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  "االحتواء"إلخضاع حماس في قطاع غزة بعد فشل سياسة ) ب(فاصيل الخطة المصرية ت: تقرير
   مصري"فيتو"عباس ومشعل لن يلتقيا قريبا بسبب :  المصريةمصدر سوري للشروق

 برفع الحصار عن غزة" إسرائيل"منظمة العفو الدولية تطالب 

 ترفض نزع" االنتفاضةفتح"
السالح الفلسطيني خارج 

  المخيمات
  

 ٤ص ... 

 ١٦٧٣ ١٨/١/٢٠١٠اإلثنين 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٦٧٣:         العدد       ١٨/١/٢٠١٠اإلثنين  :التاريخ

    :السلطة
 ٦  إذا لم يؤجل تقرير غولدستونة ثانية الشاباك هدد عباس بتحويل الضفة لغز: "هآرتس" .٢
 ٦   للسماح له بدخول غزة لتشييع جثمان والدتههنيةدحالن يرفض تقديم طلب لحكومة  .٣
 ٧  عباس يرفض لقاء مشعل قبل توقيع حماس على ورقة المصالحة الفلسطينية .٤
 ٧   مصري"فيتو"عباس ومشعل لن يلتقيا قريبا بسبب :  المصريةمصدر سوري للشروق .٥
 ٨  "القرضاوي"لسلطة تعتقل أئمة مساجد رفضوا التهجم على ا .٦
 ٨   وللشعب عباس للرئيسا ويقدم اعتذارالمطلوب من القرضاوي ان يعود للمنبر: الهباش .٧
 ٨  تدعو البرلمانيين العرب لزيارة غزة حكومة المقالةال .٨
 ٩   االحتاللإلنهاءال مناص من أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته : فياض .٩
 ٩  األونرواميزانية و الدول العربية لسداد حصصها فياالغا يدعزكريا  .١٠
 ٩  وفيصل القاسم" الجزيرة"نجال الرئيس عباس يقاضيان  .١١
    

    :المقاومة
١٠  جهد كويتي للمصالحة بين فتح وحماس: أبو مرزوق .١٢
١٠   ال لقاء بين أبو مازن ومشعل قبل توقيع المصالحة ومصر لم تجمد وساطتها:عزام األحمد .١٣
١١   مستمرة في جو من السرية التامة" صفقة التبادل"مفاوضات : البردويل .١٤
١١  يالحية يؤكد تلقي حماس دعماً مادياً وسياسياً من إيران دون ثمن سياس .١٥
١٢  فتح لـ" فدائية" إحباط عملية ":نوتوحر أيديعوت" .١٦
١٢  بإجراء تعديالت على حكومة فياض وتوسيعهاتوصيات  :المجلس الثوري لـ فتح .١٧
١٣  جنة المركزية بشكل جدي ومساءلة لل"لسخونة النقاش"ثوري فتح يمدد اجتماعاته  .١٨
١٣   المصالحة الفلسطينية تراوح مكانها .١٩
١٤   عاما١٢ًمطلوب لالحتالل منذ " القسام"أجهزة أمن السلطة تعتقل قيادياً في : الخليل .٢٠
    

    :يسرائيلالكيان اإل
١٤   وتركيا تعلنان مواصلة تعاونهما العسكري بعد زيارة باراك ألنقرة"يلإسرائ" .٢١
١٥  مالحظاتنا ضد تركيا صحيحة": إسرائيل"ليبرمان تعليقاً على إهانة السفير التركي بـ .٢٢
١٥  اإليراني" النووي"ي حول  بين نتنياهو ومسؤول أمريك سريلقاء: تقارير إسرائيلية .٢٣
١٥  نرحب بسفارة فلسطينية في القدس ضمن اتفاق: وزير المالية اإلسرائيلي .٢٤
١٦   في أبو ظبي" أرينا"وزير إسرائيلي يشارك في مؤتمر  .٢٥
١٦  ن مناهضين لالستيطان في القدس عن متظاهريتفرج" إسرائيل" .٢٦
    

    :األرض، الشعب
١٦  خالل األعوام العشرة الماضية  أسيراً فلسطينياً حكموا بالمؤبد٣٧٧أكثر من : "التضامن الدولي" .٢٧
١٧   آخرين١٤ى ويهدد بإبعاد  معتقالً خالل انتفاضة األقص٧٥االحتالل أبعد نحو : فروانة .٢٨
١٧   صيادين قبالة شاطئ غزةسبعة تعتقل "إسرائيل" .٢٩
١٧   في الضفة الغربيةا فلسطينيي١٤االحتالل يعتقل  .٣٠
١٧   تسعى لتجنيد صيادي غزة"إسرائيل" :تقرير فلسطيني .٣١
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١٨  أول مدينة فلسطينية تبنى في التاريخ الفلسطيني الحديث" الروابي": "االندبندنت" .٣٢
١٨   تحول مقابر الفلسطينيين فنادق"إسرائيل" .٣٣
١٨  جئين الفلسطينيين في العراقفلسطينيي العراق تطالب بتوفير الحماية لال رابطة .٣٤
١٩  "هايتي"اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تطلق حملة تبرعات لمنكوبي  .٣٥
   

   :صحة
 ١٩ ثالثي األبعاد ألحد مشافي غزة "ساوند الترا"هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية تتبرع بجهاز  .٣٦
   

   :بيئة
 ١٩ خبراء فلسطينيون يحذرون من اآلثار البيئية واالقتصادية الخطيرة للجدار الفوالذي .٣٧
   

   :ثقافة
 ٢٠ اإلعالن عن تشكيل رابطة الكتاب واألدباء الفلسطينيين: غزة .٣٨
   

   : األردن
٢٠  "إسرائيل" يحرمون االستيراد من  في األردناإلخوان .٣٩
٢٠ فاسدة" يإسرائيلقمح "األردن يرفض إدخال شحنة  .٤٠
   

   : لبنان
٢٠   حق الشعوب في المقاومة بالسالحؤكد على ُي" الملتقى الدولي العربي لدعم المقاومة" .٤١
٢١   استنكاراً للجدار الفوالذي في لبنان أمام السفارة المصريةيعتصم " الديموقراطي الشعبي" .٤٢
٢١  مشعل ونصر اهللا ينشئان قيادة عسكرية مشتركة في عدة دول بدعم إيراني": السياسة" .٤٣
   

   :عربي، إسالمي
٢٢  ٨٣ الدول المضيفة لالجئين الفلسطينيـين تبدأ مؤتمرها الـ .٤٤
٢٣  ما قيل عن تعديل القاهرة ورقة المصالحة الفلسطينية كذب: مبارك .٤٥
٢٣  أردوغان ينتقد القادة المسلمين بسبب معاناة غزة .٤٦
٢٣  تسوء" إسرائيل"العالقات بين تركيا و: غول وأردوغان يرفضان لقاء باراك ومجلة أمريكية .٤٧
٢٤  ية بديلة عن حل الدولتينإسرائيلمصر ترفض اقتراحات  .٤٨
٢٤ بمعاقبة قادة حماس بعد مقتل الجندي... مصر ترفض مقترحات من السلطة .٤٩
٢٥   نائباً يخيرون حماس بين تسليم قاتل الجندي او مواجهة عمل عسكري١٥٠: مصر .٥٠
٢٦  فكرة طلب الحصول على خطاب ضمانات من الجانب األميركي طرحت فعالً: مصر .٥١
٢٦  في غزة والضفة" حرية التعليمحق و"مؤتمر الفاخورة يدعم : قطر .٥٢
٢٦   لما آمنت بوجودهمإسرائيللو لم يذكر القرآن بني : السوريالثقافة وزير  .٥٣
   

   :دولي
٢٦  برفع الحصار عن غزة" إسرائيل"منظمة العفو الدولية تطالب  .٥٤
٢٧ تطالب بفتح مؤسسات مقدسية في سبيل إقناع السلطة باستئناف المفاوضات" اعيةالرب" .٥٥
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٢٧  للتحقيق في عملية الرصاص المصبوب" إسرائيل"ضغوطات أمريكية على  .٥٦
٢٨ ء المسؤولين فيهاأكبر وفد برلماني أوروبي يختتم زيارته لغزة وينتقل إلى القاهرة للقا .٥٧
٢٩ تجمعات أوروبية تخصص أسبوعاً إلحياء ذكرى ضحايا الشعب الفلسطيني من كل عام .٥٨
    

    :تحقيقات وتقارير
٢٩ "االحتواء"إلخضاع حماس في قطاع غزة بعد فشل سياسة ) ب(تفاصيل الخطة المصرية  .٥٩
    

    :ات ومقاالتحوار
٣٠  سلمان أبو سته... خطيئة قانونية وجغرافية وسياسية: مشروع تبادل األراضي .٦٠
٣٣  مؤمن بسيسو... حماس في قلب االستهداف .٦١
٣٧  لعبداهللا األشع... أخطار التفسير المصري لمعاهدة السالم .٦٢
٣٨  فهمي هويدي... "الجديدة"أسئلة مصر  .٦٣
٤٠  يورام نتال... السور الواقي المصري .٦٤
    

 ٤١  :كاريكاتير
***  

  
   ترفض نزع السالح الفلسطيني خارج المخيمات"فتح االنتفاضة" .١

 - أمـين سـر حركـة فـتح       ، أن    خالد الغربـي    عن مراسلها  صيدامن   ١٨/١/٢٠١٠ األخبار،   ذكرت
، رفض من مدينة صيدا أمس، نزع السالح خارج المخيمات،          )أبو موسى (االنتفاضة، العقيد سعيد موسى     

وأبدى أبو موسى استعداده للدخول     . أو نقله إلى داخلها، مشيراً إلى أن حركته ال تتلقى األوامر من سوريا            
لصيدا هي األولى له    » فتح االنتفاضة «زيارة أمين سر    . مع الحكومة اللبنانية بشأن هذا السالح     في حوار   
  . ١٩٨٢منذ عام 

نحن نعترف بأن لنا سالحاً في المخيمات، وال نرى ضرورة لمزيد من السالح في داخلهـا، ألن                 «: وقال
ف عن تلك المرتبطة بمـا هـو   والسالح الموجود خارج المخيمات له رؤية وأهداف تختل    . الموجود يكفي 

 لبنانية، بل أتى أو     - والسالح الفلسطيني خارج المخيمات لم يوجد ضمن معادلة لبنانية        . داخل المخيمات 
. »ونحن نرى أن الصراع مع هذا العدو لم ينته إلـى اآلن    .  إسرائيلي - وجد ضمن معادلة صراع عربي    

سعد الحريري لسوريا أعطت الضوء األخـضر       ورداً على سؤال عن أن البعض يرى أن زيارة الرئيس           
نحن ال نتلقى أوامرنا بهذا الموضـوع مـن         «: لنزع السالح الفلسطيني خارج المخيمات، قال أبو موسى       

أما مسألة الوجود أو عدم الوجود، فهذا قرار فلسطيني ذاتـي           . سوريا حليفة على الرأس والعين    . سوريا
  .»غير خاضع ألي قوى مهما كانت

ا كانت هناك رؤية جديدة إلخواننا في السلطة أو في الحكومة اللبنانية تنص على أن المواقع                إذ«: أضاف
الموجودة حالياً ينبغي تغييرها أو تعديلها، بما ال يضر برؤيتنا للصراع، وبما ال يحدث في الوقت نفـسه                  

كون لديها فرصة لفتح    أي ضرر يمس أمن اللبنانيين، فنحن مستعدون للحوار مع الحكومة اللبنانية عندما ت            
أما إلغاء وجود السالح الفلسطيني خارج المخيمات بالمطلق، فنحن لنا رؤية ونعترض عليه، ألننا              . حوار

نرى أن هذا العدو ال يزال يمثّل خطراً، سواء على لبنان أو علينا أو على سوريا أو على أي موقع مـن                      
حن نرى أن وجودنا أيضاً خـارج المخيمـات أو          في الوقت نفسه، ن   . مواقعنا الموجودة في هذه المنطقة    

سالحنا خارج المخيمات لم يمثّل في يوم من األيام أي إساءة إلى األمن اللبناني، ونحن حرصاء على أن                  
  .»نكون تحت الرؤية اللبنانية، بمعنى األمن اللبناني
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ثير زوبعة فـي اإلطـار      كالم أبو موسى لم يكن قد لقي ردود فعل لبنانية أمس، مع أن من المتوقع أن ي                
أما على الصعيد الفلسطيني، فعلق مسؤول رفيع في حركة فتح، فـي اتـصال مـع                .  اللبناني - اللبناني

وبناًء . السالح خارج المخيمات هو غير فلسطيني     «: بالقول» االنتفاضة«، على كالم أمين سر      »األخبار«
  .»على ذلك، فإن هذا الكالم ال يعنينا

، فرفض أحد المسؤولين البارزين     )الفصائل المعارضة لمنظمة التحرير   ( الفلسطيني   أما في قوى التحالف   
ال ينبغي تقديم أي ذريعة لمن يريـدون اسـتغالل أي تـصريح            «التعليق على كالم أبو موسى، قائالً إنه        

، رامز  القيادة العامة في لبنان    - في المقابل، أشار مسؤول الجبهة الشعبية     . »الستهداف الوجود الفلسطيني  
االنتفاضة بوجود قواعد عسكرية خارج المخيمات، أشار إلى         - مصطفى، الذي تشارك جبهتُه حركةَ فتح     

الحوار مع الحكومة اللبنانية في ما يخص السالح الفلـسطيني خـارج المخيمـات،              «أن الجبهة ملتزمة    
 التهديدات اإلسـرائيلية    ـ الفلسطينية المشتركة، في مواجهة     للتوصل إلى صيغة تضمن المصلحة اللبنانية     

كل األحداث التي شـهدها     «ولفت مصطفى إلى أن     . »والضغوط الدولية الرامية إلى توطين الفلسطينيين     
 .»لبنان على مدى السنوات الماضية أثبتت عدم وجود أي وظيفة لهذا السالح في الداخل اللبناني

شدد على ان ال ) أبو موسى( ، أنصيدا من محمد صالحعن مراسلها  ١٨/١/٢٠١٠ السفير، وأضافت
عالقة للحقوق المدنية الفلسطينية بموضوع السالح الفلسطيني خارج المخيمات، فالسالح شيء والحقوق 
المدنية شيء آخر وليس مرتبطا بوجود السالح، الن سالحنا في المخيمات موجود ونعترف بوجوده، أما 

. » ضرورة لمزيد من السالح في المخيماتأن نأتي بسالح جديد إلى المخيمات فال داعي لذلك وال
ما يطرح عن تشكيل لواء فلسطيني لحل موضوع السالح الفلسطيني خارج وداخل المخيمات، «واستبعد 

فنحن فصائل القوى الفلسطينية خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية وغير مرتبطين بقرار في رام اهللا 
  .»لذا ال نوافق على ذلك

معربا عن . »إننا ننظر إلى القضية الفلسطينية كقضية سياسية وليست إنسانية«جهته وقال البزري من 
رفضه محاوالت ربط موضوع الحقوق المدنية الفلسطينية بموضوع السالح الفلسطيني خارج أو داخل 

  .»المخيمات
 في ضوء التجارب التي مرت  نؤكد أن خياراتنا أثبتت أنها الخيارات«وقال الشيخ ماهر حمود 

كما اننا ندعو المؤسسات الرسمية جميعاً . الصحيحة، وأن أبو موسى واحد من أصحاب الخيارات السليمة
اما القاضي الزين  .»لمواصلة مراجعة األخطار التي تمارس بغير حق على الوجود الفلسطيني في لبنان

  .»تصادياً وعسكرياًالى أن تتوحد حول المقاومة سياسياً واعالمياً واق«فدعا الفصائل الفلسطينية 
ان يطغى الموقـف    » الحياة«مصادر وزارية توقعت لـ     ، أن   بيروت من    ١٨/١/٢٠١٠ الحياة،   وقالت

 على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، خصوصاً ان توقيته طرح جملـة مـن   الذي أعلنه أبو موسى
تمر الحوار الوطني اللبناني في مؤ التساؤالت في شأن الرد اللبناني عليه، باعتبار انه جاء مخالفاً إلجماع

برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري على ضـرورة جمـع    ٢٠٠٦) مارس(جلساته األولى في آذار 
المخيمات وتنظيمه في داخلها، والموقف السوري من كالم أبو موسى انطالقـاً   السالح الفلسطيني خارج

األسد ورئيس مجلـس   ين الرئيس السوري بشارالمنطق القائل بأن مسألة السالح الفلسطيني نوقشت ب من
الماضـي،  ) ديـسمبر ( كانون األول ١٩في  الوزراء اللبناني سعد الحريري في زيارته التاريخية لدمشق

 االتصاالت الجارية بين القيادتين السورية واللبنانية في ضوء ما تـردد  إضافة الى انه موضع متابعة في
  .ر مدني زار العاصمة السورية لهذه الغايةاخيراً من ان مسؤوالً لبنانياً غي

» فتح االنتفاضة«األساس الى  ولفتت المصادر نفسها الى ان السالح الفلسطيني خارج المخيمات يعود في
بين هاتين الجبهتين لجهة عدم البحث في الـسالح   وقالت ان التناغم،  القيادة العامة-الجبهة الشعبية «و 

التريـث فـي حـسم     في دعوتها الى» حماس«ئم وأنهما تلتقيان مع حركة قا الفلسطيني خارج المخيمات
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السياسي خالد مشعل في محادثاته اخيراً  الموقف منه في الوقت الحاضر، وهذا ما لمح إليه رئيس مكتبها
 .في بيروت

لإلعالن عن رفضه جمع الـسالح   ولم تستبعد المصادر عينها ان يكون للتوقيت الذي اختاره أبو موسى
تردد في األسابيع األخيرة من ان مجلس الوزراء اللبنـاني   فلسطيني خارج المخيمات عالقة مباشرة بماال

 .موحد من هذا السالح انسجاماً مع إجماع أقطاب الحوار الوطني على ضرورة جمعه يدرس اتخاذ موقف
  
  تونإذا لم يؤجل تقرير غولدس هدد عباس بتحويل الضفة لغزة ثانية الشاباك: "هآرتس" .٢

ية في عددها الصادر أمس األحد النقـاب        سرائيلاإل" هآرتس"كشفت صحيفة     :زهير أندراوس  -الناصرة  
مـن  ) أكتـوبر (مطلع تشرين األول    ) أبو مازن (عن أن قرار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس،         

لدسـتون، فـي   العام الماضي، إرجاء التصويت على تبني تقرير القاضي الجنوب أفريقي، ريتـشارد غو    
مجلس حقوق اإلنسان جاء بعد اجتماع قاس عقد في المقاطعة في رام اهللا مع رئيس جهاز األمـن العـام                  

، يوفال دسكين وتهديده بتحويل الضفة الغربية إلى غزة ثانيـة إذا رفـض إرجـاء                )يسرائيلالشاباك اإل (
  .التصويت

ي، الـذي يخـضع بـشكل       سرائيلشاباك اإل وقال المحلل المخضرم في الصحيفة، عكيفا إلدار إن رئيس ال         
مباشر لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، هدد بإلغاء تسهيالت التنقل وإعادة الحواجز التي أزالها الجـيش               

عالوة على ذلك، وجه ديسكين تحذيراً مفـاده أن رفـض التأجيـل             . ٢٠٠٩في النصف األول من عام      
التي وقعت عقدا مع الـسلطة      ) الوطنية(اتف النقالة   سيؤدي إلى رفض المصادقة على تشغيل شركة الهو       

الفلسطينية، األمر الذي يترتب عليه دفع تعويضات للشركة بقيمة عشرات ماليين الدوالرات، على حـد               
  .يةسرائيلقول الصحيفة اإل

                  ـاس قولـه إنونقل المحلل إلدار عن عن مصدر فلسطيني وصفه بأنه مقرب لرئيس السلطة محمود عب
  .صل إلى المقاطعة بالتزامن مع وفد دبلوماسي أجنبي كان مدعواً في اليوم نفسه للمقاطعةديسكين و

ية إن تهديدات مماثلة نقلت في اليوم نفسه لقيادة السلطة          سرائيلوتابع المصدر الفلسطيني قائالً للصحيفة اإل     
وقـال  . ح عن اسـمه   ي، لم يتم اإلفصا   سرائيلالفلسطينية على لسان ضابط رفيع المستوى في الجيش اإل        

الشاباك ردا على توجه الصحيفة للحصول رده إن التنظيم لم يعتد على التطرق في وسائل اإلعالم إلـى                  
  .جدول مواعيده أو لقاءات رئيسه

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الفلسطيني عباس قام بتعيين لجنة تحقيق لبحث قضية تأجيل النظر في                
المأل أنّه يتحمل المسؤولية الكاملة عن اتخاذ القرار بطلب إرجاء التصويت           قرار غولدستون، وأعلن على     

  على التقرير، 
ية إلى أن عضو اللجنة الدكتور عزمي الشعيبي قال في األسبوع الماضي فـي              سرائيلولفتت الصحيفة اإل  

ـ               تمرت ثـالث   حديث صحافي إنّه خالل قيام الرئيس عباس باإلدالء بشهادته في لجنة التحقيق، والتي اس
ساعات، اعترف بالخطأ الذي ارتكبه وعبر عن امتعاضه الشديد من أن فضية إرجاء النظر في تقريـر                 

  .غولدستون استغلت لقضايا سياسية
  ١٨/١/٢٠١٠القدس العربي، 

  
   للسماح له بدخول غزة لتشييع جثمان والدتههنيةدحالن يرفض تقديم طلب لحكومة  .٣

محمد دحالن " فتح"رفض عضو اللجنة المركزية لحركة :  محمد يونس- فتحي صباح، رام اهللا -غزة 
لزيارة مسقط رأسه في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة للمشاركة في " هنية"التقدم بطلب الى حكومة 

  .تشييع جثمان والدته سرية التي توفيت أمس
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ض أن يتقدم بطلب الى في الضفة الغربية أحمد عساف إن دحالن يرف" فتح"وقال الناطق باسم حركة 
أوالً ألنه نائب منتخب ومواطن غزي وال يحتاج الى تقديم طلبات لزياته بلده، وثانياً ألنه " حماس"حكومة 

  . التي جاءت عبر االنقالب" هنية"ال يعترف بشرعية حكومة 
دته، لكن أعلنت انها لن تعترض زيارة النائب دحالن لغزة للمشاركة في تشييع جنازة وال" حماس"وكانت 

سبق ومنحت عدداً من أبناء فتح : "، مضيفاً"فتح ال تثق بحركة حماس ألنها حركة باطنية"عساف قال إن 
وبدأ دحالن أمس باستقبال المعزين بوفاة والدته في رام اهللا، فيما ذهبت ". األمان، لكنها قامت باغتيالهم

