
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٥٤٥٠ا والجرحى شهيد١٣٣٠مواطنيين في غزة يرفع الحصيلة الى  ٥استشهاد 
  المبادرة السعوديةورفض  "إسرائيل" تعتمد على قوة إقليميةباراك يعرض خطة سالم 

   غيرة في اللعبة اإليرانية والسورية مع أوباماحماس ورقة ص: دحالن
   من فلسطينيي لبنان يرون أهلية المقاومة لقيادة المشروع الوطني% ٧٠: لبنانياستطالع 

 وتحمل إيران مسؤولية الصدام اإلقليمي" إسرائيل"مصر تنفي تعديل معاهدة السالم مع 

معركة غزة نقطة تحّول: مشعل
في الصراع مع العدو تؤسـس      

  إلستراتيجية جادة للتحرير
  

 ٥ص ... 

٢٢/١/٢٠٠٩١٣٢٢الخميس



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٣٢٢:         العدد       ٢٢/١/٢٠٠٩الخميس  :التاريخ

    :السلطة
 ٧ وزارات حكومة هنية ومؤسساتها تعود للعمل السبت وتدعو الطالب للتوجه إلى مدارسهم .٢
 ٨   خالل العدوان واعتقلت عشرات العمالءهاتوقف عملي لم ية األمناألجهزة : المقالةالداخلية" .٣
 ٨  كلفة بأكثر من بليوني دوالرالتقدر واإلشراف على اإلعمار ب تتمسكالحكومة المقالة  .٤
 ٩ رام اهللا تتمسك باإلشراف على إعادة إعمار غزةحكومة  .٥
١٠   شاحنة٦٣على اس حمدخول المساعدات إلى غزة لم يعد آمناً بعد استيالء : الهباش .٦
١٠  قطاع غزةل مليون دوالر ٨٠السماح بإرسال أكثر من " إسرائيل"طلب من  تحكومة فياض .٧
١١   لمظاهراتها االحتجاجية في غزة قانونياًفتح لم تقدم طلباً: الغصين .٨
١١ حرب غزة توسع أزمة الثقة بين فتح وحماس... ضئيلة إلقامة حكومة توافق وطنيفرص  .٩

    
    :المقاومة

١٢   نأمل أن يتحرر أوباما من ضغوط اللوبي الصهيوني ويكون محايدا: الرشق .١٠
١٣    لقضية الفلسطينيةأوباما أمام اختبار جديد بما يتعلق با: حماس .١١
١٣         الفصائل الفلسطينية بين الترقب واستبعاد التغيير في عهد أوباما .١٢
١٤    المطلوب فك كامل للحصار وفتح كل المعابر..االحتالل ال يكفيانسحاب : حماس .١٣
١٤    حماس ورقة صغيرة في اللعبة اإليرانية والسورية مع أوباما:دحالن .١٤
١٥  حماس تدرس مقترحات لتشكيل حكومة توافق": الجريدة الكويتية" .١٥
١٦   لن يتم اإلفراج عن شاليط إال بعد إطالق سراح األسرى الفلسطينيين: أبو زهري .١٦
١٦          العدوان على غزةلمقاومة الفلسطينية تحذر من حرب سياسية بعد فشلا .١٧
١٦ "خالطة اسمنت" على ظهر والن يعودو  االحتاللعبر دبابةلم يستطيعوا العودة لغزة  :حمدان .١٨
١٧    زيارة وفدها إلى القاهرةحماس ترجئ": الحياة" .١٩
١٧  مون يساوي بين الضحية والجالد بان كي :حماس .٢٠
١٧  حماس خرجت مرفوعة الرأس من الحرب": ذي أوبزرفر" .٢١
١٨   لب الحركة بالمشاركة بإعمار غزةوالمركزية تطا.. فتح تدعو لمسيرات تنديداً بالعدوان .٢٢
١٨  يدعو حماس للتوجه مع باقي الفصائل إلى حوار وطني شامل في القاهرة" فدا" .٢٣
١٩  لن نوافق على وجود عباس وعليه أن يستقيل من منصبه: أحمد جبريل .٢٤
١٩    المطلوب تشكيل هيئة فلسطينية مستقلة يشارك فيها الجميع لمعالجة نتائج العدوان: لوحم  .٢٥
١٩  تؤكد فشل العدوان في تحقيق أهدافهنظمتها حماس مسيرات جماهيرية : خان يونس .٢٦
١٩  حقة أنصارها في الضفةحماس تتهم األجهزة األمنية بتصعيد حملة مال .٢٧
    

    :اإلسرائيليالكيان 
٢٠   مع الواليات المتحدة سوف تتعزز"اسرائيل"عالقة : اولمرت .٢٨
٢٠  المبادرة السعوديةورفض  "إسرائيل" تعتمد على قوة إقليميةباراك يعرض خطة سالم  .٢٩
٢١  باراك يهدد بتدمير االنفاق مجددا بين غزة ومصر .٣٠
٢١   في حربه على غزة" أفعى المدرعات"جيش االحتالل استخدم  .٣١
٢٢    تخشى من اعتقال ليفني في بلجيكا"اسرائيل" .٣٢
٢٢  ل قرر منع نشر هوية ضباط الجيش الذين شاركوا في العدوان على غزةجيش االحتال .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٣٢٢:         العدد       ٢٢/١/٢٠٠٩الخميس  :التاريخ

٢٢   اذا انتهكت حماس وقف اطالق النار فاننا نحتفظ بحق التصرف لحماية شعبنا:مارك ريجيف .٣٤
٢٣  يتين من خوض االنتخاباتالمحكمة االسرائيلية العليا تلغي قرار منع قائمتين عرب .٣٥
٢٣  قرار العليا يمنح األحزاب العربية ترخيصا لقتل إسرائيل كدولة يهودية: ليبرمان .٣٦
٢٣   الف يهودي هاجروا من دول عربية٧٠٠مؤتمر اسرائيلي يطالب بتعويض .٣٧
٢٤  في غزةالجيش اإلسرائيلي يحقق في احتمال استخدام قذائف الفسفور ": رتسهآ" .٣٨
٢٤  تبدي ارتياحها من خطاب اوباما" إسرائيل" .٣٩
٢٤   األزمة بين اسرائيل وتركيا على خلفية غزة تنعكس سلباً على العالقات التجارية .٤٠
٢٥  سرقة غاز غزة أحد دوافع العدوان اإلسرائيلي: صحيفة ألمانية .٤١
    

    :األرض، الشعب
٢٦   ٥٤٥٠ والجرحىا شهيد١٣٣٠مواطنيين في غزة يرفع الحصيلة الى  ٥استشهاد  .٤٢
٢٦  العالم االسالميمفتي القدس يرحب بانفتاح أوباما على  .٤٣
٢٧  األولوية النتشال الجثث وإعادة الخدمات األساسية إلى سكان غزة: "أوتشا" .٤٤
٢٧   ألف شخص في غزة٨٠سيوزع حاجيات أساسية لـ " الصليب األحمر" .٤٥
٢٨   الحرم اإلبراهيمي في الخليلة تطل على على تلتشيد شمعدان يهودي .٤٦
٢٨ في الضفةاالحتالل يشن حملة اعتقاالت ومداهمات  .٤٧
٢٨ االحتالل يحرم أسرى غزة من االتصال بذويهم .٤٨
٢٨  ونمحبط% ٨٦تحت خط الفقر و% ٦٧: استطالع في غزة  .٤٩
٢٩   تسلم الجيش االسرائيلي شهادات بقتل طفلين"بي بي سي" .٥٠
٢٩  حملة لنجدة معاقي الحرب في شمال قطاع غزة .٥١
   

   :اقتصاد
٣٠  قيق ينتقدون تقييم السلطة لحجم خسائرهم ويعتبرونه غير داقتصاديون .٥٢
 ٣٠  ينتقد تباطؤ السلطة في تنفيذ خطة إيواء المشردين في غزة"اتحاد المقاولين الفلسطينيين" .٥٣
   

   :صحة
 ٣١ وصول دفعة من الجرحى في غزة الى مصر .٥٤
   

   : األردن
٣١   أوباما ويشدد على حل الدولتينالعاهل االردني يهنئ .٥٥
٣١  بتسليم المساعدات للحكومة المقالة" األونروا"يطالب " العمل اإلسالمي" .٥٦
٣٢  طنا من مواد اإلغاثة إلى غزة ٣٢٧ تحمل  أردنيةقافلة مساعدات .٥٧
٣٢ "إسرائيل" محاكمة تجاهردني يطالب الحكومة بموقف البرلمان األ .٥٨
٣٢  غزةحرب من بداية "إسرائيل" طنا من الخضار والفواكه من ٤٢٣رد و استاألردن:إحصائية .٥٩
   

   :لبنان
٣٣  حريركمال نألو جهدا في ت: بري يبرق لرئيس المجلس التشريعي المعتقل .٦٠



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٣٢٢:         العدد       ٢٢/١/٢٠٠٩الخميس  :التاريخ

٣٣  من فلسطينيي لبنان يرون أهلية المقاومة لقيادة المشروع الوطني% ٧٠: لبنانياستطالع  .٦١
   

   :عربي، إسالمي
٣٥   موسى يحذر من تردي العالقات العربيةعمرو  .٦٢
٣٥ وتحمل إيران مسؤولية الصدام اإلقليمي" إسرائيل"هدة السالم مع مصر تنفي تعديل معا .٦٣
٣٥ حماس قوة أساسية موجودة في المنطقة شاءوا أم أبوا: مستشارة الرئيس السوري .٦٤
٣٦  تطلب معلومات عن شاليت وقوات دولية في غزة" اسرائيل: "مصادر مصرية .٦٥
٣٧  مصر حركة حماس هي مشكلة بالنسبة ل تنقل عن مسؤول مصري أن"هآرتس" .٦٦
٣٧  "انهاء معاناة الشعب الفلسطيني"العاهل المغربي يدعو اوباما الى  .٦٧
٣٧   إلى غزة وصول المساعداتصر بمنعسلطة عباس وتتهم ملإيران ترفض إرسال األموال  .٦٨
٣٨  "إسرائيل"ال رأي شرعياً في بيع الغاز لـ: اإلفتاء المصرية .٦٩
٣٨  تواصل المظاهرات والفعاليات التضامنية العربية مع غزة .٧٠
٣٨  سالمفتوى سعودية تحرم مبادرات ال .٧١
٣٨  يجب أن تقف المصالحة العربية إلى جوار المقاومة الفلسطينية: عاكف .٧٢
٣٩  دبي تستضيف قريباً أول متجر إسرائيلي .٧٣
٣٩ ع البتر في الوقت ذاته قدرة كبيرة على الحرق مهالدايم قنابل : ري عائد من غزةطبيب مص .٧٤
٣٩ تركيا تعمل على إحياء مؤتمر األمن والتعاون في الشرق األوسط .٧٥
٣٩  "سرائيلإ"محامون مغاربة يشرحون امكانية مقاضاة قادة  .٧٦
   

   :دولي
٤٠   بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة"إسرائيل" شكوى للجنائية الدولية ضد .٧٧
٤٠  في قطاع غزة" اسرائيل "توثيق الجرائم التي أقدمت عليهاتعمل على بعثة حقوقية دولية  .٧٨
٤٠  "إسرائيل"ـالدولية تطالب بالضغط على الكونجرس لوقف توريد األسلحة ل العفو .٧٩
٤١  وزير بريطاني يدعو للتحقيق في استخدام الفسفور األبيض في غزة .٨٠
٤١  إعمار غزةعادة نخراطه في السالم ويتعهد العمل الاأوباما يؤكد لقيادات اقليمية  .٨١
٤٢  يزعزع آمال المسلمين"إسرائيل"الصمت األمريكي عن مذابح  .٨٢
٤٢  غبي واحمق صفات يطلقها االميركيون على بوش: في استطالع للرأي  .٨٣
٤٢ يينإسرائيلمسؤولين ضد لمحامين فرنسيين شكوى  .٨٤
٤٢  "اسرائيل"اسية على ايرلندا تطالب بفرض عقوبات سياسية ودبلوم .٨٥
٤٣ امام المجلس الوزراي االوروبي احتجاجا على وجود ليفني في بروكسيلتظاهرات  .٨٦
٤٣   بفتح معابر غزة وبدء المفاوضات"إسرائيل"أوروبا تطالب  .٨٧
٤٤   نحاور حماس إن اعتمدت حل الدولتينيقول بلير الهدنة و دبلوماسية دولية لتثبيت .٨٨
٤٤ قمة شرم الشيخة في للمشارك أن الرئيس عباس لم يكن متحمسا يؤكد دبلوماسي فرنسي .٨٩
٤٥   في غزة بـ الهولوكوست"إسرائيل"دبلوماسية نرويجية تقارن سياسة  .٩٠
٤٥  إيطاليا تقترح دوريات بحرية لمنع تهريب السالح .٩١
٤٥  استطالع يكشف تزايد تعاطف البريطانيين مع الفلسطينيين بعد حرب غزة .٩٢
٤٦  الصحافة األميركية تبدأ في فضح العدوان االسرائيلي في قطاع غزة .٩٣



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ١٣٢٢:         العدد       ٢٢/١/٢٠٠٩الخميس  :التاريخ

٤٦  األونروا تشكر أمير الكويت على تبرعه لدعم عملياتها في قطاع غزة .٩٤
٤٦  تقارير تبرز دور المسجد في تحريك التظاهرات ضد إسرائيل في أوروبا: خبير إعالمي .٩٥
٤٧  لى االلتفات للحقوق الفلسطينيةاعتصام بلندن يدعو أوباما إ .٩٦

   
    :مختارات

٤٧   ألف مليار دوالر١٢:  اإلقليمي"تكلفة الصراع" .٩٧
    

    :حوارات ومقاالت
٤٨  ياسر الزعاترة... أولمرت يبيع الوهم وحماس ربحت المعركة .٩٨
٤٩  عريب الرنتاوي...  على حكومة فّياض؟"تعديل وزاري"أم .. ومة وفاق وطني حك .٩٩
٥٠  علي الجرباوي... وقف العدوان على غزة فرصة لفتح ملف االحتالل.١٠٠
٥٣  بشير موسى نافع... انكسار الهجمة ال يترك مجاالً للشك في من أخفق.١٠١
٥٤  *رالف نادر... معاقبة الفلسطينيين.١٠٢
٥٧  *ديفيد ميليباند"... وحدة الفلسطينيين ألجل تحقيق السالم".١٠٣

    
 ٥٨  :كاريكاتير

***  
  
  ية جادة للتحريرمعركة غزة نقطة تحّول في الصراع مع العدو تؤسس إلستراتيج: مشعل .١

أول "أكد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن ما جرى في قطاع غـزة هـو                  : دمشق
حرب حقيقية وكبيرة ينتصر فيها شعبنا على أرضه، لذلك معركة غزة نقطة تحول في الصراع مع العدو                 

 واإلسالمية بمناسبة نصر    وقال مشعل، في خطاب متلفز وجهه إلى أهل غزة واألمة العربية           ".الصهيوني
إن هـذه المعركـة تؤسـس بـدالالتها         ): "٢١/١(الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مساء يوم األربعاء         

وانجازاتها وبتوقيتها وبعظمتها إلستراتيجية جادة وفاعلة للتحرير تبدأ من فلسطين وتمتد بدعم األمة فـي               
المقاومة بين الحق والباطل، بـين المقاومـة        كل مكان، هي بالفعل وبحق حرب فرقان كما سماها أبطال           

معركة غزة هي بداية انتصار حقيقي تقرب النصر القـادم          : "وأضاف ".والتسوية بين ما قبل غزة وبعدها     
لم يعد مجرد حلم، بل واقع نراه، فمعركة غـزة رفعتنـا       "، مؤكداً على أن تحرير فلسطين       "والهدف القادم 

  ".إن شاء اهللاإلى األعلى فرأينا النصر القادم 
  وانتصرت المقاومة.. .فشل العدو

نعم وفشل العدو وانتصرت المقاومة وانتصر معها شـعبنا وأمتنـا،           .. نعم وانتصرت غزة  : "وتابع مشعل 
الحمد هللا أن انتصارنا في غزة جاء أكبر وأوضح من مزاعم المعتـدين ومـن تـشكيكات المتـواطئين                   

فشل االحتالل في الميـدان كمـا فـشل فـي           . ف العدو لم تتحقق   أال يكفي أن أهدا   : "، وتابع "والمتخاذلين
السياسة فاضطر بعد ثالثة أسابيع لوقف النار واالنسحاب من طرف واحد دون أي اتفاق أو شروط تلزم                 

  ".المقاومة أو تقيدها
حاول الكيان الـصهيوني عبـر وسـطاء أن         "ولفت االنتباه إلى أنه قبل عشرة أيام سبقت وقف العدوان؛           

ضوا علينا شروط الهزيمة، إخراج غزة من المقاومة عبر تهدئة دائمة وسحب سالح المقاومة، ولكننا               يفر
صمدنا في السياسة كما صمدنا في الميدان، رفضنا الشروط فاضطروا أن يوقفوا عـدوانهم وانـسحبوا                

  ".مدحورين بال أية شروط، كان رفضنا عنيداً ألننا مؤتمنون على خيارات وحقوق شعبنا
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م يغفل رئيس المكتب السياسي لحماس قضية أسر الجنود الصهاينة، فأشار إلى محـاوالت مجاهـدي                ول
سنعاود المحاولة في أسـر الجنـود       "خالل المعركة بأسر عدد من الجنود الصهاينة، وقال         " كتائب القسام "

  ".الصهاينة ألجل تحرير األسرى
  معركتا الحصار وفتح المعابر

األولى كسر الحـصار والثانيـة فـتح        : بقيت لنا معركتان  "لنصر لقطاع غزة؛     أنه بعد هذا ا    مشعلوأكد  
المعابر وفي مقدمتها معبر رفح، فهذا المعبر ليس ثانوياً، معبر رفح هو بوابتنا إلى العالم وشريان حياتنا                 

ا ألنه  لذلك له األولوية ، ونحن نطلب من أمتنا ال من عدونا الصهيوني أن يفتح معابره، وإن كان هذا حقن                  
سوف ننتـصر فـي معركتـي كـسر         "إن شاء اهللا كما انتصرنا في معركة غزة؛         : "وقال ".يحتل أرضنا 

الحصار وفتح المعابر، وهذه مقدمة لالنتصار نحو تحرير األرض والعودة وتحرير القدس والتخلص من              
الزناد وأن تكون   وشدد مشعل في خطابه على ضرورة أن تبقي المقاومة الفلسطينية يدها على              ".االحتالل

  ".فالعدو مخادع واالنتقام يجري في دمه بعد توالي هزائمه"يقظة 
  مشروع التعمير

وأكد خالد مشعل في خطابه أن حركة حماس وحكومة إسماعيل هنية، ستتحمل كافة مسؤولياتها تجاه أهل                
 ". نـستطيع  سوف نتحمل كامل المسؤولية، سوف نداوي الجرحى جميعاً، ونعوض المشردين بمـا           "غزة،  

بدؤوا بالتحرك من أجل إنجـاز مـشروع التعميـر    "وأشار إلى أن حركة حماس وحكومة إسماعيل هنية    
اتصلنا بالدول وزرنـا بعـضها ونـسقنا،        : "، وقال "وإعادة البناء واإليواء والتعويض ومعالجة الجرحى     

  ".والجميع خلية نحل من أجل أهل غزة
ن هناك مسارين في هذا البرنامج، األول وهو مسار عاجل          وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إ      

أتـرك  "يتمثل بإعطاء عوائل الشهداء والجرحى والعائالت المشردة التي فقدت بيوتها مبالغ مالية محدودة              
أما المسار الالحق، بحسب     .، إضافة إلى معالجة الجرحى، حسب تأكيده      "تفاصيلها لحكومة إسماعيل هنية   

  ".القيام ببرنامج إعمار نعوض فيه عما فات ونبني ما هدم"ما أوضح مشعل، فهو 
  وتحذير من الفاسدين.. الدعم المادي 

وأثنى مشعل في خطابه على الدول والمؤسسات العربية واإلسالمية والدولية التي قررت تقـديم مئـات                
  ".نأيدي الفاسدي"الماليين إلعادة إعمار قطاع غزة، لكنه حذّر من وضع هذه األموال في 

ذات األيـدي   "وحدد وجهة هذه األموال بأمرين، إما إعطائها للحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنيـة              
الـدول والجهـات التـي تقـدم        (النظيفة والخبرة في خدمة الشعب حيث ستتولى االعمار تحت إشرافكم           

شراف بنفسها وبأي طريقـة     ، والجهة األخرى أن تقوم هذه الجهات التي تعتزم تقديم األموال اإل           )"األموال
.. كل فلسطيني اليوم ال يقبل أن توضع هذه األموال في أيدي الفاسدين             : "تراها إلعادة إعمار غزة، وقال    

أقول للبعض في الساحة الفلسطينية الذي يحاول أن يزايد؛ شـعبنا           : "وتابع مشعل  ".وأنتم تعرفون الحقيقية  
فلسطيني لن يمسح عار الخـذالن والتواطـؤ فـي المعركـة            ال يخدع، والتلويح بالمال من هذا البعض ال       

  ".الضارية التي وقعت في غزة
  المشاركون في النصر واإلنجازات

أولها المقاومة الفلـسطينية بكـل      : وقال مشعل إن النصر الذي حقق في قطاع غزة كان له ثالثة أطراف            
لذي التحم مع المقاومة ولـم يتراجـع   ا"أشكالها وفصائلها، والثاني وهو الشعب الفلسطيني في قطاع غزة     

التي خرجت إلى الشارع ومعها أحرار العالم       "، والطرف الثالث هي األمة العربية واإلسالمية        "ولم ينكسر 
  ".ينتصرون لغزة وللمقاومة ويقفون في وجه العدوان

وان وعلـى   أجبرنا العدو على وقف النـار والعـد       : هذا النصر العظيم حققنا فيه أهدافاً مهمة      : "وأضاف
  ".االنسحاب دون أن يحقق شيئاً
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أراد قادة العدو في الميدان جملة أهداف، كسر المقاومة وهزيمتها وإخراجها من غـزة، فـرض                : "وتابع
الهزيمة على شعبنا، إنهاء حكم حماس، وقف الصواريخ، فماذا كانت النتيجة؛ صمدت المقاومة وكانـت               

يخ، وصمد شعبنا والتف حول المقاومة، وتعززت حمـاس         نداً رغم فارق اإلمكانات، واستمرت الصوار     
  ".التي أرادوا إنهاءها ودخلت والمقاومة كل بيت، وأصبحت عنواناً عاماً في األمة والعالم

  ملف المصالحة
كما فرحنا ببدء مصالحة عربية     : "وتطرق مشعل في خطابه إلى ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، وقال         

 مصالحة فلسطينية، ولكن بعد درس غزة نريدها على قاعـدة المقاومـة والتمـسك               التي لم تكتمل، نريد   
نعـم نحـن مـع      : "وأضاف ".بالحقوق وليس على قاعدة المفاوضات العبثية والتسوية وشروط الرباعية        

 الفلسطيني ولكن حتى نؤسس لحوار نريد للضفة أن تثور وتقاوم حتى تنتصر كمـا               -الحوار الفلسطيني   
  ". يتم إال باإلفراج عن المقاومة والتعامل مع سالح المقاومة على أنه سالح شرعي وشريفغزة، وهذا ال

  عار على أوروبا
عار عليكم، هذه جريمـة أن      : "ووجه مشعل رسالة إلى الدول األوروبية التي تجتمع في بروكسيل، قائالً          

ي جبين أوروبا وكل الكيانات     تعجزوا عن وقف العدوان عنا ثم ال تسمحوا لنا بسالح المقاومة هذا عار ف             
لكل "األولى  : وقال إن للمعركة على أرض غزة داللتين واضحتين        ".الغربية إذا ظلت على هذه السياسية     

ذي لب ولكل صاحب ضمير، أن الكيان الصهيوني لم ينتصر على شعبنا وأن القوة وحـدها ال تـصنع                   
عب الفلسطيني، هذا درس لعقالء المجتمـع       األمن للكيان الصهيوني وأن السالم لن يكون على حقوق الش         

الدولي واإلدارة األمريكية الجدية برئاسة أوباما، إسرائيل عاجزة عن حمايـة نفـسها وأنـه ال مـستقبل             
  ".لالحتالل والعدوان

يكفي ثالث سنوات في محاولة إقصاء حماس عبر الفوضـى األمنيـة والتجويـع              "أما الداللة الثانية فهي     
 عبر الحرب، وانتصرت غزة على الكي وعلى السيف والسالح الصهيوني، آن لكم أن              وإغالق المعابر ثم  

تتعاملوا مع حماس التي أخذت شرعية النضال وصناديق االقتراع، نحن مطلبنا وطني ولم نفرض أنفسنا               
  ".على أحد

  ٢١/١/٢٠٠٩كز الفلسطيني لإلعالم، المر
  
 دعو الطالب للتوجه إلى مدارسهم حكومة هنية ومؤسساتها تعود للعمل السبت وتوزارات .٢

 أن مـوظفي كافـة الـوزارات        ]المقالة [أعلن محمد عوض، أمين عام الحكومة     :  صالح النعامي  -غزة  
وفي تصريح صحافي، قـال عـوض إن        . الحكومية التابعة للحكومة سيباشرون عملهم ابتداء من بعد غد        
 مقر وزارته الجديد الذي سيتم تحديده       إلىل  الحكومة بعثت بتعميم لكافة موظفيها بالتوجه صباح السبت، ك        

  .الستئناف تقديم الخدمات لكافة المواطنين، خاصة بعد تدمير أغلب مقرات الوزارات
 يـوم   أيضاً مدارسهم   إلىفي نفس الوقت دعت وزارة التربية والتعليم في الحكومة المقالة الطالب للتوجه             

 إلـى ) األربعـاء  (أمـس  توجهوا صـباح     اإلداريينون المدرسين ونظراء المدارس     أ إلىالسبت مشيرة   
من مدارسها تم تدميرها إال أنهـا قامـت         % ٨٠ أن الوزارة   أوضحتوفي بيان صادر عنها،     . مدارسهم

 حـين   إلـى  استخدام تلك المدارس لفترتين      إلىوتقوم بأعمال صيانة سريعة الستقبال الطالب، باإلضافة        
 أنها ألغت امتحانات نهاية الفصل األول وذلك مراعاة         وأكدت . اعمار المدارس المدمرة بشكل كامل     إعادة

 أن تقييم مستوى    إلىللحالة النفسية واالجتماعية للطالب الذين شردوا من منازلهم واستشهد ذووهم، الفتة            
 .الطالب سيتم بناء على االمتحانات الشهرية والفصلية السابقة

 ٢٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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   خالل العدوان واعتقلت عشرات العمالءهاتوقف عملي لم ية األمناألجهزة : المقالةالداخلية" .٣

أجهزة األمن لم   " الغصين إن    إيهاب قال الناطق باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني         : فتحي صباح  -غزة  
وأضـاف لــ    ". تتوقف عن أداء مهماتها طيلة أيام الحرب التي شنها جيش االحتالل على قطاع غـزة              

بـزي مـدني نظـراً السـتهداف        ) أثناء العدوان (عناصر الشرطة كانت تقوم بأداء واجبها       " أن   "الحياة"
  ".االحتالل أي شخص كان يرتدي مالبسه العسكرية، وقصف أي سيارة تابعة لنا

جهاز األمن الداخلي اعتقل عشرات العمالء الذين حاولوا ضرب المقاومة وإعطاء           "ولفت الغصين إلى أن     
أصدرت "وأوضح أن الوزارة    ". ل عن المقاومين، واحتجز هؤالء العمالء في مكان آمن        معلومات لالحتال 

، "األوامر لرجال الشرطة التزام الزي الرسمي وأداء الواجبات لحماية المواطنين وممتلكاتهم وحفظ األمن            
  ".بمواصلة متابعة الطابور الخامس وضربه بكل قوة"مطالباً جهاز األمن الداخلي 

عناصر األجهزة األمنية قامت بحماية المقرات والمواقع والمنشآت التي قصفها االحتالل،           "أن  وأشار إلى   
وتمت متابعة الذخائر التي لم تنفجر من جانب هندسة المتفجرات، فيما تولى الدفاع المدني أداء مهماتـه                 

لحكومـة  وتوقـع أن تكلـف ا     ". على رغم استهدافه في أرض الميدان واستشهاد وإصابة عشرات مـنهم          
الـوزير  (إحدى الشخصيات لتولي منصب وزير الداخلية بعـد اغتيـال           "الفلسطينية خالل الفترة القريبة     

  ".سعيد صيام لحاجة هذه الوزارة إلى رأس هرم يقودها في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها) السابق
وزارة الداخلية في   "عاذرة أن   من جهته، اعتبر قائد قوات األمن الوطني في قطاع غزة العميد حسين أبو              

القطاع نجحت في ضبط األوضاع األمنية الداخلية خالل فترة العدوان اإلسرائيلي الغاشـم علـى رغـم                 
وقال خالل مؤتمر صحافي عقده في مقـر أجهـزة األمـن            ". استهداف المقرات والمنشآت األمنية كافة    

خطة على مسارين، أحدهما    "دينة غزة إن هناك     الذي قصفته الطائرات الحربية اإلسرائيلية في م      ) السرايا(
نجحت في تطبيق هذه الخطـة فـي مواجهـة          " أن الحكومة    إلى، مشيراً   "يتمثل بالمقاومة، واآلخر أمني   

 موقعاً لألمن الـوطني     ٢١الطائرات اإلسرائيلية قصفت خالل عدوانها      "وأوضح أن   ". العدوان اإلسرائيلي 
  ".في القطاع

  ٢٢/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  كلفة بأكثر من بليوني دوالرالتقدر واإلشراف على اإلعمار ب تتمسككومة المقالة الح .٤

 قدرت وزارة األشغال واإلسكان في الحكومة المقالة في غزة كلفة إعادة إعمار مـا      : فتحي صباح  -غزة  
 مليـون دوالر،    ٢١٥ خالل عدوانها على قطاع غزة، بنحو بليـونين و         اإلسرائيليدمرته قوات االحتالل    

  .فيما أعلنت وزارة الداخلية أنها لم تتوقف أثناء الحرب عن أداء عملها
 يوسف المنسي خالل مؤتمر صحافي أمس إن المبلغ المـذكور الـذي             . د واإلسكانوقال وزير األشغال    

يشمل إعادة إعمار كل القطاعات، إضـافة إلـى اإلغاثـة           "قدرته الوزارة في إحصاءات أولية لألضرار       
عدد المنازل التي دمرت في شكل كامل وال تصلح للسكن وصل           "وأضاف أن   ". ين لألهالي واإليواء العاجل 

خمـسة آالف   "وأشار إلى أن    ".  مليون دوالر إلعادة إعمارها    ٢٥٠ ألف وحدة سكنية تحتاج إلى       ٢٠إلى  
فترة أسرة هدمت منازلها وفقدت أثاثها تماماً وتحتاج إلى مأوى بديل، وأن متوسط حاجة األسرة الواحدة ل               

  ".عام تبلغ عشرة آالف دوالر
عدد األسر التي دمرت منازلها جزئياً وفي شكل شبه كلي وال تصلح للسكن مـع إمكـان                 " أن   إلىولفت  

". االستفادة من بعض األثاث، بلغ ستة آالف أسرة، وأن متوسط حاجة كل منها يبلغ خمـسة آالف دوالر                 
آالف أسرة، تحتاج كل منهـا إلـى ثالثـة آالف           تضرر مساكن صالحة للترميم لنحو عشرة       "وأشار إلى   

المباني الحكومية والمؤسسات والنوادي التي دمرت تحتاج إلى ثمانيـة          "وأوضح أن   ". دوالر سنوياً كدخل  
ماليين دوالر إلعادة إعمارها وتجهيزها، فيما تبلغ كلفة إعادة اعمار مطار وميناء غزة عـشرة ماليـين                 
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امعات ورياض األطفال التي دمرت خالل الحرب اإلسرائيلية على غزة          المدارس والج "وقال إن   ". دوالر
كلفة إعادة اعمار المصانع والورش والسيارات والدفاع المدني        "، مضيفاً أن    " مليون دوالر  ٤٠تحتاج إلى   

  ". مليونا٥٥ًتبلغ 
يـون   مل ٥٥شبكات البني التحتية من مياه وكهرباء وجسور وشبكات صرف تحتاج إلـى             " أن   إلىوأشار  

 مليون دوالر مجمل التكاليف المقدرة إلعادة اعمـار الـدفيئات           ٤٠"، إضافة إلى    "دوالر إلعادة إعمارها  
  ".الزراعية والحيوانية ومصانعهما

