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  باراك يهدد بعدوان جديد على غزة بذريعة الصواريخ .1

وزير الدفاع إيهود باراك  أن أسعد تلحمي الناصرة نقال عن مراسلها من 12/1/2010الحياة، نشرت 
دع الذي ، وقال إن الر»قد تندم عليها في المستقبل« من عواقب اللجوء إلى خطوات  قيادة حماسهدد

ما زال قائماً وقوياً، وحماس ترتدع جداً من خوض اشتباك «حققته إسرائيل في حربها على غزة قبل عام 
مباشر آخر مع إسرائيل، لذا أنصحها بدرس خطواتها كي ال تغرق في ما بعد في دموع التماسيح وتندم 

  .»في حال اضطررنا إلى التحرك العسكري
راً عن نجاح التجربة التي تمت األسبوع الماضي على منظومة وأضاف خالل مشاهدته شريطاً مصو

يعكس «العتراض القذائف قصيرة المدى، ان قصف جنوب إسرائيل بالقذائف الصاروخية » القبة الحديد«
عجز حماس عن السيطرة على أعمال المنظمات األخرى مثل الجهاد اإلسالمي ولجان المقاومة الشعبية 

  .» الهدوءالتي تسعى إلى تعكير صفو
وقدوة يحتذى بها لتطوير المنظومات القتالية، » الدماغ اليهودي«نتاج » القبة الحديد«واعتبر مشروع 

وأضاف أن المنظومة الحديثة ستؤدي إلى تغيير . مشيراً إلى أن نتائج التجربة فاقت التوقعات السابقة
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وتابع أن عجز إسرائيل في . »ئيلوقد تردع عناصر متطرفة عن القيام باعتداءات على إسرا«المعادلة 
بينما المنظومة «الماضي عن اعتراض قذائف صاروخية قصيرة المدى ألزمها خوض معارك عسكرية، 

وأيد إقامة جدران وأسوار على . »الجديدة قد تمكّنا في المستقبل من االستغناء عن المعارك واسعة النطاق
  .»يراناً جيدينوجود أسيجة جيدة يضمن ج«حدود إسرائيل، معتبراً 

 القدس المحتلة عبد الرؤوف أرنـاؤوط      نقال عن مراسلها من      12/1/2010الوطن، السعودية،   وأضافت  
الفاصل بين األراضي المصرية واألراضي     " صالح الدين "جيش االحتالل يستعد إلعادة احتالل محور        أن

ية أمس عن مسؤول عسكري     اإلسرائيل" جيروزاليم بوست "ونقلت صحيفة    ، الفلسطينية جنوب قطاع غزة   
فـي رفـح    " صالح الدين "إسرائيلي أنه تم رسم الخطة وتجهيز الوحدات العسكرية للسيطرة على محور            

وقدرت مصادر في الجيش أن تكون الخسائر البشرية للعمليـة كبيـرة            .  كيلو مترا  14والذي يبلغ طوله    
 .ما يتطلب إبقاء قوات الجيش في المكانألنها تتطلب تمشيط بيوت رفح بيتا بيتا لغرض تدمير األنفاق، م

  
  مجلس األمن إلنقاذ القدس وتطالب بتخصيص القمة العربية لدعم المدينةإلى تتوجه  التحريرمنظمة .2

، ياسر عبد ربه في لسطينيةفحرير التنظمة اللم مين سر اللجنة التنفيذيةأ قال : منتصر حمدان-رام اهللا 
ن اللجنة ناقشت إبرئاسة محمود عباس،  ،مس في رام اهللا أنفيذيةاللجنة الت مؤتمر صحفي، عقب اجتماع

اجتماعها جملة التطورات، وطالبت المجتمع الدولي، وخاصة الرباعية الدولية باتخاذ موقف حازم خالل 
وقاطع تجاه ما يجري في القدس من انتهاكات وأعمال تفوق كل ما حدث طوال ما يزيد عن أربعين عاما 

واصلة العمل لعرض قضية الوضع في القدس على مجلس األمن الدولي، ودعوة من االحتالل، وم
 هذا الموضوع الخطير الذي يهدد إلثارة التحضير الجدي إلىالمجموعة العربية وجميع القوى الصديقة 

  .المدينة العربية الفلسطينية ومستقبلها، وبالتالي يهدد مصير كل عملية السالم
 القدس من خطط إنقاذ لبث قضية ا تخصيص القمة العربية القادم في ليبيكما شدد عبد ربه على أهمية
 صندوق القدس ودعم مؤسسات المدينة بجميع األشكال بما يوفر وإحياءالتهويد الشاملة والجارية، 

  . في وجه مشاريع التهجير والتوسع االستيطاني وتغيير المعالمألبنائهامقومات الصمود 
 اللجنة التنفيذية الحملة الظالمة ضد مصر الشقيقة، لما صاحبها من إدانةبه كد عبد رومن جهة أخرى، أ

 استشهاد احد الجنود المصريين، بهدف حماية األنفاق، واستخدامها كوسائل إلىأعمال العربدة التي قادت 
اق  يأتي في سيإنمان اللجنة التنفيذية ترى أن ما تتعرض له مصر من اتهامات كاذبة إ"للتهريب، وقال 

 مصالح الشعب إلى متحيزة ألغراض ال تمت بصلة إعالمحملة منظمة تشارك فيها قوى ودول ووسائل 
  ".واإلقليمي مصر ودورها القومي إلى اإلساءة بهدف وإنماالفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، 

  .يةوأدانت اللجنة استمرار حماس وبعض القوى التي تدور في فلكها بالتهجم على القيادة الفلسطين
 12/1/2010الحياة الجديدة، 

  
   عربية فلسطينية محددة تجاه مدينة القدسبإستراتيجيةحكومة هنية تطالب  .3

أكدت حكومة الوحدة الوطنية المقالة على ضرورة وجود إستراتيجية عربية فلسطينية محددة اتجاه : غزة
ل وربط هذه المفاوضات القدس، مطالبة بإنهاء المفاوضات بين السلطة الفلسطينية ودولة االحتال

  .باإلجراءات اإلسرائيلية على األرض
ألجلك يا زهرة "يوسف رزقة خالل ندوة ثقافية تحت عنوان . وشدد المستشار السياسي لرئيس الحكومة د

في غزة على ضرورة وجود بدائل لدى المفاوض الفلسطيني عدا ) 11/1(أقيمت يوم االثنين " المدائن
لمقاومة بكافة أشكالها وخاصة داخل القدس من خالل استمالك األراضي كا" العبثية"المفاوضات 

والعقارات وعدم تسليمها للمستوطنين، منوهاً إلى أن قبول المفاوض الفلسطيني باألفكار األمريكية 
وطالب . واإلسرائيلية التي تستبعد القدس من المفاوضات يشكل خطراً حقيقياً على القدس والقضية برمتها
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سلطة بكشف األوراق المتعلقة بالقدس في المفاوضات بينها وبين الدولة العبرية، مؤكداً أن الشعب رزقة ال
  .الفلسطيني ال يعرف شيئاً عن المفاوضات التي تجري في الغرف المغلقة وخلف الكواليس

  11/1/2010قدس برس، 
  

  غزة تستنكر اقتحام شرطة االحتالل باحات المسجد األقصىأوقاف .4
كر وزير األوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية بغزة طالب أبو شعر اقتحام  استن:غزة

مجموعة من الشرطة النسائية اإلسرائيلية ومخابرات االحتالل فجر االثنين باحات المسجد األقصى من 
 وأوضح أبو شعر في بيان صحفي أن سلطات االحتالل .جهة باب المغاربة وشروعهم بالتجوال داخلها

 .فرضت حظراً خطياً طال حراس المسجد وهدَّدتهم باالعتقال واإلبعاد في حال تصديهم أو التعرض لهم
وأبدى أبو شعر غضبه الشديد لما يحدث بحق األقصى والقدس من انتهاكات صارخة وواضحة من قبل 

 قاوم يجابهحكومة االحتالل وجماعاتها المتطرفة دون أن تحظى القدس بأي اهتمام عربي أو إسالمي م
وطالب وزير األوقاف األمتين العربية واإلسالمية والمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لمعاقبة 

 .االحتالل على احتالله المدينة المقدسة
 12/1/2010السبيل، األردن، 

  
 سنتخذ اإلجراءات الكفيلة لحماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على مصالحه:  هنيةحكومة .5

من حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ضد أي عدوان "لحكومة المقالة على أنه أكدت ا: غزة
  .، مشيرة إلى أنها ستتخذ اإلجراءات الكفيلة لحماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على مصالحه"يتعرض له

ة ودعا الناطق باسم الحكومة طاهر النونو، في تصريح مكتوب له، إلى توافق وطني يحدد آلية وكيفي
  .التعامل مع المتغيرات الميدانية، إثر التصعيد اإلسرائيلي خالل األيام الماضية ضد قطاع غزة

وأوضح أن حكومته ستتخذ من اإلجراءات ما هو كفيل بالحفاظ على المصالح العليا للشعب الفلسطيني 
  .واإلجماع الوطني

اعدت بشكل شبه يومي ضد قطاع غزة، المتزايدة والتي تص"ونددت حكومة هنية باالعتداءات اإلسرائيلية 
  .، على حد تعبيره"مما يشير إلى حقيقة وطبيعة هذا الكيان العدواني

  11/1/2010قدس برس، 
  

   عقد لقاء ثالثي يجمع عباس ونتنياهو ومباركإلى مصر تسعى :مسؤول فلسطيني .6
قد لقاء قمة ثالثي لى عإن مصر تسعى أمس أ "الحياة"كشف مسؤول فلسطيني لـ:  محمد يونس–رام اهللا 

يجمع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس حسني مبارك، موضحاً 
ن المسؤولين المصريين عرضوا هذا االقتراح على عباس في اللقاءات األخيرة معه في شرم الشيخ، أ

  .وان عباس وعد بدرس االقتراح
 تحقيق تقدم سريع في العملية السلمية في نتنياهو عباس تعهد إلىا  المسؤولين المصريين نقلوإنوقال 

. "نتنياهو سيفاجئكم في خطواته": لى المفاوضات، ونقل عن مسؤول مصري قوله لعباسإحال العودة 
لى المفاوضات معه إو العودة أي حماسة للقاء نتنياهو أن عباس لم يبد ألكن المسؤول الفلسطيني أضاف 

 إلتمام اتفاق "البضاعة المطلوبة" يرغب وال يستطيع في الوقت نفسه تقديم ما وصفه بـلقناعته بأنه ال
ن نتنياهو يريد المراوغة وإضاعة الوقت واستخدام أواضح للرئيس عباس ": وقال المسؤول. سالم

  ."اللقاءات مع الجانب الفلسطيني لرفع الضغوط الدولية عنه
 الستئناف المفاوضات ألنها لم تتضمن وقف كيةأمري عباس رفض رزمة اقتراحات أنوأوضح 

 خط إلى الرزمة األميركية تضمنت انسحاباً إسرائيلياً أناالستيطان وتحديد مرجعية لعملية السالم، مضيفاً 
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 مناطق السلطة، وإطالق إلى، وضمها )ج(، وانسحاباً من أجزاء من مناطق 2000 سبتمبر / أيلول28
االستيطان هو االختبار، فإذا كانت اإلدارة األميركية غير قادرة ": فوأضا. المئات من قدامى األسرى

 الفلسطينيين دولة مستقلة على حدود عام إعطاء تلزمها أنعلى إلزام إسرائيل وقف االستيطان، فكيف لها 
 المفاوضات انتهت، وان الوقت أن فائدة من المفاوضات، وهو يعتبر أي عباس ال يرى إنوقال . "1967
  ."تخاذ قرارات، وتحديد حدود الدولة الفلسطينية المستقلةحان ال

  12/1/2010الحياة، 
  

   الموقف الرسمي الفلسطيني يرفض سياسة الجدران اإلسرائيلية:أبو ردينة .7
أكد مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل أبو ردينة :  يسري محمد، نظير مجلي-  مصر/ رفح،تل أبيب

الموقف الرسمي الفلسطيني يرفض "أن ) جدار على حدود مصر" ائيلإسر"رداً على بناء ( "بي بي سي"لـ
وأشار أبو ردينة إلى أن . "سياسة الجدران اإلسرائيلية وأن تل أبيب ماضية قدما بخروقاتها للقانون الدولي

 أن هذه السياسة أبو ردينةوأضاف . الجدار اإلسرائيلي في الضفة الغربية وبقية الجدران سياسة مرفوضة
ب اإلسراع في تحقيق الوحدة الوطنية وإنجاح مساعي المصالحة سيما أن إسرائيل تتذرع بعدم تتطل"

وجود شريك واحد فلسطيني وانعدام السيطرة الفلسطينية الرسمية على غزة، داعيا حماس لإلسراع في 
 .توقيع الورقة المصرية كما هي دون تعديل ألي من بنودها

 12/1/2010الشرق األوسط، 
  

  اتهامات نتنياهو للسلطة بأنها هي من يعرقل استئناف المفاوضاتيؤكد رفض ينة أبو در .8
 درينة المتحدث باسم رئيس السلطة محمود عباس اتهامات رئيس أبورفض نبيل : وكاالتال+ الجزيرة 

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو للسلطة بأنها هي من يعرقل استئناف المفاوضات مؤكدا أن تل أبيب 
وأكد أبو ردينة في معرض رده على اتهامات نتنياهو األحد  .تستأنف بناء المستوطنات بعد عشرة أشهرس

أن السلطة الفلسطينية نفذت ما عليها من التزامات بموجب خارطة الطريق، وطالب أعضاء اللجنة 
ة عن وضع العراقيل الرباعية التي ستعقد اجتماعا قريبا وتحديدا الواليات المتحدة بتحديد الجهة المسؤول

  .أمام استئناف عملية السالم بالمنطقة
وفي نفس السياق، جدد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات 

على رأسها " خارطة الطريق"األحد رفض العودة إلى المفاوضات دون تنفيذ االستحقاقات الواردة في 
  . الطبيعي وبشكل يشمل القدس المحتلةوقف االستيطان بما فيه النمو

 11/1/2010نت، .الجزيرة
  

  دين الحملة اإلسرائيلية التحريضية ضد السلطة والتصعيد ضد قطاع غزةت حكومة فياض .9
مس الحملة التحريضية اإلسرائيلية ضد السلطة أ وصف مجلس الوزراء : منتصر حمدان-رام اهللا 

ى استمرار التهرب من االستحقاقات المطلوبة من الحكومة الوطنية بأنها محاولة مكشوفة للتغطية عل
  .اإلسرائيلية الستئناف العملية السلمية

سالم فياض رئيس الوزراء من . وحذر مجلس الوزراء في ختام جلسته األسبوعية في رام اهللا برئاسة د
لتصريحات  على األرض من مخططات استيطانية متسارعة ومن خطورة ا"لإسرائي"مخاطر ما تقوم به 

التي أدلى بها أحد مسؤولي بلدية االحتالل في القدس من أن األحياء المقدسية التي بقيت خارج الجدار لم 
تعد جزءا من المدينة، وأن الواقع الذي تولد على األرض ال رجعة عنه، األمر الذي يؤكد على أن الهدف 

لسطينية، وال عالقة له باألمن الذي من بناء الجدار هو هدف سياسي والبتالع المزيد من األرض الف
  .تدعيه إسرائيل
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 إقداموأدان المجلس مواصلة العدوان والتصعيد العسكري اإلسرائيلي ضد أهلنا في قطاع غزة واستنكر 
 كافة الوزارات المختصة إلىوأصدر رئيس الوزراء توجيهاته . سلطات االحتالل على تدمير خربة طانا

  . العائالت المشردةإليواءة طانا وتقديم المساعدات  بناء المنشآت في خربإلعادة
 على المضي قدما في تطبيق قرار تنظيف السوق الفلسطينية من منتجات إصرارهوأكد المجلس 
  .المستوطنات

 12/1/2010الحياة الجديدة، 
    

   المصريةرحب بأي تدخل يستطيع إجبار حماس على التوقيع على ورقة المصالحةن: نمر حماد .10
 االثنين بأن القيادة الفلسطينية برئاسة محمود عباس قررت "القدس العربي"علمت : وليد عوض -اهللا رام 

 بعقد اجتماع مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل على "غير الرسمي"رفض الطلب السوري 
  .هامش الزيارة المرتقبة للرئيس الفلسطيني لدمشق

فان القيادة الفلسطينية قررت عدم منح النظام " القدس العربي"لـ تحدثت وحسب مصادر فلسطينية مطلعة
  .إتمامهاجل أ المصالحة، وذلك احتراما للدور المصري المتواصل من إلتمامي دور أالسوري 

 االثنين بأن تكون القيادة "القدس العربي"من جهته نفى نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني لـ
 القيادة أن سورية دورا إلتمام المصالحة الفلسطينية، مشددا على إعطاء الفلسطينية قررت رفض

 حماس على التوقيع على ورقة المصالحة إجبار طرف كان يستطيع أيالفلسطينية ترحب بأي تدخل من 
  . مصرأعدتهاالفلسطينية التي 

قرارا برفض الطلب وبشأن اتخاذ القيادة الفلسطينية خالل اجتماعات عقدتها خالل اليومين الماضيين 
 كان من وإنما حماد بأنه لم يكن هناك طلب سوري رسمي بعقد مثل هذا اللقاء أكدالسوري لقاء مشعل 

لن " عقد ذلك اللقاء قال حماد إمكانيةوبشأن  . عقد لقاء مع مشعلإمكانية على السلطة بحث "التمني"باب 
  ."يل مع احمد جبرأو من حماس أي أويحصل اجتماع مع خالد مشعل 

  12/1/2010القدس العربي، 
  

  الجدار الفوالذي قد يساعد في تسريع وتيرة المصالحة: السفير الفلسطيني في مصر .11
 بركات الفرا .د، أكد سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها لدي جامعة الدول العربية: نصر زعلوك -كتب 

 الحدود مع غزة شأنا ى علءاتاإلنشاواعتبر أن  .أن لمصر الحق في تأمين حدودها وحماية أمنها
 القضية ى علتؤثر سلباً واعتبر الفرا أن اإلنشاءات التي تجريها مصر ال .وحقا سياديا، مصريا

 .الفلسطينية
 هذا المعبر مربوط باتفاق إنوقال ، يجري من بناء إنشاءات وقضية معبر رفح ورفض الربط بين ما

والمعبر مفتوح باستمرار للحاالت اإلنسانية ، روبي واالتحاد األو"إسرائيل"دولي أطرافه السلطة و
 الي أن الجهة التي تتحمل وأشار. ويفتح بين الحين واآلخر لعبور العالقين علي كال االتجاهين، والطارئة

 تسبب في مغادرة 2007إغالق معبر رفح هي حركة حماس التي نفذت انقالبا عسكريا أواسط عام
 .فأغلق المعبر، وبالتالي مغادرة المراقبين األوروبيين، رج معبر رفحالحرس الرئاسي الفلسطيني إلي خا

 أن جميع ىوشدد عل، قد يساعد في تسريع وتيرة المصالحة،  مصر من إنشاءاتهورأي الفرا أن ما تجري
 قطاع غزة تحل بقيام حماس بتوقيع اتفاق المصالحة الورقة المصرية والتزام أهاليالمشاكل التي يعانيها 

