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ة ة أراض وإعالن دول    يقدم مشروعاً للتسوية يقوم على مبادل       السابق  اإلسرائيلي مستشار األمن القومي   .1
  سيناءفي 

مشروعاً ، »جيورا أيالند« السابق، اللواء احتياط اإلسرائيلي القوميمستشار األمن قدم : محمد عبود
 - بيجين « إطار دراسة خطيرة أعدها لصالح مركز في تسوية الصراع مع الفلسطينيين يقترح إسرائيليا 

: صفحة من القطع الكبير بعنوان) ٣٧ (فيا الشهر ، نشرت منتصف هذ»السادات للدراسات االستراتيجية
  .»البدائل اإلقليمية لفكرة دولتين لشعبين«

 الخطير لتزويد الدولة الفلسطينية اإلسرائيلي السطور التالية نص المشروع في»  اليومالمصري«وتنشر 
 مربعاً، ويبدأ  كيلومترا٧٢٠ً المقتطعة من شمال سيناء يصل إلى األراضيالمستقبلية بظهير شاسع من 

 كيلومتراً ٧٢٠من الحدود المصرية مع غزة، وحتى حدود مدينة العريش، على أن تحصل مصر على 
  .مربعاً أو أقل قليال داخل صحراء النقب الواقعة تحت السيطرة اإلسرائيلية

  البنود الرئيسية
وهذه . فلسطينية المقترحة كيلومتراً مربعاً من أراضى سيناء لصالح الدولة ال٧٢٠تتنازل مصر عن : أوال

 كيلومتراً، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة ٢٤ عبارة عن مستطيل، ضلعه األول األراضي
كرم « كيلومتراً من غرب ٣٠ فيصل طوله إلى الثانيرفح غربا، وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع 

 التي)  كيلومتراً مربعا٧٢٠ً (األراضيوهذه . لية، ويمتد جنوبا بموازاة الحدود المصرية اإلسرائي»أبوسالم
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 كيلومتراً ٣٦٥سيتم ضمها إلى غزة تضاعف مساحة القطاع ثالث مرات، حيث إن مساحته الحالية تبلغ 
  .مربعاً فقط

وفى مقابل هذه المنطقة . من مساحة الضفة الغربية% ١٢توازى )  كيلومتراً مربعا٧٢٠ً(منطقة الـ: ثانيا
 األراضيمن مساحة الضفة لتدخل ضمن % ١٢ غزة، يتنازل الفلسطينيون عن  ستُضم إلىالتي

  .اإلسرائيلية
 ستتنازل عنها مصر للفلسطينيين، تحصل القاهرة على أراض من إسرائيل التي األراضي مقابل في: ثالثا

 ٧٢٠ ستنقلها إسرائيل لمصر يمكن أن تصل إلى التيالمنطقة ).  فيرانواديمنطقة ( النقب غربيجنوب 
 التي مقابل كل المميزات االقتصادية واألمنية والدولية في، لكنها تتضاءل )أو أقل قليال(كيلومتراً مربعاً 

  .ستحصل عليها القاهرة الحقا
  المكاسب الفلسطينية

 تتيح لسكانه التي األراضيفالقطاع ال يملك الحد األدنى من . ال تقدر غزة بمساحتها الحالية على الحياة
وسيصل .  مليون نسمة١٫٥ غزة، حاليا، فيويعيش . صاد مستقر، والعكوف على تنمية مستدامةبناء اقت

  . مليون نسمة٢٫٥ إلى ٢٠٢٠ فيتعدادهم 
 سعادة ورفاه على قطعة أرض فيوالشك أن سكان غزة بمساحتها األصلية لن يتمكنوا من العيش 

 بحجم معقول، سواء بسبب محدودية يبحرويستحيل بناء ميناء . محدودة ال تسمح بالتطوير والتنمية
  .المساحة، أو ألن قرب هذا الميناء من إسرائيل سيتسبب فى أضرار بالغة لشواطئها

فاقتصاد سنغافورة يقوم على التجارة . وكل من يحاول المقارنة بين غزة وسنغافورة يخطئ التقدير
، أما اقتصاد غزة فيقوم على »ى تكنولوجيالها«الدولية، والتعامالت المصرفية المتقدمة، وصناعات 

، االقتصاديوصحيح أن مساحة دولة سنغافورة ال تؤثر سلبا على نموها . الزراعة والتكنولوجيا البسيطة
  . أوصالهافي لضخ الحياة أساسيلكن توسيع مساحة غزة شرط 

من السواحل  كم إضافية ٢٤وفقا للمشروع اإلسرائيلى، المقترح هنا، يمنحها » توسيع غزة«والواقع أن 
 أميال ٩المطلة على المتوسط، بكل ما يترتب على ذلك من مزايا مثل التمتع بمياه إقليمية تصل إلى 

  . هذه المياهفي طبيعيبحرية، وخلق فرص وفيرة للعثور على حقول غاز 
ن  القطاع الغربي مفي( كبير دولي كم مربع لغزة تمكن الفلسطينيين من إنشاء ميناء ٧٢٠كما أن إضافة 
واألهم، بناء مدينة جديدة تستوعب .  كم من الحدود مع إسرائيل٢٥، ومطار دولي علي بعد )غزة الكبرى

 لسكان غزة والضفة، بل ويمكنها استيعاب طبيعيمليون شخص على األقل، وتشكل منطقة تطور ونمو 
  .أعداد من الالجئين الفلسطينيين المقيمين في دول أخرى

ذا التوسع عظيمة األثر، كما سيتبين الحقا، فغزة الجديدة ستتحول إلى منطقة والفوائد االقتصادية من ه
، وتصير، بين عشية وضحاها، مركزاً تجارياً دولياً، لكن على االقتصاديجذب تفيض بفرص النمو 

الفلسطينيين، في المقابل، أن يتنازلوا عن جزء من الضفة الغربية يشغله المستوطنون اإلسرائيليون، 
وربما يكون هذا التنازل مؤلما، لكن ال يمكن مقارنته . الجيش اإلسرائيلي منذ عشرات السنينوقواعد 

  . ستحققها غزة في المستقبلالتيبحجم الفوائد والمكاسب 
  المكاسب المصرية

 كم مربع من األراضي المصرية ٧٢٠مقابل استعداد مصر للتنازل للفلسطينيين، وليس إلسرائيل، عن 
  : ستحقق مصر المكاسب التالية-نصيص من المصدر  الت-» المقدسة«

والحد . تتسلم مصر قطعة أرض من إسرائيل في صحراء النقب. مبدأ األرض مقابل األرض: أوال
 كم مربع، لكن المكاسب الضخمة األخرى التي ستجنيها ٧٢٠ سيكون األراضياألقصى لمساحة هذه 

  .القاهرة تستحق األخذ والرد حول هذا المشروع
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فالبحر األحمر يحدها . من الشرق األوسط) الشرقي (الرئيسيمصر مقطوعة جغرافيا عن القسم : ياثان
  .من الشرق والجنوب، والبحر المتوسط يحاصرها من الشمال

.  يحدث الترابط البري غير المتاح، ستسمح تل أبيب للقاهرة بشق نفق يربط بين مصر واألردنولكي
، ) كم من إيالت٥على بعد (م، ويقطع الطريق من الشرق للغرب  ك١٠ حواليويبلغ طول هذا النفق 

وبعد ذلك شرقا وجنوبا للسعودية (ويخضع للسيادة المصرية الكاملة، والحركة من مصر إلى األردن 
  .ستتم بدون الحاجة للحصول على إذن من إسرائيل) والعراق

 الجديد هناك، وكالهما على ساحل ريالبحبين الميناء الجوي الجديد في غزة الكبرى والميناء : ثالثا
في الجنوب، سيتم مد خط سكك حديدية، وطريق » األردني - المصريالنفق «المتوسط، وحتى هذا 

  ). المصرية بمحاذاة الحدود مع إسرائيلاألراضيوتسير هذه الخطوط داخل (سريع، وأنبوب نفط 
 لتغذى كل من األردن الشرقياه الشمال وتعبر هذه الخطوط الثالثة النفق إلى األردن، ثم تتشعب باتج

  .والعراق، وإلى الجنوب، باتجاه السعودية، ودول الخليج
فالمكاسب المصرية . وهذا الربط كما سيتضح هنا في البند السابع من الخطة، له فوائد اقتصادية هائلة

» حركة«واضحة وضوح الشمس، ألن القاهرة ستحصل على نصيبها من الجمارك والرسوم مقابل كل 
 كما أوضحنا يمر التجاريوذلك ألن الطريق . تتم بين األردن والعراق ودول الخليج في اتجاه ميناء غزة

  . المصريةباألراضي
وهناك زيادة مطردة في أعداد السكان، ومصادر . تعاني مصر من مشكلة مياه تتفاقم يوما بعد يوم: رابعا

من سكانها على النشاط % ٥٠ يعتمد التي فإن الدولة وبناء على ذلك. المياه العذبة في تناقص مستمر
 ألزمة مبدئي لن تتمكن من الحفاظ على بقائها واستمرارها بعد جيل أو جيلين بدون إيجاد حل الزراعي
  .المياه

ويتطلب هذا المجال الحصول على . ويتطلب األمر، ضخ استثمارات هائلة في مجال تحلية وتنقية المياه
لذلك، . وتفتقر مصر لهذين العنصرين. تقدمة جدا، وتوفير رؤوس أموال بالملياراتخبرات تكنولوجية م

، سيقرر العالم ضخ استثمارات كبرى في مصر في مشروعات ضخمة لتحلية المصري» الكرم«فمقابل 
  . ومؤسسات مشابهةالدوليوتنقية المياه، وذلك عبر البنك 

، لمصر ميزات كثيرة، لكنه اضطرها ١٩٧٩وقع سنة  الماإلسرائيلي المصريمنح اتفاق السالم : خامسا
 ستحققها التيوأحد المكاسب . أيضا لقبول تقييدات قاسية فيما يتعلق بنشر قواتها العسكرية في سيناء

تغييرات «مصر مقابل التنازل عن قطاع من أراضيها للفلسطينيين، هو موافقة إسرائيل على إجراء 
  .قية السالم من اتفاالعسكريفي الملحق » محددة

 بهذا الداخلي العام الرأيوهذه خطوة ال غنى عنها لمساعدة القيادة السياسية المصرية في مواجهة 
 عاما، ٣٠من أراضي سيناء، لكن هذا التنازل سمح لنا، بعد % ١نحن تنازلنا، حقا، عن نسبة : التبرير

  .من مساحتها بصورة كاملة% ٩٩أن نبسط سيادتنا على 
). ألغراض سلمية( دول كثيرة في المنطقة، معنية بالحصول على القدرة النووية مصر مثل: سادسا

) خاصة فرنسا(وجزء من التعويضات التي ستحصل عليها مصر، سيتمثل في موافقة الدول األوروبية 
  . مصر إلنتاج الكهرباءفيعلى بناء مفاعالت نووية 

 عام بين إسرائيل والدول ١٠٠ لصراع استمر  تطرحه هذه الخطة سيضع نهايةالذياتفاق السالم : سابعا
  .المصريولن يشك أحد في أن هذا االتفاق لم يكن ليحدث لوال مباركة الرئيس . العربية

 للحصول على جائزة نوبل للسالم مفروشاً بالورود، كما تحتفظ المصريومن هنا يصبح طريق الرئيس 
وتستعيد، دفعة واحدة، مكانتها الدولية المهمة  مصر، في دوليالقاهرة بحقها في الدعوة لمؤتمر سالم 

  .١٩٦٧ تمتعت بها قبل عام التي
  مكاسب األردن



  

  

 
 

  

            7 ص                                     1684:         العدد       29/1/2010 جمعةال :التاريخ

 ثمن لقاء ذلك، على الرغم من أي الرابح األكبر من هذه التسوية، كما أنها غير مطالبة بدفع هياألردن 
 الجغرافيبوجودها  تمثله إسرائيل، اليوم، الذي والسياسي الجغرافيأنها قد تتذمر من إزالة الحاجز 

  : إطار هذه الخطةفيلكن يمكن اإلشارة لمكسبين كبيرين تحققهما األردن .  بين عمان والقاهرةوالسياسي
 غزة الكبرى عبر في الدوليمنظومة الطرق، والسكك الحديدية، وأنبوب النفط، ستربط الميناء : أوال

انا، على إطاللة مثمرة على البحر وهكذا تحصل األردن، مج.  بدول الخليجاألردني المصريالنفق 
  .ومن ثم تحقق تواصالً مازال مقطوعا مع أوروبا) ميناء غزة(المتوسط 

 تتجمع فيه حركة البضائع القادمة الذي» عنق الزجاجة« من النفق هو الشرقيأضف إلى ذلك أن الجزء 
  . عظيمةوإستراتيجيةادية  يمنح األردن ميزات اقتصالذياألمر . من أوروبا ومتجهة إلى العراق والخليج

األردن منزعجة جدا من المشكلة الديموغرافية داخل أراضيها، فأغلبية سكان المملكة من أصول : ثانيا
 األردن أكثر فيوهذه الظاهرة تستفحل طالما أن حياة الفلسطينيين .  تزايد مستمرفيفلسطينية، وأعدادهم 

  . الضفة وغزةفيراحة وسهولة من حياتهم 
، والميناء والمطار الجديدان، ستنشأ فرص عمل »غزة الكبرى« ستقام فيها مدينة التياللحظة  فيلكن 

 ٧٠ لحواليأعدادهم فى األردن تصل (وفيرة، وتنقلب اآلية، ويفضل الفلسطينيون من أصول غزاوية 
الضفة ، شأنهم شأن عدد كبير من الالجئين الفلسطينيين المقيمين في »بيتهم«العودة إلى ) ألف نسمة

  .واألردن نفسها
  المكاسب اإلسرائيلية

»  الفلسطينيةاألراضيدولتين لشعبين داخل «القائم على فكرة » العادي«عندما نقارن هذه التسوية بالحل 
  :نكتشف أربع مميزات للتسوية الجديدة، يمكن عرضها كالتالى

كثير من المساحة التي يمكن أكبر ب%) ١٢ حوالي( ستحتفظ بها إسرائيل في الضفة التي األراضي: أوال
هي المساحة التي وصفها ايهود باراك عندما سافر % ١٢والـ . »العادي« الحل فيأن تحصل عليها 

  .، بالمساحة الحيوية للحفاظ على المصالح اإلسرائيلية٢٠٠٠لمؤتمر كامب ديفيد 
غير أن . ضي الضفةمن أرا% ١٢كما أن الخطة الرئيسية لبناء الجدار العازل احتفظت إلسرائيل بـ 

فقط % ٨ إسرائيل حركت الجدار غربا، واحتفظت إسرائيل داخل الجدار بـفيضغوط المحكمة العليا 
  . تحتاجهاالتيمن المساحة 

 في أعداد المستوطنين الواجب دراماتيكيستسمح إلسرائيل بتقليص % ١٢والواقع أن مساحة الـ 
  . ألفا فقط٣٠توطن إلى  ألف مس١٠٠إخالؤهم من الضفة، فيتقلص العدد من 

باإلضافة إلى أن هذه المساحة ستسمح إلسرائيل باالحتفاظ داخل حدودها بأماكن دينية ذات أهمية تاريخية 
وتضمن االحتفاظ بمستوطنة أريئيل داخل إسرائيل، .  عوفرا، وكريات أربعمستوطنتيوروحانية مثل 

  .وتوفير األمن لسكانها
 بين غزة والضفة يمنح الدولة الفلسطينية فرصاً كبيرة جدا ألراضيلهذا التقسيم المتوازن : ثانيا

  .لالستمرار والنمو، وبهذا يمكن الوصول إلى تسوية سلمية مستقرة وغير معرضة لالنهيار
 في الحل يمثل داللة إيجابية، ويخلق ثقة أكبر فيمشاركة الدول العربية، خاصة مصر واألردن، : ثالثا

  .عدم نقضهاالحفاظ على االتفاقية و
بين غزة والضفة، لكنها تقلل من » معبر آمن«هذه التسوية اإلقليمية ال تنفي ضرورة توفير : رابعا

