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   بدال عنه حول حدود الدولة"سرائيلإ" عباس اقترح قيام واشنطن بالتفاوض مع ":حياةال" .1

يصل المبعوث األميركي لعملية السالم جورج ميتشيل غداً الى رام اهللا للقاء :  يونس محمد–رام اهللا 
وقال مسؤولون فلسطينيون ان عباس سيقدم الى ميتشيل خيارين من أجل العودة . الرئيس محمود عباس

الى المفاوضات، األول وقف االستيطان، على األقل خالل فترة المفاوضات، والثاني قيام الواليات 
لمتحدة بالتفاوض مع اسرائيل باإلنابة على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من ا

، مع تبادل أراضي بنسبة تصل الى ثالثة في المئة لحل مشكلة الكتل 1967عام ) يونيو(حزيران 
  . االستيطانية

ض أميركا باإلنابة عن ان عباس سبق ان نقل اقتراح تفاو" الحياة"وقال مسؤول فلسطيني رفيع لـ 
السلطة، الى الجانب األميركي عبر المبعوثين المصريين الذين زاروا واشنطن أخيراً والتقوا وزيرة 

وأضاف ان عباس أبلغ زعماء الدول التي زارها أخيراً . الخارجية هيالري كلينتون والسيناتور ميتشيل
رائيل االستيطان، وانه مستعد لقبول حل يقوم انه مستعد للعودة فوراً الى المفاوضات في حال أوقفت اس
، وانه مستعد لرفع نسبة تبادل األراضي )يونيو(على إنشاء دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 

 في المئة كما عرضها في المفاوضات مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود اولمرت، الى 1.9من 
وقال المسؤول ان نسبة الـ . ات نتانياهو في شأن مشكلة المستوطنات في المئة، من أجل إبطال مبرر3
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 في المئة من الضفة تضم غالبية المستوطنات، وان عباس يقبل بالحصول على نسبة مماثلة من 3
  .، على ان تكون مساوية لها في النوعية والمساحة"الخط االخضر"االرض من داخل 

د لمطالبة الجامعة العربية بعقد قمة عربية عاجلة، والمصادقة وأضاف ان عباس أبلغ المبعوثين انه مستع
  .على هذا الحل في حال وافقت عليه اسرائيل

لكن المسؤول الفلسطيني قال ان عباس متشائم من إمكان قبول اسرائيل مثل هذا الحل، األمر الذي يجعله 
ى ان اسرائيل تريد وأضاف ان عباس ير. يرفض العودة الى المفاوضات من دون وقف االستيطان

  .المفاوضات من اجل مواصلة التغطية على مشاريع التوسع االستيطاني، خصوصاً في مدينة القدس
  21/1/2010الحياة، 

  
  مستعدون لزيارة مصر فوراً لتذليل العقبات: أحمد يوسف .2

حمد المقالة الدكتور أ' حماس'أكد وكيل وزارة الخارجية في حكومة حركة :  محمود علي-القاهرة 
حال تلقي دعوة مصرية  إلرسال وفد رفيع المستوى برئاسة رئيس ويوسف، أن الحركة على استعداد  

المكتب السياسي خالد مشعل إلى القاهرة فوراً من أجل تذليل أي عقبات تعترض إنهاء االنقسام وتحقيق 
  .المصالحة الوطنية الفلسطينية وتطويق الخالفات مع مصر

الحظنا الحرص المصري على المصالحة الفلسطينية من وثيقة ': "الجريدة"لـ وقال يوسف، في تصريح 
وأشار الى أن رئيس الحكومة الفلسطينية . "الوفاق الوطني الفلسطيني، ونأمل توقيعها في القاهرة قريبا

أكد فيها استعداد وفد من 'المقالة إسماعيل هنية بعث برسالة إلى الرئيس المصري محمد حسني مبارك، 
لحكومة وحركة حماس الذهاب إلى القاهرة فورا للقاء المسؤولين المصريين من أجل إعادة العالقات بين ا

  .'مصر والحركة إلى وضعها الطبيعي وتذليل أي عقبات تعترض المصالحة الفلسطينية
21/1/2010الجريدة، الكويت،   

  
  "إسرائيل"تراف بـدون االع 67 حماس تقبل بدولة بحدود أنيقوله دويك هو  ما: الرمحي .3

محمود الرمحي القيادي في حركة حماس قال فـي تـصريحات            ، أن    21/1/2010 وكالة سما، ذكرت،  
إذاعية صباح اليوم تعقيبا على تصريحات عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن حماس قد               

:" لى إبادة دولة إسـرائيل      اعترفت بحق إسرائيل في الوجود وستكون مستعدة إللغاء ميثاقها الذي يدعو ا           
 في حال اعتراف العالم بذلك مقابل االعتـراف         67إن مايقوله دويك هو ان حماس تقبل بدولة في حدود           

  ".بحقنا ، وهذا اعتراف مرحلي مقابل هدنة وليس مقابل حق اسرائيل في البقاء على ارضنا الفلسطينية 
سب لدويك مالم يقله بأن حماس تقبـل بأراضـي          إن اإلعالم اإلسرائيلي يحاول أن ين     :" وأضاف الرمحي 

  ". لن نحيد عنه 48 ولكن حقنا في أراضي 67على 
ا من قبـل أعـضاء برلمـانيين        وكشف الرمحي عن وجود ضغوطات على حركة حماس لتغيير ميثاقه         

، الى جانب ضغوطات أوروبية ، ولكن الحركة رفضت ، مستدال أن منظمة التحرير قامت بتغيير                دوليين
  . ولم تحصل على شيء 93قها عام ميثا
علينا أن نفهم تغيير ميزان القوى ، هناك تراجع في المشروع اإلسرائيلي نفـسه وفـي األفكـار                  :"وتابع

 حق أزلي ، والمستقبل يحمل الكثيـر مـن          48 حل مرحلي ولكن تبقى أراضي       67األمريكية وأراضي   
  ".المتغيرات 
رئيس المجلس التشريعي ، أن القدس المحتلمن  21/1/2010وكالة فلسطين اليوم االخباريـة،    وأوردت  

الفلسطيني عن حركة حماس عزيز الدويك قال ان حماس قد اعترفت بحق اسرائيل في الوجود وستكون                
وذلك حسب ما نقلته عنه صحيفة جيـروزاليم        ،  مستعدة اللغاء ميثاقها الذي يدعو الى ابادة دولة اسرائيل          

  .بوست اإلسرائيلية
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لصحيفة اإلسرائيلية ان الدويك الذي افرج عنه مؤخرا من السجن االسرائيلي أدلى بهذه االقوال              وأفادت ا 
خالل اجتماعه في الخليل أمس مع الثري البريطاني ديفيد مارتين أبرامز الذي يقيم عالقات طيبـة مـع                  

  .مسؤولين اسرائيليين وبريطانيين كبار
ع الى ان ميثاق حماس قد وضع قبل أكثر من عـشرين            وأضافت الصحيفة ان الدويك أشار خالل االجتما      

كما أكد الدويك رغبة حماس في اجـراء        . عاما مضيفا ان احدا ال يريد أن يلقي احدا في البحر بعد االن            
  .حوار مع المجتمع الدولي وخاصة االتحاد األوروبي

ي ديفيد مليبانـد إلبالغـه      ومن المقرر أن يلتقي أبرامز في نهاية هذا االسبوع بوزير الخارجية البريطان           
  . بنتائج مباحثاته مع الدويك ومسؤولين آخرين في حركة حماس

  
  حكومة حماس تدعو مبارك لوقف الحملة اإلعالمية ضدها .4

دعت الحكومة الفلسطينية المقالة، في رسالة وجهتها إلى الرئيس المصري حسني مبارك، أمس، : د ب أ
وحث المكتب  ". تي تديرها وسائل إعالمية مصرية ضد غزةالحملة اإلعالمية القاسية ال"إلى وقف 

التوقف عن "اإلعالمي التابع للحكومة المقالة مبارك على إصدار تعليماته لوسائل اإلعالم المصرية بـ
فصائل وقيادات وطنية محترمة، وتكيل لها تهما باطلة بغرض "التي تستهدف " حملة التشهير والشتائم

 ".  الشعبي المصري والعربيتشويه صورتها في الضمير
وأعربت الرسالة عن ألم الفلسطينيين لمقتل الجندي المصري أحمد شعبان على الحدود مع قطاع غزة 
قبل أسبوعين، لكنها أشارت، في الوقت ذاته، إلى إصابة عدد من الفلسطينيين في الحادث، وإلى قرار 

 . الحكومة المقالة تشكيل لجنة تحقيق
21/1/2010السفير،     

   
  الحكومة تحّمل االحتالل مسؤولية الكارثة اإلنسانية وسط قطاع غزة .5

حملت الحكومة الفلسطينية أمس سلطات االحتالل مسؤولية الكارثة اإلنسانية التي  :مريم الشوبكي -غزة
تسببت بها لمئات األسر الفلسطينية في مناطق وسط قطاع غزة  بعد إقدامها على فتح سد وادي غزة مما 

  .م عنه غمرعشرات المنازل بالمياه  واتالف ممتلكات المواطنين وأراضيهم الزراعية نج
وأكد وزير الشئون االجتماعية والعمل أحمد الكرد خالل مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر وزارة اإلعالم 

ديدة أن الحكومة تدين العمل الصهيوني بفتح سد وادي غزة دون إنذار مسبق، مم تسبب بكارثة إنسانية ج
  .تضاف إلى سلسلة الكوارث التي خلفها االحتالل بفعل الحصار وحربه األخيرة على القطاع

ونوه الكرد إلى أن الحكومة ستستمر في تقديم المساعدات وتوفير كافة اإلمكانيات لمساعدة وإغاثة 
  .المتضررين من هذه الكارثة اإلنسانية 

21/1/2010صحيفة فلسطين،   
  

   القمة العربية القادمةأعمالبوضع القدس على رأس جدول يطالب  بركات الفرا .6
طالب مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية وسفيرها في مصر   : وليد عوض-رام اهللا 

الدكتور بركات الفرا االربعاء بادراج قضية القدس على رأس جدول اعمال القمة العربية القادمة في ليبيا 
  .'دس على رأس جدول اعمال القمة العربية المقبلة في طرابلس الغربيجب ان تكون الق'وقال 

االربعاء عن عدم رضاه ' وفا'وعبر الفرا في تصريح صحافي نشرته وكالة االنباء الفلسطينية الرسمية 
من تعامل المجتمع الدولي مع االنتهاكات االسرائيلية في القدس المحتلة، الفتا الى مخاطر االنهيارات 

ثت في البلدة القديمة في القدس نتيجة استمرار سلطات االحتالل بحفر االنفاق اسفل المسجد التي حد
  .االقصى المبارك، والبلدة القديمة من القدس
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حذرنا مرارا وتكرارا من خطورة ما يجري، وصرخنا عاليا واستنجدنا بأمتنا العربية واالسالمية : وتابع
  . تهدف لمحو هويتها العربية واالسالمية والمسيحيةبان القدس تتعرض لحملة صهيونية مبرمجة

، 'تتطلب مواجهة االمة العربية واالسالمية لالنتهاكات االسرائيلية التخلص من كافة الخالفات'وقال 
وال يجوز ان تستمر حماس بالتهرب من التوقيع '، وقال 'يضر بقضيتنا'محذرا من ان االنقسام الداخلي 

  .'س تضيع واالقصىعلى ورقة المصالحة والقد
21/1/2010القدس العربي،   

  
  السلطة تعتزم طرح ملف االسرى أمام محكمة الهاي: قراقع .7

 أعلن وزير شؤون األسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع، أمس، أن السلطة الفلسطينية :)د ب أ(
 . تعتزم طرح ملف األسرى لدى إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في الهاي

ر قراقع، في بيان، إلى أن لجنة قانونية بدأت اإلعداد للذهاب بملف األسرى إلى محكمة الهاي وأشا
على اعتبار أن األسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب، وفق اتفاقات جنيف "الدولية ألخذ رأي استشاري 

 ". الثالثة
لت معهم كمجرمين وقال قراقع إن إسرائيل جردت األسرى الفلسطينيين من مركزهم القانوني وتعام

وإرهابيين، مؤكدا على سعي وزارته لتدويل قضية األسرى وإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقيات جنيف 
 . عليهم

22/1/2010السفير،   
  

  أبو شريف يطالب ملك المغرب بالتحرك لدى اوباما واالتحاد األوروبي لحماية القدس .8
س بالقيام بالواجب تجاه مدينة القدس ومواجهة  طالب بسام أبو شريف ملك المغرب محمد الساد:رام اهللا

  .ما تتعرض له من عمليات تهويد واسعة النطاق تمولها صناديق اميركية وأوروبية يهودية
إن ملك المغرب بصفته رئيس لجنة القدس مطالب بالتحرك الفوري لدى األمين العام لألمم المتحدة : وقال

اية المسيحيين والمسلمين العرب في القدس ولمنع وأعضاء مجلس األمن إلرسال قوات دولية لحم
  .مصادرة أمالكهم وترحيلهم من المدينة

أن وضع القدس أصبح خطيرا جدا في ظل عدم توقف إسرائيل عن ضخ مئات الماليين من : وأضاف
الدوالرات لبناء مستوطنات جديدة وتوسيع القديمة واالستيالء على أراضي القرى المحيطة بالقدس مثل 

ت حنينا وشعفاط وحزما والرام وقلنديا وجبل أبو غنيم واألراضي الممتدة من سلوان إلى البحر الميت بي
  .مرورا بالخان األحمر

وطالب أبو شريف ملك المغرب بعقد لقاء سريع مع الرئيس اوباما واالتحاد األوروبي لبحث هذه المسألة 
ن أسوار المسجد األقصى والحرم الشريف مهددة محذرا من أ. اذ لم يعد الوضع يحتمل المواقف الكالمية

باالنهيار بسبب الحفريات غير الشرعية وغير القانونية التي تقوم بها سلطات االحتالل في المناطق 
  .المحيطة بالحرم والصخرة المشرفة وفي محيط كنيسة القيامة

21/1/2010الحياة الجديدة،   
 

   مقابل عدم االفصاح عن أرشيف عرفاتدوالر سنوياً مليون 80باس يمنح سهى عرفات ع:"تيك ديبكا" .9
بقي إرث الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لغزا يحير تل أبيب، إذ قال : عبدالقادر فارس -غزة 

التابع لالستخبارات اإلسرائيلية، إن أرشيف الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات " تيك ديبكا"موقع 
 . عاما40 لما يحتويه من أسرار، جمعها أبو عمار خالل ، نظرا"قنبلة موقوتة"يعتبر 
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ووصف الموقع ياسر عرفات بأنه هو الذي أحيا الهوية الوطنية الفلسطينية وأخرجها من بين ركام النكبة 
والنكسة وخالفها من األزمات والحروب، وادعى الموقع المذكور أن ياسر عرفات أحد تالمذة الزعيم 

في مجال المخابرات، خاصة " غنال ايرن فافتشيه"سكو، ورئيس جهازه السري الروماني، السابق شاوشي
 .وأن الشخصيتين المذكورتين، نالتا ثقة عرفات المطلقة

وقال الموقع إن عرفات تعلم من شاوشيسكو وجهازه األمني، مبدأ استخباراتيا مهما، مفاده أن جمع 
شخصية يشكل قوة إستراتيجية، وأنه بناء عليه معلومات استخبارية عن الشخصيات العالمية وحياتهم ال

 على جمع معلومات استخبارية، 1966عملت المخابرات الفلسطينية وبمختلف أشكالها منذ تأسيسها 
وشخصية عن رؤساء الدول العربية واإلسالمية، ورجال السياسة واالقتصاد ،والجيش والعلوم في هذه 

 .الدول
عد اتفاقيات أوسلو قرر ترك األرشيف الخطير في تونس خشية قيام وأشار الموقع إلى أن عرفات وحتى ب

 .إسرائيل بالسيطرة عليه
وقال الموقع االستخباري اإلسرائيلي، إن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أمر أجهزته األمنية 

  .السرية السيطرة على األرشيف
مود عباس عدة اتصاالت مع الرئيس وأضاف الموقع أنه خالل شهر ديسمبر الماضي أجرى الرئيس مح

التونسي في محاولة إلقناعه بالموافقة على نقل األرشيف من تونس العاصمة إلى رام اهللا لكن التبريرات 
التي ساقها أبو مازن مثل قوله بأن األمر يتعلق بتراث تاريخي فلسطيني يؤسس لالستقالل الفلسطيني لم 

  . سوى لزوجة عرفات السيدة سهى الطويلتقنع زين العابدين، وقال إنه لن يسلمه
وقال الموقع إن الرئيس التونسي يعرف جيدا ما يتحدث عنه حين طرح اسم زوجة عرفات فهو يعلم بأن 

 80 بعد عام واحد من وفاة الزعيم الفلسطيني على منحها 2005الرئيس عباس اتفق وسهى عرفات عام 
 عدم إفصاحها عن أية أسرار تتعلق بحياتها مع ياسر مليون دوالر سنويا مشروطة بأمرين هامين األول

عرفات، فيما يتمثل الشرط الثاني بموافقتها على العيش في المنفى الدائم في جزيرة مالطا، حيث تمتنع 
عن مغادرتها وهذا ما وقعت عليه سهى عرفات، وبمعنى آخر فإن سهى عرفات ال تستطيع الحضور إلى 

بهذا تكون قد أخلت بشرط المنفى المنصوص عليه في االتفاق الموقع مع تونس الستالم األرشيف ألنها 
 .الرئيس عباس ما يعني حرمانها من المبلغ المذكور

وقال الموقع إن أبو مازن أرسل وفدا إلى تونس، حيث التقى الرئيس التونسي، واقترح حال وسطا يتمثل 
 .حأن الرئيس التونسي رفض هذا المقترفي تصوير األرشيف مع احتفاظ تونس بالنسخة األصلية، غير 

21/1/2010عكاظ،   
  

  فياض يشارك في مؤتمر هرتسليا لألمن القومي اإلسرائيلي .10
، أن رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض "هرتسليا لألمن والمناعة القومية"أعلن منظمو مؤتمر 

 .سيشارك في المؤتمر الذي تنطلق أعماله نهاية الشهر الجاري
ويعتبر من أهم المؤتمرات اإلسرائيلية في " معهد الدراسات واإلستراتيجية"ؤتمر سنويا على يد وينظم الم

ويشارك في المؤتمر مسؤولون ومسؤولون سابقون  .شؤون األمن والسياسية والشؤون اإلستراتيجية
في وأعلن المؤتمر أن وزير األمن إيهود باراك سيشارك . إسرائيليون ، وخبراء ومسؤولون غربيون

 .المؤتمر
21/1/2010، 48عرب  
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  لعودة إلى غزة ل قيادات فتح دعاعباس : أمين سر المجلس الثوري لفتح .11
لس الثوري أمين سر المج أن القاهرة جيهان الحسيني نقال عن مراسلتها من 21/1/2010الحياة، ذكرت 
دعا إلى ضرورة عودة جميع أعضاء ) أبو مازن( أمين مقبول قال إن الرئيس محمود عباس "فتح"لحركة 

 في اللجنة المركزية والمجلس الثوري والمجلس التشريعي من أبناء غزة إلى القطاع، الفتاً إلى أن "فتح"
 األخيرة للمجلس الثوري التي أنهت هذا ليس قراراً جديداً يصدره عباس، بل شدد عليه خالل االجتماعات

  . أعمالها أول من أمس في مدينة رام اهللا
من المفترض أن يعد هؤالء أنفسهم ويجهزوها للعودة إلى غزة، سواء عن ": "الحياة"وأوضح مقبول لـ 

جميع «، موضحاً أن هذه الدعوة تشمل "طريق معبر رفح أو من خالل تنسيق خاص من رام اهللا
 غادروا غزة عشية االنقالب الذي قامت به حماس، أو الذين كانوا خارج غزة خالل األعضاء الذين

