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  أعد رزمة مقترحات وأفكار بديلة عن الرزمة اإلسرائيلية عباس": الحياة" .1

 الرئيس محمود عباس أعد إنقالت مصادر مطلعة :  محمد يونس، جيهان الحسيني– القاهرة ،رام اهللا
 إلىرزمة مقترحات وأفكار بديلة عن الرزمة اإلسرائيلية التي أعدها الرئيس شمعون بيريز وقدمها أخيراً 

  .راف المنخرطة في العملية السلمية، خصوصاً اإلدارة األميركية ومصر والفلسطينييناألط
 جميع الدول التي زارها أخيراً، وهي السعودية ومصر إلى رزمة عباس التي قدمها إنوقالت المصادر 

 والكويت وقطر وتركيا، تقوم على مبدأين هما التجميد الموقت لالستيطان، والشروع في مفاوضات على
 الجانب األميركي تنص على تجميد موقت إلى األفكار التي قدمها عباس أيضاً أنوأوضحت . الحدود

 اإلعالن عنها رسمياً تجنباً إلحراج حكومة اليمين، "إسرائيل"لالستيطان لمدة ستة أشهر حتى لو لم تشأ 
  . والشروع في مفاوضات على الحدود بين الجانبين

 والدولة الفلسطينية "إسرائيل"ألفكار مرونة في نسبة تبادل األراضي بين  عباس أبدى في هذه اإنوقالت 
  .للتغلب على مشاكل االستيطان والقدس والحدود
 إجراء تبادل أراض أولمرت إيهود السابقة بقيادة "إسرائيل"وكان عباس اقترح في المفاوضات مع حكومة 

 بنسبة تتراوح أراضس يبدي استعداده لقبول تبادل أما في األفكار الجديدة، فإن عبا. ةالمائ في 1.9بنسبة 
ويرى عباس في التبادل حالً للمشاكل الكبرى القائمة بين الجانبين، وهي . ةالمائ في 3 إلى 2.5بين 

 االتفاق على نسبة تبادل األراضي يحسم مسألة الخالف على أناالستيطان والقدس والحدود، كما يرى 
  .67 يونيو /يين إقامة دولتهم على حدود الرابع من حزيرانهذه النقاط، ما يتيح للفلسطين
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 عباس تلقى أخيراً رزمة أفكار واقتراحات من الرئيس اإلسرائيلي تقوم على الشروع إنوقالت المصادر 
ونصت مقترحات بيريز على الشروع أوالً في . في مفاوضات وفق ورقة ضمانات أميركية لمدة عامين

. تسعة أشهر، ينتقل بعدها الطرفان الى التفاوض على القدس والالجئينالتفاوض على الحدود لمدة 
 للجانبين تعلن فيها اإلدارة األميركية بأن الهدف من المفاوضات أميركيةواقترح بيريز ورقة ضمانات 

  . خالل فترة زمنية ال تزيد عن عامين1967هو ايجاد حل وفق حدود الرابع من حزيران عام 
  7/1/2010الحياة، 

  
  ال دولة فلسطينية من دون غزة وال انتخابات من دون القطاع: هنية .2

 هنية أهمية المصالحة الوطنية بين جميع الفصائل إسماعيل أكد رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة :كونا
 السلبية على القضية وآثاره في الوقت نفسه من خطورة االنقسام اًوالقوى السياسية الفلسطينية، محذر

 ، محمود الزهار.د، وشارك فيه وشدد في لقاء مع وفد جمعية الصحافيين الكويتية الزائر .نيةالفلسطي
ن يكون هناك شعب فلسطيني واحد ووطن واحد وحكومة واحدة وقانون واحد يجمع أعلى ضرورة 

  .الفلسطينيين جميعا
 الحرب على غزة، أثناء واستذكر في هذا السياق ما قدمته الكويت ،ورحب هنية بالوفد الصحافي الكويتي

 المساعدات التي قدمتها الكويت للفلسطينيين ومنها مساعدات مادية ومعنوية وخيرية  أيضاًستذكروا
  . لدعم الصمود الفلسطيني في شتى المجاالتوإنسانية

  ."غزة رغم العدوان والحصار باقية وحية وشعبها حي ومقاومتها قوية وحكومتها صامدة"هنية  أكدو
 تعزيز أساسكان على "رار حركة حماس الدخول في االنتخابات الفلسطينية وخوضها  قأنوذكر 

ال دولة "، مؤكدا انه " سياسية متعددةألوانالشراكة السياسية وان يكون هناك نظام سياسي فلسطيني ذو 
   ."فلسطينية من دون غزة وال غزة من دون دولة فلسطينية

 في إليه، مستذكرا ما تم التوصل "األخرىحوار مع الفصائل سعي السلطة في غزة ورغبتها في ال"كد أو
 ترى النور لوال المرونة التي أنوعمليا ما كان لهذه الورقة "العام الماضي في شأن الورقة المصرية 

كنا ننتظر ورقة "واستدرك قائال . " حماس في العديد من القضايا والملفات التي كان مختلفا عليهاأبدتها
 هناك العديد من القضايا التي تم االتفاق عليها بين فتح وحماس ومصر سقطت أن إالرية المصالحة المص

حتى نضمن ديمومة " تضمين الورقة ما تم االتفاق عليه إلى الحركة سعت اثر ذلك أن، مبينا "من الورقة
  ."بقاء المصالحة الوطنية

  مصالحة وطنية فلسطينية،إلى التوصل  هنية بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية في مصر بشأنوأشاد
 صدقت النوايا وخلصت إذابدأنا منذ أيام قليلة مع القيادة المصرية وهناك حراك قد نرى له نتائج ": وقال

 أيللتوقيع على الورقة المصرية في القاهرة وليس في "، معلنا جاهزية حماس واستعدادها "التوجهات
  ."جديدة وذلك ضمن ترتيبات أخرىعاصمة عربية 

 السعودية قبل يومين على رأس وفد إلى زيارة رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل أن وأضاف
، مشيدا بمواقف السعودية " ايجابيا للحراك العربي وللحراك على صعيد الحالة الفلسطينيةإيحاءتعطي "

  ." وحاضنتنا االستراتيجيةوأشقاؤنا أهلنافهم "تجاه القضية الفلسطينية 
 محور بل نحن مع كل المحور العربي والمحور أيليس جزءا من " الشعب الفلسطيني إنال هنية وق

 ولنا رؤيتنا السياسية المتناقضة مع مشروع التسوية وال نؤيد كثيرا النظام العربي الذي يذهب اإلسالمي
ي للقضية الفلسطينية باتجاه هذا المشروع، لكننا نؤمن بالعالقات السياسية القائمة على حشد الدعم العرب

  ."والشعب العربي
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 كان هناك اتفاق مبدئي على قضايا االنتخابات والرئاسة قال إذاوعن معطيات المصالحة الجديدة وعما 
اتفاقا مبدئيا على خمسة ملفات هي ملف االنتخابات وملف الحكومة وملف منظمة التحرير " هناك إنهنية 

  ."لحة الوطنية وملف المصااألمنيالفلسطينية والملف 
 سياسية إرادة تكون هناك أن ولكن في التطبيق واالهم األوراقالعبرة ليست في التوقيع على "ن أ وأضاف

  ."األخر الكرة في ملعب إللقاء يكون التوقيع على الورق هو فقط وأالللمصالحة 
 انتخابات في أي ءإجراصعوبة في " ثمة أن هنية أكدوعن االحتماالت الناتجة عن عدم تحقيق المصالحة 

 في قطاع غزة فال انتخابات فلسطينية من دون قطاع غزة وال انتخابات من إجرائهاالضفة الغربية دون 
ال دولة فلسطينية من دون غزة وال دولة في غزة من دون الضفة "ضاف انه أو ."دون مصالحة وتوافق

  ."غربية في الضفة الأو يصعب العمل به سواء في غزة األمرالغربية فهذا 
 وشرعيا من فصائل المقاومة وأخالقياالتزاما وطنيا "ن ثمة أ أكد اإلسرائيلية في السجون األسرىوعن 

  ." مشرفةأسرى الشروط لصفقة تبادل أفضل جلعاد شاليط بضرورة تحقيق اإلسرائيلياآلسرة للجندي 
، مشيدا "حة وطنية حقيقية تحقيق مصالإلى كل الدعم العربي للوصول إلىتحتاج " فلسطين إنوقال هنية 

ودور تركيا الجديد على صعيد التفاعل مع قضايا األمة "في هذا السياق بالدعم التركي لحكومة غزة 
   ."األساسيةوتحديدا القضية الفلسطينية باعتبارها القضية 

رئيس ال أمام ومواقفه األخيرة أردوغان تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب إلى وأشار
كثر من اتجاه منها سياسي وهو ما عبر عنه رئيس أ" للموقف التركي أن شمعون بيريز، مبينا ائيلياإلسر

 هذا الدور إلىنحن ننظر بارتياح ": وقال هنية ." المتحدةلألمم الجمعية العمومية أمامالحكومة في خطابه 
ة الفلسطينية والشعب  والعربي بما يصب في مصلحة القضياإلسالمي ما بين األدوار تكامل إلىوندعو 

  ."الفلسطيني
وعن الجدار الفوالذي الذي تعتزم مصر بناءه على حدودها مع قطاع غزة والرسالة التي تود الحكومة 

ن مصر وشعبها ال يقل عن بقية الشعوب أندرك ":  العالم بخصوصه قال هنيةإلىالفلسطينية توجيهها 
 األراضيدماء والشهداء الذين قدمتهم مصر على واستذكر ال ."العربية حبا وعاطفة ووفاء لفلسطين

 األخ وسيادتها فمصر هي إرادتها يتنكر للدور المصري ونحترم أوال احد ينكر "الفلسطينية، مؤكدا انه 
 اتخاذ مثل هذه الخطوات إلى الضرورات السياسية التي تدفع مصر أنعرب عن اعتقاده أو ."األكبر

يجوز  ال"، معتبرا انه " يتوقف بناء هذا الجدارأنصر من اجل ليست مبررة، ولدينا اتصاالت مع م"
  ."ن يعيش الشعب الفلسطيني المحاصر في قلب حصار آخرأ إطالقا

  7/1/2010الراي، الكويت، 
  

  حماس رغم الجراح والدماء والقتل هناك رغبة كبيرة في الجلوس مع: عباس .3
ني محمود عباس والوفد المرافق له بعد  ظهر أمس الرئيس الفلسطيكويتغادر ال: كتب حسين الحربي

وفتح عباس في لقائه مع ممثلي  . الكويتميرأزيارة استغرقت يومين أجرى خاللها مباحثات رسمية مع 
رؤساء تحرير الصحف المحلية في قصر بيان مساء أول أمس ملفات ترشحه للرئاسة، والعالقات مع 

ار غزة، مجددا تأكيده عدم الترشح للرئاسة في ، وحصاألسرىمصر، ومفاوضات السالم، وصفقة تبادل 
االنتخابات المقبلة، رافضا اعتبار ذلك هروباً من المسؤولية، مؤكدا انه في كل مناسبة تجمعه مع 

  . عن مروان البرغوثي وعدد من القيادات الفلسطينيةاإلفراج األجندة يكون على رأس اإلسرائيليين
ن الناس هناك يعيشون في أ، موضحا "الظالم"غزة بـووصف عباس الحصار المفروض على قطاع 

لف أ 77ئة من ميزانيتها للقطاع، وتدفع رواتب ا في الم58ن السلطة تقدم ألى إسجن سيئ جدا، وأشار 
  .لى مواطنيهاإ حماس بأخذ مبالغ مالية من المواطنين مقابل الخدمات المقدمة من السلطة موظف، متهماً
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 يعيشوا حياتهم أن ينتهي الحصار حتى يستطيع الناس أنيجب ": ا، وقالفك الحصار فورب  عباسوطالب
  ."بشكل طبيعي هناك

حق مشروع لدولة تمارس " ذين بنائها للجدار الفوالأورفض عباس اتهام مصر بحصار القطاع، مؤكدا 
 ن مصر بوابة الشعب الفلسطيني منأنفاق؟، مؤكدا ، متسائال عن سبب حفر األ"رضهاأالسيادة على 

 الجذور حتى تنتهي هذه المشكلة إلىكد ضرورة العودة وأ ...الجنوب وهي القادرة على تطبيق أي اتفاق
 اإلسعاف المواد التموينية والصحية وسيارات أن إلىالتي سببت الحصار على قطاع غزة، مشيرا 

  . قطاع غزةإلى غزة تنقل من قبل الحكومة المصرية إلىوغيرها التي ترسل 
 إلى الذهاب فورا إلىن استعداده التوقيع مع حماس على وثيقة مصالحة وطنية تفضي وعبر عباس ع

 المجلس التشريعي من خالل انتخابات ديموقراطية إلى حماس جاءت أنذ إ"انتخابات تشريعية ورئاسية 
 فلتقبل حماس بتحديد موعد لالنتخابات فقط ونذهب لالنتخابات وليحكم": ، وقال"حرة نزيهة نفتخر بها

 يقدموا وثيقة متوازنة تضم كل مصالح أن في مصر األخوة، وأوضح انه طلب من "الشعب ماذا يريد
 ال يرغبون أنهم لديها بعض المالحظات وهذا يعني إن المعنية ومع ذلك رفضت حماس وقالت األطراف
بيق أي مصر تعتبر بوابة الشعب الفلسطيني من الجنوب وهي القادرة على تط"وأفاد بأن  .بالتوقيع
 نوقع في أن فلماذا نريد اآلخر نوقع؟ أما السؤال أن نسأله لماذا ال نريد أنوالسؤال الذي يجب ... اتفاق

 مصر والمطالبة بانتخابات فقط، متمنيا على إلى يوقعوا الوثيقة فعليهم الذهاب أن ال يريدون فإذامصر؟ 
  . مصر للتوقيع على االتفاقيةإلى يحضروا أنحماس 

حماس خالد مشعل على التوقيع على االتفاقية وهل ل )المكتب السياسي (افقة التي أبداها رئيسوحول المو
 ناألمريكييهناك ضغوط خارجية يتعرض لها الطرفان، أكد عباس انه تعرض لضغوط شديدة من 

لة  أستجيب للضغوط فانا لم استجب لها وعندي أمثأننيفمن يزعم " انه وقع إالوطلبوا منه عدم التوقيع 
  .األخرى األمور، مشددا على أن المصلحة الوطنية أهم بكثير من "كثيرة جدا على ذلك

الدول " إن:  كانت هناك وساطة خليجية لتقريب وجهات النظر بين فتح وحماس قال عباسإذاوعما 
  ." الفلسطينيةاألطرافالخليجية حريصة على المصالحة الوطنية وعلى التواصل مع 

 عن اإلفراج حماس لوعودها مقابل إيفاء جلعاد شاليط والتخوف من عدم سرائيلياإلوعن صفقة الجندي 
 هناك رغبة كبيرة  في الجلوس مع حماس رغم الجراح والدماء والقتل أنمروان البرغوثي، أكد عباس 

  ." نتعامل معاأن ينكرون وجودنا وهم جزء من الشعب الفلسطيني وعلينا أنهم إالفنحن ال ننكر وجودهم "
فهو مكسب لنا أما فيما يتعلق بالبرغوثي " سراح أي فلسطيني إطالق إلىأوضح انه مع صفقة تفضي و

  ." كان من ضمن الصفقة فهو أمر مرحب بهفإذا
نتنياهو هو منتخب من " إن:  بنيامين نتنياهو في عملية السالم قالاإلسرائيليوحول جدية رئيس الوزراء 

 يريد أو ال يريد السالم بأنه معه بخيره وشره حتى وان كنت مقتنعا  أتعاملأن وال بد اإلسرائيليالشعب 
  ." المفاوضاتإلى الذهاب إلىفهذا ال يغير من المعطيات التي تدفعني 

 الن لنا األمورالممتازة لكن نختلف معها في الكثير من "ووصف عباس العالقات مع الواليات المتحدة بـ
لها حتى لو كانت ضد رغباتها حسب ما تمليه علينا مصلحتنا  نقوم بها ونفعأنمصالح وأولويات يجب 

  ."الوطنية
  7/1/2010الراي، الكويت، 

  
   برفض المصالحة التي ترعاها مصر"األجرمدفوعة "ة تتهم حماس بتنفيذ سياسة طلسرئاسة ال .4

 أشاد الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة، بموقف وزير الخارجية السعودي األمير سعود: )وفا(
الفيصل، الذي طالب خالد مشعل وحركة حماس بتحديد موقف الحركة ما إذا كانت تقف مع الصف 
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وقوله، إذا كانت حماس تسعى لتوحيد الفصائل الفلسطينية للوقوف مع . العربي أم في صف طرف آخر
   ."إسرائيل"دولة من الدول، فلماذا ال تسعى لتوحيد الفصائل الفلسطينية للوقوف ضد 

إن األسئلة التي طرحها وزير الخارجية السعودي لم "، )وفا( الرحيم في تصريح خاص لوكالة وقال عبد
تأت من فراغ، بل كانت نتيجة تراكمات وشواهد وأدلة على األرض، أثبتت عمليا أن حماس قد باعت 

الذين ال قرارها إليران، وإنها حولت القضية الفلسطينية إلى مجرد ورقة بيد أحمدي نجاد وبعض الماللي 
يتورعون علنا عن قذف األمة العربية وتاريخها ورموزها وقادتها بأقذع الشتائم، والذين يهددون األمن 
اإلقليمي في الخليج العربي واألمن القومي العربي برمته بإثارة الفتن واحتالل الجزر العربية وافتعال 

يجري ضد اليمن والسعودية الشقيقتين على المعارك الداخلية التي تهدد وحدة دولنا العربية، وآخرها ما 
   ".يد الحوثيين المدعومين من إيران

مواقف حركة حماس وتحالفاتها أساءت للقضية الفلسطينية ولوجه الشعب "واعتبر عبد الرحيم، أن 
الفلسطيني ونضاله، وهي مستمرة بهذه السياسة مدفوعة األجر، ومهما استخدم قادة حماس من تعبيرات 

سياسات تضليلية، ولجأوا إلى أسلوب التقى، فحماس مازالت على موقفها برفض المصالحة ملتوية و
الوطنية التي ترعاها مصر الشقيقة وإصرارها على تقسيم وحدة الوطن والشعب الفلسطيني، وتخطي كل 

الذين الخطوط الحمراء في قمع أهلنا في غزة من أجل الحفاظ على إقطاعيتها التي يحكمها أمراء األنفاق 
  ". يراكمون ثرواتهم على حساب الشعب الجائع تحت شعار المقاومة والممانعة

  7/1/2010المستقبل، 
  
 إلى تحرك عربي إسالمي عاجل إلغاثة سكان قطاع غزة ورفع الحصار عنههنية يدعو  .5

ذلك دعا رئيس الحكومة الوحدة الوطنية المقالة إسماعيل هنية، خالل استقباله وفدين تركيين وك: غزة
وفدا ليبيا، إلى تحرك عربي إسالمي عاجل إلغاثة سكان قطاع غزة ورفع الحصار عنه، معبراً عن 

الفلسطيني، سواء أثناء الحرب على غزة قبل  لما تقوم به تجاه الشعب"شكره وتقديره لتركيا قيادةً وشعبا، 
في المجاالت المختلفة جانب فلسطين وغزة على وجه الخصوص  عام أو بعدها حتى اآلن، ووقوفها إلى

والشعب الفلسطيني للجماهيرية  وعبر هنية عن شكره وتقديره للحكومة". اإلغاثي سياسيا وعلى المستوى
". القضية والشعب الفلسطيني عبر مواقفه األصيلة لدوره الكبير تجاه"الليبية ورئيسها العقيد معمر القذافي 

مواقف هنية وحكومته، وصمود الشعب الفلسطيني وتضحياته، و"وأشاد الوفد الليبي بحفاوة االستقبال، 
  ".ووقوفه في مواجهة االحتالل

  7/1/2010قدس برس، 
  

 "سحابة صيف عابرة في سماء الشعبين"الحدود المصرية الفلسطينية  ما جرى على: هنية .6
ة الجندي  القيادة المصرية بوفاإلى هنية رئيس الوزراء بتعازيه إسماعيلتقدم  :تامر قشطة - رفح

  .)وأدت إلى وفاة الجندياندلعت على حدود رفح التي شتباكات اال (المصري خالل األحداث
. حسب بيان أصدره مكتبه مساء أمس، "الدماء المصرية والفلسطينية غالية علينا جميعا" هنية أن وأكد

وأكد على ضرورة . "أبناء شعبنا الفلسطيني الذين اصيبوا في نفس االحداث"وتمنى هنية الشفاء لجرحى 
، معتبرا ما حدث " واالستراتيجية التي تربط مصر وفلسطيناألخويةضبط النفس والتحلي بكل المعاني "
  ".سحابة صيف عابرة في سماء الشعبين الشقيقين الذين تربطهما العقيدة والعروبة"

  7/1/2010صحيفة فلسطين، 
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  المصري يد يتهم حماس بقتل الجن في القاهرةيالسفير الفلسطين .7
 على الحدود المصري الجنديعبرت الرئاسة الفلسطينية عن بالغ أسفها الستشهاد : )أ.ش.أ( -رام اهللا 

ول ويستهدف الجهود ؤمع قطاع غزة برصاص أطلق من داخل القطاع، مؤكدة أن هذا العمل غير مس
ها الدائم بجامعة الدول كما أدان سفير فلسطين لدى مصر ومندوب .المصرية إلرساء المصالحة الفلسطينية

ولة من قبل عناصر حركة حماس ؤ بركات الفرا اليوم، األربعاء، بشدة الممارسات غير المس.العربية د
وتقدمت الرئاسة بعزائها للرئيس  .مصري جندي استشهاد ي تسببت فوالتيبحق األشقاء المصريين 

  . الفقيد وألسرةالمصريحسنى مبارك، وللقوات المسلحة المصرية، وللشعب 
وقال الفرا، إن ما جرى من أحداث مؤسفة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، أعدت لها ونفذتها 
مليشيات حركة حماس، وتسبب باستشهاد أحد الجنود المصريين البواسل برصاصة غادرة يمثل قمة 

