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  نتنياهو يختلق الذرائع لشن عدوان جديد على غزةو..  المصالحةأولوياتنا :مشعل .1

 رئيس المكتـب    ، أن الدوحة من     أنور الخطيب وعاطف الحملي    عن،  11/1/2010الراية، قطر،   ذكرت  
قد لقاء بينه وبين الرئيس الفلسطيني      السياسي لحركة حماس خالد مشعل نفى نفياً قاطعاً وجود ترتيبات لع          

  .محمود عباس أبو مازن في دمشق قريباً
وقال مشعل خالل لقائه مع رؤساء تحرير الصحف القطرية ومن ثم في مؤتمر صحفي عقده في الدوحة                 
بمشاركة عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس أمس إن اللقاء الذي جرى بين وفد من حماس                  

لقد حاول  (وري بشار األسد أول أمس لم يبحث أو يتطرق لهذه القضية لكنه استطرد قائال               مع الرئيس الس  
مـضيفا أن  ) الرئيس األسد أكثر من مرة عقد مثل هذا اللقاء ، لكن كان هناك رفض من الطرف اآلخـر            
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قـد يكـون    (هناك عواصم أخرى حاولت أن تجمعه مع أبو مازن دون جدوى حتى اآلن لكن مشعل قال                 
  ).ء في المستقبل نرجو ان يكون كذلك فنحن ال نمانع في عقد مثل هذا اللقاءاللقا

إنه ال يوجد بوادر أفق للمصالحة في الوقت الحالي مؤكدا ان حماس ال تعطل المصالحة               : وأضاف مشعل 
 الفلسطينية أو أنها تريد توقيع الورقة وتوقيع اتفاق المصالحة خارج القاهرة مضيفاً أن ال أحد سواء فـي                 
دمشق أو غير دمشق يقدم نفسه بديلًا عن القاهرة مضيفا أن ال صحة على اإلطالق وأن من عرض جهداً                   
في هذا الصدد كان في سياق التهيئة وإيجاد مناخ إيجابي يسهل اللقاء والمصالحة والتوقيـع عليهـا فـي                   

  .القاهرة فال أحد قدم نفسه بديلًا عن القاهرة
  صفقة تبادل األسرى

بادل األسرى قال مشعل إنها تمر بمنعطف مهم فآخر شهرين ظهر التالعب اإلسرائيلي في              وحول صفقة ت  
وكـشف مـشعل أن     . أسوأ صوره ، فاإلسرائيليون يقدمون خطوة كما قلت سابقا ثم يتراجعون خطوتين           

العرض األخير الذي أتى به الوسيط األلماني قبل أسبوعين أو ثالثة فيه تراجع كبير عن العرض الـذي                  
ق حيث ردت حماس على العرض برفضه والمطالبة بان تستجيب اسرائيل للمطالب المحـددة لكـن                سب

وأضاف انه خالل أيام قليلة ستبلغ قيادة الحركة موقفها الواضح          . الوسيط عاد تقريبا بخفي حنين كما قال        
 أوقع الوسـيط    والنهائي حول مستجدات الصفقة الى الوسيط األلماني مشيرا الى أن التالعب اإلسرائيلي           

األلماني في الحرج وخدش أداءه مضيفا إن أطرافا دولية وغير دولية ال تريد إتمام صفقة شاليط خـشية                  
  . أن تؤدي تلك الخطوة إلى تقوية حركة المقاومة اإلسالمية حماس

وحمل مشعل اسرائيل مسؤولية التدهور في وضع الصفقة قائال إن حماس ما زالت متمسكة بمطالبها الن                
طالب حماس ليست حزبية بل هي مطالب وطنية تمس شريحة من أهم شرائح شـعبنا وهـم األسـرى                   م

  .واألسيرات
  حصار غزة

وحول الحصار المفروض على قطاع غزة قال إن الحصار على قطاع غزة إسرائيلي أمريكي، مـشددا                
ن رفـع   وأضـاف إ  . على ضرورة أن يعمل الجميع وفي مقدمتهم مصر على رفع الحصار عن القطاع            

الحصار عن قطاع غزة يحتاج في األساس إلى قرار عربي وأن لدى العرب القدرة على ذلك ألن هنـاك          
حدودا بين العرب وقطاع غزة، مشددا على أن هذا الحصار هو جريمة ضد اإلنسانية واألخالق والقـيم                 

  .وأن ال شيء يبرره
ة في قطاع غزة وتريد أن تفـرض بـالقوة          وفيما يتعلق بالتهدئة، قال إن إسرائيل هي التي تنقض التهدئ         

المصالحة يتم تخريبها من جانـب األمـريكيين وأنهـم          "التوقف عن المقاومة، مؤكدا في الوقت نفسه أن         
أرسلوا ألبومازن وللمصرين كالما واضحا مفاده أنه إذا تمت المصالحة سنقطع المساعدة عـن الـسلطة                

  ".الفلسطينية
  الورقة المصرية
إن الورقة المصرية عليها مالحظات ألنها ال تتطابق مع تفاصـيل اتفقنـا             "مصرية، قال   وحول الورقة ال  

عليها مع فتح وبقية الفصائل مشيرا إلى أنه استشهد بما جرى بالمصالحة اللبنانية في الدوحة واتفاق مكة                 
 التفاصيل تسهل   بين حماس وفتح واتفاق الطائف بين الفرقاء اللبنانيين فإذا توافقت األطراف المعنية على            

مصر دولة عربية محترمة ونحن نريد حقنـا        .. نحن ال نريد أن نلوي ذراع مصر      "وقال  . مهمة الراعي 
المصالحة تعطلت رغما عن حماس وال صحة لما أفترى على الحركة من أننا             "، مشيرا إلى أن     "الطبيعي

  ".ال نريد ان نوقع الورقة خارج القاهرة
صار هو إسقاط الذرائع وقد أسقطناها فعليا ووجود قرار عربـي ينتـصر           المخرج من حالة الح   "وأكد أن   

  ".لشعبنا الفلسطيني في غزة وال يلقي باال للموقف اإلسرائيلي واألمريكي
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وفيما يتعلق بموضوع الجندي المصري الذي لقي مصرعه على الحدود بين قطاع غزة ومصر، قال إن                
ق نار مصري في ظهره عندما صـعد بعـض الـشباب            هناك رواية ان الجندي الذي قتل خطأ من إطال        

  .الفلسطينيين الصغار برج المراقبة الذي كان فيه الجندي المصري
أيا كانت الرواية، فالدم المصري كالدم الفلسطيني كالدم العربي غالي علينا وال نقبل أن يراق هـذا                 "وقال  

  ".الدم إال في معركة ضد العدو الصهيوني
، "جميع ان هناك حالة غضب جامحة في الشارع الفلسطيني والعربي واإلسـالمي           مضيفا يجب أن يعلم ال    

ومما زاد الطين بله بناء الجدار الفوالذي المصري على حدود غزة ليزداد أهـل غـزة ضـيقا وخنقـا                    
  ".وحصارا

إن هذا السؤال موجه إلى الجهة الخطأ ويجب        "وردا على سؤال حول موعد توقيع الورقة المصرية، قال          
يوجه لمن يرفض اللقاء، وأنا ال أرفض اللقاء ويجب توجيهه إلى من يغير في الورقة ونقول له دققها                  أن  

  ".مع اتفاقنا مع فتح والفصائل وهو يرفض تغييرها
المصالحة طريقها واضح، نقبل اللقاء مع أبومازن وأي من المـسؤولين فـي             ..موقفنا واضح   "وأضاف  

هناك مالحظات على الورقة المصرية نريد تدقيقها       "، مشيرا إلى أن     "ليس لدينا عقدة أو فيتو    ..حركة فتح   
  ".ولسنا نحن من يعطل المصالحة

  حرب جديدة
وحول احتمال شن إسرائيل لحرب جديدة على قطاع غزة، قال إن هناك احتماالً يتزايـد حـول حـرب                   

يختلق الـذرائع لـشن     هو  اإسرائيلية ظالمة على قطاع غزة، موضحا أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتني          
  .الحرب

ربما ليس هناك قبول دولي للحرب بـسبب        .. وأضاف نحن شعب يقاوم االحتالل وال نبحث عن حروب        
أزمات اإلدارة األمريكية لكننا نخشى أن تتضافر النوايا اإلسرائيلية مع التواطؤ هنا وهناك باتجاه إعالن                

  ". وأرضنا كما فعلنا في المرة األولىحرب، وإذا فرضت علينا الحرب سندافع عن شعبنا وأهلنا
  األنفاق

وردا على سؤال حول تصريحات للرئيس عباس حول استخدام األنفاق لتهريب المخدرات إلـى قطـاع                
إن اقتصاد قطاع غزة مبني     : غزة، قال الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس            

ا إلى أن كل ما يأتي إلى قطاع غزة هو من مصر، مضيفا             على استيراد كل احتياجاته من الخارج، مشير      
  .أن الجدار يعيق هذه اإلمدادات

هذا أسلوب غير الئق به بحق سـنه وتاريخـه أن           ..أبومازن أن يتوقف عن هذه االتهامات       " مضيفا على 
  ".يطرح مثل هذه األمور الرخيصة

بين تجار مـصريين وفلـسطينيين،      ما يجري في األنفاق هو تجارة مشروعة        "من جانبه، قال مشعل إن      
وما يجري من تشديد للحصار هو إضرار بأهلنا فـي          ".. ومن يستفيد منها هو أهلنا في غزة وفي مصر        

  ".غزة ومصر
الجدار على عكس الحقيقة هو كسر لنظرية ومفهوم األمن القومي المصري الذي يعتبر أن األمن               " وقال  

ضرورة لجدار فليتم بناؤه بين سيناء والكيان الـصهيوني         المصري يبدأ من شمال فلسطين وإذا كان من         
 كيلـو   14ألنه ممتد ألكثر من مائتي كيلو متر وليس على الحدود المصرية على قطاع غزة الممتدة لـ                 

  ".متراً فالخطر الحقيقي على مصر هو إسرائيل
  اإلعالم القطري

رد عـزت   " عالم القطري إلى حماس   وتعليقا على تصريحات الرئيس أبو مازن بالدوحة بشان انحياز اإل         
اإلعالم العربي ينحاز إلى    "الرشق عضو المكتب السياسي لحماس إن هذا الكالم غير صحيح، مضيفا أن             

  ".واإلعالم القطري يريد أن يكون مع ضميره..إلينا كمقاومة 
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تـشبثة  اإلعالم الحر يجد نفسه أقرب إلى حركـة حمـاس ومواقفنـا الم            .. هذا ليس في قطر فقط    "وقال  
  ".اعتقد ان هذه شهادة لإلعالم القطري أنه يقف مع أمته ومع ضميره الحي"بالمقاومة، مضيفا 

وحول أولويات تحرك حماس في المرحلة القادمة، قال مشعل إن إتمام المصالحة الفلسطينية علـى رأس                
أيـضا أولويـات    ، مضيفا أن كسر الحصار عن غزة يتصدر         "األولويات وإننا نوفر المناخ المناسب لذلك     

وشدد أيضا في هذا الصدد على ضرورة أن يكون ضمن األولويات وجود وقفة جادة فـي        . حركة حماس 
  .موضوع التفاوض الفلسطيني اإلسرائيلي والتفاوض العربي اإلسرائيلي في ظل تشدد الجانب اإلسرائيلي

  العودة الى المفاوضات
ودة الى طاولة المفاوضات مع اإلسـرائيليين       وردا على سؤال حول وجود ضغوط من أطراف عربية للع         

إن من الواضح أن هناك أطرافاً عربية تتبنى مشروعا         : قال سامي خاطر عضو المكتب السياسي لحماس      
في هذا االتجاه، مشيرا إلى أن هناك مبادرة في مصر إلطالق المفاوضات عبر زيارة رئـيس الـوزراء                  

ير المخابرات المصري عمرو سليمان ووزير الخارجيـة        اإلسرائيلي إلى مصر وما تبعها من زيارة وز       
  .أحمد أبو الغيط إلى واشنطن لبحث هذا الموضوع

  الدولة المؤقتة
قـال مـشعل إن هنـاك عرضـا         " الدولة المؤقتة " وحول المشروع السويسري بشأن القضية الفلسطينية     

 ، فحماس تقبل بالكاد دولة      سويسريا قدم للحركة قبل سنوات، مشيرا إلى ان الحركة رفضته رفضا قاطعا           
 كاملة بدون تبادل أراضي وعاصمتها القدس وبدون اعتراف بإسرائيل فهل يمكن ان تقبل              67على حدود   

ما استفز القوم في رام اهللا حول المشروع السويسري هو كيف تنافسهم حمـاس   "وأضاف  . بدولة مؤقتة ؟  
بل اتفاق مكة بشهر جاء أبومازن إلى دمـشق   ق2007في شهر يناير" في مربع التفاوض ؟ مشيرا إلى أنه 

  ".وكانت النقطة الحرجة في المناقشة هي هذا الموضوع، فقمنا بإبالغهم برفضنا فانفرجت أساريرهم 
  الجدار الفوالذي

هذا الربط مرفوض لوجهين الوجه     "وحول الربط بين بناء الجدار والتوقيع على الورقة المصرية، قال إن            
 الجدار جاء منذ عام عندما اتفقت وزير خارجية العدو تسيبي ليفني ووزير خارجيـة               األول أن قرار بناء   

الواليات المتحدة كوندوليزا رايس على هذا الموضوع وكان ذلك شرطا إسرائيلي كضمانة بعـد وقـف                
  ". العدوان على غزة وبالتالي الموضوع قديم وال عالقة له بالمصالحة

هل معقول ان يكون الـرد علـى تعثـر طبخـة            .. رار الجدار جديدا    حتى لو كان ق   : وأما الوجه الثاني  
وفيما يخص الخالف الفلسطيني، قال     ". هذا عذر أقبح من ذنب    .. المصالحة هو حصار غزة وبناء الجدار     

الشك الخالف يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني مضيفا نحن نطـرق األبـواب ونيـسر بـاب المـصالحة                  " 
".  المصالحة، لكن أن تفرض علينا األمور باإلكراه هذه ليست مـصالحة           ومستعدون ان نلبي كل متطلبات    

نحن ال نعادي أي دولة عربية ونفتح قلوبنا صدورنا لكل دولة عربية بما فيها مصر ولكن مـن                  " واختتم  
  .يريد أن يمارس هذا الموقف ضدنا يتحمل مسؤوليته

رداً على سؤال لـ  أن مشعل قال، ،الدوحة  منمحمد المكي أحمد، عن 11/1/2010 الحياة، وأضافت
اولويات حماس حالياً تركز على التحرك « في الدوحة أمس، إن  الذيصحافيالمؤتمر الفي » الحياة«

إلنجاز المصالحة واخراجها من الزاوية التي حشرت فيها من دون مبرر، ونريد ان تتم المصالحة 
 وتغيير الواقع في الضفة الغربية التي بصورة موضوعية ومنطقية، كما يعنينا كسر الحصار عن غزة

دايتون وإفساد ) المنسق األمني األميركي كيث(تعاني من االحتالل المباشر والقمع األمني تحت اشراف 
  .»أمزجة الناس

وأوضح أن محادثاته مع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ولقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية 
جبر آل ثاني أمس تجيء في اطار جولته الحالية التي تشمل محطات عربية الشيخ حمد بن جاسم بن 
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واسالمية ودولية للتواصل والتشاور في ما يجري على الساحة الفلسطينية الداخلية ومستجدات الصراع 
  .وقضايا مختلفة تهم المنطقة

ي اجتماع قبل وسئل مشعل عما ذكر بأن وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل طرح عليه ف
لم يطرح علينا األمر في لقاء الرياض على هذا النحو، «: العربية، فأجاب» حماس«أيام تحديد هوية 

وكما قال األمير سعود الفيصل نفسه في المؤتمر الصحافي المشترك في مكتبه كانت هناك جملة هواجس 
ليست في موقع اتهام في شيء، لدى اخواننا في المملكة فطرحوها، ونحن طرحنا موقفنا بجالء، وحماس 

فضال عن أن تتهم في عروبتها، نحن عرب، ونقول في لقاءاتنا مع الزعماء العرب، نحن عرب أقحاح، 
في فلسفتنا أن هناك حلقتين في القضية الفلسطينية، الحلقة «: وأضاف. »وبالتالي عروبتنا شيء أساسي

  .»لدوليةالعربية والحلقة االسالمية، ثم الحلقة الثالثة هي ا
لم يكن هناك سؤال يحتاج الى جواب، كان هناك نقاش صريح، سمعنا من األمير سعود الفيصل «: وقال

كالماً فيه بعض المالحظات واالستفسارات واالستيضاحات وبعض الشكوك والهواجس التي قد تصل 
ية وصراحة استنتج عبر رواة األخبار الكاذبين، وعندما استمع األمير سعود الفيصل للحقائق بكل شفاف

  .»حقيقة األمر، ولعل جو المؤتمر الصحافي المشترك يعكس لكم النتائج
   

   المحتلالحصار شكل جديد من االستعمار وإخضاع الشعوب إلرادة: هنية .2
أكد رئيس الحكومة إسماعيل هنية، أن الحصار الظالم الذي يفرضه االحتالل اإلسرائيلي على  :غزة

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يعد شكالً من أشكال االستعمار وإخضاع الشعوب إلرادة المحتل، 
 قوافل كسر وقال هنية خالل كلمة افتتاحية لكتاب مصور حول .ويمثل إرادة القوي ضد الضعيف

إن حصار غزة : "الحصار أصدره المكتب اإلعالمي للجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود
سياسة خاطئة مسكونة بالجهل وباالنحياز إلى المحتل اإلسرائيلي، وهي بحسب القانون الدولي جريمة من 

  ". يني كافةجرائم العقاب الجماعي ألنها تلحق الضرر البالغ بشرائح المجتمع الفلسط
إن حصار غزة فكرة سيئة ألنها تسند االحتالل وتزيد الكراهية وتوقف التنمية، وتعرقل الحياة : "وأضاف

  ".الطبيعية لمليون ونصف مليون هم سكان قطاع غزة المحاصر باالحتالل براً وبحراً وجواً
نفي اآلخر الفلسطيني نتاج فكر صهيوني متطرف يقوم على "ولفت إلى أن الحصار من حيث المبدأ هو 

أو إخضاعه إلدارة الصهيونية المحتلة، وهو عمل إجرامي يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية من خالل 
تجويع شعب بكامله، ومن خالل كسر صموده، وحرمانه من حقه في تقرير المصير، أو ممارسة 

  ".الديمقراطية الشفافة
تيطان والحصار فهما شكالن من أشكال الظلم، لذا الشعب الفلسطيني ال يفرق بين االس"وأوضح هنية أن 

فهو يرفض الحصار ويقاوم االستيطان ويرى أن االحتالل هو السبب األول واألخير للصراع والمعاناة، 
  ".إن المدخل الرئيس لالستقرار والهدوء في المنطقة هو زوال االحتالل:"لذا ينادي بأعلى صوته قائالً 

 استقبلت وفوداً متضامنة معها في محنتها ومعاناتها من كافة األجناس إلى أن غزة المحاصرةأشار و
والديانات، كثير منهم هم رعايا دول تشارك قادتها في جريمة حصار غزة ومنهم رعايا دول تستنكر 
  .الحصار وترفضه ولكنها ال تملك القدرة على كسره في ظل هيمنة اإلرادة األمريكية على مجلس األمن

  11/1/2010، صحيفة فلسطين
  

   القطاع بدخولأوروبي في السماح لوفد برلماني "تعمد المماطلة"لجنة حكومية تتهم مصر بـ: غزة .3
 السلطات أمسطالبت اللجنة الحكومية لكسر الحصار التابعة للحكومة المقالة يوم  : اشرف الهور-غزة 

واتهمت اللجنة في بيان تلقت  . قطاع غزةإلى األوروبيينالمصرية بتسهيل مهمة دخول وفد البرلمانيين 
وروبي تعمد المماطلة في السماح للوفد البرلماني األ" نسخة منه السلطات المصرية بـ"القدس العربي"
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 17 من  نائبا55ً وفد النواب مكون من أنوذكرت اللجنة  ."بدخول قطاع غزة منذ شهر ونصف الشهر
لمصري للسماح لهم بالدخول، بعدما خاطبوا وزارة  ما زالوا بانتظار الرد اإنهم، وقالت أوروبيةدولة 

  .الخارجية المصرية بشكل رسمي للسماح لهم بالدخول دون رد
 التي تتبعها السلطات المصرية في التعامل مع "سياسة المماطلة والتجاهل" أسمتهاواعتبرت اللجنة ما 

مراعاة للعالقات التي تربطها  غير مقبولة بحق النواب، وعدم وإهانةتكريسا للحصار، "الوفد القادم 
  ."بدولهم باعتبارهم ممثلين لها

  11/1/2010القدس العربي، 
  

  عباس طلب تأجيل تقرير غولدستون ولم يقدر النتائج :الشعيبي .4
 ]الفلسطيني محمود عباس [ عزمي الشعيبي عضو لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس. روى د:رام اهللا

 الدولي في جنيف اإلنسانيت على تقرير غولدستون في مجلس حقوق والتي بحثت قرار تأجيل التصو
خالل برنامج رأي عام الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن، روى الرواية الكاملة لرحلة التقرير وكشف 

  .خبايا تقرير لجنة التحقيق الذي تم تسليمه للرئيس عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
شهادة الرئيس عباس، ورئيس الوزراء سالم فياض، ومستشار الرئيس نمر استمعنا ل: وقال الشعيبي

 خريشة  وإبراهيم ،صائب عريقات، وياسر عبد ربه، ووزير الخارجية رياض المالكي. حماد، ود
، في اإلسرائيليةالمندوب الفلسطيني في جنيف، وحسين الشيخ الوزير المفوض في الشؤون الفلسطينية 

 ودول عدم االنحياز، واإلفريقية واإلسالمية شهادات المجموعة العربية إلىسماع حين لم يكن يلزمنا ال
 تبنت الموقف الداعمةن المجموعات أ أوضح خريشة والذي إبراهيمبسبب شمولية رسالة وشهادة السيد 

 يعمل وفقها أنالفلسطيني وصيغة القرار الذي صاغه الفريق الفلسطيني، والذي حدد الحركة التي يجب 
  .فريق الفلسطينيال

 نتائج التقرير بإرسالوكشف الشعيبي النقاب عن تفاصيل رحلة تقرير غولدستون، والذي قام خريشة 
 القيادة الفلسطينية عبر وزارة الخارجية، ومن ثم بدأ معركته في حشد التأييد لصيغة إلىومالحظاته عليه 

 دون تردد، بناء على لألمام جهوده القرار الفلسطيني، حيث كان لديه توجه وموقف واضح للسير في
  . التي كان يجريها مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومجلس الوزراءاألوليةاالتصاالت 