االنقالب، باستثناء أسماء محددة بعينها من قيادات فتح مطلوبة لدى حماس أمنياً وهناك مخاوف في حال 
  . "عودتها أن تستهدف أو تالحق أمنياً من أجهزة حماس

 أيضاً أبناء الضفة الغربية من الذين يمكنهم التوجه إلى غزة،  تشمل"أبو مازن"ولفت مقبول الى أن دعوة 
عباس أكد في هذه االجتماعات ضرورة أن يكون جميع أبناء قطاع غزة موجودين في غزة، ": وقال

وعن مغزى هذا القرار، أجاب أن عباس يرى . "باستثناء من تشكل عودتهم خطراً شخصياً عليهم
كأنه منطقة معزولة، فهو قطعة عزيزة من أرض الوطن، لذلك وجه ضرورة عدم التعامل مع قطاع غزة 

  . دعوته هذه إلى الفلسطينيين عموماً، وليس فقط إلى أبناء غزة
أبو مازن يريد أن توجد قيادات فتح بين أهلها لدعم صمودهم، وأيضاً استعداداً لالنتخابات التي ": وأضاف

ك كإجراء استباقي في حال إنجاز المصالحة، يونيو المقبل، وكذل/ستخوضها الحركة في حزيران
أي "وقال انه في . "فالمطلوب أن تكون هناك قيادات فتحاوية لالستجابة لهذا االستحقاق في حال إنجازه

 ستضعها فتح الستعادة غزة، يجب ان يكون أبناء الحركة هناك، وال يجوز ترك الساحة خالية إستراتيجية
 فتح موجودة في غزة وهناك مئات اآلالف من كوادرها، وفي كل على رغم أن... لتنفرد حماس بها

  ."األحوال ليس هناك أي ضرورة لبقاء هذه القيادات بعيدة عن بيوتها
 خالد مشعل بعقد لقاء معه، "حماس"وعن رفض عباس االستجابة لدعوة رئيس المكتب السياسي لحركة 

توقع حماس على الورقة المصرية المعدة نتمسك بأن عقد مثل هذا اللقاء لن يتم قبل أن ": أجاب
لكن ليس قبل أن توقع "، الفتاً إلى أنه ال مانع من عقد هذا اللقاء قبيل توقيع اتفاق المصالحة، "للمصالحة

مثل ... ال نتحفظ على لقاء ثنائي قبل االحتفال باتفاق المصالحة": وقال. "حماس على الورقة المصرية
 بأنها تسعى إلى عقد لقاء بين الرجلين للتضليل والتحايل "حماس"، متهماً "هذا اللقاء ال يقدم وال يؤخر

ال نريد لقاء عالقات عامة، ومن يريد المصالحة فليتفضل ": وقال. وااللتفاف على الورقة المصرية
  . "وليثبت حسن نياته وليوقع على الورقة المصرية التي وقعنا عليها نحن على رغم التحفظات التي لدينا

دد مقبول على أن هذا الموقف الذي اتخذه عباس هو موقف الحركة وموقف فلسطيني وليس موقفاً وش
جربنا مرات عدة ": وقال.  مصري على مثل هذا اللقاء"فيتو"شخصياً أو نتيجة ضغوط ما، نافياً وجود 

 الموقف السياسي نابع ، مؤكداً أن هذا"اللقاءات، لكنها لم تثمر شيئاً، بالعكس كانت لها انعكاساتها السلبية
  . لمصلحة المصالحة الوطنية"فتحاوية"من رؤية 
 عضو المجلس أن  نقال عن مراسلها من رام اهللا وليد عوض21/1/2010القدس العربي، وأضافت 

 اللجنة ألعضاء انتقادات  وجهالثوري لحركة فتح عبد اهللا أبو سمهدانة محافظ المنطقة الوسطى في غزة
 القيادية المنتخبة من األطرالثوري لعدم زيارتهم قطاع غزة والتواجد فيه، مطالبا تلك المركزية والمجلس 

ببيت لحم بالتوجه إلى غزة فوراً، مشددا ) أغسطس(المؤتمر العام السادس للحركة الذي عقد في شهر أب 
ب أن على أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري التوجه إلى غزة والوقوف على معاناة الشع

  .الفلسطيني هناك
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 وإنهاوشدد أبو سمهدانة القادم من قطاع غزة امام الثوري على ان غزة هي جزء أصيل من الوطن 
 الى قيادات من إشارة في "غزة ليست فندقا نتركه عندما ال تعجبنا فيه الخدمة ونخرج"ليست فندقا وقال 

  .الحقافتح فرت من غزة عقب سيطرة حماس عليها وقيادات غادرت القطاع 
ودعا أبو سمهدانة أبناء حركة فتح إلى االنغراس والتمترس في غزة بعيدا عن أي تفكير في مغادرتها 

 .تحت أي ظرف، مطالبا في الوقت ذاته أبناء فتح الذين خرجوا من غزة بالعودة إليها
 

   تؤكد إعادة بناء قدراتها التي خسرتها خالل الحرب"القسام" .12
 "تـرميم " استطاعت   أنها أمسكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس         أعلنت : اشرف الهور  -غزة  

 ).الرصـاص المـصبوب   ( على غـزة     األخيرة إسرائيل العسكرية التي خسرتها خالل حرب       إمكانياتها
 تنظيمه استطاع تـرميم مـا خـسره فـي           أن عبيدة الناطق باسم القسام في تصريح صحافي         أبووكشف  

  ."رغم الفارق الكبير في ميزان القوى"  عسكريةإمكانياتالمعركة من 
 هـذا   أن إلى المعركة وقبل انتهائها، الفتا      أثناء عملية ترميم البناء العسكري كانت غالبيتها        أن إلى وأشار

  ."نجاحا كبيرا للمقاومة الفلسطينية"كان يعد 
ـ  األولىفاجأ العدو بسرعة امتصاص الضربة الجوية       " عبيدة ان القسام     أبو وأكد ي اسـتخدم فيهـا     ، والت

  ."ترسانة عسكرية جوية ضخمة
 العديد من   األولقمنا بالرد الصاروخي المفاجئ على تلك الضربة حيث استهدفت الكتائب في اليوم             'وقال  

 المقاومـة اسـتطاعت امتـصاص       أن صاروخا، وهذا اثبت     60المواقع العسكرية الصهيونية بأكثر من      
  .'الضربة
العـدو  " أن إلى بقصف العديد من القواعد العسكرية الحساسة، الفتا         ائيلإسر القسام فاجأت    أن إلى وأشار

 الكتائب خالل المعركة بسبب الحفـاظ علـى معنويـات           أطلقتهاتكتم على مواقع سقوط الصواريخ التي       
  ." الكيان للنيل من المقاومةأعدها خطة الحرب النفسية التي إطارجنوده، وكذلك جاء في 

 اإلسرائيلية الصواريخ يوميا على المواقع العسكرية       إطالق خالل المعركة استمر      انه إلى عبيدة   أبوولفت  
  ."بشكل مدروس ومخطط له حتى آخر يوم في المعركة"

قرار مستقل، وليس بضغط مـن      " كان بـ    إسرائيل عل   الصواريخ إطالق الفصائل وقف    إعالن أن وأكد
  ."لى القطاعالعدو الصهيوني، وليس كنجاح عدوانه الهمجي الذي شنه ع

21/1/2010القدس العربي،   
  

  ولن تنتظر حماس طويال.. فتح ستبلور بدائل في ظل جمود المصالحة: األحمد .13
لحوار القاهرة عزام األحمد أن المجلس الثوري       " فتح"كشف رئيس وفد حركة     :  أحمد رمضان  -رام اهللا   

  . د ملف المصالحة الوطنيةللحركة سيبلور بدائل لتجاوز أزمة االنقسام الفلسطيني، في ظل جمو
فتح لن تنتظـر حمـاس طـويال لتوقـع الورقـة            " على أن    أمسوشدد األحمد في تصريحات صحافية      

، وسيتم  ) أول من أمس  (الحديث عن بدائل استحوذ على اجتماع المجلس الثوري         "وأضاف أن   ". المصرية
طراف العربية المعنيـة بالمـصالحة،   بلورة مجموعة من األفكار خالل األسابيع المقبلة ثم نطلع عليها األ       

االتصاالت بين القاهرة وفتح حول ملـف المـصالحة متوقفـة،           "وبين األحمد أن     ". وفي مقدمتها مصر  
وهناك حملة مناورات سياسية تجريها حماس في الدول العربية ليتم العودة الى المصالحة من أبواب لـم                 

  ".  في التأثير على القاهرة لفتح الورقة من جديديتم التوافق عليها، حيث تريد إشراك أطراف عربية
لم "ونفى بشدة صحة ما يتردد عن وجود مبادرة سعودية للمصالحة تدعمها سوريا وقطر، مشددا على أنه                 

  . تجر أي اتصاالت مع الرئيس محمود عباس في هذا الشأن
21/1/2010المستقبل،   
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 ا برئاسة مشعل يزور روسيا قريبمن حماس وفد : الرشق .14

كشف عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس  :اهللا  محمد عبد-القاهرة
أن وفدا رفيع المستوى من الحركة برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي سوف يزور موسكو 

ميع الشهر المقبل بدعوة من الحكومة الروسية لبحث األوضاع في الساحة الفلسطينية في ظل فشل ج
 .خيارات التفاوض إضافة إلى موضوعات المصالحة الفلسطينية وحصار غزة

وأكد الرشق أن زيارة روسيا استمرار للجولة العربية واإلسالمية التي قام بها وفد حماس خالل الفترة 
 .  الجولة ستتواصل في الفترة القادمة لتشمل سلطنة عمان والجزائر والسودانمشيرا إلى أنالماضية، 

ول الموضوعات التي يناقشها وفد حماس قال الرشق إن هناك عددا من العناوين الرئيسية يتم وح
مناقشتها خالل هذه الزيارات منها ما يقال عن استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في 

ولين العرب قلنا لجميع المسؤ: الفترة القادمة، وعدم وجود أفق سياسي في المرحلة القادمة، وأضاف
وسوف نقول للروس وغيرهم إن المسار السياسي ليس له أي حظوظ من النجاح وهذا وفقا لما يجرى 
على األرض وما يخرج من تصريحات إسرائيلية، ألن الجانب الفلسطيني لم يحقق في السنوات الماضية 

 .ى صفر كبيرمن المفاوضات شيئا، وأن االستمرار في هذه المفاوضات العبثية سوف يوصلنا إل
21/1/2010الشرق، قطر،   

 
  القاهرة رفضت وساطات الستقبال مشعل": المستقبل"مصادر فلسطينية لـ .15

ـ    أكدت:  أحمد رمضان  -رام اهللا     مصر رفضت وساطات عـدة      أن" المستقبل" مصادر فلسطينية رفيعة ل
لورقة المصرية قبل   خالد مشعل مشترطة توقيع الحركة ا     " حماس"الستقبال رئيس المكتب السياسي لحركة      

وقالت المصادر نفسها إن ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس استقر على حالة             .  أي اتصاالت  إجراء
 التي علقـت فيهـا      األزمة مخرج من    إليجاد العربية   األطرافمن الجمود، لم تنفع معها تدخالت بعض        

  .بالمصالحةالمصالحة اثر رفض حركة حماس التوقيع على الورقة المصرية الخاصة 
القاهرة مدركة لسلوك حماس ورئيس مكتبها الـسياسي، وقـد رفـضت             "أنوقالت المصادر الفلسطينية    

 قطعت كافة االتصاالت مع قيادة حماس، واتخذت هذا القـرار           أنهاوساطات عربية الستقبال مشعل، كما      
 حمـاس باالسـتقواء     وتكتيكات.  شرط أو توقع حماس ورقة المصالحة دون قيد        أنولن تتراجع عنه قبل     

على مصر واستغالل الحراك الجاري في بعض عواصم العرب لن يثمر، ولن يحمل القاهرة على تغيير                
  ".موقفها

 الكويت الذي اتصل    أمير المحاوالت للتوسط في ملف المصالحة كانت من         آخر أن إلىوأشارت المصادر   
اع بمشعل، وان الرئيس عباس رد علـى         باالجتم إلقناعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس      أمس من   أول
 مثل هذا اللقاء فور توقيع حماس على الورقة المصرية للمصالحة، وان            إلجراءمستعد  " الكويت بأنه    أمير

 إنهـاء  حركة حماس ومشعل للتوقيع على الورقة المصرية التي من شـأنها             إلقناع تبذل   أنالجهود يحب   
 مـن حمـاس     آخر مسؤول   وأيالتالي يصبح االجتماع بمشعل     حالة االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية وب     

  ".تحصيل حاصل
21/1/2010المستقبل،   

  
  أيمن طه ينفي منع دحالن من دخول غزة .16

 اشترطت على عضو "حماس" أيمن طه أن تكون "حماس" نفى القيادي في : جيهان الحسيني–القاهرة 
 محمد دحالن تقديم طلب قبل دخوله إلى غزة لحضور جنازة والدته في "فتح"اللجنة المركزية لحركة 

  .  في مقابل دخوله إلى غزة"حماس"مدينة خان يونس، لكنه تراجع بسبب ما قال إنه اشتراطات وضعتها 
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التشريعي والثوري فيصل أبو شخصيات فتحاوية تدخلت، منها عضو المجلس ": "الحياة"وقال طه لـ
يبدو ... شهال الذي سأل عن مدى إمكان دخول دحالن لحضور جنازة والدته، فوافقنا ولم نفرض شروطاً

كالً من وزير شؤون المفاوضات السابق حسن "، كاشفاً أن "فوجئوا بالموافقة) دحالن ورفاقه(أنهم 
في حماس مسؤول المعابر غازي حمد عصفور والقيادي في فتح سمير مشهراوي اتصل مع القيادي 

عندما ": ، وأضاف"وطلب منه االتصال بدحالن وإبالغه بعدم الحضور إلى غزة ألن األجواء غير مناسبة
عدم الحضور ونحن ال نعارض قدومه، ) دحالن(أبلغني حمد بذلك، سألته مستنكراً كيف نطلب منه 

الضجة التي أثيرت "ورأى طه أن . "شكلة لديناخصوصاً أن وجوده في غزة متعلق بمسألة إنسانية وال م
  ."في هذه المسألة مفتعلة ألنهم قطعوا أننا نرفض استقبال دحالن، لكنهم فوجئوا بموافقتنا

  ".حماس طالما وافقت على دخول أي شخصية فتحاوية وأعطته األمان فهي تلتزم ذلك"وشدد طه على أن 
21/1/2010الحياة،   

  
  مطالبة بعض النواب المصريين باستخدام القوة ضد غزة عمل غير مسؤول: أبو زهري .17

مجلس  الحزب الحاكم في بشدة محاولة بعض نواب" حماس"انتقدت حركة المقاومة اإلسالمية : غزة
غزة في حال عدم تسليمها للمتهمين بقتل الشعب المصري استصدار قرار يجيز استخدام القوة ضد 

الجندي المصري في رفح، ووصفتها بأنها تعكس موقفا غير مسؤول يسيء لدور مصر القومي 
  .والفلسطيني

أن دعوة " قدس برس"سامي أبو زهري في تصريحات خاصة لـ " حماس"وأكد المتحدث باسم حركة 
ات التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني، بعض النواب الستخدام القوة ضد غزة أمر مسيء للعالق

قيام بعض النواب المصريين بالدعوة إلى استخدام العمل العسكري ضد عزة هو موقف غير : "وقال
مسؤول ويؤكد أن هناك جهات داخل مصر معنية باإلساءة للعالقات التاريخية بين الشعبين المصري 

  ".والفلسطيني، وهذه محاوالت لن تنجح
هؤالء عليهم الدعوة إلى عمل عسكري لمواجهة االحتالل الذي قتل اآلالف من أبناء الشعب : "وأضاف

المصري، والزال يقتل العديد من المصريين على الحدود المصرية مع االحتالل، والزال يحتل األرض 
  ".الفلسطينية العربية

د غزة، لكنه دعا السلطات وقلل أبو زهري من أهمية هذه األصوات الداعية إلى استخدام القوة ض
ال نلتفت إلى هذه " حماس"نحن في : "المصرية إلى التعامل بجدية معها والعمل على وقفها، وقال

ونرى أن هذا الفريق بهذه المواقف يسيء إلى دور مصر . المواقف، ونثق أنها لن تفلح في تحقيق أهدافها
رية مطالبة بقطع الطريق أمام مساعي القومي وتحركها على الساحة الفلسطينية، والسلطات المص

  .، على حد تعبيره"التخريب التي يمارسها هذا الفريق
20/1/2010قدس برس،   

 
   يناير25حماس تتأهب تحسباً لضربة عسكرية بعد : "الجريدة" لـمصادر فلسطينية .18

ومة اإلسالمية  من مصادر فلسطينية مقربة من حركة المقا      ' الجريدة'علمت  : الوهاب  ناصر عبد  -القاهرة  
، أن مقاتلي الحركة في قطاع غزة رفعوا درجة االستعداد إلى القصوى تحسباً لعدوان إسـرائيلي                "حماس"

وأضافت المصادر أن المعلومات التي وصلت إلى قيادة الحركة تشير إلى استعدادات إسـرائيلية              . وشيك
و آخر أيام المجلس التشريعي الحالي،      للعدوان على القطاع بعد الخامس والعشرين من يناير الجاري، وه         

على غزة أصبحت من دون غطاء شـرعي، مـا          ' حماس'أغلبيته، بذريعة أن سيطرة     ' حماس'الذي تمثل   
وكـشفت المـصادر عـن أن       . يبيح إلسرائيل استهدافها باعتبارها منظمة إرهابية تسيطر على القطـاع         
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، ونشر عناصره المسلحة على المنـاطق       تعليمات صدرت إلى الجناح العسكري للحركة بسرعة التحرك       
  .الحيوية في القطاع، في محاولة للحيلولة دون قيام قوات االحتالل اإلسرائيلية باقتحامه

كما بدأت قيادات الحركة االختفاء تدريجيا، وفرض نطاق كثيف من السرية علـى تحركاتهـا، تحـسبا                 
وأفادت المصادر بأن تـل     . ناصر المتعاونة معه  الستهدافها من قبل الجيش اإلسرائيلي، أو من خالل الع        

أبيب تسعى إلى استغالل المخاوف األميركية المتزايدة من الوضع في اليمن، من خالل محاولـة تبريـر                 
عدوانها المقبل على غزة بأنه يأتي في إطار الحرب على اإلرهاب، مستغلةً تقارير استخباراتية أميركية               

ترة األخيرة بشأن بدء الخاليا الجهادية التجمع والتمركز في قطاع غزة،           وغربية جرى الترويج لها في الف     
وأن هذه الخاليا الجهادية تحاول استهداف اإلسرائيليين الموجودين فـي المنـاطق المحيطـة بالقطـاع،                

 .قطاع غزة، أو المناطق البحرية المواجهة للقطاع-وتحديدا على طول امتداد حدود إسرائيل
21/1/2010الجريدة، الكويت،   

  
  المجلس الثوري لفتح يقر الالئحة الداخلية للمجلس االستشاري للحركة .19

 المجلس الثوري أن: وليد عوض رام اهللا نقال عن مراسلها من 21/1/210القدس العربي، ذكرت 
لس لحركة فتح أقر في نهاية دورته التي انتهت الليلة قبل الماضية في مدينة رام اهللا الالئحة الداخلية للمج

االستشاري للحركة، والذي اعتمد إنشاؤه بقرار صادر عن المؤتمر العام السادس لفتح الذي عقد في 
 يكون التعيين في أنحذر مسؤولون بالحركة من في حين  الماضي بمدينة بيت لحم، أغسطس/آب

  . المحاباة والعالقات الشخصية والنفاق السياسيأساسالمجلس قائما على 
 ال يكون المجلس أن أتمنى أنا" األربعاء "القدس العربي' قادة الحركة في حديث مع وقال حسام خضر احد

 بيروقراطية وان ال يكون لتطييب خواطر الحردانين والزعالنين في الحركة وان ال إضافةاالستشاري 
ي في  المحاباة والعالقات الشخصية والنفاق السياسي المستشرأساسيكون تعيين الكفاءات فيه قائما على 

