط مسبقة، وكأن عملية التفاوض لم تبدأ 

  ! سنة، لم تكن البتة18التفاهمات، التي تم التوصل إليها خالل قط، وكأن االتفاقات و
ومن تفّحص النقاشات اإلسرائيلية، يمكن مالحظة أن ما يقلق إسرائيل يتعلق فقط، بصورتها الدولية، 

وربما . الفلسطيني، وفي ما عدا ذلك فهي ال تلوي على شيء» الخطر الديموغرافي«وأيضاً، بما تسميه 
إسرائيل تجد نفسها في أوضاع مريحة، دولياً وعربياً، فحدودها مؤمنة من كل الجهات، على العكس، فإن 

، على رغم إخفاقاتها في )»حماس«و » حزب اهللا«إزاء (وهي نجحت في بث رسالة الردع التي تتوخاها 
 من أهدأ األعوام التي شهدتها مع اندالع 2009 وهذا ما يفسر اعتبارها عام 2008 و2006حربي 

، حيث لقي في هذا العام بضعة إسرائيليين فقط )2001منذ عام (تفاضة أو عمليات المقاومة المسلحة االن
 إسرائيلياً مصرعهم خالل األعوام 250وللتذكير فقط فقد لقي حوالى . مصرعهم نتيجة عمليات فدائية

  الستة الماضية 
مصرعهم في عام واحد فقط هو ، وهذا العدد هو نصف عدد اإلسرائيليين الذين لقوا )2009 ـ 2004(

  )!من الضفة ومن غزة أيضاً(، ما يؤكد انحسار عمليات المقاومة 2002
على ( ألف دوالر في العام 25وعلى الصعيد االقتصادي فقد وصل مستوى دخل الفرد اإلسرائيلي إلى 

، وثمة عالقات ، وإسرائيل من الدول المتقدمة تكنولوجياً)رغم االنتفاضة والعمليات المسلحة والحروب
 في 5، وهي تنفق حوالى )عدا الدول الغربية(راسخة لها، في هذا المجال، مع الصين والهند وتركيا 

وثمة . المئة من ناتجها اإلجمالي على البحث العلمي، أي أكثر بعشرات األضعاف من اإلنفاق العربي
 العشرين عاماً الماضية، يبلغ إحصائيات تفيد أن عدد براءات االختراع التي سجلتها إسرائيل، خالل

على رغم فارق اإلمكانات (عشرين ضعف عدد براءات االختراع التي سجلتها الدول العربية مجتمعة 
  ).المادية والجغرافية والبشرية

، لتحصين نفسها »السور والقلعة«وفي الواقع فإن إسرائيل، ووضعها هكذا، تفضل التصرف وفق مبدأ 
ة يهودية في منطقة عربية، على عكس االنطباع الذي يروج له، ومفاده أن والحفاظ على وضعها كدول

في نهاية «وهذا بنيامين نتانياهو رئيس حكومة إسرائيل يؤكد بأنه . إسرائيل تحّبذ التطبيع مع محيطها
» يديعوت أحرونوت«. (»المطاف لن يكون هناك من مفر سوى إغالق دولة إسرائيل من كل جوانبها

11/1/2010(.  
وتفّسر إسرائيل ذلك بأن الحفاظ على وضعها كدولة قوية ويهودية من دون تسوية، أضمن لها من 
االرتهان لتداعيات تسوية غير مضمونة، في ظل الرمال العربية المتحركة، ال سيما أن هذه التسوية ال 

في الواقع، وعلى المدى بمعنى أن تسوية باإلكراه هي ال تسوية . تبدو مقبولة في الثقافة العربية السائدة
إنما يذهبون ) »حماس«وضمنهم (وتعلل إسرائيل ذلك بأن الفلسطينيين ). من الناحية اإلسرائيلية(البعيد 

نحو القبول بدولة فلسطينية في الضفة والقطاع، ليس تسليماً بحق إسرائيل في الوجود، وإنما كنوع من 
ة الراهنة، وأنهم يراهنون على عاملي الزمن والتزايد التحايل على موازين القوى، وعلى المعطيات الدولي

