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 "النهايات"المفاوضات حول الورقة المصرية وصلت إلى : مشعل يلتقي سعود الفيصل .1

، أن خالد مشعل رئيس المكتـب       الرياض من   تركي الصهيل  عن،  4/1/2010الشرق األوسط،   ذكرت  
 . السعودية لحركة حماس وصل  أمس إلىالسياسي

وبعد جلسة مباحثات جرت صباح أمس في الرياض مع مشعل، وصف األمير سعود الفيصل وزير 
 ".ركزت على إزالة الشكوك في األدوار التي تلعب في منطقتنا"الخارجية السعودية أن مباحثاتهما 

ائرة سعودية أرسلت له بعدما طلب أن خالد مشعل وصل الرياض على متن ط" الشرق األوسط"وعلمت 
وأشاد خالد مشعل في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السعودي، بدور . زيارة السعودية

في سياق التشاور مع القيادة السعودية "وقال إن زيارته تأتي . الرياض في دعم القضية الفلسطينية
اور معهم لثقتنا في المملكة ودورهم والمسؤولين السعوديين، ولنضعهم في صورة التطورات ونتش

 ".المعروف في دعم القضية الفلسطينية
وقال في رده على . ونفى مشعل أن يكون إليران دور بديل عن الدور العربي في دعم القضية الفلسطينية

نحن ال : "سؤال حول إشادة الحركة بالدور اإليراني وما إذا كان ذلك تقليال للدور العربي في الموضوع
فلسطين عمقها األول هو العمق العربي، وبالتالي فالعرب هم عمقنا األول، ممثال في . ستبدل دورا بدورن

ونرحب بكل األدوار وكل من يدعم . الدول العربية والجامعة العربية والحلقة اإلسالمية تأتي بعدها
ريخ السعودية ومصر قضيتنا، لكن ال نستبدل دورا بدور، ويبقى الدور العربي هو األساس، ونعرف تا

 ".وسورية والعرب جميعا في دعم القضية الفلسطينية
كان ال بد أن تجري مباحثات إلزالة الشكوك : "وعن مباحثاته مع خالد مشعل قال األمير سعود الفيصل

القضية الفلسطينية تهم السعودية كما تهم األمة العربية، وقد بذلت . في األدوار التي تلعب في منطقتنا
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مة العربية الكثير تجاه هذه القضية، فمن الضروري والواجب أن نوضح الصورة ونستوضح منهم ما األ
 ".هي توجهاتهم وأهدافهم

الهدف هو التشاور، السعودية : "بدوره قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن زيارته للرياض
القضية الفلسطينية، ليس فقط دولة عربية كبيرة ذات دور محترم وذات تاريخ وسجل كبير في دعم 

 ".دورها منذ أيام الملك عبد العزيز، ولكن أيضا في اتفاق مكة الذي أكرمنا به خادم الحرمين الشريفين
ال تزال تتطلع إلى دور سعودي مميز إلى جانب مصر والدول العربية، "وأكد خالد مشعل أن حماس 

ف الفلسطيني ولملمة الموقف العربي في مواجهة للنجاح في رعاية المصالحة الفلسطينية وتوحيد الموق
 ".القيادة اإلسرائيلية المتعنتة

نتنياهو اليوم ال يلقي باال ال للفلسطيني وال العربي، وال يحترم أي خطوة جادة يقوم بها العرب : "وأضاف
لإلسرائيليين المرحلة تتطلب جهدا عربيا وفلسطينيا مميزا، إلعطاء رسالة "، الفتا إلى أن "والفلسطينيون

 ".بأن هناك إرادة عربية وفلسطينية، وحرصا وإصرارا على انتزاع الحقوق الفلسطينية والعربية
وتأتي زيارة خالد مشعل إلى الرياض بعد أيام قليلة من زيارة قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

ارة عباس وزيارة مشعل، فيما لكن األمير سعود الفيصل نفى أن تكون هناك صلة بين زي. إلى السعودية
، واصفا المباحثات التي "االنقسام الفلسطيني شر ال بد أن نخرج منه"أعلن األخير من الرياض أمس أن 

 ".الجيدة"أجراها مع الفيصل بـ
نحن ال زلنا "وقال . وأعرب وزير الخارجية السعودية عن ألمه أن اتفاق مكة لم يرى طريقه إلى النور

صل في مكة وما نتج عن هذا االتفاق، وتعلمون أنه آلمنا كثيرا أن االتفاق لم يرى طريقه نتفاعل مع ما ح
واألمل في المستقبل، نأمل أن يكون هناك استجابة للمبادرة المصرية بالسرعة . للنور، ولكن ما فات مات

  ".دعم هذه الوحدةوالتي تسمح للدول العربية أن تقوم بواجبها ل. التي تعيد للحمة الفلسطينية فاعليتها
، فيما لم يمانع "النهايات" وأمام ذلك أكد خالد مشعل أن المفاوضات حول الورقة المصرية وصلت إلى 
 .أن يكون هناك دور سعودي وسوري إلى جانب الدور المصري، وليس بديال عنه

إلى جانب نحن نرحب بالدور السعودي والسوري وبأي دور عربي يساعد على إتمام المصالحة، : "وقال
ال أحد يطلب دورا بديال عن الدور المصري، وما قيل من البعض ال صحة له على . الدور المصري

اإلطالق، سواء بذلت دمشق أو الرياض دورا فنحن جميعا متفقون على أن التوقيع سيكون في القاهرة، 
ون ملبية لمطالب المشكلة ليست في المكان، المشكلة هي استكمال الورقة التي نوقع عليها حتى تك

وكانت حماس قد أبدت في وقت سابق مالحظات على الورقة المصرية، لتضمينها ما تم االتفاق ". الجميع
  . عليه مع كافة األطراف والفصائل الفلسطينية األخرى

هناك مالحظات نريد أن تكون الورقة مطابقة لما توافقنا عليه مع حركة فتح : "وقال مشعل أمام ذلك
  ". صائل، ونحن مستعدون للتوقيع عليها عند إتمام هذه القضايا التي أتممناهاوبقية الف

ووسط األنباء التي تحدثت عن تعاون بين حماس وطهران في دعم التمرد الحوثي في اليمن، نفى مشعل 
تحدثنا عن هذا الموضوع، وخالد : "هذا األمر، وقال سعود الفيصل في رد على سؤال بهذا الخصوص

، قبل أن يكذب مشعل هذا األمر، "ذلك قطعيا في هذه الجلسة، ولكن ال يفتى ومالك في المدينةمشعل نفى 
 ".أمرا مكذوبا"ويعتبره 

مثل هذه األخبار المكذوبة ال يستحق أن نعلق عليه، ولكن دفعا : "ورد مشعل على هذه االتهامات قائال
يستهدف األمن العربي ال في اليمن وال في للشبهة ال بد أن نعلق عليها، ال يمكن أن نكون مع أي طرف 

نحن مع األمن العربي قبل كل شيء، ونحن مع أمن السعودية مع سالمة أمنها : "وتابع مشعل". السعودية
الداخلي وحدودها وأراضيها، ونحن مع أمن وسالمة اليمن ووحدته، وضد أي شيء يسيء إلى هذا 

 ".األمن
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لقد قلت : "وقال. مثل هذه االتهامات التي ألصقت بحركتهواستغرب رئيس المكتب السياسي لحماس 
لألمير سعود الفيصل هل يعقل أن حماس تقف مع الحوثيين ضد اليمن والسعودية ولنا مكتب في صنعاء، 
وقبل أسبوعين كنا في زيارة لليمن، هل يعقل أن اليمن يسمح لنا بمكتب وأن نلتقي بالرئيس ويسمح لنا 

 ".لكنها افتراءات ال أصل لها. يء إلى أمن اليمن؟ حاشَ هللابالتحرك بحرية ونحن نس
، قال رئيس المكتب السياسي "موقف حماس من الدور العبثي اإليراني في المنطقة"وردا على سؤال حول 

بكل وضوح وببساطة، نحن على عالقة جيدة مع إيران في دعم القضية الفلسطينية، ولكن نحن : "لحماس
حماس حركة . تفاصيله، وال نقبل أي إضرار باألمن العربي من أي طرفمع األمن العربي بكل 

 ".فلسطينية عربية منتمية ألمتها العربية كما هي ألمتها اإلسالمية، وحريصون على مصالح األمة جميعا
وتطرقت مباحثات الفيصل ومشعل إلى آخر المستجدات في صفقة تبادل األسرى مع شاليط، وقال خالد 

 ".عنا األمير سعود في جملة المستجدات في هذا الملفلقد وض: "مشعل
يتقدم خطوة : "وأشار رئيس المكتب السياسي لحماس إلى أن الموقف اإلسرائيلي ال يزال متذبذبا، فهو

نحن ما زلنا نتابع الصفقة مع الوسيط األلماني والمصريين حتى نحقق : "وأضاف". ويتراجع خطوتين
 لنا حقا وعلينا واجبا، نفرج عن العدد والنوعية التي طلبنا من أسرانا مطالبنا من وراء الصفقة، ألنه
 ".وأسيراتنا في سجون االحتالل

 أسير إضافة إلى النساء وأعضاء التشريعي 1000وكشف خالد مشعل أن الصفقة في أعدادها تصل إلى 
، الفتا إلى 550الثانية  أسيرا، و450المعتقلين، الفتا إلى أنها على مرحلتين، تضم األولى اإلفراج عن 

أن البحث حاليا ينصب حول المرحلة األولى، وأن الصفقة تشهد تأخيرا في إتمامها بسبب تعنت الجانب 
 .اإلسرائيلي

إلى ذلك، قال بيان أصدره عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس في ختام محادثات وفد 
لفيصل، إن اللقاء تطرق إلى تطورات الوضع الحركة مع وزير الخارجية السعودي األمير سعود ا

 .الفلسطيني والمصالحة الفلسطينية
بحث الجانبان في اجتماع جرى صباح اليوم تطورات الوضع الفلسطيني والموقف من "وقال البيان 

 ".المصالحة الفلسطينية، كما جددت الحركة حرصها على أمن الدول العربية واإلسالمية وسالمتها
استعراض الوضع الفلسطيني والتشاور حول عدد من تطوراته وبشكل خاص "إلى أنه تم وأشار البيان 

 ".مساعي المصالحة والتحديات الصهيونية من مواصلة العدوان وتهويد القدس ومحاوالت تقسيم األقصى
وقال البيان إن الوفد الذي التقى األمير سعود الفيصل كان برئاسة مشعل وضم كال من موسى أبو 

إن : "وقال البيان.  نائب مشعل وعزت الرشق ومحمد نصر عضوي المكتب السياسي للحركةمرزوق
هذه الزيارة تأتي ضمن جولة مهمة تقوم بها قيادة الحركة، شملت سورية واليمن وإيران وليبيا ودوال 

 ".أخرى عربية وإسالمية وعالمية
قد تم في هذا اللقاء توضـيح       ل: "عزت الرشق قال  ، أن   من الرياض ،  3/1/2010قدس برس،    وأضافت

الـسياسية العربيـة    " حماس"مواقف الحركة للطرف السعودي، فقد وجدنا أن هناك تشويشا على عالقات            
حريصة على عالقات متوازنة مع كل األطـراف        " حماس"واإلقليمية، فقد أكدنا لألمير سعود الفيصل أن        

   ".وتمت إزالة اللبس ومعالجة الموقف 
د طرحت مسألة اليمن وصراعه مع الحوثيين على طاولة النقاش، ووجدنا تشويـشا             لق: "وأضاف الرشق 

الثابت مـن   "حماس"من هذه المسألة أيضا، وأكدنا للمسؤولين السعوديين على موقف          " حماس"على موقف   
  .، على حد تعبيره"مساندتها لوحدة اليمن أرضا وشعبا وحق المملكة العربية السعودية في حماية حدودها
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   بيدها ستتحقق المصالحةهاعندما يكون قرارو ... الضفةلنقل المواجهات إلىتسعى حماس : عباس .2
 الكويت، أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حديث إلىعشية زيارته : كتب محمد أبو خضير

ات  تنطلق من الواقع لتالمس سقف المستقبل ضمن حلقة من الرؤى والتطلع"تقييمات" سلسلة "الراي"لـ
  ."67نريد أرضنا، نريد بلدنا، نريد دولتنا المستقلة في حدود "... واالستحقاقات

، "نأسف له وقد مضى" في رام اهللا أن ما حصل في الماضي إقامته، أكد الرئيس عباس من مقر كويتياً
 صياغة بإعادة السلطة الفلسطينية طالبت إنوقال  ."أشقائنا الكويتيين" على الصفحة الجديدة مع مشدداً

 محمد الصباح .مكتب التمثيل الفلسطيني في الكويت وان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د
  ."ونحن ننتظر تنفيذ الوعد"وعدنا بتحقيق ذلك، 

سنبحث مع األشقاء في الكويت العالقات الثنائية ودعم الوفود ":  الكويت، قال عباسإلىوعن زيارته 
  ." والمصالحة الداخلية الفلسطينيةإسرائيلضات السياسية مع الكويتية الزائرة والمفاو

 الضفة؟ وهل هناك مخطط إلىهل في اعتقادكم أن من الممكن أن تنتقل المواجهات بين فتح وحماس 
 يقوموا بنشاطات عنف وغيره في أننهم يريدون إلدينا معلومات مؤكدة على ذلك و": لذلك؟ أكد عباس

نحن لن نسمح ألحد .  بعض الناس للقيام بهذا العمل وبالذات حركة حماسالضفة الغربية، وهم يدفعون
  ." غير حماس مهما كان السببأو يخرب األمن عندنا حماس أن

 رأى الرئيس الفلسطيني في س اتفاق بين فتح وحماإلىوفي األسباب الحقيقية التي تحول دون التوصل 
 الشديد ال األسفمع . يدها ستتحقق المصالحةعندما يكون قرار حركة حماس ب"موضوع المصالحة أنه 

يوجد أي مبرر لحركة حماس لرفض المصالحة، خصوصاً انه تأكد لنا انه ال اعتراض لحماس على 
ن أ إلىولم يخف الرئيس عباس تفاؤله بمستقبل القضية الفلسطينية، الفتا  ."مضمون الورقة المصرية

هو الطريق " االنتخابات الرئاسية والتشريعية إلى التوقيع على الوثيقة المصرية في مصر والذهاب
  ." لم يكن الطريق الوحيد، حتى يقول الشعب الفلسطيني كلمته ويحدد خياراته الوطنيةإناألمثل، 

 في اإلسراع إلىوحول الجهود المصرية وحمالت التشكيك التي تعرضت لها مصر؟ كرر عباس دعوته 
وأقول لهم أن تصعيد الخالف مع مصر .  وقيادتها أن تتوقففعلى حركة حماس" حالة االنقسام، إنهاء

 تريد أن تتخلص من أي التزام تجاه فإسرائيل ومخططاتها، إسرائيلالشقيقة بسبب األنفاق ال يخدم سوى 
، يعملون لكي يكون للقطاع كيانه الخاص، وهذا يصب في مصلحة اإلسرائيليينالقطاع، ومعظم القادة 
 من داخل إسرائيليةشروع الدولة ذات الحدود الموقتة التي تقترحها عدة أطراف المشروع االسرائيلي، م

الحكومة وخارجها، وتقوم على أساس كيان في غزة مرتبط سياسياً ال جغرافياً بجزر وكانتونات فلسطينية 
  ."في الضفة الغربية تقع خلف جدار الفصل العنصري

ن والمتنورون من كوادرها وقياداتها، هنالك وبالذات الوطنيو"وخاطب عباس قيادة حركة حماس، 
كثيرون يعلمون وكثيرون يفهمون الحقيقة، وهناك كثيرون يعلمون ماذا يجب أن يفعل ألنهم وطنيون 
ومتنورون، أقول لهؤالء، قيموا بمسؤولية نتائج االنقالب وما جره من مآس، وقيموا ردود الفعل على 

علينا أن  . من االنقسام وكم يخسر الشعب الفلسطينيسرائيلإتصريحاتكم وأفعالكم، وقيموا كم تكسب 
 وحدة الشعب الفلسطيني، لمصلحتنا جميعا، لمصلحة كل الشعب الفلسطيني واألمة العربية إلىننتبه 

  ." حلت قضيتنا تحل كل بؤر الصراع في العالمإذا والعالم، واإلسالمية
 جرت االنتخابات الرئاسية، إذالن أرشح نفسي ... هوأعلنتالذي سبق "وأكد عباس انه ال يزال عند موقفه 

  ." االنتخابات الرئاسية والتشريعيةإجراءوأنا مستمر في منصبي حتى 
 تتعامل مع حماس وال تتعامل مع الممثل أنها موضحا "غير ايجابي" بأنه إيرانووصف عباس دور 

يتعاملوا مع السلطة الشرعية وليس  أن اإليرانيين إلىونحن نتمنى ونوجه دائما رسائل "الشرعي للشعب 
  ." أرادوا أن يدعموا القضية والشعب الفلسطينيينإذامع جهة معينة من الشعب الفلسطيني 
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 بنيامين نتنياهو لم يتقدم حتى اآلن بايجابيات وكل مواقفه سلبية اإلسرائيلي رئيس الوزراء أنوأكد عباس 
  ." ونحن ضدهاإطالقاحتلة غير مقبول  في القدس الماإلسرائيليةوما تقوم به الحكومة "

كالم كان في منتهى األهمية، وعلينا أن " ما صرح به الرئيس األميركي باراك أوباما أن عباس ورأى
 الدولة الفلسطينية المستقلة مصلحة حيوية إقامة إننتمسك به ونطالبه دائما بأن يتمسك به، عندما قال 

م وأال يكون فقط كالما في الهواء، هذا كالم جيد جاء من أميركا  عليهم أن ينفذوا هذا الكالإذاأميركية، 
  ."ومن أعلى رأس في أميركا ونقول تمسكوا بهذا الموقف وأوفوا بعهدكم

  3/1/2010الراي، الكويت، 
  

  والوحدة الوطنيةعباس يبحث مع مبارك تطورات عملية السالم  .3
 المستشار ،نمر حماد، أن  وليد عوض، اهللارامنقالً عن مراسلها في  4/1/2010القدس العربي، ذكرت 

 للقاهرة للقاء الرئيس الرئيس عباس بان زيارة األحد "القدس العربي"كد لـ، أالسياسي للرئيس الفلسطيني
هناك تحرك دولي في محاولة " :وقال حماد . السعي المصري لتحريك عملية السالمإطارمبارك تأتي في 

 مفاوضات مرتقبة أية بان القيادة الفلسطينية تشترط مشاركة دولية في وأكد حماد ." عملية السالمإلنقاذ
المصريون ليس  "ونفى حماد وجود مبادرة مصرية محددة لتحريك عملية السالم وقال ."إسرائيل"مع 

 أن إلى، مشيرا "عندهم مبادرة خاصة، هم يحاولون البحث في كيفية تحريك عملية سالم تحقق نتائج
  .حد كبير في الموقف الفلسطيني والمصري إلىهناك تشابها 

 مصادر فلسطينية ، الى أنالقادر فارس  عبد،غزةنقالً عن مراسلها في  4/1/2010عكاظ، وأشارت 
كشفت أن هناك عرضا سيتقدم به الرئيس عباس خالل لقائه نظيره  مقربة من الرئاسة في رام اهللا

لى اتفاق مصالحة وطنية شاملة تفضي لعودة المصري في القاهرة، من شأنه اإلسراع في التوقيع ع
 عن "وكالة قدس نت لألنباء"ونقلت  .الوحدة الوطنية لشطري الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة

مصادر وصفتها بالمطلعة، أن عباس سيطرح في لقائه مبارك ملف المصالحة الوطنية، ومن المقرر أن 
  .تطلبات الوحدة الوطنية دون الخروج عن سياقات الورقةيقترح عليه تعديل الورقة المصرية، لكن وفق م

  
  مصرية الستئناف المفاوضاتالمبادرة ال للتباحث حول يملك األردنوال ميتشل يلتقيعباس  .4

كشف مسؤول فلسطيني مقرب من الرئيس محمود عباس أن األخير التقى في : خاص - نت.الجزيرة
رج ميتشل قبيل لقائه ملك األردن عبد اهللا الثاني للتباحث عمان أمس المبعوث األميركي لعملية السالم جو

  ."إسرائيل"حول مبادرة مصرية يجري تسويقها الستئناف المفاوضات بين السلطة و
ولم تعلن السلطة الفلسطينية عن هذا اللقاء، لكن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه 