جدية هذه  "واعتبر أن   ". بالجهود التي تبذلها الدول والمنظمات كافة واألفراد إلعادة اعمار القطاع         "وأشاد  
اعات العربية بالمساعدة لن تتحقق إال برفع الحصار وفتح المعـابر فـي             الجهود وقرارات القمم واالجتم   

 واالتحـاد  أولمـرت  ايهـود  اإلسـرائيلية ورداً على تصريحات رئيس الحكومة ". شكل كامل وغير مقيد  
كـل هـذه    "األوروبي بعدم السماح لحركة حماس وحكومتها بإعادة إعمار القطاع، شدد المنسي على أن              

 بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية في غزة باعتبارها المخول األساسي لتنفيذ خطط            الجهود يجب أن تكون   
  ".إعادة اإلعمار

 والمجتمع الدولي على أن تقوم      "إسرائيل"وغمز المنسي من قناة السلطة الفلسطينية في رام اهللا التي تصر            
لموظفين مـن حقـوقهم ال      وحرم ا ) السلطة(من قطع الرواتب    "هي بإعادة االعمار في القطاع، وقال إن        

  ".يمكن أن يؤتمن على إعادة اإلعمار
) تابعـة لوكالـة  (ونفى المنسي ما تناقله بعض وسائل اإلعالم عن احتجاز مـسلحين قافلـة مـساعدات              

ونـروا  األوجود تنسيق مـع      "إلىوأشار  ". محاولة لتشويه صورة الحكومة   "، ووصف ذلك بأنه     "ونروااأل
  ".دات وتوزيعهاوكل المؤسسات إلدخال المساع

  ٢٢/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
 رام اهللا تتمسك باإلشراف على إعادة إعمار غزةحكومة  .٥

 إعـادة  المباشر علـى     واإلشراف تمسكت السلطة في رام اهللا بحقها في التنسيق          : كفاح زبون  - رام اهللا 
ـ  وأوضحتاعمار قطاع غزة،     ـ  أنهـا ، وقالت   ذلك تصر على     أن السلطة  "األوسطالشرق  " مصادر ل ن  ل

 بان تتولى هذه المهمة، الن في ذلك استبعاد للسلطة الـشرعية، وتـسليم بـسلطة                أخرىتسمح ألي جهة    
 محمـد حـسونة لــ       ]في حكومة فياض  [األشغال  وقال وزير    . وباالنقسام الفلسطيني وتكريس له    أخرى

ملكة الـسعودية    عندما قررت الم   ]مثالً [الدعم العربي تقرر عبر السلطة الوطنية، ومثل      " "األوسطالشرق  "
 حسونة،  وأكد ". حددت ذلك عن طريق السلطة وهذا مكتوب في نص القرار          فإنها مليون دوالر    ألفتقديم  
 الحكومة في رام اهللا، بدأت فـي      إنوقال  .  ال تسيطر عليها   أنها السلطة تستطيع التنفيذ في غزة، برغم        أن

  .مار غزة اعإعادة خطة طوارئ على المدى القصير والبعيد من اجل إعداد
 مصالحة سريعة وتشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة        إلى نفسه، فقد دعا     ]سالم فياض  [ما رئيس الوزراء  أ

 شؤون البالد وإعـادة إعمـار مـا دمـره           إدارة الوحدة للوطن، وتتحمل المسؤولية في       إعادةتعمل على   
 أطـراف "قدمت بها   عدة اقتراحات ت  " األوسطالشرق  " المصادر لـ    أوضحتورفض فياض كما    . العدوان

 اعمار قطاع غزة، بسبب انها تعطي الدور التنفيذي في االعمار لمؤسسات وجهات لـيس               إعادةمن اجل   
 صـيغ   إلـى وقال فياض انه يجب تجنب االنجـرار        ". لها عالقة بالسلطة، وهو ما يعني استبعاد السلطة       

 .رولجان إلعادة االعمار ال تقدم إال التسليم باالنقسام واالنفصال كقد
 الجامعة العربية، ستدعم موقف السلطة وان عمرو موسى سيجري الترتيبـات الالزمـة              إنوقال حسونة   

 ". ما تمت المصالحة كل شيء سيتم ترتيبهإذا "وأضافخالل لقائه مع حماس، 
 ٢٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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   شاحنة٦٣على حماس دخول المساعدات إلى غزة لم يعد آمناً بعد استيالء : الهباش .٦
 وزيـر الـشؤون      أن  كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط،   نشرت  

 شـاحنة مـن     ٦٣علـى   " محمود الهباش اتهم مسلحي حماس باالسـتيالء         ]في حكومة فياض  [االجتماعية
لصالح أهلنا في قطاع غـزة، مـن        " ااألونرو"المساعدات كانت متوجهة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين        

 في مـؤتمر     وأشار ".جموع الدول العربية والهيئة الخيرية الهاشمية األردنية خالل االيام الثالثة الماضية          
إلى وجود انتهاكات كثيرة لحقوق اإلنسان في القطاع، سواء من قبل جـيش االحـتالل               "،  أمسصحافي،  

ناصر حمـاس بحـق     اإلسرائيلي أثناء الحرب من قصف ودمار وقتل للمواطنين األبرياء، وكذلك من ع           
واستنكر الهباش اعتـراض ومـصادرة       ".المواطنين، ومطاردة اللجان التي تحاول رصد خسائر القطاع       

مسلحي حماس قوافل المساعدات اإلنسانية، مبينا أن المساعدات التي تصل للشعب الفلسطيني تباع فـي               
الت تصل إلى مكتـب     األسواق من قبل أشخاص محسوبين على حماس، ومؤكدا أن هنالك مئات االتصا           

 إنوقـال  .  تعمد إليذاء النـاس بأنهووصف ما يجري   . الشكاوى في وزارة الشؤون حول هذا الموضوع      
واقع بين مطرقة االحتالل الذي ال يفرق بين بشر وحيوان وشجر، وبين سـندان اعتـداءات                "قطاع غزة   

ن منها وتوزيعها على فئـات  حماس على المواطنين واستيالئهم على المساعدات، وحرمان آالف المواطني        
 .وطالب بتوفير الحماية للمواطنين أوال من العدوان اإلسرائيلي وثانيا من مسلحي حماس". حزبية منهم
: قـال  محمـود الهبـاش    إلى أن     نائلة خليل  نقالً عن مراسلتها   ٢٢/١/٢٠٠٩. األيام، فلسطين وأشارت  

أن حركة حمـاس أعـدمت      "، مؤكداً   "ع غزة آمناً   قطا إلىلألسف منذ ثالثة أيام لم يعد دخول المساعدات         "
 ٣٥ مواطناً آخر خالل العدوان اإلسرائيلي علـى غـزة،           ٦٣ مواطناً، وأطلقت الرصاص على أقدام       ١٩

 أن الوزارة تحتفظ بكشف أسماء القتلى، والمصابين الذين يعالج          إلى، منوهاً   "منهم أصيبوا، أول من أمس    
  .زةعدد منهم في مستشفيات مصر وقطاع غ

البنية التحتية في قطاع غزة بشكل كامل بما فـي ذلـك جميـع              "دمرت   "إسرائيل"  إلى أن   الهباش شاروأ
  ". الحاجة لملياري دوالر إلعادة اإلعمارإلىالمؤسسات الحكومية، والتقديرات األولية تشير 

 اآلن  وحسب إحصائيات وزارة الشؤون االجتماعية فإن مجموع ما دخل قطاع غزة من مساعدات حتـى              
 طناً مواد ومعدات طبية، إضافة الى عدد مـن المولـدات            ٣٤٥٠ آالف طن من المواد الغذائية، و      ٦هو  

  .الكهربائية
  
  قطاع غزةل مليون دوالر ٨٠السماح بإرسال أكثر من " إسرائيل"طلب من  ت فياضحكومة .٧

سها سالم فيـاض مـن       والتي يرأ  ]تسيير األعمال الفلسطينية   [طلبت الحكومة :  رويترز –القدس المحتلة   
 مليون شـيقل    ٢٤٣ويشمل المبلغ   .  قطاع غزة  إلى مليون دوالر    ٨٠ أكثر من    بإرسال السماح   "إسرائيل"

 ألف موظف لدى السلطة الفلسطينية في       ٧٧ رواتب نحو    األموالوستغطي  ).  مليون دوالر  ٦٢( إسرائيلي
ان اجتماعي للمتقاعدين    جانب معاشات التقاعد ومخصصات ضم     إلىقطاع غزة يخضعون لسلطة فياض      

  .األموال جانبا كبيرا من تلك األوروبيويقدم االتحاد . والفقراء
 بدخول نحو عشرة ماليـين دوالر فقـط مـن           اآلن سمحت حتى    "إسرائيل" إنوقال مسؤولون غربيون    

وأكدت اليكس دو موني المتحدثـة باسـم مكتـب المفوضـية            . ونروااأل المطلوبة لصالح وكالة     األموال
 قطـاع   إلـى  بنقل النقود    اآلن لم تسمح حتى     "إسرائيل" الخاص بالضفة الغربية وقطاع غزة أن        روبيةاألو
 اإلنـسانية  لم تفـتح المعـابر أمـام البـضائع      إذا اعمار غزة سيتعطل بشدة      وإعادةتعافي  "وقالت  . غزة

  ".والتجارية وكذلك النقود
  ٢٢/١/٢٠٠٩الدستور، 
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   لمظاهراتها االحتجاجية في غزةاً قانونيفتح لم تقدم طلباً: الغصين .٨
في غزة إيهاب الغصين أن تكون      المقالة  حكومة  ال نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في         :غزة

لالحتجاج على العدوان اإلسرائيلي،     )٢٢/١(حركة فتح قد تقدمت بطلب إلقامة مظاهرات مساء الخميس          
 بها في غزة، لكنه رفض الحديث عما إذا كان سـيتم الـسماح              وأكد أن ذلك يعد مخالفة للقوانين المعمول      

نحن نتمنـى مـن      ":"قدس برس " الغصين في تصريحات خاصة لـ       قالو .لهذه المظاهرة أم سيتم منعها    
 القانونية المعمول بها في غزة والتي تشترط إعالم الجهات األمنيـة مـسبقا              اإلجراءات إتباعحركة فتح   

وحذر الغصين من أن يكون الهدف من هذه المظاهرة العـودة            ".ن القطاع بالمسيرات من أجل مصلحة أم    
  .إلى المناكفات السياسية

  ٢١/١/٢٠٠٩ قدس برس
  
  حرب غزة توسع أزمة الثقة بين فتح وحماس... فرص ضئيلة إلقامة حكومة توافق وطني .٩

ينية تشكيل حكومـة   لم تبد حركة حماس الكثير من الحماس لدعوة السلطة الفلسط     : محمد يونس  -رام اهللا   
 توحيد شـطري الـوطن المنقـسم، فـالحرب          وإعادة اعمار غزة    إعادةتوافق وطني عاجلة لتولي ملفي      

  . تقلصهاأن على قطاع غزة وسعت الهوة بين الحركتين في ما يبدو، بدال من اإلسرائيلية
 إلـى ها بالـسعي  ، وتتهم"فتح"وتنظر حماس بكثير من الشكوك لالقتراحات والعروض القادمة من حركة          

 المعابر أكثـر منـه   وإدارة االعمار إعادةة ب غزة عبر بوا  إلىاالستفادة من نتائج الحرب من اجل العودة        
  . شراكة حقيقية معهاإلقامةالتوجه الجدي 

 حكومة توافق وطني تتطلب تهيئة المنـاخ،        إقامة": "الحياة"فوزي برهوم لـ    " حماس"وقال الناطق باسم    
، بل العكس، فلـم يجـر       األجواء الحرب على حماس وعلى غزة لم يهيئ مثل هذه           ثناءأوكل ما شاهدناه    

 المعتقلين السياسيين، ولم يسمح للناس بالتظاهر بحرية، وبقيت مؤسسات الحركة في الضفة مغلقة،              إطالق
  ". قائماوإسرائيل بين السلطة األمنيوبقي التنسيق 

 حماس لتشكيل حكومة توافق وطني عاجلـة تتـولى          لىإوكانت السلطة وجهت فور انتهاء الحرب دعوة        
ن إ سالم فيـاض     . د األعمالوقال رئيس حكومة تسيير     .  اعمار غزة  وإعادة توحيد شطري الوطن،     إعادة

المطلوب هو تشكيل حكومة من شخصيات مستقلة تحظى بثقة وقبول الجـانبين لتتـولى هـذه المهمـة                  "
ار على القضايا والملفات الصعبة مثـل الـشراكة الـسياسية            حو إلىالعاجلة، فيما تذهب القوى السياسية      

  ".واالنتخابات والمفاوضات والمقاومة وغيرها
  مناورة: حماس

 إعادة غزة من باب     إلىلكن حماس ردت بفتور على هذه الدعوة، واعتبرتها مناورة هدفها عودة السلطة             
كيل حكومـة وحـدة وطنيـة، يتبعهـا         سبق ووقّعنا اتفاقا في مكة ينص على تش       : "وقال برهوم . االعمار

، لكن ما حصل هو     األمن أجهزة بناء   وإعادة بناء منظمة التحرير     إعادةالتحاور في الملفات الصعبة مثل      
 أيحتى اآلن ال نرى     : "وأضاف".  جدية في بحث هذه الملفات     أي السلطة جمدت كل شيء، ولم تُظهر        أن

  ". المستجيبين للحوارأولون جديد في توجهات السلطة، وعندما نرى جديدا سنك
 جهودهـا   اسـتئناف  للقـاهرة    األخيرةوكان الرئيس محمود عباس طلب من القيادة المصرية في زيارته           

  . الحوار، لكنها منفتحة على ذلكإلى حركته لم تتلق بعد دعوة إنوقال برهوم .  الحوار الوطنيإلطالق
 تهمـيش دورهـا     إلىغزة من دون مشاركتها      اعمار   إلعادة يؤدي توجيه دعم دولي      أنوتخشى السلطة   

  .وتكريس االنفصال بين الضفة والقطاع
 اعمار غزة يعني ترسيخ االنقسام دوليا، وهذا        إعادةقبول تولي جهات دولية      "إن" الحياة"وقال فياض لـ    

  ". الوحدةإلعادةيشكل خطرا كبيرا على كل الجهود الرامية 
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وقـال  . ا عززت من مكانتها وجلبت اعترافا دوليا بـشرعيتها         عليه اإلسرائيليةن الحرب   إوتقول حماس   
: وأضـاف ". ن العالم بدأ يعترف بشرعيتها    أ أهمها عدة في هذه الحرب،      تانجازاحماس حققت   : "برهوم

 تتصل بنا بـصورة غيـر مباشـرة،         أخرى وأطراف تتصل بنا بصورة مباشرة،      أوروبية أطرافهناك  "
العالم : "وتابع".  تتعامل معنا  واإلسالمية، وهناك الدول العربية     الماإلع يظهر ذلك عبر وسائل      أالوتفضل  

 تحذو حذوهم وتعترف بهـذه الـشرعية التـي          أنيعترف اليوم بشرعية حماس، وما على السلطة سوى         
  ".حصلنا عليها بطريقة ديموقراطية عبر صناديق االقتراع

كريس شرعية الحركة في الحكـم، مـا         ت إلى رفع الحصار يؤدي تلقائيا      أنويقول مسؤولون في الحركة     
 يـشمل   أن حوار قادم يجب     أين  أوتعتبر حماس    .قوىأ و أفضليؤهلها لخوض حوار مع فتح من موقع        

  .الشراكة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية قبل السلطة
  حماس حصة مناسبة فـي المؤسـسة       إعطاءعادة الوحدة غير قابل للتحقق من دون        إ أنويرى مراقبون   

 الفلـسطينية، النائـب     األهليـة وفي هذا الصدد، قال رئيس شبكة المنظمات        ). منظمة التحرير (السياسية  
يجب على منظمة التحرير تقديم مبادرة فيها تنـازالت         : " عزمي الشعيبي  .السابق في المجلس التشريعي د    

لحركـة مـن اجـل     اإلىويرى الشعيبي في الدعوات الموجهة ". مهمة لحماس كي ينجح الحوار الوطني  
ن حماس قوة سياسة كبيرة ومؤثرة، فازت       أ إلىالحوار باعتبارها احد الفصائل، يعكس عدم جدية، مشيرا         

: ضـاف أو . تُعامل كفصيل مثل باقي الفصائل الـصغيرة       أنفي االنتخابات بغالبية ساحقة، ولن ترضى       
 نجحنا في ذلـك، ننتقـل   وإذاة،  نسبة تمثيل واقعية لحماس في المنظم     إعطاءالشراكة ال تتحقق من دون      "

  ". حكومة التوافق الوطنيإلىبعدها 
في ظل استمرار المفاوضـات غيـر المجديـة،         "وشكك الكاتب هاني المصري في فرص نجاح الحوار         

  ".وإسرائيل بين السلطة األمنيواستمرار التنسيق 
  ٢٢/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  ني ويكون محايداً أوباما من ضغوط اللوبي الصهيوتحررنأمل أن ي: الرشق .١٠

أكدت حركة حماس أنها ال تحمل أي عداوة ضد الشعب األمريكي بالفطرة، وأنها تأمل في أن : دمشق
تصدق أعمال الرئيس األمريكي الجديد باراك أوباما أقواله على األرض فينتهج نهجا جديدا في التعاطي 

النحياز الذي طبع مواقف اإلدارات  اإلسرائيلي قوامه الحياد التام بعيدا عن ا- مع الصراع العربي 
  .األمريكية السابقة

عن " قدس برس"عزت الرشق في تصريحات خاصة لـ  وأعرب عضو المكتب السياسي لحركة حماس
وعبر الرشق عن . أمله في أن تعكس السياسات المرتقبة لإلدارة األمريكية الجديدة أقوال الرئيس أوباما

لتتخذ مواقف " اللوبي الصهيوني"ية الجديدة من هيمنة ما أسماه بـ أمله في أن تتحرر اإلدارة األمريك
  . اإلسرائيلي- أكثر حيادية من الصراع العربي 

وانتقد الرشق تصريحات منسوبة لوزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير من أن بالده ستحاور حماس 
وأشار الرشق إلى أن حماس  .يةفور موافقتها على عملية السالم، واعتبر ذلك عمال مناقضا للديمقراط

ونفى  .ليست في موقع ضعف حتى يتم ابتزازها، وأكد أنها خرجت من العدوان أقوى مما كانت قبله
الرشق أن تكون مواقف حركة حماس وفصائل المقاومة أي عالقة بتنفيذ أجندات ألطراف عربية أو 

       .إقليمية
  ٢١/١/٢٠٠٩قدس برس، 
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    بار جديد بما يتعلق بالقضية الفلسطينيةأوباما أمام اخت: حماس .١١
أوضحت الحركة على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم خالل مؤتمر صـحفي             : محمد ياسين  - غزة

عقده على جبل الريس شرق مدينة غزة، أنها ستحكم على أوباما من خالل سياساته وخطواتـه العمليـة                  
يحترم "مريكية السابقة، موضحة أن على األخير أن        على األرض، ومدى استفادته من أخطاء اإلدارات األ       

  ".خيار الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المسلوبة وحقه في الدفاع عن نفسه
المواقف النبيلة والشجاعة في قمة الممانعة في قطـر الخيـر           "وأعرب عن تقدير حركة حماس لما أسماه        

ة وعبرت بصدق عما يجري في غزة وفـي         التي قالت فيها حماس كلمة الشعب الفلسطيني وكلمة المقاوم        
كذلك نشكر كل الجهود التي بذلت في قمة دول التعاون الخليجي وقمة شرم الشيخ              : ، وتابع قائالً  "فلسطين

وقمة الكويت في تعريتها لالحتالل والوقوف إلى جانب حقوق شعبنا، والتي يجب أن تثمر عـن تعزيـز                  
لم عليه وفك الحصار، وفتح كافة المعابر ومساعدتنا فـي          حقيقي لصمود هذا الشعب ووقف العدوان الظا      

  ".نيل حقوقنا وثوابتنا
وثمن الناطق باسم حماس، مبادرة كل من قطر والسعودية برصد األموال والدعم إلعادة إعمـار غـزة،                 
متمنياً أن تصل هذه األموال بأقصى سرعة إلى مستحقيها وعبر الممثلين الحقيقيين ألهالي قطاع غـزة،                

داً على رفض حماس ألي توظيف سياسي لهذه األموال االغاثية لخلق حالة غيـر منطقيـة وغيـر                  مشد
  .واقعية في قطاع غزة

إطالالته الشجاعة على شـعبه     "وأشاد برهوم بدور الحكومة الفلسطينية ورئيس وزرائها إسماعيل هنية و         
هم، واستمراره في عطائه لهـذا      وأهلنا في غزة يواسيهم ويضمد جراحهم ويدعم مقاومتهم ويقف إلى جانب          

الشعب وتبنّى قضيته العادلة والتواصل مع كافة األطراف إلعادة بناء غزة وتعويض الناس عن ممتلكاتهم               
  ".وأضرارهم

الثبات األسطوري للمقاومة وللشعب الفلسطيني رغم حجم التضحيات يجب أن يكون رسالة            "وأوضح أن   
  ."لمستوى اإلقليمي والدوليللجميع ولكل دوائر صنّاع القرار على ا

وشدد الناطق باسم حماس، على تمسك الحركة بضرورة محاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين، مـضيفاً              
". كل مشاهد القتل والدمار واإلرهاب واإلبادة الجماعية باألسلحة الفسفورية والكيماويـة قـد وثّقـت              " أن

حتى نرى جنراالت الحرب والـدمار ليفنـي وبـاراك          نؤكد أننا لن يهدأ لنا بال ولن تقر لنا عين           : وتابع
  ".وموفاز وأولمرت وأشكنازي يقتادون كمجرمي حرب إلى المحاكم الدولية

  ٢٢/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
  
        الفلسطينية بين الترقب واستبعاد التغيير في عهد أوباما  الفصائل .١٢

ض التفاصـيل المتعلقـة بالقـضية       توقعت حركة فتح أن يتدخل أوباما في بع       :  عوض الرجوب  - الخليل
وقال القيادي فـي     .الفلسطينية، دون أن يتطرق للموضوع الرئيسي وهو وجود االحتالل وضرورة إنهائه          

الحركة زياد أبو عين إن أوباما على دراية بأن قضية فلسطين هي عنصر التفجير في الشرق األوسـط،                  
 الفلسطيني وليس الجوانـب الثانويـة فـي الحيـاة           ويجب الدخول إليها ومعالجتها عبر النفاذ إلى العمق       "

  ".الفلسطينية
جميل مجدالوي أن يتعامـل أوبامـا بأسـلوب          الشعبية    عن الجبهة     في المجلس التشريعي   وتوقع النائب 

على أن تبقى عصا أميركا الغليظة وامتداداتها مـشهرة         "مختلف عن بوش في حماية المصالح األميركية        
 العالم األخرى، ويترك للدبلوماسية ترجمة ما تطلبه هذه العصا بما تستند إليه             في موجه منطقتنا ومناطق   

  ".من قوى عسكرية واقتصادية هائلة
في ذات السياق يرى حزب الشعب وفق ما يؤكده القيادي فهمي شاهين، أن الرئيس الجديـد فـي نهايـة     

وتوقـع   ".اكمة في الواليات المتحدة   سينفذ السياسة األميركية التي تضعها المؤسسة السياسية الح       "المطاف  
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يعمل بقوة من أجل إنهاء هيمنة الواليـات        " أن   -إذا كان صادقا في حديثه عن السالم      -شاهين من أوباما    
المتحدة على القرار السياسي الدولي، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وفي مقـدمتها تمكـين الـشعب                

  ".ووقف االنحياز السافر لالحتالل، ستقلةالفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته الم
  ٢٢/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
   المطلوب فك كامل للحصار وفتح كل المعابر..االحتالل ال يكفيانسحاب : حماس .١٣

، فالمطلوب  األزمةانسحاب االحتالل ال يكفي وال يحل        "إنقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم       : غزة
  وأضـاف  ". كباقي شـعوب المنطقـة     وأمان بأمنتى يعيش شعبنا    فك كامل للحصار وفتح كل المعابر ح      

 أينحن قلنا بشكل واضح منذ البداية بوقف العدوان ورفع الحصار وفتح المعابر، ثم نتحدث في                : "برهوم
حماس ال تزال متواصلة مع القيادة المصرية وتتجـاوب         "ن  أ  وأوضح ".موضوع بما فيه موضوع التهدئة    

 تنجح  أنومازلنا نأمل   .  قطاع غزة بفك الحصار ووقف العدوان      أزمة إنهاء مع الجهد المصري حتى يتم    
  ". معاناة مليون ونصف مليون فلسطيني في قطاع غزةإنهاءهذه الجهود في 

  ٢٢/١/٢٠٠٩الجريدة، الكويت، 
  
  حماس ورقة صغيرة في اللعبة اإليرانية والسورية مع أوباما: دحالن .١٤

ن، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن الحل لألزمة الفلسطينية أكد محمد دحال: صالح جمعة: القاهرة
الحالية باالتجاه لمصالحة وطنية ووحدة الصف والعودة لحكومة توافق وطني، تؤدي إلى انتخابات يحسم 

إن " الشرق األوسط"وقال دحالن في حديث لـ  .فيها الشعب كلمته ويختار من يقوده في المرحلة المقبلة
اع غزة نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، ولألسف الشديد حماس أوقعت نفسها وأوقعتنا في ما حدث في قط"

شرك االرتباط بطرف إقليمي، مثل إيران وقطر وسورية، وعند الحرب تخلى عنها حلفاؤها وباعوها 
  ".أكاذيب

ليها مع وقال إن حركة حماس ورقة صغيرة جدا في اللعبة اإليرانية والسورية يحتفظون بها للتفاوض ع
اإلدارة األميركية الجديدة برئاسة باراك أوباما، وسيأخذوا الثمن والشعب الفلسطيني سيدفع من لحمه 

الشعب الفلسطيني ليس فأر تجارب لحماس وسورية أو ": وأضاف دحالن .وجلده، وهذه هي المعادلة
 مشروع حماس أن  تفيق حماس بعد أن خدعت من إيران وحزب اهللا، مؤكداأن، وشكك دحالن "غيرهما

  .ليست له عالقة بالقضية، والوطن بالنسبة لها مشروع إسالمي أممي) اإلخوان المسلمون(
هذا الكالم لن أرد عليه ألنه "ونفى دحالن ما تردد عن اجتماعه بقيادات إسرائيلية قبل العدوان وقال 

فلماذا "وقال متسائال . لتوقيت كل الخطط اإلسرائيلية للعدوان كانت منشورة باستثناء اأن، مؤكدا "سخيف
  ".تركت حماس ضباطها يذبحون بهذه الطريقة المهينة التي تفطر القلوب

تستهويني فكرة كون اإلخوان المسلمين ضدي وال :"العداء له قال" اإلخوان المسلمين"وحول مناصبة 
ن ولن استسلم ألفكارهم تزعجني إطالقا ألن المعركة مع اإلخوان، فأنا ليبرالي متفتح ال أخاف من اإلخوا

السوداء والعمياء، ال يهمني ما يقولونه عني، وما أستطيع قوله إن ما كنت أنبه منه من حماس انتبه له 
الناس اآلن، فمشروع حماس، التي هي جزء من تنظيم اإلخوان، ليست له عالقة بالقضية والوطن فهو 

سطيني، ال يوجد له ارتباط خارج الحدود مشروع إسالمي أممي وهمي، أما أنا فعندي مشروع وطني فل
  ".أي ارتباط سوى تجنيد المجتمع العربي والدولي حتى نصل إلى حل للقضية

 لم يكن هدفها إضعاف "إسرائيل" من شنها قال إن "إسرائيل"وردا على سؤال حول أسباب الحرب وهدف 
ربية فالهدف االستراتيجي حكم حماس وإزاحتها من غزة ومساندة الرئيس محمود عباس في الضفة الغ

هو ضرب القضية الوطنية، وخلق كيانين مستقلين مختلفين، وتحويل القضية السياسية إلى إنسانية، وهذا 
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سيأخذ وقتا وستسمع جدال طويال عن آلية المساعدات ونسوا القدس والالجئين والحدود والمعركة الحقيقية 
 .مع االحتالل

ال أفهم ما هو .. انتصار رباني" الحرب، قال إن حماس تقول إنه وحول إعالن حماس انتصارها في هذه
مفهوم االنتصار عند حماس، أنا كوطني فلسطيني، ال يمكن أن اقر أن الشعب الفلسطيني وحماس هزما 
في المعركة، لكن كسياسي أقول ما حدث نكبة جديدة للشعب الفلسطيني وليس لحماس فقط، فتقديراتي 

 آالف جريح ودمرت المرافق كلها من صحة وتعليم ٣، و١٥٠٠ شهيد، ١٣٠٠ن هي سقوط ما يتراوح بي
 ألفا ٤٠وغيرها كلها دمرت، نفسية المواطن الفلسطيني تأثرت، دمر أربعة آالف بيت تدميرا كامال و 

 ".تدميرا جزئيا، تغيرت معالم المنطقة الشمالية والشرقية في قطاع غزة واختفت، بعد ذلك تقول انتصار
هل ستستفيد قيادة حماس في الخارج؟ فحلفاؤهم تخلوا عنهم " هو -  كما يقول دحالن -ل اآلن والسؤا

وباعوهم أكاذيب، وجماعتهم في غزة باعوهم صمودا ومقاومة، وخسائر إسرائيلية كنت أتمنى أن تكون 
وأنا قيادة حماس في الخارج مرتبطة ارتباطا وثيقا بتحالف محور الممانعة .. صحيحة، أنا رأيي ال

  ".أسميها المماحكة، فلو كانوا صادقين كانوا ساندوها في الحرب على غزة
 مازن عن ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة، قال أبووردا على سؤال حول موقف فتح، إذا امتنع 

، الشعب الفلسطيني مليء بالقيادات، وأبو ) ياسر عرفات- بو عمار  يكون بديال ألأنمن كان يتصور "
لو أخذت فتح موقفا .. مازن هو الرئيس القانوني والدستوري، صحيح أن هناك أزمة قيادة جادة في فتح

حازما وصارما من حماس، لما وصلنا لما نحن فيه ولما أخطأت حماس، أنا مواقفي ليست شخصية بل 
اس عن لحمايتها من نفسها، أين حماس اليوم وحماس زمان، هل رأي الشارع كما هو، إذا تخلت حم

  ".حلفائها الوهميين الذين خذلوها في الحرب نستطيع أن نبني نظاما سياسيا قائما على فتح وتيار إسالمي
نعترف أن هناك أزمة بنيوية وسياسية وأزمة " وحول توقعاته بما ستفرزه االنتخابات إذا أجريت قال 

 وهذا تقصير منه بغض النظر عن قيادة في فتح، فأبو مازن وعد بإنجاز المؤتمر الحركي لكنه لم يفعل،
األسباب، فإذا جاءت االنتخابات، دون أن تجري فتح انتخاباتها الداخلية، يكون هذا كارثة على الحركة 

وإذا نجحنا في عقد المؤتمر وترميم البيت الفتحاوي ستنجح فتح في  "وأضاف. وعلى أبو مازن
، اإلخوان يدخلون االنتخابات مجبرين لمرة االنتخابات، وحماس لن تنجح بإجرائها في غزة أو غيرها

  ".واحدة ألنها ضد قناعاتهم، وبعدها يبقون على طول ويكفرون باالنتخابات
نعم هذا صحيح، "وحول االنتقادات التي توجه حاليا لمنظمة التحرير بأنها ال تعكس موازين القوى قال 

جنة تنفيذية، مجلس مركزي، والصندوق المنظمة هي قيمة معنوية وسياسية وليست دولة وهي تركيبة، ل
القومي وسفارات، ال بد من إعادة بنائها، فهناك أشخاص في القيادة تجاوزوا الثمانين، وتركيبتها الحالية 

، وهناك حركات في الخارج أصبحت غير موجودة ومازالت ممثلة ١٩٦٤ما زال معموال بها منذ عام 
ا تمثيل، يجب إعادة هيكلة المنظمة ألنها بتمثيلها الحالي في المنظمة وأخرى تقاوم على األرض ليس له

 ".ال تعكس حجم التنظيمات الفلسطينية على األرض، وهذا ال يعني هدم ما هو قائم دون إعادة بنائه
 ٢٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  حماس تدرس مقترحات لتشكيل حكومة توافق":  الكويتيةالجريدة" .١٥

من مصادر فلسطينية موثوقة أمس، أن حركـة حمـاس          " الجريدة"مت  عل: الوهاب  ناصر عبد  -القاهرة  
وعدت أطرافا عربية بدراسة مقترحات لتشكيل حكومة وفاق وطني تشرف على إعادة اعمار قطاع غزة               