الديموغرافي، إلزالة إسرائيل، وهذه هي العقلية التي يتحرك على أساسها نتانياهو ويعالون وليبرمان، 
  .الذين يتحكمون باالئتالف الحكومي المتطرف في اسرائيل
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 رغم انكشاف صورتها كدولة مقابل ذلك، ليس ثمة شيء، كما قدمنا، يضغط على إسرائيل، فهي على
استعمارية وعنصرية وعدوانية ودينية، أمام الرأي العام الدولي، فإنها مع ذلك تتمتع بعالقات وطيدة مع 

  .معظم دول العالم
وبالنسبة الى الفلسطينيين فإن أوضاعهم غير مالئمة البتة لفرض أي شيء على إسرائيل، فهم ملوا 

، بعد أن أدركوا تركتها الباهظة، )في الضفة وغزة(فوا عن المقاومة التفاوض بالطريقة السابقة، وتوق
فوق كل ذلك فهم منقسمون على أنفسهم، ويبدو الصراع بينهم، على السلطة والشرعية والمكانة، أهم من 

  صراعهم مع إسرائيل، 
 الردع ان من يصنع الحرب هو من يصنع السالم، ومن ال يستطيع صنع الحرب، وال يمتلك القدرة على

  . ، ال يستطيع أن يفرض السالم، وال حتى التسوية)على األقل(
  26/1/2010الحياة، 

  
  االنتفاضة آتية والمصالحة حتمية .56

  عبد الباري عطوان
اختتم السناتور جورج ميتشيل مبعوث السالم االمريكي الى الشرق االوسط جولته االخيرة دون تحقيـق               

 المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والحكومة االسرائيلية، وهي        تقدم ملموس على صعيد امكانية استئناف     
  .المهمة االساسية من وراء هذه الجولة

  :ثالثة اسباب رئيسية ادت الى فشل هذه الجولة، وعودة صاحبها خالي الوفاض الى العاصمة االمريكية
لكتـل االسـتيطانية اليهوديـة      اعالن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء االسرائيلي االحتفاظ بجميع ا        : اوال' 

الرئيسية في الضفة الغربية، وابقاء السيطرة االسرائيلية الكاملة على غـور نهـر االردن، اي الحـدود                 
  .الشرقية الي دولة فلسطينية يمكن ان تقوم نتيجة اتفاق تسوية بين الطرفين

مجددا اال بعد التزام نتنياهو     اصرار الرئيس محمود عباس على عدم العودة الى مائدة المفاوضات           : ثانيا' 
وحكومته بتجميد كامل لالستيطان في الضفة والقدس المحتلة، وتحديد مرجعيـة واضـحة للمفاوضـات               

  .وسقف زمني محدد النهاء المفاوضات مدعوما بضمانات دولية
تصريحات الرئيس االمريكي باراك اوباما التي اعترف فيهـا بـسوء تقـدير ادارتـه للعقبـات                 : ثالثا' 

الموضوعة في طريق العملية السلمية، ومحدودية الدور االمريكي، وهو االعتراف الذي شـكل تراجعـا               
واضحا عن جميع وعوده والتزاماته السابقة، ورضوخه امام الضغوط االسرائيلية للتخلـي عـن شـرط                

  .تجميد االستيطان الذي قال انه شرط ضروري الستئناف العملية السلمية
البعض يقـول   (ميتشيل، وفق التصريحات الرسمية، يعني حدوث حالة فراغ سياسي          فشل مهمة السناتور    

، وانهيار الرهان العربي على الخيار السلمي، االمر الذي يعني ان مبادرة السالم العربية باتت               )انه جمود 
  .فاقدة الصالحية

اغ السياسي ضد طبيعـة     التجارب السابقة في المنطقة العربية، ومناطق اخرى من العالم، علمتنا ان الفر           
االشياء، ولذلك ال يعّمر طويال، وال بد من حدوث تطورات الحقة تمأله بصورة او بـأخرى، فالمنطقـة                  
العربية التي عاشت طوال العشرين عاما الماضية تقريبا على اوهام العملية السلمية ال تستطيع ان تستمر                

