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  حول قضايا الحل النهائيوالسلطة منذ عامين " إسرائيل"مفاوضات سرية بين : "معاريف" .1

صـحيفة  ، أن   كامـل إبـراهيم   نقالً عن مراسلها،    محتلة  القدس ال  من   5/2/2010الرأي، األردن،   نشرت  
 معاريف اإلسرائيلية قالت في عددها الصادر أمس أن طواقم فلسطينية وإسرائيلية تبحث منذ عامين تقريباً              

برعاية معهد بيكر في جامعة ريـيس فـي   ، سبل إيجاد حلول لقضايا الحل النهائي والسيما مسألة الحدود      
 المفاوضات تتم بسرية وتتعمق في القـضايا الـشائكة          أنوأوضحت الصحيفة    .والية تكساس األميركية  

 يشمل مقترحات لحلول إقليمية ممكنـة مـن أجـل إنهـاء             مشيرة إلى أنها بلورة أمس تقريراً     ، والصعبة
  .الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

 والسلطة  "سرائيلإ"وأشارت معاريف أن المعهد دعا مسؤولين رفيعين في المجال األمني والعسكري من             
وحـسب  . إلى جانب أكاديميين وخبراء من منظمات دولية وعناصر من القطـاع الخـاص            ، الفلسطينية

المصادر األميركية فإن أحد الشركاء اإلسرائيليين في وضع التقرير هو المحامي جلعاد شير مدير مكتب               
 باراك يتـولى منـصب رئـيس        الذي ترأس وفد المفاوضات اإلسرائيلية عندما كان إيهود       ، وزير الدفاع 

  .1999الحكومة عام 
بينما ترأس الجانب الفلسطيني سميح العبد أحد قادة حركة فتح وشغل منصب وزير اإلسكان في الحكومة                

ويرعى المفاوضات الدبلوماسي األميركي الرفيع إدوارد جورجيان الذي شـغل فـي            ، الفلسطينية السابقة 
  .في إسرائيل وسورياالسابق منصب سفير الواليات المتحدة 

وبعـد  ، ولفتت معاريف إلى أن الهدف الذي وضع في بداية المفاوضات هو إيجاد حلول لقضية الحـدود               
. ذلك توجه المفاوضات لوضع حلول عملية للقضايا الجوهرية مثل القدس والالجئين والترتيبات األمنيـة             

لفلسطيني اإلسرائيلي إال أن النقـاش      ونوهت الصحيفة إلى أنه على الرغم من مكانة القدس في الصراع ا           
بينما دارت المفاوضات حول مصير المستوطنات واألحياء اليهودية التي تقـع فـي غـالف               ، لم يتناولها 

  .القدس
واتفقت الطواقم على مبادئ أساسية ومن بينها أن يتم ضم المستوطنات القريبة قدر اإلمكان مـن حـدود                  

ويتم األخذ في الحسبان المـوارد      ، اصل الجغرافي بين الطرفين    على أن يتم الحفاظ على التو      1967عام  
إلى جانب ضم   ، بينما يتطلع اإلسرائيليون لعدم إخالء المستوطنات الكبيرة      ، والحاجات البيئية للفلسطينيين  

كما اتفق الجانبان على تأمين معابر للفلسطينيين بين قطاع غزة والـضفة            . "إسرائيل"مناطق صغيرة إلى    
بينما يحافظ اإلسرائيليون على الشارع الرئيس فـي        ، كون خاضعة للظروف السياسية الفلسطينية    الغربية ت 

 وذكرت الصحيفة أن المفاوضـات أسـفرت عـن    .غور األردن والطريق الواصل بين تل أبيب والقدس 
مقابـل  ، خمس خرائط أبرزها يتضمن إخالء مستوطنة أرئيل وبنائها من جديد بالقرب من الخط األخضر       

  . في منطقة سلفيت رام اهللا القريبة من مطار اللد2 كلم28ح الفلسطينيين أرض بديلة بمساحة من
 الذي يتضح من االتفاقات المتحققة هو أنه في كل البدائل الثالثة للحلول الوسـط               األبرزمر   األ إنوقالت  

 المدينـة   إخالءالفريق اإلسرائيلي اقترح     .األرضستشطب ارئيل من على وجه      : التي يقترحها جرجيان  
متـر    كيلـو  28بالمقابل، عرضت ارض غير مأهولة من       . األخضر بنائها على مقربة من الخط       وإعادة

بالمقابل، اقترح الفلسطينيون نقل مطار اللـد        . رام اهللا تسيطر على مطار اللد      - مربع من منطقة سلفيت   
  . ارئيل مكانهوإقامة
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 المستوطنات التي لن    إلخالءول زمني مرن متفق عليه       جد إلى ذلك بحثت الطواقم في الحاجة       إلى إضافة
  . حلول مسبقة للمخلينوإيجاد "إسرائيل" إلىتضم 

 التي اقترحها الفريق اإلسرائيلي عرضـت حـال         األولىالخريطة  : عدت خمس خرائط محتملة   أ باإلجمال
  .1:1 وفقا لنسبة األرض المائة من 7تضمن تبادال لـ 

 التي قررت   2000 في المبادرة العربية، وخالفا لصيغة كلينتون من العام          وذلك وفقا للنسبة التي تقررت    
المسار المقترح للحدود في الخرائط التي عرضها الطرف اإلسرائيلي         . 3:1 "إسرائيل"ـنسبة مع فائض ل   
 ألقلبالمقابل، عرض الفلسطينيون خريطة تتضمن تبادال       . األمن في مسار جدار     األساستتطابق والقسم   

الخريطتان عبرتا عن مواقف مشابهة لتلك التي عرضها        . 1:1 المائة من المنطقة بنسبة مشابهة        في 2من  
  . مازنأبو ورئيس السلطة أولمرت إيهودفي الماضي رئيس الوزراء 

 لتأهيل قوات   األميركي والمسعى   "خطة فياض " –وهكذا بالتداخل مع بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية        
 في غضون نحو سـنتين عـن دولـة          اإلعالن سيكون ممكنا    - "خطة جونز "ة،  فرض القانون في الضف   
  .فلسطينية في حدود مؤقتة

 أن المفاوضات علـى دولـة       إلى الرجالن   أشاروفي محاضرة مشتركة مع السفير السابق مارتين ايندك         
  .قفلسطينية، وليس في حدود مؤقتة، تقصر الطريق نحو التسوية الدائمة وتنسجم مع خريطة الطري

 في المائـة  4 تبادل  - األول. أخرى بالتفكير في ثالثة بدائل      اإلدارةفي نهاية المطاف يوصي معهد بيكر       
الثاني .  إسرائيلي ألف 115 من   أكثر يخلى   إطارهفي  )  كيلو متر مربع   251( الضفة الغربية    أراضيمن  

 ألـف  120 مـن    كثـر أ وإخـالء )  كيلو متر مربع   212( في المائة    3.4 بنسبة   لألراضييقضي بتبادل   
).  كيلـو متـر مربـع      274( في المائة من المنطقة      4.4 بنسبة   لألراضيالثالث يقضي بتبادل    . إسرائيلي

 بمستوطنات كارنيه شومرون، غـوش حينانيـت، شـكيد          أخرى أمورالفوارق بين البدائل تتعلق ضمن      
  ."إسرائيل" إلىوريحان، وباالساس بحجم المستوطنات التي يمكن أن تضم 

 "معـاريف " سميح العبد نفى مـا نـشرته صـحيفة      .دأن   ،رام اهللا  من   4/2/2010وكالة وفا،   دت  وأور
ليوم، عن مفاوضات سرية تجري برعاية أمريكية منـذ عـامين بـين الجـانبين الفلـسطيني                 االعبرية،  

ـ        أنواإلسرائيلي، على الحدود النهائية للدولة الفلسطينية، مؤكدا         ت  ما جرى هو ورشات عمل علنية عمل
 ما يجري الحديث عنه لم يكن مفاوضات ولـم تكـن            أنوأكد العبد    .الصحيفة اإلسرائيلية على تضخيمها   

 السابق ادوارد ادجرجيان،    األميركي، أشرف عليها السفير     أكاديميةسرية، بل كانت مجرد ورشات عمل       
ن مـا نـشره معهـد       وأوضح، أ .  ورام اهللا والقدس الستيضاح المواقف     أبيبوقام خاللها بالتنقل بين تل      

جميس بيكر للسياسات بهذا الشأن يعبر عن موقف المعهد، وهو ما يقر به التقرير، الفتا أن المنشور هو                  
  .اقتراح مقدم من المعهد للعديد من صانعي السياسة األميركية

  
  "إسرائيل"ميول فلسطينية وعربية للعودة للمفاوضات غير المباشرة مع ": القدس العربي" .2

 الخميس بان هناك ميوال فلسطينية وعربية لقبول العرض         "القدس العربي "علمت   :وليد عوض  -رام اهللا   
 من خالل جوالت مكوكية مكثفـة يقـوم بهـا           "إسرائيل" بالعودة للمفاوضات غير المباشرة مع       األمريكي
  . جورج ميتشل بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلياألمريكيالمبعوث 
 ستواصل  بأنهاية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقب اجتماع عقدته الليلة قبل الماضية            اللجنة التنفيذ  وأعلنت

 من جديد والتـي     "إسرائيل" الخاصة بانطالق مفاوضات السالم مع       األخيرة األمريكيةدراسة المقترحات   
  . جورج ميتشلاألوسط للشرق األمريكيتترافق مع جهود يبذلها المبعوث 

ـ      عضو اللجنة التنفي   وأوضح  الخمـيس بـان العـرض       "القدس العربي "ذية لمنظمة التحرير حنا عميرة ل
 هو العودة للمفاوضات غير المباشرة من خالل جوالت مكثفة يقوم بها ميتشل بـين الطـرفين                 األمريكي

 للمنطقة يعتبر   األخيرة هذا العرض الذي طرحه ميتشل في زيارته         أن إلىاإلسرائيلي والفلسطيني، مشيرا    
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 عن الموقف الذي كان يطالب الجانب الفلسطيني بـالعودة للمفاوضـات المباشـرة مـع                ريكياًأم تراجعاً
  . دون وقف االستيطان"إسرائيل"

ال يزال العرض قيد الدراسة من قبل اللجنة التنفيذية وهناك مشاورات ستجرى بشأنه مع              " عميرة   وأضاف
  .مما سيقود لقبول فلسطيني األمريكي، مرجحا قبول الدول العربية العرض "الدول العربية

 واألردن بعد التشاور مع مصر والسعودية       األمريكي بان عباس سيقبل بالعرض      "القدس العربي "وعلمت  
 اإلسرائيلي للخروج   -وقبول تلك الدول عرض العودة للمفاوضات غير المباشرة على المسار الفلسطيني            

 الفلسطيني على وقفـه تمهيـدا       واإلصراريطان   وقف االست  "إسرائيل" الحالية المتعلقة برفض     األزمةمن  
  .للعودة للمفاوضات

 إجـراء  األمريكـي  يكون هناك موقف عربي مـن العـرض          أنمن المفروض   "ومن جهته قال عميرة     
 عميـرة    وأضـاف  . بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي    "اتصاالت غير مباشرة ومكثفة يقوم بها ميتشل      

 لغاية اآلن ولكن هنـاك مؤشـرات علـى          األمريكيقبول العرض    رسمية عربية على     إجابةليس هناك   
  ." الموافقة العربية على ذلك العرضإمكانية
 في بيان صحفي صدر الليلة قبل الماضية بعد اجتماع لها           التأكيد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير      وأعادت

وخاصة في القـدس مـن قبـل        ضرورة الوقف التام لالستيطان     "عقدته في مدينة رام اهللا برئاسة عباس        
بضرورة تحديد مرجعية لعملية السالم بما ينـسجم مـع الـشرعية الدوليـة              "علنت تمسكها   أو ."إسرائيل

  ."ومبادرة السالم العربية قبل انطالق المفاوضات من جديد
  5/2/2010القدس العربي، 

  
   في الضفةأردني دور إليجادلسعي اإلسرائيلي ارفض العاهل األردني أكد : حنا عميرة  .3

ـ            أ :وليد عوض  -رام اهللا    القـدس  "كد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميـرة لـ
كدا للقيادة الفلسطينية فـي وقـت       أ األردنية عبد اهللا الثاني والحكومة      األردني الملك   أن الخميس   "العربي

هذا غيـر وارد ال     "وقال عميرة    .بية في الضفة الغر   أردني دور   إليجادسابق رفضهم للسعي اإلسرائيلي     
  ." الفلسطينياألعمال وال على جدول األردني األعمالعلى جدول 

  5/2/2010القدس العربي، 
  

   في غزةاألمني الفلتان إعادة كل من يحاول "الضرب بيد من حديد"هنية يتوعد بـ .4
 أمـس كة حماس يوم     هنية رئيس حكومة غزة التي تديرها حر       إسماعيلتوعد   :من اشرف الهور   -غزة  
 أجهـزة  إن قطاع غزة مجددا، وقـال       إلى األمني الفلتان   إعادة كل من يحاول     "الضرب بيد من حديد   "بـ

 هنية خـالل تكريمـه لقيـادة         وأكد . تنسيق امني مع االحتالل اإلسرائيلي     أي في غزة ال يوجد لها       األمن
ـ   الوز إن والحماية التابعين لحكومته     واألمن الوطني   األمنجهازي   الضرب بيد من حديـد     "ارة مطالبة ب

 األمنـي لن تسمح بعودة الفلتان     " حكومته   أنوشدد هنية    ."على من يعبث بأمن المواطنين في قطاع غزة       
 وأمانينعم شعبنا الفلسطيني بأمن     "ن  أ إلى انها تسعى    إلى، الفتا   " غزة مهما كانت الظروف    إلىمن جديد   
بدأت بتنفيـذ برامجهـا     " األموردما تمكنت من امتالك زمام      ن حكومته عن  أ إلى هنية    وأشار ."واستقرار
  ." الطمأنينة واالستقرار للمواطنينوأعادت األمنيةوخططها 

  5/2/2010القدس العربي، 
  

  تفهم لبناني لضرورة تمكين الالجئين من التمتع بالحقوق االجتماعية واالقتصادية: مجدالني .5
 في حكومة   ني، أمين عام جبهة النضال الشعبي، وزير العمل       أحمد مجدال . أكد د :  سائد أبو فرحة   -البيرة  

، أهمية نتائج زيارته األخيرة إلى لبنان، خاصة لجهة وضع العديد من القضايا، وفي مقدمتها               سالم فياض 
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الحقوق االجتماعية واالقتصادية لالجئين المقيمين في لبنان، على جـدول أعمـال الحكومـة اللبنانيـة،                
ولفت مجدالني، خالل لقاء مع ممثلين عن الصحافة المحلية، عقده فـي مقـر               .لبنانيوالحوار الوطني ال  

الجبهة بالبيرة، أمس، إلى أنه لمس تفهماً من مختلف األوساط اللبنانية، للمطالب الفلـسطينية بخـصوص        
 أشار  تمكين الالجئين من التمتع بالحقوق االجتماعية واالقتصادية، ومن ضمنها حق العمل، والتملك، وإن            

  .إلى ضرورة متابعة هذا الموضوع خالل الفترة المقبلة
 5/2/2010األيام، فلسطين، 

  
  عباس في مأزق: محللون فلسطينيون .6

أجمع سياسيون وخبراء فلسطينيون على أن طرح الرئيس الفلـسطيني محمـود            : عاطف دغلس  -نابلس  
 مـن قبـل    كبيـراً  يعد تنازالً"ائيلإسر" للعودة للمفاوضات مع عباس وقف االستيطان ثالثة أشهر شرطاً  

  .يعيشه أبو مازن" مأزق"الفلسطينيين وينم عن 
وتضفي " عبثية وغير مثمرة  "وحذر الخبراء في أحاديث منفصلة للجزيرة نت من مغبة العودة لمفاوضات            

