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أكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن حق الشعوب في مقاومة االحتالل يساوي حقها                
الفطري في الحياة والوجود، وأوضح أنه من المؤلم حقا أن تكون المقاومة موضع تساؤل وشـك لـدى                  

  .البعض
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أمس الذي افتتح فعالياته    " لي لدعم المقاومة  الملتقى العربي الدو  "وأوضح مشعل، في كلمته التي ألقاها في        
 العاصمة اللبنانية بيروت، أن المقاومة الفلسطينية ليست رد فعٍل على اعتداءات االحتالل بل هي مبدأ                في

  .دحرهوانتصار لكل فلسطيني ووقوف في وجه االحتالل حتى 
 أصبحت أنموذجاً لصناعة المقاومة الفلسطينية ومشروعيتها وانتصارها في غزة "أنورأى مشعل 

 غزة باعتبارها الحلقة إلىأنهم ينظرون "ورد أيضاً على التهديدات اإلسرائيلية خصوصاً ". المستحيل
لم : نحذر قادة العدو ونقول لهم:"، بالقول2010 المقبلة عام إسرائيلاألضعف والخيار األسهل لحروب 

ل وحدها تشن الحروب والجرائم، لكن إذا فرضت نختر الحرب الماضية ولن نختار الحرب اليوم فإسرائي
علينا الحرب سنختار خياراً وحيداً هو الصمود والقتال بال هوادة، ال شيء سيهزم غزة ال الحرب وال 

  ".الحصار وال بناء الجدار
 يكون أنال يمكن : "وتطرق مشعل إلى الجدار الفوالذي الذي تبنيه مصر على حدودها مع غزة، قائالً

القومي ألي بلد عربي سبباً لجدار مع أي شقيق عربي، فكيف بحال مصر مع غزة، ألم تعد غزة األمن 
األمن القومي يقتضي إجراءات ضد "واعتبر أن ". جزءاً من األمن القومي فما بالها تقف خلف الجدار؟

 عن  يسكتوا عن حصار غزة وتجميد إعمارها فضالًأنإسرائيل العدو الحقيقي ونربأ بمصر والعرب 
 يكون فقط باالتجاه أنتوفير األموال، وخنق غزة، نربأ بمصر والعرب عن هذا التجييش الذي يجب 

 وأعداء مصر والمسلمين فالدم المصري كالدم العربي غاٍل علينا ونأسف لسقوط إسرائيلالصحيح ضد 
ف لضحايا اي ضحية بصرف النظر عن حقيقة الرواية وحكومة غزة قالت الرواية الحقيقية، كما نأس

  ".مئات ماتوا لعدم تمكنهم من تلقي العالج. غزة جراء الحصار وإغالق المعابر
مصر ستبقى الشقيقة الكبرى التي نحبها ونقدر تضحياتها والشعب المصري سيبقى في "وأكد مشعل أن 

مون نظرنا الشعب األصيل النابض بالعروبة واإلسالم والمتفاعل مع قضايا األمة، مصر والعرب والمسل
غزة وفلسطين ما كانت يوماً مصدر خطر على "، مشدداً على أن "وأحرار العالم هم عمقنا وسندنا الحقيقي

 بلد عربي بل كانت وستبقى خط الدفاع الصلب عن أمتها وأمنها القومي في مواجهة أي أومصر 
  ". ومشاريعهاإسرائيل

 في فلسطين مقاومة لوجب عليكم أن لو لم تكن: "وخاطب مشعل قادة مصر والعرب والمسلمين قائالً
بدل أن تروا : "، موضحاً أنه قال للزعماء العرب في جولته األخيرة عليهم"توجدوا مقاومة من اجل أمنكم

والمقاومة الفلسطينية عبئاً عليكم أمام األميركيين والعالم تعاملوا معها كقوة لكم، خوفوا " حماس"في 
والمقاومة العراقية واألفغانية، لماذا ال تستثمرون " حزب اهللا" بـ خوفوها.  واضغطوا عليها بهاإسرائيل
  ". ذلك؟
 أضاعته والعجز الدولي، ومع ذلك قولوا إسرائيل يضيع السالم فقد ضاع ألن أنإذا كان قلقكم : "وتابع

هد للعالم، إن المقاومة الفلسطينية جزء من مكوننا نحن العرب ونحن قادرون على التفاهم معها في أي ج
وتطرق إلى مسألة المصالحة الفلسطينية والوحدة، ".نقبل بذلك. حقيقي من أجل سالم عادل في المنطقة

أنها توقفت حين قلنا لألشقاء في مصر نريد الورقة الختامية "وأوضح ". أنها ضرورية وحتمية"معتبراً 
ي ذلك؟ عندما نتفق، على سبيل والفصائل عليها لتدقيقها مع المسودات؟ أين الجرم ف" فتح"التي اتفقنا مع 

المثال، على نص يقول في لجنة االنتخابات إنها تشكل بالتوافق بين الفصائل وعلى أساس ذلك يصدر 
يصدر رئيس السلطة مرسوماً : رئيس السلطة مرسوماً بتشكيل اللجنة، ثم تأتي النسخة المصرية لتقول

نريد تدقيق الورقة النهائية مع . ير الملزمبتشكيل لجنة االنتخابات بعد التشاور والتنسيب، أي غ
، وكما جرى في اتفاق مكة 2005المسودات، نريد رعاية للمصالحة كما جرى في اتفاق القاهرة عام 

ال نطلب المستحيل، لم . ، وكما جرى في المصالحة اللبنانية في الدوحة وكما جرى في الطائف2007
واهللا لو بادرت مصر إن . عرب يحتضنون المتصالحينمصر ومعها ال. يبق أمام المصالحة إال خطوة
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أنا أضع . شاءت ومعها دول عربية إن شاءت، وجمعتنا ألنهينا المصالحة وأبرمناها في ساعات
  ".المسؤولية في أعناق قادة األمة

على رغم الخالف السياسي، أمسح الماضي كله، وأدعو األخ أبو مازن الى لقاء ثنائي يبدأ به ثم : "وتابع
مع الفصائل، وأنا واثق أننا حين نلتقي سنتفق ونعالج هذه الفروق البسيطة، ثم نذهب الى القاهرة مع 

الكرة في مرمانا وأنا أرحب باللقاء وال أرفضه وأرحب به في ... حضور عربي ليباركوا وحدتنا واتفاقنا
  ".أي مكان وزمان وبأي دور عربي مع مصر وليس بديالً عنها

عدم تسهيل األمر على اإلسرائيليين وعدم إعفاء " في شأن المفاوضات إلى ودعا مشعل العرب
وندعو األخ أبو . اتقوا اهللا في فلسطين. األميركيين من الفعل الحقيقي عبر استئناف مفاوضات شكلية

 مفاوضات كهذه والى أن يتمسك بمطالبه، وندعو إلى مراجعة سياسية لترتيب إلىمازن إلى عدم الذهاب 
  ".ا لنفرض إرادتنا على عدوناأوراقن
إذا كان النموذج اإليراني يا قادة . اجعلوا أميركا تهتم بنا، فهي شغلت عنا ألننا ال نؤثر عليها: "وزاد

 تصارع الغرب من اجل حقها في الطاقة وتزعجه باحتضانها إيران أناألمة ال يعجبكم على رغم 
م يفرط بالمقاومة على رغم الضغوط، أفال يعجبكم المقاومة، واذا لم يعجبكم النموذج السوري الذي ل
 على ان تعتذر ثم يقول لهم اردوغان لن نغير إسرائيلالنموذج المعتدل في تركيا الذي للمرة األولى يجبر 

 أن تصلحوا أنفسكم، أين الزعيم العربي الذي يقول هذا؟ العجز ال يصنع إسرائيلسياستنا، عليكم يا 
  ".اإلرادةالسالم بل تصنعه القوة و

  16/1/2010الحياة، 
  

  يدعو إلى إستراتيجية عربية وفلسطينية جديدةو.. كد على العالقة اإلستراتيجية مع مصريؤهنية  .2
رئيس الوزراء ، أن  سيد إسماعيل،غزةنقالً عن مراسلها في  16/1/2010صحيفة فلسطين، نشرت 

ة تقوم على أساس تقييم مرحلة التسوية دعا أمس إلى إستراتيجية عربية وفلسطينية جديد, إسماعيل هنية
  .وذلك بعد فشل نهج التفاوض ووصول مساره إلى طريق مسدود, مع االحتالل اإلسرائيلي

أن ما يجري حالياً من , وأوضح هنية خالل خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد فلسطين بمدينة غزة
لن تفضي إال إلى ", لطرف األمريكيوبينها ا, محاولة إحياء نهج التسوية بتدخل من أطراف دولية

 :وقال". استمرار المفاوضات من أجل المفاوضات، وليس من أجل استعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية
إن استمرار المفاوضات في ظل الالءات اإلسرائيلية ضد فكرة التنازل عن القدس وإطالق سراح "

ان، يجعل من عملية التسوية الحالية أشبه بتغطية األسرى وعودة الالجئين إلى ديارهم واستمرار االستيط
  ".على كل الموبقات السياسية التي يرتكبها االحتالل

وشدد على ضرورة بناء إستراتيجية فلسطينية وعربية جديدة، تستند إلى تقويم حقيقي لمسيرة التسوية 
ر وطني يقوم على االعتراف بفشل المفاوضات والذهاب إلى حوا: "تكون قائمة على ثالثة أسس وهي

وأشاد ". حماية الثوابت الوطنية، وتحقيق المصالحة الوطنية، وبناء منظمة التحرير على أسس وطنية
مؤكداً جاهزيتها لصد أي عدوان , رئيس الوزراء بصمود المقاومة الفلسطينية خالل الحرب على غزة

 مما كانت عليه قبل الحرب، أصبحت أقوى"وأكد هنية أن حكومته  .إسرائيلي جديد محتمل ضد القطاع
وأن القضية الفلسطينية أصبحت , خاصة مع االلتفاف الجماهيري الواسع حولها في الشارع الفلسطيني

  ". أكثر حضوراً ورواجاً في العالم
إن أهم عقبات المصالحة تتمثل باعتبارها، في نظر بعض القيادات :" قال هنية, وبشأن ملف المصالحة

 خطوة تكتيكية تهدف إلى إخراج حماس من المشهد السياسي الفلسطيني بانتخابات الفلسطينية، بمثابة
هنالك أطراف فلسطينية ال زالت تعيش في أوهام الماضي، وال تؤمن بالشراكة : "وأضاف ".مزورة

ولم تعترف بنتائج االنتخابات ال فلسطينياً وال دولياً، وهي سبب الحصار , السياسية والخيار الديمقراطي
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في القاهرة "ودعا إلى التوقيع على ورقة المصالحة المصرية ". ألزمة الفلسطينية الحالية التي نحياهاوا
  .، مع أخذ المالحظات عليها بعين االعتبار"وليس في أي مكان آخر

وحول اإلستراتيجية العربية الجديدة في التعامل مع الوضع السياسي القائم، دعا هنية الدول العربية إلى 
صكوك " النظر في الواقع السياسي المعاصر، وبناء استراتيجيات جديدة تقوم على عدم إعطاء إعادة
ألن الضعف "لالحتالل على األرض الفلسطينية، وعدم إغالق باب المقاومة أمام األجيال القادمة " تمليك

ا ال نشترط إعالن إنن: "وأضاف". العربي الحالي ال يجيز للعرب التنازل عن الحقوق العربية والفلسطينية
أمام الممارسات اإلسرائيلية، وعدم تجريم " الممانعة السياسية"، ولكننا نطالب بـ)إسرائيل(الحرب على 

  ".المقاومة
ولفت هنية االنتباه إلى أن المعادلة السياسية الجديدة في المنطقة تقوم على إحياء المحور التاريخي 

طوت صفحة التحالف "تح هذا المحور مع تركيا التي ، مع ضرورة أن يف"المصري السعودي السوري"
، "مواقف عزتها"وأشاد بالمواقف التركية الداعمة القضية الفلسطينية، ممتدحاً ". االستراتيجي مع االحتالل
  ".تل أبيب"على االعتذار رسمياً عن إهانتها للسفير التركي في ) إسرائيل(والتي كان آخرها إجبار 
 مصر، أكد رئيس الوزراء على العالقة اإلستراتيجية مع مصر، موضحاً أنها وفيما يخص العالقة مع

مشددا على , تستند إلى أسس تاريخية وحضارية ومستقبلة، باعتبار القطاع البوابة األمنية الشرقية لمصر
وأوضح أن االحتقان الحاصل مع مصر بسبب  ".غزة لم ولن تكون سبباً لإلضرار باألمن المصري"أن 

  .ات األخيرة سيعالج بطرق عدة، من خالل االتصال بالقيادات األمنية المصريةالتطور
توجه هنية بالتحية لرئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد , في سياق آخر

  .صالح والذي حكمت عليه محاكم االحتالل بالسجن لتسعة أشهر
والذي حمل "التي تستهدف الشيخ العالمة يوسف القرضاوي مستنكراً في سياق آخر الحملة اإلعالمية 

على كتفه هم الدفاع عن القدس واألقصى في مختلف المحافل، رغم تقدمه في السن، وبلوغه سن 
  ".الخامسة والثمانين

 أكدهنية ، أن إسماعيل اشرف الهور، غزةنقالً عن مراسلها في  16/1/2010القدس العربي، وأضافت 
 على حماس، ودعا اإلعالمية يقوم على وقف الحملة "بشكل مسؤول" رفح أحداثلجة على ضرورة معا

لن نخجل من "ن حكومته تجري تحقيقاتها، وقال أكد أو ." صادقةأخويةروح " بـاألحداث معالجة هذه إلى
، لكنه في الوقت ذاته ارجع " وقوع ما جرى على الحدود المصريةإلى أدت التي األسباب عن اإلعالن

  . انه ال تفريق بين الدم الفلسطيني والمصريإلى االحتالل، ولفت إلىبب الس
 الغيط بتسليم الحكومة في غزة اسمي الشخصين اللذين أبووطالب هنية وزير الخارجية المصري احمد 

  . قتال الجندي المصري احمد شعبانإنهماقال 
متألمون الن "حدودها مع غزة، وقال وانتقد هنية في الوقت ذاته بناء مصر للجدار الفوالذي على طول 

تنشئه (، وجدارا فوالذيا )إسرائيل أقامتهما( من الشرق  الكترونياً من الشمال، وجداراًإسمنتياًهناك جدارا 
  ."، جنوبا وبحرا من الغرب)مصر

 )المحور العربي( نفتح أنال بد " كونها احد محاور المنطقة، قال هنية إيرانوبالحديث عن التقارب مع 
  ." لألمةأعداء يحدث من داخل األمة أن، الن البعض يريد إيرانعلى تركيا وحتى على 

هذه الزيارة تدلل " الكبير الذي دخل غزة يوم الجمعة، وقال هنية األوروبي بالوفد البرلماني هنيةورحب 
  ." غزة مفتوحة على العالم، وجهود كسر الحصار مستمرةأنعلى 