وقالت المصادر إن دوال عربية عرضت على حماس حالً وسـطا لحـل              .وتنهي القطيعة مع حركة فتح    
وأوضحت المـصادر    .حركة مع فتح في مؤسسات السلطة الفلسطينية      الخالف الفلسطيني، تتناصف فيه ال    

أن العرض يقضي بأن تنشأ حكومة توافق وطني بين الحركتين وتتفقان خالل المباحثات على كـل مـا                  
وأشارت المصادر إلى أن حماس تريد غطاء عربيـا ألي          . يمكن أن ينهي الخالف بينهما إلى غير رجعة       
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لغطاء مصريا أو سعوديا فقط، وترغب في إشراك قطـر وتركيـا فـي أي               اتفاق شريطة أال يكون هذا ا     
 حماس في حكومة توافق، لكنها تـشترط        إلشراك فتح أبدت موافقتها المبدئية      أنوبينت المصادر    .صيغة

 تلتزم حماس بما يتفق عليه وأن يكون        أنكما تريد   ) القوة التنفيذية (أن تتخلي الحركة عن قوتها المسلحة       
  . شخصيات الحركة التي تسيطر على األرض وليس مع القيادات المقيمة في دمشقاالتفاق مع

  ٢٢/١/٢٠٠٩الجريدة، الكويت، 
  
  لن يتم اإلفراج عن شاليط إال بعد إطالق سراح األسرى الفلسطينيين: أبو زهري .١٦

:  المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري في تـصريحات صـحفية مطالبـة              قال :وكاالت ال - دمشق  
وضوع الجندي شاليط مرتبط بملف األسرى الفلسطينيين في سجون االحـتالل، وإذا أرادت وزيـرة             م"إن

الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني الحصول على شاليط فعليها أوال أن تفرج عن األسرى الفلـسطينيين،               
عدات وفـي موضـوع المـسا    ".وما لم يحدث هذا اإلجراء فلن يتم إطالق سراح شاليط ولن يراه أهلـه 

حذر أبو زهري من أن موقف بعض األطراف العربية من حماس وشرعيتها قـد يكـون    اإلنسانية لغزة،   
 .هو السبب الذي يقف خلف تلكؤ بعض الدول العربية في التعجيل بإيصال المساعدات

  ٢٢/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
  
  ان على غزة الفلسطينية تحذر من حرب سياسية بعد فشل العدولمقاومةا .١٧

قال أمين سر تحالف الفصائل الفلسطينية خالد عبد المجيد إن حربا سياسية بدأت             :  محمد الخضر  - دمشق
 . شهيد في غزة   ١٣٠٠قبل أن تتوقف العمليات العسكرية بهدف إجهاض االنتصار المعمد بدماء أكثر من             

رة مـن   ووصف عبد المجيد في حديث للجزيرة نت الضغوط السياسية على المقاومة بأنها أكثـر خطـو               
غارات الطائرات، الفتا االنتباه إلى مشاركة الواليات المتحدة وبعض الدول الغربية والعربية في محاولة              
منع المقاومة من قطف ثمن انتصارها سياسيا وشلها عبر ما يخطط لحرمانها من حقها في التسلح وإبقاء                 

  .الوضع على حاله فيما يتصل بالمعابر
تصاالت أميركية إسرائيلية مصرية من أجل تعويم رئيس السلطة الفلسطينية          ويقول عبد المجيد إن هناك ا     

  .محمود عباس عبر طرق عدة بينها حصر تحويل أموال إعادة األعمار بالسلطة
ويؤكد القيادي في حركة حماس علي بركة أن المقاومة تنتظر إكمال األسبوع الذي أعلنتـه مـن اجـل                   

حتالل من كامل القطاع وفتح المعابر، وأشار إلى أنها ستكون فـي            االستجابة لمطالبها بانسحاب قوات اال    
  .حل من التهدئة ومواصلة المقاومة في حال عدم تنفيذ مطالبها

ولفت بركة في تصريح للجزيرة نت إلى أن المقاومة في موقع متقدم اليوم ميدانيا وسياسيا عبر التفـاف                  
  .قوي لمطالبهاالشارع العربي والمسلم حولها ودعم قمة الدوحة ال

من جانبه حذر أمين سر حركة فتح االنتفاضة أبو موسى من التحركات السياسية الكثيفة فـي المنطقـة                  
دعما إلسرائيل، ويرى أن قمة شرم الشيخ التي سبقت قمة الكويت االقتصادية بيـوم سـجلت حـضورا                  

  .أوروبيا كثيفا رفيع المستوى
  ٢١/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
 "خالطة اسمنت" على ظهر والن يعودو  االحتاللعبر دبابةا العودة لغزة لم يستطيعو :حمدان .١٨

إذا كان البعض قد فشل في العودة إلى " حمدان ممثل حماس في بيروت، في تصريحات انه أسامةقال 
غزة عبر الدبابة اإلسرائيلية فإنه لن يعود على ظهر خالطة اسمنت أو أطنان من حديد االعمار، فالناس 

الشرق " مصادر لـأوضحتوالسلطة الفلسطينية، كما ". من وقف شامتاً فيهم أثناء العدوانال تنسى ل
 بان أخرى لن تسمح ألي جهة إنها اعمار القطاع، وقالت إعادة تتولى بنفسها أنتصر على " األوسط
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يني  وباالنقسام الفلسطأخرىتتولى هذه المهمة، الن في ذلك استبعاد للسلطة الشرعية، وتسليم بسلطة 
 .وتكريس له

 ٢٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  حماس ترجئ زيارة وفدها إلى القاهرة": الحياة" .١٩

أن حركة حماس أرجأت إرسال وفدها إلى القاهرة والذي كان " الحياة"علمت :  جيهان الحسيني- القاهرة 
 وزارة الدفاع مقررا وصوله اليوم لالطالع على نتائج المحادثات التي أجرتها القاهرة مع المستشار في

إن غرض زيارة الوفد كان البحث في " الحياة"وقال قيادي في حماس لـ  .اإلسرائيلية عاموس غلعاد
قضيتين هما كسر الحصار بتشغيل المعابر، وإبرام اتفاق تهدئة مع اإلسرائيليين بوساطة مصرية، الفتاً 

قطاع غزة وسحب إسرائيل قواتها إلى أن الحركة تجاوزت الهدفين األساسيين وهما وقف العدوان على 
  .هناك

 اإلسرائيلي عن الجندي باإلفراج باقتران تشغيل المعابر "إسرائيل"وعن موقف الحركة إزاء مطالبة 
طُرح علينا قبل ذلك خالل الحصار وعرضوا " األمر إن في غزة غلعاد شاليت، قال األسير

، لكننا رفضنا ذلك، ونؤكد إصرارنا على  شاليتإطالقعلينا رفع الحصار في مقابل ) اإلسرائيليون(
قضية شاليت لن تجد "وشدد على أن ". رفض ربط المسألتين ببعضهما بعضاً، فال صلة لهذه القضية بتلك

كتائب عز "، مشيراً إلى أن "طريقها للحل إال من خالل صفقة يتم من خاللها إطالق األسرى الفلسطينيين
  .ير شاليت وأي معلومات عنههي الجهة المعنية بمص" الدين القسام

بضرورة وجود وسيط تركي خالل محادثات وفد الحركة مع "وكشف المصدر أن حماس تتمسك 
المصريين في شأن التهدئة للحصول على مزيد من الضمانات في خصوص التزام إسرائيل تعهداتها في 

  ".حال التوصل إلى اتفاق
  ٢٢/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  ن الضحية والجالدمون يساوي بي بان كي :حماس .٢٠

 المتحـدة   لألمـم  العام   األمين الزيارة التي أداها     أهمية قلل قيادي في حركة حماس من        :وكاالت ال -غزة  
ن إ"سماعيل رضوان القيادي في حركة حماس في تصريحات صـحفية           إ . غزة، وقال د   إلىبان كي مون    

 يكون متوازنا في موقفه من العدوان       أنلقد كنا نأمل    .. بان كي مون كعادته يساوي بين الجالد والضحية         
 وساوى بين ما قام     اإلسرائيليفقد زار االحتالل    ..  لم يكن كذلك     لألسف على قطاع غزة لكن      اإلسرائيلي

 أمـاكن  يـزور    أن وهذا موقف غير متوازن وعليه       أنفسنابه وبين صواريخ المقاومة التي ندافع بها عن         
 األمـم  يكتفي بزيـارة مواقـع       أن بغزة ال    اإلسرائيليلعدو  المحرقة في غزة حتى يدرك حجم ما ألحقه ا        

 . وال اقلأكثر غزة بأنها زيارة رمزية لرفع العتب ال إلىووصف رضوان زيارة بان كي مون  ".المتحدة
  ٢٢/١/٢٠٠٩ قطر، ،الوطن

  
  حماس خرجت مرفوعة الرأس من الحرب": ذي أوبزرفر" .٢١

نتشار في تقريرها من قطاع غزة إلى أن الحرب البريطانية واسعة اال" ذي أوبزرفر"خلصت صحيفة 
اإلسرائيلية التي كانت تهدف إلى تلقين حركة حماس درساً قاسياً ودائماً، لم تتمكن على مدى ثالثة أسابيع 
من تركيعها، بل ما زالت مكانتها محفوظة إن لم تكن زادت في أوساط الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة 

لصحيفة إلى أن التذمر من السلطة الفلسطينية التي يتزعمها محمود عباس وأشارت ا .على السواء
بات يتنامى في غزة والضفة الغربية على السواء، خاصة بعد وقوف عباس جانباً في "المنتهية واليته، 

ي وتنسب الصحيفة البريطانية أيضاً إلى ما أبداه القيادي ف ".الوقت الذي تدك فيه القذائف اإلسرائيلية غزة
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حرب إسرائيل عززت مكانة حركة حماس في أوساط الشعب "حركة فتح قدورة فارس من قناعته بأن 
  ".الفلسطيني

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

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

  ١٩/١/٢٠٠٩السبيل، األردن، 
  
  والمركزية تطالب الحركة بالمشاركة بإعمار غزة ..  تدعو لمسيرات تنديداً بالعدوانفتح .٢٢

عناصرها وكوادرها للخـروج والمـشاركة اليـوم الخمـيس          حركة فتح    دعت : وليد عوض  - رام اهللا 
بمسيرات شعبية بعد صالة العصر مباشرة في كافة مناطق ومحافظات قطـاع غـزة تنديـدا بـالحرب                  

إن هـذه   "وقالت الحركة في بيانها بشأن الدعوة لمسيرات شعبية في غزة اليـوم الخمـيس                .اإلسرائيلية
، مطالبة بمحاكمة كافة قـادة االحـتالل        "ازر التي ارتكبت بحق أهالي القطاع     المسيرات تأتي تنديداً بالمج   

ناشدت حركة فتح كافة الفصائل والفعاليات الوطنية والـشعبية          و .الذين شاركوا في ارتكاب تلك المجازر     
بضرورة المشاركة في هذه المسيرات لما تعتبره عمال وطنيا تجاه هذه القضية، ومطالبة حركة حمـاس                

تسيطر على القطاع بعدم الوقوف في وجه هذه المسيرات حتى تتمكن من توصيل رسالتها الوطنيـة                التي  
  .وفضح قادة االحتالل أمام العالم من مجازر ارتكبوها بحق األطفال األبرياء في قطاع غزة 

ومن جهتها اشادت اللجنة المركزية لحركة فتح بنضاالت كتائب شهداء األقصى وانخراطهم مـع بـاقي                
  .صائل المقاومة الفلسطينية في صد العدوان االسرائيليف

كما طالبت اللجنة ابناء الحركة بالمشاركة في معركة إعادة إعمار القطاع، والعمل علـى تـدفق الحيـاة                  
تذكروا بأن خيمتكم الـسلطة     :" "الوطنية، والتواصل الذي يخفف من أعباء المصابين والمتضررين، قائلة        

كون، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وعنوانكم في األساس حركة التحرير الـوطني           الوطنية الفلسطينية ست  
لقد اندفعت قيادة فتح برئاسة الرئيس أبو مازن، لحشد الدعم الـدولي والعربـي              "وقالت   ".الفلسطيني فتح 

للموقف الفلسطيني، الذي لعب دورا حاسما في إفشال العدوان اإلسرائيلي، مستندة في ذلك إلـى صـمود                
هلنا في قطاع غزة بكل نسيجه من المقاومين األبطال من جميع القوى الوطنية واإلسالمية، كما استمرت                أ

في التحرك على كافة المجاالت، لتوفير مقومات الصمود المادية والمعنوية، لوقف هذا العـدوان، حيـث            
  ".ي مواجهة العدوان القطاع فأبناءدعمت هذه التحركات عشرات اآلالف من جماهير أبناء الضفة لدعم 

 ٢٢/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
 
  يدعو حماس للتوجه مع باقي الفصائل إلى حوار وطني شامل في القاهرة" فدا" .٢٣

بدعوة القمة العربية في الكويت إلى تحقيق المصالحة " فدا"رحب االتحاد الديمقراطي الفلسطيني : رام اهللا
بهذه المناسبة " فدا"وجدد  .وق إلعادة اعمار قطاع غزةالفلسطينية وإنهاء الخالفات العربية وإنشاء صند

دعوته لحركة حماس إلى التوجه مع باقي الفصائل إلجراء حوار وطني شامل في القاهرة تحت رعاية 
" فدا"وشدد  .القيادة المصرية والجامعة العربية من أجل إنهاء االنقسام الراهن واستعادة الوحدة الوطنية

ف مثل هذا الحوار هو التوافق على تشكيل حكومة انتقالية تتولى توحيد على ضرورة أن يكون هد
مؤسسات السلطة في الضفة وقطاع غزة وتعمل على إغاثة شعبنا المنكوب في القطاع، وعلى جمع 
األموال الالزمة من أجل إعادة اعماره، وعلى إعادة بناء قوات ومؤسسات السلطة فيه، وتشرف على 

معابره مع إسرائيل وعلى جانبنا من معبر رفح، وبما يضمن التواصل بين الضفة الجانب الفلسطيني من 
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وقطاع غزة وبين القطاع والعالم الخارجي، وأن تعمل تلك الحكومة كذلك من أجل إجراء انتخابات 
 .رئاسية وتشريعية متزامنة وفقا للنظام النسبي الكامل وذلك في الموعد الذي يتم التوافق عليه بين الجميع

 ٢٢/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
  
  لن نوافق على وجود عباس وعليه أن يستقيل من منصبه:  جبريلأحمد .٢٤

ـ  األمينأكد  : غزة ما بعد غزة يختلف عما قبـل        "أناحمد جبريل   " القيادة العامة  -الجبهة الشعبية   " العام ل
نحن ال نثـق بعبـاس      "، مضيفاً   "غزة، فلن نوافق على وجود محمود عباس وعليه ان يستقيل من منصبه           

نحن ومنذ اربعة سنوات نطالب بمرجعية      "، مردفاً   " غير زيادة االستيطان وتهويد القدس     يءالنه لم يقدم ش   
الحكومات "، مؤكدا ان    "فلسطينية الن عباس خطف السلطة والشرعية الفلسطينية وليس هي القيادة المؤهلة          

اقترح جيريل وفي حديث إلـى       و ".شعب الفلسطيني العربية وعباس ال تريدان لفصائل المقاومة ان تقود ال        
 ولبنـان   واألردنإجراء انتخابات في داخل فلسطين وخارجها في الضفة والقطاع          " "قناة العالم اإلخبارية  "

  ".وسوريا، والختيار قيادة للشعب الفلسطيني مباشرة من آراء الشعب
  ٢٢/١/٢٠٠٨وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، 

  
    كيل هيئة فلسطينية مستقلة يشارك فيها الجميع لمعالجة نتائج العدوانالمطلوب تش: ملوح .٢٥

دعت الجبهة الشعبية لتشكيل هيئة وطنية فلسطينية مستقلة بمشاركة الجميع تتولى مهمة التنسيق : غزة 
ونائب األمين   عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرطالبو. مع المؤسسات الدولية إلعادة إعمار غزة

قدس "ام للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح في تصريح صحفي مكتوب له اليوم أرسل نسخة منه لـ الع
ان معالجة نتائج : "القوى الفلسطينية إلى حوار وطني شامل الستعادة الوحدة الوطنية، وقال" برس

 العدوان كما أن مجابهة. العدوان على غزة، مسؤولية وطنية فلسطينية وقومية عربية وإنسانية دولية
. مسؤولية وطنية فلسطينية في غزة كما باقي األرض المحتلة، هكذا هي في الماضي والحاضر والمستقبل

وبالتوازي مع هذا ندعو القوى السياسية الوطنية واإلسالمية للمباشرة في حوار وطني شامل، الستعادة 
 لوثيقة الوفاق الوطني وإعالن الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية استناداً

  .، على حد تعبيره"القاهرة
  ٢١/١/٢٠٠٩قدس برس، 

  
  تؤكد فشل العدوان في تحقيق أهدافهنظمتها حماس مسيرات جماهيرية :  يونسخان .٢٦

شارك مواطنو خان يونس في مسيرات جماهيرية حاشدة نظمتها حركة حماس في محافظة              :أيمن أبو ليلة  
فشل العدوان اإلسرائيلي في تحقيق أهدافه وصمود الـشعب         "أمس، احتفاالً ب  خان يونس، مساء أول من      

علـى  " كتائب القسام " يونس األسطل، في كلمة حركة حماس، المقاومة وعلى رأسها           .وحيا د  ".الفلسطيني
مواجهتها للعدوان وصمودها أمام آلة الحرب اإلسرائيلية، مؤكداً أن االحتالل لم يـتمكن مـن مواصـلة                 

  . يوما٢٣لعسكرية على قطاع غزة واضطر لوقفها من جانب واحد بعد حملته ا
 ٢٢/١/٢٠٠٩. األيام، فلسطين

  
  تتهم األجهزة األمنية بتصعيد حملة مالحقة أنصارها في الضفة حماس .٢٧

إنه لمن المؤسف حقـا أن األجهـزة        : قال رأفت ناصيف، عضو القيادة السياسية لحركة حماس       : فلسطين
غربية لم تتوقف للحظة عن حملتها اإلقصائية التي تنفذها ضد حركة حماس، ال بـل               األمنية في الضفة ال   

، في إشارة إلى العدوان الغاشم الذي شنته قوات االحتالل علـى            "تواصلت وازدادت أثناء الحرب الهمجية    
  . يوماً على قطاع غزة٢٢مدار 
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واصلت االعتقـاالت الـسياسية     طوال أيام الحرب ت   :"نسخة عنه، أمس    " فلسطين"وتابع في تصريح تلقت     
واالستدعاء ألنصار حماس وأبنائها، هذا فضال عما شاهده العالم عبر الفضائيات من مواجهة نـشاطات               

  ".الضفة المتضامنة مع قطاع غزة والرافضة للعدوان الصهيوني عليها
زن تثير الشكوك   نؤكد أن هذه السلوكيات على األرض من قبل األجهزة األمنية التابعة ألبي ما            " :وأضاف

حول مدى جدية الدعوات التي يطلقها أبو مازن والعديد ممن حوله بخصوص الوحدة الوطنيـة وإنهـاء                 
حالة االنقسام الداخلي، كما نعتبرها ردا عمليا للدعوات والمساعي العربية لتحقيق المـصالحة الوطنيـة               

  ".الفلسطينية ومساعي مسبقة إلفشالها
 دعـوات الحـوار     ،أمـس  في بيان    ة حماس في الضفة الغربية المحتلة،     وفي ذات السياق اعتبرت حرك    

ما هي إال كذر الرماد في العيون، وليس لها هدف سوى التـضليل             "والوفاق الوطني التي أطلقتها السلطة      
 ".و محاولة تحقيق مكاسب سياسية موهومة

  ٢٢/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
  
  ة سوف تتعزز مع الواليات المتحد"اسرائيل"عالقة : اولمرت .٢٨

قال رئيس الحكومة االسرائيلية المنصرف، ايهود اولمرت، في بيان صادر            : زهير اندراوس  -الناصرة  
وشكر اولمـرت    . مع الواليات المتحدة سوف تتعزز     إسرائيل، انّه على قناعة بأن عالقة       أمسعن مكتبه،   

 والواليات  إسرائيلي سادت بين    في بيانه الرئيس المنصرف، جورج بوش، مشيرا الى العالقة الخاصة الت          
، والـذي   إلسـرائيل  شكلت الصديق الحقيقـي      أحزابهاوقال ان الواليات المتحدة بكل      . المتحدة في عهده  

  . الرئيس بوشإدارةاعتمدت عليه لسنوات طويلة، وخاصة في ظل 
قـيم   أن مع الواليات المتحـدة سـوف تتعـزز، بادعـاء            إسرائيل انّه على قناعة بان عالقات       وأضاف

  .واإلسرائيلي األمريكي في المجتمعين األساسالديمقراطية واألخوة والحرية تشكل حجر 
 ٢٢/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  المبادرة السعوديةورفض  "إسرائيل" تعتمد على قوة إقليمية يعرض خطة سالم باراك .٢٩

د بـاراك، مـساء     كشف وزير األمن اإلسرائيلي وزعيم حزب العمال، ايهو        :زهير اندراوس  -الناصرة  
أمس األربعاء، عن أنه أعد خطة للسالم بين الدولة العبرية وبين الدول العربية المجاورة، بمن في ذلـك                  

  .الفلسطينيون وسورية، تعتمد في األساس على الحلول اإلقليمية، وليس على الحلول الثنائية
لي إن الخطـة تعتمـد أوالً علـى أن      وقال باراك في حديث أدلى به للقناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائي          

الدولة العبرية هي أقوى دولة في منطقة الشرق األوسط، وتستطيع توجيه الضربات المؤلمة والموجعـة               
لكل من يريد القيام ضدها، كما حدث في الحرب على غزة، حيث تلقت حركة حماس ضربة لن تنـساها                   

  .لعدة سنوات، على حد تعبيره
آلونة األخيرة اجتمع إلى عدد من الزعماء العرب في المنطقة وعرض عليهم            وكشف النقاب عن أنه في ا     

وقال باراك أيضاً إنّه ال يوافق على المبادرة الـسعودية وال علـى             . الخطة، وأبدوا، وفق قوله، تفهماً لها     
 وقام الزعمـاء    ٢٠٠٢المبادرة العربية التي طرحت ألول مرة في مؤتمر القمة العربية في بيروت عام              

  . الرياضالسعودية،لعرب بإقرارها السنة قبل الماضية في مؤتمر القمة في العاصمة ا
وتابع وزير األمن اإلسرائيلي قائالً إنّه آن األوان لكي تقوم الدولة العبرية بعرض خطة سالم على العالم،                 

ـ              ى قـوة  ويجب التوقف عن دراسة المبادرة العربية أو أي مبادرة أخرى، والخطة يجـب أن تعتمـد عل
  .إسرائيل العسكرية

واضاف وزير األمن اإلسرائيلي قائالً إنه قبل الحرب على غزة وخاللها وبعدها، بدا واضحاً للجميع أنّه                
توجد مصالح مشتركة للدولة العبرية وللدول العربية التي تسميها إسرائيل بمحـور االعتـدال وتـشمل                
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ول تكافح اإلسالم الراديكالي المتطرف، مثل حـزب  السعودية واألردن ومصر وقال ان إسرائيل وهذه الد  
اهللا في لبنان وحركة حماس في فلسطين، كما تعمل على كبح جماح النفوذ اإليراني في المنطقة، عـالوة                  
على ذلك، فإن تماشي المصالح بينهم يبرز أيضاً في المساعي الحثيثة، بقيادة الواليات المتحدة األمريكية،               

في العمل من أجل وقف البرنامج النووي اإليراني، الذي يشكل خطراً وجودياً علـى              زعيمة العالم الحر،    
  .الدولة العبرية، ويهدد األمن والسالم في المنطقة برمتها، على حد قوله

                  المفاوضات مع الفلسطينيين ما زالت تراوح مكانها، على الرغم مـن أن وشدد في سياق حديثه على أن
مع الطرف الفلسطيني على مدار أكثر من عام، كمـا أن المفاوضـات علـى               الحكومة الحالية تفاوضت    

المسار السوري متوقفة، وبالتالي فإن الخطة اإلسرائيلية التي يطرحها تعتمد على الحلول اإلقليمية، الفتـاً               
 إلى أن رئيس الدولة العبرية أعرب عن تأييده لهذه الخطة واعتبرها مهمة للغاية من أجل التوصل إلـى                 

  .سالم شامل ودائم في منطقة الشرق األوسط ، على حد تعبيره
                     وأشار إلى أن الشرط األساسي ألي اتفاقات سالم مقبلة هو أن تكـون علـى أسـس اقتـصادية، إذ أن
االقتصاد هو الذي يجعل السالم ثابتا ومقنعا للجمهور، وهو الذي يعزز قوة أنصار الـسالم فـي وجـه                   

نّه يوجد الكثير ما يجمع إسرائيل مع العالم الحر ومع الدول والقيادات المعتدلة             أنصار اإلرهاب، معتبراًَ ا   
  .في العالم العربي، ولذلك سنتعاون على تحقيق السالم معها

  ٢٢/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
 

   يهدد بتدمير االنفاق مجددا بين غزة ومصرباراك .٣٠
بان الجيش االسـرائيلي يمكـن ان يـشن          هدد وزير الحرب االسرائيلي ايهود باراك          -القدس المحتلة   

وقال  .هجمات جديدة على االنفاق التي تصل جنوب قطاع غزة بمصر ويستخدم بعضها لتهريب االسلحة             
 نفقا، بعضها تـم اسـتهدافه       ١٥٠خالل العملية التي نفذناها في غزة دمرنا        "باراك للتلفزيون االسرائيلي    

انا اثق خصوصا بقدرة الردع التي لـدينا        "قال باراك   و ".اذا اضطررنا سنشن هجمات اخرى    . مرات عدة 
وانسحب الجـيش    ".اكثر من اي شيء آخر وحماس ادركت ذلك عبر تلقيها اقسى الضربات منذ تشكيلها             

 يوما وخلفت دمارا هـائال      ٢٢االسرائيلي صباح االربعاء من القطاع بعد ان شن هجمات كثيفة استمرت            
لكـن التطبيـق    ) لوقف التهريب عبر االنفاق   ( ترتيبات مع المصريين     اتفقنا على "وقال باراك   .في القطاع 

  ".يحتاج الى بعض الوقت
  ٢٢/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما

  
  في حربه على غزة" أفعى المدرعات" االحتالل استخدم جيش .٣١

النقاب عن أن قوات االحتالل التي شاركت في العدوان         " يديعوت" كشفت صحيفة    :  ماهر ابراهيم  -غزة  
تخدمت منظومة لنسف العبوات المفخخة واأللغام المزروعة على امتداد المحاور الرئيـسية            على غزة اس  

في قطاع غزة تم إعدادها وإنتاجها أصال الختراق حقول ألغام في هضبة الجوالن وليس في منطقة كثيفة                 
  . السكان داخل مدن

وهـي عبـارة   " المدرعاتأفعى " واوضحت الصحيفة إن الحديث يدور عن منظومة هندسة ميدانية باسم  
  . عن عربة أو مقطورة محملة بسلسلة حشوات وعبوات ناسفة تجرها دبابة

ولدى نقطة اإلطالق يطلق صاروخ صغير من فتحة العربة ويجر وراءه حبال تربط به حشوات كّل عدة                 
ف  يتم الضغط على الزناد مما يـؤدي إلـى نـس           -أمتار، وبعد انتشارها على األرض مثل سوط طويل         

  . الحشوات وخلق موجة انفجارية هائلة تسفر عن نسف العبوات المفخخة واأللغام التي زرعتها المقاومة
ويقول جيش االحتالل إن استخدام المنظومة قد تم على أساس االفتـراض ومـن منطلـق أن المنطقـة                   

التقطت من ساحة   وبحسب يديعوت، تدل الصور التي      . المستهدفة خالية من السكان وال يقيم فيها مدنيون       
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صوب شوارع كثيفة المباني كان بعضها مفخخـا حقـا          " أفعى المدرعات "القتال في القطاع انه تم إطالق       
  . غير أن تشغيل المنظومة زرع الخراب في تلك الشوارع

 ٢٢/١/٢٠٠٩البيان، اإلمارات،  
  
   تخشى من اعتقال ليفني في بلجيكا"اسرائيل" .٣٢

وزارة الخارجية اإلسرائيلية أمس األربعاء، أنها تفحص معلومـات         أعلنت  :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
نشرت في وسائل إعالم عربية مفادها أن مجموعة محامين فرنسيين وبلجيكيـين قـدمت إلـى محكمـة                  
بلجيكية طلب استصدار أمر اعتقال ضد وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني على خلفيـة جـرائم                

ها في قطاع غزة، في حين بدأ الجيش اإلسرائيلي باتخاذ إجـراءات لحمايـة              الحرب التي ارتكبتها حكومت   
  .ضباطه من إمكانيات اعتقالهم في الخارج

وقالت وسائل إعالم عربية أن عائالت أوروبية تقدمت بشكاوى فردية بسبب مقتل أقرباء لهم في قطـاع                 
  .غزة خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

جية اإلسرائيلية إن القانون البلجيكي ال يسمح باعتقال مسؤول كبير في دولة ما،             وقالت مصادر في الخار   
  .مايزال يمارس مهامه، ولكن الوزارة تتخوف من الحرج في استصدار أوامر كهذه

ويذكر أن صيغة هذا القانون هي صيغة معدلة، في أعقاب أمر اعتقال صدر في بلجيكـا ضـد رئـيس                    
أريئيل شارون، قبل بضع سنوات، بسبب مجزرة صبرا وشاتيال التي اقترفها           الحكومة اإلسرائيلية السابق    

  . في لبنان١٩٨٢في العام 
  ٢٢/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
   االحتالل قرر منع نشر هوية ضباط الجيش الذين شاركوا في العدوان على غزةجيش .٣٣

إجراءات لحماية ضباط لديه    أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي أنه بدأ باتخاذ         : برهوم جرايسي  -الناصرة  
من إمكانية اعتقالهم خارج إسرائيل، ومن بين هذه اإلجراءات منع نشر أسماء ضباط يقـودون وحـدات                 

وهذا لكي ال ينقل ناشطون يساريون أسـماءهم إلـى   "مختلفة في الجيش وشاركوا في الحرب اإلجرامية،        
  .، حسب ما قالته مصادر في جيش االحتالل"جهات خارجية

ت المصادر ذاتها إن هذه اإلجراءات تم اتخاذها في أعقاب ظهور موقع خـاص علـى االنترنـت،                  وقال
، فيـه بيانـات     www.wanted.org.ilبمبادرة ناشطين إسرائيليين من اجل حقـوق اإلنـسان، اسـمه            

الستصدار أوامر اعتقال ضد عدد كبير من المسؤولين اإلسرائيليين الحاليين والـسابقين بـسبب جـرائم                
 ارتكبوها ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، ومن بينهم، وزير الحرب الحالي إيهود باراك، وسلفه              حرب

في الوزارة عمير بيرتس، والوزير األسبق لوزارة الحرب بنيامين بن اليعيزر، ووزير األمـن الـداخلي                
رئيس الحكومـة   الحالي، ورئيس جهاز الشاباك األسبق آفي ديختر، وسلفه في المنصب كارمي غيلون، و            

المستقيل ايهود اولمرت، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، وجميع رؤساء أركان جـيش االحـتالل فـي                
  .السنوات األخيرة، وضباط كبار في الجيش ووزراء آخرين

  ٢٢/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
   اذا انتهكت حماس وقف اطالق النار فاننا نحتفظ بحق التصرف لحماية شعبنا: ريجيفمارك .٣٤

اعدنا انتشار  "قال مارك ريجيف المتحدث باسم رئيس الوزراء االسرائيلي         : وكاالت،  حسن مواسي  -افا  ي
اذا انتهكت حماس وقف اطالق النار      "وأضاف  ". قواتنا في جانبنا من الحدود وسنراقب االحداث عن كثب        

  .فاننا بالطبع نحتفظ بحق التصرف لحماية شعبنا
  ٢٢/١/٢٠٠٩الدستور، 
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  سرائيلية العليا تلغي قرار منع قائمتين عربيتين من خوض االنتخاباتالمحكمة اال .٣٥

العربية "ألغت المحكمة اإلسرائيلية العليا أمس قرار لجنة االنتخابات المركزية منع قائمتي  - الناصرة 
خوض االنتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من الشهر " التجمع الوطني الديموقراطي"و " الموحدة

القاضي " التجمع"بإجماع القضاة التسعة، أيد شطب " العربية الموحدة"وبينما جاء القرار في شأن . قبلالم
  .ادموند ليفي

