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  ة واحتمال اغتيال الزهار وهنيةغزل تهريب األسلحة نعتعاون استخباراتي عالمي لم: در مصريمص .1
استقبل رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان، أمس، المستشار :  جيهان الحسيني-القاهرة 

. مع مصرفي وزارة الدفاع اإلسرائيلية، رئيس الوفد اإلسرائيلي عاموس غلعاد الذي يدير أزمة غزة 
، إن المحادثات تركزت بشكل أساسي على تأمين الحدود ومنع "الحياة"وقال مصدر مصري موثوق لـ 

أصبحت هناك منظومة لمكافحة التهريب وفق آلية : "، مضيفا)صالح الدين(التهريب عبر محور فيالدلفي 
أجهزة االستخبارات " أن ، مشيرا إلى"وتعاون بين أجهزة االستخبارات العالمية لمنع التهريب من مصدره

تضع " إسرائيل... "ستتعاون من أجل التصدي من المنبع ألي سالح غير قانوني موجه إلى هذه المنطقة
وقف التهريب على رأس أولوياتها، وغير معنية كثيراً بإبرام اتفاق تهدئة حالياً معتمدة على قوة الردع 

لتوصل الى إبرام اتفاق تهدئة بين الفلسطينيين ولفت إلى أن مصر تسعى جاهدة الى ا". التي تمتلكها
غلعاد قال لنا إن "وقال المصدر إن . واالسرائيليين من أجل تحقيق الوفاق الفلسطيني وإعادة إعمار غزة

تريد اتفاقا يحقق ضمانات بعدم " إسرائيل"المدة الزمنية للتهدئة ليست مهمة سواء سنة أو ستة اشهر، فـ
خالل اتفاق "، أنه "الحياة"، كاشفاً لـ "ق الصواريخ ووقف عمليات التسللتهريب السالح وعدم إطال

التهدئة جرت محاوالت من حماس وقوى المقاومة لتفجير معبر كرم أبو سالم عبر زراعة عبوات ناسفة 
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بتصعيد عسكري " إسرائيل"وعبر المصدر عن مخاوفه من احتمال قيام ". من خالل أنفاق حفرتها حماس
طالما ليس "فاق، الفتاً إلى أن العدوان االسرائيلي االخير على غزة لم يدمر كل االنفاق، و يستهدف األن

) رئيس الحكومة اسماعيل(، فإن قيادات حماس ستظل مستهدفة، وسيظل "اسرائيل"هناك اتفاق تهدئة يلزم 
  ". هدفا لهاال تزال تعتبرهما" إسرائيل"الزهار مختبئين ألن ) القيادي في الحركة محمود(هنية و 

اإلسرائيليون أبلغونا أن لهم طلبات وأنهم لن يفتحوا المعابر : " وعلى صعيد تشغيل المعابر، قال المصدر
إطالق "، مضيفا ان "على مصراعيها، بل بالقدر الكافي إلدخال المواد األساسية الالزمة إلعاشة االهالي

وقال المصدر، إن التهدئة مصلحة ". برشاليت على رأس المطالب االسرائيلية من أجل تشغيل المعا
أيضاً مقبلة على انتخابات، ومن مصلحتها عدم اطالق صواريخ " إسرائيل"ألن "إسرائيلية وفلسطينية 

إلثبات نجاح أهداف عدوانها على غزة، باالضافة إلى أن عقد االنتخابات الفلسطينية يحتاج إلى تهدئة 
". مراقبة االنتخابات، باالضافة إلى استئناف العملية السلميةتمهد لها، وحتى يمكن للمراقبين الذهاب ل

تمكنت من تحقق أهدافها، ولديها قناعة بذلك فهي ضربت البنية االساسية لحماس " إسرائيل"ورأى أن 
  ".وأضعفتها وضربت االنفاق واوقفت اطالق الصواريخ

لنسبة الينا، وهي أننا لن نفتح هذه المسألة محسومة با: "وعلى صعيد تشغيل معبر رفح، أجاب المصدر
معبر رفح إال بعودة السلطة الفلسطينية وقوات حرس الرئاسة على المعبر، باالضافة إلى ضرورة وجود 

لو أرادت حماس فعال : "وقال. 2005، في اشارة الى بروتوكول المعابر الموقع العام "المراقبين الدوليين
  ".صالحة ووفاق مع الرئيس محمود عباستشغيل المعبر فعليها ان تسعى الى تحقيق م

المؤتمر سيبحث "وعلى صعيد مؤتمر االعمار الذي ستستضيفه مصر الشهر المقبل، قال المصدر إن 
، مشيرا إلى أن جزءاً من هذه األموال ستدفع من خالل "سبل إدخال المساعدات وآلية دفع األموال

ع أمواال إال للسلطة الفلسطينية، مشددا على أن هذه اونروا، موضحا أن الجهات الدولية أكدت أنها لن تدف
  .هي شروط الدول المانحة

 23/1/2009الحياة، 
  

  مظلة الحوار وأخيراًلكن مصر أوالً.. نرحب:  على المبادرة اليمنية رداًالسلطة .2
  الفلسطينيةالسلطة  أنكفاح زبون، رام اهللا نقالً عن مراسلها في 23/1/2009الشرق األوسـط،  نشرت  
 برعاية مصرية سورية تركية، بالترحيـب،        على المبادرة اليمنية الجديدة التي تتضمن حواراً       أمسعلقت  
  .ي حوار سيجري تحت المظلة المصريةأ أن أوضحتلكنها 

ـ        جهد مـن    أينحن نثمن عاليا    "،  "األوسطالشرق  "وقال صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، ل
المبـادرة المـصرية هـي      "، وان   " مظلة الحوار  وأخيرا أوال"صر هي    م أنموضحا  " اجل رأب الصدع  

 يجري الحوار تحـت المظلـة       أن العرب وافقوا    األشقاء إننحن قلنا تكرار ومرارا      "وأضاف". األساس
 إلـى  دعـوات    إرسـال المصرية، ومصر في الحوار الذي كان مقررا في نوفمبر الماضي كانت تنوي             

، األتـراك  مثل   آخرين إلى توجه مصر دعوة     أن، وال ضير    واألردن وزراء خارجية سورية والسعودية   
وطالب عريقات حمـاس بـان تقبـل        ".  كفلسطينيين لن يساعدنا احد    أنفسنا لم نساعد    إن انه   األساسلكن  

 تعمل علـى    أنبدعوة الرئيس محمود عباس لحوار فوري من أجل تشكيل حكومة توافق وطني تستطيع              
 انتخابـات   وإجـراء  االعمار والبنـاء،     وإعادة وفتح المعابر ورفع الحصار،      ،اإلنسانيةمواجهة الكارثة   
 أي أنواعتبر عريقـات    ".  وال اعرف لماذا يتأخر ذلك     اآلنهذا هو المطلوب    " وتابع   ،رئاسية وتشريعية 

 التي شنت الحرب على غزة من اجلها وهي فـصل           ألهدافها "إسرائيل"تأخير في المصالحة يعني تحقيق      
 نستجيب  أن لذا علينا    أهدافها بتحقيق   إسرائيلبدون حكومة وفاق وطني قد تنجح       "زة، وقال   الضفة عن غ  

 ".لدعوة العقل والمنطق
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 تقدمت بمبادرة جديدة إلى     أنهاعلنت   أ مصادر يمنية رسمية  أن   23/1/2009البيان، اإلمارات،   وأوردت  
الوطني الفلسطيني، وبما يكفل    السلطة الفلسطينية، وقيادة حركة حماس من أجل رأب الصدع في الصف            

  . مواجهة العدوان اإلسرائيلي وإنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني
وأبرز بنود المبادرة، استئناف الحوار بين حركتي فتح وحماس الذي كان قد بدأ في كـل مـن القـاهرة                    

يق المصالحة الفلسطينية ويعزز    وصنعاء استناداً إلى ما سبق من االتفاقيات الموقعة بينهما وبما يكفل تحق           
  .وحدة الصف الوطني الفلسطيني

كما ان المبادرة تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة القوى الـسياسية الفاعلـة فـي الـساحة                   
الفلسطينية تتولى وخالل فترة ستة أشهر التحضير إلجراء انتخابات نيابية ورئاسية متزامنة، وأيضاً إعادة              

وتشمل المبادرة التأكيد علـى احتـرام       . ألمنية على أسس وطنية ومهنية بعيداً عن الحزبية       بناء األجهزة ا  
الدستور والقانون الفلسطيني وااللتزام به من قبل الجميع، كما تقترح بأن تتولى رعايـة الحـوار بـين                  
الحركتين كل من مصر وسورية وتركية نظرا لما يربطهم من عالقات جيدة وما تحظى بـه مـن ثقـة                    

  . وتأثير لدى كل من قيادتي فتح وحماس
 رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي، قوبل الحركـة          األحمد عزام   أبدى" الجزيرة"وفي تصريحات لقناة    
  .المبدئي بهذه المبادرة

  
  "تعذيب ناشطي فتح"و" سرقة مواد اإلغاثة"و" مشروع انفصالي" بتنفيذ  حماسربه يتهم عبد .3

مـين سـر    أربه    ياسر عبد  ، أن  محمد يونس  ،رام اهللا  قالً عن مراسلها في   ن 23/1/2009الحياة،  نشرت  
 في رام اهللا حمل فيه بشدة علـى          صحافياً  مؤتمراً  أمس، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عقد     

 اعتقـال "و" سرقة مواد اإلغاثة القادمة للقطاع وبيعها     "في غزة و  " مشروع انفصالي "حماس واتهمها بتنفيذ    
ربه ردا على خطـاب ألقـاه رئـيس          وجاء مؤتمر عبد   ". النار على ناشطي حركة فتح     وإطالقوتعذيب  

القائد الدمشقي لحماس خالـد     : "ربه ، وقال عبد  أمس من   أولالمكتب السياسي لحماس خالد مشعل مساء       
 :وأضـاف ".  المـصالحة  إعاقة من اجل المصالحة، والهدف هو       إضافيةمشعل يتحدث عن شروط جديدة      

ورد على اتهامات حماس    ".  طاولة الحوار من دون شروط، ويطرح ما لديه        إلىمن يريد المصالحة يأتي     "
التنسيق األمني الوحيد القائم اليوم هو التنـسيق بـين          "للسلطة بالتنسيق األمني، باتهام مماثل قال فيه إن         

  ". بهدف ضمان امن حدود األخيرةوإسرائيلحماس 
هـل  أ إلـى سرقة مواد اإلغاثة القادمة     "شعل للسلطة بالفساد باتهام حماس بـ       ربه على اتهام م    ورد عبد 

حكومة السلطة تعمل بشفافية عالية وتضع كل قرش تصرفه علـى           "وقال إن   ". القطاع وبيعها في السوق   
 في المئـة    60وقال إن الحكومة تنفق     ". موقعها في االنترنت، وتبين كيف صرفته، بعكس حكومة حماس        

ليس عند  : "وأضاف".  في القطاع  أهلنا لتعزيز صمود    وإنماليس منّة منها،    "ا على قطاع غزة     من موازنته 
ربـه   وقال عبد  ".حماس من عدو اآلن غير فتح ألنها تعتبرها الخطر الحقيقي على مشروعها االنفصالي            

 أمـس ن رئيس الحكومة سالم فيـاض بـدأ         ا اعمار غزة، مضيفا     إعادةإن السلطة ماضية في مشروع      
 إعـادة المؤسسات الفلسطينية قادرة على تنفيـذ       "جتماعات مع ممثلي الدول المانحة لهذا الغرض، وان         ا

  ". السلطة والجهات العربيةإشرافاإلعمار تحت 
 فتح معبر رفح الحدودي مع مصر والسيطرة عليه من اجل إكمال            إلىربه ان حماس تسعى       عبد وأوضح

، ومعتبرا انـه اخطـر      إمكاناتفصال بكل ما لدى السلطة من       مشروعها االنفصالي، متعهدا مقاومة االن    
واتهم حماس باعتقال وتعذيب عناصر فتح في مـدارس ومستـشفيات           . مشروع على القضية الفلسطينية   

 فتح حول السالح الذي استخدموه      أنصاروقال إن حماس تحقق مع      .  فقدت المقار األمنية   أنومساجد بعد   
  . للقطاعاإلسرائيليفي مقاومة االجتياح 
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ن وفـدا مـن فـتح       أ إلى وأشار. لكنه قال إن السلطة متمسكة بخيار المصالحة الوطنية من دون شروط          
  . القاهرة األحد للمشاركة في حوارات التهدئةإلىسيتوجه 

ما "ربه شبه    عبد، أن   يوسف الشايب ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    23/1/2009الغد، األردن،   وأضافت  
زة اآلن من اعتداءات مستمرة على كوادر حركة فتح من قبل حركة حماس، بما فعله               يحصل في قطاع غ   

من هو الكيماوي اآلن    "وتساءل   .، على حد تعبيره   "علي الكيماوي في جنوب العراق بعد أم المعارك هناك        
نـة   يحول غزة إلى مجزرة جديدة مناشدا إياهم بعدم تلطيخ اسم المقاومة وعدم إها             أنفي غزة الذي يريد     

ربـه إلـى     وأشـار عبـد    ".السالح الذي حملته المقاومة للنضال ضد االحتالل اإلسرائيلي في القطـاع          
 لديهم عددا من العمالء الـذين       إنيستبيح فيها الدم الفلسطيني بقوله      "تصريحات أبو مرزوق التي كما قال       

ة حمـاس هـو      من يعارض حكوم   أنيريدون إعدامهم وإنهم سوف يتخلصون من كل العمالء، موضحا          
  ".عميل

تصريحات عبد  إلى أن  وليد عوض ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    23/1/2009القدس العربي،   وأشارت  
 في القيادة الفلسطينية من المنتمين لحركة فتح بحجة انه يصعد من حجم التوتر              أقطاب حفيظة   أثارتربه  

هـو وغيـره يـصرحون      "يظـل   مع حركة حماس للمساهمة في بقاء الوضع على ما هو عليه وحتـى              
وطالبت قيادات من حركة فتح عباس بمنع عبد ربه مـن الحـديث باسـم الـسلطة      ."لإلعالمويظهرون  

 يقول  أسماء باسم حركة فتح من خالل الكشف عن         أمسوالظهور كناطق باسم حركة فتح، رافضة حديثه        
  . تم االعتداء عليهم من قبل حماس كونهم من كوادر فتحبأنه

 النار على   وأطلقت، قتلوا   أقواله عشرات الفلسطينيين من غزة الذين، حسب        بأسماءربه قائمة   ووزع عبد   
  . واعتقلوا من قبل حركة حماس، خالل الحرب وبعدهاأرجلهم

  
   باعتقال وتعذيب كوادر فتح بسالح المقاومةعبد ربهاتهامات  تنفي المقالة الحكومة .4

لسلطة باعتقال وتعذيب كوادر حركة فتح بسالح المقاومة أثناء         فندت الحكومة الفلسطينية المقالة اتهامات ا     
 وقال المتحدث باسم الحكومة المقالة طاهر النونـو إن ادعـاءات            ،الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة    

 ووصف تلك التصريحات بأنها فبركة إعالمية تهدف إلى حرف البوصلة اإلعالمية عن             ،"خطيرة"السلطة  
 ،كما رد النونو على اتهامات بسرقة المساعدات الموجهة ألبناء غزة         . لسطينية داخلية مسارها وخلق فتنة ف   

 إنها ادعاءات باطلة تتساوق مع االحتالل وتهدف إلى وقف وصول المساعدات إلى القطاع وممارسة               قائالً
  .االبتزاز السياسي على الحكومة المقالة

ة حماس بشن حملة اعتقاالت وتعذيب ضد كوادر         وجاءت تلك التصريحات بعد اتهام ياسر عبد ربه حرك        
  .من فتح بعد انتهاء الهجوم اإلسرائيلي على غزة

 23/1/2009. الجزيرة نت
  

  انقسام بالسلطة حول التعامل مع حماس بعد الحرب":  العربيالقدس" .5
ـ     أوضحت : وليد عوض  -رام اهللا    ينية  القيادة الفلـسط أن أمس" القدس العربي " مصادر فلسطينية مطلعة ل

برام اهللا تعيش حالة من االرتباك بشأن كيفية التعامل مع قطاع غزة وحركة حماس بعد انتهـاء الحـرب           
وحسب المصادر فان القيادة الفلسطينية منقسمة ما بين من يطالب بالبقاء في الركب العربـي    .اإلسرائيلية

ب بفتح قناة اتصال مع قيادة      الذي تقوده مصر والسعودية بشأن المصالحة مع حركة حماس وبين من يطال           
 إلـى شارت المصادر   أو ."إسرائيل" على   األخيرة انتصارها في المعركة     أساسحماس بشكل مباشر على     

 بانتصار المقاومة في قطاع غزة وضرورة       باإلقرار في اللجنة المركزية لحركة فتح يطالبون        أعضاء أن
فشل تجربة المفاوضات التي انطلقـت عقـب        توظيف ذلك في التحركات الفلسطينية السياسية بعد ثبات         

ن مفوض عام حركة فتح احمد قريع يدفع باتجـاه فـتح قنـاة              أ إلىولمحت المصادر    ."أنابوليس"مؤتمر  
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 في قطاع غزة على طاولـة المفاوضـات         "إسرائيل"اتصال مباشرة مع حماس واستثمار انتصارها على        
 في القيادة الفلسطينية    أخرى أطرافا أن وذلك في حين      المجتمع الدولي،  أو "إسرائيل"الفلسطينية سواء مع    

تصر على رفض الجمع ما بين المفاوضات السياسية والمقاومة، وضرورة اختيار حماس ما بين العمـل                
  . المقاومة المسلحةأوالسياسي 
 برئاسة  األعمالطرافا في القيادة الفلسطينية طالبت عباس بحل حكومة تصريف          أ أن المصادر   وأوضحت

 باتجاه الدفع نحو حوار وطني يقود لتشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة             أولىسالم فياض كخطوة    . د
 تحـت   ته بأن حكوم  األول أمسكدت المصادر بأن فياض ابلغ عباس       أو .انتصار المقاومة في قطاع غزة    

  . ضرورة الستئناف الحوار الوطني مع حماسإقالتها ما رأى في إذاتصرفه 
 23/1/2009القدس العربي، 

  
  وضعت استقالة حكومتي بتصرف عباس: فياض .6

 سالم فياض رئيس الوزراء الفلسطيني انه وضع حكومته تحت          . صرح د  : جمال جمال  -القدس المحتلة   
، أمستصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية             

ـ    بحجم المخاطر وضرورة الخروج مـن الوضـع الـصعب وضـعنا             شعورنا" "الدستور"وقال فياض ل
 إنهـاء  نعطي المجال والفرصة لنجاح جهود       أن وطنية ومن اجل     ألسبابالحكومة تحت تصرف الرئيس     

  ".االنقسام والخروج بموقف فلسطيني موحد
ع في   اإلسرا إلى القطاع، وقال نحن على العكس ندعو الجميع         إلىونفى أي معارضة لدخول المساعدات      

تحويل المساعدات الصحية والطبية واإلنسانية والحاجات األساسية من مياه وكهربـاء ووقـود وغـاز               
وإصالح شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء وتوفير االحتياجات األساسية للمواطنين في             

ع قبـل عـشرين     قطاع غزة وهذا موقفنا منذ اليوم األول وقبل العدوان ومنذ فرض الحصار على القطا             
نحن نعرض  : ورفض فياض البحث في قضية التنسيق مع حركة حماس في قضية اإلعمار، وقال             .شهرا

 هناك نحـن نعمـل      وأخرى قضية هنا    أوالشراكة الكاملة في كل شيء وال نبحث في قضايا معبر رفح            
  .لشراكة كاملة في إطار السلطة وليس في السلطة

ة وقف التنسيق األمني مع اإلسرائيليين واإلفراج عن المعتقلين         وفي رد على سؤال للدستور حول ضرور      
وقـال  .  يكون هناك معتقلون سياسيون    أنالسياسيين لتهيئة األجواء لحوار حقيقي مع حماس، نفى فياض          

 وذلك لمنع االنزالق نحو الفوضى وهذا مطلب سياسي صـحيح وأدافـع             أمنيةهناك معتقلون على خلفية     
السلطة لن تسمح للفوضى ان تسيطر ولن نـسمح بقيـام           .. وارتباطات ومسؤوليات لدينا التزامات   . عنه

  .انتفاضة ثالثة على السلطة
  23/1/2009الدستور، 

  
  أبواق التضليل أعجز عن تشويه انتصار المقاومة في غزة: النائب الرمحي .7

األسير في سـجون    أبرق األسير النائب محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني            :رام اهللا 
وقال الرمحي في البرقية التي تم تـسريبها         .االحتالل ببرقية تهنئة واعتزاز للمقاومة الفلسطينية في غزة       

إن نجاح المقاومة في دحر عدوان االحتالل هو إنجاز تاريخي سيبقى ذخرا لـشعبنا               :من داخل السجون  
وقال الرمحي إن ثمـة      ". ربوع فلسطين  وأمتنا حتى يحين أوان النصر والتحرير وطرد المحتلين من كل         

أصوات فلسطينية انطلقت بعد الحرب بشكل أهوج محاولة الطعن في المقاومة والتشويش علـى أدائهـا                
  إن من يحكمون الضفة الغربية بالسالح الصهيوني والمال        : "وأضاف .وتشويه صورتها الناصعة البياض   
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 أسيادهم في حرب غزة وأنهم باتوا يتصرفون كأبواق         األمريكي يشعرون اليوم بمرارة شديدة بعد هزيمة      
  .حسب قوله، "للتضليل هي في حقيقتها أعجز عن تشويه انتصار المقاومة في غزة

  23/1/2009صحيفة فلسطين، 
  

   تقرر صرف مساعدات عاجلة للمتضررين من العدوان المقالةالحكومة .8
أولية للمتضررين من الحرب اإلسـرائيلية      حكومة المقالة، أنها قررت صرف دفعة مالية        ال أعلنت   :غزة

حكومة على لسان الناطق باسمها طاهر النونو، إنها قررت صرف          الوأوضحت   .األخيرة على قطاع غزة   
وذكر النونو،   .أربعين مليون يورو ألولئك المتضررين، أي ما يعادل قرابة خمسة وخمسين مليون دوالر            

إن الحكومة قررت صرف ذلك المبلغ وأنه سيتم توزيع         في مؤتمر صحفي عقدة في مدينة غزة الخميس،         
           مر منازلها بالكامل، وألفـي     أربعة آالف يورو أي قرابة خمسة آالف وخمسمائة دوالر، للعائالت التي د

يورو للعائالت التي دمر العدوان منازلها بشكل جزئي، وألف يورو لعائلة الشهيد، وخمسمائة يورو لعائلة               
وتأتي هذه التعويضات األولية في سياق برنامج للتحركات أعلنت حكومة الوحدة            .نالجريح خالل العدوا  

الوطنية المقالة أنها تمضي فيه، لمعالجة آثار العدوان اإلسرائيلي علـى القطـاع، والـذي خلّـف آالف                  
  .الضحايا ودماراً واسعاً

  22/1/2009قدس برس 
  

  ديم تفصيالت لالحتالل خالل الحرب وفتح بتقاألمنتورط ضباط من ":  لإلعالمالفلسطيني" .9
  كشفت مصادر مطلعة في قطاع غزة عن تورط عناصر وقيـادات فـي أجهـزة أمـن الـسلطة                   :غزة

، وتزويد مخابرات االحتالل بها مـن       "تستحق القصف " وحركة فتح، في إعداد قوائم بأهداف        ]الفلسطينية[
وأكدت المـصادر فـي تـصريحات     .واتأجل قصفها خالل عمليات التطهير العرقي التي نفذتها تلك الق   

أن األجهزة األمنية المختصة فـي قطـاع        ) 22/1(يوم الخميس   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "خاصة لـ   
غزة، نجحت في ضبط مراسالت رسمية بين ضباط أجهزة أمنية في قطاع غزة، وبعض القيادات األمنية                

عاجلة لعناصـرها فـي     " احتياج" تقدمت بطلبات    الهاربة إلى الضفة الغربية، تشير إلى أن قيادة رام اهللا         
قطاع غزة، برفع تقارير عاجلة  وخرائط تفصيلية بمواقع منازل قادة كتائب القسام الرسمية والبديلة، إلى                

   .جانب تحديد مخازن السالح واألنفاق
 وذكرت أنه تم ضبط مراسالت أخرى وجهت من غزة إلى رام اهللا، وتتضمن معلومات تفـصيلية عـن                 

منازل قيادات في حماس والقسام ومواقع مفترضة كمواقع لتخزين السالح واألنفاق بمـا فيهـا مـساجد                 
  .ومؤسسات صحية

وأشارت  إلى أنها اعتقلت عدداً من هؤالء الضباط المجرمين والعناصر المحسوبة علـى حركـة فـتح                  
  .قاومة في غزةوقدموا اعترافات تفصيلية عن دورهم في تقديم معلومات عن حركة حماس والم

وأوضحت المصادر أن جزء من األهداف التي تم رفعها تم قصفها بالفعل، الفتة إلى أن جزء كبير مـن                   
المعلومات المرفوعة كانت معلومات غير دقيقة، وجزء منها رفع بهدف االنتقام مـن حمـاس كقـوائم                 

ف بعـض المنـازل      وكذلك عدد من المنازل، وهو الذي يفـسر قـص          ،المساجد التي رفعت وتم قصفها    
  .والمساجد والعيادات الطبية

  22/1/2009كز الفلسطيني لإلعالم، المر
  

   آخرين بجراح23 وإصابة من منتسبي الجهاز 11استشهاد  :الدفاع المدني .10
قال العقيد يوسف الزهار مدير جهاز الدفاع المدني التابع للحكومة المقالة في غزة              : أشرف الهور  -غزة  
 23جهاز قضوا خالل الهجمات اإلسرائيلية على قطاع غزة، إضافة إلـى إصـابة               من منتسبي ال   11 إن



  

  

 
 

  

            11 ص                                     1323:         العدد       23/1/2009الجمعة  :التاريخ

اآللة الحربية اإلسرائيلية ال تـستثني أحـدا وأن         "ضاف الزهار أن ذلك يدلل على أن        أو .آخرين بجراح 
ودعا الزهار إلى محاكمة قـادة       ".الجميع في دائرة الموت، رغم القوانين الدولية التي تحمي هذه الطواقم          

  .سرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التي ارتكبتها بحق المواطنين في قطاع غزةإ
 23/1/2009القدس العربي، 

  
   فلسطيني ينفي دخول وفد عسكري فرنسي إلى قطاع غزةأمنيمصدر  .11

ـ    السفارة الفلسطينية في مصر    ، أن )أ.ب.د(نقالً عن وكالة     23/1/2009الخليج،  نشرت   س أن  أعلنت أم
عملية التنسيق قد انتهت إلدخال أربعين خبيرا فرنسيا إلى قطاع غزة متخصصين في التنقيـب والبحـث                 

وأوضح  .عن األلغام ومخلفات الحرب، وكذلك للبحث عن الضحايا بين ركام المنازل والمنشآت المدمرة            
ـ                 اع غـزة أمـس     خالد عطية منسق عام المعابر في السفارة، في بيان أن هؤالء الخبـراء وصـلوا قط

  . ، ليباشروا عملهم اإلنساني في قطاع غزة)الخميس(
من غزة إلى أن مصادر أمنية فلسطينية نفت أن يكون قد دخل             22/1/2009قدس برس   وأشارت وكالة   

قدس "وقالت المصادر لوكالة     .أي وفد عسكري فرنسي إلى قطاع غزة للمساعدة في التخلص من األلغام           
عـن طريـق معبـر رفـح        ) 21/1(لذي وصل إلى قطاع غزة يوم األربعاء        إن الوفد الفرنسي ا   " برس

الحدودي هو وفد حقوقي وليس عسكري وقد كان مسؤولون من األمم المتحـدة بانتظـار هـذا الوفـد                   
وأضاف المصدر أنه دخل كذلك عدد من األطباء والحقوقيين، ومن المقرر أن يصل اليـوم               . واستقبلوهم

  . الصحفيين الدوليين والعربوفد من اتحاد) 22/1(الخميس 
  

   وحماس خرجت أقوىريقين األول مقاوم واآلخر مستسلمالمرحلة الجديدة ستفرز ف: الحوت .12
 مـا بعـد      شفيق الحوت، أن مرحلة   . قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني د     : الجزائر: حفيظ صواليلي 

ب بمـن فـيهم بعـض       مرحلة جديدة ستفرز وضعا لـدى العـر       "الغزو على غزة، ستضع العرب أمام       
وال شك أن ذلـك سـيكون لـه         . الفلسطينيين، يساهم في تشكيل معسكرين األول مستسلم واآلخر مقاوم        

وذكر أن الغزو اإلسرائيلي على غزة كشف العديد من الثغرات، وأن إفرازاتها            ". مضاعفات على المنطقة  
ـ             ريقين؛ األول مقـاوم والثـاني      ستطال المنطقة، التي توجد على أبواب مرحلة جديدة تفرز من خاللها ف

ودعا الحوت الرئيس الجزائري إلى ضرورة استعادة الجزائر لمكانتها السابقة، بالنظر لحيادتها،            . مستسلم
  . والدعوة إلى لقاء يجمع الفصائل الفلسطينية قصد تحقيق الوحدة أو إرسال مبعوثين لذات الغاية

قيادة السلطة  "الداخل الفلسطيني أيضا، مشيرا إلى أن       وقال الحوت إن الوضع هنا سيكون له انعكاس على          
هذا المعسكر الذي تقوده السلطة منذ      . اتخذت موقفا تموقعت من خالله مع معسكر االعتدال أي االستسالم         