  .لحركة بتطبيق االتفاق علي األرضهذه ا
  12/1/2010األهرام، مصر، 
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  غزةمقتل جندي مصري على الحدود مع  يعتذر عن باإلسكندريةقنصل فلسطين  .12
 باعتذار رسمي للواء عادل لبيب محافظ باإلسكندريةتقدم أمس جمال الجمل قنصل عام فلسطين 

 هذا الحادث أنأكد الجمل . صرية الفلسطينية الحدود المي أحمد شعبان علمقتل في حادث اإلسكندرية
  . انه حادث فردي وال يمثل العالقة بين الشعبينىيضر بالقضية الفلسطينية، وأشار إل

  11/1/2010الوفد، مصر، 
  

  السفير الفلسطيني في عمان ينفي إغالق دائرة شؤون الوطن المحتل .13
 دائرة شؤون الوطن المحتل إن خيري قال السفير الفلسطيني في عمان عطااهللا:  كمال زكارنة-عمان 

 قرار من قبل القيادة الفلسطينية أيالتابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ال تزال تعمل كالمعتاد، نافيا اتخاذ 
 إحالة الذي جرى هو أن" الدستور" خيري في تصريح لـوأوضح.  تجميد عملهاأو الدائرة بإلغاءيتعلق 

 أن التقاعد بعد إلىمحتل التي تقع مكاتبها في عمان غازي الحسيني مدير عام دائرة شؤون الوطن ال
.  شؤون الدائرةبإدارةتجاوز الستين من العمر، وتم تكليف الذي يليه بالمرتبة الوظيفية بالل قاسم 

دائرة ال يزالون على رأس عملهم ويمكن لكل من له ال موظفا يعملون في 20 نحو أن خيري وأضاف
  . معوقاتأية يراجعها خالل ساعات الدوام الرسمي كالمعتاد دون أنلدائرة  مصلحة باأوعالقة 

  12/1/2010الدستور، األردن، 
  

  بعد مرور نحو عام على العدوان أجهزة األمن تستعيد عافيتها: غزة .14
بعد مرور نحو عام على العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة قالت وزارة الداخلية : أحمد فياض -غزة 

الفلسطينية المقالة إنها تمكنت من النهوض من تحت عباءة القتل والدمار الذي خلفته الحرب بالحكومة 
وقالت الداخلية بالحكومة في غزة إنها استطاعت بكافة أجهزتها وطواقمها األمنية والفنية أن  .اإلسرائيلية

 الفوضى بعد أن اتخذ تضبط الجبهة الداخلية، وتعالج كافة الثغرات التي أراد االحتالل من خاللها بث
  .أفراد األمن من الخيام والشوارع مقرات لهم

 370على غزة خلف " الرصاص المصبوب"وأضاف المتحدث باسم الداخلية إيهاب الغصين أن عدوان 
شهيداً من عناصر الوزارة معظمهم من الشرطة والدفاع المدني والخدمات الطبية، كما سقط مئات 

 تسوية الطائرات الحربية نحو ستين مقراً أمنياً باألرض وتدمير باقي الجرحى والمعاقين فضالً عن
  .المقرات بشكل جزئي

  11/1/2010نت، .الجزيرة                                                                             
 

  رئيس اإلمارات يستقبل مشعل لبحث الوضع الفلسطيني: الرشق .15
يس دولة اإلمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم االثنين استقبل رئ :أبو ظبي

  .حماس بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل"، في أبو ظبي وفد حركة )11/1(
أنه تم " قدس برس"عزت الرشق في تصريحات خاصة لـ " حماس"وأكد عضو المكتب السياسي لحركة 

حركة مع الرئيس اإلماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان استعراض الوضع في محادثات وفد ال
الفلسطيني والتحديات التي تواجهه، في ظل استمرار سياسة االستيطان والحصار، وما تتعرض له مدينة 
القدس من تهويد وما يتعرض له المسجد األقصى من محاوالت لتقسيمه كما حصل مع الحرم االبراهيمي 

  .ي الخليلالشريف ف
على " حماس"لقد تم الحديث عن موضوع المصالحة الوطنية وما تواجهه من عقبات، وأكدت : "وأضاف

وقد أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على أهمية التعجيل بانجاز . موقفها الداعي إلى إنهاء االنقسام
ية، وأكد دعمه للجهود المبذولة المصالحة وتوحيد الصف الفلسطيني، واعتبار ذلك أولوية فلسطينية وعرب
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وقد حضر اللقاء، باإلضافة إلى رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، أعضاء المكتب  ".للمصالحة
  .السياسي الدكتور موسى أبو مرزوق وعزت الرشق وسامي خاطر

 11/1/2010قدس برس، 
  

  "إسرائيل"لـ حازة جداً الجديدة لتحريك عملية السالم مناألمريكيةالمبادرة : مركزية فتح .16
القـدس  "اكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور جمال محيسن االثنين لـ: رام اهللا ـ وليد عوض 

بأن المبادرة االمريكية الجديدة لتحريك عملية السالم منحازة جدا السرائيل كونها ال تنص علـى               " العربي
المنـاطق  " بل حـدودها     1967االراضي المحتلة عام    وقف االستيطان وال تعتبر حدود الدولة الفلسطينية        

  .دون تحديدها" المحتلة
ـ   االثنين بان االفكار االمريكية التي نقلت للقيادة الفلسطينية تؤكد انحياز          " القدس العربي "واوضح محيسن ل

  .للمطالب االسرائيلية" فاضح"ادارة الرئيس االمريكي باراك اوباما بشكل 
 العربية التي التقت وزيرة الخارجية االمريكيـة هـيالري كلينتـون نهايـة              واوضح محيسن بان الوفود   

االسبوع الماضي عبرت عن عدم رضاها من المبادرة االمريكية الجديدة الساعية واشـنطن السـتئناف               
ال نحن وال العـرب راضـيون عـن االفكـار           "المفاوضات بين السلطة واسرائيل على اساسها، مضيفا        

  ".االمريكية
  12/1/2010لعربي، القدس ا

  
  "تحسين األجواء"حماس تطلب رسمياً من األردن استقبال مشعل لـ": الغد األردنية" .17

طلبت حركة حماس رسمياً من األردن، الموافقة على استقبال رئيس مكتبهـا            :  نادية سعد الدين   -عمان  
ـ      "السياسي خالد مشعل في عمان، في إطار         سين األجـواء  حرص الحركة على العالقة مع المملكـة وتح

  .، وفق مصادر مطلعة فيها"معها
ال معلومـات لـدي حـول هـذا         "وقال وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال الدكتور نبيل الـشريف           

  ".الموضوع
ـ     ، الذي إذا جرت    "حماس بانتظار الرد من الجانب األردني على الطلب       "أن  " الغد"بيد أن المصادر أكدت ل

عمان الثانية خالل أقل من خمسة أشهر على آخر زيـارة قـام بهـا إلـى                 تلبيته، فستكون زيارة مشعل ل    
  .الماضي) أغسطس(المملكة، للمشاركة في مراسم تشييع والده في آب 

يأتي وسط التحرك الجاري حالياً في الساحتين السورية والسعودية، بالتنـسيق           "وأوضحت إن هذا الطلب     
الترتيب حالياً لعقد لقـاء يجمـع بـين         "، الفتة إلى    "ممع مصر من أجل تحقيق المصالحة وإنهاء االنقسا       

  ".الرئيس عباس ومشعل في دمشق
  12/1/2010الغد، األردن، 

  
  حماس ترحب بعقد لقاء بين جميع الفصائل بحضور عباس في دمشق أو القاهرة: علي بركة .18

جميع الفصائل  حماس ترحب بعقد لقاء بين      "قال المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان علي بركة إن           
والقوى الفلسطينية بحضور الرئيس عباس، سواء في دمشق أم القاهرة، بخاصة في ظل الحـديث عـن                 

  ".زيارة قريبة للرئيس عباس إلى سورية
ـ  أبلغت القيادة السورية بعدم ممانعتها لعقد اجتماع مـشترك مـع           "من بيروت إن حماس     " الغد"وأضاف ل

  ".الرئيس عباس بحضور جميع الفصائل
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جهداً سعودياً من أجل استكمال ملف المصالحة بالتنسيق مع مصر، بالتوازي مع جهد             "وأوضح بأن هناك    
نجـاح الجهـد الـسوري      "، معرباً عن أمل الحركة في       "سوري لتسريع عملية المصالحة وإنهاء االنقسام     

  ".السعودي بالتوافق والتنسيق مع مصر من أجل تحقيق المصالحة
  12/1/2010الغد، األردن، 

  
  التصعيد لن يفلح و".. إسرائيل"ال يوجد أي اتفاق تهدئة مع : ترد على تهديدات باراكحماس  .19

رداً علـى تـصريحات     ،  سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس      . قال د  : الفرنسية -القدس المحتلة 
خير يـأتي فـي     إن التصعيد اإلسرائيلي األ   :"  التي توعد بها الحكومة المقالة من أي تصعيد ميداني         باراك

  ".ويهدف إلى محاولة تفجير األوضاع على الساحة الفلسطينية، سياق استمرار العدوان على شعبنا
فهي تحـدد   ، والمسألة منوطة بالقيادة الميدانية للمقاومة    ، ال يوجد أي اتفاق تهدئة مع االحتالل      : " وأضاف

ال يوجد صواريخ تنطلق من     : " و زهري وتابع أب ". توقيت وطبيعة الردود بما يحقق المصلحة الفلسطينية      
وحديث االحتالل عن قضية الصواريخ     ، والذي يحدث استهداف إسرائيلي يومي وتصعيد متواصل      ، غزة

  ".هي ذريعة لتبرير هذا التصعيد المستمر
، مؤكداً أن   "تحمل مسؤولياته تجاه هذا التصعيد اإلسرائيلي     "ودعا الناطق باسم حماس المجتمع الدولي إلى        

 ".ذا التصعيد اإلسرائيلي المتواصل لن يفلح في كسر إرادة شعبنا أو دفعه لالستسالمه"
  12/1/2010صحيفة فلسطين، 

  
  وألوية الناصر تؤكد جاهزيتها".. تؤلم العدو" تؤكد امتالك المقاومة ألسلحة القدسسرايا  .20

 اإلسالميلحركة الجهاد  احمد الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري أبواكد : غزة ـ اشرف الهور 
، بهدف تبرير حرب جديدة     "استفزاز المقاومة  "إلى ضد قطاع غزة تهدف      األخيرة اإلسرائيليةان الهجمات   

حق المقاومـة فـي     "على  " القدس العربي "وشدد ابو احمد خالل حديث مع        .يريد العدو شنها ضد القطاع    
ـ  ، واشار الى ان هذا      "حاضر"، وقال ان رد المقاومة      "الرد الشكل والمكان المناسبين، وقت    "الرد سيكون ب

واكد في هذا السياق امتالك المقاومة الفلسطينية في غزة فـي هـذه االوقـات                ".مالءمة الظروف لذلك  
  ".تكتيكات واسلحة للرد على اي هجوم اسرائيلي بري ضد غزة"

اليا الستئناف مفاوضـات    ورأى خالد البطش القيادي في الجهاد االسالمي ان الحراك السياسي الجاري ح           
يوفر للعدو فرصة للتهرب من دفع ثمن جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة وبالتالي التمـادي                "التسوية  

  ".في العدوان وتكرار المحارق والمجازر
ودعت كتائب الناصر صالح الدين كافة فصائل المقاومة للرد على حادثة اغتيال ثالثة نشطاء ليل االحد                

ـ   وسط القطاع، و   جاهزيـة  "واكدت على    ".التوحد في خندق المقاومة من جديد     "طالبت الفصائل المسلحة ب
الحفاظ على مـشروع    "، داعية الفلسطينيين الى     "المقاومة لصد اي عدوان محتمل او تصعيد على االرض        

  ".المقاومة
  12/1/2010القدس العربي، 

  
  على فتح وزير االتصاالت لتطاوله بإقالة تطالب عباس األقصىكتائب  .21

" رسـالة مفتوحـة   " الجناح المسلح لحركة فتح يوم امس في         األقصى كتائب    قالت :ـ اشرف الهور   غزة
تبين لنا ان هنـاك مجموعـات تتقابـل         "وجهتها لكل من الرئيس عباس، ولرئيس الوزراء سالم فياض          

وتتطـاول  تصريحاتها وتحريضها مع االحتالل، وهي حفنة داخل حكومة سالم فياض تكرس االنقـسام،              
  .، محددة ان من طالتهم االنتقادات لهم خالفات بالتحديد مع كتلة فتح البرلمانية"على حركة فتح وكادرها
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نسخة منها بأصابع االتهامات الى مـشهور ابـو         " القدس العربي "واشارت الكتائب في الرسالة التي تلقت       
يتفوهـون علـى كتلـة فـتح        "ذين  دقة، وزير االتصاالت في الحكومة، وقالت انه من ضمن الوزراء ال          

واشارت كتائب االقصى الى انها ستعمل على تنفيذ القرار الرئاسي باالقالة حـال صـدوره                ".البرلمانية
 ".شخصا غير مرغوب فيه مطلقا"، كون الوزير ابو دقة "فورا"

  12/1/2010القدس العربي، 
  

 جنوب لبنان  عين الحلوة مخيمفي" القاعدة" وجود ينفي" التحالف الفلسطيني" .22
في صيدا والجنوب، على لسان امين سر حركة " التحالف الفلسطيني"نفت قيادة : محمد صالح -صيدا 

في مخيم عين الحلوة ابو احمد فضل، خالل االجتماع الذي عقد بين القائد اإلقليمي لقوى األمن " حماس"
الفلسطيني في مخيمات الجنوب في الداخلي في الجنوب العميد منذر األيوبي، وبين وفد من قوى التحالف 

أن أي حالة غير فلسطينية أو أي "وأكد . سرايا صيدا الحكومية، دخول عناصر من القاعدة الى المخيم
وأن مخيم نهر البارد ماثل امام . حالة ليست من النسيج الفلسطيني، غير مرغوب بها في المخيمات

خيماتنا وأن يقوم بأعمال تخل بأمن المخيم الجميع، ونحن لن نسمح ألي شخص كان أن يتسلل الى م
 ". واستقراره وأمن الجوار

إن الوفد وضع العميد األيوبي في صورة المستجدات على الساحة الفلسطينية خصوصاً " السفير"وعلمت 
مخيم عين الحلوة، اثر الحادث األخير والتحرك الذي قامت به مختلف القوى الفلسطينية ولجنة المتابعة 

نية، لضبط األمور والحفاظ على األمن واالستقرار فيه، إضافة الى التنـسيق والتـعاون بين الفلسطي
 . قيادة التحالف الفلسطيني وقيادة قوى األمن الداخلي في الجنوب

وسائل اإلعالم توخي الدقة وعدم نشر أي معلومة تتعلق بالمخيم، ال سيما مسألة "وطالب أبو احمد فضل 
نحن نؤكد بأن ال اساس لها من الصحة وهي شائعة، ألن هذا يسيء : وقال". دةدخول عنصر من القاع

الى واقعنا الفلسطيني وإلى مخيماتنا الفلسطينية، وهذه اإلشاعات مغرضة وتؤثر على الوضع الفلسطيني، 
والوضع في مخيم عين الحلوة وفي المنطقة جيد جداً ومستقر، وهناك توافق بين كافة القوى والفصائل 

فلسطينية، وهناك دور اساسي للجنة المتابعة الفلسطينية لمتابعة أي موضوع وهناك تفاهم بين مختلف ال
 ". القوى

وكان الوفد زار كالً من محافظ لبنان الجنوبي بالنيابة نقوال بوضاهر، ومدير مكتب مخابرات الجيش 
 . العقيد عبد اهللا سليماللبناني في صيدا العقيد ممدوح صعب، ورئيس فرع المعلومات في الجنوب 

 12/1/2010السفير، 
  

   مبالغ بهأمر مخيمات لبنانالكالم عن دخول عناصر من القاعدة الى : أوساط فلسطينية .23
ان الكالم عن دخول عناصر من القاعدة الى المخيمات امر مبالغ بـه،             " الديار"قالت اوساط فلسطينية لـ     

ين الحلوة تتواجد فيها عناصر اسالمية، وليس سراً        واشارت هذه المصادر الى ان المخيمات خصوصا ع       
ان هذه العناصر تحاول اقامة قواعد لها، غير ان الكالم عن احتمال حـصول حركـة غيـر محـسوبة                    
لعناصر القاعدة لتفجير الوضع ال تأكيد عليه، العتبار ان ال مصلحة االن الي طرف يقف خلف هـؤالء                  

  .لتفجير الوضع
تتركـز علـى    " ابـو الوليـد   "لتحقيقات مع الفلسطيني منير مزيان الملقب بـ        وذكرت مصادر امنية ان ا    

ضلوعه في تفجير البحصاص وشارع المصارف في طرابلس وتمويل حركة فتح االسالم ومكان وجـود               
  .القياديين في تنظيم فتح االسالم عبد الغني جوهر وعبد الرحمن عوض

د امس االول مخيم برج البراجنة على خلفية سيطرة         بدورها، ذكرت مصادر فلسطينية ان التوتر الذي سا       
موقوف لدى الـسلطات    "عناصر اصولية على مسجد الفرقان وهي تابعة للشيخ عبد المعطي ابو المعالق             
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قد اخذ طريقه الى الحل الن البيئة االجتماعية الفلسطينية في برج البراجنة ومكـان المخـيم ال                 " االمنية
  .تسمح بأي توترات

  12/1/2010بنان، الديار، ل
  

 " إسرائيل" تحذر من عدوان أمريكي جديد على المنطقة يمهد إلطالق يد الجهاد .24
تعودنا عشية كل حرب أميركية جديدة : "قال ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان أبو عماد الرفاعي

وفي .. العربيةضد أمتنا أن نشهد حفالت استعراضية يقوم بها ممثلون عرب وأجانب في عواصم الدول 
وبعد أن ينتهي العدوان، يعودون ليقفلوا األبواب . تحريك مفاوضات التسوية: كل مرة يلعبون ذات اللعبة

قبل حرب الخليج الثانية ضد . من جديد، ويطلقوا للعدو الصهيوني العنان ليعيث في األرض فساداً
جورج بوش االبن عن رؤية الدولتين، وقبل غزو أفغانستان، تحدث .. العراق، سوقوا لنا مؤتمر مدريد

ما هو : واليوم يحق لنا أن نتساءل.... وقبل احتالل العراق جاء ديك تشيني ليبشر بالدولة الفلسطينية
العدوان الجديد الذي يتم التحضير له في المنطقة ونحن نشهد هذه الحركة الدؤوبة في كل اتجاه في 

 ". مختلف العواصم العربية؟
 12/1/2010السفير،     

  
  "مهمة جهادية"القسام تعلن عن استشهاد أحد عناصرها بـ .25

شمال غزة، وسـط    " بالجهادية"أعلنت كتائب القسام استشهاد مقاوم أثناء مهمة وصفت         : الجزيرة، وكاالت 
وقالـت   .تضارب في المعلومات حول ما إذا كان ذلك ناجما عن انفجار أو قصف صاروخي إسـرائيلي               

استشهد وجرح ثالثة آخرون في مهمة وصفت بالجهادية في عزبة بيت حانون أقصى             الكتائب إن المقاوم    
  .شمالي القطاع في وقت متأخر أمس، دون أن تفصح عن طبيعة المهمة

