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***  

  
  التسويةنه لم يغير مواقفه حول أ ويعلن..  على خطة السالم األميركيةالموافقةنتنياهو ينفي  .1

رئيس الوزراء أن  :  نظير مجلي نقالً عن مراسلهاتل أبيب من 5/1/2010الشرق األوسط، ذكرت 
أعلن أمس، أنه مستعد للبحث في كل الموضوعات المختلف عليها مع  اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو،

الفلسطينيين، إذا وافقوا على استئناف المفاوضات من دون شروط مسبقة، بما في ذلك الموضوعات التي 
 .ت حولها كبيرة مثل قضية القدس وقضية الالجئينتبدو الخالفا

ووجه نتنياهو، خالل لقائه أعضاء كتلته البرلمانية، انتقادات للسلطة الفلسطينية ألنها تضع شروطا مسبقة 
لبدء المفاوضات هي تجميد تام لالستيطان في الضفة الغربية والقدس، واستئناف المفاوضات من النقطة 

لقد ضاع وقت طويل، : "وقال. اوضات مع حكومة الرئيس السابق، إيهود أولمرتالتي انتهت إليها المف
بيد أنني ألمس أجواء : "ولكنه أضاف". بل أطول من الالزم على المفاوضات حول استئناف المفاوضات

 ".جديدة في المنطقة من شأنها أن تتيح استئناف المفاوضات في القريب
في هذه المفاوضات ويريد أن يبدأها لكي ينهيها وليس لمجرد ومع أن نتنياهو أكد أنه جاد للغاية 

وأضاف أن ما نشر عن . التفاوض، إال أنه قال إنه لم يغير أيا من مواقفه المعلنة حول تسوية الصراع
وأنه لم ير بعد خطة .  وفقا لخطة أميركية هو غير صحيح1967موافقته على التفاوض حول حدود 

سئل عن مضمون برنامج المفاوضات الذي يقترحه على الفلسطينيين، أجاب وعندما . أميركية في األفق
وسنطرح مواقفنا ويطرح .. فنحن ملتفون حول قضايا كبرى"أن لكل مفاوضات توجد قواعد وقوانين 

ثم نبدأ التفاوض حول كل .. يستطيعون طرح كل ما يريدون. ال نفرض أي شرط.. الفلسطينيون مواقفهم
 ".ندما نتوصل إلى اتفاق، نحتفل معا بالسالموع.. موضوع على حدة

ذكرت أن نتنياهو » هآرتس«أن صحيفة  ،حلمي موسىنقالً عن مراسلها،  5/1/2010السفير،  وذكرت
عرض على مبارك، خالل لقائهما في القاهرة األسبوع الماضي، موافقته على البحث في المطلب 

وأشارت إلى أن . عمل على إنجاز التسوية في عامين، وبال1967الفلسطيني بإنشاء دولة في حدود العام 
وبحسب ما نشر في . هذا ليس جدوال زمنيا مقدسا إذ يمكن تقصيره لعام ونصف أو تمديده لثالثة أعوام

إسرائيل فإن نتنياهو أبلغ الرئيس المصري حسني مبارك بأن إسرائيل ال تضع شروطا الستئناف 
ومن بين أبرز الشروط اإلسرائيلية االعتراف بإسرائيل كدولة . ائهاالمفاوضات، ولكن لديها شروطاً النته

 . للشعب اليهودي وأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السالح
  

  وقف االستيطان سنكون جاهزين الستئناف المفاوضاتيت عندما: عباس عقب محادثاته مع مبارك .2
لرئيس محمود عباس، في جهود إحياء بحث الرئيس حسني مبارك في شرم الشيخ أمس مع ا: شرم الشيخ

  .عملية السالم، واالتصاالت التي تقوم بها مصر حالياً لتحريك العملية السلمية
ساساً وسبل تطويرها، خصوصاً في أوصرح عباس عقب المحادثات بأنها تركزت على العملية السياسية 

ط ومدير االستخبارات الوزير عمر  الغيأبو أحمد  المصري الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجيةإطار
 تبحث هناك، خصوصاً أن أن التي يمكن "األفكار"سليمان لواشنطن، مشيراً إلى أن المحادثات تناولت 

 مبارك أنوشدد على . مصر تركز جهودها حالياً لمصلحة تحريك عملية السالم وحل القضية الفلسطينية
اوضات، وضرورة وقف االستيطان، ووضوح أكد ضرورة أن تكون القدس مشمولة في عملية المف

  .المرجعية الدولية لهذه العملية
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 بنيامين اإلسرائيلي ما تردد من عقد قمة ثالثية تجمع بينه وبين مبارك ورئيس الوزراء إزاءوعن موقفه 
 األمرموقفنا معروف منذ فترة طويلة، وما زلنا متمسكين بهذا الموقف ومتفقين في هذا "نتنياهو، قال إن 

ال اعتراض على العودة إلى طاولة المفاوضات أو عقد لقاءات "، مؤكداً أنه " في مصراألشقاءتماماً مع 
قلنا وما زلنا نقول إنه في الوقت الذي ": وأضاف. "أياً كانت من حيث المبدأ، ونحن ال نضع أي شروط

ناف المفاوضات من دون يتم فيه وقف االستيطان واالعتراف بالمرجعية الدولية، سنكون جاهزين الستئ
  ."متفاهمون تماماً على هذا الموقف مع أشقائنا في مصر": وتابع. "أدنى نقاش

خيراً مشجعة للعودة أ أثناء زيارته القاهرة اإلسرائيليوعما إذا كانت األفكار التي طرحها رئيس الوزراء 
 عودة الوفد الوزاري المصري فكار عقبسيتم الحكم على هذه األ"بو مازن انه أ عملية السالم، قال إلى

مور أكثر وضوحاً، وعندئذ ألفكار وغيرها وحيث ستصبح امن واشنطن حيث سيتم تناول هذه األ
  . "فكار تبدو ضبابيةأريد أن أحكم اآلن على أسنعرف كل شيء بالتفصيل، وال 

نسمع ": قال عباس لبدء المفاوضات، "سرائيلإ"وعن خطابات الضمانات التي ستقدمها الواليات المتحدة و
 مثل هذه الخطابات بل إلىعن مثل هذه الخطابات، لكن لم نر شيئاً حتى اآلن، ونحن لسنا في حاجة 

  ."ألرضية واضحة للدخول للمفاوضات
وقعنا من ":  توقيع ورقة المصالحة الفلسطينية، قال أبو مازنإزاءوعن تقويمه لموقف حركة حماس 
 الورقة اطلعت عليها حماس قبل أن نوقعها نحن وأبدت استعدادها جانبنا على الورقة المصرية، وهذه

 توقع على هذه الورقة، وعقب هذا أنلقبولها، ثم بعد ذلك رفضت التوقيع، واآلن المطلوب من حماس 
  ." االنتخابات التشريعية والرئاسيةإجراءالتوقيع سنطبق هذه الوثيقة التي تتضمن 

  5/1/2010الحياة، 
  

   الفوالذي محمود الهباش يؤيد الجداراألوقاف وزير: رام اهللا .3
 مصر لها الحق في بناء إن االثنين أمس الفلسطيني محمود الهباش األوقاف غزة قال وزير ،القاهرة

 إعالمياً الهندسية، وما يعرف باإلنشاءات ما تصفها مصر إلى إشارةجدار حدودي مع قطاع غزة، في 
من حق مصر " المصرية الرسمية عن الهباش قوله األوسط الشرق أنباءونقلت وكالة  .بالجدار الفوالذي

  ."أراضيها وحماية حدودها وتنفيذ القانون في أمنها ما تراه مناسبا لضمان اإلجراءات تتخذ من أن
 الدين والفتاوى الدينية في هذا الموضوع، هي محاولة لخلط إقحاممحاولة البعض " أنوشدد الهباش على 

 جميع الفتاوى التي صدرت من جانب حركة حماس بهذا الخصوص أن مؤكدا على ،"واألوراق األمور
 تستخدم الدين لصالح قضية سياسية محددة ولصالح أنرادت أ" حماس إنوتابع  ."فتاوى سياسية"هي 

 النصوص الشرعية لتكون في خدمة القضية أعناق تلوي أن األمرجهة سياسية محددة، حتى لو اقتضى 
  ."اإلسالمية وروح الشريعة اإلسالم لروح  مخالف تماماًمرأالسياسية وهذا 

  5/1/2010القدس العربي، 
  

  وإنهاء االنقسام الفلسطيني ...تحركات متسارعة لمعاودة عملية السالم: تقرير إخباري .4
المنطقة تشهد حركة ديبلوماسية ناشطة محورها  ، أنرام اهللاوالقاهرة، من  5/1/2010الحياة، نشرت 

وتأتي هذه التحركات في .  والسلطة الفلسطينية"إسرائيل" عملية السالم المتعثرة بين إطالق عادةإاألساسي 
 أن اإلدارة األميركية "الحياة"وقت كشفت أنباء صحافية تفاصيل الخطة األميركية للسالم، في حين علمت 

 إلعادة إطالق يواإلسرائيل صيغة حل وسط مقبولة لدى الطرفين الفلسطيني إلىخولت مصر التوصل 
كما تسبق هذه التحركات زيارة وفد مصري رفيع المستوى لواشنطن الستعراض الجهود . المفاوضات

 للجانبين الفلسطيني األميركية للتسوية، بما في ذلك الضمانات األميركيالمصرية ومعرفة التصور 
  .واإلسرائيلي
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اهللا في الرياض اليوم العاهل  ملك عبد هذه التحركات، يستقبل خادم الحرمين الشريفين الإطاروفي 
 الرئيس إلى سعود الفيصل رسالة األميراهللا الثاني، ويحمل وزير الخارجية السعودي   الملك عبداألردني

، األردني في شرم الشيخ كال من العاهل أمسوكان مبارك استقبل . حسني مبارك في شأن عملية السالم
وما زال رئيس المكتب السياسي لحركة .  قطرإلىت الحق والرئيس محمود عباس الذي توجه في وق

 النظر في بناء الجدار على بإعادة الحكومة المصرية أمسحماس خالد مشعل في الرياض حيث طالب 
  . تبعاتأي لحماس ال ثمن له وال يترتب عليه اإليراني الدعم أن إلى الحدود مع قطاع غزة، مشيراً

 خولت مصر األميركية اإلدارة إن في رام اهللا "الحياة"ـاسية لفي غضون ذلك، كشفت مصادر ديبلوم
 المفاوضات بعد إطالق إلعادة واإلسرائيلي صيغة حل وسط مقبولة لدى الطرفين الفلسطيني إلىالتوصل 

  .تعثر جهود مبعوثها الخاص لعملية السالم جورج ميتشل في تحقيق هذا الهدف
 المفاوضات بعد توصل الجانب إطالق إلعادةعلن مشروعها  ستاألميركية اإلدارة إنوقالت المصادر 

ن الرئيس شمعون بيريز يساهم في أ وأوضحت. واإلسرائيلي تفاهم مع الجانبين الفلسطيني إلىالمصري 
، ومصر، )نتنياهو (واإلسرائيليالفلسطيني، : األربعة األطراف إلىهذه الجهود عبر مقترحات قدمها 

 بيريز تتركز على بدء التفاوض المباشر بهدف التوصل إلى اتفاق أفكار أن توأضاف. األميركية واإلدارة
 إلىووفق هذه المقترحات، تبدأ المفاوضات على الحدود لمدة تسعة شهور، يصار بعدها . خالل عامين

 الطرف الفلسطيني إلى ضمانات األميركيالتفاوض على موضوعي القدس والالجئين، كما يقدم الجانب 
 وفق الفترة الزمنية المذكورة وهي 1967 يونيو / حدود الرابع من حزيرانأساس حل على ىإلبالتوصل 
  .اإلسرائيلي ضمانات للجانب إلى إضافةعامين، 

، عن "الخليج"ـمصادر فلسطينية كشفت ل، أن رام اهللاوالقدس المحتلة، من  5/1/2010الخليج، وأضافت 
  .عدادها على نار هادئة الستئناف المفاوضاتالتي يجري إ" طبخة سياسية"ـوجود ما وصفتها ب

من دون " السالم"ورأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت عدم إمكان البدء بعملية 
  .بمتطلبات العملية" إسرائيل"التزام 

 األجواء أن إلىوحسب المصادر فإن زيارتي كل من عباس ومشعل للسعودية ومصر، تؤشر بوضوح 
  ".إسرائيل"أة إلنهاء االنقسام الفلسطيني، ما يمهد إلطالق مفاوضات مع باتت مهي

 السوري، إلنهاء االنقسام، - المصري- وتعول شخصيات سياسية فلسطينية على التدخل السعودي
 التحرك أنحسن خريشة .ويرى النائب المستقل في المجلس التشريعي د.  اتفاق مصالحةإلىوالتوصل 

 نتائج ملموسة إلىسوري ال يمكن االستهانة به في المنطقة ونأمل أن يفضي السعودي والمصري وال
  .وواضحة بشأن إنهاء االنقسام

  
   ويؤكد التمسك بعملية السالممفاوضاتالبوضع العراقيل أمام استئناف " إسرائيل" يتهم عريقات .5

ير إن زيارة  صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحر. قال د: قنا–الدوحة 
الرئيس عباس التي بدأها إلى الدوحة أمس تستهدف اطالع القيادة القطرية على التطورات الحاصلة في 

   .القضية الفلسطينية ومسيرة السالم المتوقفة
 على الدور القطري الفاعل والداعم أبدا للقضية "قنا" -وشدد عريقات في تصريح لوكالة األنباء القطرية

إن موقف دولة قطر من استئناف المفاوضات هو "ق الشعب الفلسطيني العادلة وقال الفلسطينية وحقو
  ."نفسه الموقف الفلسطيني

 بوضع العراقيل أمام استئناف مفاوضات السالم من "إسرائيل" "قنا"واتهم صائب عريقات في تصريحه لـ
 عن واإلفراجستيطان خالل رفضها التفاوض حول القضايا الرئيسية ومن بينها قضية القدس ووقف اال

نحن "وأكد عريقات تمسك الجانب الفلسطيني والعربي بعملية السالم وقال  .المعتقلين وعودة الالجئين
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متمسكون بالسالم ونسعى إليه ونقول للقاصي والداني إننا مع السالم ومع جهود استئناف المفاوضات 
  ".التي تضع إسرائيل العراقيل أمامها

  5/1/2010الوطن، قطر، 
  

   عملية السالم عبر مواصلة االستيطانإحباط  علىتهم حكومة نتنياهو بالعملت حكومة فياض .6
، أمسسالم فياض، . ، برئاسة داألسبوعية اتهم مجلس الوزراء خالل جلسته : منتصر حمدان-رام اهللا 
 أنات، مؤكدا  عملية السالم عبر مواصلة البناء في المستوطنإحباط بالعمل من اجل اإلسرائيليةالحكومة 

، وفي البلدة القديمة بالقدس، ومنها تلك المستمرة في اإلسالميةاستمرار الحفريات في محيط المقدسات 
 اعتداءات المستوطنين إلى إضافةحي سلوان، والتي تسببت بانهيار في شارع وادي حلوة بالحي، 

لقدس المحتلة تأتي في سياق المتواصلة على الراهبات والكنائس ورجال الدين المسيحيين في مدينة ا
  . عملية السالمإلحياءضرب الجهود السياسية 

 رواتب الموظفين في الضفة وقطاع غزة ستصرف غدا أن المجلس على أكدوفي الشأن الداخلي 
 الداخلي الشامل للغرف التجارية الصناعية اإلصالحصادق مجلس الوزراء على برنامج  و.األربعاء

ما اقر المجلس تشكيل الفريق الوطني لالنضمام لمنظمة التجارة العالمية بهدف ك .الزراعية الفلسطينية
 على عملية واإلشرافقيادة االقتصاد الفلسطيني، لتحقيق األهداف الوطنية في التنمية االقتصادية 

  . منظمة التجارة العالميةإلىالتحضير الوطني لالنضمام 
  5/1/2010الحياة الجديدة، 

  
   مليون دوالر وتركز على األمن والصحة والتعليم540: لفلسطينية في غزةموازنة الحكومة ا .7

قال رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال نصار إن المجلس :  فتحي صباح-غزة 
 مليون دوالر، متوقعاً أن تشهد عجزاً 540أقر موازنة اغاثية وليست تنموية للعام الحالي تبلغ قيمتها 

، متوقعاً سد العجز المالي فيها من "موازنة سياسية"ووصف نصار الموازنة بأنها . ةالمائ في 90 بقيمة
وأوضح أن المجلس أقر الموازنة في جلسة عقدها في مقره في . "دول شقيقة"خالل تبرعات سخية من 