ر، ولم ترد ان تفكر بأي خيارات او بدائل اخـرى،           بدونها، الن االنظمة العربية، وببساطة شديدة، لم تفك       
  .، مثلما هو متعارف عليه في الدول المتحضرة'الخطة ب'او 

***  
في الضفة،  ' انتفاضة سلمية 'عن امكانية تفجير    ' على استحياء شديد  'السلطة الفلسطينية في رام اهللا تتحدث       

في محاكاة لتجربة   ' سالح الحجارة 'لى  اي ترتيب مظاهرات واحتجاجات، وعصيان مدني، وربما العودة ا        
  .االنتفاضة االولى التي اتت بها الى رام اهللا قبل ستة عشر عاما
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النه عندما انفجرت االنتفاضة االولى قبل عشرين عاما، لم تكن هناك سلطة تعتمـد              ' على استحياء 'نقول  
ت امنها الجنرال االمريكـي     اعتمادا كليا على اموال الدول الغربية المانحة، ويشرف على شرطتها وقوا          

  .لكبار الشخصيات، ووجود حكومة ووزراء ورئاسة ومقاطعة) V.I.P(دايتون، ناهيك عن بطاقات 
السلطة تعيش مأزقا غير مسبوق، الن تأييدها لالنتفاضة قد يعني عمليا اقدامها على حل نفسها، واعـادة                 

 من قبل القوات االسرائيلية، اي ان يتحول        الضفة الغربية الى صورتها السابقة، اي ارض محتلة بالكامل        
االحتالل، من احتالل مقنع الى احتالل علني، تتحمل من خالله الحكومـة االسـرائيلية مـسؤولية ادارة                 
االراضي المحتلة بالكامل، اي توفر االمن والماء والكهرباء والتعليم والصحة لما يقرب من ثالثة ماليين               

  .فلسطيني
واجه حاليا الظروف نفسها التي واجهها الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد انهيار            الرئيس محمود عباس ي   

مفاوضات كامب ديفيد، اثر رفضه الضغوط االمريكية للقبول بتسوية عرضها الرئيس بيل كلينتون، مـع               
فارق اساسي وهو ان الرئيس عرفات بادر فور عودته باللجوء الى خيار المقاومة من خـالل تأسـيس                  

، وارسال المبعوثين الى    'الجهاد االسالمي 'و' حماس'اء االقصى، وتعزيز الروابط مع حركتي       كتائب شهد 
  .لبنان وايران واوروبا بحثا عن اسلحة

الرئيس ياسر عرفات دفع ثمنا غاليا مقابل هذا الخيار، حصارا وعزال في مقره في رام اهللا، انتهى اخيرا                  
  .ذه النهاية المشّرفة وينتظرها، وكان له ما ارادباستشهاده مسموما، وكان رحمه اهللا، يتوقع ه

***  
ال نعرف الى متى سيصمد الرئيس عباس على موقفه الحالي في رفض العودة الى المفاوضات دون تلبية                 
شروطه في تجميد االستيطان، فالضغوط العربية عليه في هذا الشأن اكبر بكثير من الضغوط االمريكيـة                

، ويعرفه هو نفسه، ان احتمال انهائه وعزله ربما يكون وارداً فـي أذهـان               واالوروبية، ولكن ما نعرفه   
االدارة االمريكية وحلفائها االوروبيين، وال نستغرب ان يكونوا قد بدأوا فعالً في البحث عن البدائل، هذا                

ت عليـه  اذا لم يكونوا قد هيأوها فعالً، منذ ان قرر عدم ترشيح نفسه في اي انتخابات رئاسية مقبلة، ورد         
  .على رحيله، وستتعامل معه في اي موقع يتواله' غير آسفة'السيدة هيالري كلينتون بانها 

بكل المقاييس، فالرئيس انتهت مدة رئاسـته للـسلطة، وال يعتـزم الترشـيح              ' بائس'المشهد الفلسطيني   
 المنتخـب فاقـد     النتخابات قادمة، وال احد يعرف متى ستعقد هذه االنتخابات اصالً، والمجلس التشريعي           

