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  ريخ مثيالًيتهم مصر بارتكاب مجزرة لم يشهد لها التا" 3شريان الحياة "الناطق الرسمي باسم  .1

، أن اشتباكات وقعت بين اجهزة االمن المصرية وعدد من 6/1/2010روسيا اليوم، ذكر موقع 
المتواجدة في ميناء العريش القريب من قطاع " 3شريان الحياة "المتضامنين الدوليين االعضاء في قافلة 
 شاحنة ومركبة محملة 250وتضم القافلة سيارة اسعاف و . غزة بانتظار السماح لها بدخول القطاع

  .بمساعدات انسانية وطبية باالضافة الى اغذية
وصرح زاهر البيراوي، الناطق االعالمي باسم القافلة، ان السلطات االمنية المصرية تعاملت مع اعضاء 

ضدهم، " القوة المفرطة" دولة عربية واجنبية، مستخدمة 17 شخصاً جاؤوا من 460القافلة، البالغ عددهم 
  . اشخاص6 الى اصابة ما ادى

بحق المتضامنين الدوليين، مشدداً على ان " ترتكب مذبحة"واضاف البيراوي ان السلطات المصرية 
تضرب المتضامنين بالعصي وقذفهم بالحجارة التي "ميناء العريش وبدأت " اقتحمت"القوات المصرية 

ة بالحجارة لقذف المتضامنين، ، مؤكداً على ان السلطات المصرية احضرت سيارات مليئ"كانت كالمطر
  ".هذه مجزرة لم يشهد لها التاريخ مثيالً من قبل"وقال 

، من العريش عبر مراسلها عبد اهللا المجالي، أن رئيس اللجنة 6/1/2010السبيل، األردن، وقال صحيفة 
ق القافلة اذا هدد بحر" 3قافلة شريان الحياة "الخارجية في مجلس النواب التركي رئيس الوفد التركي في 

 سيارة من الدخول عبر 57وكانت مصر منعت امس . لم تسمح مصر بدخول كافة السيارات الى رفح
اراضيها الى رفح بحجة انها ال تحمل مساعدات، مما اثار حفيظة الوفد التركي المتزعم قيادة القافلة، 

 تسفر عن نتائج وغادر وجرت مفاوضات بين رئيس الوفد التركي وبين احد المسؤولين المصريين لم
الوفد المصري بانتظار نقل مطالب القافلة للسلطات الرسمية في حين خال اللقاء من الدبلوماسية وخرج 
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االتراك منه في حالة غضب بسبب نية مصر ادخال تلك السيارات عن طريق معبر كرم ابو سالم 
يش بشاحنات القافلة واغالق مدخل االسرائيلي مما اغضب االتراك ودعاهم الى اغالق مدخل ميناء العر
 .سيارات االطفاء وهدد بحرق القافلة اذا لم تدخل جميعها من معبر رفح

، أن المئات من المواطنين األتراك تظاهروا، بعد اسطنبول، من 5/1/2010 قدس برس، وأضافت
اء أجهزة األمن األربعاء، أمام القنصلية المصرية في إسطنبول، تنديداً باعتد/منتصف ليل الثالثاء

في ميناء العريش المصري، والذي أدى إلى وقوع " 3شريان الحياة "المصرية على أعضاء قافلة 
 .إصابات في صفوف المتضامنين الدوليين

ورغم االنتشار المكثف لقوات األمن التركية حول القنصلية المصرية؛ إال أن بعض المتظاهرين 
نى القنصلية، مهددين باقتحامها في حال تم التعرض مرة أخرى الغاضبين قاموا بإلقاء الحجارة على مب

للقافلة، والتي تضم خمسة نواب أتراك إلى جانب العديد من المتضامنين، إضافة إلى عشرات الشاحنات 
  .التركية

إن القوات المصرية، التي يقدر عددها بنحو ألف عنصر، " قدس برس"وقال شهود عيان لمراسل 
الرمل المذاب بالماء والغازات المسيلة للدموع والهراوات في ضرب المتضامنين استخدمت الحجارة و

  .الدوليين، الذين قدموا من أكثر من سبعة عشر دولة، مما أدى إلى إصابة خمسة عشر منهم
  

  الجدار جزء من السيادة المصريةو ... للموقف اإلسرائيليالقاهرةال تباين مع قراءة : عباس .2
نفى الرئيس محمود عباس أمس وجود تباين بين القراءتين المصرية : ي أحمد محمد المك-الدوحة 

والفلسطينية للموقف األخير من استئناف المفاوضات الذي أبلغه رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين 
 فيما اعتبرته "ضبابي"نتنياهو للرئيس حسني مبارك خالل لقائهما األسبوع الماضي، ووصفه عباس بأنه 

 قال عباس خالل لقاء مع رؤساء تحرير الصحف القطرية "الحياة"ورداً على سؤال لـ ."تطوراً"ة القاهر
المصريون سمعوا كالماً من إسرائيل وأنا قلت إنه ضبابي وأريد ... ال يوجد تباين": في الدوحة أمس

  . "النص واضحاًقلت رأيي، وسنتفاهم حين يأتي . حقيقة الموقف حتى أبني عليه، أنا ال أبني على الوهم
هذا ال يختلف مع رأي مصر، بل على العكس، ستحمل مصر هذين البندين لتتحدث فيهما "وشدد على أن 
لكن إذا لم ... األميركيين يريدون إعادتنا إلى المفاوضات مع إسرائيل"وأشار إلى أن . "مع األميركيين

  ."يوقف االستيطان ولم نعرف مرجعية للمفاوضات، فال عودة إليها
ولفت إلى أن محادثاته مع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمس تناولت العالقات الثنائية 

، وأنه طرح "إسرائيل"وموضوع المصالحة بين حركتي فتح وحماس وقضية استئناف المفاوضات مع 
 من المياه على الدوحة إقامة مشروع تحلية مياه في رفح المصرية لتغذية غزة بأنابيب مياه نظيفة بدالً

  .ئة التي تصلها حالياًا في الم99الملوثة بنسبة 
 عما إذا كان هناك دور قطري في المصالحة بين فتح وحماس في ظل "الحياة"ورداً على سؤال لـ

تحدثنا كثيراً مع ... مع حماس أكثر"عالقات الدوحة مع الطرفين، قال عباس مازحاً إن عالقة قطر 
ونذهب إلى االنتخابات، وقيل، ) اتفاق المصالحة(إن رأينا أن توقع حماس األمير عن المصالحة، وقلت 

أتمنى أن يكون ": وأضاف. "وليس من سمو األمير، أن حماس ال تريد انتخابات، فقلت إذاً لماذا المصالحة
كل جهد من السعودية وسورية ومصر وقطر ... هناك جهد وحراك عربي من أجل المصالحة الفلسطينية

  ."شكور، وأنا سعيد أن العرب يتحركون من أجل المصالحة الفلسطينيةهو جهد م
وأقر بوجد خالفات مع قطر في شأن بعض القضايا، بينها اإلعالم، لكنه قال إنه ال يفرض على قطر 

نحن ": وأضاف. "وال أقبل قطيعة بيني وبين قطر التي قضيت فيها أحلى أيام عمري"سياستها أو سيادتها 
نبحث عن القاسم ... انب، ونبحث عن القواسم المشتركة لنقرها ونضيق الخالفاتمختلفون على ج

  ."المشترك وال نعمل على تعميق التوتر كما تفعلون أنتم في صحافتكم
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 إلى حماس "الجزيرة" وقناة "النحيازها"وكان عباس استهل حديثه بتوجيه انتقادات إلى الصحافة القطرية 
عقاباً على " الشيخ يوسف القرضاوي الذي أفتى برجمه في مكة المكرمة وعاتب. ضد السلطة الفلسطينية

 اإلنسان في مجلس حقوق "تقرير غولدستون" حين وافقت السلطة على إرجاء مناقشة "الجرم الذي ارتكبه
ال يجوز )... بعد ما اتضحت الحقيقة(لماذا لم يتراجع عن فتوى الرجم ": وتساءل. التابع لألمم المتحدة

  ."القرضاوي، وهو من أعظم رجال الفكر اإلسالمي، أن يبني فتوى على إشاعاتللشيخ 
جزء من السيادة "وحين سئل عن الجدار الذي تبنيه مصر على حدودها مع قطاع غزة، قال إنه 

مصر تمنع تهريب السالح والويسكي والسجائر والسيارات، . إغالق األنفاق سيادة مصرية... المصرية
هذا كان في "وسئل عن الفساد في السلطة الفلسطينية، فقال إن . "ائية فتذهب إلى غزةأما المواد الغذ

  ."الماضي، وأتحدى أن تكون هناك قضية فساد منذ ثالث سنوات
  6/1/2010الحياة، 

  
   بخطة خارطة الطريق"إسرائيل" إللزامعباس يحث الزعماء العرب على تطوير موقفهم تجاه واشنطن  .3

كدت مصادر فلسطينية بان الرئيس محمود عباس طالب  أ:ليد عوض واشرف الهورو - غزة ،رام اهللا
 تمارس أنجل أ من األمريكية اإلدارةالزعماء العرب خالل جولته العربية الحالية بتطوير موقفهم تجاه 

 ردينة الناطق الرسمي باسم أبوقال نبيل  و. لاللتزام بخطة خارطة الطريق"إسرائيل" على ضغوطاً
 القطري األمير شدد خالل لقائه مع األخيرة الفلسطينية الذي يرافق عباس في جولته الحالية بان الرئاس

  . ثاني الثالثاء في الدوحة على ضرورة تطوير الموقف العربي تجاه واشنطنآلحمد بن خليفة 
اء العرب  الفلسطينية الرسمية في اتصال هاتفي من الدوحة بان عباس حث الزعملإلذاعة ردينة أبووقال 

على تطوير موقف عربي مشترك تجاه واشنطن في حين طالبهم بالضغط على حركة حماس للقبول 
  . االنقسام الفلسطينيإنهاءبورقة المصالحة المصرية والتوقيع عليها بهدف 

ن مضمون جولة عباس أ إلى رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات وأشار
 نسعى بصدق وجدية الستئناف المفاوضات ومن مصلحتنا ألننا"فاوضات السياسية هو استئناف الم

 بالتفاوض على القدس والالجئين وبقية قضايا الحل النهائي من النقطة التي توقفت تبدأ أناستئنافها على 
  ."2008 ديسمبر عام /األولعندها المفاوضات في كانون 

  6/1/2010القدس العربي، 
  

  ة قمة تجمعه بمبارك ونتنياهو ويتهيأ لزيارة سوريعباس يتريث بشأن .4
 المحادثات التي أجراها أن" المستقبل"كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ:  أحمد رمضان-رام اهللا 

ساساً أ في شرم الشيخ تمحورت أمس من أولالرئيس محمود عباس مع نظيره المصري حسني مبارك 
 قمة ثالثية تجمع الرئيسين عباس ومبارك برئيس الوزراء  وعقد"إسرائيل"حول استئناف المفاوضات مع 

  .اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو خالل الشهر الجاري
 الرئيس عباس لم يوافق على االقتراح المصري لكنه لم يرفضه، وفضل التريث إنوقالت المصادر 

ن وزير الخارجية  حين عودة الوفد المصري من واشنطن المكون مإلىلتحديد موقفه من هذا االقتراح 
 وما يمكن األميركية اإلدارة الغيط ووزير المخابرات اللواء عمر سليمان، والتعرف على موقف أبواحمد 
  . يقوم بجولة جديدة في عواصم المنطقةأن يحمله مبعوثها لعملية السالم جورج ميتشل المقرر أن

لية وعربية ودولية للتنازل عن  إسرائياألطراف عباس يتعرض لضغوط متعددة أن إلىولفتت المصادر 
  . مائدة المفاوضاتإلىشرط وقف االستيطان والعودة 
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 من الشهر الجاري ستكون محطة هامة على طريق 15 زيارة عباس لدمشق بعد أنواعتبرت المصادر 
وقالت .  تصعيبهاأم كانت ستصب باتجاه المصالحة إذاالمصالحة ستفحص خاللها النوايا السورية ما 

  .ة إن ترتيبات تجري مع دمشق لزيارة عباس إلى سوريأمسي ديوان الرئاسة الفلسطينية مصادر ف
  6/1/2010المستقبل، 

  
  بتضليل الرأي العام"إسرائيل"تهم  ويعريقات يستبعد عقد قمة ثالثية في مصر .5

 ، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير،اتهم صائب عريقات:  كفاح زبون- رام اهللا
ائيل بتضليل الرأي العام الدولي وتأليبه ضد القيادة الفلسطينية من خالل قلب الحقائق والسعي إلى إسر

وأكد عريقات أن السلطة تسعى إلى استئناف . إظهارها الطرف المعارض الستئناف المفاوضات
 وبقية من مصلحتنا استئنافها، ولكن على أن نبدأ بالتفاوض على القدس والالجئين"المفاوضات، ألن 

من حقنا ": ، وتابع"2008ديسمبر / قضايا الحل النهائي من النقطة التي توقفت عندها في كانون األول
وقال عريقات لإلذاعة الفلسطينية،  ."يونيو بما فيها القدس/  حزيران4الحديث عن الدولة المستقلة بحدود 

ئين والمعابر والسماء والحدود، إن نتنياهو يريد بدء المفاوضات دون أن تشمل القدس والالج"أمس، 
 ."ثم يتحدث عن شروط فلسطينية لبدء المفاوضات. ودون وقف االستيطان

سالمنا لن يكون بأي ثمن، ونحن ": وقلل عريقات من أهمية الحديث عن رسائل ضمانات أميركية، وقال
عليه هو كطرف فلسطيني نؤكد أننا نريد استئناف المفاوضات، وأن الطرف الذي يتوجب الضغط 

.. الطرف الذي يريد استئناف المفاوضات دون مرجعيات، وفي ظل مواصلة انتهاكاته على األرض
فالحكومة اإلسرائيلية الحالية لم تفتح الصفحة األولى من خطة خريطة الطريق، وتقرأ ما عليها من 

 ."التزامات في هذه الخريطة، وتأتي لتتحدث عن السالم واستئناف المفاوضات
واستبعد عريقات عقد مثل هذه القمة، وقال .  من مصر عقد قمة ثالثية مع الفلسطينيين"إسرائيل"وطلبت 

 ."فال أرى إمكانية لعقد القمة بصراحة"إنه دون وقف االستيطان وتحديد مرجعية لعملية السالم، 
ب بتعهد  تصر على أمور مستحيلة، ونحن نطال"إسرائيل"وإلذاعة الجيش اإلسرائيلي قال عريقات، إن 

 1967صريح من جانب زعيم إسرائيلي مخول بأن ترتكز المفاوضات الثنائية على أساس حدود عام 
 .وفقا لخريطة الطريق

 6/1/2010الشرق األوسط، 
  

   بتدمير جهود استئناف المفاوضات"إسرائيل"تتهم و حي استيطاني جديد في القدس  تدين بناءالسلطة .6
دانت السلطة الفلسطينية قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي : ب برهوم جرايسي ويوسف الشاي-عواصم

واعتبر الناطق باسم الرئاسة . المصادقة على بناء حي استيطاني جديد في حي وادي الجوز بمدينة القدس
البناء في القدس تحد إسرائيلي للمجتمع "نسخة منه، أن " الغد"الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان تلقت 

هذا يثبت عدم جدية : ، مضيفاً"للجهود وللحراك العربي والدولي الذي يسعى إلنقاذ عملية السالمالدولي و
  .الحكومة اإلسرائيلية التي تتحدث عن تغير في األجواء

ما يجب أن تعرفه اإلدارة األميركية والمجتمع الدولي هو أن مواصلة إسرائيل : وقال أبو ردينة
اخ المناسب الستئناف المفاوضات، مؤكدا أن على اإلدارة األميركية لالستيطان لن يساهم في خلق المن

  .بذل جهود مع إسرائيل وتحميلها مسؤولية عدم استئناف المفاوضات
من جانبه قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات، في تصريحات صحافية، إن 

بالكلمات وتستمر في بناء المستوطنات في  تصر على االستمرار في الحديث عن السالم "إسرائيل"
  .األفعال، كما حدث اليوم في قرار بناء أربعة وعشرين عمارة استيطانية

  6/1/2010الغد، األردن، 
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  عملية إتالف لبضائع من إنتاج المستوطنات يشرف على فياض .7

ود عباس تعمل  سالم فياض، رئيس الوزراء، إن السلطة الوطنية وبرئاسة الرئيس محم.قال د: سلفيت
 وجهود لخلق وقائع جديدة وايجابية على األرض، في مواجهة الواقع إمكانياتبكل ما لديها من 

إن دولة فلسطين يجب أن تكون دولة خالية : وقال . على خلقه"إسرائيل" السلبي الذي تعمل اإلسرائيلي
 الهوية، والتصنيفات من الجدران واالستيطان بإصرار شعبنا وصموده في مواجهة كل محاوالت طمس

  ).أ، ب، ج(المجحفة والمسماه بالمناطق 
 المستوطنات، إلى األثر إنتاج لبضائع من إتالف عملية هوأشار رئيس الوزراء، في حديث قبل حضور

التدميري البعيد المدى للمشروع االستيطاني، وما يسببه من ضرر على كافة المناطق الفلسطينية، 
افة المناطق المهددة أيضاً بالجدار، والتهام األراضي، وتقطيع أوصال وخصوصاً مدينة القدس، وك

 إلى ما يسببه ذلك من ضرر على المشروع الوطني، المتمثل في إنهاء االحتالل وإقامة باإلضافةالوطن، 
 على أن فياضوشدد  .، وعاصمتها القدس الشرقية1967دولة فلسطين المستقلة على كامل حدود عام 

 إلى تعزيز باإلضافة وتعمل بكل جدية لتنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات، السلطة تتابع
  .وجود المنتجات الفلسطينية كبديل لمنتجات المستوطنات في األسواق العالمية

  .وفي ختام اللقاء أشرف رئيس الوزراء على حرق كميات من منتجات المستوطنات
 6/1/2010األيام، فلسطين، 

  
   ال يجوز التعويل على المؤتمرات الدولية إليجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية:يابوزيرة ذال .8

 قالت وزيرة المرأة الفلسطينية ربيحة ذياب إنه ال يجوز التعويل على المؤتمرات : آسيا العتروس-تونس 
واعتبرت في  ".لمألنها قد تسرق منا الزمن واألرض والح"الدولية إليجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية 

 إلى النهائية، على نحو ال االنتقاليةاتصال مع أن مرجعية السالم واضحة في شأن المرور من المرحلة 
 .يستدعي إقامة مؤتمر دولي مخصص لهذه الموضوع

 5/1/2010القدس، فلسطين، 
  

  بحر يطالب العرب والمسلمين بإعادة إعمار غزة .9
التشريعي أحمد بحر بالصمت العربي واإلسالمي إزاء معاناة ندد النائب األول لرئيس المجلس  :غزة

وقال في مؤتمر صحافي عقده على أنقاض منزل عائلة الداية المدمر في حي . قطاع غزة تحت الحصار
". آن للعرب أن يأخذوا دورهم الحقيقي في الدفاع عن الشعب الفلسطيني"الزيتون بمدينة غزة، أمس، إنه 

 ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، أين وعودكم بشأن اإلعمار وأين األموال التي جمعت الجامعة العربية"وسأل 
وقال بحر إن عائالت غزة صمدت في وجه العدوان رغم ما تعرضت له من قصف  ".من أجل ذلك

رغم الحصار المطبق على القطاع يأتي الجدار "وأضاف ". ودمار أدى إلى استشهاد عائالت بأكملها
، مجدداً الدعوة "مه مصر الشقيقة من أجل زيادة المعاناة على أبناء الشعب الفلسطينيالفوالذي الذي تقي

  .للرئيس حسني مبارك لوقف بنائه، مستنكراً فتوى األزهر بجواز إقامة الجدار
من جانبه، طالب وزير الشؤون االجتماعية في الحكومة المقالة أحمد الكرد بإنهاء الحصار، معتبراً أن 

  ". السكوت عن الحصار إسهام في الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطينيالمشاركة أو"
  6/1/2010الخليج، 
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 "ادعاء كاذب"المعتقلون في الضفة يوضعون في ثالجات دون مالبس ووقف تعذيبهم : حماسنواب  .10
التعذيب نفى نواب حركة حماس في الضفة الغربية ما تناقلته وسائل اإلعالم حول توقف  :الضفة الغربية

بحق المعتقلين السياسيين في سجون الضفة، مؤكدين أن ما ذكر عارٍ من الصحة، وأن العديد من 
وأكد النواب عن محافظة رام اهللا أن . الشهادات والتقارير الحية تصل من السجون تثبت عكس ذلك

ولم يتوقف "تمراً، التعذيب في سجون أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، مازال مس
، مشيرين إلى أن قادة تلك األجهزة تعاملوا مع دعوة المؤسسات الحقوقية والمؤسسات التي "بشكل كامل

إن التعذيب وإن توقف بشكل " :وقال النواب في بيان لهم، أمس .ترعى حقوق المواطن بشكل جزئي فقط
النوم بدون فراش وأغطية لعدة أيام قد جزئي، لكنه اتخذ أساليب جديدة ومن بينها إجبار المعتقل على 

  ".تصل ألكثر من شهر في زنزانة عششت الرطوبة في كل زاوية فيها، عدا عن الشتائم وغيرها
وطالب البيان مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في الضفة الغربية بضرورة القيام بدور 

صليب األحمر والهيئة المستقلة للدفاع عن حقوق أكبر من دورها الحالي، موجها لهم الشكر وخصوصاً ال
  .اإلنسان وغيرها

على األعمال "وفي ذات السياق، استنكر النواب تقديم المعتقلين السياسيين للمحاكم المدنية ومحاكمتهم 
الوطنية التي قاموا بها في سبيل تحرير الوطن وتوفير حياة كريمة وهنيئة لعوائل األسرى والشهداء، 

  ".يق التهم الباطلة بحقهم بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة القضاءوذلك بتلف
" فلسطين"من جانبه، قال النائب محمد أبو جحيشة، من محافظة الخليل في تصريحٍ مكتوب وصل لـ

إن األجهزة األمنية تقوم بوضع المعتقلين السياسيين دون مالبس في ثالجات، وإنها تتركهم " :نسخة عنه
ردة في هذا البرد القارس فينامون على األرض دون فراشٍ وال أغطية، باإلضافة إلى تأكيد في غرف با

