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   مصر إلى وقف الحملة اإلعالميةودعوي ...المجتمع الدولي بكبح جماح االحتاللهنية يطالب  .1

أكد إسماعيل هنية رئيس الوزراء أن الحكومة في غزة تتابع باهتمامٍ وحذرٍ كبيرين التصعيد  :غزة
 تصريحات قادة االحتالل العسكري ضد القطاع، واستبعد اندالع حرب واسعة على غزة، معتبراً

واحتسب هنية وحكومته الشهداء الذين ارتقوا خالل األيام السابقة . ن قبيل الحرب النفسيةاإلسرائيلي م
 على أن حكومته تتنبأ بخطورة النوايا العدوانية اإلسرائيلية التي من جراء العدوان عند اهللا تعالى، مشدداً

، أمس، المجتمع الدولي ودعا هنية خالل االجتماع األسبوعي للحكومة بغزة .ظهرت مجددا تجاه القطاع
  .إلى تحمل مسؤولياته في كبح جماح العدوان ووقف التدهور األمني الذي يصنعه قادة االحتالل

 .وأشار رئيس الوزراء إلى وجود عدة خيارات أمام الحكومة الفلسطينية للرد على الخروق اإلسرائيلية
طاع، مطالبا الفصائل الفلسطينية بتكثيف وجدد هنية استنكار حكومته العدوان المتصاعد ضد سكان الق

لقاءاتها من أجل تعزيز التوافق الوطني، والعمل بروحٍ مشتركة لحماية الشعب الفلسطيني ومصالحه، 
  .وقطع الطريق على أي عدوانٍ محتمٍل

إن الحكومة قررت فتح تحقيق : "وبخصوص مقتل الجندي المصري قبل أيام في أحداث رفح، قال هنية
ٍل فيما جرى في رفح؛ بهدف الوقوف على الحقيقة واتخاذ اإلجراءات التي تكفل حماية العالقات شام

 الظروف الناشئة عن بناء التحقيقات ستأخذ في عين االعتبار أيضاً"وأضاف أن ". الفلسطينية المصرية
كون معلومة ، مؤكدا أن النتائج سوف ت"الجدار وحالة األلم التي تعتري جماهير الشعب الفلسطيني

  .ومعروفة، وليس لديهم أي حرج في وضع النتائج في األيدي المصرية
وأدان هنية التهجم الشديد والمنفلت الذي تقوم به الوسائل اإلعالمية المصرية على سكان غزة بعد مقتل 

لعالقة  يعبر عن مصر وأصالتها وتاريخها، وال عن طبيعة اليس هذا إعالماً: "الجندي المصري، قائالً
ودعا السلطات المصرية إلى شيء من التعقُّل ووقف هذا التدهور ". األخوية بينا وبين األشقاء المصريين

  .اإلعالمي ومعالجة األمور بعيدا عن هذا التعصب اإلعالمي غير المسبوق ضد الشعب الفلسطيني
  13/1/2010صحيفة فلسطين، 
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  " والقوى اإلسالمية في المجتمع الفلسطيني في لبنانالحركات"يصدر كتابا بعنوان " الزيتونة" .2
أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت كتاباً جديداً بعنوان : نت.اإلسالميون 

، لمؤلفه " اإلنجازات- األهداف -النشأة : الحركات والقوى اإلسالمية في المجتمع الفلسطيني في لبنان"
 . رأفت فهد مرة
 صفحة من القطع المتوسط، الضوء على الحركات والقوى اإلسالمية 264اب، الواقع في ويسلّط الكت

، وحركة الجهاد )حماس(حركة المقاومة اإلسالمية : العاملة في الوسط الفلسطيني في لبنان، وهي
 .اإلسالمي، وحزب التحرير، والحركة اإلسالمية المجاهدة، وعصبة األنصار

الظروف السياسية واألمنية واالجتماعية التي رافقت نشأتها وتأسيسها، كما ويتناول أهداف هذه القوى، و
يواكب تطور فكرها واستراتيجياتها، ونقاط ضعفها وقوتها، وأبرز التحوالت التي طرأت عليها في ظل 
األحداث المصيرية التي عايشتها، كاالجتياح اإلسرائيلي للبنان، وحرب المخيمات، وانطالقة االنتفاضة 

 . فلسطين، وتأسيس حركة حماس، وبروز حركة الجهاد اإلسالميفي
: ويعرض الكتاب ألهم األعمال والنشاطات والتحركات التي قامت بها هذه القوى على مختلف الصعد

وما تركته من أثر على القضية الفلسطينية ... الدعوية، والسياسية، والطالبية، واالجتماعية، والعسكرية
 .خيمات الفلسطينية في لبنان بشكل خاصبشكل عام، وعلى الم

ويشير الكتاب إلى تأثر القوى اإلسالمية العاملة في المجتمع الفلسطيني في لبنان بالظروف والمناخات 
السياسية والفكرية واالجتماعية المحيطة، موضحاً أن هذه القوى عانت من مجموعة كبيرة جداً من 

التطورات واألحداث والوقائع، كالوجود القوي للثورة المتغيرات التي شهدها هذا المجتمع، ومن 
وهو يرى أن . الفلسطينية في لبنان، ومختلف المعارك والحروب التي خاضها أو تعرض لها الفلسطينيون

بعض القوى اإلسالمية ربما وجدت نفسها تعيش في مناخات فُرضت عليها ولم تكن لها قدرة على 
 .تشكيلها أو لم تكن مقتنعة بها

في سرده لنقاط القوة التي يتمتع بها اإلسالميون الفلسطينيون في لبنان، يذكر الكتاب استفادتهم من المد و
اإلسالمي الذي تشهده المجتمعات العربية واإلسالمية، ومن منحى القوى اإلسالمية الصاعد في المنطقة 

ين وأداء العبادات، باإلضافة إلى العربية، ومن إقبال الناس على اإلسالم وتوجه الشباب والشابات للتد
استفادتهم من مناخ الحرية الذي يتمتع به لبنان، ومن أجواء االنفتاح السياسي والثقافي والفكري في 

 .المجتمع اللبناني، الذي يمكّن هذه القوى من التحرك والتعبير عن رأيها والتواصل السياسي واإلعالمي
وى اإلسالمية الفلسطينية عن الخالفات اللبنانية يمنحها قدرة أكبر على كما يلفت االنتباه إلى أن ابتعاد الق

التواصل مع مختلف القوى في لبنان، ويعطيها قدرة أكبر على التعبير عن رأيها بكل جرأة ووضوح، 
وإلى أن هذه القوى تتقاطع مع المجتمع اللبناني الرسمي والحزبي والشعبي في موقف مهم ومبدأ ثابت، 

 .وطين الالجئين الفلسطينيين في لبنان وكل ما يؤدي إليه، ورفض التجنيسوهو رفض ت
وفي المقابل، يسجل الكتاب على هذه القوى مجموعة من األخطاء ونقاط الضعف، من بينها ضعف 
عملها الدعوي وتراجع اهتمامها بنشر التدين في المجتمع، وابتعاد بعضها عن إصالح المجتمع وانشغالها 

لسياسية والعسكرية فقط، باإلضافة إلى معاناة هذه القوى من غياب التنسيق والتواصل الدائم باألعمال ا
على مستوى قيادتها المركزية، وغياب إطار جامع يضمها في تشكيل دائم ينسق بينها في األولويات أو 

 .األحداث الجسام
13/1/2010إسالم أون الين،   

  
  قاتل الجندي المصري ليس فلسطينياًويؤكد أن  نفي طلب هنية زيارة القاهرةي البردويل .3

 صالح البردويل أن يكون رئيس الحكومة المقالة إسماعيل .حماس النائب دحركة نفى القيادي في : غزة
لقاء مباشر بين ) عقد(الدعوة كانت واضحة وهي "وأوضح أن . هنية تقدم بطلب إلى زيارة القاهرة
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هنية شخصياً أبلغ مصر بذلك عن "، وقال إن "ذا اإلطارمسؤولين من حماس ومسؤولين مصريين في ه
 مصر، ألن هذا ينطوي على تعقيدات إلىوأن المقصود باللقاء ليس زيارة هنية (..) طريق أحد وزرائه 

المقصود زيارة وفد "وأضاف أن . "سياسية كبيرة، تتعلق بالشرعية الفلسطينية، ال يريد إثارتها مع مصر
طرح ما حدث على الحدود الفلسطينية من تداعيات، والبحث عن حل، عبر لجنة  القاهرة لإلىمن حماس 

تحقيق مشتركة تخرج بتوصيات لضمان عدم تكرار هذه األحداث، وإعادة العالقات الطبيعية بين 
  . سابق عهدهاإلى "الطرفين الفلسطيني والمصري

 الغيط بأن مصر تعرف من جهة أخرى، وصف البردويل تصريح وزير الخارجية المصري أحمد أبو
أمر غريب وكأنه يقدم حكم مسبق، أو أن هناك "الشخصين اللذين أطلقا النار على الجندي المصري، بأنه 

أكدنا سابقاً أن شعبنا ": وقال البردويل ."عالقة بين مقتل الجندي المصري وبين الطرف الفلسطيني
) الشرطة(العدو الصهيوني فقط، ولم تكن ومقاومينا والشرطة الفلسطينية يسخرون كل قواهم لمواجهة 

ولذلك غريب أن نُتهم بأن لدينا قتلة، هذا تشويه للصورة . يوماً من األيام عدواً للشعب المصري أو مصر
طالبنا من اليوم األول الحكومتين المصرية والفلسطينية التحقيق في هذا ": وأضاف ."وأمر غير مقبول

 األطفال الفلسطينيين الذي تسبب في عاهة مستديمة لهم، ونحن في الحادث لمعرفة قاتل الجندي وقاتل
  ." يتحقق، وعندها األمور تستقر وتعود لمجاريهاأنانتظار هذا الطلب 

بإطالق الصواريخ على " إسرائيل"حماس بعدم استفزاز فيها  طالب  التيورداً على تصريحات أبو الغيط
عدد "، مضيفاً أن " هو الذي يستهدف الشعب الفلسطينيالكيان الصهيوني"أراضيها، قال البردويل إن 

 16الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة بنيران االحتالل وقذائفه خالل األسبوع المنصرم يزيد عن 
االحتالل ال يحتاج أي مبرر فآلته الحربية تعودت على الجرائم في حق الشعب "وشدد على أن  ."شهيداً

، وقال إن "غير المبررة"وأبدى استغرابه من تصريحات أبو الغيط . "ليهالفلسطيني وهذا ليس جديداً ع
 تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وهي حركة ملتزمة بقواعد اللعبة إلىحماس حركة مقاومة تهدف "

  ."العسكرية وتفهم طبيعة العدو الصهيوني وقوته
م بجرائمه، فهو مجرم ال ينتظر من ال داعي للحديث عن أنها تستفز الكيان الصهيوني للقيا"واعتبر أنه 

 يعطيه اإلشارة لإلجرام، وعرفته كل الشعوب العربية، وبخاصة الشعب المصري، فيما اقترفت أنأحد 
  . القرن الماضي"يده في حق الجنود المصريين واألطفال في ستينات وسبعينات

  13/1/2010الحياة، 
  

  "حبراً على ورق"ار وإعادة إعمار غزة ال تزال قرارات العربية تجاه رفع الحصال: الحكومة المقالة .4
دعا الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طاهر النونو إلى موقف عربي ودولي موحد لوقف  :غزة

االعتداءات اإلسرائيلية المتصاعدة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي أدت إلى ارتقاء 
  .عدد من الشهداء خالل األيام الماضية

 أن قرارات الدول العربية تجاه رفع الحصار وإعادة إعمار قطاع غزة ال تزال النونوأكد ,  سياق آخرفي
  .داعياً الجميع إلى تحمل مسؤولياته إلنهاء الحصار المتواصل منذ ثالث سنوات, "حبراً على ورق"

حن نأمل أن ال ن: "قال, وحول قرار الحكومة المصرية بمنع القوافل اإلنسانية من الوصول إلى غزة
يسري هذا القرار، هذه القوافل المهمة جداً بالنسبة لنا ألنها تظهر الرغبة الجماهيرية والشعبية العارمة 

  ".لشعوب المنطقة، وشعوب العالم برفض الحصار
  13/1/2010صحيفة فلسطين، 
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  "لمدة معينة"ال مفاوضات دون وقف كامل لالستيطان : عباس .5
 الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس رفضه استئناف مفاوضات السالم مع أكد.): ب.ف.ا( –رام اهللا 

  ".لمدة معينة"، "بالذات في القدس"و  من دون وقف كامل لالستيطان"سرائيلإ"
عقب لقائه رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف في  كما شدد عباس، الذي كان يتحدث للصحافيين

مرجعية للمفاوضات الن هناك ضبابية حول المرجعية من "ورة تحديد مقر الرئاسة في رام اهللا، على ضر
  ". المرجعية هي المرجعية الدوليةإن ونحن نقول اإلسرائيليينقبل 

وفي معرض رده على سؤال حول توجه السلطة الفلسطينية إلى مجلس األمن الدولي الستصدار قرار 
القرار  "إن وعاصمتها القدس، قال عباس 1967 بشأن االعتراف بحدود الدولة الفلسطينية على حدود عام

هذا يحتاج إلى وقت وموافقة عربية وتشاور "ر إلى أن اوأش". بالذهاب إلى مجلس األمن هو قرار عربي
  ".مع بقية دول العالم

  13/1/2010الدستور، األردن، 
 

   في القدساالستيطان من أجل لفت األنظار عن عباسالتحريض ضد : عبد ربه .6
رأى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه أن هناك تصلباً :  جيهان الحسيني-القاهرة 

إذا لم يتمكن األميركيون من إلزام إسرائيل اآلن تجميد ": "الحياة"وقال لـ. إسرائيلياً وانكفاء أميركياً
وتنفيذ االستحقاقات التي عليها االستيطان، فهل يستطيعون بعد سنتين أن يلزموا إسرائيل احترام تعهداتها 

ال توجد آفاق ونحن مقبلون على ": وقال. ، معرباً عن شكوكه الكبيرة تجاه ذلك"تجاه العملية السلمية؟
ورأى عبد ربه أن التحريض اإلسرائيلي ضد الرئيس الفلسطيني هو نوع من الضغوط . "مرحلة صعبة

عملية األخيرة التي قامت بها أجهزة األمن عليه إلضعاف السلطة وكذلك إلحراجه، مشيراً إلى ال
يسعون إلى "وقال إنهم . األقصىاإلسرائيلية في مدينة نابلس واستهدفت خاللها ناشطين في كتائب شهداء 

تخريب الجهود األمنية التي بذلتها السلطة لضبط األمن في الضفة، وفي الوقت ذاته يريدون كسر هيبة 
ورأى عبد ربه أن التحريض . "اهية للتهرب من استحقاقات السالمالسلطة ويتذرعون بأسباب كثيرة و

عباس الهدف منه لفت األنظار عن النشاط االستيطاني الذي تقوم الرئيس محمود اإلسرائيلي الواسع ضد 
  . في القدس الشرقية وتحويل األمر وكأن المشكلة لدى أبو مازن"إسرائيل"به 

  13/1/2010الحياة، 
  

   من ميتشل هو أن يقول إن المفاوضات تهدف إلنهاء االحتاللما نريده: عبد ربه .7
قال مسؤولون فلسطينيون إن مسؤولين أميركيين هما المبعوث الخاص لعملية :  محمد يونس-رام اهللا 

السالم في الشرق األوسط جورج ميتشل ومستشار األمن القومي في البيت األبيض الجنرال جيمس جونز 
وأوضح رئيس دائرة شؤون المفاوضات صائب  . في األيام المقبلةةنيالفلسطيسيزوران األراضي 

ورجحت مصادر .  رام اهللا غداً الخميس، فيما يصل ميتشل بعد ذلك بأيامإلىعريقات أن جونز سيصل 
أن يحمل ميتشل معه في هذه الزيارة اقتراحات الستئناف المفاوضات من بينها الشروع في مفاوضات 

  . زمني ال يتعدى السنتينإطارس حل الدولتين ضمن  على أسا"إسرائيل"مع 
 مفاوضات ال تترافق مع وقف إلىلكن مسؤولين فلسطينيين أكدوا أن عباس سيبلغ ميتشل رفضه العودة 

االستيطان، وال تتضمن تحديداً واضحاً للهدف النهائي منها، وهو إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع 
  . تعديالت حدودية يجرى االتفاق عليها ضمن تبادل أراض بنسبة ضئيلة مع 1967 يونيو /من حزيران

ما نريده من ميتشل هو أن يقول إن "وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه إن 
، وإن مهمتها تحديد السبل والوسائل التي توصلنا 1967المفاوضات تهدف إلنهاء االحتالل الذي بدأ عام 

ال نستطيع أن نفتح المفاوضات مرة كل عشر سنوات، وفقاً لما تطلبه ": وأضاف ."ذا الهدف هإلى
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واعتبر أن قبول استئناف المفاوضات دون . "، آن األوان لنقول ما هو الهدف من هذه المفاوضاتإسرائيل
الم  وقائع على األرض ثم تبدأ بعد ذلك بمطالبة العإقامة على إسرائيلسيشجع "وقف االستيطان 

لن ": وقال في صورة قاطعة. "باالعتراف بهذه الوقائع، ووضع جدول أعمال للمفاوضات انطالقاً منها
  ." ويجب تحديدها بدقة للفصل بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل1967هناك حدود عام . نستسلم لهذا أبداً

  13/1/2010الحياة، 
  

  فلسطينياًالمعروضة غير مقبولة األمريكية  األفكار: حنا عميرة .8
القدس "كد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة لـ أ: وليد عوض-رام اهللا 
يام القادمة لبلورة ردني خالل األأ - مصري - الثالثاء بان هناك اتصاالت لعقد لقاء فلسطيني "العربي

بو الغيط ووزير أري احمد مريكية التي نقلها وزير الخارجية المصفكار األألموقف مشترك من ا
 الماضي حيث التقيا وزيرة األسبوع ناصر جودة من واشنطن خالل زيارتهما لها األردنيالخارجية 
 أبو عميرة بان زيارة  وأوضح. جورج ميتشلاألمريكي هيالري كلينتون والمبعوث األمريكيةالخارجية 

  . نتائجأيةسبوع الماضي لم تحقق األالغيط ومدير المخابرات المصرية عمر سليمان وجودة لواشنطن 
 المعروضة األمريكية األفكارن الرئيس محمود عباس اطلع اللجنة التنفيذية على فحوى أ عميرة بوأكد

 واالستيطان األمنللمواءمة بين " تسعى وأنها اللجنة برفضها خاصة أوصتالتي نقلت له حيث 
 أمريكية أفكار الغيط حمل من واشنطن ورقة أبو بان وأكد.  على حد قوله" والدولة الفلسطينيةاإلسرائيلي

 ، مشدداًأمريكية وليست مبادرة سالم "أفكارورقة " أنها، مشددا على أساسهاالستئناف عملية السالم على 
 عملية مفاوضات إلطالق تسعى األمريكية األفكار بان  وأضاف. مرفوضة فلسطينياًاألفكار تلك أنعلى 

  . وليس استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندهاواإلسرائيليين جديدة بين الفلسطينيين
  13/1/2010القدس العربي، 

  
  حملة تنظيف السوق من منتجات المستوطنات ليست تحريضاً أو تعبيراً عن الكراهية: فياض .9

ات  سالم فياض على مواصلة حملة تنظيف السوق الفلسطيني من منتج. أكد رئيس الوزراء د:رام اهللا
المستوطنات، وشدد على أهمية تضافر كافة الجهود المبذولة لضمان نجاح هذه الحملة وتحقيق أهدافها 

واعتبر فياض الحملة الوطنية لمكافحة منتجات المستوطنات بمثابة ترجمة عملية وملموسة  .حتى النهاية
ا للعامين القادمين كما لرؤية وتوجهات السلطة الوطنية نحو إقامة الدولة، وبما ينسجم مع خطة عمله

إن تحرير السوق المحلي والعالمي من "وقال  ".إنهاء االحتالل وإقامة الدولة: فلسطين"حددتها وثيقة 
منتجات المستوطنات مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود على كافة المستويات الرسمية والشعبية 

 ". واألكبر لهذه الجهودن السلطة الوطنية ستكون الداعم األولأا دواألهلية، مؤك
جاء ذلك خالل الكلمة التي ألقاها فياض في حفل إطالق صندوق الكرامة الوطنية لتمويل برنامج مكافحة 