  .زوجته جليلة وشقيقه جميل الى غزة
زيارة القطاع " رفض"إنه " الحياة"ربة من دحالن وأخرى من عائلته لـ وفي غزة، قالت مصادر مق

والمشاركة في تشييع جثمان والدته التي وافتها المنية أمس عن عمر يناهز الخامسة والثمانين، بعدما 
أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة ايهاب الغصين أنه سيتم النظر بايجابية في طلب 

دحالن رفض التقدم بمثل هذا الطلب، وشدد على أنه لن يعطي الفرصة لحماس كي "وأضافت أن . ندحال
دحالن نائب منتخب عن دائرة خان يونس، "وأشارت الى أن ". تقرر إن كانت ستسمح له بزيارة القطاع

  ".وتحق له زيارة دائرته متى شاء وكيفما شاء
بناء على طلب رسمي سمح لألخ محمد "إنه " الحياة"لى وكانت وزارة الداخلية أعلنت في تصريح وصل ا
) المقالة(هذا تأكيد على مسؤولية الحكومة "وأضافت أن ". دحالن بالدخول الى قطاع غزة ألسباب انسانية

ولم توضح إن كان دحالن شخصياً أو أحد من عائلته أو جهة اخرى هي ". وقيمها األخالقية والوطنية
  .على القطاع" حماس"لسماح له بدخول القطاع الذي لم يزره منذ سيطرت التي تقدمت بطلب رسمي ل

  ١٨/١/٢٠١٠الحياة، 
  
  عباس يرفض لقاء مشعل قبل توقيع حماس على ورقة المصالحة الفلسطينية .٤

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفضه عقد أي لقاءات مع رئيس المكتب : الضفة الغربية
بل توقيع الحركة على اتفاق المصالحة الفلسطينية وفق الورقة المصرية السياسي لحركة حماس، ق

 .للمصالحة
وقال عباس في كلمة له أمام المجلس الثوري لحركة فتح المنعقد في دورته العادية برام اهللا في الضفة 

 ".نحن اآلن ننتظر أي وقت تحب حماس أن توقع فيه على الورقة المصرية"الغربية،
 توقيع حماس، وبعد ساعة أو نصف ساعة أو ربع ساعة، سيكون هناك لقاء معهم في حال: "وأضاف

  ".ولكن قبل ذلك ال، مشدداً على ضرورة أن يتم توقيع المصالحة الفلسطينية في مصر
واتهم عباس قيادات في حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، بتعطيل اتفاق المصالحة الفلسطينية 

 .إليها مصر خدمة ألجندات إقليمية وشخصيةوالتفاهمات التي توصلت 
 ١٨/١/٢٠١٠السبيل، األردن، 

  
   مصري"فيتو"عباس ومشعل لن يلتقيا قريبا بسبب : المصرية مصدر سوري للشروق .٥

ـ    : أحمد عليبة  عقد أى لقاء قريب بين الرئيس الفلـسطينى        » الشروق«استبعد مصدر دبلوماسى سورى ل
  .رغم إعالن الكويت عن ذلك) حماس(حركة المقاومة اإلسالمية محمود عباس ورئيس المكتب السياسى ل

وقال المصدر القريب من ملف حماس فى العاصمة السورية إن رفض مصر لعقد أى لقاء بـين عبـاس                   
ومشعل قبل توقيع حركة حماس على ورقة المصالحة الفلسطينية التى أعدتها القاهرة لن يتيح عقد مثـل                 

  .ويتى أو بجهد سعودىهذا اللقاء سواء كان بجهد ك
ـ        إن ملف المصالحة الفلسطينية ال يرتبط فقط       » الشروق«فى المقابل أكد مصدر سياسى فلسطينى مطلع ل

فواشنطن ال ترحب بتوقيع اتفاق للمـصالحة   .بموقف فتح وحماس حيث تتحكم فيه أطراف إقليمية ودولية     
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ركة حماس فى السلطة مستقبال دون إعـادة        الفلسطينية يبنى عليه إعادة ترتيب األوضاع الفلسطينية بمشا       
  .احتواء أجهزة األمن التابعة لها

  ١٨/١/٢٠١٠الشروق، مصر، 
  
  "القرضاوي"السلطة تعتقل أئمة مساجد رفضوا التهجم على  .٦

قالت مصادر فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة إن األجهزة األمنية التابعة للسلطة شنت حملة               :رام اهللا 
دعاءات لعدد من أئمة المساجد في الضفة المحتلة، الذين رفضوا الـتهجم علـى العالمـة                اعتقاالت واست 

يوسف القرضاوي، رئيس االتحاد العالمي للعلماء المسلمين، وااللتزام بالنص المكتوب الذي وزع عليهم             
  . من وزير األوقاف في حكومة رام اهللا محمود الهباش

ية اعتقلت ستة من أئمة المساجد في محافظة طـولكرم، شـمال            وأضافت هذه المصادر أن األجهزة األمن     
وأشارت إلى أن األجهزة األمنية اعتقلت عدداً من المصلين         . الضفة الغربية، واستدعت عدداً آخر للتحقيق     

  .في مدينتي نابلس والخليل، الذين احتجوا على عدد من أئمة المساجد، الذين تعرضوا للشيخ القرضاوي
  ١٨/١/٢٠١٠صحيفة فلسطين، 

  
   وللشعب عباس للرئيساالمطلوب من القرضاوي ان يعود للمنبر ويقدم اعتذار: الهباش .٧

ـ       : رام اهللا  - وليد عوض  االحد ان  " القدس العربي "اكد وزير االوقاف الفلسطيني الدكتور محمود الهباش ل
قرآنيـة الكريمـة    وزارته تحدد موضوع خطبة صالة الجمعة لألئمة الفلسطينيين مع تزويدهم بااليات ال           

  .واالحاديث النبوية الشريفة لالستشهاد بها، نافيا ان تكون الوزارة تعمم خطبا مكتوبة على أئمة المساجد
وبشأن اصدار وزارة االوقاف الفلسطينية نهاية االسبوع الماضي تعميما لخطباء المساجد تطـالبهم فيـه               

نه طالب برجم عباس لتآمره علـى الـشعب         بالتهجم على الشيخ يوسف القرضاوي على خلفية اتهامه با        
ـ             " القدس العربـي  "الفلسطيني بسبب اتخاذه قرارا بتأجيل التصويت على تقرير غولدستون ، قال الهباش ل

التعميم الذي صدر هو حول ضرورة التثبت من صحة االخبار وعدم االنجرار وراء االخبـار الكاذبـة                 "
  .وسف القرضاوي على حد قولهوالتي وقع فيها الشيخ ي" التي يروجها العدو
ية اعتمد عليها الـشيخ القرضـاوي   سرائيلتلك االخبار الكاذبة التي روجتها الصحافة اإل"واضاف الهباش   

، مـشددا علـى احترامـه وتقـديره         "واصدر على اساسها فتوى وتحدث بشكل غير الئق عن الـرئيس          
  .للقرضاوي

ب القرضاوي اال ان يقول الحق بعد ان ثبت له ان           نحن ال نطال  "وردا على اقوال القرضاوي قال الهباش       
ية، لذلك فالمطلوب منه ان يعود للمنبر الذي اتهم من عليه الرئيس            إسرائيلروايته اعتمدت على تسريبات     

 ويوضح االمر ويقدم اعتذارا مقبـوال للـرئيس وللـشعب           - بالتأمر على الشعب الفلسطيني    -الفلسطيني  
ابسط ما نطالـب بـه اعـادة        "، مضيفا   "درت عنه من على ذلك المنبر     الفلسطيني عن االساءات التي ص    

  ".توضيح المسألة من الشيخ القرضاوي نفسه وتقديم اعتذار مقبول للرئيس وللشعب الفلسطيني
  ١٨/١/٢٠١٠القدس العربي، 

  
  تدعو البرلمانيين العرب لزيارة غزة حكومة المقالةال .٨

في غزة، البرلمانيين " حماس"تقبال الوفود التابعة لحكومة دعت اللجنة الحكومية لكسر الحصار واس: غزة
العرب إلى زيارة قطاع غزة، لكسر العزلة السياسية عن الحكومة، وكسر الحصار المفروض على 

  .الشعب الفلسطيني منذ أربعة أعوام
ى قطاع غزة إن البرلمانيين العرب مطالبون اليوم بتنظيم زيارة إل"وقالت اللجنة الحكومية في بيان أمس 

". األخيرة" يةسرائيلاإل"أسوة بنظرائهم األوروبيين لالطالع على حجم الدمار الذي خلفته المحرقة 
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زيارة البرلمانيين العرب، إن نُظمت، سيكون لها أثر كبير في دعم صمود "وأشارت اللجنة إلى أن 
ة الدول العربية برفع الحصار المواطن الفلسطيني على أرضه، ورسالة قوية لحكوماتهم لتنفيذ قرار جامع

  ".عن القطاع
  ١٨/١/٢٠١٠الخليج، 

  
   االحتاللإلنهاءال مناص من أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته : فياض .٩

سالم فياض مساء امس وزير خارجية النرويج  يوناس جاري ستوري           . استقبل رئيس الوزراء د    :رام اهللا 
ورات على صعيد األوضـاع الداخليـة والعقبـات التـي           والوفد المرافق له، حيث أطلعه على آخر التط       

  . الوقف الشامل لالستيطانإسرائيلتعترض انطالق العملية السياسية، والمتمثلة برفض 
 بالتقيد بقواعد القانون    إسرائيلوأكد رئيس الوزارء على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في إلزام            

 خارطة الطريق، وفي مقدمتها الوقف الفـوري والتـام لكافـة            الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخطة    
األنشطة االستيطانية في مجمل األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس ومحيطها، كمدخل أساسـي              
ألي عملية سياسية جدية وذات مصداقية، وكاستحقاق ال يمكن القفز عنه أو تجـاوزه، باالضـافة إلـى                  

  .٢٠٠٥نا خاصة في قطاع غزة، والتقيد باتفاقية العبور والحركة للعام ضرورة رفع الحصار عن شعب
ة فلـسطين ال "وأكد فياض أن السلطة الوطنية مصممة على المضي قدماً في تنفيذ وثيقة برنامج الحكومة               

، لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية ومقوماتها األساسية وبنيتهـا التحتيـة،           "انهاء االحتالل وإقامة الدولة   و
وتعزيز صمود أبناء شعبنا، وأضاف أنه ال مناص من أن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته المباشرة في                
إنهاء االحتالل، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره في دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الـشرقية علـى                

  .١٩٦٧كامل حدود عام 
  ١٨/١/٢٠١٠الحياة الجديدة، 

  
   األونرواميزانية ربية لسداد حصصها فياالغا يدعو الدول الع زكريا .١٠

حث زكريا األغا رئيس دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية الدول : أحمد علي -القاهرة 
 لكل الدول العربية مجتمعة، حتى ال يصبح تأخر ٧%العربية على دفع حصتها في األونروا البالغة 

ال تسدد التزاماتها، محذرا من أن وضع الالجئين الفلسطينيين الدول العربية ذريعة للدول األخرى لكي 
 .أصبح سيئا للغاية في ظل تراجع إمكانات الوكالة خاصة مع تردي الوضع السياسي واستمرار االنقسام

وطالب األغا في كلمته في افتتاح مؤتمر المشرفين على الالجئين الفلسطينيين أمس بمقر الجامعة العربية 
نعم مصر مسؤولة، ولكن هذا القول يجب أال يكون "وقال .. عم عربي فعلي لعملية المصالحة بد-بالقاهرة

كلمة حق يراد بها باطل، مطالبا الدول العربية بأن تضغط على حركة فتح إذا كانت هي التي تعرقل 
 .مسيرة المصالحة، وحماس إذا كانت هي التي تعرقل المسيرة

ألمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين من جانبه، حذر السفير محمد صبيح ا
واألراضي العربية المحتلة من أن هناك محاوالت لتحميل العرب مسؤولية قضية األونروا، واالنسالخ 

 .عن هذه المسؤولية
 ١٨/١/٢٠١٠العرب، قطر، 

  
  وفيصل القاسم" الجزيرة" عباس يقاضيان الرئيسنجال  .١١

ألردن إن نجلي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سجال دعـوى ضـد             قال مصدر قضائي با   : لندن
فيصل القاسم، والمحلل السياسي ياسر الزعاترة، وذلـك        " االتجاه المعاكس "ومقدم برنامج   " الجزيرة"قناة  

  ".الجزيرة نت"على خلفية حلقة تناولت مناقشة تقرير القاضي غولدستون العام الماضي، حسبما ذكر وقع 
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لمحامي طالل البكري أنه سجل قضية أمام محكمة صلح جزاء عمان بصفته وكيال عن كل من                وأوضح ا 
ياسر وطارق نجلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضد الجزيرة والقاسم والزعاترة بتهم الذم والقـدح               

 ).ر مليـون دوال ١,٤(والتحقير واالدعاء بالحق الشخصي والمطالبة بتعويض مقداره مليون دينار أردني   
وقال البكري إن القاضي المختص قرر رفع القضية حتى صباح اليوم االثنين لحين تبليغ قنـاة الجزيـرة      

  .والقاسم والزعاترة
 ١٨/١/٢٠١٠القدس العربي، 

  
  جهد كويتي للمصالحة بين فتح وحماس: أبو مرزوق .١٢

 النقاب عن   كشف، أمس، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق،           :صفا -دمشق  
 ".إن الوقت سابق ألوانه للحـديث عـن نتـائج         :"جهد كويتي للمصالحة بين حركتي فتح وحماس، قائالً         

إن األمر يحتاج إلى أيام لرؤية النتيجة، مشيراً إلى أن الجهد الكويتي ال يطـرح              : " وأضاف أبو مرزوق    
في حركة حماس أن حركته تدعم أي       وأكد القيادي    .جديداً لكنه يسعى إلى المساهمة في عملية المصالحة       

  .حراك أو جهد عربي تجاه تحقيق المصالحة الفلسطينية، متهماً في المقابل حركة فتح برفض المصالحة
وحول تصريحات وزير الخارجية الكويتي حول لقاء مصالحة بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب              

ال أستطيع الحـديث  : "، اكتفى أبو مرزوق بقولهالسياسي لحركة حماس خالد مشعل في القاهرة خالل أيام  
  ".بنعم أو بال حول الموضوع

  ١٨/١/٢٠١٠صحيفة فلسطين، 
  
  ال لقاء بين أبو مازن ومشعل قبل توقيع المصالحة ومصر لم تجمد وساطتها: األحمدعزام  .١٣

أن أبـو   ' القدس العربـي  'أكد عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لـ           : أشرف الهور  -غزة  
وأشـار   .'قبل أن توقع حركة حماس على ورقة المصالحة المـصرية         'مازن لن يعقد أي لقاء مع مشعل        

أي لقاءات بين الرئيس أبو مازن وقادة حماس مرتبطة         'األحمد إلى أن هذا القرار ال رجعة عنه، وأضاف          
  .'بتوقيعهم على ورقة المصالحة التي قدمتها مصر، ووافقت عليها فتح

 أعلن ليل السبت الرئيس عباس أمام المجلس الثوري أنه ال لقاء مع قيادة حماس قبل أن يوقعوا                  وسبق أن 
ننتظر أي وقت تحب حماس أن توقع فيه على الورقة المصرية، وبعد سـاعة أو             'الورقة المصرية، وقال    

قيـع فـي    ، مشترطاً أن يكـون التو     'نصف ساعة أو ربع ساعة يكون هناك لقاء معهم، ولكن قبل ذلك ال            
ـ       .مصر التهرب من المصالحة، رغبة منها في إبقـاء االنقـسام          'واتهم األحمد في سياق حديثه حماس ب

  .'الفلسطيني
بقاء الجهد المصري الهادف إلى إنهاء االنقـسام، وقـال ان           ' القدس العربي 'وفي السياق أكد األحمد لـ      

لوصول االتفاق، على خلفية مقتـل الجنـدي        مصر لم تبلغ الفصائل الفلسطينية تجميد اتصاالتها الهادفة ل        
  .المصري أحمد شعبان خالل صدامات وقعت على حدود مصر مع غزة قبل أسبوعين

راعية للحـوار   ' ال تزال وستبقى  'وأكد األحمد وهو مسؤول ملف الحوار مع القوى الفلسطينية أن مصر            
ال عالقـة لهـا بملـف    'ل العربيـة    الفلسطيني الداخلي، وقال ان جولة وفد حماس األخيرة لعدد من الدو          

تبييض صورتها أمام العرب، بسبب ارتباطهـا       '، مشيراً إلى أن هدف حماس من ورائها كان          'المصالحة
مـشوهة بـسبب    'وقال األحمد ان صورة حماس في دول الخليج العربي عدا قطر             .'بالمشروع اإليراني 
  .'التقارب مع إيران

تعقيباً على تصريحات صحفية لوزير الخارجية الكـويتي        ' ربيالقدس الع 'وجاءت تصريحات األحمد لـ     
  . بين أبو مازن ومشعل، لتوقيع المصالحة' في المدى القصير'الشيخ محمد الصباح توقع خاللها عقد لقاء 

  ١٨/١/٢٠١٠القدس العربي، 
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  مستمرة في جو من السرية التامة" صفقة التبادل"مفاوضات : البردويل .١٤

صالح البردويل، أن المفاوضات حول     . أكد القيادي في حركة حماس د      : العويني فاطمة الزهراء  - غزة
البردويل إلى استعداد رئيس المكتب السياسي      . وأشار د  .صفقة التبادل مستمرة في جو من السرية التامة       

 للحركة خالد مشعل للقاء الرئيس المنتهية واليته محمود عباس من أجل إنجاح المصالحة، مشيرا إلى أن               
  .االتصاالت مع مصر الحتواء التوتر في العالقة بينها وبين حماس مستمرة

إن الجولة األخيرة لرئيس المكتب السياسي خالد مشعل إلى الدول العربية تركت آثارا جيدة لـدى                :" وقال
الزعماء العرب الذين عبروا عن حرصهم على المصالحة وضغطوا باتجاه إنجازها، حيث طرحوا أفكارا              

 اإلطار قبل حادثة الجدار وشريان الحياة، لكنها لم تنفذ نظرا للتـوتر فـي العالقـات والحملـة                   في هذا 
ونفى علمه بنية عقد لقاء بين مشعل والرئيس المنتهية واليتـه            ".اإلعالمية التي تشنها مصر على حماس     

س فهـو ينتظـر     في حال صحة هذه األنباء فمشعل عبر عن رغبته باللقاء أما عبا           :"محمود عباس، قائالً  
  ".الضوء األخضر من اإلدارة األمريكية

وأشار البردويل إلى أن االتصاالت بين حماس ومصر لم تنقطع منذ اليوم األول لألحداث التـي وقعـت                  
على الحدود بين مصر وقطاع غزة، مؤكدا أن الحكومة الفلسطينية وحماس حرصـتا علـى أال تـسوء                  

 وأن تنتهـي الحملـة اإلعالميـة ويعـود الجميـع للتحقيـق              العالقات مع مصر، وأن يتم فهم الموقف،      
الموضوعي في األحداث، وأخذ العبرة منها ومحاسبة المتجـاوزين مـن الطـرفين، معتبـرا أن اللغـة          

  .الغوغائية في اإلعالم المصري والهجوم غير المبرر على حماس كان أمرا معيباً ومخجالً
مصر تدرك أن حماس لم تشكل في يـوم         " :وقالوأكد أن حماس عبرت عن حرصها على أمن مصر ،           

من األيام خطرا أمنيا أو أخالقيا عليها، إنما شكلت صمام أمان ومنعت أي تغول صهيوني على مـصر                  
و قضية األنفاق ينبغي فهمها على أنهـا متـنفس لقطـاع غـزة              (...) وهي ما زالت على عهدها بمصر     

  ".الية في إنهائها المحاصر، لكن إذا رفع الحصار فلن تكون هناك إشك
وأبدى رفضه لتسليم أي أحد من الطرف الفلسطيني على خلفية األحداث التي حدثت مؤخرا على الحدود،                

لـيس مـن حـق      :" قـائال  مبينا أنه إذا ثبت تورط فلسطينيين بقتل الجندي المصري فسيتم محاسبتهم ،           
أبو زهري، هذا إذا صح أن هناك قتالً        المصريين المطالبة بتسليم أحد فنحن لم نطالب بتسليم قتلة يوسف           

  ".من الطرف الفلسطيني
عباس لـو خفـف مـن    :"وفي معرض تعليقه على اتهام عباس لحماس بأنها أفشلت صفقة األسرى، قال    

خطاباته واستراح في بيته وأنهى هذه المرحلة السيئة من عمره لعل اهللا يغفر له فكثرة األكاذيب لن تفيده                  
فقة مشرفة لشعبنا ومع خروج أبطال شـعبنا مـن كـل الحركـات الوطنيـة                نحن مع ص  :"وأضاف   ".

