
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

   جريحا٥٣٢٠ً و شهيدا١٣٤٠ً... جراح غزة ما تزال مستمرة
  خيارنا المقاومة ولها فضل التصدي لخطط كان يراد تمريرها كوضع لما بعد غزة: القدومي

   فقطتمر عبر السلطةس المساعدات الخارجية إلغاثة غزة  تؤكد أنكومة فياضح
  يجب أال يسمح لحركة حماس بقيادة عملية إعادة اإلعمار في قطاع غزة :أولمرت

  ربية على الدول الع واقعاًالعدوان على غزة فرض حماس أمراً: روني شاكيد
   جنود االحتالل أطلقوا النار على مواطنين فلسطينيين عزل":هآرتس"

  عن سالح المقاومةاستجوبناألمن المصري ا: جرحى فلسطينيون في مشاف مصرية

والية عباس:وقأبو مرز
أعدمنا عددا ..  قانونياًانتهت

   من العمالء
  

  ٥ص ... 
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    :السلطة
 ٦  ها فضل التصدي لخطط كان يراد تمريرها كوضع لما بعد غزةخيارنا المقاومة ول: القدومي .٢
 ٦  قادرون على حماية االنتصار الذي تحقق في غزة: الدويك .٣
 ٧  إنهاء االنقسام ويطالبون بنواب حماس في الضفة يباركون انتصار المقاومة في غزة .٤
 ٧   فقطتمر عبر السلطةس المساعدات الخارجية إلغاثة غزة  تؤكد أنحكومة فياض .٥
 ٨  حكومة هنية تستأنف عملها في قطاع غزة .٦
 ٨  قطالب الشرطية الدولية بالتحقي من عناصرها وت٢٣٠ استشهاد تعلن عنشرطة ال: غزة .٧
 ٨   باستخدام المساجد مخازن للسالح"إسرائيل"وزارة األوقاف في غزة تدحض ادعاءات  .٨
 ٨  حوار تحتضنه مصر مسألة متوافرةو ...المصالحة الفلسطينية ممكنة: زكي .٩
 ٩  حرب اإلسرائيلية على غزة أضعفت سلطة عباسال: "لوس أنجلوس تايمز" .١٠
    

    :المقاومة
 ٩   ونفضل أن نسلّمها مباشرة للشعب سلطة رام اهللاإلى األموال تذهب أننرفض : أبو مرزوق .١١
١٠   لمدة عام كحل وسطنفضل تهدئة.. رهن إعمار غزة بالمصالحة الفلسطينية ابتزاز: حماس .١٢
١٠  آن أوان التغيير والتجديد في مرحلة المصالحة الوطنية ورأب الصدع: قيادي في فتح .١٣
١١   ال بديل عن حكومة توافق وطني مهمتها توزيع المساعدات وإعادة اإلعمار: دحالن .١٤
١١  فتح في غزة تدعو إلى إنهاء االنقسام فوراً .١٥
١١  صمود غزة عزز فرص نجاح الحوار.. سنحاور أبو مازن بصفته قائد فتح ال رئيسا: حماس .١٦
١٢  حماس ترحب بعقد الحوار الوطني على أساس مبادرة العاهل السعودي: أبو زهري .١٧
١٢   مرحبا بدعوة المصالحة الفلسطينية حتى لو كانت من الصين: قدورة فارس .١٨
١٢  المصالحة العربية مهمة للحالة الفلسطينية وتساعد على إنهاء االنقسام: ةالديمقراطي .١٩
١٣    إلى حماس في غزة"فجر" صواريخ  وصولخشىن :ليةمصادر أمنية إسرائي .٢٠
١٣   في القاهرة قبل نهاية الشهر سيعقدالحوار الفلسطيني: الديمقراطية .٢١
١٣  تؤكد عدم التزامها بالتسوية" ألوية الناصر" .٢٢
١٣         ؟"إسرائيل"هل انتصرت حماس لم تنتصر في الحرب لكن : "ديلي تلغراف" .٢٣
١٤  على الدول العربية واقعاًالعدوان على غزة فرض حماس أمراً: روني شاكيد .٢٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٤  الجيش االسرائيلي يعلن اتمام االنسحاب من غزة .٢٥
١٤  يجب أال يسمح لحركة حماس بقيادة عملية إعادة اإلعمار في قطاع غزة :أولمرت .٢٦
١٥   ليفني تقايض فتح معابر القطاع باستعادة شاليط  .٢٧
١٥  اس جديدة على نموذج حزب اهللا ستواجه عما قريب في غزة حركة حم"إسرائيل" :ليبرمان .٢٨
١٥   تعترف بإطالق قنابل فوسفورية على قطاع غزة خالل الحرب"إسرائيل" .٢٩
١٦   جنود االحتالل أطلقوا النار على مواطنين فلسطينيين عزل":هآرتس" .٣٠
١٦ استخدم آليات لزرع األلغام وتفجيرها في مناطق مأهولة بالسكانعترف بت" اسرائيل" .٣١
١٦  منظمات إسرائيلية تدعو للتحقيق بممارسات االحتالل في غزة .٣٢
١٧ الصحف اإلسرائيلية تورد مقتطفات من كالم خادم الحرمين دون تعليق .٣٣
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١٧ العالقات الدبلوماسية ستتغير في عهد اوباما: السفير االسرائيلي في واشنطن .٣٤
١٨ إعادة اإلعمار ساحة لحرب إسرائيلية جديدة على غزة :الصحف البريطانية .٣٥
    

    :األرض، الشعب
١٨   جريحا٥٣٢٠ً و شهيدا١٣٤٠ً... تمرةجراح غزة ما تزال مس .٣٦
١٩  تحتفي بنصر المقاومة غزة  .٣٧
١٩   وضرر العشرات في حرب غزة مسجدا٢٧ًدمر االحتالل ": منظمة دولية" .٣٨
٢٠  على غزة  مواطنا خالل عدوانه٢٥٠ االحتالل اعتقل .٣٩
٢٠   عن القدس والضفة من أهداف الحرب على غزة اشغال الناس: وزير األوقاف الفلسطيني .٤٠
٢٠   على المساعدات اإلغاثية واإلنسانيةالحرب خالل تمعابر غزة اقتصر": بال تريد" .٤١
٢٠    فلسطينيا في الضفة١٢االحتالل يعتقل  .٤٢
٢١ مسلحون يحتجزون قافلة مساعدات أردنية في غزة .٤٣
٢١  "الردة واالستسالم"فلسطينيو أوروبا يصفون المالكي بأنه أحد رموز  .٤٤
   

   :صحة
 ٢١      عن سالح المقاومةاستجوبناألمن المصري ا: جرحى فلسطينيون في مشاف مصرية .٤٥
 ٢١   باتوا معاقينغزة  من جرحى %١٠كثر من أ :وزير الصحة .٤٦
 ٢٢ مذكرة تفاهم لبرنامج مشترك لتزويد غزة بمستشفيات متنقلة": صندوق األقصى" .٤٧
   

   : األردن
٢٢   نتجت عن الفسفور األبيض غزةمن إصابات جرحى% ٩٠:  األردنيالفريق الطبي .٤٨
٢٢ اإلعالن عن جبهة وطنية موسعة تسعى لتحويل البالد إلى ملكية دستورية: األردن .٤٩
٢٣  غزةألهل األردنية تبرعات ال مليون دوالر قيمة ٥،٥ .٥٠
   

   :لبنان
٢٣ توافقنا على نصرة غزة وفك الحصار عنها: "القمة االقتصادية"سليمان في الرئيس  .٥١
٢٣  بنصر غزةنصر اهللا يهنئ مشعل وشلّح .٥٢
٢٣  نتصرقناعتي من اليوم األول أن المقاومة ست: لحود .٥٣
   

   :عربي، إسالمي
٢٤  قمة الكويت تطالب بتثبيت وقف إطالق النار على غزة ورفع الحصار .٥٤
٢٤  تمنع تبني قمة الكويت آليات ملموسة حول إعادة االعمار في غزةالخالفات العربية  .٥٥
٢٤  أضحى مسؤولية دولية جماعيةغزة إعادة إعمار قطاع  :الكويتأمير  .٥٦
يشترط نزاهة واشنطن الستمرار المبادرة العربية والصباح يؤكد دعم عمرو موسى  .٥٧

  المقاومة
٢٥

٢٥  وضع المصالحة العربيةتعقد ي  من قرار حتى ال بشأن غزة بدالًالقمة تبنت بياناً: أبو الغيط .٥٨
٢٦   يدعو إلى توظيف الحدود لمصلحة الشعب الفلسطينيالرئيس اليمني .٥٩
٢٦   تركيا تطالب بإشراك حماس في العملية السياسية .٦٠
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٢٦   ناء لطلب تركياحماس أوقفت النار ب: أحمد داوود أوغلو .٦١
٢٦  مساعدات سعودية عاجلة لألونروا .٦٢
٢٧  الجزائر تواصل إمداد سكان غزة بالمساعدات اإلنسانية .٦٣
٢٧  مصلحة وواجب" إسرائيل"تجميد العالقات مع : حاكم موريتانيا .٦٤
٢٧   إسرائيلية- فلسطينيةالخطوة التالية بعد اجتماع الفصائل استضافة محادثات: مصدر مصري .٦٥
٢٧       "إسرائيل"مشروع قانون بالبرلمان اليمني يجرم التطبيع مع  .٦٦
٢٨ ول لغزة عبر معبر رفحصحافيون وأطباء وشاحنات مساعدات تنتظر الدخ .٦٧
٢٨   من أجل مضاعفة عدد جنودها على الحدود بين مصر وغزة" إسرائيل"القاهرة تفاوض  .٦٨
٢٨ مع انتصار حماس في غزة بدأت والدة الشرق األوسط الجديد: طهران .٦٩
٢٨  "إسرائيل"على " انتصارها"فصائل المقاومة الفلسطينية بـنجاد يهنىء  .٧٠
٢٩ نفجارها في جسد المريضالتفاعل شظايا الدايم مع بعض مواد تخدير يؤدي :صريطبيب م .٧١
٢٩ االسواقبرلمانيون مغاربة يطالبون الحكومة بالتدخل لسحب منتوجات اسرائيلية من  .٧٢
٢٩ دفاع أهالي غزة عن بالدهم، أمر مشروع وواجب ديني: المؤتمر العالمي للفتوى .٧٣
   

   :دولي
٣٠ باريس تتخلى عن شرطين من الرباعية للحوار مع حماس .٧٤
٣٠ مة غزة تناقش في بروكسيل نقاط لحل از٥خطة ألمانية من  .٧٥
٣١  يورانيوم مستنفد   "اسرائيل"الوكالة الذرية تحقق في استخدام .٧٦
٣١  الوحشي على غزة ويطالب بمحاسبة المسؤولين االسرائيليبان كي مون ينتقد الهجوم .٧٧
٣١ م في القطاع الف شخص فقدوا منازله٦٠ حوالى :حمرلدولية للصليب األاللجنة ا .٧٨
٣١  تطالب باشراك حماس في العملية السياسيةالصين .٧٩
٣١  "إسرائيل" مليون دوالر ضد ١٠٠رئيس االتحاد المصري األميركي يطالب  بتعويض مبلغ  .٨٠
٣٢ وصل إلى قرابة مليون شخص" إسرائيل"التظاهرات في اسبانيا ضد  .٨١
٣٢ روسيا تستقبل أطفال غزة المصابين .٨٢
٣٢ "إسرائيل "ـنائب إيرلندي يرفض االعتذار ل .٨٣
٣٢ بفتح غزة أمام الصحافيين" إسرائيل"حدود تطالب مراسلون بال  .٨٤
٣٣ جيمس بيكر مع إشراك سوريا وحماس بالمفاوضات .٨٥
٣٣ االنتهاكات اإلسرائيلية وعقاب مرتكبيها بعثة حقوقية دولية لتوثيق .٨٦
    

    :حوارات ومقاالت
٣٣  ياسر الزعاترة... أسئلة إعمار غزة وحكاية تكريس االنقسام .٨٧
٣٤  سليم الحص... آخر الحروب اإلسرائيلية؟ .٨٨
٣٦  خالد الحروب... "الشرق األوسط الُممانع"حرب غزة وصعود  .٨٩
٣٨  عريب الرنتاوي... السعودية» المفاجأة«عن  .٩٠
٣٩  احمد الحيلة... هل من تغيير؟.. بعدما أساءت مصر لنفسها .٩١
٤١  هآرتس-دافيد غروسمان...  الذي نعلق فيهخغزة كشفت عمق الف .٩٢
٤٣ محمد أبو رمان...  األردنيةالحرب على غزة تعيد بناء الرهانات .٩٣
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 ٤٥  :كاريكاتير

***  
  
  أعدمنا عددا من العمالء ..  قانونياًوالية عباس انتهت: أبو مرزوق .١

 الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي  أكد: شاكر الجوهري-  حاوره في دمشق
موقف حركته المبدئي من أن والية محمود عباس قد ، " القطريةالشرق"، في حوار مع "حماس"لحركة 

توقفت عن تناول هذا األمر أثناء " حماس"انتهت قانونا، كرئيس للسلطة الفلسطينية، منوها إلى أن 
  .الحرب

رجال السلطة السابقين بعثوا بقبالتهم للطائرات اإلسرائيلية وأرشدوها إلى مقرات أن وكشف أبو مرزوق 
  . والمقاومين، ووزعوا الحلوى احتفاء بالعدوانالمقاومة،

موقع إلكتروني تابع لمحمد دحالن، ذكر بعد دقائق من اغتيال الـشهيد صـيام،              وحول سؤال، أن هناك     
خبرا قال فيه إن مرافقا للشهيد هو الذي وشى بمكان وجوده للعدو، وأنه تم القبض عليه، واعترف بذلك،                  

  ؟..وأعدم فورا
هل يعقل أن يكون ابـن      .  ألنه كان يوجد معه مرافق واحد هو ابنه، وقد استشهد معه            هذا كذب،  أجاب أن 

؟ ثم لنفترض أنه كان مع الشهيد مرافق آخر، فهـل يعقـل أن        ..الشهيد عميال، ويقتل أباه، ويقتل هو معه      
  !؟..يبلغ عنه ليقتل معه

  ..هذا كذب
بل أخيه، قبل شهرين، وليس قبل أربعـة        المنزل الذي قصف واستشهد فيه الشهيد كان تم استئجاره من ق          

وقد وضع هذا المنزل تحت الرقابة اعتبـارا مـن تـاريخ            . عشر يوما كما ادعى الموقع الذي تشير إليه       
وحين استخدمه الـشهيد    . وقد مثل استئجار المنزل من قبل أخيه خطأ أمنيا، حفز على مراقبته           . استئجاره

  .، تم قصفه، ألنه كان مرصودا من قبللعقد اجتماعاته التنظيمية وإدارة المعركة
سيتم كشف هذه الفئة من العمالء التي استهدفت هذا البطـل،           . على كل حال، لن يمر األمر مرورا عابرا       

وسـيتم  . وأعتقد أنه في هذه المعركة بالذات، تم التعامل مع عـشرات العمـالء            . وسيحاسبون ويعاقبون 
  .ور الطابور الخامس فيهاالكشف عن الكثير من أسرار هذه المعركة، ود

  .في حدود الخمسين معتقالوقال إن المعتقلين كانوا 
 لقد تعاملنا معها بحيث نقبل كل شيء يفيدنا في التقدم لألمام ولم نقبل قالوفيما يتعلق بالمبادرة المصرية، 

، لكنهم ويلفت إلى أن المصريين رفضوا اتفاقية ليفني ـ رايس ألنهم ليسوا طرفا فيها. شيئا يضرنا
  ..!يتمسكون باتفاقية معبر رفح مع أنهم أيضا ليسوا طرفا فيها

فاألوربيون يطالبون اآلن برفع ..ويلفت إلى أن الحرب على غزة، غيرت مواقف بعض األطراف
  .الحصار، واألميركيون ساكتون على المطالبة بكسره

اهللا، سيكون أول ضحايا ويبدي أبو مرزوق أن سالم فياض، رئيس حكومة تسيير األعمال في رام 
ويقول معيب أن يطالب فياض، رئيس كتلة النائب الواحد في المجلس التشريعي . التفاهم الوطني المقبل

صاحبة كتلة األغلبية الكاسحة االنخراط في حكومته، بعد أن كان يرجو قبوله وزيرا في حكومة " حماس"
  .الوحدة الوطنية برئاستها

مع األردن، بعد طول هدوء لجبهة االتصاالت بينهما، بما في ذلك " حماس" سؤال عن عالقات وحول
خالل أيام الحرب، ليؤكد أبو مرزوق أنه لم تحدث اتصاالت بين الجانبين خالل الحرب، لكنه يضيف 

  .واصفا الموقف األردني بأنه يشهد تغيرا واضحا في اتجاه جيد، يرجو أن يستفيد آخرون منه
 ٢١/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                     ١٣٢١:         العدد       ٢١/١/٢٠٠٩ األربعاء :التاريخ

  
  خيارنا المقاومة ولها فضل التصدي لخطط كان يراد تمريرها كوضع لما بعد غزة: لقدوميا .٢

 أمين سر حركة فـتح،  ،قال رئيس الدائرة السياسية بمنظمة التحرير الفلسطينية      : الدين  نادية سعد  - عمان
لـى قطـاع    ، كأحد أهداف عدوانها ع    "إسرائيل فشلت في هزيمة المقاومة الفلسطينية     "فاروق القدومي إن    

 .رغم إعالنها منفردة وقف إطالق النار منذ فجر األحد الماضي         " يستبعد استئناف العدوان  "غزة، دون أن    
للمقاومة الفضل في التصدي لخطط إسرائيلية غربية كان يراد تمريرها لوضع ما بعـد              "وأرجع القدومي   

ـ          "، مؤكداً رفضه    "غزة  ".شاط المقاومـة ومراقبتهـا    لوجود قوات دولية في القطاع تهدف إلى الحد من ن
تمثيل المقاومة في قمة الدوحة ضروريا جداً، ألن النقاش يدور حول المقاومة وحـول              "  القدومي عتبروا

العدوان اإلسرائيلي على القطاع، ومن هنا كان ال بد من حضور أهل المقاومة إلى االجتمـاع، وبالتـالي     
لقد كان من المفروض أن يكون هنـاك  " :اف قائالًوأض. "أجد أن وجود ممثلين عن المقاومة أمر مستحب       

تمثيل فلسطيني، وخاصة تمثيل المقاومة التي تشتبك مع العدو اإلسرائيلي على أرض الميدان، إلى جانب               
  ."حضور أبو مازن أيضاً، ولكن يبدو كما قال إن لديه التزامات منعته من الحضور

كما يطلق كمحـور علـى بعـض    (كانت الممانعة  "وإذا  " ةخيارنا المقاوم "، إن   "الغد"وقال، في مقابلة مع     
المفاوضات مـع   "، وأن   "التسوية السلمية قد ماتت   "، معتبراً أن    "تعني المقاومة فنحن أهل الممانعة    ) الدول

  ".الجانب اإلسرائيلي عبثية تجري وكأنها لقاءات محبة وقبول بوجود االحتالل
، "اجترارا لمبادرات فاشلة  "، فيما تعني محاوالت إحيائها      "اويةالمبادرة العربية للسالم باتت خ    "عتبر أن   او

المبادرة المصرية لم تعد موجودة بعدما تجاوزتها إسرائيل بقرار وقف إطالق النار أحادي             "كما رأى بأن    
  ".األميركية- غير معني بمذكرة التفاهم اإلسرائيلية"، وبأن الجانب الفلسطيني "الجانب

وية عودة الالجئين الفلسطينيين أوالً إلى ديارهم وأراضيهم التي هجـروا منهـا             أول"وشدد القدومي على    
  ".، قبل بناء الدولة١٩٤٨العام 
ال خالف على من يحكم ما      "، معتبراً أن    "الفرصة مواتية للمصالحة والوحدة الوطنية    " بأن    القدومي واعتقد

اختيار قيـادة   "، مؤكداً على أهمية     "ن أحد  لذا نحن معهم وال نريد غرباء أو تدخالت م         ...داموا فلسطينيين 
وقال سنعمل على أن يكون هناك قرار نهائي بشأن تحقيق الوحدة والمصالحة، وال بـد                ".فلسطينية جديدة 

من إلغاء حالة االنقسام وتفعيل المنظمة وعقد المجلس الوطني قبل نهاية العام الحالي، وعلـى الـشباب                 
  .سلم المنظمة ألنها هي التي تحافظ على الشرعية الفلسطينيةالفلسطيني واألجيال القادمة أن تت

  news?/jo.alghad.www://http=390612 : نص المقابلةولالطالع على
  ٢١/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
  قادرون على حماية االنتصار الذي تحقق في غزة: الدويك .٣

بجمـاهيره  "عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، قدرة الشعب الفلسطيني          .  د  أكد :رام اهللا 
وقـال   ".ومؤسساته وقواه الحية وفصائله الوطنية، على حماية االنتصار الذي تحقق فـي قطـاع غـزة               

ـ               صائلها الدويك، القابع في سجون االحتالل اإلسرائيلي، في برقية تهنئة أبرق بها للمقاومة الفلسطينية وف
اعلموا أنكم اليوم ال تقفون على ثغور الوطن فقط، وال تـدافعون            "فحواها،  " قدس برس "في القطاع، تلقت    

عن حماه فحسب، بل لقد أصبحتم البقية الباقية من أمة محمد لتدافع عن الدين وتحمي الـديار وتنتـصر                   
 ثورة غضب، بقدر ما كان إدراكـاً        لكرامة األمة، واعلموا أن التفاف أمتكم حولكم لم يكن وليد ساعة أو           

وخاطب الدويك رجال المقاومـة   ".من األمة بأسرها لعظم دوركم وثقل األمانة التي كنتم خير أمناء عليها     
لقد أبليتم خير بالء، وكنتم عند حسن ظن مئات الماليين من العرب والمـسلمين،              "في قطاع غزة بالقول     

 االنتصار يا أهل الصمود، وهنيئاً لشعبكم بكم وهنيئاً ألمة محمد           وشرفتم فلسطين وشرفت بكم، فهنيئاً لكم     
من راهن يوماً على كسركم بالحصار فشل،       " برقيته قائالً    الدويكواختتم   .، وفق قوله  "بهذا الشعب العظيم  
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ولجأ إلى حرب لم توفر أخضراً وال يابساً، لكنه عاد منها بفشل أكبر، وبقناعة أشد عمقـا أننـا كأبنـاء                     
قاومة قادرين على حماية هذا اإلنجاز وهذا االنتصار، تماماً كما حمينا المقاومة، دون أن نـضعف أو                 للم

  .، وفق تأكيده"نجبن أو نتخاذل
  ٢٠/١/٢٠٠٩ قدس برس

  
  إنهاء االنقسام ويطالبون ب حماس في الضفة يباركون انتصار المقاومة في غزةنواب .٤

 في الضفة، أن مـا حققـه الـشعب الفلـسطيني            ]حماس [ةاعتبر نواب الحركة اإلسالمي   : الضفة الغربية 
ومقاومته الباسلة في قطاع غزة من صمود وثبات أمام آلة القتل والحقد اإلسرائيلية، بأنه نصر كبير حققه                 

لقد : "أمس، نسخة عنه  " فلسطين" في بيان صحفي تلقت      واوقال .شعب أعزل إال من سالح العزة واإلرادة      
ملك أن يركع الشعب الفلسطيني الذي لقنه درساً قاسياً في الـصمود ورده علـى         حاول االحتالل بكل ما ي    

وأشار النواب إلى أن ما جرى في قطاع غـزة هـو             ".أعقابه مذموماً مدحوراً يجر أذيال العار والهزيمة      
درس وعبرة للجميع وتأكيد لفعالية خيار الصمود والمقاومة الذي ارتضاه الشعب الفلسطيني لنفـسه فـي                

  .نتخابات األخيرة، وأن العدوان واالحتالل ال يقابل إال بالمقاومة والثباتاال
 العـالم   واوطالب النواب العالم العربي الرسمي أن يثق بهذه المقاومة ويقدم لها الدعم الالزم، كما طـالب               

ولية العربي وخاصة الحقوقيين العرب ومؤسسات المجتمع المدني والبرلمانات العربية وكل المؤسسات الد           
للتحرك لفضح دولة االحتالل والجرائم والمجازر المرتكبة ضد األطفال والنساء والتدمير والتخريب لكل             