  .شرعية على االستيطان نتيجة للتنازالت الفلسطينية
ي أن تراجع عباس في شروطه نوع مـن التنـازالت           فقد رأى المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصر      

وأشـار  ". مسألة صغيرة وال تحتاج كل هذا العنـاء       "المجانية غير المبررة، قائال إن التجميد ثالثة أشهر         
 أساس سياسي ومرجعية تلتزم بها      ، بغض النظر عن شكلها    ،المصري إلى أن األهم أن يكون للمفاوضات      

وإال ستكون مفاوضات عبثية كسابقاتها، وستفتح شـهية        "غير مباشرة،    سواء أكانت مباشرة أو      "إسرائيل"
نحن نريد مخارج وليس تخريجات، ألن إسـرائيل ماضـية فـي            "وتابع  ". إسرائيل لمزيد من االستيطان   

  ".االستيطان وتهويد القدس وتنفيذ خططها بمفاوضات أو بدونها
 كانـت وال    "إسـرائيل " محمود محارب أن     . د من جانبه رأى أستاذ الدراسات اإلسرائيلية بجامعة القدس       

وقال .  من أي ضغط دولي عليها لوقفه      تزال معنية بمفاوضات مع الفلسطينيين كغطاء لالستيطان وتهرباً       
 كما اتفقتا على استمرار المفاوضات بدون وقف االستيطان وبـشروط إسـرائيلية،             "إسرائيل"إن أميركا و  

ودة للتفاوض، ألنه من الصعب أن يعود لهـا وفقـا لـشروطهما             اتفقتا أيضا على إعطاء عباس شيئا للع      
الذي يمر بـه    " المأزق"وأوضح محارب أن    . خاصة في ضوء الضغوط الشعبية والداخلية والعربية أيضا       

 تستعمل المفاوضات لالستيطان وأن مفاوضاته كانت عبثية وغير مجدية،          "إسرائيل"عباس هو إدراكه أن     
ورأى أن   . لم ولـن توافـق عليـه       "إسرائيل"شرطا للعودة للتفاوض، لكن     ولذلك وضع وقف االستيطان     

الرئيس الفلسطيني يريد العودة للتفاوض، ولكن بوقف االستيطان، على أن تكون فتـرة الثالثـة شـهور                 
  .مدخال لذلك

 "إسرائيل"ودعا كل من المصري ومحارب لضرورة تبني إستراتيجية فلسطينية موحدة من أجل مواجهة              
 بأنها دولة محتلـة وترتكـب       "إسرائيل"ا للدخول بالمفاوضات، وذلك بتبني خطة هجومية ضد         وضغوطه

وأكدا أن البديل لكل ذلك هو الوحدة وتعزيـز         . جرائم حرب وتقوم باالستيطان مخالفة به القوانين الدولية       
والمقاومـة  إستراتيجية تفاوضية مبنية على القانون الدولي وقرارات األمم المتحـدة وتعزيـز الـصمود     

  .الشعبية
أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية بنابلس عبد الستار قاسم فرأى أن عبـاس لطالمـا أراد                  

وأوضح أن السلطة تؤيد االستيطان بدليل استمراره منـذ         ". وكان يبحث عن مبرر فقط    "العودة للتفاوض   
ف اآلن هو وضع شرط تجميـد االسـتيطان          وحتى اآلن، وقال إن الذي اختل      1994بدء المفاوضات عام    

وأضاف أن أميركـا     ".وذلك استفادة من موقف الرئيس األميركي باراك أوباما السابق بتجميد االستيطان          "
فلذلك وجدت السلطة نفسها في مأزق وهي تريد الخروج منه بأي           "تخلت اآلن عن شرط وقف االستيطان       

" عبثيـة "وقال إن المفاوضات ال يمكن إال أن تكـون          . "مبرر ولذلك طرحت وقف االستيطان ثالثة أشهر      
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وما هو موجود هو طاولـة      "ألن الفلسطينيين ال يملكون القوة الندية لكي يكونوا على طاولة مفاوضات،            
  ".استجداء وليس تفاوضا

 4/2/2010نت، .الجزيرة
  

  رزمة من المالحظات لقيادات فتحشعث يلتقي قادة حماس في غزة واألخيرة تحمله  .7
نبيل شعث   نقال عن مراسلها من غزة محمد جمال وعن الوكاالت، أن            5/2/2010الشرق، قطر،   نشرت  

 في  هنيةعضو اللجنة المركزية لحركة فتح التقى مع إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني في منزل               
قاء من  وشارك في الل  . مخيم الشاطئ غرب غزة ظهر أمس للبحث في تحريك ملف المصالحة الفلسطينية           

  .جانب حركة حماس عضو مكتب الحركة السياسي خليل الحية ومن حركة فتح القيادي عبد الرحمن حمد
  .وكان شعث التقى قادة من حماس بينهم القيادي في الحركة محمود الزهار مساء األربعاء في غزة

المـشوار  إذا استطعت تشجيع حركة حماس على توقيع ورقة المصالحة واالسـتمرار فـي              "أكد شعث   و
  ". سيكون هدفا ايجابيا

من جهته قال داوود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد اإلسالمي إن لقاء يضم خمـس قـوى وطنيـة                   
لبحث مخرج لالزمة الحالية لالحتكام للمصالح العليا       "وإسالمية بينها حركته وحركتا فتح وحماس سيعقد        

  ".والتأكيد على وحدة الصف الوطني
في مؤتمر صحفي مع القيادي في حماس خليل الحيـة           أن شعث قال     5/2/2010،  نت.الجزيرةوأضافت  

ووجدت هنا من يشاركني    "بعيد اجتماعه مع هنية في إنه ليس لديه عصا سحرية، ولكن لديه حسن نوايا،               
  ".في هذه النوايا

فلسطيني، مؤكدا  فيما عبر الحية عن تفاؤله بأن تشهد الفترة القريبة تصالحا وإنهاء لالنقسام في الصف ال              
كما جاء هو محمال برزمة مـن       "أن قيادة حماس حملت شعث رزمة من المالحظات لقيادات حركة فتح،            

  ".القضايا التي حملته إياها قيادات حركته
وقال شعث في تصريحات للجزيرة إن زيارته للقطاع هي زيارة أولى وليست تفاوضية، معربا عن أمله                

، مؤكدا أن حركته ال تريد أن تعيد        "كما فعلت فتح  "لمصالحة المصرية،   في أن توقع حركة حماس ورقة ا      
وأشار إلى أن كل الفصائل الفلسطينية لـديها تحفظـات علـى             .فتح هذه الورقة لألخذ بتحفظات حماس     

الورقة، ولكنها قبلت بها إلنهاء االنقسام وإعادة اللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني، وشدد على أن هـذه                 
  .ن تكون بمثابة مصيدة أو كمين لحركة حماسالورقة ل

ودعا حركتي فتح وحماس إلى البدء في إجراءات ثقة أحاديـة للتمهيـد للمـصالحة، مؤكـدا ضـرورة                 
بمعاملة أبناء فـتح  "استمرارية السلطة الفلسطينية في إدارة محطة الكهرباء في القطاع، كما طالب حماس    

  ".في القطاع المعاملة التي تليق بهم
جزيرة أكد شعث ما سبق أن ذكرته حماس من أن أي قيادي من فتح يرغب في العودة للقطاع، فالباب                   ولل

مفتوح أمامه، وهو ليس بحاجة لتصريح أو فيزا، ودعا العديد من أبناء فتح من الـضفة والقطـاع إلـى                    
  .العودة للقطاع لتجسيد اللحمة وإنهاء القطيعة
رشق من دمشق تمسك حركتـه بتحفظاتهـا علـى الورقـة            ومن جانبه أكد القيادي في حماس عزت ال       

المصرية، مؤكدا أن هذه التحفظات ليست ثانوية وإنما هي أساسية في تحديد مصير القضية الفلـسطينية،                
  .مشددا على تمسك حماس في الوقت ذاته بالورقة المصرية، ورغبتها في تحقيق المصالحة

لشخصيات المستقلة بالضفة إنه يسعي لبحـث عـدة         ومن جهته قال منيب المصري الذي يرأس تجمعا ل        
قضايا مع هنية على رأسها الوفاق الوطني، معربا عن أمله في التمكن قريبا من توقيع حماس على ورقة                  

  .المصالحة بالقاهرة
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ممثل الشخصيات المستقلة في المصالحة الفلسطينية ياسر الوادية، أكد  أن 5/2/2010الخليج، وأوردت 
، )أ.ب.د (وكالةوقال ل". بلورة موقف من تحقيق المصالحة"ـصدد عقد لقاءات مكثفة لأن الفصائل ب

أمس، إن فصائل فلسطينية عقدت الليلة قبل الماضية اجتماعا موسعا في غزة لبحث سبل إنجاز 
 فصيال من تلك التي شاركت في حوارات القاهرة، 13وأضاف أن اللقاء الموسع ضم . المصالحة

هناك اتفاق داخلي على ضرورة تجاوز هذه المرحلة نزوال عند المصلحة "ح وأوض. بحضور شعث
  ".الوطنية واستجابة للدعوات الشعبية بالمصالحة والتوافق

وفي دمشق رحبت فصائل تحالف القوى الفلسطينية ولجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني باألجواء 
المصالحة، لكنها حذرت من الضغوطات اإليجابية التي سادت بين فتح وحماس من أجل تحقيق 

لتكون المصالحة دعماً إلعادة مسار المفاوضات مع " إسرائيل"واالشتراطات التي تضعها أمريكا و
وطالبت بأن تكون المصالحة بعيدة عن الرؤيا األمريكية التي تستهدف النيل من الحقوق " إسرائيل"

  .لمصالحة لخدمة التسوية المطروحةالفلسطينية، وطالبت بحشد كل الطاقات لعدم تجيير ا
 كانـت هنـاك     إذاعمـا    نقال عن مراسلها أحمد رمضان وعن وكاالت       5/2/2010المستقبل،  وأوردت  

ال أؤمن بالـضغوط العربيـة،      : "ضغوط عربية إلقناع حماس بالتوقيع على الورقة المصرية؟ قال شعث         
تدخلوا كثيراً في األمور الداخلية، فهم لم صحيح أنني أؤمن وأفتخر بعروبتي، لكن العرب ال يفضلون أن ي          

يتدخلوا في قضية لبنان إال بعد فوات األوان، وغير قادرين على التدخل في العـراق أو يـساعدوا فـي                    
قضية الصومال أو اليمن أو دارفور، صعب عليهم أن يتدخلوا في قضايا داخلية إال إذا كان هناك قـدرة                   

السوري إلى لبنان وأنهى الحرب األهلية، وهذا بالطبع غير وارد          على التدخل العسكري كما دخل الجيش       
 ".على اإلطالق، لذلك نحن مضطرون لالعتماد على أنفسنا

  
  زيارة غزةينوي  شخصية فتحاوية ومستقلين في الضفة 1000وفد يتكون من : أبو عين .8

 شخـصية   1000كشف زياد أبو عين عضو المجلس الثوري لحركة فتح  أمس، عن نية وفد يتكون من                 
وأوضـح  . فتحاوية ومستقلين في الضفة  الغربية زيارة قطاع غزة لإلسهام في تحقيق المصالحة الوطنية             

أبو  عين أنه يجري حالياً ترتيب اإلجراءات واالتصاالت بشخصيات من فتح  ومـستقلة مـن رجـال                   
 أبو عين  إلى أن من بـين         وأشار .األعمال ورؤساء البلديات والجامعات والكليات، للتنسيق  لزيارة غزة        

الوفد أعضاء اللجنة المركزية  والمجلس الثوري، مبيناً أن الهدف من الزيارة هو تحقيق الوحدة الوطنية،                 
  . ألن االنقسام الداخلي ال يخدم سوى االحتالل اإلسرائيلي، وأن الوحدة هي  مطالب فلسطيني

  5/2/2010الرأي، األردن، 
  

  القاهرة وجهت دعوة لحماس لزيارتها: "بل العربيالمستق"لـمصادر فلسطينية  .9
أن القاهرة كانت في صورة الزيارة التي يقـوم بهـا           " المستقبل العربي "أبلغت مصادر فلسطينية موثوقة     

وقالت المـصادر إن   . نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إلى قطاع غزة بشكل مسبق .حاليا د 
 تقررت لتكون بالون اختبار للتصريحات المتتالية التي صدرت مـؤخرا           القاهرة تدعم هذه الزيارة، التي    

عن عدد من قادة حركة حماس، وخاصة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركـة، ومـا إذا كانـت                   
وأضافت المـصادر أن القـاهرة       .حماس أصبحت مستعدة لتقديم التنازالت السياسية المطلوبة منها أم ال         

 موسى أبو مـرزوق نائـب رئـيس        .اس لزيارتها، يشكل برئاسة مشعل، أو د      وجهت دعوة لوفد من حم    
وقالت إن الزيارة قد تتم األسبوع المقبل، وفي كل األحوال بعد انتهاء زيـارة شـعث                . المكتب السياسي 

وتكشف المصادر عن أن السبب الذي يكمن وراء قيام شعث بهذه الزيارة يتمثل في كونه مقـرب                  .لغزة
   .ال عن أنه ظل على الدوام من دعاة المصالحة مع حركة حماسمن القاهرة، فض
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وتتابع المصادر أن عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لفتح يبدي غضبا صريحا الستثنائه مـن هـذه                 
الزيارة، كونه هو من توصل إلعالن صنعاء مع أبو مرزوق، قبل أن يخربه محمـود عبـاس رئـيس                   

ف المصادر عن أن القاهرة تخطط إلخراج الورقة المـصرية مـن            وتكش .أميركيةالسلطة جراء ضغوط    
المأزق الذي كمنت فيه طوال الفترة الماضية، عبر تكرار الطلب من حماس التوقيع على هذه الورقة كما                 

  .هي، ثم تسجيل تحفظات حماس عليها، ليصار إلى مراعاتها عند التطبيق
  4/2/2010المستقبل العربي، 

 
  توقيع حماس على ورقة المصالحة قبل قمة ليبياادر فلسطينية ترجحمص": الشرق األوسط" .10

مصادر فلسطينية  أن صالح النعامي غزة نقال عن مراسلها من 5/2/2010الشرق األوسط، نشرت 
مطلعة رجحت أن تشهد األيام القليلة المقبلة التوقيع على ورقة المصالحة التي بلورتها مصر، ولم توقع 

 أن أطرافا فلسطينية وعربية نجحت في بلورة "الشرق األوسط"وأكدت المصادر لـ. عليها إال حركة فتح
صيغة مقبولة لدى جميع األطراف، تسمح لحركة حماس بالتوقيع على الورقة، دون أن تكشف طبيعة هذه 

 .الصيغة
لقمة وأشارت المصادر إلى أنه من المحتمل أن يتم التوقيع على الورقة المصرية قبل انعقاد مؤتمر ا

وأوضحت المصادر أن كال من .  آذار المقبل في العاصمة الليبية طرابلس/العربية في أواخر مارس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومصر على علم بهذه الجهود، منوهة بأنه ينتظر أن توجه مصر دعوة 

 .لجميع األطراف للحضور للقاهرة للتوقيع على الورقة المصرية
أن الحوارات الجارية " الخليج"ـ ل أكدتمصادر قيادية رفيعة المستوى أن 5/2/2010الخليج، وأضافت 

في غزة، حققت اختراقا مهماً في ملف المصالحة، وسيتضح في األيام القليلة المقبلة مدى التزام فتح 
وكشفت المصادر أن حماس باتت جاهزة للتوقيع على الورقة . وحماس بالحلول التي تم التوصل إليها

ية كما هي ومن دون أي تعديالت، بشرط وجود ضمانات بتطبيقها، وهذا ما تم بحثه في اجتماع المصر
حضره ممثلون عن حركتي فتح وحماس وحركة الجهاد اإلسالمي والجبهتين الشعبية والديمقراطية 
 لتحرير فلسطين، ووضعت في االجتماع مجموعة اقتراحات إلزالة المخاوف والمحاذير التي تتحدث عنها