 ألف 250وأشار إلى أن السلطة الوطنية ستساهم بقيمة  منتجات المستوطنات في السوق الفلسطيني،
كما أن السلطة ستخصم تبرعات القطاع من مجموع التبرعات، أيهما أكبر، % 25دوالر أو ما يعادل 

 .الخاص للصندوق من استحقاقات ضريبة الدخل تشجيعاً له على المساهمة في هذه المبادرة الوطنية
هذا الجهد الوطني ليس تعبيراً عن "ورداً على االتهامات اإلسرائيلية حول هذه الحملة قال رئيس الوزراء 

ة تحريض ثقافي أو عرقي أو ديني كما وصفه، تصريحاً أو شعور بالكراهية أو الحقد، وهو وليس أدا
وليس أدل على ذلك أن ما نحن بصدده ليس مقاطعة البضائع المنتجة في . تلميحاً، بعض قادة إسرائيل

 .إسرائيل، بل تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات اإلسرائيلية
  12/1/2010القدس، فلسطين، 
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  األقصىالمسجد جماعات ماسونية سرية بأمريكا تدفع نحو هدم  :وزير األوقاف في غزة .10
تعمل " جماعات ماسونية متطرفة" طالب أبو شعر من أن .حذر وزير األوقاف والشئون الدينية د :غزة

نحو اإلسراع في هدم المسجد األقصى " بشدة"داخل الواليات المتحدة األمريكية، تدفع " سري"بشكل 
إن هذه الجماعات " :وقال أبو شعر في تصريح له، أمس .ت داخل أمريكاالمبارك بعد تلقيها ضربا

تعرضت إلى اختراق من قبل األميركيين أنفسهم في كشف طقوسهم الدينية؛ مما أدى إلى تسرب هذه 
، موضحاًَ أن ما ضاعف من خطورة هذه الجماعات زعمهم بأن هيكل سليمان "المعلومات السرية

  .حل الحرم القدسيالمزعوم المراد بناؤه هو م
إن هذه الجماعات المتطرفة أعلنت أكثر من مرة عبر وسائل اإلعالم أن هدم المسجد األقصى :"وأضاف 

سيكون قريبا، زاعمين أن االنقسام الفلسطيني والصمت العربي والدولي سيكونان سبب الهدم وذريعة 
  ".قوية لتهويد مدينة القدس بأكملها وسلب الحقوق الفلسطينية

نحو هذه القضية " مليا"أبو شعر كافة الحكومات العربية واإلسالمية والدولية إلى االهتمام . ا دودع
وضرورة كشف الفضائح والممارسات اإلسرائيلية المتواصلة وتوضيح مدى خطورتها على مستوى 

  .اإلعالم المحلي والدولي ومنظمات حقوق اإلنسان والمحاكم العليا على حد سواء
الداخلية " دان رئيس لجنة القدس إرغام بلدية االحتالل بالتعاون مع موظفي وزارة في سياق آخر،

المواطن المقدسي خالد أبو شوشة على هدم منزله بيده طواعية علما بأن بيته عبارة عن " اإلسرائيلية
  .غرفة واحدة ال تسعه وأسرته البالغ عددهم ستة أفراد

  13/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

   بال هوادة إلجبار المقدسيين على الرحيلاالحتالل يشن حرباً: يدالنائب أبو زن .11
بعاد  حذرت عضو المجلس التشريعي عن القدس، جهاد أبو زنيد من األ: القدس المحتلة،باقة الغربية

السياسية لتصريحات المسؤول عن القدس الشرقية في بلدية االحتالل، ياكير سيغف، والتي أكد فيها إن 
لعازل في اإلحياء العربية جاء في إطار ديمغرافي أيضا، مشيرة في الوقت ذاته إن بلدية إقامة الجدار ا

وأكدت أبو زنيد على إن القدس ستبقى العاصمة األبدية  .االحتالل تشن حرب ضد المقدسين ومصيرهم
بدعوى للدولة الفلسطينية ولن نتنازل عنها طال الزمن أم قصر، إذ أن االحتالل أقام الجدار العنصري 

الحفاظ على األمن، ولكن التصريحات األخيرة تؤكد أن هذه اإلدعاءات باطلة وزائفة وال أساس لها من 
الصحة، فاالحتالل يشن حربا إجرامية ضد المقدسيين، والمطلوب وقفة عربية ودولية لوضع حد لهذه 

 عرض الحائط كافة النداءات الجرائم التي انتهك خاللها االحتالل كافة القوانين والشرائع الدولية وضرب
والمطالبات الدولية بوقفها، إذ أنها تتبع سياسة تمييز على أساس عنصري، بهدف إرغامهم على الرحيل 
من المدينة، ولكن كل هذه المحاوالت فشلت في النيل من عزيمة والتمسك بالقدس، وان إصرار أبناء 

  ".ا الفلسطيني والتاريخيالقدس بالبقاء والصمود في مدينتهم للحفاظ على طابعه
  13/1/2010الدستور، األردن، 

  
   تضغط علينا عبر أهالي األسرى إلتمام صفقة التبادل"إسرائيل": وزارة األسرى المقالة .12

 عمدت  "إسرائيل"قالت وزارة شؤون األسرى في الحكومة الفلسطينية المقالة أمس إن           .): أ.ب.د( -غزة  
. ط على حركة حماس للقبول بشروط إتمام صفقة تبادل األسـرى          مؤخرا إلى استخدام أسلوب جديد للضغ     

 األسـرى   بأهـالي واتهمت الوزارة، في بيان صحفي لها، السلطات اإلسرائيلية بأنها تعمد إلى االتصال             
  .أصحاب المحكوميات العالية من قطاع غزة وإغرائهم للضغط على حركة حماس إلتمام الصفقة

 تستخدم أسماء مستعارة ألسرى داخل السجون اإلسرائيلية مـن أجـل            وذكرت أن المخابرات اإلسرائيلية   
الطلب من أهالي األسرى الضغط على قيادات حماس للدفع باتجاه إنجاز صفقة تبادل األسرى لإلفـراج                
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التي تهدف إلـى أمـرين      "وحذرت الوزارة أهالي األسرى من التعاطي مع تلك االتصاالت           .عن أبنائهم 
ئل لكي تمرر صفقة هزيلة بشروط االحتالل عبر أهالي األسرى، واآلخر هـو             وهما الضغط على الفصا   

  ".إيهام الجميع بان حماس هي من تعيق إتمام صفقة التبادل بالتثبت على مواقفها وعدم المرونة فيها
  13/1/2010الدستور، األردن، 

  
  رقة المصالحة و علىتوقيعبالحماس ويطالب لى عقد دورة برلمانية جديدة إ عباسخريشة يدعو  .13

 عقد دورة برلمانية جديدة إلى الرئيس محمود عباس ةحسن خريش. دعا النائب د:مراد ياسين -طولكرم 
 إلى االنقسام، كما دعا حركة حماس إلنهاء عادية لتفعيل دور المجلس التشريعي للعمل أواستثنائية 

 إجراءات االحتالل وما تقوم به  على المبادرة المصرية بغرض خلق جبهة موحدة لمواجهةالتوقيع فوراً
ن حركتي فتح أ إلى" الحياة الجديدة" خالل مقابلة خاصة مع ة خريشأشارو .من تهويد لألرض والمقدسات

 الروح للمجلس التشريعي تحديدا في الوقت الراهن مما كان له اثر سلبي إعادةوحماس غير راغبتان في 
ريعات والقوانين من جهة والرقابة على أداء السلطة كبير على المواطن الفلسطيني نتيجة غياب التش

 استمرار تغييب المجلس التشريعي ليس مصلحة فلسطينية وال يصب أنالتنفيذية من جهة أخرى، مؤكدا 
  .في مصلحة المواطن أيضا

 رفضه لهذه المحاوالت حيث ة خريشأكدوحول مطالبات عدد من الساسة لتمديد دورة المجلس التشريعي 
  . جهة صاحبة االختصاص وقدرة على تمديد دورة المجلس لفترة أخرىال توجد

 13/1/2010الحياة الجديدة، 
  

   من أنصار حماس ويستدعي أئمة المساجد11يعتقل " أمن الضفة "":ة فلسطينجريد" .14
 مواطناً من أنصار حركة 11اعتقلت األجهزة األمنية التابعة لسلطة رام اهللا، أمس،  :الضفة الغربية

في محافظات قلقيلية وجنين وطوباس بالضفة الغربية، فيما ال يزال مسلسل االستدعاءات اليومية حماس 
  .مستمراً للعشرات منهم في مختلف المحافظات

وفي سياق متصل؛ استدعت األجهزة األمنية بالضفة عدداً من أئمة المساجد واستجوبتهم لساعات قبل أن 
  . أن يؤم المصلين أو يخطب بهم إال المعين من قبلهمتطلق سراحهم، وتم إبالغهم بمنع أي شخص

  13/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

   الكويت ويبحث معه التطورات الفلسطينية والمصالحةأميروفد حماس برئاسة مشعل يلتقي  .15
قالت حركة حماس ان وفدا برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي، نـاقش   :غزة ـ  اشرف الهور 
االحمد الصباح امير دولة الكويت تطورات القضية الفلسطينية، خاصة الهجمـات           امس مع الشيخ صباح     

  .التي يتعرض لها الفلسطينيون
وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس والعضو في وفدها الذي التقى االمير الصباح انه تـم                 

ل العدوان على شـعبنا     مناقشة تطورات القضية الفلسطينية بشكٍل عام، وباالخص تواص       "خالل االجتماع   
في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، واستمرار الحصار الصهيوني الجائر، وما يحدثه من آثار مدمرة               

  ".على حياة اكثر من مليون ونصف المليون من ابناء غزة
واشار الرشق كذلك في تصريح نقله مركز االعالم التابع لحماس الى انه تمت مناقشة عمليات التهويـد                 

  .السرائيلية في مدينة القدس، من مصادرة منازل وسحب هوياتا
شرحا لسمو االمير ما وصلت اليه جهـود المـصالحة، ومـا            "واشار الرشق الى ان مشعل ووفد حماس        

  ".تواجهها من عقبات، ومالحظات حماس على وثيقة المصالحة التي قدمتها مصر
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اختالفًا عمـا   "في ورقة المصالحة التي قدمتها مصر       وذكر ان الوفد ابلغ االمير الكويتي ان الحركة ترى          
  ".تم االتفاق عليه في جلسات الحوار

واوضح المسؤول الرفيع في حماس ان حركته ابلغت االمير الصباح بموقفها الـدائم بـضرورة انهـاء                 
  .االنقسام

ية اكد موقـف الكويـت القـومي الثابـت تجـاه القـض            "واوضح ان امير الكويت الشيخ صباح االحمد        
توحيد الصف الفلسطيني وانهاء االنقـسام الحـالي، واكـد          "، الفتا الى انه شدد على ضرورة        "الفلسطينية

استمرار دعم الكويت للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده ومساندته في تحقيـق اهدافـه واقامـة دولتـه                 
  ".المستقلة، وضرورة كسر الحصار عن اهل غزة بأسرع ما يمكن

المكتب السياسي للحركة سامي خاطر، ومحمد نصر، وعماد العلمي، شـاركوا           وذكر الرشق ان اعضاء     
  .في اللقاء

  13/1/2010القدس العربي، 
 

  مقتل الجندي المصري في رفح فيل لجنة تحقيق يطالب بتشكت حماس .16
، أن الجندي المصري الذي قضى في       "حماس"أكد الدكتور سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة          :غزة

، مستغرباً إعالن وزير الخارجية المصري عن حصول        "لم يقتل بنيران فلسطينية   "ود األخيرة   أحداث الحد 
بالده على أسماء لشخصين فلسطينيين متهمين بالقتل، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق عادلة لتحديد المسؤول              

  .عن إصدار التعليمات بإطالق النيران
ـ       أمس، اتهامات المسؤولين المصريين تهرب مـن       ،  "فلسطين"واعتبر أبو زهري في تصريحات خاصة ب

المسؤولية ومحاولة إللصاق التهمة بالحركة، وللتغطية على جريمة إطالق النار تجاه الشبان الفلسطينيين             
  .على الحدود المصرية الفلسطينية، نافياً صلة حماس بهذا الموضوع

  12/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

  وحدةتطالب بجبهة مقاومة م" جبهة اليسار" .17
" حزب الشعب"المؤلفة من الجبهتين الشعبية والديموقراطية لتحرير فلسطين و" جبهة اليسار"طالبت : غزة

لمواجهة تهديدات اسرائيل المتصاعدة بشن حرب جديدة على قطاع " جبهة مقاومة وطنية موحدة"بتشكيل 
جبهة "ب اجتماع عقده قادة وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية صالح ناصر في أعقا .غزة

التطورات السياسية والضغوط التي تمارس على "في مدينة غزة أمس إن المجتمعين ناقشوا " اليسار
  ".من دون وقف االستيطان) مع اسرائيل(القيادة الفلسطينية من أجل العودة إلى المفاوضات 

  13/1/2010الحياة، 
  

 لى خلفية تبني شهداء من الطرفين عتوتر بين الجماعات السلفية والجهاد في غزة .18
شهد قطاع غزة توترا بين الجماعات السلفية وحركة الجهاد، ألول مرة، بعدما تركز هذا التوتر : رام اهللا

 الغارة اإلسرائيلية األخيرة مساء يوم شهداءخالل الشهور السابقة مع حركة حماس، والسبب هو تبني 
إن هذا التوتر نشب بعدما حاول " الشرق األوسط"عة لـوقالت مصادر فلسطينية مطل .األحد الماضي

العشرات من عناصر الجماعات السلفية الجهادية صباح أول من أمس السيطرة على مواكب تشييع 
  . منهم سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد2 الذين تبنت 3النشطاء الـ

 13/1/2010الشرق األوسط، 
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  لقرضاوي االشيخ ضد انتقادات فتح تشن حملة  .19
يتعرض الشيخ يوسف القرضاوي هذه االيام لحملة انتقادات واسعة النطاق مـن  : رام اهللا ـ وليد عوض 

وفيما ربطت اللجنة المركزية في بيـان   .قبل حركة فتح بحجة انه هاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
و بأنهم يشاركان فـي حملـة       اصدرته االثنين بين القرضاوي ورئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياه        

تحريض على عباس باتت مكشوفة وغير خافية على احد ابتدعت الكثير من المواقع االعالمية المحسوبة               
على حركة فتح او المقربة منها المصطلحات الجديدة لمهاجمة القرضاوي بحيث وصل االمر الى تسميته               

  .بدل يوسف القرضاوي" جوزيف القرضاوي"
حملة التحـريض ضـد الـرئيس والقيـادة         "ركزية حركة فتح ادانت في بيان صحافي        وكانت اللجنة الم  

الفلسطينية التي يشنها نتنياهو وحكومته اإلسرائيلية من جهة، والشيخ القرضـاوي ومـن خلفـه القـوى               
  .كما قال البيان" الظالمية والتكفيرية من جهة أخرى

  13/1/2010القدس العربي، 
  

   للسلطة بالضفة" الممارسات المشينة" فيلم رسوم متحركة حول  تنتجاألقصى الفضائيةقناة  .20
 فيلم رسوم متحركة قصير حول ما وصفه مـسؤول          بإعداد الفضائية   األقصىتقوم قناة   :  ا ف ب   -غزة  

ـ  وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكـر       . للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية    " الممارسات المشينة "فيها ب
لم كرتوني لبثه مطلع الشهر القادم على قناة االقصى ويركز على ممارسات السلطة             نقوم باعداد في  "اسمه  

  ".المشينة من االعتقاالت والتعذيب ومالحقة المقاومة في الضفة الغربية) الفلسطينية(
  13/1/2010الدستور، األردن، 

  
  ر بديالً من منظمة التحري "جبهة اإلنقاذ الوطني"عّد إلطالق حماس تُ": المستقبل" .21

وفصائل فلـسطينية أخـرى،   " حماس"كشفت مصادر متعددة مقربة من حركة : رام اهللا ـ أحمد رمضان 
بناء مرجعية سياسية جديدة، ستطلق عليها إسم       ل" استراتيجية"ان الحركة انتهت من صياغة      " المستقبل"لـ
  .تكون بديال من منظمة التحرير" جبهة اإلنقاذ الوطني"

 .خالد مشعل، دعا العام الماضي الى مثـل هـذه الجبهـة           " حماس" لحركة   وكان رئيس المكتب السياسي   
، ومؤقتاً بانتظار لحظـة وظـروف       "بيد ان سحب مشروع مشعل، كان تراجعاً تكتيكياً       : "وتقول المصادر 

اكثر مالئمة العادة طرحه من جديد وبهدوء ودون ضجيج اعالمي، وقد توفرت له عناصر النجاح على                
  .ع وحركتهما يظن صاحب المشرو

عرضت على بعض الفصائل الفلسطينية وشخصيات مـستقلة        " حماس"وبحسب هذه المصادر، فإن حركة      
مقربة منها عناصر استرتيجيتها وآليات تحقيقها طلباً لموافقة هذه الجماعات على المشروع، ومـشاركتها              

  .فيه عند اعالنه
لة االولى ما يسمى جبهة االنقاذ الـوطني  ان هذا المشروع ينهض على اقامة في المرح"وقالت المصادر،  

حتى ال تتكرر تجربة مشروع المرجعية سالف الذكر، على ان تتحول هذه الجبهة الحقـاً وبعـد تـوفير                   
شروط الدعم والتأييد لها واقامة البنية التحتية من مؤسسات ومصادر تمويل وغيرها الى مرجعية بديلـة                

  ".عن منظمة التحرير الفلسطينية
تـشكيل لجنـة   : حماس وضعت آلية لتحقيق اسـتراتيجيتها تقـوم علـى        "المصادر ذاتها، ان    واوضحت  

تحضيرية واسعة لعقد مؤتمر عام يلحظ اعتبارات الجغرافيا والدين والتوجهات السياسية لضمان مشاركة             
واسعة ومتنوعة الطياف الشعب الفلسطيني، وتشكيل لجنة خبراء ومستشارين عرب ومسلمين ومتعاطفين            

واعتبار كل اصحاب الفكر والرأي الفلسطينيين المعروفين اعضاء فـي          . جانب لدعم اللجنة التحضيرية     ا
  ".المؤتمر
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الى ترتيب اجتماعات واسعة في كل اماكن تواجـد الـشعب           "كما تدعو هذه االلية، كما تقول المصادر،        
بية بعد فترة كافيـة لـضمان       الفلسطيني الختيار مندوبيهم للمؤتمر المزمع عقده في احدى العواصم العر         

كما ان اللجنة التحضيرية للمؤتمر سـتقوم بإعـداد االسـتراتيجية           . حسن االعداد وتوفير عوامل النجاح    
التي سيقرها المؤتمرالعام، وكذا اعداد نظام داخلي للقيادة البديلة ووضع آلية           ) المعروضة في هذا التقرير   (

  ". في المؤتمر الذي سينهي اعماله بانتخاب قيادة االنشقاقوسيتم اقرار هذا النظام. مناسبة النتخابها
حركة حماس بدأت بالفعل باالتصال بشخصيات وتنظيمات فلسطينية سواء         "وقد أشارت المصادر الى ان      

 شخصية لعقد مـؤتمر للجبهـة       500المقيمة في دمشق او في الشتات، وتطمح ان تستقطب موافقة نحو            
 الفلسطيني، والذي سيقوم بدوره بانتخاب هيئة قيادية سـتكون بـدورها            المذكورة معادل للمجلس الوطني   

  ".معادلة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
خالد مشعل اجرى خالل زياراته لبعض العواصم العربية التي تربطها بهـا عالقـات              "واشارت الى ان    

ها، ولقي تشجيعاً منهـا وبخاصـة مـن         وطيدة مشاورات معمقة حول الخطوة التي تعتزم حماس القيام ب         
  ".سوريا وقطر وليبيا والسودان والجزائر باالضافة الى ايران

 13/1/2010المستقبل، 
  

22. عخطة لتنظيم السالح داخل المخيمات في لبنان بإشراف الكفاح المسلّحّدمنير المقدح ي   
ير المقدح خطـة لتنظـيم الـسالح        أعد قائد الكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان العميد من        : محمد بركات 

على أمن المخيمات وسحب السالح الظاهر من       " الكفاح المسلّح "الفلسطيني في المخيمات، تقضي بإشراف      
أو ما يعـرف إعالميـا      (الشوارع مع إبقائه في عهدة الفلسطينيين كسالح فردي، وتسليم السالح الخفيف            

