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   العرب تفهموا موقف حماسأن وأكد" تسهيل المصالحة"طالب مصر بـيمشعل  .1

 الظـروف مواتيـة للمـصالحة       إن في تصريحات صـحافية      األربعاءقال مشعل    : اشرف الهور  -غزة  
  . خالل جمع المسؤولين في فتح بحماس، مع بقية الفصائل الفلسطينيةالفلسطينية، من

  وأكد . الظروف مهيأة لمعالجة الخالفات    أنالمحلية التابعة لحماس    " األقصى إذاعة" خالل حديث مع     وأكد
، وهذه اللمـسات    األخيرةلم يتبق سوى اللمسات     " المصالحة، وقال    إتماممشعل انه تم قطع شوط كبير في        

  ".أمامهاتعثر الحوار هي التي 
 المسؤولين والزعماء العرب الذين التقوا بوفد قيادي من حماس كان هو على رأسه              أن إلى مشعل   وأشار

 مسؤول ممن التقيناه من ينكر على حماس موقفها،         أيلم نجد   "تفهموا موقف حماس من المصالحة، وقال       
لنصوص التي تم التوافق عليها مـع جميـع          تبقى ورقة المصالحة جامعة لكافة ا      أنبل الجميع تفهم على     

تـسهيل المـصالحة،    " مهمة الراعي للحوار هي      أن إلى، مشيرا   " تتغير أنالقوى والفصائل الفلسطينية ال     
 يتم التوقيع على تفاهمات ليـست  أن، والسماع من كل الفصائل حول تحفظاتها، ال       األطرافوجمع جميع   

  ".بتفاهمات
للحوار وجهدها المبذول في الشهور الماضية، وطالب في الوقت ذاتـه            عن تقديره لرعاية مصر      وأعرب

  ". الشعب الفلسطينيأبناء كشقيقة كبرى حانية على كل األطرافتتعامل مع كافة "مصر بأن 
ـ           أن مشعل   وأكد  األمـر معالجـة   " الكثير من المسؤولين العرب عندما سمعوا تفاهمات حماس وعدوا بـ

 مكـان توقيـع اتفـاق       أنوشدد مشعل على    ". لدور المصري الشقيق   يكون على حساب ا    أنبحكمة دون   
 إبـرام  تكون حماس طلبت تغييـر مكـان   أن، نافيا " في العاصمة المصرية القاهرةإاللن يتم   "المصالحة  

 لقاء مـع الـرئيس      إجراء أو لقاء مباشر بين حركتي فتح وحماس،        أيولم يعارض مشعل عقد     . االتفاق
 حالة االنقسام الحاليـة     أن، مشددا على    )"فتح(يرفض اللقاء هو الطرف اآلخر      الذي  "محمود عباس، وقال    

  ".شر وحالة استثنائية وليست الحل الطبيعي"هي 
  15/1/2010القدس العربي،   

  
  جونز نقل لعباس التزام أوباما عملية السالم على أساس حل الدولتين: عريقات .2

رئيس دائرة شؤون ، أن  محمد يونس،م اهللارانقالً عن مراسلها في  15/1/2010الحياة، نشرت 
ن مستشار األمن القومي إ "الحياة" صائب عريقات قال لـ الفلسطينيةالمفاوضات في منظمة التحرير

 الرئيس محمود عباس يؤكد فيها التزامه إلى أوبامااألميركي جيمس جونز حمل رسالة من الرئيس باراك 
اعته بأن مفتاح حل مشاكل المنطقة هو حل المشكلة الفلسطينية  حل الدولتين، وقنأساسعملية السالم على 

 ."إسرائيل" المفاوضات مع إلىمن عباس العودة في هذه الرسالة  أوباماوطلب .  حل الدولتينأساسعلى 
 المفاوضات، لكنه يريد من الجانب إلى عباس رد على جونز انه راغب في العودة إنوقال عريقات 

 الفلسطينية المحتلة، بما فيها األراضي على وقف االستيطان في "إسرائيل"حمل  المساعدة في األميركي
  .2008 ديسمبر /األول النقطة التي توقفت عندها المفاوضات في كانون إلىالقدس، والعودة 
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 الفلسطينيين لن يقتنعوا إنالذي التقاه في رام اهللا أمس،   عباس ابلغ جونزإنوقال مسؤولون فلسطينيون 
حتى يقتنع شعبنا بأن هذه ": ونقلوا عنه قوله.  عملية سلمية ما لم تترافق مع وقف االستيطانأيبجدية 

 ويعطي الفلسطينيين األرض ينسحب من هذه أن يتوقف االستيطان، فمن يريد أنالمفاوضات جدية، يجب 
  ." دولة مستقلة، ال يواصل فرض الحقائق االستيطانية عليهاإقامةحق 

 المصرية انه سيقاوم "صوت العرب" إلذاعةرز عن عباس قوله في تصريحات ونقلت وكالة رويت
 تماماً أنشطتها "إسرائيل" التي تجددت في اتجاه استئناف محادثات السالم ما لم توقف األميركيةالضغوط 

 أن سأم " فلسطينإذاعة"كما نقلت عنه قوله في مقابلة بثتها . االستيطانية في الضفة الغربية المحتلة أوالً
  . الستئناف المفاوضات قبل الوقف الكامل لبناء المستوطنات غير عادلاألميركيالضغط 

 األميركيين إن باستئناف المحادثات، فقال إقناعه إلى أميركيةوسئل عباس هل يمكن أن تؤدي ضمانات 
 وإنمان ضمانات قدموا فعالً ضمانات، وان هذه الضمانات لم تفعل شيئاً، مضيفاً أن الفلسطينيين ال يريدو

يريدون أن تقول الواليات المتحدة إلسرائيل أن توقف االستيطان تماماً لفترة من الزمن، ثم تستأنف 
 على وقف النشاط "إسرائيل" إجبار لم تكن تستطيع إذا الواليات المتحدة أن وأضاف. المفاوضات

  . تقدر على تنفيذ اتفاق سالمأناالستيطاني فكيف لها 
كفاح و علي الصالح ،رام اهللاولندن نقالً عن مراسليها في  15/1/2010األوسط، الشرق وأضافت 

 والسلطة والواليات المتحدة اتفقوا على تشكيل لجنة ثالثية "إسرائيل"ن أ أكد ، أن الرئيس عباسزبون
، أنه مستعد لمناقشة األشياء المحددة التي تقول "صوت فلسطين"تبحث مسألة التحريض، ونقل عنه 

 .ئيل إنها تحريض ضدهاإسرا
  

  مطلوب توازن جديد في المنطقة يقوم على محور مصري سعودي سوري تركي إيراني: هنية .3
 غزة إسماعيل هنية المراهنين على خيار التسوية واستئناف  فيحكومةالوصف رئيس : فلسطين اليوم

حراك لن يؤدي إلى نتائج ، ألن هذا ال"الكاذب"المفاوضات الستعادة الحقوق الفلسطينية بالحمل الوهمي 
ودلل هنية على ذلك بتصريحات رئيس الوزراء  .حقيقية في ظل المواقف اإلسرائيلية المتصلبة والثابتة

، وأنه ال عودة "إسرائيل"ـاإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما قال بأن القدس عاصمة أبدية وموحدة ل
ى إلى حين نقرر حالة األمن واالستقرار السائد وكذلك أن الجدار العنصري سيبق لالجئين الفلسطينيين،

وأكد في مقابلة خاصة مع مراسل  .في المنطقة، متسائالً في ظل هذه التصريحات أين سيكون الحل؟
بأن الحراك السائد إلعادة استئناف المفاوضات مع العدو اإلسرائيلي لن " :وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية
تيراتيجية فلسطينية وعربية أخرى تأخذ بعين االعتبار بأن مسار التفاوض قد يكون له نتائج، داعياً إلى اس

  ."فشل، وأن هناك ضرورة الستعادة زمام المبادرة الفلسطينية العربية
نحن ال ندعو الدول العربية لشن حرب على إسرائيل، ولكن نقول البد من بناء توازن جديد " :هنيةوقال 

والسعودية وسوريا وإدخال تركيا على الخط، واالستفادة من في المنطقة يقوم على محور مصر 
موضحاً أن هناك مساعي حثيثة تهدف لخلق . الجمهورية اإلسالمية في إيران باعتبارها دولة إسالمية

  ."عداوات في المنطقة بعيداً عن العدو اإلسرائيلي
اتيجي في السياسية  موقف تركيا بالعظيم والتاريخي ويشكل تحول استرهنيةمن جهة أخرى وصف 

واضح أن هناك بدايات لفك تحالف تاريخي بين تركيا " :وقال. التركية تجاه دولة االحتالل والمنطقة
  ."وإسرائيل سيكون لصالح القضية الفلسطينية والمنطقة العربية بشكل عام

ي في دولة وأعرب عن تضامنه مع تركيا مستنكراً في الوقت ذاته الموقف الذي تعرض له السفير الترك
  .داعياً إلى مزيد من الحراك التركي العربي. االحتالل اإلسرائيلي

 هو عام المصالحة 2010حكومة أن العام الجاري الوعن ملف المصالحة الفلسطينية أكد رئيس 
 الفلسطينية ألنه خيار استراتيجي وضرورة وطنية، معتبراً االنقسام حالة استثنائية وال يمثل - الفلسطينية
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قة الوضع الفلسطيني الراهن، ألن الوضع الفلسطيني قائم على أرض واحدة وشعب واحد ويفترض حقي
ن مصر ال شك بأنها الدولة التي تقود المفاوضات الفلسطينية  إوقال. أن يكون نظام سياسي واحد

يق الفلسطينية، وترعى الحوار الوطني، ولكن فهمنا ألن مصر دولة تتحرك بإرادة عربية من أجل تحق
  .المصالحة، فنعتبر أنه كلما كان هناك احتضان عربي للمصالحة قطعاً تكون المصالحة أقرب للواقع

وعن العالقة مع مصر قال هنية إن التوتر الحاصل هو وضع غير طبيعي في العالقة بيننا وبين األشقاء 
تيجي وتاريخي في مصر، مؤكداً أن الوضع الطبيعي هو عالقة مستقرة  ألن مصر تمثل عمق استيرا

مؤكداً في الوقت ذاته أن قطاع غزة لم يكن في يوم من األيام يشكل خطر على . وحاضري ومستقبلي
  .أمن مصر، ألن القطاع يشكل البوابة الشمالية لمصر وخد الدفاع األول على األمن القومي المصري

لة غليان وغضب شعبي وأضاف أن األحداث التي وقعت على الحدود في األيام الماضية نابعة من حا
  .على الحصار والجدار، وتابع بأننا ال نبرر أي مواجهات مع مصر ولكن هذا هو الواقع

 بناءه على طول الحدود مع مصر، قال اإلسرائيليوعن الجدار االلكتروني الذي تعتزم دولة االحتالل 
 ألي حراك داخل قطاع هنية بأن هذا الجدار االلكتروني يهدف إلى خنق القطاع وعدم السماح مطلقاً

  .غزة، معرباً عن اعتقاده أن هذه الجدر تبنى في سياق توافقات إقليمية وموافقة أمريكية لألسف الشديد
 مليون فلسطيني في هذا السجن 1.5ودعا األمة العربية لوقفة مع الذات، متسائالً هل يقبلوا أن يوضع 

ذا الجدار ال ينفصل عن بناء الجدر األخرى التي تبنى مؤكداً أن ه. الكبير؟ وهل سيغفر لهم التاريخ ذلك؟
  .مع قطاع غزة

أوالً نحن باألساس ال نثق " :وعن التهديدات اإلسرائيلية بشن حرب واسعة على قطاع غزة قال هنية
باالحتالل الصهيوني، ولكن في القراءات المتعلقة بالوضع السياسي من الصعب على االحتالل أن يشن 

وأضاف أنه ال الوضع السياسي وال الوضع الداخلي وال أولويات . ..هة للحرب السابقةحرب جديدة مشاب
موضحاً أن هذا ال . الملفات لدى قادة االحتالل تؤشر بأن هناك اتجاهاً بشن عدوان واسع على قطاع غزة

  ...يمنع من التصعيد العسكري اإلسرائيلي الموضعي واالستهداف المركز الذي يجري بشكل أو بآخر
وأكد بأنه مطلوب حالة من التوازن في الخطاب لكي نُحدث حالة من التوازن النفسي لدى شعبنا الذي ال 

ومن جانب آخر نسعى مع . يخشى إال اهللا، ولكن المسؤولية القيادية تقتدي منا إيجاد مضلة نفسية لشعبنا
ميدان قدر اإلمكان على قاعدة إخواننا في الفصائل الفلسطينية تعزيز حالة التوافق الوطني حول ضبط ال

مؤكداً أن وزارة الداخلية . سحب الذرائع ما استطعنا إلى ذلك سبيالً وان يكون الصف الفلسطيني موحد
 .تقوم بلقاءات مع الفصائل الفلسطينية في هذا اإلطار وهي لقاءات ايجابية

  14/1/2010وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، 
  

  صالح ويؤكد أنها تهدف إلى إقصاء المدافعين عن القدس رائد دويك يستنكر محاكمة الشيخ  .4
قرار محكمة االحتالل الصهيوني " المجلس التشريعي الفلسطيني" عزيز دويك رئيس . استنكر د:رام اهللا

 لمدة تسعة أشهر؛ 48اعتقال الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي المحتلة عام 
وقال دويك،  .ى االحتجاج على ممارسات االحتالل التهويدية في مدينة القدسبحجة تحريض األهالي عل

إن هذا : "1-14نسخة منه، يوم الخميس " المركز الفلسطيني لإلعالم"في تصريحٍ صحفي مكتوبٍ، تلقى 
القرار يهدف إلى إسكات كل صوت يرتفع في وجه االحتالل، وإقصاء كل من يدافع عن المدينة المقدسة؛ 

أجل تمرير مخططات التهويد، وفي سياق االعتداءات المتواصلة بحق المسجد األقصى والمدينة من 
وأشاد دويك بالمواقف البطولية للشيخ صالح وتصديه لمخططات االحتالل، ودفاعه الدائم عن  ".المقدسة

  .األقصى والقدس، معتبرا ذلك واجب كلِّ فلسطيني وكل مسلمٍ
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األمة اإلسالمية بالوقوف إلى جانب كل صوت مدافعٍ عن القدس والمقدسات، " التشريعي"وطالب رئيس 
والتصدي لكل محاوالت االحتالل التي تهدف إلى طمس كل المعالم المقدسة، وتهويد المدينة وإفراغها 

  .من سكانها الفلسطينيين
  14/1/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  سرائيلية بسجن الشيخ رائد صالحتيسير خالد يستنكر قرار المحكمة اإل .5

 استنكر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،  :إبراهيم كامل -القدس المحتلة 
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار ما يسمى  بمحكمة الصلح في القدس 

 سجناً فعلياً لمدة تسعة أشهر واعتبر هذا القرار وساماً ميةاإلسالبسجن الشيخ رائد صالح رئيس الحركة 
على صدر شخصية وطنية وإسالمية كرست جهدها وحياتها من أجل الدفاع عن عروبة مدينة القدس  

 وبلدية نير بركات "إسرائيل" التي تتهددها من سياسة حكومة األخطار في وجه اإلسالميةوعن مقدساتها 
  .ستوطنين واليمين  اإلسرائيلي المتطرفواستفزازات وزعرنة الم

  15/1/2010الرأي، األردن، 
  

   والعسكرية ضد السلطةاإلعالمية تصعد من حمالتها "إسرائيل": اللواء الضميري .6
 "إسرائيل" صرح اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام أن حكومة اليمين المتطرف في :رام اهللا

لسلطة الفلسطينية ورموزها، من خالل دعاية رخيصة جندت لها  ضد ااإلعالميةصعدت من حمالتها 
 من القطاع الخاص، وأضاف تأتي هذه الحملة المحمومة في إسرائيليينوصحفيين  ،إعالمهاكافة وسائل 

ظل تصعيد عسكري عنيف في قطاع غزة والضفة، في محاولة الستفزاز المشاعر الفلسطينية، وجر 
  .واجهة عنيفة، للتهرب في استحقاقات السالم وخطة خارطة الطريقالسلطة والمجتمع الفلسطيني لم

وأكد الضميري أن السالم ال يستقيم مع االستيطان واعتداءات المستوطنين المدعومة من الجيش 
 ضد المواطنين واألرض الفلسطينية، وال يتحقق باالعتقاالت واالجتياحات لمناطق السلطة اإلسرائيلي

  .سيق األمنيالوطنية والتغني بالتن
 ضد الرئيس محمود عباس "إسرائيل" الذي تمارسه سلطات االحتالل وحكومة اإلعالمي التصعيد إنوقال 

  .سالم فياض أخذ منحى جديدا في البحث عن دعائم كمقولة عدم وجود شريك.ورئيس الوزراء د
 15/1/2010الحياة الجديدة، 

  
  ءه وعلى مصر فتح معبر رفحالجندي المصري قتل بنيران زمال: المقالةالحكومة  .7

أكدت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة أن الجندي المصري الذي لقي مصرعه قبل أسبوع : ألفت حداد
 ،وقال زياد الظاظا .قطاع قتل برصاص زمالئه من الخلفالعلى الحدود المصرية الفلسطينية جنوب 