  .حماس
  

 تندد بمواقف عباس من المقاومة المسلحة" الشعبية" .11
انتقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمس، بشدة تصريحات الرئيس محمود عباس التي قال فيها إنه 

 وقال عضو المكتب السياسي في الجبهة أبو سامي مروان، في بيان، .لن يسمح بعودة المقاومة المسلحة
ء منسجماً مع السياسة العملية التي تنتهجها السلطة في الضفة منذ فترة، إال أن صحيح أن التصريح جا"

الخطورة االستثنائية لهذا التصريح تكمن في كونه يكرس مجدداً مواقف السياسات الهابطة التي تنتهجها 
ف الى سائر إعالناً جديداً يضا"واعتبر أن هذا الموقف يمثل " . بعض األوساط النافذة في القيادة الرسمية

    .المواقف السابقة التي تهبط بسقف أشكال النضال الفلسطيني
  5/2/2010الخليج، 

  
  الطيراوي يمتدح مشاركة فياض في مؤتمر هرتسليا .12

امتدح عضو ،  سالم فياض في هرتسليا. دألقاه تعليق لحركة فتح على الخطاب الذي أول في :بيت لحم
ن رئيس الوزراء طرح حقوق الشعب الفلسطيني وان إ"  وقالاللجنة المركزية توفيق الطيراوي الخطاب

واعتبر الطيراوي خطاب فياض  ". مكان دون تغييرأيما قاله هو نفس الكالم الذي يقوله بشجاعة في 
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 أنن كل من حاول إ": وقال .آخر مكان أي طرح في هرتسليا وليس في ألنهخطوة ذات مغزى كبير 
  ". مكان ونطرح حقوقنا ونشرح موقفناإلى نذهب أن نستطيع ألنناه  فياض هو كالم ال لزوم ل.يهاجم د

 مفاوضات أليشدد الطيراوي على تمسك القيادة الفلسطينية بموقفها الرافض ، وفي موضوع مفاوضات
  . لالستيطان وخاصة في القدساألخيرة دون وقف "إسرائيل"سياسية مع 

رد الطيراوي ،  جديدة للمصالحةأفكارال يحمل وفي رده على سؤال معا حول زيارة نبيل شعث لغزة وه
 توقع على الورقة أن وال مفاوضات وال مصالحة مع حركة حماس قبل ألفكارنه ال وجود ا": بالقول

 وأعضاء قرار فتحاوي بضرورة قيام قيادات إطارن زيارة شعث تاتي في أ":  وأضاف".المصرية
  ". من الوطنتجزأيالمجلس الثوري بزيارة القطاع باعتباره جزء ال 

  4/2/2010وكالة معاً، 
  

  "سيدروت"إصابة مقاوم بقصف مدفعي شمال غزة وسقوط صاروخين على  .13
مقاوم فلسطيني بجراح، وذلك بعد تعرض مجموعة مسلحة للقصف ) 3/2(أصيب مساء األربعاء : غزة

" سيدروت"ا في بلدة شمال قطاع غزة، فيما ذكرت اإلذاعة العبرية أن قذيفتين أطلقتا من قطاع غزة سقطت
  .القريبة من القطاع

  4/2/2010قدس برٍس، 
  

  لزوجة أسير للتحقيقمخابرات السلطة تستنكر استدعاء  حماس .14
استنكرت حركة حماس قيام جهاز المخابرات الفلسطيني باستدعاء زوجة األسير أحمـد            : الضفة الغربية 

لها وصل السبيل نسخة منـه، إن جهـاز         وقالت الحركة في بيان      .نبهان صقر للتحقيق في مدينة نابلس     
 وأنـه رغـم     "أبو بصير "المخابرات الفلسطينية في مدينة نابلس طلب استدعاء فوري إلى زوجة األسير            

الوساطات والتدخالت من شخصيات اعتبارية وتنظيمية فتحاوية إال أن مسؤول الجهاز المـدعو محمـد               
إلى مقر الجهاز للتحقيـق معهـا       ) أم بصير (ر  يصر على حضور ليلى سعدو فايز صق      ) أبو داوود (غنام  

دون مراعاة كونها زوجة أسير اقتطعت رحى سجون االحتالل ما مجموعه أكثر من عشرة أعوام مـن                 
  .عمره

 4/2/2010السبيل، األردن، 
  

  الجهاد تتهم السلطة بمهاجمة جنازة أسير محرر في الخليل .15
سطين أجهزة أمن السلطة في الخليل باالعتداء على        اتهمت حركة الجهاد اإلسالمي في فل     : الضفة الغربية 

  .جنازة األسير المحرر محمد العملة، الذي توفي مساء أمس األول في أحد مستشفيات الخليل
خالل تشييع جماهير شعبنا لجنازة الشهيد محمد العملة قامت عناصر من           ": وأشارت حركة الجهاد إلى أنه    

ركين في الجنازة، ومنعت المشاركين من رفع رايات حركة الجهاد          الشرطة والوقائي باالعتداء على المشا    
وقامت بمصادرة الرايات واالعتداء على شقيق الشهيد وسحب بطاقة هويته، وصـادروا الـسيارة التـي          

  ."كانت تحمل جثمان الشهيد
 4/2/2010السبيل، األردن، 

  
 سرائيليالمتدينون يسيطرون على الوحدات المختارة في الجيش اإل": معاريف" .16

اإلسرائيلية نقال عن شعبة القوى البشرية » معاريف« أمس النسخة العبرية لموقع صحيفة أوردت: غزة
هم من » شيدالغ« ثلثي قادة األطقم والسرايا ونوابهم، بمن فيهم نائب قائد أنفي الجيش اإلسرائيلي، 
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عن غيرهم من المتدينين باعتمار التيار الديني، وتحديدا من التيار الديني الصهيوني، الذين يتميزون 
 .القبعات الدينية المزركشة

وأشار الموقع إلى أن ثلثي الجنود الذين أرسلتهم الوحدة لكلية الضباط هم من مستوطنات يتسهار وهار 
برخا قرب نابلس وعوفرا قرب رام اهللا، مع العلم بأن هذه المستوطنات تعتبر مواطن ألكثر أوساط 

 .المستوطنين تطرفا
حسب الموقع فإنه يستشف من المعطيات الرسمية للجيش أن المتدينين يسيطرون على جميع الوحدات و

، 2008ووفق المعطيات الصادرة عن قسم القوى البشرية في الجيش اإلسرائيلي لعام . المقاتلة والخاصة
وترتفع . ونيمن الضباط في الوحدات القتالية في الجيش هم من أتباع التيار الديني الصهي% 60فإن 

، في حين تصل نسبتهم في الوحدات الخاصة %70نسبة أتباع هذا التيار في ألوية المشاة المختارة إلى 
 %.75إلى نحو 

وأكد نائب رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي السابق دان هارئيل أن أتباع التيار الديني الصهيوني 
. لمختارة، وهي المظليون وهناحل وجفعاتي وجوالنييقودون معظم الكتائب والسرايا في ألوية المشاة ا

ويحتكر أتباع هذا التيار قيادة وحدات الصفوة بشكل مطلق، وهي سييرت متكال، التي تعتبر أكثر 
الوحدات نخبوية في الجيش اإلسرائيلي، وإيجوز وشمشون ودوخيفات، فضال عن سيطرتهم على الوحدة 

 .المختارة للشرطة والمعروفة باسم يسام
ويتوقع قائد المنطقة الشمالية األسبق في الجيش اإلسرائيلي موشيه كبلينسكي أن يسيطر أتباع هذا التيار 
على هيئة أركان الجيش في غضون عقدين من الزمن في حال ظلت وتيرة اندفاعهم نحو المواقع القيادية 

 .على هذا النحو
ة على الجيش، بل إنهم فطنوا خالل العقدين وال يكتفي أتباع التيار الديني الصهيوني بالسعي للسيطر

، الذي يعتبر أكثر األجهزة »الشاباك«الماضيين ألهمية السيطرة على جهاز المخابرات الداخلية 
ويشير يعكوف بيري، الرئيس األسبق . االستخبارية تأثيرا على دائرة صنع القرار في الدولة العبرية

ق في الجهاز أصبحوا من أتباع التيار الديني، علما بأن نائب ، إلى أن معظم مسؤولي المناط»الشاباك«لـ
هو من أتباع التيار الديني » ي«الحالي الذي يشار إلى الحرف األول من اسمه » الشاباك«رئيس 

 .الصهيوني، وهو األوفر حظا في خالفة رئيس الجهاز الحالي يوفال ديسكين
 5/2/2010الشرق األوسط، 

  
  خسر الحرب وستفقد وعائلتك السلطة وعليك التنازل عن الجوالنست: ليبرمان يهدد األسد .17

 وزير الخارجية، افيغدور ليبرمان ليدلي بدلوه، حيث قال في خطـاب  قال: الناصرة ـ  زهير اندراوس 
) ايهود بـاراك  (لقد سمعنا التوجه العاطفي لوزير االمن       «القاه في جامعة بار ايالن، بالقرب من تل ابيب          

ودة الى طاولة المفاوضات، واآلن تلقينا ردا سوريا يهددنا بالحرب، من يعتقد ان تنازالت              الى سورية بالع  
عن االراضي لصالح سورية تعيد هذه الدولة عن محور الشر فهو مخطئ، علينا ان نُفهم السوريين بانّـه     

  .»يتحتم عليهم التنازل عن هضبة الجوالن
رنت فقد وجه ليبرمان رسالة مباشرة الى الرئيس        على االنت » يديعوت احرونوت «وبحسب موقع صحيفة    

لن تخسروا فقط، انتم ستخسرون الحكم، وانت شخصيا سـتفقد منـصبك            «السوري بشّار االسد، قائال له      
كرئيس للجمهورية، انت وابناء عائلتك، على االسد ان يفهم، ان هذه االقوال هي التي يفهمهـا االسـد،                  

  .»رائيل، فسيكون هو الخاسر، والحرب ستنتهي بهزيمةوعليه ان يعلم انّه اذا تحدى اس
اذا اراد الـسوريون تطبيعـا مـع        «وقال ليبرمان انه يؤيد اتفاق سالم مع سورية، وقال في هذا السياق             

اسرائيل، فهذا امر جيد، علينا ان نعيدهم الى الوراء ونقنعهم بالتنازل عن حلم سورية الكبـرى، وزيـر                  
 بتهديدنا بصورة مباشرة، وقال انّه اذا اعلنت اسرائيل الحرب على سورية، فان             الخارجية وليد المعلم قام   
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المدن االسرائيلية ستكون مستهدفة من قبل الجيش السوري، وان الدولة العبرية تزرع بذور الحرب فـي                
 لهـم   المنطقة، وفي كل مرة يطل علينا قائد سوري، ويقول اننّا نهدد لبنان، وتارة نهدد غزة، ونحن نقول                

  .»كفوا عن لعب دور الحقير في منطقة الشرق االوسط
وتـابع  . »ال تهمه ارواح الناس وال القيم االنسانية، وانما يهتم بالسلطة فقـط    «واضاف ليبرمان ان االسد     

) الرئيس المصري االسبق  . (لالسف لم يحصل حتى اليوم تالزم بين الهزيمة العسكرية وخسارة السلطة          «
ولكنه مع ذاك ظل في السلطة، وكذلك االمر بالنسبة الـى           ) 1967في  (ر الحرب   جمال عبد الناصر خس   

  .»وبقي في السلطة) 1973في (الذي خسر الحرب ) والد الرئيس السوري الحالي(االسد ) حافظ(
  5/2/2010القدس العربي، 

  
   مع سوريا بعد تصريحات ليبرماننتنياهو يسارع للتهدئة .18

يس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الى التهدئة مـع           سعى رئ :  برهوم جرايسي  -الناصرة
سورية، بعد أن سجلت التهديدات اإلسرائيلية المباشرة لدمشق ذروة جديدة، خصوصا على لسان وزيـر               

األسد إسـرائيل فإنـه    ) الرئيس بشار (إذا ما تحدى    "الخارجية العنصري أفيغدور ليبرمان، الذي زعم أنه        
وغصت ساحة إسرائيل اخيرا بسلسلة تهديدات أطلقها وزراء وقادة في جيش االحـتالل،          ".سيخسر الحكم 

  .من ابرزهم وزير الحرب إيهود باراك
بيد أن مكتب نتنياهو سعى بعد ساعات الى تخفيف حدة النبرة فأعلن ان نتنياهو تحدث الى ليبرمان فـي                   

دان التأكيد علـى ان سياسـة الحكومـة         الرجلين يري "وأكد مكتب نتنياهو في بيان ان       . موضوع سورية 
في الوقـت نفـسه،     "وتابع   ".إسرائيل تريد السالم والتفاوض مع سورية من دون شروط مسبقة         : واضحة

  ".سترد إسرائيل بقوة وتصميم على إي خطر يتهددها
  5/2/2010الغد، االردن، 

  
  تحدث بها مؤخرابعد نبرة عالية " ويوضح كالمه"راك ينضم لمحاوالت التهدئة مع سوريا اب .19

انضم وزير االمن االسرائيلي، ايهود براك إلى رئيس وزراء حكومته، بنيامين نتنياهو في محاولة االخير 
 .ومطالبة وزرائه بعدم االدالء بتصريحات إعالمية في الموضوع السوري" تهدئة األجواء مع دمشق"

" يبرمان وقال إنه بدال من الحماسة الكالمية، وجه انتقادات لزميله ل"ونقلت التقارير االسرائيلية ان باراك 
 "..فالجميع يعرف الثمن..يجب الجلوس والتحدث 

أنا لست متحمسا : " المشارك في االئتالف الحكومي" العمل"واضاف براك، خالل اجتماع لمجلس حزب 
 ".للتصريحات التي أطلقت في اليومين األخيرين

واالعمال هي . من خالل القنوات الدبلوماسية لنزع فتيل التوترنحن نعمل ..التهديدات غير مفيدة: " وقال
 ".وليس الكالم..التي تحدد في نهاية المطاف

قولها ان الكالم الذي ادلى به باراك مؤخرا كان " أمنية"عن مصادر قالت انها " هآرتس"الى ذلك، نقلت 
 ".ن اي تلميح بهدف تهديد سورياوال يتضم.. موجها للداخل اإلسرائيلي ويهدف إلى توضيح أهمية السالم

تبذل اسرائيل اآلن الجهود عبر قنوات متعددة للتأكد من أن االلتباس الذي تم : " واضاف المصدر االمني
 ".لن يسفر عن مزيد من التوتر.. بين الطرفين

 4/2/2010، 48عرب
  

  ليبرمان ال يفهم معنى الحرب مع سورية: كاديما .20
ردود فعل إسرائيلية غاضبة على تصريحات ليبرمان، خصوصا من         صدرت  :  برهوم جرايسي  -الناصرة

بزعامة وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، إذ قال بيان رسمي صادر           " كديما"حزب المعارضة األكبر    
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إن حكومة نتنياهو تلعب بالنار، فمن دون قيادة سياسية واضحة فإن كل وزير يزاود مـن                "عن الحزب،   
  ".شن حرب شاملةدون مسؤولية ويهدد ب

وبدال من تهدئة األجواء، فإن إسرائيل تؤججها، وعلـى نتنيـاهو أن            "، منتقدا نتنياهو،    "كديما"وتابع بيان   
  ".يترفع عن مشاكله الحزبية وأن يبدي مسؤولية تجاه مستقبل الدولة التي يتولى المسؤولية عليها

عضو الكنيست شلومو موال، وهو مهـاجر       بيانات بنفس االتجاه، ولكن     " كديما"كما اصدر عدد من نواب      
وزير الحرب، فتصريحاته غبية تفتقر     ) ليبرمان(ان األفضل تسمية وزير الخارجية      "من اثيوبيا، إذ قال،     

