
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

    
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

   معركة غزة الختلفت  الفلسطيني منظمة التحرير باسم الشعبتكلمت  لو:شلح
  فياض يهدد باالستقالة إذا لم يتخذ عباس قرارات عملية إلنهاء االنقسام الداخلي": الخليج"

  العدوان االسرائيلي على غزة توقف مؤقتا: دحالن
   مصرية بشأن الحدود في رفح-ترتيبات إسرائيلية 

  المقبلة ة باستهداف البنى التحتية للدولة الفلسطيني"إسرائيل"ونروا في غزة يتهم األمدير 
  دحالن وعبد ربه يحضران الغتيال قيادات حماس في الخارج والداخل": دنيا نيوز: "تقرير

وفد حماس يبحث في القاهرة
 للتهدئة مع  جديداًغدا اتفاقاً

   وتثبيت وقف النار"إسرائيل"
  

  ٤ص ... 

٢٤/١/٢٠٠٩١٣٢٤السبت



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٣٢٤:         العدد       ٢٤/١/٢٠٠٩السبت  :التاريخ

    :السلطة
 ٥  فياض يهدد باالستقالة إذا لم يتخذ عباس قرارات عملية إلنهاء االنقسام الداخلي": الخليج" .٢
 ٥  طنيةتشكيل حكومة وو  للحوارغ مصر باستعداد القيادة الفلسطينيةسيبلّالمنظمة  وفد :رأفت .٣
 ٥   بالتهريبلحكومةال عالقة ل و.. الحصار وفتح المعابروإنهاءمعنيون بتثبيت التهدئة :النونو .٤
 ٧   عرضاً للقاء مشعل في الكويتهرفضعن " التنفيذية"ء يكشف ألعضاعباس ": األخبار" .٥
 ٨ شعبية حماس ازديادتحسين صورة السلطة في الشارع الفلسطيني بعد  محاولة ":وكالة آكي" .٦
 ٨  "نية العليا لإلغاثةاللجنة الوط" ثمانية فصائل وافقت على المشاركة في :المقالةالحكومة  .٧
 ٨  المقاومة وسالحها حق مشروع تؤكد أن حماس و تهريب السالحالسلطة مع أي جهد لمنع .٨
 ٩   بجدية دعوات مشعل لالنتفاضة على السلطةهكد أخذيؤ األمن في الضفة ":الوطن" .٩
 ٩  كتلة حماس البرلمانية تقترح تشكيل لجنة فلسطينية عربية محايدة إلعمار غزة .١٠
 ٩  القطاعال اعتقد أن النصر يتحقّق بتدمير و .. في غزة لم تحقّق أهدافاً"إسرائيل":عباس زكي .١١
١٠  تاجر بدم الفلسطينيينتحماس و ...فلسطيني في جيبهاسورية تريد وضع التمثيل ال: الكرنز .١٢
١٠  السلطة ترحب بتعيين ميتشل وتطالبه بخطة أساسها إقامة الدولة .١٣
١١  " عين الحلوة"ممثلية منظمة التحرير في لبنان تسلم التعويضات لمتضرري  .١٤
١١ السلطة تضغط وحماس ليست في عجلة من أمرها: الوحدة الفلسطينية .١٥
    

    :المقاومة
١٢   معركة غزة الختلفت  الفلسطيني منظمة التحرير باسم الشعبتكلمت  لو:شلح .١٦
١٢  في السياسات الخاطئة لإلدارة الجديدةتصريحات أوباما هي بداية االنزالق : حماس .١٧
١٣  الجهاد تنتقد مواقف أوباما الخاصة بمنطقة الشرق األوسط .١٨
١٣  يعرض الحقا على الفصائل.. حماس تريد اتفاقا منفردا للتهدئة": الشرق األوسط" .١٩
١٣ حول تعاون صالح شحادة مع المحققين اإلسرائيليين" الشرق األوسط"أوردته م تنفي مالقساا .٢٠
١٤  العدوان االسرائيلي على غزة توقف مؤقتا: دحالن .٢١
١٤  ة في غزة  احتفاالً بانتصار المقاومبمشاركة جميع الفصائل مسيرة في برج البراجنة .٢٢
١٥   حماس انتصرت وستفاوض فتح على حكومة وحدة: "هآرتس" .٢٣
١٥   على افراد فتح بغزةبالقيام باعتداءات حماس يتهمتيسير خالد  .٢٤
١٥  بعد العدوانتنفذ حملة تطوعية لتنظيف شوارع خان يونس " حماس" .٢٥
١٦  حركة حماس إنقاذه من سجون العدوناشد  سكاف ت اللبنانيعائلة األسير .٢٦
١٦         معبر رفح بين مواقف فتح وحماس .٢٧
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٦  ن الحدود في رفح مصرية بشأ-ترتيبات إسرائيلية  .٢٨
١٧   !لم أكن أريد سقوط مئات الجنود اإلسرائيليين: أولمرت يبرر قتل أطفال غزة .٢٩
١٧   يستبعد إعادة فتح المعابر بشكل كامل ما دامت حماس تحكم القطاعألولمرت مستشار .٣٠
١٧  "جرائم الحرب" تكلف وزير العدل للدفاع عنها في مواجهة اتهامات بـ"إسرائيل" .٣١
١٨ الليكود للحكم وباراك لوزارة الحرب: استطالعات إسرائيلية .٣٢
١٩  مخاوف إسرائيلية من فرض رؤية أميركية لقبول حل ال تريده .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٣٢٤:         العدد       ٢٤/١/٢٠٠٩السبت  :التاريخ

١٩   تدافع عن استخدامها الفوسفور االبيض"اسرائيل" .٣٤
٢٠ سفينة روسية لأي تفاصيل من األميركيين بشأن توقيفهم وزارة الدفاع اإلسرائيلية لم تتلق .٣٥
٢٠ دية للساميةمنظمات يهودية تحث اردوغان على وقف الحمالت المعا .٣٦
    

    :األرض، الشعب
٢٠  االحتالل يعتقل متظاهرين في مسيرات تضامنية مع غزة في الخليل وبلعين .٣٧
٢١ معتقلو غزة في أوضاع مأساوية قاسية في معتقل النقب: فروانة .٣٨
٢١ بعة لألمم المتحدة في غزة تعاود فتح أبوابها مدرسة تا٢٢١ .٣٩
٢١    مقابر٥قصفت  و مسجدا خالل عدوانها٩٢ دمرت "إسرائيل": "وزارة األوقاف" .٤٠
٢٢   دولية شخصية إسرائيلية في محاكم ٨٧تسجيل  يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان .٤١
٢٢  قصىداء صالة الجمعة في األآمنع آالف الفلسطينيين من ياالحتالل  .٤٢
٢٢  عبد الستار قاسم كاتبالمجهولون يفجرون سيارة  .٤٣
٢٣  هذا حصاربل هل هذه حياة؟ : من غزة يخاطب بان كي مونطفل  .٤٤
   

   : ناألرد
٢٣ األردن يحتفون بنصر غزة في  ألفا٢٠ً .٤٥
   

   :لبنان
٢٣  المبادرة العربية ستخضع قريباً للمراجعة: صلوخ .٤٦
٢٤  "اسرائيل"لـالحص ويكن ينددان بانحياز أوباما  .٤٧
٢٤  الفلسطينيون في لبنان جزء من الحالة الدفاعية عن لبنان: سامة سعدأ .٤٨
٢٤ األجدى بحماس أن تكون عقالنية: في لبنان" قراطيواليسار الديم" .٤٩
   

   :عربي، إسالمي
٢٤  اوضات التهدئةمنظمة التحرير في مف القاهرة لن تشرك وفد: مصدر مصري .٥٠
٢٤   جندي مصري إضافي ينتشرون على الحدود مع غزة١٢٠٠": هآرتس" .٥١
٢٥  لضبط الحدود مع غزة" إسرائيل"القاهرة تنفي اتفاقا أمنيا مع  .٥٢
٢٥  وان المسلمين أو حماسالحرية ستأتي لنا بقوى مثل اإلخ: ساويرس .٥٣
٢٥  البرلمان التركي يلغي لجنة الصداقة التركية اإلسرائيلية .٥٤
٢٥  "إسرائيل"تعاون عسكري بين كازاخستان و .٥٥
٢٦  القرضاوي ينتقد بعض المسؤولين العرب بشأن غزة .٥٦
٢٦ بتعويضات عن أضرار في سيناء جراء عدوانها على غزة" إسرائيل"نواب يطالبون : مصر .٥٧
٢٦   مشروع مصري إلعادة إعمار القطاع الصحي في غزة .٥٨
٢٧      صحف حكومية مصرية تواصل هجومها على حركة حماس .٥٩
٢٧    يوم العاجلة إلعمار قطاع غزة١٠٠اتحاد األطباء العرب يطلق خطة ال .٦٠
٢٧   لطالب غزةبنت ناصر مدارس جاهزة من الشيخة موزة .٦١
٢٧  ئيليبعد ايام على انتهاء العدوان االسراالمساعدات تتوالى على قطاع غزة  .٦٢
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٢٨   يدعو إلمارة اسالمية في غزة وينتقد قادة حماس"أبو قتادة"عمر أبو عمر الشهير بـ .٦٣
٢٨ تسخر من إعالن حماس ومشعل االنتصار في غزة  صحيفة مصرية حكومية .٦٤
   

   :دولي
٢٨  المقبلة ة باستهداف البنى التحتية للدولة الفلسطيني"إسرائيل"ا في غزة يتهم ونرواألمدير  .٦٥
٢٩   فرنسي على أهمية المصالحة الفلسطينية-توافق سوري  .٦٦
٢٩  بالنسبة لقطاع غزةمن ست نقاط خطة  االتحاد األوروبي مصري لتبني–تعاون فرنسي  .٦٧
٢٩ فرنسا سترسل فرقاطة حربية الى المياه الدولية المقابلة لغزة .٦٨
٣٠  والعالم االسالمي"اسرائيل"هيومن رايتس ووتش تنتقد قمع المحتجين على عدوان غزة في  .٦٩
٣٠ الفوسفور األبيض" إسرائيل"ام العفو الدولية تحقق في استخد .٧٠
٣٠ فولك يرى جرائم حرب منهجية غير مسبوقة في غزة .٧١
٣١  قنابل فوسفورية في غزة"إسرائيل"برلين تعارض تحقيقا دوليا حول استخدام  .٧٢
٣١ جيا متطورة لمكافحة تهريب األسلحةإيطاليا تزود مصر بتكنولو .٧٣
٣١ روسيا تدعو إلى وضع حد نهائي ألزمة غزة .٧٤
٣٢   ميتشل لتحريك مفاوضات التسوية أوباما صالحيات واسعة لموفد .٧٥
٣٢ ج األغذية يدعو إلى فتح المعابرالمساعدات تتوالى على القطاع وبرنام .٧٦
٣٣ أنت مسؤول عن موجة معاداة السامية في تركيا: يهود أميركا ألردوغان .٧٧
٣٣ فعاليات في اوروبا تطالب البرلمان األوروبي بالتحرك العاجل إلعادة االعمار .٧٨

   
    :تقارير
٣٣  دحالن وعبد ربه يحضران الغتيال قيادات حماس في الخارج والداخل": دنيا نيوز" .٧٩
    

    :حوارات ومقاالت
٣٥  عبد الباري عطوان... بداية مقلقة للرئيس اوباما .٨٠
٣٧   ناصرنقوال... إعمار قطاع غزة آلية جديدة لحصاره .٨١
٤٠  ياسر الزعاترة... مصالحة على إيقاع التشهير .٨٢
٤١  وحيد عبد المجيد. د... كيف نواجه التهديد؟ .٨٣
٤٢  يوشكا فيشر... هل نعلن وفاة الحل القائم على دولتين؟ .٨٤
٤٣   خالد وليد محمود... !العثمانيون الجدد وسياسة المحاور... غزة  .٨٥
    

 ٤٥  :كاريكاتير
***  

  
  
   وتثبيت وقف النار"إسرائيل" للتهدئة مع  جديداًوفد حماس يبحث في القاهرة غدا اتفاقاً .١

» حماس«وفد من حركة ، أن لقاهرة امراسلتها منجيهان الحسيني   عن ٢٤/١/٢٠٠٩ الحياة، ذكرت
أيمن طه وجمال أبو هاشم وصالح البردويل، على  الوفد  ضم، وقد وصل إلى القاهرة أمس،من الداخل
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وقالت مصادر مصرية مطلعة إن . أن يلحق بهم اليوم وفد الخارج المشكل من عماد العلمي ومحمد نصر
  . االحد المقبلستبدأ» حماس«المحادثات التي تجريها القاهرة مع وفد 

أن القاهرة تجري اتصاالت واسعة مع عدد من الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية » الحياة«وعلمت 
ورجحت مصادر مطلعة أن .  فلسطيني-لدعوتها إلى القاهرة إلجراء محادثات تمهد لعقد حوار فلسطيني 

يلة المقبلة عقب مغادرة وفد إلى القاهرة خالل األيام القل» الجهاد االسالمي«يصل وفد من حركة 
  .القاهرة» حماس«

إن حركته ترحب بجهود المصالحة التي تقوم » الحياة«لـ » حماس«من جانبه، قال مصدر مسؤول في 
 الفلسطيني بغرض إنهاء حال االنقسام وإعادة اللحمة الفلسطينية، -بها مصر تمهيداً للحوار الفلسطيني 

ر، وليست لديها شروط، لكن من يريد المصالحة يجب أن يمهد حماس ال تعترض على الحوا«: وأضاف
معنيان تماماً بإجراء مصالحة حقيقية، ) أبو مازن(اذا كانت السلطة والرئيس محمود عباس «: وقال. »لها

  .»يجب أن يبادرا بإطالق المعتقلين في سجون السلطة في الضفة الغربية
التهدئة وتشغيل المعابر ومن «: ركة في القاهرة غداً، قالوعلى صعيد المحادثات التي سيتناولها وفد الح

ولفت إلى أن الحركة ستبحث مع . »ثم المصالحة، كل هذه موضوعات ستكون مطروحة في أجندة اللقاء
المسؤولين المصريين الخروق االسرائيلية لوقف اطالق النار والتي وقعت مرات منذ إعالن وقف 

مثل هذه الخروق ال تشكل ضغطاً على الحركة للقبول بشروط «: ، وقالاسرائيل إلطالق النار من جانبها
  .، مشدداً على أن الحركة تتمسك باتفاق تهدئة لمدة عام»أو الرضوخ المالءات

نملك «: وعن القوة التي يملكونها لفرض موقفهم في ضوء قوة الردع االسرائيلية في البحر والجو، قال
يل إسرائيل للمعابر، مؤكداً أن االفراج عن الجندي االسرائيلي وشدد على ضرورة تشغ. »قوة الصمود

واوضح أن . غلعاد شاليت لن يتم إال وفقاً لصفقة تبادل األسرى، مؤكداً رفض الشروط االسرائيلية
  .»تشغيل المعابر قضية غير مرتبطة بشاليت، ولن نقبل على االطالق بربطها بشاليت«

تأتي استكماالً للقاءات «إن اللقاءات مع المسؤولين المصريين في غزة » الحياة«طه لـ أيمن وقال 
جدول أعمال اللقاءات يتضمن ثالث «واضاف ان . »ستكون حاسمة«، واصفاً هذه اللقاءات بأنها »سابقة

  .»قضايا هي التهدئة، ورفع الحصار وفتح المعابر بما فيها معبر رفح
حاً على مائدة البحث أثناء الجولة الراهنة من ونفى أن يكون ملف الحوار الوطني الفلسطيني مطرو

  .»لم نبلغ من المسؤولين المصريين أن هذا الملف مطروح للنقاش في هذه اللقاءات«: المباحثات، وقال
أو » فتح«كما نفى أن يكون هناك أي ترتيبات لعقد لقاءات أو اجراء اتصاالت مع قياديين من حركة 

  .ناء وجودهم في القاهرةمسؤولين في السلطة الفلسطينية أث
 ،)مصر(رفح  مراسليها من صالح جمعة ويسري محمد عن ٢٤/١/٢٠٠٩ الشرق األوسط، وأضافت

لقد طلبنا تأجيل لقاء الخميس الماضي، «: »الشرق األوسط«في تصريحات خاصة لـ قال أيمن طهأن 
مباشرة بين حماس بسبب وجود عاموس جلعاد في القاهرة، حتى ال يظن أحد أن هناك مفاوضات غير 

إن المصريين أبلغوا الحركة أن هناك اجتماعا للفصائل سيعقد في «وقالت مصادر حماس . »وإسرائيل
ولكننا أبلغناهم أن حماس هي التي بدأت اتفاق التهدئة مع .. القاهرة من أجل المصالحة وبحث التهدئة

 يمكن أن تتم مناقشته مع باقي إسرائيل عبر مصر، وال بد من استكمال هذا الملف أوال، وبعد ذلك
الفصائل حتى ال يضيع الوقت في مناقشة التفاصيل مع الفصائل الفلسطينية، واحتمال مواجهة خالفات 

أن هناك جدال محتمال داخل الفصائل حول تفاصيل الهدنة، خاصة ما يتعلق «، مشيرة إلى »واختالفات
 ثم عرضه على الفصائل لمناقشته وإقراره فيما بمدتها ومضمونها، ولذلك فضلنا إنجاز االتفاق أوال،

  .»بعد
أن مصر أبلغتنا بدعوة وفد من منظمة التحرير الفلسطينية للحضور إلى القاهرة، ولكننا كنا «وأضافت 

غير راغبين وغير مرتاحين لهذه الفكرة، وطلبنا من المصريين اإلبقاء على شكل اللقاءات الحالي حتى 
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وبالنسبة للحوار الوطني، قال المصدر . »رضه على الفصائل الفلسطينيةيتم التوصل إلى اتفاق وع
ليس لدينا مانع من البدء في ملف المصالحة بعد االنتهاء من ملف التهدئة، شرط أن يفرج : الحمساوي

 .أبو مازن عن معتقلي حماس في سجون السلطة برام اهللا
وروبيين على أن يوجدوا في جميع المعابر بين طلبنا إشراك األتراك بجانب األ: وفيما يتعلق بالمعابر

، ٢٠٠٥غزة وكل من مصر وإسرائيل، وبالنسبة لمعبر رفح اقترحنا على مصر فتح المعبر طبقا التفاق 
 .على أن يكون ممثلو السلطة الفلسطينية من مواطني غزة الموالين لفتح والرئيس عباس

  
  س قرارات عملية إلنهاء االنقسام الداخليفياض يهدد باالستقالة إذا لم يتخذ عبا": الخليج" .٢

سالم فيـاض،   . كشفت مصادر فلسطينية عن أن رئيس حكومة تسيير األعمال د          :رام اهللا منتصر حمدان   
هدد باستقالة حكومته إذا لم يتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إجراءات عمليـة إلنهـاء االنقـسام،          

 طارئاً ألعضاء حكومته الذين أيدوا موقفه، األمـر الـذي            فياض عقد اجتماعاً   أن" الخليج"ـ  وأوضحت ل 
وحسب المصادر فإن فيـاض قـال        . مقر الرئاسة وااللتقاء مع عباس وإخباره بالموقف       إلىدفعه للتوجه   

أنت الرئيس المنتخب وعليك اتخاذ قرارات حاسمة إلنهاء هذه الحالة التي ال تـستطيع حكـومتي   "لعباس  
 عباس كان متردداً في بداية األمر، إال أنه وافق علـى مطلـب              أنوأوضحت  ،  "مواصلة العمل في ظلها   

  .فياض، ما دفع األخير باتخاذ قرار بوضع مستقبل حكومته أمام عباس
قراري بوضع مستقبل الحكومة أمام الرئيس عباس جاء كخطوة لتشكيل حكومة           " "الخليج"ـ  وقال فياض ل  

اعدات واالعمار في القطاع من جانب ولتكون قادرة علـى          توافق وطني تتولى المسؤولية عن إدارة المس      
، مؤكداً أن الخطر ال يزال قائماً في ظل وجود محاوالت لترسيم دولـي              "مواجهة مخاطر شطب السلطة   

واعتبر فياض أن تشكيل حكومة التوافق الوطني هو المدخل الحقيقـي            .لكيان فلسطيني منفصل في غزة    
 األمر لم يعد يحتاج لمزيـد مـن التلكـؤ           أن الوطني برمته، مشدداً على       المشروع وإنقاذإلنهاء االنقسام   

وأكد رفضه لبعض المحاوالت الجتزاء بعض تصريحاته حول موضوع تشكيل حكومة التوافق             .والتباطؤ
نحن مع فتح جميع المعابر وأي جهة بإمكانها إدخال مساعدات إغاثية ألهلنا            "الوطني وإعمار غزة، وقال     

  ". نقف في طريقها ولن تكون لنا أية تحفظات عليهافي القطاع لن
  ٢٤/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  طنيةتشكيل حكومة وو  للحوار القيادة الفلسطينيةاستعدادغ مصر بسيبلّ" المنظمة" وفد :رأفت .٣

من المقرر أن يصل غداً األحد، وفد رفيع المـستوى مـن منظمـة التحريـر                 :رام اهللا منتصر حمدان   
رة، برئاسة عضو اللجنة التنفيذي لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، من أجـل    القاه إلىالفلسطينية  

وأكـد صـالح     . النار، والحوار الفلسطيني   إطالقبحث جملة من القضايا المرتبطة بتثبيت التهدئة ووقف         
تـشكيل  ، أن الوفد سيبلغ القيادة المصرية رسمياً بجاهزية القيادة الفلسطينية لموضوع            "الخليج"ـ  رأفت ل 