إنه لم يطلق أحد " صحفي يوم الخميس  خالل مؤتمر،وزير االقتصاد في الحكومة ونائب رئيس الوزراء
  ".الرصاص عليه من الطرف الفلسطيني، فهو شهيد فلسطين، ونحن مقدمة األمن القومي المصري

أن هذه أحداث طارئة ومؤقتة واستثنائية من  ":وفيما يتعلق بعالقة حماس مع مصر أوضح الظاظا قائالً
 لن تتأثر بهذه األحداث وال غيرها ألن هذا عمق حياتنا مع إخواننا في مصر، العالقة بيننا وبين مصر

 ".استراتيجي
وفيما يتعلق بقوافل كسر الحصار بين أن القوافل كانت تأتي من أوروبا وأمريكا ومن العالم اإلسالمي، 

كان األجدر أن تأتي من الدول العربية لتفتح الحدود وترفع الحصار وهذا ما نأمله من إخواننا "قائالً 
 ".العرب
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شأن التقارير الصحفية التي تحدثت عن زيارة رئيس الحكومة إسماعيل هنية إلى القاهرة، أكد أنه في وب
حال وجهت لرئيس الوزراء أو ألي وزير دعوة من قبل األشقاء المصريين، فإن الحكومة في غزة 

 ".ح معبر رفحمستعدة لتلبيتها، وذلك من أجل التباحث في العالقات الثنائية بين الطرفين وفي قضية فت
ودعا الظاظا مصر إلى فتح معبر رفح البري كي يكون بوابة لالقتصاد الفلسطيني على االقتصاد العربي 

  . مليار دوالر في حال فتح المعبر2والدولي، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري سيبلغ 
ن أمله في أن يقوم وفيما يتعلق بقيام مصر ببناء الجدار الفوالذي على الحدود مع غزة، أعرب ع

المسؤولون المصريون بوقف بناء هذا الجدار، وأن يتعاطوا مع دعوة الرئيس حسني مبارك بأنه لن 
وشدد على أن الحصار  ".يسمح بتجويع غزة بجدية وأن يفتحوا معبر رفح للتخفيف من معاناة شعب غزة

 .ثية على االقتصاد الفلسطينياإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة وإغالق المعابر أديا لنتائج كار
 14/1/2010، 48عرب

  
  "مواقف العزة التركية"الدبلوماسية اإلسرائيلية استسلمت أمام : نواب التغيير واإلصالح .8

أثنى نواب كتلة التغيير واإلصالح بالضفة الغربية، على موقف العزة الذي أظهرته  :الضفة الغربية
في بيان , صاغرة لالعتذار، وأوضح النائب حاتم قفيشة "إسرائيل"الحكومة التركية، والذي اضطر 

دور جنسخة عنه، أن التصرفات غير المسئولة لوزير الخارجية اإلسرائيلي، أفي" فلسطين"وصلت 
جعلته يكسب أعداء جدداً ضد " غير المسئولة"هي التي تسببت بمثل هذه المواقف، وأن تصرفاته , ليبرمان

ركيا بما تمثله من حضور قوي على ساحة الشرق األوسط تختلف كليا دولة ت: "وأضاف .دولة االحتالل
من خالل تصرفاتها الهوجاء وغير المتزنة والتي تلقى غطاء أوروبيا ) إسرائيل(عما اعتادت عليه 

وأمريكيا، لكنها اضطرت صاغرة أن ترضخ لتركيا وتقدم االعتذار ألنها دولة ذات إرادة ولم تستطع 
  ".ية الصمود أمامهاالدبلوماسية الصهيون

إن ما تم من ليبرمان تصرف صبياني ينم عن العنجهية : "من جهته، قال النائب حسني البوريني
أما النائب عبد  ".العنصرية الصهيونية والنظرة الفوقية التي اشبعوا بها من التلمود بأن العالم كله خدم لهم

ف التركي واعتبره دليالً على قوة الوحدة فقد أظهر الكثير من اإلعجاب تجاه الموق, الرحمن زيدان
  .الداخلية لدولة تركيا

 من أجل وقف العدوان المتكرر على شعبنا "إسرائيل"كما طالب النواب تركيا بمزيد من الضغط على 
وأرضنا الفلسطينية والمقدسات اإلسالمية وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك، وذلك من خالل مواقف 

  .أن تغير مسار بوصلة الصراع في المنطقةمشابهة من شأنها 
  15/1/2010صحيفة فلسطين، 

  
 فتح ضدهو  السلطة التي تشنهاةوزارة اإلعالم في غزة تتضامن مع القرضاوي وتستنكر الحمل .9

 وصفت وزارة األعالم في الحكومة الفلسطينية المقالة، الحملة التي تشنها أجهزة السلطة في رام :غزة
وقالت الوزارة  ".مسعورة"لقرضاوي، رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بأنها  يوسف ا.اهللا، ضد د

وبشدة الهجمة الشرسة التي تشنها سلطة رام اهللا وأبواق .. تستهجن " إنها 14/1في بيان لها، الخميس 
  ".يوسف القرضاوي. حركة فتح اإلعالمية، ضد الشيخ العالمة د

مرجعها مواقفه المؤيدة للمقاومة في غزة خاصة "لشيخ القرضاوي واعتبرت الوزارة أن الحملة ضد ا
دليال إضافياً على الهبوط األخالقي الذي وصلت "فيما أكدت أن الحملة ". خالل الحرب العدوانية قبل عام

وأكدت وزارة اإلعالم وقوفها خلف ". إليه سلطة رام اهللا في التعرض لشيخ جليل مثل الشيخ القرضاوي
 الحملة على الشيخ القرضاوي تزيد شعبيته ومصداقيته، ألنه عالم  هذه"اوي، مشيرة إلى أن الشيخ القرض

  .بحسب البيان الصحفي" تقي، ووقف مع القضية الفلسطينية على طول الوقت وال زال
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االستمرار في فضح المؤامرات ضد األمة والشعب الفلسطيني، "ودعت الوزارة الشيخ القرضاوي إلى 
  ". ال تمثل شعبنا وإنما تمثل األجندة الخارجية التي توجهها تفات لهذه الحمالت المسعورة التيوعدم االل

  14/1/2010 قدس برس،
  

   ساعة48 تفجيرات في غزة خالل أربعة ":المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان" .10
اع غزة، نددت منظمة حقوقية فلسطينية، أمس، باستمرار وقوع تفجيرات داخلية في قط: )آي.بي.يو(

وقال . مؤكدة أنها تندرج ضمن حالة الفلتان األمني وفوضى السالح المستشرية في األراضي الفلسطينية
 ساعة األخيرة شهدت عدة تفجيرات داخلية 48 ـالمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في بيان، أمس، إن ال

طة، وسيارة خاصة بأحد في مدينة غزة طالت مخزن قطع حاسوب، وصالة ألعاب بلياردو، وسيارة شر
آخر تلك االعتداءات وقع، أمس، عندما انفجرت عبوة ناسفة على مدخل مخزن . أفراد الشرطة البحرية

لقطع الحاسوب في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة، ما ألحق أضراراً مادية في المدخل، وتحطيم زجاج 
  .نوافذ المنازل المالصقة

وفجر مجهولون . خل صالة بلياردو في شارع النصر شمال غزةوكان قد سبق ذلك تفجير عبوة على مد
وسبق ذلك تفجير عبوة ناسفة في سيارة تعود . عبوة ناسفة أسفل سيارة تابعة للشرطة غرب مدينة غزة

  .ملكيتها للضابط في الشرطة البحرية بغزة محمد سالم الغصين في حي الدرج شرق غزة
  15/1/2010الخليج، 

  
   وعباس حرض دوالً من أجل استمرار حصار غزة.. شنير لم يفاجئناإعالن كو: البردويل .11

 صالح البردويل القيادي في حركة حماس شدد        .د، أن   غزة ، من 15/1/2010السبيل، األردن،   ذكرت  
على أن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير التي قال فيها إن عباس هو الذي يضغط من                 

واعتبـر   .ة الفلسطينية، تكشف إلى أي مدى مـن التـآمر وصـل عبـاس             أجل عدم االعتراف بالشرعي   
: البردويل، في تصريحٍ له أمس الخميس وصل السبيل نسخة منه أن إعالن كوشنير لم يكن مفاجئا، وقال                

إننا عرفنا هذه الحقيقة منذ أكثر من ثالث سنوات وبعد اتفاق مكة وإقامة حكومة وحدة وطنيـة ادعـى                   "
  ".ى الدول العربية من أجل رفع الحصار وتسويق الحكومةعباس أنه سيذهب إل

فوجئنا أنه لم يحدث شيء، ال ُرِفع الحصار، وال تم االعتراف بالحكومة، وعندما راجعنا : "وتابع قوله
أحد الوزراء المرافقين له في الجولة، تبين أن عباس كان يحرض الدول على تشديد الحصار على غزة، 

  ". الوحدة الوطنيةوعدم التعامل مع حكومة
وكشف البردويل، في دليل واضح على مشاركة عباس في الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني 

وأنه " خافيير سوالنا"وتشديده، قصة الوفد الفلسطيني في إحدى الجلسات مع مبعوث السالم األوروبي 
بونني برفع الحصار وأنتم وقال كيف تطال! عندما تحدث الوفد وطلب من سوالنا رفع الحصار؛ استغرب

أرسلتم لي رسالة من الرئيس وهي أمامي تطالب بتشديد الحصار؟ فُأحرج عباس وقال إنه ربما تكون من 
ال بل هي رسالة جديدة موقعة منك بعد حكومة الوحدة : سوالنا قائالً"الحكومة العاشرة، فرد عليه 
  ".رجة من مكتبيسنناقش األمر لعلها خا: الوطنية، فارتبك عباس، وقال

 المتحدث  ، أن  وكاالت ، وعن   غزة  من   مصطفى حبوش  عن،  15/1/2010صحيفة فلسطين،    وأضافت
إن تصريحات كوشنير دليل قاطع على تورط عباس في التحـريض           : "قال باسم حماس سامي أبو زهري    

وذكـر  ". لكعلى الشعب الفلسطيني ورفضه نتائج العملية الديمقراطية وتحريض المجتمع الدولي على ذ           
ولين الغربيين أبلغوا قادة حركة حماس مـراراً بهـذه          ؤفي تصريحات صحفية، أمس، أن العديد من المس       

  .المعلومات
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   التغطية على فشله وفضائحه السياسية من خالل تصريحاتهعباس يحاول: حماس .12
محمود عبـاس   " المنتهية واليته "صالح البردويل على أن الرئيس      . أكد القيادي في حركة حماس د      :غزة

يحاول من خالل خطاباته األخيرة التغطية على فضائحه السياسية وفشله في تحقيق إنجـازات للـشعب                
  .الفلسطيني وقضيته على مدى تاريخه

إن اتهامات عباس لحركة حماس في خطابه األخير بأنهـا          :"وقال البردويل في تصريحات صحفية، أمس     
ث عن اعتراف العالم بها تهدف للتغطيـة علـى فـضائحه            تركت المقاومة وتحاول شرعنة نفسها وتبح     

  ".السياسية وفشله في تحقيق أي إنجاز للشعب الفلسطيني وقضيته
وأوضح البردويل أن عباس مثل أكبر مشاريع التنازل بدءاً من اتفاقية أوسلو وانتهاء بـرفض المقاومـة                 

 االنتباه إلى أنه صاحب فكرة تبـادل        من فلسطين والتفاوض حول ما تبقى منها، الفتاً       % 80والتنازل عن   
  .األراضي التي تشرعن االستيطان

  15/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

  حماس بصدد لقاء الفصائل في غزة لبحث موضوع التهدئة وقضايا أخرى: أيمن طه .13
 حماس كثفت بالفعل خالل      حركة كدت أن  أ مصادر فلسطينية ، أن   غزة  من ،15/1/2010الخليج،  ذكرت  

ية عقد لقاءات غير معلنة مع فصائل وقوى بهدف التوصل إلى اتفاق تهدئة ومنـع تـدهور                 األيام الماض 
وذكرت المصادر أن اللقاءات عقدت بمدينة غزة، مشيرة إلى أنه لـم            .  قطاع غزة  األوضاع الميدانية في  

  .يتم التوصل إلى اتفاق حتى اآلن بشأن هذه القضية
لبحث قضايا سياسية، " حماس بصدد لقاء الفصائل قريبا إن) أ.ب.د(ـوقال أيمن طه القيادي في حماس ل

وأكد أن هذه المناقشات ستبحث موضوع التهدئة ". وبحث المستجدات على الساحة الداخلية.. وأمنية
  ".حماية اإلجماع الوطني بخصوص الوضع الميداني"على " حماس"وقضايا أخرى، مشددا على حرص 

لجبهة الشعبية إن الجبهة ال تعارض أية دعوات لعقد لقاءات بين وقال رباح مهنا عضو المكتب السياسي ل
وشدد على ضرورة إيجاد ". اإلسرائيلية"الفصائل لبحث الوضع الميداني في غزة ومواجهة التهديدات 

لتهدئة مع " الشعبية"، مجدداً في الوقت ذاته معارضة "لخدمة مصالح الناس"قواسم مشتركة بين القوى 
  ".لموقفنا المؤكد على أهمية ممارسة المقاومة وضرورة تشكيل جبهة مقاومة موحدة"وذلك " إسرائيل"

من جهته، قال صالح ناصر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية إن جبهته لم تعقد أي لقاءات مع 
حق "وقال إن موقفهم في هذا الصدد ثابت وان ". بشكل علني أو سري لبحث موضوع التهدئة"حماس 
وأكد خالد البطش، القيادي في حركة ". ومة مشروع وممارسته يجب أن تتم عبر تشكيل قيادة موحدةالمقا

لالتفاق على تهدئة، " حماس"الجهاد اإلسالمي للصحافيين في غزة أنه لم يتم عقد أي لقاء بين حركته و
  ".في حال توجيه دعوة، نحن مستعدون لبحث جميع القضايا السياسية واألمنية"وقال 

 تكون مباحثاتهـا  أنحماس نفت ، أن عن أشرف الهور من غزة، 15/1/2010القدس العربي،  أضافت  و
 رضوان القيادي فـي حمـاس       إسماعيل، وقال   "إسرائيل" تهدئة مع    إلى الوصول   إلىمع الفصائل تهدف    

حـث   جاءت لب  أيام هذه اللقاءات التي عقدت مع عدد من الفصائل وستستكمل خالل            إن" القدس العربي "لـ
 حديث عن تهدئة، لكن تم التباحث في عـدة          أيلم يكن    " وأضاف .آخر المستجدات في الشأن الفلسطيني    

 ". على ضرورة تقديم المصلحة الفلسطينية للشعب، لمواجهة العـدوان      أكدالجميع   "وأضاف،  " داخلية أمور
  ".عب الفلسطينيوقف العدوان والمحافظة على المصلحة العليا للش"كد انه تم التشاور حول طرق أو
 تكون تحركات حماس الحالية جاءت عقب تلقي الحركة رسائل تحـذير مـن              أن ذلك، نفى رضوان     إلى

 تحذير والتهديـدات ال     أيليس هناك   "وقال   . شن هجوم جديد على غزة     "إسرائيل" عن نية    إقليميةجهات  
  ". عدوان سيبوء بالفشلوأيتخيف حماس والشعب الفلسطيني، 
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  من قطاع غزةعلى وقف الصواريخ " توافقت مبدئيا"الفصائل : "القدس العربي" .14
 من تنظيم فلسطيني في غـزة،       أكثرمن مصادر مطلعة من     " القدس العربي "علمت  : اشرف الهور  - غزة
" عدم االنجرار "ن التنظيمات الفلسطينية خالل لقاءات عقدتها مؤخرا مع حركة حماس توافقت على             أ أمس

  .سرائيلية الهادفة لشن هجوم جديد على غزةوراء عمليات االستدراج اإل
ـ        أشاروا، فقد   أسمائهموفضلوا عدم ذكر    " القدس العربي "وبحسب مسؤولين من فصائل فلسطينية تحدثوا ل

 لـشن   "إسـرائيل " طريق علـى     أي قليلة على قطع     أياملى توافق الفصائل خالل لقاءاتها التي بدأت قبل         إ
  .هجوم ضد غزة

  15/1/2010القدس العربي، 
  

  يدعو إلى وقف إطالق الصواريخ من غزة والتركيز على مواجهة االستيطان بالضفة" الشعب" .15
دعا وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني الفصائل كافة لتفويت الفرصة علـى               

نـسخة منـه الفـصائل      " القـدس العربـي   "وطالب العوض في تصريح تلقت       .عدوان إسرائيلي محتمل  
ـ    الفلس ضرورة تفويت الفرصة على قادة االحتالل الـذين ينـسجون          "طينية والمجموعات المسلحة كافة ب

تفعيـل   "إلىودعا   ". الصواريخ من القطاع   إطالقخيوط عدوان جديد على قطاع غزة، بما في ذلك وقف           
 علـى   وتركيز الكفاح الوطني الفلسطيني في مواجهة االستيطان المتواصل في الضفة الفلسطينية مؤكـدا            

  ". تشكيل جبهة موحدة لقيادة المقاومة الشعبية ضد االحتاللأهمية
  15/1/2010القدس العربي، 

