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  ليس في أي عاصمة أخرىيدعو إلى توقيع المصالحة في القاهرة وويهنئ فتح هنية  .1
 إسماعيلرئيس الحكومة المقالة ، أن  فتحي صباح،غزةنقالً عن مراسلها في  3/1/2010الحياة، نشرت 

 المصالحة في مصر، نافياً أن تكون لدى حركة حماس النية في توقيع الورقة إلىهنية دعا حركة فتح 
المجلس التشريعي في مدينة غزة أمس وجدد هنية في كلمته خالل مهرجان نظمه  .المصرية في سورية

 في حركة فتح اإلخوة" إلى على قطاع غزة، دعوته اإلسرائيليةلمناسبة الذكرى السنوية األولى للحرب 
 وتهويد القدس وتجاوز قضية األسرى اإلسرائيلية كلمة سواء، فتطورات األوضاع وتصلب المواقف إلى

الذات وبناء حال فلسطينية جديدة لمواجهة سياسات والالجئين، تسمح بتدارك المواقف والوقوف مع 
 سياسية حقيقية للمصالحة الوطنية على قاعدة ال غالب وال مغلوب وعلى قواعد إرادةاالحتالل تقوم على 

  ."سليمة
مقاربة سياسية تتجاوز الحساسيات "وطالب هنية بأن تقوم اإلرادة السياسية الحقيقية للمصالحة على 

 نظام عمل ديموقراطي يحترم إلى بين العمل السياسي المنضبط والمقاومة، والعودة والفرعيات، والجمع
من كل األطراف، وإحداث اختراق في ملف المنظمة وملف تشكيل حكومة توافق وطني، وتحصين 

  ."الساحة من التداخالت الخارجية، وتعزيز خطة صمود شعبنا الفلسطيني
 حماس، من دون إلىير الذي وجه خالله انتقادات الذعة وعلق على خطاب الرئيس محمود عباس األخ

تعالوا نتفق ونوقع على ورقة المصالحة في جمهورية مصر العربية، وليس في ": أن يسمه باالسم، وقال
 جملة من األعاجيب، منها أننا طالبنا بتأخير إلىاستمعنا أخيراً ": وأضاف. "غيرها من العواصم

 نريد التوقيع على الورقة المصرية في دمشق وليس في القاهرة، وأننا قبلنا االنتخابات عشر سنوات، وأننا
 إلىبالدولة الموقتة، وأن هناك مفاوضات مع االحتالل، وأننا نالحق المقاومين، وأن القيادات هربت 

 سيناء، وأننا تجار أنفاق، وهذه عجائب تؤكد أن هؤالء ما يزالون يتحركون بالدسائس والمكائد والتوهين
 التخذيل واالنقسام ابتغاء إلىوضعف الجلد ويمشون في صفوف شعبنا بالفتنة وبالكلمات الموهنة ويسعون 

تمزيق الوحدة التي ننشدها حتى يعود الجميع جبناء ومفرطين ومتنازلين وال ينفردون هم بهذا الوصل، 
  ."لكن نقول ليس بأمانيكم وال أماني أهل الكتاب

 إلى يعبرون عن أصالة شعبنا وقضيته الوطنية، فهم باختصار يدعون أمثال هؤالء ال"واعتبر أن 
  ."هذا لن يؤثر في شعبنا، أو يحول دون النصر"، معتبراً أن "الهزيمة
أن أمثال هؤالء يسرون بالسيئة تصيب الحكومة ويكرهون لها الظهور والثبات والنجاح " إلىوأشار 

تراهم يحرضون اآلخرين ": وقال. " تنزل بهاوالتصدي لمخططات المحتلين، ويفرحون بالمصائب
ويزينون لهم عمل المنكرات السياسية ويتمنون عليهم إدامة الحصار ويسارعون في تأييد الجدار الفوالذي 
ويبررون إغالق المعابر، بما في ذلك معبر رفح، ويشرعون القتل الذي مارسه المحتلون ضد غزة 

 بنساء رملن وال بأطفال يتموا ومساجد هدمت ألنهم يستمدون المحاصرة، وال يبالون برجال قتلوا وال
من في حركات التحرر الوطني في عالمنا العربي ": وتساءل ."قواعد الوجود وقنوات األموال من ذلك

واإلسالمي واإلنساني سلك هذا الطريق وخلع ثوب العفة الوطنية، فيصم المقاومة بالعبثية ويستهزئ 
  ."حطم كل الرموز الوطنيةبالممانعة السياسية وي

على فتح التي تمارس القسوة في الضفة وأقصى ما لديها إلسقاط حكم "وحذر حركة فتح قائالً إن 
األول، استغالل بعض قيادات فتح لألزمة مع : وشرعية الحكومة والبرلمان المنتخب، التنبه ألمرين

لتيار الوطني في حركة فتح، وصوالً حماس للتخريب على مقومات النسيج الوطني والتغليب على حكمة ا
دايتون في دائرة ) المنسق األمني األميركي كيت( خلق أوضاع مواتية الستمرار التفرد بالقرار وإبقاء إلى

الحذر من "، والثاني "القرار األمني واالستفادة من المال الممنوح من الغرب إلسقاط الثوابت الفلسطينية
 ردود أفعال إلىنتخابية في الضفة وتحت وطأة الممارسات القمعية، دفع شريحة من أنصار الشرعية اال

 مزيد من إلىتخرج عن نطاق التحكم والتاريخ، مع علمنا أن القوة ال تقتل فكرة، وأن القمع يدفع 
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، " إنقاذ السفينة قبل أن تغرقإلىالعقالء في فتح، وهم كثر، "ودعا . "الصالبة، خصوصاً عند أهل العقيدة
مصالحة حقيقية وحكومة فلسطينية بشروط فلسطينية، ومؤسسة أمنية أمينة، "لى أن حماس تريد مشدداً ع

  ."وميثاقاً لحفظ الحقوق والتمسك بالثوابت
هنية ، أن إسماعيل  كفاح زبون،رام اهللانقالً عن مراسلها في  3/1/2010الشرق األوسط، وأضافت 

مينة بمشاركة حماس في النظام السياسي وفي منظمة هاجم فتح على تفويتها ما قال إنه فرصة تاريخية ث
. "ال نتوقع وال نقبل أن تعود فترة االستبداد أو التفرد بالقرار أو باالتفاقيات": التحرير الفلسطينية، وقال

 ."فتح تحولت إلى سوط في يد االحتالل، وهذا أخطر ما يسجله التاريخ"وأضاف أن 
  

  مصالحة في مصرمستعدون للتوقيع على ال: أحمد يوسف .2
أفصح قيادي في حركة حماس عن أن الحركة ال تمانع إطالقا في التوقيع على : فهيم الحامد -جدة 

 أحمد يوسف مستشار رئيس الحكومة المقالة في غزة .وأبلغ د. اتفاقية المصالحة الفلسطينية في مصر
ة في دمشق غير صحيح  أن ما تم تداوله من أن حماس ترغب أن يتم التوقيع على المصالح"عكاظ"

ومجرد تكهنات، مؤكدا أن قيادات حماس مستعدة للتوجه إلى القاهرة للمشاركة في الجولة األخيرة من 
واعتبر أن مصر، احتضنت الحوار الفلسطيني على مر الزمن  .الحوار الفلسطيني فور تلقيهم الدعوة

  .هاء االنقسام في البيت الفلسطينيوبذلت جهودا جبارة لتحقيق الوفاق الوطني وتعزيز المصالحة وإن
وأفاد اليوسف أن الحركة ال ترغب في إحداث أي تغيير في الورقة المصرية، بيد أنه قال إن هناك 

ال نريد إعادة العجلة إلى الوراء، بل نريد : وتابع قائال. ثوابت فلسطينية نحرص على أن تتضمنها الورقة
ائيلي ضد غزة، أفاد أن استمرار العدوان اإلسرائيلي يؤكد وحول التصعيد اإلسر. إنهاء معاناة الشعب

وانتقد الصمت الدولي عن الجرائم التي يرتكبها العدو . دموية قادة تل أبيب وعدم حرصهم على السالم
 . ضد الشعب الفلسطينياإلسرائيلي

  3/1/2010عكاظ، 
  

 تنفي منع تنظيم فعاليات انطالقة فتح في غزةالمقالة الداخلية  .3
 أنها لم تمنع تنظيم أيٍ من الفعاليات المحلية المتعلقة )في الحكومة المقالة(أكدت وزارة الداخلية :غزة

 . التي وافقت األول من يناير الجاري45بانطالقة حركة فتح في غزة في ذكرى انطالقتها الـ 
عين لوزارة الداخلية إن أفراد األمن التاب" :أمس" صفا"وقال المتحدث باسم الوزارة إيهاب الغصين لوكالة 

وأوضح أن الجبهة الشعبية نجحت في ". لم يمنعوا أياً من األنشطة والفعاليات المتعلقة بانطالقة حركة فتح
تنظيم فعاليتين متتاليتين في ذكرى انطالقتها وذكرى الحرب على غزة بنظام وتنسيق كامل مع األجهزة 

 .الشرطية في غزة دون أي مشاكل تُذكر
لم يتقدم أحد "ن وزارته قد منعت تنظيم أي من الفعاليات المتعلقة بانطالقة حركة فتح، قائالً ونفى أن تكو

". بطلب بتنظيم أي فعالية وهو ما سيكون مرحباً به، لكن البعض يرفض أصالً التنسيق مع الوزارة
ي إن ما يحصل هو مجرد ادعاءات تسوقها بعض الجهات وتعمل على ترويجها ف:" وأضاف الغصين

اإلعالم للفت األنظار الشعبية إليهم، لكنهم في الحقيقة فقدوا تلك الشعبية وبدأوا يكيلون االتهامات على 
 وأشار إلى أن بعض األفراد اعتدوا بالضرب المفاجئ على أحد أفراد األمن ."وزارة الداخلية في غزة

 .لتحقيق في الحادثالفلسطيني في المنطقة الجنوبية من القطاع وتم اعتقالهم على الفور ل
 3/1/2010صحيفة فلسطين، 
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  االحتالل قصف المؤسسات التعليمية إلدراكه أن العلم هو أول درجات اإلعداد لمواجهته: هنية .4
 أكد إسماعيل هنية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة، أن قوات االحتالل استهدفت المؤسسات :غزة

إلدراكها أن العلم هو أول درجات "الحرب على غزة قبل عام، التعليمية والمساجد والجامعات، خالل 
جاء حديث هنية خالل مؤتمر صحفي عقده صباح يوم السبت  .، كما قال"اإلعداد لمواجهة االحتالل

أمام مبنى المختبرات المدمر داخل حرم الجامعة اإلسالمية بغزة، ضمن احتفالية افتتاح معرض ) 2/1(
  .تابعة للجامعة وصواريخ إسرائيلية قُصفت بها الجامعة خالل الحربيحتوي على أجهزة مخبرية 

أرادوا استهداف المباني ليضربوا هذه الدرجة العالية للجيل اإليماني ) قوات االحتالل(هم : "وقال هنية
  ".القادر على تحرير األرض واستعادة المقدسات

، مؤكدا وقوف "ا العطاء سيبقى متواصالًستبقى متألقة وشامخة وهذ"وشدد أن الجامعة اإلسالمية بغزة 
وتوفير ما أمكننا من اللوازم من أجل إعادة البناء من أجل "حكومته إلى جانب الجامعة ومساندتها 

  ".استمرار المسيرة وهذا التزام تجاه الجامعات الفلسطينية والمسيرة التعليمية
ستعمل على "، مشيراً إلى أنها "األخيرةباتت أقوى مما كانت عليه قبل الحرب "وأكد هنية أن حكومته 

  .، حسب تأكيده"بناء ما دمره االحتالل خالل العدوان األخير على قطاع غزة
في الذكرى األولى لمعركة الفرقان، نزور الجامعة اإلسالمية، هذا الصرح العلمي الحضاري : "وقال

ات والصعاب بما في ذلك ما لنعبر عن وقوف الحكومة الفلسطينية مع الجامعة التي تواجه التحدي
  ".تعرضت له مبانيها ومختبراتها العلمية والفنية من قصف همجي أثناء العدوان

  2/1/2010 قدس، برس
  

  الجدار الفوالذي وجهان لعملة واحدةو "الرصاص المصبوب"عملية : الدويك .5
ائيلية األخيرة  عزيز الدويك أن الحرب اإلسر.اعتبر رئيس المجلس التشريعي د:  فتحي صباح- غزة 

، والجدار الحديد الذي تبنيه مصر "الرصاص المصبوب" عليها اسم إسرائيلعلى القطاع التي أطلقت 
  ."ينتهي ويصبح كبيت العنكبوت"، متوقعاً للجدار أن "وجهان لعملة واحدة"على حدودها مع القطاع، 

لن يجديكم نفعاً كل محاوالتكم نقول للجميع، ": وأضاف الدويك في كلمة مسجلة له بثت خالل المهرجان
بناء الجدار الفوالذي على حدود غزة عملية ال بد لها "إن : وتابع. "حصار هذا الشعب األبي ألن اهللا معه

أن تخيب وأال تصيب ألن شعبنا هو الباقي بإذن اهللا، سيبقى أصحاب الحق وسيفوزون وسينهزم الباطل 
  ." جماح شعب أصر على حقه وعلى االنتصارمهما جمع، ولن يفلح المال السياسي في كبح

طوبى لكم يا أبناء شعبنا، سالم عليكم وأنتم صابرون، هذا قدركم، فأنتم الطليعة الثابتة على ": وزاد
طريق الحق إلى أن يقضي اهللا أمراً كان مفعوالً، والذل والهوان لكل من عاداكم مهما تمتع بأموال زائفة 

يا شعبنا األبي الصامد، طوبى لكم ": وتابع. " أن يحاصر شعباً بأكملهاستوردها من شرق أو غرب يريد
وأنتم صابرون تتحملون األلم والجراح ألنكم تحملون مشروعاً إسالمياً عالمياً يريد أن يحق الحق ويبطل 