سبيال للتنقل بين الضفة والقطاع، لكن غالبية » المعبر اآلمن«فيبقى . أهميته، وتقلص حجم الحركة فيه
الطرق ووسائل المواصالت  ستنطلق عبر منظومة العربيحركة البشر والبضائع بين غزة والعالم 

  .الجديدة التي تربط غزة الكبرى بالعالم
  مكاسب األطراف المختلفة
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غالبية حجم التجارة بين أوروبا ودول الخليج والعراق والسعودية تتم عبر سفن تعبر من قناة السويس، أو 
  .عبر سفن ضخمة تضطر بسبب حجمها للدوران حول قارة أفريقيا

 على ساحل المتوسط، وعدم عصريان غير مفيدين، لكن بسبب عدم وجود ميناء وهذان الطريقان البحري
  .وجود شبكة مواصالت قوية وآمنة ال بديل عنهما

 مزود بتكنولوجيا مشابهة عصري إذا أقيم على ساحل المتوسط، وفى غزة الكبرى، ميناء وبالتالي
  . ميناء سنغافورةفيللتكنولوجيا المستخدمة 
ة طرق جيدة، جنوبا وشرقا، وخط سكك حديدية، وتم زرع أنبوب نفط، فمن الممكن وإذا تفرعت منه شبك

  .دفع حركة تجارة نشطة، وتخفيض تكلفة السلع
 أراضيها هذه البنية التحتية فقط، وإنما في ستسير التي تمويل هذه المشروعات من الدول يأتيولن 

  . التمويل أيضافيستشارك الدول الغربية 
 مليار دوالر سنويا إلطعام الفلسطينيين، لكن وفقا لهذه الخطة فإن هذه األموال حوالييوم، فالعالم يدفع، ال

وتستفيد من هذا . ، وتدر أرباحا هائلة تغطي التكلفة في بضع سنيناالقتصادي االستثمار فيستستخدم 
  .االزدهار كل من مصر واألردن بشكل مباشر، وعدة دول أخرى بشكل غير مباشر

 على أسس سياسية وإستراتيجية، فالواقع أن القومي شهد حلوال ثنائية للصراع الذي ماضيالوعلى عكس 
ولعل إنشاء . ، اليوم، يبحث عن حلول متعددة األطراف على أسس اقتصادية وربحيةالدوليالمجتمع 
  . هذا االتجاهفي هو المثال األبرز األوروبياالتحاد 

.  العالمفيالخطة يتماشى بدقة مع االتجاهات الجديدة السائدة  هذه في المقترح اإلقليميوال شك أن الحل 
 شكل بأيوال يمكن . »سنغافورة الشرق األوسط«فهذا الحل يعطى للفلسطينيين فرصة حقيقية للتحول إلى 

 . نعرفها اليومالتي حدود غزة الضيقة في تحقيق إنجاز مشابه فيمن األشكال التفكير 
  28/1/2010المصري اليوم، 

  
   رفضت عرضين تقدمنا بهما الستئناف المفاوضات"إسرائيل": سعبا .2

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، أّن السلطة الفلسطينية طرحت علـى المبعـوث              : وكاالت
األميركي الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل اقتراحين الستئناف المفاوضـات، لكنهمـا قـوبال               

ل محاضرة ألقاها في الجامعة اإلسالمية الروسية في مدينة قـازان،           وقال عباس، خال   برفض إسرائيلي،   
عاصمة جمهورية تتارستان، إّن السلطة الفلسطينية تقدمت بمقتـرحين لـإلدارة األميركيـة السـتئناف               

وأوضح أّن المقترح األول يقضي في أن تعمل واشنطن علـى إقنـاع             . المفاوضات، رفضتهما إسرائيل  
مفاوضات يتطلب وقف النشاط االستيطاني، ولو لفترة زمنية قصيرة، وأن تعترف           إسرائيل بأن استئناف ال   

رئـيس  (أننا وصلنا إلى تفاهمات كثيرة مع حكومة        "إسرائيل بالمرجعية الدولية، بينما يتلخص الثاني في        
 ". أولمرت، واآلن بقي تطبيق ما قد توصلنا إليه) الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود

حاربوا طويالً، وهم يتطلعون إلى إحالل سالم وإقامة دولة مستقلة لهـم            "الفلسطينيين  وأضاف عباس إن    
وشدد على أنه ال يمكن تسوية مشاكل الشرق األوسط إال بالطرق السلمية التفاوضـية،          ". عاصمتها القدس 

 .  عالقات معهاداعياً إسرائيل إلى سحب قواتها من األراضي المحتلة، بما يمهد لقيام العالم اإلسالمي ببناء
  29/1/2010السفير، 

 
  "إسرائيل" اتفاق بعد بشأن استئناف المحادثات مع إلىلم يتم التوصل : فياض .3

قال رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض يوم الخميس انه لم يتم بعد التوصل : دومينيك ايفانز -دافوس
 لن يثقوا في عملية لم تنجح في وقف  اتفاق بشأن استئناف المحادثات مع إسرائيل وان الفلسطينيينإلى

  .بناء المستوطنات اإلسرائيلية
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ال ... على مستوى منخفض ومستوى متوسط ومستوى عال) محادثات(سمعنا عن "وقال فياض لرويترز 
وقال فياض الذي كان يتحدث على هامش  ." واضحا فيما يتعلق بالمضي قدماأصبحاعتقد أن هناك شيئا 
نحن الفلسطينيين سنكون أكبر الخاسرين من عملية السالم "ادي العالمي في دافوس أعمال المنتدى االقتص

 إلى تؤدي بالفعل أنالمجمدة لكننا سنود أن نرى العملية تستأنف على نحو يمنحنا الثقة في أنها يمكن 
 يمكن وقال انه ال ."ال أعرف متى ستستأنف عملية السالم"ولكنه قال  ."إليهاالنتيجة التي ينبغي تؤدي 

 أساسي مثل مطالبة إسرائيل يءش" فشلت في تحقيق إذاللفلسطينيين أن يثقوا في أي محادثات للسالم 
  ."بوقف كامل للنشاط االستيطاني

  28/1/2010وكالة رويترز، 
  

  المفاوضات يحب أن تكون على القضايا السياسية وليس على إجراءات بناء الثقة: اشتية .4
مسؤول فلسطيني قريب من الرئيس محمود عباس أن السلطة ال ترحب أكد :  محمد يونس-رام اهللا 

 قبل الوقف التام لالستيطان، خصوصاً في القدس "إسرائيل"بعودة المفاوضات على أي مستوى مع 
وزير اإلسكان واألشغال العامة الدكتور محمد اشتية " فتح"وقال عضو اللجنة المركزية لحركة . المحتلة

  .وضات يجب أن تكون على القضايا السياسية وليس على إجراءات بناء الثقةإن المفا" الحياة"لـ
إجراءات بناء الثقة، كما وردت في خريطة الطريق، هي وقف االستيطان وإزالة البؤر "واعتبر اشتية أن 

: وأضاف". االستيطانية، وإعادة فتح مؤسسات القدس، ومثل هذه األشياء يجب أن تتم من دون تفاوض
 الفلسطينيون إلى التفاوض على تفاصيل من هذا النوع، فإن المفاوضات ستستمر إلى ما ال نهاية، إذا عاد"

الجانب الفلسطيني يريد العودة إلى "وأوضح أن  ".ومن دون تحقيق تقدم حقيقي في الموضوع السياسي
... ناء الثقةمفاوضات جدية تقود إلى إقامة دولة فلسطينية وليس إلى التفاوض على تفاصيل إجراءات ب

وأشار إلى أن السلطة لم ".  ألفا11ًربما يفرج اإلسرائيليون عن مئة أسير أو أكثر، لكنهم يحتفظون بـ 
  .ترحب باقتراحات عدة أخرى الستئناف المفاوضات ألنها لم تتضمن وقفاً تاماً لالستيطان

.  في دولة، لكن هذا غير كافنالفلسطينيي بحق 1967اإلدارة األميركية تعترف منذ عام "وقال اشتية إن 
وأشار ". المطلوب هو إلزام إسرائيل بوقف االستيطان ثم االنسحاب إلى تلك الحدود إلقامة الدولة المستقلة

إلى أن الجانب األميركي ال يمارس أي ضغوط على الجانب الفلسطيني من أجل استئناف المفاوضات 
  .سرائيليلعلمه بأن العقبة األساسية تكمن لدى الجانب اإل

  29/1/2010الحياة، 
  

  عريقات ينفي تقديم اقتراحات لميتشل الستئناف المفاوضات .5
نفى رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب         :  ووكاالت ، أحمد رمضان  -رام اهللا   

 الـرئيس  إلىعن اقتراحات جديدة بعث بها الرئيس محمود عباس " روسيا اليوم"عريقات ما نقلته فضائية   
  . لتحريك عملية السالم المتعثرةأوبامااألميركي باراك 

 مقترحـات،   5 جورج ميتشل قد عرض علـى الـرئيس عبـاس            األميركي يكون المبعوث    أنكما نفى   
، واإلغالق الفلسطينيين، وفتح مكاتب ومؤسسات السلطة في القدس، ورفع الحصار           األسرى عن   كاإلفراج
 هـذه   أنات البناء لقطاع غزة، مقابل اسـتئناف المفاوضـات، مؤكـدا             مساعد وإدخال الحواجز،   وإزالة

 األولـى المطالب هي فلسطينية رفعت لميتشل وليس العكس، وهي الخطوات التي نصت عليها المرحلة              
  .من خارطة الطريق

  29/1/2010المستقبل، 
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   يشترط إذناً مسبقاً على قيادات فتح لدخول غزةفتحي حماد .6
 الخمـيس   أمـس اشترط فتحي حماد وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة           :رام اهللا  وليد عوض    

وقـال حمـاد فـي       .على إذن مسبق وتنسيق مع حكومته لدخول قطاع غزة         حصول قيادات حركة فتح   
تصريحات نقلها موقع إلكتروني تابع لحماس في غزة إن حكومته لن تسمح بعودة أي قيادي مـن فـتح                   

وأضـاف   .مضيفاً أنها في الغالب ستسمح بعودة هذه القيادات إذا طلـب اإلذن منهـا             ،  "دون االستئذان "
أي شخص يريد أن يأتي إلى غزة يجب أن يقدم طلبا وبالنسبة للذين يحاولون              .. سياسة األمر الواقع ولت   "

كون الحكومة وأنصحهم بالتريث ألنه لن ت     ) لتخطي(أن يعلنوا عن عودتهم إعالمياً هو عبارة عن محاولة          
  ."لهم فائدة من هذه الطريقة

  29/1/2010القدس العربي، 
 

  ممارسة السياسة في الضفة بدون سالح أو إدخال أموال يحق لحماس: الضميري .7
نفى الناطق الرسمي باسم قوات األمن في الضفة الغربيـة، اللـواء عـدنان الـضميري، فـي                   :رام اهللا 

ـ   دة حماس السياسيين في الضفة الغربية، وقـال        ، وجود أي استهداف لقا    "قدس برس "تصريحات خاصة ل
حركة حماس هي حركة غير محظورة، وتستطيع أن تعمل في الضفة عمالً سياسياً، وهـم يعقـدون                 " إّن

المؤتمرات الصحفية باستمرار، لكننا نعتقل فقط من يعتدي على القانون ومن يهرب األموال بطرق غير               
، وهذا يسري على أي مواطن بغض النظـر عـن انتمائـه             مشروعة ومن يمتلك السالح خارج القانون     

  .، على حد وصفه"السياسي، حيث يتّم اعتقال أي مواطن بناء على مخالفة قانونية ثم يقدم إلى القضاء
المقاومة ليست قرار حركـة     " وعّما إذا كان هناك قانون ينظم امتالك السالح للمقاومة، قال الضميري إنّ           

مي للسلطات الحاكمة، والقانون عندنا أّن السالح يجب أن يكون بيـد الـسلطة   أو جماعة، وإنما قرار رس 
، إنها تهدف إلى أن تكـون  "حماس"وليس بيد أي جماعة، وإالّ تحّول األمر إلى ميليشيات، وهذا ما تريده            

طة نحن لن نسمح لها بذلك طبعاً، وال أعتقد أّن سل         " وتابع المتحدث ". ميليشيا في الضفة كما هي في غزة      
  .، على حد قوله"في الدنيا سوف تسمح ألي جماعة بأن تمتلك سالحا خارج األطر القانونية لها

 28/1/2010قدس برس، 
  

  وزير العمل الفلسطيني يجدد التزام قيادته احترام سيادة لبنان ومقررات الحوار .8
ادة منظمة التحرير مواقف قي"جدد وزير العمل في السلطة الفلسطينية أحمد مجدالني من بيروت : بيروت

والرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية في شأن احترام استقالل لبنان وممارسة سيادته على 
إن األمن في المخيمات هو جزء من منظومة : "، وقال بعد لقائه نظيره اللبناني بطرس حرب"أرضه

بنان، وخصوصاً مقررات هيئة األمن الوطني العام، والقيادة الفلسطينية تلتزم ما يقرره األخوة في ل
الحوار الوطني في ما خص السالح الفلسطيني خارج المخيمات بالروحية اإليجابية التي تؤكد التعاون 

 إلى 2006والعالقات الثنائية األخوية التي تعززت في لجنة الحوار المشتركة التي تأسست في العام 
  ".اآلن

تواصل العمل المشترك مع األشقاء في لبنان لمعالجة القضايا القيادة الفلسطينية س"وشدد مجدالني على أن 
أن إلى ، مشيراً "التي تتعلق بالحقوق االجتماعية واالقتصادية للفلسطينيين الالجئين على األراضي اللبنانية

تعتبر الالجئين الفلسطينيين في لبنان ضيوفا أعزاء على الشعب اللبناني والحكومة "القيادة الفلسطينية 
بنانية، وإقامتهم موقتة، لكن هذا ال يمنع أن يحصل الفلسطيني على حقه في العمل الالئق والحياة الحرة الل

  ". أرضه وبلده فلسطينإلى أن يعود إلىوالكريمة في إقامته الموقتة في لبنان 



  

  

 
 

  

            11 ص                                     1684:         العدد       29/1/2010 جمعةال :التاريخ

ميع أن موضوع التوطين غير قابل للنقاش لديها، وهي متمسكة بعودة ج"وأكد باسم القيادة الفلسطينية 
 بلدهم ووطنهم فلسطين، وتعتبر أن الفلسطينيين ليسوا جزءاً من التجاذبات السياسية إلىالفلسطينيين 

  ". فلسطينية-الداخلية في لبنان وهي تؤكد ضرورة تجنيب لبنان أية صراعات أو خالفات فلسطينية 
  29/1/2010الحياة، 

  
  زلزال مفتعل لتقويض أركان األقصىلجنة القدس تحذر من  .9

حذرت لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني من افتعال زلزال اصطناعي :  فرح سمير-لقدسا
واستمرار األعمال الحفر أسفل المسجد األقصى والبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، مشددة على أن 

ت اللجنة في وقال .م الجديد سيشهد مضاعفة االنتهاكات الصهيونية على كل شيء في القدس2010عام 
م سيشهد مضاعفة االنتهاكات الصهيونية وتسارع الوتيرة في 2010إن هذا العام الجديد : "بيانٍ لها

االعتداءات على كل شيء في القدس، خاصة في مخطط إقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد 
صطناعي في منطقة النقب األقصى المبارك، والتحذيرات في هذا األمر متوالية إلمكانية افتعال زلزال ا

  ".المحتلة، ليكون من آثاره الخطيرة هدم أجزاء عديدة من المسجد األقصى
  29/1/2010عكاظ، 

   
  طرح ملف القدس على جدول أعمال القمة العربية :نمر حماد .10

 للشؤون السياسية بوضع ملف الفلسطينيطالب نمر حماد مستشار الرئيس :  أيمن جريس-القاهرة
، مذكرا 2010سرائيلية في القدس على جدول أعمال القمة العربية المقررة في شهر مارس االنتهاكات اإل

بأن هذا يأتي وفقا لقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها األخير، وأكد حماد 
   وإسالمي قوي، يدعم صمود المواطنين عربيمن القاهرة على ضرورة وجود موقف " عكاظ"لـ

الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وأن يكون ذلك بأسلوب جديد وغير نمطي، بحيث تخرج القرارات 
 .للتنفيذ على األرض

  29/1/2010عكاظ، 
  

  اغتالت قائدا في كتائب القسام باإلمارات" إسرائيل" :حماس .11
العدو الصهيوني  أن  " حماس"أكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية          : دمشق

نفذ جريمة اغتيال الشهيد القائد محمود المبحوح في دبي باإلمارات العربية المتحدة األربعـاء الماضـي                
  .، مشددا على أن دماء الشهيد لن تذهب هدراً وستكون لعنة على المحتل)20-1(
اعة  متأخرة   إن جثمان الشهيد وصل في س     " للمركز الفلسطيني لإلعالم  "وقال الرشق في تصريح خاص       

  .إلى العاصمة السورية دمشق، حيث سيوارى الثرى بعد صالة الجمعة) 1-29(من مساء يوم الخميس 
وكشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن تحقيقات تجريها الحركة بالتعاون مع الجهات المختصة              

أوضح الرشق أن القائد    و .في دولة اإلمارات العربية المتحدة لمعرفة ظروف ومالبسات جريمة االغتيال         
، وأنه نفذ عملية أسـر      "حماس"الشهيد كان من مؤسسي كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة            

، لمحاولة مبادلتهما باألسرى الفلسطينيين، وكان      "آفي سبورتس "و  " إيالن سعدون "جنديين صهيونيين هما    
  .له دور مهم في دعم المجاهدين

  29/1/2010م، المركز الفلسطيني لإلعال
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  نحن نطالب بأن نوقع على ما اتفقنا عليه خالل جلسات الحوار: أبو مرزوق .12
موسى أبو مرزوق القاهرة " حماس"دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 

حتواء إلى التجاوب مع االتصاالت التي تجريها حركته معها لتعديل ورقة المصالحة الفلسطينية وا
المسؤولين المصريين إلى التجاوب مع االتصاالت التي تجريها حركته الستئناف  دعا والخالفات بينهما،
هناك اتصاالت كثيرة تجرى من قبل حماس مع مسؤولين "إن " الحياة"وقال لـ . جهود المصالحة

حماس تتطلع إلى "وأكد أن ". مصريين على مستويات مختلفة، لكن ليست هناك استجابة أو أي ردود فعل
نحن نطالب ببساطة بأن نوقع على ما اتفقنا عليه خالل ... توقيع اتفاق المصالحة الذي ترعاه مصر

وطالما أن المالحظات التي أبديناها على الورقة سطحية وغير جوهرية، فلماذا ال ... جلسات الحوار
  ".يأخذون بها؟

عداد الحركة للتوقيع على اتفاق المصالحة في حال محمود الزهار عن است" حماس"وعما ذكره القيادي في 
فكرة تقديم مصر لضمانات فكرة قديمة ولكنها لم "تقديم مصر لضمانات تحميه، قال أبو مرزوق إن 

وتسأل عن أسباب رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوة رئيس ". مصر لن تقدم ضمانات... تقبل
".  وتسوية القضايا العالقةاإلشكاالتلحل "ى عقد لقاء بينهما خالد مشعل إل" حماس"المكتب السياسي لـ 

ال توجد أي مصلحة لعباس اآلن سوى إنجاز المصالحة، خصوصاً بعد أن تحرر من الضغوط "ورأى أنه 
في ظل الظروف الراهنة للسلطة والجمود التام في العملية السلمية ... عليه بسبب استحقاقات االنتخابات

يليين ورقة االنقسام ومخاطبتهم له باعتباره ال يمثل جميع الفلسطينيين وشرعيته غير واستخدام اإلسرائ
مكتملة، كل هذا يعزز ضرورة أن يتوجه أبو مازن إلى المصالحة، خصوصاً أن رئيس الحكومة 

  ". لتهويد القدس ال تتوقفاإلسرائيلية واإلجراءاتاإلسرائيلية بنيامين نتنياهو يرفض حل الدولتين 
ال يوجد جديد في هذا الملف، ونتنياهو بتراجعه : "ل عن آخر مستجدات صفقة تبادل األسرى، فأجابوسئ

تصريحات للوسيط "، مشيراً إلى "األخير عما تم االتفاق عليه من خالل الوسيط األلماني جّمد المفاوضات
أو أن هناك تنشيطاً ونفى وجود وساطة فرنسية، ". األلماني حمل فيها نتانياهو مسؤولية تعطيل جهوده

  ".األمور ما زالت كما هي، والمفاوضات عالقة"حالياً للمفاوضات، مؤكداً أن 
  29/1/2010الحياة، 

 
  شعث يمتدح تصريحات الزهار بشأن الورقة المصرية .13

امتدح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نبيل شعث، تصريحات الزهار بشأن الورقة المصرية، : غزة
وفي  ".مثل خطوة جادة إلى األمام، وتعبر عن رغبة حقيقية إلنهاء االنقسام وتحقيق الوحدةت"معتبرا أنها 

الزهار رجل يريد الوحدة، وأصدق أنه فعال : "اإلخباري الفلسطيني، قال شعث" صفا"تصريحات لموقع 
 أخذ خطوة يتمنى من كل قلبه أن ينتهي االنقسام، ولذلك، أنا أقر أن ما قاله يعبر عن رغبة حقيقية في

 ".إيجابية لألمام
إن الضمان الرئيسي يأتي منا "وتحفظ شعث على مطالبة الزهار بالحصول على ضمانات مصرية قائال 

ونفى شعث أن تكون الورقة المصرية التي قدمت لحركة فتح تختلف ". نحن الفلسطينيين وليس من غيرنا
المهم أال نعود : "وأضاف. ها ورقة واحدةعن الورقة المصرية التي قدمت لحركة حماس، مشددا على أن

 ".كفانا ما ضاع من الوقت وعلينا الذهاب بأسرع ما يمكن إلى التنفيذ. مرة أخرى لمفاوضات طويلة
 29/1/2010الشرق األوسط، 

  
  أمين سر المجلس الثوري لفتح يشكك بجاهزية حماس للتوقيع على ورقة المصالحة .14

ين سر المجلس الثوري لحركة فتح بجاهزية حركة حماس للتوقيع          شكك أمين مقبول أم   :  حامد جاد  - غزة
على ورقة المصالحة المصرية وطنية، معتبرا ان الضمانات التي طالب الزهار مصر بتوفيرها مجـرد               
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مبررات غير صحيحة حيث يجب على حماس بحسبه أن توفر الضمانات، ألنها خرقت أكثر مـن مـرة                  
 مقبول إلى وجود تيار داخل حركة حماس مستفيد ما أسماه باالنقالب            وأشار .االتفاقيات خاصة اتفاق مكة   

وان هذا التيار بحسبه شكل إمبراطوريات مالية بغزة وال يريد أن تعود الوحدة الوطنية والـشعب إلـى                  
  .لحمته

  29/1/2010الغد، األردن، 
  

  يؤكد تلقي حماس دعوة من روسيا لزيارتها في شباط القادم الرشق .15
 عن تلقي حركته دعـوة      أمسكشف عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس         :لهوراشرف ا  -غزة  

القادم، وقال ان وفدا من الحركة سـيقوم بزيـارتين          ) فبراير(رسمية من روسيا لزيارتها في شهر شباط        
مرتقبتين لكل من الجزائر واالردن، وتحدث المسؤول ايضا عن تعثر طرأ على صفقة تبادل االسرى مع                

) فبرايـر (تلقت دعوة رسمية من روسيا لزيارتها فـي شـباط           'وقال الرشق عضو ان الحركة       .إسرائيل
  .، مشيرا في ذات االطار الى ان وفدا من الحركة سيزور االردن والجزائر'القادم

ـ       'ال جديد في ملف المصالحة    'واشار الرشق الى انه لغاية اللحظة        ' التعنـت '، مرجعا السبب في ذلـك لـ
  . عدم الموافقة على فتح ورقة المصالحة امام مالحظات حماسالمصري من خالل
تغييـر  'على حركة حماس، سواء في الخارج او في الـداخل لــ             ' ضغوط مصرية 'وكشف عن وجود    

  .'موقفها
  29/1/2010القدس العربي، 

  
   تم األخذ بهقبل إعداد ورقة المصالحةكل ما طالبت به حماس  ":الحياة"مصدر مصري لـ .16

كل ما طالبت به حماس أثناء "أن " الحياة"أكد مصدر مصري موثوق به لـ : جيهان الحسيني -القاهرة 
  .غير المصالحة" في إعداد الورقة، لكن يبدو أن حماس لها مشروع آخر" الحوارات تم األخذ به

أن يأتوا إلى االجتماع ) حماس(مصر حريصة على إنجاز المصالحة، لكن عليهم "وأكد المصدر أن 
نحن قمنا بنقل نقاط التوافق التي أجمعت عليها القوى الفلسطينية، والورقة مقترح وسط يأخذ ... عللتوقي

مصر أبلغت حماس منذ بداية بناء اإلنشاءات على حدودها "وكشف أن ". في االعتبار مواقف كل طرف
ن تسمح بتجويع رسالتين، أن هذه االنشاءات والتجهيزات سنستمر في بنائها ولن يوقفنا أحد، وأن مصر ل

أن ما تبنيه مصر ليس جداراً، بل إنشاءات هندسية بدأت فيها عندما أصبح اإلرهاب "وشدد على  ".غزة
نحن لن نقبل ذلك، ويجب أن نتصدى ألي إرهاب موجه ضد ... يأتي إلى مصر من خالل األنفاق

  ".بالدنا
  29/1/2010الحياة، 

  
  غطاء الستمرار تهويد القدس وحصار غزةأي عودة إلى المفاوضات ستكون بمثابة : برهوم .17

أي عودة من قبل أبو مازن "فوزي برهوم في تصريح صحافي أمس إن " حماس"قال الناطق باسم : غزة
  وفريق المفاوضات الفلسطيني إلى التفاوض مع العدو الصهيوني، هي تراجع خطير تداعياته ) عباس(

ني، وستكون بمثابة غطاء الستمرار تهويد القدس أخطر على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطي
  ".وتدمير المسجد األقصى وحصار غزة، وغطاء لجرائم العدو الصهيوني المتواصلة

  29/1/2010الحياة، 
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   بطريق الخطأ خالل حرب غزةقتلواالذين  الثالثة اإلسرائيليونالمدنيون : البردويل .18
 ثالثة مدنيين إسرائيليين قتلوا في هجمات صاروخية  قالت حركة حماس يوم الخميس ان:)رويترز(غزة 

وقالت  .شنها أعضاؤها خالل الهجوم اإلسرائيلي على غزة في العام الماضي أصيبوا بطريق الخطأ
 صفحة على تقرير االمم المتحدة بشان 52حماس ان هذا التوضيح ورد في اطار ردها المؤلف من 

 وضعته لجنة برئاسة القاضي ريتشارد جولدستون واتهم الحرب في قطاع غزة في العام الماضي الذي
  .الحركة باستهداف المدنيين

  28/1/2010وكالة رويترز، 
  

  شاليط يكشف تفاصيل العرض اإلسرائيلي في صفقة الرشق .19
كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق للمرة األولى          : عبدالرؤوف أرناؤوط  - رام اهللا 

ي نقله الوسيط األلماني إلى حماس إلبرام صفقة تبادل الجندي اإلسرائيلي األسير            العرض اإلسرائيلي الذ  
في غزة جلعاد شاليت بأسرى في السجون اإلسرائيلية، متهما االحتالل بالتراجع عن التزاماته ورفع عدد               

وقال الرشق للموقع اإللكترونـي لحمـاس،       .  أسرى 209 إلى   86المبعدين من أسرى الضفة الغربية من       
االتفاق الذي توصلت إليه الحركة مع الوسيط األلماني بعد مفاوضات طويلة كان يقضي أن مـن بـين                  "

 أسيرا ممن حكم عليهم بمؤبدات، كما أن        270 أسيرا المطلوب اإلفراج عنهم أن يتم اإلفراج عن          450الـ
ك مشكلتان خـالل     أسيرا، ولقد كانت هنا    86 إلى   80أسرى الضفة الغربية يتم إبعادهم إلى غزة ما بين          

المفاوضات األولى متمثلة في اشتراطنا اإلفراج عن أحمد سعدات ومروان البرغوثي، إضافةً إلى اإلفراج              
عن عدد من قيادات حماس مثل عباس السيد، وحسن سالمة، وهو ما كان يرفضه االحتالل بشكل قاطع،                 

حتالل كان يرفض ذلك رفـضا باتـا،        والثانية كانت في اإلفراج عن أحالم التميمي وفايزة السعدي، واال         
  ".لكننا صممنا على شرطنا لدرجة أننا طلبنا حساب أحالم باثنين من األسرى

هذا كان عرضنا الذي نقله الوسيط األلماني إلى قادة االحتالل الصهيوني، واجتمـع المجلـس               "وأضاف  
ـ   الصهيوني المصغر لدراسته، وحينما وصلنا ردهم عبر الوسيط األلماني وجـدن            المطلـوب   86ا أن الـ

، وهو ما يعني أن كل من سيفرج عنهم من أهل الضفة أصبحوا مبعدين،              209إبعادهم إلى غزة أصبحوا     
 فقط، لتصبح بذلك صفقة إبعاد وليست صفقة تبادل أسرى، كمـا            46إذ ان عدد الذين لم يتم إبعادهم هو         

 ". عنهارفض العرض الصهيوني اإلفراج عن القيادات التي طلبنا اإلفراج
  29/1/2010الوطن، السعودية، 

  
  تراجعت عن صفقة شاليط ونتوقع انسحاب الوسيط األلماني"إسرائيل": أيمن طه .20

توقع مسؤول بارز في حركة المقاومة اإلسالمية حماس أمس الخميس أن تشهد الفترة المقبلة : غزة
ونقلت صحيفة  .ئيلي جلعاد شاليطانسحاب الوسيط األلماني من صفقة تبادل األسرى مقابل الجندي اإلسرا

أن تشهد الفترة "اليوم السابع المصرية عن المتحدث باسم حركة حماس ايمن طه قوله إنه من المتوقع 
المقبلة انسحاب الوسيط األلماني من صفقة شاليط واألسرى التي يرعاها بالشراكة مع مصر، وذلك في 

  ". دى إلى تجميد المفاوضات في الوقت الحاليظل التعنت اإلسرائيلي تجاه مطالب حماس، والذي أ
  29/1/2010السبيل، األردن، 

  
  وتعده ضربة لجهود المصالحة لجنة الستعادة غزة المجلس الثوري لفتححماس ترفض تشكيل  .21

اتهم قيادي حماس إسماعيل رضوان حركة فتح بأنها تريد العودة إلى القطاع بطرق             : أحمد فياض  -غزة  
عة، مما يعكس العقلية الرافضة للحوار والشراكة الـسياسة واالسـتفراد بـالقرار             غير سليمة أو مشرو   

  .الفلسطيني، واعتبر ذلك ضربة لجهود المصالحة وتوسيعا للهوة بين الفلسطينيين
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التفكير في محاوالت االستقواء باالحتالل لتحقيق أهداف حزبية ضيقة ستفشل ألن باب            "وقال للجزيرة نت    
وتحدث رضوان عن إجـراءات ميدانيـة علـى          ".هو السبيل الوحيد وال يوجد سواه     الحوار والمصالحة   

  .األرض ستكون كفيلة بإفشال أي عودة خارج سياق الوحدة وتحقيق المصالحة الوطنية
ردا على إقرار المجلس الثوري لحركة فتح في جلـسته األخيـرة   تأتي   تصريحات رضوان    يشار إلى أن  

  "استعادة قطاع غزة إلى الشرعية"تختص بوضع استراتيجية لكيفية بمدينة رام اهللا تشكيل لجنة 
 28/1/2010نت، .الجزيرة

  
  ناطق باسم فتح ينفي أن يكون هناك قرار الستعادة غزة بالقوة .22

نفى الناطق باسم فتح وعضو مجلسها الثوري فايز أبو عيطة أن يكون هناك قـرار               : أحمد فياض  -غزة  
المجلس تدارس انسداد أفق المصالحة بعد رفض حمـاس التوقيـع علـى             الستعادة غزة بالقوة، وقال إن      