 شهادة الرئيس عباس، على مدى ثالث ساعات، حيث قال إلىلجنة التحقيق استمعت وقال الشعيبي إن 
ن ذلك وكان يبدو عليه االنزعاج من النتائج انه هو الذي طلب التأجيل، وهو الذي يتحمل المسؤولية ع

وخالل االستماع لشهادة الرئيس ناقشت لجنة التحقيق،  .والكيفية التي جرى فيها استغالل نتائج التأجيل
  .األمر التي تواكب ذلك واإلشكاليات اتخاذ القرار في الحياة السياسية الفلسطينية، آليات

ينا انه لم يكن هناك تقدير لدى القيادة الفلسطينية مما فيها ورأى الشعيبي انه من خالل التحقيق، رأ
 تترتب على قرار تأجيل التصويت لثالثة شهور، كما لم يكن هناك تقدير أنالرئيس، للنتائج التي يمكن 

 إليه الذي تنبهوا األمر، وهو اإلسرائيليألهمية التقرير عند القيادة الفلسطينية، وحساسيته بالنسبة للجانب 
  . وقوتهواإلسرائيلي األمريكي حينما رأوا مدى الضغط األخيرة األيامفي 

 كبيرة للتصويت في ذلك اليوم، واعتقد أهمية يكون هناك أن الرئيس لم يكن يتوقع أنكما اعتقد الشعيبي 
 في تقريرها، اللجنة أقرته مازن قرار التأجيل وهو ما أبو، ووفق ذلك اتخذ آخرانه يمكن تأجيله لوقت 

 لنمر حماد والذي األمر، وهو الذي اصدر األمرتبرته قراراً خاطئاً وان الرئيس يتحمل مسؤولية ذلك واع
وكشف الشعيبي النقاب عن تعهد الرئيس بنشر نتائج تقرير لجنة  . خريشةإبراهيم إلىابلغه بدوره 

سطينية، ولكن رغم  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلأمام الرأي العام، بعد عرضه أمامالتحقيق 
  .اآلن إلىن التقرير لم يناقش أ إالاستالمه للتقرير واجتماع اللجنة التنفيذية مرتين 

  10/1/2010وكالة سما، 
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  مفاوضاتالليست لدينا شروط مسبقة الستئناف : عريقات يحمل نتنياهو مسؤولية الجمود .5

فاوضات في منظمة التحرير صائب حمل رئيس دائرة شؤون الم:  جيهان الحسيني–  الناصرة،القاهرة
، "الجمود الحالي في العملية السلمية" رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو مسؤولية أمسعريقات 
 رهن إنها التي قال "يكون الفلسطينيون وضعوا شروطاً أو مطالب من أجل استئناف المفاوضات"نافياً أن 

  . "ء بالمفاوضات من حيث النقطة التي انتهينا عندهاالتزام نتنياهو وقف االستيطان والبد"بـ
ليست لدينا أية شروط أو مطالب، لكن على اإلسرائيليين أن يلتزموا ": "الحياة"وقال عريقات لـ

  ."نحن ليس لدينا شروط": ، مكرراً"استحقاقات العملية السلمية حتى يمكن للمفاوضات أن تستأنف
قمت بزيارة كل من مصر واألردن ": ام بها الى دمشق، أجابوعلى صعيد ما تردد عن زيارة سرية ق

 الفلسطينية، خصوصاً في ما -، موضحاً أن الزيارة مرتبطة بالتشاور وتنسيق المواقف العربية "وسورية
يتعلق بالعملية السلمية، نافياً ما نشر من أن زيارته سورية كانت بهدف ترتيب زيارة مرتقبة للرئيس 

  ."زيارة الرئيس عباس دمشق لم تحدد بعد":  وقالمحمود عباس لدمشق،
سنبلور موقفنا ونحدده عقب ": وعن رؤيته لفرص حدوث حلحلة قريبة في مسار المفاوضات، أجاب

، الفتاً إلى أنه ينتظر أيضاً "االستماع إلى المنسق األميركي جورج ميتشل الذي نلتقيه األسبوع المقبل
ان في واشنطن، في إشارة إلى الزيارة التي أجراها وزير الخارجية االستماع إلى الوفد المصري الذي ك

  .المصري أحمد أبو الغيط ورئيس االستخبارات الوزير عمر سليمان
 تحديد المسؤول إلى ردينة اللجنة الرباعية التي ستجتمع قريباً أبودعا الناطق الرئاسي نبيل  ومن جهته،

خريطة " استئناف عملية السالم وفق ما نصت عليه امأمعن عدم تنفيذ االتفاقات ووضع العراقيل 
  ."إسرائيل" في حين لم تنفذه "خريطة الطريق" السلطة نفذت البند األول من أن الطريق، مضيفاً

  11/1/2010الحياة، 
  

  االستيطان سيتصاعد هذه السنة خالفاً لإلعالن اإلسرائيلي عن وقفه: عريقات .6
ائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، إن  قال صائب عريقات، رئيس د:رام اهللا

 خالفاً 2010االستيطان اإلسرائيلي في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية، سيشهد تصاعداً سنة 
وأشار عريقات في التصريحات التي أدلى بها لإلذاعة  .إلعالن الحكومة اإلسرائيلية تجميده لعدة أشهر

 وحدة استيطانية في 900لطات اإلسرائيلية أعلنت خالل السنوات األخيرة عن بناء الرسمية، إلى أن الس
في القدس، وأربع عمارات سكنية في رأس " بسغات زئيف" وحدة في مستوطنة 692، و"غيلو"مستوطنة 
  . وحدة استيطانية في القدس100العامود، و

  10/1/2010 قدس برس،
  

  دس تدّمر فرص إحالل السالم في الق"إسرائيل"سياسة : منظمة التحرير .7
دعت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته : رام اهللا

 بوقف إجراءاتها وسياساتها غير الشرعية في مدينة القدس المحتلة، "إسرائيل"األخالقية والسياسية وإلزام 
وطالبت الدائرة في رسالة عاجلة وجهتها للمجتمع الدولي، أمس،  .والمنافية لقرارات الشرعية الدولية

بالتدخل العاجل لوقف ممارسات االحتالل بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة والمتمثلة في 
  .تهجيرهم القسري من مدينتهم ومصادرة هوياتهم ومنازلهم وأراضيهم وتهويد مقدساتهم

م، وأن الخطر 1992 مقدسي فقدوا حق اإلقامة في القدس منذ العام  ألف30وأشارت الرسالة إلى أن 
 ألفاً آخرين، حيث يعيشون خارج جدار الضم والتوسع العنصري، مبينةً أن سلطات 125يتهدد اآلن 
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االحتالل ترمي من خالل سياستها، إلى خلق خلل في الميزان الديمغرافي في القدس لصالح المستوطنين، 
  .فلسطينية في المدينةوصوالً إلى أقلية 

إنها تعمل على تدمير فرص إحالل : "وحذرت الدائرة المجتمع الدولي من عواقب تلك السياسة، قائلةً
  ".السالم العادل والشامل في المنطقة ولن تؤدي إال لمزيد من العنف والتطرف
اصة في الشأن الفلسطيني، وناشدت الدائرة األمم المتحدة والرباعية الدولية إلنفاذ القرارات الدولية الخ

  .م، وعاصمتها القدس الشرقية1967وصوالً إلقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 
  11/1/2010صحيفة فلسطين، 

  
  خالل زيارته دمشق مشعل والفصائلء عباس لقاتقترح على ةسوري: "الشرق األوسط" .8

 إن "الشرق األوسط"ر فلسطينية مطلعة لـ قالت مصاد:كفاح زبون،  سعاد جروس- رام اهللا، دمشق
الجانب السوري اقترح على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يتم خالل زيارته المقترحة إلى دمشق 
لقاء له مع خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وأيضا قادة الفصائل الفلسطينية الموجودة 

  ." والوفاق الفلسطينيمن أجل الدفع بجهود المصالحة"في دمشق، 
ال أظن أن هذا سيحدث، وال "من جهته، قال ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

مثل "واعتبر عبد ربه أن  ."أعتقد أن أي لقاء مع مشعل سوف يحدث ال في دمشق وال في أي مكان آخر
نها ال تستطيع إنجاز المصالحة الفلسطينية هذه التسريبات تهدف إلى بث القالقل ضد مصر، وتصويرها بأ

 ."في حين أن عاصمة عربية أخرى تستطيع ذلك، في ظل صراع إقليمي ال طائل من ورائه
 مع حركة فتح، وليس االنتخابات أو التوقيع على "كعكة غزة"واتهم عبد ربه قيادة حماس بالسعي القتسام 

 .فصيل فلسطيني الحق في ذلكورقة المصالحة المصرية، مشددا على أنه ليس ألي 
 التي يخوضها الشعب الفلسطيني والمتمثلة "المعركة الكبرى"وطالب عبد ربه حركة حماس بااللتفات إلى 

تصب كل طاقتها ضد مصر "باالستيطان اإلسرائيلي والقدس، متهما حماس بأنها ليست معنية بذلك، وأنها 
 ."بقى استغالل الدم الفلسطيني قائمابهدف استمرار عمل األنفاق حتى تبقي اللصوصية وي

 11/1/2010الشرق األوسط، 
  

  سيبقى لمصر دور أساسي ما دام فيها من يقولون إّن الخطر هو من الصهاينة: النائب سالمة .9
 سالم سالمة، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة حماس البرلمانية، أن كتلته . أكد د:غزة

سيا وبعض الدول العربية، نجحت خاللها في تبديد بعض ما أثير حول مواقف أنهت جولة إلى شرق آ
وأوضح النائب أن الجولة تخللتها مداوالت بشأن التطورات السياسية، وحالة القضية . حركة حماس

الفلسطينية، ومواجهة المقاومة لالحتالل، عالوة على دعم الشعب الفلسطيني بما في ذلك الحصول على 
  .لمنح الدراسية للطلبة، السيما في تخصص الطب والهندسةكثير من ا

، أن كتلته تمكنت من فتح آفاق للتنسيق مع تلك الدول في مجال "قدس برس"ورأى سالمة في حوار مع 
الصحة والتعليم والعمل الخيري، وتجاوزت سفير السلطة الفلسطينية الذي احتج رسمياً على استقبالهم من 

  .نيسي دون التنسيق معهقبل البرلمان االندو
وأشار سالمة إلى أن الجولة التي رافقه فيها النائبان إسماعيل األشقر، ومشير المصري، شرحت موقف 

كما أوضح . حماس من طبيعة الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي، وأهم معضالت االنقسام الفلسطيني
، قدم لهم مشروع العقيد معمر القذافي )مانرئيس البرل(النائب أن أمين عام اللجنة الشعبية في ليبيا 

  . مارس القادم/الذي ستقدمه طرابلس في مؤتمر القمة العربية في آذار" إسراطين"
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ووجدنا في ليبيا والجزائر تفهما واستنكاراً للجدار الفوالذي مع مصر، وهم يعتبروه : "وأضاف قائالً
ن العروبة، لكننا نرى أن مصر سيبقى لها دور أساسي ما تساوقاً مع العدو وانحداراً أخالقياً وانسالخاً م

  ."دام هناك رجال يقولون إن الخطر الحقيقي من الصهاينة وليس من شعبنا
  9/1/2010 قدس برس،

  
  الخطوط العريضة للحكومة تتمثل في المصالحة الوطنية:  األسطليونس .10

كتلة التغيير واإلصالح في المجلس  يونس األسطل، النائب عن .أكد د : رائد خلف اهللا- خان يونس
تتمثل في المصالحة ) 2010(التشريعي، أن الخطوط العريضة للحكومة الفلسطينية في العام الجاري 

األسطل في كلمة المجلس التشريعي التي ألقاها . وأوضح د ".ألنها مفتاح اإلعمار ورفع الحصار"الوطنية 
عنوي لتكريم شهداء األجهزة األمنية في خان يونس، أن في مهرجان نظمته هيئة التوجيه السياسي والم

االنفتاح على الدول العربية ودول الجوار بهدف توطيد العالقة وفتح مجاالت "الحكومة تعمل على 
وأشار خالل كلمته باالحتفال الذي نظم في قاعة الهالل األحمر الفلسطيني بالمحافظة أمس، إلى ". للتعامل

النصيب األكبر منها سيكون لذوي الشهداء "وفق قيم إغاثية، ألن ) 2010(سنة إعداد الحكومة موازنة 
  ".والجرحى والفقراء

  11/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

 ويقرر بيع مقرها في عمان ...عباس يلغي دائرة شؤون الوطن المحتل": يةقطرالالشرق " .11
اللجنة التنفيذية لمنظمة أقدم محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، رئيس  :عمان شاكر الجوهري

التحرير الفلسطينية، على خطوة جديدة على طريق تصفية مؤسسات منظمة التحرير، حيث قرر إحالة 
غازي عبد القادر الحسيني، مدير دائرة الوطن المحتل في المنظمة إلى التقاعد، وإلغاء الدائرة، التي كان 

 .تراجع عن قرار سابق بحلها
دير الصندوق القومي الحسيني تسليمه البناية التي تشغل دائرة شؤون الوطن وفيما طالب رمزي خوري م

المحتل جانبا منها، فيما تشغل بقية العمارة القائمة في جبل الحسين بالعاصمة األردنية، لجان الكادر 
ير الحركي برئاسة العميد كايد يوسف، أبلغ الحسيني خوري أنه لن يسلم العمارة، والدائرة قبل تعيين مد

 .عام جديد للدائرة، وتحديد مقر بديل لها
المصادر تقول إن عطا خيري السفير الفلسطيني في عمان، أبلغ الحسيني ورؤساء اللجان األربعة أن 
قرار إخالء البناية هو قرار رسمي أردني، في حين تؤكد المصادر أن السفير هو من طلب من الدولة 

ء البناية، فاقتصر تدخلها على الطلب من البعض عدم عرقلة األردنية التدخل للمساعدة في سرعة إخال
 .اإلخالء، وعدم افتعال المشاكل

 من كوادر السفارة الفلسطينية ومنظمة التحرير في األردن إلى التقاعد، 52وتزامن ذلك مع إحالة 
لتي وحرمانهم من الضمان الصحي، علما أن معظمهم مرضى، جراء كبر السن، والرواتب التقاعدية ا

وسبق ذلك قرار بخفض رواتب األعضاء  .ينتظر أن يتقاضوها ال تكفي لتغطية مصاريف العالج
 .السابقين في اللجنة المركزية لحركة فتح بنسبة الثلث

 11/1/2010الشرق، قطر، 
  

  مجهولون يفجرون صيدلية في مخيم جباليا .12
خيم جباليا لالجئين شمال قطاع فجر مجهولون عبوة ناسفة في مدخل صيدلية في م : رائد الفي-غزة 

وقالت مصادر إعالمية .غزة، أدت إلى إلحاق أضرار مادية في الصيدلية من دون وقوع إصابات بشرية
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ومحلية في غزة إن المجهولين فجروا العبوة الناسفة في صيدلية عباد الرحمن في المخيم، بدعوى أنها 
  .تبيع للمواطنين عقاراً مخدراً من دون وصفات طبية

  .وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية المقالة إيهاب الغصين إن التحقيقات جارية في مالبسات الحادث
  11/1/2010الخليج، 

  
  عباسلالهباش يطالب القرضاوي باعتذار صريح وعلني  .13

 محمود الهباش تصريحات الشيخ يوسف القرضاوي . والشؤون الدينية داألوقاف استنكر وزير :القدس
 باالعتذار الصريح والعلني عن هذه التفوهات التي إياهفيها للرئيس محمود عباس، مطالبا  أساءالتي 
 تصدر عن رجل محسوب أن مثل هذه التفوهات ال تليق أنمؤكدا ،  الشعب الفلسطيني كلهإلى أساءت

  .على العلم الشرعي ومن فوق منبر رسول اهللا عليه الصالة والسالم
  10/1/2010وكالة معاً، 

  
  للتسوية " األمريكية المصرية"ف القوى الفلسطينية يرفض الخطة تحال .14

" األمريكية المصرية "أكد تحالف القوى الوطنية الفلسطينية في دمشق رفضه للخطة           : ماهر محمد  -دمشق
إلعادة مفاوضات التسوية مع االحتالل اإلسرائيلي، داعياً الجماهير الفلسطينية والعربيـة إلـى التحـرك               

  ".التي تستهدف النيل من حقوق الفلسطينيين وثوابتهم"هة تلك الخطة العاجل لمواج
إن :"وقال خالد عبد المجيد أمين سر لجنة المتابعة العليا لتحالف القوى الوطنية في بيان صحفي، أمـس                  

التحركات الجارية إلعادة مسار المفاوضات مع العدو تأتي في إطار الخطة األمريكية المـصرية التـي                
ضاع الشعب الفلسطيني للرؤية األمريكية اإلسرائيلية وللنيل من حقوقه على قاعـدة خارطـة      تستهدف إخ 

  ".الطريق التي يرفضها شعبنا
حصار المقاومة واستمرار الضغط واالبتزاز على قطـاع غـزة فـي            "واعتبر أن هدف تلك الخطة هو       

طان والتهويد لمدينة القـدس     محاولة إلخضاعه للشروط اإلسرائيلية وتغطية خطوات االحتالل في االستي        
  ".والضفة المحتلة

مطالبـاً األمتـين    " لمواجهة المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية     "ودعا عبد المجيد إلى حشد الطاقات؛       
أجل فضح وتعرية التحركات الخطيرة وممارسـة كـل الـضغوطات           "العربية واإلسالمية بالتحرك من     
  ".سمية لتلك التحركاتوالفعاليات لمنع التغطية العربية الر

  11/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

 النظام المصري متورط في مؤامرة محاصرة الفلسطينيين: جبريلأحمد  .15
القيادة العامة قبيل االجتماع  -وجه أحمد جبريل األمين العام للجبهة الشعبية :  محمد الخضر-دمشق 

مشاركة بحياكة مؤامرة إلعادة إطالق هجوما عنيفا على السلطات المصرية، واتهم النظام المصري بال
مسار المفاوضات بين فريق أوسلو وإسرائيل، والمشاركة في العدوان على قطاع غزة، ومحاصرة 

 .الشعب الفلسطيني في القطاع
لدينا معلومات بأن الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز أرسل للنظام المصري مشروعا إلطالق : وتابع قائال

 .يه النظام المصري وأيضا اإلدارة األميركية، واآلن يتم البحث في هذا المشروعالمفاوضات ووافق عل
وأوضح جبريل أن مشروع بيريز يتحدث حول حدود الدولة واألراضي التي سيتم مبادلتها، وترحيل 

   .موضع القدس والالجئين
بهذا الموضوع، وأوضح جبريل أن بقية الدول العربية مثل السعودية واألردن وسوريا ليس لها علم 

وتابع أن الضجة تدور بشكل مغلق بين إسرائيل والنظام المصري والواليات المتحدة، موضحا أن الملك 
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األردني عندما سمع بالموضوع أرسل وزير خارجيته إلى واشنطن الستيضاح األمر، وأن وزير 
 عن الموضوع -ياضخالل زيارتها الر-الخارجية السعودي سعود الفيصل عندما سئل من قيادة حماس 

  . أكد أنه ليس لديه أية معلومات حوله
النظام المصري عندما يحاصر مليونا ونصف المليون فلسطيني، فهذا يظهر تواطؤ هذا : "وقال جبريل

، الفتا إلى أنه يريد من وراء ذلك الضغط على شعبنا للتوقيع على ورقة االستسالم "النظام على شعبنا
  .فق مع واشنطن والصهاينة بهدف لَي يد حماسالمصرية التي تمت بالتوا

 منع وصول السالح إلى -في حالة حصول أي عدوان جديد على القطاع-هدفهم أيضاً أنه : "وأضاف
ما يجري هو محاولة لكسر كرامة هذه األمة، : "وتابع. المقاومين، معتبرا أن الموضوع خطير جدا

، وخاطب جبريل "حيد توريث الحكم لجمال مباركولألسف تتم بأيدي النظام المصري الذي همه الو
إذا أردتم حماية األمن القومي المصري فاحموه من الصهاينة وليس من : "النظام المصري بالقول

الصهيوني يدخل سيناء دون تأشيرة دخول، وهذا هو االختراق الحقيقي لألمن : "، مضيفا"الفلسطينيين
 فكِّروا -أنفاق المقاومة والصمود-بهدم أنفاق قطاع غزة بدل أن تفكروا : "وأضاف". القومي المصري

 ".بهدم األنفاق التي يحفرها الصهاينة تحت المسجد األقصى
إذا أرادوا التحدث عن المصالحة فلها عنوان واحد، هو إعادة بناء : "وحول ملف المصالحة قال جبريل

 ".يةمنظمة التحرير الفلسطينية لتضم جميع القوى والفصائل الفلسطين
وكشف جبريل أنه وبعد إلحاح شديد من عباس لزيارة دمشق وجهت القيادة السورية دعوة له، على أن 
يلتقي بقادة الفصائل الفلسطينية المتواجدة في العاصمة السورية على مائدة طعام برعاية من الرئيس بشار 

قيق المصالحة وإنما مساهمة األسد، مؤكدا أن هذا ال يعني أنه التفاف سوري على الجهود المصرية لتح
سورية في الجهود المبذولة تحقيق هذه المصالحة، إال أن جبريل أوضح أن رد عباس لم يتضح حتى 

 .اآلن
 11/1/2010العرب، قطر، 

  
   على غزةستة شهداء بينهم ثالثة مقاومين بهجومين إسرائيليين .16

صادر طبية فلسطينية مـساء  أعلنت م، ان غزة من  حكمت يوسف  عن   ،10/1/2010 وكالة سما،    ذكرت
اليوم األحد ان ثالثة شهداء فلسطينيين سقطوا فيما أصيب آخر بجراح خطيرة في قصف مدفعي إسرائيلي                

  .استهدف مجموعة من رجال المقاومة الفلسطينية شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة
ة دير البلح عبـارة عـن       أن ثالثة شهداء وصلوا إلى مستشفى شهداء األقصى في مدين         " وقالت المصادر   

تـابعين لـسرايا القـدس      أن جميع الشهداء    مشيرا الي    .أشالء ممزقة نتيجة للقصف اإلسرائيلي المباشر     
  .الذراع المسلح لحركة الجهاد االسالمي

من جهته قال الشيخ خالد البطش القيادي في حركة الجهاد في تعقيبه على عملية اغتيال ثالثة مقـاومين                  
وسط قطاع غزة مساء اليوم إن حركته تعتبر هذا العدوان الجديد هو رسـالة واضـحة                من سرايا القدس    

