
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   تتهم أمير قطر ورئيس وزرائه بالمتاجرة بدماء الشعب الفلسطينيالرئاسة الفلسطينية
  صيامسعيد حماس تتهم عباس بالتورط في اغتيال 

  تائج العدوان العسكري على غزةتشكيك إسرائيلي بن
   العرب"الممانعين"وينتقد في قطاع غزة مبارك يدعو إلى وقف نار فوري 

  وأميركا " إسرائيل"البنود الرئيسة لمذكرة التفاهم األمني بين 
  

 تعلن وقف الحرب من     "إسرائيل"
 وحمـاس تحـدد     طرف واحـد  
  موقفها اليوم

  ٤ص ... 

 ١٨/١/٢٠٠٩١٣١٨األحد 
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  أسعد غانم. د
٢٧

    
 ٣٠  :كاريكاتير
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***  
  
   وحماس تحدد موقفها اليوم تعلن وقف الحرب من طرف واحد"إسرائيل" .١

في أعقاب جلسة مطولة لمجلس األمن الـوزاري المـصغر،            أنه ١٨/١/٢٠٠٩الشرق األوسط   نشرت  
أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، إيهود أولمرت، في ساعة متأخرة من مساء أمس، وقف الحرب علـى                

.  وقف فوري لوقف النار أمس     إلىحد، وذلك تجاوبا مع طلب مصر التي دعت         قطاع غزة من طرف وا    
  .النار" إسرائيل" فابتداء من الساعة الثانية من فجر اليوم األحد، لن تطلق

قال أولمرت إن القوات اإلسرائيلية ستبقى بشكل مؤقت في المواقع التي احتلتها من قطاع غزة، وذلـك                 و
 جنب تواصل الجهود الدبلوماسية مع مصر ودول الغرب حول حقبة           لىإلمتابعة تصرفات حماس، وجنبا     

ما بعد الحرب، في ما يتعلق بفتح المعابر ومنع تهريب األسلحة عبر الحدود المـصرية وحـول صـفقة     
تبادل األسرى، التي سيطلق بموجبها سراح الجندي اإلسرائيلي األسير، جلعاد شليط، مقابل إطالق سراح              

وعلل أولمرت القرار بالقول إن األهداف التي وضعتها الحكومـة والجـيش             .طينيينمئات األسرى الفلس  
فقد تلقت حماس ضربة قاسية لقدراتها العسكرية وضربة أخرى في قدرتها           . لهذه الحرب قد تحققت وأكثر    

على الحكم ودمرت مصانع األسلحة وقصفت مئات األنفاق التي استخدمت لتهريب السالح وقادة حمـاس               
ن تحت األرض والقوات اإلسرائيلية تسيطر على غالبية بطاريات الصواريخ التي أطلقـت منهـا               مختبئو

  .الصواريخ على البلدات اإلسرائيلية
من جهة ثانية، هدد أولمرت انه في حالة عدم احترام حماس لوقف النـار اإلسـرائيلي، سـوف تـرد                    

 المرحلة الثالثـة مـن      إلىذلك االنتقال   بشدة وعنف وان كل الخيارات ستكون مفتوحة بما في          " إسرائيل"
وكان أولمرت قد اتصل هاتفيا بالرئيس المـصري، حـسني          . خطة الحرب، أال وهي إسقاط حكم حماس      

مبارك، قبل جلسة المجلس الوزاري المصغر وأبلغه انه سيطرح اقتراحا للتجاوب مع طلب مصر وقـف                
من مصر حول ضمانات    " إسرائيل" التي تلقتها    وشكره على جهوده وقال له إنه في أعقاب األجوبة        . النار

وإنه يأمل أن تمارس مصر نفوذها علـى        . وقف النار " إسرائيل"محاربة تهريب األسلحة، أصبح بمقدور      
  .بأن يتجاوب مع وقف النار) حماس(الطرف اآلخر 

 ،سقيادي في حركة حمـا ال ،الدكتور صالح البردويل، أن   القاهرة من   ١٨/١/٢٠٠٩قدس برس،   أفادت  
 وقف إطالق النار هو جزء من المبادرة المصرية، وأشار إلى أن موقف فـصائل               "إسرائيل"أكد أن قرار    

المقاومة من القرار اإلسرائيلي بوقف إطالق النار سيتحدد اليوم بين إعطاء مهلـة النـسحاب القـوات                 
  .اإلسرائيلية أو االستمرار في المقاومة حتى دحرها من غزة

حماس   وصف أسامة حمدان، ممثل حركة     :بيروت من   ١٧/١/٢٠٠٩طيني لإلعالم،   المركز الفلس وأورد  
في لبنان، خطاب رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت الذي أعلن فيه عن وقـف أحـادي الجانـب                  

  ".٢٠٠٦خطاب الخيبة الثانية بعد خطاب خيبة "إلطالق النار، بأنه 
ه اآلخر إعالن على صمود المقاومة وانتـصارها        هذا الخطاب هو في وجه    : "وقال حمدان في تصريح له    

إذا اسـتمر الوجـود     : "، وأضاف رداً على قرار أولمرت إبقاء قواته في قطاع غـزة           "في محاولة شطبها  
  ".العسكري الصهيوني في قطاع غزة؛ فإن هذا سيكون باباً واسعاً للمقاومة ضد االحتالل

  ".د من العوامل التي ستدفع إلى المقاومةالجريمة التي ارتكبت في غزة هي عامل جدي: "وتابع
بدا مرتبكاً عندما قال إنه أضعف حماس ثم تحـدث عـن ضـمانات دوليـة                "ورأى حمدان أن أولمرت     

نه ال يزال ال يستطيع     أ وحديثه عن اتفاقية مع مصر واإلدارة األمريكية فهذا يعني            [...]إلضعاف حماس 
  ".تقدير الواقع على حقيقته
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يعكس حالة القلق من قدرة حماس واستطاعتها من        "ن التركيز على منع تهريب األسلحة       واعتبر حمدان أ  
وأقول إن هذا الخطاب هو خطاب خيبة جديدة يخـتم بـه            . تطويرها، وعدم االطمئنان إلى نتائج العملية     

  ".أولمرت حياته السياسية التي بدأت بفشل وتنتهي بفشل ويعطي فرصة جديدة للمقاومة
 أن  وكـاالت ال و ، أحمد رمضان  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في      ١٨/١/٢٠٠٩ل، لبنان،   المستقبوذكرت  

لن نقبل بوجود   : "مسأمساء  " األقصى" في بيان تاله عبر فضائية        قال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم    
 -ورأى أن مـذكرة التفـاهم األميركيـة         ". رض غزة مهما كلفنا ذلك من ثمـن       أأي جندي واحد على     

 وهي بمثابـة حيلـة      ،عبارة عن جر وإقحام أطراف عربية بحجة وقف تسليح المقاومة         "يلية هي   اإلسرائ
 وتشكيل قاعدة   ، والضغط على شعبنا   ،جديدة إلحكام حصار غزة وتدويل بحر قطاع غزة والبحر األحمر         

  ".تجسس على مصر والشعب الفلسطيني
مستشار رئيس الحكومـة  ، أن  جدةن مفهيم الحامد نقالً عن  ١٨/١/٢٠٠٩عكاظ، الـسعودية،    وأضافت  

ـ  رأى  المقالة الدكتور أحمد اليوسف       القرار مجرد التفاف على الجهود المـصرية        ، أن "عكاظ"في حديث ل
 أن المطلوب رفع الحصار وانسحاب القوات اإلسرائيلية وفـتح           مؤكداً ،للتوصل إلى اتفاق إلنهاء الحرب    

  .المعابر
  
   غزة تم جلبها من القواعد األمريكية في قطر تبالقنابل الفسفورية التي ضر: األحمد .٢

 مئات الطائرات انطلقت مـن      أننحن ال نفهم كيف     "البرلمانية  " فتح"قال النائب عزام األحمد، رئيس كتلة       
" إسـرائيل " عالقات علنية وسرية مع      إقامةقطر لتدمير العراق واحتالله وكيف تحرص هذه الدولة على          

، مؤكدا انه تم الكشف عن أن القنابل الفسفورية التي تـستخدمها            "لمقاومةوفي ذات الوقت تدعي دعمها ل     
 الموجودة في قطر في حين رفـضت        األميركيةفي قتل المدنيين في غزة تم جلبها من القواعد          " إسرائيل"

  .اليونان نقل ذخائر أميركية من أراضيها إلسرائيل
ال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس محمود       وسخر األحمد من حديث وزير الخارجية القطري بشأن االتص        

 ما صرح به المـسؤولون القطريـون        إن: "عباس في ساعة متأخرة من ليلة انعقاد اجتماع الدوحة، وقال         
حول االتصاالت الهاتفية هو قلب للحقائق، وكوننا ندرك غدرهم فإننا سـنقوم بتوزيـع تـسجيل لهـذه                  

  ".االتصاالت على وسائل اإلعالم لكشف الحقيقة
  ١٨/١/٢٠٠٩األيام، فلسطين، 

  
   تتهم أمير قطر ورئيس وزرائه بالمتاجرة بدماء الشعب الفلسطينيالرئاسة الفلسطينية .٣

ال نحتاج من أمير قطر أو رئيس وزرائه نصائح          "جاء فيه أصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانا شديد اللهجة       
يق بأي مسؤول أن يتقول كذباً علـى لـسان          الهدف األول واألخير لها هو التشكيك والغمز واللمز، فال يل         

الرئيس عباس، بأنه قد تعرض لضغوط من أجل عدم الذهاب إلى الدوحة، كما أن هذا األسلوب ال يجدي                  
في التعامل معنا، فهم يعرفون قبل غيرهم وفي كل المواقف أن قرارنا ينبع من مصلحتنا الوطنية العليـا،               

 فوق الخالفات العربية، والحديث مع رئـيس وزراء قطـر يـوم             وأن القضية الفلسطينية ال بد أن تكون      
  ".الخميس مساء موثق لدينا أيضاً

لقد أخبرنا رئيس وزراء أمير قطر حمد بن جاسم مساء الخميس أن النصاب لم              "وتابع أمين عام الرئاسة     
 كان قد طلب    يتحقق، ولهذا سيتحول اجتماع الدوحة إلى اجتماع تشاوري، مع العلم أن الرئيس أبو مازن             

أكثر من مرة زيارة الدوحة للتشاور ولم نتلق أية إجابات، بل كانت األبواب موصدة دائماً فـي وجهنـا                   
ومفتوحة لمن قاموا باالنقالب وتقسيم وحدة الوطن وكان كل الدعم لهم أكثر من أي وقت مضى، وهـو                  

  ."دعم لم يصل إلى شعبنا بل إلطالة عمر االنقالب وتعميق االنقسام
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توضح لنا اآلن أكثر من أي وقت مضى أن ما كانت تخطط له قطر ليس أكثـر مـن                   "ال عبد الرحيم    وق
كمين، هدفه األول واألخير، تكريس االنقسام الفلسطيني وتحويله كي يكون انقساماً عربياً، لخلق محاور،              

القواعـد  ، وأرض اآلخـر منتهكـة ب      )في إشارة الى سـورية    (قسم منها يعمل بالمزاودة وأرضه محتلة       
، والقسم اآلخر يعمل على األرض      )في اشاة الى قطر   (العسكرية ورائحة عالقاته المشبوهة تزكم األنوف       

  ."لوقف العدوان واالنسحاب وفك الحصار
كيف يعقل أن يتحول مؤتمر الدوحة إلى مؤتمر تـشاوري فـي غيـاب دول               "وتساءل أمين عام الرئاسة   

بية بالملف المراد التشاور بشأنه، إضافة إلى السعودية الـشقيقة          محورية كمصر التي كلفتها الجامعة العر     
  ."بكل ثقلها على كافة المستويات، واألردن الشقيق بكل ما يقدمه من دعم وإسناد؟

إن هذا التجاهل قد أثار شكوكنا بل رسخ قناعتنا بأن وراء األكمة ما وراءها، وأن الهدف مـن                  "وأضاف  
 ومع سبق اإلصرار على التمثيل الفلسطيني خدمـة لمخططـات مـشبوهة       وراء كل هذا كان تآمراً مبيتاً     

  ."تستهدف العنوان الفلسطيني، وتشتيته، وتمزيقه، وهو منظمة التحرير الفلسطينية
ال أمير قطر وال رئيس وزرائه، ومن نصبوهم وصدروهم وصـفقوا لهـم، هـم               "وأكد عبد الرحيم إنه     

يل الفلسطيني أو إلغائه، فلقد جرب غيرهم ذلك من قبل أكثر من            العنوان أو المدخل لتمزيق وحدانية التمث     
مرة مثل هذه المحاوالت ولم يحصدوا إال الفشل وخيبة األمـل، ألن أدواتهـم مـأجورة وال تخـدم إال                    
الجغرافيا، الذين هم أسرى لها، والمال الحرام الذي يتاجرون فيه بـدماء شـعبنا بـشعارات المزايـدة                  

  ."والشعوذة
  ١٨/١/٢٠٠٩وسط الشرق األ

  
   يطالب بقوات دولية في الضفة وغزةربه عبد .٤

أن " عكاظ  " ربه لـ    أقر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد        :  جدة –فهيم الحامد   
السلطة لن تقبل بوقف إسرائيلي إلطالق النار من جانب واحد، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يريدون إنهـاء                 

وطالب حماس بعدم وضع شروط تعطيلية لوقـف النـار          . تح المعابر وفق المبادرة المصرية    الحصار وف 
. عبر طرح مشاريع للهدنة مرتبطة بزمن موضحا أن أي شروط غير واقعية من الحركة غيـر مقبولـة                 

وخلص عبد ربه إلى أن مطالب الفلسطينيين من قمة الكويت تتلخص في دعم الطلب الفلسطيني بوجـود                 
 . هذه القوة قد تمتد إلى الضفة الغربيةأنة دولية في غزة، موضحا قوة حماي

١٨/١/٢٠٠٩عكاظ، السعودية،   
  
   حوار فوري للفصائلإلى سيطلب من مبارك اليوم الدعوة عباس .٥

صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلـسطينية، فـي             .أكد د : وكاالت
مود عباس سيطلب من الرئيس المصري حسني مبارك فـي اجتماعهمـا             مح أنعلى  " األيام"تصريح لـ   

 حوار فوري للفصائل الفلسطينية حتى نستطيع تشكيل حكومة وفـاق وطنـي تـنهض               إلىاليوم، الدعوة   
 وإعـادة  ورفع الحصار وفتح المعابر ثانياً وبدء االعمار         أوال اإلنسانيةبالمسؤوليات في مواجهة الكارثة     

 انتخابات رئاسية وتشريعية في الوقت الذي يتم توافق كل فصائل العمـل             إلى ثم الذهاب    البناء ثالثاً، ومن  
 ".السياسي الفلسطيني عليه

  ١٨/١/٢٠٠٩األيام، فلسطين، 
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 الحكومة المقالة في غزة تدعو األمة العربية إلى االرتقاء إلى مستوى التضحيات .٦
 المقالة في قطاع غزة برئاسة إسماعيل هنية، دعـوةً          وجه طاهر النونو الناطق باسم الحكومة     : ألفت حداد 

لألمة العربية لتجاوز خالفاتها وتنحيتها جانباً، لترتقي بمستوى التضحيات التي تقدمها غزة مـن أجـل                
  .الحرية واالنعتاق من الظلم التي تدافع عن كرامة فلسطين وكرامة األمة وشعوبها

الفلسطينية في غزة العميق لدولة قطر الشقيقة ولكافة الدول         وعبر النونو في تصريحٍ عن تقدير الحكومة        
  .التي شاركت في قمة غزة في الدوحة يوم أمس