  ".للمسؤولية، إن ليبرمان يتصرف بزعرنة سياسية ويستفز جيراننا باسمنا جميعا
إن علـى رئـيس     " الحزب إيهود باراك،     وقال النائب العمالي، ايتان كابل، وهو من احد معارضين زعيم         

الحكومة أن يلجم مثير الحروب ليبرمان، فال يمكن أن يتولى شخص مثله منصبا حساسا كهـذا، إنـه ال                   
  ".يفهم أهمية السالم مع سورية، وخطر الحرب معها

  5/2/2010الغد، االردن، 
  

   بعدم اعتقاليقادمة إلى بريطانيا الختبار وعد وزير خارجيتها: ليفني .21
  تسيبي ليفني وزيرة الخارجية اإلسرائيلية سابقا      عنصحيفة التايمز   نقلت  : مها الريشة ،  بي بي سي  ،  لندن

  .استعدادها للقدوم إلى المملكة المتحدة حيث تواجه مذكرة توقيف التهامها بارتكاب جرائم حرب
ميليباند وزيـر الخارجيـة      الصحيفة عن ليفني قولها إنها تريد اختبار الوعود التي تقدم بها دافيد              تونقل

  .البريطاني بأنه سيغير القانون لضمان عدم اعتقالها بسبب دورها في الهجوم على غزة العام الماضي
وتقول الصحيفة إن أي تعديل في القانون سيكون في قانون الجريمة واألمن المعروض أمـام البرلمـان،                 

  .فبراير/ثالث والعشرين من شباطوهو اآلن في مرحلة العرض على اللجان التي ستنتهي في ال
  5/2/2010بي بي سي، 

  
  تستعد لتوزيع أقنعة واقية من أسلحة غير تقليدية "إسرائيل" .22

ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أمس، أن جهاز األمن اإلسرائيلي سيبدأ في نهاية شهر : )يو بي آي(
وكانت سلطات األمن اإلسرائيلية قد . ديةشباط الحالي بتوزيع األقنعة الواقية من األسلحة غير التقلي

  . جمعت األقنعة الواقية من األسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية في حملة واسعة انتهت قبل سنتين
  5/2/2010السفير، 

  
 قطعتان حربيتان إسرائيليتان تعبران البحر األحمر .23

ليتان وسط إجراءات أمنية مشددة منعت عبرت قناة السويس، فجر أمس، قطعتان حربيتان إسرائي :القاهرة
سلطات األمن المصرية من خاللها مرور قوارب الصيد والمعديات والسيارات على الطريق البري 

وقالت مصادر مالحية بهيئة قناة السويس، إن قطعتين حربيتين إسرائيليتين دخلتا قناة  .الموازي للقناة
» حانيت«للبحر األحمر، هما المدمرة العسكرية السويس في وقت مبكر من صباح أمس في طريقهما 

 طن 2000وحمولتها الصافية ) حانيت(إن المدمرة «: وقالت المصادر. »حرفاه«والسفينة الحربية 
 طن دخلتا قناة السويس ضمن قافلة الشمال األولى القادمة من 700وحمولتها ) حرفاه(والسفينة الحربية 

مشيرة إلى أنه من غير المعلوم الوجهة التي تقصدها هاتان ، »البحر المتوسط إلى البحر األحمر
 .المدمرتان، بعد الخروج من البحر األحمر إلى الجنوب

 5/2/2010الشرق األوسط، 
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   اعتراضا على تهديدات ليبرمانمسؤول إسرائيلي سابق يتنازل عن جواز سفره الدبلوماسي .24
 المدير العام األسبق لوزارة الخارجية ، أنااللكتروني" يديعوت أحرونوت" موقع ذكر: )آي.بي.يو(
أمس عن جواز سفره الدبلوماسي وإعادته إلى وزارة الخارجية في  قرر  التنازل،ألون ليئيل" اإلسرائيلية"

أعقاب تهديدات وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان لسوريا، وقبلها إهانة نائب وزير الخارجية داني أيالون 
الحركة من أجل سالم " حالياً  وليئيل يرأس.أحمد أوغوز تشليك كول" يبتل أب"للسفير التركي في 

  ."سوري"  إسرائيلي"
  5/2/2010الخليج، 

  
  سدودأوصول برميل مفخخ رابع شواطئ  .25

 اكتشفت شرطة االحتالل ظهر امس برميال رابعاً على بعد خمسين مترا مـن           -  الرأي    -القدس المحتلة   
بأن قوات كبيرة من شرطة  االحتالل وصلت  إلـى           » :عة العبرية   وأوضحت اإلذا  .شاطئ مدينة أسدود  

وقد أوضحت الشرطة أن البرميـل يـشابه        ، بعد اإلبالغ عن جسم مشبوه ألقاه  البحر       » بلماخيم«شاطئ  
  . براميل المتفجرات التي عثر  عليها في شواطئ أسدود وعسقالن قبل نحو يومين

  5/2/2010الرأي، األردن، 
  

  شهد إزدياد في الهجمات ضد أهداف إسرائيلية     يناير/ الثاني كانون:الشاباك .26
في تقريره الشهري عن إزديـاد      ، اليوم" الشاباك" كشف جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي      : القدس المحتلة 

الهجمات الفدائية التي تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية الشهر كانون الثاني ينـاير               
  .2009مقارنة بالشهر الذي سبقه ديسمبر ، ضيالما

 عملية فدائية للفصائل منها إطالق قذائف هـاون صـواريخ           80كانون الثاني شهد     /وأشار إلى أن يناير   
 حالـة سـعت     51إال أن ديسمبر الماضي شهد      ، وإطالق نار على المستوطنين والجيش بالضفة الغربية      

  .ليةالفصائل الفلسطينية إلى ضرب أهداف إسرائي
  5/2/2010وكالة سما، 

  
  " سلة المهمالت"مكانه المالئم في ...تقرير غولدستون سيجد: أيالون .27

وجه نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيـالون انتقـاداً شـديداً إلـى تقريـر           : قنا –القدس المحتلة   
لى قطاع غزة في    غولدستون حول جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات االحتالل خالل عدوانها الوحشي ع           

أن " وادعى أيالون في تصريحات لوسائل اإلعـالم اإلسـرائيلية           . 2009 ويناير   2008شهري ديسمبر   
إسرائيل ليست ملزمة بإجراء التحقيق مع نفسها بل يجب عوضاً عن ذلك إجراء تحقيق حول ممارسـات                 

يجد مكانه المالئم في سـلة      أن تقرير غولدستون س   "وقال المسؤول اإلسرائيلي    . على حد تعبيره  " ..حماس
 .حسب زعمه "..مهمالت التاريخ

  5/2/2010الشرق، قطر، 
  

   الهايإلىمفاوضات حثيثة بين تل ابيب وواشنطن لمنع وصول غولدستون  .28
 تجري اإلسرائيلية عن ان الحكومة أبيب الخميس في تل أمسكشف النقاب  :الناصرة ـ زهير اندراوس 

 المتحدة،  األممحول كيفية مواجهة تقرير القاضي ريتشارد غولدستون في          األمريكية اإلدارةمشاورات مع   
 تعتزم استخدام حق النقض     األمريكية اإلدارة الخميس، ان    اإلسرائيلية» هآرتس«ويبدو، كما قالت صحيفة     

 أسـمتها  بتسهيل المهمة عن طريق تشكيل مـا         إسرائيل الدولي، ولكنها تطالب     األمنفي مجلس   ) الفيتو(
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 السياسية بلجنة فحص، وبموازاة ذلك، تخفيف الحصار الذي تفرضه الدولة العبرية على قطـاع    المصادر
  .غزة

وقال المراسل السياسي للصحيفة العبرية، باراك رافيد، ان ادارة الرئيس االمريكي، باراك اوباما، نقلـت               
ن يـساعد فـي كـبح       رسالة للحكومة االسرائيلية مفادها ان تخفيف الحصار على قطاع غزة من شأنه ا            

 المتحدة، بان كي مـون،      لألمم العام   األمين أن إلى المراسل   وأشار. تداعيات التقرير في المجتمع الدولي    
 المتحدة حول تطبيق توصيات التقرير من جانب        لألممسيقوم اليوم، الجمعة، بتقديم تقرير للجمعية العامة        

  . والفلسطينيينإسرائيل
  5/2/2010القدس العربي، 

  
  المناطق الفلسطينية المحتلة بالدول المانحة تعمل على تكريس االحتالل : إسرائيليةلة محل .29

تواصل اسرائيل عبر وزارة الداخلية البصق في وجه العديد مـن الـدول    :الناصرة ـ  زهير اندراوس 
افتتحت الصديقة لها، وهذه الدول تواصل الثناء على اسرائيل بسبب المطر المنهمر عليها، بهذه الكلمات               

الصحافية االسرائيلية التقدمية، عميرا هاس، تقريرها حول تعامل الدولة العبرية مع موظفي المنظمـات              
االجنبية العاملين في المناطق الفلسطينية، وزادت قائلة لقد قامت الوزارة مؤخرا بالغاء بطاقات االقامـة               

اص في الضفة الغربية وقطـاع غـزة        والعمل لعدد كبير من موظفي المنظمات االجنبية العاملة بشكل خ         
والقدس الشرقية، ومعظم هذه المنظمات تعمل في المجال االنساني، وبدال مـن هـذه البطاقـات قامـت                  
الوزارة بمنح الموظفين الدوليين بطاقة سائح وهي بطاقة تحد الى حد كبير من حرية العمـل والحركـة                  

  .لهؤالء الموظفين
ب تعبر اسرائيل عن قمة االستخفاف بمنظمات االغاثة االنسانية الدولية          وساقت هاس قائلة انّه بهذا االسلو     

والجهود االنسانية التي تقوم بها، مع العلم ان هذه المنظمات تقوم باطفاء النيران التـي تـشعلها سياسـة         
التمييز العنصري التي تمارسها اسرائيل ضد الفلسطينيين، فمؤسسات رسمية وخاصة فـي دول الغـرب            

 السرائيل بشكل خاص تقوم بالتعويض عن بعض االضرار التي لحقـت بالفلـسطينيين جـراء                الصديقة
واوضحت انّه الول وهلة تبدو المساعدات التي تقدم للسلطة الفلسطينية والمنظمات           . االحتالل االسرائيلي 

 دولة فـي حـدود   الدولية العاملة في المناطق المحتلة كدليل على تاييد العالم للفلسطينيين وحقهم في اقامة      
لكن هذه المساعدات في الواقع تساعد اسرائيل علـى مواصـلة           . 1967عام  ) يونيو(الرابع من حزيران    

  .االحتالل
  5/2/2010القدس العربي، 

  
  "فقط من الدعاوى ضد الجيش لسوء معاملته للفلسطينيين% 6لوائح اتهام لـ : ""عدالة" .30

اإلسرائيلية أن المحاكم اإلسرائيلية تقدم لوائح اتهام بنسبة        كشف تقرير منظمة هناك عدالة      : القدس المحتلة 
وجـاء  .  فقط من مجموع الدعاوي التي تقدم ضد الجيش اإلسرائيلي بسب سوء معاملته للفلسطينيين          % 6

حقيق الجنائي في الشرطة العسكرية اإلسرائيلية   ملفا للت  1805 تم فتح    2000في التقرير انه منذ بداية عام       
  .والتي تضمنت اعتداءات لجنود الجيش اإلسرائيلي على مواطنين فلسطينيين وممتلكاتهم

، وحسب صحيفة يديعوت أحرنوت اإلسرائيلية فان هذه الملفات تضمنت عمليات إطالق نار غير قانونية             
  .عنف وابتزاز ونهب وغير ذلكوالتسبب في قتل  وإصابة مواطنين أبرياء واعمال 

 4/2/2010وكالة سما، 
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       "إسرائيل"االستنزاف والشرعية أكبر مهددات : دراسة قدمت في مؤتمر هرتسليا .31
ليا العاشر لألمن القـومي أن      ستؤكد دراسة إسرائيلية عرضت في مؤتمر هرت      : وديع عواودة  -هرتسليا  

طور المقاومة العربية اإلسالمية، واعتمادهـا إسـتراتيجية        إسرائيل تواجه اليوم خطرا إستراتيجيا نتيجة ت      
  .بموازاة اتساع حمالت نزع الشرعية عنها في العالم" االستنزاف واالنهيار"

 بهدف ترشيد عمل    2004وهو معهد دراسات تأسس عام      -" رؤوت"الدراسة الصادرة عن المعهد األمني      
 األخيرتين تكشفان عـن قـوة وخطـورة نـزع          تؤكد أن حربي لبنان وغزة     -صناع القرار في إسرائيل   

  .الشرعية األساسية عن إسرائيل في العالم
وتوضح أنه بموازاة تحالف إسرائيل مع الواليات المتحدة وعالقاتها الخاصـة مـع الـدول األوروبيـة                 
المركزية والسالم مع مصر واألردن، فإنها تواجه اليوم حمالت شرسة في العالم بما في ذلك من داخـل                  

  .دول الصديقةال
وللتدليل على ذلك تشير الدراسة إلى محاوالت المقاطعة األكاديمية في بريطانيا ضد إسرائيل، ومقاطعـة               
أكاديمية واقتصادية ببعض البلدان األوروبية فيما يشكل تقرير ريتشارد غولدستون تتويجا لهـذه الحملـة               

  .المتفاقمة
بة على تآكل مكانة إسرائيل منها تقلص حيز مناورتها         وتحذر الدراسة من أن انعكاسات إستراتيجية مترت      

خالل استخدامها القوة العسكرية، وتزايد التدخل الدولي في قضايا مكانة المواطنين العرب فيها، تحـدي               
  .الجهاز القضائي فيها أو تفعيل محافل قضائية دولية ضد إسرائيليين بما يتسبب بتوترات دبلوماسية

  4/2/2010نت، .الجزيرة
 

 أغلبية يهودية تؤيد إقامة الدولتين: دان مريدور .32
إن هناك غالبية : دان مريدور) الموساد(قال وزير المخابرات اإلسرائيلية :  فرح سمير -القدس 

إسرائيلية تؤيد إقامة الدولتين لكنه لهذا الوقت ال يعرف كيف سيتم التوصل إلى ذلك حتى اآلن مشيرا إلى 
ليكود هم شارون وأولمرت ونتنياهو تبنوا حل الدولتين، مضيفا أن أولمرت أن ثالثة رؤساء وزراء من ال

وباراك في الحكومة السابقة قد أجريا مباحثات عملية السالم، إال أنهما ال يتوفقا بنجاح هذه المفاوضات، 
وأرمى بذلك الفشل على الفلسطينيين بسبب االنقسام بينهم واصفا حماس وفتح بأنهما حركتان ترفضان 

 .لتعاون معاا
 في المائة من اإلسرائيليين يوافقون على حل الدولتين، وقد جاء ذلك خالل إلقائه كلمة 80وعاد وأكد أن 

له أمام مؤتمر هرتسيليا واعترف مريدور الذي يعتبر من أهم زعماء الليكود بأن حركة السالم اآلن 
 .أرض الواقعوجماعة أرض إسرائيل الكاملة قد فشلتا في تنفيذ أفكارهما على 

  5/2/2010عكاظ، 
  

   من مساء اليوم الجمعةغزة تغرق في الظالم ابتداًء .33
أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة : رائد موسى - غزة

وقالت سلطة الطاقة . ستتوقف عن العمل مساء يوم الجمعة بسبب نفاد الوقود الصناعي الالزم لتشغيلها
 الخميس، إنها وجهت رسائل إلى رؤساء البلديات والمجالس المحلية ووزارة يومبيان صحافي في 

الصحة وشركتي االتصاالت وجوال في قطاع غزة ألخذ االحتياطات الالزمة بسبب العجز في إمداد 
ليه محطة التوليد ستتوقف بالكامل مساء الجمعة لنفاد كمية الوقود، ما يترتب ع"أن : وأضافت. الطاقة