ونفـى   . جاهزيتها ببدء الحوار في أية لحظة تريدها القيادة المصرية         إلىحكومة التوافق الوطني، إضافة     
رأفت وجود مبادرات جديدة وقال هناك مبادرة واحدة جرى التأكيد عليها أكثر من مرة وهـي المبـادرة                  

  .المصرية
  ٢٤/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   بالتهريبلحكومةال عالقة لو... لحصار وفتح المعابر اوإنهاءمعنيون بتثبيت التهدئة : النونو .٤

 الناطق باسم الحكومة المقالة في غزة طاهر النونو عن أمله في حديث             أعرب : جيهان الحسيني  -القاهرة  
".  عن نتائج ايجابيـة    ]٢٥/١/٢٠٠٨التي ستعقد في القاهرة غداً األحد        [تمخض اللقاءات "عن  " الحياة"لـ  

وعـن معبـر    ".  الحصار، وفتح المعابر، خصوصاً معبر رفح      وإنهاءت التهدئة،   معنيون بتثبي : "وأضاف
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 إدارةرفح، جدد النونو التأكيد على موقف حماس الداعي للتعاون مع الرئاسة الفلـسطينية فـي كيفيـة                   
الحكومـة ال عالقـة لهـا       : " القطاع، قال النونـو    إلىوعن منع التهريب عبر الحدود من مصر         .المعبر

 ظـاهرة التهريـب     إنهاء عاماً ولم تستطع     ٣٨كانت تحتل القطاع طوال      ""إسرائيل"مؤكداً أن   ،  "بالتهريب
الرئيس الراحل ياسر عرفات وخلفه الرئيس محمود عباس لم يتمكنا مـن            "وختم بالقول إن     ".عبر الحدود 

  ". الظاهرةإنهاء
  ٢٤/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  عرضاً للقاء مشعل في الكويت هرفضعن " التنفيذية"يكشف ألعضاء عباس ": األخبار" .٥

الخشية من استفراد حماس بخطوات ما بعد العدوان على غزة تتملّك الرئاسة الفلـسطينية              : حسام كنفاني 
منظمة إلى القاهرة، ليس إال محاولة لخلق       الومنظمة التحرير، وزيارة وفد الفصائل المنضوية تحت إطار         

يت وقف إطالق النار إلى المشاركة فـي جهـود إعـادة            دور للمنظمة في آليات ما بعد العدوان، من تثب        
هذه األجواء كانت حاضرة في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يوم            .اإلعمار وتوزيع المساعدات  

األربعاء الماضي، الذي استغله محمود عباس، لرواية النصائح المصرية له باالضطالع بدور في جهود              
التي اسـتعرت فـي األيـام األخيـرة         " حرب القمم "سرد رؤيته وموقعه من     ما بعد الحرب، إضافة إلى      

للحرب، من الدوحة إلى الكويت، مروراً بالرياض، كاشفاً عن رفضه طلباً في القمة االقتـصادية للقـاء                 
وذكرت مصادر مطلعة على مـداوالت اجتمـاع اللجنـة           .رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل     

انفراد حمـاس فـي     " عباس أطلع الحاضرين على اقتراح مصري لقطع الطريق على           التنفيذية األخير أن  
واالقتراح ينص على إرسال وفد إلى القاهرة يضم ممثلين عن فـصائل المنظمـة              ". تقدير ما بعد الحرب   

  .للحديث مع المصريين عن ترتيبات ما بعد وقف إطالق النار
قمـة غـزة    " في قمة الدوحة، التي حملـت عنـوان          عباس أيضاً، بحسب المصادر، برر عدم مشاركته      

ال نريد إدخال أنفـسنا     : "وأضاف. وأشار إلى أنه لم يشارك في االجتماع لعدم اكتمال النصاب         ". الطارئة
  ". في صراعات المحاور العربية

ـ                م ونفى رواية االتصال الهاتفي التي تالها رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاس
رغـم  "واستدل على ذلك بأنه     ". تركت أثراً سلبياً على العالقات مع قطر      "وشدد على أن الرواية     . آل ثاني 

تجاور الوفدين الفلسطيني والقطري في قمة الكويت، لم أتحدث كلمة واحدة مع أمير قطر وال مع رئـيس        
  ".وزرائه

كيف دعيت الفصائل المناوئة له، التي      وفي تبرير إضافي لقطيعته مع المسؤولين القطريين، روى عباس          
لدى اعتذارنا، كان تحالف دمشق تحت الطلـب، أرسـلوا لهـم            : "وقال". تحالف دمشق "أطلق عليها اسم    

وأشار إلى أن القطريين اتصلوا أيضاً برئيس الدائرة الـسياسية لمنظمـة            ". طائرة خاصة لنقلهم إلى قطر    
، إال  "على استعداد إلرسال طائره خاصة تقله من تونس إلى قطر         وأبلغوه أنهم   "التحرير، فاروق القدومي،    

  .أنه لم يفصح عن سبب عدم وجود القدومي في الدوحة، وما إذا رفض الدعوة
تحدث أمير قطر ورئيس وزرائه مع عدد       "وكشف عباس عن أنه في ظل أجواء المصالحات في الكويت           

لثاني، الستكمال أجواء المصالحة بمصالحة فلـسطينية،       من القادة العرب، وبينهم الملك األردني عبد اهللا ا        
وبرر الرفض بأنه في تلـك      . إال أنه رفض  " عبر دعوة خالد مشعل إلى الكويت للمصالحة مع أبو مازن         

كانت أجواء المصالحة العربية تتبدد تدريجاً في اجتماعات وزراء الخارجيـة، وكـان الـرئيس               "األثناء  
". طعنة في ظهر مصر ال نقدم عليها      "، مشيراً إلى أن االقتراح      " الكويت المصري حسني مبارك قد غادر    

لترتيـب  " بذل جهداً غير عادي   "كذلك أبلغ عباس الحاضرين أن نائب الرئيس السوري، فاروق الشرع،           
  .، لم يكشف عن مضمونها"بوعود كبيرة" إلى دمشق عباسزيارة ل

 ٢٤/١/٢٠٠٩األخبار، 
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   شعبية حماسازدياد صورة السلطة في الشارع الفلسطيني بعد تحسينمحاولة  ":وكالة آكي" .٦

لمنظمة التحرير  "قال مسؤولون فلسطينيون أجمعوا في اجتماع للجنة التنفيذية         : وكالة آكي لألنباء، إيطاليا   
في صفوف الفلسطينيين من أداء السلطة والحكومة وحركة فتح أثناء          " استياء واسع "بأن هناك   " الفلسطينية
.  ضد قطاع غزة، مشيرين إلى أنه وبموجب ذلك لمسوا تعاطفاً مع حمـاس             الصهيونية العسكرية   العملية

تم الحديث عن عدد من اإلجراءات في محاولة لتحسين صورة الـسلطة فـي              "وقال أحد المشاركين إنه     
ناف الشارع من بينها تجديد الدعوة لحوار يقود إلى تشكيل حكومة توافق وطني والتأكيد على رفض استئ               

 اإلسرائيلي في الضفة الغربية مع التأكيد على تحية ودعم صمود           االستيطانالمفاوضات في ظل استمرار     
الشعب الفلسطيني في غزة، واإلشادة بالمقاومة في القطاع، وأيضاً تبني جميع الفلسطينيين الذين سـقطوا               

  .الفلسطينية" في العملية الصهيونية شهداء القضية
  ٢٣/١/٢٠٠٩، التقرير المعلوماتي

  
  "اللجنة الوطنية العليا لإلغاثة" ثمانية فصائل وافقت على المشاركة في :المقالةالحكومة  .٧

أعلنت الحكومة الفلسطينية في غزة أن ثمانية فصائل وطنية وإسالمية وافقت على المشاركة فـي                :غزة
دة المخولة باإلشراف على توزيع     التي شرع في تشكيلها لتكون الجهة الوحي      " اللجنة الوطنية العليا لإلغاثة   "

وقال طاهر النونو، المتحدث باسم الحكومة فـي بيـان          . المساعدات اإلغاثية للمتضررين جراء العدوان    
 ".اللجنة ستكون برئاسة الحكومة ومشاركة الفصائل الفلسطينية ومؤسسات من المجتمع المدني          : " أمس أن 

أمر يكذبه كـل    " بغزة وتحدثهم بلغة حماس وحكومتها       وأشار النونو إلى أن ادعاءات إرهاب الصحافيين      
، وبين أن غزة مليئة بمئات الصحافيين العرب واألجانب وال أحد يتدخل في جهودهم أو رسائلهم                "إعالمي

فلسنا نحن من قمع المسيرات المتضامنة مع غزة أو اعتقل الصحافيين وآخرهم خالد العمايرة              " اإلعالمية  
  ".في الخليل

  ٢٤/١/٢٠٠٩طين، صحيفة فلس
  
  المقاومة وسالحها حق مشروع تؤكد أن حماس تهريب السالح والسلطة مع أي جهد لمنع .٨

 والواليات المتحدة مـع دول      "إسرائيل"استخفّت حركة حماس بالجهود التي تبذلها       :  كفاح زبون  - رام اهللا 
 .حركة في قطاع غـزة    األسلحة إلى ال  " تهريب"عربية وأوروبية، من أجل العمل على وضع آليات تمنع          

ـ         ـ    "الكالم الفارغ "ووصف أحمد يوسف، مستشار إسماعيل هنية، هذه المحاوالت ب الـشرق  "، وقـال لـ
المقاومة وسالحها حق مشروع، وستصل المقاومة بأي كيفية لتـوفير الـسالح مـن أجـل      "إن  " األوسط

حصل على السالح من بـاطن      المقاومة ست .. في أنفاق أو ما في أنفاق     : "وأضاف". استمرار الفعل المقاوم  
: ، وتـابع  "هو التهريب يحدث من غزة لمصر أم من مـصر لغـزة؟           : "وتساءل يوسف ساخراً   ".األرض

، ومصر حـرة فـي      إياهطالما من مصر إلى غزة فليعملوا ترتيبات مع المصريين، ويعملوا اللي بدهم             "
 ".اأرضها، لكن هذه المحاوالت ستزيد من شوكة المقاومة وتعزز من مكانته

، من أجل   "إسرائيل"وفي المقابل قالت السلطة الفلسطينية إنها تدعم أي جهد من أجل نزع كل الذرائع من                
في حكومـة  [وقال محمود الهباش، وزير شؤون البيئة والزراعة . منعها مجددا من شن عدوان على غزة      

أن إسـرائيل تتـذرع     "، معتبرا   "نحن مع كل جهد يضمن حماية قطاع غزة       "،  "الشرق األوسط "لـ] فياض
وألمـح  ". بعدة ذرائع لضرب غزة، ومن بينها وجود األسلحة والصواريخ، ونحن نريد نزع هذه الذرائع             

غـزة جـزء مـن    : "الهباش إلى أن السلطة ستكون جزءا من أي جهد دولي لمنع تهريب األسلحة، وقال        
 ". أراضي السلطة، وال يمكن للسلطة أن تتخلى عن القطاع

 ٢٤/١/٢٠٠٩ الشرق األوسط،
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   بجدية دعوات مشعل لالنتفاضة على السلطةهكد أخذيؤ األمن في الضفة ":الوطن" .٩

أكدت مصادر سياسية وأمنية فلسطينية أنها تأخذ بجدية دعوات رئيس          :  عبد الرؤوف أرناؤوط   - رام اهللا 
غربية، قائلـة   المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، لالنتفاضة على السلطة الفلسطينية في الضفة ال            

وأشارت المصادر إلى أن األجهزة األمنية تعقد اجتماعات مكثفة لتقييم          . إنها ستتخذ جميع التدابير الالزمة    
للحيلولة دون وقوع أي مفاجـآت      "األوضاع األمنية في الضفة في وقت تواصل فيه متابعة أنشطة حماس            

 ".٢٠٠٧كتلك التي حدثت في قطاع غزة منتصف عام 
خلفيـة دعـوات    " يأتي على     في الضفة  تالاعتقاالرئيس الوزراء سالم فياض، أن      أكد  طار  وفي هذا اإل  

النتفاضة ضد السلطة ومع ذلك ال نمارس االعتقال السياسي، وال يجب اختالق األعذار ومطلـوب حـل              
المشكلة السياسية الكبرى وال يجب ربط كل األمور بعضها ببعض على طريقة إما االتفاق على كل شيء                 

 ". ال اتفاق، فالحوار الوطني له مكونات عدة منها الحكومة واألمن والبرنامجأو
 ٢٤/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

  
  كتلة حماس البرلمانية تقترح تشكيل لجنة فلسطينية عربية محايدة إلعمار غزة .١٠

ية اقترحت كتلة حماس البرلمانية، أمس، تشكيل لجنة فلسطينية عربيـة محايـدة تتمتـع بالـشفاف                :غزة
" فلـسطين "وطالبت الكتلة في بيـان وصـل         .والمصداقية وسرعة االنجاز للعمل على إعادة إعمار غزة       

 مطالبة في الوقـت     ،"كل المناكفات والتجاذبات السياسية   "تجنيب قضية إعادة إعمار قطاع غزة ما أسمته         
لعـدوان بـأن تواصـل      ذاته كل الجهود العربية واإلسالمية والدولية التي لعبت دوراً هاماً في وقـف ا             

لقـد تعاطينـا بايجابيـة مـع     : "وقالت. مبادراتها لرفع الحصار وفتح المعابر ووقف العدوان اإلسرائيلي   
المبادرة العربية لوقف العدوان لنؤكد ترحيبنا كشعب وكمقاومة وكشرعية فلـسطينية بكـل المبـادرات               

لحصار وفتح المعابر ووقف العـدوان،      العربية واإلسالمية خصوصاً المصرية والتركية والقطرية لرفع ا       
  ".وترسيخ تهدئة بشروطها

  ٢٤/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
  
  القطاعال اعتقد أن النصر يتحقّق بتدمير و ... في غزة لم تحقّق أهدافاً"إسرائيل": عباس زكي .١١

 توحيـد   إعـادة على ضرورة   ] ممثل منظمة التحرير في لبنان    [شدد عباس زكي    :  مايا مشلب  - بيروت
 إنهـاء  إلـى حركـة حمـاس     " الشرق األوسط " في مقابلة مع     صف الفلسطيني وبناء المؤسسات، داعياً    ال
 اإلسـراع  "إلـى ودعا زكي    . البناء المشترك لالستفادة من الدعم الدولي والعربي       إلىوالعودة  " االنقالب"

 على انتخابات   فاإلشرالتطبيق نتائج الحوار في القاهرة وتأليف حكومة توافق وطني، وفي الوقت نفسه             
   ".األساسيرئاسية تشريعية وفقا للقانون 

وما حدث، كـان حالـة مـن        .  في غزة بل في الضفة الغربية      أهدافاسرائيل لم تحقّق    إ "أنواعتبر زكي   
 إلـى  ترحيل الفلسطينيين    أرادت أنهاويجمع المحلّلون على    .  غزة أهالي وإرهابالجنون وتجربة السالح    
 فلـسطيني مـن   أيولو تمكنت من ذلك في ظل تدمير المؤسسات، لحرمت . دفمصر ولم تحقّق هذا اله   

 فـي غـزة بـدال مـن         إلحاللهم ٤٨ بتحريك عرب    أكثر الثبوتية ولتمادت    األوراقالعودة بحكم حرق    
 ".الغزيين

 النـصر يتحقّـق     أنال اعتقد   " حققت نصرا في غزة، قال زكي        أنها حماس   إعالنوردا على سؤال حول     
ن أ أوكل المنجزات التي تحققت بالعرق والدم، رسميا وشعبيا، وان تصبح غـزة مقبـرة               بتدمير غزة و  

 إلـى  ألفا ال يتوافر لهم ماء الشفة إضـافة          ٧٠ ألف يبحثون عن سكن و     ١٠٠هناك  . تصاب بكارثة بيئية  
 التـدمير   إشـكال  يومـا كـل      ٢١ المعالجات النفسية بعدما عاشوا على مدار        إلىالمئات الذين يحتاجون    
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.  احتالل أرضنا الفلـسطينية    أنهى قد   اإلسرائيلي تكون غزة قوية وان يكون       أن االنتصار هو    إن. حياتهمل
 األراضي من   إسرائيل يتم ذلك بعد انكفاء      أن األفضل عن االنتصار جاء مبكرا وكان       اإلعالن أنوأعتقد  

". لجريئة والتضحيات الكبرى   كلمة انتصار، بالصمود البطولي والمواجهات ا      إبدالالفلسطينية وكان يمكن    
 مـن  ٧٣تحقيق الوحدة السياسية كما هي وحدة الميدان حيث استشهد في غـزة            " المطلوب   أن إلىر  اشوأ

 ".مقاتلي فتح
 ٢٤/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  تاجر بدم الفلسطينيينتحماس و ...سورية تريد وضع التمثيل الفلسطيني في جيبها: الكرنز .١٢

 سعد الكرنـز سـورية        مجلس الوزراء في حكومة تصريف األعمال في رام اهللا          اتهم أمين عام   :رام اهللا 
لكرنـز فـي    ا بالقضية الفلسطينية خدمة لمصالحها الوطنية واإلقليميـة، وأوضـح           اإلمساكبالعمل على   

أن سورية تريد وضع القضية الفلسطينية في جيبها خدمة لمصالحها،          " قدس برس "تصريحات خاصة لـ    
وحذر الكرنز من أن األمر ال يتوقف فقط عنـد           .ملت من أجله دمشق منذ زمن طويل      وأن هذا الهدف ع   

مستوى السيطرة على التمثيل الفلسطيني وإنما المساهمة في تحقيق الهدف اإلسرائيلي بفصل الضفة عـن              
 السوري عندما تحدث نصر اهللا عـن        -أستغرب أن إحدى حلقات هذا التحالف اإليراني        : "القطاع، وقال 

طط األمريكي لفصل غزة عن الضفة، والتغطية على هذا المشروع بالمقاومة وشعاراتها التي لم تعد               المخ
تخفى أكاذيبها على أحد، حيث تبين أن حماس هي األخرى جزء من المتاجرة بدم الفلسطينيين في غزة،                 

ن تطلـق  ذلك أن هذه الحرب على غزة هي آخر الحروب مع إسرائيل، ولن تستطيع حماس بعد اليـوم أ           
طلقة واحدة باتجاه إسرائيل، ألن ترتيبات دولية جديدة ستتم على األرض مثل الذي جرى فـي جنـوب                  

  ".لبنان، وتتحول غزة مثلها مثل باقي الجبهات العربية الهادئة،
ودعا الكرنز إلى إنهاء االنقسام بين الضفة والقطاع بأي شكل من األشكال، وعما إذا كان يعنـي بقولـه                   

هنالك مليون طريقة لتحقيق الوحدة الفلسطينية، ما       : "حدة بأية طريقة استخدام القوة، قال الكرنز      تحقيق الو 
يجب اآلن هو إنهاء حالة االنقسام بأي ثمن، فلن نسمح لخالد مشعل وأمثاله الذين ال يعرفون معنى الوطن                  

  .، على حد تعبيره"بأن يدفنوا مشروعنا الوطني
  ٢٣/١/٢٠٠٩ قدس برس

  
  رحب بتعيين ميتشل وتطالبه بخطة أساسها إقامة الدولةالسلطة ت .١٣

 رحبت السلطة الفلسطينية بتعيين جورج ميتشل مبعوثا لعملية السالم في الـشرق             : اسكندر الديك  -برلين  
تعيين مسؤول بهـذا     "أن، مؤكدا   "نرحب به : "وقال رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض احمد قريع      . األوسط

".  حل للقـضية الفلـسطينية     إلى بالتوصل   أميركيااهتماما  "يعكس  " توى السياسي الوزن الكبير وهذا المس   
 لتسلمه منصبه، واالتصاالت التـي      األول في اليوم    أوباماتعيين ميتشل من قبل الرئيس باراك        "إنوتابع  
 المنطقـة فـي اقـرب       إلى ميتشل   إرسال مع الرئيس محمود عباس وقادة دول المنطقة، وقرار          أجراها

 يأتي  أننتوقع  : "ضافأو ". بالقضية الفلسطينية  أوباما إدارة ايجابية تدل على اهتمام      أجواءعكس  فرصة، ت 
 دولة فلـسطينية    إقامة أساس تقوم على    أوباما خطاب الرئيس    إلى المنطقة ولديه خطة مرتكزة      إلىميتشل  
  ".مستقلة

رئيس الفلسطيني، قال النـاطق   وعن االتصال الذي أجرته وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون بال         
 إلـى تحدثت عن ضرورة دعم عباس والسلطة الفلسطينية للتوصل         " ردينة إن كلينتون     أبوالرئاسي نبيل   

  ". وقت ممكنأسرعسالم عادل ودائم في 
  ٢٤/١/٢٠٠٩الحياة، 

  



  

  

 
 

  

            ١١ ص                                     ١٣٢٤:         العدد       ٢٤/١/٢٠٠٩السبت  :التاريخ

  "عين الحلوة" تسلم التعويضات لمتضرري  في لبنانممثلية منظمة التحرير .١٤
 في بيروت مساعدات مالية لعدد كبير مـن أهـالي           ]ممثلية منظمة التحرير   [ينسلمت سفارة دولة فلسط   

وعائالت مخيم عين الحلوة الذين تضررت منازلهم وبيوتهم وسياراتهم ومحالهم التجارية خالل األحداث             
وسلم المكتب المالي فـي الـسفارة        .واالشتباكات التي وقعت في مخيم عين الحلوة في السنوات األخيرة         