  .سي هام دون أن يحدد أين ومع منذكر أمس أن عباس غادر للقاء سيا
وأوضح المسؤول للجزيرة نت أن ميتشل حضر عمان على عجل والتقى عباس، ونقل إليه رسالة من 

  .الرئيس باراك أوباما دعاه فيها إلى االستجابة والتجاوب مع الجهود المصرية الستئناف المفاوضات
حرك بقوة لدعم المبادرة المصرية التي يجري وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن اإلدارة األميركية تت

تسويقها عربياً أيضاً باتصاالت مصرية مع السعودية، كذلك سيعرض عباس الخطة المصرية خالل 
  .زيارته لقطر والكويت وتركيا

  3/1/2010نت، .الجزيرة
  

  "إسرائيل" من عودة السلطة إلى المفاوضات مع ة تحذر فلسطينياتقياد .5
حذر قياديون فلسطينيون من عودة السلطة الفلسطينية إلـى المفاوضـات مـع             : ضياء الكحلوت  -غزة  

الجانب اإلسرائيلي، في ظل حراك دولي وعربي لدفع الرئيس محمـود عبـاس للعـودة إلـى طاولـة                   
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نـت  .وأشار القياديون في تصريحات خاصة للجزيرة      .المفاوضات وفقا للشروط واإلمالءات اإلسرائيلية    
لمفاوضات مضيعة للوقت في ظل عدم وجود آفاق للتسوية مع االحتالل اإلسـرائيلي،  إلى أن العودة إلى ا 

  .داعين إلى تدخالت عربية للدفع باتجاه إنهاء االنقسام وإتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية
وقال يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة بغزة إن ما يعرضه األميركيـون حلـول                

 الضفة الغربية، معتبراً أن الحراك الحالي نقطة تراجع في وعود الرئيس باراك أوباما الـذي                مجتزأة في 
   .تعهد بحل نهائي للصراع

من جهته اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهـر أن العـودة إلـى                  
ت السلطة الفلـسطينية السـتئنافها      المفاوضات تحت الضغوط العربية والدولية بمعزل عن تنفيذ اشتراطا        

  ".العدو اإلسرائيلي"تصب في صالح 
بدوره وصف القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي نافذ عزام العودة إلى المفاوضات بأنها مـضيعة للوقـت،                

 ستحاول استثمار المفاوضات للتغطية على سياساتها وما تقوم به ضـد الـشعب              "إسرائيل"مشيراً إلى أن    
  .الفلسطيني

 3/1/2010نت، .لجزيرةا
  

  في حماس" قيادات متنورة"مؤشرات بحوار قريب بين السلطة و: تقرير إخباري .6
تكشف التصريحات واألحاديث الصحافية للعديد من قيادات السلطة الفلسطينية بمن فيهم الرئيس  :رام اهللا

اس لمراجعة في حم" المتنورة"محمود عباس، عن وجود تعويل فلسطيني رسمي على بعض القيادات 
الوضع القائم واتخاذ مواقف واضحة باتجاه إنهاء االنقسام، وقطع الطريق على حكومة رئيس الوزراء 
  .اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو من االستفادة من هذه الحالة، لصالح تنفيذ المخططات االستيطانية والتهويدية

، عضو اللجنة المركزية، ومفوض ومن بين هذه المؤشرات ما جاء على لسان الخصم اللدود لحماس
اإلعالم والثقافة في فتح، محمد دحالن، الذي دعا من وصفهم بالمخلصين في حماس، لمراجعة موقف 

واالنقالب، مبديا استعداد حركته لتحمل كل األذى الصادر من حماس ضد " الغي"حركتهم والتراجع عن 
لصبر والحكمة ما يمكنها من االنتصار في فتح تمتلك من ا"وأضاف أن . المشروع الوطني الفلسطيني

  ".نهاية المطاف من خالل الحفاظ على الوحدة وإنجاز مشروع االستقالل
وأكد أن السلطة تقر بوجود حماس وال تنفي وجودها أو قوتها، ودعاها إلى االحتكام إلى صندوق 

  .االقتراع وإعطاء الشعب حق االختيار
سبقها حديث عباس، في خطابه لمناسبة انطالقة الثورة الفلسطينية، ولم تكن دعوة دحالن هي الوحيدة بل 

  .عمن وصفهم بالمتنورين من حماس وأهمية أن يلعبوا دورا مهما في إنهاء االنقسام
كما أن وزير األوقاف في رام اهللا، محمود الهباش، أعلن في خطبة الجمعة الماضي االستعداد للتحاور 

رين في حماس، األمر الذي يؤشر بوضوح إلى وجود تعويل رسمي مع من وصفهم المخلصين والمتنو
  .لدى قيادة السلطة على تلك الفئة من حماس في إحداث تغيير جوهري في مواقفهم إزاء ما يجري

وأكثر ما يدلل على مثل هذا التعويل هو ما تحدث فيه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ياسر 
، "االنقسامين"ـل احتفال هيئة التلفزيون بانطالقة فتح، حينما وصف الحمساويين بعبد ربه، قبل أيام، خال

  ".االنقالبيين"ـرغم أنه كان يصفهم دائماً ب
 هناك توجهات تبدو ايجابية يمكن البناء عليها أنوإذا ما جرى النظر لتتابع األحداث، فإن من الواضح 

ئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية، قبل أيام، ليقدم لحلحلة األزمة الفلسطينية الداخلية، حيث خرج ر
  .التهنئة لفتح بانطالقتها، ودعاها للتوقيع على الورقة المصرية بعد االتفاق على التعديالت المطلوبة

، فان المؤشرات تؤكد وجود تعويل فتحاوي ورسمي في قيادة "الخليج"ـوحسب مصادر رسمية مطلعة، ل
 في حماس والتي يمكن أن تشق طريقها نحو لعب دور محوري "الوحدويةالقيادات "السلطة على بعض 
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في إنهاء االنقسام من خالل تبني رؤية واضحة تقوم على أساس تقبل اآلخر وبحث إمكانية التالقي على 
  .قواسم مشتركة

  4/1/2010الخليج، 
  

  نعيم لوزارة الصحةباسم غ هنية ُيشيد بالقطاع الصحي ويفّر .7
يس الوزراء إسماعيل هنية، بدور الطواقم الطبية العاملة في وزارة الصحة لما قدمته أشاد رئ :خانيونس

  .من عطاء رغم الحصار والعدوان واستنكاف بعض الكوادر الطبية
وأعلن هنية خالل زيارته لمستشفى غزة األوروبي جنوب قطاع غزة، أن حكومته قررت تفريغ وزير 

فتا إلى أن التفرغ المطلق للمهمة المحددة له نتائج أفضل بكثير الصحة باسم نعيم لوزارة الصحة فقط، ال
  .من التفرغ على أكثر من مستوى

وبين أن وزارة الصحة من أضخم وأكبر الوزارات، وتتعامل بشكل مباشر مع حياة المواطن، وتقع في 
قة وثابتة ضمن خطة هذا يدفعنا إلى أن نتقدم بخطى واث"دائرة النقد المباشر من قبل المواطنين، مضيفاً 

  ".واضحة لالنتقال بالعمل في وزارة الصحة من األحسن إلى األحسن
وأبدى رئيس الوزراء استعداد حكومته لتوفير الموازنات الطارئة التي تتعلق بقسم جراحة وقسطرة 

". نبستعتمدها فور وصول التقارير ذات الصلة، كما ستوفر كل ما يلزم في هذا الجا"القلب، مضيفاً أنها 
وأكد استمرار التواصل مع الجهات الخارجية الداعمة للقطاع الصحي داخل قطاع غزة، ووجه الشكر 
لدولة قطر وأميرها الذي استضاف عدداً من األطباء الفلسطينيين على نفقته الخاصة، وكل من يقدم 

  .العون والمساعدة من األطباء العرب والمصريين من مختلف دول العالم
  4/1/2010ن، صحيفة فلسطي

  
  دولة فلسطين التي نتحدث عنها خالية من الجدران واالستيطان وعاصمتها القدس: فياض .8

 دولة فلسطين التي نتحدث عنها، هي دولـة خاليـة مـن             إنسالم فياض   .  قال رئيس الوزراء د    :سلواد
ـ          بإصرارالجدران واالستيطان، وذلك ممكن      ة،  شعبنا وصموده في مواجهة كل محاوالت طمـس الهوي

 خالل كلمة في لقاء جماهيري عقـد فـي           وأضاف ).أ، ب، ج  (والتصنيفات المجحفة والمسماة بالمناطق     
 في التعنت، وعدم تحمل المجتمع الدولي       "إسرائيل" استمرار   أننادي سلواد  وتفقده عدة مشاريع في البلدة         

بأهداف مـشروعنا الـوطني،      على التمسك    إصرارا االحتالل يجعلنا أكثر     إنهاءلمسؤولياته المباشرة في    
 صمود شـعبنا    إن"وقال  .  وعاصمتها القدس الشرقية   1967 دولتنا المستقلة على كامل حدود عام        وإقامة

  ".المتواصل يعطينا الثقة واألمل بانجاز أهدافنا الوطنية المشروعة
 4/1/2010الحياة الجديدة، 

 
  وات بناء دولتنامواجهة الفساد وتكريس الشفافية والقانون من أهم خط: فياض .9

إن وقوفنا وتكاتفنا في مواجهة الفساد، وتكريس : "أمس سالم فياض، .قال رئيس الوزراء د: رام اهللا
الشفافية والقانون، هو من أهم خطوات بناء دولتنا، وهو واجب وطني مطلوب منّا جميعاً، وفي كافة 

لفائزين بجائزة النزاهة للعام الماضي، ، اأمسجاء ذلك خالل استقباله في رام اهللا،  ".مواقع المسؤولية
على صعيد مكافحة " أمان"وأشاد فياض بالجهد الذي تقوم به مؤسسة  ".أمان"والتي تنظمها سنوياً مؤسسة 

الفساد، ونشر الوعي لمواجهته، وهنأ وزارة التربية والضابطة الجمركية بوزارة المالية على تقديمهما 
  .ل المسؤولية بنزاهة ومهنيةهذين النموذجين المتميزين في تحم

 4/1/2010األيام، فلسطين، 
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  هنية يستحدث ديوانًا للمظالم إلحقاق الحقوق وحماية الحريات الخاصة بالمواطنين .10
 للمظالم لرفع المظـالم وإحقـاق الحقـوق     استحدث رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية ديواناً :غزة

الء كلمة الحق والعدل واإلنصاف وإشعار المـواطن بمفهـوم          وحماية الحريات الخاصة بالمواطنين، وإع    
المركز الفلـسطيني   "تلقَّى  ) 1-3(وقال المكتب اإلعالمي لمجلس الوزراء في بيانٍ يوم األحد           .المواطنة
نسخةً منه إن الديوان يتبع مباشرةً رئيس الوزراء، وستكون له مكانته واستقالليته الكاملة، مؤكدا              " لإلعالم
  . الوزراء يولي هذا األمر أهميةً كبيرةً، ال سيما أن المواطن يعتبر أغلى ما نملكأن رئيس

  3/1/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   على المصالحة الموافقة في تصريحاته فليذهب إلى القاهرة ويسلم إذا كان مشعل صادقاً: األحمد .11
ح، اليوم، ما تناقلته وسائل إعالم من نفى عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فت: رام اهللا

تصريحات على لسان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل زعم فيها قرب التوصل إلى 
 .اتفاق مصالحة مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية

ل صادقا في تصريحاته فليذهب إلى القاهرة ويسلم ع، إذا كان مش'وفا'وقال األحمد في تصريح صحفي لـ
وافقة حركته على المصالحة الفلسطينية لمصر، التي كشفت مؤخرا أن حماس هي السبب في تعطيل م

 .المصالحة بين أبناء الشعب الفلسطيني
وأوضح األحمد أنه ال يوجد مراحل في التوقيع على ورقة المصالحة، وأن التوقيع يجب أن يكون رزمةً 

لكلمات دفعت مصر وأمين عام جامعة الدول العربية واحدةً، وأن ما تعلنه حماس هو مخادعة وتالعب با
 .عمر موسى إلى التأكيد على أن حماس هي الطرف المعطل للمصالحة الوطنية

وأكد األحمد، أن إنهاء االنقسام هو السبيل األفضل إلعمار قطاع غزة، ولن يكون اإلعمار بشرعنة 
فلسطيني والتي تسيطر عليها سلطة االنقالب األنفاق التي تدخل المخدرات والسالح لقتل أبناء الشعب ال

 .في غزة
وطالب حماس بالتوقف عن تحقيق المصالح اإلقليمية التي ال تخدم أبناء الشعب الفلسطيني، ودعا للوقوف 
في صف الشعب الفلسطيني بدال من العمل لصالح أطراف خارجية ولتحقيق أجندة ال تعني الفلسطينيين 

 .بشيء
  3/1/2010وكالة وفا، 

  
 في منع إقامة الدولة" إسرائيل"تشترك مع دحالن يستبعد المصالحة مع حماس ويقول إنها  .12

استبعد القيادي في فتح محمد دحالن، إجراء مصالحة مع حماس، وقال إنها غير :  كفاح زبون- رام اهللا
ني واتهم دحالن حماس بإدارة الظهر للشعب الفلسطي. مؤهلة للمصالحة، ألسباب شخصية وإقليمية

حماس ارتكبت حماقة االنقالب، الذي كان أهم "وقال عضو اللجنة المركزية في بيان إن  . ومصالحه
 ".جائزة إلسرائيل واآلن يثبت هذا الكالم سياسيا وميدانيا

: وأضاف .وهاجم دحالن حماس متهما إياها بأنها تشترك مع إسرائيل في العمل على منع إقامة الدولة
ضات تحت ذرائع مختلفة، ونتنياهو ال يريد المفاوضات أيضا، وفي المقابل، فإن حماس ال تريد المفاو"

تزعم المقاومة، وأصبحت "ووصف دحالن حماس بأنها حركة  ".فتح ستصمد في مواجهة هذا المشروع
 .من الحراس األشداء على حدود إسرائيل

 4/1/2010الشرق األوسط، 
  
  
  



  

  

 
 

  

            12 ص                                     1659:         العدد       4/1/2010اإلثنين  :التاريخ

   بلبنانالقاعدة من دخول المخيمات الفلسطينية اتخذت لمنع تنظيم إجراءات :أبو العينين .13
اجـراءات  "ان  " الـصحافة الفرنـسية   "في لبنان سلطان ابو العينين لوكالة       " فتح"قال المسؤول عن حركة     

اتخذت لمنع تنظيم القاعدة من دخول المخيمات الفلسطينية بعد تلقي معلومات عن سعي جهات خارجيـة                
): صور(وصرح في مقره الرئيسي في مخيم الرشيدية        ". العراقالى تصدير اصوليين اليها خصوصا من       

 نكرر  نل. وصلتنا معلومات تفيد ان جهات خارجية تسعى الى توتير المخيمات بارسال بعض االصوليين            "
في مخيماتنا تجربة فتح االسالم التي حصلت في شمال لبنان، ولن تكون بعد اليوم مخيماتنا قاعدة الحـد                  

اريع وحسابات دول لها مصلحة في ابقاء لبنان في دائرة االزمـة الدوليـة وخـزان                او مكانا لتصفية مش   
  ".االضطراب في الشرق االوسط

هناك صبية تديرهم بعض االيدي     "، مشيرا الى ان     "وجود جند الشام في مخيم عين الحلوة انتهى       "واكد ان   
واشار الـى   ". مخيمات الفلسطينية االستخباراتية الخارجية وتحاول الزج بهم في معارك جانبية تستهدف ال         

اتخذوا قرارات حازمة في شأن هؤالء بالتعاون مع الحركات االسالمية فـي مخـيم              "ان ممثلين للفصائل    
واالجراءات كفيلـة منـع   . عين الحلوة لمعالجة اي ظاهرة تحاول دخول عين الحلوة ومنها تنظيم القاعدة     

  ".ه الى االجهزة االمنية اللبنانيةتمركز او وجود اي غريب يدخل عين الحلوة وتسليم
الجهات الخارجية يأتي في اطار مخطط لفتنة فلسطينية من اجل تهجير الفلسطينيين من             "واعتبر ان عمل    

  ".لبنان والتآمر على حق العودة
هناك ارتباطات مشبوهة لمن افتعل الحادث في عين الحلوة، وكل مشاغب سنسلمه الـى الدولـة                : "وقال

". ن نسمح الحد بأن يجعل مخيماتنا مشاعا الحد ولن نسمح الحد بان يشكل كابوسا امنيا للبنان               اللبنانية ول 
اننا نثق بالقضاء اللبناني ونتعاون معه لمصلحة لبنان والقضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني            : "واضاف
  ".معالجةواذا استمر التوتير واقالق راحة الناس فسنتخذ التدابير المناسبة لل. في لبنان

  4/1/2010النهار، 
  

   عدواناً على لبنان"إسرائيل"إذا شنّت  لن نقف مكتوفين : خالل تأبينها لشهيدينحماس .14
ذكرى أسبوع عنصريها باسل جمعة وحسن الحداد اللذين قضيا في انفجار حـارة             " حماس"أحيت حركة   

حـضور فعاليـات    صـور،   حريك، باحتفال تأبيني أقامته بعد ظهر امس في مخيم البرج الشمالي فـي              
  .فلسطينية ولبنانية

على إسرائيل ان تعلـم بأنهـا إذا        : "وألقى المسؤول السياسي للحركة في لبنان علي بركة كلمة جاء فيها          
شنت عدوانا جديدا على لبنان، فإننا لن نقف مكتوفين بل سنواجه العدوان جنبا إلى جنب مع اخواننا فـي                   

ان التشييع الذي حصل لشهيدي حماس قبل أيام في البرج الشمالي،            ":أضاف". لبنان جيشا ومقاومة وشعبا   
، بـل ان  1982 للبنـان عـام   إسرائيلكان رسالة الى اسرائيل بأن الشعب الفلسطيني لم ينته في اجتياح    

شعبنا ما زال يتمسك بخيار المقاومة وحق العودة، وسيواصل نضاله لتحرير فلسطين كاملـة والتمـسك                
ان شعبنا يتمسك بخيار المقاومة وهـذا دليـل         . الشعب الفلسطيني لن يركع اال هللا     : "بعوتا". بحق العودة 
  ".عافية وصحة

نؤكد حرصنا على السلم االهلي في لبنان وأمن لبنان واستقراره، واننا ضيوف في لبنـان ولـن                 : "وقال
لن يتراجـع   "لسطيني  وكرر أن الشعب الف   ". اإلسرائيليتتغير سياستنا، ونحن متمسكون بمقاومة االحتالل       

فك الحصار عن غزة ووقف بناء الجدار الفوالذي بين غزة ومصر،           "، داعياً الى    "ولن يعترف باالحتالل  
وسـلم بركـة والـدي      ". وإلى تدخل االمم المتحدة والدول العربية والمنظمات االنسانية لفـك الحـصار           

استشهد في سبيل   "جاء فيها إن ولده     الضحيتين درعين رمزيين، وألقى والد جمعة أبو محمد جمعة، كلمة           
  ".ان فلسطين ال تحررها اال الدماء والشهداء"، و"تحرير فلسطين
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ـ      " رابطة علماء فلسطين في لبنان    "وألقى رئيس    شهداء فلسطين الـذين    "الشيخ بسام كايد، كلمة أشاد فيها ب
  ". سقطوا من اجل تحرير كل فلسطين من النهر الى البحر

  4/1/2010النهار،
  

 عهد بتسليمه إلى الجيش اللبنانينت.. توقيف المتسبب في اشتباك مخيم عين الحلوة : لمقدحا .15
القوى "كشف قائد الكفاح المسلح الفلسطيني في مخيم عين الحلوة العميد منير المقدح أن : بيروت

أطلق ، وهو يحيا أبو السعيد الذي )جند الشام(اإلسالمية داخل المخيم تمكنت من توقيف أحد عناصر 
، الفتا إلى "، مما أدى إلى جرح أحد عناصر حركة فتح)الكفاح المسلح(النار أول من أمس على حاجز 

وأبدى المقدح اإلصرار ". داخل المخيم، وهي تحقق معه) عصبة األنصار(أبو السعيد هو اآلن لدى "أن 
إذا ) اللبناني(لمه للجيش على التحقيق مع هذا الشخص وتسليمه للكفاح المسلح الفلسطيني ليحقق معه ويس

ما ثبت تورطه، ألنه ربما يكون مدفوعا من أي طرف الفتعال ما حصل، واإلساءة للقضية الفلسطينية 
 . وللبنان ولجوار المخيم