 إلـى   1993 وحتى يومنا هذا، لم يقدم أي إنجاز، على العكس من ذلك؛ فإنه منذ               1993اتفاق أوسلو عام    
ومن المتوقع أن تعرف الساحة تغييـرات علـى         . ة الفلسطينية من سيئ إلى أسوأ     يومنا هذا، تسير القضي   

وبذلك، فإن ذلك سينعكس بصورة أقـوى       . أساس أن بعض الفصائل رأت بأن الموقف المقاوم هو السليم         
  ".على الساحة الفلسطينية

ولـم  . دد أهدافها إسرائيل لم تح  "ألهدافها من العدوان رد الحوت      " إسرائيل"وحول سؤال عن مدى تحقيق      
. لقد خرجت حركة حماس أقوى مما كانت      . أفهم بالتدقيق ماذا كانت تتوخى إسرائيل من مثل هذه الهجمة         

. صحيح أنه كان هناك دمار كبير وخسائر، ولكن قدرات المقاومة العسكرية لم تصب إال بجـزء يـسير                 
  .ونقول بشأن ذلك حسبنا اهللا ونعم الوكيل.. هناك دمار ودماء

  22/1/2009ر، الجزائر، الخب
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  أمراً بتكليف عبد ربه المسؤولية عن هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينيةعباس يصدر  .13
عباس اصدر  رئيس السلطة الفلسطينية محمود     ن  أ أمسذكرت مصادر فلسطينية     : وليد عوض  -رام اهللا   

لسطينية بدال من المستـشار نمـر        والتلفزيون الف  اإلذاعةعبد ربه المسؤولية عن هيئة      ياسر  مراً بتكليف   أ
 أمـام الـرئيس    أبـدى  عبد ربـه     إنوقالت المصادر    . من عام  أكثرحماد والذي تولى هذا المنصب منذ       

 والتلفزيون ما حدا بالمستشار حماد للتنحي عن المنصب لصالح          اإلذاعة هيئة   أداءمالحظات عديدة على    
  .هذا المنصب، وهنا قام عباس بتكليف عبد ربه بأخرىشخصية قيادية 

 23/1/2009القدس العربي، 
  

  للقطاع  تكبدت هزيمة ساحقة ومعها محاوالت الغرب العادة السلطة"إسرائيل": ابو مرزوق .14
عن نتـائج حـرب     " الغارديان"كتب نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، موسى ابو مرزوق في           : لندن

  .غزة واصفا اياها بانها هزيمة حاسمة السرائيل
ثم تساءل عن انجازات اسرائيل مجيبا انها قتلت        ". ن ان اسرائيل خسرت وكانت خسارة حاسمة      نعل": وقال

مستخدمة اسـلحة امريكيـة متقدمـة       .... اعدادا كبيرة من االطفال والنساء ودمرت البيوت والوزارات       
  .واسلحة كيماوية ممنوعة

دولي لجـرائم الحـرب التـي       مشيرا الى الشجب ال   . وعدد ما قتل وجرح من االطفال، حوالى الفي طفل        
وتساءل عن الصمت االوروبي والرسالة التي يحاول االوروبيين تقـديمها بـصمتهم            . ارتكبتها اسرائيل 
واكد ان ما تشير اليه االسابيع الثالث الماضية، والعام ونصف العام السابق ان شكيمة              . للشعب الفلسطيني 

واكد ان  . ويع او الخنق االقتصادي او القتل البشع      الشعب الفلسطيني ال يمكن كسرها سواء كان عبر التج        
وقال ابو مرزوق   . القادة االوروبيين ليس لديهم اال خيار واحد وهو االعتراف بنتائج العملية الديمقراطية           

  .ان العملية فشلت في اضعاف الحكومة التي تقودها حماس او حتى جعل الفلسطينيين ينقلبون على حماس
وقال ان قدرات حماس العسكرية لـم       . ية الدعم لحماس سواء في الداخل او الخارج       بل قامت العملية بتقو   

تتأثر مما يفسر السرعة التي قامت فيها الحكومة االسرائيلية بتوقيع اتفاق غريب مع الحكومة االمريكيـة                
 واستشهد الكاتب هنا بقول موشيه يعلون، المسؤول االمني السابق ورئـيس          . لوقف تدفق السالح لحماس   

ويعتقد ابو مـرزوق  . الوزراء السابق بنيامين نتنياهو قولهما ان الجيش االسرائيلي فشل في تحقيق اهدافه     
ان المجتمع الدولي حرم الشعب المحتل من اية وسيلة للمقاومة فيما اعطى القوة المحتلة كل السالح بمـا                  

ف انه على اسـرائيل تقبـل       واضا. فيه السالح الممنوع مع ان من حق الشعب المحتل الدفاع عن نفسه           
حقيقة انها ليست قادرة على كسر المقاومة كما ان االتحاد االوروبي لن يكون قادرا على اعـادة عبـاس             

واعتبر ان اي محاولة لتمرير الدعم من خالل حكومة غير شـرعية هـي              . وسلطته مرة اخرى للقطاع   
  .حكومة سالم فياض

 تحقيق الوحدة الوطنية ولكن يجب ان ال تكـون علـى            واكد ان حماس لن تتوقف عن محاولتها من اجل        
واشار الى ان صمت الرئيس االمريكي باراك اوباما حول غزة بدد االمـال             . حساب الحقوق الفلسطينية  

. التي رافقت انتخابه، كما ان االمل تبدد قبل انتخابه عندما وقف الى جانب االسـرائيليين والمـستوطنين                
يه القدرة على معرفة التاريخ وان بلدة سديروت قامت على انقاض بلدة نجد              ان اوباما لد   أبو مزوق وذكر  

  .1948الفلسطينية التي دمرتها العصابات الصهيونية عام 
 23/1/2009القدس العربي، 
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    درة اليمنية للمصالحة مشعل سيزور صنعاء األسبوع المقبل لبحث المبا":  نتالجزيرة" .15
أفـاد نقـال عـن      ،  مراسل الجزيرة نت في صنعاء عبده عايش      ن  ، أ 23/1/2009. الجزيرة نت ذكرت  

مصادر مطلعة بأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل سيزور العاصمة اليمنيـة مطلـع                
  . اليمنية للمصالحة بين فتح وحماساألسبوع المقبل لبحث المبادرة

مصالحة الفلسطينية يعتمد علـى     وقال ممثل حركة حماس بصنعاء جمال عيسى للجزيرة نت إن تحقيق ال           
  . مشيرا إلى أن الحوار ال بد أن يكون قائما على االنتصار الذي حققته المقاومة،االنحياز للمقاومة

وتعليقا على المبادرة اليمنية قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات              
 أي حوار غير مشروط لتحقيق المصالحة الوطنية، وأكـد          للجزيرة إن السلطة توافق من حيث المبدأ على       

  .أن المبادرة اليمنية تتضمن بنودا جيدة والسلطة مستعدة لبدء الحوار الوطني فورا
 رئيس كتلة   األحمد عزام   أبدى" الجزيرة"في تصريحات لقناة    ،  23/1/2009البيان، اإلمارات،   وأوردت  

مـرزوق نائـب    أبو  دئي بهذه المبادرة، بينما رحب موسى       ل الحركة المب  وفتح في المجلس التشريعي، قب    
  . يعطي موافقة ولو مبدئيةأنبها بحذر من دون " حماس"ـرئيس المكتب السياسي ل

  
   ال تستحق الرد" دايتون"تصريحات رموز سلطة :  استيالءها على المساعداتتنفيحماس  .16

فيين عقده، محمود الهباش وزيـر       السلطة الفلسطينية، عقب مؤتمرين صح     ،"حماس"هاجمت حركة    :غزة
 واعتبر  ،الشئون االجتماعية في حكومة رام اهللا، وياسر عبد ربه، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير             

باالستيالء على المساعدات اإلنسانية، التي تصل إلى قطاع غزة، وبيعهـا   ـ  االتهامات الموجهة للحركة
  ".ال تستحق الرد " ـفي األسواق 

فوجئ الرأي العام الفلسطيني    " نسخة عنه   " فلسطين"لحركة في بيان صحافي أمس، تلقت صحيفة        وقالت ا 
والعربي واإلسالمي بالحملة اإلعالمية التي تشنها سلطة دايتون ضد حماس، التي تأتي في سياق خطـة                

اجهـة  منظمة ومدروسة هدفها تشويه صورة الحركة، بعد االنتصار الذي حققته فصائل المقاومة في مو             
  ".العدوان اإلسرائيلي

هو توجيه االتهامات الباطلة والكاذبة ضد      , القاسم المشترك بين المؤتمرين الصحفيين    "إن  : وقالت الحركة 
؛ وغيرها من االتهامات التـي ال تـستحق         !!)؟( واتهامها بالفساد والسرقة واالختالس   , الحركة وقيادتها 

  ".الوقوف عندها والرد عليها
المالحم البطولية التي جسدها مقاتلو الفصائل في ميـادين الـوغى وسـاحات             " بأن  " حماس"وأوضحت  

إذ ازداد االلتفاف والتعـاطف الـشعبيان حـول         , النزال؛ أعطت مردوداً عكسياً لما أراده العدو وعمالؤه       
  ".وامتد إلى المحيط العربي واإلسالمي وخارجهما, فصائل المقاومة وفي مقدمتها حركة حماس

يتعلّق بخشية سلطة دايتون من ذهاب أموال التبرعات المنتظـر  " الحركة إلى هدف آخر للحملة  وأشارت  
التي ال تفتقر إلى    , إلى غير جيوب رموز هذه السلطة الفاسدة والمفسدة       , وصولها إلعادة إعمار قطاع غزة    

  .، كما جاء في البيان"وإنما إلى األمانة والنزاهة والمصداقية, الشرعية فحسب
رمتنـي بـدائها و     : "يتجسد في المثل القائـل      , ما فعله رموز سلطة دايتون    " فت حماس في بيانها     وأضا
ولكننا على يقين بأن دماء الشهداء، ووعي وإدراك جماهير شعبنا وأمتنا، كفيالن بارتـداد هـذه                , "انسلَّت

  ".الحملة على أصحابها
  23/1/2009صحيفة فلسطين، 

  
  في عهد أوباما بالسياسة األمريكية في المنطقة  حماس تأمل تحوالً:  يوسفأحمد .17

أن تكون  ،  نفى المستشار السياسي إلسماعيل هنية والقيادي بحماس أحمد يوسف        :  عاطف دغلس  - نابلس
رغم الظلم واالنحيـاز اللـذين مارسـتهما اإلدارة    "حماس ال ترغب في لقاء األميركيين والحديث معهم،    
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وعبر مستشار هنية عن أمله في أن يكـون هنـاك            ".سطيني وقضيته الجمهورية السابقة ضد الشعب الفل    
تحول في سياسة أميركا بعد مجيء أوباما للحكم لخلق نوع من التوازن ومحاولة الضغط على إسـرائيل                 

وتوقع يوسف في حديثه للجزيرة نـت أن تـسعى واشـنطن لتحـسين               .إللزامها باحترام القانون الدولي   
وتـصاعد  , إلدارات السابقة بعدما أصبح رصيدها أسوأ تجاه قضايا المنطقة    صورتها وإصالح ما أفسدته ا    

وأنها ستعمل على   "كما توقع أال تستمر في توفير الحماية لجرائم إسرائيل بواسطة الفيتو،             .العداء تجاهها 
التغيير، أملنا أوباما ب  : " وقال يوسف  ".تغيير سياستها بالمنطقة في عهد أوباما بحكم مصالحها اإلستراتيجية        

  ".ونحن في فلسطين وغيرها نرحب بذلك، وال نحكم عليه سلبا أو إيجابا إال باألفعال
". نحن حركة تحرر وطني بلون وتوجه إسالمي ولنا رؤيتنا السياسية في تحقيق السالم بالمنطقـة              : "وقال

  .رلمانيةودعا أحمد يوسف إدارة أوباما إلى استيعاب حركته التي اختارها الشعب ولها أغلبية ب
وقال يوسف إن العالقة بين حماس وأميركا يمكن أن تتطور، مبينا أن للحركة رؤية فيهـا الكثيـر مـن                    

  .المرونة السياسية، خاصة أن شرعيتها تعززت على الساحة الفلسطينية
وبين أنه يمكن لحماس أن تكون حلقة التواصل والالعب األساسي بين العرب وأميركا والشرق األوسـط                

نها أصبحت عنوانا بارزا بالعالم العربي واإلسالمي بصفتها قائـدة التحـرر الـوطني، وعنوانـا                بحكم أ 
  .للتحالف الحضاري الجديد

  22/1/2009. الجزيرة نت
  

 وفد حماس يصل األحد إلى القاهرة  .18
أعلنت الخارجية المصرية أن وفدا مشتركا من حركة حماس : د ب أ -عمر عبد الرازق-القاهرة 

وقال  .سيزرو القاهرة يوم األحد المقبل الجراء مباحثات مع المسئولين المصريين" لخارج الداخل وا"
المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية المصرية حسام زكى في تصريح له أمس إن مباحثات وفد حماس مع 
. المسئولين المصريين سوف تتناول المسائل الخاصة بتثبيت وقف اطالق النار وفتح المعابر وغيرها

وأضاف زكي أن هذه المباحثات تأتى فى اطار الجهد الذى تبذله مصر لتنفيذ البند الثانى من عناصر 
 . المبادرة المصرية التى أعلنها الرئيس حسنى مبارك 

ما أثارته بعض وسائل اإلعالم من أن حماس  نفى القيادي في حماس محمد نصروفي هذه األثناء، 
باألساس لم "تراطها وجود وساطة تركية أو أية أسباب أخرى، مضيفا أرجأت إرسال وفدها للقاهرة الش

وأشار إلى أن الوساطة التركية تحركت مع مصر، ولذلك ". يكن هناك موعد متفق عليه حتى يتم إرجاؤه
واستبعد القيادي محمد ". الحركة ترحب بها وبأي جهد عربي وإنساني يبذل لمساعدة أهالي غزة"فإن 

حماس خالل تلك المباحثات نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو نصر أن يرأس وفد 
  . مرزوق

  23/1/2009العرب، قطر، 
  

  الديمقراطية تؤكد المشاركة..  لن تشارك في حوار القاهرةالشعبية .19
أن الحركة لن تشارك في الحوار في " أ.ب.د"أعلن القيادي بالجبهة الشعبية رباح مهنا، في تصريح لـ 

جزءاً من وفد تطلق ) الجبهة الشعبية(حتى ال تكون : "وأوضح مهنا سبب عدم المشاركة قائال .القاهرة
 ".وذلك في مواجهة وفد حماس" وفد فصائل منظمة التحرير"عليه تسمية 

بدوره قال أمين عام الجبهة الديمقراطية نايف حواتمة إن وفداً من الحركة بقيادة صالح زيدان عضو 
تواجد بالقاهرة خالل األيام القليلة المقبلة ليبحث مع المسؤولين المصريين األوضاع المكتب السياسي سي

سيناقش الوفد أيضا ملف إعادة "وتابع حواتمة  .داخل قطاع غزة خاصة، واألراضي الفلسطينية عامة
قامت "، حيث 2006، داعياً إلى االقتداء بالتجربة اللبنانية لإلعمار في أعقاب حرب يوليو "إعمار غزة
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إن تم ذلك في األراضي (التي توافق عليها، وبالتالي ) في لبنان(كل دولة مانحة بإعمار المشاريع 
لن تذهب األموال المقدمة للشعب الفلسطيني إلى أية خزينة أخرى، حيث الفساد ونهب تلك ) الفلسطينية
 ".األموال

  23/1/2009العرب، قطر، 
  

   والدعم الخارجي لن يمنحه الشرعيةالقياً ووأخ ووطنياًعباس سقط دستورياً: حماس .20
مشير المصري في تصريحات " حماس"وصف عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة : غزة

محاولة لسرقة انتصار غزة "المواقف الدولية المؤيدة للرئيس محمود عباس بأنها " قدس برس"خاصة لـ
من أهله، وال أحد يستطيع أن يحرف البوصلة ال أحد يستطيع أن يسرق انتصار غزة : "، وقال"من أهله

بعد أن عجزت إسرائيل إحدى أكبر قوى العالم أمام الصمود األسطوري للمقاومة، والسيد محمود عباس 
التي تقود خيار الشعب الفلسطيني، ألن خياراته االستسالمية العبثية لم " حماس"ليس مؤهال ألن يضاهي 

  ".ثة المفاوضات الهامدة لن يكتب لها النجاحتنتج شيئا، ومحاولة ضخ الروح في ج
ورفض المصري اعتبار اتصال الرئيس األمريكي باراك أوباما بالرئيس محمود عباس خطوة ذات 
مدلول سياسي كبير ونفى أن يكون لهذا االتصال أي انعكاس سياسي لجهة منح عباس المنتهية واليته 

راك أوباما فنحن سنحكم عليه من خالل سلوكه، وإن على صعيد الرئيس األمريكي با: "الشرعية، وقال
كنا نتمنى أن يخرج أمريكا بثوب جديد بعيدا عن السياسة التي خلفت الحروب وأن تقف اإلدارة 

  ".األمريكية على الحياد في الصراع العربي ـ اإلسرائيلي
يا فضال عن سقوطه الشرعية السياسية ال تستمد من الخارج، فمحمود عباس سقط شرعيا ودستور: "وقال

  ."الوطني واألخالقي، وبالتالي هو ال يمثل الشعب الفلسطيني
  22/1/2009قدس برس، 

  
   تهاجم عبد ربه وتصفه بأنه أبعد الناس عن أن يتحدث باسم الشرعيةحماس .21

" المركز الفلسطيني لإلعـالم   " في بيان صادر عنها من الضفة الغربية، تلقى           حركة حماس  قالت: رام اهللا 
فيما يتفيأ أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد وأبطال مقاومته وجماهير األمة العربية والمـسلمة             : " منه نسخة

البطلة ظالل النصر المبين الذي أحرزته سواعد المقاومة الفلسطينية البطلة على ترسانة االحتالل النازي              
ل االبتسامات مع جزاري شـعبنا      وتباد" تطبيع القبالت "في قطاع غزة، أطل علينا هذا الوجه المألوف في          

من أوسلو ومدريد وكامب ديفيد بما ال يغني من الحق شيئاً من أكاذيب وأراجيف خبرها شعبنا جيداً وهو                  
يحاول توجيه سهام هزيمته المسمومة ونواصي لسانه المعقود كذباً حتى ال يكاد يبـين ليتحـدث باسـم                  

  ".ب االحتاللشرعية هو أبعد الناس عنها إال إذا كانت تحت حرا
لقد أطل هذا المدعو ياسر عبد ربه عبر الشاشات ليتحدث باسـم اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة                  : "وأضافت

التحرير الفلسطينية فكال السباب والشتائم وأطلق للسانه المعقود العنان ليقذف هنا ويتهم هناك ويجرح في               
مكشوف لقيادة رام اهللا العميلـة بفـتح        صدق المجاهدين ويتحامل على بطوالتهم مدفوعاً بقرار صهيوني         

  ".الحرب الكالمية على حركة حماس
من هذا المقام هذا المنقرض للرجوع عن تهريجه واالستيقاظ من سـكرته المزمنـة ألن               "ودعت الحركة   

عجلة الزمان ودورة البطولة التي طالت أنطوان لحد في لبنان ومحمد دحالن في غـزة سـتطاله وكـل                   
ن في مقاطعة الذل والخيانة برام اهللا، فيما ستبقى حماس عنواناً للشعب واألمة بجهادهـا               العمالء المرتجفي 

عبد من  (وتضحياتها ودماء قادتها من أمثال الدكتور نزار ريان والنائب الوزير سعيد صيام الذين نتحدى               
  ".مواتأن يصل إلى معشار ما بلغوه من مكانة وعظمة بين جماهير شعبهم وأمتهم أحياء وأ) يدفع

  22/1/2009كز الفلسطيني لإلعالم، المر
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    لسرقة النصر في مفاوضات التهدئة محاولة فاشلةوالمنظمةإعالن مشاركة فتح : البردويل .22

والمتحدث " حماس"أعرب عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة المقاومة اإلسالمية : غزة
عن " قدس برس" في تصريحات خاصة لـ باسمها المفاوض إلى القاهرة الدكتور صالح البردويل

ومن " فتح"استغرابه الشديد إلعالن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه اليوم بأن وفدا من 
وضات اعدد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية سيسافر إلى القاهرة يوم األحد للمشاركة في مف

الخبر، ولم يعلمنا أحد بذلك، وقد اتصلنا باإلخوة المصريين ليس لدينا علم بمثل هذا : "التهدئة، وقال
التي " فتح"وأكدوا لنا أن وفدنا هو المدعو للمفاوضات بهذا الشأن، ولست أدري عندما تشارك حركة 

أدانت المقاومة في المفاوضات هل ستكون معنا أم مع االحتالل، وإذا كانت معنا فإن هذا يشترط أن 
  ". كانوا مع االحتالل فذلك شيء آخرتسبق بحوار وطني وإذا

وفصائل منظمة التحرير المشاركة في " فتح"وأشار البردويل إلى أن إعالن ياسر عبد ربه عن رغبة 
  .مفاوضات التهدئة إلى جانب وفد المقاومة، هو محاولة لسرقة نصر المقاومة

 غزة وقتلهم، إلى تقديم أسماء في" فتح"باستهداف قيادات " حماس"ودعا البردويل عبد ربه وكل من يتهم 
قتلوا أحدا من " حماس"ليس صحيحا على اإلطالق أن عناصر : "محددة حتى يمكن التحقق منها، وقال

ال أثناء العدوان اإلسرائيلي وال بعده، وكل ما قيل هو محاولة يائسة لتشويه المقاومة والقيام " فتح"قيادات 
    .أن التفت الجماهير حولهابحملة تحريض عليها ال أكثر وال أقل بعد 

  22/1/2009قدس برس، 
  

  حكومة هنية غير شرعية وال يحق لها التصرف في أموال المساعدات: فتح .23
اعتبر فهمي الزعارير، الناطق بلسان حركة فتح، أن حكومة هنية غير قانونية ألنه تم اقالتها من قبل 

 أنه من  أكد"الشرق االوسط"صريحات لـوفي ت. الرئيس محمود عباس بعد الحسم العسكري في القطاع
ناحية دستورية وقانونية، ال يجوز لهذه الحكومة ممارسة أي صالحيات، متهماً اياها بالسيطرة على 

وشدد على أن حركة فتح يعنيها فقط . المساعدات التي تصل للقطاع وتوزيعها على أنصار حركة حماس
 .إلعمارأن تصل المساعدات الى قطاع غزة، ويتم اعادة ا

  23/1/2009الشرق األوسط، 
  

   صفقة شاليط يعد نصراً جديدا للمقاومة من شروط"إسرائيل"تخفيف : لجان المقاومة .24
اشار ابو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية احد الفصائل التي شاركت في : غزة ـ اشرف الهور 

لالفراج عن الجندي االسير غلعـاد      " المقاومةشروط  "عملية االسر ان موافقة الوزراء االسرائيليين على        
  ".تعد نصرا جديدا يضاف الى انتصار المقاومة في رد العدوان الصهيوني على غزة"شليط 
هذا يؤكد على ثبات المقاومة عند التزاماتهـا اتجـاه القـضايا المـصيرية والمركزيـة للـشعب                  "وقال  

مفاده بأن المقاومة الفلسطينية عصية على االنكسار       العدو الصهيوني تعلم درسا     "، وتابع يقول    "الفلسطيني
ولديها من المناعة الكافية ضد كل اشكال المماطلة والتسويف التي مورست طوال فترة المفاوضات غير               

  ".المباشرة عبر الوسيط المصري
  23/1/2009القدس العربي، 

 
  شاليط لن يرى النور إال بشروطنا: رضوان إسماعيل .25

إن حركته لـن    " الجريدة"في غزة لـ    " حماس"قال اسماعيل رضوان القيادي في       : سمية درويش  -غزة  
أصـحاب المحكوميـات    "تتنازل عن شروطها لالفراج عن شاليط، وعلى رأسها االفراج عن األسـرى             
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وأوضح رضـوان ان     .، إضافة إلى فتح المعابر التجارية وإنهاء الحصار المفروض على القطاع          "العالية
لوسيط المصري لحل قضية الجندي اإلسرائيلي شاليط، مشيراً إلى انه من دون الموافقة             حركته متمسكة با  

 ."شاليط لن يرى النور ولن تتقدم خطوات االفراج عنه شبرا واحدا"فإن " حماس"على شروط 
  23/1/2009الجريدة،الكويت،

 
  على غزةأمن السلطة يمارس دور االحتالل من جديد رغم الحرب األخيرة : قيادي بالجهاد .26

تلقـى  ) 22/1( في تصريح صحفي له اليوم الخميس        ، القيادي في حركة الجهاد،    "أبو القسام "قال  : نابلس
نسخة منه، إنه وبالرغم من الحرب الصهيونية األخيرة علـي غـزة، إال أن              " المركز الفلسطيني لإلعالم  "

ل واعتقلت عدداً منهم والحقـت      أجهزة أمن السلطة لم توقف مالحقاتها لعناصر المقاومة من كافة الفصائ          
، "المخـابرات "و" األمن الوقائي "وأوضح القيادي بالجهاد أن وحدة مشتركة من جهازي          .مطلوبين آخرين 

اقتحمت منزل أحد المطلوبين لقوات االحتالل في منطقة طمون بشكل غير أخالقي، اعتدت فيـه علـي                 
فـي ختـام    " أبـو القـسام   "وطالب   .حتوياتهزوجة المطلوب وشقيقاته وقامت بتفتيش المنزل والعبث بم       

تصريحاته كافة فصائل المقاومة بالوقوف وقفة جدية لحل ملف المعتقلين السياسيين لدي أجهزة الـسلطة               
  .في الضفة

  22/1/2009كز الفلسطيني لإلعالم، المر
  

   األقصى تهدد بالرد على االحتالل على استهدافه المدنيين بغزةكتائب .27
" مجموعات الشهيد ياسر عرفات"هددت قيادة كتائب شهداء األقصى  : وكاالت- محمد جمال -غزة 

بالرد على االحتالل االسرائيلي بكل قوة على قتله المتعمد لالبرياء المدنيين بقطاع غزة واطالق النار 
أكدت كتائب نسور فلسطين أحد األذرع العسكرية .. من جانبها. وخرقه الكامل لوقف اطالق النار

نية المقاومة أن الحرب االسرائيلية على قطاع غزة لم تكن على حركة حماس وحدها كما تناولتها الفلسطي
   .بعض وسائل االعالم

  23/1/2009الشرق، قطر، 
  

  ملوح يدعو لتشكيل هيئة فلسطينية مستقلة يشارك فيها الجميع تتولى إعمار بغزة  .28
فيذية لمنظمة التحرير عبدالرحيم ملـوح لتـشكيل        دعا نائب األمين العام للجبهة الشعبية عضو اللجنة التن        

هيئة فلسطينية مستقلة، يشارك فيها الجميع، ويتم التوافق عليها بين المكونات السياسية للشعب الفلسطيني،              
وقال ملوح في تـصريح      .تتولى مسؤولية إعادة اإلعمار في غزة، ومهمة التعاون مع المؤسسات الدولية          

ة اليوم أمام الفلسطينيين جميعاً، وأمام قياداتهم السياسية واالجتماعيـة هـي            ان المهمة المباشر  "صحافي  
بلسمة الجراح في غزة، نتيجة العدوان الغاشم، وعدم إضاعة الوقت باالختالف حول من يتسلم مسؤولية               

  ".إعادة اإلعمار
  22/1/2009الخليج، 

  
   "لة أمنيةبشرط أن تكون تحت مظ" ال نمانع في دخول المساعدات لغزة :حماس .29

تصريحات   في،أمين سر كتلة حركة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي، قال مشير المصري: غزة
، إن حركته وحكومة اسماعيل هنية ال تمانعان في دخول المساعدات لقطاع غزة "الشرق االوسط"لـ
  ".بشرط أن تكون تحت مظلة أمينة وبعيدة عن أولئك الملوثة أيديهم بالفساد"
 أن حكومة رام اهللا تصر على أن تأتي المساعدات عبرها فقط الستعمالها ورقة ضغط  المصريضافوأ

وشدد . في الحوار الوطني الفلسطيني، من أجل ابتزاز المواقف من حركة حماس على الصعيد السياسي
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 على أن حكومة فياض ومحمود عباس سيحاوالن توظيف المساعدات في تكريس الحصار على القطاع،
  . متهماً عباس وحكومة فياض بأنهما تواطآ على حصار القطاع وشجعا عليه

وأشار الى أن حكومة رام اهللا تبذل جهوداً لمنع دخول المساعدات لقطاع غزة عبر حكومة هنية ألنها 
وأضاف أن حكومة هنية تدير شؤون قطاع غزة منذ . تدرك أن هذا يكرس مشروعية هذه الحكومة

. اشرة قبل ثالث سنوات؛ وبالتالي يتوجب عليها أن تتم عملية إعادة األعمال عبرهاتشكيل الحكومة الع
وأعاد المصري لألذهان تقارير المجلس التشريعي السابق لحكومات السلطة المتعاقبة بالفساد وسوء إدارة 

القالقل المال العام، محذراً من أن رجاالت السلطة يحاولون االستيالء على األموال لتوظيفها في بث 
  .بالقطاع

  23/1/2009الشرق األوسط، 
  

 ترصد صورا بطولية للمقاومة الفلسطينية خالل الحرب على غزة " الوطن" .30
صوراً بطولية في التصدي " الوطن"روى أكثر من قائد ميداني في كتائب القسام لـ:  وائل بنات- غزة

لت بالعشرات في كل منطقة دخلت لقوات االحتالل، حيث كان المقاتلون يطاردون الدبابات التي توغ
 آلية إلى الحي 120وفي حي تل الهوا تمكنت المقاومة من استدراج القوات البرية التي دخلت بعدد . إليها

