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  دود مع مصر بوابة أهل غزة للدنيا والحياةالحو.. حماس لن تكون أداة بيد أحد: مشعل .1
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن انكماش دور مصر فتح الباب أمام المد  :دمشق

  .اإليراني والتركي، مؤكداً أن حركته ال ولن تكون أداة بيد أحد
غيرنا إذا تمدد، نلوم أنفسنا إذا ال نلوم :" الفضائية مساء الثالثاء" أوربت"وقال في مقابلة بثتها قناة 

انكمشنا، ونريد أن تعود مصر والدول العربية لزعامتها، نعم إيران لها مصالحها وتركيا لها مصالحها، 
". لكن حماس قرارها بيدها ألن لدينا مؤسسات قوية وتنوعاً في مصادر الدعم، لسنا بندقية مأجورة

ا إلى أنه كان سيقبل دعما من االتحاد األوروبي إذا كان وأعرب مشعل عن تقديره للدعم اإليراني، مشير
  .غير مشروط

وأكد على أن الدم المصري غاٍل وحرمته من حرمة الدم الفلسطيني، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة 
. الفلسطينية إسماعيل هنية أمر بتشكيل لجنة تحقيق حول مقتل الجندي المصري على الحدود مؤخراً

يتونة للدراسات ينعي مركز الز ببالغ الحزن واألسى، وبمزيد من الرضا بقضاء اهللا عز وجل وقدره،
وخبير التاريخ ، عضو الهيئة االستشارية للمركز، األستاذ الدكتور محمد عيسى صالحية واالستشارات

  .العربي واإلسالمي
  .سائلين اهللا سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهل الفقيد الصبر والسلوان

  وإنا هللا وإنا إليه راجعون
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 الخارجية أحمد أبو الغيط حول علمه بأسماء المتورطين في مقتل الجندي وحول تصريحات وزير
المظاهرة :"، واستدرك"لماذا ال يطلعوننا على هذه األسماء لكي نحاسبهم؟" :المصري، تساءل مشعل

  ".السلمية على الحدود أطلق خاللها النار وسقط جرحى في الجانب الفلسطيني وجندي مصري
الذي فتح النيران على حماس وصور الحمساوي على أنه عدو لغزة "مصري وانتقد مشعل اإلعالم ال

دائما نطرق باب مصر ألننا نحب مصر ليس بسبب عالقة الجوار أو المصاهرة أو " :، مضيفاًُ"ولمصر
التداخل السكاني، لكنها لصلة الدم وثقافتنا وآدابنا التي استقيناها من مصر، ولو شققت عن صدري لعلمت 

  ".مصرمدى حبي ل
وعن تمسك حماس باألنفاق على الرغم من إمكانية تدبير احتياجات قطاع غزة من خالل معبر رفح، قال 

إن المياه في نهر النيل عندما تواجه عقبة في مسارها الطبيعي ستتجه إلى مجرى آخر، وهذا هو : "مشعل
  ". أهل غزة للدنيا والحياة أغلقت المعابر فأصبحت الحدود مع مصر هي بوابة"إسرائيل"الوضع الحالي، 

هناك مليون ونصف " :، مضيفاًُ"الناس حفروا األنفاق حتى ال يموتوا جوعا أو من المرض"وأوضح أن 
ورأى مشعل أنه ". مليون إنسان محتجزون في أكبر سجن في العالم، يطلق عليه غزة، يشعرون باالختناق

نحن لسنا أعداء لمصر، : "، وقال"دودها مع غزةللجدار الفوالذي الذي تبنيه مصر على ح"ال يوجد مبرر 
 24إن أي دولتين في العالم بينهما حدود رسمية ومعابر مفتوحة : "وقال".  هي العدو الحقيقي"إسرائيل"

  ".ساعة، نريد فتح المعبر بنظام لتلبية احتياجات القطاع
في "ينية، أوضح مشعل أنه التي تمنع حماس من التوقيع على ورقة المصالحة الفلسط" العراقيل"وحول 

أواخر سبتمبر الماضي عرض عليه الوزير عمر سليمان نسخة من ورقة المصالحة، وبعد دراسة الورقة 
جيدا كانت هناك بعض المالحظات التي تجاوب معها سليمان، وفي أكتوبر وجدنا أن الورقة النهائية ال 

  ".تتطابق مع مسودة االتفاق
انب المصري تعديل هذه الصياغة والعودة للصياغة األولية، رفض حتى وأوضح أنه عندما طلب من الج

وعما تردد أن . ال تطالب فتح والفصائل األخرى بتعديالت جديدة وتدخل المصالحة في حلقة مفرغة
أن غزة في الوضع الحالي "، أكد مشعل "خلقت دويلتها الخاصة"حماس لن توقع على المصالحة ألنها 

  ".ء من الوطن فرض عليه االنقسامليست مكسباً، غزة جز
حماس "وحول ما إذا كانت حماس مستعدة لتوقيع الورقة المصرية كما هي لكن في دمشق، أكد مشعل أن 

  .، مشيرا إلى أن هذه افتراءات أطلقتها السلطة في رام اهللا"لن توقع على الورقة المصرية إال في القاهرة
28/1/2010صحيفة فلسطين،   

  
  قريباً جداً" جولدستون"ستسلم ردها على توصيات تقرير في غزة لحكومة ا: وزير العدل .2

أكد وزير العدل المستشار محمد فرج الغول، أن الحكومة الفلسطينية ستسلم ردها  :محمد األيوبي - غزة
قريباً "جولدستون  على رسالة المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة حول توصيات تقرير

وقال الغول، خالل  .يناً أن الحكومة وضعت الرد بصورة مهنية وقانونية ووفقاً للمعايير الدولية، مب"جداً
 صفحة، 52إن الرد جاء على كل سؤال وفقرة في حوالي : "مؤتمر صحفي عقده، أمس في مدينة غزة

قانونية وسيسلم تقرير الرد على هذه الرسالة لمدير مكتب المفوض السامي في قطاع غزة ضمن المدة ال
رغم علمنا األكيد بأن التوصيات الرسمية األولى لمجلس حقوق اإلنسان لم تطلب من : "وأضاف". المتاحة

 أن الشعب الفلسطيني هو الضحية، وأن نالجانب الفلسطيني أية متابعات إيماناً من بعثة جولدستو
كومة الفلسطينية شكلت لجنة االحتالل هو الجالد والمجرم النازي الذي يجب أن يحاسب ويحاكم فإن الح

  ".لرصد وتوثيق جرائم الحرب اإلسرائيلية
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اللجنة تعمل على مدار : " إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في أية انتهاكات مزعومة، قائالً الغولولفت
الساعة لكشف الحقائق على الرغم من اليقين بعدم وجود أي انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني أو لقانون 

  ".قوق اإلنسان الدولي ترقى لجرائم حربح
 ماليين دوالر كتعويض لوكالة األونروا عن 10.5واعتبر وزير العدل دفع االحتالل اإلسرائيلي مبلغ 

األضرار التي لحقت بها جراء القصف اإلسرائيلي لمقراتها ومدارسها وإصابة موظفيها أثناء العدوان 
ودعا ". ح بارتكابه جرائم حرب ضد اإلنسانية في غزةإقرار واعتراف عملي وصري"على غزة بأنه 

، وأن تبقى مصرة على مقاضاة االحتالل ومالحقة قادته "الرشوة السياسية"وكالة الغوث أال تقبل هذه 
أال يكتموا الشهادة على هذه المحرقة وأال يضيعوا حقوق اآلالف "كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية، و

  ."من الضحايا والمتضررين
 جريمة حرب تشمل جميع 1500الحكومة تعكف على إعداد تقرير شامل وكامل ألكثر من "وذكر أن 

جرائم حرب، جرائم ضد اإلنسانية، جرائم اإلبادة الجماعية، جريمة (الجرائم التي نص عليها ميثاق روما 
  ".، وكلها تم رصدها وتوثيقها بالكامل وفقاً للمعايير الدولية)العدوان

  28/1/2010طين، صحيفة فلس
  

  مشروع قرار عربي في مجلس األمن لترسيم حدود الدولة الفلسطينية: عريقات .3
 صائب عريقات .كشف رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية د:  محمد يونس-رام اهللا 

ع قرار  ستقدم إلى مجلس األمن، عبر المجموعة العربية في األمم المتحدة، مشرو التحريرأن منظمة
الهدف "وقال إن . 1967 يونيو /لترسيم حدود الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من حزيران

 للجولة الراهنة للرئيس محمود عباس في عدد من الدول المؤثرة في المنظمة الدولية هو إقناع "الرئيس
ي أن ال تستخدم اإلدارة وأضاف عريقات أن عباس يأمل ف .قادة هذه الدول بدعم الموقف الفلسطيني

  .إلبطال مشروع القرار» الفيتو«األميركية حق النقض 
 لقاء مع 37وقال عريقات إن المبعوث األميركي الخاص لعملية السالم جورج ميتشل عقد حتى اآلن 

  . المفاوضاتإطالقالجانب الفلسطيني من دون أن يثمر ذلك عن إعادة 
  28/1/2010الحياة، 

  
  ستنكر قرار الكونجرس حظر فضائيات عربيةت  غزةفيوزارة اإلعالم  .4

التدخالت األمريكية في الشئون  في غزة المكتب اإلعالمي الحكومي واستنكرت وزارة اإلعالم :غزة
الداخلية العربية والوصاية على اإلعالم العربي، من خالل مشروع قرار الكونغرس األمريكي القاضي 

مواداً إعالمية "اعية التي تبث قنوات تلفزيونية عربية تذيع بفرض عقوبات على مشغلي األقمار الصن
  .بحد وصفه" تحث على اإلرهاب

التابعة لحزب اهللا اللبناني، وقناة " المنار"وبحسب تقارير إعالمية، فإن القرار األمريكي يشمل قناة 
  .العراقيتين" الزوراء والرافدين"الفلسطينية، وقناتي " األقصى"

  28/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

   هدم مسجد سلمان الفارسي بنابلس بحجة عدم الترخيص"إسرائيل"السلطة تندد بقرار  .5
 بقرار سلطات االحتالل هدم مسجد في قريـة         األربعاءنددت السلطة الفلسطينية     :وليد عوض  -رام اهللا   

  .شمال الضفة الغربية
 هـدم مـسجد     اإلسرائيليحتالل   محمود الهباش عزم سلطات اال     . والشؤون الدينية د   األوقافودان وزير   

  .سلمان الفارسي بقرية بورين بمحافظة نابلس بحجة عدم الترخيص
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  28/1/2010القدس العربي، 
  

   يدعو إلى فتح أبواب أسواق العمل أمام الفلسطينيين في لبنانوزير العمل الفلسطيني .6
المؤتمر الثامن التحاد بطرس حرب اللبناني  احمد مجدالني ونظيره .افتتح وزير العمل الفلسطيني د

  ".حق العمل لالجئين الفلسطينيين" فرع لبنان، بعنوان -نقابات عمال فلسطين 
تناول مجدالني الوضع السياسي العام وعملية السالم، وتناول العالقات الثنائية اللبنانية الفلسطينية، و

لبنان وحرصه على أمنه  وقيادتها سيادة واستقالل منظمة التحرير الفلسطينيةمؤكدا على احترام 
وشكر مبادرة الحزب .  الوطني اللبناني العاماألمنواستقراره واعتبار أمن المخيمات جزءا من منظومة 

. التقدمي االشتراكي ورئيسه وليد جنبالط على عقد مؤتمر الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين في لبنان
 بشأن إنهاء وجود السالح 2006للبناني لعام  على احترام قرارات هيئة الحوار الوطني اأكدكما 

الفلسطيني خارج المخيمات، ورفض وإدانة محاوالت استخدام وتوظيف هذا الوجود والسالح بذريعة 
 . المقاومة

 طريقة لمحاربة البطالة والفقر أفضل الفلسطينيين هو أمام العمل أسواقن فتح أ"وشدد مجدالني على 
، وكما هو من ناحية مصلحة اقتصادية اإلرهابغذي التطرف ويدعم قوى واليأس الناجم عنهما والذي ي

 أخرىلالقتصاد اللبناني استخدام قوة عمل قادرة وجاهزة تسهم في النمو االقتصادي، فهو من ناحية 
 الذي يعيشه الفلسطيني في لبنان األليمالواقع " إلىوأشار  ." والمجتمعياألهليلضمان االستقرار والسلم 

 . "اإلنسانيةدى لحرمانه من أبسط حقوقه والذي أ
 28/1/2010السفير، 

 
  هنية يعزي لبنان بضحايا الطائرة المنكوبة ويجري اتصاالً مع الرئيس سليمان .7

قدم رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية تعازي الشعب الفلسطيني إلى الرئيس اللبناني : الناصرة
 العثور على ناجين من جراء تحطم الطائرة اإلثيوبية فجر ميشيل سليمان؛ وذلك بعد تضاؤل األمل في

قبالة سواحل لبنان، بعد دقائق من إقالعها من مطار رفيق الحريري في العاصمة ) 25/1(االثنين 
  .اللبنانية

رئيس الحكومة هاتَف "وأفاد مكتب اإلعالمي للحكومة الفلسطينية، في تصريح صحفي مكتوب بأن 
يل سليمان ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري، معزياً إياهم الرئيس اللبناني ميش

  .في ضحايا تحطم الطائرة اإلثيوبية
  27/1/2010قدس برس، 

  
  الزهار يطالب بضمانات مصرية لتطبيق ورقة المصالحة على األرض .8

عالقات اإلستراتيجية محمود الزهار، القيادي في حركة حماس على عمق ال. أكد د :سيد إسماعيل - غزة
تسعى إلى " المتصهينة"وصفها بـ" أطراف مصرية وعربية"التي تربط الحركة بمصر، مشيراً إلى وجود 

تدمير تلك العالقات، داعياً في الوقت ذاته القيادة المصرية إلى إعادة عقد اجتماعات المصالحة، مطالبا 
  .بضمانات من اإلدارة المصرية لتطبيق بنودها على األرض

ال أحد ينكر دور مصر مع الفلسطينيين، فمصر هي التي : "وأضاف في مؤتمر صحفي عقده أمس
، وهي التي رعت الالجئين 48حافظت على جزء مهم مما تبقى من األرض الفلسطينية بعد نكبة عام 

ي إلى الفلسطينيين وساعدت على توعيتهم وتأهيلهم دراسيا، فضال عن أنها ما زالت تعايش الهم الفلسطين
  ".يومنا هذا
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وأشار الزهار إلى التضحيات المصرية من أجل قضية فلسطين التي تواصلت منذ عام النكبة وحتى 
 ألف شهيد من أبنائها من أجل القضية الفلسطينية، باإلضافة إلى 150اليوم، مذكرا بأن مصر قدمت 

يس وتدريب مختلف تحسين ظروف قطاع غزة عبر إرسال الكفاءات المصرية إليه، فضال عن تدر
  .الرواد والكوادر بالمجتمع الفلسطيني

كما شدد على أن حل القضية الفلسطينية ال بد وأن يكون عبر اتحاد وتوافق مع محيطها العربي 
لها تاريخها العريق في دعم الحركات " مركزية"واإلسالمي بالمنطقة، وخاصة مصر بصفتها دولة 

كته مرتبطة معها بعالقات ذات بعد استراتيجي بعيد المدى، منوها التحررية بالمنطقة، مشددا على أن حر
إلى الجهود المصرية التي بذلت في تحقيق نجاحات مهمة في مختلف الملفات الفلسطينية، ومن بينها 

  .التهدئة
تدمير العالقات بين حركة حماس "واتهم القيادي في حماس أطرافاً مصرية وعربية عدة بأنها تسعى إلى 

، "المغرضة والمضللة التي حاولت اتهام الحركة بما ليس فيها" مشيرا إلى بعض وسائل اإلعالم ،"ومصر
وإشعال فتيل األزمة بينهما، ليشدد على مطالبته بالوقف الفوري لكافة الحمالت اإلعالمية التي استهدفت 

ري على تشويه صورة حركته أمام الجمهورين المصري والعربي، عقب حادثة مقتل الجندي المص
  . الفلسطينية-الحدود المصرية

وأكد على أن تلك الحمالت ال تصب في مصلحة أي من الطرفين، وأن التحقيقات متواصلة لدى المعنيين 
. بغزة لمعرفة المتورطين في الحادث، مشيراً إلى احتمالية صدور التقرير حول هذا الموضوع قريباً

 كخيار استراتيجي بالنسبة لحركة حماس، التي أكد على وشدد الزهار على أهمية المصالحة الفلسطينية
، نافيا " التي لم تخطر على بال أحد"أنها قد قطعت فيها شوطا بعيدا، وقدمت الكثير من التنازالت 

  ".ورقة لمناورات سياسية"اعتبارها لهذا الخيار على أنه 
مل الوعي والتصميم إلى المصالحة، إننا ندعو إلى فتح صفحة جديدة، وأؤكد على أننا ذاهبون بكا" :وقال

وإلنجازها في أسرع وقت ممكن إن توفرت الضمانات لذلك، إذ إنني أطالب مصر بالنظر في تحصين 
اتفاقات المصالحة المقترحة عند مرحلة تطبيقها، كما أدعو القيادة المصرية إلى الجلوس مع مختلف 

  ".ذا الملفالفصائل الفلسطينية لبحث مختلف النقاط العالقة في ه
، "جوهرية"كما أوضح الزهار أن النقاط التي قدمتها الحركة إلى مصر حول ورقة المصالحة المصرية 

وأنها تطلب من القيادة المصرية توضيحها لتالفي أي إشكاليات قد تقع عند تطبيق االتفاق، مشيرا إلى أن 
 وأنهم لم يوقعوا عليها إال بعد ولي حركة فتح رفضوا التوقيع على الورقة المصرية في البداية،ؤمس

، وذلك لتحسين صورتهم أمام الرأي العام، ليؤكد مرارا بأن احتمالية رفضهم "فضيحة جولدستون"
  .لتطبيقها كانت عالية، نظرا لواقع التجارب السابقة التي جرت معهم

28/1/2010صحيفة فلسطين،   
  

  " الفضيحة- القنبلة –الوثيقة "ي وتصفها بـتنشر رسالة مشعل إلى العاهل السعود" األهرام المسائي" .9
نص رسالة خالد مشعل، " األهرام المسائي" جريدة  نشرت" الفضيحة ..  القنبلة .. الوثيقة"تحت عنوان 

، وفيما يلي العاهل السعودي الملك عبد اهللا بن عبد العزيزرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى 
  :نص الخبر

  ,  وبصفته رئيس المكتب السياسي لحركة حماس , بتوقيعه الشخصي : مسائي خاص األهرام ال-دمشق 
وعلي أربع ورقات ممهورة بشعار حماس الرسمي الذي يطغي عليه اللون األخضر وسيوف جماعة 

 بعث خالد مشعل إلي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد -  2010  يناير 19   وبتاريخ , اإلخوان
لك المملكة العربية السعودية الرسالة التي حصل األهرام المسائي علي نسختها األصلية وينفرد العزيز م
 ويمكن وصفها دون أدني تجاوز لما ورد بها نصا بـ خطاب االستجداء ففي أكثر من موقع بها  , بنشرها
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له باللقاء معه بصفة  ويسمح  ,  من أجل أن يستقبله , أخذ خالد مشعل في استجداء خادم الحرمين الشريفين
  . عاجلة

 أنها ليست المرة األولي التي يستجدي فيها مشعل اللقاء مع خادم الحرمين الرسالةويبدو من نص 
 سبق أن كتبت لكم رسالة من القلب  :  إذ يقول مشعل في بداية رسالته لخادم الحرمين الشريفين . الشريفين