 4/1/2010الشرق األوسط، 
  

  توغالً الشهر الماضي98 ونفَّذ 7 شخصا واالحتالل قتل 527األمن الفلسطيني اعتقل : حماس .16
كشف تقرير صادر عن حركة حماس أن أجهزة األمن الفلسطينية صعدت من حمالت : يةالضفة الغرب

االعتقال واالستدعاء والممارسات القمعية بحق عناصرها، خالل شهر كانون أول الماضي، وقالت 
" حماس" من قيادات حركة 527الحركة في تقريرها الشهري إن األجهزة األمنية اعتقلت حوالي 

 ".حزب التحرير"رها، كما اعتقلت الناطق باسم وأعضائها وأنصا
كما تحدث التقرير عن فصل الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية للعشرات من المعلمين والموظفين 

نسخة منه إن جيش االحتالل قتل " السبيل"وقال التقرير الشهري الذي تلقت . على خلفية االنتماء السياسي
 خالل هذا الشهر، ليرتفع العدد 3ع، فيما واصل حصاره الذي حصد  فلسطينيين في الضفة والقطا7

 . ضحية367اإلجمالي لضحايا الحصار إلى 
 مواطنًا من مدن الضفة المختلفة، 197ورصد التقرير جرائم االحتالل قائال إن قواته اعتقلت ما يقارب 

 عملية توغل في 98 يقارب ، ونفَّذت ما48 عامالً من داخل األراضي المحتلة عام 194باإلضافة إلى 
وأشار التقرير إلى استمرار معاناة الشعب الفلسطيني جراء الحصار وآثاره  .الضفة الغربية والقطاع

  .الكارثية من تدمير لالقتصاد وحصد لألرواح
 4/1/2010السبيل، األردن، 

  
  في غزة" الجهاد العالمي"حماس قلقة من تصاعد قوة ": إسرائيل اليوم" .17

حركـة  "العبرية في عددها الصادر أمـس ان        " اسرائيل اليوم " ذكرت صحيفة    - الحياة الجديدة    -رام اهللا   
اجهزة أمن حمـاس فـي      "واوضحت الصحيفة ان    ". حماس قلقة من صعود قوة الجهاد العالمي في غزة        

 القطاع تعمل على منع نشطاء من فصائل فلسطينية ال تأتمر بإمرة الحركة من مواصلة اطالق الصواريخ               
  ".نحو اسرائيل

منذ اعالن حماس احادي الجانب عن وقف اطالق النار قبل بـضعة            "وقال مسؤول في حماس للصحيفة      
اشهر، سجل ارتفاع كبير في عدد نشطاء الجهاد العالمي في قطاع غزة وهم يعدون اليوم اكثر من ألـف                   

  ".رجل
اع غـزة يـشجعون نـشاطات       نشطاء حزب اهللا المتواجدين في قط     "واشار مسؤولون في حماس الى ان       

ونقلـت  ". تآمرية السقاط حكم حماس، ضمن امور اخرى من خالل اطالق الصواريخ علـى اسـرائيل              
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ان هذه الخطوة ترمي الى احراج حكم حماس وجـر هجمـات            "الصحيفة عن مصادر في الحركة قولها       
 ".اسرائيلية على غزة

 4/1/2010الحياة الجديدة، 
  

   االمريكية حول استئناف المفاوضاتاإلدارةوبنود التفاهم بين نتنياهو  .18
سابقا ، يوسي بيلين ، أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية ، بنيامين نتنياهو قريب             " ميرتس"اعلن رئيس حركة    

من التوصل إلى اتفاق مع اإلدارة األمريكية بشأن مسار المفاوضات مع السلطة الفلـسطينية يمتـد إلـى            
 ، مع تبادل مناطق     1967الحدود على أساس حدود الرابع من حزيران        سنتين ، ويناقش مطالبة السلطة ب     

  ".التطورات على األرض"وترتيبات أمنية ، ويأخذ بالحسبان ما أسمي بـ
، أنه حصل على معلومات من خـالل        " ميرتس"عن بيلين ادعاءه في جلسة مغلقة لقيادة        " هآرتس"ونقلت  

ها أن نتنياهو ومبعوثه المحامي يتحـساك مولخـو قـد           محادثاته مع جهات دولية وإسرائيلية ، يتضح من       
استكمال العمل ، في محادثاتهما مع المبعوث األمريكي جورج ميتشيل ، بشروط بدء المفاوضـات مـع                 

  :وبحسبه فإن اتفاق نتنياهو مع اإلدارة األمريكية تتضمن .السلطة الفلسطينية
 شهرا للمفاوضات ، بيد     24كية على تحديد مدة     اتفق نتنياهو مع اإلدارة األمري    : جدول زمني للمفاوضات  

  .أنه رفض أن يصرح بأنه في نهاية هذه المدة يكون الهدف هو التوصل إلى اتفاق
وافق نتنياهو على معادلة وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون ، والتي بموجبهـا فـإن               : الحدود

بين الموقف الفلسطيني بشأن إقامـة دولـة        هدف المفاوضات هو إنهاء الصراع ، والوصول إلى تسوية          
 مع تبادل مناطق متفق عليه ، وبين الموقف اإلسـرائيلي بـشأن الدولـة         67فلسطينية على أساس حدود     

اليهودية مع حدود معترف بها وآمنة ، مع األخذ بعين االعتبار التطورات علـى األرض ، والمطالـب                  
  .األمنية إلسرائيل

كون القدس ضمن أحد المواضيع في المفاوضات ، إال أنه رفض التعهد بـأي              وافق نتنياهو بأن ت   : القدس
  .شيء قبل بدء المفاوضات

عرض نتنياهو على ميتشيل موقفا بموجبه يكون على استعداد لمناقشة قضية الالجئين فقط في              : الالجئون
  .إطار متعدد األطراف

يلي بكافة االتفاقيات التي تـم التوقيـع عليهـا ،           نتنياهو على استعداد لاللتزام اإلسرائ    : االتفاقيات السابقة 
  ".خريطة الطريق"و" واي بالنتيشن"و" أوسلو"وبضمنها اتفاقية 

رفض نتنياهو التصريح بأنه على استعداد لتبني أو دعم المبادرة ، إال أنه يوافـق               : مبادرة السالم العربية  
ع باتجاه عملية السالم ، مثل مبادرة الـسالم         يأخذ األطراف بالحسبان المبادرات الدولية التي تدف      "على أن   
  ".العربية

  4/1/2010الدستور، 
  

  أوساط نتانياهو تؤكد استعداده للتفاوض على كل القضايا .19
نقلت وسائل اإلعالم العبرية عن أوساط نتانياهو استعداده التفاوض على كل :  أسعد تلحمي-الناصرة 

ضافت أن مواقف رئيس الحكومة من قضايا الحل الدائم قضايا التسوية الدائمة من دون شروط مسبقة، أ
، وأنه يعارض بشدة قبول »هي العاصمة األبدية إلسرائيل) الشرقية والغربية(القدس «لم تتغير، وأن 

أمس ان إسرائيل والواليات المتحدة ترميان بكل » هآرتس«وأفادت صحيفة  . الجئين في حدود إسرائيل
  . صري على إقناع عباس بالعودة إلى طاولة المفاوضاتثقلهما اآلن لحمل الرئيس الم

لمصر تأثيراً في الفلسطينيين يفوق حتى تأثير «ونقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع قوله إن 
وتابعت أن نتانياهو نجح خالل زيارته لمصر األسبوع الماضي في تغيير . »أوباما فيهم) الرئيس باراك(
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مبارك أيقن أن نتانياهو جدي، وأنه يدرك الواقع، «العملية السياسية، وأن المقاربة المصرية تماماً نحو 
  . »ومستعد للتباحث في الذهاب جدياً نحو اتفاق

خطة «أن التغيير الجدي في مواقف نتانياهو الناجم أساساً عن قبوله » معاريف«واعتبرت صحيفة 
وتابعت ان . اس باستئناف المفاوضاتالتي تطرحها وزيرة الخارجية األميركية، قد يقنع عب» كلينتون

 مع تبادل أراض متفق عليه، 1967الخطة تقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 
واالعتراف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، على أن تعكس الحدود اعترافاً بالواقع الناشئ، في 

وبحسب وسائل اإلعالم األميركية، فإن هذه .  إسرائيلإشارة إلى الكتل االستيطانية الكبرى وضمها إلى
  . المواقف ستبلور في رسالة ضمانات لكل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل

لكن مسؤوالً كبيراً في مكتب رئيس الحكومة قال للصحيفة إن نتانياهو لم يعط موافقته على الخطة 
أو على الحكومة األمنية » لوزاري السباعيالمنتدى ا«األميركية بداعي أنه يتوجب عليه طرحها على 

وأضاف ان موضوعي القدس والالجئين لم يذكرا خالل محادثات نتانياهو مع الرئيس . المصغرة
المصري، وأن رئيس الحكومة يدعو إلى استئناف المفاوضات ومن دون شروط مسبقة، على أن يطرح 

القدس والالجئين والحدود : قضايا الجوهريةلكن رئيس الحكومة مدرك أن ال«كل جانب مواقفه خاللها، 
  . »والترتيبات األمنية والمياه، ستطرح حتماً في المفاوضات

  4/1/2010الحياة، 
  

  ليبرمان يشكك في الصفة التمثيلية لمحمود عباس .20
شكك وزير الخارجية االسرائيلي فيغدور ليبرمان أمس في الـصفة التمثيليـة            :  ا ف ب   -القدس المحتلة   

شـريكنا  "وقال ليبرمان في مقابلة مع االذاعة االسرائيلية العامـة ان           . لفلسطيني محمود عباس  للرئيس ا 
هل يمثل كل الشعب الفلسطيني؟ من الواضح انه ال يمثـل           . مشكلة) محمود عباس (الفلسطيني ابو مازن    

  ".قطاع غزة وشرعيته في الضفة الغربية يجري التشكيك فيها
التـي يتزعمهـا رئـيس      "  مازن يعني توقيع اتفاق مع زعيم حركة فتح        توقيع اتفاق مع ابو   "واضاف ان   

مـن  . في هذا االطار آمل ان يعقد اجتمـاع مـع ابـو مـازن             "وتابع  . السلطة الفلسطينية محمود عباس   
  ".الضروري اجراء محادثات سياسية ونحن مستعدون لذلك لكن بدون شروط مسبقة

، ملمحا بـذلك الـى      " ن لدفع ثمن بطاقة لبدء مفاوضات     لسنا مضطري "واكد وزير الخارجية االسرائيلية     
مطلب عباس تجميد االستيطان بشكل كامل مقابل استئناف مفاوضات السالم المعلقة منذ الحـرب التـي                

الشرف الوطني من القـيم     " وقال لبيرمان ان     .2009  وبداية 2008شنتها اسرائيل على قطاع غزة نهاية       
  ".لسنا مضطرين لتقديم اعذار كاذبة لننال االعجاب. مجامالت ولىالمهمة في الشرق االوسط وزمن ال

  4/1/2010الدستور، 
  

  نتنياهو يهدد بتصعيد عسكري ضد غزة .21
 اكد رئيس الوزراء االسرائيلي بنيـامين نتنيـاهو ان جيـشه            : وكاالت – الحياة الجديدة    -القدس المحتلة   

ونقلت االذاعة العبرية عـن     . ولة العبرية ضد جنوب الد  " سيرد بقسوة على أي عمليات اطالق صواريخ      "
يجب ان يكون واضحا للجميع ان أي عملية اطالق نار أو اعتداء على التجمعات الـسكنية                "نتنياهو قوله   

حـول  " الرسالة وصلت الى المعنيين باألمر في غزة      "موضحا ان   "سيرد عليه بعنف وقسوة غير مسبوقة       
  .هذا الموضوع

  هجـوم   "ارجية االسرائيلي داني ايالون انه يجب على اسرائيل الرد على أي            من جهته اكد نائب وزير الخ     
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صاروخي في جنوب البالد أو في شمالها كما فعلت قبل حوالي عام في عمليـة الرصـاص المـصبوب          
  ".بغزة

 4/1/2010الحياة الجديدة، 
  

  في الضفة" النظامية"الجيش االسرائيلي يقرر نشر وحدات احتياط بدالً من  .22
قالت مصادر اسرائيلية إن قيادة الجيش قررت تغيير انتشار قواتها الموجـودة فـي              ": األيام"دس ــ   الق

 كتائب احتياط تشكل فعالً فرقة احتياط جديدة في أنحاء الضفة فـي             10الضفة الغربية بحيث سيتم نصب      
 مواقعها الدائمة فـي     أوقات الطوارئ ما سيتيح للوحدات القتالية النظامية، في حالة اندالع حرب، مغادرة           

  .الضفة والتوجه فوراً إلى جبهة القتال
االسرائيلية على موقعها االلكتروني ان الجيش االسرائيلي يستكمل        ) يديعوت أحرونوت (وذكرت صحيفة   

هذه االيام عملية اعادة تموضع واسعة النطاق لحالة الطوارئ في اعقاب العبر المستخلصة من الحـرب                
  ".النظاميون الى الجبهة ــ االحتياط الى المناطق"حت شعار اللبنانية الثانية ت

سيخصص لكل كتيبة من كتائب االحتياط المذكورة قطاع عمل معين دائم فـي الـضفة الغربيـة              "وقالت  
بحيث سيتم استدعاؤها في حال نشوب حرب ــ مما سيمكن القوات النظامية المرابطة في الضفة حالياً                

  )".غزة(والجنوب ) لبنان(الى جبهة القتال في الشمال من التوجه بأسرع ما يمكن 
وفي نطاق خطة اعادة التموضع اجرت احدى كتائب االحتياط تمرينـاً ميـدانياً فـي قاعـدة                 "واضافت  

وتعتزم قيادة الجيش تدريب كافة كتائب االحتياط العـشر التـي           . في النقب ) تسيئليم(التدريبات المركزية   
الخاصرة "جديدة وذلك العداد هذه الكتائب للمهمة المناطة بها وهي الدفاع عن            تشكل فعالً فرقة احتياطية     

  ".السرائيل" أو البطن الرخوة
 4/1/2010األيام، فلسطين، 

  
   القطاعإلى األسلحةالجدار الفوالذي سيحد بدرجة كبيرة تهريب : اإلسرائيليالجيش  .23

يلي ان الجدار الفوالذي الذي تبنيه مصر       قال ضابط رفيع في الجيش االسرائ      : زهير اندراوس  - الناصرة
تحت االرض على طول حدودها مع قطاع غزة، سيحد بدرجة كبيرة من تهريب االسلحة عند اتمامـه،                  

واضاف الضابط المطلع على معلومات اسـتخبارية        .لكنه اضاف ان االنتهاء من بنائه قد يستغرق اشهرا        
يون االسرائيلي ان الجدار ينطوي قطعا على امكان زيادة         في شأن غزة، كما قالت القناة االولى في التلفز        

انه يـدفع   . من المؤكد ان هناك تأثيرا فعال     : واضاف. على رغم انه لن يتوقف تماما     ) التهريب(صعوبة  
  .حماس الى الجنون، على حد تعبيره

ال ايام االسـبوع    اذا عملوا ليل نهار طو    : وسئل الضابط عن الموعد الذي قد يكتمل فيه بناء الجدار، فقال          
فال يزال امامه فترة طويلة، وربما يستغرق االمر شهورا، على حد تعبيره، وساق الضابط االسـرائيلي                

اعادت من خالل االنفاق بنـاء ترسـانتها مـن الـصواريخ            ) حماس(قائال ان حركة المقاومة االسالمية      
  .واالسلحة الصغيرة منذ الحرب، على حد تعبيره

تعتقد ان الحركة زادت مدى صواريخها القصيرة المدى وحصلت على صـواريخ            واضاف ان اسرائيل    
: واوضـح . مضادة للدبابات وللطائرات منذ الحرب، اال ان ذلك ال يمثل مكسبا عسكريا نوعيـا كبيـرا               

الجديد هو انها تسعى الى     . بالنسبة الى االسلحة الموجودة لدى حماس، اصفها بانها المزيد من النوع نفسه           
  .قدرتها االحترافية والطريقة التي تعمل بها ضد قواتناتحسين 

على صلة بما سلف قالت دراسة اسرائيلية جديدة ان االسلحة التي تهربها حماس الى غزة، والتـي يـتم                   
اطالقها باستمرار على المجمعات السكانية االسرائيلية، ادت الى شن عملية الرصاص المصبوب علـى              

، تواصل حركة   )الرصاص المصبوب (بعد مرور عام على عملية      . لماضيقطاع غزة في كانون االول ا     
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حماس تخزين السالح، معتمدة بشكل اساسي على شبكة تهريب السالح الدولية المعقـدة التـي تـدعمها                 
  .ايران، وان تورط عدة اطراف من عدة بلدان يبين صعوبة منع عمليات تهريب السالح

 عملية الرصاص المصبوب، تعمل اسرائيل مع حلفائها علـى معالجـة            واشار التقرير الى انّه منذ انتهاء     
الحلقة االوسع تشمل المراحـل     :  االولى ،مشكلة التهريب عبر التعامل مع حلقتين متداخلتين من العمليات        

االولى من العملية والمتمثلة في شحن السالح من الموانئ االيرانية الى شرق افريقيا والخلـيج العربـي                 
  .رة العربيةوشبه الجزي

منذ انتهاء عملية    اما الحلقة الثانية من العملية فتشمل دور مصر في استهداف ومنع التهريب، مضيفا انّه             
الرصاص المصبوب، ضاعفت مصر جهودها في مكافحة تهريب االسلحة، وبدورها، قـدمت الواليـات              

ف وتدمير االنفاق، وقد تبين     المتحدة المساعدة لمصر من خالل تدريب القوات المصرية على كيفية اكتشا          
اآلن ان الواليات المتحدة تساعد مصر على بناء جدار معدني يدفن تحت حدود غزة مع مـصر لوقـف                   

  . تشغيل انفاق للتهريب
  4/1/2010القدس العربي، 

  
   كان أكثر االعوام هدوءا 2009: باراك  .24

سدود الذي يؤدي للعنف ويعزز قـوة       قال وزير األمن إيهود باراك إن البديل للمفاوضات هو الطريق الم          
يمكن إيجاد وسيلة تتـيح     "وأضاف باراك في كلمة ألقاها في لجنة الخارجية واألمن البرلمانية أنه            . حماس

نحن اليوم في موقف قوة يتيح لنا الـدخول         : "، وتابع " بقاء أبو مازن في منصبه رئيسا للسلطة الفلسطينية       
وأضـاف وزيـر األمـن      ".  تعتمد على حل الدولتين للشعبين     في مفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية      

إن استمرار سيطرتنا على ماليين الفلسطينيين بين نهر األردن والبحر سيؤدي بالـضرورة             : اإلسرائيلي
  ". لوضع ال تكون فيه الدولة يهودية ، أو لوضع ال تكون فيه الدولة ديمقراطية وتكون دولة أبرتهايد

الردع الذي تحقـق    "، وبرر ذلك بـمكان اسماه    "  كان أكثر السنوات هدوءا    2009أن عام   "واعتبر باراك   
إسرائيل قوية ورادعة بشكل كبيـر ،       : "، وأضاف "  في غزة  2009 - 2008 في لبنان ، وفي      2006في  

ولكن الفرضية لدى الجميع أن المواجهة واردة ، وال يجب أن نتجاهل حقيقة وجود تهديد فـي فتـرات                   
الرصـاص  " ألف صاروخ ، وحماس زادت قوتها بعـد حملـة            40هللا يمتلك أكثر من     الهدوء ، فحزب ا   

وقد يتحول الهدوء بـسرعة     : ، كما أن الصواريخ اإليرانية يمكن أن تصل إلسرائيل ، وتابع          " المصبوب
  . إلى مواجهة مع حزب اهللا أو مع حماس إذا ما قررتا تنفيذ عملية كبيرة

  4/1/2010الدستور، 
  

   امام دول العالم"التذلل"كفوا عن : "سرائيلإ"سفراء وبخ يليبرمان  .25
مؤخراً رسائل متناقضة من رئيس " اإلسرائيليون"تلقى السفراء والدبلوماسيون  ":الخليج "-القدس المحتلة 

الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، فيما اختتم األخير مؤتمر السفراء 
وذكرت صحيفة  .أمام دول العالم" تذللهم"ـ م ومطالبتهم بالتوقف عما وصفه بوالدبلوماسيين بتوبيخه

أمس، أن الكثير من السفراء الذين شاركوا في مؤتمر السفراء والدبلوماسيين، الذي عقد " هآرتس"
مرتبكين بسبب الرسائل المتناقضة التي "األسبوع الماضي في القدس المحتلة، أكدوا أنهم خرجوا منه 