 قطاع غزة نحو وتوقع أن تبلغ قيمة اإليرادات المحلية للحكومة المقالة في. مدينة غزة الخميس الماضي
  .اإليرادات أضعاف 10 نحو ز، وأن تبلغ قيمة العج" مليون دوالر تقريبا55ً"

 المحلية ألسباب عدة، من بينها اإليراداتوعزا نصار خالل مؤتمر صحافي عقده في غزة أمس تراجع 
 إن إذي، استيالء حكومة رام اهللا غير الشرعية على أموال المقاصة بالتعاون مع االحتالل اإلسرائيل"

للحكومة ) منها (ةالمائ في 75الكيان الصهيوني يقوم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة، ويدفع ما نسبته 
 تبقى لالحتالل يعتبرها رسوم تحصيل بموجب اتفاق باريس ةالمائ في 25غير الشرعية في رام اهللا، و

الحصار المفروض "يضاً أب  من بين األسباأنوأضاف  ."المشؤوم) أوسلواالقتصادي الملحق باتفاق (
العدوان اإلسرائيلي الهمجي "، فضالً عن "على قطاع غزة منذ أربع سنوات وإغالق المعابر شبه الكامل

  ."على قطاع غزة الذي دمر كل مقومات االقتصاد وانعكس بدوره على اإليرادات المحلية
فاتورة الرواتب "ر تقريباً، من بينها  مليون دوال540وقدر النفقات العامة في موازنة العام الحالي بنحو 

والنفقات ...  من إجمالي النفقات العامةةالمائ في 37 مليون دوالر، بنسبة 200بقيمة ... واألجور
فاتورة "كما قدر  ." من إجمالي النفقات العامةةالمائ في 11 مليون دوالر، أي بنسبة 59التشغيلية بقيمة 

 من إجمالي النفقات العامة، وهذا ةالمائ في 29دوالر، أي بنسبة  مليون 151النفقات التحويلية بنحو 
النفقات العامة في الموازنة توزعت على ثمانية "وأوضح أن . "يشير إلى اهتمام الموازنة بالجانب اإلغاثي

قطاع األمن والنظام العام : ، وهيةالمائ في 96.25قطاعات، تركزت في ثالثة قطاعات منها بنسبة 
، وقطاع الخدمات االجتماعية ةالمائ في 32.01، وقطاع اإلدارة المالية بنسبة ةالمائ في 32.83بنسبة 
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 على بقية القطاعات ةالمائ في 3.75، في حين توزعت النسبة الباقية البالغة ةالمائ في 31.41بنسبة 
  ."الخمسة، بما فيها قطاع التنمية

ليون دوالر تقريباً ستغطى بالكامل من خالل  م484 بلغت 2010قيمة العجز في موازنة " أن إلىوأشار 
المنح والمساعدات لدعم الموازنة، والعمل على زيادة اإليرادات المحلية من خالل التزام تطبيق قانون 
ضريبة الدخل والتشريعات الضريبية األخرى، واالهتمام باإلدارات اإليرادية في وزارتي الصحة والنقل 

  .داتاإليرا وغيرها من "والمواصالت
وأضاف أن .  في الموازنة" مليون دوالر لدعم القدس وصمود أبنائها30"وقال إنه تم تخصيص مبلغ 

زيادة " تعديالت عليها، ومن بينها الطلب من الحكومة إجراءالموازنة بعد ) مشروع قانون(المجلس أقر 
م، وتحسين مخصصات وزارة الزراعة بقيمة مليون دوالر عما هو مخصص لها في المشروع المقد

الخدمة الصحية بتخصيص مبلغ مليوني دوالر من موازنة وزارة الصحة من أجل شراء خدمات طبية 
  . جديدة" مدرسة75لبناء ) لم يحدده(تخصيص مبلغ "، عالوة على "من القطاع الطبي الخاص

 نشاطات لجنة بتقديم تقرير مفصل عن" العامة والتنمية، طالب المجلس الحكومة المقالة اإلدارةوفي شأن 
من قانون الموازنة العامة االستثنائية ) 4(إعمار قطاع غزة المشكلة من قبلها، ونؤكد ما جاء في المادة 

من دون المس بالحقوق وبعد إقرار المجلس التشريعي خطتي :  الذي جاء فيه2009للسنة المالية 
 بليون دوالر 1.7صيص مبلغ تخ: التعويض وإعادة إعمار قطاع غزة المقدمة من مجلس الوزراء يتم

لتعويض متضرري حرب الفرقان على قطاع غزة، وتخصيص بليون دوالر إلعادة اإلعمار لما تم من 
  ."أضرار خالل حرب الفرقان على غزة

  5/1/2010الحياة، 
  

  زيد من التضييق والخناق والمعاناة ي"قرار إرهابي تعسفي" معبر الشجاعيةإغالق : المقالةحكومة ال .8
وصف نائب رئيس الحكومة المقالة، وزير االقتصاد الوطني في غزة زياد الظاظا قرار سلطات  :غزة

 قطاع غزة إلىالمخصص لتوريد الوقود ) ناحال عوز(االحتالل اإلسرائيلي إغالق معبر الشجاعية 
سحب " إلىواعتبر أن سلطات االحتالل تهدف من وراء هذا القرار . "قرار إرهابي تعسفي"نهائياً، بأنه 

سلباً على الحياة "ورجح أن يؤثر إغالق المعبر . "إرادة الشعب الفلسطيني إلخضاعه ليكون مثل اآلخرين
يفجر طاقات جديدة لهذا الشعب، وليتحمل "، متوقعاً إلغالقه أن "االقتصادية لدى المواطن الفلسطيني

  ."الجميع مسؤولية هذا التواطؤ مع االحتالل اإلسرائيلي
إمعان في الحصار "جنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري القرار بأنه ووصف رئيس الل

سيضاعف حصار المحاصرين، "واعتبر أن إغالق المعبر . "ومزيد من التضييق والخناق والمعاناة
المعبر كان "وقال إن . "وسيزيد معاناة المعذبين ألنه إجراء عقابي لمليون ونصف المليون يقطنون غزة

ل كميات محدودة من الوقود والغاز ال تلبي طموح السكان، والشاهد على ذلك محطة الكهرباء التي ُيدخ
ال يصلها الوقود الكافي وتوقفت عن العمل مرات وال تعمل بكفاءتها الكاملة، فكيف الحال مع إغالقه 

  ."تماماً
  5/1/2010الحياة، 

  
  الضفةننظر بخطورة للواقع اإلنساني الصعب في : نواب نابلس .9

أعرب نواب كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي عن محافظة نابلس عن قلقهم جراء  :نابلس
لثالثة نشطاء من ، مؤخراً، األوضاع الميدانية التي تشهدها الضفة الغربية خاصة اغتيال قوات االحتالل

 الصليب األحمر الدولي في وأكد النواب خالل لقاٍء برئيس بعثة .في المحافظة" شهداء األقصى"كتائب 
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مستغالً حالة ، أن االحتالل اإلسرائيلي ال يرعى عهوداً أو مواثيق، "ليتيسيا كوروتوا"شمال الضفة 
  ".والذي لم يجلب للشعب الفلسطيني إال مزيداً من االنتهاكات"التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية 

الل ودور الصليب األحمر في التخفيف من وتطرق وفد النواب إلى وضع األسرى في سجون االحت
  .معربين عن شكرهم للجهود التي يبذلها في خدمة الشعب الفلسطيني، معاناتهم

  5/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

   رفضت نقلها لرام أهللاأن للسلطة باستنساخ أرشيف عرفات بعد تونس ترفض مقترحاً .10
جنة تابعة للسلطة الفلسطينية ويقضي بالسماح لها  اقترحته ل خياراًرفضت الحكومة التونسية مجدداً: عمان

 رفضت سلطات أنعرفات، بعد   الرئيس الفلسطيني الراحل ياسرأرشيفبمراجعة وتصوير واستنساخ 
  . رام اهللاإلى ونقله األرشيف السلطة بالحصول على هذا أوفدتهاتونس السماح للجنة 

ونس عن تلبية الطلب قبل نحو ثالثة عباس فقد اعتذرت تمحمود وحسب مصادر في مكتب الرئيس 
 بسبب الطريقة غير الرسمية التي اتبعت من قبل الجانب الرسمي الفلسطيني وبدون رسائل رسمية أسابيع

 غادر عضوان في اللجنة تونس بعد محاوالت األساسوعلى هذا  .وفقا للبروتوكول الدبلوماسي والسياسي
 التفاوض مع أمل اللجنة الثالثية على أعضاء، فيما بقي احد مأيامتكررة وفاشلة لتنفيذ المهمة قبل عشرة 

 األرشيفالجانب التونسي الذي جدد رفضه لمقترحات متأخرة بالسماح للجنة بمراجعة وتصوير 
 السابقة، كما األسبابواستنساخ محتوياته، وهو خيار ترفضه السلطات التونسية بنفس الوقت ولنفس 

فات في يد حراسة فلسطينية حيث يتعهد حراس تونسيون اآلن  عروأرشيفترفض وضع عهدة مكتب 
  .بعد رحيل عرفات بحراسة المقر

رشيف أثارة في إكثر  عن الجزء األ"القدس العربي"ويكشف مصدر مطلع جدا في السلطة النقاب لـ
 وهو ذلك المتعلق بوثائق ومخطوطات ورسائل ومذكرات لها عالقة مباشرة بالعالقات في عرفات
 بين عرفات ومنظمة التحرير من جهة وبين حركات ورموز قادة التحرر وبعض الثورات في الماضي
  . عرفاتأرشيف يشكلها أن يمكن األمنيويتحدث المصدر نفسه عن ثروة استراتيجية في البعد  .العالم

 وإدارية لمعركة سياسية  عنواناًأصبحت عرفات أرشيف ووثائق أسرارويعتقد على نطاق واسع بأن 
 مثيرة أسراراً قد يتضمن األرشيفف الكواليس لها عالقة بأكثر من طرف ودولة، خصوصا وان هذا خل

  .جدا وصوراً ومحاضر لقاءات وفواتير ووثائق مالية ورسائل غير معلومة حتى اآلن
  5/1/2010القدس العربي، 

  
 اهرةمشعل يعلن استعداده للجلوس مع أبو مازن لتعجيل التوقيع على المصالحة في الق .11

أعرب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن جاهزيته للجلوس مع :  إبراهيم نافع- جدة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على طاولة واحدة في العاصمة المصرية القاهرة لتعجيل التوقيع على 

  . وثيقة المصالحة، ولم الشمل الفلسطيني
ن أجل العودة إلى الوحدة الوطنية، وقال إن تحفظات الحركة وأكد مشعل استعداد حماس لفعل الكثير م

تجاه ورقة المصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر تتركز حول مطالب الحركة بتطابق الورقة المصرية 
بما تم االتفاق عليه مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية المشاركة في الحوار، لتكون منسجمة مع 

 . النص النهائي لوثيقة المصالحةالتوافقات التفصيلية في
يمتلك "وجدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تأكيده على أهمية الدور السعودي، مشددا على أنه 

، مرحبا بالجهود التركية والعربية لتعزيز مناخ المصالحة الفلسطينية، "ثقال واسعا في الساحة الدولية
ة عربية وإقليمية لشرح موقف الحركة تجاه المصالحة موضحا أن زيارته للسعودية تأتي في سياق جول

 .الفلسطينية، وحشد الرأي العام ضد الجرائم التي ترتكبها السلطات اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني
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وتأتي تصريحات مشعل ضمن المؤتمر الصحافي المشترك مع البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلو 
سالمي، والذي عقد أمس بمقر المنظمة بمدينة جدة، وكان الجانبان عقدا األمين العام لمنظمة المؤتمر اإل

 ساعات، تناوال خاللها عملية المصالحة، والجوانب كافة المتعلقة بالقضية 3اجتماعا مغلقا امتد لنحو 
 .الفلسطينية

همية االجتماع تركز على المصالحة بين حركتين فتح وحماس، وأ"وحول أجندة االجتماع قال أوغلو إن 
استمرار الحوار بين الحركتين لما "، منوها بأهمية "اتفاق مكة كأرضية صلبة للمصالحة الفلسطينية

وأضاف أوغلو أن المنظمة أكدت في عدة اجتماعات رفضها ". يمثالنه من ثقل على الساحة الفلسطينية
لتنسيق مع عدة للحصار على غزة، وهي مستمرة في دعم القطاع وتوصيل المساعدات إليها، وذلك با

 .منظمات إنسانية في القارة األوروبية وذلك من خالل مكتب المنظمة في مدينة غزة
من جانبه أوضح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أنه ناقش خالل لقائه أول أمس األمير سعود 

وطنات في الفيصل وزير الخارجية السعودي تعنت إسرائيل في عملية السالم واستمرارها في بناء المست
 ".أراضي الضفة الغربية

األوضاع المأسوية في غزة نتيجة الحصار وإغالق "وحول األوضاع في قطاع غزة، قال خالد مشعل إن 
المعابر، ومنع إعادة اإلعمار بعد العدوان اإلسرائيلي األخير في القطاع، وخنق الناس ومنعهم من 

ام في القطاع التي نتج عنها بعض التجاوزات الحركة، تمخضت على أثر ذلك حالة عن من التوتر الع
من الحركة التي نسعى لمعالجتها بشكل فوري، ولكنها تبقى حالة استثنائية أمام الوضع المأساوي لمدينة 

، مؤكدا "من الخطأ تصوير الوضع في غزة بأنه عبارة عن سوء إدارة حماس للقطاع"، موضحا أنه "غزة
 ".مؤقتة فرضها واقع االنقسام الفلسطينيإدارة حماس للقطاع هي إدارة "أن 

حول طبيعة عالقة حماس بمصر في ظل تداعيات الجدار الفوالذي الذي " الشرق الوسط"وفي سؤال لـ
عالقتنا "تبنيه مصر على طول الحدود مع قطاع غزة وأثره على الوساطة المصرية، قال مشعل إن 

ها الحق الكامل في الحفاظ على أمنها القومي، ولكن بمصر عالقة قوية، فهي راعية للقضية الفلسطينية ول
، نافيا "نأمل من اإلخوة في القاهرة إعادة النظر في بناء هذا الجدار الذي يعزز الحصار على قطاع غزة
 .في نفس الوقت أن بناء الجدار الفوالذي يمثل عامل ضغط على الحركة لتوقيع المصالحة الفلسطينية

هران، بين خالد مشعل أن الدعم اإليراني الذي تتلقاه حماس ال ثمن له، وحول عالقة حركة حماس بط
، "مقابل إمالء سياسي على الحركة"مشددا على أن حركته ترفض أن تحصل على دعم من أي جهة 

مشيرا في نفس الوقت إلى أن حماس مستعدة لطرق أي باب للحصول على دعم يسخر للقضية 
 .الفلسطينية فقط
فسور أكمل الدين إحسان أوغلو أن تكون المنظمة بعيدة عن المصالحة الفلسطينية، موضحا فيما نفى البرو

، حيث كانت المنظمة أول 2006أنها تتابع باهتمام تطورات الشأن الفلسطيني، مستشهدا بدورها في عام 
 قام جهة سارعت ببناء جسور الثقة والتواصل بين دمشق ورام اهللا وغزة، وذلك من خالل عدة زيارات

بها األمين العام، كما استمرت المنظمة في االتصال بجميع األطراف الفلسطينية، وكانت قريبة من 
  .اتفاقات مكة التي أبرمت بين حركتي فتح وحماس برعاية سعودية

5/1/2010الشرق األوسط،   
  

   والوسيط األلماني لن يكون آخرهم األسرىتراجع إسرائيلي في صفقة: أبو مرزوق .12
موسى أبو مرزوق أن " حماس"رأى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة :  جيهان الحسيني–القاهرة 

العرض األخير الذي عرضه اإلسرائيليون في ما يتعلق بصفقة تبادل األسرى، يعد تراجعاً عن مواقفهم 
أن إنجاز هذه عادة اإلسرائيليين، كلما اقتربنا من التوصل إلى اتفاق في ش": "الحياة"وقال لـ . السابقة

الوسيط األلماني ليس أول الوسطاء ولن يكون : "وأضاف". الصفقة، يتراجعون في اللحظات األخيرة
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نسعى الى ). في إطالق اصحاب المحكوميات العالية(آخرهم، ونحن نتمسك بمطالبنا من منطلق وطني 
سبيل الوطن، ولن إنجاز صفقة تبادل أسرى مشرفة لتحرير أسرانا األبطال الذين ضحوا بكل ثمين في 