  
  ذي والحصار يمثالن وصمة عار في جبين العالم المتحضرالجدار الفوال: الشواراوية  .3

بناء الجدار الذي تشيده  راوية الشوا، أن اعتبرت النائب المستقل في المجلس التشريعي الفلسطيني: غزة
مصر على حدودها مع قطاع غزة، بأنه سيشكل حصارا مرا، محذرة من اآلثار السلبية لبناء هذا الجدار 
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المصرية الفلسطينية وعلي طبيعة العالقات االجتماعية، وما سيسفر عنها من جوانب علي المياه الجوفية 
نفسية تعزز كل مظاهر التطرف في صفوف الشباب، وتدمير للقطاع االقتصادي واإلخالل البيئي حيث ال 

 نحن نرى في مصر عمقاً استراتيجياً: "وقالت الشوا في تصريح مكتوب لها. يمكن إصالح النتائج بسهولة
لقضيتنا ومستقبل دولتنا القادمة، من هذا المنطلق يجب أن تدرك مصر أنها تتحمل الجزء األكبر عن 
معاناة أهل غزة وان كان خنق القطاع برمته يمثل وصمة عار كبيرة في جبين العالم المتحضر، فإن 

  ".استكمال خنقه ال يعني سوى الوصول إلى أعلى مراتب الضغوط السياسية
ا أن الجدار المعمول به اآلن لن يوقف تهريب السالح كما هو االدعاء، مضيفة لقد كان وأضافت الشو

لحماس وفتح ثالث مصادر لجلب السالح، مصر ليست األولى منها، وعلى رأسها العصابات اإلسرائيلية 
نية تركت  الفلسطي التي تقوم بإغراق المنطقة باألسلحة والمخدرات مقابل المال، باإلضافة إلى أن السلطة

 وفي المقام 2007يونيو /  على إثر األحداث المؤلمة التي وقعت في حزيران كميات هائلة من السالح
  .الثالث تصنيع األسلحة في القطاع حتى وان كانت بدائية، وفق ما ترى

  15/1/2010قدس برس، 
  

  صالحة إدخال السعودية وسوريا على خطى المعباساستياء مصري من محاوالت ": المصريون" .4
سادت أجواء من التوتر غير المسبوق، العالقة بين مصر والسلطة الفلسطينية برئاسة  :كتب أحمد عثمان

محمود عباس، بعد أن أبدت القاهرة استياءها البالغ من محاوالت األخير إدخال السعودية وسوريا على 
  .تنسيق مع القيادة المصريةخطى المصالحة الفلسطينية، إثر زيارته األخيرة للسعودية وسوريا دون ال

وبرزت إشارات علنية على هذا التوتر في تصريحات وزير الخارجية أحمد أبو الغيط التي انتقد فيها 
حالة االرتباك التي تسود السلطة الفلسطينية وعدم وضوح موقفها من البرتوكول اإلضافي لورقة 

  .ليها بشكل يفرغها من مضمونهاتحفظاتها ع المصالحة التي طرحتها مصر، وتسجيل مركزية فتح
زاد من التوتر عدم استجابة عباس للضغوط المصرية المكثفة بالكف عن الربط بين استئناف عملية 
السالم وضرورة وقف االستيطان، انطالقا من رؤية مصرية؛ مفادها أن حالة الجمود الحالية التي تمر 

ألوضاع الديموغرافية على األرض وتسارع  الفرصة سانحة لتغير ا"إسرائيل"بها المفاوضات تعطي 
  .وتيرة المساعي اإلسرائيلية لتهويد القدس الشريف

أن نذر التوتر بين القاهرة ورام اهللا بدت خالل اللقاء األخير الذي جمع الرئيسين " المصريون"وعلمت 
نتقد تقاربه  في العديد من الملفات، واعباسمبارك وعباس، والذي شهد تكثيفا للضغوط المصرية على 

  .مع سوريا رغم ضلوعها في عرقلة المصالحة طوال األعوام الماضية، بحسب وجهة النظر المصرية
وتهدف مصر إلى إثناء عباس عن شروطه المسبقة بشأن استئناف عملية السالم، وستواصل مساعيها في 

  . نهاء حالة الجمود الراهنهذا اإلطار خالل الفترة القادمة حتى يتم تحريك العملية قدما إلى اإلمام وإ
  15/1/2010المصريون، 

  
 67السلطة تدعو لالعتراف بدولة فلسطين على حدود  .5

صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير  .  التقى د: سمبلأبو عماد -أريحا 
م وزارة الخارجية مع مساعد المبعوث األميركي لعملية السالم في الشرق األوسط ديفيد هيل، ومدير عا

  . مع السفير الياباني كل على حدةالفرنسية، واجتمع أيضاً
وأكد عريقات على إلزام الحكومة اإلسرائيلية بوقف النشاطات االستيطانية بما في ذلك القدس، واستئناف 

  .2008ديسمبر / كانون األولالمفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في 
يركية وباقي أعضاء اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي لالعتراف بدولة فلسطين ودعا عريقات اإلدارة األم

 بعاصمتها القدس الشرقية، على اعتبار ذلك اقصر الطرق 1967 يونيو/ على حدود الرابع من حزيران
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لتكريس هدف عملية السالم بإقامة الدولتين، إذ ال يمكن الحديث عن مبدأ الدولتين بمعزل عن ترسيم 
 من استمرار االستيطان يتمثل بفرض واقع جديد يغير حدود الرابع "إسرائيل"د، وخاصة أن هدف الحدو

  .م، األمر الذي يدمر ويقوض إمكانية التسوية الحقيقية في المنطقة1967من حزيران عام 
 16/1/2010الحياة الجديدة، 

  
   نهاية الشهر الحاليأوروبيةعباس يقوم بجولة  .6

 أوروبيةقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل نهاية الشهر الحالي بجولة ي:  كمال زكارنة-عمان 
وقال السفير الفلسطيني في عمان عطااهللا خيري  . وربما فرنساوألمانياتشمل روسيا وتترستان وبريطانيا 

في  التطورات والمستجدات المتعلقة بعملية السالم آخر اطالع قادة هذه الدول على إلى الزيارة تهدف إن
  االستيطانية والتأكيد مجدداًاألنشطة ومواصلة اإلسرائيليةالمنطقة والمخاطر المترتبة على سياسة التعنت 

  . تقدم في المسيرة السلميةأي تحقيق أمام بناء المستوطنات يشكل العقبة الرئيسية أنعلى 
 التي سيزورها سبل ةاألوروبي الرئيس الفلسطيني سيبحث مع زعماء الدول إن" الدستور"وقال خيري لـ

 في عملية السالم األوروبي وتفعيل الدور اإلسرائيلي عملية السالم والعمل على وقف االستيطان إحياء
  .األوسط المطروحة لعقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األفكار جانب إلىوالمنطقة، 

  16/1/2010الدستور، األردن، 
  

   على تغّير المنظور األوروبي تجاه غزةزيارة الوفد األوروبي الكبير دليل: الخضري .7
 رحب النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، بوصول أكبر وفد برلماني :غزة

وقال الخضري، في تصريح  . نائباً إلى قطاع غزة عبر معبر رفح ظهر اليوم الجمعة56أوروبي يضم 
 هذا الكم من البرلمانين في غزة له مدلول إن وجود: "نسخة منه" قدس برس"صحفي مكتوب، وصل 

على مدى التغيير في المنظور األوروبي تجاه غزة، ودخول ملف الحصار إلى الساحة البرلمانية 
تحمل "واعتبر أن هذه الزيارة  .، داعياً البرلمانات العربية واإلسالمية لتشكيل وفود لزيارة غزة"األوروبية

اإلسرائيلي عن غزة، وأنها توجه رسالة للمجتمع الدولي بضرورة معنى جديد لكسر الحصار السياسي 
  ".السعي الجاد والمشترك لكسر الحصار الظالم وإنهاء معاناة مليون ونصف المليون فلسطيني
  15/1/2010قدس برس، 

  
   أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان المصالحة وبحث مع سليمان والحريريمشعل ي .8

خالد مشعل أكد أن موضوع     " حماس" رئيس المكتب السياسي لحركة      ، ان 16/1/2010المستقبل،  ذكرت  
، الفتاً  "ال شيء فوق سلطة الدولة والقانون     "وشدد على ان    ". يحتاج الى بحث  "السالح الفلسطيني في لبنان     

ـ                "الى ان    ة السالح داخل الدولة أو خارجها لم يأت ضمن معادلة لبنانية داخلية، إنما أتى بخلفيـة تاريخي
  ".تتعلق بالثورة الفلسطينية وبهواجس الفلسطينيين من االعتداءات االسرائيلية

حيـث هنـأ سـليمان      " حمـاس "والتقى مشعل أمس، رئيس الجمهورية ميشال سليمان مترئساً وفد مـن            
وأطلعه على االوضاع الراهنة على الساحة الفلسطينية ونتيجة الجولة         ". تشكيل الحكومة وبالعام الجديد   "بـ
  .عربية التي قام بهاال

أهمية التضحية من أجل اتمام المصالحة لما لها من انعكاس ايجابي علـى             "من جهته، شدد سليمان على      
  ".عملية السالم وعلى الوضع العربي ككل

موسى أبـو مـرزوق،   : ، مع فد ضم "بيت الوسط " وزار مشعل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في       
  . في لبنان اسامة حمدان" حركة حماس"عزت الرشق، محمد نصر وممثل 
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نحن مسرورون بهذا اللقاء الذي يأتي في اطار جولة عربية وإسالمية ودوليـة،             : "وقال مشعل بعد اللقاء   
ورغبنا ان تشمل هذه الجولة لبنان العزيز الذي نحمل له كل محبة وتقدير، وارتباط تاريخي مع هذا البلد                  

وتطرقنا خالل اللقاء الى موضوعين أساسـيين،       .  المسؤولين اللبنانيين  وشعبه الكريم، وسنتابع لقاءاتنا مع    
وضعنا دولة الرئيس بصورة التطورات الفلسطينية والتشاور معه بشأن ذلك، خصوصا موضوع            : االول

. المصالحة والوضع الفلسطيني الداخلي والصراع العربي ـ االسرائيلي، ومستجداته السياسية والميدانية 
امـا  .  يكون لدولة الرئيس وللبنان دورا ايجابيا في مساعدة الفلسطينيين في هـذا المجـال              وان شاء اهللا  

الموضوع الثاني فكان الشأن الفلسطيني ـ اللبناني وقد جرى التشاور في هذا الموضوع بشفافية وان شاء  
لدولـة وقانونهـا    اهللا سنتابع التنسيق مع الدولة اللبنانية للوصول الى تفاهمات تخدم الجميع ضمن سلطة ا             

  ."وضمن ما يخدم الوجود الفلسطيني الذي هو ضيف على هذا البلد
تطـرق  : "وعما اذا كان اللقاء تضمن التطرق الى موضوع السالح الفلسطيني خارج المخيمات، أجـاب             

الحديث الى موضوع السالح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، والى الحقوق المدنية للفلسطينيين في             
، وضرورة التفاهم حول كل هذه المواضيع وكيف تتعامل الدولـة مـع الـشأن الفلـسطيني ومـع                   لبنان

وتم بحث هذه المسائل بكل شفافية وروحية عالية، واتفقنـا علـى            . المرجعيات الفلسطينية بمختلف قواها   
  ".متابعة األمر ضمن اآلليات المحددة

هذا الموضـوع   "مخيمات الفلسطينية، رأى أن     وعن موقف الحركة من انتشار السالح الفلسطيني خارج ال        
يحتاج الى بحث، لكن بشكل عام ان المبادئ عندنا ال شيء فوق سـلطة الدولـة والقـانون، والـسالح                    
الفلسطيني داخل المخيمات او خارجها لم يأت، ضمن معادلة لبنانية داخلية انما أتى بخلفية تاريخية تتعلق                

طينيين من االعتداءات االسرائيلية كما جرى فـي صـبرا وشـاتيال،    بالثورة الفلسطينية، وبهواجس الفلس  
  ."وبالتالي ضمن هذه المحددات يمكن تسوية هذه المواضيع بما يلبي مصالح الجميع

كانـت  : "وعن التقدم على مسار المصالحة الفلسطينية وموقف الرئيس الحريري من الموضـوع، قـال             
الحة، وشرحنا له اننا قطعنا شوطا كبيرا، ولـم يبـق اال            نصيحة دولة الرئيس باتجاه اإلسراع في المص      

الشوط االخير، او الجلسة االخيرة، واللمسة االخيرة بكل بساطة هي تدقيق الورقة المصرية لكي تنـسجم                
مع تفاهماتنا مع اإلخوة في فتح، والقوى األخرى في األشهر الماضية، بمعنى اننا نريد ورقـة منـسجمة         

والقوى الفلسطينية وافقوا عليها ونطلـب مـن الراعـي          " فتح"و" حماس. "تفصيليةومتطابقة مع تفاهمات    
نحن نريد دوراً عربياً مع االخـوة فـي         . للمصالحة اإلسراع في هذا االمر لنوقع المصالحة في القاهرة        

 مصر وليس بديال عنهم، الننا فعال قطعنا شوطا كبيرا ولم يبق اال القليل، والمصالحة ضرورة وطنية وال                
  ."بد من اللقاء الفلسطيني ـ الفلسطيني وال يمكن البقاء في حالة االنقسام

ـ   األمينوزار مشعل     إلـى المستشار الشيخ فيصل مولـوي واطمـأن        " اإلسالميةالجماعة  " العام السابق ل
  .صحته

عزت " حماس" عضو المكتب السياسي لحركة      ، أن بيروت من،  16/1/2010صحيفة فلسطين،   وأضافت  
أوضح مشعل للمسؤولين اللبنانيين ما وصلت إليه جهود المـصالحة          : "في تصريحات صحفية   قالالرشق  

الفلسطينية، وما تواجهه من عقبات، وأهم مالحظات حماس على وثيقة المصالحة وأكـد علـى موقفهـا                 
وتنـاول مـشعل    ". بضرورة إنهاء االنقسام في أسرع وقت لمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا وقضيتنا           

ل اللقاءين أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وضرورة اإلسراع في إعطائهم حقوقهم المدنيـة              خال
باعتبارهم ضيوفًا حتى عودتهم إلى أرضهم ووطنهم، مشدداً على رفض حماس لتوطين الالجئـين فـي                

  . مخيماتهم
ي وحقوقه المشروعة، ودعـوا     وبين الرشق أن المسئولين اللبنانيين أكدوا موقفهم الداعم للشعب الفلسطين         

  . إلى توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء االنقسام الحالي
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   يرى النور حين يلبي نتانياهو شروط المقاومةطشالي: حمدانأسامة  .9
أسامة حمدان إن المفاوضات في شأن صفقة " حماس"قال القيادي في حركة :  جيهان الحسيني–القاهرة 

طالما هناك أسير فإن التفاوض "أنه " الحياة"ؤكداً في تصريحات لـ تبادل األسرى ما زالت مستمرة، م
، "مستمر، ونحن نتفاوض من أجل إبرام الصفقة وإطالق المعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية

... فليس هناك سقف زمني محدد إلبرام الصفقة "ليست في عجلة من أمرها " حماس"الفتاً إلى أن 
  ".ونحن غير معنيين بالكشف عن هذه اآللياتللتفاوض آلياته، 
هناك مرحلة من التفاوض لم يتم تجاوزها بعد حتى يمكن وصفها أو القول بأنها : "وأضاف حمدان

، مشيراً إلى أن إسرائيل، وبسبب أزمتها الداخلية، حاولت أن "حاسمة، فاألمر ما زال يحتاج إلى وقت
.  في لحظاتها األخيرة، نافياً أن تكون المفاوضات انهارتتروج لألمور وكأن المفاوضات نضجت أو أنها

وأكد أنها ال تزال مستمرة على رغم ما حدث أخيراً من تراجع وتعثر في مسارها، معتبراً أن هذا التعثر 
حماس "وأوضح أن . أمر طبيعي في ظل مسيرة تفاوض استمرت على مدى ثالث سنوات ونصف السنة

  ". التي يبذلها الوسيط األلماني من أجل إنجاز الصفقةمن جانبها لن تعرقل المساعي
: بأنها تقبل بدولة فلسطينية بحدود موقتة، أجاب حمدان" حماس"وعن اتهام الرئيس محمود عباس لحركة 

أبو مازن بترديده هذه المقولة يحاول أن يزرع فكرة الدولة الموقتة في العقل الفلسطيني ألنه هو شخصياً "
قبلها فعالً ويحاول أن " أبو مازن"، مضيفاً أن "ة ويريد من الفلسطينيين أن يقبلوا بهامعني بهذه الفكر

  ". حماس"يسوقها من خالل ترديدها ومحاولته إلصاقها بـ 
تخلت عن خيار المقاومة، وأن هناك اتفاقاً ضمنياً بينها وبين " حماس"وسئل حمدان عما يتردد عن أن 
حماس حركة مقاومة، وهي تتبع تكتيكاً قتالياً مثلها مثل " فأجاب بأن اسرائيل على هدنة طويلة األمد،

سائر حركات المقاومة، هناك أوقات للتهدئة، وهناك أوقات للتصعيد، وأحياناً هناك تعديل في التكتيك أو 
ضبط في األسلوب، لذلك التهدئة أداء طبيعي، وال توجد حركة من حركات المقاومة استمرت على وتيرة 

  . ، مشدداً على أن المقاومة لم ولن تتراجع" أو شعب استمر يقاتل باستمرار على درجة واحدةواحدة
  16/1/2010الحياة، 

  
  وأمنها القوميالموقف الرسمي لفتح هو أن مصر حرة لما تراه مناسباً لتأمين حدودها: دحالن .10

ف الرسمي لفتح هو أن الموق"اعتبر عضو اللجنة المركزية في حركة فتح محمد دحالن، ان : وكاالت
مصر ال تمنع "، مشيراً إلى أن "مصر حرة لما تراه مناسباً لتأمين حدودها، والحفاظ على أمنها القومي

 ". دخول البضائع منها، بل تريد أن تأتي البضائع من فوق األرض وليس من تحت األرض
 والملف السياسي من قبل إيران، هناك تنازعاً غير معلن في ملف المصالحة الفلسطينية"وقال دحالن إن 

الملفات الفلسطينية واللبنانية "، مشيراً إلى أن "التي تريد أن تكون الدولة اإلقليمية األولى في المنطقة
 ". والعراقية أوراق تسخرها إيران لمصلحتها، وعليه فإن إيران تحاول منع أي مصالحة من جانب مصر

 16/1/2010السفير، 
  

  لقرضاوي مساس باألقصى والمقاومةالمساس با: حماس .11
اعتبرت حركة حماس رفض المصلين في مساجد الضفة الغربية المحتلة، مهاجمة الشيخ يوسـف              : غزة

أوقاف السلطة بالضفة؛ تأكيدا لوقوف أهالي الضفة إلى جانـب          " وزارة"القرضاوي من ِقَبل أئمة مساجد      
  ".مةشيخ األقصى والمقاو"القرضاوي، واصفةً القرضاوي بـ

): 1-15 (]أمـس  [الدكتور إسماعيل رضوان في تصريحات له الجمعة      " حماس"وقال القيادي في حركة     
كل أصوات النفاق وأبواقه التي حاولت أن تنال من شيخ األمة ومجدد العصر الشيخ اإلمـام الـدكتور                  "

  ".يوسف القرضاوي قد خسئت؛ فالقرضاوي شيخ األقصى وفلسطين والمقاومة
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أثبت اليوم شعبنا في الضفة الغربية أنه يرفض تلك الشرذمة التي حاولت أن تنال من               : "وأضاف رضوان 
الشيخ القرضاوي ومن المقاومة؛ ألن استهداف الشيخ استهدافٌ للقدس والمقاومة، وأثبت كذلك أنه يلفـظ               

  ".التي تتعامل مع االحتالل، وأئمة السوء مشايخ السلطان" األجهزة األمنية"هذه 
  15/1/2010لفلسطيني لإلعالم، المركز ا

  
  بلعين أصبحت رمزا للكفاح والنضال الشعبي: شعث .12

بلعين "، نبيل شعث، خالل مشاركته في مسيرة بلعين، إن "فتح"قال عضو اللجنة المركزية لحركة 
أصبحت رمزا للكفاح والنضال الشعبي تماما كما كانت معركة الكرامة رمزا للكفاح المسلح وانطالقة 

الكفاح السلمي والشعبي ليس كفاحاً مجانياً، "وأضاف أن ". ح لتحرير هذا الوطن وتحقيق استقاللهحركة فت
 شهيداً وهم يناضلون شعبياً وسلمياً لمقاومة 26وإنما قدم فيه الشعب الكثير من التضحيات، حيث سقط 

  ".الجدار واالستيطان، واألسرى في بلعين يضمون قيادات هذا العمل
  16/1/2010الخليج، 

  
  المنطقة تشهد تحوالت سياسية إستراتيجية تصب في مصلحة القضية الفلسطينية: البردويل .13

التغيير "قال الدكتور صالح البردويل، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة : غزة
  .، إن المنطقة تشهد تغيرات سياسية هامة تصب في مصلحة القضية الفلسطينية"واإلصالح
، خالل ندوة عقدتها الخدمات الطبية العسكرية في مستشفى الكرامة "حماس"قيادي في حركة وأضاف ال
إن أمريكا واالتحاد األوروبي لهم أهداف استرتيجية في بقاء دولة ): "14/1( الخميس ]األول [بغزة أمس

يذ الكثير من االحتالل قوية في المنطقة، ألنها تمثل مستعمرة متقدمة لهم في المنطقة وهي منطلق لتنف
  ".السياسات التي تهدف لتهويد الوطن العربي

غزة وحماس أصبحت خطراً على الواليات المتحدة وأوروبا، ليس ألنها حزباً "وأشار البردويل إلى أن 
  ".سياسياً معارضاً، ولكن ألنها حركة إسالمية تبنت خيار اإلسالم هو الحل طريق للتعامل مع الغرب

جاهزة لتوقيع على الورقة المصرية وفق ضمانات " حماس: "نية؛ قال البردويلوعن المصالحة الفلسطي
  .تحافظ على الثوابت الوطنية

ألن "هناك تحول عالمي تجاه القضية الفلسطينية ": حماس"وحول مواقف تركيا األخيرة؛ قال القيادي في 
ف تركيا موقف شجاع يعبر الوجه الحقيقي لالحتالل فضح، وهو قتل األطفال والنساء والمدنيين، وموق

  ."عن أصالة الحكومة والشعب التركي
  15/1/2010قدس برس، 

  
  التحقيق في محاولة اغتيال السفير سيطال أكثر من مسؤول أردني: مسؤول أمني إسرائيلي .14

صرح مسؤول أمني إسرائيلي أن التحقيق في محاولة اغتيال السفير اإلسرائيلي في  نظير مجلي: تل أبيب
ي نافو، سيطال أكثر من مسؤول أردني، ألن تنفيذ العملية يدل على أن أصحابها تلقوا عمان، دان

وأضاف هذا  ).اللنبي(معلومات دقيقة عن تحرك موكب السفارة من عمان إلى جسر الملك حسين 
فلو لم يتأخروا . إن محاولة االغتيال فشلت بسبب خطأ في حساب الوقت، وقع فيه المنفذون: المسؤول
ان، لكانت العبوة انفجرت بالسيارة مباشرة وأدت إلى تصفية جميع الدبلوماسيين اإلسرائيليين في بضع ثو
   .الموكب

  وأضاف المصدر أن التحقيقات األولية تشير إلى أن العبوتين أعدتا بنفس طريقة إعداد العبوات التي كان 
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مما يثير االحتمال بأن يكون الفاعلون يستخدمها حزب اهللا اللبناني على الحدود ضد القوات اإلسرائيلية، 
 .ولكنه لم يستبعد أيضا احتمال أن يكون المنفذون من حركة حماس الفلسطينية. من حزب اهللا نفسه

  16/1/2010الشرق األوسط، 
  

  تل ابيب تتعهد برد قوي على سقوط صاروخ بالقرب من عسقالن .15
صاروخية اطلقت من قطاع غزة سقطت الليلـة   ذكرت االذاعة العبرية الرسمية ان قذيفة   -القدس المحتلة 

ونقلت اذاعة الجيش االسرائيلي    . الماضية إلى الجنوب من مدينة عسقالن دون وقوع إصابات أو أضرار            
عن مصدر عسكري اسرائيلي قوله ان اسرائيل سترد بقوة على استمرار اطالق القذائف الصاروخية من               

  .جه الى حركة حماس بهذا المعنى دون جدوىقطاع غزة منوها الى تحذيرا شديد اللهجة و
رغم ان الفصائل الصغيرة هي التي تقوم باطالق القذائف اال ان حماس بصفتها الحاكم القـوي                "واضاف  

  ".لغزة تتحمل المسؤولية
  16/1/2010وكالة سما، 

  
   محاولة إيلون إهانة السفير التركي دليل ضعفتعدليفني  .16

المعارض في إسرائيل تسيبي ليفني محاولة نائب وزير » كديما«ب  اعتبرت رئيسة حز:لقدس المحتلةا
. الخارجية اإلسرائيلي داني أيلون إهانة سفير تركيا لدى إسرائيل خطوة تثير السخرية وتدل على الضعف

وقالت ليفني في حديث إذاعي أمس إن هذه الخطوة أدت إلى توجيه األنظار إلى إسرائيل بدال من التعامل 
وأضافت أنه يجب مجادلة . لمواقف التي يبديها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغانمع مشكلة ا

وانتقدت ليفني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعدم رده على . أردوغان ومناقشته ولكن دون إذالل الغير
هيدية وتعقيبا على دعوة خصمها شاؤول موفاز إلى تقديم موعد االنتخابات التم. ما حدث بشكل فوري

لرئاسة الحزب، اشترطت ليفني لموافقتها على ذلك بأن يتخذ هذا القرار في إطار استعداد الحزب 
 .لالنتخابات العامة المقبلة ال العتبارات شخصية لمناهضيها

  16/1/2010الشرق األوسط، 
 

  !مليونير إسرائيلي معتوه يلتقي شاليط في غزة: "قضايا مركزية" .17
، ان عائلـة    )الخمـيس (اإلسرائيلي، صباح أمس    " قضايا مركزية "ذكر موقع    : يوسف الشايب  –رام اهللا   

استدعت صباح أمس طاقما طبيا     " بيتار القدس "المليونير جومي الجيار الذي يعتبر الممول الرئيسي لفريق         
لنقله الى مستشفى المجانين في مدينة بيت يام، وذلك بعد ان ذكر لعائلته عن تواجده فـي قطـاع غـزة                     

ئه مع الجندي االسير جلعاد شاليط، وانه تحدث معه ووعده بأن يعيده قريبا الى عائلته، خاصة أنـه                  والتقا
  .ذكر أيضاً قيامه بإنقاذ آالف اليهود من هجوم عليهم

ونقلت مواقع إلكترونية فلسطينية عن الموقع اإلسرائيلي، أن المليونير الجيار، والـذي اسـتثمر ماليـين         
لكرة السلة، كـان يـشير   " هبوعيل القدس"لكرة القدم وكذلك في فريق " ار القدسبيت"الدوالرات في فريق    

باستمرار انه معرض للقتل وأن هناك من يالحقه، ولكن بعد ان وصل به االمر الى الحديث عن تواجده                  
في قطاع غزة ولقائه شاليط، لم تجد العائلة من خيار إال وضعه في مستشفى المجانين بهدف فحص قواه                  

  .لية وتقديم العالج لهالعق
  16/1/2010الغد،األردن، 
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  خبير فلسطيني يحذر من انهيار األقصى في غضون أشهر  .18
حذر الخبير والباحث الفلسطيني المختص بشؤون االستيطان والقدس عـالء           : سامر البرغوثي  - رام اهللا 

  .المباركالريماوي من تداعيات الحفريات اإلسرائيلية المتواصلة تحت المسجد األقصى 
إن سلطات االحتالل تواصل ممارسة أعمالها غير الشرعية من         " ":فلسطين"وقال الريماوي في حديث لـ      

استمرار الحفريات تحت المسجد األقصى المبارك سيؤدي النهيـاره فـي           "، مضيفاً أن    "تهويد واستيطان 
  ".غضون أشهر قليلة نظراً للخطورة التي تواجه األساسات القائمة عليه

ار الريماوي إلى حدوث انهيارات كبيرة ويومية في الطرق الرئيسة المؤدية للمسجد األقصى والبلـدة              وأش
وسلط الضوء على تهاوي األشـجار      . كما حدث في منطقة سلوان وفي أحد شوارعها المركزية        , القديمة

مجموع األنفاق  المعمرة داخل باحات المسجد األقصى والتشققات الكبيرة لألسوار المحيطة بالقدس جراء            
  .التي تحفر تحت المسجد

إن اإلسرائيليين حولوا تلك األنفاق إلى أقبية ومساحات طولية وعرضية يؤسس لها لتكـون مـا                :" وقال
والتي تسعى المؤسسة اإلسرائيلية اإلعالن عنها في الوقت الذي         , المرتقبة) داود عليه السالم  (يسمى مدينة   

 مؤسسة إسرائيلية ترعى مخططاً كبيراً وتجند أمواالً طائلة         25ر من   وأضاف الريماوي، إن أكث   ". يناسبها
مشيراً إلى أن   , لتحقيقه، يجعل حركة السيطرة والحفريات والبناء تحت وفوق مساحات البلدة القديمة كبيراً           

مما سيجعل كل العـرب     , هذا المخطط يزيد الضغط على أركان وقواعد البلدة القديمة والمسجد األقصى          
  ".طينيين يشاهدون انهيارات كبيرة في هذا الشتاءوالفلس

إن الحفريات تتم في مناطق أثرية قديمة ال يسمح بترميمها ويمنع الفلسطيني من             :" وفسر فرضيته بالقول  
  ".محاولة الفحص واالختبار لها خوفاً من اكتشاف ما تصنعه المؤسسة اإلسرائيلية سراً