  ".ليبرمان ونتنياهوألقاها 
 فلسطينية في العشرين -" إسرائيلية"فقد قال ليبرمان في بداية المؤتمر إنه يستبعد التوصل إلى تسوية 

وقال إنه ما دام يتولى منصب وزير ". عصابة مخربين"عاماً المقبلة، ووصف السلطة الفلسطينية بأنها 
إن تركيا لن تكون وسيطاً في محادثات مستقبلية يشارك في الحكومة، ف" إسرائيل بيتنا"الخارجية وحزبه 

  .وسوريا، وهاجم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان" إسرائيل"بين 
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وإنه " الوقت نضج الستئناف العملية السياسية"من جانبه، قال نتنياهو أمام السفراء والدبلوماسيين، إن 
  ".رائع وحان وقت األفعالحان الوقت الستئناف العملية السياسية وانتهى وقت الذ"

  4/1/2010الخليج، 
  

  ال يوجد حل للقضية الفلسطينية في الفترة الحالية: مريدور .26
أن الوضع الفلسطيني غير قابل للحل في الفتـرة         " دان مريدور "صرح وزير الدولة لشئون االستخبارات      

ئيل عرضت خالل اتفاقيـات     الحالية وأبدى شكوك في إمكانية الحل مع الفلسطينيين ، مشيرا إلى أن إسرا            
كامب ديفيد وأنابوليس والمفاوضات بين رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية             

وأشار مريدور خالل حديثـه أمـام مـؤتمر          .محمود عباس خيارات كثيرة تتضمن العديد من التنازالت       
لتنازالت ولكنـه غيـر مقتنـع بالنتـائج ،          سفراء وقناصل إسرائيل إلى أن المجتمع اإلسرائيلي مستعد ل        

  .والفلسطينيين كانوا في كل مرة يرفضون االقتراحات اإلسرائيلية
انه ال يوجد أي سبب يجعلنا نقلق من إعالن الفلسطينيين عن دولة مستقلة من طرف واحد                "وقال مريدور   

 معتبراً أن هذه الخطوات     ،" أو حتى التخوف من إجبارنا على حل دون التفاوض من قبل المجتمع الدولي            
  .لن تغيير أي شيء على األرض

كما يرى نائب رئيس الوزراء أن الملف اإليراني وتقرير غولدستون والقضية الفلسطينية هي مـن أهـم                 
القضايا الساخنة المطروحة في الوقت الحالي ، الفتاً إلى انه من يعتقد أنه يمكن الحفاظ علـى الوضـع                   

وجاءت اقواله هذه ردا على ما      . وهم نفسه ، مؤكدا وجوب السعي الى ايجاد حل        الراهن مع الفلسطينيين ي   
  . قاله وزير الخارجية افيغدور ليبرمان حول استحالة التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين

  4/1/2010الدستور، 
  

   من جانب واحد"سرائيلإ"رامون يدعو نتنياهو الى االعالن عن رسم حدود  .27
 دعا رئيس مجلس حزب كديما حاييم رامون رئيس الـوزراء        :ب.ف. ا -اة الجديدة    الحي -القدس المحتلة   

إلى اإلعالن من جانب واحد أن خط الحدود بين اسرائيل والفلسطينيين سيمر            "االسرائيلي بنيامين نتنياهو    
التي في اللحظة   "وقال رامون   ". على مقربة من السياج األمني الفاصل وسيشمل الكتل االستيطانية الكبيرة         

سيعلن فيها رئيس الوزراء عن تأييده لفكرة رسم حدود دولة إسرائيل على هذا النحو فإنه سيعمل علـى                  
  ".ضم كديما إلى االئتالف الحكومي

خالل جلسة الحكومـة    ) شاس(من جانبه قال وزير الداخلية ونائب رئيس الحكومة اإلسرائيلي إيلي يشاي            
نيين يحاولون إمالء نتائج المفاوضات على اسرائيل مـسبقا مـن           الفلسطي"اإلسرائيلية األسبوعية أمس إن     

  ". وتغيير أوضاع القدس67خالل مطالبتهم بالعودة إلى حدود عام 
ان اسرائيل مستعدة للشروع في مفاوضات سلمية مع        "وقال نائب وزير الخارجية االسرائيلي داني ايالون        

ة الدور المصري في الجهود المبذولة السـتئناف        مؤكدا اهمي " الفلسطينيين ومع سوريا دون شروط مسبقة     
  . الفلسطينية-المفاوضات االسرائيلية 

 4/1/2010الحياة الجديدة، 
  

  نواب العرب بقسم الوالء السرائيل كدولة قومية لليهودال اقتراح بإجبار ":الكنيست" .28
ن التشريع اليوم االثنين    تنظر اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤو    :  حسن مواسي  - الدستور   -باقة الغربية   

، في اقتراح قانون جديد يتم بموجبه تقييد النواب المنتخبين للكنيست ، وإجبارهم باإلدالء بقـسم الـوالء                  
لدولة إسرائيل كدولة قومية لليهود ، فيما تواصلت هجمة نواب اليمين اإلسرائيلي المسعورة على النواب               
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القائمة الموحدة  (وطلب الصانع   ) لتجمع الوطني الديمقراطي  ا(العرب وعلى رأسهم النائبان جمال زحالقة       
  ). العربية للتغيير-

يعـرض فـي    " إسرائيل بيتنا "وذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إن مقدم االقتراح النائب دافيد روتم من            
لصا أن أكون مخ  "اقتراحه تبديل عبارات الوالء في القسم لألعضاء عند انتخابهم حيث سيكون النص بدل              

الوالء واإلخالص والمحافظـة علـى      "، أن يعلن عضو الكنيست      " ومحافظا على دولة إسرائيل وقوانينها    
باتخاذ إجراءات ضـد    ) الليكود(كما طالب النائب كرميل شاما       ".دولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية    

  . الديمقراطية، زاعما أنه يجب الدفاع عن" أعضاء الكنيست المتطرفين والمحرضين"من وصفهم 
  4/1/2010الدستور، 

  
  اللجنة الوزارية في حكومة نتنياهو ترفض مشروع قانون يخصص أراضي للعرب .29

 رفضت اللجنة الوزارية في حكومة بنيامين نتنياهو، أمس، مشروع قانون قدمه عضو الكنيست :الناصرة
 .لليهودو  بقدر مساأحمد طيبي رئيس الحركة العربية للتغيير، ويدعو إلى تخصيص أراض للعرب،

وقالت مصادر مقربة من اللجنة، إن جميع الوزراء عارضوا مشروع القانون باستثناء وزيرين من اللجنة 
، والوزير من دون "العمل"قررا االمتناع عن التصويت وهما وزير الرفاه يتسحاق هيرتسوغ، من حزب 

  .حقيبة دان مريدور من حزب الليكود الحاكم
ع القانون الذي قد يعرض على الهيئة العامة للكنيست على الرغم من معارضة وجاء اقتراح مشرو

االئتالف الحاكم والمعارضة من األحزاب الصهيونية، في أعقاب اقرار قانون عنصري من حيث المبدأ، 
لكل لجنة ادارية في بلدة يهودية تقام حديثا برفض توطين عربي في البلدة لكونه ال يتماثل " الحق"يمنح 

  .عن الفكر الصهيوني
إن حكومة نتنياهو تثبت مرة أخرى رفضها لمبدأ المساواة المدنية، "وقال الطيبي في بيان لسوئل اإلعالم، 

فالحكومة التي أقرت القانون الذي يمنع توطين العرب في بلدات حديثة، هي ذات الحكومة التي تهدف 
فشلت في االختبار الذي وضعته أمامها، وهذا بيوتا للعرب من منحها تراخيص بناء جديدة، فالحكومة 

  "يؤسفني
  4/1/2010الغد، االردن، 

  
  هو الطريق الوحيد لتحقيق األهداف"اإلرهاب"هناك جهات فلسطينية مقتنعة بأن : فلنائي .30

أكد نائب وزير الحرب االسرائيلي متان فلنائي، ان السلطة الفلسطينية تحارب اإلرهاب وذلك يصب فـي            
ن هناك داخل السلطة والمجتمع الفلسطيني جهات متشددة دينيا مقتنعة بان اإلرهـاب هـو               مصالحها اال ا  

ورداً على أسئلة أعضاء الكنيست حول أسباب قتل ثالثة فلسطينيين في           . الطريق الوحيد لتحقيق االهداف   
الحاخـام  أنه لم يصب احد خالل عملية الجيش اإلسرائيلي في نابلس سوى من قتلوا              "الضفة قال فلنائي ،     

وادعى فلنائي أن قتل الحاخام جاء بعد فترة طويلة مـن الهـدوء النـسبي ،                ". مئير افشالوم حاي مؤخرا   
وأضاف  .موضحاً أن هذا الهدوء هو ثمار عمل حثيث قام بها جنود الجيش اإلسرائيلي على مدار الساعة               

واشار فلنائي الى ان االسـلحة       ".ان القتلة دفعوا الثمن الذي كان يتوجب عليهم دفعه        "نائب وزير الحرب    
  . التي استخدمت في عملية قتل الحاخام كانت بحوزة من صفوا خالل العملية العسكرية

  4/1/2010الدستور، 
  

  شائعات عن هجوم فلسطيني تثير هلعاً في بئر السبع .31
مدينة بئر  نفت الشرطة االسرائيلية امس صحة انباء بشأن اعتقال ثالثة فلسطينيين في            : عالء المشهراوي 

كما أعلنت الشرطة عـن     . السبع جنوب اسرائيل زعمت في وقت سابق انهم كانوا يحملون أحزمة ناسفة           
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إلغاء حالة التأهب التي اعلنت في بئر السبع، وذلك بعد أن تبين أن أمتعة المعتقلين الثالثة ال تحتوي على                   
  .”انهم يتحدثون العربية“عبوات ناسفة وقالت 
من الشرطة االسرائيلية قد استدعيت امس الى محطة الحافالت المركزية فـي بئـر              وكانت قوات كبيرة    

السبع بعد ما ترددت شائعات عن وجود ثالثة فلسطينيين يخططون لتنفيذ هجمـات فـي المدينـة التـي                   
فقد جرى اخالء المحطة من المسافرين ومنع       “ووفق االذاعة اإلسرائيلية    . سيطرت عليها حالة من التوتر    

 من دخول الشوارع القريبة التي اغلقت في وجه هؤالء قبل أن تجري الشرطة عمليـات تفتـيش                  المارة
ان المـشتبه   “وقال قائد الشرطة في منطقة جنوب اسرائيل الميجر جنرال يوحانان دنينو            . ”واسعة النطاق 

حـص  وذلك بعد ان اتـضح مـن ف       . فيهم اقتيدوا الى غرفة االعتقال وان الشرطة تفحص خلفية الحادث         
  .امتعتهم انها ال تحتوي على متفجرات

 4/1/2010االتحاد، اإلمارات، 
  

  غيبوبة شارونتنشر تقريراً عن  "االندبندنت" .32
 صحيفة االندبندنت تقريرا عن رئيس الوزراء اإلسـرائيلي األسـبق ارئيـل             تنشر: ة مها الريش  - لندن

تنقل الـصحيفة عـن      .راقدا في غيبوبة  شارون في الذكرى الرابعة إلصابته بالجلطة الدموية التي خلفته          
الوظائف الحيويـة لـشارون     "س الصديق المقرب من شارون والمتحدث الرسمي باسمه أن          فاسغالدوف  

فيما تقول الصحيفة إن األطباء يقولون إن هذا        ". جيدة، إال أنه من غير الواضح ما إذا كان سيستعيد وعيه          
  .أمر بعيد االحتمال

تعراض موجز لتاريخ شارون عن صديق آخر له هو رعنان جيسين تصريحه            كما تنقل الصحيفة بعد اس    
لوكالة األسوشيتدبرس بأن شارون يتنفس طبيعيا إال أنه يحتاج أحيانا لألوكسجين أثناء الليـل، وتـساؤله                

  ".من يدري إذا كان يسمع أم ال"
ه السابقون بمن فـيهم     وتقول الصحيفة إن جيسين قال إنه يزور شارون كثيرا كما تزوره أسرته وموظفو            

سائقه، وتنقل عن جيسين إعرابه عن األمل في أن يستعيد شارون الوعي يوما ما، إال أنها تختم التقريـر                   
  ".قليلة هي حاالت المرضى الذين أفاقوا من غيبوبة عميقة بعد هذا الوقت الطويل"بالقول 

  4/1/2010بي بي سي، 
  

  عن حفريات تقوم بها سلطة اآلثار اإلسرائيلية االنهيار في حي سلوان نتج ":السالم اآلن" .33
 حركـة    أن   القدس عبد الـرؤوف أرنـاؤوط      نقال عن مراسلها من      4/1/2010األيام، فلسطين،   ذكرت  

 االنهيار الذي حدث في احد الشوارع في بلـدة سـلوان فـي    أن اإلسرائيلية أكدتاليسارية " السالم اآلن "
التـي  ) العاد( بدعم من جمعية     اإلسرائيلية اآلثارقوم بها سلطة    القدس الشرقية المحتلة نتج عن حفريات ت      

 أنها على   أكدتتنشط باالستيالء على المنازل العربية في القدس، محذرة من استمرار هذه الحفريات التي              
الحفرة في الشارع الرئيسي نجمت عن حفريـات تنفـذها سـلطة            : وقالت . جسيمة للبلدة  بأضرارتتسبب  
  . جمعية العاد االستيطانية بتمويل مناآلثار

 في سلوان كان آخرهـا      وأساسات في شوارع    األخيرةلقد حدثت انهيارات مشابهة في السنوات        "وأضافت
 3 جـرح    إلى أدى احد الصفوف في مدرسة تابعة لوكالة الغوث ما          أرضيةالعام الماضي حينما انهارت     

  .طالب
 أن أكدت" مؤسسة األقصى للوقف والتراث"مؤسسة األقصى"أن  4/1/2010السبيل، األردن، وأضافت 

هذه الحفريات تتواصل إلى اليوم، حيث يقوم االحتالل باستخراج كميات كبيرة من األتربة والحجارة من 
 .مواقع الحفريات في سلوان وينقلها إلى جهات مجهولة
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يار هو ما ينفذه االحتالل من حفريات في مواقع متعددة وأكدت المؤسسة في بيانها أن السبب لهذا االنه
في بلدة سلوان، حيث يواصل االحتالل حفر شبكة من األنفاق أسفل بلدة سلوان، يقع بعضها أسفل مسجد 
عين سلوان، وهو الموقع الذي وقع بجانبه انهيار اليوم، باإلضافة إلى تواصل الحفريات في وسط حي 

يام، وكذلك في رأس حي وادي حلوة، وكذلك الحفريات عند عين سلوان، وادي حلوة، قرب بيوت آل ص
  .بالقرب من حي البستان في سلوان

  
  تنفذ عمليات حفر واسعة النطاق في القدس " إسرائيل:"حاتم عبد القادر .34

اتهم مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القـادر إسـرائيل بتنفيـذ          ): وكاالت( –القدس المحتلة   
.  الذي حصل في في بلدة السلوان فـي القـدس          حفر واسعة النطاق في مدينة القدس بعد االنهيار       عمليات  

وقال في تصريحات إذاعية، إن عمليات الحفر اإلسرائيلية تجرى في أنحاء القدس المختلفة األمر الـذي                
  .يهدد بانهيار الكثير من المنازل واألبنية الفلسطينية التي طالت المسجد األقصى

4/1/2010ور، الدست  
  

  استهداف المسجد األقصى وبناء الهيكل باتا مسألة وقت ": كمال الخطيب .35
ناشد الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركـة اإلسـالمية فـي األراضـي               :مصطفى حبوش  - غزة

 العالم العربي واإلسالمي والمجتمع الدولي ضرورة اتخـاذ موقـف رادع            1948الفلسطينية المحتلة عام    
 اإلسرائيلي إليقاف تنفيذ مخططاته في مدينة القدس المحتلة التي تهدف إلـى تهويـدها وهـدم                 لالحتالل

  .المسجد األقصى وبناء هيكلهم المزعوم، محذراً من أن استهداف األقصى بات مسألة وقت ال أكثر
ـ     ء تعقيباً على انهيار نفق في شارع سلوان بالقـدس المحتلـة جـرا            " فلسطين"وقال الخطيب في حديث ل

إن موقع النفق الذي انهار كان قريباً جداً من المسجد األقصى المبارك وهذا يؤكد أن               ": حفريات االحتالل 
  ". مستمرة في حفرياتها التي تهدف إلى هدم األقصى وبناء الهيكل الثالث"لإسرائي"

4/1/2010صحيفة فلسطين،   
  

   جواً تمهيداً لدخول غزةتُبحر إلى العريش وأعضاؤها يسافرون" 3شريان الحياة "قافلة  .36
، متوجهة إلـى    )2/1(من ميناء الالذقية السوري، مساء السبت       " 3شريان الحياة   "غادرت قافلة   : الالذقية

ميناء العريش المصري، ومنه إلى معبر رفح البري، تمهيداً لدخول قطاع غزة، في حين سيتوجه أعضاء                
  .القافلة إلى مصر جواً

بـأن القافلـة كانـت قـد        " قدس برس "لرسمي باسم القافلة في تصريح لـ       وقال زاهر بيراوي، الناطق ا    
اضطرت للعودة من العقبة بسبب إصرار السلطات المصرية على عدم استقبالها مـن حيـث وصـلت،                 

منذ ثالثة أشهر تم إعالم سفارات الدول ومنها مصر بسير القافلة وتوجههـا، وأن عـدد                "مشيراً إلى أنه    
 دولة أوروبية وعربية ومن تركيا، وقـد مـرت          17 متضامن من    500يصل إلى   المشاركين في القافلة    

  ".القافلة بعشر دول منطلقة من العاصمة البريطانية لندن
3/1/2010قدس برٍس،   

  
  "3 شريان الحياة"لـ" إسرائيل" من اعتراض تحذر" اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" .37

فلسطينية لمواجهة حصار قطاع غزة أمس من تعرض حذرت اللجنة الشعبية ال :)وكاالت( -القاهرة 
  .في عرض البحر" 3قافلة شريان الحياة "ـالزوارق اإلسرائيلية ل
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وقال رئيس اللجنة النائب جمال الخضري، في بيان صحافي، إن التعرض للقافلة يعني تعريض حياة 
د أن التعرض للقافلة يعني وأك .عشرات المتضامنين األجانب للخطر، والتعرض ألربعين دولة ينتمون لها

  قرصنة بحرية إسرائيلية توجب في حينها معاقبة دولية، 
4/1/2010الخليج،   

  
   خيانة هللا ورسوله  الفوالذيبناء الجدار: البيتاوي .38

اعتبر الشيخ حامد البيتاوي، رئيس رابطة علماء فلسطين، أن بناء الجدار الفوالذي على              :الضفة الغربية 
  ".حراماً شرعاً، وأنه خيانة هللا ورسوله وللمؤمنين"لسطينية مع غزة الحدود المصرية الف

مما يدمي قلوب الماليين من أبناء شعبنا وأمتنا الفتوى التي صدرت           "وقال البيتاوي في تصريح صحفي،      
، "عن بعض علماء األزهر الذين أيدوا فيها حكام مصر ببناء الجدار الفوالذي وزعموا أنه حالل شـرعا                

  ".أن الجدار الفوالذي حرام شرعا" الوقت ذاته، الفتوى التي أصدرها علماء في مصر وغيرها مثمناً في
4/1/2010صحيفة فلسطين،   

  
  بدأوا بالعودة إلى بالدهم بعد منعهم دخول غزة" غزة الحرة"المشاركون في مسيرة  .39

أن مئات " سقدس بر"أكد الناشط الحقوقي األوروبي غسان عبيد في تصريحات خاصة لـ : القاهرة
المتضامنين األوروبيين مع قطاع غزة ضد الحرب وضد الحصار وضد الجدار الفوالذي في مسيرة 

، بدأوا في العودة إلى بلدانهم األوروبية التي جاؤوا منها، بعد أن رفضت القاهرة السماح لهم "غزة الحرة"
 1400وأشار عبيد إلى أن نحو  .بزيارة غزة في الذكرى السنوية األولى للحرب اإلسرائيلية على غزة
 .متضامن أوروبي بذلوا كل ما في وسعهم من أجل الوصول إلى غزة

3/1/2010قدس برس،   
  

  في سجون االحتالل2010 أسيرا مقدسيا بدؤوا العام 273: "مركز حقوقي" .40
 2010أكد مركز أحرار أن عدد أسرى القدس في سجون االحتالل بلغ مع بداية العام : الضفة الغربية