جنوب غرب مدينة غزة، حيث كانت قوات االحتالل تحتمي في المناطق الصفراء التي تصنف بأنها 
وخالل الملحمة في حي تل الهوا تمكنت  . القسامساقطة عسكريا، وتصدى لها عدد محدود جدا من مقاتلي

 جنديا بين 50 أخرى وجرافة وثالث ناقالت جند، وإصابة نحو 4 دبابات وإعطاب 5المقاومة من تدمير 
وكشفت المصادر الميدانية أن أحد مقاتلي القسام تمكن من القفز من الطابق األول ألحد  .قتيل وجريح

تل الهوا وأطلق النار داخلها باتجاه الجنود، فأطلقت عليه دبابة أخرى المباني فوق دبابة توغلت في حي 
قذيفة بعد أن قفز عنها، غير أنه تمكن من اإلفالت وعاد سالما، بينما تمكن مقاتل آخر من زرع عبوة 

في جدار توقفت إلى جانبه دبابة بعد أن خرج منها جنديان مما أدى إلى انقالب الدبابة رأسا " 4شواظ "
أنه سمع جنود االحتالل وهم يصرخون ويبكون " الوطن"وروى أحد سكان األبراج لـ . عقبعلى 

   .بعد أن باغتهم أحد المقاتلين وأوقع فيهم عددا من اإلصابات) أمي.. أمي" (إيما.. إيما"ويصيحون
 إلى كان يركض خلف الدبابات من شارع" مطارد الدبابات"هيثم عبدالعال مقاتل آخر يطلق عليه زمالؤه 

شارع على الرغم من كثافة تحليق طائرات االستطالع ويستهدفها بقذائف آ ربي جي وقد تمكن من 
ومن صور البطولة . إعطاب دبابتين، غير أنه استشهد في اليوم التالي أثناء محاولة إسعاف أحد زمالئه
يم، عندما كانا يكمنان فقد استبسل شقيقان من عناصر القسام أحدهما يدعى أبو ميسرة واآلخر عبداهللا نع

في أحد أبراج تل الهوا وفوجئ بهما عناصر من الوحدات الخاصة اإلسرائيلية التي حاولت اعتالء 
البرج، واشتبكا معها ورفضا االستسالم، وتمكنا من دحر القوة حتى استهدفتهما دبابة بقذيفة حارقة أدت 

نت قوة من كتائب القسام لمجموعة قوامها وفي حي الزيتون جنوب مدينة غزة كم. إلى تفحم جثمانيهما
، وما إن اقتربوا من الكمين حتى فجروا فيهم عبوة مضادة لألفراد مما أدى "جفعاتي" جنديا من لواء 20

  . إلى مقتل قائد اللواء وعدد من الجنود
 23/1/2009 الوطن، السعودية، 

  
 تلبجرم ومحاولة الق نإرجاء محاكمة سلطان أبو العيني": السفير" .31

 ١١أرجأت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية المنتدبة هيالنة اسكندر إلى يوم الخميس في 
حزيران المقبل متابعة النظر في محاكمة سلطان أبو العينين وخالد الشنطي بجرم القتل، ومحاولة القتل، 

 . وذلك بسبب عدم اكتمال هيئة المحكمة
 23/1/2009السفير، 
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  أحسن ضابط إستخباراتاالغتياالت ودحالن الق النار يعني بداية إطالق وقف إط: غاالنت .32

أحسن ضابط إسـتخبارات فـي      ،  يوآف غاالنت للصحافيين في جولة غير مسموح بنشر تفاصيلها          يقول  
وأفضل جهاز إستخبارات إسرائيلي يعمل علـى       ،  )أبو فادي   (جيش الدفاع اإلسرائيلي هو محمد دحالن       

إلسبارطية هو جهاز األمن الوقائي وجهاز المخابرات العامة وجهاز حركة فـتح            االرض في قلعة غزة ا    
  )أو ما تبقى منها(فرع مئيئر عباس رئيس السلطة اإلسرائيلية بالوكالة في ربع الضفة الغربية 

هذا ليس تقييم خبراء اإلستراتجية العسكرية في فيلكا إسرائيل بل هو تقييم قائد المنطقة الجنوبية في جيش                 
الدفاع الجنرال يوآف غاالنت الذي دردش ألول مرة مع الصحافيين والمراسلين العسكريين الذين رافقوه              
في جولة مساء اليوم على المعسكرات التي يرابط فيها جيش الدفاع على حدود السامرة اللعينة في قلعـة                  

  .غزة اإلسبارطية 
لكنه سيحدثهم لزوم التأريخ ولـيس للنـشر اآلن         قائد المنطقة الجنوبية قال للمراسلين أنه ممنوع النشر و        

  :وقال
يقوم محمد دحالن وأجهزة محمود عباس في هذه الحرب بدور كبير جدا وكان من المفترض أن يقومـوا      
بدور أهم لوال أن اإلرهابيين ال يزالون يحتمون بالمدنيين ما منع جيش الدفاع من القـضاء علـى آخـر           

  .فلولهم
 أكثر من مئة وثالثين عضوا في أجهزة فتح من التابعين لعباس ودحالن تـم               الجنرال غاالنت كشف بأن   

قتلهم بسبب إكتشاف اإلرهابيين لهم وهم يضعون إشارات خاصة على حيطان ومداخل أنفاق اإلرهـابيين         
ليتم قصفها من قبل سالح الطيران      . ومخازن األسلحة ومقرات سرية لحركة حماس والجهاد اإلرهابيتين       

  . الذي يكشف عن األهداف بطرق تكنولوجية بناء على تلك اإلشاراتاإلسرائيلي
الجنرال قائد المنطقة الجنوبية أكد ما قاله يوفال ديسكين مدير جهاز االمن الداخلي قبل أسبوع من أن فتح                  
وعناصر محمد دحالن لعبوا دورا حاسما في هذه المعركة على اإلرهاب وأنهم خسروا العـشرات مـن                 

 عباس أثناء قيامهم    -أن إكتشفهم اإلرهابيين بواسطة أفخاخ أمنية نصبوها لعمالء دحالن          عناصرهم بعد   
بإرشاد الطائرات إلى المقرات والمخازن السرية وإلى منازل بديلة يسكن فيها رجـال اإلرهـابيين فـي                 

  .حماس والجهاد
ـ            ة إقتحـام كـان مـن       ومما كشفه الجنرال قائد المنطقة الجنوبية خطة سننشرها بتفاصيلها تتضمن حرك

المفروض أن يقوم بها الف وخمسمئة عنصر من عناصر محمد دحالن المعسكرين في العـريش داخـل               
 صالح الدين واللجـان     -الحدود المصرية بإنتظار إنهيار حركتي حماس والجهاد ومناصريهما من فتح           

  .الشعبية 
جال دحالن المزودين بالسالح الثقيل     الخطة تقتضي بحسب قائد المنطقة الجنوبية في إسرائيل أن يقتحم ر          

والمحمول على عربات مدرعة مصرية منطقة رفح ومن ثم خان يونس ومن ثم يتزامن وصـولهم إلـى                  
  . عباس دحالن بإنتفاضة داخل المدينة لطرد ما يبقى حيا من اإلرهابيين -مدينة غزة مع قيام رجال فتح 

 الجنوبية ال يرى أمال في نجاحها فعلى رغم مقتل المئات           الخطة ال تزال قائمة ولكن الجنرال قائد المنطقة       
من رجال اإلرهابيين إال أنهم ال يزالون يقاتلون بتنظيم وبخطط ال يزال بعضها يعطيهم فرصـة للنجـاة                  
بسبب إخبائهم بين المدنيين ، وال يزال أمنهم يسيطر على االرض حيث أن اآلالف منهم إنتشروا بـشكل                  

والمناطق داخل غزة والمدن اآلخرى لمكافحة أي إنتفاضة أو تجسس بينما تولى            غير مرأي في الشوارع     
 اللجان الـشعبية مهمـة      -ثالثة آالف مقاتل من حماس وألف من الجهاد وخمسئة من فتح صالح الدين              

  .نصب الكمائن المخفية في المنازل واألبنية لقوات جيش الدفاع
ق النار تعني أن إسرائيل ال تريد التورط أكثر في حـرب            الجنرال كشف بأن المرحلة الحالية لوقف إطال      

إعالمية ضدها بدأت أوساط الرأي العام الغربي تتجاوب معها ، كما أن ما تحقق حتـى اآلن ال يمكـن                    
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تحقيق أكثر منه بالظروف الحالية ، والوضع السياسي في العالم يوجب على إسرائيل الزعم أنها أوقفـت                 
لن يكون سعيدا بأن تطغى أحداث غزة على أنباء توليه منصب الرئاسة بـشكل              الهجوم ألن باراك أوباما     

رسمي والمصريين والسعوديين واألردنيين حلفائنا ليسوا في وضع يسمح لهم بتحمل الـضغوط الـشديدة     
التي نجح داعموا اإلرهاب في سوريا وإيران والسودان في إثارتها في وجههم مما يحتم عليهم منـذ اآلن                  

 -تعاطف مع الفلسطينين وإال سحبت تلك الدول المارقة البساط من تحت أقدام الـدول المعتدلـة                 إدعاء ال 
حلفاء إسرائيل في العالم العربي، خصوصا وأن وقف القتال سيمنع الرئيس السوري مدعوما من السودان               

لعالقـة  وقطر من طرح قضية سحب المبادرة السعودية في هذا الوقت الحالي وهي مبادرة تمثل غطاء                 
  . .مباشرة بين السعودية أكبر دولة إسالمية في العالم وبين إسرائيل 

الجنرال الذي أبدى سعة صدر أثناء جولته مع الصحافيين رفض تسجيل حديثه وإعتبر األمر دردشة بينه                
. وبين اصدقاء جدد أعلن بأن الوقت الحالي واالسابيع المقبلة ستشهد إنجازات أهم لجيش الدفاع في غزة                 

فيلكا حصلت على النص من صحافية كانت من المشاركين في الجولة ولن نكشف إسمها حتى ال تحاكم                 (
  )ستالين نفسه أرحم من إسرائيل في الحرب بالنسبة للصحافة(بتهمة إفشاء معلومات للعدو 

فمع توقف القصف ستخرج قيادات اإلرهابيين من جحورها وسينشط رجـال اإلسـتخبارات العـسكرية               
ين بيت ومعهم آالف من رجال محمود عباس ومحمد دحالن على االرض ما سيسهل على الطيران                والش

اإلسرائيلي إصطياد الرؤوس الكبيرة وإلحاقها بسعيد صيام وبالجنرال اإليرانـي الـذي سـمع مخبـري                
اإلستخبارات العسكرية أنه قتل في حي الزيتون وكان يشرف على بناء األنفـاق والمخـازن المحـصنة                 

  )علن اإلسرائيليين ألول مرة بشكل رسمي عن هذا األمري(
الجنرال أعلن بأن اإلنجازات العسكرية لجيش الدفاع لم تبدأ بعد وأن قطف رؤوس اإلرهابيين واحدا تلو                
اآلخر ستكون هديتنا إلى األمهات اللواتي فقدن أبنائهن في هذه المهمة مما يعني بأن دماء المقاتلين فـي                  

 .ن قتلوا في عملية الرصاص المسكوب لم تكن بال جدوىجيش الدفاع الذي
  18/1/2009 "إسرائيلفيلكا "موقع 

  
  مستعد لقبول المبادرة العربية للسالم وأولمرت يهاجم مواقف باراك .33

بين أقطاب  ) ذات األبعاد الدعائية االنتخابية   (تجددت الحرب السياسية الداخلية     :  برهوم جرايسي  -الناصرة
 وبشكل خاص بين رئـيس الحكومـة        ،لية، مع انتهاء الحرب العدوانية على قطاع غزة       الحكومة اإلسرائي 

المستقيل إيهود أولمرت، ووزير الحرب إيهود باراك، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، وتبين أمس مـن               
  .تقارير صحافية أن هذا الصراع كان جاريا أيضا في أوج الحرب على غزة

اإلسرائيلية أمس مقاطع من مقابلة مطولـة مـع رئـيس           " معاريف"ة  وفي هذا اإلطار، فقد نشرت صحيف     
الحكومة أولمرت، من المفترض أن تنشر كاملة في عدد الصحيفة اليوم الجمعة، وفيها يشن انتقادات حادة               

، ويتهمه بشكل واضح بأنه كان      "برنامج للسالم "باراك، ويستخف بما يعلنه عن      " العمل"ضد رئيس حزب    
  .ء مئات البيوت في مستوطنات الضفة الغربية المحتلةيضغط من أجل بنا

حرباء، وأنا ال أريد منافـسة      ) كديما(سمعت أن إيهود باراك يقول إن حزب        "وقال أولمرت في المقابلة،     
، وتابع قائال، إنني ال اعتقد أن       "باراك في إطالق االهانات، فاالهانات هي سالح الضعفاء، وليس األقوياء         

نه سيئ، وإنما هو ليس مالئما ليكون رئيس حكومة، لقد فشل فـشال ذريعـا كـرئيس                 باراك حرباء أو أ   
  .حكومة، أكثر من أي رئيس حكومة إسرائيلي آخر

، فما الذي يعرضه زعـيم حـزب        "إن باراك يعرض اآلن برنامج سالم يبث أمال       "وتابع أولمرت قائال،    
قليمية، ستثير ضجة سوية مع المبـادرة       لقد قال إن حكومة برئاسته ستعرض خطة سالم شاملة إ         "العمل،  

إنني أقول لك من دون لبس وبشكل حازم، إن المبادرة الـسعودية            "، وأضاف،   "العربية، فعن ماذا يتكلم؟   
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تشكل جزءا من اإلطار العام للسالم بيننا وبين الفلسطينيين والسوريين، هذا هو الفرق بيننا، لدينا طريـق      
  ".رات وتفلسف، والبحث طيلة الوقت عن صياغاتواتجاه، أما لدى باراك فمجرد شعا

وقال أولمرت، إنه يعلن من خالل الصحيفة للملك السعودي بأنه على استعداد أن تكون المبادرة السعودية                
التي أقرت في قمتي بيروت والرياض إطارا لمفاوضات تقود إلى سالم على أسـاس قـراري                ) العربية(

  .338 و242األمم المتحدة 
كنت أجلس وأتحادث مع باراك من أجـل إخـالء بـؤرة            "ولمرت دور باراك في االستيطان،      ثم يكشف أ  

، وفي كل مرة كان يعرض علي اقتراحا أنه مقابل إخالء برميل أو             )حسب تعريفه (استيطانية غير قانونية    
  ".خيمة، علي أن ابني مئات الوحدات السكنية في المستوطنات، فهذه هذه خطته للسالم

مرت قائال، إن باراك أظهر صعوبة في التعامل مع المفاوضات التي أجريتها ووزيرة الخارجية              وتابع أول 
ولكن مواقفه ليست بعيدة فقط عني بل أيضا عن أعضاء كنيست في            "تسيبي ليفني مع الجانب الفلسطيني،      

  ".حزبه
لحـادة بـين    اإلسرائيلية أمس تقريرا حـول الخالفـات ا       " هآرتس"وفي سياق متصل فقد نشرت صحيفة       

أولمرت وباراك خالل الحرب، ويظهر أنها لم تكن على الجوهر وإنما على االعتبارات القيادية بينهمـا،                
فمثال بعد األسبوعين للحرب اقترح باراك توسيع االجتياح البري واالنتقال للمرحلة الثالثة بعد أن أعلـن                

  .د تحققتقائد أركان الحرب غابي أشكنازي أن أهداف المرحلة الثانية ق
واصدر مدير مكتب باراك رسالة سرية جدا وقع عليها المدير نفسه، ولكن تم إرسـالها إلـى أولمـرت                   
شخصيا ووزيرة الخارجية ليفني وقادة األجهزة األمنية، وحسب الصحيفة فقد استشاط أولمـرت غـضبا               

ال مـن بـاراك     ليس بسبب مضمون الرسالة، وإنما ألنه تسلم رسالة شخصية من مدير مكتب باراك بـد              
وقالت الصحيفة إن هذا عكس أجواء التوتر على أساس شخصي وليس سياسي أو عـسكري بـين        .نفسه

  .االثنين
  23/1/2009الغد، األردن، 

  
   مهاجمة األنفاق"إسرائيل"من حق  :ليفني .34

مليات اذا ما احتجنا القيام بع"أمس " راديو اسرائيل"قالت وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني لـ
هذا هو القول . تحتفظ اسرائيل بحقها في التحرك ضد التهريب.. عسكرية اضافية لوقف التهريب سنفعلها

ان اسرائيل تحتفظ لنفسها : فلنكن واضحين لن تبقى االمور على ما كانت عليه سابقا"واضافت ". الفصل
نا سنفعل ونمارس حقنا اذا اقتضى االمر ان نتحرك فان"وقالت ". بحق التحرك عسكريا ضد األنفاق

  ".المشروع في الدفاع عن انفسنا، ولن نضع مصيرنا بين ايدي المصريين وال االوروبيين وال االميركيين
  23/1/2009الشرق األوسط، 

  
  أولمرت اقترح على عباس تقسيماً جديداً للقدس .35

 رئـيس الـوزراء     غير الحكوميـة اإلسـرائيلية أن     " إراميم"كشف تقرير لمنظمة    :  ماهر إبراهيم  -غزة  
اإلسرئيلي المستقيل إيهود أولمرت اقترح على الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقسيماً جديـداً للقـدس،               
وفقاً لخطوط تشبه إلى حد كبير الخطوط التي اقترحها الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون فـي العـام         

2000 .  
 أولمرت إلى عباس وقادة عدد من الدول        عن عدد من المصادر أن نص اقتراح      " هآرتس"ونقلت صحيفة   

العربية يقول إن األحياء اليهودية ستكون تحت السيادة اإلسرائيلية واألحياء العربية الفلـسطينية سـتكون               
والحوض التاريخي والبلدة القديمة ستخضع إلدارة نظام خاص سيضم ممثلـين           . تحت السيادة الفلسطينية  

وأعرب أولمرت في وقت    . ى حرية الدخول إلى األماكن المقدسة     عن الجهات ذات الصلة، مع الحفاظ عل      



  

  

 
 

  

            22 ص                                     1323:         العدد       23/1/2009الجمعة  :التاريخ

سابق بعد أن خرج من السلطة عملياً استعداده لقبول مبادرة السالم العربية كإطار التفاقيـة سـالم مـع                   
  . سوريا والفلسطينيين

 23/1/2009البيان، اإلمارات، 
  

   تخفض سقف شروطها بشأن صفقة شاليط"إسرائيل" .36
اإلسرائيلية أمس إن رئيس جهـاز االسـتخبارات العامـة          " يديعوت أحرنوت "حيفة   قالت ص   -الناصرة

يوفال ديسكين، غير موقفه، وخفض سقف الشروط اإلسرائيلية السابقة، وبات يقبـل            " الشاباك"اإلسرائيلية  
بإطالق سراح غالبية األسرى الذين طلبت حركة حماس إطالق سراحهم ضمن صفقة تبادل األسرى التي               

  . جندي االحتالل األسير في قطاع غزةستشمل
وقالت الصحيفة إن ديسكين أبدى في اآلونة األخيرة ليونة واضحة باتجاه قائمة األسرى التي قدتها حركة                
حماس، ولكن لم يتم توضيح أي من األسماء التي ما زال يعارض إطالق سراحها، إذ أن الحديث يجري                  

حماس، في حين تطلق إسرائيل سراح حوالي ألف أسـير           أسيرا كدفعة أولى، تطرح أسماءهم       450عن  
  .تختارهم هي

واعترضت إسرائيل بداية على الغالبية الساحقة من هذه األسماء، ثم بادرت إلى تغيير مقـاييس تـضعها                 
 أسيرا مـن    170لنفسها، وحسب تقارير مختلفة فإن إسرائيل ما تزال تعترض على إطالق سراح حوالي              

  .أصل القائمة
الحكومة اإلسرائيلية حملة ضغط شعبية من اجل العمل إلطالق سراح األسـير غلعـاد شـليط،                وتواجه  

وخالل الحرب طالبت هذه الحركة عدم وقف إطالق النار من دون التزام باسترجاع الجندي المـذكور،                
  .ولكنها اآلن تطالب بعدم التوقيع على أي اتفاق للتهدئة من دون شليط، وغيرها من المطالب

 وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أمس، التي تلعب دورا في حملة الضغط هذه، أنباء مفادها أن زوجة                 ونشرت
الوزير رحبعام زئيفي الذي جرت تصفيته على يد خلية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني في خريف                

سـرائيلي،  ، توافق على إطالق سراح منفذي عملية زوجها مقابل إطالق سراح الجنـدي اإل             2001العام  
  .ومثل هذا البيان صدر في وقت سابق عن عائالت أخرى

" يـديعوت أحرنـوت   "وأعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت أمس في تصريحات لـصحيفتي            
أنه قرر توظيف جهد خاص لدفع عملية إطـالق سـراح شـليط، خاصـة وأن مـسؤولين                  " معاريف"و

يبي ليفني، يطالبون باشتراط فتح معابر غزة بـإطالق سـراح           إسرائيليين ومن بينهم وزيرة الخارجية تس     
  .الجندي

اإلسرائيلية أمس، أن أولمـرت وعـدد مـن         " هآرتس"وأعلن وزير كبير لم يكشف عن هويته لصحيفة         
الوزراء باتوا يؤيدون إطالق سراح أسرى فلسطينيين أكثر من ذي قبل، ولكنه زعم ان حركة حماس ما                 

  .مام التقدم في المفاوضاتتزال تعرقل وتضع عقبات أ
  23/1/2009الغد، األردن، 

  
  مسؤوالن في اليمين اإلسرائيلي يديران المصالح التركية بواشنطن .37

اإلسرائيلية ان شخصيتين سياسيتين من كبار المسؤولين في " يديعوت أحرونوت"كشفت صحيفة  :تل أبيب
 التركية في الواليات المتحدة مقابل أجر اليمين، يؤديان مهمة سياسية بالغة الحساسية لمصلحة الحكومة

 .ثمين
، )أرييل شارون(وقالت الصحيفة ان دوف فايسغالس، رئيس ديوان رئيس الحكومة االسرائيلية السابق 

وداني إيلون، السفير االسرائيلي السابق في واشنطن والمرشح النتخابات الكنيست حالياً في الئحة حزب 
مجموعة "ور ليبرمان اليميني المتطرف، يعمالن منذ أسبوع في سبيل تشكيل بزعامة أفيغد" اسرائيل بيتنا"
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ويجريان االتصاالت مع معارفهما في الكونغرس . لصالح تركيا في الواليات المتحدة) لوبي" (ضغط
وتقول الصحيفة ان . األميركي وفي ادارة الرئيس الجديد، باراك أوباما، بغية تحسين وضع تركيا هناك

، يقابل بغضب شديد لدى بعض األوساط في وزارة الخارجية االسرائيلية، حيث ان حكومة هذا النشاط
تركيا اتخذت مواقف عدائية من اسرائيل خالل الحرب األخيرة وتعاطفت مع حماس بشكل صريح 

. ورئيسها رجب طيب أردوغان دعا الى طرد اسرائيل من األمم المتحدة. وراحت تحرض على اسرائيل
جهه الى مسؤولين اسرائيليين لمساعدته في واشنطن، تلونا وأدانوا تصرف فايسغالس واعتبروا تو

 .وأيلون
  23/1/2009الشرق األوسط، 

  
  انتصرنا على الفاشية والعنصرية: الطيبي .38

ـ ) العربية للتغيير (النائب احمد الطيبي  :  حسن مواسي  -باقة الغربية    لقد انتـصرنا علـى     ":الدستور"قال ل
ة ، أرادوا منعنا من حقنا الطبيعي في تمثيل جماهيرنا ، وانتصرنا في هـذه الواقعـة                 الفاشية والعنصري 

ولكن المعركة لم تنته ، فالعنصرية أصبحت تيارا مركزيا في إسرائيل ، ونحن على يقين أن جماهيرنـا                  
فنـي ،   القادم يوم الثار والنصر لنصفع ليبرمان باراك ولي10 ـ  2التي التفت من حولنا ستكون معنا في 

  ". ونؤكد أننا اقوى من الحرب واقوى من الشطب
ـ               انـه سـيبادر    ": "الدسـتور "من جهته ، أكد النائب محمد بركة ، رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية ، لـ

لمشروع تعديل القانون القائم ، لسحب صالحية إقرار القوائم المشتركة من لجنة االنتخابات المركزيـة ،                
سية ، ونقلها إلى الجهاز القضائي ، إذ أن تجارب السنوات السابقة تؤكـد هـذه                التي هي لجنة حزبية سيا    

، أن قرار المحكمة العليـا بإلغـاء        " التجمع"بدوره ، رأى النائب جمال زحالقة رئيس قائمة          ".الضرورة
" الليكـود "، بأنه هزيمة للفاشية ممثلة بليبرمان واألحزاب التي دعمته مثـل            " التجمع"قرار شطب قائمة    

  ". العمل"و" كاديما"و
  23/1/2009الدستور، 

 
   الفلسطينيينلتندد بسياسة هدم مناز" بتسيلم" .39

بسياسة هدم منازل الفلسطينيين واعتبرته عقاباً محظوراً وفقـاً         " إسرائيلية"نددت منظمة حقوقية     -نابلس  
 لحقـوق اإلنـسان فـي       "اإلسرائيلي"مركز المعلومات   (للقانون اإلنساني الدولي، وأشارت منظمة بتسيلم       

ان الهدف المصرح به من خالل هذه السياسة هو المساس باألبرياء، وما يشكل عقاباً              ) األراضي المحتلة 
  .جماعياً

سياسة هدم البيوت وإغالقها في الـضفة       " إسرائيل" اتبعت   2005 ولغاية   1967ونوهت إلى أنه منذ العام      
  .ت الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات فدائيةالغربية وقطاع غزة كوسيلة إلنزال العقاب بعائال

  23/1/2009الخليج، 
  

  "من عدم إنجاز المهمة"ضابط اسرائيلي مستاء  .40
شارك اللفتنانت كولونيل في االحتياط عاموس في حرب غزة، ولدى عودته روى هذا  -القدس المحتلة

كان . م تنجز هذه المهمة حتى النهايةل: "، قائال"لعدم انجاز المهمة"المهندس المعماري االسرائيلي استياءه 
كنا قريبين جدا من المكان الذي كنا نعرف ان قيادة حماس تختبئ فيه . ة اكثر فاعليةييمكن ان تكون العمل

  ".تحت مستشفى الشفاء في مدينة غزة
وكانوا يستخدمون هذا . كانوا على مسافة اقل من شارعين عنا في ملجأ محصن كبير: "واوضح

في غزة، رأينا ان الصواريخ تطلق من روضات اطفال ومدارس : "واضاف". ن فيه مدنيينالمسشتفى ال
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لو . حاصرناهم من كل جنب: "وزاد". وعلى مدى سنوات لم نرد بسبب المدنيين. وأبنية لألمم المتحدة
لكنه رأى . "لكنا اثبتنا للعرب ان حماس فقدت قدرتها العمالنية. اعطينا يومين او ثالثة ايام لقضينا عليهم

لتهريب (انهم يعيدون بناء االنفاق . سيعيدون تسليح انفسهم في اقل من شهرين"ان مقاتلي الحركة 
كنا ندرك ان . كنا نتوقع مقاومة اكبر ومعارك وجهاً لوجه: "، مضيفا)"االسلحة بين قطاع غزة ومصر
  )".اسرائيليين(جل ما يريدونه هو خطف جنود 

لقد ارجئت . كل واحد منا كان يعرف المهمة المناطة به. ا على مدى سنتينهذه العملية خطط له: "واكد
عدم ترك الجيش يحل المشاكل "واعتبر ان ". لقد انتظرنا طويال جدا). الحكومة(وأجلت بسبب مخاوف 

في سديروت جنوب (وبدالً من ذلك اضطر السكان الى االختباء في المالجئ . امر مخجل) في غزة(
اظن . ال اظن انه في غزة). الجندي غلعاد شاليت(اشعر بالخجل كذلك الننا لم نستعد : "عوتاب)". اسرائيل

ربما وضع في علبة وتم تمريره، .  وهناك االنفاق المؤدية الى مصر2006خطف عام . انه في ايران
ى لست عل: "واضاف". االمر ليس بمعقد، ونقل على ظهر ناقة او شاحنة عبر سيناء، ومن ثم الى ايران

. لم نكن في فيلم اميركي حيث يأتي البطل مع اجهزته لنزع االلغام: "وقال". علم بأي عملية الستعادته
عندما كنا نصل قرب منزل مفخخ، كنا نستدعي طائرة او دبابة لقصف المنزل، ما يؤدي الى انهيار 

ضافية من دول بالنسبة الى وقف اطالق النار، حصلت ربما ضغوط ا"، و"اربعة منازل اخرى مجاورة
سنهاجم مجددا ليس غدا لكن : "وختم قائال". لو كنا مستقلين اقتصاديا لكانت االمور مختلفة تماما. اجنبية
الرئيس (امر مؤسف ان يأخذ القادة االسرائيليون دائما في االعتبار رأي الواليات المتحدة واآلن . بعد عام
  ".باراك اوباما) الجديد

  23/1/2009الحياة، 
  

   5450 ىجرحال شهيدا و1330هاد جريحين في غزة يرفع الحصيلة الى استش .41
مصادر طبية فلسطينية، أعلنت ، أن  رائد الفي،غزةعن مراسلها من  23/1/2009الخليج،  ذكرت

أمس، عن استشهاد فلسطينيين اثنين في مستشفى مصري، متأثرين بجروحهما الخطيرة التي أصيبا بها 
 آخرون في قصف من الزوارق الحربية وإطالق نار غرب 8ين أصيب خالل المحرقة في غزة، في ح

  .مدينة غزة وشرقها
الطبيب أن،  وكاالت وعن محمد جمال ،غزة عن مراسلها من 23/1/2009الشرق، قطر، وأضافت 