16/1/2010صحيفة فلسطين،   
  

  ون يحتجون على مهاجمة خطباء الجمعة للقرضاوي  المصل: الضفة .19
يوسـف  . شنت السلطة الفلسطينية في رام اهللا، حملـة تحـريض ضـد الـشيخ د               :)وكاالت (– رام اهللا 

القرضاوي، رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حيث أجبرت وزارة األوقاف في حكومـة فيـاض،               
وقد القي   .ل خطبة الجمعة أمس، على مهاجمته، وإهانته      كافة خطباء المساجد في محافظات الضفة، خال      

  .هذا األمر احتجاجا من قبل مئات المصلين في العديد من محافظات الضفة
احتج مئات المصلين في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة على الهجوم الذي شنه عدد من أئمة                 و

  . على الشيخ يوسف القرضاوي المساجد التابعين لوزارة األوقاف في حكومة رام اهللا
ورفض المئات من المصلين في مسجد البيرة الكبير أداء صالة الجمعـة خلـف اإلمـام الـذي هـاجم                    

  .القرضاوي وشكك في علمه وفقهه، وسط إجراءات أمنية مشددة 
ر وأكد شهود العيان أن عناصر من األجهزة األمنية اقتحمت المسجد واعتدت على مصلين بدؤوا بـالتكبي               

  .احتجاجا على الهجوم الذي شنه خطيب الجمعة على القرضاوي، واعتقلت عدداً من الشبان
وأكد مصلّون أن المصلين في المسجد اإلبراهيمي أجبروا خطيب الجمعة على النزول عن منبر المـسجد                

ة كما حدثت مشادة مشابهة في المسجد الصالحي الكبير، في مدينة نـابلس بـشمال الـضف               . اإلبراهيمي
الغربية المحتلة، حيث أجبر المصلون خطيب الجمعة، على النزول من على المنبر بعد تطاولـه علـى                 

  . القرضاوي
وقالت مصادر فلسطينية إن عشرات المساجد شهدت أحداثًا مماثلة، فيما رفض خطباء آخرون االلتـزام               

  .بنص الخطبة التي وزعها وزير أوقاف حكومة رام اهللا محمود الهباش
16/1/2010 فلسطين، صحيفة  
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  االحتالل يقمع مظاهرات ضد الجدار واالستيطان في الضفة .20
 بالرصـاص الــمغلف      في قرية بلعـين غـرب رام اهللا        أصيب ثمانية مواطنين   - :)وفا (–راسلون  م

بالـمطاط، إلى جانب إصابة عشرات الـمواطنين والـمتضامنين األجانب بحاالت اختناق، جراء قمـع             
  .مسيرة ضد الجدارقوات االحتالل 

وفي نعلين، أصيب عشرات الـمواطنين، إلى جانب متضامنين أجانب، أمس، جـراء قمـع قـوات                 -
  .االحتالل مسيرة القرية الـمناهضة للجدار واالستيطان

وفي قرية دير نظام، شمال رام اهللا، أصيب، أمس، أربعة شبان برصاص أطلقته قـوات االحـتالل،                  -
  . مواجهات وقعت بين متظاهرين وقوات االحتاللواعتقل سبعة آخرون خالل

 مواطناً وناشط سالم خالل التظاهرة األسبوعية       13وفي القدس، اعتقلت شرطة االحتالل، مساء أمس،         -
  .الـمناهضة لالستيطان في حي الشيخ جراح شرقي القدس

دة بيـت أمـر     وفي محافظة الخليل، أصيب مواطنان برصاص قوات االحتالل، خالل مواجهات في بل            -
  .الواقعة إلى الشمال من الخليل، أمس

 وفي قرية الـمعصرة، جنوب بيت لحم، جرت أمس، تظاهرة جماهيرية بمـشاركة ابنـاء القريـة،                  -
  .وفعاليات مقاومة الجدار ومواجهة االستيطان، ومتضامنين اجانب واسرائيليين

16/1/2010األيام، فلسطين،   
 

 د الفلسطيني في المدينة بالخطر االستراتيجي يصف التزاي"بلدية القدس"رئيس  .21
عزز رئيس بلدية القدس، نير بركات، من مخاوف واتهامات الفلسطينيين : كفاح زبون - رام اهللا

ووصف . للسلطات اإلسرائيلية بأنها ماضية في خطة للتخلص من الوجود العربي في المدينة المقدسة
جاء ذلك أثناء حضوره اجتماعا . »خطر استراتيجي«نه بركات زيادة أعداد الفلسطينيين في القدس بأ

 .تأسيسيا لجماعة ضغط جديدة، تشكلت من أعضاء الكنيست لدعم بقاء القدس، قدسا موحدة كبرى
عربا، أما % 30من سكان القدس يهودا و% 70قبل عشرين عاما كان «وقال بركات في االجتماع، 

 .»لعرب مما يشكل تهديدا استراتيجيا للمدينةمن ا% 35من اليهود مقابل % 65اليوم فالنسبة 
واعتبر بركات أن أي تنازل تقدمه إسرائيل فيما يخص تجميد البناء االستيطاني في الضفة الغربية يجب 

 ألف طالب يهودي يدرسون 40هناك «: وقال بركات .أن يترافق مع تكثيف البناء اليهودي في القدس
في المدينة، والهدف هو زيادة العدد خالل العقد ) الهواء النقي( إنهم ..حاليا في الكليات الجامعية بالقدس

 .» ألفا60القادم إلى 
16/1/2010الشرق األوسط،   

  
   مقدسي خالل السنوات الماضيةألف 100 عمل على ترحيل االحتالل:  السعودأبو .22

ان :" القـدس المحتلـة    السعود مدير الغرفة التجارية في مدينـة         أبو قال عزام    : ملكي سليمان  -رام اهللا   
 مليون دوالر   500 من   أكثر االستيطانية في الشطر الشرقي من المدينة        األحياء تنفق سنويا على     إسرائيل

 100 علـى ترحيـل     عملت" إسرائيل"وأضاف أن   . بهدف تهويد المدينة وتفريغها من سكانها ومؤسساتها      
  . فقطألفا 30 خارج الجدار ولم يعد منها سوى إلى مقدسي ألف

16/1/2010الحياة الجديدة،   
  

  في بيروت" مؤسسة القدس الدولية"البيان الختامي للمؤتمر السابع لـ .23
حكومات الدول العربية واإلسالمية إلـى      "دعا مؤتمر القدس السنوي السابع في لبنان، في بيانه الختامي،           

راتيجية واضـحة   االجتماع الفوري لدراسة المخاطر التي تواجه القدس والمسجد األقصى ووضـع اسـت            
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كسر الحصار الظالم على أهلنـا فـي        "كما دعا األمة العربية واإلسالمية الى       ". إلنقاذهما ومنع تهويدهما  
  .، وإلى مساعدة الشعب الفلسطيني بتجاوز حالة االنقسام السياسي"فلسطين وعلى قطاع غزة بخاصة

 انتخاب العالمة يوسف القرضاوي     إعادة: أصدر المؤتمر جملة قرارات وتوصيات في ختام جلساته، منها        
رئيسا لمجلس األمناء بالتزكية، والشيخ حميد بن عبد اهللا األحمر رئيسا لمجلس اإلدارة بالتزكيـة خلفـا                 

  . للشيخ المستشار فيصل مولوي
السعي الدؤوب ألجل إعالن القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية ومخاطبة جامعة الـدول             "وقرر المؤتمر   

لس وزراء الثقافة العرب لتبني هذا اإلعالن رسميا ليشكل هذا اإلعالن دافعا قويا الحتضان              العربية ومج 
واستنكر االعتداءات الصهيونية المتمادية والتي تمعن في تهويـد مدينـة           . القدس وثقافتها وتفعيل دعمها   

طنات وتغييـر  القدس من خالل االستمرار في مصادرة األراضي والبيوت وطرد أهلها منها وبناء المستو  
كما استنكر استمرار الحفريات تحت المسجد األقـصى والبلـدة          . معالمها العربية واإلسالمية والمسيحية   

ودعا جماهير األمة العربيـة واإلسـالمية   . القديمة والتي أدت إلى انهيارات خطيرة في المسجد ومحيطه       
كما دعا حكومات الدول العربيـة      . لهاإلى تفعيل دورها وتحركاتها الداعمة والمناصرة لمدينة القدس وأه        

واإلسالمية إلى االجتماع الفوري لدراسة المخاطر التي تواجه القدس والمسجد األقصى وكذلك تحـديات              
  .التهويد ووضع استراتيجية واضحة محددة إلنقاذهما والمحافظة عليهما ومنع تهويدهما

الشيخ رائد صالح والتـضييق علـى الرمـوز         واستنكر المؤتمر الممارسة الصهيونية العدوانية باعتقال       
ونبه إلى المخاطر التي تمـر بهـا        . الوطنية المقدسية واعتبر ذلك استهدافا آخر لمدينة القدس ورموزها        

القضية الفلسطينية والتي تستهدف تصفيتها إرضاء لرغبة العدو الصهيوني وذلـك باسـتهداف القـدس               
ودعـا  . األراضي وتذويب الهوية العربية الفلـسطينية     والمسجد األقصى وحق عودة الالجئين ومصادرة       

جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي واألمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها لحمايـة القـدس               
والمقدسات اإلسالمية والمسيحية وإطالق جميع األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل الصهيوني ووقف           

  .إلجراءات القمعية العنصرية التي يقوم بها العدو مصادرة األراضي وغيرها من ا
األمة العربية واإلسالمية وحكامها لكسر الحصار الظالم على أهلنا في فلسطين وعلـى قطـاع               "كما دعا   

غزة بخاصة الذي ما زالت إجراءات التضييق والحصار تشتد عليه وسط تجاهل رسمي مريـب وغيـر                 
فلسطيني بتجاوز حالة االنقسام السياسي وإنجـاز توافقـه حـول           كما يدعو إلى مساعدة الشعب ال     . مقبول

برنامج وطني واحد ضمن الثوابت الوطنية من خالل خطوات إيجابية تؤدي إلى مصالحة حقيقية تنهـي                
  . االنقسام الخطير الذي يعاني منه هذا الشعب

ء الجدار الفـوالذي بـين      الفتوى التي أعلنها الشيخ العالمة يوسف القرضاوي بتحريم بنا        "وثمن المؤتمر   
كمـا يـشيد    . مصر وفلسطين على حدود قطاع غزة ويدين بشدة بناء هذا الجدار ويدعو إلزالته فـورا              

بالحمالت التضامنية العربية واإلسالمية والعالمية وقوافل اإلغاثة التي تعمل لفك الحصار المفروض على             
  ".قطاع غزة

16/1/2010المستقبل،   
  

  الجدار الفوالذياحتجاجاً على  في بيروت السفارة المصريةأمام فلسطيني اعتصام  .24
نظمت مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسان واللجان األهلية الفلسطينية واألندية الطالبية اعتصاما رمزيـا أمـام               
السفارة المصرية احتجاجا على إقامة الجدار الفوالذي واالستمرار في إغالق معبر رفح أمام المساعدات              

ورفعت في اإلعتصام اليافطات وأطلقت الشعارات المتضامنة مع        . م المدنيين في قطاع غزة    اإلنسانية وأما 
  .كما أقام المعتصمون جدارا رمزيا، وسط تدابير أمنية كثيفة في محيط السفارة. غزة

وتال منسق العالقات العامة في مؤسسة شاهد محمد الشولي نص مذكرة االحتجاج المقدمة الى الحكومـة                
ان تتحمـل الـسلطات المـصرية       "المصرية من مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية في لبنان، طالبـت           
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مـصر  مسؤولياتها تجاه الحصار اإلسرائيلي الخانق على قطاع غزة قانونيا وسياسيا، كـون جمهوريـة               
وأن تفتح معبر رفع بشكل فـوري وبانتظـام         . العربية هي الدولة الوحيدة التي تجاور قطاع غزة المحتل        

لتمكين السكان المدنيين من التنقل للطبابة والتعلم وإلدخال المواد الغذائية والطبية الالزمـة وأن تـسهل                
ئيليين متهمين بارتكاب جـرائم     السلطات المصرية مرور قوافل اإلغاثة الى قطاع غزة وتوقف قادة إسرا          

  .حرب ضد الفلسطينيين
  .وسلم وفد من المعتصمين القنصل في السفارة المصرية نسخة عن نص المذكرة

16/1/2010المستقبل،    
   

  قصف بيت حانون ياالحتالل  .25
دة بيت حانون ، المنطقة الصناعية في بل)15/1(قصفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء الجمعة : غزة

  .، دون وقوع إصابات في األرواح)شمال قطاع غزة(
إن قوات االحتالل أطلقت عدة قذائف باتجاه عدد من العمال، الذين " قدس بر س"وقال راصد ميداني لـ

كانوا يجمعون مخلفات المباني المدمرة في منطقة الجمارك في منطقة بيت حانون الصناعية، إال انه لم 
  .صابات في األرواحيبلغ عن وقوع إ

15/1/2010قدس برس،   
   

   في الضفة األسبوع الماضيا فلسطينين16االحتالل اعتقل : توثيق .26
س وحتى د الممتد من الساخالل األسبوع أن قوات االحتالل نفذت أظهر توثيق حقوقي فلسطيني،: رام اهللا

الجاري، ثالثاً وعشرين عملية توغل على األقل، في مدن وبلدات ) يناير(الثالث عشر من كانون الثاني 
اختطفت على هامش توغالتها ستة عشر مواطناً فلسطينياً، من بينهم وومخيمات في الضفة الغربية، 

  .تسعة أطفال
15/1/2010قدس برس،   

 
   للتعذيب من قبل االحتاللأطفال مقدسيون تعرضوا .27

كشفت مجموعة من األطفال المقدسيين القاصرين، ال تتعدى أعمـارهم           : دياال جويحان  - القدس المحتلة 
" التعذيب الوحشي "من بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، عن أصناف متعددة من            ) عاما13ً(الـ

ات وشرطة االحتالل بدعوى رشـق الحجـارة        التي تعرضت لها عند اعتقالها واحتجازها من قبل مخابر        
  .على جنود االحتالل

 عاماً من سكان وادي حلوة بعد اإلفراج عنه، أن جنود االحتالل            13وأوضح الطفل محمد سعيد بيضون      
حتـى الـساعة    " سيارة الشرطة "اقتحموا منزلهم عند الساعة الثالثة والنصف فجراً، واعتقلته ومكث في           

  ".إن عناصر الشرطة منعوني من رفع رأسي حتى ال أري الفتية الذين تم اعتقالهم": الخامسة فجراً، وقال
غربـي القـدس، خـضعت للتحقيـق،        " المسكوبية"عند وصولي لمركز التوقيف     ": "فسطين"ـوأضاف ل 

وأجبرني المحقق على جلوس القرفصاء من الخامسة فجراً وحتى الثامنة والنصف، وخالل ذلـك كـان                
  ".في، ويهددني بكسر يدي في حال عدم االعتراف برشق الحجارةيضغط بيديه على كت