وشدد على أن هذه القمة تعبر عن أصالة االنتماء لهذه األمة وجهدها من أجـل دعـم صـمود شـعبنا                     
ها عمليات اإلبادة   الفلسطيني في قطاع غزة الذي يواجه حرباً بشعة طالت كل شيء وارتكبت ومارست في             

 .الجماعية بحق شعبنا
١٧/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب  

  
   ة محمود عباسطالب بمحاكم الفلسطيني يوزير العدل .٧

أكد المستشار محمد فرج الغول، وزير العدل وشؤون األسرى والمحررين في حكومة إسماعيل هنية، أن               
الية ال تلزم الشعب الفلسطيني     أي تصرفات أو التزامات يعقدها الرئيس السابق محمود عباس منتهي الو          "

  ". بشيء
هي الجهة الشرعية والقانونية التي     " هنية   إسماعيلوأكد الوزير الغول أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة         

تمثل الشعب الفلسطيني كحكومة تسيير أعمال حسب مواد القانون األساسي الفلـسطيني، وال يحـق ألي                
، وطالب الوزير الغول جميع الدول      "ن الحكومة الشرعية  جهة أخرى اغتصاب وسلب هذا االختصاص م      

بالتعامل فقط مع الجهة الشرعية     "العربية واإلسالمية والدولية وجميع المستويات الرسمية وغير الرسمية         
القانونية التي تمثل الشعب الفلسطيني أال وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء إسـماعيل               

  ". هنية
تقديم الرئيس السابق عباس للمساءلة واالستجواب واإليقاف والتحقيق        "الوزير الغول بضرورة    كما طالب   

والمحاكمة العادلة أمام المحاكم الفلسطينية على ارتكابه مئات الجرائم الفظيعة جنباً إلى جنب وبالتنـسيق               
ألخـضر والوقـت   الكامل وكشريك مباشر مع دايتون واالحتالل في مالحقة المقاومة وإعطاء الـضوء ا       

الكافي لالحتالل والزال يعطيه ليرتكب االحتالل الصهيوني أكبر محرقة ومجزرة في التاريخ ضد أبنـاء               
  ".  لحقوق الشعب الفلسطيني والتفريط فيهاوإهدارهالشعب الفلسطيني في قطاع غزة، 

١٨/١/٢٠٠٩المركز الفلسطيني لإلعالم،   
  
  صيامسعيد حماس تتهم عباس بالتورط في اغتيال  .٨

 القيادي البارز "إسرائيل" في اغتيال "التورط"محمود عباس بـ اتهمت حركة حماس :االتحاد - رام اهللا
  .في الحركة سعيد صيام والمشاركة في الحرب اإلسرائيلية على غزة

إن عباس شارك في المعركة ": مسأوقال صالح البردويل القيادي في حماس ورئيس وفدها إلى القاهرة 
عناصره الموجودة في غزة، الذين كانوا يدلون على بيوت حماس، وهو متهم بأنه مشارك في األخيرة ب

  ."المعركة على الفلسطينيين عن طريق عمالئه
أن عباس متورط بال أدنى شك في اغتيال صيام، وضبطنا مع العمالء قبل المعركة، ومعهم "وأضاف 

 واعترفوا ، ومكان تخزين السالح،لدى حماس ومواقع األنفاق ،لبيوت حماس) خرائط(رسومات كروكية 
أبو مازن ليس طرفاً محايداً " :وتابع مهاجما عباس. "لنا بأن تلك المعلومات طلبت منهم من سلطة رام اهللا

  ."ولكنه طرف مشارك في الحرب على غزة
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ية على  قائد العمليات الحربية اإلسرائيل،الجنرال يوآف غاالنتفيه كشف ويأتي ذلك في الوقت الذي 
 الكبار والصغار، "حماس"قطاع غزة، النقاب عن أن لديه خرائط للبيوت السكنية التي بناها قادة حركة 

  .زاعماً أنه في كل بيت منها حسبوا حساباً إلقامة مخزن لألسلحة
ن حركة حماس إ": مسأدلى به أقال القيادي في الحركة إسماعيل رضوان في تصريح من جهته و

لومات عن اجتماعات ولقاءات واتصاالت بين محمود عباس وأطراف عربية وإقليمية توافرت لديها مع
في المنطقة، والتي هيأت ومهددت لهذا العدوان، وشجعت على إسقاط الحكومة الشرعية وسحق قادة 

  ."حركة حماس
إن محمود عباس أصدر تعليماته بتشكيل غرفة عمليات في المقاطعة من رؤساء أجهزته ": وأضاف

  ."منية، وتم استدعاء رموز بعض قيادته الفارة من قطاع غزة لالستعداد إلى دخول قطاع غزةاأل
  ١٨/١/٢٠٠٩االتحاد، اإلمارات، 

  
   حتى توقف العدوان ورفع الحصار المقاومةة تؤكد مواصل اإلسالميالجهاد .٩

ر من جانب واحد طالق الناإسرائيلي بوقف ن القرار اإلأسالمي علنت حركة الجهاد اإل أ: وكاالت-غزة 
  . مشددة على مواصلة المقاومة،ال يعنيها

) االسرائيلي(ال يعنيها القرار "وقال خضر حبيب القيادي في الحركة لوكالة فرانس برس ان حركته 
  ".وستواصل ردها على الجرائم التي ارتبكها االحتالل

تتحقق االهداف المرجوة حركة الجهاد ستنحاز لخيار المقاومة حتى يتوقف العدوان و"واضاف حبيب 
  ".برفع الحصار وفتح المعابر

وقال ابو يوسف سعيد المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية التي شاركت في اطالق صواريخ على 
اسرائيل ان المقاومة الفلسطينية ليس لها شأن بوقف اطالق النار الذي اعلنته اسرائيل من جانب واحد 

  .وانها ستواصل حمل السالح
ح ان اسرائيل فشلت في منع الناشطين في غزة من اطالق الصواريخ ولم تنجح في تحرير الجندي وأوض

  .٢٠٠٦وحلفاؤها عام " حماس"االسرائيلي الذي خطفته 
  ١٨/١/٢٠٠٩األيام، فلسطين، 

  
   وقف إطالق النار يؤكد خيبة أولمرت"إسرائيل"إعالن : القسامكتائب  .١٠

" خيبة"طالق النار من جانب واحد يؤكد إ وقف "سرائيلإ"عالن إن أعلنت كتائب القسام أ:  وكاالت-غزة 
  ."سرائيلإ"نها اطلقت عدة صواريخ تجاه أولمرت، موضحةً أيهود إسرائيلي رئيس الوزراء اإل

، "ولمرت، القسام يقصف قاعدة حتساريم الجوية بصاروخ غرادأيهود إتاكيداً على خيبة  ":كتائبالوقالت 
  ".بثالثة صواريخ غراد"سرائيلية اإل" وفكيمأمدينة  "يضاًأنها قصفت أ ةوضحم

  ١٨/١/٢٠٠٩األيام، فلسطين، 
  
   االنسحاب ورفع الحصار وفتح المعابرالمقاومة بمطالب ؤكد تمسكت لجان المقاومة .١١

، إنها وفصائل المقاومة "ألوية الناصر صالح الدين"قالت لجان المقاومة الشعبية وذراعها العسكري : غزة
ية غير معنية بإعالن الحكومة اإلسرائيلية عن وقف أحادي الجانب إلطالق النار، مشددة على الفلسطين

  .ضرورة انسحاب قوات االحتالل وإنهاء الحصار وفتح المعابر
ال يعنينا ما صرح به  ":اليوموقالت قيادة لجان المقاومة وألوية صالح الدين، في بيان صادر عنها 

، وأكدت "طالق النار دون انسحاب العدو ورفع الحصار وفتح المعابرأولمرت، وال وقف إل المجرم
  ". ستكون دبابات العدو وجنوده هدفاً لمجاهدينا"
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بوجود أي قوة أجنبية على أرض "وشددت لجان المقاومة الشعبية على أن المقاومة الفلسطينية ال تقبل 
  .، وفق تأكيدها"ديةفلسطين، وسنعتبر أي قوة تعمل على حصار المقاومة هي قوة معا

  ١٨/١/٢٠٠٩قدس برس، 
  
  "مريب" األمريكي - االتفاق األمني اإلسرائيلي  :عزام األحمد .١٢

أن مطلب القوات الدولية الذي تنادي به ،  عزام األحمد،رئيس الكتلة البرلمانية لحركة فتح أكد: رام اهللا
ن البطش اإلسرائيلي، لكنه ميز بين السلطة الفلسطينية منذ ثالثة عقود هدفه حماية الشعب الفلسطيني م

التي وصفها بأنه و ،هذا المطلب واالتفاقية األمنية التي تم التوقيع عليها بين أمريكا وإسرائيل في واشنطن
  .مثيرة للشك والريبة

ليست لدي معلومات كافية عن فحوى االتفاقية التي تم التوقيع عليها بين رايس وليفني، ولكن كل : "وقال
أما مطلب القوات الدولية .  من أمريكا وإسرائيل مثير للشك والريبة وال شك أننا نخشى منهشيء يأتي

فهو مطلب رفعناه منذ أكثر من ثالثة عقود والزلنا نطالب به من أجل حماية الشعب الفلسطيني من 
  .، على حد تعبيره"البطش اإلسرائيلي

  ١٧/١/٢٠٠٩قدس برس، 
  
  رائيليين شمالي القطاع قبل أيام قتل تسعة جنود إسعلنالمقاومة ت .١٣

أعلنت كتائب عز الدين القسام أن ثالثة من مقاوميها تمكنوا من قتل تسعة جنود إسرائيليين قبل : غزة
، دون أن يتسنى الوقوف على هذه المعلومة إالّ بعد )شمالي قطاع غزة(أربعة أيام، غرب بيت الهيا 

  . عصر السبتانسحاب اثنين من المقاومين من أرض العملية 
تائب، في بالغ عسكري صادر عنها مساء السبت، إن مجموعة من مقاوميها تمكنوا من الكوذكرت 

التمركز في منزل يقع في حي اإلسراء غربي بيت الهيا، وكمنوا داخله قبل أن يباغتوا قوة خاصة من 
نجحوا في قتل عدد من أولئك وأكد البالغ العسكري أن المقاومين . الجيش اإلسرائيلي بعد دخولها المنزل

  .الجنود اإلسرائيليين وإصابة عدد آخر بجراح
  ١٧/١/٢٠٠٩قدس برس، 

  
   من حرب غزةحماس ستخرج مرفوعة الرأس: ذي أوبزرفر .١٤

خلصت صحيفة ذي أوبزرفر البريطانية في تقريرها من قطاع غزة إلى أن القصف اإلسرائيلي الوحشي 
، لم يتمكن على مدى ثالثة أسابيع من  ودائماً قاسياًدرساًالذي كان يهدف إلى تلقين حركة حماس 

تركيعها، بل ما زالت مكانتها محفوظة إن لم تكن زادت في أوساط الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة 
  .على السواء

 بأن القصف الذي وقع في  مقتنعاً-وهو صاحب مكتبة في تل الهوى-)  عاما٣٨ً(فقد بدا عبد اللطيف 
  ".إنها حرب ضد المدنيين وليست ضد حماس" في حماس، وقال ماضية لم يحدث تأثيراًاأليام ال

حماس تملك من السلطة والشرعية ما يؤهلها لحكم غزة، وال أعتقد بأن الحرب "وأضاف عبد اللطيف أن 
كل شيء، ولكن حماس ما زالت هناك، ) أي اإلسرائيليون(لقد دمروا  ":، مضيفاً"مست الحركة كثيراً

  ".ظهر قوتها بعدما تضع الحرب أوزارهاوست
وأشارت الصحيفة إلى أن التذمر من السلطة الفلسطينية بات يتنامى في غزة والضفة الغربية على 
  .السواء، خاصة بعد وقوف الرئيس محمود عباس جانبا في الوقت الذي تدك فيه القذائف اإلسرائيلية غزة
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عندما اخترناه رئيسا "، وأضاف " لقيادة الشعب الفلسطينيعباس ال يملك أي سلطة"وقال عبد اللطيف إن 
، فال أعتقد أنه سيعود )فتح( للشعب، غير أنه أصبح قائدا لحركة التحرير الوطنية كنا نتوقع أن يكون قائداً

  ".هنا
 إلى ما أبداه القيادي في فتح قدورة فارس من قناعته بأن حرب إسرائيل عززت وتنسب الصحيفة أيضاً

  .ركة حماس في أوساط الشعبمكانة ح
، غير أنها لن تتمكن من التخلص من ربما تكون إسرائيل قادرة على إضعاف حماس عسكرياً"وقال 
وما إن تتوقف العمليات العسكرية حتى تعلن حماس النصر، وهذا سيقويها في الضفة الغربية . شعبيتها

التاريخ ال تقود أو تشترك في صراع ضد التي باتت فتح تخسر فيها  قاعدة الدعم ألنها ألول مرة في 
  ".إسرائيل

عليكم أن تفهموا أن حماس حركة نشأت من نسيج "الخبيرة في الشرق األوسط روزماري هوليس تقول 
  ".اجتماعي، شأنها في ذلك شأن حزب اهللا في لبنان

 والوحدة مع وقالت ذي أوبزرفر إن حماس إذا ما تجاوزت األسابيع الثالثة الماضية بمزيد من الدعم
منافسيها، فإنه من الصعب بمكان أن ترى أي نجاحات حقيقية اكتسبتها إسرائيل غير اإلظهار الوحشي 

  .للقوة
وحول التسوية بين فتح وحماس، رجحت الصحيفة أن تتم اتفاقية جديدة تقوم على أساس نصوص اتفاقية 

  .اخلي التي أنهت االقتتال الد٢٠٠٥مكة التي أبرمت بين الطرفين عام 
يمكنها أن تقرر ما بين المقاومة أو "أما عن مستقبل فتح، فقد قال أحد ناشطيها ويدعى زكريا محمد 

إذا ما تمكنت فتح من المشاركة مع حماس  "، مضيفاً"االختفاء من الساحة فهي مسألة أن تكون أو ال تكون
  ".فسيكون لديها فرصة للنجاة

انوا ينتظرون كي تنكسر حماس، معتقدين بأن ذلك سيعيد المجد هناك بعض القادة الذين ك "وأردف قائالً
لقد .. ال أفهم كيف يتوقعون أن يحظوا بالشعبية وهم يراهنون على نصر العدو"، وأضاف زكريا "لفتح

  ".كانوا مخطئين عندما اعتقدوا بأن حماس ستندحر
  ١٨/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
 غزةتشكيك إسرائيلي بنتائج العدوان العسكري على  .١٥

ما شكك آخرون   يف. اعتبر عدد من المعلقين اإلسرائيليين أنه كان ينبغي إنهاء الحملة العسكرية قبل أسبوع            
وقال المعلق السياسي في صحيفة يديعوت أحرونوت، روني شاكيد، إن وقف إطالق النار              .في إنجازاتها 

وتعـود  .  مازن ومبـارك   يعيد حماس إلى السلطة في غزة رغما عن أنف أولمرت وباراك وليفني وأبو            
الحـرب عمقـت    : "واعتبر أن . وحماس إلى المربع الذي كانت فيعه قبل الحرب       " إسرائيل"العالقات بين   

كمـا  . االنقسام في العالم العربي، إال أن حماس عززت شرعيتها في العالم العربي بل وفي تركيا أيـضا               
 ".عمقت الحرب الفجوة بين غزة ورام اهللا

ة سيما كدمون، إنه من المبكر تحديد ما إذا كانت أهداف الحملة قد تحققت حقـا كمـا                  فيما قالت، الصحفي  
ولكـن  . ومن غير الواضح ما إذا كنا حقا أمام واقع جديد في الجنوب           . صرحا أولمرت وباراك يوم أمس    