وكان الجيش اإلسرائيلي قد نفى أي صلة له باإلنفجار الذي وقع قرب حدود القطاع مع إسرائيل في بيت                  
  .م عن قصف إسرائيليحانون والذي أشير سابقا إلى أنه ناج

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدر في كتائب القسام أن ثالثة من مقاوميها استشهدوا في قـصف                  
  .إسرائيلي

  12/1/2010نت، .الجزيرة
  

   مليون دوالر800 مخزناً للعتاد العسكري قيمته "إسرائيل"واشنطن تجعل من : "ديفنس نيوز" .26
تخصصة بالشئون العسكرية، أمس، عن أن الواليـات المتحـدة          كشفت مجلة أمريكية م    :وكاالت - غزة

 مليون دوالر تتيح لالحتالل استخدامها في حـال         800ستخزن وتنصب معدات عسكرية للطوارئ بقيمة       
  .وقوع حرب

أن العمل بدأ منذ نحو عام في تخزين ونصب معـدات عـسكرية             " ديفنس نيوز ويكلي  "وأوضحت مجلة   
والر، وأقرت اتفاقية بين الطرفين الشهر الماضي لتوسيع ذلك إلـى تـوفير              مليون د  400أمريكية بقيمة   

  . مليون دوالر800معدات لتصل القيمة اإلجمالية للمعدات 
ـ     استخدام هذه المعدات في وقت الحرب، فيما صادق الكـونغرس          ) إسرائيل(وحسب االتفاق، فإنه يمكن ل

حة وذخائر في دولـة حليفـة للواليـات         األمريكي على ذلك ضمن مشروع عسكري لنشر وتخزين أسل        
  .المتحدة

إن االتفاق المذكور يعكس التزام واشنطن الثابـت تجـاه أمـن            :" ونقلت عن مصدر أمني أمريكي قوله     
واإلدراك بأن المتغيرات في الظروف االقتصادية والتضخم مست بحجم األسلحة التي خزنـت             ) إسرائيل(

  ".فيها
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مريكي يأتي للدفع بمخزون أمريكية من العتاد العسكري إلى مناطق قد           وتشير المجلة إلى أن المشروع األ     
يطلب فيها إلى الجيش األمريكي بالقيام بعمليات عسكرية إلى جانب إفساح المجال أمام الـدول الحليفـة                 

  .للواليات المتحدة لالعتماد على هذا المخزون في أوقات الطوارئ
صول ليس إلى كمية أكبر من العتاد فحسب بل إلى تشكيلة أكثـر             ويتيح االتفاق الجديد للدولة العبرية الو     

  .تنوعاً من الوسائل القتالية والذخائر أيضاً
وأوضح المصدر األمريكي المذكور أن واشنطن هي التي ستحدد نوع العتاد الـذي سـيحتفظ بـه فـي                   

ختلفة من التـسليح الجـوي      علماً بأن الوسائل القتالية المخزنة حالياً تشمل صواريخ وأنواعاً م         ) إسرائيل(
  .وذخائر مدفعية وآليات مدرعة

  12/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

  ترحيب إسرائيلي بقرار نتنياهو إنشاء جدار حدودي مع مصر .27
عائق «رحبت مختلف األوساط اإلسرائيلية بقرار رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إقامة  -الناصرة 
لوقف ظاهرة تسلل أفارقة « على طول الحدود مع مصر،  كلم120أو جدار جديد على امتداد » حدودي

  . »إلى إسرائيل بحثاً عن العمل ووقف تسلل إرهابيين
. »دولة محاطة باألسوار من كل الجهات«ورأت صحف إسرائيلية أن نتانياهو يريد الدولة العبرية 

ر سيكون في مقطعين  مليون دوال400وأفادت أن العائق الجديد الذي تكلف إقامته خزينة إسرائيل نحو 
وسيتم نصب وسائل إلكترونية . األول إلى الجنوب من قطاع غزة والثاني إلى الشمال من مدينة إيالت

  .ويتوقع االنتهاء من إقامة الجدار بعد عامين. متطورة ترصد أي تحركات مشبوهة على الحدود
األمنية مساء أول من أمس إنه ونقل عن نتانياهو قوله في اجتماع مع عدد من وزرائه وقادة األجهزة 

، معلالً ذلك بأن إسرائيل هي »في نهاية المطاف لن يكون بد من إغالق إسرائيل بجدار من كل جهاتها«
، »التي يمكن القدوم إليها مشياً على األقدام من دول العالم الثالث ومن أفريقيا«الدولة الوحيدة في العالم 

فإنه سيتم إغراق إسرائيل بمئات آالف العمال «صر مستباحة مضيفاً أنه في حال بقيت الحدود مع م
  .»األجانب ومقيمين غير شرعيين، ما يعرض الهوية اليهودية إلى الخطر

  12/1/2010الحياة، 
  

   لرفضها العودة الى المفاوضاتعباس تبدأ حملة دبلوماسية عالمية ضد "إسرائيل" .28
ملة ديبلوماسية دولية أقرهـا رئـيس الحكومـة         كشفت الصحف العبرية عن ح    :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

بنيامين نتانياهو تهدف الى النيل من دعم المجتمع الدولي للرئيس الفلسطيني، بداعي رفضه العودة إلـى                
  .طاولة المفاوضات

 خالل لقائه السيناتورين األميركيين جون ماكين وجو ليبرمان في القدس المحتلة المجتمـع              نتنياهوودعا  
وأصدر . والبدء في الضغط عليه للعودة إلى طاولة المفاوضات       » الكف عن عناق أبو مازن    «الدولي إلى   

مكتب رئيس الحكومة بالتنسيق مع وزارة الخارجية تعليمات إلى ممثلي إسرائيل الديبلوماسيين في أنحاء              
ورقة « أسبوع   وتلقى هؤالء قبل  . العالم بالمضامين التي ينبغي أن تعتمدها الحملة الديبلوماسية ضد عباس         

وتم صـوغ الورقـة فـي وزارة        . »الرفض الفلسطيني إلجراء مفاوضات سالم    «تحت عنوان   » موقف
  . وطاقم اإلعالم فيه إلى الوزارةنتنياهوالخارجية في أعقاب توجه مكتب 

  .  هذه الحملة بغياب الضغط الدولي على عباس الستئناف المفاوضاتنتنياهووبررت أوساط 
األميركيان أركان الدولة العبرية بأن يحـبط الكـونغرس أي محاولـة مـن اإلدارة               ووعد السيناتوران   

  . األميركية لحجب المساعدات السنوية عن إسرائيل، بهدف إرغامها على العودة إلى المفاوضات
  12/1/2010الحياة، 
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  خالل الحربجنرال إسرائيلي يشكك في تعاطف عباس مع سكان غزة  .29

ال في جيش االحتالل اإلسرائيلي يونتف سامية، في تعاطف رئـيس الـسلطة           شكك الجنر  :القدس المحتلة 
الفلسطينية المنتهية واليته محمود عباس، مع أهالي قطاع غزة خالل الحـرب المـدمرة التـي شـنتها                  

التوجه لألمم المتحدة،   "سينفذ الدور المطلوب منه وهو      " عباس"الشتاء الماضي، مشيراً إلى أن      ) إسرائيل(
  .، حسب قوله"ثانٍ" ة بتحقيق غولدستونوالمطالب

ليس لـديَّ شـك أن عبـاس        : " وقال القائد السابق للمنطقة الجنوبية في تصريحات إلذاعة الجيش، أمس         
، "عمليةً أخرى ضد حركة حماس في غـزة       ) إسرائيل(وبعض الفتحاويين سيكونون مسرورين إذا نفَّذت       

 27لتي نفذها االحتالل ضـد قطـاع غـزة فـي            ا" الرصاص المصبوب "ورأى أن عملية    . حسب قوله 
) إسـرائيل (لم تحسم األمور ولم تحقق أهدافها؛ لذا فإن         " يوماً   22 واستمرت   2008كانون الثاني /ديسمبر

، موضحا أن قوات الجيش بمختلف تشكيالتها تستغل حالة         "بحاجة إلى جولة جديدة من القتال أشد شراسةً       
  . من أجل التدريبات وإعادة تنظيم صفوفها استعدادا لعملية أخرىالهدوء النسبي خالل العام المنصرم؛

أو تغيير نهجها دون الحاجة لعملية أخرى أشد قسوة مـن           " حماس"لست متفائالً إزاء إخضاع     : "وأضاف
، وربما تكون هذه الضربة أكثر تركيزا لتحقيق أهداف على المدى البعيـد،             "الرصاص المصبوب "عملية  

أنها خسرت هذه المناطق نتيجة تحرشها      " حماس"مناطق معينة في غزة من أجل إفهام        مثل السيطرة على    
  .، حسب قوله"بدولة االحتالل

  12/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

    تلفزيوني تستوضح تركيا حول مسلسل"إسرائيل" .30
"  أبيبتل"داني أيالون، أمس، السفير التركي في " اإلسرائيلي"استدعى نائب وزير الخارجية : يو بي آي

يديعوت "وذكر موقع ". وادي الذئاب"أهمت أوغوز تشليكول لالستيضاح بخصوص مسلسل تركي جديد 
اإللكتروني إن أيالون استدعى تشليكول لالستيضاح منه عن قصة المسلسل الذي تقول " أحرونوت

بين ومندو" الموساد"ويعرض المسلسل ضباطا في . إنه يتضمن مضامين معادية جدا لها" إسرائيل"
  .كخاطفي أطفال" إسرائيليين"

" اإلسرائيليون"الذي يظهر فيه الجنود " الفراق"احتجت أمام تركيا على عرض مسلسل " إسرائيل"وكانت 
  .في غزة يقتلون أطفاال فلسطينيين بدم بارد خالل الحرب على غزة

من يمكنه أن يطلق ، أمس، بيانا قالت فيه إن تركيا هي آخر "اإلسرائيلية"وأصدرت وزارة الخارجية 
وجيشها، رداً على انتقادات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان " إسرائيل"المواعظ األخالقية ل

والجيش " إسرائيل"األتراك هم األخيرون الذين بإمكانهم توجيه الوعظ األخالقي ل"وقال البيان إن . لها
  ".الذي هو أكثر جيش أخالقي في العالم" اإلسرائيلي"

وزارة الخارجية تستنكر االنفالت غير المكبوح لرئيس الوزراء التركي خالل المؤتمر "ف أن وأضا
تحرص على كرامة " إسرائيل"وتابع إن )". سعد الحريري(الصحافي المشترك مع رئيس وزراء لبنان 

  ".راكلكننا نتوقع التبادلية ولتوجه مشابه من جانب األت) معها(تركيا ومعنية بإقامة عالقات سليمة 
  12/1/2010الخليج، 

 
  مصري أردني فلسطيني" إسرائيلي"تنسيق صحي  .31

ذكرت مديرة الشؤون الصحية في إدارة االحتالل في الضفة الغربية داليا باسا أمس إن تنسيقا : ا.ب.د
  .والمصرية واالردنية والفلسطينية" اإلسرائيلية"واتصاالت جيدة تجري بين هيئات االسعاف 
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عن باسا قولها انه في أوقات الطوارئ كانتشار أمراض معدية مثل انفلونزا " إلسرائيليةا"ونقلت االذاعة 
  . الخنازير يجري تنسيق وثيق بين تلك الهيئات لضمان حسن احتواء تفشي المرض

  12/1/2010الخليج، 
  

   أسيرة في ظروف قاسية 35االحتالل ال يزال يحتجز ": األسرىوزارة " .32
سرى والمحررين أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ال تـزال تحتجـز فـي             أكدت وزارة شؤون األ    :غزة

  . أسيرة فلسطينية يتعرضن لكافة أشكال التنكيل واالضطهاد والمعاناة النفسية والجسدية35سجونها 
، "الدامون"و" هشارون"وأوضح مدير اإلعالم بالوزارة رياض األشقر أن األسيرات موزعات على سجني            

 أسيرات يخضعن   3 أسيرة موقوفة، و   11 أسيرة محكومة، و   21بينهن  ، )الرملة" (ترسانفيه  "وكذلك سجن   
  .وجدد لهن االعتقال أكثر من مرة، لالعتقال اإلداري دون تهمة

 أسيرات من القدس المحتلة، وأسيرة واحدة       4و،  أسيرات هن من الداخل الفلسطيني المحتل      4وأشار إلى   
وكشف عـن أن سـلطات االحـتالل         .سيرة من الضفة الغربية    أ 26، و "وفاء سمير البس  "من غزة وهى    

تصل ألكثر من مرة فـي      ، صعدت في اآلونة األخيرة من سياسة اقتحام غرف األسيرات بحجة التفتيش          
  .اليوم

12/1/2010صحيفة فلسطين،   
  

   أشهر ستةاالحتالل يمنع رائد صالح من دخول القدس  .33
ائيلي أمرا عسكريا بمنع الشيخ رائد صالح رئيس الحركة         أصدر الجيش اإلسر  ): د ب أ  ( –القدس المحتلة   

مؤسسة األقصى للوقـف    "وذكرت  .  من دخول مدينة القدس لمدة ستة أشهر       48اإلسالمية داخل فلسطين    
في بيان صحفي أمس أن القرار جاء فور انتهاء قرار سابق بمنع صالح من دخـول المدينـة                  " والتراث

  .المقدسة لمدة ثالثة أسابيع
با على ذلك قال صالح إنه سيبقى محتفظا بالحق الدائم واألبدي لدخول مدينة القدس في كل لحظـة                  وتعقي

سيكون عاما مصيريا على حاضـر ومـستقبل         "2010وحذر صالح من أن عام      . دون استئذان من أحد   
العتـداءات   الباطلـة وا   االحتالليةالقدس والمسجد األقصى المحتلّين، سيما إذا ما ربطنا بين هذه األوامر            

  ".اإلسرائيلية لتهويد القدس
12/1/2010الدستور، األردن،   

  
   فلسطينيا مكفوفا من مغادرة غزة لزرع قرينات17االحتالل يمنع  .34

 كفيفا من غزة لزرع 17حالت دون خروج " إسرائيل"كشفت منظمة حقوقية، أمس، أن  :القدس المحتلة
  . دوات الالزمة لمثل هذه العمليات في القطاع المحاصرقرنيات في أحد مستشفيات رام اهللا لعدم توفر األ

أن القرار اإلسرائيلي حرم المكفوفين الغزيين من فرصة " أطباء من أجل حقوق اإلنسان"وكشفت منظمة 
وقالت المنظمة إن هدر الفرصة الطبية يعود . طبية نادرة إلجراء عملية جراحية تعيد لهم حاسة البصر

 ساعة فقط بعد الحصول عليها من عيون 48-24ة للزرع فقط في غضون لكون قرنيات العين قابل
إلى أنها توجهت بمذكرة عاجلة لضابط " أطباء من أجل حقوق اإلنسان"ولفتت . المتبرعين بعد وفاتهم

االرتباط في جيش االحتالل وأطلعته على حساسية الموضوع منوهة إلى أن القرنيات تبرعت بها وزارة 
ولكن سلطات االحتالل حالت دون خروج  .لمكفوفين في غزة وأنها ال تحتمل التأجيلالصحة األمريكية 

  . المرضى من غزة إلى رام اهللا حيث كان من المفترض أن تجرى العمليات
12/1/2010الخليج،   
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  باقون في القدس رغما عن كل اإلجراءات العنصرية التي تستهدفنا: عطا اهللا حنا .35

المؤتمر الدائم  وذلك خالل مباشر من القدسفي نقل مطران عطا اهللا حنا رئيس أساقفة سبسطيا القال 
نحن باقون في القدس رغما عن كل اإلجراءات ":  الذي عقد في بيروتلنصرة القدس والمقدسات

  . "العنصرية التي تستهدفنا وتستهدف شعبنا وأرضنا وأوقافنا ومقدساتنا
يل في هذه المدينة المقدسة ويعاملنا وكأننا ضيوف عنده إن االحتالل يعاملنا وكأننا عابرو سب": وقال

وكأننا جالية عابرة في حين أن الغريب هو، ليس نحن الغريب، هو االحتالل الغريب، هم المستوطنون 
وبالتالي نحن نقول . المستعمرون الذين جاؤوا من كل حدب وصوب لكي يحتلوا هذه الديار ويستوطنوها

 أن يعرف بأننا كعرب فلسطينيين في مدينة القدس مسلمين ومسيحيين لمن يجب أن يسمع ولمن يجب
. نحن لسنا غرباء عن مدينتا ونحن لسنا جالية في مدينتنا ولسنا عابري سبيل ولسنا ضيوفا عند أحد

 . القدس مدينتنا وأرضنا ووطننا وهويتنا
12/1/2010السفير،   

  
  دم المنازل يحذرون من مواصلة االحتالل سياسة ه48 الـفلسطينيو .36

ـ     عقدت:  حسن مواسي  - باقة الغربية    -الناصرة    السبت، اجتماعـا    48 لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي ال
حذرت من خالله استمرار السلطات اإلسرائيلية مواصلة هدم المنازل العربية، بالحجة الممجوجة البنـاء              

ـ   غير المرخص، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها ستؤدي إلى انفجار ج             والمؤسسة  48ديد بين فلسطينيي ال
  .اإلسرائيلية

أكد رئيس لجنة المتابعة العليا محمد زيدان على حيوية مجابهة موجة الهدم الشرسة التي تتـزامن مـع                  و
ـ     ، وان العرب ليسوا من هواة انتهاك القوانين ، لكـن الـسياسات             48تصعيد مالحقة قيادات فلسطينيي ال

لى القيام بذلك، جراء الـسياسات التعـسفية والتعجيزيـة فـي تحـصيل              اإلسرائيلية هي التي تجبرهم ع    
التراخيص، مؤكدا على أهمية حشد الهمم ومواصلة االحتجاج المنظم والمتواصل ورفع سـقفه اسـتنادا               

  .لعمل جماعي موحد بما في ذلك االعتصام الجماهيري في كل بيت قبل كل محاولة هدمه
إن إسرائيل الرسمية ترفض حتى االن إقامة       ) حركة العربية للتغيير  رئيس ال (وأوضح النائب احمد الطيبي     
، وتقوم بمحاصرة التجمعات العربيـة وتحويلهـا إلـى غيتوهـات            1948قرية عربية واحدة منذ العام      

ومعسكرات تركيز، وتواصل سياستها الهمجية في مسعى منها لعمل تهجير طوعي غير معلن لفلسطينيي              
  48الـ

 ألف منزل عربي يتهـددها خطـر الهـدم          20لجبهة البرلمانية النائب حنا سويد إن       وأشار رئيس كتلة ا   
الفوري، إلى جانب خمسين ألف مبنى من بيوت وحظائر ومنشآت عمل غير مرخص لها فـي منطقـة                  

هو تحصيل حاصل للسياسات اإلسرائيلية التي تعمل       " البناء غير المرخص  "النقب وحدها، وان ما يسمى      
على المدن والقرى العربية، ورفض مؤسسات التنظيم والبناء توسيع مسطحات نفوذ           على فرض الحصار    

  ).غيتوهات(السلطات العربية، حيث أدت هذه السياسية لتحويل القرى والمدن العربية إلى إحياء تركيز 
12/1/2010الدستور، األردن،   