ين يحاصرون  الذاإلسرائيليالخسة، وبدالً من أن توجه مليشيات حماس رصاصها إلى جنود االحتالل 
  .قطاع غزة ويحتلون وطننا، توجهه إلى الجنود المصريين األبطال

 وتقدم له العون والمساعدة والدعم وتعمل من الفلسطيني تقف مع الشعب التي يوأضاف، أن مصر ه
 . قطاع غزةفي الدموي خلقتها حركة حماس بانقالبها التي الفلسطينيأجل إنهاء حالة االنقسام 

  6/1/2010مصر، اليوم السابع، 
  

   تسوق لعدوان جديد"سرائيلإ"ن أ في غزة وتؤكد "القاعدة" وجود لـأي تنفي المقالةحكومة ال .8
 وجود لتنظيم القاعدة على ارض أي "شكل قاطع"مس بـأنفت الحكومة المقالة، : اشرف الهور -غزة 
في ردها على تقرير نشره ، وذلك "ال صحة لها" األمر التي تتحدث عن هذا األنباء إن، وقالت  غزةقطاع

  . على غزة لكبح قوة التنظيم المتنامية حرباًأبيب تشن تل أن توقع "إسرائيل"موقع امني 
ال وجود للقاعدة في قطاع غزة " الناطق باسم وزارة الداخلية، في تصريح صحافي ، الغصينإيهابوقال 
، الذي قال " عدوان على غزةأي لتبرير محاوالت" الحديث عن وجود هذا التنظيم يعد أن إلى، الفتا "بتاتا
بعض "لى انه كان في غزة إشار الغصين أو ." الفلسطينيينإبادةمر غير مستبعد، الن االحتالل يريد أ"انه 
، مذكرا بما جرى "مر بقوةمواجهة هذا األ"، موضحا انه جرى "فكار المتشددةشخاص الذين تبنوا األاأل

  ."بدألانتهت والى ا"ن هذه الظاهرة أعالجات فكرية، مشددا على في رفح وما تال ذلك من مراجعات وم
  7/1/2010القدس العربي، 

  
  علينا ضغوط للعودة للمفاوضات: عباس .9

كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه يتعرض لضغوط من أجل استئناف المفاوضات مع : الجزيرة
وقال عباس في مقابلة  .ارس هذه الضغوطاالحتالل اإلسرائيلي، غير أنه لم يكشف عن الجهات التي تم

، لكنه أكد أن السلطة لن تستأنف "علينا ضغوط للعودة إلى المفاوضات"مع الجزيرة بثت مساء األربعاء 
 االستيطان بشكل كامل واعترفت بخارطة الطريق مرجعية "إسرائيل"هذه المفاوضات إال إذا أوقفت 

التزامات حددتها خارطة "كما يقول اإلسرائيليون ولكنها واعتبر أن هذه ليست شروطا مسبقة  .للتفاوض
وأكد الرئيس الفلسطيني أنه ال جديد لحد اآلن في  .وأعاد التأكيد عليها مؤتمر أنابوليس للسالم" الطريق

ملف المفاوضات وأن اللقاء الذي عقده في األيام األخيرة الرئيس المصري محمد حسني مبارك مع 
  .لي بنيامين نتنياهو لم يعرض أي شيء جديدرئيس الوزراء اإلسرائي

وأضاف أن المبعوث األميركي للسالم في الشرق األوسط جورج ميتشل سيزور المنطقة في منتصف هذا 
  ".سمعنا عن ضمانات وخطة أميركية لكننا لم نرها لحد اآلن"، وقال "وسنلتقيه ونقرر موقفنا"الشهر 

عترف عباس بأن السلطة الفلسطينية لديها اتصاالت يومية وعلى الرغم من عدم استئناف المفاوضات، ا
  .مع االحتالل اإلسرائيلي تشمل التنسيق األمني وغيره من المجاالت
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 وأعادوا 1949 ألن العرب اختاروه منذ "إسرائيل"وقال إن السلطة اختارت نهج السالم والتسوية مع 
إذا شعرنا بأن هذا الخيار فاشل "لسالم، وتابع  عندما طرحوا المبادرة العربية ل2002التأكيد عليه عام 

أنا أريد السالم ألن العرب قبلوا "وأضاف  ".لماذا ال يقول العرب إننا فشلنا وليتحمل الجميع مسؤوليته؟
بالسالم والعالم كله يتحدث عن السالم ويعمل من أجله، وعندما يأتي العرب ويقولون نحن مع الحرب 

  ".خيار اآلخر موجودعلى إسرائيل فليتفضلوا وال
 6/1/2010نت، .الجزيرة

  
  ستئناف المفاوضاتالوجد عرض إسرائيلي حقيقي  ينفي وجود ضغوط على عباس وينفي عبد ربه .10

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه :  جيهان الحسيني-القاهرة 
ئيلي حقيقي يمكن استئناف المفاوضات بناء عليه، معرباً  في القاهرة إنه ال يوجد عرض إسرا"الحياة"لـ

 في بناء "إسرائيل"عن تشاؤمه إزاء إمكان حدوث انفراجات قريبة في العملية السلمية في ظل استمرار 
  . المستوطنات، خصوصاً في القدس الشرقية

 تشاور مستمر لكنه... ما يجري حالياً هو تشاور":  ضغوط على الرئيس عباس، وقالأيةونفى وجود 
 عربي، خصوصاً مع كل من مصر -هناك تنسيق فلسطيني ": ، مضيفاً"وأقرب من أي وقت مضى

واألردن والسعودية، وحراك سياسي ناشط في المنطقة، لكن لم ينضج شيء حتى اآلن، فليس هناك 
  . "عرض حتى اآلن

  7/1/2010الحياة، 
  

  األردن األحد الماضيأنباء إسرائيلية عن لقاء سري جمع باراك وعباس في  .11
 قالت وسائل إعالم إسرائيلية إن هناك معلومات تشير إلى أن اجتماعاً سرياً عقد مؤخراً بين :الناصرة

وذكرت اإلذاعة  الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك في األردن،
عباس في ود اجتماع سري بين براك تروج شائعات حول عق): "7/1(العبرية، صباح اليوم الخميس 

  ". القاهرة للقاء الرئيس المصري حسني مباركإلىقبل توجه عباس  )3/1(  الماضياألحددن يوم راأل
ورفض براك التعقيب على هذا النبأ، بينما قالت مصادر دبلوماسية إسرائيلية إن باراك كان قد تحدث مع 

 كان الحديث بينهما قد جرى هاتفيا أم إذان توضح ما  الحالي دون أاألسبوعالرئيس الفلسطيني مطلع 
  .أنهما التقيا معاً

  7/1/2010 قدس برس،
  

  جعبة المتآمرينالجدار الفوالذي السهم األخير  في : بحر .12
أحمد بحر أن الشعب الفلسطيني لن يركع . أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د: غزة

  .رة التي تحاك ضده بهدف التنازل عن الثوابت والحقوق الوطنيةللمؤامرات الدولية الكثي
الجدار الفوالذي ) 6/1(واعتبر بحر خالل حفل افتتاح مدينة بيسان الزراعية شمال القطاع يوم األربعاء 

يشكل السهم األخير في جعبة المتآمرين على قضيتنا "الذي تبنيه مصر على حدودها مع قطاع غزة 
  . هذا الجدار لن ينال منا ومن عزيمة شعبنا بأي شكل من األشكال، حسب تعبيره، مضيفا أن"وشعبنا

  6/1/2010قدس برس، 
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  لرفع الحصار" نوايا مصرية" عدم وجود إلىيشير " 3شريان حياة "االعتداء على : حماس .13

ان اعتـداء   "قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس في تصريح صـحافي             :ـ اشرف الهور   غزة
في العريش واصابة العشرات منهم بجـروح، هـو         " شريان الحياة "من المصري على متضامني قافلة      اال

  ". دولة عربية واسالمية واوروبية تمثلها القافلة40اعتداء على سيادة 
حـصار قطـاع غـزة      "يؤكد ان القضية تتعلق بـ      " االعتداء واراقة دماء المتضامنين   "ورأى برهوم ان    

  ". ومنع اي محاولة لكسر هذا الحصاروالمشاركة في حصاره،
لرفع الحصار عن غزة او حتى ايصال       " نوايا مصرية "كذلك قال برهوم ان الحادث يشير الى عدم وجود          

  ..اي مساعدات لمليون ونصف المليون فلسطيني محاصرين
غزة، كما هـو  تلذذا بعذابات اهالي قطاع    "ورأى الناطق باسم حماس ان االعتداء على افراد القافلة يعتبر           

  ".تلذذ بتعذيب من يريد ان يتضامن مع غزة ويعمل على فك الحصار عنها
، الفتا الى ان    "همجي وغير اخالقي وغير انساني    "ووصف تصرف القوات المصرية مع المتضامنين بانه        

جاءت بهدف انساني واخالقي نبيل، واالعتداء عليها بهذا الشكل عمـل ال انـساني وغيـر                "هذه القافلة   
سيبقى "، مشددا على ان منع القافلة من الوصول لغزة، وعرقلة وصولها، ومحاولة االستيالء عليها               "بررم

  ".يشكل فضيحة ووصمة عار تالحق المسؤولين
وانتقد برهوم سماح مصر لالسرائيلين بدخول اراضيها، وتشددها في دخول قوافل المساعدة لغزة، وقال              

مرح الصهاينة في ارض الكنانة مصر ويسكرون ويرقصون في         من المستغرب والمستهجن ان يسرح وي     "
قلب القاهرة بحراسة االمن المصري، في حين يحاصر اهل غزة ويمنعون من السفر ويمنع حتـى مـن                  

  ".يتضامن معهم
هذه صفحة من   "ومن جهته قال النائب يحيى العبادسة عن حركة حماس منددا باالعتداء على المتضامنين              

  ".ار يرتكبها النظام المصري ضد هؤالء االحرارصفحات الخزي والع
مـن  "، واضاف   "في موقع الذيل وخادمة للسياسة االمريكية     "واشار العبادسة الى ان سياسة مصر جعلتها        

المؤسف لهذه الدولة التي كانت لها مواقف من عهد صالح الدين وقطز ان تتحول لدولة مثل امريكا، وان          
  ".اللتكون اليد القذرة للقمع لالحت

  7/1/2010القدس العربي، 
  

  "3شريان الحياة "من المستغرب والمستهجن وضع كل هذه العراقيل أمام قافلة : الجهاد .14
، وادانـت االعتـداء علـى       "3مع شريان الحيـاة     " حركة الجهاد تضامنها      أعلنت :ـ اشرف الهور   غزة

ام هذه القافلة وصوال الى االعتداء      كان مستغربا ومستهجنا وضع كل هذه العراقيل ام       "افرادها، وقالت انه    
  ".التي تمنعهم من اداء مهمتهم االنسانية"، وطالبت الحركة برفع القيود عن طاقمها "على افرادها

  7/1/2010القدس العربي، 
  

  "3 -شريان الحياة "الفصائل الفلسطينية تنتقد تعرض السلطات المصرية لقافلة  .15
قاومة الفلسطينية ولجنة المتابعة العليـا للمـؤتمر الـوطني          ندد تحالف قوى الم   :  محمد الخضر  –دمشق  

  .إلى غزة" 3شريان الحياة "الفلسطيني باإلجراءات التي تتخذها السلطات المصرية لعرقلة دخول قافلة 
اإلجراءات التي تتخـذها    "نسخة منه، إن    " العرب"وقالت الفصائل ولجنة المتابعة في بيان أصدرته وتلقت         

 ضد القافلة والقمع الذي تعرض له الناشطون فـي القافلـة، وفـرض قيـود علـيهم                  السلطات المصرية 
  ".واشتراطات للدخول من معبر العوجا يمثل موقفا معاديا لشعبنا
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واعتبر البيان أن هذا الموقف المصري يأتي في إطار الرضوخ لشروط العدو الـصهيوني واإلمـالءات                
  .األميركية التي تنفذها الحكومة المصرية

ا ندد البيان بإقامة السلطات المصرية الجدار الفوالذي لتشديد الحصار وخنق أبناء الشعب الفلـسطيني               كم
واعتبر، أن إقامة هذا الجدار هو محاولة جديدة ويائسة إلخضاع الـشعب الفلـسطيني فـي                 .في القطاع 

 علـى قاعـدة     القطاع للمخطط المعادي الذي يسعى إلعادة مسار المفاوضات بين فريق أوسلو والعـدو            
الشروط الصهيونية والمسار السياسي الذي تطرحه أميركا والذي يلبي الشروط الـصهيونية ويـستهدف              

  .تصفية الحقوق الفلسطينية
 القيادة العامة أن اعتداء قوات األمن المصرية علـى          –بدورها اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين       

اسية واستخفاف بمشاعر ورأي الشعب الفلـسطيني واألمـة          يشكل جريمة سي   3أفراد قافلة شريان الحياة     
  .العربية وأحرار العالم

اعتداء قوات األمن المصرية على أفراد القافلة هو إمعان فـي           "وقال الجبهة الشعبية في بيان أصدرته إن        
ادفة ورأت، أن هذا االعتداء يشكل امتثاال فاضحا للتعليمات األميركية الصهيوني اله           ".حصار قطاع غزة  

لعل ما تعرضت له القافلة من شروط       "وأضافت   .إلى تركيع أبناء الشعب الفلسطيني المحاصرين في غزة       
تعجيزية واعتداء مباشر عليها يشير إلى مدى حالة االبتذال السياسي واألخالقي التي وصلت إليه مواقف               

  ".النظام المصري من مسألة حصار غزة
 أنها جادة في رعاية المصالح الفلسطينية تؤكد أفعالها فـي بنـاء             في الوقت الذي تدعي مصر    "وقالت إنه   

  ".جدار العار الفوالذي أنها ماضية في مواقفها العدائية ضد الشعب الفلسطيني
  7/1/2010العرب، قطر، 

  
  وانفالت األوضاع سببه حالة الغليان..  مع مصر لسنا معنيين بأي توتر على الحدود:حماس .16

اعتبر سامي ابو زهري المتحدث باسم حركة       :  غزة   ، ومن رفح من،  7/1/2010القدس العربي،   ذكرت  
نحن لسنا معنيـين بـأي      "، وقال   "االحداث التي جرت على الحدود المصرية الفلسطينية مؤسفة       "حماس ان 

 ".ان اطالق النار من الجهة المصرية ادى الى هذا الحجم من االصابات لدينا            "وتابع   ".توتر على الحدود  
  .بين الجرحى، ولكن لم يتسن تأكيد ذلك من مصادر طبية" حالتي موت سريري" زهري وجود واكد ابو

لالحداث التي وقعت علـى     " اسفه الشديد "واعرب القيادي في حماس صالح البردويل كذلك في بيان عن           
 األخوة في القيادة المصرية إلى إعادة النظر في موضـوع بنـاء الجـدار الفـوالذي               "الحدود ولكنه دعا    

، كمـا طالـب     "باعتباره يشكل أزمة حقيقة على المستوى اإلنساني والمستوى السياسي للشعب الفلسطيني          
  ".فتح معبر رفح لوصول البضائع واألفراد"القاهرة بـ

جئنـا اليـوم لنعلـي      "وكان النائب عن حركة حماس مشير المصري قال في كلمة امـام المتظـاهرين               
نصر اهللا نقولهـا صـريحة ال الرصـاص المـصبوب والجـدار             الصرخات وان نقول كلمتنا بكل ثقه ب      

المصبوب يمكن ان يفرض على شعبنا تراجعا او تقهقرا او استسالما او رفعا للرايات البيضاء فنحن قوم                 
  ".ال نركع اال هللا

نقولها صريحة، كل محاوالت االعداء واالصدقاء التي حاولت ان تبتزنا وان تنتـزع             "واضاف المصري   
ن خالل حرب ضروس ومن خالل فوضى امنية ومن خالل فرض حصار شنيع ومـن خـالل                 مواقفنا م 

كل ذلك لم يفرض على حماس وعلـى شـعبنا          ) في اشارة الى الجدار الذي تبنيه مصر      (فوالذ مسكوب   
  ".الفلسطيني المجاهد اي تراجع

بع، أن انفالت    لليوم السا   أكد  أبوزهرى، ، أن آمال رسالن  عن،  6/1/2010اليوم السابع،مصر   وأضافت  
األوضاع على الحدود المصرية الفلسطينية وحوادث إطالق النار، هى بسبب حالة الغليان التى يمر بهـا                

  .الشارع الغزاوى بعد عزم مصر بناء الجدار الفوالذى
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وقال أبو زهرى، إن حادث إطالق النار على الجندى المصرى، وقع أثناء وجود مسيرة سلمية فلسطينية                
  .لالحتجاج على االعتداء المصرى على قافلة شريان الحياة وتمكينها من توصيل المساعداتعلى الحدود 

ولفت أبو زهرى إلى أنه رغم عنف المواجهة المصرية إال أن الشرطة التابعة لحماس المتواجـدة فـى                  
  .المكان تصدت للحادث بهدوء ودفعت بالشباب بعيدا عن مكان الحادث

  
   مخولين بالتفاوض مع االحتالل باسم الشعب عباس ومن حوله غير: الزهار .17

ـ          : وليد عوض  - رام اهللا  ، "القدس العربـي  "اكد الدكتور محمود الزهار احد قادة حركة حماس البارزين ل
باسـم  " االحـتالل االسـرائيلي   "االربعاء ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس غير مخول بالتفاوض مع           

كات السياسية التي تشهدها الساحة العربية، الهدف منها اعـادة          الشعب الفلسطيني، مشددا على ان التحر     
  .اللقاءات بين السلطة واسرائيل، وليس استئناف عملية سالم النهاء الصراع الفلسطيني االسرائيلي

الهدف االساسي من تلك التحركات هو اعادة اللقاءات بعد تجميلها، من خالل الحديث عن              "ضاف الزهار   ا
 ونفتـه  -في الوقت نفسه، مثل ما اصدرته صحيفة الجمهورية المصرية اليوم ـ امس  مبادارات ونفيها 

المصرية القومية، على   " الجمهورية"وقالت صحيفة   ". اسرائيل وقالت انها لم تطرح او تناقش تلك االفكار        
ن، صدر صفحتها االولى االربعاء، ان نتائج التحركات المصرية والمحادثات التي جرت مع االسـرائيليي             

اسفرت مؤخرا عن تقديم رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو حزمة مقترحات يمكـن ان تـشكل                
  .اساسا جيدا للتفاوض مع الفلسطينيين، حتى ال تدخل عملية السالم الى النفق المظلم مرة اخرى

ـ           طيني يدرك  الشارع الفلس " "القدس العربي "ومن جهته شكك الزهار في ما ذكرته صحيفة مصرية وقال ل
ان هذه االنباء الهدف منها اظهار العودة للقاءات بين السلطة واسرائيل وكأنها عملية سالم، بهدف انهـاء                 
الصراع والهدف الحقيقي منها اخراج اسرائيل من الحرج الذي هي فيه بشأن وقف اللقاءات مع الـسلطة                 

طيني والعربي والدولي بعد فضيحة     واسترداد جزء من شعبية ابومازن، التي خسرها على المستوي الفلس         
  ".تقرير غولدستون

وبشان الزام اي اتفاق سالم قد تفضي اليه التحركات الحالية الستئناف عملية السالم لحركة حماس قـال                 
اي اتفاق يأتي بالحفاظ على ثوابت الشعب الفلسطيني سنقيمه بشكل موضوعي، ولكن نحن نشك              "الزهار  

  ". يجري حاليا هو حملة عالقات عامة لصالح ابو مازن ونتنياهوفي ان يكون هناك اتفاق، وما
وشكك الزهار في شرعية عباس وصالحيته ومنظمة التحرير في اجراء مفاوضات مع اسـرائيل باسـم                

ـ     عباس ومن حوله غيـر مخـولين بالتفـاوض مـع           " "القدس العربي "الشعب الفلسطيني، وقال الزهار ل
، مشددا على الرئيس الفلسطيني فقد شـرعيته منـذ انتهـاء      "الفلسطينياالحتالل االسرائيلي باسم الشعب     

  .واليته الدستورية قبل عام، على حد قوله
وشدد الزهار على ان ما تقوم به القيادة الفلسطينية برئاسة عباس حاليا هـو سـرقة للقـرار والتمثيـل                    

رقوه عندما تفاوضوا سرا للوصول     هم يسرقون حاليا القرار والتمثيل الفلسطيني، كما س       "الفلسطيني، وقال   
  ". الى اتفاق اوسلو

وعلى صعيد المصالحة الفلسطينية اكد الزهار ان هناك حراكا تشهده دمشق والرياض للوصول لمصالحة              
. للمصالحة الفلسطينية الذي رعته السعودية، ولم يتم تنفيذه       " حتى ال تعاد تجربة اتفاق مكة     "فلسطينية حقيقة 

ـ   أن زيارته االخيرة لدمشق وزيارة خالد مشعل للرياض قبل ايام تأتي           " قدس العربي ال"واوضح الزهار ل
  .في اطار تحرك تشهده دمشق والرياض للوصول للمصالحة الفلسطينية

واشار الزهار الى انه التقى المسؤولين المصريين قبل مغادرته مؤخرا لدمشق وبعد العودة منها، لبحـث                
نا مع المصريين وتحدثنا في هذا الموضوع الننا نريد ان نصل لمصالحة            نحن التقي "ملف المصالحة، وقال    

، مشددا على اهمية القضية االجرائية واالجراءات المطلوبـة         "حقيقية نضمن فيها تنفيذ جميع بنود االتفاق      
  ".التي تثبت حق حماس في التنفيذ" لتنفيد بنود االتفاق
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حة وفق ورقة المصالحة المصرية، شدد الزهار علـى         وحول النقطة التي تم الوصول اليها بشأن المصال       
هنـاك  "وجود تحرك لضمان حق حماس في تنفيد بنود االتفاق ضمن االجراءات التي اتفق عليها، وقال                

  ".تحرك نحو الوصول للمصالحة وذهابنا الى دمشق والسعودية هو من اجل تحقيق المصالحة
  7/1/2010القدس العربي، 

  
   عن حصار غزة العربي وسكوتهاإلعالملظلم والقهر والغبن بسبب تشعر باحماس : الزهار .18

 لقاء مع وفد جمعية الصحافيين الكويتية الزائر على ضرورة ان           ، خالل الدكتور محمود الزهار  قال  : كونا
 ان  ،يكون هناك شعب فلسطيني واحد ووطن واحد وحكومة واحدة وقانون واحد يجمع الفلسطينيين جميعا             