  
   ملف الالجئين يواجه خطورة ويشدد من رفض حماس لمشروع التوطينأنالحية يؤكد  .16

 خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس تمـسك حركتـه بالثوابـت        أكد : اشرف الهور  - غزة
 تمسك الحركـة    وأكد،  "خطورة في الوقت الراهن   "، خاصة ملف الالجئين، الذي قال انه يواجه         الفلسطينية

 مفاوضـات سـالم مـع       أليووجه الحية خالل ندوة سياسية بمدينة خانيونس انتقادات          .بخيار المقاومة 
  ".طريق مسدود "إلى مشروع السالم وصل إن، وقال "إسرائيل"

 الثوابت الفلسطينية التي ال تقبل      أهم"ية الالجئين باعتبارها من      تنازل عن قض   أي حماس ترفض    أن وأكد
بـسبب تفـريط    "ن ملف الالجئين يواجه خطورة في الفتـرة الحاليـة           أ إلىولفت   ".المناقشة وال التفريط  

مشروع التـوطين   "، مشددا على رفض حماس في الوقت ذاته لـ          "المفاوض وتهاونه في هذا الموضوع    
  ".فرضه على الفلسطينيينالذي يحاول االحتالل 

  15/1/2010القدس العربي، 
  

  مع االحتالل في مالحقة عناصرنا" تبادل األدوار" تواصل الضفةأجهزة أمن : حماس .17
جددت حركة حماس اتهامها ألجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية بالتنسيق مع قوات : رام اهللا

أن اعتقال أجهزة أمن السلطة ألنصار الحركة بعد االحتالل ضد عناصرها في الضفة الغربية، معتبرة 
 لمسلسل تبادل األدوار بين استمرارما هو إال " والعكس بالعكس االحتاللإطالق سراحهم من سجون 
  .، على حد تعبيرها"أجهزة عباس وقوات االحتالل

 14/1/2010قدس برس، 
  

  االنتفاضة خارج المخيمات - لبحث إمكانية إخالء مواقع فتح بو موسى في بيروتأ": الديار" .18
 موسى موجود في بيروت ويترأس سلـسلة        أبو سر حركة فتح االنتفاضة      أمين أنذكرت مصادر مؤكدة    

 فـتح االنتفاضـة     إخـالء  وإمكانيـة  األخيرةاجتماعات تنظيمية لكوادر حركته لوضعهم في التطورات        
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ؤولين رسميين لبنانيين، علماً أن      موسى سيقابل مس   أبو كان   إذالمراكزها خارج المخيمات، ولم يعرف ما       
  .مسؤولين فلسطينيين في القيادة العامة سيزورون لبنان للغاية نفسها

  15/1/2010الديار، لبنان، 
  

 في برج البراجنة يفتح أبوابه بعد اتفاق بين الجهاد وآل األشوح" الفرقان"مسجد : بيروت .19
 أمس للمصلين، احية بيروت الجنوبية، في ضفي مخيم برج البراجنة" الفرقان"شّرعت أبواب مسجد 

فأقاموا صالة الظهر تزامناً مع اختفاء المظاهر المسلحة التي تفشت حول الجامع أمس األول، عقب 
وعلمت .  وآل األشوح، بسبب الخالف على ملكية الجامعاإلسالمي الذي وقع بين حركة الجهاد اإلشكال

ت إلبرام اتفاق أولي بين الطرفين، يقضي بدفع مستحقات أن لجنة الفصائل الفلسطينية قد توصل" السفير"
 ألف دوالر، لقاء أتعابها، إال أن الرد النهائي على المبلغ لم يقّر 225حددت قيمتها عائلة األشوح بـ 

نظراً ألن أياً من أبناء آل األشوح لم يشارك في " صلحة"لم تعتبر " الفرقان"إال أن الصالة في . بعد
  .عتبرت فتحاً ألبوابٍ أوصدت ليومين متتاليين بعيد اإلشكالالصالة، وإنما ا

 15/1/2010السفير، 
  

   في دير البلح"مهمة جهادية"خالل  تعلن عن استشهاد أحد عناصرها القسام .20
، أثناء تأديته مهمة    )1-15(أعلنت كتائب القسام عن استشهاد أحد مجاهديها فجر اليوم الجمعة           : دير البلح 

المركز الفلـسطيني   "وأكدت كتائب القسام في بيانٍ لها اليوم تلقى          .لح وسط قطاع غزة   جهادية في دير الب   
ارتقـى إلـى    )  عاماً 25(عماد سمير السلقاوي    / نسخةً منه، استشهاد المهندس القسامي المجاهد     " لإلعالم

  . أثناء تأديته مهمة جهادية- بإذن اهللا تعالى–العال شهيداً 
  15/1/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  أيالون يعتذر برسالة رسمية لتركيا وبيريز ينتقده على سلوكه .21

رسل نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون مرغماً رسالة اعتذار أ:  أسعد تلحمي–الناصرة 
رسمية إلى السفير التركي في تل أبيب عما بدر عنه من إهانة متعمدة للسفير خالل استقباله له في مكتبه 

لكنيست االثنين الماضي لالحتجاج على مسلسل تركي متلفز يصور عناصر المخابرات اإلسرائيلية في ا
  .بخاطفي أطفال

وحمل المعلقون البارزون بشدة على األسلوب المهين الذي انتهجه أيالون، ما أرغم إسرائيل تحت إنذار 
وقالت اإلذاعة . بلوماسيتركي شديد اللهجة، على االعتذار الرسمي، ووصفوا ما حصل بالفشل الدي

  ".إسرائيل أرغمت على االنبطاح وأن تذل بعدما قامت هي باإلذالل"العسكرية إن 
اعتبر بيريز في تصريحات أمس هذا السلوك ولم يصدر أي انتقاد من أي من وزراء الحكومة الثالثين، و
ي من أيالون وليس خطأ خطأ شخص"، لكنه حاول تبرئة ساحة إسرائيل منها بقوله إنه "غير ديبلوماسي"

يجب أن يتعلم . دولة أو خطأ كل الديبلوماسيين اإلسرائيليين، وحسناً أن هذا الرجل اعتذر عما بدر منه
وبحسب التقارير اإلسرائيلية، فإن بيريز رمى بثقله إلنهاء األزمة باعتذار ". الدرس كي ال يكرر خطأه

يالون بتقديم االعتذار، محذراً من أزمة حقيقية مع إسرائيلي رسمي، ومارس على نتنياهو الضغط ليقنع أ
األسلوب لم "واقتنع نتنياهو باألمر، وقال إنه يؤيد مبدئياً تقديم االحتجاج، لكنه يرى أن . أنقرة ال لزوم لها

  .، وهاتف وزير خارجيته ليقنع بدوره أيالون الرافض تقديم االعتذار"يكن مالئماً
أود أن أعرب عن االحترام الشخصي لك وللشعب : "نة إلى السفيروجاء في رسالة االعتذار المعنو

التركي، وأؤكد لك أنه على رغم ما يوجد بيننا من خالفات في الرأي حيال العديد من القضايا، إال أنه 
يجب مناقشتها وحلها فقط من خالل القنوات الديبلوماسية المفتوحة والمتبادلة والمحترمة بين حكومة 
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لم تكن لدي نية إلهانتك شخصياً، وأنا اعتذر عن الطريقة التي تم التعامل بها وحسبما : "فوأضا". بلدينا
أرجو نقل هذه الرسالة للشعب التركي الذي نكن له احتراماً كبيراً، وآمل في أن تسعى إسرائيل . تم فهمها

  ". وتركيا الى قنوات ديبلوماسية هادئة من أجل إبالغ الرسائل كدولتين متحالفتين
وأعربت إسرائيل عن ارتياحها إلعالن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في ساعة متقدمة 

  . من مساء أول من أمس بعد تلقي االعتذار الرسمي، ان تركيا تلقت االعتذار الذي كانت تنتظره
  15/1/2010الحياة، 

  
  "إسرائيل"ح  بمصالواإلضرار مكتبي نتنياهو وليبرمان بالتقصير يتهممراقب الدولة  .22

وجه مراقب الدولة اإلسرائيلي العام ميخا لندنشترواس انتقادات شديدة اللهجة لمكتب رئيس            : حسن مواسي 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية اإلسرائيلية ، متهمـا اياهمـا بالتقـصير الكبيـر                

  .  العربيواإلضرار بالمصالح القومية اإلسرائيلية فيما يتعلق اإلعالم
وكان لندنشتراوس قد قدم تقريره السنوي للكنيست ، حيث يستدل من قراءه التقرير إن هناك عيوبا كثيرة                 

  .متبعة في الجهاز السياسي اإلسرائيلي ، إن كان ذلك على المستوى السياسي أو المستوى العسكري
بية ، وان هناك فشل ذريع فـي        ويشير مراقب الدولة إلى مالحظات خطيرة في مجال اإلعالم باللغة العر          

شرح المواقف والسياسة اإلسرائيلية باللغة العربية في حاالت الطوارىء وال سيما خـالل الفتـرة التـي                 
وبعـدها ، معترفـا بفـشل الـسياسة         " الرصاص المصبوب "سبقت الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة       
  . اإلعالمية اإلسرائيلية الموجهة باللغة العربية

راقب انتقاداته للدوائر العسكرية واألمنية اإلسرائيلية ، إلى جانب تتناولـه بعـض الـوزارات               ووجه الم 
  .والسلطات المحلية والشركات الحكومية

  15/1/2010الدستور، األردن، 
  

   يطارد مئات الشبان الدروز لتجنيدهم في صفوفهاالحتالل جيش ":يديعوت" .23
اإلسرائيلية أمس ان شرطة جيش االحتالل      "  أحرنوت يديعوت"قالت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة

، لعدم مثولهم في مكاتب التجنيد اإللزامـي        1948تطارد المئات من شبان الطائفة الدرزية من فلسطينيي         
  .اإللزامية" الخدمة"في السنة األخيرة لبدء 

 للخدمـة   1948 ال يخـضع فلـسطينيي       1956يذكر أن قانون التجنيد االلزامي اإلسرائيلي النافذ منـذ          
العسكرية باستثناء الطائفة الدرزية،  لكن أن نسبة المجندين تراجعت في السنوات األخيرة إلى مـا دون                 

، إن كان لرفض مباشر يسستتبع مواجهة مع القضاء اإلسرائيلي أو السباب التدين التي تعتبر سببا                50%
  .لالعفاء أو ألسباب مرضية

 شاب وشابة من الـذين      1900جيش االحتالل أعلن أن حوالي      وحسب المعطيات التي نشرت أمس، فإن       
يسري عليهم القانون، وهم من اليهود والفلسطينيين الدروز، لم يحضروا إلـى مكاتـب التجنيـد العـام                  

  .الماضي، لذا، يعتبرهم االحتالل متهربين
  15/1/2010الغد،األردن، 

  
  "لفيندو"تفاوض ألمانيا لشراء غواصة جديدة من طراز " إسرائيل" .24

تجري مفاوضات مع ألمانيا لشراء غواصة جديدة من طراز " إسرائيل"ذكر مسؤولون أمس إن : رويترز
  .في إطار تعزيزاتها العسكرية ومواجهة ما يسمى بالطموحات النووية اإليرانية" دولفين"
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نجيال ، ان ايهود باراك سيطلب من حكومة المستشارة ا"اإلسرائيلي"وقال أحد مساعدي وزير الحرب 
للغواصة الجديدة ليصبح عدد الغواصات التي ستمتلكها ست غواصات من " إسرائيل"ميركل تأمين شراء 

  . هذا الطراز
  15/1/2010الخليج، 

  
  على الحدود مع لبنان" إسرائيلية"مناورات عسكرية  .25

ان تحضيرا بدأ الجيش اإلسرائيلي أمس استقدام تعزيزات إلى منطقة الحدود مع لبن:  ثائر عباس-بيروت
 .على الحدود الشمالية" مناورات"لما قالت إسرائيل إنه 

من مصادر لبنانية أن إسرائيل بعثت إلى لبنان برسائل تطمينية عبر القوة " الشرق األوسط"وعلمت 
الدولية العاملة في جنوب لبنان حول الحشود التي بدأ استقدامها إلى منطقة الحدود في وقت يسود فيه 

إال أن إسرائيل أبلغت األمم . لبلدين نتيجة التهديدات التي أطلقها القادة اإلسرائيليون تجاه لبنانالتوتر بين ا
المتحدة أن حشودها العسكرية تأتي في إطار التحضير لمناورة عسكرية على الحدود مع لبنان في فبراير 

  .المقبل) شباط(
 15/1/2010الشرق األوسط، 

  
  خالل العام الماضي 2408نيا وجرح طفال فلسطي 394استشهاد : تقرير .26

كشف تقرير صادر عن وزارة إعالم الحكومة الفلسطينية المؤقتة حول  : منتصر حمدان-رام اهللا 
 طفال، بفعل اعتداءات االحتالل، 394 عن استشهاد 2009 الطفولة الفلسطينية خالل العام المنقضي،

  . طفال342جون االحتالل  طفال، ويقبع اآلن في س370 أطفال، واعتقال 2408وجرح 
وحسب التقرير فإن الطفل الفلسطيني يعيش تحت وطأة العدوان اإلسرائيلي، وأشار إلى أنه في 

كانون الثاني من العام الماضي شن االحتالل حرب إبادة على قطاع غزة، وفي الوقت الذي وصل /يناير
جريح، شكّل المدنيون الفلسطينيون  5000 شهيد وما يزيد على 1500إجمالي عدد شهداء العدوان قرابة 

  .منهم أطفال% 40من أعداد الشهداء والجرحى، % 85ما نسبته 
 آالف طفل في غزة 10وخصص التقرير جزءا لتناول ما وصفه بأطفال األنفاق، مشيرا إلى حوالي 

من إجمالي عدد العاملين في هذه % 60يعملون في أنفاق على الحدود مع مصر، ويشكلون حوالي 
وأشار التقرير إلى أن هؤالء األطفال يتنفسون الموت مع رائحة الرمل، وهم يعملون في نقل . نفاقاأل

 مترا تحت 12 متر وبعمق أكثر من 700البضائع التجارية داخل نفق ضيق يصل طوله إلى أكثر من 
ومن ينجو من هذه  .سطح األرض، مسترشدين بإنارة متواضعة كل عشرة أمتار على طول النفق

  .لألنفاق من فترة إلى أخرى" اإلسرائيلية"لظروف ربما ال ينجو من قصف الطائرات ا
 طفالً منذ بدء العمل فيها قبل ثالث سنوات، 32وأكد التقرير أن عدد الضحايا األطفال، في األنفاق بلغ 

.  شخصا117ًلغ ب" اإلسرائيلي"علماً بأن إجمالي عدد الضحايا الذين قتلوا نتيجة انهيار األنفاق أو القصف 
 طفال، نتيجة منعهم من السفر لتلقي العالج في الخارج، ولغاية 30 استشهد 2009وأوضح انه خالل عام 

وأشار التقرير إلى أن نسبة  .2006 شخصا، ثلثهم من األطفال منذ بداية حصار غزة 364اآلن استشهد 
  . %68األطفال الذين يعانون من نتائج نفسية بسبب محرقة غزة، بلغت 

15/1/2010الخليج،   
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    شجرة70المستوطنون يضرمون النيران بسيارات فلسطينية ويقتلعون : الضفة .27
أضرمت مجموعة من المستوطنين، النيران في ثالث سيارات فلسطينية، وجرار زراعي            :الضفة الغربية 

لت قوات االحتالل    شجرة في الخليل، فيما اعتق     70في بلدة اماتين شرق قلقيلية، واقتلعت مجموعة أخرى         
 مواطناً في محافظات الضفة الغربية المحتلة، وواصلت إجراءاتها األمنية المشددة على مداخل مدينة              12

  .نابلس
15/1/2010صحيفة فلسطين،   

  
   أسيراً انتهت فترة محكومياتهم15هدد بإبعاد االحتالل ي: قراقع .28

إن عدداً من   " :رام اهللا، في تصريح مكتوب    قال عيسى قراقع، وزير شؤون األسرى في حكومة          : رام اهللا 
 اإلسـرائيلية األسرى الفلسطينيين غير الحاصلين على هوية فلسطينية، والذين اعتقلوا خالل االجتياحات            

 بمحاكمتهم، تهدد اآلن بإبعـادهم      اإلسرائيلية، وقامت المحاكم العسكرية     2002لألراضي الفلسطينية عام    
مهم، بحجة عدم امتالكهم هوية مواطنة، حيث كانوا قـد قـدموا الـى              خارج الوطن بعد انتهاء فترة حك     

  ".األراضي الفلسطينية بتصاريح زيارة ولم يغادروا
الغريب في األمر هو أن عددا من األسرى حصلوا على جمع شمل خالل وجودهم،              "وأشار قراقع إلى أن     

  .ه الهويات بعد صدورهاوتم استصدار هويات لهم، ولكن الحكومة اإلسرائيلية قامت بإلغاء هذ
14/1/2010قدس برس،   

  
  االحتالل يالحق المتظاهرين ضد الجدار العنصري في الضفة .29

 2002قال منسق الحملة الشعبية لمناهضة جدار الفصل العنصري منذ عام :  محمد يونس–رام اهللا 
 المخابرات أنامالً  بعد اعتقال دام شهراً كأمس من أولالناشط جمال جمعة الذي أطلقت إسرائيل سراحه 

اإلسرائيلية وضعته تحت ضغوط نفسية وجسدية رهيبة إلجباره على االعتراف بإجراء اتصاالت مع 
  .إسرائيل ضد إجراءاتجهات خارجية وداخلية والقيام بالتحريض على اتخاذ 

ى  شملت العشرات من نشطاء حملة مناهضة الجدار التي تجرإسرائيليةوجاء اعتقال جمعة ضمن حملة 
 شاباً من قرية نعلين التي تقوم 30ومن بين المعتقلين . وإسرائيليةبالتنسيق مع منظمات سالم دولية 

 كما . رحمةأبواهللا   نهار كل يوم جمعة ضد الجدار، وعلى رأسهم منسق اللجنة عبدأسبوعيةبتظاهرة 
لفلسطينيين من شقتها اعتقلت السلطات اإلسرائيلية قبل يومين ناشطة في حركة التضامن الدولية مع ا

  . وسط مدينة رام اهللا وأبعدتها عن البالد
15/1/2010الحياة،   

  
   تستنكر قرار االحتالل بسجن الشيخ رائد صالح48 في الـالحركة اإلسالمية .30

أن أكدت  48الحركة اإلسالمية الشمالية داخل أراضي  أن حيفا من 15/1/2010العرب، قطر، ذكرت 
من "ي بالسجن الفعلي لفضيلة الشيخ رائد صالح قرار ظالم وجائر كتب عليه القرار االحتاللي القاض

 ".صنع المؤسسة اإلسرائيلية
اللجنة الشعبية للـدفاع عـن الحريـات،         أن    من الناصرة ورام اهللا    14/1/2010قدس برس،   وأضافت  

ـ المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لشؤون        ـ         48فلسطينيي ال ة ودوليـة   ، دعت إلـى إطـالق حملـة محلي
 ".لمحاصرة سطوة إسرائيل وجهازها القضائي اإلرهابي على الجماهير العربية في الـداخل الفلـسطيني             "

نسخة منه، الحكـم بالـسجن علـى    " قدس برس "واعتبرت اللجنة الشعبية، في بيان أصدرته اليوم وصل         
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األراضي المحتلة عـام    اعتداء سافر على جماهير الشعب الفلسطيني في داخل         "الشيخ رائد صالح بمثابة     
48.  