وعملياً، تبنت المحكمة توصية المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز إلغاء قرار اللجنة لعدم وجود 
. وتدعمان الكفاح المسلح ضد إسرائيل" ية الدولةيهود"تدين القائمتين بأنهما تعمالن على إلغاء " أدلة قوية"

القانوني ومديره المحامي حسن جبارين الذي أكد أن لجنة االنتخابات " عدالة"كما قبلت بدفوع مركز 
  .اتخذت قراراً سياسياً وسط أجواء العداء للعرب المستفحلة منذ الحرب على غزة

كمة بالقول عن المحكمة العليا أثبتت أنه ال يزال النائب واصل طه على قرار المح" التجمع"وعقب رئيس 
وحسن أن فاشية النائب المتطرف أفيغدور ليبرمان لم تتغلغل ألروقة . في إسرائيل صوت عقالني

ألنه لم يرسم الحدود لعدم والء عدد من النواب " مؤسفاً"من جهته، اعتبر ليبرمان القرار ". المحكمة
  ".يمنح ترخيصاً لألحزاب العربية لقتل إسرائيل كدولة يهودية" القرار ، مضيفا ان"العرب لدولة إسرائيل

  ٢٢/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  قرار العليا يمنح األحزاب العربية ترخيصا لقتل إسرائيل كدولة يهودية: ليبرمان .٣٦

شنت أحزاب اليمين المتطرف حملة تحريض على األحزاب العربية وعلى التجمع على وجه الخصوص 
 . كمة العليا إلغاء قرار لجنة االنتخابات بشطب التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة الموحدةبعد قرار المح

أفيغدور ليبرمان، أحد مقدمي طلبات الشطب إن القرار خطير على " إسرائيل بيتنا"وقال رئيس حزب 
تل دولة إن قرار العليا مؤسف، فقد منح األحزاب العربية ترخيصا لق. وجود إسرائيل كدولة يهودية

 . إسرائيل كدولة يهودية
إن األحزاب العربية تبقى بقرار من العليا كامتدادات وفروع لحزب اهللا " البيت اليهودي"فيما قال حزب 

 . وحركة حماس برئاسة عزمي بشارة
وصرح عضو الكنيست أوفير بينيس من حزب العمل أنه سيطرح مشروع قانون ينزع من السياسيين 

واعتبر أن قرار العليا هو صفعة للجنة االنتخابات، ودليال على أنها . سياسيةصالحية شطب أحزاب 
 فاقدة للشرعية والسياسيون يستخدمونها في الدعاية االنتخابية

 ٢١/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب
 
   الف يهودي هاجروا من دول عربية٧٠٠مؤتمر اسرائيلي يطالب بتعويض .٣٧

ية إلى عقد مؤتمر مساء أول من أمس، بمشاركة بادرت وزارة شؤون المتقاعدين اإلسرائيل - الناصرة 
 ألف يهودي ٧٠٠، تحت عنوان المطالبة بتعويض نحو "منظمات اليهود المهاجرين من الدول العربية"

وتقدر أوساط . ، عن ممتلكاتهم في مسقط رأسهم١٩٤٨هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل عام 
  .ن دوالر بليو٢٠ الى ١٦إسرائيلية هذه الممتلكات بـ

من حق اليهود الحصول على تعويضات مالية عن ممتلكاتهم بصفتهم "وقال المدير العام للوزارة إن 
من المثير للغرابة أن مجلس النواب األميركي اعترف باليهود الذين غادروا الدول : "وأضاف". الجئين

". ة لم تتخذ مثل هذا القرار بعدالعربية كالجئين يحق لهم استرجاع ممتلكاتهم، بينما الحكومة اإلسرائيلي
  ".من أجل استرداد حقوقنا"وتابع أن المؤتمر يشكل نقطة انطالق لمشوار طويل 

  ٢٢/١/٢٠٠٩الحياة، 
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  في غزةالجيش اإلسرائيلي يحقق في احتمال استخدام قذائف الفسفور ": هآرتس" .٣٨

جيش اإلسرائيلي يحقـق    اإلسرائيلية أمس أن ال   " هآرتس"ذكرت صحيفة   : ب.ف.أ-ضياء الكحلوت  -غزة
في احتمال استخدام القوات المظلية قذائف الفسفور األبيض المحظور بالقرب من المدنيين خالل الهجـوم               

 قذيفـة مـن الفـسفور       ٢٠وقالت الصحيفة إن التحقيق يركز على إطالق نحـو          . اإلسرائيلي على غزة  
وأوضـحت  . بل وحـدة مظليـين    المحظور استخدامه في المناطق المأهولة في شمال قطاع غزة، من ق          

أن الكولونيل االحتياط شاي الكاالي كلف بالتحقيق في هذه القضية، لكن متحدثا باسـم الجـيش                " هآترس"
 ".تحقيق رسمي"نفى في تصريح لوكالة فرانس برس إجراء 

عن مصادر عسكرية أن الجيش أطلق نوعين من القذائف التي تحوي الفسفور هي " هآرتس"ونقلت 
 ١٢٠ ملم تحوي كمية ضئيلة من الفسفور وقذائف هاون من عيار ١٥٥عية دخانية من عيار قذائف مدف

  .ملم ذات تركيز عال من الفسفور، وأضافت أن الجيش استخدم تلك القذائف باعتبارها قنابل دخانية
 ٢٢/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
  تبدي ارتياحها من خطاب اوباما" إسرائيل" .٣٩

رائيل ارتياحها حيال خطاب التنصيب الذي ألقاه الرئيس األميركي  باراك           أبدت إس : وديع عواودة  - حيفا
أوباما عشية توليه منصبه رسميا، وتوقعت استمرار العالقات المتينة بين تل أبيب وواشنطن رغم أحـالم               

  .أوباما بالتغيير
ار مع طهـران    ونقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي اليوم عن هذه المصادر ترجيحها أن يباشر أوباما في حو             

  .بموازاة تشكيله تحالفات دولية قوية للحيلولة دون نجاح المساعي اإليرانية المتالك طاقات نووية
ويقدر وزير الخارجية السابق سلفان شالوم عضو حزب الليكود اليميني لإلذاعة اإلسـرائيلية أن يكـون                

المتعاطفة معها في الكونغرس، ويتـابع      أوباما صديقا حقيقيا إلسرائيل بالنظر إلى كافة مقترحاته السابقة          
  .الرئيس األميركي السابق جورج بوش" أتوقع إدارة مناصرة وداعمة بما ال يقل عن إدارة"

وأكد حاييم رامون نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلي أن السياسات الخارجية للواليات المتحدة لن تتغير في               
وتحقيق الـسالم فـي     " اإلرهاب"ملزما بالحرب على    جوهرها خالل عهد أوباما، مشيرا إلى أنه سيكون         

  ".دولتين لشعبين"الشرق األوسط استنادا إلى رؤية 
ودعا رامون في تصريح لإلذاعة الرسمية إلى عدم التخوف من نية أوباما فتح حوار مع إيران، مـشيرا                  

  .إلى رغبة األخير في التأكيد لقادة طهران أنها لن تستطيع حيازة سالح نووي
قع المدير العام السابق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية الدكتور ألون ليئيل تغييرا ذا معنى في سياسـات         ويتو

  .واشنطن حيال الشرق األوسط أثناء عهد أوباما، دون تردي العالقات مع إسرائيل
وأشار في تصريح للجزيرة نت إلى أن أوباما مصمم على التحاور مع من وصفهم جورج بوش بمحـور                  

  .، ويتوقع إعادة السفير األميركي إلى سوريا في خطوة أولىالشر
  ٢١/١/٢٠٠٩الجزيرة نت،  

  
   وتركيا على خلفية غزة تنعكس سلباً على العالقات التجارية"اسرائيل"األزمة بين  .٤٠

أفادت تقارير صحافية إسرائيلية أمس أن العالقات المأزومة أخيراً بين الدولة العبرية وتركيا،  - الناصرة 
على " المواقف المعادية إلسرائيل التي أطلقها رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان"ى خلفية عل

حربها على قطاع غزة، انعكست فوراً على العالقات التجارية بين الجانبين والتي شهدت ازدهاراً في 
  .السنوات األخيرة في المجالين األمني والسياحي
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 في المئة طرأ في األسابيع األخيرة على عدد اإلسرائيليين ٧٠ بنسبة وأفادت شركات السياحة أن انخفاضاً
وبلغ عدد اإلسرائيليين الذين زاروا تركيا . الذين غادروا إلى تركيا للسياحة قياساً بالفترة ذاتها قبل عام

 تعتبر ، علماً أن تركيا)وهو رقم قياسي( ألفاً، ٥٤٠) نوفمبر(وتشرين الثاني ) يناير(بين كانون الثاني 
أكثر البلدان التي يقضي فيها اإلسرائيليون إجازاتهم، فضالً عن عالقات تجارية متشعبة بين شركات من 

  .الجانبين
 بليون ١,٦ بليون استيراد و١,٨( بليون دوالر ٣,٤وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما العام الماضي 

الئحة الدول ذات العالقات التجارية وتأتي تركيا ثامنة على . ، وهو ضعف ما كان قبل عام)تصدير
ومن بين أبرز فروع التصدير اإلسرائيلي المواد الكيميائية أساساً والمعادن . األوسع مع إسرائيل

  .والماكنات والمواد الكهربائية
 التركية آلون ليئيل لإلذاعة –وقال السفير السابق في أنقرة رئيس مجلس العالقات التجارية اإلسرائيلية 

وأضاف أن . ية إنه في حال عدم احتواء األزمة الناشئة بسرعة، فإن البلدين سيتضرران اقتصادياًالعبر
، كذلك فرع "وستتضرر تركيا بشكل كبير"الفرع األول الذي سيتضرر بسبب تأزم العالقات هو السياحي 

. كرية ألنقرةأما إسرائيل، فستتضرر أساساً من حيث صادراتها العس. استيراد السيارات وفرع النسيج
ولفت ليئيل إلى أن الجانبين اجتازا قبل أربع سنوات أزمة مماثلة استمرت خمسة اشهر، معرباً عن أمله 

  ".وهذا في مصلحتهما"في أن يتجاوزا األزمة الحالية بسرعة 
  ٢٢/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  سرقة غاز غزة أحد دوافع العدوان اإلسرائيلي: صحيفة ألمانية .٤١

شف صحفي ألماني عن دافع جديد وراء العدوان األخيرعلى قطاع غزة مؤكـدا أن      ك:  خالد شمت  -برلين
  .إسرائيل تستهدف سرقة غاز غزة

كتب راينر روب بصحيفة يونغا فيلت األلمانيـة شـنت          " إسرائيل تسرق الغاز الفلسطيني   "وتحت عنوان   
ي هـو وضـع يـدها    إن إسرائيل شنت حملتها العسكرية الدموية األخيرة على غزة بـدافع رئيـس     "يقول

  ".والسيطرة الكلية على احتياطيات الغاز الهائلة الموجودة أمام ساحل غزة
واستشهد بما أكده عالم االقتصاد الكندي ميشيل خوسودوفوفسكيو والصحفي  اإلسرائيلي ماتييف كريغير             

 المقاومة  الذي كشف األحد الماضي أن الحملة اإلسرائيلية على غزة استهدفت توجيه ضربة قوية لحركة             
ترغمها على القبول بشروط لوقف النار تتضمن تخليها عن المطالبة بأي حـق فـي               ) حماس(اإلسالمية  

  .الغاز الموجود أمام ساحل غزة
 بعد منح حركـة     ٢٠٠٠وذكر الصحفي األلماني أن اكتشاف الغاز بكميات هائلة أمام ساحل غزة بدأ عام              

 عاما لشركة الغـاز     ٢٥قيب عن النفط والغاز بتلك المنطقة       حقوق التن ) فتح(التحرير الوطني الفلسطيني    
اليونانية المملوكة لعـائلتي صـباغ وخـوري        ) سي سي سي  (وشريكتها مجموعة   ) بي جي (البريطانية  
  .اللبنانيتين

 على حـصول صـندوق االسـتثمار        ١٩٩٩ وأشار إلى موافقة فتح في اتفاقية التنقيب عند توقيعها عام           
والمجموعة % ٦٠قط من عوائد بيع الغاز مقابل حصول الشركة البريطانية على           ف% ١٠الفلسطيني على   

  .من هذه العوائد% ٣٠اليونانية 
 وأوضح روب أن حصول الفلسطينيين على هذه النسبة الضئيلة من العوائد يعود بشكل رئيس إلى فـساد   

  .فتح والسلطة الفلسطينية
 ٢٠٠١ أرييل شارون فور توليه رئاسة الحكومة عام          ولفت إلى سعي رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق      

إلى االستحواذ الكامل على الغاز الفلسطيني ورفعه دعوى أمام المحكمة العليـا إللغـاء حـق الـسلطة                  
  .الفلسطينية في غاز غزة
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 وأشار الصحفي األلماني إلى أن إسرائيل استغلت الجدل الدولي الذي أثير حول فوز حماس باالنتخابات               
، إلحكام سيطرتها على الغاز بسواحل بحجة منع الحركة من االسـتفادة            ٢٠٠٦يعية الفلسطينية عام    التشر

وكشف روب أن الشركة البريطانية رضخت تلك الفترة لطلب رئيس الـوزراء البريطـاني               .من عوائده 
ة إلـى   توني بلير، وتراجعت في اللحظة األخيرة عن تنفيذ اتفاقية لنقل الغاز من سـاحل غـز               ) يومذاك(

  .مصر
خالفت بعد ذلك كل القوانين الدولية واألعراف األخالقية، ووقعت مع رئيس           ) بي جي ( كما أشار إلى أن     

ـ                  ىالوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت عقدا ابتدائيا  بقيمة أربعة مليارات دوالر لنقل الغاز من أوفشور إل
  .إسرائيل

عقد بندا يتيح لها نقل كل احتياطيات الغاز من غزة           وذكر روب أيضا أن إسرائيل كانت تعتزم تضمين ال        
  .إلى ميناء أشكول لتحكم بذلك سيطرتها الكاملة على الغاز الفلسطيني

 وأضاف أن معارضة حماس الشديدة لهذا اإلجراء، جعل الشركة البريطانية تتراجع عن مواصلة تعاملها              
  .مع إسرائيل وإغالق مكاتبها هناك

إلسرائيلي ماتييف كريغير قوله إن تخطيط تل أبيب لحربها األخيرة على غزة            ونسب روب إلى الصحفي ا    
  ).بي جي( بموازاة محاوالتها إعادة االتصال مع ٢٠٠٨حزيران / بدأ في يونيو

ورأى كريغير أن موافقة حماس على تخليها عن حقها بعائدات غاز غزة الوارد كشرط باتفاقيـة وقـف                  
  . مجددا مع الشركة البريطانية للحصول على غاز سواحل القطاعالنار ستمكن إسرائيل من التفاوض

  ٢١/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
  ٥٤٥٠اً والجرحى شهيد١٣٣٠مواطنيين في غزة يرفع الحصيلة الى  ٥استشهاد  .٤٢

توالى سقوط الشهداء في أوساط المفقودين والجرحى الفلسطينيين الذين يعانون من :  حامد جاد-غزة
  .شهد أمس خمسة فلسطينيين من بينهم مسنتان عثر على جثتيهما تحت األنقاضإصابات خطيرة حيث است

وأعلن الطبيب معاوية حسنين مدير عام اإلسعاف والطوارئ انه مع سقوط الشهداء المذكورين ارتفعت 
الفتا إلى مواصلة ،  مصابا٥٤٥٠ شهيداً فيما تجاوز عدد الجرحى ١٣٣٠حصيلة شهداء القطاع إلى 

المدني، واإلسعاف البحث عن جثث الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان اإلسرائيلي على طواقم الدفاع 
غزة األمر الذي يعني ان عدد شهداء العدوان آخذ في االزدياد سيما وان هناك أعدادا كبيرة من الجرحى 

  .في حالة موت سريري كما ان هناك عددا من المفقودين
  ٢٢/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
   يرحب بانفتاح أوباما على العالم االسالميمفتي القدس .٤٣

رحب مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أمس بالتوجهات االيجابية للرئيس : آي بي يو
األمريكي باراك أوباما نحو العالم االسالمي، منوهاً بكونه الرئيس األمريكي األول الذي يذكر العالم 

  . للواليات المتحدةاالسالمي في خطاب تنصيبه رئيساً
تعامل "مشدداً على ان " مهم"وقال الشيخ حسين في تصريح صحافي ان ما صدر عن الرئيس أوباما 

الواليات المتحدة مع العالم االسالمي بطريقة االحترام والندية يساعد على تحقيق االستقرار في هذا العالم 
  ".الذي ينشد االستقرار

قطاع مهم وكبير في العالم يستوجب على " دولة وهي ٥٧ي تضم وقال ان منظمة المؤتمر االسالم
  ". الواليات المتحدة ان تتعامل معه

  ٢٢/١/٢٠٠٩الخليج، 
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  األولوية النتشال الجثث وإعادة الخدمات األساسية إلى سكان غزة: "أوتشا" .٤٤
ث واعادة شدد تقرير لألمم المتحدة أمس على أن تقويم الحاجات الرئيسة لسكان غزة وانتشال الجث

تزامن ذلك مع . الخدمات االساسية الى القطاع تمثل جميعاً أولوية للعمل بعد بدء االنسحاب االسرائيلي
تحذير منظمة الصحة العالمية من مخاطر انتشار األوبئة بسبب عدم انتشال الجثث إذ تحلل عدد كبير 

  .ي القطاعمنها، عالوة على تسرب مياه الصرف الصحي الى شوارع مناطق مختلفة ف
على نسخة منه أن » الحياة«حصلت ) أوتشا(واعتبر تقرير لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

عمليات تقويم الحاجات واألضرار اآلن من األولويات، إضافة الى انتشال الجثث التي لم يكن في االمكان 
مرحلة، ستركز االستجابة األولية على اعادة وفي هذه ال. الوصول اليها في السابق بسبب األعمال العدائية

الخدمات األساسية الى السكان في غزة، بما يتضمن المياه والصحة والغذاء والمساعدات النقدية 
ويتضمن ذلك معالجة وتوفير األمان عند التنقل، وإزالة الركام واصالح البنى . والمدارس والدعم النفسي

ة، اضافة الى تأمين حرية الوصول الى التعليم االساسي والخدمات التحتية ذات األهمية في هذه المرحل
  .الصحية

سمح لخدمات االنقاذ بالوصول وانتشال الجثث من تحت الركام حيث «وجاء في التقرير أن وقف النار 
تمكنت طواقم اللجنة الدولية للصليب األحمر وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني من انتشال ما يقرب من 

األرقام الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية وصلت إلى «وأشار الى أن . »ة منذ وقف النار جث١١٤
. وتتولى طواقم النجدة انتشال مزيد من الجثث.  نساء١١٠ طفالً و٤١٢ قتيالً فلسطينياً من بينهم ١،٣١٤

ر الى أن ولفت التقري. » امرأة٧٩٥ طفالً و١،٨٥٥ جريح من بينهم ٥،٣٠٠واستقر رقم الجرحى عند 
 ٤٦،٢٣٤ نازحاً المالجئ الطارئة، لكن هناك ٤،٦٦٢النازحين بدأوا بالعودة الى منازلهم، إذ غادر «

  .»نازحاً ما زالوا في مالجئ األونروا في مختلف أنحاء القطاع
  ٢٢/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
   ألف شخص في غزة٨٠سيوزع حاجيات أساسية لـ " الصليب األحمر" .٤٥

أكدت اللجنة الدولية للصليب االحمر أن الدمار الهائل الذي تسببت به  :ؤوط عبد الرؤوف أرنا- القدس
العملية العسكرية االسرائيلية في قطاع غزة يستدعي جهودا انسانية ضخمة، مشيرة الى انها ستتولى، 

 ألف شخص ممن تضررت او دمرت منازلهم بالكامل والذين ٨٠خالل األسابيع القادمة، تزويد حوالي 
أو عند أقارب أو أصدقاء بكل شيء، بدءاً من الفرشات " األونروا"الياً في مالجئ وكالة الغوث يقيمون ح

والبطانيات إلى أدوات المطبخ ومستلزمات النظافة ولفافات البالستيك السميك التي يمكن استعمالها كسقف 
  .مؤقت

ولم تتمكن .  يفوق كل تصورإن حجم التدمير"وقال جيروم جيرو، مندوب اللجنة الدولية للصليب االحمر 
فقد تفقد الكثيرون بيوتهم ولكنهم قرروا بعدها العودة إلى مالجئ . أغلبية الناس من العودة إلى منازلهم

  ".وكالة األمم المتحدة النه ليس لديهم خيار آخر
قظون تراهم وكأنهم يستي"بدوره، قال أنطوان غران، رئيس مكتب اللجنة الدولية للصليب االحمر في غزة 

يتبادلون قصص معاناتهم مع أفراد العائلة واألصدقاء الذين افترقوا عنهم قسرا خالل هذه . من كابوس
في اشارة الى اهالي قطاع غزة الذين يقومون بتفقد وتقييم األضرار التي لحقت بمنازلهم " المحنة

  .وحقولهم
 شخص أصيبت منازلهم ٣٥٠٠واشارت الى أن موظفيها قدموا خالل اليومين الماضيين إلى حوالي 

بأضرار بالغة في منطقة تل الهوى بمدينة غزة، قطع القماش المشمع لتغطية السقوف أو نصب الخيم 
  .ولفافات البالستيك الالزمة الستبدال زجاج النوافذ المكسر، ومواد أخرى 

  ٢٢/١/٢٠٠٩األيام، فلسطين، 
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  في الخليل الحرم اإلبراهيمي على تلة تطل علىتشيد شمعدان يهودي .٤٦

على تلة التكروري اإلستراتيجية بالخليل، و التي تطل على الحرم اإلبراهيمي : جهاد القواسمي -الخليل
من الجهة الجنوبية الغربية و على أجزاء كبيرة من منطقة باب الزاوية، وسط المدينة، وعلى مستوطنة 

االحتالل االستيطانية، شيدت قوات كريات أربع وشارع الشهداء، وفي خطوة استفزازية تدل على مطامع 
االحتالل شمعدانا يهوديا بعد أن استولت على أحد قطع األراضي وأقامت عليها شعارا ضخما بطول نحو 

 .أربعة أمتار يمثل الشمعدان اليهودي وأحاطته بسياج شائك والكتروني
  ٢٠/١/٢٠٠٩القدس، فلسطين، 

 
 ةفي الضفاالحتالل يشن حملة اعتقاالت ومداهمات  .٤٧

ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات االحتالل اقتحمــت بلدات يعبد وقباطية وقريوت في محافظة جنين 
كذلك اعتقلت تسعة آخرين في بلدة تورة . وداهم جنودها عددا من المنازل، واعتــقلوا سبعة فلسطينيين

 . جنوبي غربي جنين وداهمت منازل مواطنيها وحولت أحد المحال إلى غرفة استجواب
إلى ذلك، اعتقلت قوة خاصة إسرائيلية القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي صالح أبو زيد كميل في بلدة 

وذكرت مصادر فلسطينية أن عناصر من القوات الخاصة كانوا يرتدون لباسا مدنيا، . قباطية جنوب جنين
 . نصبوا كمينا للقيادي أمام منزله ثم قاموا باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة

 ٢٢/١/٢٠٠٩السفير، 
 
  االحتالل يحرم أسرى غزة من االتصال بذويهم .٤٨

كشف أسرى فلسطينيون في سجون االحتالل، عن ان ادارة السجون تصعد جرائمها وانتهاكاتها  :رام اهللا
بحقهم، كما أنها حرمت أسرى غزة من االتصال بذويهم، لالطمئنان عليهم، رغم ان عدداً منهم فقد قريباً 

  . العدوانله خالل
وحسب االسرى فان االوضاع في سجن رمون سيئة للغاية، وان آخر التطورات هي الحديث مجدداً عن 
الزي البرتقالي، وان هناك صداماً مع االدارة حول هذا األمر وان االسرى موقفهم موحد في رفض الزي 

  .كونهم اسرى حرب وليسوا ارهابيين او مجرمين
أخير االسرى المرضى من الخروج الى العيادة، وفي حال الخروج ال يقدم وأكدوا ان االحتالل يتعمد ت

العالج الالزم لهم وال تتم معاينتهم، واذا تطلبت الحالة المرضية التحويل الى المشفى فان اجراءات 
  .الخروج تأخذ وقتا طويال وفيها تسويف ومماطلة

  ٢٢/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
 محبطون% ٨٦تحت خط الفقر و% ٦٧: استطالع في غزة  .٤٩

عكست نتائج أول استطالع للرأي العام الفلسطيني يجرى في قطاع غزة بعد توقف العدوان : رام اهللا
 .اإلسرائيلي، مأساوية األوضاع التي يعشيها سكان القطاع والكارثة اإلنسانية التي لحقت بهم

أقربائهم أصيب جراء أفادوا أن أحد % ١٩أفادوا أن أحد أقربائهم استشهد و% ١٥وكشفت النتائج أن 
. تضررت منشأتهم التجارية أو صناعتهم أو أعمالهم% ٦١تضررت منازلهم وغالبية  % ٢٢العدوان و

ال % ٨١أن غالبية ) نير ايست كونسلتنج(وأبرز االستطالع الذي نفذته شركة الشرق األدنى لالستشارات 
 ٢٠ و١٨الع في الفترة الواقعة بين وأجري االستط. يشعرون بأمان على أنفسهم وعائالتهم وممتلكاتهم
 فلسطيني من كال الجنسين موزعين في محافظات ٦٠٥كانون ثاني الجاري على عينة عشوائية حجمها 

أنهم بحاجة لتوفير األمن ألطفالهم % ٣٤وحول االحتياج األساسي للغزيين، أفاد . القطاع المختلفة
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لغذاء خاص باألطفال % ٤ساعدات مادية ولم% ٨للمواد الغذائية و% ١٠بحاجة للكهرباء و% ٢١و
ذكروا أنهم يحتاجون أكثر من احتياج واحد من االحتياجات المذكورة، في حين توزعت باقي %  ٢٢و

أفادوا أن أطفالهم يعانون من الهلع % ٥٢وكشفت النتائج أن . النسب على األدوية والقدرة على التنقل
من نوبات الصراخ والبكاء % ١٣ التبول الالإرادي ويعاني أطفالهم من% ١٦والخوف جراء الحرب، و

 .من مشاكل نفسية أخرى% ٦من األحالم المزعجة و% ٤و
وحول القضية الرئيسية التي تشعرهم بالقلق، وجاءت قضية . من السكان من القلق% ٨٩ويعاني غالبية 

 مع العلم أن الخيار لم يذكر %٢٩في المرتبة الثانية بنسبة " االحتالل" و% ٤٧أوالً بنسبة " غياب األمان"
تلتها قضية صراع القوى الداخلي % ٨وجاءت المعاناة االقتصادية بالمرتبة الثالثة بنسبة . للمستطلعين

 %.٨بنسبة 
واستخلصت شركة الشرق . من السكان من اإلحباط في ظل الظروف الحالية% ٩٦في المقابل، يعاني 

ان بعد طرح مجموعة من األسئلة على المواطنين حول األدنى لالستشارات معدل اإلحباط لدى السك
من سكان القطاع انتقلوا للعيش في مكان آخر بعد بدء % ٣٧وأوضحت النتائج أن . شعورهم ونفسيتهم

% ٢٠أنهم فروا من شدة القصف اإلسرائيلي و% ٤١وحول السبب في تغيير مكان السكن، أفاد . العدوان
ووصلت نسبة . ألسباب أخرى% ٣٠بسبب تدمر منزلهم و% ١٠مناً وانتقلوا للعيش في مكان آخر أكثر أ

كما ارتفعت . يعيشون في فقر شديد% ٣٩منهم % ٦٧الذين يعيشون تحت خط الفقر في قطاع غزة إلى 
يعملون جزئياً وذلك بفعل تدمير % ٩إضافة إلى % ٣٦نسبة الذين يعانون من البطالة لتصل إلى 

ومن الجدير ذكره أن محافظة شمال قطاع غزة كانت أكثر . التجاريةالعشرات من المنشات الصناعية و
 .المحافظات تضرراً جراء العدوان تلتها محافظة غزة

 ٢٢/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
  
   تسلم الجيش االسرائيلي شهادات بقتل طفلين"بي بي سي" .٥٠

في غزة قال والدهما وأفراد قال الجيش اإلسرائيلي إنه سيحقق بمقتل طفلين دون الثامنة في مخيم جباليا 
  . آخرون من العائلة لبي بي سي إن الجنود أطلقوا النار عليهما من مسافة قريبة

وأصيبت طفلة ثالثة من نفس العائلة نتيجة إطالق النار الذي وقع بينما كانت جدة األطفال تلوح براية 
دقيقا للحادث يتضمن وقت وقد سلمت البي بي سي للجيش االسرائيلي وصفا  . بيضاء، حسب الشهود

  . ومكان وقوعه
  ٢٢/١/٢٠٠٩بي بي سي، 

  
  حملة لنجدة معاقي الحرب في شمال قطاع غزة  .٥١

أطلق تجمع مؤسسات التأهيل في شمال قطاع غزة، أمس، حملة لنجدة ذوي اإلعاقات التي : غزةشمال 
 الطارئ الذي عقدته في وأعلن عن الحملة عقب االجتماع .خلفتها الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة

وعرض ممثلو مؤسسات التأهيل خالل االجتماع  .مقر اإلغاثة الطبية الفلسطينية في معسكر جباليا
الخدمات التي قدمها خالل الفترة السابقة من تقديم عبوات الحليب لألطفال، وتقديم مساعدة عاجلة لبعض 

  .الحاالت
ملة ستستمر لمدة شهر، وستسير أعمالها عبر فريق وأوضح مصطفى عابد المتحدث باسم التجمع أن الح

ميداني لتنفيذ زيارات ميدانية للجرحى، وإحصاء عدد معاقي الحرب الذين رفعوا نسبة اإلعاقة في شمال 
  .فقدوا أطرافهم، مشيراً إلى أن آالف األطفال بحاجة إلى إعادة دمج في المجتمع% ٢غزة إلى 

  ٢٢/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
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   ينتقدون تقييم السلطة لحجم خسائرهم ويعتبرونه غير دقيقناقتصاديو .٥٢
انتقد ممثلو القطاع الخاص الفلسطيني في غزة التصريحات الصادرة عن مسؤولين في :  حامد جاد- غزة 

مؤسسات السلطة الفلسطينية في مدينة رام اهللا بشأن الخسائر التي لحقت بقطاع غزة جراء العدوان 
  .اإلسرائيلي
س االتحاد العام للصناعات الفلسطينية علي الحايك أن كافة التقديرات الصادرة عن مؤسسات واعتبر رئي

السلطة غير دقيقة ومن شأنها أن تمس بحقيقة األضرار الفادحة التي لحقت بمختلف الشرائح والفئات 
المتضررة من العدوان سيما وان هذه التقديرات جاءت من قبل مؤسسات وشخصيات من خارج قطاع 

  .غزة ولم تشاهد فعليا حقيقة هذا الدمار الذي ألحقه االحتالل بقطاع غزة
ان المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في محافظات غزة شكل خالل " الغد"وأعلن الحايك في حديث لـ

اجتماع عقده امس لجنة من عشرة أعضاء لمتابعة الخسائر وتقدير حجمها من قبل كل قطاع متضرر 
م بعد تحديد خسائر الصناعات االنشائية والغذائية والمحال التجارية، وغيرها من على حدة حيث لم يت
  .القطاعات المختلفة

وكان كمال حسونة، وزير االقتصاد الفلسطيني قدر على هامش القمة االقتصادية والتنموية في الكويت 
 باليين دوالر ٣زة بـ الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غ

  .أميركي
محمد اشتية حجم . د" بكدار"من جهته قدر رئيس المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واألعمار 

 بليون دوالر، مبيناً أن هذه ١ر٥٩لعدوان اإلسرائيلي بـ الخسائر التي مني بها قطاع غزة جراء ا
وأكد اشتية أن . العاملين في قطاع غزة" بكدار" مهندسا من مهندسي ٣٥الخسائر جاءت حسب تقديرات 

عملية إعادة األعمار تتطلب تحقيق عدد من الشروط وإال تعثرت هذه العملية، أولها وجود عنوان واحد، 
  .م فإن هذا سيؤثر بشكل كبير على عملية إعادة اإلعماروإذا ما استمر االنقسا

  ٢٢/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
  ينتقد تباطؤ السلطة في تنفيذ خطة إيواء المشردين في غزة"اتحاد المقاولين الفلسطينيين" .٥٣