 حتىوطرقت بابكم مرات عديدة وما زلت أطرق الباب   , والعقل في شهر رمضان المبارك قبل عامين
  . يفتح

 األميريذكر أن رسالة مشعل الستجداء اللقاء مع خادم الحرمين الشريفين تأتي عقب لقاء مشعل مع 
سعود الفيصل وزير خارجية السعودية الذي طلب من مشعل تحديد موقفه وموقف حركته من عروبة 

الف حماس مع إيران وزيارات مشعل المتكررة إليران ودعم إيران  في ضوء تح , القضية الفلسطينية
 وقيام المتمردين الحوثيين  ,  إلي دعمها التمرد الحوثي في اليمنباإلضافة  , لالنقسام في الساحة الفلسطينية
  . بالعدوان علي الحدود السعودية
 أنا حريص علي المصارحة  : ين القول في رسالته لخادم الحرمين الشريف , وقد بلغ حد استجداء مشعل

 أضاف مشعل في استجدائه طلب اللقاء مع  والمكاشفة من قبل جاللتكم واالستماع ألي عتب كريم منكم
 إنني مازلت أتطلع إلي اللقاء بجاللتكم ـ ولذلك أرجو أن تتكرموا بتحديد موعد  : خادم الحرمين الشريفين

  .  وانتم بالنسبة لنا في مقام الوالد قدرا واحتراما .. به فاللقاء معكم أمر نعتز به ونتشرف  , قريب
باإلضافة إلي ذلك تضمن خطاب االستجداء من جانب مشعل مبررات عديدة لتسويغ موقفه وحماس من 

 واالنقالب علي اتفاق مكة للمصالحة الفلسطينية وعالقة حماس مع  , االستمرار في االنقسام الفلسطيني
 نحن سنة نعتز بانتسابنا إلي أهل السنة  : دام مشعل لغة طائفية من قبيل قوله نصا ولدرجة استخ , إيران

 التي نشأنا  ,  كما أشار إلي أن العالقة مع إيران ليست علي حساب عقيدة أهل السنة والجماعة .. والجماعة
  . ونضحي في سبيلها , عليها

   (....). نص خطاب استجداء مشعل لـ خادم الحرمين الشريفين
27/1/2010األهرام المسائي،   

  
  أبو مرزوق يؤكد صحة رسالة مشعل للعاهل السعودي ويأسف لنشرها .10

استغرب مصدر رسمي في حركة حماس وصف الرسالة التي بعث بها خالد مشعل :  القاهرة-دمشق 
 في الرسالة ، وأكد أن ما جاء"قنبلة"أو " فضيحة"إلى العاهل السعودي الملك عبد اهللا بن عبد العزيز بأنها 

في جهود المصالحة " حماس"ال يدعو ال إلى الفضيحة وال إلى االستغراب، وإنما هي شرح لوجهة نظر 
  .وال سيما منها المتصلة بالجهود السعودية وباتفاق مكة المكرمة

قدس "موسى أبو مرزوق في تصريحات خاصة لـ . وأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس د
نعم الحركة بعثت بخطاب إلى "ركة أرسلت بخطاب إلى العاهل السعودي فعال، وقال ، أن الح"برس

العاهل السعودي لطلب اللقاء من أجل شرح وجهة نظرها من عملية المصالحة وتوضيح موقفها من 
والسعودية منذ اتفاق مكة المكرمة، وظلت المملكة "حماس"اتفاقية مكة المكرمة، ألن هناك شبه قطيعة بين 

مع للرواية من طرف واحد هو السلطة، وبالتالي فطلب اللقاء جاء لتوضيح الموقف وإجالئه، وال تست
  ".أعتقد أن في الرسالة ما يمكن وصفه ال بالفضيحة وال باالستجداء

ال شك أن تسريب الخطاب إلى اإلعالم له "وأعرب أبو مرزوق عن أسفه لنشر فحوى الخطاب، وقال 
والمملكة العربية السعودية، ذلك أنه في العرف " حماس"ى المصالحة بين مغزى، وهو قطع الطريق عل

  السياسي ال يوجد ما يدعو إلى نشر رسالة خاصة بين طرفين في اإلعالم إال بالتوافق بين الطرفين على 
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أنها رسالة عامة وال مانع من نشرها، ولذلك نحن نستغرب نشر هذه الرسالة في وسائل اإلعالم 
  .  على حد تعبيره،"المصرية

  27/1/2010قدس برس،   
  

  حماس ال تناقش عالقاتها مع الدول في وسائل اإلعالم: الرشق .11
رفض عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق تأكيد صحة الرسالة التي نشرتها : دمشق

خالد " اسحم"، والتي قالت بأنها كانت موجهة من رئيس المكتب السياسي لـ"األهرام المسائي"صحيفة 
ال تتعرض لعالقاتها مع " حماس"مشعل إلى العاهل السعودي الملك عبد اهللا بن عبد العزيز، وأكد أن 

  .الدول من خالل وسائل اإلعالم
عن أسفه لوجود بعض الجهات اإلعالمية التي قال " قدس برس"وأعرب الرشق في تصريحات خاصة لـ

  .، حسب تعبيره"إليها ألغراض ضيقةوتحاول اإلساءة " حماس"تشوش على حركة "بأنها 
إلى تفعيل جهود المصالحة، ودعا مصر إلى تجاوز موقف الجمود الحالي " حماس"دعوة  وجدد الرشق

الذي وصلت إليه المصالحة من خالل تفعيل دورها وعدم الجمود في اإلصرار على عدم فتح الورقة 
يني ولألمة العربية تقتضي تجاوز هذا الموقف المصرية للمناقشة، ذلك أن المصلحة العامة للشعب الفلسط

  .في اتجاه إنهاء حالة االنقسام ووحدة الصف الفلسطيني، على حد تعبيره
  27/1/2010قدس برس، 

  
  "االستجداء"فتح تعمم رسالة مشعل إلى العاهل السعودي وتصفها بـ .12

ة حماس خالد مشعل، عممت حركة فتح رسالة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمي: غزة
األهرام "والتي كان قد بعث بها إلى العاهل السعودي عبد اهللا بن عبد العزيز والتي نشرتها صحيفة 

  .المصرية في محاولة منها إلضعاف موقف حركة حماس" المسائي
نص رسالة مشعل إلى العاهل السعودي على موقعها على االنترنيت، كما عممتها " فتح"ووضعت حركة 

يستجدي خادم الحرمين "سالة إلى اإلعالميين والصحفيين، معلقة عليها برابط يحمل عنوان مشعل عبر ر
  .، حسب وصفها"الشريفين

  27/1/2010قدس برس، 
   

  ألمانية- القادم برعاية مصريةاألسبوع مفاوضات تبادل األسرى  استئناف:"جريدة المصريون" .13
 - غير المباشرة-كة حماس ستستأنفان مفاوضاتهما، أن إسرائيل وحر"المصريون"علمت : أحمد عثمان

في األسبوع القادم للتوصل التفاق لتبادل األسرى برعاية مصرية ألمانية، وذلك في أحدث محاولة إلحياء 
المفاوضات التي تعثرت خالل األسابيع األخيرة، رغم ما تردد عن قرب التوصل لتسوية وعن 

 .2006ير جلعاد شاليط المحتجز بقطاع غزة منذ يونيو استعدادات مصرية الستقبال الجندي األس
وكشفت مصادر مطلعة، أن فرنسا التي يحمل شاليط جنسيتها إلى جانب جنسيته اإلسرائيلية تعتزم طرح 
حزمة من المقترحات في إطار جهود دفع المفاوضات، ومن بينها دمج الثالث مراحل التي طرحها 

حيث يتم بالتزامن مع اإلفراج عن شاليط إطالق سراح ما يقرب من الوسيط األلماني في مرحلة واحدة، ب
 . أسير فلسطيني1000

" حماس"وأفادت المصادر أن الجانب الفرنسي يرغب في إحاطة دوره في الوساطة بين إسرائيل و
بالسرية والتكتيم لحين تسوية المشكالت واالعتراضات اإلسرائيلية على مقترح التسوية الذي طرحته 

ألمانيا، السيما وأنهما أبديا تبرما من تراجع إسرائيل عن تعهدات قطعها على نفسها إلبرام مصر و
 .الصفقة والموافقة على أن تشمل كال من مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن يوسف
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لكنها مع ذلك، رجحت أن تواجه المفاوضات العقبات مع عدم إبداء قيادات حماس خالل مشاوراتها مع 
ن المصريين خالل األيام القليلة استعدادها لتقديم أي تنازالت جديدة أو إجراء أية تغييرات في المسئولي

 .قوائم األسرى المقدم من جانبها والتي جرى التوافق عليها خالل الجوالت الماضية
27/1/2010: المصريون  

  
   يحظى بمعاملة جيدة لكن مفاوضات التبادل مجمدةطشالي: حماس .14

" اإلسرائيلي" الجندي أنأكدت الحكومة الفلسطينية المقالة التابعة لحماس، أمس، : )أ ب د( –) ب ف أ(
بالعناية الطبية " يعامل بشكل جيد في األسر ويحظى 2006 المحتجز في قطاع غزة منذ عام طجلعاد شالي
ة لألمم وقالت لجنة تحقيق شكلتها الحكومة المقالة بناء على طلب لجنة غولدستون التابع". المالئمة

الجماعات المقاومة اآلسرة "في غزة الشتاء الماضي في بيان إن " اإلسرائيلية"المتحدة حول المحرقة 
وأضافت أنها ".  أعلنت أنها ملتزمة باتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحربطللجندي جلعاد شالي

نه محاط بالعناية الطبية المالئمة، ا"، مؤكدة "االحترام الالزم لشخصه "طتؤمن لشالي) هذه الجماعات(
  ".ويتلقى كميات مناسبة من الغذاء، كما انه محتجز في مكان آمن ونظيف بما يحفظ كرامته

وعزا . حالياً" جمود"في حال " إسرائيل"وأعلن مسؤول في حماس أن صفقة تبادل األسرى بين حركته و
 في المفاوضات غير المباشرة إلتمام عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس حالة الجمود

نتنياهو وتراجعها عن جملة من االتفاقات تم التوصل ) بنيامين(تشدد حكومة "صفقة تبادل األسرى إلى 
بإطالق قيادات فلسطينية مقابل اإلفراج عنه وذلك في مفاوضات غير  ".إليها من خالل الوسيط األلماني

   .مباشرة ترعاها مصر ووسيط ألماني
28/1/2010يج، الخل  

 
  وقف إطالق الصواريخ لغزة ب الفصائلتجري مباحثات مع  حماس ":األيام"مصادر فلسطينية لـ .15

لمطالبة مـصر   " مخرج معقول "قال مصدر فلسطيني موثوق إن حركة حماس تحاول إيجاد           :حسن جبر 
لحـدود  باعتقال ومحاكمة مطلق النار على الجندي المصري قبل أسابيع أثناء أحـداث جـرت علـى ا                

أن حماس تحرص على عالقة جيدة مع مصر، ولـذا          " األيام"وأكد المصدر لـ     . المصرية -الفلسطينية  
وأشـار إلـى أن محاولـة        .تحاول إيجاد مبرر أو مخرج يتيح لها تجاوز األزمة في العالقة مع مـصر             

ـ             " حماس" ة االنقـسام   تجيء بعد أن أصبحت محاكمة مطلق النار شرطاً من أجل استئناف الجهود لمعالج
   .على الورقة المصرية قبل أي نقاش" حماس"الفلسطيني، إلى جانب الشروط السابقة بضرورة توقيع 

إيجاد وساطات عربية بين مصر والحركة، مؤكداً أن جوالت رئـيس            ولفت المصدر إلى محاولة حماس    
  .المكتب السياسي للحركة خالد مشعل ال تخرج عن هذا اإلطار

، "فتح"أن حماس ال تزال تجري مباحثات مع القوى الرئيسة في قطاع غزة، باستثناء              وذكر المصدر نفسه    
من أجل وقف إطالق الصواريخ محلية الصنع باتجاه إسرائيل، ورغم عدم وجود اتفاق إال أن الفـصائل                 

تفرق بـين أعمـال إطـالق       " حماس"وقال المصدر، إن     .التزمت حتى اآلن ولم تطلق صواريخ جديدة      
 .باتجاه البلدات اإلسرائيلية ومقاومة جنود االحتالل الذين يتوغلون داخل أراضي قطاع غـزة            الصواريخ  

وأكد أنه لهذا السبب لم تنزعج حماس من قيام نشطاء من كتائب المقاومة الوطنية، الجنـاح العـسكري                  
ـ     " جيب"للجبهة الديمقراطية، بتفجير عبوة ناسفة لدى مرور         ال، إن مـا    إسرائيلي بجوار خط التحديد، وق

وأوضح المصدر نفـسه     .جرى من تفاهمات شفوية لم يتم توثيقه في مذكرة أو إعالنه في وسائل اإلعالم             
أنها ستأخذ مصلحة الشعب في قطاع غزة بعين االعتبار فيما يتعلق بـإطالق             " حماس"أن الفصائل أبلغت    

 .الصواريخ
 28/1/2010األيام، فلسطين، 
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  لعباس بتعطيل صفقة األسرى ترفض اتهام حماس فتح .16

 االتهامات التي وجهها القيادي في حركة حمـاس عـزت           أمسرفضت حركة فتح    ): وكاالت (–رام اهللا   
ـ   الرشق للرئيس محمود عباس بخصوص صفقة تبادل الجندي اإلسرائيلي ج          ليط، فيمـا كانـت     العـاد ش

الحركتان تواصالن سوق االتهامات بحق بعضهما البعض وتنظمان حملة اعتقاالت متبادلة فـي قطـاع               
  .غزة والضفة الغربية
إن : "أحمد عساف عن استغرابه من تصريحات الرشق، وقال في بيان صحافي          " فتح"وعبر الناطق باسم    

ها العبثية على تلفيق التهم للسلطة ورئيـسها ولحركـة          حماس دأبت عند كل فشل يلحق بها جراء سياسات        
وأشار إلى  ". فتح، وكلما وقعت في مأزق وعزلة شعبية وخالفات داخلية هربت مجدداً إلى هذه االتهامات             

إن هنـاك أطرافـاً     "األردنية التي قال فيها     " السبيل"تصريحات عضو المكتب السياسي لحماس لصحيفة       
تبادل األسرى، وأن هناك طلباً فلسطينياً شخصياً ورسمياً تقدم بـه الـرئيس             فلسطينية تعيق إتمام صفقة     

  ".محمود عباس لنتنياهو بعدم اإلفراج عن القياديين مروان البرغوثي وأحمد سعدات
وأكد عساف أن الرئيس عباس من أشد المتحمسين إلتمام الصفقة، وهمه األساسي اإلفراج عـن جميـع                 

ائالتهم، وإنهاء االحتالل، وإقامة الدولة الفلسطينية المـستقلة وعاصـمتها          األسرى وإدخال الفرحة إلى ع    
  .القدس وعودة الالجئين، وإن كانت السلطة ليست في صورة تطورات هذا الموضوع

مواقف حماس المتذبذبة وتقديم التنازل تلو التنازل في موضوع األسماء قد أدى إلى مزيـد               "وأوضح أن   
  .، على حد تعبيره" بمزيد من التنازالتمن التشدد اإلسرائيلي طمعاً

إن موقف السلطة الوطنية والرئيس محمود عباس ظل حاسماً وجازماً بضرورة اإلفراج عن كـل               "وقال  
  ".المعتقلين في السجون اإلسرائيلية واعتبار ذلك شرطاً الزماً للوصول إلى حل نهائي

حماس تخشى من حدوث ارباكات داخلها      " أن   وذكر أن أحد األسباب الرئيسية في تعثر الصفقة يعود إلى         
ربما ستؤدي إلى انشقاقات بسبب ما وصفوه ردة فعل أقارب الذين لم يفرج عنهم، وانسحاب ردات الفعل                 

  ".هذه على امتداداتهم المناطقية
ما يؤكد أن بعض قيادات حماس طالب باستبعاد وعزل القـائمين           "تملك من الوثائق    " فتح"وأشار إلى أن    

لتفاوض من قبل الحركة نفسها خاصة وكما تقول تلك القيادات أن من قبلوا بـالعرض المطـروح                 على ا 
ونوه إلى أن الشعب الفلسطيني قدم ما يقرب من ألفي          . ، على حد قوله   "أضروا بالعملية التفاوضية برمتها   

  .ةشهيد منذ أسر الجندي اإلسرائيلي إضافة إلى آالف الجرحى، والدمار الذي لحق بقطاع غز
بوضع المصالح الضيقة فوق المصالح العليا للشعب الفلسطيني وال يهمها إال تحقيـق مـا               "واتهم حماس،   

أسمته بإنجاز سياسي تعتقد واهمة أنه سيجعلها في الواجهة الـسياسية بـديالً عـن منظمـة التحريـر                   
  .، على حد تعبيره"الفلسطينية

28/1/2010المستقبل،   
  

   اس إال بعد توقيع الورقة المصريةال لقاءات مع حم: جمال نزال .17
أن الورقة المصرية للمصالحة " فتح"أكد مصدر مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني : رام اهللا

" حماس"، وأشار إلى أن توقيع "حماس"الوطنية الفلسطينية تعتبر مرجعية أساسية في العالقة مع حركة 
اء بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة على هذه الورقة يعتبر مدخال أساسيا ألي لق

  .خالد مشعل" حماس"
من التعويل " قدس برس"جمال نزال في تصريحات خاصة لـ" فتح"وقلل عضو المجلس الثوري لحركة 

 1989منذ عام : "على الورقة المصرية، وقال" حماس"ومشعل قبل توقيع  على أي لقاء يتم بين عباس
، ووقعنا معها عدة اتفاقات ولكنها جميعها فشلت، وال نرى "حماس" تتحاور مع حركة ومنظمة التحرير
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أوال على الورقة " حماس"أن لقاء بين عباس ومشعل سيضيف جديدا، ولذلك المطلوب أن توقع حركة 
المصرية ثم بعدها يمكن اللقاء على أعلى مستوى، لكن نحن لألسف الشديد نرى أن دوال إقليمية معادية 

  ".بعدم توقيع الورقة المصرية" حماس"مصر توعز لحركة ل
ليست مع العودة إلى المفاوضات مع اإلسرائيليين قبل االلتزام " فتح"على صعيد آخر أكد نزال أن حركة 

ال تفاوض " فتح"، و"فتح"ليست المفاوضات من هوايات حركة : "بمرجعية السالم ووقف االستيطان، وقال
" فتح"ولة يهودية، وإذا رأت منظمة التحرير أن تفاوض فلها ذلك، لكن حركة وال تعترف بإسرائيل كد

نصحت بعدم االقدام على جلسات تفاوض إضافية مع حكومة نتنياهو قبل اطبيق خارطة الطريق ووقف 
  .، على حد تعبيره"االستيطان

27/1/2010قدس برس،   
  

  فتح تعمل على انطالقة جديدة: مقبول .18
إن نـت   .في حـديث للجزيـرة    ال أمين سر المجلس الثوري لفتح أمين مقبول         ق:  عاطف دغلس  - نابلس

وأكد أن الكل يعمل     ".انقطاع طويل للمؤتمرات الحركية العامة    "الحراك األخير الذي تشهده فتح جاء بعد        
، سواء على صـعيد     "انطالقة جديدة "بمختلف األطر القيادية والقاعدية على تحقيق شعار المؤتمر السادس          

كل واألطر التنظيمية وترتيب األمور الداخلية أو على صعيد النشاطات الوطنية والنضالية والعالقات             الهيا
  .العربية والدولية