فال يجب أن تمرر هذه الجرائم دون عقاب، ويجب أن يدفع هـذا             : "وأضافوا ".ما هو قائم في قطاع غزة     
  ".االحتالل ثمناً سياسياً واقتصاديا وأخالقياً لجرائمه

أكد النواب على أن الخطوة الثانية بعد هذا النصر هي تحقيق الوحدة الوطنيـة وإنهـاء                وفي سياق آخر،    
االنقسام الفلسطيني، وأن يكون ذلك على قاعدة التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية، وشدد النواب على              

البـد مـن    ولذلك  "ضرورة البدء الفوري بإجراءات تحقيق هذه الوحدة ومقدماتها وتهيئة األجواء لذلك،            
إطالق سراح المعتقلين السياسيين جميعاً وإتاحة المجال وبدون مـضايقات لجميـع الفعاليـات الـشعبية                
والوطنية، وأن نجعل من هذا االنتصار منطلقاً نحو استعادة الوحدة الوطنية وإطـالق الحـوار الـداخلي                

  ".بهدف الوصول إلى مصالحة وطنية تؤسس لشراكة حقيقية
  ٢١/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 

  
   فقطتمر عبر السلطةس المساعدات الخارجية إلغاثة غزة  تؤكد أن فياضحكومة .٥

فـي  [اإلسـرائيلية    اعمار ما دمرته آلة الحرب       إعادة ستتولى   أنهاأعلنت السلطة   :  أماني سعيد  -رام اهللا   
 الخارجية   المعنية، وقال وزير   األطراف من خالل آليات سيتم وضعها واالتفاق عليها بين كل           ]قطاع غزة 
كل البرامج واآلليات والخطط التي سيتم االتفاق عليهـا         ":  رياض المالكي  ]في حكومة فياض   [الفلسطيني

 بشأن قطاع غـزة     األولكل ما تم الحديث عنه في اليوم        ": ، وأضاف "ستمر عبر السلطة الفلسطينية فقط    
  ."سيتم بالتنسيق مع السلطة الوطنية

هناك عنوان واحـد يجـب أن تمـر         ":  فتحي أبو مغلي فقد قال     . د ]في حكومة فياض   [أما وزير الصحة  
هذا ما أجمع عليـه العـرب،       ": ، وأضاف "المساعدات الخارجية إلغاثة غزة عبره، وهو السلطة الوطنية       

  ."وستشكل غرفة طوارئ عربية لمتابعة الوضع عن كثب
  ٢١/١/٢٠٠٩الجريدة، الكويت، 
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   هنية تستأنف عملها في قطاع غزةحكومة .٦
أعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة، برئاسة إسماعيل هنية في قطاع غزة بدء استئناف العمل في وزاراتها               

ودعا الناطق باسم الحكومة طاهر النونـو جميـع          . األربعاء ]أمس [ومؤسساتها المدنية اعتباراً من اليوم    
  .ء، الستئناف أعمالهمالموظفين الحكوميين إلى التوجه ألماكن عملهم بدءاً من صباح األربعا

 ٢٠/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت
  
  طالب الشرطية الدولية بالتحقيق من عناصرها وت٢٣٠ استشهاد تعلن عنشرطة ال: غزة .٧

طالبت الشرطة التابعة للحكومة المقالة، المؤسسات الشرطية الدولية بما فيها دائـرة            :  محمد البابا  -غزة  
هد جنيف لمراقبة األجهزة الشرطية واألمنية بفتح تحقيـق         تطوير العمل الشرطي باالتحاد األوروبي ومع     

  .دولي رسمي يبحث في مبررات قتل أفراد الشرطة واستهداف مقارها في القطاع
 من عناصرها على رأسهم مديرها العام اللـواء توفيـق       ٢٣٠وأعلنت شرطة المقالة رسمياً عن استشهاد       

  .جبر خالل الحرب
 .تمرار في عملهم وبزيهم الرسمي، مؤكدة تحديها لتدمير كافة مقارها         ودعت، كل أفراد الشرطة إلى االس     

إن : "شرطة إسالم شهوان في مؤتمر صحافي عقده بمقر الجوازات المـدمر، أمـس            الوقال الناطق باسم    
، مؤكداً أن الدافع الذي تراه الشرطة فـي         "الجهاز الشرطي كان خالل الحرب وما زال على رأس عمله         

ها هو حالة األمان واالستقرار التي أوجدتها، وعدم قيامها بالتنـسيق األمنـي مـع               غزة الستهداف مقار  
 ".االحتالل

 ٢١/١/٢٠٠٩.األيام، فلسطين
  
   باستخدام المساجد مخازن للسالح"إسرائيل" األوقاف في غزة تدحض ادعاءات وزارة .٨

إن الـوزارة تقـوم     " سقدس بر "عبد اهللا أبو جربوع وكيل وزارة األوقاف في غزة لوكالة           . قال د : غزة
بعملية حصر للمساجد التي دمرت، وأنه ال زالت تأتيهم المعلومات في عدة مناطق عن وجـود مـساجد                  

أنه تم تـدمير  ) ٢٠/١(وصلني حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الثالثاء    "وأضاف أنه   . جديدة دمرت 
 الحصر ووجود الكثير من المـساجد        مسجداً بالكامل وان العدد مرشح للزيادة في ظل مواصلة عملية          ٢٦

المدمرة في المناطق النائية لم يصلها القائمين على عملية الحصر وقد يزيد عدد هذه المساجد عن ثالثين                 
مسجداً تم تدميرها بالكامل إضافة إلى العشرات من تلك المساجد التي تضررت بشكل كبير بفعـل آلـة                  

  ". الحرب اإلسرائيلية
االدعاءات اإلسرائيلية بان هذه المساجد كانت تستخدم كمخازن للمتفجرات والـسالح           وفنّد وكيل الوزارة    

وكان يوجد فيها مقاومين بالقول إن كل المساجد التي دمرت ونسفت لم يثبت وجود فيها متفجرات ولـم                  
وأشار المتحدث إلـى أن قـوات االحـتالل    ". تقع فيها أي انفجارات تدلل على وجود سالح أو متفجرات 

 مسجدا  ١٣ مسجد في قطاع غزة بينها       ٤٧ت خالل السنوات الخمس الماضية وقبل بدء هذه الحرب          دمر
  .دمر في مدينة رفح لوحدها

  ٢٠/١/٢٠٠٩قدس برس 
  

  حوار تحتضنه مصر مسألة متوافرةو ...المصالحة الفلسطينية ممكنة: زكي .٩
 إلـى  القيـادة الفلـسطينية      ارتيـاح " عبر سفير السلطة الفلسطينية لدى لبنان عباس زكي عـن            :بيروت

العزيز فـي قمـة      اهللا بن عبد    المواقف التاريخية التي أطلقها الملك عبد      أعقبتالمصالحات العربية التي    
 تشكيل حكومة توافق فلسطيني تشرف على       إلىن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا       إ": وقال ."الكويت

 المـصالحة   أن في القضية، كمـا      أساسلفلسطينية  ن الوحدة ا  أ ميسر، خصوصاً    أمراالنتخابات وأن ذلك    
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وأكد زكي   ."الفلسطينية ممكنة في ظل الجو االنفراجي العربي، وأن حواراً تحتضنه مصر مسألة متوافرة            
أن إعمار غزة جزء أساسي في عمل حكومة التوافق الوطني، وأن نصرة القضية الفلـسطينية مطلوبـة                 "

 مرحلة الموقف والجهـد     إلىاهللا من شأنها أن تنقل المرحلة الحالية          مواقف الملك عبد   أن"ورأى   ."عربياً
 أمام وأن المبادرة العربية للسالم ورقة العرب        اإلسرائيليةالمشترك لمواجهة المحارق والمذابح والمجازر      

على بـدء حـوار     "وشدد زكي    ."أوباما المرتقب مع بداية والية الرئيس الجديد باراك         األميركيالتحرك  
  ." مازن تحت مظلة التوافق العربيأبوني برعاية مصرية ينتج حكومة توافق وطني وفق ما طرح فلسطي

  ٢١/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  الحرب اإلسرائيلية على غزة أضعفت سلطة عباس: "لوس أنجلوس تايمز" .١٠

ميركية إن الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غـزة أضـعفت           األقالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز      
 .ة في رام اهللا، وأدت إلى فقدان الفلسطينيين الثقة في المسار التفاوضي مـع سـلطات االحـتالل                 السلط

%) ٨٠( أن نتائج استطالع جديد للرأي أوضحت أن ثمانية من كل عشرة فلـسطينيين               الصحيفةوأوردت  
  ".تافهة" بأنها "إسرائيل"يصفون المفاوضات التي تجريها السلطة مع 

  فوزهما بهذه الحرب فإن هنـاك خاسـراً        "إسرائيل"عاء كل من حركة حماس و     اد"واعتبرت أنه في ظل     
  ".واحدا ومؤكدا بهذه الحرب، وهو السلطة الفلسطينية التي تساندها الواليات المتحدة األميركية

وقالت الصحيفة األميركية إن الهجمة اإلسرائيلية جعلت حكومة تصريف األعمال التـي يقودهـا سـالم                
  ".شة وغير فعالة وعاجزة عن وقف المجزرةمهم"فياض تبدو 

حتى –وصل أدنى مستوياته وأن كثيرا من سكان الضفة الغربية          "وأضافت أن الدعم الشعبي للمفاوضات      
 علـى كـل الفلـسطينيين        اعتبروا الهجوم على غزة هجوماً     -أولئك الذين يعارضون أيديولوجية حماس    

وأشارت تايمز   ". شخص ١٣٠٠قاف حرب قتلت أكثر من      واتهموا محمود عباس بأنه لم يفعل ما يكفي إلي        
أخطأ في قراءة توجهات الرأي العام للشعب الفلسطيني عندما حمل حمـاس جـزءا مـن                "إلى أن عباس    

المسؤولية على الحرب، وعندما استعملت شرطته الهراوات والغازات المسيلة للدموع لتفريق المظاهرات            
   ".المتضامنة مع سكان غزة

–حتى من داخل حركة فتح التي يقودها، والتي يعتبر بعض قيادييهـا             " تلقى انتقادات "عباس  وأكدت أن   
 ".فقدت االحترام والتأييد منذ أن تخلت عن القتال والكفاح الفلسطيني ضد إسرائيل           " أنها   -حسب الصحيفة 

ـ    "ونقلت الصحيفة تصريحا للقيادي بفتح قدورة فارس، يقول فيه إن            تالل كـسبوا   الذين يقاتلون ضد االح
  ".الشعبية، أما نحن الذين تراجعنا للوراء وبدأنا نتفرج فقد خسرنا ولم نعد في الطليعة

وأشارت تايمز األميركية إلى أن الحرب اإلسرائيلية لم تقض على حماس التي ما تزال تسيطر على غزة                 
  ".وهو ما يهدد بمزيد من االنقسام الفلسطيني"

 ٢٠/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت
  
   ونفضل أن نسلّمها مباشرة للشعب سلطة رام اهللاإلى األموال تذهب أننرفض : زوقأبو مر .١١

نرفض ان : "موسى أبو مرزوق" حماس" نائب رئيس المكتب السياسي لـقال:  أماني سعيد-رام اهللا 
، وأن تتسلمها السلطة في رام اهللا، ونفضل وندعو إلى أن تذهب بشكل مباشر الى اصحاب األموالتذهب 
وتحدث أبو مرزوق عن قيام حركته بتشكيل لجنة  ".ن وهو الشعب الذي تضرر وعانى األمرينالشأ

 . االعمار، داعيا الدول الى التعامل مع هذه اللجنة وفقا آلليات يختارونهاإلعادة
  ٢١/١/٢٠٠٩الجريدة، الكويت، 
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   كحل وسطنفضل تهدئة لمدة عام.. رهن إعمار غزة بالمصالحة الفلسطينية ابتزاز: حماس .١٢
إن " الحياة" وممثلها في لبنان أسامة حمدان لـ حركة حماسقال القيادي في :  جيهان الحسيني- القاهرة 

البتزاز الشعب الفلسطيني على حساب ) عباس(مقولة ال يوجد إعمار من دون مصالحة محاولة منه "
 أجل تحقيق مصالحة وفق الدماء الفلسطينية التي سالت في غزة، وهو يستخدم آالم أهالينا هناك من

  ".رؤيته وبما يحقق مصالحه
نريد مصالحة تعالج كل االخطاء والتجاوزات التي جرت عقب االنقسام في الضفة وغزة : " حمدانوقال
، مؤكدا أن الحوار )"يجب معالجتها(هناك مراسيم غير دستورية وقرارات اصدرها أبو مازن ... معاً

اعادة بناء السلطة في كل من الضفة وغزة معاً ومعالجة ما : ، هييجب أن ينطلق لمعالجة ثالث قضايا
ترتب عن هذا االنقسام، وإعادة بناء األجهزة األمنية الفلسطينية بعيدا عن التجاذبات الفصائلية وعلى 

  .أسس وطنية ووفق معايير مهنية، وأخيرا إعادة بناء النظام السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية
أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإجراء االنتخابات وتحديد مواعيدها سيكونان نتاجاً وأوضح حمدان 

ال يريد معالجة جوهر وأصل المشكلة التي كانت وراء هذا االنقسام، هو "لهذه المصالحة، وقال إن عباس 
  ".يبحث عن نتائج الحوار قبل عقده"، مضيفا أنه "يريد وضع مسكنات فقط

نريد حكومة وحدة وطنية تكون مقبولة فلسطينياً : "، وقال"حكومة توافقية"كيل تش" حماس"وأكد رفض 
. ، داعيا إلى ضرورة إعادة األمور إلى نصابها الصحيح"وليس حكومة توافقية مقبولة إسرائيلياً وأميركياً

  ".االنتخابات هي نتاج للمصالحة: "وعلى صعيد االنتخابات التشريعية والرئاسية، قال حمدان
هي اقتراح "مهلة االسبوع التي منحتها الحركة لالسرائيليين لسحب قواتهم من قطاع غزة ار إلى أن وأش

  ".تركي تمت الموافقة عليه العطاء فرصة لالسرائيليين لسحب قواتهم
ونرفض ... موقف الحركة القبول بتهدئة لمدة عام تجدد: "وعلى صعيد التهدئة ومعبر رفح، أجاب حمدان

، الفتا إلى أن خيار الحركة بتهدئة لمدة عام مثّل حالً وسطاً في مقابل طلب إسرائيل "ألمدتهدئة طويلة ا
وقال إن معبر رفح يجب أن يعمل بوجود ". حماس"تهدئة طويلة األمد، وهو أقصى ما يمكن أن تقبل به 

سألة ستنظر هذه الم"، موضحا أن "حماس"مراقبين دوليين وإدارة فلسطينية مشتركة تضمن تمثيال لحركة 
  ".بعد التهدئة، لكن هذا هو موقف الحركة المعلن في هذه القضية

  ٢١/١/٢٠٠٩الحياة، 
  

  آن أوان التغيير والتجديد في مرحلة المصالحة الوطنية ورأب الصدع:  في فتحقيادي .١٣
أكد قيادي في حركة فتح أن الضرورة الوطنية والمصلحة العليا للشعب الفلسطيني في هذه : رام اهللا

لمرحلة االستثنائية والحاسمة في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني تدعو الجميع إلى سلسلة من ا
  .اإلجراءات لتنقية األجواء الداخلية، النجاز استحقاق الوحدة الوطنية والمصالحة الداخلية

أكرم العايدي في تصريح صحفي مكتوب أرسل " فتح"وأوضح عضو مكتب التعبئة والتنظيم في حركة 
، أن المراجعة المطلوبة موكولة للرئيس محمود عباس باعتباره الرئيس القائد "قدس برس"سخة منه لـ ن

العام ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بإقالة عدد من الشخصيات التي قال بأنها لعبت أدوارا في 
  .المرحلة السابقة ولم يؤدوها بشكل جيد

تعاد قليال عن المشهد السياسي من تلقاء أنفسهم ألن الشعب الفلسطيني األفضل لهذه القيادات االب"وأضاف 
" فتح"لم ولن ينسى المهاترات اإلعالمية ونشر الغسيل المتسخ على الفضائيات، وآن األوان لعقالء 

   األليمة بأصواتهم المتزنة وضمائرهم النابضة أن يتصدروا هذه المرحلة ألنهم لم يتلوثوا بغبار المرحلة
  ".تاريخ شعبنامن 

آن األوان للرئيس محمود عباس إنقاذ المركب الغارق وإعادته إلى مساره في االتجاه : "وقال العايدي
الصحيح وإنقاذه بجميع من فيه من أبناء الشعب الفلسطيني، وهذا يتطلب إجراءات سريعة وأولها في 
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وصياغة خطة إنقاذ وطني، البيت الفتحاوي وإصالح منظمة التحرير ليجلس الجميع تحت مظلتها، 
  . "وإعادة النضال الفلسطيني إلى جوهره وتناقضه الرئيسي مع االحتالل

  ٢٠/١/٢٠٠٩قدس برس، 
  
  ال بديل عن حكومة توافق وطني مهمتها توزيع المساعدات وإعادة اإلعمار : دحالن .١٤

 االسـتجابة للجهـود     محمد دحالن على أهمية   " فتح"شدد القيادي في حركة     :  ناصر عبدالوهاب  -القاهرة  
المزمع انعقاده غداً، الفتاً إلى أهميـة االتفـاق         " حوار القاهرة "المصرية إلقرار مصالحة فلسطينية خالل      

من عدد من الشخصيات المستقلة التي تحظى بإجماع وطني، تكـون           " توافق وطني "على تشكيل حكومة    
على المنكـوبين، واإلعـداد النتخابـات       مهمتها األساسية إعادة إعمار غزة، وتسلم وتوزيع المساعدات         

  .رئاسية وتشريعية بإشراف عربي ودولي
في القاهرة، إن المقاومة يجب أن تكون محسوبة بدقة، ألن من يـدفع             " الجريدة"وقال دحالن في لقاء مع      

الثمن هو المواطن الفلسطيني من دمه وأرضه، مشيراً إلى أن هناك وسائل كثيرة جداً لمقاومة المحتـل،                 
ليس بالسالح وحده، وذلك ما حدث خالل االنتفاضة األولى التي كانـت سـلمية، وبالحجـارة فقـط،                  و

  .واستطاعت أن تحرج إسرائيل وتفضحها أمام الرأي العام العالمي
 األلم الفلسطيني أكبر، ويجب التخلي عن أي مواقف مبنية على الخالفات السابقة، وربمـا فـي                 وقال إن 

، ولن  "فتح"حاسب، ولكن اآلن يجب القفز فوق كل ذلك، وسنبدأ بأنفسنا في حركة             المستقبل نتعاتب، أو نت   
قبل وبعد االنقالب، ولكننا سنركز على سبل رفع المعاناة عـن المـواطن            " حماس"نتحدث عن ممارسات    

  .الفلسطيني المنكوب في غزة، وتوصيل المساعدات مباشرة إليه
  ٢١/١/٢٠٠٩الجريدة، الكويت، 

  
  دعو إلى إنهاء االنقسام فوراًفتح في غزة ت .١٥

 الى إنهـاء االنقـسام      ،في بيان صحافي  ،  دعت اللجنة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة        : )أ. ب.د(
الفلسطيني الداخلي فوراً، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضطلع مباشرة باإلشراف على المساعدات التـي              

ه وبناء ما دمره االحتالل، مؤكدة أن ذلك يتطلب فتحـا           تقدم للقطاع، وكذلك باإلشراف على إعادة إعمار      
  .سريعا للمعابر كافة ليتسنى إدخال المواد الالزمة

  ٢١/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  صمود غزة عزز فرص نجاح الحوار.. سنحاور أبو مازن بصفته قائد فتح ال رئيسا: حماس .١٦

اسي لحركة حماس، رأفت  عضو المكتب السيأوضح:  صالح النعامي، كفاح زبون،غزة -  رام اهللا
".  إلنجاح اي حواراألجواءيجب تهيئة "ناصيف، ان موقف حماس لم يتغير، وهي مستعدة للحوار، لكنه 

، بما أشكالها في الضفة فورا، وبكل األمنيةترجمة فورية بوقف الحملة "وهذا يتطلب بحسب ناصيف 
، واستهداف المؤسسات، ومالحقة  عن المعتقلين السياسيين، ووقف اإلقصاء الوظيفياإلفراجيضمن 

  .انه بدون ذلك ال يمكن ان نذهب ألي حوار" الشرق االوسط" ناصيف لـوأكد". نشاطات حركة حماس
وقال يحيى موسى القيادي في حماس في غزة إن نتائج الحملة العسكرية على قطاع غزة عززت فرص 

يكرس الحوار المقاومة كخيار "نه اشترط ان انجاح الحوار الوطني وإنهاء االنقسام الداخلي الفلسطيني لك
 ".وحيد للتخلص من االحتالل

 فياض، ضرورة وجود قوات دولية، رد ناصيف وحول دعوة رئيس حكومة تصريف األعمال، سالم
واكد ان حماس ستتعامل مع اي قوة دولية على انها . على ذلك، باعتباره دعوة الستبدال احتالل بآخر

رغم اننا اقوى إال ان المصلحة الوطنية تجعلنا ال نرفع سقف مطالبنا اكثر من ذلك، "وتابع . قوات احتالل
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". وان اي ضغوط لن تجدي الن حماس اثبتت انها ال تخضع الي ابتزاز وصمودنا اثبت صوابية الموقف
وردا على سؤال كيف ستلتقي وستحاور حماس ابو مازن وهي ال تعترف بشرعيته، قال ناصيف، 

ا انتهت واليته حسب القانون، وهذه مصالحة فصائل ومحمود عباس قائد عام لحركة فتح بالنسبة لن"
واعتبر موسى نائب رئيس كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني أن ". وسنحاوره بهذه الصفة

 . نتائج الحملة العسكرية على غزة عززت فرص انجاح الحوار وإنهاء اإلنقسام الداخلي
  ٢١/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  حماس ترحب بعقد الحوار الوطني على أساس مبادرة العاهل السعودي:  زهريأبو .١٧

نحن نرحب بعقد الحوار الوطني الفلسطيني : " المتحدث باسم حركة حماس سامي أبوزهريقال: دمشق
على أساس مبادرة الملك عبد اهللا بن عبد العزيز، ونرحب بأي دعوة سعودية بهذا الخصوص، ويجب 

تفادة من االخفاقات السابقة بهذا الخصوص، بمعنى أن تكون األطراف العربية مجرد راعية للحوار االس
وليست طرفا فيه، وأن تقف على مسافات متساوية بحيث تعترف بجميع الشرعيات، وال تغلب شرعية 

ة على صعيد آخر أعرب أبوزهري عن خيبة أمله في نتائج القم .، كما قال"على حساب شرعية أخرى
   .االقتصادية العربية في الكويت وأكد بأنها كانت أقل من حجم الحدث في غزة

  ٢٠/١/٢٠٠٩قدس برس، 
  
  مرحبا بدعوة المصالحة الفلسطينية حتى لو كانت من الصين :  فارسقدورة .١٨

قدس "قدورة فارس في تصريحات خاصة لـ" فتح" عضو اللجمة الحركية العليا لحركة قال: رام اهللا 
شك أن مطلب المصالحة الوطنية الفلسطينية مطلب مرحب به من أي جهة كانت سواء كانت ال ": "برس

عربية أو غيرها، ومع أنني واحد من الذين ال يعلقون آماال كبيرة على القمم العربية، فإن ما جرى في 
ني من الكويت أعاد التوازن إلى الموقف العربي بعد قمة الدوحة التي عملت على توظيف الدم الفلسطي

  ".أجل تنصيب زعيم هو أمير دولة قطر
لألسف لقد كانت قمة الدوحة محاولة لتوظيف دماء الشهداء الفلسطينيين من أجل تنصيب أمير : "وقال

  ".قطر زعيما عربيا وبمشاركة بعض القوى الفلسطينية
يس المهم أين نحن نرحب بأي جهد يمكنه أن يحقق المصالحة الوطتية حتى لو كان من الصين، ول: "وقال