، معرباً عن أمله في أن تكلل مساعي الوسيط األلماني بالنجاح "نتخلى عنهم فهذا التزام للحركة تجاههم
لكنه يبدو بأنه غير كاف إلنجاز الصفقة، خصوصاً ... ألنه بذل جهود كبيرة وحقق تقدماً غير مسبوق"

ضور الوسيط األلماني إلى غزة الستالم رد وعزا أبو مرزوق إرجاء ح". بعد التراجع اإلسرائيلي األخير
كان من المفترض أن يصل خالل اليومين السابقين، لكن : "الحركة إلى أحوال الطقس في بالده، وقال

  ".ظروف المناخ في ألمانيا تسببت في تأخر إقالع طائرته المقبلة من بالده
  5/1/2010الحياة، 

  
   شيء قبل التوقيع على المصالحةأي وغيرها  بأنها لن تسمع من حماسأبلغتنامصر : األحمد .13

عزام االحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مسؤول ملف الحوار مـع              قال    :ـ وليد عوض   رام اهللا 
ـ  ، "مصر موقفها واضح التوقيع على ورقة المصالحة اوال ومن ثـم المناقـشة            " "القدس العربي "حماس ل
س وغيرها اي شيء قبل التوقيع على ورقـة المـصالحة،           مصر ابلغتنا بأنها لن تسمع من حما      "ومضيفا  

  ".ونحن في فتح ال جديد لدينا وعندما تبلغنا مصر بشيء جديد سنعلن موقفنا منه في حينه
  5/1/2010القدس العربي، 

  
   على ورقة المصالحةاإلسالميةالقاهرة وافقت على مناقشة مالحظات الحركة : البردويل .14

كتور صالح البردويل احد قادة حماس في قطاع غزة االثنين بأن صرح الد: غزة ـ واشرف الهور
مصر وافقت على مناقشة مقترحات حركة حماس على ورقة المصالحة من اجل تحقيق اختراق في هذا 

  .الملف
والناطق باسم كتلتها البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني        " حماس"وقال البردويل القيادي في حركة      

ـ   إن حماس أوضحت مالحظاتها على الورقة المـصرية،        : "االثنين" وكالة قدس نت لألنباء   "في تصريح ل
كون الفترة الماضية كانت فترة ممانعة من قبل مصر لفتح الورقة وتشجيع حركة فتح لـذلك، لكـن اآلن           

  ".يوجد آلية لنقاش ذلك
لمصريين علـى هـامش     كان هناك لقاء في اآلونة األخيرة جمع حركة حماس مع ا          : "وأضاف البردويل 

زيارة عدد من قادة الحركة إلى دمشق، ونوقشت معهم قضية إمكانية إيجاد مخـارج بخـصوص هـذه                  
  ".القضية بحيث ال تحرج أحدا، ومناقشة مالحظات حماس ألنها مالحظات جوهرية

واألخـذ  من حيث المبدأ لم يعارض اإلخوة المصريون، واآلن تبقى اآلليات إلجراء هذه التعديالت       "وتابع  
 ". بالمالحظات 

  5/1/2010القدس العربي، 
  

 إن المصالحة بحاجة إلى أفعال ال أقوالفتح ترحب بتصريحات مشعل وتقول  .15
رحبت على لسان  حركة فتح، أن القدس المحتلة  من محمد جمال، عن 5/1/2010الشرق، قطر، ذكرت 

" لحماس خالد مشعل، والتي قال فيهاناطقها اإلعالمي فايز أبوعيطة، بتصريحات رئيس المكتب السياسي 
إن الدول العربية بشكل عام تبذل جهودا كبيرة فيما " ، وقال "إن التوقيع على المصالحة بات قريبا جدا 

يتعلق بموضوع المصالحة الفلسطينية الداخلية، وزيارة مشعل للسعودية كانت في أكثر من سياق 
ى الورقة المصرية، ولكن على األرض ال يوجد ما ، معبرا عن ترحيبه بأن توقع حماس عل"وموضوع 

يدلل على ذلك، لكن طالما يقول مشعل ذلك نحن نرحب بقوله، والورقة موجودة بمصر وعلى حماس 
 ".الذهاب للتوقيع كما وقعت حركة فتح ومجمل الفصائل جاهزة للتوقيع
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تصريح لوكالة الـصحافة    في  قال  فايز أبو عيطة    ، أن   غزة من،  5/1/2010السبيل، األردن،   وأضافت  
المسألة ليست بحاجة   "، وأضاف   "ال بد لحماس أن تخرج من نطاق األقوال إلى األفعال         ": "صفا"الفلسطينية  

لشعارات وأقوال بل تحتاج لجهد عملي يتم من خالله التوصل التفاق مصالحة حقيقي يؤدي لعودة اللحمة                
 ".بين أبناء الشعب الفلسطيني

  
  بسبب تعثر التسوية" الكفاح المسلح" يستبعد عودة الحركة لـمسؤول رفيع في فتح ال .16

) وهو بمثابة برلمـان الحركـة  ( مقبول امين سر المجلس الثوري لفتح أمينقال  :غزة ـ اشرف الهور 
يعد خيارا اخيرا يمكن العودة اليه اذا اسـتمر         "المحلية ان عودة حركته لنهج الكفاح المسلح        " صفا"لوكالة  

، لكنه في ذات الوقت     "ي على حاله امام التعنت االسرائيلي وعدم اكتراث المجتمع الدولي         الوضع الفلسطين 
  ".دراسة مطولة وحسابات دقيقة واجماع وطني"اشار الى ان هذا االمر يحتاج الى 
، وذكـر   "ليس شعارا وال نزوة وانما نهج يحتاج الى دراسـة متأنيـة           "واوضح مقبول ان الكفاح المسلح      

لم تترك يوما هذا الخيار وانما تتأنى في العودة اليه حسب مصالح الشعب             "اوي ان حركته    المسؤول الفتح 
  ".الفلسطيني

  5/1/2010القدس العربي، 
  

  والمقاومة هي خيار الشعب.. فلسطين معيار السالم والحرب: أبو العينين .17
لمعيـار والبوابـة    رأى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء سلطان ابو العينين أن فلسطين هـي ا              

األساسية للسالم والحرب في الشرق األوسط، وأن المقاومة هي خيار الشعب الفلسطيني، مشيراً الـى أن                
  .الوحدة هي ضرورة وطنية لمواجهة كل عمليات التهويد التي تتعرض لها القدس

اسبة الذكرى الخامـسة    في نقابة الصحافة لمن   " فتح"كالم أبو العينين جاء خالل حفل االستقبال الذي أقامته          
  .واألربعين لتأسيسها وانطالقة الثورة الفلسطينية

  5/1/2010المستقبل، 
  

  وجهات النظر بين فتح وحماس الجامعة العربية تسعى لتقريب: ياسر الوادية .18
قال الدكتور ياسر الوادية، ممثل الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الحوار : غزة ـ ردينة فارس 

طيني، إن الجامعة العربية تسعى لتقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس عبر الوطني الفلس
  .خوض تجربة التوافق الوطني في لبنان، والتي تكللت بالنجاح في العاصمة القطرية الدوحة

وأوضح الوادية أن الجهود الحالية كافة تسعى من خاللها الجامعة العربية لتقريب وجهات النظر بين 
، عبر ضغط من الدول العربية بعد تعثر الجهود المصرية في التوصل إلى "فتح وحماس"سام طرفي االنق

اتفاق بين الفصائل الفلسطينية إلنهاء االنقسام، حيث بقي ملف المصالحة في حقيبة مصر، ولم يرفع إلى 
 .جامعة الدول العربية

  5/1/2010عكاظ، 
  

   جنوب لبنانالرشيديةمخيم قنبلة قرب مقر فتح في  .19
فـي مخـيم الرشـيدية      " فتح"دوى فجر أمس على بعد أمتار من محيط المقر العام لقيادة حركة             : صور

لالجئين الفلسطينيين، والذي يتخذ منه عضو اللجنة المركزية في حركة فتح اللواء سلطان ابو العينـين،                
 تولت عناصر الحراسة    مقراً شبه دائم له، تبين الحقاً أنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة وضعت في كرتونة              

  .عناصرها واتخذت سلسلة من التدابير األمنية في المخيم" فتح"وعلى الفور، استنفرت  .في المقر تفجيرها
 5/1/2010المستقبل، 
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   دولة فلسطينيةإلقامةليبرمان يرفض تحديد موعد نهائي  .20
بعـوث اللجنـة الرباعيـة      رفض وزير الخارجية اإلسرائيلي ليبرمان امس أمام م       :  افي –القدس المحتلة   

وصرح . للشرق األوسط توني بلير أي حوار مع الفلسطينيين من شأنه تحديد موعد نهائي إلقامة دولتهم              
من المهم اإلبقاء على حوار مفتوح ونزيه مع الفلسطينيين دون خلق أوهام منفصلة عن              "ليبرمان في بيان    

السعي من أجل التوصل    " ليس واقعيا "ليبرمان انه   وأكد  ". الواقع يمكن أن تؤدي فقط إلى العنف واإلحباط       
إلى اتفاق حول الحدود النهائية في تسعة أشهر أو اتفاق شامل حول جميع القضايا المتنازع عليهـا فـي                   

المصرية امس وأوضحت   " األهرام"وأشار ليبرمان إلى المعلومات التي نشرتها صحيفة        . غضون عامين 
تعهد فيها إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية في غضون عـامين كحـد            أن البيت األبيض سيقدم خطة سالم ت      

  .أقصى بعد العودة إلى طاولة المفاوضات
  5/1/2010الدستور، 

  
  48 ترفض تخصيص أراض لفلسطينيي "إسرائيل": الطيبي .21

 بغالبية األصوات اقتـراح     اإلسرائيليرفضت لجنة القانون الوزارية في الكنيست       :  بترا –القدس المحتلة   
قانون الذي تقدم به النائب أحمد الطيبي ، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربيـة                 ال

للتغيير ، بتخصيص أراض للمواطنين العرب من قبل دائرة أراضي إسرائيل وعدم اقتصار ذلـك علـى                 
  .المواطنين اليهود

 انها تخشى من مبدأ المـساواة       رائيلإسمرة أخرى تثبت حكومة     "وعقّب الدكتور الطيبي على ذلك بالقول       
ففي حين صادقت الحكومة على قانون االنتقاء من قبل لجان البلدات الجماهيرية اليهودية الـذي               . المدنية

م سيكونون من العرب بطبيعة     يمنحها الصالحية لرفض اي شخص يريد شراء ارض والسكن فيها ، وه           
  ".، وهو قانون عضوي الكنيست روتم وحسوناألمر

  5/1/2010لدستور، ا
  

  صف المستوطنين في الضفة بالسرطان الخبيث طلب الصانع ي عضو الكنيست":يديعوت" .22
 وصف عضو الكنيست النائب العربي طلب الصانع المـستوطنين فـي الـضفة              : بترا –القدس المحتلة   

 الغربية بالسرطان الخبيث وفق ما نقل عنه أمس الموقـع االلكترونـي لـصحيفة يـديعوت احرونـوت               
وذكر الموقع ان جلسة لجنة التشريع في الكنيست االسرائيلي التـي عقـدت أمـس حـول                 . االسرائيلية

موضوع الحقوق المدنية والبناء في المستوطنات ، شهدت نقاشات حادة حيث ثارت حفيظة اعضاء اللجنة               
  .من اليمين االسرائيلي عندما وصف الصانع المستوطنين بانهم سرطان خبيث

ليس هناك عالقة بين الحقوق المدنية وبين المـستوطنين فـي           "من القائمة العربية الموحدة     وقال الصانع   
واضـاف  ". االراضي الفلسطينية المحتلة حيث ان نهج المستوطنين هو المطاردة وااليقـاع بـاالخرين            

 الصانع خالل الجلسة انه يحظر على المستوطنين ان يوجدوا هناك في الضفة الغربيـة المحتلـة ، فهـم                  
  .عبارة عن سرطان خبيث

اذا "المتطرف على الصانع بقوله     " اسرائيل بيتنا "ورد رئيس اللجنة عضو الكنيست ديفيد روتيم من حزب          
كان المستوطنون سرطانا خبيثا في الدولة الفلسطينية فانني آمل ان يكبر هذا السرطان حتى ال تقوم قائمة                 

  ".للدولة الفلسطينية
  5/1/2010الدستور، 
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  من شراء دول عربية أسلحة أمريكية" إسرائيلي"قلق : "سهآرت" .23
كبار عن قلقهم من بيع الواليات المتحدة أسلحة متطورة لدول " إسرائيليون"عبر موظفون : آي.بي.يو

" اإلسرائيليين"، أمس، عن الموظفين "هآرتس"ونقلت صحيفة .عربية مثل مصر واألردن والسعودية
حجم صفقات األسلحة التي تنفذها اإلدارة األمريكية مع العالم "صفوه مما و" إسرائيل"تعبيرهم عن قلق 

" إسرائيل"ومسؤولون أمريكيون إن اإلدارة األمريكية أطلعت " اإلسرائيليون"وقال الموظفون ". العربي
  .على صفقات األسلحة هذه وأكدت تنفيذها

ا قبل عام لم يتم تنفيذ صفقات أسلحة ، فإنه منذ بدء والية الرئيس األمريكي باراك أوبام"هآرتس"ووفقا ل
وقالت الصحيفة إن مصر اشترت . شبيهة بتلك التي تم إبرامها مع الدول العربية المذكورة" إسرائيل"مع 

 مليون دوالر، وأربع سفن 145بقيمة " 2هاربون "أربع بطاريات صواريخ مضادة للسفن من طراز 
 محركاً 156والر بهدف حماية قناة السويس، و مليون د290سريعة حاملة صواريخ بقيمة مليار و

بقيمة ثالثة " 16إف  " طائرة 24 مليون دوالر، و750بقيمة " 16إف  "لطائرات مقاتلة من طراز 
   .مليارات دوالر

  5/1/2010الخليج، 
  

   وقعت عند العرب2009أكثر من نصف جرائم القتل عام : معطيات .24
من جرائم القتل في البالد وقعت خالل % 59 أن سرائيلي اإليستدل من معطيات وزارة األمن الداخلي

 جريمة قتل في الوسط 71ووقعت خالل العام الذي انتهى الليلة الماضية . العام الحالي في الوسط العربي
وجاء في وثيقة أعدتها وزارة األمن الداخلي ان نسبة الجريمة بشكل .  جريمة 121العربي من أصل 

وتشير المعطيات الى انه .ربي خالل العام الحالي مقارنة مع العام الذي سبقهعام ارتفعت في الوسط الع
كما  . 2008 حالة خالل عام 65 حالة تشغيل عبوات ناسفة في الوسط العربي مقارنة مع 85تم تسجيل 
وذكرت مصادر ان وزارة .  حادثة في أنحاء البالد 741 حادثة إطالق النار من أصل 584تم رصد 
لي قررت تعزيز نشاط الشرطة في الوسط العرب وتجنيد مواطنين عرب للعمل في أذرع األمن الداخ

 4وستوظف الشرطة مبلغ . الشرطة المختلفة وتشجيعهم على االنخراط في برنامج الخدمة الوطنية
ماليين شيكل لشراء معدات حديثة لتسهيل عمل أفرادها تتضمن تزويدهم بمئات أجهزة الحاسوب ليتمكنوا 

  .تشخيص ونصب كاميرات في التجمعات السكنية العربية وإقامة محطات شرطة جديدة من ال
  2/1/2010صوت الحق والحرية، 

  
  اتساع بقعة االنهيارات في حي السلوان": مؤسسة األقصى" .25

 بقعة  ، أن48، في فلسطين المحتلة عام "مؤسسة األقصى للوقف والتراث"أكدت : القدس المحتلة
 سلوان بمدينة القدس المحتلة قد اتسعت في مقطع الشارع الرئيسي الواصل بين وسط االنهيارات في بلدة

إخفاء جريمته، بطم ما أنهار من "بلدة سلوان والمسجد األقصى، وذلك خالل محاولة االحتالل اإلسرائيلي 
  ".مقطع الشارع يوم أول أمس

 لتصل إلى طول نحو عشرة أمتار، أن رقعة االنهيارات في سلوان قد اتسعت اليوم بشكل الفت،وأكدت 
وعرض نحو مترين وعمق نحو ثالثة أمتار، باإلضافة إلى انهيار آخر في رصيف الشارع، فيما بات 

  ".الجدار الواقي قي الموقع مهدداً أيضا باالنهيار
4/1/2010قدس برس،   

  
  
  



  

  

 
 

  

            15 ص                                     1660:         العدد       5/1/2010الثالثاء  :التاريخ