 المصالحة الوطنية الفلسطينية وانها ذاهبة الى التفاوض مـع الفـصائل الفلـسطينية              تؤيد"حركة حماس   
العالقة مع الكويت ستظل عالقة طيبة مهما اختلفنا او اتفقنا ومهما ابتعدنا            "ان   وقال   ".االخرى بهذا الصدد  

  ".او اقتربنا
  ". آخر ولن تكونال تريد ان تكون مع محور ضد"وعن العالقة مع الدول العربية قال ان حماس 

واستنكر الدكتور الزهار االدعاءات التي اطلقها بعض المفكرين ورجال الدين اخيرا لتبرير بناء الجـدار               
  ".بحجة منع حماس من تهريب المخدرات واالسلحة"الفوالذي 

بنت عالقة طيبـة مـع      "ونوه بالجهود المصرية في سبيل المصالحة الفلسطينية، مضيفا ان حركة حماس            
ادة المصرية ونأمل ان يكون بين حماس والقيادة المصرية ترتيب استراتيجي على كل المستويات بما               القي

  ".يصب في مصلحة الطرفين، السيما مصر
زيادة التبادل التجاري بين الطرفين في ظل الحاجة الـضرورية التـي يعيـشها              "وذكر ان من شأن ذلك      

الوقود وغيرها من األمور االساسية الالزمة لتوفير الحياة        الفلسطينيون الى مختلف المواد الغذائية وكذلك       
  ".المعيشية ألهالي قطاع غزة المحاصر

ماذا تعني شرعية حكم حركة حماس؟ هل تعني موافقة اميركا واللجنـة الرباعيـة واسـرائيل          : "وتساءل
  ".ت الفلسطينية؟عليها ام اختيار الشعب الفلسطيني لحكم الحركة وفق النتائج التي افرزتها االنتخابا

تشعر بالظلم والقهر والغبن بسبب االعالم العربي وسكوته عن جرائم ترتكـب بحـق              "وذكر ان حماس    
سـكان  "، مبينـا ان     "الشرعية الفلسطينية التي تمثلها حركة حماس والحصار الذي يعاني منه قطاع غزة           

  ".ء والدواء والوقودالقطاع ال يزالون يواجهون الصعاب في التكيف في العيش وتوفير الغذا
ال يتعلق بفلسطين بل سيمتد في المستقبل الى الدول العربيـة           "وقال ان ما يعانيه الشعب الفلسطيني اآلن        

  ."واالسالمية كافة
  7/1/2010الراي، الكويت، 

  
 ظلمة اختطاف الشرعية واغتصاب جناح الوطن لن يدوم:  مخاطباً أهل غزةدحالن .19

مركزية لحركة فتح، محمد دحالن، إن الحركة تعلمت من أخطائها في قال عضو اللجنة ال: رام اهللا
 45وأضاف في مهرجان نظمته الحركة في طوباس، بمناسبة الذكرى الـ. السابق ولن تعود لتكرارها

وتقول قيادة فتح ". الرؤية الجديدة في حركة فتح هي أن توجد مع الجماهير أينما وجدوا"النطالقتها، إن 
وكان قيادات اللجنة المركزية السابقة قليال ما تلتقي الناس . تقاء بالجماهير على األرضإنها تريد االل

 ".العاديين، وهو ما أدى إلى اتهامها بالفوقية
". دماء الشعب الفلسطيني محرمه"، معتبرا أن "تتعالى عن الرد الدموي"وطلب دحالن من حماس أن 

واعتبر دحالن أنه ليس أمام ". لقدسية الدم الفلسطينيفتح ال ترد من منطلق الضعف وإنما "وأضاف أن 
 ".العودة إلى حضن الشرعية"إال " التي هجرت المقاومة بال رجعة"حماس 
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ال تؤمن بالشراكة ومرهونة بقرارها لألجندات الخارجية، وهي لن توقع "واتهم دحالن حركة حماس بأنها 
أن ظلمة اختطاف : " وقال دحالن مخاطبا أهل غزة".على وثيقة المصالحة ألن األوامر لم تصدر لها بعد

 هو عام 2010الشرعية واغتصاب جناح الوطن لن يدوم وأن الشمس ستشرق من غزه، وأن عام 
 ".الوحدة واالنتصار ألبناء الشعب الفلسطيني

 7/1/2010الشرق األوسط، 
  

  فتح تجدد رفضها استئناف المفاوضات من دون وقف شامل لالستيطان .20
من دون الوقف " إسرائيل"جددت حركة فتح، أمس، موقفها الرافض للعودة للمفاوضات مع  :)ب.ف.ا(

وقال عضو اللجنة المركزية للحركة محمود العالول خالل كلمة الحركة في مهرجان . التام لالستيطان
 انه من نقول لكل العالم ولشعبنا الفلسطيني" النطالقتها، 45أقيم في وسط رام هللا بمناسبة الذكرى الـ 

المحال العودة للمفاوضات من دون الوقف التام لالستيطان في عموم األراضي الفلسطينية المحتلة منذ 
ان موقفنا من عدم العودة للمفاوضات من دون وقف كل اشكال "وتابع ".  وخاصة في القدس1967عام 

مفاوضات من دون هذا ان العودة لل"وأوضح ". االستيطان اكسبنا ثقة شعبنا وهذا شيء لن نعود عنه
المطلب هي مضيعة للوقت لن تتم أبدا وستكون على دمائنا، وقيادة الشعب الفلسطيني وعلى رأسها 

  ".عباس متمسكون به) محمود(الرئيس 
 7/1/2010الخليج، 

  
   تبحث مع بهية الحريري أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان"لجنة الفصائل" .21

رئيسة ، خالل لقاء مع ابعة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة عبد مقدحقال أمين سر لجنة المت: بيروت
 الوضع األمني في مخيم عين  لتدارسلجنة التربية والثقافة النيابية بهية الحريري عقد في مجدليون أمس

اللقاء كان إيجابياً جداً وأبدت الحريري حرصها على المصلحة العامة وعلى " إن في جنوب لبنان،الحلوة 
، مشيرا الى أن القوى الفلسطينية "قضية الوطنية الفلسطينية وعلى مخيم عين الحلوة وصيدا والجوارال
الحادث الذي حصل تم تطويقه من كل "ولفت الى أن ". موحدة في سبيل حفظ أمن واستقرار المخيم"

  ".كانوا سباقين في تطويق المشكلة" فتح"وإخواننا في حركة . األطراف الفلسطينية والقوى
فردي، وهو "في لجنة المتابعة أبو أحمد فضل، فلفت الى أن الحادث األخير " حماس"أما ممثل حركة 

 فلسطيني -منذ فترة طويلة هناك توافق فلسطيني"وأضاف أنه ". اعتداء على المخيم وأمنه وعلى الجوار
المخيم والجوار ومدينة داخل المخيم بين القوى والفصائل الفلسطينية على تأكيد األمن واالستقرار في 

هناك جهة مشبوهة أرادت أو دفعت بهذا الشخص ألن يفتعل "، معلناً أن "صيدا، واألمور جيدة ومضبوطة
  ".هذه المشكلة حتى يسلط األضواء من جديد على مخيم عين الحلوة

، ) خيرعلى(هو حادث ومر "في لجنة المتابعة ماهر شبايطة إن الحادث األخير " فتح"وقال ممثل حركة 
الوضع األمني في المخيم "، مشدداً على أن "ولن يحصل إن شاء اهللا في األيام المقبلة أي حادث آخر

اليوم كنا مع مدير اونروا في لبنان الذي حضر الى المخيم وخرج منه ولم ير أي بندقية : "وأضاف". جيد
  ".ربوية كافةفيه، جلسنا معه ساعتين وطرحنا معه المشاكل االجتماعية والطبية والت

  7/1/2010الحياة، 
  

  غنيم لرئاسة السلطة دحالن يحضر :مكررا اتهامه ابو العينين باغتيال كمال مدحت المقدح .22
الى " القاعدة"نفى قائد الكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان العميد منير المقدح تسرب عناصر من  :بيروت

  .الذي يعتبر المقدح الرجل القوي فيهالمخيمات الفلسطينية، وتحديدا في مخيم عين الحلوة 
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، في رد غير "هو من اجل التجارة بالسياسة"أن تسويق هذه الفكرة " الدار"ورأى المقدح في حديث مع 
. االسبوع الماضي" التسرب"في لبنان سلطان ابو العينين، الذي تحدث عن هذا " فتح"مباشر على مسؤول 

 مسؤول فتح، مشيرا الى ان الرئيس الفلسطيني محمود وشكك المقدح بصحة تولي ابو العينين منصب
ال يخضع لسلطة ابو العينين، مكررا اتهامه ابو العينين " الكفاح المسلح"، ابلغه ان )أبو مازن(عباس 

  .باغتيال القيادي الفلسطيني كمال مدحت
  : وفي ما يلي بعض ما جاء في الحوار
تعيينات ابو مازن االخيرة والتي رفضت  فتحاوي خصوصا بعد -هناك تخوف من صراع فتحاوي

  ؟االعتراف بها
انا اؤكد انه حتى اليوم لم يصلني اي شيء رسميا حسب النظام والتنظيم، الذي ينص على ابالغ : " قال

او تعميم اي قرار على مؤسسة الكفاح المسلح التي هي من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية 
. لذا فان الكفاح المسلح ال يخضع الي مسؤول في الساحة اللبنانية. ذيةوعالقتها مع رئيس الهيئة التنفي

  ".وهذا ما ابلغني اياه ابومازن 
 سلطان ابو العينين بحسب النظام الداخلي وقرارات اللجنة المركزية ال يحق له ان يتولى هكذا :"وقال

  ".ما تم تسريبهلذلك هناك اعادة نظر في كل . مسؤولية اي المسؤول العام لفتح في لبنان
   انت اتهمت سلطان ابو العينين بانه هو من اغتال كمال مدحت وغيره؟:وحول سؤال
 قبل شهر من اغتياله كتب كمال مدحت رسالة وارسلها الى ابو مازن، كتب فيها ان لديه :قال المقدح

لسلطات اللبنانية معلومات تشير الى ان سلطان ابو العينين يحضر الغتياله، وارسل الرسالة ذاتها الى ا
بعد اغتيال كمال مدحت شكلت لجنة تحقيق، واتجهت الى اتهام مقربين من ابو . اي االجهزة االمنية

  .اليوم الملف برسم القضاء اللبناني . العينين، الذي لم يسلم اي شخص ورد اسمه بالتحقيق حتى االن
  ذي يدعم بقوة سلطان ابو العينين ؟هناك سيطرة مباشرة على منظمة التحرير من قبل محمد دحالن ال• 
اليوم .  محمد دحالن القوي في فتح والدليل ان تحالفه هو الذي نجح في االنتخابات وهذا ليس سهال-

لقد انتزعوا منه اوراق . يؤكد ابومازن انه لن يترشح للرئاسة، وهو سيذهب الى بيته ويكتب مذكراته
اليوم يتم . ي صلب المفاوضات في المرحلة المقبلةالقوة ولبنان في صلب هذه االوراق، وسيكون ف

  .تحضير ابو ماهر غنيم لكي يترشح لرئاسة السلطة وهو طبعا مدعوم من محمد دحالن
  ؟"حماس"كيف هي العالقة مع •
نتمنى حوارا فلسطينيا .  نتمنى الوحدة الفلسطينية لمواجهة االحتالل على ارضية المقاومة والمقاومين-

نحن وحماس ال نقبل ان ننقل الى مخيمات لبنان ما .يجة تكون هدية للشعب الفلسطيني وان نصل الى نت
كان هناك حوار بدأ اال انه .ونحن حريصون ان يكون االمن في المخيمات بالتوافق .حصل في غزة 

ود نتمنى على الحكومة اللبنانية ان تكون اولوياتها اعادة تنظيم الوج). 2006يوليو(تعطل في عدوان تموز
  .الفلسطيني وعودة الحوار 

  ؟"حماس"ماذا عن انفجار حارة حريك والذي ذهب ضحيته اثنان من • 
كل ما اؤكده ان االنفجار استهدف المقاومة والسلم االهلي اللبناني وليس .  ال اريد ان استبق التحقيق-

االستهداف هو من ليست بحاجة الن تتدرب في ملجأ وان " حماس"واريد ان اشيرالى ان ". حماس"فقط 
  .الخارج

  6/1/2010الدار، الكويت، 
  

  في بيروتاالنفجار في مركز حماس بتدريب بالذخيرة الحية تسبب": الشرق األوسط" .23
ـ   : بيروت أن االنفجار وقع خالل عملية تدريب بالذخيرة الحيـة         " الشرق األوسط "أفادت مصادر لبنانية ل

وأشـارت  . ي للمبنى الذي يقع فيـه مركـز الحركـة         كانت تقوم به عناصر من حماس في الدور السفل        
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الـذي خلفـه التفجيـر،      " الوضع"المصادر إلى أن المكتب العائد إلى حماس أغلق مؤقتا بانتظار تسوية            
التي رأت في وجـود     "  آذار 14"واالنعكاسات السياسية التي حصلت في ضوئه، خصوصا من قبل قوى           

 ".أمرا خطيرا"خيمات مراكز مسلحة للمنظمات الفلسطينية خارج الم
أن الحزب أبلغ قيادة حماس استياءه الشديد مما حصل، خصوصا أن عمليـات             " الشرق األوسط "وعلمت  

التدريب تلك تمت من دون علم الحزب وفي مبنى سكني، باإلضافة إلى أنه حصل عشية تحضير الحزب                 
ان يحضر خاللها إلطاللة حية     لتظاهرة عاشوراء التقليدية التي رددت معلومات غير مؤكدة أن الحزب ك          

وقالت المعلومـات   . وسريعة ألمينه العام السيد حسن نصر اهللا، وأن هذه اإلطاللة ألغيت بسبب ما حصل             
قلـع الـشوك    "لتبرير وتغطية ما حصل، وأن على حمـاس         " يتدخل"إن الحزب أبلغ قيادة حماس أنه لن        

 ".بيديها
 6/1/2010الشرق األوسط، 

  
  لبطريرك الماروني أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنانعلي فيصل يعرض مع ا .24

برئاسة علي فيصل أمس البطريرك " الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"زار وفد من : بيروت
وعرض الوفد قضايا تمس حياة الالجئين الفلسطينيين في لبنان . الماروني نصر اهللا صفير في بكركي
 العمل والتملك والضمانات الصحية واالجتماعية وإعمار مخيم نهر وفي مقدمها الحقوق اإلنسانية كحق

وجدد فيصل تأكيده تمسك . البارد ومنح فاقدي األوراق الثبوتية بطاقات خاصة تثبت هويتهم الفلسطينية
ضرورة إنهاء االنقسام وإنجاح المصالحات عبر حوار وطني "الفلسطينيين بحق العودة، مشدداً على 

  ". الوطنية الفلسطينية هي ضمان نجاح الفلسطينيين في نضالهم من أجل انتزاع حقوقهمشامل ألن الوحدة
  7/1/2010الحياة، 

  
   والمعدات األجهزةعدة جهات تسعى للسيطرة على : فضائية حركة فتح بعد اغالقها .25

تلقى وزير االعالم الفلسطيني االسبق نبيل عمرو عرضا مغريـا مـن احـدى               : بسام البدارين  - عمان
ويعكـس  ) شاهد علـى عرفـات    (لمحطات الفضائية العربية الكبيرة، العداد برنامج خاص يحمل اسم          ا

مضمون الرحلة التوثيقية، التي يعكف الوزير عمرو على انتاجها اصال منذ عدة اسابيع على شكل كتاب                
  .موسع يتحدث عن الرئيس الراحل عرفات

نه يعكف منذ اسابيع على اعداد بحثه الموسع عـن          في وقت سابق بأ   " القدس العربي "وكان عمرو قد ابلغ     
تجربة الرئيس الراحل عرفات، ملمحا الى ان محطات مهمة سيتضمنها هذا الكتاب، بما فيهـا شـهادات                 
حية ومباشرة، متعهدا في الوقت نفسه بعرض موضوعي لمسيرة الرجل الراحل، ومذكرا بان عالقته مع               

  .عرفات لم تكن اصال طيبة
  .العربي ان عمرو طلب امهاله قليال من الوقت حتى تتسنى له دراسة الفكرة والعرضوعلمت القدس 

وفي غضون ذلك فشلت المفاوضات التي جرت بين مسؤول ملف االعالم والتوجيه في اللجنة المركزية               
لحركة فتح محمد دحالن، والقيادي في الحركة يحيى يخلف في التوصل الى نقـاط متفـق عليهـا بـين              

دارة ملف اغالق فضائية الحركة، والتمهيد العادة دراسة اطالق الفضائية، التـي تـم فعـال                القطبين ال 
اغالقها بقرار من دحالن على اسس وتصورات جديدة مقررة من قبل لجنة االعالم الفرعية في مركزية                

  .الحركة
منـه ان تكـون     القيادي، يخلف من جانبه ابلغ قيادات في حركة فتح والسلطة بانه التقى عبـاس طالبـا                 

الرئاسة هي مرجعيته فيما يتعلق بدوره في مؤسسات ومشاريع الحركة االعالمية، وحسب يخلف وضـع               
الرئيس عباس امامه خيارين ال ثالث لهما وهما العمل في ظل مرجعية دحالن او االستقالة، ونقل يخلف                 
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مفوضا لشؤون االعـالم    عن عباس القول بانه ال يستطيع تفويضه باي صالحيات خاصة ما دام دحالن              
  .في المركزية

وفي ضوء هذا الحوار مع الرئيس قرر يخلف االمتثال، واجتمع بدحالن وطلب منه التعاون، لكن االخير                
  .فرض على يخلف شروطا صعبة انتهت بانسحابه من المشهد االعالمي التابع لحركة فتح حتى اليوم

ن اغالق محطة اذاعة اسمها الحرية تبث مـن         وعلم في السياق ايضا بأن الرئيس عباس طلب من دحال         
الضفة الغربية بعد شكاوى من قيادين في الحركة حول مضمون ورسائل هذه المحطة، التي ال زالت تبث                 

  .من دون توقف
وفي غضون ذلك تم وبشكل نهائي اغالق ملف فضائية الحركة، كما قررها دحـالن وتـسريح جميـع                  

ى في عمان، لكن الموضوع الوحيد الذي لم يحسم بعد هو تجهيـزات             موظفيها في رام اهللا والقاهرة وحت     
الفضائية المغلقة واصولها اللوجستية واالجهزة الفنية التابعة لها والعالقة االن فـي احـد المكاتـب فـي                  

وعبرت عدة اطراف فلسطينية عن رغبتهـا فـي الحـصول علـى هـذه                .العاصمة المصرية القاهرة  
ي عهدة الوزير والسفير السابق نبيل عمرو، الذي يرفض بدوره تسليم هـذه             التجهيزات، التي ما زالت ف    

المعدات واالجهزة الي شخص او جهة اال بكتاب خطي ورسمي موقع من قبل الرئيس محمـود عبـاس                  
  .شخصيا

  7/1/2010القدس العربي، 
  

  "للرصاص المصبوب"نتنياهو يهدد بتصعيد عسكري ضد غزة وايالون يطالب بعملية مشابهة  .26
 بينيامين نتنياهو ان جيشه سيرد بقسوة على اي عمليات اطالق صـواريخ             اإلسرائيلياكد رئيس الوزراء    

يجب ان يكون واضحا للجميع بـان       "ونقلت االذاعة العبرية عن نتنياهو قوله        .ضد جنوب الدولة العبرية   
موضحا ان  "ير مسبوقة اي عملية اطالق نار او اعتداء على التجمعات السكنية سيرد عليه بعنف وقسوة غ             

  .الرسالة وصلت الى المعنيين باالمر في غزة حول هذا الموضوع"
هجـوم  "من جهته اكد نائب وزير الخارجية االسرائيلي داني ايالون انه يجب على اسرائيل الرد على اي                 

صاروخي في جنوب البالد او في شمالها كما كانت قد فعلت قبل حوالي عام فـي عمليـة الرصـاص                    
  ".وب بغزةالمصب

  7/1/2010الدستور، 
  

  حي شعفاط في القدس االحتالل يقر إقامة بؤرة استيطانية .27
أقرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس، إقامة بؤرة استيطانية جديدة تضم          : برهوم جرايسي  - الناصرة

 مـشروع    بيتا استيطانيا كمرحلة أولى في قلب حي شعفاط الفلسطيني في القدس المحتلة، غداة إقرار              50
  .مشابه على جبل الزيتون قبالة البلدة القديمة في المدينة المقدسة

 مشروعا مخططا   60وسارعت وزارة الداخلية في حكومة االحتالل لتعلن أن هذا المشروع هو واحد من              
في منطقـة القـدس     " لجنة التنظيم والبناء  "وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية إن ما يسمى بـ         .في القدس المحتلة  

 بيتا استيطانيا على مساحة خمسة دونمات في قلب حي شعفاط الفلسطيني المكـتظ              50محتلة أقرت بناء    ال
في القدس المحتلة، ليكون واحدا من سلسلة مشاريع استيطانية في المنطقة ذاتها، وتهدف إلى إنشاء بـؤر                 

المنطقـة المكتظـة    استيطانية أخرى في حي بيت حنينا المجاور، وإنشاء حزام استيطاني جديد في وسط              
  .بأهالي القدس الشرعيين واألصليين
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  حكومة نتنياهو تتصرف كعصابات اللصوص: عضو الكنيست محمد بركة .28
في رد على إقامة بؤرة استيطانية جديدة في قلب حي شعفاط الفلسطيني في             : برهوم جرايسي  - الناصرة

ديمقراطية للسالم والمساواة، إن حكومة      قال عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة ال        ،القدس المحتلة 
 باراك، تتصرف كعصابات اللصوص في وضح النهار في القدس المحتلة، وفي سـائر أنحـاء                -نتنياهو

  .الضفة الغربية، وهي ما كانت تتجرأ على هذا المد االستيطاني لوال التأييد األميركي لمشاريعها
ى وتصعد تحديها للشعب الفلـسطيني ولكـل القـوى          وقال بركة، إن حكومة نتنياهو باراك، باتت تتماد       