تكشف نوايا العدو الحقيقية تجاه شعبنا وقضيتنا، وهو مقدمة لعدوان صهيوني واسع يسعى العدو للترويج               
  . له عبر حمالت سياسية وإعالمية لتضليل العالم وتحشيده لدعم هذا العدوان

سـتة فلـسطينيين استـشهد      من غـزة، أن     اشرف الهور    عن،  11/1/2010،   القدس العربي  وأضافت
واعلن مصدر طبي فلسطيني ان ثالثة ناشطين فلسطينيين      .بهجومين اسرائيليين منفصلين على غزة االحد     

استشهدوا مساء االحد في قصف اسرائيلي استهدف شرق دير البلح وسط قطاع غزة، فيما استشهد ثالثة                
  .اسرائيلية على االنفاق في قطاع غزةيوم امس في غارات 

وأعلنت جماعة سلفية موالية لتنظيم القاعدة، مساء امس االحد، أن الناشطين الثالثة الذي استشهدوا مساء،              
  .هم أعضاء في صفوفها، بخالف ما تردد في البداية أنهم أعضاء من الذراع المسلحة لحركة الجهاد
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فـي  " الـسلفية الجهاديـة   "ت نفسها بأنها أحد تشكيالت الجماعات       ، التي عرف  "كتائب أنصار السنة  "وقالت  
تزف شهداء اإلسالم العظيم، وفرسان المعارك الذين قضوا نحـبهم مـساء            "فلسطين، في بيان لها، إنها      

  ".األحد إثر عملية االغتيال التي طالتهم شرق محافظة دير البلح
  

  حماس تؤكد جاهزيتها لصد أي عدوان إسرائيلي  .17
كدت حركة حماس جاهزيتها للدفاع عن الشعب الفلسطيني في مواجهـة أي عـدوان إسـرائيلي،                أ :غزة

وقـال النـاطق باسـم       ".إما للتخطيط لحرب أو شن حرب جديدة      "مشددةً على أن االحتالل دائماً يسعى       
إن التهديدات اإلسرائيلية الجديدة ضد قطـاع غـزة         :"الحركة فوزي برهوم في تصريحات صحفية، أمس      

للدولـة العبريـة    " المنظومـة الدوليـة   "، معرباً عن أسفه لدعم      " في سياق ما يفكرون فيه من القتل       تأتي
  .  وتشجيعها في التخطيط والتفكير في الحروب

، مطالبـا   "إنه من العيب أن تبقى غزة محاصرة والعالم يتحدث عـن الحريـة والديمقراطيـة              :"وأضاف
عنـدما  "، وتابع   "حماس"ن تكون هنالك أزمة بين مصر و       ورفض برهوم أ   ؟الجماهير العربية واإلسالمية  

ننتقد الجدار فإننا ننتقد فكرته ومن يقف وراءها، وليس ذلك هجوماً على القيادة المصرية، لكن هناك من                 
يريد أن يجر حماس إلى مربعات إقليمية ودولية غير أنهم فشلوا في كثير من القضايا، وبالتـالي نحـن                   

  ".ى المستوى اإلقليمي والدولي ومع صناع القرار العربي وتحديدا مصرنتمتع بعالقات جيدة عل
أن حركته أكدت على جاهزيتها للتوقيع علـى الورقـة          " حماس"على صعيد آخر، أوضح المتحدث باسم       

  ".المصرية للمصالحة في حال فُتحت للنقاش حول بعض التعديالت وتذليل كافة العقبات
  11/1/2010صحيفة فلسطين، 

  
  مستعدة لمحاسبة من له عالقة بمقتل الجندي المصري حماس .18

أسامة حمدان مساء السبت االستعداد " حماس"أبدى مسؤول العالقات الدولية في حركة : )آي.بي.يو(
 المصرية األربعاء - لمحاسبة من له عالقة بمقتل الجندي المصري أحمد شعبان على الحدود الفلسطينية

  .عن ذلكالماضي، في حال توفرت معلومات 
المحلية في غزة، عن حمدان قوله إن وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة في غزة " صفا"ونقلت وكالة 

". يجب جمع المعلومات الالزمة لمحاسبة من له عالقة بذلك الحادث"بدأت بالتحقيق فيما جرى، مؤكداً أنه 
نأسف لسقوط شهيد مصري : " قائالًوأعرب حمدان عن أسفه لما جرى على الحدود مع مصر قبل أيام،

  ". ونحسبه عند اهللا من شهداء فلسطين
  11/1/2010الخليج، 

  
 مصر ال تزال ترفض تعديل ورقة المصالحة: حماس .19

حماس، خليل الحية، أن حركته ال تطالب بفتح الورقة المصرية للمصالحة،  أكد قيادي في حركة: غزة 
 .ها على بعض النقاط فيهابل بتعديلها على أصولها، ومناقشة تحفظات

وأضاف الحية للصحافيين بغزة أن مصر ما زالت ترفض فتح ورقة المصالحة الفلسطينية قبل التوقيع 
عليها، وأن حماس ما زالت تحاول أن تصل مع القاهرة إلى تفاهم بشأن إجراء تعديالت على البنود التي 

 .وردت في الورقة
لعالقات اإليجابية بين حماس وبين الدول العربية ومن بينها وشدد الحية على حرص حركته على بقاء ا

 .جمهورية مصر العربية
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وفيما يتعلق بآخر تفاصيل صفقة تبادل األسرى أوضح الحية أن حركة حماس ما زالت تدرس الموقف 
استجابت اإلسرائيلي من الصفقة، موجهاًَ رسالة إلى الحكومة اإلسرائيلية، مفادها أن الصفقة لن تتم إال إذا 

 .تل أبيب لمطالب الفصائل اآلسرة لشاليط
  11/1/2010العرب، قطر، 

  
 دراسة أمريكية تتنبأ بانشقاقات جديدة في صفوف فتح .20

الـذي مقـره فـي      " منتدى الصراعات "تنبأت دراسة أمريكية حديثة، صادرة عن       :  ياسر باعامر  - جدة
حدوث تناقص أعـداد المنتمـين إليهـا    واشنطن، بحدوث انشقاقات في صفوف حركة فتح الفلسطينية أو       

بشكل كبير، مؤكدة أن االنقسامات الداخلية والخالفات حول إستراتيجية الحركة غالباًَ ما تتركـز علـى                
 .مسألة المقاومة والعالقة مع حركة حماس

وأشارت الدراسة إلى أن فتح عاشت بداية الفوضى الداخلية بعد أربعة عشر شهراً على وفـاة الـزعيم                  
، بخسارتها االنتخابات التشريعية أمام حماس، التي حـصلت         2004سطيني ياسر عرافات في نوفمبر      الفل

على غالبية المقاعد في المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو ما فسره القائمون على الدراسة بأنـه عقـاب    
 .أنزله الفلسطينيون بحركة فتح بسبب سنوات من الفساد والمفاوضات غير المثمرة

أن من المشاكل الخطيرة التي تواجهها فتح، هو االنقسام فيما يتعلق باتفاقية أوسلو، خاصـة بعـد      وأكدت  
فشل عملية التسوية في تحصيل أبسط حقوق الفلسطينيين، مما عمق الشكوك حـول الخطـوة األفـضل                 

 .مستقبلياً فيما يتعلق باإلسترات يجية
السلطة الفلسطينية حينما وضعت ثقلهـا فـي        وأوضحت الدراسة أن مشاكل فتح تكمن في سيطرتها على          

العملية السياسية، مما وضعها في مواجهة العمل مع السلطات اإلسرائيلية، سواء كجـزء مـن التعـاون                 
األمني أو على صعيد المفاوضات، مما أدى إلى وضع فتح في مواجهة مع الفصائل الفلسطينية األخـرى             

شعبي لها على المدى الطويل، خصوصاً في غيـاب أي          وباألخص حماس، كما أسهم في تقليص الدعم ال       
 .مؤشرات على قرب التوصل إلى تسوية سلمية مشرفة مع إسرائيل

ورأت الدراسة أن المحك األساسي يتمحور حول الجدل القائم داخل فتح حول إستراتيجية الحركـة فـي                 
 منظمة التحريـر الفلـسطينية،      دور المقاومة المسلحة في تحقيق األهداف الوطنية، فقد قال قائد سابق في           

الجميع داخل المؤتمر العام تحدث عن المقاومة       "عقب انتهاء المؤتمر العام للحركة في أغسطس الماضي،         
العسكرية، ولكن المؤتمر انتخب أشخاصاً لم يسبق لهم أن شاركوا في المقاومـة، إذا كنـا فعـالً نريـد                    

 ."يئاً وننتخب أشخاصاً آخرينالمقاومة، ال ننتخب صائب عريقات، ولكننا نقول ش
  11/1/2010الوطن، السعودية، 

  
  "انقالبها"حماس تستغل التعاطف مع شعبنا لتكريس : فتح .21

ين، بسام زكارنة، ي اتهم عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ورئيس نقابة الموظفين العموم:رام اهللا
ه على السلطة الوطنية الشرعية في حركة حماس بالتخطيط لتوسيع مظاهر انقالبها العسكري الذي ارتكبت

غزة وارتكبت خالله جرائم بحق المواطنين في القطاع، مؤكدا ان استهداف عناصر قوى االمن المصري 
على الحدود الفاصلة مع مصر والذي ادى الى استشهاد احد الجنود المصريين، تعكس المستوى الذي 

  .لتعامل مع الدول العربية الشقيقةالذي وصلت اليه هذه الحركة في ا" المتدني"وصفه بـ 
، في اعقاب تقديم واجب العزاء في السفارة المصرية في رام اهللا، )معا(واكد زكارنة في حديث لـ 

" بقافلة شريان الحياة"ضمن وفد رسمي مثل المجلس الثوري للحركة، ان حركة حماس تسغل ما يسمى 
لشعب الفلسطيني من خالل استثمار كل المساعدات العسكري في غزة واالساءة لكل ا" انقالبها"لتكريس 
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المالية والعينية لصالح عناصرها في حين يواجه الشعب مصيره المجهول وسط استمرار المعاناة وااللم 
  .والفقر والجوع

  10/1/2010وكالة معاً، 
  

  مزهر ينفي موافقة الشعبية على وقف إطالق الصواريخ باالتفاق مع حماس .22
نفى عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحريـر        : األنباءسمير حمتو، ووكاالت    ،  غزة-القدس المحتلة 

فلسطين جميل مزهر أن تكون الجبهة الشعبية قد اتخذت قرارا يقضى بوقف إطالق الصواريخ بناء على                
ل اجتماع عقد اخيرا مع حماس ، مؤكداً أن موقف الجبهة واضحاً وثابتاً باستمرار المقاومة ضد االحـتال                

.. لم نتعهد بوقف إطالق الصواريخ    "وقال مزهر في تصريح تلقت الدستور نسخة منه         . بمختلف األشكال 
نحن في الجبهة موقفنا ثابت وواضح ونؤكد عليه دائماً وهو ضد التهدئة خاصة وأن االحتالل ال يـزال                  

ن وتهويد القدس وبنـاء     جاثماً على صدر شعبنا الفلسطيني وال يزال يمعن في القتل والتدمير  واالستيطا            
  ". جدار الفصل العنصري، وغيرها من األعمال اإلجرامية تجاه الشعب الفلسطيني

  11/1/2010الدستور، األردن، 
 

  مسؤول في الجماعات السلفية يتهم عناصر من حماس بالتورط في التفجيرات الداخلية .23
س بالتورط في التفجيرات األخيرة اتهم مسؤول في الجماعات السلفية في غزة عناصر من حما :رام اهللا

  .الداخلية التي طالت محال ومؤسسات في القطاع
. ونفى أبو حمزة المقدسي، أحد قادة هذه الجماعات، أن تكون جماعاته متورطة في التفجيرات األخيرة

 ال عالقة لنا بعمليات التفجير األخيرة التي استهدفت مؤسسات أو": "الشرق األوسط"وقال المقدسي لـ
وأضاف ". محال، والحكومة الموجودة في غزة كفيلة بمعرفة المسؤولين عن عمليات التفجير ومالحقتهم

لدى حكومة حماس جهاز أمن داخلي يالحقنا ويتابعنا، وقد افتعل مجزرة بحقنا في رفح، وافتعل "المقدسي 
لون قوة استخبارية قبل ذلك مجازر بحق العائالت كما حصل مع عائلة دغمش وغيرها، ولديهم كما يقو

وعسكرية قادرة على كشف مفتعلي تلك التفجيرات، فليفعلوا ذلك إذا كانوا يستطيعون، وأنا أجزم أنهم لن 
يفعلوا، ألن عناصر من حماس هي التي أقدمت على سرقة وتفجير مؤسسات حقوقية وأجنبية في غزة، 

ل على أي أوراق ثبوتية للوصول لمعلومات حول هوية من يدعم تلك المؤسسات وكذلك الحصو
 ".تستخدمها ضد المسؤولين عن تلك المؤسسات

 11/1/2010الشرق األوسط، 
 

    تحت سقف الدولة والقانون    الفلسطينية بلبنانالمخيمات:  في ذكرى انطالقة فتحأبو العينين .24
عة المغلقة في أحيت حركة فتح، الذكرى الخامسة واألربعين النطالقتها، باحتفال مركزي أقامته في القا

 . شخصيات وأحزاب فلسطينية ولبنانيةالمدينة الرياضية، وشارك فيه 
االنطالقة " واستذكر ،حركةال كلمة ، عضو اللجنة المركزية في حركة فتح،وألقى سلطان أبو العينين

التاريخية للحركة وكفاحها المسلح، عندما خرج من رحم المعاناة ومخيمات الشتات رجال مسلحون 
 ". بر والعزيمة ليعلنوا عن انطالقة الكفاح المسلح سبيال وحيدا الستعادة األرضبالص

إن الرئيس الفلسطيني على "وتحدث عن موقف منظمة التحرير من عملية السالم واالستيطان، قائال 
الرغم من التهديدات األميركية والضغوط العربية، ما زال متمسكا بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وهو 

حق الشعب الفلسطيني في تحرير "وأكد على ". مثل انعكاسا لما تمسك به الرئيس الشهيد أبو عماري
ان المقاومة حق ال يمكن ان يتنازل عنه اي فلسطيني، "، معتبرا "أرضه وفي مقدمها الحق بالكفاح المسلح

 ". وهي تمثل امتدادا للحقوق األخرى كحق العودة ورفض التوطين
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وفي مقدمتها حركة حماس، بالعودة عن االنقالب الحاصل في غزة، "رة الفلسطينية وطالب فصائل الثو
والتوقيع على ورقة المصالحة المصرية التي، وعلى الرغم من إجحافها، فإنها تنهي حالة االنقسام 

ان انفصال قطاع غزة هدية مجانية تقدم "، معتبرا "الحاصل وتحقق العبور الى قلوب الشعب الفلسطيني
، مطالبا الدولة "على وقوفه الى جانب الشعب والقضية الفلسطينية"وشكر الشعب اللبناني ". سرائيليينلإل

وناشد وسائل ". إعطاء الحقوق المدنية واإلنسانية لالجئين ألن في ذلك تحصينا إلرادتهم"اللبنانية بـ
الضوء على المعاناة ، مطالبا إياها بتسليط "الكف عن الحملة المجحفة في حق المخيمات"اإلعالم 

ان مفتاح السالم في الشرق "مشددا على . الفلسطينية، وأكد ان المخيمات تحت سقف الدولة والقانون
 ".  األوسط بوابته فلسطين، وان مفتاح الحرب تكون شرارته أيضا من فلسطين

  11/1/2010السفير، 
  

  ديد على حياته هجوم جأيليط قبل عام ويحذر من خطورة ا شإصابةموقع امني يؤكد  .25
االمني في تقرير له نشره على االنترنت انه في مثل هذه االيام            " المجد"قال موقع    :ـ اشرف الهور   غزة

الجنـدي  [اصـيب غلعـاد شـليط       "ضد قطاع غزة    ) الرصاص المصبوب (من العام السابق اثناء عملية      
د المواقع التابعة لكتائب    بجراح جراء قصف طائرات الجيش الصهيوني ألح      ] اإلسرائيلي األسير في غزة   

  ".القسام الذراع العسكرية لحماس
تتحضر " انه بحسب مصادر صحافية اسرائيلية فان وحدات المظليين في الجيش االسرائيلي             وقال التقرير 

وذكر الموقع االمني انه وبحسب     ". للقفز ليال من طائرة ضخمة تحمل المئات منهم تمهيدا للحرب القادمة          
الرصاص (على اهداف يعمل على تجهيزها بعد عملية        " هجمات مركزة " اسرائيل ستشن    محللين قالوا ان  

، وطرح الموقع تساؤال عن مصير صفقة التبادل في حال قامت اسرائيل بشن هجـوم علـى                 )المصبوب
  .قطاع غزة، حال قتل شليط في احدى الهجمات الجديدة

  11/1/2010القدس العربي، 
  

   وتشن حملة إعالمية غير مسبوقة على حماسمصر في حالة هيجان: البردويل .26
قال القيادي في حماس، الناطق باسم كتلتها البرلمانية، صالح البردويل في : ، وكاالت"الخليج "-غزة 

من الصعب الحديث عن أي خطوط مباشرة أو غير "تصريح نشرته مواقع إخبارية تابعة للحركة 
لة هيجان، وتشن حملة إعالمية غير مسبوقة بالتوازي مباشرة، حيث إن مصر الرسمية هذه األيام في حا

مع الحملة اإلعالمية التي تشنها سلطة رام اهللا ضد حماس، وبالتالي ال توجد أي اتصاالت حقيقية في 
   ".الوقت الراهن

يسود العقل والحكمة لدى المسؤولين المصريين في التعامل مع حركة حماس "وأعرب عن أمله بأن 
  ".والوضع في غزة

  11/1/2010الخليج، 
  

   يلتقي مسؤولين مصريين الحتواء التوترمن حماسوفد ": الشرق القطرية" .27
أكدت حركة حماس أنها قامت بإجراء العديد  : د ب ا— يوبي أي — غزة — محمد عبد اهللا —القاهرة 

انبين من االتصاالت مع الجانب المصري على مدى اليومين الماضيين من أجل احتواء التوتر بين الج
 .بعد استشهاد الجندي المصري على الحدود بين مصر وغزة

أن هدف هذه االتصاالت هو عقد لقاء مباشر بين وفد من حماس يضم " الشرق"وقال مصدر بالحركة لـ 
محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماس، وخليل الحية القيادي البارز بالحركة مع مسؤولين 
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ن أجل توضيح الكثير من النقاط التي علقت بالعالقات بين الطرفين خالل مصريين نهاية هذا األسبوع م
 .إلى غزة ومقتل الجندي المصري على حدود رفح "3شريان الحياة " دخول قافلة

وتوقع المصدر أن تسلم حماس في هذا اللقاء نتيجة التحقيق الذي أجرته في القطاع حول مقتل الجندي 
ود الحالية الستئناف جهود المصالحة المصرية، مشددا على أن المصري، باإلضافة إلى بحث الجه

االتصاالت التي جرت خالل اليومين الماضيين بعد نداء رئيس الوزراء إسماعيل هنية بعقد لقاء مباشر 
 .بين الطرفين ساهم في تلطيف األجواء بين حماس ومصر

 11/1/2010الشرق، قطر، 
  

  اإلسرائيليةقسام لمواجهة االعتداءات حزب الشعب يدعو لإلسراع في إنهاء االن .28
أكد العديد من كوادر وقيادات حزب الشعب على أهمية اإلسراع في اسـتعادة الوحـدة الوطنيـة                 : غزة

للتصدي لمخاطر االنقسام الكارثية، ولمواجهة أي عدوان إسرائيلي متوقع قد يستهدف قطاع غزة، جـاء               
  . في محافظة رفحذلك خالل اجتماع موسع ضم قيادة الحزب وكوادره

 11/1/2010الحياة الجديدة، 
  

  لضرب غزة" أقصى قوة"باستخدام   حماسيهددنتنياهو  .29
ووجه رسالة   هاجم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة حركة حماس          :  كفاح زبون  -رام اهللا 

وخي فلسطيني علـى    إن إسرائيل سترد بقوة وحزم على أي اعتداء صار        "شديدة اللهجة إلى حماس، قائال      
الحكومة لديها سياسة واضحة، بأن كل إطالق نار على إسرائيل سـيتم الـرد     "مشددا على أن    ". أراضيها

وقال نتنياهو في جلسة مجلس الوزراء أمس، إنه ينظر بخطورة بالغـة إلـى              ". عليه بقوة وبشكل فوري   
ا النقب الغربي من قطـاع غـزة   االعتداءات بإطالق القذائف الصاروخية وقذائف الهاون التي تعرض له       

األسبوع الماضي، موضحا أن جيشه رد فورا على هذه الهجمات، بـضرب ورش للـصواريخ وأنفـاق                 
  ". تستخدمها إيران لتهريب صواريخ وقذائف إلى القطاع"

 11/1/2010الشرق األوسط، 
  

  "إسرائيل"بخرق التعهدات بمنع التحريض ضد يتهم عباس وفياض نتنياهو  .30
هاجم رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو القيادة الفلسطينية، وحمـل بـشدة علـى              : كفاح زبون  -رام اهللا 

الرئيس الفلسطيني ورئيس وزرائه، فياض متهما إياهما بخرق التعهدات بمنع التحـريض ضـد دولـة                
إن وقـف التحـريض يعـد       "، قائال   "وضع حد لهذه السياسة   "وطلب نتنياهو من عباس وفياض      . إسرائيل
 ". الستكمال مفاوضات السالمشرطا

إن الكلمات تشكل سالحا، وإننا نشهد تراجعا في هذا المجال لدى السلطة الفلسطينية خـالل         "وقال نتنياهو   
من يرعى ويدعم تدشين ميدان في وسط رام اهللا على اسم اإلرهابية التي قتلت              "، وتابع   "األسابيع األخيرة 

مشيرا بذلك إلى شارع دشنه عبـاس    (1978ريق الساحلي عام    عشرات اإلسرائيليين في الحافلة على الط     
، فإنه يشجع اإلرهاب، ومن يعلن عن قتلة الحاخام مئير حاي بأنهم شهداء، فإنه يبعد               )باسم دالل المغربي  

 )". ناشطين قتلتهم إسرائيل في نابلس3مشيرا إلى فياض عندما تحدث عن (السالم 
 11/1/2010الشرق األوسط، 
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   على الحدود مع مصر"إلكتروني جدار" يقر بناء نتنياهو .31
 كيلـو   255بطـول   " بناء جدار إلكتروني حديث التقنية    "أقر رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو،       

منع أعمـال التـسلل والتهريـب       " مليون دوالر على الحدود مع مصر، وذلك بغرض          270مترا وكلفة   
  .ي تستهدفهاوحماية أمن إسرائيل من التهديدات الت