الفلسطينية، والذي أفشل الصفقة هو عباس عندما تدخل مرة لدى األمريكان وهدد بأنه سيستقيل إذا تمت                
بعدم إطالق سراح مروان البرغوثي  فيكفيه فضائح وال ينبغـي لـه أن              ) إسرائيل(الصفقة والذي طالب    

  ".إلطاريتحدث في هذا ا
  ١٨/١/٢٠١٠صحيفة فلسطين، 

  
  الحية يؤكد تلقي حماس دعماً مادياً وسياسياً من إيران دون ثمن سياسي .١٥

أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس فـي تـصريحات وزعهـا              : أشرف الهور  - غزة
، لكنه قال   'معنوياً إيرانيا تتلقى دعماً مادياً وسياسياً و    'المكتب اإلعالمي لكتلة حركته البرلمانية أن حماس        

  .'دون دفع أي ثمن سياسي'ان هذا الدعم يأتي 
وعبر القيادي في حماس عن اعتزازه بكل عالقة إستراتيجية إسالمية وعربية تدعم الـشعب الفلـسطيني           
ومقاومته، وأشار إلى أن عالقة حركة حماس بالنظام المصري تتمثل في أمرين هما المصلحة وعالقـة                
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الثوابت معا، مشددا على أن الذي يحدد تلك العالقة مع مصر ليست المصلحة بقدر مـا هـي                  المبادىء و 
  .'مبادئ الشعب الفلسطيني ومصر حكومة وشعبا'

لكن الحية في ذات الوقت جدد موقف حماس الرافض للتوقيع على الورقة المصرية للمصالحة بـصيغتها                
سيف يشهر في وجـه     ' مالحظات حماس يعد بمثابة      الحالية، ورأى أن التوقيع دون إجراء تعديالت وأخذ       

  .'حماس كي تقبل بكل ما تريده فتح
الرصـاص  'وفي تصريحات أدلى بها الحية أثناء ندوة عقدت في أحد المساجد التي دمرت خالل حـرب           

شرق مدينة غزة، كشف الحية أن المقاومة الفلسطينية طورت من قدراتها، وأن المئات مـن               ' المصبوب
إن المقاومـة   'وقـال   .  األخيرة على القطاع التي انتهت قبل عام       إسرائيلضموا إليها بعد حرب     الشبان ان 

جيل فتح الحدود   '، وأضاف   'الفلسطينية بخير وهي في تطور، وقد لوحظ انضمام المئات إليها بعد العدوان           
حتالل اآلن قـد    والسدود بدأ في الحراك من قلب المساجد التي شاهدها تدمر من االحتالل الغاشم، فـاال              

  .'اقتربت نهايته
  ١٨/١/٢٠١٠القدس العربي، 

  
  فتح لـ" فدائية" إحباط عملية ":نوتوحر أيديعوت" .١٦

االلكترونـي  " يديعوت احرنوت"ذكرت مصادر أمن فلسطينية لموقع صحيفة :  رام اهللا ـ أحمد رمضان 
فـي  ) الـشين بيـت   (ي  سرائيلي تعمل بالتعاون مع جهاز األمن الداخلي اإل       سرائيلأن قوة تابعة للجيش اإل    

هجـوم إرهـابي فـي      "يشتبه في أنهم كانوا يخططون الرتكـاب        " فتح"نابلس اعتقلت أمس عناصر من      
ي قوله إن قوة تتألف من جنود تابعين        سرائيلونقل الموقع االلكتروني نفسه عن بيان للجيش اإل        ".إسرائيل
نقلـوا المعتقلـين    " الـشين بيـت   " جهـاز    ووحدة من القوات الخاصة بالتعاون مع ضباط      " كيفير"للواء  

  .لالستجواب
ية فذكرت أن القوة اعتقلت عدداً من أفراد الخلية في مخيم عين بيت الماء في نابلس                سرائيلأما االذاعة اإل  

ولم يتم الكشف    .حيث عثرت بحوزتهم على ثالث عبوات ناسفة، صنع محلي، تم تفجيرها تحت السيطرة            
  ".الخلية"أهدافها، أو عدد المعتقلين والى أي فصيل فلسطيني تنتمي عن طبيعة تلك العمليات أو 

وأعربت المصادر الفلسطينية للصحيفة عن دهشتها لهذا العمل وال سيما أن مثل هذه األمور تتم في هذه                 
  ..الحاالت بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية

  ١٨/١/٢٠١٠المستقبل، 
  
  يالت على حكومة فياض وتوسيعهابإجراء تعدتوصيات  :المجلس الثوري لـ فتح .١٧

صبري صـيدم، إن المجلـس،   " فتح"قال نائب أمين سر المجلس الثوري لـ : رام اهللا ـ أحمد رمضان 
المنعقد في دورته العادية برام اهللا، سيتقدم بتوصية إلى الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية لحركـة                

  .م فياض وتوسيعهابإجراء تعديالت على حكومة رئيس الوزراء سال" فتح"
إن المجلس يمارس المتابعة الرقابيـة لعمـل المؤسـسات          : "وتابع صيدم في تصريح صحافي امس قائال      

الحركية، وإن أمانة سر اللجنة المركزية للحركة تقدمت إلى المجلس الثوري بتقرير شامل حول إنجازات               
  .شاطا وحراكا حقيقيا داخل المجلس، موضحاً أن هنالك ن"المفوضيات المنبثقة عنها والنشاطات األخرى

يمارس دوره بشكل ناجع ويتميز بمهنية عالية فـي نقـاش كافـة             "وأشار صيدم إلى أن المجلس الثوري       
المجهود الذي تبذله اللجان والمفوضيات يتقاطع تماماً       "، مؤكداً أن    "القضايا المطروحة على جدول أعماله    

  ".الحركة واستعادة فعاليتها وحيويتهامع رغبة الجميع داخل حركة فتح في استنهاض 
  ١٨/١/٢٠١٠المستقبل، 
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   ومساءلة للجنة المركزية بشكل جدي"لسخونة النقاش"ثوري فتح يمدد اجتماعاته  .١٨
ـ         :  وليد عوض  -رام اهللا    االحـد  ' القدس العربي 'اكد امين سر المجلس الثوري لحركة فتح امين مقبول ل

قرر ان تنتهي االحد ستمدد لليوم االثنين بسبب عدم انهاء جدول           بان اجتماعات الثوري التي كانت من الم      
شهدتها اجتماعات الثوري خصوصا حول     ' ساخنة'بان مناقشات   ' القدس العربي 'وعلمت   .اعمال المجلس 

  .انجازات اللجنة المركزية خالل االشهر الماضية
ـ     اضيع والمالحظـات عـن اداء      نعم هناك جدية في طرح المو     ' 'القدس العربي 'ومن ناحيته قال مقبول ل

) اغـسطس (الذي عقد في بيت لحم في شهر أب         ' العمل التنظيمي خاصة بعد عقد المؤتمر العام للحركة       
  .الماضي

وحول االنتقادات التي وجهت من بعض اعضاء الثوري ألداء اللجنة المركزية لحركة فتح قـال مقبـول                 
 شن اعضاء في المجلس الثوري هجوما على اداء         وعن .'هناك نقاش جدي لتقييم الثالثة شهور الماضية      '

لم نـأت   'حكومة الدكتور سالم فياض وبعض وزرائها من ناحية استهدافهم لكوادر حركة فتح قال مقبول               
  .'بهذا االمر في جدول االعمال

وكان المجلس الثوري بدأ الجمعة في دورة اجتماعات حيث بدأها الرئيس الفلـسطيني محمـود عبـاس                 
وطالـب عبـاس     .رض فيه التطورات على الساحة السياسية اضافة للمصالحة الفلـسطينية         بخطاب استع 

  . بوقف االستيطانإسرائيلالسالم اذا ما فشلت في الزام ' نهاية لعبة'االدارة االمريكية باعالن 
هذا واكدت مصادر في حركة فتح بان المجلس الثوري للحركة انهى االحد دورة اجتماعات بدأها الجمعة                

  .بحث االوضاع السياسية الفلسطينية الى جانب بحث اوضاع الحركة الداخليةل
  ١٨/١/٢٠١٠القدس العربي، 

  
   تراوح مكانهاالفلسطينيةالمصالحة  .١٩

حول اقتـراب موعـد     " حماس" لم تحرك التصريحات التي أطلقها قادة حركة         : من محمد األسطل   –غزة  
الحة الفلسطينية الراكدة منذ رفض الحركة التوقيـع علـى          إنهاء االنقسام الفلسطيني، ساكناً في مياه المص      

  .الماضي) أكتوبر(المقترح المصري للمصالحة نهاية تشرين األول 
هي بمثابة ذر للرماد فـي العيـون،        "فايز أبو عيطة أن هذه التصريحات       " فتح"وأكد الناطق باسم حركة     

، الفتـاً   " حماس مسؤولية تأخير المصالحة    ومحاولة للتخفيف من الضغوط الفلسطينية والعربية التي تحمل       
الى أن من يرغب في المصالحة فطريقها معروف وهو التوقيع على الورقة التي قدمتها مصر للفـصائل                 

  .الفلسطينية
موقف الرئيس وحركة فتح واضح وهو أن أي لقاءات مع حركة حماس يجب أن يسبق               : "وقال أبو عيطة  

عقدنا مـع   : "وأضاف". ة، وبعد ذلك يصبح كل شيء سهل وممكن       بالتوقيع على ورقة المصالحة المصري    
قيادات حماس جلسات كثيرة، وجاء اآلن دور تحويل الكلمات إلى أفعال والمضي قدماً في التوقيع حتـى                 

  ".ترى المصالحة النور
سامي أبو زهري موقفه حركته المطالب بأخـذ مالحظاتهـا          " حماس"في المقابل جدد الناطق باسم حركة       

 الورقة المصرية قبل التوقيع عليها، مؤكداً أن دعوة مشعل لعقد لقاء مع الرئيس عباس ألقى الكـرة                  على
  ".التي أبدت عدم جديتها في المصالحة من خالل رفضها لهذا اللقاء"، "فتح"في ملعب حركة 

 توقيـع   مثل هذا اللقاء سيسهل قضايا خالفية كثيرة، ويمكن أن يكون مؤثراً إلى حـد بعيـد فـي                 : "وقال
كل ما صدر عن فتح بخصوص تصريحات قيادة حركـة          : "وأضاف". المصالح وإنهاء االنقسام والمعاناة   
ما الذي يمنع عقد لقاء كهذا طالما أنـه سيـشكل رافعـة             : "وتساءل". حماس المطمئنة، يعد غير إيجابي    

  ".للمصالحة؟
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ت، بل تكمن في رفض التوقيع علـى        قال إن المشكلة ليست في عقد اللقاءا      " فتح"لكن الناطق باسم حركة     
  .مقترحات المصالحة التي صيغت مصرياً وفق التوافق الفلسطيني

التدقيق في محاضر الجلسات التي عقدتها مع حركـة         " حماس"واستهجن أبو زهري رفض معاودة حركة       
لى محمل  بشأن المصالحة، مجدداً تأكيده على تمسك حركته بالمصالحة ولكن بعد أخذ مالحظاتها ع            " فتح"

  .الجد
واستبعد المحلل السياسي الدكتور مخيمر أبو سعدة عقد أي لقاء بين مشعل والرئيس عباس فـي الوقـت                  

على الورقة المصرية، معتبراً أن كل التصريحات التي أطلقتها الحركة ال           " حماس"الحالي، طالما لم توقع     
  ".فتح "تعدو كونها هجوم إعالمي مضاد يهدف إلقاء الكرة في معلب حركة

من جانبه اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني مصطفى الصواف أن لقاء الزعيمين أصـبح أمـراً                
وشـدد   .مطلوباً لكل الفلسطينيين، وأن من يرفض عقده، يرفض االسـتجابة لالسـتحقاقات الفلـسطينية             

القيام بكل ما مـن     ي، مما يستدعي    سرائيلالصواف على خطورة الوضع الراهن في مواجهة االحتالل اإل        
  .شأنه إنهاء االنقسام للتفرغ إلى االستحقاقات الوطنية األخرى

 ١٨/١/٢٠١٠القدس، فلسطين، 
  
   عاما١٢ًمطلوب لالحتالل منذ " القسام" السلطة تعتقل قيادياً في أمنأجهزة : الخليل .٢٠

تابعة للسلطة ية متطابقة، النقاب عن أن أجهزة األمن الإسرائيلكشفت مصادر فلسطينية و :الخليل
كتائب "، اعتقلت الليلة الماضية أيوب القواسمة، أحد القادة البارزين في )جناح الضفة الغربية(الفلسطينية 

في مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة، " حماس"، الجناح العسكري لحركة "عز الدين القسام
  .والمطارد من قبل االحتالل منذ أكثر من اثني عشرة سنة

إن األجهزة األمنية الفلسطينية نجحت في : "ية، وهي أول من أعلن النبأإسرائيلوقالت مصادر إعالمية 
 ويدعى أيوب القواسمة من قادة كتائب القسام الجناح المسلح سرائيلاعتقال أحد المطلوبين البارزين إل

  ".لحركة حماس في مدينة الخليل
ز المخابرات الفلسطينية بحي الجامعة في الخليل، كما تم وأوضحت أن القواسمة تم اعتقاله على يد جها

  .اعتقال ثالثة آخرين، بينهم أحد الموظفين في وزارة الداخلية في المدينة
تعتبر ذروة التصدي والعمل ضد حركة حماس في الخليل في اآلونة "وأشارت إلى أن هذه العملية 

الت عديدة في المستوى السياسي بينهم أعضاء األخيرة، حيث شهدت المدينة في اآلونة األخيرة اعتقا
  ".سلطات محلية وقيادات ميدانية

بدورها؛ أكدت مصادر فلسطينية في الخليل أن تبادالً إلطالق النار جرى خالل عملية االعتقال دون أن 
  ".يبلغ عن وقوع إصابات

ز المطلوبين لالحتالل نبأ اعتقال القواسمة، مشيرة إلى أنه أحد أبر" حماس"من جانبها؛ أكدت حركة 
  .١٩٩٨وألجهزة األمن الفلسطينية في الضفة الغربية منذ العام 

  ١٧/١/٢٠١٠، قدس برس
  
   وتركيا تعلنان مواصلة تعاونهما العسكري بعد زيارة باراك ألنقرة"إسرائيل" .٢١

 أمس مواصـلة تعاونهمـا،      اإسرائيل وتركيا أكدت  ، أن   أنقرة من،  ١٨/١/٢٠١٠الشرق األوسط،   ذكرت  
خصوصا العسكري، إثر زيارة قصيرة قام بها وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك ألنقرة في محاولـة          و

أنهي هذه الزيـارة    "وصرح باراك للصحافيين    . إلعادة تصليب العالقات بعد أزمة دبلوماسية بين البلدين       
نستطيع "وأضاف  ". ذلكالقصيرة وكلي ثقة أن باإلمكان تصحيح بعض التقلبات في عالقاتنا ال بل ينبغي              

  ".تعاون وتفهم جيدين ووديين) القاضي بإرساء(مواصلة اتباع النهج الذي اعتمدناه و
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مشتركة من دون أن يحدد " ستكون هناك مشاريع دفاعية أخرى"وأكد نظيره التركي وجدي غونول أنه 
  .ماهيتها

جية التركي أحمد داود  ساعات ونصف الساعة مع وزير الخار٣ محادثات استمرت  باراكوقد أجرى
والتقى في مستهل  .أوغلو، لكنه لم يلتق رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وال الرئيس عبد اهللا غل

  . ساعة، بوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو١٢الزيارة التي استمرت 
يين وعلى الرغم من توقعات إعالن باراك ووجدي غونول، نظيره التركي، عن إتمام صفقة بمال

 طائرات من دون طيار إلى تركيا، فإن مسؤوال ١٠الدوالرات طال انتظارها، تسلم إسرائيل بموجبها 
إعادة العالقات بين البلدين إلى "أمنيا أكد لإلذاعة اإلسرائيلية صباح أمس أن السبب الفعلي للزيارة هو 

  ".مسارها
اسية، ال سيما سبل دفع عملية السالم وأضافت اإلذاعة أن المباحثات ستتركز على موضوعات أمنية وسي

  .قدما، والتهديدات اإلقليمية، بما في ذلك الملف النووي اإليراني، واإلرهاب اإلقليمي
تركيا بلد بالغ " ان  قال باراك، أن أ ف ب، وعنأنقرة، الناصرة من، ١٨/١/٢٠١٠الحياة، وأضافت 

  ".  األهميةوالحوار والتعاون معها بالغا(...) األهمية في المنطقة 
وكانت اإلذاعة اإلسرائيلية افادت ان المحادثات ستتناول خصوصاً عقود اسلحة كبرى، فيما قالت وسائل 
اإلعالم العبرية إن الزيارة ستتناول أساساً األزمة التي نشبت بين البلدين في مسائل أمنية، وفي مقدمها 

الر، وقول تركيا أن الصناعات العسكرية  مليون دو١٩٠ طائرات بال طيار بقيمة ١٠صفقة شراء تركيا 
  . اإلسرائيلية لم تف تعهداتها في الصفقة

  
  مالحظاتنا ضد تركيا صحيحة": إسرائيل"ليبرمان تعليقاً على إهانة السفير التركي بـ .٢٢

تطرق وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، للمرة األولى أمس، إلى إهانة نائبه دانـي أيـالون                
وأعرب عن أمله أن يتعامل األتراك باحترام مـع         . التركي في تل أبيب، أحمد أوغوز تشليك كول       للسفير  

عن ليبرمان قوله، في ختام اجتماعه مـع نظيـره النروجـي            " هآرتس"ونقلت صحيفة   . إسرائيل واليهود 
يضاح نأمل أننا انتهينا من است    . في الجوهر، كانت مالحظاتنا ضد تركيا صحيحة      "يوهانس غوهر ستور،    

من لديـه   "وأشار إلى أن    ". عالقاتنا، ومثلما نحن نتعامل معهم بتقدير واحترام، فإننا نتوقع تعامالً متبادالً          
ـ  تعود عجلة العالقات التركية   "، معرباً عن أمله أن      "حساسية لكرامته الوطنية ملزم بأن يحترم اآلخرين      

  ".من ال يعمل ال يخطئ"وعن سلوك أيالون، أجاب ". اإلسرائيلية إلى سابق عهدها
  ١٨/١/٢٠١٠األخبار، 

  
  اإليراني" النووي" بين نتنياهو ومسؤول أمريكي حول  سريلقاء: تقارير إسرائيلية .٢٣

، عن لقاء سري عقد مؤخراً في القدس المحتلة بين "إسرائيلية"كشفت تقارير  ":الخليج "-القدس المحتلة 
ستشار مجلس األمن القومي األمريكي دينس روس تناول بنيامين نتنياهو وم" اإلسرائيلي"رئيس الوزراء 

أمس ان روس التقى قبل ايام نتنياهو وعددا " إسرائيل هايوم"وقالت صحيفة  .البرنامج النووي االيراني
وجرت هذه المباحثات، التي كانت سرية حتى ". إسرائيل"من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في 

  .اآلن
  ١٨/١/٢٠١٠الخليج، 

  
  نرحب بسفارة فلسطينية في القدس ضمن اتفاق: وزير المالية اإلسرائيلي .٢٤

إسرائيل سترحب بافتتاح سفارة فلسطينية فـي       "إن  : قال وزير المالية اإلسرائيلي يوفال شتاينيتس     : القدس
وأشار خالل جلـسة مجلـس الـوزراء         ".القدس الشرقية إذا تم ذلك في إطار اتفاق سياسي بين الطرفين          
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أن إسرائيل تعارض تقديم بوادر حسن النية للفلسطينيين في القدس الشرقية؛ ألنه            "ائيلي، أمس، إلى    اإلسر
وكان يرد بذلك على اقتراح أوروبي بإعـادة         ".ال مجال ألي وجود سياسي فلسطيني في شرقي العاصمة        

 ."بيت الشرق"فتح المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية المحتلة بما فيها 
 ١٨/١/٢٠١٠األيام، فلسطين، 

  
  في أبو ظبي " أرينا"وزير إسرائيلي يشارك في مؤتمر  .٢٥

 يشارك وزير إسرائيلي للمرة األولى في مؤتمر للوكالة الدولية للطاقة المتجددة : أ ف ب، أ ب-دبي 
لي ال في أبو ظبي، في وقت أكدت اإلمارات العربية المتحدة أمس أن مشاركة الوزير اإلسرائي) ارينا(

في " اسوشييتد برس"وقال وزير البنى التحتية اإلسرائيلي عوزي النداو لوكالة  .تعني تطبيعاً بين البلدين
مقابلة عبر الهاتف في أبو ظبي أمس انه لم يلتق أياً من المسؤولين االماراتيين فيما كان يحضر المؤتمر، 

كان عليهم : "، وأضاف"ات خاصةترتيب"موضحاً أن الوفد اإلسرائيلي دخل الى االمارات وفق 
فعل ذلك بما أنهم التزموا جعل المشاركة في أنشطة الوكالة ممكنة لكل الدول األعضاء، ) االماراتيون(

، علماً أن نشاطات الوكالة مفتوحة أمام المشاركة اإلسرائيلية على اعتبار "سواء أكانت لها عالقات أو ال
صرح الندو في اتصال هاتفي أجرته معه إذاعة الجيش كما . أن إسرائيل دولة عضو في الوكالة

: وأضاف". للمرة األولى هناك وزير إسرائيلي في أبو ظبي، وأنه أمر مهم بالنسبة إلينا: "اإلسرائيلي
  ".حظينا باستقبال جيد، ولم نلتق بعد ممثلين لدول مسلمة"

  ١٨/١/٢٠١٠الحياة، 
  
  ن في القدس عن متظاهرين مناهضين لالستيطاتفرج" إسرائيل" .٢٦

 متظاهراً اعتقلتهم شرطة االحتالل بعدما تظاهروا ١٧أمس عن " إسرائيلية"أفرجت محكمة : )وكاالت(
وقال مصدر قضائي انه تم اإلفراج من دون شروط  .الجمعة احتجاجا على االستيطان في القدس المحتلة

وكانت .  ساعة٣٦ي اعتقل لمدة عن هؤالء المتظاهرين،وبينهم المدير العام لجمعية الحقوق المدنية الذ
اتهمت السبت الشرطة ب " بتسلم"جمعية الحقوق المدنية وتسع منظمات أخرى غير حكومية بينها 

  . الفلسطينيين" عملية سلب حقوق"عبر توقيف متظاهرين دانوا " محاولة إسكات حركة احتجاجية شرعية"
  ١٨/١/٢٠١٠الخليج، 

 
  اً فلسطينياً حكموا بالمؤبد خالل األعوام العشرة الماضية أسير٣٧٧أكثر من : "التضامن الدولي" .٢٧

ية أصدرت سرائيلأفادت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان، أمس أن المحاكم العسكرية اإل: غزة
  .  أسيراً فلسطينياً خالل األعوام العشرة الماضية٣٧٧أحكاماً بالسجن المؤبد بحق أكثر من 

 ١٢٨تل مدينتا نابلس والخليل الصدارة من حيث عدد األحكام، حيث صدر وطبقاً إلحصائية المؤسسة، تح
قراراً بالسجن المؤبد موزعة مناصفة فيما بين المدينتين، ثم تأتي بعد ذلك محافظة رام اهللا والبيرة بواقع 

ي  قراراً بالسجن المؤبد، ثم تأتي بيت لحم ف٤٨ قراراً، وتحتل مدينة جنين المرتبة الرابعة بواقع ٥٩
، ١٢ وقلقيلية ٢٦ بالسجن المؤبد بحق أبنائها، وطولكرم  قرارا٣٠ًأما القدس فقد صدر . المرتبة الخامسة
 من عرب ٥ من طمون و٦ من طوباس و٦ قرارات بحق سجناء من محافظة سلفيت و٨في حين صدر 

  .من قطاع غزة ومعتقلين اثنين من مدينة أريحا ٤ و٤٨
  
أحالم : ية أصدرت أحكاماً بالسجن المؤبد بحق خمس أسيرات هنسرائيلالمحاكم اإلأن شملت الدراسة، و

 مؤبدات، آمنة جواد ٣سنة، دعاء الجيوسي  ٣٠ مؤبدات و٣ مؤبداً، قاهرة سعيد السعدي ١٦التميمي 
 .   واحد، سناء شحادة مؤبد واحدمنى مؤبد
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  ١٨/١/٢٠١٠صحيفة فلسطين، 
  
   آخرين١٤انتفاضة األقصى ويهدد بإبعاد  معتقالً خالل ٧٥االحتالل أبعد نحو : فروانة .٢٨