وأكد فـي اتـصال هـاتفي مـع          .الورقة المصرية وقرر وضع آليات مناسبة لدفع المصالحة إلى األمام         
الجزيرة نت تمسك حركته بالحوار الوطني باعتباره الخيار الوحيد الستعادة غزة، وشدد علـى أن فـتح                 

  .عبر الحوار" تحريره من المجموعة الخاطفة"قطاع إلى الكل الفلسطيني وستمضي قدما في إعادة ال
التي تشنها حماس وتصوير فتح على أنها تريد استعادة غزة بالقوة،            " المغالطات واالفتراءات "كما استنكر   

منهجا ذلك لفعلت منذ اللحظة األولي لالنقالب، ولكن اعتمدنا منذ البداية مبدأ الحوار             ) فتح(لو أرادت   "فـ
  ".ولم نقم بأي عمل عنيف

 28/1/2010نت، .الجزيرة
  

  إسرائيليجاهزون للرد على أي عدوان: نزالمحمد  .23
أكد محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس جهوزية المقاومة للرد :  محمد الخضر-دمشق 

حصار غزة "على هامش مشاركته بملتقى حول " العرب"وقال في تصريح لـ .على أي عدوان إسرائيلي
بمواجهة العدوان اإلسرائيلي إن التهديدات اإلسرائيلية بالعدوان على جنوب لبنان وقطاع غزة " ومقاومتها
ورأى أنها حرب نفسية غايتها الضغط على معنويات المقاومين دون أن يستبعد أن ترتكب . لم تتوقف

ال تتمنى حدوث الحرب، لكنها مستعدة وقال نزال إن المقاومة  .إسرائيل عدوانا حقيقيا على الفلسطينيين
 . وحاضرة لصده عن قطاع غزة مهما كان الثمن-إن فرض عليها العدوان-

وتمنى نزال أال يرضخ رئيس السلطة محمود عباس للضغوط األميركية واإلقليمية من أجل استئناف 
ب إلى مفاوضات السالم، ودعا عباس للصمود كما يصمد الشعب الفلسطيني، وأوضح أن الذها

المفاوضات يعني حقيقة تقديم غطاء سياسي لالستيطان وجدار الفصل العنصري وكل الممارسات 
  .العنصرية في القدس

  29/1/2010العرب، قطر، 
  

  إجراء االنتخابات العامة في ظل الظروف الراهنة تعميق لالنقسام الداخلي: ملوح  .24
ية لمنظمة التحرير، نائب األمين العام للجبهـة        قال عبد الرحيم ملوح، عضو اللجنة التنفيذ       :محمد بالص 

الشعبية، أمس، إن إجراء االنتخابات العامة في ظل الوضع الفلسطيني الـراهن، مـن شـأنه أن يعمـق            
  .االنقسام الداخلي في الساحة الفلسطينية

عب قال ملوح إن الـش    ، و وكان ملوح يتحدث خالل لقاءات عقدها في محافظة جنين، خالل زيارة قام بها            
الفلسطيني يواجه في هذه المرحلة، معضلتين األولى تتمثل في التحـدي الرئيـسي والمركـزي ممـثالً                 

  .باالحتالل، والثانية استمرار حالة االنقسام الداخلي
 29/1/2010األيام، فلسطين، 
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  حماس تطالب مصر باإلفراج عن األسير أيمن نوفل .25

 باإلفراج عن األسير الفلسطيني لديها أيمن نوفل، جددت حركة حماس مطالبتها للسلطات المصرية :غزة
وقال الناطق  .مؤكدة أن استمرار اعتقاله للعام الثاني دون تهمة أمر مخالف للقوانين اإلنسانية واألخالقية

في وسط قطاع غزة يوسف فرحات خالل زيارة وفد من الحركة لمنزل عائلة األسير " حماس"باسم 
تمسكين بابننا األسير أيمن وأدعو الحكومة المصرية لإلفراج عنه وإعادته إننا مازلنا م: "الغزي نوفل
   ".ألطفاله وأهله

  29/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

   بالعودة للشعبإالال حل للواقع  والشرعيات الفلسطينية القائمة مطعون فيها": الشعبية" .26
تحرير فلسطين جميـل مزهـر      قال عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية ل       : وليد عوض  -رام اهللا   
ان الشرعيات الفلسطينية القائمة مطعون فيها، وانه ال حل للواقع اال بالعودة للـشعب،              '،في بيان،   الخميس

، مشددا على ضرورة تطبيق وثيقـة       'وان االنتخابات حق وطني وديمقراطي ال يحق الي كان مصادرته         
 التي اعـدتها مـصر للخـالص مـن االزمـة      الوفاق الوطني، واعالن القاهرة وتوقيع ورقة المصالحة     

  .الفلسطينية الراهنة
  29/1/2010القدس العربي، 

 
  براءة بني عودة دليل قاطع على كذب مخابرات سلطة رام اهللا: حماس .27

الحركة في بيان صادر عنها الخميس ، اعتبرت حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة: رام اهللا
حق خالص له ولعائلته ولمحبيه، وأن انتصار الحقيقة " مؤيد بني عودة ، أن الحكم ببراءة المعتقل)28/1(

في جريمة "، مشددةً على ضرورة إصدار قرارات اعتقال المتورطين "هي سنة كونية ال تبديل فيها
  ". اإلساءة إلى بني عودة، ورد االعتبار له إذا كان القضاء جادا في إحقاق الحق

  28/1/2010قدس برس، 
  

  أبدا" إسرائيل"عباس أبلغني أنه لن يوافق على مبدأ يهودية : محمد بركة .28
قال رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة محمد بركة إن عباس ابلغه شخصياً قبل  :)يو بي آي(

فلن " إسرائيل"انه إذا توقف حل القضية الفلسطينية بأكملها على القبول بمبدأ يهودية " انابولس"محادثات 
   .ذلكيوافق على 

  29/1/2010الخليج، 
  

   والخصوماألصدقاء وإغضاب من زلة اللسان  ماهر غنيم يخشى اللقاءات الصحافية خوفاًأبو .29
ـ           أكدت :وليد عوض  - رام اهللا  القدس ' مصادر مطلعة في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح الخميس ل
 اللقاءات الصحافية خشية من االدالء      إجراءبأن الرجل الثاني في الحركة ابو ماهر غنيم يرفض          ' العربي

  .'قد تورطه في خالفات هو في غنى عنها'بتصريحات 
وذكرت المصادر بأن غنيم الذي حضر المؤتمر العام السادس للحركة وانتخـب عـضوا فـي اللجنـة                  

 سر اللجنـة المركزيـة يخـشى اجـراء          وأمينالمركزية ويتولى حاليا منصب نائب القائد العام للحركة         
  . بتصريحات ال يرغب بقولهااإلدالء أي' خوفا من زلة اللسان'بالت الصحافية المقا



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1684:         العدد       29/1/2010 جمعةال :التاريخ

 او األصـدقاء واشارت المصادر بان غنيم يعتقد بان المقابالت الصحافية ستدخله في خالفات سواء مـن        
الخصوم وان تصريحاته وخصوصا على الصعيد الداخلي لحركة فتح ستثير حفيظة الطرفين عن حد قول               

  .المصادر
بأن ابو ماهر غنيم يـرفض      ' القدس العربي 'لـ' نمر'واوضح مدير مكتب غنيم المعروف باسمه الحركي        

  .في العادة اجراء اية مقابالت صحافية اال انه سيعرض االمر عليه ومن ثم الرد بقراره
قـاء  وقال نمر العائد مع ابو ماهر غنيم من الخارج الى االراضي الفلسطينية بان االخير لـم يجـر اي ل     

لالتصال ببعض المصادر المطلعة والمقربة مـن       ' القدس العربي ' سنوات االمر الذي دفع      7صحافي منذ   
الرجل في مفوضية الحركة للتعبئة والتنظيم لمعرفة سبب رفضه اجـراء المقـابالت الـصحافية فكـان                 

  .الجواب بانه يخشى من زلة اللسان في اللقاءات الصحافية واغضاب االصدقاء والخصوم
  29/1/2010القدس العربي، 

 
 ال استجداء.. رسالة مشعل للعاهل السعودي تقدير: خبير فلسطيني .30

أجمع عدد من الخبراء في الشأن الفلسطيني أن الرسالة التي أرسلها خالد مشعل  : محمد عبد اهللا-القاهرة 
عبد العزيز ال تشكل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن 

أي نوع من االستجداء أو المذلة كما وصفها البعض عقب نشرها في إحدى الصحف الرسمية المصرية، 
وقالوا إن األسلوب العام الذي ساد الرسالة يقوم على األدب الجم في مخاطبة الملك عبد اهللا بن عبد 

مية، باإلضافة إلى أن الرسالة لم تتضمن العزيز وهو يستحق أكثر من ذلك نظرا لمواقفه العربية واإلسال
أي شيء يمكن وصفه باالستجداء ألنها تتحدث عن شأن بين حماس والمملكة العربية السعودية وهو 

 .اتفاق مكة المكرمة
و قال إبراهيم الدراوي المتخصص في الشئون الفلسطينية أن الرسالة تعد نموذجا وفخرا في المخاطبات 

تبارها بأي حال من األحوال نوعا من االستجداء أو االستعطاف، موضحا أن السياسية، وال يمكن اع
 .الرسالة تأكيد على النهج العام الذي تنتهجه الحركة وهو االنفتاح على العالمين العربي واإلسالمي

ووصف الرسالة بأنها توضيحية لمواقف الحركة الن العالقات بين السعودية وحماس تجمدت عقب 
 .ي قطاع غزةسيطرة حماس عل

  29/1/2010الشرق، قطر، 
  

   على لبنان لن تشن حرباً"إسرائيل"باراك طمأن مبارك بان ": يديعوت" .31
 أمـس ، في عددها الـصادر      اإلسرائيلية" يديعوت احرونوت "كشفت صحيفة   : زهير اندراوس ،  الناصرة

 منـع   أسـمته  ما   ّن الرئيس المصري، محمد حسني مبارك، يلعب دور الوساطة في         أالخميس النقاب عن    
اندالع الحرب اإلسرائيلية على لبنان، وقال المحلل للشؤون العسكرية، اليكس فيشمان، اّن زيارة وزيـر               

 االستفسار منه حول نوايـا      إلى اإلسرائيلي العاجلة لمصر بدعوة من الرئيس مبارك، كانت تهدف           األمن
واشارت الصحيفة الى اّن باراك طمأن مبـارك بـان           . ما كانت تعتزم مهاجمته    وإذاإسرائيل تجاه لبنان،    

 .إسرائيل ال تنوي شن هجوم على لبنان او سورية، على حد تعبير المصادر االمنية المقربة من بـاراك                 
واضافت الصحيفة قائلة اّن دعوة باراك جاءت في اعقاب زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريـري                

ونقلت  .يره عن قلقه من امكانية قيام إسرائيل بشن هجوم قريب على لبنان           قبل ثالثة ايام الى القاهرة وتعب     
الصحيفة عن مسؤولين سياسيين قولهم اّن وزير االمن اإلسرائيلي باراك بدد قلق الـرئيس المـصري،                

  .واعرب عن امله بان تصل الرسالة اإلسرائيلية الى رئيس وزراء لبنان والرئيس السوري
  29/1/2010القدس العربي، 

  



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1684:         العدد       29/1/2010 جمعةال :التاريخ

  الفلسطينيين باستئناف المفاوضاتإقناعمصر لن تتمكن من : لكنيستا  فيلجنة الخارجية .32
 صرح  تساحي هنغبي رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست  أن : كامل إبراهيم-القدس المحتلة 

 وقال هنغبي  .مصر  لن تتمكن من اقناع الفلسطينيين بالعودة قريبا الى طاولة المفاوضات مع  إسرائيل
 .مع ذلك ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يريد  أن يعرض على أبناء شعبه نتائج سياسية

  29/1/2010الرأي، األردن، 
  

  ألزمة سياسية  واألردن وال وجود"إسرائيل"التعاون قائم بين : مكتب نتنياهو .33
جود أي أزمة سياسية بين تل أبيب نفى مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو و: الناصرة

ونقلت اإلذاعة العبرية عن الوزير جلعاد  .وعّمان، مؤكداً أن التعاون بين الجانبين قائم في شتى المجاالت
أردان، الذي كان يتحدث باإلنابة عن مكتب رئيس الحكومة نتنياهو قوله، رداً على ثالثة اقتراحات 

إن العالقات بين إسرائيل واألردن ال : " العالقات مع األردنحول) البرلمان" (الكنيست "أعماللجدول 
  .، على حد تعبيره"تمّر بأزمة سياسية، بل إن هناك تعاوناً بين البلدين في شتى المجاالت

 28/1/2010قدس برس، 
  

 التبادل التجاري عبر "تمويل آلة الحرب اإليرانية"وزارة الخارجية اإلسرائيلية تتهم أوروبا بـ .34
تمويل "أعدت وزارة الخارجية اإلسرائيلية تقريرا سريا يتهم دول االتحاد األوروبي الكبرى بـ :تل أبيب

ويقول التقرير إنه على الرغم من . ، بواسطة االستمرار في التبادل التجاري معها"آلة الحرب اإليرانية
، واستمر على 2008 مليار يورو سنة 25تقليص حجم الصفقات التجارية، فإن حجم التبادل وصل إلى 

وجاء في مقدمة  .2009 مليارات يورو في األشهر التسعة األولى من سنة 10وتيرة عالية، حيث بلغ 
 مليار يورو، منذ 60تقرير وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن حجم التبادل التجاري ألوروبا مع إيران بلغ 

 . 2009) أيلول( وحتى سبتمبر 2007
  29/1/2010الشرق األوسط، 

  
  ةة صغير تعتزم إطالق أقمار اصطناعية تجسسي"إسرائيل" .35

اإلسرائيلية أمـس، أن األجهـزة االسـتخباراتية        " هآرتس"كشفت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
والعسكرية اإلسرائيلية تعتزم في السنوات المقبلة استثمار ماليين الدوالرات في مشروع لتطوير أقمـار              

وتثبيتها في الفضاء بواسطة طائرات حربيـة، ولـيس فقـط بواسـطة             اصطناعية، من الممكن إطالقها     
صواريخ كما هو الحال اليوم، وذلك في محاولة لمنح سالحي الجو واالستخبارات في جـيش االحـتالل                 

  .اإلسرائيلي قدرة رقابة سريعة ونوعية على األهداف والساحات
 عيدو نحوشتان، وقد عرض قائد سـالح        وقالت الصحيفة، إن قائد سالح الجو في جيش االحتالل، اللواء         

في خطابه فـي مـؤتمر      " األقمار الصغيرة "الجو، اللواء عيدو نحوشتان، أمس األول األربعاء، مشروع         
  .الفضاء السنوي، الذي يبادر له معهد فيشر ألبحاث الفضاء في هرتسيليا

عنى في مجال الفضاء    ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى في سالح الجو في جيش االحتالل، ت            
ففي سالح الجو منشغلون منذ أكثر من سـنة فـي           : "أقوال نحوشتان في أنها ليست مجرد أمان مستقبلية       

  ".واالحتياجات التنفيذية التي ستخدمه" مايكرو أقمار"تعريف المفهوم التكنولوجي لـ 
مـار لجمـع المعلومـات       وقالت المصادر ذاتها، إن سالح الجو واالستخبارات تستخدم اليوم ثالثـة أق           

  ، واألقمار الثالثة من إنتاج الصناعات الجويـة الحربيـة          "1سار  "و" 7أوفيك  "و" 5أوفيك  : "االستخباراتية
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اإلسرائيلية، إال أن الصناعات اإلسرائيلية تشتري كاميرات تصوير لألقمار من شركات تجارية إسرائيلية             
  .وأجنبية

  29/1/2010الغد، األردن، 
  

 "القبة الحديدية"واشنطن تفاوض تل أبيب لشراء ": ليومإسرائيل ا" .36
النقاب عن أن الواليات المتحدة تتفاوض مع الدولة العبرية " إسرائيل اليوم"كشفت صحيفة : حلمي موسى