  ."الباطل ولو كره المشركون
  3/1/2010الحياة، 

  
  مبارك الستئناف المفاوضات العبثيةبحر يحذِّر من خطة نتنياهو لعقد قمة ثالثية مع عباس و .6

 أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إن نواب المجلس قاموا . قال د:غزة
 .بواجبهم خالل حرب االحتالل على غزة، بالرغم من استهداف المقر وبيوتهم واستشهاد عدد منهم فيها

ي الفلسطيني للذكرى السنوية األولى لحرب  خالل مهرجان إحياء المجلس التشريعاستنكر بحر،و
بحر منع السلطة نواب ، )2/1(، بمدينة غزة يوم السبت "قاعة رشاد الشوا"االحتالل على غزة في 

محاوالت "وانتقد  .المجلس التشريعي ورئيسه في الضفة الغربية من دخول مقر المجلس ومزاولة أعمالهم
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، "به" المجلس التشريعي"المنتهية واليته واستبدال " ركزيالمجلس الم"محمود عباس إضفاء شرعية على 
هزلي، وال يتصوره عقل، " التشريعي"لوالية " المجلس المركزي"إن حديث عباس عن تمديد : "مضيفًا

نحن مع إجراء : "وأكمل .، كما قال"وسيبقى المجلس على رأس عمله لحين إجراء االنتخابات التشريعية
ة وفي أجواء مريحة، ولدينا يقين أنها لو ُأجريت في أجواء كهذه أن تحصد انتخابات تشريعية نزيه

 ".الغالبية في المجلس التشريعي" حماس"
كما حذَّر من خطة رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو ودعوته للقاء ثالثي في مصر، يجمعه مع 

 واستغالل االنقسام لتهويد عباس والرئيس المصري محمد حسني مبارك إلعادة المفاوضات العبثية،
  .والتهام المزيد من األراضي" االستيطان"القدس وحفر األنفاق فيها، وزيادة 

 2/1/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  تحركات إلطالق المفاوضات لكنها غير مضمونة: أبو ردينة .7
 أن هناك محاولة لتحريك ،"الوطن"أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في تصريح لـ

األمور في المنطقة غير أنها غير مضمونة النتائج إذ ال مؤشر على تغيير في سياسة الحكومة اإلسرائيلية 
، سواء فيما يتعلق بسياستها االستيطانية السيما في القدس أو االلتزام بمرجعية واضحة لعملية السالم

بما فيها ، بطلب وقف إسرائيل لجميع األنشطة االستيطانيةوشدد أبو ردينة على تمسك القيادة الفلسطينية 
في القدس وأن تكون هناك مرجعية محددة للمفاوضات على أن تستأنف من النقطة التي وصلت عندها 

  .في عهد الحكومة اإلسرائيلية السابقة
  3/1/2010الوطن، السعودية، 

  
  على أرض الواقعأشياءلن نقبل النظريات ونريد : شعث  .8

 قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن جهودا حثيثة تبذل لمنح :معاًوكالة  ، منتصر حمدان- القاهرة ،اهللارام 
 مجددا وتسهيل عودة الجانب اإلسرائيلية -مصر دورا فاعال إلطالق مفاوضات السالم الفلسطينية 

جبها تحديد  الحديث يدور حول رزمة واحدة يتم بموأنوأوضحت المصادر .  المفاوضاتإلىالفلسطيني 
جدول زمني للمفاوضات بما ال يزيد على عامين وأن تجري هذه المفاوضات من خالل إطار واضح 
يأخذ بعين االعتبار الرؤيا الفلسطينية حول وقف االستيطان وتنفيذ إسرائيل اللتزاماتها الواردة في خطة 

 .خارطة الطريق وتحديد مرجعيات عملية السالم
لجنة المركزية لحركة فتح عن وجود محاوالت مصرية، سعودية،  نبيل شعث عضو ال.وكشف د
لكن شعث الذي .  لعب دور ايجابي الستئناف المفاوضات من جديدإلى األميركيين للعودة إلقناع، أوروبية

قاصرة " التصورات التي أعلَن عنها ويعلن عنها أن إلىمن القاهرة عبر الهاتف نوه " معا"تحدث لوكالة 
 أشياءالفلسطينيين تعلموا ما يكفي ولن نقبل النظريات ونريد "ألن " ي المطالب الفلسطينية جدا وال تلب

، األوروبيةن التصورات تتمحور حول تعهد تلك الدول، ال سيما أ" شعث  وأوضح".على أرض الواقع
واستطرد ".  وعاصمتها القدس67 على حدود فلسطينية دولة إقامة أساسباستئناف المفاوضات على 

 يقبل أن لها وأنا اشك شخصيا إسرائيللكن المشكلة ليست في المقترحات بل في رفض "شعث قائال 
 ".نتنياهو بدولة فلسطينية عاصمتها القدس

 3/1/2010الحياة الجديدة، 
  

  السياسياألفقالقيادة تدرس خيارات كثيرة لمواجهة انسداد : عباس زكي .9
 لدى القيادة إن المركزية لحركة فتح عباس زكي  قال عضو اللجنة: نائل موسى- طرابلس الغرب 

 عن اإلفصاح السالم العادل دون أمام األفق في حال انسداد إليها تلجأ أخرىالفلسطينية والحركة خيارات 
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 القيادة تدرس قائمة من الخيارات في أن زكي من طرابلس الغرب  وأكد. عنهااإلعالن وقت أوماهيتها 
 القيادة على أن زكي  وأوضح. عنها لم يحن بعداإلفصاح وقت أننا مقدرا مساعيها الستعادة حقوق شعب

 ضرب وتدمير إلعادة لن تقدم على خطوات تنطوي على مقامرة، تتيح لالحتالل استغاللها األغلب
 .مؤسسات السلطة الوطنية وبنى وقواعد الدولة العتيدة

اسي والجغرافي واستعادة اللحمة والوحدة  االنقسام السيإنهاء إزاءوشكك زكي في جدية وتوجهات حماس 
الوطنية والشراكة في النظام السياسي على صعيدي السلطة الوطنية ومنظمة التحرير ضمن رؤيا تنتهجها 

وقدر  . اآلخر وطرح نفسها كبديل لمنظمة التحريروإقصاء إلغاءحماس منذ عقدين وتقوم على محاولة 
 أن الوطن الواحد محذرا من إلىيعاب حماس واستعادة غزة  ستة شهور الستأمامنا أنفي هذا السياق 

 .الفشل في المهمة يعني تدمير فكرة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة
 3/1/2010الحياة الجديدة، 

  
 مدينة يدعو الدول العربية واإلسالمية لتفعيل دورها في نصرة ال"التشريعي"مقرر لجنة القدس في  .10

 أحمد أبو حلبية، الدول .مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي النائب ددعا  : محمد األيوبي- غزة
إلى عقد مؤتمرات طارئة لمناقشة ، العربية واإلسالمية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وجامعة الدول العربية

الوضع الخطير الذي تمر به مدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى المبارك وتفعيل دورها في نصرة 
بتوفير حماية دولية لمدينة القدس ، وطالب أبو حلبية الدول العربية واإلسالمية والدولية .لقضيةهذه ا

وأكد مقرر . المحتلة وسكانها باعتبارها أرضاً محتلة، وتفعيل القوانين والقرارات الدولية الخاصة بالمدينة
 واإلنسان الفلسطيني لجنة القدس في التشريعي، على ضرورة وقف الجرائم اإلسرائيلية ضد األرض
 .والمقدسات اإلسالمية والمسيحية داخل مدينة القدس، ومحاكمة القادة اإلسرائيليين

 .للصمود في منازلهم وعلى أرضهم وخيام االعتصام " 48"ودعا سكان القدس واألراضي المحتلة عام 
كو بصفتها راعية لآلثار وطالب مجلس األمن الدولي، والجمعية العمومية لألمم المتحدة، ومنظمة اليونس

لالطالع عن كثب على جرائم الحرب ، بضرورة إرسال لجان تقصي حقائق للمدينة المقدسة، في العالم
 .تمهيداً لتقديمهم للعدالة في المحاكم الدولية، فيها ورفع التقارير الالزمة إلدانة قادة االحتالل

 3/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

  اإلسرائيلي" مقاتل غير شرعي"المنظمات الدولية بالتدخل لوقف قانون  تطالب  المقالةوزارة األسرى .11
طالبت وزارة األسرى في الحكومة الفلسطينية المقالة أمس المنظمات الدولية خاصة :  سمير حمتو-غزة 

المقاتل غير "لجنة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة بضرورة التدخل إلبداء الرأي القانوني وإلغاء قانون 
 وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن السلطات اإلسرائيلية ،2002 عام "إسرائيل"الذي أقرته " رعيالش

بدأت تطبيق هذا القانون على أسرى قطاع غزة بعد االنسحاب األحادي الجانب من القطاع وصعدت من 
ستخدام مثل وأوضحت أن القانون الدولي ال يجيز ا .استخدامه خالل الحرب اإلسرائيلية عليه قبل عام

ألنها تنتهك بشكل خطير معايير الحماية الواجب توفرها للمعتقلين وفقا لقواعد القانون "هذه القوانين 
، وتخالف بشكل صريح وواضح نصوص ومبادئ المواثيق الدولية ال سيما اتفاقية جنيف اإلنسانيالدولي 

  ".الثالثة والرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في زمن الحرب
  3/1/2010لدستور، ا

  
  حماس تسلم الوسيط األلماني ردها على صفقة تبادل األسرى اليوم .12

سرائيلي األخير الذي وصلها قبل نحو األسرى سيصل إلى غزة اليوم لتسلم رد الحركة على العرض اإل
لى أسبوعين ويتناول إبعاد مجموعة من قائمة األسرى الفلسطينيين المدرجة في قائمة حماس، باإلضافة إ
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أيديهم ملطخة "رفض إسرائيل المطلق اإلفراج عن أسماء أصحاب المحكوميات العالية الذين تصفهم بأن 
ورفض وصف الطرح اإلسرائيلي األخير بأنه تراجع أو حتى تقدم، مكتفياً بالقول إن . "بالدماء

باعتباره الرد المفاوضات ما زالت مستمرة، وسنطرح على الوسيط األلماني الرأي الذي توصلنا إليه "
  ."الذي يعبر عن موقف الحركة

 جندت مجموعة من منتسبي األجهزة األمنية "إسرائيل" صحة ما تردد من أن "الحياة"وكان القيادي أكد لـ
الفلسطينية السابقة ومن الذين ينتمون إلى حركة فتح من أجل جمع معلومات عن قيادي في كتائب القسام، 

. شاليطعلى مكان اخفاء الجندي االسرائيلي األسير في غزة غلعاد بغرض خطفه من أجل االستدالل 
  ."تم اعتقال هذه المجموعة أخيراً": وقال

  3/1/2010الحياة، 
  

  منيتصريحات عباس دليل قاطع على مالحقة قوى المقاومة عبر التنسيق األ: حماس .13
 "إسرائيل"يق األمني مع  النظر في التنسبإعادةاعتبرت حركة حماس تهديد الرئيس محمود عباس : غزة

 في األخرى منه بأن االعتقاالت والمالحقات األمنية لعناصر الحركة وفصائل المقاومة "إقراراً رسمياً"
 ،الناطق باسم حماس، وقال سامي أبو زهري. الضفة الغربية، تأتي في إطار هذا التنسيق مع االحتالل

ابقة بأن هذه االعتقاالت تجري على خلفيات هذه التصريحات من عباس تدحض إدعاءاته الس"أمس إن 
يؤكد أنه يتاجر بمصير أبناء الشعب الفلسطيني لخدمة " عباس إعالنن أورأى أبو زهري  ."أخرى

دليالً جازماً وقاطعاً من عباس «أن حماس تعتبر هذه التصريحات "وأضاف . "أغراض سياسية خاصة
  ".سياق ما يسمى التنسيق األمنيعلى مالحقة قوى المقاومة، وفي مقدمها حماس، في 

  3/1/2010الحياة، 
  

 غزة لن تنكسر من جدار فوالذي: أبو زهري .14
 المتحدث باسم حركة حماس، أن غزة التي صمدت في الحرب ، سامي أبو زهري.دأكد  :غزة

 لن تنكسر من جدار"والتي يمكن أن تكسر دوالً "، "معركة الفرقان"اإلسرائيلية األخيرة عليها خالل 
في حي الدرج " التوبة"وقال أبو زهري خالل مهرجان نظمته أسرة مسجد  ".فوالذي أو غير فوالذي

نحن طريقنا إلى فلسطين وإلى القدس بالمقاومة، ولن يكون هناك : "شرق مدينة غزة لتكريم شهدائها
 ".طريق آخر للوصول لفلسطين

 3/1/2010صحيفة فلسطين، 
 

   الحدود المصرية ومصر تملك أكثر من أي دولة في ملف المصالحة ال نية لنا باقتحام:أبو مرزوق .15
المقترح الصهيوني "تقبل أو ترفض " د نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن حركته لم أك:دمشق

األخير الذي نقله الوسيط األلماني بشأن صفقة تبادل األسرى، مشيراً إلى أن المشاورات والحديث مع 
  ."تمرةالوسيط الزالت مس

وحول سؤاله ما إذا كان تصفية االحتالل لخلية فتح األخيرة في نابلس تحمل رسالة لحماس للقبول 
نحن ال نخشى مواجهة العدوان بإذن اهللا "بشروط االحتالل في صفقة التبادل ،أجاب الدكتور أبو مرزوق  

  ".تحقيق أهدافنا من الصفقةوعونه، وشاليط لن يطلق سراحه  حتى يتم ما تم االتفاق عليه دون تراجع و
بشدة بناء مصر لجدار فوالذي على حدودها مع قطاع غزة معتبرا أن هدف بناء أبو مرزوق انتقد و

الجدار تعهد " وقال "إقفال األنفاق وبالتالي زيادة في الحصار وإضعاف لقدرتنا في المقاومة"الجدار هو 
قررتا ) إسرائيل( مصر هذا االتفاق ألن أمريكا و وأدانت2009أمريكي للعدو الصهيوني في اتفاق يناير 
  ".بناء جدار على أرض مصرية ذات سيادة 
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اقتحام "ونفى نائب المكتب السياسي لحماس وجود نية القتحام الحدود المصرية وقال لفلسطين اآلن 
لن الحدود غير وارد ونحن سنعمل على كسر الحصار بكل السبل وتعزيز مقاومتنا بكل الطرق ولكننا 