   
  فلسطينيون ومتضامنون أجانب يطالبون برفع الحصار: بيت حانون .37

نظم عشرات الفلسطينيين بمشاركة متضامنين أجانب أمس تظاهرة قرب         ): د ب أ  ( - سمير حمتو    -غزة  
الجدار الحدودي مع إسرائيل في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة لالحتجاج على اسـتمرار الحـصار                 

  . اإلسرائيلي على القطاع
12/1/2010الدستور، األردن،   
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  الل على جرائمهم أطفال غزة يطالبون بمحاكمة قادة االحت .38

 خالل مؤتمر صحفي، عقدته الحملة الوطنية       مجموعة من األطفال  طالب  ): د ب أ  ( - سمير حمتو    -غزة  
 بمالحقة قادة دولة االحتالل وأفـراد سـالح         ،إلحياء فعاليات الذكرى األولى للحرب في مدينة غزة أمس        

ته أيديهم من مجـازر بحـق الـشعب         الجو اإلسرائيلي وتقديمهم إلى محاكم جرائم الحرب على ما اقترف         
  .الفلسطيني خالل الحرب على غزة قبل عام

12/1/2010الدستور، األردن،   
  

   قطعة أثرية في غزة1300اكتشاف  .39
اكتشاف المئات من المقتنيات األثرية أعلنت وزارة السياحة في الحكومة الفلسطينية المقالة، أمس، عن 

واعتبر وزير السياحة  .والقطع النقدية المعدنية الثمينة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة قرب حدود مصر
واآلثار في الحكومة المقالة محمد األغا في مؤتمر صحافي عقده في أرض الموقع أن نجاح التنقيب عن 

أن أهم ما تم "وأوضح األغا ". ي فلسطين خالل عشرين عاماًأهم اكتشاف أثري وتاريخي ف"هذه اآلثار 
  ". قطعة أثرية من العمالت النقدية الفضية الكبيرة والصغيرة1300اكتشافه 

 من القطع النقدية 928 جراماً و17 من القطع النقدية الكبيرة يبلغ معدل وزن القطعة 371وذكر األغا أن 
وأضاف أنه تم اكتشاف الكثير من كسر الفخار األثري في  .م جرا4،5الصغيرة ويبلغ معدل وزن القطعة 

ذات الموقع وهون من صخور البازلت األسود وقطعة مرسوم عليها صليب، إضافة إلى اكتشاف بعض 
  . قبل الميالد320األسوار واألقواس ترجع إلى عام 

12/1/2010الخليج،   
  

   عاما40محكمة إسرائيلية تحكم على مقدسي بمؤبدين و .40
حكمت محكمة إسرائيلية في القدس المحتلة، بالسجن المؤبد مرتين على الشاب محمد أبو سنينة  :صرةالنا
 عاما، من القدس المحتلة، وذلك بتهمة قتل جنديين إسرائيليين من حرس الحدود قبل عامين، كما 23

  .ص سنة إضافية بتهم متفرقة أخرى مثل التجارة بالسالح بدون ترخي40حكمت عليه المحكمة 
11/1/2010قدس برس،   

  
  الحكومة المقالة تطالب بفتح تحقيق حول أعمال تعذيب في سجون "مؤسسة حقوقية" .41

طالبت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان وزارة الداخلية المقالة بإجراء تحقيقات فورية بـشكاوى             : رام اهللا 
س بمخيم جباليا قبل أيام     تعذيب مورست بحق محتجزين بمقر الشرطة التابعة لوزارة داخلية حكومة حما          

وقالت الضمير في بيان لهـا       .تم اعتقالهم على خلفية االشتباه بالمسؤولية عن حرق سيارة جيب بالمخيم          
، )الفالوجـا (أمس إنها تلقت العديد من الشكاوى حول تعرض عدد من المواطنين من سكان مخيم جباليا                

مهينة خالل احتجازهم في مقر المباحث العامة فـي         للتعذيب والضرب والمعاملة القاسية والالإنسانية وال     
  .2010/يناير/ كانون الثاني8شرطة مخيم جباليا، وذلك ظهر يوم الخميس 

وقالت الضمير إن مصادر البحث الميداني فيها تثبت بأن المباحث العامة في مركز شرطة مخيم جباليـا                 
  .وأبقت قيد االحتجاز أربعة مواطنين ساعات من احتجازهم، 7أفرجت عن أغلب هؤالء المحتجزين بعد 

12/1/2010المستقبل،   
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  "الباردنهر "هبات مالية لمشاريع نسائية في تقدم " األونروا: "لبنان .42
 عملية تقديم الهبات المالية للمصالح التي تديرها نساء في مخيم نهر "األونروا"بدأت وكالة : الباردنهر 

وتم حتى اآلن . مساوي لبناء قدرات النساء والفتيات في المخيمالبارد، والمقدمة في إطار المشروع الن
 .  هبة مالية لمصالح شملت محال البقالة، الثياب، الخضار، األدوات المنزلية وغيرها17تقديم 

12/1/2010السفير،   
  

   يحذر من عجز كبير في أسواق غزة على المدى القريبدمسؤول في وزارة االقتصا .43
 حاتم عويضة المسؤول في وزارة االقتصاد التابعة للحكومة المقالة في غـزة              أكد : اشرف الهور  -غزة  
ـ  25 إلى 20 للقطاع منذ فرض الحصار تتراوح نسبته ما بين          بإدخاله إسرائيل ما تسمح    أن  مـن   ةبالمائ

 انه يتم اآلن استعاضة نسبة من هذا العجـز          إلىحجم السلع والمواد التي كانت تتدفق قبل الحصار، الفتا          
  .األنفاق خالل من

ـ    بسبب الجـدار    أخرى غذائية وسلع    أصناف هناك مخاوف من فقدان      أن "القدس العربي "وقال عويضة ل
  . القطاع عجزا كبيرا في عدد كبير من السلع على المدى القريبأسواق تشهد أنالفوالذي، ويتوقع 

12/1/2010القدس العربي،   
  

   368الحصار إلى ضحايا ارتفاع  .44
، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحصار اإلسرائيلي المفروض علـى           في غزة  ارة الصحة أعلنت وز  :غزة

، وذلك بعد وفاة طفل من سكان غزة، جراء منعـه مـن الـسفر للعـالج                 فلسطينيا 368قطاع غزة إلى    
  . بالخارج

12/1/2010صحيفة فلسطين،   
   

   صنف إسرائيلي من الرسوم والضرائب2500الجمارك االردنية تعفي  .45
 أصدرت دائرة الجمارك االردنية جملة من اإلعفاءات والتخفيضات الجمركية على مـا يقـارب           -عمان  
  .2010 صنف من المواد ذات المنشأ اإلسرائيلي اعتبارا من بداية العام الحالي 2500

بموجب البروتوكـول الملحـق باتفاقيـة التعـاون التجـاري           "وجاء في بالغ عممته الدائرة مؤخرا أنه        
، فقـد تـم إعفـاء       1/1/2010 بين األردن وإسرائيل الذي دخل مرحلته السادسة بتـاريخ           واالقتصادي

وأرفقت دائرة الجمارك أصناف     ".وتخفيض جمارك دفعة جديدة من أصناف مواد ذات المنشأ اإلسرائيلي         
 صنف مدرجة ومعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب         2500مواد يشملها القرار وصلت إلى      

  .األخرى
  12/1/2010وكالة سما، 

  
  "إسرائيل" من  من أجل استعادة لفائف البحر الميت"يونيسكو"يرفع شكوى إلى  األردن .46

 أكد الناطق اإلعالمي باسم دائرة اآلثار األردنية رافع الحراحشة امس ان بالده تقدمت              : أ ف ب   -عمان  
من اجل استعادة لفائف البحر الميت      ) يسكويون ("منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم     "بشكوى الى   

  .وشاركت بها في معرض في كندا" إسرائيل"التي استولت عليها 
  12/1/2010الحياة، 
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 "خالل أسابيع قليلة"وعلى غزة  "الحرب على لبنان باتت مسألة وقت" نائب فرنسي .47
ـ   قيا) البرلمان" (الجمعية الفرنسية "اتهم نائب في     : حميد غريافي  -باريس   محاولة تنـويم   "دة حزب اهللا ب

المسؤولين في الدولة وشرائح الشعب في الشارع اللبناني على حرير دعاياتهـا المجافيـة للواقـع بـأن                  
 وجبة ذهنيـة    إال قريب ما هو     إسرائيليعدوان  " عن   اإلعالمإسرائيل لن تهاجم لبنان، وبأن ما يتردد في         

، في الوقت الـذي     "ات الناس نحو االستسالم والخوف    نفسية وعملية منهجية المقصود منها توجيه سلوكي      
 عكـس ذلـك     إلـى  وإسـرائيل  الفاصل بين لبنان     األزرق على الخط    األرضتشير فيه كل الوقائع على      

 قريب جدا من االنفجار، ونحن      اآلن لشن حرب تتصاعد يوما بعد يوم، والوضع         اإلسرائيليةفاالستعدادات  
   ". وقتأيعمية الدولة والجيش عما قد يحدث في نحمل قيادة حسن نصر اهللا مسؤولية ت

 بدأت تقترب بسرعة غيـر      األوسطاألمور في منطقة الشرق     " البرلماني الفرنسي عن قناعته بأن       وأعرب
 األسـابيع  خالل   اإلسرائيلية تشن حكومة نتانياهو     أنمتوقعة من االنفجار الكبير، وتوقع النائب الفرنسي        

  ". للقضاء على حركة حماس نهائيا في قطاع غزةحربا جديدة"القليلة المقبلة 
 بهذه الحرب في حـال      أمس من   أول خصوصا وأن رئيس الوزراء العبري هدد داخل اجتماع حكومته          

النقاب عن ان   ) النائب(، كاشفا   "اإلسرائيلية الصواريخ على المناطق الجنوبية      إطالقفي  " حماس"استمرت  
  ".ياسية والعسكرية لشن هذه الحرب الساألوامر ينتظر اإلسرائيليالجيش "

وضعوا في صورة حرب قريبة في المنطقة ووصلت        " مسؤولي الحكومة اللبنانية     أن النائب الفرنسي    وأكد
 والعربية بوجوب االستعداد لها ومحاولة التـصدي بقـدر          األوروبية تحذيرات من بعض العواصم      إليهم

 الحـرب،   إلى كي ال يجر البلد بكامله       اإلسرائيليين مع   المستطاع الندفاع حزب اهللا باتجاه الصدام المسلح      
 قضي عليـه بالكامـل، فيمـا        وإال نصائح بإبقاء الجيش اللبناني بمنأى عن هذه الحرب          إليهمفيما وردت   

 أهـداف  أول ألوية الجيش التي يغلب عليها الطابع الشيعي ستكون من           أن الدول الغربية    إحدى لهم   أكدت
 .اإلسرائيليةالحرب 

  12/1/2010ياسة، الكويت، الس
  

 "الدفاع عن لبنان ليس إرهاباً"من أجل الحرب و" إسرائيل" يجب عدم تقديم الذرائع لـالحريري .48
خالل المؤتمر الصحافي الذي عقده مع رئيس        سعد الحريري اللبنانية،  أكد رئيس الحكومة     :ةبيروت، أنقر 

، مـشيراً الـى أن      "طقة ودوره في عملية السالم    أهمية الدور التركي في المن     "،الوزراء التركي في أنقرة   
نحن أرضـنا مـسلوبة، وإذا       "أضافو ."الدفاع عن لبنان ليس إرهاباً، بل إن الهجوم عليه هو اإلرهاب          "

، بيـد أنـه     " أن تناور، فلتعلم أن المجتمع العربي بعد المصالحات التي جرت، لن ينقسم            "إسرائيل"أرادت  
 وعدم تقديم الـذرائع لهـا مـن أجـل           "إسرائيل"قطع الطريق على    ضرورة  "شدد في الوقت نفسه على      

أن نكون يداً واحدة في مواجهة المخطط اإلسرائيلي، ونحن نريد الـسالم،            "وشدد على وجوب     ."الحرب
  ".وال نطلب المستحيل

  12/1/2010السياسة، الكويت، 
  

 ين لبنان والقدسيدعو إلى أنشطة ب في لبنان" المؤتمر الدائم لنصرة القدس والمقدسات" .49
أقام تكتل الجمعيات والهيئات األهلية في لبنان لدعم المقاومة واالنتفاضة، ولمناسـبة الـذكرى األولـى                

، أمس، في فندق السفير في      "المؤتمر الدائم لنصرة القدس والمقدسات    "للحرب على غزة، مؤتمراً بعنوان      
ر، وممثلون عـن األحـزاب الوطنيـة        وحضر المؤتمر عميد األسرى المحررين سمير القنطا      . الروشة

اللبنانية والفصائل الفلسطينية، وحشد من رجال الدين وممثلي الجمعيات األهلية النسائية والشعبية اللبنانية             
 .والفلسطينية إضافة إلى عدد من األكاديميين الجامعيين

 12/1/2010السفير، 
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  هم في لبنانالفلسطينيين حقوقجنبالط عون يؤيد منح لقاء  .50

تكتّـل التغييـر    وليد جنبالط، أمس، في لقائه مـع رئـيس          اللبناني  رئيس النائب     تطرق :مارلين خليفة 
واإلصالح النائب العماد ميشال عون، في الرابية، الى منح الحقوق المدنية للفلسطينيين قبيـل المـؤتمر                
العام الذي ينظمه الحزب التقدمي االشتراكي في هذا الخصوص، وأكـد عـون أن التيـار يؤيـد مـنح                    

بالط التفكير سـوياً والتفاعـل      وطلب جن . الفلسطينيين حقوقهم لكن ثمة محاذير يجب أخذها في االعتبار        
 . اإليجابي إليجاد الحلول المناسبة بالنسبة الى هذا الملف

 12/1/2010السفير، 
  

  تدعم الصمود وتنتقد الموقف المصري وبناء الجداراألحزاب اللبنانية والفلسطينية .51
تماعها في مقر قيـادة     أكدت األحزاب والفصائل اللبنانية والفلسطينية الوطنية واإلسالمية في بيان اثر اج          

ان كل هذه الممارسات والتهديدات التـي يتعـرض لهـا لبنـان             "ـ صور    إقليم جبل عامل لحركة أمل    
وفلسطين الواقعة اصال تحت ضغط آلة الحرب والتهديد الدائمين، لن تؤثر في جدار الصمود والمقاومـة                

المر يدفعنا بالتأكيد الى مزيد مـن       ان هذا ا  "، وشددت على    ..."والممانعة الذي سيحطم مشاريع االحتالل    
 . ..."الجهوزية واالستعداد لتحطيم اللوحة االسطورية الوهمية لجيش االحتالل

المخاطر التي يتعرض لها المشروع الفلسطيني، ال سيما ما يتصل باشتداد الحملة الصهيونية             "ونبهت الى   
. ..."ة واستمرار التعرض للمسجد االقـصى     وسياسة القتل واالقتالع والتهويد، وتزايد النزعة االستيطاني      

ـ  . "تغليب لغة الحوار والنقاش الهادئ لتجاوز واقع االنقسام القائم        "داعية الفصائل الفلسطينية الى      دد كما ن
ـ  الموقف المصري وطريقة التعاطي مع قوافل المساعدة الى الجانب الفلسطيني، واستمرار           "المجتمعون ب

لذي يدعو الى مزيد من الريبة والشكوك والتساؤالت تجـاه حقيقـة النوايـا              بناء الجدار الفوالذي االمر ا    
 .  "المصرية

 12/1/2010السفير، 
  

  من الهجوم على غزة ويدعو حماس الى عدم استفزازها" إسرائيل"أبو الغيط يحذر  .52
ة أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن بالده ستطلب من حركة حماس تسليم قتل: القاهرة

أننا نعلم أسماء من أطلق النار على "الجندي أحمد شعبان الذي استشهد على الحدود مع غزة، مشيراً إلى 
ورداً على انباء الجدار الذي تبنيه ". الجندي، وسنطالب باعتقالهم وعقابهم، وسنرى كيف تتصرف حماس

شيء تقيمه إسرائيل على ... إن هذا األمر ال يعنينا بشيء "إسرائيل على الحدود مع مصر، قال الوزير 
هذا األمر يتعلق بهم، ... أراضيها وال رابط بين هذا الجدار وانشاءاتنا الهندسية على الحدود مع غزة

هذا األمر ال "، مشيراً إلى أن "ومن يسعى الى ربط شيء بآخر، فإنه واهم ولن يجد قضية يتحدث بها
  ".يمثل لنا أي إحراج أو أي شيء

على قطاع غزة، قال " 2الرصاص المصبوب "ما يتردد عن عزم إسرائيل شن عملية ورداً على سؤال ع
إن هذا األمر نحذر منه، ونطالب إسرائيل باالمتناع عن التعرض الى القطاع وعدم الهجوم : "أبو الغيط

على الجانب اآلخر، ندعو األخوة : "إال أنه أضاف". عليه، وعدم القيام بأي عمليات عسكرية داخل غزة
  ".ي حماس الى عدم استفزاز إسرائيل بإطالق صواريخ ال تحقق الهدف منهاف

  12/1/2010الحياة، 
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  جداراً على حدودها شأناً داخلياً" إسرائيل"القاهرة تعد بناء  .53
قالت مصادر أمنية مصرية بشمال سيناء، إن الجانب اإلسرائيلي لم يبلغ السلطات :  يسري محمد-رفح 

عن إقامته على الحدود " إسرائيل" معلومات خاصة بالسياج األمني الذي أعلنت المصرية حتى اآلن بأي
بشأن هذا السياج األمني الذي من " إسرائيل"فيما نفى مصدر مطلع، أي تنسيق بين مصر و. مع مصر

على الحدود مع مصر لمنع تسلل األجانب إلى البالد عبر الحدود " إسرائيل"المخطط إقامته في جنوب 
 . المصرية-لية اإلسرائي

وأضاف أن إقامة هذا السياج شأن إسرائيلي داخلي ال عالقة لمصر به ما دام ال يدخل في حدودها وأنه 
وتابع أن السياج اإلسرائيلي ليست له عالقة باألعمال الهندسية . ستتم إقامته على األراضي اإلسرائيلية

 .التي تقوم بها مصر على حدودها مع قطاع غزة
  12/1/2010ط، الشرق األوس

  
  الجامعة العربية تنتقد التعامي األمريكي عن جرائم االحتالل .54

دانت جامعة الدول العربية المجازر اإلسرائيلية التي راح ضحيتها ثمانية شهداء فلسطينيين على : القاهرة
 تتعامى مدار األيام الخمسة الماضية، وطالبت الدول العربية باتخاذ موقف تجاه اإلدارة األمريكية التي

  .عن تلك الممارسات
  12/1/2010الخليج، 

 
  السعودية تندد بالتصعيد اإلسرائيلي لسياسة االستيطان .55

التصعيد الواضح من قبل السلطات اإلسرائيلية في "ندد مجلس الوزراء السعودي بما وصفه بـ: الرياض
عملية السالم ويهدد الجهود يشكل عقبة رئيسية أمام استئناف "، مؤكدا أن هذا التصعيد "سياسة االستيطان
، منوها في هذا الشأن بالموقف األوروبي المؤكد على عدم مشروعية سياسة االستيطان "المبذولة إلحيائها

 .اإلسرائيلي وما تشكله من عقبة رئيسية أمام استئناف عملية السالم
  12/1/2010الشرق األوسط، 