المعدة العتراض الصواريخ القصيرة المدى، حتى قبل أن تدخلها إسرائيل " القبة الحديدية"لشراء منظومة 
إلى أن التجربة " إسرائيل اليوم"وأشارت صحيفة . ى حدودها مع قطاع غزة ولبنانللخدمة الفعلية عل
المضادة للصواريخ دفعت الواليات المتحدة للبدء باالتصاالت لشرائها " القبة الحديدية"الناجحة لمنظومة 

 . من إسرائيل
لمنظومة من أجل حماية ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن األميركيين معنيون بشراء ا

وأضافت أن األمر ال يقتصر فقط على األميركيين إذ أن دوال . جنودهم وقواعدهم في العراق وأفغانستان
أوروبية تنشر جنودها في العراق وأفغانستان، مثل بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا، أبدت اهتمامها 

ونقلت عن . بت هي األخرى عن اهتمامها بالشراءبشراء المنظومة، بل إن دوال آسيوية مثل الهند أعر
مصدر إسرائيلي قوله إن الدولة العبرية لن تبيع هذه المنظومة للدول األجنبية قبل أن تكمل نشرها على 

 . وأشارت إلى أن نشر المنظومة على الحدود يتطلب وقتا ال يقل عن عامين. الحدود
 29/1/2010السفير،    

   
   في الضفة الغربية"بدم بارد" من فتح ثالثة اغتيال تكشف تفاصيل" بتسيلم" .37

الحقوقيـة  " بتـسيلم "أظهر تحقيـق أجرتـه منظمـة        : الرؤوف أرناؤوط   عبد - القدس المحتلة , رام اهللا 
 نشطاء من حركة فتح في نابلس في الضفة         3" بدم بارد "اإلسرائيلية أن القوات الخاصة اإلسرائيلية قتلت       

الذي شمل مقابالت مع تسعة مـن       , ودحض التحقيق  .ن من الشهر الماضي   الغربية في السادس والعشري   
أبناء عائالت القتلى، وفحص الموجودات في ميدان الحادث والمستندات الطبية مزاعم الجيش اإلسرائيلي             

وأن الجنود أطلقوا النار عليهم  , وعنان صبح رفضوا تسليم أنفسهم    , بأن غسان أبو شرخ، ونادر السركجي     
  .روا بأن حياتهم عرضة للخطربعد أن شع

وأشارت بتسيلم إلى أن التحقيق يثير االشتباه بأن الجنود لم يعملوا على أساس أنهم في حملة اعتقال وإنما                  
  .في مهمة تصفية

  29/1/2010الوطن، السعودية، 
  

  من كل الجوانب بالحاضر والمستقبل"إسرائيل"ـالمخاطر تحيط ب: مؤتمر هرتسيليارئيس  .38
قال الجنرال االحتياط في الجيش اإلسرائيلي، ورئيس مؤتمر هرتسيليا لألمن القومي : حتلةالقدس الم

من كافة الجوانب خاصة على الصعيدين " إسرائيل"إن المخاطر تحيط بـ " داني روتشيلد"اإلسرائيلي 
  .السياسي واألمني

" إسرائيل"يدات تحيط بـوأوضح روتشيلد خالل حديثه إلذاعة الجيش اإلسرائيلي أمس الخميس أن التهد
من الشمال يتمثل بتهديدات حزب اهللا، وفي الجنوب يتمثل في حركة حماس، وكذلك من الشرق يتمثل 

ستواجه صعوبات في " إسرائيل"وأشار إلى أن المراقبين يستطيعون أن يالحظوا أن  .بالتهديد اإليراني
 .اسيالمجال االستراتيجي األمني والعسكري وكذلك في المجال السي
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ألسفي رؤيتي المستقبلية للوضع في : "وأكد أن هذه التهديدات ليست وليدة العام الماضي أو الجاري، وقال
إسرائيل متشائمة، فأنا ال أرى انطالقة نحو األمام ال في المجال السياسي، ولألسف في المجال األمني 

  ".أيضا حيث يخفف البعض من حدة خطورة التهديدات التي تحيط بإسرائيل
الوضع غير مطمئن بالنسبة الستقرار األنظمة العربية المعتدلة، فإسرائيل قد تواجه وضع : "وأضاف

 ".مستقبلي تتحول فيه أنظمة صديقة إلسرائيل أو على األقل أنظمة غير معادية إلى أنظمة معادية
 29/1/2010السبيل، األردن، 

  
  ثيوبياأ وةي يهودياً من أمريكا الجنوب240حكومة نتنياهو تستجلب  .39

أفادت مصادر عبرية بوصول وفد جديد من المستجلبين اليهود من دول أمريكا الجنوبية : الناصرة
، 1948وأثيوبيا، والذين تسعى الدولة العبرية إلى استقدامهم للعيش في األراضي الفلسطينية المحتلة سنة 

سيفوق عدد اإلسرائيليين في العقد ال سيما وأن الدراسات اإلسرائيلية تشير إلى أن عدد الفلسطينيين 
  .القادم

  28/1/2010قدس برس، 
  

   مليار دوالر حجم الدْين الحكومي اإلسرائيلي العام الحالي161 .40
 هذا العام ارتفع مقارنة مع العام اإلسرائيليةأعلنت مصادر رسمية أن حجم الّدين العام للحكومة : الناصرة

، لتبلغ قيمته هذا العام حوالي ) مليار دوالر13.4نحو (ل بنحو خمسين مليار شيك) 2009(الذي سبقه 
  .ستمائة مليار شيكل، أي نحو مائة وواحد وستين مليار دوالر أمريكي

إن هذا االرتفاع قليل نسبياً مقارنةً بالديون الحكومية في "وقال وزير المالية اإلسرائيلي يوفال شتاينيتس 
الوقت ذاته بتخفيض نسبة هذا الدين ليصل إلى ستين بالمائة من ، حسب تقديره، واعداً في "الدول الغربية
  .الناتج المحلي

ويشار إلى أن صندوق النقد الدولي، دعا الحكومة اإلسرائيلية إلى العمل على تخفيض قيمة الدين 
  .الحكومي المترتب عليها، في غضون عشر سنوات

 28/1/2010قدس برس، 
  

  تخاذ خطوات عملية من أجل إنقاذ القدسطالب الدول العربية بايعكرمة صبري  .41
 الدول ، رئيس مركز الهيئة اإلسالمية العليا في القدس، الشيخ عكرمة صبري. طالب د:الضفة الغربية

العربية باتخاذ خطوات عملية من أجل إنقاذ القدس، وأكد على أن المؤسسات المقدسية ستقوم بإرسال 
عقدها في ليبيا؛ للمطالبة بخطوات عملية تجعل من القدس الهم رسالة إلى القمة العربية التي من المقرر 

 . لدى الدول العربية واإلسالمية، في ظل ما تتعرض له من تهويداألول
العديد من الخطوات العربية التي تؤدي إلى دعم القدس وسكانها " للسبيل"وأورد صبري في حديث خاص 

توأمة القدس مع العواصم العربية، وتخصيص ميزانية الفلسطينيين، وأشار إلى أن أول هذه الخطوات هو 
محددة للقدس من أجل دعم صمودها، أما أهم هذه الخطوات فهو الضغط السياسي واالقتصادي؛ ألجل 

 .على وقف خطواتها في القدس" إسرائيل"إجبار 
مدينتهم، وأشار صبري إلى بعض السياسات اإلسرائيلية المتبعة في القدس، ضد السكان الفلسطينيين و

 ألف مقدسي عن مدينتهم وجعلهم خارج السور، والحفريات أسفل المنازل 125والتي كان آخرها عزل 
والمقدسات تهدف إلى تهويد المدينة وجعل الغالبية اليهودية هي الموجودة فيها، باإلضافة إلى إنهاء 

 .ساتالوجود اإلسالمي والمسيحي في المدينة من خالل ترحيل السكان وهدم المقد
  29/1/2010السبيل، األردن، 
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  "إسرائيل" يرفضون يهودية 48فلسطينيو الـ  .42

 ".إسرائيل" اطمئنانهم لرفض الرئيس محمود عباس االعتراف بيهودية 48أبدى فلسطينيو :القدس المحتلة
 اطمئنانها إلى أن السلطة لن تتنازل 48وأكدت قيادات العمل السياسي الفلسطيني داخل أراضي الـ 

وللمبادرة األمريكية الجديدة لتحريك العملية السياسية باالعتراف بيهودية " إسرائيل"تجيب لمطلب وتس
 على هذا المطلب عباساألنباء التي تحدثت عن موافقة " الخليج"واستبعدت في تصريحات لـ ".إسرائيل"

  . المفاوضات كخطوة تمهيدية الستئناف67مقابل وقف االستيطان وقبول مبدأ االنسحاب إلى خطوط 
 الرئيس المصري حسني مبارك رفض طلب رئيس إنوقال رئيس لجنة المتابعة العليا محمد زيدان 

، "إسرائيل" مصر، اعتراف السلطة بيهودية إلىالوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو خالل زيارة األخير 
لقاهرة لن تقبل أن ا" تل أبيب"وأضاف زيدان انه حصل على تطمينات من السفير المصري في 

  . انه تلقى تأكيدات مماثلة من الرئاسة الفلسطينية أيضاإلىاإلسرائيلي أبدا، وأشار "بالمطلب
وقال رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة محمد بركة إن عباس ابلغه شخصياً قبل محادثات 

فلن يوافق " إسرائيل"مبدأ يهودية انه إذا توقف حل القضية الفلسطينية بأكملها على القبول ب" سأنابولي"
  .على ذلك

 الجناح الشمالي الشيخ رائد صالح أن قبول هذا األمر يشرع إغالق -وأكد رئيس الحركة اإلسالمية 
  .ملف عودة الالجئين وتهجير فلسطينيي الداخل

  29/1/2010الخليج، 
  

  الئحة اتهام جديدة بحق الشيخ رائد صالح االثنين القادم .43
تقديم الئحة اتهام جديدة بحق رئيس الحركة اإلسالمية في , رت النيابة العامة اإلسرائيليةقر :أم الفحم

وذلك يوم االثنين القادم على خلفية أحداث باب المغاربة ,  الشيخ رائد صالح1948األراضي المحتلة عام 
تهام جاءت بعد  وأشار محامي الشيخ رائد إلى أن الئحة اال.2007 فبراير/ التي وقعت مطلع شهر شباط

- 8-22على سقف آل الحلواني في حي وادي الجوز في القدس بتاريخ ، عشاء خيريمشاركة الشيخ في 
 بمنعه من دخول المسجد األقصى واالقتراب من 2007 سنةبعد أن صدر قرار احتاللي مطلع  ،2007

  . مترا150ًأسوار البلدة القديمة بالقدس على مسافة 
لية الئحة اتهام ضد الشيخ صالح بدعوى مخالفة أوامر صادرة عن المفتش العام وستقدم النيابة اإلسرائي

وتدعي النيابة أن الشيخ صالح شارك . للشرطة اإلسرائيلية، وكذلك بدعوى إفشال شرطي خالل عمله
  . آخرين بتجمع غير قانوني30في اليوم المذكور مع 

  29/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

  صحفياً إلعالن القدس عاصمة أبدية للثقافة العربيةقوات االحتالل تمنع مؤتمراً .44
في القدس أمس لمنع " الليجاسي" اقتحمت قوة كبيرة من شرطة ومخابرات االحتالل فندق :القدس المحتلة

المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن تعقده الهيئة الشعبية المقدسية إلعالن القدس عاصمة أبدية 
، والعمل على توأمة 2010العاصمة الثقافية لعام ) الدوحة(ها مع العاصمة القطرية للثقافة العربية، وتوأمت

القدس بشكل دائم مع العواصم العربية في السنوات الالحقة، إلى أن يتم تحرير القدس وسائر األراضي 
 .المحتلة

صية، بمنعهم وأدنت الهيئة الشعبية المقدسية تعدي رجال شرطة االحتالل على الحريات الفكرية والشخ
 .انعقاد المؤتمر الذي هو حق إنساني تضمنه كافة القوانين الدولية
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 29/1/2010السبيل، األردن، 
  

  وسيلة ضابط إسرائيلي جديد للتعرف إلى أهالي نابلس" التعرية" .45
وخلع المالبس عنوة، أسلوب اختاره ضابط المخابرات اإلسرائيلي الجديد في مدينة " التعرية": )معا(

  .للتعرف إلى الفلسطينيين الذين يسكنون في الجبل الشمالي شمال المدينةنابلس 
كانت الساعة الخامسة " وهو أب لخمسة أبناء ويقطن في الجبل الشمالي بنابلس ،وقال عاصم مسمار

والثلث من فجر أمس الخميس، عندما داهم جنود االحتالل محلي الخاص وهو مطعم يبيع الحلويات 
بعد فترة من منعي، قررت الخروج ألداء صالة "وأضاف ". الذهاب لصالة الفجرأيضاً، منعوني من 

 أشخاص 10 متراً فقط، أوقفنا جنود االحتالل وكنا 15الفجر وبعد خروجنا من المسجد وعلى بعد 
وطلبوا منا خلع مالبسنا بالكامل ولم يشفع لنا البرد القارص وال توسالت عدد من كبار السن الذين كانوا 

بعدما أرغمنا جنود االحتالل على خلع مالبسنا أجبروا كالً منا على التوجه لمقابلة ضابط "وقال ". معنا
  ".المخابرات اإلسرائيلي الذي يحمل حاسوباً ويجلس في أحد الجيبات العسكرية

  29/1/2010الخليج، 
  

   تعتقل ناشطاً فلسطينياً ينظم احتجاجات ضد الجدار في الضفة"إسرائيل" .46
 أمس فلسطينياً يلعب دوراً بارزاً في تنظيم التظاهرات ضد الجدار "إسرائيل" اعتقلت : رويترز– رام اهللا

الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قال ناشطون إنها عالمة على قلق الدولة العبرية من خطط 
يان أن قوات األمن  في ب"لجنة تنسيق الكفاح الشعبي"وأعلنت  .لتنظيم مزيد من االحتجاجات في الضفة

اإلسرائيلية اعتقلت رئيسها محمد الخطيب في مداهمة قبل فجر أمس، بعدما كثفت قوات االحتالل 
  .االعتقاالت الشهر الماضي في محاولة لوأد حملة االحتجاجات في المهد

  29/1/2010الحياة، 
  

 يل زراعية في الخلأراضي ويستهدف الصيادين ويصادر غزةاالحتالل يتوغل جنوب  .47
 بشكل محدود شرق خان يونس جنوب قطاع إسرائيلية توغلت عدة آليات عسكرية : سمر خالد-غزة 

غزة، وأكد شهود عيان أن ثالث دبابات ترافقها أربع جرافات، توغلت لمسافة محدودة انطالقاً من موقع 
 .بة السريج العسكري شرق بلدة القرارة، وشرعت بأعمال تجريف متجهة نحو ما يعرف ببوا"كوسوفيم"

 كما واصلت الزوارق الحربية اإلسرائيلية إرهابها بحق الصيادين الفلسطينيين، وأبلغ شهود عيان عن 
 . من ساحل البحر غرب مدينتي خان يونس ورفحإسرائيليةاقتراب قاربين مطاطيين يقالن قوات خاصة 

ائف باتجاه الصيادين، وأضاف الشهود أن القوات اإلسرائيلية أطلقت نيران رشاشاتها وبعض القذ
  .وأجبرتهم على الخروج من البحر

 ذلك اعتدى جنود االحتالل اإلسرائيلي، أمس على مزارعين وصحفيين خالل االحتفال بزراعة إلى
 .األشجار في قرية بورين جنوب نابلس، ضمن مشروع تخضير فلسطين

ضيهم في منطقة صافا شمال على صعيد متصل طردت قوات االحتالل المزارعين الذين يعملون في أرا
 أن: وبينوا المواطنون .محافظة الخليل دون رجعة، مخطرة أراضيهم بالمصادرة لصالح قوات االحتالل