  ").المتوسط"بـ
ـ   قد وافقـت، شـفهيا،      الفلسطينية" قوى التحالف "أن  ] بنان اآلن ل[" nowlebanon.com"المقدح كشف ل

          ا أناإلقتراح أرسل إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس،       "على اإلقتراح، الذي ما زال قيد النقاش، مؤكد
ووصل إلى الجهات األمنية اللبنانية، ومنها إلى الجهات السياسية المعنية، وعلى األرجـح وصـل إلـى                 

  ".ية العماد ميشال سليمان وإلى رئيس الحكومة سعد الحريريرئيس الجمهور
مرجعية سياسية فلـسطينية    "يقضي بأن يكون الكفاح المسلّح تحت أمرة        "وأوضح المقدح أن هذا اإلقتراح      

قـوى  " مـن عناصـر      200، و "فتح" مسلّحا من    1450، ال منظمة التحرير فقط، على أن يضم         "موحدة
، أكـدت موافقتهـا   "عصبة األنصار"بعض الفصائل اإلسالمية، مثل  "ا إلى أن    ، مشير "وضباطها" التحالف

  ".على كل ما تتوافق عليه المرجعية الفلسطينية الموحدة لهذا السالح
   12/1/2010لبنان اآلن، 

  
   في بيروت على مسجد في مخيم برج البراجنة بين الجهاد وعائلةإشكال .23

ول في مخيم برج البراجنة أدى إلى سقوط جريحين هما بالل وقع إشكال، فجر أمس األ: جعفر العطار
الجهاد " بين حركة - تأجج منذ ثالثة أشهر -ونشب اإلشكال عقب حصول خالف قديم . ومحمود أ. ق

منذ فترة، والسبب مطالبة الطرفين بحقوقهما في " الجهاد"وآل األشوح، الذين انشقوا عن " اإلسالمي
 . 2008 وافتتح في شهر آب العام 2007لذي شيد العام ، ا"الفرقان"استخدام مسجد 

وقد انتشرت حالة من الذعر صباح أمس بين سكان المخيم الذين تجمعوا عند مدخله، ثم تراجعوا ظهراً، 
إثر تدخل لجنة من الفصائل الفلسطينية لمتابعة الموضوع، في حين استمر تواجد المسلحين أمام المسجد، 

  .أو المجمع كما يسمونه
 13/1/2010السفير، 
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  نتنياهو ينفي إبالغ مبارك باستعداده للتفاوض حول القدس .24

نفى مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو أمس، أن يكون أبلغ الرئيس المصري : الناصرة
عربية القدس ال"حسني مبارك في لقائهما األخير في القاهرة قبل ثالثة أسابيع باستعداده للتفاوض حول 

القدس "رئيس الحكومة يؤكد موقفه القائل إن "وجاء في بيان صادر عنه أن ". عاصمة للدولة الفلسطينية
". 1967الحدود اآلمنة إلسرائيل لن تكون حدود عام "، وأن "ستبقى لألبد موحدة تحت السيادة اإلسرائيلية

  ". بالتأكيد ليست مواقف إسرائيلربما يعكس مواقف فلسطينية، لكنها"وأضاف أن ما ينشر خالفاً لذلك 
اإلسرائيلية نقلت عن وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط قوله إن رئيس " هآرتس"وكانت صحيفة 

القدس "الحكومة اإلسرائيلية أبلغ الرئيس مبارك في زيارته األخيرة للقاهرة استعداده التفاوض في شأن 
  ".العربية عاصمة للدولة الفلسطينية

القريبة بمصادرها من رئيس الحكومة اإلسرائيلية أن " إسرائيل اليوم"ن ذلك، كشفت صحيفة وفي غضو
ثالثة من كبار مستشاري األخير غادروا إلى القاهرة في إطار المساعي اإلسرائيلية إلقناع الفلسطينيين 

  .منهم مستشار األمن القومي عوزي اراد والسياسي يتسحاق مولخو. بالعودة إلى المفاوضات
  13/1/2010الحياة، 

  
   ان انقرة تتجه للتحالف مع طهراندييده لموقف ليبرمان من تركيا ويعأنتنياهو يعرب عن ت .25

 اعرب رئيس الوزراء السرائيلي بنيامين نتنياهو عن تاييده الكامل لـوزير خارجيتـه              -القدس المحتلة   
توجهات رئيس الحكـوة التركيـة      ليبرمان في موقفه االخير من تركيا والغضب الذي ينتاب اسرائيل من            

  .رجب طيب اردوغان
وقال نتنياهو ان تركيا تتجه صوب ايران والى العالم االسالمي االمر الذي يقلق تل ابيب كثيرا مـشيرا                  

  .الى ان توجه تركيا الى العالم االسالمي جاء قبل العمليات العسكرية في غزة
با الباب امام انقرة لالنضمام لالتحـاد االوروبـي         واضاف ان التوجه التركي نابع ايضا من اغالق اورو        

موضحا ان هناك ثالث دول رئيسية كانت حليفة للغرب هي تركيا وايران واسرائيل اال ان الغرب فقـد                  
  .دولتين هما تركيا وايران

  13/1/2010وكالة سما، 
  

  باراك وبن اليعيزر يوجهان انتقادات الهانة السفير التركي .26
اطلق وزيرا الحرب إيهود باراك، والصناعة والتجارة بنيامين بن         : وكاالت -ي  برهوم جرايس  -الناصر

، معتبرين أن وزير الخارجية افيغدور ليبرمان يهدف الى إفـشال            التركي اليعيزر انتقادات الهانة السفير   
  .زيارة باراك إلى تركيا االحد المقبل

 التي تعامل فيها أيالون مع السفير التركـي         ونقلت الصحف اإلسرائيلية عن بن اليعيزر قوله، إن الطريقة        
  ".زائدة عن اللزوم، وليس من الالئق واالحترام ان تفعل كل شيء أمام الكاميرات

كان يجب التعامل باحترام مع السفير التركي، إذ ليس لدينا شأن بأن نحول تركيا              "وتابع بن إليعيزر قائال،     
يه انتقاد لتصريحات رئيس الحكومة التركية، وما من        إلى دولة مواجهة، وعلى الرغم من ذلك يجب توج        

  ".شك أنه توجد مشكلة لدينا معه، ولكن ان يكون االنتقاد بشكل محترم
  13/1/2010الغد،األردن، 
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  مصادر إسرائيلية تتوقع رد اإلهانة من تركيا بأقسى منها .27
لتركية على اإلهانة التي توقعت مصادر إسرائيلية رسمية أن ترد الحكومة ا: نظير مجلي - تل أبيب

 -وجهها نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيلون إلى السفير التركي في تل أبيب أحمد أرغوز 
يدفع بالعالقات مع " الوقح"ورأت هذه المصادر أن التصرف اإلسرائيلي . تشليكول، بإهانة أكبر وأقسى

 .تركيا إلى حضيض لم يسبق له مثيل
البرلمان (إهانة السفير التركي، عندما دعاه إلى جلسة في مكتبه في الكنيست وكان أيلون قد تعمد 

وحدد موضوع الجلسة على أنه االحتجاج . ، ودعا الصحافيين ليشهدوا على هذه اإلهانة)اإلسرائيلي
اإلسرائيلي على مسلسل فني في إحدى قنوات التلفزيون التركي المستقلة، الذي يظهر فيه رجل مافيا 

 .خطف طفال ويقتل بعض أفراد عائلتهيهودي ي
وحاول السفير التركي أن يشرح لنائب الوزير اإلسرائيلي وكبار موظفي مكتبه أنه مجرد عمل فني، وأن 

لكن أيلون رفض هذا التفسير، وأنهى اللقاء   سنة في تركيا، 15هذا المسلسل معروف منذ أكثر من 
أرجو أن تكونوا قد انتبهتم : " الصحافيين قائالبغضب وفظاظة، ورفض أن يصافح السفير، وخرج إلى

 ".إلى تصرفاتي، فقد تعمدت أن ال أقدم للضيف شيئا وأن ال أصافحه وأن أجلس على ارتفاع بارز عنه
  13/1/2010الشرق األوسط، 

  
  المواجهة مع حماس حتمية: السابق قائد المنطقة الجنوبية .28

وم طوف سامية إن الحرب في الجنوب لم تنتـه والمواجهـة   قال قائد المنطقة الجنوبية السابق، الجنرال ي 
  .المقبلة مع حركة حماس حتمية

نحن أمام جولة أخرى في غزة ، أشك في أن حماس ستسلم            : واضاف سامية في مقابلة مع إذاعة الجيش      
فجأة أو تغير طريقها دون أن تتلقى ضربة أكثر جدية من تلك التي تلقتها في حملة الرصاص المصبوب                  

 ضربة أكثر تركيزا وكثافة ، ذات نتائج بعيدة األمد ، تشمل السيطرة على مناطق معينة فـي غـزة ،                     ،
  ".بحيث تدرك حماس أنها ستخسر تلك المناطق نتيجة الستفزازها ، يجب خلق وضع ينفذ فيه أكسجينها

يم قواته وعمليات   في السنة األخيرة ساد هدوء نسبي ، استغلها الجيش بشكل جيد للتدريبات ، تنظ             : وتابع
يمكن أن يكون هذا التصعيد بنظر حمـاس جـزء ال           . كلنا نسمع ونرى أنه يوجد أجواء تصعيد      . أخرى

ويمكن أنهم يحالون حرف األنظـار عـن مركـز          . يتجزأ من صراعهم مع المصريين في مسألة الجدار       
ار مع غزة علـى محمـل   األحداث ، إال أنني اشعر أن المصريين هذه المرة ، ياخذون اخيرا مسألة الجد      

  . الجد
أبو مازن وفتح ضعيفان ، وبالتأكيد يعانيان من ضعف شديد في قطاع غـزة              : "وتابع الجنرال اإلسرائيلي  

أو أنهم غير قائمين ، ولكن بالنسبة ألبو مازن فاالحتمال األكثر رجوحا للعودة للحكم هو القيام بخطـوة                  
  .دته في قطاع غزةحاسمة وصعبة وجادة ، تطيح بحماس عن مسرح قيا

  13/1/2010الدستور، األردن، 
  

   ترخيصا لبناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات1167مؤسسات اسرائيلية تؤكد منح  .29
نقلت مصادر فلسطينية عن منظمات دولية وأخرى إسرائيلية قامت بمراقبة مدى التزام إسرائيل              –عمان  

ميد البناء في المستوطنات بإن القرار لم يكن سوى للعالقـات     بتنفيذ القرار الذي اتخذه بنيامين نتنياهو بتج      
حسب دراسة للمكتب المركزي لالحصاء في إسرائيل والمعطيات الموجودة لدى حركة السالم اآلن ، فأن               
متوسط البناء في المستوطنات أعلى مما هو في إسرائيل ، وفي المستوطنات تم بعد إصدار قرار التجميد                 

 836 ألف مستوطن ، بينما داخل الخط األخضر منح          100بناء وحدات سكنية لكل      ترخيصا ل  1167منح  
  . ألف شخص 100ترخيصا لكل 
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وهناك أدلة وشواهد على نهضة كبيرة للبناء في المستوطنات ، بدأت قبل إصدار هـذا القـرار وأثنـاء                   
هـا عـدة مؤسـسات      المفاوضات مع اإلدارة األمريكية حول قرار التجميد ، وأن جوالت مراقبة قامت ب            

إسرائيلية بينت أن وتيرة البناء في المستوطنات خاصة النائية منها والـصغيرة قـد ارتفعـت بـصورة                  
 11 - 26ملحوظة ، كما كشفت أن أعمال البناء بدأت أساسا بزمن قصير قبل إصدار قرار التجميد في                 

  . وبعد إصدار القرار2009 -
وأربع مناطق صناعية ، فمثال في منطقـة نـابلس هنـاك             مستوطنة   50كما أن أعمال البناء تجري في       

وهناك حركة بنـاء مـساكن فـي        " بركان وأرئيل "أعمال حفر وإرساء قواعد وأساسات في مستوطنات        
تعلـن  " تفوح"، وهناك الفتة كبيرة في مستوطنة       " أرائيل وألكانا الشمالية  "مراحلها األولى في مستوطنات     

  .نية ، وتتواجد في المنطقة معدات ثقيلة لحفر وإرساء القواعد وحدة سك65عن مشروع جديد لبناء 
فإن هناك أعمال بناء تجري على قدم وساق في أكثـر           " حركة السالم اآلن  "، و " هنالك حد "ووفقا لمنظمة   

 تـم   2009 - 12 - 7وفـي   " حورون وغوش عتسيون  " مستوطنة وفي منطقتين صناعيتين في       50من  
  . أرض كبيرة إلقامة مبنى تجاري عليها في مفترق غوش عتسيوناإلعالن عن مناقصة لبيع قطعة

بركـة  §كما قام المستوطنون باالستيالء على أراضي زراعية تابعة للفلـسطينيين تحـيط بمـستوطنات               
  .أيبي هاناحل§والموقع االستيطاني § كوخاف هشاعر ، تفوح ، إيتمار ، ألون موريه ، سوسية

  13/1/2010الدستور، األردن، 
  

  وينفي قتل أي مدني عمدا" غولدستون"يش اإلسرائيلي يعد تقريرا يرد فيه على الج .30
تقريراً حول تحقيقاته في المحرقة التي ارتكبها في غزة، ” اإلسرائيلي“أعد جيش االحتالل : آي.بي .يو 

أظهر نفسه فيه وكأنه حمل وديع غير متعطش للقتل بعد أن خال تقريره من أي انتهاكات، ليشكل بذلك 
أمس، ” معاريف“ونقلت صحيفة .تقريرا مضادا لتقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة ريتشارد غولدستون 

رفيع المستوى ومطلع على تفاصيل التحقيقات العسكرية ادعاءه أن ” إسرائيلي“عن مسؤول عسكري 
ن منظمات م” اإلسرائيلي“كاتبي تقرير غولدستون حصلوا على الشهادات ذاتها التي حصل عليها الجيش “
. ” مختلفة ومن الفلسطينيين، لكنهم اختاروا وصف مضمون الشهادات بصورة أحادية الجانب) حقوقية(

وتابع أنه . ” لم نجد حتى اآلن ولو حتى حادثاً واحداً قتل فيه جندي مواطناً بريئاً بشكل متعمد“وزعم بأنه 
بشكل متعمد للبنية التحتية مثل ” يلياإلسرائ“ادعاءات حول استهداف الجيش “ورد في تقرير غولدستون 

ال يتالءم مع المساعدات بعشرات آالف األطنان من المعدات “واعتبر أن هذا ” شبكتي المياه والكهرباء
  .” خالل المحرقة” والمواد اإلنسانية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة

  13/1/2010الخليج، اإلمارات، 
  

  2صبوبجيش االحتالل يتدرب على عملية رصاص م .31
 قد تستغرق اسبوعا فقط     2ان عملية الرصاص المصبوب رقم      " ذكر تقرير عرضه التلفزيون االسرائيلي    

ويقـول الـضابط   " .وان سالح المدفعية يجب ان يدخل الحرب اذا ارادت اسرائيل اجتياح غزة بالكامـل           
ـ           "ايتمار في التقرير المذكور    ل شـيء واذا    إن هذه حرب وليست مزاحا ونحن في الجيش نتدرب على ك

وتـاتي هـذه      ".عادت الحرب الى غزة فكل االلوية في الجيش ستشارك فيها ال سيما سالح المدفعيـة                
واضاف التقرير ان    .االستعدادت في ظل اتهام اسرائيل لحركة حماس بامتالك صواريخ مضادة للمدفعية            

عركة اال بسالح المدفعية ضمن      واستخدام االليات وان اسرائيل لن تحسم الم       4اسرائيل تعول على مركفاة     
سننشر قواتنـا فـي المنـاطق       "وقال احد الضباط   .اجهزة تكنولوجيا متطورة ونزول المشاة الى االرض        

  " .المكتظة بالسكان ونتدرب على االحتماء من اسلحة بالغازات قد تستخدمها المنظمات الفلسطينية
  13/1/2010الدستور، األردن، 
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  ي النوم خالل دورية عند الحدود مع لبنانجنود إسرائيليون يغطون ف .32

ضبط قائد كتيبة في الجيش اإلسرائيلي، ثمانية جنود من كتيبته وهم يغطون في نوم عميق : يو بي آي
 . خالل دوريتهم عند الحدود مع لبنان، وتم سجن قائد الدورية اثر ذلك
ود الثمانية وهم ضابطان وأربعة جنود وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة امس، ان قائد الكتيبة ضبط الجن

 . وسائقان فيما كانوا يغطون في نوم عميق وأسلحتهم بأيديهم، وذلك قبل أسبوعين
وكانت اآلليتان في . وصعد قائد الكتيبة على اآللية العسكرية وفكك األسلحة وبعد ذلك أيقظ العسكريين

 . منطقة ترمس التي استخدمت في الماضي معبراً إلى لبنان
 ساعة قبل 48ونقلت اإلذاعة عن جنود في الكتيبة قولهم إن العسكريين الذين ضبطوا لم يناموا طوال 

وقال متحدث عسكري إسرائيلي إنه تمت . ذلك، وأنهم حذروا في الماضي من معاناة الجنود من قلة النوم
 . محاكمة قائد الدورية وزجه في السجن

 13/1/2010السفير،     
  

   تتخوف من أسلحة بيولوجية سورية"ئيلإسراط: الجريدة .33
ـ      -القدس   بأن إسرائيل تملك معلومات استخبارية تؤكـد أن        ' الجريدة' أفادت مصادر مطلعة في القدس ل

  .سورية تملك أسلحة بيولوجية وكيميائية، حصلت عليها من االتحاد السوفياتي إبان الحرب الباردة
 في صلب لقاء رئيس الحكومة اإلسـرائيلية بنيـامين          ولفتت المصادر إلى أن موضوع هذه األسلحة كان       

  .نتنياهو مع القيادة الروسية السري والعاجل الذي تم قبل عدة أشهر
جاء ذلك في حين تجري إسرائيل اليوم مناورة جديدة للمرة الثانية خالل شهور، تفترض فيها تعرضـها                 

  .لهجوم بأسلحة بيولوجية
 وبالتحديد في منطقة المستشفيات الكبرى، التـي تـستعد بحـسب            ويتم التمرين في منطقة وسط إسرائيل     

  .سيناريو المناورة، الستقبال آالف الجرحى والمصابين من جراء هجوم بيولوجي محتمل
كما تتم المناورة هذه المرة بالتعاون مع كل الهيئات الفاعلة في إطار الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، وهـذه                 

بية واإلطفائية واإلسعاف األولي والجيش وأجهزة الدفاع المـدني واألجهـزة           الهيئات تشمل الطواقم الط   
 .األمنية وكل ما له عالقة بحاالت الطوارئ

  13/1/2010الجريدة، الكويت، 
  

  "حزب اهللا" وهّدد الحكومة اللبنانيةيباراك  .34
ل جولة له، أمس، واصلت اسرائيل تهديداتها للحكومة اللبنانية، وقال وزير حرب العدو إيهود باراك خال

، لكنه "أي لحظة"عند الحدود الشمالية مع لبنان انه من المكن ان يتعرض الهدوء النسبي للزعزعة في 
 . أكد انه سيحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية تدهور الوضع األمني

 على اإلسرائيلية عن باراك قوله أثناء وقوفه في موقع إسرائيلي يطل" يديعوت أحرونوت"ونقلت صحيفة 
بمساعدة من سوريا وأحياناً " حزب اهللا"كما تعرفون تزداد قوة : "البلدات الجنوبية اللبنانية الحدودية

 ". بمساعدة من إيران
سنحمل الحكومة اللبنانية وكل من يساعدون حزب اهللا ) األمني(في حال تدهور الوضع "وأضاف باراك 

على "ؤولين رفيعي المستوى في الجيش اإلسرائيلي وقالت الصحيفة ان باراك اطلع من مس ". المسؤولية
 " نشاط الجيش على طول السياج األمني

 13/1/2010السفير، 
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  صبري يحذر من مخطط لحرمان آالف المقدسيين من حق اإلقامة بالقدس عكرمة  .35
حذر عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليـا وخطيـب المـسجد      :دياال جويحان  - القدس المحتلة 

ألقصى المبارك من مخطط يسعى إلى حرمان أكثر من مائة وخمسة وعشرين ألف مواطن فلسطيني من                ا
أمـس، نـسخة عنـه أن       " فلسطين"وأوضح صبري في بيان صحفي تلقت        .حق اإلقامة في مدينة القدس    