نصنع أزمة مع مصر ال نريد فتح المزيد من المشاكل والخالفات وسنعمل على تجنب المواجهة السياسية 
  ".وغيرها وهذا كالذي يسير على حد السيف 

نحن "وفي موضوع الحوار وإنهاء االنقسام الفلسطيني أكد حرص حركته على الوحدة والمصالحة وقال 
  ".لسعي من أجل إنهاء االنقسام شاهد على ذلكال نغلق باب المصالحة يوماً وتاريخ ا

هذا "وفي تعقيبه على تصريحات المسؤولين المصريين بأن ورقة المصالحة لن تعدل قال أبو مرزوق 
أمر يعود إليهم ونحن نرى أن هذا الموقف بحاجة إلى مراجعة لقد تواصل معنا عشرات المسؤولين 

  ". يعلقوا إال بكلمة أنكم على حقالعرب وجميعهم شرحنا لهم الموقف والصحيح لم
ونفى مجددا التصريحات التي نسبت إليه بشأن دعوته مصر لترك الملف الفلسطيني لجهة أخرى إن 

لم ندعو ألن نترك مصر إدارة الملف في أي لحظة بل نحن ندعوها إلى "عجزت عن إدارته وقال 
ال تملك أي دولة ما تملكه مصر في "فاً مضي ،"الحراك والفعالية في هذا الظرف وليس الجمود عند موقف

ملف المصالحة فهي الدولة العربية الوحيدة على حدود قطاع غزة وأن الصراع الفلسطيني عنوانه قطاع 
  ".غزة 

  2/1/2010موقع فلسطين اآلن، 
  

 "استهالك إعالمي"شروط عباس الستئناف المفاوضات : البردويل .16
الذي تمارسه السلطة الفلسطينية تجاه " الغزل السياسي"ماه بـانتقد القيادي في حركة حماس ما أس :غزة

: وقال البردويل في تصريحات صحفية .الجانب اإلسرائيلي للعودة إلى استئناف مفاوضات التسوية معه
مرة أخرى يثبت عباس أن كل الشروط التي كان يضعها لمواصلة المفاوضات شروط وهمية "

إن عباس بات على استعداد للعودة إلى طاولة القمار السياسية : "ضافوأ ".ولالستهالك اإلعالمي ال أكثر
للمقامرة على ما تبقى من حقوق شعبنا وخاصة بعد أن أفلس تماماً من كل أوراقه وبات فاقداً للشرعية 
القانونية واألخالقية أمام أبناء شعبنا ووقعت ورقة التوت عن مشاريع التسوية والهادفة إلى القضاء على 

 . حسب تعبيره،"قاومة وتصفية القضية الفلسطينيةالم
 3/1/2010صحيفة فلسطين، 

  
  وحماس تدعو لتحرك عربي لرفع الحصار" نتيفوت"الشعبية تتبنى إطالق صاروخين على  .17

، "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، الذراع العسكرية لـ "تائب الشهيد أبو علي مصطفىك"تبنت : غزة
 الصاروخين إطالقوقالت الكتائب إن . "نتيفوت" على "غراد"روخين من نوع  صاإطالقمسؤوليتها عن 

القصف الصاروخي يأتي بعد مرور تسعة " الرد الطبيعي على جرائم االحتالل، مضيفة أن إطارجاء في 
  ".كتائباليضاً على يد أ على آخر مرة قصفت فيها هذه المنطقة، أشهر

التصعيد الصهيوني األخير على قطاع غزة " أن ،ماس الناطق باسم حركة ح،واعتبر فوزي برهوم
وقال . "يؤكد استمرار العدوان، ويعكس همجية االحتالل في ظل خنق القطاع ومحاصرته) غارات جوية(

عدم التحرك العربي واإلسالمي لنصرة الشعب الفلسطيني واتخاذ قرار شجاع بفك حصار غزة، "إن 
  ."انه وارتكابه جرائم ومجازر في شكل مستمرسيشجع العدو الصهيوني على استمرار عدو

استمرار الحصار والعدوان مع استمرار بناء الجدار الفوالذي على الحدود بين قطاع غزة "واعتبر أن 
  . "ومصر يكمِّل بعضها بعضاً ضمن مشروع خنق قطاع غزة والتأثير في حياة مليوني فلسطيني
  3/1/2010الحياة، 
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  إشكال فردي وال صحة لدخول عناصر من القاعدة إلى المخيمين الحلوةنار في عالإطالق : المقدح .18
 ما تردد "الشرق األوسط"نفى قائد الكفاح المسلح في مخيم عين الحلوة اللبناني منير المقدح لـ: بيروت

جند "من معلومات عن وقوع اشتباك في المخيم في جنوب لبنان بين عناصر من حركة فتح وآخرين من 
المسألة ال تتجاوز حصول إشكال فردي، وذلك عندما أقدم شخص يدعى يحيى أبو سعيد "ل وقا. "الشام

ات سعلى إطالق النار على مكتب لحركة فتح في المخيم في منطقة البرك) جند الشام(من بقايا ما يسمى 
أصاب و. عند مخيم الطوارئ الواقع في الجهة العليا من عين الحلوة، بالقرب من حاجز للجيش اللبناني

 ."أبو سعيد أحد عناصر حركة فتح بجراح، ثم توارى عن األنظار
كل أنواع األسلحة الرشاشة استخدمت في االشتباكات التي "وكانت وسائل اإلعالم قد أشارت إلى أن 

دارت في حي الصفصاف، وشهد المخيم حالة استنفار، فيما عملت الفصائل الفلسطينية على تهدئة 
 ."الوضع

األسلحة التي استخدمت كانت فردية وقد انتشر الكفاح المسلح في مكان الحادث، «ح أكد أن إال أن المقد
كما . والبحث جار عن مطلق النار إللقاء القبض عليه. كما اجتمعت لجنة المتابعة في المخيم في منزلي

 ."لوةاألمور عادت إلى طبيعتها في عين الح"وأكد أن . "أن التحقيق جار لمعرفة دوافع اإلشكال
) القاعدة( عنصرا من 30سبب االشتباك مرتبط بدخول نحو "كذلك نفى المقدح ما كان قد تردد عن أن 

من أين . هذه المعلومات ليست صحيحة"وقال . "إلى المخيم، مما أدى إلى استفزازات مع حركة فتح
يح من الجيش يدخلون إلى المخيم؟ فالمعروف أن الدخول إلى عين الحلوة يستوجب الحصول على تصر

 ."كما أن األمور مضبوطة. والمداخل كلها في ممسوكة من الجيش. اللبناني
 3/1/2010الشرق األوسط، 

  
 حماس تستهجن فتوى األزهر بإباحة بناء الجدار الفوالذي .19

فتوى مجمع البحوث اإلسالمية في األزهر، والتي أباحت بناء الجدار  استهجنت حركة حماس :غزة
وقالت الحركة في بيان  .يمه السلطات المصرية على حدودها مع قطاع غزة المحاصرالفوالذي الذي تق

إننا نذكّر علماءنا األفاضل في األزهر بأن فلسطين أرض إسالمية محتلة، وأن المسجد : "صحفي أمس
سات فاألحرى بمؤس: "وأضافت". األقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين يتعرض للتدنيس والتهويد والهدم

األزهر تجريم الحصار، وتحريم إغالق المعابر، وتحريض األمة وزعمائها على كسر الحصار بفتح 
 نجدةً إلخوانهم في غزة ونصرة للشعب الفلسطيني في مواجهة االحتالل، ال إصدار ،معبر رفح أوالً

عن األرض والعرض الفتاوى التي تُشرعن لجدرٍ فوالذية أو غيرها، مما يخنق الفلسطينيين المدافعين 
 ".والمقدسات
هل هذا الجدار هو لحماية األمن القومي المصري من االحتالل : "في بيانها بالقول" حماس"وتساءلت 

الصهيوني الذي يحتل األراضي العربية، أم أنه جدار يحول دون وصول الحليب والدواء لألطفال 
إننا في حركة حماس لنؤكد لعلماء األزهر : "وتابعت ".والمرضى المحاصرين في غزة منذ أربع سنوات؟

ولمصر العروبة، وألبناء أمتنا العربية واإلسالمية، أن غزة وأهلها جزء أصيل من هذه األمة، وأنهم 
يدافعون عن مصر كما يدافعون عن القدس، وبأن مصر كانت وما زالت تمثل العمق االستراتيجي 

 ".حتالل الصهيوني الغاشملفلسطين والمقاومة التي توجه سالحها لصدر اال
 3/1/2010صحيفة فلسطين، 

 
  ة الحركةنطالق ال45ذكرى الـالفي في مخيمات لبنان مسيرات لفتح  .20

وفي مخيم عين الحلوة زارت مركز الحركة  . النطالقتها45واصلت حركة فتح احتفاالتها بالذكرى الـ
  .في الجنوبوفود وشخصيات مهنئة بالذكرى، وكان في استقبالها قادة الحركة 
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للمشروع " البيعة"وفي المناسبة سيرت الحركة مسيرة في مخيم البص تحدث فيها محمد زيداني فجدد 
 جهدنا لتحقيق الوحدة أقصىسوف نعزز قدرتنا على مخاطبة الجميع ونبذل : "وقال" الوطني الفلسطيني

  ".األولويات أولويةالوطنية التي نعتبرها 
الجندي " على ضريح إكليالمثلو فصائل منظمة التحرير في المخيم وفي مخيم برج الشمالي وضع م

  ".  ضرورة المصالحة الوطنية"وتحدث جمال قشمر باسم الحركة فشدد على ". المجهول
 المركزي لحركة فتح اإلعالم تظاهرة تحدث في مستهلها المسؤول عن أيضاوفي مخيم الرشيدية انطلقت 

 أمامنا مفتوحة األخرىاذا لم يتحقق السالم المنشود لشعبنا فالخيارات : "في لبنان رفعت شناعة ومما قاله
  .  وبما يتناسب مع المرحلةأشكالهاوالمقاومة مشروعة بكل 

  .وفي تجمع الشبريحا انطلقت مسيرة تحدث فيها حسين زيدان باسم فتح
شارك فيها ممثلو " مجمع الرئيس الرمز الشهيد ياسر عرفات"وفي مخيم البداوي انطلقت مسيرة من امام 

  حماساوألقى مصطفى ابو حرب كلمة باسم الحركة دعا فيه. وأحزاب لبنانية" اللجان الشعبية"الفصائل و
بناء حركة فتح في غزة بالحديد والنار حتى ال يحتفلوا بهذه المناسبة العزيزة على كل أالتي قمعت "

 يصر قادة أن ومن المعيب ،المصريةن توقع ورقة المصالحة أن تعيد حساباتها وألى إفلسطيني، 
  ".االنقالب وعلى رأسهم موسى ابو مرزوق على توقيع هذه الورقة للمصالحة

وشارك فيها ممثلو " األونروا"مام مدارس أونظمت فتح مسيرة مخيم نهر البارد وانطالقة الثورة من 
 في حركة اإلخوة"الب فيها فياض كلمة باسم الحركة ط"  جهادأبو"ألقى و". اللجان الشعبية"الفصائل و

  . حماس بتوقيع ورقة المصالحة الفلسطينية في مصر
  3/1/2010النهار، 

  
  "منطق القوة"واالحتالل ال يفهم إال .. .لن يطول أسر أبو غلمة: كتائب أبو علي مصطفى .21

ول ، الذراع العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن ال يط"كتائب أبو علي مصطفى"تعهدت : غزة
أسر قائدها في الضفة الغربية عاهد أبو غلمة، والمتهم بالتخطيط الغتيال وزير السياحة اإلسرائيلي 

 سنوات، والذي أصدرت عليه محكمة إسرائيلية حكماً بالسجن 8األسبق رحبعام زئيفي قبل أكثر من 
  .المؤبد
هذا حكم : "با على هذا الحكمتعقي" قدس برس"كتائب لوكالة الالناطق اإلعالمي باسم " أبو جمال"وقال 

صهيوني لم نستغرب منه أبداً ولن نستغربه، وال يعني لنا شيئاً في قاموسنا، فنحن أصال ال نعترف 
  ".بالكيان الصهيوني على أرضنا حتى نعترف بما يسمى محكمة صهيونية

اً إلى أنهم لم يبلغوا ، مشير"نعد هؤالء الرفاق وعداً كما تعد الجبهة أبناءها بأن ال يطول سجنهم: "وقال
  .رسمياً بأن اسم أبو غلمة مدرجاً ضمن صفقة التبادل، ولكنهم يسمعون بذلك في وسائل اإلعالم

وعدنا، وكان وعدنا قبل ذلك في صفقات التبادل في عقد الثمانينات من القرن ": "أبو جمال"وأضاف 
م الدولة العبرية غيره، ونحن نعد بان الماضي وأخرجت الجبهة الشعبية أسراها بمنطق القوة الذي ال تفه

  ".ال يطول سجن أبو غلمة
 2/1/2010قدس برس، 

 
  " النظام المصري في حصار غزةلتواطؤتغطية "فتوى األزهر بإباحة الجدار : حزب التحرير .22

في فلسطين، الفتوى التي أصدرها مجمع البحوث اإلسالمية في األزهر " حزب التحرير"استنكر : رام اهللا
  . مشروعية الجدار الفوالذي بحجة أن لمصر الحق في إقامة الحدود والمنشآت على أراضيهابخصوص

الذين أصدروا هذه الفتوى الخبيثة "وأوضح حسن المدهون، عضو المكتب اإلعالمي للحزب، أن العلماء 
 فوق حدود فاقدون لألهلية الشرعية كونهم يعترفون بالحدود التي أقامها الكافر المستعمر بل ويجعلونها
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اهللا التي دعت إلى نصرة المسلمين، ويسكتون عن إرهاب كيان يهود بحق أهل فلسطين، بل ويسهمون 
بفتواهم هذه في حصار أهل غزة، وفي الوقت الذي كان فيه رئيس وزراء كيان يهود الملطخة أياديه 

وأشار المدهون إلى  ".بدماء المسلمين يدخل مصر ويلتقي مع حاكمها لم ينبس هؤالء العلماء ببنت شفة
تغطية هؤالء العلماء لتواطؤ النظام المصري مع كيان يهود في حربه وحصاره "أن األمر الخطير هو 

األمة تزخر بالعلماء المخلصين الذين يرفضون هذه الفتوى وأمثالها ويتطلعون إلى "وأوضح أن ". لغزة
حرير فلسطين وكل البالد اإلسالمية اليوم الذي يكونون فيه جزءا من جيوش المسلمين الزاحفة لت

  ".المحتلة
 3/1/2010قدس برس، 

  
   سري بين قادة الجيش ومسؤولين سياسيين حول الحرب القادمة إسرائيليلقاء .23

، ، وبحراً، وبراًللرد جواً،  االستعدادأتم قوات الجيش، على أن، اإلسرائيلي قادة الجيش أكد: بيت لحم
، وحتى من جميع هذه الجهات  وإيران سوريا، أو قطاع غزة، أو، اعتداء صاروخي من لبنانأيعلى 
، جاء خالل لقاء سري واستثنائي، التأكيد هذا أنعن  مساء اليوم،" يديعوت احرنوت"وكشف موقع  .معا

  .عقد مؤخرا بين قادة الجيش ومسؤولين كبار في المستوى السياسي
التي قام الجيش ببلورتها  قتال، والخطط القتالية، الوأساليب، اإلستراتيجيةوتم خالل هذا اللقاء، عرض 

 جهات في قيادة هيئة  وأكدت.إسرائيل القائمة، والمفترضة التي تحدق بدولة األمنيةلمواجهة التهديدات 
 العيوب التي ظهرت خالل حرب لبنان الثانية عام إصالح حد كبير، إلى أكمل الجيش أن، األركان
2006.   