 ساعة إلخالء أراضيهم ومنعهم من العودة إليها، مهددين بمحاكمة من 48 تمهل المزارعين اإلخطارات
 .يدخل ألراضيه بعد انتهاء المدة الممنوحة لهم

  29/1/2010ألردن، الرأي، ا
  
  



  

  

 
 

  

            23 ص                                     1684:         العدد       29/1/2010 جمعةال :التاريخ

  
  "نفحة"بحق أسرى سجن " إجراءات عقابية"االحتالل يفرض  .48

بحق " إجراءات عقابية"الصحراوي، التابع لالحتالل اإلسرائيلي، " نفحة" فرضت إدارة معتقل :رام اهللا
عدد كبير من األسرى الفلسطينيين، بدعوى رفض األسرى االمتثال لقرار تفتيشهم ووضع القيود في 

، في بيان صادر عنها يوم "حسام"وأفادت جمعية األسرى والمحررين  .م وفكها بعد انتهاء التفتيشأيديه
، بأن إدارة السجن أجرت تنقالت واسعة في صفوف األسرى، ما بين األقسام في السجن )28/1(الخميس 

  .وبئر السبع نفسه، ونقلت أيضاً مجموعة إلى سجني عسقالن
  28/1/2010 قدس برس،

  
  من المرضى والعالقين152تح معبر رفح بشكل استثنائي لعبور مصر تف .49

قال مصدر أمني مصري بمعبر رفح البري، إنه تم أمس فتح المعبر بشكل استثنائي :  مصر/العريش
 من 7 من المرضى والعالقين والحاالت اإلنسانية من الفلسطينيين، حيث وصل إلى مصر 152لعبور 

 من المرضى والعالقين والحاالت 145ي قطاع غزة، وغادر إلى القطاع الحاالت اإلنسانية والعالقين ف
 .اإلنسانية

 29/1/2010الشرق األوسط، 
  

  وفاة شاب فلسطيني داخل نفق عند الحدود المصرية الفلسطينية .50
، مصرعه وذلك جراء )28/1(من عمره، مساء يوم الخميس   لقي شاب فلسطيني في العشرينيات:رفح

  . الفلسطينية- التي تستخدم لتمرير السلع والبضائع، على الحدود المصرية انهيار أحد األنفاق
  28/1/2010 قدس برس،

  
  محطة توليد الكهرباء تعمل بشكل جزئي في الوقت الحالي: عبيد .51

أعلن نائب رئيس سلطة الطاقة المهندس كنعان عبيد، أمس أن محطة توليد الكهرباء  : آمنة غنام- غزة
، تعمل بشكل جزئي في الوقت الحالي، وذلك نتيجة تقليص سلطات االحتالل الوحيدة في قطاع غزة

 ألف لتر 400تم إدخال ما يقارب من ": فلسطين"وقال عبيد لـ .كميات الوقود الالزمة لتشغيل المحطة
، مشيراً إلى أن هذا يعني "في حين أن االحتالل لن يضخ صباح الجمعة أي محروقات أو سوالر للقطاع

 أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عبيدوبين .  ميجا فقط30ة واحدة من المحطة بقوة تشغيل وحد
  . فبراير/ شباط، مؤكداً أن األزمة الحالية قد تمتد حتى شهر%50المواطنين بمعدل 

  29/1/2010، صحيفة فلسطين
  

  تظاهرة في غزة تندد بتقليص خدمات األونروا .52
 بغزة وكالة األونروا من خطورة تقليص الخدمات  حذر معتصمون ومحتجون: سمر خالد-رفح 

األساسية لها والتعويض عنها في زيادة البرامج الطارئة، عادين ذلك نسفاً لمهمات الوكالة التي أنشأت 
 .من أجلها في إغاثة الالجئين وتوفير الخدمات األساسية من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى لهم

ت الوكالة لتطوير برامجها بما يتالءم مع حاجات الالجئين الفلسطينيين ودعوا إلى الضغط على إدارا
 .وصوالً إلى المشاركة في القرار

اإلطار العمالي للجبهة الديمقراطية -جاء ذلك خالل اعتصام جماهيري نظمته كتلة الوحدة العمالية 
ص التزامات األسرة  أمام وكالة األونروا بمحافظة رفح، لالحتجاج على تقليأمس -لتحرير فلسطين

 .الدولية تجاه الالجئين الفلسطينيين
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ورفض المعتصمون في مذكرة رفعوها إلى المفوض العام لوكالة الغوث الدولية التقليص التدريجي 
اللتزامات األسرة الدولية نحو الالجئين الفلسطينيين واالنسحاب من هذه المسؤولية وإلقاء أعبائها على 

 .الوكالة الدوليةالدول العربية لتعريب 
  29/1/2010الرأي، األردن، 

  
   مليون دوالر لصالح الفلسطينيين50صندوق أسهم بقيمة  .53

 مليون دوالر، أمس، للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم 50تأسس صندوق لألسهم بقيمة : )أ.ب.د(
ن الصندوق جاء اإلعالن ع .في األراضي الفلسطينية خالل اجتماع منتدى دافوس االقتصادي العالمي

الذي يعد األول من نوعه من صندوق االستثمار الفلسطيني العام وشركة أبراج كابيتال المتخصصة في 
ووفقاً لإلعالن، تشكل الشركات الصغيرة . استثمارات الملكية الخاصة في منطقة الشرق األوسط

جم التوظيف من ح% 84من الشركات في األراضي الفلسطينية و% 95أكثر من "والمتوسطة الحجم 
 مليون دوالر في البداية بينما 15وتلقى الصندوق  ".من الناتج المحلي اإلجمالي% 55بالقطاع الخاص و

  .هو يستهدف جمع بقية األموال على مدار العام من مستثمرين آخرين
  29/1/2010الخليج، 

  
 بن جدوواكبوتشي  لمطران ل" الدوليةسالم القدس"جائزة و ...القدس عاصمة أبدية للثقافة العربية .54

 في لبنان الزميل غسان بن جدو جائزة اإلبداع "الجزيرة"نال مدير مكتب : ماهر منصور -دمشق 
 الزميلة مريم البسام على جائزة قانا اللبناني" الجديد"المهني، كما حصلت مديرة األخبار في تلفزيون 

لتي شملت، إضافة إلى بن جدو  ا"سالم القدس الدولية"وذلك ضمن قائمة جوائز مؤسسة . لإلعالم
والبسام، كالً من مطران القدس في المنفى هالريون كبوتشي الذي قّدمت له جائزة الحرية والسالم، 
والمخرج الكندي الراحل بيار فاالردو الذي نال جائزة الفنون، والشاعر المقدسي نجوان درويش الذي 

فيق سبيعي الذي منح درع المؤسسة بعد اختياره باإلضافة إلى الفنان ر ...نال جائزة األدب المقاوم
 . كضـيف شرف لحفل لهذا العام

 قد تبنت حملة الفنان عباس النوري الداعية إلعالن القدس عاصمة أبدية "سالم القدس الدولية"وكانت 
للثقافة العربية، معتبرة أن جوائزها هي جزء عملي من تلك الحملة، وذلك حسب بيانها الصحافي الذي 

 . ّزع في الحفل الذي أقيم في دمشقو
 29/1/2010السفير، 

  
   ارتكبت مجزرة ثقافية بعد نكبة فلسطين"إسرائيل" .55

تعرضت لها المكتبة الفلسطينية عقب " مجزرة"كشف باحث إسرائيلي عن : وديع عواودة -القدس المحتلة 
قى من سكانها العرب ثقافيا  من قبل الصهيونية ضمن برنامجها لتهويد البالد، وتدجين من تب1948نكبة 

  .وسياسيا بقطع صالتهم عن أمتهم وحضارتهم
 فبراير المقبل بجامعة بئر السبع إن /وقال الباحث غيش عميت في أطروحة دكتوراه سيقدمها في شباط

 قامت بتجميع عشرات آالف الكتب العربية من القدس ويافا وحيفا وصفد وطبريا وبقية المدن "إسرائيل"
  .األمنية" خطورتها"ة، فوزعت نصفها غنائم وأتلفت نصفها اآلخر لـالفلسطيني

وأبلغ عميت الجزيرة نت استنادا لألرشيف الصهيوني أن جنودا إسرائيليين نهبوا الكتب من منازل 
الفلسطينيين فور تهجيرهم خالل النكبة، وسلموها لسلطات الدولة التي أقامت مكتبة لحفظها أقيمت في يافا 

  .بناء مخازن تابعة لها بمدن أخرىإضافة إلى 
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 ألف 27 على تدمير 1958 أقدمت عام "إسرائيل"وكشف الباحث اإلسرائيلي استنادا لوثيقة زودنا به أن 
باعت "وأضاف أن الدولة  .على الدولة" خطيرة"كتاب عربي مسروق بدعوى أنها عديمة الفائدة وكونها 

مجزرة ثقافية نفذت بطريقة أسوأ "معتبرا أنها "  ورقالكتب وهي كتب تربوية تعليمية بمعظمها لمصنع
  ".من ممارسات االستعمار األوروبي الذي حافظ على مسروقاته الثقافية في مكتبات ومتاحف

كما تعرضت الكتب الباقية لإلهمال والسرقة والفوضى العارمة خالل نقلها من مخزن آلخر، بينما تم بيع 
بأسعار بخسة للمدارس العربية، أما البقية فحولت "  خطيرةغير"كتب أخرى تحمل مضامين محايدة 

  .لمكتبة الجامعة العبرية في القدس
ويقدر عدد  .ويقدر عميت عدد الكتب التي نهبتها السلطات اإلسرائيلية خالل النكبة بخمسين ألف كتاب

ة بستة آالف، لكن الكتب الفلسطينية المعروضة بقاعات القراءة داخل المكتبة الوطنية بالجامعة العبري
وأضاف ". مال متروك"هناك آالفا كثيرة أخرى بالعربية واإلنجليزية والفرنسية التي لم تسجل مثل 

  ".بمعظمها ما زالت هذه الكتب محفوظة بمخازن المكتبة الوطنية العبرية ويمنع الزوار من دخولها"
 28/1/2010نت، .الجزيرة

  
  "ائيلإسر"فتور في عالقات السالم مع : األردن .56

، "إسـرائيل "قال رئيس الوزراء األردني سمير الرفاعي، أمس، إن عالقات السالم بين بالده و            ): أ.ب.د(
وألمح .الفلسطينية"  اإلسرائيلية"تشهد فتوراً باستمرار، بسبب العوائق التي تعترض استئناف المفاوضات          

دافوس االقتصادي الـدولي    ، على هامش حضوره منتدى      ""إسرائيل"صوت  "الرفاعي، في حديث لمراسل     
في سويسرا، بأن األردن يسعى جاهداً إلعادة إطالق هذه المفاوضات، واستبعد طـرح مـسألة الـسماح                 
لطائرات االحتالل باجتياز أجواء المملكة في طريقها لمهاجمة إيران على اعتبـار أن األردن يعـارض                

  . تفاوض لتسوية الملف النووي اإليرانيتماماً أي هجوم من هذا القبيل، ويرى ضرورة االحتكام إلى ال
29/1/2010الخليج،   

  
   أهمية وضع السالح خارج المخيمات تحت سيطرة الدولة اللبنانية علىكديؤ الحريري .57

التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري خالل زيارته إلى مصر بلقاء الرئيس حسني مبـارك                
أهميـة  "القاطع للتهديدات اإلسرائيلية بحقه، وأكد الحريري على        الذي أكد وقوفه إلى جانب لبنان ورفضه        

إننا نتعامل مع هـذه التهديـدات       "وأكد الحريري   ". التضامن العربي مع لبنان في مواجهة هذه التهديدات       
أن حماية أي موقع في لبنان هو من مسؤولية الحكومة، ونحن نعتبر أن التهديـدات               "، مؤكداً   "بشكل جدي 
أي أمـر  "وأكد الحريري دعمه    ". هي تهديدات للحكومة اللبنانية قبل أن تطال أي شخص آخر         اإلسرائيلية  

  ".من شأنه أن يساعد على تحقيق الثوابت العربية في عملية السالم
الحوار الوطني أقّر بكل صراحة أن الدولة       "وعن السالح الفلسطيني خارج المخيمات، ذكّر الحريري بأن         

لقد صدر كالم من بعض األشـخاص، ولكـن         "، وقال   "سالح خارج المخيمات  يجب أن تضع يدها على ال     
لقد اتخذنا قرارا في لبنان بأننا ال نريـد أن          . الحكومة اللبنانية أكدت أنها ستنفذ هذا األمر بهدوء وإيجابية        

ة نتحدى أحداً، ولكن سيادة لبنان هي من مسؤولية الحكومة اللبنانية وكل من يحاول ان يتعدى على سـياد           
  ". لبنان سيكون له مشكل مع الحكومة اللبنانية، ونقطة على السطر

29/1/2010المستقبل،   
  

  تفكّر في اجتياح البقاع اللبناني" إسرائيل: ""جيروزاليم بوست" .58
 ناإلسـرائيليي التصريحات العدائية للمسؤولين    " أمس، أن    "جيروزاليم بوست "ذكرت صحيفة   : يحيى دبوق 

ورأت الـصحيفة أن     ."ير معهودة، واألرجح أنها تهـدف إلـى ردع دمـشق          تجاه سوريا، هي رسائل غ    
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تحذيرات المسؤولين اإلسرائيليين، ومن بينهم أخيراً باراك، ونائب وزير الخارجية داني أيـالون، تـشير              
  .إلى وجود متغيرات مرتبطة بسوريا، في ما يتعلق بالتهديد من الساحة اللبنانية

 أرض،  -،  M -600 نشر في األسابيع األخيرة صواريخ من طـراز          حزب اهللا "وبحسب الصحيفة، فإن    
وهي صواريخ متطورة سورية الصنع، على األراضي اللبنانية، أي نسخة عن الصاروخ اإليراني فـاتح               

وقالت الصحيفة إن  ." كيلوغرام500 كليومتراً، ويحمل رأساً حربياً زنته    259، الذي يصل مداه إلى      110
بما أن هذه الـصواريخ     "، و "إسرائيل" من خالل هذه الصواريخ على إصابة وسط         حزب اهللا أصبح قادراً   

دقيقة، فإن تجدد المواجهة مع الحزب، يعني وجود قدرة لديه على استهداف منشآت عـسكرية ومنـاطق                 
الدعم السوري المتزايد لحزب اهللا يعكس تحوالً استراتيجياً واضحاً مـن   "، مشيرة إلى أن     "مكتظة بالسكان 

، إال أن السوريين لم يتخطوا بعد نقطة الالعودة، وسيتخطونها إذا نقلوا إلى حزب اهللا منظومـات                 دمشق
  ."SA -2متطورة مضادة للطائرات من نوع 

حدود لبنان الشرقية مع سوريا هي المنفذ الرئيسي إلمداد حزب اهللا باألسلحة، وقـد              "وقالت الصحيفة إن    
هر الليطاني، وفي سهل البقاع في المناطق القريبة من الحدود مع           ركز حزب اهللا بنيته التسليحية شمالي ن      

المواجهة المستقبلية مع حزب اهللا، بناء على ذلك، تعني أن علـى إسـرائيل أن               "، مشيرة إلى أن     "سوريا
تجتاح براً سهل البقاع، ما يعني إمكان أن يتدخل السوريون إلمـداد حـزب اهللا باألسـلحة، أي إمكـان                    

  ."يل لهماستهداف إسرائ
29/1/2010األخبار،   

  
  إنشاءات رفح ستستمر ولن يوقفنا أحد: مصر .59

كل ما طالبت به حماس أثناء "، أن "الحياة"أكد مصدر مصري موثوق به لـ:  جيهان الحسيني-القاهرة 
وأكد . غير المصالحة" الحوارات تم األخذ به في إعداد الورقة، لكن يبدو أن حماس لها مشروع آخر

... أن يأتوا إلى االجتماع للتوقيع) حماس(مصر حريصة على إنجاز المصالحة، لكن عليهم  "المصدر أن
نحن قمنا بنقل نقاط التوافق التي أجمعت عليها القوى الفلسطينية، والورقة مقترح وسط يأخذ في االعتبار 