  
   ن قيادات حركة حماسوجود معلومات عن زيارة مرتقبة ألي م القاهرة تنفي .56

نفت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة وجود معلومات عن زيارة ألي من قيادات :  أحمد ربيع-القاهرة 
حركة حماس الى القاهرة خالل وقت قريب، أو وجود ترتيبات لزيارة يقوم بها رئيس حكومة الوحدة 

ي عن مقتل أحد أفراد قوات حرس الوطنية الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية لالعتذار للشعب المصر
  .الحدود المصرية، حسب قولها

واعتبرت المصادر أن أي اعتذارات عما جرى ليست كافية في ظل ما اعتبرته تكرارا للحوادث التي 
أقدمت عليها بعض رموز الحركة ضد أفراد قوات الحراسة المصريين، فيما استهجنت ما رددته الحركة 

  .رصاصات مصريةعن أن الجندي لقي مصرعه ب
  12/1/2010الشرق، قطر، 

  
  "معقالً لإلرهاب"الحزب الحاكم في مصر يعد غزة  .57

إغراق غزة بالسالح عبر "ذكر تقرير للحزب الوطني الحاكم في مصر إن :  أحمد ربيع-القاهرة 
 في  كما يؤدي لوجود سوق غير مباشر للسالح ، األنفاق، يؤدي إلى استخدامه في فوضى القتال المتبادل

 وهذا له عالقة مباشرة بتهديد  ، نصف هذا السالح يرتد إلى مصر ويباع في الداخل" مدعياً أن  ،" مصر
   .، كما جاء التقرير" األمن القومي
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إن األحداث اإلرهابية في القاهرة "وقال الحزب الوطني في تقريره الذي نُشر على موقعه اإللكتروني 
 فتفجيرات الحسين العام الماضي، أثبتت أن اثنين من المخططين  ، نفاقوسيناء لها عالقة مباشرة بهذه األ

 كما استخدم بلجيكي من أصل تونسي األنفاق في  ، استغال غزة كمالذ آمن تحت سمع حماس وبصرها
التسلل من غزة إلى مصر للمشاركة في التفجيرات بعد الحصول على التعليمات من قادة التنظيم في 

  . ريربحسب التق .  "غزة
  12/1/2010الشرق، قطر، 

  
  اإلمارات تستقبل مشعل بالتشديد على ضرورة المصالحة .58

أكد رئيس دولة اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد :  شفيق األسدي، محمد المكي أحمد-أبو ظبي، الدوحة 
ده آل نهيان خالل استقباله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في أبو ظبي أمس، دعم بال

الكامل والمطلق إلنجاز المصالحة الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني لتمكينه من استعادة حقوقه 
الوطنية المشروعة، وفي مقدمها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس 

أمله في أن تتفهم الفصائل كما أعرب عن . الشريف وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية
الفلسطينية ضرورة توحيد الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية 

  .والمنطقة عموماً في ضوء التحرك الدولي لتحريك عملية السالم في المنطقة
الفلسطينية والجهود من ناحيته، أطلع مشعل رئيس دولة اإلمارات على التطورات الجارية في الساحة 

حماس تعمل بكل جهد "ونقل بيان رسمي إماراتي عن مشعل قوله إن . المبذولة لتحقيق المصالحة
وإخالص إلنجاز المصالحة في أسرع وقت ممكن بمساعدة األشقاء العرب وفق المتطلبات التي تضمن 

  ".يلي على الشعب الفلسطينيوحدة الموقف الفلسطيني لمواجهة التحديات التي يفرضها االحتالل اإلسرائ
  12/1/2010الحياة، 

  
 "الجدار الفوالذي"مظاهرات بالقاهرة ضد بناء  .59

أطلق نشطاء سياسيون، أمس، حملة مصرية لوقف بناء الجدار الحدودي الفاصل :  فاطمة حسن-القاهرة 
حتجاجية خالل ، مؤكدين عزمهم تنظيم العديد من الفعاليات اال)الجدار الفوالذي(بين مصر وقطاع غزة 

  .الفترة المقبلة للضغط على القيادة السياسية لوقف بناء الجدار
وأعلن النشطاء في مظاهرة نظموها أمام نقابة المحامين بالقاهرة أمس عن تنظيم قافلة إنسانية لدعم 

  .الفلسطينيين في قطاع غزة يوم الجمعة المقبل
  12/1/2010العرب، قطر، 

  
  ستمرار في بناء الجدار العازل بين مصر وقطاع غزةمن االيحذرون خبراء مصريون  .60

حذر خبراء مصريون من االستمرار في بناء الجدار العازل بين مصر وقطاع :  فاطمة حسن-القاهرة 
الجدار " في ندوة الصالون السياسي لنواب الكتلة البرلمانية لإلخوان المسلمين ، أمس،غزة، وقالوا

بعكس ما يتم اإلعالن -إن الجدار يضر بمصلحة األمن القومي المصري " ."أمن إسرائيل أوالً.. الفوالذي
 ألن إسرائيل سوف تستخدمه كوسيلة في انتشار قواتها على -عنه من قبل النظام بأنه حماية ألمن مصر

  ".الحدود وداخل سيناء للتأكد من عدم تدمير الجدار، ومن ثم يكون بداية احتالل جديد لسيناء
ن نافعة إن األنفاق التي تحاول الحكومة المصرية إغالقها بالجدار الفوالذي ال تستخدم وقال الدكتور حس

لتهريب االسلحه أو المخدرات، ألن مساحة أكبر نفق منها ال تصلح لتهريب األسلحه الثقيلة، الفتا إلى أنه 
 .ال توجد قضية مخدرات واحده تم تسجيلها من خالل تلك األنفاق
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، والهدف منه  وكل القوى السياسية أن قرار بناء الجدار إسرائيلي وليس مصرياًأعتقد": وأضاف نافعة
إحكام الحصار على شعب غزة، وأسباب أخرى منها خوف نظام مبارك من حكومة نتنياهو المتطرفة 
والحذر من استخدام إسرائيل لألنفاق كذريعة في أي عدوان على سيناء، بجانب الضغوط األميركية 

ي تعتبر مصر حليفا قويا لها، ونهاية ربط الموافقة على إقامة الجدار بمشروع التوريث، على الشديدة والت
اعتبار أن الموافقة جزء من التنازالت المصرية لتأمين مشروع التوريث في ظل الرفض الشعبي 

 ."والسياسي له
في المياه اإلقليمية وكشف نافعة عن بناء الحكومة اإلسرائيلية لمرسى بحري على شمال البحر المتوسط 

 . وبراًالمصرية حتى تتمكن من حصار الفلسطينيين بحراً
ودعا السفير عبداهللا األشعل مساعد وزير الخارجية األسبق الحزب الوطني وحكومته إلى مناظرة علنية 
لتحديد مفهوم األمن المصري القومي وعالقة بناء الجدار به، والحديث عن السيادة المصرية والرابط 

 .نها وبين اعتبار حكومة حماس امتدادا لجماعة اإلخوان المسلمين التي ال يرغب فيها النظام المصريبي
وقال األشعل إن نظام إدارة الحكم في مصر يضر بمصلحة الوطن بل ويتناقض معها، وأطلق على 

تاد مبارك الجدار اسم جدار مبارك، واعتبره امتدادا طبيعيا لمنشآت يطلق عليها اسم الرئيس مثل اس
 .ومحطة مبارك ومركز شباب مبارك

أشك أن يكون الجانب المصري مشتركا ": وطالب األشعل بفتح تحقيق في مقتل الجندي المصري، قائال
، كما طالب المجتمع المدني بإعداد سجل أسود حول موقف "في عملية القتل الستخدامه ضد حماس

 ."ائيلإسر"الحكومة المصرية من أبنائها الذين تقتلهم 
 من احتياجات شعب غزة تمر 80%وقال الدكتور حمدي حسن المتحدث اإلعالمي لنواب اإلخوان، إن 

عبر األنفاق التي تسعى الحكومة المصرية إلى إغالقها، مشيراً إلى رفض كتلة نواب اإلخوان لبنائه على 
 .اعتبار أنه يقوي الحصار على الشعب الفلسطيني

  12/1/2010العرب، قطر، 
  

  لوقف خروقاتها في لبنان" إسرائيل"دوغان يدعو للضغط على أر .61
لوقف " إسرائيل"دعا رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان، أمس، إلى الضغط على : وكاالت

بهذا األمر، كما دعا " ال يمكن أن تقبل أبدا"خروقاتها الجوية والبحرية في لبنان، معتبرا أن تركيا 
شترك عقده مع نظيره اللبناني سعد الحريري إلى إصالح هيكلية األمم اردوغان في مؤتمر صحافي م

القرارات "وقال إن . ألكثر من مائة قرار صادر عن مجلس األمن" إسرائيل"المتحدة بسبب عدم تطبيق 
تجاوز عددها مائة قرار، األمر الذي يدعو إلى ضرورة القيام بإصالح في األمم " إسرائيل"التي لم تطبقها 

نحن "، وأضاف "ة، الن ال معنى لهذه القرارات وال قيمة لها إذا كان يتم اتخاذها وال مجال لتطبيقهاالمتحد
  ".هذا ولن نبقى صامتين إزاء هذا األمر" إسرائيل"ال نؤيد موقف 

وكشف رئيس الحكومة التركية أن الرئيس السوري بشار األسد رفض وساطة الرئيس الفرنسي نيكوال 
  ". إسرائيل"المفاوضات غير المباشرة بين سوريا وساركوزي الستئناف 

قطاع " إسرائيل"لماذا تهاجم "وتساءل ". السالم أم ال؟" إسرائيل"أهم شيء هنا أن نعرف هل تريد "وتابع 
غزة اآلن وتدعي أن هناك قصفاً من الطرف الفلسطيني في حين أننا نعرف نحن انه ليس هناك أي 

وحذر من أن أي مقاربة غير عادلة في ". ئماً إلى استخدام القوة المفرطةتلجأ دا"واتهمها بأنها ". قصف؟
بشأن " إسرائيل"الشرق األوسط قد تشكل تهديداً للسالم العالمي، ودعا المجتمع الدولي إلى تحذير 

  .ترسانتها النووية كما فعل مع إيران
  12/1/2010الخليج، 
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  لسطينيسورية وإيران تؤكدان أهمية تحقيق وحدة الصف الف .62
بحث الرئيس السوري بشار األسد مع وزير الخارجية اإليراني منوشهر متقي خالل لقائهما أمس : دمشق

المستجدات على الصعيدين اإلقليمي والدولي وضرورة تكثيف الجهود عربياً وإسالميا ودوليا من "االثنين 
".  المفروض على القطاعأجل وضع حد لمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة عبر رفع الحصار الخانق
من جانبه، أكد متقي في . وقال بيان رسمي إن الجانبين أكدا على أهمية تحقيق وحدة الصف الفلسطيني

 .دمشق جدية التهديدات اإلسرائيلية للمنطقة
 12/1/2010الشرق األوسط، 

  
  سجن إسرائيلي في مصر ثالث سنوات لحيازة المخدرات .63

نايات جنوب سيناء، أمس االثنين، بالسجن لمدة ثالث سنوات قضت محكمة ج:  شادي محمد-الطور 
وقضت . على إسرائيلي أدين بحيازة المخدرات أثناء دخوله األراضي المصرية عبر معبر طابا الحدودي

 ويعمل مندوبا بإحدى شركات 17/6/1984المحكمة بتغريم اإلسرائيلي أشمار زيون يهبل من مواليد 
  . ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط معه20السياحة بإيالت بتغريمه 

 12/1/2010العرب، قطر، 
  

   اإلسرائيلي على أساس دولتين-نركز جهودنا لحل الصراع الفلسطيني: ميتشل .64
 من باريس نقالً عن مراسلها ميشال أبو نجم أن المبعوث  12/1/2010 الشرق األوسط، ذكرت

 لدفع "خطة أميركية"سابق جورج ميتشل لم يكشف عن الرئاسي األميركي إلى الشرق األوسط السيناتور ال
الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي للعودة إلى طاولة المفاوضات في باريس، لكنه اكتفى بطرح أفكار، 

 كيفية العمل على إقناع - "الشرق األوسط" وفق ما قالت مصادر فرنسية واسعة االطالع لـ-أهمها 
 .بالعودة إلى طاولة المفاوضات)  مازنأبو(الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

وقالت هذه المصادر إن ميتشل ركز في حديثه إلى وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي 
يعمل العرب معنا يدا بيد وأن ال يتركونا وحدنا كما فعلوا في "استضافه إلى مأدبة غداء على أهمية أن 

  ،"الخريف الماضي
مقابل وقف األخيرة " إسرائيل"ها عن فكرة التطبيع الجزئي والتدريجي مع  في إشارة إلى ما طُرح وقت

يتوقف عن المطالبات "عمليات االستيطان في الضفة الغربية، كذلك طالب ميتشل الجانب الفلسطيني بأن 
اجتازت نصف "" إسرائيل" عندما تبدأ العملية السلمية معتبرا في الوقت نفسه أن "وفرض الشروط الجديدة

 التي قدمها رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو عندما أعلن "التنازالت غير المسبوقة" في تلميح لـ"سافةالم
عن تجميد جزئي لالستيطان لعشرة أشهر، وهو ما استدعى مالحظة من كوشنير حول استمرار العمليات 

 .االستيطانية في الضفة الغربية
 على ميتشل مجددا مشروع قمة للسالم تعقد في  أن الوزير الفرنسي طرح"الشرق األوسط"وعلمت 

ِلم ال؟ ولكن في الوقت "باريس في إطار الرباعية الموسعة، غير أن المبعوث األميركي رد بما معناه 
، وإزاء عدم تحقيق تقدم ما في مساعي معاودة المفاوضات، دعا ميتشل إلى الصبر معتبرا أن "المناسب
 ."يحتاج إلى وقت طويل"التقدم 

 للرئيس أوباما "االلتزام الشخصي"في إعالن مكتوب قرأه للصحافة عقب االجتماع، أشار ميتشل إلى و
 اإلسرائيلي بل -وللوزيرة هيالري كلينتون للتوصل إلى اتفاقات سالم ال تنحصر في الملف الفلسطيني 

بين "بيع العالقات  اإلسرائيلي كما يشمل تط- اإلسرائيلي، واللبناني -تتناول أيضا الملفين السوري 
 وشدد المبعوث الرئاسي على أن واشنطن تعمل مع كل األطراف للعودة إلى "إسرائيل والعالم العربي
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 تضمن نجاح المفاوضات، ودعا ميتشل الجميع إلى "وفق برنامج زمني محدد"المفاوضات في أقرب وقت 
  . دعم جهود السالم

 لم يظهر أنه مقتنع تماما بما يقوله، وحرص كوشنير على وقال الوزير الفرنسي إن األمور تتقدم غير أنه
 .التأكيد أن فرنسا واالتحاد األوروبي يدعمان الجهود األميركية

خالل :  من باريس، نقالً عن مراسلها مراد مراد أن ميتشيل قال 12/1/2010 المستقبل، وأضافت
يرة خارجيته هيالري كلينتون الرئيس األميركي باراك اوباما ووز"مؤتمر صحافي مع كوشنير، ان 

ملتزمان الى ابعد الحدود بتحقيق السالم الذي نفهمه على أنه اتفاق سالم يوقعه الفلسطينيون 
لى تطبيع كامل للعالقات بين إضافة إسرائيل ولبنان إيضا بين أسرائيل وسوريا وإواالسرائيليون وبين 

نا واألولوية بالطبع لحل الصراع الفلسطيني ـ نحن نركز جهود" وأضاف ".سرائيل وسائر الدول العربيةإ
االسرائيليون لديهم دولة، إنهم يريدون أمنا لشعبهم ويجب ان يحصلوا . االسرائيلي على أساس دولتين

  ".الفلسطينيون ال يملكون دولة وهم يريدون واحدة ويجب ان يحصلوا عليها. عليه
ين يجب ان يتحققا وهما ليسا حصرا على رأينا فقط نحن نؤمن بأن هذين الهدف: "وتابع المبعوث األميركي

نحن نتحدث مع االطراف كي يستأنفوا المفاوضات . وانما على رأي شركائنا في االسرة الدولية ايضا
  ". بأسرع وقت ممكن مع جدول زمني محدد يمكن من تحقيق هذين الهدفين بشكل ناجح

  
  الستيطان اإلسرائيلي في القدس ميتشل يأتي إلى الشرق األوسط حامالً خطة تتجاهل ا .65

المقرر ان يبدأ زيارته "ان ميتشل " المستقبل"كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ:  أحمد رمضان-رام اهللا 
  ".للمنطقة االسبوع المقبل، يحمل في جعبته خطة الستئناف المفاوضات تقفز عن شرط وقف االستيطان

تشل التي سيطوف بها على عدد من العواصم وكشفت هذه المصادر عن الخطوط العريضة لخطة مي
خصوصا "العربية اضافة الى كل من رام اهللا وتل ابيب، القناعها بضرورة العودة الى مائدة المفاوضات، 

ان هذه الخطة تتسم بشمول الصراع بالشرق االوسط ما يعني ان استئناف المفاوضات ستشمل كل من 
  ". مل على الجبهات الثالثسوريا ولبنان، بهدف التوصل الى اتفاق شا

العنصر االهم في خطة ميتشل تقوم على اساس البدء في المفاوضات بملف "وأوضحت المصادر ان 
 في غضون عامين ستستغرقها مفاوضات 67الحدود على اساس قيام الدولة الفلسطينية بحدود عام 

ها الكتل االستيطانية، على ان الوضع النهائي على المسار الفلسطيني، مع تبادل لالراضي المقامة علي
  ".تجميدها لالستيطان في االراضي الفلسطينية دون شمول القدس بهذا التجميد" إسرائيل"تواصل

12/1/2010المستقبل،   
  

  2009 تريليون دوالر صادرات الصين في 1.2 .66
عالم، على  يحتمل أن تتفوق الصين على ألمانيا لتصبح أكبر دولة مصدرة في ال: وكالة شينخوا-بكين 

، وفقاً 2008 مقارنة عنها في ةالمائ في 16رغم أن قيمة صادراتها خالل العام الماضي انخفضت 
 196لإلحصاءات الصادرة عن اإلدارة العامة للجمارك وخسر الفائض التجاري ثلث قيمته متراجعاً إلى 

  .بليون دوالر
ديسمبر الماضي بلغت /ي كانون األولوأفادت إحصاءات الجمارك بأن قيمة الصادرات الشهرية للصين ف

وكانت هذه . 2008 مقارنة بما كانت في الشهر المماثل في ةالمائ في 17.7 بليون دوالر، بزيادة 130.7
 على أساس ةالمائ في 2.2 عندما تراجعت صادرات البالد 2008) نوفمبر/أول زيادة منذ تشرين الثاني

وبلغت قيمة  .عطيل محرك الصادرات في الصينسنوي، بعدما أدى ركود الطلب الخارجي إلى ت
  .2008 عنها في ةالمائ في 16 تريليون، بانخفاض 1.2 ما يوازي 2009صادرات الصين في 
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، بعد عن قيمة صادراتها في 2002ولم تعلن ألمانيا، التي تحظى بلقب أكبر دولة مصدرة في العالم منذ 
ية األلماني توقع أن تنخفض قيمة صادرات ألمانيا في لكن اتحاد البيع بالجملة والتجارة الخارج. 2009