وتضيف كدمون إن دعوة الليكود يوم أمس لمواصلة الحـرب          . لسياسيينا ستكون التحليالت الخاصة بهم    
وسنستمع قريبا إلى الليكود يتهم الحكومـة       . ى إلى تشكيل وعي بان الحملة فشلت في تحقيق أهدافها         تسع

في حين سيدافع كل من باراك وليفني عنهـا         . بأنها خرجت إلى الحرب ولم تملك القوة والتصميم إلنهائها        
  .وسيعدد كل منهما إنجازاته
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 أنه ثمة مكان لالعتقاد بأنه كان يرغـب         وتضيف كدمون أنه رغم أن الحرب حسنت صورة أولمرت إال         
إذا كان هناك من ينقصه حقا فهو صورة انتصار         . بالخروج من هذه الحملة العسكرية بأكثر مما خرج به        

  .على شاكلة استعادة غلعاد شاليط
  ١٨/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب

  
   غزةعلىمليون كيلوجرام متفجرات تلقي " إسرائيل" .١٦

 أن جيش الحرب استخدم في عدوانه على قطاع غزة منذ           "اإلسرائيلي" كشفت القناة العاشرة في التلفزيون    
وقـال المراسـل العـسكري       . غارة ٢٥٠٠ يوماً نصف قوة سالحه الجوي، وانه نفذ ما ال يقل عن             ٢٢

وأشـار  .  الطائرات وحدها ألقت على قطاع غزة مليون كيلوجرام ألف طن من المتفجرات            إنللتلفزيون  
. ل ما أطلقته المدفعية والدبابات والمشاة في األلوية البرية والمدمرات والـسفن            هذا الوزن ال يشم    أنإلى  

 ٦٦٦ نصيب كل فلسطيني في قطاع غزة من المتفجرات المتساقطة مـن الجـو يـساوي                 أنوهذا يعني   
  )وام( .جراماً

  ١٨/١/٢٠٠٩الخليج، اإلمارات، 
  

  حاخامات يبيحون قتل الرّضع .١٧
 رئيس معهد تسوميت جدد فيها ما كان        "يسرائيل روزين "ى للحاخام    العبرية فتو  "هآرتس"نشرت صحيفة   

. "في نفـسه  " إسرائيل"يتوجب تطبيق حكم عمالق على كل من تعتمل كراهية          "أصدره العام الماضي بأنه     
حكم التوراة ينص على قتل الرجال واألطفال وحتى الرضع والنساء والعجائز، وحتى سـحق              "وزعم أن   

 دون أن يتوقفوا عن ذلك فال بد أن         ١٠٠إذا قتلنا   "ام األكبر لمدينة صفد شلومو إلياهو       وقال الحاخ . "البهائم
وعلينا أن نستمر في قـتلهم  .  آالف١٠ دون أن يتوقفوا فلنقتل منهم ١٠٠٠نقتل منهم ألفاً، وإذا قتلنا منهم     

  ."حتى لو بلغ عدد قتالهم مليوناً، وأن نستمر في القتل مهما استغرق ذلك من وقت
يؤيد رئيس مجلس حاخامات المستعمرات في الضفة الغربية الحاخام دوف ليئور فتاوى قتل المـدنيين               و

كمـا صـادق   . الفلسطينيين، وشاركه في ذلك رئيس ما يسمى المجلس البلدي اليهودي في القدس المحتلة          
ألكبـر  حاخامات آخرون على فتوى تسمح لجيش االحتالل بقصف مناطق سكنية، ومن بينهم الحاخـام ا              

أحكام التوراة تبيح قصف البيوت     "ويقول الحاخام آفي رونتسكي إن      . لحزب شاس الديني عوفاديا يوسف    
الفلسطينية من الجو على من فيها، وال يجب االكتفاء بقصف مناطق إطالق الصواريخ، فـالواقع يلـزم                 

  ."بضبط الناشطين وهم في فراشهم وفي بيوتهم
١٨/١/٢٠٠٩الخليج، اإلمارات،   

 
  واشنطن لحفيون يصفون ليفني بـ اإلرهابية أثناء زيارتها ص .١٨

العبرية أن وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تـسيبي       " يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة   :  د ب أ   -تل أبيب   
ليفني تعرضت لموقف مثير للدهشة مساء الجمعة في نادي الصحافة بالعاصمة األميركية واشنطن عندما              

  . بسبب العمليات العسكرية في قطاع غزةتعرضت التهامات باإلرهاب
، مؤكـدا أن    "اإلرهابيـة " وقالت الصحيفة على موقعها على االنترنت امس إن أحد الصحفيين وصفها ب           

وأضافت أن سيدة أخرى وجهت حديثها لوزيرة        .تمنع الصحفيين من تغطية الحرب على غزة      " إسرائيل"
؟ وأشارت يديعوت إلـى أن الـصحفيين انتهـزوا          " أخرى هل أنتم زيمبابوي  "الخارجية اإلسرائيلية بالقول  

خالل العمليـات   " إسرائيل"الفرصة لقراءة أجزاء من تقارير منظمات حقوق اإلنسان حول أسلوب تعامل            
  .العسكرية في غزة
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 استنفار رجال الحراسة    أثاربقتل المدنيين األبرياء، مما     " إسرائيل "اتهموقالت إن شخصا لم يعرف نفسه       
غير " ؟ وأوضحت الصحيفة أنه رغم الواقعة     " هنا اإلرهابيينمنذ متى يتم استضافة     :"لها، وتساءل   الخاصة  
" إسـرائيل "إال أن وزيرة الخارجية اإلسرائيلية حافظت على هدوئها وكررت التأكيد على موقف             ". السارة

  ".التي تركت غزة قبل ثالث سنوات وأجبرت على العودة كجزء من عملية عسكرية"
عندما سألها مراسل قناة الجزيرة الفضائية عما إذا كانـت زيارتهـا            "صبرها"ت إلى أن ليفني فقدت    وأشار

هذا هراء، نقوم أنا ووزير الدفاع إيهود باراك بالعمل،         " لواشنطن جزء من حملتها االنتخابية، حيث قالت      
 إيهود أولمرت من    وأنا أعمل وفق التزامات وظيفتي كوزيرة للخارجية، ونعمل معا ومع رئيس الوزراء           

  ".أجل الدفاع عن اإلسرائيليين
 ١٨/١/٢٠٠٩الدستور، األردن، 

  
   بات قريبا  على غزة الهجومأهداف تحقيق أنباراك يؤكد  .١٩

 مـن   أسابيعبعد ثالثة   ": "إسرائيل"قال ايهود باراك خالل تفقده قاعدة عسكرية في جنوب          : القدس المحتلة 
 ومن تعزيز المكتسبات عبر اتفاقـات       األهداف) تحقيق(دا من   عملية الرصاص المصبوب، بتنا قريبين ج     

  ."دبلوماسية
  ١٨/١/٢٠٠٩الحياة، 

 
   قطاع غزةيف بجراح خطيرة" غفعاتي" جنود من لوائي المظليين و ٧إصابة ضابطين و .٢٠

إثر تعرضهم لقذيفة   " غفعاتي" جنود من لواء     ٥ بإصابة   األحدمساء  اإلسرائيلي  اعترفت سلطات االحتالل    
موضحة أن واحد منهم أصيب بجراح خطيرة، وأربعة أصيبوا بجراح          . ة للدروع وسط قطاع غزة    مضاد

  .ونُقل الجنود بالمروحيات العسكرية إلى مستشفيات إسرائيلية لتلقي العالج. ما بين متوسطة وخطيرة
 كما اعترفت قوات االحتالل، في وقت سابق، بإصابة ضابطين وجنديين مـن لـواء المظليـين بنيـران          

ولم تفصح سلطات االحـتالل عـن        .المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، واصفة إصابتهم بالخطيرة جدا        
  . بقذيفة هاونأصيبواالمكان المحدد أو ظروف إصابتهم، مرجحة أن يكونوا قد 

  ١٧/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب
  
  جريحاً لحين دخول وقف إطالق النار حيز التنفيذ ٥٤٥٠ وأكثر من شهيدا١٢٥٥: غزة .٢١

بالعودة الى طبيعتها تدريجيا بدأت الحياة ، أن ١٨/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب مراسلة موقع ألفت حداد ذكرت
ت أ فبد، ليلة امس حيز التنفيذ"سرائيلإ"فى قطاع غزة عقب دخول قرار وقف اطالق النار الذى اعلنته 

 االف المواطنين ت السيارات العادية تخرج الى الشوارع فيما بداأبوابها وبدأبعض المحال التجارية تفتح 
ومنذ صباح اليوم بدات الطواقم الطبية وطواقم االسعاف بالبحث غى  .النازحين عن منازلهم بالعودة اليها

وقال معاوية . االماكن التى لم تتمكن من الوصول اليها خالل العملية العسكرية للبحث فيها عن جثث
 مؤكداً في .في القطاعمناطق عدة هم من تم انتشالشهيداً قد  ٤٥ نأحسنين مدير االسعاف والطوارئ 

ن عشرات الجثث ال زال البحث جارى عنها فى المناطق التى كانت تشهد عادة اشتباكات نفس الوقت، أ
موضحا انه سيتم العمل يها، او عمليات قصف واطالق نار وكانت االطقم تجد صعوبة فى الوصول ال

في هذا وأفاد . يط هذه المناطق وانتشال كافة الجثثخالل الساعات القادمة وااليام المقبلة على تمش
 ١٠٨ طفال و٤١٧ حتى اللحظة بينهم ٥٤٥٠، والجرحى أكثر من ١٢٥٥بلغ قد  أن عدد الشهداء السياق،
ورغم  . صحفيين وخمسة من االجانب٤ من طواقم االسعاف والدفاع المدني و١٤ مسنا و١٢٠سيدات و

جواء قطاع غزة على أطائرات االسرائيلية ال زالت تحلق فى ن الإال إالحديث عن وقف اطالق النار 
 فيما قامت هذه الطائرات باطالق نيران رشاشاتها تجاه منازل المواطنين فى منطقة ،ارتفاعات منخفصة
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ن االليات العسكرية االسرائيلية فى مناطق جنوب وشمال إوحسب شهود عيان ف. شرق غزة صباح اليوم
 فيما واصلت الدبابات ،اكنها داخل الحدود بعيدا عن منازل المواطنينوشرق غزة تراجعت الى ام

االسرائيلية تمركزها في محيط ما كان يعرف بمستوطنة نتساريم دون انسحاب، االمر الذي يعني أن 
مواطن في بلدة خزاعة اليوم استشهد  إلى ذلك، .الطريق بين غزة والمنطقة الوسطى قد بقيت مغلقة

ينما اطلقت قوات االحتالل النار على مجموعة من المزارعين اثناء تفقدهم اراضيهم ح، جنوب قطاع غزة
  .يعتبر اول شهيد فلسطيني بعد قرار وقف اطالق النار من طرف واحدهو بذلك و .الزراعية
أن حصيلة أعلنت دائرة االسعاف والطوارئ الفلسطينية ، أن غزة من ١٨/١/٢٠٠٩ الحياة، ونشرت

 في عدد من الغارات والقصف المدفعي االسرائيلي على شهيداً ١٣يين يوم أمس بلغت  الفلسطينشهداءال
  .أنحاء مختلفة من قطاع غزة

  
  جون جينج يطالب بتحقيق دولي في جرائم حرب إسرائيلية  .٢٢

ونروا في قطاع غـزة     األمدير عمليات   ، أن   غزة والوكاالت  من   ١٨/١/٢٠٠٩ البيان، اإلمارات،    نشرت
 لجرائم حرب ضد المـدنيين فـي        "سرائيلإ"جراء تحقيق دولي ومستقل في ارتكاب        با طالبجون جينج   

، والتي كـان آخرهـا      معان القوات اإلسرائيلية في استهداف مؤسسات االمم المتحدة       وذلك بعد إ  . قطاعال
  .شمال قطاع غزة قصف مدرسة للوكالة في بيت الهيا

انه ال يوجد   أكد  نج  يج، إلى أن    كاالت االنباء و من غزة نقالً عن      ١٨/١/٢٠٠٩ الدستور، األردن،    لفتتو
  . الكل معرض للقصف والخطر الشديده، مبيناً أنمكان اّمن في قطاع غزة حتى بيت

  
  تؤكد استمرار خدماتها رغم القصف اإلسرائيلي لمؤسساتها بغزة" األونروا" .٢٣

 في قطاع غزة، ولن تعلقها مستمرة بتقديم خدماتها" قالت وكالة األونروا إنها : نادية سعد الدين–عمان 
 سامي مشعشع على أنه وكالةأكد الناطق الرسمي لل و".رغم القصف اإلسرائيلي لمؤسساتها ومراكزها

 ".ليس من حق إسرائيل ال أخالقياً وال عسكرياً، تعريض المدنيين وموظفي األونروا ومنشآتها للقصف"
 وهددت بأنها لن تعلق عملياتها اإلنسانية، سلمت إسرائيل خريطة بكافة مواقعها،"وأوضح أن الوكالة 

افتتحت ثمانية مآو جديدة في القطاع، "أوضح أن الوكالة  كما ".وستصعدها ردا على استهداف مؤسساتها
، الفتاً " ألف مدني فلسطيني، فيما لجأ عشرات اآلالف الى أقارب لهم أو ألماكن أخرى٤٥تضم أكثر من 

 وأشار في هذا السياق، ".لمتطلبات الحياتية األساسية في بعض المواقعالنقص الشديد في المواد وا"إلى 
يتعرض أياً منهم ألذى أن  دوناخالء سبعمائة مدني من مقر الرئاسة أثناء القصف بصعوبة، إلى 

  .جسدي، فيما أصيب ثالثة من موظفي االونروا بجراح
 ١٨/١/٢٠٠٩الغد، االردن، 

  
  ة فتاكة في غزة تحول المصاب بها إلى هيكل عظميأسلح" إسرائيل"مؤشرات على استخدام  .٢٤

اتهم معاوية حسنين مدير عام اإلسـعاف والطـوارىء فـي وزارة الـصحة              : وكاالت االنباء  - غزة  
تتسبب فـي إذابـة جـسم       ،  الفلسطينية امس الجيش اإلسرائيلي باستخدام أسلحة فتاكة تستخدم ألول مرة         

  مادة شبيهة بـالبودرة والطحـين      ، أن يين محليين في غزة   لصحف وأوضح   .اإلنسان وإبقائه هيكال عظميا   
 تحدث آثارا جانبية فتاكـة      ، حيث منطقة تل الهوى في الشقق واألبراج التي تعرضت للقصف        وجدت في   

 إلى أنه خالل المعاينـة      مشيراً. منها صعوبة التنفس والحروق بدرجات عالية تعمل على تحليل األجسام         
 ٧ر ممن تحللت أطرافهم العليا والسفلى وتم بترها، إضافة إلـى استـشهاد              هناك الكثي "فإن  بالمستشفيات  

  ".جرحى متأثرين بالحروق البالغة التي أصيبوا بها
  ١٨/١/٢٠٠٩الدستور، األردن، 
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   مليون دوالر قيمة األضرار في غزة٤٧٦ .٢٥

 اعادة اعمار اشارت تقديرات موقتة اعلنها مكتب االحصاءات الفلسطينية الى ان كلفة: القدس المحتلة
 . مليون دوالر٤٧٦البنى التحتية التي تضررت في غزة بسبب الهجوم العسكري االسرائيلي تصل الى 

 مبنى ومكتبا ٤٨ن اربعة آالف مبنى سكني دمرت في عمليات القصف االسرائيلية، اضافة الى وأوضح أ
وفي الئحة طويلة  .اعقطال باقية في ٧٩٥حكوميا وثالثين مفوضية للشرطة وعشرين مسجدا من اصل 

. من البنى التحتية المدمرة، اورد ايضا الطرق والمدارس وجزءا من شبكة الكهرباء وشبكات ضخ المياه
قدر المبالغ الضرورية لتمويل رفع في حين .  في المئة من األبنية دمرت او تضررت١٤مبيناً أن 