  .'ثقافتنا
وأشارت أمانة سر المجلس الثوري إلى أن المجلس االستشاري سيتكون من أعضاء اللجنة المركزية 

 عضوا 51السابقين وعدد من أعضاء المجلس الثوري السابق، وكفاءات حركية أخرى بما ال يزيد عن 
  .حسب الالئحة المقرة

 الفلسطينية يعتزم رفض األراضيكة السابق في  بان احمد قريع مفوض عام الحر"القدس العربي"وعلمت 
 بشكل قاطع أيضااالنضمام للمجلس، وان نبيل عمرو عضو المجلس الثوري السابق لحركة فتح يرفض 

  .االنضمام للمجلس االستشاري
هناك " الشك بان "القدس العربي"ومن جهته قال جمال الشاتي عضو المجلس الثوري لحركة فتح لـ

 ألسبابالمركزية وفي المجلس الثوري السابقين قد يعتذرون عن االنضمام للمجلس  في اللجنة أعضاء
  .' مرضيةألسباب أوشخصية عندهم 

 عضو مجلس ثوري آخر رافضا الكشف عن اسمه بان قريع وعمرو، فشال في االنتخابات، وأوضح
 األمينصبيح مساعد ، ومحمد أصالوفاروق القدومي ومحمد جهاد، لم يشاركا في المؤتمر العام للحركة 

العام في جامعة الدول العربية فشل في االنتخابات، واحمد عبد الرحمن المستشار السياسي السابق لعباس 
 جهاد واللواء نصر يوسف فشلوا في االنتخابات، وان غيرهم من قادة فتح الذين فشلوا في االنتخابات وأم

 انعكاس رفض عمرو وقريع االنضمام للمجلس الحركية السابقة مرشحون لالنضمام للمجلس، محذرا من
  .على طبيعة تشكيله

 عضو الثوري بان المجلس االستشاري يأتي تشكيله في اطار اجراء المصالحات داخل الحركة وأوضح
خاصة في صفوف المسؤولين الفلسطينيين من قادة الحركة الذي فشلوا في االنتخابات الحركية التي 

  .دس للحركة ودخلوا في حالة عزلة وقطيعة مع الحركةجرت في المؤتمر العام السا
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 المجلس أعضاءبان حكم بلعاوي عضو اللجنة المركزية السابقة سيكون من ابرز ' القدس العربي'وعلمت 
  .االستشاري
 إلى دعا "فتح" المجلس الثوري لحركة أن) رويترز(نقال عن  رام اهللا  من21/1/2010الحياة، وأضافت 

كما دعا . الشعبية وتوسيع رقعتها في الضفة الغربية لمواجهة االستيطان والجدارتصعيد المقاومة 
 والشعبية لخدمة هذه واإلعالمية التعبوية والتنظيمية إمكاناتها وضع كل إلىالمفوضيات الحركية "

  ."المقاومة وأهدافها الوطنية
  

  "يةمهمة جهاد" متأثراً بجراح أصيب بها في "القسام"أحد عناصر  استشهاد .20
، "كتائب عز الدين القسام"أحد عناصر )  عاما22ً(غسان مصلح الترابين ) 20/1(توفي األربعاء : غزة

، متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل أسبوع خالل "حماس"الذراع العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية 
  .ورشمال قطاع غزة برفقة رفيق آخر له توفي على الف" مهمة جهادية"مشاركته في 

20/1/2010قدس برس،   
 

  إثر مرض عضالفي اإلمارات وفاة عبد الرؤوف المبحوح أحد القادة العسكريين لحماس  .21
أحد أبرز القادة العسكريين  ) عاما50 (حمحمود عبد الرؤوف المبحو) 20/1(توفي األربعاء : ةغز

  .ات العربيةبعد صراع مع المرض وذلك في دولة اإلمار" حماس"لحركة المقاومة اإلسالمية 
ويعتبر المبحوح واثنين من زمالئه، وهما محمد نصار وهو خارج فلسطين والمعتقل محمد الشراتحة، 

والتي شكلها مؤسس وقائد الجناح العسكري للحركة الشيخ صالح " حماس"أول خلية عسكرية لحركة 
  ".حماس" مع انطالق حركة 1987، وذلك عام )2002استشهد في صيف (شحادة 
عام " ايالن سعدون"و" آفي سبورتس"ذت هذه المجموعة عمليتي أسر وقتل الجنديين اإلسرائيليين وقد نف
 مطلع االنتفاضة األولى، وقد تمكن المبحوح ونصار مغادرة قطاع غزة فيما اعتقلت قوات 1988

  .االحتالل الشراتحة
 اإلسرائيليين، حيث احتفظت وقد هدمت قوات االحتالل منزل المبحوح في مخيم جباليا بعد أسر الجنديين

 تكتشف قوات االحتالل مكانها في منطقة عسقالن أنبجثة أحدهما لمدة عشر سنوات، قبل " حماس"حركة 
  . وذلك بعد تعاون تنسيق مع السلطة الفلسطينية آنذاك1948داخل األراضي المحتلة عام 

20/1/20101قدس برس،   
  

  ف المساعدات للسلطة ضغط ألجل عودة التفاوضاشتراطات االتحاد األوروبي بوق": الشعبية" .22
 اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين كايـد            :عبد الرؤوف أرناؤوط   - رام اهللا 

جزء من أشكال الضغط مـن أجـل        "الغول، أن اشتراطات االتحاد األوروبي بوقف المساعدات للسلطة         
 .بدون وقف االستيطانفرض العودة للمسار التفاوضي مع االحتالل 

21/1/2010الوطن، السعودية،   
 

   العداوة بين مصر وغزةإليجاد الحزب الوطني المصري بالسعي يتهم "حزب التحرير" .23
 الحزب الوطني الحاكم في مصر، واتهمه بمحاولة        أمسهاجم حزب التحرير يوم      :اشرف الهور  -غزة  

  ."ايجاد العداوة بين اهل غزة ومصر"
 مطالبة نواب الحزب الحاكم في مجلس الشعب بتسليم قاتل          أنير في تصريح صحافي     ورأى حزب التحر  

 أواحمد شعبان الجندي المصري الذي قتل في الصدامات التي شهدتها الحـدود المـصرية الفلـسطينية،         
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ـ  أنهااالستعداد لعمل عسكري ضد غزة       امتطاء الحادثة البشعة التي يرفضها المـسلمون فـي         " محاولة ل
 النظام المصري كبناء الجدار الفوالذي      أفعال غزة بال شك، باستغالل الحادثة من اجل تبرير          مصر وفي 

  ." غزة والتضييق على المسلمينأهلمؤخرا، وكوقوفه مع دولة يهود في حصار 
محاولة يائسة من النظـام     " هذه المطالبات من قبل قادة الحزب الوطني تعد          أن إلى حزب التحرير    وأشار

  ." في غزةإخوانهم نار الغضب والكره عند المصريين تجاه إلشعالالل حزبه المصري من خ
21/1/2010القدس العربي،   

  
   يفوز بمهرجان فني دولي "القسام"لـللمكتب اإلعالمي " أوربريت" .24

الـذي  ، الـدولي الثـاني   " حديث المقاومة "، بالمرتبة الثانية في مهرجان      "شمال العزة "فاز أوبريت    :غزة
ا المنار والكوثر في العاصمة اللبنانية بيـروت وبمـشاركة اتحـاد اإلذاعـات والتلفزيونـات      نظمته قنات 

الذراع العسكري لحركـة    ، "عز الدين القسام  "اإلسالمية، وهو من إنتاج المكتب اإلعالمي لكتائب الشهيد         
 في مهرجـان    وأعلن في بيروت عن نتائج لجنة التحكيم حول األعمال الفنية المقاومة المشاركة            ".حماس"
" كانون الثـاني  "، في ذكرى انتهاء العدوان على قطاع غزة وانتصار المقاومة في شهر             "حديث المقاومة "

  .م2010
حـديث  "فـي   " شمال العزة "إن النجاح الذي حققه     " :بدوره، قال مسئول المكتب اإلعالمي لكتائب القسام      

لى كل الصعد، تتقدم على الصعيد العسكري،       يعني لنا أن المقاومة بفضل اهللا عز وجل تتقدم ع         " المقاومة
من جانبه، أعرب مخرج األوبريـت عـن سـعادته           ".وأيضاً على صعيد الفن المتميز اإلسالمي المقاوم      

إن ذلك يمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى قائمة الـسبق والتميـز            :"، وقال   "شمال العزة "بالتفوق الذي حققه    
  .، مبيناً أن عمل األوبريت أخذ وقتا كبيرا حتى أنجز"نيواإلبداع في اإلعالم المقاوم الفلسطي

21/1/2010صحيفة فلسطين،   
  

  توفير عمل بديلعباس  يناشدون "الفلسطينية"موظفو قناة  .25
 التي تتبع حركة فتح، وأغلقت نهاية العام المنصرم         "الفلسطينية"طالب موظفو قناة     :أشرف الهور  -غزة  

  .توفير فرص عمل بديلة، تمكنهم من إعالة أسرهمالرئيس محمود عباس زعيم التنظيم ب
، ألبو مازن ناشدوه خاللها للتدخل من       100جاءت المطالبة في رسالة قصيرة أرسلها الموظفون وعددهم         

  .أجل نصرتهم في مطالباتهم واستحقاقاتهم، بعد أن باتوا بدون أي مصدر للرزق
21/1/2010القدس العربي،   

  
  لالستيطان" تجميدا صامتا" عباس نتنياهو رفض عرض: "معاريف" .26

اإلسرائيلية أمس، أن رئيس الحكومـة اإلسـرائيلية     " معاريف"قالت صحيفة   :  برهوم جرايسي  - الناصرة
رفض عرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأن تبادر إسرائيل لتجميد كلي لالستيطان فـي جميـع                

أي من دون اإلعالن عنه، ومن ثم       " صامتا"ميد  أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة، على أن يكون التج        
يتم استئناف المفاوضات، هذا في حين أن المبعوث األميركي للشرق األوسط جورج ميتشل بـدأ أمـس                 

  .زيارة له إلى المنطقة، وسط توقعات متدنية من تحقيق نتائج فعلية
حاولة لتبرير رفضه،   وحسب ما نشرته الصحيفة، فإن نتنياهو رفض عرض الرئيس عباس، وادعى في م            

إسرائيل هي دولة ديمقراطية، وفي نيتي العمل بـشفافية تامـة           "خالل رسالة إلى اإلدارة األميركية، بأن       
، ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها، إنه في تقـدير رئـيس   "حيال الجمهور اإلسرائيلي 

  ئلة، إنالحكومة نتنياهو، أن اقتراح عباس ليس برئيا، واضافت قا
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اضافة إلـى ذلـك     . إسرائيل هي دولة ديمقراطية،   : رئيس الوزراء رفض ونقل عبر األميركيين الرسالة      
. قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس ان رئيس الوزراء قدر بأن اقتراح ابو مازن ليس بريئا                

ن الحفاظ على ذلك بصمت،     تجميد البناء في القدس كان سيظهر آجال ام عاجال، إذ ال يمك           "وشرحت تقول   
  ".وحينها فإن االئتالف الحاكم كان سيتفكك

  21/1/2010الغد،األردن، 
  

  لنا على طول الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية المرتقبة" وجود"سنحافظ على : نتنياهو .27
ـ : ب.ف.، أ"األيام"القدس ـ   تحافظ اعلن رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو امس، ان اسرائيل س

لها على طول الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية المرتقبة في المنطقة المحاذية للحدود مـع              " وجود"على  
  .االردن بهدف منع تهريب االسلحة

القدرة علـى انتـاج آالف      "وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي مع مؤسسات اعالمية اجنبية في القدس ان             
  ".يخلق مشكلة امنية كبرى) السرائيل(ة الصواريخ والقذائف في المناطق المجاور

  ".علينا ان نضمن وسيلة لمنع تهريب االسلحة عبر هذه الحدود: "واضاف
في اطار اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين، ينبغي تأمين وجود اسرائيلي على الحدود الشرقية للدولة              "وتابع،  

يد من االيضاحات حـول طبيعـة هـذا      اي في وادي االردن، بحسب ما قال نتنياهو دون مز         " الفلسطينية
  .االسرائيلي" الوجود"

من جهة ثانية، قالت مصادر اسرائيلية، ان رئيس الوزراء االسرائيلي رفض اقتراح الـرئيس محمـود                
  .عباس بتجميد صامت للبناء في القدس مدة ستة أشهر مقابل بدء المفاوضات

  21/1/2010األيام، فلسطين، 
  

  إفقارهم وتعمل على 48 تميز ضد عرب الـ"إسرائيل": القتصاديةمنظمة التعاون والتنمية ا .28
، امس )OECD(قال تقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  :الناصرة ـ زهير اندراوس 

االربعاء، انه يجري التمييز ضد العرب في الداخل، وان افقارهم، الى جانب اليهود الحريـديين يجعـل                 
 20اكثر من   (ويتضح من التقرير ان نسبة الفقراء في اسرائيل          . المواطنين فقراء   بالمئة من  20اكثر من   

واشار التقرير الى ان غـالبيتهم      . تشكل ضعف نسبة الفقراء في باقي الدول االعضاء في المنظمة         ) بالمئة
  . بالمئة60 - بالمئة 50من العرب واليهود الحريديين، حيث تتراوح نسبة الفقر ما بين 

قرير في هذا السياق ان العرب والحريديين يعيشون في عزلة ويتم التمييز ضدهم فـي سـوق                 وكتب الت 
 بالمئة من السكان في البالد يعتاشون على راتب يقـل           50ويتضح من التقرير ايضا ان اكثر من        . العمل
 مواطنيهـا    آالف شيكل شهريا، وبهذه االرقام فان اسرائيل تعتبر الدولة االفقر واالكثر تمييزا بين             4عن  

  .بالمقارنة مع باقي الدول االعضاء
طالب النائب احمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمـة الموحـدة والعربيـة               وفي السياق   

 بعدم ضم اسرائيل الى صفوفها النها تنتهج سياسة التمييز ضد           OECDللتغيير، منظمة الدول المتطورة     
  .المواطنين العرب

اقوال الطيبي تدل مرة اخرى على عدم الوالء لدى اعضاء : الخارجية داني ايالونفعلق نائب وزير 
على الزام شرط الوالء ) اسرائيل بيتنا(الكنيست العرب وانكارهم الجميل، وهي تبين سبب اصرار حزب 

 . للمواطنة االسرائيلية
  21/1/2010القدس العربي، 
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   المفاوضات في عهد اولمرت شهدت تقدماً وهنغبي يدعي أن.. مشادات بين الطيبي وأيالون  .29
، رفضه والعديد من النواب العرب      "الكنيست"جدد أحمد الطيبي، النائب العربي في        :كتب يوسف الشايب    

وغير العرب االعتراف بيهودية دولة إسرائيل، مشدداً على أن مطالبته ورفاقه االعتراف بيهودية الدولة              
  .أكبر تناقض مع ما تدعيه إسرائيل من ديمقراطيةوتقديم الوالء لها كدولة لليهود 

ومشاركتهم في النقـاش مـع      " الكنيست"وشهدت الزيارة األولى التي يقوم بها صحافيون فلسطينيون إلى          
عدد من نواب الكتل المختلفة، مشادات بين الطيبي، وداني أيالون، نائب وزير الخارجيـة اإلسـرائيلي،                

اليميني المتطرف، خاصة حين طالب أيالون غير الراغبين باالعتراف         " اإسرائيل بيتن "وأحد قيادات حزب    
بيهودية الدولة مغادرة إسرائيل والبحث عن وطن آخر في دول مجاورة، وهو ما أثار حفيظة وغـضب                 

العرب داخل إسرائيل هم أصـحاب      "الطيبي الذي وصف تصريحات أيالون بالعنصرية، مشدداً على أن          
ان على أحد أن يرحل فهم الذين قدموا من مختلف دول العـالم ولـيس نحـن               األرض األصليون، وإن ك   

  ".سكان البالد األصليين
، على أنهم فـي الحـزب ملتزمـون         "كاديما"من جانبه، شدد تساحي هنيغبي، عضو الكنيست عن حزب          

، "مـا كادي"بتعزيز الحوار الفلسطيني اإلسرائيلي، مشيراً إلى أن مبادرات جادة طرحها شارون، مؤسـس        
والذي نفذ انسحاباً أحادي الجانب من غزة، وخليفته أولمرت، لكن القيادة الفلسطينية لم تقـدم أي شـيء                  

  .ألولمرت
 21/1/2010األيام، فلسطين، 

  
  حان الوقت لالنتقال إلى الهجوم:  نجادوخبراء قانون يسعون لمحاكمة" كنيست"أعضاء  .30

ودوليون إلى تقديم دعوى إلى المحكمة " إسرائيليون"وخبراء قانون " كنيست"يسعى أعضاء : )يو بي آي(
الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في الهاي ضد الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد واتهامه 

، أمس، إن المبادر لهذا "يديعوت أحرونوت"وقالت صحيفة . بخرق معاهدة األمم المتحدة لمنع إبادة شعب
يوحنان بليسنير من حزب كديما، والذي يرأس اللوبي لتعزيز العالقات مع " الكنيست"المسعى هو عضو 

  ".الكنيست"أوروبا في 
المتهمة في الحلبة الدولية فقد حان " إسرائيل"بدال من أن تكون "ونقلت الصحيفة عن بليسنير، اعتباره أنه 

قيام بدور الضحية ويجب الوقت لالنتقال إلى الهجوم، فنحن المحقون في هذه القصة ويجب التوقف عن ال
  ". المطالبة بإجراء بحث عادل ونزيه ضد أولئك الذين يشكلون المشكلة الحقيقية

  21/1/2010الخليج، 
  

  أمريكية قبل شرائها "35أف " تريد تعديل أنظمة مقاتالت" إسرائيل" .31
أف " مقاتالت نظيرتها األمريكية، أمس، بأنها ستشتري" اإلسرائيلية"أبلغت وزارة الحرب : )يو بي آي(

من أنظمة % 50باستبدال " إسرائيل"األمريكية إذا سمح ل " لوكهيد مارتن"من شركة " شبح"من نوع " 35
عن مسؤولين في وزارة " اإلسرائيلية" "جيروزاليم بوست"ونقلت صحيفة ". إسرائيلية"الطائرة بتكنولوجيا 

خاصة بالحرب اإللكترونية والرادار في لن تتخلى عن مطلبها بتركيب أنظمتها ال" إسرائيل"الحرب ان 
بهذا " إسرائيل"وافق حتى اآلن على بعض مطالب " البنتاغون"وأشار أحد المسؤولين إلى ان . الطائرة

الخصوص إالّ أنها ما زالت تمانع السماح لها بالولوج إلى الكومبيوترات الداخلية للطائرة ما يمنع تركيب 
   ".إلسرائيليا"األنظمة التي طلبها سالح الجو 

 21/1/2010الخليج، 
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   إلى جامعة في الضفة الغربية"أرئيل"باراك يقرر تحويل كلية في مستعمرة  .32
" أريئيل"ايهود باراك، أمس، تحويل كلية في مستعمرة " اإلسرائيلي"قرر وزير الحرب : )يو بي آي(

وكانت . معترف بها" ئيليةإسرا"المقامة على أراضي مدينة سلفيت في عمق الضفة الغربية إلى جامعة 
حكومة االحتالل قد اتخذت قراراً مشابهاً قبل خمس سنوات لكنها لم تنفذ القرار بسبب انتقادات دولية 

  ".اإلسرائيلية"وتهديد مؤسسات جامعية في أنحاء العالم بمقاطعة الجامعات 
حاييم " الكنيست"ضو ع" ميرتس"أشد تطرفاً بقرار باراك ندد رئيس حزب " كنيست"وفيما رحب أعضاء 

  . أورون بالقرار
  21/1/2010الخليج، 

  
  غزة إلى أموال بتهريب أجانب دبلوماسيين وتتهم" يريزإ" رقابتها على معبر تشدد "إسرائيل" .33