وأوضح مقبول أن معالجتهم ألزمتي الخسارة باالنتخابات واالنقسام تأخذ دورها في مباحثـات الحركـة،      
فيما يتعلق باالنقسام فما زلنا نعول     "ال  وق .حيث سيلتزم كل من يخوض انتخابات بما طرحته في مؤتمرها         

على توقيع حركة حماس للورقة المصرية وتحقيق المصالحة، وشدد على أن فتح لن تشكل بـديال عـن                  
وأن فـتح حملتـه     "السلطة عبر تفعيل دورها ونشاطاتها، مؤكدا أن السلطة مشروع وطني لكل الـشعب              

  ".ودعمته ولن تنفصل عنه
27/1/2010نت، .الجزيرة   

  
   قطع الوقود عن محطة الكهرباء الوحيدة بغزة جريمة بكل المقاييس: برهوم .19

المتحدث باسم حركة  أن آمنة غنام غزةنقال عن مراسلتها من  28/1/2010صحيفة فلسطين، ذكرت 
سواء من االتحاد األوروبي "حماس، فوزي برهوم أكد أن قطع الوقود عن محطة الكهرباء الوحيدة بغزة، 

 مع سلطة فتح في رام اهللا؛ جريمة إنسانية بكل المقاييس؛ ألن ضحاياها سيكونون من األطفال أو باالتفاق
  ".والشيوخ والمرضى واألطفال الخُدج
هذه المرة ليست األولى التي تشارك فيها سلطة رام اهللا في حصار "وقال برهوم، في تصريحٍ صحفي 

ذي ويبرر الحرب المجرمة على غزة فهذه مشاركةٌ قطاع غزة؛ فعندما يبرر محمود عباس الجدار الفوال
                                   ".المصالحة فإنها تشارك في الحصار" فتح"فعليةٌ في الحصار، وكذلك عندما ترفض 

يحيى موسى عضو المجلس .  من غزة أن د27/1/2010قدس برس، في نفس السياق أضافت 
عي عن حركة حماس اعتبر أن االشتراطات األوربية لدعم السلطة تلعب دورا كبيرا في عقاب التشري

الشعب الفلسطيني وتعزز االنقسام، متهما في الوقت ذاته السلطة بأنها تنفذ أجندة االحتالل في حصار 
  .الشعب الفلسطيني

يدفعها ثمنا لفاتورة وقود محطة وقال موسى تعقيبا على قرار االتحاد األوربي تحويل األموال التي كان 
إن " مليون دوالر إلى السلطة مباشرة والتي بدورها قلصت الوقود 13توليد الكهرباء في غزة والبالغة 

االشتراطات األوربية المتبعة في دعم السلطة الفلسطينية تلعب دورا كبيرا في معاقبة الشعب الفلسطيني 
هم "، "قدس برس"وأضاف موسى لوكالة ". شعبنا في التحرروفي تعميق االنقسام وفي عدم خدمة أهداف 
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يرهنوا هذه األموال لخدمة أهداف السياسات األوربية واألمريكية في المنطقة واستعمالها في ) األوربيون(
الضغط على شعبنا الفلسطيني من اجل استمرار عملية سياسية عبثية، وهذه األموال يعلم الجميع هي تدفع 

  ".الل وال تدفع من أجل عيون شعبنا الفلسطينينيابة عن االحت
وحول إدخال السلطة للمبلغ المخصص لوقود محطة توليد كهرباء غزة في ميزانيتها العامة وتقليص 

هذه السلطة في رام اهللا "إن " حماس"الوقود للمحطة على حساب أهالي سكان القطاع قال القيادي في 
شعبنا في محاربته وعقابه على خياره وفي االنقالب على وضعت نفسها في صف أعداء األمة وأعداء 

خياره، لذلك الذي يساند الكيان الصهيوني في الحرب على غزة والذي طالب منه استمرار في العدوان 
وعدم وقف الحرب على غزة يكون بذلك فقد كل المبررات الوجود الوطني ألنه لم يعد ينطلق من الروح 

لذلك "وأضاف موسى . ، على حد تعبيره"وح العداء والمناكفة ودعم االحتاللالوطنية، وألنه ينطلق من ر
ليس غريبا كل هذا الذي يجري فالسقوط ليس له نهاية ولذلك من يسقط ومن يهن يسهل عليه أي شيء 

ال عالقة لهم ال بالوطن وبشعبهم، وإنما هم ) سلطة رام اهللا(بعد ذلك، وما يحدث يوميا يثبت أن هؤالء
  .، حسب قوله"موا أجندات الضغط عل شعبنا وإضعاف الساحة الداخلية لحساب االحتاللفقط يخد

  
   يدعو لتشكيل مجلس تأسيسي لحين إجراء االنتخابات"حزب الشعب" .20

عبر " شلل المجلس التشريعي"دعا بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني إلى تجاوز  :رام اهللا
ن من أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير والمجلس التشريعي تشكيل مجلس تأسيسي للدولة يتكو
إن :" أمس، نسخة عنه" فلسطين"وقال الصالحي في بيان صحفي تلقت  .ومن بعض الشخصيات المستقلة

ذلك سوف يعزز  المثابرة على تحقيق هدف إنهاء االحتالل وإقامة الدولة المستقلة، وعدم التسليم بواقع 
طة دائمة في ظل االحتالل، وبما يتالءم مع التوجه لحشد الدعم الدولي إلعالن حدود السلطة القائم كسل

  .، حسب قوله"الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
وأشار إلى أن الشرعية الشعبية متمثلة في االنتخابات الدورية هي األساس لمصداقية الوالية الدستورية 

ية الوالية الدستورية بديالً عن العملية الديمقراطية ودورية واستمراريتها، محذراً من الركون الستمرار
  .االنتخابات التي تشكل األساس للنظام الديمقراطي كما ورد في القانون األساسي الفلسطيني

28/1/2010صحيفة فلسطين،   
  

 وتدعو إلقرار الحقوق الفلسطينية  لبنانيين تزور وزراء"الديموقراطية" .21
 الشعبية الديموقراطية لتحرير فلسطين برئاسة عضو المكتب السياسي علي زار وفد قيادي من الجبهة

وعرض معهم التطورات المتعلقة . محمد خليفة، ابراهام دده يان، وعدنان السيد حسين: فيصل، الوزراء
 ترجمة مواقف الدعم والتأييد إلقرار الحقوق اإلنسانية كالعمل إلىبأوضاع الفلسطينيين في لبنان، داعيا 

عمار مخيم نهر البارد، ومنح األوراق الثبوتية لفاقديها، وتحسين شكل الحياة والتعاطي مع إلتملك، ووا
 مجلس إلىالمخيمات الفلسطينية من الزاوية السياسية واالجتماعية والقانونية، وذلك من خالل قوانين تقدم 

 . ين في لبنانالنواب لتصحيح الواقع القائم وإلغاء القوانين الجائرة بحق الفلسطيني
28/1/2010السفير،   

  
  "قرارات صعبة"باراك يؤكد عقب لقائه مبارك وجود فرصة للسالم ويطالب باتخاذ  .22

فرصة السالم ال تزال موجودة "أعرب وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك عن اعتقاده بأن : شرم الشيخ
". واتخاذ ما يتطلبه ذلك من قرارات صعبة"، مطالباً الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي باغتنامها "بوضوح

  .وأكد استعداد إسرائيل للنظر في أية أفكار تحقق أمنها
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وكان الرئيس المصري حسني مبارك استقبل باراك أمس في منتجع شرم الشيخ، قبل أن يعقد الوزير 
وزير اإلسرائيلي جلسة مشاورات مع نظيره المصري المشير حسين طنطاوي ورئيس االستخبارات ال

أتاحت "وقال باراك في مؤتمر صحافي عقب اختتام مشاوراته أمس، إن هذه اللقاءات . عمر سليمان
الفرصة إلجراء مناقشات مطولة تركزت أساساً على سبل وإمكانات تنشيط وإعادة بدء المفاوضات بين 

  ". شهر القليلة المقبلةإسرائيل والجانب الفلسطيني، وهي الخطوة التي نأمل بإنجازها خالل األسابيع أو األ
ونحن دائماً ... واإلقليميةتم التطرق كذلك خالل المناقشات إلى عدد من القضايا الثنائية "وأشار إلى أنه 

حريصون على االستماع إلى وجهات نظر مصر، باعتبارها قوة محورية من أجل تحقيق االستقرار 
  ". ضي قدماً نحو السالم بين كل دول المنطقةواالحترام المتبادل فى المنطقة وقوة مهمة من أجل الم

وعما إذا كانت هناك إجراءات جديدة من أجل بناء الثقة والخروج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه 
أعلنت بوضوح قبولها للرؤية القائمة " اإلسرائيلية، قال باراك إن الدولة العبرية -المفاوضات الفلسطينية 

تعيشان جنباً إلى جنب، واالعتراف بكل االتفاقات التي وقعتها الحكومات على حل الدولتين اللتين 
، جاء قرار إسرائيل األخير بتجميد بناء المستوطنات لمدة عشرة اإلطارفي هذا "، مشيراً إلى أنه "السابقة

  ". شهور، وهو أمر لم يحدث من قبل من جانب إسرائيل
خالل األسابيع المقبلة حتى يمكن "  هذه الفرصةأن ينتهز الجانب الفلسطيني"وأعرب عن أمله في 
 األفكار إسرائيل على استعداد للنظر فى أية أفكار، طالما أن تلك فيإننا : "وقال. استئناف المفاوضات

: وعما إذا كان هناك جديد في صفقة تبادل األسرى، قال". تحقق أمننا، وتلبي الحاجات اليومية لجيراننا
شاليت، أعتقد أن من األفضل عدم )  في غزة غلعاداألسيرندي اإلسرائيلي الج(بالنسبة إلى صفقة "

دعونا ننتظر ونر، وبالطبع نحن مهتمون بإتمام هذه الصفقة، ونتعامل مع أي ... الحديث عن التفاصيل 
  ".طرح معقول من جانب الوسطاء في هذا الشأن، لكن ليس بأى ثمن

رئيس األميركي باراك أوباما أخيراً بسبب تعثر عملية السالم ورداً على سؤال عن اإلحباط الذي أبداه ال
أعتقد أن فرصة السالم ال تزال موجودة بوضوح، وعلى : "وسبل الخروج من الجمود الحالي، قال باراك

ما زلت أرى فرصة السالم ...  والفلسطيني،اإلسرائيليالجانبين اغتنامها وتحمل المسؤولية تجاه الشعبين 
الفلسطينيين إلى أن ينظروا بجدية إلى األفكار التي يطرحها بعض قادتهم، وتلك التي سانحة، وأدعو 

يطرحها األميركيون، وكذلك األفكار التي تطرحها القيادة المصرية، من أجل الوصول إلى أرضية 
ا إلى ودع". مشتركة الستئناف المفاوضات، بدالً من االكتفاء بالتكهن بمن هو الجانب المستعد حقاً للسالم

  ".إعطاء الفرصة الستئناف المفاوضات، لنرى النتائج التي يمكن أن تسفر عنها تلك المفاوضات"
  28/1/2010الحياة، 

  
  ال تنازالت جديدة للفلسطينيين وال أحد يمكنه فرض السالم علينا: ليبرمان .23

لحكومة اإلسرائيلية دور ليبرمان أمس أن اجأعلن وزير الخارجية اإلسرائيلي أفي:  أسعد تلحمي-الناصرة 
وأضاف ". ألنها لن تؤدي إلى شيء"لن تقدم تنازالت وبادرات حسن نية جديدة تجاه السلطة الفلسطينية 

  .أنه لن يكون في وسع أي جهة أن تفرض السالم على اإلسرائيليين والفلسطينيين
ن الفلسطيني وتعقيباً على تصريح الرئيس األميركي بارك أوباما األسبوع الماضي بأن الجانبي

واإلسرائيلي لم يقوما ببادرات طيبة جريئة لدفع العملية السياسية، قال ليبرمان في سياق مقابلة مطولة مع 
لست محلالً لشؤون الرئيس األميركي، لكن بالنظر إلى الحقائق، وأنا : "اإلذاعة اإلسرائيلية العامة

يبة أو تلك ستحقق اختراقاً إنما يخطئ، بمن فيهم بطبيعتي أعتمد الحقائق، فإن من يعتقد أن هذه اللفتة الط
  ".الرئيس األميركي

وعلى رغم محاوالت شخصيات محترمة سواء " عاماً 16وكرر ليبرمان القول إنه منذ اتفاق أوسلو قبل 
المشكلة أننا نعرف أن الطريق ... في مكتب رئيس الحكومة أو وزارة الخارجية إال أن كل الجهود فشلت
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مقاربة مغلوطة في اإلدارة األميركية "وأضاف أن ثمة ". ك يواصلون في الطريق ذاتهافشلت ومع ذل
أنا أقول العكس، السالم يتم خالل . والمجتمع الدولي عموماً، وعندنا أيضاً أنه باإلمكان فرض السالم

وهذان األمران ال . قبل أن نصل إلى السالم يجب أن نضمن األمن واالقتصاد. سنوات بعمل صعب
  ".لكن ال يمكن فرض السالم. تحققان فقط من خالل رغبة صادقة لجهة ما لفرض السالمي

، بينهم "عدداً كافياً من الوزراء العرب"وقال إنه التقى . وقلل ليبرمان من شأن مقاطعة مصر واألردن له
 الكبير من والبعض سراً، وال أعتقد أنه يوجد وزير خارجية آخر التقى مثل العدد"اللواء عمر سليمان، 

  ".الوزراء وزعماء الدول الذين التقيتهم
وتطرق إلى األزمة مع تركيا في أعقاب إذالل السفير التركي في تل أبيب ثم اعتذار إسرائيل عنه، فقال 

وأضاف ". ولذلك اعتذرنا"إن االحتجاج على السياسة التركية كان في محله، لكن األسلوب لم يكن كذلك 
تها تجاه إسرائيل فقط إنما تجاه أوروبا، وان االتحاد األوروبي يوجه انتقادات أشد أن أنقرة لم تغير سياس

من التي توجهها إسرائيل لتركيا، وتقاريره تنتقد بحدة وضع حقوق اإلنسان وحرية التعبير في تركيا، 
  ".وعالقاتها مع دول إرهابية"وموقف األخيرة من المفاوضات حول قبرص 

بل بدأ بالشجار مع الرئيس اإلسرائيلي "ة تغيرت قبل دخوله إلى وزارة الخارجية، وزاد أن السياسة التركي
أردوغان بأنه يفضل لقاء الرئيس ) رئيس الوزراء التركي رجب طيب(شمعون بيريز، ثم تصريح 

السوداني المجرم على لقاء رئيس الحكومة اإلسرائيلية ثم تصريحاته في طهران المؤيدة للنظام 
  ". ذه التصريحات موجهة ضد إسرائيل، ال هذا الوزير أو غيرهه... اإليراني

ونحن ننظر إلى تركيا دولة وشعباً باحترام "وتابع أن إسرائيل ليست معنية بتأزيم العالقات مع أنقرة 
التبادلية مستوجبة هنا، وآمل أن تعود األمور إلى . وتقدير، لكننا نتوقع أن تنظر إلينا تركيا بالمنظار نفسه

  ".هامجرا
  28/1/2010الحياة، 

  
  الذي يجب إيقافه" الشر قاتل"نتنياهو يصف إيران بأنها  .24

، وطالب "الشر القاتل"بنيامين نتنياهو إيران بأنها " اإلسرائيلي" وصف رئيس الوزراء : )ب.ف.أ، ا.ب.د(
ق مبتغاه، يجب وقف الشر القاتل مبكراً قدر اإلمكان وقبل أن يحق"بإيقاف برنامجها النووي، وقال إنه 

  ".  وهذه العبرة يجب أن تستوعبها جميع الدول المتنورة في العالم
  28/1/2010الخليج، 

  
  تعيين مستوطن سابق في غزة حاخاماً أكبر للجيش اإلسرائيلي .25

 عين الجيش اإلسرائيلي حاخاماً جديداً للجيش هو طيار احتياط في سالح - أ ف ب -القدس المحتلة 
وأوضح . إحدى مستوطنات قطاع غزة، وفي سابقة من نوعها، ال لحية لهالجو ومستوطن سابق في 

، وهو برتبة كولونيل في االحتياط، سيرفع إلى رتبة ) سنة54(الجيش في بيان أن الحاخام رافي بيليد 
جنرال كي يحل في غضون بضعة أشهر محل الجنرال افيتشاي رونتزكي الحاخام األكبر للجيش الذي 

  .االنتهاءشارفت واليته على 
وهذا القرار الذي صادق عليه وزير الدفاع إيهود باراك اتخذه رئيس أركان الجيش الجنرال غابي 

ويترأس الحاخام بيليد حالياً . أشكنازي بعد استشارة حاخامي إسرائيل األكبرين شلومو امار ويونا متزغير
 ولداً 12وهو أب لـ ). جنوب(ب مدرسة للتدريب الممهد للخدمة العسكرية، في هالوتزا في صحراء النق

  .وطيار مروحية ويعزف البيانو، وسيكون أول حاخام أكبر للجيش اإلسرائيلي ال يرخي لحيته
  28/1/2010الحياة، 
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 اإلسرائيليسرقة أسلحة من مصنع للجيش  .26
 اثـر تحقيقـات أمنيـة       إسـرائيليين  شخـصين    أمس اإلسرائيلية اعتقلت الشرطة    : بترا –القدس المحتلة   

وبحـسب مـا ورد علـى موقـع         . "إسرائيل"لومات وردت عن سرقة أسلحة وبيعها للعصابات في         ومع
فإن احد المعتقلين يعمل في المصنع العسكري الذي سرقت منه قطع السالح وهـو              " يديعوت احرونوت "

امس سـرقة    وأكدت التحقيقات التي بقيت سرية حتى صباح      . اإلسرائيلياحد المصانع الذي يزود الجيش      
 قطعة سالح من المصنع بينها مسدسات ورشاشات وبنادق في اغلبهـا أنـواع متطـورة صـنعت               170

خصيصا لوحدات خاصة في الجيش اإلسرائيلي حيث تم بيع هذه القطع إلـى رجـال العـصابات فـي                   
 . إسرائيل

 28/1/2010الرأي، األردن، 
  

   في أنقرة تنتقد تقريرا رسميا حول تركيا"إسرائيل"سفارة  .27
اإلسرائيلية أمس، إن السفارة اإلسرائيلية في تركيـا        " هآرتس"قالت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة  

هاجمت تقرير وزارة الخارجية، بعدا زعم أن إهانة السفير التركي من قبل نائب وزير الخارجية دانـي                 
  ."إسرائيل"ايالون، جعل الحكومة التركية تدرك أنها تجاوزت الخطوط الحمراء في تعاملها مع 

وحسب الصحيفة، فإن السفارة اإلسرائيلية في أنقرة بعثت أول من أمس رسـالة غاضـبة إلـى وزارة                  
اسـتنتاجات  : الخارجية في تل أبيب، تنتقد فيها التقرير، بينما وصف دبلوماسيون إسرائيليون في أنقـرة             

ضمن اتهامات خطيـرة    ، في حين كتب السفير جابي ليفي أن التقرير يت         "منقطعة عن الواقع  "التقرير بأنها   
  .ضد تركيا ال تنسجم مع الحقائق بل ومنقطعة عن الواقع

 رجـب طيـب أردوغـان       اإلسرائيلي وقال مسؤولو السفارة في البرقية إن االدعاء أن رئيس الوزراء           
في تركيا يختلف تماما عن ذاك المعروف       " الالسامية"يحرض على الالسامية ليس صحيحا، إذ إن مفهوم         

، وجاء في البرقية أن التعـابير  "ال يوجد في تركيا ال سامية مؤسساتية "وقالوا  . أوروباأو في   في إسرائيل   
التي يستخدمها أردوغان في خطاباته وتبدو في إسرائيل ال سامية هي في نظر األتراك تعنـي العكـس                  