 األطفـال تعرضـوا     عددا مـن    أن  فقال   عاماً، من سكان عين اللوزة،       12 أما الطفل أحمد داود صيام      
  .للضرب من قبل المحققين لدى عدم تمكنهم من مواصلة جلوس القرفصاء

16/1/2010صحيفة فلسطين،   
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  يون دخلوا لبنان بجوازات سفر اردنية واستقّروا في صيدافلسطين: الديار اللبنانية .28
 عائلـة   30 مـن    أكثر وجود   إلى الجنوبية وتحديداً الصيداوية منها      األوساطتشير بعض   : ماري حدشيتي 

 لبنان بقصد السياحة في موسم الصيف خالل العام الفائت          إلى دخلت   أردنيةفلسطينية تحمل جوازات سفر     
قرت في مدينة صيدا وتحديداً في منطقة حـي البـراد وحـي الوسطاني داخـل            ولم تغادر لبنان بل است    

  . مماثلة استأجرت منازل لها في منطقة وادي الزينةأخرى عائالت إلى إضافةالمدينة 
 إذ وجود هذه العائالت في هذه المناطق وعدم مغادرتها لبـنان يدعو للقلـق              أن إلى األوساطوتشير هذه   
 اشتباك مسلح في منطقـة مخـيم عـين          أي في حال حصول     أمنيةالة توتر وبلبلة     خلق ح  إلىانه يؤشر   

  .الحلوة
 تثير شـكوكاً    األوساطاما بخصوص العائالت التي سكنت في منطقة وادي الزينة فهي وحسب معلومات             

  استهداف قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، مع العلم ان مصادر القوات الدولية              إمكانحول  
 عدلت عن سلوك الطريق البحري الذي يمر بوادي الزينة والذي كانت تسلكه سابقاً وهي               أنها إلى أشارت

 هذه الـوات كانـت قـد    أنوتوستراد الذي يربط مدينة صيدا بالعاصمة مع العلم تستعمل حالياً طريق األ 
  .تعرضت الستهداف عسكري على المدخل الشمالي لمدينة صيدا في العام الفائت

 هذه العائالت على صلة دائمة ببعض الجماعات في مخيم عين الحلوة اذ غالبـاً مـا                 أن أيضا يتردد   كما
 ثمة صـالت اسـتخبارية تـربطهن        أن إلى المخيم المذكور وخاصة النسوة منهن، مما يشير         إلىتدخل  

  .بتنظيمات متشددة داخل المخيم المذكور
16/1/2010الديار، لبنان،    

  
  و اعتقال أحد في تفجير سيارة السفارة اإلسرائيلية والتحقيق جارٍ ينفي اتهام أاألردن .29

نفت الحكومة األردنية أمس األنباء التي ترددت عن اعتقال سائق مشتبه به في :  نبيل غيشان-عمان 
حادث تفجير موكب سيارات تابعة للسفارة اإلسرائيلية في عمان على طريق البحر الميت مساء الخميس 

التحقيق ما زال مستمراً، وستعلن "إن " الحياة"لناطق باسم الحكومة نبيل الشريف لـوقال ا. الماضي
وعما أثير من اتهامات لحزب اهللا وحركة حماس وتنظيم  ".النتائج فور االنتهاء منه، ولم نعتقل أحداً

ن كل ما يثار  أحد، وسيكوإلى، لكننا رسمياً لم نوجه االتهام ةكل االحتماالت وارد: "القاعدة، قال الشريف
  . ..."مجرد وجهات نظر

  16/1/2010الحياة، 
  

  "غير وجه المنطقةنس" مواجهةأي وفي " إلى زوالإسرائيل "  في ملتقى المقاومة يؤكدنصر اهللا .30
في العاصمة اللبنانية بيروت، " الملتقى العربي والدولي لدعم المقاومة"انطلقت، أمس، أعمال  :بيروت

ذلك بحضور شخصيات دينية وسياسية وفكرية بارزة، بينها رئيس االتحاد ، و"مع المقاومة"تحت شعار 
العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل 

  . واألمين العام لهيئة علماء المسلمين العراقية حارث الضاري واألمين العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا
, "تغيير وجه المنطقة"من ) إسرائيل(مع " مواجهة مقبلة"صر اهللا، أن الحزب سيتمكن في أي وأكد حسن ن

أعدكم أمام كل التهديدات والتهويالت : "وقال. داعياً إلى احتضان حركات المقاومة سياسياً ومعنوياً ومادياً
هداف العدوان، سنهزم في أي مواجهة مقبلة مع الصهاينة، سنفشل أ(..) التي تسمعونها يومياً للبنان 

  ".العدو، سنصنع النصر التاريخي الكبير وسنغير وجه المنطقة
، أمام آالف "اليونيسكو"وأضاف نصر اهللا الذي كان يتحدث عبر شاشة عمالقة نصبت في قاعة 

المستقبل في هذه المنطقة هو مستقبل المقاومة والعزة : "المشاركين في الملتقى القادمين من دول عدة
وأكد األمين العام ". واالحتالل والهيمنة واالستكبار إلى زوال إن شاء اهللا) إسرائيل(امة والحرية، ووالكر
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، )إسرائيل الكبرى(اليوم تعيش مأزقاً حقيقياً يتمثل في سقوط مشروعها ببناء ) إسرائيل(أن "لحزب اهللا 
 ". من المقاومين والمجاهدينفقهرته فئة قليلة, مأزق الزعامة والقيادة والجيش الذي كان ال يقهر"و

تحاول ترميم ذلك عبر صرير السالح وقرع طبول الحرب والتهديدات المنبرية ) "إسرائيل(إن : وأضاف
  "....هذه التهديدات ما عادت تخيف إال الجبناء"، مؤكداً أن "اليومية للبنان وغزة ولسوريا وإيران

  16/1/2010صحيفة فلسطين، 
 

 1701تمسك لبنان بحق العودة والقرار جونز كدون ليؤسليمان وبري والحريري  .31
اللبنانيين أجرى مستشار األمن القومي األميركي الجنرال جايمس جونز، أمس، محادثات مع الرؤساء 

جولته في المنطقة تصب في رغبة الرئيس " تركيا، أن إلى في ختامها قبل مغادرته عصراً أعلنالثالثة، 
فيما ابلغه ". 2010 في العام األوسط تحريك عملية السالم في الشرق ادةإع باراك أوباما في األميركي

 ". أن القضية الفلسطينية أساس أي حّل في المنطقة"الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري 
دعم بالده للبنان لمساعدة الجيش اللبناني كي يتمكن من " طلب الرئيس الحريري من الموفد األميركي كما

 القضية الفلسطينية هي قضية العرب أن" أكدو".  ومواجهة مختلف التحديات1701تنفيذ القرار 
 المضي بعملية السالم إليجاد إلىضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل ودفعها "، وشدد على "المركزية

تمسك لبنان الدائم بحق العودة للفلسطينيين، ألن أي حل ال يشمل هذا  "أكدكما ". حل لمشاكل المنطقة
 ". ق يشكل تهديداً ليس لعملية السالم فقط بل للبنان والستقرارهالح

 16/1/2010السفير، 
   

  خطة ميتشيل تستثني لبنان من التوطين .32
 األيام بيروت في ، إلى جورج ميتشلوصولمن المرتقب أنه  مصادر ديبلوماسية أفادت: عايدة حداد
تفعيل المسار التفاوضي إلى هدف معه خطة ت أنو جولة يقوم بها الى المنطقة، إطار في ،القليلة المقبلة
 وتلفت المصادر ان خطة ميتشيل تجاه الفلسطينيين يلزمها وقت ليس اقله عامين ، الفلسطيني–االسرائيلي 

اذا تم القبول بها كي تكون موضع تنفيذ اذ انها تتضمن توطين فلسطينيي الشتات في الدول المتواجدين 
ا باستثناء لبنان حيث اشارت المصادر ان الحل المقترح لهؤالء هو فيها كسوريا واالردن وغيرهم

توزيعهم على بعض دول العالم باعتبار انه من ابرز الثوابت اللبنانية والتي جاءت في مقدمة الدستور 
  .والذي يقابله وعود دولية بأن ال يكون اي حل لمشكلة الفلسطينيين على حساب لبنان، رفض التوطين
ادرة ميتشيل وحسب ما يرى المصدر نفسه والتي سيسوق لها خالل زيارته وقف كما تتضمن مب

 المحتلة مع االشارة الى امكانية مقايضة المستوطنات الموجودة حاليا لألراضي اإلسرائيلياالستيطان 
بإعطاء الفلسطينيين اراض في صحراء النقب تتضمن ممرات امنية اضافة الى مقترحات اخرى يجري 

  .االتداول به
  16/1/2010الديار، لبنان، 

 
 "إسرائيل"شروط لتحسين العالقات مع أنقرة تحدد ستة  .33

 "إسرائيل"شروط لتل أبيب لعودة العالقات الثنائية بين تركيا و 6حددت أنقرة   : العزيز  أسامة عبد-أنقرة 
 ىض عل سابق عهدها تشمل ضرورة لغة سلمية واحترامها لشعوب المنطقة ورفع الحصار المفروىال

  . قطاع غزة
  أن الشروط تتضمن أيضاًى أن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أشار ال،وذكرت صحيفة وطن

 "إسرائيل" وتقديم ى القدس الشرقية والمسجد األقصىوقف جميع الممارسات والضغوط المفروضة عل
 وكان  . راك أوباما والمجتمع الدوليالدعم لجميع جهود السالم المبذولة من قبل إدارة الرئيس األمريكي با
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 ان ىبع سياسات سلمية مشيرا الى تت حت"إسرائيل"ـ ان تركيا ستواصل انتقاداتها لىأوغلو قد أشار ال
  .   جيدا والتوصل لحل المسألة يعتبر تطوراً"إسرائيل"رسالة االعتذار تضمنت المطلوب من 

يدة ولكن نعتقد أن العالقات الجيدة ستكون ضمن اطار  أن تكون عالقاتنا مع إسرائيل جىنتمن"  : وأضاف
ومفهوم تحقيق السالم وأتمني في المرحلة القادمة أن تضم مرحلة سالم الشرق األوسط محورا يضم 

 وأن تحبذ إسرائيل سياسة سلمية للمساهمة في تأمين االستقرار الدائم بالمنطقة  ،فلسطين وسوريا ولبنان
تركية ـ اإلسرائيلية باتجاه صحيح وال يمكن ان نقبل استمرار التوتر في ومن ثم ستكون العالقات ال

  . "المنطقة
 اإلسرائيلية والتي وصلت ذروتها - انعكست التوترات التي شهدتها العالقات التركية ،وفي سياق متصل

  ." إسرائيل" ى هجرة اليهود االتراك الى عل 2009  الشهر الحالي منذ مطلع
فة اليهودية في تركيا آيال برتز إن عدد اليهود االتراك المهاجرين من تركيا خالل وقال زعيم الطائ

  .  تضاعف عشرة أضعاف مقارنة مع األعوام التي سبقته 2009 عام
  16/1/2010األهرام، مصر، 

  
  األتراك يتظاهرون في أنقرة مطالبين باعتقال باراك .34

ية في أنقرة للمطالبة باعتقال وزير الحرب الصهيوني تظاهر مئات األتراك، أمس، أمام السفارة اإلسرائيل
وجاءت التظاهرة متزامنة مع طلب نشطاء أتراك في مجال . إيهود باراك لدى وصوله تركيا، غداً األحد

حقوق اإلنسان من مدع عام إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الحرب اإلسرائيلي بتهمة اإلبادة في حرب 
واحتفت الصحف التركية بالنصر الدبلوماسي التركي وطي صفحة .  األحدغزة، لدى زيارته تركيا غداً

  ".إسرائيل"العصر الذهبي لـ"
  16/1/2010الخليج، 

  
  األمن المصري يمنع قافلة مساعدات مصرية من الوصول لرفح ثم غزة .35

رة المصرية، أن أجهزة األمن المصرية بالقاه" كفاية"مصطفى خليل القيادي فى حركة .أكد د: العريش
" قافلة شريان الحياة المصرية"صباح اليوم الجمعة، فرقت ومنعت تجمعاً لقافلة مساعدات فلسطينية تدعى 

تابعة لعدة تيارات سياسية مصرية ويقودها الدكتور محمد السخاوي " ال للجدار ال للحصار"تحت شعار 
  .امين التنظيم بحزب العمل ورئيس لجنة فك الحصار عن غزة

  15/1/2010وكالة معاً، 
  

  في شأن شراء طائرات بال طيار" إسرائيل"حّل خالف بين تركيا و .36
في شأن شراء الجيش " إسرائيل"أعلن مصدر رسمي تركي، أمس، أن الخالف مع :  أ ف ب-أنقرة 

، وجد حالً له قبل زيارة وزير الدفاع "هيرون"التركي منها عشر طائرات من دون طيار من طراز 
خبراء أتراكاً موجودون اآلن في إسرائيل الختبار "وقال إن . ك ألنقرة غداًاإلسرائيلي إيهود بارا

  .لسالح الجو التركي" الطائرات التي يعتزم اإلسرائيليون تسليمها
  16/1/2010الحياة، 

 
  أميركي للفلسطينيين" خطاب ضمانات"العطية يدعم المطالبة بـ .37

التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية، عن أعرب األمين العام لمجلس :  محمد المكي أحمد-الدوحة 
من واشنطن " خطاب ضمانات"دعمه تحرك اللجنة الوزارية العربية لمتابعة مبادرة السالم العربية لطلب 

  .يتناول القضية الفلسطينية وأسس عملية السالم
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نة الوزارية الخطوات اإليجابية التي قامت وتقوم بها اللج"وأشاد العطية في تصريح في الدوحة أمس بـ
العربية لمتابعة مبادرة السالم العربية في سبيل دعم السالم الشامل والعادل وتحقيق الحقوق العربية 

  ".المشروعة، وفي مقدمها الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني
يشكل خطوة "من اإلدارة األميركية " خطاب ضمانات"ورأى أن قرار وزراء الخارجية العرب طلب 

واقع الجمود في عملية السالم حالياً، والذي يستوجب موقفاً أميركياً واضحاً وداعماً مهمة في ضوء 
  ".لمشروع السالم العربي الذي يمثل اسهاماً جاداً لتحقيق السالم الشامل والعادل

وشدد على دعم دول مجلس التعاون لمبادرة السالم العربية، الفتاً إلى ما أكدته قمة الكويت الخليجية 
اتخاذ موقف صريح وعملي في شأن الضمانات "ودعا الواليات المتحدة إلى . ين في هذا الشأنالثالث

". موقف دولي يضع حداً للممارسات اإلسرائيلية وعمليات التهويد"، كما طالب أيضاً بـ"العربية المطلوبة
ل على مغامرات إقدام إسرائي"، معرباً عن قلقه من "الصمت الدولي تجاه الخطط اإلسرائيلية"وحذر من 

  ".جديدة في غزة في إطار مخططات للتهرب من استحقاقات السالم العادل
  16/1/2010الحياة، 