 األمريكي سالح الجو أو في حال وجه الجيش بأنه عن اعتقادها، أعربت قد إسرائيليةوكانت محافل 
 عرضة لهجمات "إسرائيل" تكون أن، فانه من المرجح اإليرانية العسكرية أو المنشآت النووية إلىضربة 

 ،بإعدادها القتال التي قام الجيش وأساليب، اإلستراتيجية مصادر عسكرية ثقتها بان  وأبدت.صاروخية
  .له قادرا على صد الهجمات الصاروخية خالل فترة معقولة من الزمنستجع

  2/1/2010وكالة معاً، 
  

   لن تتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين على حساب تعريض مصالحها للخطر"إسرائيل": أيالون .24
ك قال نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون، أمس، إن اإلدارة األمريكية بدأت تدر: ).ا.ب.د(
، "إسرائيل"التي يضعها الفلسطينيون الستئناف المفاوضات مع " الشروط"أن " أكثر من أي وقت مضى"

  . شروط صعبة
 الفلسطينيين غير إن" تل أبيب"عن ايالون قوله في منتدى ثقافي في  ونقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية

 إلىلن تتوصل " إسرائيل"أن وأضاف . مستعدين إلبداء المرونة وإن عامل الوقت ليس في صالحهم
  ". على حساب تعريض مصالحها للخطر"تسوية مع الفلسطينيين 

  3/1/2010الخليج، 
  

  ضد الحصار اإلسرائيلي على غزةأبيبتظاهرة في تل  .25
تظاهر المئات من دعاة السالم اإلسرائيليين من العرب واليهود أمس في وسط تل : )ا ف ب( - أبيب تل 
 . صار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة احتجاجا على الحأبيب

 وذلك ".الحرية لغزة"إلى  هتافات تدعو األلف المتظاهرون الذين قدر المنظمون عددهم بنحو وأطلق
 لذكرى األولى للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةابمناسبة 

 3/1/2010الغد، 
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  ك بقاتل أطفاللوصفه بارا" األستوديو"صحافي إسرائيلي يطرد النائب زحالقة من  .26

قاتل " باراك بأنه أيهود ياإلسرائيلجمال زحالقة لوزير الحرب " الكنيست"أثار وصف عضو : )معا(
غزة، حنق الصحافي اإلسرائيلي دان مارغليت خالل استضافته لزحالقة في برنامج تلفزيوني، " أطفال

  .األستوديووأقدم مارغليت على شتم زحالقة وطرده من 
مؤكداً أن من حقه الدفاع عن غزة في وجه " اإلرهاب"جهة اتهامات البرنامج له بدعم وحاول زحالقة موا

، شتم الصحافي زحالقة وقال " كالسيكية ويقتل أطفال غزةموسيقىإن باراك يسمع "وعندما قال . الحصار
طرد ، ومن ثم قام الصحافي المأجور ب"إنك صحافي مأجور"، ورد عليه زحالقة "أنت وقح وقليل أدب"له 

، فقال له زحالقة نحن السكان األصوليون وأنتم المهاجرون، ورد مارغليت بالقول األستوديوزحالقة من 
  ".هذه هي الحقيقة أنت تريد احتالل هذا المكان"

  3/1/2010الخليج، 
  

  "األعداء على االنترنت"تنشأ وحدة خاصة في الجيش لمحاربة " إسرائيل" .27
 أسموه وحدة خاصة في الجيش لمحاربة ما أقامت إسرائيل أن لياإلسرائيكشف التلفزيون : بيت لحم

فقد بين التقرير التلفزيوني وجود العشرات من الجنود في هذه الوحدة على مدار  .على االنترنت" األعداء"
 أي من أو من باكستان أوالساعة، وهم يحاربون الفيروسات ويتابعونها، سواء كما قالوا موجهة من غزة 

  .، لمنع تسلل هذه الفيروساتإلسرائيلعالم عدوة دولة في ال
 وحدة تضم علماء في الفيزياء والرياضيات، تعمل على جمع المعلومات لوقف "إسرائيل" وأقامتكما 

 أن إسرائيل صواريخ للفضاء وتريد بإطالق في البحر، وتقوم الوحدة وإسقاطهاالصواريخ والتصدي لها 
 هذا العلم يجلب النجاح والنقود، وان أنؤولون في هذه الوحدة  المس وأشار. في الفضاءأيضاتنافس 

  ."إسرائيل"لـالتطور التكنولوجي ال يغني عن العامل البشري، ويعملون على تطوير القدرات الفضائية 
  3/1/2010وكالة معاً، 

  
 انهيار جزء من الشارع الرئيس لوادي حلوة جنوب المسجد األقصى .28

 جزء من الشارع الرئيس لوادي حلوة بمنطقة سلوان  انهار مساء أمس:اندياال جويح -  القدس المحتلة
بطول ثالثة أمتار نتيجة الحفريات المتواصلة من قبل سلطات وهو جنوب المسجد األقصى المبارك 
 أن انفجاراً سمع عند الساعة السادسة من أهالي وادي الحلوةوأفاد  .االحتالل والجمعيات االستيطانية

 الشارع الرئيس لوادي حلوة والذي ال يبعد عن المسجد األقصى المبارك ريتفاجؤوا بانهيال، مساء أمس
 .سوى عشرين متراً فقط

العام المنصرم شهد أكثر من "قال عضو لجنة الدفاع عن أراضي حي بستان فخري أبو دياب أن ، بدوره
ا يدل على أن أعمال خمسة انهيارات بحي وادي حلوة وثالثة انهيارات في الشارع الرئيس له م

 ".الحفريات اإلسرائيلية متواصلة ليل نهار أسفل الحي
 3/1/2010صحيفة فلسطين، 

  
  غزةعلى  ة فلسطينيين في غارات إسرائيليأربعةإصابة  .29

سلسلة غارات جوية ليل الجمعة، استهدفت مقاومين  شنت طائرات حربية إسرائيلية : رائد الفي- غزة 
  . امتداد قطاع غزة، أدت إلى إصابة أربعة فلسطينيين بجروح بينهم طفلةوأنفاقاً وأراضي خالية على

  3/1/2010الخليج، 
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  تصل ميناء العريش اليوم" 3شريان الحياة "قافلة  .30
أبدى نائب رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، محمد صوالحة ارتياحه لنقل القافلة : القاهرة

 إلىلقلق والخوف من تعرض البحرية اإلسرائيلية للسفن التي تنقلنا تخلصنا من ا"وقال . عبر سفينة تركية
لقد تم تحميل سيارات القافلة "وأضاف ". العريش ألن الدول ال تقبل أن يتعرض أحد لسفنها وممتلكاتها

 سيارة، وهي عبارة عن سيارات إسعاف وأخرى تحمل معدات طبية ومواد 220كافة، والتي يبلغ عددها 
تنقلنا يوم االثنين ثالث طائرات "ر إلى أن نقل المشاركين في القافلة يتم عن طريق الجو وأشا". غذائية
وسيلتحق قائد الرحلة، النائب البريطاني جورج ".  مدينة العريشإلى" شركة أجنحة الشام السورية"تتبع 

  .غاالوي الموجود في لندن، بالقافلة لدى وصولها إلى ميناء العريش
 بميناء العريش مساء اليوم قادمة من ميناء 3و السفينة الحاملة لقافلة شريان الحياة ومن المقرر أن ترس

إنه تم اتخاذ كل " الخليج"وقال الربان جمال عبد المقصود مدير عام ميناء العريش ل . الالذقية السوري
سيتم تفريغ الحمولة مشيرا إلى أنه " بولس إس"االستعدادات الستقبال القافلة التي تحملها السفينة التركية 

  .بواسطة شركة مالحية تمهيدا لنقلها إلى معبر رفح في موعد الحق لم يحدد
  3/1/2010الخليج، 

  
  شمال الضفةيعتدون على أراضي و فلسطينيينمستوطنون يشتبكون مع  .31

اوة بني حسان القريبة من بلدة قر" نتافيم"أقدم عشرات المستوطنين اليهود، قدموا من مستعمرة : سلفيت
غرب سلفيت بشمال الضفة الغربية المحتلة، على مهاجمة أراضي المواطنين في المنطقة المعروفة 

والتي يستخدمها رعاة األغنام والمواطنون للشرب وأعمال الزراعة، في "  الماجور- نبع النويتف"بـ
  .محاولة منهم لالستيالء عليها ومصادرتها

أن أعداداً  " قدس برس"ان عبد الكريم ريان، في تصريح مكتوب وصل وقال رئيس بلدية قراوة بني حس
مضاعفة من هؤالء المستوطنين قاموا باالعتداء على أراضي البلدة مؤخراً، وأقاموا بؤر استيطانية تمتد 
تدريجياً لتصل معظم أراضي المواطنين في المنطقة نفسها، األمر الذي دفع بأهالي البلدة للوقوف في 

  .ء المعتدين والتصدي لمحاوالتهم االحتاللية ومصادرة األرضوجه هؤال
  2/1/2010قدس برس، 

  
   على هدم مسجد مؤقتالسواحرة يهددون بانتفاضة ثالثة رداًبلدة أهالي  .32

هدد أهالي بلدة السواحرة الفلسطينية، الواقعة في المقطع الجنوبي من القدس المحتلة، بإشعال : تل أبيب
والمسجد هو  . أصرت الحكومة اإلسرائيلية على هدم بناية المسجد المؤقتة في بلدتهمانتفاضة ثالثة إذا ما

عبارة عن غرفة جدرانها من الجبس، وقد نصبت فوقه مئذنة متواضعة هي عبارة عن قضيب من 
 .الحديد

لكن السلطات اإلسرائيلية بنت جدارا . وكان أهالي السواحرة يستخدمون مسجد جبل المكبر في الماضي
ينهم وبين جبل المكبر قبل خمس سنوات، فأصبحوا مضطرين إلى االلتفاف على الجدار بمسافات طويلة ب

للصالة في ذاك المسجد، مع كل ما يعنيه ذلك من تنكيل وتعذيب على الحواجز العسكرية وإضاعة الوقت 
  . على الطرقات

 3/1/2010الشرق األوسط، 
  

  2009 خالل 48الـ فلسطينيي من  6666 عامالً واعتقال 33 مقتل :تقرير .33
ازدادت "، أن أوضاع العمال الفلسطينيين )2/1(أكد االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين السبت : نابلس

، مشيراً إلى أن عدد العمال الفلسطينيين الذين قتلوا لدى االحتالل اإلسرائيلي "2009صعوبة خالل العام 
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  .بين حوادث عمل وظروف غامضة عامالً ما 33 المنصرم بلغ 2009خالل عام 
ظروف العمال واالعتداءات التي يتعرضون لها من قبل االحتالل "وقال االتحاد في تقريره السنوي حول 

حرس " عامال تم اعتقالهم من قبل قوات االحتالل وما يعرف بـ6.666إن ما يزيد عن ": "اإلسرائيلي
 اآلخر غرموا بمبالغ مالية كبيرة وتم إطالق ، ومنهم من نقل إلى جهات غير معروفة والبعض"الحدود

سراحهم، أما العمال الذين تعرضوا للضرب والضرب المبرح فقد وصل عددهم حسب اتحاد نقابات 
  ". عامل266العمال لما يزيد عن 

وأضاف  التقرير أن عشرات اآلالف من العمال الفلسطينيين يتعرضون إلصابات عمل يوميا داخل 
  . وفي أراضي السلطة، وظروفهم االقتصادية والمعيشية غاية في الصعوبة48ام األراضي المحتلة ع

  2/1/2010قدس برس، 
  

   يحذر من تعرض األسرى في النقب لخطر اإلصابة بأمراض خبيثة"نادي األسير" .34
حذر نادي األسير الفلسطيني، من مخاطر تعرض األسرى في سجن النقب اإلسرائيلي، ألمراض : رام اهللا

وأشار قدورة  .صوصا أمراض السرطان، واألمراض الناتجة عن تلوث األجواء بمواد مشعةخطيرة، خ
، إلى تقرير صحفي إسرائيلي، جاء فيه أن )2/1(فارس، رئيس النادي، في تصريح صحفي، السبت 