سيكون الحوار، ونحن نرحب بأي جهد عربي ال سيما إذا كان مخلصا في أي مكان، وهذا ال يعني 
استبداال لمصر بالسعودية فكالهما يحرص على توحيد الصف الفلسطيني، وإنما التنسيق العربي قائم في 

  ."هذا المجال
  ٢٠/١/٢٠٠٩قدس برس، 

  
   للحالة الفلسطينية وتساعد على إنهاء االنقسامالمصالحة العربية مهمة: ةالديمقراطي .١٩

اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ما جرى في القمة العربية في الكويت من مصالحات : غزة
خطوة كبيرة إلى األمام وباالتجاه الصحيح لوضع نهاية لالنقسامات العربية، وتوحيد الموقف العربي، 

وقال صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة . قرار عربي مشتركمعربة عن أملها أن يتطور ذلك ب
إن هذا يترك تأثيره على ) ٢٠/١(الديمقراطية لتحرير فلسطين في تصريح مكتوب له اليوم الثالثاء 

الحالة الفلسطينية، ويساعد كثيراً على إنهاء االنقسام الفلسطيني وإعادة بناء الوحدة الوطنية وإعادة الوحدة 
  .سة السياسية الفلسطينيةللمؤس

  ٢٠/١/٢٠٠٩قدس برس، 
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   إلى حماس في غزة "فجر" صواريخ  وصولخشىن : أمنية إسرائيليةمصادر .٢٠
اإليرانيين يحاولون في األيـام  " قولها إن   إسرائيلية عن مصادر أمنية  " معاريف"نقلت صحيفة   : محمد بدير 

ن من أن وجود مثل هذه الصواريخ في        ، محذّري "األخيرة إدخال صواريخ من طراز فجر إلى قطاع غزة        
يضع منطقة وسط إسرائيل، بما تُعد من ماليـين الـسكان، فـي دائـرة التهديـد                 "القطاع من شأنه أن     

من البـر   "وأضافت المصادر أن الصواريخ، التي تجري محاوالت تهريبها          ".الصاروخي لحركة حماس  
 ٧٥ كيلـومتراً واآلخـر      ٤٣ن، مـدى األول     إلى القطاع، هي إيرانية الصنع ويوجد منها نوعا       " والبحر
  .كيلومتراً

صاروخ فجر قادر على استهداف تل أبيب فقط في حال إطالقه من األمـاكن المفتوحـة                "وأوضحت أن   
  ".شمال القطاع، األمر الذي يقلص فرص إطالقه، لكنه عملياً يدخل كل منطقة الوسط في دائرة التهديد

 نفقاً موجوداً على امتداد محور فيالدلفي       ٢٥٠ من أصل    ٢٠٠ة أن نحو    وتعتقد المؤسسة األمنية اإلسرائيلي   
ووفقاً لمـصادر   . قد دمّرت في الغارات التي نفذها سالح الجو اإلسرائيلي خالل عدوانه على قطاع غزة             

تمتلـك القـدرة   " حماس"عبر نفق أمر معقد، إال أن       " فجر"هذه المؤسسة، فإن تهريب صاروخ من طراز        
  .قيام بذلكالالزمة لل

  ٢١/١/٢٠٠٩األخبار، 
  
  في القاهرة قبل نهاية الشهرسيعقد الحوار الفلسطيني : الديمقراطية .٢١

أكد فهد سليمان عضو المكتب الـسياسي للجبهـة الديمقراطيـة أن مـؤتمر               : يوسف كركوتي  -دمشق  
 ما تردد مـن أن      أن" الخليج"المصالحة الفلسطينية سيعقد في القاهرة قبل نهاية الشهر الحالي، وأوضح ل            

" حمـاس "الحوار سينطلق يوم غد الخميس ليس دقيقاً، حيث إن الحوار الذي سيجري في القاهرة هو بين                 
  .والجانب المصري لمتابعة بحث موضوع التهدئة ووقف إطالق النار

  ٢١/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  تؤكد عدم التزامها بالتسوية" ألوية الناصر" .٢٢

دين الفلسطينية عدم التزامها بأي اتفاق للتسوية فـي قطـاع غـزة،          أكدت ألوية الناصر صالح ال     :دمشق
محذرة من التعاطي مع ما سمتها جهات غير شرعية، معتبرة الرئيس محمود عبـاس فاقـداً للـشرعية،                  

إن رهان بعض الدول والقيادات الفلـسطينية علـى كـسر ارادة            "وقالت   .حسب بيان صحافي لها أمس    
جت من حرب غزة أقوى بكثير مما كانت عليه، وقـد خـضنا تجـارب               المقاومة خاسر، والمقاومة خر   

، وحكومـة الـشعب     "حمـاس "وأكدت وقوفها الى جانب حركة       ".ميدانية، سنوظفها في أي عدوان قادم     
  .الفلسطيني المنتخبة من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن

  ٢١/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
       ؟  "إسرائيل"هل انتصرت  حماس لم تنتصر في الحرب لكن: " تلغرافديلي" .٢٣

وذلك " حماس لم تنتصر في الحرب لكن هل انتصرت إسرائيل؟        "تساءلت صحيفة بريطانية في تحليل لها       
  .بعد توقف القصف في قطاع غزة حيث سارع كل فريق بادعاء النصر بعد ثالثة أسابيع من إراقة الدماء

ة إسماعيل هنية أصدر أجرأ بيان وصف فيه وقف          وقالت أيضا إن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة بغز       
وأضافت أن نظيره اإلسرائيلي إيهود أولمرت كان حذرا في         ". انتصار كبير لكل شعبنا   "إطالق النار بأنه    

  ".تحققت كلها وأكثر من ذلك"تجنب أي إشارة رنانة، لكنه أكد أن كل أهداف إسرائيل قد 
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ن أعقاب الحرب، ليس ذا أهمية كبيرة ألن تقرير من فاز            وأشارت ديلي تلغراف إلى أن خطاب الزعيمي      
 .يعني تحديد الجانب الذي كان أقرب لتحقيق أهدافه

 ٢٠/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت
  
  على الدول العربية واقعاًالعدوان على غزة فرض حماس أمراً:  شاكيدروني .٢٤

إنه على : ")٢٠/١ (]أمس[ ، اليوم الثالثاء"يديعوت"قال روني شاكيد، الكاتب في صحيفة  .:الناصرة
زادت تصميما "إال أن الحركة " حماس"الرغم من الخسائر البشرية التي مني بها الفلسطينيون وحركة 

  ".زادت حماس صمودا"مشددا على أن أطنان الصواريخ التي ألقيت على غزة ". على هزيمتنا
، وسخط دولي على الحكومة أدى إلى تعاطف دولي مع حماس"كما اعتبر شاكيد، أن العدوان على غزة 

اإلسرائيلية واتهامها بأنها مجرمة، وتقوم بحرب إبادة للمدنيين، وتقوم بأعمال إرهابية، عكس ما تصرح 
ولفت المحلل اإلسرائيلي، إلى أن العدوان على ". به لإلعالم العالمي أنها تسعى للقضاء على اإلرهاب

  .روط، حتى على حلفاء تل أبيب في المنطقةقوة كافية لفرض المزيد من الش" حماس"غزة، منح 
الدول العربية ستضطر اآلن للتعامل مع حماس على أنها قدر واقع، وليست حركة "ورأى شاكيد أن 

سينعكس سلباً بعالقة الدول العربية مع تل أبيب، خاصة تلك التي لها عالقات جيدة "، األمر الذي "منبوذة
  ".معها

ليس أكثر من ورطة جديدة قام بها "لعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ورأى الكاتب اإلسرائيلي أن ا
  ".بعض السياسيين اإلسرائيليين الذين ال يملكون أي حنكة سياسية

  ٢٠/١/٢٠٠٩قدس برس، 
  
   االسرائيلي يعلن اتمام االنسحاب من غزةالجيش .٢٥

اء انسحابها من قطاع غزة      قال متحدث عسكري اسرائيلي ان القوات االسرائيلية أتمت يوم االربع          -القدس
وقـال   .بعد ثالثة ايام من اعالن كل من اسرائيل وحركة حماس وقف اطالق النار مـن جانـب واحـد               

بحلول صباح اليوم غادر اخر جنود من قوات الدفاع االسرائيلية قطاع غزة وانتشرت القـوات               "المتحدث  
  .خارج غزة وهي مستعدة الي أحداث

  ٢١/١/٢٠٠٩رويترز، 
  
  يجب أال يسمح لحركة حماس بقيادة عملية إعادة اإلعمار في قطاع غزة :أولمرت .٢٦

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت، خالل لقائه األمين العام لألمم المتحدة بان كـي               : وكاالت
      إسرائيل كانت وما زالت مستعدة لقبول المبادرة العربية كإطـار لمواصـلة            "مون في القدس المحتلة، إن

 ". ء مفاوضات سالم وعلى رأسها مفاوضات مع السلطة الفلسطينية ومع دول عربية أخرى أيضاإجرا
يجب أال "من جهة ثانية، شدد أولمرت، خالل لقائه وزير الخارجية اإليطالي فرانكو فراتيني، على أنه 

أضاف أن و". يسمح لحركة حماس بقيادة عملية إعادة اإلعمار في قطاع غزة، ألن ذلك سيمنحها شرعية
إسرائيل ستعمل على أن تتولى إعادة االعمار منظمات دولية بالتعاون مع األمم المتحدة ومصر والسلطة "

بهذه الشروط فقط ستتعاون إسرائيل بشكل كامل مع هذه العملية الرامية إلى "، مشيراً إلى أنه "الفلسطينية
 ". مساعدة المدنيين األبرياء

 حمل مسؤولية الدمار الحاصل في القطاعحماس هي التي تت"واعتبر أن" المساعدات "، مشدداً على أن  
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اإلنسانية وإعادة إعمار القطاع ليست كافية لحل المشكلة القائمة في قطاع غزة، وفقط استمرار الخطوات 
السياسية في المنطقة والتوصل إلى سالم مستقر في هذه الفترة بالذات، بإمكانه أن يضع حال لمشاكل 

  ". منطقةال
 ٢١/١/٢٠٠٩السفير، 

 
   تقايض فتح معابر القطاع باستعادة شاليطليفني .٢٧

رفضت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني التجـاوب مـع المطالـب            :  برهوم جرايسي  -الناصرة
الفلسطينية والعالمية بفتح معابر قطاع غزة، مشترطة ذلك باستعادة إسرائيل لجندي االحتالل األسير فـي               

، في حين توقعت مصادر إسرائيلية استئناف المفاوضات حـول          ٢٠٠٦) يونيو(ع غزة منذ حزيران     قطا
  .صفقة تبادل أسرى بعد فترة قصيرة

من الواضح لي أنه في هذه المرحلة ستحاول حركة حماس واألسرة الدوليـة الـضغط               "وقال ليفني أمس    
فإنني أقول منذ اآلن وبشكل واضـح، إذا  على إسرائيل بشأن المعابر مع قطاع غزة وأمور أخرى، ولهذا       

أرادت حركة حماس الحصول على شيء من إسرائيل، فإلسرائيل شخص هو غلعاد شليط، ونحن نريـد                
  ".استالمه

  ٢١/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
   ستواجه عما قريب في غزة حركة حماس جديدة على نموذج حزب اهللا"إسرائيل" :ليبرمان .٢٨

اليميني، أفيغدور ليبرمان، أن العدوان على قطـاع غـزة          " سرائيل بيتنا إ"رأى رئيس حزب    : محمد بدير 
  .انتهى إلى ما انتهى إليه عدوان تموز على لبنان، أي من دون إنجازات فعلية

إسرائيل ستواجه عما قريب في قطاع غزة حركـة حمـاس           "، إن   "هآرتس"وقال، في مقابلة مع صحيفة      
  ".ة على قصف تل أبيب وديمونا ومطار اللدجديدة على نموذج حزب اهللا، وستكون قادر

بطء العمليات العـسكرية والحـذر واألهـداف غيـر          "وأوضح وزير التهديدات االستراتيجية السابق أن       
كذلك لم تعجبه النتيجة التـي أفـضى إليهـا          ". الواضحة في الحملة العسكرية على قطاع غزة لم تعجبني        

  .العدوان على القطاع
وقف إطالق النار، سوف يتساءل الجميع كيف لم يتمكن أقوى جيش في العالم من              بعد  : "وأضاف ليبرمان 

، مشيراً إلى أن ذلك سيمس بقدرة الردع اإلسرائيلية وأنـه حـول             " ألف مقاتل فلسطيني؟   ١٢التغلب على   
إيران النووية هي بمثابة هتلر مع سالح نووي يهـدد وجـود            "ورأى أن    .إلى قوة إقليمية مهمة   " حماس"

  ".ئيلإسرا
ودعا ليبرمان الحكومة اإلسرائيلية الجديدة إلى عدم االنشغال بالشأن الفلسطيني أو السوري، بل بـإيران،               

أمـا التهديـد     ".وفقط عندما تحل مشكلة إيران، يمكن التحدث عن المشكلة في الضفة الغربية والجوالن            "
، متوقعـاً   "طرف لدى فلسطينيي الداخل   الت"االستراتيجي الثاني الذي تواجهه إسرائيل، على حد قوله، فهو          

  ".انتفاضة حقيقية مدمرة من جانبهم"
  ٢١/١/٢٠٠٩األخبار، 

  
   تعترف بإطالق قنابل فوسفورية على قطاع غزة خالل الحرب"إسرائيل" .٢٩

أفادت صحيفة معاريف العبرية، أمس بأن الجيش اعترف بإطالق قذائف           : وديع عواودة  -القدس المحتلة   
ى قطع قماش مشبعة بالفوسفور، بادعاء إنشاء ستار دخاني، وكانت هذه هي القـذائف              مدفعية اشتملت عل  

  .التي انفجرت فوق سطح األرض وأنشأت شكال يشبه قنديل البحر
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فإن جيش االحتالل ادعى أنه استخدم هذا النوع من القذائف في مناطق مفتوحة فـي               " معاريف"وبحسب  
عبر شاشات التلفاز طوال األيام الثالثة والعشرين للحرب أظهرت         القطاع، علما أن المشاهد التي تم نقلها        

  .إطالق هذه القذائف في قلب المناطق المأهولة بالسكان وأنه تم استخدامها بصورة مكثفة للغاية
عن منظمات حقوقية دولية تأكيدها على أن الحديث ال يدور عن هذه القذائف وإنما عن               " معاريف"ونقلت  

وذكـرت  .  على األرض في غزة وتنشر مادة الفوسفور الحارقة فـي كـل مكـان   نوع آخر كانت تسقط  
" إسـرائيليين "الحقوقية، أكدت إطالق جنـود      " بتسيلم"أن إفادات حصلت عليها ومنظمة      " هآرتس"صحيفة  

  .النار على فلسطينيين خالل الحرب وقتلهم أو إصابتهم بجروح عمدا
  ٢١/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   أطلقوا النار على مواطنين فلسطينيين عزل جنود االحتالل":هآرتس" .٣٠

اإلسرائيلية تحقيقا أجرتـه مراسـلتها الـصحافية        " هآرتس"نشرت صحيفة   :   برهوم جرايسي  -الناصرة
اإلسرائيلية، يثبت أن جنود االحتالل أطلقوا النار على مواطنين فلسطينيين          " بيتسيلم"عميرة هس، ومنظمة    

رجوا من بيوتهم في منطقة خان يـونس، رافعـين رايـات            عزل، وحتى على مجموعة نساء ورجال خ      
  . شخصا١٤بيضاء، وقتلوا منهم 

 الـشهر الحـالي     ١٣ -١٢وحسب الشهادات التي جمعتها الصحيفة، فإن جنود االحتالل اقتحموا في ليلة            
 قرية خزاعة، التي تسكنها حمولة آل النجار، وقبل التوغل في القرية الصغيرة اطلق جيش االحتالل عدة               

قذائف ودمر بيوتا، ثم تقدم الجنود، وأطلقوا أدخنة كثيرة لحجب الرؤية، ثم طلبوا من الرجال الخروج من                 
وحسب رواية أحد الرجال للصحيفة، أن جنود االحـتالل منعـوا            .بيوتهم والتجمهر في إحدى الساحات    

  .اقتراب المسعفين منها، واطلقوا النار على سيارات االسعاف
  ٢١/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
  استخدم آليات لزرع األلغام وتفجيرها في مناطق مأهولة بالسكانتعترف ب" اسرائيل" .٣١

اعترفت اسرائيل بأن الجيش استخدم آلية لزرع األلغام وتفجيرها في مناطق مأهولة بالسكان،  :تل أبيب
قاب عنه بأدلة وهذا االعتراف جاء أيضا بعد ان كشف الن. زاعما انه ال يعرف ان هذه األسلحة محظورة

والمقصود بهذه اآللة، عربة تقودها دبابة محصنة يستخدمها سالح الهندسة عندما يفتح الطريق . دامغة
هذه العربة تحمل كميات كبيرة من األلغام والعبوات الناسفة، فعندما تمر في شارع . أمام القوات المهاجمة

ها وتبتعد عن المكان، يتم تفجير هذه العبوات وعندما تنهي مهمت. تترك وراءها سلسلة طويلة من العبوات
وعندما تنفجر، تتسبب في الذعر بين االهالي وحتى المقاتلين من جهة . عن بعد بوساطة جهاز الكتروني

وإذا كانت هناك متفجرات أو مخازن أسلحة وذخيرة داخل البيوت أو في . وفي تدمير المباني المحيطة
 .دمارا أكبرمحيطها، فإنها تنفجر أيضا وتحدث 

وقد كان الجيش االسرائيلي قد استخدم هذه العربة في حرب لبنان، فانتقد دوليا حيث يحظر استخدامها في 
المناطق المأهولة، ولكنه ادعى يومها انه استخدمها فقط مرة واحدة في زقاقات بنت جبيل، ولكن بعدما 

ها في األحياء المأهولة، خصوصا بعد ان وأما في غزة، فقد اعترف الجيش باستخدام. أفرغت من سكانها
 .كانت قواته قد انسحبت من غزة مخلفة وراءها إحدى هذه العربات

  ٢١/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
   إسرائيلية تدعو للتحقيق بممارسات االحتالل في غزةمنظمات .٣٢

لة مناحيم  دعت ثماني منظمات اسرائيلية مدافعة عن حقوق االنسان، أمس، المدعي العام للدو:أ ف ب
 . مزوز، الى فتح تحقيق حول ممارسات الجيش خالل الحرب على قطاع غزة
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ورفعت المنظمات طلباً للمدعي مزوز، وهو ايضا المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية، دعته فيه إلى 
العدد "واعتبرت أن ". التحرك من اآلن لوضع آلية تحقيق مستقلة ال يمكن الطعن في مهنيتها ونزاهتها"

المروع للقتلى من األطفال والنساء يؤشر الى ان الجيش االسرائيلي انتهك بشدة على ما يبدو قواعد 
، مستندةً في بيانها الى ارقام وزارة الصحة "الحرب، االمر الذي يلزم اسرائيل بفتح تحقيق مستقل فوراً

 . الفلسطينية حول عدد الشهداء والجرحى
ل تعرضت الى إطالق صواريخ فلسطينية من قطاع غزة استهدفت مدنيين وبعد إشارتها إلى أن إسرائي

 ". ذلك ال يعطي إلسرائيل الحق بأن تفعل بالمثل"، شددت على أن "في انتهاك خطير للقانون الدولي"
 ٢١/١/٢٠٠٩السفير، 

 
   اإلسرائيلية تورد مقتطفات من كالم خادم الحرمين دون تعليقالصحف .٣٣

ائيلية الصادرة أمس بإيراد مقتطفات من كلمة خادم الحرمين الشريفين في قمة اكتفت الصحف اإلسر: أبها
إن ملك السعودية أعلن في القمة " يديعوت أحرونوت"فقالت صحيفة . الكويت دون التعليق عليها

وأضافت أن . االقتصادية العربية في الكويت أن بالده ستتبرع بمبلغ مليار دوالر إلعادة إعمار غزة
يجب على إسرائيل أن تعلم أن الخيار بين السلم أو الحرب سيكون دائما "ب إسرائيل قائال الملك خاط

إن الخالف "، وخاطب القادة العرب قائال "متوفرا وأن مبادرة السالم العربية لن تبقى على الطاولة طويال
 ".السياسي بيننا قد ساعد العدو اإلسرائيلي

لكتروني إلى دعم السعودية للسلطة الفلسطينية في غزة، وأشارت صحيفة أروتز شيفا في موقعها اإل
وأشارت الصحيفة . وقالت إن الملك أشار إلى أن الدعم السعودي سيذهب إلى إعادة إعمار غزة وتأهيلها

 .أغلى من أموال العالم كلها" قطرة منه"الحقا إلى ما قاله الملك في كلمته بشأن الدم الفلسطيني وأن 
فأشارت إلى الدعم السعودي للمساعدة في إعادة بناء غزة، "  قلوبل جويش نيوزشاريدو"أما صحيفة 

 .ونوهت إلى انتقاد العاهل السعودي لدولة إسرائيل في استخدام القوة المفرطة
 ٢١/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

 
  العالقات الدبلوماسية ستتغير في عهد اوباما:  االسرائيلي في واشنطنالسفير .٣٤

ل داني ايلون السفير االسرائيلي السابق في واشنطن فور عودته امس من العاصمة  قا-  - تل ابيب 
 ان تعيين اوباما سيؤثر بالتأكيد على طابع الواليات المتحدة بنظر العالم، اذ  االميركية الى اسرائيل

 يعطي ذلك للعالم صورة اكثر مرونة واقل تصلبا عن الواليات المتحدة، بسبب سياسة اوباما وايضا
بسبب ما يمثله كابن لالقلية، واذا عرف كيفية استغالل ذلك سيكون بامكانه بلورة ائتالف دولي، وستربح 

 .اسرائيل من ذلك خصوصا اذا تمكن اوباما من تسوية المشكلة االيرانية بالتعاون مع روسيا والصين
ه لن يطرأ اي تغيرات، بل  االسرائيلية فقد اخذت انطباعا بأن- اما بخصوص العالقات االميركية : "وقال

على العكس من ذلك، اذ ان خارطة المصالح االميركية غير مرتبطة بهوية الرئيس في البيت االبيض 
وستستمر الواليات المتحدة بالتعامل مع اسرائيل كحليفة امينة لها، ويوجد تفهم اميركي لكون الموضوع 

تباه اكبر للموضوع الفلسطيني، وادركت من االيراني مهم جدا المن اسرائيل، لكن مع ذلك سيوجه ان
االحاديث التي اجريتها في الواليات المتحدة بأن الموضوعين الرئيسيين اللذان سيتناولهما اوباما هما 

 .االقتصاد والعراق، اما هيالري كلينتون فستركز وبدون ادني شك على موضوعنا وستفاجئنا
 ٢٠/١/٢٠٠٩القدس، فلسطين، 
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  إعادة اإلعمار ساحة لحرب إسرائيلية جديدة على غزة: نية البريطاالصحف .٣٥
قالت صحف بريطانية إن إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمره العدوان اإلسرائيلي األخير تحولـت إلـى                 

" حـارس البوابـة   "على سكان القطاع، مشيرة إلى أن إسرائيل تصر على أن تكون            " ساحة حرب جديدة  "
  .عداتالوحيد الذي تمر عبره كل المسا

إسرائيل ستبدأ حربا أخرى غير مباشـرة       "وأوردت صحيفة تايمز في مقال للكاتب برونوين مادوكس أن          
  ".على غزة عبر التدخل في إعادة اإلعمار، وذلك بالتحكم في نوع المساعدات وحجمها وطريقة دخولها

عاف حركة المقاومة   وأضافت أن إسرائيل تستغل سيطرتها على المعابر المؤدية إلى القطاع من أجل إض            
والحكومة الفلسطينية المقالة، وتقرير ما يجوز وما ال يجوز أن يدخل إلى القطاع من              ) حماس(اإلسالمية  
  .مساعدات

هذه األيام بعد موجة التسابق نحو جمع مساهمات دوليـة          " مهزلة سوداء "وكتب صاحب المقال أن هناك      
  .إلعادة إعمار بقعة سوتها إسرائيل باألرض

لمرور بعض شاحنات المساعدات إلى غزة، لكنها تؤكد        " باألمس فتحت إسرائيل الصنبور قليال     "وأضاف
  ".استغالل المواد التي تدخل غزة لتسليح حماس"أن على وكاالت األمم المتحدة أن تضمن عدم 