استنكر مركز األسرى للدراسات، قيام جيش االحتالل اإلسرائيلي باعتقـال شخـصيات            في السياق نفسه    
سـابقة  "، األمر الذي يـشكل      "تحت حجة األمن وبدوافع العنصرية    "إنسانية وإعالمية ورمزية لها مكانتها      

  .، على حد تعبيره"ليةخطيرة وانتهاكاً صارخاً لحقوق اإلنسان والمواثيق الدو
  

  يقرر فصل النائب سعيد نفاع 48 الوطني في الـالمكتب السياسي للتجمع .31
أعلن المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، في اجتماع عقده يوم أمس عن قراره فصل سعيد 

يث أن نفاع عن الحزب، ورفع توصية للجنة المركزية التمام اإلجراءات الدستورية الخاصة بذلك، ح
اللجنة المركزية هي الهيئة المخولة دستورياً باتخاذ قرار فصل عضو من الحزب إذا لم يلتزم بخط 

 .وبرنامج الحزب
وأكد بيان التجمع أن هذا القرار يأتي بناء على مواقف وتصرفات لسعيد نفاع تتناقض وخط الحزب 

 االلتزام بقرار اللجنة المركزية وبرنامجه وقرارات هيئاته السياسية والتنظيمية، كان آخرها رفضه
 أعضاءالتناوب مع عباس زكور والسفر دون علم الحزب للقاء وليد جنبالط في قبرص، برفقة بعض 

 .لجنة التواصل
15/1/2010، 48عرب  

 
  مسيرة في غزة تطالب بإنهاء الحصار .32

 أمام مجمع انطلقت من مسيرة في غزة الحملة الوطنية إلحياء الذكرى األولى للحرب أمس، نظمت
السرايا األمني الُمدمر وسط مدينة غزة انتهاء عند مقر األمم المتحدة غرب المدينة حيث ُعقد مؤتمر 

بياناً باسم أطفال غزة، فيما سلّمت رسالة للمسؤولين في ) عاما12(صحفي قرأت فيه الطفلة نور رضوان 
  مقر األمم المتحدة إليصالها لالمين العام للمنظمة الدولية

شارك في المسيرة جهاز الدفاع المدني الذي فقد عدداً من كوادره خالل الحرب، باإلضافة إلى الشرطة و
كما دعا األطفال إلى إنهاء الحصار المفروض على . النسائية وعدد من سيارات اإلسعاف والطوارئ

يني المشروعة،  أعوام وممارسة الضغط على الكيان اإلسرائيلي الحترام حقوق الشعب الفلسط4غزة منذ 
  .مؤكدين على ضرورة تزويد قطاع غزة بالمعدات الطبية والمساعدات اإلنسانية

15/1/2010االتحاد، اإلمارات،   
  

  فلسطين قد تتعرض لهزة أرضية مدمرة في غضون العقد الحالي: علماء إسرائيليون .33
 المحتلة في غضون  تعرض فلسطينإمكانعلماء جيولوجيا وخبراء زالزل إسرائيليون من  حذر: )وام(

 دالئل تاريخية وأثرية كثيرة تشير إلى أن هزات إلىالعقد الحالي لهزة أرضية مدمرة، مستندين في ذلك 
  . سنة80أرضية قاتلة قد حدثت في هذه المنطقة في الماضي وهي تتكرر بمعدل هزة واحدة كل 

15/1/2010الخليج،   
  

   بعبوة ناسفةاألردن في اإلسرائيليةاستهداف موكب للسفارة  .34
 أن مصادر إسرائيلية وأردنية رسمية متطابقة أكدت:  أسعد تلحمي- نبيل غيشان -  الناصرة–عمان 

ر جسر  إسرائيل عبإلى إسرائيلية كانت في طريق العودة من األردن دبلوماسيةانفجاراً استهدف سيارة 
 جهة مسؤوليتها أيولم تعلن .  أضرارأوالملك حسين الحدودي، من دون ان يسفر عن وقوع إصابات 

  . تحقيقا في الحادثاألردنيةعن التفجير، فيما فتحت السلطات 
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 في اإلسرائيلي "وقوع اعتداء بقنبلة على سيارة السفير" وزارة الخارجية اإلسرائيلية في بيان وأعلنت
 عدم وقوع إلى وأشارت. "معافى وسالم ولم يكن ضالعاً في الحادث" نيفو الذي قالت انه  دانييلاألردن

 كانت تقل عمال السفارة في األردن وأنها أضرار، مضيفة أن السيارة واصلت سيرها، أوإصابات 
ء  من العودة إلى إسرائيل لقضاالدبلوماسيين لتمكين "معبر اللنبي" إلى، في طريقها )أربعة وحارسين(

  . كما درجت العادةاألحد عمان إلىنهاية األسبوع قبل العودة 
فيما كانت سيارات تعبر في جوار ": "فرانس برس" نبيل الشريف لوكالة اإلعالم، قال وزير األردنوفي 

، انفجرت إسرائيل، وبينها سيارتان تابعتان لسفارة األردنمدينة ناعور على الطريق بين عمان وغور 
 تحقيقاً فتح لتوضيح مالبسات االنفجار، من أن وأضاف. "أضرار أو تسفر عن ضحايا أنعبوة من دون 

 االنفجار أن للوكالة أفاد مصدراً قريباً من التحقيق أنغير .  يحدد نوعية المتفجرات المستخدمةأندون 
  ." سنتيمترا80أحدث حفرة على حافة الطريق عمقها عشرة سنتيمترات وعرضها "

15/1/2010الحياة،   
  

  األردن والسلطة يوقعان مذكرة في مجاالت العمل .35
ابراهيم العموش ونظيره الفلسطيني الدكتور أحمـد       األردني  وقع وزير العمل    :  محمود الطراونة  -عمان  

مجدالني أمس مذكرة تفاهم بين الحكومة اٍألردنية والسلطة الوطنية الفلسطينية تنظم التعاون بينهما فـي               
، 2000رة التفاهم هذه محل مذكرة التفاهم السابقة والموقعة بين الجانبين العام            وتحل مذك  .مجاالت العمل 

  .وتصبح سارية المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعها
15/1/2010الغد،األردن،   

  
  مقدمة لعدوان جديد على األقصىاعتقال الشيخ رائد صالح: إخوان األردن .36

نفيذي لجماعة اإلخوان المسلمين في تصريح له أمس الملف الفلسطيني في المكتب التمسؤول قال : عمان
 أحد أبرز المدافعين عن الهوية 1948 رئيس الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة عام  اعتقالأن

العربية واإلسالمية في القدس مؤشر على عزم االحتالل على القيام بخطوات عدوانية جديدة تجاه المسجد 
 .األقصى

لى صالح يأتي لتغييب دوره الفاعل في الكشف عن مخططات تهويد المسجد وأشار إلى أن الحكم ع
من أكبر العوائق الواقفة في وجه تلك "األقصى ومحاوالت تقسيمه، الفتاً إلى أن الشيخ رائد صالح 

 .للقدس والمسجد األقصى" المخططات التدميرية
15/1/2010السبيل، األردن،   

 
   بعدم تهديد التدريبات اإلسرائيلية للبنان انب اإلسرائيليتأكيدا من الجتلقينا ": اليونيفيل" .37

 "اليونيفيل"أعلن مدير الشؤون المدنية والسياسية في قوات األمم المتحدة المؤقتة :  حسين سعد- الناقورة
 تلقت تأكيدا من الجانب اإلسرائيلي أن التدريبات المكثفة التي تجريها "اليونيفيل"ميلوش شتروغر، أن 

اإلسرائيليين " على الجانب اآلخر من الخط األزرق ال تشكل أي تهديد للبنان، مضيفا أن إسرائيل
يزودوننا مسبقا بمعلومات حول طبيعة التدريبات وإطارها ومدتها ونحن بدورنا نبلغ الجيش اللبناني 

 . "بالمعلومات التي نملكها عن التدريبات
قارير اإلعالمية عن احتمال حرب إسرائيلية على  وردا على سؤال عن الت"السفير"وفي حديث خاص مع 

  الوضع في الجنوب هادئ عموما ووقف األعمال العدائية محترم واألطراف كافة تتعاون مع : لبنان، قال
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 والعمليات العسكرية على األرض عادية في طبيعتها ولم 1701 في إطار قرار مجلس األمن "اليونيفيل"
 . تتخذ أي إجراءات غير اعتيادية

15/1/2010السفير،   
  

  انطالق الملتقى العربي الدولي لدعم المقاومة اليوم : لبنان .38
 الذي "الملتقى العربي الدولي لدعم المقاومة"اهللا كلمة افتتاح   حسن نصر"حزب اهللا"يلقي األمين العام لـ

وستنطلق فعاليات  . في بيروتيفتتح عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في القاعة الكبرى في قصر األنيسكو
المؤتمر عبر سلسلة من حلقات النقاش السياسية والقانونية واإلعالمية واالقتصادية والثقافية، التي ستناقش 

وذلك . التهويد والحصار ودور الحركة الشعبية والمجتمع المدني عربياً وعالمياً في دعم المقاومة
ستقام جلسات الملتقى في كل من فندقي بحضور عدد من الشخصيات العربية واألجنبية البارزة، و

اإلعالن العربي الدولي لدعم "وسيصدر عنه . ، على أن يختتم بعد غد األحد"الكومودور" و"البريستول"
 .، الذي سيتلى على مشارف أرض فلسطين المحتلة في جنوب لبنان"»المقاومة

15/1/2010السفير،   
  

   في بيروت" ليةمؤسسة القدس الدو"الرئيس اللبناني يلتقي وفد  .39
كتور محمد أكرم العدلوني مع وفد المؤتمر ميشال سليمان أمس الد اللبنانية استقبل رئيس الجمهورية

السابع لمؤسسة القدس الدولية، الذي انعقد أمس األول، في بيروت، حيث شكر الوفد لرئيس الجمهورية 
رعايته المؤتمر واستضافة لبنان له، ألنه البلد الوحيد الذي يمثل الواحة التي يعّبر فيها الجميع عن رأيهم 

 . بحرية
أن لبنان هو المكان " إلىان بالوفد، مبدياً سعادته لحصول المؤتمر في بيروت، الفتاً ورّحب الرئيس سليم

األساسي للتعبير بحرية عن حقوق اإلنسان بكل وجوهها، وهو يشكل بتركيبته النموذج المناهض 
 . "والمناقض إلسرائيل، وأصبح حاجة للعالم اليوم

15/1/2010السفير،   
  

  لالعتصام أمام السفارة المصرية في بيروتة تدعو قوى لبنانية وفلسطينية يساري .40
الى المشاركة في "دعت مجموعة من األحزاب والتنظيمات اللبنانية والفلسطينية في بيان أصدرته 

 كانون 23 الثانية عشرة من قبل ظهر يوم السبت في إلىاالعتصام الذي سيقام من الساعة الحادية عشرة 
لمصرية، تعبيراً عن السخط الشديد ضد العدو الصهيوني وممارساته بحق الثاني الجاري، أمام السفارة ا

الشعب الفلسطيني، وضد شتى قوى القهر والطغيان العالمية الداعمة له، وتعبيراً عن االستنكار لتواطؤ 
األنظمة العربية، السيما حكومة حسني مبارك، ومن أجل الدعوة لوقف بناء الجدار العازل الجديد، جدار 

  . "ار، وفتح الحدود أمام الشعب الفلسطيني في غزة واألراضي الفلسطينية جميعهاالحص
اللقاء اليساري التشاوري، حركة الشعب، الجهة الشعبية لتحرير فلسطين : الموقعون على البيان همو

 .والتنظيم الشعبي الناصري
15/1/2010السفير،   

  
   ي لبناني عاما لفلسطيني أطلق النار على جند15السجن : لبنان .41

قّررت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي 
حسن شحرور وضع الفلسطيني يوسف موسى إســماعيل في األشغــال الشاقة مدة خمسة عشر عاماً 
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ش اللبناني خالل قيامه غيابياً، وذلك إلقدامه في مخّيم نهر البارد على محاولة قتل أحد عناصر الجي
 . بالوظيفة بإطالق النار عليه قصداً

15/1/2010السفير،   
 

 ا عن الوقاحة التي تعاملت بها مع سفيره"إسرائيل"نقرة تقبل اعتذار أ .42
 بأن أنقرة قبلت االعتذار الرسمي ،مسأ ، أفادت تقارير: وكاالت- كامل ابراهيم -أنقرة ، تل أبيب

ي عامل به مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى مع سفير تركيا في تل أبيب، اإلسرائيلي عن األسلوب الذ
  .لتنتهي بذلك  إحدى حلقات التوتر في العالقات الدبلوماسية بين البلدين

وصرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في ساعة متأخرة مساء  االربعاء  بعد تلقي اعتذار 
   ."لقد تلقينا اإلجابة التي كنا ننتظرها: " ثان على الموقف، قائالً"إسرائيل"رسمي 

  15/1/2010الرأي، األردن، 
  

  عالقاتنا مع حماس لم تصل إلى طريق مسدود:  المصريةالمتحدث باسم الخارجية .43
، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن تكون العالقات بين مصر ينفى السفير حسام زك: اهللا جمعة حمد

  .دود بعد األحداث األخيرةوحركة حماس وصلت إلى طريق مس
ال أعتقد ذلك، نحن دائماً نقول إن حركة حماس جزء من " فى تصريحات صحفية، أمس، يوقال زك

 وحتى لو كانت هناك خالفات أيديولوجية وسياسية مع توجهات الحركة أو أسلوبها فى يالنسيج الفلسطين
  ."يمنع من التعامل معها فى المستقبل، ولن يالتحرك، فهذا أمر لم يمنع من التعامل معها فى الماض

 ووحدة الهدف ي الدائم هو الحفاظ على وحدة الصف الفلسطينيالمعيار المصر": يوأضاف زك
 وبالتالى وحدة العمل، فإذا كانت الحركة تريد أن تنضم لبقية التنظيمات التى توافقت على يالفلسطين

بالتأكيد لرصيدها لدى الجماهير مشروع المصالحة ووقعت عليه فهذا أمر طيب سوف يضيف 
  ."الفلسطينية

ورداً على سؤال حول الموقف من دعوة خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، لعقد لقاء 
  ." غير منشغل اآلن بدعوات للقاءات من هذا النوعيالجانب المصر" إن يمع فتح بالقاهرة، قال زك

تعزز " إن المصالحة يجراء المصالحة الفلسطينية، قال زكورداً على سؤال حول ارتباط المفاوضات بإ
 هو ي، ولكنها ليست شرطاً للتوجه إلى مائدة المفاوضات، خاصة أن المفاوض الفلسطينيالصف الفلسطين

 عملية المصالحة يالممثل فى منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها الرئيس محمود عباس أبومازن، وبالتال
، ولكنها ليست أبداً ي الداخليبعملية السالم من حيث إنها تعزز الموقف الفلسطينكانت دائماً مرتبطة 