. ساعات طويلة، وفق ما يصل من األسرى وذويهم" يشبحون"عدد كبيرٍ من المعتقلين أنهم ال يزالون 
؛ فاألسير الذي األجهزة األمنية في الضفة ال تكتفي بالتعذيب، بل تتبادل األدوار فيما بينها: "وأضاف

يفرج عنه جهاز المخابرات يعتقله جهاز الوقائي، ومثال ذلك األسير أنور حرب من قرية بيت أوال 
  ".اعتقاله" الوقائي"قضاء الخليل، والذي أفرج عنه جهاز المخابرات، وبعد يومٍ واحد أعاد جهاز 

في الخليل بعد التعذيب " ة الحكوميمستشفى عالي"وأفاد النائب بأن األسير شاهر أبو جحيشة تم نقله إلى 
  .الشديد الذي تعرض له، وهو اآلن في العناية المركزة وينتظر أن تجرى له عملية جراحية اليوم
  6/1/2010صحيفة فلسطين، 

  
   المصرية والفلسطينية يعيق العمل في معبر رفحاألمنيةخالف بين الجهات  .11

ر رفح الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر،  في معبأمستعثر العمل يوم :  اشرف الهور-غزة 
 الفلسطينية والمصرية العاملة على طرفي األمنية السفر بين الجهات أموربسبب خالف على ترتيب 

  . يعود للعمل مجدداًأنالمعبر، الذي يعمل لليوم الثالث على التوالي بشكل استثنائي، قبل 
 المصري طلبوا من الجانب األمنمسؤولين في  مسؤولون في الحكومة المقالة فإن أعلنهووفق ما 

ونقل موقع تابع لحماس على .  جرى التنسيق لهم بالسفر مع مصرأشخاص سفر أمسالفلسطيني يوم 
 المعبر ترفض التعامل مع السلطات المصرية حسب إدارة" إناالنترنت لمسؤول امني من غزة قوله 

  . التنسيقات المصريةأصحاب الثاني لخروج  توافقوا معهم على اليومأنهم إلى، مشيرا "مزاجها
 خروج مسافرين يحملون تسيقات خاصة، الفتا أمس المصري طلب األمن أنوذكر المقدم جهاد محيسن 

  . هذا اليوم كان مخصصا لسفر المرضى والطالبأن إلى
  .ت سفر المواطنين، بعد تأخر دام ساعاأمام فتحه من جديد أعيد المعبر أن في وقت الحق وأعلن

  6/1/2010القدس العربي، 
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   مشروع تترجم برنامج الحكومة إلى واقع201 لـ اإلجماليةخمسة مليارات التكلفة : الجرباوي .12
إن " األيام"، لـاإلدارية علي الجرباوي، وزير التخطيط والتنمية .قال د :أرناؤوطكتب عبد الرؤوف 

 برامج ملموسة لتنفيذها خالل إلىحكومة  تترجم برنامج ال2010السلطة تعمل على إعداد وثيقة العام 
 والتنمية ولكن اإلصالح برامج استراتيجية ال تخرج عن مضمون خطة أنها إلى، مشيراً 2010العام 

  .تركز على المشاريع االستراتيجية بما يضمن التوجهات الموجودة في برنامج الحكومة
 لهذه المشاريع اإلجمالية حسبنا التكلفة  مشروع، وقد201عدد هذه المشاريع االستراتيجية هو " :وقال

 من عام، فمثالً بناء المطار قد أكثر مليارات دوالر، علماً بأن تنفيذها سيستغرق 5 من أكثر أنهاووجدنا 
 ال يخرج عن ما تم تحديده 2010يستغرق سنوات، ونحن نقول إن احتياجنا بالنسبة لهذه المشاريع للعام 

  ". مليون دوالر676 بما مجموعه 2010نتها الثالثة وهي  لسواإلصالحفي خطة التنمية 
قسام، هناك البنى التحتية وبنى قانونية وبنى مؤسسية وتحسين الخدمة المقدمة أ إلىالخطة مقسمة "وقال 
  ". الجمهور ومشاريع تحسين حضورنا دولياً ومشاريع صحة وتعليمإلى

 سنوزعها على المانحين في وإنماؤتمر للمانحين  مإلىلن نحتاج "وأكد على أنه بالنسبة للمشاريع هذه 
 مؤتمر للمانحين في آخر السنة عندما نعد خطتنا إلىنحتاج "، وقال " القادم وسنتكلم معهم بشأنهااألسبوع

  ".الجديدة للسنوات الثالث القادمة
 6/1/2010األيام، فلسطين، 

  
  سفراء فلسطينيون يعترضون على مراسالت دحالن المباشرة لهم .13

 المؤثرة مفصليا في اللجنة المركزية لحركة فتح بتفعيل محاوالت األوساطبدأت  : بسام البدارين-مان ع
نشطة لتوسيع دائرة نفوذها في السلك الدبلوماسي وجهاز السفراء في الخارج وسط طرح تساؤالت مجددا 

هل رموز الحركة في حول مبررات االستئثار الحركي لجماعة الداخل على نطاق التأثير والفعل مع تجا
  .الخارج

ووصلت في هذا السياق مذكرات اعتراضية للرئيس محمود عباس من ثالثة سفراء في الخارج على 
 ابلغوا الرئاسة باعتراضهم على الرسائل والمذكرات الرسمية التي تخاطبهم مباشرة من قبل عضو األقل

  .رور عبر وزارة الشؤون الخارجية فيها محمد دحالن وبدون الماإلعالماللجنة المركزية ومفوض 
 السفراء بمعرفة الرئيس عباس وعبر أوساط مؤخرا ضجة واسعة في أثارتوتتم هذه المراسالت التي 

 الذي احتج عليه بعض السفراء مطالبين بوقف دحالن عن األمرالسفير الفلسطيني في وارسو خالد غزال 
  . خطابات مباشرة لهمإرسال

ال مراسالت مباشرة لنخبة من السفراء تتضمن تفاصيل وبنود الموقف  عبر غزأرسلوكان دحالن 
وطالب دحالن السفراء بتقديم هذه التفاصيل للدول التي  . كما قررته اللجنة المركزيةواإلعالميالسياسي 

 لعباس مذكرات يقولون فيها بأن من حق أرسلوا احتجاج بعض السفراء الذين أثاريعملون فيها مما 
 حركة فتح فقط وعبر اللجنة إقليم في المركزية وبقية المفوضين مخاطبة معتمدي ماإلعالمفوض 

  . ينسحب ذلك على السفراء والطاقم الدبلوماسيأنالمركزية للتعبئة والتنظيم دون 
 التحكم في مركزية فتح تسعى لتمديد نفوذها للخارج خصوصا وان كل أوساط أنويعتبر المعترضون 

 أو فوضتها أسستهاز في الداخل وفي ظل سيادة ثقافة تشكيل جميع اللجان التي شيء اآلن تقريبا يتمرك
  . الحركة وخبرائها في الخارجأبناء من أيالمركزية عبر ممثلي الداخل فقط ودون تمثيل 

 ماهر أبووجاء في سياق هذا الجدل والدة ظروف واعتبارات غامضة دفعت القطب المهم في حركة فتح 
 أثار إلغاء وهو أوروبا الحركة ومعتمديها في أقاليم لممثلي األسبوعع كان مقررا هذا  اجتماإللغاءغنيم 

  .أيضا ضجة في السلك الدبلوماسي
  6/1/2010القدس العربي، 
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  مشعل يلتقي ملك البحرين لمناقشة ملفي المصالحة والتسوية  .14

 حمد بن عيسى آل خليفـة       خالد مشعل، أمس، الشيخ    التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس      :المنامة
وأكّد عزت الرشق عضو المكتب السياسي للحركة وعضو وفدها إلى المنامة، أن اللقـاء               .ملك البحرين 

؛ مشيراً إلى أنه تم التباحث والتشاور فـي مجمـل الوضـع العربـي والفلـسطيني                 "مهماً وإيجابياً "كان  
  .وتطوراته

شرح لملك البحرين ما وصلت إليه جهود المـصالحة،         " حماس"إن وفد   :" وقال الرشق، في بيان صحفي      
بضرورة إنجاز المصالحة، وتوحيد الصف الفلسطيني في أسرع ما يمكن، كما تعرضت            " حماس"وموقف  

، وناقش الجانبان ما وصلت     "المباحثات للمالحظات التي تطالب الحركة بتعديلها حسب ما تم االتفاق عليه          
  ". مر الذي يحتم التفكير بالمستقبل والخيارات العربية البديلةاأل"له التسوية من طريق مسدود، 

  6/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

   إلنهاء االنقسام  جدياًترجمة تصريحاته موقفاًب  وتطالب مشعلترحب بخطابفصائل  .15
رحبت القوى والفصائل الفلسطينية بتصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة         :  نادية سعد الدين   -عمان  

الد مشعل بشأن قرب التوصل للمصالحة، ولكنها طالبت بترجمتها إلى موقـف جـدي وآليـات                حماس خ 
تصريحات مـشعل االيجابيـة   "الجبهة الشعبية في  وجدت  .محددة إلنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية     

خطوة مهمة على طريق تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، في ظل معطيات وأجـواء عربيـة جديـدة                 
ست على الوضع الفلسطيني، وسط مناخات داخلية مهدت لنداءات ايجابية باتجاه المـصالحة رغـم               انعك

  .من دمشق" الغد"عضو المكتب السياسي للجبهة عمر مراد، إلى ، بحسب تصريحات "التعقيدات القائمة
ل عـضو   وقا ".ال تعتقد بوجود معطيات جديدة للمضي باتجاه مصالحة وشيكة        "ولكن الجبهة الديمقراطية    

الجبهة ترحب بوجـود قـرار جديـد        "إن  " الغد"لـ  ) أبو ليلى (المكتب السياسي للجبهة قيس عبد الكريم       
لحماس بشأن كيفية التعامل مع الورقة ما يفتح األفق إلنهاء الجمود القائم، ولكن إذا استمر موقفها كما هو                  

سوى التوقيع على الورقة ومن ثم      عليه في السابق فإن مصر ليست في وضع يمكنها فيه القبول بأي حل              
  ".الدخول في حوار حول سبل تنفيذها

  6/1/2010الغد، األردن، 
  

 "بقبرصة فلسطين"تعنت حماس سيحقق حلم ليبرمان : األحمدعزام  .16
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مسؤول       :  عبدالرؤوف أرناؤوط ، راشد الغائب     ،المنامة – رام اهللا 

، "ال يمكن أن نبقى أسيري حركة حماس إلى األبد        "أنه  " الوطن"كة عزام األحمد لـ     ملف الحوار في الحر   
مشددا على ضرورة البحث الجدي عن الخطوة البديلة إذا ما استمرت حماس بتعنتها وتنكرها للمـصالح                

وكشف النقاب عن أن زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى السعودية              . الفلسطينية
  ". ال عالقة لها من قريب أو بعيد بموضوع المصالحة"ل يومين قب

وشدد على أن الوضع الحالي ال يمكن أن يستمر إلى األبد، وإذا استمر فهذا يعني أننا سننفذ نبوءة وزير                   
الخارجية اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان الذي تحدث عن قبرصة الوضع الفلسطيني، حيث بقيت قبـرص              

 . عاما، وبالتالي تبقى فتح في الضفة وحماس في غزة35ونانية قائمة منذ التركية وقبرص الي
إلى ذلك، اعتبر األحمد ما ينشر عن خطط سالم أمريكية الستئناف المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية  

 ". نوع من التسريبات وبالونات اختبار"بأنه 
  6/1/2010الوطن، السعودية، 
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   إعدام نفسهاع على المصالحة دون توافق هو توقيع علىالطلب من حماس التوقي: نزال .17
 فلـسطينية دون    -أن أي اتفاق مـصالحة فلـسطينية        " أكد محمد نزال القيادي في حركة حماس      : دمشق

التوافق على برنامج سياسي موحد؛ لن يكون مصالحةً فعليةً، مشيرا إلى أن الدور المصري الساعي إلى                
  . قائم على أساس توافق عربيتحقيق المصالحة الوطنية

ما تطلبه األطراف الساعية إلـى      ) م2010-1-5(ووصف نزال في تصريحات صحفية له اليوم الثالثاء         
 بأنه يطلب مـن     -بغض النظر عن التوافق على برنامج سياسي      -بالتوقيع على المصالحة    " حماس"إقناع  

  .الحركة أن توقِّع على إعدام نفسها
إن : "والكيان الـصهيوني، قـال القيـادي فـي الحركـة          " حماس"سرى بين   وبخصوص ملف تبادل األ   

، "المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين إلتمام صفقة التبادل ما زالت مستمرةً عبر الوسـيط األلمـاني               
من بين الظروف المعطِّلة إلنجاح عملية التبادل هو اختالفات داخلية صـهيونية بـين مؤيـد                "مضيفًا أن   

  ".دم رضا بعض األطراف عن عملية تنتهي بنجاح يحسب للحركةومعارض، وع
  5/1/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
   عبر طرف ثالث"إسرائيل" تهدئة مع إبرام جديدة وتنفي إسرائيليةالقسام تحذر من حرب  .18

 القسام في تصريحات نشرها موقـع الكتائـب  كتائب قال ابو عبيدة الناطق باسم  :غزة ـ اشرف الهور 
  ".ال وجود الي تهدئة معلَنة من جانبنا مع العدو الصهيوني عبر طرف ثالث"الرسمي 

فترة معينة ومؤقتة بتوافق داخلي، وليس باتفـاق        "واشار الى ان وقف المقاومة لعمليات اطالق النار لـ          
  .، مشيرا الى ان هذا االمر مؤقت"مع االحتالل

ستقل من فصائل المقاومة الفلسطينية وليس باتفاق مـع         قرار م "واكد ان الهدوء على جبهة غزة جاء بـ         
  ".ادارة المعركة مع االحتالل بالشكل الذي تراه مناسبا"، مشددا على حق المقاومة في "العدو الصهيوني

وشدد ابو عبيدة من تأكيده على جاهزية كتائب القسام لصد اي هجوم اسرائيلي على القطاع، ولم يستبعد                 
كتائب القـسام   " جديدة على القطاع، وذلك في رده على تهديدات اسرائيلية، وقال            ان تشن اسرائيل حربا   

  ".جاهزة للتصدي الي عدوان جديد بكل ما اوتيت من قوة
الذي تبنيه مصر على طول حدودها مع غزة على المقاومة، قال ابو عبيدة             " الجدار الفوالذي "وحول تأثير   

 عالنية الى غزة، ومن حقنا توفير الـسالح بـالطرق           لم يسمح اي طرف رسمي عربي بادخال السالح       "
  ".المختلفة، ونحن سنواصل صناعة وادخال السالح لغزة

  6/1/2010القدس العربي، 
  

   المصالحةأمام اتصاالتها مع القاهرة مستمرة لتذليل العقبات أنحماس تؤكد  .19
االتـصاالت  "افي  قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس في تصريح صح          :ـ اشرف الهور   غزة

، الفتا الى ان هـذه      "مع االشقاء المصريين ال تزال مستمرة من اجل تذليل العقبات امام طريق المصالحة            
  ".ايجاد حل واضح للتحفظات التي ابدتها الحركة على الورقة المصرية"االتصاالت تهدف الى 

سياسي لحماس لعدد مـن الـدول       واشار برهوم الى ان الجولة التي يقوم بها خالد مشعل رئيس المكتب ال            
  ".تأتي في اطار استثمار كافة الجهود العربية بهدف التوصل الى اتفاق مصالحة وطنية"العربية 

ـ            ، كـون ان    "عين االعتبار "ودعا برهوم مصر الى ضرورة اخذ تحفظات حماس على ورقة المصالحة ب
بعاد اي معوقات تحول دون التوصل      مصلحة لمصر كراع للحوار الفلسطيني حتى يتم است       "التحفظات فيها   

  ".الى اتفاق المصالحة
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وانتقد برهوم تصريحات قادة فتح عقب خطاب مشعل الذي اوضح فيه ان اتفاق المصالحة قـد اقتـرب،                  
هذه التصريحات تكشف عن سوء نوايا قيادات حركة فتح، والتـي ال تتعـاطى مـع المـصالحة                  "وقال  

 ".سجيل النقاط، وحشر حماس في زاوية خياراتهم الضيقةكمصلحة للشعب الفلسطيني، بل من باب ت
  6/1/2010القدس العربي، 

  
 ط المبعدين مقابل شالي عددحماس تشترط اإلفراج عن القادة وتخفيض .20

مصادر مطلعة على المفاوضات التي     ، أن   غزة من،  6/1/2010وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية،     ذكرت  
  .للوسيط األلماني" حماس"اب عن الرد الذي ستقدمه قيادة حركة ، كشفت النقاألسرىتجري إلتمام صفقة 

ـ -وهي من إحدى الفصائل اآلسرة للجندي شاليط      – المصادر   ذهوقالت ه  إن الـرد   ":" فلـسطين اليـوم   " ل
  ...".سيكون نعم ولكن 

نعـم  : "وأوضحت أن فصائل المقاومة تحفظت على الرد اإلسرائيلي الذي كـان بـنفس صـيغة ردهـا                
إصـرار  :  الفتةً إلى أن هناك نقطتين سيطلب من الوسيط األلماني العمل على حلهما أوالهـا              ،..."ولكن

رفـض  :  أسيراً من الضفة الغربية إلى قطاع غزة أو إلـى الخـارج، وثانيهـا              130إسرائيل على إبعاد    
ة آمنة منـى، قـاهر    : إسرائيل خروج أسماء قيادية معينة بموجب الصفقة، باإلضافة لثالث أسيرات هن          

  .السعدي وأحالم التميمي
مصادر مقربة من    ، أن رام اهللا من  عبد الرؤوف أرناؤوط     عن،  6/1/2010الوطن، السعودية،   وأضافت  

 لـم يتـضمن     األسـرى كشفت أن رد الحركة على المقترح اإلسرائيلي بشأن صفقة تبادل            حركة حماس 
الحركة تحوالن دون إبرام صفقة     وأضافت أن الرد أشار إلى نقطتين أساسيتين تعتبرهما         . رفضا صريحا 

رفض الحكومة اإلسرائيلية اإلفراج عن القادة السياسيين في السجون اإلسرائيلية وعلى           : تبادل وهما أوال  
رأسهم مروان البرغوثي وعبد اهللا البرغوثي وأحمد سعدات وعباس السيد وإبراهيم حامد وجمـال أبـو                

 .أحالم التميميالهيجاء، واألسيرات آمنة منى وقاهرة السعدي و
أما األمر الثاني فهو ارتفاع عدد األسرى الذين سيتم إبعادهم من الضفة الغربية سـواء إلـى غـزة أو                    

ونوهت المصادر إلى أن الوسيط األلماني مستمر في مهامه حيث من المقرر نقل رد حماس إلى                 .الخارج
 .الجانب اإلسرائيلي الذي سيقوم بدوره بدراسته واإلجابة عليه

  
 حماس تؤكد إزالة سوء الفهم مع مصر": األهرام" .21

أكد مسئول بارز في حركة حماس أن عالقة الحركة بمصر شـهدت تحـسنا     : كتب ـ أشرف أبو الهول 
في األسبوع الماضي حيث نجح في  كبيرا عقب الزيارة التي قام بها وفد قيادي بارز من الحركة للقاهرة

ا جري االتفاق علي وضع صيغة الستئناف جهود المـصالحة           سوء التفاهم حول بعض المسائل كم      إزالة
وقال المسئول البارز في حماس لمندوب األهرام إن وفد الحركة            . الفلسطينية الداخلية التي ترعاها مصر    

الذي ضم الدكتور محمود الزهار والدكتور خليل الحية والدكتور نـزار عـوض اهللا أعـضاء المكتـب                  
ب المصري عدم صحة كل مايقال عن أن الحركة تريـد اسـتبدال الوسـيط               السياسي للحركة ابلغ الجان   

   . المصري في محادثات المصالحة بوسيط آخر
  6/1/2010األهرام، مصر، 

  
  بإنهاء االنقسام فتح وحماس  تطالب لشخصيات مستقلة" وثيقة فلسطينية" .22

السعي الجاد  "اس أمس بـ    طالبت شخصيات فلسطينية مستقلة حركتي فتح وحم      :  د ب أ   - رام اهللا    -غزة  
وناشدت شخـصيات سياسـية وحقوقيـة    . إلنهاء االنقسام الداخلي المستمر منذ عامين ونصف   " والفوري

، الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس ورئـيس المكتـب          " إنهاء االنقسام "ومستقلون في وثيقة حملت اسم      
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 .لحة واستعادة الوحدة الوطنيـة  السياسي لحركة حماس خالد مشعل ، ضرورة المضي قدما إلنجاز المصا          
  .ودعت الوثيقة إلى تحرك عربي وإسالمي عاجل لدعم المصالحة الفلسطينية

  6/1/2010الدستور، 
  

  اإلسرائيلية  –فصائل تجدد رفضها الستئناف المفاوضات الفلسطينية  .23
تسوية بين  أكدت فصائل فلسطينية رفضها الستئناف مفاوضات ال       : تقرير فاطمة الزهراء العويني    - غزة

  ".العبثية والعقيمة ألنه ال نتائج لها"، واصفة هذه المفاوضات بـ)إسرائيل(السلطة الفلسطينية و
الفلـسطينية  –اعتبر الناطق باسم حركة الجهاد داود شهاب استئناف المفاوضات اإلسـرائيلية            ، من جانبه 

ابه جرائم حرب في القطاع ومالحقة      بعد ارتك ، مد حبل النجاة للعدو الغارق في فضائحه األخالقية       "بمثابة  
ووصـف الـدور المـصري فـي         ".، مجددا رفض حركته للمفاوضات العبثية     "قادته في المحاكم الدولية   

  . استئناف المفاوضات بالمستهجن والمستغرب
نحن نرى أن   :"رفض جبهته الستئناف المفاوضات، قائالً    ، بدوره، أكد القيادي بالجبهة الشعبية رباح مهنا      

وضات عبثية وضارة ويجب أن تتوقف ألنها تعطي غطاء للعدوان اإلسـرائيلي المتواصـل علـى                المفا
  ". شعبنا، وندعو إلى حوار فلسطيني معمق يوجه المرحلة ويعيد النظر في هذه المفاوضات