التين، أن مصر أبلغت حماس منذ بداية بناء اإلنشاءات على حدودها رس"وكشف أن ". مواقف كل طرف
وشدد ". هذه اإلنشاءات والتجهيزات سنستمر في بنائها ولن يوقفنا أحد، وأن مصر لن تسمح بتجويع غزة

أن ما تبنيه مصر ليس جداراً، بل إنشاءات هندسية بدأت فيها عندما أصبح اإلرهاب يأتي إلى "على 
  ".وجه ضد بالدنانحن لن نقبل ذلك، ويجب أن نتصدى ألي إرهاب م... مصر من خالل األنفاق

  29/1/2010الحياة، 
  

  للبنان" إسرائيل"نتعامل بجدية مع تهديدات : الجامعة العربية .60
أكدت جامعة الدول العربية في بيان لها أمس، تضامنها الكامل مع لبنان في وجه التهديدات : القاهرة

 بعض األراضي اإلسرائيلية بالهجوم عليه، وإعادة احتالل أجزاء سبق أن خرجت منها، خاصة أن
  .اللبنانية ال تزال تحت االحتالل، مطالبة األطراف الدولية المعنية سرعة التحرك

هذه التهديدات ستؤخذ "وقال رئيس مكتب األمين العام لجامعة الدول العربية السفير هشام يوسف، إن 
الدولي لعدم على محمل الجد، وسيتم إجراء االتصاالت الالزمة مع األطراف الفاعلة على المستوى 

، مطالباً األمم المتحدة "السكوت على مثل هذه التهديدات والتصريحات اإلسرائيلية الخطيرة والمستفزة
". بسرعة اإلعالن عن الرفض الصريح لهذه التهديدات ومطالبة إسرائيل بالرجوع عنها"وأمينها العام 

ستكون له عواقب "انون الدولي من الق" إسرائيل"وحذر يوسف من أن استمرار الحصانة الممنوحة لـ
ينتظر من اإلدارة األمريكية التي "، وقال إن الجانب العربي "وخيمة على األمن واالستقرار في المنطقة

واعتبر ". وعدت بالعمل على جلب السالم للشرق األوسط أن تأخذ موقفا واضحا في رفض هذه التهديدات
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 برسالة سلبية إلى الشعوب العربية التي فقدت الثقة في يبعث"أن الصمت الدولي على مثل هذه التهديدات 
  ".نوايا إسرائيل، ورغبة المجتمع الدولي في كبح جماحها

  29/1/2010الخليج، 
  

  باالنسحاب من األراضي العربية المحتلة" إسرائيل"تركيا تطالب  .61
ي العربية المحتلة جددت تركيا مطالبتها بضرورة االنسحاب اإلسرائيلي من جميع األراض:  صفا-أنقرة 

وأكد مندوب تركيا لدى األمم . ، ووقف االستيطان فيها1967إلى خطوط الرابع من حزيران عام 
المتحدة ارتغول اباكان، أمام اجتماع لمجلس األمن الدولي حول الشرق األوسط، أمس، ضرورة إزالة 

من مواصلة سياستها التعسفية " لإسرائي"جميع العقبات أمام تحقيق التسوية الشاملة في المنطقة، محذرا 
انه يجب على إسرائيل أن توقف عمليات التهجير القسري : "وقال اباكان. ضد الشعب الفلسطيني

، مشيراً إلى أن المستوطنات اإلسرائيلية غير شرعية وفق القوانين "للفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة
نيين في القدس المحتلة وأجبرت العائالت الفلسطينية إسرائيل دمرت منازل الفلسطي"وأضاف أن . الدولية

، موضحاً أن عدد الفلسطينيين الذين سحبت منهم تراخيص اإلقامة "على الخروج منها وألغت إقامتهم فيها
 مرة عن متوسط عمليات سحبها تراخيص الفلسطينيين خالل العقود 21 يزيد 2008في القدس عام 
  .األربعة الماضية

ال يزال : "إلى األوضاع في غزة بعد مضي نحو عام على العدوان اإلسرائيلي عليها، وقالوأشار اباكان 
قرابة مليون ونصف المليون فلسطيني يعانون من المجاعة ونقص الطاقة الكهربائية والمياه الصالحة 

. صار، مؤكداً ضرورة إنهاء الح"للشرب والمعاناة الصحية والبطالة والفقر بسبب الحصار اإلسرائيلي
 ألف فلسطيني من أهالي غزة يعيشون في الخيام، مشدداً على ضرورة 20ولفت اباكان إلى أن أكثر من 

 وبدء عمليات إعادة بناء 1860اإلسراع في إنهاء هذه المعاناة وتطبيق قرار مجلس األمن الدولي رقم 
  .غزة وعودة أهلها إلى الحياة الطبيعية اليومية

  29/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

 لجنة عربية توصي بتدريس جغرافية فلسطين وتاريخها .62
أوصت اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان باعتماد تدريس مادة تاريخ وجغرافية :  أحمد علي-القاهرة 

فلسطين في جميع مدارس الدول العربية، من أجل مواصلة تعريف أجيال األمة بفلسطين أرضاً وشعباً 
لة دون استمرار تشويه الحقائق التاريخية المتعلقة بعروبة القدس، ومطالبة وحقوقاً ومقدسات، للحيلو

الدول العربية بعدم االعتراف باإلجراءات والممارسات العدوانية التي يقوم بها االحتالل بحق القدس 
  .وسكانها العرب

  29/1/2010العرب، قطر، 
  

  "لإسرائي"الرئيس اليمني يرى الدولة الفلسطينية ضماناً ألمن  .63
" فتح"قال الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح أمس خالل لقائه عضو اللجنة المركزية لحركة : آي.بي.يو

وذكرت مصادر رسمية . لن يتم إال من خالل إقامة دولة فلسطينية" إسرائيل"عباس زكي، إن ضمان أمن 
 اليمن الداعمة للقضية التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية ومواقف"يمنية أن صالح وزكي بحثا 

  ".الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة
  29/1/2010الخليج، 
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  تشاؤم مغربي حيال قيام دولة فلسطينية .64
أوضح رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي، أمس، أثناء زيارة رسمية لبولندا، أثناء مؤتمر : ب.ف.أ

، "نحن ال نرى أية بارقة أمل بالنسبة لدولة فلسطينية اليوم"توسك صحافي مع نظيره البولندي دونالد 
اليوم "وتابع ". بالطبع العرب يقبلون بوجود إسرائيل بشكل نهائي لكن بشرط قيام دولة فلسطينية"اضاف 

إنه ينبغي إدراج هذه القضية في "، وقال "ال توجد إال إسرائيل وشعب فلسطيني مضطهد يعاني القمع
  ".آذار في غرناطة/ القمة المقبلة بين المغرب واالتحاد األوروبي في مارسجدول أعمال 

  29/1/2010الخليج، 
  

  ويتعاطف مع الفلسطينيين" إسرائيل"أوباما ال يحيد عن دعم  .65
لكـن  " إسـرائيل "قال الرئيس األمريكي باراك أوباما، أمس، إنه لن يحيد أبداً عن دعم أمـن               ): رويترز(

نحن نعمل على   "وقال في اجتماع حاشد في تامبا       .  أيضاً لمحنة الشعب الفلسطيني    واشنطن ينبغي أن تنتبه   
  ". محاولة تعزيز قدرة الطرفين على الجلوس معاً إلى الطاولة

29/1/2010الخليج،   
  

  لتخفيف حصار غزة" إسرائيل" عضواً في الكونغرس يطالبون أوباما بالضغط على 54 .66
 عضواً في الكونغرس األميركي وقعوا علـى        54ائيلية أمس أن    اإلسر" هآرتس"أفادت صحيفة   : الناصرة

لتخفف من الحصار الـذي     " إسرائيل"رسالة إلى الرئيس باراك أوباما يطالبونه فيها بممارسة ضغط على           
  . 2006تفرضه على قطاع غزة منذ صيف عام 

رموت وكيث أليسون   وجاء في الرسالة التي بادر إليها عضوان من الحزب الديموقراطي الحاكم جيم مكد            
يتفهمون شرعية المخاوف اإلسرائيلية من مواصلة منظمات إرهابية مثل حماس اإلرهـاب            "أن الموقعين   

، لكن يجب مواجهة هذه المخاوف من دون فرض عقاب جماعي على جميع             "ضد المواطنين اإلسرائيليين  
 للحصار علـى القطـاع،      بممارسة ضغط على إسرائيل لتخفيف فوري     "وطالبت الرسالة    .سكان القطاع 

، مشيرة إلى أن الحصار يعرقـل جهـود منظمـات           "كجزء من جهودك لدفع السالم في الشرق األوسط       
اإلغاثة اإلنسانية للقيام بعملها، كما دعوا الرئيس إلى العمل على تمكين طلبة جـامعيين والعـاملين فـي               

لية وصحية مختلفة مـن الـدخول       منظمات اإلغاثة وممثلي وسائل اإلعالم وأشخاص يعانون مشاكل عائ        
  .والخروج من القطاع وإليه، والسماح بإدخال مواد بناء إلعادة إعمار القطاع بعد الحرب اإلسرائيلية

وانضمت إلى الموقعين على الرسالة منظمات يسارية أميركية فيما أعـرب اللـوبي المؤيـد إلسـرائيل                 
يلية في واشنطن على الرسـالة بتأكيـد موقـف          وعقبت السفارة اإلسرائ  .  عن دعمه الرسالة   "جييستريت"

 بشروط الرباعية الدولية    "حماس"إسرائيل القاضي بأنها لن تفتح المعابر الحدودية طالما لم تعترف حركة            
إسرائيل تبذل كل جهد لضمان وصول المـساعدات        "، مضيفة أن    "إسرائيل"ولم تتوقف عن قصف جنوب      

  ."اإلنسانية إلى سكان القطاع
29/1/2010الحياة،   

  
 توقع اتفاقيات منح لتنفيذ مشاريع في قطاع غزة" الوكالة األميركية للتنمية" .67

أنها وقعت مؤخراً اتفاقيات مع سبع منظمـات        ) USAID( قالت الوكالة األميركية للتنمية الدولية       :القدس
ي قطاع غزة،    مليون دوالر ف   41ر7غير حكومية دولية معروفة لتنفيذ تسعة مشاريع بقيمة إجمالية بلغت           

خطوة هامة باتجاه توسيع نطاق مساعداتها في قطاع غزة لتشمل مدى أرحب من مـشاريع               "معتبرة ذلك   
هذه المشاريع تمثل توسعاً في مساعدات الوكالـة األميركيـة للتنميـة       "ن  أوأشارت الوكالة إلى     ".التعافي
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ين في قطاع غزة فـي إعـادة بنـاء          الدولية من توزيع المساعدات اإلنسانية لتشمل تقديم العون للمواطن        
  ".حياتهم

29/1/2010األيام، فلسطين،   
  

  "إسرائيل"ندوة في مجلس العموم البريطاني تتعرض لهجوم ومحاوالت تشويش من مؤيدي  .68
شهدت إحدى قاعات مجلس العموم البريطاني مـساء األربعـاء مـشادات كالميـة     :  هيام حسان  -لندن  

ـ وتشويشاً بادر إليه أفراد مؤيدون     خالل ندوة خاصة لمناصرة الفلسطينيين من تنظيم حملـة         " إسرائيل" ل
تضامن فلسطين االسكتلندية وشبكة يهود ضد الصهيونية الدولية، ما اضطر رجال األمـن إلـى إجـالء                 

  .بعض المتسببين في التوتر الذي ساد القاعة لوقت غير قصير
29/1/2010القدس العربي،   

  
  وإطالق بني عودة" إنفاذ أحكام القضاء"س وفياض بـتطالب عبا" أصدقاء اإلنسان" .69

طالبت منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية، ومقّرها فيينا، اليوم الخميس، محمود عباس، رئيس السلطة             : فيينا
الفلسطينية، وسالم فياض، رئيس الحكومة في الضفة الغربية، بالتدخّل شخصياً، والعمل علـى إطـالق               

ؤيد بني عودة، المعتقل لدى األجهزة األمنية التابعة للسلطة في مدينة نـابلس             سراح المواطن الفلسطيني م   
، إّن  "قدس برس "وقالت المنظمة الحقوقية في بيان صادر عنها بهذا الشأن تلقته            .2007يوليو  / منذ تموز 

فاً على   في السجون الفلسطينية، قد أعيد اعتقاله تعسّ       االعتقالبني عودة؛ الذي أمضى ثالثين شهراً رهن        "
  .، على حد تأكيدها"بوابة السجن وبدون مسوغ قانوني

28/1/2010قدس برس،   
  

   كارثة طبيعية3800 ألف قتيل في العقد الماضي بـ 780 .70
التابعة لألمم المتحدة، أمس، أن أكثر " االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث"أعلنت وكالة : )آي.بي.يو(

 ألف شخص وأحدثت أضراراً تقدر 780د الماضي، أودت بحياة  كارثة حصلت على مدى العق3800من 
  . مليار دوالر، الفتة إلى أن الزالزل كانت الكوارث الطبيعية األكثر فتكاً في تلك الفترة960ـ ب

من الوفيات التي تسببت بها الكوارث الطبيعية على مدى العقد الماضي نتجت % 60وذكرت الوكالة أن 
من قتلى الكوارث الطبيعية خالل العقد الفائت كانوا في آسيا، % 85وكالة أن وذكرت ال .عن الزالزل

 226 وأودت بحياة 2004والكارثة األسوأ كانت كارثة تسونامي التي ضربت المحيط الهندي في العام 
  .ألف شخص

  29/1/2010الخليج، 
  

  ..ما بعد التوقيع .71
 نبيل عمرو

عاجال أم آجال إلى توقيع الورقة المصرية، وإذا كان خالد الجهود العربية، المواظبة والمكثفة، ستفضي 
مشعل راغبا في حوار ثنائي مع عباس، كمقدمة ضرورية لتوقيع الورقة المصرية كما يرى، فإن 
باإلمكان تحقيق هذه الرغبة، بصورة أو بأخرى، كي نصل إلى مسك الختام في هذه المرحلة على األقل، 

نوي عن أن القطيعة قد انتهت، والعداء قد وجد سبيال لالنتهاء، ولو بعد وهو التوقيع، أي اإلعالن المع
 .حين
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وإذا ما نظرنا إلى مسألة التوقيع كنهاية لمرحلة شاقة، وبداية لمرحلة غامضة، فيتعين علينا أن ندرس، 
 بقدر معقول من الموضوعية، أمرا تحاشيناه منذ زمن نظرا لصعوبته، إال أنه سيظهر جليا وبقوة بعد

 .التوقيع، وأعني به الشأن السياسي
 والمتوغلة في عملية سالم ناجحة أم فاشلة، "إسرائيل"ـإن جذر الخالف بين منظمة التحرير، المعترفة ب

هل تحترم حماس التزامات : وبين حماس، هو الموقف والنهج السياسي والتفاوضي، وعنوان الخالف هو
 المنظمة أم تلتزم بها؟
والضغوط والمناورات وصلت حماس إلى القبول بكلمة احترام، وهي كلمة وإن وبفعل كل التدخالت 

وهنا يكمن بيت .  تبدو أقل إقناعا من التزام- بالنسبة للعالم -كانت، في حال حسن النوايا، تكفي فإنها 
وحتى حين اجتمع الطرفان في رحاب خادم الحرمين الشريفين بمكة، ظلت هذه . القصيد في ما مضى

 غامضة، مما ولد مع االتفاق ثغرة دخلت من خاللها قوى كثيرة، اعتبرت اتفاق مكة ناقصا من المسألة
حيث الصيغة السياسية، مع أنه كامل من حيث الشراكة الحكومية، وشروطها، وحصصها، وما إلى ذلك 

 .من أمور أخرى
ى، فإن عدم تحديد نقطة وإذا كان انهيار اتفاق مكة لم يكن بسبب الثغرة السياسية، وإنما ألسباب أخر

اتفاق حاسمة بهذا الشأن سيمنح كل طرف باباً للتنصل والتراجع في الوقت المناسب له، بحجة أن 
األساس السياسي غير واضح وحاسم، ويحتمل تفسيرا من كل طرف، وهذا ما يضع االتفاق كله في مهب 