وكشف نتنياهو أن الجدار الجديد سيبدأ من جنوبي مدينة رفح، بعيدا عن الحدود المصرية مع قطاع غزة،              
  .وسيحتوي على رادارات حديثة وبعض التقنيات المتطورة بهدف كشف المتسليين عبر الحدود

ـ      "وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي           دود الجنوبيـة   اتخذت قـرار إغـالق الح
هذا قرار استراتيجي بهدف تأمين الطابع اليهودي والـديمقراطي         ...إلسرائيل أمام المتسللين واإلرهابيين   

  ".إلسرائيل
لـن نـسمح    "وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ستواصل السماح لالجئين بالدخول إليها لكنه أردف قائال إننا              

سلل إلى إسرائيل عبر حدودها الجنوبية وإغراق بلـدنا        لعشرات اآلالف من المهاجرين غير القانونيين بالت      
  ".بأجانب غير شرعيين

األولي هـو مكافحـة     : تحقيق غايتين اثنتين  "وذكرت مصادر إسرائيلية أن بناء الجدار الجديد يرمي إلى          
حوادث اإلجرام والتهريب وتسلل الالجئين، والثانية أمنية وتتمثل بتأمين الحدود مع شبه جزيـرة سـيناء             

لمصرية ضد كافة المخاطر والتهديدات، سواء أكانت من قبل القاعدة أو غيرها من المنظمات والجهات               ا
لن يكون إسـمنتيا،    "وكشف المسؤولون اإلسرائيليون أن الجدار الجديد        ".التي يمكن أن تهدد أمن إسرائيل     

  ".وال عاليا، بل حديث التقنية
  10/1/2010بي بي سي، 

  
  ضمن صفقة التبادل" اإلرهاب"موز لن نفرج عن ر: نتنياهو .32

أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، أن حكومة االحتالل لن تفرج عن              :صفا -الناصرة
ضمن صفقة تبادل األسرى مع حركـة المقاومـة اإلسـالمية           " اإلرهاب"أي أسير يعتبر رمزاً لما أسماه       

  ".حماس"
: العبرية عن نتنياهو قوله خالل اجتماع لحزب الليكود الحاكم        " سهآرت"ونقل الموقع اإللكتروني لصحيفة     

نحن معنيون باستئناف مفاوضات إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط، ولكننا نـرفض              "
  ".التفاوض على أي شروط حول كيفية إجراء الصفقة

فراج عـن قيـادات المقاومـة       وكانت حماس أكدت سابقاً أنها لن تتنازل عن شروطها بما يتعلـق بـاإل             
  .الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية

وفي سياق آخر، كرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي وعوده ألعضاء حزب الليكـود، مؤكـداً أن حكومـة                 
االحتالل ستزاول أعمال البناء في المستوطنات عقب انتهاء فترة قرار وقف االستيطان الذي أثار جـدالً                

  .إسرائيلياً واسعاً
لم يبق سوى ثمانية أشهر حتى نعود ونبني في المستوطنات بالـضفة            :" عن نتنياهو قوله  " هآرتس"ونقلت  

  ".الغربية من جديد
، مشيراً بالوقت ذاته إلـى      "إن الحكومة تسعى الستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية       : "وقال نتنياهو 

  .اوضات من أجل االستئنافأنه يرغب بأن تتم المفاوضات مباشرة دون الخوض بأي مف
  11/1/2010صحيفة فلسطين،  
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   شاليط صفقةإلحباط أخرى تؤكد تدخل واشنطن ودول إسرائيليةمصادر  .33
اكدت مصادر اسرائيلية االحد بـان االدارة االمريكيـة ودوال اخـرى تـدخلت               :وليد عوض  -رام اهللا   

  .خالل الوسيط االلمانيضاغطة على اسرائيل لعدم عقد تبادل صفقة االسرى مع حماس من 
االسرائيلي فان دوال غربية في مقدمتها الواليات المتحدة عارضت الموافقة          ' قضايا مركزية 'وحسب موقع   

على شروط حركة حماس فيما يخص صفقة الجندي االسرائيلي االسير لدى فـصائل المقاومـة غلعـاد                 
  .شليط

 اسـيرا   450اتها من النتائج السلبية لالفراج عن       واشار الموقع االسرائيلي الى ان تلك الدول ابدت تحذير        
تطالب بهم حماس، مشددة على ان الخضوع لمطالب حماس سيساهم فـي اختطـاف              ' خطيرين'فلسطينيا  

  .جنود اسرائيليين مستقبال لمبادلتهم باسرى فلسطينيين جدد
 الشرق االوسط جورج    واشار الموقع االسرائيلي الى تدخل المبعوث الخاص لالدارة االمريكية في منطقة          

ميتشل لمنع اتمام صفقة تبادل االسرى بين اسرائيل وحماس، الذي اكد قبل ايـام علـى رفـض االدارة                   
  .االمريكية اتمام صفقة شليط وفقا للشروط التي تضعها حماس

ام واشار الموقع الى انها المرة االولى التي يعلن فيها مسؤول كبير في االدارة االمريكية عن رفضة التم                
الصفقة، وهذا يأتي بالتوافق مع رئيس جهاز الموساد االسرائيلي مائير دغان الذي يعارض بشدة اتمـام                
صفقة التبادل وفقا للشروط التي تضعها حركة حماس، على عكس موقف رئيس هيئة االركان االسرائيلية               

  .غابي اشكنازي الذي سبق واعلن موافقته على اتمام الصفقة
  11/1/2010القدس العربي، 

  
   ألف دوالر السقاط قذيفة فلسطينية بمائة دوالر30صاروخ إسرائيلي بقيمة  .34

 قللت مصادر أمنية إسرائيلية أمس األحد، من مسألة تكلفة الصاروخ اإلسرائيلي الذي جـرى               -الناصرة
تطويره، لمواجهة القذائف الصاروخية الفلسطينية التي تطلق من قطاع غـزة، إذ أن تكلفـة الـصاروخ                 

 100 ألف دوالر، بينما تكلفة القذائف الفلسطينية تتراوح ما بـين            40 ألفا إلى    30واحد تتراوح ما بين     ال
  .إلى ألف دوالر

وكانت إسرائيل قد أعلنت في االسبوع الماضي عن انجاز جهاز الدفاع في وجه الـصوارخ والقـذائف                 
القبة الحديدية، وهـو معـد      "ت عليه    كيلومترا، وأطلق  70 إلى   4قصيرة المدى التي يتراوح مداها ما بين        

  .أصال لمواجهة القذائف الفلسطينية التي تطلق من قطاع غزة، وأيضا من لبنان في حال نشوب حرب
 مليـون دوالر،    13وتبين أن بحوزة إسرائيل حتى اآلن جهازين، تكلفة الواحد منهما تصل إلى أكثر من               

 ألف دوالر، في حـين أن       40 ألفا إلى    30جهاز ما بين    فيما تتراوح تكلفة الصاروخ الواحد الذي يطلقه ال       
 500الصاروخية تتراوح ما بـين      " القسام" دوالر، بينما تكلفة قذيفة      100تكلفة قذيفة الهاون الفلسطينية       

 كيلـومترا، ألـف     40الذي يصل مداه إلى أكثر من       " غراد" دوالر، في حين أن تكلفة صاروخ        700إلى  
  .دوالر

  11/1/2010الغد، األردن، 
  

  غضب إسرائيلي من تصريحات ميتشل حول الضمانات المالية .35
هاجم وزير المالية يوفال شتاينتس في جلسة الحكومة اإلسرائيلية األسبوعية          :  برهوم جرايسي  -الناصرة
إننا لسنا بحاجة   "من تصريحات المبعوث األميركي الخاص للشرق األوسط جورج ميتشل، قائال،            ، أمس

، وتابع شتاينتس قائال، إنه قبل أشهر قليلة        "مالية األميركية ونتدبر أمورنا جيدا من دونها      إلى الضمانات ال  
، ولم يكن اي شرط     2011تم االتفاق مع وزارة المالية األميركية على استمرار هذه الضمانات حتى العام             

  ".أميركي لهذا األمر
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حين تصدر تصريحات كهذه وبالـشكل       "وقال وزير التعليم اإلسرائيلي غدعون ساعر في الجلسة ذاتها،        
الذي صدرت فيه فإنه يجب التوضيح بأنه في الموضوع السياسي فإن إسرائيل ستتحرك وفق مـصالحها                

  ".الحيوية، وليس وفق متطلبات عالقاتها مع دول أخرى
وسارع موظف أميركي كبير للتحدث إلى وسائل إعالم إسرائيلية، وقال إن ما طرحه السيناتور ميتـشل                

ال يوجد تهديد ونحن ال نريـد       . فالقانون بالفعل يسمح بتأجيل الضمانات ولكننا ال نقترح هذا        "ليس تهديدا،   
  ".أن نهدد، فقد نريد أن نعيد الطرفين الى طاولة المفاوضات

  11/1/2010الغد، األردن، 
 

   محامين للدفاع عن قادتها في الخارجسبعةتبحث عن  الخارجية اإلسرائيلية .36
رت وزارة الخارجية اإلسرائيلية، أمس األول، إعالنا على موقعها االلكتروني، ذكرت فيه أنها نش: أ ش أ

، وعلى دراية بشؤون القوانين الجنائية الدولية، وذلك للدفاع عن القادة "أكفاء"تبحث عن سبعة محامين 
 . السياسيين والعسكريين المتهمين بارتكاب جرائم حرب أمام المحاكم الدولية

ت الوزارة أن مهمة المحامين الجدد هي مواجهة القضايا المرفوعة على قادة إسرائيليين في العديد وأكد
 . من المحاكم الغربية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد اإلنسانية

وجاء إعالن الخارجية اإلسرائيلية وسط حالة من القلق والترقب التي تسود المؤسستين العسكرية 
بيل وصول تقرير لجنة غولدستون حول جرائم الحرب في غزة إلى مجلس والسياسية في إسرائيل ق

نحن نعيش حالة من : "عن مصدر في الخارجية اإلسرائيلية قوله" معاريف"ونقلت صحيفة  . األمن الدولي
وعلينا أن .. الحرب خالل الفترة األخيرة ضد المالحقات القضائية بحق القادة والوزراء اإلسرائيليين

 ". جميع األخطار التي تحيق بهمنحميهم من 
 11/1/2010السفير، 

  
  في وفد برلماني إسرائيلي في إحياء ذكرى المحرقةيشارك بركة النائب  .37

الجبهة الديموقراطية للسالم " أبدت وسائل اإلعالم العبرية اهتماماً خاصاً بقرار رئيس –الناصرة 
كة في وفد برلماني إسرائيلي سيزور بعد النائب العربي في الكنيست محمد بركة المشار" والمساواة

أسبوعين معسكر اإلبادة النازي أوشفيتس في بولندا في اليوم العالمي إلحياء ذكرى المحرقة 
التي ستجري داخل المعسكر، لكن لن يشارك في بقية " مسيرة الحياة"وسيشارك بركة في ). هولوكوست(

  . البرامج األخرى
له المشاركة في الوفد، ) ليكود(لى اقتراح رئيس الكنيست رؤوبين ريبلين وفي تبريره موافقته المفاجئة ع

بالذات نحن الفلسطينيين، قادرون، بل يجب علينا االلتقاء مع ألم الشعب ": "معاريف"قال بركة لصحيفة 
وأضاف أن حزبه، الحزب الشيوعي اإلسرائيلي، كان أول األحزاب ". اليهودي ومع ذكرى الكارثة

هذا يلتقي ومقاربتي بأنه من غير : "، وقال"النصر على النازية" التي أقامت سنوياً احتفاالً بـ اإلسرائيلية
القمع والعنصرية والقتل التي حصلت إبان تلك ... الممكن محاربة القمع والعنصرية في شكل انتقائي 

  ".الفترة الحالكة هي حدث يجب أن يكون محفوراً في الوعي اإلنساني
  11/1/2010الحياة، 

  
   عدواناً على غزة"إسرائيل"الوضع الراهن مهيأ لشن : خبير عسكري .38

رأى الخبير العسكري يوسف الشرقاوي، أن الوضع الراهن مهيـأ لـشن دولـة               :محمد األيوبي  - غزة
العملية العسكرية ضد غزة باتت قريبة ودخلنا       : "االحتالل اإلسرائيلي عدواناً جديداً على قطاع غزة، وقال       

  . ، وفق قوله"التنازليفي العد 
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ـ     ـ    ": "فلسطين"وقال الشرقاوي في حديث ل ألن النظام العربـي    ) إسرائيل(غزة النقطة األضعف بالنسبة ل
تنكر للمقاومة الفلسطينية، والشعوب العربية أصبحت لديها ال مبااله فـي شـأن المقاومـة فـي غـزة،                   

لبنان ألنه توعدهم بتدمير جيشهم وأسر      واالحتالل اإلسرائيلي متخوف من شن عدوان على حزب اهللا في           
  ".جنودهم
النظام العربي أصبح ضد المقاومة، وأمريكا أعطت ثالثة مطالب للدول العربية، مصر للحفاظ             : "وأضاف

، )"إسـرائيل (ة ألمريكـا و   ي، والسعودية لتأمين النفط، واألردن لتقديم الخدمات األمن       )إسرائيل(على أمن   
  . حسب قوله

ألن المقاومـة  "سوف تهزم من جديد في أي عدوان قادم على غـزة  ) إسرائيل(على أن وشدد الشرقاوي   
أن حربها ضد غزة لن     ) إسرائيل(، مضيفاً أن على المقاومة تعليم       "أقوى من العام الماضي وأكثر تطوراً     

  ".، وأن تقتل وتأسر جنود االحتالل وتدمر آلياتهمهةتكون نز
ها القادم على غزة تعميم نموذج الضاحية الجنوبيـة فـي لبنـان،    ستحاول في عدوان) إسرائيل(وذكر أن  

دولة دموية وتعتبر نفسها    ) إسرائيل: (وستفعل المستحيل الستعادة الجندي األسير جلعاد شاليط حياً، قائالً        
  ".غولدستون"فوق القانون الدولي ويحق لها قتل الناس والبشر فهي لم تكترث لتقرير 

  استفزاز المقاومة
هـذه عمليـات    : "على حدود قطاع غزة، قال    ) إسرائيل(عمليات العسكرية المحدودة التي تقوم بها       وعن ال 

  ". استفزاز الختبار قوة المقاومة وأسلحتها، ولتجنب أي مفاجأة تخبئها المقاومة في أي حرب قادمة
 أنها  مهيأة لشن حرب جديدة على غزة خاصة      ) إسرائيل(وفي معرض رده على سؤال حول إذا ما كانت          

تقارن نفسها بأمريكا وتعتبر حربها علـى غـزة         ) إسرائيل: "(لم يمضي الكثير على عدوانها األخير، قال      
، وتحاول إظهار ما تقوم به في غزة وكأنهـا تحـارب            "اإلرهاب"جزءاً من حرب الواليات المتحدة على       

  ".ظيم القاعدة في غزةالتهديدات اإلرهابية ضدها، وهو ما يبدو واضحاً من خالل ادعائها بوجود تن
  11/1/2010صحيفة فلسطين، 

  
  "إسرائيلية"التحقيق في محاولة تفجير الطائرة األمريكية يطال شركة أمنية ": هآرتس" .39

، أمس، أن التحقيق في محاولة تفجيـر الطـائرة التابعـة            "اإلسرائيلية"ذكرت صحيفة هآرتس    : ب.ف.أ
ة بين أمستردام وديترويت في عيد الميالد يطال شركة         في رحل " نورثويست إير الينز  "للشركة األمريكية   

  ".إسرائيلية"أمنية 
، واثنين من فروعها فـي صـلب  التحقيـق           "آي سي تي اس   " "اإلسرائيلية"وكتبت الصحيفة أن الشركة     

 253الدولي الذي يقوم به الخبراء لكشف كيف تمكن عمر فاروق عبدالمطلب من الصعود إلى الرحلـة                 
  .تفجرات مخفية تحت مالبسهومحاولة تفجير م

  11/1/2010الخليج، 
  

  إجراء االنتخابات الداخلية لرئاسة الحزب يقرر عقد جلسة لبحث مطالب" كديما" .40
 كانون الثـاني    21اإلسرائيلي المعارض، في    " كايما"يعقد مجلس حزب    :  حسن مواسي  -" القدس المحتلة "
الحالي، جلسة لمناقشة طلب الرجل الثاني في الحزب شاوول موفاز، تقـديم موعـد االنتخابـات              ) يناير(

تساحي هنغبي عـن    " كديما"لرئاسة الحزب، حيث أعلن رئيس لجنة شؤون حزب         " البرايميرز"التمهيدية  
  .رةعقد الجلسة المذكو

إقرار هنغبي لمناقشة إجراء انتخابات داخلية للحزب، يـأتي فـي         "وذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ان      
ظل تساؤالت حول موقف تسيبي ليفني، المعارض لتقديم موعد االنتخابات لرئاسة الحزب، إذ ان تقـديم                



  

  

 
 

  

            24 ص                                     1666:         العدد       11/1/2010اإلثنين  :التاريخ

حال الضعف واالنقسام داخل    موعد االنتخابات يعتبر فشال إلدارتها أم ستبقى في موعدها المقرر وتستمر            
  ".الحزب

  11/1/2010المستقبل، 
  

  األفغانية' طالبان' اليهودية لـاألصول تمول مشروعاً للتأكد من "إسرائيل" .41
االسرائيلية مـؤخراً عـن أن      ' جيروزليم بوست 'كشف تحقيق حديث نشرته صحيفة      :  هيام حسان  -لندن

تنفذه باحثة هندية تعمل في المعهد الوطني للبحـوث         وزارة الخارجية االسرائيلية بادرت الى تمويل بحث        
في مومباي من أجل التأكد من الجذور اليهودية لعناصر حركة طالبان االفغانية المعروف عنها تـشددها                

  .االسالمي
عن الصحيفة معلومات مفادها اعتزام الخارجية االسرائيلية تقديم مبلغ شهري          ' أريج الثقافات 'ونقل موقع   

الر أمريكي للباحثة شهناز علي من أجل التوصل الى نتائج قاطعة في شأن االعتقاد السائد                دو 600قدره  
بأن األصول التي ينتمي لها أعضاء حركة طالبان تعود الى احدى القبائل اليهودية المفقودة، وذلك استناداً                

  .الى نتائج فحوصات عينات الدم التي تم جمعها بالفعل من مالهباد في أتار برادش
  11/1/2010القدس العربي، 

  
   اثر تحطم طائرة خاصة في المكسيكإسرائيليينمقتل ثالثة  "يديعوت" .42

العبرية صباح اليوم االثنين أن ثالثة " يديعوت احرونوت"أفاد الموقع االلكتروني لصحيفة : بيت لحم
  .اسرائيليين قتلوا الليلة الماضية إثر تحطم طائرة خاصة في المكسيك

 6وقد قتل اثر ذلك " مكسيكو ستي"إلى ان الطائرة تحطمت في العاصمة المكسيكية واشار الموقع 
اشخاص وفقا لمصدر رسمي في المكسيك، حيث تم التعرف على هوية خمسة قتلى وال زال البحث جار 

  .لمعرفة هوية القتيل السادس
ته وابنه، حيث كان واضاف الموقع ان القتلى االسرائيليين رجل االعمال المعروف موشيه سافا وزوج

معروفا في اسرائيل كرجل مهتم بوسائل االعالم حيث كان يجري مفاوضات لشراء جزء كبير من 
محطة التلفزيون االسرائيلي القناة العاشرة، وكذلك كان يعمل في مجال االدوية قبل ان يغادر اسرائيل الى 

  .المكسيك
  11/1/2010وكالة معاً،   

 
  إسرائيليون زاروا اليمن" زراعيون"خبراء : تقارير إسرائيلية .43

زاروا " خمسة خبراء اسرائيليين في مجـال الزراعـة       " أفادت تقارير إخبارية إسرائيلية أمس بأن        :د ب أ  
ساعدوا المزارعين  "وأوضحت اإلذاعة اإلسرائيلية أن الخبراء      . االسبوع الماضي محافظة تعز في اليمن     
 ". المحليين على إيجاد حل لمشاكل مختلفة

أضافت أن الخبراء الخمسة وصلوا إلى اليمن من احدى الدول األوروبية وهم يحملون جوازات سـفر                و
 . والخبراء الخمسة يعملون في فرع لشركة متخصصة في التكنولوجيا الزراعية في هولندا. إسرائيلية

 11/1/2010السفير، 
  

  فلسطينيا 180شرد يو قرب نابلسمنزال  30هدم ياالحتالل  .44
 طالت مـساكن عـدد مـن        األحد عملية هدم    اإلسرائيليشنت قوات االحتالل     : وليد عوض   -رام اهللا   

 مواطنـا   180المزارعين الفلسطينيين في منطقة طانا شرق نابلس شمال الضفة الغربية حيث تم تشريد              
  .وإيوائهمفلسطينيا تعهدت السلطة على لسان محافظ نابلس العميد جبرين البكري بتقديم المساعدة لهم 
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 بركسا ومسكنا زراعيـا بحمايـة   30 ما يقارب األحد جرافات االحتالل هدمت أن مصادر محلية    وأكدت
  .اإلسرائيليقوات كبيرة من جيش االحتالل 

 قوات االحتالل هدمت مساكن المـزارعين رغـم انهـم           أن عاطف حنيني رئيس بلدية بيت فوريك        وأكد
 مطالبين بوقف قرارات الهدم االمـر الـذي رفـضته           ليةاإلسرائي محكمة العدل العليا     أمامرفعوا قضايا   

   .2008عام ) مايو (أيار منذ شهر المحكمة
 كم، مؤكـدا    2 اإلسرائيلية "ماخورة" عمليات الهدم طالت منطقة تبعد عن مستوطنة         أن إلى حنيني   وأشار
 بالكامـل   ائيلياإلسـر  هدمها الجيش    أن عائلة فلسطينية بقيت تعيش في هذه المنطقة بعد          25 من   أكثر أن

  .2005عام 
11/1/2010القدس العربي،   

  
  القدس في  فلسطيني من حي الشيخ جراح 400مخططات إسرائيلية لتهجير  .45

التي تعني باالستيطان في القدس، من خطر  ، و"المقدسي لتنمية المجتمع"حذرت مؤسسة : القدس المحتلة
  .ة في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة فلسطيني في حال استكمال المخططات اإلسرائيلي400تشريد 

10/1/2010قدس برس،   
  

  االحتالل أسير مريض يعانون اإلهمال الطبي في سجون 1000: "مركز حقوقي" .46
أن الحاالت المرضية في تقرير صادر عنه " مركز أحرار لدراسات وحقوق األسرى"أكد : رام اهللا