  ). تريليون دوالر1.18نحو ( بليون يورو 816 لتصل إلى ةالمائ في 18العام الماضي 
12/1/2010الحياة،   
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ن الحكومة اإلسرائيلية رسميا عن قرارهـا ببنـاء جـدار    أشارت التقارير الواردة اليوم إلى إعال    : الجمل
وما هي تداعياتـه    ، فما هي خلفيات هذا الجدار اإلضافي     ، اإلسرائيلية-عازل على طول الحدود المصرية    

  المحتملة؟
  :تفسيرات القرار اإلسرائيلي

والتي ، ةوعلى وجه الخصوص بالنسبة للحكومة المصري     ، صدر قرار بناء الجدار اإلضافي بشكل مفاجئ      
ظلت تبذل المزيد من الجهود لدعم تعاونها مع إسرائيل بحيث يتم إغالق الحدود المصرية مع قطاع غزة                 

  .وتفتح بقية الحدود مع إسرائيل بما يعزز الفرص، بما يمنع حدوث المخاطر
 بخلفيـات   فإن أبرز التفسيرات المتعلقـة    ، برغم محدودية المعلومات المتعلقة بالقرار اإلسرائيلي المفاجئ      

  :صدور هذا القرار تتمثل في اآلتي
أكد صراحة على أن الغرض من بناء هذا الجدار اإلضافي هـو الحفـاظ              ، التفسير اإلسرائيلي الرسمي  •

  .على يهودية الدولة اإلسرائيلية
يقول بأن بناء هذا الجدار اإلضافي يتمثل في رغبة إسرائيل من أجل عـدم إفـساح أي                 ، التفسير األمني •

والتـي  ، وتهديد منطقة النقب االسـتراتيجية    ،  لقيام العناصر المعادية لها بالتسلل إلى داخل إسرائيل        مجال
وذلك لوجود مفاعل ديمونة والعديد من المنـشآت        ، تمثل أحد أهم مكونات قلب الدولة الحيوي اإلسرائيلي       

  .الحيوية ذات الحساسية واألهمية الفائقة إلسرائيل
ل بأن بناء هذا الجدار سوف يتيح إلسرائيل ابتـزاز المزيـد مـن المـساعدات                التفسير االقتصادي يقو  •

طالما أنه يتيح للشركات ومنشآت األعمال اإلسرائيلية تحقيق المزيد مـن األربـاح الكبيـرة               ، األميركية
  .وفرص العمل

يـام  ثـم ق  ، يقول بأن قيام مصر ببناء جدار عازل على طول حدودها مع قطاع غزة            ، التفسير السياسي •
سوف يعزز فرصة إسرائيل في إكمـال بنـاء         ، إسرائيل ببناء جدار عازل على طول حدودها مع مصر        

وبعد ذلـك يمكـن أن      ، الجدار العازل على طول حدودها مع الضفة الغربية والذي شارف على االنتهاء           
  .تسعى إسرائيل بكل سهولة لجهة النظر في كيفية معالجة أمر حدودها مع سورية ولبنان

ويقول بان إسرائيل سوف تواجه خالل الفترات المقبلة المزيد من التحديات العسكرية            ، تفسير العسكري ال•
فإن وجود مثل هذه الجدران سوف يتيح إلسرائيل تفعيل عملياتها العـسكرية فـي              ، وبالتالي، في المنطقة 

، ت األخـرى ضـدها    دون خوف من احتماالت أن تواجه إسرائيل خطر انفتاح الجها         ، الجهة التي تريدها  
  .طالما أنها محمية بالجدران العازلة الصعبة االختراق

وذلك ألن ما هو واضح وصحيح يتمثـل        ، نالحظ أن من الصعب ترجيح أحد هذه التفسيرات على غيره         
في أن جميع هذه التفسيرات تتكامل مع بعضها البعض ضمن طبيعة إسرائيل العنصرية التي تدفعها لجهة                

إضافة إلى طبيعة إسرائيل االبتزازية التي تدفعها لجهة استنزاف أكبـر مـا             ، اء العرقي الحفاظ على النق  
وأيضا طبيعة إسرائيل العدوانية التي تدفعها إلى التدقيق واألخـذ          ، يمكن من األموال والقدرات األميركية    

  . في االعتبار لكل الحسابات المتعلقة لشن العدوان ضد شعوب وبلدان المنطقة
  :اإلسرائيلية-ضافي وسيناريو العالقات المصريةالجدار اإل
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وال يتعلـق األمـر بالعامـل       ، ومنطقة شبه جزيرة سيناء   ، يوجد ارتباط كبير بين منطقة صحراء النقب      
وإنما يتعلـق  ، الطبيعي المتمثل في أن صحراء النقب تمثل امتدادا طبوغرافيا لصحراء شبه جزيرة سيناء        

، الوثيقة بين السكان المصريين البدو الموجودين في شبه جزيرة سـيناء          األمر بوجود العالقات والروابط     
  .والسكان الفلسطينيين البدو الموجودين في صحراء النقب وبقية فلسطين المحتلة

فقد سعت إسرائيل مرارا وتكرارا لجهة      ، المصرية-ولقطع أواصر العالقات والروابط البدوية الفلسطينية     
وتحويلها إلى  ، جل ترحيل البدو المصريين من شبه جزيرة سيناء المصرية        إرغام الحكومة المصرية من أ    

وبرغم أن تل أبيب قد تذرعت بأن وجود البدو المصريين في سيناء هو وجود              ، منطقة خالية من السكان   
فإن الحقائق قد كشفت بأن إسرائيل ظلـت        ، اإلسرائيلية-مهدد لألمن اإلسرائيلي والتفاقية السالم المصرية     

من أجل إفراغ السكان المصريين البدو بحيث تصبح أراضي سيناء خالية من أي مقاومة بـشرية                تسعى  
فإن تفريغ سيناء من    ، وإضافة لذلك ، أمام القوات اإلسرائيلية إذا سعت مرة أخرى احتالل سيناء المصرية         
المـصرية لـن    طالما أن الحكومة    ، سكانها سوف يتيح اإلبقاء والحفاظ على موارد سيناء كاملة كما هي          

  .تسعى إلى إقامة أي استثمارات في المنطقة
تشير المعطيات إلى أن سيناريو استعادة االحتالل اإلسرائيلي لشبه جزيرة سيناء هو األكثر احتماال على               

فاإلسرائيليون وبالتواطؤ مع األميركيين أصبحوا أكثر دعما وسندا لصعود حركة اإلخوان           ، المدى الطويل 
وهو األمر الذي سـوف يتـيح       ،  من جماعات اإلسالم السياسي في مصر إلى السلطة        المسلمين وغيرها 

والتراجـع والـتملص مـن      ، لإلسرائيليين إيجاد الذرائع لجهة االنقالب على اتفاقية السالم مـع مـصر           
وغيرهـا مـن االتفاقيـات      ، على غرار تراجعه وتملص اإلسرائيليين مـن اتفاقيـة أوسـلو          ، التزاماتها
العربية والتي وصفها رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق أيريل شـارون بأنهـا اتفاقيـات ال               -اإلسرائيلية

  .تسوى الورق الذي كتبت عليه
فبناء الجدار العازل اإلضافي سوف يؤثر بشكل كبير على حياة السكان البدو المصريين الموجودين فـي                

-وإنما الروابط االقتصادية  ، ة وحسب وذلك النه سوف يقطع ليس الروابط االجتماعي      ، شبه جزيرة سيناء  
وإضافة لذلك سوف يـدفع بـدو شـبه         ، بفعل انقطاع حركة تبادل السلع والمنافع بين الطرفين       ، المعيشية

أي إفراغ منـاطق شـرق      ، جزيرة سيناء إلى النزوح باتجاه مناطق سيناء الغربية المتاخمة لقناة السويس          
تحلم به المخابرات العسكرية اإلسرائيلية وهيئة أركـان        وهو ما ظلت تريده و    ، وجنوب شبه جزيرة سيناء   

على مدى الثالثين عاما الماضية التي أعقبت توقيع الرئيس المصري أنور الـسادات             ، الجيش اإلسرائيلي 
  .على اتفاقيات كامب ديفيد

  11/1/2010موقع الجمل، 
  

  أنيس صايغ.. وداعاً .68
  محسن صالح

اً إلى منظر مدينة طبرية وبحيرتها الساحر، وكانت كلَّ ذرة          قبل عامين ونيف، عندما كان بصري مشدود      
أنـيس  " عاشق طبريـا  "من كياني تتفاعل مع تلك اللوحة الرائعة، وبينما كنت سارحاً فيما قاله أو سيقوله               

صايغ عن مدينته، دقّ جرس الهاتف النقال ليقطع سكون المكان حيث أقف على مرتفعات أم قيس شرقي                 
وكأنه التقط اللحظـة األروع     . إنه أنيس صايغ نفسه يتصل من بيروت مهنئاً بعيد الفطر         يا اهللا،   . األردن

  .واألنسب، للمشاركة في حب فلسطين
ال أدعي عالقة قديمة بأنيس، فعالقتي ال تزيد على بضع سنوات هي فترة إقامتي في بيـروت، وهنـاك                   

ده معنا في الهيئة االستشارية لمركـز       ولكن وجو . المئات من تالمذته ومريديه ومحبيه ممن سبقوني إليه       
الزيتونة، ومستشاراً للتقرير اإلستراتيجي الفلسطيني، ومشاركته الدائمة ودعمه الدائم ألنشطتنا األكاديمية           

  .ومؤتمراتنا جعلتنا على قرب منه
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كان أنيس يجمع مواصفات قلما اجتمعت في رجل، فكان يجمع بين الزهد والتواضع وبين عـزة الـنفس                  
أحد، " جناح"أحد أو تحت    " جيب"ريائها، وكان لطيفاً مؤدباً مع الجميع، لكنه كان يرفض أن يكون في             وكب

وقبل ذلك وبعده كان ابن     . كان جاداً يحترم الدقة واالنضباط والعمل المثمر      . كما كان يكره التملق والنفاق    
  .دونما تنازل عن ذرة من ترابها... فلسطين كل فلسطين

ع ثمن مواقفه، وقد فعل، وحتى يكون حراً صادقاً مع نفسه، فضَّل أن يعيش عيشة بسيطة                كان مستعداً لدف  
في شقة مستأجرة، على الرغم من أنه خريج الدكتوراه من جامعة كمبردج، كان يملك مواهب وإمكانات                

 الذي لـو    فضل أنيس أن يقدم نموذج المثقف الحر،      . وعالقات واسعة تفتح له آفاقاً ال يحلم بها الكثيرون        
حذا حذوه مثقفونا المعاصرون لربما حدثت حركة نهضوية في أمتنا، تقود الجماهير، وتـصوب مـسيرة            

  .األنظمة والحكومات، بدالً من العمل أذناباً للسالطين ومحامين عن الشياطين
ـ                و ابـن   مثَّل أنيس صايغ حالة منتمية لبالد الشام تكسر الحدود التي اصطنعتها اتفاقية سايكس بيكو، فه

طبرية الفلسطينية، ووالده عبد اهللا يعود إلى حوران السورية، وأمه عفيفة تعود إلى البتـرون اللبنانيـة،                 
  .وزوجته هيلدا شعبان إلى السلط األردنية
 أن ينتمي في ريعان شبابه إلى الحـزب القـومي           3/11/1931ولم يكن غريباً على أنيس الذي ولد في         

ولكن أنيس تبنى الفكر القومي العربي مع صعود نجم جمال          .  يوسف وفايز  السوري، كما سبقه إليه أخواه    
ولم تكن ميوله العلمانية وانتماء عائلته المسيحي البروتستانتي لتنتقص من اعتزازه بعروبته            . عبد الناصر 

 ووعائها الحضاري وتاريخها اإلسالمي، بل مثَّل حالة من التمازج واالندماج الطبيعي غير المتكلف بـين              
الوطني والقومي وبين المسيحي واإلسالمي، وترفَّع عن المشاعر الطائفية ليركز على ما يجمع الناس في               

لذا نجده نقطـة التقـاء واحتـرام الـوطنيين والقـوميين            . نهضتهم وفي مواجهتهم المشروع الصهيوني    
  .واإلسالميين، والعلمانيين، واليساريين، والليبراليين

ه قسيساً، لم يكن متديناً بالمعايير الكنسية المسيحية، وكان في طفولته يفضل أن             أنيس صايغ الذي كان والد    
، على الـرغم    "أبانا والسالم "بدالً من تالوة    " بطاطا"يعدَّ في سره من الواحد إلى المائة أو أن يكرر كلمة            

جماعية، وهـو لـم     من أن جو بيته المتدين كان يفرض أن يصلي الواحد ستّ مرات يومياً، واحدة منها                
وقد عكس ذلك شخصية ناقدة ساخرة حرة ال يحكمها المألوف، ولكنها           . 1955يذهب إلى كنيسة منذ سنة      

  .ظلَّت تتميز بالرقة واألدب، دون أن يمنعها ذلك عن التعبير الصريح عن مواقفها
ى ارتباط حياته بالقلم    ، هكذا وصفه أحد الكتاب العرب؛ كان ذلك شاهداً صادقاً عل          "ولد والقلم بين أصابعه   "

لـم  "ويضيف ". لم أقم في حياتي بعمل أو نشاط إال وكان القلم أداتي األولى          "وهو ما يؤكده قائالً     . والكتابة
  ...".أكن إال كاتباً، وال أحب أو أستحق أن أوصف إال ككاتب

لعلـوم  كتب في فترة دراسته في الجامعة األميركية ببيروت مقاالت كثيرة في مجـال تخصـصه فـي ا                 
وكان يسلم مقاالته خُفية لئال     . نُشر معظمها في جريدة الحياة    " التاريخ"السياسية وفي التخصص الذي يحبه      

وكان مروة يظـن أن الكاتـب يحمـل         . يعرف صاحب الجريدة كامل مروة عمره الحقيقي فيوقف النشر        
  !!نفسه بإضافة هذا اللقبالدكتوراه، وال يضع حرف الدال قبل اسمه تواضعاً منه، فكان مروة يتبرع ب

 ألنه بحسب تعبيره هاله التعصب الطائفي في        1955هو أول كتاب نشره سنة      " لبنان الطائفي "كان كتاب   
". سوريا في األدب المـصري القـديم      "ثم أصدر   ". وأنا القادم من فلسطين ال نعرف للطائفية معنى       "لبنان  

وقابل عبد الناصر وحصل منه علـى       " ية المصرية العالقات السور "وأجهد نفسه لسنوات في إعداد كتاب       
مقدمة للكتاب، لكنه لم ينشره ألنه كان يريد أن يخرجه بشكل أفضل بعد عودته من الدراسة والتـدريس                  

  .، وهو ما لم يحدث النشغاله بأمور أخرى1964-1959في جامعة كمبردج 
، وفـي   "ر المفهوم القومي عند العرب    تطو"، و "الفكرة العربية في مصر   "، و "جدار العار "وتابع نشر كتبه    

بلدانية "، و "ميزان القوى بين العرب وإسرائيل    "، و "فلسطين والقومية العربية  "، و "مفهوم الزعامة السياسية  "
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الوصايا العشر للحركـة    "، و "ملف اإلرهاب الصهيوني  "، و "الجهل بالقضية الفلسطينية  "، و "فلسطين المحتلة 
  .وغيرها"... الصهيونية

ء وجوده في كمبردج اهتم بتاريخ العائلة الهاشمية فجمع ما استطاع من مصادر ووثائق، حيـث                وفي أثنا 
الهاشـميون والثـورة العربيـة      "وكتـاب   " الهاشميون وقضية فلسطين  "أصدر بعد عودته لبيروت كتاب      

نع أنيس  ، وقد راجا رواجاً كبيراً، غير أنهما منعا من النشر في األردن والعراق وسوريا، كما م               "الكبرى
  ).1982-1966( عاماً 16صايغ نفسه من دخول األردن 

، حيث  1976-1966تولى أنيس الصايغ منصب مدير عام مركز األبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية             
وتطور المركز خـالل    . على حد قوله  " وذاب المركز في مثلما ذبت فيه     "أعطاه كل وقته وجهده وفكره،      

لى ستة طوابق واسعة، وأصدر أكثر من ثالثمائة كتاب، أضيف إليهـا مجلـة           إدارته من شقة متواضعة إ    
شهرية، ونشرة رصد تصدر مرتين يومياً، وارتفع عدد الباحثين من ثالثة إلى أربعين، وعدد اإلداريـين                
  .من خمسة إلى عشرين، وجهاز التوثيق من أربعة إلى عشرة، وحوى مكتبة غنية بأنفس الكتب والوثائق

اينة خطورة دوره ودور مركز األبحاث، فتعرض أنيس صايغ لثالث محاوالت اغتيال كـان              أدرك الصه 
 عندما انفجر طرد بريدي بيديه مما أفقده جزءاً مـن سـمعه وبـصره، كمـا                 19/7/1972أبرزها في   

 أطلقت ثالثة صواريخ باتجاه مركز األبحاث كـادت تـودي بحياتـه             14/12/1974وفي  . تضررت يده 
  .وحياة من فيه

أس أنيس صايغ تحرير أربع مجالت هي من أفضل ما شهدته الحياة الثقافية العربيـة وهـي شـؤون                   ر
، )1982-1981(، وشـؤون عربيـة      )1979-1978(، والمستقبل العربـي     )1977-1971(فلسطينية  

  .، وكان هو الرجل المؤسس للمجالت الثالث األولى)1981-1979(وقضايا عربية 
، 1978مستشاراً وعضواً ومقرراً في مجلس إدارتها منـذ         " ة الفلسطينية الموسوع"شارك أنيس صايغ في     

وأشرف على طباعة القسم األول من الموسوعة، وتولى تحرير القسم الثاني، واسـتلم رئاسـة مجلـس                 
وكانت الموسوعة من أفضل ما صـدر فـي         . 1993، واستمر يعمل فيها حتى      1988اإلدارة منذ أوائل    

  .ضل ما صدر في العالم العربيالشأن الفلسطيني، ومن أف
وكما كان أنيس صايغ مدافعاً شرساً عن القضية الفلسطينية، فقد كان باحثاً صارماً عن الحقيقـة العلميـة                  

كنتُ في زيارة له، فـسألني      . حتى لو خالفت صحتها الموروث الشعبي أو ما يتداوله الكتاب والصحفيون          
ريخ فلسطين الحديث والمعاصر، عمـا إذا كنـت قـد           بعدما عرف تخصصي في الوثائق البريطانية وتا      

، تتحدث  1907أطلعت على وثيقة كامبل بنرمان؛ وهي وثيقة تنسب إلى رئيس وزراء بريطانيا في سنة               
عن مؤتمر برعاية حزب المحافظين قدمت توصياته لرئيس الوزراء بنرمان بعد سـنتين مـن البحـث                 

 معاد ألهل المنطقة ومختلف عنهم في الدين واللغـة          توصي بإنشاء كيان غريب في شرق البحر المتوسط       
  .والثقافة ومعتمد على الغرب، بهدف ضمان انقسام المنطقة وضعفها وتخلفها

وقد أخبرته أن هذه الوثيقة قد أثارت اهتمامي بالفعل وأنني حاولت أن أحصل على أصلها األجنبي فـي                  
.  الرغم من أن كثيراً من المصادر العربية تـذكرها         األرشيف البريطاني، غير أنني لم أجد لها أثراً، على        