  بسبب سوء % 70، فيما سيزيد العجز لنحو %"60 عجز في إمداد الطاقة الكهربائية للمناطق بحوالي
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وتواجه غزة أزمة حادة منذ أكثر من أسبوع بسبب توقف االتحاد األوروبي عن تمويل . األحوال الجوية
  . مليون دوالر13كلفة الوقود الصناعي الالزم لتشغيل محطة الكهرباء، والمقدرة شهرياً بنحو 

  4/2/2010صوت الحق والحرية، 
  

   دونم جنوب نابلس500مستوطنون يستولون على جبل مساحته  .34
 دونم 500 استولى مستعمرون يهود فجر أمس، على جبل مساحته : كامل إبراهيم-القدس المحتلة 

 مجموعة  وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن.جنوب مدينة نابلس
  . غرف متنقلة4من المستعمرين استولوا على الجبل القريب من قرية جالود ووضعوا عليه 

  5/2/2010الرأي، األردن، 
  

   فلسطينياً في الضفة22االحتالل يستغل سوء األحوال الجوية ويعتقل  .35
 لضفة الغربية، فلسطينياً في مناطق متفرقة من ا22 اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، :رام اهللا

وأكدت مصادر أمنية فلسطينية، استغالل جنود االحتالل لألحوال الجوية للتنكيل بالمعتقلين الفلسطينيين 
 .وذويهم، حيث بقي كثيرون منهم ساعات في العراء

  5/2/2010الغد، األردن، 
  

   طفال19ً طالباً و26 بينهم  منذ بداية العام فلسطينيا98ًعتقل ياالحتالل : الخليل .36
 مواطناً 98 ذكر نادي األسير الفلسطيني في محافظة الخليل المحتلة، أن سلطات االحتالل اعتقلت :الخليل

وأشار أمجد النجار مدير النادي إلى أن إدارات السجون  . الجاري2010من المحافظة منذ بداية عام 
  .رافات منهماإلسرائيلية ال تقدم العالج لألسرى المرضى، بهدف الضغط عليهم ونزع االعت

 طالباً، معظمهم من طالب الثانوية العامة، ووصل عدد األسرى 26واعتقلت قوات االحتالل أكثر من 
  . طفالًً، أعمارهم أقل من سبعة عشر عاما19ًاألطفال 

وحولت سلطات االحتالل أكثر من عشرة أسرى لالعتقال اإلداري، وأربعة عشر أسيراً إلى تحقيق 
  .  إلى تحقيق المسكوبية، وخمسة أسرى إلى تحقيق بتاح تكفاعسقالن، وثمانية أسرى

  4/2/2010 قدس برس،
  

  "أسباب أمنية"االحتالل يمنع التفكجي من السفر لـ .37
 سلمت الشرطة اإلسرائيلية خليل التفكجي خبير شؤون االستيطان ومدير : كامل إبراهيم-القدس المحتلة 

 من وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي  موقعاً الشرق أمراً بيت-قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربية
  ."أسباب أمنية"ـ أشهر، وذلك ل6يمنع بموجبه من السفر خارج البالد لمدة 

أنه رجل "، مؤكدا واعتبر التفكجي أمر المنع دليال على أن الحكومة اإلسرائيلية ال ترغب بالسالم أبداً
، وبالتالي فاإلجراء 2001 حتى عام 1992اوضات منذ عام  في الوفد الفلسطيني للمفسالم وكان عضواً

وقال إن قرار منعه جاء . "ضده يثبت أن الحكومة اإلسرائيلية الحالية هي ضد السالم، بل هي تعاديه
  .نتيجة محاضراته التي قدمها في العديد من العواصم والتي فضح فيها سياسات االحتالل تجاه القدس

  5/2/2010الرأي، األردن، 
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   من الضفة إلى غزة فلسطينياً تبعد أسيراً"إسرائيل" .38
 من سكان  فلسطينياًقالت مصادر حقوقية إن السلطات اإلسرائيلية أبعدت أمس أسيراً: أ.ب. د-غزة 

 إن المعتقل بكر "نادي األسير الفلسطيني"الضفة الغربية إلى قطاع غزة بعد اعتقال لنحو شهر، وقال 
 .من سكان مدينة طولكرمالحافي، الذي تم إبعاده 

 5/2/2010الشرق األوسط، 
   

 "غينيس"موسوعة  في طريقها لدخول كوفية فلسطينية .39
 أعلن ناشطون فلسطينيون من الضفة الغربية عن بدء تجهيز أكبر كوفية فلسطينية، في ":العرب اونالين"

 أمتار، 5متر، وعرضها  500 لألرقام القياسية، حيث سيبلغ طولها "غينيس"مسعى إلى إدخالها موسوعة 
 متطوعاً بينهم أجانب، بتجهيز 50 وباشرت الجمعية ونحو .وتعد األولى من نوعها في فلسطين والعالم

وستعرض في يوم األرض، على جدار الفصل . الكوفية، على أمل إتمامها في نهاية آذار المقبل
  ."غينيس"العنصري، بحضور فاعليات وناشطين عرب وأجانب، ومسؤولين من 

إن هدف المشروع هو تجسيد الكوفية كرمز للثقافة "وقال رئيس جمعية أصدقاء فلسطين عمر ناصر، 
 . "والتراث والنضال الفلسطيني، وقد أصبحت رمزاً للقضية الفلسطينية وكل حركات التحرر في العالم

 5/2/2010السفير، 
  

   العناية المركزة االقتصاد في غزة انتقل من مرحلة الضعف إلى دخول غرفة:الخضري .40
 اتحاد أمسدعا النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار  : اشرف الهور-غزة 

 ودعم القطاع الصناعي إلغاثةالغرف التجارية والصناعية العربية ورجال االقتصاد لممارسة دور اكبر 
ن االقتصاد في إ"ات المقاوالت  المصانع وشركأصحاب من وقال الخضري خالل لقائه عدداً .الفلسطيني

 والممارسات اإلجراءات دخول غرفة العناية المركزة بسبب إلىغزة انتقل من مرحلة الضعف 
  ."جل تدميرهأ المختلفة من اإلسرائيلية

 انه بسبب الحصار  وأوضح. من المنشآت الصناعية في قطاع غزة شبه مغلقةةبالمائ 90 أن إلى وأشار
 المنطقة الصناعية في غزة مغلقة أن إلىشر والتصدير الخارجي بشكل تام، الفتا توقف االستيراد المبا

 حاوية لبضائع تجار فلسطينيين 1000ن قرابة أ إلى إضافةبشكل كامل ويسيطر عليها جيش االحتالل، 
  . ويجبر التجار على دفع رسومهااإلسرائيليةمحتجزة في الموانئ 

 منهم معطلين عن العمل بسبب ألفا 140 إنالحصار، وقال  العمال في غزة بسبب أوضاع إلىوتطرق 
 جانب إلى، ةبالمائ 65 إلىن معدالت البطالة ارتفعت أ إلىتوقف مجاالت العمل الصناعي المختلفة، الفتا 

 .اإلغاثية مليون فلسطيني يعيشون على المساعدات أن
  5/2/2010القدس العربي، 

   
   لسجون اإلسرائيلية واألميركيةاعتصام تضامني مع األسرى في ا: لبنان .41

اللجنة الوطنية للدفاع عن األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل " أمس نظمت: زينة برجاوي
 امام مقر الصليب االحمر الدولي، في إطار الحملة االهلية لنصرة فلسطين "الصهيوني واالميركي

في لبنان كنا وسنبقى إلى جانب "نا واعتبر النائب مروان فارس أن .ومناهضة العدوان على العراق
. "الشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني بشكل خاص إلى جانب الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني

  األسرى في سجون االحتالل في فلسطين والعراق "أما كلمة فلسطين فألقاها سرحان يوسف الذي حيا 
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ة األسرى لمحاكاة مجموعات الضغط الدولية تدويل قضي"ودعا إلى . "وكل شهداء األمة العربية
  . "والمنظمات اإلنسانية والحقوقية العالمية

5/2/2010السفير،   
  

 اإلسرائيليون كاألطفال وعليهم أال ينتظروا أن أمنحهم السالم الذي يتوقعونه: األسد .42
صف القادة ، وو»ال يعرفون ماذا يفعلون«قال الرئيس السوري بشار األسد إن اإلسرائيليين : لندن

وأضاف . »كاألطفال يتعاركون مع بعضهم ويعبثون بالمنطقة«السياسيين الحاليين في إسرائيل بأنهم 
ال «، إن اإلسرائيليين »نيويوركر«األسد في تصريحات للصحافي األميركي سميور هيرش من مجلة 

د الذي يستطيع حماية الشيء الوحي«، مضيفا أن »يمكن أن يتوقعوا أني سأمنحهم السالم الذي يتوقعونه
 .»ليس بمقدور أي عدد من الطائرات أو األسلحة حماية إسرائيل... إسرائيل هو السالم، ال شيء آخر

نحن ال نتوقع منهم «: ، مضيفا»هو الوضع التقليدي«وقال إن وقوف األميركيين إلى جانب اإلسرائيليين 
ولكن الرؤية ال تبدو ... تعامل مع هذا األمرأن يكونوا حياديين في المستقبل القريب، لذا بمقدورنا ال

 .»واضحة على الجانب األميركي بشأن ما يريدون حقا أن يحدث في الشرق األوسط
وعن إيران، رأى أن فرض عقوبات على الجمهورية اإلسالمية لن يوقف البرنامج النووي اإليراني، بل 

يركيين أكثر من المشاكل التي تقدر الواليات سيسرعه، مضيفا أن اإليرانيين بإمكانهم إثارة مشاكل لألم
النصيحة الوحيدة التي أستطيع أن أقدمها ألوباما هي قبول هذا «: وأضاف. المتحدة أن تثيرها لإليرانيين

 .»االقتراح اإليراني ألنه صائب وواقعي للغاية
أيام؛ إنها ال تحتاج من المحتمل أن تندلع الحرب األهلية في لبنان في غضون «: وعن لبنان، قال األسد

وال يستطيع الفرد أن يشعر باالطمئنان . من الممكن أن تحدث بين عشية وضحاها. أسابيع أو شهورا
 .»بشأن أي شيء في لبنان ما لم يغيروا النظام برمته

 5/2/2010الشرق األوسط، 
  

 الخارجية السورية تطلع السفراء المعتمدين على التهديدات اإلسرائيلية .43
أطلعت وزارة الخارجية السورية السفراء المعتمدين بدمشق على التهديدات : مد الخضر مح-دمشق 

إن معاون » العرب«وقالت مصادر دبلوماسية لـ ، اإلسرائيلية بشن الحرب على سوريا ودول المنطقة
وزير الخارجية السوري أحمد عرنوس أطلع السفراء العرب واألجانب المعتمدين بدمشق على التهديدات 

وأكد جاهزية بالده للدفاع ، موضحا أن إسرائيل تهدد بإشعال فتيل الحرب في المنطقة برمتها، إلسرائيليةا
وطلب عرنوس نقل تلك التهديدات إلى شعوبهم ودولهم وإطالعهم  .عن نفسها في مواجهة أي عدوان
 .على النوايا العدوانية اإلسرائيلية

 التهديد اإلسرائيلي لسوريا لالستهالك الداخلي بالدرجة السورية إن» البعث«في المقابل قالت صحيفة 
 2006وتابعت أن المناورات في النقب تأتي لطمأنة الداخل المرعوب من صواريخ المقاومة عام ، األولى

وأكدت أن ذلك العمل قد يتحول إلى حرب شاملة بالفعل لن تحقق إسرائيل فيها ، وربما للقيام بعمل أحمق
  . من هزائم مذلة2009 ويناير 2006 حققته في يوليو بالتأكيد أفضل مما

  5/2/2010العرب، قطر، 
  

  تشيع أجواء الحرب وتمارس إرهاب الدولة في المنطقة" إسرائيل: "بثينة شعبان .44
رفضت مستشارة الرئيس السوري للشؤون السياسية الدكتورة بثينة شعبان في تصريحات خاصة : دمشق
 وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان الذي توعد سورية التعليق على حديث" قدس برس"لـ 

هذا كالم ال "والرئيس بشار االسد بخسارة الحرب في حال اقدامه بالده على مهاجمة اسرائيل، وقالت 
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يستحق الرد وال التعليق، فالحكومة اإلسرائيلية تشيع أجواء الحرب دائما وال تملك سلعة غير ممارسة 
بالنسبة لنا نحن في سورية فإننا منفتحون على السالم، لكن السالم يحتاج إلى طرفين، . إرهاب الدولة

  ".ومن الواضح تماما أن المخططات اإلسرائيلية تشير إلى أنها ليست شريكا في السالم
عما إذا كان هناك تنسيق بين سورية ولبنان والسلطة " قدس برس"وجوابا على سؤال وجهته لها 

 يتصل بالمبادرة األمريكية إلطالق مفاوضات غير مباشرة بين هذه األطراف وإسرائيل، الفلسطينية فيما
نحن قناعتنا أنه لكي تكون هناك عملية سالم حقيقية ال بد أن تكون شاملة وعادلة، وحين : "قالت شعبان

طراف وعادال، تكون هناك نية صادقة إلحالل عملية السالم فإنه ال بد لهذا السالم أن يكون شامال لكل األ
، على حد "أما االستفراد بطرف عربي دون آخر فهودليل على عدم وجود نية إلحالل السالم في المنطقة

  .تعبيرها
  4/2/2010قدس برس، 

  
  في قضية مفاوضات السالم المتعثرة ينبغي إنهاء تهميش دور األمم المتحدة :عمرو موسى .45

معة العربية عمرو موسى أنه ينبغي إنهاء تهميش دور رأى األمين العام للجا:  رندة تقي الدين–باريس 
. األمم المتحدة، خصوصاً مجلس األمن، في قضية مفاوضات السالم المتعثرة بين إسرائيل والفلسطينيين

 إنه أمام تعثر محادثات السالم ورفض إسرائيل القرارات التي ينبغي ،وقال في محاضرة ألقاها في باريس
على مجلس األمن أن يتحمل المسؤولية، وليس اللجنة «ل الى دولة فلسطينية أن تنفذها من أجل التوص

  . »الرباعية
وشرح موسى أنه يريد لمجلس األمن أن يستعيد سلطته في عملية السالم، على أن يدعو األطراف إلى 

أن إذا ثبت أن أوباما يفشل بعد هذه الفترة، كما ان البعض يعتقد «: التفاوض بشروط وضمانات، وقال
إسرائيل ال تريد الدولة الفلسطينية، ينبغي إذاً إعادة القضية الفلسطينية الى مجلس األمن، مع استمرار 

  .»دعوة كل الدول الفاعلة كالواليات المتحدة من خالل مجلس األمن
أتوقع أن أي حسابات صحيحة من النواحي «: وعن احتمال ضربة عسكرية إسرائيلية على إيران، قال

جية والتكتيكية واآلثار ألي مغامرة عسكرية من هذا النوع إذا حسبها أي جانب، سيجد أن االستراتي
فالمنطقة تسير على صفيح ساخن بطريقة لم . األفضل له عدم اإلقدام على أي عمل عسكري على إيران

  .»تكن موجودة سابقاً
  5/2/2010الحياة، 

  
  د باغتيال المبحوحشرطة دبي تعتزم مالحقة نتنياهو إذا ثبت تورط الموسا .46

كان " اإلسرائيلي"صرح مصدر مسؤول بشرطة دبي، انه اذا اتضح ان الموساد  : نادية سلطان-دبي 
وراء جريمة القتل التي وقعت في دبي، وراح ضحيتها محمود المبحوح العضو في حركة حماس فإن 