 في سجونها تعذب األطفال الفلسطينيين "إسرائيل": "منظمة سويسرية" .26
اتهمت منظمة سويسرية للدفاع عن الطفل الجيش والشرطة اإلسرائيليين مجـددا           : جد الجميل  ما - جنيف

 .بممارسة التعذيب ضد األطفال الفلسطينيين الذين تعتقلهم
إن األطفال الفلسطينيين يتعرضـون لمعاملـة       ، في تقرير لها  ، وقالت المنظمة الدولية للدفاع عن األطفال     

 .دستورية والسلطات الرسمية اإلسرائيلية متورطة في هذه األعمالسيئة منهجية، وإن المؤسسات ال
 طفالً فلسطينياً حول أعمال العنف والتعذيب التي تعرضوا لها على أيـدي             33وتضمن التقرير شهادات    

 .الجنود ُمنذ لحظة توقيفهم لغاية التحقيق الرسمي معهم الذي يتسم هو اآلخر بالعنف
 بالسالسل خالل ساعات يتعرضون أثناءها إلى ضـرب باألرجـل، ثُـم             وروى األطفال أنه يتم تقييدهم    

بالعصي، وفي بعض األحيان يتم تهديدهم بالقتل إذا لم يعترفوا، وفي حاالت ُمعينة يتم إجبـارهم علـى                  
 .توقيع محاضر اعتراف ُمدونة بالعبرية، وهي لغة ال يتكلمونها وال يفهمونها

فات التي يتم الحصول عليها بصورة غير قانونية غالباً ما تُستخدم كأدلـة             وأظهر التقرير أن هذه االعترا    
 طفل فلسطيني تتم إدانتهم سنوياً بهذه       700مشيرا إلى أن ما معدله      ، أمام المحاكم العسكرية إلدانة األطفال    

 .الطريقة
يهـا هيئـة حقـوق       طلب قد تم تقديمها من قبل عدة منظمات دولية، بما ف           600وأضاف التقرير أن نحو     

إال أنها لـم تجـر      ، اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، تدعو السلطات اإلسرائيلية للتحقيق في هذه االنتهاكات          
 .تحقيقاً جنائيا واحدا

 طفـالً، مـن     3833 بلغ   2008وأشار التقرير إلى أن عدد األطفال الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم خالل            
 طفالً،  3962الذين تم اعتقالهم خالل الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين           فيما بلغ عدد    ،  طفلة 56بينهم  

 . طفلة45من بينهم 
5/1/2010الوطن، السعودية،   

 
  التعليمات اإلسرائيلية خالل العدوان على غزة كانت للقتل وليس لالعتقال: تقرير .27

ية، حول جرائم الحرب قال تقرير أصدرته وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطين: رام اهللا
اإلسرائيلية على قطاع غزة، واالعتقاالت التي نفذها الجيش اإلسرائيلي خالل العدوان على قطاع غزة 

 إن الحرب 2009) يناير( كانون ثاني 18 حتى 2008) ديسمبر( كانون أول 27في الفترة ما بين 
 منزال بشكل جزئي، 3242ير  منزال بشكل كلي، وتدم2114اإلسرائيلية، على غزة أدت إلى تدمير 

 مواطنا 5300 منزل إلى أضرار مختلفة جراء القصف وأعمال التدمير، وإصابة 16000وتعرض 
منهم مدنيون، من  % 82.2 شخصا 1419 امرأة، واستشهاد 830 حامل، و1600بجروح، من بينهم 

معظمهم من  معتقل 1000 امرأة، أما بخصوص المعتقلين فبلغ عددهم 111 طفال، و318بينهم 
  .المواطنين العاديين وليسوا من العسكريين

وأوضح التقرير أن التعليمات اإلسرائيلية خالل العدوان العسكري على غزة كانت تقضي بالقتل وليس 
االعتقال، وأدى ذلك إلى إعدام الكثير من األسرى عوضا عن اعتقالهم أو تركهم ينزفون حتى الموت 

أن التجمعات السكانية المحاصرة كانت هدفا سهال للقتل الجماعي بما دون السماح بإسعافهم، موضحا 
فيها المساجد والمدارس، في الوقت الذي كان بإمكان الجيش اإلسرائيلي القيام باعتقاالت بدال من القصف 

  .وإطالق النار على السكان المدنيين
، تأمر الجنود بفتح 2009اني  كانون ث16وأشار التقرير إلى وثيقة عسكرية إسرائيلية كشف عنها في 

النار على كل شيء بما فيها النساء واألطفال وفرق اإلنقاذ، كما عرضت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 
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عشرات الشهادات لجنود إسرائيليين شاركوا في الحرب على القطاع التي تؤكد أن قيادة الجيش أصدرت 
  .تعليمات واضحة باستهداف المدنيين بغرض القتل

4/1/2010برس، قدس   
  

  2009 معتقلين خالل 906 مصابا و424 شهداء و10: الخليل .28
 10 بلـغ    2009بين تقرير أعدته مديرية اإلعالم بمحافظة الخليل، أن عدد شهداء المحافظة خالل العام              

 مواطنا، جـراء االعتـداءات اإلسـرائيلية بحـق          424، فيما أصيب أكثر من      906شهداء، والمعتقلين   
  .المحافظة

ضح التقرير الذي أعد حول االعتداءات اإلسرائيلية بحق المحافظة خالل العام الماضـي، أن عـدد                وأو
 اقتحامـا، وأن سـلطات      475االقتحامات والمداهمات التي نفذتها قوات االحتالل لمنازل المواطنين بلغ          

هيدا لمصادرة  االحتالل شددت من إجراءاتها العسكرية في المحافظة، وضيقت الخناق على المواطنين تم           
  .أراضيهم

5/1/2010الدستور،   
  

  شرق غزة بشكل نهائي"  عوزلناح " الشجاعيةغلق معبرياالحتالل  .29
سلطات االحتالل اإلسرائيلي  قال رائد فتوح، رئيس لجنة إدخال البضائع إلى قطاع غزة، إن: غزة
الواقع شرق " الشجاعية"عوز ل ، إغالق معبر ناح)4/1(الجانب الفلسطيني رسمياً صباح االثنين  أبلغت

   . المخصص إلدخال الوقود بشكل نهائيمدينة غزة
4/1/2010قدس برس،   

  
  في غزة تفتي بحرمة الجدار الفوالذي" رابطة علماء فلسطين" .30

 قال نائب رئيس الرابطة سالم سالمة، خالل تظاهرة لرجال الدين المسلمين أمام مقر المجلس ):وكاالت(
 حرام شرعاً، بل هو من الكبائر، خاصة أنه يتسبب بقتل شعب ا"التشريعي في غزة، إن لجدار حرام

بأكمله، ولما فيه من تولي الكافرين، فمن يأمر ببنائه أو يشارك أو يعين على ذلك ولو بكلمة فهو مشارك 
  . "في هذه الجريمة

ي بتحريم بناء وأيد سالمة فتوى اتحاد علماء المسلمين العالمي، الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاو
 . الجدار

5/1/2010السفير،   
  

  أكثر من ألف فلسطيني يغادرون عبر رفح : غزة .31
الجانب المصري أكثر من ألف فلسطيني من اجتياز معبر رفح الحدودي باتجاه ) 3/1(تمكن األحد : غزة

فتح المعبر لليوم الثاني على ) 4/1(الذي أعاد العشرات من المسافرين، فيما يتواصل اليوم االثنين 
  .التوالي

4/1/2010قدس برس،   
  

  رف أراضٍ زراعيةيجتوغل شمال قطاع غزة وياالحتالل  .32
 ضي زراعية، في شمال قطاع غزة وقامت بتجريف أرا)4/1(توغلت قوات االحتالل، االثنين : غزة

  .وسط إطالق نار مكثف دون وقوع إصابات
  4/1/2010قدس برس، 
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  في القدس" مأمن اهللا"بلدية االحتالل تواصل طمس معالم مقبرة  .33

أعلنت لجنة إعمار مقابر المسلمين في القدس المحتلة، أمس، أن جرافات تابعة لبلدية االحتالل : )أ ش أ(
 عام، 800، بالقرب من قبر األمير الكبكي المملوكي المقام منذ "مأمن اهللا"قامت بتغطية جزء من مقبرة 

 . بطبقة سميكة من نجارة الخشب بهدف طمس معالمها
وقال رئيس اللجنة مصطفى أبو زهرة إن ما تقوم به بلدية االحتالل هو تكرار للمحاوالت السابقة الساعية 

حديقة "غربي منها، وحولته إلى في الجزء ال% 70لطمس المقبرة، موضحاً أن إسرائيل طمست 
 .  دونما من أرض المقبرة70، التي تبلغ مساحتها "االستقالل

 دونما، إضافة إلى 19 دونما، لكنها تبلغ حالياً 180 كانت تبلغ نحو "مأمن اهللا"وأوضح أن مساحة مقبرة 
 . "متحف التسامح" لبناء "سيمون فيزنتال" دونما تابعة للمقبرة باعتها بلدية االحتالل لمؤسسة 18

5/1/2010السفير،   
  

   سنة31والزفاف بعد .. أسير فلسطيني يعقد قرانه خلف القضبان .34
 أن فريد الزامل من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربيـة           األسير عائلة    أوضحت :وليد عوض  -رام اهللا   

 األمـل  حياتـه    إعطـاء  قريباته من خلف قضبان سجون االحتالل من اجل          إحدى عقد قرانه على     ابنها
  .اإلسرائيليبالخروج يوما ما مهما طال ظلم السجان 

 بمناسبة عقد   اإلسرائيلي حركة حماس في سجون االحتالل       ألسرى للهيئة القيادية    اإلعالميةوقالت اللجنة   
 زامل ليمضي حياته رغـم      األسير أمام والجدران حائال    األسالكتكن  لم  ' قريباته   إحدىقران الزامل على    
  . زاملاألسير، مشيدة بوالد خطيبة " أملإلىألم السجن فيتحول 

 عاما في   31 مصادر محلية بأن موقف والد خطبية الزامل من عقد قران ابنته على شاب محكوم                وأكدت
 بان ذلك جزء    أسراه إلى الشعب الفلسطيني     شهرا هي رسالة من    18 إالسجون االحتالل ولم يمض منها      

يسير من رد الجميل لهؤالء الشباب الذين يقضون زهرة شبابهم في سجون االحـتالل ثمنـا لمقـاومتهم                  
  . للوصول للحرية لكل الفلسطينييناإلسرائيليللمحتل 

5/1/2010القدس العربي،   
  

   سيكون موسم جفاف نسبي على غزة 2010 عام :خبير مائي .35
أكد الخبير المحلي في الموارد المائية، ومدير مصادر المياه بسلطة المياه، مـازن              :سيد إسماعيل  - غزة

آت بفعل تنـاقص ميـاه األمطـار        " موسم جفاف نسبي  "البنا، أن قطاع غزة سيواجه خالل العام الجاري         
  .خالل موسم األمطار الحالي، وبخاصة خالل فصل الصيف

ـ   يانات المتوفرة من محطات رصد مياه األمطار بقطاع غـزة تـشير إلـى              إن الب ":" فلسطين"وقال البنا ل
، حيث قدرت كميات مياه األمطار المتساقطة علـى         "جفاف نسبي "احتمالية كبيرة لتعرض القطاع لموسم      

من المعدل العام لكميات مياه األمطار التي تتساقط        % 40القطاع حتى نهاية ديسمبر من هذا العام بحوالي         
  . اريخ خالل السنوات الماضيةحتى نفس الت

ويعتبر الخزان الجوفي الساحلي المصدر الوحيد لتلبية االحتياجات المائية لسكان قطاع غزة البالغ عددهم              
 مليون نسمة، علماً بأن المصادر الرئيسية التي تغذي هذا الخزان هي مياه األمطار، باإلضافة               1.5حوالي  

ياه المـستخدمة ألغـراض الـري       إلى االنسياب الطبيعي للمياه الجوفية من جهة الشرق والعائد من الم          
  .وشبكات المياه المنزلية

5/1/2010صحيفة فلسطين،   
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  بسبب سوء أوضاعه الصحيةيبدأ اضرابا عن الطعام األردن  في سجين من حماس .36

قال وكيل الدفاع عن المتهمين في قضية المعتقلين بتهمة التجسس لصالح حركة :  محمد النجار–عمان
باألردن إن المحكوم عليه الرئيس في القضية ثابت أبو الحاج بدأ إضرابا ) حماس(المقاومة اإلسالمية 

   .عن الطعام يوم السبت الماضي
وأشار المحامي علي العرموطي إلى أن أبو الحاج قرر اإلضراب عن الطعام بسبب سوء أوضاعه 

 لحاجته الصحية حيث يعاني من أمراض الديسك والقرحة، وهو بحاجة لرعاية صحية دائمة، إضافة
وأضاف أن أبو الحاج تقدم بطلب لنقله من سجن الجويدة  .للعالج الطبيعي بناء على نصيحة األطباء

 كلم جنوب عمان لتوفر العالج الطبيعي والرعاية 100الواقع في العاصمة عمان إلى سجن سواقة 
 .الصحية بشكل أفضل في سواقة، لكن طلبه رفض

من العام الرائد محمد الخطيب إن أبو الحاج بدأ إضرابا عن الطعام من جهته قال الناطق باسم مديرية األ
وأوضح للجزيرة نت أنه حسب القوانين واألعراف الدولية فإن النزيل يعتبر  .اعتبارا من يوم األحد

 ساعة على إعالنه االمتناع عن الطعام والشراب، وبعدها يتم سؤاله 72مضربا عن الطعام بعد مرور 
وأفاد بأن إدارة السجن تقدم للسجين  .ه ومطالبه ومناقشتها إن كانت مشروعة أم العن أسباب إضراب

 .الوجبات كالمعتاد وأن النزيل من حقه األكل أو االمتناع عنه
وأدين أبو الحاج واثنان من المعتقلين من حملة الجنسية األردنية العام الماضي بتهم الحصول على مواد 

رصا على سالمة الدولة لصالح حركة حماس، وحيازة سالح ناري من ومعلومات يجب أن تبقى سرية ح
وهي التهم التي نفاها المتهمون، فيما قال المحامي العرموطي إن موكليه اعترفوا  .دون ترخيص قانوني
وقضت المحكمة بسجن المتهمين الثالثة عشرة أعوام، وقررت تخفيضها إلى  .بالتهم تحت التعذيب

 النصف
 4/1/2010نت، .الجزيرة

  
  ينتقد وجود مكتب لحماس خارج المخيمات ويدعو لسحب السالح الفلسطيني"  اللبنانيةالكتائب" .37

أحد األطراف المشاركين في الحكومة الحالية، وهو حزب اهللا، يخرق "أن " الكتائب اللبنانية"رأى حزب 
ارج على شرعية السلطة التوافق الوطني ويسخر من مضمون البيان الوزاري فُيؤمن لتنظيم حماس، الخ

  ".اللبنانية والفلسطينية معاً: الفلسطينية، مكتباً في جزيرته األمنية، وهو بذلك يمس بشرعيتين
ودعا في بيان أمس، إثر االجتماع األسبوعي لمكتبه السياسي برئاسة رئيسه أمين الجميل، مجلس 

صارخ بوجهيه السياسي واألمني، فإما مساءلة وزراء حزب اهللا وحلفائهم عن هذا الخرق ال"الوزراء إلى 
أن يلتزموا بقرارات الحكومة وإما أن يستقيلوا، إذ ال يجوز تكرار تجربة ممارستهم في الحكومة السابقة، 

  ".فهل لمثل هذه التجاوزات أرادوا ذكر كلمة المقاومة، أي تكريس سلطة السالح في البند السادس؟
كز حماس في قلب المربع األمني لحزب اهللا، والحوادث الدامية عملية التفجير الغامضة في مر"واستنكر 

كل ذلك ما كان ليحصل لو قامت السلطات اللبنانية في السنوات "، معتبراً أن "في مخيم عين الحلوة
 والقرار اللبناني المتعلق بموضوع السالح 1701 و1559األخيرة باستكمال تنفيذ القرارين الدوليين 

خيمات وخارجها، والذي حاز على إجماع المشاركين في طاولة الحوار الوطني سنة الفلسطيني داخل الم
وأبدى استغرابه لعدم صدور بيان رسمي بعد عن االنفجار ".  وتم إقراره الحقاً في مجلس الوزراء2006

  .في مكتب حماس، وقد مضى نحو أسبوع على الحادث
رانية في لبنان حول ما نُقل عن أمين المجلس األعلى تستوضح السفارة اإلي"وطالب الحكومة اللبنانية بأن 

لألمن القومي اإليراني سعيد جليلي، من أنه طلب من حزب اهللا وحماس، القيام بعمليات محدودة ضد 
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الجيش اإلسرائيلي حالما تستشعر طهران أن هناك ضربة عسكرية أميركية أو إسرائيلية متوقعة لمنشآتها 
  ". النووية