الصالحية ايضاً بانتهاء مدته التشريعية، وال انتخابات تلوح في االفق الستبداله، والشيء نفـسه ينطبـق                
  .على جميع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، مثل المجلسين الوطني والمركزي، واللجنة التنفيذية

ة عالمياً، بعد ارتكابها جرائم حرب في قطاع        اسرائيل تعيش مأزقاً كبيراً بدورها، فقد باتت مكروهة، مدان        
غزة، واستمرارها في فرض الحصار بعد العدوان زاد من هذه الكراهية، وجاء تـدهور عالقاتهـا مـع                  
تركيا، وانتهاء مفاوضاتها غير المباشرة مع سورية ليزيدا من عزلتها االقليمية، اضـافة الـى عزلتهـا                 

  .الدولية
ف المفاوضات وفق شروطه الخاصة، ليس من اجل التوصل الـى تـسوية             نتنياهو كان متعطشاً الستئنا   

وانما لكسب الوقت واصالح هذه الصورة، وتخفيف حدة الكراهية، واطالة عمر حكومته، وتوفير غطـاء               
طموحاته هذه تبخرت في الوقـت      . لالستمرار في عملية االستيطان، وابتالع ما تبقى من القدس الشرقية         

  .ال بد انه يبحث بدوره عن مخرج من مأزقه هذاالراهن على االقل، و
***  

التجارب السابقة علمتنا ايضاً ان اللجوء الى الحروب هو خيار اسرائيلي دائم للخروج مـن األزمـات،                 
هكذا فعل مناحيم بيغن اثناء تصاعد المقاومة في لبنان باجتياحه          . ومحاولة تغيير المعادالت على االرض    

 ايهود اولمرت بالعدوان على قطاع غزة في محاولة المتصاص هزيمتـه            ، وهكذا فعل  1982صيف عام   
المهينة في جنوب لبنان، وهذا ما يمكن ان يفعله نتنياهو في االسابيع او االشهر المقبلة سواء بالعـدوان                   
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على جنوب لبنان او قطاع غزة او االثنين معاً، انه اآلن يبحث عن الذرائع، وربما تقدم حكومتـه علـى                    
  .صنعها

ما قد يشجع نتنياهو على العدوان على قطاع غزة او جنوب لبنان، ان هناك دعماً عربياً واضـحاً لمثـل         
فلم نسمع دولة عربيـة واحـدة،       . هذه الخطوة، خاصة اذا جرى ارسال الدبابات االسرائيلية الى القطاع         

 القطـاع لخنـق     باستثناء سورية، تطالب برفع الحصار عن قطاع غزة، وبناء سور فوالذي على حدود            
نهائياً، ' حماس'مليون ونصف مليون فلسطيني قد يكون ضوءاً اخضر من الحكومة المصرية النهاء حكم              

بهذه القسوة، مثلما حدث في خطابه االخير الذي القـاه          ' حماس'فلم يسبق ان هاجم الرئيس مبارك حركة        
 وتدميره عقابـاً علـى مقتـل        بل ان بعض المسؤولين المصريين هددوا بغزو القطاع       . في عيد الشرطة  

  .الجندي المصري على الحدود قبل ثالثة اسابيع
سـيطرة  (وما يجعلنا نميل الى وجود خطة عربية اسرائيلية امريكية النهاء الوضع الحالي في القطـاع                

بالوسائل العسكرية هو فشل سياسة التجويع والحصار في تثوير ابنائه وانقالبهـم علـى سـلطة                ) حماس
فقد تكـون عمليـة     . ، وعدم اعادة اعمار ستين الف مسكن دمرها العدوان، حتى هذه اللحظة           حماس اوالً 

بابقاء االوضاع على ما هي عليـه انتظـاراً للحـسم العـسكري     ' تفاهم'تأخير اعادة االعمار ناجمة عن      
  .االسرائيلي

أزيمـه، فالعـدوان    العدوان على القطاع لن يكون سهالً، وربما يؤدي الى تضخيم المأزق االسرائيلي وت            
ثقافـة  'وحدوث انقـالب ضـدها، واقـتالع        ' سلطة حماس 'االول مطلع العام الماضي لم يؤد الى انهاء         

