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  هو عدم ترسيم حدود واضحة مع الدولة الفلسطينية "إسرائيل"ـالتهديد األكبر ل: باراك .1

اعتبر وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك عدم ترسيم حدود واضحة بين :  أسعد تلحمي-الناصرة 
حذر من أن و". التهديد األكبر إلسرائيل" والدولة الفلسطينية، وليس التهديد اإليراني أو غيره، "إسرائيل"

دولة ثنائية : بين نهر األردن والبحر المتوسط ال يترك سوى أحد خيارين) إسرائيل(وجود دولة واحدة 
  ".أبارتايد"القومية، أو دولة 

وخالفاً لرئيس حكومته بنيامين نتنياهو الذي يرى في المشروع النووي اإليراني الخطر األكبر الذي 
مسؤولية تاريخية ملقاة علينا بأن ننظر إلى الواقع "عمل إن ، قال زعيم حزب ال"إسرائيل"ـيتربص ب

تضمن غالبية يهودية إلى األبد وإلى ) إلسرائيل(لنتيقن أنه يجب تقسيم أرض إسرائيل، ورسم حدود 
هذه المسألة، وليس سواها، هي التهديد األكبر للصهيونية ... جانبها دولة تعكس طموح الفلسطينيين

  ". المسألة األكثر إلحاحاً الواجب حلهاوللشعب في إسرائيل وهي
بار "في جامعة " المركز اإلسرائيلي لإلدارة"وقال باراك في سياق محاضرة شاملة ألقاها في مؤتمر 

عرض خاللها رؤيته لحل المشاكل التي تواجه الدولة العبرية، إنه فخور بأنه عضو في حكومة " ايالن
إنها فكرة ضرورية ألنها تضمن الكتل االستيطانية في ... ةأخذت على نفسها حل خريطة الطريق الدولي"

علينا أن ندرك أن . جزءاً من إسرائيل في أي تسوية دائمة في المستقبل) الضفة الغربية(يهودا والسامرة 
  ".لنا مصلحة عليا في ترسيم حدود واضحة بيننا وبين الفلسطينيين تحدد حل الدولتين للشعبين

بحجج توراتية، " أرض إسرائيل"ط الدينية المتشددة التي تعارض أي تنازالت في ووجه كالمه إلى األوسا
حدود السيادة اليهودية شهدت في الماضي القديم أيضاً مداً وجزراً، والحاخامات اعتمدوا الواقع "قائالً إن 

ة واحدة علينا أن ندرك أنه إذا كانت بين األردن والبحر دول... السياسي الحقيقي في كل فترة وفترة
أما إذا . اسمها إسرائيل، فإنها ستكون حتماً إما دولة غير يهودية أو دولة غير ديموقراطية، دولة ابارتايد

أردنا دولة يكون الشعب اليهودي فخوراً بها ويريد الشباب العيش فيها، فعلينا أن نقوم بهذه الخطوة 
هذه الخطوة المؤلمة ... نا واقعيونالمؤلمة، ليس ألنه ليست لنا صلة أو حق بكل األرض إنما ألن

هناك ماليين الفلسطينيين في هذه المنطقة الذين لو شاركوا في التصويت في صناديق . مستوجبة) التقسيم(
  ".االقتراع فستكون هنا دولة ثنائية القومية أو إذا لم يشاركوا فستكون هنا دولة أبارتايد
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 خصومنا أنه ال يمكنهم أن يجروا إسرائيل إلى -نا فقط عندما يفهم جيران"ورأى أن السالم سيتحقق 
لكن الزمن ال يعمل في " هي الدولة األقوى في المنطقة "إسرائيل"وزاد أن ". مصيدة عسل ديبلوماسية

علينا أن نرى بعيون مفتوحة وأقدام ثابتة، على أن تنظر العين اليسرى على كل نافذة لصنع ... مصلحتنا
  ".ط حين تكون اليد الثانية على الزنادالسالم، لكن هذا سيحصل فق

نحن أقوى بما : "وأوضح". تهديداً وفرصة في اآلن ذاته"وتطرق إلى سورية قائالً إنه يرى في هذا الملف 
إنها دولة تُسمع أصواتاً . ال يقاس، لكن لدى سورية قدرة ما على اإلزعاج، لديها صواريخ بعيدة المدى

ثمن التسوية ومالمحها ... م عن رغبته في التوصل إلى تسويةواضحة، الرئيس يتحدث أمام العال
لكن "وتابع أن من الصعب تخيل كيف سيكون األمر، ". ليست واضحة) اإلسرائيلية(معروفة فيما األرباح 

لنا مصلحة في إخراج سورية من دائرة العداء، ولست متأكداً من أنه يمكن فعل ذلك في موازاة تحركنا 
  ".نيعلى الملف الفلسطي

لبنان ... يوجد في لبنان كم هائل من الصواريخ، وهذه ظاهرة ليست عادية"وعن لبنان، قال باراك إنه 
دولة عضو في كل هيئات األمم المتحدة، لكن داخله ميليشيا تتمثل في حزب له ممثلون في الحكومة 

لنة ومتأثرة حزب له جيش خاص وسياسة خاصة مستقلة ومع. ويملك صالحية الفيتو على قراراتها
وعلى رغم كل نجاحاتنا االستخباراتية في اعتراض سفن تشحن أسلحة، فإن تهريب السالح ... بإيران
  ". يتواصل

وهناك صواريخ تغطي عملياً كل " لم يضع حداً للتهديد في الشمال 1701وتابع أن القرار الدولي الرقم 
لكننا نرى حكومته " األوضاع مع لبنان وزاد مهدداً أن إسرائيل وإن ال ترغب في دهورة". إسرائيل

عنواننا لن يكون هذا الناشط أو ذاك في . مسؤولة عن الوضع غير الطبيعي وعن أي تدهور يحصل
  ".حزب اهللا، إنما حكومة لبنان وبناها التحتية ستكون المستهدفة، بكل ما تحتمله هذه الكلمات من معنى

يران تستغل المحادثات مع الغرب لكسب الوقت ومواصلة وفي ما يخص الملف اإليراني، قال باراك إن إ
من المهم وضع إطار زمني ثابت وقصير للمحادثات "وأضاف أن . التقدم في المشروع النووي

ودعا إلى ". والعقوبات، ويجب أن تكون العقوبات ذات أنياب وقادرة على الشل، وفي نهاية األمر ناجعة
وم على أراضيها، بداعي أن من شأن ذلك أن يمكنها من بلوغ عدم منح إيران شرعية تخصيب اليوراني

وكرر موقفه من أن هجوماً عسكرياً على المنشآت النووية اإليرانية هو ضمن . قدرات نووية عسكرية
نحن نقول ألصدقائنا في العالم إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة ونوصي كل "االحتماالت، 

  ".عقالني بعدم إلغاء أي منها
  27/1/2010الحياة، 

  
   العودة للمفاوضات ستكون عبثيةأن لتهديدات من ميتشل ويقول عباسشعث يؤكد تعرض  .2

هنـاك  "قال نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومـسؤول العالقـات الدوليـة، إن                : رام اهللا 
والقيـادة   عبـاس     محمـود  ضغوطات تمارسها اإلدارة األميركية ومبعوثها جورج ميتشل على الرئيس        

 على المفاوضات بدون وقف االستيطان وبدون رفع الحصار عن قطـاع            اإلصرار، من خالل    الفلسطينية
  .غزة وبدون وقف تهويد القدس وبدون االلتزام بالمرجعية المتفق عليها

 القيادة الفلسطينية وحركة فتح ستبقى صامدة أمام الضغوطات األميركية والتهديدات اإلسرائيلية          "وأكد أن   
 ميتشل كان يهـدد     أن إلىولفت   ."ولن تتراجع عن ثوابتها بعدم الدخول في مفاوضات في ظل االستيطان          

ـ "إسرائيل"ـ الفرصة ل  وإتاحة،  "تضيعون فرصة ثانية  "نكم  أالفلسطينيين بالقول ب   ممارسة ضغوطها على   " ل
  ."أمريكي تدخل أيارض الواقع بدون 



  

  

 
 

  

            6 ص                                     1682:         العدد       27/1/2010األربعاء  :التاريخ

تبدو جلية من خالل تـصعيد      "على القيادة والرئيس عباس      "حملة الضغوط اإلسرائيلية  " أن شعث   وأوضح
 األسـرى  الهجوم على غزة، والتراجع عن صفقة        إلىالقمع اإلسرائيلي في الضفة، ونغمة التهديد بالعودة        

  ."األجانبومطاردة المناضلين ضد الجدار واعتقالهم وترحيل المتضامنين 
هي عودة عبثية وستشكل غطاء     " المفاوضات   إلى  عودة أي الفلسطينيين يؤمنون بأن     أنلى  إ شعث   وأشار

  ."لالستيطان اإلسرائيلي
من خطـورة اللعـب     " التحذير للرئيس عباس     إن، وقال   بيريزوهاجم شعث الرئيس اإلسرائيلي شمعون      

جزء من القيادة اإلسرائيلية التـي دمـرت عمليـة          " بيريز أن إلى لن تخيف الفلسطينيين، مشيرا      "بالنار
  ."السالم

  27/1/2010 العربي، القدس
  

  "إسرائيل"تنفي وجود ضغوط مصرية على عباس للعودة إلى المفاوضات مع  تنفيذية المنظمة .3
نفت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وجود أي ضغوط مصرية على القيادة الفلسطينية              : رام اهللا 
المنظمة يالقي الـدعم الكامـل مـن      موقف   أن، مشددة على    "إسرائيل" طاولة المفاوضات مع     إلىللعودة  

  .مصر والسعودية ومن كافة الدول العربية الشقيقة، ومن دول أوروبية
وقالت أمانة سر اللجنة التنفيذية في بيان صحافي رداً على أنباء قالت إن الرئيس محمود عبـاس يقـاوم                   

 سـر   أمانةتؤكد  "يليين  ضغطاً مصرياً شرساً يستهدف إجباره على قبول استئناف المفاوضات مع اإلسرائ          
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عدم صحة هذه الشائعات المغرضة، التي تهدف إلى النيل مـن موقـف                 
القيادة المصرية المساند لسياسة الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية تجاه الوقف التام لالسـتيطان فـي                

 ياإلسرائيللمفاوضات، وصوالً إلى إنهاء االحتالل      الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وتحديد مرجعية ا        
  ". وعاصمتها القدس الشرقية1967وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران العام 

  27/1/2010األيام، فلسطين، 
  

   على عباسجديدة  مبادرةعرض ميتشل عبد ربه ينفي  .4
 اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسـر عبـد           سر أميننفى أمس   :  من محمد هواش   -رام اهللا   

 جورج ميتشل عرض على الرئيس محمود       األوسط الشرق   إلى الخاص   األميركي يكون المبعوث    أنربه  
 أكثر لم يتغير بعد ولم يحمل ميتشل     األميركيالموقف   "إنوقال  . عباس مبادرة جديدة لمعاودة المفاوضات    

ت من دون استجابة إسرائيل لموقف وقف االستيطان التام بمـا فـي ذلـك               من دعوة لمعاودة المفاوضا   
  ".القدس

  27/1/2010النهار، 
 

  تغيير معالم القدس المحتلة يهدد العملية السياسية: المالكي .5
أكد وزير الشؤون الخارجية الفلـسطيني ريـاض المـالكي أن سـعي             : وائل بنات، الوكاالت   - رام اهللا 

وشدد المالكي خالل استقباله بـرام  . لم مدينة القدس المحتلة يهدد العملية السياسية  إلى تغيير معا   "إسرائيل"
اهللا، وفدا برلمانيا بريطانيا على أنه ال يمكن االستمرار في ترك عملية إنهاء االحتالل وفقا ألجندة القـوة                  

وأن المدخل الوحيـد    المحتلة، وال بد للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته لحماية مستقبل حل الدولتين،             
  .لذلك يتمثل في الوقف الفوري لالستيطان كمقدمة إلنهاء االحتالل

  27/1/2010الوطن، السعودية، 
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  حول سرقة أعضاء الشهداء" إسرائيل"تستعد لرفع قضايا على هنية حكومة  .6
ينيين غزة على جمع معلومات وإفادات من أهالي الشهداء الفلسط تعكف الحكومة الفلسطينية في :غزة

وقال محمد فرج الغول  .تمهيداً لرفع قضايا دولية على الدولة العبرية، الذين سرق االحتالل أعضاءهم
لقد بدأنا باإلعداد لجمع معلومات ووثائق تؤكد سرقة : "وزير العدل الفلسطيني في تصريحات صحفية

نونية الستخدامها في االحتالل ألعضاء الشهداء من أجل عمل ملف كامل متكامل لكافة جوانبه القا
إننا قمنا بوضع "وأضاف الغول  ".القضايا المنوي رفعها على الحكومة اإلسرائيلية أمام المحاكم الدولية

إعالنات في الصحف الفلسطينية نطالب المواطنين الذين لديهم أي معلومات بهذا الخصوص التوجه إلى 
  ".جل االستفادة منها في هذا الملفمقر الوزارة في مدينة غزة إلعطاء هذه المعلومات من أ

  27/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

  الغصين نرحب بأي شخص يريد زيارة قطاع غزة .7
 هنية الثالثـاء بأنهـا      إسماعيلكدت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة برئاسة         أ : وليد عوض  -رام اهللا   

 بعض قادة حركة فتح     النإع الشعب الفلسطيني، وذلك في ظل       أبناءترحب بكل من يريد زيارة غزة من        
ـ       إيهابوقال   .اعتزامهم زيارة القطاع    "القـدس العربـي   " الغصين الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ل

 أبناء جميع   أمام القطاع مفتوح    أن، مشددا على    "نحن نرحب بأي شخص وجهة ترغب بزيارة قطاع غزة        "
من قادة فتح وكوادرها زيارة غزة خـالل        وحول اعتزام عدد     .الشعب الفلسطيني الذين يرغبون بزيارته    

ال نمانع زيارة احد لقطاع غزة، ونحن نرحب بكل من يأتي لقطـاع غـزة               "المرحلة القادمة قال الغصين     
 لتقريب وجهات النظر بهدف تحقيـق المـصالحة         أو أوضاعهم واالطالع على    أهلهاسواء للتضامن مع    

  ."الوطنية
  27/1/2010القدس العربي، 

 
  قات ضد نواب حماس بالضفة لن تحول دون مواصلتهم مهامهم بالتشريعيتضييال: الرمحي .8

أكد محمود الرمحي، أمين سر المجلس التشريعي على أن التضييقات المستمرة  :سيد إسماعيل - غزة
لن تحول دون مواصلتهم لتأدية "التي يالقيها نواب كتلة التغيير واإلصالح في الضفة الغربية المحتلة 

وأضاف الرمحي في حديث خاص  ".واب للمجلس التشريعي المستمر في واليته بشكل قانونيمهامهم كن
لقد مورست ضدنا العديد من التضييقات واألعمال االستفزازية، فرغم مرور أربع سنوات ": "فلسطين"بـ