سجن "وزارة البيئة اإلسرائيلية، طالبت الجيش في منطقة النقب، بتنظيف القاعدة العسكرية بما فيها 
من النفايات والمواد الخطرة التي تتسبب بمخاطر على سكان المنطقة والجنود، وكافة األسرى " بالنق

  .الموجودين هناك
وأوضح فارس، أن سلطة البيئة اإلسرائيلية قامت بتوجيه هذا األمر نتيجة لوجود آالف األطنان من مادة 

ير عدة بمضار تلك المادة، و أنها ، التي كانت تستخدم في السابق كأسطح، وبعد ورود تقار"االسبست"
تؤدي إلى أمراض مسرطنة، قامت سلطات االحتالل بتفكيكه بشكل عشوائي، وغير سليم، وقامت 

  .بتجميعه في منطقة القاعدة العسكرية في سجن النقب
  2/1/2010قدس برس،  

  
  2006غزة تعاقب بسبب موقف أهلها في انتخابات عام : الشيخ كمال خطيب .35

، الشيخ كمال خطيب، في 48 الرجل الثاني في الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة عام لقا: الناصرة
، أن الحرب على غزة، أظهرت حقيقة الحكومات اإلسرائيلية "قدس برس"تصريحات خاصة لـ

وأخالقيات جيشها، والذي لم يتورع عن استخدام كل األسلحة من أجل  تحقيق أهدافه، مشيرا في الوقت 
ذكرى محرقة غزة تذكرنا بالمواقف المتخاذلة، التي كشفت عن حقيقة كثير من األنظمة "لى  أن نفسه، إ

العربية واإلسالمية، التي يبدو أنها كانت ترضى بما تقوم به إسرائيل، بل لعل إسرائيل، كانت ترتكب 
   ".جريمتها نيابة عنهم

، حيث فازت حركة حماس بتلك 2006وأشار إلى أن غزة تعاقب، بسبب موقف أهلها في انتخابات عام 
االنتخابات، وبالتالي فهم أرادوا لغزة أن تدفع ثمن خيارها، النتخاب قيادة فلسطينية غير التي كانت، فبدأ 

، بشكل كبير، لكنه لم ينجح، فكانت الخطوة الثانية، وهي خطوة القيام بالحملة 2006الحصار منذ عام 
  ."سر إرادة غزةالعسكرية اإلسرائيلية، في محاولة لك

  2/1/2010قدس برس، 
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  تظاهرة فلسطينية عند الحدود بين قطاع غزة ومصر .36
تظاهرة فلسطينية عند الحدود بين قطاع غزة ومصر احتجاجاً على قرار السلطات المصرية : )رويترز(

 وعمليات األنفاق على امتداد الحدود بهدف القضاء على األرضبناء جدار فوالذي يضرب في عمق 
  .التهريب

  3/1/2010 الحياة، 
 

 ثالثة أياممصر تفتح معبر رفح  .37
معبر رفح الحدودي ولمدة ثالثة أيام متتالية، لسفر ) 3/1(من المقرر أن تفتح مصر األحد : غزة

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة عن القائمة النهائية للمسافرين و  .المرضى والطلبة وأصحاب اإلقامات
 .ل فتح المعبر، ودعت الوزارة المسافرين االلتزام بالتعليمات لتسهيل سفرهمالتي سيتم سفرهم خال

  2/1/2010قدس برس، 
  

   فرصة عمل جديدة1000برنامج تكافل يعلن عن توفير : غزة .38
أعلن أحمد الكرد، وزير الشؤون االجتماعية في غزة منسق اللجنة التوجيهية العليا لبرنامج تكافل، : غزة

  .عمل جديدة خالل الدورة الثامنة عشر من البرنامجعن توفير ألف فرصة 
  2/1/2010قدس برس، 

  
  منتج المستوطناتونرفضنستطيع منع استيراد المنتجات اإلسرائيلية  ال :األردن .39

 المهندس سعيد المصري أن الوزارة ال تستطيع التحكم  األردنيةأكد وزير الزراعة:  هال العدوان- عمان 
وبين المصري في تصريح  ."إسرائيل"تجات الزراعية من خضار وفواكه من في منع باب استيراد المن

 تتم من خالل القطاع الخاص استنادا "إسرائيل"و األردن الرأي أن عملية التصدير واالستيراد بين إلى
 األردن ملتزم باتفاقية سالم موقعة بين البلدين إضافة أنالتفاقية التعاون الزراعي بين البلدين فضال عن 

 .اللتزامه بشروط منظمة التجارة العالمية التي يتواجد األردن بعضويتها
وزاد أن الوزارة ترفض بصورة قطعية السماح بإدخال أي منتج مزورع في المستوطنات اإلسرائيلية، 

 مخازن إلى لغاية وصوله اإلنتاج المستورد من حقل اإلسرائيليبحيث تتتبع المنتج الزراعي 
  . الغير معترف بهااإلسرائيليةلك تضمن عدم قدومه من المستوطنات المستوردين، وهي بذ

 3/1/2010الرأي، األردن، 
 

  لرفع حصار غزة عاما2010ً يدعو العتبار  في عمانمؤتمر األحزاب العربية .40
 ".عاما لرفع الحصار عن غزة" سيكون 2010 أعلن المؤتمر العام لألحزاب العربية أن عام :عمان

امة للمؤتمر ومقرها عمان، في تصريح ألمينه العام عبد العزيز السيد صدر أمس، ودعت األمانة الع
جميع المؤتمرات والهيئات والقوى الشعبية العربية للعمل بكل السبل لتحقيق هدف رفع الحصار عن 

وعبر المؤتمر عن  .غزة، استجابة لنداء اإلخوة والواجب المبدئي واإلنساني والديني والقومي واألخالقي
أسفه لعدم ارتقاء حالة الدعم الحزبي والشعبي العربي في مواجهة الحصار والضغط على الحكومات 

تزداد " الموقف المصري، الذي قال بيان المؤتمر إنه أيضاًودان المؤتمر  .العربية للعمل على رفعه
كر القرار واستن ".ضغوطه على شريان الحياة اليتيم لشعب غزة، وهو األنفاق والعمل على تدميرها

المصري بإقامة الجدار الفوالذي العازل، وطالب مصر بفتح معبر رفح فوراً وبشكل دائم أمام مواطني 
 .غزة

 3/1/2010الغد، 
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  "3شريان الحياة " "إسرائيل"البحرية التركية ستتدخل إذا اعترضت  .41

لقت، أمس، حاملة قافلة ، التي انط"6- أوصول"قال قائد السفينة التركية  :)آي بي يو (– دمشق - القاهرة
 ميناء العريش المصري في طريقها إلى قطاع غزة، إن إلىمن ميناء الالذقية السوري " 3شريان الحياة "

  . لرحلتهم" اإلسرائيلية"بحرية بالده سوف تتدخل إذا تعرضت البحرية 
ات البحرية التركية أخذنا موافقة القو"وقال بيهادير جان كلول في تصريح للصحافيين في مدينة الالذقية 

، "اإلسرائيلية" ميالً بحرياً لكي ال نتعرض الستفزاز البحرية 30-20على هذه الرحلة وسوف نسير بعمق 
 المساعدة ألنهم يعلمون أن السفينة تحمل إلىوفي حال تعرضها لنا فإن البحرية التركية سوف تبادر 

  ." سيارات إسعافإلىمساعدات إنسانية طبية وغذائية إضافة 
  3/1/2010الخليج، 

  
  الجدار الفوالذييتهمون الحكومة بتزوير بيان تحليل " إخوان مصر" .42

اتهمت جماعة اإلخوان المسلمين الحكومة المصرية بأنها تقف وراء البيان الصادر عن مجمع  :عواصم
إلى " ازور"البحوث اإلسالمية الخاص بتحليل بناء الجدار الفوالذي على الحدود مع غزة، وأنها نسبته 

المجمع، وقال النائب عن الجماعة علي لبن في بيان عاجل تقدم به في مجلس الشعب إلى رئيس الوزراء 
ووزير شؤون األزهر، إن هذا البيان يخالف مواد القانون المنظم لعمل األزهر، والذي يشترط لصحة 

، وهو ما لم يتحقق "حضور ربع األعضاء غير المصريين على األقل"قرارات مجمع البحوث اإلسالمية 
لمؤسسة األزهر وتحويله " تقزيما"قبل صدور البيان الخاص بالجدار، واصفاً القرار بأنه يحمل في طياته 

 عضواً من أبرز شيوخ اإلسالم في 20(من هيئة عالمية تضم ممثلين عن كل المذاهب اإلسالمية 
 عضوا، الفتا إلى أن 30، وعددهم ، إلى هيئة محلية تقتصر أحكامها على األعضاء المصريين)بالدهم

ليس من حقهم إصدار قرارات، واعتبر النائب أن الفتوى الصادرة " مجلس المجمع"األعضاء المصريين 
، فيما "التي تسعى إليها الصهيوأمريكية"تؤدي إلى الفرقة وتقود إلى الفوضى الخالقة " مجلس المجمع"عن 

  .ليس تفريقهايناط بمجمع البحوث جمع األمة اإلسالمية و
كذلك تقدم النائب عن جماعة اإلخوان تيمور عبد الغني بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، انتقد 
فيه إنشاء الجدار، محذراً من خطورته على حياة أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني في غزة، 

اإلنسانية والقانونية مؤكدا أن الجدار يعد صورة من صور اإلبادة الجماعية ويتناقض مع األعراف 
  .الدولية والمسؤولية الحضارية تجاه الشعوب المنكوبة باالحتالل

  3/1/2010الخليج، 
  

 "الطفل المدلل"ـفي المجتمع الدولي ك "إسرائيل": سعود الفيصل .43
 مؤتمر صحافي خالل وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل انتقد:  ناصر الحقباني- الرياض 

 من المجتمع الدولي "إسرائيل" المعاملة المميزة التي تلقاها أوغلويره التركي احمد داود مشترك مع نظ
إذا خرقت دول أخرى القانون الدولي "وأضاف .  حلول في المنطقةإلى هذا ما يعرقل التوصل إنوقال 

دون تلقى جزاءها، إال إن إسرائيل أصبحت في المجتمع الدولي كالطفل المدلل، تفعل ما تشاء من 
مساءلة، والمطلوب أن يكون هناك مقترح محدد يفي بالمسائل األساسية وهي الحدود والقدس والالجئين 

 لم يتوصلوا إلى فإذاوغيرها من المشكالت األساسية، وأن توضح األفكار ويدعى األطراف للتفاوض، 
  ."المشابهة للقضية الفلسطينيةنتيجة ينتقلون إلى محكمة العدل الدولية، كما هو المتبع للتعامل مع القضايا 
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ال يزال يرى أمالً بأن تعي إسرائيل أن رفضها للسالم ليس في مصلحتها في "ولفت الفيصل إلى أنه 
نحن متفائلون ونأمل "وتابع . "النهاية، وإن عدم االستقرار في المنطقة سيشكل التهديد األول إلسرائيل

  ."مسؤولياته ويتخذ اإلجراءات التي تؤدي إلى تحقيق نتائجبالخير، كما نأمل من المجتمع الدولي بأن يعي 
  3/1/2010الحياة، 

  
  عملية التسويةل لالطالع على رؤية أوباما  قريباًأبو الغيط وسليمان إلى واشنطن .44

كشفت مصادر دبلوماسية عربية في القاهرة أن المهمة التي سيقوم بها وزير الخارجية المصري : القاهرة
برات خالل زياراتهما المقبلة لواشنطن، خالل أيام، تتعلق بأفكار وعناصر لتسوية ومدير جهاز المخا

، مقابل )2010(القضية الفلسطينية، وإطالق مفاوضات بشأنها خالل فترة زمنية ال تتجاوز العام الجاري 
ما تطبيع للعالقات وحوافز عربية لتل أبيب، هي خالصة الخطة األمريكية التي سيعرضها الرئيس أوبا

  .في غضون األيام القليلة المقبلة
وسيتوجه وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط والوزير عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات إلى 

، لن تتجاوز يومين، بحسب "مهمه خاطفة"واشنطن نهاية األسبوع الجاري أو مطلع األسبوع القادم في 
 اإلدارة رؤية ىسوف تتركز على االطالع علإن الزيارة "مصادر دبلوماسية مصرية، حيث قالت 

  ". العملية السياسية بين الفلسطينيين وإسرائيلإلطالقاألمريكية والرئيس أوباما 
معالم هذه الخطة تتضمن عدداً من "من مصادر عربية مطلعه في هذا الصدد أن " قدس برس"وعلمت 

 الفلسطينيين بالدخول في مفاوضات مع عإقناالعناصر األساسية، وأنها تهدف بدرجة أساسية العمل علي 
إسرائيل، والعمل علي البدء بخطوات عربية لتطبيع العالقات بدعوى تشجيع حكومة إسرائيل على 

 األمريكية، وأرجعت هذا اإلدارة، فيما أبدت هذه المصادر عدم قناعتها بجدية "المضي بالعملية السياسية
 ألي تحرك أمريكي جاد بدعوي أنه سيكون على اإلدارة األمر إلى عرقلة عناصر مؤثرة من طاقم هذه

  .حساب إسرائيل، حسب قولهم
  2/1/2010قدس برس، 

  
  "دينامية سالم"ساركوزي يكرر استعداد بالده للدعوة إلى قمة في باريس أو مكان أخر إليجاد  .45

 كوزي كررأشارت المصادر الفرنسية إلى أن الرئيس الفرنسي نيكوال سار:  ميشال أبو نجم-  باريس
 "في مكان آخر"ونظيره اللبناني ميشال سليمان استعداد بالده للدعوة إلى قمة في باريس أو خالل لقاءه 
.  يكون من شأنها تسهيل العودة إلى التفاوض بين الفلسطينيين واإلسرائيليين"دينامية سالم"بهدف خلق 

 لتوفير "مستمرة"عد وأن االتصاالت  لم تعد ب"بطاقة الدعوة"غير أن المصادر الفرنسية اعترفت بأن 
  .ظروف الدعوة