  .، بل جاءت النتائج عكسية تماماً'المقاومة
شعب القطاع سيقاوم العدوان مثلما قاومه في المرة االولى، وسيواصل المقاومة اذا ما قـررت القـوات                 

فال بد ان هناك دروساً جرى استيعابها مـن جـراء تجربـة             .  القطاع لفترة اطول   االسرائيلية البقاء في  
  .وقرر تنفيذ تهديداته' ركب نتنياهو رأسه'العدوان االول ربما نراها اذا 

المصالحة الفلسطينية باتت اقرب من اي وقت مضى، خاصة اذا استمر عباس فـي التمـسك بموقفـه،                  
اضة السلمية في الضفة، ونفض يدها كلياً من المفاوضات العبثيـة           اشعال فتيل االنتف  ' فتح'وقررت حركة   

  .والعودة الى مربعها االول الذي جعلها الحركة الرائدة
العد التنازلي لمثل هذه المصالحة قد بدأ في رأينا، او يجب ان يبدأ، فقد تكون هـذه المـصالحة، اذا مـا             

  .المخرج االنسب واألكثر فاعليةجاءت على ارضية المقاومة، سلمية كانت ام عسكرية، هي 
  26/1/2010القدس العربي، 

  
  بيريز يمّهد الطريق لجولة العنف التالية .57

  عكيفا الدار
في ربيع العام الماضي سار الرئيس شمعون بيريز بعيداً حتى البيت االبيض كـي يقنـع قيـادة االدارة                   

ولعل هذا ما قصده الرئيس باراك      . نياهورئيس الوزراء بنيامين نت   " السالم في رأس اهتمام   "االميركية بأن   
إنه لو توقع المشاكل السياسية لدى الطرفين في وقت مبكر لكان أكثر حذراً             " التايم"اوباما حين قال لمجلة     

، يشهد على أن الرجل الذي لم يوفر جهوداً         "مهندس اوسلو "اذا كان   . من رفع مستوى التوقعات بهذا القدر     
، فلماذا ينبغي ألحـد ان يـشكك فـي          "يبحث عن سالم تاريخي   "مالت التاريخ   في إلقاء اتفاقه في سلة مه     

نواياه؟ منذ زمن غير بعيد نجح بيريز في أن يقنع حتى المصريين المتشككين في انـه قبـل ان يقـول                     
حسناً يا سارتي، ماذا سنفعل اليوم من اجل السالم التـاريخي مـع             : "يسألها بيبي " صباح الخير "لزوجته  
  ".الجيران؟

 االسـرائيليون   -حـسب أوبامـا، الطرفـان       . إذاً، لماذا حقاً ال يوجد سالم؟ هذا منوط بمـن تـسألون           
تحدث اوبامـا   " التايم"في مقابلة   .  يجدون صعوبة في الشروع في مفاوضات ذات مغزى        -والفلسطينيون  
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االئـتالف  التي تنفخ في قذالة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وعـن            " حماس"بنفس واحد عن    
الى حكومته، بسب رفضها تبني حـل       " حماس"عباس، كما هو معروف، يرفض ضم       . االشكالي لنتنياهو 

 بالمقابل، في حكومة نتنياهو، وحتى في حزبه، يوجد تمثيـل كبيـر             1967.الدولتين على أساس خطوط     
ئتالف مـع اليمـين     يفضالن اال ) وايهود باراك (وفضالً عن ذلك، فان نتنياهو      . للمعارضين لتقسيم البالد  

  ".كاديما"المتطرف على حكومة وحدة مع حزب الوسط 
تسلقوا "الفلسطينيون هم اولئك الذين     . وال كلمة عن نتنياهو   . حسب الرئيس بيريز، ابو مازن وحده المذنب      

أثناء زيارته الى القاهرة قبل شـهرين وعـد         . في موضوع تجميد البناء في شرقي القدس      " على الشجرة 
في المـستوطنات، بـل     " القانوني"ه فور افتتاح المفاوضات لن يكتفي نتنياهو بتجميد تام للبناء           بيريز بأن 