  5/1/2010المستقبل، 
  

  وسيدافع عن القضية الفلسطينية مقعداً غير دائم في مجلس األمنشغللبنان ي .38
باشر لبنان أمس مهمته عضواً غير دائم في مجلس األمن فـي واليـة تـستمر                :  علي بردى  -نيويورك  

سنتين، ليحتل المقعد العربي الوحيد في أعلى منبر دولي، بدالً من ليبيا التي شغلت هذا المنـصب منـذ                   
وبذلك عاد لبنان، الذي كان عضواً في مجلس األمن          .2009 وانتهت واليتها مع نهاية      2008داية العام   ب

ليكون المظلة العربية في مركز صنع القـرار        " هذا الموقع الدولي المهم      إلى،  1954 و 1953بين عامي   
سيدافع "الذي قال إن لبنان      بحسب ما أعلنه المندوب اللبناني الدائم لدى األمم المتحدة نواف سالم             "الدولي

ما منها قضية فلسطين وكل القضايا الدولية العادلةعن قضاياه الخاصة والقضايا العربية وال سي."  
 5/1/2010البيان، اإلمارات، 

  
   بأنهم بال قيمة 3أبو الغيط يصف مسؤولي قافلة شريان الحياة  .39

حمد أبوالغيط، إنه أطلع نظيره األردني قال وزير الخارجية المصري أ:  محمد عبدالرازق-القاهرة 
 األردنية التي عقدت بمدينة شرم الشيخ بين الرئيس حسني مبارك –ناصر جودة عقب القمة المصرية 

والعاهل األردني عبداهللا الثاني، على ما يتعلق بمرور قافلة شريان الحياة متهماً المسؤولين عليها بمحاولة 
ال قيمة لهم، وإن مصر فرضت إرادتها باعتبارها صاحبة "نهم فرض إرادتهم على مصر، ووصفهم بأ

، مشيراً إلى أن نظيره األردني تفهم وجهة نظر "أرضها، وأن الشعب المصري يرفض محاوالت التطويع
  ".لقناهم هذا الدرس"مصر، وأن القاهرة ترحب بهم بعد أن دخلوا العريش، وبعد أن 

  5/1/2010العرب، قطر، 
  

  لتحريك السالم" رؤية مصرية"إسرائيلية و" أفكاراً"باس وعاهل األردن مبارك يبحث مع ع .40
بحث الرئيس المصري حسني مبارك في شرم الشيخ، أمس، :  محمد المكي، أحمد شرم الشيخ-الدوحة 

، في جهود إحياء عملية )أبو مازن(مع كل من العاهل األردني عبداهللا الثاني والرئيس محمود عباس 
ر الفلسطيني اإلسرائيلي، واالتصاالت التي تقوم بها مصر حالياً لتحريك العملية السالم على المسا

  .السلمية
وكان أبو الغيط ونظيره األردني ناصر جودة عقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً عقب محادثات مبارك 

لية  االردنية تناولت جهود تحريك عم–وأوضح أبو الغيط أن المشاورات المصرية . وعبداهللا الثاني
السالم وكيف يمكن للقضية الفلسطينية أن تتجاوز الصعوبات الحالية والتحرك بها الى مرحلة اخرى 

  .تحقق الحلم الفلسطيني بتحقيق الدولة الفلسطينية
 االردنية في شأن سبل دفع جهود التسوية، وقال –وأكد ان هناك اتفاقاً كامالً في وجهات النظر المصرية 

لى القمة العربية المقبلة لتنسيق المواقف واألولويات التي يجب ان يتحرك في إن المحادثات تطرقت ا
وأضاف ان المشاورات شهدت تقويماً للموقف االقليمي . اطارها الجهد العربي اتصاالً بالقمة السابقة

  .  المصري لتأمين االستقرار والتهدئة في المنطقة-ومكافحة االرهاب والجهد االردني 
ل إن كان الوفد المصري إلى واشنطن سيستمع الى طرح اميركي عن عملية السالم ورداً على سؤا

افكاراً اميركية تعتزم واشنطن طرحها خالل الفترة "يطمئنهما على نيات نتانياهو، قال ابو الغيط ان هناك 
ردن نتفق القليلة المقبلة، وهناك مالحظات مصرية على هذه األفكار، واعتقد اننا مع االخوة ايضاً في األ

  ".على التوجه نفسه في ما يتعلق بهذه االفكار االميركية التي يتداولونها ويفكرون في طرحها
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سيتحدث مع الجانب األميركي خالل الزيارة بما يراه سواء بالنسبة الى "وأضاف أن الوفد المصري 
ينا في هذه االفكار أنها الطرح االميركي أو األفكار التي وصفها الرئيس الفلسطيني بالضبابية، ونحن رأ

  ". تتقدم بالموقف االسرائيلي عما كان عليه خالل األشهر الثمانية األخيرة
وقال انه فور عودة الوفد المصري من واشنطن وتقديم التقرير للرئيس مبارك عن الزيارة وتقويم 

 األفكار وما يمكن ربما نعود مجدداً الى مطالبة االسرائيليين بالتحدث معنا في تفاصيل هذه"الموقف 
التحرك في إطاره، كما نتحدث مع األخوة الفلسطينيين ونطلع االطراف العربية المعنية مباشرة بهذا 

  ".األمر، ثم نرى كيف تتحرك األمور خالل االسابيع التالية
اإلدارة االميركية ما زالت معنية وتصمم على التحرك، ونأمل في أن تكون "وأعرب عن اعتقاده أن 

ارة التي سيقوم بها الوفد المصري لواشنطن وما يليها من عودة للمبعوث األميركي لعملية السالم في الزي
الشرق األوسط جورج ميتشل ان تدفع االمور في االتجاه الذي نطلبه، لكن ربما كان يعاد تقويم 

 هذه األولويات االولويات االميركية في ضوء التطورات في مناطق أخرى، وبالتالي قد ننجح في استعادة
  ". ثانية

  5/1/2010الحياة، 
  

  إلى أراضيها " 3شريان الحياة "مصر ترحب بوصول قافلة مساعدات  .41
رحب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي، بدخول :  د ب أ–القاهرة 

تمهيداً إلدخالها " 3ريان الحياة ش"السفينة إلى ميناء العريش التي تقل الجزء األكبر من قافلة المساعدات 
  .إلى قطاع غزة

وقال المتحدث إن الصخب اإلعالمي الذي ميز مسار القافلة وقع ألنها لم تمتثل لإلجراءات المطلوبة منها 
من البداية من جانب السلطات المصرية، مشيراً إلى أن مصر ظلت على مدار الفترة الماضية متمسكة 

ر أراضيها إلى قطاع غزة مع التشديد على ضرورة أن يتم ذلك من خالل بترحيبها بدخول القافلة عب
اإلجراءات التي أقرتها األجهزة المعنية المصرية وفي إطار تنظيم دخول ومرور قوافل المساعدات إلى 

  .قطاع غزة عبر مصر
ألخيرة وكأنها وأشار إلى أن بعض الكتابات الصحافية والتغطيات والتعليقات اإلعالمية بدت خالل األيام ا

ال تمانع إطالقاً في قيام مجموعة من األجانب بفرض كلمتهم على الدولة المصرية تحت دعاوى مساعدة 
  .األشقاء الفلسطينيين في غزة

  5/1/2010العرب، قطر، 
  

 يطالب بإنشاء صندوق مالي خاص لدعم القدس في مواجهة االستيطان" البرلمان العربي" .42
ان العربي االنتقالي الدول العربية واإلسالمية واألوروبية وكافة منظمات طالب البرلم: أيمن فضيالت

تقديم الدعم السياسي واالقتصادي والمالي ألهالي المدينة المقدسة الذين يتعرضون "المجتمع المدني 
دعمهم مالياً والقيام بمشاريع "مشدداً على ضرورة ". لحصار اقتصادي واستعمار استيطاني صهيوني

 ". على البقاء والصمودتساعدهم
  5/1/2010السبيل، األردن، 

  
  3 شريان الحياة وافق على عبور كل األفراد المرافقين لقافلةالسلطات المصرية ت: مصدر أمني .43

قال مصدر أمني من معبر رفح البرى :  عبدالقادر مبارك- العريش - احمد ربيع - د ب أ -القاهرة 
فلة التي وصلت ميناء العريش األحد بعبور المعبر عقب االنتهاء الحدودي، أنه من المنتظر السماح للقا
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من تفريغ السفينة التركية التي تحمل المساعدات في سيارات شحن تنقلها من ميناء العريش البحري إلى 
  . كيلومترا50ًمعبر رفح الذي يبعد عن الميناء حوالي 

ن السلطات المصرية وافقت على ، أكد مصدر أمني بمعبر رفح، أ"الشرق"وفي تصريحات خاصة لـ
 460عبور كل األفراد المرافقين للقافلة وعلى رأسهم النائب البريطاني جورج غالوى ويصل عددهم إلى 

 ساعة فقط داخل 48 دولة أجنبية وعربية، وقال إن السلطات المصرية سمحت لهم بـ 17شخصاً من 
  .قطاع غزة والعودة إلى مصر

  5/1/2010الشرق، قطر، 
  

  "أبوحصيرة"ت اليهود يصلون مصر لالحتفال بمولد مئا .44
بدأ مئات اإلسرائيليين في التوافد على مصر لحضور االحتفال بمولد أبو :  محمد المتولي-القاهرة 

حصيرة بمحافظة البحيرة، شمال غرب القاهرة، وسط تشديدات أمنية موسعة، فيما زاره مساء أمس 
إلسكندرية، حيث تفقد الضريح والقرية لالطمئنان على االستعدادات األول وفد من القنصلية اإلسرائيلية با
  .األمنية لحماية السائحين اإلسرائيليين

  5/1/2010العرب، قطر، 
  

  مصريون يقاضون مبارك بشأن الجدار الفوالذي .45
أقام السفير إبراهيم يسري، مقيم الدعوى الشهيرة لوقف تصدير الغاز إلى :  محمد المتولي–القاهرة 

، أمس االثنين، دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة، طالب فيها "رائيلإس"
  .بوقف بناء الجدار الفوالذي على الشريط الحدودي بين مصر وغزة

إنه أقام الدعوى ضد رئيس الجمهورية الرئيس حسني مبارك بصفته، " العرب"وقال السفير يسري، لـ
رار بناء الجدار، واستند في دعواه إلى أن ذلك القرار يعد مخالفاً للقانون لمطالبته بوقف تنفيذ ق

  .والدستور
وانتقد استمرار الحكومة المصرية في إقامة الجدار رغم حالة الرفض الشعبي والنخبوي إلقامته، قائال 

النظام يضرب عرض الحائط بالشعب المصري، حيث يستمر في التنسيق األمني وتصدير الغاز "
  ".سرائيل ويشارك في حصار أشقائنا في غزة لتمرير مشروع التوريثإل

في السياق نفسه، تظاهر عدد من النشطاء األجانب المشاركين بمسيرة الحرية نحو غزة، وحركة شباب 
أمام مكتب النائب العام، وسط حصار أمنى مكثف، اعتراضا على بناء الجدار الفوالذي على "  أبريل6"

وردد المشاركون هتافات منددة ببناء الجدار، ووقعت . ين رفح المصرية وقطاع غزةالشريط الحدودي ب
الغرفة األدنى للبرلمان (مشادة بين الدكتور عبداألحد جمال الدين زعيم األغلبية بمجلس الشورى 

، والنشطاء المصريين، عقب خروجه من مكتب النائب العام، حيث وجه حديثه للشباب )المصري
ائالً لهم عليكم بالتظاهر من أجل أمن مصر، والجدار حماية ألمن مصر، واتهمهم بعدم المتظاهر، ق

  . الوعي، وهو ما اعترض عليه الشباب وردوا عليه بأنه جزء من النظام المطبع، على حد وصفهم
  5/1/2010العرب، قطر، 

 
  لية السالمطلبنا ايضاحات من اإلدارة األميركية حول ضمانات عم: وزير الخارجية القطري .46

بضرورة اإللتزام " إسرائيل"طالب حمد بن جاسم آل ثان وزير الخارجية القطري أمس، : الدوحة
بقرارات الشرعية الدولية لتحقيق السالم في منطقة الشرق األوسط وايقاف عمليات االستيطان في الضفة 

 نظيرته األميركية وأضاف الوزير القطري خالل مؤتمر صحفي مشترك مع .الغربية والقدس المحتلة
نأمل ان توصلنا اإلدارة االميركية لحل دائم بين العرب بصورة عامة "هيالري كلينتون في واشنطن، 
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مشيراً إلى أن قطر طلبت من اإلدارة األميركية إيضاحات حول ضمانات عملية السالم " واإلسرائيليين
 ان قطر  ستواصل دعم السلطة وأكد. لكي يتمكن العرب من مواصلة جهودهم في العملية السلمية

 .الفلسطينية
   5/1/2010الحياة الجديدة، 

  
   يؤزم العالقات بين القاهرة وعواصم عربية الفوالذي على الجدارحراق صور مبارك احتجاجاًإ .47

كشفت مصادر داخل الحزب الحاكم عن أزمة مكتومة بين القاهرة وعدة :  حسام أبوطالب-القاهرة 
بيروت وعمان بسبب إشعال النار في صور الرئيس مبارك وإطالق الهتافات عواصم عربية من بينها 

التي تتهم كبار المسؤولين المصريين بخيانة القضية الفلسطينية وتقديم تنازالت كبرى لدولة الكيان 
  .الصهيوني بعد قرار بناء الجدار الفوالذي

في الدول التي أحرق مواطنوها وطالب نواب في حزب األغلبية بضرورة استدعاء السفراء المصريين 
  .صور مبارك

، قال عبد اهللا األشعل مساعد وزير الخارجية السابق إن النظام "القدس العربي"وفي تصريحات خاصة لـ
المصري يدفع في الوقت الراهن خدمات غير مسبوقة إلسرائيل بدون أن نعرف ما هو المقابل على وجه 

  .التحديد
  5/1/2010القدس العربي، 

 
  اء موريتانيون يستنكرون بناء الجدار الفوالذي المصري في الحدود مع غزةنشط .48

استنكر نشطاء موريتانيون فتوى األزهر بشأن جدار الفوالذ الذي تقيمه :  عبد اهللا بن مولود-نواكشوط 
في بيان أصدره أمس " الرباط الموريتاني لنصرة فلسطين"ودعا . حكومة مصر في حدودها مع غزة

  ".بدور إيجابي في خدمة الشعب الفلسطيني واستنكار الجدار المصري"ماء موريتانيا إلى القيام االثنين عل
تأكيد الحكم الشرعي المحرم لبناء "على ضرورة " إسرائيل"وشدد الرباط الذي يضم مقاومي التطبيع مع 
بهدمه وبناء غزة ، مؤكداً رفضه لهذا الجدار ومطالبته "الجدار الفوالذي كما قال العلماء المجاهدون

  .وتسليح المقاومة الفلسطينية
  5/1/2010القدس العربي، 

  
   بعد فشلهم في دخول غزةمتضامنون دوليون يغادرون القاهرة .49

غادر قرابة الف ناشط دولي القاهرة امس بعد ان فشلوا في الحصول علـى موافقـة                :  ا ف ب   -القاهرة  
ث كانوا يعتزمون تنظيم مسيرة تضامنا مع سكان        السلطات المصرية لعبور معبر رفح الى قطاع غزة حي        

غالبية المـشاركين   "وقالت الناطقة باسم الناشطين آن رايت ان        . القطاع في مواجهة الحصار االسرائيلي    
 ناشطا سيحاول بعـضهم     250ولم يبق في القاهرة اال قرابة       . عادوا الى بالدهم  " في مسيرة الحرية لغزة   

  .الخرون الى بلدانهمالدخول الى غزة بينما سيعود ا
  5/1/2010الدستور، 

 
  الفلسطينيون يستحقون دولة: كلينتونوزيرة الخارجية األميركية  .50

بحثت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون مع رئيس وزراء قطر وزير :  محمد سعيد-واشنطن 
بين الواليات المتحدة وقطر الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني سبل تعزيز العالقات الثنائية 

  .إلى جانب عدد من القضايا ذات االهتمام المشترك
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سنواصل تقديم ذلك، كما بحثنا "وقالت كلينتون بعد االجتماع، إنه تم بحث الدعم للسلطة الفلسطينية و
ت مشددة على أنه رغم تعقيدات الوضع فإن الواليا" موضوع استئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية

نحن نعرف أن الفلسطينيين "المتحدة ستواصل انخراطها لحل الصراع العربي اإلسرائيلي وقالت 
مشيرة ." يستحقون دولة واإلسرائيليون يستحقون أمناً، والعيش جنبا إلى جنب مع جيرانهم الفلسطينيين

لي الجديد عاما إلى أن الدول العربية ساهمت في مبادرة السالم معبرة عن أملها أن يكون العام الحا
 .أفضل متعهدة بمواصلة الواليات المتحدة االنخراط بشكل أكبر

  5/1/2010القدس، فلسطين، 
  

  بالضفة" إسرائيل" وستواجه فياض" فتح"و.. داد شعبيةحماس تز: هليفيلخالصة دراسة  .51
، العقيـد  نستعرض تالياً جزء من دراسة أعدها مدير جهاز الموساد الـسابق       : ترجمة موقع فلسطين اليوم   

ازدواجية حكـم فلـسطيني     "أفرايم هليفي، مدير مركز تامي شتاينمتس ألبحاث السالم، بعنوان          ) احتياط(
الـصادرة  " تقدير اسـتراتيجي  "الجزء الذي اقتبسناه أدناه منشور في نشرة        ". وازدواجية سياسة إسرائيلية  

خالصة اسـتنتاجاته مـن الدراسـة        تل أبيب، ويقدم هليفي فيه       –مؤخراً عن معهد أبحاث األمن القومي       
وتوصياته لحكومة العدو الصهيوني ومسؤوليها السياسيين واألمنيين لتوظيفها في تعاطيهم مـع حركـة              

  .2010حماس وسلطة رام اهللا في المرحلة المقبلة من العام 
  "إسرائيل"خالصة ومعانٍ بالنسبة لـ

 المتوسط، في تعميق المـسار التـاريخي        أسهم حسم الصراع بين االجيال في حرب فتح لصالح الجيل          •
البعاد الجالية الفلسطينية كعنصر قوة سياسية وجعل الضفة الغربية وقطاع غـزة مركـز ثقـل الواقـع                  

ان الجهاز الفلسطيني الذي تواجهه إسرائيل اليوم مركب من حركتين وطنيتـين فلـسطينيتين              . الفلسطيني
ل نفسه، ولدوا ونشأوا في فلسطين وصيغت شخصياتهم        خصمين حماس وفتح يرأسهما قادة من ابناء الجي       

ولكـن، وان تكـن     .  وفي نضاله  1967ووعيهم الوطني في تجربة الحياة تحت االحتالل اإلسرائيلي منذ          
الجالية الفلسطينية قد فقدت معناها كعنصر قوة سياسية، فانها لم تفقد وزنها القيمي على انها معبرة عـن                  

 تكرران تأكيدهما اليوم في برامجهما مركزية قضية الالجئين وحق العودة،           فحماس وفتح : قضية الالجئين 
  . سواء كان ذلك لتجنيد الشرعية العامة ام للحفاظ على هويتهما الوطنية

إن الشقاق المناطقي والسياسي الفلسطيني، يمكّن إسرائيل في ظاهر االمر من التمتع بواقـع اسـتقرار                 •
ان االهتمـام   . ة وقطاع غزة وان تحافظ على وضع ال سالم وال مواجهة          وهدوء نسبيين في الضفة الغربي    

الذي ابدته إسرائيل بتعزيز االستقرار االجتماعي واالقتصادي في الضفة الغربية في السنة االخيرة اتـاح               
الفرصة لحركة فتح ان تعرض على الجمهور الفلسطيني بديال من نهج حماس قد يكون افـضل خدمـة                  

بمعنى ازالة الحواجز والتمكين من     ( في المجال السياسي ويفضي إلى تغيير واقع الحياة          للمصلحة الوطنية 
تتوقع قيادة فتح االن ان تساعد هذه التطـورات إلـى جانـب           ). حرية الحركة وتحسين الوقع االقتصادي    

عد علـى   جهود اعادة البناء التنظيمية والفكرية للحركة كما عبر عن ذلك مؤتمرها العام السادس، ان تسا              
إن نجاح فتح السياسي متعلق بقدر كبير، بتجديد المسيرة الـسياسية           . أن تعيد إليها بالتدريج ثقة الجمهور     

لكن الطرفين يشترطان في هذه االثناء شروطا تكاد تكون غيـر ممكنـة             . مع إسرائيل واستنفادها الناجح   
توافق على نهايـة النـزاع، وهـي        فإسرائيل تطلب إلى فتح أن تعترف بيهوديتها وان         : لتجديد المسيرة 

مستمرة على مشروع البناء في المستوطنات، اما قيادة فتح فتعوزها قدرة سياسية عمليـة علـى تليـين                  
  . مواقفها من القضايا الجوهرية للتسوية الدائمة، كما في حق عودة الالجئين والقدس

س من مواجهة عسكرية اخرى     تحجم حما ") الرصاص المصبوب ("على اثر عملية إسرائيل في القطاع        •
يبدو أن إسرائيل معنية باضعاف سلطان حماس       . قد تقوض سلطانها، وتطمح إلى الحفاظ على تهدئة أمنية        

فهي تجري محادثات غير مباشرة     : ومنع قوتها العسكرية، لكنها تأخذ بسياسة تقويها في الداخل والخارج         
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جلعاد شليت، وتمتنع عـن عمـل عـسكري         مع حماس بوساطة المصريين لعقد صفقة الطالق الجندي         
ان تغيير موقف إسرائيل من موضوع المعابر، كسماحها بادخال االسمنت والحديد وسائر            . للقضاء عليها 

بين إسـرائيل   ) غير مباشرة (المواد المطلوبة العادة بناء القطاع، إلى جانب تثبيت وضع التهدئة بتسوية            
 يمكن تحقيق استقرار أمني بذلك لكنه يمنح حمـاس وقتـا            :وحماس، تكمن فيها مزايا وعيوب إلسرائيل     

تستغله لتحسين مكانتها عند الجمهور ولبناء قوتها العسكرية، في حين أخذت تتضاءل شرعية إسـرائيل               
  . الدولية للقيام بعمل عسكري واسع السقاط سلطة حماس

باستمرار االنقـسام القـائم     سياسة إسرائيل الحالية نحو حماس تخدم، كما ترى فتح، مصلحة إسرائيل             •
لوحدة المناطق الوطنية الفلسطينية، النها تمنح استمرار سلطة حماس في القطاع وقوتها علـى حـساب                

من جهة الحقيقة، ما تزال حركة حماس تحافظ على مكانتها عند الجمهور علـى رغـم                . فتح، الشرعية 
ة امن السلطة لتـضييق خطاهـا فـي         القطيعة السياسية لها، وعلى رغم الحصار على غزة ونشاط اجهز         

 –لم يغير المس بالبنية التحتية العسكرية والمؤسساتية للحركة البنية التحتيـة العقائديـة              . الضفة الغربية 
ما تزال مواقفها مقبولة عند قطاعات مختلفة عند الجمهور الفلـسطيني فـي             . ولم يقف هيمنتها  . الفكرية

إسرائيل الحالية تسهم في االستقرار والتهدئة وقد تفـضي إلـى           ان وهم ان سياسة     . الضفة الغربية ايضا  
فـالجمهور  . تغيير عالقات القوة في الساحة الفلسطينية لمصلحة التيار القومي، يخفي واقعا مختلفا تماما            

الفلسطيني اخذ يرى بالتدريج التنسيق االمني للسلطة مع إسرائيل تعاونا على مكافحة حماس فـي حـين                 
ان الدوام على هـذه     . في مقابلة ذلك بناء المستوطنات وترفض تجديد المسيرة السياسية        تواصل إسرائيل   

السياسة سيعمق المس بالمكانة العامة البي مازن وفتح ويقلل من الفائدة المستخلصة من نقل الصالحيات               
بيت التطبيـع   كازالة الحواجز، وتث  (االمنية إلى اجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، من تقديم تسهيالت            

وسيبرهن فوق ذلك للجمهور الفلسطيني مرة اخرى على أن نهج فتح ال يفضي إلـى               ). في الحياة اليومية  
  . إنهاء االحتالل وتسوية سياسية

إن تطورا في هذا االتجاه ُيضاف إلى حقيقة أن سلطان السلطة يقوم بقدر كبير على شخـصية سـالم                    •
 واسعة، قد يزيد في كون حماس مؤهلة ألن تكون بديالً عن فتح             فياض الذي يعوزه قاعدة تأييد جماهيري     

في ظروف كهذه، يمكـن أن      . في الضفة الغربية، مما يزيد من خطر نشوب معاداة إلسرائيل أكبر هناك           
  .تجد قيادتا فتح وحماس منطقا كبيرا في تعاونهما على إسرائيل

  2/1/2010، 1852التقرير المعلوماتي، ملحق 
  

   عباس بشرم الشيخ والمنعطف الجديد في عملية السالم–لقاء مبارك  .52
شهد منتجع شرم الشيخ المصري صباح اليوم انعقاد لقاء الرئيس المصري حسني مبـارك مـع                : الجمل

بان هذا اللقاء سوف يشكل منعطفا جديدا       ، وتقول التقارير والمعلومات  ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس   
-ذلك بسبب توجهات القاهرة الجديدة إزاء إدارة الصراع الفلـسطيني         و، في عملية سالم الشرق األوسط    

  . اإلسرائيلي
  :جدول أعمال زيارة محمود عباس لمصر

وعقـد لقـاء مـع وزيـر        ، أشارت التقارير إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وصل لمـصر           
م لقـاء مـع الـرئيس       المخابرات المصري اللواء عمر سليمان ثم توجه بعد ذلك حيث عقد صباح اليـو             

وبعدها سوف يغادر محمود عباس في جولة تشمل كـل          ، المصري حسني مبارك في منتجع شرم الشيخ      
قد ناقش العـروض التـي   ، عباس-تقول المعلومات والتقارير بأن لقاء مبارك     . وتركيا-قطر-من الكويت 

ـ            تئناف المفاوضـات   قدمها األسبوع الماضي رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بخـصوص اس
باإلضافة ، وذلك، وذلك بما يحقق قفزة دبلوماسية في عملية سالم الشرق األوسط         ، الفلسطينية-اإلسرائيلية
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محمود عباس  -نتنياهو-مبارك: لجهة عقد قمة ثالثية تضم    ، إلى عرض نتنياهو الذي قدمه لحسني مبارك      
  .للتفاهم حول كيفية تحريك عملية سالم الشرق األوسط

  الحدث الموازي الجتماع شرم الشيخ: لرياضلقاء ا
لم يذهب مباشرة إلـى     ، عندما غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عاصمة السلطة الفلسطينية رام اهللا          

، حيث عقد لقاء مع خالد مشعل زعـيم حركـة حمـاس           ، وإنما إلى العاصمة السعودية الرياض    ، القاهرة
ركز على التفاهم حول صفقة المصالحة بين حركة فتح وحركة          بان اللقاء م  ، وتقول المعلومات والتقارير  

  :والتي من أبرزها، والتي تتضمن العديد من النقاط، حماس المقدمة بواسطة مصر
  .م القادم2010) يوليو( حزيران 26عقد االنتخابات الفلسطينية في  •
وإعادة تعمير قطاع   ،  غزة تكوين هيئة إشرافية برئاسة محمود عباس تتولى مسئولية إدارة شؤون قطاع           •

  .غزة
بان حركة حماس وإن كانت قد أبدت الموافقة على مـضمون صـفقة             ، هذا وتقول المعلومات والتقارير   

  .فإن هناك العديد من التحفظات التي مازالت تمسك بها حركة حماس، المصالحة
  ماذا يوجد تحت طاولة حسني مبارك؟: تحركات القاهرة األخيرة

والذي بعد أن قدم فيـه      ، وعقد لقاءه األسبوع الماضي مع الرئيس حسني مبارك       ،  مصر جاء نتنياهو إلى  
وجهة النظر اإلسرائيلية فقد حث حسني مبارك على ضرورة الضغط على الرئيس الفلـسطيني محمـود                

  :عباس لكي يقبل باآلتي
  .العودة لطاولة المفاوضات دون قيد أو شرط •
وأعقـب ذلـك إجـراء      ، محمـود عبـاس   -نتنياهو- حسني مبارك  الموافقة على عقد لقاء ثالثي يضم      •

حيث عقد لقاء مـع وزيـر       ، والتي أسفرت عن حضور محمود عباس إلى مصر       ، االتصاالت المصرية 
  :والذي تفاهم معه حول اآلتي، المخابرات المصري عمر سليمان

زين معها في قطـاع     أهمية الجدار الفوالذي العازل في ترويض حركة حماس وحلفاءها السبعة المتمرك          •
  .غزة

  .السيناريو الجاري وتطوراته المتوقعة إزاء صفقة إطالق سراح الجندي جيلعاد شاليط •
وتعيـين ملفـات    ، كيفية التنسيق بين الحكومة المصرية والسلطة الفلسطينية إزاء ملف إدارة قطاع غزة           •

  .الفلسطينية-الخالفات الفلسطينية
 خالل حسني مبارك إلى إقناع محمود عباس والضغط عليه لجهـة            فقد سعى من  ، عباس-أما لقاء مبارك  

قد أكد لمحمـود عبـاس موافقـة اإلدارة         ، بأن حسني مبارك  ، وتقول المعلومات ، القبول بمطالب نتنياهو  
مقابل بعض الحوافز التي سـوف  ، والتي تتضمن استئناف المفاوضات، "الخطة المصرية"األميركية على  

فـإن هنـاك    ، وبرغم أن هذه الحوافز لم تتخذ بشكل واضح بعـد           ، حمود عباس يقدمها اإلسرائيليون لم  
الـضفة  ( إلى السلطة الفلـسطينية     " ب"تلميحات إسرائيلية تقول بان إسرائيل سوف تقوم بتحويل المنطقة          

والمنطقـة  » ب«والمنطقـة   ، وتخضع للسلطة الفلسطينية  » أ«المنطقة  : الغربية مقسمة إلى ثالث مناطق    
إضافة إلى تلميح يقول بأن إسرائيل سوف تقوم بـإطالق سـراح الـسجناء              ) ان إلسرائيل وتخضع» ج«

  .الفلسطينيين
  :منها، بان الخطة المصرية تتضمن العديد من البنود، تقول المعلومات والتسريبات

  .تجميد االستيطان•
  .إطالق سراح المسؤولين الفلسطينيين •
  .سطتفعيل دبلوماسية عملية سالم الشرق األو •

خالـد  -والذي تم بالضرورة على خلفية لقاء محمود عباس       ، محمود عباس -وعلى خلفية نتائج لقاء مبارك    
  :فإن التحركات الجديدة تتضمن، مشعل
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  .زيارة محمود عباس للكويت والقطر وتركيا •
  .عمر سليمان إلى العاصمة األميركية واشنطن-زيارة أبو الغيط •
  . جورج ميتشل إلى منطقة الشرق األوسطعودة المبعوث الخاص السيناتور•

فقـد  ، بعد أن أوشك الجدار الفوالذي العازل بين مصر وقطاع غزة على أن يكتمل ويصبح أمرا واقعـا                
واشنطن أكثر إدراكا لمدى إمكانية وفعالية استخدام وجود هـذا          -القاهرة-أصبحت أطراف مثلث تل أبيب    

وإنما المنافع السياسية والدبلوماسية لجهـة جعـل        ، إسرائيلالجدار في تحقيق ليس المنافع األمنية لصالح        
  .القاهرة تمسك على الجزء األكبر من زمام المبادرة والسيطرة في إدارة الشأن الفلسطيني

خالل مرحلة ما بعد بناء الجـدار       ، أن دبلوماسية القاهرة  ، محمود عباس يتضح لنا   -من خالل لقاء مبارك   
  : ابتزاز جميع األطراف المعنية بالصراع الشرق أوسطيالفوالذي العازل سوف تركز على

، أو مواجهـة الـضغوط    ، سوف يتم إخضاعها لمعادلة تتضمن إما التعاون مع القـاهرة         : حركة حماس  •
وإنما أيضا بقـدراتها الـسياسية مـن جـراء          ، والتي سوف لن تضر بقدرات حماس العسكرية وحسب       

  . إلى معارضة توجهات حركة حماسالضغوط المعيشية التي قد تدفع سكان القطاع
أو مواجهـة مخـاطر قيـام    ، إما التعاون مع القاهرة   ، سوف يتم إخضاعها لمعادلة تتضمن    : حركة فتح  •

  .مصر بفتح المعبر وتسهيل حركة اإلمدادات للقطاع وحركة حماس
ي عملية سـالم    إضافة إلى عدم السعي من أجل تجاوز القاهرة ف        ، التعاون والتفاهم مع القاهرة   : إسرائيل•