 أسيرا مقدسيا استشهدوا في سجون 14وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار أن   . أسيرا273نحو 
 في تحقيق المسكوبية نتيجة 1969االحتالل كان أولهم قاسم عبد اهللا أبو عكر، والذي استشهد عام 

 في  عاما13 بعد أن أمضى 14/12/2008التعذيب، وآخرهم جمعة كيالي والذي استشهد قبل عام في 
 .مستشفى سجن الرملة حيث كان محكوما مدى الحياة

 أسيرا من األشقاء في سجون االحتالل، وهو ما يؤكد على ما تتحمله 28وأشار الخفش إلى وجود 
العائالت المقدسية والتي تواجه ظلم االحتالل الذي يهدم منازلها وبيوتها، ويحاول ترحيل الكثير منهم إلى 

ش إلى وجود أربع أسيرات من القدس في سجون االحتالل من بينهن األسيرة ولفت الخف .خارج المدينة
 .سناء شحادة، واألسيرة آمنة منى المحكومتين مدى الحياة

4/1/2010السبيل، األردن،   
  

  2009 خالل انتهاكا متنوعا بحق المقدسات 66 ارتكبت "إسرائيل": "مؤسسة حقوقية" .41
في األراضي المحتلة، إنها رصدت خالل العـام        " لحقوق اإلنسان التضامن الدولي   "قالت مؤسسة   : رام اهللا 
 انتهاكا مختلفاً، وهو مـا      47انتهاكا متنوعا بحق المقدسات، وكانت نسبة مدينة القدس منها          ) 66 (2009
 في المائة، من مجمل هذه االنتهاكات، كما دمرت دولة االحتالل واستهدفت بـشكل مقـصود                71نسبته  

  . لعبادة والمساجد خالل عدوانها األخير على قطاع غزةومتعمد، عشرات دور ا
3/1/2010قدس برس،   
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   تفتح معبر رفح لمدة ثالثة أياممصر .42

وسيستمر العمل , لألفرادتم أمس فتح ميناء رفح البري أمام حركة السفر والوصول  : أحمد سليم-رفح 
  .بالميناء لمدة ثالثة أيام متصلة

 فلسطينيا 456وتم عبور,  فلسطينيا إلي قطاع غزة111  كما تم دخول,وقد عبرت حتي اآلن تسع حافالت
وأوضح مصدر مسئول بميناء رفح , واألجنبيةمن المرضي والطلبة وحاملي االقامات للدول العربية 

وحتي الثالثاء ليتم إدخال كل الفلسطينيين في , أن الميناء يعمل في االتجاهين اعتبار من أمس, البري
  .االتجاهين

4/1/2010هرام، األ  
    

 فتح معبر كرم أبو سالم إلدخال مساعداتت" إسرائيل" .43
فتحت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس معبر كرم أبو سالم إلدخال مساعدات إنسانية ووقود : غزة

 .وتصدير الزهور والتوت األرضي
رائيلي قررت وأوضح رائد فتوح رئيس لجنة إدخال البضائع إلى قطاع غزة أن سلطات االحتالل اإلس

 شاحنة محملة بالمساعدات باإلضافة للقطاعين التجاري والزراعي، وسيتم للمرة 74 إلى 64إدخال 
 تصدير أربع شاحنات محملة بالتوت األرضي من غزة إلى 2007األولى منذ فرض الحصار في أواخر 

 .رإسرائيل ودول العالم الخارجي، باإلضافة إلى تصدير شاحنة واحدة محملة بالزهو
وأشار فتوح إلى أن سلطات االحتالل ستقوم بضخ كميات محدودة من غاز الطهي والسوالر الصناعي 

 .الخاص بمحطة توليد الكهرباء عبر كرم أبو سالم أيضا
4/1/2010العرب، قطر،   

  
   اعتقالها مع ابنيهاأثناءفي وفاة سيدة تطالب الحكومة المقالة بالتحقيق " هيئة حقوقية" .44

 ديوان المظالم في بيان صحافي أمس وزارة        - اإلنسانطالبت الهيئة المستقلة لحقوق     ): ا ف ب  ( –غزة  
الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة بالتحقيق في مالبسات وفاة سيدة فلسطينية بعد اعتقالها مع ابنيهـا                

  .  الشرطة التابعة لهاأفرادالجمعة من قبل 
ي حصلت عليها الهيئة فانه وبتاريخ االول من كانون الثاني في حوالي             الت لإلفاداتوفقا  "وقالت الهيئة انه    

الثامنة مساء توجه افراد من الشرطة التابعة لوزارة الداخلية إلى منزل المواطنـة نظيـرة الـسويركي                 
من مدينة غزة، وطلبوا من ولديها عامر ومحمد سعد اهللا السويركي اطفاء الشموع المـضاءة               ) عاما(56

  ".نزلفي شرفة الم
وتمنع حركة حمـاس    .  النطالقة حركة فتح   واألربعين من كانون الثاني الذكرى الخامسة       األولوصادف  

 2007, من االحتفال بهذه الذكرى منذ سيطرتها علـى القطـاع فـي منتـصف                وأنصارهاعناصر فتح   
الـشرطة  عندها حدثت مشادات كالمية بين كل من افراد الشرطة واالبنيـه فقامـت              " البيان انه    وأضاف

باالعتداء عليهما بالضرب واعتقالهما، وعندما حاولت االم منعهم من ذلك ، قام أحد أفراد الشرطة بدفعها                
  .مع ابنيها" بقوة داخل سيارة الجيب واعتقلها

انه واثناء التوجه الى مركز شرطة التفاح بغزة، بدأت المذكورة تعاني مـن االختنـاق،               " البيان   وأوضح
ادة افراد من العائلة تعاني من أمراض القلب والسكر والضغط ، وقد طلـب احـد                حيث انها، وحسب اف   

   على التوجه الى مركز الشرطة ، ولـدى وصـولها       أصرواابنائها نقلها إلى المستشفى مباشرة ، اال انهم         
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إلى المركز زادت حالتها سوءا االمر الذي استدعى نقلها الى مستشفى الشفاء من قبل افـراد الـشرطة ،    
  ".ولدى وصولها المستشفى كانت قد فارقت الحياة

4/1/2010الدستور،   
  

   مليون دوالر لمشروع تطوير رياض األطفال في غزة1.5حملة إماراتية تخصص  .45
المنبثقة عن مبادرة الشارقة لدعم أطفال فلسطين مهرجانا ترفيهيا " سالم يا صغار"نظمت حملة : )وام(

 من رياض األطفال في محافظات غزة 30 طفال وطفلة يمثلون 450في فندق بيتش بمدينة غزة بحضور 
  .المستفيدة من مشروع تطوير رياض األطفال

 مليون دوالر وترعاه قرينة حاكم الشارقة، جواهر القاسمي 1.5 تبلغ قيمة هذا المشروع التمويلية نحو
  .رئيسة المجلس األعلى لشؤون األسرة

4/1/2010الخليج،   
  

  في سنة% 11.62ينية كسب مؤشر األسهم الفلسط .46
 493.00 عند 2009أعلنت سوق فلسطين لألوراق المالية أن مؤشر القدس أغلق نهاية عام : رام اهللا

ويأتي االرتفاع على خلفية . 2008 في المئة عن إغالق عام 11.62 نقطة أو 51.34نقطة، مرتفعاًً 
  .صعود مؤشرات كل القطاعات باستثناء قطاع التأمين

4/1/2010الحياة،   
  

   تصدر كتاباً مصوراً عن قوافل كسر الحصار "اللجنة الحكومية لكسر الحصار" .47
أصدرت اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود في غزة كتاباً مصوراً باللغتين العربيـة               :غزة

فل البرية  يتناول الحديث عن القوا   " قوافل كسر الحصار  "بعنوان  وطبع منه ثالثة آالف نسخة      واإلنجليزية  
  .التي جاءت إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض عليه

4/1/2010صحيفة فلسطين،   
  

   احتجاجا على الجدار الفوالذي  في عماناعتصام أمام السفارة المصرية .48
نفذ مئات النقابيين والحزبيين والشخصيات الوطنية اعتصاما بالقرب مـن مبنـي   :  مجاهدإيهاب -عمان  

 منددين ببناء الجدار الفوالذي على حدود مصر مع قطـاع غـزة             أمسة في جبل عمان     السفارة المصري 
  . للعدوان على القطاعاألولىوذلك بالتزامن مع الذكرى 

 مبنى إلى قد فرضت طوقا امنيا على محيط السفارة مما منع المعتصمين من الوصول            األمنوكانت قوات   
  .السفارة

4/1/2010الدستور،   
  

   تعتصم أمام السفارة المصرية في بيروت احتجاجا على الجدار الفوالذي" ميةالجماعة اإلسال" .49
 اعتصاماً أمام مقر السفارة المصرية في بيروت أمس في لبنان "اإلسالميةالجماعة "نظمت : بيروت

  ."بناء الجدار الفوالذي حول غزة"استنكاراً لـ 
 احمد العمري والشيخ بسام كايد الى مقر  توجه وفد باسم المعتصمين ضم النائب عماد الحوت والشيخو

   إلى األقربالشقيقة الكبرى والجارة "السفارة، وجرى تسليم مذكرة باسم المعتصمين تطالب مصر 
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 من داخل اإلغاثة، ومع نداءات اإلنسانيفلسطين وقطاع غزة، بأن تتجاوب مع مقتضيات القانون الدولي 
  ."دود لتكون تحت وصايتها ورقابتها التي ال يناقش فيها أحدفلسطين وخارجها، لترفع الحصار وتفتح الح

4/1/2010الحياة،   
  

  متوافقون على إنهاء حالة السالح خارج المخيمات وتنظيمه داخلها اللبنانيون :السنيورة .50
 النيابية الرئيس السابق للحكومة اللبنانية فؤاد الـسنيورة         "المستقبل" علق رئيس كتلة     ):أ ف ب  ( –بيروت  
 الفلسطيني فـي مخـيم عـين        "الكفاح المسلح " و "جند الشام " االشتباك الذي وقع أول من أمس، بين         على

 حالة السالح الفلسطيني خارج المخيمـات       إنهاء إلىاللبنانيين توافقوا على أن يصار      "الحلوة، مذكراً بأن    
  ."هذا األمر سيتم مهما تأخر الوقت"، مؤكداً أن "وتنظيمه داخلها
 صيدا أمس، أن الحل الدائم لقضية الحوادث المتكررة في عـين            إعالميية خالل لقاء مع     ورأى السنيور 

أما الحل المؤقت فهو في النهاية أن يدرك الفلسطينيون أن          .  أرضهم إلىهو أن يعود الفلسطينيون     "الحلوة  
 أهـل ت بين   الذين سقطوا بسبب الخالفا   " أن   إلى، مشيراً   "خالفاتهم بين بعضهم البعض هي اكبر عدو لهم       

  . "إسرائيلالبيت يشكلون عشرات األضعاف بالمقارنة مع الذين سقطوا في مواجهة 
4/1/2010الحياة،   

  
  الفوالذيأحزاب شيوعية وقوى يسارية عربية تدعو لفك الحصار عن غزة ووقف الجدار  .51

تح جميع دعت أحزاب شيوعية وقوى يسارية عربية وفلسطينية إلى فك الحصار عن قطاع غزة ، وإلى ف
المعابر بما فيها معبر رفح لتوفير متطلبات الحياة وإعادة بناء ما دمره العدو في القطاع، كما دعت 

 .  التحرك بكل الوسائل لوقف بناء الجدار الفوالذيإلىالشعب المصري 
الحزب الشيوعي السوري، الحزب الشيوعي اللبناني، حزب الشعب الفلسطيني، : ووقع البيان كل من

 .  لتحرير فلسطينالديمقراطية الشيوعي األردني، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الحزب
4/1/2010السفير،   

  
  خطة مصرية الستئناف عملية السالم تقوم على تجميد االستيطان سراً .52

القدس "لم تنف عدة مصادر فلسطينية مطلعة تحدثت لـ:  أشرف الهور، وليد عوض-غزة، رام اهللا 
 عن وجود جهود مصرية جديدة تهدف إلى استئناف جهود المفاوضات المتعثرة بين السلطة ،"العربي

وتحظى بدعم من الواليات المتحدة، تمثلت مرحلتها األولى باستنباط موقف " إسرائيل"الفلسطينية و
اً دور"الطرفين، وهو أمر لم ينفه وزراء في الحكومة اإلسرائيلية، وتحدثوا عن جهود تلعب فيها مصر 

  ".محورياً
وذكر المصدر أن من بين الطروحات الحالية إلحياء عملية السالم في المنطقة استضافة مصر لمؤتمر 
تحضره اللجنة الرباعية للسالم التي تقودها أمريكا إلى جانب طرفي الصراع الفلسطينيين واإلسرائيليين، 

  .لإلعالن خالله عن انطالق جولة السالم الجديدة
 أكدت المفوضية العامة لإلعالم التابعة لحركة فتح على موقعها على االنترنت وجود وفي هذا الصدد

جهود حثيثة تبذل لمنح مصر دورا فاعال إلطالق مفاوضات السالم الفلسطينية ـ اإلسرائيلية مجددا '
  .'ولتسهيل عودة الجانب الفلسطيني إلى هذه المفاوضات

على معلومات، فإن خطة السالم " القدس العربي"نية لـوبحسب ما أطلع مسؤولون في السلطة الفلسطي
لوقف دعمها " إسرائيل"الجديدة تقوم على أساس تجميد كامل لالستيطان في الضفة، وأن تلجأ حكومة 

المالي لالستيطان بهدف وقف أعمال البناء، لكن مع إحاطة هذا القرار بسرية، خشية من انقالب قوى 
  .نتنياهواليمين اإلسرائيلي على حكومة 
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، على أن "حد أقصى"وكذلك ووفق الخطة فإنه سيتم تحديد جدول زمني لعملية التفاوض يمتد لعامين كـ
  .ببنود خطة خارطة الطريق، وكذلك مرجعيات السالم الدولية" إسرائيل"تقوم هذه المفاوضات على التزام 

  4/1/2010القدس العربي، 
  

  ثالثية بين مبارك وعباس ونتنياهوالخارجية المصرية تنفي الترتيب لعقد قمة  .53
أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، أن لقاء رئيس السلطة :  محمد الشاذلي-القاهرة 

بالرئيس حسني مبارك اليوم سيبحث في نتائج لقاء مبارك مع ) أبو مازن(الفلسطينية محمود عباس 
جهود السالم بشكل يحقق المصالح الفلسطينية رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو وسبل تحريك 

  . ويحافظ على الرؤى الفلسطينية في هذا الصدد
من جهة أخرى، نفى الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي الترتيب لعقد قمة ثالثية 

طروحة في شأن بين مبارك وعباس ونتانياهو اليوم، وقال للمحررين الديبلوماسيين أمس، إن االفكار الم
والفلسطينيين، وأن تكون عملية السالم بسقف " إسرائيل"خطة أميركية للسالم وخطابات ضمانات لـ

أفكار مطروحة من الواليات المتحدة ومن الجانب "زمني ال يتجاوز عامين إلقامة دولة فلسطينية، هي 
 إعادة استئناف العملية الفلسطيني، وكلها أفكار، فالجميع يفكر في أفضل وسيلة يمكن من خاللها

إذا نجح أي من هذه األفكار أو كلها في : "، موضحاً"التفاوضية بحيث تكون عملية جادة وذات صدقية
  ".تحقيق هذا الهدف، فهو أمر نرحب به جميعاً

وأشار إلى أن مصر تعمل من جانبها وفقاً لرؤيتها المعروفة، والوفد المصري الذي سيزور واشنطن هذا 
سيركز على التوصل مع الجانب األميركي إلى أفضل وسيلة ممكنة لتحقيق هذا القدر من األسبوع، 

  .الصدقية ألنه بخالف هذا، فإن الوضع يواجه مأزقاً
  4/1/2010الحياة، 

  
  البرلمان المصري يؤيد بناء الجدار الفوالذي  .54

ن بقرار استصدره  حمدي حسن المتحدث باسم النواب اإلخوا، أمس،طرد البرلمان المصري من جلسته
رئيس البرلمان فتحي سرور ووافق عليه نواب األغلبية بعد نفاد تحذيراته لنائب اإلخوان الذي أثار 
الشغب في الجلسة عندما كان مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية يلقي بيان الحكومة 

  . غزةحول المنشآت الهندسية التي تقيمها مصر على حدودها مع قطاع
وحصل بيان البرلمان الذي أيد إقامة السور الفوالذي على موافقة أغلبية ساحقة من نواب الحزب الوطني 
وحزب الوفد، في حين نقض نواب اإلخوان اتفاقهم بالموافقة الذي أعلنه سعد الكتاتني في اللجنة العامة 

  .للبرلمان أمس
  .رفضه وتم إيداعه في مضبطة الجلسة نائباً من اإلخوان والمستقلين على بيان ب62ووقع 

وأكد سرور أن حماية مصر ألمنها وحدودها ليست استجابة لمطلب أحد، بل هي واجب عليها تمارسه 
وقال إن ما أشيع حول ما تقوم . القوات المسلحة المصرية طبقاً للدستور وال يمكن ألحد أن ينازعها فيه

 ال نصيب له من الصحة، وإن مصر وشعبها به مصر على الحدود يضيق على شعب غزة هو هراء
  .تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني

  4/1/2010االتحاد، اإلمارات، 
  

  البرلمان العربي االنتقالي يدعو فتح وحماس لوقف حالة االنقسام .55
وعقدت على هامش ) القدس(دعا البرلمان العربي االنتقالي في جلسة خاصة حملت عنوان : عمان

إلى الوقف الفوري لحالة االنقسام ) فتح وحماس(اجتماعات دورته العادية الثانية، القيادات الفلسطينية 
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لن يستفيد منها سوى العدو الصهيوني، األمر الذي سيمكنه من تنفيذ مخططاته الرامية "الفلسطيني، التي 
  ". إلى تصفية القضية الفلسطينية

البرلمان العربي النائب السابق محمد أبو هديب في تصريح وقال رئيس لجنة السياسات واألمن في 
ان المجتمعين وجهوا دعوة لألمم المتحدة إلجبار اسرائيل على االلتزام بقرارات مجلس "صحافي أمس، 

  ".األمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية
  4/1/2010الغد، االردن، 

  
 تسعى بكل قوة لدفع سكان غزة نحو سيناء" إسرائيل: "مصر .56

حملت القاهرة، أمس، تل أبيب المسؤولية عن األعباء المعيشية واألمنية للفلسطينيين في غزة، : القاهرة
هي قوة االحتالل، قائلة إن الجانب اإلسرائيلي " إسرائيل"باعتبار أن القطاع ما زال تحت االحتالل، وأن 

 نحو سيناء، والتعامل مع كل يسعى طوال الوقت للتخلي عن مسؤولياته، ويعمل بكل قوة لدفع سكان غزة
من غزة، والضفة الغربية، والقدس، بشكل مجزأ، وأن هذا يؤدي إلى ضياع القضية الفلسطينية من 

 .جذورها
وقال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، الدكتور مفيد شهاب، الذي كان يلقي بيانا في البرلمان 

ود بالده مع غزة، إن مصر تود أن تركز أنظار المجتمع أمس عن األعمال الهندسية الجارية على حد
وأضاف، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية . الدولي على أن غزة أرض محتلة

من القطاع، لم ) 2005بانسحابها عام " (إسرائيل"الرسمية، أن االنفصال أحادي الجانب الذي قامت به 
وشدد شهاب على أن الضفة الغربية وقطاع . تالل، كما يدعي البعضيترتب عليه تحرير القطاع من االح

مع كل منطقة (غزة والقدس الشرقية تشكل جميعا وحدة جغرافية واحدة، مؤكدا أنه ال يمكن التعامل 
 .بشكل مجزأ، وإال اعتبر ذلك بمثابة ضربة قاصمة لوحدة األراضي الفلسطينية) جغرافية

  4/1/2010الشرق األوسط، 
  

  يني في مصر بعد فتوى بشرعية جدار رفح والحكومة تدافع عنهجدل د .57
اعتبرت جبهة علماء األزهر، وهي جهة مستقلة، أن فتوى مجمع البحوث :  أحمد رحيم-القاهرة 

اإلسالمية في مصر بشرعية الجدار الذي تبنيه السلطات المصرية تحت األرض على حدودها مع غزة 
  ". غير موفقة وال منزهة "بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية،