والجهات المعنية باستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، ففي كل يوم يظهر ذراع من أذرع سلطات               
تجميـد  "االحتالل معلنا عن مشروع استيطاني كهذا أو ذاك في سائر أنحاء الضفة الغربية في ظل قرار                 

  . القدس المحتلة، التي استثناها القرار أصالالمزعوم، وبشكل خاص في" االستيطان
  7/1/2010الغد، األردن، 

 
  نتنياهو يجري مباحثات أمنية مع وزيري الجيش والخارجية .29

أمس، سلسلة مشاورات أمنية استمرت     " بنيامين نتنياهو "أجرى رئيس الوزراء اإلسرائيلي      :القدس المحتلة 
 ".أفغيدور ليبرمـان  "ر الخارجية اإلسرائيلي المتطرف     ووزي" إيهود باراك "لعدة ساعات مع وزير الجيش      

" بـاراك "سيواصل اجتماعاتـه األمنيـة مـع الـوزيرين          " نتنياهو"وذكرت إذاعة االحتالل الرسمية أن      
  .اليوم دون اإلشارة إلى المسائل التي يناقشها قادة االحتالل خالل اجتماعاتهم" ليبرمان"و

من المبعوث األمريكي الخاص للـشرق األوسـط جـورج ميتـشل            تحدث هاتفيا مع كٍل     " نتنياهو"وكان  
اجتماعا " نتنياهو"وفي سياق آخر، عقد     ". جيم جونز "ومستشار الرئيس األمريكي لشؤون الشرق األوسط       
للتباحث حول مسار عملية التسوية السلمية      " الكابينيت"مع أعضاء المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر       

  .مع السلطة الفلسطينية
  7/1/2010صحيفة فلسطين، 

  
   تبحث مع ألمانيا الحصول على غواصة نووية"إسرائيل" .30

تجري إسرائيل اتصاالت مع ألمانيا حول شراء غواصة جديـدة مـن طـراز              :  د ب أ   -القدس المحتلة   
 أن إسـرائيل تمتلـك      أمس اإلسرائيلية اإلذاعةوذكرت   .دولفين الستعمالها في سالح البحرية اإلسرائيلي     

عن مصدر إسرائيلي رفيع قوله إن االتصاالت       " معاريف"ونقلت صحيفة   .  غواصات من هذا النوع    ثالث
بين البلدين قد وصلت مرحلة متقدمة للغاية ، معربا عن اعتقاده بانه سيجرى االتفـاق علـى تفاصـيل                   

يـة انجـيال    الصفقة خالل االجتماع المقرر عقده بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمستـشارة األلمان            
يذكر أن تقارير صحيفة أجنبية كانت قـد أشـارت إلـى أن             . ميركل في الثامن عشر من الشهر الحالي      

الغواصات من طراز دولفين قادرة على إطالق صواريخ كروز من عرض البحر مما يمكن إسرائيل من                
  ".الضربة المضادة في حال تعرضها العتداء بأسلحة نووية"تنفيذ ما يسمى بـ 

  7/1/2010ور، الدست
  

  بات جاهزة لالستعمال" القبة الحديدية" تقول إن "إسرائيل" .31
 اختبرت بنجاح نظاماً جديداً مضاداً للصواريخ من أنها أمس إسرائيل أعلنت : ا ف ب-القدس المحتلة 

" حماس"في لبنان وحركة " حزب اهللا"شأنه ان يوفر لها حماية فعالة من الصواريخ التي يملكها كل من 
  .قطاع غزةفي 

والذي يراد منه " القبة الفوالذية"واعلنت وزارة الدفاع االسرائيلية ان هذا النظام الذي اطلق عليه اسم 
  .اعتراض الصواريخ قصيرة المدى بشكل خاص والقذائف، في طريقه ألن يصبح عمالنيا
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اطر متعددة للمرة االولى اختبر هذا النظام في وضع كانت فيه المخ"واوضحت الوزارة في بيان 
  ".ومتزامنة، وقد نجح في اعتراضها نجاحاً كامال

نظاماً عمالنيا سيحسن موقع " القبة الفوالذية"جعل "واعتبر المدير العام في الوزارة بنحاس بوشريس ان 
في اشارة الى كل من " اسرائيل على الصعيدين االمني والسياسي، أكان على الجبهة الشمالية او الجنوبية

  .وافادت الوزارة ان المرحلة المقبلة تتمثل في امداد القوات المسلحة بهذا النظام .اع غزةلبنان وقط
  7/1/2010الحياة، 

  
  تعويضا عن تدمير منشآتها بغزة  المتحدةلألمم ماليين دوالر عشرة تدفع "إسرائيل" .32

ي لحقت  المتحدة تعويضا عن االضرار التلألمم ماليين دوالر 10 دفع إسرائيل قررت :بيت لحم
  .بمنشآتها في قطاع غزة خالل عملية الرصاص المصبوب

وافادت  .رك سكرتير عام االمم المتحدة بان كي مون بقرار اسرائيلاوقد ابلغ امس وزير الجيش ايهود ب
صحيفة يديعوت احرونوت التي اوردت هذا النبأ ان التعويض المادي سيتم رغم ان اسرائيل لم تكن 

  .و منشآت تابعة لالمم المتحدة بل ان تضررها تم اثناء القتالتقصد استهداف مؤسسات ا
  7/1/2010وكالة معاً، 

  
  "مذكرة الدفاع المشترك ضد اإلرهاب"العمل على " تسرعان" والواليات المتحدة "إسرائيل" .33

التقى نائب وزير الخارجية االسرائيلي، داني ايلون ونائبة وزيرة االمن القومي االمريكي، جين لوت 
واكتفت  ".تسريع العمل على مذكرة الدفاع المشترك بين البلدين في مجال مكافحة االرهاب"فقا على وات

التي اوردت الخبر، بالقول ان االثنين اتفقا ايضا على بحث امكانية زيادة حجم " يديعوت احرونوت"
ة المشتركة ميزانيات البحوث والتطوير في مجال مكافحة االرهاب، وتسريع عمل المجموعات البحثي

 ..على هذا الصعيد
  6/1/2010، 48عرب

  
  في إثارة الفتنة الطائفية في مصر حكومة نتنياهو متورطة ": هآرتس" .34

إن حكومة إسرائيل بزعامة بنيامين نتنياهو " هآرتس"أكد تقرير لصحيفة : القدس المحتلة ـ حسن مواسي 
 مصر، مشيرة إلى إن الحكومة اإلسـرائيلية        متورطة في أعمال الفتنة الطائفية بين المسلمين واألقباط في        

تقوم باستخدام ناشط كندي من أصل مصري يدعى ماجد الشافي، الذي يتزعم جمعيـة لمتابعـة حقـوق                  
  ".المسيحيين في الشرق األوسط، لتنفيذ مخطط جديد لتشويه صورة مصر أمام الرأي العام العالمي

  7/1/2010المستقبل، 
  

   الى تسوية مع الفلسطينيين لن تتوصل"إسرائيل": أيالون .35
إن اسرائيل لن تتوصـل الـى تـسوية سـلمية مـع             "قال نائب وزير الخارجية االسرائيلي داني أيالون        
، واضاف ايالون في منتدى ثقافي عقد في تل أبيـب           " الفلسطينيين على حساب تعريض مصالحها للخطر     

روط التـي يـضعها الفلـسطينيون       ان االدارة االميركية بدأت تدرك أكثر من أي وقت مضى ان الـش            "
ان الفلـسطينيين غيـر     "حسب قوله ، وأشار الى      " الستئناف المفاوضات مع إسرائيل هي شروط صعبة      

  . حسب قوله" مستعدين البداء المرونة وان عامل الوقت ال يعمل لصالحهم
  7/1/2010الدستور، 
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  العمليات العسكريةاستشارة قانونية خالل  إلزام الجيش اإلسرائيلي بطلب: "هآرتس" .36
امر رئيس االركان االسرائيلي الجنرال غابي اشكينازي الجيش باستشارة رجال قانون خـالل             : أ ف ب  

  ".هآرتس"تنفيذهم للعمليات العسكرية في الميدان وليس فقط خالل مرحلة التخطيط، بحسب صحيفة 
ـ               دعي عـام الجـيش     وفي عددها الصادر امس شددت الصحيفة على ان الجنرال اشـكينازي وافـق م

  .االسرائيلي افيشاي ماندلبيلت الرأي بالرغم من معارضة العديد من اركانه
فإن الجنرال اشكينازي امر ان تحصل هذه االستشارات فقط على مستوى قيادة المقـر              " هآرتس"وبحسب  

  .خوفا من تعطيل سير المعارك
ما الجيش االميركي خـالل تنفيـذ       ويحصل هذا النوع من االستشارات في بعض الجيوش الغربية وال سي          

  ".هآرتس"العمليات العسكرية على مستوى قيادة الفوج او الكتيبة، بحسب صحيفة 
  7/1/2010المستقبل، 

  
  "إسرائيل"االغتياالت أدت إلى تراجع حجم العمليات االستشهادية في : "الشاباك"نائب رئيس  .37

حالي عن حزب كاديما إسرائيل حاسون ، أن        السابق وعضو الكنيست ال   " الشاباك"رأى نائب رئيس جهاز     
تراجع حجم العمليات الفدائية في إسرائيل هو نتيجة سياسة التصفيات واالغتياالت التي قامت بها الدولـة                

إن : وقـال حاسـون    .العبرية ، مضيفا أن سياسة التصفيات ال تتم إال بعد تردد كبير حول اتخاذ القرار              
ار في الجانب الفلسطيني يفهمون ما هو الثمن الذي يجـب علـيهم             عمليات التصفية جعلت اصحاب القر    
  ".بالرغم من ذلك ، إال أن التهديدات لم تتوقف"، مضيفا " فدائيين"دفعه حينما يتولون مسؤولية إرسال 

كل : "اسون إلى إطالق الصواريخ على البلدات والقرى اإلسرائيلية من داخل قطاع غزة ، قائال             حوتطرق  
ا في الجانب الفلسطيني ، عليه أن يعلم أنه سيدفع حياته ثمنا لذلك ، حينها سيكون ميـزان                  من يتخذ قرار  
  ".الردع مختلفا

  7/1/2010الدستور، 
  

  الشاباك ينشر تفاصيل عمليات سرية بهدف تحفيز الشبان على التجند في صفوفه .38
وحداته الخاصـة بهـدف     نشر موقع الشاباك اإلسرائيلي على االنترنت تفاصيل عمليات سرية قامت بها            

  .تحفيز الشبان اإلسرائيليين على التجند في صفوفه
وتضمنت الوثائق التي تم نشرها في الموقع صورا لبنايات استخدمها الشاباك ووسائل تنصت وتفاصـيل               
عمليات ضد نشاطات معادية هددت أمن إسرائيل ، وحمالت عسكرية جريئة نفذها عناصر الجهاز الذين               

  .أثناء تنفيذ تلك العمليات ، باإلضافة إلى شرح عن نظم التكنولوجيا ونظام المعلوماتدفعوا حياتهم 
وقد اختيرت قصص عمليات التجسس بدقة لدفع الشبان لاللتحاق بالجهاز كعمالء سريين ، من التفاصيل               

 ، وقـد    1957 وحقيقة وجوده بقيت سرا حتى عـام         1949 فبراير   18السرية أن الجهاز تم إنشاؤه في       
  .من األرجنتين ونقله إلى إسرائيل وهو أحد زعماء النازية" دولف"القيت على عناصره مهمة اختطاف 

  7/1/2010الدستور، 
  

  تشديد الحراسة على باراك في أعقاب تهديدات مستوطنين بقتله: "إسرائيل" .39
ء وزير ، الحراسة على نائب رئيس الوزرا"الشاباك"ضاعف جهاز المخابرات اإلسرائيلية  :تل أبيب

وحذر الجهاز من وجود مئات اإلرهابيين . الدفاع، إيهود باراك، في أعقاب تلقيه عدة رسائل تهديد بالقتل
اليهود، الذين لن يتورعوا عن قتل مسؤولين إسرائيليين، وتنفيذ عمليات إرهاب ضد الفلسطينيين في حال 

 .اإلقدام على إجراءات إلخالء مستوطنات في الضفة الغربية
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 المخابرات اإلسرائيلية أكدت صحة النشر اإلعالمي عن تلقي رسائل التهديد، منذ أن قرر المجلس وكانت
 . الوزاري األمني المصغر في الحكومة تجميد البناء االستيطاني بشكل جزئي ومؤقت

 7/1/2010الشرق األوسط، 
 

  يطالبون بسفير في األمم المتحدة يتقن العربية" إسرائيليون" .40
سابقون وأكاديميون متخصصون في مجال االستشراق إلى تعيين " إسرائيليون"ا سفراء دع: يو بي آي

. في األمم المتحدة يتقن اللغة العربية وملم في مواضيع الشرق األوسط والعالم العربي" إسرائيلي"سفير 
ترحوا اإللكتروني، أمس، أن السفراء السابقين في مصر والمستشرقين اق" يديعوت أحرونوت"وذكر موقع 

في رسالة وجهوها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان اختيار شخص 
  .لمنصب السفير في األمم المتحدة يكون ملما بمواضيع الشرق األوسط ويجيد اللغة العربية

  7/1/2010الخليج، 
  

  ينيين في رفح بعد مواجهات بين األمن المصري وفلسطتصل غزة" 3شريان الحياة " .41
إلى قطاع غزة قادمةً من     ، مساء أمس ، "3شريان الحياة   "وصلت قافلة    :تامر قشطة  - حمد القوقا  - رفح

وذلك بعد يومين مـن     ، وسط استقبال رسمي وشعبي كبيرين    ، الجانب المصري عبر معبر رفح الحدودي     
  . دولة17وثالثة أسابيع على انطالقها من ، احتجازها في ميناء العريش

 شاحنة وسـيارة إسـعاف تحمـل        250 مركبة من أصل     158لم تسمح السلطات المصرية إال بإدخال       و
 دولة أوروبية وعربية يترأسها النائب البريطاني       17 شخصاً من    460مساعدات إنسانية وطبية وأغذية، و    

  .جورج غاالوي
عبور إلى غزة جاء بعد     من مدينة العريش أن السماح للقافلة بال      " فلسطين"وأفادت مصادر خاصة بصحيفة     

تدخل أمني سيادي مصري بناء على اتصاالت أجريت في اللحظات األخيرة بـين الجـانبين المـصري                 
وذلك خشية تفاقم األوضاع وتطور ثورة الغاضبين       ، شارك فيها نواب أتراك مرافقون للقافلة     ، والفلسطيني

  .في قطاع غزة على إعاقة وصول القافلة
 دولة وسـافرنا    17أتينا من   : "مؤتمر صحفي قرب معبر رفح ُبعيد دخول القافلة       قال غاالوي في    ، بدوره

وأضاف غاالوي مخاطباً سـكان     ". أكثر من شهر لنكون معكم في فلسطين، نحن فخورون بوجودنا معكم          
أيها الناس ال تشكرونا على مجيئنا، بل نحن من يتوجب أن يشكركم على صـمودكم وعلـى مـا                   : "غزة

  ".كمقدمتموه في ثبات
 مواطناً فلسطينياً، خمسة منهم فـي       35أعلن مصدر طبي فلسطيني عن إصابة أكثر من         من جهة أخرى    

حالة الخطر خالل اشتباكات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات األمن المصري المتمركز على حـدود               
طـة حراسـة    رفح جنوب قطاع غزة، فيما أعلن التلفزيون المصري عن مقتل جندي أثناء تواجده في نق              

  .على الحدود
وكان عشرات الشبان الفلسطينيين شاركوا في مسيرة دعت لها حركة حماس للتنديـد باالعتـداء علـى                 

  " .3شريان الحياة"أعضاء قافلة 
ـ      قـة  إن قوات األمن الوطني الفلسطينية سيطرت علـى منط ": فلسطين"وقال مسؤول أمني على الحدود ل

  ". الشريط الحدودي واستطاعت أن تنهي حالة االشتباك التي وقعت خالل التظاهرة
من جهتها، قالت وزارة الداخلية إنها ستجري تحقيقاً فيما جرى على الحدود المصرية مع قطـاع غـزة،                  

  .مطالبة السلطات المصرية بفتح تحقيق مماثل لتجنب تكرار ما حدث
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إن قـوات   :" اب الغصين في مؤتمرٍ صحفي عقده على خلفيـة الحـادث          وقال المتحدث باسم الوزارة إيه    
وإنهاء التظاهرة تجنباً لمزيد من االحتكاكات على الحدود مع         ، األجهزة األمنية قامت بتفريق المتظاهرين    

  .، مؤكداً رفض استخدام العنف من قبل أيٍ من الجانبين"األشقاء المصريين
فلسطينيون جاءت تعبيراً سلمياً ورد فعل تلقائي ضد سياسة التعامل          إن التظاهرة التي نظمها ال    : "وأضاف

وأكدت وزارة الداخلية في مؤتمرها على أهمية احترام حـسن الجـوار مـع              ". 3مع قافلة شريان الحياة     
  .جمهورية مصر العربية

7/1/2010صحيفة فلسطين،   
  

  ي القدس   يهودية فإحياء إلقامة مخططا 60 من األولالمصادقة على المشروع  .42
ـ    ):وكاالت (– حسن مواسي    -القدس المحتلة    في بلديـة القـدس     " لجنة التنظيم والبناء  " أقرت ما يسمى ب

  ."حي يهودي في قلب حي شعفاط" إقامة أمسالمحتلة 
 بنايات كبيرة، ستـصادر     3 يتكون الحي المزمع إقامته من مركز تجاري و        اإلسرائيليةوبحسب التقارير   

مربع جديد من حي شعفاط للتوسع االستيطاني في القدس الشرقية وسيقوم بتمويـل   متر  اآلالف 5مساحة  
 العامة يتـألف كـل      اإلسرائيلية اإلذاعةوبحسب  . البناء المستثمر اليهودي األمريكي أرفينغ موسكوفيتش     

 بإمكـان  عائلـة وسـيكون      50 من خمسة طوابق تتـسع لــ         إقامتهاواحد من المباني الثالثة المزمع      
  .مجمعات تجارية" كـ األرضية" استعمال الطوابق ينالمستوطن
 مشابه تعتزم   آخر مخطط   60 مخطط البناء االستيطاني في حي شعفاط هو واحد من           أن اإلذاعة وأضافت

بلدية القدس تنفيذهم في الحيين العربيين، شعفاط وبيت حنينا وسيشيد الحي االستيطاني الجديد بالقرب من               
والتي أقيمت على ارض عربية تم االستيالء عليها من قبل حكومة اسحق            " وتبيت اور "المدرسة الدينية   

  . عاما20ّ، قبل حوالي "الذي تعهد بتحويل المنطقة إلى حي يهودي"شامير 
قاضي قضاة فلسطين رئيس الهيئة  أن وكاالتنقال عن القدس المحتلة  من 7/1/2010 الخليج، وأضافت

" اإلسرائيلي"مقدسات، الشيخ تيسير رجب التميمي أكد أن المخطط اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس وال
وأوضح أن ذلك يأتي في .  تمزيق األحياء الفلسطينية في المدينة والربط بين البؤر االستيطانيةإلىيسعى 

لم يبق من القدس إال أحياء ممزقة وشوارع مقطعة تحيط "وقال . إطار تهجير المقدسيين وتهويد المدينة
  ".توطنات من كل جانب إضافة الى الحواجز وجدار الفصل العنصريبها المس

   
   منزال في الرملة11االحتالل يسلم إنذارات بهدم  .43

االت ( – حسن مواسي     -القدس المحتلة    قامت سلطات التنظيم والبناء في منطقة اللد والرملة بتوزيـع           ):وآ
مهيدا لبناء حي استيطاني، مكـون مـن    يوما، ت70 إنذار هدم في حي دهمش في الرملة ستنفذ خالل          11

  .  وحدة سكنية لليهود المتدينين وبناء كلية لهم تتضمن مساكن للطلبة3000
 أقدمت جرافات واآلليات وزارة الداخلية اإلسرائيلية على هدم خمسة منازل عربيـة فـي               األثناءفي هذه   

  .بحجة البناء غير المرخصتجمع بركة الباطل، غربي قرية العراقيب غير المتعرف بها في النقب 
7/1/2010الدستور،   

  
   منزالً في الضفة28إنذارات بهدم االحتالل يسلم  .44

 سلطات االحتالل عددا من العائالت الفلسطينية شمال        أمهلت): وكاالت (– حسن مواسي    -القدس المحتلة 
  .  ساعة إلخالء منازلهم تمهيدا لهدمها48الضفة الغربية مدة 
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سـلطات االحـتالل    "تيطان في شمال الضفة غسان دغلس، في بيان صحفي، إن           وقال مسئول ملف االس   
". المجاورة لمدينة نابلس  ) عقربا( منزال وحظيرة أغنام قرب قرية       28أبلغت العائالت بصدور قرار بهدم      

وأضاف دغلس أن هذه العائالت تسكن في منازلها منذ عشرات السنين ويعتمدون في دخلهم على تربيـة                 
  . األغنام

7/1/2010الدستور،   
 

   2009 فلسطينيا خالل عام 5132 اعتقل االحتالل :تقرير .45
 5132 اعتقلـت    اإلسـرائيلي  سلطات االحـتالل     أنكشف تقرير فلسطيني    ): وكاالت( – رام اهللا    -غزة  

وبين الباحث المختص بشئون المعتقلين الفلسطينيين      .  حالة اعتقال يوميا   14فلسطينيا العام الماضي بمعدل     
 شهد تراجعا عن العـام      2009 الناصر فروانة في تقريره أن معدل االعتقاالت خالل العام الماضي            عبد

  % .7ر11 بنسبة مقدارها 2008الذي سبقه 
وأشار التقرير إلى أن العام الماضي سجل ارتفاعا ملحوظا في التعامل مع المعتقلين من قطاع غزة وفق                 

 معتقال من غزة واعتبارهم     15دد من القرارات بحق قرابة      وكذلك في اتخاذ ع   " مقاتل غير شرعي  "قانون  
منهم من اعتقلوا خالل الحرب على غزة وآخرين صدرت بحقهم القرارات بعـد             " مقاتلين غير شرعيين  "