 سلطات االحتالل دأبت طيلة السنوات األخيرة على تنفيذ عدة إجراءات لعزل ومحاصرة مدينة القدس من              
  .خالل إنشاء نقاط عبور عند جميع مداخلها وإقامة الحواجز العسكرية وبناء جدار الفصل

باإلضافة إلى تشجيع المقدسيين الذين يقطنون خلف الجدار على البقاء في مساكنهم عن طريـق         " وأضاف
ـ                 سات تشكيل لجان محلية تابعة لبلدية االحتالل في القدس إلدارة شؤون حياتهم وافتتـاح مكاتـب لمؤس

رسمية لتقديم خدمات اجتماعية وصحية محدودة لهم، وبالتالي الحيلولة دون انتقالهم إلى داخـل المدينـة                
  ".المقدسة

13/1/2010صحيفة فلسطين،   
  

   1967 استشهدوا داخل معتقالت االحتالل منذ أسيرا 197: تقرير .36
ى الذين استـشهدوا بعـد      كشف تقرير فلسطيني أن إجمالي عدد األسر      ): وكاالت (– سمير حمتو    -غزة  

 وحتـى نهايـة     1967االعتقال وداخل سجون ومعتقالت إسرائيل منذ احتاللها لألراضي الفلسطينية عام           
  . شهيدا197العام الماضي بلغ 

 ذلـك فـان     إلى باإلضافةوقال الباحث بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة في تقرير في غزة أمس انه              
 بهـا   أصيبوا الذين توفوا بعد خروجهم من المعتقالت بسبب أمراض          هناك المئات من األسرى المحررين    

  .في السجون وآثارها المدمرة على الصحة
13/1/2010الدستور، األردن،   

  
   فتح في سجون االحتاللسريأنسبة % 54:  عينأبو .37

  والمحررين وعضو المجلس الثوري لحركة فتح      األسرى عين وكيل وزارة شؤون      أبو زياد   أكد: رام اهللا 
حركة فتح تشكل   :  فان 2009 والمحررين لشهر تشرين الثاني      األسرى رسمية لوزارة    إحصائيةانه وفق   

 5,5% والشعبية   13% والجهاد   26% حماس فتشكل    أما في سجون االحتالل     األسرى من مجموع    %54
بتفاصيل عن   دخلنا   وإذا بكثير   أعلى سنجد نتائج    األحكام دخلنا بالتفاصيل حول     وإذا،  1,1%والديمقراطية  

 .عدد المعتقلين بسبب قضايا كفاحية عسكرية فسيتغير الميزان لصالح حركة فتح
13/1/2010الحياة الجديدة،   

 
  يجبر مقدسياً على هدم منزلهاالحتالل  .38

أرغمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، المواطن المقدسي خالد أبو شوشه علـى          :  أحمد رمضان  -رام اهللا   
وكان أبو شوشـه أضـطر لبنـاء         .ائن في خلة العين في الطور بالقدس المحتلة       هدم غرفة في منزله الك    

  .الغرفة ألنه يعاني وأسرته من ضيق بالعيش في حي الشيخ جراح، واستفزازات المتطرفين اليهود
 عاما وأصغرهم يبلغ عمـره      19ويؤوي المنزل أبو شوشه وزوجته وخمسة أوالد أكبرهم يبلغ من العمر            

 ألـف   90تبلغ  ) مخالفة بناء وتكلفة الهدم   ( شوشة بدفع غرامة مالية      أبوت بلدية القدس    وهدد .تسع سنوات 
  .شيكل في حال عدم هدم الغرفة

13/1/2010المستقبل،   
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 تنفي وجود حاالت إدمان في المخيم "الباردنهر "اللجنة الشعبية الفلسطينية في : لبنان .39
حاالت " عن "السفير"لبارد، وتعقيباً على ما نشرته أوضحت اللجنة الشعبية الفلسطينية في مخيم نهر ا

عالقة لها  ال"، أن المعلومات المنشورة "إدمان على الحبوب المخدرة والمخدرات بين أطفال المخيم
وبرغم الكارثة التي حلَّت بالمخيم وأهله، "وأكدت اللجنة أنه . "بالحقيقة والواقع وخاصة بالنسبة لألطفال

إلى تفشي آفات أخالقية واجتماعية، إالَّ أن وعي المرجعيات السياسية واألهلية والتي عادة ما تؤدي 
  . "واالجتماعية، حال دون ذلك

ما أصاب أطفال المخيم تلخص ببعض األعراض النفسية السلبية التي استدعت "وأشارت اللجنة إلى أن 
، الفتة إلى أن الحديـث عن "إقامة مراكز للتدعيم النفسي واالجتماعي، وليس مراكز معالجة اإلدمان

 . ممارسات غير أخالقية عار عن الصحة
 أن تكون معطيات اللجنة الشعبية الفلسطينية في مخيم نهر البارد حول "السفير" من جهتها تمنت

الموضوع هي الصحيحة، ويهمها أن تشير إلى أنها استقت معلوماتها من جمعيات أهلية عاملة في 
ية أن تفلح الجهود األهلية والرسمية التي تبذل في القضاء على أي ظاهرة المجتمع الفلسطيني، متمن

 .  غريبة عن طبيعة المجتمع الفلسطيني
13/1/2010السفير،   

 
      فلسطينيون يعتصمون في صور تضامنا مع غزة: لبنان .40

لدولية  مقر اللجنة ا   أمام الفلسطينية في منطقة صور اعتصاما       األهليةنفذت حركة حماس واللجان     : صور
 األمـن  اتخذتها وحدات من الجيش اللبناني وقـوى         أمنية الدولي في المدينة وسط تدابير       األحمرللصليب  
  . الداخلي

 إلى كلمة باسم المعتصمين طالب بفتح معبر رفح بشكل دائم والسعي            إسماعيلوألقى للمناسبة الشيخ احمد     
 ووقـف   واإلسرائيلية األميركيةوالشروط  مالءات   اإل إلىتخفيف معاناة سكان قطاع غزة وعدم الرضوخ        

 في صور رياض دبـوق      األحمر مندوب الصليب    إسماعيلوفي ختام االعتصام سلم الشيخ       .بناء الجدار 
 .مذكرة احتجاج على ما يتعرض له سكان القطاع

13/1/2010المستقبل،   
 

   في لبنان"حاالت العسر الشديد"لـ دفع المساعدات تستأنف" االونروا" .41
في لبنان سلفاتوري لومباردو استئناف عملية دفع المساعدات النقديـة          " االونروا"مدير العام لوكالة     ال أعلن

 كانون الثاني الجاري، وذلك بعد اجتماعه األسبوع الماضـي          11 االثنينلحاالت العسر الشديد ابتداء من      
 في منطقة صور أوال، ثم تنتهي        تبدأ عمليات الدفع   أنبلجنة المتابعة العليا للجان الشعبية في لبنان، على         

  .في منطقة الشمال نهاية الشهر الجاري
 ألف ليرة لبنانية للفرد الواحد، مع تعـويض لمـن           135المساعدة النقدية تبلغ    "وقالت الوكالة في بيان إن      

هذه المساعدة عبارة عن هبـة مقدمـة مـن          " أن   إلى، مشيرة   "حصلوا على مبالغ أقل في مناطق أخرى      
 ".وروبي وسلطنة عمان، وستكون لمرة واحدة فقطاالتحاد األ

13/1/2010النهار،   
  

  مؤتمر فلسطينيي أوروبا الثامن يسلط الضوء على قضية األسرى  .42
أوضح خالد الظاهر، مدير التجمع الفلسطيني في ألمانيا، الذي يستضيف أعمال :  بروكسيل-برلين 

 بعون اهللا تعالى في برلين، في الثامن من سيلتئم"ؤتمر مؤتمر فلسطينيي أوروبا الثامن لهذا العام، أن الم
، وسيجعل من قضية األسرى محوراً له، تقديراً لما تشغله هذه القضية من مكانة 2010) مايو(أيار 



  

  

 
 

  

            20 ص                                     1668:         العدد       13/1/2010األربعاء  :التاريخ

بارزة في صدارة االهتمامات والشواغل الفلسطينية، وإبرازاً لعدالة قضية الحرية بالنسبة الثني عشر ألف 
  " في سجون االحتاللأسير وأسيرة قابعين

12/1/210قدس برسن   
  

  اختراع سيارة إلكترونية في غزة  .43
، من تحقيـق    'نرواواأل'تمكن طالب قسم الهندسة اإللكترونية بكلية تدريب خانيونس، التابعة لوكالة           : غزة

، عاملمية إلى حد كبير وفي أقل من        رقم قياسي عالمي باختراع سيارة الكترونية تشبه سيارات السباق العا         
  .وبأقل وأبسط اإلمكانيات المتوفرة

هذه الفكـرة   'قال المهندس الميكانيكي والمشرف على تصميم سيارة السباق الغزية أحمد صيدم            من جهته   
كانت من األساس فكرة الدكتور غسان أبو عرف عميد الكلية عندما طرح فكرة اختراع سيارة كمشروع                

ت وعددهم ستة طالب عند إتمامهم دراستهم بالكلية خـالل          تخرج لطالب قسم هندسة الكترونيات السيارا     
العامين الدراسيين وذلك على غرار مشاركة بعض الجامعات والمعاهد بالمسابقة السنوية والتي تُقام فـي               
بريطانيا لمجموعة سيارات يقوم باختراعها مجموعة من طالب الجامعات والمعاهد من مختلـف أنحـاء               

  .ارة ضمن مواصفات معينة ويتم تقييم هذه السيارة ومن ثم  تدخل المسابقة العالم، من خالل تجميع سي
13/1/2010فراس برس،    

  
  CCC  لـرجل األعمال الفلسطيني حسيب صباغ الرئيس الفخري وفاة .44

فقدت فلسطين ولبنان والعالم العربي عموماً حسيب صباغ، الرئيس الفخري لمجموعـة شـركة              : بيروت
  .صاحب األثر الريادي في المجاالت العمرانية والوطنية والثقافية واالجتماعية، CCCاتحاد المقاولين 

 ونشأ وترعرع في صفد 1920، في طبرية في فلسطين سنة »المعلم حسيب«ولد صباغ الذي عرف بـ 
الكلية « في 1938لكن الطموح قاده إلى القدس حيث أنهى دراسته الثانوية سنة . حيث فقد والده باكراً

 مهندساً مدنياً، 1941قبل أن ينتقل إلى الجامعة األميركية في بيروت التي تخرج فيها سنة » العربية
» اتحاد المقاولين«لينخرط في مجال المقاوالت والبناء، فأسس في حيفا مع آخرين، شركة مقاوالت باسم 

 CCCبح اسم  بعد نكبة فلسطين وارتحاله مع عائلته إلى بيروت ليص1952االسم الذي سيستعيده سنة 
عنوان وعالمة امتياز إحدى أبرز شركات المقاوالت والبناء العالمية، وقد أسسها بالشراكة مع قريبه 

  .وصهره سعيد توفيق خوري ورجل االقتصاد كامل عبد الرحمن
على النكبة وأهداه حسيب إلى وطنه اسهاماً في جهاد شعبه دفاعاً عن حقه في » رداً«اعتبر نجاح الشركة 

، وجاعالً من مناقبيته الشخصية تعريفاً CCCد، رافعاً اسم فلسطين في العالم حيث انتشر شعار الوجو
  .بالشخصية الفلسطينية

  13/1/2010الحياة، 
  

  في بيروت ينظم مؤتمر الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين "االشتراكيالتقدمي " .45
دعم الحقوق "م في فندق البريستول مؤتمر ينظم الحزب التقدمي االشتراكي عند التاسعة من صباح اليو

، حيث يتحدث رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبالط ومدير "المدنية لالجئين الفلسطينيين في لبنان
وتعقد .  في سفارة فلسطين أشرف دبورباألعمالعام االونروا في لبنان سيلفاتوري لومباردو والقائم 

ومسؤول ملف اعادة اعمار وعدد من النواب  األعالمعمل ووزير ثالث جلسات يشارك فيها وزير ال
  . البارد مروان عبد العال، ومستشار لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني زياد الصائغ

 إن :ا مقتطفات منه"السفير"وفي الجلسة الرابعة الختامية، ستعرض مسودة البيان الختامي، وتنشر 
العمل الفعلي فيين المقيمين في لبنان ليس مؤسساً على أي منطق، االستمرار في تجاهل معاناة الفلسطين
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على منع التوطين يحتاج ليس لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المدنية المشروعة، بل للقيام بتحرك 
مشترك من الدولة اللبنانية وكافة القوى السياسية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية وممثلي الشعب 

وال يجوز . عودةال العدو اإلسرائيلي من فرض إرادته على المجتمع الدولي وإطاحة حق الفلسطيني لمنع
أن ندعي كلبنانيين أن المبادئ التي تحكم نظامنا السياسي هي مبادئ ديموقراطية في حين نمنع على 

نسية الفلسطيني المقيم في لبنان حق التملك أو أي حق عيني من أي نوع كان على خلفية أنه ال يحمل ج
صادرة عن دولة معترف بها، وكأننا بهذا الموقف نتجاهل من يقف وراء حرمان الفلسطيني من حق 

وال بد من تجاوز كل العقبات التي ال تزال تحول دون اعادة اعمار مخيم . إقامة دولته والعودة إلى دياره
 .نهر البارد

نية ألبناء الشعب الفلسطيني في لبنان إلى رفع مسألة الحقوق المد: ومن التوصيات المقترحة في المسودة
 كواحدة من المسائل الوطنية التي يشكل تجاهلها تحدياً للمبادئ معهاالتعامل و ،مستوى القضية اإلنسانية

. تتعهد كافة القوى السياسية بتحمل مسؤولياتها لجهة المساهمة الفاعلة في حل هذه المشكلة. الديموقراطية
تشكيل لجنة متابعة متخصصة إلعادة دراسة و. لمانية وتحديد إطار تنسيقيتشكيل لجنة متابعة برو

 . القوانين وتعديلها وعرضها الحقاً على مجلس النواب
13/1/2010السفير،    

 
 ك عدد من شبكات التجّسس اإلسرائيلّيةي تفك:لبنان .46

 اللبنانية نجحت في تفكيك     السلطات األمنية "أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان أن        : حسن عبداهللا  -بيروت
العديد من شبكات التجسس اإلسرائيلية الهادفة لزعزعة االسـتقرار، وأظهـرت جـدارة فـي اعتقـال                 

وشدد سليمان خـالل    ". مجموعات إرهابية كانت تضمر شراً للبنان وللقوات الدولية العاملة على أراضيه          
سعي لبنان الدائم لتزويد الجـيش اللبنـاني        "أمس على   استقباله لعدد من الدبلوماسيين المعتمدين في لبنان        

  ."باألسلحة الحديثة لتمكينه من حماية حدوده الجنوبية ومحاربة خطر اإلرهاب
  13/1/2010الوطن، السعودية، 

  
 المناورات اإلسرائيلية تربك حزب اهللا و حربك دبلوماسي لتفادي الاحر: " الكويتيةالسياسة" .47

حزب "لقد توفرت للجانب اإلسرائيلي معلومات استخباراتية هامة عن تزود          "قالت مصادر مطلعة     :خاص
بدفعات جديدة من الصواريخ، بحيث اقتضى األمر استطالعاً ومسحاً جديداً لألراضي اللبنانية لمعرفة             " اهللا

   ."وب والبقاعما إذا حصلت أي تغييرات جوهرية في منظومة الصواريخ التي ينصبها الحزب في الجن
ولفتت المصادر إلى ورود معلومات دبلوماسية غربية إلى الجانب اللبناني عن احتمال وقوع حرب فـي                

وتحرك المسؤولون اللبنانيون في أكثر مـن اتجـاه إقليمـي ودولـي             . األشهر الثالثة أو األربعة المقبلة    
 .الستطالع حقيقة الموقف، ومحاولة لجم هذا الخيار

  13/1/2010ت، السياسة، الكوي
   

 أردوغان يتوّعد بالرد بالمثل على أي سلوك إسرائيلي .48
" إسرائيل"قال رئيس الحكومة التركي رجب طيب أردوغان، أمس، إن تركيا سترد بالمثل على : وكاالت

إذا واصلت سلوكها الحالي تجاه أنقرة، فيما سلمت تركيا السفير اإلسرائيلي لديها غابي ليفي مذكرة 
لى طريقة تعاطي نائب وزير خارجية إسرائيلي داني ايالون مع السفير التركي في تل أبيب احتجاج ع

التركية، عن أردوغان أنه إن استمرت اإلدارة اإلسرائيلية على " أناضول"ونقلت وكالة . أوغوز شيليخول
  . سلوكها الحالي تجاه بالده فإن األخيرة سترد دوماً بالمثل
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أن "وقال أردوغان . كيا لطالما أظهرت تسامحها مع اإلسرائيليين واليهودوأشار اردوغان إلى أن تر
، "ائتالف حكومي في السلطة في الوقت الحاضر ال يلزم تركيا، إنها مشكلتهم الداخلية" إسرائيل"يكون لـ

  ". متطرف"مضيفاً أن بالده ال تقدر أن تتحمل أي تصريح، فقط ألنه صدر عن عضو في حزب سياسي 
 تركيا، أمس، تصريحات وزارة الخارجية اإلسرائيلية األخيرة المنتقدة لتركيا، معتبرة أنها أطلقت وأدانت

  . لمآرب سياسية داخلية وهي تتخطى الحدود
التركية عن بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية، اعتبارها أن تصريحات " أناضول"ونقلت وكالة أنباء 

وأسفت في بيانها، بشأن تلك .  سياسية داخلية وتتخطى الحدودالخارجية اإلسرائيلية قدمت لمآرب
  . التصريحات التي أتت رداً على انتقادات أنقرة وتحذيراتها بشأن السلوك اإلسرائيلي تجاه الفلسطينيين

وغادر السفير التركي في الكيان أوغوز شيليخول إلى بالده، بعد اإلهانة والتصرف غير الدبلوماسي 
  . الذي رافق استدعاءه لالحتجاج على مسلسل تركي يفضح جرائم االحتاللوغير األخالقي 

إننا ننتظر اعتذاراً من جانب إسرائيل في الوقت " ،وقال نائب وزير الخارجية التركي للسفير اإلسرائيلي
  ."االقريب، وإذا لم يتم االعتذار فسنرد بخطوات دبلوماسية من جانبن

  13/1/2010الخليج، اإلمارات، 
  

   نتنياهوأبو الغيط يثني على توجهات: رتسهآ .49
العبرية في عددها الصادر أمس الثالثاء، النقاب " هآرتس"كشفت صحيفة :  زهير اندراوس-الناصرة 

عن ان وزير الخارجية المصري، احمد ابو الغيط، اثنى خالل جلسة لوزراء خارجية اوروبيين وعرب، 
وبحسب المراسل السياسي . ء االسرائيلي بنيامين نتنياهوعلى ما اسمته الصحيفة بتوجهات رئيس الوزرا

للصحيفة، باراك رافيد، الذي اعتمد على مصادر سياسية عالية المستوى في تل ابيب فان وزير الخارجية 
المصري قال خالل اللقاء ان نتنياهو أعرب عن استعداده للتباحث حول القدس العربية كعاصمة للدولة 

ابل نقل وزراء خارجية عرب عن السلطة الفلسطينية انها على استعداد للتخلي عن الفلسطينية، وبالمق
اال ان نتنياهو نفى ان يكون قد ". إسرائيل"شرط تجميد االستيطان من اجل استئناف المفاوضات مع 

عرض مواقف مخالفة لمواقفه المعلنة خالل لقائه مع الرئيس المصري حسني مبارك، والذي عقد بداية 
  .وع الماضي في القاهرةاالسب

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اسرائيليين رفيعي المستوى، ودبلوماسيين غربيين، اطلعوا على فحوى ما 
دار في الجلسة، ان الوزير المصري اطلع وزراء الخارجية على نتائج لقاء مبارك نتنياهو االخير، واكد 

  .على رضا مصر من توجهات نتنياهو، على حد تعبيره
ة على ذلك، نقلوا عن وزير الخارجية المصري قوله ان المواقف االسرائيلية الراهنة، بشأن منح عالو

تعويض كامل من االراضي، من اجل اتاحة المجال للفلسطينيين الحصول على مائة بالمائة من مساحة 
 حسنة، وتشير الضفة الغربية، واالستعداد لبحث القدس العربية كدولة فلسطين، تدل على انفتاح ونوايا