ي، سرائيل أفاد الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة، بأن سلطات االحتالل اإل:غزة
 أسيراً وأسيرة من الضفة الغربية إلى غزة أو األردن أو إلى دول أوروبية منذ اندالع ٧٥أبعدت قرابة 

  .وأن هذا العدد قابل لالرتفاع، ٢٠٠٠ سبتمبر /انتفاضة األقصى في أيلول
 أسيراً فلسطينياً، انتهت ١٤جاءت تصريحات فروانة هذه في أعقاب تهديد سلطات االحتالل بإبعاد 

محكومياتهم منذ فترة، وترفض سلطات االحتالل إطالق سراحهم، وتصر على إبعادهم إلى خارج 
 بتصاريح زيارة ولم يسمح لهم باإلقامة األراضي الفلسطينية بحجة أنهم قدموا إليها من عدة دول عربية

الدائمة في الضفة الغربية، وال يملكون هوية مواطنة فلسطينية، وبالتالي وجب إبعادهم وعدم السماح لهم 
بالبقاء في األراضي الفلسطينية، مع أن بعضهم حصل على لم الشمل أثناء فترة وجوده في السجن وتم 

  .ية قامت بإلغاء هذه الهويات بعد صدورهاسرائيلإلاستصدار هويات لهم ولكن الحكومة ا
  ١٨/١/٢٠١٠ قدس برس،

  
   صيادين قبالة شاطئ غزةسبعة تعتقل "إسرائيل" .٢٩

وقال .  قطاع غزة أمسشواطئي سبعة صيادين فلسطينيين قبالة سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل: غزة
 األحد - نيران أسلحتها ليل السبت أطلقت يسرائيل لحقوق اإلنسان إن قوات االحتالل اإل"الميزان"مركز 

تجاه ثالثة قوارب صيد صغيرة كان على متنها سبعة صيادين، فور نزولهم البحر للصيد على مسافة لم 
 تحقيقات باحثيه الميدانيين أن خمسة زوارق إلىوأضاف المركز استناداً .  متر من الشاطئ٥٠٠تتجاوز 

  .لقوارب الفلسطينية وهي تطلق النار، واعتقلت سبعة صيادين تقدمت باتجاه ايةإسرائيلمطاط حربية 
  ١٨/١/٢٠١٠الحياة، 

  
   في الضفة الغربيةا فلسطينيي١٤االحتالل يعتقل  .٣٠

 فلسطينياً على األقل اثر عمليات ١٤ أمس ةيسرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل:  أحمد رمضان-رام اهللا 
  .بالضفة الغربيةدهم وتفتيش نفذتها في محافظتي نابلس والخليل 

  ١٨/١/٢٠١٠المستقبل، 
  
   تسعى لتجنيد صيادي غزة"إسرائيل" :تقرير فلسطيني .٣١

، يعمل )الشاباك(ية سرائيلكشف تقرير فلسطيني أن جهاز المخابرات العامة اإل:  ميسرة شعبان-غزة 
  .من الصيادين الغزيين، عبر مسلسل من الترغيب والترهيب" ضعاف النفوس"على إسقاط 

ية تضع كاميرات مراقبة مخفية لتسجيل المقابلة لتتعرف سرائيلر بعض الصيادين أن المخابرات اإلوقد ذك
 نفسية الصياد والكاميرات كذلك موجودة داخل الحمام لمعرفة مدى استجابة الصياد لهذه الصور إلى

المجندات ليتم اإلباحية، وفي حال االستجابة يتم استكمال المسلسل من خالل تعرضه لمغريات أكبر عبر 
  ".تصويره في أوضاع مشينة البتزازه

  ١٨/١/٢٠١٠المستقبل، 
  
  أول مدينة فلسطينية تبنى في التاريخ الفلسطيني الحديث" الروابي": "االندبندنت" .٣٢
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لكن الجديد "تنشط في الضفة الغربية، التي  الجرافات والرافعات عن مشهداًأن  االندبندنت نشرت جريدة
 أعالمية، حيث نصبت عليها إسرائيل هذه اآلليات فلسطينية وليست إنحيفة، ، تقول الصاألمرفي 

  ." كبيرةأهمية للمشروع أنفلسطينية، مما يعني 
انتم اآلن في : "وتنقل الصحيفة عن مدير المشروع ماهر صوالحة الذي يمأله التفاؤل والحماس قوله

طيني الحديث، وقد شرع في البناء فيها ول مدينة فلسطينية تبنى في التاريخ الفلسأ"، وهي "الروابي
  ."سبوع الماضياأل

 مليون دوالر، ٣٥٠وتبلغ تكلفة تشييد المدينة التي تضم خمسة آالف وحدة سكنية اقتصادية ما يزيد عن 
ومن المقرر أن تتسع المدينة العمرانية الجديدة . وسيتم تشييدها على مراحل خالل فترة خمس سنوات

  . ألف شخص٤٠ألكثر من 
لى المدينة، وإن لم إ ببناء طريق مؤد  لم تمنح بعد تصريحاًإسرائيلف. لكن هناك مشكلة: "وتتابع الصحيفة

رض أى إلومع ذلك، يحلم القيمون على المشروع بيوم خروجه . تفعل، فلن يكون العيش هنا ممكنا
ز ثقافي ومطاعم هنا حيث نقف ستكون محالت تجارية وفنادق ومرك: الواقع، فيقول صوالحة بكل حماس

  ."وهناك سنشيد مسرحا للهواء الطلق. ومسرح وسينما
 غيرت وجه الضفة الغربية بحيث صار التعرف عليها مستحيال، وذلك "إسرائيل"ن إوتقول االندبندنت 

مور ويعملون على ولى التي اخذ فيها الفلسطينيون زمام األ، لكنها المرة األ١٩٦٧منذ بدء االحتالل عام 
 ."طتهمتغيير خري

  ١٧/١/٢٠١٠بي بي سي، 
  
   تحول مقابر الفلسطينيين فنادق"إسرائيل" .٣٣

ية لبناء فندق خمس نجوم على مقبرة القشلة اإلسالمية سرائيلتستعد السلطات اإل: وديع عواودة -حيفا 
 وبعد االستيالء على المقبرة المملوكية الممتدة على عشرات. التاريخية المالصقة للمسجد الكبير في يافا

 لمصادرة أمالك من هجرتهم "إسرائيل"الذي سنته " أمالك الغائبين"الدونمات بواسطة ما يعرف بقانون 
  .ية تخطط لبناء فندق سياحي كبير عليهاإسرائيل تم بيعها لشركة ٤٨ من ديارهم عام

يب  في لجنة التخطيط والبناء لمنطقة تل أبمن جانبها مؤسسة األقصى للوقف والتراث قدمت اعتراضاً
  . فيما يرجح أن يصادق على البناء استنادا لتجارب مماثلة في الماضييافا التي ستبت به قريباً

وتنضم مقبرة القشلة لعشرات المقابر اإلسالمية ومئات المساجد التي هدمت أو حولت مخازن، وحظائر، 
  .وماله ليلية، ومطاعم وكنس

  ١٧/١/٢٠١٠نت، .الجزيرة
  
  لب بتوفير الحماية لالجئين الفلسطينيين في العراقرابطة فلسطينيي العراق تطا .٣٤

طالبت رابطة فلسطينيي العراق، الحكومة العراقية بتوفير الحماية األمنية لالجئين الفلسطينيين في  :بغداد
العراق، وبتحديد وضع قانوني لوجودهم هناك، مؤكدة ضرورة وقف جميع االنتهاكات من اقتحامات 

  ".القوات العراقية وجيش االحتالل األمريكي والمليشيات اإلجرامية"وانتهاكات بحقهم من قبل 
كما وطالبت الرابطة في بيان صحفي أمس، الحكومة الفلسطينية ورئاسة منظمة التحرير وسفارة فلسطين 
في بغداد بتحمل مسؤولياتهم الوطنية واألخالقية تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون بالعراق والعمل على 

ودعت جامعة الدول العربية بتبني قضية فلسطينيي العراق، والطلب من الدول العربية . محل مأساته
" األونروا"، مناشدةً الهيئة العامة لألمم المتحدة ووكالة "أقاصي األرض"استضافتهم بدالً من التشتت في 

  .بتقديم المساعدة اإلنسانية واإلغاثية لالجئين الفلسطينيين داخل العراق
  ١٨/١/٢٠١٠طين، صحيفة فلس
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  "هايتي"اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تطلق حملة تبرعات لمنكوبي  .٣٥

أعلن رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، عن إطالق حملة تبرعات  :غزة
إن الشعب الفلسطيني يدرك حجم : "وقال الخضري في تصريح مكتوب ".زلزال هايتي"لصالح منكوبي 

ة التي حلت بشعب هايتي، ألن الفلسطينيين على مدى عشرات السنين تعرضوا لجرائم غير مسبوقة المأسا
هذه المبادرة من قبل اللجنة الشعبية وجمعية واعد لألسرى "وأضاف  ".بحقه من عدوان وحصار وإغالق

ذين والمحررين بجمع التبرعات تأتي للتعبير عن مشاعر التضامن اإلنساني من قبل سكان غزة ال
  ".تعرضوا للموت والدمار وشردوا من بيوتهم وسكنوا الخيام وفقدوا األعزاء وأثخنتهم الجراح

وأكد الخضري، أن هذه المبادرة لتحريك العالم بالتوقف عن ظلم شعب فلسطين والوقوف إلى جانبه حتى 
وبي هايتي يجب أن وأشار إلى أن العالم الذي يبدي اهتمامه بمساعدة منك. نيل حريته وحقوقه المشروعة

  .يسرائيليتذكر شعب فلسطين الذي يتعرض لنكبات وكوارث مستمرة بفعل االحتالل اإل
  ١٨/١/٢٠١٠صحيفة فلسطين، 

  
 ثالثي األبعاد ألحد مشافي غزة" ساوند الترا"هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية تتبرع بجهاز  .٣٦

ثالثي األبعاد، لقسم " التراساوند"ت في جهاز  قالت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية، إنها تبرع:غزة
 .الوالدة في المشفى العام في قطاع غزة، حيث يتمكن الجهاز من كشف التشوهات الخلفية لدى األجنة

، أن الجهاز )١٧/١(وقال عماد الحداد، مدير مكتب الهيئة في غزة، في تصريح صحفي مكتوب األحد 
وتبلغ قيمة الجهاز المتبرع به نحو . ف عن حاالت تشوه األجنةوملحقاته تم توفيرهم للمساعدة في الكش

  . ألف دوالر أمريكي٢٥
  ١٧/١/٢٠١٠ قدس برس،

  
  خبراء فلسطينيون يحذرون من اآلثار البيئية واالقتصادية الخطيرة للجدار الفوالذي .٣٧

ة السلطات  حذر خبراء فلسطينيون من خطورة اآلثار البيئية واإلنسانية واالقتصادية جراء إقام:غزة
وأوصى خبراء ومختصون في قضايا  .المصر للجدار الفوالذي على الشريط الحدودي مع قطاع غزة

البيئة واالقتصاد واإلعالم بضرورة قيام الجامعات ومراكز البحث العلمي بدورها في إعداد دراسات 
همة في تخفيف حدة مستفيضة حول أثار الجدار وتبعاته، داعين وسائل اإلعالم الفلسطينية إلى المسا

 بعد إنشاء الجدار والتعامل بمهنية وموضوعية في هذه القضية الحساسة مع تسليط الضوء  التوتر المتفاقم
  . كبديل لألنفاق التي ستغلق جراء هذا الجدار  فتح معبر رفح على ضرورة

الجدار الفوالذي : "انبعنو" معا"وأكد الخبراء والمختصون، خالل الندوة التي عقدها مركز العمل التنموي 
، أن الجدار سيؤدي إلي تدمير الخزن الجوفي "اآلثار والعواقب البيئية واإلنسانية.. بين مصر وقطاع غزة

  .لمياه قطاع غزة
غزة  من أن قطاع ، أستاذ علوم البيئة في الجامعة اإلسالمية، عبد الفتاح عبد ربه.الخبير البيئي دحذر و

وأشار عبد ربه إلى أن قطاع غزة ال يوجد فيه أي مصادر  .بل القريبسيعيش جفاف حقيقي في المستق
مائية سطحية غير وادي غزة الذي يعاني من الجفاف والتلوث، الفتاً النظر إلى أن القطاع يعاني من 

  . مليون متر مكعب٦٠ -٧٠عجز مائي من 
  ١٧/١/٢٠١٠ قدس برس،

  
  سطينييناإلعالن عن تشكيل رابطة الكتاب واألدباء الفل: غزة .٣٨
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، عن انطالق رابطة الكتاب واألدباء الفلسطينيين، وذلك خالل لقاء نُظم ١٦/١ السبت يوم ُأعلن، :غزة
وقال  .في مقر منتدى أمجاد الثقافي بمدينة غزة، بحضور جمع من الكتاب واألدباء والمثقفين الفلسطينيين

ن الوطن والقضية بحاجة ماسة إلى المثقف إ: " وزير الثقافة السابق، عطا اهللا أبو السبح.رئيس الرابطة د
واألديب والكاتب، الذي يقود المقاوم بحكمة ورشد إلى الهدف المنشود والمرجو، السيما أن كل الثورات 

  ".في العالم قادها المثقفون
إن الهدف من تشكيل هذه الرابطة هو الدفاع عن حقوق : " عبد الخالق العف.وقال نائب رئيس الرابطة د

ب واألدباء وضمان حريتهم وكرامتهم، وحماية الملكية الفكرية ألعمالهم، إضافة إلى نشر الوعي الكتا
إن إنشاء الرابطة يهدف أيضاً إلى ترسيخ "وأضاف العف  ".الثقافي واالرتقاء بالمشهد األدبي في فلسطين

ثقافي يتيح للمواهب حرية التعبير والنشر، بما ال يتعارض والثوابت الدينية والوطنية، وتهيئة مناخ 
  ".المبدعة أن تتطور في جو من الحرية وتعبئة الطاقات الفكرية واإلبداعية لخدمة القضايا الوطنية

  ١٧/١/٢٠١٠ قدس برس،
  
  "إسرائيل"يحرمون االستيراد من   في األردناإلخوان .٣٩

ـــتوى   أصدر مجلس علماء جمــاعة اإلخوان المسلمين في األردن، ف         :ا ش ا، يو بي آي، ا ف ب        
إدخـال  "ورأى المجلس في فتـواه ان       .  حرام شرعاً  "إسرائيل"دينية اعتبرت أن استيراد البــضائع من       

  ".البضائع يعد إقراراً بالوجود اليهودي في فلسطين، وتطبيعاً مع دولة االحتالل، ودعماً القتصاده
 "إسرائيل"لمستوردة من   وشددت الفتوى على أن الواجب الشرعي يقتضي بالتعرف على السلع والبضائع ا           

وابالغ لجان مقاومة التطبيع بوجودها واالمتناع عن التداول بها وتوعية الناس بواجبهم الشرعي تجاه هذا               
ية من  إسرائيل سلعة   ٢٥٠٠وجاءت الفتوى بعد أيام من قرار الحكومة األردنية إعفاء ما يزيد عن             . األمر

 الملحق باتفاقية التعاون التجاري واالقتصادي بـين األردن         الرسوم الجمركية تطبيقاً التفاقية البروتوكول    
  . كانون الثاني الحالي١، الذي دخل مرحلته السادسة بتاريخ إسرائيلو

  ١٨/١/٢٠١٠السفير، 
 
 فاسدة" يإسرائيلقمح "األردن يرفض إدخال شحنة  .٤٠

ـ    ،يةإسرائيلرفض األردن السماح بإدخال شحنة قمح       : انعم  إلى األسـواق    ، طناً ١٨٠ التي تقدر كميتها ب
ـ       والمحلية،   طلبت وزارة الزراعة   كما  ". علف حيواني "رفضت طلباً من المستوردين بأن يتم استخدامها ك

 .شحنةالمن األجهزة الفنية المختصة إعادة تصدير أو إتالف 
 ١٨/١/٢٠١٠العرب، قطر، 

  
  مة بالسالح حق الشعوب في المقاوؤكد على ُي" الملتقى الدولي العربي لدعم المقاومة" .٤١

اختـار  إذ  كان للملتقى الدولي العربي لدعم المقاومة أمس، لون آخر من مارون الراس،             : مارون الراس 
 تلـي   حيثالملتقون ان يطلقوا رسائلهم المختلفة بمختلف االتجاهات، وسط حضور شعبي وبلدي وديني             

فيهـا المقاومـة وحـق الـشعب        وبعد كلمة للناشطة الهولندية غريتا ايدن برغ، أيـدت           .البيان الختامي 
الفلسطيني في العودة إلى دياره، تال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر وعضو الهيئة التأسيسية للمجلـس               

  .العربي الدولي للتواصل والتضامن السوداني محمد حسب الرسول، البيان الختامي للمؤتمر
ده القانون الـدولي، وشـرعته األديـان        أن مقاومة االحتالل والعدوان حق ثابت للشعوب أك       "وأكد البيان   

السماوية ونص عليه ميثاق األمم المتحدة وكرسته أعراف ونضاالت الشعوب التي ابتليت باالحتالل وتلك              
وأشار  ".التي تعرضت للعدوان في أميركا وفرنسا وغيرهما من دول العالم على امتداد التاريخ اإلنساني             

لها كافة، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة، ينبع من مبدأ الدفاع عن           ان حق الشعوب في المقاومة باشكا     "إلى  
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ضرورة التنسيق  "وشدد على    "....النفس والحق في الحرية والكرامة والسيادة والمساواة بين شعوب العالم         
بين المقاومات وتبادل التجارب والخبرات وتعزيز االلتحام بين المقاومات والشعوب وتوفير الدعم والسند             

، مثمناً الدور البطولي للمقاومة في لبنان وفلسطين والعراق وأدائها المتميز الذي قدم نموذجا              "...الزمينال
ودعا الدول العربية إلعالن فشل مشروع التسوية، وتبنـي نهـج الـصمود              ...يحتذى في العمل المقاوم   

الستجابة لمطالب شـعوبها    وا،   خيارا استراتيجيا لألمة، وأن تنهض بدورها في دعم المقاومة         ةوالمواجه
كمـا دعـا     .في إسقاط كل االتفاقات المبرمة مع الكيان الصهيوني وقطع جميع أشكال العالقـات معـه              

الحكومات والشعوب العربية واإلسالمية لاللتزام الصارم بمقاطعة منتجات الكيان الصهيوني، الـشركات            
واجهة، والعمل الجاد من قبل الشعوب والدول       الداعمة له، ودعوتها الستخدام مواردها االقتصادية في الم       

لطرد الكيان الصهيوني من هيئة األمم المتحدة والمنظمات الدولية واإلقليمية كافة، باعتباره كيانـا غيـر                
دعا الى العمل على المستويات كافة من أجل مالحقـة ومحاكمـة    كما   . بامتياز وإرهابياشرعي عنصريا   

د اإلنسانية، من قيادات الكيان الـصهيوني واإلدارة األميركيـة فـي            مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ض    
فلسطين والعراق ولبنان، والسعي لترتيب النتائج القانونية على تقرير غولدستون وغيره مـن التقـارير               

وشدد على ضرورة العمل لترسيخ ثقافة المقاومة عنـد الـنشء وسـائر              .اإلقليمية والدولية ذات الصلة   
  ...شرائح المجتمع

ضرورة العمل الجاد والمتواصل لمناهضة تهويد القدس، وفتح معبر رفح وكسر الحصار عن             على  وأكد  
ودعـا   .قطاع غزة، ومناهضة كل أشكال الحصار، وخاصة بناء الجدران، بما في ذلك الجدار الفوالذي             

م الثامن عشر   الشعوب والحكومات العربية واإلسالمية، وشعوب وحكومات الدول الصديقة إلى اعتبار يو          
  .من كانون الثاني والرابع عشر من آب، من كل عام عيدين للمقاومة واالنتصار

  ١٨/١/٢٠١٠السفير، 
  
   في لبنان استنكاراً للجدار الفوالذيأمام السفارة المصريةيعتصم " الديموقراطي الشعبي" .٤٢

أمـام الـسفارة     ، أمـس األحـد،    تجمع عدد من مناصري الحزب الديموقراطي الشعبي      : زينة برجاوي 
. المصرية استنكاراً للجدار الفوالذي التي تريد مصر بناءه على الحدود مع قطاع غزة إلغالق األنفـاق               

 مجموعة من الشباب علماً كبيراً للواليات المتحدة األميركية وعليها صورة حسني مبارك مع عبارة               ورفع
 وتحدث خالل االعتصام االمين     .مباركياً طبع في وسطه صورة ل     إسرائيلعلماً  و،  "اميركا تحت تصرفك  "

ي سـرائيل العام للحزب نزيه حمزة الذي دعا الى تصعيد المقاومة الشعبية المـسلحة ضـد االحـتالل اإل         
شجب تآمر األنظمـة    "، كذلك دعا الى     "هي الخيار الوحيد لتحرير أرضنا وإنساننا العربي      "األميركي التي   

ميركية على شعوبها وتحولها الى حرس حدود لحماية أمن الكيـان           العربية الرجعية العميلة لالمبريالية اال    
يهبـوا  "وطالب حمزة الشعوب العربية باقتالع حكامهـا الخونـة، وان           ". الصهيوني ومصالحه وأطماعه  
االستفادة من انتصاري المقاومة في لبنان وغزة وإلى استعادة         "، داعياً الى    "لنصرة غزة وتحرير فلسطين   

  ".ح ودفن مسيرة التسوية االستسالمية والداعين اليهاخيار الكفاح المسل
  ١٨/١/٢٠١٠السفير، 

  
  مشعل ونصر اهللا ينشئان قيادة عسكرية مشتركة في عدة دول بدعم إيراني": السياسة" .٤٣

النيابية التابعة لرئيس مجلس النواب     " كتلة التنمية والتحرير  "كشف أحد نواب     : كتب حميد غريافي   -لندن  
لقاء األمين العام لحـزب اهللا حـسن      " بري، النقاب في لندن أمس عن ان         نبيه" حركة أمل "اللبناني رئيس   

نصر اهللا ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية خالد مشعل في مقـر االول الـسري فـي                  
الضاحية الجنوبية من بيروت أول من أمس، انهى مرحلة من المفاوضات الطويلة النشاء قيادة عـسكرية   

ا في لبنان وفلسطين والعالم العربي واقامة ترابط وثيـق بـين اجهزتهمـا االمنيـة                مشتركة لميليشياتهم 
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واالستخبارية في مكاتب موحدة يتمثل فيها الطرفان خصوصا في كل مـن مـصر والمملكـة العربيـة                  
  ."السعودية واالردن ودولة االمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين

زيارة مشعل االخيرة الى طهران في مطلع الشهر الماضي دشـنت انخـراط             "ان  ) النائب اللبناني  ( وأكد
. "...االيراني في تلك الـدول    " الحرس الثوري "كليا في مواقع الخاليا السرية لحزب اهللا و       " حماس"حركة  