 اعلن ان عدد الشهداء الفلسطينيين ،معاوية حسنين المدير العام لالسعاف والطوارئ في وزارة الصحة
 من 110 طفال و437 شخصا من بينهم 1330م االسرائيلي على قطاع غزة ارتفع الى جراء الهجو
 مواطنا اصيبوا ال 5450"واضاف ان ".  مسعفا، اضافة الى اربعة صحفيين14 مسنا و123النساء و

 جريح 600تم تحويل "وتابع حسنين ".  طفال1890 منهم في حالة خطرة، ومن بين الجرحى 200يزال 
  ". شفيات عربية واجنبية بسبب صعوبة حالتهم وعدم توافر العالج والجراحات الالزمة لهمللعالج في مست

  
  خالل الحرب على غزة اعتقلوا  مواطن 1000أكثر من : فروانة .42

أعلن الباحث بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة، أن قوات االحتالل اعتقلت خالل حربها على : غزة
 عاما، بأشكال عدة وفي ظروف مختلفة، واحتجزتهم في 16وق غزة أكثر من ألف مواطن، ممن هم ف

أماكن معرضة للخطر ولفترات متفاوتة، فيما األخطر كان استخدامها لهؤالء الـمعتقلين كدروع بشرية 
في كثير من األحيان، واألسوأ اعتقالها لجرحى ومصابين دون تقديم اإلسعافات األولية لهم، بل وتعمد 

 دون السماح لطواقم اإلسعاف بالوصول إليهم، كما مارست سياسة اإلعدام الـميداني إبقائهم ينزفون دماً
  .بحق بعضهم

  23/1/2009األيام، فلسطين، 
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   بتهويد قلب مدينة الخليل "اسرائيل"قاضي قضاة فلسطين يحذر من قيام  .43

جب التميمي أدان قاضي قضاة فلسطين، رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي الدكتور الشيخ تيسير ر
قيام القوات اإلسرائيلية والمستوطنين بإقامة شمعدان ضخم بارتفاع أربعة امتار واحاطته بسياج شائك 
والكتروني على تلة التكروري والتي تطل على الحرم االبراهيمي الشريف وعلى اجزاء كبيرة من منطقة 

صريحةً للشرائع اإللهية والمعاهدات باب الزاوية، معتبرا هذه الخطوة انتهاكا خطيرا ومخالفةً واضحة و
  .الدولية ومواثيق حقوق اإلنسان

وحذر الدكتور التميمي من مخطط اسرائيلي لتفريغ قلب مدينة الخليل من سكانها الفلسطينيين وتهويدها، 
منوها إن حكومة االحتالل تقوم بالتنسيق مع المستوطنين الذين هم اداة في يد سلطات االحتالل بتنفيذ هذا 
المخطط، مؤكدا ان كل ما تسعى اليه قوات االحتالل هو تحويل البلدة القديمة إلى حي يهودي متكامل، 

  .وإحكام القبضة بشكل نهائي على جميع أركان ومساحات الحرم اإلبراهيمي الشريف
   22/1/2009س، قدس بر

  
 نصف عدد شهداء غزة من األطفال والنساء : "مركز حقوقي" .44

 من ضحايا الحرب اإلسرائيلية على قطاع 43%شكل األطفال والنساء ما نسبته :  ضياء الكحلوت-غزة 
غزة والتي خلفت دماراً شامالً أسفر عن انهيار تام لخدمات البنية التحتية ودمرت مناطق بأكملها، وباتت 

 .مئات العائالت بدون مأوى، حسب ما أفاد المركـز الفلسطــيني لحقوق اإلنسان
ع دمار شهدته محافظتا غزة والشمال، وبالتحديد أحياء تل الهوا، وجنوب غزة، وأشار إلى أن أوس

والزيتون والتفاح والشجاعية شرقها، ومناطق العطاطرة، وجبل الريس، وجبل الكاشف، والتوام، في 
 .محافظة شمال القطاع

كل كلي، من بينها  منزل بش2400أشار إلى أن الدمار لحق بالممتلكات واألعيان المدنية حيث تم تدمير و
 28 منزل تم تجريفها، وتدمير 2000 منزالً تم تدميرها بواسطة الصواريخ الجوية وأكثر من 490

منشأة مدنية عامة، من بينها عدة وزارات ومقرات بلديات ومحافظات ومرافئ صيادين والمجلس 
 .التشريعي

 مؤسسات خيرية 10شكل جزئي و مسجدا ب15 مسجداً بشكل كلي، و30ونوه المركز إلى أنه تم تدمير 
 مؤسسات 5 ورشة أخرى، و200 ورشة صناعية وتجارية بشكل كلي وإلحاق أضرار بنحو 121و

 مؤسسة تعليمية ما بين كلي وجزئي، وتجريف 29إعالمية، ومؤسستين صحيتين ما بين كلي وجزئي، و
 .آالف الدونمات من األراضي الزراعية

 23/1/2009العرب، قطر، 
  

  جات حارقة على سيارات المستوطنين في الضفةالقاء زجا .45
هاجم شبان فلسطينيون، مساء الخميس، عدة سيارات تعود للمستوطنين جنوب الضفة الغربية : الخليل

  .وشمالها، بالزجاجات الحارقة
وذكر جيش االحتالل أنه اعتقل اثنين من المواطنين الفلسطينيين قرب العروب، متهماً إياهم بإلقاء 

  . الحارقة على السيارات اإلسرائيليةالزجاجات
   22/1/2009س، قدس بر
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  وقف النار ال يعني وقف العدوان وسنواصل تحركاتنا : 48مؤسسات فلسطينيي  .46
، أن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ال يتوقف 48 أكدت المؤسسات األهلية لفلسطينيي :الناصرة

  ". التصدي ودعم األهل في غزة وتقاسم الهم الفلسطينيمسيرة "بوقف إطالق النار، متعهدة بمواصلة 
ووصفت أكثر من أربعين مؤسسة تعبر عن المجتمع األهلي الفلسطيني وراء الخط األخضر، نتائج 

للشعب الفلسطيني ومقاومته، مستهجنة ما اعتبرته " صمود أسطوري"الحرب اإلسرائيلي على غزة بأنها 
تحيي "وقال البيان  .اً مع العدوان، ومدينة موقف قيادة السلطة الفلسطينيةتواطؤاً عربياً وفلسطينياً رسمي

منظمات العمل األهلي الفلسطيني جماهير شعبنا في غزة، التي قاومت عدوان اإلبادة اإلسرائيلي بكل ما 
  .1948 سنة  المحتل" تستطيع، وتحيي الصمود الفلسطيني، كما وتحيي جماهير شعبنا في الداخل

   22/1/2009س، قدس بر
  

  أشهر 4الغاز ألول مرة يدخل غزة منذ  .47
شهدت شوارع قطاع غزة أمس اختناقات مرورية بسبب طوابير الناس التي اصطفت أمام بوابات : غزة

  . محطات تعبئة الغاز المعد للطهو والذي سمحت السلطات اإلسرائيلية بدخوله ألول مرة منذ أربعة أشهر
 23/1/2009الشرق األوسط، 

  
   الطارئة في غزة "االونروا" مليون دوالر احتياجات 330 .48

ووفق الطواقم  . مهمة التقييم األولى الحتياجتها الميدانية في قطاع غزة"األنروا"أنجزت وكالة : عمان
وبحسب  . مليون دوالر330الفنية التابعة لألونروا قدرت االحتياجات الطارئة للمرحلة األولى بحوالي 

يخصص الجزء األكبر من هذا المبلغ باألساس الصالح واعادة تأهيل المساكن التي مصادر االونروا س
 53تضررت وستذهب إلصالح مواقع األونروا التي تضررت أو دمرت بالكامل هي األخرى وعددها 

منشأة كما سيخصص المبلغ لدعم برنامج الدعم الغذائي والنقدي ، ودعم العملية التربوية ، والخدمة 
وتشير توقعات األونروا ، وبعد انتهاء الطواقم  .طارئة ، ودعم خدمات الصحة البيئية وغيرهاالصحية وال

وهذا المبلغ يعكس االحتياجات المباشرة . الفنية من مسح ممنهج للخسائر ، بأن هذا المبلغ سيزداد
  .للمساعدة السريعة وال يعكس تكلفة اعادة إعمار غزة

وتدير األونروا في القطاع .  االف موظف10في قطاع غزة ما يقارب ويبلغ عدد العاملين لدى األونروا 
وتقدم مساعدات . و مركزا صحيا وتقدم خدمات طبية عادية وطارئة متنوعة ومتعددة19 مدرسة 214

  . ألف الجئ750غذائية ألكثر من 
  23/1/2009الدستور، 

  
  عمال االنفاق يستأنفون العمل فيها بعد الحرب .49

إال أن العمل يجري . لمهربين عند الحدود بين مصر وقطاع غزة العمل في األنفاقاستأنف مئات ا: رفح
  .هذه المرة بالحفر بالمعاول أو آالت التجويف في حفر عميقة خلفتها القنابل االسرائيلية

وكان أبو موسى حضر . »بعد شهر سنستأنف العمل«: ، أحد العاملين في هذه األنفاق»أبو موسى«يقول 
وقال الرجل األسمر النحيف الوجه إن .  صباحاً الى ورشته، فوجد حفرة مكان مدخل نفقهفي الخامسة

وأوضح أنه دعا . »االسرائيليين قصفوا األسبوع الماضي هذا المكان الذي كنت جالساً فيه قبل ساعات«
فتوحاً من ما زال م«في حين أنه » مئة متر«عماله السابقين الى اعادة بناء النفق الذي دمر بطول نحو 

  .»الجانب المصري
هيا، تحركوا، اخرجوا «وأمر أبو موسى ثالثة شبان يخرجون التراب في اوعية وهو يكاد يفقد صبره 

في األجواء فرفعوا جميعاً وجوههم الى » 16 -أف «وحلقت طائرة من طراز . »هذا الرمل بسرعة
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ورن هاتفه النقال فأجاب . »مقبرة قريبةال بأس أن نموت، ال. ال تتوقفوا«: السماء فصاح فيهم أبو موسى
، مضيفاً »كل المال الذي استثمرته تبخّر«ويقول أبو موسى إن . »أين أنت؟ اسرع«مخاطباً عامالً تأخر 

عما اذا » فرانس برس«ورداً على سؤال لـ . »باذن اهللا سيكون النفق جاهزاً بعد شهر«: وهو يمسد ذقنه
ماذا تريدني أن أفعل باألسلحة؟ سلطات غزة «: ة، تساءل عابساًكان يهدف من ذلك الى تهريب األسلح

  .»لديها ما يكفي من األسلحة
في اليوم )  دوالرا76ً( شيكل 300في كل مكان، ينشط عشرات االشخاص استأجر بعضهم جرافات بـ

خسر » دأبو مهن«. لالسراع في العمل، فيما يستخدم البعض اآلخر المعاول أو حتى األيدي إلزالة الركام
ما زال لدي هنا في األسفل، كمية كبيرة من حفاضات «: نفقين في حين لم يتضرر الثالث كثيراً، قال

  .»آمل في أن أتمكن من استعادتها. »بامبرس«االطفال من نوع 
ويقول سكان على طول الحدود حيث يملك بعض الفلسطينيين أنفاقاً ويديرونها كمشاريع تجارية، إن 

يشير .  ومواقد الكيروسين نقلت بالفعل عبر عشرات األنفاق التي ما زالت تعملشحنات من الوقود
ويؤكد أن .  ألف دوالر لحفر النفق40الذي يملك أحد االنفاق أنه وثالثة من شركائه تكلفوا » محمد«

... لن أجلب مخدرات أو أسلحة، أعتزم استخدامه لجلب ما يحتاجه الناس أكثر. سيعمل قريباً«النفق 
  .»ذاء والوقود وهذا مربح جداًالغ

  23/1/2009الحياة، 
  

 من سكان القطاع يعتقدون أن األولوية في تحقيق الوحدة الوطنية% 82": استطالع" .50
% 82 كشف استطالع للرأي العام أجري في قطاع غزة بعد انتهاء العدوان اإلسرائيلي أن غالبية :غزة

ين في المرحلة الحالية هي تحقيق الوحدة الوطنية، مقابل من سكان القطاع يعتقدون أن األولوية للفلسطيني
يرون أن األولوية ألمور أخرى مثل تسلم السلطة % 8يعتقدون أن األولوية هي مقاومة االحتالل و% 10

وأبرزت نتائج االستطالع نفذته شركة الشرق . للحكم في القطاع أو فرض األمن والسالم وغير ذلك
من الغزيين يرون في إعالن وقف إطالق النار في القطاع وانسحاب % 40األدنى لالستشارات أن 

اعتبروه % 7و' نصراً إلسرائيل'اعتبروه % 10، مقابل 'نصراً للشعب الفلسطيني 'الجيش اإلسرائيلي 
أن وقف إطالق النار لم يكن نصراً ألي من % 43في حين، اعتبر . 'نصراً لحركة حماس'

ان القطاع إلى أن الهدف الرئيسي للعدوان اإلسرائيلي على غزة من سك% 64وأشار غالبية .األطراف
أن الهدف % 2و ' إضعاف حركة حماس'قالوا أن الهدف هو % 32مقابل ' تركيع الشعب الفلسطيني'هو 
، 'إضعاف حركة فتح' وتوزعت باقي النسب على خيارات أخرى مثل. 'إضعاف السلطة الفلسطينية'هو 

يعتقدون أن تداعيات ما جرى في % 55و تفيد النتائج أن . ' السلطة الفلسطينيةتقوية' و' تقوية حركة فتح'
 .غزة لن تنتقل بشكل أو بآخر إلى الضفة الغربية

من سكان القطاع لوقف إطالق الفصائل الفلسطينية للصواريخ تجاه إسرائيل حتى % 61وعبر غالبية 
من الغزيين عن تأييدهم للمبادرة % 69نية، عبر من جهة ثا. تتوقف نوايا إسرائيل العدوانية تجاه القطاع

أن قمة غزة الطارئة التي عقدت في قطر % 66في المقابل، اعتبر . المصرية إلنهاء الحرب على غزة
 .خرجت بنتائج سلبية للفلسطينيين

على استمرار الرئيس عباس في منصبه كرئيس للسلطة الفلسطينية، في حين عارض % 62ووافق 
عبروا عن ثقتهم برئيس % 18عن ثقتهم بالرئيس محمود عباس مقابل % 26 وعبر. ذلك% 38

 .ال يثقون بأي من االثنين% 54الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية و 
% 64وفي تقييم الفلسطينيين في قطاع غزة لبعض المواقف العربية تجاه العدوان اإلسرائيلي، وصف 

موقف حزب اهللا % 60و وصف . بااليجابي% 24و بالمتوسط % 12الموقف السوري بالسلبي و 
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بالمتوسط % 12موقف قطر بالسلبي و % 57كما وصف . بااليجابي% 32بالمتوسط و % 8بالسلبي و 
 .بااليجابي% 31و 

' منظمة التحرير الفلسطينية'وفي سؤال حول من يمثل الفلسطينيين من وجهة نظر سكان القطاع، جاءت 
وتشير النتائج أن %. 23بنسبة ' حركة حماس'ثم % 36بنسبة ' سلطة الفلسطينيةال'تلتها % 41أوالً بنسبة 

منهم % 47من مؤيدي حركة فتح يعتبرون أن منظمة التحرير هي التي تمثل الفلسطينيين و % 44
من مؤيدي حركة % 64يعتبرون أن السلطة الوطنية هي التي تمثل الفلسطينيين، في المقابل فان غالبية 

 .ن أن حركتهم تمثل الفلسطينيينحماس يعتبرو
% 66وطالب . عن تأييدهم لتوقيع معاهدة سالم مع إسرائيل% 70وعلى صعيد العملية السلمية، عبر 

وحول الطريقة المثلى إلنهاء الصراع مع . حركة حماس تغيير موقفها الداعي إلزالة إسرائيل عن الوجود
بنسبة ' المقاومة المسلحة'تلتها % 44ألولى بنسبة في المرتبة ا' المفاوضات السلمية'إسرائيل، جاءت 

باستخدام كافة الوسائل المتاحة إلنهاء % 24، في حين طالب %11بنسبة ' المقاومة الشعبية'ثم % 21
وتبرز النتائج أن غالبية مؤيدي حركة فتح يفضلون المفاوضات السلمية إلنهاء الصراع، في . الصراع

 .ون المقاومة المسلحةحين أن غالبية أنصار حماس يفضل
مقابل % 26وحول الثقة الحزبية، أبرزت النتائج أن شعبية حركة فتح في القطاع انخفضت لتصل إلى 

و وصلت نسبة . لفصائل أخرى% 4للجهاد اإلسالمي و % 1للجبهة الشعبية و % 1لحماس و % 16
وكانت شعبية حركة فتح في %.53الذين ال يثقون بأي فصيل سياسي موجود على الساحة الفلسطينية إلى 

و من ال % 18وشعبية حركة حماس % 39ديسمبر الماضي /استطالع الشرق األدنى لشهر كانون أول
، مما يدلل على انخفاض شعبية حركتي فتح و حماس و ارتفاع نسبة الذين ال %38يثقون بأي فصيل 
 .يثقون بأي فصيل

  22/1/2009القدس، فلسطين، 
  

   مليون دوالر215مليارين واعادة االعمار تكلف ": ةوزارة االشغال المقال" .51
 قدرت وزارة األشغال واإلسكان في الحكومة المقالة تكلفة إعادة إعمار :وكاالت - حامد جاد-غزة

 مليون دوالر أميركي، مشددة على أن كافة الجهود 215القطاع بعد العدوان اإلسرائيلي بمبلغ مليارين و
  .لن تتحقق إال بفتح المعابر والتنسيق مع الحكومةالمبذولة إقليمياً ودولياً 

يوسف المنسي في الحكومة المقالة خالل مؤتمر صحافي أن كافة هذه الجهود .األشغال د أكد وزيرو
 .يجب أن تكون بالتنسيق مع الحكومة في غزة باعتبارها المخول األساسي لتنفيذ خطط إعادة اإلعمار

لتنسيق مع أي جهة كانت بما فيها السلطة الوطنية إلعادة إعمار واعرب المنسي عن استعداد حكومته ل
  .جهة التنسيق واإلشراف بالشكل المباشر" الحكومة المقالة"غزة، ولكن يجب أن تكون 

وأشار إلى أن حكومته وضعت الخطط الشاملة لإليواء واإلغاثة وإعادة اإلعمار، موضحاً أن حكومته 
  . دوالر كمعونات عاجلة إليواء المشردينقدمت حتى اآلن ما يزيد عن مليوني

وأكد أن عدد األسر التي فقدت مساكنها وأثاثها بصورة كاملة وال تجد بديالً مؤقتاً وتحتاج لمأوى مع 
 أسرة، ويقدر متوسط حاجة األسرة الوحدة لمدة عام 5000أثاث تقيم فيه لحين إعادة اإلعمار، حوالي 

  . آالف دوالر10مبلغ 
ال تصلح مساكنها للسكن مع ) شبه كلي(األسر التي تعرضت مساكنها للتدمير الجزئي وأوضح أن عدد 

إمكانية االستفادة من بعض األثاث وال تجد بديالً مؤقتاً وتحتاج لمأوى مع بعض األثاث لحين إعادة 
ه ونو . آالف دوالر5 أسرة، ويقدر متوسط حاجة األسرة الواحدة لمدة عام مبلغ 6000اإلعمار، حوالي 

 10000المنسي إلى أن عدد األسر التي تضررت مساكنها مع إمكانية الترميم والعودة للمسكن، حوالي 
 دوالر، مؤكداً أن التكاليف التقديرية لتغطية 3000أسرة، ويقدر متوسط حاجة األسرة الواحدة مبلغ 
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على أنه من الضروري وشدد  . ماليين دوالر110اإلغاثة العاجلة واإليواء وفقاً لما سلف تقدر بمبلغ 
إزالة أنقاض المباني والتي تشكل خطراً على سالمة المواطنين، وخطراً على البيئة وعائقاً أمام إعادة 

  . مليون دوالر40اإلعمار، موضحاً أن تكاليف إزالة األنقاض قدرت بحوالي 
مرة تدميراً كلياً أو شبه وفيما يتعلق بتقديرات تكاليف إعادة اإلعمار، أشار إلى أن البيوت السكنية المد

 مليون دوالر شاملة المرافق 850 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 20000كلي وال تصلح للسكن حوالي 
وأوضح أن المباني الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات والنوادي الرياضية  .العامة والبنية التحتية

 25فتاً إلى المساجد والجمعيات الخيرية حوالي  مليون دوالر شاملة التأثيث والتجهيز، ال880حوالي 
  . مليون دوالر100مليون دوالر، ومطار غزة الدولي وميناء الصيادين حوالي 

  23/1/2009الغد، األردن، 
  

   طبيبا ومسعفا13العدوان على غزة أودى بحياة : "الصحة المقالة" .52
ة إن الحرب اإلسرائيلية على غزة أدت أعلن باسم نعيم وزير الصحة في الحكومة المقال: حامد جاد -غزة

إلى تدمير عدد من المؤسسات والمستشفيات الرسمية واألهلية واستشهاد عدد من األطباء والمسعفين، 
  .مؤكداً أنه تم تهديد الطواقم ومنعها من اإلسعاف وانتشال الشهداء من قبل جيش االحتالل

 24باإلضافة لجرح ,  ومعالجة الجرحى والشهداء طبيباً ومسعفاً استشهدوا خالل نقل13وأشار إلى أن 
 سيارة إسعاف ونقل للخدمات الطبية والدفاع 11من الطواقم الطبية، الفتاً إلى تدمير جيش االحتالل لـ

  . مراكز صحية ومخزن لألدوية9المدني، إضافة إلى هدم 
,  مستشفيات الرسمية واألهليةوأكد نعيم أن طائرات ودبابات االحتالل استهدفت خالل عدوانها عدداً من ال

وبيت حانون، مشدداً على , ومستشفى غزة األوروبي,  ومستشفى الوفاء للمعاقين،كمستشفى محمد الدرة
  .أن مستشفى القدس التابع للصليب األحمر تم تدميره بشكل كبير جداً

وروبية الذين حضروا إلى وأشاد نعيم بهبة وفود األطباء والطواقم الطبية في العديد من الدول العربية واأل
قطاع غزة لمساعدة الطواقم الطبية وفي إنقاذ الجرحى وإجراء العمليات، الفتاً إلى أن هؤالء الطبية 

  .حملوا معهم أجهزة ومعدات طبية وأدوية
 65حيث تم إدخال , هذه الوفود ساعدت بدرجة كبيرة في إجراء العمليات وإنقاذ الجرحى"وأضاف أن 

  ". طن من األدوية وصلت إلى مشافي غزة3500و, دية ومركزيةسيارة إسعاف عا
  23/1/2009الغد، األردن، 

 
   فلسطينية بسبب الفسفور األبيض فتاةدخان أسود يخرج من جسد  .53

تُعاني صباح أبو حليمة من حروق مضاعفة في ذراعها وساقها ويقول أطباء يعالجونها في : رويترز
مستشفى الشفاء بغزة ان الحروق نجمت عن قذائف الفوسفور األبيض الحارقة التي استخدمها الجيش 

وعرض األطباء عينات من مواد بنية داكنة جمعوها في حقائب . اإلسرائيلي خالل العدوان على غزة
  . ستيكية تنبعث منها رائحة كيماوية كريهةبال

. عندما نقلت هذه السيدة إلى المستشفى كانت الجروح ملفوفة ومغطاة"وقال جراح التجميل جالل عبد اهللا 
لم تكن لها نفس رائحة "وأضاف . "كانت هناك رائحة كيماوية. وحين كشفناها بدأ ينطلق منها الدخان

في . لم نكن نعرف ما هذا في البداية..  رائحتها مثل لحم متفحمكانت. الحروق الناجمة عن النيران
  . "النهاية اضطررنا إلى التدخل الجراحي الستئصال اللحم المحترق

 23/1/2009البيان، اإلمارات، 
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   المقبلإلى مارس" القدس عاصمة الثقافة"إرجاء  .54
/ كان يفترض ان تنطلق أمس إلى مارسالتي " القدس عاصمة للثقافة العربية"ارجأ القائمون على احتفالية 

القدس عاصمة للثقافة "وكان يفترض ان تبدأ نشاطات  .على قطاع غزة" االسرائيلي"آذار بسبب الهجوم 
كانون األول / كانون الثاني على ان تنتهي بحلول ديسمبر/ في الثاني والعشرين من يناير" العربية
  .ان االحتفالية كانت ستنطلق امس من عدة مدن أحمد داري مدير االحتفالية الى  وأشار.2009

  23/1/2009الخليج، 
  

  48فيلم وثائقي يستعرض معاناة القدس منذ عام  .55
 خالل ساعة تقريبا رحلة طويلة من "حكاية الحي الشرقي.. القدس" تحت مسمى يستعرض فيلم وثائقي

، ويعود الفيلم، الذي قدم على االلم واالمل، ويقدم صورا من الذاكرة لتاريخ طويل جاوز الستين عاما
 وما قبل ذلك التاريخ، ليكشف صورا 1948مسرح رابطة االدباء مساء امس االول، بالذاكرة الى عام 

، منذ ان قامت دولة اسرائيل على ارض فلسطين »المقدسي«من معاناة االنسان الفلسطيني وتحديدا 
الفيلم الذي اخرجه محمد العطار  و.الكبرىبصورة غير شرعية وتحت مظلة االمم المتحدة ودعم الدول 

يقدم حكايات حقيقية وواقعية لمعاناة الفلسطينيين الذين تعرضوا الى اصناف التعذيب، من تهجير، وتدمير 
  . منازل، وتنكيل، وتطهير عرقي قام به الصهاينة لطمس الهوية العربية عن القدس

 23/1/2009القبس، 
  

  األردن التظاهر قرب السفارة االسرائيلية تنتقد منع " هيومن رايتس ووتش" .56
منع التظاهرات " هيومن رايتس ووتش"انتقدت المنظمة المعنية بحقوق اإلنسان :  فرح عطيات-عمان 

  .قرب السفارة اإلسرائيلية في منطقة الرابية بعمان مؤخراً
األردن يمنع بشكل  "أصدرته أمس، إن " النُظم ترد بالقمع المتكرر: أزمة غزة"وقالت، في تقرير حول 

  ".منتظم الموافقة على المظاهرات التي تنتقد السياسة الخارجية األردنية
حكومات الشرق األوسط منعت التظاهر ضد األعمال "في تقريرها إن " هيومن رايتس ووتش"وقالت 

رضتهم اإلسرائيلية في غزة، وقامت قوات األمن بضرب واعتقال المتظاهرين أثناء محاولتهم إبداء معا
  ".لما يحدث

زعماء المنطقة العربية وإيران قد دانوا العمليات العسكرية اإلسرائيلية لكنهم في الوقت "وأضافت أن 
  ".نفسه قاموا بحرمان مواطنيهم من فعل المثل، كما منعت السلطات اإلسرائيلية بعض المظاهرات السلمية

  23/1/2009الغد، األردن، 
  

  " اسرائيل"تطالب الحكومة مجددا قطع العالقات مع  "الحركة اإلسالمية في األردن .57
، "إسرائيل"مع " كل العالقات"جددت الحركة اإلسالمية في األردن، أمس، مطالبتها الحكومة قطع  :عمان

تجاوز المقاومة والقيادة متعددة الشرعيات "وتفعيل المقاطعة ومقاومة التطبيع معها، مشددة على رفض 
لم تنته بعد، والقادم "، منوهة بأن المعركة "عمار أو أي تفاهمات تتعلق بالقطاعفي غزة في أي عمليات إ

  ".يقتضي اليقظة واالستمرار في التحرك الجماهيري"، وهو األمر الذي قالت إنه "أكثر خطورة
لم ينجح في إغالق صورة المشهد السياسي باغتنام الفرصة الكبيرة "وقالت إن الموقف الرسمي األردني 

لم يخرج عن تردده وارتباكه حتى انحاز في آخر الشوط "، وأوضحت ان الموقف الرسمي "تهيأتالتي 
إلى محور االعتدال، وراهن على الحصان الخاسر وحشر األردن في عنق األزمة ، بعد أن نجا من 

  ".اإلدانة طوال فترة العدوان
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ين والموتورين و الذين يشوهون المرجف"وطالب بيان لجماعة اإلخوان المسلمين التصدي لمن وصفتهم ب
بطوالت المقاومة وإنجازاتها، ويسعون لتثبيط عزائم المجاهدين واألحرار، ومشاركة العدو الصهيوني في 

  ".عدوانه
  23/1/2009الخليج، 

  
  صمود المقاومة هو االنتصار بعينه: الحص .58

مقاومة في وجه أعتى قوة مجرد صمود ال"أكد رئيس الوزراء اللبناني األسبق سليم الحص، ان  :بيروت
ان المقاومة "، مشددا على "في الشرق األوسط والمدعومة من أعظم قوة في العالم هو االنتصار بعينه

التي خرجت من الحرب تجر أذيال " إسرائيل"انتصرت في غزة كما انتصرت في لبنان في المواجهة مع 
  ".الخيبة

 منيت بهما في لبنان وغزة، لن تتجرأ على شن حرب وبعد الهزيمتين اللتين" إسرائيل"أن "ورأى الحص 
جديدة على أي بلد عربي لكن هذا ال يعني ان الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة أو حتى داخل 

 سيسلم من اعتداءاتها ومضايقاتها، وبالتالي فإنها في مثل هذه الحال ال تواجه إال 1948أراضي 
  .بالمقاومة

الموقف "، أيد "التسوية"المبادرة العربية المطروحة للسالم واصفا إياها ب وإذ أبدى اعتراضه على 
وأكد أهمية ان يتم استثمار انتصار المقاومة على المستوى ". المطالب بسحب المبادرة العربية من التداول