أي وقال الكاتب إن االتحاد األوروبي يساند إسرائيل في هذا الشرط، ويؤكد أن حماس يجـب أال تتـسلم                   
  ".القول أسهل من الفعل في هذا المجال"، مشيرا إلى أن "إال إذا تخلت عن العنف"مساعدة 

الصراع بدأ بشأن من سيتولى إعادة إعمار غـزة، وسـط           "ومن جهتها كتبت صحيفة فايننشال تايمز أن        
  ".مخاوف من أن تدعم المساعدات الدولية شرعية حماس وتعمق االنقسام الفلسطيني

ال عربية أعلنت مساهمتها بنحو مليـاري دوالر، كمـا وعـدت دول أوروبيـة بـدورها          وذكرت أن دو  
بالمساهمة، مشيرة إلى أن رئيس حكومة تصريف األعمال في الضفة الغربية سالم فياض طالب المانحين               

  .بأن يسلموا األموال لحكومته
 حماس التي تـسيطر علـى       وقالت الصحيفة إن أغلب المانحين يرفضون تسليم أموال إعادة اإلعمار إلى          

، لكـن   "االنقسام الفلسطيني يعقد قضية إعادة اإلعمـار      "، وإن   ٢٠٠٧حزيران  / يونيو ١٥قطاع غزة منذ    
  ".الذي يزيد األمر تعقيدا هو الرقابة اإلسرائيلية وحصارها للقطاع"

، وإن السائد   "الجو العام يبعث على اإلحباط    "ونقلت عن مسؤول من إحدى الدول الغربية المانحة قوله إن           
، مشيرا إلى   "عدم معرفة كيف يمكن التحرك إلعادة إعمار غزة في ظل الخالفات والضغوط المتبادلة            "هو  

  .أنه من الصعب تحديد ما هو نوع المساعدات التي قد تفيد حماس أو ال تفيدها
 ٢٠/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت

 
   جريحا٥٣٢٠ و شهيدا١٣٤٠ً...  غزة ما تزال مستمرةجراح .٣٦

د ثالثة فلسطينيين امس ااستشه نبأ سمير حمتو  غزة، عن مراسلها من٢١/١/٢٠٠٩لدستور، اذكرت 
بينهم طفالن في قطاع غزة، فيما ذكرت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر امس ان الجيش 

  .االسرائيلي اعدم مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة وهم يرفعون الرايات البيضاء
بحسب اإلحصائيات الفلسطينية التي أكدت ، أنه و من غزة٢١/١/٢٠٠٩ صحيفة فلسطين،وأضافت 

 شهيداً، ١٣٤٠األمم المتحدة مصداقيتها، فقد وصل عدد ضحايا العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، إلى 
 امرأة، ومعظم ٧٩٥ منهم أطفال و١٨٣٥ شخصاً ٥٣٢٠ نساء، وإصابة ١٠٦ طفالً و٤٦٠منهم 

 .اإلصابات بليغة
في قطاع غزة، في تصريح صحفي له أمس، أن يكون " األونروا"ن جينغ، مدير عمليات وكالة وتوقع جو

 . ألف فلسطيني في قطاع غزة، بال مأوى جراء الدمار الواسع الذي نفذته آلة الحرب اإلسرائيلية٣٥
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  تحتفي بنصر المقاومة  غزة .٣٧
نطلقت في شتى أرجاء قطاع غزة شارك آالف الفلسطينيين في مسيرات حاشدة ا:  ضياء الكحلوت- غزة 

احتفاالً بالنصر الذي أحرزته المقاومة على جيش االحتالل " "حماس"أمس، تلبية لدعوة من حركة 
وتجمعت الجماهير الحاشدة أمام مقر المجلس التشريعي بغزة والذي تم قصفه بالطائرات  ".اإلسرائيلي

أشرف أبو دية " حماس"عمل الجماهيري بحركة وقال رئيس ال. الحربية، مشددين على تمسكهم بالمقاومة
إن الجماهير جاءت لتؤكد تمسكها بالمقاومة، مثمنا مشاركة ذوي الشهداء والجرحى ومن قصفت منازلهم 

 .بهذه المسيرات
نخرج اليوم لنحتفل بنصر "إسماعيل رضوان أمام الجماهير المحتشدة " حماس"وقال القيادي في حركة 
رقان التي تفرق بين الحق والباطل وبين منهجي الخمول واالستسالم ومنهج المقاومة في معركة الف

 ".المقاومة والصمود والثبات وبين ما قبلها وما بعدها
جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ومن أمامكم ومن خلفكم وبحرب إعالمية وبالمنافقين "وتابع رضوان 

االحتالل ويذللون لالحتالل جرائمه ويسهلون حرب والمقاومة المسؤولية عن جرائم " حماس"الذين حملوا 
اإلبادة التي استهدفت األطفال والنساء والشيوخ والمدنيين والمؤسسات والجامعات ولم تسلم منها بيوت 

وكان اهللا أكبر منهم وصدق اهللا ورسوله وما زاد المقاومين إال إيمانا وكان الثبات والصمود .. العبادة
لتي جسدها الشعب في مجزرة إرهابية تدلل على طبيعة الكيان الصهيوني القائم رغم التضحيات الجسام ا
 ".على النازية والمحارق

ظنوا أننا سنرفع الرايات البيضاء ولكننا لن نساوم ولن نرفع الرايات البيضاء قالها أبو "وقال رضوان 
 ".)لن تسقط القالع ولن تخترق الحصون(العبد هنية 
وسنوقف الصواريخ وسنغير الوضع السياسي " حماس"وليفني سنسقط حكومة قالها أولمرت "وأضاف 

وهل سقطت حكومة " حماس"واألمني بالمنطقة، فأين أنتم اليوم أيها الصهاينة فهل أسقطتم حكومة 
وحكومة الشعب " حماس"فاليوم حكومة " حماس"وهل أوقفتم الصواريخ وهل قضيتم على " حماس"

 ".الفلسطينيالشرعية يلتف حولها الشعب 
ألنها أيقظت أمل األمة وألن كتائب " حماس"اليوم الشعب العربي واإلسالمي يلتف من حول : "وتابع

إن االحتالل لم يحقق أيا من : "وقال. القسام والمجاهدين من كتائب المقاومة أصبحوا يمثلون أمل األمة
 ".أهدافه وأن المقاومة انتصرت

 ٢١/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
   وضرر العشرات في حرب غزة مسجدا٢٧ًدمر االحتالل ": ولية دمنظمة" .٣٨

ذكرت منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية في تقرير موسع عن استباحة قوات  : أمين أبو وردة- نابلس 
في ظل الهجوم الذي طال الكثير من السكان والمواقع المدنية، "االحتالل لبيوت العبادة في قطاع غزة أنه 

، بقصف بيوت العبادة في "اإلسرائيليين" وبشكل متعمد، حسب اعتراف المسؤولين قامت قوات االحتالل
  .قطاع غزة بصواريخ وقنابل ثقيلة، على من فيها من المصلين في أحايين عدة

وقدمت المنظمة إحصائية وثقت فيها أسماء ومواقع سبع وعشرين من المساجد التي تم تدميرها منذ بدء 
 لحق بها جراء القصف سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، كما المحرقة، ومدى الضرر الذي

  .توقف التقرير عند العشرات من الشهداء الذين سقطوا جراء هذا االستهداف
كما أكدت أن العشرات من المساجد األخرى قد تضررت بدرجة أقل عندما استهدفت قوات االحتالل 

  حة ان الكثير من المصليات الصغيرة المقامة داخل مباني بقصفها بيوتاً أو مؤسسات مدنية مجاورة، موض
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الوزارات والجمعيات والنوادي الرياضية ومقار الشرطة المدنية وغيرها من المؤسسات المدنية التي 
  .على قصفها وتدميرها، قد هدمت" اإلسرائيلية"أقدمت القوات 

  ٢١/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  على غزة  مواطنا خالل عدوانه٢٥٠  اعتقلاالحتالل .٣٩

 أسيرا فلسطينياً اعتقلوا خالل ٢٥٠قال النائب عيسى قراقع مقرر لجنة األسرى في المجلس التشريعي ان 
  .الحرب على قطاع غزة يحتجزون اآلن في زنازين سجن النقب الصحراوي

إن أوضاعهم قاسية للغاية وقد تعرضوا للضرب واالعتداء، وعدد منهم "واوضح قراقع في بيان صحافي 
اب بجروح بحاجة الى عالج في المستشفيات، ويحتجزون كرهينة لدى المخابرات اإلسرائيلية حيث مص

  ."يتم استدعاؤهم للتحقيق
  ٢١/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

 
   عن القدس والضفة من أهداف الحرب على غزة اشغال الناس:  االوقاف الفلسطينيوزير .٤٠

إسرائيل " أمس إن ،الحكومة الفلسطينية جمال بواطنةقال وزير األوقاف والشؤون الدينية في : رام اهللا
ماضية في ابتالع أراضي الضفة الغربية، وفي خلق واقع على امتداد الضفة طوال وعرضا، لكي ال يبقى 

  ."ما يمكن أن يتم التفاوض عليه إلقامة دولة فلسطينية
وتحويلها إلى كومة من الدمار من بين اهداف المجازر االسرائيلية الدموية في غزة "واعتبر بواطنة أن 

  ."إشغال الناس عن القدس والضفة
ما تقوم به اسرائيل من إغراءات للمستوطنين كي يقيموا في مستعمرات الضفة "ولفت بواطنة الى أن 

  ."الغربية يدل على أنها تطبق خطة منهجية
  ٢١/١/٢٠٠٩الجريدة، الكويت، 

  
  ى المساعدات اإلغاثية واإلنسانية علالحرب خالل تمعابر غزة اقتصر": بال تريد" .٤١

بال "كشفت مؤشرات مشروع متابعة أداء معابر القطاع الذي ينفذه مركز التجارة الفلسطيني  :حامد جاد
بتمويل من البنك الدولي أن غالبية معابر القطاع عملت خالل فترة العدوان على إدخال مساعدات " تريد

  ".نيتسانا"لعوجا إغاثية وإنسانية بما في ذلك معبري رفح وا
وبين التقرير أن جزءاً كبيراً من السلع الواردة إلى القطاع خالل فترة العدوان تمثلت بالمساعدات التي 
كانت ترسلها دول عربية من بينها مصر واألردن وليبيا وقطر والسعودية والكويت والبحرين إضافة إلى 

التقرير إلى احتياجات قطاع غزة لمختلف أصناف ولفت  .المساعدات الواردة من تركيا وماليزيا وروسيا
المواد والسلع ذات العالقة بمختلف القطاعات التنموية، خاصة المواد الداخلة في اإلنشاءات والصناعة 
بمختلف أشكالها، موضحاً أنه منذ قبل العدوان بأكثر من شهر لم يسمح الجانب اإلسرائيلي بإدخال مواد 

  . المواد المتعلقة باحتياجات قطاعات الكهرباء والمياه والزراعةالبناء كما امتنع عن إدخال
 ٢١/١/٢٠٠٩.األيام، فلسطين

  
   فلسطينيا في الضفة ١٢ يعتقل االحتالل .٤٢

شنت قوات االحتالل اإلسرائيلية حملة اعتقاالت في مدن وقرى مختلفة في جنوب وشمال الضفة : رام اهللا
وقالت .  مواطنا فلسطينيا، وصفتهم بالمطلوبين١٢لها نحو الغربية المحتلة، فجر الثالثاء اعتقلت خال

  .مصادر فلسطينية إن حملة االعتقاالت تركزت في مدن جنين ورام اهللا وبيت لحم
  ٢٠/١/٢٠٠٩قدس برس، 
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  يحتجزون قافلة مساعدات أردنية في غزةمسلحون .٤٣

زوا قافلة مساعدات أعلن مصدر رسمي أردني أمس أن مسلحين احتج:  عبد الجبار أبو غربية- عمان
 .أردنية داخل غزة بعد تهديد سائقيها وإرغامهما على التوجه إلى مستودعات خاصة بهم

واحتجز المسلحون القافلة أمس األول بعد دخولها القطاع عبر معبر كرم ابو سالم، وذكرت مصادر 
مولتها في شاحنات غير صحافية أن قافلة المساعدات التي سيرتها الهيئة الخيرية األردنية جرى تفريغ ح

 . أردنية يقودها سائقان غير أردنيين بعد عبورها جسر الملك حسين 
 ٢١/١/٢٠٠٩عكاظ، 

  
  "الردة واالستسالم"بأنه أحد رموز " المالكي" أوروبا يصفون فلسطينيو .٤٤

 "أوروبا"استنكرت األمانة العامة للجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في الشتات : طولكرم
، التي حمل فيها مسؤولية العدوان "حكومة رام اهللا"تصريحات رياض المالكي وزير الخارجية في 

  ".أحد رموز الردة واالستسالم الفلسطيني"لفصائل المقاومة، واصفة إياه بأنه 
طالعتنا إحدى الصحف الكبرى في : "نسخة عنة" فلسطين"وقالت األمانة العامة في بيان لها وصلت 

الواسعة االنتشار في مقابلة صحفية مع رياض المالكي، قام بها الصحفي ) إسبانيا(نيا مقاطعة كتلو
  ).إسرائيل(هنريكيو سايمرمان والمعروف من خالل كتاباته وتعليقاته بانحيازه لـ

دع شعبنا الفلسطيني المناضل والمقاوم وشأنه، فقد ارتددت عن الخط  ونقول للمالكي"وتابع البيان، 
  ". ي، وهذا شأنكالوطني القوم

  ٢١/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين،  
  
     عن سالح المقاومة استجوبناألمن المصري ا:  فلسطينيون في مشاف مصريةجرحى .٤٥

أبلغ جرحى فلسطينيون تلقوا العالج في مشاف مصرية وعادوا إلى قطاع غزة الجزيرة نت أن قوى 
 الصواريخ وكيفية تهريب األسلحة األمن هناك حققت مع بعضهم، وطالبتهم بمعلومات عن أماكن تصنيع

  .إلى القطاع
وقال عدد من الجرحى إن قوى األمنية المصرية حققت في المشافي مع عدد منهم بشكل عنيف، وهددت 

  .الرافضين للتحقيق بالمالحقة وعدم السماح لهم بإكمال العالج في المشافي المصرية
 ٢٠/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
  باتوا معاقين غزة  جرحى  من%١٠كثر من أ : الصحةوزير .٤٦

قال وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية فتحي ابو مغلي خالل مؤتمر صحافي في رام اهللا : رام اهللا
  .امس ان عشرة في المئة من جرحى الهجوم االسرائيلي على قطاع غزة باتوا معاقين

ى، اال انه قال ان  دولة تريد استقبال جرح٥٠واوضح ابو مغلي ان وزارة الصحة تلقت طلبات من 
واشار الى أن الجرحى احيلوا على مستشفيات في . األولوية لعالج الجرحى في مستشفيات قطاع غزة

نحن نختار المكان األنسب للجرحى حسب "مصر واالردن والسعودية وليبيا والمغرب وبلجيكا و 
  ."تخصصات الدولة

  ح بعالج اي جريح فلسطيني بالمستشفيات لن نسمح بتحويل اي جريح الى اسرائيل، ولن نسم« : واضاف
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واوضح ان الوزارة تتعرض بسبب هذا الموقف الى ضغوط عديدة من االسرائيليين ومن . »االسرائيلية
نقول اننا لن نحرم جرحانا ومرضانا من العالج المميز والممتاز في اي مكان في «مؤسسات دولية و 

  .»العالم
  ٢١/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  مذكرة تفاهم لبرنامج مشترك لتزويد غزة بمستشفيات متنقلة ": صى االقصندوق" .٤٧

 أعلن البنك اإلسالمي للتنمية ومقره في جدة أمس انه بصفته مديرا لصندوق األقصى قد وقع :الرياض
مع الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية في الكويت على مذكرة ينفذان بموجبها برنامجا مشتركا بمبلغ خمسة 

  . والر لإلغاثة الطبية ودعم المرافق الصحية بقطاع غزةماليين د
ودعا رئيس البنك جميع المؤسسات الدولية واإلقليمية إلى التحرك الفوري، واالستجابة السريعة لتلبية 
نداءات نساء ثكلى وأيتام يتضورون، وجرحى ينزفون، عاثت فيهم األسلحة الفتاكة ثالثة أسابيع من 

ق األقصى والهيئة يضعان بهذا البرنامج نموذجا وآلية مفتوحة لإلسهام في وقال إن صندو. العدوان
  . تخفيف المعاناة بتزويد القطاع بمستشفيات متنقلة ومراكز دعم نفسي للنساء واألطفال وتأهيل الجرحى

 ٢١/١/٢٠٠٩البيان، اإلمارات،  
  
  بيض نتجت عن الفسفور األ غزةمن إصابات جرحى% ٩٠:  االردني الطبيالفريق .٤٨

من اإلصابات بين الجرحى % ٩٠قدر الفريق الطبي االردني العائد من غزة ان نحو :  ماجد توبة- عمان
  .الفلسطينيين جراء العدوان الصهيوني على القطاع كانت بفعل قنابل الفسفور األبيض المحرم دوليا

ل الصهيوني لجأ وذكر اعضاؤه، بمؤتمر صحافي عقدوه أمس في مقر نقابة األطباء، ان جيش االحتال
  .في عدوانه الى استخدام أسلحة محرمة دوليا يستحق معه قادته التقديم لمحاكم جرائم الحرب
  ٢١/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

 
 اإلعالن عن جبهة وطنية موسعة تسعى لتحويل البالد إلى ملكية دستورية: دنراأل .٤٩

ي هيئة تضم عدد من النخب السياسية المتابعة للمبادرة الوطنية لإلصالح، وه"أعلن رئيس لجنة : غزة
جبهة وطنية موسعة تعمل "والحزبية واألكاديمية األردنية، أن نحو مئة شخصية وطنية قرروا تأسيس 
  ".بشكل متكامل لتحويل األردن إلى ملكية دستورية بوسائل سلمية وديمقراطية
لعمل اإلسالمي، أكبر أحزاب وأشار الدكتور رحيل الغرايبة، رئيس اللجنة، والقيادي في حزب جبهة ا

بعد سلسلة من الحوارات المعمقة بين عدد من رجاالت األردن موزعين على طيف "البالد، إلى أنه 
اجتماعيٍ واسع، اتفق المشاركون على ضرورة التجمع والمشاركة من أجل حماية األردن وتأمين مستقبل 

تفوح منها رائحة المؤامرة الكبرى التي تستهدف أبنائه في هذه األوقات العصيبة واللحظات الحرجة التي 
  ".تصفية القضية الفلسطينية وتغيير خارطة المنطقة

الشروع : "وشرح الغرايبة، رؤيته وشركائه في المبادرة، قائال إنها تقوم على ركنين أساسيين، األول
جل السعي بإصالحات دستورية ضرورية تعيد توزيع الصالحيات على المؤسسات الدستورية، من أ

، "إليجاد ملكية دستورية وحكومة منتخبة تتحمل كامل المسؤولية الدستورية، وخاضعة للرقابة الشعبية
رفض الوطن البديل، والتمسك : إعادة تأسيس الشراكة األردنية الفلسطينية على أربعة أسس: "والثاني

روعة ضد االحتالل حتى يتم بحق العودة بشكله الكامل، ودعم جهاد الشعب الفلسطيني ومقاومته المش
تحرير األرض واإلنسان وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، وبناء األردن القوي 

  ".الديمقراطي المزدهر
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وأشار مراقبون في عمان، أن تشكيل تلك الجبهة، يأتي كتعبير عن مخاوف طيف واسع من النشطاء 
الذي بدء يتنامي، مع بداية العدوان اإلسرائيلي " طن البديلالو"والسياسيين األردنيين، من طرح مشروع 

  .على قطاع غزة
  ٢٠/١/٢٠٠٩، قدس برس

    
  ألهل غزةاألردنية تبرعات ال مليون دوالر قيمة ٥،٥ .٥٠

تمكنت الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية من إرسال مساعدات إنسانية الى غزة تزن :  موفق كمال- عمان 
 الغذائية والطبية لغاية يوم أمس، وفق أمينها العام محمد العيطان الذي أوضح  طناً من المواد٣٦١٨نحو 

  . مليون دوالر أميركي٥,٥ان قيمة ما تبرع به مواطنو المملكة لألهل في القطاع بلغ حولي 
ولفت العيطان إلى أن الهيئة أنشأت واستأجرت عددا من المستودعات لتخزين المواد الغذائية والطبية 

 آالف أسرة ولمدة ستة أشهر، كما وقعت اتفاقا مع المؤسستين العسكرية والمدنية لتقليب ١٠تكفي لـ
  .المواد الغذائية فيهما واستبدالها بمنتج جديد للحفاظ على صالحيتها

  ٢١/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
 توافقنا على نصرة غزة وفك الحصار عنها: "القمة االقتصادية"سليمان في  الرئيس .٥١

، "القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية" الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان، في أكد: بيروت
على رغم هول المأساة التي حلت بغزة وأهلها، نتيجة العدوان اإلجرامي واإلرهاب اإلسرائيلي، فقد «أنه 

مساعدات الفورية سعينا بصورة موازية للتوافق أوال على جوهر ما يتوجب نحو شعبها، وتقديم ال
كذلك نجحنا بفضل جهودكم وعزمنا وإرادتنا السياسية الجامعة، في االتفاق على إعالن . والالزمة لها

الكويت، وعلى برنامج عمل متكامل كفيل باالرتقاء بشعوبنا إلى مقامات غير مسبوقة في االستقرار 
 .»والتنمية االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية

  ٢١/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  بنصر غزة اهللا يهنئ مشعل وشلّحنصر .٥٢

 السيد حسن نصر اهللا حركة حماس باالنتصار الذي حققته في مواجهة "حزب اهللا"هنأ األمين العام لـ
وثمن المالحم البطولية التي جسدها أبطال المقاومة  . العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة

كذلك هنأ نصر اهللا،  . ميدان المواجهة والنزال وفي مقدمتهم حماسالفلسطينية الذي اصطفوا موحدين في 
األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين الدكتور رمضان عبد اهللا شلّح بالنصر الذي حققته 

ورأى أنه تماماً كما . المقاومة الفلسطينية المسلمة والمجاهدة ومعها كل أبناء الشعب الفلسطيني في غزة
 فإن الصمود الرائع في وجه الهجمة الصهيونية والمفاجآت التي أعــدتها المقاومة ٢٠٠٦ ،في تموز

بما لم يتوقع هذا الــعدو، قد ساهمت بشكل كبير في إفشال العدو ومنعه من تحقيق أهدافه، وتسجيل أي 
 . نصر ولو محدود على خيار المقاومة في المنطقة

 ٢١/١/٢٠٠٩السفير، 
  
 ليوم األول أن المقاومة ستنتصر قناعتي من ا: لحود .٥٣

، وذكّر «أشاد الرئيس اميل لحود، في تصريح امس، باالنتصار الكبير الذي حققه الفلسطينيون في غزة
قمة غزة الطارئة في الدوحة، وقمة : أضاف. بأن قناعته منذ اليوم االول كانت أن المقاومة ستنتصر

ابت إلرادة الجماهير، التي عززت الموقف العربي الكويت الالحقة، أظهرتا بوضوح أن األنظمة استج
وأفسحت في المجال أمام يأس إسرائيل وهزيمتها، ومعاودة بعض األنظمة حساباتها، وأن تطلب الوئام 
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في إطار ما سمي بمصالحة في الكويت، وهذه التحوالت على المستوى التاريخي واالستراتيجي سترسم 
 . خطا جديدا لفلسطين واألمة

  ٢١/١/٢٠٠٩، السفير
  
  قمة الكويت تطالب بتثبيت وقف إطالق النار على غزة ورفع الحصار .٥٤

 في ختام أعمال القمة العربية االقتصادية ،طالب القادة العرب:  حسن أبو عرفات، نائل صالح- الكويت 
اب فوريا من قطاع غزة وتثبيت وقف والتنموية واالجتماعية بالكويت، بوقف العدوان اإلسرائيلي واالنسح

ووجه القادة العرب، في بيان . إطالق النار ورفع الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني
حول تطورات العدوان اإلسرائيلي على غزة، تحية إكبار " الثالثاء"صدر في ختام أعمال القمة أمس