  .تماما
  28/1/2010الغد، األردن، 

  
  ه بحذائرئيسة المحكمة العليا اإلسرائيليةمقدسي يقذف  .28

ستواصل مسيرة االنتشار، فقد وصلت، أمس، إلى رئيسة " األحذية الطائرة"يبدو أن ظاهرة : )أ.ب.د(
دوريت بينيش، حيث قذفها شخص بحذائه خالل جلسة محكمة كانت ترأسها، " اإلسرائيلية"المحكمة العليا 

  . عن كرسيهاوأسقطتهاوأصابتها فردة الحذاء بين عينيها 
، كان قاذفها بالحذاء ضمن الحضور داخل قاعة المحكمة، وقذف الحذاء وهو "ئيليةاإلسرا"ووفقا لإلذاعة 

وأضافت أن أفراد حرس المحكمة تمكنوا من السيطرة على الرجل وانهالوا عليه ". خائنة.. فاسدة"يردد 
.  الشرطة لمواصلة التحقيق معه، وتبين انه مقدسي في الثانية والخمسين من عمرهإلىضربا قبل إحالته 

  ". أخطأت الهدف"وأوضحت اإلذاعة أن الفردة الثانية للحذاء 
  28/1/2010الخليج، 

  
   بروكسل خشية اعتقالهإلى يؤجل السفر اإلسرائيلي الجيش أركانرئيس هيئة  .29

 أمـس  في عددها الـصادر      اإلسرائيلية' يديعوت احرونوت 'كشفت صحيفة   :  زهير اندراوس  -الناصرة  
 ، الجنرال غابي اشكنازي، اضـطر يـوم         اإلسرائيلي الجيش   أركان هيئة    النقاب عن ان رئيس    األربعاء
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 لجيـوش حلـف شـمال       األركـان  اجتماع رؤساء هيئة     إلى تأجيل سفره بضعة ساعات      إلى األول أمس
  .أوروبا الخشية من اعتقاله في إلى إضافة أمنية، وذلك العتبارات )ناتو (األطلسي

 يـسافر اشـكنازي فـي       أنوشوع، انّه كان من المفروض      وقال المراسل العسكري للصحيفة، يوسي يه     
 الرحلة الجوية، وعرض عليه الـسفر فـي         بإلغاء بروكسل، اال انه ابلغ      إلىالرابعة من بعد ظهر االثنين      

  . بروكسلإلى، والسفر من هناك األوروبية العواصم إلحدى أخرىرحلة 
 لحراسة اشكنازي في المطـار      اإلعداد لم يتم     هو انه  األولالصحيفة قالت انّه تم رفض االقتراح لسببين،        

وتقرر في نهاية المطاف    .  اعتقال ضده  أمر صدور   بإمكانية السبب الثاني فهو قضائي يتصل       أماالجديد،  
  . بروكسلإلى يسافر في الرحلة التالية المباشرة أن

 فحص  إجراءالل يتم    جيش االحت  أركان انّه قبل كل سفرة لرئيس هيئة        إلىولفتت الصحيفة في سياق النبأ      
 انه الغي مؤخرا سفر وفد      إلى الصحيفة في هذا السياق      وأشارت.  اعتقال اشكنازي  إمكانيةقضائي لتجنب   

  .  الى لندن، وذلك خشية اعتقالهماإلسرائيلييتألف من كبار الضباط في الجيش 
  28/1/2010القدس العربي، 

  
   النائب نفاع حصانة لمنع محاكمتهحالكنيست يرفض من .30

، أمس، طلب النائـب     "الكنيست"رفضت اللجنة اإلدارية للبرلمان اإلسرائيلي      : برهوم جرايسي  - لناصرةا
، أن تسري عليه الحصانة البرلمانية، لمنع محاكمتـه،         "التجمع الوطني الديمقراطي  "سعيد نفاع، من كتلة     

ض الطلب أعـضاء    وصوت إلى جانب رف   . على خلفية زيارته إلى سورية، والتقائه بشخصيات فلسطينية       
  .المعارض" ديمااك"الكنيست من االئتالف الحاكم والمعارضة اليمينية بما فيها حزب 

، قال النائب نفاع، إنه منذ أن تقدم بالطلب إلى لجنة الكنيست، لم يكـن يعـول وال                  "الغد "إلىوفي حديث   
وتابع نفاع قائال، إنـه   .ه من اليمين العنصري أن تتجاوب مع طلب    أعضائهايتوخى من اللجنة التي غالبية      

شدد في كلمته على أن الئحة االتهام الموجهة له وما تتضمنه من بنود مـا هـي إال مالحقـة سياسـية                      
وحول  . إلى التعامل االنتقائي في مثل هذه المسألة والتمييز بين شرائح المجتمع           وأشارللجماهير العربية،   

ه أنه سينتقل إلى المواجهة في الميدان القضائي، وسـوف          خطواته المستقبلية، قال نفاع، إنه مما ال شك في        
يطرح القضية في مسارين، األول الدفاع عن حصانته البرلمانية، والثاني دستورية القانون المعدل الـذي               
يمنع عضو كنيست من حرية الحركة، خصوصا وأن ما تعتبرها إسرائيل دولة عدو هي ليـست كـذلك                  

  .48بالنسبة لفلسطينيي 
قانون اإلسرائيلي، فإن الحصانة ال تسري على الجهاز القضائي وتقديم الئحة اتهام ضده، إال إذا               ووفق ال 

  .تقدم بطلب بذلك من الكنيست الذي يقر له ذلك
وخالل جلسة اللجنة، قال عضو الكنيست عفو اغبارية، من كتلة الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، إن               

كة في مالحقة أعضاء الكنيـست العـرب        ملنيابة التي يشرف عليها، منه    المستشار القضائي للحكومة، وا   
محاولة : ، بشتى أنواع التهم، ولكن الهدف هو واحد في جميع الملفات          48والقيادات العربية من فلسطينيي     

 صوت جماهير لتطلق صرختها ضد سياسة التمييز العنصري والحرب واالحتالل           إلسكاتبائسة وفاشلة   
  .واالستيطان

، إن النائـب    )الجناح الجنوبي (الت عضو الكنيست الشيخ ابراهيم صرصور رئيس الحركة اإلسالمية          وق
سعيد نفاع هو أحدى الشخصيات القيادية بين جماهيرنا التي نفخر بها، ألنها تعمل علـى رفـع الـوعي                   

ربية الدرزيـة،   الوطني في عدة مستويات، ومن أهمها رفع الوعي والثقافة الوطنية بين ابناء الطائفة الع             
  .نظرا للظروف التي تحيط بها، لتكون جزءا من المسيرة النضالية لجماهير شعبها العربي الفلسطيني
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وقالت عضوة الكنيست حنين زعبي من كتلة التجمع الوطني الـديمقراطي، إنـه ال حاجـة للحـصانة                  
من هم معادون للـصهيونية،     البرلمانية لمن يمثل االجماع الصهيوني، ولكن لها معنى حين يتعلق االمر ب           

  .الذين يطرحون مواقف مناقضة لرأي األغلبية، وهذه هي حالة النواب العرب في الكنيست
  28/1/2010الغد، األردن، 

  
 وزير إسرائيلي يربط بين نجاح المفاوضات مع السلطة ومساعي وقف البرنامج النووي اإليراني .31

اتيجية اإلسرائيلي، دان مريدور بين نجاح المفاوضات ربط وزير الشؤون االستر:  كفاح زبون- رام اهللا
مريدور عن  وأعرب. مع السلطة الفلسطينية ومساعي المجتمع الدولي لوقف البرنامج النووي اإليراني

نجاح المفاوضات مع الجانب الفلسطيني منوط بالملف اإليراني، وما ينتج عن محاوالت "اعتقاده بأن 
 ".ج النووي اإليرانيالمجتمع الدولي لوقف البرنام

إذا ما فشل المجتمع الدولي في "وأضاف مريدور، خالل كلمته في مؤتمر اقتصادي عقد في تل أبيب، أنه 
وقف البرنامج النووي اإليراني، فستتعزز مكانة إيران لدى العالم العربي واإلسالمي بشكل ملحوظ، 

 ".انب الفلسطينيوسيترك ذلك تأثيرا سلبيا ينعكس على عملية التفاوض مع الج
يجب استئنافها على مسارين، "واعتبر مريدور أنه إذا ما تم استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، فإنه 

 ".مسار التفاوض على التسوية الدائمة، ومسار التفاوض على تحسين حياة الفلسطينيين اليومية
     28/1/2010الشرق األوسط، 

  
  باراك وفياض وعرب يشاركون.. ران تصدرانهفلسطين وإي: مؤتمر هرتزليا العاشر .32

 "إسـرائيل "يستحوذ المشروع النووي اإليراني والمفاوضات السياسية العالقـة بـين           : حيفا-وديع عواودة 
  .والفلسطينيين على مداوالت مؤتمر هرتزليا العاشر لألمن القومي نهاية الجاري

ستراتيجية الخاصة بالمنطقة على خلفية تغييـر       ويشير القيمون على المؤتمر إلى أنه سيعاين التوجهات اإل        
  .ودول أوروبية مهمة خالل العام الماضي, أنظمة الحكم في أميركا وإسرائيل

 .وطبقا لبرنامج المؤتمر سيشارك أيضا خبراء وناشطون عرب ومـسلمون ووزراء خارجيـة أجانـب              
المـسيرة  "لمؤتمر عنوانها   وسيشارك رئيس حكومة تصريف األعمال الفلسطينية سالم فياض في ندوة با          

وسيدير الندوة  . إلى جانب وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك      " المسار اإلسرائيلي الفلسطيني  .. السياسية
  .رئيس المؤتمر ورئيس معهد السياسات والشؤون اإلستراتيجية الجنرال المتقاعد داني روتشيلد

أن عددا مـن الخبـراء والمـسؤولين العـرب          وأكد الناطق بلسان المؤتمر جيرمي رودن للجزيرة نت         
وسيـشارك المعـارض    .سيشاركون بالمؤتمر منهم المستشار األمني األردني السابق عبـد اهللا طوقـان        

الثقافـة المدنيـة    "لنـشر   " ثـروة "السوري المغترب عمار عبد الحميد، وهو مؤسس ومـدير مـشروع            
  .رضة المقيمة بالخارج رويا حكيكيانومقره واشنطن، والكاتبة اإليرانية المعا" والديمقراطية

وتتضمن أيام المؤتمر ندوات تتعلق بتقييم السنة األولى من حكم الرئيس األميركي باراك أوباما ومستقبل               
العالقات اإلستراتيجية بين إسرائيل من جهة وبين الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي من جهة أخـرى،               

بمشاركة رئيسة المعارضة اإلسرائيلية تسيبي     " يركا هل ما زالت مميزة؟    عالقاتنا مع أم  "منها ندوة بعنوان    
  .ليفني وداني أيلون نائب وزير الخارجية، والسفير األميركي في تل أبيب جيمس كوننغهام

بمشاركة " البعد اإلستراتيجي .. مثلث العالقات األميركية األوروبية اإلسرائيلية    "وهناك ندوة أخرى بعنوان     
باكـستان  : ء محليين وأجانب، وندوة أخرى تبحث اإلستراتيجية األميركية بمناطق مأزومة         سفراء ووزرا 

  .وأفغانستان والعراق بمشاركة مسؤولين عسكريين أميركيين وألمان وإسرائيليين
إيران دولة على حافة القنبلة     : كما ينشغل المؤتمر بإيران ومشروعها النووي ويكرس لها عدة ندوات منها          

  .الديناماكية السياسية الداخلية في العالم العربي وإيران: انعكاسات إستراتيجية، وأخرى بعنوان.. النووية
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" مواجهة رسائل اإلسالم الراديكـالي    "كما يعنى بموضوع الجهاد العالمي، وفي واحدة من ندواتها بعنوان           
سابقا خوسـيه ماريـا     يشارك فيها خبراء أميركيون وإسرائيليون وأوروبيون منهم رئيس حكومة إسبانيا           

  .أزنار
 27/1/2010نت، .الجزيرة

  
 مفاوضات صفقة شاليط ستتجدد قريبا برعاية فرنسية: مصادر عبرية .33

ذكر موقع إسرائيلي إلكتروني أن الجندي اإلسرائيلي األسير لدى المقاومة الفلسطينية في غزة : غزة
وتحاول إحياء عملية المفاوضات هو مواطن فرنسي، وعلى هذا ستدخل فرنسا للصورة، "جلعاد شاليط 

يتمثل في دفع , وأوضح الموقع أن االقتراح الفرنسي لتسريع عملية المفاوضات ".العالقة إلطالق سراحه
ومقابل ذلك تتنازل الفصائل اآلسرة للجندي عن ,  سجين فلسطيني دفعة واحدة1000إلطالق " إسرائيل"

كبيرة، وزعم الموقع أن حماس ستنشر في القريب مطالبها في اإلفراج عن قيادات فلسطينية أسيرة 
 .تفاصيل االقتراح الفرنسي

 28/1/2010السبيل، األردن، 
  

 مناهج التعليم اإلسرائيلية تكرس الكراهية ضد العرب: مركز مدار .34
 المركز الفلسطيني للدراسات - مدار"يستدل من معطيات بحث صدر حديثا عن مركز : باقة الغربية
ن مناهج وكتب التعليم في إسرائيل تحول دون تحقيق السالم مع جيرانها العرب، إذ إن ، إ"اإلسرائيلية

وأوضح معد  .كتب التعليم اإلسرائيلية تكرس حالة الحرب وتؤجج الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
 إشعال  عاما تعمل على61البحث المحاضر الجامعي أيلي بوديا إن مناهج التعليم اإلسرائيلية وطوال 

الصراع وتكرس لحالة الحرب القائمة بين إسرائيل والفلسطينيين من جهة وإسرائيل والعرب من جهة 
 .أخرى

ويشير الباحث إلى إن مناهج التعليم اإلسرائيلية منحرفة وتميز باستمرار لصالح اليهود وتسوق الصورة 
الدونية للعرب واألفكار المسبقة ضدهم والمقولبة، وتزرع الكراهية في نفوس الطالب اليهود حيال 

 .العرب والفلسطينيين
 28/1/2010الدستور، األردن، 

 
  "إسرائيل"يلتقي عدد من قادة الدول العربية لتفعيل التطبيع مع عضو في الكنيست ": معاريف" .35

النقاب عن زيارات عديدة قام بها العضو العربي في الكنيست، صالح طريف، " معاريف"كشفت صحيفة 
لعدة دول عربية للقاء قادتها لنقل رسائل وزير الحرب الصهيوني، إيهود باراك، التي تصب في مصلحة 

وأكّدت الصحيفة أن طريف عقد لقاءات مع العديد من القادة العرب إلى ". إسرائيل"تشجيع التطبيع مع 
وأشارت الصحيفة إلى أن زيارات طريف تأتي وسط . جانب محمود عباس لنقل رسائل خاصة من باراك

والدول العربية، وذلك ألن " إسرائيل"معارضة العديد من القادة الصهاينة المعنيين برأب الصدع بين 
  .ط الذي اختاره باراك لهذه المهمة كان قد ُأدين بعدة اختراقات جنائيةالوسي

  26/1/2010صحيفة فلسطين، 
 

 العالم سيلهث وراء بكين:  تقرر تدريس الصينية"إسرائيل" .36
كشفت وزارتا التعليم والمالية في إسرائيل عن قرارهما بإدخال اللغة الصينية ضمن الموضوعات : حيفا

نظرا لكون الصين بلدا واعدا سياسيا، " استعدادا للمستقبل"س العبرية بالمرحلة الثانوية التعليمية في المدار
وكما هي الحال مع اللغات اإليطالية، اإلسبانية والفرنسية سيتم منح الطالب خيار التقدم . اقتصاديا وثقافيا
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. على النواحي االقتصاديةبامتحان التوجيهي باللغة الصينية بدءا من العام الدراسي المقبل مع التشديد 
ونوه بيان الوزارتين أن الصين دولة عظمى سيلهث العالم وراءها من أجل بناء عالقات اقتصادية 

لكن الجدوى كبيرة ونحن نتطلع "وأعمال معها الفتة ألهمية اللغة الصينية رغم صعوبة تعلمها، وتابعت 
 ".لمضاعفة صادرات إسرائيل للصين

 28/1/2010العرب، قطر، 
  

  ألف مقدسي يتهّددهم خطر اإلبعاد عن مدينتهم125: تقرير حقوقي .37
 ألف مقدسي باتوا مهددين على نحو 125أكد مركز القدس الحقوقي أن ما يزيد عن : الضفة الغربية

  . كما ذكر مسؤولون في بلدية االحتالل ألفا50ًمؤكد بفقدان حق إقامتهم في مدينتهم، وليس 
إلى أن إجراءات الطرد والتطهير العرقي الصامت الذي تنفذه سلطات وأشار تقرير أعده المركز 

 ألف مقدسي على أدنى تقدير كانوا قد فقدوا حق إقامتهم 30 نحو االحتالل بحق المقدسيين، طالت أيضاً
مركز المقدسيين من التعاطي مع الكما حذر  .من أوائل التسعينيات" الترانسفير"منذ تفعيل العمل بسياسة 

ت نشرتها وزارة الداخلية اإلسرائيلية موجهة إلى المقدسيين مقدمي طلبات لم الشمل منذ العام إعالنا
 القدس، وتقديم معلومات محدثة عن إقامتهم في المدينة، للنظر في  شرقي، بالتوجه إلى مقرها في1985

 أصحاب وزارة، حيث كان واضحا أن الهدف من ذلك جمع معلومات منالآالف الطلبات المكدسة في 
 ألف مواطن فلسطيني من 20هذه الطلبات عن أماكن سكنهم وإقامتهم، وبالتالي تعريض إقامة أكثر من 

 .الضفة الغربية متزوجين من مقدسيات لخطر سحبها، وبالتالي طردهم من مناطق سكناهم الحالية
 .بلدة القديمة ومحيطهاتقرير باإلشارة إلى أن حملة التهويد الحالية تركز بصورة أساسية على الالوختم 

 28/1/2010السبيل، األردن، 
  

 خطيب األقصى يحذر من استمرار الحفريات أسفل المسجد .38
حذر خطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ يوسف جمعة سالمة أمس األربعاء من : القدس المحتلة

ريات التي تنفذها وقال سالمة في بيان له، إن الحف .استمرار الحفريات أسفل المسجد األقصى ومحيطه
 ".سلطات االحتالل باتت تهدد معظم األحياء والمباني في مدينة القدس والمسجد األقصى بصفة خاصة

وأشار سالمة إلى أن سلطات االحتالل تقوم بأعمال حفريات متواصلة أسفل منازل الجالية اإلفريقية 
ا العشرات من أبناء الجالية، مع العلم المالصقة للمسجد األقصى المبارك من الجهة الغربية، التي يسكنه

 .أن الجالية اإلفريقية قد استقرت في بيت المقدس في أواخر العهد التركي
وندد سالمة بقيام أفراد من شرطة االحتالل اإلسرائيلي بمشاهدة أفالم إباحية في باحات المسجد األقصى 

 .ية للمجسد المباركالمبارك، مبينًا أن هذا العمل اإلجرامي يمس بالمكانة الدين
 28/1/2010السبيل، األردن، 

  
   منازل في البقعةخمسةاالحتالل يخطر بهدم : الخليل .39

 إخطارات بالهدم ألصحاب منازل بمنطقة البقعة، شرق 5، أمسسلمت قوات االحتالل، ": األيام "-الخليل 
لة لضباط ومهندسي  ترافق مع جواإلخطارات تسليم أن: الخليل، فيما ذكرت مصادر تقيم بالمنطقة