 3/1/2010الشرق األوسط، 
  

  اعتصام أمام السفارة المصرية احتجاجاً على بناء الجدار الفوالذي: سويسرا .46
العاصمة تجمهر أكثر من خمسمائة متضامن مع القضية الفلسطينية أمام السفارة المصرية في : برن

عشرات الشخصيات الحزبية والنقابية، للتعبير عن غضبهم من شروع برن، من بينهم نواب والسويدية 
السلطات المصرية في بناء الجدار الفوالذي على طول الحدود مع قطاع غزة المحاصر، واستمرار 
إغالق معبر رفح، واستنكاراً على وضع القاهرة العراقيل أمام المتضامنين الدوليين القادمين من مختلف 

 .هم من الوصول إلى غزة عبر معبر رفح الذي يعتبر المنفذ الوحيد إلى القطاعأنحاء العالم ومنع
وقد عبر المتحدثون خالل االعتصام، الذي تم خالله رفع الفتات تذكر الرأي العام العالمي بالجرائم 
اإلسرائيلية بحق سكان غزة ومعاناتهم من الحصار المفروض عليهم، عن غضبهم جراء رفض السفير 
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استالم رسالة االحتجاج التي وقع عليها العشرات من المؤسسات السويسرية، التي تعتبر أن المصري 
الشعب الفلسطيني في غزة يعاني من عمليات قتل متعمد جراء تكريس الحصار المتواصل للسنة الرابعة 

  .على التوالي
حل "ري دانيال فيشر أن النائب في البرلمان السويس"  فلسطين–سويسرا "من جانبه؛ اعتبر رئيس جمعية 

جميع مشكالت الفلسطينيين مرهون بإنهاء االحتالل وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفتح 
 ".كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وتسهيل التواصل بين الضفة الغربية والقطاع

  2/1/2010قدس برس، 
  

  ماليين عراقي يعانون من الفقر10 .47
 الدكتور عبد السالم جودت، استاذ العلوم أعدها  أكاديمية عراقية أعدهاقالت دراسة): أد ب ( –بغداد 

 أمسالتربوية والنفسية بجامعة بابل، والتي نشرت تفاصيلها صحيفة الصباح العراقية في عددها الصادر 
نتجون  ماليين مواطن يعانون من الفقر ويعيشون في ظله ويتأثرون بثقافته وي10ما يقارب نحو إن 

 ويبتعدون بواسطته عن المشاركة والحراك االجتماعي وهذا الرقم الكبير مرشح التأثرسلوكياته وفقا لهذا 
 .للزيادة مستقبال

3/1/2010الرأي، األردن،   
 

   حول أمن مصر القوميتأمالت .48
 بالل الحسن

وطمع . ماتطلعت إليها اإلمبراطوريات دائ. تاريخ يضرب في جذور الحضارات. لمصر تاريخ عريق
ومهما حقق من . كل من أراد أن يبني لنفسه تاريخا مميزا كان يتطلع إلى مصر. بها الفاتحون الكبار

 .إنجازات، كان يدرك أنها لن تبلغ المستوى الذي يريد إال إذا تمت له السيطرة على مصر
بال طوروس في تلك التي تبدأ من ج. ومن يرد السيطرة على مصر، فال بد أن يأتيها من بالد الشام

وبالعكس فإن كل من فكر أن يسيطر على بالد الشام ال بد . جنوب تركيا وتمتد إلى حدود صحراء سيناء
وال . ال أمن للفاتح الكبير في السيطرة على مصر إال بعد السيطرة على بالد الشام. أن يأتيها من مصر

آنذاك تكون معركة السيطرة قد . من مصرأمن للفاتح الكبير في السيطرة على بالد الشام إال إذا جاءها 
 .تمت، واكتملت الدائرة كما يقولون

فعل ذلك االستراتيجيون الكبار، من اإلسكندر، إلى مخططي الحروب الصليبية، إلى صالح الدين، إلى 
كلهم ساروا في . نابليون وحمالته وفتوحاته، إلى االحتالل البريطاني الذي توج باتفاقية سايكس بيكو

 .يق نفسه ذهابا أو إياباالطر
أمن مصر (وحين وقعت الثورة في مصر، كان ال بد لقادة الثورة أن يجتمعوا، وأن يدرسوا مفهوم 

، ألنه على ضوء تلك الدراسة ونتائجها تتحدد سياسات داخلية كثيرة، ولم يكن أولئك المجتمعون )القومي
لموضوع في كليات مصر العسكرية، جهلة في الموضوع الذي طرحوه على أنفسهم، فكلهم درسوا ا

وكان أول جواب وضع على الطاولة، وعلى . للضباط الدارسين الجدد» االستراتيجية«وبعضهم كان يعلم 
إن أمن مصر القومي يبدأ من جبال طوروس جنوب تركيا، : أين يبدأ أمن مصر القومي؟ هو: سؤال

 التركي في ذلك الحين، وعن - المصري وكانوا كلهم يحفظون في ذاكرتهم أحداثا طرية عن الخالف 
التطلع المصري ألن تكون مصر مركز الخالفة وليس تركيا، وعن المؤامرات الغربية للسيطرة على 

وكانوا كلهم ). تركة الرجل المريض(تركيا وإمبراطوريتها، والتي كانوا يصفونها في ذلك الحين بأنها 
 المناخ للقيام بحملة إبراهيم باشا باتجاه بالد الشام، يعرفون بالتفصيل أن تلك الظروف هي التي أوجدت

أمن (كانوا كلهم يعرفون أنها كانت حملة من أجل توفير المناخ الكامل لضمان . ثم باتجاه جبال طوروس
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وحين يتحقق أمن مصر القومي بهذا المعنى، تصبح آنذاك طرفا في تقرير مصير الدولة ). مصر القومي
 .لدول الغربية وحدها هي المقررة في تحديد هذا المصيرالعثمانية، وال تكون ا

وعند تلك اللحظة بالذات، تدخلت كل دول أوروبا، وضغطت وهددت، لكي تتوقف حملة إبراهيم .. هنا
 .باشا، وتعود إلى مصر، وكان لها ما أرادت

و الجواب عن استذكر قادة ثورة مصر في مطلع الخمسينات هذه الوقائع في ذاكرتهم، وعرفوا أن هذا ه
ولكنهم عرفوا أيضا أنهم ال يستطيعون صياغته بهذا الشكل، ألن الظروف قد تغيرت، وألن . سؤالهم

موازين القوى من حولهم قد تبدلت، وألن دولة إسرائيل قد قامت بجوارهم، وعزلتهم جغرافيا عن بالد 
قطاع غزة الذي كانت تسيطر الجديد، أن أمن مصر يبدأ من حدود » العملي«الشام، ولذلك كان التصور 

وكان هذا القرار يعني بكلمات أخرى أن التهديد ألمن مصر القومي يأتي من دولة . عليه مصر آنذاك
 .إسرائيل

بعد فترة وجيزة قامت إسرائيل باعتداءات دموية على قطاع غزة، وعلى قرى مجاورة لمدن غزة، ولم 
وكانت تلك المواجهة من الدوافع . إلسرائيليةيكن الجيش المصري يملك القدرة على صد الهجمات ا

الرئيسية التخاذ قرار كسر احتكار السالح الذي تفرضه أميركا وبريطانيا على مصر، واإلقدام على 
شراء السالح من االتحاد السوفياتي، ومن خالل ما عرف في اإلعالم بصفقة السالح التشيكية، وبدأت 

 .لمواجهة عدوان إسرائيلبذلك عملية إعادة بناء الجيش المصري 
بأن ) مصطفى حافظ(وحين تكررت االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة، كلفت مصر أحد ضباطها 

ضد إسرائيل، وتأسست في غزة حركة فدائية قوية ) حرب عصابات(ينظم انطالقا من غزة، عمال فدائيا 
وامر مصرية، وبقيادة مصرية، من أزعجت إسرائيل لسنوات، وكان المقاتلون الفلسطينيون يخرجون، بأ

قطاع غزة إلى مدينة الخليل إلى عمان في األردن، ثم يعودون إلى غزة عبر مصر، دفاعا عن أمن 
 .مصر القومي

وبالرغم من معاهدة السالم القائمة بين مصر وإسرائيل، فإن الجيش المصري، األمين على .. واآلن
 يتحدد هدفها بأنها من أجل مواجهة الخطر القادم من تقاليده، ينظم كل عام مناورة عسكرية كبرى،

 .»غير الودية«وتحتج إسرائيل سنويا على هذه المناورة . أي من إسرائيل. »الشمال«
إال أن . هذا هو المعنى العام واالستراتيجي لألمن القومي المصري، كما تعلمناه من المصريين أنفسهم

 األخيرة، تطرح مفاهيم لألمن القومي تختلف عن كل ما ظواهر جديدة بدأت تبرز في مصر في األشهر
 .عرفناه وعن كل ما تعلمناه

 شخصا، بعضهم مصري وبعضهم عربي، تم اعتقالهم وهم 11مفهوم أول يقول إن خلية ما من 
يمس باألمن القومي «يخططون لعمليات إرهابية داخل مصر، وأنهم سيقدمون للمحاكمة، ألن عملهم هذا 

نريد هنا أن نناقش حق مصر في اعتقال وسجن ومحاكمة كل من يعمل فوق أراضيها ال . »المصري
. وال نريد أن ندافع عن هذه الخلية أو تلك، حتى لو كانت دوافعها من النوع الذي يدافع عنه. دون إذنها

 كله هل تغير مفهوم األمن القومي المصري، من مفهوم يتعلق بخطر داهم يهدد البلد: إنما نريد أن نسأل
 من الخارج، إلى مفهوم صغير يتعلق بعمل عنفي تمارسه خلية من أحد عشر شخصا؟

وثمة مفهوم آخر لألمن القومي المصري، يطرح اآلن ويشتد حوله النقاش، يتعلق بالجدار الفوالذي الذي 
ويقال إن بناءه قرار . تبنيه مصر اآلن، فوق أرضها، وداخل حدودها، وقريبا من أرض قطاع غزة

وهنا أيضا ال نريد أن نناقش حق مصر في أن تبني فوق أرضها . ادي للدفاع عن أمن مصر القوميسي
هل تغير : ولكن نريد أن نسأل. ما تشاء، وال نريد أن نناقش ما إذا كان هذا الجدار يضر أهل غزة أم ال

ال من مفهوم األمن القومي المصري بحيث أصبح الدفاع عنه يتم من داخل األراضي المصرية، 
 خارجها، وال من تخوم حدودها؟
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ونريد أن هذه األسئلة تقلق الجميع، وتحتاج إلى إجابات تقنع الجميع، حتى ال يتطور النقاش والجدل إلى 
مساس بمصر، الكل في غنى عنه، والكل يتمنون أن تبقى مصر في القلب، وبخاصة في القضايا العربية 

 إنما لنقول بكل مودة ومحبة، إن األجوبة التي يتم اإلعالن ونحن حين نطالب مصر بإجابات،. المصيرية
، إن مصر )إن أرادت(ومن الممكن مثال القول عبر أجهزة إعالم كفؤة وقادرة . عنها ليست مقنعة ألحد

قررت إغالق األنفاق مع قطاع غزة بشكل نهائي، وإنها تتعهد بالمقابل بأن توصل إلى قطاع غزة كل ما 
ولو أن مصر تقدم على موقف من هذا النوع، لكانت استطاعت أن تبني . اء ودواءيحتاجه من مؤن وغذ

 .جدارها، وأن تعزز في الوقت نفسه مكانتها في نفوس الجائعين والمحاصرين في قطاع غزة
نحن من المؤمنين مع االستراتيجيين المصريين، بأن أمن مصر يبدأ من قطاع غزة، غزة الحليفة لمصر 

 .إن خلصت النوايا..  غزة حليفة لمصر، فإن الحوار معها يصبح سهال للغايةوما دامت. دائما
 3/1/2010الشرق األوسط، 

  
  حتى ال تتحول غزة إلى جرح مصر النازف .49

  اهللا األشعل عبد
جوهر المشكلة بين القاهرة وغزة ليس عالقة النظام المصري بحماس، ولكنه يتعلق بوضع مصر في 

فاصيل معروفة، فإنني بهذه السطور أريد أن أفتح ملفاً تجب دراسته بكل ومن دون دخول في ت. اإلقليم
الصدق والتجرد حتى ال تظل غزة جرحاً ال يندمل بالنسبة إلى مصر، ولذلك أريد أن أضع الفكرة في 

إن سكان غزة لديهم ميل نفسي، بحكم سطوة المشروع الصهيوني، وعشم هائل وآمال : أوالً. نقاط محددة
مصر، تماماً كما يشعر سكان الضفة الغربية والقدس تجاه األردن، ولذلك عمدت إسرائيل، كبار تجاه 

وألسباب أخرى، إلى تأمين مصر واألردن في اتفاقات سالم تضمنها واشنطن وتكفل للدولة العبرية اليد 
 الغربية  كما كانت الضفة1967فقد كانت غزة تحت اإلدارة المصرية حتى . الطولى في التفسير والتنفيذ

وشرق القدس جزءاً من األردن، ولكن مصر تفاوضت على سيناء وأغفلت غزة تماماً، كما أن الملك 
، للسبب نفسه وهو أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية هي 1988حسين فك االرتباط مع الضفة والقدس 

ولذلك . محتلة وخارجهاالمحتل الشرعي والوحيد لكل الشعب الفلسطيني داخل كل األراضي الفلسطينية ال
تظل المسؤولية القانونية على مصر تجاه غزة والتعامل معها بحكم الجوار بما يكسر حدة االحتالل 

فلم تطالب مصر أن تنطبق على ذلك أحكام قانون االحتالل الحربي . ويفوت الفرصة على مخططاته فيها
م المحتل وتعصمه من الضم واإللحاق والحكم التي تبقي على النظم اإلدارية والقضائية والقانونية لإلقلي

وتسبب هذا الموقف المصري من غزة من مجمل األراضي العربية األخرى المحتلة . العسكري المباشر
في عهد السادات إلى مطالبة إسرائيل مصر بالتركيز على أراضيها وضبط العالقات معها بحيث تترك 