  ."، ممثالً فى الرئيس أبومازن إلى المفاوضاتيشرطاً إلقدام الطرف الفلسطين
  15/1/2010المصري اليوم، 

  
 تبني مرسى لتأمين الحدود البحرية مع غزة ليضاف الى الجدار الفوالذيمصر  .44

البحرية  ادر أمنية يوم الخميس ان مصر تبني مرسى لزوراق الدورية على حدودها قالت مص:القاهرة
  .مع قطاع غزة في خطوة تعزز دفاعاتها ضد تهريب السالح الى القطاع

 مترا على ساحل مدينة رفح 25وقال أحد المصادر ان عمق المرسى سيكون عشرة أمتار ويمتد مسافة 
لذي تقيمه مصر تحت خط الحدود مع القطاع لمحاولة منع المصرية ليضاف الى الحاجز الفوالذي ا

  .التهريب عبر االنفاق السرية
المرسى الجديد سيعزز دوريات الزوارق "وقال مصدر أمني اخر في محافظة شمال سيناء لرويترز 

  ."المصرية على الحدود البحرية مع غزة ويمنع أي محاوالت قد تتم الستخدام البحر في عمليات التهريب
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قال المصدر االول ان المرسى يضمن عدم اقتراب زوارق الصيد الفلسطينية التي تستخدم في تهريب و
  .السالح من السواحل المصرية وان الغرض منه هو تأمين المنطقة

 14وفي الشهر الماضي فقط أكدت مصر أنها تبني الحاجز الفوالذي تحت خط الحدود الذي يمتد 
كن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط قال هذا االسبوع ان مصر خططت كيلومترا وقللت من شأن عمقه ل

وتعتزم مصر بناء المزيد من أبراج المراقبة على الحدود مع قطاع غزة تعزيزا  .لبناء الحاجز قبل عام
  .للمراقبة البحرية بحسب قول المصادر االمنية

من السفارة االمريكية في القاهرة زار وقالت المصادر االمنية في رفح ان وفدا عسكريا يضم ثالثة أفراد 
وقالت المصادر ان مثل هذه الزيارة  .المدينة الحدودية المصرية يوم الخميس لمتابعة أعمال بناء الحاجز

  .تتم شهريا
  14/1/2010وكالة رويترز، 

  
  مصر تطلب من واشنطن توضيحات عن التسوية النهائية .45

، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن التحرك صرح السفير حسام زكي:  سالي وفائي-القاهرة 
المصري الحالي يهدف إلي استكشاف مساحات ونقاط تسمح بالتفكير في استئناف العملية التفاوضية في 

وأوضح زكي أن الجهد المصري ينصب علي الحوار مع أطراف القضية بالتنسيق مع . المستقبل القريب
  .ف على فرص استئناف العملية التفاوضيةاإلدارة األمريكية من أجل التعر

 أمريكياً في التحرك الحالي حيث -وأكد في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين أن هناك تنسيقا مصرياً 
يوجد إدراك من الجانب األمريكي ألهمية الدور المصري في التواصل مع الطرفين الفلسطيني 

  .ناف العملية التفاوضيةواإلسرائيلي والمساعدة في تقريبهما من فرص استئ
وحول أهم مالمح الضمانات األمريكية وما الذي طلبته مصر من اإلدارة األمريكية في هذا الخصوص 
قال نحن طلبنا أن تشمل بشكل واضح أسس العملية التفاوضية وجدول أعمال التفاوض واإلطار الزمني 

ؤية األمريكية لشكل التسوية النهائية للمفاوضات وبعض التوضيحات والتأمينات األمريكية ومالمح للر
  .للنزاع، مؤكدا أن هذا هو ما نرغب في رؤيته يصدر عن الواليات المتحدة

  15/1/2010األهرام، 
  

  مصرال يوجد شيء اسمه الجدار العازل وإنما إنشاءات مصرية هندسية داخل : أبو الغيط .46
، "الشرق األوسط"في حوار خاص لـقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط : سوسن أبو حسين

 جهد السالم متوقف منذ أكثر من أربعة شهور وهناك حاجة لتأمين جهد سالم جاد وذي مصداقية، "أن
ومعلوماتنا المؤكدة أن الجانب األميركي ونتيجة التصاالتنا التي أجريناها معه تؤشر بأن الواليات 

وترغب أيضا في إعداد موقف يمكن أن تطرحه على المتحدة ترغب في التحرك مرة أخرى بجهد السالم 
  ". الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي إلطالق المفاوضات

الرؤية المصرية ترى أن ما هو معروض على الفلسطينيين يجعل من الصعب جدا عليهم أن : "وتابع قائالً
 األراضي الفلسطينية يتحركوا إلى المفاوضات ألن المطلب الفلسطيني األساسي هو وقف االستيطان في

وبالتالي تبذل مصر والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واالتحاد الروسي . وأيضا في القدس الشرقية
جهدا حقيقيا في هذا االتجاه لكي يأتي تحريك المفاوضات على أسس مرضية للفلسطينيين، وعلى الجانب 

قررتها على مدى فترة طويلة بما يسمى اآلخر مصر أعادت مرة أخرى تأكيد رؤيتها التي سبق وأن 
وهي إقامة دولة فلسطينية على مساحة من األرض تتساوى مع ما فقده " االند جيم"نهاية الطريق أو 

، أي نفس المساحة وإذا تطلب األمر مفاوضات 1967الفلسطينيون من أراض في الضفة الغربية عام 
 المستوطنات والمدن التي أقيمت في الضفة الغربية بينهما لتبادل أراض وحتى نستطيع أن نتجاوز مشكلة
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ولكن يجب أال تأتي هذه . فهذا أمر نتركه للفلسطينيين لكي يتفاوضوا عليه إذا ما قبلوا ورغبوا في ذلك
المفاوضات في ظالل ثقل الغزو ومن هنا نطالب الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي والرباعي الدولي 

وأكد أبو الغيط أن ". ود على هامش هذه المفاوضات أو ربما يكون بداخلهاوالمجتمع الدولي بالوج
 .غير مستعدة إلطالق بعد المفاوضات مع الفلسطينيين" إسرائيل"

ولكن : "وأنكر أبو الغيط معرفته بأن رئيس الوزراء اإلسرائيلي وافق على تجميد سري لالستيطان، وقال
رة حاول فيها أن يقول إنني مستعد لكل متطلبات السالم وبالتالي ما رأيناه من مواقف خالل زيارته للقاه

 ". عندما يقال لنا هذا يجب أن نعطيه الفرصة لكي نتحسس ونتأكد من التزامه
ال يوجد شيء اسمه الجدار العازل وإنما إنشاءات مصرية هندسية : "وعند سؤاله عن الجدار العازل، قال

ق لألمن القومي المصري، والبعض قد تندر على موضوع داخل األرض المصرية وهو الحق المطل
األمن القومي المصري ونحن نقول لهم إنه شيء مقدس وهناك قواعد حاكمة له وال نتدخل فيه وال نسمح 

مصر اتخذت قرارا بهذه اإلنشاءات لضبط الحدود المصرية بعد أن : "وأضاف". ألحد أن يثيره معنا
ألراضي المصرية، وخلية حزب اهللا تم القبض عليها في سيناء وضح أن هناك محاوالت لإلضرار با

وكذلك محاوالت أخرى كثيرة ال يعرفها غير المصريين العاملين في األمن القومي المصري، وهناك 
بالفعل محاوالت الختراق األرض المصرية سواء في الصحراء الشرقية أو الصحراء الغربية وهناك 

ليمية المصرية في البحر األحمر وهناك محاوالت لالنتشار في سيناء محاوالت الستغالل المياه اإلق
وهناك أخطار يمكن أن تأتي لمصر من األنفاق ومن خارج مصر إلى داخلها وبالتالي علينا أن نؤمن 

 ".بالدنا ضد محاوالت التخريب والتدمير
هذا خلط هائل ومن : "على حدودها مع مصر، قال" إسرائيل"وعند سؤاله عن السور التي تقوم ببنائه 

يرغب في الخلط بين اإلنشاءات المصرية من ناحية والسور اإلسرائيلي فوق سطح األرض من ناحية 
 إسرائيلية وبالتالي -أخرى هو يخلط متعمدا لكي يحاول أن يلطخ الجهد المصري وهناك حدود مصرية 

عنه إنه ال يعنينا ونحن من ناحية إسرائيل تقيم داخل أراضيها سورا يفصل بينها وبين مصر وهذا أقول 
أخرى ال نسأل عنه ولعله يخفف من علينا ما اضطررنا إليه فهناك تهريب وهناك استنزاف لالقتصاد 
المصري نتيجة تهريب كميات كبيرة من السلع إلى إسرائيل ألن األسعار في مصر أكثر انخفاضا من 

 إسرائيل وبالتالي اضطرت الشرطة المصرية األسعار في إسرائيل وهناك المخدرات التي تأتينا عبر
وبالتالي إذا أقامت إسرائيل . إلطالق النيران على هؤالء المهربين وقتل جنود مصريون بسبب التهريب

 .مثل هذه األسوار داخل حدودها فهذا أمر يعنيها
  15/1/2010الشرق األوسط، 

 
 زة وينتهي في جبال طوروساألمن القومي لمصر يبدأ في غ: قيادي بالحزب الحاكم في مصر .47

قال الدكتور محمد عبدالاله، رئيس لجنة العالقات الخارجية في الحزب الوطني :  فاطمة حسن-القاهرة 
، وهي سلسة جبال في "األمن القومي لمصر يبدأ في غزة وينتهي في جبال طوروس"الحاكم بمصر، إن 

، مؤكداً على أن مبدأ مصر "ت إلى سورياجنوب شرق هضبة األناضول التركية، وينحدر منها نهر الفرا
العمل ألمرين استقاللية القرار الفلسطيني بعيداً عن "واضح وصريح وأعلنه الرئيس حسني مبارك، وهو 

  ".الوصاية، ووحدة الصف الفلسطيني
 النطالق حركة فتح والثورة 45وأضاف عبدالاله، في كلمته خالل احتفال الجالية الفلسطينية بالذكرى الـ

، في إشارة إلى حركة "نوجه رسالة لألخوة الذين تطاولوا على مصر الشهداء"الفلسطينية أمس األول، 
من يمزق الوحدة متهم أمام الشهداء وتضحيات الشعب والجرحى، ونقول لهؤالء ال "حماس، وتابع 

 النفس، تزايدوا، وتعقلوا فالشعب الفلسطيني في غزة يدفع الثمن، نقول لهؤالء نحن نتعامل بضبط
  ".والقضية الفلسطينية هي مصرية
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هذا "على إيقاف كل من اعتدى أو تطاول عليها، محذرا من أن " قادرة"وأكد عبدالاله على أن مصر 
احذروا من هدف من يحرككم، ويدفعكم "، وأضاف "االستعداء، له عواقب سلبية على القضية الفلسطينية

  ".نحو الفرقة
  15/1/2010العرب، قطر، 

  
  خطيب مسجد بتهمة انتقادهم الجدار الفوالذي17 خصم راتب شهرين لـ:مصر .48

تشهد وزارة األوقاف في الوقت الراهن حالة من اإلستياء الواسع ضد الدكتور :  حسام أبوطالب-القاهرة 
محمود حمدي زقزوق وزير االوقاف بسبب العالقة الوثيقة التي تربطه بالجهات األمنية خاصة وزارة 

  .الداخلية
د شهد الديوان العام للوزارة مؤخراً مواجهة واسعة بين الوزير وعدد من كبار الدعاة وقيادات وق

بالوزارة بسبب تعاظم نقوذ الجهات األمنية في التدخل في العمل الدعوي وإدارة شؤون المساجد للحد 
  .الذي أطلق على زقزوق لقب وزير الداخلية فرع األوقاف

صرار زقزوق على اإلستعانة بأحد اللواءات لتنقية كشوف الدعاة الجدد وبدأت الخالفات تتصاعد إثر إ
المقرر ضمهم لمساجد األوقاف من أجل معرفة ما إذا كان أي منهم يمثل عداء للدولة أو يحمل أفكاراً 

وأصدرت إدارة الشؤون القانونية بوزارة األوقاف امس قرارا . متشددة لها عالقة بدعم قوى المقاومة
 خطيب مسجد، عقب إجراء التحقيق معهم بتهمة انتقادهم الجدار الفوالذي 17ب شهرين لـبخصم رات

الذي تبنيه الحكومة المصرية على الحدود بينها وبين قطاع غزة المحاصر والثناء على قوى المقاومة 
  .التي تناضل المحتل اإلسرائيلي

رئيس لجنة الفتوى السابق باألزهر ، طالب الداعية جمال قطب "القدس العربي"وفى تصريحات خاصة لـ
الشريف برفع الوصاية عن ائمة مصر الذين لديهم من العلم ما يستطيعون به أن يهدوا األمة في حال ما 

ووصف تحويل بعض األئمة للتحقيق بسبب رفضهم الجدار . إذا تم تذليل المصاعب التي يتعرضون لها
  . مشيراً إلى أنه ضد هذا الجدار قلباً وقالباًالفوالذي بأنه يمثل إهانة بالغة للعمل الدعوي،

  15/1/2010القدس العربي، 
  

  منظمة حقوقية تركية تطالب باعتقال باراك .49
قالت تقارير صحافية صادرة من تركيا ان فرع منظمة :  وكاالت- أحمد رمضان -رام اهللا 

"MAZLUMDER "كرة اعتقال بحق الحقوقية في اسطنبول، قدم طلبا للنيابة العامة باستصدار مذ
باراك، وأعلنت المنظمة أن الدعوى القضائية تعتمد على بنود في القانون التركي تتيح مالحقة مجرمي 

إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد اإلنسانية، وقصفت القوات "واضافت أن . الحرب
برية أجريت في الجامعات وبحسب فحوص مخ. اإلسرائيلية مباني لألمم المتحدة ومستشفيات ومدارس
كما استخدمت إسرائيل وسائل مختلفة تسببت في . التركية فإنهم استخدموا قنابل الفوسفور المحظورة

  ".أمراض فسيولوجية ونفسية في أوساط سكان قطاع غزة
  15/1/2010المستقبل، 

  
 سوريا مع المصالحة الفلسطينية: بثينة شعبان .50

السياسية واإلعالمية للرئيس السوري بثينة شعبان في لقاء مع قال المستشارة :  هدى سالمة–دمشق 
عن "ممثلين عن اإلعالم المحلي حول المصالحة الفلسطينية، إن بالدها ال تبحث في سياق عملها الحالي 

دور وإنما ترغب في تحقيق المصالحة في أي مكان أو زمان ونحن مع المصالحة ألننا نعرف أهميتها 
ة على  أن  المهم أن تنضج المصالحة وال مشكلة لدى سوريا والسعودية من هو ، مؤكد"للفلسطينيين
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، وأعربت عن أملها أن تسفر الجهود إلى تحقيق هذا الهدف قبل القمة العربية في شهر مارس "الراعي
  .المقبل

  15/1/2010الشرق، قطر، 
  

  من واشنطن" خطاب الضمانات"قطر تنتقد أبو الغيط وتؤكد علمه بطلبها  .51
عدم "انتقدت قطر تصريحات وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط عن :  محمد المكي أحمد-لدوحة ا

، "علم مصر بأي خطاب طلب ضمانات قدم إلى اإلدارة األميركية عن القضية الفلسطينية وعملية السالم
بية للسالم في مؤكدة أنه تم االتفاق على طلب هذا الخطاب خالل اجتماع لجنة متابعة المبادرة العر

  .سبتمبر الماضي/ نيويورك في أيلول
حقائق هذا "ونقلت أمس وكالة األنباء القطرية الرسمية عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله، إن 

الموضوع، المعروفة لدى جميع الدول العربية، هي أن اللجنة الوزارية لمتابعة مبادرة السالم عقدت 
، وبين ما تم االتفاق عليه خالل 2009سبتمبر عام /  أيلول26 اجتماعاً تشاورياً في نيويورك في

االجتماع الحصول على رسالة ضمانات من الجانب األميركي في ضوء المحادثات التي أجريت مع 
في ) لألمم المتحدة(المبعوث األميركي لعملية السالم جورج ميتشل على هامش أعمال الجمعية العامة 

  ".عتبارها الرئيس الحالي للقمة العربية، بإبالغ الجانب األميركي بذلكنيويورك، وأن تقوم قطر، با
 متضمنة 2009 أيلول عام 28قطر وجهت فعالً مذكرة إلى وزارة الخارجية األميركية في "وأوضح أن 

ما تم االتفاق عليه في االجتماع التشاوري للجنة الوزارية وتم في اليوم نفسه إرسال نسخة من المذكرة 
  ".مانة العامة للجامعة العربية من خالل بعثة الجامعة في الواليات المتحدةإلى األ

إزاء هذا الوضوح في الحقائق التي ال نشك في أنها "وخلص المسؤول في حديثه للوكالة أمس إلى أنه 
معروفة لألشقاء وزراء الخارجية العرب كونها معلنة، يثور في الذهن التساؤل عن األسباب التي تدفع 

وعلى أي حال، . ى هذا األسلوب كما حصل في مناسبات سابقة، على رغم وضوح الحقائق ومعرفتهاإل
  ".فإن مثل هذا النهج ال يمكن أن يخدم الموقف العربي من عملية السالم

  15/1/2010الحياة، 
  

  أمريكية من أجل عودة المفاوضات تتضمن تنقل المبعوثين األمريكيين بين الطرفين خطط .52
تشير تقارير فلسطينية وإسرائيلية، أن هناك خططا أمريكية من أجل عودة           :  فرح سمير  - غربيةالضفة ال 

المفاوضات بين الجانبين، تتضمن تنقل المبعوثين األمريكيين ما بين الطرفين دون عقد مباحثات ثنائيـة               
  . بينهما في المرحلة األولى، ومن ثم تبدأ المفاوضات المشتركة

15/1/2010عكاظ،   
  

 أمريكا في طريقها الستبدال عباس، وفياض على رأس القائمة: يفة بريطانيةصح .53
البريطانية عن مصادر مقربة لمكتب محمود عبـاس أن أمريكـا فـي طريقهـا               " الحقائق"نقلت صحيفة   

 عباس الذي لم يستجب للتعديل الجديد الذي طرأ على اللعبـة الـسياسية فـي الـشرق                   محمود الستبدال
سالم فياض في أعلى قائمة البدائل" إسرائيلياً"ُجلها الموافق عليه األوسط، وهي تضع ر .  