 المستهدفة، وذلك بعد يوم األراضي بغرض رسم عالمات في مساحات واسعة من إسرائيليينمساحة 
  . بغرض مصادرتهااألراضيواحد فقط من محاولة مستوطنين تسييج جزء من تلك 

 28/1/2010األيام، فلسطين، 
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   ساعة24 فلسطينياً في الضفة خالل 25عتقل يالجيش اإلسرائيلي  .40
، حملة )28/1( شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس :لناصرةا

اعتقاالت جديدة في صفوف المواطنين الفلسطينيين، ليرتفع عدد المعتقلين في غضون أربعة وعشرين 
قال فقد أعلن متحدث عسكري إسرائيلي قيام الجيش باعت .ساعة إلى أكثر من خمسة وعشرين معتقالً

عشرة مواطنين فلسطينيين في أنحاء متفرقة من مدن وقرى الضفة الغربية فجر اليوم الخميس، مشيراً 
  .إلى أن االعتقاالت والمداهمات تركزت في نابلس ورام اهللا والخليل

، خمسة عشر مواطناً فلسطينياً في )27/1(وكانت اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس األربعاء 
  . مختلفة من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلةأنحاء

  28/1/2010 قدس برس،
  

  نقابات عمال فلسطين تطالب بتحرك عاجل لوقف اعتداءات المستوطنين في الضفة .41
 طالب االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين المركزي في مدينة نابلس مؤسسات السلطة :رام اهللا

بالتحرك الفوري "مات حقوق اإلنسان وحماية البيئة العاملة الفلسطينية ودول االتحاد األوروبي ومنظ
 بحق المواطنين العزل والعاجل لوقف اعتداءات المستوطنين وقوات االحتالل اليومية التي ترتكب يومياً
  ".في الغربية والتي كان آخرها في قريتي بورين جنوب نابلس والتواني قرب الخليل

  28/1/2010 قدس برس،
  

  طاقة تؤكد استمرار أزمة الكهرباء رغم ضخ كميات محدودة من الوقودالسلطة : غزة .42
أكد نائب رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية كنعان عبيد تواصل أزمة الكهرباء في قطاع  :آمنة غنام - غزة

غزة، مشيراً إلى أن كميات السوالر الصناعي الالزمة لتشغيل المحطة ُأدخلت بكميات محدودة ال تكفي 
ما " ":فلسطين"وقال في تصريح خاص لـ .ل مولد واحد من المحطة يومي الجمعة والسبتإال لتشغي

 مليون 14.4 هو فقط 2010يناير / كانون الثانيقامت به وزارة المالية في رام اهللا بتغطيته عن شهر 
  ." مليون شيقل حيث إن فارق المبلغ يؤخذ كعوائد ضريبية لخزينتها36شيقل، وليس ما ادعته بتغطية 

أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي سمحت " فلسطين"وذكر رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع رائد فتوح لـ
 ألف لتر من السوالر الصناعي لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، وسط وعود 200أمس، بضخ 

  .بضخ ما يقارب نصف مليون لتر من السوالر الصناعي اليوم
  28/1/2010صحيفة فلسطين، 

  
 حل أزمة كهرباء غزة المرحلي ال يعفي االتحاد األوروبي من مسؤولياته: ضريالخ .43

االتحاد األوروبي " اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار"طالب النائب جمال الخضري رئيس : غزة
باالستمرار في دفع تكاليف وقود محطة كهرباء قطاع غزة كحّل جذري لألزمة، وتحمل مسؤولياته 

رغم الحل الجزئي؛ "إنه : وقال الخضري في تصريحٍ صحفيٍ مكتوب. شعب الفلسطينياإلنسانية تجاه ال
  .فإن الحل الوحيد ال يكون سوى بدفع المستحقات المالية لعدم تكرار هذه األزمة من فترة ألخرى

إن هذه القضية إنسانية، وال يجب أن تدخل في إطار المناكفات السياسية والخالفات : "وقال الخضري
  ".ية، وعلى الجميع التوحد إلنهاء هذه األزمة وكافة األزماتالداخل

  27/1/2010 قدس برس،
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  حكومة فياض تفرض ضرائب على منحة السوالر األوروبية تزيد عن نصف ثمنه: سلطة الطاقة .44
 نفت سلطة الطاقة والموارد الطبيعة في قطاع غزة صحة ما تردد في بعض وسائل اإلعالم حول :غزة

الوزراء في رام اهللا سالم فياض من أجل ضخ السوالر الصناعي لمحطة توليد كهرباء تدخل رئيس 
نسخة منه، النقاب عن أن وزارة " قدس برس"وكشفت سلطة الطاقة، في بيان صادر عنها وصل  .غزة

فرضت ضرائب على منحة السوالر الصناعي الممول من االتحاد األوروبي بما يزيد "المالية في رام اهللا 
وأوضحت السلطة أن ما تم تحصيله من عوائد هذه الضرائب يكفي  ". في المائة من ثمن السوالر50عن 

  . سنوات قادمة، كما قالت4لتشغيل المحطة بقدرتها الحالية ألكثر من 
  28/1/2010 قدس برس،

  
  تقليص الوقود الصناعي تم باالتفاق مع السلطة: مسؤول اإلعالم واالتصال بالمفوضية األوروبية .45

كشف مصدر مسؤول في المفوضية األوروبية بالقدس المحتلة النقاب عن أن االتحاد  :آمنة غنام - غزة
األوروبي أوقف دفع فاتورة الوقود الصناعي المشغل لمحطة كهرباء غزة منذ منتصف تشرين 

ضية ول اإلعالم واالتصال بالمفوؤوقال مس .، باالتفاق مع السلطة الفلسطينية2009نوفمبر /الثاني
إن االتحاد األوروبي والسلطة الفلسطينية ناقشا بداية نوفمبر الماضي " :األوروبية في القدس شادي عثمان

موضوع الموارد المالية المحدودة المخصصة من قبل االتحاد األوروبي لدعم السلطة، وتم االتفاق مع 
" صفا"ان في مقابلة مع وكالة وأوضح عثم ".السلطة على إعادة تصنيف األولويات في الدعم المقدم لها

أمس، إنه وبناء على االتفاق فقد تم توجيه الدعم األوروبي لقطاعات أخرى مثل دفع رواتب موظفي 
وبناء على هذا االتفاق بين االتحاد األوروبي  .السلطة وتغطية المخصصات االجتماعية للعائالت الفقيرة

نوفمبر توفير دعم لدفع فاتورة  /ف تشرين الثانيوالسلطة فقد أخذت األخيرة على عاتقها منذ منتص
  .الوقود الصناعي المخصص لمحطة كهرباء غزة بالتعاون مع مانحين آخرين

وقد أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن األموال التي كان يدفعها االتحاد األوربي ثمنا لفاتورة وقود محطة 
  . إلى ميزانية السلطة مباشرة مليون دوالر حولت13توليد الكهرباء في غزة والبالغة 

  28/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

 نشطاء فلسطينيون يطالبون مصر اإلفراج عن غزي معتقل منذ عامين بال محاكمة .46
 ناشدت اللجنة التضامنية مع األسير أيمن نوفل بغزة المعتقل في السجون المصرية منذ عامين :غزة

، معتبرة استمرار اعتقاله في سجون مصر "فراج عنهأحرار مصر بالتحرك الفوري والعاجل من أجل اإل"
 ".دون وجه حق، جريمة إنسانية قبل أن تكون جريمة أخالقية ووطنية"

  27/1/2010 قدس برس،
  

   عاماً لحرية األسرى2010تظاهرات في الضفة تدشن  .47
 في انتفض أهالي األسرى الفلسطينيين، أمس، في أوسع تحرك جماهيري لمساندة األسرى :رام اهللا

سجون االحتالل، حيث عمت المسيرات أغلبية الضفة الغربية، في حين جرى إغالق المحال التجارية 
 عن التضامن الشعبي الواسع مع قضية األسرى وسط المطالبة بعدم التوقيع على أية ساعتين تعبيراً

مسيرة في رام ودعا مسؤولون شاركوا في  .من دون تبييض سجون االحتالل من األسرى" اتفاقية سالم"
لوقف " إسرائيل" ثورة شعبية لنصرة األسرى، ومطالبة المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إلىاهللا 

وتزامنت هذه المسيرة مع سلسلة تظاهرات عمت مدن الضفة، وسط التأكيد  .الجرائم التي ترتكبها بحقهم
  . يجب أن يكون عام اإلفراج عن جميع األسرى2010على أن عام 
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إن كابوس األسرى  سينتهي "زير شؤون األسرى والمعتقلين في الحكومة االنتقالية عيسى قراقع، وقال و
، مشددا على أن الشعب الفلسطيني لن "حتما ولن يتركوا للجالد اإلسرائيلي وللشروط اإلسرائيلية الظالمة

  .يقبل بأي سالم أو أي تسوية على هذه األرض من دون إطالق سراح جميع األسرى
إن العام الحالي هو عام الحرية ألسرانا ومعتقلينا داعيا " جانبه قال رئيس نادي األسير قدورة فارس ومن

الى أوسع تحرك شعبي لنصرة األسرى والمعتقلين، قادر على تحريك الضمير العالمي الصامت 
  .والمتفرج على جرائم االحتالل

ية واإلسالمية، انه ال عودة للمفاوضات إال وأكد الناشط الحقوقي حلمي األعرج، في كلمة القوى الوطن
باإلفراج عن جميع األسرى في حين جدد رئيس الهيئة الوطنية العليا للدفاع عن األسرى أمين شومان، 

  .التأكيد على جعل هذا العام عاماً لحرية األسرى
اإلفراج عنهم،  تفعيل قضية األسرى من اجل إلىودعا النائب مصطفى البرغوثي األمين العام للمبادرة 

 قضية األسرى باتت أنوأكد  .وتوقيع ميثاق شرف وطني يضمن عدم توقيع أي اتفاق قبل اإلفراج عنهم
 من أكثر من مائة أسير مضى عليهم أكثر هناك أنتؤرق كل بيت فلسطيني وتشكل هما وطنيا خاصة 

  .الظالمة" سرائيليةاإل" عاما في األسر ويتم استثناؤهم من أي عملية إفراج بسبب المعايير 20
  28/1/2010الخليج، 

  
  تفتتح متحف قصر الباشا األثري في غزة" السياحة واآلثار" .48

افتتحت وزارة السياحة واآلثار، أمس، متحف قصر الباشا األثري، كأول متحف  : محمد األيوبي- غزة
 ووزير  أحمد بحر،.حكومي في فلسطين، وذلك بحضور النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د

  . محمد األغا، وعدد من النواب والشخصيات الرسمية.السياحة واآلثار د
  28/1/2010صحيفة فلسطين، 

  
  48فلسطيني  معسكر االعتقال النازي في بولندا تثير انتقادات في بركةزيارة  .49

اسم  أثارت مشاركة النائب العربي في الكنيست اإلسرائيلي محمد بركة في مر.):ب.أ( –القدس المحتلة 
، انتقادات حادة في أوساط العرب "أوشفيتز"إحياء ذكرى المحرقة في معسكر االعتقال النازي في بولندا 

 في وقت "غير مالئمة"واعتبر قياديون من عرب الداخل زيارة بركة  .وبعض اليهود في الدولة العبرية
  . اإلسرائيلي ويستمر حصار قطاع غزة-يتصاعد التوتر الفلسطيني 

 رد بأنه يعتزم إدانة السياسات اإلسرائيلية خالل زيارته لبولندا، ما لمس وتراً حساساً وأثار لكن بركة
 وقال . إليهم"إساءة"غضب اليهود الذين يعتبرون أن أي مقارنة بين المعاناة الفلسطينية والتطهير العرقي 

أنا هنا ألتذكر وأتواصل " :"أوشفيتز"معسكر من بركة إلذاعة الجيش اإلسرائيلي في مقابلة هاتفية أمس 
 بعد الزيارة، أن "أسوشييتد برس"لكنه أضاف لوكالة  ."أريد سماع صرخاتهم... مع الضحايا نفسهم

يجب أن : أريد أن أقول لهم... اليهود الذين كانوا ضحايا للنازيين، يمارسون اآلن القمع ضد الفلسطينيين"
  ." زمان ومكانتتعلموا الدرس الحقيقي وأن تحاربوا القمع في كل

ال يمكننا المشاركة في "، مشيراً إلى أنه "صفعة على الوجه"واعتبر الكاتب زهير اندراوس زيارة بركة 
  ."وفد رسمي إسرائيلي يضم نواباً من اليمين يحاولون تمرير قوانين تمنعنا من إحياء ذكرى نكبتنا

تناقضاً أخالقياً بين "، أن هناك "لشمالي الجناح ا-الحركة اإلسالمية "الحكيم مفيد من  ورأى الشيخ عبد
أعضاء الكنيست الذين يذهبون إلى أوشفيتز هم من . هذه الزيارة واستمرار الحصار على قطاع غزة

  ."يريدون استمرار الحصار
  28/1/2010الحياة، 
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   الفلسطينيين في لبنانفجوة كبيرة بين تقديمات األونروا وحاجات الالجئين": شاهد" .50
لعدم تمكنها من " األونروا" شاهد لحقوق اإلنسان عن كثب ظاهرة تزايد االحتجاجات ضد رصدت مؤسسة

  . حول الموضوع في مخيم برج الشماليتأمين حاجات الفلسطينيين وتحسين أوضاعهم، وأصدرت تقريراً
 م فعالً،هناك فجوة كبيرة جداً بين ما تقدمه األونروا وما يحتاجه سكان المخي"ولفتت في تقريرها إلى أن 

وبما أن الالجئين الفلسطينيين في لبنان يعانون ارتفاع نسبة البطالة بسبب الحرمان من الحقوق المدنية في 
لبنان، فهذا أدى إلى ارتفاع عدد العائالت التي تعيش دون خط الفقر وبالتالي ازدياد الحاالت المطلبية 

ك هناك اعتقاد واسع لدى الفلسطينيين بأن والتي تعجز األونروا عن تغطيتها بشكل فوري، فضال عن ذل
هذا . األونروا ال تتمتع بالشفافية المطلوبة، وأن النفوذ السياسي والمحسوبيات تلعب دوراً في أدائها

 على بعض مؤسسات األونروا وإغالقها، وأحياناً باالعتداءالوضع دفع بالعديد من األشخاص إلى القيام 
ام أساليب تتسم بالعنف والتهديد، ما يؤدي إلى وقف تقديم الخدمات في  على موظفيها، واستخدباالعتداء

المستوصفات الطبية ووقف منح التحويالت للمستشفيات المتعاقدة معها األونروا، وبالتالي زيادة معاناة 
  ".الالجئين بدالً من تخفيف مشاكلهم وزيادة الخدمات المقدمة

 برج الشمالي بالوكالة، إلى أن األونروا تتلقى يومياًوأشار مدير مكتب خدمات األونروا في مخيم 
عشرات االحتجاجات الفردية وأحيانا الجماعية، ونتعرض يومياً لعشرات المطالب التي يتسم معظمها 
بطابع عنفي، وبطريقة تؤدي إلى تعطيل عمل المؤسسات العاملة، وتجعل الموظفين في حالة اضطراب 

الكثير من األشخاص يهددون األونروا في حال لم "وأوضح أن ". دلةوقلق وبعض هذه المطالب ليست عا
تؤمن مطالبهم، ويقومون باحتالل مكتب الوكالة وطرد موظفيه خارجاً والتعدي أحيانا على الفتيات 

 ما دفع بموظفي األونروا إلى رفع دعاوى قضائية ضد البعض االجتماعيةاللواتي يعملن في قسم الشؤون 
ونروا بسحب موظفيها خارج المخيم ووقف تقديم الخدمات حتى تتوقف هذه منهم، وهددت األ

  ".االعتداءات
االحتجاجات تتركز على خدمات الصحة، "الخدمات التي تقدمها األونروا، الفتة إلى أن " شاهد"وعددت 

حيث يطالب سكان المخيم بتحويالت إلى مستشفيات خاصة إلجراء عمليات، وعلى بناء المنازل أو 
 خصوصا لحاالت العسر الشديد االجتماعيةيمها ضمن معايير خاصة، وعلى برنامج الشؤون ترم

)SHC .( ،كما تنشأ بعض االحتجاجات الخفيفة على خدمات أخرى خصوصا التعليم، وجمع النفايات
  ".وتوصيل خدمة مياه االستعمال إلى المنازل، باإلضافة إلى المنح الجامعية

ي تجعل الناس يحتجون بطريقة تتسم بالعنف أحيانا التي تعود إلى ارتفاع األسباب الت" شاهد"وحددت 
نسب الفقر في األوساط الفلسطينية بسبب تفشي البطالة، وارتفاع عدد السكان في بقعة جغرافية محدودة 

وتكون األونروا أولى الجهات . جدا، األمر الذي يوفر بيئة خصبة للعنف والتمرد على الوضع الالإنساني
 على الوفاء ااألونرووعدم قدرة . تي يغضب الفلسطينيون باتجاهها العتقادهم الجازم أنها مسؤولة عنهمال

بااللتزامات تجاه مجتمع الالجئين وتحقيق مطالبهم اإلنسانية العادلة، بسبب ما تقول عنه األونروا إنه 
  .يعود لعجز الموازنات

سياسية السلبية، يدفع العديد من األشخاص لممارسة وغياب الشفافية في مؤسساتها وقبولها بالضغوط ال
العنف لتحقيق المطالب، وغالبا ما ترضخ لمثل هذه األساليب، األمر الذي يشجع آخرين لممارسة نفس 

وعندما . وضعف المرجعية السياسية الفلسطينية في لبنان عامة وفي المخيمات بشكل خاص. الطريقة
لمحتجين عن األونروا، تُتهم هذه الجهة بأنها ال تملك الصالحية تقوم جهة سياسية ما بمحاولة ثني ا

  . حالة التوتر السياسيإلى االجتماعيالقانونية وال السياسية على المخيم، ما ينقل المخيم من حالة التوتر 
 بالطرق واالكتفاءرفضها استخدام العنف للتعبير عن المطالب، " "شاهد"وفي نهاية التقرير، أعلنت 

إغالق "، معتبرة أن " رفض أي عنف من أي طرف سياسي كانإلىباإلضافة . ة الحضاريةالسلمي
  ".يضر بمصلحة الفلسطينيين" األونروا"مؤسسات 
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ضعف المرجعية الفلسطينية في لبنان يجبر الناس على معالجة أمورهم بأيديهم، األمر الذي له "ورأت أن 
ترفض بشكل واضح وقاطع أي تدخل "ونروا إلى أن ، داعية األ"نتائج خطيرة على بنية المجتمع ذاته

سياسي من أي طرف كان، وأن تبحث عن مصادر لزيادة موازنتها، وأن تتفهم مطالب الناس، وفق 
الطرق السلمية، وأن تدرس الحاالت اإلنسانية المعروضة أمامها بطريقة فعالة تحاشياً لردات فعل 

  ".الناس
  ".كالة ومؤسساتها بالضرب، والتخريب يجب أن يخضع للقضاءكل من يتعرض لموظفي الو"وأكدت أن 

  28/1/2010المستقبل، 
  

   مليون دوالر50 إلىالنقد الفلسطينية تقرر رفع رأسمال البنوك لديها سلطة  .51
 قررت سلطة النقد الفلسطينية رفع الحد األدنى لرأسمال أي مؤسسة مصرفية تمارس أعمالها في ):بترا(

وأبدت السلطة . دوالر وحددت نهاية العام الحالي أقصى مهلة لتنفيذ التعليمات مليون 50 إلىفلسطين 
  . مليون دوالر100 إلى المقبلة األعوام رفع رأسمال المؤسسات المصرفية في إلىتوجهاتها 