  .لتقديم مبادرات وتنازالت على صعيد القضية الفلسطينية" إسرائيل"العربي لدفع 
  23/1/2009الخليج، 

  
  هل تستعيد مصر دورها؟: القاهرة تدعو والفصائل تلبي .59

وجهت القيادة المصرية دعوات رسمية الى كل الفصائل الفلسطينية، للمشاركة في سلسلة : جعفر العطار
  . اجتماعات في القاهرة ، مطلع األسبوع المقبل، تبحث في زرع شجرة حوار جديدة بينهم

الطالع لـالسفير، ان روزنامة الدعوة في الوقت الحالي، تندرج و من جهة أخرى قالت مصادر واسعة ا
تحت خانة إعادة ترميم هيكلية العمارة المصرية عقب اصابتها بشظايا جسيمة أفضت الى أضرار بالغة 

 : ألسباب عديدة منها
لى  ـ عدم استدراك التعامل السريع وااليجابي مع المقاومة الفلسطينية في الحرب، والذي تركز وتج١

 .  يوماً ثم فتحه لالغاثة الطبية فقط١٥بإغالق معبر رفح لمدة 
 .  ـ الفشل في ابراز الدور المطلوب في قمة الدوحة، باإلضافة الى محاولة إفشالها٢
 ـ المد والجذر في قمة الكويت الذي وصل به المطاف الى الغرق السياسي، حيث لم تتحقق النتائج ٣

 . المرجوة مصرياً
 . مصريين بادارة وإنجاح الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني في تشرين األول الماضي ـ فشل ال٤

إضافة إلى دخول األتراك على الشق الفلسطيني،  وإخراج صورة ال تليق بمصر وشعبها في أعقاب 
واالتفاق األمني بين أميركا واسرائيل و إعالن . التظاهرات التي قمعت من قبل قوات مكافحة الشغب

وزراء االسرائيلي المستقيل ايهود اولمرت، وقف إطالق النار األحادي، عوضاً عن تبنيه ـ رئيس ال
  .كنتيجة وكصيغة نهائية ـ المبادرة المصرية

وتشير مصادر متابعة للملف الفلسطيني، الى أن كل هذه الخطوات الشكلية والفعلية منها، لن تحقق  
 .يني بعد حرب غزة لم يعد كسابقهمآربها المرجوة انطالقاً من أن الواقع الفلسط

  23/1/2009السفير، 
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  إسرائيل مبادرة السالم العربية "الجامعة العربية تشكك في قبول  .60
استقبلت جامعة الدول العربية إعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي المستقيل إيهود أولمرت استعداد : القاهرة

تور والتشكك، وأعرب األمين العام المساعد للجامعة تل أبيب لقبول مبادرة السالم العربية بخليط من الف
يكون هذا "العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح عن أمله في أن 
وقال إن ". التصريح الذي أدلى به أولمرت المغادر للوزارة صحيحاً وليس في إطار العالقات العامة

ترحيب العالم العربي ألي صوت يؤيد "، مؤكداً "ماً ملتزماً قابالً للتحقيقالجانب العربي يريد أن يسمع كال"
  ".المبادرة العربية بنقاء وشفافية وبالتزام نحو سالم عادل وشامل

  23/1/2009الخليج، 
  

  السعودية –لعالقات األمريكية ا يحذر من  تدهور لصالفيتركي : "الفاينانشيال تايمز" .61
في الرياض، في " فيصل، رئيس مركز فصيل لألبحاث والدراسات االسالميةقال األمير السعودي تركي ال

إنه كان متفائال بامكانية "، "صبر السعودية ينفذ"بعنوان " الفاينانشيال تايمز"مقال له نشرته صحيفة 
التوصل إلى اتفاق للسالم يقوم على المبادرة السعودية بين الفلسطينيين واالسرائيليين، ولكن بعد دخول 

ما لم تتخذ اإلدارة : "وقال".  فلسطيني تضاءل تفاؤله1000لقوات االسرائيلية قطاع غزة وقتل أكثر من ا
األمريكية الجديدة خطوات قوية للحيلولة دون مزيد من المعاناة وذبح الفلسطينيين ستصبح عملية السالم، 

إدارة الرئيس بوش "ضاف إن وأ".  السعودية، واستقرار المنطقة في مهب الريح-والعالقات األمريكية 
مع السعودية يتعين " عالقتها الخاصة"وإنها إذا أرادت أن تحافظ على ... تركت إرثا سيئا في المنطقة

ويتوجه الكاتب إلى الرئيس ".  عليها أن تعيد النظر تماما في سياستها تجاه الفلسطينيين واالسرائيليين
وطبعا . ك أوباما التصدي للكارثة الموجودة في غزة وأسبابهاأوال يتعين على الرئيس بارا: "أوباما، قائال

" اسرائيل"ولكن إذا فعل ذلك فيتعين عليه ايضا ان يدين فظائع . البد انه سيدين اطالق حماس للصواريخ
ويطالب الكاتب أوباما أيضا ". ضد الفلسطينيين ويؤيد صدور قرار عن االمم المتحدة يدين هذه الفظائع

ويشير . بادرة العاهل السعودي عبد اهللا بن عبد العزيز لحل النزاع في الشرق األوسطبضرورة تبني م
العاهل السعودي عبد اهللا االسبوع  الكاتب إلى الخطاب الذي بعث به الرئيس االيراني أحمدي نجاد إلى

مت ، ويقول إن السعودية قاو"اسرائيل"الماضي يدعوه فيه إلى أن تخوض السعودية جهادا مقدسا ضد 
  ". يوما بعد يوم يصبح من الصعب الحفاظ على المقاومة"مثل هذه الدعوات ولكن 

  23/1/2009بي بي سي 
  

   الفلسطينية-تحفظات على وجود تركيا في المصالحة الفلسطينية : مصدر مصري .62
" الهالل"أعرب مسؤول التثقيف في الحزب الوطني الحاكم في مصر ورئيس تحرير مجلة : القاهرة

، عن ترحيب القاهرة بالمبادرة اليمنية التي تم "قدس برس"قاق في تصريحات خاصة لـ مجدي الد
  اإلعالن عنها طالما أنها تصب في مصلحة لم الصف الفلسطيني، 

 الفلسطيني ليس مفيدا كثيرا، -وأشار الدقاق، إلى أن القول باشتراك تركيا في رعاية الحوار الفلسطيني 
 الفلسطيني هذا ليس مخالفا للجهد المصري -ية شقيقة للحوار الفلسطيني إذا دعت إي دولة عرب: "وقال

بل هو استكمال للجهد المصري، ولكنني أتحفظ على وجود أطراف غير عربية في المصالحة الفلسطينية 
 اإلسرائيلية لعالقتها - الفلسطينية، فالطرف التركي يمكن إدخاله في جهود السالم الفلسطينية -

ن تركيا ليست قريبة بشكل كبير من األوضاع الداخلية الفلسطينية، ومع ذلك مصر ترحب بالطرفين، لك
  ".بأية جهد يحقق هدفها الذي تريده

 22/1/2009قدس برس، 
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  "إسرائيل"أدلة تثبت تهريب السالح للفلسطينيين من داخل مصر تمتلك : مخلص قطب .63
 أن مصر تمتلك األدلة والوثائق ، اإلنسانأكد السفير مخلص قطب األمين العام للمجلس القومي لحقوق

 تأتي غالبيته من أفراد ،واالعترافات بأن السالح الذي يصل إلي الفلسطينيين داخل األراضي المحتلة
 ،"إسرائيل" وأن كل عمليات البيع والشراء والتجارة السرية تتم داخل ،يحملون الجنسية اإلسرائيلية

 إن ،وقال . يقوم بها بعض أفرادها، مخازن سالح قوات االحتاللباإلضافة إلي عمليات بيع وتهريب من
 ورفضت محاوالت أمريكية ،مصر لم تسمح تحت أي ظرف باستخدام حدودها لتهريب السالح

 ألن ذلك ال يتفق ،وإسرائيلية لتوقيع اتفاقيات أمنية إليجاد مراقبة إلكترونية أو بشرية قريبة من حدودها
  . العربي والمصريمع مقتضيات األمن القومي

  23/1/2009األهرام،     
  

 حماس انتصرت ووضع العرب ينذر باالنفجار : طارق البشري .64
أكد رئيس مجلس الدولة المصري األسبق المستشار طارق البشري، أن حماس :  سالي مشالي-القاهرة 

هداف التي خرجت منتصرة من الحرب األخيرة على غزة، موضحاً أن الجيش اإلسرائيلي لم يحقق األ
دخل من أجلها هذه الحرب، ووصف ما قامت به حماس بالمذهل أمام القوة المدمرة والغاشمة للقوات 

وأبدى البشري، . اإلسرائيلية، وقال إنها أثبتت للعالم أن المقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير األرض
، "اليوم.. غزة"تحت عنوان " ارجمعية مصر للثقافة والحو"خالل محاضرة ألقاها الليلة قبل الماضية في 

دور النظام الحاكم هو أن يحمي "قلقه من الوضع القائم حالياً بين األنظمة العربية وشعوبها قائالً، 
المصالح الوطنية بما يتفق مع رأي ووجهة نظر أغلبية الشعب الذي يمثله، ولكن أن تكون األنظمة في 

  ".ب االنفجارجانب والشعوب في جانب آخر فهذا وضع ينذر بقر
  23/1/2009العرب، قطر، 

 
 ال حل من دون حماس وال نتيجة من محاورة عباس وحده : باباجان .65

قال وزير الخارجية التركية علي باباجان، في حوار مع محطة تلفزيونية تركية، انه : محمد نور الدين
 ليذهب ألنه ال يمكن حتى لو كان الرئيس التركي عبد اهللا غول قد دعي إلى عشاء تل أبيب، لما كان

ورفض باباجان اتهامات المعارضة له باالنحياز . لتركيا أن تكون في عداد هذه الصورة في ذلك المناخ
في المديين المتوسط " إسرائيل"وشدد على أن عالقات تركيا مع . إلى طرف دون آخر في أزمة غزة

جولون بحرية في تركيا والعديد من الدول والبعيد لن تتأثر باألزمة الراهنة، موضحا أن اإلسرائيليين يت
ورفض باباجان التهمة التي تقول . المسلمة، كما أن المساعدات التركية تصل إلى غزة من دون صعوبات

أنقرة توجه النصح دائما لحماس حول أن الحل ال "وقال ان . بأن أنقرة تؤيد كل ما تقوم به حركة حماس
ألطر الديموقراطية، لكن البحث عن حل في فلسطين ال يمكن يكون بالسالح ويجب البحث عن حل في ا

حكومة وحدة وطنية فلسطينية ألن اعتبار محمود عباس هو المحاور "ودعا إلى ". من دون دعم حماس له
 ". فقط لن يؤدي إلى نتيجة

هم من أنقرة ال تنافس أحدا بل قلنا للمصريين انه ليس الم"وعن الدور المصري، قال الوزير التركي إن 
وتلى ذلك وصول . حسنا: وأجاب المصريون. يكون في الواجهة المهم وقف إطالق النار، فلنعمل معا

". وكان هذا أمرا مهما وقد نجحنا في تحفيز إعادة التواصل بين مصر وحماس. وفد حماس إلى القاهرة
  . وأضاف ان مصر على الرغم من دورها الوسيط، فهي في الوقت ذاته جزء من القضية

  23/1/2009السفير، 
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 المعلم يدعو إلى رفع الحصار عن غزة وفتح معبر رفح  .66
بحث، أمس، مع  ، إن وزير الخارجية السورية وليد المعلم)سانا(ذكرت وكالة األنباء السورية : الوكاالت

وفد مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في 
العالقات الثنائية بين سوريا وفرنسا، وسبل تعزيزها وتطويرها "مجلس جان فرانسوا بونسيه في دمشق، ال

والنتائج المأساوية للعدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة، وما خلفه من قتل وتدمير شامل بما في 
ضرورة رفع "كد المعلم وأ". ذلك تخريب للبنية التحتية ما سبب كارثة إنسانية على الشعب الفلسطيني

الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر، بما فيها معبر رفح، بما يسمح بتدفق 
 ". االحتياجات الطبية واإلنسانية للشعب الفلسطيني

  23/1/2009السفير، 
 

 مقاومة غزة هزمت أجهزة االستخبارات اإلقليمية  : الريجاني .67
انتصار غزة ألحق الهزيمة بجميع " الشورى االيراني علي الريجاني، ان قال رئيس مجلس: الوكاالت

األنظمة االستخباراتية في المنطقة واألجهزة االستخباراتية االسرائيلية وأميركا التي كانت تكرس جهودها 
وصبر .. الصمود واإليمان زعزعا أركان الكيان الصهيوني"واعتبر الريجاني ان ". ضد حزب اهللا
انتصار غزة يمثل بداية لهزيمة وانهيار "وأضاف ان ". الي غزة أديا الى انتصارهموصمود أه

 ". صمت المحافل الدولية وبعض الدول العربية خيانة"، معتبرا ان ""إسرائيل"
  23/1/2009السفير،    

 
  قادة اإلخوان يزورون قيادة حماس ويهنئون مشعل وهنية بإخفاق العدوان .68

 لجماعة اإلخوان المسلمين، محمد مهدي عاكف، خطابين إلى رئيس المكتب وجه المرشد العام: دمشق
السياسي لحركة حماس خالد مشعل وقيادة حماس، ورئيس الحكومة إسماعيل هنية، عبر فيهما عن التهنئة 

الذي أبداه الشعب الفلسطيني " الصمود العظيم"بإخفاق العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وإشادة بـ
وقام بتسليم الخطابين وفد يضم عدداً من أعضاء مكتب اإلرشاد بجماعة اإلخوان المسلمين . والمقاومة

والمراقبين العامين للجماعة في بعض األقطار العربية واإلسالمية، زاروا دمشق لهذا الغرض والتقوا 
  .خالد مشعل

  22/1/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
   

  ها في االتحاد المتوسطي احتجاجا على عدوان غزةالدول المغاربية تتجه لمراجعة وضع .69
، عن بيان أصدرته الحكومة الليبية )22/1(، في عددها اليوم الخميس "الخبر"نقلت صحيفة : الجزائر

نقال عن الناطق باسم الرئاسة الليبية ) 21/1(بصفتها الرئيس الدوري لالتحاد المغاربي، أمس األربعاء 
 اتحاد دول المغرب العربي شرعت في مراجعة مشاركتها في االتحاد من إن الدول األعضاء في"قوله، 

  ".أجل المتوسط، بسبب العدوان اإلسرائيلي الذي تعرض له قطاع غزة
 22/1/2009قدس برس، 

  
  "حماس تريد أن تبدو كأنها منتصرة لذلك فهي ترفع من سقف مطالبها: "مصدر مصري .70

س إلى القاهرة، بعد غد، لبحث ثالث قضايا، هي تشغيل يصل وفد من حما:  جيهان الحسيني-القاهرة 
ترفع حماس سقف مطالبها لتبدو :ورجحت مصادر مصرية مطلعة، أن . المعابر والتهدئة والمصالحة

ال نتوقع أن يحدث تقدم حقيقي في المحادثات في ظل تشبث حماس ": "الحياة"، وقالت لـ "كأنها لم تهزم
سواء بالتهدئة وفترتها وتمسكها باتفاق تهدئة لمدة عام كأقصى ما يمكن أن بمطالبها في القضايا المتعلقة 
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تقدمه، ورفضها تقديم أي ضمانات تمنع عمليات تهريب االسلحة، وكذلك بالنسبة الى قضية تشغيل 
  ".حماس تريد أن تبدو كأنها منتصرة لذلك فهي ترفع من سقف مطالبها: "، وأضافت"المعابر والمصالحة

 23/1/2009الحياة، 
  

 مرشد اإلخوان يحذر من مؤامرة لمنع السالح عن حماس  .71
حذر محمد مهدي عاكف، المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين، في رسالته :  عماد عجالن-القاهرة 

األسبوعية أمس الخميس، من المؤامرة التي تحالك حاليا لمنع السالح عن حماس، مهاجما في الوقت ذاته 
ية لدول ما يسمى بمحور االعتدال التي تحاول تشويه صورة المقاومة بعد انتصارها في المنابر اإلعالم

  .في حربها على غزة" إسرائيل"وأكد عاكف انتصار حماس وفشل . حرب غزة
  23/1/2009العرب، قطر، 

  
 تجميد االتصاالت ال يعني طرد السفير اإلسرائيلي: موريتانيا .72

مي رفيع في موريتانيا، أن وزارة الخارجية الموريتانية لم أكد مصدر حكو:  محمد حيدرة-نواكشوط 
تطلب من السفير اإلسرائيلي في نواكشوط حتى اآلن مغادرة البلد، رغم إعالن السلطات تجميد عالقاتها 

وأوضح المصدر، الذي كان يتحدث . في قمة غزة التي عقدت بالدوحة االسبوع الماضي" إسرائيل"مع 
يعني قطع كل أشكال االتصال " قرار التجميد الذي أعلن عنه األسبوع المنصرم ، أن"الشرق األوسط"لـ 

". ، لكن ذلك ال يعني بالضرورة طرد السفير اإلسرائيلي"إسرائيل" واالقتصادي مع  السياسي والدبلوماسي
وتابع المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن هذا القرار سيدفع طاقم السفارة لالنسحاب بنفسه 
بسبب وقف أشكال االتصال بهم من قبل الجهات الرسمية مما سيضعهم في عزلة حقيقية تحملهم على 

 .العودة إلى بلدهم، على حد قوله
  23/1/2009الشرق األوسط، 

  
  أجهزة األمن المصرية تشن حملة مداهمات في رفح بحثاً عن أنفاق .73

 المصرية بحثاً عن أنفاق تعتقد أنها تستخدم نفذت أجهزة االمن المصرية مداهمات في مدينة رفح: القاهرة
وقال مصدر أمني، طلب عدم ذكر اسمه، إن حملة مداهمة عدد من المنازل في . للتهريب الى قطاع غزة

مدينة رفح المصرية، أسفرت حتى اآلن عن العثور على نفقين اثنين في المنطقة القريبة من معبر رفح 
وأضاف المصدر ان السلطات المصرية تعتقل مالكي المنازل . البري على الحدود بين مصر وقطاع غزة

وأشار المصدر الى ان نفقاً انهار في . التي يتم اكتشاف وجود أنفاق محفورة عبرها وتخضعهم للتحقيق
  .وقت سابق، امس، ما أسفر عن جرح أحد الذين كانوا يعملون في داخله ونجاة الباقين

  23/1/2009القدس العربي، 
  

  لي في مصر يحدد الجهة المتلقية ألموال إعادة إعمار غزةمؤتمر دو .74
بدأت مصر اتصاالت مع الدول الكبرى والمانحة تمهيدا لعقد مؤتمر دولي :  جيهان الحسيني-القاهرة 

سبل ادخال المساعدات وآلية "قال مسؤول مصري، انه يهدف الى البحث في . العادة اعمار قطاع غزة
وقال . ن  الجهات الدولي اكدت انها لن تدفع اموال اال للسلطة الفلسطينية، مشيرا الى ا"دفع االموال

، ان موعد المؤتمر لم يحدد بدقة بانتظار نتائج المشاورات التي "الحياة"مصدر مصري مطلع آخر لـ
  .تجريها وزارة الخارجية، مضيفا ان الدول المانحة هي التي ستقرر الجهة التي ستتلقى هذه االموال

 23/1/2009 الحياة،
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  المتحدث باسم الخارجية الموريتانية يهاجم فريق عباس ويتهمه باالنقالب على حماس .75
واتهمه " فريق عباس"هاجم المتحدث باسم الخارجية الموريتانية باباه سيدي عبد اهللا :  وكاالت-نواكشوط 

د فيها قرار تجميد باالنقالب على حكومة حماس، ردا على تصريحات لياسر عبد ربه مستشار عباس انتق
وقال ولد سيدي عبد اهللا، في . العالقات الموريتانية اإلسرائيلية، معتبرا أنه ال يخدم إال األجندة القطرية

كان أول من تال الفاتحة في مشهد "مقال نشرته جريدة الشعب الرسمية، إن الحاكم العسكري لموريتانيا 
 بعض من يتقاسمون معهم نفس األرض منشغلين مهيب ترحما على أرواح شهداء فلسطين، بينما كان

  ".بشيء آخر
  23/1/2009صحيفة فلسطين، 

  
  مناهضو التطبيع يدينون مواقف السفارة الفلسطينية في موريتانيا  .76

بعد اتهام السفير الفلسطيني في موريتانيا، المحسوب على حركة فتح، لؤي غالب بعض قيادات التيار 
لسطينية، والعمل على شق الصف الفلسطيني خدمة لجهات أخرى، انفجر اإلسالمي بالعبث في القضية الف

ووجهت السفارة . التراشق بين السفارة الفلسطينية في نواكشوط وبعض القوى السياسية الموريتانية
الفلسطينية تهما بشكل خاص لألمين العام لمنظمة الرباط الوطني لنصرة فلسطين محمد غالم ولد الحاج، 

هيئة األنشط في مناهضة التطبيع، بالتشويش على النشاطات التضامنية مع قطاع غزة التي تعتبر ال
بدوره رفض ولد الحاج الشيخ . والسعي الستغاللها ألغراض خاصة بعيدا عن مسارها وأهدافها الحقيقة

هذه االتهامات، مشيرا إلى أن قضية غزة عكست إجماعا غير مسبوق داخل الساحة، وتظاهر الجميع 
  . إلى جنب، بمن فيهم أعضاء الحكومة التي شكلها العسكرجنباً

ألننا مناصرون للمقاومة، "نت، إن السفير الفلسطيني ينقم عليه وعلى اإلسالميين من بعده . وقال للجزيرة
واعتبر أن االتهامات ". منحازون للشهداء، رافضون للعمالة والتمالؤ على دماء الشهداء ومعاناة الجرحى

ي صدرت وتصدر من السفارة والسفير ال تنسجم وطبيعة العمل الدبلوماسي، بعيدا عن والشتائم الت
  .محاولة الوقيعة بين الرباط ومن بعده التيار اإلسالمي مع األجهزة األمنية

  23/1/2009صحيفة فلسطين، 
  

      المرحلة المقبلة لفرض التسويات وتصفية حماس : هيكل .77
حسنين هيكل، أن المرحلة المقبلة ستشهد محاولة لتصفية حركة اعتبر الكاتب والصحفي المصري محمد 

المقاومة اإلسالمية حماس عبر سالح عملية إعمار قطاع غزة في أعقاب العدوان اإلسرائيلي الذي 
وأكد هيكل، في حلقة خاصة على قناة الجزيرة، أن حلف شمال األطلسي . تواصل على مدى ثالثة أسابيع

الذين "برز في المرحلة المقبلة التي سيتم خاللها فرض األمر الواقع على العرب سيلعب الدور األ) الناتو(
وشدد الصحفي ". لم يكن لهم أي دور في وقف العدوان على قطاع غزة على عكس ما توهمه بعضهم

المصري، على أن اعتمادات اإلعمار ستجري تحت رعاية األطلسي، وعلى أن هناك كما هائال من 
ولعل أبرز وأخطر ما ورد في . لتي ستوظف إلغفال الجانب السياسي للقضية الفلسطينيةأموال اإلعمار ا

تحليل هيكل، ترتيبات األمر الواقع والتسويات التي قال إنها ستفرض في المنطقة، وبالتالي ستكون هناك 
باه إلى وحث هيكل العرب على االنت. اإلعمار والضرب والتهدئة: حقائق ال حلول تفرض بأساليب مختلفة

  ".تواجه أحواال خطيرة جدا"خطورة ما يحاك ضد منطقتهم التي 
لوقف الهجوم على غزة كي ال تفسد حفل تنصيب " إسرائيل"وكشف أن اإلدارة األميركية هي من دفع 

، أو على األقل "إسرائيل"وحث هيكل العرب على أن يتحركوا في اتجاه محاسبة . الرئيس باراك أوباما
ته من جرائم عبر استدعاء األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ليدلي بشهادته أمام تسجيل ما اقترف
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غير أنه استبعد في المقابل إمكانية محاسبة . الجمعية العامة لألمم المتحدة حول زيارته الخاطفة لغزة
  . وغيرهاعلى مجازرها في غزة أمام أي من المحاكم الدولية المتخصصة في جرائم الحرب " إسرائيل"

  23/1/2009. الجزيرة نت
                                  

 جامعات العالم اإلسالمي تحث على مقاطعة عالمية للجامعات اإلسرائيلية .78
، إلى إعادة )22/1(دعا اتحاد جامعات العالم اإلسالمي، في بيان له صادر في الرباط الخميس : الرباط

والثقافية والعلمية واألكاديمية، التي دمرتها القوات اإلسرائيلية في إعمار الجامعات والمؤسسات التعليمية 
  .عدوانها على قطاع غزة، حاثاً جامعات العالم على مقاطعة أكاديمية للجانب اإلسرائيلي

 22/1/2009قدس برس، 
 

 القاعدة تدعو إلى مهاجمة دول غربية وزعماء عرب  .79
 امس، إلى شن هجمات في الدول الغربية، وخاصة دعا قيادي بارز في تنظيم القاعدة،: الوكاالت

وقال أبو يحيى . بريطانيا، واستهداف رؤساء وقادة عرب، ردا على المجزرة االسرائيلية القذرة في غزة
آن األوان لهذه الدولة "الليبي، الذي يعد احد كبار قادة تنظيم القاعدة، في شريط بثه موقع على االنترنت، 

ما من طفل "وأضاف ". ، أن تدفع ثمن جريمتها التاريخية فانتظروا إنا منتظرونالمجرمة، أي بريطانيا
وطلب ". بريطانيا.. يقتل على أرض فلسطين وال من مصيبة تحل إال ومصدرها من سلم فلسطين لليهود

 . من الشعب البريطاني أن يتوقع انتقامات لحملة اإلبادة في غزة
  23/1/2009السفير، 

  
   من الكساد بعد تراجع تهريب البضائع عبر األنفاق العريش تعاني حالة .80

تشهد مدينة العريش في الوقت الراهن حالة من الكساد غير المسبوق بسبب :  حسام أبو طالب-القاهرة 
بتدمير مئات األنفاق السرية التي تربط رفح المصرية بقطاع غزة والتي تمثل بالنسبة " إسرائيل"قيام 

حياة حيث يتم إستخدامها في تهريب مختلف البضائع بدءاً بالمواد الغذائية للتجار المصريين شريان ال
ويرى الكثير من التجار، أن تلك األنفاق أهم بالنسبة لهم من . والمنتجات الدوائية وانتهاء بالماشية والتبغ

قناة السويس التي يصب دخلها من وجهة نظرهم في جيوب الحكومة المصرية، بينما األنفاق تصب 
وتشير بعض . راتها في جيوب أهالي العريش ورفح فضالً عن التجار الفلسطينيين على الجانب اآلخرخي

التقارير القادمة من الحدود المصرية الفلسطينية إلى إستئناف عدد من المتخصصين في بناء وحفر 
م أهم عوامل األنفاق العمل من أجل تحقيق المكاسب حيث يعد نشاط تهريب المواد الغذائية بالنسبة له

  .الوصول للربح السريع
  23/1/2009القدس العربي، 

  
  حافظ سالمة يتضامن مع غزة" شيخ المقاومين" .81

وصل إلى معبر رفح، أمس، المناضل المصري المعروف حافظ سالمة قائد :  محمد أبوعيطة-رفح 
طحب سالمة اص.  في زيارة تضامنية مع غزة1967المقاومة الشعبية في السويس خالل حرب يونيو ،

الذي قارب التسعين من عمره شاحنة أدوية تبرع بها أعضاء جمعية الهدى اإلسالمية التي يترأسها في 
  .مدينة السويس

  22/1/2009الخليج، 
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 عالم دين سعودي يدعو إلى مقاطعة أمريكا والغرب .82
، امس، الى دعا عالم الدين السعودي الشيخ سفر الحوالي:  يو بي أي- عبد النبي شاهين -الرياض

مقاطعة الواليات المتحدة والغرب، معتبراً أن حوادث قطاع غزة سيكون لها أثر كبير على السياسات 
  . االقليمية والعالمية

  23/1/2009الشرق، قطر، 
  

  تواصل توافد المساعدات العربية واإلسالمية إلى معبر رفح .83
ن األدوية والمواد الطبية  طناً م170وصلت إلى رفح، أمس، سبع شاحنات سعودية محملة بـ 

  .والبطانيات ومالبس األطفال ومولد كهربائي وكميات من المواد الغذائية
  .ودشنت وزارة التعليم الماليزية صندوقاً لجمع التبرعات للشعب الفلسطيني

ماليزيا "عن المدير العام للتربية عليم الدين محمد دوم قوله، انه لمناسبة حملة ) برناما(ونقلت وكالة أنباء 
شباط /  فبراير20، لمساعدة الشعب الفلسطيني التي بدأت اليوم وتستمر حتى "واحدة، بصوت واحد

  .المقبل، فقد سمحت المدارس بإعداد البرامج واألنشطة المناسبة لتحقيق هدف الحملة
ليرة  مليون 724وبلغ مجموع التبرعات النقدية التي قدمها السوريون الى أبناء قطاع غزة حتى أمس 

جمع التبرعات النقدية والعينية ما زال "وذكرت وكالة األنباء السورية ان ).  مليون دوالر16(سورية 
مستمراً، وتم إرسال، حتى اآلن، خمس قوافل من المساعدات من الشعب السوري تحمل ما مجمله ثالثة 

  . غزةالى سكان قطاع" آالف طن من المواد الغذائية والتجهيزات الطبية والدوائية
  23/1/2009الخليج، 

  
  والتصدي للتطرف الذي يهددنا"إسرائيل" خطوات باتجاه تطبيع العالقات مع اتخاذ: أوباما .84