 حالة 40الل، تفوق ألف حالة، ومن بينها المزمنة، في صفوف األسرى المعتقلين في سجون االحت
مرضية تعيش في مستشفى السجن في ظروف غاية في الصعوبة؛ منهم من ال يستطيع الحركة، ومنهم 

  .من يتنقل على كرسي متحرك، ومن يعاني الفشل الكلوي وغيرها من األمراض الفتاكة
السرطان؛ كان آخرهم األسير  أسيراً مصابون بمرض 18يوجد في سجون االحتالل "وأشار إلى أنه 

  ". أحمد النجار المصاب بسرطان في فمه أفقده القدرة على الكالم
9/1/2010قدس برس،   

  
  1992عام  ألف مقدسي فقدوا إقامتهم منذ 30 :"منظمة التحرير" .47

 إجراءات التهجير "قالت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية إن          :  ميسرة شعبان  -غزة  
القسري والترانسفير الصامت التي تمارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس المحتلة تعتبـر              

  ".تحديا سافرا للشرعية الدولية
وجاء ذلك في رسالة عاجلة وجهتها الدائرة للمجتمع الدولي طالبته بالتدخل العاجـل لوقـف ممارسـات                 

س المحتلة والمتمثلة في تهجيرهم القـسري مـن مـدينتهم    االحتالل بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القد   
 ألف مقدسي فقدوا    30وأشارت الدائرة إلى أن      .ومصادرة هوياتهم ومنازلهم وأراضيهم وتهويد مقدساتهم     

 ألفا آخر منهم يعيشون خارج      125 وأن الخطر يتهدد اآلن      1992حق اإلقامة في القدس المحتلة منذ العام        
  ".غالف القدس"نصري بما يسمى جدار الضم والتوسع الع

11/1/2010المستقبل،   
  

 مجموعات يهودية تقتحم األقصى .48
أفاد ُحراس المسجد األقصى المبارك، بأن جماعات يهودية متطرفة اقتحمت أمس األحد : المحتلةالقدس 

باحات المسجد األقصى من جهة بوابة المغاربة، على شكل مجموعات صغيرة، ونفذت جوالت في 
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وأوضح أحد ُحراس المسجد بأن أفراداً من هذه الجماعات أبرزوا خرائط ورسومات  .المسجدباحات 
 .خاصة بالهيكل المزعوم، وسط حراسات شرطية معززة

 قامت بخطوة ُمفاجئة اإلسرائيليإلى ذلك، ذكر شهود عيان في مدينة القدس المحتلة بأن شرطة االحتالل 
 المسلمين األتراك من داخل المسجد األقصى من جهة بوابة الحديد، وُمباغتة، بإخراج أربعة من الُمصلين

 .وبالقوة
11/1/2010السبيل، األردن،   

  
  مستوطنون يهاجمون أراضي فلسطينية في الضفة .49

المقامة على أراضـي    " ماعون"أتلفت مجموعة من مستوطني مستوطنة      : )وكاالت (– مراسلون - نابلس
 دونما من أراضي المـواطنين المزروعـة     150لضفة الغربية نحو    المواطنين شرق يطا بالخليل جنوب ا     

 "مـاعون "وأفادت مصادر محلية بأن ستة مستوطنين مدججين بالسالح من مـستوطنة             .بالقمح والشعير 
 دونما من المزروعات    150 نحو   وإتالف رأس من األغنام قاموا برعي       200شرق البلدة وبصحبتهم نحو     
  . البلدةالشتوية تعود ملكيتها ألهالي

في المقابل، تعرضت سيارات المستوطنين وجيش االحتالل اإلسرائيلي ظهر أمس، للرشق بالحجارة لدى             
  .مرورها شمال شرق وغرب مدينة رام اهللا بالضفة الغربية

11/1/2010صحيفة فلسطين،   
  

  إلدخال مساعدات لغزة" كرم أبو سالم"تفح معبر " إسرائيل" .50
 سـالم  أبـو  قررت فتح معبر كـرم  أنها أمس اإلسرائيليات االحتالل  سلط أعلنت:اشرف الهور -غزة  

 جانـب   إلـى  شاحنات محملة بالمساعدات، والـسلع،       103 نحو   إلدخالجنوب قطاع غزة بشكل جزئي،      
  .أوروبا إلى محملة بالفراولة للتصدير أخرىسماحها بتصدير شاحنة محملة بالزهور وثالث 

11/1/2010القدس العربي،   
  

  يعتقل فلسطينيا بعد إصابته في الخليلاالحتالل  .51
 مواطنين بينهم مـواطن     4 والليلة قبل الماضية،     أمساعتقلت قوات االحتالل بالخليل والمحافظة،      : الخليل

  . وإصابته بجروح60بعد إطالق النار على السيارة التي كان يقودها في الشارع االستيطاني رقم 
 الشرق من يطـا ان فتـى        إلىمستوطنة كرمئيل المقامة    ذكرت مصادر تقيم في محيط      في نفس السياق    

 إسـرائيليين  جنود   أيدي متفرقة من جسمه اثر تعرضه للتنكيل على         أنحاء برضوض وكدمات في     أصيب
  . جنوب المستوطنةاألغنامكانوا يطاردون رعاة 

11/1/2010األيام، فلسطين،   
  

 ري على الشعب الفلسطينيالجاليات الفلسطينية في الشتات تستنكر هجوم اإلعالم المص .52
عبرت الجاليات الفلسطينية في الشتات عن غضبها الشديد من الحملة التي قالوا إن اإلعالم : لندن

الذي ضحى وما زال بكل ما يملك دفاعاً عن أرضه وعن "المصري يخوضها ضد الشعب الفلسطيني، 
  ".األمة العربية واإلسالمية، وخصوصاً مصر المجاورة

ن الصحف ووسائل اإلعالم المصرية قد شنت حملة تشكيك بالشعب الفلسطيني، حيث جرى وكانت عدد م
، وبيع أراضي فلسطين المحتلة سنة 1956اتهامه بالخيانة والقتلة وبالتجسس على مصر في حرب 
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 والمتاجرة بالقضية، إضافة إلى اتهام أهل غزة بالتحديد باالتجار بالمخدرات وتزوير العملة 1948
  .والقتل

لقد أصابنا األلم والذهول مما سمعنا وقرأنا في وسائل اإلعالم : "وقال المجلس الفلسطيني في بريطانيا
المصرية، السيما وأن ما يمارس من حمالت رخيصة، تجاوز مسألة موقف سياسي من حركة أو فصيل 

 ويتطلب أمر مرفوض،"، معتبراً أن ذلك "فلسطيني، إلى حملة تشهير وقذف وسب باتجاه شعب آخر
  ".تحركاً فورياً من قبل السلطات المصرية الرسمية للجم هذه الفئة التي تحرض ووضع حد لها

مثّل "في أمريكا أن هجوم اإلعالم المصري على الشعب الفلسطيني " تحالف العودة"من جانبه؛ اعتبر 
ى نسيج العالقات سيترك تداعيات عل"، محذراً من أن ذلك "صدمة كبيرة لكل الفلسطينيين في العالم
  ".التاريخية بين الشعب الفلسطيني والمصري

إن الهجوم اإلعالمي : "وفي السياق نفسه؛ قال متحدث باسم الجاليات الفلسطينية في أمريكا الالتينية
كان متوقعاً، في ظل ما تقوم به السلطات المصرية الرسمية من "المصري على الشعب الفلسطيني 

 ال سيما في غزة، التي يتم تشديد الحصار عليهم والمفروض منذ أربع سنوات، تضييق على الفلسطينيين،
مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة قيام السلطات . بدالً من أن يتم إنهاء الحصار بفتح معبر رفح

  ".أولئك المغامرين بعالقاتنا العربية واإلسالمية"المصرية لجم 
10/1/2010قدس برس،   

  
  دم مساعدات لمئات الصيادين في غزةتق" هيئة إماراتية" .53

أعلنت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية في قطاع غزة عن تنفيذ مرحلة جديدة من  : رائد الفي-غزة 
قال مدير مكتب ، و النقدية العاجلة، مستهدفة في هذه المرحلة قطاع الصيادين الفلسطينييناإلغاثةمشاريع 

لهيئة استطاعت خالل األيام القليلة الماضية تقديم مساعدة نقدية الهيئة في قطاع غزة عماد الحداد إن ا
   دوالر لكل عائلة، 100مبلغ ب من عائالت الصيادين 310 استفاد منها عاجلة 

11/1/2010الخليج،   
  

  مظاهرة إسرائيلية فلسطينييه سلمية قرب القدس": الجارديان" .54
فيه يصف  ،  كتبه سيث فريدمان  "  لمساعدة فلسطين  الطريقة المثلى " بعنوان    صحيفة الجارديان مقاال   أوردت

تظاهرة سلمية شارك فيها فلسطينيون وإسرائيليون في قرية الولجة الفلسطينية بالقرب من القدس احتجاجا              
  . جفعات يائيل عليهانةعلى مصادرة أراض تابعة لسكان القرية إلقامة مستوط

لسفتهم، كما يقول إيدا باريل، وهـو إسـرائيلي          هذه المظاهرة مختلفون في توجهاتهم وف      وقال أن منظمي  
مقـاتلون مـن أجـل       "اسمخدم في سالح المدفعية في وقت سابق، وينتمي إلى منظمة تطلق على نفسها              

 الذين خدموا سابقا في الجيش اإلسرائيلي والفلسطينيين الذين كـانوا           اإلسرائيليينوأعضاؤها من   " السالم
  .عنفن يعتنقون مبدأ الأل اآلوأصبحواينتمون لتنظيمات مسلحة 

الذين يلتقون مع   " حاخامات من أجل حقوق اإلنسان    "ومن بين المشاركين في هذه المظاهرة كانت منظمة         
  .في نبذهم الستخدام العنف في االحتجاج" مقاتلون من أجل السالم"منظمة 

11/1/2010بي بي سي،   
  

  حتاللطالبة في جامعة بيت لحم تتخرج في غزة بعدما أبعدها اال .55
 الطالبة الفلسطينية في الجامعة     أمسمنح نائب رئيس الجامعة الكاثوليكية في بيت لحم         ): ا ف ب  ( –غزة  

 بترحيلها من بيت لحم     اإلسرائيليبرلنتي عزام شهادة البكالوريوس في مدينة غزة، ردا على قيام الجيش            
  . من تخرجهاأسابيع مسقط رأسها في غزة قبل إلى
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 إبعـاد  اإلسـرائيلية  قرار الـسلطات     األول في التاسع من كانون      أيدت العليا   رائيليةاإلسوكانت المحكمة   
  .  في الضفةإقامةالطالبة عزام في الجامعة الكاثوليكية في بيت لحم بسبب عدم امتالكها تصريح 

 دراستها والحصول على    إلنهاء الماضي،   األول حتى تشرين    2005 الطالبة في بيت لحم من عام        وأقامت
  . دراستها وتخرجهاإنهاء غزة قبل شهرين فقط من إلى أبعدتوقد . األعمال إدارةلوريوس في بكا

11/1/2010الدستور، األردن،   
  

  في الضفة" الروابي"جرافات فلسطينية تشرع ببناء مدينة  .56
 جرافات فلسطينية عمالقة، في مشهد غير مسبوق، عمليات حفر وتمهيد ثالثبدأت  :  لندن-عجول 
 ألف نسمة، شمال رام اهللا في الضفة 40لية لبناء مدينة فلسطينية جديدة ُيفترض أن تتسع لنحو منطقة جب
 . الغربية

أهمية هذا المشروع "قال وزير االقتصاد الوطني الفلسطيني حسن أبو لبدة لوكالة الصحافة الفرنسية إن و
االستجابة ألزمة المساكن في تكمن في أنه األول واألكبر في فلسطين منذ سنوات طويلة جدا، ويحاول 

 ."األراضي الفلسطينية
وهذه هي المرة األولى التي يحاول فيها الفلسطينيون بناء مدينة فلسطينية بهذا الحجم، بدعم ومساندة تامة 
. من السلطة الفلسطينية، وبتمويل كامل من القطاع الخاص الفلسطيني والعربي، حسبما أوضح أبو لبدة

 قرى فلسطينية ومستوطنة ثالث في منطقة جبلية تحيط بها "الروابي" تحمل اسم وتقع المدينة، التي
وتأتي المنطقة التي ستشملها عملية البناء في أراض منخفضة عن قرية . إسرائيلية، شمال مدينة رام اهللا

عطارة شمال بلدة بيرزيت، وتمتد المنطقة شماال حتى قريتي عجول وعبوين، ومن الجنوب تقع مستوطنة 
 .عطيرت اإلسرائيلية

 11/1/2010الشرق األوسط، 
 

  إسالميو األردن يفتون بحرمة بناء الجدار الفوالذي .57
 أصدرت لجنة علماء الشريعة اإلسالمية في جبهة العمل اإلسالمي األردنية، أمس، فتوى :وكاالت

في فتواهم أن واعتبر العلماء  .شرعية حرمت فيها بناء الجدار الفوالذي على حدود مصر مع قطاع غزة
أضرار عدوانية على حياة الناس مما يجعل بناءه "له "  اليهودي- األمريكي-العنصري المصري"الجدار 

على كل مسلم أن يتصدى لمنع بناء الجدار بما "ورأت الفتوى أن ". محرماً تحريماً جازماً في دين اإلسالم
ي كل مكان أن يتصدوا لهذه الجريمة من حق أهل غزة والمجاهدين فيها وف"، مشددة على أن "يستطيع

على حياة الناس بمنع الغذاء عنهم " يعتدي"وشدد العلماء على ان الجدار ". وأهلها وأن يمنعوا أذاهم
  ".تشديد الحصار الشامل على أهل القطاع"صغاراً وكباراً، ألن الغرض من بنائه هو 

  11/1/2010الخليج، 
  

  الح الفلسطيني خارج المخيماتخطوات جدية لسحب الس عن أنباء: لبنان .58
 ملف السالح الفلسطيني ها، أنمصادر موثوقة ذكرت لأن  11/1/2010الديار، لبنان، أوردت جريدة 

 القواعد الفلسطينية إخالءن قرار وأ القادمة، األسابيعطاولة البحث خالل  خارج المخيمات سيكون على 
 أنوتوقعت المصادر   . اتصاالت مع الحكومة اللبنانيةإلىبحاجة  في الناعمة وقوسايا اتخذ، لكن التنفيذ 

 أثار كان قد األخير أنالحريري، علما  يقوم وفد فلسطيني بزيارة لبنان قريبا لبحث هذا الملف مع الرئيس 
 بحث أنوتقول المصادر   . دمشقإلى األخير  خالل زيارة األسدهذا الموضوع مع الرئيس السوري بشار 

االجتماعية لالجئين  لسطينية خارج المخيمات سيكون مدخال لبحث الحقوق موضوع القواعد الف
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بأن تشمل تقديمات وزارة   الحكومة اللبنانية بصدد اتخاذ قرار أنالفلسطينيين في لبنان، وخصوصا 
  الصحة الالجئين الفلسطينيين، 

 ، عبد الحميد بيضونالسابق محمداللبناني النائب  عن 11/1/2010المستقبل، وفي السياق ذاته نقلت 
شارك في الحوار الوطني بقرار يتضمن " "حزب اهللا"أن : أمس" صوت لبنان"في حديث إلى إذاعة قوله 

  ".نزع السالح الفلسطيني خارج المخيمات، فلماذا إذاً سمح الحزب لحماس بفتح مركز لها في الضاحية؟
المناسبة لطرح موضوع السالح سيجد الفرصة " أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى شاروأ

ولفت ". الفلسطيني وأن الشارع لن يعطيه أكثر من ثالثة أشهر كحد أقصى ليجري انجازاً بهذا المستوى
زيارة رئيس الحكومة لسوريا لم تحسم موضوع السالح الفلسطيني خارج المخيمات الذي يوجد "إلى أن 

نجازات وأهم انجاز يعطى في هذه المرحلة هو نزع هذا الشارع يريد ا"معتبراً أن  ".قرار حله في دمشق
السالح الفلسطيني داخل المخيمات ألننا سنظل متهمين كشعب لبنان بتغطية اإلرهاب طالما هناك جزر 

  ".أمنية ال يمكن للدولة أن تصل إليها
دفع حق إن كل مواطن لبناني ي: "وعما يحدث في المطارات االميركية من عمليات تفتيش للبنانيين، قال

آخر قطعة سالح في آخر مخيم وعلينا أن ننتهي من هذا الموضوع بنزع السالح من خارج المخيمات 
  ".وداخلها

  
 اإلسرائيلية عقدة نقص واليونيفل تحتج الخروقات الجوية حزب اهللا يستبعد الحرب ويعتبر .59

لية للسيادة اللبنانية، حيث كان الفتا لالنتباه خالل اليومين الماضيين تصعيد الخروقات الجوية االسرائي
استباحت طائرات العدو الحربية والتجسسية، اجواء الجنوب والبقاع الغربي وراشيا وصوال الى منطقة 

 رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ان هناك في الكيان واعتبر ،الحدود اللبنانية السورية
 التغطية عليها عبر إطالق التهديدات إلىويسعى  وزير حرب قزما، يعاني من عقدة نقص، اإلسرائيلي

الحرب " الخروقات الجوية الواسعة تندرج في سياق أنالغوغائية وعرض العضالت في سمائنا، مرجحا 
 نتعاطى مع اإلسرائيلي أننا بعين االعتبار األخذمع " ال تتجه نحو حرب، األمور أنورأى رعد . "النفسية
 . "انيا انه يحمل مشروعا عدوأساسعلى 
سرائيلية تشكل ن الطلعات الجوية اإلأ"ندريا تنينتي  أاعتبر نائب الناطق الرسمي باسم قوات اليونيفيلفيما 

 تفاقم المخاوف المحلية، وتشكل انتهاكا لقوة األمم إلى، وتؤدي 1701انتهاكا للسيادة اللبنانية وللقرار 
 .  لالجواء اللبنانيةاإلسرائيليةتهاكات الجوية  اليونيفيل احتجت بشدة على االنأنكد أو. ..."المتحدة

 11/1/2010السفير، 
  

  "لإسرائي"بتهمة التعامل مع " فتح"محاكمة ضابطين سابقين من : لبنان .60
الدائمة الفلسطينيين أنور سعد الدين الضابط السابق في حركة فتح اللبنانية حاكمت المحكمة العسكرية 

 األول أيار الماضي وحيازة 27التصال بعمالء إسرائيليين منذ وعادل محمد كايد الموقوفين بتهمة ا
  . حربية غير مرخصةأسلحة

األولية، التي اعترف فيها بتعامله مع ، وتراجع عن أقواله إليهونفى سعد الدين خالل استجوابه ما اسند 
 يوماً، 28نحو  دام لأولي زاعماً بأن اعترافاته انتزعت منه تحت الضرب والتعذيب بعد توقيف اسرائيل،

  .لدى جهاز األمن العام وفي مديرية المخابرات في الجيش اللبناني
لقد سألت بدوري عن السبب وفوجئت عندما قالوا لي : "ذاً، فقال سعد الدينإ سئل عن سبب توقيفه وحين

ه سابقاً ، كما نفى ما ذكران األمر يعود الى قضية اغتيال نائب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان
عن سفره الى إسرائيل برفقة النقوزي، ودخوله اليها مرتين، وطلب المخابرات اإلسرائيلية منه جمع 

وعن  .معلومات عن اجتماعات ولقاءات تعقد داخل المخيمات الفلسطينية وخصوصاً في مخيم الرشيدية
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 أن سعد الدين أفاد، مصدر األموال التي دفعها مقابل شراء بيت ومحل وسيارة بعد خروجه من السجن
المنزل اشتراه بالتقسيط وان منظمة التحرير الفلسطينية ساعدته بمبلغ تسعة آالف دوالر، فضالً عن بيعه 

   .مصاغ زوجته، وان المحل اشتراه أيضاً بالتقسيط
 وعام 1969ثم استجوبت المحكمة عادل كايد فأيد افادته السابقة وقال بانه انتمى الى حركة فتح عام 

وأضاف بانه كان يعمل مع مخابرات فتح .  اعتقل على يد اإلسرائيليين، وكان أوقف في سوريا1988
وعن مدى معرفته بأنور سعد الدين قال كايد انه يعرفه  .2002كمساعد، ثم رقي الى رتبة ضابط عام 

ى ، فرد كايد السبب ال2006وسئل عن سبب تخفيض رتبته في الحركة عام  .انه من حركة فتح فقط
وبسؤاله  .دوافع من سلطان أبو العينين، الذي كان على خالف مع شقيقه جمال كايد ومع شقيق آخر له

وعن سبب توقيفه، قال كايد انه هو الذي سلم  .نفى كايد تهمة التعامل مع اإلسرائيليين أو مع عمالئهم
نه كان يتعامل مع فرع نفسه، بعد ان اعلموه بأن أنور الخطيب أعطاه رقم ضابط إسرائيلي، زاعماً بأ

  .المعلومات بشخص المدعو جهاد أبو العبد في طرابلس
  11/1/2010المستقبل، 

  
 والورش التنظيمية في أوجها .. "طائفة الموحدين"ثالثة تيارات سياسية تتنافس على : لبنان .61

ثّلة برئيس اللقاء يصطفّ دروز لبنان بغالبيتهم اليوم وراء زعامتهم التاريخية األولى المتم: مارلين خليفة
، إال أن المزاج الدرزي »الزعيم حامي الطائفة«الديموقراطي النائب وليد جنبالط انطالقا من مقولة 

، وهو يناقش زعامته حول »السريع«الشعبي والديني غير مرتاح للصورة المظهرة للموقف الجنبالطي 
 في سابقة غير مألوفة وصلت حد انطالق القضايا السياسية المطروحة ودور الطائفة ومستقبلها وهويتها

جنبالط من داخل الطائفة والحزب ما يحتّم عليه عمليا إعادة تنظيم شؤونه » تحوالت«أصوات نقدية على 
 . الداخلية، الحزبية والدرزية

من جهة ثانية، اكتشفت الشخصية الدرزية الثانية المتمثلة بالنائب طالل أرسالن أهمية أن يكون لإلرث 
ألن » الديموقراطي اللبناني«عائلي امتداده الحزبي لذا يعكف قياديوه على بلورة التنظيم في الحزب ال

 . المواقف السياسية ولو أرضت شرائح واسعة من القاعدة فإنها ال تعبئ فراغ الساحة
دية في الوزير السابق وئام وهاب ماض بج» تيار التوحيد«وفي سابقة في تاريخ الدروز يبدو بأن رئيس 

مشروع كسر الثنائية الجنبالطية اليزبكية وفرض خطّ سياسي درزي ثالث يعتبر بأنه أصبح أمرا واقعا 
بحسب مسؤول اإلعالم فيه هشام األعور، ومع خطط تنظيمية » التيار« منتسب الى 2500مع وجود 