  .الى تغييرات مقارنة بالماضي
  13/1/2010القدس العربي، 

  
  تلتليين شروطها للعودة للمفاوضا وزراء خارجية عرب يؤكدون اّن السلطة مستعدة .50

ذكر مسؤولون اسرائيليون رفيعو المستوى، أن وزراء الخارجية العرب :  زهير اندراوس-الناصرة 
ديل شرط تجميد االستيطان، واستئناف المحادثات من حيث توقفت، عرضوا موافقة الفلسطينيين على تب

  . بخمسة شروط سيكون سهال على نتنياهو قبولها
وقف عمليات االغتيال في الضفة الغربية كعملية االغتيال في نابلس، ووقف عمليات : وتلك الشروط هي

ريح بادخال مواد البناء الجيش االسرائيلي في مدن الضفة، تخفيف الحصار على قطاع غزة ومنح تص
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 اي اعادة االوضاع الى ما كانت B ومناطق Aمن اجل بدء ترميم قطاع غزة، اعادة ترتيب مناطق 
، اطالق سراح اسرى فلسطينيين، ازالة مزيد من 2000عليه قبل انتفاضة االقصى في نهاية عام 

زراء العرب خالل الجلسة وبحسب الصحيفة االسرائيلية فقد اضاف الو. الحواجز في الضفة الغربية
على هذه المطالب، سيكونون على " إسرائيل"المذكورة قائلين انّه اذا حصل الفلسطينيون على موافقة 

في حين قال ابو الغيط ان الفلسطينيين . استعداد للعودة الى طاولة المفاوضات دون تجميد االستيطان
ي ضد البناء في القدس الشرقية المحتلة سيحصلون ايضا على ضمانات امريكية على شكل بيان امريك

  .وتعهد واضح بمساحة الدولة الفلسطينية
وقالت المصادر عينها للصحيفة العبرية ايضاً، ان وزراء خارجية فرنسا واسبانيا ووزراء الخارجية 
العرب اجمعوا على ان الصعوبة في تجديد المفاوضات تنبع اآلن من عدم استعداد نتنياهو والرئيس 

  .التصريح بمواقفهما الحالية بشكل علني) ابو مازن(فلسطيني محمود عباس ال
  13/1/2010القدس العربي، 

  
  حماس ترغب باعترافنا بحقها في حكم غزة : أبو الغيط  .51

أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن مصر ستقف مع الشعب الفلسطيني :  د ب أ-القاهرة 
وأضاف ". لكن ليس عن طريق التهريب"غزة وستؤمن له كل شىء ووسوف تستمر في مساعدة شعب 
، أن االنشاءات التي تقوم بها مصر على الحدود مع غزة "البيت بيتك"ابو الغيط في حوار مع برنامج 

كان مرتبا لها منذ ما يقرب من عام وليست وليدة اليوم وأن هدف هذه االنشاءات هو حماية االمن القومي 
  .المصري
لوزير المصري، أن االنفاق تستخدم لتهريب السلع المدعومة من الحكومة المصرية مثل وأوضح ا

البنزين والجاز والدقيق والسكر كما تستخدم ألغراض غير مشروعة أخرى وهناك مؤشرات على أن 
  .التي استخدمت في االنفجار الذي شهدته منطقة االزهر جاءت من خارج مصر" بودرة المتفجرات"

حركة حماس من مصر، قال ابو الغيط إن حماس ترغب في الحصول على االعتراف وحول موقف 
وأضاف أنه طوال الحرب االسرائيلية على غزة انصب حديث . المصري بشرعيتها وبحقها في حكم غزة

وشدد أبو الغيط على أن مصر . حماس على شيء واحد وهو المعبر وحق العبور أي االعتراف بها
  .فاقيات دولية يتعين عليها مراعاتهاتربطها التزامات وات

  13/1/2010الدستور، األردن، 
  

  الفلسطينيين عبر نهر األردنطرد تبحث " إسرائيل: "أبو الغيط .52
تبحث طرد الفلسطينيين عبر نهر " إسرائيل"حذر ابو الغيط من أن : القدس المحتلة، واشنطن، القاهرة

 وقال، في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق األوسط .األردن، وإنكار حقهم في إقامة دولتهم المستقلة
إما دولتان تعيشان جنباً إلى جنب، أو : مصر قالت لإلسرائيليين، إنه ليس أمامهم سوى حلين"المصرية، 

دولة واحدة ذات شعبين فلسطيني وإسرائيلي، محذراً من أن اإلسرائيليين يفكرون في خيار ثالث ال يمكن 
  ".ينيين عبر نهر األردنتنفيذه وهو طرد الفلسط

  13/1/2010الخليج، اإلمارات، 
  

  حصار قطاع غزة يضع مصر في موقف صعب ومحرج : مجلة التايم األمريكية .53
اهتمت مجلة التايم األمريكية بتسليط الضوء على موقف مصر من حصار غزة، واالنتقادات التي : غزة

انب بناء جدار فوالذي لمواجهة التهريب تتعرض لها بسبب موقفها الرافض لدخول المساعدات، إلى ج
  .عبر األنفاق، ورأت الصحيفة أن مصر تسير على طريق دقيق في حصار غزة
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وتستهل الصحيفة تقريرها بالقول إنه ال يوجد شيء يوحد الرأي في العالم العربي أكثر من العداء 
 يوجد في أذهان الجماهير العربية مع الفلسطينيين، والنتيجة أنه ال" إسرائيل"للطريقة التي تتعامل بها 

ضد الفلسطينيين، وعلى هذا األساس وجد " إسرائيل"دالئل على الخيانة العظمى أكثر من الوقوف بجانب 
  .الرئيس حسني مبارك نفسه في موقف صعب

ففي السادس من يناير الجاري، وجدت قوات األمن المصرية نفسها متورطة في صدامات مع فلسطينيين 
  . عبر حدود غزة احتجاجاً على تنفيذ مصر للحصار اإلسرائيلي ضد القطاعيتظاهرون

وقد أدى تصور تواطؤ مبارك مع المحاولة اإلسرائيلية إلسقاط حماس بتضييق الخناق على اقتصاد غزة 
  .إلى ردود فعل سياسية

 فيها إلى وأبرزت المجلة تصريحات عصام العريان المتحدث باسم جماعة اإلخوان المسلمين التي دعا
رفع الحصار ومنح الفلسطينيين حياة طبيعية، ولفتت إلى قوله بأن اإلسرائيليين واألمريكيين يضغطون 

  .، وهذا ليس واجب مصر، خاصة وأن الفلسطينيين ال يشكلون تهديداً لها"إسرائيل"على مصر لتأمين 
دة إن موقفها من غزة يعزو وتقول مصر التي تتلقى ملياري دوالر مساعدات سنوية من الواليات المتح

وال يقتصر األمر على ضغوط واشنطن لوقف تهريب األسلحة، . إلى مصالح األمن القومي الخاصة بها
لكن مبارك أيضا داعم قوي للسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس وينظر إلى حماس باعتبارها حليفاً 

  .مينألكثر معارضيه الذين يخشاهم، وهي جماعة اإلخوان المسل
وتشير التايم إلى أنه على الرغم من أن إذعان مصر في حصار غزة تمت إدانته في كثير من أنحاء 

  . العالم العربي وتركيا، فإن الرأي العام المصري ال يزال في أغلبه غير واضح
والسبب في ذلك يرجع إلى أن الحكومة نجحت في إقناع الكثير من المواطنين بأن مسؤولية توتر 

ات بين مصر وغزة تتحملها حماس وإسرائيل، بل نجحت في حشد السلطات الدينية المدعومة من العالق
  .الدولة النتقاد حماس ومنح مباركاتهم إلجراءات األمن المصري على الحدود

هالة مصطفى، رئيس تحرير مجلة الديمقراطية للمجلة إن دور مصر في الحصار قائم على . وتقول د
فبحسب االتفاقية، يجب على مصر أن تراقب حدودها ". إسرائيل"اً التفاقية السالم مع أساس التزاماتها وفق

وأال تسمح لطرف ثالث بعبور الحدود لمهاجمة إسرائيل، أما بالنسبة للمساعدات، تقول مصطفى إنها 
  .تستخدم كنوع من الدعاية لجذب انتباه الجاليات العربية األخرى والمجتمع الدولي ضد مصر

رينا أوتاوي، مدير برنامج الشرق األوسط في مؤسسة كارنيجي للسالم الدولي، فترى أن ردود أما ما
الفعل التي عبرت عنها الصحافة العربية والرأي العام العربي تدل على أنه ال يوجد مبرر لما تفعله 

  . مصر فيما يخص غزة
  12/1/2010وكالة سما، 

  
 "2ص المصبوبالرصا"من " إسرائيل"عمر سليمان يحذر : مصر .54

من توجيه " إسرائيل"حذر مدير المخابرات المصرية عمر سليمان : AFP - إيهاب حسين -القاهرة 
، مؤكدا أن عملية من هذا النوع من "2الرصاص المصبوب "ضربة عسكرية جديدة ضد قطاع غزة 

  .شأنها أن تقوض جهود القاهرة الستئناف عملية التسوية
، فإن وفداً أمنياً وسياسياً إسرائيلياً زار القاهرة أمس وقدم "العرب"ـووفقاً لمصادر مطلعة تحدثت ل

لن تقدم على تلك العملية، لكنها لن تسكت على عمليات إطالق صواريخ من " إسرائيل"تطمينات بأن 
  .قطاع غزة وتحتفظ لنفسها بحق الرد

  13/1/2010العرب، قطر، 
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  بأن األجواء غير مهيئة لعقد قمة ثالثيةأبو الغيط وسليمان أبلغا كلينتون : مصدر مصري .55
كشف مصدر مصري موثوق به أمس، أن كالً من وزير الخارجية المصري :  جيهان الحسيني-القاهرة 

أحمد أبو الغيط ورئيس االستخبارات المصري عمر سليمان أبلغا وزيرة الخارجية األميركية هيالري 
ة يرعاها الرئيس حسني مبارك تجمع كالً من الرئيس كلينتون بأن األجواء غير مهيئة لعقد قمة ثالثي

وقال هذا المصدر . ورئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو) أبو مازن(الفلسطيني محمود عباس 
، إن الوفد المصري سئل في واشنطن عن عقد قمة ثالثية تستضيفها مصر تجمع بين عباس "الحياة"لـ

لغيط وسليمان استبعد األمر وقال لألميركيين هذا األمر من المبكر جداً ونتانياهو، ولكن كالً من أبو ا
  .تناوله

  13/1/2010الحياة، 
  

      اتهام مصر باستخدام الغاز باألنفاق   .56
قالت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا، إن السلطات المصرية استخدمت القوة المميتة في 

  . ومصر، ومارست القتل العمد تحت األرض بعيداً عن أعين العالمحربها على األنفاق بين قطاع غزة 
 حالة وفاة قضى معظمهم بسبب 54جرى توثيق "وأوضحت المنظمة في تقرير أصدرته االثنين أنه 

استنشاق أنواع من الغاز السام تقوم قوات األمن المصرية برشه داخل األنفاق مما يؤدي إلى االختناق 
ليس معروفا على وجه الدقة نوع السالح الذي تستخدمه قوات األمن " التقرير أنه وأبان". والموت السريع

وأضاف أن ". بسبب عدم وجود مقذوفات واألهم عدم توفر وسائل مخبرية في القطاع لتحديد ماهية الغاز
ث الحكومة المصرية لم تقف عند هذا الحد وإنما قامت باستخدام المتفجرات وضخ المياه العادمة وإحدا"

وتابع تقرير ". اهتزازات اصطناعية لهدم األنفاق على رؤوس العاملين دون توجيه أي إنذار مسبق
اإلجراءات المصرية تسببت بقتل عدد كبير من العمال داخل األنفاق بشكل متعمد ومخالف "المنظمة أن 

ال تخول المسؤولين في السيادة واألمن القومي "، قائلة إن "للقانون الدولي باسم السيادة واألمن القومي
الحكومة المصرية استخدام وسائل مميتة ضد اآلخرين إنما يتوجب إتباع اإلجراءات التي نص عليها 

  ".القانون الدولي في مثل هذه الحاالت
اإلجراءات المصرية على الحدود مع قطاع غزة تتم بإشراف ودعم كامل من قبل "وأشارت إلى أن 
 وغالبية دول االتحاد األوروبي، وهذا يفسر تمادي الحكومة المصرية في "إسرائيل"الواليات المتحدة و

  ".إجراءاتها وغياب أي انتقادات لهذه الممارسات على الرغم من فداحتها
 وختمت المنظمة تقريرها بالتأكيد على أن الحكومة المصرية بهذه الوسائل حولت أجهزتها األمنية إلى 

منية لم تأخذ بعين االعتبار قواعد القانون الدولي اإلنساني مما ستكون له تنفيذا لتفاهمات أ" أدوات مميتة"
  ".انعكاسات قانونية وقضائية على المسؤولين في الحكومة المصرية"

  12/1/2010نت، .الجزيرة
  

  وتنفي وجود ضغوط لوقف االستيطان" إسرائيل"واشنطن تطمئن  .57
عبر نفي التخطـيط    " إسرائيل"ك أوباما الى طمأنة     سعت إدارة بارا  :  القاهرة - واشنطن   –القدس المحتلة   

عن المتحدث باسـم    " فرانس برس "ونقلت  . لممارسة ضغوط مالية عليها إلرغامها على وقف االستيطان         
لم يقـل إننـا     "وزارة الخارجية فيليب كراولي قوله إن المبعوث األمريكي للشرق األوسط جورج ميتشل             

" اس.بـي   .بـي   "شيراً إلى تلويح ميتشل في مقابلة مـع تلفزيـون           ، م "نعتزم أن نفعل ذلك في المستقبل     
لم يكن يشير الى أي خطة عمل       "وأضاف كراولي   . ” حجب الدعم عن ضمانات منح قروض إلسرائيل      "ب

  ".هذا موجود ضمن أدواتنا ولكننا ال نلوح بهذه األداة بعينها في الوقت الحالي. بحد ذاته 
13/1/2010الخليج، اإلمارات،   
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  الفلسطينية تقديم الدعم للسلطة تشل يدعو المانحين إلى مي .58

دعا المبعوث األميركي الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتـشل، أمـس، المـانحين          ):  أ ش أ   -أب  (
األوروبيين والدوليين إلى تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية لتمكينها من تمويل البرامج الالزمة إلقامة الدولة              

ل ميتشل، بعد لقائه أعضاء اللجنة الرباعية للشرق األوسط في بروكـسل، إن الـرئيس               وقا . الفلسطينية
             الجهد المركزي ينـصب    "األميركي باراك أوباما ملتزم بتحقيق السالم في الشرق األوسط، مشيراً إلى أن

الغرض، لهذا  "وأضاف أنه   . " اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين     -حالياً على إنهاء الصراع الفلسطيني      
نشدد على أهمية التنسيق والعمل المشترك لدعم برامج السلطة الفلسطينية الهادفة إلـى بنـاء مؤسـسات            

  . "أي دولة وأي شخص ال يستطيعان القيام بذلك بشكل منفرد"، مجدداً التأكيد أن "الدولة المستقبلية
ر إلى تلك المؤسسات على أنها      علينا أن ننظ  : "من جهته، قال وزير الخارجية النروجي يوناس غار ستور        

المانحين سيتجاوبون مع   «، معرباً عن ثقته بأن      "الجنين المكون للدولة الفلسطينية، وعلينا أن ندعم إقامتها       
وكانـت مـصادر     . "هذا التحدي، وسيقدمون الدعم لدولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع إسـرائيل            

سؤولين أوروبيين، إن على االتحاد األوروبي القيام بـدور         أوروبية نقلت عن ميتشل قوله، خالل لقائه م       
أكبر في عملية السالم في الشرق األوسط من خالل بناء قدرات الدولة الفلسطينية، وال سيما في قطـاعي             
األمن وسلطة القانون، مشدداً على أهمية التحرك المتعدد األطراف في مجـاالت تعـاون محـددة بـين                  

  . يين، ومن بينها مجاال المياه والطاقةالفلسطينيين واإلسرائيل
13/1/2010السفير،   

  
  بالعودة إلى المفاوضات " إسرائيل"األولوية اآلن إلقناع فلسطين و: الخارجية الفرنسية .59

االولويـة اآلن هـي     "صرح الناطق بإسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو امس بأن          : باريس  مراد مراد   
يليين بالعودة الى المفاوضات كي يتم الوصول الى اتفاق مبني علـى اسـاس   القناع الفلسطينيين واالسرائ  

. ولكن لألسف االمور جامدة وال تتحرك     . هذه هي نقطة البداية لسالم شامل في الشرق االوسط        . الدولتين
وان هذا الوقت الضائع سيسهم في تنميـة        . نحن نخسر الوقت وهذا الوقت عندما يضيع يصعب استرداده        

 -لهذا فإن الـسالم الفلـسطيني     . تطرفين وبالتالي تصبح مبادرات السالم اضعف واقل ايجابية       شعبية الم 
  .اإلسرائيلي في اعلى سلم اولوياتنا ونحن نتحرك على جميع الصعد من اجل تحقيقه

13/1/2010المستقبل،   
     

  واشنطن تدعم بناء الجدار المصري على الحدود مع غزة .60
واليات المتحدة الثالثاء دعمها لقرار القاهرة ببناء جدار على حدودها مـع            أعلنت ال :  وكاالت –واشنطن   

وقال المتحدث باسم الخارجية األميركيـة      .قطاع غزة، مشددة على أن هذا الجدار سيمنع تهريب األسلحة         
نعتقد ان تهريب االسلحة يجب ان يتوقف وان في االمكان اتخاذ إجـراءات فـي هـذا                 "غوردن دوغويد   

هناك قنوات وضـعت لهـذا      "، متابعا   "ندعم أيضا تسهيل وصول اإلمدادات االنسانية     "وأضاف   ".اإلطار
  ".الغرض ويجب اال تتعرقل ال من قبل حماس وال من قبل اي طرف آخر في غزة

13/1/2010وكالة سما،   
 

  خطابات الضمانات األمريكية تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مقابل التطبيع: مصادر عربية .61
أكدت مصادر دبلوماسية عربية واسعة االطالع في القاهرة، أن خطابات :  أحمد ربيع-رة القاه

الضمانات األمريكية المقرر أن تقدمها اإلدارة األمريكية تنص على عدد من األفكار المهمة، التي تلبي 
  .واإلسرائيليجانباً كبيراً من مطالب الطرفين الفلسطيني 
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" إسرائيل"ذه األفكار قالت إن الغموض ما زال قائما حيال مطالب وفيما أفصحت المصادر عن بعض ه
االعتراف لها بالدولة اليهودية، واإلصرار الفلسطيني والعربي على ضرورة وقف سياسة االستيطان 

وكشفت في هذا الصدد عن تأييد القاهرة ودعوتها واشنطن للبدء فوراً بترسيم حدود  .باألراضي المحتلة
ية بصرف النظر عن عملية االستيطان، فيما تعتبر أن نجاح عملية الترسيم من شأنها أن الدولة الفلسطين

ويكشف عن حقيقة سياساتها " إسرائيل"تسهم في تجاوز عقبات كثيرة، أما تعثرها فمن شأنه أن يعري 
  .الرافضة ألي تسوية متوازنة

  :وقالت إن هذه األفكار من بينها حصول الفلسطينيين على
ف بدولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، شريطة أن تكون هذه الدولة منزوعة السالح  االعترا-

  .تماما
والتعويض المادي عنها من خالل صندوق دولي " مع وقف التنفيذ" منح الفلسطينيين حق العودة شفهيا -

  . يخصص لهذا الغرض
  . البدء باتخاذ خطوات نحو ترسيم حدود الدولة-
  .اه والتوصل الى اتفاق بشأنها بحث قضايا المي-
  :على" إسرائيل"وفي مقابل ذلك تحصل *
  . االعتراف بحقها الكامل في األمن واتخاذ أية إجراءات تهدد أمنها-
  . البدء بخطوات وإجراءات عربية نحو التطبيع الكامل للعالقات معها-
دعيه تل أبيب بالتحريض  وقف كافة أشكال السياسات العدائية من الجانب العربي وما تزعمه وت-

  .والكراهية ضدها خاصة من جانب وسائل اإلعالم وبين الشعوب العربية
  13/1/2010الشرق، قطر، 