 طلحة جبريلفي ومنال لط نقال عن لندن واشنطن  من2009/ 23/1الشرق األوسط، ذكرت صحيفة 
التوجه هو أن نسير  « ان قال»الشرق األوسط« مسؤول بالخارجية األميركية لـ، أنمحمد علي صالحو

ال نتوقع تغييرا كبيرا في كل . الحكومة األميركية ال تتغير بين يوم وليلة.. قدما في كل الملفات الساخنة
  . »نأمل في مواصلة عملية سالم الشرق األوسط. مجال

رة إن إدا، من ناحيته، قال ارون ديفيد ميلر، المفاوض السابق للشرق األوسط في الخارجية األميركية
 أشهر قبل أن تقدم على أي تحركات، وفيما 4اوباما ستحتاج إلى فترة جس نبض للمنطقة تصل لنحو 

استبعد ميلر فتح إدارة اوباما أي حوار مع حماس، توقع أن يتم التعامل مع سورية وإيران بطريقة 
تكون سهلة، غزة أصبحت محل التركيز، وأميركا ستكون نشيطة، لكن التسوية لن «مختلفة، موضحا أن 

 . الن إدارة اوباما لن تغير أفكارها وآراءها او سياساتها حيال حماس
، المبعوث األمريكي للسالم في ميتشلجورج  انه سيرسل  الرئيس األميركي الجديد باراك أوباماوقال

لبدء العمل على اتفاق سالم دائم بين الفلسطينيين » بأسرع وقت ممكن« الى المنطقة الشرق األوسط،
  . واإلسرائيليين، وأضاف ان إدارته ستدفع بقوة تجاه سالم دائم في المنطقة

عليها ان توقف إطالق صواريخها على «وقال ان حماس , "إسرائيل"وأكد اوباما على دعم إدارته ألمن 
الواليات المتحدة وشركاءها «، وأضاف أن »ستكمل انسحابها من غزة «"إسرائيل"، وان »"إسرائيل"

إال أنه في المقابل، قال . »ظاما يحرم تهريب األسلحة لكي ال تتمكن حماس من إعادة التسلحسيدعمون ن
لخسارة أرواح من الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وللمعاناة في غزة، وخصوصا » قلق جدا«إنه 

  . المدنيين الذين ال يملكون ما يأكلون ويشربون وال حتى أدوية
وثمن أوباما دور مصر في . »مراقبتها«ة للسماح بإدخال المساعدات بشرط ودعا إلى فتح المعابر في غز

لقد تحدثت مع الرئيس مبارك وعبرت له عن تقديري للدور «: عملية وقف إطالق النار في غزة، وقال
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المهم الذي لعبته مصر للتوصل إلى اتفاقية وقف إطالق النار، ونحن نتطلع للدور القيادي لمصر 
لتوصل معا إلى وضع أسس لسالم شامل عبر التزام وقف تهريب األسلحة من وللشراكة معها ل

 .»حدودها
يمكن أن تساعد على تقدم مساعي » بناءة«وقال أيضا إن المبادرة العربية للسالم تتضمن مبادرات 

اآلن هو الوقت للدول العربية للتصرف انطالقا من المبادرات التي وعدوا بها ودعم «: وأضاف. السالم
حكومة الفلسطينية تحت رئاسة عباس ورئيس الوزراء فياض، واتخاذ خطوات باتجاه تطبيع العالقات ال

وتحدث أيضا عن دور األردن في تدريب قوات . ، والتصدي للتطرف الذي يهددنا جميعا"إسرائيل"مع 
   .لهذه الجهود» مثاال«، وقال إنها تشكل "إسرائيل"األمن الفلسطينية، وتغذية عالقتها مع 

في أول تعليق من حركة حماس على تصريحات وكاالت،   نقال عن23/1/2009الجزيرة نت أضافت و
 إن الرئيس أوباما يصر على أال يحدث أي تغيير عن نهج  قال ممثلها في لبنان أسامة حمدانأن ،أوباما

الق ووصف حمدان في حديث للجزيرة تصريحات الرئيس األميركي الجديد حول وقف إط .من سبقوه
  .نار دائم في قطاع غزة بأنها بداية غير موفقة

  
  " بلد دولة قانون"اسرائيل" :لالتحاد االوروبي ةالتشيكي الرئاسة .85

على ضمانات «اعلنت الرئاسة التشيكية لالتحاد االوروبي انها حصلت :  نورالدين الفريضي-بروكسيل 
وقال وزير الخارجية . ة الى غزة بأنها ستسمح بدخول المساعدات االنساني"اسرائيل"من » واضحة

التشيكي كاريل شوارزنبيرغ بعد عشاء مع وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني وشركائه 
هناك ضمانات واضحة من جانب ليفني «: االوروبيين في بروكسيل هدف الى تثبيت وقف النار في غزة
. »جل وصول مساعدة انسانية الى قطاع غزةبأن الجانب االسرائيلي سيقوم بكل ما يمكنه القيام به من ا

بعض «واضاف ان بعثة خبراء اوروبيين ستدخل الى غزة بعد السماح لها بذلك، لكن ما زالت هناك 
في رده على   قال شوارينبيرغ اذ.»النقاط التي هي بحاجة اليضاحات مثل ما يمكن ان تحمله معها البعثة

 األمين العام لألمم المتحدة محاسبة الذين قصفوا مقرات تساؤل عن مدى دعم االتحاد األوروبي دعوة
.  بلد ديموقراطي ودولة قانون"اسرائيل"الحقيقة تقتضي القول إن «، بأن »انروا«ومدارس تابعة لوكالة 

وإذا حدث عمل إجرامي، وهو أمر يحدث في أي بلد و في أي حرب، فان االتحاد يعول على النظام 
ويثق االتحاد أوالً وقبل كل .  أن تكون محكمة جرائم الحرب آخر البدائلويجب. القضائي اإلسرائيلي

   .»شيء في القضاء اإلسرائيلي
  23/1/2009الحياة، 

  
   حقوقية تدعو الى تحقيق دولي مستقل في االنتهاكاتمنظمات .86

  منظمات حقوقية دولية بإجراء تحقيق دولي مستقل في اتهاماتطالبت:  نورالدين الفريضي-بروكسيل 
 ومنطقة رفح "إسرائيل"وذكرت في نهاية زيارة وفد دولي إلى . بانتهاك القوات اإلسرائيلية القانون الدولي

أسباباً قوية تدعو لالعتقاد بأن إسرائيل انتهكت بشكل خطير مقتضيات القانون الدولي، ومنها «أن لديها 
ويمثل بعض هذه . نزاعات المسلحةبرتوكول اتفاقية جنيف الرابعة حول حقوق السكان المدنيين خالل ال

دعم «ودعت المنظمات االتحاد األوروبي والواليات المتحدة . االنتهاكات جرائم من زاوية القانون الدولي
  .»إجراء التحقيق الدولي فورا

وضم وفد الفيديرالية الدولية لحقوق اإلنسان والشبكة األوروبية المتوسطية لحقوق اإلنسان وجمعية 
لدوليين عددا من الجامعيين وناشطي حقوق اإلنسان من الواليات المتحدة وايرلندا والدنمارك الحقوقيين ا

 . والسويد وفرنسا وجمهورية التشيك وبلجيكا وفلسطين
  23/1/2009الحياة، 
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  الحرب اإلسرائيلية على غزة لم تحقق أهدافها:  روسخبراء .87

على قطاع غزة لم " اإلسرائيلية"ن الحرب أعرب خبراء روس عن اعتقادهم بأ : كريم المظفر-موسكو 
، وقالوا "حماس"تحقق أهدافها المعلنة، ومن بينها وقف إطالق الصواريخ وتدمير البنية األساسية لحركة 

 فلسطيني ودمرت البنى التحتية في قطاع غزة إال 1300قتلت أكثر من " الرصاص المتدفق"إن عملية 
  .لةوفصائلها المقات" حماس"أنها لم تدمر 

وأكد الخبير العسكري الروسي ليونيد إيفاشوف رئيس أكاديمية الدراسات الجيوسياسية أن الحرب لم 
، بقدر ما هدفت إلى إبقاء التوتر في الشرق األوسط، ولفت انتباه اإلدارة "حماس"تهدف إلى دحر 

  ".إسرائيل"األمريكية الجديدة إلى المشاكل التي تواجه 
سية للصداقة والتعاون االقتصادي مع فلسطين فياتشيسالف ماتوزوف إلى أن وأشار رئيس الجمعية الرو

التي تسعى إلى إحقاق حقوق الشعب " فتح"و" حماس"تعمل على توسيع فجوة االنقسام بين " إسرائيل"
الفلسطيني من خالل المفاوضات السياسية، وقال إن حرب غزة ضربت عملية السالم، إذ ال يمكن للقيادة 

  ".كارثة إنسانية كبرى بالفلسطينيين" إسرائيل"ة أن تستأنفها بعد أن أوقعت الفلسطيني
وشددت نائبة رئيس مركز الدراسات االستراتيجية والسياسية التابع لمعهد االستشراق الروسي الخبيرة 

 سياسياً وال عسكرياً، وقالت إن الحرب" حماس"لم تتمكن من إضعاف " إسرائيل"إيرينا زفياغيلسكايا أن 
  .لم تحدث أي تغيير نوعي وإنما ثبتت الغموض الذي يحيط بالوضع

وقالت صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا الروسية إن أحداً لم يعد يشك في أن أغلبية الضحايا في غزة من 
المدنيين، فقد ظل العالم يتفرج طوال ثالثة أسابيع مباركة من أعياد الميالد ورأس السنة الجديدة على 

" إسرائيل"، لكن "اإلسرائيلية"ي أعادت بالشرق األوسط إلى أسوأ عهود المجابهة العربية  المأساة الت
  .ستضطر إلى تبرير نفسها في أعين المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق اإلنسان

  22/1/2009الخليج، 
  

 مؤتمر للمانحين حول غزة في مصر الشهر المقبل .88
يجي ارموند يوهانس ان اجتماعا للدول المانحة للسلطة قال نائب وزير الخارجية النرو :رام اهللا

الفلسطينية سيعقد الشهر القادم لبحث سبل مساعدة السلطة الفلسطينية في اعادة بناء المؤسسات 
هذا تأكيد على ان هناك تحركا دوليا جادا باتجاه تقديم المساعدات لنا العادة «: وصرح فياض. الفلسطينية

زيارتي الى المنطقة تأتي «وقال يوهانس للصحافيين في مكتب فياض ان  .»اعمار ما دمره االحتالل
بغرض التحضير الجتماع لجنة تنسيق المساعدات الشهر المقبل وبهدف التنسيق مع السلطة الفلسطينية 

  .»ورئيس الوزراء الفلسطيني حول طبيعة المساعدات المطلوبة
  23/1/2009الشرق األوسط، 

  
  لمعابر للسماح بإعادة إعمار القطاع المدمردعو الى فتح اي هولمز .89

دعا منسق الشؤون االنسانية في االمم المتحدة جون هولمز أمس الى فتح المعابر المؤدية الى : بيت الهيا
 . يوماً من العدوان االسرائيلي عليه22غزة للسماح بإعادة اعمار القطاع بعد تدمير قسم كبير منه خالل 

، إن فتح المعابر هو )شمال(ه الى مدرسة دمرت في هجوم على بيت الهيا وقال هولمز خالل زيارة ل
من الواضح أنه إذا أردنا اعادة االعمار، يجب «، و"اسرائيل"المشاكل التي نريد مناقشتها مع «إحدى 

كل ذلك يجب أن يدخل، وهذا أمر نصر عليه . توفير االسمنت ومواد البناء، واالنابيب وقطع الغيار
 هي أنه ما وراء الدمار والموت واأللم الحاصل، عليها أن "اسرائيل"رسالتنا الى «وضح أن وأ. »بشدة

وأضاف هولمز  .»تسمح لبرامج المساعدات بالمضي قدماً من دون عقبات ألن لدينا هنا كثيراً للقيام به
لى أن وشدد ع. »وضع حصيلة لحجم االضرار، وايجاد وسيلة للتقدم في اعادة االعمار«أنه يحاول 
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الحجم الدقيق للدمار غير معروف، مشيراً الى ضرورة أن تكون هناك فكرة أوضح لدى االمم المتحدة 
ودعا الموفد  .للتمكن من اطالق نداء دولي لجمع االموال بهدف تمويل اعادة االعمار» خالل عشرة أيام«

 زيارته، الى اعادة الخاص لالمم المتحدة الى الشرق االوسط روبرت سيري الذي يرافق هولمز في
هو أيضاً دليل على فشلنا الجماعي «وأكد أن الهجوم االسرائيلي . اطالق عملية السالم في شكل فوري

نشهد «وأعرب عن أمله في أن . »في معالجة أساس النزاع، وهو استمرار االحتالل منذ وقت طويل
االسرائيلية »  المعقول هو حل الدولتينقريباً جداً اعادة احياء قوية لعملية السالم، ألن المخرج الوحيد

  .والفلسطينية
  23/1/2009الحياة، 

  
   تطالب بدعم مالي دولي يمكنها من مواصلة تقديم خدماتها في غزةاألونروا .90

لتمكينها من تقديم " طالبت األونروا المجتمع الدولي بالدعم المالي والمساعدة : نادية سعدالدين-عمان 
 ".ال تذهب التضحيات سدى بعد سلسلة هجمات إسرائيلية شرسة طالت القطاعحتى "، و"خدماتها في غزة

وقدرت االحتياجات الطارئة والمباشرة للمرحلة األولى من المساعدة السريعة لمعالجة آثار الدمار التي 
  مليون دوالر، من دون أن330 يوماً بنحو 22خلفتها آلة الحرب العدوانية اإلسرائيلية على القطاع لمدة 

   .يعكس هذا المبلغ تكلفة إعادة إعمار غزة
المهمة لن تكون سهلة وتتطلب من "وقالت المفوض العام لألونروا كارين أبو زيد في تصريح أمس، أن 

األونروا بذل جهود حثيثة في األشهر القادمة لتحمل األعباء الزائدة التي خلفتها الحرب، مثل إيجاد 
الذين فقدوا منازلهم وإصالح وإعادة تأهيل المدارس التابعة للوكالة وتمويل مالجئ لآلالف من الالجئين 

بعد أن تم استخدامها كمالجئ مؤقتة وإصالح مراكزها الصحية وإعادة تزويدها بالمواد، وتوسيع برامج 
خلق فرص العمل المؤقتة، وتوسيع برامج المشورة التي تقدم بعد التعرض للصدمة، وتوفير المساعدة 

 آالف 10أن عدد العاملين لدى األونروا في القطاع يقارب  وأضافت .قدية الطارئة للمعوزينالمالية الن
تدير األونروا في "كما  ". ألف طالب200 معلم ومعلمة و8400 مدرسة، تضم 214موظف، وأن 

من  مركزاً صحياً كبيراً وتقدم خدمات طبية عادية وطارئة متنوعة ومتعددة، بينما يعتمد أكثر 19القطاع 
 ألف شخص يندرجون تحت 100ما يقارب من   ألف الجئ على المساعدات الغذائية الطارئة، وأن 750

   . ، حسب مشعشع"ويحصلون على منح مالية ومساعدات غذائية) أفقر الفقراء(برنامج العسر الشديد 
  23/1/2009الغد، األردن، 

  
 ز األونروا في غزةبان كي مون ينتظر تقرير السلطات اإلسرائيلية حول قصف مرك .91

قرر األمين العام :  صالح عواد نقال عننيويورك في 23/1/2009الشرق األوسط، ذكرت صحيفة 
لألمم المتحدة بان كي مون انتظار نتائج التحقيق التي ستجريه السلطات االسرائيلية في القصف الذي 

 الحرب اإلسرائيلية على تعرضت له منشآت األمم المتحدة في قطاع غزة في األسبوع الماضي أثناء
القطاع وذلك بعد ان كان قد دعا أثناء زيارته لقطاع غزة وتفقده موقع الوكالة الدولية لغوث الالجئين 

  . إلى إجراء تحقيق مستقل حول االعتداء) اونروا(الفلسطينيين 
عام للشؤون وقد أبلغ األمين العام بان كي مون أعضاء مجلس األمن في بيان أدلى به وكيل األمين ال

  . السياسية لين باسكو بأن إسرائيل تعهدت بإجراء التحقيق
في المقابل، قرر مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ايفاد فريق للتحقق من الجرائم التي ارتكبتها القوات 

ن ايفاد فريق لها إلى غزة للتحقق م) الفاو(وقررت أيضا منظمة الصحة العالمية . اإلسرائيلية في غزة 
وقال بان في التقرير عن رحلته الى الشرق االوسط إن . الهجمات التي تعرضت لها منشآتها في غزة
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داعيا الى » عالمة على الفشل السياسي الجماعي«العنف الذي حدث في غزة في االونة االخيرة هو 
 .النهاء الصراع العربي االسرائيلي» جهد دولي واسع«
» األخبار«عندما سألت  أنه،  في نيويورك نقال عن نزار عبود23/1/2009األخبار، صحيفة أضافت و

 عاماً بقرارات 13 لم تلتزم بعد "إسرائيل"لين باسكو عن موعد التحقيق، وكيف يمكن أن يكون واقعياً و
علينا أوالً أن «التحقيق الدولي في مجزرة قانا األولى ولم تدفع تعويضات مخيم األمم المتحدة، أجاب 

وموظفو األمم المتحدة مستعدون لتقديم أي معلومات . ا سيفيدنا به اإلسرائيليون والبناء عليهنستمع إلى م
  .»والتعاون التام مع أي تحقيق

  
   فتح المعابر"إسرائيل"من مصلحة و يجب الضغط على حماس: وزير بريطاني .92

مؤتمراً صحافياً مقتضباً عقد الوزير البريطاني للتنمية الدولية دوغالس الكساندر  : مينا العريبي- لندن
 لتسليط "اسرائيل"امس مع وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية مايكل فوستر الذي عاد للتو من زيارة 

الضوء على جهود بريطانيا للمساهمة في اعمار غزة، حيث شدد الوزيران البريطانيان على اهمية فتح 
حتى تقبل » حماس« على عدم التعامل والتنسيق مع المعابر لتوصيل المساعدات الهالي غزة، مع التأكيد

   . واتفاقيات السالم ونبذ العنف"اسرائيل"ـبشروط االعتراف ب
. واعتبر فوستر انه في الوقت الراهن الطريق االمثل لتوزيع المساعدات هو من خالل المنظمات الدولية

االضرار في غزة وطريقة لتوزيع المساعدات واحصاء » حماس«وحول امكانية التنسيق مع حكومة 
هذه من القضايا التي تهم الالعبين في المنطقة، فال نريد دعم نظام مازال ملتزما «: معالجتها، قال فوستر

. »باستخدام العنف، فيجب الضغط على حماس للتخلي عن ذلك والقبول بالشروط التي وضعتها الرباعية
وشدد فوستر اثناء . »ثر على سكان غزة أنفسهمهذا األمر يجعل التنسيق صعباً جداً بل يؤ«: واضاف

 حول اهمية فتح المعابر وتسهيل حركة المواد واالشخاص الى غزة من اجل العمل "اسرائيل"زيارته الى 
  . على اغالق االنفاق

قلت للحكومة االسرائيلية انه عليهم السماح بكميات اكبر من المساعدات من خالل المعابر «: وقال
رني االستراتيجي بسبب قربه من مدينة غزة اذا أردنا وقف االنفاق لمنع جميع الشحنات وخاصة معبر كا

 اظهار "اسرائيل"من مصلحة «: واوضح. »من خاللها، التي تشمل المواد الغذائية باالضافة الى السالح
  .»أن االنفاق غير ضرورية لتوصيل المواد الغذائية وادخالها من خالل المعابر الرسمية

  23/1/2009 األوسط، الشرق
 

  مجلس األمن شككوا في مدى مصداقية التحقيق الذي ستجريه الحكومة اإلسرائيليةأعضاء .93
من مصادر دبلوماسية أن بعض أعضاء مجلس » الشرق األوسط« علمت : صالح عواد- نيويورك

رة إيفاد األمن شككوا في مدى مصداقية التحقيق الذي ستجريه الحكومة اإلسرائيلية وشددت على ضرو
فريق مستقل للتحقيق إلى غزة، لكن الوفد األميركي عارض االقتراح ورفض اإلشارة إليه في البيان الذي 

وبمبادرة من فرنسا وبريطانيا اعتمد . تاله رئيس مجلس األمن بعد االستماع إلى تقرير األمين العام 
سا، جون موريس ريبير، رحب فيه المجلس بيانا أدلى به للصحافة رئيس المجلس لهذا الشهر سفير فرن

مجلس األمن بوقف إطالق النار في غزة وبالجهود التي تبذل إقليميا ودوليا من أجل تثبيت وقف إطالق 
 .النار، ورحب بشكل خاص بالمبادرة المصرية

 23/1/2009الشرق األوسط، 
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   دوليون ومساعدات تصل معبر رفحصحافيون .94
لى قطاع غزة عبر معبر رفح، أمس، وفد من االتحاد الدولي وصل إ : وكاالت-معبر رفح، عواصم 

للصحافيين وعدد من الصحافيين المصريين برئاسة إيدين مارك مدير االتحاد ومكرم محمد أحمد نقيب 
  . صحافيا من أعضاء االتحاد ونقابة الصحافيين بمصر45الصحافيين المصريين، وبمشاركة نحو 

زيارتنا لغزة وإن كانت متأخرة فهي للوقوف عن كثب على : اع أمسوقال إيدين مارك قبيل دخوله القط
بحق أهالي غزة، وللتضامن مع زمالئنا الصحافيين هناك وتوثيق الجرائم التي " إسرائيل"ما قامت به 

  .ضدهم" إسرائيل"قامت بها 
ن بواجبهم ووجه نقيب الصحافيين المصريين التحية إلى صحافيي غزة الذين وقع منهم ضحايا وهم يقومو

  .النكراء" إسرائيل"المهني في فضح جريمة 
ورصدت الخليج عشرات من الشاحنات تقف بمدينة العريش وأخرى أمام معبر رفح منذ عدة أيام، بينها 
شاحنات من تبرعات مصرية وأخرى من برنامج الغذاء العالمي في حين أعلن عشرات المواطنين 

أغذية وكميات بسيطة من " كراتين" الكيلومترات يحملون المصريين من البسطاء الذين قطعوا آالف
وكان من أشد  .األغطية، عن امتعاضهم من التراخي في توصيل المساعدات الغذائية إلى سكان القطاع

المواقف اإلنسانية صعوبة انتظار طبيبين سوريين لألسبوع الثاني على التوالي موافقة السلطات المصرية 
إنهما " الخليج"أحمد سعد اللذان قاال ل. هشام األحمد ود. وع في العالج وهما دبدخولهما إلى غزة للتط

  .وقعا ضحية أالعيب السياسة وخالفات األنظمة
  23/1/2009الخليج، 

  
  "اسرائيل"ـ ال تستبعد حواراً مع حماس اذا اعترفت بألمانيا .95

 غيرنوت إرلر في مقابلة مع إذاعة قال وزير الدولة في وزارة الخارجية األلمانية:  اسكندر الديك-برلين 
عندما يبدأ االتحاد في المدى المتوسط مفاوضات جوهرية لحل أزمة الشرق «: »زودفيست روندفونك«

األوسط، يتوجب عليه طبعا التفكير مليا بما إذا كانت المفاوضات ستحقق النجاح إذا تم استبعاد حماس 
 الراهن ال يفكر بإجراء محادثات مباشرة مع الحركة واستدرك ليقول إن أحدا في الوقت. »بصورة كاملة

ألن الجانب الفلسطيني دخل حاليا أجواء المعركة االنتخابية المقبلة، إضافة إلى مسألة انعكاس فتح «
  .»الحوار على حركة فتح

 23/1/2009الحياة، 
  

 توجه لمحاورة حماس :  فرنسي سابقدبلوماسي .96
بق ايف اوبان دي ال ميسوزيار، إن فرنسا خطت خطوة نحو  قال الدبلوماسي الفرنسي السا:ا ف ب

وتعقيباً على وصف وزير الخارجية برنار كوشنير حماس للمرة األولى . حوار مع حركة حماس
كما أعرب عن ارتياحه . «انه أمر جيد، إنها خطوة جيدة»محتمل، قال الدبلوماسي « بطرف تفاوضي»

كي تفتح « عن العنف كعنصر أساسي»حماس « تخلي»ى لتشديد المتحدث باسم وزارة الخارجية عل
 . فرنسا حواراً كان مستبعدا تماما حتى اآلن

قلتها وأكـررها »وأوضح دي ال مسيوزيار الذي أصبح باحثا ويقيـم اتصاالت دائمة بحركة حماس 
كون نتيجة  ال معنى له وسي"إسرائيل"ـالمطالبة باالعـتراف ب... وكتابيا كذلك، هذا هو االمر االساسي

 . «حوار محتمل
  23/1/2009السفير، 

  
 



  

  

 
 

  

            44 ص                                     1323:         العدد       23/1/2009الجمعة  :التاريخ

   الحرب عززت التفاف الناس حول حماس:عائد من قطاع غزة  فرنسيجراح .97
التي فرضتها السلطات " العراقيل الشديدة"انتقد جراح فرنسي ما سماها :  عبد اهللا بن عالي-باريس 

اتجاه قطاع غزة، مشيدا بجهود المصرية على فرق اإلغاثة التي كانت تمر عبر ميناء رفح البري ب
قال الطبيب  .سكان غزة حول حماس" التفاف"الجراحين المصريين هناك ومؤكدا أن الحرب قوت من 

 إن -في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس في باريس-الفرنسي كريستوف أوبرلين العائد من قطاع غزة 
، مشيرا " بقدر كبير من سوء النيةسلوك ممثلي نظام القاهرة في الجانب المصري من معبر رفح تميز"

كانون الثاني، قبل /إلى أن قوات األمن المصرية احتجزته ست ساعات في رفح يوم الحادي عشر يناير
  ".ليال وتحت القصف اإلسرائيلي"السماح له بالعبور 

  22/1/2009. الجزيرة نت
  

  تدعمها منظمة إسرائيلية تتقدم بشكوى ضد حماس ة فرنسيجمعية .98
علن رئيس جمعية محامون بال حدود الفرنسية وليام غولدناديل، أمس، أن الجمعية سـتقدم  أ:ا ف ب

. شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية على قادة حركة حماس الرتكابهم جرائم حرب« األسبوع المقبل»
س مولود عونيت انه تقدم أم« الحركة ضد العنصرية ومن اجل الصداقة بين الشعوب»كما أعلن رئيس 

جرائم » لدى مدعي المحكمة الجنائية الدولية غيلس ديفرز في الهاي الرتكابها "إسرائيل"بشكوى على 
 .  منظمة على األقل٢٠٠وأكد أن الشكوى حظيت بدعم . «حرب منهجية

« جمعية ضحايا اإلرهاب»، التي تدعمها منظمة إسرائيلية، و«محامون بال حدود»وقال غولدناديل إن 
إطالق صواريخ »و« استهداف السكان المدنيين اإلسرائيليين بشكل متعمد»وصا بـتتهمان حماس خص

مدانة باستخدام رموز إنسانية، مثل سيارات »واعتبرت الجمعية أن حماس . «وقذائف من مناطق مدنية
تجنيد أطفال وتدريبهم على الحرب واستخدامهم كدروع »و« اإلسعاف، في محاولة لإلفالت من العقاب

 . «بشرية
 23/1/2009السفير، 

 
  تحمل أسلحة لحماس  تعلن ضبط سفينةواشنطن .99

 ذكر مسؤولون أمريكيون، أمس، أن البحرية األمريكية أوقفت االثنين الماضي سفينة تحمل :أي.بي.يو
" سي إن إن"ونقلت شبكة . ، غير أنهم لم يشيروا إلى مكان ضبط السفينة"حماس"أسلحة مخصصة لحركة 

ان فريقاً من السفينة األمريكية " البنتاغون"ة عن مسؤولين في وزارة الدفاع األمريكية اإلخبارية األمريكي
أوقف سفينة تحمل العلم القبرصي، واكتشف أنها تحمل قذائف مدفعية وأنها مخصصة ل " سان أنطونيو"
  .، إالّ أن المسؤولين لم يوضحوا مصدر هذه الشحنة وال موقع توقيفها"حماس"

فرق الزيارة والبحث والتفتيش واالحتجاز التابعة لنا سوف تقوم بدور "نة شين كيرنز وقال قائد السفي
رئيسي هنا، باإلضافة إلى تعزيز قدرة السفينة على عمليات مسح للمياه واألجواء في المنطقة، لرصد أية 

  ". أعمال قرصنة محتملة
  23/1/2009الخليج، 

 
  مرحب بهبيريز غير : طالب أوكسفورد يعتصمون احتجاجاً .100

رغم وقف إطالق النار وانسحاب ، بيريز غير مرحب فيه في جامعة أكسفورد: لندن ـ فراس الخطيب
جيش االحتالل من المواقع التي احتلها خالل حربه األخيرة على غزة، ال تزال أصداء االحتجاجات على 

، أمس، في مبنى إذ اعتصم عشرات الطالب. العدوان اإلسرائيلي على القطاع تتردد في العالم
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احتجاجاً على العدوان على غزة، واستمرار حصار «البريطانية » أوكسفورد«التابع لجامعة » كليرندون«
  .»القطاع

وقال أحد المعتصمين، الذين يبدو أنهم وضعوا خطة إلطالة أمد االعتصام، من خالل إحضار خيامهم 
، بينما كان العلم » بيريز، ليس مرحباً بهشمعون«لنصبها قرب مركز المدينة، إن الرئيس اإلسرائيلي 

ومن يسر في شوارع مدينة  .الفلسطيني معلّقاً على النوافذ الكبيرة للمبنى التي تطّل على الشارع القريب
 ). بألوانها الحقيقية األبيض واألسود(أوكسفورد يالحظ عدداً كبيراً من الشبان يرتدون الكوفية الفلسطينية 