  . مليون دوالر اضافية٥٠٠االنقاض بما قيمته 
  ١٨/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  وفتح معبر رفح دعو إلى إلغاء معاهدة وادي عربةيمؤتمر شعبي  .٢٦

 طالب مؤتمر شعبي لنصرة غزة أمس الحكومة، بإلغاء معاهدة وادي عربة التي :محمد سويدان -عمان 
سرائيلي سرائيلية في عمان، وطرد السفير اإل وإغالق السفارة اإل١٩٩٤ في العام "سرائيلإ"وقعتها مع 

  .ردني من تل أبيبوسحب السفير األ
 شخصية سياسية ونقابية ونيابية وحزبية ١٠٠٠وأكد المشاركون في المؤتمر والذين زاد عددهم على 

على أن الرد على العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، والذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وإحياء 
  ".ةبحجم المؤامر "يتطلب رداً" الوطن البديل"مشاريع تصفوية مثل 

وقال مشاركون إن آالف المواطنين وقعوا على عرائض تطالب بدعم المقاومة الفلسطينية بكل الوسائل 
ميركية التي تستهدف الممكنة، ألنها تدافع عن قضايا األمة وتحميها من المخططات اإلسرائيلية واأل

  .وجودها ومستقبلها، ودعوا القوى والفصائل الفلسطينية الى تعزيز وحدتها
كثر من سنتين ونصف السنة، أ طالبوا مصر بفتح معبر رفح لكسر حصار القطاع المستمر منذ كما

 بالشعب غير مقبول من دولة عربية معنية تماماً"معتبرين أن فتح المعبر لألمور اإلنسانية والعاجلة 
  ".الفلسطيني وبقضيته

  ١٨/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
   أسلحة لم تجرب سابقاً تسخدم"إسرائيل": أطباء أردنيون في غزة .٢٧

 استخدمت في عدوانها "إسرائيل"أكد الفريق الطبي األردني في غزة على أن :  حامد جاد-  غزة،عمان
الهمجي على غزة أسلحة لم تستخدم في أي حرب سابقة، فيما غادر أول من أمس الفريق الطبي لنقابة 

  .اثة مصابي وجرحى العدوانلى القطاع لمساعدة وإغإ متوجهاً) الدفعة الثانية(األطباء 
وأكد المتحدث باسم الفريق الطبي الطبيب محمد العبادي أن غالبية جرحى العدوان وصلوا إلى مستشفى 

  ".أشالء مقطعة ومتفحمة"فيما وصلت جثامين غالبية الشهداء عبارة عن " أطراف مبتورة"الشفاء بغزة بـ
يعاني لسنوات طويلة من إعاقة في " سـبين جراحاًقل المصاأن إ، "الغد" العبادي، في تصريحات لـقالو

  ". سيرافقه طيلة حياتهو تشوهاًأإحدى وظائف الجسم 
 شارك أطباء اردنيون كثر في معالجة جرحى الحروب التي شنها اإلحتالل اإلسرائيلي على :وأضاف

وا في أحداث  وحتى الشهداء والجرحى الذين سقط، والعدوان على مدينة جنين،٢٠٠٦لبنان صيف العام 
نهم لم يتعرضوا لمثل هذه الشظايا المنبعثة من الصواريخ والقنابل الحارقة التي أال إالسلمانية بالعراق، 

  . والتي أدت الى تهتك أنسجتهم الداخلية،استخدمها اإلحتالل اإلسرائيلي في غزة
  ١٨/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
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    "إسرائيل" الحصانة عن أهمية رفعيؤكد له وبري لبنان يستقبل بان كي مون  .٢٨

سليمان ،أن الرئيس اللبناني ميشيل وكاالت نقالً عن بيروت من ١٨/١/٢٠٠٩ الخليج، اإلمارات، نشرت
، أمس، أن زيارته إلى لبنان تأتي في سياق جولة  الذي أكدأمين عام األمم المتحدة بان كي مونبرحب 

ت وقف إطالق النار في غزة، مشيرا إلى أن ذلك يقوم بها في عدد من دول المنطقة في إطار السعي لتثبي
قد يستلزم بضعة أيام، الفتا إلى أن األمم المتحدة، وبعد وقف النار ستقود حملة دولية من اجل إعادة 

 . إلى أن االعتداء على غزة يمثل خطورة كبيرة في كل االتجاهات سليمانأشارفي حين . إعمار غزة
جلسة لمجلس النواب، ، كما حضر زراء فؤاد السنيورة في السرايا الكبيرالتقى األمين العام رئيس الووقد 

 قرارا ٧٦مجلس األمن الدولي اعتمد أكثر من "ن أ الذي أوضحتحدث فيها رئيس المجلس نبيه بري، 
دعت إلى انسحاب إسرائيل من لبنان ووقف العنف، إال أن إسرائيل لم تنسحب بسبب القرارات بل بسبب 

وأضاف  ."تمرار احتالل مزارع شبعا وتالل كفر شوبا، وهذا يؤكد أن القرارات لم تنفذالمقاومة مع اس
إن شعوبنا تنظر بأسف لعجز األمم المتحدة ومجلس األمن أمام ما يحصل من مجازر في "قائال بري 
المطلوب باسم الجهات البرلمانية التي أمثل أؤكد أن المزيد من القرارات ال تكفي بل " قائالً وتابع. "غزة

معالجة جذرية تنطلق من حل قضية الالجئين، والمطلوب ضمان حق الفلسطينيين بالعودة وتقرير 
مصيرهم وانسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من يونيو، أما لبنانيا فالمطلوب استعادة شبعا وكفر شوبا، 

ية الن حماية والحرية في مياهنا وإبطال استعمال حق النقض الذي أصبحت له خصوصية إسرائيل
  ".إسرائيل تمكنها من قتل األطفال باسم التفويض االلهي أو التاريخي

 أن تنهي احتاللها "إسرائيل"بان كي مون أكد ان على  من بيروت، أن ١٨/١/٢٠٠٩ الحياة، وذكرت
ويجب حل كل القضايا الجوهرية المتعلقة "، ١٩٦٧لألرض الفلسطينية والعربية التي بدأت في عام 

 على حد سواء، "إسرائيل"شدد على وجوب التزام حماس و في حين ." السالم ومن دون استثناءاتبعملية
ر ريثما تناقش التفاصيل واآلليات ويتفق عليها فيما المدنيون اننتظاالبوقف اطالق النار ألنه ال يمكن 

يض فرص السالم تحميل اسرائيل مسؤولية تقو"الى  ومن جهته أشار الرئيس اللبناني .يجرحون ويقتلون
ة بعد انتهاء كلم إلى ذلك يشار إلى أنه و."دائماً وتعريض المبادرات السلمية المتعددة المطروحة للنسف

عتمر النائب علي في حين ا. ، صفق الجميع له باستثناء نواب حزب اهللابان كي مون في البرلمان اللبناني
ل فلسطيني مضرج بدمائه وأجلسه أمامه، كوفية فلسطينية وحمل مجسماً لطف) من نواب الحزب(عمار 

 .وعند الوقوف دقيقة صمت رفع عمار المجسم عالياً
  

   اإلسرائيليالدوحة يخدم العدوقمة إسقاط اإلجماع حول : أملحركة  .٢٩
اسقاط االجماع العربي حـول     "دانت حركة أمل االدعاءات الكاذبة والتبجح بحقوق االنسان، الفتة إلى أن            

المعركة في غزة هـي معركـة مـستقبل         "واعتبرت أن   ". خدمة العدو االسرائيلي  قمة الدوحة يصب في     
أن يحضر لبنان كـل     "، مشددة على أهمية     " اميركي -فلسطين واالمة العربية في وجه مشروع اسرائيلي        

  ".القمم وأن انحيازه الوحيد يجب أن يكون للقضية الفلسطينية
  ١٨/١/٢٠٠٩المستقبل، لبنان، 

  
  يبدأ عمله بدعم غزةالمي للمقاومة ومناهضة االمبريالية منتدى بيروت الع .٣٠

منتدى بيروت العالمي للمقاومة ومناهضة االمبريالية والتضامن بين " أن ١٨/١/٢٠٠٩الحياة، نشرت 
بجلسة خصصت للدفاع عن غزة، وبحثت في " يونيسكو"، في قصر أمس أعمالهاستهل  "الشعوب والبدائل

 أميركاونقل النائب في البرلمان الفنزويلي فيكتور شيرينوس ممثال قارة . الخطوات العملية لهذا الدفاع
وكل الشعوب التي تناضل " المشاركين في المؤتمر إلىالجنوبية، تحيات الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز 
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اتينا للمشاركة هنا للتضامن مع الشعب الفلسطيني : "، وقال"ضد االمبريالية بحثاً عن الحرية والسالم
 ضد إسرائيلباإلجرام الحقير الذي قامت به "، مندداً "البطل الذي يناضل للحصول على حقوقه المشروعة

  ".الفلسطينيين في قطاع غزة
 في اإلسرائيلية تجاه المجازر األوروبي فرنسوا اوتار عن دهشته من موقف االتحاد أوروباوعبر ممثل 

 األوروبي، وطالب بوقف الدعم إلسرائيل  الداعماألطلسيقطاع غزة، وانتقد موقف حلف شمال 
  .وأفغانستانكما انتقد االحتالل الغربي للعراق .  بسبب جرائمها ضد الفلسطينيينإلسرائيل واألميركي

 العذابات التي يتعرض لها إبرازضرورة "وشدد بيتر كوستر المتخصص في شؤون عسكرة العولمة على 
  ".إسرائيلالشعب الفلسطيني على يد 

 رسالة ألقىالسفير االيراني في بيروت محمد رضا شيباني  أن ١٨/١/٢٠٠٩المستقبل، لبنان، وذكرت 
 فيها أشاد هنية والتي إسماعيل رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إلىالتي وجهها السيد علي خامنئي 

 محمود يرانياإلكذلك تال شيباني رسالة من الرئيس ".  للمقاومة الفلسطينية في غزةاألسطوريبالصمود "
 إلى) لندن" ( الحربأوقفواحملة "ودعا جون ريتر من  . المتحدةاألمم" تقصير"احمدي نجاد وانتقد فيها 

  ". تحالفات في العالم للدفاع عن فلسطينأوسع"
  
   للبحث في شأن غزة اليومقمة دولية في شرم الشيخمصر تدعو ل .٣١

من المقرر ان حيث . ة اليوم في شرم الشيخ لعقد قمة تشاورية في شأن غز دعوة وجهت مصر:القاهرة
دولية بحضور األمين العام لألمم المتحدة بان القمة ال نيكوال ساركوزي  الفرنسييرعى مبارك والرئيس

كي مون والمستشارة األلمانية انجيال ميركل ورئيس الوزراء البريطاني غوردن براون والرئيس محمود 
نيا وايطاليا وتركيا، باالضافة الى االردن الذي سيمثله الملك عبد وقال ديبلوماسي مصري ان اسبا. عباس

اعلن قصر االليزيه ان ساركوزي سينتقل من شرم الشيخ الى فيما . اهللا الثاني، سيشاركون في هذه القمة
  .القدس المحتلة لالجتماع مع اولمرت

  ١٨/١/٢٠٠٩الحياة، 
  

   العرب "الممانعين" وينتقدفي قطاع غزة مبارك يدعو إلى وقف نار فوري  .٣٢
 أمس، إلى وقف إطالق النار فوري ومـن دون          "إسرائيل" دعا الرئيس المصري حسني مبارك       :وكاالت

 من دون انتظار التوصـل       ذلك طلب من حماس قبول   كما   . خارج القطاع  هاسحب قوات وشروط في غزة    
مصر ستواصـل   "أكد أن    في حين    .إلى اتفاق شامل حول هدنة كانت القاهرة تقوم بدور الوسيط إلبرامها          

يظل معبر رفـح    "تعهد بأن    كما   ."جهودها فور وقف إطالق النار من أجل استعادة التهدئة ورفع الحصار          
 إلى حين التوصل لترتيبات إعادة تشغيله وفقا التفاق         ىمفتوحا أمام المساعدات اإلنسانية واستقبال الجرح     

، مـشدداً    وقطاع غـزة   "إسرائيل"تأمين حدودها مع     أن مصر تعمل على       من جهة أخرى    وأكد ". ٢٠٠٥
من . سمح بتجاوزه ي أحمر لن    اً ذلك خط  ، ومعتبراً أي تواجد أجنبي لمراقبين على أرضها     على عدم قبول    

 الممـانعون لـشعب     هفعلمتسائالً عما   انتقد مبارك الممانعين العرب وسوريا بشكل ضمني        جهة أخرى،   
كما انتقد بـشكل مـبطن    .ألراضي العربية الرازحة تحت االحتالل لتحرير اه وما فعلو  ،فلسطين وقضيته 

 الذي قامت به مصر بإطالقها مبادرتها       "التحرك العملي "قطر والقمة التي استضافتها في الدوحة قائال إن         
اجتماعـات  بعيداً عن    و ،هو األكثر جدوى لوقف العدوان، بعيدا عن الخطب الرنانة والشعارات الفارغة          

ت اإلدانة والمزايدة وتبادل االتهامات تدفعها محاوالت للعب األدوار وبسط النفـوذ وتـؤدي              تكتفي ببيانا 
  .لتعميق الخالفات العربية وتمعن في شق الصف العربي

  ١٨/١/٢٠٠٩الخليج، اإلمارات، 
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  اجتماع الدوحة يعكس الحماس من أجل نصرة حماس: ابو الغيط .٣٣
وزيـر الخارجيـة    ، أن   القاهرة مراسلها من    براهيم رامي ا  عن ١٨/١/٢٠٠٩المستقبل، لبنان،   نشرت  

رداً  في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التشيكي كاريل شـفارزنبرغ            اعتبرالمصري أحمد أبو الغيط     
حول حضور خالد مشعل وقادة فصائل دمشق والرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد اجتماع             على سؤال   

ن ، أ لى شرعية السلطة الفلسطينية وشـرعية منظمـة التحريـر         الدوحة، وما إذا كان ذلك يعني انقالباً ع       
نتـصر  تمصر  ، بينما   وهو يعكس الحماس من أجل نصرة حماس      .. اجتماع الدوحة أثار الكثير من اللغط     

إن مصر لـيس لـديها      "قال  ف اإلسرائيلية،   -كية  يبشأن مذكرة التفاهم األمني األمر     أما   .لكل الفلسطينيين 
  .ى اإلطالقاالتفاق علهذا التزام ب

صحافي المؤتمر الخالل شن  أبو الغيط ، أن وكاالت نقالً عن١٨/١/٢٠٠٩ البيان، اإلمارات، أضافتو
 أمام الجهود "العقبة الرئيسية" هو "التعنت اإلسرائيلي" مشيراً إلى أن "إسرائيل"هجوماً الذعاً على 

إخبارية تحدثت عن اعتزام القاهرة نفى تقارير  في حين .المصرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار
 لفت إلى أن هناك  ومن جهة أخرى،.أولمرت خالل األيام المقبلةو محمود عباساستضافة اجتماع بين 

قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني "قراراً بتعديل اسم القمة العربية االقتصادية التي تستضيفها ليصبح 
  ."في غزة
االدعاءات بوجود تهريب أسلحة لغزة ، أن ابو الغيط رد على هرةالقا من ١٨/١/٢٠٠٩ الحياة، وذكرت

 وذكر الجانب األميركي في المناقشات في واشنطن أن تهريب األسلحة يتم عبر البحر من .من مصر
 معلومات يه لدنفى أن يكونوعما يتردد عن تحول خالد مشعل إلى المذهب الشيعي،  . على شواطئ غزة