ـ   ما يعتقده نصر اهللا ومشعل من وجود تطورات دراماتيكية مقبلـة           "في لندن ان    " السياسة"وقال النائب ل
 - العـسكري  - يرضخ اخيرا لهذا التحالف السياسي مشعلان وفلسطين وسورية وايران، جعلت   على لبن 

األمني، رغم نفيه المستمر التدخل في دول عربية لصالح ايران وسورية اللتين تمثالن حسب وصـفهما                
ه ، وذلك بعدما وضع مشعل بطهران في اجواء هذه التطورات التي قيل ل            "محور الممانعة والتصدي  "بـ  

" حماس"انها تجب مواجهتها في حرب استباقية بدأت بالفعل في اليمن حيث يشارك عشرات من عناصر                
في تدريب الجماعات اليمنية المتطرفة مثل الحـوثيين        " الحرس الثوري "و" حزب اهللا "الى جانب عناصر    

لبنانية بين مجموعتين   تشكيل قيادة موحدة على الساحة ال     "وأكد النائب الشيعي ان      ..."" الحراك الجنوبي "و
فحسب بـل فـصائل     " حماس"شيعية وفلسطينية منذ نهاية الحرب اللبنانية للمرة االولى يعطي ال حركة            

فلسطينية متطرفة اخرى، حرية التحرك الواسع في جنوب لبنان خصوصا، ويدنيها مـن الحـدود مـع                 
" حركة حمـاس  "كذلك فإن    "..." حزب اهللا "كما يخترقه   ) يونيفيل(، ويخترق قلب القوات الدولية      إسرائيل

 منـذ الوجـود   ،ئة لمنظمة التحريـر وتنسق كليا مع جبريل وابوموسى والفصائل المغمورة االخرى المنا  
العسكري السوري في لبنان، ومازالت حتى االن تشارك هذه الفصائل بعض عمليات اطالق صـواريخ               

قطاع غزة باشراف ومباركة ودعـم حـزب        كاتيوشا من جنوب لبنان على الدولة العبرية كما تفعل من           
 ."اهللا

في لبنان اللتين فشلتا حتى     " الحرس الثوري "ان قيادتي حسن نصر اهللا و     "وقالت المصادر االمنية اللبنانية     
" فـتح "االن في اختراق المخيمات الفلسطينية الجنوبية خصوصا الواقعة بكاملها تحت سـيطرة حركـة               

ايجاد مواطئ  " حماس"تا اخيرا عن طريق القيادة المشتركة الجديدة مع         قد تكونان تمكن  " منظمة التحرير "و
اقدام مهمة داخل تلك المخيمات، ما يعني ان على اللبنانيين والفلسطينيين ان يتوقعوا من االن فـصاعدا                 

اعتمـاد  " و إسرائيلمن الحل السلمي مع     " حماس"و" حزب اهللا "اضطرابات واسعة فيها على اساس رفض       
 وتمـسك حركـة فـتح       -وهذا هو هدف منتدى اليونيسكو هذا االسـبوع         " ة وحيدة للتحرر  الحرب وسيل 

وأعربت المصادر   ."باتفاقات اوسلو ومدريد وصوال الى قيام الدولتين بطرق سلمية        ) التحرير(والمنظمة  
ومن خلفه ايران وسورية يحاول مرة اخرى توريط الفلسطينيين في حـرب            " حزب اهللا "عن اعتقادها ان    

تنزاف جديدة مع الدولة والجيش اللبناني لشل ما تبقى لهما من قدرات على مقاومة مخططاته الهادفـة                 اس
الى السيطرة المباشرة على مقدرات لبنان، كما انه يحاول من جهة اخرى اضعاف الدولة والفلـسطينيين                

 ".معا لتخلو له وحده الساحة
  ١٨/١/٢٠١٠السياسة، الكويت، 

  
   ٨٣ ين الفلسطينيـين تبدأ مؤتمرها الـالدول المضيفة لالجئ .٤٤

 لمؤتمر  ٨٣بدأت في مقر االمانة العامة لجامعة الدول العربية امس اجتماعات الدورة ال             :  بترا –القاهرة  
وتشارك في االجتماعـات التـي تـستمر    . المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة  

ثل سوريا ولبنان وفلسطين ومصر واالمانة العامة للجامعة العربية         خمسة ايام اضافة الى االردن وفود تم      
واكد رئيس الدورة مدير دائرة الالجئين في الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية             . ومنظمة المؤتمر االسالمي  

زكريا االغا في كلمة له في افتتاح االجتماعات اهمية الموضوعات المطروحة والتـي تتنـاول مختلـف         
وشدد في هذا الـصدد علـى الموقـف الفلـسطيني مـن اسـتئناف        .  بالشأن الفلسطيني  القضايا المتعلقة 
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 وعلى موضوع الوحدة الوطننية الفلسطينية والعجز المالي التي تعانيـه الوكالـة        إسرائيلالمفاوضات مع   
  .الدولية الغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين االونروا

ا، حذر االغا من وجود توجهات سياسية تهدف الـى القـضاء            وبشأن االزمة المالية التي تعانيها االونرو     
  . على الوكالة الدولية الغاثة الالجئين على اعتبار انها رمز لقضية الالجئين

ية سـرائيل بدوره تناول االمين العام المساعد لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح في كلمته االنتهاكات اإل             
  .ت واالنفاق التي تتواصل من تحت المسجد االقصى وحولهللمقدسات االسالمية والمسيحية والحفريا

  ١٨/١/٢٠١٠الدستور، األردن، 
  
  ما قيل عن تعديل القاهرة ورقة المصالحة الفلسطينية كذب: مبارك .٤٥

كذب الرئيس حسني مبارك ما رددته قيادات في حركة حماس، من أن مصر أدخلت : القاهرة، انقرة
يها مع حركة فتح في الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية من تعديالت في الصياغات التي اتُفق عل

". سيؤدي إلى تأخير حل القضية وزيادة المستوطنات"دون استشارتها، لكنه حذر من أن تأخير المصالحة 
. نتيجة تهريب االسلحة والمتفجرات" كانت سبباً في تفجيرات شرم الشيخ وطابا"وأكد أن األنفاق في رفح 

  ".التجاوزات التي صدرت عن بعض الفلسطينيين في غزة على الحدود مع مصر"ه لـوأعرب عن حزن
وقال مبارك، إن مصر مستمرة في أداء واجبها ومسؤولياتها تجاه عملية السالم، مضيفا ان بالده قدمت 
بعض المقترحات الستئناف المفاوضات، وأرسلت وفداً إلى واشنطن بتلك المقترحات التي تدرسها اإلدارة 

  ". السالم يحتاج إلى صبر ومثابرة ألن البديل هو الحرب"األميركية حالياً، مشددا على أن 
تحولت إلى مصدر للتجارة من الجانب الفلسطيني، وما يهمنا نحن في مصر "وأضاف مبارك، أن األنفاق 

 أخرى، هو أن نفتح معبر رفح لدخول األفراد، فيما تصل المساعدات واالحتياجات األخرى عبر معابر
  ".والهدف في النهاية تلبية حاجات الشعب الفلسطيني

  ١٨/١/٢٠١٠الحياة، 
  
  أردوغان ينتقد القادة المسلمين بسبب معاناة غزة .٤٦

وصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أمس موقف القادة المسلمين :  ا ف ب-اسطنبول 
  ".يدعو للرثاء"حيال معاناة فلسطينيي قطاع غزة بأنه 

الحكومات لم تقدم الردود التي كان " اردوغان للصحافيين قبل توجهه الى االمارات والسعودية ان وقال
  ".ينتظرها منها المسلمون في كل انحاء العالم وهو امر يدعو للرثاء

  ١٨/١/٢٠١٠الغد،األردن، 
  
  تسوء" إسرائيل"العالقات بين تركيا و: غول وأردوغان يرفضان لقاء باراك ومجلة أمريكية .٤٧

نقلت وسائل إعالم تركية عن مصادر دبلوماسية، أن الرئيس :  وكاالت االنباء- محمد سعيد -واشنطن 
ي سرائيلالتركي عبداهللا غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان رفضا اللقاء مع وزير الدفاع اإل

السفير التركي ايهود باراك الذي وصل إلى تركيا أمس، في زيارة لتحسين العالقات، على خلفية حادثة 
  . األسبوع الماضي

وقد اجتمع باراك . وقالت المصادر إن باراك تقدم بطلب للقاء اردوغان وغول إال أنهما رفضا الطلب
على مدى ثالث ساعات ونصف ساعة مع وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو في لقاء وصفه 

  ". ودي"ي بانه إسرائيلمسؤول 
تسير " إسرائيل"ألميركية على موقعها اإللكتروني، إن العالقات بين تركيا والى ذلك، ذكرت مجلة تايم ا

من سيىء إلى أسوأ منذ التوتر الذي أصابها قبل عام مضى مع االنتقاد الالذع والعنيف الذي وجهته 
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ال يكاد يمر شهر إال ويفتح فصل جديد "وقالت المجلة إنه . بسبب العدوان على غزة" إسرائيل"تركيا لـ
  .وتركيا" إسرائيل"بين " العالقات الدبلوماسية المريرةفى 

  .وتشير المجلة، إلى أن المزيد من النزاع بين الجانبين يبدو حتمياً
  ١٨/١/٢٠١٠الدستور، األردن، 

 
  ية بديلة عن حل الدولتينإسرائيلمصر ترفض اقتراحات  .٤٨

ن تقدم به الميجور جنرال يورا ياً بديالً عن حل الدولتيإسرائيلأكد مصدر مسؤول رفض مصر اقتراحاً 
 .يةسرائيل السادات للدراسات االستراتيجية بجامعة بار إيالن اإل-ايالند بمؤتمر عقد في مركز بيجن 

ي السابق قد طرح  تصورين للحل نص أولهما على تخلي سرائيلوكان ايالند مستشار األمن القومي اإل
ليا في الضفة الغربية القامة دولة فلسطينية ترتبط عن معظم األراضي التي تسيطر عليها حا" إسرائيل"

 وينص االقتراح الثاني علي مبادلة مساحات من األراضي فيما بين مصر  . باتحاد كونفيدرالي مع األردن
  . واألردن والفلسطينيين" إسرائيل"و

زيادة الرقعة التي  كيلومترا للفلسطينيين ل ٧٢٠ وطالب ايالند في سياق اقتراحه أن تقوم مصر بالتخلي عن
 عاماً وأكد المصدر أن  ٢٠ يشغلها فلسطينيو غزة خاصة أن المتوقع تضاعف تعدادهم السكاني خالل 

مصر لن تقبل بالتخلي عن سيادتها علي أراض من أجل حل المشكلة الفلسطينية كما أنها ترفض أن يتم 
   . تحويل المشكلة الفلسطينية الي مشكلة مصرية

 ١٨/١/٢٠١٠األهرام، مصر، 
  
 بمعاقبة قادة حماس بعد مقتل الجندي... مصر ترفض مقترحات من السلطة .٤٩

أكدت مصادر مصرية مسؤولة، أن القاهرة بحثت في اتخاذ إجراءات عقابية ضد :  أحمد ربيع-القاهرة 
حركة حماس بعد مقتل الجندي أحمد شعبان أحد أفراد قوات حرس الحدود نزوال على بعض المقترحات 

اه داخل السلطة الفلسطينية دعا إلى ضرورة اتخاذ موقف متشدد، فيما يعتقد أنها تراجعت عنها، من اتج
خشية أن تنعكس سلباً على الحوار الفلسطيني والجهود التي تقوم بها للتوصل إلى مصالحة تنهي حالة 

  .االنقسام الراهنة
م الحركة قبضتها على إدارة وقالت المصادر أن هذه العقوبات لم تكن لتمس قطاع غزة، التي تحك

فيما تتمسك . يةسرائيلشؤونه، أو تسهم في تشديد الحصار الذي يعاني منه أبناؤه بسبب السياسات اإل
  .  القاهرة بمحاكمة المتهمين بقتل الجندي وكشف أبعاد الجريمة ومعاقبتهم

 طرحت عدة بدائل وفيما بحثت القاهرة عدة بدائل بهذا الخصوص ذكرت المصادر أن هذه اإلجراءات
من بينها تضييق المعاملة مع بعض رموز الحركة، وخاصة الذين لديهم أرصدة بها أو لهم معامالت 
تجارية، أو منع دخولهم أراضيها و أنها تراجعت عن هذه الخطوة وتكتفي حالياً بما ستظهره الحركة من 

وتوقيع العقوبات المناسبة جدية تلبية مطلب مصري يصر على محاكمة مرتكبي جريمة قتل الجندي 
  .عليهم

من جانب آخر كشفت المصادر الرفيعة ألول مرة عن أن القاهرة كانت لديها معلومات عما ذكرت بأنه 
كان تخطيطا من جانب بعض قيادات الحركة القتحام الحدود، واالعتداء على بعض أفراد الحراسة 

لك المصادر إصرارا على استفزاز مصر المصريين حتى لو أفضى إلى قتل بعضهم، فيما اعتبرته ت
  .حسب قولها

  ١٧/١/٢٠١٠الشرق، قطر، 
  
   نائباً يخيرون حماس بين تسليم قاتل الجندي او مواجهة عمل عسكري١٥٠: مصر .٥٠
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 عضواً من ١٥٠شهد مجلس الشعب المصري امس جدال حادا بعد مطالبة :  حسام أبو طالب-القاهرة 
سليم قاتل أحمد شعبان، الجندي المصري الذي قتل في المواجهات الحزب الوطني الحاكم حركة حماس بت

  .التي شهدتها الحدود المصرية الفلسطينية أو االستعداد لعمل عسكري
 عضوا بالحزب يتـضمن هجومـا غيـر       ١٥٠وتال أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الحاكم بيانا وقعه           
عسكري من أجـل القـصاص ممـن وصـفهم          مسبوق على الفلسطينيين ولم يستبعد أي عمل بما فيه ال         

  .قامت بقتل الجندي شعبان' ميليشيات فلسطينية'بـ
وطالب عز الـسلطة    . 'ان صبر مصر ينفد ألن دم أحد أبنائها أهدر        'وقال أمين التنظيم في الحزب الحاكم       

لجريمـة  إذا أرادت أن تثبت حسن نواياها بتسليم القاتل المجرم اآلثم الذي ارتكـب ا             'التي تمثلها حماس    
الخسيسة أو على األقل محاكمته محاكمة علنية عادلة تشارك فيها مصر وتراقبها عبر قضاة مـصريين                

  .'يشاركون في التحقيق وإصدار الحكم
اعتذار صريح ومعلن لشعب مصر وللحكومة، عن العمل اآلثم الـذي           'كما طالب عز الفلسطينيين بتقديم      

  .'ى وجماعاتأوجع قلوب المصريين جميعاً وأبكاهم فراد
وندد نواب المعارضة والمستقلون واإلخوان في جلسة مجلس الشعب أمس، بالبيان الذي ألقاه المهنـدس               

  .عز، باعتباره بيانا من مجلس الشعب
، غير أن رئـيس المجلـس       'الحزب الوطني ليس من حقه إصدار بيان باسم المجلس        'وثار النواب قائلين    

  . ونواب األغلبية وشدد على انه مع البيان قلباً وقالباًالدكتور فتحي سرور انحاز ألحمد عز
كما منع سرور النواب بعدها من الحديث، مما أسفر عن عاصفة شديدة داخل القاعة وقام عدد من نواب                  

  .المعارضة باإلنسحاب
ال أتصور أن هناك نائبا واحدا في أي برلمان يرضى بـاختراق            'ورد أحمد عز غاضباً على المعارضة       

 بلده، ويوافق على هذا، فإن األمر مقلوب وال يمكن للمعارضة التي تدعي غيرتها على مـصر أن                  حدود
  .'تحذو حذو النظام وتطالب باإلنتقام من القاتل

ـ    أن 'أكد النائب عن جماعة اإلخوان المسلمين حمـدي حـسن           ' القدس العربي 'وفي تصريحات خاصة ل
د أصبح الحزب الحاكم عدواً للفلسطينيين وهو بذلك ينافس         فضيحة بكافة المقاييس فق   'ماجرى في البرلمان    

  ،'يين في عدائهم ألشقائناسرائيلاإل
الذين يسعون للوقيعة بين الشعبين يخدمون جيش اإلحتالل فهو المستفيد من إشـعال نـار    'وشدد على أن    

  .'الفتنة
ير عبد الرحمن صالح    كما شهد مجلس الشعب أمس أيضاً موقعة أخرى ضد الفلسطينيين كان بطلها السف            

مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية الذي طالب حماس بالكشف عن أسماء القناصين الذين قاموا بقتل               
  .الجندي المصري أحمد شعبان على الحدود المصرية

وقال صالح داخل مجلس الشعب حيث عقدت لجنة الشؤون العربية اجتماعا لمناقشة مستقبل العالقة مـع                
أعرف أن نواب الشعب وكل مواطن يعـيش علـى أرض مـصر             ' بعد مقتل الجندي شعبان      الفلسطينيين

  .'يريدون معرفة أسماء القتلة
إذا أردتم معرفة كافة التفاصيل التي سبقت قتل شعبان وأسماء المتورطين           'وأضاف موجهاً كالمه للنواب     

رة األسرار المتحفظ عليها لدى     فعليكم أن تستمعوا لمسؤولي األجهزة األمنية في جلسة مغلقة بسبب خطو          
  .'، وقال ان هذا األمر يخرج عن اختصاص الخارجية لإلدالء به'تلك الجهات

  ١٨/١/٢٠١٠القدس العربي، 
  
  فكرة طلب الحصول على خطاب ضمانات من الجانب األميركي طرحت فعالً: مصر .٥١
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جية أحمد أبو الغيط ردت مصر على نفي قطر صحة تصريحات لوزير الخار:  محمد الشاذلي-القاهرة 
مقدمة من الجامعة العربية، وقال مسؤول في " رسالة تطلب ضمانات أميركية"عن عدم علمه بوجود 

وزارة الخارجية المصرية، ان حسن النية كان متوافراً عند إدالء أبو الغيط بهذا التصريح، وأن األمر لم 
  .يكن يتطلب زوبعة إعالمية على نحو ما حصل

عن استغرابه إزاء الضجة التي أثارتها وزارة الخارجية القطرية تعليقاً على تصريح وأعرب المسؤول 
منسوب ألبو الغيط في شأن الموقف من طلب خطاب ضمانات أميركي خاص بالعملية التفاوضية بين 

وأوضح أن المبعث األساسي لالستغراب هو أن المسلك القطري لم يأت، كما . يينسرائيلالفلسطينيين واإل
ضي األعراف الديبلوماسية، من خالل محاولة استيضاح الموقف أوالً من طريق أي من السفيرين تق

المعتمدين في العاصمتين، ثم تدبر الموقف إذا ما كان يحتاج إلى إجراءات إضافية أو حملة إعالمية 
ن إذا ما وديبلوماسية، مشيراً إلى أنه كان سيسعد الجانب المصري توضيح األمر للمسؤولين القطريي

طلبوا ذلك من دون افتعال ضجيج إعالمي ال مبرر له بل ويتناقض مع متطلبات المرحلة الحالية من 
  . العمل العربي والعالقات العربية

وأضاف المسؤول أن حقيقة األمر تتمثل في أن فكرة طلب الحصول على خطاب ضمانات من الجانب 
  .سبتمبر الماضي في نيويورك/  أيلول٢٥صرية في األميركي طرحت فعالً في اجتماع عقد بمبادرة م

  ١٨/١/٢٠١٠الحياة، 
  
  في غزة والضفة" حق وحرية التعليم"مؤتمر الفاخورة يدعم : قطر .٥٢

ما بعد الحرب "في قطر تحت عنوان " مؤتمر الفاخورة الطالبي الدولي"بدأ :  محمد المكي أحمد-الدوحة 
قطاع غزة (يه مئتا طالب وطالبة من دول تشمل فلسطين ، ويشارك ف"الدفاع عن حرية التعليم: على غزة

ودولة اإلمارات المتحدة والمملكة المتحدة والواليات المتحدة ومصر وفرنسا وبلجيكا ) والضفة الغربية
  .وسورية والسودان ولبنان وقطر، ومعظمهم طالب في المستوى الجامعي

  ١٨/١/٢٠١٠الحياة، 
 
   لما آمنت بوجودهمإسرائيلالقرآن بني لو لم يذكر : السوريالثقافة وزير  .٥٣

أكد وزير الثقافة السوري رياض نعسان آغا أنه لوال أن القرآن الكريم :  عبدالرؤوف أرناؤوط-دمشق 
 لما آمن بأنهم عاشوا على هذه األرض وفي فلسطين بعامة والقدس بخاصة، إسرائيلأتى على ذكر بني 

يون فإنهم لم يتمكنوا من إثبات أي أثر سرائيللتي أجراها اإلمنوها إلى أنه على الرغم من كل الحفريات ا
 .لتاريخهم

لقد عقدنا مؤخرا ندوة "وقال آغا، لمجموعة من الصحفيين واألدباء الفلسطينيين في مكتبه في دمشق، 
 ٤٠دولية عالمية عن آثار القدس وعن تاريخها ولقد سعدت بأن المشاركين فيها والذين زاد عددهم عن 

ثريا من مختلف أصقاع العالم خارج الوطن العربي كانوا متحمسين للحقيقة التي تقول إنه ال عالما أ
 .يين في أرض القدس، ال جذور لهم على اإلطالق أثريا في أرض فلسطينسرائيلجذور لإل

 ١٨/١/٢٠١٠الوطن، السعودية، 
 
  برفع الحصار عن غزة " إسرائيل"منظمة العفو الدولية تطالب  .٥٤

برفع الحصار المفروض علـى  " إسرائيل" طالبت، أمس، منظمة العفو الدولية  :الفرنسية - لةالقدس المحت
غيـر  " عقابا جماعيـا  " مليون فلسطيني يشكل     1.5قطاع غزة معتبرة أن هذا اإلجراء الذي يصيب نحو          

  ".يسرائيلاختناق غزة تحت الحصار اإل"وجددت المنظمة طلبها هذا بمناسبة نشر تقرير باسم . مقبول
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ية الرصاص  سرائيلويحوي هذا التقرير شهادات لفلسطينيين يعملون على إعادة بناء حياتهم بعد الحرب اإل            
  .المصبوب

إن هـذا   :"وقال مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا مـالكولم سـمارت              
  ".فوراًالحصار يشكل عقابا جماعيا في نظر القانون الدولي، ويجب أن يرفع 

تدعى أن الحصار رداً على إطالق صواريخ فلسطينية محليـة الـصنع علـى              " إسرائيل"إن  :" وأضاف
  ".غير أن هذا الحصار يعاقب كل سكان قطاع غزة(...) المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة 