 .الريح
آلن، إلى تظهير مواقف أكثر وضوحا إن الجانبين، فتح وحماس، مضطران، ويستحسن أن يكون ذلك ا

وتحديدا إزاء المبادرات الدولية التي تتصدى لمسألة االستعصاء التفاوضي، وتطرح مشاريع حلول تبدو 
 .إشكالية حتى اآلن على األقل

وإذا وجدنا تفسيرا لمشروعية االختالف السياسي في المجتمع الواحد، خصوصا الفلسطيني، فإن استمرار 
 لن يلقى تفهما كافيا من قبل العالم، أو المعسكر الداعم، والمتبني للمعادلة الفلسطينية هذا االختالف

 .الملتزمة بعملية السالم
فحماس ال تملك أن تكون سلطة ومعارضة في ذات الوقت، تختار المرشح لها فتقبله كسلطة منتخبة، 

 !وتستبعد المتعب لها كمعارضة وطنية
عد مطروحة أمام الشعب الفلسطيني، وحتى الدول العربية، ألمكن إيجاد ولو كانت قضية حماس بهذا الب
، وحتى "إسرائيل"أما حين يكون األمر متعلقا بالواليات المتحدة وأوروبا و. تفسير أو تبرير لهذه اإلشكالية

روسيا، واألمم المتحدة، فسيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، تسويق تفسير مقنع لهذه 
ية؛ ذلك أن األمر ليس مجرد نقاط سياسية يختلف عليها أو يتفق، وإنما مليارات من مختلف اإلشكال

 .العمالت تجمع وتنفق
ودون وجود مجرى سياسي مقنع، يحمل أو يبرر هذه األموال، فإن كل دوالر يتم توفيره سوف ينظر 

 .إليه على أنه في غير محله ومن قبيل التبديد
حق ألحد تجاوز هذه المسألة ما دامت اإلمكانات المتوفرة لدى الشعب وفي السياسة الواقعية ال ي

 .الفلسطيني لم تصل إلى حدود االكتفاء الذاتي واالستغناء عن الدعم الدولي
لقد تسربت أخبار غير مؤكدة عن تقليل حجم الدعم األوروبي للسلطة الفلسطينية، وقبل التأكد من صحة 

 الليل قلقا على وضعهم االقتصادي، فليس كل فلسطيني قائدا لفصيل، أو هذه األخبار لم ينَم الفلسطينيون
قائدا في فصيل، حتى ال يهتم براتب آخر الشهر، أو يتجاهل الحاجة إلى مشاريع، ولو متواضعة، تخفف 

 .عبء الحياة القاسية عن مدينته أو قريته
 نصل إلى صيغة يرضى عنها إذن يجب أن ال يتردد طرفا االختالف في اقتحام الشأن السياسي، كي

 .ما دمنا بحاجة ماسة إلى الدعم الدولي، ليس على صعيد المال فقط، وإنما السياسة كذلك. العالم
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وهنا ال بد من التذكير بأن الدعم الدولي للفلسطينيين ال يقدم كعمل خيري أو كتعويض عن مأساة، وإنما 
يظل الفلسطينيون في وضع ينسجم مع معادلة تمويل مدروس في سياق سياسي محدد، فالعالم يريد أن 

األمن واالستقرار في المنطقة، وهذا العالم ال يرى سبيال إلى ذلك سوى ببقاء الفلسطينيين داخل عملية 
 .السالم، حتى لو كانت متعثرة بمساراتها وآلياتها

في أي اتجاه آخر يقررون فالعالم يرى أن المتعثر اليوم يسلك غدا، أو ربما بعد غد، أما دعم الفلسطينيين 
 .فهذا أمر غير منطقي وغير واقعي، بل هو المستحيل بعينه

  29/1/2010الشرق األوسط، 
  

  ميتشل ومبادرات ملء الفراغ .72
  محمد السعيد ادريس

ربما، من دون أن يقصد إذا افترضنا حسن النوايا، كشف المبعوث األمريكي للشرق األوسط جورج 
 اإلسرائيلية - األمريكي الجديد الستئناف المفاوضات الفلسطينية ميتشل مدى زيف مضمون التحرك

المجمدة منذ أكثر من عام، عندما صرح بأن هذا التحرك يأتي بدافع من محاصرة جهود أطراف دولية 
الموجود اآلن في عملية السالم بسبب توقفها من ناحية وبسبب عجز اإلدارة " ملء الفراغ"ـأخرى ل

  .أفكار جديدة مغرية للطرفيناألمريكية عن تقديم 
ميتشل نوه في هذا الخصوص بتحركات روسية وأخرى أوروبية، وأن الجهود التي تبذل لعقد مؤتمر 
دولي للسالم في باريس أو موسكو بدأت تتصاعد، وهذا من شأنه أن يفقد واشنطن دورها الريادي، ومن 

  .دارة عملية السالم تلكثم عليها أن تنشط مجدداً للحفاظ على دورها المسيطر على إ
إذا أخذنا هذا الدافع الذاتي األمريكي في االعتبار، وإذا وضعنا تقييم الرئيس األمريكي باراك أوباما لما 

الذي أدارت به واشنطن عملية السالم في الشرق األوسط على مدى عام " سقف التوقعات المرتفع"أسماه 
اده أن جولة ميتشل هذه المرة، وكل ما يحيط بها من كامل من إدارته لتوصلنا إلى استنتاج دقيق مف

ضجيج في بعض العواصم العربية، ليست أكثر من دبلوماسية عالقات عامة تريد بها واشنطن وتلك 
العواصم العربية أن تقول إنها ما زالت صاحبة الريادة، وانها ال تقبل أي منافسة لدورها، ال لشيء إال 

مضمون وهذه الريادة المزيفة تخدم المصالح المباشرة لواشنطن والعواصم ألن هذا الدور المفرغ من أي 
  .العربية الحليفة، وأن الشعب الفلسطيني عليه وحده أن يدفع ثمن هذا الحرص على هذه الريادة

، وبالذات منذ توقيع اتفاق أوسلو "عملية السالم"ـدليلنا على ذلك ما أكده اإلسرائيليون من أن ما يسمى ب
بينما مكنت اإلسرائيليين من التوسع االستيطاني والتمدد " وهم السالم" لم تحقق للعرب غير 1993عام ،

ودليلنا أيضاً ما جاء على لسان الوزير . من أي مضمون" عملية السالم"ـوالتهويد، وإفراغ ما يسمى ب
ال تعتبر السالم مع "، ويقصد الكيان الصهيوني "بالده"اإلسرائيلي يوسي بيليد الذي أعلن منذ أيام أن 

ضمان وجود إسرائيل دولة لليهود "هو " إسرائيل"ـوأن الهدف األول ل" جيرانها هدفاً تسعى إلى تحقيقه
" عملية السالم"ـما يعني ويؤكد أن التعاطي اإلسرائيلي والتفاعالت اإلسرائيلية مع ما يسمى ب". إلى األبد
ع العرب لكسب الوقت لتحقيق الحلم الصهيوني وهو إقامة م" متاجرة في الوهم"أو " تجارة بالوهم"ليس إال 

  ".كل أرض إسرائيل التاريخية"ـالدولة اليهودية على ما يسمونه ب
وتحقق شروط األمن الذي تريد، " إسرائيل"هذا يعني أن الدولة المقترحة تؤسس على الحدود التي تريدها 
ؤها، وجعل القدس الموسعة، وجعل الحدود بما فيها جعل كل المستوطنات التي بنيت والتي يجري بنا

  .شرعية" إسرائيلية"الشرقية مع األردن، أراضي 
وترى واشنطن أنه من خالل طرح هذا االقتراح سيتم إرضاء الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني، ويتم 

ية فشرط الوقف الكامل للنشاط االستيطاني الذي تطرحه السلطة الفلسطين. فوراً استئناف المفاوضات
سيختفي نهائياً، ألن االستيطان سيكون في هذه الحالة مشروعاً، وسترى السلطة أن هذا االقتراح يأتي 
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تجاوباً مع طلبها باستئناف المفاوضات من النقطة التي انتهت إليها المفاوضات مع حكومة إيهود 
تيطاني في كل ويحقق مطلبها في إطالق النشاط االس" إسرائيل"أولمرت، كما أن االقتراح يرضي 

  ".اإلسرائيلي"المناطق التي تريد، كما يخضع الدولة الفلسطينية الى كل شروط األمن 
واشنطن، بهذا االقتراح، الذي يبدو أنه جاء بالتنسيق مع اإلسرائيليين، تريد أساساً نقض القانون الدولي 

ار االستشاري لمحكمة بأن الضفة الغربية وقطاع غزة أراض فلسطينية محتلة، وتريد أن تنقض القر
العدل الدولية بأن هذه األراضي محتلة قطعاً ويجب االنسحاب منها، وأن جدار الفصل العنصري مخالف 

  .للقانون، ويجب إزالته وتعويض األضرار عنه
الترويج لهذا االقتراح، والطموح األمريكي لقبوله فلسطينياً وعربياً من شأنه أن يؤدي إلى تفتيت قضية 

 إلى قضايا منفصلة مثل الحدود والمياه واالستيطان والالجئين وغيرها، اعتماداً على مبدأ فلسطينية
في الضفة الغربية، ولن تكون هناك من مشكالت أو خالفات في هذه " إسرائيل"تساوي حقوق فلسطين و

  .الحالة إال المساومة على توزيع هذه الحقوق على الطرفين حسب ميزان القوى بينهما
تحافظ على وجود لها على طول "سوف " إسرائيل"رح هذا االقتراح مع إعالن نتنياهو أن تزامن ط

في المنطقة المحاذية للحدود مع األردن بهدف منع تهريب " الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية المرتقبة
حل ك" تبادل األراضي" إسرائيلي حول فكرة أو سياسة - األسلحة يكشف حقيقة وجود تنسيق أمريكي

للخالفات حول الدولة الفلسطينية، وإذا أدركنا أيضاً أن هذا التحرك األمريكي يأتي بدافع من الحفاظ 
األمريكي على امتالك الريادة المتفردة لعملية السالم في الشرق األوسط التي هي المدخل األهم للسيطرة 

توازن "قبل به واشنطن ضمن حدود األمريكية المنفردة على المنطقة لتأكدنا أن هذا أقصى ما يمكن أن ت
  ".إسرائيل"بينها وبين كل من العرب و" المصالح

  29/1/2010الخليج، 
  

  مصلحة إسرائيلية.. نجاح أوباما: ما يجب أن نفهمه .73
  يورام بيري

السائل، موظف كبيـر فـي   " لماذا ال يثني االسرائيليون على اوباما؟ لماذا تعزون له نوايا سيئة تجاهكم؟       "
الميركية، سأل هذا قبل أن ترتفع أصوات من القدس بهتافـات الفـرح فـي أعقـاب خـسارة                   االدارة ا 

لم يجد نفعاً تفسيري بأن االسرائيليين هم مـن المـريخ           . الديمقراطيين في االنتخابات في ماساتشوسيتس    
ت الدوليـة   واوباما من فينوس، وأن االسرائيليين، وليس فقط في الجناح اليميني، مقتنعون بأن لغة العالقا             

. هي لغة القوة، فيما أن اوباما يفكر بمفاهيم اوروبية، يؤمن بالحوار، بالدبلوماسية وبالحلول المتفق عليها              
أال تفهمون ان تحقيق حل الدولتين يجب أن يكون اوالً وقبل كل شيء مصلحتكم، وان هذا الحل آخذ في                   "

  ".االبتعاد؟
. ، أجمل الرئيس اوباما سياسته في الشرق االوسط كفشل        في االسبوع الماضي، في ختام سنة على واليته       

لو كنا قدرنا على نحو سليم المشاكل السياسية للطرفين، ما كنا لنرفع            : "قال" التايم"في مقابلة منحها لمجلة     
رغم ذلك، من يعتقد انه من اآلن فصاعداً سيدس ملف الـشرق            ". مستوى التوقعات الى هذا المدى العالي     

أوباما العب  . ارور السفلي ال يعرف الرئيس االميركي وال يفهم كيف يعمل فريق إدارته           االوسط في الج  
  .كرة سلة، ولكن لديه طبيعة من يركض الى مسافات بعيدة

في الحملة االنتخابية أيضا كانت له لحظات محبطة لآلمال من التردي، ولكن نمطه في الرد علـى هـذه                  
رده غير متعجل، يوجد فيه حراك تكتيكي، ولكن ليس التفاتة          . دعض الشفتين وتشديد الجه   : الحاالت ثابت 
  .هذا ما سيحصل هذه المرة ايضا. حذوة حصان

في نظرهم هذا مدماك تأسيسي، ضروري لمعالجة       . اوباما وفريقه يولون اهمية عليا القامة دولة فلسطينية       
فقدان . ا فانهم لن يتنازلوا بسهولة    ولهذ. سلسلة من المسائل الحرجة في المجال الذي بين افغانستان وتركيا         
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االغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ بالفعل أشعل ضوءاً أحمر في قيادة الفريق االسـتراتيجي لـدى                
  .اوباما، ولكن في موضوع الشرق االوسط بدأت عملية توجيه السياسة قبل ذلك

 الفهم بأن الزمن قصير، وحتى      وعلى نحو خاص بسبب   . انقضاء السنة االولى سرع فقط التفكير المتجدد      
وعليـه، فالتفـسير    . ، فان االدارة ملزمة بعرض انجازات     2010االنتخابات التمهيدية في تشرين االول      

العكس هو المتوقع، استبدال خطـوة      . وكأن ادارة اوباما ستسحب يدها من الشرق االوسط تفسير مغلوط         
  .وتسريع المسيرة

حيال العناد الفلسطيني يكسب    . رضع من المجدي للعجل أن يرضع     ولكن اكثر مما ترغب البقرة في أن ت       
نتنياهو النقاط في اللعبة الدبلوماسية باظهاره الرغبة في تحفيز بدء المحادثات، ولكن كثيرين جـداً فـي                 
واشنطن يقدرون انه يفعل ذلك فقط كي يكسب النقاط في الرأي العام، وهو معني أقل حقاً بالوصول الى                  

اذا كان االمر على هذا النحو حقاً، فهذا خطأ مؤسف، وذلك ألن فشل المـساعي               . لسطينيينتسوية مع الف  
سيخلق ) رغم ان هذه المرة سيكون هناك تشديد اكبر على الدبلوماسية السرية          (كية في السنة الثانية     ياالمر
  ."إسرائيل"ـوهذا سيستدعي مبادرات اخرى، اقل راحة بكثير ل. فراغاً

 منذ السنة التي مرت، مثل المبادرة االوروبية لالعتراف بشرق القـدس عاصـمة              كانت لذلك مؤشرات  
للفلسطينيين، تأييد خطة فياض التي تستهدف اقامة دولة فلسطينية بعد سنتين، حل دولي مفروض، وتوجد               

  .أيضا مبادرات أخرى
لور فـي واشـنطن،      من اقتراح التسوية الذي يتب     "إسرائيل"ـكل واحدة من هذه ستكون أقل راحة بكثير ل        

عن امكانية موجة عنف فلسطينية اخرى ورد       . والتي كان يمكن للرئيسين بوش وكلينتون أن يوقعا عليها        
  .فعل اسرائيلي يقلص اكثر فأكثر شرعيتنا الدولية، من االفضل أال نوسع الحديث

يليين بـأن اسـمه     فهو لم ينجح في اقناع معظم االسـرائ       . "اسرائيل"ـاوباما فشل حتى اآلن في معاملته ل      
ولكن كثيرين في الطبقة السياسية االسرائيلية يفـشلون فـي أنهـم ال             . االوسط ال يدل على نواياه الدفينة     

إذا أفشلنا جهوده في تقدم المـسيرة الـسياسية الجديـدة    . يفهمون ان نجاحه هو مصلحة إسرائيلية صرفة 
  .ستتعزز في الساحة قوى صداقتها موضع شك أكبر بكثير

  
   أحرونوتتيديعو
  29/1/2010األيام، فلسطين، 
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  27/1/2010نت، .الجزيرة  


