
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

 األسبوع القادم" توصيات غولدستون"سنسلِّم تقريرنا الخاص حول : حكومة غزة
   "إسرائيل"آيالون يهدد بطرد سفير تركيا من 

 نات وفلسطينيين في الضفة الغربيةلقاءات سرية بين قادة مستوط
 مصر تشترط الكشف عن قتلة الجندي قبل الحديث مع حماس

 وقيادات حماسبالغ يطالب النائب العام المصري بتوقيف هنية 

مصر:"الشروق الجديدة "صحيفة
 معقد تتجه إلنشاء مستطيل أمني

  في رفح
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            ٢ ص                                     ١٦٧٢:         العدد       ١٧/١/٢٠١٠األحد  :التاريخ

    :السلطة
 ٤   بين غزة والقاهرةرسالة رسمية لتلطيف األجواء .٢
 ٤  الحكومة ال تمانع إشراف جهات خارجية على إعمار قطاع غزة : هنية .٣
 ٤  األسبوع القادم" توصيات غولدستون"سنسلِّم تقريرنا الخاص حول : حكومة غزة .٤
 ٥  أن االتحاد األوروبي يربط مساعداته بالتقدم في عملية السالمال علم لنا ب: فياض .٥
 ٥   ورقة المصريةالبعد توقيع " حماس"اللقاء مع والستيطان اتجميد ال مفاوضات قبل : عباس .٦
 ٦  البندقية شرط للحل العادل والدائم: القدومي بعد لقائه عون .٧
 ٦ اشتباكات بين شرطة السلطة ومسلحين من حماس في الخليل .٨

    
    :المقاومة

 ٦   إذا ارادت حركة حماس أن تناضل فعليها أن تهاجم الحدود اإلسرائيلية ال المصرية: دحالن .٩
 ٧ تطورات القضية الفلسطينية وموقف حماس منهامشعل يزور الجزائر لبحث  .١٠
 ٧   الجهاد اإلسالمي تنفي وجود اتفاقات أو تفاهمات حول التهدئة .١١
 ٨  من أنصارها١٥حماس تتهم أجهزة السلطة باعتقال  .١٢
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٨   "إسرائيل"آيالون يهدد بطرد سفير تركيا من  .١٣
 ٨   تركيزاأكثر في غزة وحماس ستتلقى ضربة أخرى جولة أمامنحن : الجنرال يوم طوف .١٤
 ٩  ك يطالب بتصفية قادة المقاومة بغزة وضرب مخازن السالحاشاح .١٥
 ٩  »تهديد استراتيجي« الفلسطينيين أعدادتزايد : رئيس بلدية االحتالل في القدس  .١٦
 ٩   هذه أرضنا ومن وصلها أخيراً يهاجر أوالً:الطيبي .١٧
١٠  لقاءات سرية بين قادة مستوطنات وفلسطينيين في الضفة الغربية .١٨
١١ لقطع تواصل الضفة» معاليه أدوميم«إسرائيل خططت لضم  .١٩
    

    :األرض، الشعب
١١  الجئون فلسطينيون يحتجون على تردي أحوالهم المعيشية في البرازيل .٢٠
١١  رب المسجد األقصى أشهر ق٣االحتالل يعتزم افتتاح كنيس بعد : رائد صالح .٢١
١٢  منظمات فلسطينية تطالب عباس وهنية بالتحقيق في حرب غزة تنفيذاً لتوصيات غولدستون .٢٢
١٢  مستوطنون يعتدون على طفلة في القدس .٢٣
١٢  يات في أراضيهمدروز الكرمل يرفضون البدء بأعمال الحفر .٢٤
١٢   شهداء فلسطينيين خالل األسبوع األكثر دموية منذ وقف الحرب على غزة٧: األمم المتحدة .٢٥
١٣   صياداً في غزة العام الماضي٦٠االحتالل اعتقل أكثر من : وزارة األسرى .٢٦
١٣  في الدنمارك" إسرائيليين" سنوات لفلسطيني جرح ١٠جن الس .٢٧
١٣  أسرى فلسطينيون ينتظرون شاليط على صفيح ساخن: تحقيق .٢٨
١٣ أربع إصابات بسبب حريق اندلع في أحد انفاق غزة .٢٩
   
   



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٦٧٢:         العدد       ١٧/١/٢٠١٠األحد  :التاريخ

   : األردن
١٤  دن والنرويج يدعوان الستئناف مفاوضات السالماالر .٣٠
١٤  "إسرائيل" تحذيرات باستهداف سفارة  يكشف تلقيمسؤول أردني .٣١
١٤ وفد أمني إسرائيلي في األردن للتأكد من إجراءات تأمين السفارة .٣٢
   

   : لبنان
١٤  مواجهة التوطين بإعطاء الحقوق المدنية: نصراهللا ومشعل .٣٣
   

   :عربي، إسالمي
١٥ وقيادات حماسبالغ يطالب النائب العام المصري بتوقيف هنية  .٣٤
١٥  مصر تشترط الكشف عن قتلة الجندي قبل الحديث مع حماس .٣٥
١٥  غول وأردوغان يرفضان استقبال باراك: تركيةال "حريت "صحيفة .٣٦
١٦ اتفاق عربي إفريقي على دعم حقوق الشعب الفلسطيني العادلة: موسىعمرو  .٣٧
   

   :دولي
١٦ لفلسطينيةخبراء أمريكيون يبحثون ترسيم حدود الدولة ا .٣٨
١٧ "اإلسرائيليين"نواب بريطانيون يرفضون تغيير القانون لحماية مجرمي الحرب  .٣٩
١٧  حريق يطال كنيسا يهوديا في جزيرة كريت .٤٠
١٧ إيطاليا تطالب بمفاوضات فلسطينية اسرائيلية وفق اطار زمني .٤١
    

   :مختارات
١٨ "سرائيلإ"كاتب تركي يعد فيلما جديدا حول جرائم  .٤٢
    

    :حوارات ومقاالت
١٨   ضغوط كبيرة مارستها علينا القاهرة كي نسبق أولمرت في إعالن وقف إطالق النار:لالبردوي .٤٣
٢٢  وحيد عبد المجيد...  السجال الدينيجنون:  غزة–حدود مصر  .٤٤
٢٤  حسين الرواشدة... ما هي استحقاقاتها؟: التلويح بالحرب الجديدة .٤٥
٢٥  محمد نور الدين. د...  على تركيادبلوماسيةقنابل فوسفورية  .٤٦
٢٦ أسعد عبد الرحمن. د... نية تقنين الخالفات؟إمكا: فتح وحماس .٤٧
    

 ٢٧  :كاريكاتير
***  

  
 مصر تتجه إلنشاء مستطيل أمني معقد في رفح : " الجديدةالشروق "صحيفة .١

إن السلطات المصرية تقترب من إكمال المنظومة : "قالت صحيفة مصرية : وكاالت- رفح المصرية
فح، بحيث تشكل مستطيال ذا طبيعة أمنية معقدة، يتصدره على الحدود مع غزة الجدار األمنية في ر

 ".الفوالذي وأبراج الحراسة المطورة ومجسات كشف األنفاق وكاميرات مراقبة



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٦٧٢:         العدد       ١٧/١/٢٠١٠األحد  :التاريخ

ونقلت صحيفة الشروق الجديدة عن مصادر مصرية في عددها الصادر، أمس، أن المستطيل األمني 
 .راسة تطل على ساحل البحر وأمامها زوارق الحراسة البحرية أبراج ح١٠يشكل ضلعه الشمالي 

وتتضمن التفاصيل أيضا، بدء إنشاء سياج من األسالك الشائكة انطالقا من آخر برج حراسة، والذي 
 كيلومترات، ليكون الحد ٦سيتحدد موقعه عند شاطئ قرية أبو شنار البعيدة عن حدود غزة بنحو 

تقي بوابة إلكترونية لكشف المفرقعات عند مدخل قرية السادات على الجنوبي ألضالع المستطيل، ليل
 .الطريق الدولي المؤدي لرفح

وأفادت الصحيفة أن السياج األمني الشائك سيستمر، حتى يصل لزاوية متقابلة مع معبر كرم أبو سالم، 
بر اإلسرائيلي  كيلومتر ليرتد مرة أخرى الضلع الجنوبي من المستطيل حتى يصل المع١٣أي بطول نحو 

كما نقلت الصحيفة عن المصادر أن إنشاء مصر مرفأ صغيراً بالقرب من .  كيلومترات أخرى٦في نحو 
في ) إسرائيل(الحدود مع غزة شمال مدينة رفح ليس أمراً جديداً، حيث سبق أن أقرت مصر اتفاقية مع 

 .اع غزة خاصة بالوجود األمني المصري عند الحدود مع قط٢٠٠٥أغسطس من العام 
  ١٧/١/٢٠١٠صحيفة فلسطين، 

  
  رسالة رسمية لتلطيف األجواء بين غزة والقاهرة .٢

 طه أن رئيس الحكومة الُمقالة إسماعيل هنية بعث برسالة إلى  القيادي في حركة حماس أيمنكشف
تتضمن تقديرنا الكبير لدور مصر واالمتنان العميق «الرئيس المصري حسني مبارك األسبوع الماضي 

تلطيف األجواء بسبب االحتقان األخير «، بهدف »ا التاريخي وتثمين جهودها الكبيرة التي تبذلهالدوره
بالمسؤولية عن قتل جندي مصري » حماس«، واتهام مصر لـ »إثر األحداث التي جرت عند معبر رفح

ل إليه تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة حقيقة هذا الحادث، وسنقبل بما ستتوص«ودعا طه إلى . على الحدود
  .»ضرورة تجاوز هذه القضية«، مشدداً على »هذه اللجنة

  ١٧/١/٢٠١٠الحياة، 
  
  الحكومة ال تمانع إشراف جهات خارجية على إعمار قطاع غزة : هنية .٣

أكَّد رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن الحكومة الفلسطينية ال تمانع قيام أية جهة خارجية باإلشراف على 
خطوة "دوم الوفد األوروبي إلى غزة لالطالع على حجم دمار العدوان األخير بـإعمار القطاع، واصفًا ق

أو الدول األوروبية أو العربية بتشكيل " األمم المتحدة"ال تمانع أن تقوم "وقال هنية إن حكومته ". تاريخية
 ". لجنة إلعمار غزة واإلشراف عليه

م ضمن ١٩٦٧قيام دولة فلسطينية على حدود وفي سياق مختلف أشار هنية إال أن حكومته ال تعارض 
أن تكون القدس المحتلة عاصمة لها، وعودة الالجئين، واإلفراج عن األسرى داخل : معايير وأسسٍ؛ هي

 طويلة األمد تلزم بها الفصائل ليحل السالم في المنطقة لفترة السجون الصهيونية، مع االلتزام بتهدئة
طويلة . 

  ١٧/١/٢٠١٠صحيفة فلسطين، 
 

 األسبوع القادم " توصيات غولدستون"سنسلِّم تقريرنا الخاص حول : حكومة غزة .٤
لتقصي الحقائق " تقرير لجنة غولدستون"أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها ستسلِّم تقريرها حول توصيات 

حول العدوان الصهيوني على القطاع؛ إلى مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان في غزة خالل 
 . ألسبوع القادما



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ١٦٧٢:         العدد       ١٧/١/٢٠١٠األحد  :التاريخ

" صفا"وقال رئيس اللجنة الحكومية لمالحقة مجرمي الحرب الصهاينة المحامي ضياء المدهون لوكالة 
، وقبلت به "تقرير غولدستون"إن الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هينة رحَّبت بـ): "١-١٦(السبت 

 ". جملة واحدة، وستتعامل مع كافة التوصيات الواردة فيه
 أن الحكومة شكَّلت لجنة لمتابعة التقرير يرأسها وزير العدل محمد فرج الغول، وتتكوَّن من وأضاف

قضاة ومستشارين، وكلَّفت النيابة العامة بالتحقيق في كافة االدعاءات الواردة حول انتهاك القانون 
ات التي ستجريها عن الدولي، موضحا أنَّ اللجنة بصدد إصدار مذكرة تفصيلية حول االنتهاكات والتحقيق

لجنة مستقلة من الخبراء القانونيين، فضالً عن إصدار تقرير حول اإلجراءات التي اتخذتها لتحقيق 
 ". تقرير غولدستون"توصيات 

وفيما يتعلق بمسألة إطالق الصواريخ أشار المدهون إلى أن الحكومة أوضحت موقفها في التقرير الذي 
ح موقف القانون الدولي منها، وسيتم إطالع الصحفيين على ذلك ستقدمه من موضوع المقاومة وتوضي

 . خالل األسبوع القادم
  ١٦/١/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   بأن االتحاد األوروبي يربط مساعداته بالتقدم في عملية السالملناال علم : فياض .٥

رة الدولية من أن االتحاد لن نفى رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض علمه بالتحذير األوروبي لألس
  .يحافظ على مستوى مساعداته للسلطة الفلسطينية العام الحالي من دون تحقيق تقدم في عملية السالم

ال نزال تسعى إلى الحصول على المزيد من المساعدات « وأضاف ،»ال علم لي بالموضوع«وقال فياض 
 مصممة على التنمية في كل المناطق المحتلة ، مؤكدا أن حكومته»من أجل تنفيذ المشاريع والمبادرات

لكن فياض اقر بخطأ االستمرار في سياسية .  بغض النظر عن التصنيفات للمرحلة االنتقالية١٩٦٧عام 
هذا األمر ال يمثل سياستنا إطالقا، والحاجة إلى المساعدات «االعتماد على المساعدات الخارجية، قائال 

  .»مل معه باتجاه تخفيف االعتماد على المساعدات الخارجيةهي جزء من واقع ال بد من التعا
وقال فياض أمس إن حكومته ماضية في تطبيق وفرض األمن في الضفة الغربية، ضمن خطة إلقامة 

  .»زمن أول حول«الدولة خالل عامين، مضيفا 
  ١٧/١/٢٠١٠الشرق األوسط، 

  
  ورقة المصرية ال بعد توقيع "حماس"اللقاء مع والستيطان اتجميد ل ال مفاوضات قب: عباس .٦