 متضررا في حضور مسؤولي اللجان الـشعبية وأعـضاء          ١٩٠عدات المالية للمتضررين وعددهم     المسا
  . في منطقة صيدا وعين الحلوةاألضرارلجنة التعويضات المكلفة مسح 

  ٢٤/١/٢٠٠٩المستقبل 
  
  السلطة تضغط وحماس ليست في عجلة من أمرها: الوحدة الفلسطينية .١٥

 سالم فياض مجرد التفكير بأي صـيغة        . تسيير األعمال د    يرفض رئيس حكومة   : محمد يونس  -رام اهللا   
 في لقاء مع عدد محـدود       أمسوقال فياض   .  اعمار غزة غير صيغة التوافق الوطني      إعادةأخرى لملف   

". واألقـصر  األسـهل صيغة التوافق هي الطريـق       "أن" الحياة"من المراسلين الصحافيين بينهم مراسل      
فـي هـذا    " حمـاس "ما يسببه التجاذب الحاصل بين السلطة وحركة        لح الصحافيون في سؤاله ع    أوعندما  

لهذا اقول تعـالوا    : " التشرد وعدم وجود مأوى لهم، قال      أهلها إلعادة اعمار بيوت يعاني      إعاقةالشأن من   
 االعمار  إعادة قبول صيغ عملية لتنفيذ      إمكان عن   هاحد الصحافيين سأل   ".نتفق، ال خيار آخر غير االتفاق     

:  انفعالـه قـائال    أثـار ، وهو مـا     )حكومة في غزة  الحكومة في رام اهللا و    ال(ن بين الحكومتين    مثل التعاو 
 خطورة مما تعتقدون، المسألة ستكرس انفصال غزة عن الضفة، بعـدها            وأكثر خطيرة   إخوانالمسألة يا   "

اتفاق فـوري    عن   أتحدثنا ال   أ: "وتابع". اآلن توجد فرصة كبيرة لالتفاق    .  للوحدة إمكانيةلن تعود هناك    
 إعادةعلى جميع القضايا المختلف عليها، وانما على مسألة واحدة هي تشكيل حكومة توافق وطني تتولي                

  ". االعماروإعادةالوحدة 
 والدوليين، بينهم وزراء خارجية     األجانب عشرات الضيوف    األخيرين األسبوعينوكان فياض استقبل في     

 المتحدة بان كي مون، والمنـسق  لألمم العام واألمين والبرازيل،  وايطاليا واسبانيا والنروج   ألمانياكل من   
 اعمـار   إعادةجاء الضيوف لمناقشة    . الخاص للجنة الرباعية توني بلير، وممثلي الدول المانحة وغيرهم        

 أو االعمـار،    إعـادة  حكومة توافق وطني تتـولى       إقامة أما: غزة، وجميعهم وضع السلطة بين خيارين     
  .بهذه المهمةتكليف جهات دولية 

 كي نعيد الوحدة للـوطن،      أمامناعندما يتعامل العالم معنا على هذه النحو، فانه يفتح الطريق           : "قال فياض 
 في حـال عـدم   أما.  يتحدث عن المصالحة ١٨٦٠خصوصا ان في ذلك نصا صريحا في القرار الدولي          

 واقـع   أمـر  إلىها يتحول االنقسام    التقاطنا هذه الفرصة، فإن العالم لن ينتظر، سيعترف بانقسامنا، وحين         
  ".مقبول ومعترف به دوليا

 على التعامل مع حكومة فياض ودعمها في مواجهة حكومة حمـاس،            وإقليمياودأبت الدول المؤثرة دوليا     
 بليون دوالر لتمويل خطتها     ٧,٧وهو ما تجلى في مؤتمر باريس للمانحين الذي قدمت فيه الدول المانحة             

 لكن الحرب على غزة جعلت كثيرا من الدول والجهات تتشكك في قدرة هذه الحكومـة                .التنموية الثالثية 
 االعمار في غزة لعدم وجودها هناك، فأخذت تقترح صيغا أخرى مـن             إعادةعلى النجاح في تنفيذ مهمة      

  . االعمار، ما لم يتحقق اتفاق داخليإعادةنوع تكليف جهات دولية تولي 
ة ر، كثيـرا بمبـاد    أفـضل  نفسها بعد الحرب على غزة في وضع         ولم ترحب حركة حماس التي وجدت     

في " حركتهم مستعدة للوحدة     أن المتحدثين باسم حماس يعلنون      أنورغم  . السلطة، بل شككت في دوافعها    
وقـال مـسؤول فـي      . ن القرار الداخلي هو االنتظار    أ إال،  "حال وفرت السلطة المناخات المناسبة لذلك     

 أضـعفتها  جاءت ألن الحرب     وإنها مبادرة السلطة ليست نقية،      أنحماس مدركة    "إن" الحياة"الحركة لـ   
 األطفـال  حتى المنتفع من هذه الحرب الدموية التي حـصدت           أو العاجز   أو بمظهر الصامت    وأظهرتها
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 هناك جهات في فتح كانت متآمرة في هذه الحرب،          أننحن واثقون، ولدينا معلومات     : "وأضاف". والنساء
كثر ميالً لالنتظار في هذه المرحلة هـو        أثمة عامل آخر يجعل حماس       ". قبول الدعوة  إلىرع  لذلك لم نسا  

التغيرات السياسية المرتقبة في مرحلة ما بعد الحرب، ومرحلة ما بعد مغادرة الـرئيس جـورج بـوش                  
  .أوباماوقدوم الرئيس الجديد باراك 

 ودولية بدأت تتحـدث     أوروبية دوال وجهات    إن" الحياة"وكان الناطق باسم الحركة فوزي برهوم قال لـ         
 اتصلت بصورة رسمية مع الحركة،      أوروبية أطرافهناك  : " االعمار، مضيفا  إعادةمع الحركة في ملف     

جهات كثيرة بدأت تتقـاطر علـى حمـاس بعـد           : "وتابع".  اتصلت بصورة غير مباشرة    أطرافوهناك  
 هنيـة   إسماعيلطة االعتراف بشرعية حكومة     الحرب، وهذا اعتراف بشرعيها، واآلن المطلوب من السل       

  ".التي جاءت في خيار ديموقراطي
 مسؤولين في قنصليات وسفارات فرنسا وايطاليا يجـرون اتـصاالت           أنوتقول مصادر مطلعة في غزة      

وترى حماس في الواقع الجديـد عنـصر       . استكشافية مع حماس، وان هذه االتصاالت زادت بعد الحرب        
 شروطهم للحوار اليوم تختلـف عمـا        إنويقول مسؤولون في الحركة     . ا مع فتح   في صراعه  إضافياقوة  

كانت عليه قبل الحرب، وفي مقدمة هذه الشروط اعتراف فتح بشرعية حكومة هنية، وقبول الشراكة في                
 للسلطة بما يـتالءم     واإلداري األمني بناء الجهازين    إلعادةمنظمة التحرير والسلطة، واالستعداد العملي      

 تقبله فتح المتحكمة بالمنظمة     أنبغالبية ساحقة، وهو ما يستبعد      " حماس"ئج االنتخابات التي فازت فيها      ونتا
  .وبهذين الجهازين

  ٢٤/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  معركة غزة  الختلفت  الفلسطيني منظمة التحرير باسم الشعبتكلمت  لو:حلش .١٦

اإلسالمي، أن المقاومة الفلسطينية لن تقبـل       أكد رمضان عبد اهللا شلح، األمين العام لحركة الجهاد           :غزة
 خـالل استـضافته فـي       ، شلح  واستهجن ".الموت إما بالنار أو الموت بالحصار     "بعد الحرب على غزة     

دور قيادة منظمة التحرير الفلسطينية خالل الحرب على غزة،         ،  على قناة المنار اللبنانية   " ماذا بعد "برنامج  
أيـن منظمـة    :"، وتساءل   "عن دورها وواجبها خالل الحرب على غزة      إن قيادة المنظمة تخلت     :"مضيفا  
، مؤكدا بأن المقاومة الفلسطينية لن تقبل بعد اليوم أن تكون رئاسة السلطة ورئاسة المنظمة في                "التحرير؟
  .يد واحدة

يؤمن بأننا حركة تحرر وطني ليس من ينكـر         "وشدد شلح على أن رئاسة المنظمة البد أن يمسك بها من            
  ".ينا حقنا في المقاومة، إلى مستوى منع المقاومة حتى بالحجرعل

لو كانت منظمة التحرير موجودة وتكلمت باسم الشعب الفلسطيني الختلفت كـل وجهـة              :"وأضاف بقوله   
إال أن منظمة التحرير أذابوها في الـسلطة وسـحقوها   :"واستكمل حديثه يقول   ".المعركة في هذه الحرب   
  ".حتى تكون في خدمتهم

  ٢٤/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين،  
  
  تصريحات أوباما هي بداية االنزالق في السياسات الخاطئة لإلدارة الجديدة": حماس" .١٧

أن مطالبة الرئيس األمريكي باراك أوبامـا للحركـة بـاالعتراف بـشروط             " حماس"أكدت حركة   : غزة
تالل المجرم بأنه دفاع عـن      الرباعية المجحفة واالعتراف بالكيان الصهيوني، وإعالن تفهمه لموقف االح        

  النفس، إنما يمثل بداية االنزالق في السياسات الخاطئة لإلدارة األمريكية الجديدة
، )٢٣/١(في بيان صحفي صدر عنه اليـوم الجمعـة          " حماس"قال فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة       

 التي كانت السبب الرئيسي     نسخة عنه، إن هذه السياسات الخاطئة، هي      " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وتلقى  
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التي أوصلت إلى هذه الحـرب      "في معاناة الشعب الفلسطيني وفرض سياسة العقاب الجماعي عليه، وهي           
  ".الضروس على أهلنا في غزة

دفاع عن النفس وحماية لمـصالح      "وشدد برهوم على ان ما تقوم به الحركة وفصائل المقاومة ما هو إال              
والتي كان آخرها سياسية الرئيس األمريكي      "ت األمريكية الخاطئة والمجحفة،     شعبنا، التي دمرتها السياسا   
  ".بوش رأس الشر في العالم

المطلوب من الرئيس أوباما مواقف إيجابيـة تـدعم عدالـة القـضية             "واوضحت الحركة في بيانها أن      
عن نفسه بحـسب    الفلسطينية، وتُوقف جرائم المحتل الصهيوني وتقر بحق الشعب الفلسطيني في الدفاع            

، موضـحا   "االتفاقيات الدولية، التي تعطي الشعوب المحتلة حق الدفاع عن نفسها في مواجهة أي عدوان             
هذه التصريحات قد تُستغل من االحتالل الصهيوني باالستمرار في سياسة القتـل والحـصار التـي                "أن  

  ".يمارسها على أبناء شعبنا
  ٢٣/١/٢٠٠٩كز الفلسطيني لإلعالم، المر

  
   تنتقد مواقف أوباما الخاصة بمنطقة الشرق األوسطلجهادا .١٨

نـسخة منـه المواقـف    ' القدس العربي'اعتبرت حركة الجهاد في بيان لها تلقت  :غزة ـ أشرف الهور 
لم تكن تصريحات أوباما    'وقالت   .'صفعة للمراهنين 'األمريكية ألوباما بأنها ليست مفاجئة، ووصفتها بأنها        

ألننا ندرك ان اإلدارات األمريكية المتعاقبة منصاعة تماماً للوبي الـصهيوني الـذي             مفاجئة بالنسبة لنا،    
يتحكم بمفاصل السياسة ومراكز القرار في أمريكا، وهو ما يفرض على أي إدارة أمريكية ان تقوم بدور                 

ورأت أن مواقف أوبامـا تطلـب مـن     .'الحامي والمدافع عن بقاء ووجود االحتالل على أرض فلسطين  
قبل أن يضيعوا زمناً آخراً مـن الجـري خلـف           'على الموقف األمريكي العودة إلى رشدهم       ' لمراهنينا'

ندعو العرب والمسلمين قادة وحكومات إلى مراجعـة مـواقفهم وقـراءة            'وقالت   .'سراب عملية السالم  
  .'مواقف أمريكا وفق مصالح أوطانهم وتطلعات شعوبهم

 ٢٤/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
 
  يعرض الحقا على الفصائل.. حماس تريد اتفاقا منفردا للتهدئة": وسط األالشرق" .١٩

، إن حركة »الشرق األوسط«قالت مصادر فلسطينية لـ:  كفاح زبون، صالح جمعة، رام اهللا- القاهرة
حماس طلبت من السلطات المصرية التوصل إلى اتفاق منفصل معها حول التهدئة مع إسرائيل، على أن 

وستبدأ غدا في القاهرة مفاوضات بين وفد من حماس وصل إلى . لفصائل الفلسطينيةيعرض الحقا على ا
إن المصريين أبلغوا الحركة «وقال مصدر من حماس . األراضي المصرية أمس، ومسؤولين مصريين

لكننا أبلغناهم أن حماس .. أن هناك اجتماعا للفصائل سيعقد في القاهرة من أجل المصالحة وبحث التهدئة
وبعد ذلك يمكن أن يتم مناقشته مع باقي الفصائل، حتى ال .. استكمال هذا الملف الذي بدأته بمفردهاتريد 

 .»يضيع الوقت في مناقشة التفاصيل، ومواجهة خالفات واختالفات
  ٢٤/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  ن حول تعاون صالح شحادة مع المحققين اإلسرائيليي" الشرق األوسط" تنفي ما أوردته القسام .٢٠

عن أسفه " قدس برس"أعرب المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة في تصريحات خاصة لـ : غزة
لتشويه انتصارها في الحرب ضد إسرائيل، واعتبر " حماس"ضد " الحملة المسعورة"الندالع ما أسماه بـ

 واآلن معركة ..مشعل"اللندنية اليوم طارق الحميد، بعنوان " الشرق األوسط"مقال رئيس تحرير صحيفة 
 منزل في ٤٠٠٠ فلسطينيا، وهدم ١٣٣٠غريب أن مشعل يعلن النصر رغم قتل : "، قال فيه"األموال

، أي األموال، رغم أنه هو القائل إن "وسخ الدنيا" جريح، ثم يعود ليتحدث عن ٥٣٠٠غزة، ناهيك عن 
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ال جزءا من هذه الحملة، ، اعتبر هذا المق"األلم عابر، أو ليست األموال من ضمن ما هو عابر أيضا؟
من الطبيعي بعد المعركة مع القوات اإلسرائيلية أن يظهر أحفاد أبي رغال وبعض المنافقين : "وقال

لو أرادت األموال فإنها " حماس"وفصائل المقاومة، ألن " حماس"لتشويه صورة االنتصار الذي حققته 
لكن تاريخنا يشهد أننا لسنا طالب أموال وإنما تستطيع أن تأتي بها بتصريح واحد تتخلى فيه عن مبادئها، 

  .، على حد تعبيره"طالب تحرير وشهادة
في عددها الصادر اليوم نقال عن ] أمس الجمعة[" الشرق األوسط"ونفى أبو عبيدة بشدة ما أوردته صحيفة 

مع مصادر إسرائيلية من أن مؤسس كتائب القسام صالح شحادة كان كان من المعتقلين المتعاونين 
هذه حملة متوقعة بعد هذه الحرب التي فشل فيها : "المحققين خالل فترة اعتقاله في إسرائيل، وقال

االحتالل في تحقيق أهدافه كنا نتوقعها من قبل بعض الصحف المشبوهة، فهذه أكاذيب ال تحتاج إلى رد 
ض لحالت تعذيب مبرح إذ أن الوقائع على األرض كفيلة بالرد عليها، أما الشيخ صالح شحادة فقد تعر

  .، على حد تعبيره"من القوات اإلسرائيلية، وقضى أكثر من ثمانية أعوام في سجن انفرادي
  ٢٣/١/٢٠٠٩قدس برس، 

  
  العدوان االسرائيلي على غزة توقف مؤقتا: دحالن .٢١

 :قال محمد دحالن القيادي البارز في حركة فتح وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني :رام اهللا المحتلة
 ١٩٤٨إن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة لم تنته وانما توقفت مؤقتاً مشيراً إال انها أسوأ من حرب 

وأوضح دحالن في . التي أدت إلى قيام دولة إسرائيل وهجرة وتهجير الفلسطينيين عن أرضهم
مشيداً تصريحات صحفية مؤخرا أن هناك لغة غير موحدة لحماس داخل وخارج األراضي الفلسطينية 

قال : وعن دور إيران. بالمبادرة المصرية وبدورها في فرض المصالحة على الفصائل الفلسطينية
إن إيران ترتب أوراقاً للمساومة مع اإلدارة األميركية الجديدة لكي تثبت نفوذها في المنطقة : دحالن

دحالن أن إعادة إعمار مشيراً إلى أن إيران تسعى لمقاسمة إسرائيل نفوذها بالدعم األميركي وأضاف 
غزة يمثل كارثة ألنه سيستلزم دعما ماديا كبيرا واألمل الوحيد في مؤتمر المانحين الذي سيعقد خالل 
األسابيع المقبلة مشيراً إلى أن هناك اتفاقا من قبل الدول المانحة بأن ال تذهب التبرعات مباشرة، سواء 

نك الدولي مسئوال عن تقييم األضرار ووضع القواعد للسلطة الفلسطينية أو لحركة حماس حيث يكون الب
  . المنظمة إلعادة اإلعمار وفق األسس المتعارف عليها دوليا

  ٢٣/١/٢٠٠٩الوطن عمان، 
  

   بمشاركة جميع الفصائل احتفاالً بانتصار المقاومة في غزة  في برج البراجنةمسيرة .٢٢
، ]في بيـروت   [في مخيم برج البراجنة   زة     تظاهرات احتفاالً بالنصر في غ     نطلقت أمس ا: قاسم. قاسم س 

وقـد  . كما أسماه ممثل تحالف القوى الفلسطينية أبو موسى صبري        " النصر االلهي "لشكر غزة على هذا     
رافق الصمت المتظاهرين ولم يكسره سوى صوت إمراة موجهـة          . قادة حماس ل اً صور حل المتظاهرون 

، حيـث ألقـى     ارع المخيم الرئيسية لتصب أمام جبانته     طافت المسيرة شو  ". لغزتنا االبية / تحيتان وتحية "
دمائهم الطاهرة التي سقطت في غزة      "للممثل منظمة تحرير فلسطين حسني أبو طاقة الذي بارك للشهداء           

الى بدء العمل على تجسيد الوحدة الوطنية والشروع في الحـوار        "، داعياً جميع الفصائل     "الياسر والياسين 
أبو عمار، ابو   : الى كل الشهداء  "وسى كلمة قوى التحالف الفلسطينية، موجها تحية        أبو م ثم ألفى   ". الوطني

ال يجب على أحد الرهان     "مضيفاً أنه   " علي مصطفى، فتحي الشقاقي، أحمد ياسين، وللشهيد جهاد جبريل        
  ". على الخالف بيننا الننا شعب كله مقاوم ولو كره الكارهون

 ٢٤/١/٢٠٠٩األخبار، 
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   انتصرت وستفاوض فتح على حكومة وحدة حماس: "هآرتس" .٢٣
اإلسرائيلية عاموس هارئيـل،    " هآرتس" رأى المحلل العسكري في صحيفة       :ـ زهير اندراوس   الناصرة

المرتبط بالمؤسسة األمنية اإلسرائيلية، أنّه بعد مرور عدة أيام على وقف أطالق النـار بـين إسـرائيل                  
 حماس، التي تدأب على بث صور من غزة علـى أن            وحركة حماس، بداـ حقبة جديدة في تاريخ حركة       

الحياة عادت إلى مجراها الطبيعي، حيث يقوم رجال الشرطة بتسيير السيارات وفق القانون فـي قلـب                 
  .غزة

المعركة اآلن، وفق المحلل اإلسرائيلي هي على األموال التي تبرعت بها المملكـة العربيـة الـسعودية                 
 مليـارد دوالر،    ٢,٥قديرات إلى أن إعادة اعمار القطاع تتطلب مبلـغ          والدول األوروبية، حيث تشير الت    

في صـيف العـام     ) يوليو(وحماس تريد أن تقوم بالعملية، كما فعل حزب اهللا في لبنان بعد حرب تموز               
وإذا نجحت الحركة في ذلك، فإنّها ستحصل على الشعبية وتؤكد أن نظامها مـا زال شـرعيا،                 . ٢٠٠٦

ولها على أموال التبرعات سيرضي الشعب الذي غضب من القتل والدمار الـذي             عالوة على ذلك، فحص   
  .لحق به

من ناحية أخرى، يقول المحلل اإلسرائيلي، إن حركة حماس تريد أن تجـري االنتخابـات التـشريعية،                 
والموافقة على اقتراح الرئيس الفلسطيني بتشكيل حكومة وحدة وطنية، عندها، كما حصل فـي لبنـان،                

  .دخل حزب اهللا كشريك في الحكومة تتحول حماس أيضاً إلى شريك في الحكومة، على حد تعبيرهعندما 
حركة حماس تتصرف وكأنّها المنتصرة في المعركة، ولها سـبباً          : وخلص المحلل اإلسرائيلي الى القول    

د تنظيم  مقنعاً، فإلى المفاوضات مع حركة فتح لتشكيل حكومة وحدة وطنية تصل من موقع قوة، فال يوج               
فلسطيني منذ بداية النزاع تلقى ضربة كالتي تلقتها حماس، بمعنى أخر، حركة حمـاس تلقـت األسـوأ                  

  .وبالتالي ال تخشى شيئاً، على حد تعبيره
 ٢٤/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
   على افراد فتح بغزةبالقيام باعتداءات حماس يتهمتيسير خالد  .٢٤

 التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة  دعا تيسير خالد، عضو اللجنة: معا–نابلس 
الديمقراطية حركة حماس الى التوقف فورا عن اعتداءاتها في قطاع غزة، بدءا باالعتقاالت الكيفية ألبناء 
الحركة الوطنية الوطنية وخاصة أبناء حركة  فتح، وما يرافقها من تحقيق وتعذيب واهانة للكرامة 

باستخدام السالح الرهاب المواطنين ومنعهم من التعبير عن ارائهم وما يترتب على االنسانية، مرورا 
 .ذلك من اعاقات جسدية، وانتهاء بفرض االقامات الجبرية على من يعارضها الرأي، على حد تعبيره

 لقد امتنعنا على امتداد اسابيع العدوان االسرائيلي على قطاع غزة عن توجية اية مالحظات ": وأضاف
قدية، هامشية ثانوية او جوهرية، على سلوك عناصر حركة حماس في قطاع غزة بشكل خاص ن

 ."ومواقف قياداتها السياسية بشكل عام، حرصا على تماسك الجبهة الداخلية في القطاع ضد هذا العدوان
  ٢٤/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

  
  تنفذ حملة تطوعية لتنظيف شوارع خان يونس بعد العدوان" حماس" .٢٥

حملة تطوعية واسعة لتنظيـف شـوارع       ) ٢٣/١(صباح اليوم الجمعة    " حماس"نفذت حركة   : ان يونس خ
وقال المكتـب اإلعالمـي      .خان يونس بجنوب قطاع غزة من آثار العدوان الصهيوني على قطاع غزة           

يادات إن المئات من أبناء وق    : "نسخة منه " المركز الفلسطيني لإلعالم  "للحركة، في بيان صادر عنه، تلقى       
الحركة شاركوا في الحملة التي انطلقت فجر اليوم واستمرت حتى صباح اليوم رغم األجـواء الجويـة                 

  ".العاصفة ونفذوا حملة تنظيف للشوارع وإزالة بعض مخلفات العدوان من بعض الشوارع
  ٢٣/١/٢٠٠٩كز الفلسطيني لإلعالم، المر
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  ه من سجون العدوحركة حماس إنقاذناشد  سكاف ت اللبنانيعائلة األسير .٢٦

حركة حماس والمقاومة الفلسطينية    «ناشدت عائلة وأصدقاء األسير في السجون اإلسرائيلية يحيى سكاف          
بما لكم من قدرات داخل فلسطين المحتلة بأن تتابعوا وتنسقوا مع حزب اهللا، وأن تتواصلوا معـاً إلنقـاذ                   

 قد أصدرت بياناً، طالبت فيه حركـة حمـاس          وكانت العائلة . »األسير يحيى من براثن آسريه الصهاينة     
باعتبار يحيى أسيراً من أسرى المقاومة الفلسطينية، بحيث يكون ضمن جدول مطالبكم في اإلفراج عن               «

وهنّأت، من جهة أخرى، رئيس المكتب الـسياسي للحركـة خالـد مـشعل والـشعب                . »المعتقلين كافّة 
 .»مود عز نظيره، بفضل إرادة الجهاد والمقاومةالنصر اإللهي وبما حققتموه من ص«الفلسطيني بـ

 ٢٤/١/٢٠٠٩األخبار، 
  
       معبر رفح بين مواقف فتح وحماس   .٢٧

برز دور معبر رفح في األيام األخيرة في ظل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة              :  وكاالت -الجزيرة  
 فـي هـذا   ماس وفـتح حركتي ح وفيما يلي مجمل موقف      .حيث طالبت حماس بفتح المعبر بشكل كامل      

  : الشأن
  :حماس

  . تطالب بفتح معبر رفح دون قيد أو شرط-
  . تجعل فتح المعبر أحد شروطها للتهدئة مع إسرائيل أو الدخول في مصالحة مع السلطة-
 تطالب مصر بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن من خالل فتح المعبر بغض النظر عن مواقف الـسلطة              -

  .الفلسطينية وإسرائيل
 في وقت سابق طالبت حماس بأن يتحول المعبر إلدارة فلسطينية مصرية خالـصة تـديره بمـشاركة                  -

  .السلطة الفلسطينية مع مصر دون وجود للمراقبين األوروبيين أو الطرف اإلسرائيلي
  :فتـح

 التي تعطي السلطة حق السيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر تحت إدارة             ٢٠٠٥ تتمسك باتفاقية    -
  .أوروبية ومراقبة أمنية إسرائيلية

آب /  تبرر ذلك بأن قطاع غزة ال يزال محتال رغم االنسحاب اإلسرائيلي األحادي منه فـي أغـسطس   -
  . وبالتالي تتحمل إسرائيل مسؤوليته٢٠٠٥

 ترفض تقاسم المسؤولية عن المعبر مع الحكومة المقالة التي تنتمي لحركة حمـاس وتـرى أن هـذا                   -
  .في صالح تكريس انفصال قطاع غزة عن السلطةالتقاسم يصب 

 انتقدت مطالب حماس وقالت على لسان القيادي بها ياسر عبد ربه إن رئيس المكتب السياسي لحماس                 -
ـ             دون أي  " إمارة حماس في غـزة    "خالد مشعل يطالب فقط بفتح معبر رفح مع مصر ليكون بوابة دولية ل

  .سامتوجه نحو المصالحة الوطنية وإنهاء االنق
  ٢٣/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت

  
   مصرية بشأن الحدود في رفح-ترتيبات إسرائيلية .٢٨

صادق ثالثية رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت، ووزيـر         : وكاالت -برهوم جرايسي  - الناصرة
الحرب إيهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، أمس الجمعة، على ترتيبات أمنية تم االتفاق عليهـا                

ع مصر، بشأن المقطع الحدودي بين قطاع غزة ومصر، في منطقة رفح، بـزعم أن هـذه الترتيبـات                   م
  .من صحراء سيناء المصرية إلى قطاع غزة" تهريب األسلحة"ستعمل على منع ما يسمى بـ 
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ولم توضح وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ماهية هذه الترتيبات، اال ان مصادر سياسية إسـرائيلية قالـت إن                 
مسؤولين الثالثة أقروا أمورا إجرائية وتقنية، مثل العمل على سد ثغرات الحدود بين الجانبين الفلسطيني               ال

حسب التعبير اإلسرائيلي، بزعم انهم من بدو       " المهربين"ومصر، وأن تعمل مصر من ناحيتها على ضبط         
  .سيناء

مصر بوضـع حـواجز علـى       في موقعها على االنترنت، إن إسرائيل طالبت        " يديعوت"وقالت صحيفة   
الطرق المؤدية إلى منطقة رفح المصرية الحدودية، ومنع وصول شاحنات محملة بالبـضائع إلـى تلـك      

  .المنطقة، بزعم أنها تتجه نحو األنفاق التي تمر من تحت الحدود وتصل إلى قطاع غزة
صر بزيادة عـدد    اإلسرائيلية أمس الجمعة، أن إسرائيل قد توافق على طلب م         " هآرتس"وذكرت صحيفة   

 عنصر أمن، بغالبيتهم من قـوات       ٧٥٠قواتها المرابطة عند حدود قطاع غزة، والتي يبلغ تعدادها اليوم           
المبرم بين إسرائيل ومصر منذ نهاية      " اتفاق السالم "وحسب الصحيفة، فإن نص      .حرس الحدود المصرية  

سيناء، التي باتـت تعتبـر      سبعينيات القرن الماضي، يمنع مصر من وضع قوات عسكرية في صحراء            
منطقة منزوعة السالح، وأن أي تغيير في الوضع القائم سيتطلب تعديال في نص االتفـاق، وهـذا مـا                   

  .هذا االتفاق) الكنيست(يستوجب إقرار الحكومة اإلسرائيلية والبرلمان اإلسرائيلي 
  ٢٤/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
  !مئات الجنود اإلسرائيليينلم أكن أريد سقوط :  يبرر قتل أطفال غزةأولمرت .٢٩

لدى مشاهدته استغاثة أب " بكى"زعم رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت امس، انه : وكاالت
وقال اولمرت، لصحيفة . فلسطيني بعد استشهاد بناته الثالث خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

من منكم ال . بكيت عندما شاهدت ذلك"فه، في مقابلة تضمنت دفاعه عن تركته السياسية لخل" معاريف"
وكان التلفزيون اإلسرائيلي قد أذاع على الهواء مباشرة منذ حوالى األسبوع استغاثة يائسة ". يبكي لذلك؟

 . من طبيب فلسطيني استشهدت بناته الثالث، وأعيد بث هذه االستغاثة مرات عديدة
عندما تنتصر فإنك تلحق تلقائيا الضرر بقدر أكبر "وأضاف . إال انه كرر تحميل المسؤولية لحركة حماس

ماذا كنت تريد، أتريد مقتل المئات من . لم نكن نريد أن نخسر هذه الحملة. مما يقع عليك من ضرر
  ".جنودنا؟

  ٢٤/١/٢٠٠٩السفير، 
 

   يستبعد إعادة فتح المعابر بشكل كامل ما دامت حماس تحكم القطاعألولمرت مستشار .٣٠
تشار رفيع المستوى ألولمرت إعادة فتح المعابر مع غزة بشكل كامل ما دامت استبعد مس: وكاالت

واعتبر انه حتى إذا وافقت حماس على السماح . حماس تحكم القطاع أو قد تستفيد من تخفيف القيود
للسلطة الفلسطينية، التي يرأسها محمود عباس، بإدارة المعابر، فإن إسرائيل تعتقد أن حماس ستسيطر 

 ". خالل أيام"مور من خلف الكواليس وتستعيد السيطرة على األ
 ٢٤/١/٢٠٠٩السفير، 

  
  "جرائم الحرب" تكلف وزير العدل للدفاع عنها في مواجهة اتهامات بـ"إسرائيل" .٣١

تستعد إسرائيل الحتمال مقاضاة مسؤولين سياسيين وعسكريين لديها في دول أجنبية، من قبل  :تل أبيب
وعين رئيس حكومة تسيير األعمال اإلسرائيلي إيهود . رائم حرب في غزةنشطاء يتهمونهم بارتكاب ج

أولمرت، وزير العدل دانيل فريدمان، رئيسا لفريق مشترك من الوزارات، لالستعداد لمواجهة أي من 
  . هذه االتهامات
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ن طلب رئيس الوزراء من وزير العدل أ: "وقال كبير مستشاري الحكومة اإلسرائيلية مارك ريجيف أمس
لكنه أكد أن الفريق لن ينظر فقط بالتحديد في ". يرأس لجنة لمعالجة الشق القانوني لما بعد عملية غزة

قضية مزاعم انتهاك القانون الدولي اإلنساني، ولكن أيضا مزاعم تتعلق بتخريب الممتلكات خالل الهجوم 
 .اإلسرائيلي على غزة

 ٢٤/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
   الليكود للحكم وباراك لوزارة الحرب:استطالعات إسرائيلية .٣٢

أظهرت استطالعات الرأي الصادرة أمس الجمعة في الصحافة اإلسـرائيلية،       :  برهوم جرايسي  -الناصرة
اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو، على باقي األحزاب، مما يجعله المكلـف بتـشكيل             " الليكود"تفوق حزب   

ين دلت االستطالعات ذاتها أن شعبية وزير الحـرب إيهـود           الحكومة المقبلة وفق القانون الجديد، في ح      
  .باراك ارتفعت بشكل حاد كوزير للحرب، ولكنها بقيت في الحضيض كمرشح لرئاسة الحكومة

 للكنيست ستتوزع علـى النحـو       ١٢٠على أن المقاعد الـ     " يديعوت أحرنوت "فقد دل استطالع صحيفة     
 مقعدا لحـزب    ١٧بزعامة تسيبي ليفني، و   " كديما"ا لحزب    مقعد ٢٥، و "الليكود" مقعدا لحزب    ٢٩: التالي

 مقاعـد   ١٠بزعامة أفيغدور ليبرمان، و   " يسرائيل بيتينو " مقعدا لحزب    ١٤بزعامة إيهود باراك، و   " العمل"
الدينيـة األصـولية   " يهدوت هتـوراة  " مقاعد لقائمة    ٦الديني األصولي لليهود الشرقيين، و    " شاس"لحزب  

هئيحود " مقاعد لحزب المستوطنين     ٣اليساري الصهيوني، و  " ميرتس"قاعد لحزب    م ٥لليهود الغربيين، و  
المتغلغل هو أيضا بين المستوطنين، ممـا يجعـل القائمـة           " هبايت هيهودي "، ومقعدين لحزب    "هليئومي

  .تتصارع مع نسبة الحسم
اسة النائب محمد بركة    ، فقد منح االستطالع الجبهة الديمقراطية برئ      ٤٨أما القوائم الناشطة بين فلسطينيي      

 العربية للتغيير، برئاسـة النائـب       - في الكنيست الحالي، والقائمة العربية الموحدة      ٣ مقاعد، بدال من     ٤
الشيخ إبراهيم صرصور، والنائب أحمد طيبي ثالثة مقاعد، بدال من أربعة اليوم، وحزب التجمع الوطني               

  . من ثالثة اليومالديمقراطي برئاسة النائب جمال زحالقة بمقعدين بدال
 ٢٨، فقد منح الليكـود      "يديعوت أحرنوت "بعيدة عن استطالع    " معاريف"ولم تكن نتائج استطالع صحيفة      

 ٩يسرائيل بيتينـو، و   " مقعدا لحزب    ١٦، و "العمل" مقعدا لحزب    ١٦، و "كديما" مقعدا لحزب    ٢٤مقعدا، و 
 مقاعد لحـزب    ٤و" ميرتس" لحزب    مقاعد ٦، و "يهدوت هتوراة " مقاعد لقائمة    ٦، و "شاس"مقاعد لحزب   

  ".هئيحود هليئومي"، ومقعدين لحزب "هبايت هيهودي"
، إذ  ٤٨في ما يتعلق بأحزاب فلـسطينيي       " يديعوت أحرنوت "وجاءت نتائج االستطالع مطابقة الستطالع      

  . مقاعد، والتجمع على مقعدين٣ مقاعد والموحدة على ٤حصلت الجبهة على 
، فقد أظهر االستطالعان تناقضات في بعض األجوبة، ففـي صـحيفة            أما على صعيد الحرب على غزة     

من المستطلعين ان قرار الحكومة اإلسرائيلية بوقف الحرب كان صـحيحا،           % ٥٨قال حوالي   " معاريف"
فقـد عـارض وقـف      " يديعوت أحرنوت "عارضوا وقف الحرب، أما في استطالع       % ٣٨مقابل حوالي   

  %.٤٤اع غزة وأيده وطالبوا باحتالل كامل لقط% ٤٨الحرب 
بمواصلة الحرب إلى حـين إطـالق       " يديعوت أحرنوت "من المستطلعين في استطالع     % ٥٦كما طالب   

، ولكن في هذا االستطالع تناقض      %٣٦سراح جندي االحتالل األسير في قطاع غزة، بينما عارض ذلك           
ن الـذين يطلـق     تأييدهم الطالق سراح أسرى فلسطينيين م     % ٦٦واضح في وجهات النظر، إذ أعرب       

، من أجل إطالق سراح الجندي المذكور، بينما عـارض ذلـك            "دماء على اياديهم  "عليهم االحتالل لقب    
٢٥.%  

أي تميز ألي من الشخصيات     " يديعوت أحرنوت "وعلى صعيد شعبية ساسة إسرائيل، فلم يظهر استطالع         
فقـط، مقابـل    % ٣٥ يحظى بشعبية    اإلسرائيلية، فالمرشح األقوى لتولي رئاسة الحكومة بنيامين نتنياهو       
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مـن  % ٢٥لوزير الحرب إيهود باراك، فـي حـين أن          % ١٤لوزيرة الخارجية تسيبي ليفني، و    % ٢٦
  .الجمهور ال يرى بأي شخصية منهم مؤهلة لتولي رئاسة الحكومة

مقابل % ٥٢أما حين يجري الحديث عن الشخصية األنسب لتولي وزارة الحرب فإن باراك يحظى بتأييد               
لـوزير  % ١٥الليكـود، و  " لرئيس أركان الحرب األسبق موشيه يعلون الـذي انـضم لحـزب              %١٦

  .المواصالت، وزير الحرب األسبق شاؤول موفاز
وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه لدى الرد على نفس السؤال في آخر استطالع ظهر قبل الحـرب العدوانيـة                   

  .لموشيه يعلون% ٢٨مقابل % ٢٤على قطاع غزة، فقد حصل باراك على نسبة 
ما هي نسبة الرضى عـن أداء كـل         : وشعبية باراك بعد مجازر غزة تظهر في اإلجابة على سؤال آخر          

لرئيس % ٦٨لباراك، و % ٧٧لرئيس أركان الحرب غابي أشكنازي، و     % ٨٥: واحد من التالية أسماؤهم   
لـوزيرة  % ٦٣هو، و لزعيم المعارضة الحالية بنيامين نتنيـا     % ٦٥الحكومة المستقيل إيهود أولمرت، و    

  .الخارجية ليفني
  ٢٤/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
  مخاوف إسرائيلية من فرض رؤية أميركية لقبول حل ال تريده .٣٣

أثارت تصريحات الرئيس األميركي الجديد، باراك أوباما، حول عزم إدارته على :  وديع عواودة-حيفا 
إلى حد اعتبار أنه قد يسعى إلمالء اتفاق إلى سالم دائم، مخاوف في إسرائيل » السعي النشيط والقوي«

، أمس، أن تصريحات أوباما تثير تخوفا في إسرائيل »يديعوت أحرونوت«وذكرت صحيفة . سالم عليها
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تفسر تصريحات أوباما على أنها . خصوصا من أن يملي اتفاقا عليها

ستكون ضالعة ونشطة خالل مفاوضات بين إسرائيل دعوة باتجاه واضح جدا وهو أن اإلدارة الجديدة 
 .والعرب، خصوصا الفلسطينيين

عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع قوله إن المبعوث األميركي الجديد إلى » هآرتس«ونقلت صحيفة 
الشرق األوسط، السيناتور السابق جورج ميتشل، والذي تم اإلعالن عن تعيينه أمس، سيزور تل أبيب 

وال تخفي إسرائيل استياءها من .  فبراير المقبل١٠االنتخابات العامة اإلسرائيلية في حتى قبل موعد 
تعيين ميتشل مبعوثا إلى الشرق األوسط على ضوء مواقفه في الماضي خصوصا تلك التي شملها تقرير 

وتجميد » اإلرهاب«أعده ميتشل، ووازى من خالله بين وقف االنتفاضة الثانية التي وصفها بـ 
 .تيطان، وهي المعادلة التي شكلت في وقت الحق أساسا لخطة خارطة الطريقاالس

 ٢٤/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  

   تدافع عن استخدامها الفوسفور االبيض"اسرائيل" .٣٤
اصرت اسرائيل على ان استخدام قواتها لقذائف الفوسفوراالبيض اثناء هجومها االخير على قطاع غـزة               

قال ييغال بالمور الناطق باسم وزارة الخارجية االسرائيلية إن تحقيقـا           و . لم يكن مخالفا لقوانين الحرب    
داخليا اجراه الجيش االسرائيلي لم يعثر الى اآلن على اية ادلة تشير الى اطالق القوات االسرائيلية لهـذه                  

  . االعتدة في مناطق قريبة من التجمعات المدنية
ح المعارك المفتوحة مـن اجـل رفـع الـسواتر           يذكر ان استخدام الفوسفور االبيض مسموح به في سو        

الدخانية للتمويه، ولكن الصحفيين ومنظمات حقوق االنسان يقولون إن االسرائيليين اسخدموها في مناطق             
  . مكتظة بالسكان المدنيين في غزة

يش  إن التحقيق لم يتوصل الى اية ادلة تدعم االتهامات التي وجهت للج            "بي بي سي  "ـاال ان بالمور قال ل    
إن اجزاء من قطاع غزة كانت ارض حرب مفتوحة، ولذا فانـا لـن اخـوض فـي                  : "وقال. االسرائيلي

: واضـاف ." الظروف الخاصة لكل واقعة ألنني لم اطلع عليها كلها كما لم تتطلعون انتم عليهـا ايـضا                
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 ادلة تـشير الـى      ولذلك ساكتفي بترديد ما قالته اللجنة الدولية للصليب االحمر من انها لم تعثر على اية              "
استخدام الفوسفور االبيض بشكل غير قانوني في غزة، وانها ستمتنع نتيجة ذلك عن االدالء باية تعليقات                

  ." جديدة بانتظار نتيجة التحقيق
  ٢٤/١/٢٠٠٩بي بي سي 

  
  سفينة روسية لوزارة الدفاع اإلسرائيلية لم تتلق أي تفاصيل من األميركيين بشأن توقيفهم .٣٥

اإلسرائيلية، أمس، إن وزارة الدفاع اإلسرائيلية لم تتلق " معاريف"قالت صحيفة : ر مجلي نظي-تل أبيب
أي تفاصيل من األميركيين بشأن توقيفهم لسفينة روسية االثنين الماضي في البحر األحمر، على متنها 

سرائيل وسائل قتالية، يعود مصدرها إلى إيران، في إطار مذكرة التفاهم األمني االستخباري بين إ
وقالت إن السفينة تحمل العلم القبرصي، وقد تم استئجارها من قبل إيران من أجل . والواليات المتحدة

 .إرسال السالح إلى غزة
  ٢٤/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

 
  منظمات يهودية تحث اردوغان على وقف الحمالت المعادية للسامية .٣٦

تركيا رجب طيب اردوان على وقـف مـا          حثت مجموعة من المنظمات اليهودية رئيس وزراء         -القدس
  .سمته الحمالت المعادية للسامية في تركيا في اعقاب عملية الجيش في قطاع غزة