20102010//11//1414، ، موقع المختصرموقع المختصر   
  

   في القدس"إسرائيل"أساقفة كاثوليك ينتقدون إجراءات  .54
 انتقد أمس وفد رفيع المستوى من األساقفة الكاثوليك اإلجراءات اإلسرائيلية في            ):أ ب ( –القدس المحتلة   

  .عا إلى مزيد من التواصل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين العاديينالقدس الشرقية، ود
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وقال الوفد الذي يضم ثمانية أساقفة من أميركا الشمالية وأوروبا في بيان بعد إنهـاء زيـارة أعـضائه                   
العنف وانعدام األمن ومـسار الجـدار اإلسـرائيلي         "السنوية للمعالم المسيحية في األراضي المحتلة، إن        

ي الضفة الغربية وهدم المنازل واإلجراءات األخرى، تقوض فرص الـسالم وتهـدد الوجـود               العازل ف 
ودعا إلى إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبـاً إلـى جنـب مـع              . "المسيحي المتناقص في األرض المقدسة    

  . "إنها قضية تتعلق بحق أساسي من حقوق اإلنسان... سياسي بالكاد"إسرائيل، معتبراً أن هذا المطلب 
15/1/2010الحياة،   

  
 منظمات فرنسية تهاجم كوشنير وتتهمه بالبحث عن مبررات الستمرار حصار غزة .55

اتهمت منظمات فرنسية، متضامنة مع الشعب الفلسطيني ورافضة للحـصار المفـروض            :الضفة الغربية 
ـ                 صار على قطاع غزة، وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، بإيجاد المبررات من أجـل إبقـاء الح

  .مفروضاً على مليون ونصف مليون إنسان فلسطيني في غزة
: في تصريح صحفي وصل السبيل نسخة منه      " فرنسيون ألجل فلسطين  "وقالت اللجنة اليسارية الفرنسية و    

إن تبرير وزير الخارجية الفرنسي سياسة باريس فيما يتعلق بمقاطعة الحكومة التـي اختارهـا الـشعب                 
هم من يطالبونهم بذلك، هو     " أصدقاءه الفلسطينيين "ماس، من خالل الزعم أن      الفلسطيني برئاسة حركة ح   

 ".محاولة للبحث عن ذرائع لدعم استمرار الحصار، وتكريس الوضع الكارثي وغير اإلنساني في القطاع"
إن من تقول إنهم يطـالبون بمقاطعـة حمـاس هـم مـن              : "وخاطبت المنظمات الفرنسية كوشنير قائلة    

من تصفونهم بأنهم أصدقاؤكم هم أدواتكم، وأنتم من تحركونها عبر إمـدادها            "رة إلى أن    ، مشي "صنيعتكم
ودعت السلطات الفرنسية للقيام بدورها المنوط بها مـن أجـل           ". بالمال المسّيس، رغم أنهم األكثر فساداً     

 .إنهاء معاناة المحاصرين، وإنهاء الظلم الواقع عليهم منذ سنين
15/1/2010السبيل، األردن،   

  
  غزة من أجل رفع حصار جهودهم  بمواصلة  يتعهدونمتضامنون عرب وأجانب في لندن .56

في أكبر قاعات الفرندز هاوس في يوسـتن وسـط           تعهد متضامنون عرب وأجانب    :هيام حسان  - لندن
 بمواصلة الجهود التي يبذلونها من أجل رفع الحصار عن أهالي قطـاع غـزة وطـرد االحـتالل           ،لندن

من االراضي الفلسطينية، وذلك خالل مهرجان نظموه في العاصمة البريطانية لنـدن مـساء              االسرائيلي  
األربعاء من أجل احياء الذكرى االولى للحرب التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة وأسفرت عن سقوط                

   . شهيد وشهيدة على االقل1400
الضرائب التي يدفعونها ونمط الحياة     البارونة جيني تونغ المواطنين البريطانيين على وضع مسألة          وحثت

التي يعيشونها جانبا والتفكير في أمر الفلسطينيين وتحقيق العدالة لهم من خـالل صـناديق االنتخابـات                 
المقبلة في بريطانيا، مطالبة هؤالء الناخبين بأن يجعلوا موقف المرشحين من القضية الفلسطينية معيارهم              

  .مستندة الى قضاياهم الداخليةللتصويت من عدمه وليس معاييرهم ال
 النائب البريطاني المعروف هو اآلخر بنصرته للشعب الفلسطيني جيرمي كوربن علـى              شدد من جهته، 

ضرورة كسر الحصار االسرائيلي المفروض على غزة والسعي الحثيث من أجل تحقيق الـسالم الـذي                
  .يتطلب قبل كل شيء تحقيق العدالة

15/1/2010القدس العربي،   
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      غزة  يصل إلى وفد برلماني أوروبي  .57
 دولـة أوروبيـة،     12 نائبا من    50وصل وفد برلماني أوروبي تضامني يتألف من        : مدين ديرية  -لندن  
 نائبا بالبرلمان األوروبي إلى القاهرة أمس الخميس والتقى مسؤولين مصريين لبحـث الوضـع           17بينهم  

  . القطاع في ظل الحصاراإلنساني والظروف الصعبة التي يواجهها سكان
15/1/2010نت، .الجزيرة   

  
  إستراتيجية ال تملك حماس سواها .58

  عزام التميمي
- للمجلس التشريعي الفلسطيني أن اتفاقية أوسـلو         1996 عن انتخابات    2006لعل أهم ما ميز انتخابات      

ة علـى يـد      كانت قد تلقت ضربة قاضي     -التي شكلت مرجعية السلطة ومؤسساتها بما في ذلك التشريعي        
  .رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق أرييل شارون أفقدتها صفتها المرجعية تماما

لم تقدر حينها قيادة حركة حماس، رغم بعض التحفظات داخل أوسـاط الحركـة، أن مـشاركة اليـوم                   
. كمشاركة األمس تضفي مشروعية على العملية السياسية التي اعتبـرت مـن قبـل فاقـدة للـشرعية                 

يليون اختاروا أن يحاصروا ثم يقتلوا شريكهم في عملية السالم ياسر عرفات، وقرروا وحدهم بال            فاإلسرائ
غير أن الذي لم يتوقعه إال القلة القليلة داخل         . أدنى تنسيق االنسحاب من قطاع غزة الذي أنهكهم احتالله        

  .حركة حماس هو الموقف الدولي من نتائج االنتخابات
ن أن االنتخابات التي فازت بها حركة حماس شـكلت فرصـة ذهبيـة غيـر         لعل البعض، وأنا منهم، ظ    

مسبوقة لترتيب البيت الفلسطيني بشكل يؤهله للتعامل مع النظام الدولي المنحاز بشكل فاضـح لـصالح                
. الكيان الصهيوني، ومناسبة مواتية لكثير من األطراف الدولية إلعادة حساباتها تجاه القضية الفلـسطينية             

الدولي على فوز حماس هو التلويح بشروط الرباعية الثالثة التـي صـاغها وسـوقها لـدى                 كان الرد   
األميركان ورئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت، وإعالن الحظر التام على أي تعامل مـع               

  .حماس وفرض الحصار الكامل على المجتمع الفلسطيني الذي أوالها ثقته
وكـان أول مـن     . قاطعة والحصار بانتظار أن تعلن الحركة انصياعها للشروط       وفعالً، تم تنفيذ قرار الم    

بارك هذا الموقف الدولي وانسجم معه ثم أخذ يصر عليه سرا وعالنية محمود عباس ومن يعبـر عـن                   
فاضطرت حماس إلى تـشكيل أول      . موقف الرباعية في حركة فتح ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية        

ابات وحدها دون مشاركة أحد من الفصائل األخرى، بينما انشغل اآلخرون بمخططات            حكومة بعد االنتخ  
فالحصار، واإلضرابات، ومحاوالت افتعال حروب     . إلسقاط الحكومة أو التسبب في فشلها على أقل تقدير        

أهلية هنا وهناك كان الهدف األساس منه إقناع حماس بأنها لن تتمكن، بل لن تمكن، مـن إدارة شـؤون                    
شعب الذي انتخبها دون أن تنصاع للشروط التي يطالبها بها قادة النظام العالمي يدعمهم في ذلك بعض                 ال

  .من يواليهم أو يخشاهم من قادة النظام العربي
ولما لم تفلح كل هذه الوسائل، لجأت حركة فتح إلى خدعة وثيقة األسرى، التي أريد منها إقناع حمـاس                   

ء المغيبين في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية، الذين هالهم ما ساد الـساحة            بأن تلين موقفها إكراما لهؤال    
الفلسطينية من إرهاصات حرب أهلية غير مسبوقة، كما أريد منها في نفس الوقت إقناع النظام الـدولي                 
بأن حركة حماس قد تم تدجينها بما يكفي لرفع بعض الحصار المفروض على الفلـسطينيين المعـاقبين                 

ورغم قبول حماس بالوثيقة على مضض، فإن ذلك لم يكف إلقناع أصحاب القرار الـدولي، وال                . اجماعي
  .إليقاف مؤامرات حيكت بليل إلخراج الحركة نهائيا من ساحة العمل السياسي

أدى قبول حركة حماس بوثيقة األسرى، التي أصبحت فيما بعد تسمى وثيقة الوفاق الوطني، إلى تجديـد                 
 موقفًا سياسـيا    1967 خطابها السياسي، بحيث أصبح اإلقرار بدولة فلسطينية في حدود عام            أو تعديل في  
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معتمدا، ما لبث أن ترسخ بعد أن اتفقت فتح وحماس في مكة المكرمة، برعاية سعودية، علـى تـشكيل                   
  .حكومة وحدة وطنية ضمن األساس الذي نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني

ح هذا التعديل في الخطاب السياسي لحركة حماس المجال أمام محمود عباس            وكان من المفروض أن يفت    
بوصفه رئيسا للسلطة ورئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية ألن يسعى من خالل التفاوض مـع شـركائه                
اإلسرائيليين، وبرعاية أميركية، لتحقيق دولة فلسطينية تقر حركة حماس بعد إنجازها، من خالل طرحها              

هدنة الطويلة المدى مع عدو ال تعترف بشرعية وجوده، بـأمر واقـع مفـاده وجـود دولتـين                   لفكرة ال 
متجاورتين إحداهما فلسطينية واألخرى إسرائيلية ضمن حدود فلسطين االنتداب مقابل أن يستتب األمـن              

  .والسالم
ط عقـد الوحـدة   لكن استمرار التآمر على حكومة الوحدة الوطنية من قبل الجنرال دايتون لم يلبث أن فر        

الوطنية التي لم تدم طويالً، واستبدلت الخصومة المبيتة بعداوة صارخة ترجمـت علـى أرض الواقـع                 
بأعمال عسكرية استفزازية من قبل أجهزة األمن الوقائي في قطاع غزة مما دفع حماس إلى التـصرف                 

  .من خالل ما بات يعرف بالحسم العسكري
 وأنصارا ورموزا ومؤسسات، منذ ذلك الوقـت إلـى حمـالت            أما في الضفة فتعرضت حماس، أفرادا     

وأما على مستوى العالقة بـين الـسلطة والـصهاينة، فـإن            . اجتثاث انتقامية واستباقية في نفس الوقت     
مفاوضات عباس مع أولمرت، إلى أن جاء نتنياهو، لم تثمر باإلضافة إلى القبالت والعناقات سوى نمـو                 

  .مضطرد للمستوطنات
حماس لم تتنازل عن مبادئها وال عن نظرتها للصراع، فإن ما طرأ على خطابها السياسي بسبب                رغم أن   

ولوجها العملية السياسية، وخاصة بسبب وثيقة األسرى ثم اتفاقية مكة، خدش سمعتها ونال من صـدقيتها                
ا فيهـا   لدى بعض محبيها ومناصريها ولدى بعض مؤيدي نضال الشعب الفلسطيني حول العالم الذين رأو             

بعد أوسلو بديالً لحركة فتح التي لم تملك مقومات الصمود أمام التحديات، فاسـتبدلت الكفـاح المـسلح                  
بالدبلوماسية والتفاوض، وانتهى بها المطاف إلى أن تتخلى عن الحلم الفلسطيني الذي من أجله تأسـست                

  .1957في الكويت عام 
حاصرة في قطاع غزة، مالحقـة فـي الـضفة          ما من شك في أن حركة حماس اليوم في مأزق، فهي م           

  .الغربية، ومقاطعة حول العالم، إال قليالً
لكن مأزق خصومها أكبر وأعمق، األمر الذي يكسبها موقعا متفوقًا نسبيا على من يبطنـون أو يعلنـون                  

ومصدر أزمة خصوم حماس أنها أضحت رقما صعبا ال يمكن          . الحرب عليها رغم ما هي فيه من ضائقة       
  .تجاوزه في أي عملية سياسية تمس القضية الفلسطينية

 التي أضـفت علـى      2006ومصدر هذا التطور في الوضع السياسي، بشكل أساسي، هو انتخابات عام            
الحركة شرعية ال تملك أي من األطراف إنكارها، باإلضافة إلى ما تبع ذلك مـن فـشل ذريـع لكافـة                     

  .طاع غزةمحاوالت قلب الشارع الفلسطيني عليها في ق
وفي هذا السياق يأتي حرص األطراف اإلقليمية والدولية، ومصر بالذات، على إنجاز مصالحة بين فـتح                
وحماس تشكل مخرجا لألطراف المأزومة فيما عدا حماس، التي يطمع هؤالء المـأزومون كـالً علـى                 

  .طريقته في إخراجها من اللعبة السياسية بأسرها
يون يريدون حالً لألزمة، يمكن أن تشكل المصالحة مفتاحا له شـريطة أن             فاألميركان وحلفاؤهم األوروب  

االعتراف بحق إسرائيل في الوجـود،      : يكون ثمنها إقرار حماس بما بات يعرف بشروط الرباعية، وهي         
ونبذ العنف ونزع السالح، وقبول كافة ما تم التوصل إليه من اتفاقات بين منظمـة التحريـر والكيـان                   

  .الصهيوني
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ا بالنسبة لألطراف العربية، التي بات كثير منها يقر بأن حماس شر البد منه، فـإن أصـحاب الـشأن                أم
المباشر منهم يريدون مصالحة تقلم أظافر حماس وتعيد االعتبار والسيادة للسلطة الفلسطينية فـي قطـاع            

  .غزة كما هو الحال اآلن في الضفة الغربية
ية في نظر هؤالء هو تطويع حماس بل تركيعها، والنتيجة النهائية           بمعنى آخر، الغاية من المصالحة الوطن     

المرجوة من ذلك لن تختلف كثيرا عما لو أقرت حماس بشروط الرباعية كثمن لفك الحصار عن قطـاع                  
  .غزة وإعادة تأهيل الحركة دوليا

ي، كثيرا ما يـصدر     بل إن بعض األطراف العربية، ومنها السلطة الفلسطينية في رام اهللا والنظام المصر            
عنها ما يفيد التزامها بموقف المجتمع الدولي ذاته، بحجة أنه ال حول لها وال قوة إال بالتزام ما تطالب به                    
الرباعية، وما يفيد تحميل حركة حماس المسؤولية عن استمرار الحصار وانسداد المسار ألنها ال تقبـل                

  .بالمرجعية الدولية
د شهد المراقبون في الفترة األخيرة لديها اضـطرابا فـي الموقـف تجـاه               أما بالنسبة لحركة حماس، فق    

فنظرا لما تتعـرض  . المصالحة، وتضاربا في التصريحات الصادرة عن رموز الحركة والناطقين باسمها   
له الحركة من تنكيل في الضفة الغربية وحصار خانق في قطاع غزة، أضحت المـصالحة فـي نظـر                   

يأمل هؤالء إن حصلت المصالحة أن يأتيهم الفرج ويزول عـنهم           . النجاة الوحيد البعض من أفرادها حبل     
  .الكرب

غير أن البعض اآلخر من قادة ورموز الحركة يرى أن المصالحة ال تعدو كونها خدعة يراد منها نيل ما                   
وأخطر ما في موضوع المصالحة االنتخابات التـي يـصر عليهـا            . استعصى حتى اآلن بوسائل أخرى    