 23/1/2009األخبار، 
  

  طالب بريطانيون يحتلون قاعة محاضرات تضامنا مع غزة .101
مطالبة ,  تواصلت االعتصامات في عدد من الجامعات البريطانية تضامنا مع غزة:مدين ديرية -لندن 

فيما احتل طالب صالة , بإجراءات فورية ضد االحتالل اإلسرائيلي رد على العدوان األخير على القطاع
واستمر االعتصام الطالبي في جامعة ساسيكس جنوبي المملكة لليوم  .تمحاضرات ضمن تلك الفعاليا

بعد احتالل الطلبة أكبر صالة للمحاضرات في الجامعة رافضين مغادرتها حتى , الثالث على التوالي
, ودعا الطالب إدارة الجامعة إلى إصدار بيان يدين الجرائم اإلسرائيلية بغزة. تستجيب اإلدارة لمطالبهم

كما طالبوا اإلدارة بتقديم منح دراسية كاملة لثالثة . بضائع والمنتجات اإلسرائيلية في الجامعةومنع ال
كما تم عرض أخبار . طالب من جامعة القدس المفتوحة بالضفة الغربية وثالثة من جامعات غزة

تصامات كما تواصلت االع .االعتصام من موقع الجزيرة نت على شاشة كبيرة وترجمتها إلى اإلنجليزية
في جامعة مدرسة الدراسات الشرقية واآلسيوية في لندن وجامعة أسيكس ومدرسة لندن لالقتصاد وكينج 

وعلمت الجزيرة نت أن هناك مشاورات لتنفيذ اعتصامات مماثلة في جامعات بريطانية أخرى في . كولج
  .الوقت الذي استجابت فيه بعض الجامعات لبعض مطالب الطلبة

  23/1/2009 الجزيرة نت،                                                                           
  

  ي بي سي تدافع عن قرار عدم إذاعة نداء إغاثة غزةب .102
عن قراراها بعدم إذاعة فقرة تلفزيونية لجمع تبرعات لغزة، وقالت ، دافعت البي بي سي بيان أصدرته

وقالت البي بي سي إن قرار عدم إذاعة نداء . ي العام في حياديتهاإنها أرادت أن تتجنب زعزعة ثقة الرأ
استغاثة للجنة طوارئ الكوارث على أية شبكات تلفزيونية داخل المملكة المتحدة اتخذ عبر التنسيق مع 

تقديم اإلغاثة في "وأضافت المؤسسة أنه كان هناك شكوك أيضا حول . الشبكات التلفزيونية األخرى
  ".وضع مضطرب

  23/1/2009 بي سي بي
  

 حل الدولة الواحدة.. إسراطين .103
 *معمر القذافي

تذكرنا صدمة الموجة األخيرة من العنف اإلسرائيلي الفلسطيني، والتي انتهت بوقف إطالق النار في 
ومن . نهاية هذا األسبوع، بسبب األهمية البالغة للتوصل إلى حل نهائي لما يسمى بأزمة الشرق األوسط

 أن نوقف هذه الدورة من التدمير والظلم، ولكن أيضا أن نحرم المتطرفين الدينيين في المهم ليس فقط
ولكن أينما ينظر المرء، بين الخطب . المنطقة الذين يتغذون على الصراع مبررا لتقديم قضاياهم

 بين ويمكن التوصل إلى سالم دائم. والمساعي الدبلوماسية اليائسة، ال يوجد طريق حقيقي للتحرك لألمام
إسرائيل والفلسطينيين، ولكنه يكمن في تاريخ شعب هذه األرض المتنازع عليها، وليس الحديث عن 

 .التقسيم وحلول الدولتين
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وعلى الرغم من صعوبة إدراك ذلك، بعد الرعب الذي شهدناه، إال أن حالة الحرب لم تكن موجودة على 
. لعديد من الخالفات بين اليهود والفلسطينيين مؤخراوفي الحقيقة، حدث ا. الدوام بين اليهود والفلسطينيين

لوصف األرض كلها، حتى على ألسنة اليهود الذين يعيشون هناك، » فلسطين«وكان يشيع استخدام اسم 
واليهود والمسلمون أبناء عمومة متحدرون من . »إسرائيل«، عندما بدأ استخدام اسم 1948حتى عام 
واجه كل فريق منهم اضطهادا قاسيا وأحيانا كانوا يلوذون ببعضهم وعلى مدار القرون، . نسل إبراهيم

وقد لجأ اليهود إلى العرب وحماهم العرب بعد أن ذاقوا سوء المعاملة على أيدي الروم وطردهم . بعضا
فلسطين ليس استثنائيا وفقا للمعايير اإلقليمية، فهي / وتاريخ إسرائيل. من إسبانيا في العصور الوسطى

ها ناس مختلفون، وتناقلت الكثير من القبائل واألمم والجماعات العرقية الحكم فيها؛ وهي دولة دولة يسكن
لذا يصبح األمر معقدا بصورة كبيرة . صمدت أمام حروب عديدة وتدافع الناس من جميع االتجاهات

  .عندما يدعي أي فريق أنه صاحب الحق في األرض
فقد ُأسر . د الشعب اليهودي، وهو أمر غير قابل للشكويعد أساس دولة إسرائيل الحديثة هو اضطها

اليهود وارتكبت ضدهم مجازر وتعرضوا لألذى بكل الطرق الممكنة على أيدي المصريين والروم 
ويريد الشعب اليهودي أرضه وهو يستحق . واإلنجليز والروس والبابليين والكنعانيين واأللمان بقيادة هتلر

أيضا تاريخ من االضطهاد، وهم يعتبرون المدن الساحلية حيفا وعكا ويافا ولكن، لدى الفلسطينيين . ذلك
  .ومدن أخرى أرض أجدادهم األوائل، تناقلتها األجيال حتى وقت قريب

ولذا يعتقد الفلسطينيون أن ما تسمى اآلن بإسرائيل تشكل جزءا من وطنهم، حتى لو حصلوا على الضفة 
 الغربية هي يهودا والسامرة، وهما جزء من وطنهم، حتى ان ويعتقد اليهود أن الضفة. الغربية وغزة

واآلن، في الوقت الذي يتصاعد فيه دخان الحرب من غزة، تستمر الدعوات . أقيمت دولة فلسطينية عليها
ويمثل حل الدولتين تهديدا أمنيا غير مقبول على . ولكن لن يفلح أي منهما. إلى حل الدولتين أو التقسيم

 10ح وجود دولة عربية مسلحة، يحتمل أن تكون في الضفة الغربية، إلسرائيل أقل من وسيمن. إسرائيل
باإلضافة إلى ذلك، لن تحل الدولة الفلسطينية في الضفة . أميال من العمق االستراتيجي في أضيق نقاطها

ات وال يقدم أي موقف تظل فيه أغلبية الفلسطينيين في مخيم. الغربية وقطاع غزة مشكلة الالجئين
ولألسباب ذاتها، لن تفلح الفكرة القديمة بفصل الضفة الغربية إلى أرض . الالجئين حال على اإلطالق

وال يمكن أن تستوعب األراضي التي يسكنها الفلسطينيون جميع . يهودية وعربية بمناطق عازلة بينهما
 أصبح اإلسرائيليون وقد. الالجئين، وترمز المناطق العازلة إلى اإلقصاء، كما أنها تولد التوتر

  .والفلسطينيون متداخلين اقتصاديا وسياسيا
والحل هو إقامة دولة . وعليه فإنه يجب أن تستمر الحركتان في حرب دائمة أو يجب الوصول إلى تسوية

التي ستسمح للشعبين بالشعور بأنهم يعيشون في جميع أنحاء » إسراطين«واحدة للجميع، إنها دولة 
  .ها وأنهم ليسوا محرومين من أي جزء فيهااألرض المتنازع علي

تتمثل أحد الشروط الرئيسية المسبقة لتحقيق السالم في ضمان حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى 
ومن الظلم أن اليهود الذين لم يكونوا سكان فلسطين . 1948منازلهم التي خلفتها وراءها أسرهم عام 
تقال للعيش هناك قادمين من بالد أخرى، بينما ال يسمح بذلك األصليين وال أسالفهم، باستطاعتهم االن

والحقيقة أن الفلسطينيين أقاموا بهذه األرض . للفلسطينيين الذين شُردوا من ديارهم منذ فترة وجيزة نسبياً
وامتلكوا منازل ومزارع حتى وقت قريب، لكنهم فروا خوفاً من التعرض ألعمال عنف على أيدي اليهود 

ـ ورغم أن هذا العنف لم يحدث، فإن الشائعات المرتبطة به أسفرت عن حدوث حالة فرار  1948عام 
ولم يكن الفلسطينيون أبدا . ومن المهم التنويه بأن اليهود لم يطردوا الفلسطينيين بالقوة. جماعي ضخمة

تحقيق لكن أرض إسراطين الكاملة هي فقط القادرة على استيعاب كافة الالجئين و. »غير مرحب بهم«
  .العدالة، التي هي عنصر جوهري في السالم
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إن االمتزاج يمثل بالفعل حقيقة داخل إسرائيل، حيث يوجد ما يزيد على مليون عربي مسلم داخل 
. إسرائيل يحملون الجنسية اإلسرائيلية ويشاركون بالحياة السياسية مع اليهود ويشكلون أحزابا سياسية

وتعتمد المصانع اإلسرائيلية على .  إسرائيلية في الضفة الغربيةعلى الجانب اآلخر، هناك مستوطنات
ومن الممكن أن يشكل هذا االمتزاج الناجح نموذجاً . العمالة الفلسطينية، ويجري تبادل السلع والخدمات

  .إلسراطين
ة، وإذا إذا ما نظر قادتهما إلى االعتماد المتبادل الراهن وحقيقة التعايش اليهودي ـ الفلسطيني التاريخي

ما تمكنوا من التطلع إلى ما وراء أعمال العنف األخيرة وشهوة االنتقام نحو حل طويل األمد، فإن هذين 
الشعبين سيدركان، وآمل أن يحدث ذلك قريباً، أن العيش تحت سقف واحد هو الخيار الوحيد لتحقيق سالم 

  .دائم
  الزعيم الليبي* 

  »نيويورك تايمز«
  23/1/2009الشرق األوسط، 

  
  أسلحة حماس الغائبة عن الحرب .104

  فايز أبو شمالة. د
أين سالح االستشهاديين داخل المدن اإلسرائيلية؟ سؤال ظل يطفح على سطح الوجدان الفلسطيني طـوال               
أيام الحرب، وأحسب أنه كان في مقدور حماس، ورجال المقاومة الفلسطينيين القيام بأكثر مـن تفجيـر                 

يلية، والسيما أن العدو اقترف مجازر، ومارس القتل ألجل القتـل بـشكل             استشهادي داخل المدن اإلسرائ   
فاضح، وهو ما يبرر الرد العنيف، ولقد سبق أن لجأت المقاومة إلى سالح االستـشهاديين فـي فتـرات                   

لقـد  ] االنتقام االنتقام يا كتائب القـسام     : [سابقة، عندما هتف الشارع الفلسطيني مع بداية االنتفاضة الثانية        
تجاب القسام، وبّل ريق الشعب الظامئ إلى االنتقام، يوم لم يكن لدى الفلسطينيين خيار آخر، وال بدائل                 اس

، إلى أن تمت االستعاضة في حرب غزة عن االستشهاديين          )إسرائيل(عسكرية لضرب العمق المظلم في      
  . بالقذائف الصاروخية دقيقة التصويب التي فاق مداها الخمسين كيلو متر

مكن االستنتاج؛ أن االرتقاء الفكري، واألخالقي، والسياسي لدى المقاومة الفلسطينية حال دون قتل             وهنا ي 
المدنيين المتعمد، والسيما حين توفرت القدرة ـ إلى حد ما ـ على ضرب المواقع العسكرية، بينما العدو   

 وهنا يمكن مالحظـة     الصهيوني تعمد قتل المدنيين حين فشل في تحقيق نصر سهل على رجال المقاومة،            
الفارق بين سلوك دولة يهودية غاربة، يقصيها الخوف عن الخريطة السياسية، تؤسـس لنهايتهـا وهـي               
تعتمد نسف البيوت، وقصف األطفال، وقتل النساء منهجاً، وبين دولة اإلسالم القادمة ال ريـب، وهـي                 

  . تؤسس للمساواة، والعدالة حتى مع أعدائها القتلة
الفت عن حرب غزة التسلل إلى أرض العدو من خالل الطائرات الشراعية، وغاب أيضاً              لقد غاب بشكل    

التسلل البحري من خالل الزوارق السريعة، وأحسب أن القدرة على تطوير هذا العمل، وانتقاء األهداف               
موقع العسكرية ستكون متوفرة في الحرب القادمة بعد عامين، أو أكثر ال محالة، والسيما أنني قرأت في                 

أن هنالك مهندسين إيرانيين على ظهر سفن تجارية في عرض البحر، مقابـل شـواطئ     : "العبري" دبيكا"
غزة، وهم خبراء في حركة التيارات البحرية العميقة، يلقون بصناديق السالح في أوقات، وأماكن معينة،               

العلمية أكبر من القدرة    لتصل إلى شواطئ غزة في موعد متعارف عليه مع رجال المقاومة، وهذه الخبرة              
إن هـذا   " إلى طلب المساعدة األمريكية، واألوروبيـة     ) إسرائيل(اإلسرائيلية على وقفها، وبالتالي لجأت      

  الخبر ليؤكد على إرادة المقاومة في الحصول على السالح، وتصميمها على تطوير قـدراتها، ووسـائلها    
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اكتوى في نارها األطفال، والنساء بشكل يحتم على كـل          القتالية في المستقبل، والسيما بعد المحرقة التي        
  .فلسطيني، وعربي أن ال ينسى، وأن ال يغفر

  23/1/2009صحيفة فلسطين، 
  

  فينوغراد لهذه الحرب .105
  "هآرتس" - أسرة التحرير

االن، بعد أن غادر آخر جندي من الجيش االسـرائيلي قطـاع غـزة              . مع انتهاء الحرب تطرح االسئلة    
أوائل الصحافيين في العـالم    . دخان والغبار عن الدمار، تبدأ صورة الحرب في االتضاح        وتبددت سحب ال  

تمكنوا من الدخول الى غزة عبر رفح، رغم االغالق الفضائحي الذي فرضته اسرائيل علـى التغطيـة                 
لدوليـة  وكذا المنظمات ا  . االعالمية، وهؤالء باتوا يبلغون عما تراه عيونهم ألهم وسائل االعالم العالمية          

  .بدأت تحقق بما حصل في شوارع غزة
 امرأة؛ المس بـالطواقم     100 طفل و    300قتل الكثير من المدنيين، بمن فيهم نحو        : االسئلة عديدة ومقلقة  

الطبية؛ استخدام السالح المحظور ضد السكان المدنيين بما فيها قذائف الفسفور االبـيض؛ منـع اخـالء                 
هـذه  . ، والمستشفيات، وقوافل المؤن ومقر االمم المتحـدة       الجرحى؛ قصف جوي وبري على المدارس     

االسئلة ال يمكن لها أن تبقى دون جواب؛ االشتباه الذي سبق أن لصق باسرائيل كمن نفذت جرائم حرب                  
  .في غزة من شأنه أن يلحق بها ضررا جسيما

ال يمكـن   . ها بنفسها هذا هو بالضبط الوقت الذي يتعين فيه على اسرائيل أن تستبق االمور وان تحقق في              
على اسرائيل  . تجاهل ما سبق أن نشر، ومحظور ترك عملية التحقيق في يد محافل اجنبية، بعضها معاد              

فهل حقا وقعت امور ال ينبغي أن تقع، وال حتى فـي            . أيضا أن تسأل نفسها، ماذا جرى باسمها في غزة        
قانون الدولي؟ هل حقا لم تكن هنـاك        زمن الحرب؟ هل حقا تجاوز الجيش االسرائيلي المسموح به في ال          

  طريقة اخرى غير القتل والتدمير الواسعين بهذا القدر؟
بالضبط . جهة قانونية غير مرتبطة، تفحص كل االدعاءات      : االن حان الوقت للجنة فينوغراد لهذه الحرب      

ضا افعالها  مثلما تفحص اسرائيل كل حادثة طائرة وكل اهمال طبي في المستشفى فان عليها ان تفحص اي               
  .في غزة

فحص غير مرتبط كهذا من اسرائيل سيقلص بقدر ما ضرر االستنتاجات االولية والحكم الذي اتخذ منـذ                 
كما أنه سيسمح لالسرائيليين بان يعرفوا بالـضبط مـاذا          . االن في محافل واسعة في الرأي العام العالمي       

. ا، من مصدر مخول يثق به االسـرائيليون فعلنا في غزة، ماذا كان مسموحا وماذا كان زائدا بل محظور    
  .محظور االنتظار الى أن يقول العالم قولته بل وربما يتخذ اجراءات قضائية

فصورتها االخالقية في نظر نفـسها      : اسرائيل ال تحتاج الى هذا الفحص فقط من أجل اعتبارات الصورة          
  .اهم بال قياس

 23/1/2009القدس العربي، 
  

  نجاح عسكري بال حصاد .106
  "يديعوت" - غي بخور

بالكاد توقفت النار في قطاع غزة، فاذا بحماس تعود لتهريب الصواريخ الى القطاع فيما تنتظـر شـبكة                  
فهؤالء لم يكسبوا منذ نحو     . المهربين في الجانب المصري مع كميات كبيرة من صواريخ غراد وكاتيوشا          

علنوا من ناحيتهم ان تهريب الـسالح       الناطقون بلسان حماس في غزة، مغرورون كما هم دوما، ا         . شهر
  .عبر االنفاق سيستمر
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صحيح أن العديد من االنفاق دمر، ولكن االن يفحصون هناك من بينها لم يتضرر وما العمل بتلك التـي                   
ليست االضـرار المدنيـة     . كم من الوقت سيستغرق حماس استئناف المخزون؟ بضعة شهور        . تضررت

. الن، فهذا يشغل بالها اقل، بل استئناف قدرتها العسكرية والـسلطوية          الهائلة هي التي تشغل بال حماس ا      
  .هذا محزن، بعد جهد اسرائيلي كبير بهذا القدر واضرار هائلة للطرفين

خرجنـا  . في حرب لبنان الثانية كانت الخطوة العسكرية ضحلة ولكن النتيجة الدبلوماسية كانت ممتـازة             
رية كانت ممتازة، ولكن ال توجد أية نتيجة دبلوماسية، وذلـك           في حرب غزة الخطوة العسك    . باتفاق دولي 

في حينه خرجنا باتفاق القى الشرعية بقرار ناجع من مجلـس           . الننا خرجنا من طرف واحد، دون اتفاق      
  .اما هذه المرة فقد اضعنا قرار مجلس االمن. االمن

ة اسرائيلية دولية، تلقى شرعية     وبدال من االعتماد بشكل غريب على المصريين، كان ينبغي اطالق مبادر          
ان يبنـي لنـا     . بدال من ذلك بقينا مع الهواء الساخن للمصريين، الذي ال يقـف خلفـه شـيء               . عالمية

  المصريون وقفا للنار ويحرصون علينا؟
استئناف التهريب الفوري يدل    . في اسرائيل يوجد هناك من يواسون أنفسهم بأن المصريين فهموا الدرس          

ال توجد قوة دولية، ال توجد آلية رقابة جديـدة،          . ر ليس كثيرا ومن غير المتوقع أن يتغير       على أن ما تغي   
  .والحدود بين غزة ومصر بقيت فالتة مثلما كانت

بدال من استغالل الفرصة التاريخية واالعالن بأنه مع خروج الجيش االسرائيلي من غزة سـتغلق الـى                 
 يقبل ذلك بسبب التوقيت الدراماتيكي ووقف النار، سـتوافق االن           االبد المعابر بيننا وبين القطاع، والعالم     

. اسرائيل على فتح المعابر، تماما مثلما كانت حماس تطلب دوما، كي يكون هناك من يواصـل تغـذيتها                 
  .المصريون بالطبع سيواصلون اغالق معبر رفح خاصتهم، مثلما فعلوا كل ايام الحرب

لكن القرارات في حماس ال يتخذها هنية في الداخل، بـل مـشعل         صحيح أن قوة الردع عندنا ازدادت، و      
حمـاس سـتحاول االن اقامـة       . ولهؤالء مصلحة في مواصلة الحرب ضد اسرائيل      . وايران في الخارج  

ميزان رعب جديد حيال اسرائيل، انطالقا من االفتراض بأنه لن تعود الى ادخال الجـيش االسـرائيلي                 
فاذا اطلقنا النار او عملنا بغيـر مـا يطيـب لهـم، سـيطلقون               . كبيروتستخدم مرة اخرى كل الجهاز ال     

فـي  . من ناحيتهم الهدف التالي لن يكون عسقالن واسدود، فهذا سبق أن بلغ. وهذه هي نيتهم  . الصواريخ
  .المرة التالية سيختارون تل أبيب

كـل  . وبايران سيزداد حماس كفيلة بأن تتعزز االن وذلك الن تعلق السكان الفلسطينيين المضروبين بها             
المعنى هو وعي مؤيـد     . غزة ستكون االن مربوطة بايران، التي ستأخذ على نفسها مهمة اعمار القطاع           

اذا كانت رفح تحت سيطرة ورقابة الحدود، واالنفاق كانـت مغلقـة،   . اليران اعلى مما كان في الماضي 
من اقليم ودي اليران ستصبح     . سيزداد فقط ولكن اذا عادت االنفاق فان هذا التعلق        . فان هذا التعلق سيقل   
  .غزة بؤرة ايرانية

وماذا عن الجهاد االسـالمي     . ولنفترض أن حماس وافقت على ان توقف النار في االشهر القريبة القادمة           
الذي يعارض المبادرة؟ الجبهة الشعبية؟ كتائب المقاومة؟ العشائر والعصابات االخرى؟ من اجل احـراج              

هـذه الـصيغة    . الق الصواريخ بين الحين واالخر كي تعمل اسرائيل ضد حمـاس          حماس سيبدأون باط  
  .الفلسطينية المعروفة، التي تستوجب أن يتقرر، بأسف شديد، بأن امامنا تهدئة اخرى

  .المعركة انتهت ولكنها لم تتم
 23/1/2009األيام، فلسطين، 
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  هل يمكن استعادة الوحدة الوطنية؟: بعد وقف العدوان .107
  المصريهاني 

قال لي الدكتور اياد ونحن نغادر المسيرة التي خربها أفراد األجهزة األمنية يوم الجمعة في التاسع من 
كانون الثاني الماضي، هل ستكتب مرة أخرى عن الوحدة الوطنية؟، فأجبته وهو كان على مسافة مني، 

  .وال أعرف إذا سمعني أو ال بأنني سأكتب
 وأناضل من أجل إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، رغم أن ما نعم سأبقى أكتب وأدعو وأعمل

  .جرى أثناء العدوان على غزة من شأنه أن يباعد بين سلطة رام اهللا وسلطة غزة
إذاً لماذا استمر بالدعوة الى الوحدة؟ وهل هي دعوة مثالية؟ أم أحالم طوباوية؟ أم هدف واقعي يمكن 

  .لماذا؟. بات اآلن أصعب، ولكنه هدف ال يزال يمكن تحقيقهتحقيقه؟ إنه هدف صعب جداً و
إن العامل األساسي الذي يجعل هذا الهدف ممكناً أن االحتالل اإلسرائيلي، احتالل عدواني استعماري 

، بين فتح "المتطرفين"و" المعتدلين"استيطاني عنصري، يستهدف الفلسطينيين جميعا، وال يفرق بين 
يل ومستقل، ألنه لو كان يفرق لما تعامل مع السلطة التي يرأسها شخص وحماس، وبين عضو في فص

معتدل جداً مثل ابو مازن، ويرأس حكومته شخص معتدل جدا مثل سالم فياض، هذه المعاملة، التي 
تهدف الى تصويرهم وكالء عند االحتالل أو إذا لم يصبحوا وكالء فإنه سيزعم بعدم وجود شريك 

  . عيفة وقيادتها ليست ذات صلةفلسطيني، وان السلطة ض
لو كان االحتالل يدعم المعتدلين كما ادعى شمعون بيرس وتسيبي ليفني أثناء الحرب ألوقف العدوان 
واالستيطان والجدار وتقطيع األوصال واالغتياالت واالقتحامات واالعتقاالت اليومية في مناطق السلطة 

 ولم تنسحب 2002 آذار 29منذ عملية السور الواقي في الوطنية التي أعادت القوات المحتلة احتاللها 
  .منها حتى اآلن

لو كان االحتالل يدعم المعتدلين، لقدم لهم عرضاً للتسوية يتضمن الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية 
ويكف عن الضغط عليهم لقبول حلول انتقالية وجزئية أو شاملة تصفي القضية الفلسطينية من مختلف 

فأقصى ما عرضته اسرائيل، أو يمكن أن ). لقدس، الالجئون، الحدود، االستيطان، المياه، األمنا(أبعادها 
  .تعرضه في السنوات القليلة القادمة، أقل ما يمكن أن يقبله أكثر الفلسطينيين اعتداالً

اختار وإذا تصورنا جدالً بأن هناك طرفاً فلسطينياً وافق أو رضخ ألحد العروض اإلسرائيلية سيكون قد 
أن يحول السلطة الى سلطة انطوان لحد، أي سلطة عميلة لالحتالل، سيكف عندها فوراً عن تمثيل 

  .الشعب الفلسطيني وقضيته ومصالحه وأهدافه وتطلعاته الوطنية
العامل الثاني الذي يدفع نحو الوحدة، هو أن األطراف الفلسطينية المتصارعة لم تستطع أن تنهي االنقسام 

ولم تستطع حماس . با، فلم تستطع فتح والسلطة والمنظمة أن تهزم حماس وأن تسقط سلطتهاسلما أو حر
والفصائل المتحالفة معها أن تهزم السلطة، ولكل سلطة مصادر قوتها ودعمها المحلية والعربية واإلقليمية 

 عن الوفاق والدولية، ولم يستطع أو لم يرغب العدوان اإلسرائيلي بإسقاط سلطة حماس، لذا ال بديل
  .الوطني إلنهاء االنقسام

العامل الثالث الذي يدفع للوحدة، أن العديد من األطراف المحلية والعربية واإلقليمية والدولية دعت الى 
فقد دعت قمة الدوحة التشاورية الى الوحدة، ودعا قرار مجلس األمن والمبادرة المصرية . إنهاء االنقسام

فبدون وحدة ال يمكن . شيخ الى الوحدة، ودعت قمة الكويت الى الوحدةالى الوحدة، ودعت قمة شرم ال
تحقيق أي تقدم جوهري حاسم في أي مجال من المجاالت، وبدون وحدة ال يمكن التقدم في المفاوضات 
الرامية الى التوصل الى تسوية، بل كما الحظنا استخدمت اسرائيل االنقسام كذريعة كبرى لمنع التوصل 

أبدت سلفاً اعتراضها على تطبيق أي اتفاق يتم التوصل إليه، بحجة ضرورة أن تفرض الى اتفاق، و
السلطة سيطرتها على غزة، مع ان العامل األول الذي أدى الى حدوث االنقسام والى تغذيته والدفع 
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لتفاقمه هو االحتالل الذي يحاول أن يعمق االنفصال بين الضفة وغزة لكي يتنصل من مسؤولياته عن 
  .، ولكي يتذرع بعدم جدارة الفلسطينيين المنقسمين للحصول على دولةغزة

طبعاً هناك عوامل عديدة، تدفع نحو استمرار االنقسام منها، الخالفات بين الفصائل الفلسطينية، إن كان 
 على صعيد البرامج والمصالح والعقائد، أو على صعيد التأثير السلبي للتحالفات العربية واإلقليمية، التي

تحاول أن تستخدم األطراف الفلسطينية المتحالفة معها كورقة لخدمة مصالحها ولتحسين شروطها في 
  .عالقاتها المحلية واإلقليمية والدولية

 االسرائيلي الذي يظهر من خالل اإلصرار على -لكن العائق األساسي أمام الوحدة هو الفيتو األميركي 
 الثالثة، التي أصبحت شروطاً دولية، وهي االعتراف أن تكون الوحدة على أساس شروط اسرائيل

وااللتزام باالتفاقات التي عقدتها منظمة التحرير مع ) أي المقاومة(بإسرائيل ونبذ العنف واإلرهاب 
اسرائيل، رغم أن اسرائيل ال تلتزم عملياً بهذه االتفاقات وتواصل كل أنواع العدوان واالستيطان والجدار 

  .وتقطيع األوصال
 :أسيساً على ما تقدم، فإن الوحدة حتى تتحقق بحاجة الىت

إرادة فلسطينية جادة نحو الوحدة تترجم نفسها من خالل إقامة حكومة وحدة وطنية أو حكومة وفاق : أوالً
  .وطني انتقالية تنسجم مع الشرعية الدولية وال تصل الى حد اعتماد الشروط الدولية الثالثة

اف الفلسطينية أن االنقسام مدمر للقضية الفلسطينية، والمشروع الوطني، ويؤدي إدراك جميع األطر: ثانياً
الى مضاعفة معاناة االنسان الفلسطيني، فهناك أغلبية كبيرة بين الفلسطينيين تريد الوحدة، مع أنها لم 

  .تستطع أن تتحول الى قوة سياسية قادرة على فرض الوحدة
تمرار االنقسام سيؤدي عاجالً أم آجالً، الى إضعاف كل األطراف وهذه النقطة هي األهم، أن اس: ثالثاً

الفلسطينية، والى خضوعها أكثر وأكثر الى األطراف العربية واإلقليمية والدولية التي تتحالف أو تتمحور 
معها، بحيث يتبخر الخيار الفلسطيني ويتراجع الدور الفلسطيني والقرار الوطني الفلسطيني لصالح 