لف على تولينا عضوية المجلس، إال أننا كنا نجد المعيقات دائما من الجانب اإلسرائيلي، أو من مخت
  ".الجهات الرسمية وغير الرسمية الموجودة برام اهللا

لسنا وحدنا من يقول باستمرارية شرعية : "وحول استمرار شرعية المجلس التشريعي، تابع الرمحي
التشريعي، فكتلة فتح البرلمانية أكدت ذلك في بيان لها، ولكن ألسباب مختلفة تماما تتلخص في أن 

بالنسبة لهم، بعد أن فشلوا في " الحصن األخير"ن يخسروا ما يمثل أعضاء تلك الكتلة ال يريدون أ
الحصول على كرسي ما داخل اللجنة المركزية لحركة فتح، أو حتى مجلسها الثوري، أما نحن فال نستمد 

  ".شرعيتنا من الرئاسة الفلسطينية، أو من المجلس الوطني، بل من الشعب الذي انتخبنا ووضع ثقته فينا
الممارس عليهم من قبل السلطة  إلى خوفها من معاملة نواب فتح في " التضييق المحدود"حي وأرجع الرم

  غزة بالمثل  
  27/1/2010صحيفة فلسطين، 
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  االحتالل يتعّمد إهانة الوزراء والنواب الذين يحاولون زيارة غزة: يوسف .9
يتعمد "الحتالل اإلسرائيلي  أحمد يوسف مستشار وزارة الخارجية الفلسطينية في غزة أن ا.أكد د: غزة

، مستشهداً بما جرى لوزير "إهانة الوزراء والنواب والشخصيات االعتبارية التي تحاول زيارة قطاع غزة
بعد منع االحتالل إياه من دخول القطاع، مشدًدا على أن " شارل ميشال"التعاون والتنمية البلجيكي 

إن : "وقال يوسف، في تصريحات صحفية. اإلنسانياالحتالل ال يحترم القانون الدولي وال القانون 
االحتالل يعتقد أن دخول مستويات غربية رفيعة المستوى القطاع سيكشف كل ادعاءاته الباطلة أن 

: وأضاف )".حماس(األوضاع اإلنسانية جيدة وال توجد معاناة وال تعدو عن كونها ادعاءات من حركة 
جهة غربية إلى غزة لتبصر حقائق األمور على الطبيعة؛ فالوفود العدو الصهيوني ال يريد أن تأتي أية "

التي جاءت عن طريق مصر نقلت الكثير من هذه المشاهدات وتحدثوا فيها في األوساط السياسية 
الدولة الديمقراطية "وأكد أن االحتالل لم تغد صورته في الدول الغربية صورة ". والبرلمانية في بلدانهم

دولة معتدية ال تحترم القانون الدولي وخالفت كل ما "، وأصبح الكل يدرك أنه "ن الدوليالتي تحترم القانو
  .، على حد تعبيره"هو إنساني

  26/1/2010 قدس برس
  

  غنيم يؤكد دعم الحكومة للمقاومة الشعبية والمزارعين في مواجهة االستيطان والجدار .10
االستيطان دعم الحكومة للمقاومة الـشعبية فـي        أكد الوزير ماهر غنيم، وزير شؤون الجدار و       : رام اهللا   

مواجهة الجدار واالستيطان، وتعميم تجربة بلعين ونعلين والمعصرة إلى باقي المواقع الفلسطينية، ودعـم           
ورعاية الحكومة والرئاسة للمزارعين والمواطنين من أجل المواجهة في الخطط الممنهجة االسـتيطانية             

وأكد غنيم خالل جولة تفقدية في رام اهللا والبيرة، تـضامنه مـع أسـر          .التي تستهدف األرض واإلنسان   
الشهداء والمعتقلين في القرية، ودعمه للعمل الشعبي الذي حقق نجاحات أقلقـت الحكومـة اإلسـرائيلية                
وزادت من استهدافها للنشطاء وللمتضامنين الدوليين بسبب رفض المجتمع الدولي لالسـتيطان والجـدار       

  .من الدولي ضد حكومة االحتاللوازدياد التضا
 27/1/2010األيام، فلسطين، 

  
  حماس تلقت دعوة من ليبيا لدعم جهود المصالحة": الخليج" .11

أن حركة حماس تلقت دعوة من القيادة الليبية إليفاد مبعوثين " الخليج"ـأفادت مصادر مطلعة ل :دمشق
فتح سوف تتسلم قريباً دعوة حركة أن عنها إلى طرابلس الغرب وااللتقاء مع مسؤولين ليبيين، كما 

  .مماثلة، وذلك في إطار المساعي التي تقوم بها ليبيا لدعم جهود المصالحة الفلسطينية
27/1/2010الخليج،   

  
  شاليطفلسطينية ودولية عملت على إعاقة صفقة  أطراف:الرشق .12

 الرشق عن وجود كشف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس عزت: حمزة حيمور
مساع عربية لمحاولة إتمام عملية المصالحة في أكثر من عاصمة عربية، مضيفا أن حماس تتابع هذه 
المساعي عن كثب، لكن بعضها اصطدم بتعنت من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على حد 

ج إلى إسناد ودور عربي قوله، واصفا المصالحة بأنها تمر بأزمة حقيقية، وبحالة اختناق، وأنها تحتا
أن الحكومة المصرية وضعت " للسبيل"واعتبر الرشق في حديث خاص  .للخروج من االختناق الحاصل

نفسها في موقف صعب حينما جعلت التوقيع على الورقة المصرية قضية مصيرية، مطالبا المصريين 
 . طرف على حساب طرفبالوقوف على مسافة واحدة من األطراف الفلسطينية، وعدم االنحياز إلى
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أكد أن هناك أطرافا فلسطينية و  مكانها،تراوح األسرىوبخصوص صفقة األسرى، قال الرشق إن صفقة 
ودولية عملت على إعاقة إبرام الصفقة؛ كالسلطة الفلسطينية ممثلة بمحمود عباس، إذ وضعت العراقيل 

ب شخصي ورسمي تقدم به عباس في وجه الصفقة حتى ال تحسب إنجازا لحماس، كاشفا النقاب عن طل
وفيما يتعلق بآخر المستجدات التي  .لنتنياهو بعدم اإلفراج عن القياديين مروان البرغوثي وأحمد سعدات

طرأت على المصالحة الفلسطينية، أوضح القيادي في حماس أن حركته ستوقع على الورقة المصرية 
 .فور قيام القاهرة باألخذ بمالحظات حماس عليها

 27/1/2010ل، األردن، السبي
  

  "إسرائيل"تشديد الحصار والتهديد بالحرب يأتي إلجبار حماس لالعتراف بـ: علي بركة .13
تشديد الحـصار   "قال المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان علي بركة إن           : الديند  نادية سع  - عمان

رقة المصالحة، تزامناً مـع     وبناء الجدار الفوالذي والضغط تجاه قبول الحركة بتعديل و        غزة  على قطاع   
تهديد االحتالل بشن عدوان جديد حاسم ورادع، يهدف إلى إجبار حماس على تقديم تنازالت سياسية لجهة           

، وهـي نفـس شـروط       "االعتراف بسلطات االحتالل وااللتزام باالتفاقيات الموقعة معها ووقف المقاومة        
  .اللجنة الدولية الرباعية

27/1/2010الغد، االردن،   
 

  تدعو لعدم ربط إجراء االنتخابات بنجاح الحوارالتحرير ثالثة فصائل في منظمة  .14
 أحمد مجدالني األمين العام لجبهة النـضال الـشعبي، واالتحـاد الـديمقراطي              .دعا د ": وفا "–رام اهللا   

ر  ضرورة عدم ربط موضوع االنتخابات بنجاح الحـوا        إلى، والجبهة العربية الفلسطينية،     "فدا"الفلسطيني  
  .الوطني، للخروج من المأزق الراهن والتخلص من حالة االنقسام

فقد حمل مجدالني، حركة حماس مسؤولية تعطيل العملية االنتخابية، واعتبر أن عدم إجراء االنتخابـات               
وأكد  .الرئاسية والتشريعية بموعدها يمثل ضربة للديمقراطية وانتكاسة خطيرةً للنظام السياسي الفلسطيني          

، دعم الجبهة لقرار المجلس المركزي بدورته األخيرة بتمديـد الواليـة            أمسي في بيان صحافي،     مجدالن
  .الدستورية للرئيس محمود عباس وللمجلس التشريعي

 27/1/2010األيام، فلسطين، 
  

   ويطالب بوزارتي الخارجية والمالية"التهميش" يشتكي من "فتح لوريالمجلس الث" .15
 المجلس الثوري لحركة فتح     أن "القدس العربي "ومات مؤكدة حصلت عليها     تفيد معل  :اشرف الهور  -غزة  
، رفع توصية للجنة المركزية للحركة، تطالبها بالعمل على         أيام جلسة له في مدينة رام اهللا قبل         أنهىالذي  
 اإلعـالم  فـي مؤسـسات      أو الحكومة،   أو المواقع المهمة لسلطة التنظيم سواء في منظمة التحرير          إعادة
 عضو في المجلس الثوري لفتح فضل عدم ذكر اسمه،          أكدهاووفق معلومات    .بعة للرئاسة الفلسطينية  التا

 متتالية، كان مـن بينهـا وجـود         أيام ألربعة شهدتها جلسات الثوري التي استمرت       "نقاشات ساخنة "فإن  
 سالم فياض   .دأسها   الحكومة التي ير   أو سواء في اللجنة التنفيذية للمنظمة       "المواقع الحساسة "الحركة في   

 الحكومية، كما كان في العهـد       اإلعالم في مؤسسات    أومن خالل شغل المناصب في الوزارات السيادية        
  ."السابق

 شعور قيادة التنظيم الذي يهيمن على الضفة        إلىويرجع سبب هذه المداوالت بحسب المسؤول الفتحاوي،        
نقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطـاع غـزة،          طالتهم منذ بدء حالة اال     "حالة تهميش "الغربية بوجود   

  .وانقسام الحكم في تلك المنطقتين بين فتح وحماس
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رفعـوا  ) برلمـان الحركـة   ( المجلس الثوري الذي يمثل      أعضاء فان   "القدس العربي "وبحسب ما علمت    
 أمانـة ب   وقت ممكن على استعادة منـص      أسرع اللجنة المركزية للحركة، تطالبها بالعمل في        إلىتوصية  

 شخصية من الحركة، وهو المنصب الذي يشغله اآلن ياسـر           إلىسر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير       
 ذات  أيـضا  على التلفزيون الفلسطيني الرسمي الذي يـشغله         اإلشراف سحب ملف    إلى إضافةعبد ربه،   

  .الرجل
ـ         أن "القدس العربي "وعلمت    خـالل   أشـيع اض كمـا     المجلس الثوري لم يطلب توسيع حكومة سالم في

 الـوزارات   إعـادة  تعديل بسيط يشمل     إجراء الحكومة على ما هي عليه، مع        بإبقاءالجلسات، بل طالب    
 المطالبات تمثلت في عودة وزارات المالية والخارجية للحركة من جديد،           أن إلى  وأشار .السيادية للحركة 

  . رياض المالكي.و د فياض، .د كل من اآلنالتي يشرف عليها 
27/1/2010لقدس العربي، ا  

 
 "اإلرهاب" مطلوب للقضاء األمريكي بتهمة أبو عين .16

أفادت مصادر فلسطينية أن القيادي في حركة فتح زياد أبو عين، الذي انتخب : القادر فارس  عبد– غزة
عضوا في المجلس الثوري للحركة في مؤتمرها السادس في أغسطس الماضي، والذي يشغل منصب 

ن األسرى والمحررين في رام اهللا، أبلغ رسميا بوجود مذكرة استجواب بحقه من قبل وكيل وزارة شؤو
  . المحاكم األمريكية

 بواسطة الدائرة القانونية "الفيديو كونفرنس"وقال أبو عين إنه أبلغ بقرار استجوابه الذي سيكون عبر 
  . للسلطة الوطنية الفلسطينية في الساحة األمريكية

  27/1/2010عكاظ، 
  

  ليست لدى حماس أي اتصاالت رسمية بشأن زيارة القدومي إلى غزة: لبردويلا .17
استعداد " قدس برس"صالح البردويل في تصريحات خاصة لـ . أكد القيادي في حركة حماس د: غزة

: الساعية لتقريب وجهات النظر وتحقيق المصالحة، وقال" فتح"الحكومة في غزة الستقبال أي من قادة 
 حماس أي اتصاالت رسمية بشأن زيارة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ليست لدى حركة"

الفلسطينية والقيادي في فتح فاروق القدومي إلى قطاع غزة، وكل ما سمعناه هو ما تناقلته بعض وسائل 
  ".اإلعالم، وبالتالي فأي زيارة من هذا النوع ستظل رهن االتصاالت الرسمية

  26/1/2010قدس برس، 
  

  أردوغان محرض ويشجع العداء للسامية: لوزارة الخارجية اإلسرائيليةير تقر .18
اعتبر تقرير صادر عن مكتب وزارة الخارجية اإلسـرائيلية أمـس أن            : ووكاالت" المستقبل "-رام اهللا   

 كانت ناجحة وقد أضرت كثيرا بكرامة تركيا، واتهم رئيس الحكومـة            "إسرائيل"إهانة السفير التركي في     
تخطت جميع الخطـوط    " بأنه محرض ويشجع العداء للسامية، وتركيا بأنها         أردوغان رجب طيب    التركية
  ."إسرائيل"ـفي عالقاتها ب" الحمراء

وشدد التقرير على أن أردوغان ال يتردد دائما في استخدام مصطلحات معادية للسامية في خطاباته، وأنه                
  .دائما ما يحرض بطريقة غير مباشرة ضد إسرائيل

أمس عن التقرير الذي أعده مركز األبحاث السياسية الذي يعتبر هيئة تقييمـات             " هآرتس"نقلت صحيفة   و
استخباراتية تابعة لوزارة الخارجية اإلسرائيلية أنه في ما يتعلق حادثة إهانة السفير التركي فإن التقديرات               

  ".ممس خطير بكرامته"تدل على أن الحادثة ستبقى في الوعي التركي بمثابة 



  

  

 
 

  

            11 ص                                     1682:         العدد       27/1/2010األربعاء  :التاريخ

لكن طريقة استيعاب المسؤولين األتراك وبينهم أردوغان للحادثة قد يدل علـى أن تركيـا               "وتابع التقرير   
تعترف بأنها دخلت منطقة الخط األحمر ونهاية حدود تحمل حكومة إسرائيل وأن تركيا قد تفقد إسـرائيل                 

  ".وهو األمر الذي سيمس بالشرعية الدولية لتركيا
كبير منه على أردوغان الذي رأى فيه مصدر األزمة الحاصلة في العالقات بـين              وركز التقرير في قسم     