أكدت تقارير صحافية إسرائيلية أمس أن إسرائيل قررت تضييق الخناق على المنظمات الدولية : الناصرة
أن وزارة " هآرتس"وأفادت صحيفة . 1967ي الفلسطينية المحتلة عام الحقوقية الناشطة في األراض

الداخلية اإلسرائيلية توقفت عن إصدار تصاريح عمل لمواطنين أجانب الذين يعملون ضمن منظمات 
دولية غير حكومية في األراضي الفلسطينية المحتلة، بينها القدس الشرقية، على رغم أنها منظمات 

 منظمة دولية تنشط 12وتُستثنى من اإلجراءات الجديدة .  منظمات إغاثة إنسانيةمعترف بها، وغالبيتها
  .1967في األراضي الفلسطينية قبل احتاللها عام 

" تشتبه بقيام مندوبي منظمات دولية وديبلوماسيين"أن إسرائيل " يديعوت أحرونوت"وأفادت صحيفة 
وأضافت . تهم، مستغلّين حصانتهم الديبلوماسيةبتهريب مئات آالف الدوالرات الى قطاع غزة داخل سيارا

تبييض "أن هذه الشبهات دفعت بالسلطات اإلسرائيلية الى تشديد اإلجراءات لتطبيق قانون مكافحة 
  . الحدودي لمنع تحويل مبالغ كبيرة نقداً إلى قطاع غزة" إيريز"في معبر " األموال

طات الجمركية، يتحتم على كل من يطلب الدخول للقطاع ووفقاً للصحيفة، فإنه بناء للتعليمات الجديدة للسل
 ألف دوالر يتم إدخاله إلى القطاع لمنع وضع يتم فيه تحويل 25تبليغها عن أي مبلغ من المال يزيد على 

 ". منظمات إرهابية"األموال الى 
  21/1/2010الحياة، 

  
 في هايتي "  تسرق أعضاء بشرية ""إسرائيل": "يديعوت" .34

االسرائيلية عن ناشط أميركي مدافع عن حقوق السود، اتهامه البعثة " يديعوت احرونوت"نقلت صحيفة 
 . الطبية اإلسرائيلية باستغالل معاناة منكوبي الزلزال هناك وسرقة أعضاء بشرية

ويست، الذي يعيش في سياتل، حمل شريط فيديو على موقع .أوضحت الصحيفة ان الناشط االميركي ت
ني يتهم فيه جنودا إسرائيليين يشاركون في عمليات اإلغاثة في هايتي، بالتورط في االلكترو" يوتيوب"

 . سرقة اعضاء بشرية من ضحايا الزلزال
لكنه يقول في . ويعرض الناشط األميركي في الشريط األجهزة المتقدمة التي تستخدمها البعثة اإلسرائيلية

المواقف دائما، ومن بينهم الجيش اإلسرائيلي، هناك أشخاصا ال ضمير لهم، يستغلون "معرض حديثه ان 
، مذكّرا باالتهامات التي وجهت الى إسرائيليين بسرقة اعضاء شهداء وأسرى "الذي يعمل في هايتي اآلن

 . فلسطينيين
أنا ال املك شيئا ضد اسرائيل، لكن لدي الكثير "ونقلت عنه قوله . بالناشط األميركي" يديعوت"واتصلت 

  وبسبب تاريخنا ومعاناة شعبنا، .  لقد شاهدنا ما فعلتموه في جنوب إفريقيا وفي فلسطين..ضد الصهيونية
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من الجيد ان يساعد الجيش االسرائيلي هنا، لكن حيث يتواجد "وتابع ". أتفهم بماذا يمر الفلسطينيون
 ". هناك حاجة للشفافية في هايتي. الموت، يتواجد االنتهازيون

 21/1/2010السفير، 
  

   السياحة اإلسرائيلية تزعم أن وزيرها صافح نظيره اإليراني في مدريدوزارة .35
، أمس، بياناً على وسائل اإلعالم زعمت فيه أن "اإلسرائيلية"عممت وزارة السياحة  :القدس المحتلة

صافح نظيره اإليراني خالل معرض دولي للسياحة في مدريد، في حين "وزيرها ستاتس مسيزينكوف، 
إن مسيزينكوف، وبحضور العشرات من وزراء السياحة في " وجاء في البيان.  هناكتجاهله السوريون

نحن من منطقة واحدة، والسياحة ممكن أن تكون جسراً للسالم، لكن من "العالم، قال لنظيره اإليراني 
فإن " اإلسرائيلية"وبحسب المزاعم ". إسرائيل"المهم أن يتوقف رئيس إيران عن التحريض ضد 

 تلقى أيضا دعوة لزيارة إيران من ممثل إيراني وصفته بأنه رسمي وذلك خالل جولة له في مسيزينكوف
  .جناح المعرض السياحي

 21/1/2010الخليج، 
  

   هاييتي منكوبي إسرائيلي بإرسال أدوية تنتهي صالحيتها قريباً إلىمقترح .36
ل مخزون أدويتها التي ستنتهي في الدولة العبرية بتقديم اقتراح بإرسا" صناديق المرضى"قامت : الناصرة

مدة استخدامها خالل األشهر المقبلة إلى هايتي للمنكوبين هناك، إال أن وزارة الصحة اإلسرائيلية رفضت 
  .ذلك، بسبب القوانين الدولية التي تحظر ذلك

 20/1/2010قدس برس، 
 

  القيامةكنيسة ألقصى ولمسجد ا يحذران من انهيار وشيك لحناالتميمي و .37
المطران عطا اهللا حنا رئيس وحذر الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين،  : وليد عوض- رام اهللا
 وكنيسة القيامة نتيجة الحفريات األقصى من انهيار المسجد األربعاء األرثوذكس سبسطية للروم أساقفة

  . المسجد وعلى مسافات قريبة منهأرضية تحت "إسرائيل"التي تقوم بها 
 قبل انهيار المسجد األخير يكون هذا النداء هو أن أخشى:  مؤتمر صحافي في رام اهللاوقال التميمي في

 االنهيارات أظهرتوعرض التميمي خالل المؤتمر صورا  .ن تستيقظ من نومهاأ األمة، وعلى األقصى
 وحذر التميمي من .أسفلها المتواصلة اإلسرائيلية التي وقعت في بلدة سلوان بفعل الحفريات األخيرة

انهيار المسجد األقصى المبارك بعد تفريغ أساساته وحقنها بالمواد الكيماوية إضافة إلى انهيار عشرات 
  .العقارات والمنازل الفلسطينية

 مواطن مقدسي خارج القدس من ألف 100 من أكثر سلطات االحتالل تسعى لعزل أنوبين التميمي 
 توقفوا عن أنهم وسحب بطاقات هوياتهم بذريعة "لوزارة داخلية وبلدية االحتال"خالل قيام ما يسمى بـ

  . يعيشون خارج حدود القدسوأنهمكونهم مقدسيين، 
 المبارك الهدف منها هو تشويه وتزوير األقصى المسجد أسفل الحفريات أن المطران حنا أكدومن جهته 

ميع منازل المواطنين  تظهر في جبدأت التصدعات والتشققات أنالتاريخ العربي للمدينة المقدسة، مضيفا 
 هو اعتداء على األقصى اعتداء على أين أ إلىفي القدس وشوارعها، وتنذر بانهيارها بالكامل مشيرا 

 واجبنا إنوقال حنا  . اعتداء على المقدسات المسيحية هو اعتداء على المسلمينأي وان أيضاالمسيحيين 
، مؤكدا اإلسرائيليي خندق واحد ضد المشروع  نكون فأنالديني والوطني يحتم علينا مسيحيين ومسلمين 

  . بالمدينة المقدسةواإلسالمية المسيحية األوقاف هناك مؤامرة تستهدف أن
  21/1/2010القدس العربي، 
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  لمستقبل األقصىة حاسم2010 وسنة ...االحتالل يكثف اعتداءاته ضد القدس: أبو حلبية .38

تكثف من "الدولية في فلسطين، أن سلطات االحتالل  أحمد أبو حلبية رئيس مؤسسة القدس .أكد د :غزة
م حاسماً بالنسبة لمستقبل المسجد 2010، معتبراً عام "عمليات تهويدها لمدينة القدس المحتلة ومقدساتها

وبين أبو حلبية، في تصريحات صحفية، أن سلطات االحتالل ستعمل على تقسيم . األقصى المبارك
اليهود، بحيث تخصص الجزء الغربي الجنوبي منه للمستوطنين اليهود، األقصى المبارك بين المسلمين و

 أن أداء سلطة رام اهللا والمفاوض الفلسطيني يشجع سلطات االحتالل لتكثيف اعتداءاتها إلىمشيراً 
  .باإلضافة للصمت العربي والتواطؤ الدولي، وتهويدها للقدس
 صالح من دخول المسجد األقصى ومن ثم إن منع سلطات االحتالل للشيخ رائد: "وقال أبو حلبية

محاكمته واعتقاله في الوقت الحالي وهي عملية مدبرة ومقصودة تهدف لتغييب شيخ األقصى وسكانه كي 
  ". تتم عمليات تهويد القدس المقدسات بهدوء ودون مقاومة كما يعتقد االحتالل

تبر فيها تزايد أعداد الفلسطينيين الذي اع" نير بركات"ووصف تصريح رئيس بلدية االحتالل في القدس 
بالتصريح الخطير الذي تُبنى عليه سياسة التضييق والتهجير ضد " تهديد استراتيجي"في القدس بأنه 

  . المواطنين في القدس
  21/1/2010صحيفة فلسطين، 

  
  هدم مبنى في جامعة القدس لشق طريق استيطاني .39

عة القدس أمس ببدء هدم مبنى مدخلها الرئيسي  على جاماإلسرائيليةتكررت االعتداءات : االتحاد
للوصول إلى حرمها بغية شق طريق لربط المستوطنات اليهودية التي تخنق القدس المحتلة وتعزلها عن 

 إنذار هدم المبنى وتجريف األرض من دون اإلسرائيليةفقد باشرت الجرافات . الضفة الغربية المحتلة
سرائيلي مصادرة جزء من األرض المحيطة بالجامعة والمملوكة مسبق بعدما قررت سلطات االحتالل اإل

لجمعية المعارف الخيرية المحلية في بلدة بيت حنينا لشق التفافي إلى المستوطنات بطول كيلومترين 
  . أمتار6وعرض 

  21/1/2010االتحاد، اإلمارات، 
  

  مستوطنون يدنسون مقبرة إسالمية .40
تحت حراسة قوات االحتالل، مقبرة إسالمية في قرية عورتا، دنّس عشرات المستوطنين، : )يو بي آي(

القريبة من مدينة نابلس بالضفة الغربية، وكسروا شواهد قبور، وخطوا كتابات معادية وبذيئة للفلسطينيين 
  .والعرب، وتركوا فضالت طعامهم وشرابهم على القبور

إن المستوطنين يدعون أن حاخامات : "سلحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة، أم" بتسيلم"وقالت منظمة 
، وطالبت سلطات االحتالل بالتحقيق في "يهوداً عاشوا في المنطقة، في التاريخ القديم مدفونون في المقبرة

  .، ومعاقبة المسؤولين عنهاالعتداء فوراً
  21/1/2010الخليج، 

  
  القشلة في يافارئيس محكمة االستئناف الشرعية في القدس يفتي بحرمة البناء على مقبرة .41

 قالت مؤسسة األقصى للوقف والتراث إن القاضي أحمد الناطور رئيس محكمة االستئناف :الضفة الغربية
الشرعية العليا في غربي القدس، أفتى بأبدية قدسية مقبرة القشلة في يافا، كما أفتى بأنه ال يجوز البناء 

لموتى أو عظامهم منها مهما مر عليها الزمان، على المقابر اإلسالمية، وال يحل نبشها أو نقل رفات ا
، وأكد القاضي على فتواه السابقة بخصوص المقابر اإلسالمية األخرى .ومهما كانت األسباب والمعاذير
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أنه ال يجوز البناء على المقابر اإلسالمية، وال يحل نبشها أو نقل رفات الموتى أو عظامهم منها وأكد 
 .ا كانت األسباب والمعاذيرمهما مر عليها الزمان، ومهم

 21/1/2010السبيل، األردن، 
 

  الوقودمعبر الشجاعية إلدخالواالحتالل يفتح معبري كرم أبو سالم والمنطار إلدخال مساعدات لغزة  .42
 فتحت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس معبري كرم أبو سالم والمنطار إلدخال كميات محدودة :غزة

 .ذائية والوقود إلى القطاعمن المساعدات والمواد الغ
 21/1/2010العرب، قطر، 

  
   فلسطينيين في الضفة فجر الخميستسعة يعتقلاالحتالل  .43

، تسعة مواطنين فلسطينيين في )21/1( اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم الخميس :الناصرة
  .مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة

  21/1/2010 قدس برس،
 

 "عميدة األسيرات" مقدسية تدخل عامها العاشر في سجون االحتالل لتصبح أسيرة .44
 أفادت وزارة شؤون األسرى والمحررين أمس األربعاء أن األسيرة الفلسطينية آمنة منى من مدينة :غزة

 .القدس المحتلة دخلت عامها العاشر في السجون اإلسرائيلية لتغدو بذلك أقدم أسيرة
 21/1/2010السبيل، األردن، 

  
  تنسيق الجمعيات للتخفيف من معاناة الفلسطينيين ال يتجاهل التعاون مع الدولة اللبنانية: هويدي .45

، يقول إبراهيم أبو "هدفنا توحيد مفهوم الدعم النفسي االجتماعي داخل المخيمات الفلسطينية: "فاتن الحاج
، التي التقته على هامش لقاء المنظمات غير "األخبار" لـ"مرسي كور"خليل، مدير المشاريع في 

ويشرح الرجل أن . الحكومية المحلية والدولية، التي تُعنى بهذا الموضوع، أمس في فندق كراون بالزا
  .2007الحاجة إلى التنسيق برزت مع أزمة البارد عام 

 هويدي، المدير العام عليرأى إذ . لكن المشاركين في اللقاء أثاروا مجموعة تحديات تواجه هذا العمل
لمنظمة ثابت لحق العودة، أن التنسيق بين الجمعيات للتخفيف من معاناة الفلسطينيين ال يجوز أن يتجاهل 
. التعاون مع الدولة اللبنانية، وال سيما وزارة الشؤون االجتماعية، للضغط باتجاه إقرار الحقوق المدنية

  . التي ال تسمح بمرونة تبادل المعلوماتومن الحاضرين من علّق على هيكلية المجموعة
  . منظمة تهتم بالشأن الفلسطيني30وحضر االجتماع أمس ممثلو 

  21/1/2010األخبار، 
  

  إخالء ثالث عائالت فلسطينية من هايتي .46
 ، فرداً من هايتي، على متن طائرة نقل أردنية12تم إخالء ثالث عائالت فلسطينية مكونة من : رام اهللا

كان طاقم  زال المدمر الذي عصف بهايتي، وتم نقل العائالت الثالث إلى األردن حيثعلى اثر الزل
  .سفارة فلسطين في األردن باستقبالهم

 21/1/2010األيام، فلسطين، 
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 أكبر مشاتل النخيل في الشرق األوسط بتمويل كويتي غزة تحتضن أحد .47
جاء ذلك . لشرق األوسط وذلك بدعم كويتي من أكبر مشاتل النخيل في ا افتتح في قطاع غزة واحداً:غزة

" مزرعة بيروحاء الكويت للنخيل"في خان يونس، حيث تم افتتاح ) 20/1(خالل احتفال أقيم األربعاء 
 ".جمعية الرحمة الكويتية لإلغاثة والتنمية"غرب المدينة وهي بدعم من 

الكويت –غزة، ممثل الرحمة العالمية كمال مصلح المدير التنفيذي لجمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية وأشار 
 ألف شجرة نخيل حتى اآلن منذ البدء في تنفيذ المشروع في 15 تم زراعة نحو  أنهفي غزة، إلى 
  .، بحيث يصل مجموع النخيل المزروع في المزرعة إلى خمسين ألف نخلة2008منتصف عام 

  20/1/2010 قدس برس،
  

  افية في حصار غزة ومقاومتهامرافعات ثق.. في ذكرى الحرب األولى: دمشق .48
 بالتزامن مع الذكرى األولى للحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة؛ يعتزم اتحاد الكتاب السوريين، :دمشق

بالتعاون مع مؤسسة فلسطين للثقافة، تقديم مرافعات ثقافية فيما يتعلق بالحصار المفروض على قطاع 
  .ت الجيش اإلسرائيلية على مدى اثنين وعشرين يوماًغزة منذ أربع سنوات، والمقاومة فيها، التي واجه

، يوم األحد "مرافعات في حصار غزة ومقاومتها"وستبدأ المرافعات الثقافية، التي ستكون تحت عنوان 
  .، وتستمر ألربعة أيام، في مكتبة األسد الوطنية بالعاصمة السورية، حيث ستكون الدعوة عامة)24/1(

نسخة منه، نحو " قدس برس"شارك في برنامج الفعالية، الذي وصل وبحسب ما هو مقرر؛ فإنه سي
  .ثالثون باحثاً وشاعراً من فلسطين وسورية واألردن ومصر واليمن

  20/1/2010 قدس برس،
  

 "إسرائيل الكبرى"ن األردن جزء من أضد رئيس الكنيست لزعمه بفي عّمان دعوى  .49
 اإلسـرائيلي عام عمان ضد رئيس الكنيـست        سجلت أمس شكوى لدى مدعي       : غازي المرايات  -عمان  

 المحامي حكمت الرواشـدة رئـيس هيئـة         أفادريئوفين ريفلين والنائب اإلسرائيلي ارييه الداد، وفق ما         
   .المحامين المتقدمين بالشكوى

وتنص الفقـرة   ،وقال الرواشدة ان الشكوى سجلت استنادا إلى المادة التاسعة من قانون العقوبات األردني
احكام هذا القانون تسري على كل اردني او اجنبي فاعال كان او شـريكا              "ية من هذه المادة على ان       الثان

   ."محرضا او متدخال ارتكب خارج المملكة جناية او جنحة مخلة بامن الدولة
" األردن هو جزء من إسرائيل الكبرى     "ووفق بيانات الشكوى فإن ريفلين ادعى أمام أعضاء الكنيست بان           

تصلح اليوم اكثر من اي وقت مـضى فـي تـاريخ    "ان إقامة اسرائيل على ضفتي نهر االردن   واضاف  
ان يكون االردن هو "مقترحا " البحث عن وطن بديل"في حين دعا النائب الداد الفلسطينيين إلى  ".اسرائيل

 وفـق   "جرم يخل بأمن األردن واستقراره وعليه جرى تقـديم الـشكوى          "وبذلك فهو    ."هذا الوطن البديل  
 .وتجاوز عدد المحامين المسجلين في هيئة المحامين المتقدمة بالشكوى مئة محام .الرواشدة

  21/1/2010الرأي، األردن، 
  

   ساحة الكنيست إلىاألردن يحتج على نقل حجر أثري من القدس  .50
 يبأب في تل    األردنيالسفير  األردنية أن    مصدر رفيع في وزارة الخارجية       صرح : عمر محارمة  -عمان  

 رسالة رسمية تضمنت احتجاجا حادا على حجر اثري من قصر           إسرائيل إلى نقل   األردنعلي العايد فان    
 تعرض فيها آثار من حقـب تاريخيـة         ، خاصة في مقر الكنيست    أثرية حديقة   إلى في مدينة القدس     أموي

، مشددا على رفض     يعقوب هداس  اإلسرائيلية العايد التقى نائب مدير وزارة الخارجية        أنمختلفة، مؤكدا   



  

  

 
 

  

            23 ص                                     1676:         العدد       21/1/2010الخميس  :التاريخ

 سلطة  أعمال على   أيضا احتج   األردن إنوقال  .  في القدس  األوضاع تغير   إسرائيلية إجراءات ألي األردن
  . في قوس مرميم بالبلدة القديمةاإلسرائيليةاآلثار 