  .انتهاء فترة محكومياتهم
وذكر التقرير أن الغالبية العظمى من االعتقاالت خالل العام الماضي كانت من الضفة الغربيـة ومدينـة                 

 حالة غالبيتها   1078 حالة اعتقال في حين بلغت حاالت االعتقال في قطاع غزة            4054القدس حيث بلغت    
لم يتبق من معتقلي قطاع غزة الذين اعتقلوا خالل الحرب          "وأضاف انه   . كانت خالل الحرب على القطاع    

  ".سوى عشرين معتقال
 اعتقـال   1000ثاني الماضي، بينها نحو      اعتقاال في كانون ال    1220واوضح التقرير انه تمكن من توثيق       

  . أياما محدودةأوخالل العدوان على غزة واستمرت ساعات 
7/1/2010الدستور،   

  
  1967 ألف منزل منذ عام 23االحتالل هدم أكثر من : تقرير .46

ي  سلطات االحتالل اإلسرائيل أكدت وزارة اإلعالم الفلسطينية، التابعة للسلطة في رام اهللا، أن: رام اهللا
 ما يفوق الثالثة وعشرين ألف منزل فلسطيني، مشيرة إلى أنه في القدس الشرقية 1967هدمت منذ العام 

 مبنى يملكه الفلسطينيون، في الفترة الممتدة بين العام 700المحتلة وحدها هدمت سلطات االحتالل أكثر 
  .  تحت ذريعة عدم الترخيص2009 والعام 2000

 2009أن سلطات االحتالل هدمت خالل العام ) 6/1(، ونشر األربعاء وأضاف تقرير أصدرته الوزارة
 ارتفاعاً ملحوظاً في هدم 2009 وحدات سكنية في القدس الشرقية وحدها، حيث شهد العام 103أكثر من 

  .  منزال89ً حيث تم هدم 2008منازل الفلسطينيين في القدس، مقارنة بالعام 
 ذاتياً، حيث اضطر أصحابها 2009 خالل العام 103نزال من أصل  م23وأشار التقرير إلى أنه تم ُهدم 

 600األمر الذي أدى إلى تشريد أكثر حوالي . إلى هدمها تجنّباً لعقوبات قد تفرضها عليهم بلدية االحتالل
  . مواطن نصفهم أطفال 

 منزل 1500ر ، ارتفع إلى أكث2009وأوضح أن عدد الـمنازل التي تلقت أوامر بالهدم منذ مطلع العام 
 200فيما استولى ما يسمى حارس أمالك الغائبين على . في مناطق مختلفة من مدينة القدس المحتلة

  .منزل في القدس المحتلة وسلم معظمها إلى جمعيات يهودية
6/1/2010قدس برس،   
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  مفتي القدس يوجه نداء استغاثة لألمة العربية واإلسالمية إلنقاذ األقصى .47

المفتي  أن   وكاالتوعن    القدس المحتلة حسن مواسي     نقال عن مراسلها من      7/1/2010الدستور،  ذكرت  
اء استغاثة لزعماء األمة العربية واإلسـالمية       العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين وجه ند        

وشعوبها إلنقاذ القدس والمسجد األقصى المبارك ، اللذين يتعرضان لهجمة استيطانية ممنهجة تمضي في              
  .  للمدينة المقدسةاإلسالميتغيير الطابع العربي 

جبـل الزيتـون    وأكد حسين في بيان أن مصادقة حكومة االحتالل على إقامة حي استيطاني جديد على               
 الفلـسطينية   األراضـي  المتواصل إلى زيادة عدد المستوطنين في القدس وعمـوم           إسرائيليجسد سعي   

وطالب المفتي دول العالم بالتحرك لوقف العدوان اإلسرائيلي الغاشم على الـشعب الفلـسطيني              . المحتلة
 إلىوجدد دعوته   .  المبارك  بالمسجد األقصى  اإلسرائيليومقدساته ، محذراً من مخاطر وتداعيات العبث        

اجتماع عاجل لمنظمة المؤتمر اإلسالمي يبحث سبل الدفاع عن القدس ومقدساتها ودعم صمود الـشعب               
  .الفلسطيني على أرض وطنه المحتل

7/1/2010الدستور،   
   

  طائرات إسرائيلية تلقي مناشير في غزة تحذر من مساعدة المقاومة .48
أمس مناشير على المناطق الواقعة شمال قطاع غزة، خصوصاً في  ألقت طائرات حربية إسرائيلية :غزة

منطقة العطاطرة جنوب غربي بلدة بيت الهيا، طالبت فيها الفلسطينيين بعدم مساعدة رجال المقاومة 
سترد بقوة وصرامة "الفلسطينيين، واالبتعاد عن مناطق اطالق الصواريخ ألن قوات االحتالل اإلسرائيلي 

  . لسطيني ضد إسرائيل ف"على أي اعتداء
7/1/2010الحياة،   

  
  تحضر لمؤتمرها السنوي السابع في بيروت" مؤسسة القدس الدولية" .49

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد   محمد أكرم عدلوني"مؤسسة القدس الدولية"األمين العام لـ زار 
رة التطورات والمستجدات التي أتينا لكي نضع المفتي في صو"بعد اللقاء العدلوني  ، وقالرشيد قباني

 باالقتحامات، وما يتعلق باالختيارات التي أمتحصل في مدينة القدس اليوم سواء في ما يتعلق بالحفريات 
تهدد شعبنا وأهلنا في مدينة القدس في مختلف األحياء والتطورات التي تحصل في هذا الموضوع، كذلك 

في ) يناير( كانون الثاني 13ي السابع الذي سيكون في وجهنا إليه دعوة للمشاركة في مؤتمرنا السنو
  "بيروت

وكذلك سلم الوفد نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن دعوة مماثلة، 
التطورات والمستجدات المتعلقة بالقدس وخصوصاً في ما يتعلق بالتهويد والحفريات "وأطلعه على 

وكان قبالن أشاد بالسيد علي السيستاني، مستنكراً االنتقادات  ."ات التي تتعرض لهاواالقتحامات والتهديد
االبتعاد عن توجيه االتهامات وأن يعملوا " إلىودعا رجال الدين من كل المذاهب . التي وجهت إليه
  ."إلصالح الشأن

7/1/2010الحياة،      
  

  "شريان الحياة"قافلة مي دعا للتفاعل مع عن إسالبكفالة اإلفراج : ردناأل .50
 في مدينة الزرقاء األردنية علي أبو السكر، أمس، أن اإلسالميذكر نائب رئيس فرع جبهة العمل  :عمان

بعدما احتجزته لساعات على )  اآلف دوالر7( اآلف دينار 5األجهزة األمنية أفرجت عنه بكفالة قدرها 
ووداعها أثناء مرورها من الزرقاء، مشيراً الى معاودة " شريان الحياة"ة  التفاعل مع قافلإلىخلفية دعوته 
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.  تجمعات مستقبالإلىاستدعائه مرة أخرى وتحويله الى المحافظ للتوقيع على تعهد بعدم الدعوة 
التضييق على الفعاليات "تعيق األنشطة الحزبية معتبرا " سطوة أمنية"واستهجن أبو السكر ما وصفه 

  ". مبررالشعبية غير
  7/1/2010الخليج، 

  
  تبدي ارتياحها لسرعة تحرك الفصائل في تطويق اشتباك مخيم عين الحلوة  الحريري بهية .51

رضت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية بهية الحريري مع وفد من لجنة المتابعة المنبثقة من ع: بيروت
عقد في مجدليون أمس، الوضع األمني في مخيم الفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية واإلسالمية في لقاء 

الستقرار في المخيم ألنه استقرار لصيدا "عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين، وشددت على ضرورة 
رق وتط". كونوا موحدين ويشكلوا سداً منيعاً ألي اختراق لساحتهم" داعية الفلسطينيين الى أن "وللبنان

 بالحياة اليومية ألبناء المخيمات، وتناول بشكل أساسي المعالجة اللقاء الى عدد من القضايا المتصلة
اطالق النار  (الفلسطينية السريعة لذيول وتداعيات االشتباك المحدود الذي شهده مخيم عين الحلوة أخيراً

وأبدت الحريري ارتياحها لسرعة تحرك األفرقاء في . )بين شخص من جند الشام وعناصر من فتح
  .طويق ما جرىالمخيم على خط ت

  7/1/2010الحياة، 
  

   والسالح بطرح عميق ألبعاد الوجود الفلسطيني تطالب الحكومة اللبنانية"الرابطة السريانية" .52
ـ " "الرابطة السريانية "طالبت   أداء مختلف عن المراوحة في االهتمام بقضايا الناس واعتمـاد          "الحكومة ب

  ".قتصاددينامية حلول لمشاكل مزمنة على رأسها األمن واال
مظاهر المسلحين في المخيمات الفلسطينية أزمة مزمنة متراكمة، والمشاكل المتنقلة ال تـوحي             "وقالت ان   

مطلقا بسيطرة الدولة على ارضها وترابها وناسها، وليس لديها طرح عميق لكل ابعاد الوجود الفلسطيني               
 ". في لبنان، من الوضع االجتماعي الى الحقوق الى حق العودة

  5/1/2010هار، الن
  

    وال بديل عن الورقة المصرية.. نؤيد الجدار الفوالذي: عمرو موسى .53
أيَد األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الخطوة المصرية بشأن بناء جـدار             :  أحمد علي  -القاهرة  

اإلنـسانية  فوالذي على حدودها مع غزة، معتبرا ذلك من مقتضيات السيادة، لكنه أشار إلى االلتزامـات                
  .والطبيعية من جانب مصر وشعبها إلى أهل غزة

وأعاد التأكيد في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير أمس على أن األمر واضح                
بأن هناك التزامين متوازيين وغير متقاطعين، هما الحفاظ على السيادة والنظام وكيفية الدخول والخروج،              

وقال إنه يجب أن يكـون       .لتزام بمساعدة أهلنا في غزة عبر المعبر المفتوح في رفح         وفي الوقت نفسه اال   
  .واضحا أن هناك لوائح معينة ونظما معينة، منوها بفتح معبر رفح والتسهيالت التي تقدمها مصر

شدد موسى على   .. وحول الورقة المصرية الخاصة بالمصالحة الفلسطينية، وهل هناك أوراق بديلة عنها          
ليس هناك بديل لهذه الورقة التي حظيت باإلجماع من كافة األطراف الفلسطينية وبعد مناقشات مكثفة               أنه  

ألسابيع طويلة بين حركتي حماس وفتح، وقد وقعت عليها فتح، ونحن ننتظر كمواطنين عـرب أن يـتم                  
  .التوقيع على هذه الورقة

شأن عملية السالم والتي قال إنهـا تحقـق         وحول اقتراحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ب       
  :قال موسى.. بعض التقدم، في حين وصفها الرئيس الفلسطيني بأنها ضبابية
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إنني لم أسمع، وليس لدي علم بتلك المقترحات إال ما أقرؤه عنها في الصحف اإلسـرائيلية والدوليـة،                  "
اك ضبابية، ولم تتضح األمـور بعـد        وبالتالي فأنا أؤيد ما ذكره الرئيس محمود عباس أبو مازن بأن هن           

بحقيقة الموقف اإلسرائيلي والذي يجب أن نكون متأكدين من حقيقته وليس مجرد وعود أو كالم معسول،                
  ".، وليس من المعقول أنه بعد كل هذه السنوات أن نتكلم في مجرد وعود"سنة أولى سياسة"ألن هذا 

 بعملية السالم، ولكنه قال إن الجامعـة العربيـة ال           وأقر موسى بأن هناك طبخة تجرى حاليا فيما يتعلق        
عالقة لها بهذه الطبخة، ولكن أي شيء سيتم فيها يتعلق بعملية السالم يجب أن يمر عبر الجامعة العربية                  

  .التي أصدرت مبادرة السالم العربية
7/1/2010العرب، قطر،   

  
  "3ان الحياة شري" حماس حول اشتباكات األمن المصري مع مصر تنتقد تصريحات .54

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أمس، بشدة تصريحات فوزي برهوم الناطق : )أ ب د(
باسم حركة حماس بشأن ما وصفه باألحداث المؤسفة التي شهدها مرفأ العريش البحري الثالثاء من 

  ".3شريان الحياة "جانب المشاركين في قافلة 
مس، أن حديث عضو حماس عن أن تلك األحداث تمثل اعتداء من األمن واعتبر المتحدث في تصريح، أ

ال يدعو إال إلى " دولة عربية وإسالمية وأوروبية تمثلها القافلة بأنه حديث 40المصري على سيادة 
وأضاف المتحدث أنه من الواضح أن عضو حماس ال يعي مفهوم السيادة من األساس، وإن ". السخرية

  ".سيادة مصر فوق كل اعتبار"ل له، إن كان يعيه، فإننا نقو
عن أي سيادة يتحدث؟ هل السيادة في تحطيم بوابة ميناء "وتساءل المتحدث باسم الخارجية المصرية 

العريش؟ أم السيادة في تحطيم األرصفة الستخدامها حجارة في رشق أفراد األمن؟ أم أن السيادة في 
أو .. ات المصرية؟ يبدو أن األمر ملتبس عليه تماماًنظره ونظر من يؤيده هي في التعدي على السلط

  ". وال غرابة في ذلك.. ربما هو ال يفهم مدلول كلمة السيادة
7/1/2010الخليج،   

 
  وثابت للرئيس عباس هناك دعم عربي كامل": الجامعة العربية" .55

جامعة الدول  رئيس مكتب األمين العام لشدد:  جيهان الحسيني- القاهرة -  محمد يونس–رام اهللا 
على أن هناك دعماً عربياً كامالً وثابتاً للرئيس عباس، وأن المواقف : "الحياة"العربية هشام يوسف لـ 

  . التي يتبناها هي مواقف عربية
وأكد الرفض العربي ألي ضغوط على الرئيس الفلسطيني كي يقبل بما هو ضد قناعاته، ورأى يوسف ان 

إذا قبل ": وقال. ساس على تقويم الجانب الفلسطيني لما هو مطروحالدعم العربي لعباس يعتمد في األ
الفلسطينيون واقتنعوا بالعرض األميركي المقبل، سيتم طرحه على المجموعة العربية لمناقشته، وسندعمه 

  ."في حال ثبت لنا أن هناك صيغة يمكن قبولها
7/1/2010الحياة،   

  
  يا في عملية السالم لترك"دور داعم"األسد يدعو أوروبا إلى لعب  .56

 للدور التركي في عملية "لعب دور داعم" إلى األوروبي االتحاد أمس األسددعا الرئيس بشار : دمشق
 "التأخر في حل المشاكل يزيدها تعقيداً، وأن السالم وحده يجلب االمن واالستقرار" أن إلىالسالم، مشيراً 

 واألمنيةوف هينسنغ مستشار الشؤون الخارجية  خالل لقائه كريست جاء ذلك.األوسط منطقة الشرق إلى
   انجيال ميركل األلمانيةللمستشارة 

7/1/2010الحياة،   
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  على المقاومة اللبنانية" إسرائيل"سوريا لن تسكت إذا اعتدت : مصادر سورية .57

، من أن دمشق لن تقف مكتوفة األيدي إذا أقدمت على "إسرائيل"حذرت مصادر سورية مطلعة : )ا ب د(
  .عملية عسكرية جديدة ضد حزب اهللا والمقاومة اللبنانيةشن 

أي تهديد ألمن لبنان واستقراره هو بمثابة "وقالت هذه المصادر في تصريحات صحافية نشرت أمس، إن 
، مشيرة إلى أن الجانب السوري يتعامل بالكثير من الحذر والقلق "تهديد مباشر ألمن سوريا واستقرارها

مناورات التي تقوم بها القوات اإلسرائيلية على طول الحدود الشمالية، في إطار ما إزاء االستعدادات وال
  .  واستخالص الدروس والعبر2006إعادة تقويم نتائج حرب عام ،" تل أبيب"تسميه 

7/1/2010الخليج،   
  

   وفد من الفنانين السوريين يزور غزة  .58
 في سوريا فجر أمس إلى قطاع غزة عبر معبر وصل وفد من الفنانين الفلسطينيين المقيمين: )آي بي يو(

  . رفح في زيارة تضامنية تستمر ثالثة أيام
ويضم الوفد المخرج باسل الخطيب وتيسير إدريس ونادين سالمة وشكران مرتجى وأحمد ومحمد رافع 

ألهل وقال رئيس الوفد الفنان أحمد رافع إن الزيارة تهدف إلى تفقد األوضاع المعيشية . ونزار أبو حجر
  . غزة في ظل الحصار واالطالع على حجم الدمار الذي لحق بالقطاع جراء المحرقة

7/1/2010الخليج،   
 

 المصري يؤكد حق مصر في إقامة أي منشآت على أراضيها" الحزب الوطني الديمقراطي" .59
 نيةاإلنسا العام للحزب الوطني الديمقراطي بأن الحزب يرحب بالمساعدات          األمينصرح صفوت الشريف    

 فإنـه    ، وفي ذات الوقـت    . الظالم علي القطاع   اإلسرائيليللشعب الفلسطيني في غز ة وانه يدين الحصار         
مساومة في حقها المطلق في حماية حدودها والـدفاع          يرفض بقوة اية محاوالت النتهاك سيادة مصر وال       

 وفقا لقواعد القانون    يهاأراضعنها وان الحكومة المصرية وحدها هي التي تضع القواعد المنظمة لدخول            
  . الدولي

 الذين يدخلون مصر احترام هذه القواعـد وااللتـزام بهـا وان اي            األجانبواشار الشريف الي انه علي      
  محاولة من جانبهم لخرق هذه القواعد او تجاوزها سوف تنتهي بالفشل 

 بهـدف تـأمين   اأراضيه الشريف ان الحزب الوطني يؤكد حق مصر في اقامة اي منشآت علي         وأضاف
مصر وان ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها تجاه اي تجاوزات هو حق غير قابل للمناقـشة والجـدل                   
وليس بحاجة للدفاع عنها وان مصر تمارس حقها السيادي في الحفاظ علـي امـن مواطنيهـا وحمايـة                   

  . مصالحهم
7/1/2010األهرام، مصر،   

  
  ربية مصغرةال معلومات عن قمة ع: السعوديةالخارجية  .60

أوضح مدير الدائرة اإلعالمية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الـسفير          : عبد اهللا العريفج   -الرياض  
 أن الوزارة ال تمتلك معلومات عن عقد قمة عربية مصغرة تضم قادة خمس دول               "عكاظ"أسامة نقلي لـ    

  . مة العربية في دورتها الحاليةعربية هي المملكة، مصر، األردن وسورية، والكويت واألخيرة ترأس الق
7/1/2010عكاظ،   
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  المغرب عمالة من"إسرائيل"يدحض تقارير حول طلب وزير مغربي  .61
 المغربي في حوار أجرته معه ")العمل"نفى جمال أغماني، وزير التشغيل :  نعيمة المباركي- الرباط

. يفاد عمالة مغربية إلى إسرائيل،  نفيا قاطعا أن تكون وزارته بصدد دراسة طلبات إل"الشرق األوسط"
كل العقود الخاصة بالهجرة ليس من "وأضاف . "قطعا لم نتوصل ألي طلب في هذا االتجاه"وقال أغماني 

 ."بينها وال عقد واحد له عالقة بإسرائيل، لسبب بسيط هو أن المغرب ال يرتبط باتفاقيات معها
7/1/2010الشرق األوسط،   

  
   ضد الجدار الفوالذييةمظاهرة طالب: موريتانيا .62

نظم الطالب الموريتانيون في نواكشوط أمس تظاهرة احتجاجية للتنديد بالجدار الفوالذي الذي             :نواكشوط
  .تبنيه مصر على الحدود مع غزة

7/1/2010الخليج،   
  

  "الجهاد العالمي" لضرب الـ2010قد تشن حربا على غزة في " إسرائيل: "مصادر أمريكية .63
ـ            توقّ :ديبكا فايل   CIAعت مصادر استخبارية مقربة من الرئيس األمريكي باراك اوباما ومصادر في الـ
، مشيرة إلى أن الحرب لن تكون بسبب    2010حرباً جديدة على قطاع غزة خالل العام        " إسرائيل"أن تشن   

حركة حماس، بل على العكس فان الحركة ستعمل على عدم اندالعها ألنها غير معنيـة بـذلك، حيـث                   
   .التي بدأت تنتشر بالقطاع" للجهاد العالمي"الحرب بسبب منظمات وعناصر تابعة ستكون 

في قطاع غزة تشكل خطرا كبيرا وال تقل خطورة         " اإلرهابية"وأوضحت المصادر ألوباما أن المنظمات      
في البدايـة بـدأ عناصـر       "وأضافت المصادر أنه    . عن المنظمات التي تحارب في اليمن في هذه األثناء        

يتسللون ببطء إلى غزة ولكن في األسابيع األخيرة بدؤوا يتوافدون بشكل كبير حيث يدخل              " القاعدة"ظيم  تن
في اليمن أيـضاً    " القاعدة"، زاعمة أن تنظيم     "العشرات منهم عبر األنفاق ومن بينهم رجال من السعودية        

  لجديدة للتنظيم في غزةيعمل على إرسال عناصره إلى قطاع غزة وقد عقد النية على أن تكون الحرب ا
2010-1-6، 1855التقرير المعلوماتي     
 

  لسنا مستعدين لسماع دروس من أناس ال يحترمون قواعد أصدقائهم: كوشنير منتقدا حماس .64
 من القاهرة نقالً عن مراسلتها سوسن أبو حسين، أن وزير خارجية            7/1/2010الشرق األوسط،   ذكرت  

ثات أجراها مع األمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، حول          فرنسا، برنار كوشنير وجه عقب مباح     
االتحاد من أجل المتوسط، انتقادا حادا لحماس دون أن يسميها، بشأن األحداث على الحدود بين مـصر                 «

، وأضاف أن   »إننا لسنا على استعداد لسماع دروس من أناس ال يحترمون قواعد أصدقائهم           «وغزة، قائال   
وفيما يتعلق بالوضع فـي غـزة، اتفـق موسـى           . »ر هم السادة، وواضعو القواعد    المصريين في مص  «