 . الستقطاب المزيد من الشباب الدرزي
 أصولية كامنة 

ساك بقرار طائفة الموحدين وثمة أصولية درزية مرشحة للتنامي، خصوصا يبرز تنافس شديد على اإلم
عند بعض المشايخ، وتعبر عن نفسها داخل الغرف والمجالس المغلقة، لكن هذا الجو الديني يجد صداه 

 . في األوساط الشعبية وخاصة خارج منطقة الشوف
أن جنبالط يتنقّل من جهة » السفير«، لـويقول شيخ درزي ثمانيني كان مقربا من النائب جنبالط سابقا

يعيش . »ونحن كموحدين ال يمكننا أن نغير هويتنا وهي ثابتة«الى أخرى، تارة مع هذا وتارة مع ذاك، 
هذا الشيخ في المتن األعلى ويرفض ذكر اسمه في اإلعالم لما لذلك من زج له في الجدل السياسي وهو 

حاليا، بأنّه يشاركه في رأيه غالبية درزية في لبنان » ه المحايدموقع«ما ال يستسيغه، لكنه يؤكد من 
مع أنني رجل دين منفتح وقراءتي الدينية جديدة تتفق مع الزمان والمكان فإنني أعتبر أن ما «وسوريا 

يحصل قد يؤدي الى نشوء أصولية درزية دينية، فالدروز اليوم يرفضون مواقف جنبالط التي تهدد 
 . »هويتنا
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ف التي يشير إليها الشيخ المذكور وهو من أصول فكرية تنوخية تغمز من قناة رفع الصالة من دار المواق
الطائفة ونقلها على التلفزيونات عشية األعياد اإلسالمية، منبها الى بعض الممارسات المستجدة في 

يننا، فنحن لسنا أنا ضد هذه المظاهر وهي غير موجودة في د«المدارس من صيام وطقوس دينية إسالمية 
وكعارف في الدين . مضطرين الى العودة الى التاريخ وممارسة شعائر ال نمارسها من صالة وسواها

والجوهر أقول بأن أي دين يعود الى األصولية يبدأ إفالسه بالتالي إن التظاهر بعادات دينية ليس من 
 . »ول مرفوض درزياشيمنا، وما اشار اليه جنبالط في حديثه عن عودة الفروع الى األص
ثمة لعبة خطرة تلعب اليوم فنحن «: هذا التحليل الغارق في الدين له أبعاد سياسية إذ يقول الشيخ المذكور

، نحن والموارنة )الجنوبية(نرفض التوريث بالمطلق ونرفض توريث تيمور جنبالط انطالقا من الضاحية 
كن مع الشيعة لكننا دروز ولنا هويتنا التي تعود من الطوائف المؤسسة للكيان في جبل لبنان، فيما نتسا

 . »الى عمر الكون
فوليد بك هو قطب سياسي «يشير الشيخ المذكور الى أن كالمه ال يعني أنه ضد وليد جنبالط في السياسة 

ولدى سؤاله عن موقف الشرائح . »له احترامه لكن ال ينبغي تسخير الهوية الدرزية للعبة السياسية
 آذار، 14يريد الدروز «: اسعة من االنعطافة الجنبالطية األخيرة تجاه سوريا وحلفائها قالالدرزية الو

هذا المزاج . » آذار لن يمشي درزيا14هذه كلمة صريحة والجميع يرفض ما يجري وأي خطّ ثان غير 
مواقفه » ابتالع«الديني يعبر عن شريحة درزية كبيرة، ليست ضد وليد جنبالط لكنها غير قادرة على 

ولو أنها تسلم له بزعامته وبقدرته على التقاط اتجاه الريح وتحديد الموقف الذي يناسب ... بسهولة
 . المصلحة العليا للطائفة

يتكاتف عدد بارز من الشخصيات السياسية الدرزية على إخفاء هذا المزاج وإن ظهره بعضها فمن دون 
تقبل الناس «:  آذار في منطقة عاليه14 وهو مؤيد لقوى يقول أحد الرموز اليسارية في الجبل. ذكر اسمه

. مواقف وليد بك على مضض ألنه الزعيم والمرجع ولن تكون حاالت اعتراضية منظمة ضده البتة
يعترف الدروز بأن تحوالت جنبالط هي لحماية الجبل ولبنان لكنهم يرفضون أن يقوم باإلنحاء لألطراف 

 . »رات لحلفائها في لبنانالموالية لسوريا، والقيام بزيا
جميع الطوائف األخرى حيدت نفسها في حوادث أيار «: يضيف. »يرى الدروز في ذلك إذالال«: يردف
حزب «على اتخاذ مواقفه ضد سوريا و» وليد بك« أو استسلمت، فيما المناخ الدولي الذي حفّز 2008

اه استشهاد كمال جنبالط، وبعد الهزيمة خذله، في هذا الوقت كان خطاب قوي حرك الذكرى في اتج» اهللا
وتختصر شخصية درزية فاعلة اجتماعيا . »يهضموها« آذار برر الدروز االنعطافة لكنهم لم 14لقوى 

جميع الدروز اليوم ال يزالون تحت راية وليد جنبالط وتحت «: في منطقة الشوف المشهد الدرزي بقولها
 تحت مظلته لكن األحاديث الخاصة بين الناس تحفل السقف السياسي الذي وضعه ولم يخرج احد من

 . »بالتساؤالت
 » أمزجة«

عندما يدقّ الخطر : ال تلتقي ولن تلتقي إال في مناسبة وحيدة» أمزجة«مزاج الدروز اليوم هو في الواقع 
، وما زكّى هواجسهم غياب 2008أبواب الجبل مهددا الوجود وهذا ما شعر به الدروز إبان حوادث أيار 
وبناء عليه وجد الدروز أنفسهم . أي راع إقليمي أو دولي لهم في ظل العداء الذي استحكم ضد سوريا

فيما الطوائف األخرى إما حيدت كما المسيحيين أو استسلمت » حزب اهللا«في معركة مع » مستفردين«
» الواقعية«بعد هذه الحوادث التي عززت العصب الدرزي جاءت قرارات جنبالط . بسرعة كما السنّة
ال ينبغي أن يدفع الشارع الدرزي ثمنا غير مبرر، فكان «، وملخصها أنه »االشتراكي«كما يصفها قياديو 

 . »قرار التموضع الجديد وفك االشتباك وإدخال البلد في مرحلة جديدة
ت هذا التفكير القيادي غير الشعبوي لم يلق استحسان كثر من أبناء الطائفة وعبرت عن ذلك مالحظا

يؤيدون » عقال«يرددها البعض على مسامع جنبالط في مناسبات اجتماعية حتى أن المشايخ انقسموا بين 
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أن يكون الدروز معززين «فأخذوا بيد وليد بك شرط » لكن ليس عل حساب كراماتنا«فك االشتباك 
ر لكنها تحت وتشكل حالة قابلة للظهور عند أي توت«، في ما بقيت مجموعة منهم على موقفها »مكرمين
بحسب مسؤول اشتراكي مشيرا الى أن بعض المشايخ يجتمعون دوريا مع عدد من الشباب في » السيطرة

بعض القرى مصوبين السهام الى سلوك جنبالط السياسي وخصوصا تلك الجماعة التي انبثقت عن حركة 
 . 2008الذي قتل في حوادث أيار » الداعي عمار«

 جو اشتراكي 
 الضاحية الجنوبية والشويفات، أمس، على خلفية هذا المزاج الدرزي الذي يحوي في ثنايا تأتي مصالحة

ال «قراه في كيفون والقماطية وعالية وعلى تخومه، مزاجا شيعيا، أخذا في االعتبار أن الجو تجاه الشيعة 
 . كما يقول مصدر اشتراكي» يزال غير صاف كليا وخصوصا في مناطق التماس

والشيعة وال » حزب اهللا«ال تجارب مريرة مع «بحسب أكثر من مصدر اشتراكي أن يرى الدروز 
، فيما التنسيق بين الحزب التقدمي »حروب مستشرية لذا من السهل أن تندمل الجراح بشكل سريع

متنام عبر اللجنة المشتركة التي تضم الوزير أكرم شهيب والحاج وفيق صفا لمعالجة أية » حزب اهللا«و
 تنشأ كما أن اللقاءات لدى القواعد الوسيطة وفي قطاعات الطالب والمهن مستمرة وتوحي مشاكل قد

 . »حزب اهللا«بمرحلة جديدة مع 
يريد الدروز أن يذهب زعيمهم الى دمشق مرفوع الرأس ألنه يمثل «في موضوع الزيارة الى سوريا 

 . تقول شخصية اشتراكية» معنويات الدروز أجمعين
 آب 2مي اليوم على تحسين أدائه الحزبي عبر إعادة النظر في بنية التنظيم بدءا من يعكف الحزب التقد

الفائت، حيث يتم تنظيم القواعد الحزبية وتثقيفها وضخّ عنصر شبابي في الجسم الحزبي ومناقشة واسعة 
مناطق للقضايا السياسية وإيجاد السبل لتعميمها داخل القواعد الشعبية عبر الوكاالت الحزبية في ال

تغطي هذه .  قرية50 والـ40 وكالة داخلية كّل واحدة منها تشمل بين الـ14والفروع وهي زهاء 
 منها في الجبل وتتوزع البقية بين حاصبيا وراشيا والجنوب والبقاع 7الوكاالت لبنان بأكمله حيث يوجد 

زب وأركانه وال يتدخل تدار من قبل رئيس الح«هذه الورشة . األوسط وبيروت والمتن الشمالي والشمال
كما يقول قيادي » فيها تيمور جنبالط الذي يقتصر دوره على المعرفة واإلصغاء ومواكبة رئيس الحزب

 . اشتراكي
 وثان أرسالني ...

انعطافة وليد جنبالط نحو الموقع الطبيعي «في المقلب الدرزي اآلخر يعتبر الدروز األرسالنيون بأن 
يقول نائب رئيس الحزب . »الشتراكي وللطائفة الدرزية بدأت من خلدةوالتاريخي للحزب التقدمي ا

ثمة حديث بالعمق عن موقع رئيس الحزب «: الديموقراطي اللبناني النائب السابق مروان أبو فاضل
الديموقراطي وحزبه وثمة آلية مقترحة في هذا الشأن علما بأن مقعد المير في طاولة الحوار ال يزال 

 . »محفوظا
الحزب الديموقراطي من جهته اليوم على تقوية بنيته الحزبية، ويقول أمينه العام وليد بركاتينكب  :

تمت إعادة تشكيل الهيئة التنفيذية وإعادة تعيين رؤساء الدوائر الحزبية على مستوى كل بلدة وقضاء، «
 وقد تم تعيين  في المئة من قرى الجبل وحاصبيا،80وبات الحزب الديموقراطي منتشرا في أكثر من 

هيئة مجلس الشورى واستحداث جمعية الكشاف الديموقراطي ومنتدى الشباب الديموقراطي والمنتدى 
 . »النسائي

. ورئيس حزب التوحيد وئام وهاب غير ودية، وهو لم يحضر غداء الجاهلية» المير طالل«العالقة بين 
، وفي الكواليس أقوال عن أن وهاب »بةوهاب يتهجم على المير في أكثر من مناس«العتب المعلن بأن 

ألن «يريد فرض نفسه زعامة سياسية ثالثة في الشوف وهذا مستبعد بنظر مصدر موال ألرسالن 
 . »للزعامتين األرسالنية والجنبالطية جذورهما التاريخية
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 » وهابي«وثالث ...
 3رسالن على ما يرام قبل كانت األجواء مع األمير طالل أ«: وئام وهاب» تيار التوحيد«يقول رئيس 

 فحصل تباعد 2006أعوام ونصف العام حين كنا نزور سوريا سويا الى أن أسست تيار التوحيد في أيار 
مفاجئ، ثم عقد اجتماع بيننا بهدف المصالحة اعتبر فيه المير طالل أن تيار التوحيد سيخلق فريقا ثالثا 

 يمكن تجاوزه في ما يبقى هو الرقم الثاني رغم فارق في الجبل، فهو يعتبر بأن وليد جنبالط هو رقم ال
األحجام وأن تيار التوحيد يمكن أن يأخذ من شعبية عائالت تخص آل أرسالن على الرغم من أن كل 

نحن خارج الصراع التقليدي، حالة تغييرية تضم أعضاء في مجلس «: يضيف. »العائالت مخترقة
لفة والصراع المنشود دوما من قبل البعض هو بهدف استمرار األمناء والمكتب السياسي من عائالت مخت
 . »الهيمنة على الناس وال مبرر تاريخيا له

التيار يتمدد ونحن نؤسس مفوضيات وآخرها «هشام األعور » تيار التوحيد«ويقول مسؤول اإلعالم في 
 . » منتسبا80مفوضية في الشويفات حيث لدينا 

ليس رمينا «: قال األعور» إعالمية«حزب التوحيد ووئام وهاب هي وردا على قول خصومهم بأن حالة 
بالنعوت إال للهروب من االعتراف بوجود حالة درزية ثالثة في الجبل باتت مثبتة على األرض إذ لدينا 

 مفوضية موزعة بين حاصبيا وراشيا والمتن والجرد وعاليه والشوف، وقد أسسنا الى جانب تيار 55
 شيخ في ما يضم التيار اليوم 300وتضم » هيئة العمل التوحيدي«ي التوجه ومتنوع التوحيد وهو علمان

 . » منتسب2500
11/1/2010السفير،   

  
  الجامعة العربية تنفي وجود خالف مع حماس .62

نفت جامعة الدول العربية وجود خالفات مع حركة حماس، وطالبت الحركة بإجراء تحقيقات : القاهرة
اد الجندي المصري أحمد شعبان برصاص قناص فلسطيني على الحدود مع نزيهة في مالبسات استشه

  .غزة
الجامعة ليست لديها أي "وقال رئيس مكتب األمين العام لجامعة الدول العربية السفير هشام يوسف إن 

وأكد، ". خالفات مع حركة حماس وأن األمر ينحصر في وجود اختالفات في وجهات النظر بين الجانبين
، مشدداً على "الجامعة ال تنحاز إلى أي طرف فلسطيني دون اآلخر"ت للصحافيين أمس، أن في تصريحا

  ".الجامعة تعمل على تحقيق المصلحة العامة"أن 
  11/1/2010الخليج، 

  
  " ألف شهيد من أجل فلسطين120  قدمتمصر: "قيادي في الحزب الحاكم .63

رية وحركة حماس وحزب اهللا بقيادة الهجوم اتهم قيادي في الحزب الوطني الحاكم في مصر سو: القاهرة
ورفض أمين اإلعالم في الحزب الوطني ". قلب وخلط األوراق"على بالده، معتبراً أن هذا الهجوم هدفه 

الدكتور علي الدين هالل، خالل حديثه في مؤتمر مع شباب الحزب الوطني تسمية ما تقوم به مصر من 
إن مصر قدمت للقضية "، وقال "الجدار العازل"ة بـإنشاءات هندسية على حدودها مع قطاع غز

 ألف شهيد من 120الفلسطينية ما لم تقدمه أي دولة أخرى، ونتيجة لتلك المواقف النبيلة قدمت مصر 
وأكد أن مصر لن ترفع يدها عن القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن أجندة مبارك في كل ". أجل فلسطين

وشدد .  الدولية دائماً ما تؤكد على إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدسلقاءاته الخارجية وفي المحافل
  ".ستتخذ مواقف صارمة بحق كل من يسيئوا إلينا"على أن الحكومة ووزارة الخارجية المصرية 

  11/1/2010الحياة، 
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   اإلسرائيلية الفلسطينيةأربعة عقبات تواجه استئناف المفاوضات: الدراوي .64
شكك عدد من الخبراء في نجاح الزيارة التي سيبدؤها ميتشل إلى : ع، محمد عبداهللا أحمد ربي-القاهرة 

أوروبا ودول المنطقة من أجل بحث استئناف المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية التي توقفت في ديسمبر 
  .  عقب العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة2008

ني، إن هناك مجموعة من العقبات التي تحول دون وقال إبراهيم الدراوي المتخصص في الشأن الفلسطي
  : نجاح األفكار المطروحة حاليا من جانب الواليات المتحدة األمريكية وهي

أوالً، أن الواليات المتحدة تريد استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة، وهذا يعني التفافا على الطلب 
  .   القدس والضفة الغربية وغور األردنالفلسطيني الداعي لوقف كامل لألنشطة االستيطانية في

وأشار الدراوي إلى أن العقبة الثانية تتعلق بالطلب اإلسرائيلي من السلطة الفلسطينية والدول العربية 
االعتراف بيهودية الدولة اإلسرائيلية، مؤكدا أن هذا يهدد وجود أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني 

  . داخل الخط األخضر
في االحتفاظ بالقدس الشرقية مقابل بناء قدس جديدة مصطنعة " إسرائيل"لثالثة تتمثل في رغبة والعقبة ا

لتكون عاصمة للدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذا غير مقبول من عموم العرب والمسلمين، وأن القرار 
 يونيو 4لها في باالنسحاب من القدس التي تم احتال" إسرائيل" وغيره من القرارات الدولية طالب 242

  ، وليس القدس التي يقترح اإلسرائيليون بناءها في ضواحي مدينة القدس الجديدة، 1967
وذكر أن العقبة الرابعة تتمثل في أن الدعوة األمريكية الستئناف المفاوضات في ملفي األمن والحدود 

اوضات تحقق فقط ما وإغفال باقي قضايا الحل النهائي إلى مرحلة أخرى من المفاوضات يجعل المف
تسعى له إسرائيل في حين يظل الطرف الفلسطيني ينتظر القضايا الهامة بالنسبة له مثل قضايا الالجئين 

  . والقدس والمياه
وشكك الدراوي في نجاح األفكار والجهود األمريكية الحالية الستئناف مباحثات السالم، وقال حتى لو تم 

يره التي يريدها العرب والفلسطينيون ألنه منذ مفاوضات أوسلو لم استئنافها لن تصل إلى المحطة األخ
تقدم هذه المفاوضات أي نتيجة، وطالب بدال من ذلك بدعم جهود المقاومة الفلسطينية والعربية، الفتا إلى 

  . أن قطاع غزه تم تحريره بالمقاومة وليس بالمفاوضات
  11/1/2010الشرق، قطر، 

  
  رار والجبهة الديمقراطية وشباب مصر تقر بناء الجدار الفوالذيأحزاب الوفد والتجمع واألح .65

أعلنت خمسة من أكبر أحزاب معارضة أمس دعمها للخطوات التي قامت بها :  حسام أبوطالب-القاهرة 
األحزاب الخمسة . الحكومة في سياق بناء الجدار الفوالذي والذي سيتم اإلنتهاء منه في الوقت الراهن

وأدانت األحزاب مقتل الجندي أحمد  ).ع، األحرار، الجبهة الديمقراطية، شباب مصرالوفد، التجم(هي 
شعبان من قوات حرس الحدود إثر رصاصة مجهولة المصدر استقرت في جسده أثناء وجوده ببرج 

وانتقد رموز األحزاب الخمسة حركة حماس وما تقوم به على حد زعمهم من خطوات من  .المراقبة
  .ائج األخوة بين الشعبين الفلسطيني والمصريشأنها أن تقطع وش

كما نددت األحزاب باألحداث التي وقعت عند حدود غزة بدعوى حرمان مصر لقافلة شريان الحياة من 
  .العبور إلى القطاع

  11/1/2010القدس العربي، 
  

  هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية تقدم إغاثة نقدية عاجلة لمئات الصيادين في قطاع غزة .66
أعلنت هيئة األعمال الخيرية االماراتية امس عن تنفيذ مرحلة جديدة من مشاريع اإلغاثات النقدية : غزة

العاجلة استهدفت قطاع الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة من خالل تقديم مساعدة نقدية عاجلة لمئات 
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لخانق الذي ازداد واستمر الصيادين وعائالتهم، وذلك نظرا لظروفهم المعيشية الصعبة نتيجة الحصار ا
  .بعد الحرب

 11/1/2010الحياة الجديدة، 
  

   الغاز الطبيعي لالستهالك المحلي من العراقهستيرادبالغ ضد وزير البترول المصري ال .67
، أمس، ببالغ إلى النائب العام المصري المستشار "ال لنكسة الغاز"تقدم عدد من نشطاء حملة : القاهرة

زير البترول والثروة المعدنية سامح فهمي، وذلك إلضراره بالمال العام، على عبد المجيد محمود ضد و
  .خلفية قراره باستيراد الغاز الطبيعي لالستهالك المحلي من العراق

واتهم النشطاء الوزير بإهدار الثروة النفطية بتصديره الغاز المصري للكيان الصهيوني بأسعار بخسة 
طلعت السادات ) البرلمان(وق العالمية، فيما قرر عضو مجلس الشعب واستيراده من العراق بأسعار الس

التقدم بطلب إلى مجلس الشعب الستجواب الوزير بشأن السياسات التي دفعت وزارته الستيراد الغاز 
  .العراقي

  11/1/2010الخليج، 
  

  حماس وراء زيادة الحقد والغل ضد مصر  : ممثل مصري .68
، ملقياً باللوم على حركة "شريان الحياة" ما ألت إليه عملية مرور قافلة استنكر الممثل المصري عادل إمام

منذ تولت حماس السلطة واألوضاع كلها مقلوبة فبعدها ضرب الفلسطينيون بعضهم "وقال إمام . حماس
بعضا ودمروا غزة بسبب عدم إدراكهم لقوة عدوهم الذي يشن غارات مدمرة ردا على إطالق صواريخ 

سبب أضرارا هزيلة ويضرب بقسوة يظهر منها أن الغرض تصفية الشعب الفلسطيني محلية الصنع ت
  ".تماما

لكن "وأضاف أن الشعب المصري كان والزال يحب الشعب الفلسطيني وكذا الفلسطينيون يحبون مصر 
  ".هناك فئة تضمر الحقد والغل لمصر زادت كثيرا بعد تولي حماس مقاليد السلطة في غزة

هاجم إمام قائدها الناشط والبرلماني اإلنجليزي جورج جاالوي قائال إنه " شريان الحياة"ة وفيما يخص قافل
شريان الحياة "كيف تكون "مستطردا " رجل مشبوه وتاريخه معروف حيث تقلب كثيرا بين جهات مختلفة"

 في حماية وتنتهي رحلة دخولها لغزة بإزهاق حياة شاب حديث السن بال أي ذنب اقترفه إال تنفيذ واجبه
  ".حدود بلده

  10/1/2010اإلمارات اليوم، 
  

  " إسرائيل"صفقة األسرى لن تعزز ثقة السلطة الفلسطينية بـ: ميتشيل .69
" إسـرائيل "بقيام  " بي بي اس  "أشاد ميتشل في مقابلة مع شبكة التلفزة األميركية         :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