  .بنيامين نتنياهو سيكون مطلوبا للعدالة" إسرائيل"رئيس وزراء 
على قائمة المطلوبين لديها، وستتم مالحقته " اإلسرائيلي"رطة دبي ستضع اسم رئيس الوزراء واكد ان ش

دولياً باعتباره الذي وقع أمر ارتكاب الجريمة على أرض اإلمارات، وبالتالي يكون مشاركاً رئيسياً في 
  .الجريمة، ويصبح على أي دولة يتوجه إليها تسليمه للسلطات اإلماراتية

، نفى المصدر المسؤول بشرطة دبي، ان يكون هناك تصوير تم من قبل أي مراسل من جانب آخر
داخل الفندق الذي ارتكبت فيه الجريمة، مؤكداً انه من الممكن ألي شخص القيام بالتصوير من " إسرائيلي"

الخارج فقط وهو ما حدث، حيث تم تصوير واجهة الفندق وغرفة شبيهة بفندق آخر، وأدعى المراسل، 
  .انها الغرفة التي ارتكبت فيها الجريمة" اإلسرائيلية"ي بث تقريراً على احدى المحطات التلفزيونية الذ
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االثنين " اإلسرائيلي"نشرت أمس تقريراً بثته القناة العاشرة بالتلفزيون " الجزيرة نت"الجدير بالذكر ان 
  .ه قتل المبحوحالماضي لمراسلها العسكري، الون بن ديفيد، من الفندق الذي ارتكب في

  5/2/2010الخليج، 
  

   ستوقع على صفقة مع شركة اسرائيليية تملك قمرين اصطناعيين اإلمارات:"يديعوت" .47
االسرائيلية عن تعاون وتنـسيق بـين امـارة ابـوظبي           " يديعوت احرونوت   " كشفت صحيفة   : وكاالت

  .واسرائيل للحصول على خدمة معلومات صورية من اسرائيل
التـي تملـك    » ايمجـسات « أن إمارة أبو ظبي ستوقع على صفقة مع شركة إسرائيلية            وقالت الصحيفة ،  

 مليـون دوالر فـي      20وستقوم أبو ظبي بدفع نحو      . »ايروس«قمرين اصطناعيين للتصوير من طراز      
  .العام الى الشركة مقابل خدمات القمر االصطناعي

اإلسرائيلية » الصناعات الجوية «ادارة  هي شركة اسرائيلية ومملوكة من قبل       » إيمجسات«يذكر ان شركة    
  .ومن مستثمرين

ان دولة االمارات العربية المتحدة ، سبق لها ووقعت اتفاقاً عـام            " يديعوت احرونوت   " وكشفت صحيفة   
 مع الشركة االسرائيلية بعد حصول هذه الشركة على موافقة اجهـزة المخـابرات الـشين بيـت                  2006

  .يةوالموساد على ابرام هذه االتفاق
ايـروس  «وتقرر بموجب هذا االتفاق، ان تحصل الدولة اإلماراتية على الصور من القمر االصـطناعي               

، وهو االول في السلسلة واالتفاق الجديد سيسمح ألبو ظبي بالوصول الى قمر التصوير األكثر تقدماً،                »أ
، امـا   »صناعات الجوية ال«والقمران والكاميرات فيهما، أنتجت في اسرائيل، القمران في          .»ايروس ب «

  .»ال بيت ـ ال اوب«الكاميرات ففي شركة 
وستضع الشركة محطة التقاط الصور تحت تصرف ابو ظبي، ما سيسمح لها بالحصول على الصور من                

ويعتقد دبلوماسيون خليجيون في ابو ظبي ان الصور التي ستحصل عليها االمارات             .مناطق محددة مسبقاً  
لبحرية االيرانية والجزر الثالث طنب الكبرى والصغرى وابـو موسـى ،            ستشمل صورا عن القواعد ا    

  .والمنشئات العسكرية والمدنية المشيدة فوقها
  4/2/2010وكالة فلسطين اليوم االخبارية، 

  
 سورية تتحدث عن السالم وليس عن الحرب: مبعوث فرنسي .48

تصعيد قد يكون رسائل إن ال» الشرق األوسط«قالت مصادر سورية مطلعة لـ: سعاد جروس: دمشق
موجهة للداخل اإلسرائيلي أو للتغطية على عدم قدرة الحكومة اإلسرائيلية الحالية على االلتزام بمتطلبات 

الحكومة اإلسرائيلية الحالية غير قادرة على «عملية السالم العادل والشامل، وأنه في الحالتين يؤكد أن 
لذلك رأت المصادر في التصعيد اإلسرائيلي . »ة الدوليةاإليفاء بمتطلبات السالم وفق قرارات الشرعي

 .»إسرائيل غير جادة في تحقيق السالم«تأكيدا جديدا على أن 
سورية لم تستبعد يوما هكذا «أما بالنسبة الحتمال شن إسرائيل حربا على سورية، فقالت المصادر إن 

دائما تضع عراقيل أمام تقدم عملية احتمال وإسرائيل دولة عدوة وتحتل أراضي عربية وسورية، وكانت 
السالم، لذلك فإن سورية، كما تدعو لتحقيق السالم العادل والشامل، تستعد دائما للدفاع عن نفسها فهي لن 

غير أن محللين أشاروا إلى أن هذا التصعيد الكالمي . »تقف مكتوفة األيدي في حال شُنت حرب عليها
  . لن يؤدي إلى نزاع مفتوح

ى أكد فيليب ماريني، مبعوث الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي، في بيروت أمس أن من جهة اخر
وقال ماريني، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي الذي زار  .»تسعى إلى السالم وليس إلى الحرب«سورية 
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بين سورية » سمعت الجانب السوري يجدد رغبته في استئناف الوساطة التركية«: دمشق وبيروت
 .وإسرائيل

ى ماريني هذا األسبوع في دمشق الرئيس السوري بشار األسد، ثم توجه إلى لبنان، حيث اجتمع والتق
الرئيس األسد مثل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، شددا «: وقال ماريني .بالمسؤولين اللبنانيين

سد عبر الرئيس األ«ولكنه أضاف أن  .»على مخاطر الحرب، وعلى هشاشة الوضع وتراكم التهديدات
عن هذه المخاوف بهدف التشديد على ضرورة القيام بمبادرات حفاظا على السالم، وهذه حجة إضافية 
للقول بأنه ينبغي التحرك بسرعة، وبأن الوضع القائم ال يحتمل، ومن شأنه أن يؤدي إلى دائرة من 

  .»العنف
 5/2/2010الشرق األوسط، 

  
  مصالحة وعملية السالمخالل أيام لبحث ملفي الموسكو تستقبل مشعل  .49

 من موسكو نقالً عن مراسلها رائد جبر، أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت             5/2/2010 الحياة،   ذكرت
 خالد مشعل سيلبي دعوة خالل ايام لمناقشة جهود المـصالحة           "حماس"ان رئيس المكتب السياسي لحركة      

الروسية اندريه نيسترينكو في مـؤتمر      وقال الناطق باسم وزارة الخارجية      . وفرص استئناف المفاوضات  
هـو طريقـة انهـاء االنقاسـامات        ) خالل زيارة مشعل  (الموضوع الرئيسي الذي سيناقش     "صحافي ان   

قبل أيـام   وزير الخارجية سيرغي الفروف     وشدد  ". إسرائيل" مع   "الفلسطينية وسبل استئناف المفاوضات   
) العـزل (أي طرف، معتبراً أن هذه السياسة       على أن بالده متمسكة بموقفها في شأن ضرورة عدم عزل           

  .تضر بمساعي تحقيق تقدم في عملية السالم
 من موسكو نقالً عن مراسلها سامي عمارهأن أندريه نيستيرينكو           5/2/2010 الشرق األوسط،    وأضافت

بمبادئ المتحدث باسم الخارجية، قال أن موسكو تؤكد قناعتها بأن مثل هذه الوحدة التي تستند إلى التمسك                 
  .التسوية السياسية تعد ضمانا لحصول الفلسطينيين على حقهم المشروع في إقامة دولتهم المستقلة

  
  بان كي مون ينتقد التعاون الفلسطيني واإلسرائيلي مع تقرير جولدستون .50

ن قد  قال األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إنه ال يمكن تحديد ما إذا كان الفلسطينيون واالسرائيليو                
 في تقرير صدر صباح الجمعـة  -وأضاف بان كي مون . التزموا بالتعاون مع تقرير جولدستون بالكامل   

وأشار األمين العام إلـى     .  أن ما أبداه الطرفان من امتثال للتقرير ال زال غير مكتمل           -بتوقيت جرينيتش 
ي ال زال مـستمرا أمـا       أن من غير الممكن حاليا الحكم على مدى تعاونهما، ألن التحقيـق االسـرائيل             

  .الفلسطينيون فقد بدأوا مؤخرا
رفضت بعض ما توصل إليـه  " إسرائيل"لكن باربارا بليت مراسلة بي بي سي في األمم المتحدة تقول إن        

وعلى الرغم من   . تقرير جولدستون مثل تهمة االستهداف المتعمد للمدنيين واالستخدام غير المناسب للقوة          
لالدعاءات التي اثيرت ضدها حسبما ذكرت وكالـة        " متابعتها بجد "على  " ائيلإسر"ذلك، امتدح كي مون     

  .اسوشييتد برس
5/2/2010بي بي سي،   

  
  بتخفيف حصار غزة لمواجهة تقرير غولدستون" إسرائيل"واشنطن تطالب ": هآرتس" .51

، تطالبها فيها   قالت مصادر في تل أبيب أن اإلدارة األميركية وجهت للحكومة اإلسرائيلية رسالة           : رام اهللا 
بتخفيف الحصار عن قطاع غزة، كخطوة من شأنها أن تساعد في كبح تداعيات تقرير غولدستون بـشأن                 

  .حربها على غزة، في المجتمع الدولي
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وتجري الحكومة اإلسرائيلية مشاورات مع اإلدارة األميركية حول كيفية مواجهة تقرير غولدستون فـي              
اإلسرائيلية، يبدو أن اإلدارة األميركية تعتـزم اسـتخدام حـق           " سهآرت"وحسب صحيفة   . األمم المتحدة 

في مجلس األمن الدولي، ولكنها تطالب إسرائيل بتسهيل المهمـة عـن طريـق تخفيـف                " الفيتو"النقض  
 . الحصار على غزة وتشكيل لجنة تحقيق

ـ          حول تعاطيهـا  " إسرائيل"وحسب الصحيفة، وجهت مستشارة الرئيس األميركي، سامنتا باور، انتقادات ل
إحدى الرسائل الرئيسية التي نقلت للوفد اإلسرائيلي أن ثمة عالقة بين           "مع التقرير، وأضافت الصحيفة أن      

 ".الوضع اإلنساني في غزة وبين استمرار عالج تقرير غولدستون، والقدرة على كبح تداعياته
5/2/2010الشرق األوسط،   

  
  تبادل األراضي و67كلينتون تؤيد التفاوض على حدود الـ  .52

أبدت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون تأييدا للتفاوض على حدود العام           ): وكاالت (–رام اهللا   
فقد رفضت وزيرة الخارجيـة     .  للدولة الفلسطينية العتيدة مع امكانية تبادل األراضي بين الطرفين         1967

لسطيني سيعلنان قريبا عن االتفاق علـى بـدء         األميركية اإلفصاح عما إذا كان الطرفان اإلسرائيلي والف       
  . وتبادل متفق عليه لألراضي1967التفاوض إال أنها أكدت تأييد واشنطن للتفاوض على أساس حدود 

وقالت كلينتون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفـة عقـب                  
إن المبعوث الخاص للـشرق األوسـط       " أول من أمس،     لقائهما في مقر وزارة الخارجية بواشنطن مساء      

جورج ميتشل منخرط في مباحثات مكثفة مع الشركاء األوروبيـين والعـرب حـول إعـادة إطـالق                  
الواليات المتحدة تعتقد إنه من خالل التفاوض بنية حسنة يمكن لألطراف أن            "وأضافت أن   ". المفاوضات

لهدف الفلسطيني المتمثل في قيام دولـة مـستقلة تمتلـك           يتوصلوا إلى نتيجة تنهي الصراع وتوفق بين ا       
 مع تبادل متفق عليه لألراضي، مع الهدف اإلسرائيلي المتمثـل           1967مقومات البقاء وتقوم على خطوط      

في دولة يهودية ذات حدود آمنة ومعترف بها تعكس التطورات على األرض وتفـي بمتطلبـات األمـن                  
رف أيضا باألهمية الكبرى للقدس لكل من الفلسطينيين واإلسرائيليين       واشنطن تعت "وأكدت أن   ". اإلسرائيلي

والمسيحيين في كل مكان، مشيرة إلى إمكانية التوصل إلى نتيجة تلبي تطلعات كافة األطراف في القدس                
  ".وتصون وضعها المستقبلي

5/2/2010المستقبل،   
  

  ل المساراتنعمل على استئناف فوري للمفاوضات على ك: الخارجية األميركية .53
ـ    :  منال لطفي  -لندن   الواليات المتحدة تعمل   " أن   "الشرق األوسط "أوضح مسؤول بالخارجية األميركية ل

بنشاط من أجل التوصل إلى سالم شامل في الشرق األوسط، يضم إسرائيل والفلـسطينيين، وإسـرائيل                
الواليات المتحـدة   .  المنطقة وسورية، وإسرائيل ولبنان من أجل إقامة عالقات طبيعية بين كل الدول في           

  ."تعمل جاهدة الستئناف المفاوضات
5/2/2010الشرق األوسط،   

  
   مليون دوالر 40بقيمة " األونروا"الواليات المتحدة تعلن تقديم منحة لـ .54

أعلن القنصل األميركي العام دانيال روبنستين عن تقديم الواليات المتحدة منحة بمقدار            : حسن عبد الجواد  
 دوالر لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، لدعم برامج الطوارئ في الضفة الغربيـة               مليون 40

وغزة، وذلك خالل مراسم التوقيع على اتفاقية بين الجانبين جرت، أمس، في مدرسـة االنـاث التابعـة                  
 الفلسطينيين  وقال روبنستين أن الدعم المالي لالونروا هو استثمار مهم سيمكن         . للوكالة في مخيم الدهيشة   

وتعتبر الواليات المتحدة   ". إسرائيل"من المساهمة في تطوير الدولة الفلسطينية لتعيش بسالم وامن بجانب           
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 الـى   2009اكبر مانح لميزانية االونروا، وبهذه المنحة يصل مجموع ما قدمته لوكالة الغوث في عـام                
  . مليون دوالر267

5/2/2010األيام، فلسطين،   
  

  رات خارج المخيمات الفلسطينية ال تساعد استتباب األمن في لبنانالمعسك: سيسون .55
ان المعـسكرات الفلـسطينية خـارج المخيمـات         "اعتبرت السفيرة األميركية لدى لبنان ميشال سيسون        
ورأت سيسون بعد لقائها رئيس الهيئة التنفيذيـة        . "موضوع قلق وال يساعد على استتباب األمن في لبنان        

 سمير جعجع ليل اول من امس، وعلى مدار ساعتين، ان جولة المبعوث األميركـي               "انيةالقوات اللبن "لـ  
كانت مفيدة خصوصاً للبنان اذ تمت بلورة موقـف         "للشرق األوسط جورج ميتشيل األخيرة الى المنطقة،        

أما في ما يخص عملية السالم، فقال البيـان ان سيـسون            . "اميركي واضح ضد توطين الفلسطينيين فيه     
  . "دت انه يوجد تقدم بسيط من دون اختراقات جدية تُذكرأك"

5/2/2010الحياة،   
  

  "حزب اهللا والحرب القادمة" :لجامعة تل ابيب دراسة للمعهد القومي .56
جديدة الحاجة إلى البحث عن مبادرات سياسـية إلـى جانـب            " إسرائيلية"أكدت دراسة   : ياسر الحريري 