فأخذ أنيس يحدثني عن قصته مع الوثيقة إذ سبقني للبحث عن أصلها بنحو أربعـين عامـاً، ووجـد أن                    
الكتّاب العرب يحيلون إلى بعضهم بعضاً، فقرر الذهاب إلى لندن وصرف شهراً كامالً في البحث عنهـا                 

ووجد ما وجدتُ من حديث عن      . ق البريطانية وأوراق جامعة كمبردج    في المتحف البريطاني ودار الوثائ    
 1907-1904المؤتمر اإلمبريالي في تلك الفترة دون أن يجد الوثيقة، وانكب على فهارس جريدة التايمز               

  .دون أن يجد لها أثراً
 كنعـان،   ليعلم بعد ذلك أن أول من ذكرها من العرب هو المحامي أنطـوان            .. وعاد إلى بيروت مغموماً   

فسافر أنيس باحثاً عنه في مصر حتى وجده، فاعترف له أن رجالً هندياً ركب معه في طائرة حدثه عن                   
ولذلك فهي لم تثبت من الناحية      ...!! فال هو وال جاره الهندي اطلعا عليها      . شيء من هذا كان قد قرأ عنه      
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وعلى .  هذه الوثيقة كحقيقة ثابتة    وهكذا منع أنيس صايغ في كل ما يشرف عليه وعلى نشره ذكر           . العلمية
النحو نفسه، تعامل أنيس مع بروتوكوالت حكماء صهيون التي لم تثبت علمياً بالرغم من كل مـا قيـل                   

  .عنها
لكنه كان يعمل بـروح     .. سود أنيس صايغ وبيض عشرات اآلالف من الصفحات كاتباً ومحرراً ومشرفاً          

لراتب آخر الشهر، وقد عانى في سبيل المحافظة علـى          صاحب الرسالة ال بروح الموظف الذي ينتظر ا       
المعايير األكاديمية والعمل المؤسسي الكثير، خصوصاً وهو يدير مؤسسة تتبع منظمة التحرير التي تعج              

  .بالعقليات والحسابات الفصائلية وشراء الوالءات والمحسوبيات
ات المنظمة والفصائل وعلـى رأسـهم       وقد تسبب له ذلك بحالة من الجفاء والخصومة مع الكثير من قياد           

وتمكن من الصبر والتحمل عشر سنوات متواصلة إلى أنه اضطر لتجميد عمله في ربيـع               . ياسر عرفات 
ويستطيع القارئ الكريم أن يطلع بألم وحسرة على المصاعب         .  ثم لالستقالة تماماً في السنة التالية      1976

-1966(بحاث وعملـه فـي الموسـوعة الفلـسطينية          التي واجهها أنيس صايغ طوال إدارته لمركز األ       
؛ وفيها فصالن   "أنيس صايغ عن أنيس صايغ    " بعنوان   2006، وذلك في مذكراته التي نشرها سنة        )1993

  .أحدهما عن المركز والموسوعة واآلخر عن العالقة بياسر عرفات
 إفتـاء، يجيـزون     عرفات يريد أن يكون المركز ومنشوراته وباحثوه رجـال        "في رأي أنيس صايغ كان      

يريـده مؤسـسة    "كان عرفات   ".. األفكار واآلراء واألحكام التي يريدها هو حسب مزاجه وفهمه لألمور         
ال يقرأ ولكن يستمع إلى ما يرغب       "كان عرفات   ".. خاصة تابعة له شخصياً فتخوض حروبه مع اآلخرين       
س في مواقف كثيرة الموقف الـسلبي       ويتناول أني ".. في سماعه من انتقادات ويتخذ موقفاً بناء على السمع        

  .مما ال مجال لذكره هنا.. لعرفات منه ومن المركز والموسوعة
لقد عمل على قتل المركز والمجلة والموسوعة، ونجح،        . رحمه اهللا عرفات وغفر له    "ويخلص إلى القول    

كـان  . لعرفاتال أزعم أني الضحية الوحيدة      "، ويضيف   "لكن الخاسر كان فلسطين قضية وثقافة ونضاالً      
  ".ال يريد إال أتباعاً أفراداً أو مؤسسات. عرفات ضد المؤسسات المستقلة، ضد عقلية المؤسسة

ويحدد أنيس صايغ في ختام فصله عن عرفات عشر نقاط في خالفه معه، تضمنت فضالً عما سـبق أن                   
اط في المركز، وأنـه     ، وأنه كان يسخر من النظام واالنضب      "لم يكن يثمن العلم واألسلوب العلمي     "عرفات  

  .وغير ذلك"... من ليس معي فهو ضدي"طبق نظرية 
حـسب تعبيـره،    " يتعاقد مع الحياة للموت واقفاً    " أن   1993قرر أنيس منذ تقاعده من العمل الرسمي سنة         

وأن يستمر على التزامه وخدمته لقضيته واستعداده للتضحية ولكن بأشكال جديدة، على أن يظل مـستقالً                
في رأيه كارثة هائلة؛ فقرر أن يوجه هجومه        ) 13/9/1993(وكان اتفاق أوسلو    . م ألي جهة  دون انضما 

بعد أن  " والمستسلمين له ودعاة الهزيمة والردة في صفوف ثورتنا الفلسطينية والعربية         "على أعوان العدو    
  .كان منغمساً في الهجوم على العدو الصهيوني وشحن األمة بالمعلومات والتحليالت

" اتفاق الذل واالستسالم  "وخاض معركته مع    " والهرطقة السياسية .. تحطيم األصنام   "ن يتقدم بقصد    قرر أ 
ضد اتفاق أوسلو وضـد الـسياسة       "  أيلول 13"حسب ما وصفه، على أكثر من جهة، وأصدر كتاباً سماه           

  .التي قادت إليه
فقد كانـت هنـاك     .  أوسلو بيد أن أنيس صايغ فُجع بممارسات عدد فصائل المعارضة كما فُجع بمؤيدي           

استجابة لندائه من التيارات المعارضة المختلفة لعقد المؤتمر الوطني الفلسطيني لحماية الميثاق الـوطني              
، وقد شارك في االجتماعات التحضيرية، واختيـر فـي جلـسة            1998الفلسطيني والذي عقد فعالً سنة      

  . ومشرفاً على لجنة الصيانةاالفتتاح نائباً للرئيس ومقرراً وناطقاً باسم المؤتمر
لم أشهد في حياتي فوضى وعبثاً والمباالة وال مسؤولية         "لكنه بصراحته المعهودة وبحزن وألم سجل قائالً        

كانت االجتماعات تجـري بـال جـدول أعمـال وال محاضـر وال              .. مثلما شهدت في تلك االجتماعات    
  ...".مقررات
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فتم طرده من اللجنة، ثـم      " دولة إسرائيل "و التقى رئيس    وزاد إحباطه أن أمين عام فصيل فلسطيني عض       
في األسبوع التالي عقد رئيس اللجنة التي انتخبها المؤتمر لقاء مع التلفزيون اإلسرائيلي يغازل فيه سياسة                

  .حسب تعبير أنيس صايغ" بدون جنازة وال حفل تأبين"وهكذا، ماتت اللجنة بعد بضعة أشهر !! عرفات
لى إعداد كتاب تكريماً للراحل شفيق الحوت وكان قد ضرب موعداً نهائياً السـتالم              كان أنيس يشرف ع   
، وكنت واحداً ممن يلملمون أوراقهم وأفكارهم لتسليم المقـال فـي الموعـد              2009المقاالت نهاية سنة    

  .المحدد، ولكن الموت عاجله قبل الموعد بأيام
 ومستـشاراً وناشـطاً فـي الجوانـب الثقافيـة           أنيس صايغ ظل على عطائه حتى اللحظة األخيرة كاتباً        

رحل بهدوء كما ترحل الزيتونة     . واالجتماعية والسياسية التي تخدم قضية فلسطين وقضايا األمة العربية        
وعنـدما تمـوت ال تمـوت إال        ... في األرض المباركة تعيش واقفة مغروسة في األرض تحفل بالعطاء         

  .واقفة
  11/1/2010نت، .الجزيرة

  
  " الشقيق"التنسيق بين العدو وفوالذية  .69

  عصام شاور. د
ببناء الجدار الفوالذي على الحدود     ) إسرائيل(لم يطل األمر حتى وضحت الصورة أكثر فأكثر، فلو بدأت           

الفلسطينية المصرية ثم تبعتها مصر بجدارها الفوالذي بينها وبين غزة لكـان األمـر محرجـا للنظـام                  
لمقطع المصري من الجدار أوال لن يكشف التنسيق المسبق بـين           المصري، ولكن ظن البعض بأن بناء ا      

أيـضا  ) إسرائيل(، ولكن هذه الخطوة لن تغيب إال على متحامق أو متغاب، فهل تريد              )إسرائيل(مصر و 
  حماية أمنها القومي ببناء الجدار الفوالذي المكمل لجدار الموت المصري؟

 بين مصر وفلسطين، ولكن واقع األمـر يـشير بـأن            الكيان الغاصب أعلن عن نيته إقامة جدار فوالذي       
 كم من معبر كرم ابو سالم حتـى ايـالت، فـالفوالذ             200ال تريد إقامة جدار فوالذي بطول       ) إسرائيل(

يأتي مكمال للجدار المصري، أما مـا تبقـى مـن           _ بضعة كيلومترات _سيستخدم فقط في مقطع صغير      
على السيطرة عليها بطرق مختلفة، علما بأن هذا األمـر          ) إسرائيل(الحدود المصرية الفلسطينية فستعمل     

  .مشكوك فيه، فالهدف هو فقط المقطع الفوالذي الذي أشرت إليه
ستعمل على سد الثغرة التي من الممكن أن يستغلها الشعب الفلـسطيني فـي              ) إسرائيل(من الواضح أن    

لمنطقة القريبة من معبر كرم أبو سالم       القطاع من تجاوز الجدار المصري، وذلك عبر أنفاق التفافية في ا          
للدخول إلى مصر، مع أنه أمر مستبعد ولكن التصميم اإلسرائيلي المصري على خنق غزة يحتم ذلـك،                 

  ".الشقيق"وربما هي إرادة اهللا لكشف فوالذية التنسيق بين العدو و
ائل المقاومة من تكـرار     لم تفكر في إقامة جدار فوالذي لمنع كتائب القسام وغيرها من الفص           ) إسرائيل(

علمية أسر جنود إسرائيليين كما حدث مع شاليط، فهي ترى أن  صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة                  
بـأن  ) إسـرائيل (أخطر من صواريخ المقاومة وأخطر من كل األسلحة التي تتدفق إلى القطاع، ولم تدع               

ي للكيان الغاصب، ولكـن العـرب       أسر جنودها وتفجير بعض مواقعها سيشكل خطرا على األمن القوم         
ولألسف يعتبرون فك العزلة عن قطاع غزة يشكل خطرا على األمن القومي لهم، أما مئـات الـرؤوس                  

  .النووية اإلسرائيلية فيمكن تالفي خطرها أو تناسيه ببضعة رؤوس فارغة تحكم األمة العربية
  12/1/2010صحيفة فلسطين،  
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  ليه من األسرارعن األنفاق والجدار والمسكوت ع .70
  فهمي هويدي

، الذين استنفرهم ما كتبته عنهم في األسبوع "المصريين الجدد"ال بأس من وقفة مع بعض مقوالت 
الماضي، فاستبسلوا في تلبيس الحق بالباطل، ولم تسعفهم أوراق التوت التي استخدموها لستر ما انكشف 

  .من عورات
ين أفرزتهم أجواء االنحسار واالنكسار التي سادت في كنت قد تحدثت عن أولئك النفر من الناس الذ

ومن ثم تبنوا . السنوات األخيرة، فتشوه إدراكهم حتى أصبحوا كارهين لمقومات انتمائنا وتطلعات أحالمنا
منظومة قيم مناقضة لما تعارفت عليه الجماعة الوطنية المصرية وبلورة خطابها في خمسينات وستينات 

 أن ما كتبته كان متأثرا بأصداء الهجوم على االنتماء العربي بسبب أزمة مباراة القرن الماضي، لم أخف
مصر والجزائر، والتجريح الذي أصاب الملف الفلسطيني، والمقاومة بشكل عام، األمر الذي سوغ 

وألن . االشتراك في حصار غزة ثم السعي إلحكام ذلك الحصار من خالل إقامة الجدار الفوالذي العازل
المقال كان يتحدث عن أحداث وأجواء العام المنصرم، فإنني تطرقت إلى منظومة القيم السلبية سياق 

، متصورا أن ذلك يسلط أضواء إضافية من زاوية مغايرة "الجدد"األخرى التي تجلت في خطاب اولئك 
  .على صورة العام وحصيلته
الفوالذي هو حديث الساعة في وألن موضوع الجدار . تطوعوا بالرد" بطحة"بعض الذين على رأسهم 

مصر على األقل، فإنهم اتخذوا منه قاعدة ليس فقط لهدم الفكرة التي عرضتها، ولكن أيضا لهدم من قال 
ولجأوا في ذلك إلى التخويف والتكفير تارة، وإلى الكذب والتدليس تارة أخرى، وإلى تغطية . بها أو أيدها

رامة الوطنية والمصالح العليا واألمن القومي، تارة ثالثة، وألنهم ذلك بالعناوين الكبيرة، مثل السيادة والك
لم يلجأوا إلى اإلسفاف والبذاءات التي يستخدمها بعض البلطجية الذين انتسبوا إلى مهنة الصحافة، وإنما 
استخدموا خفة اليد التي يلجأ إليها النشالون األذكياء والظرفاء، فإن ذلك شجعني على الرد على 

  .هم وأخذها على محمل الجد، تقديرا ألدبهم وظرفهمأطروحات
قرأت ألحدهم كالما اعتبره دفاعا عن مصر، في مدخل ال يخلو من تدليس، حيث افترض أن مصر هي 

وألنه أحد . السياسات الراهنة وأن االختالف حول هذه السياسات هو تجريح لمصر ونيل من مقامها
يفرض عليه أن ينبري للدفاع عنها، وفي نص " الواجب"وجد أن لمصر الراهنة، فقد " الحصريين"الوكالء 

  : ركز صاحبنا على النقاط التالية9/1المرافعة التي نشرت يوم السبت الماضي 
، وإنما كانت مع "التي كانت قادرة على التعامل معهم"إن مشكلة مصر دائما لم تكن مع أعدائها * 

  "(!).المناورة والخداع"امل معهم ملتبسا دائما وقائما على ، الذين ظل التع)العرب؟(أصدقائها وأشقائها 
 على اعتقال سياسيين 1955على غزة في عام " اإلسرائيلية"إن الرئيس عبدالناصر أقدم بعد الغارة * 

ومفكرين ومناضلين حتى ال يستدرج أى منهم مصر إلى معركة لم تخترها ولم تحدد هى مكانها 
" السابقة"ها رائحة إما التلويح أو التحريض أو التخويف من إمكانية تكرار في إشارة تفوح من"  وتوقيتها

  .مع الناقدين الحاليين
فوصفتهم تارة بأنهم . النقطة الثالثة واألهم في المرافعة إنها لجأت إلى الطعن في والء وانتماء الناقدين* 

تلفة دفعتهم للتخلي عن مصر أيديولوجيات مخ"ال يجدون بأسا في التفريط بالمصالح المصرية، وبأن 
وفي موضع ثالث ذكر أنهم يضعون مصر في مؤخرة اهتماماتهم، ويضعون كل . تارة أخرى" ومصالحها

ما عداها في المقدمة، من طهران إلى غزة، وهي أوصاف تخرج الناقدين لفكرة الجدار وشككوا في 
يوني أحد الجهابذة الذين يستضافون كثيرا عبر عن الفكرة ذاتها في برنامج تلفز. مراميه من الملة الوطنية

" ليسوا مصريين"هذه األيام، ويقدم بحسبانه من الخبراء األمنيين، إذ سمعته يقول إن الذين انتقدوا الجدار 
  .األمر الذي ال يشكك فقط في وطنيتهم، ولكنه يعد أيضا من قبيل التكفير السياسي واإلرهاب الفكري
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تخوين أوردت المرافعة سبعة انتقادات لمشروع الجدار، كان الرد عليها بعد التبكيت والتخويف وال* 
طريفا للغاية، ذلك أن الرد لم يتجاوز حدود النفي، من دون تقديم أي حجة مقابلة أو معلومة تؤيد وجهة 

ففي مواجهة انتقادات رأت أن الجدار بمثابة عقاب لحماس لرفضها االستجابة للطلبات . النظر المضادة
أو " اإلسرائيلي"، أو أنه ضمان لألمن "اإلسرائيلية"رية، أو أنه يعبر عن التجاوب مع السياسات المص

إلخ، فإن هذه ..أو .. جديدة، أو أنه جزء من صفقة توريث السلطة في مصر أو" إسرائيلية"تمهيد لضربة 
  .يد االدعاء وليس استبعادهاالدعاءات قوبلت بمجرد االستنكار الذي ال يقنع أحدا، ويفتح الباب الحتمال تأي

الشيء المحدد الوحيد الذي جرى اإللحاح عليه أكثر من مرة و هو أن األنفاق مثلت اختراقا للحدود 
المصرية واعتداء على سيادة البلد، وأنها استخدمت في تهريب السالح وأدوات العنف، وتهريب وتدريب 

من ثم .  المصرية من التهديدات القادمة من غزةاإلرهابيين، وإن إقامة الجدار استهدفت تأمين الحدود
فهي مجرد إنشاءات حدودية وتحصينات دفاعية وليست هجومية ارتأتها مصر استنادها إلى حقها 

  .المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي
ومي والمصالح هذا الكالم يعد نموذجا للتدليس وابتذاال للمعاني الكبيرة المتمثلة في السيادة واألمن الق

ذلك أن األنفاق لم تظهر كقضية إال بعد فرض الحصار على غزة وارتفاع نبرة شكوى . العليا
وانتقادهم، لسبب جوهري هو أنها كانت أحد أسلحة المقاومة التي ابتدعها الفلسطينيون و " اإلسرائيليين"

  .وليس لمصر" ائيلإسر"لذلك فإنها كانت مشكلة ل. حفروها باظافرهم لتحدي الحصار وإفشاله
الكالم عن استخدام األنفاق في تهريب السالح وأدوات العنف أو تهريب اإلرهابيين كذب وافتراء ال 

هذا هو رأي الدكتور صالح البردويل رئيس الدائرة اإلعالمية في حركة حماس . أساس له من الصحة
فمن خاللها . أتي عبر األنفاقمن االحتياجات المعيشية للقطاع ظلت ت% 35 و30الذي قال إن ما بين 

كما تتوفر . مثل الزجاج واألخشاب واأللومنيوم" إسرائيل"تدخل إلى القطاع بعض مواد البناء التي تمنعها 
األقمشة والمواد البالستيكية ومواد التنظيف، وكل مستلزمات المدارس من كتب وكراريس وأدوات 

ذلك غير قطع . الر يأتي من مصر عبر األنفاقمدرسية، كما أن كل ما يدخل القطاع من بنزين وسو
قيمة البضائع التي : للعلم. (غيار السيارات والمواد الغذائية التي تشمل المعلبات والفواكه وحليب األطفال

  ).تدخل سنوياً عبر االنفاق تقدر بمليار دوالر تنعش اسواق رفح والعريش
اذ ستتوقف الدراسة وحركة ترميم المباني . بقان سد األنفاق يعني خنق القطاع وحرمانه من كل ما س