ان اعربت فيها عن قلقها من التظاهرات المعادية لليهود         غوبعثت خمس منظمات يهودية برسالة الى اردو      
لدولة اسرائيل التي اطلقها اردوان نفسه      ولفتت المنظمات الخمس النظر الى الخطابات المعادية         .في تركيا 

  .ودعمه لحركة حماس مما شجع حسب اعتقادها االحتجاجات ضد اليهود في تركيا
  ٢٣/١/٢٠٠٩وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  االحتالل يعتقل متظاهرين في مسيرات تضامنية مع غزة في الخليل وبلعين .٣٧

واطنين فلسطينيين، وأصيب عدد باالختناق، في  ستة مت قوات االحتاللاعتقل:  يوسف الشايب-رام اهللا 
  .تظاهرة تضامنا مع أهالي قطاع غزة في مدينة الخليل

 متظاهر خرجوا في تظاهرة بعد صالة الجمعة من مسجد وصايا ٢٥٠٠وذكر شهود عيان أن ما يقارب 
 والصوت ما رسول في حارة أبو سنينة بالخليل، حيث خرج عليهم جنود االحتالل، وأطلقوا قنابل الغاز

  .أدى إلى إصابة عدد من المواطنين باالختناق، فيما اعتقل الجنود ستة منهم
خرج أهالي قرية بلعين بعد صالة الجمعة، أمس، في مسيرة شعبية حاشدة تضامنا مع أهالي غزة كذلك 

خرون ومؤكدين على مقاومتهم لالستيطان وبناء الجدار، وشاركهم مجموعة من المتضامنين الدوليين، وآ
  .اإلسرائيلية" فوضويون ضد بناء الجدار" من حركة 

وعند اقتراب المتظاهرين من بوابة الجدار، فتح الجنود بنادقهم فأغرقوهم بقنابل الغاز، ما أدى إلى 
إصابة العشرات بحاالت االختناق، وقام الجنود بعد ذلك بمالحقة المتظاهرين عند مشارف القرية 

المغلف بالمطاط، والرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة ثالثة بينهما مستخدمين الرصاص المعدني 
  .صحافيان

وشهدت قرية المعصرة، جنوب مدينة بيت لحم مسيرة جماهيرية بمشاركة العشرات من المتضامنين 
  .األجانب، تضامناً مع غزة، واحتجاجا على بناء جدار الفصل العنصري

  ٢٤/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
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  غزة في أوضاع مأساوية قاسية في معتقل النقبمعتقلو: فروانة .٣٨
كشف الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة، استناداً الى مصادر موثوقة أن عدداً من 
معتقلي غزة الذين اعتقلوا خالل الحرب قد وصلوا الى معتقل النقب الصحراوي، ويتم التعامل معهم 

 .كمقاتلين غير شرعيين
لين طالبوا ادارة المعتقل بالسماح لممثلي األقسام األخرى بزيارتهم واإللتقاء بهم وأضاف أن المعتق

واإلطمئنان عليهم، وتزويدهم ببعض احتياجاتهم، إال أن إدارة مصلحة السجون التي تشرف على معتقل 
از النقب رفضت طلبهم، وأبلغتهم بأن هؤالء المعتقلين الغزيين ال يخضعون لسيطرتها، بل يخضعون لجه

  .الشاباك ولسيطرة الجيش مباشرة
رسال أغطية ومالبس شتوية لهم، لكنها في الوقت ذاته وعدتهم إورفضت إدارة السجن السماح لهم ب

 معتقال أحضرهم ٤١بدراسة طلبهم في وقت الحق خالل األيام القليلة القادمة، وأبلغتهم بأن عددهم 
 . معتقال٢٥، فيما أحضر ليلة أمس وصباح اليوم  معتقال١٦الجيش على دفعتين، حيث أحضر قبل أيام 

وأفاد فروانة بأنه ووفقاً للمعلومات المؤكدة التي وصلته من هناك فإن أوضاع هؤالء المعتقلين مأساوية 
 . وقاسية، السيما في ظل البرد القارس الذي يشهده معتقل النقب الواقع في صحراء النقب
 ٢٣/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب

  
 ألمم المتحدة في غزة تعاود فتح أبوابها مدرسة تابعة ل٢٢١ .٣٩

 ٢٢١المدارس الـ"قال الناطق باسم األونروا كريستوفر غانس، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن  :غزة
رغم الضربة القاسية التي تلقتها ": وأضاف. " ستعاود السبت فتح أبوابها في غزة التابعة لألونروا

الحرب التي ": وتابع غانس. " نحن مصممون على متابعة عملنااألونروا وأولئك المستفيدون من خدماتها،
نحو مائتي  بأن المدارس ستستقبل أفادو."وقعت في غزة تجعل عملنا حاليا أكثر أهمية من أي وقت مضى

 .ألف تلميذ
 ٢٤/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
   مقابر ٥قصفت  و مسجدا خالل عدوانها٩٢ دمرت "إسرائيل": "وزارة األوقاف" .٤٠

الشرق "أعلنت وزارة األوقاف والشؤون الدينية في الحكومة المقالة في قطاع غزة، وفي بيان تلقت : غزة
 دمرت بشكل ٤١ مسجدا، منها ٩٢ نسخة منه، أن قوات االحتالل دمرت خالل عدوانها األخير "األوسط

  .  مسجدا بشكل جزئي٥١كامل، إلى جانب تدمير 
قصفت بينما كان المصلون يؤدون الصالة بداخلها، كما حدث وأشارت الوزارة إلى أن بعض المساجد قد 

، الذي قصف في أثناء أداء المصلين صالة المغرب، األمر الذي "إبراهيم المقادمة"عندما تم قصف مسجد 
 . شخصا وإصابة العشرات١٦أدى إلى مقتل 

وأخرى في خان وذكرت الوزارة أن الجيش اإلسرائيلي قصف خمس مقابر، ثالث منها في مدينة غزة، 
 .يونس جنوب القطاع، واألخيرة في منطقة الشمال، منوهة إلى أن القصف أدى إلى تطاير جثث األموات

وحثت الوزارة على تشكيل لجنة تحقيق دولية في العدوان اإلسرائيلي على دور العبادة، واعتبارها 
مي والمنظمات الحقوقية بإثارة جرائم حرب، ومحاكمة المسؤولين عنها، ومطالبة منظمة المؤتمر اإلسال"

 ."هذا العدوان وطرحه على المؤسسات الدولية
  وطالبت الوزارة رؤساء الطوائف الدينية في العالم باتخاذ مواقف جريئة تجاه هذه الجريمة خاصة، ال 
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لقيام سيما رؤساء الطوائف الذين يدعون إلى الحوار الديني، داعية وزراء األوقاف في الدول اإلسالمية ل
بواجبهم في إعادة بناء المساجد والجمعيات الخيرية في العالم اإلسالمي، إلطالق حملة جمع التبرعات 

 .إلعادة إعمار المساجد المدمرة
 ٢٤/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
   دولية شخصية إسرائيلية في محاكم ٨٧تسجيل  يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان .٤١

 راجي صوراني أن جهود ،كد رئيس المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان أ: تامر أبو العينين-جنيف
 شخصية إسرائيلية في محاكم ٨٧مالحقة قادة إسرائيل قانونيا على الصعيد الدولي قد أدت إلى تسجيل 

  .مختلفة بالعالم باعتبارهم متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية
خدام آليات القانون اإلنساني الدولي أدخل الصراع الفلسطيني  وقال في لقاء مع الجزيرة نت إن است

وقال إن  ".بعد رابع جديد يدعم الصراع السياسي والكفاح المسلح، الذي هو حق مشروع"اإلسرائيلي في 
يعملون اآلن على توثيق كل ما حدث من الوقائع لبناء ملفات قانونية " باحثا ومتخصصا في القانون ٥٧

لكن "، ألن التوثيق القانوني يحتاج وقتا وجهدا كبيرين، "النيابة العامة في أي مكانالستخدامها لدى 
  ".المؤمنين بعدالة القضية يعملون بال هوادة في تلك الملفات

  ٢٣/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت
  
  منع آالف الفلسطينيين من اداء صالة الجمعة في االقصىياالحتالل  .٤٢

ل االسرائيلي الجمعة اآلف الفلسطينيين من اداء صالة الجمعة منعت قوات االحتال : وليد عوض-رام اهللا
في المسجد االقصى بمدينة القدس في اطار اجراءاتها االمنية لمنع اية مظاهرات قد تنطلق من المسجد 

  .تنديدا بالجرائم االسرائيلية التي ارتكبت في قطاع غزة
ين حيث منعت المواطنين من الرجال وفرضت قوات االحتالل الجمعة قيودا مشددة على دخول المصل

الذين تبلغ أعمارهم دون سن األربعين من دخول مدينة القدس ألداء صالة الجمعة، فيما سمحت للرجال 
  . وما فوق من حاملي بطاقات هوية القدس بدخول المسجد٤٠في سن الـ 

 ٢٤/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
    عبد الستار قاسم كاتبالمجهولون يفجرون سيارة  .٤٣

فجر مجهولون، مساء الجمعة، سيارة أكاديمي وكاتب فلسطيني بارز في مدينة نابلس، معروف : نابلس
  .بانتقاداته للسلطة الفلسطينية

وأستاذ العلوم  وقام مجهولون بتفجير سيارة الدكتور عبد الستار قاسم، مرشح الرئاسة الفلسطينية األسبق،
ينما كانت متوقفة قرب منزله، ما أدى إلى احتراقها بالكامل السياسية بجامعة النجاح الوطنية بنابلس، ب

ووقع االعتداء باستخدام قنبلة حارقة  .وامتداد ألسنة النيران إلى مدخل منزله، حيث كان وعائلته داخله
وسبق أن استهدفت عبد الستار  .على ما يبدو، لكن الدكتور قاسم أو أي من أفراد أسرته لم يصب بأذى

 سنوات اعتداءات وعمليات تهديد، كانت تتم على خلفية مواقفه الناقدة ألداء السلطة قاسم على مدى
  .الفلسطينية وأجهزتها األمنية

   ٢٣/١/٢٠٠٩، قدس برس
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  هذا حصاربل هل هذه حياة؟ : يخاطب بان كي مونمن غزة طفل  .٤٤
 يومـا،   ٢٣واصل طيلة    روى أحد أطفال قطاع غزة معاناة القطاع عقب العدوان اإلسرائيلي الذي ت            :غزة

ودعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون الذي زار القطاع يوم الثالثاء واكتفى بزيارة مبنـى تـابع                   
  .لألمم المتحدة دمره القصف اإلسرائيلي، للوقوف على مأساة أهل القطاع

ـ       " الجزيرة"ودعا الطفل في شهادة بثتها       زة الـذين دمـرت     المسؤول األممي لالطالع على معاناة أهل غ
بيوتهم جراء القصف اإلسرائيلي فالذوا بالمدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئـين الفلـسطينيين              

  ).أونروا(
ليأت كي يرى كيف نعيش مرميين في صفوف مدرسة بدون فـراش بـدون              "ويقول الطفل مخاطبا بان     

ر، هـذا أعظـم حـصار تفرضـه      هذا حصا "هل هذه حياة؟ قبل أن يجيب       : وتساءل". كهرباء بدون ماء  
  ".إسرائيل

نعيش مرميين، محرومين من اللعب، من الضحك مـن الـتعلم، مـن متابعـة بـرامج                 "وأضاف الطفل   
كل ما نراه في التلفزيون هو مراسيم تشييع جنازات، وإطالق نار، ومـشاهد مـوت               . مخصصة لألطفال 

  ".وحرب دبابات واجتياح
. وجهة لألطفال ألتسلى بها وأتعلم منها ليس هناك رسوم متحركة         ليس هناك برامج م   "وأردف الطفل قائال    

نحن تحت الحصر منذ نحو عامين      . نحو مرميون مثل الشحاذين   . نحن محرومون من األكل ومن الشرب     
  ".محرومين من كل شيء

  ٢٤/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما
 
  األردن يحتفون بنصر غزة ألفا في ٢٠ .٤٥

 ألف شخص في عمان والزرقاء ٢٠شارك أكثر من : زيودمحمد سويدان وحسين ال - الزرقاء -عمان 
  ".نصر غزة" أمس في االحتفال بـ

 آالف شخص، احتفلوا في النقابات المهنية وأحزاب المعارضة ومؤسسات مجتمع مدني في ١٠وكان 
عمان أمس، بصمود ونصر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على العدوان االسرائيلي الذي استمر لـ 

  .ما متواصلة يو٢٢
ق نفسه، نظمت الحركة اإلسالمية في الزرقاء مهرجانا جماهيريا حاشدا بعنوان مهرجان ياقفي الس

  . آالف مواطن من أبناء المحافظة١٠االنتصار لغزة العرب حضره ما يزيد على 
يع قطع العالقات بجم"وأكد رئيس لجنة الحريات في جبهة العمل اإلسالمي علي أبو السكر على ضرورة 

يد المقاومة في غزة هو انتصار ألهل "، الفتا إلى أن االنتصار الذي على "أنواعها مع العدو الصهيوني
غزة الصامدين والشعب الفلسطيني وقوى المقاومة خصوصا حركة حماس التي بذلت جهودا جبارة في 

  ".دحر الكيان الصهيوني المتغطرس
  ٢٤/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
 ربية ستخضع قريباً للمراجعة المبادرة الع: صلوخ .٤٦

الدولة اللبنانية " جامعة سيدة اللويزة عن هانظمتفي ندوة  ،رأى وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ
هناك توافقا عربيا على أن المبادرة العربية ال يمكن أن تبقى لوقت "أن  ،"والموقف من الدولة العبرية

ن اسرائيل ومن المجتمع الدولي، وسوف تخضع خالل طويل مطروحة ما لم تلق التلقف المطلوب م
 . "الفترة القريبة لعملية تقييم ومراجعة ربطا بموقف االدارة االميركية الجديدة

 ٢٤/١/٢٠٠٩السفير، 
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  "اسرائيل"لـالحص ويكن ينددان بانحياز أوباما  .٤٧
جديد من مواقف، وبخاصة اننا توقفنا امام ما صدر عن الرئيس االميركي ال" الرئيس سليم الحص، ان قال

اميركا ملتزمة بحماية امن اسرائيل ويجب على حماس ان توقف اطالق "ما جاء على لسانه من ان 
اال تستحق الفواجع التي : وسأل الرئيس االميركي. "الصواريخ واالعتراف باسرائيل وبحقها في الوجود

 انزلتها اسرائيل بالشعب الفلسطيني قصفا وقتال وتدميرا كلمة استنكار ومواساة واحدة؟ 
اليوم بدأ يتأكد ما كنا نخشاه، حيث أعلن أوباما مواقف :  فتحي يكن"جبهة العمل االسالمي"وقال رئيس 

وأملنا أال يكون هذا العهد أسوأ من عهد سلفه .  صريح إلسرائيلمتعددة، غير مطمئنة، بل فيها انحياز
 . جورج بوش

 ٢٤/١/٢٠٠٩السفير، 
  
  الفلسطينيون في لبنان جزء من الحالة الدفاعية عن لبنان: سامة سعدأ .٤٨

ان الفلسطينيين في لبنان ليسوا على "النائب اسامة سعد " التنظيم الشعبي الناصري" رئيس اعتبر: صيدا
 أي صراع مع العدو الصهيوني او أي عدوان على لبنان، وهم جزء من الحالة الدفاعية عن الحياد في

قاصر، النه محصور فقط بالجانب "ووصف التعاطي الحكومي اللبناني مع الملف الفلسطيني بأنه ". لبنان
 ".من منطلقات سياسية ووطنية"، مطالبا الحكومة بمعالجة هذا الملف "االمني

 ٢٤/١/٢٠٠٩النهار، 
  
 األجدى بحماس أن تكون عقالنية : في لبنان" اليسار الديموقراطي" .٤٩

كان من األجدى بحماس ان تكون مسؤولة : "نديم عبد الصمد" اليسار الديموقراطي"حركة قال رئيس 
 . "وأكثر عقالنية، وال تفضل مصالح ارتباطها االيراني ـ السوري على مصالح شعبها

 ٢٤/١/٢٠٠٩السفير، 
  
  منظمة التحرير في مفاوضات التهدئة القاهرة لن تشرك وفد: يمصدر مصر .٥٠

أكد اإلعالمي المصري المتخصص بالشؤون الفلسطينية إبراهيم الدراوي، في تصريحات خاصة : القاهرة
، أن وفد حركة المقاومة اإلسالمية حماس من الداخل سيصل مساء اليوم الجمعة إلى "قدس برس"لـ

 األشخاص الذين اشتركوا في المفاوضات السابقة، على أن تبدأ المفاوضات القاهرة، وأنه مكون من ذات
وأشار الدراوي، أن المباحثات ستركز على الخطوة الثانية من المبادرة المصرية . يوم األحد المقبل

ال توجد أي مؤشرات وال معلومات هنا في القاهرة عن أن المسؤولين في "المتصلة بتثبيت التهدئة، وقال 
سيشركون في المفاوضات الجارية وفدا من فتح أو من منظمة التحرير الفلسطينية، ذلك أنها مصر 

تتفاوض مع الفصائل المعنية بالتهدئة على األرض في غزة، وهي فصائل يمثلها وفد حركة حماس، أما 
 إشراك وفد من فتح أو من منظمة التحرير الفلسطينية فسيعقد المفاوضات أكثر وقد يفشل الجهود

  .، على حد تعبيره"المصرية أصال، وهذا ما ال تريده القاهرة
  ٢٣/١/٢٠٠٩قدس برس 

  
   جندي مصري إضافي ينتشرون على الحدود مع غزة ١٢٠٠": هآرتس" .٥١

العبرية، أن مصر قامت بإدخال قوات نظامية من " هآرتس"ذكرت صحيفة :  وكاالت-القدس المحتلة 
 غزة في رفح، بالرغم من أن بنود اتفاقية التسوية مع الجيش المصري إلى منطقة الحدود مع قطاع

وأكدت الصحيفة، في عددها .  االحتالل اإلسرائيلي تمنع إدخال مثل هذه القوات إلى سيناء المصرية
الصادر أمس، أنه وقبل عدة أسابيع، قامت مصر بنشر المزيد من قوات الشرطة في المنطقة، ووحدات 
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إن نشر هذه القوات، مع عدد قليل جداً من المركبات المدرعة، : "ةوقالت الصحيف. صغيرة من الجيش
ونقلت ". يأتي بهدف منع ناشطي حركة حماس من العودة إلى اقتحام الحدود بين مصر وقطاع غزة

 جندي، ١٢٠٠إن القوة المصرية الجديدة يصل قوامها إلى "عن مصادر أمنية مصرية قولها، " هآرتس"
ى بعد عدة كيلومترات من المعبر الحدودي، في حين تقوم قوات الشرطة تتركز أساساً في رفح، عل

المصرية المنتشرة على مداخل رفح بمنع الدخول إلى المدينة سوى لسكانها فقط، كما تتحرك قوات 
  ".مصرية على الطرق التي تؤدي إلى المعبر، باإلضافة إلى نشر عدد من الحواجز

  ٢٤/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين،  
  
      لضبط الحدود مع غزة  " إسرائيل"تنفي اتفاقا أمنيا مع القاهرة  .٥٢

وقال المتحدث باسم . بشأن الحدود مع قطاع غزة" إسرائيل"نفت مصر أن تكون وقعت اتفاقا أمنيا مع 
الخارجية المصرية حسام زكي، للجزيرة، إن بالده تقوم برعاية حدودها بنفسها وال ترغب في اختراق 

وأشار أن الحديث عن ذلك االتفاق جاء مع اقتراب االنتخابات اإلسرائيلية . اقتلك الحدود عبر أي اتف
وأضاف المتحدث، أن محادثات رئيس جهاز األمن بوزارة الدفاع .  وانتهاء الحرب على قطاع غزة

اإلسرائيلية عاموس جلعاد بالقاهرة تركز على ترتيبات التهدئة بغزة وعلى المعابر وفتحها وتأمين الحدود 
  .اء على المبادرة المصرية، مشددا على رفض بالده السماح بوجود أي أجنبي على األراضي المصريةبن

  ٢٤/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت
  
  الحرية ستأتي لنا بقوى مثل اإلخوان المسلمين أو حماس: ساويرس .٥٣

من أثرى األثرياء العرب، لتشكيل " فوربس"دعا رجل أعمال مصري شهير، صنفته قائمة : القاهرة
، تقف ضد النشاط المتزايد لجماعة اإلخوان "القوى الليبرالية"كومة مصرية ائتالفية من ما سماها ح

سيأتي لنا بقوى مثل "المسلمين، مبدياً تفهمه لعدم إطالق السلطات المصرية الحرية بشكل كامل، ألن هذا 
رس، تأييده للسياسة الرسمية وأكد ساوي. ، على حد قوله"اإلخوان أو حماس، ويعيدنا خمسين عاماً للوراء

استبشرت خيراً "وأضاف رجل األعمال البارز . المصرية حيال العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
بالمقاومة في البداية، غير أن قادة حماس اختبؤوا فى جحورهم، وتركوا الشعب الفلسطيني يواجه الحرب 

رة حنجورية، فى حين أنها لم تطلق رصاصة وحده، وفي المقابل تتحدث قوى إقليمية مثل سورية بنب
  .، على حد تعبيره"واحدة ضد اليهود فى الجوالن المحتلة