 .وكوشنير على ضرورة دعم أهل غزة والتضامن معهم، مع التأكيد على مقتضيات السيادة المصرية
نقالً عن مراسلها محمد شعير أن كوشنير قال خالل لقائه موسـي             7/1/2010األهرام، مصر،   وأضافت  

 وأوضح أنه تـم      ،  ويجب أن يكون هناك دعم وتضامن مع أهلها         ، كلة إنسانية في غزة   أن هناك بالفعل مش   
، وتم إرسال مستـشفي       أسابيع التوقيع في فرنسا علي وثيقة إلعادة بناء مستشفي القدس في القطاع             3 منذ  

 السهل   وقال إنه من    ، وأضاف أن مصر وضعت قواعد معينة البد من احترامها        ..  متنقل وبضائع وغيرها  
  . للغاية أن يتم استهداف األصدقاء والهجوم عليهم دون معالجة األسباب السياسية للمشكلة
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  كي مون يبحث التسوية مع باراك وميتشل .65
بحث األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون خالل محادثات هاتفية أجراها مع مـسؤولين               ): آي.بي.يو(
التسوية في الشرق األوسط، وشدد على ضرورة التغلب على العقبات          وأمريكيين كبار عملية    " إسرائيليين"

  .الفلسطينية" اإلسرائيلية"التي تحول دون استئناف المفاوضات 
إيهود باراك ومبعوث الواليات المتحدة للشرق األوسط جورج        " اإلسرائيلي"وناقش بان مع وزير الحرب      

  .ية التسويةميتشل آخر المستجدات ودور اللجنة الرباعية حول عمل
7/1/2010الخليج،   

 
  البرازيل ال تستبعد االتصال بحماس لإلسهام في تسوية الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني .66

أعلن وزير الخارجية البرازيلي سيلسو اموريم، أمس، أن بالده ال تستبعد االتصال مباشـرة              ): ب.ف.أ(
  .الفلسطيني"  اإلسرائيلي"ة الصراع بحركة حماس الفلسطينية إذا كان ذلك من شأنه أن يسهم في تسوي

لقد أقمنا فـي الماضـي   "وقال عقب لقاء مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي رداً على أسئلة الصحافيين      
اتصاالت غير رسمية مع حماس لكن ليس على مستواي، وإذا كان من شأن ذلك أن يساعد فـإنني لـن                    

ر على قطـاع غـزة مـن دون إبـالغ الـسلطة             ، أضاف أنه لن يتباحث مع حماس التي تسيط        "أستبعده
  ".أننا دائماً نتحدث ألصدقائنا بالتأكيد، أننا ال نريد اتفاقات سرية"الفلسطينية مسبقاً بذلك، مؤكداً 

يجـب التحـدث إلـى النـاس        . ربما كان ذلك من السذاجة لكن هذا ما نعتقده        . نؤمن بقدرة العقل  "وتابع  
  ".إلقناعهم بوجهة نظرنا

7/1/2010الخليج،   
 

       حكومة مصر تحاصر غزة  : غاالوي .67
جزء من الحصار المفروض علـى      "هاجم النائب البريطاني جورج غاالوي الحكومة المصرية وقال إنها          

في إشارة إلى الجدار    " جدارا للعار "واتهمها بأنها تبني    " الشعب الفلسطيني في غزة وال مجال إلخفاء ذلك       
  .ها مع غزةالفوالذي الذي تقيمه مصر على حدود

على شاشة الجزيرة مساء األربعاء أن السلطات المصرية تساعد         " بال حدود "وأضاف غاالوي في برنامج     
لحركـة  " خنق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ألنه صوت في انتخابات حرة ونزيهة           "بهذا الجدار على    

ئيل وال الواليات المتحدة وال     حزب ال تحبه مصر وال إسرا     "التي اعتبر أنها    ) حماس(المقاومة اإلسالمية   
  ".بريطانيا

لست ممن يدعمون حماس، لكن الشعب الفلسطيني هو الذي له الحق في اختيـار قادتـه،                "وقال غاالوي   
" شعب غزة لن يستسلم ولو حاصروه مائة عام       "معتبرا أن   " وليست مصر أو إسرائيل أو الواليات المتحدة      

  ". يعرفهمن يظن أن شعب غزة سيستسلم فهو ال"وأن 
 - التي تحمل مساعدات إنـسانية إلـى غـزة         3شريان الحياة   "الذي يقود قافلة    -واتهم النائب البريطاني    
المسؤولين عن القافلة ونقضت اتفاقا مكتوبا توصل إليه الطرفان برعاية          " خدعت"السلطات المصرية بأنها    

  .تركية ينص على تسهيل إجراءات دخول المساعدات إلى غزة
لن أتفاوض بعد اليوم مع أي فرد من حكومة مصر، ومن المستبعد أن تطأ قدماي أرضها                "وي  وقال غاال 

  ".أبدا طالما بقيت تحيط بها سياسة العار هذه
آن األوان لتغيير وزراء مصر وسياسات حكومتهم إذا كانت هذه هي نوعية الخدمـة التـي                "واعتبر أنه   

  ". الشعب المصري يستحق هذه الحكومةال أعتقد أن"مضيفا " يقدمونها لشعب مصر العظيم
7/1/2010نت، .الجزيرة  
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   في العريش" شريان الحياة"ندين اعتداء األمن المصري على ": أصدقاء اإلنسان" .68
، ما أكدت أنه اعتداء أجهـزة األمـن         )6/1(أدانت منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية؛ اليوم األربعاء        : فيينا

في ميناء العريش المصري، وقد وجهت المنظمة من مقرها         " 3الحياة  شريان  "المصرية على أفراد قافلة     
وضعها الشروط التعجيزية أمام القافلـة، ومنـع        "في فيينا، نقداً شديداً للحكومة المصرية بسبب ما سمته          

المئات من أفرادها ومركباتها من العبور من ميناء العقبة األردني إلى ميناء نويبع المصري في الفترة ما                 
  .الماضي) ديسمبر( من كانون األول 28 و24بين 

إدانتها لمشاركة السلطات المصرية في حصار السكان في قطـاع          "ومن جانب آخر، عبرت المنظمة عن       
غزة، وطالبتها بإنهاء دورها هذا، وكذلك عدم التعاون مع الجهات الداعية إلبقاء مليون ونصف مليـون                

القيود الخطيرة المفروضة على دخول وخروج األفـراد        "بيان أن   فلسطيني في سجن غزة الكبير، وأكد ال      
، كمـا  "والبضائع من قطاع غزة؛ تُعد خرقاً فادحاً لمبادئ القانون اإلنساني الذي يحظر العقاب الجمـاعي   

  .ورد فيه
6/1/2010/قدس برس  

  
  سيناريو الحرب اإلسرائيلية القادمة على غزة .69

والذي لم تمض منه    ، م الحالي 2010رية الصادرة في مطلع عام      تشير بعض التخمينات االستخبا   : الجمل
وذلك على غـرار عمليـة      ، إلى احتماالت أن يشهد قطاع غزة عملية عسكرية جديدة        ، سوى بضعة أيام  

  .م الماضي2009الرصاص المسكوب التي سبق أن نفذتها القوات اإلسرائيلية في مطلع عام
  :الحيثيات ومعطيات حملة بناء الذرائع

وتحديدا للـرئيس   ، بأن الخبير األميركي بروس رايديل قد قدم تقريرا لإلدارة األميركية         ، ول المعلومات تق
  :تطرق فيه إلى النقاط اآلتية، األميركي باراك أوباما

وذلك بسبب الخاليـا    ، فلسطينية جديدة ضد قطاع غزة    -يوجد احتمال متزايد بأن تندلع حرب إسرائيلية       •
  .تجمع وتتمركز في قطاع غزةالجهادية التي بدأت ت

منهـا علـى    ، توجد العديد من السيناريوهات التي تتضمن انطالق الشرارة األولى الندالع هذه الحرب            •
قيام هذه الخاليا الجهادية باستهداف اإلسـرائيليين الموجـودين فـي المنـاطق             ، سبيل المثال ال الحصر   

أو المناطق البحرية المواجهـة     ، قطاع غزة -ائيلوتحديدا على طول امتداد حدود إسر     ، المحيطة بالقطاع 
  .للقطاع

، إلى أن الخاليا الجهادية التي بدأت تتجمع وتتمركز في قطـاع غـزة            ، هذا وأشار تخمين بروس رايديل    
وما هو أكثر خطورة قد يتمثـل     ، يمكن أن تقتل بعض الجنود    ، عند قيامها بأي استهداف ضد اإلسرائيليين     

بما قد يـؤدي    ، يا بغارة عابرة لحدود القطاع تسفر عن اعتقال جندي إسرائيلي         في قيام عناصر هذه الخال    
في ، وهو ما لن تستطيع إسرائيل أن تتحمله هذه المرة        ، جديد تحت قبضة هذه الخاليا    " شاليط" إلى وجود   

والذي سوف يسعى الستغالل وتوظيف الوضع الجديد بما        ، ظل رئيس الوزراء الليكودي بنيامين نتنياهو     
إسرائيل بيتنا بأن هذا  -وعلى وجه الخصوص إذا أدركت حكومة الليكود      ،  يؤدي إلى إشعال حريق أكبر     قد

  .الحريق قد يشكل مخرجاً جديداً
  :ماذا تقول سردية الخاليا الجهادية الجديدة

تواترت المزيـد   ، خالل الفترة الممتدة من لحظة صعود حركة حماس لجهة إكمال سيطرتها على القطاع            
وكان من أبرز   ، ارير والتسريبات التي سعت إلى التأكيد على تزايد العناصر الجهادية في القطاع           من التق 

المزاعم التي قالت بأن بعض األطراف األصولية السلفية تعمل لجهة نشر المزيـد مـن               ، هذه التسريبات 
لتي تمركـزت   وذلك لموازنة نفوذ حركة حماس ا     ، الجهادية في مناطق جنوب قطاع غزة     -الخاليا السلفية 

فقد جاءت تطورات الوقائع واألحداث الالحقـة       ، وبرغم عدم االهتمام بهذه المعلومات    ، في شمال القطاع  
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وهي تتضمن قيام أحد زعماء الجهاديين باإلعالن في خطبة الجمعة بأحد مساجد جنوب قطاع غزة عـن                 
في اشتباك مسلح مـع عناصـر       األمر الذي أدى إلى دخول أنصاره       " اإلمارة اإلسالمية في القطاع   "قيام  

والتي سعت من خالل ذلك إلى التأكيد مجددا على كامل سيطرتها علـى شـمال ووسـط                 ، حركة حماس 
  .وجنوب القطاع

وكالة المخـابرات   : أشارت بعض التسريبات إلى وجود عملية تبادل معلومات واسعة النطاق تشترك فيها           
المخـابرات  -المخابرات األردنيـة  -خابرات المصرية الم-جهات الموساد اإلسرائيلي  -المركزية األميركية 

وقد أسفرت عملية تبادل المعلومات هذه      ، إضافة إلى المخابرات الباكستانية   -المخابرات اليمنية -السعودية
  :عن النقاط اآلتية

  .وجود حركة عناصر جهادية بين المسرح الباكستاني ومسرح قطاع غزة •
  .السلفية السعودية-اخل القطاع بواسطة العناصر الجهاديةوجود عمليات تسلل مستمرة ومنظمة لد •

الذي ظلت مراكز رئاساته تتمركز في المناطق الـشمالية مـن           ، بأن تنظيم القاعدة  ، وأضافت التسريبات 
قد نجح مؤخرا في نقل هذه المراكز إلى منطقـة بلوشـستان الباكـستانية              ، الباكستانية-الحدود األفغانية 

يسعى تنظيم القاعدة باتجاه تعزيز وجـود رئاسـاته فـي           ، وحاليا، اإليرانية-كستانيةالمجاورة للحدود البا  
التـي تـشكل    ، والمناطق الصومالية التي تسيطر عليها حركة شباب المجاهـدين        ، بعض المناطق اليمنية  

فمن المتوقـع أن يتـولى تنظـيم        ، وبرغم ازدحام جدول أعمال تنظيم القاعدة     ، الذراع الصومالي للقاعدة  
وبرغم اإلخفاق الذي مني بـه      ، قاعدة اهتماما أكبر بالسعي إليجاد موطئ قدم في منطقة شرق المتوسط          ال

فمن المتوقع أن يسعى التنظيم الستغالل الفرصة التي أصبحت تلـوح           ، تنظيم القاعدة في الساحة اللبنانية    
والنظـامين  ، ينخاصة وأنها ستوفر له موطئ قدم لجهـة اسـتهداف اإلسـرائيلي           ، أمامه في قطاع غزة   
  .إضافة إلى األطراف الفلسطينية المهادنة إلسرائيل، المصري واألردني

  :والسيناريو المضاد، السيناريو
ونائبه أيمن الظواهري على أن التمركز في منطقـة         ، تؤكد كل تصريحات زعيم القاعدة أسامة بن الدن       

ومشروع ، روع إقامة اإلمارة اإلسالمية   وذلك لجهة الربط بين مش    ، هو حلم القاعدة األول   ، الشرق األوسط 
فهو أمر يصعب تأكيده    ، أما بالنسبة لنجاح تنظيم القاعدة في تحقيق التمركز في قطاع غزة          ، تحرير القدس 

  :بسبب، وذلك، أو نفيه
  .بسبب تفوقها العسكري والمعنوي داخل القطاع، استمرار سيطرة حركة حماس على قطاع غزة •
وذلك ألن دعم السكان المحليين في القطاع هو الذي يحدد          ، ض سيطرة كاملة  عدم قدرة حماس على فر     •

  .في نهاية األمر من هو الذي سوف يسيطر
، دون الحصول على شـيء ، والمصالحات، إذا دخلت حركة حماس في الهدنات وعقد الصفقات  ، وبالتالي

بما يتضمن ليس قيام الـسكان  ، فمن الممكن أن يحدث انقالب في الرأي العام الفلسطيني داخل قطاع غزة  
فقد ، وإنما بانشقاق الكثير من األطراف داخل حركة حماس نفسها        ، المحليين بدعم الخاليا الجهادية الجديدة    

  .سبق أن سيطرت حركة فتح على القطاع
فـإن اسـتمرار    ، واآلن، ولكن انقالب الرأي العام الفلسطيني داخل القطاع اتجه نحو دعم حركة حماس           

ة حماس في القطاع سوف يكون رهينا بمدى قدرتها على عدم التورط في صفقات محور تل                سيطرة حرك 
، والتي سوف لن تجلب لحركة حماس سوى استبدالها بالخاليـا الجهاديـة           ، عمان الخاسرة -القاهرة-أبيب

ـ     ، وما هو جدير باالهتمام يتمثل في أن سيناريو االستبدال هذا         ، وتنظيم القاعدة  ق هو الذي يـسعى لتحقي
وذلك ألنه سوف يتيح لبنيامين نتنياهو إرسال قواتـه         ، تل أبيب المدعوم بواسطة القاهرة    -محور واشنطن 

  مستخدما نفس مبررات إرسال أميركا وبلدان االتحاد       ، هذه المرة تحت مزاعم أنه يسعى لمحاربة القاعدة       
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ئرات والقـوات الخاصـة فـي    األوروبي للقوات األميركية وقوات حلف الناتو ألفغانستان واستخدام الطا        
  .و اليمن، وتورابورا، استهداف المتشددين في جبال هندوكوش

  6/1/2010موقع الجمل، 
  

  زيارة مشعل للسعودية لتوضيح مواقف حماس إزاء عدد من األحداث: أبو مرزوق .70
قال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن زيارة وفد الحركة : علي الصالح

برئاسة رئيس المكتب السياسي خالد مشعل، إلى الرياض جاءت بناء على طلب من حماس بهدف 
التشاور ووضع المملكة في صورة األوضاع الفلسطينية، خاصة موضوع المصالحة وصفقة تبادل 

 .األسرى وغيرها من القضايا
من مقره في دمشق، في لندن عبر الهاتف » الشرق األوسط«وأضاف أبو مرزوق الذي كان يتحدث إلى 

أن األمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي استمع باهتمام لتقييم الحركة لمسار الرعاية المصرية 
الماضي وحتى توقفها، ورغبة الحركة في استمرار هذا الجهد ) شباط(للمصالحة، منذ فبراير 

أي (ال سيما أنها «ة وطلب مشعل، كما قال أبو مرزوق، دعم العرب لجهود المصالح). المصري(
. في نهاياتها، حيث تم التوافق على مجمل ملفات الحوار، ولم يبق سوى اإلخراج األخير) المصالحة

وأعتقد أن هذه . وعندما تم هذا اإلخراج فإنه لم يكن متوافقا مع ما تم االتفاق عليه بين حماس وفتح مسبقا
 .»ولعل هذا يكون إحدى نتائج هذه الزيارة. الزيارة حركت الرسمية العربية إلتمام هذه المصالحة

 ؟2006عام ) آذار(أليست هذه أول زيارة من نوعها لمسؤول من حماس منذ اتفاق مكة في مارس * 
 . أعتقد أنه لم تكن هناك زيارة للسعودية منذ أكثر من عام ولكن في العادة هناك زيارات كل عام-
  كثير من األمور الغامضة للجانب السعودي؟ وهل نجحت حماس في هذه الزيارة في توضيح * 
 مما ال شك فيه أنه كان هناك كثير من األسئلة العالقة، المتعلقة بعدد من األحداث في المنطقة أبرزها -

وقد .. العالقة مع إيران، واألحداث في اليمن، إضافة إلى المصالحة، وصفقة تبادل األسرى مع إسرائيل
وبال شك كانت هناك بلبلة واضحة . هة نظر الحركة ورؤيتها لألحداثجرى في هذا اللقاء توضيح وج

 .في المواقف تمت تجليتها
هل هناك محاوالت جادة من قبل الطرفين لتحقيقها؟ هناك اتهامات .. لننتقل إلى موضوع المصالحة* 

نص فتح تقول إنها وقعت على ورقة المصالحة المصرية، وحماس تتحدث عن تغيير في ال.. متبادلة
 أين المخرج؟.. بعبارة أخرى؛ الكرة ضائعة بين الطرفين.. وتطالب بتعديله

كان على فتح أن تذكر ..  نحن مطالبون بالتوقيع على ورقة تم حذف عبارات منها تم االتفاق عليها-
توقيع الراعي المصري لهذا االتفاق، بأننا اتفقنا على كذا وكذا وال بد من االلتزام به، ال أن تسارع إلى ال

ال يمكن القبول بأن تتفق مع طرف . وهي تعلم أن هناك عبارات محذوفة وأن هناك نقاطا جرى استبدالها
نحن ال نطالب .. هذا شيء غير مقبول. على شيء ويأتي راعي االتفاق ويغير في ما تم االتفاق عليه

 .بمعجزات إنما نطالب بالتوقيع على ما تم االتفاق عليه
إنه لم يجر تغيير أي حرف ) أبو مازن( معه قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس لكن في آخر لقاء* 

 ..في االتفاق وإنه وقعه على الرغم من وجود العديد من التحفظات عليه
أبو مازن يدلي بتصريحات في كثير من القضايا، وأنا ال أدري كيف تصدر عنه وهو في ..  كالعادة-

لم تكن هناك تحفظات على ما تم التوقيع ..  لك أكثر من مثالوسأضرب. هذا المنصب وفي هذا السن
ووافقنا على الورقة المصرية .. ووافقت حماس وفتح على معظم األوراق. عليه أو االتفاق عليه سابقا

التي ضمت حلوال وسطية في قضايا لم نكن نحن أو فتح نتفق ) أيلول الماضي(التي قدمت في سبتمبر 
لكن هذه الورقة المصرية أسقطت عددا من النقاط التي جرى االتفاق عليها خالل . معها مائة في المائة

على سبيل المثال عندما نتحدث عن األجهزة األمنية، يقول النص األصلي . ثمانية أشهر من الحوار
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: بضرورة إعادة بناء وهيكلة األجهزة األمنية، وفي النص األخير أسقطت كلمة بناء وأصبح النص يقول
فكل يوم يأتي بجديد غير ... وهذا ليس الشيء الوحيد الذي يطرحه أبو مازن. »وهيكلة.. ةإعاد«

ثم يتحفظ عن . فهو يقول إننا طالبنا رسميا بالتجديد له وللمجلس التشريعي مدة عشر سنوات.. معقول
أخرى ومرة . ونحن نتحداه أن يذكر اسم الشخص الذي تقدم بالطلب الرسمي. ذكر من تقدم بهذا الطلب

هذا الخطاب الذي يرى في حماس . يتحدث عن اختباء قادة حماس في سيناء خوفا من الحرب اإلسرائيلية
 .العدو األساسي وفي إسرائيل الحليف والصديق، بحاجة إلى إعادة حسابات عند أبو مازن

 برأيك، من المسؤول عن التغيير في الصياغة التي تتحدثون عنه؟* 
كما أن حركة فتح تتحمل جزءا من ) مصر(ة على راعي المصالحة  طبيعي أن هناك مسؤولي-

 .كان على فتح أن تدقق في الورقة وكان عليها أن ال توقع على ورقة جرى التغيير فيها. المسؤولية
 أنتم وفتح اتفقتم على الموضوعات، فمن منكما نقل نص ما اتفقتما عليه إلى الجانب المصري؟* 
دا في كل لقاءات الحوار، فهو الذي كان يرعاها، وهو الذي كان يسجل  الراعي المصري كان موجو-

 .محاضر االجتماعات
 والمخرج من هذا المأزق؟* 
 المخرج أن يتحمل كل طرف مسؤولياته، ال يعقل أن نتفق أنا وأنت على شيء ثم يأتي المضيف -

 .هذا ال يعقل. الراعي ويقدم ورقة مختلفة
 ذا ال يجري البحث عن راع آخر؟إذا كان هذا هو الوضع فلما* 
هناك إجماع على أن تكون مصر . إنه موضوع يثير جميع األطراف في المنطقة.  هذا موضوع آخر-

 .هي الراعية لهذا االتفاق
لكن إذا كانت مصر ترفض إضافة التعديالت المطلوبة من طرفكم وأنتم ترفضون التوقيع من دون * 

 ما الحل البديل؟.. قيعها إذا ما جرى إضافة أي تعديلهذه التعديالت، وفتح تهدد بسحب تو
 ال بد من أن يتحمل بقية العرب مسؤولياتهم، وعلى العرب أن يتحركوا ويدعموا هذه الرعاية وتصفية -