وستصاب كل سيارات القطاع بالشلل، ولن يجد الناس احتياجاتهم من األلبسة واألحذية أو حليب 
الذي يتحدث البعض عن ضرورة إيقافه، ويصورونه بحسبانه " اإلرهاب"وهذا هو . إلخ.. األطفال

  .مصدرا لتهديد األمن القومي المصري
 اختراق الحدود وانتهاك السيادة؟  قطعا ال، ولكنه من الناحية األخالقية يعد من الضرورات هل هذا يبرر

والتعامل األمثل مع هذه الضرورة يكون برفع الحصار لتوفير احتياجات . التي تبيح المحظورات
 المحاصرين من خالل معبر رفح، الذي ينبغي أن يعامل كأي معبر آخر يخضع إلشراف مصر ورقابتها،

  .في السلوم أو نويبع
وال محل لالحتجاج هنا باتفاقات لم تكن مصر طرفا فيها، كما ال ينبغي أال يستخدم الحصار وسيلة للي 
ذراع حماس وإخضاعها لرئاسة السلطة في رام اهللا، ألن الشعب الفلسطيني في القطاع ال ينبغي أن 

وفي . فريط وبين دعاة الممانعة والمقاومةيرتهن لكي يحل ذلك الخالف المعقد بين أنصار التسوية والت
القانون الدولي اإلنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تجويع المدنيين، سند قوي للحل الذي ندعو 
اليه،  يعلو فوق أي اتفاق آخر، وهو مما يدعم موقف مصر إذا أرادت أن تحل مشكلة األنفاق من 

  .ناس بصورة إنسانية عادية ومنتظمةجذورها، بحيث تسمح بتوفير احتياجات ال
إن المرء ليستغرب أن تبتذل فكرة أمن مصر القومي، بحيث تعد األنفاق الفلسطينية تهديدا لذلك األمن، 

كما يستغرب ذلك االحتجاج ضد األنفاق ". إسرائيل" رأس ذرية تخزنها 200في حين ال تعد كذلك 
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لسكوت على االعتداء شبه المنظم على السيادة المصرية بالسيادة واختراق الحدود المصرية، بينما يتم ا
وهي غارات تمثل أيضا انتهاكا . التي ال تتوقف غاراتها على الحدود لتدمير األنفاق" إسرائيل"من جانب 

التفاقية  السالم التي نصت على اعتبار منطقة الحدود المشتركة منزوعة السالح، في حين حولها 
  .للعمليات العسكريةإلى مسرح " اإلسرائيليون"

المصريين الجدد الذين تبلغ بهم الجرأة حد إعطائنا درسا في الغيرة على مصر والحدب على " وطنية"إن 
خطرا على أمن البلد، وال في جرائمها ما يستحق " إسرائيل"مصالحها العليا، ال ترى في طموحات 

إال في توفير كراريس المدارس وعلب التنويه فضال عن االستنكار، لكنها ال ترى التهديد أو الخطر 
  .الحليب وغيرها من االحتياجات األساسية إلى المحاصرين في غزة

للحدود المصرية ال يعادله إال التجاهل التام " إسرائيل"إن الصمت المريب عن كل اعتداءات وانتهاكات 
الموضوع الذي يثير اآلن لقصة الجدار والمعلومات المثيرة التي تتناثر حوله، ومن المفارقات أن هذا 

، "هاآرتس"صخباً وجدال شديدين في مصر، ظل سرا محاطا بالكتمان لعدة أشهر، إلى أن فضحته صحيفة 
حين تحدثت عن األعمال الجارية على الحدود، وعن مواصفات ألواح الصلب التي تصنع في أمريكا لكي 

وعلى أهمية تلك المعلومات . ي المطلوبتدفن في األرض على عمق ثالثين مترا، وتشكل الحاجز الفوالذ
من تلك المعلومات أن إقامة الجدار . إال أنها لم تشر إلى التفاصيل التي تسربت تباعاً في وقت الحق

جاء تنفيذاً التفاق كان آخر ما وقعته في نهاية العام الماضي وزيرتا الخارجية " إسرائيلي"-قرار أمريكي 
وكان إنجاز ذلك االتفاق أحد الشروط ). كوندوليزا رايس وتسيبي ليفني" (إسرائيل"في الواليات المتحدة و

قبل استالم " تنظيف للطاولة"على واشنطن قبل انسحابها من غزة، فيما وصف بأنه " إسرائيل"التي أملتها 
اإلدارة األمريكية الجديدة، وقد أغضب ذلك مصر وقتذاك، التي احتجت على اتفاق الدولتين على إقامة 

الالحقة " التفاهمات"ولكن . سور الفوالذي على أراضيها، األمر الذي يعد اعتداء صارخا على سيادتهاال
  .واتفقت عليه الدولتان" اسرائيل"امتصت الغضب وأدت إلى تنفيذ االتفاق كما أرادته 

هو الذي من المعلومات التي تسربت أيضا أن مركز األبحاث الهندسية والتنموية التابع للجيش األمريكي 
أعد جميع المواصفات الفنية للمشروع، وقد تعاقد على تنفيذها مع شركة في والية مسيسبي، تخصصت 
في صناعة األلواح الفوالذية العازلة، سبق لها أن نفذت مشروعات مماثلة على الحدود بين الواليات 

  .المتحدة والمكسيك
شعارات الرنانة التي تردد الهتاف لسيادة مصر ذلك كله مسكوت عليه وتجرى تغطيته بالحيل البالغية وال

  .ومصالحها العليا وأمنها القومي، في حين تهدد الناقدين وتطعن في وطنيتهم ومصريتهم
لقد عددت فيما كتبت قبال ما تصورته مواصفات للمصريين الجدد وموقفهم إزاء القيم السياسية للجماعة 

نا سلط الضوء على موقفهم من القيم االخالقية التي باتت الوطنية في مصر، لكن النموذج الذي بين ايدي
  .يحتاج الى دراسة مستقلة، ألن الجرأه على االحتيال والتدليس التي تكشفت ليست في مقدور كل أحد

  12/1/2010الخليج، 
  

 فى واشنطن؟" السالم المراوغ"هل يعثر العرب على  .71
 عبد اهللا األشعل

ات غير محددة إلى العالم العربى بأن المفاوضات هى التي ستعثر فجأة ألقت واشنطن وإسرائيل بإيحاء
ولكي يتم طمأنة السلطة الفلسطينية إلى جدوى البدء في التفاوض مع إسرائيل، فإنه يبدو أن . على السالم

الجانب العربي قد قرأ شيئاً إيجابياً في اتصاالته مع واشنطن حيث أكدت واشنطن أن هناك تطوراً في 
سرائيلى وتطوراً مقابالً في الموقف األمريكي، وهذان التطوران ال يجوز أن يقعا على أذن الموقف اإل

أما الجانب اإلسرائيلي فبعد نجاحه في تحدي خطة أوباما وإصراره على أن يفعل ما . عربية صماء
ة تنازلين، يشاء، بدأ في المناورة لجذب أبو مازن للمفاوضات، ويعتقد نتانياهو أنه قدم في هذه المناور
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األول هو أنه ليس مصراً لبدء المفاوضات على شرط االعتراف الفلسطيني بالدولة اليهودية، والتنازل 
الثاني، أنه وافق على وقف االستيطان في الضفة دون القدس ولمدة عشرة أشهر، مع التأكيد على أن 

وحتى يوفق نتانياهو . التفاوضاالستيطان في المستقبل سوف يستمر، وإنما الوقف يهدف إلى تشجيع بدء 
بين قرار وقف االستيطان تشجيعاً على المفاوضات، وبين ضغوط شركائه في الحكومة، فإنه رجا أن يتم 

أما واشنطن فقد . الوقف بشكل سري، وأن يسمح له بالقول في الداخل ما يشاء بشأن وقف االستيطان
جانبها بإصدار خطاب للضمانات للطرفين، تركت العرب يفهمون أنها يمكن أن تشجع المفاوضات من 

تؤكد فيه على خطوط الموقف األمريكي المعلن والذي لم يصادف سلوكا أمريكيا منسجما معه بحيث 
. يكون النص كافياً لطمأنة العرب، ويكون السلوك العملي مرضياً إلسرائيل ودعماً لحكومتها في الداخل

الرئيسية، القاهرة والرياض ودمشق هذه المعلومات، مع وعلى العموم فقد تداولت العواصم العربية 
ويبدو أن هذه االتصاالت قد تبلورت في نتيجة واحدة، وهي أن . مشاركة األردن والسلطة والفلسطينية

هناك مبادرة أمريكية، ورغم أن العرب يعرفون أنه ال جديد يحرك الموقف اإلسرائيلي، وأن هذا الموقف 
جديدة، إال أن العرب يرون أنه يجب التحرك لالستيثاق من واشنطن، ثم يتقرر قد ال يكون سوى مناورة 

على أساسها اتخاذ القرار باستئناف المفاوضات أو التحرك طلباً للمزيد مما يبرر التفاوض، خاصة في 
يبقى . ظل حالة الجمود إزاء التعنت اإلسرائيلي، وتوالي مسلسل المآسي في فلسطين والمنطقة العربية

األمراألول، لماذا سعت إسرائيل وواشنطن األن للضغط نحو بدء : د ذلك التساؤل حول أمور ثالثةبع
المفاوضات، بينما إسرائيل ماضية في تهويد القدس والضفة، كما تتربص بغزة وتواصل حصارها، وهل 

رة حول هذه تخفي إسرائيل بذلك أمراً آخر ضد غزة و إيران بعد توارد تقارير مكثفة في األيام األخي
واألمر الثاني يتعلق بمدى جدية واشنطن هذه المرة في تقديم ضمانات ومرجعيات لم تقدمها . المخاوف

األمر الثالث، يتعلق . إسرائيل ولم تجرؤ واشنطن خالل الشهور السابقة على إرغام إسرائيل عليها
س أنابوليس الذي كان أكبر حفل بالموقف العربي وقراره بالتجاوب بعد االختبار خاصة وأنه يالحقة كابو

 .للخداع الجماعي العربي
بين األمل والشكوك يتخذ العرب قرارهم، خاصة بعد زيارة الوفد المصري إلى واشنطن، وفيما يبدو فإن 

ولكني أرى أن العرب، لن . تقدير الوفد لمجمل الموقف سوف يكون موضع مشاورات عربية جديدة
  .بية واضحةيستخلصوا حقوقهم بغير أوراق عر
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  هاني المصري 

  .وجه بنيامين نتنياهو في اجتماع الحكومة اإلسرائيلية، يوم األحد الماضي، تحذيراً مزدوجاً للفلسطينيين
انية ضده، في نفـس اليـوم       فقد هدد بأن إسرائيل ستضرب بشدة قطاع غزة ولن تتوانى عن شن حرب ث             

الذي قامت فيه الطائرات اإلسرائيلية بقصف أدى الى استشهاد خمسة فلسطينيين، وفي ذروة نشر تقارير               
إعالمية إسرائيلية تتحدث عن بدء المناورات العسكرية وفي ظل اسـتمرار االسـتعدادات اإلسـرائيلية               

  ".2الرصاص المصبوب رقم "المختلفة لعملية 
اهو السلطة الفلسطينية بحجة ان التحريض على العنف مستمر في المدارس ووسائل اإلعالم             كما هدد نتني  

المرتبطة بالسلطة، وأن هذا يشكل انتهاكاً خطيراً للتعهدات التي قطعتها القيادة الفلسطينية، وأكد علـى أن            
 فيـاض   وقف التحريض يعد شرطاً الستكمال مفاوضات السالم، وزعم أن الرئيس ابو مـازن وسـالم              

يحرضان على اإلرهاب من خالل عزم السلطة تسمية دوار في رام اهللا باسم الـشهيدة دالل المغربـي،                  
الفدائية التي نفذت عملية فدائية شهيرة، وقيام سالم فياض بتعزية أهل المناضلين الثالثـة الـذين قامـت              

وكانت الحكومة اإلسرائيلية   . ءقوات االحتالل بإعدامهم في نابلس بدم بارد أمام ذويهم، ووصفهم بالشهدا          
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أرسلت رسالة احتجاجية بهذا الخصوص الى اإلدارة األميركية في ذروة التعنت اإلسـرائيلي الـرافض               
الستئناف المفاوضات على أساس تجميد االستيطان واالتفاق على مرجعية واضحة لعملية السالم، وبـدء              

اوضات السابقة، وفي ظل تصعيد العدوان العـسكري        المفاوضات القادمة من النقطة التي انتهت إليها المف       
  .وتكثيف االستيطان بصورة غير مسبوقة رغم مسرحية التعليق الجزئي والمؤقت لالستيطان

إن إسرائيل بصورة عامة، والحكومة اإلسرائيلية الحالية بصورة خاصة، تريد إما أن تكون المفاوضـات               
الصراع والتغطية على ما تقوم بـه إسـرائيل علـى           من أجل المفاوضات كوسيلة لكسب الوقت وإدارة        

األرض من فرض حقائق احتاللية أو كوسيلة لفرض الحل اإلسرائيلي على الفلسطينيين الـذي يـصفي                
  .قضيتهم من مختلف أبعادها

. إن ما سبق يوضح أن االحتالل وما يقوم به، وما يخطط للقيام به، يستهدف ويهدد الفلسطينيين جميعـاً                 
  .، بين معتدل ومتطرف"حماس"و" فتح"ال يفرق بين فلسطيني وآخر، بين فاالحتالل 

" حمـاس "فـ. لذا على الفرقاء الفلسطينيين المتنازعين أن يكفوا عن إلقاء التهم جزافاً ضد بعضهم البعض             
خاضعة ألميركا والمجتمع الدولي وأداة طيعة في يـد االحـتالل،           ) والمعسكر المؤيد لها  " (فتح"تقول إن   

ـ        وأحيا صـنيعة االحـتالل    " حماس"تقول إن   " فتح"، و "فتح"ناً يصل األمر بها الى حد التخوين والتكفير ل
  .وتخدمه، كما أنها أداة في أيدي المحاور العربية واإلقليمية

إن الحقيقة الواضحة وضوح الشمس أن االحتالل هو الذي مهد الطريـق لحـدوث االنقـسام الـسياسي                  
فاالنقسام يعطي مزايا هائلة إلسرائيل، أهمها أنه يمكنهـا         . اره ومفاقمته والجغرافي ومن مصلحته استمر   

من المضي في تطبيق مخططاتها التوسعية والعنصرية واالستيطانية والعدوانيـة بأسـرع وقـت وأقـل          
  .التكاليف

إن إسرائيل ال تريد أن تنظر إلى السلطة كشريك حتى ولو شريك صغير، وال أن تعطيها حالً يمكنها من                   
لبقاء قوية وإنما أقصى ما تقدمه لها هو الفتات حتى تبقى ضعيفة وتحت رحمتهـا، وتـسعى إسـرائيل                   ا

  .باستمرار لترويضها حتى تتحول الى متعاون كلي مع االحتالل يؤمر فيطاع
ال يكتفي االحتالل بالمرونة الفلسطينية المخلة في التعامل معه، وال بوقف المقاومة، وبالتنـسيق األمنـي                

ق االلتزامات من جانب واحد، بل يريد االحتالل من السلطة أن تتخلى عـن األهـداف والحقـوق                  وتطبي
  .الفلسطينية وترضى بما يعطيها إياه

في قطـاع   " السلطة"إن ما فعلته وتفعله إسرائيل بالسلطة في الضفة الغربية من أجل تدجينها، تقوم به مع                
فالقوات المحتلة اإلسـرائيلية أعـادت      . الف الظروف غزة بدليل الهدنة من جانب واحد، مع مراعاة اخت        

انتشارها على حدود القطاع، وتحاصره من كل جانب، وتقوم بالقصف واالغتيـاالت كلمـا رأت ذلـك                 
ـ           بأنها يمكن أن تعتمدها    " حماس"مناسباً، وتبقى على استعداد دائم الجتياحه واحتالله بشكل دائم، وتوحي ل

بالضبط مثلما تفعل مع الـسلطة      . ئيس بينهم إذا لبت ما هو مطلوب منها       كممثل للفلسطينيين أو كالعب ر    
  .في الضفة

  .إن ما يحدث اآلن، يفرض على الفلسطينيين الوحدة، الوحدة، الوحدة، اآلن وقبل فوات األوان
إن الوحدة ممكنة بعد التوصل الى إعالن القاهرة واتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنية ووثيقـة األسـرى         

" حماس"والوحدة ممكنة إذا تم سد النقص في الورقة المصرية، ليس وفقاً لمالحظات             . قة المصرية والور
  .وإنما بما يضمن توحيد الفلسطينيين على أساس وطني

خطوة الى األمام بحيث تقبـل ببرنـامج        " حماس"ال أبالغ في القول إن الوحدة الوطنية ممكنة إذا تقدمت           
برنامج الذي يستند الى الحقوق واألهداف الوطنية الفلسطينية ويحظى بثقـة           القواسم الوطنية المشتركة، ال   

الشعب الفلسطيني، ويتسلح بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي ال تتضمن اعترافاً مجانياً او              
نـى مـن    فالشرعية الدولية تتضمن الحد األد    . تلقائياً بإسرائيل وتحفظ حق الفلسطينيين بمقاومة االحتالل      
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عدة مرات أنها تقبل بها من خالل قبولها ببرنامج الدولة          " حماس"الحقوق الوطنية الفلسطينية التي أعلنت      
  .1967الفلسطينية على حدود 

، إذا أرادت   "حماس"خطوة الى الوراء بحيث تكف عن المطالبة بموافقة         " فتح"والوحدة ممكنة إذا تراجعت     
لقادمة، على شروط اللجنة الرباعية الدولية، التي فـصلت لعـزل           المشاركة في حكومة الوفاق الوطني ا     

وليس من أجل الحل العادل والمتوازن أو إذا وافقت على االتفاقيات الفلسطينية ــ اإلسـرائيلية      " حماس"
وااللتزامات المترتبة عليها، وذلك ليس ألن هذه االتفاقيات ظالمة ومجحفة بحق الفلسطينيين فقط، وإنمـا               

ئيل لم تلتزم بها، فهي تجاوزتها كلياً، بحيث أصبح اتفاق اوسـلو مـن الماضـي وال تعتـرف                   ألن إسرا 
إسرائيل به، وال تعترف سوى بالسلطة التي تعترف بإسرائيل، وتوقف المقاومة وتنبذ العنـف وتحـارب                

  !!اإلرهاب، وتتقيد بااللتزامات الفلسطينية بدون أن تلتزم إسرائيل بأي شيء
ة أبلغ رد على التحديات المتصاعدة، والمرشحة للتصاعد، وهـي ممكنـة إذا تـوفرت               إن الوحدة الوطني  

اإلرادة الالزمة، التي تبدي االستعداد للشراكة الوطنية على أساس البرنامج الـوطني، وباالسـتناد الـى                
ف األسس الديمقراطية التي تضمن االحتكام للشعب وتحفظ التعددية والتنوع والمساواة والتنـافس الـشري             

  .وفصل السلطات وحرية واستقالل القضاء واإلعالم وسيادة القانون
  !!فهل تتم تلبية نداء الوحدة؟ هذا ما نتمناه ونعمل ونناضل من أجله، مهما طال الزمان
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