  28/1/2010الرأي، األردن، 
  

 صحة غزة تحذّر من كارثة إنسانية وشيكة تهدد حياة مئات المرضى .52
 حذرت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية بغزة، من حدوث كارثة إنسانية :ت ضياء الكحلو-غزة 

وشيكة قد تهدد حياة المئات من المرضى، وتوقف العديد من الخدمات الصحية في مستشفيات القطاع، في 
وأوضحت في بيان أن االنقطاع المتكرر للتيار  .حال توقفت محطة توليد الكهرباء عن العمل بشكل كامل

هربائي أدى إلى تعطل العديد من األجهزة التي تحتاج إلى طاقة كهربائية عالية، في وقت يمنع فيه الك
 .إدخال قطع الغيار األساسية الالزمة لصيانة مولدات الكهرباء في المستشفيات

 28/1/2010العرب، قطر، 
  

 ت وفق أطار زمني محدديدعو لتحرك سريع الستئناف المفاوضاعاهل األردني ال .53
 جهـود   األربعاء، ، أمس اهللا الثاني وخوان كارلوس ملك اسبانيا       عبد العاهل األردني  بحث :بترا –ريد  مد

.  إضافة إلى عدد من القضايا ذات االهتمام المشترك        األوسطتحقيق السالم واالستقرار في منطقة الشرق       
اتيرو، تناولت الجهـود     مباحثات مع رئيس الوزراء االسباني خوسيه لويس ثاب        العاهل األردني كما أجرى   
حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين وفي سياق إقليمي شامل، وأكـد              لالمستهدفة  

أهمية التحرك السريع الستئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ضمن خطة عمل واضحة وإطار            على  
ولة الفلسطينية المستقلة التي تعيش بـأمن       زمني محدد، ووفق المرجعيات المعتمدة، وصوال إلى إقامة الد        

 .وسالم إلى جانب إسرائيل
28/1/2010الرأي، األردن،   

  
  وزير العمل يدعو العتماد معايير تربط عمل الفلسطينيين بحاجات سوق العمل: لبنان .54

ات بطرس حرب ونظيره الفلسطيني أحمد مجدالني المؤتمر الثامن التحاد نقاب         اللبناني  افتتح وزير العمل    
في مقر االتحاد العمالي العام، فـي  " حق العمل لالجئين الفلسطينيين" فرع لبنان، بعنوان   -عمال فلسطين   

حضور رئيس االتحاد غسان غصن، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي محمد كركـي،              
ي لحركة فـتح خالـد      ومدير المكتب اإلقليمي لمنظمة العمل الدولية وليد حمدان، وعضو المجلس الثور          

  .عارف وعدد من رؤساء النقابات واالتحادات العمالية اللبنانية والفلسطينية
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بعض من كنا نتوقع منهم أن يكونوا قد تخلـوا عـن لغـة              " في مستهلها لما قاله      أسف حرب كلمة    وألقى
قد حّل زمـن    ل: "وقال".  التي كلفت لبنان وفلسطين تضحيات كادت تطيح القضيتين        االستفزازيةالماضي  

تنفيذ قرارات هيئة الحوار الوطني لجهة نزع السالح الفلسطيني خارج المخيمـات، ومعالجتـه داخـل                
المخيمات، لبسط سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها كمرحلة أولى، بغية إنهاء الحاالت األمنية التـي                

أكد البيان الوزاري التزام الحكومة     : "وقال ". لبنان وقضية الالجئين الفلسطينيين على حد سواء       إلىتسيء  
  ...". االجتماعية واالقتصادية حتى عودتهماإلنسانيةاللبنانية منح الالجئين الفلسطينيين حقوقهم 

 إبقـاء :   بالمبـادئ اآلتيـة    لاللتـزام  هي   األولوية"وحول حق العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان، قال         
 أحكـام   واحتـرام ين الفلسطينيين بهوامش محددة المعالم إجرائيـاً،        مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الالجئ    

الدستور اللبناني برفض أي شكل من أشكال التوطين والعمل على إخراج عمل الالجئين الفلسطينيين من               
 مستوى التشريع لتأمين استقرارها، واعتماد معـايير موضـوعية          إلىاالستنسابية السياسية واالرتقاء بها     

  ".الجئين الفلسطينيين في لبنان بحاجات سوق العملتربط عمل ال
  28/1/2010النهار، 

  
  اإلفراج عن الموقوفين في انفجار مركز حماس لعدم استكمال التحقيقات األولية: بيروت .55

. ف.قرر مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي رهيف رمضان ترك الموقـوفين ي             
 التحقيق في االنفجار الذي وقع ليل السادس والعشرين من كـانون     من عناصر حركة حماس رهن    . ر.وم

بيـروت   الماضي في مبنى يشغله عناصر من حماس في محلة حارة حريك في ضـاحية           ديسمبر/ األول
 أنوأوضحت مصادر قـضائية      . من كوادر الحركة وجرح آخرين     اثنينالجنوبية، والذي نتج عنه مقتل      

 التي تجريها الشرطة العـسكرية،      األوليةضوء عدم استكمال التحقيقات      سراح الموقوفين يأتي في      إطالق
ورأت المصادر أنه في ظـل المعطيـات         .لجهة عدم توافر المعطيات الكافية من الناحيتين التقنية والفنية        

 بعد استكمال التحقيقات، األمر الذي اسـتدعى تـرك          إالالواردة في الملف حتى اآلن، ال يمكن االدعاء         
  .ين المذكورين في هذه المرحلة من التحقيقاتالموقوف

28/1/2010المستقبل،   
  

  بالسياسات اإلسرائيلية الرامية لبناء مزيد من الوحدات االستيطانيةمصر تندد  .56
 طالب السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر الدائم لدى األمم المتحدة  :  عزت إبراهيم-األمم المتحدة 

 في  وذكر السفير المصري،. االستيطان اإلسرائيلية في القدس المحتلةمجلس األمن بالعمل على وقف 
 أن أزمة الثقة الحالية في  بيان أمس أمام جلسة خاصة باألوضاع في القدس المحتلة بمجلس األمن الدولي،

التحرك بشكل واضح وصريح " إسرائيل"عملية السالم في الشرق األوسط هي نتيجة مباشرة لرفض 
 بداية من التجميد الكامل  سياسية وتنفيذ تعهداتها وفقاً للقرارات الدولية وخريطة الطريق،إلقرار تسوية 

 وندد البيان  .  بما فيها القدس الشرقية لكل األنشطة االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة،
رغم المطالب المتكررة  الرامية لبناء مزيد من الوحدات االستيطانية ب بالسياسات اإلسرائيلية المتعمدة،
  .للمجتمع الدولي بالتوقف عن ذلك

 28/1/2010األهرام، مصر، 
  

  على رسالة مشعل للعاهل السعودي في غير محله" األهرام المسائي"هجوم : كاتب وإعالمي مصري .57
األهرام "إنه هجوم غير مبرر من صحيفة "أعرب كاتب وإعالمي مصري عن أسفه لما قال : القاهرة
، واعتبر ذلك "في عددها الصادر اليوم على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل" المسائي

  .تجاوزاً غير مسؤول وتهربا من استحقاقات رفع الحصار عن غزة
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" قدس برس"المصرية عبد اهللا السناوي في تصريحات خاصة لـ" العربي"وأشار رئيس تحرير صحيفة 
ينسجم تماما مع ) 27/1(يوم األربعاء " األهرام المسائي"ها صحيفة إلى أن ما جاء في الرسالة التي نشرت
طبقاً لفحوى الرسالة المنشورة فإنها تبدو منطقية وقابلة للتصديق، "خطاب حماس السياسي المعلن، وقال 

وهي تعبر حقيقة عن الخط السياسي المعلن لحركة حماس، وهي االنفتاح على الجوار العربي 
 الداخلي متماسك وقابلة لإلقناع، حصلت عليها السلطات المصرية وجرى تسريبها واإلسالمي، ومنطقها

للصحيفة، أو حصلت عليها الصحيفة بطريقتها، لكن ما جاء في الرسالة قابل للتصديق ويعبر عن 
  ".الموقف الرسمي للحركة

ماس هو ما يثير لكن السناوي أشار إلى أن إرفاق الرسالة بمقدمة طويلة تم فيها التهجم على حركة ح
وأشار السناوي إلى أن سبب الغضب المصري هو الدعوة التي تضمنتها رسالة . الدهشة واالستغراب

  .مشعل إلى السعودية للعب دور في المصالحة بين حماس والقاهرة كمدخل للمصالحة الفلسطينية
 27/1/2010قدس برس، 

 
   تجرؤ على ضرب إيران لن"إسرائيل"و... نفخر بدعم حماس وحزب اهللا: الريجاني .58

علي الريجاني، في المؤتمر الصحافي الذي عقد في قاعة . أوضح رئيس مجلس الشورى اإليراني د
االحتفاالت الكبرى بمجلس األمة الكويتي أمس، أن هناك بعض التيارات اإلقليمية والغربية والصهيونية 

ر حق الدول في انتهاج السياسة المالئمة تحاول إيجاد انشقاق بين إيران ودول المنطقة، إال أن إيران تق
  .لشعوبها

لو لم ندعم حماس فستهيمن إسرائيل على المنطقة بأكملها : "وعن دعم إيران لحماس وحزب اهللا، قال
فالدول التي تقاعست يجب ان تلوم نفسها "معرباً عن اعتزازه وفخره بدعم إيران لحزب اهللا وحماس 

  .ا عن الشعب الفلسطيني ضمن استراتيجياتنا اإلسالميةإن دفاعن: وقال الريجاني". اليوم
وبخصوص القضية الفلسطينية أكد انه لم يحدث أي تغيير مما ادعاه الرئيس األميركي باراك أوباما تجاه 

أن اليوم ليس الوقت المناسب إلبداء الدول العربية ضعفها أمام الكيان : "وأضاف. هذا الملف الفلسطيني
  ".سعى مع الدول اإلسالمية لتقديم العون للفلسطينيينالصهيوني وإيران ت
إسرائيل لن تجرؤ على ضرب إيران ألنها تعلم أنها لو أقدمت على ذلك فستتبدل "وأكد الريجاني أن 

أرضها بأرض محروقة بفعل الصواريخ اإليرانية فهم واجهوا هزيمة وفضيحة خالل حربهم مع حزب 
  !". بمثل ذلك مع الجمهورية اإليرانية؟اهللا وحماس فكيف يجرأون على القيام

  28/1/2010الراي، الكويت، 
  

   ويدعو لمواصلة تقديم المساعدات للسلطة فياضاجتماع دولي في باريس يدعم خطة حكومة .59
 من باريس نقالً عن مراسلها ميشال أبو نجم، أن وزارة الخارجية            28/1/2010 الشرق األوسط،    ذكرت

مؤتمر المانحين الدوليين، أجمَل مـضمون المحادثـات التـي          انتهاء  عقب  الفرنسية أصدرت أمس  بياناً      
فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني سالم     ، إلى جانب برنارد كوشنير وزير الخارجية الفرنسي، و        حضرها

نهاية االحتالل وإيجـاد    "، أن لجنة المتابعة تدعم خطة فياض المسماة         ...وزيري خارجية مصر والنرويج   
، ودعوة المجموعة الدولية لتكثيف دعمها من أجل تطبيق هذه الخطة على المـستويين              "طينيةالدولة الفلس 

وأشادت اللجنة أيضا باإلصالحات التي نفذتها السلطة الفلسطينية في ميـادين الماليـة             . المالي والسياسي 
، التي من شـأنها     "فوريةال"إلى اتخاذ مزيد من التدابير الميدانية       " إسرائيل"العامة واإلدارة واألمن، داعية     

، ليس فقط في الضفة الغربية، وذلك في إشارة إلى غزة التي دعوا إلى              "تسهيل تنقل األشخاص والبضائع   "
  .فتح المعابر معها
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وكـشفت المـصادر     .وأيدت اللجنة الجهود التي تقوم بها واشنطن والرباعية الدولية من أجـل الـسالم             
كية للطرفين من أجل حثهمـا علـى العـودة إلـى طاولـة              الفرنسية أن موضوع توفير ضمانات أمير     

 حتى من قبل األطراف العربية ضمنها مصر التي كانت ترى فيها بابا للخـروج               "طُوي"المفاوضات قد   
 لموضـوع   "لم تكن متحمسة  "وحسب المصادر الفرنسية، فإن واشنطن      . من الطريق الدبلوماسي المسدود   

ل العربي، وتحديـدا بموافقـة الـسعودية ومـصر، فـضال عـن              الضمانات، وربطت قبولها لها بالقبو    
ونصحت باريس الجانب الفلسطيني بعدم التخلي عن الوساطة األميركية رغم الخيبة التـي             . الفلسطينيين

على وقف االستيطان، وتغيـر خطابهمـا،       "  إسرائيل"أصابت السلطة من فشل أوباما وميتشل في إجبار         
رك األميركي والترويج لخطة سالم فياض التي تحظى حتـى اآلن بـتفهم              على التح  "التعويل"ودعته إلى   

 .ورعاية دوليين
 الـدعوة جدد  االجتماع   أرناؤوط، أن عبد الرؤوف    عبر مراسلها    28/1/2010 األيام، فلسطين،    وأضافت

وافقوا على تكثيف جهودهم الرامية إلى تقـديم المزيـد مـن             إن المجتمعين    لفتح معابر قطاع غزة وقال    
  .مساعدة والدعم الالزم إلعادة اإلعمارال
  

  ميتشل يعود إلى المنطقة قريباً ويركز على المفاوضات ودعم بناء المؤسسات: واشنطن .60
ـ     ال أن   ،)ب.ف.أ(  نقالً عن وكالة   28/1/2010األيام، فلسطين،   ذكرت    ةناطق باسم الخارجيـة األميركي

ميتشل واصل مـع    ) يكي لعملية السالم جورج   األمر(المبعوث الخاص   "مارك تونر قال مساء الثالثاء إن       
لتشجيع الطرفين علـى الـدخول فـي        ) 1: (اإلسرائيليين والفلسطينيين، نهجاً ذا شقين دأبنا على متابعته       

مساعدة الفلـسطينيين علـى بنـاء       ) 2(مفاوضات للتوصل الى اتفاق حول جميع قضايا الوضع الدائم، و         
  ".ندما يتم تأسيس دولة فلسطينيةاالقتصاد والمؤسسات التي ستكون ضرورية ع

نحـن  : "وأضـاف " وال يمكن أن يتحقق احد األمرين دون اآلخـر        . الهدفان يعزز بعضهما بعضاً   : "وقال
  ".ملتزمون بتحقيق هدفنا المتمثل بتحقيق سالم شامل في الشرق األوسط

أن مـصدراً   من  باريس، نقالً عن مراسلها ميشال أبـو نجـم،     28/1/2010 الشرق األوسط،    وأضافت
تعـديل  " في مهمته، ولكن مع     "مستمر" وإنه   "لن يستقيل "فرنسياً واسع االطالع في باريس، قال إن ميتشل         

 للتقريب بين   "سياسة الخطوات الصغيرة  " الذي سلكه حتى اليوم والعودة إلى ما يمكن اعتباره           "في المنهج 
 .الطرفين وإعادة بناء الثقة بينهما

  
  لضغوط على الفلسطينيين واإلسرائيليين لتحريك عملية السالمينبغي مضاعفة ا: كوشنير .61

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير اثر عشاء الثالثاء مع رئيس الحكومة            : )وكاالت (-باريس  
لتحريك " اإلسرائيليين"على الفلسطينيين و  " مضاعفة الضغوط "الفلسطينية االنتقالية سالم فياض، انه ينبغي       

" اإلسـرائيليين "يجب أن ال نشعر باإلحباط بل أن نضاعف الضغوط على أصدقائنا          "وقال  ". سالمعملية ال "
  ".وأصدقائنا الفلسطينيين

  28/1/2010الخليج، 
  

 قادها ميتشيل سنة عجفاء لعملية سالم جوفاء": لوموند" .62
 والنتيجـة   الفرنسية حسب مقال للكاتب جيل باريس، أن سنة كاملة من الحـراك           " لوموند"ذكرت صحيفة   

صفر، هذا هو االنطباع الذي تركه مبعوث السالم األميركي إلى الشرق األوسط جورج ميتشل بعد جولته                
 حل  2010بل الواقع أن الحصيلة أشد قتامة، إذ إن األسى مما يخبئه عام             . األخيرة في رام اهللا وتل أبيب     
تصور أن تكون األفكار الضئيلة التي      ويقول باريس إنه ال يمكن أن ن       .2009محل الرجاء الذي بعثه عام      
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خلفها جورج ميتشل وراءه من قبيل نقل السيادة المحدودة للفلسطينيين أو اإلفراج عن بعض المعتقلـين،                
  .من شأنها أن تبعث الحياة من جديد في عملية السالم

برت مـالي    مقاال لرو  2010كانون الثاني   / يناير 25كذلك أوردت صحيفة لوموند في عددها الصادر يوم         
مدير برنامج الشرق األوسط بمجموعة األزمات الدولية والمستشار السابق للرئيس األميركي بيل كلينتون             
لشؤون الشرق األوسط، حث فيه أوباما على اعتبار جهود السالم المعتمدة على اتفاقيات أوسلو شيئا مـن         

من مفارقة، إذ استطاع أن يستفيد من       وقال مالي إن رئاسة أوباما انطلقت أصال في هذه القضية            .الماضي
موقف العالم العربي المستاء من سلفه ويعيد بعض االعتبار لبالده في صفوف العرب، لكنه وقع فريـسة                 

فقد تبين أن حكم الرأي العام العربي بشأن أوباما ال يمكن أن يظل معتمدا على                .اآلمال التي وضعت فيه   
ضخمة التي بعثها في النفوس والتي ال يمكنه اليوم أن يفلت مـن             بل على اآلمال ال   , مجرد مقارنته بسلفه  

إذ إن أوباما الـذي     , ولم يتطلب األمر أكثر من سنة عجفاء حتى تنقلب األمور رأسا على عقب            , تداعياتها
يقع اليوم ضحية األوهام المفرطة التي بعثها       , استفاد من خيبة األمل الهائلة من سنوات سلفه جورج بوش         

الثقة فـي اإلدارة     والحصاد المر لعام أوباما األول في المنطقة يلخص في فقدان الفلسطينيين             .في النفوس 
دة وتشكيك العرب فيها، أما اإلسرائيليون فإنهم ال يرون في أوباما سوى ذلـك المبتـدئ                األميركية الجدي 

  .الذي ال يلهم االحترام وال التقدير
  :لوثمة ثالثة عوامل يمكنها أن تفسر هذا الفش

أوالً، من الناحية التكتيكية، اإلصرار في البداية على وقف تام لالستيطان، وهو ما لن تقبـل بـه حتـى                    
حكومة يسارية إسرائيلية، ومن ثم التراجع عن ذلك الشرط بطريقة تفتقر إلى اللباقة والحنكة عبر وصف                

تكررة على عباس للقبول    ، وأخيرا ممارسة الضغوط الم    "خطوة غير مسبوقة  "وقف جزئي لالستيطان بأنه     
أما العامل  . بمقابلة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وبتأجيل نقاش تقرير غولدستون حول غزة           

خالفا لغيرهـا مـن الملفـات       -الثاني فيتعلق بالرؤية اإلستراتيجية، فعملية سالم الشرق األوسط لم تحظ           
ثالث أخطر هذه العوامل، إذ يتعلق بعـدم التكيـف مـع    ويعتبر العامل ال .  باندفاع رئاسي حقيقي   -المهمة