  
  ضمانات للفلسطينيين تنتظر موافقة أوباما .62

كشفت تقـارير أمريكيـة أن صـيغة رسـائل          : أحمد عبد الهادي، وائل بنات    : واشنطن، تل أبيب، غزة   
سلها إدارة الرئيس باراك أوباما إلى الفلسطينيين واإلسرائيليين خالل األيـام           الضمانات التي يتوقع أن تر    

المقبلة، وضعت في صورتها النهائية بعد أن اعتمدها اجتماع طارئ لمسؤولي األمـن القـومي وملـف                 
الشرق األوسط في وزارتي الخارجية والدفاع وبعض المسؤولين اآلخرين عقد السبت الماضي لمراجعة             

 .صيغتها
13/1/2010لوطن، السعودية، ا  

  
  شكرا.. السيد اردوغان .63

  عبد الباري عطوان
يواصل السيد رجب طيب اردوغان اتخاذ مواقف اخالقية مشرفة تتصدى لالستكبار االسـرائيلي بقـوة،               
وتفضح جرائم الحرب المستمرة في قطاع غزة، فلم يتردد قبل يومين وأثناء استقباله لنظيره اللبناني سعد                

في انقرة في شن حملة شرسة ضد الحكومة االسرائيلية واختراقها اكثر من مئة قرار دولـي،                الحريري  
  .واستخدامها المفرط للقوة ضد شعب اعزل محاصر في قطاع غزة

اردوغان ينتصر للضعفاء المجوعين في وجه آلة الدمار االسرائيلية، بينما يعمل زعماء دول االعتـدال               
ارهم على الركوع عند اقدام االسرائيليين واالمريكان، طلباً للمغفرة على          على تشديد الحصار عليهم الجب    

  .جريمة الصمود التي ارتكبوها في حق نتنياهو وليبرمان، وتمسكهم بثقافة المقاومة
االعالم العربي الذي تهيمن عليه دول االعتدال، مصر والمملكة العربية السعودية بالذات، ال يجرؤ على               

ـ   ويتجنب في معظمه وصف القتلى الفلـسطينيين بالـشهداء، ويـشجع قنـوات             ' لعدوا'وصف اسرائيل ب
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' وادي الـذئاب  'االبتذال على تجهيل االجيال الحالية والقادمة، بينما تنتج تركيا وشرفاؤها مسلسالت مثل             
يتحدث عن ذبح االطفال الفلسطينيين على ايدي الجنـود االسـرائيليين           ) اتحدى ان تبثه اي دولة عربية     (

  .اثناء العدوان على قطاع غزة
األغاني الوطنية التي كانت تزدحم بها ارشيفات االذاعة والتلفزيون المصريين اكلها الغبار ولم تخرج من               

  .االدراج اال اثناء معركة الخرطوم بين فريقي مصر والجزائر الكرويين لتصفيات كأس العالم
غان ومواقفه ومسلسالته هذه، واسـتدعت الـسفير        الحكومة االسرائيلية استشاطت غضباً من السيد اردو      

  .التركي في تل ابيب احتجاجا، حيث عامله داني ايالون نائب وزير الخارجية بعجرفة غير مسبوقة
ال نخشى على اردوغان من اسرائيل، وانما من حلفائها العرب، الذين يحرسـون حـدودها، وينفـذون                 

 بل وضد تركيا وايران واي دولة تنتصر ألبنـاء الـشعب            إمالءاتها، وينسقون امنيا معها ضد المقاومة،     
  .الفلسطيني

اردوغان اختار ان يتصدى السرائيل بشجاعة، وان يرفض مشاركتها في مناورات جوية فوق اراضـي               
بالده قرب الحدود االيرانية، مثلما اختار ايضا ان يدير ظهره كليا للواليات المتحدة، تمهيدا لالنـسحاب                

  .من حلف الناتو
***  

رئيس الوزراء التركي زعيم حزب العدالة والتنمية االسالمي لم يقدم على هذا التحول اعتباطيا، او نتيجة                
لحظة مزاجية، وانما بناء على تخطيط مسبق، وبعد ان امتلك اسباب القوة، ويمكن ايجاز هذه االسـباب                 

  :في النقاط التالية
د تركيا الى محيطها المـشرقي االسـالمي، وانهـى          اردوغان فكك االتاتوركية قطعة قطعة، واعا     : اوال

ممارساتها السابقة المتعالية ضد االسالم والمسلمين، وسياسات التذلل للغرب، وساعده على ذلك عنصرية             
االوروبيين وعداء معظمهم لالسالم، من حيث رفض انضمام تركيا الى االتحاد االوروبي، وهـي التـي                

ة كعضو في حلف الناتو في مواجهة االمبراطورية السوفييتية اثنـاء           قدمت الوروبا الغربية خدمات جليل    
  .الحرب الباردة

عكف اردوغان وحزبه طوال السنوات العشر الماضية على ادخال اصالحات داخليـة، اقتـصادية              : ثانيا
وسياسية واجتماعية هائلة، تحت غطاء االستجابة لشروط االنضمام الى االتحاد االوروبي، وقد ادت هذه              
االصالحات الديمقراطية الى تقليص دور المؤسسة العـسكرية الحاميـة لتـراث االتاتوركيـة لـصالح                

  .المؤسسات المدنية التركية
فقد اقام مناطق حـرة مـع       . فتح اسواقا جديدة في الشرق االوسط وشمالي افريقيا للبضائع التركية         : ثالثا

 الـشركات التركيـة مـشاريع بنـى تحتيـة           سورية، والغى التأشيرات مع معظم الدول العربية، ونفذت       
ومطارات في كل من مصر وتونس وليبيا وقطر واالمارات، وتم توقيع معاهدات واتفاقيـات تفـضيلية                

 مليـار دوالر يمكـن ان       32تجارية مع معظم العرب، بحيث بلغ حجم التجارة التركية مع هذه الـدول              
  .تتضاعف في غضون خمس سنوات

روفسور داوود اوغلو وزيرا للخارجية، وهو من اكبر دهاة تركيا، ويوصف بانه            عين اردوغان الب  : رابعا
، واصبح اوغلو مهندس االنفتاح على المشرق، بزياراته المتواصلة اليـران والعـراق             'عثماني متطرف '

  .وكردستان العراق، ونجح في حل جميع النزاعات تقريبا بين تركيا وهذه الدول
االكراد سواء داخل تركيا او خارجها، جاء في توقيت ذكي جدا، فقد سحب             انفتاح اردوغان على    : خامسا

من ايدي االمريكان ورقة قوية استخدموها دائما ضد تركيا والعراق، وذلك عندما اعترف باللغة والثقافة               
في المقابل وجد االكراد ان الحليف االمريكي ال        . الكرديتين، وزاد من االستثمارات في المناطق الكردية      

يمكن االعتماد عليه في ظل انحسار نفوذه، وهزائمه شبه المؤكدة في افغانستان والعراق، وبروز قـوى                
  .عظمى جديدة مثل الهند والصين والبرازيل وروسيا االتحادية
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وجه اردوغان ضربة قاصمة الى اسرائيل باقدامه على المصالحة مع ارمينيا، فلطالما استخدمت             : سادسا
 البتزاز تركيا من خالل االدعاء بتوظيف اللوبي اليهودي في امريكا لتحييد العـداء              اسرائيل هذا الخالف  

  .لالتراك، ومواجهة اللوبي االرمني القوي المحرض ضدهم
ادراك اردوغان وحزبه للتغييرات الكبرى داخل المجتمع التركي، من حيث تزايد العداء المريكـا              : سابعا

  .ر ذلك بوضوح اثناء العدوان االسرائيلي االخير على قطاع غزةواسرائيل، وزيادة المد االسالمي، وظه
بناء اقتصاد تركي قوي يرتكز على خطط تنمية مدروسة في مجاالت انتاجية صلبة مثل االستثمار               : ثامنا

وهذه السياسة الذكية جعلت    . في مجاالت الزراعة والصناعة، وتصدير الخبرات التركية الى دول الجوار         
 على قائمة االقتصاديات الكبرى في العالم، والعضو في تكتل الدول االقتـصادية             17رتبة  تركيا تحتل الم  

  .العشرين، وهذا كله رغم عدم وجود نفط لديها او غاز، وانما عقول خالقة
ادرك اردوغان ان هناك فراغا استراتيجيا في الشرق االوسط، فالعراق انهار، ومـصر ضـعيفة               : تاسعا

.  الذليلة، والنفوذ االمريكي ينحسر اقليميا وعالميا بسبب خـسائر حـرب العـراق       بسبب قيادتها المتكلسة  
فالنظام العربي اآلن مثل تركيا المريضة قبيل الحرب العالمية االولى، ولذلك هرعت تركيا لمـلء هـذا                 

  .الفراغ قبل ان تمأله اسرائيل او ايران
مشرف، فقد ايد حق ايران في امتالك هـذه  موقف تركيا اردوغان من البرنامج النووي االيراني       : عاشرا

من ال يريد البرامج النووية االيرانية عليه ان يتخلى عن          'البرامج، وقال صراحة، وفوق رؤوس االشهاد       
وقال هذه التصريحات في وقت يتواطأ فيه زعماء عرب مع اسرائيل سـرا ضـد               . 'برامجه المماثلة اوال  

  .ايران
***  

 قيادة ذكية وطنية اسالمية واعية مثل السيد اردوغان والمجموعة المحيطة           نغبط الشعب التركي الن لديه    
به التي اعادت تركيا الى الواجهة مجددا، واعادت اليها هويتها االسالمية على اسس العدالة والديمقراطية               

  .والمساواة واالنتصار للضعفاء
ي االفق انها ستوجد في المستقبل القريب،       هذه القيادة النموذج غير موجودة في بلداننا العربية، وال يلوح ف          

حيث تعم الديكتاتوريات وافرازاتها النتنة من فساد وقمع ومصادرة الحريات، ونهب المال العام، والغرق              
  .في الملذات واالمور الهامشية والثانوية

لـصناعية،  اننا نناشد السيد اردوغان وزمالءه ان يصدروا الينا هذه التجربة، وليس فقـط منتوجـاتهم ا               
وشركات المقاوالت، الن المساعدة في بناء االنسان العربي الجديد وفق االسس واالصـول االسـالمية               

  .المعتدلة، اهم من المساعدة في بناء المطارات والطرق والموانئ، او فلتسر العمليتان جنبا الى جنب
  13/1/2010القدس العربي، 
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   أبو رمانمحمد
يواصل خالد مشعل، زعيم حركة حماس، زيارته الى أغلب الـدول الخليجيـة، بعـد أن زار مـؤخراً                   
السعودية والتقى وزير خارجيتها سعود الفيصل، كما تلقّى مشعل، مؤخّراً، دعوة لزيارة موسكو واللقـاء               

  .بالرئيس الروسي
 مع سياسة حماس، وبعـضها يقـف فـي          بالضرورة، أغلب الدول التي زارها، ويزورها مشعل ال تتفق        

وعلى الرغم من التوتر الشديد في العالقـات بـين حمـاس            . رهاناته االستراتيجية على الطرف اآلخر    
ومصر، في اآلونة األخيرة، إالّ أن مسؤولي حماس وقادتها يزورون القاهرة، بصورة دورية ومـستمرة،         

  .بين األوروبيينفضالً أن هنالك قنوات خلفية عديدة مفتوحة بينهم و
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ـ      أن الحركة طلبت من األردن، رسمياً، الموافقة علـى زيـارة           " الغد"أمس، كشفت مصادر من حماس ل
" الغـد "وقد حاولـت    . مشعل إلى عمان، ولقائه مسؤولين أردنيين، ولم تحصل الحركة على رد إلى اآلن            

السلبي " المزاج الرسمي "إدراك  التحري عن الموقف الرسمي، إالّ أنّها لم تحصل على جواب، مع سهولة             
  .تجاه فكرة الزيارة

وحساسية مبالغ فيها، غير مفهومة، ضد فتح أي خط سياسي مع حركة حمـاس أو               " تصلّب رسمي "ثمة  
لحوار استراتيجي مع الحركة حـول المـصالح األردنيـة          " قناة خلفية "استقبال مسؤوليها، أو حتى وضع      
  .عالجة القضايا الفنية والتكتيكيةوالفلسطينية، وليس فقط قناة أمنية لم

، ورهانـات   "شرخ كبير فـي الثقـة     "واسعة في العالقة بين الطرفين، و     " مساحة رمادية "بال شك، هنالك    
وإنّما على  . استراتيجية متضاربة، لكن ذلك ال يدفع إلى القطيعة ووضع األزمة دوماً على جمرة األحداث             

ي األصوب هو فتح حوار صـريح وعقالنـي، اسـتراتيجي،           النقيض من ذلك المنطق فإن الخيار األردن      
ووضع كافة المالحظات على الطاولة، وصوالً إلى إضاءة المناطق الرمادية، وتوضـيح            " اختبار النوايا "و

العالقة بالطـابع   " عولبة"عبر الوسطاء واإلعالم، وتغليب الشكوك، و     " الرسائل"االلتباسات، بدالً من تناقل     
  .الرمادي الغامض

 يغير أي من األردن وحماس من رهاناته االستراتيجية، لكن فتح الحوار يكفل الوصول إلى تفاهمـات                 لن
حول العالقة المطلوبة، ويمنح مطبخ القرار في عمان مرونة واسعة في التعامل مع الملف الفلـسطيني،                

  .الذي ال ينفك عن المصالح الوطنية األردنية
دون أن هنالك خصوصية أردنية في العالقة مع الحركة والملـف           المتحفظون على الحوار مع حماس يؤك     

الفلسطيني عموماً، تجعل األمر مختلفاً عن باقي الدول العربية، هذا صحيح تماماً، لكنه مـدعاة لتجـاوز                 
الحالي على زيارة مشعل والحوار مع حركة حماس، وليس العكس، فهذه الخصوصية يمكـن أن               " الفيتو"

ر أردني إقليمي وصالبة داخلية، أو عامل ضعف وعبئاً على مطبخ القرار، وكل             تكون عامل قوة وحضو   
  .ذلك يعتمد على المهارة السياسية في إدارة الملفات الحيوية المهمة والحساسة
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 فقد سألني ضابط الجـوازات       , ات عدم التحدث مع المسافرين    علي غير عادة ضباط الجوازات في المطار      
 عن حقيقة استشهاد الجندي المصري علي        ,  حين رأي وظيفتي بجريدة األهرام      , في مطار بيروت الدولي   

  , الحدود مع غزة
 
 أم أنها رصاصة اطلقهـا طـرف         , وهل فعال ان الرصاصة القاتلة جاءت من القطاع واحد افراد حماس           

 األولي ان متابعة الشأن      , ر اراد زيادة التوتر بين مصر وغزة؟ كان السؤال مفاجئا لي من زاويتين            مأجو
 بـل هـو      , المصري خارجيا وداخليا التعد في نظر الكثير من االشقاء العرب شأنا يخص مصر وحدها             

 والثانيـة أن     . اب المقنع أيضا يخصهم ويدفعهم دائما للمتابعة والتحليل والنقد وإثارة االسئلة وانتظار الجو          
 أو علي األقل عدم اقتناع بالرواية المصرية الخاصـة باستـشهاد الجنـدي               , السؤال يحمل تشكيكا مبطنا   

 ويطرح تصورا ضمنيا بأن هناك من يريد ان يزيد الوضع تأزما بين مصر وحركـة حمـاس        , المصري
لي أن تتغير الظروف وتعود األمور إلـي        التي تسيطر علي القطاع فعليا وتقوم بدور حكومة أمر واقع إ          

 حالة ضابط الجوازات ليست فريدة       .  وبالتالي فإن حماس ليست مسئولة ويجب عدم التشدد معها          , طبيعتها
 في كل مكان تثار فيه قضية عربية يكون التساؤل المنطقي هو ما الـذي فعلتـه    , من نوعها فهي متكررة  

  , االحيان يتطوع كثيرون بتقديم اجابة تنفـي أي فعـل لمـصر           مصر وماذا يمكن ان تفعله؟ وفي بعض        
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ويتبعها نوع من الترحم علي األيام الخوالي حين كانت القاهرة تقود األمة العربيـة وتحـدد األولويـات                  
  . وخطط العمل والبدائل وتأخذ القرار الذي يرضي طموح العرب ويرضي غرورهم

 وما توجد ندوة أو مؤتمر أو  , صيل الحاصل اآلن في كل مكان    لقد بات النقد لمصر وسياساتها من قبيل تح       
 يعـالج وينـاقش      ,  ناهيك عن برامج الفضائيات الزاعقة والمهيجة للمشاعر        , تجمع ثقافي عربي أو فكري    

أمرا يخص العرب جميعا في شأن ثقافي أو فكري أو علمي أو سياسي إال ويصب الجميع المسئولية علي                  
الجانب االيجابي في مثل هذه االطروحات الناقدة غالبا هو اعتراف ضمني بأن العـالم               في    , رأس القاهرة 

 أما الجانـب     . العربي اليستطيع ان يقلب الموازين ويحقق الطموحات العربية دون دور قيادي من مصر            
السلبي فهو تحميل مصر وحدها مسئولية التردي العربي وتـصوير األطـراف األخـري ذات الـصلة                 

ع وكأنها مغلوبة علي أمرها واليمكن مطالبتها بأي دور لمصلحة العرب ألنها بيساطة ليـست               بالموضو
  . طرفا قائدا كما هو الحال بالنسبة للقاهرة

كانت مناسبة السفر إلي لبنان هي المشاركة في ورشة عمل عن مستقبل القضية الفلسطينية فـي العـام                  
ة للندوة هي مركز الزيتونة للدراسـات واالستـشارات          الجهة المنظم   ,2009 الجديد في ضوء خبرة عام    

 ويـصدر سـنويا      ,  وهو مركز يهتم بالقضية الفلسطينية ويعالجها من جميع الجوانـب           , ومقره في بيروت  
 بات يشكل مرجعا مهما واساسيا لكل من يريد          , تقريرا استراتيجيا عن القضية الفلسطينية منذ عدة سنوات       

 كان السؤال المركزي في ورشة العمـل يتعلـق بالتـصورات المحتملـة               . ينيأن يتابع المصير الفلسط   
 سواء اطرافا عربية أو إقليميـة أو         , وباالدوار التي يمكن ان تلعبها اطراف ذات صلة بالمسار الفلسطيني         

 وقد تناولت المداخالت التي قدمها باحثون وأكاديميون ومن هم علـي صـلة وثيقـة بالفـصائل                   . دولية
 امورا شتي لفت     ,  وبالتحليل والنقد والتخيل والترجيح     , طينية المختلفة أو بالسلطة وبحركة فتح تحديدا      الفلس

  : نظري من بينها خمسة أمور
 ومرشحة إلي أن تتعرض لمزيد من        ,  االتفاق علي أن القضية الفلسطينية اآلن هي في أسوأ حاالتها           : أوال

  , ي ما هو عليه من انقسام فلسطيني وتراجع في العملية الـسياسية           االنتكاسات الخطيرة إذا ظل الوضع عل     
  . وفي تغييب برنامج سياسي مبدع يمزج بين العمل السياسي وبحق المقاومة في آن واحد

 وبالرغم من أن القريبين مـن حركـة          .  إن التشاؤم هو سيد الموقف بين جميع الفصائل الفلسطينية          : ثانيا
 إال أنهم لم يقدموا بـديال آخـر          , ن الصمود والمقاومة واالنتصار في وجه العدو      حماس كانوا يتحدثون ع   

 وفي الوقت ذاته بدوا كمن ينتظر حربا جديدة أو           ,  وبدوا أكثر تشبثا به من أي وقت آخر         , للوضع الراهن 
  . عدوانا جديدا سوف تقدم عليه إسرائيل في غضون العام الراهن

كانت دعوتهم محددة وهي أنه البديل سـوي المـصالحة وترتيـب البيـت              أما القريبون من حركة فتح ف     
  .  الن االستحقاقات كبيرة واليمكن ألي طرف بمفرده أن يتحمل تبعاتها , الفلسطيني من داخله

 إن ثمة صدمة من التراجع األمريكي وتراجع إدارة أوباما علي وجه التحديد عن القيـام بـأي دور                    : ثالثا
لحلة في الوضع الراهن الذي يمكن اختصاره في كلمة واحدة وهـي الجمـود المنـذر                فعلي يقود إلي ح   

 وجاءت التصريحات التي اطلقتها هيالري كلينتون بعد زيارة وزيري الخارجيـة المـصري               . باالنفجار
 وكأنهـا    , واألردني لواشنطن في يوم عقد ورشة العمل بأن بالدها تفضل المفاوضات بال شروط مـسبقة              