يفرض قيوداً على المـواد الغذائيـة واألدويـة          "٢٠٠٦واعتبر سمارت أن هذا الحصار المفروض منذ        
  ".واللوازم الدراسية وأدوات البناء

ال . الحصار يخنق السكان الذين يشكل األطفال نصف تعدادهم، في كل مجاالت الحيـاة اليوميـة              "وتابع  
  ".يمكن أن نسمح باستمرار العزلة والمعاناة

هر وباعتبارها قوة احتالل، يتعين عليها بموجب القانون الدولي ان تـس          "  إسرائيل"واعتبرت المنظمة أن    
على نوعية حياة سكان قطاع غزة، بما في ذلك احترام حقوقهم في الصحة والتعلـيم والغـذاء والـسكن                   

  "..المناسب
١٨/١/٢٠١٠صحيفة فلسطين،   

 
  تطالب بفتح مؤسسات مقدسية في سبيل إقناع السلطة باستئناف المفاوضات" الرباعية" .٥٥

 أمس أن من بين االقتراحات الجديدة التـي         يةسرائيل اإل "هآرتس"أفادت صحيفة   :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
بحثها ممثلو اللجنة الرباعية الدولية في اجتماعهم األخير األربعاء الماضي في بروكسل إلعادة الـسلطة               

 فـي   "بيت الـشرق  "إلى طاولة المفاوضات، التوجه إلى األخيرة بطلب إعادة فتح          "  إسرائيل"الفلسطينية و 
. ة أخرى في المدينة، ما من شأنه إقناع السلطة بالعودة إلى المفاوضات           القدس المحتلة ومؤسسات فلسطيني   

يين رفيعي المستوى إلى أن ممثلي      إسرائيلوأشارت الصحيفة التي اعتمدت في خبرها مسؤولين سياسيين         
ي رسمي على   إسرائيلولم يصدر أي تعقيب     . االتحاد األوروبي وروسيا هم الذين تقدموا باالقتراح الجديد       

  .ية من طلب كهذا في حال تلقته من الرباعيةسرائيلوعن موقف الحكومة اإلالخبر 
وتابعت الصحيفة أن الموفد األميركي الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل عـرض علـى سـائر                 

والـسلطة الفلـسطينية،    " إسـرائيل " الستئناف المفاوضات بين     "المسار األميركي "ممثلي اللجنة الرباعية    
وزادت . ، وأنه لم يتبق سوى إقناع الفلسطينيين بقبوله       " ومصر واألردن عليه   إسرائيلفقة  موا"مشيراً إلى   

، على أن يعمل كل منهـا       "المسار"انه تم االتفاق على أن تتبنى األمم المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا            
  .على انفراد من أجل الضغط على الفلسطينيين للعودة إلى العملية السياسية

"  إسـرائيل "ية، فإن ميتشل أوضح في االجتماع المذكور ان من غير الممكن قيام             سرائيلصحيفة اإل ووفقاً لل 
بتجميد البناء االستيطاني في شكل مطلق في القدس الشرقية، كما يطالب الفلسطينيون، فرد مندوبو روسيا               

"  إسرائيل"الل قيام   واالتحاد األوروبي بطرح اقتراح يقضي بتعويض الفلسطينيين على عدم التجميد من خ           
 الـذي   "بيت الـشرق  "بلفتات طيبة أخرى في القدس، مثل إعادة فتح مؤسسات فلسطينية في القدس بينها              

 ٢٠٠١شكل مركزاً رئيساً لنشاط منظمة التحرير الفلسطينية على مدار سنوات قبل إغالقه صيف عـام                
  . ي في القدس الغربيةإسرائيلبعد عملية تفجيرية في مطعم 

١٨/١/٢٠١٠ة، الحيا  
  
  للتحقيق في عملية الرصاص المصبوب " إسرائيل"ضغوطات أمريكية على  .٥٦

ية فـي   سرائيلاإل' هآرتس'ي عكيفا إلدار في صحيفة      سرائيلكشف المحلل اإل  :  زهير أندراوس  -الناصرة  
عددها الصادر أمس األحد، النقاب أيضاً عن أن اإلدارة األمريكية تمارس ضغوطاً جمة علـى صـنّاع                 
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 بـشدة فـي     " إسرائيل"القرار في تل أبيب للتحقيق في عملية الرصاص المسبوك لمنع اتخاذ قرار يدين              
  . الجمعية العمومية لألمم المتحدة

١٨/١/٢٠١٠القدس العربي،   
  
  أكبر وفد برلماني أوروبي يختتم زيارته لغزة وينتقل إلى القاهرة للقاء المسؤولين فيها .٥٧

م أكبر وفد برلماني أوروبي زيارته إلى قطـاع غـزة، مـساء الـسبت               اختت: بروكسيل، غزة، فلسطين  
الحملة األوروبية لرفع الحـصار عـن       "وعبر رامي عبده، عضو     . ، والتي استمرت مدة يومين    )١٦/١(

، التي تنظّم زيارة الوفد، عن تقديره للجهود المصرية، التي أتاحت للوفـد البرلمـاني األوروبـي                 "غزة
وقال عبـده فـي تـصريح       . المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة      االطالع على األوضاع    
نحن نؤمن بأن لمصر دور أساسي في التخفيـف مـن           : "نسخة منه " قدس برس "صحفي مكتوب، وصل    

معاناة المحاصرين في قطاع غزة، خاصة أننا نعتقد أن المسؤول األول واألخير عن الحصار على قطاع                
  ".يائيلسرغزة هو االحتالل اإل

١٧/١/٢٠١٠قدس برس،   
  
  تجمعات أوروبية تخصص أسبوعاً إلحياء ذكرى ضحايا الشعب الفلسطيني من كل عام .٥٨

إن ائتالفاً واسعاً مـن التجمعـات       :" قال الباحث في الشئون األوروبية حسام شاكر        :  ماهر محمد  -فيينا  
ة في أوروبا قررت اعتماد الثالث      والمؤسسات واالتحادات ذات المشارب المتعددة والتخصصات المتنوع      

يناير من كل عام إلحياء ذكرى ضحايا الـشعب الفلـسطيني           /عشر وحتى التاسع عشر من كانون الثاني      
ي، من جهة ثانية، اعتبر شاكر الجدار الفوالذي الذي تبنيـه           سرائيلطوال عهود الصراع مع االحتالل اإل     

  ".اقإسفيناً غائراً في األعم"مصر على حدود قطاع غزة 
١٨/١/٢٠١٠صحيفة فلسطين،   

  
  "االحتواء"إلخضاع حماس في قطاع غزة بعد فشل سياسة ) ب(تفاصيل الخطة المصرية  .٥٩

ال مزيد من االتفاقات :  باحث في مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية-جمال سلطان
ف األخرى ذات الصلة بإقامة هذه هي الرسالة التي تبعث بها القاهرة إلى حماس وإلى األطرا. الخاصة

تشكل الخطوة المصرية نهاية حقبة في سياسة . جدار محصن على امتداد حدود مصر مع قطاع غزة
، طالبت مصر بأن ٢٠٠٥فعندما كانت إسرائيل تتهيأ للجالء عن غزة في سنة . مصر تجاه غزة وحماس

وكانت . الذي يفصل مصر عن غزة" يالدلفيشريط ف"تشمل عمليةُ إعادة االنتشار المنطقةَ الحدودية أو 
تلك المرة األولى التي كان فيها لمصر اتصال أرضي مباشر بأرض فلسطينية دون حاجز إسرائيلي منذ 

وسعت مصر لتوفير أوسع نطاق ممكن لقدرتها على المناورة في إدارة عالقاتها مع قطاع . ١٩٦٧سنة 
 على تعزيز دور مصر في السياسات ٢٠٠٥ي سنة وساعدت االتفاقاتُ الموقَّعة ف. غزة الضيق
 .الفلسطينية

. على أن التطورات التي حدثت في السنين التالية حولت قطاع غزة إلى عبء بدالً من تحويله إلى رصيد
، واستيالء اإلسالميين على ٢٠٠٦ففي أعقاب فوز حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية في سنة لل

وبرغم أن حدود مصر مع غزة ضمنت للقاهرة . لتالية، أصبحت حماس جارة مصرالقطاع في السنة ا
 .سيطرة فاعلة على المنظمة اإلسالمية المتطرفة، منحت حماس في المقابل فرصة للضغط على مصر

وفيما سعت مصر . شهدت السنتان األخيرتان مناورات معقدة بين مصر وحكومة حماس في غزة
 لها إعادة الوحدة الفلسطينية، سعت حماس إلحكام قبضتها على السلطة في الستيعاب حماس لكي يتسنى
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واستخدمت مصر تكتيكات التعاون واالحتواء، فيما كانت . غزة وتعزيز موقعها في السياسات الفلسطينية
 .حماس تكسب الوقت على أمل انتهاز الفرص حالما تسنح
تحدت حماس الجهود التي بذلتها القاهرة للتوصل وصلت اإلستراتيجية المصرية إلى حائط مسدود عندما 

وبعد أن استنفدت حماس القدرة على الموازنة بين . إلى مصالحة بين الفصائل الفلسطينية المتنافسة
التزاماتها تجاه حليفتيها الراديكاليتين في طهران ودمشق من جهة، وبين الحاجة إلى تالفي إغضاب 

ارت مصر عدم مواصلة تكرار الخطوات نفسها في عالقتها بحماس جارتها الكبرى من جهة أخرى، اخت
فالسياسة التي . وبالتالي يكون تردد حماس العامَل الذي دفع مصر إلى تعديل مسارها. المرة تلو األخرى

انتهجتها حماس بدت كما لو أن الحركة تستخفّ بمصر، وأدركت القاهرة أن الوقت قد حان إلرسال 
 .اسرسالة قوية إلى حم

كانت مصر عازمة في السنة الفائتة على وضع نهاية لشبكة األنفاق التي تديرها حماس، وسعت لمعالجة 
وبناء على ذلك، توسطت . القضايا العالقة في غزة لكي ترقى بعالقاتها مع الحركة إلى المستوى التالي

انت هاتان الخطوتان، ك. مصر بين إسرائيل وحماس من أجل تمديد وقف إطالق النار وتبادل السجناء
إلى جانب محادثات المصالحة الفلسطينية، مصممة للمساعدة على استقرار الوضع في غزة لكي يتسنى 

وسعت مصر للتوصل إلى اتفاق في مسارات . لمصر تحسين أمنها الحدودي بكلفة سياسية متدنية
في غزة إلى أن يحين وقت وساطاتها الثالث في المباحثات، بحيث يتسنى إعادة الوضع إلى طبيعته 

 .التوصل إلى سالم نهائي بين الفلسطينيين وإسرائيل
وبرغم أن . على أن المفاوضات التي استغرقت شهوراً طويلة لم تؤد إلى التوصل إلى أية نتائج إيجابية

. مةجميع األطراف يتحملون المسؤولية عن هذا الفشل، كانت حماس األكثر تردداً في إبداء المرونة الالز
تعين على مصر أن تختار بين الدفع بخطتها لتأمين حدودها مع غزة أو إرجائها إلى أن يستقر الوضع 

لكن تأجيل الخطط األمنية الحدودية كان سيخدم حماس ويسمح لفصيل فلسطيني بأن يكون له . في غزة
ألمني الحدودي فجاء القرار المصري بالمضي في بناء الحجز ا. رأي في الخطط األمنية المصرية
 .بصرف النظر عن الوضع في غزة

وبالتالي، دفع فشُل مباحثات المصالحة الوطنية في غزة مصر إلى البدء بتنفيذ الخطة باء في تعاملها مع 
كان التسامح الجزئي مع حفر . تتضمن السياسة الجديدة قليالً من االستيعاب وكثيراً من الضغط. حماس

وإغالق هذه األنفاق أداة مهمة في إرغام حماس على التعامل . سة االستيعاباألنفاق ناحية مكملة لسيا
تشكل ) تحيا فلسطين(كما أن السياسة المصرية القاسية تجاه قافلة فيفا فلستينا . بجدية مع الواقع الصعب

 لكافة فلن يتم السماح بمرور مزيد من هذه القوافل بعد اآلن، وينبغي. جزءاً من السياسة الجديدة أيضاً
هذه هي السياسة المصرية الجديدة حيال قوافل . المساعدات أن تمر من خالل القنوات المصرية الرسمية

 .المساعدات اإلنسانية التي تحركها دوافع سياسية
. إن السياسة الجديدة وسيلة لحمل حماس على استيعاب الوقائع الصعبة التي تفرضها السلطة والجغرافيا

وحالة التوتر الشديد التي . ى هذه الوقائع على شكل مزيج من التردد وإيماءات التعاونجاء رد الحركة عل
لم تستمر طويالً على حدود غزة كانت محاولة من جانب حماس لردع مصر عن تنفيذ خطتها األمنية 

كانية كما أن اإليماءات اإليجابية المتكررة من جانب قادة حماس والمتحدثين باسمها حيال إم. الحدودية
التوقيع على اتفاق مصالحة مع منافستها فتح في القاهرة، كانت محاولة أيضاً إلقناع مصر بالعدول عن 

لكن ال يبدو أن هذه التكتيكات حققت المراد منها، ويبدو أنه يتعين على . تنفيذ خططها األمنية التصعيدية
 .حماس التوصل إلى بدائل سياسية جديدة

 الصارمة الجديدة على حدود مصر مع غزة حركةَ حماس إلى تعديل موقفها، يفترض أن تدفع الضوابطُ
وليس مصادفة أن التوتر يتصاعد على الحدود بين غزة . وإيالء اهتمام أكبر لحدود القطاع مع إسرائيل
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فالمراد من التصعيد مع إسرائيل تهيئة ظروف ال تساعد . وإسرائيل فيما تُحكم مصر الخناق على حماس
 .إكمال الخطة التي وضعتها مصر لتعزيز رقابتها الحدوديةعلى 

يمكن أن يؤدي حشر حماس في الزاوية إلى دفع الحركة اإلسالمية المتطرفة إلى تبنّي مواقف معتدلة أو 
وستكون هناك حاجة ماسة إلى وجود خطة جيم في حال آثرت حماس . إلى الدخول في مغامرات جديدة

 .الخيار الثاني
  )Bitter lemons International(مركز 

  ١٨/١/٢٠١٠السبيل، األردن، 
  
  خطيئة قانونية وجغرافية وسياسية: مشروع تبادل األراضي .٦٠

  سلمان أبو سته
تشغل أعمدة الصحف هذه األيام تحركات ديبلوماسية عربية وإسرائيلية وأميركية توحي بتحرك جديد في 

وفاتها، ولن تعيد هذه المسيرة إلى الحياة محاوالت مسيرة السالم المتوفاة منذ مدة، مـن دون إعالن 
ألن أسباب الوفاة قاطعة مانعة، وهي ذاتها األسباب التي عرفت منذ عقود، وبقيت على . للتنفس الصناعي

  .حالها
لكن اإلعالن الملصق على الزجاجات يبدو . التحرك الجديد ما هو إال صب خل قديم في زجاجات حديثة

المعروف باسم حدود  (١٩٤٩فهو يطالب بالعودة إلى خط الهدنة لعام . رافأنه يرضي جميع األط
، وفي الوقت نفسه يسمح للمستوطنات التي تعدت هذا الخط أن تضم إلى ) خطأ وهي ليست حدودا١٩٦٧ً

إسرائيل، من طريق ما يسمى بتبادل األراضي، ولكن هذا التحرك ال يصر على تطبيق خط العودة، وهو 
  .ذ القانون الدولي، لكنه في الواقع يخضع إلمالءات إسرائيل وأميركايدعو إلى تنفي

. محور الصيغة الجديدة هو تبادل األراضي الذي تطلبه إسرائيل، وهو ليس طلباً تفاوضياً بريئاً كما يبدو
إذ أن إسرائيل تريد أساساً نقض القانون الدولي بأن الضفة وغزة أرض فلسطينية محتلة، وتريد أن 

لقرار االستشاري لمحكمة العدل الدولية بأن هذه األرض الفلسطينية محتلة قطعاً ويجب االنسحاب تنقض ا
  .منها، وأن جدار الفصل العنصري مخالف للقانون، ويجب إزالته وتعويض األضرار عنه

بضربة واحدة تريد إسرائيل نسف هذه القواعد القانونية الثابتة، وتحويل الجدار إلى حد أقصى لدولة 
 بأن ١٩٧٩وهو األمر الذى نجحت فيه جزئياً مع مصر في معاهدة السالم لعام . فلسطينية ناقصة السيادة

انسحبت عسكرياً بالكامل من سيناء، لكنها أبقت السيادة المصرية على سيناء منقوصة بدرجات متفاوتة 
  .  قطاعات من سيناء بحسب قربها من إسرائيل٣في 

يل على هذا األساس وقبل به الجانب الفلسطيني، أصبح من السهل تفتيت وإذا ما استقر األمر إلسرائ
قضية فلسطين إلى قضايا منفصلة مثل الحدود والمياه واالستيطان والالجئين وغيرها، اعتماداً على مبدأ 

ولم يبق إال المساومة على توزيع هذه الحقوق على الطرفين . تساوي حقوق فلسطين وإسرائيل في الضفة
  .زان القوىحسب مي

السبق «فقد امتألت الصحف بالتعليق على . وهذا يبرر الضجة التي أثارها موضوع تبادل األراضي
، ونشرت معه )١٧/١٢/٢٠٠٩خطة أولمرت للسالم في : الوف بن(الذي كسبته هارتز » الصحافي

 لكي خريطة تبادل األراضي التي عرضت على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسمح له برؤيتها
  .يتمتع بذلك، لكنه حرم من الحصول على نسخة منها ما لم يوقع عليها بالموافقة

إسرائيل تريد . الخداع اإلسرائيلي ليس له حدود، ولكن، ال يقع في فخه اآلن إال يائس أو جاهل بالحقائق
ل تعتقد إسرائي. ، وهي ال تملك هذه أو تلك١٩٦٧ بأراض احتلتها عام ١٩٤٨تبادل أراض احتلتها عام 

بهذه الصيغة أنها تعطي شرعية ألراضٍ احتلتها في تلك السنة أو األخرى بموجب إسقاط مالك األرض 
. األرض التي تقايضها بدل المستوطنات» تملك«وقد تقول جهة إن إسرائيل . لحقه فيها لمصلحة إسرائيل
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أو السيادة على األرض ال ألن الحيازة . وهذا غير صحيح، حتى لو اعترفت هذه الجهة بإسرائيل كدولة
لذلك فإن إسرائيل ال . تعني ملكيتها، إذ تبقى الملكية حق صاحبها مهما طال الزمن أو تغيرت السيادة

تملك الحق القانوني في عملية تبادل األراضي، إال إذا أعترف صاحب األرض بأنه حول ملكيتها إلى 
  . إسرائيل، وهذا بالطبع لن يحدث

مرت على عالته، لوجدنا أنه في الواقع يصادر األمالك الفلسطينية المحصورة بين ولو أخذنا مشروع أول
 بما فيها القدس الشرقية، أي أنه يعتبر حدود إسرائيل ١٩٤٩جدار الفصل العنصري وخط الهدنة لعام 
 دنماً من الضفة ٣٦٩٨٣٠وهذا يعني ضم ). انظر الخريطة. (الجديدة هي مسار جدار الفصل العنصري

 دنماً إلى القدس العربية الذي صدر به قانون إسرائيلي في حزيران ٦٨٧٢٠سرائيل بجانب ضم إلى إ
  . دنما٤٣٨٥٥٠ً، بما مجموعه ١٩٦٧) يونيو(

ومن المفارقات التاريخية ان إسرائيل بهذا تريد توسيع المنطقة التي تنازل عنها الملك عبداهللا في المثلث 
ديد باحتالل كامل الضفة الغربية، وبموجب هذا التنازل  لليهود تحت الته١٩٤٩) مارس(في آذار 

 تحت حكم ١٩٤٩ نسمة عام ١٠٠٠٠٠ قرية، وعدد سكانها ٧٠ دنماً و٣٧٥٠٠٠أصبحت مساحة 
، تحولت إلى كابوس، بعد تنامي الروح الوطنية ١٩٤٩هذه المنطقة التي ضمتها إسرائيل عام . إسرائيل

  .الشيخ رائد صالح من أم الفحمللفلسطينيين في إسرائيل، ومن بين هؤالء 
فتنص اتفاقية الهدنة مع األردن في آذار وأوائل . والخدع التي يعرضها أولمرت اليوم لها سوابق عدة

 على حق األردن في استبدال األراضي المتنازل عنها إلسرائيل بأراضٍ أخرى في ١٩٤٩) ابريل(نيسان 
 إسرائيل بدفع تكاليف طريق جديدة بين قلقيلية وفي قضاء الخليل، مع تكفل) قضاء بيسان(الفاطور 

  .وطولكرم لكي تعيد االتصال بينها بسبب التنازل عن أراضي المثلث
ولم يحدث بالطبع أي شيء من هذا، فلم تدفع تكاليف الطريق وال استعيدت أراضي الفاطور، وال اكُتسبت 

والمدهش أن أراضي . لمون ذلكوالممثلون يع. كانت كلها مسرحية وهمية. أراضٍ في قضاء الخليل
والن االمر كان مسرحية، فقد . ، وليس هناك معنى الستعادتها١٩٤٩الفاطور كانت ارضاً عربية عام 

  . ضمتها إسرائيل
ومشروع أولمرت هذا إذا ووفق عليه يؤكد شرعية احتالل القدس وجوارها، واحتالل منطقة اللطرون 

ية استمرار سحب المياه من الخزان الجوفي الغربي، أكبر التابعة للضفة الغربية، وكذلك يؤكد شرع
  . خزانات المياه األرضية في الضفة الغربية
  ماذا تقدم إسرائيل مقابل السخاء العربي؟

في )  في الخريطة٢٨رقم ( دنم ١٩٠٠٠٠تعرض توسيعاً لمساحة الضفة في قضاء الخليل بمساحة 
يها إال قرية عربية غير معترف بها إسرائيلياً وهي وال توجد ف. أرض كانت وال تزال وستبقى جرداء

فإسرائيل لم تخسر شيئاً وكسبت التخلص من . وليس فيها ماء وال تشاطئ البحر الميت. أم الحيران/ عتير
أما في الجهة الغربية من قضاء الخليل، فتعرض إسرائيل توسعاً في القضاء بمساحة . قرية عربية
اً، بحيث ال يتأثر أي من المستعمرات اليهودية في المنطقة هناك،  دنم، في أرض جرداء أيض١٢٠٠٠

أما أمازيا، وهي المستعمرة التي أنشئت على أرض قرية الدوايمة التي . وهي شكيت والشومارية
وعليه ال يشعر المستعمرون اليهود في . ، فال تتأثر على اإلطالق١٩٤٨تعرضت ألكبر مذبحة في نكبة 