 الذي كان آخر سني حكم الديمقراطيين، تغير السياق وتغير          2000المعطيات اإلقليمية الجديدة، فمنذ العام      
-الفاعلون السياسيون، وحتى األعداء أنفسهم تغيروا جذريا، فمراكز النفوذ األميركي التقليدي بالمنطقـة              

 استنزفت وحل مكانها العبون آخرون عمقوا من وجـودهم علـى الـساحة              -ألردنمصر والسعودية وا  
  .الفلسطينية وتزايد ثقلهم داخل الرأي العام الفلسطيني، خاصة إيران وتركيا وسوريا

فإن المباحثات التقليدية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بشأن الحل النهائي عفا عليها الزمن وفقدت , وعليه
وعلى أوباما أن ال يبقى رهينة الماضي وأسيرا عن غير قصد إلرث سياسي يحد من قدرته , مصداقيتها

" معتدلين"فتقسيم المنطقة بين  .على المناورة، ولمفاهيم أيدولوجية تحد من قدرته على التصرف
ودعم بعضهم ومقاطعة البعض، والالمباالة تجاه قطاع غزة وما يعيشه من مأساة إنسانية، " متشددين"و

كل هذا ينم عن وجود فجوة عميقة بين ما تقوم به الواليات .. والخطب الرنانة الجوفاء عن السالم
  .المتحدة في الشرق األوسط وما يدور بالفعل في هذه المنطقة

  27/1/2010نت، .الجزيرة
 

  في إزالة منازل الفلسطينيين في القدس" إسرائيل"مساعد كي مون يندد باستمرار  .63
 مون للـشؤون    -ندد مساعد األمين العام لألمم المتحدة بان كي         :  علي بردى  -المتحدة  نيويورك، األمم   

السياسية أوسكار فرناندز ترانكو باستمرار السياسات اإلسرائيلية في إزالة منازل الفلسطينيين في القـدس             
اوضات اإلسرائيلية  الشرقية، مبدياً قلقاً من استمرار العراقيل التي تقوض الجهود الرامية إلى معاودة المف            

وكان ترانكو يتحدث أمام مجلس األمن الذي عقد مشاورات مفتوحة في جلسته الـشهرية              .  الفلسطينية -
 تواصل عمليات البناء في الضفة الغربية على رغـم          " إسرائيل"عن الوضع في الشرق األوسط، فقال إن        
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صدامات عنيفة حصلت بـين الفلـسطينيين    107إعالنها تجميداً موقتاً للبناء في المستوطنات، مضيفاً أن       
والمستوطنين اإلسرائيليين بسبب رفض هؤالء الخروج من المواقع االستيطانية غيـر الـشرعية التـي               

  .يستحدثونها
السماح بإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة بعد األضـرار الفادحـة      " إسرائيل"وعبر عن خيبته من رفض      

 التي شنتها القوات اإلسرائيلية على القطاع منذ أكثر من سـنة،            "الرصاص المصبوب "الناجمة من عملية    
كذلك قـال إن  . مطالباً الحكومة اإلسرائيلية بعدم التدخل في معونات األمم المتحدة الخاصة بعمليات البناء    

انعدام الثقة بين الطرفين والنزاع حول مرجعية المفاوضات والتوتر في القـدس، إلـى التنميـة غيـر                  "
 في المناطق المتبقية من الضفة الغربية والظروف غير المستدامة في غزة، من شأنها أن تعرقل                المتوازنة

  ".النشاطات الديبلوماسية لمعاودة المفاوضات بين الطرفين
  28/1/2010النهار، 

  
 كندا توقف تحويل األموال لألونروا لمنع وصولها إلى حماس: صحيفة كندية .64

ندية أن الحكومة الكندية أعلنت عن اعتزامها وقف المساعدات المالية          الك" ناشيونال بوست "ذكرت صحيفة   
التي تقدمها لمنظمة األونورا بزعم منع حصول حماس على تلك األموال، واسـتخدامها فـي األعمـال                 

ـ  وأوضحت الصحيفة أن الحكومة اتخذت هذا القرار بعد أن تبين لهـا أن األمـوال               ". إسرائيل"المعادية ل
ويلها للمنظمة الدولية، يتم تخصيصها لدعم نشطاء حماس وليس الالجئين الفلسطينيين كمـا             التي تقوم بتح  

هو مخصص لها، وبناءاً عليه سوف تحول تلك األموال مباشرة لمشروعات فلسطينية أخرى ليس لحماس               
وأضافت الصحيفة أن األنروا تحولت إلى عنصر دولي معاد ومـشجع للكراهيـة ضـد               . سيطرة عليها 

، مشيرةً إلى أن المناهج التعليمية الفلسطينية التي تُمول بواسطتها تُحرض على الحـرب ضـد                "ائيلإسر"
 .والعمل على إبادتها" إسرائيل"

  20102010//11//2626، ، موقع مفكرة اإلسالمموقع مفكرة اإلسالم
  

  لباراك وليفني في شوارع وارسو" مطلوب"ملصقات  .65
ائيلية، ملصقات تحمل صور تسيبي     شهدت شوارع وارسو التي تزورها بعثة برلمانية إسر       : القدس المحتلة 

وأوضحت الملصقات أن ليفني وباراك مطلوبان الرتكابهما       ". مطلوب"ليفني وإيهود باراك مكتوب تحتهما      
جرائم بحق البشرية وعرضت جائزة بقيمة عشرة آالف يورو مقابل معلومات عن مواعيـد وصـولهما                

  .المحددة ألوروبا
  28/1/2010الخليج، 

  
  »يكتاتورية الجغرافياد«مصر وفلسطين و .66

 عريب الرنتاوي
توقفت مطوال أمام ما نُسب إلى الرئيس الفلسطيني من تصريحات تشكو الضغوط المصرية عليه وعلـى                

ـ      التي يقابـل بهـا المـسؤولون       " الضيق والعصبية والنرفزة  "أركان السلطة، وتتبرم بالمواقف المتسمة ب
انتباهي في واقع األمر، تهديد القيادة المصرية المتكرر        المصريون نظراءهم الفلسطينيين، وأكثر ما لفت       

، ويلتحق  )أو باألحرى ألمر واشنطن   (برفع اليد عن القضية الفلسطينية، إن لم يصدع عباس ألمر القاهرة            
شرط تجميد االستيطان، وإن لم تركع حماس على قدميها وهي توقع من دون             " الحسا"بمائدة المفاوضات،   
 .، الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينيةقيد أو شرط أو تحفظ

لقد سبق للوزير عمر سليمان أن لوح باالستقالة ومغادرة عرينه الحصين، على أن يسمح لحمـاس بـأن                  
لتمرده على دور مصر وتطاوله على      " ثمنا باهظا "، متعهدا بتدفيع خالد مشعل      "تمشّي كالمها على مصر   "
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المرة، فيضع استقالته في كفـة، وعـودة عبـاس إلـى مائـدة              هيبتها، وال أدري من الذي سيفعلها هذه        
الذي سيتعين على الرئيس الفلسطيني دفعه، إن هو فكّر في          " الثمن الباهظ "المفاوضات في كفة ثانية، وما      

  ".يمشّي كلمته على مصر"أن 
 لـم   ما الذي سيحدث للفلسطينيين وقضيتهم، لمفاوضاتهم ومقاومتهم، إن رفعت مصر يدها عنهم؟ سؤال            

يخطر ببالي من قبل، ولكنه داهمني بقوة هذه األيام، وأعترف بأنني ترددت في تناوله، إذ هل يعقـل أن                   
تُطرح للنقاش العام، قضية من هذا النوع، وبهذا الحجم، وعلى هذا القدر من الحساسية، قـضية ُأخـذت                  

ما تذكرت أن مصر رفعت     ؟ لكنني سرعان ما التقطت أنفاسي، عند      "البديهيات"لسنوات وعقود على محمل     
، "إسـرائيل "ـيدها عن القضية الفلسطينية قوال وفعال، لما يقرب من عشرين سنة أعقبت زيارة السادات ل              

بل وخرجت من دائرة الصراع العربي اإلسرائيلي، وقبلها أعلنت حرب أكتوبر آخر الحروب، وبعـدها               
ني، وهل يمكن أن يدفع ثمنا أكبر مـن         ، فما الذي سيتغير على الشعب الفلسطي      "مصر أوال "تبنت خطاب   

 .األثمان الباهظة التي دفعها من قبل؟
، بعـد   1978العربية اإلسرائيلية، واجه الشعب الفلسطيني حرب االجتياح فـي آذار           " آخر الحروب "منذ  

 "إسرائيل" اجتاحت   1982وفي صيف عام    ... للقدس وخطاب الكنيست  " التاريخية"أشهر قليلة من الزيارة     
 وحاصرت العاصمة بيروت وأخرجت المقاومة منها واقترفت مجزرة صبرا وشاتيال، األبشع مـن              لبنان

لـم  .. بين جميع مجازرها حتى ذلك الوقت، كل هذا ولما يجف حبر معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية              
اته إلـى   يمت الشعب الفلسطيني، ولم تذو قضيته، وانتقل بمقاومته ومفاوضاته وسلطته وقضيته وانتفاض           

  .داخل فلسطين
 حرب السور الواقي على الضفة الغربية، حاصرت عرفات وقتلتـه،          "إسرائيل"اندلعت انتفاضتان، وشنت    

وانتهت إلى الرصاص المسكوب على قطاع غزة، ومقارفة أبشع جرائم العصر ضد األطفال والـشيوخ               
، ومـن   "إسرائيل"الم مصر مع    س" يبرد"والنساء، وفرضت حصارا جائرا على الفلسطينيين، من دون أن          

االنتفاضة "الشعب الفلسطيني أو تخمد نار المقاومة واالنتفاضة لديه، بداللة أن حديث            " تبرد همة "دون أن   
  .هو األكثر رواجا هذه األيام" العصيان المدني"و" الثالثة

.. ية الفلسطينية؟ ما الذي سيخسره الفلسطينيون إن رفعت مصر بموقعها وموقفها الحاليين، يدها عن القض            
ـ   وتحكيم مبدأ حسن الجـوار فـي       " عدم انحياز "هل يعني ذلك اتخاذ موقف      .. ؟"رفع اليد "وما المقصود ب

هل يعني ذلك االنتقال إلى مواقف عدائية معلنة حيال غزة وحمـاس، وربمـا              .. العالقة مع قطاع غزة؟   
  .ال ندري.. استتباعا حيال رام اهللا والسلطة؟

 وقوف مصر على الحياد، وتعاملها مع القضية الفلسطينية على الطريقة السويدية مثال             ما نعرفه تماما أن   
، ربما يكون أمراً جيداً، ولن يخسر الفلسطينييون الـشيء الكثيـر إن حـصل ذلـك،                 )ال نقول التركية  (

ت حيال معبر رفح، فمصر لها مواقف سلبية جداً حيال معظم ملفا          " إنساني"خصوصا إذا ما اقترن بموقف      
والوساطة .. مرورا بإعادة اإلعمار  " الجدار الفوالذي "القطاع المحاصر والمجوع، من إغالق المعبر إلى        

المصرية في ملفي شاليط والمصالحة وصلت طريقا مسدودا، بل وتحولت إلى عـبء علـى األطـراف                 
لملف برمته ليس   أما بخصوص عملية السالم والمفاوضات، فا     .. بدل أن تكون ذُخرا وميسرا    " الموضوع"و

 .أخرى" مطارح"بيد القاهرة أساسا، بل في 
لمـا  " ديكتاتورية الجغرافيا "دعونا نتحدث بصراحة وعقل بارد، ومن دون مزايدات وال مناقصات، فلوال            

" الديكتاتوريـة "ولـوال هـذه     ".. القابض على جمر العالقة مع القـاهرة      "وجدت حماس نفسها في موقع      
ـ    المعطوفة على االنقسام     ضـغوط  "لما يالقيه وصحبه، من     " شد شعر رأسه  "الداخلي، لما اضطر عباس ل

بالقنـاة  " صفقة شـاليط  "ولوال هذه وتلك، لما مرت      ".. الشقيقة الكبرى ونزق دبلوماسييها وعصبية أمنييها     
اللوجستية المصرية، ولما كان شرم الشيخ وترتيباته األمنية، ولما مرت خرائط إعادة اإلعمـار المجمـد                

 .يناء والعريشبس
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هي الجغرافيا إذن، تفرض إمالءاتها على الجميع، وتدفع أمانة السر لتكذيب ما صـدر عـن الرئاسـة،                  
وتجبر حماس على اإلصغاء دون تعليق على حفالت الردح والشتيمة، هي الجغرافيا والجغرافيا وحدها،              

، وكالهما يشكو ويتبرم ويتـذمر      "المقاومة"وفلسطينيي  " التفاوض"ما يصوغ عالقة القاهرة مع فلسطينيي       
، كالهما يريد دورا مصريا في القضية الفلسطينية ولكن من بوابة الدعم واإلسـناد              "ظلم ذوي القربى  "من  

 .والتشجيع والتيسير، وليس من بوابة الضغط والعصبية، أو الحصار والجدران الفوالذية
د جاء القانون الدولي لينظم العالقات بين الـدول         الذي ال يطاق، فق   " اللئيم"من النوع   " ديكتاتوريتها"وألن  

، فهنـاك   "أسلحة الدمار الـشامل   " إلى نوع من     - الجغرافيا   -المتجاورة جغرافيا، وليحول دون تحويلها      
ـ        الجغرافية، وليت أن مصر تكتفي بمنطوق القانون الدولي        " ميزاتها"حدود لما يمكن ألي دولة أن تفعله ب

عـن  " رفع اليـد المـصرية  "ني في هذا المجال، عندها ستريح وتستريح، ويصبح        والقانون الدولي اإلنسا  
 .القضية الفلسطينية، لصالح األخيرة وليس على حسابها، وإلى أن يقضي ربك أمراً كان مفعوال
  28/1/2010الدستور، األردن، 

  
   قديم–عقد جديد  .67

  داني روتشيلد
فحص .  وليس أقل منها قيل عن العقد الذي كانال حصر للكلمات التي كتبت في اجمال العقد المنصرم

كلما ابتعدت نقطة التركيز عن مدى الرؤية، . دقيق للميول الجيواستراتيجية ال يترك مجاال واسعا للتفاؤل
  . هكذا تتعاظم التهديدات ويقل التفاؤل

تلم بنا وآخذة في مهندسو العقد القادم في اسرائيل يتعين عليهم ان يتصدوا مع طول الموجة السلبية التي 
فحص لميزان المناعة الوطنية في بداية العقد الجديد يبين تراجعا في معظم المقاييس التي . التعاظم
وحتى لو لم تطرأ انعطافة في الموقف . اسرائيل توجد اليوم امام ضغط دولي آخذ في التزايد. تشكله

الواليات المتحدة، الحليف . ق مذهبها الفكريالمعلن للدول الصناعية، فانها تتخذ اليوم سياسة فاعلة لتطبي
االستراتيجي السرائيل تقود سياسة غايتها التوازن بين حاجتها المتعاظمة لبناء حلف في اوساط الدول 

  .العربية المعتدلة وبين موقفها التقليدي من دولة اليهود
شكل مبادر اليه ومستقل لمن قدرتنا على التصدي ب. كما أن طيف التهديدات ضد اسرائيل آخذ في التعاظم

في ميزان المصالح الدولية، في توزيع القوة االقتصادية ومقدرات . يسعون الى ضرنا آخذة في التضاؤل
  . الكرة االرضية االخذة في الهزال تقف اسرائيل في وضعية اقل فأقل راحة

التفهم . نا االخالقيفي تحليل حقيقي للواقع الجيوسياسي يتعاظم ضعنا حتى حيال اتضاح دونية موقف
الدولي لحاجة دولة اسرائيل للتصدي لالرهاب االسالمي يتضاءل بالقياس الى الخضوع للتصميم المشوه 

ترسخ جنوب لبنان وقطاع غزة كبؤرتين لالرهاب مليئين بالسكان . للواقع، والذي تعده منظمات االرهاب
التوازن العسكري، الحيوي جدا لبقاء . المحليين خلق مصاعب هائلة في التصدي العسكري التقليدي

اسرائيل في وجه التهديدات االستراتيجية، يصبح عبئا في مواجهة غير منقطعة امام البعد التكتيكي 
  . لالرهاب الفلسطيني

رغم المخاطر والتحديات، لم تتمكن اسرائيل من التصدي لضعف الجسد والنفس من الداخل مما يجعل 
وكنتيجة لذلك ليس . طريقة الحكم عندنا مريضة بورم عضال. طبيقهامن الصعب استغالل الفرص وت

لدى اسرائيل استراتيجية وطنية، وفي االماكن النادرة التي توجد فيها سياسة فانها تصطدم بغياب قدرة 
حكومة مستقرة ظاهرا تكسب . تحقيق وبضعف هائل ينبع من انعدام القدرة على فرض معنى استراتيجي

حجم الحكومة الكبير وحجم حملة المناصب . ضة، خشية السيولة في المعسكر الحاكمحماية في المعار
  . فيها ال يخفف من حدة التهديد غير المنقطع لفقدان القدرة على الحكم
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. دولة اسرائيل في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين لم تحسم بعد في جوهرها، طبيعتها وقيمها
 ينقطع، بين قتال وتهديد وجودي وبين ضغوط ائتالفية، ضريبة طوارىء وهي توجد في سلوك مأزوم ال

الخدمة . التعليم الرسمي ال يزال ال يحظى بمكانة مفضلة. على المياه وشراء متهور لتطعيمات االنفلونزا
الخطر الوجودي لم . العسكرية والرسمية تصبح من نصيب االقليات في اوساط السكان المدنيين الراشدين

  . بعد، الجوهر اليهودي للدولة لم يضمن، وطابعها الديمقراطي يقف امام اختبار ال ينقطعيمر 
قوتها في قدرتها على تغيير وجه الواقع ال ان تكون أسيرة في صورة . الصهيونية هي حركة فاعلة

يها أن حيال هذا التحدي عل. على الصهيونية ان تجند قواها للنظر الى اسرائيل من الداخل. وضع اللحظة
فقط بلورة مبادىء حقيقية تعبر عن حدود االجماع والمساومة باغلبية . تحدث ثورة عميقة من النهضة

صهيونية تضمن بقاء الدولة اليهودية واستئناف الفكرة الالزمة جدا لشعب اسرائيل في القرن الواحد 
  .والعشرين

   أحرونوتيديعوت
  28/1/2010نشرة المصدر السياسي، 

  
  ولون ان هذا مطرفي الغرب يق .68

  عميرة هاس
، من خالل وزارة الداخلية، تواصل البصق في وجه دول صديقة، وهذه تواصل االنفعال من "إسرائيل"

القضاء األخير للوزارة يلغي تأشيرة العمل التي تلقاها على مدى السنين . المطر الذي يهطل عليها
وبدال منها يتلقون تأشيرات . ير حكومية دوليةمواطنو هذه الدول، الذين يعملون في البالد في منظمات غ

يدور الحديث عن منظمات إنسانية في معظمها، تعمل في أوساط . سائح تقيد حرية عملهم وحركتهم
  .وقطاع غزة) بما في ذلك القدس(السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية 

فهم يطفئون . ي نكرانها لجميلها تبدي هكذا استخفافها بمنظمات اإلغاثة الدولية وكما تبد"إسرائيل"
صناديق حكومية، عامة وخاصة من . الحرائق التي تشعلها سياسة التمييز بحق الفلسطينيين في المناطق

  .تلك الدول الصديقة، الغربية أساسا، تعوض أضرار الماضي والحاضر التي ألحقها االحتالل
هي ظاهرا دليل على تأييد ) دولية والفلسطينيةللسلطة الفلسطينية وللمنظمات غير الحكومية ال(التبرعات 