انتقد نقابي فلسطيني بارز تباطؤ الرئاسة الفلسطينية في تنفيذ الخطة الطارئة والعاجلة، التي : غزة
رحها القطاع الخاص الفلسطيني إليواء اآلالف من المشردين الذين هدمت منازلهم في قطاع غزة، اقت

  .لحين إعادة إعمار ما دمره االحتالل والذي يحتاج لوقت طويل
إنه "وقال أسامة كحيل النائب األول لرئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين و نقيب مقاولي محافظات غزة، 

للعدوان على قطاع غزة ومشاهدة هذا الدمار الشامل بدأنا في عقد سلسلة اجتماعات من منذ األيام األولى 
أجل وضع خطط إليواء المشردين وإعادة اإلعمار من خالل عدة نقاط أولها حصر األضرار وتحديد 

  ".األولويات وتشكيل صندوق تعويض للمتضررين
بعدة أشكال " كرفانات"بيوت جاهزة إن الخطة الطارئة اقترحت عمل " قدس برس"وأوضح كحيل لـ 

وقد أرسلنا هذا المقترح لمؤسسة الرئاسة الفلسطينية من "وأحجام تكون مجهزة لكل شيء وتصلح للعيش 
، مرجحا أن يكون السبب في ذلك هو "أجل إقراره واعتماده إال أننا لم نتلق ردا من الرئاسة حتى اآلن

  ".سياسي"
 المشكلة التي يتعرض لها المواطنون في قطاع غزة وآالمهم كرهائن ال يجوز التعامل مع هذه " وتابع 

  ". أكبر بكثير من الخالف السياسي الدائر في الخالف السياسي، فآالم الناس ومعاناتهم
 فأرسلوها إلى عدة  وأوضح النقابي الفلسطيني أنهم لم ينتظروا رد الرئاسة على هذه الدراسة والمقترح،

  ".التي استعدت بالتبرع بهذه البيوت"تركيا جهات مانحة من بينها 
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لو تفاعلت مؤسسة الرئاسة معنا في هذا المشروع منذ اليوم األول لتقديمه لما "وبحسب تقدير كحيل فإنه 
، مشيرا "كانت هناك أسرة في قطاع غزة بدون بيت اآلن ولتم نقل هذه البيوت الجاهزة إلى القطاع فورا

لبيوت التي يقدر عددها بأربعة آالف بيت، فإنه كان مخططا إسكان هذه إلى أنه في حال لم تكف هذه ا
األسر بشكل مؤقت في األبراج السكنية الغير مأهولة في قطاع غزة وذلك من خالل استئجارها من 

  .أصحابها
   ٢١/١/٢٠٠٩، قدس برس

  
  وصول دفعة من الجرحى في غزة الى مصر .٥٤

 جريحاً ٧٣ء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة وصول أكد محافظ شمال سينا:  أحمد مصطفى- القاهرة 
 مرافقاً للعالج في المستشفيات المصرية، وهو ما ٧٢فلسطينياً نتيجة القصف االسرئيلي للقطاع ومعهم 

يعد العدد األكبر من الجرحى الذين استقبلتهم المستشفيات المصرية منذ بداية القصف االسرئيلي على 
وأشار مصدر .  فلسطينيا٥٤٤ً اجمالي الجرحى الذين وصلوا لمصر إلى  يوماً، ليرتفع٢٥القطاع قبل 

طبي إلى أن اصابات الجرحى الذين وصلوا تنحصر في طلقات نارية بالرأس وشظايا وكسور مضاعفة 
  .وبينهم حاالت حرجة جداً

 طن ٧٠أشار رئيس فرع الهالل األحمر في العريش المهندس أحمد عرابي إلى دخول من جهة أخرى 
وأكد مصدر في منفذ رفح .  طن مواد غذائية وطحين من منفذ العوجة٢٥٠دوية من معبر رفح البري وأ

 طبيباً من المصريين والعرب االجانب المتطوعين للعمل في مشافي قطاع غزة ٤٦البري السماح بدخول 
  .للمساهمة في عالج الجرحى

  ٢٢/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  ى حل الدولتينالعاهل االردني يهنئ أوباما ويشدد عل .٥٥

أكد العاهل االردني الملك عبداهللا الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس األميركي الجديد باراك : عمان
 في عملية السالم في الشرق األوسط، كما أفاد الديوان الملكي "االنخراط األميركي المبكر"أوباما أهمية 

  . االردني في بيان
لرئيس أوباما بمباشرة مسؤولياته رئيساً للواليات المتحدة، معرباً عن وبحسب البيان، هنأ الملك عبد اهللا ا

 االسرائيلي على - العمل معه من أجل حل قضايا المنطقة وخصوصاً الصراع الفلسطيني "تطلعه الى 
  ."أساس حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة

  ٢٢/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  بتسليم المساعدات للحكومة المقالة" األونروا"يطالب "  اإلسالميالعمل" .٥٦

في " االونروا"طلب أمين عام حزب جبهة العمل االسالمي زكي بني ارشيد من المفوض العام لـ: عمان
الى وزارة الشؤون " الحملة األردنية لكسر الحصار"غزة كارين أبو زيد بتسليم المساعدات التي جمعتها 

  .ي حكومة اسماعيل هنية بغزةاالجتماعية ف
 زيد، كشفا يضمن تفاصيل هذه المساعدات التي ووأرفق بني ارشيد، في رسالة وجهها أمس إلى اب

 طناً من المواد الغذائية واألدوية والمالبس أرسلها الحزب الى ١١٩٣ شاحنة تحتوي على ٥٥تضمنت 
  .االهل في غزة من خالل الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية

وأكد بني ارشيد على ان الحزب مايزال يجمع المواد العينية بغية إرسالها الى مستحقيها في القطاع، من 
  .خالل عشرات الخيم المخصصة لذلك والمنتشرة في جميع انحاء المملكة

 ٢٢/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
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  طنا من مواد اإلغاثة إلى غزة  ٣٢٧ تحمل  أردنيةقافلة مساعدات .٥٧

عبرت جسر الملك حسين امس قافلة مساعدات انسانية الى قطاع غزة سيرتها :  بترا– جسر الملك حسين
الهيئة الخيرية االردنية الهاشمية ، والتي تأتي ضمن قوافل المساعدات التي كان جاللة الملك عبداهللا 

  .الثاني أمر بإرسالها إلى القطاع للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني هناك
ين العام لإلغاثة والتعاون في الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية رجب زبيدة ان هذه وقال مساعد األم

 شاحنة منها واحدة تحمل مياها ٢٤طنا من مواد اإلغاثة المتنوعة الفتا إلى أنها تضم " ٣٢٧"القافلة تحمل 
  . والغذائيةو شاحنة محملة بالمواد التموينية١٦واخرى مستلزمات طبية وست اخريات يحملن حرامات ، 

وأكد أن القافلة التي جاءت مساهمة من الهيئة ومختلف الفعاليات الشعبية االردنية ، سيرتها الهيئة 
بالتنسيق مع مركز االزمات في القوات المسلحة والسلطة الفلسطينية ، مشيرا إلى ان عدد القوافل التي تم 

  . قافلة٢٦٢زمات طبية بلغ تسييرها لغاية االن وحملت مساعدات إنسانية وغذائية ومستل
  ٢٢/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  "إسرائيل" محاكمة تجاهالبرلمان األردني يطالب الحكومة بموقف  .٥٨

ضربت اللجنة القانونية في البرلمان األردني للحكومة موعدا بعد غد السبت، لتحدد موقفها إزاء  :عمان
لية، في الوقت الذي حاول فيه وزير على جرائمها في قطاع غزة أمام المحاكم الدو" إسرائيل"مقاضاة 

العدل أيمن عودة التنصل من أي التزام يحرج الحكومة سياسيا بتأكيده أن أي قرار يتخذ من البرلمان 
  .يحتاج إلى دراسة قانونية وسياسية" إسرائيل"حيال محاكمة 

ط تحرك ورفض رئيس اللجنة مبارك العبادي في اجتماع مغلق عقدته أمس، محاوالت الوزير إحبا
البرلمان، مشددا على أن الحكومة ستمهل لغاية السبت وأن اللجنة ستنسب إلى البرلمان األحد المقبل 

  ".إسرائيل"توصياتها حيال اإلجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها لمقاضاة 
  ٢٢/١/٢٠٠٩الخليج، 

 
   غزةحرب بداية  من"إسرائيل" طنا من الخضار والفواكه من ٤٢٣رد و استاألردن:"إحصائية" .٥٩

بينت دراسة صادرة عن مكتب االحصاء المركزي االسرائيلي أن حجم التبادل التجاري : هديل الدسوقي
عما كانت عليه % ٤٢شهد ارتفاعا قياسيا للعام الماضي بلغت نسبته » اسرائيل«بين األردن ومصر مع 

  .في العام الذي يسبقه
وعلل التقريراسباب . ماليين دوالر) ٣٠٧(بحوالي » ائيلواسر«وقدر التقرير حجم التجارة بين االردن 

ارتفاع حركة التبادل التجاري مع االردن عن باقي الدول العربية بأن االردن يشكل ممرا للبضائع 
التي يتم تصديرها الى الدول العربية، وهي بضائع يكتب عليها أنها ذات منشأ أردني » االسرائيلية«

  .لتمريرها الى تلك الدول
إن االردن ال يجني اية فوائد «: في تصريح سابق لرئيس لجنة مقاومة التطبيع بادي الرفايعة قالو

 ٢٠٠٦صادرات تلك المناطق تجاوزت في العام «، مشيرا الى أن »اقتصادية من البضائع المارة بالبالد
  .»دينار اردني مليون ٤,٥المليار دوالر في حين أن مدخول الدولة منها لنفس العام لم يتجاوز الـ 

منذ بداية » اسرائيل«بينت احصائية حديثة صدرت عن وزارة الزراعة ان تجارا اردنيين استوردوا من 
 طن من الخضار والفواكه، وصدر التجار االردنيون إليها طيلة ايام العدوان ٤٢٣,٤العدوان على غزة 

  . طن من الخضار والفواكه٤٤,٦
 ٩,٤ طنا من الكاكا و٧٤ طنا من الجزر و ٧٩الردنيين استوردوا ووفقا لتلك االحصائية فان التجار ا

  .طن من االفوكادو
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وهدد نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفالحات للمرة الثانية باعالن اسماء المطبعين مع العدو 
اء من الصهيوني في حال عدم توقفهم عن التطبيع، مشيرا الى أن لجنة مقاومة التطبيع على وشك االنته

  .اعداد قوائم باسماء المطبعين 
 ٢٠/١/٢٠٠٩السبيل، األردن،

  
  ال نألو جهدا في تحريركم: بري يبرق لرئيس المجلس التشريعي المعتقل .٦٠

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك المعتقل في 
 . " المقاومة والشعب الفلسطيني في غزةبصمود"السجون االسرائيلية، معربا عن اعتزازه 

يسرني التوجه اليكم برغم ظالم السجن والزنازين وقساوة الجالدين االسرائيليين، الذين : وجاء في البرقية
اني اعبر . يحاصرون ويمنعون حقكم في الحرية وحقكم في قيادة المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب

ب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في قطاع غزة بوجه أعتى وأشرس لكم عن خالص اعتزازنا بصمود الشع
 . آلة حربية عدوانية

إننا متأكدون أن النتائج المترتبة على حرب فلسطين الثالثة ستشكل محطة انطالق إلزالة آثار  :اضاف
ي نكبة الحرب االولى ونكسة الحرب الثانية، وستمكنكم من تحقيق أماني الشعب الفلسطيني الشقيق ف

أؤكد : وختم. تحرير أرضه والعودة الى دياره وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس
لكم أننا سوف ال نألو جهدا في تحريركم وزمالئكم واسقاط االحكام الجائرة لسلطات االحتالل 

 . االسرائيلية
 ٢٢/١/٢٠٠٩السفير،    

  
  لقيادة المشروع الوطني أهلية المقاومة لبنان يرونمن فلسطينيي% ٧٠: لبنانياستطالع  .٦١

أجرى مركز بيروت لألبحاث والمعلومات استطالعاً للرأي بشأن أحداث غزة وتداعياتها : *عبدو سعد
نُفّذ االستطالع بين . »االعتدال«وجبهة » الممانعة«على الواقع الداخلي الفلسطيني وعلى أطراف جبهة 

، واعتمدت فيه ) فلسطيني٣٠٠ لبناني و٨٠٠( مستطلَع ١١٠٠  كانون الثاني، وشمل عيّنة من١٨ و١٦
منهجية العشوائية البسيطة التي تلحظ التوزع الطائفي والمناطقي، إضافةً إلى الفئات العمرية المختلفة من 

 الجنسين
 قراءة في نتائج االستطالع

ة لما يوجد من قضايا مشتركة أظهرت نتائج االستطالع أن اللبنانيين أبدوا اهتماماً كبيراً بما جرى في غز
ويبدو أن التحالفات واالرتباطات بين القوى . بين الشعبين، وخصوصاً في أوساط مؤيدي المقاومة

السياسية اللبنانية والقوى اإلقليمية قد انعكست على آراء المستطلَعين اللبنانيين ومواقفهم بشأن هذه 
 .األحداث

  من يتحمل مسؤولية الحرب على غزة؟- ١
مل أكثر من ثالثة أرباع اللبنانيين إسرائيل مسؤولية الحرب، وذلك رغم تحميلها لحماس من جانب ح

بعض قوى محور االعتدال العربي، التي تدعم بعض األطراف السياسية اللبنانية، حيث كان الفتاً أن قلة 
%) ١٩(ر، السنة فقط من المستطلعين في وسط هذه األطراف قد انسجمت في الرأي مع رؤية هذا المحو

فيما بدا موقف الشيعة متماهياً مع المسار السياسي العام لهذه الطائفة وقادتها %). ٣٧(والمسيحيون 
مما يدل على %) ٩٣(، وتحققت النتيجة نفسها تقريباً عند الفلسطينيين )حملوا إسرائيل المسؤولية% ٩٥(

لذي شاركت فيه مصر وبعض أقطاب أن السجال الذي دار بشأن تحميل مسؤولية الحرب لحماس، وا
 .أطراف محور االعتدال العربي، قد فشل في تحقيق النتائج المتوخّاة منه

  في رأيك هل لدى حماس وباقي فصائل المقاومة األهلية لقيادة المشروع الوطني الفلسطيني؟- ٢
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لسطينيين بأهليتهم من الف% ٧٠من اللبنانيين و% ٦٤أداء حماس وباقي قوى المقاومة الفلسطينية أقنع 
لقيادة المشروع الوطني الفلسيطيني، يظهر أن تأييد الفلسطينيين لحماس وللمقاومة أفشل أهداف إسرائيل 
في تأليب الفلسطينيين، في كل فلسطين ضد حركة حماس، وذلك رغم كل الدمار والقتل اللذين سببتهما 

لقوى المقاومة تأييداً مماثالً في فلسطين، وإذا ما إسرائيل، وإذا ما انعكس هذا التأييد الشعبي الفلسطيني 
تحول التأييد العارم في الداخل إلى تأييد سياسي لحماس، فهذا قد يؤدي إلى تحوالت سياسية عميقة، ربما 

 .في االنتخابات التشريعية والرئاسية القادمة
  في رأيك هل قام أبو مازن بواجباته كرئيس للسلطة الفلسطينية؟- ٣

انتقدت مواقف  %) ٨٠(والفلسطينيين %) ٧٥(نتائج االستطالع أن أكثرية ساحقة من اللبنانيين بينت 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ويبدو ذلك ليس بسبب حيادته بقدر انحيازه لمواقف بعض الدول 

باس العربية، التي كشف عن قسم منها رئيس وزراء قطر الشيخ حامد بن جاسم، ال شك أن أداء ع
عموماً وكالم بن جاسم قد أضرا كثيراً بصورته بنحو يصعب ترميمه، وتبقى نسبة التأييد التي حظي بها 

التي لم تجد في حماس األهلية % ٣٠من الفلسطينين متقاربة مع نسبة الـ% ٢٠من اللبنانيين والـ% ٣٢
 .لقيادة المشروع الوطني الفلسطيني

  العربي؟ هل كنت تؤيد مقاطعة لبنان للقمة- ٤
أشاعت بعض (عبرت األكثرية الساحقة من اللبنانيين عن أنها لم تكن تؤيد مقاطعة لبنان للقمة في الدوحة 

 .مما يدل على أن المشاركة التي تمت أرضت غالبية اللبنانيين ) وسائل اإلعالم إمكان المقاطعة
  في رأيك ما هي الجهة األكثر تمثيالً للقضية الفلسطينية؟- ٥

وثلثي الفلسطينيين يرون أن قوى المقاومة %) ٦٣(ت نتائج االستطالع أن أكثرية كبيرة من اللبنانيين كشف
رأوا أن السلطة الفلسطينية هي التي تمثل % ٢٥الفلسطينية، هي خير من يمثل قضية فلسطين في مقابل 

أيضاً فشالً لألهداف القضية، ويبدو أن هذه النتيجة تعزز موقع المقاومة لدى الفلسطينيين مما يعد 
 .اإلسرائيلية

  ما هي أفضل السبل لتحصيل الحقوق الفلسطينية؟- ٦
أن خيار المقاومة هو السبيل %) ٧٠(وأغلبية كبيرة من الفلسطينيين %) ٥٦(رأت أكثرية من اللبنانيين 

فلسطينيين من ال% ٢٩من المستطلعيين اللبنانيين و% ٣٥األفضل لتحصيل حقوق الفلسطينيين، في مقابل 
ما زالوا يرون أفضلية في خيار المفاوضات، مما يدل على أن المفاوضات مع إسرائيل تحظى بدعم 
شعبي ضعيف، وقد يحرج هذا األمر، أي سلطة فلسطينية جديدة من اتخاذ خيار المفاوضات وحده دون 

 .خيار المقاومة
  وسوريا؟مصر، السعودية قطر:  كيف تجد مواقف الدول العربية التالية- ٧

وأكثرية ساحقة من الفلسطينيين %) ٧٦(بينت نتائج االستطالع أن أغلبية كبيرة من المستطلعين اللبنانيين 
%) ٦٦(رأت أن مصر لم تقدم أي دعم للفلسطينين في محنتهم، ورأت نسبة أقل من اللبنانيين %) ٨٨(

من السنة انتقدوا السعودية، % ٥٣أن أن السعودية لم تقدم الدعم الالزم للفلسطينيين في غزة، والالفت 
أن موقف السعودية أسوأ من الموقف المصري، %) ٩١(والالفت أيضاً رأي الفلسطينيين الذين اعتبروا 

وحازت قطر نسبة تقدير عالية . وقد يكون مرد ذلك إلى الصمت الكبير الذي ساد الموقف السعودي
%) ٦٣(لسطينيين وحازت سوريا أيضاً نسبة معتبرة من الف% ٧١من اللبنانيين و% ٨٠لموقفها، إذ بلغت 

من المسيحيين لموقفها، وقد تكون زيارة العماد ميشال % ٦٠من التقدير من اللبنانيين، والمالحظ تأييد 
 .عون لسوريا أسهمت في زيادة نسبة التأييد

  مدير مركز بيروت لألبحاث والمعلومات* 
 ٢٢/١/٢٠٠٩األخبار، 
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 ردي العالقات العربية  موسى يحذر من تعمرو  .٦٢
حذر األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، في مؤتمر صحفي أمس بمقر منظمة المؤتمر اإلسالمي 
بجدة وبمشاركة األمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوجلو، بعد توقيعهما اتفاقية التعاون المعدلة بين 

إن األوضاع العربية : "لعالقات العربية العربية، وقالالمنظمة والجامعة العربية، من استمرار تردي ا
ال تزال متوترة، واالنقسام ال يزال حاضراً، على الرغم من المبادرة المخلصة التي قام بها خادم "العربية 

حول إشكالية إيصال المساعدات إلى " الوطن"وفي رده على سؤال ". الحرمين الشريفين في قمة الكويت
إننا لن ننتظر أن يتفق "، قال موسى "إسرائيل"ية اإلنفاق على إعادة بناء ما دمرته سكان غزة، ومسؤول

لن تكون هناك أية آلية لتسليم أحد األموال "وأضاف ". الفلسطينيون بينما الناس في غزة تعيش في العراء
  .ى آلية ذلكولم يوضح موس". التي اعتمدت إلعادة البناء، فمن يبني هو الذي ستسلم نفقات البناء إليه

  ٢٢/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
 
 وتحمل إيران مسؤولية الصدام اإلقليمي" إسرائيل"مصر تنفي تعديل معاهدة السالم مع  .٦٣

نفت مصر بشدة، أمس، إجراء أي تعديل على معاهدة :  محمد عبد الرازق، صالح متولي- القاهرة 
د أبو الغيط، الذي كان يرد على سؤال حول ، قائلة، على لسان وزير الخارجية أحم"إسرائيل"السالم مع 

، كما شدد الوزير المصري على أن بالده لن "ليس هناك تعديل: "ما ذكرته صحف عربية بشأن التعديل
تسمح بأي وجود بحري دولي في المياه اإلقليمية، بدعوى حماية سواحل غزة من التهريب، وحمل أبو 

  . لي، وشحذ هذه المواجهةالغيط إيران مسؤولية الصدام اإلقليمي الحا
مؤخرا، مع الواليات المتحدة، لمنع تهريب السالح " إسرائيل"وردا على سؤال حول االتفاق الذي وقعته 

إبرام اتفاقات أو إيجاد آليات أخرى مماثلة مع دول أوروبية أخرى، قال أبو " إسرائيل"إلى غزة، ومحاولة 
سرائيلي نشط لفترة طويلة للتأثير على العالم الغربي والدول إن األمر ليس غائبا عنا، والجانب اإل: "الغيط

يتحدثون اآلن عن وجود بحري أمام سواحل "وأضاف أبو الغيط، أنهم ". الغربية لتأمين الحدود البحرية
". ، بالنسبة إلى لبنان١٧٠١ طبقا للقرار - حتى ال نفاجأ -غزة، على نمط الوجود البحري الحالي 

إن : "يفنى عن ربط اتفاق بشأن المعابر مع اإلفراج عن جلعاد شاليط، قال أبو الغيطوحول حديث تسيبي ل
يجب أن تتضمن الصفقة الخاصة بالعودة إلى "، لكنه أكد أنه "منذ فترة" إسرائيل"هذا موقف اتخذته 

 في وعما إذا كان األوان قد حان لالعتراف بحماس بعد ما حدث". التهدئة، البعد الخاص بتبادل األسرى
إن مصر لم تنكر في يوم من األيام وجودا شرعيا لحماس، في ما يتعلق بانتخابها : "غزة، قال أبو الغيط
مصر اعترضت فقط على الحصول على الحكم من خالل انقالب "، وقال إن "للبرلمان الفلسطيني

 ".عسكري على الشرعية
  ٢٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
 أساسية موجودة في المنطقة شاءوا أم أبواحماس قوة : مستشارة الرئيس السوري .٦٤

قالت مستشارة الرئيس السوري للشؤون السياسية واإلعالمية الدكتورة بثينة :  هدى سالمة-دمشق 
فوجئنا بالمصالحة لكنها كانت "شعبان، خالل لقائها مع ممثلي وسائل اإلعالم في دمشق أمس األربعاء، 

كويت تجاوب مع قمة الدوحة ومع نبض الشارع العربي وهذا هو النظام العربي في قمة ال.. مفاجأة سارة
  ". الواقع والحقيقة

مؤكدة أن ما حدث من مصالحة .. المصالحة تمت وحل اإلشكاالت ال يمكن أن يتم خالل يوم: "وتابعت
وحتى لو بقيت .. خطوة مهمة جداً وجادة وخلقت مناخاً تصالحياً لنقاش المواقف والرؤى والتوافق عليها

وأشارت إلى أنه لم يعترض أحد على مطالبة الرئيس األسد في كلمته ". بعض اإلشكاالت فال مشكلة
مشددة على أن ما حدث في غزة من إنجاز هو بفضل المقاومة . بالكيان اإلرهابي" إسرائيل"بتسمية 
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 ضد والذين ناضلوا وصمدوا في غزة وكذلك للشارع العربي والمواطن الذي انتفض في كل األقطار
  . العدوان

ولفتت شعبان إلى أن بالدها مع المبادرة المصرية وجزء منها إذا كانت تلبي مطالب الشعب الفلسطيني 
وشددت على أن قمة الكويت قمة نوعية ببيان غزة، إذ ألول مرة يتم اإلقرار علناً . وتنتصر للمقاومة

مواقف رئيس الوزراء التركي رجب وأشادت الوزيرة السورية ب". إسرائيل"بمالحقة مجرمي الحرب في 
وقالت . طيب أردوغان ومواقفه من العدوان على غزة وحديثه لألوروبيين في بروكسل حول العدوان

ما حدث في غزة أسس لواقع إقليمي جديد، كما أن ما حدث يجب أن يوثق في التاريخ : "الوزيرة شعبان
 شاءوا أم أبوا، الفتة إلى أن الشعب حماس قوة أساسية موجودة في المنطقة.. ويروى في السير

كما أن هناك فصائل فلسطينية أخرى مقاومة موجودة .. الفلسطيني في غزة قاوم بأطفاله ونسائه وشبابه
مشددة على أن المنطقة مقبلة على تحوالت تاريخية لكنها بحاجة لفترة زمنية حتى تتحقق . على األرض

األموال يجب أن تذهب إلعمار غزة، الفتة إلى أن : "التوعن إعادة إعمار غزة ق". على أرض الواقع
  ".القمة لم تناقش كيفية توزيع األموال والتصرف بها، وستناقش على مستوى أقل من القمة

  ٢٢/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
  
  تطلب معلومات عن شاليت وقوات دولية في غزة" اسرائيل: "مصادر مصرية .٦٥

ستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان، أمس، محادثات أجرى رئيس اال:  جيهان الحسيني-القاهرة 
وقالت مصادر مصرية . مع المستشار في وزارة الدفاع اإلسرائيلية عاموس غلعاد قبيل مغادرته القاهرة

االسرائيليين طالبوا بضرورة وجود قوات دولية على الجانب الفلسطيني على األقل لضمان "مطلعة، إن 
وأضافت، أن ". ماس، على رغم أن حماس تصر على رفض هذا المطلبمنع تهريب االسلحة إلى ح

مصر طالبت بضرورة زيادة قواتها على الجانب المصري من معبر فيالدلفي حتى ال تتهم بالتقصير 
بالنسبة الى سيطرتها على حدودها في مدينة رفح المصرية، وكانت إجابة غلعاد على هذا الطلب بأنه 

الستشارة كل من وزير الدفاع إيهود باراك ورئيس " إسرائيل"لى أن يعود إلى يتفهم ذلك، لكنه يحتاج إ
وأوضحت المصادر المصرية، أن المسؤول االسرائيلي طرح ضرورة اطالق . الحكومة ايهود أولمرت

ولفتت . على تشغيل المعابر، وطلب معلومات عن مصيره ووضعه الحالي" إسرائيل"شاليت كي توافق 
وحماس، خصوصاً أن األولى ال تزال تصر " إسرائيل"هناك مسافة واسعة بين موقفي إلى أنه ما زالت 

  . على عقد اتفاق تهدئة طويلة األمد، فيما تصر الحركة على تهدئة لمدة عام
محمد بسيوني، إن مسألة التهدئة وتشغيل المعابر " إسرائيل"من جانبه، قال السفير المصري السابق لدى 

تريد إبرام " إسرائيل"لمحادثات بين غلعاد والمسؤولين المصريين، موضحاً أن كانا على رأس جدول ا
تريد ضمان عدم تهريب أسلحة " إسرائيل"وأشار إلى أن . تهدئة طويلة األمد وليس مجرد تهدئة مدتها عام

مصر تتفهم ذلك، لكنها ال يمكن أن تقبل وجود قوات دولية على "إلى حماس عبر رفح، مضيفا ان 
أوضحت لمصر أن أي صاروخ " إسرائيل"وربط تشغيل كل المعابر بالتهدئة، الفتاً إلى أن ". اأراضيه

وشدد على أن تشغيل معبر رفح لن يتم إال ". سيتم إطالقه من غزة سيترتب عليه إغالق فوري للمعابر
انبين ، وقال إن مصر عقب التوصل التفاق التهدئة بين الج٢٠٠٥وفق اتفاق بروتوكول المعابر لعام 

الفلسطيني واإلسرائيلي ستسعى وستكرس جهودها من أجل تحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني، وذلك 
  .بدعوة جميع الفصائل إلى مائدة الحوار الوطني الفلسطيني

  ٢٢/١/٢٠٠٩الحياة، 
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  مصرحركة حماس هي مشكلة بالنسبة لتنقل عن مسؤول مصري أن " هآرتس" .٦٦
ياسي مصري كبير قوله، إن مصر فشلت في المحاوالت السابقة في عن مصدر س" هآرتس"نقلت صحيفة 

وقف حركة حماس، ولذلك فقد اتخذت قرارا استراتيجيا بلعب دور أكثر فعالية في الجهود التي تتضمن 
وتابعت الصحيفة، أن المصدر المصري قد صرح بأنه يوجد مصلحة لمصر في ضبط . أمن الحدود

. ، والثاني موجه باتجاه مصر"إسرائيل"و حدين، األول موجه باتجاه الحدود، وأن األنفاق هي سالح ذ
وأضاف، أنه لسنوات طويلة تستمد مصر قوتها ومناعتها من حقيقة أن الحكومة المصرية هي فقط من 
يمتلك السالح، وأن كيانا إسالميا مسلحا على حدود مصر سوف يزود اإلخوان المسلمين بالسالح بشكل 

" إسرائيل"حدود "ا فإن مصر معنية بشكل خاص بضبط الحدود، والتي اعتبرها ومن هن. غير مباشر
ولمطالبها، حيث قال " إسرائيل"وتابعت الصحيفة، أن المسؤول المصري وجه كلمات تحذير لـ". أيضا

وأضاف أنه مع زيادة الضغط فإن تحفظ مصر يزيد . أال تضغط على مصر" إسرائيل"إنه يجب على 
مصر ليست السلطة : "عن المسؤول المصري قوله" هآرتس"ونقلت . لمساعدةوتقل قدرتها على ا

نستطيع أن نكون منسقين، وبدل مطالبة مصر عليكم .. نحن ال نستطيع أن نكون متعاونين.. الفلسطينية
وقال المسؤول المصري، إن التزام مصر المجدد في ضبط الحدود ال يمكن أن ". تتحدثوا مع مصر أوال

وقال أيضا، أن مصر . ائة بالمائة، حيث أنه ال يوجد في الشرق األوسط شيء مؤكد تمامايعطي نتيجة م
أم العرب، (قد اعترفت، قبل سنة، بأن حركة حماس هي مشكلة بالنسبة لها، إال أنه وبسبب مكانة مصر 

ومحاولة فلم يكن باإلمكان استخدام القوة ضد حركة حماس، ولذلك تم اللجوء إلى التهدئة ) على حد قوله
وأضاف أنه بعد فشل هذه المسارات، وفي أعقاب نتائج . إجراء مصالحة وطنية بين حركتي حماس وفتح

 .الحرب على غزة، فإن مصر تطمح اآلن إلى تهدئة يؤخذ فيها بعين االعتبار احتياجات كافة األطراف
 ٢١/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب

  
  "لفلسطينيانهاء معاناة الشعب ا"العاهل المغربي يدعو اوباما الى  .٦٧

دعا ملك المغرب محمد السادس الرئيس االمريكي باراك اوباما الى مساهمة امريكية فعالة في : الرباط
  .حل نهائي سلمي للصراع في منطقة الشرق االوسط يضع حدا لمأساة الشعب الفلسطيني
المتحدة االمريكية وقال العاهل المغربي في رسالة تهنئة للرئيس اوباما بعد حفل تنصيبه رئيسا للواليات 

إننا واثقون بأنكم لن تدخروا جهدا، بما هو معهود فيكم من التزام وحصافة رأي، من أجل إسهام بلدكم '
  .'الفعال في تحقيق هذه األهداف الكبرى للمجتمع الدولي، وخاصة في منطقة الشرق األوسط

م، فإن تنصيبكم حدث سيكون له وعلى غرار انتخابك'واوضح العاهل المغربي، الذي قال في رسالته انه 
، ان االوضاع في منطقة الشرق االوسط اصبحت حرجة وتقتضي تكثيف الجهود للتوصل إلى حل 'تاريخ

نهائي سلمي شامل وعادل ودائم للصراع في المنطقة، يضع حدا لمأساة الشعب الفلسطيني، ويضمن حقه 
  .'، جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيلفي إقامة دولة مستقلة، قابلة للحياة، تعيش في أمن ووئام