 العدوان اإلسرائيلي ويدين هذا العدوان الهمجي وإجالل للشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة لمواجهة
المسؤولية " إسرائيل"وحمل القادة العرب . الذي أوقع اآلالف من الشهداء والجرحى وأحدث دماراً هائالً

وأكد القادة . القانونية عما ارتكبته من جرائم حرب مع اتخاذ ما يلزم لمالحقة مرتكبي هذه الجرائم
ال الدعم للشعب الفلسطيني والعمل على إعادة إعمار غزة، مرحبين حرصهم على تقديم كافة أشك

وكلف القادة، وزراء الخارجية واألمين العام للجامعة . بالمساهمات التي تم اإلعالن عنها في هذا اإلطار
العربية لمتابعة المستجدات حول هذا الموضوع، والدفع بالجهود العربية نحو تحقيق المصالحة الوطنية 

ينية وتنقية األجواء العربية استنادا إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين وما تم تحقيقه في الكويت الفلسط
  . في هذا المجال

  ٢١/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
  
  آليات ملموسة حول إعادة االعمار في غزة العربية تمنع تبني قمة الكويت الخالفات .٥٥

مصالحة العربية مع ختام القمة العربية االقتصادية تبددت أجواء ال:  الوكاالت-  عوني الداوود -الكويت 
أمس في الكويت، إذ لم يتوصل القادة العرب إلى آليات ملموسة حول إعادة االعمار في غزة وحول 

وذكرت مصادر مطلعة، أن خالفا دب في اجتماع وزراء . إنهاء االنقسامات العربية والفلسطينية
لقمة حول صيغة وكيفية وقنوات إرسال المساعدات لغزة، وقد نتج الخارجية العرب قبل الجلسة الختامية ل

وكشفت مصادر . عن الخالف خروج وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل من االجتماع
" الدوحة"، أن تفاصيل الخالف تتلخص في مطالبة عدد من الدول بتبني قرارات "الدستور"مطلعة لـ 

عربية حيث طالب البعض بسحبها، كما كان هناك خالف حول فتح والخالف اآلخر حول المبادرة ال
وكشف وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عن عدم توصل اجتماع وزراء الخارجية إلى . المعابر

مطالبا الجميع " ضيق عامل الوقت وتخندق بعض المواقف"صيغة نهائية حول األوضاع في غزة بسبب 
  . سبيل التوصل إلى اتفاق شامل وجامعبالتنازل عن جزء من موقفه في

  ٢١/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  أضحى مسؤولية دولية جماعيةغزة إعادة إعمار قطاع  : الكويتأمير .٥٦

قال الشيخ صباح األحمد الصباح، أمير الكويت، في كلمة ألقاها في اختتام أعمال القمة أمس، أن : الكويت
 في العدوان اإلسرائيلي الغاشم الذي تعرض له شعبنا اللقاء في قمة الكويت أتاح الفرصة للنظر بعمق

المناضل في غزة، وما ارتكب خالله من جرائم، استبيحت فيها كل المحرمات، ولم تراع فيها أية قواعد 
أو قوانين أو أعراف أو قرارات دولية، في جريمة اتحد العالم كله في إدانتها، وفضح طبيعتها الوحشية، 

الوقوف مع أهلنا في غزة وإعادة "وأكد أمير الكويت أن  .فيها" إسرائيل"كاملة على وإلقاء المسؤولية ال
إعمار ذلك القطاع المنكوب، أضحى مسؤولية دولية جماعية، وإن ما اتفقنا عليه يمثل خطوة نحو إزالة 
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 وقف آثار ذلك العدوان وتداعياته، ومدخال لتحقيق السالم، ودعما لمختلف الجهود الرامية إلى تثبيت
إطالق النار، وإنهاء العدوان، وانسحاب القوات اإلسرائيلية من القطاع، ورفع الحصار عن غزة، وفتح 
المعابر، وتعزيز جهود الدول المانحة من أجل إعادة إعمار ما دمرته اآللة العسكرية اإلسرائيلية في 

 ".غزة
  ٢١/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  رار المبادرة العربية والصباح يؤكد دعم المقاومةيشترط نزاهة واشنطن الستم:  موسىعمرو .٥٧

من الكويت أن األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى قال، ، ٢١/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، ذكرت 
بين العرب " الوسيط النزيه"أمس، إن استمرار مبادرة السالم العربية مرتبط بعودة واشنطن إلى لعب دور 

ي مؤتمر صحافي عقب اختتام قمة الكويت العربية االقتصادية، بما قاله وذكر موسى، ف. واإلسرائيليين
لن تبقى على الطاولة "العاهل السعودي عبد اهللا بن عبد العزيز، خالل افتتاح القمة، حول ان المبادرة 

ك في بالرغم من عدم اإلشارة إلى ذل" ال تزال قائمة"إال أن موسى قال، إن المبادرة العربية للسالم ". لألبد
وشدد على انه ". سيكون حاسما في عملية السالم "٢٠٠٩كما أكد موسى أن عام . قرارات قمة الكويت

أما مسألة دخول الفصائل ). في البيان(طالما ان هناك احتالال فهناك مقاومة سواء ذكر ذلك أم ال "
نية هذه الحكومة الفلسطينية في حكومة وحدة وطنية فليست القمة العربية من تشكل حكومة وحدة وط

ترتبط بانتخابات وهذا دور الشعب الفلسطيني ونرجو قيام حكومة وحدة وطنية تنتج عن ذلك 
والمشكلة هي ... حماس غلطانة مئة بالمئة وفتح غلطانة مئة بالمئة"وشدد موسى على أن )". االنتخابات(

الجامعة العربية منحازة "قال موسى وحول اتهام البعض للجامعة العربية باالنحياز، ". االنقسام الفلسطيني
إلى ذلك،  ".قوال وفعال وشعورا للقضية الفلسطينية ونحن ال نؤيد حماس وال فتح في هذا االنقسام الخطير

الجميع مع الشعب الفلسطيني ومقاومته وال يوجد "أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح أن 
مستجدات "، والى وجود "تفاوت بشأن المرحلة القادمة"لى وجود إال انه أشار إ". خالف في هذا الجانب

  ". وتغير في الخارطة السياسية الدولية واإلدارة األميركية
 الكويت، عاصم الصالح أن عمرو موسـى        نقالً عن مراسلها في    ،٢١/١/٢٠٠٩الوطن، قطر،   وأضافت  

أول نقطة المهـم تـدفع      : ستعطىقال ردا على سؤال حول آلية دفع المساعدات لسكان غزة وألية جهة             
في نفس الوقت هناك مرجعية واضحة للفلسطينيين تتمثل        . األموال، وتصل وتوجه إلى إعادة بناء ما دمر       

وأضاف إن البدء في إعادة البناء لـن  . في وجود الرئيس والحكومة وفي الوقت نفسه هناك واقع في غزة  
 -وأشار إلى أهمية التوافق الفلسطيني    .  الدول العربية  يكون بعيدا وال خارج التنسيق الذي تقوم به جامعة        

الفلسطيني ألن هذه األموال الكبيرة التي رصدت، بعضها مخصص إلعـادة البنـاء أو دعـم الـشعب                  
بدفع تعويضات للفلـسطينيين    " إسرائيل"وحول مسألة إلزام     . الفلسطيني، وهذا يعني الضفة الغربية وغزة     

في قطاع غزة قال نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الكويت، أن بيـان             جراء عدوانها وبناء ما دمرته      
ونحـن ال   . بسبب الجرائم التـي ارتكبـت     " إسرائيل"القمة كان واضحا في تحريك المسألة القانونية ضد         

نتحدث فقط عن تدميرها للبنية التحتية في غزة وإنما عن آالف األطفال والنساء الذين قتلتهم وأصـابتهم                 
  .افي عدوانه

  
  وضع المصالحة العربية من قرار حتى ال يتعقد  بشأن غزة بدالًالقمة تبنت بياناً: أبو الغيط .٥٨

أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري، أن بيان قمة الكويت بشأن العدوان اإلسرائيلي : الكويت
لقمة تبنت بيانا بشأن على غزة يمثل الحد األدنى للتوافق العربي في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن ا

  .األوضاع في غزة بدالً من قرار حتى ال يتعقد الوضع أمام المصالحة العربية
  ٢١/١/٢٠٠٩األهرام، 
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   يدعو إلى توظيف الحدود لمصلحة الشعب الفلسطينيالرئيس اليمني .٥٩

 في دعا الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح، أمس، لدى عودته إلى صنعاء اثر مشاركته): آي.بي.يو(
لمصلحة الشعب الفلسطيني، " إسرائيل"أعمال قمة الكويت، الدول العربية إلى توظيف قضية الحدود مع 

  .وطالب بالضغط عليها من قبل أمريكا واألوروبيين لاللتزام باالتفاقات والتعهدات الخاصة بالسالم
  ٢١/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  تركيا تطالب بإشراك حماس في العملية السياسية .٦٠

صرح دبلوماسيون أتراك أن تركيا ستدعم جهود المصالحة بين الفصائل :  ا ف ب-، بكين اسطنبول
وقال الدبلوماسي فريدون . الفلسطينية التي تشكل مرحلة ضرورية للخروج من األزمة في قطاع غزة

 بعد وقف(الموضوع التالي على جدول األعمال "إن " إسرائيل"سينيرلي اوغلو، الذي عاد من زيارة إلى 
بدون مصالحة "وأضاف . في غزة" هو المصالحة الفلسطينية التي تشكل مفتاحا لحل دائم) إطالق النار

إنها "وتابع ". فلسطينية سيكون من الصعب جدا التوصل إلى وقف دائم إلطالق النار وإحياء عملية السالم
المفاوضات هو وقال المصدر نفسه إن هدف ". مصر ستجري المحادثات ونحن سنساهم. مهمة فورية

دفع حركة حماس وحركة فتح إلى قبول قواعد مشتركة للعبة تستبعد اللجوء إلى القوة في االنتخابات 
  . المقبلة

تركيا "وقال احمد داود اوغلو، المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، إن 
لتجاوز غياب الثقة هذا ستقدم دول أخرى  "، مضيفا"ستساهم في العملية بسبب غياب الثقة بين األطراف

إذا جرت المصالحة الحقيقية فسيكون لحماس رؤية تتسم "وأضاف داود اوغلو ". مثل تركيا، مساعدة
حماس منظمة تدعمها قاعدة وبصفتها هذه يجب عدم تجاهلها أو "ورأى أن ". بطابع سياسي اكبر للمستقبل

  .ي العملية السياسيةف" تهميشها ويجب القيام بعملية إلشراكها
 ٢١/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  حماس أوقفت النار بناء لطلب تركيا: أحمد داوود أوغلو .٦١

 . تكشفت أمس جوانب من الجهود التي بذلتها تركيا من اجل وقف النار في غزة :محمد نور الدين
تركيا، كما فقد قال مستشار رئيس الحكومة احمد داوود اوغلو إن حماس أعلنت وقف النار بناء لطلب 

وأضاف أن تركيا تتحرك في . أن أنقرة قدمت خطة على مراحل لوقف النار إلى األطراف المعنية
وكرر اردوغان دعمه لحماس، قائال انه يجب احترام نتائج . المنطقة على أساس أنها ضمير المنطقة

 من  في المئة٧٥االنتخابات التي أوصلت حماس إلى السلطة، موضحا أن حماس حصلت على 
لنواب " إسرائيل"األصوات، وإذا لم نحترم النتائج فستتعرض الديموقراطية لألذى، مشيرا إلى أن اعتقال 

  . من حماس منتخبين ال ينسجم مع الديموقراطية
  ٢١/١/٢٠٠٩السفير، 

  
   سعودية عاجلة لألونروامساعدات .٦٢

الي غزة قامت بتقديم مساعدة ذكرت مصادر فلسطينية إن حملة خادم الحرمين الشريفين إلغاثة أه: عمان
كما أعلنت الحملة، بحسب ذات  . ماليين دوالر بهدف توفير الغذاء ألهالي غزة٦عاجلة لألونروا بقيمة 

 آلف دوالر لشراء الوقود الذي تقوم الوكالة بتوفيره للسلطات ٥٠٠المصادر، عن قيامها الحملة بإرسال 
  .ضالتوالمرافق المحلية في غزة لضخ الماء وحرق الف

  ٢١/١/٢٠٠٩الدستور، 
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   تواصل إمداد سكان غزة بالمساعدات اإلنسانيةالجزائر .٦٣

قالت وكالة األنباء الجزائرية، إن شحنات جديدة من المساعدات اإلنسانية الجزائرية الموجهة : الجزائر
وتحمل . إلى سكان غزة وصلت، أمس الثالثاء، إلى مطار العريش بمصر، في انتظار إدخالها إلى القطاع

 مولداً كهربائياً ٢٠ أطنان من األدوية و٨الطائرة الجزائرية، التي حطت أمس بمطار العريش الجوي، 
 كيس من الدم الذي تم تجميعه من تبرعات الجزائريين طوال أيام حملة التبرع بالدم التي تم ٢١٠٠و

  .تنظيمها في كل الواليات تضامنا مع سكان غزة
  ٢١/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  مصلحة وواجب" إسرائيل"تجميد العالقات مع :  موريتانياحاكم .٦٤

أكد الجنرال محمد ولد عبد العزيز، رئيس مجلس الدولة الحاكم في موريتانيا، :  عبد اهللا السيد- نواكشوط 
تمليه المصلحة ويحث عليه الواجب لخدمة الشعب " "إسرائيل"أن قرار بالده تجميد عالقاتها مع 

وقال ولد عبد ". بحقه" إسرائيل"والتضامن معه في وجه المجازر البشعة التي ارتكبتها الفلسطيني في غزة 
العزيز، الذي كان يتحدث أمس الثالثاء أمام المئات من طالب جامعة نواكشوط عند بوابة القصر 

سيكون دائما قريبا من نبض الشارع الوطني الذي تشكل القضية "الرئاسي، إن مجلس الدولة الحاكم 
وكان المئات من طالب جامعة نواكشوط قد نظموا أمس مسيرة تأييد لقرار ". لسطينية أحد مرتكزاتهالف

  ".إسرائيل"تجميد العالقات الموريتانية مع 
  ٢١/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

 
   إسرائيلية-الخطوة التالية بعد اجتماع الفصائل استضافة محادثات فلسطينية :  مصريمصدر .٦٥

دعت القاهرة الجتماع للفصائل الفلسطينية غداً، إال أنها لم تتلق حتى اآلن ردود :  أشرف الفقي- القاهرة 
مختلف الفصائل باستثناء حماس المتواجد وفدها في العاصمة المصرية والسلطة الفلسطينية اللتين وافقتا 

، إن محادثات "الوطن"وقال مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى لـ. على الدعوة المصرية
ؤولين المصريين مع الفصائل ستتم مع كل فصيل على حدة وفي ضوء نتائج المحادثات سيتم الدعوة المس

وكشف المصدر، عن أن المحادثات مع الفصائل الفلسطينية التي وافقت على . لمؤتمر موسع للفصائل
ريون هدنة لوقف إطالق النار تستمر أسبوعا ستسير بشكل متزامن مع محادثات يجريها الوسطاء المص

 -وقال المصدر، إن الخطوة التالية ستكون مسألة استضافة محادثات فلسطينية . مع الجانب اإلسرائيلي
إسرائيلية مباشرة وذلك في حال موافقة الطرفين على عقدها في القاهرة بعد إقرار التهدئة وإدخال 

 على مائدة وأشار المصدر، إلى أن كل المواضيع ستكون مطروحة. المساعدات إلى قطاع غزة
المفاوضات سواء بالنسبة للمصالحة الفلسطينية أو مع الجانب اإلسرائيلي، وقال ليس أمام الفلسطينيين من 

  .طريق سوى المصالحة في ما بينهم وتحديد هدفهم في الوصول إلى تحقيق الدولة المستقلة
  ٢١/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

  
       "إسرائيل"ع مع  قانون بالبرلمان اليمني يجرم التطبيمشروع .٦٦

، ويضم مشروع "إسرائيل"تقدم برلماني يمني بمشروع قانون يجرم التطبيع مع : عبده عايش -صنعاء 
 عشر مواد تمنع التعامل ، النائب محمد الحزمي من كتلة حزب اإلصالح المعارض، الذي قدمهالقانون

أو اقتصادية أو ثقافية، أو فتح مكاتب  أو إقامة أي اتصاالت أو عالقات من أي نوع سياسية "إسرائيل"مع 
الكيان "بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وكذا حظر التوقيع على اتفاقيات أو بروتوكوالت مع " للعدو"تمثيل 

التعامل مع الكيان الصهيوني بأي شكل من األشكال والتنازل عن أي ذرة "واعتبر المشروع ". الصهيوني
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 عظمى توجب المساءلة والعقوبة المنصوص عليها في القوانين من تراب فلسطين تحت أي مسمى خيانة
وهناك عقوبة تصل إلى حد السجن عشر سنوات لكل من  ".النافذة باليمن والتي تصل إلى حد اإلعدام

 أو قام بتطبيع ثقافي أو تجاري أو سياسي، كما أنه يحرم من تولي أي "إسرائيل"يقوم بأي اتصال مع 
  .ة أي مؤسسة تابعة لهامنصب في الدولة أو إدار

 ٢١/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
 صحافيون وأطباء وشاحنات مساعدات تنتظر الدخول لغزة عبر معبر رفح .٦٧

والفصائل الفلسطينية، " إسرائيل"بعد ثالثة ايام من وقف إطالق النار المتبادل بين :  يسري محمد-رفح 
بينما كانت تنتظر في الجانب المصري من معبر . بدا أن هناك ارتفاعاً كبيراً في وتيرة العمل بمعبر رفح

رفح سيارات إسعاف تحمل جثت فلسطينيين وعشرات الشاحنات المحملة بالمعونات للدخول إلى قطاع 
غزة، وعلى جانبها يقف عشرات المراسلين األجانب بعد أن أوقفت السلطات المصرية دخولهم إلى غزة 

. لعرب واألجانب الذين ينتظرون لحظة السماح لهم بالدخولعبر المعبر، وكذلك عدد كبير من األطباء ا
وقطاع غزة كان العمل أكثر نشاطا في مجال المعونات " إسرائيل"وأمام المعابر الحدودية بين مصر و

و يجري التنسيق حالياً إلدخال . حيث وصلت كميات كبيرة من المساعدات المقدمة من سبع دول عربية
  .ةهذه المعونات إلى قطاع غز

  ٢١/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  من أجل مضاعفة عدد جنودها على الحدود بين مصر وقطاع غزة" إسرائيل" تفاوض القاهرة .٦٨

مـن أجـل    " إسرائيل"أكدت مصادر مصرية مطلعة أمس أن القاهرة تتفاوض مع          :  أحمد رحيم  -القاهرة  
 هذه الحدود، فيما نفـت      مضاعفة عدد جنودها على الحدود بين مصر وقطاع غزة من أجل ضمان تأمين            

 .من أجل وقف تهريب األسلحة إلى قطاع غزة" إسرائيل"أن تكون وقعت اتفاقاً خطياً مع 
  ٢١/١/٢٠٠٩الحياة،  

  
  مع انتصار حماس في غزة بدأت والدة الشرق األوسط الجديد: طهران .٦٩

ـ           :  محمد شمص  -طهران   ي غـزة   أعلن وزير خارجية إيران، منوشهر متكي، أنه مع انتصار حماس ف
بدأت والدة الشرق األوسط الجديد المقاوم والشاب، وتحطّم مشروع الشرق األوسط األميركـي، واصـفاً               

ودعا إلی المساهمة بقوة في إعادة إعمار القطـاع،         . انتصار غزة بأنه أعظم من انتصار تموز في لبنان        
ونظّمت طهـران، أمـس،     . وأن تحول المساعدات إلی الجهة المعنية، في إشارة منه إلی حكومة حماس           

مهرجاناً حاشداً لالحتفال بالنصر الكبير فی غزة، شارك فيه عشرات اآلالف من الطالب، باإلضافة إلـى   
سفراء کّل من قطر وفنزويال وسوريا وممثّلين عن بوليفيـا وموريتانيـا، وحركتـي حمـاس والجهـاد                  

هرة ضـخمة نحـو مقـر الـسفارة         وبعد المهرجان، انطلق المتجمعون في تظا     . اإلسالمي، وحزب اهللا  
والرئيس المـصري حـسني     " إسرائيل"األميركية السابق في طهران، رافعين شعارات الموت ألميركا و        

كمجرمي حرب في   " إسرائيل"في هذه األثناء، أكدت طهران أنها تتابع بجدية كبيرة محاكمة قادة            . مبارك
  .المحاكم الدولية

  ٢١/١/٢٠٠٩األخبار، 
  
  "إسرائيل"على " انتصارها"ل المقاومة الفلسطينية بـ يهنىء فصائنجاد .٧٠

اكدت مصادر فلسطينية امس ان الرئيس االيراني احمدي نجـاد قـدم التهنئـة              :  وليد عوض  -رام اهللا   
. وفق الرسائل التي وجهها الـى قـادة الفـصائل         " اسرائيل"لفصائل المقاومة الفلسطينية بانتصارها على      
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هاد اإلسالمي في فلسطين أن نجاد اتصل بـاألمين العـام للحركـة             وأعلن مصدر مسؤول في حركة الج     
رمضان عبد اهللا شلَّح وهنأه بالنصر الذي حققته المقاومة والشعب الفلسطيني فـي غـزة، مـن خـالل                   

وبحسب المصدر فإن نجاد    . صمودهم في وجه الهجمة االسرائيلية وإفشال العدو ومنعه من تحقيق أهدافه          
سطيني وتضحياته العظيمة، معتبراً أن هذا النصر ليس نصراً للشعب الفلسطيني           أشاد بصمود الشعب الفل   

  .فقط بل لألمة العربية واإلسالمية جمعاء ولكل األحرار والشرفاء في العالم
كما أعرب نجاد عن استمرار دعم الجمهورية اإلسالمية في إيران للشعب الفلسطيني ولقـضيته العادلـة                

ومن جهتـه شـكر شـلّح       . قيق كامل أهدافه الوطنية في الحرية واالستقالل      ومقاومته المشروعة حتى تح   
الرئيس نجاد على اتصاله، وأكد له أن الشعب الفلسطيني يثمّن عالياً مواقف الجمهورية اإلسالمية الثابتـة                

  .في دعم نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الكاملة
  ٢١/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  نفجارها في جسد المريضالايا الدايم مع بعض مواد تخدير يؤدي تفاعل شظ: طبيب مصري .٧١

أكد الطبيب المصري الدكتور حاتم محمد المعتصم الذي شـارك فـي عـالج              :  نجوى رجب  -القاهرة  
الجرحى الفلسطينيين بغزة وعاد مؤخراً للقاهرة أن ما نشرته العرب في تحقيقها حول اسـتخدام قنابـل                 

 تفاعل شظايا تلك القنابل مع بعض مواد تخدير الجرحى صحيح ودقيق بنـسبة              الدايم المحرم دولياً بشأن   
وقال الطبيب المصري في حوار مع العرب إنه بعد التأكد من هذه المعلومات الطبية طلب من كل                 . كبيرة

األطباء عدم استخدام أنواع معينة من مواد التخدير حرصاً على حياة المرضى، حيث تنفجر تلك الشظايا                
ي إلى بتر األطراف في حال وجودها بها أو الوفاة مباشرة في حال وجودها بمناطق حـساسة مـن                   وتؤد
  .الجسم

  ٢١/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
   مغاربة يطالبون الحكومة بالتدخل لسحب منتوجات اسرائيلية من االسواقبرلمانيون .٧٢

لداخلية ووزير الصناعة والتجارة    دعا فريق العدالة والتنمية في البرلمان المغربي كالً من وزير ا          : الرباط
واجـب التـضامن    'وتأهيل االقتصاد، للتدخل لسحب سلع إسرائيلية من األسواق المغربية انطالقا مـن             

  .'العربي واإلسالمي مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى التقتيل واإلجرام على يد الكيان الصهيوني
  ٢١/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
 دفاع أهالي غزة عن بالدهم، أمر مشروع وواجب ديني: توىالمؤتمر العالمي للف .٧٣