وأضاف أن  ."تجميد موقت" فأشار إلى أنه، "إسرائيل" بتجميد العالقات مع عن قرار قطرأما . عن ذلك
 وسحب المبادرة العربية عرضت في االجتماع الوزاري "إسرائيل"مسألة تجميد العالقات وقطعها مع 

موقف مصر وعدد من الدول العربية هو ضرورة توضيح أنه إذا ما مشيراً إلى أن العربي في الكويت، 
ادرة العربية، فما هي االستراتيجية العربية المتاحة بعد ذلك لمواجهة استمرار االحتالل سحب المبتم 

  .والعدوان اإلسرائيلي؟
  
  محادثات حاسمة بين عمر سليمان وحماس حول األوضاع في قطاع غزة .٣٤

 أجرى رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان مساء أمس محادثات مع وفد حماس :القاهرة
بأنها حاسمة نقل خاللها إلى الجانب الفلسطيني األفكار اإلسرائيلية التي طرحها المسؤول وصفت 

  .اإلسرائيلي عاموس غلعاد أول من أمس
  ١٨/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
   خطأ"إسرائيل"تركيا تعتبر قطع العالقات مع  .٣٥

 على "سرائيلإ"ع كد وزير الخارجية التركي علي باباجان ان تركيا ال تريد تعليق عالقاتها مأ: انقرة
إلرضاء " "لسرائيإ"وقال إن قطع العالقات مع . الرغم من انتقاداتها الشديدة للهجوم االسرائيلي على غزة

حيال "قر بأن لهجة تركيا في حين أ. "بعض األوساط او باسم النزعة الشعبوية سيلحق الضرر بالمنطقة
ن وقفا ثابتا ودائما الطالق إلى أباباجان  ولفت ."الدولة العبرية باتت مختلفة عما كانت عليه في الماضي

. ن وقفا احاديا الطالق النار لن يأتي بنتائجأ ، موضحاًالنار يستلزم موافقة االطراف المعنية كافة
حركة الواضاف ان اطالق حماس صواريخ على االراضي االسرائيلية غير مبرر، لكن ال يمكن اعتبار 

  .، في اشارة الى ان حماس تحظى بدعم شعبي"خاصمجرد حركة مسلحة تضم االف االش"
  ١٨/١/٢٠٠٩الحياة، 
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  مقترح عربي بتحميل إسرائيل كلفة عدوانها على غزة .٣٦
 عامر الحديدي إن وزراء المالية  األردني قال وزير الصناعة والتجارة:جمانة غنيمات - الكويت

وكان لألردن دور في إقراره . يتوالخارجية تبنوا مقترحا تقدمت به كل من السعودية وفلسطين والكو
كما تضمن القرار جزءا يتعلق بتحميل  .حول إعادة اعمار غزة وتوكيل هذه المهمة للسلطة الفلسطينية

 كلفة الضرر المالي الذي أوقعه عدوانها على غزة، موضحا أن الدول ستبحث على مستوى "إسرائيل"
  . وزراء الخارجية آليات تنفيذ هذا البند

  ١٨/١/٢٠٠٩ردن، الغد، اال 
  

  من الوضع العربي الراهنالشديد إحباطه عمرو موسى يعرب عن  .٣٧
خـالل   ، حذر األمين العام لجامعة الدول العربية عمـرو موسـى          : سباعي إبراهيم والوكاالت   -الكويت  

 "المركـب العربـي   "من ترك   ،   وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح      مؤتمر صحفي مشترك مع   
وأكد موسى رداً   .  من الوضع العربي الراهن    "إحباطه وضيقه الشديدين  "في الوقت ذاته عن     يغرق معرباً   

على سؤال حول إذا ما كان الوضع العربي يدفعه إلى االعتذار عن االستمرار في منصبه أن ما يحكـم                   
بعـث  قد تكون القمة االقتصادية في الكويت هي مـا ي     "مشيرا بالقول   . "ضميره"قراره في هذا الصدد هو      

إعادة الحياة لعملية السالم وفق إطار زمنـي        "، منوهاً إلى ضرورة     "على األمل لننقذ المركب التي عطبت     
نتيجة استضعاف العرب وانقسام الفلسطينيين في مقابل اسـتقواء         "وأكد أن ما حدث في غزة جاء         ."محدد

ا على سكان غزة وهجومها      في عدوانه  "إسرائيل"وبدوره، شبه الصباح    . "إسرائيلي خلفه اصطفاف عالمي   
  . "النازيين عندما أحرقوا اليهود في مخيم وارسو"بـ على المخيمات 

  ١٨/١/٢٠٠٩البيان، اإلمارات، 
  

  األسد يبدي استعداده للتعاون مع أوباما في الشرق األوسط .٣٨
مع الرئيس  االلمانية استعداده للتعاون "دير شبيغل"أبدى الرئيس بشار االسد في مقابلة مع مجلة : برلين

. "في شكل جدي"االميركي المنتخب باراك اوباما، داعيا إياه الى التزام عملية السالم في الشرق االوسط 
 عليه شكل عالقاته مع حركة حماس، ومع حزب اهللا "بأن تملي"لكنه تدارك انه لن يسمح ألي جهة 

من جهة اخرى، اوضح  ."رانعالقات جيدة مع واشنطن ال تعني عالقات سيئة مع طه"ن إوايران، وقال 
ينبغي اوال ان  " لمعالجة االزمة الراهنة في قطاع غزة، وقال"خطة سالم"الرئيس السوري ان لديه 

 التالية، وفي مدة اقصاها ٤٨وفي الساعات الـ. تصمت االسلحة، وهذا من الجانبين وفي الوقت نفسه
  ."اع غزةاربعة ايام، على االسرائيليين ان ينسحبوا من كل انحاء قط

  ١٨/١/٢٠٠٩الحياة، 
  

  ترتيب لعقد قمة إسالمية طارئةهناك : أوغلي .٣٩
كشف أمس األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلي عـن             : هادي الفقيه  -جدة  

الترتيب لعقد قمة إسالمية طارئة، في ظل مطالبة عدد من الدول األعضاء بسرعة عقـدها، مؤكـدا أن                  
مـن جهـة    . "تتحرك في األمم المتحدة، للدفع بقرار مجلس األمن الخاص بغزة إلى حيز التنفيذ            المنظمة  "

اسـتكماال للمخطـط الـذي      " اإلسرائيلية األخيرة بأنهـا      -كية  يوصف االتفاقات العسكرية األمر   أخرى،  
إلى ذلـك   . "تشتت العالم اإلسالمي نتيجة لتشتت العالم العربي      "، في ظل    "سيقضي على القضية الفلسطينية   

 مكونة من سبع شاحنات      مقدمة من منظمة المؤتمر االسالمي     انطلقت من جدة أمس إلى قطاع غزة قافلة       
 طنا من األدوية والمواد الطبية والبطانيات ومالبس األطفال ومولـد كهربـائي             ١٧٠كبيرة محملة بنحو    

قـد أكـد    و.  وحليب األطفال  إلنارة وتشغيل مستشفى كامل، إضافة إلى كميات أخرى من المواد الغذائية          
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أوغلي أن هذه القافلة تمثل تدشينا للجسر البري الذي أطلقته المنظمة بغية توفير المتطلبـات اإلنـسانية                 
  .األساسية للسكان في غزة

  ١٨/١/٢٠٠٩عكاظ، السعودية، 
  
  العاهل السعودي يبحث مع بلير األوضاع في غزة .٤٠

داهللا بن عبدالعزيز مع مبعوث اللجنة الرباعية الدولية  بحث خادم الحرمين الشريفين الملك عب:الرياض
 االحد األوضاع الراهنة في قطاع غزة وضرورة وقف العدوان اإلسرائيلي -توني بلير ليل السبت 

  .المستمر
  ١٨/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  اإلعالن عن انتهاء الجسر الجوي المغربي لنقل المساعدات إلى غزة .٤١

 الجسر الجوي الذي اقيم بين المغرب ومصر لنقل المساعدة لسكان افاد مصدر رسمي مغربي ان: لندن
 ٢٣٤الرسمية ان العملية سمحت بنقل  وافادت وكالة االنباء المغربية. قطاع غزة انتهى مساء الخميس

 في حين . طائرة اقلعت من قواعد عسكرية مغربية١٨طناً من المساعدات لفلسطينيي غزة على متن 
 من . جريح فلسطيني فوراً في مستشفيات متخصصة في الرباط٢٠٠د الستقبال علن المغرب انه مستعأ

ن خمس جزائريات واطفالهن السبعة عشر وصلوا مساء الجمعة الى العاصمة أذكر جهة أخرى، 
  .الجزائرية بعد اجالئهم من غزة عن طريق معبر رفح

  ١٨/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  "إسرائيل" الديبلوماسية واالقتصادية مع بقرار تجميد العالقاتترحب موريتانية فعاليات  .٤٢

رحبت فعاليات سياسية ونقابية موريتانية أمس بقرار الحاكم العسكري الجنرال محمد ولد : لندن
 واعتبرته خطوة ايجابية لكنها اعتبرتها "إسرائيل"عبدالعزيز تجميد العالقات الديبلوماسية واالقتصادية مع 

  .ات كافة مع الدولة العبرية وطالبت بقطع العالق،"غير كافية"
  ١٨/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  الجمعية العامة تدعو إلى وقف فوري للنار في غزة .٤٣

 وقـف فـوري ودائـم    إلـى  أمس من أولدعت الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرار مساء   : نيويورك
ير الملزم الذي   ودعا القرار غ  .  من قطاع غزة   اإلسرائيلية انسحاب كامل للقوات     إلىإلطالق النار يؤدي    

وصوتت ثالث دول   . ١٨٦٠ الرقم   األمن لقرار مجلس    "االحترام الكامل " إلى صوتا،   ١٤٢اعتمد بأكثرية   
 إن أوالوكان رئيس الجمعية ميغيل ديـسكوتو قـال         . ضد القرار بينما امتنعت تسع دول عن التصويت       

والـدول الـثالث التـي      . دولة ايدت القرار وستاً صوتت ضده وثماني دول امتنعت عن التصويت           ١٤٢
  . وناورووإسرائيلصوتت ضد القرار الذي تقدمت مجموعة عدم االنحياز، هي الواليات المتحدة 

على " إجماعبالتصويت الذي جرى بشبه     " المتحدة رياض منصور     األممورحب مراقب فلسطين الدائم في      
 مـصر   أجرتهامن المفاوضات   واعتمد القرار بعد ساعات     ،  ١٨٦٠لتمتثل للقرار   " إسرائيل"الضغط على   

 تقـدم بهـا     أولى، وادخل تعديل طفيف على صيغة       األوروبيباسم السلطة الفلسطينية مع سفراء االتحاد       
 فـي غـزة،     "قوة احتالل "بأنها  " إسرائيل" عبارة تصف    األولى شطبت من الصيغة     إذديسكوتو الخميس،   

 والفلسطينيين ووضع حـد     اإلسرائيليينن  ضرورة حماية المدنيي  " على الصيغة جملة جديدة تؤكد       وأدخلت
  ."لمعاناتهم
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 وسورية واندونيسيا وماليزيا ونيكـاراغوا      وإيران وفنزويال   اإلكوادوروحاولت مجموعة من الدول بينها      
 تضمين الـنص فقـرة      إلىوسعت هذه البلدان    . العمل على تبني نص اشد قسوة، لكنها لم تنجح في ذلك          

 النار فورا وانسحاب القـوات      إطالق ووقف   ١٨٦٠ الرقم   األمنرار مجلس   االحترام الكامل لق  " إلىتدعو  
 وسورية، باءت   إيرانلكن هذه المحاولة التي قادتها      . " الفوري وغير المشروط من قطاع غزة      اإلسرائيلية

 الفلسطينيين في غزة يعانون بينمـا الجمعيـة         أن فيها   أكد رياض منصور كلمة مؤثرة      ألقىبالفشل بعدما   
  . "يبدو له مقبوال" األول النص أن إلىتجري مناقشات، مشيرا العامة 

  ١٨/١/٢٠٠٩الحياة، 
  

   سيطرة فتح على غزةإلعادةواشنطن تسعى  .٤٤
 تريدان استبعاد حماس من السلطة في غزة تمهيدا         وإسرائيل الواليات المتحدة    أنيبدو  : ا ف ب  -واشنطن
 الجانب  أحاديلوقف  " إسرائيل"طاع، بينما تهدف     السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس للق       إلعادة
 كوندوليزا رايـس وتـسيبي      واإلسرائيلية األميركيةوبدت تصريحات وزيرتي الخارجية     .  النار إلطالق

ليفني تصبان في االتجاه نفسه وهو استعادة عباس وحركة فتح التي يتزعمها السيطرة على قطاع غـزة،                 
 يمنع  أن توقع مع ليفني اتفاقا يفترض       أن قبل   األمريكيةة الخارجية   وقالت وزير .  الدولية األسرةبدعم من   

 التـي   األنوار إلى نفعل الكثير لنقل غزة من ظالم حكم حماس          أنيمكننا  " قطاع غزة    إلى األسلحةتهريب  
ما نفعله في قطاع غزة لـيس        "إن ليفني، فقد قالت     أما".  يجلبها الحكم الرشيد للسلطة الفلسطينية     أنيمكن  
ملتزمة مفاوضات الـسالم    " إسرائيل "أنها ضد عملية السالم بل يخدم عملية السالم الن الفكرة هي            موج
  ". البراغماتية للسلطة الفلسطينيةاإلدارةمع 

  ١٨/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
 

  وأميركا " إسرائيل"البنود الرئيسة لمذكرة التفاهم األمني بين  .٤٥
معة وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس ونظيرتهـا        تقضي مذكرة التفاهم األمني التي وقعتها الج      

اإلسرائيلية تسيبي ليفني والمكونة من صفحتين كاملتين بالتعاون الوثيـق بـين المخـابرات األميركيـة                
واعتبرتها رايس أحد عناصر محاولة التوصـل إلـى         . واإلسرائيلية لمنع وصول األسلحة لحركة حماس     

وضحة أنه يجري العمل على الوقف السريع إلطالق النار، وأن المذكرة هـي             اتفاق دائم إلطالق النار، م    
أحد السبل الرامية لجعل هذا الوقف دائما ومنع تهريب األسلحة مستقبال وجزء من جهد عـالمي لتبـادل                  

  .المعلومات على نطاق واسع وكيفية التعامل مع شحنات األسلحة
  : وتنص البنود الرئيسة لمذكرة التفاهم على

العمل بالتعاون مع الدول المجاورة بالتوازي مع آخرين في المجتمع الدولي لمنع إمداد األسـلحة               : ألولا
التي تهدد أيا من الطرفين األميركي أو اإلسرائيلي مع التركيز          ) اإلرهابية(والمواد المتعلقة بها للمنظمات     

  .ى في غزةبشكل خاص على إمدادات األسلحة والمتفجرات لحماس والمنظمات األخر
 على منع نقل األسلحة والمواد      األطلسيتعمل الواليات المتحدة مع الشركاء في المنطقة وفي حلف          : ثانيا  

العسكرية إلى حماس عبر البحر المتوسط، وخليج عدن والساحل الشرقي من البحر األحمر في أفريقيـا                
 فعالية هذه الترتيبات المتعلقة بمنـع       من خالل تحسين الترتيبات القائمة أو إطالق مبادرات جديدة لزيادة         

  .تهريب األسلحة
ومن بين األدوات التي ستستخدم لتنفيذ هذين البندين تعزيز التعاون بين المخابرات األميركية والحكومات              
اإلقليمية لمنع تدفق األسلحة والمتفجرات إلى غزة من خالل إشراك المخـابرات المركزيـة، والقيـادة                