أكد أمين عام حركة األحرار خالد أبو هالل رفض حركته الستئناف المفاوضات، مبينا أن ذلـك                ، بدوره
  .زيداً من العبث والتضليل والتسويق للكيان اإلسرائيلي العدواني في المنطقةم"يمثل 

من جانبه، أكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم رفض حركته عودة السلطة إلى خيارها الوحيـد                 
  .والعقيم وهو المفاوضات ثم المفاوضات مع العدو

ي رباح رفض الجبهة الستئناف المفاوضات قبل       وفي السياق ذاته، جدد القيادي بالجبهة الديمقراطية رمز       
وتحديد مرجعية هذه المفاوضات ممثلـة      ، بالتجميد الكامل لالستيطان خاصة في القدس     ) إسرائيل(التزام  

 67بقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها االعتراف بحـدود الدولـة الفلـسطينية علـى أراضـي ال                
  .وعاصمتها القدس

 6/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

  خطوة تدميرية في الوقت الراهن " إسرائيل"استئناف المفاوضات مع : البردويل .24
الدكتور صالح البردويل في " حماس"قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة : غزة

إذا تم استئناف المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية في ظل ": "قدس برس"تصريحات خاصة لـ 
يد القدس سيشكل نصرا كبيرا لالحتالل ويلفت النظر هم جرائم االحتالل استمرار االستيطان وتهو

المستمرة وعن حصاره لغزة ويعطي مجاال لمزيد من التطبيع العربي المجاني مع الكيان الصهيوني، 
  ".وستكون المفاوضات اآلن ليست عبثية فقط وإنما تدميرية للمشروع الوطني

  5/1/2010قدس برس، 
  

   في غزةبقصف صاروخي" لجان المقاومة" استشهاد قيادي في .25
 أعلنت مصادر طبية فلسطينية مساء اليوم الثالثاء عن استشهاد مقـاوم وإصـابة              :حكمت يوسف  -غزة  

وقالـت المـصادر     .أربعة آخرين في غارة جوية إسرائيلية استهدفتهم في بلدة القرارة جنوب قطاع غزة            
 عاما  وصـل الـى       22البالغ من العمر    " من السميري جهاد عبد الرح  "ان الشهيد ويدعى    " سما"لمراسل  
 ناصر عبارة عن أشالء ممزقة نتيجة القصف الجوي اإلسرائيلي المباشر فيما وصـفت حالـة                ىمستشف

  .إصابة بأنها حرجة جدا 
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من جانبه عقب ابو عطايا الناطق الرسمي باسم الوية الناصر صالح الدين الذراع المسلح للجان المقاومة                
ان االلوية سترد على االستهداف االسرائيلي بحجم الضربة وانهـا          " على الغارة االسرائيلية قائال   الشعبية  

" " سما"وقال ابو عطايا في تصريحات خاصة لمراسل         ".على جاهزية تامة الي تصعيد اسرائيلي محتمل      
لويـة سـترد    ان االستهداف األخير لمجاهدي األلوية ما هي اال مؤشرات خطيرة جدا مشيرا الي ان اال              

ي الفصائل الفلـسطينية    قان االلوية لها ترتيبات مع با     " وتابع ".بحجم الضربة التي تعرض لها مجاهديها       
  ".وان هناك اتفاق مبدئي لعدم جر قطاع غزة الي حرب جديدة

  5/1/2010وكالة سما، 
  

  لن نسمح بالعبث بأمن لبنان:  مسؤول حزب اهللا بالجنوبتلتقي" التحالف الفلسطيني" .26
أن األمن داخل مخيمات الالجئين "أكدت قوى التحالف الفلسطيني على لسان ناطق باسمها، : بيروت

وقال أمين سر قوى التحالف أبو ". الفلسطينيين في لبنان جزء ال يتجزأ من أمن لبنان واستقراره وسيادته
فصائل " قاووق امس، ان الشيخ نبيل" حزب اهللا" في  جنوب لبنانخالد جهاد بعد لقاء الوفد مسؤول منطقة

قوى التحالف لن تسمح ألي جهة كانت أن تعبث بهذا األمن أو العالقة النضالية بين الشعبين اللبناني 
، القيادة العامة، حزب "حماس"وضم الوفد ممثلين عن حركة ". والفلسطيني وبين قوى المقاومة في لبنان

، وجرى البحث في "جبهة النضال"، و "ير الفلسطينيةجبهة التحر"، و" االنتفاضة-فتح "، "الصاعقة"البعث 
  .المستجدات

  6/1/2010الحياة، 
  

   إللغاء حق العودةدبلوماسية باشرت حملة "ليإسرائ" .27
 تنفيذ خطوات تنسجم مع رؤيتهـا للتـسوية مـع الفلـسطينيين      اإلسرائيليةباشرت الحكومة   : جوني منير 

  : ركائز3والقائمة على 
  .لمستوطنات بحيث ال يعني تجميدها توقفها االستمرار ببناء ا-1 
  .إلسرائيل القدس عاصمة ابدية -2
 والتـي   اإلسـرائيلية لين الى خارج الدولة     ي حق العودة بالكامل والتحضير لنقل العرب االسرائ       إلغاء -3

  .ستكون دولة يهودية صافية
يد للقرارات الدولية المتعلقة     في ترتيب مفهوم جد    ن داني ايالو  اإلسرائيليوقد باشر نائب وزير الخارجية      

  .بهذه البنود لتصبح منسجمة مع الثوابت الثالث
 المعتمدة  األوروبية على السفارات    اإلسرائيلية فلقد وزعت وزارة الخارجية      أوروبيين دبلوماسيينوحسب  

 338 و 242 تفسير للقرارات الدولية رقم      إعادة كانون االول الماضي، دراسة تلحظ       21، في   إسرائيلفي  
  .194و

 على توزيع هذه الدراسة هو      اإلسرائيلية فان الذي شجع وزارة الخارجية       األوروبيين الدبلوماسيينوحسب  
 كاترين اشتون   األوروبيان يشكل ردا على تصريح رئيسة العالقات الخارجية المعينة حديثا في االتحاد             

  .تلك المتعلقة بالقدس وضواحيها لسياسة االستيطان وخصوصا األوروبي فيه رفض االتحاد أعلنتوالتي 
  . متنازع عليهاأراض محتلة بعبارة أراضيوفي الدراسة التي وزعت استبدال عبارة 

 حدود العـام    إلىتعترف بوضوح بحق العودة       الى اعتبار هذه الدراسة ان كل القرارات الدولية ال         إضافة
1967.  

واصم العالم لتنفيذه في لبنان، نستنتج من دون         مع الضغوط التي تستعد ع     اإلسرائيليواذا جمعنا االندفاع    
  .شك ان توطين الفلسطينيين في لبنان اصبح منتهيا
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 مواجهة هذا الخطر الكبير على لبنان وتركيبته الداخلية ال يمكن ان يحـصل اال               إمكانيةوفي الواقع فان    
ن ان يجد بصيص نور     من خالل مقايضة سالح حزب اهللا بالتوطين مدعوما من سوريا، عندها يمكن للبنا            

  .لمواجهة هذا المخطط
 في الموعد المطلوب ومـن      1559 ستطل المحكمة الدولية مدعومة بالقرار     األوراقومن اجل تعطيل هذه     

 - لنصب فخ على طريق العالقات اللبنانية        إسرائيل، تستعد   اإلطاراجل تعطيل اي موقف سوري في هذا        
  .األخيرةلة السورية التي شهدت تقدما ممتازاً في المرح

 سوريا او علـى     إلى مزارع شبعا    إلعادة مستعدة   أنها المتحدة وكذلك تركيا     األمم أبلغت إسرائيلذلك ان   
  . الجزء السوري في هذه المزارعاألقل

 لبناني من جديد واشغال الـساحتين عـن الهـدف االسـرائيلي          -والهدف دفع االمور الى نزاع سوري       
 الحكومة االسرائيلية القول للوسيط التركي انها تريد انجاح وسـاطته           الحقيقي، وفي الوقت نفسه تستطيع    

  .مع سوريا، لذلك هي تقوم بهذه الخطوة من جانب واحد
طبعاً في حال عادت االمور وتصاعد النزاع بين لبنان وسوريا فان اسرائيل ستندفع فـي خطتهـا لـدى               

لمحكوم باالعدام اذا وافقت الدول العربيـة       المحافل الدولية اللغاء حق العودة، وسيصبح لبنان في وضع ا         
  .على ذلك، وحيث بدا ان ذلك ممكن حسبما ظهر في القمة العربية التي عقدت في بيروت في العام الفين

 بالقول ان لبنان قد يكون االن بحاجة الى موقف          اإلشارة الى   أوروبي دبلوماسيوربما هذا ما دعا مصدر      
رفضت حق العودة، وانه على الدولة اللبنانية المبادرة للتنـسيق مـع            سوري حازم يدعم لبنان في مسألة       

  .دمشق في هذه المسألة قبل فوات االوان
وربما تكون باريس مدركة لخطر التوطين الذي يواجه لبنان، وهي التـي تعتـرف ان ال قـدرة لـديها                    

 لبنـاني داخـل االدارة      لمواجهة هذا االمر، وانه ال بد من التحرك لدى المسؤولين االميركيين من اصل            
  .االميركية

وربما لذلك قررت باريس المساهمة في تجهيز وتدريب االجهزة االمنية في لبنان كي تـستطيع الدولـة                 
  .اللبنانية الصمود امام تحديات ومخاطر المستقبل

  4/1/2010الديار، لبنان، 
  

  السلطة وعباس عبء يجب التخلص منه: هليفي رئيس الموساد السابق .28
هجوماً عنيفاً جـداً    " افرايم هليفي "شن رئيس جهاز الموساد اإلسرائيلي السابق        :وكاالت - المحتلة القدس

  ".مجرد عبء يجب التخلص منه"على السلطة الفلسطينية ورئيسها وأجهزتها األمنية واصفاً إياها بأنها 
ن مسدس فارغ وهم    إن صائب عريقات وسلطته يطلقون النار م      :" وقال هليفي خالل برنامج إذاعي أمس       

وأمريكا لو توقفتا عن    ) إسرائيل(عديمو االمكانيات ومجرد طالب للمساعدات االسرائيلية االمريكية وأن         
  ".مساعدة السلطة مالياً النهارت فوراً

هـو  ) إسـرائيل (إن رئيس السلطة ال لزوم له وآن االوان للتخلص منه ألنه يشكل عبئاً على               " وأضاف  
  ".يجب أن تعمل على إيجاد بدائل عنه) إسرائيل (وسلطته وأجهزته، وأن

هل سيكون البديل عنه حماس؟ فأجاب      : وأمام ذهول المذيع االسرائيلي الذي فوجىء من هذا الكالم وسأله         
نعم حماس ونحن أصالً نفتح خطوطاً مع حماس في قضية شاليط وهـذا أفـضل مـن الـسلطة       :" هليفي

  ".لتي يجب أن ننهيها كما أنهينا روابط القرى من قبلورئيسها ووزاراتها وأجهزتها األمنية ا
األجهـزة  " واتهم محمد دحالن شخصياً باستثمار مئات الماليين في مشاريع في ليببا، مـشدداً علـى أن             

األمنية فاشلة وال تحارب منفذي العمليات وال تعتقلهم وأن جهاز الشاباك هو الذي يقوم بالعمـل ولـو ال                   
  )".إسرائيل( ضد ذلك لتواصلت العمليات
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يذكر أن رئيس الموساد السابق يشغل اآلن منصب رئيس وحدة البحث االستراتيجي في الجامعة العبريـة        
  " .شعشع" المعروفة باسم 

  6/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

  بن اليعيزر متفائل بالتدخل المصري ويتوقع قرب تحريك العملية السياسية .29
ناعة والتجارة اإلسرائيلي بنيامين بن اليعيزر عن ثقته بأن أعرب وزير الص:  أسعد تلحمي-الناصرة 

وأضاف . تحريك العملية السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بات وشيكاً بفضل التدخل المصري
الرئيس المصري حسني مبارك ) أبو مازن(أنه الحظ بعد لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 

وتراجعاً عن شروطه المتشددة ) أبو مازن(ثمة ليونة في موقفه "مس، أن في شرم الشيخ أول من أ
  ".الستئناف المفاوضات، وهذا يؤكد أن اللقاء بين مبارك وأبو مازن فعل مفعوله

 أكد أمام مبارك خالل لقائهما في القاهرة األسبوع نتنياهووقال إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين 
وأضاف . استعداده الستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين فوراً" صف ساعةست مرات خالل ن"الماضي 

الذي " إلى مصر، أنه يجب االنتباه جيداً إلى حقيقة أن رئيس الحكومة نتنياهوبن اليعيزر الذي رافق 
ي ، هما قبوله مبدأ حل الدولتين، وتعليق البناء ف"تاريخيين"اتخذ قرارين " انتخبه اليمين واليمين المتطرف

  ".وهذا لم يحصل في التاريخ من جانب زعيم يميني"المستوطنات، 
 لمصر كانت لتأكيد الرؤية اإلسرائيلية بأن الرئيس مبارك وحده هو القادر على نتنياهووتابع أن زيارة 

. وأتوقع أن المصريين سينجحون في نهاية المطاف في هذا المسعى"إعادة عباس إلى طاولة المفاوضات، 
هماً لنا أن يكون الرئيس المصري في صورة الوضع وأن تبسط مصر رعايتها لعملية سياسية لذلك كان م

  ".متجددة
، قال بن اليعيزر إنه ما "حماس"وعن احتماالت التوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة 

  . وعلينا االنتظار بصبر وتفاؤل"زال متفائالً بإنجازها، 
  6/1/2010الحياة، 

  
  االعتقال ترجئ زيارة وفد عسكري رفيع الى بريطانيا خشية "لإسرائي" .30

أرجأت إسرائيل زيارة وفد عسكري رفيع إلى بريطانيا خشية تعرض أعضائه :  أ ف ب-القدس المحتلة 
وقال نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني يعالون أمس . لمالحقات قضائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب

الء العسكريين تلقوا دعوة من بريطانيا، لكنهم سيبقون في إسرائيل طالما لم نتثبت هؤ"لإلذاعة العامة إن 
  ".مئة بالمئة من أنهم لن يتعرضوا لمالحقات قضائية في هذا البلد

وأوضح أنه سيجري محادثات مع المدعية العامة البريطانية باتريسيا جانيت اسكتلند اوف استال التي 
رائيل يطرح خاللها ضرورة إصالح مبدأ الصالحية العالمية للمحاكم الذي تقوم حالياً بزيارة خاصة إلس

ينص عليه القانون البريطاني ويسمح ألي من القضاة البريطانيين بإصدار مذكرة توقيف بحق أي 
شخصية أجنبية تزور بريطانيا، بناء على طلب مقدم شكوى، إذا اعتبر أنها قد تكون شاركت في جرائم 

  .ق اإلنسانيةحرب أو جرائم بح
وكان يستهدف أساساً المجرمين النازيين، لكن . هذا التشريع يجيز كل أنواع التحريف"واعتبر أيالون أن 

ينبغي وضع حد لهذا العبث ... منظمات إرهابية مثل حماس تستخدمه اليوم إلبقاء الديموقراطيات رهينة
  ".ريطانية الممتازة الب-الذي يضر بصورة خاصة بالعالقات الثنائية اإلسرائيلية 

  6/1/2010الحياة، 
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  "اهللا أكبر"جيش االحتالل يدرب كالبه لالنقضاض على من يردد : الطيبي .31
النائب احمـد الطيبـي أن جـيش        " الحركة العربية للتغيير  "كشف رئيس   :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   

ة كل عربي يرفـع صـوته      ، لمهاجم )عوكتس(االحتالل اإلسرائيلي قام بتدريب وحدة خاصة من الكالب         
  ".اهللا اكبر"بالتكبير واالنقضاض والهجوم عليهم حين يرددون 

عناصر وحدة الكالب، وأمام شهود عيان،      "وأشار الطيبي خالل كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست، إلى أن           
  ".أقامت باألمس عرضاً لذلك، حيث هاجمت الكالب في ضوء التفوه بهذه الكلمة

اإلذاعة العامة للشؤون العسكرية كرميال منشي أن بعض األهالي الذين شـاهدوا عـرض   وقالت مراسلة   
الوحدة العسكرية احتجوا على التدريبات، مؤكدين أن استمرارها سيشكل خطرا على المؤذنين في القرى              

  ".اهللا اكبر ليست خاصة باإلرهابيين"والمدن العربية إضافة إلى ان 
 لوزير األمن اإلسرائيلي ايهود باراك حول تدريبات الوحـدة، وقـال فـي              وقدم النائب الطيبي استجوابا   

إلى أين وصلتم والى أي حضيض هبطتم؟ أتخـافون مـن كلمـة اهللا اكبـر؟                : "خطاب له أمام الكنيست   
  ".هل بينكم كالب ستنقض علي؟: "وتساءل". اهللا اكبر عليكم: وتحرضون عليها؟ أقول لكم

إحدى مهمات وحدة الكالب هي تدريب الكالب علـى كـشف           "ل أن   وزعم المتحدث بلسان جيش االحتال    
  ".عناصر معادية، سواء مدنية أو عسكرية

  6/1/2010المستقبل، 
  

  تحسباً للحرب" اإلسرائيليين"وزع كمامات واقية على كل الكيان ي .32
 ، أمس، أن المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية"هآرتس"ذكرت صحيفة : وكاالت

واألمنية قرر األسبوع الماضي توزيع األقنعة الواقية من األسلحة غير التقليدية على جميع السكان في 
 . إسرائيل، ورصد ميزانية كبيرة لتسريع وتيرة إنتاج هذه األقنعة

وأشارت الصحيفة إلى أنّه من المقرر أن تبدأ السلطات اإلسرائيلية، في نهاية شباط المقبل، توزيع األقنعة 
ويتوقع أن يتم .  في المئة من اإلسرائيليين، وخصوصا في منطقتي وسط وشمال إسرائيل60لواقية على ا

، ولهذا الغرض رصد المجلس 2013توزيع األقنعة الواقية على جميع السكان في إسرائيل بحلول العام 
 ).  مليون دوالر260حوالى (ميزانية تقدر بحوالى مليار شيكل 

 اإلسرائيلي األسبوع المقبل تدريبات كبيرة في مدن تل أبيب ورمات غان إلى ذلك، يجري الجيش
وحولون، في وسط إسرائيل، ستحاكي سيناريو تعرض هذه المدن لهجمات صاروخية تحمل رؤوساً 

وسيتم خالل هذه التدريبات اختبار مدى جهوزية قيادة الجبهة الداخلية في الجيش لمواجهة . بيولوجية
  .حدث من هذا النوع

وسيتعين على فرق اإلنقاذ، خالل هذه التدريبات، معالجة عدد كبير من السكان الذين سيتعرضون للمواد 
البيولوجية، خصوصاً أن فترة التعرف الى المصابين بهذه األسلحة غير التقليدية يستغرق يوماً إلى 

 . يومين
، ستكون األكبر من نوعها "البرتقاليةالشعلة "إلى أن التدريبات، التي أطلق عليها اسم " هآرتس"وأشارت 

 . في تاريخ إسرائيل
  6/1/2010السفير،     

  
  أمام التهديد اإليراني" حيتس" طورت قدرة صاروخ "إسرائيل":  رفيعضابط .33

مـع  " جنيفير كوبرا "كشف ضابط رفيع في سالح الجو اإلسرائيلي أنه تم خالل مناورة             -القدس المحتلة   
يت قبل نحو شهرين تجربة تحريك بطارية حيتس بنجاح عن طريق االتصال            الجيش األمريكي التي أجر   
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األمر الذي من شانه أن يتيح للقوات اإلسرائيلية إمكانيات أكبر في مجال صـد هجـوم                ، الالسلكي بنجاح 
  .معادي

وأوضح الضابط خالل مقابلة مع موقع معاريف اإللكتروني أنه تم تسجيل نجاح في منظومـة المـضاد                 
 حيث نجحت القوات في تحريك بطاريات حيتس من خالل االتصال الالسلكي الحـديث الـذي                للطائرات

وأشار الضابط أيضا إلى التعاطي المـستقبلي        .يربط بين غرفة الرقابة والتحكم مع البطاريات المعترضة       
سع مجال  هذا يخلق لنا مرونة ويو    "وقال  ، أمام إمكانية الهجوم بصواريخ باليستية من إيران على إسرائيل        

  ".الدفاع في الدولة
ازدادت في جهاز األمن وتيرة إنتاج صواريخ حيتس للـصمود بنـسبة معقولـة أمـام عـدد                  "وأضاف  

مؤكدا أن أنه يوجد لدى الجانـب اآلخـر كميـات كبيـرة مـن               ، "الصواريخ التي تملكها سوريا وإيران    
ي إسـرائيل مـع رادار جهـاز        وفي إطار التمرين تم ربط البطاريات المضادة للصواريخ ف         .الصواريخ

  .المتمركز في النقب" اإلكس"الذي وضع على متن سفينة الصواريخ األمريكية والرادار " اإليجس"
  5/1/2010وكالة سما، 

  
  "محاربة اإلرهاب" نتنياهو األمني يبحث في الهند مستشار .34

م مستشار رئيس الحكومة    ، عن قيا  )5/1(كشفت مصادر إعالمية عبرية النقاب، اليوم الثالثاء         -الناصرة  
عوزي أراد بزيارة رسمية إلى الهند، لم يكشف النقاب عنها          " األمن القومي "اإلسرائيلية لشؤون ما يسمى     

  .من قبل
وقالت اإلذاعة العبرية التي أوردت النبأ، إن المسؤول األمني اإلسرائيلي عوزي أراد اجتمع في نيودلهي               

اربة اإلرهاب، والسبل الكفيلة بمنع تعاظم العناصر االسالمية        وبحث معه موضوع مح   "مع نظيره الهندي،    
من جانبه؛ وصف مكتب رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين            .، على حد قولها   "المتطرفة في المنطقة  

  .بين الجانبين" الحوار اإلستراتيجي"، وأنها تأتي في إطار "روتينية"نتنياهو هذه الزيارة بأنها 
  5/1/2010 قدس برس