ي حركة الفلسطينيين، لكنه أضاف أن الفلسطينيين       بإزالة حواجز عسكرية في الضفة الغربية وبتسهيالت ف       
إزاء "اتفـاق سـالم شـامل       " إسـرائيل "وأشار إلى أهمية أن تبرم      . يرون ان هذه الخطوات غير كافية     

، متهمـاً إيـران   "التطورات التكنولوجية في العالم التي تجعل إسرائيل معرضة لصواريخ إلى أراضـيها    
األمر األفضل إلسرائيل وليس فقط مـن       "وقال إن   . ة متطورة بتزويد حزب اهللا وحماس صواريخ وأسلح     

أجل أمنها إنما من أجل عالقاتها مع دول العالم، الدخول في مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سالم                  
  ".شامل

التوصل إلى اتفاق لتبادل األسرى مع حركة حماس، وقال إن صفقة كهذه            " إسرائيل"وانتقد ميتشل استعداد    
إنما تبرر سياسة حماس القائمة على أنه عبر المقاومة العنيفة          " ثقة السلطة الفلسطينية بإسرائيل   لن تعزز   "

أن تجري مفاوضات مع حركة تريد      " إسرائيل"يمكن تحقيق إنجازات، مشيراً إلى أنه ال يفهم كيف يمكن           
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لم إلى البحث عـن    من شأنها أن تدفع جهات أخرى في العا       "وزاد أن صفقة كهذه     ". إسرائيل"القضاء على   
علـى  "، لكنهـا تعتقـد أن       "إسرائيل"وأضاف مستدركاً أن الواليات المتحدة تتفهم اعتبارات        ". مخطوفين

  ".إسرائيل في المقابل أن تكافئ السلطة الفلسطينية على دعمها المفاوضات السلمية
: ، وقال "ي في القدس  من العبث هدر الوقت في النقاش في شأن شرعية البناء اإلسرائيل          "ورأى ميتشل أن    

 عاماً آخـر فـي      14يمكننا أن نهدر    ... الواليات المتحدة لم تعترف يوماً بضم القدس الشرقية إلسرائيل        "
يجب أن  : "وتابع". الجدل، أو أننا نريد الدخول في مفاوضات تحل الخالفات بشكل يحقق طموح الجانبين            

  ". من، ومن الجدير أن يكون لهم أمانهم يريدون األ. ننتبه إلى أن لإلسرائيليين دولة مزدهرة
11/1/2010الحياة،   

  
  لم تكن تهديداً" إسرائيل"تصريحات ميتشل عن وقف المعونات لـ: مسؤول أمريكي .70

 ساعة على تصريحات المبعوث األمريكـي لمنطقـة         24بعد مرور اقل من     :  زهير اندراوس  -الناصرة  
ه للمنطقـة بـأن بـالده سـتجمد مـساعداتها           الشرق األوسط، جورج ميتشل، والذي هدد عشية زيارت       

إذا لم تجر محادثات السالم مع الفلسطينيين بشان حل قائم علـى أسـاس دولتـين، سـارع       " إسرائيل"لـ
وذكر موقـع صـحيفة     . مسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى إصدار تصريح لتهدئة الغضب اإلسرائيلي         

مريكيين رفيعي المستوى أكدوا على أن تصريحات       على االنترنت األحد صباحا، أن مسؤولين أ      " معاريف"
ميتشل لم تكن تهديدا، إنّما جاءت ردا على سؤال المذيع الذي قال له مـاذا سـتفعل الواليـات المتحـدة       

ولكـن  . األمريكية في حال واصلت الدولة العبرية رفضها لتجديد المفاوضات مع الطـرف الفلـسطيني             
دات ميتشل على صفحتها االولى وفي عنوانها الرئيـسي رأت أن           التي نشرت نبأ تهدي   " معاريف"صحيفة  

الواليات المتحدة تريد من وراء تصريحات ميتشل تصعيد األمور مع الدولة العبرية عشية زيارته الـى                
  .المنطقة

11/1/2010القدس العربي،   
  

  بيعأساخالل سرائيليين قد يرى النور إتعديل قوانين بريطانية تسمح باعتقال عسكريين  .71
الناطقة بلسان حال الجالية اليهودية في بريطانيا       " الجويش كرونيكل "رجحت صحيفة   :  هيام حسان  -لندن  

من أجل وضع حد لمذكرات االعتقـال التـي تـصدرها           " إسرائيل"أن التعديل القانوني الذي تسعى إليه       
ونقلت الصحيفة عـن    . ةالمحاكم البريطانية ضد عسكرييها وقادتها قد يرى النور في غضون أسابيع قليل           

أعضاء بارزين في الجالية اليهودية في بريطانيا تصريحات مفادها أن تعديالت وشيكة على القوانين قـد                
تتم قريباً وتنقل بموجبها صالحية إصدار مذكرات االعتقال الى النائب العام، األمر الذي من شأنه أن يحد                 

  . مع صدور كل مذكرة اعتقال، حسب الصحيفةمن حالة الحرج التي تواجهها الحكومة البريطانية
11/1/2010القدس العربي،   

  
  جّددنا التزامنا عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين: سيناتور أمريكي في بيروت .72

غادر وفد الكونغرس األميركي برئاسة السيناتور جون ماكين، بيروت مساء امس االول، بعـدما التقـى                
 النيابي نبيه بري في عين التينة، ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنـبالط              نهاراً، رئيس المجلس  

وعـن  . جددنا التزامنا عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين      : في المختارة، وقال السيناتور ماكين    
 يجب علينا االلتزام    ناقشنا مطوالً هذا الموضوع،   : االعتداءات االسرائيلية المتكررة على لبنان قال ماكين      

بعملية السالم وإيجاد حل، وهذا ما تعمل له جاهدة حكومة الواليات المتحـدة األميركيـة، هـذه اإلدارة                  
  . ملتزمة بعملية السالم ونرغب الوصول إلى سالم في اقرب وقت

11/1/2010السفير،   
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  مسلمو أمريكا يطالبون شيخ األزهر بإلغاء فتوى الجدار الفوالذي .73

اديون مسلمون في الواليات المتحدة االمريكية، الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ االزهر بإلغاء             طالب قي 
وقـد  . فتوي مجمع البحوث االسالمية المؤيدة إلنشاء جدار فوالذي علي الحدود المصرية مع قطاع غزة             

 فـي   "تـشجان مي" بواليـة    "كير"أشار داود وليد رئيس فرع منظمة مجلس العالقات االمريكية االسالمية           
خطاب لشيخ األزهر الي ان الفتوي تضعف معنويات األمة اإلسالمية كلها، وتؤدي الي فرقتها ولم تأخـذ   

ووصف وليد الفتوى بأنهـا     . في االعتبار المعاناة اإلنسانية، وازهاق أرواح األبرياء في فلسطين المحتلة         
 أحد أكبر المؤسسات اإلسـالمية      جواز مرور لمواقف الحكومات، وحذر وليد من اهتزاز صورة األزهر         

  .احتراما بهذه الفتوي
10/1/2010الوفد، مصر،   

  
   يوماً موافقة السلطات المصرية لزيارة غزة50 برلماني أوروبي ينتظر منذ أوفد .74

في إعطائهم الموافقة على زيارة قطاع      " المماطلة"اتهم نواب أوروبيون السلطات المصرية بـ       : بروكسيل
، مشيرين إلى أنهم ينتظرون الرد المـصري منـذ نحـو            "رفح بعد نحو خمسة أيام    غزة من خالل معبر     

 .خمسين يوماً
أن النواب  : ، التي تنظم زيارة الوفد البرلماني األوروبي      "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     "وذكر  

بـت وزارة    دولة أوروبية ال يزالون في انتظار الرد المصري، مشيرة إلـى أنهـا خاط              17القادمين من   
ولكننا لم نتلـق أي رد      "الخارجية المصرية بصورة رسمية منذ نحو خمسين يوماً بشأن الترتيب للزيارة،            

من الخارجية حتى اللحظة رغم تكرار االتصال بالمسؤولين المصريين أكثر من مرة؛ األمر الذي يوحي               
  ".بنية مصر تعطيل هذه الزيارة

نواب األوروبيين الذين أكدوا أنهم سيثيرون هذه القضية فـي          وسادت حالة من االستغراب في صفوف ال      
برلمانات دولهم، وسيطالبون بشكٍل رسمي معرفة األسباب التي تحول دون تمكينهم مـن دخـول غـزة                 

  .ورؤية األوضاع اإلنسانية على حقيقتها
10/1/2010قدس برس،   

  
  القيود والمحددات: السعودية-خطة السالم المصرية .75

والتي برغم كثرة   ، السعودية-التقارير واألخبار عن ما أطلقت عليه خطة السالم المصرية        تحدثت  : الجمل
ومـا هـي    ، فما هي الخطوط العامة لهذه الخطـة      ، األحاديث والتسريبات فإن تفاصيلها ما تزال غامضة      

  وإلى أين سوف تمضي؟، محفزاتها
  :أبرز النقاط والمعالم

ووزير المخابرات المـصرية    ، ارجية المصري أحمد أبو الغيط    تقول المعلومات والتقارير بأن وزير الخ     
م بزيارة العاصمة   2010) يناير( كانون الثاني    7قد قاما يوم الجمعة الماضي الموافق       ، اللواء عمر سلمان  
قدما فيه للرئيس األميركي باراك أوباما      ، حيث عقدا لقاء في البيت األبيض األميركي      ، األميركية واشنطن 

بـأن  ، أكـدت التـسريبات  ، اإلسرائيلية-يا من أجل إعادة إحياء محادثات السالم الفلسطينية       اقتراحا مصر 
  :االقتراح المصري المقدم لإلدارة األميركية تضمن النقاط اآلتية

  .أن تصدر اإلدارة األميركية خطاب ضمان للرئيس الفلسطيني محمود عباس•
اإلسرائيلي على أسـاس    - الصراع الفلسطيني  أن يتضمن الخطاب التزاما أميركيا ينص على ضمان حل        •

مع إجراء بعض التعديالت وفقا للتغييرات الديموغراطيـة والـسكانية          ، م1967حدود ما قبل حرب عام      
  .التي حدثت خالل األعوام الماضية
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أن يطالب أوباما بضرورة الحد من التجاوزات في األراضي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى أدنـى               •
  .نحد ممك

  .إبداء االستعداد للنظر في تأييد القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية•
لجهـة  ، تتضمن إشكاليات كبيرة  ، السعودية-إلى أن بنود خطة السالم المصرية     ، تشير المعطيات األولية  

تقـول الخطـة    ، وعلى سبيل المثـال ال الحـصر      ، عدم تماسك المفاهيم التي يفترض أن تشكل أساسها       
ولكنها تضيف نصا يلغـي     ، م1967 االلتزام بحل الصراع على أساس حدود ما قبل حرب عام            بضرورة

ذلك عندما تقول مع إجراء بعض التعديالت وفقا للتغيرات الديموقراطية والسكانية التي حـدثت خـالل                
 التـي   إذا كانت الفقرة األولى تلغي حق اإلسرائيليين في المستوطنات        ، وبكلمات أخرى ، األعوام الماضية 

فإن الفقرة الثانية تمنحهم حق إقامة المستوطنات طالمـا أنهـا تنـدرج             . أقاموها في األراضي الفلسطينية   
ونفس الشيء عندما تحدثت    ، ضمن التغييرات الديموقراطية والسكانية التي حدثت خالل األعوام الماضية        

وإنمـا  ،  هذه االنتهاكـات   حيث لم تطالب الخطة بوقف    ، عن االنتهاكات التي تحدث في مجال األراضي      
  .وهذا معناه أن الخطة قد سمحت بانتهاك األراضي، تحدثت عن حصرها ضمن أدنى حد ممكن

  :إسرائيل ومكانتها في الخطاب الرئاسي األميركي
  :بان الخطاب الرئاسي األميركي سوف يتميز بالنقاط اآلتية، أكدت التسريبات اإلسرائيلية

  .يس اإلسرائيليينول، مخاطبة الفلسطينيين حصرا•
  .عدم إلزام إسرائيل بوقف بناء المستوطنات•
  .عدم إلزام إسرائيل بالدخول في المفاوضات•
  .عدم إلزام إسرائيل بوقف استمرار عملية تهديد القدس الشرقية•

، بان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وافق على الخطـاب األميركـي            ، وأكدت المعلومات 
وإنما سوف يتيح إلسرائيل الحـصول علـى        ، ه خطاب ال يترتب عليه إلزام إسرائيل بأي شيء        طالما أن 

ومن أبرزها إطالق يد وإخالء سبيل إسرائيل من االلتزام بما ورد في التعهد             ، المزيد من المزايا اإلضافية   
 الوزراء  م لجهة التزام رئيس   2004الذي سبق أن أصدره الرئيس األميركي السابق جورج بوش في عام            

  .اإلسرائيلي السابق أرييل شارون بعض البنود والنقاط الواردة في مشروع خارطة الطريق
  القيود والمحددات: السعودية- خطة السالم المصرية

يرى بان تحقيق أي نجاح إزاء إرغـام        ، الرياض-بان محور القاهرة  ، تشير بعض التسريبات والتحليالت   
سوف يكون نجاحا يساعد محور     ، اتفاق يتم التوصل إليه مع إسرائيل     حركة حماس بما يجعلها تلتزم بأي       

والتي ظلت تستخدم وجود حماس كذريعة من أجل        ، الرياض في سحب البساط من تحت إسرائيل      -القاهرة
  .التأكيد على أن األمن اإلسرائيلي يتعرض للخطر

م خالد مشعل رئيس المكتـب      بان الرياض قد عقدت اجتماعا مع الزعي      ، أكدت بعض التقارير والتسريبات   
وتقول التقـارير   ، طهران-لضرورة قطع روابط حماس   ، طالبته فيه بشكل نهائي   ، السياسي لحركة حماس  

قد قام ببعض التحركـات الدبلوماسـية فـي         ، بان وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل     ، والتسريبات
  .السعودية-وذلك بهدف التسويق لخطة السالم المصرية، المنطقة

  :السعودية الجديدة يتمثل في أنها-برز نقاط ضعف خطة السالم المصريةأ
  .لم تهتم بإعطاء أي دور لدمشق•
والتي لم يتم اإلعالن رسـميا عـن        ، لم تهتم بااللتزام بالخطوط العامة األساسية لمبادرة السالم العربية        •

  .إلغائها أو التخلي عنها
  .اإلسرائيلية-وملف المحادثات السورية، اإلسرائيلية-نيةلم تهتم بالربط بين ملف المحادثات الفلسطي•
  .لم تهتم بإعطاء أي دور لتركيا•
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إضافة إلى عدم الربط بين ملـف       ، وربما االكتفاء بمجرد المشاورات معها    ، عدم إعطاء أي دور لدمشق    
مال يتـيح   هي جميعها تمثل عا   ، إضافة إلى تجاهل تركيا   ، احتالل الجوالن واحتالل األراضي الفلسطينية    

إلسرائيل الحصول على المزيد من نقاط القوة المضافة في صراعها الدبلوماسي وغير الدبلوماسي مـع               
أما عـدم   ، وتجاهل دمشق يضعف الخطة   ، فإخراج تركيا يصب في مصلحة إسرائيل     ، األطراف العربية 

ـ  فهو أمر يتيح إسقاط المبادر    ، االلتزام بالخطوط العامة لمبادرة السالم العربية      وضياع ) التقادم(ة العربية ب
  .الوقت

بعد ان أصـبح الجـدار العـازل        ، والسعودية باتجاه دمشق  ، جاءت التحركات المصرية باتجاه واشنطن    
فهل يا ترى يمكن االفتـراض بـان   ، الفوالذي على وشك االكتمال لجهة إكمال عملية حصار قطاع غزة        

وإخـراج  ، حركة حمـاس  " ترويض"النجاح في   الرياض قد أصبح أكثر ثقة لجهة تحقيق        -محور القاهرة 
وما هو أكثر خطورة يتمثل في أن خطة        ، األطراف اإلقليمية الرئيسية األخرى من جهود السالم والتسوية       

وهو الفشل الـذي  ، سوى الفشل، السعودية قد تمت برمجتها باتجاه عدم تحقيق أي شيء  -السالم المصرية 
  .ليبرمان-باعتبارها تمثل حلم ائتالف نتنياهو، رب الجديدةسوف تستند عليه إسرائيل كذريعة لشن الح

  10/1/2010 الجمل، موقع
  

  نتنياهو يستعد للحرب .76
  رأي القدس

تكثف الحكومة االسرائيلية غاراتها الجوية على قطاع غزة هذه االيام، وال يمر يوم دون ان تسفر هـذه                  
ا هذه الطائرات على تجمعات مدنية ال       الغارات عن سقوط شهداء بسبب الصواريخ والقذائف التي تصوبه        

  .تحظى باي حماية او حتى اهتمام عربي او دولي
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء االسرائيلي قال يوم امس بانه ينظر بخطورة بالغة الى الهجمات بقـذائف                

ـ            ـ    ' حزم'الهاون او صواريخ القسام التي تنطلق من قطاع غزة، وهدد بالرد ب ور على هـذه الهجمـات ف
  .وقوعها

الخبراء العسكريون االسرائيليون يتحدثون عن حرب اسرائيلية وشيكة ضد قطاع غـزة، وبينمـا تؤكـد          
للقطاع ' نوعي'تقارير اخبارية عن قيام الجيش االسرائيلي بمناورات عسكرية للتدريب على اجتياح جديد             

  .'حماس'يستهدف احتالل بعض المواقع بهدف القضاء على حركة 
توقع لعدة اسباب، ابرزها ان حكومة نتنياهو تعيش في مأزق سياسي ودبلوماسي كبير بـسبب               العدوان م 

حالة الكراهية المتزايدة لها في الغرب لقتلها العملية السلمية ببناء المزيد من المـستوطنات فـي الـضفة              
  .والقدس المحتلتين

م حكومة بالده علـى تجميـد       ويوم امس تحدث جورج ميتشل مبعوث السالم االمريكي عن امكانية اقدا          
بسبب رفـضها لتجميـد     ) عشرة مليارات دوالر  (ضمانات القروض التي تقدمها الى نظيرتها االسرائيلية        

  .كامل لالستيطان لتحريك عملية السالم
ولعل المأزق الكبير الذي تواجهه حكومة نتنياهو هو في اصرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس علـى                

الى مائدة المفاوضات مجددا اال بعد تجميد االستيطان في القدس المحتلة الـى جانـب               موقفه بعدم العودة    
الضفة، ووضع سقف زمني للمفاوضات، وتطبيق الجانب االسرائيلي اللتزاماته التي حـددتها خريطـة              

  .الطريق
بنـاء  نتنياهو ال يريد االلتزام بتجميد االستيطان في القدس المحتلة، بل يصر على المـضي قـدماً فـي                   

المستوطنات فيها، وتدمير ومصادرة بيوت واراضي ابنائها وتوطين اسرائيليين مكانهم، ولهـذا يتحـدى              
االرادة الدولية، ويضع حلفاءه في الغرب، وامريكا بالذات، في حرج سياسي خاصة في هذا التوقيت الذي                

علـى  ' القاعدة'يد خطر تنظيم    تتعاظم فيه الخسائر البشرية والمادية في حربي العراق وافغانستان، ويتزا         
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االمن بطريقة تربك المطارات ووسائل النقل الجوي، مثلما شاهدنا اخيراً في محاولة التفجير الفاشلة التي               
  .اقدم عليها النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب اثناء عطلة اعياد الميالد
زيدها تأزماً، فحـرب االسـابيع      الحرب على قطاع غزة لن تخرج نتنياهو من مآزقه الحالية، بل ربما ت            

، ووضعت اسرائيل في مواجهة مع العـالم        'حماس'الثالثة التي وقعت قبل عام عززت من موقف حركة          
  .بأسره، واصبح سياسيوها مطاردين بتهم ارتكاب جرائم حرب

 الشعب الفلسطيني االعزل المحاصر في غزة بين السور الفوالذي المصري، والتهديدات االسـرائيلية ال             
  .يملك اال الصمود والمقاومة، فهذا هو قدره في ظل هذا الخنوع والتواطؤ العربيين

  11/1/2010القدس العربي، 
  

  العدوان القادم على غزة .77
  عصام شاور. د

لم يكن اتخاذ القرار باالنسحاب األحادي الجانب من قطاع غزة سهال بالنسبة  ألريئيل شارون، وحينمـا                 
ا ضد شارون وخطته كان على شارون أن يخفف ذلك الغـضب والـضغوط              غضب) إسرائيل(انفجر قادة   

السياسية التي أحاطت به حينها، فما كان منه إال أن لجأ إلى عملية اغتيال نوعية لقادة حماس في قطـاع                    
غزة، فبعد أقل من أسبوعين على بداية الحملة ضد خطته قام باغتيال الشهيد احمد ياسـين ثـم اغتيـال                    

زيز الرنتيسي رحمهما اهللا، وبذلك استطاع شارون أن يمرر مـشروع خطـة االنـسحاب       الشهيد عبد الع  
  .وينفذها بعد أن ألجم خصومة وأرضى شعبه اإلرهابي

الالزمـة  " صفقة شـاليط  " رئيس وزراء العدو الحالي بنيامين نتنياهو يواجه موقفا صعبا تقف على قمته             
ناحية االستخباراتية والعسكرية واألخالقية ، وكـذلك       لوقف التدهور في تردي الصورة اإلسرائيلية من ال       

معركتان فاشلتان في لبنـان وغـزة،و لـديها         ) إسرائيل(تعيش أسوأ ظروفها، فاليوم لدى      ) إسرائيل(فإن  
جرائم كبيرة موضوعة على طاولة البحث األممية، وكذلك فإنها تعـاني مـن أزمـة سياسـية بتوقـف                   

 وإنما بسبب فقدان الطرف الفلسطيني المفاوض الـسيطرة علـى        المفاوضات؛ ليس بسبب االستيطان فقط    
تعلم بأنه ال جدوى من المفاوضات، وهناك مفارقة أخـرى بـين وضـع              ) إسرائيل(قطاع غزة وبالتالي    

شارون ونتنياهو، حيث طمع األول بالحصول على تهدئة توفر األمن لغالف قطاع غـزة مـن خطـر                  
شل شارون في تأمين األمن من خالل انسحابه ، وورث فـشل            صواريخ المقاومة، ولكن نتنياهو ورث ف     

أولمرت في تأمين األمن من خالل عدوانه على غزة، فما الذي يمكن لنتنياهو أن يفعله ليغطي على كـل                   
  .في الصميم ؟) إسرائيل(تلك اإلخفاقات التي ضربت 