" إسـرائيل "ف مواجهة التحديات التي يشكلها حزب اهللا بالنـسبة ل         العمليات العسكرية، بل بدال منها، بهد     
  .مستقبال

وأوضحت الدراسة التي أصدرها معهد دراسات األمن القومي التابع لجامعة تـل أبيـب أن المواجهـة                 
المستقبلية المفترضة مع حزب اهللا عملية ال تزال معقدة وخطرة، في ظل نجاحه في اسـتخالص دروس                 

  .مفترضة" إسرائيلية"ى لبنان، وإعادة تأهيل ذاته وقراءته لسيناريوهات عسكرية الحرب الثانية عل
أن اجتثاث قوة حزب اهللا عملية غير ممكنة، ألن         " حزب اهللا والحرب القادمة   "وشددت الدراسة، وعنوانها    

ابط، المالي واللوجستي والعسكري له، ومن دون وقف هذه الرو        " قنوات األوكسجين "إيران وسوريا بمثابة    
يبدوان عديمي المعنى، وأضافت أن حزب اهللا مع نهاية الحـرب           " إسرائيلية"فإن عمق وحجم أي عملية      

  .سيعيد بناء ذاته وقوته في شهور
وحكومة لبنان والمجتمع الدولي فـي قطـع الـصالت بـين حـزب اهللا               " إسرائيل"ولفتت إلى أن فشل     

لدبلوماسية يصعب مهمة إيجاد واقع جديد في لبنـان،         السوريين واإليرانيين عليه، بالقوة وا    " األوصياء"و
  .وخصوصاً في جنوبه

وذكرت الدراسة التي وضعها الباحث أمير كوليك أن حزب اهللا وعلى الرغم من الضربات القوية التـي                 
 تمكن بمساعدة حلفائه من بناء قوته من جديد، واهتم بتحـسين            2006امتصها خالل العدوان في صيف      

  . الصواريخ بعيدة المدىقدراته في نظام
، بل ستطال مناطق جديدة لم      "اإلسرائيلي"وجاء فيها أن الحرب المقبلة أيضا تعني أنها ستجري في العمق            

 ونوه بأنها ستصل إلى منطقة تل أبيب ومـا بعـد تـل أبيـب،                2006تموز  /تبلغها الصواريخ في يوليو   
  .وستلحق األذى بمنشآت حساسة

ي األراضي اللبنانية أيضا لن تكون أكثر سهولة، لنجاح حزب اهللا في بنـاء              وتوقع كوليك أن المواجهة ف    
  .جديدة تشمل أنفاقاً واستحكامات، ولجاهزيته الجتياح بري للعمق اللبناني" محميات طبيعية"

وقالت الدراسة إن حزب اهللا يرى في الحرب المستقبلية حربا شبيهة بالعدوان العام الماضي من ناحيـة                  
  .بالصواريخ ومواجهة ردود الفعل الجوية، وربما حملة برية واسعة أكثر" اإلسرائيلي"مق استهداف الع
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وأوضحت أنه على الرغم من نجاح حزب اهللا في إعادة بناء قوته بشكل مكثف بعد الحرب، فإن االطالع                  
لـة إذا   من مواجهة أفضل في الحرب المقب     " اإلسرائيلي"على المفهوم العملياتي الخاص به سيمكن الجيش        

  .ما نشبت
بعدة عمليـات، بهـدف إخـراج       " اإلسرائيلي"وعلى المستوى العملياتي التكتيكي، توصي الدراسةالجيش       

حزب اهللا من توازنه، منها شن الحرب الجديدة بشكل مفاجئ، ومطاولة معظم منـشآت الحـزب، مثـل                  
 مناطق غير متوقعة في العمـق  المقرات والقواعد ومنازل القادة، وأن حيز العملية البرية ينبغي أن يشمل          

  .اللبناني مثل بيروت وبعلبك
استغالال لنقطة  " اإلسرائيلية"وأوردت الدراسة أن حزب اهللا قرر إدارة حرب استنزاف مع الجبهة الداخلية             

" إسرائيل"الضعف هذه، ونوهت بثبوت صحة منطقه العسكري، واستذكرت نجاحه بالتحكم في استهداف             
  . ومدروسبالصواريخ بشكل منظم

من خـالل معـارك     " اإلسرائيلي"وأشارت إلى نجاح عناصر حزب اهللا بالتسبب بخسائر موجعة للجيش           
  .تكتيكية

في المقابل، قالت الدراسة إن حزب اهللا مني بالخسائر في أكثر من ناحية، منها تنامي االنتقادات الداخلية                 
  .له، وتعرض منشآت عسكرية له للتدمير في الجنوب وبيروت

ول الواقع الجديد في جنوب لبنان اليوم، قالت الدراسة إن حزب اهللا نجح في بناء قوته مجـددا علـى                    وح
الرغم من انتشار القوات األممية وجيش لبنان، ولفتت إلى أنه يركز تحصيناته في شمال نهر الليطـاني،                 

  .بعدما اضطر لالنسحاب من الشريط الحدودي
لحزب اهللا ستشوش استجماعه معلومـات اسـتخباراتية، ويمـنح          وأوضحت الدراسة أن االنتشار الجديد      

فرصة التحرك والتقدم بسرعة في الشريط الحدودي، ونوهت باضطراره في المقابل           " اإلسرائيلي"الجيش  
  .للقتال في العمق اللبناني

ـ                  بكات ونوهت بأن حزب اهللا نقل مركز ثقل قواته لداخل القرى، بدال من المناطق المفتوحة، وبنى فيها ش
  .أنفاق ومراكز اتصال متطورة جدا

 ومنهـا تقويـة نظـام    2006واستعرضت دروس حزب اهللا من الحرب العدوانية على لبنان في صيف ، 
 250الذي يبلـغ مـداه      " الفاتح"صواريخه طويلة المدى، ونوهت بحيازة حزب اهللا على نوع جديد منها،            

  .كيلومتراً معتبرة ذلك سالحا استراتيجيا
زب اهللا في تجهيز نظامه العسكري لمواجهة حملة برية واسعة في الحرب المقبلة، بواسـطة               وقد شرع ح  

تعزيز وجود قواته شمال نهر الليطاني، حتى بثمن شراء أراضٍ واسعة لضمان بيئـة مـساندة وآمنـة،                  
  .وتقوية قدراته الصاروخية المضادة للدروع

 آالف إلى   10ورجحت أن عددها يتراوح بين      هذا، عالوة على ملء مخازنه بالصواريخ قصيرة المدى،         
  . ألف صاروخ، يطلق كثير منها من قاذفة ذات فوهة واحدة لتيسير عملية إخفائها20

  5/2/2010الديار، لبنان، 
  

  يجب اعادة الضفة لالردن كما عادت غزة لمصر .57
  غي بخور

تعود السـرائيل، حيـث     مثلما هو واضح اليوم بقدر أكبر بكثير بان غزة تعود الى مصر اكثر مما هي                
يغلق المصريون االنفاق بسور من الفوالذ ويفتحون رفح، حان الوقت للمرحلة التالية فـي فـك ارتبـاط           

حان الوقت الن يعود االردن الى دوره التاريخي        . اسرائيل عن مشاكلها العضال التي تثقل عليها كاالثقال       
  . في شؤون ضفته الغربية
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 في العالم، وعن حق كبير، بانه يجب التقدم في المسيرة الفلـسطينية،             االردنيون يصرخون في كل زاوية    
  . حان الوقت الن يتجندوا هم ايضا الى القضية.  من يطلب بلطف، ينفذ بلطف–واذا كان كذلك 

، حين قطعته عن مشاكل الفلسطينيين في الضفة تمامـا مثلمـا            1967اسرائيل أسدت جميال لالردن في      
  . هذا الغباء االسرائيلي يجب أن ينتهي، وفورا. طعتها عن غزةاسدت جميال لمصر حين ق

االردنيون بالطبع مذعورون من امكانية أن يعودوا لمعالجة شؤون الفلسطينيين، مثلما هـم المـصريون               
دولة . مذعورون وفعلوا كل شيء كي ال تفك اسرائيل ارتباطها عن محور فيالدلفيا ولكن ال مفر من ذلك                

ن تكون قابلة للحياة، اال اذا كان لها اتصال مباشر وواضح مع االردن، الذي يوجد فيه                فلسطينية صغيرة ل  
  . على أي حال، اغلبية فلسطينية متماسكة، وولي العهد هو بذاته نصف فلسطيني

 فلـسطينية مباشـرة، دون تـدخل        –كيف يمكن السرائيل أن تنفذ هذا؟ بفتح معبر اللنبي لعالقة اردنية            
لحظة التي يحصل فيها هذا، فان المسؤولية االمنية والسياسية ستقع بأسرها على كاهـل              في ال . اسرائيلي

صحيح، من شأن االمـر أن يجلـب        . االردنيين، االمر الذي اعفيناهم منه على مدى ثالثة عقود ونصف         
االرهاب، ولكن نحن نعرف كيف نعالج االرهاب، مثلما اثبت الجيش االسرائيلي قبل سنة في رصـاص                

  . يوجد اليوم ايضا جدار الفصل.  حين حطم حماس وبنى ردعا لعشرات السنينمصبوب
حـان الوقـت    . مواصلة أخذ المسؤولية عن سالمة الفلسطينيين المعادية؟ لم تعد هذه مصلحة السـرائيل            

  . الدخال االردن ايضا الى المعادلة، مثلما ادخلت مصر الى المعادلة في غزة
 –ات مع اسرائيل، يمكن االعتقال بان االردن سيحبط كل مشكلة امنية            بصفتها دولة مسؤولة وذات عالق    

ليس من أجل اسرائيل، بل الن االمر سيمس بأمنه الوطني، بالضبط مثلما تفعل االن مصر مع سـورها                  
معبر اللبني سيكون اتصال االردن بالفلسطينيين، وتنزع فيه المسؤولية االمنيـة االسـرائيلية             . الفوالذي
  .تخدم اسرائيل معابر حدود اخرى الى االردنوتس. تماما

وهكذا تعود العالقات بين االردنيين والفلسطينيين لتكون مباشرة، دون أن يكون أي حراك فـي يهـودا                 
االردنيون والفلسطينيون سيكونون مـسؤولين  . ال صلة بين االمور  . والسامرة بالنسبة لالستيطان اليهودي   
  . ي أن يلتقوا دون تدخل اسرائيليعن الموضوع العربي بل ومن الطبيع

احد ال يمكنه أن يعارض خطوة بهذه الطبيعية، وعندها، إن شاء االردنيـون، فـسيوافقون علـى دولـة                 
اذا سيكون أمرا عربيا داخليا، بالضبط مثلما يمكن للمـصريين أن           . فلسطينية، وان لم يشأوا، فلن يوافقوا     

  .وافقوايوافقوا على دولة فلسطينية في غزة، او ال ي
اليوم، فـي معبـر     .  فلسطينية حرة سيخلق تفاعال منعناه حتى اليوم خطأ        –فتح المعبر امام عالقة اردنية      

كل فلسطيني يعود يخضع للرقابـة      . اللبني يوجد الجيش االسرائيلي، الذي يغلق، يحرس، يحقق ويفحص        
رائيلية على االطالق، االمر الذي     بعد الخطوة المقترحة هنا لن يكون هناك رقابة اس        . االسرائيلية الشديدة 

ال بد سيفرح االردنيون والفلسطينيون برؤيته، والعبء االمني، وكذا المسؤولية الدولة، ستلقى على عاتق              
  . االردن

حان الوقت الن تكف اسرائيل عن تنفيذ العمل االسود نيابة عن االردنيين مثلما كفت عن عمله نيابة عن                  
دت المسؤولية عن غزة، عمليا، الى يد مصر، فان المسؤولية عن الـضفة             بالضبط مثلما عا  . المصريين

  .  يصبح شأنهم الداخلي–وما يقررون عمله في الضفتين  . الغربية يجب أن تعود الى الضفة الشرقية
  4/2/2010وكالة سما، 
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  بالنموذج الكوسوفي" يقتدي"استقالل فلسطيني  .58
  االرناؤوط. محمد د

 2009التزامن بين نشر آخر استطالع للرأي البلقاني في " مصادفة"التأمل في يحتاج المراقب الى 
المحتمل وبين ما تنشره الصحافة الصربية عن إعالن فلسطيني محتمل " غالوب"لمصلحة مؤسسة 

  .لالستقالل حسب النموذج الكوسوفي، أي من طرف واحد يحظى بتأييد دولي معتبر، وتأثيره على البلقان
نة باالنفصال أو باالستقالل في البوسـ" جمهورية الصرب"هديد ذي يتجدد فيه الحديث عن تففي الوقت ال

 لصالح دولة بصالحية في حال تزايد ضغوط االتحاد األوروبي عليها للقبول بتـــعديالت دستورية
سجم مع المعايير األوروبية حتى تنضم الى االتحاد األوروبي، كشفت الجريدة الصربية مركزية تن

 في المئة من 39الذي يشير الى أن " غالوب"عن نتائج استطالع ) 29/1/2010عدد " (داناس"لمعروف ا
جمهورية "الذين استطلعت آراؤهم في كل البوسنة يرون ان استقالل كوسوفو يفتح الباب الستقالل 

 غالبية ، مع العلم أن هذه النسبة تخفي غالبية كبيرة بين الصرب ألن"هرسك البوسنة" أو " الصرب
  .البوسنيين المسلمين والكروات صوتوا ضد ذلك

المتزامنة أن الصحافة الصربية تكشف من ناحية عن توجه فلسطيني " المصادفة"والمثير، في هذا، 
إلعالن االستقالل حسب النموذج الكوسوفي وعن دعم دولي له، ولكنها تنذر في الوقت نفسه أن هكذا 

  "!جمهورية الصرب"أن يستقلوا في إعالن سيبرر للصرب في البوسنة 
:  في صفحتها األولى28/1/2010قد كتبت صباح الخميس " داناس"وكانت الصحيفة الصربية 

، استناداً الى لقاء أجراه مراسل الصحيفة في القدس مع دانييل "الفلسطينيون يأخذون بالنموذج الكوسوفي"
  .معاصرة في القدسديكر المحلل السياسي المعروف ومدير معهد الدراسات ال

وكان ديكر، الذي ينشر مقاالته في عدد من الصحف المعروفة ويظهر باستمرار في الشبكات التلفزيونية 
هل يتجاهل عباس "، قد نشر قبل أيام مقاال بعنوان ")الحرة"و " الجزيرة" وفوكس و CNN(المعروفة 

فكير القيادة الفلسطينية بعد فشل تناول فيه ما يعتبره تحوال في ت" إسرائيل ويتطلع نحو كوسوفو؟
  .المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي

أن "أما في لقائه مع الصحافة الصربية المعنية بهذا الموضوع لدوافعها الخاصة فقد انتهى ديكر الى 
الفلسطينيين في الشهور األخيرة يستعدون إلعالن استقاللهم من طرف واحد بسبب عقم المفاوضات بينهم 

  ".ائيلوبين إسر
وفي هذا اللقاء يقر ديكر بوجود فوارق ين الحالتين الفلسطينية والكوسوفية، كما سيشرحها الحقاً، ولكنه 

أعتقد أن الفلسطينيين يستفيدون من النموذج الكوسوفي إلعالن االستقالل من طرف واحد "يكرر قوله 
فديكر ". احية القانونية والديبلوماسيةألجل إحراز فوز سياسي على الرغم من الفوارق بين الحالتين من الن

يرى أن كوسوفو أعلنت استقاللها مع انها جزء من صربيا، وهو ما كان يتطلب موافقة بلغراد، بينما 
  . اإلدارة في الضفة الغربية يتقاسمها اآلن اإلسرائيليون والفلسطينيون بموجب اتفاقية أوسلو/ السيادة

الفلسطينية والكوسوفية، يرى ديكر بعض التشابه إذ أن عدم سيطرة ومع تسليمه بالفوارق بين الحالتين 
لم يمنعها من إعالن ) وبالتحديد على جيب متروفيتسا المجاور لصربيا(القيادة األلبانية على كل كوسوفو 