  
  في القدس استيطاني جديد في جبل الزيتون حي .35

أعلنت بلدية االحتالل في القدس أمس أنها صادقت على مخطـط لبنـاء حـي               ): وكاالت: (باقة الغربية 
، ليصبح حي سكني "بيت دوروت"استيطاني يهودي جديد في جبل الزيتون، بهدف توسيع المدرسة الدينية           

كرية تعمل تحت إشراف وبتمويل من الجيش، فـي خطـوة           يهودي، وذلك بمحاذاة المدرسة الدينية العس     
  .دانتها بشدة السلطة الفلسطينية التي تطالب بالوقف الكلي لالستيطان

صادقت دائرة التخطيط والبناء في بلدية القدس االثنين على تشييد          "وقال المتحدث باسم البلدية ستيفن ميلر       
 24ستضم هذه المباني    "وتابع  . في القدس الشرقية  "  مبان سكنية قرب مدرسة بيت اوروت التلمودية       أربعة
 الـذي  األميركي اليهودي   األعمال عائلة ايرفينغ موسكوفيتش، رجل      أطلقتهبحسب المشروع الذي    " مسكنا

  .يعمل من اجل تهويد القدس الشرقية
6/1/2010الدستور،   

  
   لمخاطره الصحية على األسرى "الصحراوي"النقب  بإغالق سجن قراقع يطالب .36

طالب وزير شؤون األسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع أمس بإغالق سجن           ): د ب أ  ( –رام اهللا   
  . النقب الصحراوي لمخاطره الصحية التي قد يصاب بها األسرى الفلسطينيون داخله

وكشف قراقع، في تصريح صحفي مكتوب، عن تقرير لوزارة البيئة اإلسرائيلية حذرت فيه من وجـود                
  .امة وخطرة في منطقة سجن النقب قد تسبب اإلصابة بأمراض خبيثة ومنها السرطاننفايات س



  

  

 
 

  

            20 ص                                     1661:         العدد       6/1/2010األربعاء  :التاريخ

ومـادة االسبـست    " ديمونا"وذكر أن حكومة إسرائيل تستخدم منطقة النقب لدفن النفايات النووية لمفاعل            
 التي تؤدي إلى اإلصابة بأمراض مسرطنة إضافة إلى استخدام منطقة السجن للتدريبات العسكرية للجيش             

 سجنا ومركزا للتوقيـف     25وتعتقل إسرائيل نحو تسعة آالف أسير فلسطيني موزعين على          . اإلسرائيلي
  . أسير معتقلين في سجن النقب الصحراوي3000بينهم ما يقارب 

6/1/2010الدستور،   
  

  جمعية شركات الوقود تحذر من تفاقم أزمة غاز الطهي بعد إغالق معبر الشجاعية: غزة .37
رئيس جمعية شركات الوقود محمود الشوا من خطورة التداعيات المترتبة على إغـالق             حذّر   :حامد جاد 

بشكل نهائي، مؤكداً أن من شأن هذا اإلجراء أن يفاقم من           " ناحل عوز "سلطات االحتالل معبر الشجاعية     
  .حدة أزمة نقص غاز الطهي في القطاع

ـ      حادة جراء النقص المتزايد فـي كميـة         أن تشهد محافظات غزة أزمة    " األيام"وتوقع الشوا في حديث ل
الغاز التي كانت ترد إلى القطاع قبل إغالق معبر ناحل عوز المخصص لتزويد القطـاع بـالوقود يـوم                   

  .األربعاء الماضي بشكل مفاجئ ونهائي
 طنـاً، بينمـا     75وبين أن معدل كمية الغاز التي تصل إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم يقدر بنحـو                  

لقطاع إلى ما ال يقل عن خمسة آالف طن كي يلبي احتياجات المواطنين، ثم يـتم العمـل علـى                    يحتاج ا 
 طن يومياً، منوهاً إلى أن قدرة معبر كـرم أبـو سـالم ال               300تزويد القطاع بكمية منتظمة ال تقل عن        

حتيـة الالزمـة    تتجاوز في أحسن أحوالها أكثر من مائة طن يومياً نظراً إلى افتقار هذا المعبر للبنية الت               
 500 القدرة على تزويد القطاع بأكثر مـن         "ناحل عوز " الشجاعية   لتزويد القطاع بالغاز، بينما لدى معبر     

  .طن يومياً
6/1/2010األيام، فلسطين،   

  
   تحت خط الفقر48نصف العائالت الفلسطينية في الـ: "هيئة حقوقية" .38

منظمة  وهي  في الناصرة،"صوت العامل"نقابة  أوليفيا بدارنة منسق العالقات الدولية في -قالت ماري
 مليون فلسطيني، وهم أكثر من عشر مجموع الشعب 1.3 أن حوالي ،نقابية للعمال الفلسطينيين

، وبالرغم من أنهم جزء أساسي ال يتجزأ من 1948الفلسطيني، يعيشون في األراضي المحتلة عام 
من " عرب إسرائيل"ن وجودهم ألنهم أصبحوا يسمون الشعب الفلسطيني، إال انه غالبا ما يتم التغاضي ع

ومع ذلك، فإن مكانتهم باعتبارهم مواطني دولة إسرائيل ال . قبل أجزاء واسعة من المجتمع الدولي
  .تمنحهم نفس الحقوق التي يتمتع بها اليهود اإلسرائيليون

من العائالت % 15 بـ مقارنة(تحت خط الفقر " الخط األخضر"تعيش نصف العائالت الفلسطينية داخل 
من البلديات والمجالس المحلية، التي لديها معدالت بطالة فوق % 100، كما أن ما يقرب الـ )اليهودية

ويشكل االستبعاد المنهجي من . المتوسط، هي تلك البلديات والمجالس المحلية للتجمعات الفلسطينية
وهذا الحرمان المستمر . يين في داخل إسرائيلاالستخدام السبب الجذري للفقر في أوساط السكان الفلسطين

هو نتيجة للمزج بين السياسات الصهيونية والليبرالية الجديدة، ومثل أي نهج استبعادي، فإنه يمد نفسه 
، وتصف ]الحريديم[تدريجيا لمجموعات مهمشة أخرى، مثل األثيوبيين واليهود المتدينين األصوليين 

  .ل الرئيسة التي تسهم في العزل االقتصادي داخل إسرائيلالفقرات التالية عددا من العوام
5/1/2010، 48عرب  
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   لالشتباه بالتخطيط لتنفيذ عمليةثالثة مقدسييناالحتالل يعتقل  .39
 ثة مواطنين فلسطينيين، على اعتقال ثال)4/1(أقدمت قوات الشرطة اإلسرائيلية، مساء االثنين : الناصرة

 في مدينة القدس المحتلة، بزعم االشتباه فيهم بالتخطيط لتنفيذ عملية طعن تستهدف قرب باب الخليل
  .مستوطنين يهوداً وجنوداً

5/1/2010قدس برس،   
  

  استطالع حول شعبية فتح وحماس في الضفة وغزة .40
نير ايست "شرق األدنى لالستشارات  كشف استطالع للرأي العام الفلسطيني أجرته شركة ال:رام اهللا
وتبين النتائج أن نسبة التفكير بالهجرة ترتفع .  في المئة يفكرون بالهجرة إلى الخارج23أن " كونسلتنغ

 في المئة، كما ترتفع النسبة بين 17 في المئة وتنخفض في الضفة الغربية إلى 30في قطاع غزة إلى 
 .عنصر الشباب خاصة الذكور

 على عينة 2010) يناير(ع خالل الفترة الواقعة بين الثاني والرابع من كانون الثاني ونفذ االستطال
 فلسطيني من كال الجنسين، موزعين في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها 900حجمها 

 . في المئة95مقابل معدل ثقة ) في المئة3.4 -(+وكان هامش الخطأ في االستطالع . محافظة القدس
 . 2009 في المئة من الفلسطينيين هاجروا خالل عام 12رت نتائج االستطالع أن وأظه

 في المئة يعارضون قيام مصر ببناء سياج على الحدود مع قطاع غزة للحد 89وكشفت النتائج أن غالبية 
 . في المقابل يؤيدون ذلك11من ظاهرة تهريب البضائع، في مقابل 

 في المئة يعارضون 30ون توقيع معاهدة سالم مع إسرائيل مقابل  في المئة يؤيد70وبينت النتائج أن 
 في المئة في قطاع 60 في المئة مقارنة مع 76ويرتفع تأييد معاهدة السالم في الضفة الغربية إلى . ذلك
تغيير موقفها الداعي ) حماس( في المئة يطالبون حركة المقاومة االسالمية 67وأفاد االستطالع أن  .غزة

 . في المئة دعوها إلى التمسك بموقفها33ة إسرائيل عن الوجود مقابل إلى إزال
وفي سؤال حول أي حكومة تمتلك الشرعية، الحكومة في الضفة برئاسة سالم فياض أم الحكومة في 

 في 16 في المئة بأن حكومة فياض تمتلك الشرعية مقابل 62غزة برئاسة إسماعيل هنية، أجاب غالبية 
 . في المئة أن الحكومتين ال شرعية لهما22في حين اعتبر . المئة لحكومة هنية

 سيشهد المصالحة بين الحركتي، مقابل 2010 في المئة عن اعتقادهم بأن عام 63وعبرت غالبية من 
 في المئة أن االنتخابات 58كما يعتقد .  في المئة يعتقدون أن المصالحة لن تتم خالل العام الجديد37

 في المئة ال يعتقدون 42 مقابل 2010الضفة الغربية وقطاع غزة خالل عام الفلسطينية ستجري في 
 .ذلك

 في المئة يثقون برئيس الحكومة المقالة 10 في المئة مقارنة مع 40ووصلت شعبية الرئيس عباس إلى 
م  في المئة إجابة على السؤال أو أجابوا بأن ثقتهم تنعد50في المقابل، لم يعطي . في غزة إسماعيل هنية

 في 34 في المئة مقارنة مع 46وترتفع شعبية الرئيس عباس في الضفة الغربية لتصل إلى . في االثنين
 في المئة وتنخفض في الضفة 17أما شعبية هنية، فترتفع في قطاع غزة إلى . المئة في قطاع غزة

تنخفض بين اإلناث  في المئة و49وترتفع شعبية الرئيس عباس بين الذكور إلى .  في المئة7الغربية إلى 
 . في المئة34إلى 

في االنتخابات الرئاسية المقبلة " فتح" في المئة سيدلون بأصواتهم لمرشح حركة 45وأبرزت النتائج أن 
 في 38في حين سيمتنع .  في المئة للمرشحين اآلخرين8و" حماس" في المئة لمرشح حركة 9مقارنة مع 

 في المئة من 50ويتضح من تحليل البيانات أن . نتخاباتالمئة عن المشاركة أو التصويت في هذه اال
في .  في المئة من سكان قطاع غزة37للرئاسة مقارنة مع " فتح"سكان الضفة الغربية سينتخبون مرشح 

 في المئة 6س مقارنة مع "حما" في المئة من سكان قطاع غزة سينتخبون مرشح حركة 15المقابل، فان 
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 في المئة من اإلناث سيمتنعون عن المشاركة أو التصويت في 48بين أن ويت. من سكان الضفة الغربية
 . في المئة من الذكور26االنتخابات مقارنة مع 

 في المئة سيدلون بأصواتهم لقائمة حركة 49أما على صعيد االنتخابات التشريعية، أظهرت النتائج أن 
 . في المئة لقوائم أخرى8و" حماس" في المئة سيدلون بأصواتهم لقائمة حركة 10مقارنة مع " فتح"

 في المئة من سكان 52وسينتخب .  في المئة عن المشاركة أو التصويت في االنتخابات34وسيمتنع 
 في المئة 16وسينتخب .  في المئة من سكان قطاع غزة42مقارنة مع " فتح"الضفة الغربية قائمة حركة 

 44وسيمتنع . في المئة من سكان الضفة الغربية 6مقارنة مع " حماس"من سكان قطاع غزة قائمة حركة 
 . في المئة من الذكور22في المئة من اإلناث عن المشاركة أو التصويت مقارنة مع 

 في المئة 3و" حماس" في المئة شعبية حركة 11 في المئة مقابل 43إلى " فتح"وتصل شعبية حركة 
فصيل سياسي موجود على الساحة  في المئة عن عدم ثقتهم بأي 43في حين عبر . فصائل أخرى

 .الفلسطينية
 في 36 في المئة وتنخفض في قطاع غزة إلى 47في الضفة الغربية إلى " فتح"وترتفع شعبية حركة 

 في المئة وتنخفض في الضفة 18في قطاع غزة إلى " حماس"في المقابل، ترتفع شعبية حركة . المئة
 . في المئة6الغربية إلى 

6/1/2010القدس، فلسطين،   
  

  في عين الحلوة لالطالع على مشاكل المخيم "األونروا"مدير عام : لبنان .41
 في لبنان، سلفاتوري لومباردو، ثالثة أيام في "األونروا"يمضي المدير العام لوكالة :  محمد صالح- صيدا

لسطيني مخيم عين الحلوة يلتقي خاللها ممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل قوى التحالف الف
وذلك في محاولة إليجاد حلول للمشاكل التي يعاني . والقوى اإلسالمية واللجان الشعبية في عين الحلوة

 . منها أبناء المخيمات
يومه األول بتسلم مذكرة تشرح كل جوانب معاناة الفلسطينيين وتتعلق بخدمات أمس استهل لومباردو و

وبالنسبة إلى الخدمات .  والبنى التحتية وقضايا التعليماألونروا في مجاالت الصحة والشؤون االجتماعية
فبعدما كان الالجئ الفلسطيني يتلقى العالج . الصحية، أشارت المذكرة إلى معاناة تهدد حياة أهل المخيم

الضروري في المستشفيات على نفقة األونروا، وفق تحويل يحصل عليه، أصبح اآلن مضطراً الى دفع 
 خصوصاً أن المريض إذا احتاج الى اجراء عملية جراحية فإنه سينتظر ألشهر معظم تكاليف العالج،

 . حتى يحصل على التحويل
 أن الفلسطينيين في لبنان يمرون حالياً بأصعب إلىوفي موضوع الشؤون االجتماعية لفتت المذكرة 

 اعتماد حاالت كما أن قوانين. الظروف االقتصادية، السيما أن اإلعاشة مقتصرة على فئة محددة فقط
الشؤون غير منصفة، فهي تمنع بعض العائالت الفقيرة من الحصول على المساعدة بحجة أن أحد االبناء 

 .  سنة19عمره 
كما أن مخيم عين الحلوة يعاني من أزمة حادة، بسبب عدم توفر البنى التحتية الضرورية، وشبكة المياه 

في حين أن شوارع . اهها بمياه الصرف الصحيمهترئة مضى عليها أكثر من ربع قرن، وتختلط مي
المخيم كثيرة الحفر، وشبكة الصرف الصحي بحاجة الى استبدال بسبب فيضان مياهها في الطرقات 

 . بشكل متكرر وعجزها عن استيعاب مياه األمطار
6/1/2010السفير،   
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   يستنكر قيام أجهزة أمن السلطة باعتقال صحفي في الضفة"مركز إعالمي" .42
، )مدى(، المعروف اختصاراً باسم "المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية"استنكر : م اهللارا

اعتقال الصحفي مصطفى صبري من قبل أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية 
  .المحتلة

5/1/2010قدس برس،   
 

  الشهر الماضي الل في أنفاق رفح خ وفاة أربعة فلسطينيين": هيئة حقوقية" .43
خـالل  " ديوان المظالم " التقرير الشهري الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان          أكد : غزة -رام اهللا   

، الذي يرصد فيه االنتهاكات التي وقعت فـي منـاطق الـسلطة             2009شهر كانون أول للعام المنصرم      
ل الشهر الماضي كان بسبب االنفاق، في       الوطنية الفلسطينية، ان قرابة نصف المواطنين الذين توفوا خال        

  .حين رصد حالتين وفاة مازال ظروف وفاتهما غامضة
 في قطاع غزة وحالتين في الضفة الغربية، مشيرا         6 حاالت وفاة منهم     8قرير فانه جرى توثيق     ووفقا للت 

الى ان حاالت الوفاة كانت حالة وفاة وقعت داخل أماكن التوقيف في قطاع غزة، وحالتا وفاة في ظروف                  
، إضافة  وحالة وفاة واحدة نتيجة فوضى السالح وقعت في قطاع غزة         . غامضة وقعت في الضفة الغربية    

  . حاالت وفاة نتيجة حوادث األنفاق4إلى ذلك هناك 
واكد التقرير وقوع عدد من حاالت الوفاة ألسباب متفرقة بسبب سوء استخدام السالح والقتل في ظروف                
غامضة، واستمرار تعذيب الموقوفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقاً الدعاءات وشكاوى الموقوفين             

ستمرار وتزايد حاالت احتجاز األشخاص دون مراعاة ألحكام القانون األساسي وقانون           المقدمة للهيئة، وا  
  .اإلجراءات الجزائية، فقد طالت تلك الحاالت أشخاصاً في قطاع غزة والضفة الغربية

5/1/2010وكالة سما،   
  

  مرة الشهر الماضي47االحتالل منع رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي  .44
ت االحتالل اإلسرائيلي رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي بمدينة الخليل المحتلة منعت سلطا: الخليل

.  مرة؛ بذريعة األسباب األمنية47الماضي، ) ديسمبر(جنوب الضفة الغربية، خالل شهر كانون أول 
وقال وزير األوقاف الفلسطيني إن سلطات االحتالل منعت مؤذني المسجد اإلبراهيمي من رفع األذان 

  .يعة إزعاج المغتصبين، واألسباب األمنية المتفرقةبذر
5/1/2010قدس برس،   

  
  "جنين جنين"المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية ينضم لمالحقة مخرج فيلم  .45

اإلسرائيلية مناحيم مزوز، أمس، االنضمام إلى دعوى  قرر المستشار القانون للحكومة: )آي بي يو(
محمد بكري واتهامه بالقذف والتشهير ضد الجنود " جنين جنين"قي قضائية ضد مخرج الفيلم الوثائ

  .2002اإلسرائيليين، بعدما أكد الفيلم أنهم ارتكبوا جرائم حرب عام 
إسرائيليون وعائالت لجنود قتلى بمثابة "واعتبر مزوز أن انضمامه للدعوى القضائية التي قدمها جنود

  ".هورمصلحة الجم"وأنه يمثل بخطوته هذه " حل وسط"
وعائالت لجنود قتلى، شاركوا في االعتداء على المخيم، دعوى قذف وتشهير " إسرائيليون" جنود 5وقدم 

وانضم مزوز اآلن إلى . لكن المحكمة رفضت الدعوى" تل أبيب"ضد بكري إلى المحكمة المركزية في 
  . استئناف الجنود وعائالت القتلى إلى المحكمة العليا من خالل التماس ضد بكري

6/1/2010الخليج،   
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  في بيروت" الكتاب والقضية الفلسطينية"مؤتمر تحّضر ل"  الفلسطينيةالدراساتمؤسسة " .46

بدعوة من مؤسسة الدراسات الفلسطينية ووزارة الثقافية اللبنانية يعقد في التاسعة والنصف من صباح 
  ). دق جفينور روتانافن ("الكتاب والقضية الفلسطينية" مؤتمر بعنوان 8/1/2010الجمعة في 

وستُلقى في االفتتاح كلمة وزارة الثقافة اللبنانية وكلمة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ثم تبدأ جلسات 
المؤتمر األربع التي يتحدث فيها كل من فواز طرابلسي وماهر الشريف وكلوفيس مقصود وجميل مطر 

رولو وهنري لورانس وإيالن هاليفي ومحمد برادة وفيصل دراج ويمنى العيد ورضوى عاشور وإريك 
  . وفاروق مردم بك وسليم تماري ورشيد الخالدي وبشارة دوماني ولكس تاكنبرغ

فلسطين في اإلنتاج الفكري العربي، فلسطين في اإلنتاج األدبي العربي، : أما محاور المؤتمر فهي التالية
 . يفلسطين في الفكر الفرنكوفوني، فلسطين في الفكر األنكلوسكسون

6/1/2010السفير،   
  

  وزير الدفاع اللبناني يؤكد أن حماس تعاونت مع القضاء وحزب اهللا يعتبر الدولة هي المعنية بالتحقيق .47
 في مستهل ،الحريري قدم مداخلةأن رئيس الوزراء اللبناني سعد  6/1/2010السفير، ذكرت جريدة 

 التي حصلت في الفترة الماضية، واألمنية عرض فيها للوقائع السياسية ،جلسة األولى مجلس الوزراءال
ما منها االنفجار في أحد مقرات حركة حماس في الضاحية، حيث اعتبر انه ال يستهدف فريقا معينا والسي

  . بل يستهدف كل لبنان وكل اللبنانيين
 وزير العمل بطرس حرب طلب تفسيرات حول سبب عدم أن إلىأشارت المصادر وفي الموضوع ذاته 

 كشف الحاجة األمر أن لوقوع الحادث، ورأى األول األمنية والقضائية بعملها في اليوم ألجهزةاقيام 
 طارق متري ووزير اإلعالمالملحة للتنسيق بين الوزراء، خصوصا بعد التباين الذي حصل بين وزير 

 .  نجارإبراهيمالعدل 
 إليه العسكرية، وناقض ما ذهبت ةاألجهزرد وزير الدفاع الياس المر بمداخلة استعرض فيها عمل فيما 

 آذار على حزب اهللا على خلفية الحادث وما اتصل بمحاولة منع القضاء 14قوى الحملة التي شنتها 
 موانع أية القوى المعنية قامت بما يجب عليها من دون أن إلى المر ضافوأ.  المنطقةإلى دخوله وإعاقة
د وقوعه مباشرة، والمحكمة العسكرية والشرطة  جهة كانت، وتولت التحقيق في الحادث بعأيةمن 

 التحقيق معهما، والقيادي  كل األدلة موجودة وحماس سلمت الشابين الجريحين وتمأنالعسكرية تؤكدان 
 تحت سقف أنها إلى واضحة إشارة الحركة أرسلت، وبالتالي إفادته أعطى حمدان أسامةفي الحركة 

، اإلعالم في وسائل األمر هذا إثارةلمر انه كان من غير الضروري وقال ا. القانون اللبناني وليست فوقه
  . وان نزج هذه المسألة في بازار سياسي