  ٢٣/١/٢٠٠٩قدس برس 
  
   التركي يلغي لجنة الصداقة التركية اإلسرائيليةالبرلمان .٥٤

داقة أعلنت األمانة العامة للبرلمان التركي أنه لم يعد هناك ما كان يسمى بلجنة الـص              :  انقرة –دنيا نيوز   
في استمرار لجهود وفعاليات التضامن التركي مع أهل غزة، بعد أن قدم جميع النواب               التركية اإلسرائيلية 

وكانت هذه اللجنة قد تشكلت في فترة سـابقة لبحـث القـضايا             . األتراك استقالتهم رسميا من هذه اللجنة     
  انيين من الطرفين التركي واإلسرائيليالمختلفة بين الشعبين التركي واالسرائيلي، وكانت تضم نوابا برلم

  ٢٣/١/٢٠٠٩موقع دنيا نيوز 
  
  "إسرائيل"تعاون عسكري بين كازاخستان و .٥٥

بهدف تحديث " إسرائيل"اعربت كازاخستان عن رغبتها في انشاء مؤسسات مشتركة مع : ب.ف.أ
ارة الدفاع صناعتها العسكرية وتصنيع أسلحة تتطابق مع معايير الحلف األطلسي، حسب ما اعلنت وز
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الكازاخستانية في بيان أمس نشر إثر لقاء بين نائب وزير الدفاع حاج مراد مائير مانوف وممثلين عن 
  . االسرائيلية" سولتام سيستمس ليمتد"شركة 

  ٢٤/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  القرضاوي ينتقد بعض المسؤولين العرب بشأن غزة .٥٦

سف القرضاوي انتقادات لحكام عرب لم يسمهم، وجه رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يو
عن القرضاوي قوله، في خطبة الجمعة " الجزيرة"ونقلت فضائية . بشأن ما جرى في قطاع غزة
على حركة المقاومة " إسرائيل"بعض الحكام العرب كانوا يتمنون انتصار "بالعاصمة القطرية الدوحة، إن 

ونوه بصمود غزة في وجه ". نتصر وأن العبرة من النهايةالحق ا"، لكنه شدد على أن "اإلسالمية حماس
  .العدوان الصهيوني، وقال إن هدف العدوان كان القضاء على حماس

  ٢٤/١/٢٠٠٩الخليج، 
 

 بتعويضات عن أضرار في سيناء جراء عدوانها على غزة" إسرائيل"نواب يطالبون : مصر .٥٧
ن المصري من تأثير ما قالوا إنها أسلحة كيميائية  نائبا في البرلما٩٠حذر :  عبد الستار حتيتة-القاهرة 

وطالب . في حربها بقطاع غزة، على الحياة البشرية والنباتية والمائية في سيناء" إسرائيل"استخدمتها 
بتحمل " إسرائيل"النواب، وهم من جماعة اإلخوان المسلمين وكتلة المستقلين، ونواب حزبيون آخرون، 

وحذر . ألضرار التي أحدثتها على الجانب المصري أثناء الحرب على غزةالمسؤولية القانونية عن ا
اإلخوان، في بيان بالبرلمان موجه للحكومة، وتقدم به أمين كتلة الجماعة النيابية، الدكتور حمدي حسن، 
من تعاون مصر مع ما جاء في وثيقة التفاهم التي وقعتها وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني 

وقال البيان، . كوندوليزا رايس، بخصوص منع تهريب السالح إلى غزة) السابقة(تها األميركية ونظير
لن يستطيعوا تنفيذ بند واحد ) الوثيقة(هذه االتفاقية "على نسخة منه، إن " الشرق األوسط"الذي حصلت 

ن هذه نريد أن نعرف بوضوح موقف الحكومة المصرية م(..) منها إال بموافقة مصر ومساعدتها 
 ".المؤامرة على المقاومة

  ٢٤/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  مشروع مصري إلعادة إعمار القطاع الصحي في غزة .٥٨

تعد لجنة اإلغاثة اإلنسانية بنقابة أطباء مصر حاليا دراسة لتنفيذ مشروعات إعادة إعمار القطاع : القاهرة
للجنة إلى سرعة تلبية احتياجات ودعت ا. الصحي في قطاع غزة، الذي تضرر من العدوان اإلسرائيلي

القطاع من األدوية والمستلزمات الطبية وإعادة بناء المستشفيات والمراكز الطبية التي استهدفها العدوان، 
 ٤٠عبدالقادر حجازي أنه تم االنتهاء من تجهيز وإرسال . في الوقت الذي أعلن األمين العام للجنة د

وأوضح المدير التنفيذي للجنة محمد .  ماليين جنيه٥لغت نحو سيارة إسعاف للقطاع بتكلفة إجمالية ب
أنصاري، أن هذه السيارات تم تجهيزها بالمستلزمات الطبية واألجهزة للتعامل مع الحاالت الحرجة لحين 
نقلها للمستشفيات، بهدف سد العجز في عدد سيارات اإلسعاف بالقطاع والتي دمر العدوان عددا كبيرا 

 أن اللجنة أرسلت أدوية ومستلزمات طبية ومساعدات إغاثية إلى غزة حتى يوم الخميس وأشار إلى. منها
  . مليون جنيه٢٥الماضي بقيمة 

  ٢٤/١/٢٠٠٩الخليج، 
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     صحف حكومية مصرية تواصل هجومها على حركة حماس  .٥٩
ة تواصل الصحف الحكومية المصرية شن هجومها على حركة حماس، متهمين إياها باستعاد: القاهرة

السيطرة على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بعد أن ظلت حماس مختفية طيلة الحرب، حسب ما يقول 
  ".إسرائيل"كما واصلت تلك الصحف، انتقاد االتفاقية األمنية بين أميركا و. كتاب تلك المقاالت

  ٢٤/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت
  
   غزة  يوم العاجلة إلعمار قطاع١٠٠اتحاد األطباء العرب يطلق خطة ال .٦٠

 يوم العاجلة إلعمار غزة، من خالل قيام لجنة اإلعمار ١٠٠أعلن اتحاد األطباء العرب عن خطة الـ
 متراً تكلفة الوحدة ٢١باالتحاد بتجهيز خيام ومساكن سريعة التجهيز، وكذلك المساكن الصغيرة مساحة 

 الهندسة جامعة القاهرة وقال رئيس لجنة اإلعمار في االتحاد واألستاذ في كلية.  آالف دوالر٨نحو 
فعاليات "الدكتور شريف أبو المجد، خالل اجتماع عقد في مقر دار الحكمة وسط القاهرة تحت عنوان 

 ٤٠جهود اإلعمار ستتجاوز بناء المساكن للمتضررين إلى حفر "، إن "اإليواء وإغاثة منكوبي قطاع غزة
 ماليين دوالر؛ ستنتهي خالل شهرين على ٤بئر مياه بشكل عاجل، وإرسال معدات رفع المياه بتكلفة 

 5.8أقصى تقدير، باإلضافة إلى إعادة بناء المدارس المهدمة وتأهيل المدارس المدمرة جزئياً بتكلفة 
ماليين دوالر، الى جانب سرعة إصالح وإنشاء شبكات البنية التحتية من كهرباء ومياه وطاقة التي 

  ". ي على القطاعدمرت في فترة العدوان الصهيون
ومن جانبه، أشار أمين لجنة اإلغاثة والطوارئ باتحاد األطباء العرب الدكتور إبراهيم الزعفراني، الى 

 أسرة، وكذلك رصد مبلغ لشراء ٢٠٠٠أن هناك مشروعاً عاجالً بدأ االتحاد في تنفيذه إليواء وإعاشة 
  .  دوالر لألسرة الواحدة١٠٠٠المستلزمات الضرورية للسكن والمساهمة في اإلعاشة بمقدار 

  ٢٤/١/٢٠٠٩البيان، اإلمارات، 
  
   موزة لطالب غزة بنت ناصرمدارس جاهزة من الشيخة .٦١

بعثت الشيخة موزة بنت ناصر المسند المبعوث الخاص لليونيسكو للتعليمين األساسي والعالي، : لندن
تحقيق دولي مستقل حول االنتهاكات برسالة إلى االمين العام لالمم المتحدة، طالبت فيها بضرورة اجراء 

الجسيمة التي ذهب ضحيتها عدد كبير من المدنيين من بينهم طلبة يفضي إلى تقديم المتسببين فيها 
وطالبت الشيخة موزة، بالعمل على عودة الطلبة الفلسطينيين الناجين من الغزو العسكري . لمحاكمة دولية

. عليمهم وتفاديا لضياع السنة الدراسية الحالية عليهمبشكل فوري إلى مقاعدهم الدراسية لمواصلة ت
وتحقيقا لهذا الغرض، الذي يندرج ضمن برامج حملة الفاخورة التي أطلقها طالب قطر للتضامن مع 
طلبة قطاع غزة، ستقوم الشيخة موزة بإمداد وكالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

جاهز بكافة مستلزماتها المادية لحين انجاز مبان دائمة لتعويض تلك التابعة بمدارس مؤقتة من البناء ال
  .للوكالة التي تم استهدافها من طرف الغزو وسيتم انجاز هذا البرنامج االستعجالي بالتنسيق مع االنروا

  ٢٤/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
 
  ئيليبعد ايام على انتهاء العدوان االسراالمساعدات تتوالى على قطاع غزة  .٦٢

ما زالت المساعدات االغاثية تتوالى على غزة بعد ايام على انتهاء العدوان االسرائيلي عليها، : وكاالت
  .فقد أرسلت تونس طائرة مساعدات ثالثة تحمل أدوية وتجهيزات طبية ألهالي غزة

 وإعاشية  شاحنة محملة بالمواد االغاثية من مواد غذائية وطبية٦١ووصلت إلى مدينة العريش المصرية 
  .في إطار حملة العاهل السعودي عبداهللا بن عبد العزيز إلغاثة الشعب الفلسطيني في غزة



  

  

 
 

  

            ٢٨ ص                                     ١٣٢٤:         العدد       ٢٤/١/٢٠٠٩السبت  :التاريخ

وتتجه قافلة للغذاء الطبي تابعة للجنة الكويتية المشتركة لالغاثة والهيئة الخيرية االسالمية العالمية الى 
  .الغذاء الطبيقطاع غزة خالل االيام المقبلة لتأمين احتياجات مستشفيات القطاع من 

 طناً من األدوية ٤٠كما وصلت إلى مطار العريش في مصر، أمس، طائرة مساعدات إماراتية تحمل 
والمستلزمات الطبية ضمن جسر هيئة الهالل األحمر الجوي لمساندة الضحايا والمتأثرين من العدوان 

  .األخير على قطاع غزة
  ٢٤/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   يدعو إلمارة اسالمية في غزة وينتقد قادة حماس"تادةأبو ق"عمر أبو عمر الشهير بـ .٦٣

الى اقامة امارة اسالمية في ) أبو قتادة(دعا عمر محمود أبو عمر الشهير بـ:  احمد المصري-لندن 
جاء ذلك في بيان . قطاع غزة، وانتقد قادة حماس داخل غزة لمناداتهم بحكومة وحدة وطنية في غزة

من الشيخ أبو قتادة " لمجاهدين واألهل في غزة الصابرة المجاهدةنصرة وتأييد إلى ا"تحت عنوان 
وهاجم ابو قتادة حكام . الفلسطيني في سجن لونج الرتن البريطاني وزعه المرصد االسالمي االعالمي

، "غزوة االحزاب"كل من السعودية ومصر واالردن، والرئيس االمريكي السابق جورج بوش، وقال ان 
آخر حذاء في وجه بوش وعصابته، وهي "ن االسرائيلي على قطاع غزة، كانت في اشارة الى العدوا

المجاهدين بهذا "وهنأ ابو قتادة ". ستكون بفضل اهللا ورحمته منعطفاً جديداً لسقوط دولة الكفر اليهودي
  .وهنأ أهل غزة وقطاعها كله على هذا الثبات والصبر".. النصر

  ٢٤/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
   تسخر من إعالن حماس ومشعل االنتصار في غزة  حكوميةصحيفة مصرية  .٦٤

 من قول حركة حماس انها انتصرت ، امس،الحكومية المصرية" روزاليوسف"سخرت صحيفة : ي ب ا
واستغرب رئيس تحرير الصحيفة عبد اهللا كمال في عموده  .في الحرب االخيرة التي جرت في غزة

 ١٤٠٠حتفاالت والتهليل للنصر بعد سقوط ما ال يقل عن اعالن حماس االنتصار واقامة اال"اليومي من 
وهاجم كمال زعماء حماس الذي قال انهم يعلنون االنتصار  ".فلسطيني وما يقترب من ستة آالف جريح

ووجه رئيس مجلس إدارة مؤسسة  .في حين انهم يختبئون أثناء المعركة فيما شعبهم يقتل ويدمر
 انتقادات حادة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،لعدد نفسه فى ا،الكاتب كرم جبر" روزاليوسف"

رجل الوعود الكاذبة والرجل الذي يناضل بمسدسات الصوت وال يحارب "خالد مشعل واصفا إياه بأنه 
  ".ولكنه يفوز بالغنائم

  ٢٤/١/٢٠٠٩المستقبل 
  
  المقبلة ةلسطيني باستهداف البنى التحتية للدولة الف"إسرائيل"ونروا في غزة يتهم األمدير  .٦٥

اتهم  مدير عمليات اونروا في غزة جون غينغ ، أنغزة في ٢٤/١/٢٠٠٩الحياة، ذكرت صحيفة 
، »حماس« امس باستهداف البنى التحتية للدولة الفلسطينية المقبلة اكثر من تلك العائدة لحركة "اسرائيل"

 الحاجات االكثر الحاحا لقطاع مطالبا بتحديد المسؤولية عن اسباب ذلك، في وقت قدرت االمم المتحدة
  .، داعية الى فتح المعابر الحدودية بالكامل»مئات ماليين الدوالرات«غزة بعد الهجوم االسرائيلي بـ

 وزير الشؤون االجتماعية قد نفت مزاعمكانت األونروا ، أن ٢٤/١/٢٠٠٩فلسطين،  صحيفةواضافت 
  .لة األمم المتحدة في األراضي الفلسطينية مؤكدة أنها تصل مباشرة إلى وكا،الهباشلحكومة فياض 
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  فرنسي على أهمية المصالحة الفلسطينية  -توافق سوري  .٦٦
أن االتصال الهاتفي الذي أجراه » الحياة« كشف مصدر فرنسي مسؤول لـ: رندة تقي الدين-باريس 

وافقاً على الرئيس نيكوال ساركوزي بنظيره السوري بشار األسد مساء الخميس في شأن غزة، أظهر ت
  .ضرورة العمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية التي تعد الشرط األساسي للتقدم نحو حل

خالد مشعل مستعد للتفاوض، وهو مدرك أن » حماس«وقال المصدر إن رئيس المكتب السياسي لحركة 
مصر، كما أنه مدرك  و"اسرائيل"تقضي بإعادة فتح غزة التي ال يمكن إال أن تتم عبر » حماس«مصلحة 

وذكر أن هناك تبايناً بين تصريحات مشعل وتصريحات المسؤولين . لحاجة الدولتين الى ضمانات
  .االسرائيليين العلنية وبين التحركات الفعلية والمواقف الحقيقية

ستعلن هدنة، وكان لعب » حماس«وأضاف أنه عندما كان ساركوزي موجودا في شرم الشيخ علم ان 
  .اتاحة المجال أمام هذه الهدنة، مشيراً الى أن سورية وتركيا لعبتا دوراً ايجابياً على هذا الصعيددوراً في 

» حماس«وتابع أن من المهم أن يستمر العمل بين فرنسا واألطراف المعنية، وينبغي توجيه رسائل الى 
  .عبر الدول التي يمكنها ايصالها مثل مصر وسورية وتركيا والنروج

  ٢٤/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
   بالنسبة لقطاع غزةمن ست نقاط خطة  االتحاد األوروبي مصري لتبني–تعاون فرنسي  .٦٧

 - أن أولوية الخطة المصرية » الحياة« ذكر مصدر فرنسي مسؤول لـ: رندة تقي الدين-باريس 
الفرنسية بالنسبة الى غزة تقضي اآلن بتعزيز وقف اطالق النار، ولذا فإن هناك خطة من ست نقاط 

وأوضح أن . اول فرنسا بالتعاون مع مصر، ان يتبناها االتحاد األوروبي واإلدارة األميركية الجديدةتح
هذه الخطة تنص أوالً على تأمين مساعدات انسانية سريعة مكثفة الى غزة، وهذا قيد التنفيذ على رغم 

يل بفتح المعابر أمام اسرائ"الصعوبات، علماً أن فرنسا ومصر تعمالن مع الدول األوروبية على اقناع 
وأضاف ان النقطة األخرى المهمة هي وقف تهريب األسلحة، مشيراً الى اجراءات . المساعدات االنسانية

وأكد المصدر أهمية تشكيل  .ستقترحها فرنسا لتعزيز فاعلية وقف التهريب، ما يتيح إعادة فتح المعابر
لفلسطينيون والدول الغربية للعمل في غزة، إذ ال حكومة وحدة فلسطينية كونها الطريقة الوحيدة ليلتقي ا

يمكن العمل مع حركة تستمر في احتجاز الجندي االسرائيلي االسير غلعاد شاليت وتعتمد ميثاقاً يدعو الى 
وقال إنه يتوجب على اعضاء حكومة الوحدة الفلسطينية االعتراف باالتفاقات القائمة مع . إزالة اسرائيل

والعدول عن العنف كأمر واقع، ما يتيح تجاوز مأزق الشروط الثالثة المحددة اسرائيل كأمر واقع، 
  .في حكومة وحدة وطنية» حماس«، علماً أن هذه الشروط باقية طالما لم تشارك »حماس«للتعامل مع 

 ٢٤/١/٢٠٠٩الحياة، 
 
  فرنسا سترسل فرقاطة حربية الى المياه الدولية المقابلة لغزة .٦٨

ة أمس أن فرنسا سترسل فرقاطة حربية تحمل مروحيات الى المياه الدولية المقابلة أعلنت الرئاسة الفرنسي
لغزة للمشاركة في الجهود الدولية لمنع تهريب األسلحة الى غزة التي تحكمها حماس في إطار ترتيبات 

وقال بيان أصدره مكتب الرئيس الفرنسي، نيكوال ساركوزي، إن عمليات المراقبة . وقف إطالق النار
اإلسرائيلية، أمس، إن » معاريف«من جهتها قالت صحيفة . "إسرائيل"ستتم بتعاون كامل مع مصر و

وزارة الدفاع اإلسرائيلية لم تتلق أي تفاصيل من األميركيين بشأن توقيفهم لسفينة روسية االثنين الماضي 
مذكرة التفاهم األمني في البحر األحمر، على متنها وسائل قتالية، يعود مصدرها إلى إيران، في إطار 

وقالت إن السفينة تحمل العلم القبرصي، وقد تم استئجارها .  والواليات المتحدة"إسرائيل"االستخباري بين 
 .من قبل إيران من أجل إرسال السالح إلى غزة

 ٢٤/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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   االسالمي والعالم"اسرائيل"هيومن رايتس ووتش تنتقد قمع المحتجين على عدوان غزة في  .٦٩

األميركية المدافعة عن حقوق االنسان الحكومات العربية » هيومن رايتس ووتش«انتقدت منظمة : عمان
 لمنعها التظاهر ضد الهجوم االسرائيلي على غزة وتعرض المتظاهرين للضرب "اسرائيل"وايران و
نُشر على موقعها » رالنظم ترد بالقمع المتكر«ودعت المنظمة الخميس في تقرير بعنوان  .واالعتقال

ضمان حق مواطنيهم في التجمع السلمي للتعبير « الى "اسرائيل"الحكومات العربية وايران و«االلكتروني 
حكومات الشرق األوسط منعت التظاهر ضد األعمال «ورأت أن . »عن آرائهم في شأن الوضع في غزة

ن أثناء محاولتهم ابداء معارضتهم لما االسرائيلية في غزة وقامت قوات االمن بضرب واعتقال المتظاهري
زعماء المنطقة العربية وايران دانوا العمليات العسكرية االسرائيلية لكنهم في «وأضافت أن . »يحدث

الوقت نفسه قاموا بحرمان مواطنيهم من فعل المثل، كما منعت السلطات االسرائيلية بعض المظاهرات 
  .»السلمية

هيومن رايتس «ن المديرة التنفيذية لقسم الشرق االوسط وشمال افريقيا في ونقل البيان عن سارة ليا ويتس
 وفي الوقت نفسه ترمي بالحذاء "اسرائيل"نظم الشرق األوسط ترمي بحذاء رمزي في وجه «أن » ووتش

الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير «وأشار البيان إلى أن . »اآلخر في وجه المعارضة الداخلية
  .»اية في غالبية دول الشرق األوسطمقيدان للغ

  ٢٤/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  الفوسفور األبيض" إسرائيل"العفو الدولية تحقق في استخدام  .٧٠

 أمس بالكشف عن "إسرائيل"طالبت منظمة العفو الدولية  :وكاالت األنباء،لندن ـ عبد الرحمن السيد
 "إسرائيل"ه علي الرغم من نفي وقالت إن، األسلحة والذخيرة التي استخدمتها في حربها علي غزة

إال أن بعثتها التي زارت ، استخدامها الفوسفور األبيض في قصف المناطق المدنية السكنية في القطاع
وأكدت  . استخدمت هذه الذخيرة في الحرب واستهداف المدنيين"إسرائيل"غزة مؤخرا تأكد لها أن 

 تحديها علي استخدام الجيش اإلسرائيلي "سرائيلإ"ـالمنظمة في بيان أنها تمتلك أدلة دامغة اليمكن ل
نشرت ، وفي إطار تغطيتها لألزمة اإلنسانية الفلسطينية، الفوسفور األبيض ضد المدنيين الفلسطينيين