جدد الرئيس محمود عباس تأكيده على رفض السلطة الوطنية العودة إلى المفاوضات ": وفا "-رام اهللا 
مع الجانب اإلسرائيلي بدون الوقف الكلي للنشاطات االستيطانية بما فيها القدس وتحديد مرجعية 

  .للمفاوضات
إن الموقف : كة فتح والمنعقد في دورته العادية برام اهللاوقال، في كلمة له أمام المجلس الثوري لحر

األميركي بهذا الخصوص يتراوح وما زلنا نعيش غموضاً في هذا الموقف، ألن أميركا لآلن لم تصل إلى 
اتفاق مع الجانب اإلسرائيلي حول وقف االستيطان بشكل كامل، وإن كانت كما تقول وصلت إلى اتفاق 

ن إسرائيل، كما أعلنت، توقف االستيطان لمدة معينة باستثناء القدس وباستثناء نعتبره جزئياً، بمعنى أ
  ". آالف الوحدات السكنية في الضفة الغربية

هذا الموقف بصراحة مرفوض من قبلنا رفضاً قاطعاً، وال نستطيع أن نعود إلى : "وأضاف الرئيس
  ".أميركا إقناع إسرائيل بهذا الموقفالمفاوضات إذا بقيت إسرائيل على هذا الموقف، وإذا لم تستطع 

 ضد االنتفاضة ،أنا اآلن ضد العمل العسكري " المقاومة المسلحة قائالًوجدد عباس خالل كلمته رفضه
لكن .. غيرنا الوسائل وصرنا نذهب الى نعلين وبلعين ونحتج"وأضاف  ".المسلحة نحن ال نخجل من هذا

  ".مقاومة من حقناهذه ال.. هذه مقاومة نحن مع هذه المقاومة
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أن توقع فيه على " حماس"نحن اآلن ننتظر أي وقت تحب "وبخصوص المصالحة الوطنية قال الرئيس 
الورقة المصرية، وبعد ساعة أو نصف ساعة أو ربع ساعة يكون هناك لقاء معهم، ولكن قبل ذلك ال، 

  .وأن التوقيع يجب أن يكون في مصر
  ١٧/١/٢٠١٠األيام، فلسطين، 

  
  البندقية شرط للحل العادل والدائم:  بعد لقائه عونالقدومي .٧

التغيير «نبه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي من منزل رئيس تكتل 
 إلى يتوصل أنكل من ينسى البندقية هو غير جاد في  «أن إلىالنيابي اللبناني ميشال عون، » واإلصالح

 أن القضية الفلسطينية ال يمكن إليهاالحال التي وصلت  «إن قال القدوميو .»طقةحل عادل ودائم في المن
 هناك رؤية خاطئة لمن يتـــناول المفاوضات في القضية الفلسطينية، ان أنتسوء أكثر، خصوصاً 

مواقف الكثير من الدول العـــربية ال تزال بعــــــيدة عن الجدية في التعامل مع القضية 
  .» المـــقاومة كادت تختفي من الساحة الفلسطينيةإنوبذلك نقول الفلسطينية، 

 يأتي إال من خالل أن تحرير فلسطين بعدما جربنا كل الجيوش العربية ال يمكن أن«وشدد القدومي على 
 صمت وسكوت، لذلك ُملئت الضفة إلىالمقاومة، ومع األسف بعد وفاة الشهيد ابو عمار انقلبت اآلية 

  .وطنات وكادت القدس تهودالغربية بالمست
  ١٧/١/٢٠١٠الحياة، 

 
  اشتباكات بين شرطة السلطة ومسلحين من حماس في الخليل .٨

 اندلعت، أمس، اشتباكات مسلحة بين قوات األمن الفلسطيني وعناصر من حركة حماس - الغد–رام اهللا 
ألمن تالحق أحد عناصر في منطقة حي الجامعة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بينما كانت قوات ا

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات من األمن الفلسطيني تعرضت إلطالق نار  .الحركة المطلوبين
من قبل عناصر من حماس تحصنت داخل منزل في منطقة حي الجامعة بالخليل، أثناء قيام القوات 

 على الفوز قوات معززة بمطالبة أحد المطلوبين بتسليم نفسه، حيث رفض هذا الطلب، فاستدعيت
  .سيطرت على األمور، ونفذت ما جاءت من أجله

  ١٧/١/٢٠١٠الغد، األردن، 
  
  إذا ارادت حركة حماس أن تناضل فعليها أن تهاجم الحدود اإلسرائيلية ال المصرية : دحالن .٩

الورقة دعا محمد دحالن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حركة حماس إلى توقيع : أ .ب. د-رام اهللا 
  .المصرية للمصالحة

واذا سلمت النوايا والقلوب ال يحتاج االمر ال إلى تعديل وال ألي شيء، فلنوقع الورقة المصرية : وقال
ونقف يداً بيد وكتفاً بكتف مع بعضنا البعض من خالل التوقيع عليها لننطلق لمواجهة سياسات بنيامين 

وقت والشعب الفلسطيني يموت، فهذا يتحمل مسؤوليته خالد نتياهو، أما التالعب بااللفاظ ومحاولة كسب ال
  . مشعل شخصياً، ومن خلفه قيادة حماس

وفيما يتعلق بوصف حركة حماس لجولة رئيس مكتبها السياسي، خالد مشعل، لعدد من الدول العربية 
ها مع الموقف هذه الجولة كانت إلثبات أن: بالناجحة والداعمة لجهود المصالحة الفلسطينية، قال دحالن 

  .هذه هي كلمة السر لهذه الجولة.. العربي وليس مع الموقف الفارسي
وانتقد دحالن تصريحات رئيس االتحاد العالمي للعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضاوي ضد الرئيس 

  .محمود عباس
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 كرجل مسلم كان القرضاوي أوالً كعالم، أو: وقال دحالن في تصريحات هاتفية لوكالة األنباء االلمانية
كان يجب أن يكون له دور في إنهاء الخالفات االسالمية، وليس .. يفترض أن يسلك سلوكاً مختلفاً

  .تعزيزها بفتاوى ليس لها عالقة بالدين وسماحته
يجب على : دحالن في تعليقه على األزمة األخيرة التي حصلت على الحدود بين مصر وغزة، أضافو

عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات لم يحدث مثل هذا الجنون، واذا أرادت حماس نه في أن يتذكر أالجميع 
  .ان تناضل فعليها ان تهاجم الحدود االسرائيلية ال الحدود المصرية

فمصر تدخلها من فوق االرض وليس من ..اذا كان هدف األنفاق هو تهريب المواد التموينية: وقال
لى قطاع غزة من خالل معبر كرم ابو إموينية بشكل اسبوعي تحتها، وهناك تسهيالت الدخال المواد الت

  .سالم ومن خالل معابر فلسطينية أخرى، سواء بضائع من الضفة أو حتى من إسرائيل 
الفكرة هي ضرورة إنهاء الحصار، وتلك مسؤولية .. لكن الفكرة هي ليست مواد تموينية": وأردف بالقول

أنا محاصرة وانتهى االمر، : ال تستطيع حركة حماس ان تقولجماعية دولية وعربية وفلسطينية ايضا، 
فهي ال بد أن تأخذ إجراءات لفك الحصار، الن حماس ال تخسر من الحصار شيئاً، بل هي مستفيدة من 

ماليين الدوالرات وكل عشرة أنفاق مسؤول عنها واحد من حماس، وبالتالي نشأت هناك .. األنفاق
  ."ة من االنفاقعصابة من قيادات حماس مستفيد
فتح "محاولة ضغط من جانب حماس على مصر لـ " ٣شريان الحياة "وحول ما إذا كانت احداث قافلة 

الورقة المصرية للمصالحة من جديد، خاصة وان القافلة كانت تضم عناصر حماس من عدة دول، أجاب 
 التركيز على أن هناك بعض طبعاً معظم القافلة من االخوان المسلمين باالساس، ولكن ال بد من: دحالن

الناس الغيورين والوطنيين الذين يذهبون في مثل هذه القوافل على اعتبار أنها فرصة العالن تضامنهم 
ولكن أنا شخصياً ال أشعر أن هدف هذه القافلة كان هو فك الحصار عن الشعب .. مع الشعب الفلسطيني

  .و األمر ، فنحن في غنى عن ذلكالفلسطيني بقدر ما هو االساءة لمصر، واذ كان هذا ه
١٧/١/٢٠١٠األيام، فلسطين،   

  
  يزور الجزائر لبحث تطورات القضية الفلسطينية وموقف حماس منهامشعل .١٠

 الجزائر في ، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس،يزور خالد مشعل:  الطاهر بن يحيى-الجزائر 
ين الجزائريين حول آخر تطورات القضية غضون األيام القليلة المقبلة، للبحث مع كبار المسؤول

 . الفلسطينية وموقف حماس منها
زيارة مشعل للجزائر تندرج "ن أأمس، " الخبر"وقال ممثل حماس في الجزائر أبو أحمد في تصريح لـ

في إطار جولة يقوم بها مشعل الى عدد من الدول العربية، لعرض أخر تطورات القضية الفلسطينية، 
 ". وموقف حماس منها

أغلب الدول العربية أبدت موافقتها على "ونقل المصدر نفسه عن محمد نزال القيادي في حماس، أن 
زيارة مشعل لها، وأكد أن من بينها اليمن وليبيا والسعودية وقطر والبحرين والكويت واإلمارات، 

 ". باالضافة الجزائر وعمان والسودان
١٧/١/٢٠١٠المستقبل، لبنان،   

  
  مي تنفي وجود اتفاقات أو تفاهمات حول التهدئة  اإلسالالجهاد .١١

نفى نافذ عزام، القيادي البارز في حركة الجهاد اإلسالمي، ما يشاع عن وجود اتفاقات أو : حسن جبر
تفاهمات حول التهدئة التي يمر بها قطاع غزة بعد الحرب، والتي توقفت خاللها عمليات إطالق 

  .لالصواريخ محلية الصنع باتجاه إسرائي
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ال توجد اتفاقات أو تفاهمات حول التهدئة، والمقاومة قررت إعطاء المواطنين ": األيام"وقال عزام لـ 
  .فرصة اللتقاط األنفاس بعد الحرب

وأشار إلى أن هذا الموقف لم يأت بعد اتفاق أو تفاهم، مؤكداً أن الموقف ما زال كما هو وخاضع لقوى 
  .المقاومة

ءات بين حماس وفصائل أخرى في غزة من بينها حركة الجهاد اإلسالمي، وبشأن ما يشاع عن عقد لقا
  .قال عزام إنه لم تحدث أية لقاءات في الفترة األخيرة حول قضية التهدئة والصواريخ

١٧/١/٢٠١٠األيام، فلسطين،   
  
  من أنصارها ١٥حماس تتهم أجهزة السلطة باعتقال  .١٢

السلطة بمواصلة حملتها ضد كوادر الحركة اتهمت حركة حماس، أجهزة أمن  :الضفة الغربية
 من أنصارها في محافظات طوباس والخليل ونابلس وجنين وطولكرم ١٥وأنصارها، مشيرة إلى اعتقال 

 .وقلقيلية
١٧/١/٢٠١٠صحيفة فلسطين،   

 
   "إسرائيل"آيالون يهدد بطرد سفير تركيا من  .١٣

ت اإلسرائيلية التي تلت رسالة االعتذار في أعقاب االنتقاداأنه  ١٧/١/٢٠١٠الدستور، األردن، نشرت 
التي قدمها نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون للسفير التركي في تل أبيب، اصدر مكتب أيالون 

 من أعضاء الكنيست اإلسرائيلي بعثوا برسالة اعتذار للسفير التركي في تل ١٧بيانا شديد اللهجة ضد 
الكالب "وجاء في بيان مكتب أيالون .حسب ما نقله عنه موقع يديعوت وذلك -أبيب احمد اوغوز تشلقول 

 بأن تكون من اليوم وصاعدا حذره في تفوهاتها ضد تنبح والقافلة تسير، وقال البيان لقد لقنا تركيا درساً
 . إسرائيل
نية صرح في مقابلة مع المحطة الثافي السياق نفسه أن أيلون  ١٧/١/٢٠١٠البيان، اإلمارات، وذكرت 

في حال بث التلفزيون التركي » قد يطرد«في التلفزيون اإلسرائيلي أمس أن السفير التركي في تل أبيب 
 . حلقةً أخرى من مسلسل يظهر وحشية القوات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين

في حال بث حلقة أخرى من المسلسل تظهر مشاهد غير مقبولة فقد نقوم بطرد «وذكر آيالون أنه 
  .»السفير

 
  تركيزا أكثر في غزة وحماس ستتلقى ضربة أخرى جولة أمامنحن : الجنرال يوم طوف .١٤

 الحرب في الجنوب لم تنته إنقال قائد المنطقة الجنوبية السابق، الجنرال في االحتياط، يوم طوف سامية 
 .والمواجهة المقبلة مع حركة حماس حتمية

 أن في غزة، اشك في أخرى جولة أمامنحن : لياإلسرائي الجيش إذاعة سامية في مقابلة مع وأضاف
 جدية من تلك التي تلقتها في حملة أكثر تتلقى ضربة أن تغير طريقها دون أوحماس ستسلم فجأة 

، تشمل السيطرة على مناطق األمد تركيزا وكثافة، ذات نتائج بعيدة أكثر، ضربة )الرصاص المصبوب(
تلك المناطق نتيجة الستفزازها، يجب خلق وضع ينفذ  ستخسر أنهامعينة في غزة، بحيث تدرك حماس 

 .فيه اوكسجنيها، على حد وصفه
 ساد هدوء نسبي، استغله الجيش بشكل جيد للتدريبات، وتنظيم قواته وعمليات األخيرةفي السنة : وتابع
س  يكون هذا التصعيد بنظر حماأن تصعيد، يمكن أجواءكلنا نسمع ونرى انه يوجد : ، وزاد قائالأخرى

 يحاولون حرف أنهمجزءا ال يتجزأ من صراعهم مع المصريين في مسألة الجدار الفوالذي، ويمكن 
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 مسالة الجدار مع أخيرا يأخذون المصريين هذه المرة، أن اشعر أنني إال، األحداث عن مركز األنظار
 .غزة على محمل الجد