حماس ألنها لو جرت في الظروف الحالية، وبإجراءات منضبطة تحول دون أن تجري الريـاح               خصوم  
وبهذا تنـزع   . بما ال تشتهي السلطة وداعموها، فإن نتيجتها المحتمة ستكون خسارة مطلقة لحركة حماس            

  .الشرعية عن الحركة بنفس األسلوب الذي أضفيت به عليها من قبل
كت الموقف وأصدرت تعليماتها لمختلف قطاعات الحركـة فـي الـداخل            ما لبثت قيادة الحركة أن تدار     

وموقف الحركة المعلن هو    . والخارج بااللتزام بموقف واحد والتقيد بالتعبير عن الموقف الرسمي للحركة         
التشبث بالمصالحة ولكن دون دفع ثمن ال تتحمله الحركة يكون من نتائجه إخراج مـصر مـن أزمتهـا                   

قه دون التزام من األطراف المعنية بإنهاء الحصار وفتح المعابر وإطالق سـراح             ومحمود عباس من مأز   
  .المعتقلين في سجون السلطة في الضفة ووقف التنسيق األمني بين السلطة وإسرائيل

لم يتوقف السجال بين األطراف المعنية حول الطرف الذي يتحمل المسؤولية عن تعطيـل المـصالحة،                
الورقة المصرية في صيغتها المعدلة، بينما تتهم كل من الـسلطة ومـصر             فحماس رفضت التوقيع على     

ويصر المصريون على أن توقع حماس كما وقعـت فـتح           . حماس بالتنصل والتراجع دونما سبب وجيه     
والحقيقة التي يقترب الجميع من االعتراف     . دونما نقاش أو إعادة فتح الورقة المصرية للتفاوض من جديد         

المصالحة تكاد تكون مستحيلة، وال أدل على ذلك من فشل كافة الجهود المبذولة حتـى               بها اليوم هي أن     
  .اآلن على مدى عامين تقريبا

لكـن  . لو كان الخالف بين حماس وفتح ال يتجاوز تقاسم الغنائم والنفوذ ألمكن التوصل إلى حل وسـط                
 لطبيعـة الـصراع بـين       يتعلق الخـالف بالتـصور    . الخالف في حقيقته يتعلق بما هو أخطر من ذلك        

  .الفلسطينيين واإلسرائيليين، ويتعلق أيضا بالغاية المرجوة من النضال الوطني الفلسطيني
ولذلك فإن المصالحة مستحيلة ما لم يتم أوالً االتفاق على المبدأ، وهذا يعني أن تنتقل فئة من الفئتين إلـى      

عتراف بأننا لن نتمكن في يوم من األيام        هناك أرضية اال  . موقع األخرى فتقف معها على نفس األرضية      
من استرجاع حقوقنا كاملة ولذلك فال أقل من الحصول على ما هو متاح مقابل التنازل عن الباقي، وهذا                  
هو موقف المجموعة التي تسيطر على كل من فتح ومنظمة التحريـر والـسلطة الفلـسطينية وتتحـدث                

صرار على أن الكيان الصهيوني غير شرعي، وأنه البـد          باسميهما جميعا، وهناك في المقابل موقف اإل      
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في يوم من األيام زائل مهما طال الزمن، وأن فلسطين كل فلسطين هي حق لشعبها، وهذا هـو موقـف                    
حركة حماس وتشاركها فيه حركة الجهاد اإلسالمي وبعض الفصائل األخرى والغالبيـة العظمـى مـن                

  .الشعب الفلسطيني
فسلطة رام اهللا، التـي تمثـل       .  الطرفين ال يملك خيار االنتقال إلى معسكر اآلخر        من الواضح أن أيا من    

التوجه الرسمي لكل من حركة فتح ومنظمة التحرير، تستمد شرعيتها من اتفاقية أوسلو التـي أوجـدتها                 
يركيـة  لتكون شريكًًا لإلسرائيليين في عملية سياسية وأمنية محكمة تمولها وتديرها الواليات المتحدة األم            

  .لصالح الكيان الصهيوني
وقد أصبحت هذه السلطة مع مرور السنين جزءا ال يتجزأ من المشروع الصهيوني األمر الذي أدى إلى                 

بالمقابل، . تآكل مشروعية وصدقية حركة فتح ومنظمة التحرير فيما يتعلق بالمشروع الوطني الفلسطيني           
الوطني الذي يؤمن بحتمية التحرير ويصر على       تستمد حركة حماس شرعيتها من مشروعها اإلسالمي و       

  .خيار المقاومة المسلحة وسيلة القتالع الكيان الصهيوني من فلسطين، كل فلسطين
وإزاء هذا الواقع ال يوجد أمام حركة حماس من خيار سوى الدفاع عن موقفها بكافة الوسائل، واالمتناع                 

، وااللتزام بعدم الرضوخ بأي حال من األحوال        عن تقديم أي مبادرات أو طرح حلول تنال من صدقيتها         
  .للضغوط التي تستهدف حملها على استبدال األمر الواقع بما هو أسوأ منه

صحيح أن غزة التي تحكمها حماس محاصرة، ولكنها محررة رغم الحصار، ولو لم تكن محـررة لمـا                  
لفلسطينية مازالت محتلة من قبل     حوصرت من كل مكان، بينما الضفة الغربية التي تدير شؤونها السلطة ا           

الصهاينة، ولو لم تكن محتلة لما قامت السلطة بدور الوكيل للمحتل تستمد وجودها وقوتها منه لتوفر لـه                  
  .األمن ولمستوطنيه األمان

من الحكمة أن تظل حماس ملتزمة من حيث المبدأ بالمصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية، ولكن لـيس                
بل ينبغي أن تـشترط حمـاس أن تتـضمن المـصالحة            . ل بهذه المصالحة بأي ثمن    من الحكمة أن تقب   

  :اإلجراءات التالية األقل
 فتح معبر رفح أمام الناس والبضائع بحيث يصبح في حده األدنى نقطة حدودية بين قطرين عـربيين                  -

لبضائع عبر المعبر   وأن تحكم حركة الناس وا    . كما هو حال النقاط العبورية بين األقطار العربية األخرى        
من خالل االتفاقيات العربية التي تنظم ذلك إضافة إلى ما تمليه المصلحة الفلسطينية المصرية المـشتركة              

  .بمنأى تام عن أي شروط صهيونية أو مطالب أميركية
 إعمار قطاع غزة، وفي سبيل تحقيق ذلك السماح بإدخال كافة المواد التي تتطلبها إعادة اإلعمار مـن                  -
  .منت وحديد وألمنيوم وأخشاب وآليات وغير ذلك من مستلزماتإس
 وقف كافة أشكال التنسيق األمني بين سلطة رام اهللا والكيان الصهيوني، وإطالق جميع المعتقلين مـن                 -

وهـذا  . منتسبي حماس أو الفصائل الفلسطينية األخرى الذين اعتقلوا بموجب التنسيق األمنـي المـذكور             
  .الجنرال دايتون وتفكيك الجهاز الذي يعمل معه في الضفة الغربيةيتطلب ابتداء طرد 

 ربط إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية بمنجزات المصالحة على األرض بمـا يـضمن نزاهـة                -
  .االنتخابات وشفافيتها ويؤمن للناس حرية االختيار

بشروط حماس، وأن الضيق الذي     قد يتصور البعض أن األطراف اإلقليمية والدولية غير مضطرة للقبول           
يعيشه الناس في الضفة والقطاع يشكل عامل ضغط على الحركة ويعمل بذلك لصالح المجتمـع الـدولي                 

إال أن الحقيقة غير ذلك على اإلطالق، فمأزق المجتمع الدولي الـداعم            . بقيادة الواليات المتحدة األميركية   
شعب الفلسطيني بمجمله ال يلوم حماس على ما هو فيه من           للصهاينة يزداد صعوبة يوما بعد يوم، بينما ال       

  .ضائقة بقدر ما يلوم األطراف الدولية واإلقليمية الممالئة إلسرائيل
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وحتى الجدار الفوالذي الذي شرعت مصر في إنشائه على امتداد الخط الفاصل بين رفح سـيناء ورفـح             
صري نفسه فيه بعد أن فشلت كافـة أسـاليب   غزة ما هو إال تعبير عن عمق المأزق الذي يجد النظام الم    

  .االبتزاز التي مارسها إلجبار حماس على التوقيع على وثيقة المصالحة
رغم كل ذلك، فإن حماس هي األقدر على الثبات في لعبة عض األصابع هذه، وما من شك في أن البديل                    

 إن لم يكن المزيد من االبتـزاز        عن ثباتها وصبرها لن يكون االنفراج والتيسير وإنما التجاوز والتهميش         
  .والثبات على الموقف ومقاومة كافة الضغوط هو اإلستراتيجية التي ال تملك حماس سواها. والتضييق

 14/1/2010نت، .الجزيرة
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  شاكر الجوهري

دوا أنها قد تأجلت لحين اقنـاع الـرئيس         وقمة الرياض التي يب   , الجولة العربية التي يواصلها خالد مشعل     
المصري بالمشاركة فيها إلى جانب العاهل السعودي والرئيس السوري، تشي بمتغيرات اقليمية تخـص              

  .كيفية وآلية التعامل مع القضية الفلسطينية
بعيـد إطـالق    " حمـاس "ابتداء، هذه الجولة تماثل الجولة التي قام بها الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة              

  .1997راحه من السجن اإلسرائيلي عام س
  :تلك الجولة كانت تميزت في حينه بأمرين

برئاسة الشيخ، حيث حرص قادة جميع الدول التي زارها         " حماس"اإلستقبال الحافل الذي لقيه وفد      : األول
  .الوفد على استقبال الشيخ ووفده

  ".ازدواجية التمثيل الفلسطيني"بـ مثلت تلك الجولة عنوانا لما اصطلح على تسميته الحقا : الثاني
, السعودية, والتي شملت حتى اآلن سوريا    , "حماس"جولة مشعل على رأس وفد رفيع المستوى من حركة          

تـأتي فـي ذات     , كما تشمل كذلك روسيا في مقبل األيام      , ايران, ليبيا, البحرين, اإلمارات, الكويت, قطر
يتوجـب التوقـف عنـدها      , ضا إلى جملة حقائق جديدة    سياق وأهمية جولة الشيخ ياسين، وهي تؤشر أي       

  . باعتبارها مكاسب سياسية صافية لحركة المقاومة اإلسالمية
ال جدال في أن الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومـة اإلسـالمية الـى                   

لتي يرجح أن تكـون فتحـت       وهي ا , الرياض هي التي فتحت أمامه أبواب البحرين واإلمارات والكويت        
  .أمامه كذلك أبواب سلطنة عمان ليزورها خالل مقبل األيام
  .أما األبواب القطرية فهي مفتوحة أمام مشعل على الدوام

وما إذا كان هذا الموقع فـي       , "حماس"صحيح أن وزير الخارجية السعودية سأل مشعل عن موقع حركة           
  . أو غيره, الخندق العربي

 هو أن مشعل لم يغادر الرياض إال وقد نجح في اقناع قيادتها بأنه وحركته يقفان دائماً                 لكن الصحيح أيضاً  
  .وقد ترتب على هذا النجاح نجاحان آخران بالغا األهمية, في الخندق العربي

  .برئاسة مشعل" حماس"فتح أبواب بقية دول مجلس التعاون الخليجي أمام وفد حركة : األول
مل على تليين موقفي كل من القاهرة ومحمود عباس رئيس السلطة الفلـسطينية             وعد سعودي بالع  : الثاني

  ".حماس"من الورقة المصرية، وإعادة فتحها بما يلبي مالحظات حركة 
. على أهمية ذلك  , الموقف اإليجابي السعودي لم يترتب فقط على بالغة وقدرة مشعل على اقناع مستمعيه            

  . ى ال ينكر وجودها أعمىلكنه ترتب أيضاً على جملة حقائق أخر
أن اسرائيل في عهد حكومة بنيامين نتنياهو اوصدت كل األبواب فـي وجـه مـساعي                : الحقيقة األولى 

  .السالم



  

  

 
 

  

            30 ص                                     1670:         العدد       15/1/2010الجمعة  :التاريخ

أن تمسك محمود عباس بخيار السالم ال يؤهله للتقدم ولو خطوة عملية واحدة إلى األمام،               : الحقيقة الثانية 
  .قف نتنياهو وحكومتهما دام غير قادر هو أو غيره على تليين موا

, وبعد أن فرض عليها التدخل طرفاً في الحرب مع التمرد الحوثي في اليمن            , أن السعودية : الحقيقة الثالثة 
ازدادت مصلحتها في البحث عـن حلفـاء        , بعد تكرار تسلل المتمردين الحوثيين إلى األراضي السعودية       

  ".حماس"خاصة اإلسالميين منهم مثل , آخرين
مع الجماعات والتيـارات    " حماس"عدم جواز اغفال العالقات الحميمة التي تربط حركة         : رابعةالحقيقة ال 

  .وهي عالقات تتنامى يوماً إثر آخر, اإلسالمية السنية داخل السعودية
ضرورة تحقيق توازن في عالقات الدولة السعودية مـع مختلـف مكونـات المعادلـة               : الحقيقة الخامسة 

إذ ال يعقل أن تكون الدولة السعودية في حالة حرب مـع            ,  السعودية وخارجها  اإلسالمية داخل األراضي  
  .وفي حالة جفاء وفتور مع المقاومة الفلسطينية السنية المتحالفة مع سنة السعودية, التمرد الحوثي الشيعي

  ".سحما"عدم سعادة القيادة السعودية بالتشنج الرسمي المصري في التعامل مع حركة :الحقيقة السادسة
وسلطتها في قطاع غزة أنها تمثل امتدادا لخطر        " حماس"فلئن كانت الرؤية الرسمية المصرية إلى حركة        

التي تتسم بقدر أكبـر     , فإن الرؤية الرسمية السعودية   , جماعة اإلخوان المسلمين داخل مصر على النظام      
  .في الداخل السعودييمكن أن تمثل امتداداً لدواعي اإلستقرار " حماس"ترى أن , من العقالنية

  .يمكن أن يكونوا مفيدين للسعودية في هذه المرحلة" حماس"فإن حلفاء مهمين لحركة , إلى جانب ذلك
  .التي تلعب دوراً مهماً من تحت الطاولة في حرب ال تريدها, في مقدمة هؤالء تأتي سوريا

  ..!لهذه الجهةالعالقات السورية ـ اإليرانية يمكنها أن تلعب دوراً مهماً مع طهران 
لعدم معاداة كل من يقيم عالقـات جيـدة مـع           , هنالك ضرورة سعودية في ضوء هذه الحسابات      , كذلك

  . وقطر تمثل نموذجاً مهماً في هذا المجال, "حماس"
, تزامن جانب مهم من هذه التطورات مع المصالحة التي تمت خالل قمة الكويت بين العاهل الـسعودي                

 الرئيس المصري على اإلبقاء على حالة الجفاء التي تعم عالقاته مع سوريا             وإصرار, والرئيس السوري 
  .ورئيسها ألسباب تخلو من أي قدر من الوجاهة كما ترى الرياض

لكن القاهرة تواصل اآلن مجافاة     , انحازت القاهرة إلى جانب الرياض في خالفات مع دمشق        , في األساس 
  ..!دمشق حتى بعد تصالحها مع الرياض

غير أن السعودية ترى أنه ليس من       ,  القاهرة أن تتخذ المواقف والسياسات التي تراها وتروق لها         من حق 
  ..!كما تم أيضاً ايضاحها قبل قليل, حق القاهرة إتخاذ مواقف وسياسات تضر بمصالح السعودية

ي فـي   عبر جمع الرئيس المصري بالرئيس السور     , فإن الجهد السعودي لمصالحة القاهرة مع دمشق      , لذا
دمـشق  , إن لم تنجح في استعادة مثلث القيادة التاريخية لإلقليم العربي الذي يجمـع الريـاض              , الرياض
, وحلفاء دمشق , فإنها تجد نفسها مضطرة لرعاية مصالحها من خالل توطيد عالقاتها مع دمشق           , والقاهرة

كما يفتح أيضاً على رعايـة      , يميبإعتبار ذلك باب يفتح واسعاً على استعادة الدور والتأثير السعودي اإلقل          
  .كما تم تبيانها, المصالح السعودية

فها هي قطر التي تربطها أفـضل العالقـات         , وإذا كان البد من استكمال اضالع المثلث القائد في اإلقليم         
  ..!جاهزة لتحل محل الضلع المصري في المثلث الفاعل, "حماس"هي األخرى مع سوريا وايران وحركة 

  14/1/2010لعربي، المستقبل ا
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 منير شفيق
لماذا كلما تأزمت مساعي التسوية أو توقفت المفاوضات تُسارع أميركا وبعض الدول : السؤال بسيط

 العربية واألطراف الفلسطينية إلى حراك سياسي وطرح مخارج لعودة تلك المساعي والمفاوضات؟
مساعي التسوية والمفاوضات يعني البحث عن بديل ال يستطيعون ألن تّوقف : الجواب بسيط أيضاً

العودة إلى : "؟ فقال"ما البديل لمفاوضات السالم"وهو ما عّبر عنه محمود عباس عندما ُسئل . تقديمه
 ".مفاوضات السالم