 .ما تم تعكيره
 هل تأتي زيارة مشعل للمملكة العربية السعودية في هذا السياق إضافة إلى ما تقدم؟* 
 الزيارة خصص للحديث عن الدور العربي في المصالحة، ودعم ومساندة الجهود  بالتأكيد أن جزءا من-

 .المصرية وتسليك ما تم انسداده
في قضية الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط، هل هناك تقدم في هذه القضية أم إن القضية أجلت * 

 إلى أجل غير مسمى؟
ن الوسيط األلماني ال يزال يقوم بجهوده من أجل  هناك تراجع في الموقف من الجانب اإلسرائيلي لك-

 .الوصول إلى نهايات لهذه الصفقة
 وأين يكمن التراجع اإلسرائيلي؟* 
 ال نستطيع الدخول في التفاصيل في هذه القضية، فهي قضية تجري معالجتها بعيدا عن وسائل -

 .قت قد حانالكالم في هذا الموضوع في الوقت المناسب وال أعتقد أن الو. اإلعالم
هناك ..  أسماء تعوق الصفقة، ثم اسم، ثم مائة اسم، وإبعاد إلى الخارج أو غزة7كان الكالم عن * 
 أين الحقيقة من كل هذه التخمينات؟. »تشويش«
 . هناك تسريبات كثيرة وعندما تنتهي هذه التسريبات لن يكون هناك تشويش-

.. يادة حماس في قطاع غزة وقيادتها في دمشقما دقة ما يقال عن وجود خالف في الموقف بين ق* 
وحسب كالم أبو مازن، فإن قيادة حماس في الداخل تريد إنهاء صفقة شاليط ألنها هي الطرف الذي 

 يعاني، بينما قيادة دمشق المترفة تعارض ذلك؟
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ف فهذه العبارة تتكرر عند كل موق. قل خيرا أو اصمت:  إذا التقيت أبو مازن مرة أخرى فقل له-
 .يا سيدي لكل قول حقيقة وما حقيقة هذا القول. سياسي، فيقال إن هناك خالفا بين الداخل والخارج

وما رأيك في تهديد السلطة بوقف التنسيق األمني مع إسرائيل بسبب عمليات تصفية كوادر فتح الثالثة * 
 في مدينة نابلس قبل أسبوعين ونصف األسبوع؟

هم . سيق األمني أو حتى وقف إجراءاتها األمنية ضد المقاومين لن تجرؤ السلطة على وقف التن-
تبين أثناء الحوار أن سبب عدم قدرتهم على اتخاذ قرار أو إجراء أي تغيير في الوضع األمني . مقيدون

وكانوا يقولون بصراحة إنهم ال . أميركية وبريطانية.. في الضفة الغربية هو وجود أطراف أخرى
وهذا جيد ألن هذا مصلحة وطنية .. أما إذا شربوا من حليب السباع. ما نتفق عليهيستطيعون الوفاء بكل 

ال يمكن أن يكون التنسيق األمني على حساب شعبنا كما وضح في .. مطلقة، فإنه يجب وقف التنسيق
السلطة تجردهم من سالحهم لتأتي إسرائيل بعد يومين ..  من كوادر فتح في مدينة نابلس3عملية إعدام 

أي نوع من التنسيق هذا؟ هل هناك في الدنيا من ينسق ضد شعبه وأبناء قومه . دمهم أمام أطفالهموتع
 .وال بد أن يتوقف. ودينه؟ ما كان من المفروض أن يحصل مثل هذا التنسيق

يعني خروج أو دخول أي مسؤول فلسطيني بمن فيهم .. لكنهم ملزمون باالتفاق األمني وفق االتفاقات* 
 ..حتاج إلى تنسيق أمني مسبق مع الجانب اإلسرائيليأبو مازن ي

وهناك تنسيق أمني في مواجهة المقاومة . هناك اتصاالت أمنية بشأن تسهيالت أمنية..  التنسيق أنواع-
نحن نتحدث عن هذا الجانب من التنسيق األمني، وليس . وحفظ أمن إسرائيل وحفظ أمن المستوطنين

  .دخول أبو مازن أو غيرهالتنسيق بشأن تسهيالت خروج أو 
7/1/2010الشرق األوسط،   
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  عبد اهللا األشعل
خالل محرقة غزة تم تسليط الضوء بشكل مكثف على معبر رفح المصري على أساس أنه هـو المنفـذ                   

ائيل وذلك في   الوحيد لغزة على العالم الخارجي بعد أن أغلقت إسرائيل المنافذ الستة التي تربط غزة بإسر              
إطار الحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل على غزة ثم المحرقة التي وقعت في األسبوع األخير مـن                 

، ثـم اسـتمرار     2009كانون الثـاني    / حتى بداية األسبوع الثالث من يناير      2008كانون األول   /ديسمبر
  .الحصار واإلغالق بعد المحرقة

إن الموقف الحكومي وإعالمه الرسمي يصر على أن مصر         ورغم وضوح المركز القانوني لمعبر رفح، ف      
ملزمة قانونا بإغالق المعبر، وهو ما أدى إلى إقامة األنفاق ثم ما حدث من تداعيات انتهت بقيام مـصر                   

  .ببناء جدار فوالذي أثار الكثير من الجدل حول أثره السلبي على سكان غزة المحاصرين
تح معابر أخرى على الجانب المصري لسد احتياجـات سـكان           ولما كان الحل هو فتح معبر رفح بل وف        

غزة واالستغناء عن المعابر اإلسرائيلية، فقد رأينا أنه من المناسب أن نلقي الضوء على المركز القانوني                
لمعبر رفح لكي نخلص إلى أن مصر ال يمنعها مانع قانوني وخاصة اتفاق المعبر الذي ال يزال يتمـسك                   

يون في كل مناسبة، بل ولكي نؤكد أن مصر ملزمة قانونا بفتح المعبر العتبـارات             به المسؤولون المصر  
كثيرة ال مجال لكي نوردها حتى ال تطغى على موضوع هذه المقالة التي تركز على الوضـع القـانوني                   

  .لمعبر رفح
تـشاء مـن   وإذا تم فتح هذا المعبر بترتيبات معينة مع الجانب الفلسطيني فإنه يمكن لمصر أن تبني مـا        

أسوار على الحدود مع غزة ألن النقطة المحورية التي تتقاطع فيها المواقف هي إنقاذ غزة مـن الهـالك              
حيث يبدو لنا أن القضية األصلية ليست وضع المعبر من الناحية القانونية ولكن القـضية هـي الرهـان                
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ا برفضهم لحماس وإمـا     اإلسرائيلي على موقف مصر حتى تتمكن إسرائيل من كسر إرادة سكان غزة إم            
  .باستجابة حماس نفسها لإلمالءات اإلسرائيلية

 الموفقة  2005تشرين الثاني   / نوفمبر 15الوثيقة األساسية التي تحدد قواعد استخدام معبر رفح هي اتفاق           
وقد بنيت فكرة االتفاق على أساس أن إسرائيل ظلت تعلن قرابة عـام             . بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية   

بصرف النظر عن أسـباب االنـسحاب مـن         ، سوف تسحب قواتها العسكرية ومستوطناتها من غزة      أنها  
وقررت إسرائيل أن عدم وجودها على معبر رفح سوف يسهل مـرور            . الجانب اإلسرائيلي والفلسطيني  

ولذلك أرادت أن تـضمن قيـام       ، أسلحة ومعدات حربية للمقاومة الفلسطينية عموما من الجانب المصري        
 والمراقبين األوروبيين والمنسق األمني األميركي ومصر على الجانب اآلخر بما كانت تقوم بـه               السلطة

بالتنسيق مع مكتب منسق الشؤون العـسكرية فـي األراضـي           ، إسرائيل من سيطرة مطلقة على المعبر     
لـسلطة  ولذلك أبرمت إسرائيل مع ا    . الفلسطينية الجنرال جلعاد وتحت سمع وبصر الكاميرات اإلسرائيلية       

  .2005آب /هذا االتفاق حتى يسري بعد انسحابها في أغسطس
، إذ تكفي اإلشارة إلى أن هذا االتفاق قد حددت مدتـه بعـام            ، ولسنا بحاجة إلى استعراض أحكام االتفاق     

وأوكل إلى فريق المراقبين من االتحاد األوروبي مهام الرقابة واإلشراف والمساعدة وتقييم دور الـسلطة               
ر شخص أو بضاعة دون موافقة كاملة من كل هذه األطراف خاصة الطرف اإلسرائيلي الذي               بحيث ال يم  

ويـنص االتفـاق    . يتلقى مساعدات معلوماتية من الجانب األميركي واألوروبي لكن يظل القـرار بيـده            
ضى ولكنه لم يشر إلى الوضع بعد م      ، صراحة على أن األمن اإلسرائيلي هو البداية والنهاية لهذا االتفاق         

  .2006تشرين الثاني /عام على نفاذ االتفاق مما أدى إلى انتهائه بنصه في نوفمبر
فقد نص االتفاق على تشكيل عدة لجـان لألمـن          ، وما دام أمن إسرائيل هو األساس الذي يخدمه االتفاق        

ـ                دة والتنسيق واإلشراف والمتابعة تضم في كل األحوال األجهزة األمنية في إسـرائيل والواليـات المتح
وأوكل االتفاق للطرف األوروبي في إطار المهام العديدة التـي أوكـل بهـا       . واالتحاد األوروبي ومصر  

والتي ورد بعضها في االتفاق وتضمنتها بالتفصيل مذكرة التفاهم بين إسرائيل واالتحاد األوروبي الملحقة              
بكل اللوائح واألحكام المتعلقـة     أوكل إليه أيضا مراجعة أداء وتصرفات السلطة ومدى التزامها          ، باالتفاق

  .باستخدام معبر رفح
 إلى أن حاالت إغالق معبر رفح       2007آذار  /وتشير مالحظات البنك الدولي في دراسة نشرها في مارس        

تحت إدارة السلطة وبالتنسيق مع الجانب المصري ال تقارن بحاالت اإلغـالق المـستمرة التـي ظلـت              
كما أشارت الدراسة إلى أنه رغم أن االتفاق ال يعطـي           ، إبرام االتفاق مرتبطة بإدارة إسرائيل للمعبر قبل      

فإن إسرائيل كانت تسيطر تماما على عمليات الفتح        ، إسرائيل الحق في السيطرة المباشرة وإغالق المعبر      
  .واإلغالق للمعبر

ئ المـصرية   وكانت هذه الدراسة تأمل أن يكون المعبر حلقة الوصل الكاملة بين أراضي السلطة والموان             
وأوضحت الدراسـة أن    . وقناة السويس إلى العالم العربي والخارجي حتى تتم تنمية االقتصاد الفلسطيني          

إدارة المعبر جعلته من أفضل معابر األفراد والبضائع في العالم مما شجع البنك الدولي على اإلعالن عن                 
  .نيته تمويل مشروع التطوير

 وتكليفها بتشكيل الحكومـة ثـم حكومـة         2006كانون الثاني   /ايروحتى رغم فوز حماس في انتخابات ين      
، فإن المعبر لم تتغير كفـاءة       2007حزيران  / يونيو 14الوحدة الوطنية ثم إدارة حماس لغزة اعتبارا من         

وإنما أثير موضوع المعبر مؤخرا عندما استمرت إسرائيل في حصار غـزة وفـرض الحظـر      ، إداراته
عدوان وقطع مصادر الطاقة والغذاء والحياة فاضطر أكثر من نصف مليـون            عليها ثم إحكام الحصار وال    

من سكان غزة إلى التسلل إلى األراضي المصرية عبر الحدود بسبب إغالق مصر للمعبر مـن جانبهـا                  
وفتحه تحت ضغوط المناسبات وعودة الحجاج الفلسطينيين من السعودية وإصرار إسرائيل على ضرورة             

  .أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل حتى تعتقل قيادات حماس عند عبورهمعودتهم من معبر كرم 
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كذلك اضطرت مصر إلى إغالق المعبر تحت اتهامات إسرائيلية وتوتر عنيف مع مصر واتهام مـصر                
وضرورة تعاون مصر مع إسرائيل في ضبط الحـدود         ، بأن تهريب األسلحة وحفر أنفاق يتم عبر الحدود       

  .متحدة وربط استمرار المعونة األميركية بمدى تعاون مصر مع إسرائيلثم تدخل الواليات ال
 المتسارعة إلى إبراز قـضية      2008كانون الثاني   / ويناير 2007كانون األول   /وهكذا أدت أحداث ديسمبر   

المعبر والتركيز عليه رغم أن المعبر هو اختزال لقضية أكبر وهي المخطط اإلسـرائيلي المنـسق مـع                  
بعد أن قررت إسرائيل أن أي تـسوية  ، لضغط على سكان غزة حتى يتخلصوا من حماس       رئاسة السلطة ل  

ولذلك يجب التخلص من حمـاس كقـوة        ، مع أبو مازن ال بد أن تشمل غزة ودون معارضة من حماس           
وبينما ظلت قضية المعابر أكبر مشكلة بين مصر وإسـرائيل          ، عسكرية وقوة سياسية تدخل في الحساب     

قـررت  ، ن جمع الطرفين الفلسطينيين على موقف موحد حتى يتم استبعاد إسرائيل          بعد أن يئست مصر م    
  . والتعاون مع أبو مازن2005مصر مؤقتا استمرار العمل باتفاق 

ولما كان ذلك ال يرضي إسرائيل فإن االتصال مستمر بين مصر وإسرائيل حتى تمنع مصر أي عبـور                  
يلي بأنها سوف تتولى بنفسها ضبط الحدود بـين مـصر           إزاء تصاعد التهديد اإلسرائ   ، من حدودها إليها  

وفي نفـس   ، كل ذلك لكي تحرم أهالي غزة من أي منفذ إلى الحياة حتى تتمكن من تحقيق هدفها               ، وغزة
وهذا هو السبب في سكوت مصر عن إدانة إسرائيل ومعهـا بقيـة الـدول               ، الوقت إبادة أكبر عدد منهم    

  .إزاء تواصل مذابحها في غزة، العربية
.  فحدث فـراغ قـانوني     2006تشرين الثاني   / في نوفمبر  2005من الناحية القانونية انتهى العمل باتفاق       

ويثور الجدل حول إمكانية تمديد العمل باالتفاق أو تجديده حيث قد يرى البعض أن أبو مازن هو رئـيس               
بينمـا  ، لى غزة والمعبر  السلطة وهو الذي وقع االتفاق وله حق تمديده حتى لو لم تعد له سيطرة فعلية ع               

 تـضم   2005حيث كانت سلطة    ، 2008 تختلف عن السلطة عام      2005قد يرى آخرون أن السلطة عام       
 فتضم أبو   2008أما سلطة   ، والمجلس التشريعي والحكومة اللذين تسيطر عليهما حماس      ، أبو مازن رئيسا  

،  أعلن أن حماس منظمة إرهابيـة      مازن وحده بعد أن أقال حكومة حماس وأعلن أنها حكومة انقالبية كما           
وبلغ العداء مداه بين الطرفين بعد أن الحظت حماس أن أبو مازن وإسرائيل قد أصبحا في قارب واحـد                   

وأن مساعي التسوية التي تتم بينهما تنصب على طرق الخالص منها وال عالقة لها بـأي مـن                  ، ضدها
  .حقوق الشعب الفلسطيني المعروفة

و مازن طرفا في نفس االتفاق القديم أو الجديد مع وجود سـلطة حمـاس علـى                 ومعنى ذلك أن وجود أب    
بل سوف  ، األرض كسلطة فعلية سوف يعوق تنفيذ االتفاق ويدفع الطرف األوروبي إلى عدم القيام بدوره             

من الناحية القانونية الدقيقة ووفق الدسـتور       . يتفرغ المعبر الصطياد عناصر حماس إذا استخدموا المعبر       
فإن حكومة حماس في غزة ال تزال حكومة شرعية وأن قرار أبو مازن بإقالتهـا وتـشكيل                 ، سطينيالفل

وتناقض الدستور مع وجود مجلس تشريعي معظمه أسـرى فـي           ، حكومة مؤقتة تجاوز أحكام الدستور    
  .إسرائيل ونصف وزراء السلطة في سجونها

بالقول بأنه ال يجوز االتفاق مع أبو مازن        هناك تنازع الشرعيات داخل فلسطين بما يسمح        ، بعبارة أخرى 
كما ال يجوز االتفاق معه وحده ما دام هو الذي يمثل الـسلطة كلهـا وال يمثـل نفـسه                    ، كرئيس للسلطة 

وأن حماس استقلت   ، فإن العالم كله يعترف بأبو مازن رئيسا      ، أما في الواقع  . ومجلس الوزراء الذي عينه   
وهناك توافق دولي علـى     ، وبأنها سلطة األمر الواقع   ، حرب األهلية بالسلطة بعيدا عن سلطته في إطار ال      

أن تنفرد إسرائيل بحماس ومصيرها، وهذا هو السبب في أن مصر تحاول بكل الطرق أن تخـرج مـن                   
فإن تعاونت مصر مع حماس كان ذلك اعترافا بها ممـا يوسـع شـقة               . تبعات وتداعيات هذه التطورات   
أما إن ظلت على اعترافها بأبو مازن واالتفاق معه         ، األراضي الفلسطينية النزاع الداخلي ويكرس انقسام     

  .فإنها تتجاهل المسيطر على األرض
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، إن نقطة البداية في أي تحليل للمركز القانوني للمعبر في المستقبل مرتهن بمن يـسيطر علـى األرض                 
ل بالها في استثمار األوضاع     ولذلك فإن إسرائيل تعمل اآلن على خلق أوضاع مريحة بالنسبة لها وال تشغ            

  .القائمة
ويقوم السيناريو اإلسرائيلي على استمرار حصار غزة وإبادة أهلها بحجة صواريخ القسام خاصـة بعـد                
اإلعالن عن أنها قتلت ألول مرة مواطنا إسرائيليا في سديروت، ويقبل العالم هذه الحجة من إسرائيل كما                 

ا حتى تتمكن من إنزال أكبر ضرر ممكن بسكان غزة تجويعا وقتالً            يقبل منها فعلها حتى دون ذرائع تبديه      
  .وتشريداً والعالم يتفرج على المأساة

فـإن ردتهـم    ، في هذه الحالة إما أن يفر الناس صوب مصر والمعبر مغلق فيكررون اقتحام خط الحدود              
خاصـة مـع   ، ةوإن تركتهم منعت إسرائيل هذه المرة عودتهم إلى غـز ، مصر ساهمت في خطة اإلبادة 

إسقاط ، األول، فتحقق إسرائيل هدفين كبيرين   ، تواتر الحديث عن اقتحام بري شامل لغزة إلسقاط حماس        
ويمكـن أن تهـاجم     ، والثاني هو وضع أقدامها في سـيناء      ، حماس وتقديم غزة قربانا لصداقة أبو مازن      

في هذه الحالة يتم تجديد     . ي غزة المخيمات الجديدة في سيناء بحجة تسللهم للقيام بالمقاومة ضد السلطة ف          
بحيث يقـوم أبـو     ، اتفاق المعابر هذه المرة بين أبو مازن ومصر دون حاجة إلى وجود إسرائيل كطرف             

  .مازن بنفس المهام التي رسمها االتفاق القديم للسلطة لصالح إسرائيل
 والمعبر باتفـاق مـع      ما لم تسيطر إسرائيل على الحدود     ، بغير هذا السيناريو سيظل وضع المعبر معلقا      

  .وفي هذه الحالة تكون النتيجة هي نفسها كما حدث في السيناريو السابق، مصر وهو ممكن أيضا
مـصر وإسـرائيل    ، والحق أن قضية المعابر سوف تثير الكثير من المشاكل بـين األطـراف الثالثـة              

 الخطة اإلسـرائيلية التـي      كذلك تجب اإلشارة إلى أن هذه القضية هي أحد تعقيدات وآثار          . والفلسطينيين
وكذلك عن  ، تهدف إلى تطوير المشروع الصهيوني عن طريق الفراق النهائي بين فتح وحماس من ناحية             

طريق إرغام سكان غزة على مغادرتها في إطار خطة تفريغ األراضي الفلسطينية من سكانها حتى يسهل                
  .تنفيذ مخطط الدولة اليهودية

خاصـة وأن   ، على أي وجه لن يكون مجديا لوقف المشروع الـصهيوني         ولذلك فإن حل مشكلة المعابر      
الكثير من دالئل صحة هذا التحليل قد ظهرت في عدد من األفكار اإلسرائيلية، ومن السذاجة أخـذ هـذه                   
األفكار ببساطة وأهمها تلك التي عرضت على مصر اقتطاع جزء من سيناء علـى سـبيل اإليجـار أو                   

وال . وبديهي أن المشروع الصهيوني يتجه إلى سـيناء واألردن        . لة فلسطينية وذلك إلنشاء دو  ، المقايضة
شك أن المتابعين للفكر الصهيوني وسلوك إسرائيل يعرفون أن هذه األفكار ليست جديـدة وأن إسـرائيل                 

وشـطبت  ، تجد هذه المرحلة مثالية لتقدم المشروع الصهيوني بعد أن مارست ضغوطا هائلة على مصر             
 سوريا وتمكنت بفضل الضغط األميركي من تحجيم أي دور سعودي محتمل ولو بـاللفظ               العراق وشغلت 

  .لمواجهة إسرائيل فضال عما آل إليه حال العالم العربي وشعوبه من إرهاق وقهر
ذلك أنه من المعلوم أن     ، كما أنه ال مفر من عودة الوعي إلى مصر        ، ومع ذلك تبقى المقاومة هي المفتاح     

ومكّـن للمـشروع    ، حة الصراع قد أدى إلى استباحة كل أجزاء العـالم العربـي           انسحاب مصر من سا   
  .الصهيوني الذي سوف يصطدم بمصر رغم كل المحاذير