  ٢٢/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
 
   إلى غزة وصول المساعداتسلطة عباس وتتهم مصر بمنعلإيران ترفض إرسال األموال  .٦٨

أي حكومة أو شعب لديهم الرغبة في الدفاع "قال وزير الخارجية اإليرانية منوشهر متكي، إن : الوكاالت
ورأى ". بذلوا قصارى جهدهم للحصول على أسلحة من أي مكان ممكنعن انفسهم من الطبيعي جداً ان ي

، لكنها "القضاء على المقاومة وتدمير القدرة الدفاعية للمقاومة"في غزة كانت " اسرائيل"متكي، أن أهداف 
لمنع "وفيما انتقد متكي اجتماع شرم الشيخ االخير الذي حضره قادة أوروبيون، معتبراً انه عقد ". فشلت"

إلى "، حذر من إرسال األموال والمساعدات إلعادة اعمار غزة "ل السالح إلى المقاومة الفلسطينيةإيصا
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الوقت قد "كما قال وهو يتحدث عن االنقسامات الداخلية الفلسطينية، ان ". من ال شرعية لهم في فلسطين
 . للرئيس محمود عباس المنتهية واليته، وانه يجب إجراء انتخابات جديدة" حان
ستشن عدوانا " إسرائيل"ان بعض التقارير تفيد بأن "ن جهته، قال وزير الدفاع اإليراني مصطفى محمد، م

جديدا على غزة في غضون األشهر المقبلة وما يعزز هذا التوجه رفض الكيان اإلسرائيلي لقرار مجلس 
مصر تحول دون الى ذلك، قال وزير الصحة اإليراني كامران باقري لنكراني، ان ". األمن الدولي

وصول المساعدات اإليرانية إلى أهالي غزة، مشيرا إلى أن بالده مستعدة إلرسال شحنتين عبر الجو من 
 .المساعدات الطبية واألدوية إلى غزة

  ٢٢/١/٢٠٠٩السفير، 
  
  "إسرائيل"ال رأي شرعياً في بيع الغاز لـ: اإلفتاء المصرية .٦٩

بدعوى " إسرائيل"لمصرية إبداء رأيها في عقود بيع الغاز لـرفضت أمانة الفتوى بدار اإلفتاء ا :القاهرة
ليست جهة اختصاص وال تملك الوسيلة العلمية وال الخبرة الفنية وال المشاركة السياسية وال "أنها 

االقتصادية التي تمكنها من استجالء الصورة إلبداء الرأي الشرعي بخصوص مشروعية بيع الغاز 
ت دار اإلفتاء، في بيان أصدرته، حرصها على أداء وظيفتها وعدم التخلي وأكد ".إسرائيل"الطبيعي لـ

عن مهمتها في بيان الحكم الشرعي، غير أنها دعت في الوقت نفسه إلى عدم استخدام الدين كأداة للجدل 
  .والمخاصمة بين األطراف السياسية

  ٢١/١/٢٠٠٩قدس برس 
  
  ع غزةتواصل المظاهرات والفعاليات التضامنية العربية م .٧٠

تواصلت، أمس، التظاهرات وفعاليات التضامن مع قطاع غزة في انحاء مختلفة من الوطن : عواصم
العربي، وشهدت نقابة الصحافيين المصريين مظاهرة نسائية حاشدة تأييدا للشعب الفلسطيني في غزة، 

وم نفرة كبرى نصرة والمطالبة بفتح دائم لمعبر رفح، ونظمت رابطة المرأة العاملة السودانية في الخرط
لغزة بمشاركة رشا صالح العدلوني حرم الشهيد عبد العزيز الرنتيسي، كما واصلت الفعاليات السياسية 

  .والمدنية الموريتانية نشاطاتها التضامنية مع غزة
  ٢٢/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
 فتوى سعودية تحرم مبادرات السالم  .٧١

مبادرات السالم التي "ودية، أمس، فتوى بتحريم أصدر مجموعة من العلماء في السع:  د ب أ-الرياض 
وقال عدد من العلماء والقضاة ". تتضمن االعتراف بحق اليهود في أرض فلسطين وتطبيع العالقات معهم

السعي إلى تحرير فلسطين هو واجب شرعي على الشعوب "وأساتذة الجامعات بمكة في بيان، إن 
وأكد ".  لتحقيق هذا المقصد هو من أعظم الواجبات الشرعيةوالحكومات، وما تقوم به الفصائل الجهادية

شرعية تهدئة فصائل المقاومة مع العدو اليهودي بشرط أن تكون مؤقتة على أن تستقر فصائل "العلماء 
 ".المقاومة الجهادية في بناء قدراتها اإليمانية والتربوية والعسكرية واالقتصادية

  ٢٢/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  تقف المصالحة العربية إلى جوار المقاومة الفلسطينيةيجب أن : عاكف .٧٢

أشاد المرشد العام لجماعة االخوان المسلمين محمد مهدي عاكف، بالمصالحة :  أحمد مصطفى-القاهرة 
ال يستفيد من تفرق العرب إال العدو : "وقال". خطوة جيدة ومطلوبة على الدوام"العربية واعتبرها 

أن المصالحة ال يمكن أن تؤتي ثمارها إال من خالل امتالك إرادة "وأكد ". الصهيوني والمهيمن األميركي
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أن : "وأضاف". الفعل، وأن تكون هناك خطوات إجرائية على أرض الواقع موقوتة بزمن محدد لكل قرار
المصالحة التي تمت في ظل أزمة الحرب على غزة، يجب أن توجه لدعم صمود الشعب الفلسطيني وأن 

 المقاومة على أن يتحمل العدو الصهيوني تكاليف إعمار غزة نتيجة عدوانه األثيم، وأن تقف إلى جوار
  ".يقدم مجرمو الحرب الصهاينة للمحاكمة الدولية

  ٢٢/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
 دبي تستضيف قريباً أول متجر إسرائيلي  .٧٣

لية للرجال، اإلسرائي" إم إل"ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية، أمس، أن سلسلة مالبس 
والمتخصصة في القياسات الكبيرة، ستفتتح في المستقبل القريب أربعة فروع لها في مناطق تسوق راقية 

 .في دبي
بار "يذكر أن مركز المعلومات واألبحاث واالستشارات المتخصصة في األسواق العربية في جامعة 

 مليون ٤٠٠والبلدان العربية بنحو " ائيلإسر"اإلسرائيلية، سبق وقدر حجم التجارة السرية بين " إيالن
لمصر واألردن سنوياً، في إطار " إسرائيل"وهو مبلغ يفوق بمرتين ونصف ما تبيعه . دوالر سنوياً

 . اتفاقيات تجارية معلنة
  ٢٢/١/٢٠٠٩السفير،     

  
  ها قدرة كبيرة على الحرق مع البتر في الوقت ذاتهلقنابل الدايم : طبيب مصري عائد من غزة .٧٤

وصف الطبيب المصري حسام البصراطي، الذي شارك في عالج الجرحى :  نجوى رجب-القاهرة 
وقال . ، بأنها أبشع ما رأى في حياته"دايم"الفلسطينيين بغزة، اإلصابات الناتجة عن قنابل الـ 

لى تسبب جروحاً بالغة حيث لديها قدرة كبيرة ع" دايم"البصراطي، في حوار مع العرب، أن قنابل الـ 
  .الحرق مع البتر في الوقت ذاته فضالً عن تهتك اللحم وتقطع العظم

  ٢٢/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
     

 تركيا تعمل على إحياء مؤتمر األمن والتعاون في الشرق األوسط .٧٥
توقعت مصادر دبلوماسية تركية مطلعة، أال تطول فترة التوتر في العالقات بين :  أحمد ياسين- أنقرة 
 بسبب العدوان اإلسرائيلي على غزة، وأكدت عزم تركيا على االستمرار في لعب دور "إسرائيل"تركيا و

نشط في الشرق األوسط، وفى متابعة جميع التطورات في المنطقة وعدم عزل نفسها عن جهود وقف 
إطالق النار والتوصل إلى هدنة طويلة في غزة من خالل الجهود المكثفة التي بدأتها مصر ونجحت من 

وقال مسؤولون بالخارجية . بالتعاون مع فرنسا في التوصل إلى وقف إطالق النار في غزةخاللها 
في الفترة القادمة حتى ال تفقد دورها في " إسرائيل"التركية، إن أنقرة ستستمر في اتصاالتها مع حماس و

ة إقامة مؤتمر ترتيب األوضاع في المنطقة واستعادة االستقرار فيها من جديد، كما ستبدأ العمل على صيغ
  .لألمن والتعاون في الشرق األوسط على غرار منتدى األمن والتعاون األوروبي

  ٢٢/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
  
  "سرائيلإ"محامون مغاربة يشرحون امكانية مقاضاة قادة  .٧٦

 احد اعضاء الشبكة الدولية للمحامين من مختلف مناطق ،قال خالد السفياني:  محمود معروف- الرباط 
 ان ،"المكلفين بمقاضاة الصهاينة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية في غزة الصامدة"عالم، ال

 تدرس إمكانية رفع ١٠٠عدد المنظمات الحقوقية الدولية، خاصة العربية منها واألوروبية، بلغ نحو 
تورطهم أو مشاركتهم دعوى قضائية ضد قادة الكيان الصهيوني، السياسيين منهم والعسكريين، ومن ثبت 
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وقال إن الدعوى تهدف إيضا إلى إلغاء االتفاقيات األوروبية مع . في العدوان الصهيوني على قطاع غزة
  .الكيان الصهيوني

 ٢٢/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة"إسرائيل"شكوى للجنائية الدولية ضد  .٧٧

رنسي جيل دوفيرس، إن شكوى ستسلم بعد ظهر امس الى قال المحامي الف:  ميشال أبونجم-  باريس
التي ارتكبتها القوات » جرائم الحرب«المحكمة الجنائية الدولية في الهاي، للمطالبة بفتح تحقيق في 

أفاد دوفيرس بأن » الشرق األوسط«وفي اتصال مع  .اإلسرائيلية في غزة خالل اسابيع الحرب الثالثة
وكشف دوفيرس عن أن . ة من العالم العربي وأوروبا وأميركا الالتينية جمعي٥٠٠الشكوى ستقدم باسم 

. بوليفيا ستقوم بالشيء نفسه وفيما تتأهب فنزويال بدورها بطلب محاكمة الى المحكمة الجنائية الدولية
 لجرائم حرب "إسرائيل"ويؤكد دوفيرس أن المعلومات والبراهين والدالئل تتضافر كلها، لتؤكد ارتكاب 

ويعود للمدعي الدولي األرجنتيني لويس مورينوأوكامبو، أن يقرر ما إذا كان ثمة إمكانية لفتح . ةفي غز
ويتخوف المحامي الفرنسي من تدخل مجلس األمن الدولي لوقف الدعوى ومنع القيام . تحقيق أم ال

لتعليق بتحقيق والوصول الى محاكمة، إذ أن النصوص التأسيسية للمحكمة تخول مجلس ألمن التدخل 
 .ووقع الدعوة التي ستسلم اليوم الى ألوكامبوما، ال يقل عن ثالثين محاميا دوليا من عدة جنسيات. عملها

 ٢٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  في قطاع غزة" اسرائيل "توثيق الجرائم التي أقدمت عليهاتعمل على بعثة حقوقية دولية  .٧٨

اء بعثة مشتركة للفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان سافرت صباح أمس األربع : والء عبد اهللا -القاهرة 
والشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان من القاهرة إلى غزة لبحث وتقصي الحقائق وتوثيق الجرائم 

   .التي أقدمت عليها قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل حربها الطاحنة على غزة
 تاينا  من بينهمن الدول األوروبية الكبرى،تكون الوفد من شخصيات حقوقية ودبلوماسية من عدد ميو

 أوضحت أن األوضاع في قطاع غزة أليمة جدا  التيوارد نائبة رئيس الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان
وأنهم قد تلقوا عددا من التقارير حولها تفيد بمدى مأسوية الوضع، فاألسلحة تستخدم في المناطق المكتظة 

ير واضحة باستخدام الفسفور األبيض وعدد من األسلحة المحرمة، أيضا لدينا بالسكان، كما أن لدينا تقار
وأشارت إلى أن عملية التوثيق أمر حتمي وأساسي حتى لو  .أعداد باألطفال الذين قتلوا في هذه الحرب

لم تتم تحقيق المساءلة أمام المحكمة الجنائية تكون هناك محاكمات من نوع آخر وتكون األدلة والقرائن 
 في هذا الصدد وهي "إسرائيل"موجودة، وتوضح أن هناك آلية في حقوق اإلنسان يمكن استخدامها ضد 

 سنطلب "إسرائيل" ونحن بدورنا وكأمر ضاغط على "إسرائيل"العالقة التي تربط بين االتحاد األوروبي و
ا سبق كنشطاء وأوضحت أنهم إضافة إلى م. هامن االتحاد األوروبي تعليق العالقات واالتفاقات مع

حقوقيين يطالبون محاكمة المعتدي من جانب ومساعدة الفلسطينيين في إعمار غزة من جانب آخر، 
 في موقف من "إسرائيل"مشيرة إلى أن ما نفتقده في العالم هو توافر سياسة فاعلة في العالم بأن يضع 

 والعمليات التي "إسرائيل"ـلأجل إرساء السالم، فحتى قرار مجلس حقوق اإلنسان الذي كان فيه إدانة 
  .قامت بها امتنع عدد كبير من الدول األوروبية عن التوقيع عليه

  ٢٢/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
  
  "إسرائيل"ـالعفو الدولية تطالب بالضغط على الكونجرس لوقف توريد األسلحة ل .٧٩

ى البدء في حملة ضغط  دعت منظمة العفو الدولية في الواليات المتحدة األمريكيين إل:أمريكا إن أرابيك
، والتحقيق في استخدامها لألسلحة "إسرائيل"ـعلى الكونجرس لتعليق عمليات نقل األسلحة األمريكية ل



  

  

 
 

  

            ٤١ ص                                     ١٣٢٢:         العدد       ٢٢/١/٢٠٠٩الخميس  :التاريخ

وقالت المنظمة . األمريكية في ارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان خالل عدوانها األخير على قطاع غزة
نجرس ينبغي على الواليات المتحدة تعليق في خطاب دعت األمريكيين إلى إرساله إلى ممثليهم في الكو

حتى يتم إجراء تحقيق شامل يضمن أنه لم يتم في السابق أو " إسرائيل"أي عمليات لنقل األسلحة إلى 
حاليا استخدام أية أسلحة أمريكية في ارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان خالل هذه الهجمات األخيرة على 

طالبة الحكومة المصرية بفتح معبر رفح للسماح بعدد أكبر من كما دعت أعضاء الكونجرس إلى م. غزة
  . الجرحى الفلسطينيين في غزة من دخول مصر لتلقي العالج

  ٢٢/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  وزير بريطاني يدعو للتحقيق في استخدام الفسفور األبيض في غزة .٨٠

ح تحقيق حول احتمال طالب وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اللورد مارك ملوخ براون بفت
  . استعمال الجيش االسرائيلي للفوسفور االبيض خالل هجومه األخير على قطاع غزة

وقال امام مجلس اللوردات البريطاني يجب ان نكون متأكدين بأن هذه الوقائع قد حصلت، مضيفا بأن 
  . هذه المسألةالحكومة البريطانية ستدعم كليا الجهود الرامية الى فتح تحقيق دولي مستقل حول 

واوضح اللورد ملوخ براون، الذي عمل في السابق مساعدا لالمين العام لالمم المتحدة، ان الفوسفور 
في بعض الحاالت سالحا مشروعا مشيرا الى انه من المشروع استعماله من أجل صنع "االبيض يشكل 

استعمل بطريقة مختلفة تماما  "لكنه اضاف أن هذا السالح. سحابة دخان تتيح للقوات العسكرية ان تتقدم
  ". انتهكات واضحا لقوانين الحرب"، وهو ما إذا تأكد يعتبر "بقصد حرق وإيالم مدنيين

  ٢٢/١/٢٠٠٩بي بي سي 
  
  إعمار غزةعادة نخراطه في السالم ويتعهد العمل الاأوباما يؤكد لقيادات اقليمية  .٨١

نور الدين ورندة تقي الدين  وكرم جويس  نقال عنواشنطنفي  ٢٢/١/٢٠٠٩ الحياة، ذكرت صحيفة
حيزا مهما من تحركات  احتلوا  االسرائيلي وعملية السالم في المنطقة -  الملف الفلسطيني ، أنالفريضي

الرئيس األميركي الجديد باراك أوباما في يومه األول في البيت االبيض، وأعلن البيت األبيض أن أوباما 
يلتزم انخراطا حقيقيا في عملية «ملك عبد اهللا ومبارك، أنه أكد في اتصاالته مع عباس وأولمرت وال

  . »التعاون مع هذه القيادات«، آمال في »السالم ومنذ بداية واليته
تثبيت اتفاق «وفي أول تصريحات للبيت األبيض واالدارة الجديدة في شأن غزة، تعهد أوباما العمل على 

ألسلحة لحماس واعادة تسليحها، ويهيئ لبدء شراكة وقف اطالق النار بوضع آلية ونظام يمنع تهريب ا
كما تعهد القيام بالجهد الكافي . »مع السلطة الفلسطينية العادة االعمار في غزة ومساعدة الفلسطينيين

الشراكة «وأضاف البيان أن أوباما يقدر . والتعاون مع المجتمع الدولي والشركاء التمام هذه المسؤوليات
  . » هذه القياداتوالعالقة الدافئة مع

من باريس » الحياة«وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في اتصال هاتفي أجرته معه 
سأعمل معك وأدعم جهودك، واتطلع للعمل معك وستتصل بك كلينتون ومبعوثنا «: إن أوباما قال لعباس

الرئيس األميركي اتصل بالرئيس واعتبر أبو ردينة ان أهمية المكالمة ترجع الى ان . »الشخصي
الفلسطيني فور تسلمه الرئاسة، وهذا دليل على تقديره ألهمية القضية الفلسطينية والصراع في المنطقة 

وتابع ان عباس كان في االردن أمس عندما تلقى اتصاال هاتفيا من السفارة األميركية في . في سياسته
 .ى عودته الى رام اهللاعمان تبلغه بأن أوباما يريد االتصال به لد

ن إ  قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أن٢٢/١/٢٠٠٩ الغد، األردن، وأضافت صحيفة
  .إدارته انه سيبذل كل جهد ممكن لتحقيق السالم في عهد ألوباماالرئيس عباس أكد 
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   يزعزع آمال المسلمين"إسرائيل"الصمت األمريكي عن مذابح  .٨٢
األمريكية أن صمت الرئيس األمريكي ) يو إس أيه توديه(ذكرت صحيفة : ابي محمد بشير ج-  جدة

الجديد باراك حسين أوباما خالل الحرب اإلسرائيلية على سكان قطاع غزة مؤخرا، نسف آمال المسلمين 
في جديته في تحسين العالقات مع العالم اإلسالمي، وفتح صفحة جديدة أساسها االحترام المتبادل، كما 

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السابق للوحدة . في خطاب تنصيبه في واشنطن الليلة قبل الماضيةأعلن 
كان الهدف من «االستخباراتية األمريكية المكلفة إلقاء القبض على أسامة بن الدن، مايكل شيير، قوله 

 سعت إلى "ئيلإسرا"، مؤكدا أن »الهجوم اإلسرائيلي على غزة هو تدمير حركة حماس وتقييد يدي أوباما
بوش بواسطة كلماته، وأوباما بسكوته التي تعد «تدمير حكومة حماس المنتخبة ديموقراطيا بتأييد أمريكي 

 .»عالمة لرضاه عن العدوان اإلسرائيلي
  ٢٢/١/٢٠٠٩عكاظ، 

  
 غبي واحمق صفات يطلقها االميركيون على بوش: في استطالع للرأي  .٨٣

ئيلية اليوم ان صورة سلبية في اذهان االميركيين ترتسم عن االسرا" معاريف"قالت صحيفة : تل ابيب
وقد تناول استطالع جديد للرأي العام االميركي كيف سيتذكر االميركيون رئيسهم  ،رئيسهم جورج بوش

الحالي ويتضح من االستطالع بأن معظم االميركيين سيتذكرونه بـ الغبي، عديم الشخصية، والقاب 
 .اخرى غير مشجعة

 ٢٢/١/٢٠٠٩لسطين، القدس، ف
 
  يينإسرائيلمسؤولين ضد لمحامين فرنسيين شكوى  .٨٤

تنوي مجموعة من المحامين الفرنسيين التقدم بشكوى باسم مواطنين فرنسيين :  ميشال أبونجم- باريس 
من أصل فلسطيني الى القضاء الفرنسي ضد المسؤولين اإلسرائيليين في باريس، وفي مدينة بيزنسينو 

السياق عينه، يجري التنسيق مع محامين إسبان وآخرين بلجيكيين للتقدم بشكاوى وفي . شرق فرنسا
مماثلة ضد المسؤولين اإلسرائيليين في بروكسيل ومدريد، بسبب ما تنص عليه القوانين المتبعة في بلجيكا 

رتكب ال المعطاة للضوء فيهما، بحيث انه مؤهل للنظر في جرائم لم ت» الصالحية العالمية«وإسبانيا لجهة 
وفي بلجيكا تحديدا، يجري التنسيق . في بلجيكا وال في إسبانيا وليس مواطنون من البلدين على عالقة بها

 .مع المحامين الذين عملوا على الدعوة التي قدمت في الماضي ضد رئيس الوزراء السابق ارييل شارون
 ٢٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
   "اسرائيل"لوماسية على ايرلندا تطالب بفرض عقوبات سياسية ودب .٨٥

ايتمار تايخنر، فقد ' يديعوت احرونوت'حسب المراسل السياسي لصحيفة : الناصرة ـ زهير اندراوس
وجه وزير خارجية ايرلندا رسالة الى وزراء خارجية دول السوق االوروبية المشتركة واستعمل فيها 

خيرة في قطاع غزة، وناشد نظراءه تجميد الفاظا صعبة وقاسية للغاية حول عمليات الجيش االسرائيلي اال
وجاء في الرسالة  .تحسين العالقات مع الدولة العبرية، كما قالت المصادر السياسية االسرائيلية، االربعاء

ان عدد المدنيين الفلسطينيين الذين قتلوا وجرحوا في الحرب على غزة ال يتقبله العقل البشري، وقالت 
رئيسة الدورية لالتحاد االوروبي، دولة التشيك، رفضت طلب وزير الخارجية المصادر االسرائيلية ان ال

   .االيرلندي
على صلة بما سلف، قالت المصادر االسرائيلية، ان ثالثة اعضاء في البرلمان االيرلندي طالبوا بفرض 

لي في دبلن، العقوبات االقتصادية والدبلوماسية على الدولة العبرية، بما في ذلك طرد السفير االسرائي
وزادت المصادر االسرائيلية قائلة انه في احدى الصحف الواسعة االنتشار في ايرلندا  .تسيون افروني
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كتب مثقف ايرلندي معروف ان تصرفات الجيش االسرائيلي في غزة مطابقة لتصرفات النازيين ابان 
ئيلية في ايرلندا اغلقت امس لعدة وكشفت المصادر النقاب عن ان السفارة االسرا .الحرب العالمية الثانية

  .ساعات بعد ان وصلها ظرف وفيه مادة بيضاء غير معروفة
  ٢٢/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  امام المجلس الوزراي االوروبي احتجاجا على وجود ليفني في بروكسيلتظاهرات  .٨٦

وروبيين تظاهرت امس مجموعة من اال: جويس كرم، رندة تقي الدين، نور الدين الفريضي - بروكسل 
والعرب مساء امس امام المجلس الوزراي االوروبي احتجاجا على وجود وزيرة الخارجية االسرائيلية 

ان وزير العدل الفلسطيني علي خشان » الحياة«وقالت مصادر فلسطينية لـ . تسيبي ليفني في بروكسيل
 "اسرائيل" الهاي ضد ومنظمات حقوقية اوروبية ستقدم اليوم شكاوى الى محكمة الجزاء الدولية في

واوضحت . تتضمن ترويع السكان المدنيين» جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية«تتهمها بارتكاب 
المصادر ان الشكاوى تستهدف الشخصيات العسكرية االسرائيلية ورئيس الحكومة ايهود اولمرت ووزير 

 هناك اشكال ينجم عن الصفة وقالت ان رجال القانون يتوقعون ان يكون. الدفاع ايهود باراك وليفني
القانونية غير الدولية للسلطة الفلسطينية، وتساؤالت تتعلق بمدى قدرة المواطنين الذين يتعرضون لالبادة 

  .على اللجوء الى القانون الدولي
  ٢٢/١/٢٠٠٩الحياة، 

 
   بفتح معابر غزة وبدء المفاوضات"إسرائيل"أوروبا تطالب  .٨٧

، "إسرائيل" طالب وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي :يو بي أيآكي، رويترز، أ ف ب،  - بروكسل
أمس، بفتح معابر قطاع غزة إلدخال المساعدات اإلنسانية، وبالتعجيل في بدء مفاوضات السالم لوضع 
حد ألزمة الصراع في الشرق األوسط، ولترسيخ وقف إطالق النار الذي دخل حيز التـنفيذ يوم األحد 

 . الماضي
تهّل اجتماع طارئ بين هؤالء ونظيرتهم اإلسرائيلية تسيبي ليفني في بروكسل، قال وزير وفي مس

يجب أن تصب إجراءات المساعدات وإعادة البناء في »الخارجية األلمانية فرانك فالتر شتاينماير إنه 
 . « والحكومة الفلسطينية"إسرائيل"قطاع غزة في عملية سياسية تشمل الحوار المباشر بين 

ن جهته، طالب وزير الخارجية الفنلندي الكسندر ستوب دول االتحاد األوروبي بدراسة إمكانية تحديد م
وكانت . «منظمة إرهابية»موعد لبدء المباحثات المباشرة مع حركة حماس، التي يصنّفها االتحاد 

والوقود وغاز  فتحت، أمس، ثالثة معابر رئيسية بشكل جزئي، إلدخال المساعدات اإلنسانية "إسرائيل"
 . المنازل إلى القطاع

وكان الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي خافيير سوالنا قال، في وقت سابق، إن 
بعثة المراقبة « تنشيط»، وسيعرض «الهشّ»االتحاد سيطلب من ليفني ترسيخ وقف إطالق النار 

 في حال اتفق الجانبان، وفي حال طلب منا ومعابر أخرى»األوروبية عند معبر رفح بين غزة ومصر 
ورفض سوالنا الربط بين مسألة فتح معابر غزة وإطالق سراح الجندي اإلسرائيلي المختطف . «ذلك

تسهل العمل »جلعاد شاليط، معرباً عن أمله في قيام حكومة وحدة وطنية فلسطينية من شأنها أن 
  .«االقتصادي والسياسي األوروبي في الشرق األوسط

 ٢٢/١/٢٠٠٩السفير، 
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   نحاور حماس إن اعتمدت حل الدولتين يقولبليردبلوماسية دولية لتثبيت الهدنة و  .٨٨
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف عن اعتقاده أن الظروف الحالية تؤكد أهمية  :وكاالت

لعربية إن روسيا عقد مؤتمر دولي حول الشرق األوسط في موسكو، وقال خالل لقائه سفراء الدول ا
  .ستشارك بنشاط في المؤتمر الدولي حول إعادة إعمار غزة

وأشار الفروف إلى انه تم في غضون أيام مضت إرسال عدة شحنات من المساعدات، وسيتم إرسال 
  .مستوصف ميداني وقال إن ما نعير له أهمية خاصة هو الوضع الذي يجابه األطفال

ة حول الشرق األوسط توني بلير إن اللجنة ستتعامل مع حماس إذا من جهته، قال ممثل اللجنة الرباعي
قبلت بالحل القائم على دولتين، وأكد انه يؤيد دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتشكيل حكومة 

  ".إسرائيل"تؤدي إلى االعتراف ب " أسس صحيحة"وحدة، إال أنها يجب أن تقوم على 
دون براون أن أفضل طريقة لعزل إيران هي إيجاد تسوية بين واعتبر رئيس الوزراء البريطاني غور

  ".كارثة مرعبة"، ووصف ما شهدته غزة بأنه "اإلسرائيليين"الفلسطينيين و
وقال براون في الجلسة البرلمانية األسبوعية أعتقد أن على المجتمع الدولي أن يظهر موقفاً موحداً صلباً 

لكن أفضل "، وأضاف "إسرائيل" اتخذتها حيال برنامجها النووي وفي عزل إيران، رداً على المواقف التي
  ".طريقة لعزلها هي إيجاد تسوية تحظى بدعم الدول العربية

زدنا بمعدل ثالثة أضعاف دعمنا للمساعدات، ونساعد في نقل األطفال إلى المستشفيات ونعمل "وأضاف 
  ".ابل غير المنفجرةبالتعاون مع أطراف تعمل في المنطقة على التخلّص من القن

واتفق وزيرا الخارجية الياباني والبريطاني هيروفومي ناكاسوني وديفيد ميليباند خالل اتصال هاتفي على 
  .مواصلة تقديم المساعدات إلعادة إعمار غزة، والدفع باتجاه استئناف عملية السالم

ب ناكاسوني عن أمله في أن الوزيرين بحثا الوضع في غزة، حيث أعر" كيودو"وذكرت وكالة أنباء 
تحقيق وقف دائم إلطالق النار، مشددا على الحاجة إلى منع حصول انفصال بين الضفة الغربية وقطاع 

  .غزة، عبر إعادة اإلعمار من خالل السلطة الفلسطينية
  ٢٢/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  قمة شرم الشيخة في للمشارك أن الرئيس عباس لم يكن متحمسا يؤكد دبلوماسي فرنسي .٨٩

كشف دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى جانبا من االتصاالت التي جرت قبل :  ميشال أبونجم-باريس 
لم يكن متحمسا ) أبومازن(انعقاد قمة شرم الشيخ األحد الماضي، مؤكدا أن الرئيس محمود عباس 

  . للمشاركة فيها يداية األمر، لكن أطرافا تدخلت ومنها فرنسا لحثه على المشاركة
راف المترددة بحسب الدبلوماسي المشار اليه رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون، ومن األط

  . والمستشارة األلمانية أنجيال ميركيل
وعلى صعيد الوضع في غزة، قال المصدر الدبلوماسي إن أووربا جاهزة لمعاودة إرسال المراقبين 

 البعثة والدول المشاركة، بحيث تنضم دوال لمراقبة المعابر، كما أنها مستعدة لقبول توسيع دائرة مهمات
مثل تركيا أوالبرازيل فضال عن استعداد فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلقامة القوة البحرية لمنع وصول 

ولم يستبعد المصدر المذكور أن تتم اإلستعانة باليونيفيل البحرية الموجودة . األسلحة الى غزة عبر البحر
غير أن قرارا كهذا يفترض تفويضا من مجلس األمن الدولي، . تمام هذه المهمةأمام الشواطئ اللبنانية إل

وكشفت مصادر أخرى أن جهات قانونية تدرس ما إذا كانت ثمة حاجة لقرار جديد . »يونيفيل«الذي أنشأ 
 .من مجلس األمن

 ٢٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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  لوكوست في غزة بـ الهو"إسرائيل"دبلوماسية نرويجية تقارن سياسة  .٩٠
عقدت دبلوماسية تعمل في السفارة النرويجية في السعودية مقارنة بين : وكاالت االنباء- غزة ، الرياض 

  ).الهولوكوست(السياسة االسرائيلية في قطاع غزة والمحرقة النازية 
في أوسلو امس أن الدبلوماسية التي لم يحدد اسمها أرسلت عبر البريد " كيه.أر.إن"وذكرت إذاعة 

من جهتها قالت مصادر بوزارة الخارجية النرويجية  .كتروني برسالة تحوي صورا خضعت للمونتاجاالل
وفي الدنمارك حدث ". بعيد تماما عن الموقف الرسمي للنرويج"إن االنطباع الذي تتركه هذه الصور 

ألمانيا والرسم الكرتوني يصور جنديا ". بولتيكن"الكثير من الجدل بسبب رسم كرتوني نشرته صحيفة 
وتم إخضاع الصورة للمونتاج حيث حل جندي إسرائيلي مكان الجندي االلماني وأطفال . يهدد أطفاال يهود

  .فلسطينيون محل االطفال اليهود
  ٢٢/١/٢٠٠٩الدستور، 

 
  إيطاليا تقترح دوريات بحرية لمنع تهريب السالح .٩١

ليا أن بالده تعتزم طرح اقتراح أكد فرانكو فرايتنس وزير خارجية إيطا : منتصر رحمي –شرم الشيخ 
على اجتماع وزراء خارجية االتحاد األوروبي الذي تستضيفه بروكسل يوم االثنين القادم للحصول على 