  
   ينتصر لللمقاومة في بيروت"الملتقى العربي الدولي لدعم المقاومة" .38

الملتقى العربي الدولي لدعم "شهد قصر األونيسكو في بيروت، أمس، حفل افتتاح لـ: كلير شكر
تال نائب الرئيس اإليراني السيد محمد رضا مير تاج الديني، رسالة وجهها الرئيس االيراني و". المقاومة

العدوان العسكري والهجوم الوحشي "محمود احمدي نجاد الى المنطقة، مذكراً بذكرى مرور عام على 
ذكورة، بل هذا الكيان العنصري لم يكتف بارتكاب الجرائم الم"، ولفت إلى أن "للكيان الصهيوني الغاصب

  . وجه سهامه نحو الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني ولجميع الموحدين في العالم
ان امتنا العربية : "شهناز فاكوش، وقالت" البعث"وألقت كلمة سوريا عضوة القيادة القطرية في حزب 

 يمكن ان ان السالم ال. عبرت عن رغبتها بالسالم وكان رد اسرائيل االستمرار في العدوان والغطرسة
يتحقق في المنطقة اال بانسحاب اسرائيلي كامل من االراضي العربية المحتلة وعودة الجوالن كاملة، وال 
تنازل عن شبر او حق وإن رهانهم على االمن النتفاء الحقوق بالتقادم والنسيان غير مجد، ألن الزمن 

ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في "ان واعتبرت ". انتج أجياال اكثر تمسكا باالرض والتزاما بالمقاومة
  ". غزة والضفة الغربية بفعل االرهاب المنظم الذي تمارسه اسرائيل هو اكثر اشكال االرهاب فظاعة

، نائب رئيس الحزب توفيق مهنا الذي اعتبر ان "الحزب السوري القومي االجتماعي"وألقى كلمة 
وني أو على القرارات الدولية وصلت إلى الطريق األنظمة التي راهنت على التسوية مع العدو الصهي"

المسدود، أما خيار المقاومة الذي آمنا به وجسدناه فقد ثبت بالدليل القاطع أنه الطريق الوحيد السترداد 
  ". األرض مقرونة بالسيادة والكرامة

يراً إلى أنها أما حارث الضاري فرأى أن من أولويات المقاومة تحرير العراق من االحتالل االجنبي، مش
خيار "وأكد ان المقاومة العراقية بخير وأن ". استطاعت الوقوف بوجه اكبر قوة عسكرية في العالم"

  ". المقاومة هو الخيار الصائب لتحرير العراق والمقاومة واثقة من نصرها
  16/1/2010السفير، 

  
  !!كاتب كويتي يدعو مصر لضرب حماس بالطائرات .39

كاتب كويتي الى ضرب حماس في غزة بالطائرات ، على غرار ما فعـل               دعا   : فراس برس  -الكويت  
قاعـدة جمـال    ' بقصف احدى القواعد الليبية وتسمى       1977الرئيس المصري الراحل انور السادات عام       

بتجاوز الجماهيرية الليبية العظمى الخطـوط الحمـراء        ' ردا على ما وصفه الكاتب      ' عبد الناصر الجوية  
  .' يلالمن القومي المصر
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ثعالب غـزة   'واضاف الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم في مقال نشرته صحيفة الوطن الكويتية تحت عنوان              
اقول لمصر والقيادة المصرية والشعب المصري ان هؤالء الغوغاء ال يعرفون اال لغـة              ':' واسود مصر 

 درسا لحكـام    77ومثلما اعطى سرب الطائرات المقاتلة المصرية في عام         ' ضرب الجزم على رؤوسهم   
  .على حد قوله' ون الى الشيء ذاتهليبيا وجعلهم يعرفون ان اهللا حق فان عصابة المرتزقة في غزة يحتاج

  14/1/2010فراس برس، 
  

  "إسرائيل"باريس تستبعد أن يحمل ميتشل رسالتي ضمانات إلى الفلسطينيين و .40
األميركي الخاص إلـى الـشرق      أفادت مصادر ديبلوماسية فرنسية أن المبعوث       :  سمير تويني  –باريس  

األوسط جورج ميتشل لن يحمل رسائل ضمانات إلقناع الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس والزعمـاء                
وتقول المصادر الديبلوماسية انه ال يـسع واشـنطن أن تعطـي            . العرب بالعودة إلى طاولة المفاوضات    
يحاول العمل من اجل عقـد قمـة   وتضيف المصادر أن ميتشل س. ضمانات ال يوافق عليها الطرفان سلفا 

، أو عقد اجتماع في إطار الرباعية الدولية في باريس،          "إسرائيل"ثالثية تجمع مصر والسلطة الفلسطينية و     
على أن يشكل ذلك نقطة انطالق لمفاوضات قد تؤدي إلى حل لالزمة الفلسطينية، وليس مجرد االستمرار                

  .في المفاوضات
ن العواصم في طور إعداد مجموعة مـن العـروض تـشكل بـدائل              وأشارت المصادر إلى أن عددا م     

ومن هذه األفكار االنتقـال إلـى مجلـس االمـن     . ديبلوماسية، ألنها ال ترفض اعتبار كل األبواب مقفلة   
والتحضير لقرار دولي يؤكد الثوابت التي تم االتفاق عليها، أي قيام دولة فلسطينية ودعم خطـة رئـيس                  

 فياض، الذي طالب ببناء مؤسسات الدولة بصرف النظر عما يدور على المسار             الوزراء الفلسطيني سالم  
وقد يثبت هذا القرار الدولي الحل النهائي، وهدف الشرعية الدولية المطالبـة بإنـشاء دولتـين            . السياسي

  . تعيشان جنبا إلى جنب بأمان وسالم
  16/1/2010النهار، 

  
  جزئياً عن غزةلحصارا أوباما رفع  ويعلن تأييدميتشيل يطالب بمشاركة أوروبية لدفع السالم .41

وجه المبعوث األمريكي للسالم في الـشرق األوسـط         : الوكاالت,  وائل بنات  -بروكسل  , رام اهللا , غزة
. جورج ميتشيل دعوة ملحة لألطراف األوروبية بالمشاركة الفعالة والعملية في إنعاش العمليـة الـسلمية              

 األمريكية أول من أمس أن الواليات المتحدة تحـاول العمـل علـى              وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية    
مبادرة جديدة تقوم على خطة للمفاوضات لمدة عامين مع ضمانات تقدمها واشنطن للخروج من المـأزق                

 .الذي وصلت اليه عملية السالم منذ عام
لفعاليات األوروبية  أكد مصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل أمس أن ميتشيل أبلغ عددا من ا            , من جانبه 

والدولية في بروكسل األسبوع الماضي بأنه ليس بوسع اإلدارة األمريكية القيام بمفردها بمهمـة إنعـاش                
  .العملية السلمية في الشرق األوسط

وأضاف المصدر أن ميتشل أعرب عن القلق الفعلي الذي تشعر به إدارة الرئيس بـارك أوبامـا جـراء                   
اعياته اإلنسانية تحديدا، مشيرا إلى أن الحكومة األمريكية قررت تخصيص          الموقف الخطير في غزة وتد    

 وقال المصدر إن ميتـشيل أبلـغ        . مليون دوالر لمساعدة الفلسطينيين نصفها على األقل لقطاع غزة         90
مخاطبيه بأن إدارة أوباما تؤيد رفعا جزئيا للحصار المفروض على غزة وتحديدا للسماح بدخول المعدات               

  .زات الضرورية إلعادة إعمار القطاع المحاصروالتجهي
  وقال المصدر إن ميشيل كان واضحا حول هذه النقطة وأكد انه يجب ضمان العبور على الحـدود بـين                   
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غزة والعالم الخارجي وأن األمر ال يتعلق بموقف سياسي ولكن بتوفير مقومـات المعيـشة الـضرورية                 
 ".إسرائيل"جب أن يمثل أولية إضافة إلى ضمان أمن معتبرا أن إعادة فتح قطاع غزة ي, للسكان

 16/1/2010الوطن، السعودية، 
  

  سنضغط على دولنا إلنهاء الحصار الظالم عن غزة: رئيس الوفد البرلماني األوروبي .42
 دولة أوربية، برئاسة عضو مجلس العموم البريطاني جيرلـر          13 برلمانياً أوروبياً من     56وصل  : غزة

إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي في زيارة قصيرة تستمر           ) 15/1(وم الجمعة   كوفمان، بعد ظهر ي   
 أنهم سيمارسون الضغوط على االتحاد األوروبي ليقوم بخطوات فاعلة إلنهاء            وأكد كوفمان . لمدة يومين 

  .هذا الحصار الظالم عن قطاع غزة، مشيرا إلى أن زيارتهم لن تنتهي في غزة
ماني األوربي في مؤتمر صحفي عقده مع النواب الفلسطينيين فور وصوله إلى            وأضاف رئيس الوفد البرل   

أن البرلمـانين األوروبيـين     : "قطاع غزة وزيارته لمقر المجلس التشريعي الفلسطيني المدمر في غـزة          
  ".يمثلون ورائهم الماليين من األوروبيين الذين يتابعون أخباركم بشغف

ة ال تساوي جزءاً من مليون ما يعانيه أهالي قطـاع غـزة جـراء               إن معاناتنا للوصول إلى غز    : "وتابع
أن كل من يستخدم الفسفور األبيض خالل الحروب يجب         "وشدد على    ".الحصار اإلسرائيلي على القطاع   

أن يقدم للمحاكمة كمجرم حرب في إشارة منه إلى قوات االحتالل التي استخدمت الفسفور األبيض خالل                
في الوقت الذي يخشى قادة إسرائيليون السفر إلى بالدنا خشية توقيفهم           : "وقال. حربها على غزة قبل عام    

 مليون إنسان يعـانون فـي قطـاع غـزة جـراء الحـصار             1.5واعتقالهم، ندرك حينها أن هناك نحو       
وأوضح أن هناك شعور عام بالقلق يعيشه القادة اإلسرائيليون عندما يفكرون بالـسفر إلـى               ". اإلسرائيلي
  . خوفاً من المساءلة والتوقيف واالعتقالبريطانيا

العديد من نظرائه من األوروبيين يودون زيارة قطاع غزة، آملين أن تكون            "وأكد البرلماني األوروبي أن     
  ".زيارتهم عندما تتحرر غزة

د أنا فخور جداً بزيارة قطاع غزة لإلطالع على المعاناة التي يعيشها األهالي، وفخور أيضا بالتواج              "وقال  
في مقر المجلس التشريعي المدمر الذي يرمز إلى الشرعية الفلسطينية والديمقراطية الفلسطينية، التي لـم               

 2006أننا شهدنا على نزاهة االنتخابات التي حصلت هنا في فلسطين عام            "مشيرا إلى   " تحترمها إسرائيل 
وفق ما  " 2000س بوش عام    وهى أكثر نزاهة من االنتخابات التي حصلت في أمريكا التي جاءت بالرئي           

وأضاف أننا جئنا إلى هنا أنا وزمالئي لكي نتبادل وجهات النظر مع البرلمانيين الفلسطينيين، وأنه                .يرى
من المنطقي جداً أن يأتي هؤالء النواب الفلسطينيين إلى بالدنا ليجلـسوا مـع نظـرائهم مـن النـواب                    

  . ب الفلسطينياألوروبيين ليشرحوا وجهة نظرهم ألنهم يمثلون الشع
وحث الوفد بالضغط على اللجنة الرباعية ودول االتحاد األوروبي التي تدفع األمـوال لحكومـة رام اهللا                 

األولى بأوروبـا أن تـدفع   "غير الشرعية التي ال توصل األموال إلى مستحقيها في غزة، مشددا على أن         
هي حكومة الوحدة الوطنية التي حصلت      األموال إلى غزة مباشرة ألن الحكومة الموجودة في غزة حالياً           

، أما حكومة السيد سالم فياض فهي حكومة غير شـرعية ولـم             %97على ثقة المجلس التشريعي بنسبة      
  .حسب بحر". تحصل على ثقة المجلس التشريعي

  15/1/2010قدس برس، 
  

  هل تغير بريطانيا قوانينها لترضي مسؤولين إسرائيليين؟": الجارديان" .43
، إذ سلطت الضوء    "إسرائيل"الجارديان خبرا داخليا على عالقة بالشرق األوسط وتحديدا         أبرزت صحيفة   

على محاولة حكومة جوردون براون تغيير القانون لوقف إمكانية إصدار مذكرات اعتقـال بحـق قـادة                 
  .وزعماء أجانب
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إلـى حمايـة كبـار      ويقول ماثيو تايلور في تقرير له بالجارديان انه في الوقت الذي تهدف فيه الحكومة               
المسؤولين الذين يزورون بريطانيا، فان مشروع القانون الذي تقدمت به يحرم القضاة مـن حقهـم فـي                  

  .إصدار مثل هذه المذكرات
وتقول الصحيفة إن وزارة العدل البريطانية رفضت يوم الجمعة تأكيد األنباء الصادرة أمس الجمعة والتي               

  . األسبوع القادمتفيد بأن القانون سيدخل قيد التنفيذ
وأدت هذه المقترحات إلى تعرض الحكومة إلى انتقادات الذعة وبخاصة من قبل نواب وأعضاء مجلـس                

  .اللوردات ضد كل تغيير يتم إدخاله على القانون في هذا المجال
باإلضافة إلى ذلك نشرت الجارديان رسالة وجهها عبرها نواب ولوردات ومحامون يعارضون فيه بشدة              

  . الحكومة إصدار مثل هذا القانونمحاولة
  16/1/2010بي بي سي، 

  
 هو دفع الجميع إلى الحافة " إسرائيل"كل ما تملكه : غاالوي .44

ـ     : جنان جمعاوي  ، في بيروت، في مؤتمر مع المقاومة،       "السفير"قال النائب البريطاني جورج غاالوي، ل
أكثر ما يحزِن   . ""دولي للتواصل والتضامن  المركز العربي ال  "الذي افتتح أمس، في األونيسكو، بدعوة من        
الذي كـان  "بين حماس وفتح، معربا عن اعتقاده بأن عرفات " بشأن القضية الفلسطينية حالياً، هو االنقسام 

غـاالوي يـؤمن    . على سالم منقوص  " يحظى بدعم غالبية الفصائل اغتيل، ألنه رفض أن يستسلم ويوقّع         
، في " سواسية-يون، واليهود ـ وإن قال بعضهم أنهم إسرائيليون  دولة واحدة يعيش فيها الفلسطين«بحل 
  . "ال يقمع فيها الفلسطينيون بجدار أو حصار أو تطهير عرقي«دولة 

الصهيونية ستزول، ألنها جسم غريب زرع في العالم العربـي، بفعـل المـال والـسالح                "وأضاف بأن   
ستعتقل حتماً  «، وبأن بالده    " بكل الوسائل المتاحة   حق المحتل أن يقاوم   "، وبأن من    "األميركي والبريطاني 

ستفتح، " إن وطأت قدماها أرض بريطانيا، وبأن لندن         "ليفني) وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة تسيبي    (
  ".في نهاية المطاف، حواراً مع قادة غزة