موقف أيضاً إلى أن الفقه اإلسرائيلي برر االستيالء على المنطقة تحت هيمنة إسرائيل، كما أدى هذا ال
غزة والضفة بأنها كانت تحت احتالل مصري وأردني، وإسرائيل كسبت الحرب فصارت هذه األراضي 
غنائم ومكافأة، وهي النظرية نفسها التي طبقتها على سيناء والجوالن، على رغم تداعي منطق هذه 

من أغرب المالحظات أن الحكومة المصرية دأبت على إرضاء : انياًث. النظرية من الناحية القانونية
إسرائيل حتى على حساب مصالح مصر المباشرة والواضحة، بل وعمدت إلى تحميل نفسها التزامات 
ليست واردة في معاهدة السالم لمجرد أنها تريد أن تسوق للحركة الوطنية المصرية مبرراً قانونياً 

تمكنت إسرائيل من إقناع مصر بأن سيطرة حماس على غزة خطر عليها، وأن وتطبيقاً لذلك . يخرسها
. في مصر ويقوي ساعدهم في السعي إلى السلطة» اإلخوان المسلمين«نجاح تجربة حماس سيغري 

وهكذا نشأ . مصلحة مشتركة للحكم في مصر وإسرائيل» اإلخوان«وبذلك يكون التصدي لـ حماس و 
وما دامت حماس قريبة من سورية وإيران، فقد وجدت مصر أيضاً . »اإلخوان«الربط بين حماس و 

» تشييع«مصلحة مشتركة أخرى وتكرست تصريحات الكثيرين في مصر في صدد هذه النقاط وبـ 
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عند المجتمع المصري، وهذا يخدم المصلحة المشتركة للحكم وإسرائيل، » اإلخوان«صورة حماس و 
لم بأصول المشكلة قبل تمام ابتالعها، وهو ضرب لالخوان حتى فهو استهدف كحركة مقاومة تذكر العا

حتى يهوداً لتم التصدي لهم، ولذلك فإن تصدي النظام لهم » اإلخوان«يظل الحكم آمناً ألصحابه، ولو كان 
دافعه القضاء على خصم سياسي، وليس كما روج بعض خصومه بأنه معاد لإلسالم ومنحرف صوب 

 ونزاهتها التي يتمناها الشعب المصري عنده، 2006 مصر النتخابات فلسطين تحمست: ثالثاً. العلمانية
ولكن مصر ناصرت رئيس السلطة ضد المجلس التشريعي الذي يشكل مع الرئيس أجهزة السلطة، ويبدو 

مع فارق مهم يتمثل » اإلخوان المسلمين«أن فكرة الخالص من حماس استقرت كلما تقدمت فكرة تصفية 
لـ حماس يرضي إسرائيل وواشنطن، وأنه تحرش بإيران وسورية ما دامت عالقتهما في أن التصدي 

  .بواشنطن سيئة، ولذلك سيختلف المؤشر المصري وينسجم مع المؤشر األميركي منهما
في محرقة غزة التي يعلم الجميع تفاصيلها بدءاً بزيارة ليفني للقاهرة وإعالن الحملة منها، مروراً : رابعاً

الذي حمل حماس المسؤولية عن الصواريخ واستفزاز إسرائيل وانتهاك التهدئة وانتهاء بموقف مصر 
ثم غضبت . بظهور مصر بكل مواقفها خالل المحرقة كما لو كانت راضية وأحياناً متوافقة مع إسرائيل

مصر التفاق حظر األسلحة بين ليفني وكونداليزا رايس مع استمرار إغالق معبر رفح بحجج غير 
ة قانونياً، وانتهاء ببناء الجدار الفوالذي بكل مالبساته اإلسرائيلية واألميركية، بعد السماح صحيح

إلسرائيل باجتياح سيناء وضرب االنفاق بالتعاون مع مصر وكأن مصر تسعى مع إسرائيل إلى كسر 
ي ولكن النتيجة أن حماس تقوى، وصورة مصر هي الت. إرادة الشعب في غزة حتى يتخلص من حماس

تتعرض للضرر، بخاصة مع توالي بعثات التحقيق وايجاد صعوبات لمرور اإلعانات واألدوية، 
شريان «والمواقف المتضاربة والتصريحات الرسمية غير المنطقية ثم بعثات كسر الحصار وآخرها 

  .، واعتصام أعضائها في شوارع القاهرة»الحياة
إعادة اإلعمار، مع / الجدار/ األنفاق/ المعابر/ ارمن الواضح أن ملف غزة بكل أوراقه، الحص: خامساً

قضايا المصالحة التي تتحقق، والضغوط اإلسرائيلية واألميركية الستنزاف مصر، كل هذه األوراق 
تحتاج إلى دراسة واقعية تنظر إلى األمور بهدوء وعقالنية، وأن يكون هدف الدراسة وضع تصور ذكي 

وبدالً من . تطوراتها إلى إحراج مصر، وسيظل جرحاً نازفاً لمصرلكيفية تناول ملف غزة بعد أن أدت 
شحن الشعب رؤاه واستعدائه على عدو مصطنع وصرف نظره عن عدونا الحقيقي األبدي السرطاني 
وهو إسرائيل، بدعاوى الوطنية المزيفة واألمن القومي وإخفاء الرأس في الرمال بينما العالم كله يرى، 

ايا وأن تكون المواقف شفافة حتى يساند المجتمع المصري ما يراه جاداً من يجب أن تدرس هذه القض
إن الخلل في المواقف المصرية في غزة لن يعالجها تناقض التصريحات والتضحية . قضايا ومواقف

بمصالح مصر لمصلحة إسرائيل وواشنطن، بل إن هذا المسلك يدفع إسرائيل إلى المزيد من التوحش 
والمصريين ويعرض مصالح المصريين لخطر محقق في بيئتهم الطبيعية، وهي واالستخفاف بمصر 

  .البيئة العربية
وأخيراً، فإن معاهدة السالم ال تلزم مصر بالعمل مع إسرائيل إلبادة سكان غزة مهما كانت الذرائع، بل 

  .إن نجدة مصر لسكان غزة حق لهم في وجه سياسة اإلبادة اإلسرائيلية
  3/1/2010الحياة، 

  
 عن لعب السياسة بالدين .50

 فهمي هويدي
الذي ال يقل سوءا عن إقامة الجدار الذي يحكم الحصار حول غزة، أن يتبناه بيان صادر باسم مجمع 

وهو ما وضعنا إزاء . البحوث اإلسالمية، فيبرره ويعتبر معارضته مخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية
ار سياسي له حساباته المستجيبة للضغوط الخارجية فضيحتين وليس فضيحة واحدة، األولى تتعلق بقر
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والثانية تتعلق بتسويغ شرعي مورست ألجله ضغوط داخلية أخرى، وصدر في . األمريكية واإلسرائيلية
مالبسات غريبة ذلك أن معلوماتي تشير إلى أن موضوع الجدار لم يكن مدرجا على جدول أعمال جلسة 

ناهيك أنه ما خطر ببال أحد من أعضائه أن يعرض عليهم . 31/12المجمع التي عقدت يوم الخميس 
وعلى الرغم من أن األعضاء الحظوا وجودا . أمر من هذا القبيل يتعلق ببناء سور أو حاجز على الحدود

ومنهم من ظن أنها . وهو أمر غير مألوف، فإنهم لم يلقوا لذلك باال. لكاميرات التليفزيون في القاعة
وبعد مناقشة األمور المدرجة في جدول األعمال . ألوقاف الذي كان حاضرا للجلسةجاءت لتالحق وزير ا

فوجئ أعضاء المجمع بشيخ األزهر يستخرج من أمامه ورقة قرأ منها البيان الخاص بتأييد إقامة الجدار 
. وتأثيم معارضيه، أمام عدسات التليفزيون التي أدرك الجميع أنها جاءت خصيصا لتسجيل هذه اللقطة

وما أن انتهى . األمر الذي يعني أن األمر كان مرتبا بكامله خارج المجمع مع وزيري األوقاف واإلعالم
الشيخ من قراءة البيان، حتى قام من مقعده وانصرف منهيا الجلسة، وسط الدهشة التي عقدت ألسنة جميع 

 .الجالسين، الذين لم يتح ألي منهم أن يناقش البيان أو يعلق عليه
بعد ذلك معروف، إذ تم بث البيان الذي نسب إلى المجمع وكان واضحا فيه أنه استهدف أمرين الباقي 

ثم . هما تغطية موقف الحكومة بعدما تعرض لحملة استياء وغضب عمت الشارع العربي واإلسالمي
ي الرد على إعالن الدكتور يوسف القرضاوي حرمة إقامة الجدار الذي يحكم الحصار حول الفلسطينيين ف

ولم يكن الشيخ القرضاوي وحيدا في ذلك، وإنما تبنى الموقف ذاته أحد علماء السعودية، لعله . غزة
 .الشيخ سلمان العودة

المشهد جاء كاشفا ألمور عدة، أولها ضعف موقف الحكومة في مصر، التي وجدت نفسها في موقف 
ء شرعي يستر عورتها بعدما أتمت الدفاع لتبرير ما أقدمت عليه، األمر الذي اضطرها لالستعانة بغطا

في حين أنها لو كانت واثقة حقا من أن المسألة لها صلة باألمن القومي الكتفت بذلك . إقامة نصف الجدار
األمر الثاني الذي انكشف هو أنه ليس صحيحا . ولم تبال بالضجة التي حدثت في الخارج جراء فعلتها

ألننا بصدد نموذج صريح للمدى الذي بلغه تدخل السياسة . يةأننا نعاني من مشكلة تدخل الدين في السياس
 .في الدين

أما األمر الثالث فهو أن الذين يرتبون مثل هذه الممارسات يبدو أنهم ال يعرفون شيئا عن الرأي العام 
ويفترضون البالهة في الناس، ذلك أن البيان الذي أصدروه باسم مجمع البحوث اإلسالمية لم يقنع أحدا، 

يشهد بذلك سيل التعليقات الذي تدفق . ال عن أنه أهان المجمع وحوله إلى مادة للسخرية واالزدراءفض
 . عبر شبكة اإلنترنت خالل اليومين الماضيين

على الهاتف قال لي المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض إن البيان نموذج لتلبيس الحق 
وتلك جريمة . يعني في ذات الوقت الدفاع عن تجويع الفلسطينيبالباطل، ذلك أن دفاعه عن إقامة الجدار 

وأضاف أن شيخ األزهر وأعضاء مجمع البحوث يعرفون أكثر من . ال يقرها شرع أو قانون أو عقل
األمر الذي . حبستها وجوعتها) قطة(غيرهم الحديث النبوي الذي ذكر أن امرأة دخلت النار في هرة 

. ذين يقومون بحصار وتجويع مليون ونصف المليون فلسطيني في غزةيطرح سؤاال كبيرا عن جزاء ال
ونبه المستشار مكي إلى المفارقة الصارخة في تزامن البيان الذي صدر عن مجمع البحوث اإلسالمية 
مدافعا عن الجدار والحصار مع وقفة الناشطين الغربيين الذين جاءوا من أنحاء الدنيا إلى مصر إلدانة 

 .حصارالجدار ورفع ال
وهو يختم قال إن بعض الممارسات التي تتم في البلد أصبحت تجعل اإلنسان يخجل من انتمائه إلى 

وإزاء مثل هذا التالعب بالمؤسسات والقيم الدينية يخشى أن يدفع البعض منا إلى الخجل من . مصر
 .انتمائهم الديني

 3/1/2010الشرق، قطر، 
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   والمردود...نقاش أولي في الكلفة: طينية عاماً من عمر الحركة الوطنية الفلس45 .51
  ماجد كيالي

 عاماً على انطالقة حركة التحرر الفلسطينية، وبعد كل هذه التداعيات التي ولدتها في 45بعد مرور 
فما الذي . الواقعين الفلسطيني واإلسرائيلي، بات من الممكن، بل ومن الضروري، طرح كثير من األسئلة

مدارها الطويل هذا، وبكل التضحيات والمعاناة التي بذلت خاللها؟ وما هي حققته هذه الحركة، على 
المعضالت التي تواجه هذه الحركة؟ هل هي في البرنامج أم في البنية أم في طبيعة القيادة؟ ثم ماذا عن 

  التحوالت والمآالت والتغيرات التي لحقت بهذه الحركة على ضوء التجربة الماضية؟
 األول، ثمة من يميل إلى نبذ حساب الجدوى واإلنجاز، أو حساب المكاسب بالنسبة الى السؤال

والمخاسر، في نقاشات حركات التحرر الوطني، على أساس أن قيام هكذا حركات أمر مفروغ منه، 
بدعوى أن قدر الشعوب الخاضعة لالستعمار واالضطهاد القومي أن تقاوم، وأن تصارع مستعمريها 

  .عن واقع موازين القوى، ومهما كانت النتائجومضطهديها، بغض النظر 
لكن مشكلة وجهات نظر كهذه إنها تنطلق من مسلمة بسيطة، تتعلق بحق الشعوب في مقاومة االستعمار، 
لتؤسس عليها وجهات نظر سياسية متحيزة، تغطي على إخفاقات حركات التحرر الوطني، وعلى سعي 

عام، والتحكم بالمجال الجماهيري، والهيمنة على الموارد، من طبقتها السياسية إلى االستئثار بالرأي ال
وال شك في أن هذا الوضع ال يخدم البتة حركات التحرر الوطني، . دون مراجعة أو مساءلة أو محاسبة

وال الشعوب المعنية، بقدر ما يخدم تكريس عالقات االستبداد والفساد واالستئثار داخلها، فضالً عن أنه 
  .ضحيات الشعب، واليخدم عملية التحرر من االستعماريبدد طاقات وت

وبخصوص موضوعنا، المتعلق بالتجربة الفلسطينية، ليس ثمة جدال بأن انطالق حركتها التحررية، في 
منتصف ستينات القرن الماضي، أدى إلى انتشال الفلسطينيين من حال الشتات والتمزق، المجتمعي 