  .تأييد أوروبي رسمي للمبادرة المصرية حول الشرق األوسط وأزمة غزة
س األربعاء إن وقال في تصريحات صحفية عقب لقائه الرئيس المصري حسني مبارك في شرم الشيخ أم

بالده على استعداد للتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية والتعامل مع فلسطين كوحدة واحدة وال تريد 
  .سلطتين منفصلتين واحدة تمثل السلطة الفلسطينية واألخرى غزة تحت سيطرة حماس
نية موضحا أنه طالب وأكد أن بالده تؤيد بقوة الجهود المصرية لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطي

رئيس الوزراء اإلسرائيلي أولمرت خالل لقائهما أمس األول الثالثاء بضرورة اإلسراع بانسحاب جميع 
  .القوات اإلسرائيلية من قطاع غزة وأن أولمرت أكد أن االنسحاب يستكمل خالل أيام
طفال وأضاف أن إيطاليا وأشار فرايتنس إلى ضرورة تقديم المعونات اإلنسانية إلى أهالي غزة خاصة األ

حريصة على المساهمة في جميع األنشطة الالزمة لمنع تهريب األسلحة إلى غزة بما في ذلك تنظيم 
دوريات بحرية على سواحل قطاع غزة مع تقديم التقنيات الضرورية لرصد تهريب األسلحة والصواريخ 

  .إلى داخل القطاع
  ٢٢/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 

 
   تعاطف البريطانيين مع الفلسطينيين بعد حرب غزةاستطالع يكشف تزايد .٩٢

كشف استطالع جديد للرأي أن نسبة كبيرة من البريطانيين صارت تتعاطف بشكل :  يو بي آي- لندن 
 على قطاع غزة على مدى ثالثة "إسرائيل"أكبر مع محنة الفلسطينيين في أعقاب الحرب التي شنتها 

موقع السياسي بوليتيكس ونشر نتائجه امس األربعاء إن غالبية وقال اإلستطالع الذي أجراه ال .أسابيع
منهم أنها صارت تتعاطف بصورة ' ٤٩بسيطة من قرائه أبدت تعاطفها مع الفلسطينيين، فيما اكدت نسبة 

ابدت تعاطفها ' ٤١أكبر مع الفلسطينيين منذ بداية الحرب في غزة أواخر الشهر الماضي بالمقارنة، مع 
  ."إسرائيل"مع 
من المشاركين اعتبروا الهجمات اإلسرائيلية على قطاع غزة جريمة حرب، ' ٤٤اضاف اإلستطالع أن و

  .بأنها غير متناسبة' ٨منهم بأنها ضرورية، و' ٣٥فيما وصفها 
مع حركة ' ٤فقط من المشاركين تعاطفوا مع وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك و ' ٢ووجد أن 

  .)حماس(المقاومة اإلسالمية 
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 "إسرائيل"منهم ' ٢٦ مسؤولية الحرب في غزة، فيما حمل "إسرائيل"من المشاركين حملوا ' ٣٤وقال إن 
 .وحماس مسؤوليتها

 ٢٢/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
 
 الصحافة األميركية تبدأ في فضح العدوان االسرائيلي في قطاع غزة .٩٣

السلطات المصرية بدخول  شرعت الصحافة األميركية بعد أن سمحت : من محمد سعيد- واشنطن 
 استعرضت فقد .مراسليها عن طريق معبر رفح في فتح ملفات العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

فى تقريرها بعض المشاهد التى توحى ببدء استعادة اوجه الحياة الطبيعية فى " نيويورك تايمز"صحيفة 
ة تنظيم حركة المرور فى بعض وقالت ان بعض رجال الشرطة يحاولون بمالبسهم الرسمي. قطاع غزة

الشوارع بينما شرعت بعض الجرافات فى المهمة الصعبة وهى ازالة االنقاض الناجمة عن الهجمات 
 .االسرائيلية المتواصلة اثناء الحملة على قطاع غزة

وفى تقريرها الميداني ذكرت الصحيفة انه على الرغم من انطالق الجهود الستعادة الحياة فى قطاع غزة 
 .ان الصورة تبدو كئيبة وسط الدمار الذي انتشر فى كل مكان واكوام القمامة التى استفحلت فى الشوارعف

 ٢٠/١/٢٠٠٩القدس، فلسطين، 
 
 األونروا تشكر أمير الكويت على تبرعه لدعم عملياتها في قطاع غزة .٩٤

ير دولة الكويت  عبرت األونروا كارين أبو زيد، امس، عن شكرها وامتنانها لمبادرة أم: وفا–غزة 
 مليون دوالر لألونروا من أجل دعم ٣٤الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح باإلعالن عن التبرع بمبلغ 

إن هذا التبرع السخي والمميز يجيء في الوقت المناسب، " األونروا"وقالت .عملياتها في قطاع غزة
 لبت نداء االستغاثة، وأخذت الخطوة ويبعث الرسالة الواضحة ألهل غزة أن العالم العربي ودولة الكويت

 .العملية األولى للنهوض باحتياجات القطاع، وبدء عملية تأهيل وإعادة إعمار غزة
  ٢٢/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

  
   في أوروبا"إسرائيل"تقارير تبرز دور المسجد في تحريك التظاهرات ضد : خبير إعالمي .٩٥

هدتها أوروبا تنديدا باالعتداءات اإلسرائيلية على كشفت التظاهرات التي ش: مدريد ـ حسين مجدوبي
قطاع غزة عن دور كبير لجمعيات ومواقع اسالمية وخاصة المسجد، األمر الذي جعل الكثير من الدول 
تطلب مساعدة دول عربية للسيطرة على الموقف لتفادي وقوع مواجهات بين الجاليات اإلسالمية 

  .واليهودية
معيات اإلسالمية لعبت دورا رئيسيا في التعبئة والدعوة وتنظيم التظاهرات وأكدت هذه األحداث أن الج

. ويتجلى ذلك في استعمال المساجد، وخاصة توقيت صالة الجمعة للدعوة إلى التظاهرات. واالعتصامات
ولهذا جرت كبريات التظاهرات في مختلف الدول األوروبية إما مساء الجمعة أو يومي السبت واألحد 

المنتشر في ' المجلس االستشاري للمساجد'كما أن ما يعرف بـ. ئمة دورا بالتأكيد على المشاركةولعب األ
  .عدد من المدن األوروبية كان يشارك في المنتديات إلى جانب األوروبيين في تنظيم التظاهرات

روبا من جانب آخر، يتواصل النقاش وسط الجمعيات العربية واإلسالمية وفي مواقع الدردشات في أو
 في أوروبا والضغط على "إسرائيل"حول تنسيق الجهود والتحركات لفرض حصار اجتماعي على 

االتحاد األوروبي لكي يجبر تل أبيب على تطبيق البند الثاني من اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين 
  .حول ضرورة احترام حقوق اإلنسان

 ٢٢/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
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       وباما إلى االلتفات للحقوق الفلسطينية  اعتصام بلندن يدعو أ .٩٦
نظمت حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني في بريطانيا اعتصاما أمام مبنى : مدين ديرية - لندن 

السفارة األميركية في لندن تطالب الرئيس األميركي الجديد بارك أوباما بدعم الحقوق الفلسطينية ووضع 
وأضاء المحتجون مساء أمس الشموع ورفعوا األعالم الفلسطينية . ليحد ونهاية فورية لالحتالل اإلسرائي

  .والفتات تدعو إلى حرية الشعب الفلسطيني
نحتج أمام السفارة األميركية في "وقالت األمينة العامة لحملة التضامن مع الشعب الفلسطيني بيتي هنتر 

لجديد بأن السياسة الخارجية األميركية يوم تنصيب أوباما رئيسا للواليات المتحدة لنرسل رسالة للرئيس ا
 مهما فعلت وهذه نقطة مهمة يجب على "إسرائيل"يجب أن تتغير وأن تتوقف الواليات المتحدة عن دعم 

  ".الرئيس الجديد أن ينظر بها
  ٢١/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
  ألف مليار دوالر ١٢:  اإلقليمي"تكلفة الصراع" .٩٧

 تقريرا هو األول من نوعه، حيث "جموعة فورسايت اإلستراتيجيةم" عاما، وضعت ٦٠للمرة األولى منذ 
 . تم فيه إجراء عملية حسابية مفصلة لكلفة الصراعات في الشرق األوسط

الدول في الشرق األوسط المتورطة مباشرة في النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني أو "يشير التقرير إلى أن 
 ألف ١٢تحدة للعراق أو تلك التي تأثرت به خسرت حوالى النزاع الداخلي في لبنان وغزو الواليات الم

حساب "ويوضح أن  . "٢٠١٠ و١٩٩١كفرص بين العامين ) ٢٠٠٦بقيمة الدوالر في العام (مليار دوالر 
وكان يجب . الفرص يعني أن المدخول الفردي في هذه الدول اقل من نصف ما كان يجب أن يكون عليه

 دوالر ٩٦٠٠ أعلى أربع مرات مما هو عليه اآلن، أي ٢٠١٠ العام أن يكون مدخول الفرد العراقي في
 دوالر في العام ٥٦٠٠ حاليا، ولبنان ضعف الـ١٨٠٠ آالف دوالر عوضا عن ٣للفرد، وفي مصر 

. «إذا تم التوصل إلى السالم فإن الجميع في الشرق األوسط سيربح ماديا»ويعتبر التقرير انه  . «٢٠١٠
 من ٧إن . لشرق األوسط حوله إلى أكثر المناطق التي يتم عسكرتها في العالمالصراع في ا»ويوضح أن 
 دول تنفق على األسلحة هي في الشرق األوسط، كما يتوقع أن يتضاعف اإلنفاق ١٠أصل اكبر 

التعليم هو الضحية األكبر في المناطق التي تتم »، كما أن «"العسكري خالل السنوات العشر المقبلة
 . "عسكرتها

 آالف شخص ٥قتل حوالى »ويوضح انه .  يحتوي التقرير على فصل كامل عن الشعب الفلسطينيكما
 في المئة في أواسط التسعينات ٢٣ كما ارتفعت نسبة الفقر من ٢٠٠٠ آالف منذ العام ،١٠واسر حوالى 

الغربية  في المئة حاليا، والخدمات الطبية في حالة مزرية، وتزايد عدد المستوطنين في الضفة ٣٥إلى 
 مستوطنا حاليا، ضمنهم أولئك في القدس ٤٨٣٤٥٠ إلى حوالى ١٩٩١ ألف مستوطن في العام ٢٣١من 

 . « مليون ساعة عمل سنويا بسبب نقاط التفتيش في رام اهللا١٢ويتم فقد حوالى . الشرقية
وهي خسرت  ٢٠٠٠مقتل حوالى ألف إسرائيلي في القتال منذ العام ،"وحول إسرائيل، يشير التقرير إلى 

 في المئة من ٩٠ ويعيش ٢٠٠٦ و،٢٠٠٠ مليار كمدخول محتمل من السياحة بين العامين ١٥حوالى 
 . «اإلسرائيليين في حالة من عدم األمن

 أن يصل بمتوسط دخل ١٩٩١بالنسبة إلسرائيل كان من شأن حلول السالم منذ عام »ويضيف التقرير 
وبالنسبة للفلسطينيين كان متوسط .  ألفا حاليا٢٣ال من  بد٢٠١٠ ألف دوالر بحلول عام ٤٤الفرد إلى 

وكان الناتج المحلي ...  دوالرا١٢٢٠ بدال من ٢٠١٠ دوالر بحلول عام ٢٤٠٠دخل الفرد سيصبح 
 بدال من خمسة مليارات دوالر ٢٠١٠ مليار دوالر في عام ١١اإلجمالي الفلسطيني سيصل إلى حوالى 

األزمة الحالية في غزة تبين مرة "عة سونديب واسليكار، في بيان، وقال رئيس المجمو . «متوقعة حاليا
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انتخاب رئيس جديد للواليات "وأضاف . "أخرى ضرورة النظر في تكلفة أعمالنا على المدى البعيد
 . "٢٠٠٩المتحدة وكذلك زعماء جدد في المنطقة يتيح فرصة في عام 

 ٢٢/١/٢٠٠٩السفير، 
  
  لمعركةأولمرت يبيع الوهم وحماس ربحت ا .٩٨

  ياسر الزعاترة
، وهو رابـع قـوة      »الجيش الذي ال يقهر   «للتذكير فإن الجيش الذي خاض المعركة ضد قطاع غزة هو           

عسكرية في العالم، واألكبر في الشرق األوسط، وهو صاحب القدرة على توجيه الـضربات الحاسـمة                
  . وتحقيق االنتصارات السريعة

مؤتمره الصحافي عن العملية العسكرية التي حققت أهـدافها،         تلك معادلة نسيها أولمرت وهو يتحدث في        
بل أكثر من أهدافها، والسبب هو أن الجيش الذي تحدث عنه عملياً هو الجيش الذي هزم فـي معركـة                    

، وهو الجيش الذي نسي القتال وتحول إلى قوة شرطة في االنتفاضـة األولـى والثانيـة،                 ٢٠٠٦يوليو  
 لقي هزيمة كبيرة، بينما كان ال يـزال يلملـم           ٢٠٠٠ي مخيم جنين ربيع عام      وعندما قاتل قتاالً حقيقياً ف    

  .  في لبنان٢٠٠٠جراحه النازفة إثر هزيمة مايو 
في القطاع، لم يكن ثمة جيش دولة كبرى يواجهه الجيش الصهيوني حتى يفتخر أولمرت بانتصاره عليه،                

 كيلومتراً مربعاً، ومـع     ٣٦٠ته كاملة   بل قوة مقاومة معزولة ومحاصرة في شريط ضيق ال تتعدى مساح          
على التقدم صوب المقاومة، حيث اكتفى بالقصف الجوي، ومن ثم          » الجيش الذي ال يقهر   «ذلك لم يجرؤ    

التقدم في المناطق المفتوحة تحت نيران الطيران والمدفعية، بينما كان جنوده في حالة ذعر يجرون إلـى                 
  . المعركة جراً

  لقول إن المعركة قد حققت أهدافها؟ كيف يجرؤ أولمرت على ا
لقد أعلنوا في البداية أنهم سيغيرون الوضع في القطاع وينهون حكم حماس، وها هم يوقفـون العمليـات                  

ثم قالوا إنهم سيوقفون إطالق الصواريخ، وها هي الصواريخ تنطلـق           . وحماس باقية، بل في ذروة تألقها     
حد، كما أن المقاومة ستعود من جديد إذا بقـي الغـزاة            حتى بعد إعالن وقف إطالق النار من طرف وا        

وحتى لو قالوا إنهـم سـيوقفون تهريـب         . داخل غزة بعد مهلة األسبوع التي أعلنت عنها قوى المقاومة         
األسلحة، وال يعرف كيف سيفعلون ذلك، فإن التهريب سيتواصل، مع العلم أن حماس لـم تهـرب إلـى                   

ثم قالوا إنهم سيفرضون تهدئة متواصلة، وهو       . مجرد صواريخ عادية  القطاع ال دبابات وال طائرات، بل       
ما لم يحدث أيضاً، ثم قال بعضهم إنهم سيعيدون الجندي األسير شاليط إلى الديار، وها هم يوقفون النـار                

  . من دون أن يعيدوه
، حتى لو   أما قول أولمرت إن حماس قد تلقت ضربة موجعة في قيادتها وقوتها العسكرية، فليس صحيحاً              

، لكـن ذلـك ال      ٤٨القسام اعترفت باستشهاد    ( من مقاتليها    ٤٠٠صدقنا الرواية الصهيونية عن خسارتها      
، ليس فقط ألن لديها عشرات أضعاف هذا العدد، بل أيضاً ألن مـا جـرى                )يشمل ضحايا جهاز الشرطة   

ر بكثير، فيما ستحصل على     سيمنحها مزيداً من التألق الذي يمنحها الفرصة والقدرة على تجنيد أعداد أكب           
  . دعم استثنائي متعدد األشكال لم تحلم به

إن ما لم يدركه أولمرت هو أن حماس ما بعد المعركة ليست حماس التي قاتلها، فقد قاتل حركـة كانـت    
تعيش بعض التراجع إثر مشاركتها في االنتخابات والحسم العسكري وإشكاالت السلطة في القطاع، أمـا               

ماس بشرعية شعبية داخلية وخارجية أكثر رسوخاً بكثير، وهي ستستثمر هذه الشعبية علـى              اليوم فثمة ح  
نحو أفضل في المستقبل، ليس على صعيدها كحركة، وإنما على صعيد برنامج المقاومة الذي ازداد قـوة             

  . مقابل سقوط البرنامج اآلخر
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اسمها الماليين في العـالم أجمـع،       لقد منحت هذه الحرب لحماس مكاسب لم تكن تحلم بها، وهتف لها وب            
بينما سقط خصومها في الساحة، في ذات الوقت الذي سقط فيه أعداؤها، وظهروا بأنهم قتلـة األطفـال                  
والنساء، السيما في ظل التغطية اإلعالمية القوية للمجازر الصهيونية، وال تسأل بعد ذلك عـن سـقوط                 

  . الغاصبخيار التسوية والتعايش والتطبيع مع هذا الكيان 
مكاسب كثيرة حققتها حماس وقوى المقاومة، وسيكون بوسعها استثمارها علـى نحـو مختلـف خـالل                 
المرحلة المقبلة، وبخاصة في سياق تكريس برنامج المقاومة، وقد كان للدكتور رمضان شلّح رأي مهـم                

لسلطة التـي ثبـت     على هذا الصعيد، سبق أن دعونا إليه مراراً، يتمثل في تشكيل حكومة مقاومة وحل ا              
للقاصي والداني أنها مصمََّمة لخدمة االحتالل وال يمكن أن تخدم أهداف الشعب الفلسطيني في الكرامـة                

  . والتحرير
لقد كانت معركة رائعة أجمعت عليها األمة كما لم تجمع على معركة أخرى من قبل، وهي معركة ألهبت                  

يها، ما يعني أنها معركة سيكون لها بعدها علـى          مشاعر الجماهير وساهمت في إيقاظ همتها وتشكيل وع       
  .صعيد التغيير الداخلي ومواجهة الغطرسة الخارجية في آن واحد

  ٢٢/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
  
   على حكومة فّياض؟"تعديل وزاري"أم .. حكومة وفاق وطني  .٩٩

  عريب الرنتاوي
، من الدعوة لتـشكيل     ) لها وال أم  التي ال أب    (يكثر الدكتور سالم فياض رئيس حكومة تصريف األعمال         

حكومة وفاق وطني ، بل أنه يرفع المسألة إلى المرتبة األولى في سلم األولويات ويضعها كشرط مـسبق            
  . مقدم على إعادة إعمار قطاع غزة المنكوب- ربما -

قالته لو أن الرجل غير راغب في السلطة ، زاهد في سطوتها وبريقها وأضوائها ، لكنا رأيناه يضع اسـت                  
، " الحكومة المنتظـرة  "واستقالة حكومته بتصرف الرئيس أو اللجنة التنفيذية لكي ال يكون عقبة في وجه              

ولكننا بخالف ذلك ، نرى الرجل مستمسكا بأسنانه وأظافره بموقعه وبحكومته ، التي لم يـشهد التـاريخ                  
الممنـوح  " التفـويض " األمنـي و   الفلسطيني الحديث أشد منها تهافتا ، نراه مستمسكا بمقتضيات التنسيق         

لألجهزة التي بنيت في عهده وتحت إشرافه ، وبصورة اسـتحق واسـتحقت معهـا فـيض اإلشـادات                   
، حتى فـي زمـن العـدوان    " المجتمع الدولي"واإلطراءات من الجانب اإلسرائيلي وكل من له صلة من          
  .األبشع واألكثر إجراما على الشعب الفلسطيني في غزة

ير شرعية ، فهي لم تُعرض على المجلس التشريعي ، ورغم كونها حكومـة تـصريف                حكومة فياض غ  
أعمال ، إال أنها تعمل ليل نهار على إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني ، تستولي على الكثير مـن                   
صالحيات الرئاسة الفلسطينية ، وتطعم أفواه الفصائل لتستحي عيون قادتها ، وتجمع بين يـدي رئيـسها                 

األمن والمال ، حتى أن كثير من المراقبين باتوا على يقين بأن الحكومة أصبحت أكبر مـن                 : أهم ملفين ب
، وأن الرئيس لم يعد قادرا على فرض تعديل وزاري ناهيـك عـن              " ورثت فتح بالحياة  "الرئاسة ، وأنها    

  .تغيير الحكومة ورئيسها
 في إشارة إلى السلطة التـي أكلـت المنظمـة ،            ،" اإلبنة أكلت أمها  "حتى األمس القريب ، كان يقال أن        

" امانـة الـسر   "واستولت على مكاتبها وطواقمها وموظفيها ودوائرها ، إلى الحد الذي لم يتبق منها سوى               
وبمن حضر ، أما اليوم فيقال أن الحكومة أكلت السلطة ، وأن رئيس             " غب الطلب "ومجلس مركزي يعقد    

ة اختصرت في السلطة ، والـسلطة فـي الحكومـة ، والحكومـة        الوزراء أكل حكومته ، أي أن المنظم      
  .برئيسها ، كل هذا في زمن الخواء القيادي على مستوى المنظمة وفصائلها

من الناحية التمثيلية ، حظيت هذه الحكومة عند تشكيلها بموافقة فتح ، قبل أن تبدأ بعض قيادات الحركـة                   
أنظـر  (ن البراءة منها ، وقبل أن يستشعر قادة من فتح           التاريخية والوسيطة بالتنصل من الحكومة وإعال     
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عدد وافر من كوادرها وقياداتها من خـالل تعييـنهم          " تحييد"خطر التهام الحكومة للحركة و    ) أبو العالء 
، األمـر الـذي     ) عملية التوظيف شملت فصائل أخرى على أية حـال        (كمستشارين عند رئيس الوزراء     

 ودفع نفر من قادتها لتوجيه انتقادات علنية للحكومة ورئيسها ، في            أخرج بعض فتح عن طوره مؤخرا ،      
رئاسة فتح والسلطة والمنظمة ، بل في ظل ارتياحها وهي التـي أخـذت    : ظل صمت مطبق من الرئاسة    

  .تضيق على ما يبدو ، بفتح أيضا ، وليس بالفصائل والمقاومة وحماس والجهاد
، فما بالك حين يتعلق األمـر       " تحية الصباح "لمانية كافية لتمرير    تمثيليا ، ليس لهذه الحكومة من قاعدة بر       

الذي يشغله  " المكلف"بكسب الثقة وإجازة التشريعات وإقرار السياسات ، رئيسها لم يعد يمثل سوى المقعد              
حنان عشراوي ورفضت المقعد    " الطريق الثالث "في المجلس التشريعي ، بعد أن انفضت عنه شريكته في           

  .ى جانبهالوزاري إل
الـشعبية  (أداء الحكومة القمعي في اآلونة األخيرة ضد المظاهرات والمتظاهرين وفـصائل المعارضـة              

، شكل سدا بين الضفة الغربية واالنتفاضة الثالثة ، مختلف الفـصائل            ) والديمقراطية بعد حماس والجهاد   
شعرة على اإلطـالق ، لـسبب       نددت وأدانت لكن الحكومة ظلت على سياساتها ومواقفها ، ولم تهتز لها             

، ال من قوة    " التنسيق األمني "و" الرباعية الدولية "بسيط وهو أن قوة هذه الحكومة تتأتى من كونها حكومة           
الشعب الذي انتخب غيرها ، وهذا ما شجع طوني بلير على تجاوز االعراف والتقاليد ، فيقترح إجـراء                  

حلة ما بعد غزة ، وهي كما هـو شـائع وذائـع ،              تعديل وزاري على الحكومة لتتواءم مع تطورات مر       
حكومة المانحين الذين ما عادت النزاهة والشفافية معيارا من معايير الحكم والتقييم لـديهم ، طالمـا أن                  

الفلسطيني ، ويقلص   " تيار االعتدال "انتهاك هذه المعايير يخدم الفصل األول من خريطة الطريق ، ويعزز            
  ."األصولية واإلرهاب"نفوذ 

لكل هذه األسباب ، نعتقد أن دعوة الرئيس فياض إلى حكومة وفاق وطني ، كما نقرأها ، ليست سـوى                    
، ينضم بموجبه وزير أو اثنان أو ثالثة من المحـسوبين علـى             " مشروع تعديل وزاري ضيق أو موسع     "

تحرك لسانه  تحت إمرته ويجلسون إلى جانب وزير خارجيته الذي ال ي         ) مقعدا في التشريعي  ( ٧٦حماس  
  .إال حين يصب جام غضبه على حماس" يفتح اهللا عليه"بطالقة ، وال 

حكومة الوفاق مطلب لطيف وضروي ، يداعب عقول وقلوب الفلسطينيين جميعا ، لكن إن كانـت هـذه                  
الحكومة على الشاكلة التي ذكرنا ، فبئس الحكومة وبئس الوفاق الذي سينجم عنها ، نريد حكومة مسؤولة                 

 على االستجابة لمتطلبات المرحلة وإعادة اإلعمار ورفع الحصار ، حكومة متخففة من عناصـر               وقادرة
التقاسـم  "التقسيم والتوتير ، حكومة تقف مع شعبها في مواجهة االحتالل ، ال حكومة تستقوي باالحتالل و            

مر بهـا كفـاح     معه على شعبها وفصائله ومنظماته ، حكومة تقرأ جيدا مالمح المرحلة التي ي            " الوظيفي
الشعب الفلسطيني من أجل حريته واستقالله ، وترتفع إلى مقتضياتها واسـتحقاقاتها ، ال حكومـة تبنـي                  

  .الدخان والسراب" خيوط"مشروعها على بيع األوهام ومطاردة 
  ٢٢/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  وقف العدوان على غزة فرصة لفتح ملف االحتالل  .١٠٠

  علي الجرباوي
ة والديبلوماسية خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة اليجاد المقاربات تكثفت المساعي السياسي

وبالتالي . ، وتهيئة مستلزمات تحقيق وقف إطالق النار١٨٦٠الضرورية لتطبيق قرار مجلس األمن رقم 
وبالطبع يوجد . تركزت الجهود على تحديد الخطوات العملية إلخراج هذا القرار الدولي إلى حيز التنفيذ

حول هذه اإلجراءات وجدولة التنفيذ، فقد » حماس«ناقض كامل بين موقف كل من إسرائيل وحركة ت
حاولت اسرائيل عن طريق القوة المفرطة التي طالت المدنيين بخسائر مرتفعة أن تغير الوضع الذي كان 

مسلحة لحركة وتلخصت أهدافها باستنزاف وإضعاف القدرة ال. قائما في قطاع غزة قبل بدء عدوانها عليه
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والفصائل األخرى الى درجة ال تُمكّنها من استمرار المقاومة المسلحة وإطالق الصواريخ، » حماس«
وستكون إسرائيل . وإيجاد سيطرة فعالة على حدود القطاع مع مصر تضمن منع إدخال السالح إلى غزة

 بتجزئة القضية الوطنية سعيدة للغاية إذا استطاعت أن تحقق فوق ذلك هدفها االستراتيجي المتمثل
  .الفلسطينية بتحويل المسؤولية عن القطاع إلى مصر

بالمقابل، ومن خالل مقاومة فعالة، ومن خالل توظيف تخوف إسرائيل من اقتحام المناطق الكثيفة السكان 
 في القطاع من ناحية، واالعتماد على حملة تتسع عالميا للمؤازرة والمساندة من ناحية أخرى، أصرت

على عدم البحث في أي إجراءات قبل وقف العدوان اإلسرائيلي وانسحاب القوات » حماس«حركة 
وتطالب الحركة، بالمقابل، بفّك الحصار عن القطاع بفتح جميع المعابر، . اإلسرائيلية خارج قطاع غزة

لى على مصر ويعزز استمرار سيطرتها ع؟ مباشرا؟ معبر رفح الذي سيؤمن لها منفذا؟ وخصوصا
ولذلك . كما تطالب أن تكون التهدئة التي سيتفق عليها محدودة الفترة الزمنية وليست مفتوحة. القطاع

وفي المحصلة، إذا تحقق للحركة استمرار . ترفض الحركة وجود قوات رقابة دولية في قطاع غزة
  . االنتصارسيطرتها على القطاع وتمكّنت من الحصول على رفع الحصار وفتح المعابر فإنها ستعلن

أما السلطة الفلسطينية الفاقدة للسيطرة على قطاع غزة والمستمرة في الصراع الداخلي مع حركة 
ولم يكن في جعبتها سوى التحرك السياسي . ، فقد وجدت نفسها بين المطرقة والسندان»حماس«

رات التي من شأنها والديبلوماسي لتحقيق وقف إطالق النار، ولذلك قبلت بقرار مجلس األمن وبكل المباد
وفي نهاية المطاف ستُعلن السلطة أيضاً االنتصار إن هي خرجت من كل هذا المأزق . تحقيق ذلك

بمصالحة وطنية تعيد اللحمة السياسية للضفة والقطاع، وال تمنعها من العودة السريعة لمسار 
، ثم ١٨٦٠ور القرار أما العرب المنقسمون على أنفسهم فقد أعلنوا االنتصار عند صد. المفاوضات

  .انهمكوا في الصراع حول كيفية الوصول الى وقف إطالق النار
فقد عودتنا . ال غرابة أن تتركز الجهود اإلسرائيلية الحالية على تحقيق األهداف الموضعية في قطاع غزة

التعامل الحركة الصهيونية في العقود األولى من القرن الماضي، ومن ثم إسرائيل الحقاً، على تجزئة 
وهكذا تم قضم فلسطين، ومن ثم قضية . معنا واتّباع سياسة الخطوة خطوة لمراكمة تحقيق األهداف تباعاً

وبالمقابل، كان علينا . فلسطين، حربا بعد حرب، وتوسعاً بعد توسع، وفرض اشتراطات بعد اشتراطات
هذه المسيرة التي يمكن اختزال . تدائما التعامل بردات األفعال المفصلة على المقاس وتحمل التراجعا

 وغيره من القرارات، جاءت ٢٤٢بالقرار ؟ ، مرورا١٨٦٠مسلسلها من قرار التقسيم وحتى القرار 
  .علينا ألنها كرست التقدم اإلسرائيلي عند كل مفصل من مفاصل الصراع؟ وباال

ن الفظاعة التي أجبرتنا صحيح أن الويالت التي أوقعتها إسرائيل تباعاً بالشعب الفلسطيني كانت م
وصحيح أيضا أن ما يحدث اآلن في . فلسطينياً وعربياً على االنحشار بردات الفعل الموضعية الضيقة

قطاع غزة من فظائع إسرائيلية يندى له جبين اإلنسانية وكان ال بد بالتالي من السعي الحثيث لتحقيق 
ى أن تحقيق ذلك ال يتطلب منا ضرورة التقيد فقط ولكن يجب االنتباه إل. وقف إطالق النار بصورة فورية

بااللتزامات واإلجراءات المطلوب تحقيقها اآلن في قطاع غزة، كون ذلك يحقق إلسرائيل أهدافاً 
استراتيجية في حين يحشرنا فقط في تحقيق وقف العدوان والتقيد بالحيثيات والمستلزمات والمستجدات 

ولن . اتباعنا المسار الخاطئ نفسه القاضم لفلسطين وقضية فلسطينالناجمة عن ذلك، ما يعني استمرار 
يشفع ألي طرف فلسطيني أو عربي أن جزءاً أساسياً من مواقفنا وتصرفاتنا الحالية ينبع من الصراع 
  .الداخلي المحتدم في ما بيننا، ما يفسح المجال عريضاً إلسرائيل وحلفائها لشرذمة مواقفنا وتقزيم طلباتنا

ن قصور الرؤية والقدرة واإلرادة السياسية الفلسطينية والعربية واالنغماس في صراعات ومحاور عدا ع
غير مجدية، ال يوجد ما يفسر منطقياً ويبرر عملياً فشلنا الذريع حتى اآلن في ربط مطلبنا بضرورة 

ية للسبب الرئيسي تحقيق الوقف الفوري للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة مع ضرورة المعالجة الجذر
. الكامن وراء استمرار المعاناة الفلسطينية من ناحية، وغياب االستقرار عن المنطقة من ناحية أخرى
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وعلينا االنتباه إلى أنه مع أهمية وضرورة رفع الحصار عن القطاع والتشديد على حيوية فتح معبر رفح 
ن الهدف فقط تعزيز االنقسام الفلسطيني بشروط جديدة، إال أن ذلك ال يصيب مكمن الداء، إال إذا كا