 ١٧/١/٢٠١٠الدستور، األردن، 
  
 ة بغزة وضرب مخازن السالح ك يطالب بتصفية قادة المقاوماشاح .١٥

 اإلسرائيلي ليبكين شاحاك الجيش أمنون السابق طالب اإلسرائيلي األركانفي تصريحات مثيرة لرئيس 
 قيادات التنظيمات الفلسطينية وعدم االنتظار للتصعيد المتواصل الذي تقوم إلىبتوجيه ضربات ساحقة 

 .به
 انتظار سياسية التصعيد التي تقوم بها إلسرائيلال يمكن "  العبرية الرسميةلإلذاعةوقال شاحاك 

التنظيمات الفلسطينية ويجب توجيه ضربات ساحقة وتصفية قياداتها ومخازن السالح وعدم انتظار تنفيذ 
يجب استهداف قيادات مؤثرة في حماس وبقية التنظيمات الفلسطينية حتى ال نصل "وقال  ".عملية كبرى

 ". قطاع غزةلىإ المواجهة الكبرى والدخول إلى
 ١٧/١/٢٠١٠الدستور، األردن، 

 
 » تهديد استراتيجي« الفلسطينيين أعدادتزايد : رئيس بلدية االحتالل في القدس  .١٦

اإلسرائيلية عن نير بركات رئيس بلدية القدس المحتلة تحذيره مما " جيروزاليم بوست"نقلت صحيفة 
اطنين الفلسطينيين في المدينة، وجاء ذلك خالل  الموأعدادوصفه بالخطر االستراتيجي المتمثل في زيادة 

 . الكنيست تؤيد ما يسمى بالقدس الكبرىءاجتماع لتأسيس جماعة ضغط من أعضا
 فيما يخص تجميد البناء االستيطاني في الضفة الغربية إسرائيلتقدمه " تنازل "أي إن بركات وأضاف

 ". يترافق مع تكثيف البناء اليهودي في القدسأنيجب 
 اللوبي الجديد زبولون اورليف من حزب البيت اليهودي واوري ارييل من حزب االتحاد أعضاءومن 

 .الوطني واوري ماكيف من حزب التوراة الموحدة ونحمان شاي من حزب كاديما
 ١٧/١/٢٠١٠الدستور، األردن، 

  
   هذه أرضنا ومن وصلها أخيراً يهاجر أوالً:الطيبي .١٧

أحمد الطيبي مطالبة . لحركة الموحدة والعربية للتغيير، د رفض رئيس ا: يمامة بدوان: حاورته
 تهدف من خالل هذا الطلب إلى تحقيق هدفين، "إسرائيل" باالعتراف بيهوديتها، وأكد الطيبي أن "إسرائيل"

األول قطع الطريق على طرح قضية الالجئين والعودة إلى طاولة المفاوضات ألنه سيقال دوليا إن عودة 
 انتم اعترفتم بأنها يهودية، والثاني هو ترسيخ التفرقة بين اليهود "دولة" يمكن أن تتم لالفلسطينيين ال

، وهم بالتالي "إسرائيل"من السكان ب% ٢٠ يشكلون ٤٨وغيرهم داخلها، مشيراً إلى أن فلسطينيي ال 
  .يرفضون طلباً يجعلهم خارج أرضهم 

، لكنها ديمقراطية تجاه اليهود، ويهودية "راطيةيهودية وديمق" تعرف نفسها بأنها "إسرائيل"وأضاف أن 
 األولى الديمقراطية "إسرائيل" أنظمة تديرها ٣تجاه العرب الفلسطينيين، وأضاف موضحاً أن هناك 

الواضحة تجاه اليهود، والثانية سياسة التمييز والتفرقة تجاه فلسطينيي الداخل، أما النظام الثالث فيتمثل 
 تسوق نفسها طبقاً للنظام األول، ونحن نسعى أمام الرأي "إسرائيل"ري، إذ إن باالحتالل والفصل العنص

  .العام العالمي لكشف حقيقة الوجه الثاني والثالث 
وأكد الطيبي أن الديمقراطية ممارسة وال يمكن أن تنتهج المساواة المطلقة بين اليهود وغيرهم إذا عرفت 

” إسرائيلية“معناه دولة فلسطينية وأخرى ” الدولتين“ذ إن حل ، إ”دولة يهودية”نفسك أيديولوجيا ودينيا ك
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، كما ان اإلدارة األمريكية تخطئ ”الكنيست“وليس يهودية األمر الذي ال يروق لمن هم أكثر تشدداً في 
  .ألن ذلك يتنافى مع المساواة الكاملة للمواطنين ” يهودية”ك” إسرائيل“بتعريف 
لد ونحن ملح هذه األرض ولم نهاجر إليها كما فعل اآلخرون، بل إننا أصحاب هذا البالطيبي وأضاف 

وإذا كان ال بد . . آخر ” ترانسفير“ األبد من دون السماح بحدوث نكبة جديدة او إلىولدنا فيها وسنبقى 
  .من هجرة أحد فمن وصل أخيرا يهاجر أوالً 

  ١٧/١/٢٠١٠الخليج، 
  
   الضفة الغربيةلقاءات سرية بين قادة مستوطنات وفلسطينيين في .١٨

في الوقت الذي تشهد فيه العالقات اإلسرائيلية الفلسطينية جمودا تاما، ويرفض : نظير مجلي: تل أبيب
، التقاء بنيامين نتنياهو، بسبب استمرار البناء االستيطاني، يلتقي عدد من القيادات سمحمود عبا فيه

الضفة الغربية، ويتحدثون كل عن همومهم، المحلية للمستوطنين مع القيادات المحلية للفلسطينيين في 
  .ويحاولون إيجاد آلية للجيرة الحسنة

. »يروشالوم«وبادرت إلى هذه اللقاءات حركة جديدة في المستوطنات اختارت لنفسها اسما ذا داللة 
، وهي تعني بالعربية »شالوم«إلى » شاليم«، وقد تم تحريف الكلمة »يروشاليم«فالقدس تسمى بالعبرية 

القادة اليساريين الذين «وهي تضم عددا من قادة المجالس المحلية للمستوطنين، الذين يقولون إن . »المس«
حكموا ألكبر مدة زمنية في إسرائيل فشلوا في تحقيق السالم، وحان الوقت لتسليم المهمة إلى الناس في 

  .»فنحن سنصنع السالم من القاعدة. القاعدة
 سكان البؤر استيطانية غير إنه يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية وقال إليعيزر كوهين، وهو أحد

مستقلة، ويرى أن أفضل الحلول هو دولة واحدة للشعبين تعيش في إطار كونفدرالية، ويعيش فيها 
ولكنه أضاف أنه في حالة فرض تسوية على أساس دولتين . الفلسطينيون واإلسرائيليون بمساواة كاملة

خوم الدولة الفلسطينية فإنه سيكافح لمواصلة العيش كمواطن يهودي في الدولة وبقيت مستوطنته في ت
  .الفلسطينية، مثلما عاش أهل الذمة في الدولة اإلسالمية ولكن بمساواة حقيقية كما يليق بالدول العصرية
ني في وعقدت ثالثة لقاءات سرية بين الطرفين خالل األشهر الثالثة األخيرة، األول في مستوطنة، والثا

التابعة للكنيسة في بيت جاال، » كلية طاليطا قومي«منطقة تقع على الحدود بين القدس وبيت لحم، هي 
وسيتواصل هذا المشروع رغم االنتقادات الحادة التي يتعرض . والثالث في قرية فلسطينية قرب الخليل

  .لها الطرفان
لس العام للمستوطنات، فإن اللقاء األول وحسب إميلي عمروسي، الصحافية الناطقة السابقة بلسان المج

 فقد أدى إلى نتائج ،كان شائكا، واللقاء الثاني كان أفضل، ولكن اللقاء الثالث كان ناجحا بشكل كبير
، وتوجهوا مباشرة إلى اجتماع  منه خرج إليعيزر كوهين وعدد آخر من المشاركين، حيثأفضل

وطلب حق . د البناء االستيطاني جزئيا وبشكل مؤقتللمستوطنين يحتجون فيه على قرار الحكومة تجمي
أنتم تشكون وتولولون بسبب تجميد البناء في بضعة مشاريع، ولكنكم قصيرو «الكالم وراح يوبخهم 

أنتم تشكون بسبب أربعين بيتا تريدون بناءها، ولكن .. هل فكر أحدكم أن ينظر حوله؟. النظر وأنانيون
هل ألنهم ..  عاما في ضائقة سكنية، فلماذا ال تشعرون بمعاناتهم؟٤٢ جيرانكم الفلسطينيين يعيشون منذ

  .»عرب؟
  ١٧/١/٢٠١٠الشرق األوسط، 
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  لقطع تواصل الضفة» معاليه أدوميم«إسرائيل خططت لضم  .١٩
، »معاليه أدوميم«كشف تقرير أن الحكومة اإلسرائيلية خططت لضم مستوطنة :  محمد يونس-رام اهللا 

سرائيلية في الضفة الغربية، إلى القدس المحتلة، حتى قبل إقامتها بهدف تقطيع كبرى المستوطنات اإل
  .أوصال الضفة

تاريخ من الضم معروف «وحمل عنوان » بتسيلم«ومنظمة » بمكوم«وقال التقرير الذي أعدته جمعية 
دينة تقطع إلقامة المستوطنة التي تحولت إلى م» إلى األبد« ألف دونم ٣٢، إن إسرائيل صادرت »مسبقاً

  . التواصل الجغرافي بين وسط الضفة وجنوبها، للحؤول دون إقامة دولة فلسطينية في المستقبل
وكشف التقرير الذي استند إلى وثائق تم رفع السرية عنها أخيراً في أرشيف الدولة العبرية، عن قيام 

ع لبناء مستوطنة ، بتخصيص الموق١٩٧٥إسرائيل، ضمن خريطة المصادرة األصلية التي أعدت عام 
إقامة المستوطنة ترافقت مع المس بمئات البدو «وأشار إلى أن . مدنية تكون ضاحية من ضواحي القدس

الفلسطينيين الذين تم طردهم وآالف السكان في القرى المجاورة الذين أرغموا على ترك المناطق 
  .»الزراعية الخاصة بهم، أو المس بحقوقهم في األراضي

السنوات الماضية اتخذت الحكومات اإلسرائيلية سلسلة من الخطوات الهادفة إلى ضمان خالل «: وأضاف
ومن هذه الخطوات، يمكن . بقاء معاليه أدوميم جزءاً من منطقة القدس من الناحية الجغرافية واإلدارية

 إلى هذه اإلشارة إلى توسيع مساحة نفوذ المستوطنة، والنية لضم مستوطنة كيدر واألراضي المجاورة لها
 التي E1المساحة، وإيجاد تواصل على األرض مع منطقة نفوذ القدس الكبرى، وخرائط البناء في منطقة 
  .»تهدف إلى إيجاد تواصل بين معاليه أدوميم والقدس والمسار المخطط الخاص بالجدار الفاصل

لياً إلى إسرائيل منطقة المسار المخطط للجدار الفاصل حول منطقة معاليه أدوميم يضم فع«وأشار إلى أن 
 ألف دونم، من ضمنها معاليه أدوميم، والمنطقة الصناعية شيلو، وست ٢٦كبيرة تصل إلى حوالى 

مستوطنات صغيرة حولها، وسكاناً فلسطينيين يصل عددهم إلى ستة آالف، تنوي الحكومة طرد بعضهم 
  . »من المنطقة

مستوطنة سُيضطرون إلى طلب الحصول على الفلسطينيين الذين سيبقون في جيب ال«ولفت إلى أن 
تصاريح من أجل البقاء في بيوتهم، كما سيلحق مسار الجدار الفاصل الضرر بعشرات اآلالف في بلدات 
العيزرية وأبو ديس وعناتا والسواحرة الشرقية، مما سيخنق التطور العمراني لهذه البلدات ويشوش نمط 

صل أن يقطع الضفة إلى قسمين وُيصعب الحركة والتنقل بين ومن المتوقع لمسار الجدار الفا. حياتها
  . »شمالها وجنوبها

١٧/١/٢٠١٠الحياة،   
  
  يحتجون على تردي أحوالهم المعيشية في البرازيل فلسطينيونالجئون  .٢٠

يواصل الالجئون الفلسطينيون في البرازيل اعتصامهم االحتجاجي في أحد  :ماهر محمد - برازيليا
برازيلية لليوم الخامس واألربعين على التوالي، مطالبين بإنهاء مأساتهم الممتدة منذ شوارع العاصمة ال

  . من مخيم الرويشد الصحراوي عند الحدود األردنية العراقية٢٠٠٧قدومهم إلى البرازيل في نهاية عام 
  ١٧/١/٢٠١٠صحيفة فلسطين، 

  
  د األقصى أشهر قرب المسج٣ يعتزم افتتاح كنيس بعد االحتالل: رائد صالح .٢١

قال الشيخ رائد صالح، إن لجوء السلطات اإلسرائيلية إلى محاكمته في هذا الوقت :  سليم تايه- أم الفحم
 إلى السجن، إلعاقة النشاطات والفعاليات المناصرة لقضية ه ومن ثم إدخالهبالذات، كان بهدف تجريمي

لمسجد األقصى تقسيماً باطالً بقوة أن االحتالل ال يزال يطمع بفرض تقسيم ا مضيفاً .القدس واألقصى
يوجد تحت مصلى المتحف اإلسالمي، الذي يقع في الزاوية الغربية "لنقاب عن أنه اوكشف  .السالح
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، مشدداً على أن هناك حاجة ملحة لفتح "الجنوبية من المسجد األقصى، مصلى شبيه بالمصلى المرواني
وحذر الشيخ صالح من أن االحتالل يفرض  .قصىهذا المصلى للصالة أسوة بباقي مصليات المسجد األ

بقوة السالح خالل هذه األيام بناء كنيس يهودي قريب جداً من حائط البراق، الذي هو جزء ال يتجزأ من 
، وأعلن سلفاً أنه سيقوم )كنيس الخراب(حائط المسجد األقصى الغربي، وقد أطلق على هذا الكنيس اسم 