رئيس الوزراء مستعد حقاً ان يفـي       ! هذا أمر ال يصدق   . وسيخلي أيضاً البؤر االستيطانية غير القانونية     
ستحق بالفعل الميدالية    سنوات؟ انه ي   7التي وقعت عليها اسرائيل قبل      ) خارطة الطريق (بالتعهدات الدولية   

  .الذهبية من مركز بيريز للسالم
حسب خطة بيريـز، فـي      (وماذا سيحصل في األحياء العربية في شرقي القدس بعد ان تبدأ المفاوضات             

؟ هل يبدي الرئيس استعداده الن يتعهد بأنه عندما يخرج          )المرحلة االولى دون بحث في القدس والالجئين      
و، لن يسمع في الراديو عن اقامة حي يهودي جديد في جبل الزيتون؟ اذا كان               عباس من اللقاء مع نتنياه    

مسموحاً لرئيس الجميع أن ينشغل بشؤون سياسية موضع خالف، فلماذا يحرص علـى الـصمت فـي                 
 من غربي القدس من منازلهم فـي        8491في مسائل اخالقية مثل إلقاء عائالت الجئي        " الشؤون الرسمية "

ارع؟ فهل سمع احد ما بيريز يقول شيئاً عن اعتقال حفنة من رجال اليسار الـذين                شرقي القدس الى الش   
يحتجون ضد تحقير العدالة في الشيخ جراح؟ أوليس لديه ما يقوله عن قرار صديقه الجديد، ايهود باراك،                 

  لرفع مستوى كلية أرئيل؟
ستون، قبل النقـاش الـذي      لعل الرئيس منشغل في االعداد لهجوم جديد آخر على القاضي ريتشارد غولد           

ماذا كـان سـيفعل بيبـي       ". رصاص مصبوب "سيجرى في االمم المتحدة، االسبوع القادم، لتقريره عن         
بدونه؟ لماذا يرسل الى الجمعية العمومية وزير الخارجية االشكالي الذي اختاره حين يكون الحائز علـى                

، ثم عاد الى    "رافي"الى  " مباي"تقل بيريز من    جائزة نوبل للسالم مستعداً دوماً ألن يطفئ كل الحرائق؟ ان         
، جلس في حكومة شارون وانتقل معه       "ميرتس"، حاول التنافس على رئاسة الوزراء بتمثيل من         "المعراخ"

ولكن في االسبوع الماضـي     ". الليكود"من الطبيعي جداً أن يكون مستعداً ألن يخدم حكومة          ". كاديما"الى  
  .نجح بيريز في أن يفاجئنا

، وذلك ألن استمرار الجمود الـسياسي       "يلعب بالنار "حذر الرئيس عباس بأنه     " هآرتس"ب تقرير في    حس
، التي يتباهى بها جداً،     "الشعب"وبدالً من الركوب على موجة تعاطف       . من شأنه ان يحدث انتفاضة ثالثة     

لذي يحدق بمستقبل   الوقوف بشجاعة أمام الجمهور االسرائيلي والتحذير من استمرار االحتالل والخطر ا          
اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، فان الرئيس يدحرج الى بوابة الفلسطينيين المـسؤولية عـن فـشل                

  .بيريز هو حقاً فريد في جيله. لجولة العنف التالية" الخط اإلعالمي"المسيرة السياسية ويعد 
  "هآرتس"

 26/1/2010األيام، فلسطين، 
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  نواف الزرو

حينما اقتحم اوباما قبل عام البيت االبيض بقوة جارفة لم يتميز بها اي رئيس امريكـي سـابق ،                   : نذكر  
، م االمريكي والعالمي انتظرها منه حمل في جعبته مهمات تغييرية كبيرة هو تعهد بها ، وكذلك الرأي العا            
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 االمريكية التي هـدمها بـوش عبـر حروبـه فـي             استعادة الهيبة والمكانة االخالقية   "ولعل في مقدمتها    
  ،"...العالم