  .االستقالل من طرف واحد وهو ما ينطبق على القيادة الفلسطينية التي ال تسيطر على كل الضفة
 يرتبط بالموقف الدولي من إعالن االستقالل الفلسطيني، الذي يراه ديكر مؤاتياً ولكن األمر هنا

  .األميركي واألوروبي والدولي: للفلسطينيين على المستويات الثالثة
أما بالنسبة للموقف األميركي فيرى ديكر ان القيادة الفلسطينية مقتنعة بأن إعالن االستقالل الفلسطيني 

ويسلم ديكر بأن الرئيس األميركي . طرف األميركي من إعالن االستقالل الكوسوفيسيكون أكثر إقناعاً لل
باراك أوباما اقترب من الموقف الفلسطيني أكثر من أي رئيس أميركي حتى اآلن، وبأن فوز اوباما 

  .بجائزة نوبل للسالم يفرض عليه تحقيق انجاز في السياسة الخارجية للواليات المتحدة
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قف االتحاد األوروبي، يرى ديكر انه أقرب الى الموقف الفلسطيني في حال إعالن وفي ما يتعلق بمو
االستقالل على النمط الكوسوفي وان كان ال يصرح بذلك جهاراً، ويذكّر هنا بمبادرة وزير خارجية 

  .السويد كارل بيلد لالعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة
ي يتوقع ديكر بأن يكون الدعم الدولي إلعالن االستقالل الفلسطيني كبيراً بحكم وعلى المستوى الدول

 ومعترف به من قبل عشرات الدول، أي أكثر مما 1988وجود استقالل فلسطيني معلن من الجزائر في 
  .حظي به االستقالل الكوسوفي حتى اآلن

ألطراف الصربية أو نبه  ضرب على الوتر الحساس عند بعض ا28/1/2010ويبدو أن ما نشر في 
فقد حذرت بلغراد عشية إعالن . بعض األطراف الصربية الى استثمار ذلك لخدمة أجندة خاصة

هذا االستقالل على البلقان، وبما يقود الى مزيد من " خطر" من 17/2/2008االستقالل الكوسوفي في 
  ".اإلرهاب اإلسالمي"عدة لـ التفتيت لدول المنطقة والى تحول الدولة الكوسوفية الجديدة الى قا

قد اعترفت بكوسوفو التي تحولت الى ) مكدونيا والجبل األسود(ولكن بعد سنتين كانت الدول المحيطة 
وبعد أن كانت محكمة العدل الدولية الورقة األخيرة للقيادة الصربية، التي لم . عنصر استقرار إقليمي

جمهورية " األخيرة لألوساط الصربية القومية غدت تحقق لها ما كانت تتوقعه، يبدو اآلن أن الورقة
  .في البوسنة التي تبحث عن ذريعة لالستقالل" الصرب

في " داناس"وفي هذا السياق يمكن فهم المانشيت الطويل والمثيرالذي نشر في الصفحة االولى لجريدة 
في حجة مثالية لهرسك اعالن االستقالل الفلسطيني حسب النموذج الكوسو) : "29/1/2010(اليوم التالي

  ".البوسنة وجمهورية الصرب للمطالبة باالستقالل
عن اإلسالم والشرق األوسط والقانون الدولي " خبراء"هذا الكالم جاء خالصة للقاء الصحيفة مع ثالثة 

  !حملوا الفلسطينيين مسؤولية ما يمكن أن يحدث في البلقان اذا أعلنوا استقاللهم في القريب العاجل
الدكتور ماريان هيل الباحث في معهد دراسات الشرق األوسط بالعاصمة السلوفينية لوبليانا أن وصرح 

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في الشرق " حالة العداء"إعالن االستقالل الفلسطيني يمكن أن يوسع 
 والهرسك بالدولة إذا اعترفت البوسنة"فحسب رأيه . األوسط ويمكن أن تكون له نتائج كارثية في البلقان

الفلسطينية فستكون قدمت حجة مثالية لجمهورية الصرب وهرسك البوسنة إلعالن استقاللهما عن 
يمكن أن يؤدي هذا الى توترات جديدة وحتى الى حرب أهلية على أسس اثنية ودينية "، و "البوسنة

استمرار المفاوضات مع هيل الفلسطينيين ب" ينصح"ولذلك ". وانتشار اإلرهاب في القارة األوروبية
  ".عن طريق المفاوضات فقط"اإلسرائيليين وإحراز ما يمكن إحرازه 

الخبير في "أما المستشرق الصربي المعروف داركو تاناسكوفيتش، الذي يسوق اآلن باعتباره 
. ، فيؤكد بدوره هذا التصور القاتم الذي يمكن أن ينشأ عن إعالن االستقالل الفلسطيني"اإلسالميات

تاناسكوفيتش يعتبر ان استناد الفلسطينيين الى سابقة اإلعالن الكوسوفي لالستقالل ال يشكل مفاجأة ألن ف
أحد األسباب واألدلة القوية ضد اإلعالن الكوسوفي لالستقالل واالعتراف به هو أنه سيعطي الشرعية "

  ".  الكبيرة التي تواجد فيهاللكثير من الحركات االنفصالية للكيانات التي تتمتع بوضع إداري في الدول
ومن ناحية أخرى يرى تاناسكوفيتش ان اعتماد الفلسطينيين على النموذج الفلسطيني يمكن أن يثير 

في البلقان، وهو الذي نبه اليه وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان في لقائه " اإلرهاب اإلسالمي"
  .يارته األخيرة لمقدونيا وصربيامع رئيس الحكومة المقدونية غرويسكي خالل ز

االستمرار في مفاوضات مضنية مع اإلسرائيليين : ومع هذه الصورة القاتمة يقع الفلسطينيون بين نارين 
دون نتيجة مضمونة وإعالن االستقالل الذي يحملهم مسؤولية ما يمكن أن يحدث في البلقان من حرب 

  "!إرهاب إسالمي"أهلية جديدة و
  5/2/2010الحياة، 
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  !بن غوريون فلسطين؟ .59
  عريب الرنتاوي 
إن كان الدكتور سالم فياض هو بن غوريون فلسطين وفقا للوصف المتكرر المنسوب لشمعون بيريـز ،                 
فما مكانة الرئيس الفلسطيني المنتخب ، رئيس السلطة والمنظمة وفتح والقائد ، الذي يحرص فـي كـل                  

مضت على تشكيلها أكثر من ثالث سنوات مـن دون   (ل  مناسبة على التذكير بأن حكومة تصريف األعما      
، هي حكومته ، وهل يعني ذلك أن فياض ، وليس عباس ، هو مـن بـات يحظـى                    ) مصادقة برلمانية 

اإلسرائيلي على الرجل الذي سيحمل الرقم واحد ، فـي تسلـسل الهـرم القيـادي                " عدم االعتراض "بـ
من منظور إسرائيل ، وبداية حقبة فياض ، أو         " العباسية"الفلسطيني ، هل هو إيذان بنهاية حقبة عباس أو          

  .وفقا لتعبير توماس فريدمان الذي نسبه كتاب عرب وفلسطينيون زورا ألنفسهم" الفياضيزم"
منذ متى كان إلسرائيل قـول فـي        : قد يتساءل البعض  ...قد يستكثر البعض طرح هذه األسئلة المستهجنة      

من زايـة   " فلسطيني جيد "وقد يرى راء بأن ليس ثمة       ...حة الفلسطينية؟ في السا " الرئاسة والرئيس "مسألة  
" هيرتـسليا "لماذا قال بيريز ما قال في       : والمؤكد أن سؤال  ..نظر إسرائيل ، يمكن أن يشبه ببن غوريون       

  .سيظل يقرع األذهان بقوة
تزكيـة للرجـل    نابع من قناعة الرئيس اإلسرائيلي الشخصية ، هل هي شـهادة            " مخلص"هل هو تقييم    

صاحب المواقف والمشاريع المثيرة لعواصف النقد واإلدانة والتنديد والتساؤالت ، أم هي محاولة لـزرع               
في العرف  " الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت    "الشقاق والفتنة ، وربما لحرق فياض نفسه ، طالما أن           

  .اإلسرائيلي
" الرئاسات"إسرائيل في التدخل في شأن      " أحقية" السؤال عن    ونبدأ بتفكيك غابة األسئلة هذه ، متوقفين عند       

االرتبـاط  "الفلسطينية ، وهو أمر وإن بدا مستهجنا حتى األمس القريب ، إال أنه لم يعد كذلك في ظـل                    
من جهة ، ومدى رضى وقبول سـلطات        " الدولة تحت االحتالل  "و" المفاوضات حياة "بين مشاريع   " الوثيق

ة ، فهذه المشاريع مبنية من ألفها إلى يائها على فرضية تعاون إسـرائيل وقبولهـا                االحتالل من جهة ثاني   
والتنسيق معها في شتى الميادين ، ومن يرتضي أن يكون هذا هو طريقه الوحيد وخياره األوحد ، فعليـه          

  .أن ينتظر نتيجة من هذا النوع
ولـيس  ( في الحزب الوطني الحاكم فيها       ثم إذا كانت الدولة العربية األكبر ، وفقا لرئيس لجنة السياسات          

إسرائيلية للبت في شأن    " عدم ممانعة "أمريكية و " موافقة"، تحتاج إلى    ) مرشد اإلخوان أو زعيم المعارضة    
رئيسها المقبل ، فهل يصبح مستهجنا أو مستغربا أن تحتاج سلطة الحكم الذاتي المحدود ، القابعة تحـت                  

إسرائيلي فيما خص مستقبلها وتراتبية قيادتها وتسلـسل هرمهـا          جلد االحتالل ورحمته ، لضوء أخضر       
: في إطالق الصفات واأللقاب وحسم التفضيالت والخيارات      " صاحب حق "السياسي ، فيصبح اإلسرائيلي     

  .هذا بن غورين وتلك غولدا مائير وذاك موشيه دايان إلى غير ما في القائمة من أسماء
من خلفه إيهود باراك برئيس حكومة تصريف األعمال ، ال يمكن           والحقيقة أن إعجاب شمعون بيريز ، و      

لها مفاعيلها في بعض األحيـان ،       " العشرةُ"إدراجه في اإلطار الشخصي ، مع أن األمر غير مستبعد ، و           
بل هو إعجاب بمشروع فياض وبرنامجه ، والذي يكاد يكون طبعة غير مزيدة وغير منقحـة ، للـسالم                   

، حتى وإن تجلل وتغطى بلغة صارمة وحديث ساخن كجوف الفرن ،            " حدود المؤقتة دولة ال "االقتصادي و 
سـؤال  "، وهو المشروع الذي يجيب إسرائيل مباشرة وفورا على          " نصف الرغيف والرغيف الكامل   "عن  

الذي يشغل بال بيريز وباراك ، بوصفه السؤال ـ التهديد  " ترسيم الحدود مع الفلسطينيين"و" الديموغرافيا
إسـرائيل وفقـا    " زعران"وخطورة حتى من القنبلة النووية اإليرانية ، كما قال أحد           " استراتيجية"كثر  األ

  .للوصف الموفق الذي أطلقه الوزير السوري وليد المعلم
بن غوريون اإلسرائيلي ، هو الزعيم المؤسس لدولة االحتالل وأحد كبار اآلباء الروحيين لتيار العمل ـ  

وهو التيار الذي يكاد يندثر هذه األيام ، ولم يبق له سوى وجود رمـزي ، يـصلح   ماباي ـ المعراخ ،  
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لالستحضار بين الفينة واألخرى بغرض توزيع األلقاب وشهادت حسن السلوك يمنة ويسرى ، خصوصا              
أو غير ما هنالك من طروحات      " الحل اإلقليمي الوسط  "أو  " االنفصال"ألولئك الذين يسهلون مهمة تحقيق      

بها هذا التيار ، وتستهدف الحفاظ على يهودية الدولة العبرية وديمقراطيتها ، أي على نقائهـا مـن                  تميز  
، ومن دون التورط في االستجابة لبرنامج الحد األدنى الفلسطيني بمختلف مفرداتـه             " الجنس الفلسطيني "

هم يرون فـي فيـاض      من العودة وتقرير المصير ، إلى بناء الدولة وعاصمتها القدس الشريف ، ولهذا ف             
  ".برنامج الدولة منقوصة المساحة والسيادة"في تفكيك هذا البرنامج ، وتحويله إلى " شريكا"

لكن في المقابل ، فإن التيار المقرر في إسرائيل اليوم ، تيار اليمين واليمين المتطرف ، ال يبد ارتياحـه                    
الحاسم باالنفصال عن الفلسطينيين كليـا ،       للوصف وال للموصوف ، فهذا التيار لم يصل بعد إلى القناعة            

، وهو ال يبدي ارتياحه لفياض وعبـاس        " نصف الرغيف أو حتى ربعه أو ثلثه      "وهو ما زال يجادل في      
على حد سواء ، فهما يذكّرانه بما ال يرغب في تذكّره ، أال وهو أن جزءا من الضفة الغربية ، يجب أن                      

ـ         يكون تحت والية الدولة الفلسطينية الع      عبـاس  " شـيطنة "تيدة ، ولهذا ال يدخّر هؤالء جهدا إال وبذلوه ل
  .وفياض سواء بسواء

ليست سوى الترجمة المحلية لمزيج مـن       " الفياضيزم"أو  " الفياضية"في ظني ، وليس كل الظن إثما ، أن          
 أو الـسالم    بناء المؤسسات تحت االحـتالل ،     "، نسبة إلى طوني بلير ، القائمة على         " البليرية: "نظريتين

" االنسان الفلسطيني الجديد  "بما هي نظرية األمن الفلسطيني الجديدة ، في زمن          " الدايتونية"و"...االقتصادي
الذي تحدث عنه الجنرال كيث دايتون أمام الكونغرس باندهاش وإعجاب بالغين ، وأحسب أننـا نعطـي                 

مـن دون مكونيهـا     " الفياضـية "ا عـن    الرجل أكثر مما لديه ، ونبالغ في دوره وقدرته ، إن نحن تحدثن            
  ".الدايتونية"و" البليرية: "الرئيسين

بمكونيها الرئيسين ، أنها نجحت في االنتقال بالحركة الوطنية         " الفياضية"وبهذا المعنى ، فإن أخطر ما في        
جئـين  ، وتضع قضية الال" العودة"تدور حول مفهوم " حركة منافي ولجوء  " الفلسطينية ، من     -الفلسطينية  

، وتدور حول مـساحة     "ةالضفة الغربي "، وباألخص   "حركة الداخل الفلسطيني  "ا ، إلى    في صدارة أولوياته  
، مستفيدة من حالة الـضعف واالنقـسام        وتضع األخيرة في صدارة أولوياتها    األرض وجغرافيا الدولة ،     

" العامل العربي والدولي   "الفلسطينية ، من تآكل فتح وتراجع دورها وفقدانها بوصلتها ، ومن تزايد ضغط            
  .في الشأن الفلسطيني الداخلي

هي التعبير األحدث عن الحركة الوطنية الفلسطينية في لحظة اندحارها وتآكلها ، وهي حركة              " الفياضية"
في األساس ، هي نقيض منظمة التحرير الفلسطينية واالبنة غير الشرعية للـسلطة وخريطـة               " ضفّاوية"

، وهي استتباعا حركـة     " دولة البقايا "يف المشروع الوطني الفلسطيني على مقاس       الطريق ومحاوالت تكي  
المنظمة ، أو صياغة    تضيق ذرعا بالالجئين الذين يتعين على ماليينهم الخمسة ، أن يبدأوا رحلة استعادة              

  .، فما حك جلد هؤالء غير أظافرهممرجعية جديدة
  5/2/2010الدستور، األردن، 
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  :كاريكاتير .60
  

    
  5/2/2010الوطن، السعودية،   