، "حصار قطاع غزة ليس جريمة واحدة بل جرائم تؤدي إلى غيرها مما هو أشد"وأكدت في بيان أن 
جريمة "ورأت أن بناء هذا الجدار يمثل ". الجدار الفوالذي هو تأكيد لسياسة المستعمرين"معتبرة ان 

 تكون غزة محل رعاية مصرية يفرضها بدالً من أن: "، مضيفة"لحصار غزة، إذ أنه يقتل المحاصرين
ورفضت تبرير ". الشرع والقوانين واألخالق، فإنها اختارت التخلي عنها وتتجه نحو التخلص منها

حق الدولة في تأمين حدودها والعمل : "السلطات المصرية لبناء الجدار حفاظاً على األمن القومي، وقالت
  ".على أمنها يكون مع عدوها ال مع أهلها

مواصلة بناء هذا الجدار الفوالذي هو عمل محرم شرعاً "د االتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن وأك
ومخالف ألواصر األخوة والجوار، ألن المقصود من بنائه هو سد كل المنافذ على أهلنا في القطاع 

  ".و المحتلالمحاصر لمزيد من حصارهم وتجويعهم وإذاللهم والضغط عليهم حتى يركعوا ويستسلموا للعد
حمدي حسن، إن ما صدر عن " اإلخوان المسلمين"من جانبه، قال الناطق باسم الكتلة البرلمانية لجماعة 

فضيحة علمية ودينية وتاريخية تلزم جميع علمائه أن يتبرأو منها تبرأ معلناً "مجمع البحوث اإلسالمية 
  ". تدليس"، معتبراً أنه انطوى على "ن أمتهوواضحاً وصريحاً لمن يريد أن يحتفظ بمروءة العلماء وقدره بي
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من جانبها، أكدت الحكومة المصرية أن اإلدعاء بأن مصر تقيم جداراً فوالذياً عازالً على حدودنا مع 
هو أمر عار من الصحة ألن ما تقوم به مصر هو من قبيل األعمال السيادية المتعارف عليها في "غزة 

ه اإلنشاءات وسيلتنا المشروعة لحماية مصر ليس من أهل غزة، فهم إطار القانون الدولي المعاصر، وهذ
  ".أخوة لنا، وإنما من محترفي تهريب السالح وتصدير العنف واإلرهاب

  4/1/2010الحياة، 
  

  دمشق تجدد دعمها المصالحة بين فتح وحماس .58
ق توقيع اتفاق أمس، دعم دمش" الحياة"اكدت مصادر سورية رفيعة المستوى لـ:  ابراهيم حميدي-دمشق 

المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس في القاهرة، مؤكدة عدم صحة ما قيل من ان سورية طلبت من 
  .توقيع االتفاق في دمشق) ابو مازن(الرئيس محمود عباس 

وأوضحت المصادر السورية أنه بعد تأجيل زيارة عباس على خلفية طلب السلطة الفلسطينية مناقشة 
خالل العدوان على غزة قبل سنة، " إسرائيل"شارد غولدستون الذي تحدث عن جرائم تقرير القاضي ريت

جرى تواصل لترتيب موعد جديد لزيارة رئيس السلطة لدمشق، فشجع الجانب السوري الرئيس عباس 
على ضرورة لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في اطار تحقيق المصالحة 

وقع االتفاق في القاهرة، من دون اي اشارة الى ضرورة توقيع المصالحة في الفلسطينية، على ان ي
تدعم اي جهد على طريق انجاز المصالحة وإنهاء حال االنقسام ألن "وقالت المصادر ان سورية . دمشق

  ".المستفيد الوحيد منها هو الجانب اإلسرائيلي، كما ان تحقيق المصالحة يعتبر اساساً لتحقيق السالم
  4/1/2010اة، الحي

  
  خطة سالم أمريكية للتوصل إلى سالم خالل عامين": معاريف" .59

 كشفت صحيفة معاريف االسرائيلية الصادرة صباح اليوم في صدر عناوينها الرئيسية :القدس المحتلة
عن بعض التفاصيل الخاصة بخطة السالم التي تنوي اإلدارة األميركية إطالقها بين الجانبين اإلسرائيلي 

وبحسب الصحيفة فإن الخطة تنص على بدء التفاوض المباشر فوراً بغية التوصل إلى . فلسطيني قريباًوال
وسيتناول الملف التفاوضي األول قضية الحدود الدائمة سعياً للتوصل . اتفاق الوضع الدائم خالل عامين

لمستوطنات التي أعلنتها إلى حل توافقي خالل تسعة أشهر أي قبل انقضاء فترة تعليق أعمال البناء في ا
وأضافت صحيفة معاريف . وستنطلق بعد ذلك فوراً المفاوضات حول ملفَي القدس والالجئين". إسرائيل"

أن الرئيس األميركي سيبعث برسائل تطمينات لقيادتَي الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني كما أن واشنطن 
ضات لتعزيز مكانة رئيس السلطة الفلسطينية ستمارس ضغوطها على الجامعة العربية لتدعم المفاو

كما نوهت الصحيفة إلى أن رئيس الدولة شمعون بيرس يضطلع بدور نشط على هذا . محمود عباس
  . الصعيد ويجري اتصاالت حثيثة ويضغط على عباس لحمله على إطالق المفاوضات

4/1/2010وكالة سما،   
  

  العملية السياسيةتخوف إسرائيلي من توجه أوروبي إلدخال حماس في .60
ذكرت مصادر إسرائيلية أن هناك اعتقاد يسود األوساط اإلسرائيلية :  محمد جمال-القدس المحتلة

السياسية يتمثل في توجه جهات مختلفة من بريطانيا وأوروبا وحتى من الواليات المتحدة للعمل من أجل 
  .المنطقة خالل األشهر القريبة القادمةإدخال حركة حماس في المفاوضات والعملية السياسية الجارية في 

أكدت المصادر أن الخطوة األولى في هذا , واستناداً على تصريحات لمسؤولين في البرلمان البريطاني
  .الصدد تتمثل في دعوة حماس للحديث بشكل مباشر 
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ولفت الموقع إلى تطور أمني أخر جرى في شهر أغسطس من نفس العام الحالي عزز توجه فتح 
, فقد اتضح لألوروبيين أن أيدلوجية الحركة تختلف عن أيدلوجية تنظيم القاعدة, االت مع حماساتص

  .معتبرين حركة حماس واقعية ومنطقية وغير متطرفة
ومن الممكن أن تكون , وأدعت محافل إسرائيلية أنه بالرغم من أن حماس تختلف تماماً عن القاعدة

  . إال أن الحقائق تختلف تماماًُشريكة في المفاوضات والعملية السياسية
4/1/2010الشرق، قطر،   

 
  والفلسطينيين" إسرائيل"فرنسا تسعر إلى عودة المسار التفاوضي بين : مصدر فرنسي .61

الدبلوماسي القائم حاليا حول موضوع الشرق » الحراك«ترصد باريس :  ميشال أبو نجم-باريس 
والفلسطينيين فيما " إسرائيل"مسار التفاوضي بين األوسط والساعي إلى إيجاد سبيل ما يسهل عودة ال

تستمر من جانبها في االتصاالت المتعددة األطراف بحثا عن تحقيق مشروعها الداعي للدعوة إلى قمة 
وفق جدول زمني كشف عنه أحد مصادر الرئاسية الفرنسية قبل » األسابيع المقبلة«السالم في باريس في 

وقال مصدر فرنسي إن باريس . واشنطن بعد الفكرةَ الفرنسية» تبارك «وحتى اللحظة الراهنة لم. أيام
لم يقتنع بعد «في إقناع واشنطن، بينما قال مصدر فرنسي آخر إن الجانب األميركي » ما زالت تأمل«

جدوى الدعوة إلى مؤتمر ما لم يتوصل األطراف إلى رؤية » يناقش«الفرنسية وما زال » بالطريقة
الخالفية األساسية، في إشارة إلى مسائل الحل النهائي أي القدس والمستوطنات متقاربة للمسائل 

إيجاد «وترد باريس، إن الغرض من القمة . والالجئين والحدود والمياه ونزع سالح الدولة الفلسطينية
ما أ. »تقوية المتطرفين«ألنه من غير الجائز البقاء في الطريق المسدود الذي من شأنه » دينامية سالم

األمر الثاني الذي تشدد عليه فرنسا فهو وجود تصورات عديدة للحل العتيد وأول جوانبه إقامة الدولة 
 . الفلسطينية مع تحديد سقف زمني للتوصل إليها بحيث ال يستمر التفاوض إلى ما ال نهاية

4/1/2010الشرق األوسط،   
  

  صادًيا وثقافًيااقت" إسرائيل"النشطاء األجانب يطالبون حكوماتهم بمقاطعة  .62
 ناشطًا أوروبيا وأمريكيا وكنديا وفرنسيا 130بيانًا يحمل توقيع أكثر من " الوفد"تلقت : رامي المنشاوي

حمل بيان النشطاء . بالقاهرة عقب اعتصامهم األخير أمس األول أمام مقر السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة
إلسرائيلي وأعربوا فيه عن استياء الناشطين بالقاهرة إعالن القاهرة إلنهاء الفصل العنصري ا: "عنوان

وطالب البيان حكومات الرعايا األجانب . تجاه سياسة التجاهل التي يتبعها السفير اإلسرائيلي بالقاهرة
بقطع العالقات االقتصادية مع الكيان الصهيوني الذي يمارس ضغوطه علي األنظمة العربية البائسة، 

ضد الفصل العنصري ) خدمات تنمية األعمال التجارية(ض العقوبات وسحب االستثمارات، وفر
  .وأنهي النشطاء بيانهم مطالبين الرئيس حسني مبارك بوقف بناء الجدار الفوالذي. اإلسرائيلي

3/1/2010الوفد، مصر،   
  

 المتضامنون األوروبيون بدأوا في العودة إلى بلدانهم بعد أن منعتهم مصر من دخول غزة .63
أن " قدس برس"أكد الناشط الحقوقي األوروبي غسان عبيد في تصريحات خاصة لـ : القاهرة

المعتصمين الفرنسيين أمام السفارة الفرنسية في القاهرة فكوا اعتصامهم وبدأوا في العودة إلى بلدانهم بعد 
األولى أن رفضت القاهرة السماح لهم باتمام مهمتهم المتمثلة في الوصول إلى غزة في الذكرى السنوية 

للحرب، وأن الشيء نفسه تم تنفيذه من قبل المتضامنين من دول أوروبية أخرى الذين انتهت فترة 
 .إجازاتهم، وأصبح من الضروري عليهم العودة إلى بلدانهم لاللتحاق بأعمالهم، كما قال
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ة،  متضامن أوروبي بذلوا كل ما في وسعهم من أجل الوصول إلى غز1400وأشار عبيد إلى أن نحو 
سواء عبر السفر من بلدانهم وصوال إلى اعتصامهم وتظاهرهم في القاهرة، أصيبوا بخيبة أمل كبيرة 

 .في قرارها الرافض لعبورهم إلى غزة" استماتة الخارجية المصرية"نتيجة ما أسماه بـ 
3/1/2010قدس برس،   

  
  روسيا تعتزم إقامة متحف وفندق وحديقة في أريحا .64

 الروسي لدى السلطة الفلسطينية، سيرجي كوزلوف، أمس، عزم بالده دعم تنفيذ أعلن السفير: رام اهللا
إقامة متحف وفندق وحديقة في أريحا بالضفة الغربية، ليكون أحد المشاريع االستثمارية التي تنفذها 

  .روسيا في األراضي الفلسطينية
4/1/2010الخليج،   

  
   لمواجهة الحرب المقبلةتههوزي جأكمل الجيش ":يديعوت" في معلّق الشؤون العسكرية .65

، رون بن يـشاي،     »يديعوت أحرونوت «نشر معلّق الشؤون األمنية والعسكرية في صحيفة        : مهدي السيد 
أمس، تقريراً نسب مضمونه إلى كبار القادة في الجيش اإلسرائيلي، يتحدث عن جهوزية هـذا الجـيش                 

لسيناريوهات تطرفاً، ومهما تكـن طبيعـة       لمواجهة الحرب المقبلة، وخوض المواجهة على أساس أكثر ا        
العدو الذي سيواجهه، وطبيعة المعركة التي ستُخاض، سواء كانت كالسيكية في مقابل جيوش، أو مقابل               

  .منظمات، وعلى أكثر من جبهة في وقت واحد
ارج، ويبدو واضحاً أن مضمون هذا التقرير يحمل رسائل مختلفة في اتجاه الداخل اإلسرائيلي، واتجاه الخ              

وبغـض  . »حمـاس «وتهديداً إلى الجهات المعنية بالجهوزية المشار إليها، إيران وسوريا وحـزب اهللا و            
النظر عن حقيقة هذه الجهوزية، إال أن مجرد سماح الرقابة العسكرية اإلسرائيلية لكاتب التقرير بنـشره،                

  . عالمات االستفهامرغم كونه يتضمن معلومات عن مداوالت وصفت بأنها سرية، يطرح العديد من
قبل مدة غير بعيدة، عقد لقاء وصف بأنه اسـتثنائي وسـري فـي إيـر هكريـا                  «وجاء في التقرير أنه     

، حيث استـضاف    )المقصود مقر قيادة الجيش اإلسرائيلي المبني تحت األرض في مجمع وزارة الدفاع           (
ئيل، بهدف عـرض اسـتراتيجية      قادة الجيش اإلسرائيلي كبار المسؤولين في المستوى السياسي في إسرا         

الجيش اإلسرائيلي وطرق القتال والخطط العسكرية العمالنية التي بلورها الجيش اإلسرائيلي، لمواجهـة             
  .»التهديدات األمنية القائمة والمحتملة ضد إسرائيل

               عدممـن   ويقول يشاي في تقريره إنه خالل النقاش الذي دار، استغرب ذلك أحد القادة السياسيين، الذي ي 
هل الجيش اإلسرائيلي يستطيع تحقيق ما خطط له حتى في          «استخلصوا عبر حرب لبنان الثانية،، وسأل       

في كل وضع نـستطيع     «، فرد عليه القادة في قيادة األركان بجواب قاطع          »ظل السيناريوهات المتطرفة؟  
. » القرار النهائي في أيـديكم     تقديم توصية لكم بإمكانيات عديدة للعمل، وأنتم السياسيون ستختارون، ألن         

الجيش اإلسرائيلي يستطيع اليوم تنفيذ كل الخطط التي عرضـت          «وبحسب أقوال القادة العسكريين، فإن      
  .»على القادة السياسيين في هذا االجتماع

تورة ويرى كاتب المقال أن إعالناً ملزِماً كهذا من قبل قائد العمليات في الجيش اإلسرائيلي، هو بمثابة فا                
. ستُدفع في يوم من األيام، ويمكن أن ترتد عليه من خالل لجنة تحقيق رسمية، بعد انتهاء الحرب المقبلة                 

هناك شك في ما إن كان الضابط نفسه يتجرأ على ذكر مقولة كهذه في آذان القادة السياسيين فـي                   «وقال  
لفعل، وتكون هذه المعطيات تدعم     حضور رئيس األركان، من دون أن تكون لديه معطيات ثابتة وصلبة با           

  .»تقديراته وتحت تصرفه
الجيش اإلسرائيلي أكمل إلى حد كبير عملية إصالح العيوب التي ظهـرت خـالل              «ويقول بن بشاي إن     

، وإن قوات الجيش اإلسرائيلي على أعلى درجـات الجهوزيـة القتاليـة             2006حرب لبنان الثانية عام     
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 للرد جواً وبراً وبحراً على أي هجوم صاروخي من لبنان أو قطـاع             والكفاءة العسكرية منذ عشر سنوات    
  .»غزة أو سوريا وإيران، وحتى من جميع هذه الجهات معاً

إذا وجه الجـيش اإلسـرائيلي أو سـالح الجـو           «وينقل يشاي عن محافل عسكرية إسرائيلية قولها إنه         
فإنه من المرجح أن تكون إسرائيل عرضة       األميركي ضربة إلى المنشآت النووية أو العسكرية اإليرانية،         

لهجمات صاروخية تتعرض خاللها الجبهة الداخلية لسقوط آالف الصواريخ والقذائف الـصاروخية فـي              
وأبدت المحافل العسكرية ثقتها بأن االستراتيجية وأساليب القتال التي أعدها الجـيش            . جميع أنحاء البالد  

  .»جمات الصاروخية خالل فترة معقولة من الزمناإلسرائيلي ستجعله قادراً على صد اله
لمواجهة عادية من القتال مع جبهـة       «ويضيف يشاي أنه في المقابل، جهز الجيش اإلسرائيلي نفسه أيضاً           

أو أكثر من الدول العربية، وأنه في إجمال الوضع، فإن الجيش جاهز اآلن، وسيكون أفضل جهوزية في                 
  .» يضطر الجيش إلى إحباط مسبق للتهديد اإليراني النووي إذا حدث ذلكالسنة المقبلة تحسباً إلمكان أن

ويتذرع يشاي باالعتبارات األمنية وبالحظر الذي تفرضه الرقابة العسكرية على المعلومات، للقول إنه ال              
يمكن «يمكنه نشر معطيات مفصلة عن وضع الجهوزية واالستعداد للجيش اإلسرائيلي، ولكنه يضيف أنه              

كر قائمة التأهيل واالستعداد الحاصل في نظام الهجوم القتالي للجيش اإلسرائيلي، والذي يقوده اليوم              أن يذ 
سالح الجو من خالل كمية الساعات الكبيرة لتدريب طياريه، وأيضاً من خالل تدريب لعدد كبيـر مـن                  

المتطور وإجراء  الطائرات والمروحيات والطائرات من دون طيار، ومخزون الذخيرة والعتاد العسكري           
المناورات الفعلية وبينها لمسافات طويلة، بمشاركة عشرات الطائرات، حيث إن سالح الطيران موجـود              

  .»اليوم بحجم ال مثيل له في تاريخ إسرائيل
 لم تصل بعد إلى المستوى القياسي       - وال سيما وحدات االحتياط      -القوات البرية   «وبحسب التقرير، فإن    

 والجهوزية مثل سالح الجو، والسبب الرئيسي لذلك مرده إلـى أن مرحلـة التـزود                نفسه من االستعداد  
بالوسائل القتالية الحديثة مثل ناقالت الجنود المدرعة ومنظومات الدفاع المضادة للـدروع ومنظومـات              

  .»التحكم والمراقبة وغيرها من الوسائل، لم تستكمل بعد
  . على وضع النظام القتالي البري النظاميطرأ تحسن دراماتيكي«ومع ذلك، يقول يشاي 

كذلك طرأ تحسن ملموس جداً على مستوى وحدات االحتياط، حيث نفذت كل األلوية القتالية، التي تمثّـل                 
  .» مناورات كبيرة بالذخيرة الحية خالل السنوات األخيرة3رأس الحربة في الحرب البرية، 
ر، ال يمكن التنبؤ بنتيجة الحرب المقبلة، ذلك أن جهوزيـة           من كل ما ذُك   «ويختم يشاي تقريره بالقول إنه      

الجيش اإلسرائيلي وتأهيله، يمثّالن عنصراً واحداً في القدرة الشاملة إلسرائيل من أجل مواجهة التهديدات              
العسكرية التقليدية وغير التقليدية، وإن اإلسرائيليين يمكنهم أن يكونـوا راضـين عـن هـذا العنـصر                  

  .»األساسي
  4/1/2010خبار، األ

  
  الجدار الفوالذي ومكاسب النظام المصري من خنق غزة .66

المزيـد مـن    , وعلى وجه الخـصوص اإلسـرائيلية     , نشرت وسائل اإلعالم في كل أنحاء العالم      : الجمل
التسريبات والتقارير والتحليالت المتعلقة بالجدار العازل الفوالذي الذي سوف يفصل األراضي المصرية            

سعت إلى إنكـار أي     , وتجدر اإلشارة إلى أن السلطات المصرية وإعالمها الرسمي       ,  هذا .عن قطاع غزة  
ولم تعترف بـصحة    , غيرت القاهرة أسلوبها  , الحقا, ولكن, معلومات تؤكد صحة عملية بناء هذا الجدار      

قامـة  فما هي تـداعيات إ , وإنما بدأت تسوق للمبررات التي دفعتها إلى إقامة الجدار, بناء الجدار وحسب 
  :على مسرح الصراع في منطقة الشرق األوسط. هذا الجدار

  :مصر-الوضع الميداني على حدود غزة
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فإن األعمال اإلنشائية تتم بسرعة فائقة في عملية إنزال الصفائح الفوالذية           , برغم الفترة الزمنية القصيرة   
, راضـي المـصرية  في باطن األرض على طول الخط الحدودي الذي يمتد فاصال بين قطاع غـزة واأل             