المنظمة قصصا مأساوية عن الضحايا الذين مات بعضهم بينما يعاني آخرون من أمراض غريبة خطيرة 
 رسمت فيه لجنة طوارئ الكوارث البريطانية صورة مأساوية جاء ذلك في الوقت الذي .خالل الحرب

 .مخيفة لألوضاع اإلنسانية في غزة وناشدت البريطانية التبرع إلنقاذ سكان القطاع من كارثة محققة
وحذرت اللجنة في نداء استغاثة موجه للشعب البريطاني من أن هناك خطرا صحيا كبيرا يواجهه 

 منظمة ١٣يذكر أن اللجنة تضم .ار شبكة المياه والصرف الصحيالفلسطينيون في غزة بسبب انهي
  .وجمعية خيرية بريطانية اعتادت المشاركة في جمع األموال لمواجهة الكوارث اإلنسانية خارج بريطانيا

  ٢٤/١/٢٠٠٩األهرام، 
  
  فولك يرى جرائم حرب منهجية غير مسبوقة في غزة .٧١

راضي الفلسطينية ريتشارد فولك بأن الحرب  صرح المقرر الخاص لألمم المتحدة لأل:وكاالت
جرائم "، مشيرا الى احتمال وقوع "طابعا ال إنسانيا من دون شك"في قطاع غزة ارتدت " اإلسرائيلية"

وتابع مقرر األمم . ، وتحدث عن نوايا إجرامية"أهدافا غير شرعية اختيرت"وقال إن ". حرب منهجية
ال شك في الطابع الالإنساني لعملية "مع صحافيين في جنيف المتحدة من كاليفورنيا في اتصال هاتفي 

ديسمبر على سكان الجزء / كانون األول٢٧في " إسرائيل"عسكرية على نطاق واسع مثل تلك التي شنتها 
األدلة حول انتهاك القواعد األساسية للقانون الدولي اإلنساني دامغة "واعتبر فولك أن  ".األكبر منهم عزل
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واعتبر أيضا أن انتهاكات القانون الدولي من قبل ".  موضوعا لتحقيق دولي مستقلبشكل تشكل معه
  .بإطالقها الصواريخ ليست مشابهة" حماس"

  ٢٤/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  قنابل فوسفورية في غزة"إسرائيل"برلين تعارض تحقيقا دوليا حول استخدام  .٧٢

الطرف «س بيشكه، في مؤتمر صحافي، أن  أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية األلمانية أندريا: برلين
. باستخدام قنابل فوسفورية في قطاع غزة" إسرائيل"اإلسرائيلي أعلن بنفسه أنه سيحقق حول تلك اتهامات

أن «أما بشأن تحقيق محتمل مستقل ودولي فاعتبر أنه يجب . »نتوقع أن يتم ذلك بشكل سريع وكامل
  وذلك بعد أن.»ضافي الذي ستأتي به مثل هذه المبادرة؟ما الشيء الملموس اإل: نطرح السؤال التالي

 باستخدام قوة مفرطة وغير "إسرائيل"اتهمت حكومات أجنبية ومنظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان 
  باستخدام قنابل فوسفورية في قطاع غزة،ومتناسبة، 

 ٢٤/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
 
  ب األسلحةإيطاليا تزود مصر بتكنولوجيا متطورة لمكافحة تهري .٧٣

 قال وزير الخارجية االيطالي فرانكو فراتيني امس االول ان بالده ستزود مصر بمعدات :آي.بي.يو
تكنولوجية وتقنيات اقمار صناعية لمكافحة تهريب األسلحة لقطاع غزة، مشيراً الى ان القوات االيطالية 

واشار  .ة على القطاعستنشر على الحدود بين مصر وغزة في حال سيطرت قوات األمن الفلسطيني
تدرك جيداً ان الحل ال يمكن ان يكمن دائما وحصراً في الحرب فالحل هو في " اسرائيل"فراتيني الى ان 

وفيما يتعلق باحتمال  .أمنها مضيفاً بأن وقف تهريب األسلحة يتم من خالل التدخل في األنفاق وتدميرها
من غير الممكن ارسال عسكريينا الى "الوزير ارسال عناصر من الجيش االيطالي الى المنطقة، قال 

إال أنه أشار الى  ".قطاع غزة إذا لم يكن تحت سيطرة قوات األمن التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية
امكانية مشاركة ايطاليا في عمليات المراقبة البحرية لساحل قطاع غزة الممتد على طول خمسين 

  . كيلومتراً
  ٢٤/١/٢٠٠٩الخليج، 

 
  ا تدعو إلى وضع حد نهائي ألزمة غزةروسي .٧٤

أكد مندوب روسيا الدائم لدى األمم المتحدة فيتالي تشوركين في تصريح نشرته  :كريم المظفر -موسكو 
صحيفة  فريميا نوفوستي ان األمم المتحدة فعلت الكثير إليقاف اعمال القتل في المناطق الفلسطينية وقال 

  ".ديدة لمجلس األمن حول الوضع في غزةيمكن أن ننتظر قريبا ظهور وثيقة ج"
وأشار المندوب الروسي إلى تعرض  الوسطاء الدوليين الذين يعكفون على التسوية في الشرق االوسط 

 ورجح .القتلى"لالنتقاد امس ألنهم لم يتمكنوا من ايقاف العدوان وسمحوا بوقوع هذا العدد الكبير من 
وأكد تشوركين  .ل الوضع في االراضي الفلسطينية قريباتشوركين اتخاذ مجلس األمن قرارا آخر حو

وجود مشاورات على مستويات مختلفة في مجلس االمن بغية إضفاء طابع متين ومديد على حالة وقف 
وأضاف أنه يتعين على الجميع إعداد خطة حول إعادة اعمار غزة  .إطالق النار ووضع حد لهذه

الفلسطينية مؤكدا أن ذلك يتطلب " اإلسرائيلية"ق المفاوضات واستئناف الحوار بين الفلسطينيين واطال
  .اتخاذ مجلس األمن قرارات مناسبة

  ٢٤/١/٢٠٠٩الخليج، 
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   ميتشل لتحريك مفاوضات التسوية أوباماصالحيات واسعة لموفد .٧٥
بدء الدبلوماسية األمريكية تحضيرات عاجلة " الخليج" أكدت مصادر أمريكية ل :حنان البدري-واشنطن

وتتبع بباقي " اإلسرائيلي"تهدف اإلسراع بالتحرك في اتجاه مفاوضات التسوية تبدأ بالمسار الفلسطيني  تس
في اطار إقليمي ودولي برعاية وتدخل أمريكي مباشر، وأن تلك " اإلسرائيلية"المسارات العربية  

 الساسة وفيما رحب بعض .التحضيرات ستشمل زيارة قريبة للغاية لميتشل إلى الشرق األوسط
المخضرمين في واشنطن وعلى رأسهم زيجينو بريجنسكي بتحرك إدارة أوباما نحو عملية التسوية، رأى 
آخرون وضمنهم نعوم تشومسكي أن أوباما لم يقدم في كلمته المهمة في الخارجية تقييماً محدداً أو جدوالً 

في " اسرائيل"ما الفضفاض حول حق في غزة، وانتقد كالم أوبا" االسرائيلية"زمنياً لوضع حد للتصرفات 
   ".الدفاع عن نفسها"

وأشار في هذا الشأن الى أنه يمكن القول إن المستعمرين القدامى أو ألمانيا النازية كانت لديهم ما يسمى 
إذا ما تعلق األمر " حق الدفاع عن النفس"، ودعا الى التفريق والتدقيق في مسمى "الدفاع عن النفس"حق 

   .وة المفرطة من دون تمييزباستخدام الق
كما جاء إعالنه بتعيين السياسي المخضرم جورج ميتشل كمبعوث أمريكي لعملية السالم متماشياً مع 
قرار آخر اتخذه قبل ذلك بساعات يمنع فيه أي اشخاص كانوا لفترة قريبة عاملين لجهات تابعة لجماعات 

في إدارته ) المعنيين سياسياً(مام أي من العاملين اللوبي، وهو القرار نفسه الذي يسد الطريق أ"الضغط 
الجديدة من العمل بعد خروجهم لمصلحة جماعات الضغط طالما أوباما في الحكم، هذا القرار سبب قلقاً 

  .في واشنطن" اإلسرائيلية"لجماعات الضغط 
سيكون تحت يده لميتشل بالفعل كامل الصالحية في اتخاذ القرار على مائدة التفاوض، وبالتالي  أصبح

وهو الذي سيكون متعامال بشكل مباشر مع أوباما ما قد ينتقص، كما يرى المتشائمون، من سلطات 
ولكن في المقابل، فإن العارفين بميتشل وهيالري يدركان . وزيرة الخارجية المعروفة بقوة شخصيتها

هي الوضعية التي ستضعها عالقة االحترام المتبادل ووضعية ميتشل الراسخة في الحزب الديمقراطي و
  .هيالري في الحسبان

أوباما وإن كان التزم بحل الدولتين، إال أنه أعاد التأكيد على ضرورة مشاركة كل من مصر واالردن 
وأشاد بالدور المصري مطوالً، مشيراً إلى جهد دولي في منع تهريب األسلحة لغزة، في إطار محاولة 

ألنه في حال شطب هذه الذريعة فلن يتبقّى " إسرائيلية"زاحة ذريعة بشكل غير مباشر للتأكد تماماً من ا
  .إال الدخول في المفاوضات" إسرائيل"أمام 

  ٢٤/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  المساعدات تتوالى على القطاع وبرنامج األغذية يدعو إلى فتح المعابر .٧٦

ودعا برنامج " مع غزةقافلة التضامن " اعلن النائب البريطاني جورج غاالوي اطالق مبادرة :وكاالت
  .األغذية العالمي لفتح معابر غزة ليتمكن من تأمين حاجات السكان

وستستخدم المعونة . كما أرسلت الحكومة اليابانية امس مساعدات إغاثة بقيمة مليون دوالر أمريكي لغزة
" االسرائيلية"ات اليابانية في المساعدة على توفير المأوى المؤقت للمدنيين الفلسطينيين من ضحايا الهجم

  .على قطاع غزة التي دمرت آالف المنازل
" قافلة التضامن مع غزة"واعلن النائب البريطاني عن حزب االحترام جورج غاالوي امس اطالق مبادرة 

  .التي قال إنها ستنطلق من بريطانيا عبر شمال إفريقيا إلى القطاع وتحمل مساعدات انسانية لسكانه
  ٢٤/١/٢٠٠٩الخليج، 
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 أنت مسؤول عن موجة معاداة السامية في تركيا : يهود أميركا ألردوغان .٧٧
ما إن وضعت حرب غزة أوزارها، حتى بدأ تحرك جماعات الضغط اليهودية في : محمد نور الدين

الواليات المتحدة وجماعة الضغط اإلسرائيلية في اإلعالم التركي، من اجل االنتقام من رئيس الحكومة 
أردوغان على مواقفه المدينة بشدة للعدوان اإلسرائيلي والمدافعة عن الشعب التركية رجب طيب 

 . الفلسطيني وحركة حماس كعامل ال يمكن تجاوزه إذا ما أريد ألي حل مستقبلي النجاح
في الواليات المتحدة، فقد بدأ تحرك جماعات الضغط اليهودية بالجملة من خالل الرسالة المشتركة التي ف

مس مجموعات ضغط يهودية إلى اردوغان، حملوه فيها مسؤولية الموجة الجديدة وجهها رؤساء خ
كما أعرب بعض هؤالء الزعماء عن قلق . المعادية للسامية واليهودية في تركيا، وطالبوه بالتحرك لوقفها

 . جدي من هذه التطورات
لتشهير، مؤتمر رؤساء اللجنة اليهودية األميركية، رابطة مناهضة ا: والمنظمات اليهودية الخمس هي

 . الجمعيات اليهودية في الواليات المتحدة، بناي بيريث، والمعهد اليهودي لشؤون األمن الوطني
  ٢٤/١/٢٠٠٩السفير، 

  
 ر غزةعماإفعاليات في اوروبا تطالب البرلمان األوروبي بالتحرك العاجل إلعادة  .٧٨

 البرلمان األوروبي بضرورة القيام  طالب نواب وفعاليات ناشطة في أوروبا رئاسة:بروكسيل ـ معا
بدورها الفاعل إلعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار هائل وشامل بسبب حرب األيام الثالثة 

 .والعشرين التي شنتها قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد القطاع
ة األوروبية لرفع الحمل"في لندن و" مركز العودة الفلسطيني"فقد التقى وفد برلماني أوروبي، بتنظيم من 

، هانس بوتيرنغ رئيس البرلمان األوروبي بمقر البرلمان في بروكسيل، وأطلعه على "الحصار عن غزة
آثار الدمار الضخم الذي سببته آلة الحرب اإلسرائيلية في قطاع غزة، حيث هدمت آالف المنازل وشرد 

  .عشرات اآلالف من المواطنين
اللورد البريطاني نظير أحمد، عضو مجلس اللوردات البريطاني وطالب الوفد، الذي كان على رأسه 

إما "بضرورة اإلسهام ودون إبطاء في إعادة إعمار قطاع غزة، مشدداً على ضرورة أن يكون ذلك 
بالتعامل المباشر مع حكومة تسيير األعمال المنتخبة في قطاع غزة، أو أن تقوم أوروبا عبر وكاالتها 

 ".الحتاللبإعادة إعمار ما هدمه ا
على دول االتحاد األوروبي أن تتحدث مع كل "وقالت جيني تونغ عضو مجلس اللوردات البريطاني 

األطراف في الساحة الفلسطينية دون استثناء أحد، ال سيما وأن الوضع الحالي من دمار وتشريد ال 
 ".يحتمل أي تأخير

اإلسرائيليين، كما جاء على " رمي الحربمج"ودعا الوفد، خالل زيارته، إلى فتح تحقيق رسمي لمحاكمة 
  .عرفات ماضي. لسان المدير التنفيذي لمركز العودة الفلسطيني د

  ٢٤/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
  
   دحالن وعبد ربه يحضران الغتيال قيادات حماس في الخارج والداخل":دنيا نيوز" .٧٩

فع ، شعرت القيادة الفلسطينية في      بعد انقشاع دخان المعارك في غزة ووقف دوي المدا        : عدنان الروسان 
رام اهللا بالحرج الشديد الذي وقعت فيه بعد خروج حركة حماس سالمة من المعارك الدامية التـي دارت                  

 يوما ، كما شعر تيار االعتدال العربـي وخاصـة مـصر             ٢٢بينها وبين القوات اإلسرائيلية على مدى       
 مرة أخرى في القضاء على فـصيل مقـاوم كـان            والسعودية بالصدمة بعد أن تبين أن إسرائيل أخفقت       

  . الجميع يتوقعون القضاء عليه خالل أيام قليلة 
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وجاء الموقف القطري الذي شكل رافعة قوية لبناء موقف يدعم صمود المقاومة بل ويتبنى حركة حماس                
ات فـي   عبر مؤتمر الدوحة ليثير الغضب المصري والفلسطيني الموالي ألمريكا ، وليصيب بعض القياد            

السلطة الفلسطينية بالهلع والخوف ، وتوقع األسوأ نتيجة لصعود نجم حماس ولتحول الكثير مـن الـدول             
العربية عن السلطة وتوجهها لدعم الالعب الشاب الجديد الذي أثبت أنه قادر على الوقـوف فـي وجـه                   

المنطقة لتـصفيته ، اال     إسرائيل وفي وجه كل االستعدادات األمريكية واالستنفار الكبير الذي حصل في            
  .وهو حركة حماس التي لم يكن يتوقع الكثيرون منها أن تصمد في العدوان اإلسرائيلي األخير

وبعد أن باءت كل محاوالت السلطة لجر حماس بسرعة الى لقاءات تصالحية تتمكن السلطة من خاللهـا                 
مة الفلسطينية التي حاربت    من قطف بعض ثمار النصر الذي تحقق ، وبعد أن رفضت كل فصائل المقاو             

في غزة أي صيغة توافقية مع السلطة ، ونتيجة لخوف الرئيس المنتهية واليته أبو مازن فقد بدأ يدب نوع                   
من الذعر في صفوف قيادات السلطة خاصة بعد أن بدأت تظهر تصدعات في بناء حركة فـتح نفـسها                   

ضمن سكوتهم وعدم خروجهم الى اإلعالم في وبعد أن اضطر أبو مازن لدفع مبالغ كبيرة للكثيرين حتى ي          
هذا الوقت العصيب والقاء التصريحات التي يمكن أن تودي بأخر ما تبقى من هيبة حركة فتح والـسلطة                  

  .الوطنية الفلسطينية
تمـت  ) نحجم عن ذكر اسميهما اآلن      ( محمد الدحالن وياسر عبد ربه وشخصيتان قياديتان من الشباب          

ن قبل المخابرات المصرية بعد تنسيق مع أبو مازن ، وقد وصـل الجميـع الـى                 دعوتهم الى القاهرة م   
القاهرة وهناك تم نقلهم لإلقامة في بعض البيوت اآلمنة التابعة للمخـابرات المـصرية حتـى ال يلفـت                   

  .وجودهم نظر الصحافيين ووسائل اإلعالم الكثيرة المتواجدة في القاهرة 
ر المخابرات العامة المصرية قال لهم فيه أن علـيهم أن يتناسـوا            وفي لقاء مقتضب مع عمر سليمان مدي      

خالفاتهم الشخصية في هذا الوقت وان المطلوب التفكير في تحجيم حركة حماس وفورا ، قبل أن يستفحل                 
خطرها وال يقدر عليها أحد في المنطقة ، وأخبرهم بأنهم سيلتقون مع ضـابط كبيـر فـي المخـابرات                    

مليات والتخطيط في اإلدارة وسوف يشرح لهم وجهة نظر مصر ويتباحث معهم            المصرية وهو مدير الع   
  .فيما يمكن عمله 

كان هذا ما أفادنا به مصدر واسع اإلطالع وعلى صلة وثيقة ببعض القيادات المشاركة في المخطط الذي                 
اعـات  ترسمه المخابرات المصرية مع بعض التيارات داخل السلطة الوطنية الفلـسطينية ، وفـي اجتم              

استمرت ليومين متتاليين ، تم االتفاق على أن تتوقف قيادات السلطة الفلسطينية عن استجداء الصلح مـع                 
حماس كما تم اإليعاز للبعض ومن بينهم ياسر عبد ربه بالبدء بمهاجمة حركة حماس بعنـف ومحاولـة                  

لقيادات الحمساوية خالل   جرها الى صراعات إعالمية وتبادل للتهم مما يقلل من بريق النصر الذي كلل ا             
  .األيام القليلة الماضية 

من ناحية ثانية تم االتفاق على القيام بالتحضير إلثارة القالقل األمنية في قطاع غزة ، وسـتقوم مـصر                   
بارسال السالح واألدوات الالزمة لعناصر السلطة المتواجدين في القطاع للقيام ببعض عمليـات القتـل               

اقها بحماس ، بينما تعهد محمد الدحالن وياسر عبـد ربـه بإعـداد خاليـا                والتفجير ضد السكان وإلص   
متخصصة وعلى قدر عال جدا من االستعداد الغتيال بعض قيادات حماس في دمشق وبيروت وسـتقوم                
إسرائيل بتبني هذه العمليات عند الضرورة حتى ال يتم اتهام السلطة وأبو مازن الذي يحـاول أن يبقـى                   

ي يقوم به والذي يدر عليه وعلى ولديه مازن وياسر عشرات الماليين من الـدوالرات               ملتزما بالدور الذ  
سنويا ، غير أن ما لم يتفق عليه الجميع مقترحا مصريا بخلق بعض المشاكل األمنية في الدوحـة ممـا                    
 يخلق شرخا في القيادات القطرية التي ستقصي قيادات حماس حتى ال تكون القضية الفلسطينية سببا فـي                 

  .تنغيص األمن القطري الذي يتمتع بع المواطنون والمقيمون من العرب واألجانب 
وتقول المصادر األمنية التي سربت هذه األنباء أن بعض القيادات األمنية من الصف الثاني والثالث قـد                 

 القادمة  خرجت بالفعل الى القاهرة وبعض العواصم العربية األخرة المحيطة بفلسطين وأن األسابيع القليلة            
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قد تشهد تفجيرات في بيروت ودمشق وقد تطال العمليات بعض قادة حماس الموجودين هنـاك والـذين                 
  .يتمتعون بحماية قوية إال أنهم سيكونون في وضع خطر خالل الفترة المقبلة

أحد القياديين في حركة فتح والذي تمكن من استشعار ما يحصل حذر أبو مازن من مغبة هذا العمـل ،                    
 منه عدم االنجرار وراء المخططات االستخبارية للدول العربية ألن العواقب ستكون وخيمة ، وان               وطلب

الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حال من األحوال القيام بعمليات تفجيرية ضد قيادات حمـاس وأن هـذا                  
ادي الفتحاوي إال   العمل سيجرد فتح والسلطة من آخر األوراق التي تمتلكها ، إال أن أبو مازن طمأن القي               

أنه ليس هناك شيء مما يتصوره وأن التسريبات ما هي إال تحليالت وهلوسات لبعض أعداء الـسلطة ،                  
إال أن هذا القيادي يؤكد تماما أن بعض قيادات حماس ستكون هدفا فـي المرحلـة المقبلـة ، كمـا أن                      