  .طالما أن بوابة السجن الغزاوي قد أصبح واحد من مفاتيحها الرئيسية في يد القاهرة، الشرق األوسط
طالما أن القاهرة قد نجحت فـي احتـواء حركـة حمـاس             ، أن تواصل تقديم الدعم للقاهرة    : واشنطن •

  .بما سوف ينعكس إيجابا على أمن واستقرار إسرائيل، وحلفاءها
بما يتـيح   ،  أن الجدار الفوالذي العازل سوف يعزز من الضغوط المصرية على قطاع غزة            من الواضح 

فإن ، وبرغم ذلك ، ولكن، لدبلوماسية القاهرة القيام بدور تدخلي أكبر في إدارة عملية سالم الشرق األوسط           
لمـصالحة  ما أغضب القاهرة أكثر فأكثر هو استمرار حركة حماس في المطالبة بان يتم إجراء احتفال ا               

، وليس فـي القـاهرة    . الفلسطينية بين حركة حماس وحركة فتح في العاصمة السورية دمشق         -الفلسطينية
وواشنطن إضافة إلى باريس التي بدأت خالل هذه األيـام وهـي أكثـر     ، األمر الذي أثار حفيظة القاهرة    

  .رغبة في العودة كالعب رئيسي في منطقة الشرق األوسط
بان تفاهمات وزير المخابرات المصري عمر سـلمان مـع          ، التي وردت اليوم  أشارت بعض التسريبات    

المسئولين األميركيين سوف تركز على ملف التوازنات األمنية الجديدة في المنطقة خالل فترة مـا بعـد                 
فسوف تركـز علـى ملـف       ، أما تفاهمات وزير الخارجية المصري أبو الغيط      ، الجدار الفوالذي العازل  

وأضـافت  ، ة سالم الشرق األوسط الجديدة خالل فترة ما بعد الجدار الفـوالذي العـازل             دبلوماسية عملي 
واشنطن قد تضمنت بعض المعالم الجديدة لعملية سـالم الـشرق           -بان تفاهمات خط القاهرة   ، التسريبات

  :األوسط والتي من أبرزها
-ف مفاوضات السالم الفلسطينية   تحديد فترة عامين إلعالن قيام الدولة الفلسطينية تبدأ من لحظة استئنا           •

  .اإلسرائيلية
  .تحديد الطرف اإلسرائيلي لواجباته والتزاماته ومطالبه •
  .تحديد الطرف الفلسطيني لواجباته والتزاماته ومطالبه •
  .اإلسراع في إكمال مفاوضات الوضع النهائي قبل اكتمال فترة العامين •

 سيستطيع الرئيس المصري حسني مبارك بمعاونة وزيريه        هل، من خالل هذه النقاط يبدو التساؤل القائل      
م أم أن رئيس الوزراء الرئيس بنيامين       2012إقامة الدولة الفلسطينية في عام      ، وعمر السليمان ، أبو الغيط 

استخدام دبلوماسية القاهرة من أجل     : نتنياهو سوف ينجح في تحقيق أهدافه غير المعلنة والتي من أبرزها          
طينيين وإرغامهم على العودة إلى طاولة المفاوضات مع التخلي عـن شـرط وقـف               الضغط على الفلس  
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االستيطان وملف تقرير غولدستون بما يشكل ضربة قاصمة لظهر حركة التضامن العالمي مع الـشعب               
الفلسطيني والتي بدأت تتزايد وتظهر خطوطها وبوادرها األولى في أوساط الـرأي العـام البريطـاني                

إن عـودة الفلـسطينيين لطاولـة       : دى إلى تشكيل ضغوط مرهقة علـى اإلسـرائيليين        واألوروبي بما أ  
ويتخلى ، المفاوضات في هذه الطريقة معناه أن الرأي العام العالمي سوف يغير تركيزه باتجاه المفاوضات             

  .وهذا هو المهم حاليا لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن ملفات إدانة إسرائيل
  4/1/2010لجمل، موقع ا

  
  استعادة المفاوضات بأي ثمن .53

  منير شفيق
هـ، أبوابهما، وهما يحتفيان بالذكرى األولى النتصار قطـاع         1430، وقبله ببضعة أيام     2009قفل العام   

غزة شعباً ومقاومة على العدوان الصهيوني اإلجرامي، والذي ُمني بفـشل ذريـع عـسكرياً وسياسـياً                 
ميتشل للتسوية في غرفة العناية الفائقة بعد أن سقط أرضاً، وأسـقط            - أوباما وإعالمياً، كما تركا مشروع   

وكان فـي   ". حل الدولتين "معه سياسات كل من راهنوا على أوباما وإدارته لتحقيق الحل النهائي المسمى             
  . مقدمة هؤالء الرئيس الفلسطيني المنتهية واليته محمود عباس

هـ أقفال أبوابهما بانتصار استراتيجية المقاومـة       1430م و 2009ين  يمكن القول، بعبارة أخرى، إن العام     
هـذه النتيجـة، أو     . وبفشل استراتيجية المفاوضات، والمفاوضـات فقـط      . والممانعة والصمود الشعبي  

المحصلة، ال يمكن أن تقبل بها أميركا وأوروبا وروسيا كما الدول العربية التي جعلـت مـن سياسـات                   
تراتيجية وحيدة يجب أن تبقى قائمة، ومتحركة حتى لو لم تصل إلى نتيجة، ألن              المفاوضات والتسوية اس  

القبول بالفشل هنا يعني بقاء الحق الفلسطيني حياً، ويعني انتصار سياسات المقاومـة ورفـض التـسوية                 
الفلسطيني على سـكة القـوة      -استراتيجية وحيدة تمنع تصفية القضية الفلسطينية، وتضع الوضع العربي        

  . عة تمهيداً لتغيير موازين القوىوالمن
منذ بدأت عملية تنفيذ االستراتيجية البريطانية، في ظل االنتداب البريطاني على فلسطين من أجل إقامـة                
كيان صهيوني فيها وتحويله إلى دولة ُمعسكرة عدوانية تتفوق بالقوة والدعم الدولي علـى كـل العـرب                

المشروع خطوة بعد خطوة من جهة وأن ُيضلل الفلسطينيون         والمسلمين، كان من الضروري أن ينفذ هذا        
في مشروع تسوية ُيحـد مـن توسـعه         " أمل"وذلك بإحياء   . والعرب والمسلمون بقبول ما تم تحقيقه منها      

  . واستفحاله ويجعل مما تم، أو بعض مما تم آخر المطاف، من جهة أخرى
 تعليق اآلمال عليه شـرطاً للحيلولـة دون مواجهـة           الهدف من إبقاء مشروع للتسوية قائماً والدفع باتجاه       

المشروع الصهيوني بكل أبعاده، كما كان شرطاً إلنامة المقاومة وكل إعـداد المـتالك أسـباب القـوة                  
ولهذا لم تعرف القضية الفلسطينية فترة واحدة، ولو قصيرة، لم يكن هنالك مشروع للحـل أو            . والمواجهة

، فيما كان المشروع الصهيوني يمضي في التنفيذ خطـوة بعـد            "اآلمال"ه  لم يصدر قرار دولي تُعلَّق علي     
ومن ثم لُيطوى ما كان مطروحاً من أمل في الحل ضمن إطار الخطوة السابقة ليصار إلى إحياء                 . خطوة

هذا ما حدث عندما ابتُلعت مراحل الهجرة األولـى         . مشروع أمل جديد يغطي االنتقال إلى الخطوة الثانية       
ولكن بعد إقامة دولة    . 1947 لعام   181على أساس قرار التقسيم     " الحل"عد األخرى إلى أن جاء      الواحدة ب 

 وما قام عليه من تهجير لثلثـي الـشعب الفلـسطيني واغتـصاب بيـوتهم                1948الكيان الصهيوني في    
ة  الذي يقضي بعودة الالجئين وقبله وبعده قرارات بـالعود         194قراهم ومدنهم، صدر القرار     -وأراضيهم

 على هذه القرارات، وما يجري مـن   1967 إلى   1949وبهذا تعلقت اآلمال الخُلّب من      . إلى قرار التقسيم  
مساعٍ وتحركات، ويقدم من مشاريع حل وسيطة فيما مضى الكيان الصهيوني ُيثبت دولته، وما حققه من                

  . تهجير فلسطيني ليحّل مكانه هجرات يهودية جديدة
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، 1967وني خطوته الثانية الكبيرة في حرب العدوان التي شنها فـي يونيـو              وعندما خطا الكيان الصهي   
 القاضي بالعودة إلى خطوط الهدنة قبل الخـامس مـن يونيـو             242سارع مجلس األمن بإصدار القرار      

المذكور مع إبقاء التباسات في القرار حول األراضي التي سيصار إلى االنسحاب منها وكذلك العالقـات                
المهم أن المطلوب يتلخص بطمس الحقيقة مـن خـالل          ". الالجئين"جاد الحل العادل لقضية     الطبيعية، وإي 

ومن ثم  . تعليق اآلمال على تسوية سياسية ما، وذلك ابتداء من القرار نفسه، أو من مشاريع حلول لتطبيقه               
 وعـن    من جهة  1967كان المطلوب التخلي عن مشروع المقاومة الفلسطينية التي تصاعدت بعد عدوان            

مشروع جمال عبدالناصر القائم على دعم المقاومة الفلسطينية وحرب االستنزاف واإلعداد لحرب إزالـة              
وبالفعـل دخلـت عمليـة      . من جهة أخرى  " ما أخذ بالقوة ال ُيسترد إالّ بالقوة      "آثار العدوان، تحت شعار     

سرائيلية لحساب مشاريع جديـدة     اإل-التخلي التام عن هاتين االستراتيجيتين بعد توقيع المعاهدة المصرية        
للتسوية بلغت األوج في مؤتمر مدريد، وما أطلقه من مفاوضات، ثم اتفاق أوسلو الذي كان ثالثة األثافي                 

ولكن راح النشاط التهويدي يتصاعد في القدس وفـي         . اإلسرائيلية ومؤتمر مدريد  -بعد المعاهدة المصرية  
 وفي الضفة   1979ر خريطة الطرق التي كانت قائمة حتى         وفي تغيي  1948المدن العربية التي احتلت في      

الـذي سـتقرره    " حل الـدولتين  "في التسوية معلقاً بمشروع أوباما المسمى       " األمل"وأصبح  . 1993حتى  
وقد وصل هذا الحل التصفوي إلى حد أسقط مـن حـسابه            . المفاوضات الثنائية برعاية أميركا المصهينة    

حق العودة، راح يفاوض البتالع القدس واألغوار وأكثر من نصف           من أرض فلسطين، كما أسقط       %78
-ومع ذلك انتهى بسقوط مشروع أوبامـا      . الضفة الغربية إلى جانب االعتراف بيهودية الدولة اإلسرائيلية       

ميتشل لبدء المفاوضات لتحقيقه مما أدخل الوضع في مأزق كان عنوانه إعالن محمود عباس عن خيبـة                 
  . ما وعدم ترشحه النتخابات الرئاسة القادمةأمله من إدارة أوبا

ومع ذلك ال يعني هذا االنغالق أن من الممكن ألميركا وأوروبا وروسيا وبعض الدول العربيـة وحتـى                  
فهذا ما سيعملون له بأي ثمن      . للمفاوضات والتسوية " أمل"حكومة نتنياهو نفسها أن يسمحوا بعدم استعادة        

  . ة والممانعة ومواجهة الحقيقةلئال تكرس استراتيجية المقاوم
  5/1/2010العرب، قطر، 

  
  نتنياهو والتالعب بالسالم .54

  باتريك سيل
حسبما أفادت األنباء، اقترح رئيس الوزراء اإلسرائيلي، أثناء زيارته للقاهرة األسبوع الماضي، أن 

نه ينظر إلى ذلك الذي يقال إ" محمود عباس"تستضيف مصر لقاء قمة بينه وبين رئيس السلطة الفلسطينية
  .االقتراح على نحو إيجابي كما قيل

ما الذي يمكن أن يخرج به المرء من اقتراح نتنياهو؟ هل يمكن أن يكون ذلك االقتراح بداية لمفاوضات 
إذا ما نظرنا لهذه الخطوة من جانب .  فلسطينية جادة؟ ليس هناك شيء أقل احتماال من ذلك-إسرائيلية 

المكروهة بنفس المقدار " حماس"هو عزل وإضعاف : األول: ا أن لها ثالثة أهدافنتنياهو فسوف يتبين لن
التي يقودها محمود عباس في الضفة الغربية، " فتح" من قبل إسرائيل، ومن قبل - وإن ألسباب مختلفة -

  .ومن قبل مصر
 باعتبارها "حماس"وعباس ينظر إلى .. المستمر لها لم يعد محتملًا" حماس"فإسرائيل ترى أن تحدي 

أما مصر فترى أن الحركة اإلسالمية الفلسطينية، المرتبطة ارتباطا .. منافسا خطيرا للقيادة الفلسطينية
  .وثيقاً بجماعة اإلخوان المسلمين في مصر، تمثل تهديدا أمنياً لسيناء

خراط وبعض هذه المخاوف، مقرونا بالضغط الذي تمارسه إسرائيل والواليات المتحدة، دفع مصر لالن
في مشروع لمحاولة منع الفلسطينيين من حفر األنفاق التي تربط بين قطاع غزة واألراضي المصرية من 

  .خالل بناء جدار من الصلب يمتد لمسافة عميقة في األرض على جانبها من الحدود
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" يلجورج ميتش"والهدف، أو الدافع الثاني الذي يدفع نتنياهو لتقديم اقتراحه هو سرقة األضواء من 
مبعوث أوباما الخاص للشرق األوسط، الذي يحاول منذ فترة حث اإلسرائيليين والفلسطينيين على 

ومن المؤكد أن نتنياهو ال يرغب في مفاوضات جدية، كما . مواصلة المفاوضات التي انقطعت بينهما
  .يتبين بوضوح، من خالله مواصلة سياسته االستفزازية في بناء المستوطنات

ذلك، فإن الفجوة بين آرائه بشأن المفاوضات، وآراء الفلسطينيين واسعة إلى الدرجة التي ال عالوة على 
والشيء الذي . تتيح أي فرصة إلجراء محادثات جدية بين الطرفي بل وقد تفيد في بيان مدى عبثيتها

ي تدرك فه.  الفلسطيني-تخشاه إسرائيل أكثر من غيره، هو التدخل الدولي لحل الصراع اإلسرائيلي 
تمام االدارك أن هناك إجماعاً قد تبلور بين الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة 

لذلك فهي تسعى من خالل االقتراح الذي قدمه رئيس وزرائها الستباق أي محاولة من . على حل الدولتين
وهدف . ف المعنية لمؤتمر دوليجانب الالعبين الدوليين لوضع إطار للمفاوضات، أو دعوة األطرا

نتنياهو من ذلك هو فرض شروطه على الفلسطينيين المهزومين من خالل مباحثات ثنائية تقتصر عليهما 
  .وحدهما دون وسيط

فالطموحات . وهذه المحاولة من جانب نتنياهو لعقد اجتماع قمة مع عباس هي الثالثة من نوعها
من قبل بوضوح في مؤتمر نظمته روسيا في أحد الفنادق األردنية اإلسرائيلية المتعلقة بذلك كُشف عنها 

" نوفوستي"المطلة على البحر الميت، وحضرته شخصيا وكان الهدف من هذا المؤتمر الذي نظمته وكالة 
هو إبراز طموح موسكو " المجلس الروسي للسياسات الخارجية والدفاعية"الروسية لألنباء بالتعاون مع 

  . شؤون الشرق األوسطللعب دور أكبر في
رئيس الوزراء " يفجيني بريماكوف"في هذا المؤتمر، كان من بين النجوم البارزة في الجانب الروسي 

" اليكسندر سلطانوف"الروسي السابق، والمحلل السياسي البارز المتخصص في شؤون الشرق األوسط، و
  .وسطالذي شغل منصب نائب وزير خارجية وكان مسؤوال عن ملف الشرق األ

وكان من أبرز أحداث المؤتمر ذلك الصدام الذي وقع بين الروس من جانب وبين بعض أعضاء الوفد 
  .اإلسرائيلي من المتشددين

أعرب بريماكوف في هذا المؤتمر عن اعتقاده بأن الموقف المتأزم في الشرق األوسط يرجع إلى سلبية 
يا، واالتحاد األوروبي، واألمم المتحدة، وعدم اللجنة الرباعية المكونة من الواليات المتحدة، وروس

اهتمامهم باالنقسامات القائمة بين الفلسطينيين، وإلى نكوص أوباما عن الضغط على إسرائيل، ورغبة 
اإلسرائيليين في المحافظة على الوضع القائم كما هو، على الرغم من أن المحافظة على الوضع القائم 