منذ صعود حزبه إلى سدة الحكم ينفذ أردوغان عملية متواصلة مـن      "وقدر التقرير أنه    .  وتركيا "إسرائيل"
يفعـل   "أردوغـان وأضاف أن   ". تأهيل الشعب وفي صلبها بلورة رأي عام سلبي في تركيا تجاه إسرائيل           

بواسطة استخدام أفكار يكررها في خطاباته حول المعاناة الفلسطينية في غزة واتهام إسرائيل بتنفيـذ               ذلك  
علـى الـرغم مـن أن       "وتابع التقرير أنه    ". جرائم حرب يصل حد تعبيرات معادية للسامية والتحريض       

 جريمـة ضـد     أردوغان يحرص على التشديد في خطاباته في الحلبة الدولية على أن العداء للسامية هو             
البشرية إال أنه ال يبعد عناصر معادية للسامية من خطابه وحتى أنه بصورة غير مباشرة يحرض ويشجع                

  ".ذلك
أردوغان وقسماً من المحيطين به يفتقرون إلى التمييز بين اإلسرائيلي واليهودي وهكذا            "ورأى التقرير أن    

  ".ية لليهوديتحول اإلحساس واالنتقادات المعادية إلسرائيل إلى معاد
تقرير إلى أن االنعكاس الفوري لهذه األمور كان من خالل مقاالت في الصحف التركيـة التـي                 الوأشار  

  ".وهذا األمر من شأنه أن يشكل خطراً على سالمة الجالية ومؤسساتها"شككت في والء اليهود األتراك 
التي يعتبرها إطراء، تـدل     "  بالمال اليهود جيدون "تصريحات أردوغان مثل القول إن      "ووفقاً للتقرير فإن    

وقال التقريـر إن إحـدى      ". على انعدام الوضوح لديه حيال جوهر العداء للسامية والخطورة الكامنة فيها          
على حـدود   "هي دعم صحف إسالمية متطرفة      " يشجع أردوغان من خاللها العداء للسامية     "الطرق التي   
التي صدرت في ألمانيا وأغلقتها السلطات      " فاكيت"صحيفة  وأورد التقرير مثال على ذلك      " العداء للسامية 

  ".بسبب مضامينها المعادية للسامية" األلمانية
وتابع التقرير أن أردوغان يصطحب مراسلي الصحيفة في أسفاره خارج البالد وأن الرئيس التركي عبد               

  ."اهللا غول قال في الماضي إن هذه هي الصحيفة األولى التي يقرأها في الصباح
" وادي الـذئاب  "وبشأن المسلسالت التلفزيونية التركية التي تتضمن انتقادات ضد إسرائيل مصل مسلسل            

ذات طابع معاد للـسامية     "عن مسلسالت تلفزيونية    " يغض الطرف "أو  " يشرعن"قال التقرير إن أردوغان     
  ".ومحرض

مكانته لدى الدول اإلسالمية فـي      مهاجمة إسرائيل بالنسبة ألردوغان تشكل وسيلة لرفع        "وقال التقرير إن    
الشرق األوسط والتي تسعى تركيا إلى تزعمها وأمام المعارضة التركية وجمهور حزبه وجهات قوميـة               
في الجمهور التركي، المستعدين للتكتل حول قضية مثل إسرائيل أو معاناة الفلسطينيين بسهولة أكبر من               

  ". حرية الفرد في تركياالتكتل حول مشاكل داخلية مثل األكراد أو تقييد
 فـي الخـارج ورئـيس       "إسرائيل" أعمدة طويلة، وقد وزع قبل أيام على ممثليات          7ويتكون التقرير من    

  .الحكومة اإلسرائيلية، ووزير الخارجية، وباقي وزراء اللجنة الوزارية السباعية
، هما اللذان يقودان الهجوم     دور ليبرمان ونائبه داني أيلون    جإلى أن وزير الخارجية أفي    " هآرتس "وأشارت

على تركيا، في حين أن وزير الدفاع أيهود باراك، ووزير التجارة والصناعة بنيامين بن أليعزر، يقودان                
  .الخط المعتدل ويحاوالن تحسين العالقات بتركيا

  27/1/2010المستقبل، 
  

  يزي ضد العربوالطيبي يصف القرار بالتمي.. يجرد نفاع من حصانته البرلمانية" الكنيست" .19
قرر أمس تجريد سعيد نفـاع        الكنيست اإلسرائيلي  ، أن القدس المحتلة  من،  27/1/2010الخليج،  نشرت  

، "عميل أجنبي " أعوام والتخابر مع     3من حصانته البرلمانية على خلفية محاكمته بتهمة السفر لسوريا قبل           
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بر نفاع تقديمه إلى المحاكمة تمييزاً ضد       واعت . بينما عارضه نائبان   اإلجراء من أعضاء اللجنة هذا      9وأيد  
  .الوسط الدرزي، وقال إنه سافر إلى دمشق بموجب منصبه ومن أجل جمهور ناخبيه

 النائب أحمد الطيبي  " القائمة الموحدة والعربية للتغيير   " رئيس كتلة    ، أن 27/1/2010المستقبل،  وأضافت  
ر اإليراني في مؤتمر مدريد قبل أيام هي        هل صورة وزير السياحة مسجنيكوف وهو يصافح الوزي       : "قال

إنجاز بنظركم رغم أنكم تعتبرون الوزير اإليراني وكيال أجنبياً وعدواً وفقاً لمقاييسكم؟ ماذا كنت ستوصي           
كنـتم كلكـم    ...  المستشار القضائي لو أنه عقد معه اجتماعاً في غرفة مظلمة بالسر؟ وما هو رأيكم              أيها

  ".ه معتبرين ذلك إنجازاً دبلوماسياً عظيماًستثنون عليه وتشدون على يدي
 الوزير ايلـي  إن.. ولكن عندما يدور الحديث عن نائب عربي فإن معاييركم تكون مختلفة    : "وتابع الطيبي 

 لقاء خالد مشعل واللقاء لم يتم ألن مشعل رفـض ذلـك             األخيريشاي طلب من جيمي كارتر كما ابلغني        
 أيهـا كيـف تفعـل ذلـك       !  تخطيط لنفاع بلقاء مـشعل     أودا عن نية     تقدم الئحة اتهام تضم بن     أنتبينما  

  "المستشار؟
ن هذا القرار هو ضربة شديدة لحرية العمل        إ: "وبعد قرار اللجنة برفض مطلب النائب نفاع، عقب الطيبي        

الجماهيري والسياسي ألعضاء الكنيست، وبشكل خاص للنواب الذين يمثلون أقلية تعـاني مـن تطـاول                
غالبيـة أعـضاء    . قرار المستشار القضائي كان خاطئاً وقرار اللجنة كان تعيـساً         . ة ضدها أيادي السلط 

 العراق، ولكن عندما يفعل ذلك عضو كنيست عربي         أو سوريا   أوالكنيست يلهثون ويتمنون زيارة اليمن      
  ".فإن األمر يعتبر فوراً بأنه خطر وتهديد أمني

  
  ني بين البلدينفي مصر يشيد بالتعاون األم" إسرائيل "رسفي .20

غير "أشاد السفير اإلسرائيلي في مصر، شالوم كوهين، بالتعاون األمني بين تل أبيب والقاهرة، مؤكداً أنه                
  ".المأساة"، في مقابل انتقاده العالقات الثقافية واصفاً إياها بـ"مسبوق

ت بلغـت أعلـى     وقال كوهين، خالل مؤتمر صحافي عقده لمناسبة انتهاء مهماته في مصر، إن العالقـا             
عدد الزيارات اإلسرائيلية العالية المستوى لمـصر خـالل األعـوام الخمـسة     "مستوياتها، مستشهداً بأن   

  ".األخيرة تجاوزت تلك التي تم القيام بها لبعض الدول األوروبية، أو لدول أخرى تعد صديقة جداً
  27/1/2010األخبار، 

  
  بل الضغط على عباس الستئناف المفاوضاتباراك يلتقي مبارك بالقاهرة لبحث س": يديعوت" .21

 شرم الشيخ للقاء الرئيس إلى األربعاء باراك صباح يوم غد، إيهود، اإلسرائيلي األمنيتوجه وزير 
، بنيامين اإلسرائيلي وبالتنسيق مع رئيس الوزراء األخير على دعوة من المصري حسني مبارك بناًء

 .نتنياهو
مصر تشكل "، لم تكشف عنه، قوله إن اإلسرائيليةفي الحكومة  مصدر إلى" يديعوت احرنوت"ونسبت 

 للضغط على األمريكية وحكومة الواليات المتحدة إسرائيلحاليا عامال هاما في المحاوالت التي تقوم بها 
 أن االجتماع بين باراك  وأضافت".  الرئيس الفلسطيني، محمود عباس لبدء المفاوضات السياسية

، جورج ميتشل أمام نتنياهو األمريكياب األفكار الجديدة التي عرضها المبعوث تقرر في أعق"ومبارك 
 الذي اإلسرائيليعن المسؤول " يديعوت"ونقلت ".  المفاوضاتإلطالق النفوذ المصري استخداموتتضمن 

 إن وقوله أيضا "..األيام المقبلة قد تحمل تطورات في تقدم العملية السياسية " وصفته بالكبير قوله، إن 
 ". الشجرة العالية التي تسلقوها  عنإلنزالهمالواليات المتحدة تمارس ضغوطا على الفلسطينيين "

 27/1/2010، 48عرب
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  الجيش اإلسرائيلي يقرر تغيير مسار الجدار في بلعين إذعاناً للتظاهرات األسبوعية .22
اهرات سكان قرية ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أمس أن جيش االحتالل اإلسرائيلي أذعن لتظ

بلعين، والنشطاء اإلسرائيليين واألجانب والمتضامنين معهم، فقررتحويل مسار الجدار الفاصل المقام على 
القريبة منها على أمل انتهاء التظاهرات " مودعين عليت"أراضي بلعين ليمر بالقرب من مستوطنة 

اإلليكتروني اإلسرائيلي " كيكيار هشبات"ع وقالت في تقرير أورده موق. المتواصلة ُأسبوعياً كل يوم جمعة
اإلسرائيلية طالب بتحويل " محكمة العدل العليا"على شبكة اإلنترنت إن ذلك جاء وفقاً لحكم أصدرته 

  .مسار الجدار من األراضي التابعة لقرية بلعين
د بمحاذاة وأضافت أن جرافات الجيش اإلسرائيلي ستبدأ خالل أسبوعين نقل قطع الجدار إلى مسار جدي

وبذلك يكون االحتالل قد أعاد أراضي القرية التي صادرها من أجل بناء " مودعين عليت"حدود مستوطنة 
  .جدار الفصل العنصري

  27/1/2010االتحاد، اإلمارات، 
  

  وسط الضفة الغربية" موديعين عيليت" تقرر إقامة جدار حول مستوطنة "إسرائيل" .23
مـوديعين  " أنه قرر المباشرة ببناء جدار فاصل بالقرب من مستوطنة           أعلن الجيش اإلسرائيلي،  : رام اهللا 
الواقعة شمال غرب مدينة رام اهللا، وسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد مرور عامين علـى                " عيليت

  .قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية التي أوقفت تنفيذ هذا المشروع
 26/1/2010قدس برس، 

 
   تقرير غولدستون تشكيل لجنة للتحقيق في الحرب على غزة تنوي رفض طلب"إسرائيل" .24

 ال تنـوي    "إسرائيل"أكد وزير اإلعالم اإلسرائيلي يولي ايدلشتاين، أمس، أن         : ب.ف.، أ "األيام "- القدس
 المتحدة في تقريـر لجنـة       األمم لجنة للتحقيق في هجومها على غزة في الشتاء الفائت كما تطلب             إنشاء

 المتحدة  األمم عام   أمين اإلسرائيلية العامة غداة لقاء في نيويورك مع         لإلذاعةلشتاين  وقال ايد  .غولدستون
  ". لجنة للتحقيقإنشاءإسرائيل ال تنوي "بان كي مون إن 

 المحددة التي اجري تحقيـق      األحداث تقريراً حول    إال المتحدة   األمم إلىإسرائيل لن ترسل    " إن   وأضاف
  .ليفي الجيش اإلسرائي" داخلي بشأنها

 لجنـة محـدودة الـصالحيات تكلـف       إنشاء قد توافق على     "إسرائيل"غير أن صحيفة هآرتس أفادت أن       
 جانب المسؤولين العسكريين الذي اجروا تحقيقـات داخليـة          إلى قادة سياسيين وعسكريين     إلىباالستماع  

  . الهجوم على غزةأثناءحول حوادث محددة في 
 رئيس الوزراء بنيامين نتنيـاهو ألن ينـشئ دون          "إسرائيل" منظمات حقوقية في     8وبهذا الصدد، دعت    

 في االتهامات المثارة بشأن انتهاكات القانون الدولي خالل عملية          بإمعانتأخير آلية مستقلة ومحايدة للنظر      
االسـتفادة  " على إليه ضد قطاع غزة، حاثة في رسالة جماعية وجهتها       اإلسرائيلية) الرصاص المصبوب (

  ". المتحدة حول تنفيذ تقرير غولدستوناألمم تتداول أننية القصيرة التي ال تزال قائمة قبل من الفترة الزم
  27/1/2010األيام، فلسطين، 

  
   توسع مدارس في مستوطنات الضفة"إسرائيل" .25

 أعلن وزير التعليم اإلسرائيلي جدعون ساعر أمس أن الحكومة ستوسع في .):ب.ف.أ( –القدس المحتلة 
وقال إلذاعة الجيش اإلسرائيلي إن .  رياض أطفال ومدارس في مستوطنات الضفة الغربيةاألشهر المقبلة

وزارة الدفاع اقتربت األسبوع "وزارة الدفاع سمحت بقسم من عمليات التوسيع التي طلبها، موضحاً أن 
ها ستزول في وال تزال هناك مسافة بيننا، لكنني أعتقد أن. الماضي من مواقفنا إزاء هذه المشاريع الجديدة
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 مؤسسة تربوية، من أصل 35وقالت اإلذاعة إن وزارة الدفاع أعطت موافقتها على توسيع  ".األيام المقبلة
  .، طلب ساعر أن تشملها التوسيعات55

  27/1/2010الحياة، 
  

   السالممن أجل استئناف "قرارات صعبة"عباس عاجز عن اتخاذ : وزير إسرائيلي .26
إن السلطة الفلسطينية تنقصها : "زير الشؤون االستراتيجية اإلسرائيليقال دان مريدور، و :الناصرة

الشجاعة والقدرة على الزعامة الالزمة التخاذ قرارات صعبة من أجل استئناف عملية السالم مع 
إن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت قطع شوطاً كبيراً نحو الفلسطينيين، غير : "وأضاف )".إسرائيل(