أكد العلماء المشاركون في المؤتمر العالمي للفتوى وضـوابطها ، الـذي            :  خالد الرحيلي  -مكة المكرمة   
اختتم أمس في رابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة،  أن ما يقوم به أهالي غزة من الدفاع عن أنفـسهم                    

بالدهم هو أمر مشروع وواجب ديني وحق إنساني تقـره كـل الـشرائع الـسماوية                وأهليهم وأموالهم و  
ودعوا في الجلسة الختامية ألعمال المؤتمر، الجميـع لوجـوب          . والقوانين الوضعية واألعراف اإلنسانية   

نصرة المستضعفين في غزة بمختلف الوسائل المشروعة المتاحة وعلى كل مستوى وأمـام كـل جهـة                 
 القادة والزعماء العرب والمسلمين إلى تكثيف جهودهم عبر ما يمتلكونه مـن رصـيد               كما دعوا . وهيئة

  .العالقات الدولية النسحاب القوات المعتدية وفك الحصار الظالم وفتح المعابر بشكل دائم توافقاً
  ٢١/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
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  باريس تتخلى عن شرطين من الرباعية للحوار مع حماس .٧٤
تخلت باريس، أمس، عن شرطين من الشروط الثالثة التي وضعتها اللجنة  :البكر بشير - باريس 

، واالعتراف باالتفاقات "إسرائيل"، والخاصين باالعتراف ب"حماس"الرباعية للحوار مع حركة 
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية أريك شوفالييه خالل مؤتمره . الفلسطينية الموقعة معها

المهم هو نبذ "، إن "حماس"صف األسبوعي، في رد على سؤال حول موقف فرنسا من الصحافي ن
استعداد فرنسا للتعامل مع حكومة وحدة فلسطينية "وأبدى ". وباريس ال تريد العودة للماضي.. العنف

، وأكد أن مسألة تشكيل هذه "، وتحترم عملية السالم"إسرائيل"تضم حركة حماس، وتلتزم بالتفاوض مع 
المصالحة الفلسطينية عامل أساسي في الخروج "واعتبر شوفالييه ان  .كومة تعود للفلسطينيين أنفسهمالح

واعتبر مصدر دبلوماسي في باريس  ".من األزمة، وللتوصل إلى سالم دائم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة
ن جهة، ومن جهة أن هذه المرونة من جانب باريس، هي واحدة من ثمار الصمود الفلسطيني في غزة م

، موضحاً أن محاولة االنفتاح هذه على الحركة ليست نهاية العملية، "إسرائيل"ثانية هي نقطة تسجل ضد 
هو التخلي عن المقاومة، واستبعد أن توافق ) نبذ العنف(ألن تفسير اللجنة الرباعية للشرط الثالث 

 ألن المقاومة حق مشروع في وجه على ذلك من دون أن يطرح األمر في إطار تسوية شاملة،" حماس"
  .االحتالل

) أبو مازن(وقال المصدر إن للمسألة جانباً آخر، هو تسهيل مهمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
للحوار مع حماس، ألن السلطة ال تستطيع االستمرار في الوضع الراهن، بعد الرصيد الكبير الذي حققته 

دف امتصاص النقمة الكبيرة ضدها في الشارع الفلسطيني، األمر ، وهي بحاجة إلى اتفاق معها به"حماس"
  .الذي يفرض على الغربيين تسهيل المهمة

  ٢١/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   نقاط لحل ازمة غزة تناقش في بروكسيل٥خطة ألمانية من  .٧٥

أمس النقاط الخمس من خطة وزير » زوددويتشه تسايتونغ«نشرت صحيفة : برلين ـ اسكندر الديك
 األلماني فرانك فالتر شتاينماير لحل أزمتي قطاع غزة وفلسطين، والتي سيطرحها على زمالئه الخارجية

وقالت الصحيفة إن .  خالل اجتماعهم اليوم في بروكسيل٢٧وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي الـ
 مسبقا على الرئاسة التشيكية لالتحاد ومنسق العالقات الخارجية والدفاعية فيه خافيير سوالنا اطلعا

وحسب الصحيفة األلمانية، تدعو النقطة األولى في خطة شتاينماير إلى تنسيق إرسال  .مضمون الخطة
المساعدات اإلنسانية األوروبية مثل األدوية والمواد الغذائية والسكن الموقت وماء الشرب والكهرباء 

حة تهريب السالح بين القطاع ومصر، اذ وتدعو النقطة الثانية إلى تعزيز مكاف. وتأمين التمويل الالزم لها
أعربت ألمانيا عن استعدادها للعب دور تقني واستشاري لمساعدة القوى األمنية المصرية على كشف 

  . الرئيسة لوقف النار"إسرائيل"وكان وقف التهريب إلى القطاع أحد شروط . األنفاق وتدميرها
مصر، على أن يعود مفتشو أوروبا ومصر والسلطة وتقترح النقطة الثالثة في الخطة فتح معبر رفح مع 
 مع القطاع وتمكين االتحاد األوروبي من "إسرائيل"الفلسطينية لإلشراف عليه، إضافة إلى فتح معابر 

أما النقطة الرابعة، فتدعو إلى إعادة إعمار قطاع غزة من خالل مبادرة االتحاد . لعب دور محدد فيها
وتحض النقطة .  إلى توجيه دعوة إلى الدول المانحة لعقد مؤتمر دولياألوروبي والحكومة الفلسطينية

 والفلسطينيين بهدف إقامة الدولة الفلسطينية إلى "إسرائيل"الخامسة على استعادة مفاوضات السالم بين 
  ."إسرائيل"جانب 

  ٢١/١/٢٠٠٩الحياة، 
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   يورانيوم مستنفد "اسرائيل "الوكالة الذرية تحقق في استخدام .٧٦
اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها ستنظر في طلب وجهه السفير السعودي في فيينا :  صباحفتحي

 ربما تكون استخدمت ذخائر تحتوي على "اسرائيل"نيابة عن ديبلوماسيين عرب، للتحقيق في ان 
نوزع «: يمنغوقالت الناطقة باسم الوكالة ميليسا فل. اليورانيوم المستنفد في هجماتها على قطاع غزة

، موضحة أن الوكالة »الخطاب على الدول االعضاء، وسنحقق في االمر بالدرجة التي تسمح بها قدراتنا
  .لم تتخذ بعد قرارا في شأن طريقة تحركها

  ٢١/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
   الوحشي على غزة ويطالب بمحاسبة المسؤولين االسرائيلي كي مون ينتقد الهجومبان .٧٧

زار األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون قطاع غزة امس الثالثاء حيث  :غزة ـ من اشرف الهور
وقال . وتعهد بمساعدة الفلسطينيين' يدمي القلب'عبر عن الصدمة والغضب إزاء مشاهد الدمار وقال إنه 

االستخدام 'وأدان ' .هذا يبعث على الصدمة واالنزعاج. لقد رأيت جزءا بسيطا فحسب من الدمار'بان 
ووصف بان  .من جانب النشطاء الفلسطينيين' زخات الصواريخ' و"إسرائيل"رط للقوة من جانب المف

وانتقد حماس الطالقها الصواريخ لكنه . وطالب باجراء تحقيق ومحاسبة المذنبين' وحشي'الهجوم بأنه 
  .'قوة مفرطة'قال إن إسرائيل استخدمت 

اسية في إطار السلطة الفلسطينية برئاسة عباس لكي وقد حث بان الفلسطينيين على معالجة خالفاتهم السي
  ."ٍإسرائيل"يحققوا آمالهم في إقامة دولة والتوصل إلى سالم مع 

  ٢١/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  م في القطاع الف شخص فقدوا منازله٦٠ حوالى :حمراللجنة الدولية للصليب األ .٧٨

 مليون ٣٣٠ت الطارئة المطلوبة بنحو تقدر األمم المتحدة قيمة المساعدا :غزة ـ من اشرف الهور
وبحسب تقديرات فلسطينية ودولية تستلزم إعادة البناء إذا أمكن اطالقها في ضوء الجمود بين . دوالر

  . حماس والغرب نحو ملياري دوالر
حمر التي قدمت امدادات طبية ومعونات أخرى خالل الصراع ان وقالت اللجنة الدولية للصليب األ

 الف شخص فقدوا ٦٠لحرب سينصب على مساعدة حوالى ثمانية آالف عائلة اي حوالى تركيزها بعد ا
 منازلهم او وجدوها غير صالحة للسكن

 ٢١/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
 
   تطالب باشراك حماس في العملية السياسية الصين .٧٩

لى دعا الموفد الصيني الخاص الى الشرق االوسط سون بيغان حركة حماس أمس ا:  ا ف ب- بكين 
دعونا حماس الى مواجهة "وصرح سون بيغان للصحافيين . االنضمام لعملية السالم في الشرق االوسط

  ". الواقع واالنضمام لعملية السالم في الشرق االوسط في مصلحة الفلسطينيين االساسية
  ٢١/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  "إسرائيل"د  مليون دوالر ض١٠٠رئيس االتحاد المصري األميركي يطالب  بتعويض مبلغ  .٨٠

أقام محام مصري يشغل منصب رئيس االتحاد المصري األميركي بنيويورك دعوى قضائية أمام محكمة 
 متمثلة في السفير "إسرائيل" مليون دوالر ضد دولة ١٠٠اإلسكندرية يطالب فيها بتعويض مبلغ 

آلالف من اإلسرائيلي في مصر وذلك بسبب العدوان على قطاع غزة الذي أسفر عن مقتل وجرح ا
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وطالب المحامي حسين رسالن بأن يودع هذا المبلغ في الصندوق . األبرياء وتشريد اآلالف من األسر
  .الخاص بدولة فلسطين بجامعة الدول العربية

 ٢٠/١/٢٠٠٩القدس، فلسطين، 
 
  وصل إلى قرابة مليون شخص" إسرائيل" في اسبانيا ضد التظاهرات .٨١

ة برشلونة عاصمة كاتالونيا األسبوع ما قبل الماضي تظاهرة احتضنت مدين: مدريد ـ  حسين مجدوبي
ضخمة شارك فيها قرابة مئة ألف ومن ضمن الحاضرين بعض الوزراء في حكومة الحكم الذاتي في 

 متهمة إياها بتكرار هولوكوست "إسرائيل"وتميزت التظاهرات في كاتالونيا بشعارات حادة ضد  .كاتالونيا
وقال الصحافي بيدرو كاناليس . ، وطالبت بطرد السفير اإلسرائيلي من اسبانياجديد ضحاياه الفلسطينيون

 وصل إلى قرابة "إسرائيل"ان عدد المشاركين في مختلف التظاهرات في اسبانيا ضد ' القدس العربي'لـ 
يكفي أن التظاهرات ': وقال. مليون شخص، منوها الى ان التظاهرات جرت في عشرات المدن اإلسبانية

 اتخذت بعض وسائل االعالم موقفا  وقدث برشلونة وخيرونا ومدريد شارك فيها نصف مليون،الثال
واضحا مما يجري في قطاع غزة واعتبرت أن ذلك بمثابة إبادة جماعية للفلسطينيين، وكانت صحف مثل 

وتعرضت هذه الصحيفة اإلسبانية لهجمات من . "إسرائيل"ـالباييس وخاصة بوبليكو شديدة النقد ل
  .الصحف اإلسرائيلية المتطرفة

 ٢١/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
 
  روسيا تستقبل أطفال غزة المصابين .٨٢

أكد رئيس الصندوق الخيري الدولي لمساعدة األطفال خالل الكوارث  : هالل الحارثي- موسكو 
ويجري في . والحروب ليونيد روشال أن روسيا ستستقبل مجموعة من األطفال الفلسطينيين المصابين

يتم : وقال في تصريح بثه التلفزيون الروسي. وقت الراهن تذليل بعض المسائل الفنية المرافقة لذلكال
ونوه بأن الحكومة اإلسرائيلية أعطت . حاليا حل مسألة النقل وسنحاول تحقيق ذلك في أقصى وقت ممكن

زارة الخارجية  أيام وتجري مباحثات اآلن مع الجانب الفلسطيني وتعمل و٥موافقتها على ذلك قبل 
الروسية بنشاط كبير في هذا االتجاه وكذلك تشارك في العمل وزارة التنمية االجتماعية والصحة الروسية 

  .ومنظمة الصليب األحمر الدولي
 ٢١/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 

 
  "إسرائيل "ـنائب إيرلندي يرفض االعتذار ل .٨٣

أول أمس االثنين، االعتذار عن قيامه المعارض " الشين فين" رفض النائب االيرلندي عن حزب :ب.ف.أ
في غزة بالدعاية النازية التي كان يقوم بها " اإلسرائيلية"بمقارنة أقوال نائب يهودي دافع عن المحرقة 

الوزير جوزف غوبلز في عهد هتلر، معتذرا للفلسطينيين إذا كان الجدل الذي ثار حول تصريحاته تسبب 
  .بصرف األنظار عن المذبحة في غزة

  ٢١/١/٢٠٠٩لخليج، ا
 
  بفتح غزة أمام الصحافيين" إسرائيل"مراسلون بال حدود تطالب  .٨٤

في فرنسا عريضة موقعة من " اإلسرائيلية"أمس السفارة " مراسلون بال حدود" سلمت منظمة :آي.بي.يو
  . مؤسسة إعالمية دولية تطالب فيها بالسماح للصحافيين بدخول غزة١٦٠
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و الضغط على الحكومة اإلسرائيلية لترفع الحصار عن اإلعالم في وأوضحت أن الهدف من خطوتها ه
 ووصفت الحصار على اإلعالم بأنه مخالف للقانون الدولي اإلنساني وللقرار الصادر عن المحكمة .غزة

  .العليا اإلسرائيلية ويشكل انتهاكاً خطراً لحرية الصحافة
  ٢١/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  المفاوضاتيكر مع إشراك سوريا وحماس بب جيمس .٨٥

 دعا وزير الخارجية األميركي األسبق، جيمس بيكر، الرئيس األميركي الجديد، باراك أوباما، :واشنطن
وقال، . في أي عملية تستهدف تسوية الصراع العربي اإلسرائيلي» حماس«إلى ضرورة إشراك حركة 

ا نصف األطراف ال يمكن أن يناقش السالم، فيم«: أول من أمس» نيوزويك«في مقابلة مع مجلة 
واقترح على اإلدارة الجديدة أن تتبع مقاربة كتلك التي . »السياسيين الفلسطينيين فقط موجود على الطاولة
  .١٩٩١لجأنا إليها وأدت إلى انعقاد مؤتمر مدريد عام 

 ٢١/١/٢٠٠٩األخبار، 
 
  االنتهاكات اإلسرائيلية وعقاب مرتكبيها بعثة حقوقية دولية لتوثيق .٨٦

طالب التقرير المبدئي الميداني للبعثة المشتركة الفيدرالية الدولية والشبكة  :حجابكتب ـ عماد 
األورومتوسطية لحقوق اإلنسان التي زارت قطاع غزة بضرورة االسراع باعمار المناطق السكنية 

يل المادي المنكوبة بها والتي دمرتها اآللة العسكرية اإلسرائيلية وتكاتف دولة المجتمع الدولي لتوفير التمو
 مليون نسمة يعيشون في ١،٥ وعودة مظاهر الحياة الطبيعية لنحو"إسرائيل"العادة إصالح ما دمرته 

  .ظروف إنسانية بالغة الصعوبة
وأوضح التقرير الذي تم إعالن عدد من تفاصيله خالل المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمركز القاهرة 

ل محرمة دوليا في عدوانها علي السكان المدنيين الفلسطينيين  استخدمت قناب"إسرائيل"لحقوق اإلنسان أن 
باإلضافة لقنابل الفسفور األبيض ، تحدث نزيفا داخليا وبترا لألعضاء وتهتكا باألعضاء الحيوية للجسم

  .الحارقة والتي أدت إلي زيادة أعداد الضحايا والمصابين
يمتها علي نطاق واسع ضد األطفال والنساء  استخدمت وسائل منهجية في جر"إسرائيل"وقال التقرير إن 

  .بما يمثل جرائم حرب وضد اإلنسانية
وتوثيق ، وتثبيت وقف إطالق النار، ونبه التقرير إلي ضرورة توفير الحماية الالزمة للشعب الفلسطيني

ي ما وتقديم األدلة والوثائق عل، االنتهاكات التي حدثت في حق السكان المدنيين من عمليات قتل وإبادة
حدث إلي المجلس الدولي لحقوق اإلنسان واألمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لعقاب مرتكبي هذه 

  .الجرائم البشعة
  ٢١/١/٢٠٠٩األهرام، 

  
   إعمار غزة وحكاية تكريس االنقسامأسئلة .٨٧

  ياسر الزعاترة
عية حتى لو دخلنا شباط بعد      في رام اهللا ، نعم الشر     " الحكومة الشرعية "السيد سالم فياض ، رئيس وزراء       

كانون ثاني ، السيد فياض خائف على وحدة الوطن الفلسطيني من نوايا بعض الجهات العربية والدوليـة                 
في رام اهللا ، ما يعني أننـا أمـام          " السلطة الشرعية "التعامل مع قضية إعادة إعمار قطاع غزة بعيداً عن          

وكأنك يا أبو زيـد مـا       "يب لشروط الرباعية الدولية ،      إما حكومة وفاق وطني تستج    : حلين ال ثالث لهما   
، وال ضحيت لحماية برنامج المقاومة الذي تجرمـه الـشروط المـذكورة ، وإمـا أن تتـدفق                   " غزيت

وبإشرافها ، السيما أن نظامهـا المـالي واإلداري هـو مـن     " الحكومة الشرعية"المساعدات عن طريق   
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 عليه ، خالفاً لذلك القائم في قطاع غزة ، حيث أثـرى إسـماعيل               الشفافية والنزاهة بحيث يمكن االعتماد    
هنية وإخوانه وسكنوا الفلل والقصور ، وصار أبناؤهم يعملون في البـزنس ، وال يـستبعد أن ألحـدهم                   

إياه ، خازن المال الفلسطيني السابق      " المستشار االقتصادي "شراكة مع عمري شارون ما غيره ، صديق         
  ئاسة على براءة ذمة مما كان بحوزته من أموال منظمة التحرير الفلسطينية،،، والذي حصل من الر

نحن إذن أمام أزمة بالغة األهمية ستواجه غزة والوضع الفلسطيني خالل األسابيع وربما الشهور المقبلـة                
ميـة  ، وهي أزمة ال تتعلق فقط بالعنوان الذي ينبغي أن تذهب إليه األموال ، بل بأسئلة أخرى ال تقل أه                   

حول الدور اإلسرائيلي ، السيما أن المواد الضرورية لإلعمار ال تدخل إال عن طريق المعابر اإلسرائيلية                
  ٢٠٠٥،الموقعة من طرف الرئاسة ومحمد دحالن في العام " المقدسة"، بحسب اتفاقية المعابر 

لحة علـى نحـو     في السياق األول ، فإن محاولة رمي الكرة في الملعب الحمساوي بطرح قصة المـصا              
لم يجد  ) ممثل السلطة في القاهرة   (عاجل بدعوى تسريع إعادة اإلعمار ال تبدو مجدية ، السيما أن أحدهم             

للمصالحة غير الورقة المصرية إياها ، من دون مناقشة وال تغيير وال تعديل ، لكأن حماس قد هزمت ،                   
  .ا تشاء من الشروطفيما حققت سلطة رام اهللا أروع انتصاراتها وصار بوسعها فرض م

هل يعقل أن يعود البعض إلى تلك الورقة التي تمثل صك استسالم بعد كل الذي جرى ، وهل يمكـن أن                     
ماذا سيترتب على المصالحة العظيمة التـي يتحـدثون         : تقبلها حماس بهذه البساطة؟ ثم ، وهذا هو األهم        

  عنها ، هل هي االنتخابات وماذا لو فازت حماس من جديد؟،
 هذا الجانب حديثاً آخر ، يتعلق بسؤال االنتخابات والسلطة ومدى تمثيلها للشعب الفلسطيني فـي                يستحق

الداخل والشتات ، وقصة إعادة تشكيل منظمة التحرير كمسار بديل لترتيب أوراق القضية برمتهـا ، ألن            
وال يمكنها التمرد   المشكلة هي مشكلة المرجعية للشعب الفلسطيني ، أما السلطة فصممت لخدمة االحتالل             

  .عليه
الذي يعنينا في هذه السطور هو موضوع إعادة اإلعمار الذي لن ينتظر االنتهاء من ملـف المـصالحة ،              
السيما في ضوء الخالفات القائمة ، وفي هذا السياق ثمة مسارات عديدة ، أهمهـا أن تـشرف الـدول                    

تبناها ، من بنية تحتية ومساكن وسـواها ،         المانحة مثل السعودية والكويت مباشرة على المشاريع التي ت        
وهو ما دعا إليه بيان العلماء السعوديين الذي رحب بمبادرة الملك عبد اهللا بمنح مليـار دوالر إلعمـار                   

كما يصفونها ، والتي أثبتت نزاهتها في التعامل مـع          " المقالة"القطاع ، ومنها أن تمنح المعونات للحكومة        
ن يكون هناك شكل من أشكال الرقابة والمشاركة من قبـل فعاليـات شـعبية               ملف المال ، مع إمكانية أ     

وفصائلية ، ويبقى أن من أراد دفع المال لسلطة رام اهللا فلن يمنعه أحد ، لكن الموقف سيتم في العلـن ،                      
  .أما األهم فهو مدى موافقة مصر على إدخال مواد اإلعمار من خالل معبر رفح

 كانت جيدة ، وال ينبغي أن تدخل القضية في مسارات بائسة تـضيع الهـدف                المهم أن االستجابة العربية   
وتؤخر اإلعمار وتزيد في معاناة الناس الذين ضحوا وصنعوا ملحمة بطولية أنكرها هؤالء الذين يريدون               
استخدام ملف اإلعمار لتحقيق مآربهم وتنفيذ برامجهم التي ال تنسجم مع مصلحة الشعب والقضية ، بينما                

  .عبثها خلل سنوات طويلةثبت 
  ٢١/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  آخر الحروب اإلسرائيلية؟ .٨٨

  سليم الحص
كانت حرب إسرائيل الغاشمة على غزة، في ما يرجح، آخر حروب إسرائيل على العرب بعد حرب 

شنّت إسرائيل حرباً وحشية على غزة فكانت هي .  وخذالنها٢٠٠٦إسرائيل الهمجية على لبنان في عام ،
وقفت القتال من جانب واحد أوالً، األمر الذي يوحي بأن الدولة العبرية كانت هي التي شعرت التي أ
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باإلنهاك أوالً، فكانت غزة، على ضآلة حجمها نسبياً وضعف إمكاناتها هي التي كانت األقدر على 
 . الصمود

قيق انتصار في الحالتين، قد ال نغالي إذ نقول إن إسرائيل، بعد حربها على لبنان ثم غزة، وفشلها في تح
 . قد ال تفكّر في مهاجمة بلد عربي في المستقبل المنظور

كان ثمة خوف من أن إسرائيل، ال سمح اهللا لو سجلت انتصاراً في غزة، كان يمكن أن تتوجه نحو لبنان 
 غزة لما كان  ولو نفذت انتقامها من لبنان بعد تدمير٢٠٠٦.انتقاماً لما حّل بها في حربها عليه في عام 

هناك ما يلجمها عن مواصلة التوجه على طريق الغطرسة والعربدة وتهديد سائر األقطار العربية في 
أما الشعب العربي الذي قد ال يسلم من استمرار عدوانيتها وتماديها فهو الشعب الفلسطيني، وال . المنطقة

رائيل وجورها، وقد أظهرت الحرب على فليس ما يحميه من تسلّط إس. سيما في الضفة الغربية بعد غزة
قطاع غزة أن دول العالم في معظمها ليست على استعداد اللتزام شيء مما تدعي من قيم أو لممارسة 

 . شيء مما تزعم من مبادئ العدالة والسالم
 وخيبات إسرائيل في حربيها على لبنان وغزة سيكون من شأنها إسقاط رهانات قوى خارجية على الدور

وليس من عربي إالّ وبات مقتنعاً بعد مسلسل من التجارب المريرة مع الكيان . الصهيوني في المنطقة
منها ضرب أي كيان : الصهيوني أن إسرائيل كيان، إنّما زرع في المنطقة العربية ليحقّق أهدافاً معينة
ار العربية كيانات وفئات عربي يكتسب من القوة أو السطوة أكثر مما هو مكتوب له، وتفتيت األقط