،  النائب حسن فضل اهللا،عضو كتلة الوفاء للمقاومةأن  6/1/2010المستقبل، وفي السياق ذاته أضافت 
الدولة اللبنانية وكشف  متابعة من إلىالتفجير الذي وقع في حارة حريك هو حادث يحتاج " أن أشار

لسنا الجهة المعنية في توضيح المالبسات، ونحن لم "، مشددا على أننا "مالبساته، وهو مسؤولية الدولة
نكن جزءا من الحادث، ولم نتدخل فيه، ولم نمنع أحدا من ممارسة عمله، والجهة المعنية هي الدولة 

  ".وحركة حماس
  

  م برعاية أمريكية الربيع القادممؤتمر مصري للسال": الجمهورية المصرية" .48
تبلورت تفاصيل مشروع إعادة التفاوض بين إسرائيل والسلطة الفلـسطينية والـذي            : محمد علي إبراهيم  

ترعاه مصر عبر جهود حثيثة بدأت بمقابلة الوزير عمر سليمان رئيس المخابرات لبنيامين نتنياهو رئيس               
ير مع الرئيس حسني مبارك في شرم الشيخ وبعدها تم عقد           الوزراء اإلسرائيلي في تل أبيب ثم لقاء األخ       
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القمة المصرية الفلسطينية بين مبارك وأبومازن أمس األول في شرم الشيخ أيضاً التي وصل إليها بعـد                 
ذلك الملك عبداهللا الثاني عاهل األردن كما وصل سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي أمـس لـنفس                 

  . الغرض
وتابعت وقائعها خصوصاً قبل زيارة أحمـد أبـوالغيط         " الجمهورية"المكثفة رصدتها   التحركات المصرية   

وزير الخارجية وعمر سليمان رئيس المخابرات إلي واشنطن بعد غد السـتكمال ملفـات المفاوضـات                
اإلسرائيلية الفلسطينية التي تجاهد مصر إلخراجها بالصورة المرضية وفقاً للثوابت الفلسطينية الرئيـسية             

  . دعيم أبومازن وفريق مفاوضيه للحصول علي أكبر عدد من المزاياوت
وقد أسفرت نتائج المحادثات التي جرت مع اإلسرائيليين مؤخراً عن تقدم رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو               
بحزمة مقترحات يمكن أن تشكل أساساً جيداً للتفاوض مع الفلسطينيين حتي ال تدخل عملية السالم إلـي                 

وقد تضمنت المقترحات المصرية واإلسرائيلية التي تم بحثها بصفة مبدئية ما           .. ظلم مرة أخري  النفق الم 
  : يلي
رفع الحواجز التي تقيمها إسرائيل في المناطق التي يسيطر عليها الفلـسطينيون فـي األراضـي                : أوالً

  . ة أوليالمحتلة بحيث يمكنهم التنقل بحرية والدخول والخروج والعمل والدراسة وذلك كمرحل
وإذا تم  .  وإعالن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية القادمة       1967اعتراف إسرائيلي بحدود    : ثانياً

االتفاق علي ترسيم الحدود بين الدولتين سيتم بعدها مناقشة المسائل المتعلقة مثل المياه والالجئين وتسوية               
  . أوضاعهم إما بالتعويض أو العودة

يصبح االتفاق علي قيام الدولة الفلسطينية قاب قوسين أو أدني          . م االتفاق علي ترسيم الحدود    إذا ما ت  : ثالثاً
 والـذي   swappingومن ثم يتم تفعيل ما يطلق عليه تبادل األراضي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين أو              

  . من األراضي الفلسطينية واإلسرائيلية% 3 إلي 1سيتراوح ما بين 
 آالف وحـدة    8ايا بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ستتولي حكومة الدولة العبرية بناء          وفي إطار حسن النو   

كما سيتم إزالة المستوطنات غير الشرعية التي قام ببنائها المستوطنون اليهود           . سكنية في الضفة الغربية   
وهو مـا   " فتح" سجين من سجناء حركة      500كما سيتم اإلفراج عن     .. دون إذن أو دون موافقة حكومية     
  . سيقوي موقف أبومازن التفاوضي

أن هناك فكرة بعقد مؤتمر مصري للسالم في الشرق األوسط برعاية أمريكية في             " الجمهورية"وقد علمت   
الربيع وربما يكون في شهر مارس أو إبريل القادمين بحيث تبدأ بعده أو من خاللـه مفاوضـات الحـل            

  . النهائي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
ويعول المراقبون علي نجاح هذا المؤتمر خصوصاً إذا تمكن الرئيس األمريكي باراك أوباما خالل الستة               
أشهر القادمة من حل األزمة االقتصادية التي تواجه بالده وتتمثل في زيادة البطالـة والكـساد وتـدهور         

يـق تقـدم علـي األجنـدة        فيمكنه تحق . ومن ثم فإذا نجح أوباما داخلياً بدرجة ملحوظة       .. موقف الدوالر 
السياسية الخارجية المزدحمة بملفات الشرق األوسط والعراق وأفغانستان وغيرها من القضايا التي تؤثر             

  . علي موقف أمريكا عالمياً
   6/1/2010الجمهورية، مصر، 

  
  تحرك سعودي في مصر وسوريا لتوفير مظلة لعملية السالم .49

، القاهرة، دمشق، الناصرة، الدوحة، أن وزير الخارجية ، من الرياض6/1/2010الحياة، ذكرت صحيفة 
السعودي األمير سعود الفيصل نقل رسالتين من خادم الحرمين إلى الرئيسين المصري والسوري أمس، 

وشدد األمير سعود الفيصل بعد لقائه الرئيس مبارك في شرم الشيخ، . ركزتا على جهود إحياء السالم
وقال إن ". ن مصر والسعودية حيال مختلف التطورات في المنطقةتطابق وجهات النظر بي"على 
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األوضاع في المنطقة تتعرض لتقلبات كثيرة ومن الضروري في مثل هذه الظروف وفي هذه الفترة "
  ".بالذات أن تزداد االتصاالت العربية، وتأتي زيارتي دمشق لهذا الغرض وليست لسبب آخر

دية حصلت على موافقة حماس على توقيع اتفاق المصالحة ورداً على سؤال عما إذا كانت السعو
الفلسطينية خالل استقباله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في الرياض األحد الماضي، 

ألن ورقة المصالحة بالكامل في يد اإلخوة "قال األمير سعود الفيصل إنه لم يتطرق إلى هذا الموضوع 
أن يوضح لنا أين تقف حماس من القضية الفلسطينية، " أنه طلب من مشعل لكنه أشار إلى". المصريين

ورد على ذلك مؤكداً عروبة حماس ... بمعنى هل هي قضية عربية أم هي قضية تتبع طرفاً آخر
  ". والقضية الفلسطينية، وهذا ما كان يبحث عنه الجانب السعودي من المقابلة

ر مصرية جديدة سيحملها ورئيس االستخبارات الوزير عمر وسئل أبو الغيط عما إذا كانت هناك أفكا
نطالب بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على مجمل أرض خطوط العام : "سليمان إلى واشنطن، فأجاب

 تعيش في سالم وأمن مع إسرائيل، وأن تكون دولة متماسكة األطراف، وعاصمتها القدس 1967
نركز على كيفية تتويج ... جئين على أسس المبادرة العربيةالشرقية، ونطالب بتسوية عادلة لقضية الال

ونأمل باقتناع الطرف األميركي به وأن يتبناه ... هذا الطرح في ضوء ما يأتي من الواليات المتحدة
  ".ويدفع به مع إسرائيل

 كل"، بعد لقائه الرئيس األسد، إن "الحياة"وفي دمشق، قال األمير سعود الفيصل رداً على سؤال لـ
، سواء عملية السالم والعقبات التي تواجهها، وهي عقبات ليست )بينهما(القضايا كانت في إطار البحث 

واتفقنا على ضرورة لم الصف العربي . من إجراءات عربية، لكن من مواقف إسرائيلية تعرضنا لها
  ".مصالحنا سوى عملنا) نيل(ولن يمكننا من . لنيل مصالحنا) معاً(والوقوف 
عرض الوضع العربي الراهن والتحديات التي تواجه "اطق رئاسي سوري أن اللقاء تضمن وأوضح ن
دعم سورية أي جهد يسهم في إيجاد حل يضمن وحدة الصف "، ونقل عن األسد تأكيده "العرب

  ".الفلسطيني
، من دمشق، أن وزير الخارجية السعودي، في تصريحات 6/1/2010العرب، قطر، وأضافت صحيفة 

أشار إلى القضايا والمشاكل التي تعاني منها المنطقة،  يين عقب اللقاء في قصر الشعب السوري،للصحاف
  .مشددا على أن المواقف اإلسرائيلية هي السبب في العقبات التي تواجه عملية السالم

 المبادرة موجودة وجاهزة للتطبيق، ونحن نعتقد أنها"وعن وضع مبادرة السالم العربية، قال الفيصل، 
، وأعرب عن أمله في أن يتم تبنيها من قبل كل "قادرة على إنهاء الصراع بين الجانبين ولصالحهما

ال يوجد جديد : "األطراف المعنية بعملية السالم في الشرق األوسط قبل أن يضيع الوقت، إال أنه قال
بأي حال من األحوال حزمة متكاملة ال يمكن تغييرها "، ووصفها بأنها "يتعلق بهذه المبادرة حتى اآلن
  ".ألنها مبادرة متوازنة ومتكاملة

 
 القضية الفلسطينية وجهود المصالحةخادم الحرمين يلتقي العاهل األردني ويبحث معه  .50

استقبل خادم الحرمين الشريفين عبداهللا بن عبدالعزيز، أمس، العاهل األردني :  بارعة ياغي-الرياض 
   .دولية واإلقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجهود المصالحةعبداهللا الثاني وبحث معه التطورات ال

من مصدر دبلوماسي سعودي، أن زيارة عاهل األردن تستهدف تكريس الجهود " الوطن"وعلمت 
للوصول إلى دفع جميع األطراف الفلسطينية للموافقة على المصالحة التي تحتج بعض الفصائل على عدم 

ق عليها بين الفصائل الفلسطينية، وأبان أن الوقت عنصر حاسم أمام مصالحة تضمنها نقاطا تم االتفا
الفصائل لمواجهة الحكومة اإلسرائيلية المتشددة التي تستغل الخالف الفلسطيني لتقوية موقفها وتستمر في 
ل بناء المستوطنات في األراضي العربية المحتلة، خاصة مع التحركات العسكرية اإلسرائيلية التي تحص
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بشكل يومي منذ بداية ديسمبر الماضي داخل قطاع غزة والتي تستهدف قتل أو اعتقال نشطاء في حركة 
 .حماس

 6/1/2010الوطن، السعودية، 
  

   ينتقد من جّرم بناء الجدار الفوالذيعضو مجمع البحوث اإلسالمية .51
، أعلى جهة فقهية في انتقد عبدالمعطي بيومي، عضو مجمع البحوث اإلسالمية:  مختار محمود-القاهرة 

محرضة على "مصر، في شدة رئيس االتحاد العالمي للمسلمين يوسف القرضاوي، واعتبر فتاواه 
  ".وهمي"، ووصف االتحاد العالمي للمسلمين بأنه "اإلرهاب

أمس، دافع بيومي عن اإلجراءات التي تتخذها " األهرام المسائي"وخالل حوار مطول أجرته معه صحيفة 
من العبث أن تترك الدولة حدودها "، الفتا إلى أن "شرعية"حدود الفلسطينية، واعتبرها مصر على ال

  ".مستباحة لكل صديق وعدو
: ، اللتين هاجمتا بناء الجدار، قائال"اإلخوان المسلمين"وجماعة " جبهة علماء األزهر"كما انتقد كال من 

ق من المعارضة يتلمسون ما يعارض ليس هناك جبهة اسمها علماء األزهر، أما اإلخوان فهم فري"
  ".النظام

  6/1/2010الراي، الكويت، 
  

  قيادات مسيحية بمصر تؤكد أن الجدار الفاصل مع غزة شرعي .52
أعربت قيادات كنسية تمثل الطوائف المسيحية المختلفة بمصر عن تأييدها للجدار الذي تبنيه مصر : لندن

ويدخل في سياق " حق مشروع"تبرة أن هذا تحت األرض على حدودها مع قطاع غزة المحاصر، مع
  .الشأن الداخلي والسيادة على األراضي المصرية

  6/1/2010القدس العربي، 
  

 الداعية عوض القرني ينتقد بناء مصر للجدار الفوالذي على الحدود مع غزة .53
دودها مع انتقد الداعية الدكتور عوض القرني الجدار الذي تقيمه الحكومة المصرية على ح: هديل شقير

على نسخة منه أنّه ما كان " السبيل"وقال في بيان له حصلت ". جدار الذل والعار"قطاع غزة، ووصفه بـ
دولة عربية مركزية كدولة مصر ستقوم ببناء جدار حديد فوالذي يفوق في "يخطر ببال أحد أيا كان أن 

  ". فلسطينيقوته ومواصفاته ما يقوم ببنائه االحتالل لحصار وقتل وخنق الشعب ال
غير مسبوق في التاريخ في قوته وضرره، ووصفه بالخطوة العقابية "وأوضح القرني أن هذا الجدار 

وأسف القرني للمعاملة الطيبة ". على احتضانه للمقاومة اإلسالمية والوطنية وكسراً لشوكته"لشعب غزة 
 .من تضييقالتي يتلقاها اإلسرائيليون في مصر مقارنة بما يواجهه الفلسطينيون 

  6/1/2010السبيل، األردن، 
  

     تنفيذ لمخطط إسرائيلي أمريكي سابق  الجدار الفوالذي : األشعل .54
قال عبد اهللا األشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق، إن الجدار :  رماح الدلقموني-الدوحة 

ة التي أبرمتها وزيرة الفوالذي الذي تبنيه مصر على طول حدودها مع قطاع غزة هو تنفيذ لالتفاقي
الخارجية اإلسرائيلية السابقة تسيبي ليفني مع نظيرتها األميركية السابقة كوندوليزا رايس في آخر عهد 

وأضاف األشعل في لقاء جمعه اليوم في مقر الجزيرة نت مع عدد . إدارة الرئيس األميركي جورج بوش
هي لم تعترض انتفاضاً لكرامتها أو ألن من صحفييها أن مصر عندما اعترضت على تلك االتفاقية ف

ألنها كانت تريد أن تغضب من الرئيس "وأميركا تنفذان شيئاً في أراضيها، وإنما غضبت " إسرائيل"
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وقال إن ". بوش، وأرادت أن تودع إدارته بغضبة عربية عنترية ليس فيها أي ريح لكرامة أو لسيادة
وتبني الجدار بمساندة أميركية وتخطيط "  االتفاق عليهتنفذ اآلن ما تم"الدليل على ذلك هو أن مصر 

  . وتنفيذ أميركيين
دليل آخر على أن إسرائيل تمكنت فعالً من مصر، إما أنها "واعتبر أن المساحة التي يبنى عليها الجدار 

تمكنت منها عن طريق اإلرهاب واإلخافة، وهذا المرجح عندي، أو أن مصر تنسحب أمام إسرائيل حتى 
  ".حدث مواجهةال ت

وانتقد الدبلوماسي المصري السابق بشدة ما تردده الحكومة المصرية عن أهمية الجدار الفوالذي لألمن 
نوع جديد من "القومي المصري، وقال إن هذا المصطلح استخدم حتى ال يستطيع أحد النقاش، معتبرا أنه 

تريد أن تحتمي من المناقشة وتحتمي  "، فالنظام في مصر واألنظمة العربية بشكل عام"اإلرهاب الفكري
  ".من الشعوب

  5/1/2010نت، .الجزيرة
  

  بإدخال مساعدات طبية مصرية وسعودية إلى قطاع غزة عبر معبر رفحمصر تسمح  .55
قال مسؤول بمعبر رفح الحدودي إن مصر سمحت بإدخال مساعدات طبية :  شادي محمد-العريش 

ح الحدودي، وأضاف أنه تم السماح بإدخال سيارتي مصرية وسعودية إلى قطاع غزة عبر معبر رف
 طناً من األدوية المقدمة من نقابة 55إسعاف مقدمتين من منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة إضافة إلى 

  . أطنان أخرى مقدمة من الهالل األحمر المصري5أطباء مصر و
  6/1/2010العرب، قطر، 

  
 " بوحصيرةأ"اليهود يتحدون القضاء ويحتفلون بمولد : مصر .56

رغم الغضب الشعبي العارم وإصدار محكمة القضاء اإلداري :  وكاالت- محمد عبد اهللا -القاهرة 
 يقضي بوقف قرار وزير الثقافة الذي يعطي الحق لإلسرائيليين 2001 ديسمبر 9باإلسكندرية حكماً في 
صيرة والمقابر التي حوله ، والذي اعتبر في نفس الوقت ضريح أبوح)أبوحصيرة(لالحتفال بمولد الحاخام 

انتزاع موافقة " إسرائيل"بقرية دميتوه بدمنهور من اآلثار اإلسالمية أو القبطية، رغم كل ذلك استطاعت 
القاهرة على االحتفال بمولد أبوحصيرة الذي يتزامن هذا العام الذكرى األولى لحرب غزة التي قتل فيها 

  .والشيوخ فلسطيني غالبيتهم من األطفال والنساء 1400
وانتقد الدكتور حمدي حسن عضو مجلس الشعب والمتحدث اإلعالمي عن الكتلة البرلمانية لجماعة 

الموافقة الحكومية على االحتفال بمولد أبوحصيرة بدمنهور، )  عضوا في البرلمان88(اإلخوان المسلمين 
هالي قطاع غزة المحاصرين في ظل استمرار المنع والتضييق على القوافل اإلغاثية التي يتم تيسيرها أل

وتساءل النائب في بيان عاجل وجهه إلى رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف عن . منذ أكثر من سنتين
السيادة المصرية التي تسمح بدخول اإلسرائيليين إلى األرض المصرية لالحتفال بمولد كاذب، بينما تمنع 

غزة، وتضع أمامهم عراقيل شتى لتقديم الدعم فيه مصريين وأجانب من العبور من رفح المصرية إلى 
  .المعنوي والمادي لهم بمناسبة مرور عام على العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة

  6/1/2010الشرق، قطر، 
  

  في إدخال مولدين كهربائيين إلى رفحينجح األحمر القطري  الهالل .57
 كهربائيين تستفيد منهما مشاريع مصلحة نجح الهالل األحمر القطري في إدخال مولدين: طارق عبداهللا

مياه بلديات الساحل بمدينة رفح إلى قطاع غزة عن طريق معبر العوجة وبالتنسيق مع الهالل األحمر 
  .المصري
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وقد تم توجيه المولدين األول لمحطة معالجة الصرف الصحي وهو مشروع سبق أن نفذه الهالل األحمر 
  .ن خصص المولد الثاني لمحطة صرف مياه األمطار برفحفي حي. القطري بالشراكة مع اللجنة

 ريال 061,794 دوالر أميركي أي ما يعادل 551,217وتبلغ التكلفة اإلجمالية للمولدين الكهربائيين 
  . KVA 500 والثاني بقوة KVA 725قطري، وتبلغ قوة المولد األول 

  6/1/2010الوطن، قطر، 
  

  1981عام " مفاعل تموز" قصفها جراء" إسرائيل"العراق يشرع بمقاضاة  .58
النووي في " مفاعل تموز"جراء قصفها " إسرائيل"شرعت الحكومة العراقية بالتحرك لمقاضاة : آي.بي.يو

 ومطالبتها بدفع تعويضات مالية جراء األضرار التي لحقت بالعراق جراء 1981ضواحي بغداد العام 
ية، أمس، عن النائب في البرلمان العراقي محمد الحكومية العراق" الصباح"ونقلت صحيفة . هذا العمل

ناجي محمد قوله إن رئيس الوزراء نوري المالكي وجه وزارة الخارجية بمفاتحة األمم المتحدة ومجلس 
 في 487بدفع هذه التعويضات على وفق القرار األممي المرقم " إسرائيل"األمن لتفعيل قضية مطالبة 

  .العراقي الخاص بقصف المفاعل النووي 1981
  6/1/2010الخليج، 

  
       " إسرائيل"وزارة االتصاالت اإلندونيسية ترفض التطبيع مع  .59

دافعت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات اإلندونيسية عن قرارها حظر :  محمود العدم-جاكرتا 
 بروتو إن قرار وقال الناطق باسم الوزارة جاتوت ديوا". إسرائيل"التعامل مع شركات تثبت عالقتها مع 

وزير االتصاالت تيفاتول سيمبرينج استبعاد أي شركة تثبت عالقتها مع إسرائيل من مناقصات التوريد 
مشاعر "وأكد احترام الوزارة ". من حرص الوزارة على المصلحة العامة للدولة"للوزارة يأتي انطالقا 

ل هذه المناقصات لدى الشارع المتعاطف نظراً للحساسية التي قد تثيرها مث، المواطنين وعدم استفزازهم
  ".جدا مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية

  5/1/2010نت، .الجزيرة
    

  ضغوط أمريكية على عباس الستئناف المفاوضات": معاريف" .60
كشفت وسائل إعالم إسرائيلية عن أن الجانب األمريكي يمارس ضـغوطا           : فرح سمير  - الضفة الغربية   
 على أساس مـشروع     "إسرائيل"لسطيني أبو مازن للموافقة على استئناف المفاوضات مع         على الرئيس الف  

  .سالم أمريكي جديد
6/1/2010عكاظ،   

  
  "خذل غزة بإبقاء الحصار"العالم : منظمات اإلغاثة .61

وجـاءت  . انتقدت منظمات اإلغاثة بشدة األسرة الدولية لفشلها في إنهاء الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة            
 منظمة لإلغاثة والمساعدات اإلنسانية وحقوق االنسان ليتـزامن مـع           16دات في تقرير أصدرته     االنتقا

  .الذكرى السنوية االولى للهجوم االسرائيلي على غزة
، بل طال األسرة الدولية التي قـال مـدير منظمـة اوكـسفام              "إسرائيل"ولم يقتصر انتقاد التقرير على      

لقد فركوا ايديهم واصدروا البيانات، لكنهم      : "واضاف. واطني غزة البريطانية جيريمي هوبز انها خذلت م     
لم يتخذوا إجراء ذا مغزى لتغيير السياسات المدمرة التي تحول دون اعادة البناء وتعافي االفراد وتنشيط                