  .رتلك المنطقة بأي تغيي
والمتابع لتاريخ النكبة يعلم أن خط الهدنة في قضاء الخليل، ابتداء من القدس حتى البحر الميت، كان 
اعتباطياً إلى حد كبير، ولم تحدث حوله معركة وال قتال وال جدال سواء مع األردن أو مصر، وكالهما 

لهدنة إلى الغرب من موقعه وكان من الممكن أن يحدد خط ا. عن هذه المنطقة) للدفاع(كانت لديه قوات 
الحالي، بحيث تكون الفالوجة وبئر السبع في الضفة الغربية وتكتسب بذلك آالف الكيلومترات، لكن العجز 

  .واإلهمال حاال دون ذلك
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االولى تمت أيضاً . أما الخط المقترح حول القدس واللطرون، فهو ثاني محاولة القتناص أرض عربية
ك موشى دايان خط الهدنة ليشمل غرب القدس وبيت صفافا وأراضي  عندما حر١٩٤٩بنجاح عام 

  .والثانية المقترحة اآلن لخلق القدس اليهودية الكبرى.  القدس–الولجة وخط سكة حديد يافا 
 ٢٤خط الهدنة الحقيقي الذي وقعت عليه مصر في . أما غزة فلها قصة ال تقل نكبة عن الضفة الغربية

 كيلومتراً مربعاً أي بزيادة ٥٥٥يعطي قطاع غزة مساحة ) ين على الخريطةالمب (١٩٤٩) فبراير(شباط 
  . كيلومتر مربع عن المساحة الحالية٢٠٠

  كيف حدث هذا؟
، ١٩٥٠ووقعت في شباط » اتفاقية التعايش«تم التفاوض على اتفاق سري مع الحكومة المصرية باسم 

سطينيين من العودة إلى ديارهم عبر خط الهدنة، وذلك بادعاء المحافظة على األمن، والواقع هو منع الفل
. وبموجبها تزحزح خط الهدنة إلى الداخل في مكانه الحالي. وهم من تسميهم إسرائيل بالمتسللين

تنص على أن اتفاقية الهدنة األصلية ال تتأثر بهذه االتفاقية الموقتة ولكن، » التعايش«والغريب أن اتفاقية 
  .١٩٦٧ إلى ١٩٥٠الق بإعادة الخط إلى أصله في الفترة من لم تتم المطالبة على اإلط

 سبق ٢ كم٢٠٠ من أصل ٢ كم٦٤,٥واآلن يأتي مشروع أولمرت للسالم بتوسيع قطاع غزة بمقدار 
وكما حدث في قضاء . االستيالء عليها بالخداع والمفاوضات السرية التي لم يعلم بها الشعب الفلسطيني

 يعني إزالة أية مستعمرة، وال تتأثر بأي شكل مستعمرات بئيرى الخليل، فإن توسيع قطاع غزة ال
  .١٩٥٠وكيسوفيم ونيريم التي بنيت على األراضي المسروقة من قطاع غزة عام 

بالقوة أو االبتزاز تستولي على األرض وتعرض على صاحبها إعادة جزء . وهذا ديدن إسرائيل دائماً
  .األرضصغير منها في مقابل إسقاطه لحقه في كامل 

والضجة التي صاحبت تسريب خطة أولمرت، والتي قيل ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
أطلع عليها ولم تسلم له نسخة، هي ضجة مفتعلة غرضها تحريك الموضوع في إطار التحرك 

) أكتوبر(ذلك ألن هذه الخطة نفسها سبق أن نشرت في تشرين األول . الديبلوماسي األميركي والعربي
  .، وهي بذلك ليست سراً مصوناً)fmep( في الرسالة الدورية لمؤسسة الشرق األوسط للسالم ٢٠٠٨

  ).  عبد ربه–بيلين (» مبادرة جنيف« ووضعها كجزء من Shaul Arieliوالضابط الذي رسم الخطة هو 
ل كامل في معهد وفي فترة النشر األولى نفسها، نشر الجنرال المتقاعد غيورا أيالند الخطة نفسها بتفصي

والجنرال ايالند رفيع المستوى، فقد كان رئيس مجلس األمن القومي ). Policy Focus # 88(واشنطن 
  :يحتوى على النقاط اآلتية» للسالم«وخطته تشمل مشروعاً متكامالً . ٢٠٠٦ – ٢٠٠٤إلسرائيل من 

تراجع رمزي في الخليل وغزة،  تحديد الحدود على أساس التوسع اإلسرائيلي في الضفة الغربية مقابل -
  . مشابهة للخريطة

مبادرة «وهذه هي صيغة . وتوطين الالجئين في البالد العربية بموجب خيارات.  عودة الالجئين رمزية-
  .التي عرضها يوسي بيلين وياسر عبد ربه» جنيف

  . القدس توزع بحسب األحياء، وتبقى السيادة إلسرائيل-
ليست فلسطين كما نعرفها، فهي منزوعة السالح وليست لها سيادة لعقد ليست دولة و:  دولة فلسطين-

. وليس لها سيطرة على الحدود وغور األردن وال على الفضاء فوق األرض أو تحتها. معاهدات خارجية
  . وإسرائيل لها الحق في انشاء وإدارة محطات إنذار

  . المياه توزع بحسب الوضع الحالي تقريباً-
  .ل بين الضفة وغزة يخصص ممر اتصا-

هو عدم اعتراف إسرائيل بأن الضفة وغزة أراضٍ محتلة، : األول. هذا التفتيت في القضايا له غرضان
إن إسرائيل ال تقبل عودة الالجئين إلى ديارهم في : والثاني. لذلك فإنه يجوز تقاسمها بحسب ميزان القوى

  . أي حال
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والحقوق .  هو الوقوع في هذا الفخ اإلسرائيليلذلك فإن قبول المفاوضات على أساس ملفات عدة
  :الفلسطينية واضحة وتستند على مبدأين

) يوليو(هو عدم جواز االحتالل بالقوة كما أكده الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية في تموز : األول
  . ١٩٤٩ وهذا يستدعي انسحاب إسرائيل إلى خط الهدنة لعام ٢٠٠٤عام 
وال يمكن التنازل عنه أو اختراع .  مرة١٣٠دة حق أكده المجتمع الدولي أكثر من إن حق العو: الثاني

  .صيغ جديدة لتذويبه
ويبدو أن الواليات المتحدة تبنت خطة أولمرت في شكل أو آخر، كما جاء في صحيفة معاريف في 

ما ورد في ك. وربما كان هذا هو سبب النشاط المكوكي لوزراء خارجية العرب هذه األيام. ٥/١/٢٠١٠
أن هيالري كلنتون في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية األردني ناصر ) ١٠/١/٢٠١٠(» الحياة«

تبادل أراض بصورة ودية وتحقيق الهدف «من طريق دولة فلسطينية مع » إنهاء النزاع«جودة دعت إلى 
تفتح الباب أمام ) »يةدولة يهود«(والفقرة األخيرة . »اإلسرائيلي بدولة يهودية بحدود آمنة معترف بها

  ). انظر الخريطة(الترخيص إلسرائيل بطرد أهالي المثلث بحسب برنامج تبادل األراضي 
  :ولن يكتب لهذه الخطة النجاح ألسباب عدة

فرئيس السلطة الفلسطينية . »بتبادل األراضي«أنه ال يمكن للفلسطينيين الموافقة على ما يسمى : أولها
فحدود فلسطين يحددها الميثاق الوطني الفلسطيني .  فلسطين إلى إسرائيلليست له صالحية تسليم أرض

 مليون فلسطيني وهذا ١١والقرار في هذا يحدده المجلس الوطني الفلسطيني المنتخب لتمثيل . ١٩٦٨لعام 
  . غير موجود

ضفة وغزة أن القاعدة الشرعية المقبولة فلسطينياً هي إزالة االحتالل وإزالة الحصار على ال: وثانيها
  . وليس الحد حق التنازل عن هذه القاعدة. وتأكيد حق العودة

أما المبادرة العربية فهي ال تؤكد حق العودة وتتركه خاضعاً لموافقة إسرائيل، وهذا يفتح باب 
وهذا مخالف لكون حق العودة غير . لمشكلة الالجئين» حل عادل«المفاوضات لسنوات عدة لالتفاق على 

بالعودة إلى الديار التي طرد » الحل العادل«وقد حدد القانون الدولي مسبقاً توصيف هذا قابل للتصرف، 
  .ولذلك ال مجال للتفاوض عليه إال إذا كان الغرض هو إسقاطه. منها أهلها

إن ما يخطط له اليوم هو إعادة صياغة لخطط فاشلة بثياب جديدة يتفق عليها مع جميع األطراف عدا 
من تبادل : وهذه الصياغة الجديدة إسرائيلية الصنع يجد فيها كل طرف ما يرغب فيه. الشعب الفلسطيني

  .والمبادرة العربية والمباركة األميركية)  عبد ربه–بيلين (األراضي، ودولة اسمية، ومبادرة جنيف 
لكن الشعب الفلسطيني، صاحب الحق، الغائب بتمثيله، لن يقبل بإسقاط حقوقه بعد ستة عقود من 

  .ودالصم
  ١٨/١/٢٠١٠الحياة، 

  
  حماس في قلب االستهداف .٦١

  مؤمن بسيسو
المؤشرات األولية التي تُصدرها األحداث والمستجدات الراهنة ال تشي باستمرار مناخ الركـود القـائم،               
وتُنبئ بأن قرارات حاسمة قد اتخذها النظام اإلقليمي والدولي لتأديب حماس وإجبارها علـى الرضـوخ                

والتساوق مع حركة السياسة اإلقليمية والدولية وفقا الشتراطاتها المعروفة، بما يـضعها            إلمالءات الواقع   
  .في قلب االستهداف المباشر من جديد

ـ             كماشـة  " فكي"االستهداف المتوقع يتوزع على أبعاد سياسية وعسكرية واجتماعية، وهو أشبه ما يكون ب
الذي ال تـشكل    " الطبيعي"وإعادتها إلى حجمها    لقص أجنحة حماس التي نمت بقوة خالل العام الماضي،          

معه عنصرا مقررا وحاسما في تقرير المسار والمصير الفلسطيني، أو قوة تملك تأثيرات عابرة للحـدود                
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بما يلحق الضرر بالسياسة اإلقليمية والدولية التي تحاول خلق واقع سياسـي مفـصل علـى مقاسـات                  
  .وإيقاعات ال تعرف التمرد أو النشوز

 يمكن القول بأن هذه القرارات تحمل جديدا في الموقف اإلقليمي والدولي المعادي لحمـاس ومواقفهـا                 ال
 تحمل تجديدا لذات المواقف الـسابقة،       -في بعض جوانبها  –السياسية وتجربتها الحاكمة في غزة، بل إنها        

 وتـستدعي   وإصرارا على رسم مالمح محددة لموقع وصورة ووضعية حماس خالل المرحلة المقبلـة،            
مرحلة ذات تفاصيل معدة سلفا ال ينبغي لحماس أن تتجاوز، دورا ومكانة ونفوذا، الخط المسموح لها في                 

  .إطارها بأي حال من األحوال
لكن جديد الموقف اإلقليمي والدولي هذه المرة يكمن في االعتراف باستحالة القضاء على حماس، وإنهاء               

فـي إطـار    -ية كما كان مأموال في األعوام األخيرة، والـسعي          دورها السياسي وتذويب بنيتها العسكر    
  . إلضعافها واإلثخان فيها قدر اإلمكان-منظومة إقليمية ودولية أكثر تناسقا

في هذه المرحلة يستشعر النظام اإلقليمي والدولي أخطارا كبرى، فحماس تسير على نسق ثابت تجاه دور                
 كافة المحاوالت في استئصالها أو ترويضها، وتبدو اليوم أكثر          متعاظم في الحياة الفلسطينية بعد أن فشلت      

ثقة بذاتها وسياستها بعد أن تجاوزت تحديات الحرب اإلسرائيلية المدمرة، وال زالـت تواجـه تحـديات                 
  .الحصار الخانق بصبر هائل وصمود منقطع النظير

حرب، وأبدت تشبثا مشهودا    وفي الوقت الذي حافظت فيه حماس على ذاتها، وتعافت سريعا من جروح ال            
بالحقوق والثوابت الفلسطينية، ووفرت الحد األدنى من مقومات الحياة في قطاع غزة وسط الحصار، فإن               
سلطة رام اهللا واجهت فشال سياسيا هائال، وأضحت في موقف بالغ الحرج أمام شعبنا الفلـسطيني إثـر                  

الل، ولم يعد ممكنا أن تدعي تبني أي مـشروع          خذالنها الصارخ من قبل اإلدارة األميركية وكيان االحت       
  .وطني حقيقي، وخصوصا في ظل تواصل مسيرة التنسيق األمني رغم انغالق األفق السياسي التفاوضي

لذا فإن هناك خشية متعاظمة من خروج الوضع الفلسطيني عن دائرة السيطرة والمخططات المرسـومة،               
ف للدور والنفوذ الفتحاوي الذي قد يتطور فـي األفـق           وتصاعد المد الحمساوي لجهة مزيد من اإلضعا      

المنظور أو المتوسط إلى ارتكاس، تحت أي شكل كان، لسلطة رام اهللا التي تشكل حركة فـتح عمودهـا                   
 سقوطا مدويا للسياسة اإلقليمية والدوليـة بقيـادة اإلدارة األميركيـة،            -بالتالي–الفقري، وهو ما يشكل     

ت أبعاد مختلفة ليس لإلدارة األميركية وحلفائها فيها اليد الطولى كمـا كـان   وولوجا إلى مرحلة جديدة ذا    
  .األمر سابقا

تأسيسا على ذلك، تشهد المنطقة حراكا متسارعا في اتجاه تدارك الموقف، ومحاولة ضبط األوضاع على               
ع أن تُفـضي    المسار الفلسطيني اإلسرائيلي، في إطار صفقة ما يجري بلورتها بعيدا عن األضواء، ويتوق            

إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية تحت ضغط عربي أميركي يـستبطن تهديـدا ال تجـرؤ                
  .سلطة رام اهللا على مواجهته، وفي ظل مرجعية جديدة تتجاوز الخطوط الحمراء السابقة

  . والدوليةومن هنا فإن هدف إضعاف حماس سياسيا وعسكريا واجتماعيا يحتل صدارة األجندة اإلقليمية
سياسيا، فإن الحركة يجب أن تنزل على الورقة المصرية التي تشتمل على موعـد جديـد لالنتخابـات                  
الرئاسية والتشريعية، والتي تعني في المفهوم اإلقليمي والدولي خروج حماس من المـشهد الـسلطوي،               

  .وعودة فتح إلى سدة الحكم والقيادة من جديد بآلية ديمقراطية مشروعة
ذا اإلطار نستطيع أن نضع كافة التحركات اإلقليمية العربية التي تفاعلت مع الـشأن الفلـسطيني                وفي ه 

الداخلي مؤخرا، وتحاول أن تدفع باتجاه بلورة صيغة تفاهم مقبولة لتحقيق المصالحة الفلـسطينية خـالل                
  .األسابيع المقبلة

تحجيم قدراتها العسكرية، ويجعل منهـا      عسكريا، فإن كيان االحتالل سيتكفل بإعادة تقليم أظافر حماس و         
ٌأقل قدرة وأضعف تأثيرا على المستوى العسكري، وخصوصا في ظل المعطيات التي تـواترت حـول                
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امتالكها صواريخ بعيدة المدى تشكل تهديدا إستراتيجيا للدولة العبرية من خالل مداها الذي يضع مدينـة                
  .روالمناطق المحيطة بها في دائرة النا" تل أبيب"

ويبدو أن االستهداف اإلسرائيلي المتوقع سيكون مختلفا تماما عن شكل ونمط الحرب األخيرة، إذ لن يتاح                
إلسرائيل استنساخ ذات تجربتها في ظل واقع دولي أقل تسامحا وتفهما لدوافعها، ولن يكون في وسـعها                 

ياسية وكوادر عسكرية   سوى توجيه ضربة جوية، خاطفة وسريعة، تشمل أهدافا مختارة، ما بين نخب س            
ومراكز تصنيع ومخازن سالح ومواقع مهمة، في وقت واحد تقريبا، وبعد أن تنضج الظروف والمناخات               
السياسية والميدانية لذلك، بما يجعل الضربة أكثر قوة وتأثيرا، وعلى النحو الذي يربك حماس ويـدفعها                

  .م قدراتها فترة من الزمنلالنكفاء المرحلي واالنشغال بلملمة جراحاتها وإعادة ترمي
وها هي الوقائع الميدانية تتكاثف باتجاه تسخين منهجي وتصعيد مبرمج لجبهـة األحـداث الفلـسطينية                
اإلسرائيلية، فالغارات اإلسرائيلية التي تأخذ طابعا شبه يومي على غزة تفوق في ردودها حجـم الفعـل                 

سطينية، وهو ما يـستدرج تـصاعديا ردودا        الفلسطيني القاصر على إطالق بضعة قذائف أو صواريخ فل        
فلسطينية فصائلية مباشرة ال يمكن إيقافها أو حتى ضبطها، ولن يتعدى األمر بضعة أسابيع وصوال إلـى                 
لحظة الذروة التي تنتظرها حكومة االحتالل لضرب ضربتها وتنفيذ مخططها، وخـصوصا إثـر فـشل                

  ".شاليط"صفقة 
ثر حلقاته شدة وقسوة وتأثيرا من خالل بناء الجدار الفوالذي على           اجتماعيا، يشهد الحصار المضروب أك    

الحدود الفلسطينية المصرية في خطوة تسعى إلنهاء ظاهرة األنفاق بشكل تام، وجعل غزة رهينة الـتحكم    
اإلسرائيلي الذي يتولى تقدير احتياجاتها من الغذاء والدواء عبر معابره مع غزة وفقا العتبارات البقـاء                

  .د الحياة فحسبعلى قي
وحسب التقديرات فإن األوضاع االقتصادية واإلنسانية والبيئية ستشهد تدهورا خطيرا وكارثيا في قطـاع              
غزة عقب االنتهاء من بناء الجدار خالل المرحلة المقبلة، وهو ما سيدفع باتجاه حدوث تذمر اجتمـاعي                 

 على أسهم التأييد واالحتـضان الجمـاهيري        وفقا لرؤية النظام اإلقليمي والدولي، يتوقع أن ينعكس سلبا        
 من  -في المقابل –لحماس في القطاع، مما يقلل من حظوظها ونسبة فوزها في أية انتخابات مقبلة، ويزيد               

حظوظ فتح وفرص فوزها وتصدرها لالنتخابات التي يعول عليها في إقصاء حماس وطردها خارج حلبة               
  .الحكم والسلطة

ظام اإلقليمي والدولي هذه المرة على مخطط خبيث ذي حلقات محكمة إلخـضاع             وهكذا تجتمع إرادة الن   
  .حماس وإبعادها عن دوائر التأثير وصنع القرار

لكن هذه المخططات والتقديرات التي تحاكي األماني المجردة وإن كانت مشفوعة بآليـات محـسوبة، إال                
آلالم والمعاناة التي تستجلبها وتتـسبب فيهـا،        أنها في ميزان الحق والعدالة قد ال تعني الكثير رغم شدة ا           

  .ورغم غزارة الدماء واألشالء التي قد تظلل المشهد الغزي خالل األسابيع المقبلة
ال يدرك النظام اإلقليمي والدولي أن أي معالجة سياسية للقضية الفلسطينية بعيدا عن االعتراف المباشـر                

ل إخراجها والكلمات الرنانة والوعود المعسولة التي ترافقها،        بالحقوق والتطلعات الفلسطينية، وأيا كان شك     
لن يكتب لها النجاح، وستلقى مصير سابقاتها من طروحات ومبادرات لم يكن ثمنها أكثر من الحبر الذي                 
كتبت به، رغم الزخم والتحشيد الكبير الذي يحيطون به جهودهم المصبوبة ، واإليحاءات المثيـرة التـي    

لها جدية هالمية ال تلبث أن تتبدد أمام صلف السياسة اإلسرائيلية وصـدودها المبـدئي         يستدعون من خال  
  .للحقوق الفلسطينية

ما ال يدركه النظام اإلقليمي والدولي أيضا أن ذهاب حماس باتجـاه التوقيـع علـى ورقـة المـصالحة                    
 يشكل في الوقت ذاته     المصرية، وإن كان يشكل ممرا قسريا إلقصائها سياسيا كما يخطط البعض، إال أنه            

خيارا إستراتيجيا إلعادة الوحدة السياسية والجغرافية للشعب الفلسطيني، ورفع المعاناة التي يرزح فيهـا              
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أهالي قطاع غزة منذ عدة أعوام، ومحاولة ترتيب البيت الفلسطيني من جديد رغم بؤر الممانعة ومراكز                
  . حال حدوثهاالقوى الداخلية التي تعيق المصالحة وتضمر إفشالها

قد تضعف حماس عسكريا جراء ثقل الهجمات والضربات العسكرية، لكن تجربـة أعوامهـا االثنتـين                
والعشرين منذ انطالقتها على وجه العموم، وتجربة الحرب األخيرة التـي اسـتهدفت إسـقاط سـلطتها                 

احتواؤهـا فـي    وضرب كيانها على وجه الخصوص، تثبت أن اآلثار العسكرية المباشرة سرعان ما يتم              
وقت قياسي، وأن جسامة التحدي وضرورات استخالص العبر تـضطرها إلعـادة إنتـاج منظومتهـا                

  .العسكرية بشكل أفضل من ذي قبل
بموازاة ذلك، فإن سياسة الخنق أو القتل االقتصادي بشكل أدق التي تستهدف حماس في غزة اجتماعيـا                 

مد إلى إحداث قفزة نوعية سلبية في عالقتها بـالجمهور          عبر تشييد الجدار الفوالذي لن تؤتي أكلها أو تع        
الفلسطيني، فالشريحة التي ارتدت على أعقابها وتخلت عن دعمها لحماس بفعل الحصار والحرص على              
لقمة العيش باقية كما هي دون أي تغيير، وال يتوقع أن تنمو أو تزداد في قادم األيام، بل إنها معرضـة                     

وة الضمير التي قد تنتاب البعض منها جراء شدة الحصار والمعاناة، وما قد             لالنحسار الجزئي بفعل صح   
  .يولده ذلك من مراجعات نفسية وذهنية داخلية قد تُفضي إلى تبدالت عكسية في الرؤى والمواقف

ومع ذلك، فإن النظام اإلقليمي والدولي قد يؤتى هذه المرة من حيث ال يحتسب، فقـد تحمـل تطـورات                    
ر ما يعزز رصيد حماس شعبيا، ويمنحها فوزا جديدا في االنتخابات المقبلة، سـواء بـذات             المدى المنظو 