متصارِعة تجعل الكتلة العربية غير ذات شأن في تهديد المصالح الغربية االستراتيجية، واستنزاف 
وكانت الدولة العظمى، أميركا، تستخدم الدولة العبرية أيام . الطاقات العربية الناجِمة عن ثروة النفط

 واالتحاد السوفياتي، في التصدي للمد الشيوعي في الصراع بين الجبارين، الواليات المتحدة األميركية
والمعروف أن جهاز االستخبارات اإلسرائيلية ناشط داخل المجتمعات العربية يعيث فيها . العالم العربي
 . فساداً وفتناً

ولعل أخطر ما بلغت إسرائيل من مكانة في منظومة الشرق االوسط أنّها أضحت محطّ رِهان حتى من 
أضحت بعبارة أخرى عنصراً في .  العربية في حساباتها مع تيارات أو قوى إقليمية معينةبعض القوى

معادلة النزاعات العربية العربية، وفي معادلة الصراع بين أنظمة عربية وتيارات حزبية أو عقائدية 
 معينة داخل فترى بين ظهرانينا قلوباً سقيمة متعاطفة مع إسرائيل أو منحازة إليها في مواجهات. معينة

وفي حرب إسرائيل على لبنان كان بين المسؤولين العرب من يتمنّى ضمناً، وليس جهراً، . العالم العربي
القضاء على تنظيم حزب اهللا، وفي الحرب على غزة كان هناك من يصبو إلى القضاء على حركة 

ة متعاطفة مع الحزب أو حماس، وذلك العتبارات تتعلّق بصراعات تلك السلطات العربية مع قوى داخلي
 . الحركة

هكذا استحالت إسرائيل مع الزمن، لألسف الشديد، عنصر قوة على ساحة التفاعالت العربية بعد أن 
 . كانت عدو المصير العربي بامتياز

ما زالت إسرائيل عدو العرب، واقعاً ومصيراً، وستبقى كذلك ما دامت تحتل أرضاً عربية في فلسطين 
وهي تذكّرنا بذلك بين الفينة والفينة بمثل حربها على لبنان وحربها على . القدس الشريفوتستولي على 

وإذا كانت بعض األنظمة العربية ترى لنفسها مصلحة في االنفتاح أو الرهان على العدو الصهيوني . غزة
والتزامها في لحظات معينة، فإن الشعوب العربية أظهرت بال مواربة تمسكها المطلق بصفاء عروبتها 

القومي الخاِلص، خصوصاً في حاالت العدوان الصهيوني على جهة عربية، كما كان في الحرب على 
 . لبنان ثم في الحرب على غزة

وإذا كانت إسرائيل تتصرف بدافع غطرسة التفوق والقوة في تعاطيها مع الجوار العربي، فقد تزعزع 
 ٢٠٠٩. وتقوض نهائياً في الحرب على غزة في عام ٢٠٠٦هذا الرِهان في الحرب على لبنان في عام ،

لعلنا ال نغالي إذ نقول إن إسرائيل لن تجرؤ بعد اليوم على شن . وذلك بفضل المقاومة في الحالتين



  

  

 
 

  

            ٣٦ ص                                     ١٣٢١:         العدد       ٢١/١/٢٠٠٩ األربعاء :التاريخ

حروب جديدة على الجوار العربي، ولكن الشعب الفلسطيني في غزة أو الضفة الغربية يبقى معرضاً 
كيف يجب أن يكون الرد العربي في تلك : ويبقى السؤال. كاتهم بال حدودالعتداءات الصهاينة وانتها

 األحوال؟ هل ستكون المقاومة العربية هي الرد؟ 
 ٢١/١/٢٠٠٩السفير،     

 
  "الشرق األوسط الُممانع"حرب غزة وصعود  .٨٩

  خالد الحروب
ي والشرق أوسطي بصاحبه جورج بوش فيغادران المشهد العالم" الشرق األوسط الجديد"يلحق مشروع 

لحظة تجمع الفشل الذاتي والغبطة المعولمة النتهاء الحقبة البوشية وأقداراً من أمل . في لحظة سوريالية
تالقت تلك اللحظة مع حرب غزة التي أعلنت بدورها عن . غير قليل تُناط بالرئيس المنتخب باراك أوباما

وش الشرق أوسطية وإنهاء سذاجاته بـ إسدال الستار بشكل دموي وفاحش على مغامرات وغباوات ب
بيد أن حرب غزة عملت . مفصل على مقاسات أفكار المحافظين الجدد وإسرائيل" شرق أوسط جديد"

الشرق األوسط : "إنها تفتح ستارة أخرى عن شكل شرق أوسط مختلف: على ما هو أهم من ذلك
فشل مشروعات : تستند إلى أرضيتين" دالنظام الجدي"الروافع السياسية العريضة لقيام هذا ". الممانع

التسوية مع إسرائيل وازدياد بطشها االحتاللي خالل العشرين سنة الماضية رغم إقرار الفلسطينيين بمبدأ 
والفشل اإلجمالي للسياسات األمريكية في المنطقة سواء إزاء فلسطين أو ، الدولتين منذ أواخر الثمانينات

مضافاً إليها سياسة احتقار ، وقائمة أخرى من القضايا األقل مركزية" اإلرهاب"العراق أو إيران أو 
 في بيروت ٢٠٠٢االعتدال العربي التي تمثلت في إهمال المبادرة العربية للسالم التي أطلقت سنة 

  .بإجماع عربي
 إن الحرب أطلقت، وبقدر من المجازفة، رغم أننا ما زلنا نعيش لحظة الحرب إال أنه باإلمكان القول

معلنا نهاية مرحلة وبداية مرحلة فيما يتعلق ، "الشرق األوسط الممانع"نظاما إقليميا جديداً يمكن وصفه بـ
النظام الرسمي "الحرب أنهت الشكل الصوري الهش لما كان يعرف بـ . بالقضية الفلسطينية تحديدا

معالم ذلك النظام كانت . ينمتمحورا حول الجامعة العربية والدول العربية الكبرى إزاء فلسط، "العربي
، الحروب، تتمثل في توفير موقف عربي شبه موحد كلما لزم األمر وخاصة عند األحداث الكبيرة

تبنى ذلك النظام سياسة توافقية معتدلة في جوهرها . االنتفاضات وسوى ذلك، االعتداءات اإلسرائيلية
نعرف جميعا أن ذلك . الصطدام المباشر معهاوتأخذ باالعتبار الشديد عدم مواجهة السياسة األمريكية وا

، النظام انشطر على نفسه في قضايا كبرى ولم يقو على استيعاب تناقضات مواقف األطراف العربية
هشاشة "لكنه إزاء قضية فلسطين تمكن من المحافظة على . خاصة قبيل وخالل حرب العراق األولى

حرب غزة هي ثاني أهم . معلبةً بأكبر قدر ممكن من اللفظيةبتقديم أقل ما يمكن من الفاعلية " الحد األدنى
اختبار تعلق بالصراع العربي اإلسرائيلي خالل ما يقارب من ثالثين عاما وتسبب في االنهيار الكلي لهذا 

 وما تبعه من انشطار رأسي ١٩٧٧إذا اعتبرنا أن االختبار األول كان زيارة السادات للقدس سنة ، النظام
لكن األهمية االستثنائية لحرب غزة هي وقوعها في سياق توزيع قوى إقليمي . الرسمي العربيفي النظام 

وهذا السياق يتضمن دوال فاعلة غير عربية أهمها تركيا . مختلف عما كانته األمور قبل ثالثين عاماً
وكال . بفي قضية فلسطين كما تجلى ذلك خالل الحر، إن لم نقل مركزيا، وإيران تلعبان دورا كبيرا

في تبني سياسة مصادمة للسياسة األمريكية في المنطقة تجاه ، وبدرجات مختلفة، البلدين ال تتورعان
التي تعودت " التقليدية" درجة العجز"ردة فعل النظام الرسمي العربي على الحرب كانت أقل من . فلسطين

مة يصدر قرارات وإدانات قليلة والتي غالباً ما كان يتم إخراجها على شكل اجتماع ق، عليها المنطقة
واألخطر من ذلك أن شرائح واسعة من الرأي العام العربي رأت أن هذا النظام . التأثير في مجملها

وانزلق ، كما كان الحال في حرب العراق الثانية مثالً، تجاوز في ترديه درجة العجز والمراقبة عن بعد
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أو باألحرى كشف بشكل فادح عن ،  فراغا سياسياًخلق ذلك كله. إلى درجة التواطؤ ضد الفلسطينيين
وإحدى النتائج . والذي سرعان ما مألته القوى غير العربية، الفراغ الموجود أصالً والمغطى صورياً

الشرق "وصعود تدريجي لنظام ، الطبيعية لهذه الصيرورة تكمن في أفول إضافي للنظام الرسمي العربي
ومزيد من الصعود هناك ، لذي يمكن أن يحول دون مزيد من األفول هناالشيء الوحيد ا". األوسط الممانع

والسياسة األمريكية المتواطئة ، التغول االحتاللي اإلسرائيلي: هو تغيير األرضيات التكوينية لهذا التغيير
  .معه

تاريخياً يمكن القول بأن قمة الدوحة التي ضمت عددا من الدول العربية وحضرتها تركيا وإيران 
وبداية لحظة االنعطاف الزمني والنوعي في ، "الشرق األوسط الممانع"لسنغال اإلعالن الرسمي لصعود وا

لكن يكفي هنا ونظرا ، وثمة أكثر من مغزى ودرس في قمة الدوحة. شكل النظام العربي واإلقليمي
المركزي يقول الدرس . والمغزى المركزي األهم، لمحدودية المساحة اإلشارة إلى الدرس المركزي األهم

إنه بإمكان الدول العربية فعل الكثير واالنتفاض على حالة العجز الذاتي التي عطلت الفعل العربي 
فهذه قطر الدولة الصغيرة والهامشية إستراتيجيا في المشهد العربي تقود . لسنوات إن لم يكن لعقود

المكرس "وهذا يعني أن التوصيف .  المنطقةبفعالية حقيقية جهداً كان األهم سياسيا ودبلوماسيا وتأثيرياً في
وبكونها ضاغطة على ، وخاصة الهيمنة األمريكية، لطبيعة العالقات الدولية واإلقليمية" للعجز الذاتي

لم تعلن قمة الدوحة الحرب على . الدول العربية وتحرمها مجال حركة هو توصيف مخطئ تماماً
وهو مجال مقدور وعدم ، ه هوامش السياسة وهي كثيرةلكنها اشتغلت في المجال الذي تتيح، إسرائيل

) كما استندت تركيا داخلياً(واستندت قمة الدوحة . استغالله تسبب في االنهيار العربي الذريع الذي نراه
في ذلك االشتغال على مزاج داخلي شعبي وخارجي عالمي داعم للفلسطينيين ومعارض للوحشية 

خيل الوضع لو كان لمصر والسعودية على وجه التحديد موقف مشابه ولنا أن نت. اإلسرائيلية الباطشة
وجهد في ذات االتجاه؟ أما المغزى الحقيقي لهذه القمة ومن ناحية الشكل اإلقليمي العام فيكمن في إعالنها 

خاصة ، الرسمي بأن الدول العربية الكبرى فشلت في المحافظة على أي بقايا لدور قيادي في المنطقة
بل وأيضا لدول غير ، وتركت هذا الدور ليس فقط لدول عربية صغيرة، لق بقضية فلسطينفيما يتع
ستستمر على شكل تحالف أو " قمة الدوحة"وعلينا أن ننتظر بعض الوقت لنرى فيما إن كانت . عربية

الشرق "أو نظام ، شبه تحالف بين الدول واألطراف التي حضرتها بما يكرس الشكل اإلقليمي الجديد
دخول تركيا وإيران بقوة إلى قلب النظام اإلقليمي العربي هو المعلم األول والكبير في ". وسط الممانعاأل

  .مضافاً إلى ذلك قوى وحركات المقاومة، طبعاً إلى جانب بروز دور قطر وسوريا، الشكل الجديد
،  المستوى اإلقليميوارتقائها إلى درجة مختلفة على، أي قوى وحركات المقاومة، وهذه اإلضافة األخيرة

ليست (فهذه القوى ورغم أنها أطراف غير دولتية . تمثل المعلم الثاني لهذا النظام اإلقليمي قيد التشكل
إال أن نظام الشرق األوسط الممانع يمنحها موقعا وشرعية وتعامالً دبلوماسياً غير ) دوالً وحكومات

سمي العربي حيث األطراف المشاركة والرسمية فيه فعلى غير ما هي الحالة التقليدية للنظام الر. مسبوق
الشرق األوسط "فإن نظام ، وحيث عضوية الجامعة العربية مقصورة عليها بطبيعة الحال، هي الدول
وعندما يتحدث خالد مشعل رئيس . يضم منظمات مثل حزب اهللا وحماس والجهاد اإلسالمي" الممانع

طر وعلى التوازي مع رؤساء دول فإن ذلك يعني تغييرا المكتب السياسي لحماس مباشرة بعد أمير ق
ارتقاء األطراف غير الدولتية . جوهرياً في األدوار واألوزان السياسية التي تلعبها األطراف غير الدول

يتأسس على البطالة الطوعية التي تختارها الدول ، وطنيا كان أم إقليمياً أو عالمياً، في أي فضاء سياسي
بما يخلق الحيز لبروز واستقواء ، أو تعجز عن القيام بها،  تعطل أدوارها المناطة بهاوالحكومات وبها
بل ، ألنها تحتل مساحات فراغ سياسي، أي القوى غير الدول، وهنا ال يالم الطرف الفاعل. تلك األطراف

 بتخليها بكونها انسحبت إلى الوراء وخلقت تلك المساحات، أي الدول، يالم الطرف العاطل عن العمل
  .عن ما كان يجب عليها أن تقوم به
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نسجاً على منوال حرب إسرائيل ضد حزب اهللا في ، فلسطينيا عززت هذه الحرب ونتائجها غير الحاسمة
وموقع ، وأضعفت موقع حركة فتح عموما، موقع حركة حماس في الساحة الفلسطينية، ٢٠٠٦صيف 

االرتباك والتردد والعجز الذي وسم . هللا خصوصاالسلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس في رام ا
موقف فتح والسلطة في رام اهللا وجه ضربة شديدة التأثير لموقع االثنتين وال يعرف أحد في هذه اللحظة 

عززت الحرب أيضا مسألة في غاية الخطورة وهي تباين مصادر . كيف سيتم ترميم الخسارات
ي رام اهللا تبدى أكثر وأكثر أن مصدر الشرعية األساسي ففي حالة الرئيس عباس والسلطة ف. الشرعية

، أوروبا، الواليات المتحدة، إسرائيل، خارجي متمثل في التوافقات السياسية مع األطراف الخارجية
في حال حماس تبدى أكثر وأكثر أن مصدر . والعالقات الدولية والدبلوماسية التي تساند السلطة والرئاسة

في . االنتخابات والمقاومة في السنوات القليلة الماضية: يعتمد على آليات ذاتية، يالشرعية األساسي داخل
وأهمها فشلها في تشكيل ، نفس تلك السنوات ارتكبت حماس سلسلة من األخطاء بعضها يتسم بالجسامة

طاع ثم لجوؤها إلى القوة لحسم خالفها مع فتح في ق، حكومة وحدة وطنية بعد فوزها باالنتخابات مباشرة
هذا من ضرورة اإلشارة دوما إلى رعونة القادة األمنيين الفتحاويين في غزة واستفزازاتهم التي ، غزة

أتاحت الحرب وصمود قطاع غزة واألداء ، على كل حال. ساهمت في دفع حماس للقيام بما قامت به
، فلسطينيا،  الواقعجوهر هذا. العسكري لحماس وفصائل المقاومة إعادة ترتيب األوراق وخلق واقع جديد

 فلسطيني - هو استقواء حماس واستضعاف فتح بما سينعكس على مضامين ونتائج أي حوار فلسطيني
  .إذ سيقوم على أرضية توازنات سياسية مختلفة، قادم

 ٢١/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
  
  السعودية » المفاجأة«عن  .٩٠

  عريب الرنتاوي
ـ  حفنة قليلة من األشخاص على ما يبدو ، كانت على            التي فجرها العاهل السعودي    " المفاجأة"علم مسبق ب

الملك عبداهللا بن عبدالعزيز في قمة الكويت ، يقال أن الرئيس المصري محمد حـسني مبـارك أخذتـه                   
على حين غرة ، وقرر مغادرة الكويت على عجل ، ويستدل على ذلك من خطابه فـي القمـة                   " المفاجأة"

 اتسم بالدفاع عن سياسة بلده ومواصل الهجـوم علـى مـا يـسمى               الذي لم يجنح باتجاه المصالحة ، بل      
  ".محور الممانعة"بـ

ويقال أيضا أن وزير الخارجية السعودية لم يكن على علم مسبق بالتحوالت العميقة التي كانت تدور في                 
خلد الملك السعودي ، بخالف مدير مخابراته األمير مقرن بن عبدالعزيز ، الذي بـدا عارفـا ببـواطن                   

ألمور ، ويستشهد مراقبون على ذلك بالمواقف التي أطلقها وزير الخارجية خالل األيام القليلة الفائتـة ،                 ا
ـ     " التمحور"والتي أمعنت في     ، في حين بـدا األميـر       " المراهقين"خصوصا حين وصف بعض العرب ب

من نصيب بعـض    مقرن ودودا مع وفود الممانعة حتى قبل جلسة االفتتاح ، أما الصدمة الكبرى فكانت               
الرموز اإلعالمية السعودية أو المحسوبة على المملكة ، التي صعدت إلى قمة الشجرة في حرب داحـس                 

  .طوال أسابيع العدوان وما قبله وحتى جلسة االفتتاح" مطرح"والغبراء ولم تبق للصلح 
وجهتها فحـسب ،    أيا يكن من أمر ، فقد أحدث الملك السعودي انعطافة هامة ال في مسار قمة الكويت و                

وإنما في مجرى العالقات العربية البينية والتوازنات اإلقليمية ، فالملك استعار في خطابه بعض مفردات               
 ١٩٨١العربية ، وهو أعاد االعتبار لطروحات طواها النسيان منذ قمة فاس األولى             " الممانعة والمقاومة "

بيا إال بعد حرب إسرائيل على لبنان وحـصار       ، عندما عرضت السعودية ذاتها ، مبادرة سالم لم تقر عر          
  ١٩٨٢،عاصمته وإخراج المقاومة الفلسطينية منه ، أي في قمة فاس الثانية عام 

كثيرة هي األسباب التي دفعت السعودية للخروج عن مسارها األخير والممتد من أحداث الحادي عـشر                
في السياسة السعودية ، والتـي      "  البريجنيفية حقبة الركود "من سبتمبر ، أو ما أطلقنا عليه ذات يوم تعبير           
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تذكر بهدأة السياسة السوفياتية وتواضع أدائها في الهزيع األخير من والية الـرئيس الـسوفياتي ليونيـد                 
الصمود الرائع للمقاومة والشعب في قطاع غزة ، ولو         : بريجنيف الممتدة ، من هذه األسباب وفي مقدمها       

مذبحة في أيام أو أسبوع ، أو لو أن رايات بيضاء رفعت في سماء غـزة ،                 قدر إلسرائيل أن تنهي هذه ال     
  .لما حصل ما حصل من تحوالت

من أسباب هذا التحول ، اإلحساس العميق باالستخفاف واالستهانة التي قابلت بهما كل من واشنطن وتـل               
حساباتها وحساسياتها ،   وتطلعاتها و " االعتدال"أبيب ، وحتى كثير من العواصم األوروبية ، مواقف دول           

األمر الذي كرس شعورا بالخذالن ، ساعد على إظهاره أن اإلدارة األمريكية المنصرفة ، لم يكن قد بقي                  
  ".المفاجأة"من واليتها سوى أربع وعشرين ساعة عند تفجير 

يل تقتـل   إسرائ: سبب آخر لهذا التحول ، يكمن في اإلحساس العميق بسطوة الالعبين اإلقليمين اآلخرين            
بأنهـا تـشن    " االعتـدال "وتدمر دون خشية من أحد ومن دون أن تحسب حساب ألحد ، بل وتتهم قادة                

تركيا التي ارتدت ثيابا عثمانية قشيبة ، وشـق صـوتها اغـوار األرض              .. الحرب باسمهم ونيابة عنهم   
ت كالعب إقليمي ال    وعنان الفضاء إدانة وتنديدا بإسرائيل وعدوانها البربري ونصرة لشعب فلسطين ، بد           

ثم ، وربما هذا هو األهم واألشد إحراجا ، إيران التي نطق رئيسها اإلشـكالي بالـسؤال                 .. يشق له غبار  
  .إلى متى هذا الصمت ، ألم يحن األوان لقول شيء ما؟: االستنكاري الموجهة لخادم الحرمين

 نفسها على مختلف العواصـم ،       من أسباب التحول أيضا وأيضا ، الغضبة الشعبية العربية التي فرضت          
في قمة الدوحة التضامنية مع غزة ، وخروج القمة بقرارات ذات سقف سياسي ومـالي             " الممانعة"ونجاح  

  .القاهرة والرياض: مرتفع ، ما شكل إحراجا ما بعده إحراج لعاصمتي القرار العربي
في األيام األولى   " قمة شرم الشيخ  "ولنا أن نتساءل ماذا لو أن الرئيس المصري أدلى بخطابه القوي عشية             

في اليـوم الثـاني أو الثالـث للحـرب          " مفاجأته"للعدوان على غزة ، ماذا لو أن العاهل السعودي فجر           
هل كـان مجلـس األمـن       .. هل كانت إسرائيل ستواصل همجيتها؟    .. اإلسرائيلية المجنونة على القطاع؟   

هل كنا بحاجة لقمة    .. جتمع الدولي سيبقى على تثاقله؟    هل كان الم  .. سيواصل استخفافه بأرواحنا ودمائنا؟   
  .أما كنا وفرنا على نفسا دماء وعنتا ومشقة وأرواح بريئة؟.. الدوحة ولحرب التراشق باالتهامات؟

رب ضارة نافعة ، وأن تصل متأخرا خير من أن ال تصل أبدا ، وقد أيقظ الدم الغزي مـشاعر القـادة                      
رعهم كما لم يحصل من قبل ، وخطت السعودية خطوة مهمـة علـى              العرب بعد أن حرك شعوبهم وشوا     

طريق استعادة دور عربي نأمله فعاال ونزيها ، مثلما نأمل أن يكون موجها لجبـه األخطـار الرئيـسة                   
المهددة لألمن القومي العربي ، بعد سنوات من التلهي بأخطار ومعارك جانبية ، وهل ثمة ما هو أخطـر           

ية المنفلتة من عقالها ، هل ثمة أخطر من الرسائل اإلسرائيلية المبثوثة مـن بـين                من الهمجية اإلسرائيل  
  الركام واألنقاض المتراكمة كالجبال في غزة؟

  ٢١/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  هل من تغيير؟ ..  أساءت مصر لنفسهابعدما .٩١

  احمد الحيلة
ن الـصهيوني بـشكل     طوال فترة الحرب على غزة، جاءت لغة الخطاب المصري الرسمي مبرراً للعدوا           

غير مباشر؛ ابتدأ ذلك عندما صمت وزير الخارجية أبو الغيط على تهديدات تسيبي ليفني مـن القـاهرة                  
، واألكثر من ذلك أن الناطقين باسـم القيـادة          "تغيير الوضع في غزة وإنهاء حكم حماس      "، بـ   )٢٥/١٢(

ظ، واتخاذ مواقف تجعل من المقاومـة       المصرية دأبوا أثناء العدوان الصهيوني على غزة، باستعمال  ألفا         
هي الطرف المسؤول عن العدوان عندما جرى الحديث بأن حماس وفصائل المقاومة تتحمـل              ) الضحية(

المسؤولية برفضها التمديد أو التجديد للتهدئة، األمر الذي اعتبر غطاء للمحرقة الصهيونية ضد المـدنيين           
  .الفلسطينيين
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ب، دأبت القيادة المصرية بالضغط على قيادة حماس، وعلـى وفـدها فـي              وطوال األسابيع الثالثة للحر   
، عندما أصرت مـصر     "اإلسرائيلية المضمون "القاهرة، بمطالبتها النزول عند الشروط المصرية الشكل،        