  21/1/2010الدستور، األردن، 
 

 انالسالم يرتكز على حق العودة للفلسطينيين وعدم توطينهم بلبن:  لميتشلسليمان .51
كرر الموفد االميركي الى الشرق االوسط السيناتور جورج ميتشيل من بيروت أمس، القول إن              : بيروت

الواليات المتحدة لن تقبل أن يدفع لبنان ثمن أي تقدم يحصل على المستوى التفاوضي كما أن واشـنطن                  "
وكان ميتشيل استكمل    ".لن تأخذ ولن توافق على أي خطوة تؤدي الى فرض توطين الفلسطينيين في لبنان             

والتقى صباحاً رئيس الجمهورية ميـشال      . لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين قبل ان يغادر ظهراً الى دمشق         
ممارسة الضغط على اسرائيل لوقف     "سليمان الذي طلب، وفق المعلومات الرسمية، من الواليات المتحدة          

الشامل والعادل في المنطقة يرتكز في جوهره الى        أن السالم   "، وشدد على    "تهديداتها المتكررة ضد لبنان   
أن أية مفاوضـات    "، مؤكداً   "إعطاء الفلسطينيين حقوقهم وفي طليعتها حق العودة وعدم توطينهم في لبنان          

التقى ميتشل رئيس المجلس النيـابي      كما  ". ال تأخذ ذلك في االعتبار تبقي السالم المنشود ناقصاً ومجتزأً         
ان القضية الفلسطينية هي جوهر األزمة في المنطقة، وحلهـا يـنعكس            "بري على   شدد  حيث  نبيه بري،   

ان حق العودة ورفض التوطين موقف جامع لكل        "، واكد   "بإيجابية كبيرة على االوضاع االقليمية والدولية     
 ". اللبنانيين بمختلف اطيافهم وطوائفهم

  21/1/2010الحياة، 
 

  د لبنان ض" عملية اسرائيلية"الحريري يخشى سعد  .52
" لوموند"عبر رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري في حديث نشر أمس في صحيفة             :  ا ف ب   -باريس  

في لبنان، مشيرا الى تكثف الطلعات الجوية االسرائيلية        " عملية اسرائيلية "الفرنسية، عن خشيته من وقوع      
  . فوق االراضي اللبنانية في الفترة االخيرة

االسـبوع الماضـي،    . نخشى عملية اسـرائيلية   " أمس زيارة رسمية الى فرنسا،       وقال الحريري الذي بدأ   
هـل تعتقـد    "واضاف  ".  طلعة للطيران االسرائيلي في يوم واحد في المجال الجوي اللبناني          25حصلت  

؟، او عندما تضرب الضاحية الجنوبيـة       بأكمله، ال تعتدي على لبنان      داسرائيل انها، بضربها جنوب البال    
.  تم تدمير كل الجسور فـي لبنـان   ؟2006 فياإلسرائيليونماذا فعل  "وتابع  ".  تضرب لبنان؟  لبيروت ال 

 ردا علـى    2006وتعليقا على القول بان اسرائيل شـنت الحـرب فـي            ". اليس ذلك اعتداء على لبنان؟    
 بـأي في امكان اسرائيل ان تـتحجج       "، مضيفا   "هل هذا كاف لتدمير لبنان؟    "نفذه حزب اهللا، قال     ) اعتداء(

نخـشى ان   "واضـاف   ". ، ال بل هي ال تحتاج الى ذرائع وهي ال تفعل شيئا من اجل عملية الـسالم                أمر
  ".يخلقوا نزاعا جديدا كما فعلوا في الماضي

  21/1/2010الدستور، األردن، 
 

 " فتح اإلسالم"اإلعدام لمجموعة من حكم : لبنان .53
" فتح اإلسـالم  "سؤولين وعناصر في تنظيم     طلب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان عقوبة اإلعدام لم        

ـ    : وهم ، فادي مرعي، طارق طعمة، محمد طعمـة، عبـدو          "سيكمو"الفلسطينيون فادي إبراهيم الملقب ب
المير، أحمد الشوفاني، ربيع دحويش، حسن المرعي، رامي المرعي، والفار أمير هذا التنظيم في مخـيم                

ـ       وجاء طلب هذه العقوبة بناء علـى       . "لرحمن الشحرور عبد ا "عين الحلوة عبد الرحمن عوض الملقّب ب
قرار اتهامي أصدره صوان بحقّ هؤالء، وذلك إلقدامهم على تأليف عصابة مسلّحة بهدف القيام بأعمـال           
إرهابية، والتعدي على أموال الناس وممتلكاتهم وأرواحهم، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، والتعـرض              
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وكان فادي إبراهيم قد جنّد     . مدنية، والتعدي على قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل      لمؤسساتها العسكرية وال  
ابن خالته فادي مرعي وآخرين، من اجل إلقاء قنابل على تجمعات لحركة فتح وحماس والجهاد اإلسالمي                

 . همفي مخيم برج الشمالي ومراقبة قوات الطوارئ الدولية والجيش اللبناني بهدف إلقاء العبوات علي
 21/1/2010السفير، 

  
  الجدار الفوالذي نموذج للخدمات التي يقدمها النظام المصري لتل أبيب  ": هآرتس" .54

، أن الجدار "بن جوريون"لبحوث الشرق األوسط بجامعة " هرتزوج"اعتبر رئيس مركز : محمد عطية
ات التي يقدمها النظام الفوالذي الذي تشيده مصر حالياً على حدودها مع قطاع غزة يأتي كنموذج للخدم

، حيث يهدف الجدار لسد األنفاق التي تستخدم في تمرير االحتياجات اإلنسانية "إسرائيل"المصري لـ
  .لسكان القطاع وإغالق معبر رفح أمام الفلسطينيين

اإلسرائيلية أمس، إن هذا يأتي " هآرتس"وقال األكاديمي اإلسرائيلي يورام ميطال في مقال نشرته صحيفة 
 إطار التعاون بين القاهرة وتل أبيب اللتين تنظران إلى حركة المقاومة اإلسالمية حماس التي تسيطر في

  . يجب استئصالها والقضاء عليها بقوة الذراع" إرهابية"على قطاع غزة باعتبارها منظمة 
" رائيلإس"وأشار إلى أن الجدار الذي تبنيه مصر باإلضافة إلغالق بوابات رفح ينسجمان مع مطالب 

من أراضيها، وينبعان من خوف أصحاب القرار " التهريب"والواليات المتحدة من مصر بالعمل على منع 
في مصر من اجتياح مئات آالف الفلسطينيين إلى سيناء، كنتيجة لهجوم إسرائيلي أو أزمة إنسانية 

  .ينية المقبلةبالقطاع، وتفادي مطالبة مصر بتخصيص أراض في سيناء وضمها إلى الدولة الفلسط
  21/1/2010المصريون، 

 
  إجراء مفاوضات مباشرة مع سورية" إسرائيل"رفضنا طلب : أردوغان .55

أوضح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، خالل مؤتمر صحفي عقده :  عبداهللا الزبيدي-جدة 
ن بالده مستعدة مع األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلو في جدة أمس، أ

  ".في حال توافقت الرغبات الستكمال محادثات السالم" "إسرائيل"للعب أي دور تطلبه سورية أو 
، عن طلب وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك من وزير الخارجية "الحياة"وقال رداً على سؤال لـ

نوافق على الطلب، ولسنا لم : "التركي أحمد داود أوغلو عقد مفاوضات مباشرة في تركيا مع سورية
صنّاع القرار في هذه القضية، فسورية وإسرائيل هما من يتخذان القرار، وقمنا بوساطة في الفترة 
الماضية، وأنجزنا خمس جوالت من المفاوضات غير المباشرة، لكنها انقطعت إثر االعتداءات 

ساند فكرة المفاوضات المباشرة، اإلسرائيلية على قطاع غزة، كما أن الرئيس السوري بشار األسد ال ي
  ".وهذا ما يتعارض مع الطلب اإلسرائيلي

  21/1/2010الحياة، 
  

  لممارسات اإلسرائيليةاإلى ضرورة وجود موقف دولي للجم تدعو القاهرة  .56
دعت القاهرة إلى ضرورة وجود موقف دولي محدد للجم السياسات والممارسات :  أحمد ربيع-القاهرة 

تقوض كل فرصة الستئناف المفاوضات على أسس سليمة، وخاصة سياسة االستيطان اإلسرائيلية التي 
جاء ذلك خالل لقاء لوزير خارجيتها أحمد أبوالغيط مع مبعوث . الواسعة واالنتهاكات والقتل المبرمج
  .األمم المتحدة للسالم روبرت سيري

  21/1/2010الشرق، قطر، 
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  "قضية الزيتون"م حماس بالتورط فى تحقيقات أمن الدولة تته": المصري اليوم" .57
الذين " تنظيم الزيتون"كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين فى قضية : أحمد الخطيب

مواطنين مصريين أثناء السطو على محل للذهب بالزيتون، عن اتهام تحريات مباحث أمن  4اغتالوا 
لحركة حماس بالوقوف وراء أحد المتهمين الفلسطينيين الدولة لكتائب عزالدين القسام الجناح العسكري 

   .فى القضية ودعمه والتواصل معه للقيام بعمليات تفجيرية فى أماكن تجمع السياح اليهود بسيناء
 لسنة 618بنشرها فى القضية التى حملت رقم » المصرى اليوم«وجاء فى نص التحقيقات التى تنفرد 

المتهمين نسقوا مع حركة حماس التى كلفت أحدهم، إال أن  حصر أمن دولة عليا، أن بعض 2009
التنظيم لم ينفذ إجراءات إيجابية فى هذا الشأن، إضافة إلى أن عناصر من التنظيم كانت على اتصال 

الفلسطينى، وأن حركة حماس » موقع الحسبة«مباشر ببعض القيادات الفلسطينية فى غزة من خالل 
 لها يدعى محمد عبدالعاطى، فلسطينى الجنسية، داخل التنظيم لتنفيذ عمليات دست عنصراً مخابراتياً تابعاً

  .داخل مصر
  21/1/2010المصري اليوم، 

  
   بيان تفصيلي المبالغ المتبقية في دعم موازنة السلطة الفلسطينيةفي د تؤكلجامعة العربية ا .58

ية في دعم موازنة السلطة الفلسطينية أكد بيان تفصيلي للجامعة العربية بالمبالغ المسددة والمتبق: القاهرة
، عدم التزام جميع الدول 2009مارس عام /  آذار30طبقاً لقرار القمة العربية التي عقدت في الدوحة في 
وقال البيان إن المبلغ الذي حددته قمة الدوحة هو . العربية بالقرار باستثناء السعودية واألردن ومصر

ابريل، مضيفاً أن المبالغ التي سددت إلى / ولى بدءاً من مطلع نيسان مليون دوالر لألشهر الستة األ330
وأشار البيان إلى أن خادم الحرمين الشريفين عبد اهللا بن عبد .  مليون دوالر فقط18السلطة بلغت نحو 

أغسطس /  آب19العزيز قرر تحويل مئتي مليون دوالر إلى حساب وزارة المال الفلسطينية في 
  .الماضي

  21/1/2010 الحياة،
  

   يطلق برنامجه إلعادة إعمار غزةمجلس التعاون .59
انطلقت، أمس، في مقر البنك اإلسالمي للتنمية، بجدة، أعمال برنامج دول مجلس التعاون، إلعادة : وام

 مليون دوالر أمريكي، وتشمل 164واعتمد البرنامج، مشاريع، بقيمة إجمالية قدرها . إعمار قطاع غزة
 مجاالت الصحة والتعليم والمياه 2010مدتها اللجنة التنسيقية للجيل األول من البرنامج المشاريع التي اعت

  .والصرف الصحي والكهرباء والنقل والمواصالت والزراعة واإلسكان وخدمات البلديات
  21/1/20الخليج، 

  
   مع االعتراف بالكتل االستيطانية1967ميتشل يقترح دولة فلسطينية في حدود  .60

مـصادر سياسـية   ، أن    نظير مجلي   نقالً عن مراسلها   تل أبيب  من   21/1/2010األوسط،  الشرق   ذكرت
ية ذكرت أمس أن المبعوث األميركي إلى الشرق األوسط جورج ميتشل، الذي وصل أمس إلى تل                إسرائيل

 والسلطة الفلسطينية، يدور حـول      "إسرائيل"أبيب، يحمل معه اقتراحا الستئناف المفاوضات السياسية بين         
عالن مبدئي من واشنطن تقول فيه إنها ترى أن التسوية النهائية ستفضي إلى إقامة دولة فلسطينية إلـى                  إ

 في حدود تقوم على أساس مساحة الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة واالعتراف في              " إسرائيل "جانب  
 .حدودها رسميا لتصبح جزءا من تخوم " إسرائيل "الوقت نفسه بالكتل االستيطانية التي أقامتها 
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أبـو  (واالقتراح المذكور مبني على المطلب الذي كان قد طرحه الرئيس الفلـسطيني، محمـود عبـاس          
 كيلـومترا   6258، أي   1967، بأن تكون مساحة دولة فلسطين بنفس مساحتها قبل احتالل عـام             )مازن

 كيلومترا  360اع غزة    كيلومترا مربعا ومساحة قط    5860مساحة الضفة الغربية والقدس الشرقية      (مربعا  
. "إسـرائيل  "، على أن يتم تبادل أراضٍ بينها وبين         ) كيلومترا مربعا  38مربعا ومساحة المناطق الحرام     

 للدولة الفلـسطينية أراضـي      " إسرائيل "ية، تعطي   سرائيلومقابل بقاء الكتل االستيطانية تحت السيادة اإل      
  .بديلة بنفس المساحة

رية أمس أن اإلدارة األميركية شعرت بأن فشلها في تحريك المفاوضـات    العب» معاريف«وكتبت صحيفة   
وأن الجهود  . أدى إلى تحركات من قوى أخرى في المنطقة لملء الفراغ، مثل روسيا واالتحاد األوروبي             

وعليه تنوي  . وهذا يفقدها دورها الريادي   . لعقد مؤتمر دولي للسالم في باريس أو موسكو بدأت تتصاعد         
 .وتمارس ضغوطا على الطرفين من أجل ذلك. عملية السلميةتنشيط ال
مصادر فلـسطينية   عبد الرؤوف أرناؤوط أن       نقالً عن مراسلها    21/1/2010األيام، فلسطين،    وأضافت
ـ  مطلعة ان ضغوطاً تمارس على القيـادة الفلـسطينية للقبـول بـالعودة الـى طاولـة                 "األيام"كشفت ل

   .المفاوضات
 ان الواليات المتحدة االميركية ال تزال تبحث عن افكار ومبادرات تهدف للعـودة              واشارت المصادر الى  

ية منوهة الـى ان اقـصى مـا يتحـدث عنـه             إسرائيلالى المفاوضات في ظل ما هو معلن من مواقف          
االميركيون هو مفاوضات تستمر عامين، وان تكون البداية بموضوع الحدود الذي يرى االميركيون انـه               

 شهور على ان يشمل اتفاق الحدود تبادالً لالراضي على ان يـتم الحقـاً               9-6ي غضون   يمكن حسمه ف  
  .البحث في باقي قضايا الحل النهائي سعياً للوصول الى اتفاق خالل فترة العامين

  
 منظمات أممية تطلق تحذيرا أخيرا إلنقاذ قطاع غزة .61

أن وضع غزة ال يشبه     " ماكس غيالرد  "أكد منسق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة       : غزة
كارثة هاييتي، قائالً إن ما يحدث بغزة هو من صنع االحتالل اإلسرائيلي، وأن ذلك يجب أن يتوقف كي                  

 .يعيش أهالي قطاع غزة بكرامة كباقي سكان العالم
يني في مؤتمرٍ صحفي عقدته وكالة األونروا األربعاء في غـزة أن االقتـصاد الفلـسط              " غيلرد"وأضاف  

يعاني من انهيارٍ فعلي مع البطالة والفقر المتزايدين، اللذَين سيكون لهما تأثيرات ضارة طويلة األجل في                
 .الصحة البدنية والعقلية للسكان

وأوضح المنسق األممي أن اإلغالق يسهم كذلك بتدهورٍ مستمرٍ في المحددات االجتماعية واالقتـصادية              
اإلمدادات الطبية وتدريب العاملين في الصحة، ويمنع المرضـى الـذين           والبيئية للصحة، ويعوق إتاحة     

 .يعانون من ظروف صحية خطيرة من الحصول على عالجٍ خارج غزة
وقال إن اإلغالق المستمر لقطاع غزة يقوض عمل نظام الرعاية الصحية ويعرض صحة مليون ونصف               

 .المليون فلسطيني في غزة للخطر
إنه " توني لورانس "في الضفة الغربية وقطاع غزة      " س مكتب منظمة الصحة العالمية    من ناحيته، قال رئي   

ال يمكن اإلبقاء على نظام فعال للرعاية الصحية في معزل عن المجتمع الدولي، ألن الحـدود المفتوحـة          
 ".ضرورية لضمان صحة مليون ونصف المليون فلسطيني في غزة على قيد الحياة

نظمات اإلنسانية تعتقد أن القطاع الصحي سيواجه مشكالت خطيرة في التعامل           الم"أن  " لورانس"وأضاف  
مع حالة طوارئ أخرى في حجم الحرب اإلسرائيلية على غزة العام الماضي، وعلى الحكومة اإلسرائيلية               
واجب قانوني لضمان حقوق سكان غزة الصحية، وتطالب المنظمات اإلنسانية بإعادة فتح المعـابر إلـى      

 ".غزة
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التزام المنظمات الدولية على المـدى الطويـل        " أندريا بيكر "أكدت ممثلة المنظمات العاملة في فلسطين     و
بالعمل في المناطق الفلسطينية، الفتةً إلى أن هناك حاجة إلى التطوير في أداء العمل الصحي في غـزة،                  

 .وأنه بدون التطوير ستكون األوضاع الصحية كارثية
21/1/2010السبيل، األردن،   

  
   في القدس"إسرائيل"ـلى حقوق متساوية للفلسطينيين ولإأوتي يدعو  .62

 الوقف  " إسرائيل "رحب المبعوث األوروبي لعملية السالم في الشرق األوسط مارك أوتي بقرار             :القاهرة
يين يجـب أن يكـون لهمـا        سرائيلالجزئي لبناء المستوطنات، وأعرب عن اعتقاده بأن الفلسطينيين واإل        

وقال أوتي عقب لقائه األمين العـام       . »مستحيالً«فسها في مدينة القدس وإال أصبح الحل النهائي         الحقوق ن 
هناك جهداً من الواليات المتحدة من أجـل اعـادة اطـالق العمليـة              «للجامعة العربية عمرو موسى إن      

. »يةسـرائيل قرار االتحاد األورربي هو حل الـدولتين الفلـسطينية واإل         ... السياسية في الشرق األوسط     
القدس مدينة يهودية وكذلك عربية، وبالتالي فإن المجتمعين لهما الحقوق نفسها فـي المدينـة               «: وأضاف

يجب أن تكون هذه النقطة ضمن مفاوضـات        ... والخدمات نفسها، سواء تلك المتعلقة بالسكان أو غيرها         
  . »نهائي سيكون مستحيالًفإن الحل ال«، معرباً عن اعتقاده بأنه من دون ذلك »الوضع النهائي
 قررت وقفاً جزئياً لألنشطة االستيطانية باستثناء القدس، وهذه الخطوة تـستحق            إسرائيل«وأشار إلى أن    

، مشدداً على أن االستيطان مخالف      »الترحيب ومتابعة هذا الموضوع وصوالً الى وقف كامل لالستيطان        
اول الحدود، وبناء على نتائج هـذه المفاوضـات         وأوضح أن جزءاً من المفاوضات سيتن     . للقانون الدولي 

  . سيتم تحديد أي جهة يكون البناء فيها شرعياً
21/1/2010الحياة،   

  
   تقف وراء الفتن في الشرق األوسط "إسرائيل": وثيقة للفاتيكان  .63

رة الفـتن    مسؤولة عن إثا   " إسرائيل "يستدل من وثيقة داخلية تم تداولها في الفاتيكان ، إن            : باقة الغربية 
والنزاعات في منطقة الشرق األوسط ، وان الضائقة التي تعاني منها األقليات المسيحية في الـشرق ذو                 