  ".القوى الدولية خذلت بل وخانت مواطني غزة العاديين"وخلص الى ان ". االقتصاد
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 شاحنة مواد بناء بـدخول القطـاع،        40ى غزة قبل عام لم يسمح سوى لنحو         ومنذ الهجوم االسرائيلي عل   
وطالب تقرير المنظمـات االتحـاد االوروبـي        . فيما تعاني عملية اعادة البناء من تردي بسبب الحصار        

 في المئـة مـن      90وذكر التقرير ان    . باتخذا اجراءات عاجلة لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة        
 ساعات يوميا، وان تردي حالة ميـاه الـشرب          8 إلى   4ن انقطاع الكهرباء ما بين      سكان غزة يعانون م   

  .يؤدي الى امراض مميتة
تظل ملتزمة بتوفير   " إسرائيل"وقال متحدث باسم رئيس الوزراء االسرائيلي في مقابلة مع بي بي سي ان              

  .االمدادات االنسانية مثل الغذاء والدواء والكهرباء
 ستبقى مفروضة طالما ظلت حماس ملتزمة بتدمير اسرائيل وقتـل االسـرائيليين،             لكنه قال ان العقوبات   

  .على حد قوله
ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية يجال بالمور قوله ان حماس هـي                

  .المسؤولة عن الحصار
ى انهاء حكم حماس االرهـابي      على من يريدون ان تصبح غزة على اتصال بالعالم ان يعملوا عل           : "وقال

  ".ومصر" إسرائيل"اوال، بحيث يمكن السماح بالعبور والحركة مع 
ان الحصار الذي تفرضه على غزة بمساعدة مصرية يهدف الى منع وصول مواد يمكن              " إسرائيل"وتقول  

  .ان تستخدمها حماس الغراض عسكرية
5/1/2010بي بي سي،   

 
  ار الذي تقيمه مصر على حدودها مع غزةفرنسا تنفي المشاركة في بناء الجد .62

الذي تقيمـه  نفى مسؤول فرنسي مشاركة أي جهة أو شركة رسمية أو غير رسمية في بناء الجدار               : غزة
» الحياة« مجدي شقورة لـ     وقال رئيس القسم القنصلي الفرنسي في القطاع      . مصر على حدودها مع غزة    

تى شركات خاصة، على الحدود المـصرية مـع         ليس هناك أي تواجد فرنسي رسمي، أو ح       «أمس، إنه   
  .»قطاع غزة

وعمـا أشـيع عـن زيـارة مـدير          . وكان شقورة يرد على اتهامات لفرنسا بالمشاركة في بناء الجدار         
االستخبارات العسكرية الفرنسية بونوا بوغا للحدود مع غزة وتفقد العاملين الفرنسيين في بناء الجـدار،               

نسية العاملة في إطار قوات حفظ السالم الدولية في شبه جزيرة سيناء في             بوغا زار القوات الفر   «قال إن   
وجـدد  . »الماضي، أي قبل أكثر من شهر من بدء العمل في بناء الجـدار            ) نوفمبر(مطلع تشرين الثاني    
برفع الحصار عن قطاع غزة الذي يمنع الفلسطينيين من الحـصول علـى المـواد               «تأكيد مطالبة فرنسا    

  . »التجارية، وفتح معابر القطاع لتمكينهم والبضائع من التحرك بسهولةاالستهالكية و
6/1/2010الحياة،   

 
 أوباما يريد أن يكون سيد أجندة السالم: مصدر فرنسي .63

يجري وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، الذي وصل إلى القاهرة مساء :  ميشال أبو نجم - باريس
عاودة إطالق االتحاد من أجل المتوسط من جهة والجهود المبذولة          أمس، جولة مباحثات تتناول موضوع م     

  . لعودة الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى طاولة المفاوضات
ومعلوم أن باريس تسعى لضمان انعقاد مؤتمر قمة للسالم في الشرق األوسط في إطار اللجنة الرباعيـة                 

وتكمن مشكلة باريس فـي     . اإلسرائيلي -الموسعة وبحضور مصر واألردن وطرفي النزاع الفلسطيني        
  . إقناع اإلدارة األميركية بالحضور، وهو ما لم يتم حتى اآلن

تريد «غير أنها في الواقع     . »ال تعارض الدعوة إلى القمة    «وقال مصدر فرنسي مطلع أمس إن واشنطن        
م يتم التوصـل إلـى      على الدعوة إليها ما ل    » غير مستعجلة «، مما يفهم على أنها      »أن تكون سيدة األجندة   
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إيجاد قواسم مشتركة تعمل عليها الواليات المتحدة األميركية لحلحلة للمسائل الخالفيـة بـين الطـرفين                
  . الفلسطيني واإلسرائيلي

موجود على الطاولة أكثر من أي      «وقال برنار فاليرو الناطق باسم الخارجية أمس، إن العرض الفرنسي           
، فضال عن وجود اتفاق بين الجانبين حول أهميـة          »مستمرة«ن  وإن المشاورات مع واشنط   » وقت مضى 

وأضاف فاليرو أن محادثات السالم يمكن أن يعاد إطالقها         . معاودة المفاوضات وحول الهدف النهائي لها     
 .إما من خالل االتحاد من أجل المتوسط وإما من خالل اللجنة الرباعية

6/1/2010الشرق األوسط،   
  

  ويدعون لنصرة الفلسطينيين" إعالن القاهرة"مع غزة يصدرون المتضامنون الدوليون  .64
، ومنعتهم السلطات المـصرية     "غزة نحو الحرية  " أصدر متضامنون دوليون، شاركوا في مسيرة        :القاهرة

، استجابة لمبادرة وفد دولـة      "إعالن القاهرة "من الوصول إلى قطاع غزة المحاصر، وثيقة أطلقوا عليها          
عت إلى سلسلة تحركات من أجل مناصرة الشعب الفلسطيني، تدعو إلـى إنهـاء              جنوب إفريقيا، حيث د   

  .اإلسرائيلي" األبارتهيد"الحصار المفروض على الفلسطينيين في غزة وإنهاء نظام 
إنهـاء  "دعا إلـى  " إعالن القاهرة "وقال الحقوقي غسان عبيد، المشارك في هذه التحركات التضامنية، إن           

ائيلية، وإحقاق العدالة للشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية، ومقاطعـة دولـة            سياسة األبارتهيد اإلسر  
  ".اإلحتالل، وإلى إنهاء الحصار الظالم ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

المشاركة في عملية   "لم يغفل عن دعوة الوفود إلى       " إعالن القاهرة "أن  " قدس برس "وأوضح عبيد لوكالة    
االحتالل إلى المحاكم الدولية، ومعاقبتهم على ما قاموا به من جـرائم حـرب              جلب المسؤولين في دولة     
  .، كما قال"بحق الشعب الفلسطيني

على المضي قدماً بمسيرات    " غزة نحو الحرية  "وأكد على إصرار الوفود الدولية، التي شاركت في مسيرة          
  . الحصار في قطاع غزةمستقبلية أخرى إلى غزة ونشاطات تضامنية مختلفة في بلدانها مع ضحايا

5/1/2010قدس برس،   
  

  "3شريان الحياة"منظمات أوروبية تدعو للتظاهر أمام سفارات مصر تنديداً باالعتداء على  .65
دعت أكثر من أربعة عشر منظمة أوروبية للتظاهر أمام السفارات المصرية، في عمـوم القـارة                : لندن

شـريان  "ء أجهزة األمن المصرية على أعـضاء قافلـة          ، تنديداً باعتدا  )6/1(األوروبية، صباح األربعاء    
 .في ميناء العريش المصري، والذي أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المتضامنين الـدوليين             " 3الحياة  

لـن تـتمكن مـن إسـكان        "وأضافت أن هذه االعتصامات ستبعث برسائل إلى السلطات المصرية بأنها           
ا بشأن ما يتعرض له مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني          األصوات الحرة في العالم من إعالن مواقفه      

  ".في قطاع غزة
5/1/2010قدس برس،   

  
  مليون شيكل لصرف رواتب الشرطة والدفاع الـمدني49ر5هولندا تساهم بمبلغ  .66

 49ر5أعلنت المفوضية األوروبية ان الحكومة الهولندية ساهمت بمبلـغ     :  عبد الرؤوف أرناؤوط   -القدس  
وسـيتم  . إسرائيلي لصالح فاتورة رواتب الشرطة الفلسطينية وأفراد جهاز الـدفاع المـدني           مليون شيكل   

وقـال جـاك تـويس    . تسيير هذه الدفعة عبر آلية بيغاس التي تعتبر اآللية األوروبية لدعم الفلـسطينيين           
لدعم بـشكل   يتماشى هذا ا  : "كوارلس فان اوفورد، رئيس مكتب الممثلية الهولندية لدى السلطة في رام اهللا           

مناسب مع الدعم اإلجمالي الذي توفره هولندا إلى قطاع العدالة وسيادة القانون في سبيل دعـم الطمـوح                  
  ".الوارد في خطة الحكومة الثالثة عشرة من أجل ضمان األمان واألمن لجميع الفلسطينيين
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روبي لـضمان اسـتمرارية     من جهة ثانية، اعلنت المفوضية االوروبية انه تماشيا مع التزام االتحاد االو           
 شـواكل   43ر923ر900تزويد وتوفير الخدمات العامة إلى الشعب الفلسطيني، فقد تمت المساهمة بمبلغ            

في سبيل صرف رواتب ومخصصات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية         ) مليون يورو  ) 6ر  3ما يقرب من  (
  .2009الفلسطينية لشهر كانون األول 

6/1/2010األيام، فلسطين،   
  

   مليون دوالر2,2اتفاقية بين معهد اإلعالم والوكالة السويدية للتنمية بقيمة  .67
نبيل قسيس، أمس، حـرص الجامعـة علـى         . اكد رئيس جامعة بيرزيت، د    :  منتصر حمدان  -بيرزيت  

مواصلة جهودها للتخفيف من اعتمادها على الدعم الخارجي، رغم تأكيده على اهمية الدعم الذي تقدمـه                
حة لتنفيذ برامج مختلفة ضمن اطار الجامعة وكلياتها المتعددة، حيث جـرت اتفاقيـة بـين                الجهات المان 

مليـون  ) 2,200(، لصالح معهد االعالم التابع للجامعـة، بقيمـة        "سيدا"الجامعة والوكالة السويدية للتنمية     
  .دوالر أميركي

6/1/2010الحياة الجديدة،   
  

  عام الغموض والمفاجآت: 2010 .68
  حسن نافعة

 كان باراك أوباما، الفائز في انتخابات الرئاسة األميركية، يستعد 2009ثل هذه األيام من عام في م
وألنه بدا مختلفاً عن كل من . لدخول البيت األبيض في مستهل واليته األولى كرئيس للواليات المتحدة

الستثنائية التي سبقه من الرؤساء األميركيين، بالنظر إلى أصوله اإلفريقية واإلسالمية والظروف ا
أسهمت في صعود نجمه على مسرح السياسة األميركية عقب تعثر مشروع المحافظين الجدد واندالع 
أزمة مالية كادت تعصف بالنظام الرأسمالي كله، كان من الطبيعي أن يفجر انتخابه رئيساً ألقوى دولة 

غير أن هذه اآلمال ما لبثت أن . المفي العالم آماالً ضخمة داخل الواليات المتحدة وخارجها إلنقاذ الع
  . تبددت تدريجاً ليحل محلها شعور عام بالمرارة والقلق والخوف من المستقبل

وعلى رغم قناعة الجميع بأن حقبة المحافظين الجدد ولّت إلى غير رجعة ولم يعد ممكناً العودة إلى 
 كأساس وحيد لحسم الصراعات ممارسة السياسات القديمة نفسها التي ارتكزت على القوة العسكرية

الدولية، إال أن الثقة في قدرة أوباما على انتهاج سياسة بديلة اهتزت إلى درجة االنهيار، وهو ما يفسر 
صحيح أن أغلب المحللين السياسيين . غموض اللحظة الراهنة التي تبدو مفتوحة أمام كل االحتماالت

يكون سهالً، نظراً للتركة الثقيلة التي خلفها بوش والتي كانوا يدركون منذ البداية أن طريق التغيير لن 
تحتاج إلى سنوات طويلة لمحو آثارها ولوضع أسس جديدة لسياسات بديلة أكثر فاعلية، غير أن النهج 
الذي سلكه أوباما في التعامل مع الملفات المختلفة للسياسة الخارجية األميركية، خصوصاً ما تعلق منها 

وسط، ال يبشر بخير حتى اآلن، وال يوحي مطلقاً بحدوث تغير جذري في مضمون تلك بقضايا الشرق األ
  . السياسات

وال جدال في أن أوباما كان يدرك منذ اللحظة األولى لدخوله البيت األبيض مدى حاجة الواليات المتحدة 
العالقة مع إلدخال تغيير جذري على سياستها تجاه منطقة الشرق األوسط، خصوصاً ما يتعلق منها ب

إسرائيل التي حظيت على الدوام برعاية استثنائية جعلتها تبدو كطفل مدلل فسدت أخالقه، وهو ما تأكد 
من إقدامه فور تنصيبه على تعيين جورج ميتشل مبعوثاً خاصاً له ومطالبة إسرائيل بوقف كامل 

نتانياهو إلى السلطة أربك غير أن وصول اليمين اإلسرائيلي المتطرف بقيادة . ألنشطتها االستيطانية
  .خطط أوباما
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لم يتوقع أحد أن يدخل أوباما في صدام مباشر مع نتانياهو أو أن يطلب إشهار سالح العقوبات 
االقتصادية في وجهه، مثلما فعل بوش األب مع اسحق شامير إلجباره على المشاركة في مؤتمر مدريد 

الخروج من : ميركية الجديدة أولويات أخرى أهمهاوكان هناك إدراك عام بأن لإلدارة األ. 1991عام 
نفق األزمة المالية واالقتصادية المظلم، وإقرار قانون جديد للتأمين الصحي، ووضع جدول زمني 

لذا بدا كثيرون على استعداد لتفهم األسباب التي . النسحاب مشرف للقوات األميركية المحاربة في العراق
على تجنب الدخول في صدام مبكر مع إسرائيل تجنباً إلثارة غضب دعت أوباما إلى الحذر والحرص 

ومع ذلك . الجماعات اليهودية النافذة في شرايين الحياة السياسية واالقتصادية واإلعالمية للواليات المتحدة
فقد اعتقد كثيرون أنه كان في إمكان أوباما اللجوء إلى وسائل أخرى كثيرة للضغط غير المباشر على 

هو، وذلك باالنفتاح على إيران وسورية، اللتين يحتاجهما إلنجاح خططه النسحاب مشرف من نتانيا
أيضاً في إطار رغبته في تحسين صورة الواليات المتحدة " حماس"و " حزب اهللا"العراق، واالنفتاح على 

  . في العالم اإلسالمي
 االستباقية أسرع وأكثر فاعلية من غير أن ما جرى بعد ذلك أثبت أن قدرة نتانياهو على توجيه الضربات

فما إن استشعر نتانياهو خطر العاصفة التي بدأ يستشعر . قدرة أوباما على ترتيب أوراقه الضاغطة
رياحها تهب من ثنايا الخطاب الذي ألقاه أوباما في جامعة القاهرة حتى شرع على الفور في عملية تعبئة 

لطريق على كل المحاوالت الرامية الى تغيير مسار شاملة لجماعات الضغط اليهودية بهدف قطع ا
ويبدو واضحاً أن نتانياهو حقق نجاحاً فورياً منقطع النظير، بدليل . السياسة األميركية في الشرق األوسط

تمكنه ليس فقط من إجبار أوباما على التراجع رسمياً عن موقفه المعلن من قضية االستيطان وإنما أيضاً 
كما يبدو واضحاً أيضاً أن أوباما تعلم ". حماس"لرامية الى الحوار مع إيران ومع من عرقلة مساعيه ا

الدرس مبكراً وأصبح جاهزاً لرؤية األمور بعقلية ومنطق الرئيس المنشغل ببحث السبل التي تكفل إعادة 
  .انتخابه لوالية ثانية، وليس بعقلية ومنطق الزعيم الباحث عن دور وعن مكانة في التاريخ

 على أي 2010فهو، من ناحية ال يريد أن يقدم خالل عام .  يبدو أوباما في موقف ال يحسد عليهلذا
خطوة من شأنها أن تؤثر سلباً في نتيجة االنتخابات التشريعية الجزئية التي ستجرى في تشرين الثاني 

، لكنه ال 2012ام المقبل أو في نتيجة االنتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الثاني ع) نوفمبر(
يستطيع، من ناحية أخرى، االستسالم لألمر الواقع أو االكتفاء برد الفعل تجاه ما قد يقدم عليه الفاعلون 

  .اإلقليميون من خطوات أو مبادرات لتغييره
والواقع أن تطور األحداث في أفغانستان وباكستان والصومال واليمن وغيرها فرض على أوباما زيادة 

كري األميركي في بعض المواقع وفتح جبهات حربية جديدة في مواقع أخرى، ما جعل الوجود العس
ولكن بمفردات خطاب سياسي مختلف، " حرباً كونية أخرى على اإلرهاب"إدارته تبدو وكأنها تخوض 

لذا تبدو قدرة أوباما على ضبط األحداث . وأغلب الظن أنه لن ينجح في تغيير صورة الواليات المتحدة
طقة الشرق األوسط، ناهيك عن التحكم في مسارها، محدودة بالنظر إلى األهداف المتعارضة التي في من

يسعى الالعبون اإلقليميون الى تحقيقها، خصوصاً إسرائيل وإيران، أو إلى الخيارات التي يستطيعون 
  . اللجوء إليها

من المسألة النووية وربما يشتد فال يوجد ما يشير، على سبيل المثال، إلى أن إيران ستغير من موقفها 
. إصرارها على التحكم في عمليات تخصيب اليورانيوم حتى لو لم تكن لديها أي نية لتصنيع أسلحة نووية

وعلى رغم أن النظام اإليراني بدأ يواجه تحديات داخلية حقيقية ومتزايدة، بسبب تداعيات أزمة 
وائها، إال أن هذه التحديات قد تؤدي إلى نتائج عكسية االنتخابات الرئاسية التي عجز عن تصفيتها أو احت

وتزيد من تشدده بل وقد تغريه باستخدام األحداث الجارية كوسيلة لتصفية معارضة قد يسهل حينئذ 
وصفها بالعمالة، خصوصاً إذا راهنت إسرائيل والدول الغربية عليها وسعت الستخدامها كأداة لتصفية 

ارضة اإليرانية لم تبلغ بعد من القوة حداً يجعلها قادرة على إسقاط النظام وألن المع. النظام من داخله
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باالعتماد على قواها الذاتية، فقد يحاول النظام االستفادة منها وتوظيفها كرادع نفسي وسياسي للحيلولة 
 عرض وأياً كان األمر، ففي غياب. دون لجوء إسرائيل والواليات المتحدة الى استخدام القوة العسكرية

واضح من جانب الغرب يعترف إليران بأهليتها في ممارسة دور القوة اإلقليمية، وهو أمر ال يبدو وارداً 
حتى هذه اللحظة وترفضه إسرائيل بشدة، فمن المتوقع أن تمضي إيران قدماً في تنفيذ برنامجها النووي 

حزب "و " حماس"رية و وأن تحرص على تمسكها بالمحافظة على حلفائها في المنطقة، خصوصاً سو
  .، مهما كانت التكلفة السياسية أو المادية"اهللا

أما إسرائيل، فمن الواضح أن حكومتها اليمينية المتطرفة بقيادة نتانياهو تنظر إلى إيران باعتبارها أكبر 
يل مصدر لتهديد أمنها الوطني وترى فيها خطراً ليس على أمنها فقط وإنما على وجودها ذاته، ومن ثم تم

في الوقت نفسه ال تبدو إسرائيل راغبة في، أو قادرة . بطبيعتها الى استخدام القوة المسلحة في مواجهتها
على التقدم بعروض جادة لتسوية ألزمة الشرق األوسط تسمح بتحقيق اختراق يساعد على تقوية السلطة 

لية لنمو وانتشار التطرف وال وألن غياب التسوية يشكل بيئة مثا. الفلسطينية ومعسكر المعتدلين العرب
يساعد الواليات المتحدة أبداً في حربها على اإلرهاب، فليس هناك ما يمكن حكومة نتانياهو أن تقدمه 

لذا نتوقع أن تبذل هذه الحكومة خالل المرحلة المقبلة كل ما في وسعها . سوى المماطلة وكسب الوقت
، أمالً في كسب وقت "التفاوض من أجل التفاوض"ائدة لدفع السلطة الفلسطينية للجلوس مرة أخرى على م

  .تحتاج اليه لتهيئة الظروف المواتية لضرب وتصفية إيران وحلفائها
فلم تعد له . فإذا انتقلنا إلى العالم العربي، فسنجد أنه يعيش حاالً من فراغ القوة ال نظير لها في تاريخه

ب القضية أنفسهم ورفعوا السالح ضد بعضهم قضية مركزية توحده بعدما دب االنقسام بين أصحا
البعض، واندلعت حروب أهلية داخل معظم دوله، خصوصاً في العراق والسودان والصومال واليمن 

أما من نجا من أتون الحروب األهلية فيعيش حاالً قاتمة من عدم االستقرار السياسي أو . وغيرها
لذا ال تبدو أي دولة عربية بمفردها، أو . مع جيرانهاالجتماعي أو يبدو مشتبكاً في منازعات وتوترات 

مجموعة منها أو الجامعة العربية ككل، في وضع يسمح لها بأخذ زمام المبادرة في أي من األمور التي 
وبينما فضلت أو اضطرت بعض الدول العربية الى االنطواء على نفسها والتفرغ لشؤونها . تهم المنطقة

بعضها اآلخر يحاول تعويض عجزه بالتحالف الصريح أو الضمني مع دول ومشكالتها الداخلية، راح 
  .غير عربية وأحياناً على حساب المصالح العربية العليا

أما تركيا، فتحتل في المرحلة الراهنة موقعاً فريداً ومتميزاً جداً على المسرح اإلقليمي إلى درجة أنها 
قل في االتجاهات األربعة كافة، وترتبط بعالقات ودية مع تبدو الدولة الوحيدة القادرة على التحرك المست