 في أفريقيا، والقيادة العسكرية األميركية في أوروبـا، وقيـادة العمليـات الخاصـة               العسكرية األميركية 
وتعزيز االنصهار بين المخابرات والقوات البحرية الدولية والقوات البحرية التابعة للتحـالف            . األميركية
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م الدعم المـادي    تشديد العقوبات الدولية القائمة وآليات التنفيذ ضد تقدي       . للتعامل مع تهريب األسلحة لغزة    
لحماس والمنظمات اإلرهابية األخرى ومن ذلك الرد العالمي على إيران التي تصر علـى مـد حمـاس                  

  .بالسالح
كما نصت البنود الخمسة الباقية على تعهد الواليات المتحدة وإسرائيل بتبادل المعلومات لتحديد مـصدر               

تية والفنية لتدريب وتجهيز قـوات األمـن        وتسريع جهود المساعدات اللوجس   ،  األسلحة التي ترد إلى غز    
على تعزيز برامجها، والعمل على توسيع برامج المساعدات الدولية للمجتمعات المحلية لتوفير مـصادر              
بديلة للدخل للمشاركين في أنشطة التهريب، ووضع اآلليات المناسبة لمتابعة تنفيذ الخطوات الواردة فـي               

  .مذكرة التفاهم
 ١٨/١/٢٠٠٩الدستور، األردن، 

  
  بوقف الحرب من جانب واحد" إسرائيل"كا ترحب بقرار يأمر .٤٦

وقف حربها في قطاع غزة فيمـا امتـدحت         " إسرائيل"وجهت الواليات المتحدة مساء أمس التحية لقرار        
وقالت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس فـي         .مصر لجهودها في التوصل لوقف إطالق النار      

وتدعم التحركات الدوليـة    " قلقة للغاية لمعاناة الفلسطينيين األبرياء    "يات المتحدة ال تزال     بيان لها إن الوال   
تتوقـع أن توقـف     "وأضافت إن الواليات المتحدة     . الفورية الرامية إلى زيادة تدفق المساعدات إلى غزة       
  ".جميع األطراف الهجمات واألعمال العدوانية فوراً

  ١٨/١/٢٠٠٩األيام، فلسطين، 
  

  لمنع تهريب األسلحة إلى غزة سفن حربية إرسال  أوروبية تعرضدول .٤٧
 سفن حربيـة  إرسال بريطانيا وفرنسا وألمانيا عرضت إن براون جوردونقال رئيس الوزراء البريطاني   

 وقـف   إلـى  غزة من أجل المساعدة في الوصول        إلى للمراقبة ولمنع تهريب السالح      األوسط الشرق   إلى
 والمـصرية تلخـص     اإلسرائيلية الحكومتين   إلىلثالث أرسلت رسالة مشتركة      الدول ا  أنوأضاف  . للنار

وكتب كل من ميركـل      .العرض الخاص بتقديم المساعدة البحرية والمساعدة في مراقبة المعابر الحدودية         
 استعدادنا التخاذ سلسلة    أبدينا": األلمانيةوساركوزي وبراون في الرسالة المشتركة التي نشرتها الحكومة         

وتشاورنا بشكل وثيـق خـالل      ...  غزة   إلى األسلحة وضع حد لتهريب     إلى تؤدي   أن يفترض   راءاتإج
وتـابعوا  . "اإلجراءات والمصرية لتطبيق هذه     اإلسرائيلية القليلة الماضية وسنتعاون مع الحكومتين       األيام
 والمـصرية   يليةاإلسـرائ  وفرنسا وبريطانيا تدعم سويا ومع شركاء آخرين جهود الحكومتين           ألمانيا" إن

 النـار فـي   إلطالق تعقب وقفا دائما أننأمل في  " و " نار في غزة   إلطالق وقف فوري ودائم     إلىللتوصل  
  ."األوسط في الشرق األمدغزة دينامية جديدة لسالم طويل 

  ١٨/١/٢٠٠٩الحياة، 
  

  اقتصادياً" إسرائيل" تقاطع ةاالسكندنافيالدول  .٤٨
يلية أمس أن الدنمارك والسويد والنرويج ألغت طلبات شـراء          اإلسرائ" يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة   

وحذرت الصحيفة مـن موجعـة      . بسبب الحرب على قطاع غزة    " إسرائيل"لسلع وبضائع مصنعة داخل     
ونـشرت  . مقاطعة قد تمتد إلى دول كثيرة في العالم ما يؤثر بشكل كبير علـى االقتـصاد اإلسـرائيلي                 

لزراعية التي فسدت في المخازن بعد أن رفـضت أسـواق غربيـة             الصحيفة قائمة للبضائع والمنتجات ا    
 مطـالبين   اإلسـرائيلية  احتجاجاً إلى الحكومة     "إسرائيل"وقدمت نقابة المزارعين في     . وإقليمية استيرادها 
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بتعويضات مالية كبيرة جراء الخسائر التي لحقت بهم، مشيرين إلى أنهم لم يفكروا من قبل أن تـصيبهم                  
  )وكاالت. ( غزةشظايا الحرب على

١٨/١/٢٠٠٩البيان، اإلمارات،   
  
  باستهداف المنشآت الصحية في قطاع غزة عمداً" إسرائيل" تتهم منظمة الصحة العالمية .٤٩

اتهمت منظمة الصحة العالمية الجمعة جيش االحتالل اإلسرائيلي باستهداف المنشآت          :  جنيف –الوكاالت  
. ا خطيرا للقانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنـسان        الطبية في قطاع غزة عمدا، معتبرة ذلك انتهاك       

 منشأة صحية في القطاع تعرضت ألضرار نتيجة للقصف منـذ بـدء العـدوان               ١٦وقالت المنظمة إن    
وكان أخطر هذه االعتداءات اإلسرائيلية     .  ديسمبر الماضي  ٢٧العسكري اإلسرائيلي على قطاع غزة يوم       

يره الهالل األحمر الفلسطيني، حيث أكد القائم بأعمال مـدير مكتـب            ما وقع في مستشفى القدس الذي يد      
. منظمة الصحة في القدس توني لورنس أن القوات اإلسرائيلية حاصرت المستشفى قبل فتح نيرانها عليه              

لم تقدم أي   " إسرائيل"وأضاف أن المبنى اإلداري للمستشفى والصيدلية التابعة له تعرضا للدمار التام وأن             
. لهذا االعتداء، مشيرا إلى أن القطاع الصحي في غزة سيعاني حتى بعد انتهاء العدوان اإلسرائيلي              تفسير  

بتوفير الحماية لسيارات اإلسعاف    " إسرائيل"وأوضح أن االعتداء على المنشآت الصحية تم بعدما وعدت          
  . والعاملين في المجال الطبي وفي األمم المتحدة

  ١٨/١/٢٠٠٩عكاظ، السعودية، 
  
   ألف طفل فلسطيني يعانون من الشعور بالصدمة٨٤٠: ليونيسيفا .٥٠

أن نحـو   . التابع لمنظمة الصحة العالمية   ) يونيسيف( مسؤولو صندوق األمم المتحدة لرعاية الطفولة        أكد
وأضـاف  .  ألف طفل بقطاع غزة يعيشون في ظل ضغوط شديدة ويعانون من الشعور بالـصدمة              ٨٤٠

حتاجون للرعاية والعالج النفسي على المدى الطويل حتى يتمكنوا مـن           المسؤولون أن هؤالء األطفال سي    
  .ربتجاوز آثار العنف والح

  ١٨/١/٢٠٠٩عكاظ، السعودية، 
 
  سيل من األحذية على السفارة اإلسرائيلية في األرجنتين  .٥١

أن متظاهرين ينتمون إلى الجالية العربية في األرجنتـين أمطـروا            علن مصدر في الشرطة   أ: )وكاالت(
 . على قطـاع غـزة     "اإلسرائيلي" في بوينس ايرس باألحذية احتجاجا على العدوان         "اإلسرائيلية"السفارة  

وبعدما استمع المتظاهرون قرب السفارة إلى خطب انتقدت العدوان، خلعوا أحذيتهم وقذفوا بها الـسفارة               
لكوفيـة وانـضم ألـيهم      وكتب المتظاهرون الذين لفوا أعنـاقهم با      . التي أمنت لها الشرطة حماية مشددة     

  .       اخرجي من فلسطين وأوقفوا المجازر في غزة"إسرائيل": عناصر من منظمات يسارية، على الالفتات
 ١٨/١/٢٠٠٩الخليج، اإلمارات، 

  
  األنفاق التي تحمي واألنفاق التي تحارب .٥٢

  بالل الحسن
اعتـذرت عـن قـصف      . زةوفي األسبوع الثالث من الحرب، قصفت إسرائيل مقر قيادة األونروا في غ           

وفـي  . وكنتيجة هامشية تم قصف مخزن الطحين     . مدرسة األونروا ولم تعتذر بعد عن قصف مقر القيادة        
األونروا مؤسسة تمثـل    . ظرف غزة الراهن، فإن قصف مخزن الطحين أشد فداحة من قصف األونروا           

حين لغزة اآلن أهم من كـل       األمم المتحدة، وتمثل مجلس األمن، وتمثل الدول الخمس الكبرى، ولكن الط          
وإسرائيل قصفت في هذا اليوم أيضا مقر الهالل األحمر الفلسطيني، وقصفت مستـشفى الهـالل               . هؤالء
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وأشعل قصف المستشفى النار، وهددت النار غرفة قوارير الغاز التي تـستعمل فـي تـشغيل                . األحمر
 "إرهابيـة "ن أصبح المستشفى أداة     األجهزة الطبية، وفي تشغيل حاضنات األطفال، وحدث كل ذلك بعد أ          

 بعد أن   وأيضاً. مستشفى يحمي اإلرهابيين ويضمد جراحهم ويساعدهم على البقاء أحياء        . بيد الفلسطينيين 
أوضحت تسيبي ليفني أن إسرائيل ال تحارب أهل غزة، إنما تحارب اإلرهاب، اإلرهـاب وحـده فقـط،      

ى أنه يمكن إطالق النار عليه من دون إيذاء أحـد           اإلرهاب المصفى الذي يمكن تمييزه في الشوارع، حت       
  .غيره

لقـد  . التي يعملون داخـل غرفهـا     ) البرج(وإسرائيل قصفت في هذا اليوم أيضا، الصحافيين والعمارة         
ولكن إسرائيل تنبهت أنها هي منعـت       . مارسوا عملهم عشرين يوما ولم تعتبرهم إسرائيل خطرا مباشرا        

فيين الفلسطينيين في تلك العمارة ـ البرج يمثلون الصحافيين العـالميين   الصحافيين األجانب، وأن الصحا
ويمدونهم بالمعلومات، فأدركت أنهم ال يحترمون أوامرها فصوبت نحوهم طـائرات ومـدافع ليتناسـب               

في عرف إسرائيل، ال يمكن للفلسطيني أن يمثـل الـصحافيين           . التدمير مع مستوى خطورة الصحافيين    
كيف يمـارس الفلـسطيني     . يني إرهابي فحسب، فكيف يكون مصدرا لحرية المعلومات       العالميين، الفلسط 

  حرية تمنعها إسرائيل؟
حرب إسرائيلية مجيدة، ضد مجلس األمن، وضد هيئات اإلغاثة، وضد اإلعـالم العـالمي،              .. والخالصة

  .بينما تواصل تسيبي ليفني الحديث ضد اإلرهاب الفلسطيني
وفي اليوم العشرين قالت    . ثل مراحل التاريخ، أو مراحل التعليم الجامعي      م. وتتم حرب غزة على مراحل    

وأنجـزت بعـدها مرحلـة      . أنجزت مرحلة القصف  . إسرائيل إنها لم تبدأ المرحلة الثالثة من الحرب بعد        
يـوم ويومـان   . ولكن الحرب البرية لم تبدأ بعـد   . وهي تنوي بعدها بدء مرحلة الحرب البرية      . التطويق

سة أيام، والحرب مستمرة، ولكن الحرب البرية لم تبدأ بعد، هكذا تقول إسـرائيل، القـصف                وثالثة وخم 
مـاذا  . هكذا تقول إسرائيل  . مستمر، والتدمير مستمر، والتغلغل مستمر، ولكن الحرب البرية لم تبدأ بعد          

اجه مقـاتلين   نسمي كل هذا القتال إذا؟ الدوريات اإلسرائيلية تدخل الشوارع، وتغوص داخل األحياء، وتو            
ينبعون من تحت األرض حسب وصف الصحافة األسبوعية، يتواجهون ويتقاتلون ثم يعـودون، ولكـن               

كل هذا القتال يتم من دون تسمية، إنه قتال بعد القصف وبعد التطويق، وعلى              . الحرب البرية لم تبدأ بعد    
ذا؟ ألنها إن بدأت فـال بـد أن         لما. أبواب مرحلة الحرب البرية، ولكن مرحلة الحرب البرية لم تبدأ بعد          

والنهاية هنا هي القضاء على المقاومين الفلسطينيين، وإذا كنا ال نستطيع القول إن القضاء علـى                . تنتهي
المقاومين قد تم، فما الفائدة من القول إن القتال معهم قد بدأ؟ لذلك فإن المرحلة الثالثة من القتال لم تبـدأ                     

إنهـا المواجهـة الفلـسطينية ـ     . وستبقى موجودة بعد حرب غـزة . إنها موجودة قبل حرب غزة. بعد
  .وألنها كذلك، ليس لها بداية، وليس لها نهاية. إنها ليست مرحلة. اإلسرائيلية المفتوحة

وها هي اآلن تعيش حالة خـالف إسـرائيلي   . بدأت حرب إسرائيل على غزة باتفاق سياسي داخلي كامل 
يمين واليسار، وضم العلمانيين والدينيين، وضـم أنـصار الـسالم           توفر لها إجماع وطني ضم ال     . كامل

كلهم قالوا نعم للحرب ضد الفلسطينيين، نعم للحرب ضد تخويف اآلخرين، نعم للحرب             . وأنصار الحرب 
وما إن وصلت الحرب إلى يومها العشرين حتى دب الخالف بيـنهم مـن              . من أجل استعادة هيبة الردع    

وهناك من يرى أنه يجب الـذهاب حتـى         . رب حققت أهدافها ويجب وقفها    هناك من يرى أن الح    . جديد
هناك من يرى ضرورة التوقف قبل استالم الـرئيس أوبامـا           . النهاية، أي إلى تدمير المقاتلين فردا فردا      

  .للسلطة، وهناك من يرى أنه ال بأس من مواصلة القتال وفرض األمر الواقع عليه
فريق يـرى أن  . ل القصف والتدمير والقنابل الفوسفورية ترجمة أخرىهذا الخالف اإلسرائيلي، له في ظ 
فريـق ثالـث    .  طفل هو هدف مثالي    ٣٠٠وفريق آخر يرى أن قتل      . ألف قتيل يحقق الهدف اإلسرائيلي    

يرى أن هذا ال يكفي، وأنه يجب الذهاب إلى النهاية، يجب قتل الجميع، يجب التخلص من كل األطفـال،                   
  .ر، كما تمنت ذلك من قبل جولدا مائيريجب رمي غزة في البح
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إن الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت، كما يردد ضباط إسرائيل الكبار أمام جنودهم، لكـي يـضمنوا                 
تعبئة نفسية مالئمة إلنجاز مهماتهم القتالية، ولذلك فإنهم اآلن يختلفون إذا ما كان عدد القتلى الفلسطينيين                

اء الحرب أم ال؟ والمؤكد أنهم لم يصلوا إلى قرار حازم، حتـى أنهـم طلبـوا      كافيا لكي يتخذوا قرار إنه    
  .االستعانة بواشنطن لكي تساعدهم في ضمان األمن، وكما هو الحال دائما

خالصة قتل األطفال والنـساء  . خالصة القصف والتدمير والقنابل الفسفورية    . خالصة التحليل اإلسرائيلي  
هناك شرا ينبع من األرض الفلسطينية وال بد من القضاء عليه، بإصرار            أن  . خالصة التجويع . والمدنيين