 بعد ثالثة أشهر، كما وأعلنت بعض أذرع االحتالل أن افتتاح كنيس ، أي٢٠١٠\٣\١٦ بتاريخ هبافتتاح
  .الخراب سيكون في حساباتهم بمثابة الشروع الفعلي لبناء الهيكل المزعوم األسطوري الكذاب
  ١٦/١/٢٠١٠ قدس برس

  
  منظمات فلسطينية تطالب عباس وهنية بالتحقيق في حرب غزة تنفيذاً لتوصيات غولدستون .٢٢

مات فلسطينية حقوقية رسالتين إلى الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة الُمقالة في وجهت منظ: غزة
غزة إسماعيل هنية، لحضهما على الشروع فوراً في إجراء تحقيقات داخلية في الحرب اإلسرائيلية على 

يين  والفلسطين"إسرائيل"غزة، تنفيذاً لتوصيات تقرير بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق الذي طالب 
ووقع على الرسالتين المتطابقتين  ."جرائم حرب" في االتهامات بارتكاب "ذات صدقية"بإجراء تحقيقات 

مؤسسة الضمير لحقوق " و"مركز الميزان لحقوق اإلنسان" منظمة حقوقية بارزة، بينها ١١مديرو 
في خطوات إضافية يتوجب الشروع اآلن "ورأت المنظمات أنه . "مركز بديل"و" مركز عدالة" و"اإلنسان

من أجل التأكد ... لتنفيذ التوصيات التي خرج بها التقرير، إلى جانب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة
  ."من أن جهود منظمة التحرير الفلسطينية إلسناد التقرير على مستوى األمم المتحدة ستكتسب قيمة دائمة

  ١٧/١/٢٠١٠الحياة، 
  

  القدس  على طفلة في يعتدونمستوطنون  .٢٣
أقدم مستوطنون، أمس، على االعتداء على طفلة فلسطينية في حي الشيخ جراح في :  معا–ب .ف .ا 

وذلك خالل مسيرة استفزازية نظمها العشرات من المتطرفين في الحي، حيث قاموا ، القدس المحتلة
بحقهن تحت حماية قام المستوطنون بشتم النساء والتلفظ بألفاظ نابية كما . بضربها وسحبها من شعرها

 ناشطاً إسرائيلياً ١٧ن شرطة االحتالل اعتقلت أكثر من بأمحام  من جهة أخرى أفاد .شرطة االحتالل
  .في حي الشيخ جراح تظاهروا سلمياً دعماً للفلسطينيين

  ١٧/١/٢٠١٠الخليج، 
  

  البدء بأعمال الحفريات في أراضيهم يرفضوندروز الكرمل  .٢٤
رفض سكان قريتي دالية الكرمل وعسفيا الدرزيتين، قرار نتنياهو أحادي :  حسن مواسي-باقة الغربية 

الجانب، والقاضي بمباشرة أعمال الحفريات في أراضي المنصورة والجلمة التابعة لهم، والبدء بمد خط 
   .الغاز الطبيعي ومشاريع قومية إسرائيلية أخرى

لتحتية اإلسرائيلي آنذاك بنيامين بن ، حين اصدر وزير البنى ا٢٠٠٦وتعود تداعيات القضية للعام 
  .نقريتيال دونم من أراضي ١٠،٠٠٠اليعازر، قرارا بمصادرة ما يقارب 

  ١٧/١/٢٠١٠الدستور، األردن، 
  

  شهداء فلسطينيين خالل األسبوع األكثر دموية منذ وقف الحرب على غزة٧: األمم المتحدة .٢٥
بوع الماضي كان األكثر دموية في قطاع غزة منذ قالت األمم المتحدة إن األس: عبد القادر فارس -غزة 

م الذي أنهى العدوان ٢٠٠٩يناير / كانون الثاني ١٨األسبوع الذي أعقب وقف إطالق النار في 
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 بقتل سبعة فلسطينيين منهم ثالثة مدنيين في سلسلة االحتالل قوات ت قام حيث.اإلسرائيلي على القطاع
  .ةمن الضربات الجوية اإلسرائيلي

  ١٧/١/٢٠١٠، عكاظ
  

   صياداً في غزة العام الماضي٦٠ اعتقل أكثر من االحتالل: وزارة األسرى .٢٦
استنكرت وزارة شؤون األسرى والمحررين استمرار سلطات االحتالل في مالحقة الصيادين  :غزة

 من  غزةالفلسطينيين وإطالق النار والقذائف على مراكبهم واختطافهم، بهدف تشديد الحصار على قطاع
 قد اختطف خالل العام  كانوأوضح رياض األشقر، مدير اإلعالم بالوزارة بأن االحتالل .فة الجوانبكا

 صياداً من مختلف محافظات قطاع غزة، وأطلق سراح بعضهم مباشرة بعد ٦٠الماضي أكثر من 
عات أو مصادرة مراكبهم، فيما قام باقتياد آخرين إلى ميناء أسدود للتحقق معهم بشكل ميداني لعدة سا

 بمنعهم من  أيام، والضغط عليهم لالرتباط مع االحتالل وتقديم معلومات عن أبناء شعبهم، وابتزازهم
  .مصدر رزقهم الوحيد، وحرمانهم من الصيد، وتحويلهم إلى السجون لقضاء فترات طويلة
١٧/١/٢٠١٠ قدس برس  

  
  في الدنمارك" إسرائيليين" سنوات لفلسطيني جرح ١٠السجن  .٢٧

 سنوات على فلسطيني أدين بإطالق النار على ١٠حكمت محكمة دنماركية بالسجن  :ب.ف .ا 
واقر . بحسب ما أكدته السلطات القضائية ٢٠٠٨في متجر دنماركي ليلة رأس السنة عام ” إسرائيليين“

،  عاما٢٠المولود في مخيم لالجئين الفلسطينيين في لبنان والمقيم في الدنمارك منذ اكثر من  وسام فريجة
أمام محكمة مدينة اودينسي بأنه أطلق النار على ثالثة إسرائيليين كانوا يبيعون منتجات مصنعة من 

  .إال أنه أشار إلى أنه لم يكن ينوي قتل اإلسرائيليين. أمالح البحر الميت، بسبب العدوان على قطاع غزة
  ١٧/١/٢٠١٠الخليج، 

  
 خنأسرى فلسطينيون ينتظرون شاليط على صفيح سا: تحقيق .٢٨

يتابع األسرى الفلسطينيون في سجون اإلحتالل األنباء المتضاربة بشأن صفقة : عبدالقادر فارس -غزة 
 .مبادلتهم بالجندي االسرائيلي شاليط إلطالقهم إلى عالم الحرية بقلق الغريق الذي يبحث عن قشة النجاة

ين من القدس والداخل في ويعقدون آماال كبيرة على هذه الصفقة، خاصة أن منهم من له عشرات السن
 .السجون

ومع تصاعد وتيرة األخبار التي تفيد بقرب إبرام الصفقة طالب أهالي األسرى وذووهم، وخاصة 
أصحاب المحكوميات الطويلة منهم، عبر مركز األسرى للدراسات وسائل اإلعالم واإلعالميين بالتكتم 

ن تضارب األخبار في هذا الشأن ، ألسرائيليةعلى أخبار الصفقة، وعدم االنجرار إلى أقوال الصحف اإل
مركز أمس أن هذا الأكد رأفت حمدونة مدير في حين .  وأقساهاهم أصعب لحظات حياتونعيشي همجعل

  .الموضوع له انعكاسه النفسي الكبير
  ١٧/١/٢٠١٠عكاظ،     

  
  أربع إصابات بسبب حريق اندلع في أحد انفاق غزة .٢٩

 الدكتور معاوية حسنين إن  غزةالطوارئ في وزارة الصحة في قطاعقال المدير العام لإلسعاف و: غزة
حريقاً اندلع في أحد أنفاق تهريب الوقود من مصر الى القطاع أثناء محاولة عدد من الشبان إصالح 

  .عطل وقع فيه، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بجروح مختلفة
  ١٧/١/٢٠١٠الحياة، 
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 اوضات السالماالردن والنرويج يدعوان الستئناف مف .٣٠
 ناصر جودة الدعم والجهود التي تبذلها المملكة  األردنيثمن وزير الخارجية:  هال العدوان-عمان 

وشدد في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النرويجي يوناس  .النرويجية في صنع السالم في المنطقة
بحث مع الوزير العن   جودةوفي هذا السياق تحدث .عمق العالقات  بين البلدين جاري ستوري على

جهود  السالم وصوال الى اطالق مفاوضات جادة على اساس حل الدولتين والمرجعيات حول النرويجي 
الدولية ومبادرة السالم العربية بما يضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها 

رفض االردن في هذا السياق، جددا م .القدس الشرقية في اطار تحقيق السالم الشامل في المنطقة
للممارسات االسرائيلية التي تهدد سالمة االماكن المقدسة في  القدس الشرقية التي تحظى برعاية ودور 

ذلك حذر  من خطورة االجراءات االسرائيلية االحادية المستمرة في  االراضي  ك.هاشمي مستمر
   .البيوت وطرد سكانها واالستمرار في االستيطانالفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية كهدم 

ن االشهر المقبلة ستكون  حيوية ومهمه بالنسبة الستئناف المفاوضات إلى أ الوزير النرويجي أشاربدوره 
ن النرويج تامل في رؤية نهاية لالحتالل االسرائيلي  الفتاً إلى أ.وتحقيق تقدم فيما يخص المسار السلمي

  .لة فلسطينية على التراب الوطني الفلسطينيهذا العام واقامة دو
  ١٧/١/٢٠١٠الرأي، االردن، 

  
   "إسرائيل" تحذيرات باستهداف سفارة  يكشف تلقيمسؤول أردني .٣١

كشف مصدر أردني مسؤول رفيع، أمس، عن تلقي جهات معنية تحذيرات سابقة :  ماهر عريف-عمان 
ة في عمان، وعدد من الدبلوماسيين والسائحين حول احتمال تنفيذ عمليات تستهدف السفارة اإلسرائيلي

  .اإلسرائيليين في األردن، مؤكدا اتخاذ إجراءات احترازية مكثفة في هذا الخصوص
  ١٧/١/٢٠١٠الخليج، 

  
  وفد أمني إسرائيلي في األردن للتأكد من إجراءات تأمين السفارة .٣٢

عالم نبيل الشريف وصول وفد أمني أكد الناطق باسم الحكومة األردنية وزير اإل:  نبيل غيشان-عمان 
إسرائيلي إلى األردن في أعقاب الهجوم الذي استهدف موكباً ديبلوماسياً إسرائيلياً الخميس الماضي، لكنه 

مهمته انحصرت في التأكد من سالمة " حيث أفاد أن .أكد أن الوفد لم يتدخل في إجراءات التحقيق
لسفارة االسرائيلية في عمان للحفاظ على أمن موظفيها اإلجراءات األمنية الداخلية التي تتخذها ا

مشدداً . "ال تشارك فيها إال األجهزة األمنية األردنية"وأكد أن إجراءات التحقيق في الحادث . "ومستخدميها
  . ألي جهة بأن تتدخل في إجراءات التحقيقعلى عدم السماح

  ١٧/١/٢٠١٠الحياة، 
  
  اء الحقوق المدنية مواجهة التوطين بإعط: نصراهللا ومشعل .٣٣

التقى األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصراهللا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد : بيروت
مشعل على رأس وفد من الحركة ضم موسى أبو مرزوق ومحمد نصر وممثل الحركة في لبنان أسامة 

يان للحزب ان اللقاء واوضح ب. حزب حسن حدرجالحمدان، وحضر اللقاء عضو المجلس السياسي في 
كان فرصة للتشاور في أوضاع المنطقة عموماً واألوضاع الفلسطينية واللبنانية خصوصاً، وتوقف "

المجتمعون أمام الحركة السياسية الجارية الستئناف مفاوضات التسوية بالشروط اإلسرائيلية، معتبرين 
لموقف الرسمي العربي في مواجهة ذلك مؤشراً إلى المستوى الذي وصل إليه التراجع والعجز في ا

المجتمعين اكدوا أهمية بناء العالقات "واشار البيان الى ان . "المخاطر اإلسرائيلية والضغوط األميركية
 الفلسطينية في المرحلة السياسية الجديدة التي يشهدها لبنان على قاعدة تعزيز صمود اللبنانيين –اللبنانية 
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ع تصفية حق العودة وفرض التوطين، معتبرين أن الشرط الموضوعي والفلسطينيين في مواجهة مشاري
  ."واألساسي لذلك هو في إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية واالجتماعية بما يحفظ هويتهم وقضيتهم

 ١٧/١/٢٠١٠الحياة، 
 
 وقيادات حماس المصري بتوقيف هنية العامبالغ يطالب النائب  .٣٤

ء صحافية مصرية عن المحامى نبيه الوحش، انه طالب في بالغه نقلت أنبا): أ.ب.د( البيان و-غزة 
 النائب العام بإيقاف إسماعيل هنية في حال دخوله إلى مصر ٢٠١٠ عرائض لسنة ٣٧٦الذي حمل رقم 

األيام القادمة، أو إيقاف أي من قيادات حماس ووضعهم على قوائم الترقب والوصول لحين قيامهم بتسليم 
 .واالنتهاء من التحقيق في مالبسات الحادث وتقديمه للمحاكمة العادلةقاتل الجندي المصري 

وأوضح الوحش في بالغه أن وزير الخارجية أحمد أبوالغيط صرح في وسائل اإلعالم قبل ثالثة أيام أن 
مصر تعرف قاتلي الجندي المصري باألسماء، وهو األمر الذي يتحتم معه قيام قيادات حماس بتقديمهم 

 . ة المصرية لكسب عالقات الود مع الجانب المصري، بحسب تعبيرهإلى الحكوم
وأشار الوحش إلى أن إسماعيل هنية لعب دورا قويا في دفع الشباب للهجوم على برج المراقبة المصري 
والصعود عليه ومن ثم التعدي على الجندي المصري وإرهابه وقتله بهدف زعزعة األمن على الشريط 