كن فإذا كان الفلسطيني أو العربي المنخرط في سياسات التسوية والمفاوضات يجيب بهكذا إجابة فكيف يم
 أن يجيب المسؤول األميركي أو الرباعية أو نتنياهو نفسه؟

ومن ثم . إن أية إجابة أخرى تقتضي أن ُيعاد النظر في مشروع التسوية والمفاوضات وما يسّمى السالم
يعّزز الموقف الفلسطيني والعربي اآلخر الذي ال يرى طريقاً السترداد ما ُأخذ بالقوة إال اللجوء إلى 

. ة هنا تعني استخدام كل السياسات واإلجراءات الضاغطة فلسطينياً لتصفية القضية الفلسطينيةوالقو. القوة
وذلك من خالل اإليغال أوالً بالتهويد والتوّسع االستيطاني ومصادرة البيوت واألرض، ثم من خالل 

ت أو التسليم عملياً بما في االنخراط بعملية التسوية والمفاوضات بتقديم المزيد من التنازال: اإليغال، ثانياً
 .تّم التهامه من أرض فلسطين، وما تحقق من تهجير ألهلها

من ُيراجع تاريخ القضية الفلسطينية سيجد هذه السمة شرطاً دائماً لعملية اغتصاب فلسطين وتهجير شعبها 
لراهنة التي هذا ويمكن لهذا المراجِع أن يقتصر على التجربة القريبة أو ا. الفلسطيني وتصفية قضّيتها

أما إذا كان أصغر سناً فيكفي أن يراجع التجربة من .  حتى اآلن1967مّرت منذ عدوان حرب يونيو 
 سنوات األخيرة بعد فشل مفاوضات 10بل يكفي مراجعة الـ. مؤتمر مدريد ثم اتفاق أوسلو حتى اليوم

 الشهيد ياسر عرفات ثم وكيف تّم التآمر على الرئيس الفلسطيني.  حتى اآلن2000 عام 2كامب ديفيد
اغتياله عندما بدأ يفكر في، ويمارس، البحث عن بديل للعبة الجهنمية التي تقتضي عدم البحث عن بديل 

وذلك حين راح يؤّيد، علناً أو سراً، بديل االنتفاضة والمقاومة حتى مع . غير بديل المفاوضات والتسوية
 .عملية التسويةعدم التخلي عن إبقاء الباب مفتوحاً للمفاوضات و

ولفها بالغموض أيضاً؛ . هذه الثنائية، أو هذا الغموض، بسبب إبقاء ذلك الباب مفتوحاً، سّهل عملية اغتياله
ألنه لو حسم األمر علناً، وبقوة، لما استطاع شارون، وبدعم أميركي، وبتواطؤ كثيرين، بصورة مباشرة، 

لفة عملية التحقيق في االغتيال، أو حتى عدم طرح أو غير مباشرة، التجرؤ على اغتياله، ولما أمكن لف
 .موضوع االغتيال أصالً

 العربي الدائر اآلن من أجل العودة - الفلسطيني- الدولي-من هنا نفهم لماذا كل هذا الحراك األميركي
إلى المفاوضات بعد أن سقطت أرضاً، وُأحرج كل من راهن على مشروعها الذي حمله جورج ميتشيل 

 .الخاص للرئيس األميركي باراك أوباماالمبعوث 
مّرة أخرى ممنوع البحث عن بديل، وممنوع مواجهة ما يجري من استيطان وتهويد للقدس وحفرياته 

ومن ثَم ال بد من تغطية كل ذلك وتسويغه عبر إعادة مشروع للتسوية وإطالق . تحت المسجد األقصى
 .المفاوضات

ا عبثية، بمعنى أنها لن تصل إلى اتفاق يغطونها عملياً حتى وهم الذين يعارضون المفاوضات باعتباره
إنجاز "يعارضونها؛ ألن الموقف الصحيح معارضتها من حيث أتت بل معارضتها أكثر حين تتقّدم نحو 

؛ ألن مسارها إذا لم تعد عبثية بذلك المعنى أخطر بكثير من تأزمها أو سقوطها أرضاً لُيعاد "المهمة
يد؛ ألن مسارها ذاهب، بصورة حتمية في حالة اإلنجاز، باتجاه تصفية القضية إحياؤها من جد

 .الفلسطينية
بكلمة، التوقف أمام الخطوط العريضة التي وضعتها إدارة أوباما على لسان وزيرة الخارجية هيالري 

علق كلينتون في األسبوع الفائت من أجل إطالق المفاوضات بال شروط وضمن سياسة نتنياهو فيما يت
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، في )هذا ما فعلته خريطة الطريق(ولكن هذه المّرة بتحديد زمني ). التجميد الجزئي الوهمي(باالستيطان 
ولكي ُيغطّى المفاوض الفلسطيني تؤكد أميركا على . مدى سنة ونصف السنة يحسم فيه أوالً أمر الحدود

ع تبادل األراضي عبر اتفاق  مع تبادل لألراضي، ما يعني الخداع المفضوح عندما ُيقال م1967حدود 
المتفاوضين؛ ألن هذا يعني سقوط األغوار وغالبية القدس الشرقية وما ابتلعه الجدار وما قامت عليه 

 ماذا بقي؟. المستوطنات من تلك الحدود
أما ما يجب أن يقّدم هدفاً للتسوية والمفاوضات فاالعتراف بيهودية دولة إسرائيل يعني إسقاط كل الحقوق 

الدولة "يخية الفلسطينية والعربية واإلسالمية في فلسطين والقدس وجعل كل فلسطيني تضّمه التار
 .تحت رحمة التهجير والتسفير إذا لم ُيجّدد له اإلقامة تماماً كحالة أي مهاجر إلى بلد أجنبي" اليهودية

اعتبارها عبثية، وبهذا يخادع نفسه، أو يضع رأسُه كالنعامة، في الرمال، كل من يعارض المفاوضات ب
إيجاد حل عادل لقضية "وليس باعتبارها الطريق إلى تصفية القضية الفلسطينية ابتداء من العنوان 

أو عودة الالجئين " حق العودة"الذي يعني التخلي عن حق العودة وإال لماذا حّل مكان العنوان " الالجئين
تبادل "، ثم مروراً بالعنوان الثاني 1967 وبعده 1948إلى بيوتهم وأراضيهم التي ُهجروا منها عام 

" يهودية دولة إسرائيل"في الضفة الغربية والقدس، وانتهاء بالعنوان الثالث االعتراف بـ " األراضي
 .بمعنى لليهود فقط

تلكم هي الخطوط العريضة إلحياء عملية التسوية والعودة إلى المفاوضات، وهي المعالم لمسار تصفية 
 ".حل الدولتين"ة تحت الفتة القضية الفلسطيني

  15/1/2010العرب، قطر، 
  

  الوقت لتسديد الحساب.. تركيا .61
  غي بخور

من حق الحكم التركي الحالي أن يكون أكثر فأكثر تماثالً مع األنظمة المنبوذة في إيران، في سوريا وفي                  
لم اليوم بدولة   من حقه أن يعرض تركيا كدولة سعت ذات مرة ألن تكون جزءا من الغرب وتح              . فنزويال

وعن ذلك سـبق أن     ). معقول االفتراض أن كمال أتاترك كان سيقلق من ذلك        (إسالمية كجزء من الشرق     
  ".قل لي من هم أصدقاؤك أقول لك من أنتً: "قيل

إلى وسيلة  يغازل بشكل     ) إسرائيل(ولكن على اإلطالق ليس من حق الحزب اإلسالمي الحاكم أن يحول            
، أن يندد بها وأن ينثر      )إسرائيل(على اإلطالق ليس من حقه أن يهاجم        .  العربي محرج من خاللها العالم   

عندما هاجم أردوغـان    . تجلدت على ذلك، وكان هذا خطأ     ) إسرائيل(حتى اليوم   . التصريحات الالسامية 
رئيس الدولة شمعون بيرس في دافوس وأحرجه عندما نهض وغادر القاعة؛ عندما فـاق حتـى علـى                  

من األمم المتحدة؛ وعندما كشف في تحريـضاته يهـود   ) إسرائيل(ن دعا قبل سنة بطرد احمدي نجاد حي  
قبل سنة فقط استهدف الرعاع المحالت اليهودية عقب تحـريض شـديد فـي              (تركيا أمام تهديد وجودي     
  .، وخسارة)إسرائيل( على كل هذا لم ترد –) وسائل اإلعالم المحلية

الحكم التركي، إذا واصل التحـريض، وحـسنا فعلـت وزارة           واآلن حان الوقت لطرح شارة ثمن على        
ال ترد وتعفو عـن كـل       ) إسرائيل(حتى اليوم اعتاد الحكم في تركيا على أن         . الخارجية حين بدأت بذلك   

إهانة، ولهذا فقد واصل الهجوم إذ أنه هو الذي يكسب من ذلك في الرأي العام المحلي مثلما فـي العـالم                     
واآلن حان الوقت لتغيير سياسة إسرائيلية في ظل جباية ثمن إذا ما            . ع أي ثمن  العربي أيضا دون أن يدف    

  ). إسرائيل(واصل الحكم التركي هجماته غير مكبوحة الجماح على 
ـ     مليار دوالر فـي الـسنة،       2أن تجبيه من تركيا؟ نحن نشتري من تركيا بـ          ) إسرائيل(ما الذي يمكن ل
ولكن إذا قاطع المال اليهودي العـالمي       . دوالر، وهذا ليس كافياً    مليار   1بـ  ) إسرائيل(وهم يشترون من    

ال يوجد ما يدعو يهود العالم، والمؤسسات المالية في العالم، إلى           . تركيا، فهذه ستكون قصة أخرى تماماً     
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 الدولة التي يتدهور وضعها االقتصادي وليس مؤكدا أنها ستتمكن من تسديد ديونها             –مواصلة دعم تركيا    
) إسـرائيل . (كانت تنتهج سياسة السامية غير مقبولة على اإلطالق في أوساط األمم السليمة النظام             إذا   –

هي قوة عظمى في التكنولوجيا العليا الثانية فقط بعد الواليات المتحدة، وإذا ما واصلت الهجمات عليهـا                 
الكثير مما يمكن أن تخـسره      سيتوقف التعاون التكنولوجي مع تركيا، وكذا التعاون األمني أيضاً، ولتركيا           

  . جراء ذلك
الحكم الحالي تقرب جدا من دول محور الشر والذي يوجد تخوف من أن التعاون العسكري مع هذا الحكم                  

ال يجب تجاهل ذلك، ومحظور على الدول الغربية أيضا تجاهل ذلك           . سيتسرب إلى اإليرانيين والسوريين   
  .ب التعاطي معها بناء على ذلكلقد باتت هذه تركيا أخرى، ويج. بعد اليوم

 ألف يهودي في تركيا إلى الهجرة إلى الـبالد          25أن تدعو ألـ    ) إسرائيل(إذا ما تواصلت الهجمات على      
اليهود في تركيا هم النخبة التجارية ومنذ اليوم يوجد غيـر قليـل ممـن               . ومغادرة الدولة الخطرة عليهم   

تراهم تركيا في المستقبل المنظور، إذ أن اإلسرائيليين لن         سياح إسرائيليون كثيرون لم     . يحزمون الحقائب 
  .ينسوا بأنها خانتهم

هـذا  . هل الحكم في تركيا يريد أن يلون دولته بألوان التحريض ضد الغرب؟ هو من حقه أن يفعل ذلك                 
ن ولك. فهل معني هو أن يسحب الدولة بالتدريج نحو اإلسالم؟ هذا أيضا من شأنه الداخلي             . شأنه الداخلي 

إذا واصلت تركيا ذلـك     ). إسرائيل(ال يجب السماح بان يأتي األمر على حساب دولة سيادية أخرى، هي             
، وعليها أن تأخذ ذلك فـي       )إسرائيل(سيتعين عليها أيضا أن تدفع الثمن على االستخدام الذي تتبعه تجاه            

  .  ال توجد وجبات بالمجانفي الشرق األوسط، كما علمنا السوريون، األصدقاء الجدد لألتراك،. الحسبان
  "يديعوت أحرنوت"

  15/1/2010صحيفة فلسطين، 
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  نبيل محمود السهلي

عقدت خالل السنوات القليلة الماضية ندوات ومؤتمرات دورية في إسرائيل لتوصيف بعض الظواهر 
راجع أرقام الهجرة اليهودية والشيخوخة الزاحفة ومنها ت. واالزمات وامكانية الحد من تفاقمها أو تجاوزها

في إسرائيل نظراً الى تركيبة المجتمع اليهودي في شكل خاص وضعف خصوبة المرأة اليهودية مقارنة 
  .بالنساء العربيات داخل الخط األخضر وفي الضفة الغربية وقطاع غزة

متأنية لألرقام التي يصدرها الجهاز  تلك الظاهرة وحجمها من خالل قراءة إبرازوفي هذا السياق يمكن 
اإلحصائي اإلسرائيلي في شكل دوري، حيث أشارت معطيات إحصائية حديثة صادرة عن الجهاز 

 ارتفاعاً ملحوظاً فوصلت الى 2009 حققت خالل العام المنصرم 48المذكور الى أن نسبة فلسطينيي 
جع الهجرة اليهودية، بخالف ما نشرته  مليون نسمة، بفعل استمرار ترا1,26 في المئة من أصل 17,5

، ما يعمق أزمة 2008وتقترب المعطيات المذكورة من نظيرتها في العام . الوكالة الصهيونية قبل فترة
  .إسرائيل إلىالهجرة اليهودية 

وبحسب المعطيات الصادرة عن الجهاز اإلحصائي اإلسرائيلي، فإن عدد سكان إسرائيل بلغ في العام 
 في المئة، إال أن هذه 20,3 مليون نسمة كما اشرنا، وأن نسبة العرب تساوي 7,5 نحو 2009

 ألف نسمة، وتشمل 250اإلحصاءات تشمل الفلسطينيين في القدس المحتلة، في حدود أقل بقليل من 
 ألف نسمة، وبالتالي فإن عدد 21العرب السوريين في هضبة الجوالن السورية المحتلة، وعددهم حوالى 

 1,26 حوالى 48 مليون نسمة، بينما بلغ تعداد فلسطينيي 7,24 بلغ 1948ئيل في مناطق سكان إسرا
  . في المئة من مجمل السكان17,5مليون نسمة، أي حوالى 
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 ألف نسمة ممن ال تعترف 250 ماليين نسمة، من بينهم حوالى 6واقترب عدد اليهود إلى حوالى 
 ألف نسمة هم أساساً من األجانب من أبناء الديانة 50لى المؤسسة الدينية اليهودية بيهوديتهم، إضافة إ

المسيحية، كانوا ضمن عائالت يهودية لدى هجرتهم إلى فلسطين في العقد األخير من القرن الماضي، 
كما كان آالف من غير . مثل أزواج وانسباء، استفادوا من قانون الهجرة اليهودية في شكل غير مباشر

 االتحاد السوفياتي السابق إلى إسرائيل خالل الفترة التي أعقبت انهيار اليهود قد هاجروا من دول
والالفت أن ظاهرة الشيخوخة . المنظومة االشتراكية منذ بداية عقد التسعينات من القرن المنصرم

الزاحفة في المجتمع اإلسرائيلي باتت تؤرق اصحاب القرار والمخططين االستراتيجيين في إسرائيل؛ 
 سنة وما فوق من 65 في المائة؛ في مقابل ذلك وصلت نسبة الشيوخ 29 األطفال سوى حيث ال يشكل

وال يمكن الحد وتجاوز تلك الظاهرة من دون .  في المائة من مجموع اليهود في إسرائيل10العمر إلى 
االمر و. تهيئة الظروف من أجل جذب عدد كبير من يهود افريقيا واسيا نظراً الرتفاع نسب المواليد بينهم

ليس بهذه السهولة كما يؤكد ذلك باحثون متخصصون نظراً الى ان عوامل دفع هؤالء اليهود من بلدانهم 
األصلية باتجاه اسرائيل غير ناضجة، ناهيك عن كون النسبة الكبرى من يهود العالم يتركزون في دول 

 مليون يهودي 5.5ا الى ذات جذب اقتصادي مرتفع مثل الواليات المتحدة حيث يصل مجموع اليهود فيه
وحتى .  الف يهودي في كندا250 الفاً في فرنسا و550 مليون يهودي في العالم، ناهيك عن 13من اصل 

لو استطاعت إسرائيل دفع االف اليهود من تلك الدول إليها فذلك لن يعزز فكرة اتساع قاعدة الهرم 
 االشكناز الذين يشكلون نحو اربعين في السكاني التي تمثل األطفال، بخاصة ان الخصوبة بين اليهود

المئة من اليهود في اسرائيل ال تزال منخفضة وال تتعدى مولودين للمرأة طيلة حياتها االنجابية مقارنة 
  . مع اكثر من خمسة مواليد للمرأة العربية
فاقم ظاهرة  الحد من تإسرائيل القرار في أصحاب عدم قدرة إلىوتبعاً لذلك فان كافة االحتماالت تشير 

الشيخوخة التي تالحق المجتمع اإلسرائيلي، بخاصة وان لها أبعاداً متشعبة تتعدى القرار السياسي 
  .المباشر

  15/1/2010الحياة، 
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