ففي الوقت الذي تمكنت فيه من بناء عالقات متميزة مع كل الدول العربية، . جميع األطراف المتصارعة
بما فيها سورية، ال تزال تركيا ترتبط بعالقات قوية جداً مع الواليات المتحدة ومع إيران وإسرائيل، ما 

.  اإلسرائيلي-ر الوسيط النزيه في أزمات كثيرة في المنطقة بما فيها الصراع العربي يؤهلها للعب دو
 مرشحاً ليصبح عام 2010وألن األوضاع الراهنة في المنطقة غير قابلة بطبيعتها للدوام، يبدو عام 

 -الحسم بالنسبة الى ملفات كثيرة مترابطة، خصوصاً ملف إيران النووي وملف الصراع العربي 
  . سرائيلياإل

ال جدال عندي في أن إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها لدفع الواليات المتحدة لمشاركتها في توجيه 
". والية الفقيه"ضربة عسكرية إليران أو النزول بثقلها كله وراء ما يسمى بالقوى اإلصالحية لتغيير نظام 

 العربي بحقنة مخدرة أخرى من خالل لكنها تدرك أن ذلك لن يكون ممكناً قبل أن تتمكن من حقن العالم
. وربما ينتهي أوباما بقبول هذا الخيار حفاظاً على فرصه بالفوز بوالية ثانية". عملية تفاوضية جديدة"

ومع ذلك فليس من المستبعد أبداً، إذا تبينت على نحو قاطع استحالة توجيه ضربة عسكرية أو إسقاط 
وفي كل األحوال فسيكون النظام . رقاء إلبرام صفقة مع إيرانالنظام اإليراني من داخله، أن يضطر الف

  .العربي هو الخاسر األكبر
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 والذي قد يأتي معبًأ بكل أنواع المفاجآت حتى 2010لذا يبدو الغموض هو السمة البارزة بالنسبة الى عام 
  . ولو كانت أكثرها جنوحاً

  6/1/2010الحياة، 
  

  حراك عربي لتدجين المقاومة .69
  ري عطوانعبد البا

تشهد المنطقة العربية هذه االيام تحركات محمومة انطلقت فجأة بمجرد بدء العام الميالدي الجديد، فاالمير               
سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي شد الرحال الى القاهرة، ومنها الى دمشق التي لم يزرهـا منـذ                  

ياض لم يلتق خاللها العاهل الـسعودي،       وجاءت هذه الجولة بعد زيارة للسيد خالد مشعل الى الر         . سنوات
وقبـل جولـة االميـر      . وسمع محاضرات مطولة من وزير الخارجية السعودي في العروبة والوطنيـة          

السعودي هذه التقى الرئيس المصري حسني مبارك بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في شرم الـشيخ،               
الملك عبداهللا الثاني، ليطير االخير الى الرياض       ليعقد بعدها، اي الرئيس مبارك، لقاء مع العاهل االردني          

  .للقاء العاهل السعودي
على صعد عديدة، ابتداء من إعادة إحياء عملية المفاوضـات،          ' دول االعتدال 'السؤال هو حول ما تطبخه      

بية العر' الصحوة'فهذه  . ومرورا بالملف اليمني بشقيه الحوثي والقاعدي، وانتهاء بالملف النووي االيراني         
يحـتم هـذا    ' امرا ما 'د صدى لها في القاهرة ال بد ان وراءها          التي تنطلق من العاصمـة السعودية وتج     

  .الحراك، يجعلنا نضع ايدينا على قلوبنا تحسبا للعواقب
االمير سعود الفيصل، رأس الحربة في هذا الحراك، اثار العديد من عالمات االستفهام تحتاج الى اجابات                

عنـدما سـأله سـؤاال      ' حماس'واجهته للسيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة         ملحة، ابرزها م  
، او غير عربية، في اشارة واضـحة  'عربية'واجنداتها، من حيث كونها     ' حماس'مباشرا عن هوية حركة     

  .الى ايران
لعمـق  الحركة، ونفى تقديم العامـل االيرانـي علـى ا         ' عروبة'السيد خالد مشعل اكد دون مواربة على        

العربي، ولكنه لم يسأل مضيفه في المقابل عما اذا كانت اجندات دول االعتدال بزعامة السعودية ومصر                
  .'اجندات امريكية'ام ' عربية'

ولكن يبدو انه التزم بآداب الضيافة، او ان السؤال السعودي فاجأه فتصرف وكأنه متهم يريد الدفاع عـن                  
  .اء بشكل جيدنفسه وحركته امام محقق ذكي استعد للق

***  
' حماس'لو كنت مكان السيد مشعل لقلت لالمير السعودي ان دول محور االعتدال هي التي دفعت حركة                 

وفصائل مقاومة اخرى للذهاب الى طهران طلبا للعون والمساعدة، النها تبنت االستراتيجية االمريكية في              
ظلت مطروحة على الطاولة الكثـر مـن   المنطقة، واسقطت خيار المقاومة لمصلحة مبادرة سالم عربية     

  .سبع سنوات دون ان تحظى من الطرفين االمريكي واالسرائيلي سوى االحتقار
السلطة الفلسطينية، الطرف الثاني في المعادلة الفلسطينية، وضعت كل بيضها فـي سـلة دول محـور                 

مزيـد مـن المـستوطنات      االعتدال، وتبنت مبادرة السالم التي اطلقتها هذه الدول، فماذا جنت غيـر ال            
  واالهانات والحواجز االمنية والتوغالت العسكرية االسرائيلية واعتداءات المستوطنين؟

ومثلما تسمح دول االعتدال لنفسها، والمملكة العربية السعودية بالذات، ان تطالـب اآلخـرين بالتمـسك                
ا وفهمها لهـذه الهويـة وحـدودها        بالهوية العربية، فإنه من حقنا ايضا ان نطالبها بأن تحدد لنا مفهومه           

  .وواجباتها، نريد تعريفا دقيقا حتى نقتدي به، ونلزم اآلخرين به، ونحاسبهم وفقه
هل الهوية العربية هي بناء االسوار الفوالذية لخنق مليون ونـصف مليـون انـسان               : من حقنا ان نسأل   

المـالءات االمريكيـة ـ    عربي وتجويعهم بعد ان تنكر عرب االعتدال والممانعـة لهـم، ورضـخوا ل   
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االسرائيلية بتشديد الحصار عليهم، ووقف اي مساعدات مالية او انسانية تصل اليهم؟ ونسأل مرة اخـرى     
هل الهوية العربية التي تُطالَب حماس وغيرها بالتمسك بها، تعني العودة الى بيت الطاعـة االمريكـي،                 

  والمفاوضات العبثية؟
تربينا على هديها، هي هوية مقاومة، هوية تحمل معاني العـزة والكرامـة           الهوية العربية التي نعرفها، و    

ونصرة الشقيق، والتصدي للمحتل، واستعادة الحقوق المغتصبة، فهل هذه هي الهوية التـي اراد االميـر                
سعود الفيصل من السيد خالد مشعل والفلسطينيين من انصار المقاومة تبنيها او العودة اليها؟ فـإذا كـان                  

 كذلك فنحن معه، ونؤيده ونشد على يده، ولكن اذا كانت هوية اخرى مرتبطة باالستسالم والتطبيع،                الحال
والعودة الى مفاوضات عقيمة، وتشديد الحصار على اسود قطاع غزة، فإننا ال نتردد بالقول انها هويـة                 

  .مزورة وغير عربية
***  

كزت على ازالة الشكوك، والمقصود هنا هـي        االمير سعود الفيصل اكد ان مباحثاته مع السيد مشعل تر         
وحركات مقاومة اخرى، وهذا امر مشروع، ولكن ايضا نريد نحـن           ' حماس'شكوك المملكة في مواقف     

الذين نقف في الخندق المقابل لخندق محور االعتدال ان تزيل هذه الدول شكوكنا، وتجيب عن الكثير من                 
 نوايا محور دول االعتدال تجـاه العديـد مـن الملفـات             عالمات االستفهام التي تدور في اذهاننا حول      

المطروحة، مثل العملية السلمية، والحصار، والتغول االستيطاني االسرائيلي والفحش االمريكي العسكري           
  .واالمني في العداء لألمتين العربية واالسالمية، والدعم المطلق للعدوان االسرائيلي

ها دول محور االعتدال، لجميع مواقفها السابقة، والكـوارث التـي       نتطلع الى مرحلة من المراجعة، تجري     
ترتبت عليها، وخاصة في كل من العراق وافغانستان، حيث قدمت مساعدات مجانية المريكا لم تعد علينا                

  .بغير الهوان، وحولت االمة العربية الى بقرة ذبيحة يتكاثر عليها الجزارون، وناهشو لحمها
 تآمرت على العراق، واوصلته الى اوضاعه الراهنة عندما تحالفت مـع امريكـا              دول االعتدال هي التي   

اال يتطلب االمـر    . وسهلت عدوانها واحتاللها، واآلن تتباكى عليه، وعلى الهيمنة االيرانية على مقدراته          
اعتذارا للشعب العراقي واالمة العربية، واعترافا صريحا واضحا بالخطأ، اليس االعتراف بالخطـأ هـو       

  من سمات الفروسية والشجاعة؟
***  

نعم نريد المصالحة الفلسطينية، ونصلي من اجلها، واي جهد سعودي او مصري في هذا االطـار هـو                  
موضع تقدير، ولكن على اي ارضية تتم هذه المصالحة؟ على ارضية المفاوضات العقيمـة، او مبـادرة                 

 هي رؤيتكم لهذه المـصالحة والطـرق العمليـة          سالم عربية محتقرة، ام االسوار الفوالذية؟ قولوا لنا ما        
  .لتطبيقها، بعيدا عن النصائح والعبارات االنشائية المملة التي سئمناها

نخشى ان تكون هذه العودة المفاجئة للعروبة رد فعل متعجال على خطف دول اخرى مثل تركيا وايـران   
احقة من العـرب، كـانوا يرفعـون رايـة          لالفتة االسالمية، فعندما كانت العروبة هي عقيدة الغالبية الس        

اآلن بعد ان خطفت دول اخرى هذه الراية باستحقاق وقدرة وخطط تنمية وبرامج اقتـصادية               . 'االسالمية'
  .'العروبة'وعسكرية، عادوا الى راية 

االمير سعود الفيصل قال انها لحظة التشاور والعمل العربي الجدي، بعد اجتماعه مع الرئيس الـسوري                
االسد، نأمل ان يكون ما يبشر به هو عنوان مرحلة جديدة، عنوانها هوية عربية مقاتلة، وتـشاور                 بشار  

من اجل المراجعة واالعتراف باالخطاء، واالنطالق لمرحلة جديدة يكـون عنوانهـا االبـرز مواجهـة                
  .االحتالل االسرائيلي، والتصدي للتغول االمريكي في دعمه

  6/1/2010القدس العربي، 
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   غزة هو التهديد لألمن القومي المصريجدار .70
 خالد الحروب

 من حق مصر وحق أي دولة من الدول أن تكون بوصلة سياستها الخارجية واألمنية الحفاظ على األمن 
ومن حق أي قيادة سياسية حاكمة أن يكون لها تقديراتها الخاصة إزاء العناصر . القومي الخاص بها

والتي ترتكز عليها نظرتها للتهديدات والفرص التي تبرز في ، لقوميوالمكونات إلستراتيجيات األمن ا
وفي نفس الوقت فإنه من حق الرأي العام والناس والنخب المثقفة . البيئة اإلقليمية والدولية المؤثرة فيها

 التقديرات اإلستراتيجية لألمن القومي. أن تناقش تلك التقديرات وتحللها وتنظر إليها من زوايا مختلفة
وتقديراتها تخضع لمؤثرات وبيئات محيطة يمكن إدراكها ، للدول ليست ألغازا وليست سياسات سرية

بمعنى آخر يمكن النظر بتأن في حالة أية دولة من الدول والتأمل في مصادر التهديدات . بسهولة
واقع ال يحتاج األمر وفي ال. ومن ثم توقع إستراتيجية األمن القومي التي تنتهجها تلك الدولة، المحتملة لها

وببذل ، مثالً، أي باحث في العلوم السياسية أو العالقات الدولية يستنتج. إلى عبقريات من نوع خاص
، الحد األدنى من الجهد والبحث أن الصين وباكستان يشكالن مصادر التهديد األهم لألمن القومي الهندي

وأن العراق وإيران شكال في حقبة ، وكرانيوأن روسيا تشكل مصدر التهديد األهم لألمن القومي األ
وأن إسرائيل ال تزال تعتبر كل الدول العربية . صدام حسين التهديد األمني األبرز لبعضهما البعض

 . وعلى ذلك تبني إستراتيجياتها، هي المصادر األساسية لتهديدات األمن القومي، وإيران، المحيطة
جة والخطورة لكن ما يشتغل منها على مستوى صوغ      تهديدات األمن القومي متنوعة الدر

أي التهديد الذي قد يؤثر جوهريا على وجود ، اإلستراتيجيات الكبرى هو ما تعلق بالتهديد الوجودي
هناك تهديدات أمنية أخفض درجة من تلك وتشمل . الدولة وبقائها كاملة السيادة وموحدة األراضي

وسوى ، شبكات المخدرات، العمليات اإلرهابية، مكن السيطرة عليهاالقالقل التي ي، االضطرابات الداخلية
وهناك أيضا تعريفات حديثة وموسعة لمعنى األمن القومي صارت تتضمن جوانب أخرى مثل . ذلك

وتطورت باتجاهات شمولية مفاهيم األمن وتداخل عناصرها ، األمن االجتماعي والغذائي وحقوق اإلنسان
ا هنا وفيما خص مسألة بناء الجدار الفوالذي على الحدود المصرية الفلسطينية لكن ما يهمن. ومستوياتها

، واالنتقال به إلى أقصى وأخطر مستوياته" األمن القومي المصري"في منطقة رفح هو تضخيم مسوغ 
 . وذلك لتبرير بناء الجدار

لتي يمكن أن يجب أن بذلك يمكننا بسهولة أن نحدد مكمن المخاطر والتهديدات ذات الدرجة األولى وا
وفي حال التأمل الهادئ في مثل تلك المخاطر . تثير قلق صناع القرار اإلستراتيجي المصري

الخطر على "وإذا انحزنا إلى أقصى حاالت عدم التساهل إزاء أي تهديد محتمل يندرج في ، والتهديدات
تهديدا لألمن "وأنفاقها يشكلون فإننا ال يمكن أن نصل إلى نتيجة أن غزة ومن فيها " الوجود والسيادة
وفي الواقع فإن ذلك التحليل يقودنا إلى نتيجة معاكسة . يستوجب بناء الجدار الفوالذي" القومي المصري

تماما وهي أن بناء هذا الجدار هو ما يساهم عمليا وعلى المدى المتوسط والطويل في خلق بيئة مهددة 
 :لألمن القومي المصري

، لجدار معارضة شديدة شعبية وحقوقية إقليمية ودولية تضعف الدور اإلقليمي لمصريواجه هذا ا: أوالً
. إيران وتركيا تحديدا، وتضاعف من وجود الفراغ العربي القيادي في المنطقة لصالح قوى غير عربية

ويؤدي انخفاض مستوى الدور اإلقليمي ألي دولة من الدول عن مستوى الحد األدنى المقبول منطقيا 
تتمثل الخارجية في تمادي األطراف . واحدة خارجية واألخرى داخلية، سيا وشعبيا إلى نتيجتينوسيا

بما يكرس من الضعف الذاتي للدولة المعنية ، والدول األخرى المنافسة على تزعم القيادة اإلقليمية
طالب بإعادة وتتمثل النتيجة الداخلية في بروز معارضات داخلية شديدة ت. ويساعد في زيادة تهميشها
 .  وترفض التراجع المستمر في مسألة الدور والسمعة، التوازن القيادي والمكاني
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 من المعروف أن فكرة الجدار الفوالذي تولدت في أواخر أيام الرئيس األمريكي السابق جورج :ثانياً
نطن بعيد حرب بوش وفي لقاءاته األخيرة مع وزيرة الخارجية اإلسرائيلية آنذاك تسيبي ليفني في واش

وأن االنطباع الكاسح في أوساط الرأي العام العربي والعالمي والذي ال تستطيع . غزة العام الماضي
ومن هنا فإن بناء . هو أن الجدار مفروض على مصر كما هو مفروض على غزة، مصر وال أحد تغييره

 إرادة مصر وسيادتها هذا الجدار يخلق حالة مؤسفة مفادها إمكانية فرض توجه وقرار خارجي على
 . وعلى الضد من مصالحها الداخلية واإلقليمية والقيادية في المنطقة

 خلق هذا الجدار وما زال يخلق حالة من الغليان الشعبي الداخلي تزيد من االحتقان وتوسع من :ثالثاً 
إلى زيادة ، وضمن أشياء أخرى كثيرة، وهذا يقود. الفجوة بين النظام السياسي والشرائح العريضة

ال يمكن دفن الرؤوس في . مناسيب التوتر ويوفر البيئات المشجعة لكل أنواع التطرف والراديكالية
خاصة وأنه يقام ، الرمال والتغاضي عن الدمار الكبير الذي سببه هذا الجدار لسمعة ومكانة مصر الحالية

ني من قبل إسرائيل والواليات في نفس الوقت الذي يحكم فيه الحصار على مليون ونصف مليون فلسطي
ونعرف جميعا أن خطاب التطرف القاعدي استثمر وما زال يستثمر قضية فلسطين في حشد . المتحدة

وال نحتاج إلى إبداع من نوع خاص لالستنتاج بأن سياسات خذالن الفلسطينيين على . أنصاره ومؤيديه
وأن بناء الجدار يندرج ، طرف القاعديالمستوى الرسمي العربي كانت وال تزال تصب في طواحين الت

 . مباشرة في هذه السياسات
وتشمل منظمات ،  تتسع حاليا جبهة النشطاء الدوليين في طول وعرض العالم ضد بناء الجدار:رابعاً

يتجمعون في مظاهرات ، وسياسيين، وبرلمانيين، وإعالميين، وجميعات حقوق إنسان، قانونية دولية
لكن األهم ، ال يدمر هذا سمعة ومكانة مصر فقط. رات المصرية في دول العالمواعتصامات أمام السفا

منه هو أن أولئك النشطاء ومنظماتهم الحقوقية يشتغلون على جبهات قضائية منطلقها ال قانونية بناء 
كما هي حال جدار الفصل العنصري الذي بنته إسرائيل وقطعت به ، الجدار ومخالفته لحقوق اإلنسان

 . الضفة الغربية والقدسأوصال 
لماذا تتحمل مصر كل األوزار المذكورة وتدفع فاتورة باهظة أكالفها المتراكمة تهدد فعال ومستقبال أمنها 

ألنها أنفاق تنقل " خطر من الدرجة العاشرة"القومي؟ أنفاق غزة وتأثيرها على مصر ال ترتقي لمستوى 
إذا أرادت مصر إغالق تلك األنفاق وبأسوار فوالذ . ينالخبز والعيش اليومي لمئات األلوف من المحاصر

وضمان الحد األدنى من ، وحديد فإن ذلك يجب أن يسبقه فتح معبر رفح الذي يقع تحت السيادة المصرية
وقيادتها ، ومكانتها اإلقليمية، عندما تقوم مصر بذلك فإنها تعزز أمنها القومي. الحياة للفلسطينيين هناك

  .فقط لن ينتقدها أحد لو أرادت أن تبني ما شاء لها من جدران،  وعندها،وعندها. للمنطقة
 6/1/2010الشرق، قطر، 

  
  أخطار توظيف الدين في قضية الجدار الفوالذي .71

  عبد اهللا األشعل
الجدال الدائر اآلن حول الجدار الفوالذي الذي تبنيه مصر بين سيناء وغزة امتد إلى الدين لدعم مواقف 

م نتعجب بعد ذلك ألن الناس انصرفت عن رجال الدين الذين يتسابقون في إضفاء ث. سياسية معينة
الشرعية الدينية على مواقف السياسيين، سواء كانت هذه المواقف تخدم مصلحة مشروعة، أو تخدم 

أذهلني أن يصل توظيف الدين إلى حد تكفير . مصلحة حكومية تعود على صاحبها بالنفع الدنيوي
قف سياسي، وخصوصاً أن يدخل على الخط مجمع البحوث اإلسالمية التابع لألزهر المخالفين في مو

الذي نشر بعض الصحف أخيراً أنه قرر حق مصر في إقامة ذلك الجدار، لحماية حدودها من المخاطر، 
على . وهو حق تكفله الشريعة الغراء، ومن ثم فإن من يعارضه يعد مخالفاً لموقف الشريعة اإلسالمية

، وأبرزهم الشيخ يوسف القرضاوي، بأن بناء الجدار »الشيوخ المعارضين« اآلخر أفتى عدد من الجانب
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يترتب على ذلك أن المؤيد لبناء الجدار في نظر معارضي الجدار آثم ويستحق . يناقض أحكام الشريعة
  . عقاب اهللا في الدنيا واآلخرة، أما المعارض لبناء الجدار فيرى أن مؤيد الجدار في النار

منطق الفريقين المتعارض، يقوم على أساس أن مؤيد الجدار إما أنه من المنتفعين بسياسات الحكومة 
ويفرض استمرار رزقه أن يفعل ذلك، أو أنه ممن تأثروا بموقف الحكومة الذي أحال في البداية إلى قيم 

ي النهاية إلى استدعاء عليا وهي الوطنية واألمن القومي وأسرار الدولة العليا، ثم عمدت الحكومة ف
المؤسسات الدينية حتى يصبح المعارض لها في قضية الجدار خارجاً على سلطة ولي األمر التي هي 
واجبة الطاعة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهو إرهاب ديني صريح لحماية موقف سياسي غامض 

وأما منطق المعارض للجدار دينياً . يهايراه الفريق اآلخر ضاراً بكل هذه القيم التي لجأت الحكومة إل
  . فيقوم على أساس أن الجدار أداة لتستعين بها إسرائيل إلبادة شعب له الحق اإللهي في الحياة

والحق أن االستعانة بالدين من جانب األزهر والمفتي كانت أداة مألوفة لدعم الموقف السياسي للحاكم 
لرؤى حول الدين وفقدت المؤسسات الرسمية الدينية، كسائر حتى فقد الناس القدوة الدينية وتبعثرت ا