ل بريماكوف إنه من الصعب البدء مجدداً في إجراء محادثات، إال إذا ما وقا. أمر لم يعد ممكنا احتماله
حدث تحول جذري في الموقف األميركي، وتساءل عن السبب الذي يدعو الواليات المتحدة إلى الضغط 

  في الوقت الذي تمنع فيه إجراء أي اتصاالت مع حماس؟" طالبان"على الرئيس األفغاني للتفاوض مع 
رحه بريماكوف يقوم على التجميد الكامل للمستوطنات اإلسرائيلية، على أن يكون ذلك والحل الذي اقت

بعد إعادة تنشيط دورها، بحيث " الرباعية"مدعوما بدور قوي من جانب الواليات المتحدة، ومن جانب 
. يضطلع الطرفان في إطار هذا الدور بصياغة وثيقة إطارية لحل الصراع على أساس اإلجماع الدولي

، وأعرب عن اعتقاده "الرباعية"فقد دعا من جانبه إلى لعب دور أكثر إيجابية من جانب " سلطانوف"ما أ
 اإلسرائيلي هو السبب الجوهري الذي يؤدي إلى عدم االستقرار المزمن في -أن الصراع العربي

  .المنطقة
، اتهموهما بأنهما وقد تعرض بريماكوف وسلطانوف على الفور إلى هجوم من قبل مشاركين إسرائيليين

وادعى المشاركون اإلسرائيليون أنه ليس هناك صلة . يحاوالن تسويق أفكار سوفييتية عفا عليها الزمن
أفغانستان، :  اإلسرائيلي، وبين العديد من الصراعات المحتدمة في المنطقة-مباشرة بين الصراع العربي
إن إسرائيل تحمل شكوكاً كبيرة حول األمم وقال اإلسرائيليون أيضاً . وباكستان، واليمن، والسودان
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وأنها ال تريد تدخلًا من . المتحدة وقدرتها، وليس لديها أي ثقة في قدرة القوات الدولية على حمايتها
  .طرف ثالث، وأن جميع االتفاقات التي تم توقيعها مع العرب من قبل تمت من خالل المباحثات الثنائية

، "لن ندع روسيا تشارك في المفاوضات طالما ظلت منحازة للعرب:"وقال أحد اإلسرائيليين منفعالً
هل تريدون منا أن نُشرك الروس في المفاوضات وهم الطرف الذي يقوم بتوريد األسلحة : وتساءل آخر

وما أشغل غضب اإلسرائيليين للذروة ما قاله بريماكوف حول إن روسيا ال تمتلك دليالً على أن ". للعرب
 القرار السياسي بتصنيع سالح نووي، وأصروا ـ اإلسرائيليون ـ على أن إيران يجب إيران قد اتخذت

التضحية بالماليين من سكانها من أجل تدمير "أال تكون أبدا دولة قادرة نوويا ألنها على استعداد لـ
  .كما ذهب إلى ذلك أحد المشاركين" إسرائيل

 والعدوانية أبعد ما تكون عن قبول أي معادلة يمكن وكان الدرس المهم لذلك المؤتمر أن إسرائيل العنيدة
  .  اإلسرائيلي-أن يتخيلها العالم من أجل حل الصراع العربي

  5/1/2010االتحاد، اإلمارات، 
  

 فتح وحماس واستحقاقات الخطوة األخيرة...؟" .كلمة سواء " هل تجمعنا  .55
 أحمد يوسف.د

 فبراير من العام 26 والتي بدأت أولى جلساتها في الشك بأن عدم إنجاز المصالحة الوطنية في القاهرة
الماضي هي موضع استغراب لدى الفلسطينيين، وهي كذلك نقطة تساؤل بين الجميع في الساحتين 

 .العربية واإلسالمية
الكل في فتح وحماس يقول إنه مع المصالحة الوطنية، ويدعو اآلخر للتحرك نحوها، ولكن تظل عملية 

 !!.ن هي سيدة األحكام المراوحة في المكا
لقد شهدت األسابيع األخيرة من العام المنصرم وبدايات العام الجديد الكثير من الدعوات والنداءات لرأب 

 النطالقة حركة 22الصدع وإنهاء حالة االنقسام، بدأها رئيس الوزراء إسماعيل هنية في الذكرى ألـ 
ي على قطاع غزة، حيث ناشد األخوة في حركة فتح حماس، وكذلك في الذكرى األولى للعدوان اإلسرائيل

العودة إلى طاولة الحوار من جديد باعتبار أن المصالحة الفلسطينية هي قدر ومصير لشعبنا وهي 
ضرورة وطنية، ألن الكاسب الوحيد من حالة االنقسام هو المحتل اإلسرائيلي وليس فتح أو حماس، 

مسلمين بذل الجهود لحماية المشروع الوطني الفلسطيني وطالب دولة رئيس الوزراء هنية العرب وال
ورعايته، وحثَّ مرجعيات األمتين العربية واإلسالمية؛ الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي 
التحرك لتشجيع مصر ـ راعية الحوار ـ على استئناف جوالته المتبقية النجاز المصالحة وتوقيع 

ام، واالنتقال بعد ذلك إلى مباشرة إجراءات تطبيقها بكافة ملفاتها الخمسة، الجميع على وثيقة إنهاء االنقس
والتي يقف على رٍأسها من جهة األهمية االنتخابات  التشريعية والرئاسية وتفعيل منظمة التحرير 

لكل الفلسطينية، وذلك بعد إعادة هيكلتها وإصالح واجهاتها البرلمانية والتنفيذية، لتحظى بمكانة التمثيل ل
 .الوطني واإلسالمي، وتصبح  كما نريدها عنواناً شرعياً وحيداً لشعبنا وقضيتنا

خالل كلمة له بمناسبة انطالقة ) أبو مازن ( لقد أنصتنا كذلك لكلمات ودعوات مشابهة أوردها الرئيس 
، فإن في الواقع).. على المكشوف(حركة فتح  وفي مقابلة أجراها معه تلفزيون فلسطين خالل برنامج  

ما تضمنته هذه الدعوات والمناشدات هو بمثابة مبادرات وتوجهات مبعثها ـ إن شاء اهللا ـ نوايا طيبة 
من قبل فتح وحماس وهي تحتاج إلى خطوات عملية تقطع الطريق على كل  من يحاول تخريب هذه 

 .العالقة األخوية بين أبناء الوطن الواحد
تجمعنا وتأخذ بأيدينا جميعاً " كلمة سواء " الجديد أن نلتقي على إننا نأمل ونتمنى مع مطلع هذا العام 

 .خطوة يشتد معها الساعد وتتعزز شوكة االقتدار الفلسطيني سياسياً وعلى مستوى الفعل المقاوم
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إن االنتظار الذي طال ليس في مصلحة أحد، وأن علينا التحرك من منطلق أن  الشراكة السياسية ـ 
 .باآلخر أو تجاهله ـ هي طوق النجاة لنا ولقضيتناوليس تكتيكات المكر 

في قطاع غزة، ألن كل من زار القطاع من " إمارة ظالم " لن ينفع فتح اتهاماتها لحماس بأنها  تبني 
وفود غربية ـ أمريكية وأوروبية ـ  يشهد بمدى االنفتاح والمرونة الذي تبديه الحكومة ومؤسساتها في 

فالعالم اليوم كله متعاطف مع غزة وأهلها، ويشهد أحرار العالم بحجم الظلم .. يالتعامل مع المجتمع الدول
الذي لحق بشعبها، كما أنه يشيد بصمودها األسطوري في وجه العدوان، ويبارك تضحيات أبنائها وثباتهم 
أمام الحصار غير األخالقي، والذي يعتبر جريمة بحق اإلنسانية تشارك فيها الكثير من الرسميات 

 .لغربيةا
 .إن غزة اليوم هي عنوان للعزة والكرامة؛ ليس ألهل فلسطين وحدهم، بل ألمتنا العربية واإلسالمية

أبوابها مشرعة للحوار والتواصل مع العالم، وهي ليست في موقع ) الحركة والحكومة ( إن حماس 
لقد ... حتنا الفلسطينيةالصورة النمطية التي رسمها الغرب  لطالبان، ويحاول  بجهالة إسقاطها على سا

وجهت أمريكا اتهاماتها لحركة طالبان بأنها ضد المرأة، وضد االنتخابات، وضد الغرب، وضد المجتمع 
إلى أخر هذا المسلسل من التحريض والتشهير بهدف اإلساءة لمشهد مقاومتها للغزاة ... الدولي، وضد 

 .المحتلين
يمكن للغرب أن ينكرها، وهي أننا جئنا للحكم بخيار  ولكن من جهتنا، فإننا نود توضيح حقيقة ال 

ديمقراطي، وأننا لسنا ضد االنتخابات، كما أننا نتطلع لعالقة سوية مع الغرب تُبنى على أسس من 
 .االحترام المتبادل لخصوصياتنا الثقافية والدينية

ترامها للعملية إن حركة حماس في رؤيتها السياسية للحكم هي  أقرب لنموذج أردوغان من حيث اح
الديمقراطية، والتزامها بحقوق اإلنسان والقانون الدولي، وإيمانها  بالتعددية الحزبية والشراكة السياسية 

 .والتداول السلمي للسلطة
وبعض ) أبو مازن(لألسف كانت هناك أكثر من محاولة للغمز واللمز بحركة حماس على لسان الرئيس

ا نود التأكيد على بعض الحقائق التي هي جزء من ثوابتنا الوطنية، ، ونحن من جهتن"حركة فتح"قيادات 
 : وعبرت عنها أكثر من جهة حمساوية في العديد من تصريحاتها، وهي

أننا نرفض وبشدة الدولة ذات الحدود المؤقتة، وحقوقنا واضحة في هذا االتجاه، حيث نقبل بدولة  .1
 .عاصمة لهافلسطينية على حدود الرابع من حزيران والقدس 

 . ال تنازل عن حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم.2
المقاومة ـ بكافة أشكالها ـ  حق مشروع لشعبنا طالما أن هناك احتالالً جاثماً على أرضنا ويفرض .3

 .الحصار على شعبنا
بتخريب هذه العالقة، عالقتنا مع عمقنا العربي واإلسالمي هي عالقة إستراتيجية، ولن نسمح ألحد  .4

 .فالقضية الفلسطينية ـ كانت وما تزال ـ هي قضية األمة المركزية
المصالحة الوطنية والسلم األهلي والشراكة السياسية هي خيار إستراتيجي لحركة حماس ال رجعة  .5

 .عنه
 ..وختاماً

قيق المصالحة الوطنية، عبر نأمل أن تشهد األسابيع القادمة عودة الحراك للساحة الفلسطينية في اتجاه تح
 .الحاضنة المصرية للحوار مع تأييد عربي ومباركة إسالمية

أتمنى أن يتلقف كل طرف هذه اإلشارات الواعدة التي يطلقها الطرف اآلخر، وأن يوفر لها األجواء 
 وإلى وعندئٍذ يفرح شعبنا، وتدخل البهجة إلى مدنه وقراه.. االيجابية حتى يشتد عودها وتؤتي ُأكلها

  مؤسساته الحكومية والحزبية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد معاناة مضنية ووعثاء سفر طويلة على 
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  .درب تحقيق التكيف السياسي والتعايش الحركي في فسطاٍط واحد يقبل بعضنا فيه بالبعض اآلخر

 مستشار رئيس الوزراء إسماعيل هنية   *
 5/1/2010الشرق، قطر، 

  
  "إسرائيل" أخطـاء ارتـكبتها عشرةوأ أس: حصار غزة .56

  برادلي بيرستون
ودفع الغزيين الى رفض حكم " حماس"كان الهدف المعلن من الحصار تهميش :  حصار غزة- 1
، إال أن التأثير الناجم عن الحصار هو تركيز وتكثيف الغضب الفلسطيني على اسرائيل، وزيادة "حماس"

بالمال من " حماس"، وملء خزائن "حماس" الذي توفره جمعيات اعتماد الغزيين على الضمان االجتماعي
 ".فتح"الضرائب على أنفاق التهريب والمنح الخارجية، واستنزاف تأييد الفلسطينيين لحركة 

كان الحصار كما يبدو وسيلة لكبح تدفق األسلحة الى غزة، والحقيقة ان ترسانة :  حصار غزة- 2
ت تمر عبر األنفاق، اكثر تطوراً ويعتقد اآلن انها تحتوي على صارت، مع شحنات بحجم سيارا" حماس"

 .صواريخ مصنوعة في ايران قادرة على ضرب تل ابيب ومطار اللد انطالقاً من القطاع
في نظر األسرة الدولية أدت العقوبات الجماعية الشاملة ــ وصمت االسرائيليين :  حصار غزة- 3

يلية بامتالك أرضية أخالقية متميزة، كما أدت الى تقليص عنها ــ الى تبديد االدعاءات االسرائ
، وأبقت اسرائيل جراح الحرب على "القسام"التعاطف مع االسرائيليين الذين يعيشون في مرمى صواريخ 

غزة مفتوحة، وجمدت محاوالت إعادة إعمار القطاع، وزادت من معدالت البطالة هناك، وثبتت معاناة 
 الشتاء، كما قام مسؤولون اسرائيليون بخطوات تدل على بالدة مذهلة مثل منع التشرد مع اشتداد عنفوان

 .دخول مستلزمات من نوع تجهيزات المدارس
لإلفراج عن " حماس"عرضت اسرائيل الحصار سابقاً على انه وسيلة للضغط على :  حصار غزة- 4

نود االتفاق المحتمل ال تتضمن رفع جلعاد شاليت، ولكنه ليس فقط ال يزال أسيراً، وإنما يبدو ايضاً ان ب
الحصار، وعرض الحصار في الماضي على انه وسيلة للضغط على الغزيين لوضع حد إلطالق 
الصواريخ، اال ان إطالق الصواريخ ازداد كثافته بعد فرض الحصار، واخيراً فان الحرب االخيرة على 

 اسرائيل التزمت تماماً باتفاق الهدنة الذي غزة قبل عام واحد، ربما كان من الممكن تجنبها كلياً لو ان
، ورفعت الحصار كلياً في مقابل الحد 2008واسرائيل في حزيران " حماس"توسطت مصر في عقده بين 

 .من إطالق الصواريخ
كان للحصار تأثيرات ضارة بالدعم األميركي السرائيل، ففي شباط الماضي خصت :  حصار غزة- 5

 هيالري كلينتون اسرائيل بالغضب في ما يتعلق بوضعها عراقيل امام إدخال وزيرة الخارجية األميركية
وجاءت هذه الرسالة مباشرة بعد زيارة جون كيري، رئيس لجنة . المعونات االنسانية الى القطاع

العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ األميركي لغزة، ومعرفته بأن اسرائيل منعت دخول شحنات من 
 .تها خارج ما هو مسموح بإدخاله من المساعدات اإلنسانيةالمعجنات واعتبر

حقيقة ان الحصار فشل فشالً كامالً في تحقيق أهدافه، تؤكد االنطباع بأن غايته الفعلية :  حصار غزة- 6
 .هي عقابية

يضع الحصارالمسؤولين االسرائيليين في مأزق اتهامهم بانتهاك ميثاق جنيف الرابع :  حصار غزة- 7
 1335ففي إشارة الى الحصار، تقول الفقرة . ين الدولية األخرى، كما ورد في تقرير غولدستونوالقوان

استناداً للحقائق المتاحة لواضعي التقرير، فإن رأي اللجنة هو ان عدداً من ممارسات : "من التقرير
 ".حكومة اسرائيل قد يبرر حيثية قضائية تنص على أن جرائم ضد االنسانية قد ارتكبت
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مع كون وزير الدفاع ايهود باراك ونائبه ماتان فلنائي المشرفين المباشرين على :  حصار غزة- 8
تطبيق الحصار، فان السلبيات األخالقية المترتبة على الحصار قد تؤدي الى وصمة عار بالنسبة الى 

 .المنكمش بالفعل حالياً" العمل"حزب 
لمصري حسني مبارك، وهو أمر يهدد السالم الحصار يهدد بزعزعة حكم الرئيس ا:  حصار غزة- 9

 .بين مصر واسرائيل واألمن االسرائيلي
وسواء علموا بما يرتكب بحق . الحصار يفسد القيم األخالقية لالسرائيليين كلهم:  حصار غزة- 10

 .مهمسكان غزة أم لم يعلموا، فهم جميعاً يتحملون المسؤولية الكاملة عن الممارسات التي يتم اقترافها باس
  "هآرتس"

 5/1/2010األيام، فلسطين، 
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