األنفاق هي الشر الذي ال يعرف أحد       . هذا الشر هو األنفاق   . يوازي إصرار القضاء على الفلسطيني الجيد     
األنفاق هي اإلبداع الذي يتفوق على الطائرة وعلى المدفع وعلـى قنابـل الفوسـفور               . كيف تم استنباطه  

كيف تبني نفقا؟ كيف    . األنفاق هي موضوع الدراسة االستراتيجية المقبلة أمام القيادة اإلسرائيلية        . بكاملها
  .هذا هو موضوع االستراتيجية الحربية الجديدة التي ستقرر مصير الصراع. تهدم نفقا

تزدهر وجدت أيام اإلدارة المصرية واستخدمها المهربون، ولم        . األنفاق موجودة في غزة منذ زمن طويل      
آنذاك ألن نظام القطاع االقتصادي كان يقوم على االقتصاد الحر ومن دون ضرائب لتمكين الناس مـن                 

، وبنيت آنـذاك داخـل المـدن، واسـتخدمت          ١٩٦٧ووجدت أيام االحتالل اإلسرائيلي بعد عام       . العيش
ـ                د االحـتالل،   لالختباء والتنقل من منزل إلى منزل، ولعبت دورا بارزا في تطوير عمل الفـدائيين ض

الفدائيين الذين واجهوا العقيد آرييل شارون سنتين كاملتين، وهو الذي لجأ إلى أسـاليب االغتيـال فـي                  
ثم بنيت األنفاق بين إسرائيل  . الشوارع على أيدي فرق شمشون ودوفدوفان وغيرهما من فرق القتل العمد          

مصرية وحبة رمل فلسطينية، ومن     ومصر، حيث تتداخل األرض، وال يمكن التفريق فيها بين حبة رمل            
وبعد أربعين سنة من االحتالل، تريد      .. واآلن. أجل مقاومة االحتالل اإلسرائيلي، بعد اتفاقية كامب ديفيد       

إسرائيل فرض وقف بناء األنفاق، وهدم ما تم بناؤه من األنفاق، ومنع بناء أنفاق جديدة، حتى يتوفر لهـا                   
انية، وحتى يتوفر لها منع استقدام السالح من أجل مقاومة االحتالل،           تجويع القطاع فعليا إذا تم حصاره ث      

  .وحتى يتأمن لها الحصول على خنوع الشعب الفلسطيني، بقرارات دولية، ومساعدة هندسية أميركية
عالمـات  . ولكن الشعوب التي اجترحت معجزة األنفاق، مثل الشعوب التي اجترحت معجـزة األهـرام             

تماما مثلما يموت فرد ولكـن      . قد يذهب نفق ولكن األنفاق تبقى     . أن يقضي عليها  تاريخية ال يمكن ألحد     
 .إنها إرادة الحياة ضد أعداء الحياة.. اإلنسان يبقى

  ١٨/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  ثالث صدمات في يوم واحد.. الدبلوماسية المصرية .٥٣

  عريب الرنتاوي
ة بالنسبة للدبلوماسية المصرية، التي جهدت بكل ما        لم تحمل الساعات األربع والعشرون الفائتة، أنباء جيد       

التي تـربط   ) حتى ال نقول االستراتيجية   (أوتيت من قوة للبناء على مقتضى العالقات الطيبة والمستدامة          
القاهرة بكل من واشنطن وتل أبيب، مقامرة بدفع ثمن باهظ من صدقيتها ونفوذها وتأثيرها في اإلقلـيم،                 

وصورتها أمام الرأي العام المصري والعربي واإلسـالمي،        " شعبيتها"األفدح من   فضال بالطبع عن الثمن     
اثنتان مـن   : في غضون أربع وعشرين   ) حتى ال نقول صفعات   (فقد تلقت هذه الدبلوماسية ثالث صدمات       

  ).الدوحة(والثالثة من ) واشنطن وتل أبيب(حيث ال تحتسب 
 اإلسرائيلي الذي وقعته الوزيرتان ليفني      - األمريكي الصدمة األولى، جاءت من واشنطن واالتفاق األمني      

علـى  ) بصورة غير مباشرة  (ورايس في ربع الساعة األخيرة لوالية األخيرة وإدارتها، وهو اتفاق يرتب            
سـاحات عمـل   "القاهرة الكثير من االلتزامات، حيث األراضي والحدود والمياه المصرية هي من ضمن            

تشر مصر في أي من بنوده ومراميه، لكأن استباحة السيادة المصرية هو            االتفاق، من دون أن تس    " ووالية
من باب تحصيل الحاصل، الذي ال يحتاج إلى تفاوض أو مشاورات، وهذا سلوك مشين، وما كان ليصدر                 
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  وحسنا فعلت مصر إذ أعلنت       ،عن الحليفتين االستراتيجيتين لوال اطمئنانهما لتساوقنا مع ما يراد لنا ومنّا          
 لهذا المنطق، ورفعته إلى مستوى الخط األحمر كما حصل باألمس، والمأمول أن تظل على هذا                رفضها

  .الموقف، فالمواقف واألفعال تقاس بخواتيهما
الصدمة الثانية، جاءت من تل أبيب التي لوحت الترويكا الحاكمة فيها والمتحكمة بقرارها بوقف الحـرب                

ف نار وبصورة أحادية، ومن دون التشاور مـع القـاهرة،           على غزة من جانب واحد، من دون اتفاق وق        
على امتـداد   " مشروع االتفاق "ضاربة عرض الحائط بجهود مضنية بذلتها الدبلوماسية المصرية لصياغة          

ساعات وأيام، دفعت ثمنها من دفعت من سمعتها وصيتها وصورتها، وهذا األمر إن تم، فإن كل ما فعلته                  
، وستذهب معه كل المحاوالت التي بذلت لتسويق المبادرة وإدراجهـا فـي             القاهرة سيذهب هباء منثورا   

 وفي بيان وزراء الخارجية العربية وفي بيان القمة الخليجية، وغيـر ذلـك مـن                ١٨٦٠منطوق القرار   
  .محافل ومنتديات أريد لها أن تعوض القاهرة عما في فقدتها في شوارع المدن العربية واإلسالمية

 جاءت من الدوحة، حيث خرجت قمة التضامن مع غزة، التي عقدت بمـشاركة عربيـة                الصدمة الثالثة، 
وإسالمية وفلسطينية فاعلة ومؤثرة، ببيان قوي وقرارات مهمة، رفعت سقف الخطاب السياسي الرسـمي              
العربي، وشكلت من دون ريب هاجسا سيلقي بظالله على القمـم واالجتماعـات العربيـة واإلسـالمية                 

ـ        الالحقة، نجاح  التي تكثفت في الـساعات     " دبلوماسية الهاتف " قمة الدوحة بهذا المعنى، يعد فشال ذريعا ل
في العمل العربي المـشترك، فنـصف   " األشقاء الكبار"التي سبقت افتتاح القمة، وهي إيذان بنهاية عصر  
  .العرب ذهبوا إلى الدوحة، عاصمة أصغر دولهم

وأكثر أهمية منها جميعا، ويتعلق بالصمود      " سبب أول "حرى  لكل هذه األسباب، ولسبب رابع آخر، أو باأل       
البطولي واألسطوري للمقاومة الفلسطينية في غزة، وجدت الدبلوماسية المصرية نفسها باألمس، وباألمس            

التـصعيد  "فقط، أمام لغة جديدة وخطاب جديد بعد صعدت هذه الدبلوماسية درجة إلى األعلى في سـلم                 
ل األزمة المندلعة في غزة لألسبوع الرابع على التوالي، ورفع الرئيس المصري            لمواقفها حيا " المحسوب

من وتيرة خطابه االنتقادي للعدوان، مطالبا بوقفه فوره وسحب القوات دون إبطاء، ورسم خطا أحمر في                
وجه نشر أية قوات أو مراقبين دوليين على أرض بالده، وحمل وزير خارجيته إسرائيل وزر المماطلـة                 

بفشل عـدوانها وتعـذر تحقيـق أهدافـه         " بشّرها" التوصل إلى اتفاق، ووصف مواقفها بالمتعنتة، و       في
  . البائس للمعابر٢٠٠٥ومراميه، وإن كان ظل على استمساكه باتفاق 

هي خيبة أمل جديدة، مبعثها الميل األمريكي الثابت للتخلي عن األصدقاء العرب الطارئين حين تتعارض               
 مع مصالح الحليف اإلسرائيلي الثابت واالستراتيجي، وهو مشهد لطالما تكـرر علـى              مواقفهم أو تتباين  

شكل مأساة تارة ومهزلة تارة أخرى، من دون أن نتعلم الدرس، فتكون النتيجة دائما خذالن وخيبة أمـل                  
، "ال مع سيدي بخير وال مع ستي بخيـر "تجتاح معسكر المعتدلين العرب، أو ما تبقى منه ومنهم، فهؤالء   

، ال هم عبروا عن نبض شعوبهم وتوقها لوقفة عز فقـط،            "حصلوا على عنب الشام وال بلح اليمن      "ال هم   
في النظام العربي وفقا لتعبيـر      " المراهقين الجدد "في مواجهة   " نضجهم وعقالنيتهم "وال هم حصدوا ثمار     

  .سعود الفيصل، إنهم كالمنبتّ، ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى
 ١٨/١/٢٠٠٩ردن، الدستور، األ

  
  إساءة قراءة الصراع في غزة .٥٤

  روان كاري 
جاءت األزمة األخيرة في غزة حصيلة ألكثر من سنتين من االستراتيجية الفاشلة التي وضعتها ونفـذتها                

وكان أول أخطائهما هو رفضهما القبول بنتـائج االنتخابـات          . الواليات المتحدة وإسرائيل بشكل مشترك    
، والتي شهد معظم المراقبين بأنهـا      ٢٠٠٦ يناير عام    -ية التي جرت في كانون الثاني       البرلمانية الفلسطين 
ولكن، بدال من إشراك القيادة الجديـدة واختبـار         . لقد فازت حماس في ذلك االقتراع     . كانت حرة ونزيهة  
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يـات  تعهدها بأنها ستقبل، إن لم تروج، لحل الدولتين الخاص بالنزاع، قامت إسرائيل بتشجيع مـن الوال               
المتحدة بقطع المساعدات وعوائد الضرائب عنها، ثم قطعت في نهاية المطاف كافة صالت حماس مـع                

 ١,٥معاقبة سكان غزة البـالغ عـددهم        : وقد كانت تلك السياسة وحشية ومباشرة     . العالم الخارجي تقريباً  
لتالية تشجيع تنفيـذ    وكانت الخطوة ا  . مليون شخص النتخابهم قادة غير مقبولين لدى تل أبيب وواشنطن         

انقالب ينفذه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على الرغم من رغبة حماس بتشكيل ائتالف مـع                
لكن حماس بادرت إلى توجيه ضربتها أوالً، فأسقطت السلطة المتهمة بالفساد ومنزوعة الثقـة          . جناح فتح 

قبضة الحصار على غزة، إلى حـد       ومنذ ذلك الحين، شددت إسرائيل من       . ٢٠٠٧ يونيو   -في حزيران   
قاد ممثل حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة في األراضي المحتلة ريتشارد فولك إلى اتهـام إسـرائيل                 

هـو  ) الحـصار (إن  : "حتى إن الرئيس السابق للموساد يوسي ألفير قال       ". جرائم ضد اإلنسانية  "بارتكاب  
ن الناس هنا يعتقدون حقاً بأنك إذا ما جوعـت الغـزيين،            أعتقد أ .. عقوبة جماعية ومبعث معاناة إنسانية    

  ".فإنهم سيحملون حماس على وقف الهجمات، وهو ما يعيد تطبيق سياسة فاشلة من دون تفكير
تدعي إسرائيل اآلن ثانية، وبدعم قوي من إدارة بوش يتردد صداه في تقارير وسائل اإلعالم األميركيـة                 

 الجولة األخيرة ألنها رفضت تجديد وقف إطالق النار لمدة سـتة   بأن حماس هي المسؤولة عن تصعيد   -
 يونيو الماضي، والذي كان من شروطه وضع حـد          -أشهر، والذي تم التفاوض عليه في شهر حزيران         

أما الحقيقة فهـي    . لهجمات صواريخ حماس على إسرائيل في مقابل تخفيف إسرائيل من وطأة الحصار           
ا لم يكن حبر اتفاق وقف إطالق النار قد جف بعـد، كـان وزيـر الـدفاع                  إذ بينم : أكثر تعقيداً من ذلك   

وبينما استفادت حماس مـن     . اإلسرائيلي ايهود باراك يشرع في التخطيط لشن هجوم شامل على حماس          
وقف إطالق النار بتهريب المزيد من األسلحة، فإنها خفضت بحدة هجمات الصواريخ، في حين لم تخفف                

وكانت إسرائيل هي األولى التي انتهكت اتفاق وقـف إطـالق           . لى نحو يعتد به   إسرائيل من حصارها ع   
عندما ضمنت االنتخابات األميركية حدوث الحـد    (نوفمبر  -إذ عمدت يوم الرابع من تشرين الثاني        : النار

وقد التقطت  . إلى شن هجوم على وحدة من حماس، فقتلت ستة من أفرادها          ) األدنى من التغطية الصحافية   
وتعتبر تلك الهجمات، بطبيعة الحال، انتهاكـات للقـانون         .  الطعم وصعدت من إطالق الصواريخ     حماس
  .أما النقطة الرئيسة فهي أن الجانبين مسؤوالن معاً عن التصعيد األخير. الدولي

فبعد انهيـار   . ثمة مسوغات انتخابية واستراتيجية على حد سواء للتوغل اإلسرائيلي الذي حدث في غزة            
اديما بقيادة ايهود اولمرت في الصيف الماضي، دعا زعيم اليمين اإلسرائيلي المتشدد بنيـامين              حكومة ك 

 فبراير المقبل، والذي هـاجم اتفـاق        -نتنياهو، المتقدم في استطالعات الرأي العام حول انتخابات شباط          
ك وزعيمـة   وقف إطالق النار مرارا، دعا إلى تدمير حماس، فأدرك معارضاه زعيم حزب العمل بـارا              

كاديما وزيرة الخارجية الحالية تسيبي ليفني أن توجيه ضربة قاصمة لحماس سيسحب الدعم من قاعـدة                
وفي الحقيقة، ظل الدعم    .  خاصة إذا ما جاء شن الهجوم ردا على ضرب الصواريخ          -نتنياهو االنتخابية   

 غرابـة فـي ذلـك مادامـت         وال. الشعبي اإلسرائيلي للحملة اإلسرائيلية على غزة جامحا طوال فترتها        
صواريخ حماس قد أتاحت ذلك هناك ألول مرة، ألنها أثارت الرعب في مدن إسـرائيلية كبيـرة مثـل                   

ومن المؤكد على نحو كاف أنها زادت من شعبية باراك الذي يقترن اسمه             . عسقالن وأشدود وبئر السبع   
  .أكثر ما يكون بالهجوم اإلسرائيلي على غزة

تيجي لهجوم إسرائيل من مثال حزب اهللا، إذ بعد سنوات من مقاومة حرب عصابات              ينبع المسوغ االسترا  
لالحتالل اإلسرائيلي للبنان، وبمساعدة ثابتة من اإلمدادات المتطورة على نحو متزايد من األسـلحة مـن      
سورية وإيران، حقق حزب اهللا في نهاية المطاف قدرة رادعة، مجبرا إسرائيل على االنسحاب في عـام                 

. ، كان حزب اهللا قادرا على خوض حرب ضد إسرائيل إلى نقطة التعادل            ٢٠٠٦ومع حلول عام    . ٢٠٠٠
ورغم أنها ال تجاري الحزب في قوته المسلحة، فإنها ستصل في نهاية            . وقد حذت حماس حذو حزب اهللا     