 6/1/2010نت، .الجزيرة
  

  !بمناسبة سؤال حماس عنها؟» العروبة«عن  .72
  عريب الرنتاوي

لثاني للعقد األول مـن األلفيـة       في المنقلب ا  " العروبة"في منطقتنا العربية ، بأن      " تاريخ األفكار "سيسجل  
اآلبـاء  "الثالثة ، اكتسبت ألوانا ومعاني لم تألفها من قبل ، بل وتكاد تأخذها إلى أمكنة لـم يحلـم بهـا                      
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، ولم يخطر ببال أي منهم بأن العروبة ستأخذ العرب إليها ، وإال لما أجهـدوا                " المؤسسون الفكر القومي  
  .ولما تكبدوا عناء البحث والتنقيب والتمحيص والتنظيرأنفسهم في البرهنة على عظمة الفكرة ، 

في مفتتح القرن الميالدي الحادي والعشرين ، يراد لها أن تستعيد بواكيرها أو إرهاصـاتها               " العروبة"فـ
إن أقربكم  "، قبل أن تبزغ شمس اإلسالم ، ويجري العمل بقانون           " ذي قار "األولى ، فتستحضر صيحات     

صحاب هذه النظرية يريدون القفز عن ساطع الحصري وقسطنطين زريـق وميـشيل             ، أ " عند اهللا أتقاكم  
فـي  " مـشروعها القـومي   "و" العروبة"عفلق وجمال عبدالناصر وجورج حبش وكل من حاول أن يضع           

اليـوم ،   " العروبة"، والطريف في األمر ، أن رافعي لواء         " مشروعها الصهيوني "مواجهة مع إسرائيل و   
باألمس ، أشد العداء ، ومن دون كلـل         " القومية العربية "و" العروبة"صبوا رافعي لواء    هم أنفسهم الذين نا   

  .أو ملل ، وعلى امتداد نصف قرن أو أزيد قليال
في الخطاب السياسي لبعض قـوى الرابـع عـشر مـن آذار اللبنانيـة ، متبوعـة دائمـا                    " العروبة"و
أخرى إن جاز التعبيـر ، شـمولية        " عروبات"عن  ، في محاولة لتمييزها     " المنفتحة"أو  " الديمقراطية"بـ

وقمعية ، والمقصود في واقع الحال ، سوريا قبل أن يزورها سعد الحريري ، وقبل أن يعـود جنـبالط                    
وجـدت لنفـسها    " عروبـة "إلبداء الندم على كل كلمة قاسية قالها في حقها وطنا وشعبا وقيادة ، وهـي                

يدية للعروبيين والقوميين والناصريين والبعثيين في لبنـان ،         جمهورا من المؤيدين من خارج األطر التقل      
في بكركي ، وجرت شعاراتها علـى       " الصرح البطريريكي "في جنبات   " العروبة"حيث تردد صدى هذه     

لسان البطريرك مار نصراهللا بطرس صفير ، وإن ليوم واحد وغرض واحد ، ما دفع بأحـد المعلقـين                   
  .؟،"عروبة اليوم الواحد" بـاللبنانيين إلى وصف هذه العروبة

حماس تخضع المتحان عسير ، هو أشبه بالمساءلة والتحقيق ، فكيف يمكن لك أن              " عروبة"أمس ، كانت    
تكون عربيا أو عروبيا ، وأن تحتفظ بصداقة مع إيران ، أو باألحرى ، كيف يمكن لك أن تكون عربيـا                     

الخطر "يع القوى واستجماع الشتات في مواجهة       أو عروبيا ، وأنت ال تعادي إيران ، وال تعمل على تجم           
، فالعروبة ال تكتمل وال تنفر معالمها إال إن هي اصـطفت فـي الخنـدق المقابـل للخنـدق                    " الفارسي

العروبة في مواجهـة    "يطرح السؤال الساذج ، وماذا عن معادلة        " العروبيين الجدد "اإليراني؟، ال احد من     
ستعمار ووقف الزحف الصهيوني على فلسطين هو المقدمـة األولـى           ألم يكن التحرر من اال    ".. إسرائيل

التركـة  "لنشوء الحركات والمدارس الفكرية القومية العربية الحديثة والمعاصرة ، ألم يكن الخالص من              
التصدي لوعد من ال يملك لمـن       "و"  فرنسي -االستقالل عن االستعمار األنجلو     "و" الثقيلة للرجل المريض  

لفية الثورة العربية الكبرى ، وفي خلفية النهوض الالحق لمختلف المدارس والحركـات             في خ " ال يستحق 
  .والمؤتمرات القومية؟

هل أنجز المشروع القومي أهدافه وانتصر على أعدائه التقليديين ليبحث عن أعداء جدد ، ويصوغ لنفسه                
 والغاصب فروضها وواجباتهـا ،      المعادية لجوارنا اإلقليمي الطارئ   " العروبة"أهدافا بديلة ، هل أنجزت      

  .تستجوب حماس" عروبة"، عن أية " عروبة معادية لجوارنا اإلقليمي التاريخي"لتتحول إلى 
كنا نفهم أن يسأل عن مكونات الحركة .. كنا نفهم أن يطرح سؤال ـ ثنائية العروبة واإلسالم على حماس 

ذا المكون على ذاك ، فهذا ما نفعله دائما مـع           بتعظيم ه " ُينصح"الوطني والقومي والديني ، وأن      : الثالث
الحركة نحن الذين نطالبها بتغليب المكون الوطني على المكونين القومي والديني ، ولكن أن يطلب مـن                 

قائمـة  " تحديث"الحركة وهي في خضم الحصار والتجويع ، وتحت نير االحتالل واالستيطان ، أن تعيد               
طة تحالفاتها واصطفافاتها ، فهذا أمر غير منطقي وغيـر مفهـوم ،             األعداء واألصدقاء ، وإن تعيد خري     

خصوصا حين ال يكون مثل هذا الطلب مشفوعا بتعهدات قاطعة بالدعم واإلسناد واالنخراط في مواجهـة   
  .مع االحتالل اإلسرائيلي ، تتعدى الخطاب اللفظي والمبادرات المركونة على الرف منذ عقد من الزمان

لب بأن ال تكون حماس جزءا من المشكلة ألية دولة عربية ، وأن ال تكـون رأس حربـة   نتفهم تماما الط  
ألية دولة ، وباألخص إيران ، ضد أي دولة عربية ، وباألخص السعودية ، ونتفهم دائما بل ونشدد على                   
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داء ضرورة أن تحتفظ حماس بموقف مستقل عن الجمهورية اإلسالمية ، لكننا ال نفهم أن يطلب إليها استع               
قبل أن يتأمن لها    " عجرهم وبجرهم "إيران ، كما ال نفهم أن يطلب إليها التخلي عن حلفائها الحاليين على              

حلفاء موثوقون من أبناء جلدتها ولسانها ، فكل باب أغلق في وجه حماس في القـاهرة والريـاض وأي                   
هران في وجه حمـاس ،      عاصمة عربية ، فتحت مقابله أبواب في طهران ، ومن يريد أن يغلق أبواب ط              

أو باألحرى إغالق أبواب حماس في وجه طهران ، عليه أن يفتح أبوابه لحمـاس ، وأن يفتحهـا علـى                     
  .مصاريعها ، وإن أردت أن تطاع ، فسل ما يستطاع

  7/1/2010الدستور، 
  

  الحراك السياسي لعباس وحماس فماذا يدور في األفق؟ .73
  حسام الدجني

قة هذه األيام، جوالت مكوكية يقوم بها القادة والساسة، مبادرات وخطط           حراك سياسي مكثف تشهده المنط    
للسالم، صفقات سياسية وأخرى أمنية، تشنجات وخالفات سياسية، انقسام سياسي بين شـطري الـوطن،         

  فماذا يدور في الكواليس هذه األيام؟ وهل نحن مقبلون على مصالحة فلسطينية؟ 
كوكية التي قام بها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الـسيد خالـد             قد لفت انتباه الجميع الجوالت الم     

مشعل، ورئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس، فقـد زارا االثنـين معظـم األقطـار العربيـة                  
واإلسالمية، وتحديداً الدول المؤثرة في المنطقة مثل مصر والسعودية وسوريا وليبيا وتركيا وغيرها، في              

 المنطقة مقبلة على تطورات قد تكون المصالحة الفلسطينية والعربية من أبرزها، ومـا              مؤشر واضح بأن  
  :يؤكد ذلك المدخالت السياسية التي طرأت في المنطقة ومن أبرزها

شعور النظام اإلقليمي العربي بتهديد أمريكي وإقليمي جديد قد يمس استقرار اليمن، وعبرت عـن                 -1
  . هيالري كلينتونذلك وزيرة الخارجية األمريكية

 كل األطراف تشعر بأزمة، ولذلك يرغب كل طرف من تحسين شروط تفاوضه للخروج إلى التوقيع                 -2
  .على ورقة المصالحة المصرية

 بناء مصر لجدار فوالذي يفصل قطاع غزة عن مصر، وحملة االحتجاجات والتباينات التي شهدتها                -3
  .المنطقة على خلفية هذا الملف

  .زيارة مشعل للرياض مع كل من رئيس السلطة السيد محمود عباس والسيد جورج ميتشلتزامن   -4
تصريح الدكتور صالح البردويل قبل يومين بأن مصر وافقت إلى االستماع لمالحظات حماس على               -5

  .الورقة المصرية
  .يكيةبمباركة أمر) إسرائيل(الحراك المصري لدفع عملية السالم بين السلطة الفلسطينية و -6
  .صفقة جلعاد شاليط وما وصلت إليه األمور في هذا الملف -7

عند النظر إلى المدخالت السياسية نجد أن هناك إدراكاً عربياً نشأ حول خطورة المرحلة التي نعايـشها،                 
فقد أصبح األمن القومي العربي منتهكاً من اإلدارة األمريكية ومن أطراف إقليمية، فأزمة اليمن تهدد كل                

رب، فعدم استقرار اليمن يهدد المملكة العربية السعودية، ويهدد المالحة البحرية في مـضيق عـدن                الع
والتي تؤثر على قناة السويس وعلى مصالح المجتمع الدولي برمته، وهذا كله ناتج عن الفراغ الـسياسي                 

شهده المنطقة، والتدخل   الذي أحدثته الدول العربية الكبرى بعد التشرذم واالنقسام الذي شهدته وما زالت ت            
األمريكي السافر في الشؤون العربية الداخلية من خالل المساعدات الخارجية التـي تقـدمها الواليـات                

والواليـات  ) إسرائيل(المتحدة لهذه الدول على حساب عناصر السيادة لهذه الدول، فاالتفاقية األمنية بين             
رضت جداراً فوالذياً على مصر، والـسبب غيـاب         المتحدة للحد من تهريب األسلحة إلى قطاع غزة،  ف         
وحلفاؤها في المنطقة يصنعون األزمات تلو      ) إسرائيل(التالحم والتوافق العربي، الواليات المتحدة ومعها       

األزمات حتى تغرق المنطقة في انقسامات هنا وهناك، وعلى ما يبدو أدرك النظام العربي خطورة هـذه                 
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ا فتح وحماس خطورة المرحلة، فبدأت هذه الجـوالت لـتحفظ كرامـة           االنقسامات، وأدركت معهم حركت   
  .وكبرياء الجميع وتعيد للقضية الفلسطينية رونقها وأهميتها ومحوريتها في المنطقة

مصر دولة محورية وكبيرة في المنطقة فهي تدرك أكثر من غيرها خطورة المرحلة التي يمر بها النظام                 
ق على مناقشة مالحظات حماس هذا ال ينتقص شيء من كبرياء مصر            اإلقليمي العربي، وهي عندما تواف    

بل على العكس هذا يدلل على الدور والمكانة والسياسة الحكيمة التي تتمتع بها القاهرة، ألن تحقيق هدف                 
  .الوحدة الفلسطينية هي الهدف األسمى

رير األسرى من خالل صفقة     قد تكون األيام المقبلة تحمل معها نسيم الوحدة بين فتح وحماس، ونسيم تح            
، وقد تشهد المرحلة المقبلة عملية احتواء لحركة حماس واالعتراف بهـا            )إسرائيل(التبادل بين حماس و   

كالعب رئيس في أي عملية سالم مفترضة قد تشهدها المنطقة، وقد تكون القمة العربية المقبلة في ليبيـا                  
 اليمن بما يـضمن الحفـاظ علـى وحـدة الـيمن             تحمل معها بذور الوحدة العربية، وحل النزاع داخل       

واستقراره، وتحمل أيضا بذور التخلص من التبعية األمريكية والغربية في المنطقة عبر دعـم وتعزيـز                
  .صمود الدول العربية من خالل توزيع عادل للثروات

  7/1/2010صحيفة فلسطين، 
 

  جدار حديدي بين مصر وفلسطين .74
  بشير موسى نافع

يه الحكومة المصرية مع قطاع غزة هو جدار بين مصر وفلسطين؛ وهو فوق ذلك جدار               الجدار الذي تبن  
يفصل بين مصر وذلك الجزء من فلسطين الذي تمتع بعالقات خاصة مع مصر منذ النكبـة الفلـسطينية                  

ثمة جدل  . ، كونه خضع إلدارة مصرية طوال عقدين من الزمان        1967وحتى الهزيمة العربية في يونيو      
جدل حول سيادة مصر، وحريتهـا فـي أن         :  ذي معنى أثارته الخطوة المصرية لبناء الجدار       كبير وغير 

تبني ما تشاء للحفاظ على األمن؛ اتهامات بخضوع مصر للضغوط األميركية واإلسرائيلية، وأن الجـدار               
في حقيقته من تصميم أميركي؛ وجدل حول تصميم القاهرة ممارسة أقصى ضغط ممكن علـى حكومـة                 

هذه االفتراضات كلها صحيحة، على األرجح، بالرغم من التناقض بين فرضـية            . ي قطاع غزة  حماس ف 
  .ولكن ثمة ما هو أهم وأكثر جدارة بالقلق. وأخرى، والتناقض داخل كل منها

. ما يمثله الجدار، وليس من الناحية الرمزية وحسب، هو في الحقيقة أكبر من كل هذه الفرضيات مجتمعة                
. يتم الحديث عنها لهذا الجدار ال توحي بأنه إجراء مؤقت، بل تشير إلى فاصل مـستديم               المواصفات التي   

هذه، كما هو معروف، المرة األولى التي تعمل فيها دولة عربية على بناء مثل هذا الفاصل الصلب بينها                  
ربـي  هذا إجراء ع  . وبين دولة عربية أخرى، بغض النظر عن طبيعة العالقات بين نظامي حكم البلدين            

كبير؛ ومهما كانت الدوافع والمسوغات السياسية التي بررت اتخاذ القاهرة مثل هذا القـرار، فهـو فـي                  
ربما أكون مخطئاً، ولكن بناء هذا الجدار       . النهاية قرار بفصل مصر عن شرقها العربي، معنوياً وفيزيائياً        

الـسماح لهـذا    . يث شـرقاً  هو منعطف فاصل في تاريخ زهاء القرن من التوجه المصري العروبي الحد           
الجدار بأن يكتمل ويستقر في عمق البوابة المصرية نحو الشرق، هو مؤشر على صـعود قـد يـستمر                   

  .طويالً لقوى الردة على انتماء مصر العربي
التوجه شرقاً هو، بالطبع، نزوع أصيل وعميق الجذور في تاريخ الدولة المصرية، منذ العصر الفرعوني               

و توجه فرضته ضرورات األمن واالستراتيجيا والنزعة التوسعية للدولة المصرية          وحتى محمد علي؛ وه   
ولكن التوجه المصري شرقاً بعد انحالل الرابطة العثمانية أدخل مصر في طور جديـد مـن                . المركزية

فمنذ بداية القـرن الـسادس      . تاريخها؛ والسبب أن هذا التوجه رافق البحث المصري الحثيث عن الهوية          
بانهيار الرابطة العثمانيـة    . لت مصر، على نحو أو آخر، ترى نفسها جزءاً من المجال العثماني           عشر، ظ 

في نهاية الحرب األولى، أعلنت مصر مملكة، باستقالل محدود، مع استمرار الوجود البريطاني؛ وانـدلع             
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، كان ثمـة    كما في تركيا مصطفى كمال    . بالتالي جدل الهوية بمصر في العشرينيات من القرن الماضي        
 المتوسطية، المرتبطة بالمجال الغربـي؛      –الوطنية المصرية   : أكثر من تيار يتنازع هوية مصر الجديدة      

في النهاية، لم يحسم الجدل في حلقات النقاش        . الجامعة اإلسالمية وحلم استعادة الخالفة؛ والرابطة العربية      
ورات التوازنـات الـسياسية     وعلى صفحات الجرائد، ولكنه حسم علـى أرض الواقـع، وبفعـل ضـر             

  . واالستراتيجية واالقتصادية
كانت الفكرة العربية قد ولدت للمرة األولى في بالد الشام خالل العقود األخيرة من القرن التاسع عـشر                  
ومطلع العشرين؛ على أن أحداً من دعاة الفكرة العربية أو النشطين في التنظيمات العروبية السياسية لـم                 

ولكن سلسلة مـن    . المرحلة المبكرة أن المجال العربي يمتد إلى غرب شبه جزيرة سيناء          يتصور في تلك    
عنـدما انفجـر    . التطورات كانت تدفع الفكرة العربية غرباً وتدفع بمصر نحو توكيد انتمائهـا العربـي             

الصراع في الجزيرة العربية بين الحركة السعودية وأشراف الحجاز، حاول العرش المصري ربـط مـا                
ى من الحجاز بالقاهرة، ليس فقط ألهمية البقاع المقدسة الدعاء الملك فؤاد الخالفة، ولكن العتبـارات                تبق

ومن الثورة السورية في منتصف العشرينيات، إلى انتفاضـة حـائط           . األمن المصري في البحر األحمر    
حدثاً لم يكن له أن     ولكن  . البراق الفلسطينية، كانت حركة التضامن المصرية مع المشرق العربي تتصاعد         

كانت القـوى   . 1939 – 1936يحسم خيارات الهوية المصرية كما اندالع الثورة الفلسطينية الكبرى في           
 اإلسالمية في مصر قد نشطت في مجال التضامن مـع فلـسطين منـذ نهايـة                 –والشخصيات العروبية 

استقالل أوسع، أدخـل     وحصول مصر على هامش      1936ولكن معاهدة   . العشرينيات ومطلع الثالثينيات  
  .النخبة المصرية الحاكمة كلها تقريباً في حمى المسألة الفلسطينية

رأى المصريون التهديد الذي تواجهه فلسطين تهديداً ألمنهم؛ وأخذ الوعي الجمعي المصري في التبلـور               
، ولكن أيـضاً    عربياً، ليس فقط لما يجمع المصريين بالشعوب العربية من روابط التاريخ واللغة والثقافة            

ألن قطاعاً واسعاً من المصريين أدرك أن ليس ثمة أمن أو رفاه لمصر يمكن تحقيقهما بـدون االرتبـاط                   
عقد المصريون في القاهرة مؤتمرات لمناصرة فلسطين، وحرصوا على المشاركة فـي            . بالجوار العربي 

 العربية ال بد أن تـشارك فـي         النشاطات العربية األخرى؛ وعندما أدركت الحكومة البريطانية أن الدول        
التفاوض إليجاد حل للمسألة الفلسطينية، دعا محمد محمود باشا، رئيس األحرار الدسـتوريين ورئـيس               
وزراء مصر في نهاية الثالثينيات، ألول اجتماع عربي رفيع المستوى لتنسيق المواقـف العربيـة قبـل                 

صري بفلسطين في مـوازاة االلتـزام المـصري         خالل األربعينيات، سار االلتزام الم    . الذهاب إلى لندن  
استضافت مصر اللقاءات العربية التي وضعت أسس وميثاق الجامعة العربية، وحرصت علـى             . العربي

ومنـذ  . أن تكون القاهرة مقر الجامعة، وأصبحت مصر بالتالي الدولة القائدة لإلطار العربـي الرسـمي              
كان . صر لقاءات تنسيق الجهود العربية من أجل فلسطين       أعلنت بريطانيا عزمها إنهاء االنتداب، قادت م      

النقراشي باشا، رئيس حكومة حزب األقلية، المسؤول العربي األبرز الذي ذهب إلى األمم المتحدة للدفاع               
  . عن الحق الفلسطيني؛ ثم أخذت القاهرة قرار المشاركة في الحرب على فلسطين

عربي، وال من ابتدع التزام مصر في فلسطين، كان عبـد           لم يكن عبد الناصر من اخترع انتماء مصر ال        
الناصر في الحقيقة نتاج مناخ مصر الثقافي والسياسي في حقبة ما بين الحربين؛ وإن كانت تجربة حرب                 
فلسطين األولى قد حسمت توجه عبد الناصر العروبي، فقد كان النظام الملكي هو من أرسـل الـضابط                  

 استراتيجية للدول هو الثبات، فقـد ورث        -ألصل في االعتبارات الجيو   الشاب إلى ساحة الحرب، وألن ا     
إنجاز عبد الناصر األكبر كان فـي       . عبد الناصر ضرورات استراتيجية لم يكن بإمكانه إال االستجابة لها         

وبوفاة عبد الناصـر،    . دفع خيار مصر العروبي ليصبح خيار الشعب وثقافته، كل فئات الشعب وطبقاته           
، شهدت مصر أولى خطوات االنقالب على توجهات مـصر          1974انطالق عملية السالم في     السيما بعد   

لـم يكـن االنقـالب      .  اإلسرائيلية –العروبية، التي ستصل ذروتها بتوقيع مصر اتفاقية السالم المصرية        
  .اليوم، يصل هذا االنقالب منعطفاً هاماً. سياسياً وحسب، بل طال كل المناخ المصري الثقافي
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 من الضروري التذكير بأن االنقالب على عروبة مصر كان من البداية مـشروع الحكـم ولـيس                  بيد أن 
فخالل العقود األربعة الماضية، تعززت عالقات المصريين بمحيطهم العربي كمـا لـم             . مشروع الشعب 
يعمل ماليين من المصريين في الدول العربية المختلفة، وتستقبل مـصر ماليـين مـن               . تتعزز من قبل  

وكما المحيط العربي، يعيش المصريون في بيئة عربية ثقافية وسياسية وإعالمية           . وار العرب كل عام   الز
وسيكون بناء الجدار الحديدي بين مصر وقطاع غـزة         . واحدة، يعززها التقدم الهائل في وسائل االتصال      

  . امتحاناً هاماً لالفتراق بين مشروع الحكم وتوجهات الشعب
  7/1/2010العرب، قطر،  
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