  .لبدائل األخرىالخيارات وا
وهنا أقول لحماس ال شك أن غزة صمدت تحت قيادتك، وال شك أنك احتفظت بقوتك األساسية رغم هول 
العدوان واستهدافه توجيه ضربة قوية لحماس، إال أن الضربة التي تلقاها الفلسطينيون شديدة جداً، 

اسب السياسية والشعبية التي حققتها وإسرائيل حققت مكاسب واضحة جداً، دولياً وعربياً وأميركياً، والمك
فما لم يتم تثبيت سلطتها واالعتراف بشرعيتها، من . حماس، لن تستطيع تحويلها الى حقائق سياسية

خالل إنهاء الحصار وفتح الحدود والمعابر، ومن خالل تمكينه من االشراف على عملية اإلغاثة 
  .عيق إغاثة وإعادة إعمار ما تهدمعلماً بأن المواطن الغزاوي لن يرحم من ي. واالعمار

حماس حتى اآلن لم تحصل على اعتراف بسلطتها بشكل مباشر أو غير مباشر، إال من محور الممانعة، 
وهذا مهم ولكنه ال يكفي، فبدون أن تتواجد حماس على معبر رفح، لتشارك باإلشراف عليه، مع السلطة 

مود سياسيا، ومصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية والمراقبين األوروبيين لن تتمكن من استثمار الص
والمجتمع الدولي يرفضون حتى اآلن على األقل اقتسام معبر رفح بين الفلسطينيين، ويصرون على 

لمعابر، ! تطبيق اتفاقية المعبر، بما يدفع الى ضرورة الوحدة حتى تكون هناك سلطة واحدة تتواجد على ا
  .اروتشرف على االغاثة وإعادة االعم

على حماس أن ال تخشى كثيراً من فرض تسوية استسالمية على الفلسطينيين جميعاً، ألن التحركات 
الشعبية العارمة التي اجتاحت العالم تنديداً بالعدوان وانتصاراً للقضية الفلسطينية والسقوط األخالقي 

ة الكراهية إلسرائيل على امتداد المدوي إلسرائيل بعد الفظائع التي ارتكبتها، وما أدى إليه ذلك الى زياد
العالم، وصمود غزة، وعودة القضية الفلسطينية الى صدارة األجندة الدولية، سيجعل المحاوالت 

 .اإلسرائيلية لفرض أحد البدائل اإلسرائيلية على الفلسطينيين، أصعب مما قبل العدوان
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 المسار السياسي الذي أدى الى ، عليكم االعتراف بضرورة تغيير)ف.ت.م(كما أقول لفتح والسلطة و
، كما عليكم أن تطرحوا مبادرة ! تخفيض السقف التفاوضي الفلسطيني والى المساهمة في حدوث االنقسام

للوحدة تقوم على الشراكة الوطنية الكاملة، وعلى أساس برنامج وطني ال يخضع للشروط اإلسرائيلية 
 يمكن االستمرار باستعادة الوحدة على أساس الشراكة ال. وقادر على تحقيق الحرية والعودة واالستقالل

  ).ف.ت.م(في السلطة في غزة فقط، بدون تحقيقها في الضفة و
فالوحدة تتطلب إعادة . فإذا رفضت حماس مثل هذه الوحدة قبل العدوان، فبالتأكيد أنها سترفضها بعده

 القانون األساسي واعتماد برنامج تشكيل السلطة والمنظمة واألجهزة األمنية في الضفة وغزة، واحترام
، وليس برنامج االعتراف بإسرائيل من جانب واحد، وإلقاء سالح 1988األساسي، برنامج ) ف.ت.م(

  .المقاومة قبل تحقيق األهداف الوطنية، وتنفيذ االتفاقات وخارطة الطريق من جانب واحد
مختلفة من خالل تحقق أحد البدائل وإذا تعذر قيام وحدة وطنية حقيقية، فالكارثة قادمة، بأشكال 

اإلسرائيلية مثل استمرار الوضع الحالي، او وحدة شكلية فدرالية أو كونفدرالية، أو رمي غزة في حضن 
مصر، وما تبقى من الضفة في حضن األردن، أو عودة للخطوات اإلسرائيلية من جانب واحد، أو فرض 

اللهم . فة، ال تمتلكان من مقومات الدول إال االسمفي غزة والض" دولتان"في الضفة وغزة أو " دولة"
  !!.  فاشهد انني قد بلغت

 22/1/2009، 48عرب
  

  معضلة حماس مع الشرعية الدولية  .108
  *داود كتاب

فمن .   مجحفاً بحقها  1860من الطبيعي والمنطقي أن تعتبر حركة حماس قرار مجلس األمن الدولي رقم             
 مقاتلي حماس وباقي المقاومين سيلتزم بقرار لوقف إطالق النار لـم            الغريب أن يتوقع العالم أن أحداً من      

  .يشملهم في نصوصه
إال أن المعضلة التي تواجه حماس في هذا الخصوص بالذات هو موقفها نفسه منذ سنوات من الـشرعية                  

 مع  فمن الصعب أن يتعامل المجتمع الدولي     .  2006الدولية وخاصة بعيد االنتخابات التشريعية في شباط        
  .جهة ترفض اللعب بالملعب الدولي دبلوماسياً وسياسياً

إن ضريبة العمل السياسي والدبلوماسي قد تكون صعبة على أية حركة مقاومة، بما فـي ذلـك حركـة                   
المقاومة اإلسالمية، ولكنها ضرورية وضرورية جداً فيما إذا رغب أي طرف االسـتفادة مـن الفوائـد                 

  .مع الدوليالمرتبطة باالنضمام الى المجت
وفي غياب االستعداد بدفع تلك الضريبة االجبارية تعتمد بعض حركات المقاومة على بناء تحالفات مـع                

.  جهات أو حكومات قد تستطيع، في وضع معين، أن تلعب دور الوكيل والمدافع عن حقوق تلك الحركة                
ل توكيـل رئـيس     لوحظت حنكة حزب اهللا من خال      2006ففي حرب إسرائيل على حزب اهللا في صيف         

" نبيه بـري  "ورغم أن دور    .  مجلس النواب اللبناني، ذي االنتماء الشيعي، للعب دور المدافع والمحامي         
أحياناً لم يكن اكثر من ساعي البريد، إال أن وجود طرف ذي مصداقية للطرفين ساعد حـزب اهللا فـي                    

  . التعامل مع المجتمع الدولي من دون دفع تلك الضريبة
فالطرف .  حرقت جسورها قبيل رفض تمديد التهدئة مع كل من يمكن أن يلعب ذلك الدور             ولكن حماس   

 لم يـتم إعطـاؤه أيـة        - الرئيس الفلسطيني محمود عباس    –األقرب واألكثر منطقية في لعب ذلك الدور        
ومصر، الدولة العربية األكبر واألقرب جغرافياً لمقاتلي حماس في غـزة،           .  صالحية في  تمثيل الحركة    

أيضاً تم استثناؤها بعد أن تم رفض دورها في الساعة األخيرة قبل إجـراء لقـاء المـصالحة الوطنيـة                    
وبذلك جرت المفاوضات والعمل الدبلوماسي في أروقة مجلـس         .  الفلسطينية في تشرين الثاني الماضي    

ثقـة كاملـة    األمن الدولي ليس فقط بغياب حماس بل أيضاً بغياب أية جهة عربية أو إسالمية  تحظـى ب                 
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ورغم أن الموقف الرسمي الفلسطيني والعربي كان متركزا علـى وقـف            .  للمقاتلين المقاومين في غزة   
العدوان، إال أن الموضوع السياسي كان مليئا بالتفاصيل التي لم تكن حماس أو باقي فـصائل المقاومـة                  

  .تشارك فيها) باستثناء كتائب شهداء األقصى المقربين من فتح(
المستوى الدولي فقد نجحت اسرائيل في االستفادة من الوقت الـضائع إلدارة مؤيـد اسـرائيل                أما على   

لم يتم التفكير من قبل المقاومة بفكرة تمديد ولو لفترة          , فلماذا ، مثال  . األميركي األول عالمياً جورج بوش    
  .قصيرة التهدئة ولغاية انتهاء تقبع بوش على سدة الرئاسة األمريكية

 األمر تعقيداً هو موضوع اقتراف إسرائيل جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني ونجاتها مـن               ومما يزيد 
فعنـد اتهـام اإلسـرائيليين      .  وهنا أيضاً لم تستطع حماس االستفادة من اللعبة الدوليـة         .  العقاب الدولي 

ـ .  باقتراف جرائم حرب فـإنهم يردون على المتِهم بالقول إنهـم يحـاولون تجنـب المـدنيين                ول ويق
اإلسرائيليون إنهم يسقطون  المناشير التحذيرية  ويستخدمون صواريخ ذكية وفي حـال ثبـوت إصـابة                 

في حين أن الصواريخ المطلقة من غزة الى اسرائيل فهي فـي طبيعتهـا              .  المدنيين يعبرون عن األسف   
تذار بل يفرحـون    وهدفها موجهة للمدنيين األمر الذي ال ينكره المقاتلون من حماس وال يفكرون في االع             

  .عند ورود أية إصابة للمدنيين اإلسرائيليين
وبالطبع فإن عدم قدرة حماس للرد على تلك التهم تضيع حقيقة عدم وجود فوائد من المناشير في منطقة                  
مغلقة ومكدسة بالمواطنين، واالهم أن اعتذار إسرائيل أيضاً ال يعيد الحياة للمدنيين الـذين استـشهدوا او    

ومن المعروف أن استخدام إسرائيل المفرط للقوة والنتائج على االرض تثبت عدم االكتراث من              أصيبوا؛  
ولكن تبرير إسرائيل ودموعها الكاذبة تعطي إسرائيل الفرصة لالدعاء للعالم          . نتائج الهجمات االسرائيلية  

قة المغايرة  أن هدفهم الرئيسي عسكري في حين أن هدف الطرف الحمساوي مدني بغض النظر عن الحقي              
  .على االرض

ولمعرفة اوسع لمعضلة حماس قد يكون من الضرورة الرجوع إلى عدة سنوات مضت والنظر إلى مـا                 
فقد فازت قائمة التغيير واإلصالح بغالبية مقاعد المجلـس         .  2006جرى فور االنتخابات الفلسطينية عام      

 القائمة إسماعيل هنية بتشكيل حكومة      التشريعي الفلسطيني، وقد كلف آنذاك الرئيس محمود عباس رئيس        
موضحاً ضرورة تعامل الحكومة الجديدة بإيجابية باالتفاقات الموقعة من الحكومـات الفلـسطينية التـي               

  .سبقتها
كوفي أنان قد أوضح آنذاك ما هو المطلوب من الحكومـة الفلـسطينية             "وكان األمين العام لألمم المتحدة      

... لت حماس نفسها من حركة مسلحة إلى حزب سياسي يحترم قواعد اللعبـة            إذا حو : "الجديدة دولياً قائال  
إال أن هذا الطلب ووجه بالرفض حيث تمسك هنية         ".  أعتقد أنه سيتمكن المجتمع الدولي من التعامل معها       

.  بالموقف العبثي لحركة حماس في رفض أي اتفاق لحكومة سبقتها ال يتناسب مـع المـصالح الوطنيـة                 
فمن المستحيل ان يقبـل     .   ذلك الموقف تكمن في أنه يضع المجتمع الدولي في موقف صعب           والعبثية في 

وكما هو معروف مـثالً فإنـه       .  المجتمع التعامل مع طرف يرفض االعتراف باتفاقات ذات طابع دولي         
 حتى في حاالت االنقالبات العسكرية تكون أول قرارات أي رئيس انقالب اإلعالن رسمياً عن قبول كافة               

وبالطبع فإن ما يجري غالبـاً هـو أن رؤسـاء           .  االتفاقات المبرمة مع الحكومة التي تم االنقالب عليها       
االنقالب يعملون على عدم التحمس في التعامل مع االتفاقات التي ال يرتاحون لها وعلى تغيير االتفاقات                 

  .التي يستطيعون تغييرها
فمن ناحية، ترغب وتطالب حمـاس بحـق        .  عليهيضع الوضع الحالي حركة حماس في موقع ال تحسد          

المجتمع الدولي التدخل لوقف العدوان على غزة وفي نفس الوقت تـرفض حمـاس مبـدئياً االعتـراف                  
فالمطلوب لحقن الدماء أن تنزل حركة حماس عن الـشجرة          . بالمعاهدات التي وقعتها السلطة الفلسطينية    

.  ة الشرعية الدولية وتلتزم بها بما في ذلك قوانين الحـرب          غير المنطقية التي صعدت عليها وتقبل بقانوني      
وعندئذ سيكون من الممكن المطالبة وبقوة من المجتمع الدولي توفير الحماية المطلوبـة والتحقيـق فـي                 
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جرائم الحرب اإلسرائيلية، كما سيكون من المنطقي في ذات الوقت لنواب قائمة التغيير واالصالح سحب               
وإعطاء الثقة لحكومة هنية، وعلى المجتمع الدولي آنـذاك احتـرام إرادة الـشعب              الثقة بحكومة فياض    

  .الفلسطيني وحتى الدورة الجديدة من االنتخابات
رام (وموقع عمان نت وبن ميديا لإلعـالم التربـوي          ) عمان(صحافي فلسطيني، مدير عام راديو البلد       *
  ).اهللا

  23/1/2009الغد، األردن، 
  

  مية المقاومة عملية تراك .109
  ثيسوسن البرغو

من البديهي أن المواجهة التي حدثت في قطاع غزة بين المقاومة والجيش الصهيوني، لم تكن لتحرير أي 
شبر محتل من فلسطين، كأسدود أو عسقالن على سبيل المثال، ولم تكن معركة إستراتيجية فاصلة، إنما 

  .كانت للدفاع عن القطاع، وصد االعتداء الهمجي
داف الصهيونية المعلنة، وغير المعلنة، التي بدأت تطفو على سطح المشهد كثيرة، أما عن وكانت األه

  :األهداف من العدوان الظاهرة للعيان، نأتي على ذكر بعضها
أوالً ـ إبادة جماعية للشعب الفلسطيني في القطاع، ليتم بعد ذلك ترحيل أو تشجيع هجرة الشباب على 

  .لعربي، ودول غربية تقبل باستقبالهموجه الخصوص، إلى دول الجوار ا
 وارد، للسبب نفسه، - ال قدر اهللا–ولهذا فإن احتمال تكرار الهجمة الدموية على الضفة الغربية المحتلة 

  .1948موازاة مع ترحيل تدريجي لفلسطينيي الداخل المحتل عام 
، وهذا ما ذكره خالد شمت ثانياً ـ االستيالء على  احتياطات الغاز في القطاع، وتحويله إلى أشكول

، حيث أن السلطة "إسرائيل تسرق الغاز الفلسطيني"بتقريره نقالً عن صحيفة ألمانية، تحت عنوان 
الباقية % 60، والـ %30على " إسرائيل"من العائدات، وتحصل % 10الفلسطينية تحصل فقط على 

من الحصول على " إسرائيل"لتتمكن تحصل عليها شركة بريطانية، ما يعني استبعاد الشركة البريطانية، 
من العائدات مع المخزون، أما حصة السلطة فهي مقيدة أساساً بسلطة النقد، المهيمن عليها % 90

  .وأزالم السطو الفلسطيني" إسرائيليا"
، باإلصرار على تواجد قوات دولية، 2005ثالثاً ـ إعادة فتح معبر رفح وفق اتفاقيات المعابر عام 

، وتواجد سلطة رام اهللا، شكلياً ال أكثر، مما يرجح التوجه كما صرح القادة "سرائيليةإ"وبمراقبة 
  .إلى القطاع" إسرائيليا"ضرورة عودة سلطة المحمية " اإلسرائيليون"

على " إسرائيلية "- رايس األمنية، تعمل على تواجد قواعد عسكرية أمريكية-رابعاً ـ اتفاقية ليفني
سطينية، إال أن أبعاد هذا االتفاق تكمن باستكمال تطويق مصر بعد االنتقاص من  الفل-الحدود المصرية

سيادتها، بذريعة حماية الموانئ المصرية من القرصنة الصومالية، وبراً لمنع تهريب األسلحة، والقضاء 
  .على المقاومة، وجواً لمراقبة المطارات المصرية وتحديد حركتها

ات، عدا الحدود بينها وبين ليبيا، وليس مستبعداً وضع قوات دولية بهذا يتم تطويق مصر من كل الجه
على الحدود بينهما للسبب نفسه، أما تدخل مجلس األمن، المهيمن عليه أمريكيا، سيسرع في تنفيذ هذا 

  ...المخطط
ن ، التي م"إسرائيل"خامساً ـ مؤتمرا القمة في قطر والكويت، تحمال مسؤولية إعمار غزة، عوضاً عن 

  . المفترض أن تدفع فاتورة ما دمره جيشها المفترس للبنى التحتية في القطاع
، سياسيا، باإلضافة إلى البحث في موضوع "اإلسرائيلية"ويأتي مؤتمر شرم الشيخ، للتغطية على الجرائم 

  .المشتركة" اإلسرائيلية"الغاز الفلسطيني، وتوزيع حصص القرصنة الغربية األمريكية 
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رة التنويه إلى أن المؤتمرين العربيين، لم يفرضا فتح معبر رفح، وبقيت الخالفات العربية هذا مع ضرو
  .العربية على ما هي، والتوصيات ال تخضع للتنفيذ

بالمقابل ظهور قيادات أوسلو على شاشات التلفاز، وعلى األخص البكّاء صائب عريقات، باللطم والندب 
تدافع عن " إسرائيل"ء وسوداء، تبرر االعتداء الهمجي، وأن المصطنع على شهداء غزة، وأقالم صفرا

، فهل هناك من يتوقع أن نقابل نحن كشعب عربي فلسطيني من يرجمنا بكل أنواع وأصناف !نفسها
  .؟!، وأن تخفض المقاومة جناح الذل للمحتل!الصواريخ واألسلحة الفتاكة بالورود والرياحين

تهدئة طيلة ستة شهور مضت، رغم الحصار والقتل اليومي،  رغم أن فصائل المقاومة لم تنقض ال
  !.المتواصلة، وال أحسب أن المقاومين جاؤوا من بالد الماو ماو" اإلسرائيلية"والخروقات 

ولو استعرضنا المشهد المقابل، وما حققه أبطال المقاومة من إنجازات بتوحدهم وتالحمهم، لوجدنا أن 
  :، منهاالمقاومة حققت الكثير من األمور

  .أوالً ـ صد االعتداء، دون أنُ تدمر البنى التحتية للمقاومة المسلحة
ثانياً ـ إعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة األحداث، وارتقائها لتصبح قضية كونية، بمساندة الشعب 

  .الفلسطيني، وشرعية الدفاع عن القطاع بالمقاومة
ح المعابر ورفع الحصار، وتأتي أهمية فتح المعابر لتنفيذ مشاريع ثالثاً ـ أن ال قبول بتهدئة مؤقتة، إال بفت

اإلعمار من خالل شركات عربية تحديدا، ألن المساعدات النقدية ستسطو عليها سلطة رام اهللا بادعاء أن 
، وأن حكومة غزة ليست شرعية، غير مسموح أن تستلم المساعدات النقدية، وفق معايير "شرعية"السلطة 
  .ربية، حلفاء الفلك األمريكي ع–دولية 

رابعاً ـ فضح سلطة وحكومة الشركاء المتصهينون، من خالل تواصل تهجمهم على المقاومة، بأنها 
تعمل على فناء الشعوب، أما اتفاقية أوسلو وأخواتها، فهل أحيت القضية، واسترجعت حقًا واحداً من 

التهام أراضي الضفة، ويعمل على تهويد حقوق الشعب الفلسطيني؟، أم أن الكيان الصهيوني واصل 
  .القدس؟

آخر تلك الفضائح، تعنت ما يطلق عليه لقب كبير المفاوضين الفلسطينيين، الذي رفض التصريح 
والموافقة على تحقيق المصالحة على مبدأ برنامج المقاومة، فالقضية يا سيادة المفاوض العظيم، ليست 

  .ظهار الحزن على أهلنا في غزة، ال يعفيك من المسؤوليةإنسانية، إنما قضية سياسية بحتة، وا
ما يعني الطالق البائن بين برنامجين متناقضين، وأي تصالح يمكن أن يتحقق بين اللون األبيض واألسود 

  .غير لون رمادي، يزيد الطين بلّة، ويدق آخر مسمار في نعش القضية الفلسطينية، وليس إلحيائها
كتور رمضان عبد اهللا شلح، من ضرورة تشكيل حكومة مقاومة في الضفة لذلك فإن ما اقترحه الد

فكل المبادرات ألجل . والقطاع، هو األصح، وإنهاء فصل المفاوضات على أساس حلول تسووية
  .المصالحة أصبحت في عداد المنتهية صالحيتها فعليا، عدا التصريحات اإلعالمية من الطرفين

رام اهللا، فلم يعد لوجودها أي مبرر، إال مهمة تصفية القضية الفلسطينية، خامساً ـ انهيار سلطة وحكومة 
وقمع الشعب في الضفة الغربية، وإفساد الذمم، وانخراط ما يسمى باألجهزة األمنية تحت إمرة دايتون، 

  .الحاكم العسكري الفعلي في الضفة
 أساس إستراتيجية برنامج سادساً ـ توحد تنظيمات فلسطينية ومساندة المقاومة في القطاع، على

  .المقاومة، وليس خيارا أبدا
" اللعم"إال أن التصريحات والبيانات ال تجدي، إال من خالل اتخاذ مواقف صريحة ومعلنة، فسياسة 

  .والتأرجح ما زالت حاضرة، بسبب عضوية تنظيمات بمنظمة التحرير على وضعها الحالي
 مستوى المقاومين، فقد أبدوا شجاعة أسطورية، بالرغم من عدم سابعاً ـ اختبار القدرات العسكرية، فعلى

وجود سالح مضاد فعال للدروع، أو خفيف مضاد للطيران، ، وهدم الكثير من األنفاق، مع نقص حاد في 
تأهيل المستشفيات الستقبال الجرحى والمواد التموينية، نتيجة الحصار المفروض قرابة العامين، وانقطاع 
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دم وجود اتصاالت أرضية آمنة، مما أتاح الفرصة للعدو اغتيال الشهيدين نزار ريان وسعيد الكهرباء، وع
صيام، وغيرهما من المقاومين والمدنيين عبر تحديد األماكن من خالل االتصال بالجواالت، بالقصف 

  .المحدد أو العشوائي للمدنيين
راتيجية، مما  سيأخذ وقتًا، مع اإلصرار ثامناً ـ االنتقال من مرحلة الحروب التكتيكية إلى أخرى إست

على صمود األطفال وليس فقط  الكبار والمقاومة في القطاع والبقاء على األرض الفلسطينية، فهم 
  .صابرون، مما يقوي إرادة النضال بالخارج، وليس العكس.. صامدون

سياسي،  وتشير بكل الحقيقة الواضحة تتمثّل بالطفلة التي تروي مأساتها، فهي أعظم من أي زعيم 
صراحة وعفوية ووضوح بأن الصراع بيننا وبين الصهاينة القتلة صراع وجود، كي تبقى األرض 

  .المباركة، أرض المنشر والمحشر
 مما يسرع عملية - على أقل تقدير–تاسعاً ـ ربما تسقط تداعيات الحرب على غزة حكومات عربية 

بااللتفاف حول المقاومة، ألنها الدرع " بلدي أوالً"ت على قاعدة بناء مقاومة عربية شاملة، وتغيير السياسا
  .الواقي المواجه لحل الوطن البديل، أو التوسع االستعماري الصهيوني شرق النهر

من جانب واحد دون شروط " اإلسرائيلي"بالعودة إلى حسابات الربح والخسارة، فإن انسحاب الجيش 
أي من أهدافها حتى هذه اللحظة، ولم " اسرائيل"مفتوحة، لم تحقق محددة، واحتماالت المواجهة ما زالت 

تسقط حكومة المقاومة في القطاع، إال إذا كان االنتصار يعني قتل المدنيين األبرياء، واستخدام  أسلحة 
  !.محرمة دولياً، واستعراض عضالت آلة القتل

من بتطويق مصر، وآلية ذلك تأتي من وجهة نظرهما يك" اإلسرائيلي "-ربما يكون االنتصار األمريكي
عضوا في جامعة الدول العربية، " إسرائيل"من خالل استدعاء قوات دولية على وجه السرعة، لتصبح 

  !.كون لها حدود مشتركة مع البالد العربية
فهل يستطيع اإلستراتيجيون العرب في دول االعتدال، بيان النتائج من سلوكهم المؤيد والداعم لمعسكر 

  !.تلين، وما خفي أعظم؟المح
22 /1 /2009  
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  عريب الرنتاوي
لم تحمل الساعات األربع والعشرون الفائتة ، أنباء جيدة بالنسبة للدبلوماسية المصرية ، التي جهدت بكل                

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

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

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

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

االتفاق ، من دون أن تستشر مصر في أي من بنوده ومراميه ، لكـأن اسـتباحة الـسيادة                   " عمل ووالية 
لى تفاوض أو مشاورات ، وهذا سلوك مشين ،         المصرية هو من باب تحصيل الحاصل ، الذي ال يحتاج إ          

وما كان ليصدر عن الحليفتين االستراتيجيتين لوال اطمئنانهما لتساوقنا مع ما يراد لنا ومنّا ، وحسنا فعلت                 
مصر إذ أعلنت رفضها لهذا المنطق ، ورفعته إلى مستوى الخط األحمر كما حصل باألمس ، والمأمول                 

  .واقف واألفعال تقاس بخواتيهماأن تظل على هذا الموقف ، فالم
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الصدمة الثانية ، جاءت من تل أبيب التي لوحت الترويكا الحاكمة فيها والمتحكمة بقرارها بوقف الحرب                
على غزة من جانب واحد ، من دون اتفاق وقف نار وبصورة أحادية ، ومن دون التشاور مع القاهرة ،                    

على امتـداد   " مشروع االتفاق "ماسية المصرية لصياغة    ضاربة عرض الحائط بجهود مضنية بذلتها الدبلو      
ساعات وأيام ، دفعت ثمنها من دفعت من سمعتها وصيتها وصورتها ، وهذا األمر إن تم ، فإن كل مـا                     
فعلته القاهرة سيذهب هباء منثورا ، وستذهب معه كل المحاوالت التي بذلت لتسويق المبادرة وإدراجهـا                

يان وزراء الخارجية العربية وفي بيان القمة الخليجية ، وغير ذلك مـن              وفي ب  1860في منطوق القرار    
  .محافل ومنتديات أريد لها أن تعوض القاهرة عما في فقدتها في شوارع المدن العربية واإلسالمية

الصدمة الثالثة ، جاءت من الدوحة ، حيث خرجت قمة التضامن مع غزة ، التي عقدت بمشاركة عربية                  
طينية فاعلة ومؤثرة ، ببيان قوي وقرارات مهمة ، رفعت سقف الخطاب السياسي الرسمي              وإسالمية وفلس 

العربي ، وشكلت من دون ريب هاجسا سيلقي بظالله على القمم واالجتماعـات العربيـة واإلسـالمية                 
ـ            اعات التي تكثفت في الس   " دبلوماسية الهاتف "الالحقة ، نجاح قمة الدوحة بهذا المعنى ، يعد فشال ذريعا ل

في العمل العربي المشترك ، فنـصف  " األشقاء الكبار"التي سبقت افتتاح القمة ، وهي إيذان بنهاية عصر   
  .العرب ذهبوا إلى الدوحة ، عاصمة أصغر دولهم

وأكثر أهمية منهـا جميعـا ، ويتعلـق         " سبب أول "لكل هذه األسباب ، ولسبب رابع آخر ، أو باألحرى           
للمقاومة الفلسطينية في غزة ، وجدت الدبلوماسية المصرية نفسها باألمس          بالصمود البطولي واألسطوري    

، وباألمس فقط ، أمام لغة جديدة وخطاب جديد بعد صعدت هذه الدبلوماسية درجة إلى األعلى في سـلم                   
لمواقفها حيال األزمة المندلعة في غزة لألسبوع الرابع على التوالي ، ورفع الرئيس             " التصعيد المحسوب "
صري من وتيرة خطابه االنتقادي للعدوان ، مطالبا بوقفه فوره وسحب القوات دون إبطـاء ، ورسـم                  الم

خطا أحمر في وجه نشر أية قوات أو مراقبين دوليين على أرض بالده ، وحمل وزير خارجيته إسرائيل                  
ها وتعذر تحقيق   بفشل عدوان " بشّرها"وزر المماطلة في التوصل إلى اتفاق ، ووصف مواقفها بالمتعنتة ، و           

  . البائس للمعابر2005أهدافه ومراميه ، وإن كان ظل على استمساكه باتفاق 
هي خيبة أمل جديدة ، مبعثها الميل األمريكي الثابت للتخلي عن األصـدقاء العـرب الطـارئين حـين                   

المـا  تتعارض مواقفهم أو تتباين مع مصالح الحليف اإلسرائيلي الثابت واالستراتيجي ، وهو مـشهد لط              
تكرر على شكل مأساة تارة ومهزلة تارة أخرى ، من دون أن نتعلم الدرس ، فتكون النتيجة دائما خذالن                   

ال مع سيدي بخير وال مع      "وخيبة أمل تجتاح معسكر المعتدلين العرب ، أو ما تبقى منه ومنهم ، فهؤالء               
روا عن نبض شعوبهم وتوقهـا      ، ال هم عب   " حصلوا على عنب الشام وال بلح اليمن      "، ال هم    " ستي بخير 

فـي النظـام    " المراهقين الجدد "في مواجهة   " نضجهم وعقالنيتهم "لوقفة عز فقط ، وال هم حصدوا ثمار         
  .العربي وفقا لتعبير سعود الفيصل ، إنهم كالمنبتّ ، ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى

 18/1/2009الدستور، األردن، 
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