وبعد بضعة أسابيع سوف تتم عمليـة       , وتقول آخر المعلومات بأن العمل قد اكتمل في خمسة كيلومترات         
  .إكمال الخمسة كيلومترات المتبقية

وتقول المعلومات بان الصفائح الفوالذية قد تم تصنيعها        , مصري-فرنسي-تتم اإلنشاءات بإشراف أميركي   
بان تكاليف بناء هذا    , وتقول المعلومات , وتم نقلها بحرا إلى شامل سيناء     , يةفي الواليات المتحدة األميرك   
والتي أصبحت تبحث عن دور لقصر األليزيه فـي إدارة          , وبقدر أقل فرنسا  , الجدار قد تحملتها واشنطن   

بعد أن فشل قصر األليزيه فـي إدارة        , عن طريق مدخل أزمة غزة    , اإلسرائيلي-دوالب الصراع العربي  
  .اإلسرائيلي عن طريق مدخلب أزمة جنوب لبنان-الصراع العربيدوالب 

  :اإلدراك المصري الجديد لملف أزمة غزة
إلى إضعاف الـدور    , م2009وحرب غزة مطلع عام     , م2006أدت تداعيات حرب لبنان في صيف عام        

 وبسبب تراجع هذا الدور بدا واضحا أن نفوذ الـزعيم المـصري حـسني   , المصري في الشرق األوسط  
  .مبارك قد بدأ يواجه حالة تآكل وانجراف خطيرة

وعلى , تشير المعطيات إلى تزايد إدراك القاهرة إزاء ضرورة إعادة القاهرة كالعب رئيسي في المنطقة             
  :األمني المصري ضمن الخطوط اآلتية-خلفية أزمة غزة فقد تشكل اإلدراك السياسي

, فوذها بسبب تصاعد قوة حركة حمـاس الفلـسطينية        يتوجب على القاهرة تقليل الضغط المتزايد على ن       • 
وما من سبيل إلى ذلك سوى أن تنجح القاهرة في فرض صيغة لوقف إطالق النار تجعل حركة حمـاس                   
وغيرها من الفصائل الفلسطينية المتمركزة في قطاع غزة في حالة شلل كاملة وعدم قدرة على إطـالق                 

  .أي صاروخ ضد إسرائيل
والنظر إليها كعامل خطر يهدد األمـن القـومي المـصري والمـصالح             , حماسإعادة تعريف حركة    • 

فمصر تعتمد على المعونات والمنح وتدفقات رأس المال المباشـرة          , المصرية في الشرق األوسط والعالم    
, مقابل قيامها بضبط أمن الحدود الجنوبيـة اإلسـرائيلية        , وغير المباشرة التي تأتيها من أميركا والغرب      

اإلسرائيلي عبر قطاع غزة سوف يلحق ضررا بالغا بالمـصالح     -فإن إشعال الصراع الفلسطيني   , يوبالتال
  .المصرية

وأوضاع , قد بدت أكثر تخوفا إزاء التأثيرات المتبادلة بين أزمة غزة         , وتقول المعلومات بان القاهرة   , هذا
وبالـذات  ,  المـصرية  استطاعت الحركات اإلسالمية  , بسبب صعود حركة حماس   , الرأي العام المصري  

, جماعة اإلخوان المسلمين الحصول على المزيد من األنصار والدعم في أوساط الرأي العام المـصري              
بأن صعود قوة ونفوذ جماعة اإلخوان المسلمين وغيرها من الجماعـات           , وإضافة لذلك تقول المعلومات   

والذي برغم سيطرته القوية حاليا     , قد بدأ يشكل مستقبل ومصير زعامة جمال مبارك المتوقعة        , اإلسالمية
فإن صعوده لمنصب الرئيس المصري أصبح يتسم بالمزيـد مـن     , على الحزب الوطني المصري الحاكم    

  .الشكوك والاليقين
  :األبعاد غير المعلنة لملف الجدار الفوالذي

إنجاز مشروع  بأن اكتمال   , البريطاني-أكدت بعض التحليالت الصادرة بواسطة منظمة اللوبي اإلسرائيلي       
هو أمر سوف يـؤدي إلـى       ,  كيلومترات 10مصر بطول   -الجدار العازل الفوالذي بما يغطي حدود غزة      

وسوف تتمثل أبرز   , حدوث المزيد من التغييرات والتطورات الجديدة في خارطة الصراع الشرق أوسطي          
  :النتائج الجديدة في اآلتي

  .طاع غزةتحقق القدرة المصرية المطلقة في السيطرة على ق• 
  . حرمان قطاع غزة من اإلمدادات والمساعدات القادمة من إيران• 
  .إسرائيلي محكم-وضع حركة حماس ضمن طوق مصري• 
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اإلسرائيلي الكامل في ترويض قطاع غزة عن طريق الضغوط التي تتم عبر آليـة              -التنسيق المصري • 
  .فتح وإغالق المعابر

حسني مبارك في احتواء حركـة      - تعزيز قدرة محور نتنياهو    حدوث هذه النتائج الجديدة سوف يؤدي إلى      
وفي نفس الوقت يضمن للقاهرة وتل أبيب أبعاد        , وترويضها بما يجعلها أداة طيعة في يد القاهرة       , حماس

  .حركة حماس عن إيران وسورية وحزب اهللا اللبناني
  :التداعيات المؤجلة لملف الجدار الفوالذي

, بأن احتواء حركة حماس بواسطة الجدار الفـوالذي العـازل       , البريطاني-ييرى خبراء اللوبي اإلسرائيل   
وبالذات تلك الشروط المتعلقة بعملية سالم الشرق       , سوف يتيح للقاهرة فرض شروطها على حركة حماس       

  :وذلك بحيث تجد حركة حماس نفسها مضطرة للقبول باآلتي, األوسط
  . وفقا لبنود العرض المصريإطالق سراح الجندي اإلسرائيلي جيلعاد شاليط• 
  . القبول بالمبادرة المصرية المتعلقة بتحقيق المصالحة بين حركة حماس وحركة فتح• 
االعتراف -نبذ العنف : (القبول واالعتراف بشروط اللجنة الرباعية المتعلقة بعملية سالم الشرق األوسط         • 

ات التي وضعتها السلطة الفلـسطينية مـع        االعتراف باالتفاقي -االعتراف بخارطة الطريق  -باتفاقية أوسلو 
  ).اإلسرائيليين

  .عدم إطالق الصواريخ ضد إسرائيل• 
  .منع األطراف الفلسطينية األخرى من القيام بإطالق أي صواريخ ضد إسرائيل• 

اإلسرائيلي المتعلق باستخدام آليات تنسيق الضغوط على قطاع غزة بعد قيـام الجـدار              -التفاهم المصري 
  :ضمن الخطوط اآلتية, سوف يتيح تغيير قواعد اللعبة, الفوالذي

, وتأسيسا على ذلـك   , خالل الفترة الماضية ظلت حركة حماس تؤمن احتياجاتها اإلمدادية عبر األنفاق          • 
عدم القبول بأي   : فقد كانت استراتيجية حماس تتضمن المناورة لجهة تحرير صفقة تقوم على أساس مبدأ            

, وبالتالي في حالة قيام مصر بإغالق معبر رفـح        , قامت مصر بفتح معبر رفح    إال إذا   , هدنة مع إسرائيل  
وحاليا ولما  , فإن حماس سوف تنهي الهدنة وتقوم على الفور بإطالق المزيد من الصواريخ ضد إسرائيل             

فإن مصر سوف تفرض على     , كان قيام الجدار العازل الفوالذي سوف يحرم حركة حماس من اإلمدادات          
والقبول بكامل الشروط المصرية والتي تفاهمت عليها القاهرة مع         , م إطالق أي صاروخ   حركة حماس عد  

  .مقابل الحصول فقط على اإلمدادات المدنية واإلنسانية عبر معبر رفح, إسرائيل
خالل الفترة الماضية ظلت مصر تعاني من الضغوط األميركية واإلسرائيلية بسبب عدم قـدرة مـصر     • 

وإفقـاده  , وذلك بما أدى إلى كسر هيبة النظام المصري      , دات لصالح حركة حماس   على ضبط تدفق اإلمدا   
فإن القـاهرة   , وبعد اكتمال قيام الجدار الفوالذي    , واآلن, دوره كالعب في إدارة الصراع الشرق أوسطي      

وسوف تستخدم معبر رفـح كورقـة       , سوف تكون هي الالعب المسيطر على تزويد القطاع باإلمدادات        
أو تقوم بفتح المعبـر إلمـدادات       , إما تحصل القاهرة على ما تريد من واشنطن وتل أبيب         بحيث  , ضغط

  .حماس القادمة من الخارج
اإلسرائيلي المحكم الذي   -وبرغم الطوق المصري  , برغم االكتمال المتوقع قريبا لمشروع الجدار الفوالذي      

تداعياته السالبة على اسـتقرار  سوف يلقي ب, فإن هذا المشروع, سوف يحول قطاع غزة إلى سجن حقيقي   
بان الشارع المصري يشهد حاليا موجة سخط وغضب متزايدة ضـد           , وتقول المعلومات , مصر السياسي 

وتشير تطورات األحداث والوقائع الجاريـة      , تورط النظام المصري في مشروع الجدار الفوالذي العازل       
  :داخل مصر إلى اآلتي

 وبالذات جماعة اإلخوان المسلمين بحملة شعبية كبيرة ضد مشروع          ,قيام الحركات اإلسالمية المصرية   • 
  .الجدار
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وفي هذا  , سعي السلطات المصرية إلى استخدام الوسائل الدينية لجهة التأثير على الرأي العام المصري            • 
الخصوص فقد أصدر الشيخ محمد سعيد طنطاوي رئيس اإلفتاء باألزهر فتوى تقول بان معارضة بنـاء                

  .لعازل الفوالذي تخالف الشريعة اإلسالميةالجدار ا
وهـي مواجهـات    , فمن المتوقع أن تزداد المواجهات في الشارع السياسي المصري        , وعلى هذه الخلفية  

, تل أبيب -وضد محور واشنطن  , سوف يترتب عليها تنشيط االحتجاجات الشعبية ضد نظام حسني مبارك         
بما يمكن أن يؤدي إلـى ظهـور        , ي األزهر لمصداقيتها  وما هو أخطر يتمثل في فقدان مرجعية اإلفتاء ف        

إضـافة إلـى    , مرجعيات دينية جديدة تقوم بإصدار الفتاوى التي تسعى إلبطال صحة فتوى شيخ األزهر            
  .توريط األزهر وشيوخه في مواجهة مع الجماعات اإلسالمية المصرية
ر الفوالذي العازل والساعي لحماية     وصفت بعض األوساط الدينية فتوى شيخ األزهر الداعمة لبناء الجدا         

ألنهـا  , بأنها فتوى غير شـرعية    , والضغط على المسلمين الموجودين في قطاع غزة      , األمن اإلسرائيلي 
  .وإنما على حساب هذه الحقوق أيضا, وليس صفوف المسلمين وحسب, تراعي حقوق اليهود

قد تـضمن   , ياهو الذي تم قبل ثالثة أيام     بنيامين نتن -بان لقاء حسني مبارك   , تقول المعلومات والتسريبات  
وأن حسني مبارك قـد     , اإلسرائيلي المشترك إزاء إدارة أزمة غزة     -تفاهما حول كيفية التنسيق المصري    

, طلب من نتنياهو القبول على مخطط القاهرة الذي يتضمن عدم التشدد في البداية في إغالق معبر رفـح                 
وبعدها يمكن التشدد فـي اسـتخدام       , دأ االحتجاجات داخل مصر   حتى ته , وإنما القبول بفتح المعبر لفترة    
فقد طلب حسني مبارك من بنيامين نتنياهو عدم القيام بتنفيذ          , وإضافة لذلك , آليات المعابر كوسيلة للضغط   

وذلك حتى ال تجد حركة حماس وحلفاؤهـا المبـررات والـذرائع            , أي عملية عسكرية ضد قطاع غزة     
وبمزاعم تقـول   ,  شنت إسرائيل صباح اليوم غارة جوية جديدة ضد قطاع غزة          فقد, وبرغم ذلك , الجديدة

وقـال بعـض    , بان هذه الغارة قد تمت كعملية انتقامية بسبب إطالق الصواريخ األخيرة ضد إسـرائيل             
وذلك من أجل نقـل إشـارة       , المراقبين بأن نتنياهو قد سعى لتنفيذ هذه الغارة بعد لقائه مع حسني مبارك            

مفادها أن قبول مصر ببناء الجدار العازل الفوالذي ليس معناه أن القاهرة سوف تكـون         , اهرةواضحة للق 
ويـشن  , وإنما إسرائيل هي الالعب الرئيسي الذي يمسك بزمام المبـادرة والـسيطرة           , الالعب الرئيسي 

وإن , هرةفإن القا , وبالتالي, ومتى أرادت ذلك  , الغارات والعمليات العسكرية باستقالل ومعزل عن مصر      
  . حصرا" الشريك الصغير"فإن على القاهرة أن تقبل بدور , كانت شريكا إلسرائيل في إدارة أزمة غزة

  2/1/2010موقع الجمل، 
  

  عودة السلطان أبو العينين ودخول دحالن:  لبنان-فتح  .67
  حسن عليق

دون وجود مناوئ   للمرة األولى، توضع حركة فتح، بكل تشكيالتها، تحت سلطة سلطان أبو العينين، من              
يعد أبو العينين بتوحيد الحركة، لكن معارضيه يرون أن إعادته إلى لبنان لن تزيد الحركة               . له» شرعي«

  إال تشرذماً، وخاصة مع اقترانها بنفوذ لمحمد دحالن
سبق لم ي . باتَ الحاكم األوحد لحركة فتح في لبنان، أقله من الناحية النظرية          . وعاد سلطان أبو العينين   ... 

فخالل فترة الوجود السوري في لبنان، كانـت حركـة فـتح شـبه              . للرجل أن كان في ظروف مشابهة     
فممثـل اللجنـة    . ، أتى من ينافسه على السلطة في الحركة       2005عام  » الحصار«وبعد رفع   . محاصرة

سم كبيـر   التنفيذية في منظمة التحرير عباس زكي نجح خالل السنوات األربع الماضية في انتزاع تأييد ق              
لكن األخير تمكن من إثبات تجذره في الساحة اللبنانية، وتخطى عدداً           . من الفتحاويين، ليواجه أبو العينين    

، وخـرج منتـصراً مـن       2008نهاية  » الساحة«فاز في انتخابات مؤتمر     . من المطبات التي وضعت له    
هزة اللبنانية ضد بعض أنـصاره      معركة اتهامه باغتيال كمال مدحت، بعدما ثبت أن الملف الذي قدم لألج           

ـ   (كان ملفّقاً    أول من أمس إنه سيقاضي، من خالل القنوات الفتحاوية المعنية،          » األخبار«قال أبو العينين ل
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وفي المؤتمر العام لفتح الذي عقد في آب الفائت في          ). كل من وجه له اتهاماً بالضلوع في اغتيال مدحت        
. ية اللجنة المركزية للحركة، مع فارق باألصوات لمصلحة األول        بيت لحم، فاز أبو العينين وزكي بعضو      

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قال لبعض من التقاهم، رداً على أسئلتهم عن مستقبل فـتح فـي                  
: ووضع عباس قاعدة أخرى، واعداً بااللتزام بهـا       . لبنان، إنه سيبعد كالً من أبو العينين وزكي عن لبنان         

  .عضو في اللجنة المركزية في منصب قيادي آخرلن أعين أي 
وأرسل عباس عضو   . بعد ذلك، بدأت رحلة البحث عن خليفة ألبو العينين في أمانة سر الحركة في لبنان              

توفيق الطيراوي إلـى بيـروت السـتطالع آراء قـادة           ) المسؤول االستخباري البارز  (اللجنة المركزية   
ومن اللحظة األولى، بـدا     . م على تماس يومي مع الملف الفلسطيني      فتحاويين، ومسؤولين لبنانيين ممن ه    

اللبنانية، وهو االقتـراح الـذي كـان يلقـى          » الساحة«أن الطيراوي يدفع باتجاه إعادة أبو العينين إلى         
استنهاض أوضاع الحركة بحاجة إلـى دم   «معارضة شرسة من قسم كبير من الفتحاويين، على قاعدة أن           

وقبل عشرة أيام، باشر الطيراوي اتصاالته الهاتفية مـن رام اهللا،           . »ن الفترة الماضية  جديد، ولمحاسبة ع  
ليبلغ مسؤولين فتحاويين بأن محمود عباس أصدر قراراً بتعيين لجنة قيادية تتولى شؤون حركة فتح فـي                 

للحركـة، أي   في المجلس الثوري    » اللبنانيين«وتضم اللجنة األعضاء    . لبنان، على أن يرأسها أبو العينين     
وأبلغ الطيراوي من اتصل بهم أن اللجنـة        . خالد عارف وفتحي أبو العردات وآمنة جبريل وجمال قشمر        

ـ    . ستعمل بإشرافه  أن الطيراوي لن يكون مشرفاً على أعمال اللجنة،        » األخبار«لكن أبو العينين أوضح ل
عباس، بالوكالة، صبحي أبـو     وإضافة إلى ذلك، عين     . بل سيكون صلة الوصل بينها وبين محمود عباس       

  .عرب، المقرب من أبو العينين، قائداً للقوات العسكرية في فتح
يقول إن حركة فتح، بكل مؤسساتها وتنظيمها وعسكرها، ستكون         . أبو العينين يبدو مزهواً بالقرار الجديد     

ر الذي خلـف عبـاس      أما ممثل منظمة التحري   . تحت سلطة اللجنة القيادية الجديدة، وكذلك الكفاح المسلح       
  .»لن يتدخّل في الشؤون الفتحاوية«زكي، عبد اهللا عبد اهللا، فبعكس سلفه، 

ـ         . القى القرار ردود فعل معترضة     أنه لم  » األخبار«قائد الكفاح المسلح في لبنان منير المقدح، الذي أكد ل
 باالتهامات الموجهة إلـى  يتسلّم بعد أي قرار بشأن التعيينات الجديدة، رفع صوته في وجه القرار، مذكراً         

وإضافة إلى ذلك، حاول المقدح التواصل مع معارضي أبو         . أبو العينين بالضلوع في اغتيال كمال مدحت      
وقيل إن الرئيس السابق للدائرة السياسية في منظمة التحريـر،          . العينين، لمحاولة تشكيل جبهة في وجهه     

 على خط معارضي أبو العينين، مـن دون أن          فاروق القدومي، المعارض لمحمود عباس، حاول الدخول      
  .تتضح بعد نتائج هذه المحاولة

وأبـدى  . بعض التقديرات األمنية اللبنانية لم تر في إعادة أبو العينين إلى لبنان مفتاحاً لالستقرار األمني              
  .البعض خشيته من اقتتال فتحاوي داخلي يشعل المخيمات الفلسطينية

إدوار كتورة، القريب من الجسم العسكري في الحركة، والذي كان أبـرز مـن              القيادي الفتحاوي البارز    
 سنوات، وقبل تأكده من أن قرار عباس نهائي، رأى أن تعيـين             10وقفوا في وجه سلطان منذ أكثر من        

فالبعض يحاول القول إن    . إهانة لفلسطينيي لبنان، وللفتحاويين على وجه الخصوص      «اللجنة القيادية يمثّل    
أما بعـد تيقّنـه مـن       . »تح ال تضم في صفوفها أشخاصاً مؤهلين لقيادتها غير الخمسة المعينين          حركة ف 

. االلتزام بالقرار، أو االسـتقالة    . خيارين ال ثالث لهما   «صدور القرار، فقد قال كتورة إن أمام الفتحاويين         
  .»من االنحرافوالواجب اليوم هو منع القيادة الجديدة . فالتخريب ممنوع، أمنياً وتنظيمياً

لكن أحد المسؤولين الفتحاويين البارزين يرى أن قرار محمود عباس إعادة أبو العينين إلى لبنان نابع من                 
ويرى المسؤول الفتحاوي أن قراراً مشابهاً لن يساهم إال فـي           . عدم قدرة عباس على فهم الواقع اللبناني      