  .، على حد تعبيره"اختفت آثارهأن عباس قد 
  27/1/2010صحيفة فلسطين، 

  
  بالقراءة األولى قانون تعويض يهود الدول العربية الكنيست يقّر .27

أقر الكنيست اإلسرائيلي، الثالثاء، بالقراءة األولى قانون تعويض ما أسماهم بالالجئين اليهود من الدول 
ئيلية مطالبة الدول العربية بتعويض اليهود عن أمالكهم وينص القانون أن على الحكومة اإلسرا. العربية

 .التي خلفوها وراءهم بعد هجرتهم من بلدهم
جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي . وخالل طرحه معارضة القانون، قال النائب د

ترك بلده رغماً  إلى هو من اضطر فالالجئ كلمة الجئين هي تضليل مقصود، استعمالإن : "البرلمانية
يهود الدول العربية لم يطردوا من بالدهم، بل تركوها . ، وهو يريد ويسعى للعودة إليهاإرادتهعن 

بتشجيع وتحفيز من الحركة الصهيونية، وإذا أرادوا التعويض فليطلبوه ممن سبب في هجرتهم، واستغلهم 
 ."  في مشروعه الكولنيالي في فلسطين

 يهود وأفهمت استغلت يهود الدول العربية ألغراضها كقوة عمل رخيصة، الحركة الصهيونية: "وأضاف
الدول العربية أن دمار مجتمعاتهم القديمة هو انجاز، وبهذا وضعت نفسها، عملياً، كعدوة لهؤالء اليهود 

 ."وليس نصيرة لهم كما تدعي
 26/1/2010، 48عرب

  
  االنفصالالكنيست تصادق على قانون العفو عن المستوطنين بعد خطة  .28

 عـن   اإلعفـاء  الثالثاء، على قـانون      أمسصادقت الهيئة العامة للكنيست،      : زهير اندراوس  - الناصرة
 مـن قطـاع غـزة وتفكيـك         اإلسـرائيلي  وبعد االنـسحاب     وأثناء بتهم مختلفة عشية     أدينوامستوطنين  
ت فيمـا    عـضو كنيـس    51 جانب القانون الذي حظي بتأييد من الحكومة         إلىوقد صوت   . المستوطنات

  .أعضاء 9عارضه 
 يواجه الئحة اتهـام جنائيـة علـى خلفيـة           أو جنائيا   أدين عفو عام لكل من      إصداروينص القانون على    

 مـن   أغـسطس  /معارضته لما يسمى خطة االنفصال عن قطاع غزة، التي نفذتها الدولة العبرية في آب             
  .2005العام 

طني الديمقراطي البرلمانية، خالل مناقشته القانون،      جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الو     . وقال النائب د  
  . تبنت استراتيجية السالم بين اليهود بدال من استراتيجية السالم مع العربإسرائيل أن القانون يعكس إن

  27/1/2010القدس العربي، 
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  يتهم الحكومات اإلسرائيلية فإفقار المواطنين العرب عمداً" يديعوت"مقال في  .29
حذرت مصادر مختلفة من محاوالت إسرائيلية تضليلية في إطـار سـعيها إلـى              :  عواودة  وديع - حيفا

االنضمام لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية دون جسر الهوة االقتصادية بين المواطنين اليهود والعرب             
  .فيها

غم تشكيك بعض   وأشارت وسائل إعالم إسرائيلية إلى أن تل أبيب تبذل جهودا كبيرة لالنضمام للمنظمة ر             
  .المراقبين بجدواها، واعتبارها مهمة للعالقات العامة فحسب

وعبرت المعلقة البارزة ياعيل غفيرتس بمقال نشرته يديعوت أحرونوت اليوم عن أملها بأن يدفع تقريـر                
المنظمة الذي اعتبر إسرائيل دولة من العالم ثالث من ناحية الفجوات االقتصادية، للـشروع باألفعـال ال                 
باألقوال والمناورات في تصحيح سياسات اإلهمال واالضطهاد المنتهجة مـن جهـة تـل أبيـب بحـق                  

واتهمت غفيرتس الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة بإفقار المـواطنين العـرب عمـدا             .المواطنين العرب 
ديميين  بدمج األكا  2006وبدوافع عنصرية، وأشارت إلى أن الحكومة تواصل تجاهل القانون الملزم منذ            

  .العرب بالشركات الحكومية
عاطلون عـن العمـل،     ) لدى اليهود % 4مقابل  ( من األكاديميين العرب من الرجال    % 20يشار إلى أن    

  ).لدى اليهوديات% 14مقابل ( من األكاديميات العربيات أيضا% 40و
تم بحكمة سـينجز    بالقول إن ما كان من المفروض أن ي       " إفشال ال فشل  "واختتمت غفيرتس مقالها بعنوان     

  .خوفا من هدر الفرصة الذهبية بااللتحاق بمركبة الليموزين، في إشارة لمنظمة االقتصاد والتنمية
 26/1/2010نت، .الجزيرة

  
  بعثة عسكرية إسرائيلية إلى هاييتي وتل أبيب تدرس إعادة تشكيل قوى األمن الهاييتية .30

رائيلية ستقوم بإرسال بعثـة عـسكرية إلـى         أعلنت مصادر صحفية عبرية، أن الحكومة اإلس      : الناصرة
هايتي، التي تعرضت لزلزال مدمر نحو أسبوعين، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه طلباً بإعادة تـشكيل                 

  .قوات األمن في هايتي
، أن األمـم المتحـدة      )26/1(العبرية في عددها الصادر صباح اليوم الثالثاء        " معاريف"وأفادت صحيفة   

 صفوف القوة الدوليـة للتعامـل مـع         إلىرسال وحدة عسكرية إلى هايتي لالنضمام       طلبت من تل أبيب إ    
الخارجين عن  " ستكون مسؤولة عن التعامل مع       اإلسرائيليةأعمال السلب والنهب، مشيرةً إلى أن الوحدة        

  ".القانون
 26/1/2010قدس برس، 

  
 ران سابقان نائباً ووزي17 طفل و300 أسيرة و33 أسير بينهم 7300: تقرير إحصائي .31

أعلن األسير السابق، الباحث المختص بشؤون األسرى ومدير دائرة اإلحصاء في وزارة األسرى 
 شامل أصدره اليوم، بمناسبة يوم التضامن مع إحصائيوالمحررين، عبد الناصر فروانة، في تقرير 

 الحتاللا عدد األسرى في سجون ومعتقالت إجمالي أن -رب نسخة منه، أعلن 48األسرى، وصل عـ
 . أسير موزعين على أكثر من عشرين سجناً ومعتقالً ومركز توقيف7300اإلسرائيلي قد بلغ 

 17دارياً، وإ معتقالً 296 طفل، و 300 أسيرة و قرابة 33وأظهر التقرير، أن من بين األسرى يوجد 
 . وزيرين سابقين، وعدد من القيادات السياسيةإلىنائباً باإلضافة 

من إجمالي األسرى يقضون أحكاماً بالسجن % 70 معتقالً وما نسبته 5105 أن قرابة وأوضح في تقريره
 أسير صدر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات 800الفعلي لمدد مختلفة، بينهم قرابة 

تقلين ، موقوفاً وبانتظار المحاكمة، فيما بلغ عدد المع%26 معتقالً، ما نسبته 1893عديدة، فيما بينهم 
 ".مقاتل غير شرعي" معتقلين وفق قانون 6، و%4 معتقال، ما نسبته 296اإلداريين 
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، هم من %84.3 معتقالً يشكلون ما نسبته 6155وبين التقرير إلى أن الغالبية العظمى من المعتقلين، 
قرابة ، وأن %10.2 معتقالً ويشكلون ما نسبته 745الضفة الغربية، فيما أن عدد معتقلي قطاع غزة 

 %.5.5، ويشكلون ما نسبته 48 من القدس ومناطق الـ  أسيرا400ً
من % 4.1 طفل، يشكلون ما نسبته 300وبالنسبة لألطفال بين التقرير أن من بين هؤالء المعتقلين يوجد 

 .إجمالي عدد األسرى
 850رابة  اعتقلت خالل انتفاضة األقصى قاالحتاللوفيما يتعلق باألسيرات كشف التقرير أن قوات 

 3 أسيرات من القدس، و4 أسيرة، بينهن أسيرة واحدة من قطاع غزة، و33مواطنة بقي منهن لغاية اآلن 
 أسيرات يقضين أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة 5، والباقي من الضفة الغربية، ومنهن 48أسيرات من الـ

 .واحدة أو لعدة مرات
اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية، قد انخفض بعد وأشار فروانة إلى أن عدد المعتقلين منذ ما قبل 

 . عاما32ً أسيراً، فيما أقدمهم معتقل منذ 316 إلىتحرر األسير علي شاللدة 
 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً وهؤالء 111وبين فروانة إلى أن من بين هؤالء يوجد 

 أسيراً، وهؤالء من 13تضم " جنراالت الصبر" قائمة ، فيما أن"عمداء األسرى"يطلق عليهم مصطلح 
 أسرى أمضوا أكثر من ثالثين 3أمضوا في السجن أكثر من ربع قرن بشكل متواصل، فيما بينهم أيضاً 

 .عاماً، وهم نائل وفخري البرغوثي وأكرم منصور
هيدا، وكان  ش197 إلى وصل 1967وذكر فروانة أن اجمالي عدد شهداء الحركة األسيرة منذ العام 

 26/8 عاماً من الخليل، والذي اعتقل وهو مصاب بتاريخ 25آخرهم األسير عبيدة ماهر القدسي الدويك 
من هؤالء و .13/9/2009ولم يقدم له العالج وتعرض لتعذيب المباشر بهدف القتل واستشهد بتاريخ 

أسيراً عمداً، باإلضافة  71تل  أسيرا جراء التعذيب، فيما ق71 أسيراً بسبب اإلهمال الطبي، و49 استشهد
 .  أسرى استشهدوا نتيجة استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضدهم7إلى 

 27/1/2010، 48عرب
  

 االحتالل يفرج عن أسير مقدسي .32
بعد " جلبوع" عاما من سجن 23 أفرجت سلطات االحتالل عن الشاب أنس نايف شويكي :القدس المحتلة

وأكد شويكي أن إدارة السجن تواصل مداهماتها لغرف األسرى، الفتاً  . شهرا19ًقضائه محكومية حبسه 
 وتفتيشه بدقة، 4بمداهمة قسم " النحشون" عنصراً من قوات 25إلى أنه في ليلة اإلفراج عنه قام نحو 

 .وتم بعثرة محتوياته، وإلقاء طعام األسرى والمواد التموينية أرضاً
 27/1/2010السبيل، األردن، 

  
 يدخل عامه الثالثين في سجون االحتالل" فؤاد الرازم"عميد األسرى المقدسيين  .33

من القدس )  عاما53ً( أكد مركز األسرى للدراسات أن األسير فؤاد قاسم عرفات الرازم :الضفة الغربية
 . سيدخل بعد أيام عامه الثالثين على التوالي في سجون االحتالل30/1/1981والمعتقل بتاريخ 

 27/1/2010السبيل، األردن، 
  

 مجموعة من الطلبة اليهود وعناصر من المخابرات يقتحمون األقصى المبارك .34
ن مخابرات  اقتحمت مجموعة من طالب الجماعات اليهودية المتطرفة برفقة عناصر م:القدس المحتلة

 .االحتالل، وبحراسة قوة من شرطة االحتالل، أمس الثالثاء المسجد األقصى المبارك من بوابة المغاربة
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وأفاد حراس المسجد بأن المجموعة تجولت في العديد من ساحات وأروقة المسجد المبارك، كما تجولت 
جد إلى أنه كان برفقة المجموعة ولفت حراس المس .بالمصلى المرواني والجامع القبلي ومسجد الصخرة

 .مرشد يشرح من خارطة يكشف فيها عن مجسم للهيكل المزعوم
ولم يتمكن حراس األقصى من االقتراب من المجموعة المتطرفة تحت طائلة التهديد باالعتقال واإلبعاد 

 .عن المسجد األقصى
 27/1/2010السبيل، األردن، 

  
 في المسجد األقصى إباحية شرطة االحتالل تشاهد أفالماً .35

 في مدينة القدس سماح قوات االحتالل ألفراد شرطتها المتواجدين إعالمية أكدت مصادر :القدس المحتلة
، )الب توب(باستعمال أجهزة الكمبيوتر المحمول  داخل باحات المسجد األقصى بمشاهدة األفالم اإلباحية

 .دسيتهفي انتهاك خطير لحرمة األقصى المبارك، وتعد صارخ على ق
 27/1/2010السبيل، األردن، 

  
  الخضري يطالب االتحاد األوربي بالتدخل الفوري لحل أزمة الكهرباء في غزة .36

 السيد أمسطالب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار  : اشرف الهور-غزة 
 انقطاع أزمة لمعالجة "يالتدخل الفور"ـ في مدينة القدس باألوروبيكريستيان برغر ممثل االتحاد 

ودعا الخضري في  .الكهرباء عن غزة، من خالل عودة تمويل الوقود المخصص لتشغيل محطة الطاقة
رسالة عاجلة وجهها لبرغر بضرورة دعم تزويد محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بالوقود الصناعي 

 الفلسطينيين إنوقال الخضري  .إعاقة غزة دون إلى للسماح بمروره اإلسرائيليوالعمل مع االحتالل 
  .' بشكل عاجلاألزمةتدخل ايجابي وسريع لحل هذه " سيكون له األوروبي االتحاد أنعلى يقين من 

 انقطاع الكهرباء أن وشدد على ، الطاقة بشكل كبيرإنتاج، انخفض األزمةوبين الخضري انه نتيجة لهذه 
  . وعلى الرعاية الصحيةاثر بشكل سلبي كبير على خدمات المياه والصرف الصحي

 على مساهمته المالية المستمرة في دعم الشعب الفلسطيني التي األوروبيوقدم الخضري شكره لالتحاد 
  ."تسهم بالفعل في دعم واستمرارية تقديم الخدمات العامة للشعب الفلسطيني" أنهاقال 

  27/1/2010القدس العربي، 
  

  نالسلطة تمول كهرباء غزة بعد توقف المانحي .37
أعلن مدير المركز اإلعالمي الحكومي غسان الخطيب أن السلطة : أرناؤوط عبد الرؤوف - رام اهللا

الوطنية تعمل بأقصى إمكاناتها لتعويض النقص في فاتورة الوقود الالزم لتشغيل محطة غزة لتوليد 
 أكثر من منذ أكثر من شهرين والسلطة تغطي"وقال الخطيب  .الكهرباء بعد توقف المانحين عن ذلك

من الفاتورة المذكورة بمبلغ يقدر بعشرة ماليين دوالر، إلى جانب استمرار تغطية كامل فواتير % 80
من % 60 مليون شيكل شهريا، تشكل 40الكهرباء التي يتلقاها القطاع من إسرائيل، والمقدرة بنحو 

 مليون شيكل 3.3باء بتكلفة كذلك تقوم مصر بتزويد القطاع بالكهر"أضاف  و".احتياجات القطاع للكهرباء
  ".شهريا، كجزء من التزامها بدعم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية

  27/1/2010الوطن، السعودية، 
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  قرار االتحاد األوروبي وقف تمويل الوقود يفاقم أزمة الكهرباء بغزة": الفلسطينية للكهرباء" .38
ة للكهرباء وليد سلمان االتحاد األوروبي حمل الرئيس التنفيذي للشركة الفلسطيني :كتب حامد جاد

المسؤولية عن أزمة انقطاع التيار الكهربائي لفترات زمنية طويلة يومياً في قطاع غزة، معرباً عن 
  ".الذي لم يعد يعتبر دعم قطاع الكهرباء من أولوياته"استهجانه لموقف االتحاد 

د األوروبي عن تمويل كلفة الوقود الالزم لتشغيل لماذا يتخلى االتحا" "األيام"وتساءل سلمان في حديث لِـ
محطة كهرباء غزة؟ أليس من شأن ذلك أن يفاقم معاناة مواطني القطاع الرازحين تحت الحصار؟ أال 

  ".يفترض أن يتصدر سلم أولويات االتحاد رفد مواطني القطاع بخدمة الكهرباء؟
 27/1/2010األيام، فلسطين، 

 
   في الضفة بهدم مسجد ومخازناتإخطار .39

أخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي سكان قرية بورين جنوب نابلس بهدم :  أحمد رمضان-رام اهللا 
وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن جيبات  .مسجد ومخازن أخرى

. اطنين إخطارات الهدمتابعة لسلطات االحتالل وأخرى تابعة لإلدارة المدينة اقتحمت القرية وسملت المو
  .وأشار إلى انه سيتم التوجه إلى القضاء لوقف تنفيذ هذه اإلخطارات

  27/1/2010المستقبل، 
  

  يقتحمون قرية التوانة بحجة البحث عن ماعز" معون"مستوطنو  .40
، قرية التوانة أمسالمقامة شرق بلدة يطا، " معون"اقتحم مستوطنون من نزالء مستوطنة : الخليل

 القرية ومجموعة من أهالي فيما اعتدى جنود االحتالل الذين تدخلوا بعد حدوث اشتباكات بين المجاورة،
  .إصابته إلى أدىالمستوطنين، بالضرب على المواطن مفضي احمد جبريل ربعي، ما 

 مستوطنين 10وقال رئيس المجلس المحلي في التوانة صابر الهريني، امس، ان اقتحام ما يزيد على 
 استفزازات واعتداءات متكررة يقوم بها إطار، يندرج في أمس البحث عن ماعز، القرية بحجة

 . تدخل لمنعهم من قبل جنود االحتالل المتمركزين في المنطقة بزعم حمايتهمأيالمستوطنون دون 
 27/1/2010األيام، فلسطين، 

  
  صار غزةإمعان في تشديد ح تصريحات مبارك حول الجدار": مناهضة الجدار الفوالذي"لجنة .41

أن تصريحات الرئيس المصري محمد حسني مبارك حول " مناهضة الجدار الفوالذي"أكدت لجنة  :غزة
يمثل إمعاناً في تشديد الحصار المفروض "الجدار الفوالذي والذي تبنيه بالده على حدودها مع قطاع غزة 

إن : "لتي قال فيهاوانتقدت اللجنة بشدة في بيان صحفي لها أمس، تصريحات مبارك، ا ".على غزة
إسهاماً في تضييق "، معتبرةً إياها "اإلنشاءات والتحصينات على حدودنا عمل من أعمال السيادة العربية

إن التصريحات تعطي إشارة واضحة على أن النظام " :وقالت ".الخناق على المحاصرين في القطاع
واتهمت  ".ن مرضاها من العالجالمصري معني بحصار غزة وتجويع أطفالها ونسائها وشيوخها وحرما

من أجل تركيع الشعب الفلسطيني في القطاع، "مع قوات االحتالل اإلسرائيلي " بالتواطؤ"النظام المصري 
 برجا إلكترونيا على 30من خالل الشروع بإنشاء الجدار الفوالذي والجدار االلكتروني واالستعداد إلقامة 

  ".طول الحدود الفلسطينية المصرية
  27/1/2010 فلسطين، صحيفة

  
  
  



  

  

 
 

  

            19 ص                                     1682:         العدد       27/1/2010األربعاء  :التاريخ

  بناء الجدار الفوالذي حرام شرعاً :رئيس لجنة اإلفتاء في رابطة علماء فلسطين .42
" فلسطين"يونس األسطل رئيس لجنة اإلفتاء في رابطة علماء فلسطين في حوار مع . دعم د :خاص

، صر الفوالذيالقرضاوي بالحرمة الشرعية لبناء جدار مالدكتور يوسف الفتوى التي أطلقها العالمة 
وأكد أن حرمة بناء الجدار هي حرمة قاطعة وأنها لم تلق معارضة سوى من شيخ األزهر محمد 
الطنطاوي ووزير األوقاف بحكومة رام اهللا محمود الهباش، خاصة وأن الممول الرئيس لهذا الجدار هي 

ة والمصريين، وهذا يشكل هناك تعاون أمني بين الصهاين:" أمريكا ويعمل على بنائه عمال أجانب، وقال
نوعاً من المحرمات والكبائر ويسبب ضيق العيش، ويؤدي إلى قتل النفوس إما كليا أو جزئيا، والحرمة 

  ".الشديدة هي حكم هذا الجدار
  27/1/2010صحيفة فلسطين، 

  
 ال أحد يمثل إرادة الشعب الفلسطيني: "مؤسسة الضمير" .43

لحقوق اإلنسان في قطاع غزة أن عدم إجراء االنتخابات  أكدت مؤسسة الضمير : ضياء الكحلوت-غزة 
الفلسطينية العامة بموعدها هي إحدى التعبيرات والتأثيرات السلبية لحالة االنقسام الداخلي الفلسطيني، 

ودعت الضمير في بيان أمس،  .والتي تعرقل قدرة النظام السياسي الفلسطيني على التطور واإلنماء
صل السريع التفاق وطني، تنهي حالة االنقسام الداخلي، وتسمح للفلسطينيين حركتي فتح وحماس، للتو

 .بإجراء انتخاباتهم العامة، وممارسه حقهم في الترشح واالنتخاب
وأكد البيان ضرورة احترام األحزاب والفصائل الفلسطينية إلرادة الناخبين، كونه منذ يوم األحد الماضي 

ل إرادة الشعب الفلسطيني، مشددة على أهمية التزام السلطتين التنفيذية ال يمكن قبول إدعاء أحد بأنه يمث
والتشريعية بأحكام النصوص الدستورية كواجب يقع على عاتقهما، وكضرورة من بين ضرورات حفظ 

 .مكتسبات النظام السياسي الفلسطيني
 27/1/2010العرب، قطر، 

  
  ليون دوالر واالحتالل تعمد افتعال الكارثةفاقت الم "الوادي"أضرار فيضان : غزة بوزير الزراعة .44

 محمد رمضان األغا، أن األضرار الناجمة عن فيضانات وادي غزة، .كشف وزير الزراعة، د :غزة
والتي نتجت عن قيام االحتالل اإلسرائيلي بفتح أحد ) الجريمة(فاقت المليون دوالر، محذراً من تكرار 

بب بهطول كميات كبيرة من األمطار، ما أدى إلى سدود وادي غزة، أثناء منخفض جوي قوي تس
 المباشرة -وأكد األغا أن خسائر القطاع الزراعي .فياضان وادي غزة وتشريد أكثر من سبعين عائلة

 فاقت المليون دوالر من جراء فيضان وادي غزة، مشيراً إلى تخريب مئات الدونمات -وغير المباشرة
 خلية 1000حيوانات من أبقار ومواشي وجمال، وتدمير أكثر من من األراضي الزراعية، ونفوق مئات ال

نحل، عوضاً عن األضرار التي حلت بالتربة والمياه الجوفية نتيجة تدفق المخلفات الكيماوية عبر الوادي 
  .ونزوحها إلى البحر، والتي من شأنها أن تضر بالحياة البحرية لألسماك أيضاً

الوادي وجحر الديك "ة بيئية ومائية وتدمير الحياة الزراعية في مناطق واتهم االحتالل بتعمد افتعال كارث
وسط قطاع غزة، جاء ذلك خالل ندوة متخصصة نفذتها وزارة الزراعة، أمس، بحضور " والمغراقة

  ".األضرار الزراعية والبيئية لفيضان وادي غزة:" لفيف من المختصين والمهتمين، تحت عنوان
 دونم من األراضي الزراعية 400، مدير زراعة الوسطى، أن حوالي من جانبه، ذكر خليل حمام

وأشار إلى أن الوزارة باشرت عملها بعد وصول ، تعرضت للغمر وانجراف التربة اقتالع األشجار تماما
، " ألف دوالر تقريبا317ً" أنباء الفيضان إليها، وقامت بحصر القيمة األولية لألضرار المباشرة بحوالي 

  ". ألف دوالر769"األضرار غير المباشرة والتي ربما تزيد على ناهيك عن 
  27/1/2010صحيفة فلسطين، 
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  مستشفى العيون في غزةل قدم عدد من األجهزة الطبيةت" خيرية محمد بن راشد" .45

قامت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية بتوفير عدد من  : نادية سلطان-دبي 
 فرج بن  اإلماراتيطبية الحديثة، لتجهيز مستشفى العيون في غزة، بتمويل من رجل األعمالاألجهزة ال

حمودة بتكلفة بلغت مليون درهم، نظراً لخطورة أمراض العيون، وأهمية توفير األجهزة الحديثة من أجل 
، لتوفير هذه عالج المصابين هناك، وذلك بالتعاقد مع عدد من الشركات العاملة في األراضي الفلسطينية

األجهزة، حيث تم بالفعل وصولها داخل غزة، في إطار امتداد للحملة التي أطلقتها المؤسسة لدعم 
  .المرضى الفلسطينيين

  27/1/2010الخليج، 
  

 اتحاد األطباء العرب يباشر بتنفيذ عدد من المشاريع الصحية في غزة .46
تنفيذ العديد من األنشطة  "ارئ في فلسطينلجنة اإلغاثة والطو" بدأ مكتب اتحاد األطباء العرب :غزة

 وأوضح محمد المجدالوي . لصالح وزارة الصحة الفلسطينية في غزة والفعاليات والمشاريع الصحية
المدير اإلداري للمكتب، أنه تم توقيع عقدين لصالح وزارة الصحة، حيث ابرم عقد لصيانة جهاز األشعة 

مضيفا أن العقد اآلخر خصص لصيانة شبكتي ،  الشفاء بغزةفي مركز األمير نايف بمجمع CTالمقطعية 
  .الماء والصرف الصحي في مشفى مبارك، في مجمع ناصر الطبي في خانيونس

  26/1/2010 قدس برس،
  

   اإلسرائيليتأكيد أردني للقاءات سرية مع مسؤول شؤون األمن القومي .47
مستشار رئيس الوزراء  صرح مسؤول حكومي أردني بارز، أمس، بأن عوزي آراد ):أ ب د(

، زار األردن بصورة سرية نهاية العام "شؤون األمن القومي"اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لما تسمى 
وقال المسؤول، الذي طلب . الماضي والتقى بمسؤولين أردنيين وبحث معهم آخر تطورات عملية السالم

 إعادة إطالق مفاوضات جادة بين ركزت المحادثات مع آراد على سبل) ".أ.ب.د(ـعدم ذكر اسمه، ل
   ".والفلسطينيين على أساس حل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة" إسرائيل"

كشفت أن آراد زار األردن مرتين على مدار األشهر " إسرائيل"جاء هذا تعليقا على أنباء وتسريبات من 
  . ة األردني ناصر جودةالقليلة الماضية والتقى بمسؤولين بارزين بينهم وزير الخارجي

  27/1/2010الخليج، 
 

 "حزب اهللاخلية "لمتهمين في قضية ل النيابة تطالب باإلعدام :مصر .48
 عقوبـة   في القاهرة أمـس، بتطبيـق     محكمة أمن الدولة العليا طوارئ      في  طالبت النيابة   : خالد أبو العز  

 فلسطينيين   5 متهما من بينهم لبنانيان و      26   والمتهم فيها  "خلية حزب اهللا  " علي المتهمين في قضية      اإلعدام
للقيـام بعمليـات    هم   تجنيـد  احزب اهللا تولي  في  قياديان  الذين تتهمهم الدولة بأن      ، مصريا  18 وسوداني و 

  20   وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلـسة      .مصرفي  إرهابية ضد السفن واألفواج السياحية بعدة مواقع        
   . اعفبراير المقبل لسماع مرافعة الدف

27/1/2010األهرام، مصر،   
  

  "ة للسامي ليس أمرا معادياًإسرائيلانتقاد : "داود أوغلو .49
رئيس الوزراء التركي رجب طيب ردت تركيا سريعاً على التقرير اإلسرائيلي الذي اتهم : وكاالت
ويشجع ال يتردد في استخدام تعابير ال سامية في خطاباته، وبشكل غير مباشر يحرض " أنَّه إردوغان
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انتقاد اسرائيل "التركية أن " ان تي في"وقال لقناة . على لسان وزير خارجيتها احمد داود اوغلو" ةالالسامي
لرفع الحصار " إسرائيل"، مكرراً دعوته "االنتقادات يجب اال تعطى معنى آخر.. ليس أمرا معاديا للسامية

 . عن قطاع غزة
  27/1/2010السفير، 

  
  رفة تجسس إسرائيلية في رئاسة األركان التركية غ: التركية" وقت"جريدة  .50

التركية، أمس، عن وجود غرفة سرية في رئاسة هيئة أركان الجيش " وقت"كشفت صحيفة .): ا.ش.ا(
  .للتجسس على دول المنطقة، وفي مقدمتها إيران وسوريا" إسرائيل"التركي تستخدمها 

تفاقية التعاون االستخباراتي االلكتروني بموجب ا" إسرائيل"وأوضحت الصحيفة أن الغرفة سلمت لـ
وأضافت . 20/1/1998 وبروتوكول التعاون اإلضافي الموقع في 27/4/1995الموقعة مع تركيا في 

تستخدم الغرفة الخاصة لكشف جميع اإلشارات المستخدمة في أجهزة االتصاالت، " إسرائيل"الصحيفة أن 
إلى أن الدولة العبرية تملك عن طريق استخدامها وأشارت . باإلضافة إلى رصد إشارات الرادارات

الغرفة السرية إمكانية مراقبة جميع تحركات الطيران في الدول المجاورة لتركيا، مثل إيران وسوريا 
  .وقبرص

  27/1/2010السفير، 
 

  سيف القذافي يحتج لدى ميركل على تزويد الكيان بغواصات .51
يبي معمر القذافي في رسالة وجهها إلى المستشارة احتج سيف اإلسالم نجل الزعيم الل.): ب.ف.أ(