المؤسسات الرسمية األخرى، صدقيتها التي تجر حتماً إلى فقدان الكفاءة، ألن العامل في مجال التبرير 
السياسي عادة ال يملك كفاءة العمل الجاد، فأزيح األكفاء عن ميادين اإلنتاج واإلبداع، وتمت االستعانة 

صلح «ونذكر فقط بأن األزهر دعم صلح السادات مع إسرائيل وشبه هذا الصلح بـ . ربحملة المباخ
، كما سبق أن أعلن مفتي مصر دعمه التفاق الكويز على اعتبار أنه مطابق ألحكام الشريعة »الحديبية
  .اإلسالمية
الغة يضر ضرراً بعيد المدى، ولكنه يرضي الحكومة التي بدت ب» مجمع البحوث اإلسالمية«موقف 

العصبية واستعانت منذ البداية بقيم الوطنية واألسرار واألمن القومي حتى تخرس الناس عن الجدال 
والمناقشة، وأبدت حساسية هائلة تخفي وراءها شكوكاً يعززها موقف واشنطن وإسرائيل، ما يضفي على 

وليترك الحكومة تواجه ومع ذلك ال يجوز للمجمع أن يستدرج حرصاً على مكانته . الجدار شكوكاً كثيفة
. وإن كان الموضوع أحيل على المجمع بالتوجيه بهذا القرار، فكان عليه أن ينأى بنفسه. الناس بمنطقها

إنني أطالب أعضاء المجمع المعارضين للقرار أن يعلنوا ذلك حتى نطمئن إلى أنه ال يزال فيه من يرى 
  . الحق

الصحيح، ولكن كان يجب على مجمع البحوث إذا أراد أن الحق أن الجدار يغلق األنفاق وهذا هو الجزء 
. أكيد على إنقاذ أهالي غزة بفتح معبر رفحن الصالة من دون أن يكمل، بالتـيتصدى للقضية أال ينهى ع

فكيف يلقى هؤالء العلماء ربهم وقد أيدوا جداراً من دون أن تفتح أبواب الرحمة، وحينئذ ال يشفع الدفع 
إنني أوافق على أن تبني الحكومة أسواراً تساوق السماء في كل شبر . م إلى توظيفبجهلهم أو استدراجه

  . مع غزة ولكنها يجب أن تفتح المعبر
وتطاول ) الجرذان(أخيراً، أين المجمع من تهويد القدس، ومن فتاوى أحبار اليهود بقتل العرب والمسلمين 

  . زعماء األحزاب الدينية على اإلسالم والمسلمين
 أن نسمع تفسير الموقف المجمع، وحبذا لو نشرت ظروف إدراج هذا البند على جدول أعماله، أرجو

  وهل استدعى خصيصاً لنجدة الحكومة بهذا القرار؟
  6/1/2010الحياة، 

 
  !!فتاوى الجدار مستمرة ودعم من السلطة لمؤيدي بنائه .72

  ياسر الزعاترة
عد موقف الشيخ القرضاوي ، ونقـول موقـف ألن   في مواجهة فتاوى تحريم الجدار التي توالت فصوال ب   

كالمه كان أقرب إلى الرأي السياسي منه إلى الفتوى ، وبالطبع ألن األمر ليس ملتبسا كي يحتـاج إلـى                    
في مواجهة تلك الفتاوى التي توالت من مصر والسعودية والجزائر واألردن ودول عديدة             .. فقيه أو مفتي  
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ري بفتوى مجمع البحوث اإلسالمية التابع لألزهر ، والتي تبين أنهـا            من بينها فلسطين ، جاء الرد المص      
كانت بترتيب من الشيخ وليس بإجماع المجمع ، ولم يكتف القوم بذلك ، بل أرادوا مزيدا من التأكيد عبر                   

  .موقف فلسطيني من وزير األوقاف في سلطة رام اهللا
ناء الجدار كما جاء على لسان رئيسها وآخرين        وفيما لم تتوان قيادة السلطة عن دعم الموقف المصري بب         

ظن المصريين أيضا ، فبادر إلى هجـاء مواقـف الناقـدين            ) محمود الهباش (، لم يخيب وزير األوقاف      
من حق مصر أن تتخذ من اإلجراءات ما تراه مناسبا لضمان أمنها وحماية حـدودها وتنفيـذ   "معتبرا أن   

جميع الفتاوى التي صـدرت  "لك ، بل أضاف إلى ذلك القول إن     ، ولم يتوقف عند ذ    " القانون في أراضيها  
أعناق النصوص الشرعية   "، وأنها قامت بلي     " من جانب حركة حماس بهذا الخصوص هي فتاوى سياسية        

مخالف تمامـا لـروح االسـالم وروح الـشريعة          "، وهو أمر برأيه     " لتكون في خدمة القضية السياسية    
  ".االسالمية

ألزهر قد خرجت عن صمتها فأصدرت بيانا قويا وقاسيا في سياق الرد على موقـف               كانت جبهة علماء ا   
  .مجمع البحوث اإلسالمية ، موجهة نقدها لشيخ األزهر

القول بالتحريم والتحليل بغير سلطان سوى سلطان الوظيفة الزائلة هو لون من الكفر             "بيان الجبهة قال إن     
ليس مما أنزله اهللا إليكم أن تعينوا الغادر على         "، مضيفا   " اآلخرةيتهدد مرتكبيه بالعذاب األليم في الدنيا و      

  ".غدره بباطل القول وزوره ، وأن تعينوا الفاجر على فجوره بالصمت عليه والتسويغ له
ما يعنينا هنا هو موقف وزير األوقاف الفلسطيني ، وهو الموقف الذي يأتي كما أشير سـابقا اسـتمرارا                   

ة بين السلطة في رام اهللا وحركة حماس ، والتي وصلت حد التهريج في كثير مـن                 للعبة المناكفة السياسي  
  .األحيان

وإذا كان الجدار الذي يبنى قد صمم لمنع األنفاق ، فإن الحل بـرأي فريـق رام اهللا هـو بالمـصالحة                      
ل االنتخابات  الفلسطينية التي تعيد السلطة إلى قطاع غزة كمقدمة إلعادة الوضع تماما إلى ما كان عليه قب               

، وبالطبع عبر انتخابات جديدة تحت النار والحصار ، مبرمجة إلخراج حماس من الباب الذي دخلت منه                 
التي وقعتها السلطة مع اإلسرائيليين برعاية أوروبية مصرية ،         ) 2005(، وعندها ستفعل اتفاقية المعابر      

  .ضال عن توفير سبل الدخول والخروج للناسوهذه األخيرة كفيلة بتزويد القطاع بما يحتاجه من مواد ، ف
ما يتجاهله هؤالء هو أن اإلصرار األمريكي اإلسرائيلي على بناء الجدار لم يكن متعلقا باستخدام األنفاق                

وال سائر المواد األساسـية ، ألن       ) يتمنون لو يدمن عليها كل سكان القطاع      (من أجل تهريب المخدرات     
 الجانب اإلسرائيلي الذي يتحمل بحسب القوانين الدولية المسؤولية عن حياة           هذه ينبغي أن تدخل ابتداء من     

المدنيين تحت االحتالل ، بدليل أنه يزود القطاع بالكهرباء والوقود حتى اآلن ، وما يعني واشنطن وتـل                  
أبيب ومن شايعهم من األوروبيين هو وقف تهريب األسلحة ، وهذا ما عبرت عنه الصحف اإلسـرائيلية                 

  .را في سياق ترحيبها ببناء الجدارمرا
ما يعني اإلسرائيليين هو انضمام القطاع إلى حالة االستسالم السائدة في الضفة الغربية ، وإلى منظومـة                 

هل ترون ما يتدفق على الضفة الغربيـة        . الهدوء والتنسيق األمني ، وليستورد ويصدر بعد ذلك ما يشاء         
الـصينية تحديـدا نظـرا      ( لكي يشتروا منها     48المحتلة عام   من بضائع يأتي الناس حتى من األراضي        

؟، الجدار إذن هو لمنع تهريب األسلحة وفرض االستسالم على حركة حماس والقطاع             )لرخص أسعارها 
وعموم الشعب الفلسطيني ، وليس فقط لمنع تهريب بعض المواد األساسية أو حتى الكمالية ، فهـل هـو                   

) أين المقاومة فـي غـزة؟     (، وسنتحمل بالطبع معزوفة     ) ونا يا رعاكم اهللا   أفيد(تبعا لذلك حرام أم حالل؟      
  .التي يرددها دون كلل مرضى يؤجرون عقولهم لخطاب معروف سبق أن رددنا عليه مرارا وتكرارا

  6/1/2010الدستور، 
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  "ثالثة مسارات متالزمة"حراك كثيف على  .73
  عريب الرنتاوي

لرئيس عباس يضيق، بل ويضيق للغاية، فالواليات المتحدة، راعية         هامش المناورة المتاح أمام السلطة وا     
عملية السالم ومخرجاتها بما فيها السلطة ذاتها، تريد استئنافا سريعا للمفاوضات، وهي قبلت بمنح عباس               

إحساسا منها بمسؤولية رئيسها عن تـضليل       " تجميد االستيطان "مساحة من الزمن للهبوط عن قمة شجرة        
سطينية أو باألصح خذالنها، حين طلب أوباما بتجميد االستيطان كليا ، بما فـي ذلـك النمـو                  القيادة الفل 

الطبيعي، قبل أن يعود للتراجع عن مطلبه ـ شرطه هذا، تحت ضغط الصلف والتعنت اللـذين أبـداهما    
  .بينيامين نتنياهو

ـ   "عبثية بالطبع "وإسرائيل تضغط على عباس لاللتحاق بمائدة مفاوضات         ضل مـن المفاوضـات   ، فهل أف
غطاء للتوسع االستيطاني والخطوات أحاديه الجانب، وهل أفضل من المفاوضات مـن وسـيلة لتفـادي                
ضغوط المجتمع الدولي الذي يصبح أقل تسامحا وتفهما لغطرسة اليمين واليمين المتطـرف فـي دولـة                 

الـرئيس  " إقنـاع "مهمة  االحتالل والتوسع والعنصرية، ووفقا لصحف إسرائيل فإن شمعون بيريز يتولى           
  .عباس بالعدول عن استنكافه، أصالة عن نفسه ونيابة عن رئيس وزرائه

الرئيس ما زال متمنعا عن االستجابة لهذه الضغوط، رغم أن الرجل والحق يقال، بذل كل ما في وسـعه                   
هر، ومـن   ، فهول اختزل فترة تجميد االستيطان من سنة إلى ستة أش          "مهمة نتنياهو يسيرة وممكنة   "لجعل  

التزام صريح ومعلن، إلى تعهد سري ومضمر، ولكن من دون جدوى ، فنتنياهو الذي رفض أن يحفـظ                  
  .للرئيس أوباما ماء وجهه، ما كان ليفعلها مع الرئيس عباس؟

دوليا، يريد الـرئيس إطـارا      : الرئيس عباس يريد شبكة أمان لخطوته القادمة، دولية وعربية وفلسطينية         
سالم وكتب ضمانات وهذا من حقه وحق شعبه عليه، بيد أن المعلومـات المتـوافرة أو                مرجعيا لعملية ال  

" شبكة أمان "عربيا، يريد الرئيس    ...المتسربة عن المضامين المحتملة لهذه الكتب، ال تبشر بالخير العميم         
هاب عربية  من نوع دعوة مصرية أردنية سعودية، او قرار من وزراء الخارجية العرب يطلب إليه الـذ                 

) الـضغط (إلى مائدة المفاوضات، وفي شرم الشيخ هذه المرة، بدل نيويورك أو واشنطن، تحت الرعاية               
أما فلسطينيا ، فإن الرئيس يريد استرداد حماس إلى بيت الطاعـة، تحـت مظلـة الحـوار                  ...المصري

هذا الـسياق   والمصالحة ، فحماس من داخل البيت، ستكون أعقل وأهدأ بكثير مما لو ظلت خارجه، وفي                
في هذا السياق   ...لجهود استئناف الحوار واستعادة المصالحة    " الصحوة المتأخرة والمفاجئة  "بالذات، تندرج   

ولهذا السبب بالذات، جاء الدخول السعودي على خط الوسـاطة، دعمـا للمبـادرة المـصرية وإسـنادا               
  .لمراميها، وليس بديال عنها أو مزاحمة لدورها

 ومركز، محاوره واشنطن وتل أبيب والقاهرة والرياض، هدف هـذا الحـراك             ثمة حراك سياسي كثيف   
استئناف المفاوضات، وشق طريق التفافي حول مطلب الفلسطينيين وشـرطهم بتجميـد         ) 1: (الرئيس هو 

وعلى خط مـواز يجـري تكثيـف        ) 2...(االستيطان، وذلك باستصدار كتب ضمان وخطاب مرجعيات      
با بحماس وال حرصا على الوحدة الوطنية، بل رغبة في توفير مناخـات             الجهود إلتمام المصالحة، ال ح    
وعلى خط ثالث تتواصل الجهود إلتمام صفقة شاليط لتكون مقدمة          ) 3....(هادئة للمفاوضات والمفاوضين  

التي تكاد تحرق يديها بها، في رفح وعلى امتداد الحدود مـع            " حبة البطاطا الساخنة  "لتخليص مصر من    
وب، وبصورة تخرج القاهرة من دائرة االستهداف واإلدانة التي وجدت نفسها بها منذ عـام               القطاع المنك 
  .على األقل
يجري تشييده بأيد إقليمية ودولية ماهرة، وبرعايـة المايـسترو          " مبنى متكامل ومتعدد الطبقات   "هو إذن،   

ارة سابقا ، وفي كثيـر مـن        هذا المبنى، وهذه المرة، كما في المباني المنه       " حجر سنمار "األمريكي، لكن   
ـ      " كبـسة زر "المرات، هو الموقف اإلسرائيلي المتعنت والمتغطرس، فكل هذا البناء قابـل لالنهيـار بـ

إسرائيلية، لنعود بعدها إلى مربعنا األول، ولنبدأ من جديد، مشوار معاناة ورحلـة آالم جديـدة ، نكـون                  
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في تاريخ عملية الـسالم  " الموجز"، أليس هذا هو     خاللها قد فقدنا المزيد من األرض والمقدسات والحقوق       
  .بين العرب وإسرائيل؟،

  5/1/2010المستقبل العربي، 
  

  واقع فتح  .74
  نبيل عمرو

بدا واضحا بعد مرور عدة أشهر على انعقاد المؤتمر السادس للحركة، أن التغيير المنشود ورهاننا الـذي       
 من أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري هو        كان إلى األفضل لم يحدث، إال إذا اعتبرنا سقوط عدد         

التغيير، وكذلك قدوم وافدين جدد إلى المؤسستين القياديتين الرئيسيتين، ومن دون التقليل من شأن الـذين                
سقطوا، والذين نجحوا، فان تغير واقع فتح إلى األفضل، ال يمكن أن يـتم بمجـرد اسـتبدال أشـخاص                    

رة البد أن تحدث كي نقول إن التغيير حصل فعال، وإن الحركـة التـي               بغيرهم؛ بل إن هنالك أشياء كثي     
  .أنهكها الجمود وطحنتها الخيبات والسقطات الكبيرة، هي على طريق إنهاء كل هذا

  استعادة الشرعية: أوال
خالل المؤتمر تحدث جميع المرشحين للمواقع، عن تعهد جازم  بإنهاء الظاهرة الشاذة التي تتحمل فـتح                 

 حدوثها، وهي سقوطها في االمتحان الذي ألفت مادته ووضعت أسئلته، وأعني بـذلك الـسلطة                مسؤولية
  .الوطنية

إن فتح هي من أسس هذه السلطة ووضع تشريعاتها ومأل شواغر مواقعها التي بلغت ما يربو على مائـة             
لغبار عـن   وسبعين ألف عنصر وكادر وقائد من رئيس الوزراء إلى الموظف الذي يعد قهوتهم ويزيل ا              

وبالمقابل فان الذين سخروا من المشروع وعملوا على تقويضه، أضـحوا األغلبيـة، وسـادة               . مكاتبهم
الشرعية الدستورية وفق النظام الذي وضعته فتح ولم تغفل وضع الضمانات المريحة لحماية مـصالحها               

  .فيه
ل حماس مخلـصة للـوطن   وهنا، وإذا كان مهما حسم الجدل الكالمي حول من المسؤول عن الكارثة وه            

والمشروع وللديمقراطية وغيرها من المصطلحات المتداولة في صالوناتنا إال أن األهم هو أن فتح إن لم                
فأين نحن من هذه المسألة؟ هـل       . تكن هي المسؤولة عن اإلخفاق فهي المسؤولة عن استعادة هذا النفوذ          

سنستمر في الالسياسة حتى تتـضاعف إبـل        سنستمر في إشباعهم شتما كي يواصلوا الفوز باإلبل؟ وهل          
  حماس في مراعينا، لنجد أنفسنا أقلية متناقصة على مستوى الوطن وعموم الحالة الفلسطينية؟

إن اإلنجاز والحالة هذه، ال يقاس ببراعة التحليل وال بتالوة نتائج استطالعات الرأي، التي إن صدقت في                 
  .أي مكان فإنها لن تصدق في حالتنا

جاز أن يقف المسؤول األول في فتح والذي هو المسؤول األول عن كل إطار قيـادي فلـسطيني                  إن اإلن 
  .ليعلن أين وصلنا، وما الذي أنجز من المهمة وما الذي تبقى

إن القول اذهبوا ووقعوا الورقة المصرية على وجاهته ال يعني أننا تقدمنا خطوات فعلية علـى طريـق                  
يكون التوقيع الحمساوي هو الخطوة التي وإن ترددت حمـاس فـي            مضمون نحو هدفنا، ومن يدري فقد       

  .اإلقدام عليها إال أنها تملك مقومات جدية لالستفادة منها أكثر منا
  استعادة السياسة: ثانيا

نقف وجها لوجه أمام الجدر العالية واألبواب المغلقة، وكلما أخفقنا فـي فـتح بـاب ازداد                 .. نحن اآلن   
  .ن الغنيمة بالحفاظ على الثوابتزهونا، بأننا رضينا م

وإذا كانت الثوابت هي في واقع األمر أسس الموقف الوطني، فان الحفاظ عليها أمر بـديهي ال يـستحق                   
الزهو، ألن الزهو يكون منطقيا ومقبوال حين يقتنع المواطن بأن هذه القيادة تجاوزت منتصف الطريـق                

  .نحو الهدفنحو هدف تحقيقها، وهاهي عربة اإلنجازات ماضية 
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لقد قال كثيرون من قادة فتح؛ وما عالقتنا بأمر هو من صلب اختصاص منظمة التحرير ثم ما عالقتنـا                   
  بأمر ربما هو على نحو ما من اختصاص العرب والمسلمين؟

كانت خيارنا وقرارنا، وسواء حمـل      ... إن عالقتنا أكثر من وثيقة في هذا الشأن، فالمفاوضات كالقتال           
ومن يحاسب علـى    . قية وذهب اآلخر لطاولة المفاوضات فإن من يقف وراء االثنين هي فتح           بعضنا البند 

فهي ليست حاجة وظيفية إدارية حتى تتحدث عن االختـصاصات،          . النجاح والفشل في الخيارين هي فتح     
وا إنها قائدة شعب في حال النجاح أو الفشل، فلنقل للناس أين نحن من كل هذا، وإن لم نفعل فلن يـستمع                    

  .إلينا حين نناديهم، وفي وقت الحاجة فإننا لن نجدهم
  استعادة فتح: ثالثا

ويتحول الصراع الداخلي إلى عبء ثقيل      . قبل كل مؤتمر نعاني من الجمود والتشرذم وتصادم األجندات        
  .ليس على الحركة وحدها، وإنما على كل المراهنين عليها والمتحالفين معها

 وضعنا كل اآلمال على مجرياته ونتائجه، من دون أن ندقق في أمر القدرة              وحين نعقد مؤتمرا، نكون قد    
  كيف هو واقع الحركة اآلن وأعني هنا الوضع الداخلي؟. على تحقيق هذه اآلمال

لقد بالغنا فيما يبدو بالحديث عن تمكن جيل من حسم صراعه مع جيل آخر لتولد لـدينا حركـة شـابة،                     
  .بقياداتها وتطلعاتها وإمكاناتها

ومع أن أي شاب جاء للمركزية أو الثوري، قد استفاد من حق تنظيمي وكفاحي بصرف النظر عن كـل                   
ما قيل عن دقة أداء المؤتمر وكثرة الخلل فيه، إال أننا جميعا وقعنا في محظور التصنيف العمري لألفراد                  

فا ممن ينطبق علـيهم     والتوصيف التعميمي لألجيال، وحين نتعمق أكثر في التفاصيل فإننا نكتشف أن آال           
تصنيف الشباب والكهول والعجائز هم اآلن خارج إطارات فتح بل خارج أية خانة تنظيميـة، لقـد تـم                   
ترشيق األجيال بضغط من هم ضمن إطار محدد حيث ال يشكلون عشرة بالمائة من مجمل أجيال فـتح،                  

م، فلن يكون ممكنا لحركة تواجه      أما التسعون الذين ال يعرفون أي صلة تربطهم بفتح سوى التاريخ واالس           
كل هذه التحديات والصعوبات واالنتكاسات توفير مناخ موات يعملون فيه، فمن أي موقع يعملون ووفـق                

  أي خطة وكيف؟
  .إن فتح لم تستعد، واداؤها رغم سوء أداء المنافس وانحطاط أداء الخصم المحتل ما يزال على حاله

  . لوضعهاإن فتح بحاجة إلى دراسة أكثر هدوءا
وأولها مـرض التـصنيف غيـر       . وهي بحاجة للتخلص من األمراض التي زرعت في جسدها ووعيها         

الواقعي وغير الحقيقي وغير المفيد لألجيال واالتجاهات واالتهامات  فإن فعلت يمكن أن يتجدد الرهـان                
  .ليس باالدعاء وإنما بالفعل

 يواصل فجيعته، فكل ما كان دافعـا للتجـدد          وإن ظل المزهو بنجاحه يواصل زهوه، والمفجوع بسقوطه       
  .والتقدم سيكون حتما عامال جديدا من عوامل العودة إلى الدوران في الحلقة المفرغة

  !!آمل أن أكون مخطئا، فعكس ذلك هو ما أتمناه رغم أن أحدا ال يدركه
  6/1/2010الغد، األردن، 
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    6/1/2010الدستور،    