  :وكنا تساءلنا آنئذ
  ؟،.. هل ينجح الرئيس الجديد باحداث التغيير الدراماتيكي حقا-
  ؟،... هل ينجح في حمل ذلك االرث الثقيل الذي ورثه اياه بوش-
وكراهيـة الـشعوب     هل ينجح حقا في تجميل صورة امريكا التي بلغت في عهد بوش ذروة بشاعتها                -
  ؟،...لها
  ؟،... هل يمكن باالصل تجميل الجريمة والوجوه المشوهة-

  :واليوم وبعد عام على واليته نعود لنتساءل ايضا
  ؟،... ما الذي حدث خالل هذا العام-
  ؟... هل نجح اوباما في احداث التغيير الدراماتيكي المنشود-
  .؟،...المشوهة" تلميع الصورة االمريكية" هل نجح في-
 وعلى مستوى القضايا العربية وهذا االهم بالنسبة لنا في سياق تقويمنا لحصاد العام االول مـن عهـد                   -

  اوباما ، 
  : كان السؤال الكبير 

هل يرتقي اوباما الى مستوى اآلمال والتطلعات العربية وينتهج سياسة اخرى مختلفة عن سياسة سـابقه                
  .؟، ...في فلسطين والعراق والمنطقة العربية

 اآلمال الواسعة علـى الـرئيس       -والكثيرون كانوا على قناعة راسخة بذلك       -بنى الفلسطينيون والعرب    
اوباما ، واخذ الجميع ينتظرون عمليا االنجازات الملموسة المقنعة التي من شـأنها ان تغيـر القناعـات                  

  .والمشاعر العربية والعالمية وان تجمل الوجه االمريكي البشع ،
  ؟...الذي قدمه وفعله اوباما بالنسبة لقضايانا يختلف عن سياسات سابقه فما -
  .؟... وما الحصاد العربي الذي يشار له في السياسة االمريكية في عهد اوباما-
   وما االنجازات التي انتظرناها ولم تأت ؟،-

جبهات الموروثة التـي    معطيات المشهد السياسي اليوم بعد عام على اوباما تبين ان القضايا والملفات وال            
كانت بانتظاره ، ان على الصعيد الداخلي او على الصعيد الخارجي ، ليس فقط بقيت ساخنة على اجنـدة             

  .،...االدارة االمريكية ، بل تفاقمت وتأزمت
فان تجاوزنا المشاكل واالزمات الداخلية التي اخفق فيها اوباما وفق المؤشرات االمريكية ، وانتقلنا الـى                

يا الخارجية المتفجرة على اجندة االدارة االمريكية ، لوجدنا ان ادارة اوباما انما تواصل عمليا تلك                القضا
السياسات الحربية التي سارت عليها ادارة الرئيس بوش ، ما اكده على سبيل المثـال سـتانلي كـوهين                   

س األميركي باراك أوباما    ال يراهن كثيراً على سياسة الرئي     :" اليهودي الذي قال انه    -المحامي االمريكي   
تجاه القضية الفلسطينية ، رغم التفاؤل الذي أبداه البعض في الشرق األوسط خالل األشهر األولـى مـن             

أّن أوباما يخـضع    "، ويعتبر   " أن باراك أوباما وجورج بوش توأمان     "وصوله إلى البيت األبيض ، ويرى       
ألكاذيب والخرافات ، كمقولة أّن إسرائيل دولـة        لسيطرة اللوبيات الصهيونية ، وهو محكوم بسلسلة من ا        

، مشيراً إلى أّن اوباما أحاط نفسه بأشد المدافعين عـن الـصهيونية ـ    " مسكينة تدافع عن الديموقراطية
  ".2010 ـ 1 ـ 22الجمعة 

  لم يجن الفلسطينيون والعرب سوى الخيبـة ،        -المراهنة الفلسطينية العربية كانت كبيرة ومتفائلة ، ولكن         
فقد تراجع الرئيس اوباما كما هو معروف عن برنامجه الذي حمله معه اعالميا في بداية واليته ، اذ تعهد            