 .الحدودي
١٧/١/٢٠١٠البيان، اإلمارات،    

  
  مصر تشترط الكشف عن قتلة الجندي قبل الحديث مع حماس .٣٥

رغم تأكيدات الخارجية المصرية بأن العالقة مع حركة حماس لم تصل إلى طريق  :أحمد عبده - القاهرة
ـ                 ا تقولـه   مسدود وأن هناك أمال فى حل الخالفات العسيرة القائمة، إال أن القاهرة التزال تنتظر تحول م

حركة حماس بشأن جديتها فى المصالحة واحترامها للشقيقة الكبرى مصر إلـى أفعـال علـى األرض،                 
  . أمس"المدينة"حسبما قال مصدر مصري رفيع المستوى لـ 

وأكد المصدر أن القاهرة وضعت شرطا هاما قبل الشروع فى استئناف الحديث مع حركة حماس، إلـى                 
  .بشأن ملف المصالحة الفلسطينيةجانب الشرط التى وضعته سابقا 

وقال إن الشرط األول هو أن ننهى بشكل قانونى ملف اغتيال الجندى المصري أحمد شعبان وتقديم قتلته                 
  .إلى العدالة والقصاص منهم ألن حماس واهمة إن ظنت أننا سنفرط فى دماء أبنائنا

وشدد المصدر على أنه إذا قبلت      . ةأما الشرط اآلخر للحديث مع حماس هو توقيعهم على الورقة المصري          
حماس هذين الشرطين يمكن حينها أن نبدأ صفحة جديدة ونطوى صفحة التوتر التى سادت خالل الفتـرة                 

  .األخيرة ، مؤكدا فى الوقت ذاته أنه ال توجد بادرة من حماس لقبول هذين الشرطين
١٦/١/٢٠١٠المدينة،السعودية،   

  
 غان يرفضان استقبال باراك  وأردوغول: تركيةال "حريت "صحيفة .٣٦

التركية إن الرئيس التركي عبد اهللا غل ورئيس الوزراء رجب " حريت"ذكرت صحيفة :  وكاالت–انقرة 
طيب أردوغان رفضا استقبال وزير الحرب اإلسرائيلي ايهود باراك أو اعطاءه أي موعد للقاء بهما 

 .خالل زيارته لتركيا
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ية تركية قولها إن غول وأردوغان ال يرغبان بلقاء باراك رغم ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماس
االعتذار اإلسرائيلي عن إساءة معاملة السفير التركي، مضيفة أن زيارة باراك إلى أنقرة ستقتصر على 
لقاءات مع وزير الخارجية أحمد داود أوغلو ووزير الدفاع وجدي غونول ورئيس األركان الجنرال ايلكر 

 .باشبوغ
١٧/١/٢٠١٠ر، األردن، الدستو  

  
   إفريقي على دعم حقوق الشعب الفلسطيني العادلة عربياتفاق : موسىعمرو  .٣٧

شدد األمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، امس، على وجـود اتفـاق فـي    : القاهرة ـ وفا 
ق الـشعب   المواقف بين الدول العربية واالتحاد اإلفريقي بما يخص القضية الفلـسطينية، ودعـم حقـو              

  . الفلسطيني العادلة
وأوضح موسى في مؤتمر صحافي عقده في الجامعة العربية مع جان بينج رئـيس مفوضـية االتحـاد                  

  . اإلفريقي، أن هناك دعما كبيرا من االتحاد اإلفريقي لحقوق الشعب الفلسطيني
على أرضه المحتلة   إفريقي بما يخص حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة           -هناك اتفاق عربي  : وقال

  . ١٩٦٧ضمن حدود الرابع من حزيران عام 
هذه المسألة ال خالف فيها مطلقا، وموقف االتحاد اإلفريقي بالنسبة للقضية الفلسطينية كان             : وتابع موسى 

  . موقفا رائدا في هذا اإلطار وليس لدينا أي خالف حول هذه القضية
١٧/١/٢٠١٠األيام، فلسطين،   

  
 بحثون ترسيم حدود الدولة الفلسطينيةخبراء أمريكيون ي .٣٨

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة، أن خبراء أمريكيين في شؤون الشرق : القادر فارس ـ غزة عبد
األوسط، وطواقم من المفاوضين اإلسرائيليين والفلسطينيين، يحاولون التوصل إلى أفضل ترسيم لحدود 

وذكرت  .صالح إسرائيل اإلستراتيجية واألمنيةالدولة الفلسطينية، على أن يأخذ ذلك في الحسبان م
المقدسية ومصادر إعالمية في القدس، أن جهات أمريكية أكدت، وجود هذه الطواقم » المنار«صحيفة 

المجتمعة منذ فترة، وأنها قطعت شوطا بعيدا باتجاه ترسيم الحدود النهائية للدولة الفلسطينية القادمة، حتى 
يوهات كثيرة تم إعدادها حول تبادل األراضي بين الدولة الفلسطينية أن هناك من يتحدث عن سينار

وتشير هذه الدوائر إلى أن المعلومات ما زالت سرية حول منطقة الغور . وإسرائيل في ظل اتفاق دائم
. ومنطقة القدس الشرقية، وهل سيشمل ترسيم الحدود منطقة القدس أم أنها ستؤجل إلى مرحلة الحقة

عن مسؤول أمريكي قوله، إن ما تعده هذه الطواقم أن الكتل االستيطانية الضخمة بما ونقلت المصادر 
جميعها سيتم ضمها إلى إسرائيل، وأن الدوائر » غوش عتصيون«و » اريئيل«و » معاليه أدوميم«فيها 

تسهيل اليهودية في الواليات المتحدة قد أبلغت بذلك، وطلب منها أن تعمل لدى الحكومة اإلسرائيلية على 
 .مساعي إطالق عملية التسوية

واستنادا إلى هذه الدوائر فإن إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما تشعر بقلق بالغ في ضوء التقارير 
التي تتحدث عن انزعاج العديد من الدول في الشرق األوسط من تراجع الدور األمريكي، وأن على 

 .ها للتسوية، وإنهاء الصراع في المنطقةالواليات المتحدة أن تبادر فورا إلى طرح خطت
وأضافت الدوائر ذاتها، أن اإلدارة األمريكية تبحث عن حلول تبقي على األوضاع على ما هي عليه، ولو 
لفترة قصيرة، أي ليس البحث عن تجميد مؤقت لالستيطان وإنما تجميد مؤقت لألوضاع السائدة في 

في ساحة المنطقة بالكامل، وتكون القيادتان الفلسطينية الشرق األوسط، إلى أن تتضح الرؤيا تماما 
 .واإلسرائيلية جاهزتين للجلوس على طاولة المفاوضات

  ١٧/١/٢٠١٠عكاظ، 
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  "اإلسرائيليين" تغيير القانون لحماية مجرمي الحرب يرفضوننواب بريطانيون  .٣٩

 قوانينها لمنع إصدار عارض نواب ولوردات ومحامون بريطانيون محاولة حكومة غوردون براون تغيير
  .اإلسرائيليين"مذكرات اعتقال مجرمي الحرب 

 شخصية ٩٠وكتب نواب ولوردات في رسالة نشرتها صحيفة الغارديان، أمس، وحملت تواقيع أكثر من 
ُصدمنا من اقتراحات وزير الخارجية ديفيد ميليباند ووزير الدولة “بينها أيضاً ناشطون وأكاديميون 

سط آيفن لويس بشأن احتمال أن تنظر بريطانيا في تغيير قوانينها لتجنب أي محاوالت لشؤون الشرق األو
   ."اإلسرائيليين أو غيرهم مستقبلية لمحاكمة مجرمي الحرب المشتبه فيهم

يتعين على المملكة المتحدة أن ال تتراجع عن التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، وال "وقالت الرسالة 
خضع التفاقية جنيف الرابعة بشأن محاكمة األشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب سيما تلك التي ت

نرفض أي "وأضافت . "في كل مكان ومهما كان وضعهم ورتبهم أو نفوذهم عند بروز أدلة قوية ضدهم
محاولة لتقويض استقالل القضاء في بريطانيا ونزاهته، ويجب أن يتمتع أي قاض يجد ما يكفي من األدلة 

لى وقوع جرائم حرب بسلطة إصدار أوامر بالقبض على المشتبه فيه وفي إطار الحقوق المعتادة ومن ع
  ."ضمنها االستئناف

أن سلطة إلقاء القبض على أفراد يشتبه بشكل معقول في ارتكابهم جرائم حرب في "وشددت الرسالة على 
 هي إجراء فعال وضروري في الكفاح أي مكان في العالم عند وضع أقدامهم على تراب المملكة المتحدة،

أن ال تستسلم ) البريطانية(ضد جرائم الحرب يجب أن ال يكون عرضة للتدخل، كما ينبغي على الحكومة 
وحثّ الموقعون على  ."للضغوط من أي قوة أجنبية لتغيير هذا الجانب الحاسم في العملية القضائية

  )آي.بي .يو (". ل واضح بأنها لن تغير القانوناإلعالن بشك"الرسالة الحكومة البريطانية على 
  ١٧/١/٢٠١٠الخليج، 

  
 حريق يطال كنيسا يهوديا في جزيرة كريت  .٤٠

 في مبنى كنيس يهودي في جزيرة كريت اليونانية في ثاني هجوم أمسشب حريق متعمد :  د ب أ-أثينا 
 . دوالرألف ٤٢تشهده اليونان هذا الشهر، وتسبب الهجوم في خسائر بقيمة 

 عشرات الكتب وأجهزة الحاسب اآللي دمرت جراء الحريق قبل أن أنوذكر تقرير لإلذاعة اليونانية 
 كتاب ويعد ١٥٠٠وكان كنيس إتز حاييم الذي يحوي أكثر من  . من السيطرة عليهاإلطفاءيتمكن عمال 

رائق في السادس متحفا ونصبا تذكاريا في مدينة خانيا الساحلية تعرض لهجوم مماثل من قبل مشعلي الح
 .من الشهر الحالي

 ١٧/١/٢٠١٠الدستور، األردن، 
  
 إيطاليا تطالب بمفاوضات فلسطينية اسرائيلية وفق اطار زمني  .٤١

أكدت ايطاليا على لسان وزير خارجيتها فرانكز فراتيني دعمها للجهود المبذولة :  بترا–القاهرة 
.  زمني ينتهي بنتائج ايجابيةإطار جادة وفي أسس على اإلسرائيليةالستئناف جدي للمفاوضات الفلسطينية 

 مع وزير الخارجية المصري أجراها تمباحثاوقال فراتيني الذي كان يتحدث للصحافيين أمس عقب 
ايطاليا تبذل الكثير من الجهد الستئناف هذه المفاوضات بشكل جدي وبحيث يكون لها  "إن الغيط أبواحمد 

 ."يجابيةوقت محدد حتى تأتي بالتأثيرات اال
  ١٧/١/٢٠١٠الدستور، األردن، 
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 "سرائيلإ"كاتب تركي يعد فيلما جديدا حول جرائم  .٤٢
اثار ازمة الذي  "وادي الذئاب "تلفزيونيالمسلسل لعلن كاتب السيناريو التركي لأ:  ا ف ب-انقرة 

 التي ارتكبتها "نيةالجرائم ضد االنسا"، انه يعد فيلما يظهر بشكل  اكبر "سرائيلإ"دبلوماسية بين بالده و
الفيلم الذي سيفرغ منه هذا العام، سيخصص لوصف معاناة ، أن وقال بهادير اوزدينر امس ."سرائيلإ"

(..) سيظهر اسرائيل كما هي، مع اياد ملطخة بالدماء، من دون رحمة "الفلسطينيين في قطاع غزة و
اذا لم تكن .  تغسل يديها من هذا  الدمنأ" "سرائيلإ"على  مشيراً إلى أن ."تستخف بكل القيم االنسانية

  ."لديهم الشجاعة للنظر في المرآة، فنحن نعرف كيف نمسك  لهم المرآة
  ١٧/١/٢٠١٠الرأي، االردن، 

  
   ضغوط كبيرة مارستها علينا القاهرة كي نسبق أولمرت في إعالن وقف إطالق النار:لالبردوي .٤٣

  عبد الغني الشامي: أجرى الحوار
ن اإلسرائيلي على قطاع غزة خالل الشتاء الماضي؛ فإن المعركة التفاوضية التي رغم شراسة العدوا

بدأت في النصف الثاني من الحرب لم تكن أقل شراسة، فقد كان هدفها جني مكاسب سياسية إسرائيلية 
ينيين لكن المراقبين قدروا أن صالبة المقاومة الفلسطينية وصمود المواطنين الفلسط. من القصف الميداني

في غزة؛ كانا عاملين مهمين لصمود المفاوض الفلسطيني في القاهرة، ورفضه اإلعالن عن وقف إطالق 
نار قبل الجانب اإلسرائيلي، رغم كافة الضغوط المشددة التي مورست عليه من قبل المسؤولين 

  . المصريين آنذاك
زوالً عن العالم الخارجي، بعد توجهه كانت تلك عشرة أيام صعبة ومؤلمة عاشها المفاوض الفلسطيني مع

وقد جاء التوجه إلى تلك المفاوضات تلبية لطلب من القيادة . إلى مصر في ظّل حمم القصف اإلسرائيلي
، بعد المبادرة التي أطلقها الرئيس حسني مبارك ٢٠٠٩) يناير(المصرية في الثامن من كانون الثاني 

متجلِّدة تحت كافة الضغوط العسكرية والسياسية التي " حماس"بوقف إطالق النار، والتي رفضتها حركة 
  . مورست عليها في ظالل العدوان الحربي

؛ غادر "المصبوب"ففي ذلك اليوم الشتوي الذي جاء كسابقيه ملتهباً بنيران الجيش اإلسرائيلي ورصاصه 
عية أيمن طه، المتحدث باسم البرلمانية، بم" حماس"الدكتور صالح البردويل، الناطق اإلعالمي باسم كتلة 

وتمت المغادرة بحماية المخابرات . ، معبر رفح الحدودي"حماس"الحركة، وجمال أبو هاشم، أحد قادة 
المهندس عماد العلمي، وقيادي " حماس"المصرية، حيث التقى القادة الثالثة مع عضو المكتب السياسي لـ

مفاوضتهم بشأن مبادرة وقف إطالق النار خامس من الحركة، في العاصمة المصرية القاهرة، ل
  . المصرية