دفع الجميع إلى   "ة حالياً هو    ، فكل ما تملكه الدولة العبري     "لم يعد الناس يخافون من إسرائيل     "وقال غاالواي   
  .لكنها، لن تشن حرباً على أي منها، حسبما يعتقد. "الحافة، تهديداً ضد لبنان وإيران وغزة

  16/1/2010السفير، 
  

  اإللكتروني" إسرائيل"أمريكا تدافع عن جدار  .45
" إسـرائيل "على الحدود بين    " جدار الكتروني "اعتبرت الواليات المتحدة أن بناء      .): ب.ف.أ (–واشنطن  

وجاء في بيان لوزارة الخارجيـة األميركيـة        ". في الدفاع عن نفسها   "  إسرائيل"حق  "ومصر يتطابق مع    
ـ " هي وحدها المـسؤولة    "  إسرائيل. "أن تدافع عن نفسها وان تسهر على حماية حدودها        " إسرائيل"يحق ل

  ".عن األمن وحفظ النظام من الجانب اإلسرائيلي للحدود
  15/1/2010ن، الدستور، األرد

  
  مظاهرة في قبرص احتجاجاً على زيارة ليبرمان .46

 نظمت مجموعة من منظمات المجتمع المدني واألحزاب السياسية بقبرص وعدد مـن القبارصـة               :لندن
اليونانيين والالجئين الفلسطينيين وأبناء الجالية العربية واإلسالمية الليلة قبل الماضية، مظاهرة احتجاجية            

  وحمـل  . سفارة اإلسرائيلية احتجاجا على زيـارة وزيـر الخارجيـة أفيجـدور ليبرمـان            رمزية أمام ال  
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، كما ردد المتظاهرون شعارات مناهضة      "الفاشي ليبرمان غير مرحب به هنا     «: المتظاهرون الفتات تقول  
    .تدين حربها العدوانية على قطاع غزة" إسرائيل"لـ

  16/1/2010الشرق األوسط، 
  

  يست مطلوبة لذاتها المصالحة الوطنية ل .47
  نقوال ناصر

عشية وصول مستشار األمن القومي والمبعوث الرئاسي األميركيين، جيمس جونز وجورج ميتشل، إلـى       
المنطقة، ارتفع الحث على المصالحة الوطنية الفلسطينية إلى مستوى القمة العربية، ممـا يثيـر سـؤاالً                 

تها عربياً وفلسطينياً أم أنها تأتي في سياق الضغوط         مشروعاً حول ما إذا كانت هذه المصالحة مطلوبة لذا        
 إسرائيلية الهدف منها تهدئـة جبهـة الـصراع          – اإلسرائيلية الستئناف محادثات فلسطينية      –األميركية  

 اإلسرائيلي لحـسم الحـرب      –العربي اإلسرائيلي خدمة الستراتيجية أميركية تستهدف التفرغ األميركي         
  .كستان لصالح الحليفينعلى العراق وأفغانستان وبا

، الذي تمخـض عـن إعـالن        2005منذ بدأ ماراثون الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة أوائل عام           
في العام التالي واتفاق مكة في العام الذي تاله، وإعالن صنعاء الذي تبنته             " وثيقة األسرى "القاهرة ثم عن    

العام المنصرم، كان هـدف شـركاء عمليـة         " ريةالورقة المص "قمة دمشق العربية بعد ذلك وصوالً إلى        
للمقاومة تسمح للعملية إما باالستمرار إلى أجل غيـر         " تهدئة"أوسلو من الحوار واحداً وهو الوصول إلى        

مسمى حتى تحقق دولة االحتالل أهدافها منها، أو حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية للصراع العربـي                 
  . اإلسرائيلية–لشروط األميركية اإلسرائيلي حول فلسطين تنهيه با

وكل مؤشرات الحراك الدبلوماسي الحالي تؤكد أن الهدف لم يتغير، فتسليط كل األضواء على المصالحة               
الفلسطينية في الحركة الدبلوماسية والسياسية العربية الناشطة حالياً يكاد يغرق الـرأي العـام العربـي                 

ن عنوان المصالحة الفلسطينية الذي تجري هـذه الحركـة          والفلسطيني في تفاصيله بحيث يحجب حقيقة أ      
باسمه ليس هو العنوان الحقيقي لها، وأن هذه الحركة تستهدف أوال وقبل كل شـيء آخـر االسـتجابة                   
للضغوط األميركية، والبحث عن توافق عربي مع هذه الضغوط قبل انعقاد قمة جامعة الدول العربية في                

بل، وال يستهدف المصالحة الفلسطينية في حد ذاتها إال بقدر كـون هـذه          مارس المق / ليبيا في شهر آذار     
  .المصالحة استحقاقاً ال بد منه في هذا السياق

 علـى األقـل     --" عملية السالم "وال يزال التناقض بين المصالحة الفلسطينية كاستحقاق يتطلبه استئناف          
التفـاوض، أي رئاسـة منظمـة التحريـر         إلسقاط الحجة اإلسرائيلية بأن الشريك الفلسطيني في عملية         

الفلسطينية وسلطة الحكم الذاتي، ليس مؤهال للوفاء بالتزامات أي اتفاق قد يتم التوصل إليه طالما اسـتمر      
 وبين المصالحة كاستحقاق وطني فلسطيني مطلـوب لذاتـه هـو العـائق              –االنقسام الفلسطيني الراهن    

  .بب األهم في استمرار االنقسام الفلسطينيالرئيسي أمام إنجاز هذه المصالحة، وهو الس
بالدعم العربي واإلسالمي للمقاومـة الفلـسطينية باعتبـاره العقبـة           " عملية السالم "وطالما تذرع شركاء    

الرئيسية أمام إنجاز المصالحة الفلسطينية، وطالما اتهموا حركة حماس كعنوان لهذه المقاومة بأنها تخـدم               
ال فلسطينية للتغطية على األجندة األميركية التي يراهنون عليها         ) ورية بخاصة إيرانية وس (أجندات إقليمية   

ويعتبرونها جزءاً ال يتجزأ من استراتيجيتها اإلقليمية، لكن الجولة العربية التي قام بهـا مـؤخرا وفـد                   
 الحركة برئاسة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل قد أسقطت هذه الحجة، ولم تترك مجاال ألي شك فـي                 

أن أجندتها وطنية فلسطينية وعربية، بينما أسقطت هذه الحجة أيضاً القوى اإلقليمية الداعمـة للمقاومـة                
الفلسطينية، كما يثبت على سبيل المثال الحث السوري واإليراني والقطري على المـصالحة الفلـسطينية               

ور المصري في إنجازهـا     وتأكيد هذه القوى إلى جانب حماس نفسها والعربية السعودية وغيرها على الد           
  .وتبديد أية شكوك في منازعة مصر على هذا الدور
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لكن رفض القيادة الفلسطينية المفاوضة االجتماع مع قيادة حماس واللقاء معها فـي منتـصف الطريـق                 
 األميركية التي تبنتها اللجنة الرباعية الدولية إلنجازها يؤكد بما          –واستمرار تمسكها بالشروط اإلسرائيلية     

ال يدع مجاالً ألي شك أيضاً بأن هذه القيادة ما زالت تسعى إلى المصالحة كاستحقاق الستئناف تفاوضها                 
  .مع دولة االحتالل اإلسرائيلي ال كاستحقاق وطني ملح تأخر موعده أكثر من الالزم

ويتلخص الحراك األميركي الراهن في استخدام العصا والجزرة مع هـذه القيـادة مـن أجـل إطـالق                   
، وعلى أساس الوضع الراهن لالحتالل اإلسرائيلي واالنقـسام         "دون شروط "محادثات مع دولة االحتالل     ال

الفلسطيني دون أي تغيير فيهما، وتجند اإلدارة األميركية الضغط الدولي والضغط العربي لهذا الغرض،              
ال في البداية، فاألول    فجونز وميتشل يحرصان على أن يكون لقاؤهما مع هذه القيادة في ختام جولتيهما،              

اختار أن يلتقي أوالً بكل القيادات اإلسرائيلية السياسية والعسكرية واألمنية قبل وقفة قصيرة فـي رام اهللا                  
لم تطل أكثر من الوقت الذي استغرقه إسماع إمالءاته، ليمضي الوقت األطول مع الجنرال كيث دايتـون                 

، والثاني اختار أن يتوقف في بروكسل ليتسلح        1967ة عام   وكيله األمني في األراضي الفلسطينية المحتل     
فيها بالدعم السياسي للرباعية الدولية والحوافز االقتصادية للدول المانحة قبل أن يقوم بجولة عربية لتجنيد               

بتوفير شبكة إسناد عربيـة     " دون شروط "قيادة رام اهللا باستئناف التفاوض      " إقناع"الدعم العربي من أجل     
  .اجع المفاوض الفلسطيني عن شروطه المعلنة الستئناف التفاوضتحمي تر

والحجة األميركية إلقناع المفاوض الفلسطيني بإسقاط شرطه الوحيد الستئناف المفاوضات المتمثل بتجميد            
محمود عباس، أعلنتها وزيـرة الخارجيـة هـيالري         " الرئيس"، كما قال    "لفترة مؤقتة "كامل لالستيطان   
دثاتها األخيرة في واشنطن مع نظيريها المصري أحمد أبو الغيط واألردني ناصر جودة،             كلينتون بعد محا  

عندما قالت إن التفاوض على حل لمشكلة الحدود والقدس سيقود تلقائياً إلى حل مـشكلة المـستوطنات،                 
اال  إلى استفحال مشروع االستيطان اسـتفح      1967وهذا هو بالتحديد المنطق األميركي الذي قاد منذ عام          

على أساسه حـد أن تـصبح الحكومـات         " عملية السالم "التي انطلقت   " األرض مقابل السالم  "ينسف مبدأ   
اإلسرائيلية، واإلدارات األميركية المتعاقبة، وعملية السالم نفسها، وأي تسوية قد تتمخض عنها مرتهنـة              

لفلـسطينية لنهـر    جميعها إلرادة نصف مليون مستوطن غير شرعي يصرون اآلن على تقاسم الـضفة ا             
  .األردن مع مواطنيها

وطبعاً لم يكن إنهاء حصار غزة في أي وقت من األوقات على جدول أعمال المفاوض الفلسطيني كشرط                 
مسبق الستئناف المفاوضات، ال بل إن استمرار هذا الحصار كان وما زال شرطاً مسبقا مفروضاً علـى                 

 الفلسطيني، وفي سياق هذا الشرط ال يعـود مـستغرباً أن   المفاوض الفلسطيني الستئنافها، ومثله االنقسام  
تتصاعد التهديدات اإلسرائيلية بعدوان جديد واسع آخر على قطاع غزة تصاعداً طرديـاً مـع تـسارع                 
الحركة السياسية من أجل تحريك عملية التفاوض مجددا، وهي تهديدات تستمد جديتها من إعالن دولـة                

العتراض صواريخ المقاومة خالل الشهور الستة المقبلة       " القبة الحديدية  "االحتالل عن استكمال بناء نظام    
بعد إعالنها عن نجاح تجاربها على أنظمة اعتراض الصواريخ متوسطة المدى، كما ال يعود مـستغرباً                
اشتراط مصر إنجاز المصالحة الفلسطينية أوال وصفقة تبادل األسرى مع دولة االحتالل ثانياً قبل رفـع                

  . عن القطاع، وفتح الحدود مع مصر، كما قال الناطق باسم الخارجية المصرية حسام زكيالحصار
  16/1/2010صحيفة فلسطين، 

  
  نطالبكم باالعتذار للشيخ القرضاوي .48

  رأي القدس
يتمتع الشيخ يوسف القرضاوي بمكانة خاصة في قلوب وعقول مئات الماليين من المسلمين في مختلـف                

وانمـا ايـضا    ) اكثر من ستين كتاباً   (بسبب باعه الطويل في علوم الفقه والشريعة        انحاء العالم، ليس فقط     
بسبب مواقفه السياسية الصلبة الداعمة للمقاومة وتحرير االراضي والمقدسات االسالمية، وهي مواقـف             
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النـشطة فـي اوروبـا والواليـات المتحـدة          ' لوبياتهم'عرضته لحمالت شرسة من قبل االسرائيليين، و      
  .'االرهاب'كية، نجحت في منعه من دخول دول عديدة باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه ويدعم االمري

السلطة الفلسطينية في رام اهللا ارتكبت اخطاء عديدة في مسيرتها غير المثمرة سياسياً وال نقول اكثر من                 
الب بالتهجم علـى    ذلك، ولكن اصدارها تعميما الى أئمة المساجد التابعة لوزارة االوقاف في الضفة، يط            

الشيخ القرضاوي رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين بطريقة غير الئقة، يعتبر من خطاياها الكبـرى               
  .التي يصعب هضمها او تفسيرها

ربما يكون الشيخ القرضاوي قد تسرع في الحكم نتيجة معلومات خاطئة، دفعتـه الـى انتقـاد الـرئيس                   
 الكارثي من تقرير القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدسـتون          الفلسطيني محمود عباس بسبب موقفه    

حول جرائم الحرب االسرائيلية في قطاع غزة، ولكن هذا ال يعني بأي شكل من األشكال ان يتطاول أئمة                  
  .مساجد محدودو العلم في امور الشريعة والفقه على مرجعية اسالمية عليا في مقام الشيخ القرضاوي

شيخ القرضاوي من قبل أئمة مساجد قدموا دنياهم على آخرتهم، وانحـازوا للراتـب              وهذا الهجوم على ال   
الشهري على حساب العقيدة وقيمها وتعاليمها االخالقية والدينية السمحاء، يأتي في اطار حملة مغرضـة               

ين بدأتها اللجنة المركزية لحركة فتح التي اصدرت بياناً قاسياً، ساوت فيه بين الـشيخ الفاضـل وبنيـام                 
نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل الذي يحتقر العرب والمسلمين ويواصل عمليات االسـتيطان ومـصادرة              

  .البيوت وتشريد المئات من اهل القدس المحتلة
كنا نتمنى لو ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تصرف بحكمة وتعقل، وهو الذي يعـرف الـشيخ                  

قين من حوله من ايقاعه في هـذه الحفـرة الخطيـرة التـي         القرضاوي ومكانته جيداً، ومنع بعض المناف     
ستنعكس سلباً عليه سياسياً وشخصياً في االيام المقبلة، خاصة في هذا الظرف الصعب الـذي تمـر بـه                   

  .سلطته والقضية الفلسطينية بشكل عام
 العمل  االقل خبرة منه ومن تنظيمه في     ' حماس'وربما يفيد ان نذكر السيد عباس بان خصومه في حركة           

السياسي تصرفوا بطريقة مختلفة تماماً عندما تعرضوا لهجوم اقسى، من ذلك الذي تعرض له، من قبـل                 
الذي وصفهم، اي حركـة حمـاس وقيادتهـا،         ' القاعدة'الدكتور ايمن الظواهري الرجل الثاني في تنظيم        

تعاملت مـع   ' حماس'فقيادة  . بالتواطؤ مع العدو االسرائيلي بالتخلي عن الجهاد، واللهاث في سبيل الحكم          
وجهـة  'هذا الهجوم بكل ادب، وتجنبت توجيه اي كلمة نابية للدكتور الظواهري واعتبرت ما قاله مجرد                