  .غواصات حاملة للصواريخ" إسرائيل"األلمانية انغيال ميركل على قيام بالدها بتزويد 
الشعب األلماني الذي عانى من الدكتاتورية والقمع واالرهاب سواء "وقال سيف اإلسالم في رسالته ان 

انه يوافق على أن تذهب أموال دافعي الضرائب لشراء أسلحة في العهد النازي أو االشتراكي، ال أعتقد 
هجومية غير دفاعية وغواصات سوف تركب عليها صواريخ بعيدة المدى قد تحمل برؤوس نووية 

  ".لتحسين القدرة الهجومية ألكبر دولة منتهكة لحقوق االنسان في العالم
  27/1/2010الخليج، 

  
  فلة مساعدات عاجلة إلى غزةهيئة الهالل األحمر اإلماراتي تسير قا .52

تسير هيئة الهالل األحمر غداً الخميس قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى :  حسين الصمادي-أبوظبي 
قطاع غزة عبر معبر رفح في مصر توفر من خاللها االحتياجات الضرورية للمتأثرين من السيول التي 

 المواد الغذائية المتنوعة واألدوية والمواد الطبية اجتاحت القطاع مؤخراً، وتحمل القافلة كميات كبيرة من
  . ماليين درهم، وتتضمن المساعدات العناصر الغذائية األساسية3بتكلفة تبلغ 

وأكملت الهيئة عملياتها التنسيقية مع سفارة الدولة في القاهرة ووكالة األونروا وجمعية الهالل األحمر 
  .يصالها إلى المتأثرينالمصرية إلدخال المساعدات إلى القطاع وإ

  27/1/2010الخليج، 
  

  العراق يطالب أمريكا بمخطوطاته العبرية .53
أفاد مسؤول في وزارة السياحة واآلثار العراقية، أن الجهود قائمة إلعادة :  عبد الستار العبيدي-بغداد 

ات المتحدة بعد المخطوطات العبرية العراقية التي استولت عليها القوات األميركية ونقلتها إلى الوالي
وقال الناطق اإلعالمي باسم الوزارة عبد الزهرة الطالقاني للجزيرة نت، إن . 2003دخولها العراق عام 
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وزير السياحة واآلثار سافر قبل أسبوعين إلى الواليات المتحدة إلعادة المخططات الموجودة حالياً هناك 
  .توقد أجاب الجانب األميركي بأن إعادتها تتطلب بعض الوق

  26/1/2010نت، .الجزيرة
  

  ميركل تدعو بعد لقائها بيريز إلى استئناف المفاوضات سريعاًً .54
دعت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل بعد اجتماعها أمس في برلين مع الرئيس :  اسكندر الديك-برلين 

استناداً إلى حل اإلسرائيلي شمعون بيريز، إلى إعادة إحياء العملية السلمية المجمدة في أسرع وقت، 
تنظر بجدية إلى أمن إسرائيل وحقها في الوجود وتدافع عنه، "وشددت ميركل على أن حكومتها . الدولتين

  ". لكنها تريد أيضاً المساهمة في تحريك المفاوضات
  27/1/2010الحياة، 

 
  "انه يضيع وقته"ستقالة من مهماته لـباالتطالب ميتشل " فورين بوليسي" .55

األميركية مقاال للصحافي ستيفن وولت يقول فيه انه إذا كان " فورين بوليسي"جلة نشرت م: واشنطن
المبعوث الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل يريد أن ينهي حياته العملية ويحافظ على سالمة 

ي ذلك أن التزام اإلدارة األميركية ف. ألنه يضيع وقته. "شهرته، فان الوقت مناسب إلى أن يقدم استقالته
ولعل ".  إسرائيلي، كان إما مظهر بطولة ساذج أو مهزلة تحزيرية-وقت سابق بتحقيق سالم فلسطيني 

أوباما تعهد بأن يدعم ميتشيل إال أن خطواته كشفت انه مثل غيره من الرؤساء األميركيين الذين ليس 
  . لديهم االستعداد لعمل ما يدرك الجميع انه ال بد منه لتحقيق سالم عادل

ر التقرير إلى أن المعضلة الرئيسة لعملية السالم كانت الرفض المطلق من جانب حكومة نتنياهو ويشي
ألي شيء يمكن أن يبدو كما لو انه دولة فلسطينية قابلة للحياة، متوازيا مع جهودها المتواصلة البتالع 

رائيل بذات القدر الذي وما لم يكن رئيس الواليات المتحدة راغبا وقادرا على دفع إس. المزيد من األرض
 ".فان السالم بكل بساطة لن يتحقق) وربما أكثر من ذلك(تدفع فيه الفلسطينيين 

الضغط على إسرائيل هو الوسيلة األنجع للتخلص من شوكة حماس، ألن تقدما "ويشدد التقرير على أن 
عباس ) لفلسطيني محمودالرئيس ا(حقيقيا نحو دولة فلسطينية هو احد األشياء التي يمكن أن تقوي سلطة 

طويلة " هدنة"وغيره من الفلسطينيين المعتدلين وإجبار حماس على التحرك خارج إطار الحديث عن 
 . األمد والقبول بفكرة السالم الدائم

وال نلومن الكونغرس، وإن كان ال بد له أن ينقاد للوبي اليهودي ويعارض اتخاذ : "ويستطرد الكاتب
، فيما يستمر في تزويد إسرائيل بمعونات اقتصادية وعسكرية كريمة، بدالً من موقف اميركي أكثر تشددا

ذلك قامت اإلدارة األميركية بمكافأة نتنياهو على تمرده بالتنديد بغولدستون وبامتداح نتنياهو لتقديمه 
تيطان وتقول المجلة إن التنازالت لم تكن إال إعالن إسرائيل أنها ستجمد االس". غير مسبوقة"تنازالت 

 ..". مؤقتاً في الضفة الغربية فيما تستمر في القدس الشرقية
قد تواجه الواليات المتحدة عواقب معينة ولكنها ستظل : "ويختتم الصحافي ستيفن وولت تقريره بالقول

وقد تكون إسرائيل تسير في خط انتحارها الذاتي وأصدقاؤها المزيفون في الواليات المتحدة هم . كما هي
وبتقديمه استقالته واإلصرار على أن يقبل أوباما بها، فان جورج ميتشل . زودونها بالورق والحبرالذين ي

 ".قد يتمكن من التخلص من عبء التعقيد في هذا الفصل الحزين لقصة أصبحت معروفة تماما
  26/1/2010القدس، فلسطين، 
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  وية في الشرق األوسطهنالك فائدة من تنسيق المواقف لحل مجمل عمليات التس: ميدفيديف .56
عن الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف قوله خالل لقائه " روسيا اليوم"نقلت قناة ): وكاالت (-موسكو 

هنالك فائدة اآلن من تنسيق المواقف حول كيفية "مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سوتشي، أن 
  ".ت التسوية في الشرق األوسطتطوير الحوار بيننا وكيف تحل مجمل المشاكل الدولية وعمليا

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف للصحافيين في ختام محادثات ميدفيديف مع عباس، أن 
روسيا تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني في سعيه إلقامة دولته، مشيراً إلى أن موسكو ستواصل بذل 

 - اعدة على استئناف المفاوضات اإلسرائيلية كل الجهود الممكنة مع بقية أعضاء المجتمع الدولي للمس
  .وشدد على أن التسوية يجب أن تكون شاملة وتتضمن المسارين السوري واللبناني. الفلسطينية

 27/1/2010الخليج، 
  

   نائبا أمريكياً يطالبون أوباما بالعمل إلنهاء حصار غزة54 .57
ك أوباما بممارسة ضغط على طالب أعضاء في الكونغرس األميركي الرئيس بارا: واشنطن، غزة

وجاء في . من أجل فك الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يقارب من أربع سنوات" إسرائيل"
 نائباً أمريكياً، ووكاالت إغاثة وحقوق إنسان أن الحصار يعيق وكاالت 54بيان وقع عليه أكثر من 

 األعضاء الموقعون على البيان الذي نشره وقال. اإلغاثة عن مساعدة السكان وتأمين احتياجاتهم األساسية
إن حصار القطاع بزعم وقف العمليات اإلرهابية عقاب جماعي لسكان القطاع : "راديو سوا األمريكي

  ".الفلسطينيين
  27/1/2010صحيفة فلسطين، 

  
  "إسرائيل"ساهمنا في التطبيع بين عدد من الدول العربية و": حلف شمال األطلسي" .58

قال األمين العام لحلف شمال األطلسي كلوديو بيزونييرو في ندوة حول : عروف محمود م-الرباط 
الحوار المتوسطي والمفهوم االستراتيجي الجديد لحلف شمال األطلسي، إن الحلف عمد إلى االبتعاد عن "

 التدخل في قضايا الشرق األوسط والنزاع العربي اإلسرائيلي إال انه أسهم في تطبيع العالقات بين عدد
  .في ميدان األمن ومكافحة اإلرهاب" إسرائيل"من الدول العربية و

وقال مشاركون بالندوة أن تصريحات بيزونييرو بينت مأزق تعامل الحلف مع القضايا الساخنة في العالم 
، في الوقت الذي أصبح حلف الشمال "إسرائيل"العربي، وحرص الحلف على تجنب الضغط على 

ع بعد دخول الجيش اإلسرائيلي في تدريبات مشتركة معه في إطار عملياته في األطلسي فيه محطة للتطبي
  .البحر األبيض المتوسط

  27/1/2010القدس العربي، 
 

  بنكان دنمركيان يقرران سحب استثماراتهما من ثالث شركات إسرائيلية .59
ية وصندوق المعاشات التقاعد) Danske Bank(قرر أمس البنك الوطني الدنمركي : كوبنهاغن
وماجال ألنظمة ) Elbit Systems(سحب استثماراتهم من شركتي ألبيت سيستمز ) PKA(الدنمركي 

اإلسرائيليتين لدورهما في بناء جدار الفصل في الضفة الغربية ) Magal Security Systems(الحماية 
 للملياردير ، المملوكة"إسرائيل-أفريقيا"ومن شركة ) الهاي(والمخالف لقرار محكمة العدل الدولية 

  .اإلسرائيلي ليف لفياف، لدورها في بناء المستوطنات والمخالفة للقوانين الدولية
  سحب استثماراته من الشركتين لنفس األسباب إضافة ) PKA(بينما قرر المعاشات التقاعدية الدنمركي 
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كية لدورهما األمري) Detection Systems Inc" (دتكشن سيستمز"اإلسرائيلية و" ماجال"إلى شركتي 
 .في بناء الجدار

  26/1/2010القدس، فلسطين، 
  

   شخص14500التدخين يقتل يومياً  .60
 بليون مدخن للتبغ في العالم، 1.3 يعتقد باحثون أميركيون بأن هناك على األقل .):آي.بي.يو( -واشنطن

ن إلى رفع لذلك يدعو.  شخص، ويتسبب باألمراض لكثيرين14500فيما يقتل التدخين يومياً أكثر من 
  .أسعار التبغ والعمل على خفض أعداد مستهلكيه

 مليون شخص في النصف األول من القرن الحالي، إذا تم 180ويتوقع البنك الدولي أن يتم إنقاذ حياة 
  .2010خفض عدد المدخنين إلى النصف في العام 

  27/1/2010الحياة، 
  

   السياسييقف االستيطان بالمقاومة وليس بالتنسيق األمني والحرد .61
 ياسر الزعاترة

على رفض العودة إلـى طاولـة       ) حتى اآلن بالطبع  (من الواضح أن هناك من يريد بيع إصرار السلطة          
المفاوضات بوصفه نوعا من البطولة والصمود واإلصرار على الثوابت، متجاهال أنه بذلك يدين نفـسه               

سلو، ولغاية اآلن، وهي المرحلـة التـي        أكثر من أي شيء آخر، إذ لماذا لم يكن هذا الشرط قائما منذ أو             
شهدت أكبر عملية استيطان في تاريخ االحتالل للضفة الغربية، ولماذا لم يوضع هذا الشرط على الطاولة                
بعد مسيرة أنابوليس، وبخاصة سنوات أولمرت الذي كانت حكومته األكثر نشاطا علـى هـذا الـصعيد                 

 .باعتراف الدوائر الصهيونية ذاتها؟،
ا ذلك كله، فهم يعولون دائما على ذاكرة الجماهير القصيرة، ال سيما ذلك الجزء الذي يـرفض                 ليس مهم 

االعتراف بفشل خيار التفاوض واالعتراف المجاني، في حين يصعب علينا نحن أن ننسى، ليس فقط ألن                
قـوم إلـى    القصة أصال ال تزال حديثة، ولم يتطاول عليها العمر، بل أيضا ألننا مقتنعون بأن عـودة ال                

 .التفاوض ليست بعيدة بحال تبعا لنبذهم الحاسم للخيار اآلخر
أسوأ ما في هذا المشهد الذي ورثناه من أوسلو، وتاليا أنابوليس في ظل القيادة الجديدة التي سيطرت على                  
حركة فتح ومنظمة التحرير بعد عرفات وأعلنت القطيعة مع خيار المقاومة واالنحيـاز الكامـل لخيـار                 

وض، أسوأ ما في المشهد المذكور هو أنه ال يلد غير المصائب، سواء فـاوض القـوم أو تمنّعـوا                    التفا
 .واشترطوا وقف االستيطان

إذا فاوضوا وباعوا وهم السالم، وسمحوا لدولة العدو بتسويق نفسها كدولة محبة للسالم، فإن النتيجة هي                
وأ مزيدا من االستيطان والتهويد الـذي يتحـرك         المزيد من التطبيع مع العالم العربي واإلسالمي، واألس       

 .بشراسة في ظل المفاوضات، بينما يتراجع في ظل المقاومة واالنتفاضة
أما إذا رفضوا العودة إلى طاولة التفاوض قبل وقف االستيطان، فإن هذا األخير لن يتوقـف، اللهـم إال                   

يستثني القدس ويستثني قرارات البنـاء      تجميد جزئي لمدة عشرة أشهر      (بطريقة نتنياهو التي أعلن عنها      
 ).القديمة التي تخرج من األدراج تباعا، مع رفض المستوطنين االلتزام الفعلي بقرار التجميد

سبب ذلك أن االستيطان ال يتوقف كما قلنا إال في ظل المقاومة واالنتفاضة، وهـذه غيـر موجـودة وال              
ين، وعدم وجودها ال يتعلق بتقاعس الـشعب الفلـسطيني          التقليدي في بلعين ونعل   " الشو"متوفرة باستثناء   

وتراجع قابلية التضحية بين أبنائه، بل يتعلق باستمرار التنسيق األمني ومطاردة المقاومين من الفصائل،              
 ".العنف"وأخذ التعهدات من الفتحاويين منهم بعدم العودة إلى 
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اردة المقاومة وتهدئة الوضع، والحرص على      إذا كان التنسيق األمني ماضيا بكل تلك الحماسة، ومعه مط         
االستثمار وبناء المؤسسات، بحسب تعبير سالم فياض، فلماذا يوقف الصهاينة االسـتيطان؟ نعـم لمـاذا                
يوقفوه بينما يطارد عدوهم مسار الدولة العتيدة، ليس على حدود الرابع من حزيران، وبالشروط الثمانيـة        