مع تناقضاتها، أو المساهمة فـي تقـديم تـصور    أبو العينين لن يتمكن من ج  «زيادة تمزيق الحركة، ألن     
  .»واضح لتحسين أوضاع الالجئين في لبنان، لكونه لم يفعل ذلك خالل العقدين الماضيين
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االمتحان األول لوحدة الصف الفتحاوي كان في االحتفاالت التي جرت خالل األيام الثالثة الماضية فـي                
في مخيم عين الحلوة، أكبر تجمع لالجئين       .  حركة فتح   النطالق 45المخيمات الفلسطينية في الذكرى الـ      

واحد يقوده أمين سر منطقة صيدا القريب من أبو العينين،          . في لبنان، كان يراد تنظيم احتفالين منفصلين      
قاسم صبح، واآلخر من تنظيم أمين سر شعبة عين الحلوة ماهر شبايطة، المحسوب على عباس زكـي،                 

كان البعض ينتظر أن يخرج المسؤول العسكري في مخيمات صيدا، محمـد            و. والقريب من منير المقدح   
ـ (عبد الحميد عيسى     ، ومن خلفه عدد من القادة الفتحاويين، لالعتراض على عودة أبو           )»اللينو«الملقب ب

إذ إن اللينو، أحد أقوى القادة العسكريين في فتح، كان طامحاً لتسلم منصب المـسؤول               . العينين إلى لبنان  
لكن اللينو التزم الحياد، قبل أن يذهب أبعد من ذلك، إذ ساهم في فرض إقامة احتفال                . كري في لبنان  العس

وفي خطوة بالغة الداللة، مر اللينو ليصطحب معه منير المقدح للمـشاركة فـي              . موحد في عين الحلوة   
الفلـسطينية فـي   وما جرى في عين الحلوة، انسحب على معظم المخيمـات           . المسيرة الفتحاوية الموحدة  
واحـدة  . فعلى أنقاض المخيم المدمر، نُظّمت مسيرتان فتحاويتان منفـصلتان        . لبنان، باستثناء نهر البارد   

والثانية برعاية رفعت شـناعة،     . برعاية أمين سر شعبة المخيم أبو هاني عباس، القريب من عباس زكي           
  .أمين سر منطقة الشمال، أحد أقرب الفتحاويين إلى أبو العينين

، ال يزالـون    »الـصف األول  «لكن فتحاويين كثراً، وبينهم مسؤولون مـن        . االحتفاالت مرت على خير   
ولم يكد هؤالء يعبـرون     . متخوفين من خضات أمنية في المخيمات تتّخذ من االنقسام الفتحاوي ثغرة لها           

ون فـي فلـك   عن مخاوفهم حتى وقع اشتباك في مخيم عين الحلوة أول من أمس، بين مـسلحين يـدور         
ورغـم أن   . تنظيمي جند الشام وفتح اإلسالم من جهة، وآخرين من حركـة فـتح مـن جهـة أخـرى                  

التصريحات الفتحاوية بعد االشتباك تمحورت حول إدانته، إال أن فتحاويين تبـادلوا االتهامـات حـول                
  التسبب باالشتباك، أو على األقل، حول محاولة كل منهم

ليقدم نفسه مرجعيةً فلسطينية أمام     » اشترى االشتباك « وقيل إن أبو العينين      .االستفادة منه في وجه اآلخر    
وبعد االشتباك، خرج أبو العينين ليكرر ما قاله خالل األيام الماضية عـن اسـتعداده               . السلطات اللبنانية 

مـاً عـن   وأضاف أبو العينين كال. لتنظيم السالح الفلسطيني داخل المخيمات، بالتنسيق مع الدولة اللبنانية     
وبحسب أبو العينين، ثمـة جهـات       . من دخول المخيمات  » القاعدة«اتخاذ إجراءات لمنع عناصر تنظيم      

لكن بعض خصوم أبو العينين ينفون      . خارجية تعمل لتصدير مقاتلي القاعدة من العراق إلى مخيمات لبنان         
النافذة في مخـيم عـين      يقول أحدهم إن جميع الجهات      . وجود أي إجراءات غير اعتيادية في المخيمات      

فلماذا ال يخبرنـا أبـو      . الحظت حركة غير اعتيادية تقوم بها مجموعة تابعة للقاعدة في المخيم          «الحلوة  
في المقابل، اتهم مقربون مـن  . »عن اإلجراءات التي قام بها لمعالجة هذه الظاهرة؟     ) أبو العينين (رياض  

  .ح بالورقة األمنية في وجههأبو العينين خصوم األخير بافتعال االشتباك للتلوي
فاألخير فاز في انتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح        . أمر آخر يتحدث عنه بعض معارضي أبو العينين       

بعد نسجه شبكة من التحالفات مع قياديين فتحاويين أقوياء، على رأسهم أبو ماهر غنيم وتوفيق الطيراوي                
واألخير، بحسب أمنيين لبنانيين، حاول علـى مـدى         . دحالنوالقيادي المتعدد االرتباطات األمنية محمد      

وقد بات بإمكانه اليوم االستناد على قـوة        . سنوات طويلة إرساء موطئ قدم له في لبنان، من دون جدوى          
إال أننـي   . إن من يدعي أن لمحمد دحالن نفوذاً في لبنان، فهو مخطـئ           «أما األخير، فيقول    . أبو العينين 

إال . »دة مع جميع أعضاء اللجنة المركزية، ولم أتحالف مع أحد للوصول إلى اللجنـة             أعتز بعالقتي الجي  
، ومسؤولون لبنـانيون متـابعون للملـف        »محايدون«أن نظرة معارضي أبو العينين يؤكدها فتحاويون        

 - الطيـراوي    -ويجزم أحدهم بأن ملف حركة فتح في لبنان بات بعهدة الثالثي أبو العينين              . الفلسطيني
  .الندح

  4/1/2010األخبار، 
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 السيادة سكر زيادة .68
 أحمد نوفل. د

يريد أنها متفوقة على كل ما " الديموقراطية الفلسطينية سكر زيادة:"كان القائد الرمز كثيراً ما يردد 
غالباً ما يكون كثرة ترديد الشيء والتأكيد عليه، مؤشراً على " تحليل الخطاب"وفي . سواها، تبز ما عداها

 .شكك، وعدم الصدق مع الذات، أو الشك في أن اآلخرين ال يصدقون، لعظم الفرية، أو ما شاكلعمق الت
أو قصة إبريق الزيت العربية فكلما دق كوز في جرة، كشر العرب . وهذه بالضبط حكاية السيادة العربية

في الحكاية من ونحن نشك ! إنها السيادة العربية: عن أنيابهم، وزمزموا وهمهموا وتمتموا ثم ترجموا
ونحن نعلم أنهم يعلمون ما في نفوسنا نحو هذه الدعوى التي لم يقم عليها . وهم يعلمون ما نعلم. أصلها

.." اتخذوا أيمانهم جنة: "وألنهم يعلمون فإنهم يؤكدون، تماماً كما حدثنا القرآن عن أضرابهم.. دليل يتيم
 !هذا ألنهم يشكُّون، ويشكُّون أنّا نشك فيهمكل .." وأقسموا باهللا جهد أيمانهم.." "يحلفون لكم"

 المتجهة إلى مناصرة أهلنا في غزة، الذين هم 3وتجددت حكاية السيادة في موضوع قافلة شريان الحياة
؟ "ليدر"جمع .. األمة" لوادر"فماذا كان موقف األمة أو .. رمز األمة، وطليعتها، والنجم الهادي في ليلها

 ..عجم، اللفظ يعنيأعجمي معرب أو يعربي م
، ذهب )ابن جال(ذهب البطل المغوار الفدائي المقدام، وهذا بعض حقه وبعض وصفه، ذهب جاالوي 

الدرس المحفوظ في دفتر المحفوظات، وحفظ من كثرة " يسمع"لمقابلة القنصل المصري في العقبة، فطفق 
 .ويبعإنها السيادة المصرية تأبى أن تمروا من ن: فقال.. ما كرر وسمع

.. حصرياً ال شركة فيها ألحد، فيما نعلم.. والواقع يكذب كل حرف في هذه الدعوى، فأوالً نويبع مصرية
فما وجه أن يردوا عن الحد الذي هو جزء من السيادة ويعادوا إلى الحد الذي يمر من أمام إسرائيل؟ 

وصاف ما رددت زائر بلدي التي لو كانت السيادة حقيقية وكاملة األ! بمعنى مظنة االشتراك في السيادة
وأنا الذي أكتب هذه الكلمات، وأحب مصر أكثر من " ادخلوا مصر إن شاء اهللا آمنين: "كتب على حدودها

فلمن هذا الشعار مرفوع؟ ولست إرهابياً وهللا الحمد وال . لم أتمكن من دخولها منذ عشرين سنة. كثيرين
وال قاعدياً ..  وال متزمتاً، وال من جماعة الغلو، ولست حوثياًمتطرفاً وال متشنجاً وال منغلقاً وال متحجراً

.. ، وال أحسب على أحد، وال يقبل أن أحسب عليه أحد، فلماذا المنع إذاً؟ إنها السيادة..وال.. وال حامضياً
 !وعلم اهللا أني ال أعلم سبباً إال إيماني بسيادة العرب على أرضهم! وزيادة

إنه فعالً ما نتمناه لمصر، أن تمارس سيادتها، :  يكاد ينفجر بركاناً في داخلهفرد عليه جالوي يكتم غيظاً
 !لكن على الجميع، بمن فيهم نحن وأمريكا وإسرائيل
وهل ال تثبت السيادة إال بالنكد؟ إن مثلكم ! بئس البرهان! هل ال برهان على السيادة إال في خنق األشقاء؟

ته ال تثبت إال بضرب أوالده وأمهم دون سبب، وهو خارج كمثل األب الذي يظن أن أبوته بل رجول
؟ ألن من نصر ..هل السيادة أن يرد المناصرون لمصر! طبعاً وال داخله.. البيت ال يحسن التصرف

غزة ينصر مصر، أن يرد هؤالء ليتجشموا جهداً ومشقة وتكاليف ووقتاً؟ وهل السيادة يا أخ أحمد أبو 
مهما تكن الضغوط؟ طبعاً .. أبداً..  يناير لن تفتح له الحدود6-3 بعد الغيط أن تهدد بأن كل من يصل

ألن الضغوط من اإلخوة واألصدقاء والمحبين لمصر كتركيا وكل المسلمين ال تهز فيكم شعرة، إنما 
وهل السيادة في نظريتك العظيمة ! الضغوط المعتبرة ولو بغمزة عين هي من أمريكا وسيدتها إسرائيل

 ؟)المكسراتي(أهل رفح؟ فاكر يا سيادة بتكسير أرجل 
ثم هل من تفسير لزيارة نتنياهو لمصر في اليوم التالي لرد القافلة؟ هل هو لشكر مصر؟ هل هو للتأكيد 
: على التأييد؟ ثم لو قال نتنياهو إنه يريد القدوم لمصر عبر إيالت فطابا كانت ترده مصر؟ وتقول له

 سيادة؟
باعدون مصر عن أشقائها؟ ألسيادة مصر تفردونها عن إخوانها؟ ألمنعتها يا أسيادنا ألصالح مصر ما ت

وعزتها تقطعون حبال المودة عنها؟ ألم تكن مصر قائدة تحرر كل دول العالم العربي فما بالها بكم غدت 
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تقود الرجعية العربية التي قاومها النظام المصري طويالً؟ ما الذي قلب المواقف؟ وعجيب موقف بعض 
هو الشعب الفلسطيني عايز أيه من : (إذ يصرخ ويقول) هو من أصل فلسطيني" (كنصار"ثين المتحد
الشعب الفلسطيني ال يريد لمصر إال الخير وال يريد من مصر إال أن تخْلى بينه وبين ! ؟ يا جدع)مصر

 !العدو؟ ال تزرعوا األحقاد كما صنعتم في يوم داحس الكرة وغبراء القدم
! وإنما قوي.. ال.. دة هي الدافع لكل هذا التنطع والتشدد فإن فهمكم للسيادة مش زيادةثم إذا كانت السيا
ثم لماذا تطلبون ! السيادة ال تكون إال بحقوقها من نصرة لألخ ال تعويق من ينصره. بل الفهم بالمرة

فنظركم . .تصريحاً مفصالً بكشوف األسماء وبما يحتوي كل طرد؟ إذا كنتم أنتم ستعاينون على الحدود
. ؟ فتلك قضية أخرى ال صلة لها بالسيادة!أما إذا كان المقصود أن تصل الكشوف إلى أياد أخرى! كفاية

 ثم لماذا تكرر طلبكم بضرورة الدخول من كرم أبو سالم؟ وقد تكرر هذا مع الحملة السابقة؟
 !باختصار دعوى السيادة مشروخة مجروحة غير صادقة وال يثبتها برهان وال دليل

والزعبرة ورفع الصوت ال يثبت السيادة بل هي مؤشر على انعدامها وإظهار السيادة على الطرف 
الضعيف المحاصر ال يثبت السيادة، إنهما تثبت السيادة في اتجاه معاكس تماماً بتحدي أعداء األمة وهم 

منكم أحداً ينصر األقصى السيادة في هذا الوقت ال برهان عليها إال أن نرى ! تحديداً األمريكان وإسرائيل
 .وإال فال سيادة

وحتى تكتمل تمثيلية السيادة وزيادة، استعان أصحاب السيادة بسماحات رجال الدين، مجمع البحوث، 
وأتحدى إن كان المفتون )! حالل ميت(ومشيخة األزهر، ووزير األوقاف فأفتوا أن الجدار الفوالذي 

وأين يقع الجدار الفوالذي؟ وما ! و ما الذي يجري لها أو عليهايعرفون أين تقع غزة، أ) بضم الميم طبعاً(
؟ والحكم على الشيء فرع عن ..نهر األخ" النهر العظيم"هدفه؟ أهو قرب سور الصين العظيم أو بجوار 

فإن كنتم ال تتصورون فكيف تحكمون؟ وأرجو أن تقرأ أيها القاريء (..)! تصوره، هكذا علمتم يا علماء
 !ويدي أمس لتفهم كيف تم استصدار البلوى أقصد الفتوىمقال األستاذ ه

: ألم يقل قائلكم قبل أيام على الفضائيات! ثم لماذا الزج بالدين في معمعة قذرة ومستنقع موبوء منحط؟
رجال الدين؟ أما كفاكم اإلساءة لمصر فتريدون اآلن " تستخدمون"السياسة ليس لها دين وال أخالق، فلماذا 

دين؟ يا أيها السادة والقادة أو من يمثل دور السيادة إن الذي مثل دور صالح الدين ليس اإلساءة إلى ال
مفهموم يا . وال من مثل دور السيادة حتى لو اندمج في الدور غير الذي يملك السيادة حقيقة! صالح الدين

  !سادة بال سيادة؟
 4/1/2010السبيل، األردن، 

 
  ذياألزهر إذ يفتي بشرعية الجدار الفوال .69

  ياسر الزعاترة
فيما يبدو أنه رد على فتوى العالمة الشيخ يوسف القرضاوي ، وعـدد كبيـر مـن العلمـاء اآلخـرين                     
بخصوص الجدار الفوالذي الذي تبنيه مصر على حدودها مع قطاع غـزة ، اجتمـع مجمـع البحـوث                   

المنشآت "ن تبني   اإلسالمية التابع لألزهر برئاسة الشيخ طنطاوي وخرج بفتوى تقول إن من حق مصر أ             
حقوقا شرعية في وضع الحواجز التـي       "، مضيفا أن لها     " والسدود التي تصون أمنها وحدودها وحقوقها     

تمنع أضرار األنفاق في رفح المصرية ، والتي يتم استخدامها في تهريب المخدرات وغيرها مما يهـدد                 
يخـالفون  "دار ، فهم بحسب المجمع      أما الذين انتقدوا بناء الج    ". ويزعزع أمن واستقرار مصر ومصالحها    

  ".ما أمرت به الشريعة اإلسالمية
هكذا يبتذل الدين في معارك السياسة ، كما ابتذل من قبل في معارك الكرة ، والسبب وراء هذه الظاهرة                   
يتمثل أوال في إشكالية الدولة القطرية واستحقاقاتها ، وتبعا لذلك غياب مفهوم األمة في وعي كثير مـن                  

  .اء ، وثانيا في تبعية الديني للسياسي التي تتجلى على نحو فاضح في عالمنا العربيالعلم
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فيما يتعلق بشؤون السياسة والحكم والعمل العام ، غالبا ما يتم النظر إلى مسألة الجـواز وعدمـه مـن                    
اليوم لـم   منطلق مصالح اإلسالم والمسلمين ، وهو العرف الذي اتبعه العلماء طوال التاريخ ، لكن األمة                

تعد أمة في مفاهيم السياسة ، إذ األولوية دائما للقطر ، والقطر غالبا ما يحشر في إطار النظام السياسي ،                    
والنظام السياسي غالبا ما يتقزم في الحزب الحاكم ، وهذا األخير يغدو نخبـة معينـة تـتحكم بالـسلطة                    

  .والثروة
 المتعلقة بالسياسة والعمل العام خاضـعة لهـوى         في ضوء ذلك تغدو مسألة المصلحة التي تحكم الفتوى        

النخب الحاكمة ، اللهم إال مواقف أو فتاوى تصدر عن علماء مستقلين ليست لهم مصالح عند تلك الفئة ،                   
  .أو عن علماء آخرين يتواجدون بعيدا عن سطوتها ترغيبا وترهيبا

ه ، فيما هي تعبر في حقيقتها عـن         وهكذا تبدو الفتوى في ظاهرها ناطقة باسم القطر ومعبرة عن مصالح          
مصالح النخب الحاكمة التي تتحكم بالسلطة والثروة ، ولو كان األمر غير ذلك لصار بوسعنا اتهام الفئات                 

  .التي تخالف تلك الفتوى أو ذلك الرأي بخيانة الوطن والتفريط بمصالحه
أسيرة أهل السياسة ولـيس جـوهر       تبعية الديني للسياسي هي المعضلة الثانية ، وهي التي تجعل الفتوى            

الدين الذي يتحرك ضمن مفهوم األمة أو الملة ، وليس المفهوم القطري ، فضال عن أن يكون المحـرك                   
  .هو مصالح النخب الحاكمة

في قضية كالتي نحن بصددها يتوسل المعارضون رؤية تتحدث عن فئة مسلمة يجـري خنقهـا بجـدار                  
اآلخرون بمنطق أهل السياسة الذين يبنون الجدار تبعا لحساباتهم ،          فوالذي بغير وجه حق ، بينما يتحدث        

وليس حسابات البلد وأهله ومصالحه ، ألن أحدا لم يقتنع أن قطاع غزة يشكل مصدر تهديد ألمن مـصر                   
القومي بأي حال ، وحين يتحدث هؤالء عن المخدرات يغدو المشهد أكثر بؤسا ، ألن مصر ليست فقيرة                  

  .ري تزويدها بها من قطاع غزةبالمخدرات حتى يج
القصة إذن ال تعدو أن تكون دفاعا عن قرار سياسي باستخدام الدين ، وفي محاولة للرد علـى علمـاء                    
آخرين ، وعموما فإن بوسع من يدفع للزمار أن يطلب اللحن الذي يريد ، كما يقول المثـل اإلنجليـزي                    

ة بالكامل ألهل السياسة ، فمن الطبيعي أن تتحـدث          وعندما تكون هذه الجهة الدينية أو تلك تابع       . الشهير
  .بالرأي الذي يناسبهم

إن تبعية الديني للسياسي التي برزت منذ قرون قد ابتذلت الدين إلى حد كبير ، لكن واقع األزهر خـالل                    
، ال سيما بعد أن ضربت جبهة علماء األزهر المستقلة التي            الماضية صار األسوأ على اإلطالق     السنوات

  .نت تنطق باسم األمة وتعبر عن همومهاكا
من المؤسف أن يصل الحال ببعض العلماء إلى هذا المستوى ، ونحن هنا لم نناقش كثيرا حيثيات الفتوى                  
ألنها من الوضوح بحيث ال تستحق النقاش ، لكننا نتحدث عن ظاهرة باتت تتوفر بكثـرة فـي عالمنـا                    

  .يدالعربي ، وفي الشقيقة الكبرى على وجه التحد
من دون علماء مستقلين يعبرون عن روح األمة بعيدا عن القطرية الضيقة والتبعية للحكام ، سيبقى حال                 
الفتوى والرأي الديني في ضياع على النحو الذي نتابع ، ويبقى أن الوعي الجمعي لجماهير األمة لـيس                  

ي تشكيك قلة من النـاس      من النوع الذي يسهل التالعب به كما يظن البعض ، حتى لو نجحت األنظمة ف              
  .في قناعاتهم

  4/1/2010الدستور، 
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  4/1/2010صحيفة فلسطين،   

    