  . لذلك" إسرائيل "الغالبية اإلسالمية يعود إلى استغالل 
 " إسـرائيل  "قد رجحت امس إلى إمكانية نشوب أزمة جديـدة بـين            " يديعوت احرنوت "وكانت صحيفة   

 بالمسؤولية عن معظم نزاعات الـشرق       " إسرائيل " بعد إن تم تداول الوثيقة التي تتهم         والفاتيكان ، وذلك  
  .األوسط ، مشيرة إلى ان رجال دين قاموا ببحث الوثيقة مع بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر

قـة  ي فـي منط   سـرائيل  اإل -ي والفلسطيني   سرائيل اإل - بتحويل النزاع العربي     " إسرائيل "وتتهم الوثيقة   
الشرق األوسط إلى منطقة ال يطاق الوضع فيها ، ما سمح لعناصر وحركات إسالمية باستغالل األمـر ،                  
حيث يتطرق غالبية المسلمين للنصرانية كتأثير غربي أي ان العداء الغربي تجاه الدول اإلسالمية يترجم               

  .لعداء ضد النصرانية
سطينية صعب الحياة وحرية الحركة يضع عراقيـل        ي لألراضي الفل  سرائيلورأت الوثيقة أن االحتالل اإل    

أمام النمو االقتصادي ويقف عائقا أمام حرية األديان ، وان الصراع أدى إلى تشريد المـسيحيين الـذين                  
وبينـت الـصحيفة إن     . يقيمون في الشرق األوسط وحول الحياة في الشرق األوسط إلى صعبة ومعقـدة            

  .ض هذه الوثيقة على جميع أساقفة العالم في مؤتمر صحفيرئيس األساقفة في الفاتيكان سيقوم بعر
21/1/2010الدستور، األردن،   
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  الوفد البرلماني األوروبي بدأ تحركاته إلثارة قضية حصار غزة ويحذّر من أي حرب جديدة .64
بدأ عشرات النواب األوروبيين، الذين زاروا قطاع غزة المحاصر منتصف الـشهر الجـاري            : بروكسيل

؛ تحركاتهم العملية لنقل ما لمسوه من معاناة إلى برلماناتهم وشعوبهم؛ أمالً في خلـق            )يناير/ ثانيكانون  (
ي إلنهـاء   سـرائيل حالة ضغط برلمانية وشعبية لحث الحكومات األوروبية على الضغط على الجانب اإل           

  .الحصار المفروض على غزة
الحملة األوروبية لرفـع    "حسب بيان صادر عن     فقد قام هؤالء النواب، وعددهم ستة وخمسون برلمانياً، ب        

نسخة منه، بتقديم تقارير لرؤساء البرلمان كل في بلدهم، من أجل           " قدس برس "، وصل   "الحصار عن غزة  
وضعهم في صورة ما شاهدوه من آثار كارثية للحصار المفروض على القطاع للـسنة الرابعـة علـى                  

ستمرار صمت المجتمع الدولي على هذا الحصار الظالم،        التوالي، حيث عبروا عن صدمتهم واستنكاراً ال      
ي لجرائم حرب بأنـه     سرائيلالذين يؤكد ارتكاب الجانب اإل    " غولدستون"واصفين من يصمت على تقرير      

  ".مشارك في الجريمة"
وأكد جيرار هوفمان، النائب البريطاني الذي ترأس الوفد البرلماني األوروبي على ضـرورة محاكمـة               

ي سرائيلب، ال سيما وأن الحصار يمثل نوعاً من أنواع هذه الجرائم التي يرتكبها الجانب اإل           مجرمي الحر "
  .بحق مليون ونصف المليون فلسطيني في غزة، كما قال

، "إن أي محاولة لتعطيل المالحقة ووقفها سنقف ضدها، حتى لو كانت فـي لنـدن أو واشـنطن                 : "وتابع
، علـى   "، وأي شخص يقرأ تقرير غولدستون ويصمت فهو جبان        ال بد أن ينتهي   "مشدداً على أن الحصار     

  .حد تعبيره
20/1/2010قدس برس،   

  
  "إسرائيل"اعتقال عالم أمريكي بتهمة التجسس لصالح  .65

عالماً كان يعمل في وكالـة      ) أف بي آي  (اعتقل عمالء مكتب التحقيقات الفدرالي األمريكي       : )يو بي آي  (
بعد أن حاول بيع معلومـات      " إسرائيل"همة محاولة التجسس لصالح     الفضاء األمريكية ووكاالت أخرى بت    

األمريكية ان سـتيوارت    " أي بي سي  "وذكرت شبكة   ". إسرائيل"سرية إلى عمالء ظن أنهم جواسيس لـ        
في وسط واشنطن على يد عمالء لمكافحة       " مايفالور"اعتقل االثنين الماضي في فندق      )  عاماً 52(نوزيت  

، بأنـه   "الموسـاد "بعد أن أبلغ عميالً فدرالياً ادعى أنه يعمل لصالح          " أف بي آي  "التجسس من مكتب ال     
  .لتزويده بمعلومات سرية" يةسرائيلاإل"ينوي العمل مع االستخبارات 

21/1/2010الخليج،   
  

  اللوبي اليهودي يمنع إدارة اوباما تسليم بغداد وثائق عبرية قديمة  .66
النقاب عن قيام اللـوبي     " يديعوت احرنوت "كشفت صحيفة   : واسيباقة الغربية، حسن م    -القدس المحتلة   

اليهودي في الواليات المتحدة األمريكية ، بممارسة ضغوطات لمنع تسليم كتـب عبريـة تاريخيـة تـم                  
 وأوضحت الصحيفة إن اللوبي اليهودي يقـوم فـي          2003،االستيالء عليها بعد احتالل العراق في العام        

ى إدارة الرئيس باراك اوباما لعدم اإليفاء بالتعهـدات التـي قطعتهـا اإلدارة              اآلونة األخيرة بالضغط عل   
االميركية للحكومة العراقية بإعادة كتب تاريخية ووثائق عبرية قديمة ، قام جنود االحـتالل األمريكـي                
بسلبها غداة سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ، وتم سرقتها بحجة البحث عـن أسـلحة                  

ار الشامل ، حيث تم العثور عليها في احد مقرات المخابرات العراقية ، وتتعلق بالجالية اليهودية في                 الدم
  .العراق ، والتي كانت من أكبر الجاليات اليهودية في الدول العربية

21/1/2010الدستور، األردن،   
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  غالبية األوروبيين أجدادهم القدامى من الشرق األوسط .67
ذكرت دراسة أن معظم البريطانيين يتحدرون من صلب مزارعين ذكوراً قدموا : .)آي.بي.يو( - لندن

 األربعاء إنه "دايلي مايل"وقالت صحيفة .  آالف سنة10من ما يعرف اليوم بسورية والعراق قبل نحو 
بعد دراسة الحمض النووي ألكثر من ألفي رجل توصل الباحثون إلى أدلة قوية بأن أربعة من بين كل 

 .بيين بيض لهم جذور شرق أوسطيةخمسة أورو
  21/1/2010القدس العربي، 

  
  »نهاية الطريق«مبادرة : مقترحات مصرية الى أوباما لحل قضية فلسطين .68

  مختار شعيب
تعاني القضية الفلسطينية للمرة األولى في تاريخها ثالث مشكالت أساسية متداخلة، أوالها تهميشها في 

ة قضايا أخرى، مثل الحرب على اإلرهاب أو الوضع في العراق أو األجندة الدولية واإلقليمية لمصلح
الملف النووي اإليراني، والثانية تآكل هذه القضية في إطار عملية السالم التي أصبحت راكدة ومفتوحة 

وثالثتها تتمثل . إلى ما ال نهاية، وعلى أرض الواقع بسبب خطط التهويد واالستيطان اإلسرائيلية المستمرة
والت مستمرة من أطراف دولية وإقليمية الستخدام القضية الفلسطينية كورقة في مفاوضاتها في محا

  .السياسية مع أطراف دولية وإقليمية أخرى، ما أدى إلى انقسام الفلسطينيين وتناحرهم
لذا كان من الضروري أن تبادر مصر في ضوء إدراكها هذه الحقائق بخطوة لتحريك هذا الملف المتجمد 

ل تقديم مقترحات للراعي األكثر تأثيراً في هذه العملية، وهو إدارة الرئيس األميركي باراك من خال
وتم ذلك من خالل زيارة وزير . أوباما، لحضه على مواصلة دوره الذي بدأه والذي وعد به أيضاً

في الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ومدير االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان لواشنطن 
، اللذين شرحا رؤية مصر بأبعادها المختلفة تجاه سبل حل القضية 2010) يناير(الثامن من كانون الثاني 

  .الفلسطينية، خصوصاً في إطار مفاوضات الحل النهائي بين الفلسطينيين وإسرائيل
أكد مصدر ديبلوماسي مصري مطلع على هذا الملف أن الرؤية المصرية » الحياة«وفي حديث لـ 

تضمنت أفكاراً متعددة، وقال إن هناك جهوداً مكثفة خالل األسابيع المقبلة » نهاية الطريق«نوانها وع
للبحث في كيفية العودة السريعة لمفاوضات السالم بين الفلسطينيين وإسرائيل، على أساس إقامة الدولة 

مع إمكانية حدوث تبادل  بما فيها القدس الشرقية، 1967الفلسطينية على األراضي التي احتلت في عام 
 وتتمتع هذه 1967) يونيو(لبعض األراضي، بحيث تكون حدود هذه الدولة هي حدود الرابع من حزيران 

الدولة بسيادة حقيقية تحقق طموحات الشعب الفلسطيني وتسمح له بأن يتخذ اإلجراءات والقرارات التي 
  .تتعلق بمستقبله

ذه األفكار قد يعقد مؤتمر دولي للسالم في شرم الشيخ في آذار وقال المصدر إنه في حال الموافقة على ه
المقبلين يحضره إلى جانب الفلسطينيين وإسرائيل ومصر كل من الواليات ) أبريل( أو نيسان ) مارس(

وأضاف . المتحدة وروسيا واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي واألردن، وربما أطراف عربية أخرى
 مصرية وعربية مكثفة تبذل حالياً لتوحيد الصف الفلسطيني وتوقيع اتفاق المصدر أن هناك جهوداً

  .المصالحة الفلسطينية
وقال المصدر إن مصر تطرح على األطراف المعنية، خصوصاً الجانب األميركي، مقترحات مصرية 

   End game» خطة نهاية الطريق«من نقاط عدة في عنوان 
  :سالم التي أصابها الجمود، وهذه األفكار هيبهدف تحقيق اختراق حقيقي في عملية ال

تطلب مصر من الواليات المتحدة وبأكبر قدر من الوضوح ضمانات مكتوبة ومدعومة دولياً، سواء : أوالً
من خالل مجلس األمن أو مؤتمر دولي للسالم حول الشرق األوسط يعطي رسائل ضمان للفلسطينيين 

المستقلة القابلة للحياة ذات ( أن تقوم الدولة الفلسطينية وأخرى إلسرائيل، وتنص هذه الضمانات على
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وفق القرارات الدولية ) السيادة الكاملة على أراضيها وأجوائها ومياهها اإلقليمية والمتواصلة األطراف
 وبكامل حجم األراضي 1967ذات الصلة ويتحدث عنها المجتمع الدولي والرباعية الدولية وعلى خطوط 

 وعاصمتها القدس الشرقية، وأيضاً التفاوض 1967) يونيو( حزيران 5 تم احتاللها في الفلسطينية التي
حول قضايا الوضع النهائي حول األمن والمياه والالجئين، ومصير في المستوطنات القائمة في األراضي 

  في المئة وال تتضمن القدس3الفلسطينية في إطار عملية محدودة من تبادل لألراضي ال تزيد على 
  .الشرقية، وتتم بموافقة الطرفين، وكل ما يتعلق بعملية السالم مع تنفيذ مبادرة السالم العربية

تبدأ إسرائيل على الفور إجراءات لبناء الثقة مع الفلسطينيين، وذلك برفع الحصار عن قطاع غزة : ثانياً
فف من معاناة الشعب وإزالة الحواجز وفتح المعابر لتسهيل حركة التنقل لألفراد وللسلع وبما يخ

  .الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة
 اإلسرائيلي وشكلها، -يقوم المجتمع الدولي بطرح مرجعية التسوية النهائية للصراع الفلسطيني : ثالثاً

لعدم إضاعة المزيد من الوقت في بحث تفاصيل يعلم الجميع أن البحث فيها لن يصل باألطراف إلى 
  . خصوصاً في قضايا مثل القدس الشرقية والالجئينالتسوية المنشودة،

تبدأ المفاوضات عقب ذلك لتركز بداية على مسألة التوصل الى اتفاق على حدود الدولة الفلسطينية : رابعاً
ووضع مدينة القدس وأن يكون إطالق العملية التفاوضية وفق مرجعيات واضحة وإطار زمني محدد ال 

ل إلى اتفاق سالم شامل ونهائي في أقرب وقت ممكن حول قضايا الحل يتجاوز العامين، بهدف التوص
  .النهائي على نحو يسمح بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة

وترى مصر أن حدود الدولة الفلسطينية ال بد من أن تكون وفق حدود ما قبل الخامس من حزيران 
وضع قوات دولية على حدود الدولة  ومع رفض وضع قوات إسرائيلية أياً كانت رمزيتها وعدم 1967

الفلسطينية إال أنه يمكن نشر مراقبين دوليين، وأن تكون السيادة على الحدود للدولة الفلسطينية، وأن 
تكون هذه الحدود متواصلة مع جيران هذه الدولة، مع تبني عدد من اإلجراءات األمنية لطمأنة إسرائيل 

  .بمشاركة األطراف المعنية
س الشرقية جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية المحتلة وهي أحد مواضيع التسوية القد: خامساً

النهائية، وال يمكن أن تستثنى من أي مفاوضات مقبلة، واإلقرار بأن مسألة تبادل األراضي ال تنطبق 
  . على القدس الشرقية

لمحتلة بما في ذلك القدس ضرورة التزام إسرائيل تجميد االستيطان في األراضي الفلسطينية ا: سادساً
ويتزامن تجميد االستيطان مع المسار التفاوضي . الشرقية، إذ أن النشاطات غير شرعية وغير قانونية
  .لتعزيز ثقة الجانب الفلسطيني في النيات اإلسرائيلية

ق على التدرج في تنفيذ التسوية طبقاً لجدول زمني محدد يتفق عليه الطرفان وذلك في حال االتفا: سابعاً
 كما سبق أن اتفق الطرفان على 1967 حزيران 4الشكل النهائي لحدود الدولة الفلسطينية طبقاً لحدود 

  . ذلك خالل المفاوضات مع حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق أيهود أولمرت
يعيد الكثير إن انخراط إسرائيل في التفاوض الجاد، وطبقاً إلطار زمني واضح المعالم، يمكن أن : ثامناً

من األمور التي كانت قائمة خالل التسعينات من حركة التفاعل العربي معها بهدف دعم الثقة المتبادلة 
  .وبالتالي دعم الجهد التفاوضي ككل

أن يترافق االتفاق مع إصدار قرار من مجلس األمن ملزم لجميع األطراف يشمل بنود االتفاقية : تاسعاً
  .ضمانة لعدم المماطلةويلزم الجانبين بتنفيذها 

وقال المصدر نفسه إن أي مفاوضات إذا ما اتفق على أساسها وأهدافها فيجب أن يكون لها شروطها 
وسقفها الزمني، أي أننا ال نتفاوض ويكون االستيطان مستمراً وأال نتفاوض والمجتمع الدولي يترك 

نب الفلسطيني من خالل ثقل الغزو أو المتفاوضين بمفردهم، وبالتالي تفرض إسرائيل إرادتها على الجا
  . االحتالل
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أن االعتراف بالدولة الفلسطينية من خالل مجلس األمن أو من » الحياة«وأوضح المصدر نفسه لـ 
مؤتمر دولي للسالم يثبت مبدأين أكد المجتمع الدولي أهميتهما مراراً وهما مبدأ حل الدولتين، ومبدأ إنهاء 

 في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وترسيم حدود دولة 1967االحتالل الذي وقع عام 
وقرار كهذا ال يعني إجراء أحادياً وال يعني استباقاً لنتائج المفاوضات وإنما . فلسطين على هذا األساس

وهو ما تطلق عليه الرؤية » خريطة الطريق«يثبت بوضوح الهدف النهائي لعملية السالم، كما حددته 
  .  وهو عنوانها وهدفها باألساسEnd game نهاية الطريق –المصرية 
  ثالث رؤى

وترى مصر أن حل قضية فلسطين ال بد من أن يتم من خالل تكثيف جهود جميع أطراف المجتمع 
الدولي لضمان إعادة إطالق العملية التفاوضية وفق مرجعيات واضحة وإطار زمني محدد والتوصل إلى 

ول قضايا الحل النهائي المتمثلة في الحدود واألمن والقدس والالجئين اتفاق في أقرب وقت ممكن ح
والمياه، على نحو يسمح بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ويفتح الباب أمام تحقيق سالم شامل في المنطقة 

  .1967من خالل انسحاب إسرائيل من األراضي العربية المحتلة عام 
قاً حالياً بين مصر والواليات المتحدة في هذا الشأن ومن خالل وأعلن المصدر أن هناك تعاوناً وثي

الديبلوماسية المصرية ومجموعة العمل الخاصة في اإلدارة األميركية، فمثالً دار ويدور حوار حول مدة 
التفاوض بين الفلسطينيين وإسرائيل، حيث ترى الواليات المتحدة ضرورة بدء المفاوضات فوراً بالتزامن 

ا رسائل طمأنة للطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي، وأن مدة المفاوضات عامان للتوصل التفاق مع إرساله
شامل ومعاهدة سالم بين الطرفين، وتخصص الشهور التسعة األولى منها للحدود الدائمة للدولة 

طنات الفلسطينية، بهدف التوصل إلى حل لهذه المسألة وبالتزامن مع التعليق الموقت للبناء في المستو
  .الذي أعلنه نتانياهو، وفي إطار قبول الطرفين لمبدأ تبادل األراضي يتم التوصل إلى حل توافقي

وليس لمصر مشكلة مع مدة التفاوض، لكنها ترى أنه يجب وقف النشاطات االستيطانية في شكل كامل 
قديم اإلدارة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وبالتزامن مع مدة التفاوض ككل مع ت

األميركية رسائل طمأنة الى الفلسطينيين واإلسرائيليين تتضمن مرجعية واضحة لعملية السالم 
. والمفاوضات وتقوم على أسس هذه العملية المعروفة دولياً ومن النقطة التي توقفت عندها المفاوضات

ة األميركية يجب أن وهذه ليست شروطاً، كما ترى مصر، وتتفق معها فرنسا في أن رسائل الطمأن
تتضمن االعتراف بالدولة الفلسطينية وفي تاريخ محدد قبل انتهاء مدة التفاوض، وأن تكون هذه الرسائل 

كما أن مسألة الحدود . مدعومة دولياً وأوروبياً سواء من خالل مجلس األمن أو مؤتمر دولي للسالم
 ومن ثم ال تحتاج إلى هذه المدة الطويلة 1967موضحة في المرجعية الدولية بحدود الرابع من حزيران 

  .من المفاوضات
ودية دولة إسرائيل والواليات المتحدة بيهـوأضاف المصدر أنه دار ويدور حوار أيضاً حول ما تقصده 

إسرائيل، حيث أكدت مصر في كل اتصاالتها مع الجانبين رفضها التام لهذا الطرح وتشدد على ضرورة 
نيين داخل الخط األخضر داخل مدنهم وقراهم، مع وضع ضمانات بعدم ضمان أمن وسالمة الفلسطي

لمسألة حق عودة الالجئين ترحيلهم إلى الدولة الفلسطينية الجديدة، وكذلك ضمان حل عادل ومقبول 
  .طينيين إلى أراضيهم ومنازلهم داخل إسرائيلالفلس