أو حدود الثامن والعشرين مـن أيلـول عـام          ) مناطق أ و ب   (ى  كما يردد كبيره في كل خطاب، بل عل       
، أي تاريخ اندالع انتفاضة األقصى؟، هذا هو ما يطاردونه عمليا برعاية الجنرال دايتون، والسيد               2000

توني بلير، بينما يتوسل السيد جورج ميتشيل إلى نتنياهو على أمل أن يمنح القوم مزيدا مـن الحـوافز                   
، وذلك كي   )ز، تسليم اإلدارة األمنية لمزيد من المناطق، اإلفراج عن بعض المعتقلين          إزالة بعض الحواج  (

 .يحسنوا وضعهم الداخلي ويعودوا بجرأة إلى طاولة التفاوض
من أراد أن يوقف االستيطان بجد، فعليه بالمقاومة، إن لم يكن بالمقاومة المـسلحة، فلـيكن بالمقاومـة                  

، لكن ذلك يتناقض كليا مع التنسيق األمني، ومع         ) المصطلح زمنا طويال؟،   ألم يوجعوا رأسنا بهذا   (السلمية  
مطاردة خيرة أبناء الشعب الفلسطيني، كما يتناقض مع اعتبار بناء المؤسـسات مقـدما علـى تحريـر                  

 .األرض
لن نتحدث هنا عن عبثية خيار التفاوض في ظل نتنياهو، مع أنه كان كذلك أيضا مع باراك ومع أولمرت                   

ي، فتلك حكاية باتت مملة، وهم ال يخجلون منها، إذ ما دامت الحياة مفاوضات وبناء مؤسسات، فإن                 وليفن
استمرار هذه اللعبة ليس مشكلة، ولو إلى يوم الدين ما دامت أمور القوم ومن يحبون في أحـسن حـال                    

االستيراد وبناء  وأهدأ بال، إذ ال يوقفون عند الحواجز، وال يمنعون من السفر، وال يحرمون من رخص                
  ".الراقية"الشركات، وحتى المدن، وأقله األحياء 

  27/1/2010الدستور، األردن، 
  

 ! أهل النظام العربي يستدعونه الحتالل بالدهم: سنة أولى إسرائيلية مع باراك أوباما .62
   طالل سلمان 

اراك أوباما سدة الرئاسـة     ليس هناك ما يستحق االحتفال، عربياً، لمناسبة الذكرى السنوية األولى لتسلم ب           
بل ان الذين بالغوا في الرهان على الرئيس األسمر الذي تخالط دماءه            ... في الواليات المتحدة األميركية   

 اإلسالمية قد تشاغلوا عن الحفاوة بهذه الذكرى وتركوها تمر باهتـة، بـاردة،           -بعض الجذور األفريقية    
 . بتحقق الوعد باإلنجازفيها من خيبة األمل أكثر مما فيها االبتهاج 

قبل أن ينتهي العام األول على أوباما رئيساً كانت األحالم بالتغيير في السياسة األميركية تجـاه القـضايا       
 . العربية عموماً، والقضية الفلسطينية، وهي األساس والجوهر، قد انطفأت مخلّفة مرارة كثيفة

سرائيلي، متـذرعاً، كالعـادة، بـضغوط اللـوبي         ليتبنى الموقف اإل   -  مرة أخرى  -عاد البيت األبيض    
اإلسرائيلي على إدارته، خصوصاً أن هذا اللوبي قد اخترق أسوار البيت األبيض وفرض على الـرئيس                

، تماماً كما على الـذين      ”النزاع في الشرق األوسط   “بعض أركانه الذين صاروا يملون عليه سياسته إزاء         
 . من قبله

ثم تقدم خطـوة    ...  تاجر مفلس، استمر يراهن على تحوالت قدرية قد تطرأ           ، وكأي ”النظام العربي “لكن  
في ” الرئيس الطيب “أخرى فبدأ يعدل في أسلوب المقاربة، ثم في جوهر المطالب ذاتها، لعله يساعد هذا               

الذين حاصروه، وأخذوا يفرضون عليه التراجع عما تعهد به في خطـب علنيـة              ” األشرار“معركته ضد   
 !  تاريخيةوفي مناسبات

الذي اكتسح االنتخابـات الرئاسـية،      ” رئيس التغيير “تناسى أهل النظام العربي كل ما سمعوه في خطب          
وحقق فوزاً باهراً، وأحدث خرقاً تاريخياً في النظام الذي لم يبرأ تماماً من لوثـة العنـصرية، وانـدفعوا      

م في أرضهم حماية ألنظمتهم المتهالكـة  يحاولون مساعدته بأن يقدموا له المزيد من التنازالت عن حقوقه     
 . في واشنطن” األخ األكبر“والتي ال تملك بديالً من دعم 
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، وتجاوزوا ما   ”الرئيس المسلم “نفضوا رؤوسهم فأسقطوا من ذاكرتهم التعهدات التي أطلقها من اتهم بأنه            
اء الـى القـاهرة     سمعوه منه مباشرة، سواء في خطب علنية، وفي محطات فاصلة، كمثل خطابه الذي ج             

، )بعدما اعتذرت السعودية عن عدم المساح له بأن يطلق نـداءه منهـا            (خصيصاً لكي يلقيه من جامعتها      
” مسودة مبادرة “وأسقطوا ايضاً ما كانوا قد سمعوه منه مباشرة، في جلسات مغلقة، ثم ما أعلنه على شكل                 

 وعد غامض بالمـساعدة علـى أن يكـون          تنطلق من انتزاع تسليمهم بإسرائيل بدولة يهود العالم مقابل        
تماماً، فيعيش الـشعب    ” القضية“على بعض البعض من أرضهم، على أن تشطب         ” دولة ما “للفلسطينيين  

صاحب األرض كرهينة وحرس حدود لدولة االحتالل المحصنة بالدين وبالسياسة معاً، باعتبارها أسـاس           
قة التي كانت عربية وصار ضرورياً تجهيل هويتهـا         المصالح الغربية واالستراتيجية األميركية في المنط     

 . ”الشرق األوسط“لتغدو 
التي هدد مطلقها الملك    ” المبادرة العربية “التي قدمها أهل النظام العربي تمثلت في إسقاطهم         ” الهدايا“أولى  

 وفودهم الى   وهكذا تقاطرت ... ”لن تبقى على الطاولة الى األبد     “عبد اهللا بن عبد العزيز، ذات قمة، بأنها         
 واشنطن ليقدم كل منها تنازالً جديداً، 

تكفي مراجعة بسيطة للتصريحات التي أطلقها بعض رموز النظام العربي، مباشرة على ألـسنة حـاملي                
” المبادرة العربيـة  “رسائله، لتبين حجم التراجع المخزي عن النصوص الحمالة األوجه التي صيغت بها             

 . بتدخل أميركي مباشر
السيدة هيالري كلينتون فقد تجـاوزت االسـتفزاز الـى          ” رئيس التغيير “يحات وزيرة خارجية    أما تصر 

اإلهانة الجارحة والمباشرة، في األيام القليلة الماضية، وحين طالبت أهل النظام العربي بالتحدث مباشرة              
تفرض على إسرائيل   مع اإلسرائيليين، معتبرة أن اإلدارة األميركية قدمت ما عندها وأنها ال تستطيع أن              

. و.وتعهداته، بل حتى عن تعهدات سلفه جورج        ” الرئيس األسمر “ما يهدد أمنها، متراجعة عن كل وعود        
بوش بوقف االستيطان كشرط لكي يبقى للفلسطينيين من أرضهم الوطنية ما يكفل إقامة دويلة ما، ستكون                

لدولة يهود العالم فوق ” حرس حدود“ن ـ في أحسن الحاالت ـ محمية إسرائيلية ودورها الفعلي أن تكو 
 . أرض فلسطين العربية، أو التي كانت عربية

وأما الموفد الخاص ذو االبتسامة البالستيكية جورج ميتشل فيواصل جوالته ليجمع التنـازالت العربيـة               
برفض وها هو يختتم التاسعة     ... ”السلطتين“عموماً والفلسطينية خصوصاً، في ظل االنقسام الخطير بين         

 ! وال قضية... وغداً قد يأتي موفد جديد ليبدأ منها. إسرائيلي لكل تلك التنازالت
وبديهي والحالـة هـذه أن يعطـي        ... لقد ذهب كل من أهل النظام العربي بهمومه ومخاوفه داخل بالده          

على  ـ عبر واشنطن ـ من القضية التي كانت مقدسة لكي يعود بما يطمئنه على دوام تسلطه   "إسرائيل"
في المنطقة، وأهمهـا    ) والغربية(شعبه، ودائماً بذريعة انه انما يقوم بدوره في حماية المصالح األميركية            

 ! "إسرائيل": وأخطرها
توالت التنازالت العربي فكان منطقياً أن يتعاظم الـرفض اإلسـرائيلي لمـا كـان بعـض الحكومـات                   

داداً لمناقشته، دائماً مع واشنطن وليس مع أصحاب اإلسرائيلية، قبل نتنياهو ـ ليبرمان، قد أظهرت استع 
 . الشأن

من تعهداتها، بات منطقياً أن     ” الرئيس األسمر الذي تجري في عروقه الدماء اإلسالمية       “ومع تنصل إدارة    
يتحول نتنياهو الى الهجوم، وأن يجاهر برفض مبدأ الدولتين، وأن يمضي قدماً في بنـاء المزيـد مـن                   

ام المزيد من المستوطنين الذين باتوا اآلن قوة ضغط مؤثرة وفي الوقت ذاته ذريعـة               المستوطنات الستقد 
الـصوت الـوازن    “فهـم اآلن    ... جاهزة لتبرير رفض التنازل أو الخوف من اإلقدام على اسـتفزازهم          

أي انهم صاروا ـ بكل تطرفهم ـ صانعي السياسة اإلسرائيلية   ... في أي انتخابات إسرائيلية” والمرجح
رريها، ونفوذهم يمتد الى قلب البيت األبيض بعدما اضطر الرئيس أوباما الى قبولهم فيـه، والتخلـي              ومق

 . عمن وضع اللوبي اإلسرائيلي الفيتو عليه فاستحال أن يكون الى جانب صاحب القرار، ولو كمستشار
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تحدة األميركية متورطة   ان الواليات الم  : لقد أدركت إسرائيل ما ال يحب أن ينتبه إليه أهل النظام العربي           
في حروب استعمارية مكلفة، أخطرها في أفغانستان، وهي تنذر بالتمدد الى باكستان التي تعـيش حالـة                 
اضطراب خطير تنذر بتفكك كيانها الذي أنشأه االستعمار البريطاني، ألغراض تخصه وال عالقة ألهلها              

 .  الفذة للمهاتما غانديبها، بل كانت رداً على انتصار الوطنية الهندية بالقيادة
إن أعباء الحرب األميركية على شعب أفغانستان، تتعاظم كلفة، باألرواح والمال، ومعظم حلفائها أخرجوا              
عسكرهم أو هم في الطريق الى إخراجهم من الميدان، رافضين أن يتكبدوا التضحيات الجسام من أجـل                 

 .. ى حساب حياة أبناء شعبه وحقهم في الحياةحكم عميل أقيم بالزور ويستمر بالتزوير المفضوح، وعل
ثم ان االحتالل األميركي في العراق الذي استطاع لفترة أن يشغل القوى السياسية العراقية عنه بخالفاتهم                
وصراعاتهم على السلطة وعلى الثروة خالل السنوات القليلة الماضية، مهدد بأن يواجه تفجر األوضـاع               

 .  حكاماً، لتمويه هيمنته على القرارمجدداً بين معظم من نصبهم
ها هي السنة األولى من والية أوباما تنتهي بنكسة سياسية خطيرة في الداخل، فيخسر حزبـه مقعـد آل                   

 . في والية ماساشوستس، وينتصر عليه الحزب الجمهوري) التاريخي(كنيدي 
طر الى زيـادة قواتـه فـي        يقررون سياسته الخارجية، فيض   ) وعلى رأسهم المخابرات  (وها هم العسكر    

 . أفغانستان، بينما يرفض حلفاؤه المضي في هذه المغامرة الدموية الى النهاية
والن الحرب مفتوحة وفي أرض يرفض شعبها قوات االحتالل، فإن العسكر سيستمرون يطالبون بمزيـد           

” سمر بجذوره اإلسـالمية الرئيس األ“من القوات، وبالتالي بمزيد من اإلنفاق الثقيل الوطأة، وهكذا يتحول           
الى رهينة في يد الجنراالت وأجهزة المخابرات، هذا إذا اعتبرنا انه يرفض مطـالبهم بـل إمالءاتهـم،                  

 . ويمضي في حروب اإلبادة ضد شعبين في دولتين إسالميتين
 .  المتحدةإن الجيوش األميركية تقاتل شعوباً وأمماً في دول بعيدة جداً، لم تكن معادية بالسليقة للواليات

أما في بالدنا فإن االحتالل اإلسرائيلي وحده من يحق له أن يحتفل بانتصاره على الرئيس الذي كان وعداً              
 . فتحول الى رهينة

 "إسـرائيل "ومـا دامـت     .. إن أهل النظام العربي يحتمون باإلدارة األميركية لكي تحميهم من شـعوبهم           
 ضمان بأال تحرجهم إسرائيل ال بالقتال، أي بإذاللهم أمـام           شريكتها ووكيلتها في المنطقة فهم بحاجة الى      
 . شعوبهم، وال بفضح خيانتهم للشعب الفلسطيني

 . يتمنون لها الذلة واالنكسار لتظل خاضعة خائفة ال تهتم إال بلقمة العيش. إنهم يكرهون شعوبهم
 اإليراني لكـي يبـرروا      وهم يضخمون الخطر  .  حليفاً، ولكن تحت غطاء أميركي     "إسرائيل"إنهم يريدون   

 قرار المنطقة، متـذرعين     "إسرائيل"بل إنهم يسلمون    . "إسرائيل"مع  ” التحالف”طلب الحماية األميركية و   
 . بإيران، بالقاعدة، باألصولية لطلب الحماية

فهل يجوز بعد هذا كله أن نستغرب تعاظم قوة التيارات اإلسالمية، سواء منها األصولي أو اإلرهـابي،                 
ا الى الميدان بالسالح، بما يهدد بعض أهل النظام العربي الذين يهرولون الى واشـنطن طـالبين                 ونزوله

على مركز الديموقراطيـة فـي      ” القاعدة“بإلحاح أن تتفضل بإرسال قواتها الستعمارهم حتى ال تنتصر          
ة مطعمة بشيء   الكون، الواليات المتحدة األميركية التي يحكمها اآلن رئيس تجري في عروقه دماء افريقي            