  . للمجتمعين بأالينتظروا شيئا جديدا من واشنطن الترضي عنه إسرائيلرسالة 
 ان إسرائيل في وضعها الراهن ـ الذي يسيطر عليه اليمين فكريا والمـستوطنون بإيـديولوجيتهم     : رابعا

القائمة علي تهويد كل ما يمكن تهويده وطرد الفلسطينيين من أرضهم ليـست مـستعدة ألي اسـتحقاق                  
  . مية في األفق المنظورللتسوية السل

 أن ثمة تساؤالت عن اآلثار التي يمكن أن تحدث في غزة بعد االجراءات المصرية لضبط حركة                  : خامسا
 وكان مثيرا أن يشير احد المتابعين بدقة لما يجري في غزة إلي أن الوضع القائم في القطاع حاليا                    , الحدود
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ن المصالحة أو العودة مرة أخري إلي احضان الـسلطة          ترتبت عليه بنية اجتماعية وسياسية الترضي ع      
  .  وتجنح إلي إبقاء الوضع علي ما هو عليه نظرا لما يجلبه لها من مكاسب عديدة , الوطنية الفلسطينية

 وبعض المداخالت لم تكن تحمل  , كانت المناقشات ثرية طالت أيضا الدور المصري ـ فلسطينيا وعربيا 
لديها المعلومات الكافية عن التحركات المصرية ال في السودان أو الـيمن أو  سوي مقوالت عامة وليست  

 ناهيك بالطبع عن ترديد االنتقادات ذاتها التي تقال في فضائيات بعينها علي خلفيـة                , العراق أو مع تركيا   
في  وبالرغم من طرحي للمعلومات الصحيحة        3 المواجهات التي جرت في غزة بشأن قافلة شريان الحياة        

  . هذه النطاقات فإن النقد للمواقف المصرية لم يتوقف
 وال بـسبب تعثـر       , جزء كبير من النقد الذي يوجه لمصر اآلن ليس بسبب األوضاع المتردية في غـزة              

 وإنما بسبب تصورات معينـة       , المصالحة وال بسبب جمود المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل        
 كما كانـت تفعـل فـي         , اساسا من أن علي مصر أن تقوم بالمسئولية كلها تماما         في أذهان قائليها تنطلق     

 والجزء الثاني راجع إلي غياب المعلومات الموثقة عما تفعله           , الخسمينيات والستينيات في القرن الماضي    
تشويه  والجزء الثالث راجع إلي موقف مسبق أخذ علي نفسه            , مصر بالفعل في العديد من القضايا العربية      
 وتصويره باعتباره تنفيذا لتعليمـات أمريكيـة وصـهيونية           , أي خطوة أو اقتراح أو جهد تقوم به مصر        

  . ولخدمة االعداء في مواجهة االشقاء
األمر الخطير هنا هو أن مثل هذا النقد الصاخب لم يعد تعبيرا عن خالف سياسي أو فكري ينطلق مـن                    

 وايـذائهم    ,  بل تطور إلي حد تشويه المصريين أنفسهم        , العربتصور لمصلحة عربية عليا يجتمع حولها       
 في جزء من هذا تصرف عفوي وجزء آخر يبدو مخططا وذا منهج تلتزم به مؤسـسات                  . معنويا وإنسانيا 

  ,  وبحيث بات المصري اآلن متهما بكل شيء أيا كانت قامته العلمية والفكريـة              . إعالمية وبحثية وسياسية  
 وفي أقل األمور في وضع دفاعي عن نفسه وعن بلده والويل لـه               , ه مما يجري في الداخل    وأيا كان موقف  

  . إن لم يكن متسلحا بالمعلومات والتفسيرات المناسبة والمقنعة
ثمة تفسير هنا يجنح إلي القول بأن القدرة اإلعالمية المصرية ـ وهي من أسس القوة الناعمة ألي بلـد   

مواجهة هذا المد القادم من الخارج والمحمل بكل نقد وإساءة ـ والقصد طبعا  اآلن ـ لم تعد قادرة علي  
 أما ما هو خارج عن هذه المظلة من إعالم خاص وإعـالم              , يتعلق باإلعالم العامل تحت مظلة الحكومة     

 وبحيث أصـبح مـن حجـة         , حزبي فهو اساسا إحدي قنوات الترويج لنقد الحكومة والنظام والبلد بأسره          
  . ين لمصر أن ما يقولونه ليس سوي ما تردده صحف مصرية تصدر في الداخل وليس في الخـارج     الناقد

 وإنما المطلوب هو البحـث فـي         , وليس مطلوبا هنا تكميم األفواه أو الحد من الحرية المتاحة في مصر           
 مـع الـرأي      ومعالجة القصور في اداء الوزارات المعنية بالتخاطب        , معالجة التردي اإلعالمي من جانب    

 ولكن ال احد يعلم عن       ,  فالثابت أن مصر تفعل الكثير وفي أكثر من اتجاه          , العام الخارجي من جانب آخر    
 وقطعا فإن المطلوب هو استراتيجية إعالمية فعالة وناجزة علي أن توفر لها الموارد الماديـة                 , ذلك شيئا 

لي درجة من المهنية واالحتراف وبغيـر ذلـك         والبشرية المناسبة وأن تتعامل مع الوقائع واالحداث بأع       
  . ستظل صورة مصر معرضة للكثير من التشويه وسوء الفهم

 13/1/2010األهرام، مصر، 
 

 واشنطن تطوي صفحة المبادرة العربية .66
 طالل سلمان

يتواصل زحف المسؤولين العرب في اتجاه البيت األبيض ووزارة الخارجية في واشنطن للبحث 
بين الحكومة اإلسرائيلية التي » المفاوضات«طط األميركية الجديدة إلعادة إطالق والتحري عن الخ

في رام اهللا، التي ال يمكنها أن تبرر وجودها إذا ما » السلطة الفلسطينية«تستطيع أن تجاهر برفضها لها و
أشاعه توقفت المفاوضات تماماً وظلت معلقة في فضاء العجز العربي والتخلي األميركي، بعد كل ما 
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الى سدة الحكم في عاصمة الكون مسبوقاً بخطاب مختلف، نوعياً، عما ألف » الرئيس األسمر«وصول 
 . العالم سماعه من الرؤساء األميركيين

التي كان قد أطلقها الملك السعودي عبد » المبادرة العربية«غني عن البيان أن هذا الزحف قد تخفف من 
، وكان يومها ما زال ولياً للعهد، ثم 2002 في أواخر مارس ـ آذار اهللا بن عبد العزيز في قمة بيروت،

، مؤكداً 2009جدد التذكير بها بلهجة تتضمن شيئاً من التهديد بسحبها في قمة الكويت، في أواخر مارس 
 . »لن تبقى على الطاولة الى األبد«أنها 

عدا (» السلطة«تكون من نصيب غني عن البيان أيضا أن األرض الفلسطينية المحتلة التي يفترض أن 
، بعدما سلخ منها ) سنوات8(قد تناقصت تناقصاً حاداً، خالل الفترة بين القمتين ) غزة المحاصرة

االحتالل اإلسرائيلي ما وجده ضرورياً إلقامة جدار الفصل العنصري، مما قسم الضفة الغربية بمدنها 
ي تزايدت عدداً وتعاظمت أعداد المستوطنين فيها وقراها الى برازخ تفصل بين أنحائها المستوطنات الت

، من غير أن ننسى خطط العدو )زادوا عن المئتي ألف مستوطن إضافي في هذه الفترة(أضعافاً مضاعفة 
 . اإلسرائيلي القتطاع منطقة األغوار، على الحدود األردنية، لزرعها بعشرات آالف المستوطنين الجدد

أو الشرقية، (ل اإلسرائيلي ينهش على مدار الساعة لحم القدس العربية غني عن البيان أيضا أن االحتال
بالمستوطنات المستحدثة، فيصادر ) أو ما كان مخصصاً منها، نظرياً، لعاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة

البيوت ويطرد أهلها الذين ظلوا أهلها على امتداد مئات وربما آالف السنين، بذرائع شتى، وينشئ في 
وهو قد ...  األحياء العربية مستوطنات جديدة مرشحة الن تلغي هوية األرض وتاريخ أهلها فيهاقلب

باشر فعالً في إسقاط هويات مئات من أبنائها، ال سيما األطفال والفتيان الذين اكتشف أنهم لم يتمكنوا من 
 وجدوا هناك بهم، فعاملهم وكأنهم» يعترف«ألنه رفض أن » مقادسة«الحصول على هويات بأنهم 

بالصدفة وليسوا أبناء آلباء وأحفاد ألجداد هم من أعاد بناء هذه المدينة المقدسة عشرات المرات، بعد كل 
غارة أو غزوة صليبية أو مغولية أو مختلطة األعراق، فضالً عن االحتالل البريطاني الذي ورث 

 . 1948رائيلي الجديد في العام السلطنة العثمانية فسلم فلسطين ـ بكامل بنائها ـ لالحتالل اإلس
ما يلفت في الزحف العربي الجديد في اتجاه واشنطن أنه يعني ـ في جملة دالالته ـ أن النظام العربي 

، وأنه قد تجاوزها، عملياً، في اتجاه القبول المسبق بمبادرة »المبادرة العربية«قد أسقط من جدول أعماله 
كية بصدد إطالقها، ردت عليها حكومة االحتالل اإلسرائيلي بقصف أميركية ما، أشيع أن اإلدارة األمير

 . مركز جعلها غير ذات موضوع، حتى من قبل أن تعلن رسمياً
العربي بسحب تلك المبادرة باالندفاع في تطرفه الى حده األقصى، رافضاً » التهديد«لقد رد نتنياهو على 

وهكذا علقت ... حمود عباس وخدينه سالم فياضممثلة بم» السلطة الفلسطينية«ـ نظرياً ـ » شريكه«
في الفضاء المفتوح تلك المبادرة التي ادعى المشاركة في صياغتها، والتحريض على إطالقها، الصحافي 
األميركي المعروف توماس فريدمان، فروي أنه ذهب آنذاك، الى األمير عبد اهللا بن عبد العزيز، بصحبة 

وفي الجنادرية التقى ... ا، األمير بندر بن سلطان بن عبد العزيزالسفير السعودي في واشنطن، يومه
فريدمان ولي العهد السعودي في مزرعته الخاصة، فحاوره، وتحداه خالل ذلك الحوار أو أنه استفزه 
بقوله إن إسرائيل تنجح دائماً في إظهار رغبتها في السالم حتى وهي ذاهبة الى الحرب ضد الفلسطينيين 

ين أن العرب، ومن ضمنهم الفلسطينيون، ال يتعبون من الحديث عن الحرب وهم والعرب، في ح
 ! عاجزون عنها، وال يملكون تصوراً واضحاً لمفهوم السالم

إن : هنا، بحسب رواية توماس فريدمان، انتفض ولي العهد السعودي وقال مشيراً الى بعض أدراج مكتبه
لقمة العربية في بيروت، ولكنكم، أنتم األميركيين، عندي مبادرة هنا، ولسوف أطرحها قريباً، في ا

سترفضونها وستشجعون اإلسرائيليين على رفضها، فأنتم تتبنون دائماً الموقف اإلسرائيلي وتروجون له 
 ! وال تسمعوننا
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.. وكان أن أطلع األمير عبد اهللا فريدمان على مبادرته التي سوف يعرضها على القمة العربية في بيروت
مة، وقد غاب عنها الرئيس المصري حسني مبارك، وغيب عنها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر وهي الق

فاتفق أن يوجه رسالة متلفزة الى القمة، لكن ) وقد كان محاصراً في رام اهللا(عرفات، حتى بالصوت 
 ). ألسباب فنية؟(الشريط لم يذع 

لى المبادرة ألنها لم تتضمن النص ـ ولقد انتفض الرئيس اللبناني آنذاك، إميل لحود، واعترض ع
بصراحة ووضوح ـ على حق عودة الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم خوفاً من شبح توطينهم في 

وقد أضيفت فقرة بهذا المعنى، وانتهت القمة الى تبني هذه المبادرة التي رأى األمير الذي صار ... لبنان
جورج (لها تماماً، في حين أن اإلدارة األميركية السابقة ملكاً، أن الطرف اإلسرائيلي قد أهملها وتجاه

قد أشارت إليها بطرف خفي، ذات مرة، ثم تجاوزتها وهي تطرح صيغاً تنازلية كانت أكملها تلك ) بوش
إسرائيل «التي طرحت في مؤتمر انديانا بوليس الذي دعا اليه الرئيس األميركي السابق وتبنى فيه مبدأ 

 . مع وعد غامض بتسوية ما مع السلطة الفلسطينية» دولة يهود العالم
وانقضى عصر جورج بوش ونظريته في الحرب الصليبية التي حاول أن يبرر بها احتالل العراق 
وتدمير دولته وبث الفرقة بين أبناء شعبه، واستخدام العنصرية والطائفية والمذهبية لنشر أجواء الحرب 

الرئيس الجديد الذي تختلط في دمائه بعض األصول اإلسالمية بقدوم » البشرى«األهلية فيه، وجاءت 
وتنقذ (تنصف شعب فلسطين بعض الشيء » مواجهة أميركية ـ إسرائيلية«واألفريقية، فتوقع العرب 

على حكومة التطرف اإلسرائيلي التي ستعقبها حكومة أكثر تطرفاً قبوالً » تفرض«و) سلطته، حداً أدنى
 .. ح باب التفاوض من جديدبالحد األدنى الممكن لفت

في القاهرة التي جاءها رئيساً واعداً بالتغيير،أطلق أوباما ما يمكن اعتباره مدخالً أميركياً مختلفاً الى 
، ولكنه »إسرائيل دولة يهود العالم«هو لم يتخل عن مبدأ بوش . »الصراع في الشرق األوسط«موضوع 

وعين ... نقاذ ما يمكن أن يكون أرضاً لدولة فلسطينية ماوعد بتسوية ما قاعدتها التفاوض مجدداً الست
مبعوثه الخاص جورج ميتشل الذي جاء في جوالت عدة فطاف بدول عربية عديدة، وعقد لقاءات متعددة 
مع الحكومة اإلسرائيلية ممثلة بزعيم التطرف نتنياهو ونجم العنصرية بحدودها القصوى وزير خارجيته 

غير ذات » مبادرة أوباما«حتى غدت ... رج من كل لقاء بتنازل جديدأفيغدور ليبرمان، كان يخ
 . موضوع

سنتجاوز هنا ما كانت تشهده غزة، في مثل هذه األيام، من مذابح وقتل جماعي بالقصف الجوي 
 ... والمدفعي وباقتحام بالدبابات لبعض أحياء الشقاء اإلنساني في هذا القطاع الفلسطيني المحاصر

 التذكير بالتدمير المنهجي لكل ما يشبه المؤسسات، من مدارس ومستشفيات ومساجد ولكن ال بد من
 . وبيوت ومقر الجامعة والمستوصفات ومقار وكالة الغوث الدولية التي ترفع علم األمم المتحدة

مع تجاهل من (كما ال بد من التذكير بالمؤتمرات واللقاءات الدولية التي عقدت تحت عنوان تعويض غزة 
 . ، أشهرها قمة شرم الشيخ)لمتسبب في هذا التدميرا

حتى ليمكن القول إن ذلك المؤتمر قد ... كل ذلك تم بحثه، لكن التنفيذ ظل معلقاً بألف شرط وشرط
استبدل المطلب الفلسطيني بتنفيذ الخطط والمشاريع والمقترحات التي كانت مطروحة قبل الحرب على 

ب وكأنها مقطوعة عن سياق نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه غزة، بالتعامل مع نتائج تلك الحر
 . في أرضه المحاصرة براً وبحراً وجواً، وفي الضفة الغربية كما في قطاع غزة

آخر التصريحات الرسمية األميركية كما جاءت على لسان وزيرة الخارجية هيالري كلينتون تتجاهل كل 
ت ومشاريع مداخل الى تسوية، أميركية وأوروبية، وأممية، ما كان سبق إطالقه من مبادرات ومقترحا

بما فيها خارطة الطريق، فضالً عن المبادرة العربية التي نسيها أهلها، بدليل أن أي مسؤول عربي زار 
من نقطة ) ومعها نتنياهو وليبرمان(واشنطن لم يتذكرها، ولم يشر إليها بل بدأ من حيث أرادت كلينتون 

 لون إلينا من جديد؟ ماذا تحم: الصفر
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 . العرب يقصدون واشنطن فتحيلهم الى إسرائيل: ها هي الدائرة تكتمل مجدداً
أما إسرائيل فتصرفت وال تزال تتصرف وكأنها تفاوض واشنطن، من موقع القوة، وتتجاهل العرب 

 فرق بين تماماً، وكأن ال عالقة لهم باألمر، وتشدد حملتها على الفلسطينيين، كل الفلسطينيين، ال
 .. األخرى في غزة» السلطة«في رام اهللا، و» السلطة«

 ! واشنطن» المرجع الشرعي«فأما العرب فيريدون التخفف من كل ما هو فلسطيني، بإحالة األمر على 
وأما اإلدارة األميركية فتسعى السترضاء أصدقائها العرب من غير أن تحرج نفسها مع إسرائيل نتنياهو 

إلسرائيل : انها ليبرمان، أما الشعب الفلسطيني فيدفع من قضيته الثمن لألطراف جميعاًوحكومته التي عنو
التي لم يعد يتذكرها حتى » مبادرته«أساساً، ولإلدارة األميركية، وللنظام العربي العاجز حتى عن سحب 

 . من ادعى المشاركة في صياغتها توماس فريدمان
أكواماً من » القضية المقدسة«بعد يوم، بعدما صارت وبديهي أن يتناقص موضوع التفاوض يوماً 

 : التفاصيل
مساحة مشروع الدويلة الفلسطينية ال عالقة له بتمدد المستوطنات والزيادة المتعاظمة في أعداد 

 . المستقدمين الجدد من المستوطنين
تناول، حتى وجدار الفصل العنصري بكل ما يلتهمه من األرض خارج البحث، وغزة، عملياً، خارج ال

 . يقضي اهللا أمراً كان مفعوال
فهي، كلها، العاصمة األبدية إلسرائيل، ومن تبقى فيها من العرب برسم ... والقدس خارج البحث مطلقاً

 . الترحيل، ومنازلهم التي فيها عبق التاريخ تحت الهدم
المبادرة العربية، والوزراء العرب يتقاطرون الى واشنطن زرافات ووحداناً يمتنعون عن التذكير ب

 . أو يطلبون بل يطالبون بمقترحات جديدة» أفكار«ويتحدثون عن 
أما السلطة في رام اهللا فموضوع حملة عنيفة جديدة من نتنياهو وحكومته بذريعة أنها أطلقت اسم شهيدة 

 .. فلسطينية على ساحة في رام اهللا
 .. المبادرة العربية لن تبقى على الطاولة الى األبد

 ! ما هو الموعد الفعلي لرفعها عن الطاولة، وهل من بديل منها، أي بديل؟: نسأللن 
 وهل كانت هي بالفعل بديالً صالحاً كمدخل للحل؟ : فضالً عن التساؤل المر

 ثم ، كيف يكون الرد العربي، ملكياً ورئاسياً وسلطانياً وأميرياً، على إهمالها؟ 
فهل تراها مؤهلة بعد، ...  إذا حدث ما يرجئها أو يلغيها أو ينسفهاوالقمة العربية الجديدة بعد شهرين، إال

 . وقادرة على اتخاذ خطوة حول ما بعد المبادرة التي تعتقت بما يكفي خالل السنوات الثماني األخيرة
 13/1/2010السفير،  
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  شلومو غازيت
ائيل فرحوا لمشاهدة االشتباكات بين سكان قطاع غزة والشرطة المصرية علـى طـول              كثيرون في اسر  
مصر تقيم جداراً فوالذياً على طول المحور يجعل من الصعب في المستقبل حفر األنفاق              . محور فيالدلفيا 

  .للتهريب من سيناء الى داخل القطاع
ى يكون ممكناً السيطرة شبه المطلقة على       ما إن ينتهي الجدار حت    . هذا بال ريب تطور مبارك من ناحيتنا      

كل ما يدخل من الخارج الى الداخل، وهكذا ايضاً يتم وضع حد للتهريـب المقلـق لـصواريخ غـراد،                    
  .الصواريخ المضادة للدبابات والمضادة للطائرات الى داخل القطاع