 ، بل انه انصاع تماما لضغوط اللوبي 67بحل سياسي يوصل الى اقامة الدولة الفلسطينية بحدود عام ـ  
هذا المطلـب تمامـا ، بـل        ، وتخلى عن    " تجميد البناء االستيطاني  "الصهيوني وصالبة نتنياهو في قصة    
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اصبح واقطاب ادارته يتحدثون عن استئناف للمفاوضات حتى بدون التجميد ، بل ان الرئيس اوباما اقـّر                 
، واعترف في مقابلة مع     " صعوبة المحادثات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي     "في احدث خطاب له ب    

 هّونت من تقدير صعوبة حل الصراع فـي  أن إدارته"  2010 ـ  1 ـ  21، نشرت الخميس" تايم"مجلة 
أنها حددت توقعات أكبر مما ينبغي في بداية العام األول من واليته مطلـع  "، مشيرا إلى   " الشرق األوسط 

 ، بل ان وزيرة الخارجية األمريكية ، هيالري كلينتون كانت اوضح منه بشأن حالة اإلحباط                2009"العام  
ـ   أن القضية في نهايـة     " إن ما يقصده األخير هو    : ، وقالت رق األوسط في الش " عملية السالم "مما يسمى ب

  ".المطاف بين اإلسرائيليين والفلسطينيين
  ،...تصوروا

بعد وابل من الوعود والتعهدات والخرائط االمريكية تصل كلينتون الى ذروة التنصل من الدور الوساطي               
  .،...ل الفلسطينيون والعرب ما يقدرون عليهلتفعل ما تشاء ، وليفع" اسرائيل"االمريكي لترخي الحبل ل

وفي القضية العراقية ايضا ، لم ينفذ اوباما وعوده بالخروج من اسر االستراتيجية البوشـية الحربيـة ،                  
  .،...فالسياسة الحربية والممارسات واالنتهاكات ضد الشعب العراقي هي هي لم تتغير

 ، ويكفي ان نوثق هنا ان الرئيس اوبامـا اعلـن            ، فحدث وال حرج   " الحرب على االرهاب  "اما في قصة  
  ..".قانون منع الفضائيات"، ولعلنا نتوقف هنا امام " الحرب على االرهاب"مرارا انه يواصل 

فمجلس النواب األمريكى تبنى بأغلبية االصوات ، مشروع قانون يطالب الرئيس األمريكى باراك أوباما              
 والتليفزيونات التى يتم بثها من الشرق األوسط ، وتحرض على           بتقديم تقرير كل عدة أشهر حول القنوات      

 ـ  12 ـ  12، التخاذ إجراءات عقابيـة ضـدها ـ    " اإلرهاب والعنف ضد األمريكيين "-ما يسمونه -
،2009  

اياك أن تتحدث عن مقاومة االحتالالت او عن جرائم اسـرائيل او عـن              : وجوهر هذا القانون عمليا هو    
  .،...او حتى اياك أن تنتقد الممارسات االسرائيليةالهولوكوست العراقي 

  :والحقيقة الساطعة في هذا القانون وفق مضامينه الحقيقية اننا امام
  .،.. مشروع اسرائيلي وليس امريكيا ، وامام سياسة اعالمية اسرائيلية وليست امريكية-

بوش الظالمي ، وان الكـونغرس      والحقيقة الساطعة ايضا ان عهد الرئيس اوباما ما زال استمرارا لعهد            
االمريكي انما يظهر للعالم وهو يتبنى جملة كبيرة من مشاريع القوانين انه كونغرس اسـرائيلي ولـيس                 

  ،..امريكيا
الحصاد العربي ، فقد يثير هذا العنوان تعليقات استهزائية ، فعن اي حصاد عربي              : وبالعودة الى العنوان  

  .؟،...نتحدث هنا اذن
إن هذا الحصاد العربي انما هو جملة من تراكمات خيبات االمل           : ف االمر كله بالقول القطع    يمكن ان نكث  

  .،..من السياسات االمريكية ، غير ان الحق في ذلك ليس عليهم وانما على بنى يعرب
ص قرأ ويقوم ويستخل  العالم كله يتوقف في هذه االيام امام االدارة االمريكية الجديدة في عامها االول ، لي              

  .،...، ونأمل ان يفعل العرب ذلك ايضاالدروس والعبر
  26/1/2010الدستور، األردن، 
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