 وبـالغ  وهو ما يعتبر في حد ذاته تطورا ثوريـا       . المطاف إلى قدرته إذا ما استمرت في تهريب األسلحة        
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، ٢٠٠٦وفي صدى آخر لحرب لبنان في عام        . التهديد في عالقة كانت إسرائيل فيها هي المسيطرة دائما        
أججت إسرائيل بهجومها األخير مشاعر العرب والمسلمين، ليس ضد إسرائيل والواليات المتحدة فحسب،             

 األمر علـى تزايـد شـعبية        ولم يقتصر . وإنما أيضا ضد األنظمة العربية التي يعتقد بأنها تواطأت معها         
  .حماس في المنطقة، وإنما تعداها ليشمل سورية وإيران وحزب اهللا

تدعي إسرائيل أنها تفضل فتح والرئيس عباس على حماس، نظرا ألن فتح قد نبذت العنـف والمقاومـة                  
ل غالباً  ومع ذلك، تبدو إسرائي   . المسلحة واعترفت بإسرائيل بغية التوصل إلقامة دولة من خالل التفاوض         

وكثيراً ما قوبـل    . وهي تخرج مسارها حتى تدعم زعم حماس بأن مثل هذا المسار لن يفضي إلى نتيجة              
أين وصلت بنا استراتيجية فـتح؟ ثمـة نمـو ثابـت فـي سـكان                : حماس الشعب الفلسطيني باستنكار   

إلـى نتيجـة    المستوطنات، باإلضافة إلى إقامة جدار فاصل يسرق المزيد من أراضينا من دون التوصل              
وتدعي حماس بأن مقاومتها الثابتة والمستمرة هي التـي         . ملموسة من وراء مفاوضات تراوح في مكانها      
وثمة المزيد لمناقشته في هذا السيناريو، لكن قيادة فـتح          . دفعت إسرائيل إلى سحب مستوطنيها من غزة      

  .يلتبدو لمعظم الفلسطينيين فاسدة ومفلسة سياسيا وخادماً خاضعاً إلسرائ
وكما يشير  . تمتلك إسرائيل استراتيجية أكثر عقالنية، والتي عبر عنها في مقال افتتاحي بارز في المجلة             

، فإنه من غيـر المـرجح أن        thenation.comكاتب العمود في صحيفة هآرتس أكيفا إيلدار على موقع          
ا ليس استمرار األعمال    ذلك أن البديل عنه   . تحصل إسرائيل على صفقة أفضل من مبادرة السالم العربية        

الحربية وحسب، وإنما نجوم اعتراف عالمي، إن آجال أو عاجال، بوجوب قيام دولة واحدة في إسـرائيل                 
  .وستكون تلك هي نهاية الصهيونية. واألراضي الفلسطينية المحتلة

 مـع   وقد كتب االشـتراك   ". االنتفاضة الجديدة "ومحرر  " ذا نيشن "المحرر المسؤول في    : روان كاري * 
 ".أصوات الرفض واالستياء: إسرائيل األخرى: "جوناثان شينين

 )ذا نيشن(
  ١٨/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
  ف.ت. مفصلية الحرب على القطاع في السياسة الفلسطينية ومستقبل م...غزة وما بعدها .٥٥

  أسعد غانم. د
 -اع الفلـسطيني    الحرب اإلسرائيلية على غزة تحمل برأيي معان بعيدة المدى وتاريخية علـى الـصر             

للـضفة  " إسرائيل" واحتالل   ١٩٦٧اإلسرائيلي، أبعاداً قد تجعل من هذه الحرب األهم بعد حرب حزيران            
لقد مثلت الحرب آنذاك وما تبعها بداية مختلفة عما سـبقها فـي             . الغربية وقطاع غزة وسيناء والجوالن    

وات التي تلتها، وأهم هذه العوامـل       الصراع من حيث هندسة األسس والعوامل التي لعبت دوراً في السن          
هي التحول الجذري في دور الفلسطينيين في الصراع وترسيخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، والتـي               
قادت العمل الوطني باتجاهات وأصعدة مختلفة، حتى وصولها إلى أوسلو، وتوقيع اتفاق غير متوازن وال               

في قيادة العمل الوطني بسبب مركزيـة ياسـر عرفـات           يضمن حل القضية الفلسطينية، لكنها استمرت       
والتزامه الواضح بحل قضية الالجئين والجوانب األخرى للقضية الفلسطينية، وحتى دفعه لـثمن مواقفـه     

  . الواضحة في هذه القضايا خالل قمة كامب ديفيد ورفضه لعروض باراك وكلينتون آنذاك
  منظمة التحرير

ب السياسي في خضم األحداث وسقوط الضحايا في غزة، فرغم أن وسـائل      لعلنا لم ننتبه لمضامين الخطا    
اإلعالم المختلفة تنقل آالف األخبار والقطع المسجلة والمصورة، إال أننا لم نسمع عن أي دور لمنظمـة                 
التحرير الفلسطينية، سوى في سياق هجاء محمود عباس الذي ال زال يحتفظ بمنـصب رئـيس منظمـة                  

الحقيقة هي واضحة، منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للـشعب           . التحرير الفلسطينية 
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الفلسطيني خالل أربعة ـ خمسة عقود خلت، قد استنفذت دورها التاريخي وأصبحت في سجل التـاريخ   
  . الماضي

المعاصر، الحرب على غزة هي البداية الرسمية لما بعد منظمة التحرير الفلسطينية في التاريخ الفلسطيني               
ومن الجدير هنا التنويه إلى أن بعض الفلسطينيين وأكثر مثقفيهم إسهاماً في الـدفاع عـن دور ومكانـة                   
منظمة التحرير الفلسطينية في سبعينيات وثمانينات القرن المنصرم، مثل ادوارد سعيد وهـشام شـرابي               

ى خلفية اتفـاق أوسـلو، إال أن        وآخرون قد توصلوا إلى نتيجة نهاية منظمة التحرير قبل عقد أو أكثر عل            
المنظمة استمرت في تلك السنوات وخصوصاً تحت زعامة ياسر عرفات في العمـل وتبـوؤ المركـز                 
األساسي، مقابل السلطة الفلسطينية وحتى حركة حماس، في تمثيل الفلسطينيين في المـساعي الـسياسية               

بل في االستمرار بالتواصل مـع الالجئـين        وبالمقا". إسرائيل"لتحقيق إقامة دولة فلسطينية والتفاوض مع       
، "إسـرائيل "الفلسطينيين وحمل حلم العودة، وحتى تجنيد القدرات الفلسطينية والعربية في المواجهات مع             

  .  وحصار عرفات حتى وفاته٢٠٠٢بما في ذلك خالل االجتياح اإلسرائيلي للضفة خالل عام 
 ورئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، هذا المنصب        بعد عرفات تم اختيار محمود عباس رئيساً للسلطة       

األخير خال من أي مضمون فيما يتعدى منصبه لرئاسة السلطة الوطنية، فموقف محمود عباس من مسألة                
عودة الالجئين، وهي المسألة السياسية واألخالقية التي أنشئت منظمة التحرير ألجلها، هو واضح، وعبر              

، ١٩٩٥في العام   " أبو مازن -تفاهمات بيلين " أهمها وأكثرها شيوعاً، من خالل       عن ذلك في مناسبات عدة    
إذ تضمنت الوثيقة مبادئ أساسية للحل النهائي، وكان رابين ينوي اإلعالن عنها قبل موعد االنتخابـات                

جازها ، ولكن تم اغتياله بعد ان     ١٩٩٦) يونيو(لتكون أساساً لبرنامجه االنتخابي في حزيران       " اإلسرائيلية"
ولكن يوسي بيلين، الشريك اإلسرائيلي في صياغتها أعلن        . باثني عشر يوماً حيث بقي ملفها السري مغلقاً       

  . عنها، وعلى أنها ستكون مرجعاً مهماً للمفاوضين السياسيين حول مرحلة الحل الدائم
  التفريط بحق العودة 

تحل هيئة دولية جديدة محل وكالـة  "نه سوف لقد ورد في البند الرابع من هذه التفاهمات حول الالجئين بأ         
لتعمل على إعادة تأهيل وتأمين استيعاب الالجئين في دول وأماكن إقـامتهم،            ) األونروا(غوث الالجئين   

والعمل على تطوير األوضاع المعيشية واالقتصادية واالجتماعية وتذويبهم في الحياة اليومية للمجتمعات            
التعامل ثنائياً مع الـدول المعنيـة واألطـراف         " حزب العمل " حكومة   وتتكفل. التي يعيشون في محيطها   

الدولية الراعية، من دون صخب أو ضجيج إعالمي حتى ال يشكل ذلك إحراجـاً للـسلطة، وممارسـة                  
الضغوط الكفيلة بانتزاع المواقف الدولية الداعمة لهذا الهدف بالتعاون مع الدول المضيفة لضمان إغالق              

بهذا فإن أبو مازن تنازل أصالً عن األسس السياسية واألخالقية واأليديولوجيـة لوجـود              و. الملف نهائياً 
منظمة التحرير، بالرغم من إصراره على البقاء رئيساً لها ألسباب ال تتعلق ببرنامج منظمـة التحريـر                 

  . أصالً
  تعمق أزمة الحركة الوطنية 

وطني الفلسطيني عموماً، على خلفية اسـتالم       تعمقت الوضعية الصعبة لمنظمة التحرير وحركة التحرر ال       
محمود عباس لرئاسة السلطة التنفيذية، واستغالله لكل مناسبة ممكنة للتعبير عن عدائه للبرنامج النضالي              
التاريخي لمنظمة التحرير، وإعالنه بأن المفاوضات التي يجريها هو ووفده، الذي ال يمثل الفلـسطينيين،               

مستعدة " إسرائيل"ريق الوحيد لتحصيل الحقوق الفلسطينية، رغم إدراكه بأن         مع أولمرت وليفني، هي الط    
فقط لحلول جزئية تؤدي إلى بعثرة القضية الفلسطينية وسد الطريق ألي حل يضمن التعامل الجدي مـع                 

  . المشكلة الفلسطينية وأساسها، قضية الالجئين والعودة
فلسطينيين في الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة         لقد تطورت األزمة مع صعود حماس وتصويت غالبية ال        

 إسرائيلي إلقالة الحكومة الشرعية وتعيـين       - أمريكي   -لصالحها، المرحلة التي انتهت بتنسيق فلسطيني       
وقـد  . وأمريكا والدول العربية الشريكة في حلف المعتـدلين       " إسرائيل"حكومة تسيير أعمال مقبولة من      
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ة الوطنية الفلسطينية قد وصلت إلى طريـق مـسدود وفـشل            تضافر ذلك مع ارتفاع الوعي بأن الحرك      
  : واضح، على ثالثة مستويات

فبروز حماس كبـديل    . داخلياً، بلغت الحركة الوطنية الفلسطينية مرحلة الصدام المدمر واالنهيار الداخلي         
وسياسـية  لمنظمة التحرير الفلسطينية في التسعينيات، وتبنّيها لبرنامج يستند إلـى معـايير اجتماعيـة               

وطموحات تختلف اختالفاً جذرياً عن معايير منظمة التحرير الفلسطينية وطموحاتهـا أدى إلـى تفـاقم                
وأدى ذلك بدوره إلى شـّل النظـام   . الصراع بين مؤيدي المنظمة وتيارها الرئيسي فتح، ومؤيدي حماس  

فيما يتعلّق بالعالقة مـع     . السياسي الفلسطيني وإحداث استقطاب داخلي يفكك الحركة الوطنية من الداخل         
لم تحقّق الحركة الوطنية الفلسطينية أياً من األهداف الكبرى التي حددتها لنفـسها             : والصهيونية" إسرائيل"

على مر السنين، وتحديداً تحرير الوطن ورفض الصهيونية كحركة استعمارية، وعودة الالجئين، وإنشاء             
  . سالم مستقر، وتحقيق "إسرائيل"دولة فلسطينية إلى جانب 

وخارجياً، تراجعت مكانة الحركة الوطنية الفلسطينية في العالم العربي وعلى الصعيد الدولي العام إلـى               
  . ١٩٧٤أدنى مستوى منذ حضور عرفات لنقاشات الجمعية العمومية لألمم المتحدة عام 

  تطورات غزة 
ر لمنظمة التحرير واقتـصار األدوار      التطور األهم خالل الحرب اإلسرائيلية على غزة هو انعدام أي دو          

الحقيقة هي أصعب من ذلك بكثير، ألن مـا         . فلسطينياً على السلطة من جهة وحماس من الجهة األخرى        
تؤول له نفسه في االدعاء باستمرار منظمة التحرير ودورها بعد اندالع الحرب في غزة يجب أن يفكـر                  

فسه كذلك، كما أنه شارك في تحميـل المـسؤولية          في مسألة أساسية، أن محمود عباس نفسه لم يعرض ن         
 اإلسـرائيلي   -، واألكثر من ذلك، أن غزة هي الحرب أو الـصدام الفلـسطيني              "إسرائيل"لحماس كما ل  

األول، منذ إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية في خمسينيات وستينيات القـرن المنـصرم، الـذي ال                 
وحتى أكثـر   . لدفاع عن الشعب الفلسطيني أو حتى الوقوف معه       تشارك بها رسمياً منظمة التحرير في ا      

  . من ذلك، المشاركة في تبرير الحرب اإلسرائيلية على غزة من خالل تحميل المسؤولية لحماس
، وتحصيل ذلك واضح منطقيـاً،      "إن المقاومة التي تدمر شعبها ال نريدها      "ومقولة محمود عباس األخيرة     

في الهـدف، وسـوف تكـشف أوراق        " إسرائيل"ال تريدها، هو شريك ل    " يلإسرائ"هو ال يريدها كما أن      
هو أكثر من ذلك، ونكتفي     " إسرائيل"التاريخ بعد رحيل غالبيتنا عن هذه الدنيا أن الضلوع في التنسيق مع             

حالياً بما كشفته تحركات السلطة ورجالها قبل الهجوم اإلسرائيلي األخير من تحـريض علـى حمـاس                 
بعد سحق سلطة حماس، وقبـل ذلـك        " إسرائيل"اصة للدخول إلى غزة واستالمها من       وتحضير قوات خ  

 وتعيـين   ٢٠٠٦) يناير(القيام بانقالب ضد سلطة حماس التي استمدتها من نتائج انتخابات كانون الثاني             
وواشنطن، انتهت حتى مدة حكمها الشرعية التي يجب أن تكون لسنة حسب            " إسرائيل"حكومة منسقة مع    

  . ٢٠٠٩) يناير(ور الفلسطيني، كما نهاية حكم محمود عباس في التاسع من كانون الثاني الدست
، المعلقـة حاليـاً بـسبب       "إسـرائيل "بعد انتهاء العمليات الحربية سوف تباشر السلطة في مباحثاتها مع           

 للقـضية،   االنتخابات اإلسرائيلية، ألجل الوصول إلى تسوية لن تتعامل بشكل جدي مع الجوانب المختلفة            
وترضى باستثناء الالجئين والقدس وتبقي على معظم المـستوطنات والمـستوطنين، وتقـايض األرض              

عنـدها  . وكأنها مسألة عقارات، ال قضية وطنية، وبعيداً عن برنامج الحركة الوطنية ومنظمة التحريـر             
ـ       : يجب أن نسأل أنفسنا كفلسطينيين     ن أيـدي مـن يـدعون       ماذا فعلنا إلنقاذ الحركة الوطنية والقضية م

الشرعية زوراً؟ هذا سؤال يجب أن يشغلنا، حتى في الظروف العصيبة التي تمر بها غـزة، والقـضية                  
  . الوطنية عموماً

  ١٧/١/٢٠٠٩ ،القدس العربي
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  :كاريكاتير .٥٦
  

  
  ١٨/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 