لموقـف الحـازم    فنحن نؤدي التحية للتصميم المـصري وا      . ولكن لألسف يوجد ايضاً وجه آخر للعملة      
هذا عمل مصري مبادر اليه يرمي ايضاً الى احباط التهديدات من االتجـاه المعـاكس،               . للرئيس مبارك 
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غيـر أنـه    . والحركة االسالمية المتطرفة على مصر وعلى النظام المعتدل للرئيس        " حماس"احباط تهديد   
ت تتسع الى مـا يتجـاوز       يوجد خطر بان تضرب خطوات االحتجاج الحادة من جانب الفلسطينيين موجا          

منطقة رفح ومحور فيالدلفيا فتنتشر وتصبح احتجاجاً مناهضاً لمصر حاداً في معظم العواصم العربيـة،               
  .بل وربما يتسلل االحتجاج والمقاومة الى داخل مصر نفسها

الذي بيننا وبين مصر، من عداء الحكم، عـداء المثقفـين والـشعب             " السالم البارد "نشكو وعن حق من     
غير أننا نتمتع منذ نحو اربعين سنة بحدود هادئة، بغياب حوادث وحتـى بتعـاون               . لمصري السرائيل ا

كل هذا من شأنه أن ينهار وان يختفي بين ليلة وضحاها، ومن شأننا ان نعود لنجد على                 . عسكري محلي 
 جار متطـرف،    بدالً من نظام معتدل وعلماني في أساسه قد يظهر        . حدودنا الجنوبية مصر مغايرة تماماً    

  .جار من شأنه أن يقف في رأس الجبهة المناهضة السرائيل. متزمت، متحمس
بالفعل، النظام المعتدل لمبارك مهدد ومن شأنه ان ينهار في كل االحوال، ولكننا في اسـرائيل ملزمـون                  

ـ             ين، وحـذار   بان نفهم الخطر االكبر الذي يحدق بالنظام، بالدولة المصرية وبالهدوء واالستقرار االقليمي
  .علينا أن نساعد ونجلب هذا الخطر على رأسنا

حذار ان ندير شؤوننا في القطاع في ظل تجاهل اآلثار التي من شأنها ان تكون لـذلك                 . االستنتاج واضح 
  .على القاهرة

نحن نرى اليوم أربعة مجاالت للمواجهة االسرائيلية في غزة، كل واحد منها من شأنه ان تكون له آثـار                   
  .ر ايضاًعلى مص

 التهديد األمني المباشر، خطر نار الصواريخ وقذائف الهاون على بلدات غالف غزة واعمال احبـاط                -
  .ورد فعل من جانبها

 منع تهريب الوسائل القتالية، مع التشديد على العتاد القتالي الـذي مـن شـأنه أن يـشدد التهديـدات                     -
لبري، البحري والجـوي الـذي نفرضـه علـى     والتعبير عن ذلك، في حجم الحصار ا . والمخاطر علينا 

  .القطاع
ف في الضفة الغربيـة وكيـف       .ت.في القطاع وبين نظام م    " حماس" جملة العالقات المركبة بين دولة       -

  .نساعد حكم محمود عباس في رام اهللا
  . وأخيراً المساومات التي نديرها لتحرير جلعاد شاليت من أسره في القطاع-

اجـراء  : يمكن أن نقترح على االقل اتجاهاً واحداً بـسيطاً . ذه المعضلة السياسيةال توجد حلول بسيطة له  
ال أوصي بفعل كل ما يطلبه، ولكن مـن المهـم أن            . حوار حميم، هادئ ولكن ثابت مع الرئيس مبارك       

خروج مصر من دائرة السالم هو اليوم أحد التهديدات االستراتيجية األخطـر             .نعرف ونفهم ماذا يزعجه   
  .تحوم فوق رؤوسناالتي 

  "معاريف"
  13/1/2010األيام، فلسطين، 

  
  تهديد األمن القومي المصري .68

  عبد الستار قاسم
يتحدث النظام السياسي المصري كثيرا عن األمن القومي المصري كلما أطلت أحـوال غـزة القاسـية                 

ته، وال انـسياقه    برأسها على سيناء، ويسهب في التهديد والوعيد، إنما بلهجة دفاعية ال تخفي ضعف حج             
منذ الحصار وغزة تتلقى التحذير تلو التحذير مـن         . وراء متطلبات أمنية وسياسية تفرضها قوى خارجية      

النظام المصري، ولكن دون أن يغيب عن المشهد عبارات التعاطف مع مـن يـسميهم النظـام أشـقاءه                   
  .ن إلخوته الفلسطينيينالفلسطينيين في غزة، ودون التأكيد على حرص مصر على تقديم كل عون ممك
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ال يخفى على المثقفين وعامة الناس أن ما يجري حول غزة هو انعكاس صارخ لحالة التـردي العربيـة              
لقد أضـاعت األنظمـة     . على مختلف المستويات األمنية والعسكرية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية       

حات لكي تصبح الوحدة الوطنية في أغلـب        العربية الكثير من اآلمال واألحالم العربية، وتقلصت الطمو       
البلدان العربية شغال شاغال، ولكي تتحول الحدود االستعمارية بين البلدان العربية إلى بؤر للتـوتر بـين                 
العرب، ولتتحول الثروات العربية إلى نقمة حولت العربي في كثير من األحيان إلى هدف للمـستعمرين                

  .والمحتلين
ما يجسد ذلك، إذ يفصل التعبير مصر عـن بعـدها القـومي             "  القومي المصري  األمن"وربما في تعبير    

  .فحتى المصطلحات لم تسلم من العبث وقلب المضامين. الحقيقي، ويجعل من أمنها الوطني أمنا قوميا
  اتفاقية كامب ديفيد المأساوية

ة كامـب ديفيـد بـين       لم تكن الشعوب العربية مهتمة كثيرا بتحليالت بعض المثقفين العرب حول اتفاقي           
، "ببطل السالم وبطـل الحـرب     "الصهاينة والنظام المصري، وُأخذت بالموجات اإلعالمية حول ما سمي          

ظنا منها أن النظام المصري قد أتم من خالل االتفاقية ما لم يتمه من خـالل الحـرب                  " سالم الشجعان "و
  .وهو تحرير سيناء

 مصري يكره النظام حول هذه المسألة، إذ أصر أن          وأذكر كيف خضت جدال عبر إحدى اإلذاعات مع أخ        
لم أختلف معه حول بطولة شـباب مـصر         . سيناء تم تحريرها، وأن دماء شهداء مصر شاهدة على ذلك         

وانتمائهم ألمتهم وشعبهم، لكنني أثرته عندما قلت إن نظام مصر استعمل دماء الشهداء ليقدم إلسرائيل ما                
  .لم تستطع الحصول عليه بالحرب

اء الحصار على الشعب الفلسطيني، وعلى قطاع غزة بالتحديد ليحيي قصة التحرير الوهمي من جديد،               ج
وليكون شاهدا حيا أمام كل العرب على التضليل الذي قاده اإلعالم العربي، واإلعالم المصري الرسـمي                

  .بالتحديد حول تحرير سيناء
رج عن إصرارها على األبعاد األمنية، وأن االتفاقية        يتأكد قارئ اتفاقية كامب ديفيد من أن إسرائيل لم تخ         

  .لم يكن من الممكن توقيعها لوال أن إسرائيل قد اطمأنت إلى التزام مصر بمعاييرها األمنية
أمن إسرائيل هو الهاجس األول للقيادة السياسية اإلسرائيلية، والمعايير األمنية التي تـضعها المؤسـسات               

لية الخاصة بسالم مع أي جهة عربية صارمة ومفصلة ودقيقة، وإسـرائيل ال             األمنية والعسكرية اإلسرائي  
ـّع سالما دون التزام عربي واضح بأمنها وخاضع للمراقبة والمراجعة   .يمكن أن توق

والمعايير األمنية ال تتعلق فقط بااللتزام العربي بمالحقة اإلرهاب ومن يسمون باإلرهـابيين والتعـاون               
كري، وإنما أيضا بانكشاف األمن العربي أمام إسرائيل بحيث ال تجـد عنـاء إذا               العربي واألمني والعس  

  .قررت القيام بإجراءات عسكرية وأمنية على أراضي الجهة العربية
أصرت إسرائيل على هذه الترتيات األمنية في سالمها مع مـصر واألردن، واتفاقياتهـا مـع الـسلطة                  

بالنسبة لسيناء، تضع اتفاقيـة     . هر على راحة وأمن إسرائيل    الفلسطينية، وأصبح هؤالء العرب أدوات تس     
  :كامب ديفيد معايير أمنية منها

 تحتفظ مصر بلواء عسكري واحد إلى الغرب من ممري متال والجدي اإلستراتيجيين والواقعين تقريبا               -1
ـ . عل حافة الثلث الغربي من سيناء، وهو وجود عسكري رمزي هدفه فقط حفظ ماء الوجه لمـصر                 ذا ه

لواء ال يقوى على الهجوم وال على الدفاع، وال يحق له إدخال معدات قتالية إضافية، ويخـضع للرقابـة                   
  .المستمرة من قبل القوات األجنبية الموجودة في سيناء

 بإمكان مصر االحتفاظ بقوة شرطية في سيناء تحمل أسـلحة فرديـة متمثلـة بالبنـادق الرشاشـة                   -2
هـذه  . من الداخلي المدني، ومالحقة المتسللين، واإلرهاب واإلرهابيين      والمسدسات وذلك بهدف حفظ األ    

وقد أيقن الجميع مؤخرا أن مصر ال تملـك صـالحية           . قوة غير قتالية، ويخضع عملها وتسليحها للرقابة      
زيادة هذه القوات أو تقليصها، أو تغيير قواعد ومجال عملها، وذلك عندما وجدت نفسها أمام نقص فـي                  
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كان علـى مـصر أن تطلـب إذن         . ناء تدمير شعب غزة للحدود االستعمارية بين غزة وسيناء        األفراد أث 
  .إسرائيل بزيادة عدد القوات، وإدخال بعض مركبات مكافحة الشغب

فمثال .  ليس بإمكان مصر تغيير الواقع السكاني والعمراني واإلنشائي في سيناء بدون موافقة إسرائيل             -3
ديدة ترفع من أعداد السكان في سيناء، األمر الذي يعتبر حيويا ألمن مصر،             ال تستطيع بناء مدن وقرى ج     

وال تستطيع إقامة مشاريع اقتصادية وزراعية كيفما تشاء خاصة أن مثل هذه المشاريع تأتي بعمال مـن                 
إسرائيل معنية ببقاء سيناء غير مأهولة حتى ال تواجه مـشاكل أمنيـة             . قلب مصر ويستقرون في سيناء    

، وهي لم تسمح إال بتطوير مشاريع زراعية محدودة لم يكن لها تـأثير إسـتراتيجي، وتطـوير                  مستقبال
  .منتجعات سياحية تسهل مراقبتها أمنيا وعلى رأسها منتجع شرم الشيخ حيث يقيم الرئيس المصري أحيانا

الطيران  ال تستطيع مصر بناء مطارات عسكرية في سيناء، أو بناء مطارات مدنية يمكن أن تستقبل                 -4
  .العسكري، وال تستطيع أيضا التحليق فوق سيناء بطائرات عسكرية أو طائرات عمودية قتالية

 تشرف على سيناء من الناحيتين األمنية والعسكرية قوات متعددة الجنسيات بقيادة الواليات المتحـدة،               -5
اقبـة علـى رأسـها      وتتمركز في ممري متال والجدي، وتملك أجهزة إنذار مبكر وأدوات استطالع ومر           

أميركا تملك صالحيات الرقابة والتدقيق، وضباطها ودبلوماسيوها يتحركون في سيناء          . األجهزة الفضائية 
  .بحرية تامة، بل هم سادة سيناء، ويأمرون المصريين

باختصار، مصر تتمتع بحكم ذاتي محدود في سيناء، وال تستطيع ممارسة سيادة، وكل ما يسمعه العربي                
  .ن مصريين حول سيادة مصر ال أساس له، وهو من قبيل التمنيات الهادفة إلى التبريرمن مسؤولي

  انكشاف األمن المصري
باإلضافة إلى تسخير مصر لخدمة األمن اإلسرائيلي، تهدف الترتيبات األمنية التفاقية كامب ديفيـد إلـى                

أي هجوم مصري بسهولة، أو     تأكيد انكشاف األمن المصري أمام إسرائيل حتى تكون قادرة على مواجهة            
سيناء اآلن تحت احتالل القوات المتعددة الجنسيات، والقوات المصرية الموجودة فيهـا            . منعه قبل وقوعه  

ال تستطيع مواجهة القوات اإلسرائيلية، وال هي معدة لقتال عصابات يمكـن أن يـؤخر تقـدم القـوات                   
  .اإلسرائيلية

. طيع إسرائيل السيطرة عليها من جديد خالل سـاعات قليلـة          سيناء مكشوفة تماما أمنيا وعسكريا، وتست     
وليس صحيحا ما قاله لواء مصري متقاعد على شاشة التلفاز من أن مصر قادرة على إلحـاق هزيمـة                   

الجيش المصري ال يملك التسليح الكافي لمواجهة إسرائيل، وال يـستطيع           . بإسرائيل إذا قررت المواجهة   
  . القناة إلى شرقهاالتحرك خالل وقت قصير من غرب

هناك أدلة على هذا االنكشاف منها عدم قدرة مصر على فتح معبر رفح أمام أهل غـزة إال بـإذن مـن                      
ومن المعـروف   . إسرائيل، وعدم قدرتها على إدخال حمالت اإلغاثة العينية والشخصية بدون إذنها أيضا           

ذن، بل إن القوافل المصرية وحركة      أن األميركيين يتحركون في سيناء على هواهم، وهم ليسوا بحاجة إل          
ولم يعد خافيا أن الطائرات اإلسـرائيلية       . القوات الشرطية المصرية هي التي بحاجة إلذن من األميركيين        

التي أغارت على السودان لضرب قافلة قيل إنها تحمل مواد إغاثة لغزة قد عبرت األجـواء المـصرية                  
  .السينائية

، لكن سيناء يجب أن تبقى مسرحا أمنيا وعـسكريا إلسـرائيل إمـا              مصر موجودة في سيناء كحكم ذاتي     
أي أن سيناء يجب أن تبقى أرضا يسهل من خاللهـا تهديـد األمـن               . مباشرة أو عبر الواليات المتحدة    

القومي العربي واألمن المصري، وإذا كان للنظام المصري أن يخّل بهذا األمر فإن وضعه السياسي فـي     
  .عرض لالهتزازسيناء ومصر عموما سيت
  غزة وترتيبات سيناء

كان قطاع غزة يخضع إبان االحتالل اإلسرائيلي لمراقبة شديدة على الخطوط االستعمارية بينـه وبـين                
سيناء، وكانت مصر حريصة على مالحقة مهربي السالح، والمتعاونين مع الفصائل الفلسطينية، كما هي              
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موا بنشاطات تمس القوات األجنبية فـي سـيناء أو          حريصة على مالحقة المصريين الذين يمكن أن يقو       
اشتد هذا الحصار بعد انتهاء االحتالل واستبداله بالحصار، ومـا          . تطلق النار على صهاينة عبر الخطوط     
  .زال يكسب زخما بسبب صمود القطاع

أشير هنا إلى أن قطاع غزة ليس تحت االحتالل، وحديث وزير الخارجية المـصري حـول مـسؤولية                  
  .الل عن تموين قطاع غزة ألن االحتالل ما زال مستمرا، غير صحيحاالحت

إسرائيل مسؤولة مع دول كثيرة أخرى عن الحصار المضروب على غزة، لكن المسؤولية الكبيـرة فـي      
  .بقاء هذه الحصار تقع على مصر ألن مصر عربية، وال عالقات عدائية بينها وبين غزة

ك الفلسطينيين حيثما وجدوا، ولـيس مـن المعقـول أن يطلـب             إسرائيل دولة معادية وتعمل على إهال     
  .الفلسطينيون من عدوهم تزويدهم بالمواد الغذائية وتلك الالزمة للحياة اليومية

العلة ليست في بعض المواد الغذائية، لكنها في تلك القوة التي يمكن أن يكسبها القطاع من خالل تهريـب    
اكتساب القطاع لقـوة عـسكرية يعنـي أن قواعـد          .  السالح السالح، أو تهريب مواد ضرورية لصناعة     

انكشاف سيناء أمنيا وعسكريا ستصاب بخلل، وأن قاعدة عسكرية عربية متقدمـة قائمـة علـى أرض                 
فلسطين ستكون قادرة على الدفاع عن مصر، أو أن تساهم في إشغال جيش إسرائيل بعض الوقت ممـا                  

  .احية الشرقيساعد جيش مصر على كسب وقت ثمين للتحرك ن
أي أن قوة فصائل المقاومة في القطاع قد تتطور لتشكل عقبة عسكرية وأمنية أمام إسرائيل، وتقلل كثيرا                 

  .من أهمية الترتيبات األمنية األميركية واإلسرائيلية في سيناء
ظام هذا بحد ذاته يهدد أمن إسرائيل ويعزز األمن الوطني المصري، وهو يتناقض تماما مع التزامات الن               

أي أن قوة القطاع تهدد األمن اإلسرائيلي، وال تهدد أبدا األمن القومي المصري كمـا يـدعي                 . المصري
  .أقطاب النظام المصري

قوة الفلسطينيين تعرض انكشاف سيناء لإلسرائيليين للخطر، األمر الذي يخل باتفاقية كامب ديفيد، وبكل              
  .لتي على النظام المصري احترامهاالمعادلة األمنية التي تحرص عليها إسرائيل، وا

  أمن النظام وأمن مصر
مـن  . النظام المصري ال يتحدث عن تهديد األمن القومي المصري، وإنما عن تهديد النظـام المـصري               

المعروف أن النظام المصري قد حصل على مساعدات اقتصادية وعسكرية من أميركا مكافأة لـه علـى          
ساعدات أمنية من أجل المحافظة على استمراره في الحكـم، ومقابـل            توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وتلقى م     

  .ذلك، تم فتح المؤسسة العسكرية واألمنية المصرية أمام تغلغل المخابرات األميركية
مصر شبيهة بالسلطة الفلسطينية في رام اهللا من حيث الحصول على األموال األجنبية لقاء تحويل البلـد                 

  .لفائهم الصهاينةإلى بؤرة عبث لألميركيين وح
أميركا متغلغلة في مصر، وتستطيع تنفيذ مهام بكفاءة عالية ضد النظام إذا شعرت أنـه يخـل بقواعـد                   

حصل النظام على بعض الخيرات، ومقابل ذلـك عليـه أن يقـدم             . اإلذعان، أو قواعد التعاون المطلوب    
  .الكثير من التنازالت والخدمات ولو على حساب مصر

. وف إسرائيليا وأميركيا، وأي محاولة الستعادته ستعرض النظام المصري للخطـر          أمن مصر اآلن مكش   
أيهما أهم أمن النظام أم أمن مصر؟ الجواب واضح لدى أغلب األنظمة العربية وعلى رأسـها                : والسؤال

  .نظام مصر وهو أن أمن النظام أولى، وليذهب العرب إلى الجحيم إذا كانت خدمة العدو تخدم النظام
 يعني أنه إذا كان تهديد أمن إسرائيل سيؤدي إلى تهديد أمن النظام فإن الدفاع عن األمن اإلسرائيلي                  وهذا

يصبح أولوية، ولن تكون التبريرات معجزة، ولن تخجل وسائل إعالم كثيرة من االستمرار في تـضليل                
  .الجماهير



  

  

 
 

  

            40 ص                                     1668:         العدد       13/1/2010األربعاء  :التاريخ

هذا ال ينطبق   . صلحة مصر أمن النظام المصري يتناقض مع أمن مصر، ومصلحة النظام ال تنسجم مع م            
على قطاع غزة فقط، وإنما ينسحب أيضا على سياسة مصر في القرن األفريقي ومنابع النيـل، وعلـى                  

  .سياستها في الخليج
النظام المصري يراعي المصالح والرؤى األميركية على حساب المصالح القوميـة العربيـة والوطنيـة               

يتمسك بأسباب الضعف، وهو بذلك ال يخـل بإسـتراتيجية          المصرية، ويفرط في الكثير من أسباب القوة ل       
ولهذا ال غرابة بأن أغلب األنظمة العربية تتعـاون         . أغلب األنظمة العربية القائمة على الضعف والتبعية      

  .مع إسرائيل سرا وعالنية، أكثر مما يتعاون بعضها مع بعض
 12/1/2010نت، .الجزيرة
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