   
  ما الذي دار في األروقة المغلقة؟

تفاصيل ما دار في األروقة في تلك األيام العصيبة، التي الزالت " قدس برس"ويروي البردويل لوكالة 
ه وعلى رفاقه فقد مرت تلك األيام المعدودة علي. محفورة في ذاكرته كأن وقائعها تتداعى من حوله اآلن

  . المفاوض؛ كأنها قرن من الزمن، في ظل الضغوط الكبيرة التي قوبلوا بها" حماس"من وفد 
بعد اإلعالن عن المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس المصري حسني مبارك، والتي "ويشرح البردويل 
إلسرائيلي وذلك بالتزامن مع األول؛ وقف إطالق نار شامل بين الجانبين الفلسطيني وا: تتضمن ثالثة بنود

تحرك مجلس األمن في هذا اإلطار، ويتضمن البند الثاني تهدئة ما بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني 
  ".على حدود قطاع غزة، ويتعلّق البند الثالث بالمصالحة الفلسطينية
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المبادرة؛ أتت إلينا بعدما عبرت حماس عن استجابتها للدخول في حوار حول هذه "ويضيف البردويل 
دعوة من الطرف المصري، وتم استقبالنا من قبل المخابرات المصرية في معبر رفح، وخرجنا بواسطتها 

  ". هناك وتم استقبالنا في أحد الفنادق المصرية في القاهرة
خابرات أنه فور وصولنا إلى القاهرة بدأت االتصاالت بيننا والم"واستذكر القيادي البرلماني الفلسطيني 

المصرية بقيادة الوزير عمر سليمان، ودخلنا في مفاوضات طويلة حول هذه البنود، وكان هناك طلب 
لقد قلنا أننا ال نستطيع أن نوافق على "وتابع البردويل ". مصري حثيث منّا للموافقة على المبادرة كما هي

ع أن نتحدث معكم في سياق المبادرة المبادرة كما هي، ونحن ال نريد أن نرفض المبادرة إنما قلنا نستطي
بالحرف " حماس"المصرية، حيث أخذ هذا األمر جدالً كبيراً، وكان هناك إصرار مصري على أن تقول 

الواحد إنها توافق على مبادرة الرئيس حسني مبارك، لكن طبعاً بعد المشاورات كانت هناك خشية على 
 سُيدخلنا في إشكاليات كبيرة، ولذلك ترددنا في قبول كلمة أن موافقتنا على المبادرة جملة واحدة كما هي

  ".الموافقة على المبادرة، وفي النهاية توصلنا إلى صيغة وخرجنا بمؤتمر صحفي
تقدر الجهد المصري، " حماس"قلنا إن "ويوضح البردويل ما جاء في ذلك المؤتمر الصحفي، ففيه 

نا في هذا اإلطار نعمل، ولكن لم يتحقّق أي عنصر من وستتعامل في سياق المبادرة المصرية، وبدأ
  . ، وفق ما شرح"عناصر المبادرة بشكل مباشر

   
  ضغوط مصرية كبيرة على الوفد الفلسطيني

وأوضح الدكتور صالح البردويل أن وفدهم واجه ضغوطاً كبيرة من القيادة المصرية للقبول بوقف 
 زمني لالنسحاب وقبل أن تعلن إسرائيل عن ذلك، لكنهم إطالق النار، وذلك بدون ضمانات أو أي جدول

  . في الوفد رفضوا ذلك رفضاً قاطعاً، على الرغم من صعوبة األجواء بشكل عام، حسب تأكيده
كنّا في األيام األولى "؛ ٢٠٠٩) يناير(ويقول البردويل إنه يتذكر في الثاني عشر من كانون الثاني 

اً بالنسبة لنا، ومن األشياء التي يستغربها اإلنسان أننا ُوضعنا في للمفاوضات، وكان الوضع صعباً جد
فندق في مصر، حيث كانت الغرفة التي خُصصت لنا في ظّل صعوبة االتصاالت والواقع الميداني في 

، مع كل ما تحمله هذه القناة من بثّ للسموم من بعض "قناة العربية"غزة ال يوجد بها إالّ قناة وحيدة هي 
كانوا يقولون لنا إن هذا الفندق ال يعتمد " الجزيرة"لهيا ومحرري أخبارها، وعندما طلبنا مشاهدة قناة مراس

، وهو أمر غريب في عصر العولمة، وأنت وفد مفاوض ُيفرض عليك أن ال تشاهد إالّ "العربية"إالّ قناة 
  . ، حسب قوله"قناة واحدة وال تصب لصالحك

ن هذا جزء من الحرب النفسية علينا، حتى ال نطمئن كثيراً للوضع في غزة شعرنا أ"وأضاف البردويل 
وبالتالي نبيع بأرخص األثمان، وقد كانت هذه من األشياء المؤسفة والمحزنة بالنسبة لنا، وقد استشعرنا 

  . ، وفق استنتاجه"أنها لم تكن عفوية بهذا الشكل
م باآلخرين كانت عامالً نفسياً ضاغطاً على الوفد وأشار القيادي إلى أن صعوبة القدرة على اتصاله

الفلسطيني القادم من جحيم العدوان، إلى جانب أن القيادة المصرية كانت خالل الجلسات تصور لهم 
األمور وكأن كل شيء ينهار في غزة، وأنهم في اللحظات األخيرة وليس أمامهم سوى تنفيذ ما ُيطلََب 

  .  واتخاذ قرار سريع، ولو كان على حساب كرامتهممنهم إلنقاذ أنفسهم وشعبهم
أمام كل ذلك؛ كنّا نهرع إلى الصالة وإلى الدعاء، والى إجراء اتصاالت بدول خارجية، "وقال البردويل 

  ".األمر الذي كان يساعدنا على فهم جوانب أخرى كانت غائبة عنّا
   

  تأثيرات الصمود على المسار التفاوضي
على الرغم من األخبار المؤسفة والحزينة التي كانت تصلنا، مثل استشهاد "اً ومضى المتحدث مستذكر

وزير الداخلية الشيخ سعيد صيام، وارتكاب االحتالل المزيد من المجازر؛ إالّ أنه في المجمل كانت تصلنا 
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في " خارطة الروح المعنوية بشكل حقيقي، وأن قطاع غزة صامد، وذلك يدفعنا إلى الصمود أكثر
  . فاوضاتالم

كّل ما كان يعنينا هو أن نحقق انتصار اإلرادة الفلسطينية، ونحن كنّا على علم "وتابع صالح البردويل 
بمدى الهجمة الصهيونية البشعة وما لدى الكيان من آلة صهيونية جبارة، وعلى الجانب اآلخر كنّا ندرك 

ن الفضائح اإلنسانية والسياسية ستالحقه أن العدو ال يستطيع أن يطيل أمد الحرب مدة زمنية طويلة، وأ
في كّل العالم، وأن المزيد من الصبر والصمود في اللحظات األخيرة سُيجبِر العدو على أن يندحر عن 
أرض قطاع غزة دون أن يحقق أهدافه، حتى لو قتل قائداً أو قائدين أو ثالثة وما شاء أن يقتل، ألن هذه 

، وإذا قُتل قائد يخلفه ألف قائد، ولكن في النهاية ال ينبغي أن تسقط من األرض والشعب والقيادة والّدة
قلوبنا عقيدة القتال والدفاع عن أرض الوطن، وال ينبغي أبداً أن تهتز إرادتنا وتنهزم قناعاتنا، فهذا هو 

  . ، حسب توضيحه"المحدد الذي كان أمامنا
م لكل التطورات الجارية في العالم والتحركات االنتباه إلى أنهم بدراسته" حماس"ولفت القيادي في 

الدبلوماسية؛ استنتجوا أن االحتالل ال يمكن أن يصمد طويالً، كما أن قراءتهم للواقع الميداني أظهرت لهم 
لم يكن أمام "وقال البردويل . قدرة المقاومة على إطالة أمد المعركة وإلحاق األذى باالحتالل واستدراجه

يلقي على غزة قنبلة نووية ويبيدها من الوجود، وقد ألقى قنابل فسفورية وهذا الذي كان العدو سوى أن 
  ". أمامه، وتلك ستكون نهايته والتي ظهرت في تقرير غولدستون

كان هناك قرار بأنه ال "وأضاف البردويل أن تلك كانت حساباتهم، وهكذا أسندوا ظهرهم إلى الحائط، فقد 
تل، فاالستسالم مشطوب من قاموسنا، ومن أجل ذلك كنّا نحاور بهذه اإلرادة مع يوجد أمامنا سوى أن نقا

علمنا بحسابات الجانب المصري الذي يحذرنا من أن هذه الحرب ستقضي علينا وستنهي دورنا بالكامل، 
وقد كانت مصر حريصة على أن ال ُيحرج العرب أكثر من ذلك ألنه ال يمكنهم مواجهة إسرائيل وال 

ع أن تحمي وجهها من ثورة الشعوب التي صرخت في كل مكان جراء ما حصل في غزة، وهذا تستطي
  . ، كما قال"الذي جعل مصر تضغط علينا في مواقع كثيرة جداً

   
  اتصاالت مع القيادة الميدانية والسياسية

وعن سبب رفضهم المبادرة المصرية أو وقف إطالق النار رغم صعوبة الموقف في غزة ووصول 
لم نكن كمفاوضين نتحدث بكلمة "ات االحتالل إلى بعض األحياء السكنية؛ قال المفاوض الفلسطيني قو

واحدة دون التحدث مع كل األطراف، كانت اتصاالتنا تجري مع القيادة في القطاع رغم صعوبة الوضع 
  ".في غزة، واستمرت اتصاالتنا مع قيادة الحركة في الخارج في كّل لحظة

كانت تقدر إذا كان لديها قدرة على "دويل إلى أن القيادة الميدانية في غزة وهي تحت النار وأشار البر
ودراستها ) دمشق(الصمود أم ال، وبالتالي هي التي كانت تدفعنا إلى اتخاذ هذا الموقف، والقيادة في الشام 

ة وسياسية خارجية؛ كانت للوضع السياسي واتصاالتها السياسية والدبلوماسية واستشرافها لقضايا أمني
أيضاً تقدر هذا الموقف، ولذلك نحن في النهاية كمفاوضين ننفذ إرادة القيادة التي تقدر جيداً إمكانياتها في 
الصمود، وعلى ذلك كنّا نتحرك، ولم يكن تحركنا بناء على رغبات أو عناد شخصي بقدر ما كانت تلبية 

  . ، طبقاً لتوضيحاته"الموقف وتقدر قدراتها على مواجهة العدولتوجيهات القيادة التي كانت تقدر 
قد ُيصور أنه ضدنا باعتبار أننا الحلقة األضعف "ورأى البردويل أن عامل الزمن كان سالحاً ذا حدين، 

وإسرائيل لديها ترسانة عسكرية كبيرة ومخزون كبير ودعم أمريكي غير محدود، ومن ناحية ثانية يلعب 
صالحنا ألننا األطول نفساً ونعمل على تقنين عملية المقاومة وعدم الزج بكل ما لدينا من قوة، الزمن ل

  ". وهذا يجعل االحتالل حذراً باستمرار وال يتقدم بسهولة
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  ضغوط تتزايد على الموقف اإلسرائيلي
ر جداً والفضيحة التي الضغط الجماهيري الكبي"ولفت الدكتور صالح البردويل في هذا الصدد االنتباه إلى 

وقال . ، بعد مشاهد القتل والدمار والمجازر وتحرك مجلس األمن وتركيا والعالم"لحقت بدولة االحتالل
لهذا كلّما زاد أمد الحرب يتعرى الكيان الصهيوني، ألن بضاعته في العالم هي تصديره لمظلوميته "
ففي المقابل؛ ". ما يدعي أنه اإلرهاب الفلسطينيالتي يقول إنها بدأت من المحرقة وانتهت ب) اليهودية(
  . ، وفق تقديره"بدأت تسقط قلعة المظلومية في العالم، وأعتقد أنها بداية نهاية الكيان السيما أنه كيان ظالم"

أن دخول قوات االحتالل إلى حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، كان " حماس"وكشف القيادي في 
لكن الرسائل التي " كبيراً في اللحظات األخيرة من المفاوضات، مستدركا بالقول يسبب لهم اضطراباً

فطالما ال نقلق يعني "، مضيفاً "كانت تصلنا من الداخل تفيد بأن العدو إذا ما تقدم سنذيقه الويل فال تقلقوا
  . في مواجهة العدوان اإلسرائيل" االستمرار في القدرة على الصمود

تختلف عن تقديرات العسكري الذي أعد ) المفاوض(تقديرات الُمشاهد الخارجي "أن وأضاف البردويل 
نفسه لهذه المعركة، وليس الفيصل بمقدار ما تقدم العدو إنما الفيصل بمقدار ما سيجنيه العدو في نهاية 

أو كان المطاف، وربما تقدمه هذا سيوقعه في مأزق كبير جداً سواء كان قاتالً ارتكب مجزرة كبيرة 
  ". مقتوالً من خالل كمائن ُأعدت له

   
  الساعات األخيرة قبيل إعالن أولمرت

وعن الساعات األخيرة قبيل إعالن إيهود أولمرت، رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك، عن وقف إطالق 
، وتزايد الضغوط عليهم إلجبارهم على سبق ٢٠٠٩) يناير(النار في الثامن عشر من كانون الثاني 

  ".كنّا نعلم أن أولمرت سيعلن وقف إطالق النار في وقتها"لمرت في ذلك؛ قال البردويل أو
كان هناك إعالن في الصحافة بأن اولمرت سيعلن وقف إطالق النار من جانب "ومضى البردويل متابعاً 

النار واحد، لكن الجانب المصري ال يريد أن ُيعلَن ذلك من جانب واحد ويريد أن يكون وقف إطالق 
وقد قال الجانب اإلسرائيلي إنه ال يعترف بالوساطة المصرية وقد . نتيجة للجهود المصرية التي ُبذلت

، على حد "أوقف إطالق النار بناء على شعوره بالخوف على جنوده إذا ما توغّلوا أكثر في وحل غزة
  .تعبيره