ـ             ). إسـرائيل (طوال الوقت على إلزام حماس والمقاومة بمبادرتها التي صيغت بشراكة فرنسية منحازة ل
  :تي سعت إلى تحقيق هدفين رئيسيين على النحو التاليتلك المبادرة ال

وكان في هـذا جـوراً وظلمـاً كبيـراً     ) "إسرائيل(وقف إطالق نار شامل ودائم ومتبادل بين المقاومة و ·
للفلسطينيين، حين ساوت المبادرة المصرية بين الضحية والجالد، وسعت لشطب المقاومة فعليـاً عنـدما               

لعشر أو خمسة عشرة سنة، وال ندري ما هو البديل، هل هي المفاوضات             طلب من حماس وقف المقاومة      
العبثية التي أهدرت الحقوق والدم الفلسطيني أمام آلة الحرب الصهيونية التي لـم تكـف عـن القتـل،                   

  .."ومصادرة األراضي، وتسمين المستوطنات في الضفة، وتهويد القدس
.. كشرط الزم ومسبق لرفع الحـصار     ".. بتأمين الحدود "تأكيد المبادرة على التوصل إلى ضمانات كفيلة        ·

أي المطلوب منـع إمـداد المقاومـة الفلـسطينية          . "وذلك بشراكة الرباعية الدولية أو االتحاد األوروبي      
بالسالح، وليس ذلك فحسب فالمطلوب أن يتم ذلك بتعهد وإقرار من حماس على أن ال تعمل على إدخال                  

لوب، فالمطلوب بالشكل الطبيعي أن تمد مصر المقاومة بعوامل الـصمود           وهذا موقف مق  ..! السالح لغزة 
في وجه االحتالل والعدوان وليس نزع أوراق القوة لدى الشعب الفلسطيني، وعندما نتساءل ما هو الثمن                
لوقف المقاومة؟ يأتي الجواب هو التمسك بخيار السالم االستراتيجي مع االحتالل الذي ضرب المبـادرة               

للسالم في وجه الحائط، عندما قال عنها شارون بأنها ال تساوي الحبر التي كتبت به، ومنطلقاً في                 العربية  
اليوم التالي من إعالن المبادرة الجتياح الضفة الغربية، وارتكاب مجزرة مخيم جنين، ومن ثـم حـصار                 

  ..".ياسر عرفات حتى قتله مسموماً في مقاطعة رام اهللا
قد أنه يقترب من الشروط اإلسرائيلية أكثر منـه اقترابـاً مـن المـصلحة               ورغم ذلك الموقف الذي نعت    

  :الفلسطينية، إال أن االحتالل لم يحترم مصر بل عمل على إهانتها في أكثر من محطة، أهمها
تجاهل ايهود أولمرت للقيادة المصرية بتجاهله لمبادرتها بإعالنه ومن طرف واحد وقـف إطـالق               : أوالً

  .السياسية واإلعالمية حول المبادرة المصريةالنار، رغم الضجة 
ذهاب وزيرة خارجية االحتالل تسيبي ليفني إلى واشنطن وعقدها مذكرة تفـاهم مـع الخارجيـة                : ثانياً

للعمل على الحيلولة دون وصول السالح ليد المقاومة في غزة، وذلك بجهـد أمريكـي              " رايس"األمريكية  
  درتها؟، فأين مصر ومبا..أوروبي أطلسي مشترك

، على أنه جاء استجابة لطلب      )١٧/١(تأكيد أولمرت في خطابه لوقف إطالق النار من جانب واحد           : ثالثاً·
هذا اإلعالن حمل إهانة كبيرة للقيادة المصرية بقصد أو بغير قصد، ألن            . الرئيس المصري حسني مبارك   

ماذا لم تستعمل هذا النفوذ والتـأثير       ، فل )إسرائيل(طالما مصر لها كل هذا التأثير على        : ذلك يثير السؤال  
طوال األسابيع الثالثة للعدوان على غزة؟ أي أن خطاب أولمرت أوحى بأن صمت مصر طوال الثالثـة                 
أسابيع من إنطالق الحرب وعدم رفع صوتها  للمطالبة بوقف العدوان كان بمثابة رضا مصري على ما                 

ة بإضعاف حماس والتخلص منها، وذلك حسب مـا    تقوم به آلة الحرب الصهيونية، وأن مصر كانت معني        
وما عزز هذا الظن هو شكر وتقدير وزيرة الخارجية األمريكيـة كونـدوليزا             . يفهم من خطاب أولمرت   

رايس، لجهود مصر الساعية لوقف إطالق النار، فهل يعقل أن تشكر واشـنطن أي دولـة تقـف ضـد                    
  أو تقف مع المقاومة ضد الصهاينة؟) إسرائيل(

بريطانيا، فرنـسا، إيطاليـا،     (مصر أساءت لنفسها أيضاً عندما دعت دوالً من االتحاد األوروبي           : رابعاً
لمناقشة وقف المقاومة الفلسطينية، وللبحث في كيفية منع وصول األسلحة إلى           ..) إسبانيا، التشيك، وألمانيا  

 أكدتـه المستـشارة     وهذا مـا  . غزة والمقاومة، حيث وضعت مصر نفسها في المربع المعادي للمقاومة         
وبحضور جميع المـدعوين    ) ١٨/١(في خطابها أمام الصحفيين في شرم الشيخ        " أنجيال ميركل "األلمانية  

إننا جئنا لشرم الشيخ بهدف تحويـل وقـف         : بمعية الرئيس مبارك، عندما قالت بوضوح أكثر من غيرها        
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األسحلة إلـى   " تهريب"ل السبل لمنع    إطالق النار الراهن والمؤقت إلى هدنة دائمة، إضافة إلى العمل بك          
  .أي التخلص من المقاومة. غزة

كل ذلك جعل من مصر العروبة، ومصر جمال عبدالناصر، وكأنها تسير في ركب الساعين للقضاء على                
  .المقاومة الفلسطينية كاستحقاق سياسي من أجل إفساح المجال أمام التسوية السياسية العابثة

قف المصري، أنها ما زالت تغلق معبر رفح بشكل شبه كامل، في الوقت الـذي               وما يثير الريبة في المو    
  !تتمسك فيه بمبادرتها لوقف إطالق النار على النحو الذي ذكرناه، رغم تجاهل االحتالل لتلك المبادرة

فماذا تريد مصر من المقاومة والشعب الفلسطيني؟ هل المطلوب رفع الراية البيضاء؟ في الوقـت الـذي                 
فيه آلة الحرب الصهيونية أن تنتزع أي تنازل من المقاومة والـشعب الفـسطيني الـذي صـمد        عجزت  

  !! وانتصر في غزة رغم أنف االحتالل والمتآمرين؟
إننا نعتقد أن أولوية مصر والدول العربية المجتمعة في الكويت، هي الحياد بين األشـقاء الفلـسطينيين،                 

مقاوم والصامد، وطي صفحة االنحياز لهذا الطرف أو ذاك على          واالنحياز لخيارات الشعب الفلسطيني ال    
حساب المصلحة الفلسطينية، وهذا يتطلب من مصر تحديداً أن تعيد النظر في مجمل مواقفها حتى تتمكن                

، من رأب الصدع  الفلسطيني، وجمع األشقاء وتوحيد         ..بمعية الدول العربية كالسعودية، وسوريا، وقطر     
الفلسطينية، على أن يكون ذلك مؤسساً ومبنياً على خيارات الشعب الفلسطيني الذي            صفهم حماية للقضية    

فالمقاومة اليوم هي ركـن أسـاس فـي         . انحاز للمقاومة التي سطرت ملحمة الصمود والنصر في غزة        
الخارطة السياسية الفلسطينية، وليس ألي دولة أو قوة في األرض أن تتجاهلها، ألنها أثبتت للجميع بأنهـا        
الخيار األقدر على حماية الشعب الفلسطيني من آلة البطش الصهيونية، واألقدر على انتـزاع الحقـوق،                

  .وليس استجدائها
نأمل أن تكون دماء الشهداء واألطفال الذين سقطوا في غزة، دافعاً لتغيير المواقف باالتجـاه الـصحيح،                 

كانت تلك الدماء دافعاً لتحقيق المـصالحة بـين         سعياً لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية الداخلية، كما        
في قمة الكويت، وذلك انطالقاً إلعـادة اإلعمارالمـادي         ) السعودية، سوريا، مصر، قطر   (الدول العربية   

والسياسي على الساحة الفلسطينية، التواقة إلعادة بناء المرجعية السياسية على أسس ديمقراطية وسياسية             
  .  جديدة

  ٢١/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين،   
    

   الذي نعلق فيهخغزة كشفت عمق الف .٩٢
  هآرتس-دافيد غروسمان

مثل الثعلبين في القصة التوراتية لشمشون، المرتبطين الواحد باالخر في ذيليهما من خالل شعلة متلظية،               
 رغم فوارق القوى وحتى  عندما نجتهد جدا كي ننقطـع            –هكذا نحن والفلسطينيون  نجر بعضنا بعضا        

  .  وفي ظل ذلك نشعل االخر المعقود بنا، نظيرنا، مصيبتنا، ونشعل أنفسنا ايضا–ن االخر الواحد ع
وعليه، ففي ظل موجة الحماسة الوطنية التي جرفت البالد االن، ال ضير في أن نتـذكر بـان الحملـة                    
 االخيرة في غزة هي في نهاية المطاف مجرد محطة واحدة اخرى على طريق كلها نار وعنف وكراهية،                

  . تؤدي في نهاية المطاف الى الضياع–مرة تنتصر فيها ومرة تخسر، ولكن الطريق نفسها 
الى جانب الرضى عن اصالح االخفاقات لحرب لبنان الثانية، مرغوب فيه االنصات للصوت الذي يقول               
ان انجازات الجيش االسرائيلي حيال حماس ليست البرهان الحاسم على أن اسرائيل محقـة فـي أنهـا                  

هـذه  . طلقت الى حملة هائلة الحجوم كهذه، وبالتأكيد ال تبرر الطريقة التي عملت فيهـا فـي سـياقها                 ان
 ان اسرائيل ببساطة اقوى بكثير من حماس، وانه في اوضاع معينة يمكنها             –االنجازات تؤكد فقط التالي     

  . أن تكون متصلبة ووحشية جدا، على طريقتها
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 تتكشف حجوم القتل والدمار امام ناظر الجميع لدرجة ربما، للحظـة            عندما تنتهي الحملة تماما، وبعد أن     
قصيرة، تفوق حتى آليات الكبت وادعاء الحق، تلك االليات المتطورة التي تعمل في اسرائيل االن، ربما                

لعلنا نفهم اخيرا بان شيئا ما عميقا واساسيا في سـلوكنا  . عندها سيكوي درس ما الوعي االسرائيلي ايضا 
 هو نفسه يشعل المـرة تلـو       – المنطقة، منذ االزل، مغلوط، غير اخالقي وغير حكيم، وباالساس           هنا في 

  . االخرى النار التي تأكلنا
مثل هذا الموقف فيه اسـتخفاف      . مفهوم أنه ال يمكن اعفاء الفلسطينيين من مسؤولية اخطائهم وجرائمهم         

ومع ان  . ن مسؤولية كل افعالهم وقصوراتهم    وتعاٍل عليهم وكأنهم ليسوا ببشر راشدين ذوي عقل، يتحملو        
من نواحٍ عديدة على يد اسرائيل، ولكن كانت امامهم سـبل اخـرى مفتوحـة               " خنقوا"سكان قطاع غزة    

لالحتجاج والحوار واظهار أزمتهم الشديدة، غير اطالق االف الصواريخ نحـو مـواطنين ابريـاء فـي      
نيين بالتسامح، وكأن االمر مسلم به،  في أنه عندما          محظور اعفاء الفلسطي  . محظور نسيان هذا  . اسرائيل

  . يكونون في أزمة، فان السبيل شبه التلقائي لديهم للرد، هو سبيل العنف
 ال  – مثل العمليات االنتحارية ونار القـسام        –ولكن حتى عندما يعمل الفلسطينيون بعدوانية ال تمييز فيها          

رة تأثير هائلة على مدى عنف النزاع بأسره، وعليه، علـى           يزال يوجد السرائيل، االقوى منهم بكثير، قد      
الحملة االخيرة لم تظهر ان احدا في القيادة يفهم حقا، بوعي كامـل،             . سياقات التهدئة والخروج منه ايضا    

  . بمسؤولية كاملة، هذا العنصر الحرج للنزاع
أتي هذه االيام إن لم نفهم بـان        فكيف ست . ستأتي أيام سنحاول فيها اشفاء الجروح التي نحدثها نحن اليوم         

قوتنا العسكرية ال يمكنها أن تكون االداة االساس التي بمعونتها سنشق طريقنا هنا، حيال الشعوب العربية                
ومعها؟ كيف ستأتي هذه االيام ان لم نستوعب معاني المسؤولية التي تلقيها علينا االتصاالت والعالقـات                

ي المستقبل، بيننا وبين الفلسطينيين في الضفة الغربية، في قطـاع           المتفرعة والمصيرية ، في الماضي وف     
  غزة، في الجليل وفي المثلث؟ 

حين تتبدد سحب الدخان الملونة لتصريحات السياسيين عن انتصار جارف وحاسم، وحين نتبـين مـاذا                
 كي نعيش هنـا     كانت االنجازات الحقيقية لهذه الحملة، وما هو الفارق بينها وبين ما هو ضروري حقا لنا              

حياة طبيعية، وحين نوافق على االعتراف بان دولة كاملة خدرت نفسها هنا النها كانت بحاجة ماسة جدا                 
الن تؤمن بان غزة ستشفيها من مرض لبنان ربما في حينه سنأتي لنتحاسب مع اولئك الذين يفعمون بين                  

اولئك الذين يعلمون على مدى السنين      . الحين واالخر الجمهور االسرائيلي بحماسة الغرور ونشوى القوة       
اولئك الذين يقنعونـا بـان   . االحتقار لاليمان بالسالم، ولكل أمل بتغيير ما في العالقات بيننا وبين العرب       
ولما كنا أكثرنا بهذا القـدر      . العرب ال يفهمون غير لغة القوة وبالتالي ينبغي الحديث اليهم فقط بهذه اللغة            

ة وبها فقط، فقد نسينا بان هناك ايضا لغات اخرى يمكن الحديث بهـا مـع بنـي                  الحديث اليهم بهذه اللغ   
البشر، حتى مع االعداء، حتى مع االعداء االلداء مثل حماس، لغات هي لغات أم لنا، نحن االسرائيليين،                 

  .بقدر ال يقل عن لغة الطائرة والدبابة
الحديث ايضا  . اس من الجولة الدموية االخيرة    هذا ينبغي أن يكون االستنتاج االس     . الحديث مع الفلسطينيين  

وبدال من تجاهل حماس االن، من االفضل أن نستغل بالـذات           . مع من ال يعترفون بحقنا في الوجود هنا       
. الواقع الجديد الناشىء والدخول معها فورا في حوار، للسماح بتسوية مع الـشعب الفلـسطيني بأسـره                

القصة المغلقة التي نرويها نحن وكذا الفلـسطينيون منـذ أجيـال            الحديث، كي نفهم بان الواقع ليس فقط        
الحـديث،  . النفسنا، القصة التي نحتبس فيها، والتي قسم غير صغير منها خيال مغرق وأماني وكوابيس             

كي نصيغ في داخل الواقع المغلق واالصم امكانية الحديث نفسه، هذا البديل، المحقـر والبـائس اليـوم،              
  . ب يكاد ال يكون له مكان، ومنفعة ومؤمنونوالذي في عصف الحر

الحديث كاستراتيجية ملموسة، المبادرة في الحديث، االصرار على الحديث، الحديث مـع الـراس فـي                
على المدى البعيد كفيل هذا العناد ان يساهم        . الحائط، الحديث ايضا اذا بدا الحوار منذ البداية عديم االمل         
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الحديث انطالقا من الفهـم     . الطائرات التي تلقي القذائف على مدينة وناسها      في أمننا اكثر بكثير من مئات       
أنه ولدت في ضوء مشاهد الفظاعة االخيرة، الفهم بان الدمار الذي يمكن ان نلحقه الواحد باالخر، كـل                  
ـ                  ا شعب بطريقته، هو هائل ومفسد جدا، عديم الغاية جدا، اذا ما استسلمنا له ولمنطقه، فانه سيبيدنا جميع

  .في النهاية
الحديث، الن ما جرى في االسابيع االخيرة في قطاع غزة يطرح أمامنا، في اسرائيل، مرآة تعكـس لنـا                 

كنا سـنفهم   . وجهنا، لو كنا نظرنا اليه للحظة واحدة من الخارج او اذا كنا نراه في شعب آخر، لكنا خفنا                 
الشفاء في المكان الذي نحتاج فيه بـشدة  بان النصر ليس نصرا حقيقيا، وان الحرب في غزة لم تجلب لنا            

الى الدواء، بل فقط كشفت بقوة اعظم خطأ التوجيه المأساوي والمتواصل عندنا، وعمق الفخ الذي نعلـق                 
  . فيه

  ٢١/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
  
  الحرب على غزة تعيد بناء الرهانات األردنية .٩٣

  محمد أبو رمان
سيرات الشارع وهتافاته أو السجال السياسي الداخلي حول تتجاوز أبعاد العدوان على غزة، أردنياً، م

حسابات وقراءات تتجاوز الموقف الحالي » مطبخ القرار«فلدى . طرد السفير اإلسرائيلي ومعاهدة السالم
إلى استنطاق المرحلة التالية له، وهي الهواجس التي عبر عنها الملك بوضوح، متحدثاً خالل العدوان 

  .»قضية الفلسطينيةعلى ال» مؤامرة«عن 
، وهو السيناريو األسوأ المسكون فيه مطبخ »الخيار األردني«أول ما استثار العدوان على غزة هاجس 

» الدول الثالث«القرار، وقد تعززت هذه القراءة بصدور أصوات أميركية وإسرائيلية تتحدث عن خيار 
  .الوحيد الممكن لحل القضية الفلسطينيةباعتباره األفق ) إسرائيل، إلحاق الضفة باألردن، وغزة بمصر(

على الجهة المقابلة، فإن إحدى أبرز تداعيات أحداث غزة هي عودة السياسة الخارجية األردنية إلى 
  .، وهو ما ظهر جلياً في المرحلة األخيرة من الحرب»المحاور اإلقليمية«مشروع 

ردنية، خالل فترة زمنية قياسية، ال تتجاوز تمثل انعطافة أخرى للسياسة األ» محور االعتدال«العودة إلى 
شهور قليلة، قام حينها مطبخ القرار بإعادة هيكلة المواقف األردنية بعد الشعور بخيبة أمل كبيرة من 

، تبقي »محور االعتدال العربي«الرهان على اجتماع أنابولس، وما قد يتمخض عنه من نتائج يمسك بها 
  .لة الفلسطينية باعتباره أولوية للسياسة الخارجية األردنيةالباب مفتوحاً أمام مشروع الدو

أو وديعة تلزم اإلدارة الجديدة وتدفع التسوية » تركة«كان صانع القرار يأمل بأن يترك بوش على األقل 
وألن ذلك لم يحدث، بل على النقيض من ذلك بدت مؤشرات مغايرة، فبدأت عملية إعادة . إلى األمام

  .ردن منذ تلك الفترةتقييم لحسابات األ
عزز تلك المراجعات عقد اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل حينها، واتفاق إطالق سراح أسرى حزب 

  .اهللا، مع بروز أزمة حركة فتح وضعف تماسكها وتراجع شعبيتها
المحصلة تمخضت عن قيام األردن باستدارات هادئة في رهاناته الخارجية ومواقفه دون أن يخرج 

فأعاد مطبخ القرار فتح . ة عن مربعه االستراتيجي أو يصطدم بصالته بمحور االعتدال العربيمباشر
الحوار والقنوات مع حركة حماس، الختبار مواقفها من العديد من السيناريوهات المحتملة، بالتزامن 

األردني من والتوازي مع االنفتاح مع جماعة اإلخوان، التي تشكل الواجهة السياسية الرئيسة للشارع 
  .أصول فلسطينية

توسعت عملية المراجعات، أيضاً، إلى استعادة الهدوء في العالقة مع سورية والعودة إلى بناء العالقات 
  .الديبلوماسية مع قطر، وتخفيف حدة التوتر مع كل من إيران وحزب اهللا
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، كان »ويع سلة الخياراتتن«من الواضح أن الهدف االستراتيجي من هذه المراجعات، التي أطلق عليها 
التي كانت ترتبط لدى مطبخ القرار بتوقع مواجهة كبيرة على » الخنادق اإلقليمية«الخروج من حقبة 

خلفية البرنامج النووي اإليراني، وهو ما لم يحدث في مرحلة بوش، فأراد مطبخ القرار الخروج من كلفة 
لى حين تجلي صورة المشهد اإلقليمي مع اإلدارة تلك المرحلة واستحقاقاتها بدالً من دفعها مجاناً، إ

  .األميركية الجديدة
لم تحدث المراجعات األردنية من فراغ، فقد بنيت على فرضيات صحيحة وقراءة دقيقة للمرحلة االنتقالية 

  .ضبابية بين إدارتين أميركيتين، بل تمكن األردن من القيام باالستدارة المطلوبة بهدوء وبسرعة شديدة
ان خارج حسابات المطبخ األردني أن إسرائيل قامت بقلب المعادلة اإلقليمية مرة أخرى بالعدوان ما ك

  .على غزة، وأعادت الروح لسياسات التخندق اإلقليمي، بصورة أكثر حدية من المرحلة السابقة
كون هذا وعلى رغم أن األردن كان يتوقع الهجوم اإلسرائيلي على غزة، إالّ أنه لم يكن يدرك انه سي

ميز بين ثالثة سياقات في السياسات األردنية » مطبخ القرار«وعلى األغلب أن . حجمه وال درجة عنفه
في التعامل مع التداعيات؛ السياق األول وهو الشعبي، وكان التوجه الواضح بفتح المجال لكافة أشكال 

الثاني فهو الديبلوماسي وتمثل بالتركيز التعبير وعدم نقل الكرة الملتهبة إلى الملعب األردني، أما السياق 
على إنهاء العدوان وتجنب التالوم مع حركة حماس، بينما ركز السياق الثالث على تسليط الضوء على 

  .الجانب اإلنساني والمساهمة في تخفيف المعاناة عن سكان القطاع
عن األردن، التي تضررت خالل النجاح األردني كان بادياً، أثناء العدوان، في تحسين الصورة اإلعالمية 

السنوات األخيرة، وفي تجنب األزمة الداخلية مع عدم االنجرار وراء هتافات الشارع ومطالب 
  .المعارضة، إالّ أن الفجوة بين هذا التموضع وبين معسكر االعتدال العربي كانت واضحة

ول رسائل استفهام وضيق من وإن لم تكن هنالك معلومات مؤكدة، بقدر ما توجد تسريبات وتحليالت، ح
الحلفاء واألصدقاء العرب من الصورة األردنية الجديدة، إالّ أن المؤشرات العديدة تؤكد أن هنالك مسافة 

  .بدت بين الموقفين األردني والمصري تحديداً
هذا االختالف برز في البداية، إالّ أن مطبخ القرار عمل على ردمه سريعاً، وإرسال برقيات عالية 
األهمية للجانب المصري وكذلك للسلطة الفلسطينية ولدول االعتدال العربي بأن األردن ال يزال على 

ال يعكس بالضرورة تحوالً في المواقف االستراتيجية بقدر ما » مشهد الشارع«، وأن »خط االعتدال«
  .إلعالميةيعكس درجة كبيرة من الحساسية يمنحها صانع القرار للمعادلة الداخلية وللصورة ا

الموقف من قمة الدوحة مثّل الرسالة األبرز، وقد حدد المطبخ السياسي موقعه بوضوح بال لبس، وهو ما 
يؤشر أن العدوان على غزة كان في الوقت نفسه إيذاناً بنهاية مرحلة المراجعات الجديدة والعودة إلى 

  .أقل مجازفة وأكثر أماناًالرهانات القديمة، فهي وإن لم تلب طموح صانع القرار فإنّها 
  ٢١/١/٢٠٠٩الحياة، 
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  :كاريكاتير .٩٤
  

  
  ٢١/١/٢٠٠٩الوطن، قطر،   