عام الماضـي بعـد تكثيـف       تعد الحتالل غزة أو لعدوان يشابه عدوان ال       ) إسرائيل(هناك من يقول بأن     
تعد لضربة عسكرية حاسمة تستهدف العدد األكبر من قـادة          ) إسرائيل(استعداداتها، ولكنني أميل إلى أن      

حماس السياسيين والعسكريين، وكذلك بعض قيادات العمل المقاوم كالجهاد اإلسالمي، وأستبعد استهداف            
الدولي وحتى تقلل الدعم الجماهيري المتعاطف مـع        أزمتها مع المجتمع    ) إسرائيل(المدنيين حتى ال تفاقم     

غزة، وعلى هامش االستعداد اإلسرائيلي فإنه يمكننا مالحظة استعدادات من نوع آخـر علـى الجانـب                 
العربي، منها محاولة إحداث شرخ في العالقة بين حماس والدول الداعمة لمقاومتها مثل إيران وهذا مـا                 

في السعودية، وكذلك إقامة مصر جدارا فوالذيا إلحداث ضغط شعبي          لمسناه في حديث السيد خالد مشعل       
 ألف مسجد في مصر للتحريض ضد حماس وقادتها لتشويه صـورة غـزة              140في قطاع غزة، وقيام     

وحماس لتبرير حصارها للقطاع ولتفادي أي تفاعالت  جماهيرية  مصرية غاضبة قـد يـسببها نجـاح                  
هو السيناريو المتوقع تنفيذه من خالل مجموعة العمل التـي تقودهـا           في تنفيذ جريمتها ، فهذا      ) إسرائيل(
  . بعض أهدافها ولكن الفشل سيالحقها حتى النهاية ) إسرائيل(لتركيع غزة، ربما تحقق ) إسرائيل(

  11/1/2010صحيفة فلسطين، 



  

  

 
 

  

            41 ص                                     1666:         العدد       11/1/2010اإلثنين  :التاريخ

 
  تفضلوا واحموا المقاومة بمشروع سنّي عربي .78

  ياسر الزعاترة
، وبـالطبع ردا علـى      ) محمد الهندي (ن كالم ألحد قادة الجهاد اإلسالمي       عنوان هذا المقال كان جزءا م     

خليجية على  (سؤال حول العالقة مع إيران ، وهو ذات السؤال الذي تواجهه حماس من قطاعات عربية                
) الـسلفي بـشكل خـاص     (مسكونة بالحشد المذهبي ، أكان العتبارات الخطاب الديني         ) وجه الخصوص 

الشيعة ، أم العتبارات المخاوف من إيـران ومـن األقليـات الـشيعية ومطالبهـا                المستنفر دائما حيال    
  .وطموحاتها

قبل أيام كانت حماس تواجه ذات السؤال من مسؤول عربي ، بحسب ما قال لوسـائل اإلعـالم ، ولـم                     
، لكننا نـرجح أنهـم ردوا علـى التـساؤل           ) أعني خالل اللقاء  (نعرف إلى اآلن ماهية رد قادة حماس        

قتهم المعروفة ، وخالصتها أنهم يعتبرون العرب عمقهم األساسي ، وأن عالقتهم مع إيـران هـي                 بطري
  .عالقة متوازنة ليس فيها أية تبعية ، وهي كذلك بالفعل

تدرك حماس أكثر من سواها أن إليران طموحاتها في المنطقة ، وتدرك أن دعمها للمقاومة في فلسطين                 
 للجمهور العربي واإلسالمي ، ولكن هل يمنعها ذلك مـن تكـريس             ولبنان ، هو جزء من مساعي كسبها      

عالقة مع إيران توفر حاضنة للمقاومة وداعما أساسيا لها؟ وإذا كان ياسر عرفات عنـدما تبنـى خيـار                
كتائب األقصى كانـت تتلقـى   (المقاومة في انتفاضة األقصى قد تعاون مع إيران وحصل على دعم منها        

ا يستكثر على حماس والجهاد أن تفعال ذلك؟، إذا كان المنطق السائد هو أن عدو               ، فلماذ ) دعما من إيران  
عدوي صديقي ، فكيف يراد لحماس والجهاد أن ترفضا الدعم اإليراني ، بينما ال تبدو إيران معاديـة ،                   
 أقله في العلن ألمة العرب؟، ثم إن قوى المقاومة ليست مقتنعة بحال من األحوال أن إيران أخطر علـى                  

األمة من المشروع الصهيوني األمريكي ، وهي مقتنعة تماما ان إيران ال يمكنها الدخول في معركـة أو                  
ثم تربحها ، حتى في ظل األنظمة القائمة حاليا ، فـضال            ) العربي واإلسالمي (معارك مع محيطها السني     

  .عن أن تكون أنظمة أكثر وطنية وتعبيرا عن طموحات جماهيرها
نع يقول إن وجود شكوك حيال إيران ينبغي أن يدفع قوى المقاومة إلى رفض دعمها ،                ليس ثمة منطق مق   

ال سيما أن الخيار اآلخر هو االستسالم والقبول بما قبلت به السلطة ، أي نبذ المقاومة والتنسيق األمني ،                   
صح بـه   مع المضي في برنامج المفاوضات بصرف النظر عن نتائجه ومداه الزمني ، فهل هذا هو ما ين                

دعاة العروبة ، وحماة السنّة وأهل السنّة؟، ليس ثمة حركة مقاومة في التاريخ إال وبحثت عـن فـضاء                   
للدعم الخارجي يتناقض مع العدو الذي تقاتله ، وقد فعلت ذلـك فـتح مـن دون أن تقـول إن االتحـاد          

هب الشيعي أسـوأ مـن      ربما يرى بعضهم أن المذ    (السوفياتي كان يريد نشر الشيوعية في العالم العربي         
  .، ومن دون أن تقول إنه نكل وينكل بالمسلمين داخل دول االتحاد وفي أفغانستان وسواها) الشيوعية،،

حتى القاعدة لم تجد حرجا في االستفادة من إيران ، وقد استفاد المجاهدون األفغان من الواليات المتحـدة              
وى المقاومة الفلـسطينية أن تـرد اليـد اإليرانيـة           في حربهم ضد االتحاد السوفياتي ، فلماذا يراد من ق         

الممدودة إليها دون شروط ، فقط ألن هناك من يعتقد أن طوفان التشيع برسم اجتياح المنطقـة ، األمـر                    
  .الذي ال يبدو مقنعا بحال ، فضال عن إساءته للسنة ومذهبهم

نها ببساطة تجمع الدعم المادي إلى      ال شك أن الحاضنة العربية للمقاومة أفضل من الحاضنة اإليرانية ، أل           
القرب الجغرافي والدعم السياسي والمعنوي ، ونتذكر أن الدعم السوري لحزب اهللا كان أكثر أهمية فـي                 
صناعة انتصاراته من دعم إيران تبعا ألهمية الجغرافيا ، من دون التقليل من األهميـة البالغـة للـدعم                   

  .اإليراني
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م في أقل تقدير ، يحاصرون المقاومة ويطاردونها ويجففون ينابيعها علـى            العرب أيها السادة ، أو بعضه     
،  النتيجة هي الفناء أو االستسالم     مختلف الصعد ، ومع ذلك يراد لها أن تقول ال للدعم اإليراني ، ولتكون             
  .وكفى اهللا المؤمنين القتال ، ولتنعم دولة االحتالل بجيرة العرب الطيبة،،

  11/1/2010الدستور، األردن، 
  

  سينهار المسجد األقصى.. حذارِ .79
  عالء الريماوي

عندما نجري حديثا عن القدس ينتابنا شعور من  الخوف واألسى،  على مدينة تهدم على الحقيقة ، بعيدا                   
عن التهويل واإلثارة  الصحفية ، وخاصة ونحن نتحدث عن جملة انهيارات كبيرة ويومية تحـدث فـي                  

د والبلدة القديمة، كما حدث في منطقة سلوان وفي أحد شوارعها المركزية            الطرق الرئيسة المؤدية للمسج   
،مضافا إليها مشاهد تهاوي األشجار المعمرة داخل باحات المسجد األقصى والتشققات الكبيرة لألسـوار              
المحيطة بالقدس جراء مجموع األنفاق التي تنسج تحت المسجد والتي تحولت إلى أقبية ومساحات طولية               

المرتقبة، والتـي تـسعى المؤسـسة اإلسـرائيلية         ) داود عليه السالم  ( يؤسس لها لتكون مدينة      وعرضية
 مؤسسة كبيرة وتجنـد     25اإلعالن عنها في الوقت المناسب ، هذا المخطط الكبير الذي تدفع به أكثر من               

القديمة كبيرا ،   أمواالً طائلة لتحقيقه ،يجعل حركة السيطرة والحفريات والبناء تحت وفوق مساحات البلدة             
مما سيزيد الضغط على أركان وقواعد البلدة والمسجد مما سيجعلنا نشاهد انهيارات كبيرة في هذا الشتاء                
وفي األعوام القليلة القادمة ، وخاصة ونحن نتحدث عن مناطق أثرية قديمة ال يسمح بترميمهـا ويمنـع                  

  . ما تصنعه المؤسسة اإلسرائيلية سرا الفلسطيني من محاولة الفحص واالختبار لها خوفا من اكتشاف
  حقيقة الحفريات

في ما يكثر الحديث عن الحفريات ومدينة األنفاق التي تخترق المدينة المقدسة، نحاول هنا جاهدين رسـم        
  صورة تقريبية لها من خالل المناطق األربعة المحيطة بالمسجد األقصى 

صى والتي تحاول المؤسسة اإلسرائيلية فيها بناء ما        أول هذه األماكن وأخطرها منطقة جنوب المسجد األق       
ـ  ، وهي مدينةُ تمتد بحسب االدعاءات الصهيونية من مجمع عين سلوان جنوباً وحتى             "مدينة داود "ُيسمى ب

 مواقع جديدة للحفريات جنوب المـسجد       4أسوار المسجد األقصى شماالً، وقد لوحظ هذا العام  العمل في            
منطقة حفرية في هذه الجهة وحدها 11 مواقع أخرى، لتصبح لدينا 3 العمل في األقصى، فيما استمر .  

أما الجهة الغربية للمسجد األقصى والتي تعتبر المكون  الرئيس للمدينة اليهودية التي يبنيهـا االحـتالل                 
نـد  تحت المسجد، ففيها المزارات، وفيها الطريق الذي يصل بين جنوب المدينة في سلوان وشـمالها ع               

درب اآلالم، وفيها أيضاً تقع معظم مداخل هذه المدينة المفترضة ، فقد أشارت بعض المؤسسات إلى أن                 
 موقعاً، في هذه المنطقة والتي شكل العمل بها المحور األساس للوصـول إلـى         13عدد مواقع الحفريات    

هيارات غير متوقعة تحـدث  أسفل قبة الصخرة مما يجعلنا نشير إلى الخطورة الكبيرة التي قد تنجم عن ان        
  .في الطبقات األرضة تحت الصخرة، مما سيؤدي حتما الى انهيارات في جوانب القبة

أما المنطقة الشمالية فتتركز الحفريات في الجهة الشمالية عند الزاوية الشمالية الغربية للمسجد األقـصى،             
 مشاهدا ومكشوفا لكن ما ال نراه تحت        وخاصة في منطقة المدرسة العمرية، هذا بعض نشير إليه وأصبح         

األرض أكبر حجما وأشد أثرا، لذلك هذا موضوع يجب العمل عليه من قبـل المؤسـسات ذات الـصلة                   
  .لكشف الجريمة المدبرة بليل

  الهدف من هذا العمل على األرض
القدس وهذا استنتاج   يبدو أن لدى المؤسسة اإلسرائيلية قراراً تتجه فيه إلى إنهاء المعالم غير اليهودية في               

 حفرية تحدث تحت المـسجد      25نابع من حجم النشاط الحادث على األرض والذي بينا فيه  أن أكثر من               
ومناطق البلدة القديمة  وان ما يجري موازٍ لما فوق األرض من هدم مائتي منزل في العامين الماضيين ،            
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  1600ة ،وإخطارات بهدم أكثـر مـن      منزل عربي لصالح مؤسسات إسرائيلي    200باإلضافة إلى مصادرة    
منزل  والمس المباشر باآلثار الظاهرة كما حدث في أحجار القصور األموية التي تم إزالة أجزاء مهمـة                  
منها والعبث بمقابر المسلمين التاريخية وبناء حدائق ومنتزهات عليها ، مضافا إليها السرقة الكبيرة لآلثار               

 كبير منها وخاصة ونحن نتحدث عن منطقة كانت تشهد وجـود            العربية في باطن األرض وتحطيم جزء     
حضارة العرب الكنعانيين ،وهذا كله يتماشى مع التوجه السياسي لإلدارة األمريكية، التي يبدو أن هنـاك                
توجها لتدويل المناطق المقدسة وجعل السيادة عليها مشتركة بين اليهود والعرب والمسيحيين بمعنـى أن               

كافة المقدسات ستكون بيد المؤسسة اإلسرائيلية مما سيضيف إلى حجم السيطرة اإلسرائيلية            اإلدارة العليا ل  
على األرض قوة قانون بغطاء دولي يحمي مجزرة السرقة للتاريخ العربي للقدس، وهذا ما يجعلنا نـرى                 

ه للـسارق   انهيارين للقدس، انهيار فعلي ناتج عن الحفريات وانهيار معنوي يسرق فيه التاريخ ويشرع في             
  . السيادة على القدس وهذا الهدف الرئيس

  ماذا يمكن أن نعمل ؟
 يبدو أن العمل والحركة قانون وناموس من الكون فقدته األمة وغدا منطقا يختص به أعداؤنا ولكن هذه                 
المرة يجب أن يخرج الكل من دائرة الصمت إلى الفعل ، ومن دائرة توثيق الجريمة ودراستها إلى العمل                  

مواجهة التي تحمي القدس من الموت والمسجد من االستشهاد ، من خالل دمـج الجهـد بـين كافـة                    وال
المكونات الرسمية والشعبية وبقيادة منظمة المؤتمر اإلسالمي للضغط على الدول والهيئات والمؤسـسات             

ـ  ممارسات ، واإلعالن الفوري عن البدء في سلسلة خطوات عملية تتمثل في فضح ال            )إسرائيل(الداعمة ل
اإلسرائيلية ومحاكمتها عالميا ، وتبني مدينة القدس كعاصمة إسالمية لكافة الدول المشاركة في المنظمـة               
والبدء فورا في ترسيخ المفهوم عمليا من دعم وبناء في المدينة المقدسة للمحافظة عليها ، كما ال بد مـن                    

برنامج مشترك يعيد للحصن الـدفاعي      دعوة عاجلة إلى الصف الفلسطيني للوحدة على القدس من خالل           
األول اعتباره والذي كنا دائما نرتكز عليه وهنا نخص بالذكر حركتي حماس وفتح ، وإال سنكون أمـام                  

  .مشهد وطن من غير المسجد االقصى وأمة بال كرامة وتاريخ يسرق بال حراك
  11/1/2010صحيفة فلسطين، 

  
  "!!زول عن الشجرة الن"المطلوب التمسك بالشرعية الدولية وليس  .80

 عبدالرحيم ملوح
في إطار التحركات السياسية العربية مؤخراً، بين القاهرة ودمشق والرياض والدوحة والكويت والمنامة، 
وغير العربية واشنطن وتركيا وإسرائيل وقدوم ميتشيل للمنطقة، والحديث المتزايد عن مبادرة أو 

ة، وهي العودة للمفاوضات، تسرب لفكر وقلم بعض مبادرات سياسية تتقاطع جميعها في نقطة واحد
". كيفية الخروج من الجمود السياسي، والنزول عن الشجرة وغيرها"النخب السياسية عبارات من نوع، 

والمقصود كله في نهاية المطاف يصب بذات المعنى كيف تتم العودة للمفاوضات، مع تعداد لمتطلبات 
 .العودة لها

صنعه الفلسطينيون، فقد فاوضوا لمدة ثمانية عشر عاماً مع ان الوعود واالتفاقات فالجمود السياسي، لم ي
، وتواطأت السلطة الوطنية مع ذاتها بالموقف السلبي 1999أشارت جميعها بأن كل شيء سينتهي عام 

من المرحلة االنتقالية وما ترتب عنها من التزامات من طرف واحد لحساب االحتالل وفي مقدمة ذلك 
وبالرغم من معارضة البعض التفاقات أوسلو، عض . سيق األمني، منذ أكثر من عشرة سنواتالتن

حتى وصل األمر . المتحمسون لها على النواجذ بانتظار المساندة من األشقاء واألصدقاء بال نتيجة تذكر
وصلنا : ليقول" أبو مازن " بأكثر المتحمسين لحل الصراع بالتفاوض وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس

علماً أن البعض اعتقد . ثمانية عشر عاماً من الفشل: لطريق مسدود، وبالدكتور صائب عريقات ليقول
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واهماً أن وعود اوباما في القاهرة، ستعني سياسة أمريكية جديدة في المنطقة واتجاه الشعب الفلسطيني 
 .وقضيته الوطنية العادلة

وبالنسبة للفلسطيني العادي ال . اكسة لكل هذه التوقعاتولكن الممارسة السياسية األمريكية جاءت مع
يختلف اوباما عن بوش اال بلون بشرته فقط، فكالهما رئيساً لإلدارة األمريكية الحليفة االستراتيجية 
إلسرائيل، والمنوط به الدفاع عن السياسة والمصالح األمريكية الحيوية بما فيها إسرائيل باحتاللها 

 .ن إسرائيل قوية ومتفوقة مصلحة حيوية أمريكيةوتوسعها باعتبار ا
يمارسون كل ما يناقض ... وفي الوقت الذي يتحدث فيه قادة إسرائيل عن السالم والمفاوضات اعالميا

ذلك من القتل واالعتقال والحصار والجدار واالستيطان وتهويد القدس والتنكر للحقوق الوطنية واإلنسانية 
 .ولكنها لم تفعل شيئاً لتنفيذها. شرعية الدولية بقرارات عديدةالفلسطينية، كما كفلتها ال

هل هو الطرف الفلسطيني الذي يبحث عن بارقة ! وفي ظل هذا كله من المسؤول عن الجمود السياسي؟
أم الذي يقدم الدعم المادي ! تخلصه من االحتالل، أم سلطات االحتالل ومن يقف معها وورائها؟

كل ما يقومون به، ولسياسة االستيطان والعدوان في األرض المحتلة، وبعكس والعسكري للمستوطنين، ول
 !.الشرعية الدولية وقراراتها؟

إذا كان كسر الجمود يتطلب الذهاب لالنهيار السياسي الفلسطيني، وللتفاوض من أجل التفاوض، ولتوفير 
مصلحة الوطنية الفلسطينية أفضل فان الجمود بالنسبة لل. الوقود للسياسة اإلسرائيلية خارجياً وداخلياً

وأداة القياس يجب ان تكون هل . كثيراً، ألن المفاوضات آلية إلنهاء االحتالل وليست وسيلة لتجميله
 !؟.العودة للمفاوضات من أجل المفاوضات أم من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء االحتالل

 من أجل النزول عن الشجرة، فهناك البعض يعتقد، أن اما دعوة النزول عن الشجرة، والحاجة الى سلم
خطاب الرئيس اوباما في القاهرة والذي دعا فيه لوقف االستيطان بكل أشكاله بما في ذلك النمو الطبيعي، 

سيشكل سياسة اإلدارة األمريكية الجديدة في . الخ...وبأن الدولة الفلسطينية مصلحة حيوية أمريكية
فلم يمض عام اال واكتشف هذا .  إلسرائيل–طقة وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني تعاملها مع قضايا المن

البعض بأن سياسة أمريكا ليست كذلك، فمصالحها ومصالح حلفائها فوق مصالح الشعوب وفوق كل 
 .اعتبار

د وبات هذا البعض يعتقد أن اوباما اصعد القيادة الفلسطينية على الشجرة وأخذ السلم معه وعليه أن يعي
والنزول المطلوب هو العودة للمفاوضات من أجل المفاوضات . السلم ليمكنها من النزول عن الشجرة

وكأن القيادة الفلسطينية مطلوب منها أن . ومن أجل تمضية لعبة الوقت ، وفقاً لشروط نتنياهو وحكومته
استعادة حقوق الشعب تكون أداة لالحتالل وسياساته وممارساته، وليست قيادة للنضال الوطني من أجل 

الفلسطيني وفي مقدمتها حقه بتقرير المصير وبناء دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وعودة الالجئين 
 .، وصون مصالح الشعب الفلسطيني كافة194لديارهم التي شردوا منها وفقاً للقرار 

ن الشجرة والتراجع عن ان المطلوب من الرئيس اوباما التمسك بموقفه هذا بل تطويره، وليس النزول ع
من أجل تكرار المفاوضات العقيمة . قرارات الشرعية الدولية، وجر األخرين للنزول معه، من أجل ماذا؟

 .والعبثية ومع نتنياهو هذه المرة
إن الشعب والقيادة الفلسطينية ليسوا مسؤولين عن الجمود السياسي، ولم يصعدوا للشجرة حتى ينزلوا 

ن من أجله هو استرداد حقوق شعبهم، ولن يتم استرضائهم بأوراق ضمانات لحماية وكل ما يناضلو. عنها
والمطلوب من المجتمع الدولي دعم نضال الشعب . االحتالل، ال تخدم الشعب الفلسطيني وقضيته بشيء

الفلسطيني والقيام بكل ما هو مطلوب منه من أجل ذلك وفي المقدمة تنفيذ قراراته الذي سنها منذ عام 
 حتى االن ووضع آليات لتنفيذها وليس إدخال القيادة الفلسطينية نفق المفاوضات العقيمة، لكي 1947

توظفها سلطات االحتالل لخدمة احتاللها، واستدرار المزيد من التنازالت على حساب الحقوق الوطنية 
 .الفلسطينية
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تحرر الوطني الفلسطينية، مع أنه ومخطىء من يعتقد أن قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، ينهي مرحلة ال
فمرحلة التحرر الوطني والديمقراطي، لن . أضاف مهام ومسؤوليات جديدة على كاهلي قيادتها وقواها

تنتهي كمرحلة تاريخية في نضال الشعب الفلسطيني وتطوره، اال بانتهاء االحتالل وتأمين حقه بالحرية 
 .عن استراتيجية جديدة لمرحلة تاريخية جديدةواالستقالل والعودة، وعندها فقط يمكن الحديث 

لقد باتت األمور واضحة جداً، لمن يريد أن يلعب دوراً مؤثراً في التسوية السياسية للصراع في هذه 
ودعم الشعب . المرحلة التاريخية، فعليه أن يعمل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وليس التفاوض عليها

  . واالستقالل والعودة، وليس أي شيء آخرالفلسطيني لتأمين حقه بالحرية
 11/1/2010القدس، فلسطين، 
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