لب منّا اللواء عمر سليمان والوفد في تلك الليلة ط"وأضاف عضو الوفد الفلسطيني إلى القاهرة آنذاك 
المصري أن نعلن عن وقف إطالق النار من جانبنا؛ قبل أن يعلن اولمرت عن هذا الموقف، لذلك رفضنا 
ذلك وقلنا كيف نعلن عن وقف إطالق النار من جانبنا، وعلى أي أساس؟، وعندما نرى العدو انسحب من 

ء فال مانع لدينا من وقف إطالق النار، ونحن لسنا دولة أرضنا ويوقف إطالق النار وقتل األطفال والنسا
  ".تقاتل العدو الصهيوني، بل نحن شعب ُمعتَدى عليه

   
  والقاهرة غاضبة.. اإلسرائيليون أوالً 

في اللحظة التي أعلن فيها أولمرت عن وقف إطالق النار؛ كنّا جالسين في مقر "وتابع صالح البردويل 
اء عمر سليمان، وكنّا نتباحث لوقت طويل وكان هناك ضغط بحيث طالبنا المخابرات المصرية مع اللو

سليمان باإلعالن عن وقف إطالق النار قبل أن يعلن اولمرت، وقد أخّر أولمرت خطابه ست ساعات، 
وفي هذا الوقت كانوا يعطوننا فرصة أن نعلن نحن وقف إطالق النار حتى يعلن هو بعد ذلك أنه انتصر، 

 نعت، لكن رفضنا أن نعلن نحن عن ذلك، فبادر أولمرت بهذا اإلعالنخ" حماس"وأن ."  
أنتم تظنّون أنفسكم : أبدت المخابرات المصرية غضباً شديداً من ذلك، وقالوا"وقال المفاوض الفلسطيني 

) اإلسرائيلي(دولة عظمى وتتحدثون بهذا المنطق، وكانت حجتهم أن وقف إطالق النار من جانب واحد 
تستأنف القوات اإلسرائيلية الضرب في أي لحظة، دون أي ضابط، وأننا  له تبعات فيما بعد، بأن سيكون 
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في " نفشل الوساطة المصرية ألن وقف إطالق النار جاء من طرف إسرائيل وال دور للوساطة المصرية
  .ذلك

نعلن عن وقف نحن سنقول عندما ينسحب العدو، و) المسؤولين المصريين(قلنا لهم "وأضاف البردويل 
  ". إطالق النار أن هذا يأتي في إطار الجهود المصرية

إنما كان "وكشف البردويل أن الجانب المصري لم يقدم لهم ضمانات واضحة المعالم لوقف إطالق النار، 
هدفها أن توقف إطالق النار فقط تحت ذريعة أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمذابح، وهم ال يستطيعون 

إالّ وقف إطالق النار، ألنها تقدم على عملية " حماس"يدافعوا عن الفلسطينيين، وأنه ليس أمام كعرب أن 
  . ية، بحسب الرؤية المصر"انتحار

  ١٦/١/٢٠١٠قدس برس 
  
  جنون السجال الديني:  غزة–حدود مصر  .٤٤

  وحيد عبد المجيد
هندسية التي تقيمها مصر ضرب من الجنون يفصح عنه السجال الديني الذي استعر في شأن اإلنشاءات ال

لعله ليس النوع الوحيد من الجنون في العالم . على حدودها مع غزة، ويسميها ناقدوها جداراً فوالذياً
ولكن خطره يفوق غيره كونه يدفع في اتجاه المزيد من تديين السياسة وتسييس الدين . العربي راهناً

  .ف في القضايا العامةوتكريس الميل إلى إحالل الفتوى محل الرأي أو الموق
ووجه الجنون فيه أنه مدفوع، في جانب رئيسي منه، من سلطة دولة تعاني األمرين من جرَّاء الميل 

فقد لجأت سلطة الدولة في مصر إلى . المتزايد في مجتمعها إلى استخدام الدين في السياسة ضدها
ع القطاع، على رغم أنها معركة سياسية مجدداً للدفاع عن سياستها في معركة الحدود م» السلطة الدينية«

  .أوالً وآخراً
وعلى رغم أنها لم تكن هي التي بدأت باستدعاء الدين في هذه المعركة، كان تدخل األزهر ومجمع 
البحوث اإلسالمية التابع له فيها هو الذي أحال جدالً محدوداً إلى سجال واسع النطاق ال يمكن إال أن 

وال يمكن لذلك . اك قطاعات من الجمهور في مصر وغيرها من البالد العربيةيترك أثراً كبيراً في إدر
األثر إال أن يكون في غير االتجاه الذي تنشده سلطة الدولة المصرية وغيرها من السلطات في هذه 

  . البالد، ألن تسييس الدين وتديين السياسة مصدر التهديد األول لوجودها
الدولة في مصر أن تلجأ إلى استدعاء الدين إال ألنها اتخذت قرار ولذلك فاألرجح أنه ما كان لسلطة 

إقامة اإلنشاءات الهندسية تحت أرض حدودها مع غزة، وشرعت في تنفيذه، من دون أن تحسب الجهات 
المعنية فيها حساب ردود الفعل وكيفية التعاطي معها، وفي غياب أي سيناريو لالحتماالت المتوقعة، أي 

  .اتيجي تقريباًبال تخطيط استر
وحين تلجأ سلطة دولة يؤذيها استغالل الدين في السياسة الداخلية إلى توظيفه في السياسة الخارجية، فهي 

ومن . تحصد خسائر تفوق أقصى ما يمكن أن تمنى به من جراء أي خطر على الحدود أو في الجوار
ت المتوقعة الستدعائها الدين في قضية هذه الخسائر ما ستدفع فاتورته هذه السلطة نفسها نتيجة التداعيا

سياسية على مدركات الشباب الذي تسعى بوسائل شتى إلى تنشئته على أساس أن للسياسة مجالها العام 
وأن للدين مساحته التي تتركز في الشأن الخاص من دون أن تقتصر عليه ولكنها ال يصح أن تشمل 

التي » اإلخوان المسلمين«يترتب على نشاط جماعة مثل وقد ال تقل هذه التداعيات عما . العمل السياسي
  .تحظرها سلطة الدولة وتالحق ناشطيها ألنهم يتحركون على أرضية تديين السياسة

فلم تربط سلطة الدولة في مصر السياسة بالدين على هذا النحو، أو بهذه القوة، منذ أن استدعت األزهر 
فكان الدين جاهزاً بشدة للدفاع عن . ا الخارجية تجاه إسرائيلوهيئاته لتأييد التحول الذي حدث في سياسته
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 وحتى ١٩٧٧) نوفمبر(هذا التحول منذ زيارة الرئيس الراحل أنور السادات إلى القدس في تشرين الثاني 
  . ١٩٧٩) مارس(توقيع معاهدة السالم في آذار 

في تغذية الميل الذي كان قد بدأ وساهم المناخ الذي اقترن بحضور الدين دفاعاً عن السياسة الخارجية 
 إلى أسلمة المجتمع، وخلق فرصة فريدة استغلتها حركات أصولية معتدلة وأخرى ١٩٦٧منذ هزيمة 

  .متطرفة لتديين السياسة الداخلية
وقد استوعبت سلطة الدولة هذا الدرس بدرجة ما، فاقتصدت في استنادها على الدين في قضايا كبيرة إلى 

التي » الفتوى«فلم تكن . اً في قضية تحظى باهتمام إعالمي، ومن ثم جماهيري، واسعأن استدعته مجدد
صدرت عن الشيخين يوسف القرضاوي وعبد المجيد الزنداني تستحق، بأي حال، االستنفار الذي حدث 

ها التي كفلت لكل دولة حقوق«تطبيقاً للشريعة اإلسالمية » الجدار«في األزهر للرد عليها إلى حد اعتبار 
  .»يخالفون ما أقرته شريعة اإلسالم«ورمي المعترضين عليه بأنهم » وأمنها وكرامتها

وقد صدر هذا البيان عقب اجتماع لمجمع البحوث اإلسالمية رأسه شيخ األزهر وحظي باهتمام إعالمي 
ولم . ولم يكتف األزهر بتوزيع البيان، وإنما قرأه شيخه الدكتور محمد السيد طنطاوي شخصياً. واسع

يكتف مجمع البحوث اإلسالمية بذلك فقد ذهب أمينه العام الشيخ علي عبد الباقي إلى مدى أبعد عندما قال 
واجب على ولي األمر «وفسر ذلك بأنه ! لحماية األمن المصري» فرض ديني«هو » الجدار«إن إقامة 

  .حف المصريةوفق ما نقلته عنه الص» أن يحمي شعبه بشرط عدم االعتداء على حقوق اآلخرين
فرادى وجماعات بعد أن فتح تدخل » الجدار«وكان طبيعياً، في مثل هذه األجواء أن يرد معارضو 

التي تحرم ما أحلّه » الفتاوى«األزهر على هذا النحو الباب واسعاً أمامهم، فأمطروا الناس بوابل من 
ات كجبهة علماء األزهر فمن شيوخ كعبد الصبور شاهين ويوسف البدري إلى هيئ. »شيوخ الدولة«
واالتحاد العالمي لعلماء »  ثقافية تضم مجموعة من علماء األزهر المتشددين–جمعية اجتماعية «

  .المسلمين، انهالت البيانات كالمطر تحرم وتكفّر وتخرج من الملة
 الجدار فيه هذا«الدكتور عبد الصبور شاهين بأن » أفتى«فبعد أن . كما بدأت المزاودات التي لم تنته بعد

الكفر «، أعلنت جبهة علماء األزهر أنه »شبهة االقتراب من الكفر ألنه يحمي أمن العدو الصهيوني
الجدار هو في حقيقته إعالء لمقتضيات السياسة االستعمارية «مستندة في موقفها التكفيري على أن » بعينه

واعتبرت هذا سبباً . » مرة ثانيةالتي وضعت الخطوط الوهمية لتمزيق األمة حتى يسهل ابتالع دولها
ينقضون «و » يحكمون في األمة بما يوجب الكفر«بعد اتهامهم بأنهم » الجدار«كافياً لتكفير المدافعين عن 

وإذا كان موقف الجبهة هذا تعبيراً عن االتجاهات األكثر تشدداً التي . »يفسدون في األرض«و » عهد اهللا
 مجدداً، فقد عبر موقف االتحاد العالمي لعلماء اإلسالميين عن »القمقم«أخرجها استدعاء الدين من 

مواصلة بنائه عمل محرم «من دون تكفير، وإعالن أن » الجدار«فقد اكتفى بتحريم . االتجاهات المعتدلة
تنأى بنفسها عن هذا العمل «ومطالبة السلطات المصرية بأن » شرعاً ومخالف ألواصر األخوة والجوار

وهكذا جرى تديين قضية محض سياسية على نحو يبعث برسالة خاطئة مجدداً إلى  .»المحرم شرعاً
الشباب المسلمين الذي يشبون في ظل انسداد األفق السياسي أمامهم، فال يجدون أمامهم والحال هكذا إال 

ي في بيئة فقد استفحل هذا السجال الدين. الدين سبيالً لتشكيل اتجاهاتهم إزاء السياسة والمجتمع والثقافة
 بالطقس الديني المتعدد األشكال – مجتمعياً وثقافياً –مؤهلة تماماً لتلقي تلك الرسالة بعد أن تشبعت 

  .واالحتقان الطائفي الكامن كنار تحت رماد
  ١٧/١/٢٠١٠الحياة، 
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 ما هي استحقاقاتها؟ : التلويح بالحرب الجديدة .٤٥

   حسين الرواشدة
، على الطرف االسرائيلي هنالك استعدادات غير مسبوقة لشن حرب في المنطقة» حربية«ثمة أجندة 

جديدة على قطاع غزة، او توجيه ضربات لحزب اهللا في لبنان، وهذه معلومات اكدها احد النواب 
بأن االمور « وذكر انها وصلت الى بعض العواصم العربية، وأعرب عن قناعته - مؤخرا -الفرنسيين 

على الطرف اللبناني ..»ت تقترب بسرعة غير متوقعة من االنفجار الكبيرفي منطقة الشرق االوسط بدأ
جديدة في اية مواجهة قادمة » بهزيمة«اطلق السيد نصر اهللا امس االول تصريحات يتوعد فيها اسرائيل 

واصفا هذه المواجهة بأنها ستغير وجه المنطقة، فيما لم تتردد حماس عن اشهار استعدادها لخوض هذه 
 .تي يبدو انها اصبحت وشيكةالحرب ال

هل تحتاج اسرائيل الى حرب جديدة؟ ال شك بان االجابة التي ترددت على لسان اكثر من مسؤول 
 ان الموقف االسرائيلي تجاه المفاوضات والسالم ما زال - بوضوح -اسرائيلي تؤكد ذلك، مما يعني 

 ان الحراك الذي تتبناه - ايضا -ي معلقا بانتظار ما تسفر عنه اي مواجهة عسكرية قادمة، وما يعن
او ربما معلومات حقيقية » استشعار«يعبر عن » التفاوض«بعض العواصم العربية تجاه تحريك ملف 

 -وما يعني . او ربما الحيلولة دون وقوعها» استباقها«عن اقتراب موعد هذه الحرب، وعن ضرورة 
من صعيد، في منطقتنا كلها تتزامن وتتواءم  ان المخاضات والترتيبات التي تجري على اكثر -اخيرا 

 وقد -االمر الذي يستدعي .. مع ما تفرضه هذه الحالة من استحقاقات وما قد تفضي اليه من مفاجآت
في االطار الفلسطيني او » المصالحات« اجراء ما يلزم من خطوات سواء على صعيد -استدعى حقا 

» التمهيدات« اليه خطة محاصرة غزة، او على صعيد كما انتهت» االحتياطات«العربي، او على صعيد 
 .في اطار الداخل وما يتعلق بالرأي العام من ردود وضغوطات

 كثيرة وهي ال تتردد على الطرف االسرائيلي فقط، وانما على االطراف - بالطبع -اشارات الحرب 
 لها، فقد كشفت زيارة السيد االكثر استشعارا» حماس«الفلسطينية والعربية والدولية ايضا، وربما تكون 

او » للقاء عباس«خالد مشعل الى بعض العواصم العربية، وما حمله من رسائل مختلفة سواء في دعوته 
او لتأكيد قرب المصالحة ودور مصر فيها، عن محاولة استباقية » لطي صفحة الماضي مع السلطة«