ل اللقاءات وعلى مختلف المستويات ومثالً يدور نقاش وحوار مع الجانبين األميركي واإلسرائيلي في ك
وتشدد مصر على أن هذه المبادرة باعتبارها حزمة . حول المبادرة العربية للسالم في الشرق األوسط

متوازنة ومتكاملة من األفكار هي إحدى األسس التي يقوم عليها الحل النهائي للصراع العربي اإلسرائيلي 
إضافات، كما تؤكد مصر أن قضايا الالجئين والمياه والحدود وال يمكن أن تجرى عليها أية تعديالت أو 

واألمن تحل وفق أسس ومرجعية عملية السالم المتفق عليها بين الجانبين، وفي إطار مفاوضات الحل 
  .النهائي التي يجب أن تبدأ فوراً مع إزالة أسباب عرقلتها والعقبات التي تقف حيال بدئها
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 ببذل كل جهودها، بما في ذلك ممارسة الضغوط الكافية على الجانب وتطالب مصر اإلدارة األميركية
  . اإلسرائيلي للوفاء بالتزاماته تجاه استحقاقات السالم مع الفلسطينيين

وأضاف المصدر أن الجانبين األميركي واإلسرائيلي يتحدثان عن أفكار لترتيبات أمنية مثل وضع قوات 
لحدودي بين األردن واألراضي الفلسطينية مع وجود قوات دولية في منطقة األغوار وعلى الشريط ا

إسرائيلية رمزية هناك وعدد آخر من إجراءات الثقة وتفكيك الجماعات المسلحة ووضع عدد من 
اإلجراءات لمنع تهريب السالح داخل األراضي الفلسطينية، لكن مصر، وبالتنسيق مع الفلسطينيين، 

 الدولة الفلسطينية ال بد من أن تكون وفق حدود ما قبل الخامس ترفض مثل هذه األفكار، وترى أن حدود
 ومع رفض وضع قوات إسرائيلية أياً كانت رمزيتها وعدم وضع قوات دولية إال أنه 1967من حزيران 

يمكن نشر مراقبين دوليين، وأن تكون السيادة على الحدود للدولة الفلسطينية، وأن تكون هذه الحدود 
  .هذه الدولة من الدول األخرىمتواصلة مع جيران 

وكشف المصدر عن بعض األفكار اإلسرائيلية والمؤيدة أميركياً والتي منها قبول الفلسطينيين للوقف 
الموقت للنشاطات االستيطانية ورسائل ضمان إسرائيلية وأميركية تلتزم فيها إسرائيل والواليات المتحدة 

ة المستقلة القابلة للحياة منزوعة السالح بسيادة محدودة على استئناف المفاوضات إلعالن الدولة الفلسطيني
 في المئة من الضفة وكل قطاع غزة، 60الجو والبحر والحدود، وبحدود موقتة، وعلى مساحة تمثل 

مقابل اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل واحتفاظها بالكتل االستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية 
جئين الفلسطينيين إلى داخل إسرائيل مع اعتماد الدول العربية إجراءات للتطبيع مع ورفض حق عودة الال

إسرائيل وإنهاء حالة العداء لها، ومن ثم إجراء بعض التعديالت على المبادرة العربية، وأن هذه القضايا 
  . سيتم بحث تفاصيلها في مفاوضات السالم المقبلة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

أوضح المصدر أن الجانب األميركي في ضوء ما هو متوافر من معلومات لدينا، ال يزال في طور و
صياغة أفكاره، حيث يطرح أفكاراً من قبيل أن تبدأ المفاوضات وتستمر لمدة عامين تنتهي بتوقيع اتفاقية 

 إلى سالم شامل وكامل للسالم بين الجانبين ومع تقديم التزام أميركي، مؤكداً مبدأ حل الدولتين والوصول
أما في ما يتعلق بالقدس واألماكن المقدسة . بين الفلسطينيين وإسرائيل وكل الدول العربية المجاورة

ألتباع الديانات الثالث فترى الواليات المتحدة وجود مسؤولية مشتركة من الجانبين الفلسطيني 
وكشف المصدر .  تحت الحماية الدوليةواإلسرائيلي بسيادة مشتركة على هذه األماكن مع وضعها أيضاً

أن الواليات المتحدة رفضت األفكار اإلسرائيلية القائلة بالتجميد الموقت لبعض النشاطات االستيطانية 
واستثناء القدس من هذا القرار، وترى واشنطن أنه حتى مع التجميد الموقت والمحدود للنشاطات 

فاوضات الحل النهائي ووفق جدول زمني محدد وعلى األسس االستيطانية اإلسرائيلية يمكن الدخول في م
  .ذاتها التي تقوم عليها هذه العملية

 اإلسرائيلي، وال أتصور أن تقبل -وقال المصدر إنه ال يمكن القبول بما يسمى المشروع األميركي 
مصر بمثل هذا المشروع، غير أن مصر يمكن أن تتعايش مع طرح أميركي يعكس رغبات الطرفين 
ويحقق آمالهما، بما في ذلك استعادة األرض وتحقيق األمن، وإذا نجحنا في إقامة هذه المعادلة التي 

، في مقابل توفير األمن إلسرائيل، فأتصور أن يطلق 1967تقضي بإقامة الدولة الفلسطينية وفق حدود 
العربية باعتبارها وشدد المصدر على رفض تعديل أو تغيير أي من بنود المبادرة . ذلك عملية السالم

حزمة متوازنة ومتكاملة من األطروحات المناسبة إلقرار السالم الدائم العادل والشامل في الشرق 
  .األوسط

  ثالثة سيناريوهات 
وأوضح المصدر أن هناك سيناريوات عدة تتحرك في إطارها مصر، أولها هو إقناع اإلدارة األميركية 

ية مبادرتها لتحريك عملية السالم في الشرق األوسط التي ستطالب برؤيتها قبيل إعالن اإلدارة األميرك
بإطالق مفاوضات فورية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي على حدود الدولة الفلسطينية وفق 
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مرجعيات واضحة للمفاوضات متمثلة في القرارات الدولية ذات الصلة التي تعترف بحل الدولتين على 
 وفي إطار مبادئ مؤتمر مدريد للسالم في الشرق األوسط، وأهمها مبدأ 1967أساس حدود حزيران 

، وما تم من إنجازه في المفاوضات »خريطة الطريق«األرض مقابل السالم والمبادرة العربية للسالم و 
  .التي تمت بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

ني للذهاب إلى مجلس األمن الستصدار وفي حال فشل هذا السيناريو، فإن مصر تدعم التوجه الفلسطي
قرار باالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود الرابع من 

وفي حال فشل هذا .  بهدف الحفاظ على خيار حل الدولتين، على اعتبار أنه خيار دولي1967حزيران 
 مدعوماً من دول حركة عدم االنحياز والذي يقضي الخيار، فإن مصر تدعم التوجه العربي الفلسطيني

 وعلى 338 و 242بالذهاب إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة الستصدار قرار دولي مكمل للقرارين 
أسس المرجعية الدولية ذات الصلة، بهدف كسب تأييد المجتمع الدولي لحدود الدولة الفلسطينية المستقلة 

  . ك يمثل ضغطاً أقوى على إسرائيل والمجتمع الدوليوذل. وعاصمتها القدس الشرقية
على أن هذه الخطط هي باألساس أفكار فلسطينية تم تطويرها » الحياة«وشدد المصدر في حديثه لـ 

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني  سالم . ودعمها مصرياً وعربياً لمواجهة المماطلة اإلسرائيلية
فاهم مع اإلدارة األميركية على االعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في فياض وصل قبل شهور عدة إلى ت

 في حال إعالنها من طرف الفلسطينيين، ما يعني أن هذا االعتراف األميركي سيفضي مع 1967حدود 
اعترافات دولية أخرى إلى جعل الوجود اإلسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية 

لي غير قانوني ينطبق عليه ما ينطبق على غزو دولة ألخرى، األمر الذي يمنح بمثابة وجود احتال
الفلسطينيين حق الدفاع المشروع عن النفس ويلغي اإلجراءات االستيطانية التي قامت بها إسرائيل، 
خصوصاً أن خطة فياض تحظى بتأييد فرنسا وبريطانيا والسويد وإسبانيا وتفهم أميركي ودعم عربي 

وأكد المصدر أن قراراً من مجلس األمن . من حركة عدم االنحياز وأميركا الجنوبية والصينوإسالمي و
  .أو من الجمعية العامة لألمم المتحدة يمكن أن يؤدي إلى النتيجة ذاتها

  21/1/2010الحياة، 
  

  سوء تفاهم .69
  نهلة الشهال

ألسبوع الماضي ليثير الـسؤال     عاد المؤتمر العربي والدولي لدعم المقاومة الذي انعقد في بيروت آخر ا           
نجح . كيف، حقاً، تُدعم المقاومة؟ إذ يشعر من كان ذلك موقفه أن الجواب المتوافر ال يفي بالغرض               : ذاته

في جمع آالف األشـخاص     ) ولعل األصح أن يقال المهرجان، وليس في ذلك عيب وال انتقاص          (المؤتمر  
وهذا وحده إنجاز، ألنـه يثبـت       . ة بالشأن المقاوم  من كل أرجاء العالم العربي، فجاء كل من كان ذا صل          

  .اتساع وجود هذا التيار، على شدة تنوعه، واختالف انتماءات مكوِّنيه الفكرية
ولكن الوجود بذاته ال يمكن أن يستخدم برهاناً كافياً على الفعالية، ناهيك عن اعتباره برهاناً على إمكـان                  

 وإن بأعلى صوت ممكن، وبأكثر الكالم حماسـة         -لدعم والتأييد   كما ال يمكن اعتبار أن إعالن ا      . التحقق
 للظواهر المسلحة من المقاومة هو كل ما يمكن للمقاومات الـسياسية والفكريـة والثقافيـة أن        -وقطعية  

فمثل هذين االفتراضين يعززان فـي الواقـع مـسلكاً          . تقدمه، أو أنه يلخص صلتها الضرورية باألولى      
بينما يواجه الخيار المقاوم في منطقتنا، كما في العـالم          .  األدنى من ممارسة السياسة    كسوالً، يكتفي بالحد  

أجمع، مهمة هي أبعد ما تكون عن التبسيط، ألنه يقارع نُظْمة شاملة، متشابكة من جهة وشديدة الهيمنـة                  
ا بكـل   وهي على هذا وذاك تمتلك حججاً وأدوات في كل الميادين، وتدافع عن سـيطرته             . من جهة ثانية  

. وليس هناك أخطر من الموقف الذي يهوِّن األمر       . الوسائل، من التسويق اإلعالني إلى الهجمات اإلبادية      
، ويطلـب مـنهم   )المـسلحة (وهو متعدد، أكثره شيوعاً أن يكتفى بإثارة اطمئنان الناس إلى قوة المقاومة    
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 طاقات أخرى غير تلك التي يبذلها       -ز   أو ال تُستحضر وال تُحفَّ     -وهكذا تُعطّل   . محضها ثقتهم، والسالم  
والعالمة األشد وضوحاً على هذا هي مقدار التفارق المذهل بـين تطـور الجهـاز               . المقاتلون المسلحون 

بل، فـي   . العسكري واألمني لحزب اهللا مثالً، وتخلف أجهزته السياسية واإلعالمية والثقافية والفكرية إلخ           
، من  )ونواته الحيوية هي العسكر واألمن    ( الجهاز، بمعناه الضيق،     حقيقة األمر، يخدم ذلك التعطيل تحرر     

فإذا كانت المهمة المعينة لهؤالء هي مـنح التأييـد تـصفيقاً            . وطأة المساءلة العامة من جانب مناصريه     
  .ومنافحة، تصبح كل مساءلة أو نقد، أو حتى تطلب أو توقع، انتقاصاً من المهمة ونكوصاً عنها

» األولوية«القة على هذا النحو لسيادة فكرة أولى شديدة الرسوخ، عن ضرورة مراعاة             ويمهد اشتغال الع  
وكمثال أيضاً،  . ويحل على رأس ذلك بالطبع العمل على إبراز قوة الطرف المقاوم وتماسكه           . واحترامها

ـ         في ظروف فلسطين وغزة خـصوصاً، توجيـه        » مشبوه«يصبح من المحرج، إن لم يكن مما يوصم بال
إذ يبـدو األمـر سـاعتها    . لحماس على ممارساتها االجتماعية الموغلة في القمعية بمختلف أشكالها      النقد  

وكل محاولة إلدخال تعقيـد علـى هـذه         . معنا أو ضدنا  : ويوضع المرء أمام خيار إطالقي    ! وكأنه تخل 
بينما الـدعوة   . حبهاالمعادلة تصبح في أحسن األحوال تفلسفاً ثقافوياً متعالياً أو دليالً على تذبذب لدى صا             

إلى اعتبار تعدد األولويات وتداخلها، وإلى االنكباب على بلورة وابتداع معنى ذلك وتطبيقاته في الواقـع                
، )ألن ذلك وحده هو ما يمكنه أن يفي بضرورات مقارعة النظمة المهيمنة، الشديدة التعقيد هـي نفـسها            (

يحدث هذا بينمـا يطـرح الواقـع        . نظري وحسب فيعامل أصحابها كمتحذلقين، ينطقون بكالم منمق أو        
. عالمات متوالية عن مشكالت سياسية عويصة تواجه حركات المقاومة كما هي قائمـة فـي منطقتنـا                

ومصدر هذه الصعوبات ليس مخططات األعداء فحسب، بل نواقص أداء تلك الحركـات نفـسها، ممـا                 
  . وال هامشاً، بل هو ينخر في األساسوليس ذلك تفصيالً. يفترض إمكان السعي لتجنبه أو تالفيه

أما ثاني األفكار الشديدة الشيوع، فهي بخالف األولى، قد ال تجاهر بنفسها، ولكنهـا تقبـع بقـوة فـي                    
وهي كثيرة الحضور وبخصوص ظواهر     . إنها فكرة المخلّص  . تضاعيف المواقف والممارسات المعتمدة   

وليس ذلك تـشكيكاً فـي      . ، وقياداتها )ا دامت هي الركيزة   المسلحة، م (ولكنها هنا تلبس المقاومة     . مختلفة
الكاريزمية والزعامة في منطقة هي مهبط األنبياء، ولكنه تعيين لمقدار ما يحبس الناس فـي االنتظـار،                 
ومقدار ما يشتبه في طاقاتهم المبادرة حين تنطلق، مع ما يصاحبها بالضرورة من تنوع ومن تلمس ومن                 

الصحيح«فترض أنه جموح غير منضبط بما ي«.  
تلك المرتكزات الفكرية للمقاومة ليست ثورية، بل هي تنتمي بنيوياً للنظْمة القائمة، وإن من موقع مختلف                

وقد يفسر ذلك التناقض المثير القائم، بين واقع        . ومناقض لموقع فكرها المهيمن ومصالح قواه االجتماعية      
ت نفسه رجعية أو أقله محافظة، بل هي تتـسم أحيانـاً            أن تلك وال شك حركات مقاومة، ولكنها في الوق        

بخصائص طائفية أو عشائرية الخ، يعاد إنتاجها وترسيخها أثناء الصراع الدائر، بما يتجاوز مـن بعيـد                 
  .مجرد حمل تلك الحركات أثر المعطيات االجتماعية لبيئات نشأتها

 على األقل، أمام تحدي الحاجة لتجاوز تلك        لعل الدينامية القادرة على وضع هذه الحركات، أو أجزاء منها         
األعطاب، مما يعني تطورها وارتقاءها، هو تمكّن من يقلقه حالها كما هو قائم من العمل وفـق مـنهج                    

، واستنباط تطبيقاته، وأولها االنحياز إلى حلقات التواصل والنقـاش المـستمرة            »فكّر كلياً واعمل محلياً   «
ال تابوهات، على المهرجانات التي ستـصبح خطاباتهـا، حـين تنعقـد،             والصريحة، المتفحصة للواقع ب   

  !ونصوص الدعوات لها وبيانات اختتامها، أقل لفظية وعمومية وفواتاً
  19/1/2010األخبار، 
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  مصر والمصالحة الفلسطينية .70
  منير شفيق

 بقية الفصائل   هل تريد مصر حقا أن تحقق مصالحة جدية بين فتح محمود عباس وحركة حماس، ومن ثم               
الفلسطينية؟ أم هدفها الحقيقي إبقاء المصالحة معلقة من خالل شرط توقيع حماس على الورقة المـصرية                

وهـذا  . وذلك من خالل ما ُأجرِي من تعديل عليها في آخر لحظة          . التي تعتبرها حماس إجحافًا كبيرا بها     
ضان في مصر نفسها وتحت الرعاية المـصرية        التعديل ناقض ما اتفقَ عليه الطرفان الفلسطينيان المتعار       

  .نفسها
الرد الرسمي المصري وما تبعه من صحافة رسمية على موقف حمـاس ومـن بعـده الـرد الرسـمي        
الفلسطيني في رام اهللا ومن راح يؤيده من بعض المستقلين وبعض قادة الفصائل فـي اللجنـة التنفيذيـة                   

  :لمنظمة التحرير الفلسطينية، تلخص فيما يلي
حماس تعترض على الورقة المصرية وترفض التوقيع عليها بسبب تغيير أو حذف ثالث كلمـات مـن                 

  .الورقة السابقة التي عبرت عما اتفق عليه في المفاوضات
وتُعطَّل المصالحة  . فيا للتفاهة، ويا للهول، ويا للجريمة، من أجل ثالث كلمات يعطَّل التوقيع على الورقة             

  .وأية ثالث كلمات تافهة، ال قيمة لها، وال تستحق حتى أن تناقش أو يعاد النظر فيها. ويستمر االنقسام
عقلها وتوسع صدرها وتوقع على هذه الورقة       " تكبر"ولما كان األمر كذلك، فال مجال أمام حماس إالّ أن           

بـثالث  : لتمـسك إذ ال منطق في ا    . ولو كُرها، وبال تحفظات، من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية         
  .كلمات سحبت من الورقة التي تم التوافق عليها

ولكن إذا سلمنا بأن الكلمات الثالث ال قيمة لها وال أهمية، وما التمسك بها إالّ تفاهة وصغر عقل، وضيق                   
فلماذا يتمسك الراعي المصري بها، ومثله فتح محمود عباس وكل من يضغط علـى              . صدر، وبال منطق  

  ع على الورقة، مع عدم إضافة هذه الكلمات، وإحراج حماس، وإنقاذ الوضع من االنقسام؟حماس للتوقي
إن اإلصرار على استبعاد الكلمات الثالث وبعناد ال يقل عن إصرار حماس على عدم التوقيع، يدل على                 

نتزعها أن الكلمات الثالث ليست تافهة وليست مجرد ثالث كلمات ال معنى وال مغزى لها، بل إن الذي ا                 
من الورقة يعرف معرفة اليقين ماذا يفعل؟ وماذا يريد؟ وما ستكون عليه الخطوة الثانية بعد فرض توقيع                 

  .حماس على الورقة
من هنا فإن كل من ال يأخذ معارضة حماس لتوقيع الورقة المذكورة مأخذ الجد ال يكون عـادالً إذا لـم                     

فمثالً حـين أسـقطت كلمـة    . المعنى رأسا على عقبيعتبر ما حدث من تغيير فيها لثالث كلمات، يقلب     
قلبـت المعنـى األول     " لتصبح إعادة األجهزة األمنية   " إعادة بناء األجهزة األمنية   "من الجملة التالية    " بناء"

الذي اتفق عليه بين فتح وحماس والذي يدعو إلى بناء األجهزة األمنية على أسس مهنيـة بمـا يـشمل                    
  .عاألجهزة في الضفة والقطا

أما المعنى الثاني فيعني إعادة جهاز األمن الوقائي وأجهزة المخابرات إلى قطاع غزة لتعـود عقـارب                 
الساعة إلى المعادلة التي أدت إلى كل ما شهده القطاع من صدام عسكري بين األجهزة أوصل إلـى مـا            