عمليا تدل على مكانة . 1967العالم للفلسطينيين وتطلعهم لالستقالل في حدود الرابع من حزيران 
 لم يطلب منها العالم ان تدفع للفلسطينيين تعويضات عن 93في العام . "إسرائيل"لـ" المناعة ضد النقد"

وقد فعلت ذلك بدال منها، واليوم ال تمارس ضغطا . بمسيرة السالمأضرار االحتالل في إطار ما سمي 
حقيقيا كي تضع حدا للسياسة التي تقيد تنمية الضفة وتلك التي تخلق مصائب إنسانية في غزة ومن 

 على "إسرائيل"األسهل على حكومات الغرب أخذ المليارات من أموال دافعي الضرائب لديها من حمل 
  .وانين الدولية، بحيث يقل تعلق الفلسطينيين بأموال المساعداتاحترام القرارات والق

 من طرف واحد حدود الكيان "إسرائيل"إلغاء تأشيرة العمل هو تعبير آخر عن السبيل الذي ترسم فيه 
الفلسطيني التي تعتزم تعريفه كدولة، دون أراضي شرقي القدس، بالطبع التي تتواصل المساعي لتقليص 

مسار جدار الفصل الذي يقع عميقا داخل الضفة دخل إلى . وبدون قطاع غزة. ين فيهاالسكان الفلسطيني
واآلن المعركة هي على المنطقة ج، وضمها في ". الحدود الغربية"اإلجماع اإلسرائيلي المعتدل زعما كـ 

  ."إسرائيل"معظمها إلى 
د على المواطنين األجانب في  القيو. وزارة الداخلية تساهم بدورها في تثبيت الحقائق على األرض
 أي، مناطق –" مناطق السلطة الفلسطينية"تحرص على أن تشير إلى ان الحديث يدور عن من هدفهم هو 

تقريبا بدون ج، إذ ان عملهم هناك مقلص . بدون غزة. بدون القدس.  في المائة من الضفة40 –أ و ب 
حين دار الحديث عن حركة المواطنين األجانب في اتفاقات أوسلو . بسبب القيود على التنمية الفلسطينية
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" نطاق السلطة الفلسطينية"ولكن وزارة الداخلية تميز بين . كان الموقف يتناول جغرافيا الضفة والقطاع
الغامضة عن قصد تعرف بالتالي على أساس جيوب السلطة " إسرائيل"حدود ". نطاق إسرائيل"و

  .الفلسطينية
 في القرار من يدخل إلى جيوبها عبر المعابر الدولية، التي تسيطر عليها ليس للسلطة الفلسطينية أي حق

وزارة الداخلية اإلسرائيلية تواصل منع دخول عشرات المواطنين األجانب الذين يوجد لهم . "إسرائيل"
  .عالقات عمل، عالقات أسرية وصداقات مع الجمهور الفلسطيني

هكذا يشرح ممثلون دبلوماسيون عدم التدخل السياسي ، "من حق إسرائيل السيادي فرض قيود الدخول"
بمعنى ان الدول الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة تتعاون بعجزها السياسي وسخائها . لحكوماتهم

  .المالي مع المسيرة اإلسرائيلية أحادية الجانب في تثبيت الجيوب الفلسطينية
  هآرتس

 27/1/2010صحيفة فلسطين، 
 

  والباب العاليالكرسي الواطي  .69
  سمير صالحة

جرة عسل العالقات التركية اإلسرائيلية التي ظلت تهتز ألشهر طويلـة سـقطت علـى األرض أخيـرا                  
فالراعي اإلسرائيلي وهو في حلم اليقظة رفع عصاه فـي وجـه األتـراك              . وتحطمت وتبعثر ما بداخلها   

حمايـة  " قضاء وقدر "وما بعد اآلخر عن     وإذاللهم واالنتقام منهم بسبب االبتعاد ي     " تركيعهم" وراهن على   
قطيع الغنم اإلسرائيلي الذي ما زال يسرح ويمرح في حقول ومراعي الغير يعبـث بخيـراتهم ويهـدد                  

وركل الجرة التي ظل يحميها ويحرسها لسنوات طويلـة قاصـدا أن            . ممتلكاتهم دون أية رقابة أو رادع     
ق مذهوال مذعورا مرتبكا كيف فرط بهذه الثـروة         تكون له ضمانة ال تعوض عند الضيق والحاجة فاستفا        

  التي ال تقدر بثمن؟
الراعي اإلسرائيلي كان يصر دائما على تخيلنا حطبا فيما يكون هو الفأس، هو المنـشار ونحـن قطـع                   
الخشب، هو المطرقة ونحن السندان، هو المحدلة ونحن الحصى، هو الجالس في األعلـى ونحـن مـن                  

األسفل، هو الذي يعاقبنا ويوبخنا برفض مد يده لنا عندما يغـضب، علـى              ينتظر على مقعد خشبي في      
مرأى ومسمع العالم ضمن قواعد وأعراف دبلوماسية غير مألوفة بعدم وضع إعالمنا أمام طاولة الحوار               

مع أن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ذكر وزيـر الـدفاع             , أو إكرامنا حتى ولو بفنجان قهوة     
 إيهود باراك عندما التقاه في أنقرة قبل أيام أن لفنجان القهوة التركي خـاطر أربعـين عامـا                   اإلسرائيلي

 داني أيالون الذي افتعل أزمتـه بـأوامر مـن زعيمـه             "إسرائيل"وعليه أن ينقل ذلك لكبار الحالمين في        
  .ليبرمان ضمن رهانات سياسية داخلية ضيقة

" إسـرائيل بيتنـا   "ابات البيدر فها هي مسرحية زعماء       لكن حسابات الحقل لم تنطبق مرة أخرى على حس        
تتفاعل سلبا بين القيادات اإلسرائيلية نفسها يوما بعد آخر وها هو أيالون يحـاول فـش خلقـه بقيـادات                    

الكرسـي  "ردا على مهزلة    " الباب العالي "المعارضة واإلعالم المهاجم بعدما لقنته العاصمة التركية درس         
متحديا منتقديه في الداخل أن المواجهة مع األتراك لم         " كالب تنبح وقافلة تسير    "فبدأ يتحدث عن  " الواطي

تنته بعد وأن في جعبته مفاجآت أخرى بينها طرد السفير إذا ما تواصلت الحمـالت الدعائيـة التركيـة                   
  ."إسرائيل"ـالمنتقدة ل

نقرة وأسبابها ومـضاعفاتها    اإلعالم الذي كتب مطوال وما زال حول األزمة الدبلوماسية بين تل أبيب وأ            
وذيولها كشف لنا مؤخرا عن جانب آخر لحجم اللطمة التي تلقتها الخارجية اإلسرائيلية وكبـار صـناع                 
القرار فيها عندما دخل شمعون بيريز السياسي المحنك على خط األزمة بعدما اكتشف أن الرئيس التركي                

ول وتخفيض حجم التمثيل الدبلوماسي ومراجعـة       عبد اهللا غل ال يراوغ في انذاره بسحب السفير شليك ك          
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الكثير من العقود واالتفاقيات الموقعة مع الحكومات اإلسرائيلية إذا لم تعتذر عـن تـصرفها ومعاملتهـا                 
السيئة للسفير التركي الذي استدعاه نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي أيـالون السـتعراض العـضالت               

  .اإلسرائيلية أمامه
ول إن الخارجية اإلسرائيلية أرسلت مسودة بيان االعتذار فعدلته الخارجية التركية بمـا             مصادر عديدة تق  

 "إسـرائيل "ال أحـد يـصدق أن       . يناسبها وأعادته إلى تل أبيب لتبعثه رسميا هذه المرة وتعلن قبولها به           
ات وأضرارا  أضرمت النار في بيت القش الذي بنته بيدها على هذا النحو المفاجئ تاركة من ورائها مخلف               

  .سياسية وإستراتجية ال يمكن تالفيها بهذه السهولة في عالقاتها مع تركيا
لم يتحمل اإلهانة سوى لساعات فقط فرد أردوغان وحكومته كان مزلزال حقا وهو فرصة              " الباب العالي "

سرائيلية البعض بدأ يسخر من المسرحية اإل     . للكثيرين لمراجعة مواقفهم وسياساتهم وأخذ الدروس والعبر      
 ربما هو مسارعتها إلى اإلعالن عن أن كل ما جرى كان مجرد مزحة              "إسرائيل"الفاشلة قائال إن ما ينقذ      
أو القول إن تل    " أردنا فقط أن نختبر أعصابكم وقدرتنا نحن على التحمل والرد         "من نوع الكاميرا الخفية     

ا اإلقليمية عبر افتعال هذه األزمـة التـي         أبيب أرادت تقديم خدمة مجانية لتركيا لتعزيز موقعها ومكانته        
 بسرعة البرق وعلى غير عادتها ملوحة بطنجرة الطبخ الفارغة علـى طريقـة              "إسرائيل"انسحبت منها   

  ".لو أعلمتموني بقدومكم لكنت أعددت لكم دجاجة في هذا اإلناء"نصر الدين خوجا جحا تركيا 
سها على هذا النحو ولتسقط في مكان ال تعرف كيف          فهل من المعقول أن تكون تل أبيب حفرت لنفسها بنف         

حكومة نتنياهو تعرضت إلطالق الرصاص من بندقية الصيد التي سلمتها لكبـار            . تخرج منه حتى اآلن   
الرعاة ليبرمان وهي لم تفشل فقط في الخروج من مواجهتها مع أنقرة مضرجة بالدماء بل أثبتـت أنهـا                   

والخيارات الداخلية والخارجية للتخلص من ورطتهـا هـذه فـي           عاجزة حتى الساعة عن تقديم البدائل       
  .القريب العاجل

تجاوزنـا  "السياسي والكاتب اإلسرائيلي يوسي ساريد يوجز لنا صورة الوضع القائم في هـآرتس قـائال                
  ".فرعون عبر التاريخ لكننا ال نعرف إذا ما كنا سننجح في تجاوز هذه الحكومة

رض منذ سبع سنوات وعالج المؤامرات اإلسرائيلية وتحركات الموساد في          الذي يع " وادي الذئاب "مسلسل  
تركيا أكثر من مرة لن يكون الحجة المقنعة التي تقف وراء الغضبة اإلسرائيلية وتصعيدها األخير ضـد                 
تركيا وقرار استدعاء السفير التركي وتوبيخه وتذكيره أنه قد يتحول إلى شخصية غير مرغوب بهـا إذا                 

  ."إسرائيل" الحمالت الدعائية ضد ما تواصلت
ومع ذلك فال الحمالت توقفت وال زيارات المسؤولين اإلسرائيليين المتالحقة نجحت حتى اآلن في إقنـاع                

فما الذي  " . الباب العالي "أردوغان بقبول أحدهم وإجالسه على مقعد حتى ولو من خشب على مقربة من              
  و؟أغضب حكومة نتنياهو واستفزها على هذا النح

من المؤكد أوال أن سبب الغضبة اإلسرائيلية هو مواقف العدالة والتنمية في السنوات األخيرة التي بـدأت                 
في االنفتاح على سوريا وتحسين العالقات معها لتتوج بتعاون وتنسيق عسكري وفتح الحدود ومـضاعفة               

وحيد بينها وبين تل أبيب     مستوى التبادل التجاري وإصرار دمشق وتمسكها أن تكون أنقرة هي الوسيط ال           
  .في مفاوضات السالم

الغضبة اإلسرائيلية سببها أيضا حراك تركيا الدائم نحو الفلسطينيين بكافة اتجاهاتهم وميولهم وإصـرارها           
على الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية والحق المشروع ورفض السياسات اإلسرائيلية في األراضـي          

  .مير وتبديل معالمالمحتلة من تهويد وتهجير وتد
وقفة غزة األخيرة كانت نقطة االنفجار وأردوغان قال إنه لن يذهب إلى دافوس مرة أخرى لكنه سيقصد                 
الرياض في األسابيع المقبلة لتسلم جائزة الملك فيصل التي منحت لتركيا وللشعب التركـي وللـسياسات                

   ويستفزها؟"إسرائيل"يف ال يغضب ذلك والمواقف التركية األخيرة قبل أن تمنح إلى أردوغان نفسه فك
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 لها أيضا عالقة باالنفتاح التركي األخير على لبنان الذي توسع وتنـوع بعـد الحـرب                 "إسرائيل"غضبة  
اإلسرائيلية على جنوبه قبل أربعة أعوام حين سارعت تركيا إلرسال جنودها تحت مظلة األمم المتحـدة                

 فكيـف ال    "إسـرائيل " واإلصالح وما خربته ودمرته      ليشارك خمسمائة جندي تركي في ورشة اإلعمار      
تغضب تل أبيب وأردوغان يحذرها أن أنقرة لن تقبل بعد اآلن سياسات التهديد واالختراق واعتماد لغـة                 

  السالح والتدمير بحق الشعب اللبناني؟
عـن  ثم كانت رسالة أردوغان األخيرة إلى تل أبيب في الموضوع اإليراني عندما رد على مـا يقـال                   

سيكون الـرد   "احتماالت مهاجمة الطائرات اإلسرائيلية إليران عبر اختراق األجواء التركية فصرخ قائال            
  ".قاسيا وموجعا وعليهم أن يفكروا ألف مرة قبل اإلقدام على خطوة من هذا النوع 

ا الحليف  ما أغضب نتنياهو وأعوانه هنا هو أن يتجاهل أردوغان أن تل أبيب تتباهى دائما بتصوير نفسه               
اإلستراتيجي ألنقرة وبعشرات االتفاقيات وعقود التعاون العلني والسري التي تستخدمها في لعبـة الكـر               

  .والفر وتلوح بها في إطار سياسات الترغيب والترهيب ضد الكثير من الدول العربية واإلسالمية
اتها مع الدول العربيـة والتـي       بإيجاز أكثر تأشيرات الدخول التي تلغيها تركيا يوما بعد األخر في عالق           

تسهل لها توسيع رقعة االنتشار اإلستراتيجي والجغرافي والتجاري وعقود التعاون العـسكري وتبـادل               
الخبرات والخدمات واالستعداد إلطالق خطط التطبيقات والتمـارين العـسكرية المـشتركة وشـعارات              

للظلم والقتل ونرفع شعار العـدل والحـق        سنتصدى  "أردوغان التي يرفعها ويرددها في اآلونة األخيرة        
  . وتغضبها وتدفعها للمغامرة والمقامرة على هذا النحو"إسرائيل"هي ما تقلق " والقانون في كل مكان

نحن نعرف أن باراك جاء إلى أنقرة ليحتضن السفير التركي شليك كول أمام عدسات الكاميرا ويمازحـه                 
 زيارته هذه لن تكون حاسمة وقادرة على إعادة األمور إلـى            لكنه نسي أن أيالون كان له بالمرصاد وأن       

مجراها السابق فهو الطرف األضعف في الحكومة االئتالفية وهذا ما قاله له ليبرمان الذي كان ينتظـره                 
  . وسياساتها ومصالحها"إسرائيل"لتذكيره أنه بأسلوبه هذا يهدد سمعة 

 بين يديها في أكثر من مكان وهي اختارت طريـق           تل أبيب فرطت بالفرص الكثيرة التي وضعتها أنقرة       
  التصعيد

والتوتير والتحدي ليس في عالقاتها مع أنقرة وحدها بل مع الكثير من القوى التي اقترحـت تركيـا أن                   
وهي فجرتها أزمة أفرحت الـبعض لكـن        . تكون وسيطا بينها وبين تل أبيب على طريق الحوار والسلم         

بسرعة البرق وبعد ساعات فقط من اإلنذار التركي ومـن إجـالس دانـي              اعتذار الخارجية اإلسرائيلية    
أيالون مساعد وزير الخارجية اإلسرائيلي السفير التركي على المقعد الواطي فيما احتفظ هـو وأعوانـه                

  .ألنفسهم بالمقاعد العليا خيبت اآلمال والرهان على تل أبيب لتوقف أنقرة عند حدها
نقرة وتل أبيب لن تعني الطرفين وحدهما بعد اآلن بل هي أزمة سيكون لهـا               المواجهة الدبلوماسية بين أ   

انعكاساتها ومخلفاتها على الكثير من دول المنطقة وشعوبها وأنظمتها والدليل هو هذا الكم الهائـل مـن                 
األخبار والتعليقات التي تابعت القضية وتفاعالتها ومضاعفاتها عن قرب، خصوصا اإلعالم العربي الذي             

ب مطوال رغم محاوالت البعض التعتيم واإليجاز والتجاهل، مرجحا إخفاء ما يجـري وراء اإلصـبع                كت
المجروح أو التمسك بمقولة ما الحاجة إلى كل هذا الضجيج فتركيا لن تستطيع تحمل خـسارة الـشريك                  

اإلسـالمي  اإلسرائيلي أو االبتعاد عن الغرب على حساب تحسين عالقاتها مع الشرق والعالمين العربي و             
  .وكأن العودة التركية تتعارض مع مصالحه وحساباته وتقلق راحته

نحن نعرف أن نتنياهو وحكومته يحاوالن اقتناص الفرصة المناسبة لالنقضاض في حرب إعادة االعتبار              
وال نستبعد أن يكون لتل أبيب دورا في أكثر من أزمة سياسية داخلية تتفاعل في تركيـا اليـوم بهـدف                     

اقعها وتحويلها عند الضرورة إلى مواجهة طاحنة مع القيادات التركية بهدف االنتقام لـسمعتها              تحسين مو 
التي تالعب بها أردوغان تماما، كما حدث مع السلطان عبد الحميد الذي رفض الرضـوخ للـضغوطات        

  ومحاوالت االبتزاز التي تعرض لها قبل مئة عام للتعاون مع مشروع الدولة الفلسطينية وقتها؟
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ونعرف أن تل أبيب لن تتردد في تقديم الخدمات ضمن خطة اإلطاحة بحكومة العدالة والتنميـة ودعـم                  
ائتالف حكومي جديد يكون مستعدا للحوار وااللتزام باالتفاقيات والعقود التي تعهدت أنقرة بتنفيذها، لكننا              

ياهو سيستفيد منه الكثيـر مـن       نعرف أيضا أن الدرس األخير الذي لقنته الدبلوماسية التركية لحكومة نتن          
  .المترددين والمتفرجين عن بعد

ولنقلها بصراحة هنا الرد التركي على أساليب وابتكارات الدبلوماسية اإلسرائيلية الجديدة في التعامل مع              
 في تحييدها من خالل اتفاقيات كامب ديفـد  "إسرائيل"الشعوب واألنظمة مناسب لمصر أيضا التي نجحت  

ما تركتها في موقف أفقدها الكثير من دورها ونفوذها وقدرتها على الحركة بحجة االلتـزام               وتوابعها بعد 
باتفاقيات وعقود تتالعب تل أبيب بموادها كما تشاء وكانت السباقة في التخلي عنها فيما تتمسك القـاهرة                 

  .بتعهدات والتزامات تحولت إلى جراح موجعة في خاصرة العالمين العربي واإلسالمي
عالمي التركي عبد الحميد بيليجي يروي لنا كيف أن بيضة نسر تختلط ببيض الدجاج ويخرج الفـرخ                 اإل

كل ما كان يحتـاج     . منها ليتأمل بإعجاب النسور وهي تحلق من بعيد ويتحول إلى سخرية لفراخ الدجاج            
  .إليه هو أن يذكره أحدهم أنه هو أيضا فرخ نسر وأنه بإمكانه التحليق ساعة ما يشاء

كثير من دولنا وأنظمتنا تتأمل من بعيد السياسة الخارجية التركية وهي تحلق وتنسى أنها هـي أيـضا                  ال
  .تملك المواصفات والخصائص ذاتها

  27/1/2010نت، .الجزيرة     
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