 . من اإلسالم الموروث
 . إن أهل النظام العربي يعودون بشعوبهم قرناً كامالً الى الخلف

الطريف أن االستعمار يتمنع عن العودة ويحاول تفاديها بأن يعطيهم السالح، وبأن يبعث بطائراته لتغيـر         
 .  عليهم بوصفهم إرهابيينعلى شعوبهم فتقتل عشوائياً من سيباهي النظام باالنتصار عليهم والقضاء

كما وصفه بعض السذج الى     ” أمل للشعوب “الى العام الثاني من والية أوباما الذي يتحول من          : هل نقول 
 ! كابوس أميركي جديد؟



  

  

 
 

  

            28 ص                                     1682:         العدد       27/1/2010األربعاء  :التاريخ

لقد أورثه جورج بوش حربين ومجموعات من االشتباك بالسالح مع العرب والمسلمين، وها هو يتابعهـا        
 . جميعاً

 ! جميلسنة حلوة يا أسمر يا 
  27/1/2010السفير، 

  
  الخط الفاصل .63

  حياة الحويك عطية
بين توظيف المأساة اإلنسانية للشعب الفلسطيني ألجل كسب تعاطف العالم وبين تحويل هذه المأساة إلى 
مجرد مأساة إنسانية تضيع في ضبابها القضية األساسية أي قضية الحق، خط فاصل دقيق، ال بد من 

فمع تصاعد موج التضامن تحت تأثير الجريمة المريعة التي حصلت خالل . التنبه له بروية وحكمة
العدوان األخير على غزة، نرى أن القضية الفلسطينية باتت تكتسب حضوراً أكبر على ساحة االهتمام 
العالمي، خاصة في أوروبا، غير أننا نرى أيضاً أن هذا االهتمام ليس ذلك الذي عرفناه خالل أعوام 

السبعينات، ليس التأييد العالمي لشعب يناضل ألجل تحقيق سيادته وحريته، في إطار حركات الستينات و
التحرر الوطني، وليس ذلك االهتمام المعبر عن إعجاب بإبطال مناضلين يخترقون العالم ببطوالتهم 

وليس ذلك الموقف الواضح من قوة عالمية عدوانية تحتل أرض . وإصرارهم على نيل حقوق شعبهم
  .خر وتصادر حياتهاآل

إنه موقف ينطلق اليوم من الشفقة أكثر من أي شيء آخر، ومن التعاطف اإلنساني أكبر مما هو من 
  .اإليمان الحقوقي

صحيح أمامنا نموذج واضح قدمته القوى الصهيونية عبر التاريخ الحديث وهو نموذج تحويل التعاطف 
لكن ذلك النموذج . م مشروعاً سياسياً عسكرياً وجودياًاإلنساني، واستدرار الشفقة إلى مواقف سياسية تدع

األولى أن من ارتكب الجريمة بحق اليهود هو الغرب نفسه، وبالتالي أمكن اللعب : تميز بثالث خصائص
وتعميقها لديه كلما احتاجت الخطة الصهيونية لذلك، وثانيها، أن هذه الخطة كانت " عقدة الذنب"على 

قبل حصول الجريمة النازية، وبذلك كانت جاهزة لتقنين توظيفها، أما الثالثة متبلورة وواضحة منذ ما 
فهي تمتع القوة الصهيونية بامتداد مالي وسياسي وثقافي داخل المعسكر الغربي يجعل منها قوة ضاغطة 

وبما أن هذه العناصر الثالثة غير متوفرة في ما يخص القضية الفلسطينية، على . ال قوة متوسلة فحسب
  .ألقل في المدى الحالي، فإن خطورة االقتصار على البعد اإلنساني تبقى عميقة البعدا

غير أننا إذا ما نظرنا إلى األمور بدقة أكثر، وبحرفية سياسية سيكولوجية لعثرنا على إمكانيات تحويل 
ي لزرعها في وعن تقسيم العالم العرب" إسرائيل"فالغرب مسؤول عن إيجاد : األمور في االتجاهات الثالثة

  .وذلك ما ال نحسن توظيفه وإبرازه، لعدة أسباب. والغرب مسؤول عن الكثير من الكوارث العربية. قلبه
فهل نريد فلسطين أو نصف : أما النقطة الثانية وهي وضوح الرؤية والخطة فنحن أبعد ما نكون عنه
؟ هل نريد عودة الالجئين أو فلسطين أو ثلثها أو ربعها؟ وهل نريد دولة مستقلة أو ملحقة باألردن

توطينهم وتعويضهم؟ هل نريد القدس أو شرقها؟ بل، هل نريد دولة فلسطينية واحدة أو كيانين في غزة 
  أو التطبيع معها؟" إسرائيل"والضفة؟ هل نريد مقاطعة 

 القائم؟ قومية أو إسالمية تهدد النظام/ هل يتقدم عندنا هدف تحرير فلسطين أم هدف عدم تبلور قوة معينة
  .أسئلة تبدأ وال تنتهي لتبقينا أبعد ما نكون عن تبلور الخطة الواضحة

إنه ولألسف نفوذ مفقود رغم أننا نمتلك : وتبقى النقطة الثالثة، وهي النفوذ العربي على الساحة الغربية
ى خاصة عندما تتحول ملياراتنا إل. ولكن السيف يصدأ في يد ال تستعمله وال تشحذه. كل عناصره

ضمانات للهيمنة الغربية، ضمانات ليس من يطالب مقابل تأمينها بشيء يصب في صالح األمة 
  .وقضاياها
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وبذا، بهذا الواقع المأساوي يظل علينا أن ننتبه إلى عدم تحويل قضية فلسطين، من قبل المتعاطفين معها، 
  .قبل أعدائها إلى قضية تسول إنساني يتحدث عن كل شيء إال عن األرض

حظات ساقها إلى الذهن نشاط طيب النوايا أقيم في معهد العالم العربي في باريس وتحدث فيه مال
قالوا أشياء . مجموعة من النشطاء الغربيين، ذوي المواقع المهمة الفاعلة، على صعيد حقوق اإلنسان

فلسطينيون ليسوا ال: مهمة لكن أهمها فقرة لفت فيها الدكتور هيثم مناع الحضور إلى هذه النقطة الرئيسية
  .فقراء يستولون شحنة طحين، إنهم فقراء لمن يعترف بحقوقهم الوطنية

لكنها مالحظة لم تنفع ولألسف مع مضمون بعض المداخالت وال مع الشهادات الحية التي نقلت مباشرة 
  .والعفوية قد ال تنفع في كثير من األمور السياسية. من غزة

  27/1/2010الخليج، 
  

  حية المشروع اإلخواني؟هل انتهت صال .64
  خليل العناني

في مصر مرشداً عاماً جديداً لها ” اإلخوان المسلمين“بعد مخاض عسير استمر لشهور اختارت جماعة 
)  سنة82(، وذلك بعد أن أصر مرشدها السابع محمد مهدي عاكف ) سنة67(هو الدكتور محمد بديع 

ء لفترة جديدة تمتد لست سنوات على رغم أن الالئحة على االنسحاب بعد نهاية فترته األولى وعدم البقا
وبعيداً عن تفاصيل األزمة التي رافقت اختيار المرشد الثامن لـ . الداخلية للجماعة تخوله ذلك

، فإن ثمة تحديات ”العجوز“، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة فى تاريخ الجماعة ”اإلخوان“
تطرح تساؤالت جدية حول مستقبل الجماعة داخلياً وخارجياً، ناهيك فرضتها هذه األزمة، ومن شأنها أن 

  .عن قدرة مرشدها الجديد على إدارتها بشكل يضمن عدم تكرار مثل هذه األزمة مستقبالً
وابتداء، يخطئ من يظن أن الجماعة سوف تنكفئ على نفسها غير عابئة بالشأن العام أو االنخراط في 

هيمنة ما يطلق عليه التيار المحافظ على المستويات القيادية العليا في العمل السياسي، وذلك بسبب 
وهي فرضية هشّة ال تدعمها الوقائع، ذلك أن إحدى روافع النشاط اإلخواني هي االستثمار في . الجماعة

الشأن العام من أجل زيادة رأسمالها الرمزي والبشري، ناهيك عن كونه أحد مقومات الشرعية المجتمعية 
ومن شأن االنكفاء تقويض الفكرة اإلخوانية من . جماعة ومصدر قوتها في مواجهة النظام المصريلل

  .جذورها
أما ما يخص سؤال المستقبل فيمكن استقراؤه من خالل بعدين أساسيين، أولهما يرتبط بشخصية المرشد 

لمشروع السياسي والفكري وثانيهما يرتبط بمستقبل ا. العام الجديد من الناحيتين التنظيمية والسياسية
بالنسبة الى األول، فإن ثمة فوارق واضحة بين المرشد الجديد وسلفه مهدي عاكف وهو ما ال . للجماعة

، إال أن عاكف كان يعوض ”إلخوان“ومع أن كليهما جاء من قلب الماكينة التنظيمية لـ . تخطئه العين
وهو الذي أعلن بعد اعتالئه منصبه عن مبادرة . هذلك بجرأة خطابية ومبادأة سياسية لم تُعرف عن سابقي

، فى ”اإلخوان“، شكّلت نقلة نوعية في الخطاب السياسي والفكري لـ )2004مارس / آذار (لإلصالح 
حين لم يطرح المرشد الجديد في خطاب تنصيبه أية أفكار جديدة وإنما أكد على ما هو معروف سلفاً من 

أنها سوف تسير على خطى اإلصالح التدريجي، وأنه ال سبيل لحدوث و” جماعة تنبذ العنف“أن اإلخوان 
صحيح أن الرجل التزم لغة هي أقرب الى التهدئة، بيد أنها ال تشي . إلخ... مواجهة مع النظام المصري

  .بأن ثمة رؤية سياسية متماسكة تقف خلفها
راته السياسية، إال أن ثمة وإذا كان من الصعوبة إصدار حكم مسبق على إمكانات المرشد الجديد وقد

أوالً أن . مالحظات سريعة يمكن اإلشارة إليها قد تعطي صورة أولية حول مستقبل الجماعة تحت قيادته
ثمة شعوراً بافتقاد الشرعية سوف يالزم المرشد الجديد طيلة فترة واليته وذلك بسبب الطريقة التي جاء 

ذا الشعور سوف يظل قابعاً في خلفية أية قرارات سوف بها، وهو إن حاول تجاوز ذلك شكلياً إال أن ه
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ثانياً، سيكون من العسير على المرشد الجديد أن يقوم بعمل توازنات . يصدرها خالل المرحلة المقبلة
داخل الجماعة بين المحافظين والرموز اإلصالحية التي لم يعد لها أي تأثير فعلي داخل الهياكل المؤثرة 

ثالثاً، لن تكون لدى المرشد الجديد القدرة على التخلص من هيمنة .  اإلرشاد العامفي الجماعة مثل مكتب
أركان التيار المحافظ على الجماعة تنظيماً وفكراً، ليس فقط كونهم وراء اختياره، وإنما أيضاً بسبب 

مرشد الجديد ال رابعاً، أن ال. افتقاده الكاريزما التي قد تمكنه من تحقيق توازن تنظيمي قد يحد من نفوذهم
يتمتع، على األقل حتى اآلن، بعالقات واضحة مع القوى واألحزاب السياسية األخرى التي قد تمكنه من 

وأخيراً، من غير . عقد تحالفات أو صفقات سياسية معها وذلك على غرار ما كان يفعل مهدي عاكف
س فقط بسبب الخوف من بطش المتوقع أن يدخل المرشد الجديد في أية مواجهة مع النظام المصري لي
  .هذا األخير، وإنما بسبب ضعف قدرة المرشد على ضبط القواعد اإلخوانية

، فقد كشفت األزمات المتالحقة التي مرت بها ”اإلخوان“أما فيما يخص مستقبل المشروع السياسي لـ 
وسؤال . هالحركة داخل مصر وخارجها، أن ثمة صعوبات هيكلية يعانيها المشروع اإلخواني برمت

في أكثر من ” اإلخوان“اللحظة الراهنة ال يتعلق فقط بطبيعة الخالفات واالنشقاقات التنظيمية التي مر بها 
بلد عربي كاألردن والجزائر وأخيراً مصر، والتداعيات السلبية لذلك على صورتهم لدى الشارع العربي، 

ة يمكنها إلهام قواعدها أوالً، والجماهير وإنما أيضاً بافتقاد الحركة لقيادات كاريزمية وعقول سياسي
  . العربية ثانياً

وبوجه عام يمكن رصد عدة مؤشرات ربما تكشف عمق المأزق الذي يعيشه المشروع اإلخواني حالياً، 
أولها تراجع خطابهم الديني والسياسي، وعدم قدرة القيادات الجديدة في الحركة على تحقيق نقلة نوعية 

من أزمة معرفية ” اإلخوان“ويعاني . اب كي تصبح أكثر مالءمة للواقع الراهنفى مفردات هذا الخط
هائلة بسبب افتقاد قياداتهم الراهنة إلى الجرأة على تغيير محتوى المناهج التربوية التي تغذّي العقل 

وتبدو الجماعة في حاجة ماسة الى جيل جديد من المفكرين والمنظرين أصحاب الرؤى . اإلخواني
كار الكبرى يضاهي الجيل األول من أمثال راشد الغنوشي وحسن الترابي وعبداهللا النفيسي وفريد واألف

  .عبدالخالق، وهو ما يصعب توقع حدوثه في المدى المنظور
المؤشر الثاني هو افتقاد المشروع اإلخواني جاذبيته المجتمعية، وهو ما يبدو جلياً في انصراف قطاعات 

  . باتجاه مشاريع دينية منافسة للمشروع اإلخوانيواسعة من الشارع العربي
، ليس فقط بسبب هيمنة المحافظين ”اإلخوان“المؤشر الثالث، انطفاء وهج المدرسة اإلصالحية داخل 

والمتشددين على مؤسسات الجماعة في أكثر من بلد عربي، وإنما أيضاً بسبب الطبيعة السلبية لتحركات 
، وتحرجهم من الضغط على المحافظين بذريعة حماية الحركة من ”واناإلخ“كثير من اإلصالحيين داخل 

  .االنقسام الداخلي، وافتقاد الكتلة اإلصالحية للتأثير داخل تنظيماتهاً
المؤشر الرابع هو فشل الحركات اإلخوانية فى تكييف عالقاتها باألنظمة العربية، سواء بسبب إصرار 

راجها إلى معارك غير مجدية، أو بسبب افتقاد الحركات هذه األخيرة على قمعها وإقصائها واستد
  .اإلخوانية لقيادات سياسية ذات مهارات تفاوضية

وأخيراً، هناك اتساع الفجوة الجيلية داخل الحركة اإلخوانية، وانعدام القدرة على دمج األجيال الجديدة 
ل داخلية أثرت سلباً على ضمن األطر الهيكلية للحركة، وهو ما نجم عنه استنزاف الحركة في مشاك

  .صورتها أمام الرأي العام
  27/1/2010الحياة، 
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