لوطنية، ووضع اللبنات األولى للكيانية السياسية الفلسطينية، هذا والسياسي، وأسهم في بلورة هويتهم ا
  .على الصعيد الداخلي

أما على صعيد مواجهة إسرائيل فإن انطالق هذه الحركة ساهم في وضع عالمات استفهام حول شرعية 
حقيقتها، أمام وجود إسرائيل في المنطقة، وحول كونها مالذاً آمناً لليهود في العالم، كما أسهم بكشفها على 

  .العالم، باعتبارها دولة استعمارية عنصرية ودينية، في هذه المنطقة
حتى إذا تجاوزنا سؤال الحساب بين الكلفة والمردود، فإن الوضع القائم اليوم يبين بأن هذه اإلنجازات 

ع تطوير تعرضت لعمليات تآكل وتحول، بمعنى أن اإلدارة السائدة للعمل الفلسطيني ليس فقط لم تستط
المنجزات المتحققة وإنما هي، أيضاً، لم تستطع الحفاظ عليها، أو صونها، بل وربما أنها في بعض 

  .المجاالت أسهمت في هدرها وتبديدها
مثالً، بالنسبة الى وحدة الشعب الفلسطيني اليوم، من الواضح أن ثمة مشكلة كبيرة وعميقة في هذا األمر، 

سي بين فتح و حماس، أو االنقسام الجغرافي بين الضفة وغزة، وإنما، ليس فقط بواقع االنقسام السيا
أيضاً، بسبب ضمور الحركة الوطنية الفلسطينية في مناطق اللجوء والشتات، وعدم قدرتها على توليد 
إطارات جامعة وأشكال توسطية تسهم في تعزيز مشاركة الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة في العملية 

ا ذلك أين هي األشكال الموحدة للشعب الفلسطيني؟ أين هي اتحادات الطالب والعمال عد. الوطنية
والكتاب والمرأة وغيرها؟ أين هي منظمة التحرير ذاتها، التي كانت لمرحلة كاملة بمثابة الكيان السياسي 

امج الموحد للشعب الفلسطيني؟ ثم أين هي مراكز األبحاث والدراسات والتخطيط؟ ثم أين هو البرن
  السياسي، أو الشعار السياسي الجامع والملهم للشعب الفلسطيني؟

من المفهوم أن ثمة عوائق وقيودات، خارجية وموضوعية، تحول دون عمل الحركة الوطنية الفلسطينية 
، فمن غير المفهوم أن تعمد هذه الحركة من تلقاء نفسها 48في مناطق اللجوء والشتات وفي مناطق 

  .فسها، من الناحية العملية، حركة وطنية لمجموع الشعب الفلسطينيللكف عن اعتبار ن
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 45طبعاً ثمة كثير مما يمكن قوله، أيضاً، عن كيفية إدارة هذه الحركة لصراعها مع إسرائيل، طوال 
عاماً الماضية، وعن تخلف هذه اإلدارة وتهورها ومزاجياتها، وعن تورطها في سياسات غير عقالنية، 

ا مع إسرائيل، أو في إدارة عالقاتها العربية، ما أهدر وبدد الكثير من إمكاناتها وما في أشكال صراعه
  .بدد الكثير من التضحيات التي بذلها شعبها

وتحسباً لتشعب النقاش، وإثارة جداالت زائدة، فإنه من المفيد التركيز أساساً على الوضع الداخلي، ألن 
وثانياً، ألن هذا األمر يمكن أن يشكل معياراً . ى الغالب، هذا أوالًهذا األمر بيد الحركة الوطنية ذاتها، عل

مقبوالً للحكم على نجاحات أو إخفاقات هذه الحركة في المجاالت األخرى، وضمنها مجال الصراع مع 
  .إسرائيل

تقد أما بالنسبة الى السؤال الثاني، المتعلق بنوعية المعضالت التي واجهت حركة التحرر الفلسطينية، فأع
. بأن هذه الحركة واجهت مجموعة متشابكة من المعضالت، أسهمت في تحديد دورها، وتحجيم انجازاتها

ومن ذلك ثمة معضالت تتعلق بضعف التجربة السياسية، وتشتت البنية االجتماعية وهشاشتها، واألوضاع 
ارة صراعها مع والتدخالت العربية السلبية، والتفوق الفادح إلسرائيل في ميزان القوى وفي إد

  .الفلسطينيين، إضافة إلى تحيز الدول الكبرى إلى إسرائيل
ويستنتج من ذلك أن معضلة الحركة الفلسطينية لم تكن فقط مجرد مشكلة في القيادة، وال مشكلة في 

، فاألمر، كما أوضحنا، أكبر من كل )المقاومة أو التسوية/ سواء برنامج التحرير أو التسوية(البرنامج 
 ولنفترض جدالً أن الشعب الفلسطيني توفر على قيادة أو إدارة أفضل لنضاله، وتوفر على برنامج .ذلك

سياسي أكثر نضجاً وقابلية، فإن هذا وذاك لن يغير كثيراً، من القيودات والضغوطات والمحددات، التي 
يها، بإنجاز تحد من تطور حركته الوطنية، وتعوق قدرتها على مصارعة إسرائيل وتحقيق الغلبة عل

  .أهدافه الوطنية
فقط، ربما كان بإمكان هكذا قيادة، أو إدارة، أن ترشد كفاح شعبها، وأن تقلل معاناته وتضحياته 

كما كان من شأنها الحفاظ على اإلنجازات الداخلية المتحققة، وربما تطويرها، على قواعد . ومخاسره
ليس بالشيء القليل، في هكذا صراع ممتد ومعقد مؤسسية وديموقراطية جامعة، ال أكثر، وبالطبع فهذا 

  .وإشكالي
يبقى السؤال الثالث، وهو يتعلق بمآل الحركة الفلسطينية، أي بالتحوالت والتغيرات التي لحقت بها، بعد 
هذه المسيرة الطويلة، وكلها تؤكد أن األمور التسير في االتجاه الصحيح، وأن هذه الحركة باتت تفتقد 

  .تحرر وطنيلطابعها كحركة 
  3/1/2010الحياة، 
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  هاني حبيب
جرى نقاش واسع، بعد وصول الرئيس االميركي اوباما الى البيت االبيض، وبروز سياسة اميركية جديدة 

ء هذه المنطقة حول الشرق االوسط تتعارض في كثير من مفاصلها مع السياسات التقليدية لواشنطن ازا
الحيوية من العالم، خطاب اوباما في تركيا، ثم في جامعة القاهرة، واالعالن عن بعض محاور هذه 
السياسة الجديدة، خلق اجواء من النقاش تتعلق بمدى قدرة اي رئيس اميركي على رؤية المصالحة 

ثر بشكل فاعل على محاور الوطنية والقومية للواليات المتحدة بمنأى عن ضغوط اللوبي الصهيوني المؤ
السياسة االميركية، خاصة فيما يتعلق بالموقف من قضايا الشرق االوسط، وعلى األخص على الملفات 
المتعلقة بالتسوية واالحتالل اإلسرائيلي لجنوب لبنان والجوالن وما تبقى من فلسطين التاريخية بعد حرب 

قريباً الى عدم قدرة اي رئيس اميركي، خاصة فيما بعد، تعزز هذا النقاش الذي خلص ت1967حزيران 
اوباما، على الخروج من السياسة التقليدية للواليات المتحدة ازاء هذا الصراع، بعد ان تراجعت، من دون 
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ان يظهر اي أسف او خجل عن اشتراطاتها على إسرائيل بضرورة وقف شامل لالستيطان بكل اشكاله 
دارة اوباما لالشتراطات التي حددتها حكومة نتنياهو، بل وأكثر من في الضفة الغربية والقدس، وامتثال ا

ذلك، توجيه كل الضغوط باتجاه الجانب الفلسطيني إللزامه بإطالق العملية التفاوضية بذريعة ان إسرائيل 
  .قامت بوقف جزئي وشكلي ومؤقت لالستيطان في الضفة الغربية

ه ال تغيير فعلياً في مواقف واشنطن ازاء قضايا الشرق هذا وأكثر، دعم مواقف هؤالء الذين اعتبروا ان
 اإلسرائيلي تحديداً، ذلك ان اللوبي الصهيوني ما -االوسط والعملية التفاوضية على الملف الفلسطيني 

  .زال قادراً على فرض إرادته على أية ادارة اميركية، بما في ذلك ادارة اوباما
 على هذه الصفحة، وجادلت ان هناك جملة من المتغيرات وسبق ان تناولت هذه القضية اكثر من مرة

يجب أخذها بعين االعتبار ونحن نحاكم هذه المسألة، كالفوز الكاسح ألوباما، وانتخابه من قبل مجموعات 
في " إيباك"وتكتالت عديدة بما فيها االصالحيون اليهود، وهنا، أشرت الى تراجع نفوذ اللوبي الصهيوني 

يات المتحدة، نتيجة لعوامل عديدة مستجدة نسبياً، في طليعتها فوز اوباما، الذي يعني ان اوساط يهود الوال
االجنحة المحافظة باتت خارج الحكم لصالح اجنحة ليبرالية ذات رؤية مختلفة، صحيح ان هذه الرؤى قد 

ة، اال ان ما  اإلسرائيلي، ودعم الدولة العبري- تظهر تشابهاً واضحاً ازاء الموقف من الصراع العربي 
اعلنه اوباما من مواقف في بداية ادارته، شكل معياراً لما يمكن ان تذهب اليه ادارة جديدة تتمتع بشعبية 
واسعة داخل الواليات المتحدة وخارجها، وما اظهرته هذه االدارة من جدية ازاء االهتمام بالملف 

في وحدة التيارات اليهودية الصهيونية،  اإلسرائيلي، ترافق ذلك مع ما يمكن وصفه بتصدع - الفلسطيني 
وبشكل معلن هذه المرة، من خالل قيام لوبي من نوع آخر، اعتمد على متغيرات حقيقية في االوساط 
اليهودية في الواليات المتحدة، وفقاً الستطالعات الرأي التي نشرت نتائجها بداية العام الماضي 

يات المتحدة، يؤيدون التوصل التفاق نهائي للصراع في المئة من يهود الوال69والتي تظهر ان 2009
في المئة من المستطلعين 69 اإلسرائيلي، وفقاً لحل الدولتين، ومعارضة - على الملف الفلسطيني 

، 1948ألطروحات وزير الخارجية اإلسرائيلي ليبرمان بشأن طرد وترحيل الفلسطينيين في مناطق 
  .ستيطاني، ألن ذلك يهدد العملية التفاوضية في المئة من هؤالء للتوسع اال63ورفض 

 صدر في الواليات المتحدة احد اهم الكتب التي تتناول المتغيرات داخل 2009في نهاية العام الماضي 
منتدى "االوساط اليهودية في الواليات المتحدة، الكاتب هو دان فليشر، وهو مستشار إعالمي سابق لدى 

تحوالت اللوبي اإلسرائيلي في الواليات المتحدة، حدود القوة وآفاق : "نوانالكتاب بع" السياسة اإلسرائيلية
  .وقد راجعت ملخصاً لهذا الكتاب على موقع تقرير واشنطن" التغيير

والكتاب، وفقاً لهذا الملخص، يتناول قضايا أبعد من عملية االنشقاق في االوساط اليهودية وتشكيل لوبي 
 عنه وحوله اكثر من مرة، ألن المؤلف حاول ان يتحدث عن الدور الذي سبق وأن تحدثت" جي ستريت"

وتعارض مصالح هذا اللوبي مع مصالح الواليات المتحدة، " ايباك"السلبي الضاغط للوبي الصهيوني 
كاشفاً ان هناك مستويات عديدة في الواليات المتحدة تتحدث جهراً هذه االيام، عن المصالح المتضاربة، 

على المصالح االميركية، وهو االمر الذي كان من المحرمات، ) ايباك( للوبي الصهيوني والتأثير السلبي
تراجع شعبية اللوبي تعود بدرجة رئيسة الى ان يهود الواليات المتحدة، في الغالب مع تسوية سياسية 

 يحمي لقضايا الشرق االوسط تأخذ بعين االعتبار المصالح الفلسطينية، كون ذلك، وذلك فقط، هو الذي
دولة إسرائيل، ويتحدث الكاتب ان استطالعات الرأي التي نشرت إبان الحرب اإلسرائيلية على قطاع 
غزة، كشفت ان أعداداً متزايدة من يهود الواليات المتحدة، كانوا ضد هذه الحرب، باعتبارها تضيف 

  .عقبات أمام الحلول التفاوضية
سلبي للوبي الصهيوني في الواليات المتحدة، كاتبان، هما كان قد سبق فليشر للجهر بالحديث عن الدور ال
اللوبي االسرائىلي والسياسة الخارجية االميركية، العام : جون ميرشيمر، وستيفن والت في كتابهما

 والذي تناول آليات الضغط الذي تمارسه لجان اللوبي على الساسة االميركيين، على األخص على 2009
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عالم االميركية، لكن ما يميز الكتاب الذي نحن بصدده، انه يشرح اسباب شيوخ الكونغرس ووسائل اإل
كمعادل موضوعي " جي ستريت"وخصوصاً ظهور " حساب اإليباك"انشقاق التيارات اليهودية على 

  .الختالف المواقف داخل االوساط اليهودية، وربط ذلك بدخول رئيس مثل اوباما الى البيت االبيض
راجعات االميركية حول النوايا المعلنة ازاء اطالق العملية التفاوضية، ال تغير من وال شك ان سلسلة الت

دالالت الكاتب حول المتغيرات في االوساط اليهودية، لكن ذلك قد يدعم وجهات النظر التي تشير الى ان 
ا باالعتبار، اية ادارة اميركية ستخضع حتماً للنفوذ اليهودي في الواليات المتحدة، وهذا صحيح اذا اخذن

التي لم تعد الالعب الوحيد في الساحة ) إيباك(ان هذه االوساط لم تعد موحدة تحت الفتة المتطرفين في 
  !!.اليهودية في الواليات المتحدة

  3/1/2010األيام، فلسطين، 
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