المصادر قد سربت بعض المعلومات ضد اي حرب قادمة، خاصة ان بعض » مواقف«لبناء ما يمكن من 
الرئيس اوباما بحق اسرائيل بالقيام بعمل عسكري حتى لم يحصل اي اعتداء ضدها ألنها لم » تفهم«عن 

قد سمعته من اكثر » حماس«تعد تتحمل وجود قوة عسكرية كقوة حزب اهللا وحماس، وهو ما يبدو ان 
 .من طرف

بالحرب لدفع االطراف العربية والفلسطينية الى تقديم ما » التلويح«ربما يرى البعض ان اسرائيل تستخدم 
 وان كان التوقيت -في اطار اي مفاوضات قادمة، ربما، لكن من المؤكد ان الحرب » تنازالت«يلزم من 

االمن االسرائيلي التي تواجه منذ اربع » نظرية« تبقى خيارا اسرائيليا وضرورة النقاذ -مختلفا عليه 
 .اصعب امتحاناتهاسنوات على االقل 

باختصار، اعتقد ان المخاضات التي تشهدها بالدنا العربية ومنطقتنا في اكثر من مجال تشي بدرجة 
» تلويح«مفهومة الى ان ثمة استحقاقات قادمة، تفرضها متغيرات ما، سواء كانت حربية او مجرد 

كيف؟ ال ادري، ولكنني ادعو الى بالخيارات الحربية ويفترض ان نتعامل معها بنوع من الفهم والتحليل، 
 ذلك بحرارة،

  ١٧/١/٢٠١٠الدستور، األردن، 
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   على تركيادبلوماسيةقنابل فوسفورية  .٤٦
  محمد نور الدين. د

 أعمى اهللا قلب اإلسرائيليين فكشفوا حقيقة ما يعتمل في داخلهم من حقد وعنصرية وكراهية لكل الشعوب 
  ".شعب اهللا المختار"األخرى بموجب نظرية 

ومع .لقد أفرغ اإلسرائيليون ما في جعبتهم السوداء طوال العقود الستة الماضية على العرب والفلسطينيين
  .ذلك لم يتصد أحد من الغرب لهم ويقول لهم كفى

اليوم لم يعد في استطاعة اإلسرائيلي أن يتحمل حتى انتقاد من حليف له على امتداد السنوات الستين 
  .الماضية وهو تركيا

،تركيا التي شكلت ١٩٤٩ا التي كانت أول دولة مسلمة تعترف،ولألسف، بالكيان الغاصب في العام تركي
كماشة مع إسرائيل ضد العرب وتحررهم وكانت أداة طيعة بيد أمريكا وحلف األطلسي وإسرائيل،تركيا 

ئيل ضد التي خرجت من جلدها وهويتها وتاريخها وجغرافيتها وحضارتها وارتضت أن تكون عبدا إلسرا
جيرانها المسلمين،كل هذه لتركيا لم تستطع إسرائيل أن تحتفظ لها ولو بحد أدنى من الوفاء فكانت 

في وزارة الخارجية اإلسرائيلية مع السفير التركي في تل أبيب اوغوز تشيليك " المقعد المنخفض"حادثة
  .كول

ي هذا الحقد والغضب حتى مع العرب وسفراء مصر واألردن في إسرائيل لم يمارس اإلسرائيل
  .واالستعالء مثلما مارسه مع السفير التركي في تل أبيب وما مثّله من إهانة لكل الشعب التركي

لقد بانت الحقيقة الصهيونية للعرب منذ وقت طويل ولكنها تبين للمرة األولى وعلى أرض الواقع مع غير 
  .العرب ومع من كان حليفا وصديقا إلسرائيل

هم لكل سياسات حزب العدالة والتنمية والمواقف التاريخية لقادته والسيما وقفات رجب ولعل الثمرة األ
طيب أردوغان  أنها أفلتت اإلسرائيلي من تماسكه وكشفت لغير العرب حقيقة الوجود الصهيوني 

  .والطبيعة غير البشرية لإلسرائيلي
ب وزير الخارجية اإلسرائيلي إلى ليس من درس في العنصرية واالستعالء أبلغ من درس داني ايلون نائ

  .سفير تركيا في تل أبيب
ولوان مواقف أردوغان وتركيا أنتجت فقط مثل هذا الكشف عن حقيقة اإلسرائيلي لكفى تركيا وقادتها 

  .فخرا وزهوا بما حققوه
مع ذلك لم يكتف األتراك بما فعلوه فلم يرتضوا بأقل من اعتذار واضح وخطي عما حدث وكان لهم ما 

  .اهللا غول رادوا بعد إنذار ساعات فقط للرئيس عبدأ
واإلسرائيلي  .لقد سقطت الدبلوماسية اإلسرائيلية بالضربة القاضية ورضخت لإلنذار التركي واعتذرت

  .المتغطرس ليس من عادته االعتذار
عسكرية وهذه هي الهزيمة الدبلوماسية التاريخية األولى إلسرائيل على يد دولة مسلمة بعد هزيمتها ال

  .٢٠٠٦التاريخية األولى المدوية على يد مسلمين هم مقاتلو حزب اهللا في لبنان عام 
وهذه الغدة السرطانية التي ال تستسيغ شركاء وال .لقد اتحد العرب واألتراك في هزيمة العدو اإلسرائيلي

فقد ختم اهللا على .فسيأصدقاء وال حلفاء بل فقط تابعين، ال يمكن أن تعالج ال باألدوية وال بالعالج الن
  .قلوبهم العمى والحقد إلى يوم القيامة

بل إن اإليمان بالقضية والتخطيط السليم والعقالني ووحدة األمة هي التي .ليست هزيمة إسرائيل معجزة
  .تهزم هذا الكيان السرطاني

شارع العربي بوحدة المقاتلين من جنوب لبنان إلى غزة والممانعين من طهران إلى أنقرة ودمشق كل ال
  .يمكن تنظيف المنطقة العربية واإلسالمية من موبقات اإلسرائيليين وفسادهم ووحشيتهم وعدوانيتهم
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وقد ُأخذ عليه في تركيا انه كان عليه أن .لم يفهم السفير التركي في تل أبيب ما قاله بالعبرية داني ايالون
  .يترك االجتماع

كان في غاية التهذيب والدبلوماسية وكان، بعدم .لغة العبريةال لم يكن تشيليك كول بحاجة لكي يفهم ال
ولو انه غادر باكرا قبل وصول المصورين .تركه االجتماع، عامال في أن تأخذ اللعبة مجراها إلى نهايتها

لما كان ايالون أفصح عن عنصريته واستعالئه بقوله انه يريد أن يظهر للعالم أن كرسي اإلسرائيلي 
  .تركيأعلى من كرسي ال

  .وبدت إسرائيل صغيرة صغيرة وتركيا كبيرة كبيرة.لقد وقعت إسرائيل في الفخ الذي نصبته لتركيا
  .لقد خرجت تركيا منتصرة من أول مواجهة فعلية مع اإلسرائيلي المتغطرس

هذا اإلسرائيلي الذي يترك أطفال غزة في العراء بعدما أحرقهم بقنابله الفوسفورية هو نفسه الذي حاول 
  .ن يذل تركيا ويحرق بقنابل حقده وعنصريته الفوسفورية كرامة تركيا وسفيرهاأ

لكن اهللا رمى وقنابل إسرائيل الفوسفورية الدبلوماسية .العدوان واحد  وأداة القتل واحدة والهدف واحد
  .أحرقتها هي بدال من أن تحرق تركيا

ولن ينفع اعتذار خطي أو . ذلك بأم أعينهمواألتراك شاهدوا .إسرائيل تنكشف على حقيقتها للمرة المليون
فعلى إسرائيل أن تدفع الثمن وليس ذلك إال بتوثيق التعاون التركي مع العرب والمسلمين إلى حين . شفهي

  .زوال هذه الغدة السرطانية التي اسمها إسرائيل وليس من حل جذري آخر
  ١٧/١/٢٠١٠الشرق، قطر، 

 
 إمكانية تقنين الخالفات؟: فتح وحماس .٤٧

 أسعد عبد الرحمن. د
أقر البرلمان السوداني قانونا كان مثار خالف منذ فترة الجراء استفتاء على استقالل الجنوب لينزع بذلك 
فتيل أزمة سياسية بعد أشهر من النزاع بين الشركاء في االئتالف الحاكم، بعد أن كانا قد خاضا حربا 

صهيونية / ومعروف ان قوى غربية وإسرائيلية. ةأهلية ألكثر من عقدين راح ضحيتها نحو مليوني نسم
قد حاولت تفكيك السودان، ومعاقبته بمختلف أنواع الحصارات، لكن ها هو السودان ينجح في لملمة 

 .جراحه وتلجأ قواه المتناحرة للتفاهم على تقنين الخالفات
الفاتهم السياسية، وكذلك وبينما قرر االكراد، بعد خالفات عميقة وقتال مرير، التفاهم والتعايش مع خ

تكثر األسئلة ويطول شريطها لحركتي فتح .. الحال حين فاجأ فرقاء لبنان األلداء الجميع بتبادل القبالت
هذا ولن تكون عند كل الحريصين قناعة بامكانية اإلجابات الشافية بخصوص أسباب إصرار . وحماس

ا الوطن، معتقدا، كالهما، أن زاويته، فحسب، الطرفين، عمليا، على التمترس في زاوية من زوايا بقاي
فبعد وقوع االنقسام واالنشطار، تمسكت حماس بالسلطة في القطاع معتبرة نفسها الحكومة . هي الوطن

» شرعية«وبين . »الشرعية«، فيما شكلت في الضفة حكومة انتقالية اعتبرت نفسها صاحبة »الشرعية«
التصالح وتوحيد الوطن الواحد، إعادة إعمار ما دمره : العاجلةهذه وتلك، ضاعت األولويات الفلسطينية 

 .العدوان اإلسرائيلي على غزة، وفتح معابر القطاع
في ظل هكذا حال يكاد الوضع الفلسطيني يقترب من انفجار ربما يراه البعض مخرجا من مأزق الحصار 

إلسرائيلي جاهدة لجعلها وكيال لها السياسي الذي يضيق على حكومة رام اهللا التي تسعى قوات االحتالل ا
 .في الضفة، ومخرجا للحكومة المقالة من مأزق الحصار

جزءا من صورتيهما البهيتين أمام العرب والمسلمين والعالم ) والقضية(لقد خسر الشعب الفلسطيني 
طر وألسفي، يبدو ان خ. أجمع، لكن الصور تبقى ظرفية وسرعان ما تتغير أمام ما يعقبها من أحداث

 مالذهم الوحيد -ليس كافيا لدفع قيادات فتح وحماس إلى وحدتهم الوطنية » بنيان الحقوق«انهيار 
للخروج من المأزق، وللتصدي ألي مواجهة مع االحتالل المصمم بمقارفاته اليومية على تثبيت بل تهبيط 
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نعلم أن هناك . عبثياوفي مواجهة الخطر المحدق، يبدو المشهد الفلسطيني . الوضع الفلسطيني الراهن
ولكن الطامة الكبرى . قوى إقليمية ودولية، ولمصالح خاصة بها، ال تريد للحوار الفلسطيني أن ينجح

تكمن في تلك النتوءات الفلسطينية الداخلية الشاذة، سواء في الضفة أو القطاع، التي ال تريد للحوار أن 
فوفقا لتقارير ومقاالت . أو مصلحية/ولوجية وينجح وتسعى لترسيخ االنقسام الفلسطيني لدوافع أيدي

يصرون في ممارساتهم العملية ضد كوادر ) لكنهم مؤثرين(متكاثرة، ثمة في أوساط السلطة أفراد 
 يصرون على - في المقابل -وأعضاء حماس على رفض الحوار مع اآلخر إال وفق رؤياهم، لكنهم 

.  أقلها المتعثرة مع إسرائيل، بل تراهم متحمسين لهااستمرار المفاوضات التي يقال لنا أنها عبثية أو
لها مصالحها المستجدة أو تعتقد أن ) لكنها مؤثرة(كذلك، تؤكد المصادر ذاتها ان في حماس قيادات 

الحركة وحدها تمثل الشرعية الفلسطينية ومن حقها أن تقيم هدنة مع االحتالل لكنها، في نفس الوقت، ال 
ويين إذ هي تستمر في اعتقال عدد من قيادات وأعضاء ومناصري فتح في مع الفتحا» هدنة«تقيم 
 .القطاع

وبالذات مع تزايد الحديث عن قمة تجمع الرئيس الفلسطيني (لذا، على القوى الوحدوية في فتح وحماس 
فأي حكم، وأي سلطة . »وهم« على - موضوعيا –استالم زمام أمور نزاعهما القائم ) مع رئيس حماس

ولن يفيد الحركتين التعنت وتمسك كل طرف بتحليالته ومواقفه، وهما بحاجة ! ي يتنازعان عليها؟هذه الت
، فالحرب االعالمية وتبادل االتهامات »خراب مالطا«إلى إعادة نظر وتأمل في مواقفهما وسياساتهما قبل 

طرفين، وتحبط همم العبثية واالعتقاالت، بل وأعمال القتل، تبعث على اليأس، وتبعد الجماهير عن ال
وتحويل الصراع في فلسطين إلى صراع ثنائي داخلي هدف إسرائيلي بالمرتبة األساس، وقد . الشعب

تأكد للمرة المليون أن االحتالل ال يعطي شيئا، لذا فعلى الطرفين العودة إلى حوار العقل، والتمسك 
تح وحماس، الوحيد والسالك، هو وها نحن نعود ونؤكد، أن طريق ف. بالمصلحة العامة، ونبذ التخالف

هل السودانيون، وكذلك األكراد : واآلن، يبقى السؤال المركزي. الوحدة، أو أقلها تقنين الخالفات
» وهم الشرعية«أم أن !! واللبنانيون وغيرهم، أكثر وعيا وحرصا على أوطانهم من الفلسطينيين؟

 .سيستمر حتى نخسر كل شيء» السلطة»و
  ١٧/١/٢٠١٠الرأي، األردن، 

   
  :كاريكاتير .٤٨

  
  ١٦/١/٢٠١٠السبيل، األردن، 