  .على غزة» حماس«الداخلي وتوطيد سيطرة حركة 
إن مكمن الداء هو استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية ومنع الشعب الفلسطيني من تحقيق 

كس يوجد كل وال يوجد ما يمنع اآلن، بل على الع. حقوقه الوطنية الشرعية بالعودة والحرية واالستقالل
فال يعقل أن ينتهي هذا . ما يبرر ضرورة فتح ملف إنهاء االحتالل بكل القوة والعزيمة الالزمة لذلك

العدوان اإلسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بترتيبات تختص بالقطاع وتلبي االشتراطات اإلسرائيلية فقط، 
رائيلية على االستمرار في تفتيت وقضم مع بعض المصالح الفئوية الفلسطينية التي ستكرس القدرة اإلس

إال بمعالجة ) وليس تحقيق الوقف الفوري له(بل يجب أن ال يغلق ملف هذا العدوان . القضية الفلسطينية
  .جذرية للسبب الرئيسي الكامن وراءه، وهو االحتالل

الضفة واضح تماما أن كل العذابات الفلسطينية، من العدوان على غزة إلى نهش أراضي القدس و
باستيطان إسرائيلي مكثف وتقطيعها إلى معازل، كله ناجم عن فشل عملية التسوية السياسية بالطريقة 

، تستأثر بما »دولة بقايا«فإسرائيل تريد من حل الدولتين أن توصلنا إلى . التي جرت بها حتى اآلن
ك من المقومات سوى تستطيع من أرض وتحشرنا على أصغر بقع متبقية من أرضنا لتصبح دولة ال تمل

علينا اآلن رفض هذا المسار واإلعالن عن أننا فلسطينياً وعربياً . إغالق ملف القضية الوطنية الفلسطينية
نريد أن نحاول للمرة األخيرة إنقاذ الحل القائم على إقامة الدولتين، وبما يحقق إنهاء االحتالل وإقامة 

  .ية الالجئين وفق قرارات الشرعية الدولية وحل قض١٩٦٧الدولة الفلسطينية على حدود عام 
هذه المحاولة األخيرة والنهائية تتطلب مسيرة تسوية سياسية وعملية ومفاوضات ذات صدقية، وصدقيتها 
تنبع أساساً من تحديد سقف زمني إلنهائها، إذ ال يعقل أن يستمر التفاوض مفتوحاً إلى األبد ويصبح 

فاذا تحقق الهدف وصلنا الى النتيجة وتصبح جميع .  الهدفوكأنه الغاية وليس الوسيلة لتحقيق
أما إذا تبين أن . المستلزمات واإلجراءات المتفاوض عليها جزءاً ال يتجزأ من الرزمة الكاملة المتكاملة

إسرائيل تريد االستمرار بعملية تسوية سياسية عدمية فعلينا حينها استخالص العبر وإغالق الباب 
 حل الدولتين والتحول إلى خيارات أخرى تقوم على مقاومة االحتالل بالوسائل على؟ الموصد أصال

  .المناسبة لتحويل إسرائيل واألرض الفلسطينية المحتلة إلى دولة واحدة
الوقت اآلن موات لفتح الملف بكامله، وليس االكتفاء واالنكفاء على معالجة آثار العدوان اإلسرائيلي 

ويلة ونحن ننتقل من معالجة آثار عدوان إسرائيلي إلى آخر، وبات ضرورياً ط؟ اآلني، فقد قضينا عقودا
بالتأكيد هذا يتطلب أساساً وأوالً إنهاء االنقسام . أن نتحول من رد الفعل إلى اتخاذ زمام المبادرة

واالنطالق بشكل موحد لوضع األجندة الواضحة والمحددة على طاولة المجتمع ؟ الفلسطيني والعربي فورا
يوجد اآلن مناخ مالئم يجب أن يتم استغالله، فهناك تعاطف دولي شعبي ورسمي عارم مع . الدولي

خالفتنا الداخلية الفئوية الضيقة . القضية الفلسطينية، كما ان هناك إدارة جديدة قادمة إلى البيت األبيض
اتية، فليس علينا إال أن نلوم أما إذا فشلنا في التقاط الفرصة المو. يجب أن ال تُضيع اإلمكانية المتاحة
  .أنفسنا، فلوم اآلخرين عندئذ لن يفيد

علينا تقع مسؤولية فتح ملف إنهاء االحتالل اإلسرائيلي فورياً وجدياً، وليس فقط التوقف عند المطالبة 
هذه هي المسؤولية التاريخية اآلن، والمرجو والمطلوب أن يكون المجموع . بوقف العدوان على غزة

  .يني والعربي على قدر هذه المسؤوليةالفلسط
  ٢٢/١/٢٠٠٩الحياة، 
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 انكسار الهجمة ال يترك مجاالً للشك في من أخفق  .١٠١

  بشير موسى نافع
قبل أقل من أربعة أسابيع، أشرت في هذا المكان إلى أن نهاية الهجمة اإلسرائيلية بتوفر الشروط التالية 

 :تعني إخفاقاً إسرائيلياً قاطعاً
كومة حماس في قطاع غزة، بصفتها حكومة منتخبة ال يجب أن تتغير بدون إرادة انتخابية  بقاء ح-١

 .فلسطينية أو توافق وطني
 . بقاء قوى المقاومة، واحتفاظها بقدراتها على المقاومة-٢
 . انتهاء الحصار المفروض على قطاع غزة-٣

بعد . من طرف واحد، وبدؤوا االنسحابعند كتابة هذا المقال، كان اإلسرائيليون قد أعلنوا وقف النار 
قصف فلسطيني بالصواريخ ألهداف إسرائيلية استمر اثنتي عشرة ساعة بعد اإلعالن اإلسرائيلي، أعلنت 
قوى المقاومة من جانبها عن وقف إطالق نار لمدة أسبوع، انتظاراً لالنسحاب اإلسرائيلي الكامل من 

 . فاق الهجمة اإلسرائيلية األخرى في طريقها إلى التحققكافة الدالئل تشير إلى أن شروط إخ. القطاع
كان اإلسرائيليون، وبعد ثالثة أسابيع من المفاوضات الشاقة التي قادها المصريون واألتراك، قد فاجأوا 
الجميع بالذهاب إلى واشنطن، وتوقيع بروتوكول تفاهم مع الجانب األميركي، يتعلق بالتعاون 

رغم الضجيج اإلعالمي الذي أحاط بهذا . ع تهريب السالح إلى قطاع غزةاالستخباراتي والعمل لمن
االتفاق، فإن ما ضمه ال يخص الجانب الفلسطيني بأي حال من األحوال، فالفلسطينيون ليسوا مسؤولين 

في أحد جوانبه، كان التفاهم . عن تأمين مصالح وشروط سيادة دول عربية وإسالمية مستقلة وذات سيادة
في جانب آخر . األميركي تعبيراً عن العجز عن فرض الشروط اإلسرائيلية على الفلسطينيين- ياإلسرائيل

منه، كان االتفاق محاولة النتهاك السيادة المصرية على وجه الخصوص، ألن حدود قطاع غزة البرية 
ان ما أطلق الوحيدة مع العالم هي الحدود مع مصر، ولذا، فقد جاء االتفاق مفاجأة، خاصة للقاهرة، وسرع

 . ردود فعل غاضبة من الرئيس المصري ووزير خارجيته
بيد أن اإلعالن اإلسرائيلي عن وقف إطالق النار، بدون اتفاق، كان مفاجأة أخرى للقاهرة، واستبطنت 

ما إن أدرك المصريون أن الحكومة اإلسرائيلية لم تعد تضع . إدارة ظهر إسرائيلية للمبادرة المصرية
 أوروبي، التحق به أيضاً كل - رية في اعتبارها حتى سارعت إلى عقد مؤتمر قمة مصريالمبادرة المص

وقد استهدفت قمة شرم الشيخ تحقيق . من الرئيس التركي والملك األردني ورئيس السلطة الفلسطينية
دون األول، الضغط على الدولة العبرية لتنفيذ بنود المبادرة المصرية في خطوطها العامة، حتى ب: هدفين

اتفاق رسمي مسبق، والثاني، محاولة فتح نافذة لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، لتجنب أن تكون 
ما يبدو أن الهدف األول قد تحقق، بمعنى أن . حكومة حماس هي من يقود حركة إعادة بناء القطاع

ى المقاومة ستقبل بالتفاصيل اإلطار العام للمبادرة المصرية أعيد له االعتبار، بدون أن يعني هذا أن قو
ولكن الهدف الثاني لن يتحقق بسهولة، ألن . والشروط التي يطلبها اإلسرائيليون وبعض األوروبيين

 . الوقائع على األرض تشير إلى تراجع ملموس في موقع ودور وشرعية سلطة رام اهللا
 في شكل كلي وشامل ودائم ستكون المفاوضات من أجل ترتيبات اإلشراف على المعابر وانتهاء الحصار

والعودة إلى ما يسمى بالهدنة عسيرة، ليس فقط ألن القاهرة ترفض وجوداً أجنبياً على األراضي 
وقد بات . المصرية من الحدود، ولكن أيضاً ألن الفلسطينيين في القطاع لن يقبلوا بأية قوات دولية

 بلغت الضغوط، وما قد يتبع ذلك من جهود واضحاً أن اإلسرائيليين لن يحصلوا على تهدئة دائمة، مهما
إلطالق مصالحة وطنية فلسطينية، لن يكون أقل تعقيداً، فالحوار الوطني لن ينجز اآلن ضمن الشروط 

أحد أهم أهداف محاولة . السابقة، التي أثبتت أصالً أنها لم تكن كافية لبدء هذا الحوار في نوفمبر الماضي
ي، كان حصول عباس على تفويض وطني فلسطيني باستمرار الحوار الوطني في نوفمبر الماض
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هذا الهدف لن يمكن تحققه في حوار وطني قادم، بدون االتفاق . التفاوض من أجل تسوية نهائية للصراع
 . على وجود رقابة وطنية جادة على عملية التفاوض

نبان العربي ، سيشهد الجا٢٠٠٦في نهاية هذه الجولة من الصراع، وكما في نهاية حرب صيف 
واإلسرائيلي جدالً حاداً حول من أخفق ومن كسب، وربما سيكون المشاركون في جانبي الجدل هم 

ما يغيب عن الكثيرين من أطراف هذا الجدل أن األمم ال تختار . أنفسهم، ومقوالت الطرفين هي نفسها
ألعراف اإلنسانية، وهذه ليست عدوها دائماً، وقد وجد العرب أنفسهم أمام عدو يرى نفسه فوق القوانين وا

المرة األولى التي يتعرف فيها العرب على ما يمكن أن يحدثه الصراع مع الدولة العبرية من موت 
، وحرب االستنزاف التي أوقعت دماراً ١٩٤٨ودمار، منذ مسحت قرى ومدن فلسطينية من الوجود في 
كان ثمن صمود قطاع غزة . لمدمرتين ا٢٠٠٦شامالً بكل مدن القناة المصرية، وحصار بيروت وحرب 

باهظاً بال شك، ولكن الخيار اآلخر كان في االستسالم والمزيد من تمادي الهيمنة والسيطرة الوحشية 
اإلسرائيلية، والمؤكد أن آلة الدمار اإلسرائيلية توجهت أساساً نحو المدنيين الفلسطينيين، بشراً وسكناً 

ضئيلة إلى حد ال يمكن حتى وضعها في حسابات نتائج الحرب، خسائر قوى المقاومة كانت . ومؤسسات
من جهة أخرى، كانت المصالحة العربية في الكويت في الحقيقة ليست أكثر من تعبير عن مكر النظام 

أشارت كلمات الرؤساء والملوك . العربي الرسمي على شعوبه، ومحاولة المتصاص غضب الشارع
تحول الذي أحدثته الحرب اإلسرائيلية على غزة، والصمود الهائل في العرب في افتتاح القمة إلى حجم ال

مواجهة العدوان، وما صاحب الحرب من تطورات على صعيد المواقف العربية، ولكن بيان القمة أعاد 
 . التوكيد على الهوة الفاصلة بين النظام العربي الرسمي والشعوب

ثمة . يرة لهذه الحرب، فلن تكون األخيرة في هذا الصراعرغم اآلثار الفلسطينية والعربية والعالمية الكب
، بأن )تعززه التحوالت المطردة في الرأي العام األوروبي تجاه الدولة العبرية(إدراك أوروبي متزايد 

الصراع في الشرق األوسط آن له أن ينتهي، وأن على القوى الغربية مسؤولية متعاظمة للعمل على حل 
ربما ستظهر إدارة أوباما جدية أكبر في التعامل مع هذا الملف، وتبذل جهوداً نهائي لهذا الصراع، و
ولكن المسألة الفلسطينية، كما هي في أصولها التاريخية، أوسع بكثير من الدائرة . سريعة في هذا االتجاه

نيين أقل الفلسطينية، وحتى في الدائرة الفلسطينية الصغيرة، فإن سقف ما تقدمه الدولة العبرية للفلسطي
والتآكل . بكثير من حد الفلسطينيين األدنى، السيما بعد التحوالت المتسارعة في خارطة القوة الفلسطينية

 بعد االنتصار اإلسرائيلي - ومباشرة–، بل ٢٠٠٦في قوة الردع اإلسرائيلية لم يبدأ في حرب صيف 
 الدولة العبرية انتصاراً واحداً، ال منذ ذلك االنتصار قبل أربعين عاماً لم تحقق. ١٩٦٧الهائل في يونيو 

على الجيوش العربية النظامية، وال على قوى المقاومة غير النظامية، وألن هذه الدولة ولدت من رحم 
عنف دموي استيطاني، وعاشت على العنف، فستظل تطارد وهم الردع، وليس ألحد أن يستبعد حرباً 

 .  إيران، أو ضد حزب اهللا، أو ضد الفلسطينيينأخرى في المستقبل القريب أو الوسيط، حرباً ضد
 ٢٢/١/٢٠٠٩العرب، قطر،  

  
  معاقبة الفلسطينيين .١٠٢

  *رالف نادر
على مدى ستين عاماً من تاريخ العذاب الذي يعانيه الفلسطينيون منذ طـردهم مـن               :  ترجمة عمر عدس  

 وعلى السلطة الفلسطينية،    وطنهم، ظل الكونجرس األمريكي يدعي ان اللوم يقع دوماً، على الفلسطينيين،          
، "االسرائيلية"واآلن على حماس، التي يجب لومها على جميع ما ينشب من األعمال العدائية مع الحكومة                

  .وما يترتب عليها من عواقب
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               آخر مثال على هذا العرض الهزلي الدائم، الذي تؤديه واشنطن، والذي تدعمه بأحدث األسلحة، ومليارات
سنوياً، هو القرارات المذهلـة فـي       " اسرائيل"الضرائب األمريكيين، التي تُرَسل الى      من دوالرات دافعي    

  .تحيزها، التي تُتخذ على عجل في مجلس الشيوخ ومجلس النواب األمريكيين
فبينما كان القصف الشامل وغزو غزة جاريين على قدم وساق، مر القرار الذي يلقي اللوم على حمـاس                  

منها في الجانب الفلسطيني  مـن خـالل مجلـس           % ٩٩مدنية والتدمير  التي يقع      في جميع اإلصابات ال   
 ٥ صـوتاً، ومعارضـة      ٣٩٠الشيوخ األمريكي بالتصويت بنعم أو ال، ومن خالل مجلس النواب بتأييد            

  . نائباً عن التصويت٢٢أصوات، وامتناع 
، واليهـود   "االسـرائيلي "م  ، والكنيـست، واإلعـال    "االسـرائيلي "إن المعارضة لتدمير غزة بين الشعب       

  .واحداً عن اآلخر" اسرائيل"األمريكيين، أكبر منها بين أعضاء الكونجرس الذين يتناقلون تأييد 
، بصرف النظر عن تكرار إدانتها مـن قبـل          "اسرائيل"وأسباب هذا الدعم الذي يقارب اإلجماع ألعمال        

متحدة، والمحكمة الدولية، وجماعـات حقـوق   مؤيدي السالم، مثل القس ديزموند توتو، وقرارات األمم ال       
، واليمينيـون   "اسرائيل"واللوبي الموالي لحكومة    . ، كثيرة متعددة  "اسرائيل"اإلنسان البارزة داخل وخارج     

من المسيحيين االنجيليين، الذين تُشتَرى مواقفهم بما يتلقونه من أموال الحمالت االنتخابية من لجان العمل               
  .الرئيسية بكل تأكيدالسياسي، من األسباب 

كما ان هنالك ما هو أكثر من التعصب العابر في الكونجرس ضد العرب والمـسلمين، والـذي يعـززه                   
األجالف في اإلعالم األمريكي الجمعي، الذين يضربون أرقاماً قياسية في التحيز في تقاريرهم الصحفية،              

  .في كل مرة يندلع فيها هذا الصراع
واليمينيون الذين ال يعتبرون الحكومـة األمريكيـة        . ئماً هو خطأ الفلسطينيين   والخطأ دا . والتحيز واضح 

واللبراليون الذين  . منزهة عن ارتكاب أي خطأ    " االسرائيلية"أبداً، حكومة كاملة الخصال، يرون الحكومة       
ر ، وغزواتـه، والتـدمي  "االسرائيلي"ال يترددون في انتقاد الجيش األمريكي، يرون جميع هجمات الجيش          

  ".االسرائيلي"الذي يلحقه بالمدنيين، تجليات بطوليةً للدفاع 
" االسـرائيلية "ماذا عن حقيقة أن الحكومـة     . وقلب وقائع التاريخ، ومدى فقدان الذاكرة، ال يعرفان حدوداً        

 ودفعت عشرات األلوف منهم نحو شريط غزة؟ ليس هذا          ٤٨٩١-٤٧طردت الفلسطينيين من وطنهم في      
  .كونجرسبمشكلة لدى ال

احتلت بوحشية، وخالفاً لقرارات األمم المتحدة، الضفة الغربية وغـزة          " االسرائيلية"ثم حقيقة أن الحكومة     
 مليون إنسان فـي مـساحة   ٥,١التي يتكدس فيها ( ولم تُخرج جنودها ومستعمريها من غزة     ١٩٦٧سنة ، 
  .قون ذلك؟ بالنسبة الى الكونجرس، الفلسطينيون يستح٢٠٠٥، إالّ سنة )ضئيلة

عائـدات ضـرائب    " االسـرائيلية "ثم بعد فوز حماس في انتخابات حرة لتدير غزة، احتجزت السلطات            
وقد اوقع ذلك أهل غزة في أزمة مالية، فلم يعد ممكناً دفـع رواتـب               . الواردات التي تعود لحكومة غزة    

  .الموظفين المدنيين في غزة، والعاملين في جهاز شرطتها
سيطرتهم المحكمة على األجواء، والميـاه واألراضـي حـول          " االسرائيليون"عف   ضا ٢٠٠٦وفي سنة ،  

والحصار، بموجب القـانون الـدولي،      . فضاق الناس ذرعاً بكل ذلك    . السجن المكشوف، بإحكام الحصار   
صواريخهم البدائية، التي يـصفها الـصحافيون       " اسرائيل"فأخذوا يطلقون على    . عمل من أعمال الحرب   

، ينهالون على غـزة بمـدفعيتهم       "االسرائيليون"وفي هذه الفترة ذاتها، كان الجنود       ". قيقة أبداً غير د "بأنها  
وصواريخهم، كلما طاب لهم ذلك، فيوقعون من القتلى، والجرحى والمصابين، أضعاف ما تـسببه تلـك                

 العـذاب   وكان المدنيون، واألطفال والمقَعدون والشيوخ، بوجه خاص، يموتون أو يكابـدون          . الصواريخ
أسبوعاً ِإثَْر آخر، جراء نقص األدوية، والمعدات الطبية، والغذاء، والكهرباء، والوقود، والماء، التي كان              

  .يحظُرونها عليهم" االسرائيليون"
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البارز، " االسرائيلي"الغزو خالل األسابيع الثالثة الماضية، بما وصفه الكاتب         " االسرائيلي"ثم تبع القصفَ    
لحمايـة النـاس فـي      " اسرائيل"تتجاوز بكثير ما كان تحتاج اليه       ... عملية وحشية عنيفة  "جدعون ليفي   

وقد الحظ ليفي ما دعاه رئيس الجمعية العمومية في األمم المتحدة، ميجيل ديسكوتو بروكمـان،               ". جنوبها
  ".سكان عاجزين ال يملكون عن أنفسهم دفاعاً"حرباً ضد 

لعجز عن الهرب من وابل أحدث أسلحة الحرب، الذي ينهمر من           ويتجلى رعب الحصار داخل الشَرك، وا     
، "هـآرتس "البر والجو والبحر، في هذه المقالة التي كتبتها، أميرة هاس، التـي تكتـب فـي صـحيفة                   

األرض تميد تحت قدميك، سحائب من الدخان الخـانق،         : "البارزة، حيث جاء في تلك المقالة     " االسرائيلية"
أللعاب النارية، قنابل تنفجر فتُنتج ألسنة من اللهب تـأتي علـى كـل شـيء،                انفجارات مثل عروض ا   

ويستحيل إخمادها بالماء، وغيوم من الدخان القرنفلي المحمر، تشبه في شكلها عش الغراب، وغاز خانق،               
  ".وحروق مؤلمة على الجلد، وجثث وأجساد مشوهة ألناس أحياء وآخرين قتلى

وقد سقط حتى اآلن    . جديدة مضادة للمدنيين، استُخدمتْ ضد أهالي غزة      وتشير هاس الى استعمال أسلحة      
 شهيد، وألوف عديدة من الجرحى والمصابين، ودمرت المنازل، والمدارس، والمـساجد،  ١١٠٠أكثر من  

والمستشفيات، والصيدليات، ومخازن المواد والغالل، وحقول المزارعين والعديد من المرافـق العامـة             
سحق مقرات األمم المتحدة بعالماتها الواضحة للعيان، ومدارس األمم المتحدة، باإلضافة           وتم  . الضرورية

  .الى مخازن األدوية واإلمدادات الغذائية
نعم، يسمى دفـاع الفلـسطينيين عـن        . في كل مكان  " إرهابيي حماس "ان  : لماذا؟ جواب الكونجرس هو   

لحماس جيش، وال قوة جوية، وال سـالح بحريـة، فـي            ولكن الحقيقة هي أنه ال يوجد       . عائالتهم إرهاباً 
، من على ظهـر ناقلـة   "اسرائيلي"وكما قال بصراحة جندي مدفعية . مواجهة رابع أقوى جيش في العالم    

وهم حتى ال يصوبون حين يطلقـون       . إنهم قرويون معهم بنادق   :" جنود مدرعة، لصحيفة نيويورك تايمز    
  ".النار

ن في أروقة المستشفيات المدمرة، وينزفون حتى الموت، ألنه ال يـسمح            والجرحى من أهالي غزة يموتو    
وتم وقف ألوف وحدات الدم التي      . للمنقذين بالوصول اليهم، أو ألن هؤالء معرضون للخطر، هم أنفسهم         

الصحافة العالمية من دخول حقـول      " اسرائيل"ومنعت  ". االسرائيلي"تبرع بها األردنيون، بفعل الحصار      
  . غزةالقتل في

فقـد  ". إرهاب الدولـة  "إن ما يدور في غزة هو ما وصفه بيل مويرز، في وقت سابق من هذا الشهر ب                  
 طفل، وسيضاف اليهم عـدد آخـر ممـن ال           ٤٠٠عرِف حتى اآلن، أن عدد الشهداء من األطفال، نحو          

  .يزالون تحت األنقاض
زال قائماً، وكثيـراً مـا يجـري         دولة عربية وإسالمية بعرض ما ي      ٥٠ تقدم أكثر من     ٢٠٠٢منذ سنة ،  

 ١٩٦٧اذا امتثلت لقرارات األمم المتحدة، وانسحبت الـى حـدود سـنة ،            " اسرائيل"تكراره، وفحواه، ان    
من مساحتها، لدولة فلسطينية مستقلة،     % ٢٢وتركتْ المساحة المتبقية من فلسطين األصلية، والتي تعادل         

رفـضت  " اسرائيل"ولكن  . توحة، وسيكون هنالك سالم   فسوف تقيم تلك الدول معها عالقات دبلوماسية مف       
  .قبول ذلك العرض

فأعضاؤه ال يريدون أن يسمعوا     . ال شيء من هذه، وغيرها من الجوانب الكثيرة للصراع يهم الكونجرس          
، التي تتكون من جنراالت متقاعدين، وقيـاديين أمنيـين، ورؤسـاء            "االسرائيلية"حتى من حركة السالم     

 سنة، لـم يـتمكن هـؤالء        ٦٠وعلى مدى   .  في حكومات سابقة، واعضاء في الكنيست      بلديات، ووزراء 
  .المدافعون البارعون عن السالم، ان يدلوا بشهادة تستغرق ساعة واحدة أمام لجنة من لجان الكونجرس

ولعل على أعضاء الكونجرس أن يتدبروا قول مؤسس دولة الكيان الصهيوني، دافيد بن جوريون، قبـل                
كانت هنالك معاداة السامية ومعسكرات االعتقال النازية، ولكن هل كان ذلـك ذنـبهم   : "حين قالسنوات،  

  ".هو أننا جئنا الى هنا وسرقنا بالدهم: ؟ إنهم ال يرون إالّ أمراً واحداً)أي ذنب الفلسطينيين(
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ما تمارسـه   أال تدعو تلك المالحظة الى بعض التعاطف مع الشعب الفلسطيني وحقه في أن يكون حراً م               
، من احتالل، واستيالء على األراضي والمياه، وحصار وعمليات إغالق، في المساحة المتبقية             "اسرائيل"

  منها؟% ٢٢من فلسطين، والتي ال تزيد على 
  . والنص من موقع كومون دريمز٢٠٠٠مرشّح للرئاسة األمريكية، سنة ،*

  ٢٢/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  "سالموحدة الفلسطينيين ألجل تحقيق ال" .١٠٣

  *ديفيد ميليباند
منذ اندالع القتال في غزة طالبت المملكة المتحدة بوقف إطالق النار فورا وبذلت أقصى جهودها لتحقيق                

وبالتالي فإننا نشارك العالم بالشعور باالرتياح عندما أوقفت إسرائيل عملياتها العسكرية فـي غـزة               . ذلك
لكن شعورنا هذا باالرتيـاح يـضاهيه       . يوم األحد يوم السبت، وعندما أوقفت حماس إطالق صواريخها        

وقد تسبب هـذا التـأخير      . شعورنا باأللم الشديد ألن وقف إطالق النار استغرق وقتا طويال للتوصل إليه           
  .بخسائر إنسانية فادحة للكثيرين

، كان يعتبر دائمـا الخطـوة األولـى         ١٨٦٠إن وقف إطالق النار، كما أوضح قرار مجلس األمن رقم           
كما يتعين علـى حمـاس      . وإننا نناشد إسرائيل إتمام انسحاب قواتها من غزة بأقصى سرعة         . وريةالضر

وقد ذهب رئيس الوزراء إلى شرم الـشيخ يـوم          . وضع نهاية مؤكدة إلطالق الصواريخ باتجاه إسرائيل      
ولعـرض  األحد لالنضمام لقادة آخرين من دول العالم للمطالبة بأن يحترم الطرفان وقف إطالق النـار،                

  .المساعدة العملية ألجل أن يدوم
 فلسطيني حياتهم، بينمـا بلـغ   ١٢٠٠خالل اثنين وعشرين يوما من العمليات العسكرية فقد ما يربو على      

ومازلنا لم نكتشف بعد الحجم الكامل للدمار، إال أنه يمكننـا مـشاهدة             . عدد الجرحى أكبر من ذلك بكثير     
وإننا على يقين بأن حياة أهالي غزة،       . ة التي مألت نشرات أخبارنا    ذلك من واقع التقارير والصور الرهيب     

وأنظمة تشغيل الطاقة وشبكات    . وهي كانت حتى اآلن حياة كئيبة ومليئة بالمعاناة، قد أصبحت بائسة جدا           
وفـي تلـك األثنـاء فـإن        . الصرف الصحي وأنظمة توزيع الغذاء باتت منقطعة أو أنها مجهدة تمامـا           

وقد تـردد صـدى     . قة من غزة وصلت إلى أبعد مدى لها على اإلطالق داخل إسرائيل           الصواريخ المنطل 
تأثير أزمة غزة في أنحاء العالم، حيث جرت مظاهرات كبيرة مؤيدة ألهالي غزة في الـشرق األوسـط                  

  .وكذلك في دول غربية كثيرة
. زة ومنع تدفق األسـلحة    البدء الفوري بإدخال المساعدات األساسية إلى غ      : يواجهنا اآلن تحديان فوريان   

هـذا ال   : يجب السماح لإلمدادات بدخول غـزة     . واألولوية الملحة هي تلبية االحتياجات اإلنسانية الماسة      
يعني بكل بساطة مجرد الغذاء واألدوية، بل كذلك معدات الوقاية الصحية والمواد الالزمة إلعادة إعمـار                

وقد تعهدت الحكومة بتقديم    . ة تشغيل شبكات الكهرباء والمياه    البنية التحتية المدمرة بالكامل في غزة وإعاد      
 مليون جنيه إسترليني كانت قد تعهدت بتقـديمها فـي           ٦,٨ مليون جنيه إسترليني إضافي إلى جانب        ٢٠

  .بينما استطاعت الجمعيات الخيرية البريطانية جمع ماليين إضافية من خالل التبرعات. بداية الصراع
وإننا علـى   . اء أثناء زيارته لمصر وإسرائيل بأن إعادة فتح المعابر يعتبر حيويا          وقد أوضح رئيس الوزر   

استعداد لتقديم المساعدة، بما في ذلك من خالل إعادة بعثة االتحاد األوروبي للمساعدة على الحدود عنـد                 
  .معبر رفح، وتوسيع هذه البعثة إن لزم األمر

. ، ناهيك عن تحقيق السالم، هم الفلـسطينيون أنفـسهم         لكن الالعبين األساسيين ألجل ضمان إحراز تقدم      
والوحدة في  . فإعادة اإلعمار على الصعيد اإلنساني ستكون مستحيلة ما لم يصاحبها إعادة البناء السياسي            

إعادة إعمار غـزة، وإجـراء االنتخابـات،        : السياسة الفلسطينية تعتبر حيوية لتحقيق الكثير من األمور       
  .وتحقيق السالم
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ولكي نتجنب تكرارها فإننا    . ادلتُ في عدة مناسبات بأن أزمة غزة كانت من مظاهر الفشل السياسي           لقد ج 
وقد أوضحت جامعة الدول العربية في رسالتها التي وجهتها فـي           . عملية قوية : بحاجة إلى عملية سياسية   

ميز لتحقيق الـسالم    للرئيس المنتخب آنذاك أوباما بأنها جادة في عرضها الم        ) كانون األول (شهر ديسمبر   
. قيام دولة فلسطينية مقابل تطبيع الدول العربية لعالقاتها مـع إسـرائيل           : المتمثل بمبادرة السالم العربية   

  . دولة٢٣وهو حل حقيقي يضم 
لكن كل من لديه شك بأن السالم في الشرق األوسط يتطلب مشاركة كاملة ومكثفة من المجتمع الدولي ما                  

ولكي تكون المشاركة الدولية كاملة ومكثفة فإنها تتطلب مـشاركة          .  غزة اليوم  عليه سوى مشاهدة شوارع   
وسيكون لهذا الموضوع األولوية في محادثاتي المبكرة مـع         . فورية من الرئيس األمريكي الجديد وإدارته     

  .وزيرة الخارجية هيالري كلينتون وغيرها في إدارة الرئيس أوباما
وبينمـا  . تصبح بمثابة أحد المعالم الكئيبة في صراع ال نهاية لـه          التحدي هو ضمان منع أزمة غزة أن        

نساعد أهالي غزة في لملمة جراحهم وإعادة تأسيس حياتهم، علينا إيجاد السبيل لضمان أال يتعرض أهالي                
هذا يعني البرهنة على إحراز تقدم جدي تجاه قيام دولة فلسطينية قوية وفاعلـة              . غزة للمعاناة مرة أخرى   

  .على البقاء إلى جانب حدوث تحسن بأمن إسرائيلوقادرة 
. سوف يسأل الفلسطينيون واإلسرائيليون أنفسهم اليوم ما إذا كان قَدرهم هو الـصراع المـستمر بيـنهم                

 هو كسر هذه الدائرة واتخاذ خطوات شـجاعة وعازمـة تجـاه     ٢٠٠٩والتحدي الذي نواجهه خالل عام      
  .تحقيق السالم الشامل

   البريطانيوزير الخارجية* 
  ٢٢/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

 
 :كاريكاتير .١٠٤

  

  
  ٢١/١/٢٠٠٩الراية قطر،   