  .أوصل إليه
 من الفصائل جميعا تكون قراراتهمـا       من بندين يقضيان بتشكيل لجنتين    " ملزِمة"وكذلك عندما تسقط كلمة     

ومن ثم انفراده بالقرار ألن االستـشارة       . ملزِمة وليستا مجرد لجنتين استشاريتين للرئيس محمود عباس       
هنا حين ال تكون ملزِمة وإجماعية تصبح مضحكة وشكلية حين يكون التناقض عميقًا في وجهات النظر،                

وافق وشبه إجماع وليس انفراد الرئيس بتقرير النظام االنتخـابي،          وتكون المعادلة الفلسطينية تحتاج إلى ت     
  .واللجان المشرفة على االنتخابات على سبيل المثال

يقلب المعنى رأسا على عقـب، فـإن        " إعادة بناء األجهزة األمنية   "من جملة   " بناء"فإذا كان إسقاط كلمة     
ن تقرران مصير الوحدة الوطنية وترمـزان إلـى         من بندين يتعلقان بلجنتين أساسيتي    " ملزِمة"إسقاط كلمة   



  

  

 
 

  

            36 ص                                     1676:         العدد       21/1/2010الخميس  :التاريخ

يسلّم القرار الفلسطيني بالكامل للرئيس، وهـو مـا         " ملزِمة"االتفاق للخروج من االنقسام فإن إسقاط كلمة        
  .يجب أن ال ترضاه فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والمستقلون وليس حماس وحدها

س للتوقيع على ورقة المصالحة من دون اإلصرار على إعـادة           ومن هنا يكون الذين يضغطون على حما      
الكلمات الثالث التي ُأسقطت مما اتفق عليه في جوالت الحوار بين حماس وفتح والفصائل كلها، يريدون                
تكريس االنقسام، بل تعميقه إذا سلِّم األمر كله لقرار منفرد من الرئيس الذي انتهت واليته، واألهم مـن                  

  .الخط الذي ال توافق عليه الفصائل بما في ذلك فتح المصادر قرارهاالرئيس صاحب 
فإذا كان الرئيس محمود عباس قد اعترف بخيبة أمله في إدارة أوباما، وأعلن أنه ال يريد ترشيح نفـسه                   
للرئاسة، وذلك بسبب فشل خطه الذي حصر نفسه في إستراتيجية التفاوض والتفاوض فقط وراهن علـى                

ركي الغربي ليكون مركز الثقل في تقرير مصير مـا يـسمى بالحـل النهـائي للقـضية                  الموقف األمي 
  .الفلسطينية

هذا النهج أعلنت الجبهتان الشعبية والديمقراطية على األقل، قوالً، أن لهما اعتراضات أساسية عليه، وإن               
 قرارات المجلس المركزي    كانتا ألسباب غير مقنعة تغطيانه من خالل البقاء في اللجنة التنفيذية، وتمرير           

المهم هنا ما يعلن من موقف ضد أنابوليس والمفاوضات التي جرت على أساسه،             . الملفق وغير الشرعي  
  .بل االعتراض على اتفاق أوسلو نفسه، أو على أداء المفاوض الذي يعمل وفقًا لتعليمات الرئيس

قطاع غزة للـرئيس ليخـضعها كمـا فعـل          من هنا ال يمكن تسليم القرار المتعلق باألجهزة األمنية في           
. باألجهزة األمنية في الضفة الغربية إلى االتفاق األمني الذي يشرف عليه الجنرال األميركي كيث دايتون              

هذا ولم يخرج صوت واحد في فتح أو الجبهة الشعبية أو الديمقراطية أعلن موافقته على االتفاق األمنـي                  
  .ركة فتح من أي دور في األجهزة األمنية في الضفة الغربيةالذي يشرف عليه دايتون والذي شطب ح

واألمر كذلك عندما انفرد الرئيس بتقرير مصير مؤتمر فتح السادس سواء فـي مكـان انعقـاده أم فـي          
وهنا يكفي سماع شهادتي أحمد قريع ونبيل عمرو حول العملية االنتخابية           . مجريات االنتخابات ونتائجها  

  .وتزوير وهما من كبار فريق محمود عباسوما حملته من شبهات 
  20/1/2010نت، .الجزيرة

  
  !فضائيات» تفّرخ«و... الفصائل الفلسطينية تتنازع تلفزيونياً أيضاً .71

 ياسر علي
المؤتمر العربي الدولي «، أثناء انعقاد »صوت وصورة فلسطين«فاجأتنا، نحن المطّلعين على تفاصيل 

أو » مزحة«ظنناها . »العـودة« فضائية فلسطينية تحمل اسم في دمشق، إعالنات لدعم» لحق العودة
أتى . لكن المفاجأة أن المشروع كان حقيقياً ويتحدث عن فضائية فلسطينية جديدة. إعالناً إبداعياً للمؤتمر

التي تثير قلق الكثيرين لما تعكسه من تنازع » االرتجال الفضائي الفلسطيني«اإلعالن ليدعم ظاهرة 
 فلسطيني لكن على المستوى الفضائي، وهذا ما علّق عليه أحد الزمالء في المؤتمر -ي سياسي فلسطين

وأضاف . »بلوغز«معرباً عن خشيته أن الفضائيات الفلسطينية ستصبح بعد سنوات أشبه بالمدونات 
ربما ستضيف الشخصيات الفلسطينية إلى االسم والمهنة والهاتف والبريد االلكتروني على «: مازحاً
 . »المدونة«قات التعارف، اسم الفضائية أو بطا

، لتنضم إلى مجموعة القنوات الفضائية الفلسطينية التي »فلسطين اليوم«اليوم أيضاً، تنطلق رسمياً قناة 
وهذه الفضائيات، كما ظهرت . باتت تغطي معظم التيارات السياسية الفلسطينية؛ بل تفرعت إلى فصائلها

 – فلسطين اليوم – الفلسطينية – القدس – الحوار – األقصى –طين فلس: في الترتيب الزمني، هي
 .  العـودة–المستقبل / فلسطين الغد

  قناة فلسطين *
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، ترأسها هشام مكي، الذي قضى 1994أسستها السلطة الفلسطينية بعد دخولها أراضي فلسطين عام 
هما محمد الداهودي، فرضوان أبو خلفه الفنان المثقف ماهر الريس، ثم محمد الوحيدي وتال. اغتياالً

تشدد . في فلسطين» مونت كارلو الدولية«عياش، ويرأس الفضائية اآلن باسم أبو سمية؛ مراسل إذاعة 
، ويرد عليها خصومها بأن شريط »فتح«القناة على أنها محطة تابعة للسلطة الفلسطينية وليست لحركة 

 . ليس حكومة غزة، و»حماس«أخبارها في ذروة االنقسام يهاجم حركة 
إال أنها ال تختلف عن . شهدت القناة في السنة األخيرة تطوراً ملحوظاً في تنوع برامجها واستوديوهاتها 

تتقدم على . »..استقبل، ودع، صرح السيد الرئيس«كثير من قنوات الحكومات العربية في أخبارها 
ليها استمرارها ببث هذه المسلسالت في غيرها ببث المسلسالت الدرامية العربية المتنوعة، ويؤخذ ع

 . ذروة االعتداءات اإلسرائيلية
 قناة األقصى  *

، وترأسها وزير الداخلية الحالي فتحي حماد، 2005على الموجات األرضية عام » األقصى«أنشئت 
 العتبارات سياسية، وتوازنات 2006في أواخر عام » نايل سات«ويقال إنها حصلت على ترددات قمر 

، ويخفف مشرفوها من حدة هذا التصريح بالقول »حماس«ال يختلف اثنان على أنها تابعة لحركة . ىقو
 . إنهم يؤيدون نهج المقاومة

دخلت القناة في معادلة الصراع حين تعرضت للقصف الجوي في بداية العدوان على غزة في الشتاء 
تها في العالم العربي، وتدفقت عليها الماضي، واستمرت في بثها من أماكن سرية، وهو ما زاد شعبي

يؤخذ . التبرعات، ما مكّنها من افتتاح مكاتب في الخارج، وتسعى حالياً الفتتاح مكتب إقليمي في بيروت
على القناة تبنيها خطابا أيديولوجيا حادا، وعدم تمكنها من االنفتاح على الشرائح المتنوعة، وغياب الدراما 

 . عظم المادة التي تبثهاالعربية عنها، فهي تنتج م
 قناة الحوار *

ال تقول إنها . هي الوحيدة التي تبثّ من لندن من بين القنوات المرخصة في العاصمة البريطانية
وليس غريباً أن تجد مسؤولي . 2006، بدأت البث في عام »قناة فضائية حوارية عربية«فلسطينية، بل 

 األغر في لندن، ومنهم رئيسها عزام التميمي، ومديرها القناة في مقدمة المتظاهرين في ساحة الطرف
مع » شريان الحياة«عبد الرحمن أبو دية، ومدير اإلنتاج زاهر البيراوي، الناطق الرسمي باسم قوافل 

 . النائب البريطاني جورج غاالوي
القناة ، وقال بيان صادر عن 2008في مطلع نيسان » نايل سات«أوقفتها سلطة البث المصرية عن قمر 

انها بفتحها ملفات جادة مثل ملف الحريات في الشارع العربي والمصري قد صارت عبئاً على «حينها 
 . ، وما زال، رغم عودتها الفضائية»يوتيوب«ونشط بثها على موقع . »السلطات المصرية

ومياً في ظل تركز القناة على األخبار والبرامج والحوارات، تبتعد عن الدراما، وتبث نحو ستّ ساعات ي
 . امكانيات مادية متواضعة

  قناة القدس *
، في ذكرى وفاة الرئيس ياسر عرفات، وذلك 11/11/2008انطلق بثها في » القدس موعدنا«مع شعار 

عرضت . تتنوع برامجها بين السياسة والمجتمع والثقافة والفن الملتزم. بعد مدة من البث التجريبي
، وبعد تردد بدأت بعرض الدراما التراثية )لحاتم علي» األندلس«ن وسلسلة صالح الدي(الدراما التاريخية 

 ).. وغيرهما» بيت جدي«و» باب الحارة«(السورية 
تعرضت القناة في السنة الماضية لهزة إدارية، حيث شهر بها الكاتب الجزائري يحيى أبو زكريا بعد 

مفكر العربي عزمي بشارة موقفاً منها، بعد مهاجمة وكان أبو زكريا قد تسبب باتخاذ ال. إنهاء خدماته فيها
 . زكريا له عبر رسائل الكترونية أرسلها من بريده في القناة وبصفته مديراً للبرامج السياسية
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: بينما يؤكد منافسوها. تقول إدارتها إنها قناة مستقلة، مرخصة من لندن، يمولها عدد من رجال األعمال
 ! » بخطاب مخفف»حماس«أنها محطة تابعة لـ«
 » الفلسطينية«قناة *

، »فتح«فضائية فلسطينية امتلكها الصحافي ماهر شلبي، وأطلقها من رام اهللا، ثم أقفلها، واشترتها حركة 
عالم الفلسطيني األسبق نبيل ، أشرف عليها وزير اإل2009وأعادت إطالق بثها التجريبي في أيار 

 . عمرو
، وقدم عمرو استقالته، بعد خروجه من المنافسة في انتخابات المؤتمر غير أن القناة ما لبثت أن ُأقفلت

في آب الماضي، وكان يفترض البحث عن بديل يعينه الرئيس محمود عباس » فتح«السادس لحركة 
لكن بثّها التجريبي توقّف وعادت . بالتشاور مع مفوض اإلعالم الجديد في حركة فتح العقيد محمد دحالن

 . إلى المربع صفر
 » فلسطين اليوم« قناة *

بدأ التحضير األولي لها منذ ثالث . هي المولود الجديد الذي ينطلق اليوم الخميس عند الثانية عشرة ظهراً
، »المقدسية«، غير أن وجود هذا االسم على األثير غير اسمها إلى »القدس«سنوات، على أن تحمل اسم 
 . تتساوق مع اسم الوكالة اإلخبارية التي تحمل االسم نفسهل» فلسطين اليوم«ومؤخراً تقرر أن تكون باسم 

قناة تلفزيونية فضائية «ويقولون حرفياً إنها . يكرر المشرفون على القناة كالم بقية القنوات الفلسطينية
عربية، مرخصة في لندن، تهتم بقضية فلسطين بأبعادها الوطنية والعربية واإلسالمية واإلنسانية، وتعود 

لكن منافسي القناة، وبعض الذين خرجوا منها بسبب . »لرجال أعمال وإعالم عرب وفلسطينيينملكيتها 
خالفات مع إدارتها، بدأوا يشيعون بأنها مقربة من حركة الجهاد اإلسالمي، والحكم في ذلك سيكون 

ال «أنها غير أن المحطة ردت في بيان لها ب. للواقع، حيث سيحكم الجمهور على األمر من خالل البرامج
 . »تعبر عن رأي جماعة أو فئة بعينها، بل هي قناة كل الفلسطينيين، ومنبر لكل العرب والمسلمين

 » فلسطين المستقبل« قناة *
ستبث برامجها من .»!الحاجة إلى قناة فلسطينية مستقلة للقطاع الخاص«تتحدث أوساط هذه القناة عن 

 . العاصمة األردنية عمان ورام اهللا وغزة
من أسهم % 20العقيد دحالن يملك أكثر من » فتح«در مطلعة قالت إن مفوض اإلعالم في حركة مصا
ستعمل بأسلوب مختلف عن الفضائيات «ويجري اآلن االستعداد إلطالقها خالل أقل من شهرين، و. القناة

 (!). »ينالفلسطينية كمكان للرأي والرأي اآلخر، وسيشارك في تأسيسها عدد من المستثمرين الفلسطيني
 » العـودة«قناة ^ 

 ). 2008تشرين الثاني (ُأعلن عنها في الملتقى العربي والدولي لدعم حق العودة في دمشق 
 . حتى اآلن، لم تصدر أي مؤشرات عملية على قرب إطالق هذه الفضائية، وطريقها ما زالت طويلة

 ات مالحظ
 : يسجل المتابع في ظل هذه العجالة، المالحظات اآلتية

يدرك من يحاول الكتابة عن هذه القنوات، أن معلوماته الحقيقية عنها يصعب أن تكون من داخلها أو -1
من إدارتها بالكامل، وإذا حاول ذلك، فلن يستطيع أن يكتب ما يميزها حقاً، وقد ينفع عندها نص موحد 

.  مثير للملل حقاًللحديث عن كل هذه الفضائيات من حيث الدعم والفكرة والمضامين واألهداف، بشكل
ورغم ذلك، سيقول كل مسؤول في الفضائيات انه يتميز عن غيره بالجديد، وهو األمر نفسه الذي ينسبه 

 . اآلخرون إلى فضائياتهم
 من حيث االنتماء، لم تعترف أي من هذه القنوات بانتمائها إلى الجهة التي أنشأتها سوى قناة األقصى -2
 ). فتح(، وقناة الفلسطينية )حماس(
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 إن التكاليف الباهظة إلنشاء فضائية، تدعو إلى التساؤل عن الممول القادر على إنشائها، وقد لجأت -3
فضائية مرخصة في لندن وتبث من عدة أماكن، «: كل هذه الفضائيات إلى التعليل نفسه في هذا اإلطار

 . »لسطينيةوتمولها مجموعة من رجال األعمال الفلسطينيين والمؤيدين للقضية الف
 تمكّنت معظم هذه الفضائيات من التزام الحياد في مطلع انطالقتها، ثم ال تلبث أن تصطدم باألطراف -4

لكن هذا ليس مقياساً لالنتماء، فالفضائيات غير . الفلسطينية والعربية، بسبب تغطية ما أو برنامج ما
ينية، وذلك ليس دليالً قاطعاً على الفلسطينية اصطدمت أيضاً باألطراف الحاكمة على األرض الفلسط

 . توجهاتها
 غياب الدراما عن بعضها، وغياب اإلنتاج المحلي الخاص، الذي يمكن الحصول عليه من شركات -5

 . اإلنتاج الفلسطينية المنتشرة بين فلسطين ولبنان وسوريا وغيرها
لفضائيات المذكورة، فهي كانت علماً بأنه ال يمكن إدخال التجارب السابقة لمنظمة التحرير في إطار ا

  ).  المرابطون(محطات تلفزيونية محلية وموقتة، قام بها مؤيدون للمنظمة، مثل تلفزيون لبنان العربي 
 21/1/2010السفير، 

  
  استراتيجية فتح الجديدة .72

  حسام الدجني
لجنـة  أعلنت حركة فتح على لسان ناطقها اإلعالمي الدكتور جمال نزال، أن الحركة قـررت تـشكيل                 

ستعمل بشكل عاجل على وضع استراتيجية لعودة غزة للشرعية من خالل دراسة آليات مختلفة للوصول               
  .إلى هذا الهدف حسب قوله

إن االستراتيجية الجديدة هي لكيفية استعادة غزة إلى الشرعية عن طريق الحوار بـشكل              : وأضاف نزال 
  .دةأساسي، ولكن على أن ال يبقى الحوار هو الطريقة الوحي

إن قرارين قد اتخذا بهذا الخصوص أحدهما يعنى بتوفير أسـباب الـصمود             : واستكمل السيد نزال حديثه   
مـن كافـة    " االنقـالب "ووسائل الدعم ألبناء قطاع غزة، واآلخر بوضع رؤية استراتيجية لتجريد سلطة            

  .    على المصالحة وعودة الشرعية إلى قطاع غزة، حسب قوله" الفيتو"أشكال 
  :راءة سياسية لتصريحات نزال واستراتيجية حركة فتح الجديدة، فإنها تحمل سيناريوهات مختلفةفي ق

  :السيناريو األول
الضغط على حركة حماس للتوقيع على ورقة المصالحة المصرية وهنا تكون عودة فتح إلى غزة عبـر                 

  .الحوار والتوافق الوطني، وهو أمر مرحب فيه فلسطينياً
  :السيناريو الثاني

انسجام رؤية حركة فتح مع بعض الرؤى اإلقليمية والدولية في المنطقة والتي مفادها استئـصال حركـة                 
حماس عبر تشديد الحصار وضرب حماس من الداخل عبر صناعة األزمات وإثارة القالقل والفوضـى               

  .في قطاع غزة، بهدف استنزاف حماس وحكومتها
  :السيناريو الثالث

 في قطاع غزة وإعادة تشكيالته العـسكرية والتعبويـة والثقافيـة واالجتماعيـة               إعادة تفعيل تنظيم فتح   
  .والنقابية بما يتالءم مع مقررات المؤتمر السادس

  :السيناريو الرابع
رفع الروح المعنوية والنفسية عند أعضاء التنظيم، من خالل اهتمام المجلس الثوري واللجنة المركزيـة               

  .في شؤون قطاع غزة
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 تصريح الدكتور نزال عن السيناريوهات السابقة، ولكن مكمن الخطورة يتمثل في إلـى أي               قد ال يخرج  
من السيناريوهات قد تلجأ حركة فتح في المرحلة المقبلة؟ وما هي تداعيات هكذا خطوة على تنظيم فـتح                  

  .في قطاع غزة وعلى المشروع الوطني برمته؟
 أو استعادة الضفة بالنسبة لحماس هو في المـصالحة          إن أقصر الطرق الستعادة قطاع غزة بالنسبة لفتح،       

الوطنية والشراكة السياسية، وعبر الحوار الوطني، ألن مزيداً من االقتتال يعنـي مزيـداً مـن تـدمير                  
المشروع الوطني، لذا نتمنى ككتاب ومثقفين على حركة فتح أن يكون الحوار وال بديل عن الحوار هـو                  

مقبلة ألن غير ذلك قد يدفع فاتورته أهالي غزة وأبناء فتح فـي القطـاع،       مسارها السياسي في المرحلة ال    
وقد تمتد تداعياته لتصل إلى الضفة الفلسطينية، وما لذلك من تأثيرات على القضية وعلى النظام السياسي                

  .الفلسطيني
  21/1/2010صحيفة فلسطين، 
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