 أو أقل، ويحرم خصومها وأعداءها من االستمتاع بمشهد اإلقصاء المنتظر           ٢٠٠٦نسبة الفوز األول عام     
طـة  الذي حلموا به وعملوا له منذ قرابة أربع سنوات، وهو ما يضع النظام اإلقليمي والـدولي فـي ور                  

  .سياسية وأخالقية لم يسبق لها مثيل
كلي ثقة بأن نتائج أي ضربة عسكرية لحماس خالل المرحلة المقبلة، وصور االستهداف األخرى، سوف               
تأتي بنتائج عكسية، فشعبنا الفلسطيني أكثر ما يكون حساسية وإرهافا وتعاطفا لحظة سفك الدماء وسيادة               

ة حماس برسم وتنفيذ خطة اجتماعية حقيقية للتالحم الفعلـي مـع            لغة الخراب والدمار، ويقينا فإن مباشر     
هموم واحتياجات الجماهير في قطاع غزة، والعمل على التخفيف عنها قدر اإلمكان ماديا ومعنويا، كفيل               
بأن يغير مجرى األمور، ويقلب كل التوقعات، وأن يسهم في استعادة الثقة المفقودة لدى طائفة معتبرة من                 

  .ين تالعبت بآرائهم وأفكارهم ضغوط الواقع وأنياب الحصار والمعاناةالناس الذ
في سياقات توصيف الواقع بمراراته المتوقعة ال ينبغي لحماس ترقب مسارات األحداث، واالكتفاء بفـن               
إدارة األزمات فحسب، بل يفترض بها أن تلعب دورا موازيا لحركة األحداث، وأن تبادر إلـى اسـتباق                  

  .ولة كبح وفرملة المخططات المحبوكة على أسس من الحكمة والمبادرة السياسية والوطنيةالوقائع ومحا
ابتداء، ينبغي أن يتم إبرام اتفاق المصالحة الوطنية في مصر، والسعي لتجاوز األزمة األخيرة مع مصر                

ة إلـى   بفعل اإلشكال الميداني على الحدود الذي أدى إلى مقتل جندي مصري تشير المعطيات المتـوفر              
إصابته برصاص غير فلسطيني، وقبول إدراج مالحظات الحركة لدى تطبيق االتفاق على أرض الواقع،              
وليكن معلوما أن أكثر المتفائلين ال يتوقع سوى نجاحا جزئيا لالتفاق، وأن الوقائع على األرض أكبر من                 

  .كل النصوص المكتوبة
ئع االحتالل، والتوافق مع القوى والفصائل على       على خط مواز، يجب أن تبادر الحركة إلى نزع كل ذرا          

تفويت الفرصة على مخططات االحتالل، وعدم إطالق القذائف الصاروخية على المناطق اإلسـرائيلية،             
في ذات الوقت الذي ينبغي على الحركة أن تصوغ خطة عسكرية طارئة لمجابهة التهديـد اإلسـرائيلي                 

 فـي   -قيادة وكوادر –ات الخاصة بمنظومتها العسكرية، وتدخل      القريب، وأن تراعي تغيير كافة اإلحداثي     
  .نطاق االحتياطات األمنية المشددة التي ال تقبل التراخي أو الفتور

أخيرا، ينبغي على حماس إعالء مفهوم المبادرة االجتماعية، القائمة على أساس التضامن الكامل والسعي              
برامج عملية منظمـة بعيـدا عـن البـرامج الموسـمية            التام لتخفيف معاناة المواطنين في القطاع عبر        
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والمساعدات الطارئة، والحرص على تحسين وتوطيد عالقتها، حركة وحكومـة، مـع كافـة شـرائح                
  .وقطاعات المواطنين دون استثناء

بذلك فقط تضمن حماس، مرحليا، االلتفاف على مخطط االستهداف الذي يتـربص بهـا، أو امتـصاص                 
والخروج من نطاق تأثيراته السلبية بأقل الخسائر الممكنة، كي تحافظ على إنجازاتهـا             تداعياته المباشرة،   

المختلفة، أو الجزء األكبر منها على األقل، وتلتفت من بعد لمجابهة التحديات الوطنية الكبرى التي تكـاد                 
  .تلتهم القضية الفلسطينية برمتها

  ١٦/١/٢٠١٠نت، .الجزيرة
  
  هدة السالمأخطار التفسير المصري لمعا .٦٢

  عبداهللا األشعل
تُستدعى بين الحين واآلخر معاهدة السالم بين مصر وإسرائيل استدعاًء مبالغاً فيه لتبرير أخطاء ترتكبها 

إذا كانت تلك المعاهدة تجلب لنا الموبقات كافة، : الحكومة المصرية، حتى بات التساؤل مطروحاً بشدة
لرسمية حين يؤكد المسؤولون أن مصر ال تطيق تبعات إنهاء فلماذا تتمسك مصر بها؟ وتأتينا اإلجابة ا

المعاهدة ألنها ببساطة تعني فتح باب المواجهة من جديد مع إسرائيل، ثم دخول واشنطن بحكم مذكرات 
  .التفاهم الموقعة بينها وبين تل أبيب لكي تنفذ التزاماتها في ضبط السلوك المصري

معاهدة تبدو أبدية، إن لم يكن بحكم : ام المراقب بالغة القتامةفالصورة التي تبدو عليها المعاهدة أم
نصوصها، فإنها أبدية بحكم خوف مصر المتزايد من المساس بها مهما انتهكتها إسرائيل، كما أنها 
صارت فأالً بشعاً عند المصريين ألن الحكومة تبرر بها كل تصرفاتها الضارة بمصالح الشعب 

لعيب ليس في نصوص المعاهدة، وإنما في غياب اإلرادة الوطنية وأصبح واضحاً أن ا. المصري
فال . بل األدهى أن تتبرع الحكومة المصرية بتفسيرٍ للمعاهدة ال تحلم به إسرائيل. لتوظيفها لخدمة مصر

يخلو دفاع إعالمي عن تصرف حكومي من اللوذ بالمعاهدة، وكأن الحكومة تظهر أنها تفضل احترام 
ة حتى لو كانت على رقاب الشعب وضد مصلحته، وأن سلوكها تجاه الشعب هو سلوك االلتزامات الدولي

المقهور النبيل الذي يفضل أحياناً أال يبوح بما يعانيه مع إسرائيل فيكتفي وزير الخارجية بالتأكيد على أن 
 والشكوى لغير هذا السلوك هو من أسرار الدولة العليا التي تمنعها اعتبارات األمن القومي من البوح بها،

اهللا، مذلة ثم أنها من أعمال السيادة ال يحق ألحد أن يطلب من الحكومة تفسيراً لها ما دامت حكومة 
بل ذهب البعض في تبرير هذه األفعال بأن مصر . ديموقراطية وعهد الشعب إليها بالنظر في مصالحه

للشعب أن يلح في تطفله  لمعرفة طرف في تحالف استراتيجي مع إسرائيل والواليات المتحدة وال يجوز 
  . القصة من أولها

بل وصل األمر . والنتيجة هي أن المعاهدة هي سبب البالء، وأنها قدر مقدور ال يجوز المساس بها
ببعض القانونيين المصريين إلى القول إن العالقات الديبلوماسية مع إسرائيل أبدية وأن المساس بها أو 

 من إسرائيل إلى حد قطعها سيعني فسخ المعاهدة، وهو والعياذ باهللا من تغيرها بتغير المزاج المصري
  .أشد الكبائر السياسية

فإذا كان تصدير الغاز إلسرائيل واالتفاق معها سراً ولمدة طويلة وبأسعار متدنية، وفي سبيل تمرير 
الشعب تغتصب الحكومة سراً سلطة مجلس » لمصلحة األمن القومي المصري«الصفقة واستمرارها 

، انتهاكاً للدستور الذي أقسموا جميعاً باهللا على احترامه ورعاية مصالح الشعب واألمة وليس )البرلمان(
هذه الصفقة التي تجاهلت الحكومة من أجلها قدسية أحكام قضاء مصر . مصالح إسرائيل ومواطنيها

على رغم أن الغاز عند إبرام لالستمرار فيها، بررتها الحكومة بأنها من التزامات المعاهدة على مصر، 
المعاهدة لم يكن قد عرف أصالً في منطقتنا كسلعة للتصدير، فإن مخاطر هذا الموقف واضحة وأخصها 

الخطر األول هو أن الغاز الذي تحرم منه مناطق عدة داخل مصر، ويحرم منه قطاع غزة الذي : ثالثة
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سرائيل، بينما تعلن الحكومة أنها تنوي استيراد يعاني حصاراً إسرائيلياً خانقاً يصدر بأرخص األسعار إل
  .الغاز لعدم كفاية ما لديها في مصر

والخطر الثالث، وهو خطر عام . أما الخطر الثاني، فهو استمرار استخفاف إسرائيل بمصر والمصريين
رع ينسحب على تصرفات الحكومة كافة إزاء إسرائيل، ويتمثل في أن التفسيرات الرسمية المصرية للتذ

بالمعاهدة تعطي إسرائيل حقوقاً مجانية على حساب مصر، وحتى لو كانت الحكومة تقصد بيع حقوق 
مصر وسيادتها المهدرة بموجب المعاهدة، فإن األجيال المقبلة ستدفع ثمناً غالياً إلعادة األوضاع إلى 

  .العدوحالتها الطبيعية، وهي تضييق التزامات مصر في المعاهدة وليس توسيعها لمصلحة 
واالستشهاد بالمعاهدة لتبريره وتصويره على أنه من التزامات مصر » الجدار الفوالذي«أما في شأن 

تجاه إسرائيل، فهذه قمة المأساة، إذ تبرر مصر موقفها من جريمة حصار غزة مع إسرائيل بالتزامات 
 األمم المتحدة فوق المعاهدة، على رغم أن المعاهدة نفسها تضع التزامات األطراف بموجب  ميثاق

التزامات المعاهدة، والميثاق يوجب احترام حقوق اإلنسان وينهى عن التحالف من أجل ارتكاب جرائم 
  . اإلبادة في غزة، والتواطؤ مع االحتالل الذي يعد جريمة مستمرة، فضالً عن جريمة الحصار

لحصار يعلو على أي توافق مع بل إن التزام مصر في معاهدة جنيف الرابعة بالعمل على فك هذا ا
إسرائيل على استمرار هذا الجرم حتى لو تحصن بكل المعاهدات والتحالفات ألن احترام حياة اإلنسان 
وزوال االحتالل من القواعد اآلمرة في القانون الدولي التي ال يجوز االتفاق على مخالفتها أو االتفاق 

  .على غير مقتضاها
راتيجي للشعب المصري واألمة العربية، والتغاضي عن هذه الحقيقة ال إن إسرائيل هي العدو االست

يجوز، واألولى هو إعاقة المشروع الصهيوني، كما ال يجوز أن تستمر الحكومة في تقديم تفسيرات 
  .وهمية للمعاهدة على حساب المصالح المصرية

 ١٨/١/٢٠١٠الحياة، 
  
 "الجديدة"أسئلة مصر  .٦٣

 فهمي هويدي
  سالح ومفرقعات ومواد متفجرة إلى مصر عبر األنفاق أم ال؟هل تم تهريب: س
هذا ادعاء أمني لم يثبت، ولم يثر في أي وقت خالل اللقاءات التي تمت في القاهرة بين ممثلي حماس : ج

الشيء الوحيد الذي ثبت أن األنفاق . وبين مسؤولي المخابرات العامة المصرية التي تدير الملف
ياجات قطاع غزة المعيشية، وقوات األمن المصرية التي تالحق المهربين عبر استخدمت في تلبية احت

على » الشروق«وأحدث خبر في هذا السياق نشرته صحيفة . األنفاق لم تضبط سالحا في أي مرة
كانت معدة » الشيخ زويد«، وتحدث عن ضبط مواد غذائية وأقمشة في مدينة ١٣/١صفحتها األولى يوم 
كما تحدث عن ضبط مائة طن من اإلسمنت بإحدى المزارع في رفح قبل تهريبها للتهريب عبر رفح، 

  .عبر األنفاق لالستعانة بها في ترميم البنايات المدمرة
هل تم بناء شبكات من المتعاونين المصريين الذين ال يحترمون القوانين المصرية للتعامل مع هذه : س

  األنفاق أم ال؟
لكن الثابت أن هناك فئات استفادت من عمليات تهريب البضائع، التي . بتهذا أيضا ادعاء أمني لم يث: ج

، وسبقت اإلشارة إليه أن عشرات »الشروق«وفي الخبر الذي نشرته . قدرت قيمتها بمليار دوالر سنويا
من األهالي في الشيخ زويد ثاروا وأحرقوا إطارات السيارات، حين صادرت الشرطة المواد الغذائية 

  .لتي كان مزمعا تهريبهاواألقمشة ا
هل تم عبور مصريين عبر هذه األنفاق وجرى تدريبهم من خالل منظمات إسالمية فلسطينية داخل : س

  قطاع غزة وهؤالء قاموا بهجمات إرهابية في سيناء أم ال؟
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صحيح أن مصريين استخدموا األنفاق للدخول إلى غزة، لكن ما لهذا حفرت األنفاق؛ ألن الوصول : ج
لقطاع وإلى إسرائيل ذاتها كان وال يزال ممكنا عبر الصحراء فوق األرض وليس بالضرورة عبر إلى ا
أما حكاية تدريبهم . بدليل أن إسرائيل تبني اآلن سورا مكهربا لوقف تدفق المهاجرين عبر سيناء. األنفاق

ساق اآلن لتسويغ في غزة للقيام بهجمات إرهابية في سيناء، فهو ادعاء أمني لم يثبت بدوره، لكنه ي
إغالق األنفاق، ورغم أن ذلك لم يثر في اجتماعات ممثلي حماس مع ممثلي المخابرات العامة، إال أنه 
يظل تبريرا ساذجا لإلغالق، ال يختلف كثيرا عن وقف حركة الطيران وإغالق المطارات ألن بعض 

  !اإلرهابيين دخلوا إلى البالد عبر الجو
حزب اهللا اللبناني بأنه بنى شبكة عسكرية في مصر » رئيس«صر اهللا حسن ن) السيد(هل اعترف : س

  تقوم بتهريب السالح عبر مصر واألنفاق أم ال؟
ألن حكاية الشبكة العسكرية أو الخلية من تأليف األجهزة . أرجو أن تصحح معلومات التقرير األمني: ج

ة اآلن أمام القضاء، التي لم يقل كلمته فيها األمنية المصرية، التي استند إليها االدعاء في القضية المنظور
والشيء الوحيد الثابت في القضية أن أحد أعضاء حزب اهللا جاء إلى مصر لدراسة كيفية تقديم . بعد

المنسوب إلى السيد نصر اهللا ال يتجاوز إقراره بأن هذا الشخص » االعتراف«و. العون للمقاومة في غزة
 في أن التصرف كان خطأ من الناحية القانونية، وقد انتقدناه في وليس هناك شك. من أعضاء حزب اهللا

لكن ربما كانت له مسوغاته السياسية، ولمصر التي يذكرها العرب سجل حافل بالممارسات . حينه
لكن المشكلة أن بعض العرب لم ينتبهوا إلى أن السياسة في مصر . المماثلة في دعم حركات التحرير

  .ت تالحق المقاومين وتحاكمهم وال تساعدهمتغيرت، وأصبح» الجديدة«
هل تم اجتياح األراضي المصرية من قبل المواطنين في غزة وهدم السور الموجود على الحدود بين : س

  مصر والقطاع أم ال؟
والجماعة الوطنية . لم يكن اجتياحا، لكنه كان انفجارا موجها ضد الحصار الظالم وليس ضد مصر: ج

لكنها تفهمت أسبابه، خصوصا أن الذين دخلوا في أول النهار عادوا أدراجهم في المصرية لم تؤيده، 
  ثم ما دخل ذلك بموضوع األنفاق؟. نهايته

هذه األسئلة لم تكن موجهة من أحد ضباط أمن الدولة، لكن ألقاها علي أحد القيادات الصحفية الجديدة يوم 
الرد اإليجابي عليها جميعا ـ وإنما لكي يعتبرها السبت الماضي، ال لكي أجيب عنها ـ ألنه انطلق من 

إقامة الجدار الفوالذي، الذي يتكفل بسد األنفاق جميعا وإحكام الحصار حول » ضرورة«حيثيات تؤيد 
  .القطاع، بدعوى التصدي لخطر تهديد األمن القومي المصري

لكن . ال األسابيع األخيرةال مفاجأة في األسئلة التي رددت معانيها األبواق اإلعالمية المصرية طو
المفاجأة الحقيقية بالنسبة لي تمثلت في ثالثة أمور، أولها أن يتقمص األكاديمي في نهاية المطاف شخصية 
رجل األمن فينشغل بالمحاكمة وليس بالفهم أو البحث، حتى إنه لم يخطر على باله أن يسأل مرة واحدة 

ه بالنسبة للمحاصرين في القطاع؟ ـ األمر الثاني أن لماذا حفر أهل غزة األنفاق؟ أو ما الذي تمثل
صاحبنا قدم مرافعته، التي ابتذل فيها عنوان األمن القومي المصري لكي يدافع عن قرار أمريكي ـ 

أما األمر الثالث فإن هذه . إسرائيلي بإقامة الجدار، كانت مصر قد احتجت عليه في بداية العام الماضي
سيادة المصرية التزمت الصمت تماما إزاء االعتداءات، التي تمارسها إسرائيل العنترية والغيرة على ال

  .على تلك السيادة أسبوعيا على الحدود مع غزة بدعوى تدمير األنفاق
  !أيها األمن القومي كم من الجرائم ترتكب باسمك

 ١٨/١/٢٠١٠السبيل، األردن، 
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  السور الواقي المصري  .٦٤
  يورام نتال

، كريكاتور ظهـر فيـه الـرئيس        )٨/١/٢٠١٠" (هآرتس"ين مصر وحماس نشر في      في ذروة االزمة ب   
المصري مبارك يسوق رافعة ضخمة تنزل الواح من الفوالذ فـي حـدود قطـاع غـزة أمـام عيـون                 

ويبث وجه الرئيس شفقة وربما يعبر بذلك الرسم عن رضا الكثيرين في اسرائيل في ضوء               . الفلسطينيين
  . مصر ضد حماسالخط المتصلب الذي تتخذه 

الذي يقام في الجانب المصري من الحدود سيوجه ضربة قاضية للطريق السريع الذي             " العائق الفوالذي  "
وسيمتد العائق على مـدى  . تمثله االنفاق ويفاقم االزمة التي يعيشها نحو مليون ونصف من سكان القطاع         

لجنوب، ويدفن في عمـق متوسـط        كيلومتر، من شاطىء البحر في الشمال وحتى كرم سالم في ا           ١٣,٨
وسيقوم العائق على اساس الواح فوالذية هائلة، تلصق بها جساسات تغطـي تحركـات              .  متر ٢٠بنحو  

الخوف الكبير من جانب المهربين هو أن يتم انزال أنابيب من الميـاه الـى جانـب                 . وأصوات األرض 
  .لموتالحائط بحيث تتدفق المياه الى داخل األرض وتجعل االنفاق فخا ل

 ال ريب أن سياسة مبارك تخدم السياسة االسرائيلية التي ترى في حماس منظمة ارهابية يجب القـضاء                 
. عليها بقوة الذراع، او على االقل اتخاذ خطوات ضدها تشوش عليها تثبيت حكمها على مـدى الـزمن                 

اشرا وملموسا عـن    إقامة العائق ورفض حكم مبارك فتح معبر رفح في الظروف القائمة يشكل تعبيرا مب             
بسيطرة حماس في قطاع غزة، وعلى رؤيتها لعمل التهريب تهديـدا           " دولة صغيرة "معارضة مصر لقيام    

قادة النظام يتابعون بقلق سـهام      . وتحظى هذه السياسة بانتقاد الذع بمصر وخارجها      . على أمنها القومي  
ن احتجاجهم على السياسة المـصرية      االنتقاد التي يطلقها نحوهم الناطقون بلسان المعارضة ممن يربطو        

  .تجاه حماس بكفاحهم لمنع نقل منصب الرئيس من حسني مبارك الى ابنه جمال
 والى جانب ذلك يستند االرتياح في اسرائيل للخطوات المصرية االخيرة الى رؤية تبسيطية بموجبها قادة               

جاهلون حقيقة ان القيادة المـصرية      في  اسرائيل يت   . الدولتين يرون بانسجام االزمة في قطاع غزة وحلها       
حكم مبارك ومعظم   . تنظر الى التطورات في قطاع غزة في السياق الشامل لالزمة االسرائيلية الفلسطينية           

الجمهور المصري يعتقدون بأن اسرائيل تتحمل المسؤولية الكبيرة عن فشل مسيرة أوسلو، وأن سياستها              
يان حماس السباب مختلفة، وال تنظـران بانـسجام الـى           القاهرة والقدس تعاد  . ساهمت في تعزز حماس   

  .الخطوات التي ينبغي اتخاذها االن النهاء حكم المنظمة في قطاع غزة، واستئناف المسيرة السياسية
 دفن العائق الفوالذي واغالق بوابات رفح ينسجمان مع مطالبة اسرائيل والواليات المتحدة مصر بالعمل              

ولكن يجب فحص هذه الخطوات اوال وقبل كـل شـيء كـرد علـى               . هاعلى منع التهريب من اراضي    
السيناريو االول هو اجتياح مئات     . سيناريوهي رهب يقلقان منذ سنين مضاجع اصحاب القرار في مصر         

والثاني يتعلق بخطـط    . االف الفلسطينيين الى سيناء كنتيجة لهجوم اسرائيلي او  ازمة انسانية في القطاع            
الغالب في اسرائيل، وبموجبها في التسوية الدائمة ستكون مصر مطالبة بأن تـساهم           سياسية، معظمها في    

الخطـوات التـي    . بدورها من خالل تخصيص أراض في سيناء وضمها الى أراضي الدولة الفلسطينية           
  .تتخذها مصر مؤخرا ترمي الى أن تكون السور الواقي ضد هذين السيناريوهين

يرا جذريا للواقع في قطاع غزة لن يتحقق في معركة عسكرية اخـرى              الرسالة الى اسرائيل هي أن تغي     
وفي حصار دقيق، بل فقط في اطار حل سياسي يقوم على أساس اقامة دولة فلسطينية في حدود الرابـع                   

من هذه الناحية، فان العائق الفوالذي السميك، مهما كان عميقا او عاليا، ليس بديال              . ١٩٦٧من حزيران   
  . األطرافة يشارك فيها كل عن تسوية سياسي

  "هآرتس"
  ١٧/١/٢٠١٠وكالة سما، 
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  :كاريكاتير .٦٥
  

  
  ١٨/١/٢٠١٠السبيل، األردن، 