  .من حق صاحبها ان يدلي بها' نظر
ال بد ان الرئيس عباس، وهيئة اركان سلطته، قد اطلعوا على رد فعل مصلين في بعض مساجد الضفة،                  

 السلطة احتجاجاً على تهجمهم االهوج على الشيخ القرضاوي، بل واالعتداء           ورفضهم الصالة خلف أئمة   
  .على هؤالء مثلما نقلت وكاالت االنباء العالمية

نشعر باألسف والحزن العميق، ونحن نتابع تهجمات السلطة واركانها ووزيـر اوقافهـا علـى الـشيخ                 
ماً ووطنية وانحيازاً للحق، وانما النه      القرضاوي، ليس النه من اشرف المرجعيات االسالمية واكثرها عل        

  .كان دائماً في خندق فلسطين وقضية اهلها، مدفعية ثقيلة في مواجهة االعداء المحتلين
  .اننا نطالب السلطة وأئمة مساجدها ووزير اوقافها باالعتذار علنا للشيخ القرضاوي وليس العكس

  16/1/2010القدس العربي، 
  

   هو فقط متى السؤال..الصدام مع غزة آت .49
  عوفر شيلح

ان اصغينا الى ما تقوله اجهزة االمن يـصبح كـل شـيء    . شيء ما ليس واضحا بالمرة يحدث في غزة    
  .حماس تسيطر على االوضاع وليست لها ولنا ايضا مصلحة في تصعيد الوضع: واضحا تماما
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ـ          –ا لموقـف حمـاس   اطالق النار على االراضي االسرائيلية يأتي في أغلبيته من تنظيمات اخرى خالف
وعندئذ تتذكر ما قالته تلك االطراف      . وردنا يتناسب مع ذلك حيث يأتي حازما ولكنه موضوعي ومنضبط         

ليس بالضبط نفس الكلمات ولكن     : بشهر" الرصاص المصبوب " قبل عملية    2008تماما في كانون الثاني     
قع وغير المنطقي هـو الـذي       وانت تتذكر ايضا ان السيناريو غير المتو      . نفس الصورة ونفس المصالح   

  .تحقق هناك اكثر من مرة وليس مهما ما الذي ارادته االطراف وما هي مصالحهم
عمليـة  .  انتهى بصورة مرضية   2008قبل شهر فقط قالت قيادة المنطقة الجنوبية وهيئة االركان ان عام            

حققـت  ) ثيرة وردية التي تحاك حولها االن روايات ك     (من دون التطرق الدارتها     " الرصاص المصبوب "
سياسة جباية الثمن الفوري عن كـل       . الردع في مواجهة حماس اذ جسدت لقادتها ثمن التحرش باسرائيل         

عدد اطالق الصواريخ الى االراضي االسرائيلية قليل       . عملية معادية جسدت بأن هناك قواعد لعبة جديدة       
المر الذي مكن التجمعات السكانية     ا) 2008 خالل   3600 كله مقابل    2009 خالل عام    400اقل من   (جدا  

  .المحيطة بغزة للعودة الى حياتها االعتيادية واالزدهار
 –في قيادة المنطقة لم يتجاهلوا ان مطلب ضبط النفس في الجانب االخر ينطوي على تـسليم صـامت                   

 بالتحديـد مـع سـيطرة الحركـة         –رسميا اسقاط حكم حماس كان وما زال مصلحة اسرائيلية صارخة           
كلما كان الحكم قويا وهذه مسألة ال يمكن ان يفعـل شـيئا ازاءهـا               . سالمية على غزة بصورة اقوى    اال

حماس كما قال مسؤول كبير في القيادة الجنوبيـة         . سيكون قادرا على الحفاظ على الهدوء بصورة افضل       
 في القطـاع    قبل شهر موجودة هناك لفترة طويلة والوضع يشبه لبنان اكثر مما يشبه الفوضى التي كانت              

  .حتى ما قبل عامين
ال يطلقون رشقات منظمة وكبيرة كما في الماضـي  . وها هم يعودون الطالق  النار في االسابيع االخيرة     

ولكننا عدنا الى الدائرة المعروفة جيدا      . واغلبية عمليات االطالق غير دقيقة وتسقط في داخل القطاع نفسه         
وفي هذه الدائرة كما اسلفنا انت في العادة تعـرف          . ة جديدة من اطالق فرد فعل فاطالق فاحباط ومحاول      

حـصار مـادي    . غزة في حصار  . وليقل منطقتنا ومنطقهم ما يريد    . اين تبدأ ولكنك ال تعرف اين تنتهي      
اسرائيل ومصر هما اللتان تفرضان الحصار      . يقلق حماس اكثر من اي شيء وحصار الشرعية والمنفعة        

 المصري ذلك المشروع الذي يهدف الى قطع الطريق بصورة ناجعة على            الجدار الفوالذي : على االرض 
االنفاق شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة المحاصر هو التهديد االكبر للحكم في غزة من دبابات اسرائيل                

 كيلومترا مـن    14 الجيش االسرائيلي يقدر ان هناك العشرات منها على امتداد الـ            –االنفاق  . وطائراتها
 ليس فقط مسارا لتهريب الوسائل القتالية بل انها وسيلة لتعزيز االقتصاد لتلك المنطقـة               –فيالدلفيا  محور  

الصغيرة المكتظة والفقيرة التي تقرر قوة اجنبية انواع المأكوالت التي يمكن لـسكانها ان يـشتروه فـي                  
عدد ال ينتهي من المقاولين     حماس طبعا كذلك الجهاد االسالمي و     : الجميع في تجارة االنفاق   . أوقات معينة 

  .من القطاع الخاص الذين يعملون لمصلحة من يزيد السعر
بعد سقوط القطـاع فـي      . حصار الوعي نابع ايضا من مكانة الحكم االخذ في التعزز في الضفة الغربية            

 الذي يعتبره الجيش االسرائيلي نتيجة لخطوة ليست مقصودة تماما تسعى للضغط ولم تقابل              2007صيف  
قاومة من فتح الواهنة، ادعى الكثيرون في اسرائيل بأن الضفة ستسقط في يد حماس قريبا ان لم يكـن                   م

.  من الناحية الـسياسية    – هذا االمر غير ممكن طالما بقي الجيش االسرائيلي مسيطرا هناك فعليا             –ماديا  
رام اهللا ورفح آخـذة فـي       الفجوة بين الحياة في     . منذ ذلك الحين يقوم فياض وابو مازن بتعزيز قواتهما        

من الواضح للجميع ان الحكم في الضفة وكذلك جزء كبير          : االتساع ومعها يأتي ايضا الشعور باالغتراب     
يتوجب ان نضيف الى ذلك التأخير      . من المواطنين لم يذرفوا دمعة عندما افترست اسرائيل غزة قبل عام          

قة ولكن ليس هناك ثمن لعدم تنفيـذها ولـذلك          في اسرائيل اغلبية مؤيدة للصف    . في استكمال صفقة شليت   
الثمن في غزة معروف ليس فقط مـن خـالل          . ليس هناك ضغط حقيقي على رئيس الوزراء الستكمالها       

من خالل رؤية اكثر فطنة حتى ان عقدت        . عدم اطالق سراح السجناء وانما في الحياة اليومية للغزاويين        
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مفروضا على غزة الن ما يقلق اسرائيل فعال لـيس حيـاة            الصفة وعاد جلعاد الى بيته فالحصار سيبقى        
ولكن طالما لم تنفذ الصفقة يبقى من السهل ربطها بمصاعب الحيـاة            . االسير وسالمته وانما حكم حماس    

  . في القطاع وعندما تقترب او تبتعد في كل مرة يرتفع الضغط
المساعدة التـي   : حياة يفتقد القطاع للمال   باالضافة الى ضائقة الغذاء ومواد البناء وغيرها من احتياجات ال         

وعندما يكون هناك نقص ترفع     . وصلت جزئيا فقط  " الرصاص المصبوب "وعدت بها حكومة حماس بعد      
هكذا يطلقون في الجيش على االطر التنظيمية المتشكلة خارج حماس من الجهاد            " العصاة. "البدائل رأسها 

م افعى سامة وهي اطر تنظيمية موقعية تبحث عن تمويـل            اسم نابع من اس    –" الجلجالت"االسالمي حتى   
ينسبون للجلجالت جزءا كبيرا من محـاوالت اطـالق النـار اتجـاه             . ودعم من اطراف الجهاد العالمي    

  .اسرائيل في االسابيع االخيرة
فـي  . ومع ذلك يبقى السؤال مطروحا الى اي مدى ترغب حماس فعال لكبح محاوالت اطالق النار هذه               

االسرائيلي يدعون انهم معنيون فعال ويظهرون كدليل على ذلك حقيقة ان جزءا كبيرا من قذائف               الجيش  
الراجمات قد سقطت داخل قطاع غزة نفسه االمر الذي يشير الى مصاعب االقتراب من الجدار الفاصـل     

التـي  ولكن الخلية   . والتصويب الدقيق وهذا يعود كما تقول مصادر في اسرائيل الى ضغط قوات حماس            
فـي الجـيش    (اصيبت في جانب بيت حانون في منتصف  االسبوع كانت مشكلة من اعـضاء حمـاس                 
وعموما مـن   ) االسرائيلي ادعوا انهم لم يصابوا من نيران قواتنا وانما بسبب خلل خالل عملية التحضير             

لى الصعب تخيل وجود صعوبة لدى الحكم المركزي في غزة الذي عرف كيف يقتحم المساجد ويقضي ع               
  .المعارضين بصورة قاسية جدا في فرض نفوذه خالل المدى الزمني على العصابات المحلية

عندما يتحدثون في الجيش عن لبننـة القطـاع ال          . عبر االنفاق تتدفق طبعا الوسائل القتالية والمعلومات      
 يوجد في   يقصدون فقط ان فيه اكثر من نظام وسيطرة مركزية وانما ايضا المصادمات مع حماس التي ال               

 –الجهاز انسان واحد حتى ال يعتقد انها مسألة ال مفر منها ستأتي على مسافات بعيدة عن بعضها البعض            
وحماس تستعد كما فصلنا كثيرا في الـسابق مـن خـالل            . ولكنها ستكون شديدة القوة اكثر من الماضي      

مان ورئيس الشاباك امـام     وسائل اعالمنا ومن خالل ما صرح به رئيس شعبة االستخبارات العسكرية أ           
  .لجنة الخارجية واالمن في الكنيست

الجيش االسرائيلي ايضا يستعد من ناحيته ليس فقط في جمع المعلومات االستخبارية وتجديد بنك االهداف               
يبـدو ان مـساعي     . واعادة تعبأة مخازن الذخيرة   " الرصاص المصبوب "الذي استغل بأغلبيته في عملية      

ليست هناك محادثة مـع     . السنة االخيرة تتمركز حول اعداد النفوس خصوصا عندنا       الجيش االساسية في    
: ضابط كبير او عملية توجيه رسمية ال تطرح فيها تصورات الجيش لما بعد لبنان وغـزة وغولدسـتون      

يبدو ان الجيش يسعى الخذ تواقيـع القـادة         . ستستخدم القوة الكبيرة والسريعة وباحجام لم نشهدها سابقا       
جتمع االسرائيلي على سداد كمبيالة الدين التي سيسعى لسدادها عندما سيوجهون االنتقادات اليه بعـد               والم

ضباطه يكررون الحديث حول نظرية القتال التي ولدت في ايران وتطبق االن من قبل              . المجابهة القادمة 
تحت االرض قريبا مـن     : كل التنظيمات التي تعتبر في نظرنا قوات ايرانية امامية في الشمال والجنوب           

الجيش االسرائيلي يصور ويعرض افـالم      . المدنيين بعيدا عن الجيش والسعي لضرب الجبهات الداخلية       
بناء منشآت التدريب والمواقع المحصنة بجانب المدارس والطوابق السفلية للمباني السكنية وهـو يعـود               

رية قوية عليه ان يتطلع الن تكون       ويوضح بأن من يريد تقليص الضرر السياسي الناجم عن عملية عسك          
وهو يعود ويذكر بأن هذه العملية لـن        . العملية قصيرة وقوية قدر المستطاع خالل الزمن المحدود المتاح        

تحسم االمور ولن تسقط حكما رسميا او غير رسمي ولن تفعل شيئا باستثناء تلمس قواعد اللعبة الرادعة                 
  . ضغط الظروفالى ان تتآكل هذه القواعد مرة اخرى تحت

مثير " القبة الفوالذية "تقدم مشروع   : وهناك أمر اخر يتعلق باالنباء الطيبة من الصناعات العسكرية رفائيل         
ولكـن بـاالحرف الـصغيرة      . لالعجاب فعال ودليل على قدرة مهندسي الصناعات الجوية ومهـاراتهم         
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جدون ايضا انه عندما ستصبح     خصوصا باالحرف الصغيرة للتصريحات حول النجاح المثير لالنطباع ست        
هذه المنظومة جاهزة لالستخدام الميداني الكامل فهي لن توفر الرد الكامل لسكان سديروت وغيرها مـن                

حتى في السيناريو االكثر تفاؤال ليس من الممكن التعويـل          . المناطق المحيطة القريبة جدا من قطاع غزة      
هـذا يـوفر ردا معينـا       . يلومترات من مكان االطالق   على القبة الفوالذية في محيط يزيد على اربعة ك        

سيبقى عرضة للضربات ان قرر الطـرف       " تجمعات القسام السكانية  "للمناطق السكانية البعيدة ولكن رمز      
لكل هذه االسباب لن تجدوا في الجهاز االسرائيلي شخصا ال يعتقد بأن جولة جديـدة               . االخر اطالق النار  

اسرائيل ما زالت في حالـة اسـتنهاض مـن          . ل ستحدث االن؟ كما يبدو ال     فه. في القطاع آتية ال محال    
ليس نحو الداخل فهناك توجد للجيش االسرائيلي شرعية كبيرة للتحرك برعونة           : صدمة تقرير غولدستون  

هوجاء اكثر مما يعطي لنفسه ولكن بالتأكيد من االماكن التي تتحدد فيها الخطط الميدانية تصدر الموافقـة     
احداث االسابيع االخيرة بعيدة جدا عن ان توفر سببا كافيا او تعليال مالئما لرد الفعل على عمليات                 . عليها

  .القصف الموقعية التي تحدث االن
كل االطراف في الشرق االوسـط      . ولكن في غزة اكثر من اي مكان اخر ليس المنطق هو االمر الحاسم            

عركة االولى سيطلق في الثانية ويجر من ورائه عمليـة          على قناعة بأن القسام المعلق على الجدار في الم        
على حدود غزة الحرب ليست امتدادا للسياسة بوسائل اخرى كما يقال وانمـا            . عسكرية كبيرة في  الثالثة    

عندما يكون هذا هو الوضع القائم يبقى السؤال فقط متى والسيطرة على الرد ليـست               . هي السياسة كلها  
  . و لنا انهم صناع القرارموجودة دائما بيد من يبد
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