عن حماس وال يريدون حماس     المصريين سيخوضون حربا شرسة وحتى النهاية ألنهم ال يريدون التخلي           
  .قوية في نفس الوقت 
 السابقين تم استدعاءه على عجل من قبل الدحالن والذي لم تكن بينه وبينه مودة               ١٧أحد قيادات قوات ال   

بل كانا على خالف مالي قديم  ، واستقبله استقباال طيبا وسأله إن كان يرغب في العـودة الـى العمـل                      
دا للعمل في بعض الدول العربية ، وقد تم دفع مبلـغ علـى الحـساب                االستخباري على أن يكون مستع    

للقيادي الذي كان على شفير اإلفالس وكان منزويا في منزله منذ وقت طويل  ، وأخبـه الـدحالن انـه                      
  .سيتولى القيادة الميدانية للخاليا التي ستعمل على اغتيال بعض قيادات حماس في دول الطوق العربي 

 القادمة ستتبدى فيها أشياء كثيرة ويبدو أن القيادة المصرية ستندفع إلحداث إرباك كبير فـي                األيام القليلة 
الساحة السورية واللبنانية وربما القطرية أيضا ، وسوف يكون مطلوبا من حركة حماس الكثير من الحذر                

أقصى درجاته مـا    واليقظة كما أن التعاون اإلسرائيلي الفرنسي المصري والسلطة الفلسطينية سيكون في            
لم تتدخل إدارة اوباما لوقف التصعيد الفرنسي في التدخل في المشكلة اإلقليمية األكثر أهميـة للواليـات                 

  .  المتحدة األمريكية 
من ناحية ثانية تنبهت أجهزة األمن الغربية الى مايجري حسب المصدر الفلسطيني اال أن من مـصلحة                 

عن المخططات والتحركات المريبة ألن المنطقة بحسب تقرير لجهاز         الدول الغربية أن تنأى بنفسها اآلن       
األمن البريطاني تغلي وتعج بالمتغيرات وأنه ليس من الحكمة أن تتدخل الدول الغربية عالنية في األزمة                

  .  المشتعلة بين العالم العربي والفلسطينيين وبين العالم العربي نفسه 
  ٢٢/١/٢٠٠٩موقع دنيا نيوز 

  
  قلقة للرئيس اوبامابداية م .٨٠

  عبد الباري عطوان
بدأت مالمح السياسة الخارجية الدارة الرئيس االمريكي الجديد تتبلور بشكل تدريجي، فقد اغلق الملفـات             
السوداء للحرب على االرهاب التي اعلنها سلفه جورج دبليو بوش، مثل معتقـل غوانتنـامو ومراكـز                 

ن العالم، معظمها في دول عربيـة لألسـف، منهيـا أسـوأ             التعذيب السرية المنتشرة في بقاع عديدة م      
التجاوزات وانتهاك حقوق االنسان في التاريخ االمريكي الحديث، ولكن الجانب المتعلق بمنطقة الـشرق              

  .االوسط، والصراع العربي ـ االسرائيلي جاء ملتبسا وحافال بالكثير من الثغرات المقلقة
معابر ليتاح ادخال المساعدات االنسانية والمبادالت التجارية ألبناء        صحيح ان الرئيس اوباما طالب بفتح ال      

قطاع غزة، واظهر تعاطفا مع معاناة ابناء القطاع، ولكنه لم يتطرق مطلقا الى المجازر االسرائيلية وقتل                
االطفال واستخدام القنابل الفسفورية المحرمة دوليا، وتدمير اكثر من ستة آالف منزل وتـشريد اربعـة                

  .ف شخصآال
توقعنا من الرئيس االمريكي الجديد موقفا قويا ضد هذا االجرام االسرائيلي، خاصة بعـد تـسلمه مهـام                  
منصبه، وهو القادم من رحم المعاناة والفقر والحرمان والتمييز العنصري، حيث كان ممنوعا على والده               
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توقعنا منه ان يدين هذه     . ن عاما ان يرتاد معظم المطاعم والنوادي بحكم لونه واصله االفريقي قبل خمسي          
الوحشية االسرائيلية بكلمات واضحة ال لبس فيها او غموض، تؤشر الى بدء مرحلة التغيير الذي وعـدنا        

  .به، وتترجم اقواله حول التعامل مع المسلمين وفق اسس االحترام والمصالح المشتركة
مهم الدبابات وتحرق اجساد اطفالهم الطرية      يبدو ان الرئيس اوباما نسي ان الفلسطينيين الذين تطحن عظا         

فقد ساوى في كلمته التي القاها اثناء تعيينه مبعوثيه الـى           . القنابل الفسفورية هم مسلمون بل وبشر ايضا      
قلقت للغاية للخسائر في ارواح الفلـسطينيين       'المنطقة بين الضحايا االسرائيليين والفلسطينيين عندما قال        

  .'يام االخيرةواالسرائيليين خالل اال
مثل هذه اللغة يمكن ان نفهمها لو ان الرئيس االمريكي الجديد استخدمها اثناء حملته االنتخابية، او حتـى                  
قبل تسلمه مهام منصبه في البيت االبيض، ولكن ان يمسك العصا من الوسط الخطأ، وبهـذه الطريقـة،                  

  .يكشف عن بداية سيئةمساويا بين الجالد والضحية، فهذا امر غير مقبول ومستنكر و
الضحايا االسرائيليون في هذه الحرب لم يزيدوا عن ثالثة من المدنيين، وعشرة من العـسكريين بينمـا                 

 فلسطينيا في القصف االسرائيلي الوحـشي للقطـاع معظمهـم مـن االطفـال               ١٣٥٠استشهد اكثر من    
لق واأللم، ومن قبل رئيس امريكي      والمدنيين، فكيف يمكن التعامل مع خسائر الطرفين بالقدر نفسه من الق          

يعرف جيداً جذور الصراع وأسبابه، مثلما يعرف جميع مستشاريه، ووزيـرة خارجيتـه علـى وجـه                 
  الخصوص، حجم التغول االسرائيلي لسفك الدماء الفلسطينية بطريقة غير مسبوقة في التاريخ الحديث؟

اره باستحالة الفوز فيها، وحجـم الـدمار        جميل ان ينهي الرئيس الجديد حرب بالده على االرهاب، واقر         
الذي خلفته على صورة بالده، والنزيف المالي القتصادها وأموالها، ولكن االجمل ان يلتفت الى االرهاب               
االسرائيلي ايضاً، وقد شاهد فظاعاته بعينيه عبر شاشات التلفزة، حيث الصور المتفحمة لألطفال، واألب              

والصورة ال تكذب مثلما يقول     . من أطفاله، او األسر التي ابيدت بكاملها      المكلوم الذي فقد زوجته وخمسة      
  .اول درس في الصحافة وعلوم الحروب

فإذا كان ايهود اولمرت رئيس الوزراء االسرائيلي اعترف بأنه اجهش بالبكاء لـدى مـشاهدته اسـتغاثة           
 من رئيس امريكي ان يكـون       طبيب فلسطيني خسر اطفاله الثالثة عبر شاشات التلفزة، فإنه من المتوقع          

أكثر تأثراً بهذه المجازر، وأكثر تعاطفاً مع ضحاياها، مع تسليمنا بكـذب اولمـرت وكـل المـسؤولين                  
  .االسرائيليين اآلخرين من امثاله، الذين يستمتعون بالولوغ في الدم الفلسطيني حتى االرتواء

الت في االيام االولى لتوليها السلطة، ولكن       ال نريد التعجل في استصدار االحكام المسبقة على ادارة ما ز          
المقدمات السيئة ال يمكن ان تؤدي اال الى نتائج اكثر سوءاً، ولهذا نجد لزاماً علينـا ان نرفـع صـوتنا                     

  .محذرين ومنبهين، قبل ان تقع الكارثة ويصعب التراجع عن األخطاء
المريكي لشرح سياسته الخارجيـة     باالعتراف باسرائيل في أول خطاب للرئيس ا      ' حماس'مطالبة حركة   

هي احد ابرز األمثلة على هذه المقدمات الخاطئة،خاصة ان هذه المطالبة تزامنت مع االلتـزام الكامـل                 
بأمن اسرائيل، ودون توجيه اي لوم لها على افشال العملية السلمية واالستمرار في االسـتيطان، وخنـق                 

ازل، وقتل اآلالف من الفلسطينيين العزل، واسر اكثر من         االقتصاد الفلسطيني، وبناء السور العنصري الع     
  .عشرة آالف من خيرة ابنائهم

فلماذا المساواة في التعاطف مع ضحايا الجانبين، وعدم المساواة في اللوم، وتسمية االشياء بأسمائها دون               
حيـات  ومرو' ١٦اف 'لف او دوران؟ فالفلسطينيون ال يحتلون ارض اسرائيل، وال يرسـلون طـائرات             

  .االباتشي االمريكية الصنع لقصف االبرياء في حرب من اتجاه واحد
دون انهاء االرهاب االسرائيلي المستمر منذ ستين عاماً وبحماية امريكيـة،           ' االرهاب'انهاء الحرب على    
عربي اسالمي جديد اكثر خطورة وشراسة، ألن هؤالء االطفال الذين فقـدوا     ' ارهاب'سيؤدي الى ظهور    

م وامهاتهم وآباءهم، وشاهدوا الطائرات االسرائيلية تطلق حممها فوق رؤوسهم، هؤالء سـيكونون      اشقاءه
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أكثر شراسة في انتقامهم المشروع والمبرر في كل الشرائع االلهية والوضعية، اذا ما استمروا مـشردين                
  .دون أمل ودون مستقبل

دت إحياء ثقافة المقاومة بشكل أكثر قوة على        فمجازر غزة لم تدمر ثقافة السالم واالعتدال فقط، وانما اعا         
طول العالم االسالمي وعرضه، وكـشفت الـسقوط االخالقـي الغربـي، واألمريـــــكي بـشكل                
عــــام في أبشع صوره وأشكاله، وإذا لم يعِ الرئيس األمريكي الجديد وطاقمه هذه الحقيقة الناصعة               

  .شعة جداً في العالم االسالمي ستذهب سدىفإن كل نواياه المعلنة حول اصالح صورة بالده الب
ما زلنا نملك بصيص أمل في قدرة الرئيس األمريكي الجديد على إحداث التغيير المطلوب فـي سياسـة                  

، وال النه أفريقي األصل والمالمح، وانما الن االستمرار في          'حسين'بالده الخارجية، ليس ألن اسم والده       
على الضحية، وابتزازها، لدفعها إلى تقديم التنازالت تلو التنـازالت          سياسات االدارة السابقة في الضغط      

تحت ذريعة دفع عجلة السالم إلى األمام سينعكس دماراً على الواليات المتحدة ومصالحها، في وقت هي                
  .في حاجة ماسة إلى األمن واالستقرار النقاذ اقتصادها المنهار، واستعادة قيادتها للعالم بأسره

سطيني ليس بحاجة إلى مؤتمر للدول المانحة لتخصيص األموال العادة االعمـار، وتمويـل              الشعب الفل 
سلطة فاسدة فاشلة لم تعد تمثل أحداً، وانما بحاجة إلى مؤتمر سالم يستند إلى قرارات الشرعية الدوليـة،                  

وبه جميعـاً، وبـتّم     ويقول لالسرائيليين انكم اصبحتم عبئاً اخالقياً وسياسياً وأمنياً على كاهل الغرب وشع           
مصدر تهديد ألمن العالم واستقراره بجرائمكم االرهابية ضد شعب أعزل، وهي الجـرائم التـي تغـذي                 

تنظيماً معتدالً بالمقارنة بما يمكن ان يظهر مـن تنظيمـات           ' القاعدة'التطرف والتشدد، وتجعل من تنظيم      
  .جديدة في المستقبل

 ٢٤/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  زة آلية جديدة لحصارهإعمار قطاع غ .٨١

  نقوال ناصر
تحول اعمار قطاع غزة الى احدث سالح لمواصلة فرض الحصار عليه، اذ ان دولة االحتالل االسرائيلي                
والواليات المتحدة االميركية التي دعمت العدوان واالتحاد األوروبي الذي لم يفعل شيئا لوقفه، تواطـؤا،               

لهم جميعا في القطاع، بينما ارتهنـت قمـة الكويـت           »  سالم شريك«ترتهن عملية اعادة االعمار لتوفر      
العربية هذه العملية للمصالحة الفلسطينية، في الوقت الذي تحرض حكومة سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية              
هذه االطراف جميعها وغيرها على اعتمادها هي فقط قناة وحيدة لتمويل العمليـة وادارتهـا باعتبارهـا                 

ر الفلسطينية التي تعترف بها هذه االطراف الممثل الـشرعي والوحيـد للـشعب              حكومة منظمة التحري  
الفلسطيني، مما يعني عمليا تجميد أي عملية العادة االعمار وتحويلها الى احـدث سـالح فـي جعبـة                   

هؤالء كافة لكي يفرضوا على المقاومة ما عجزوا عن انتزاعه منها بعدوان االسـابيع              » شركاء السالم «
  .الحصار الذي سبقهالثالثة وب

وقد قررت حكومة دولة االحتالل االسرائيلي ان تمارس سيطرة تامة على عملية اعادة االعمـار لـذلك                 
حتى ال  » من جانب واحد  «واصلت حصارها المحكم للقطاع ومعابره بعد وقف اطالق النار الذي اعلنته            

ها ربما كان سيلزمها برفع الحصار      تضطر الى وقفه طبقا الي اتفاق في اطار المبادرة المصرية او غير           
» ضمانات«ولو جزئيا لتسهيل عملية االعمار في االقل السباب انسانية، وهي تسعى ايضا للحصول على               

فلسطيني في القطاع، مثل وكالـة االمـم        » شريك سالم «من غير االطراف التي ارتهنت العملية لوجود        
، وقد نسبت رويترز في التاسع عشر من الشهر         »نروااالو«المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين      

الجاري لدبلوماسيين غربيين قولهم ان اسرائيل طلبت من االمم المتحدة وغيرها تقديم كشوفات تفـصيلية               
بالسلع والمعدات والعاملين الذين تنوي ادخالهم الى القطاع سواء لالغاثة االنسانية السريعة او لالعمـار               

 العملية عن كثب بطلبها الحصول على موافقتها المسبقة على كل مـشروع علـى      واعلنت عزمها مراقبة  
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حدة مع تعهد من اصحاب هذه المشاريع بأال تستفيد منها حركة حماس او حكومتها في غـزة او تنـسب               
الفضل فيها اليها، وقد عين ايهود اولمرت رئيس وزراء دولة االحتالل وزير الرعاية االجتماعية اسحق               

  .منسقا لكل جهود اعادة اعمار غزة مع الهيئات الدوليةهيرتزوغ 
وموقف الواليات المتحدة متطابق مع الموقف االسرائيلي لكنه اوضح منه في االصرار علـى اسـتخدام                
عملية اعمار ما بعد العدوان في غزة لمساعدة سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية في اعادة تأكيـد وجودهـا                  

ق االتحاد االوروبي على ذلك علنا، اذ اعلنت مفوضته للعالقات الخارجية بنيتا            ونفوذها في القطاع، ويواف   
قابـل  « والدنر بأن االتحاد لن يساهم في اعادة االعمار اال اذا توفر في القطاع شريك سـالم                  -فيريرو  
وبأن المعونات االوروبية لالعمار لن تكون متاحة لحكومة تقودها حماس، ونسبت رويترز فـي              » للحياة

الثالث عشر من الشهر الجاري الى دبلوماسي اوروبي رفيع المستوى تعليقا على ذلـك بقولـه ان هـذا                   
وصفة للفشل منذ البداية، ولنكن واقعيين، فلكي تكون السلطة الفلسطينية مسؤولة فانها يجب             «الموقف هو   

  . »كان تكون موجودة ولها مؤسسات على االرض، وفي الوقت الحاضر ال وجود لشيء من ذل
ومن الواضح تماما ان تل ابيب وواشنطن وبروكسل تجد في موقف سلطة الحكـم الـذاتي الفلـسطينية                  
وحكومتها الحجة االقوى لدعم الحظر الجديد الذي تفرضه على اعمار قطاع غزة بينما تجد حكومة دولة                

 سيطرتها على عملية    التي تطلبها لتسهيل احكام   » الضمانات«العدوان في هذا الموقف الضمانة االهم بين        
اعادة االعمار، والخشية اآلن هي ان يستخدم االحتالل االسرائيلي والقوى الدولية التي مدت في عمـره                

 حتى اآلن واجهة فلسطينية وغطاء عربيا لتكرار تجربة تأجيل اعادة اعمار العراق بعـد               ١٩٦٧منذ عام   
ة وعطل التنمية فيه تمهيدا لتغيير النظام الوطني         الذي دمر بنيته التحتي    ١٩٩١العدوان الثالثيني عليه عام     

 لكي يستمر منع اعمار القطاع حتى يتم تغيير النظام فيـه ايـضا              ٢٠٠٣الحاكم فيه بالغزو المباشر عام      
بهذه الوسيلة او تلك، وربما تكون او ال تكون مصادفة ان العدوان االسرائيلي على غزة انتهى في نفـس                   

فيه ذاك العدوان على العراق قبل ثمانية عشر عاما، لكن بقـاء البنيـة التحتيـة                التاريخ تقريبا الذي بدا     
فيه اسوأ مما كانت عليه في عهد النظام        » تغيير النظام «للعراق حتى بعد مضي ست سنوات تقريبا على         

ة السابق ال يبشر بأي خير يأتي من أي تغيير مماثل للنظام في غزة طالما ان عملية اعادة االعمار منوط                  
  . بالقوتين القائمتين باالحتالل في العراق وفلسطين او بوكالء محليين لهما

واال ما معنى ان يطالب الرئيس المنتخب حديثا لدولة فلسطين ورئيس سلطة الحكم الذاتي المنتهية واليته                
جاري محمود عباس قمة جامعة الدول العربية التي اختتمت اعمالها في الكويت في العشرين من الشهر ال               

وكذلك رئيس البنك الدولي روبرت زوليك الذي اجتمع معه على هامش القمة فـي العاصـمة الكويتيـة                  
في القطاع، ورفضه   » اعادة االعمار والبناء  «ومؤسساتها من اجل    » السلطة الوطنية الفلسطينية  «باعتماد  

اء لجنة دولية مؤقتة تتولى      مون وزعماء غربيون بانش    -آلية اقترحها االمين العام لالمم المتحدة بان كي         
تفترض ان االنفصال بين    «تمويل وتنظيم المعونات المخصصة العادة االعمار، بحجة ان مثل هذه اآللية            

، كما قال رئيس حكومة تسيير اعمال السلطة سالم فيـاض مـضيفا ان              »غزة والضفة الغربية سيستمر   
طرون بتعميق االنقسام الفلسطيني مـن خـالل     يخا«المانحين الدوليين الحريصين على اعادة بناء القطاع        

لكـن لـيس    » للحاجات االنـسانية العاجلـة    «ليخلص الى الموافقة على آلية كهذه       » تجاهل دور السلطة  
  .للمعونات الخاصة باالعمار

ان موقف السلطة هذا يحكم مسبقا على التعهدات العربية في قمة الكويت وكذلك على أي تعهدات محتملة                 
ي للمانحين العمار غزة، تتصدر مصر وتؤيدها السلطة في الدعوة إليه وقد دعت اليه فعال           في مؤتمر دول  

الرئاسة التشيكية الدورية لالتحاد االوروبي، بأن تظل مجرد تعهدات او بأن توضع في حساب مجمد ان                
 -يـرو   فلسطيني الى القطاع كمـا قالـت فير       » شريك سالم قابل للحياة   «تم الوفاء بها بانتظار ان يصل       

  .والدنر
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لقد اتفقت قمة الكويت العربية على اهمية عملية اعادة اعمار غزة من حيث المبدأ لكنها فشلت في االتفاق                  
على آلية لذلك، اذ احبط االختالف بين القادة اقتراحا بانشاء صندوق العادة بناء غزة، والقمة اذ ارتهنت                 

تفاق على هذه المصالحة الى وزراء الخارجية العرب        عملية االعمار للمصالحة الفلسطينية فانها رحلت اال      
دون االتفاق على تحديد موعد او مكان اجتماعهم لبحثها، تاركين بذلك سؤاال استنكاريا معلقا في الهـواء                 

  !حول متى وكيف يمكن للوزراء ان يتفقوا على ما اتفق قادتهم على عجزهم عن االتفاق عليه في القمة 
ي حد ذاتها تعد بان يتحول التعهد باعمار غزة، من حيث هذه البداية التسويفية في               وعملية الترحيل هذه ف   

االقل، الى مجرد تعهد ال يساوي الحبر الذي كتبت به البيانات عنه، مثل بقية قرارات القمم العربية التي                  
لشهر العاشر من   سرعان ما ينساها متخذوها مثل القرار الذي اتخذته القمة العربية الطارئة بالقاهرة في ا             

باعادة بناء البنى التحتية الفلسطينية وبخاصة في قطاعـات         » صندوق االقصى والقدس  «عام الفين بانشاء    
الصحة والتعليم والزراعة واالعمار، فقد نسي القادة العرب الذين اجتمعوا في الكويت هذا القرار الـذي                

طة الفلسطينية بل اعتمدت ايضا االونـروا       اعتمد صندوق االقصى والقدس كآلية لم تحصر االنفاق بالسل        
والهاللين االحمر المصري والقطري والهيئة الخيرية الهاشمية االردنية وبرنامج الخليج العربي لوكاالت            
االمم المتحدة وغير ذلك من الهيئات االقليمية والدولية، وربما نسوا كذلك انه عند اتخاذ ذلك القرار لـم                  

اس التي يتخذ منها من ال يريدون اعمار االراضي الفلسطينية المحتلة عام            حركة حم » مشكلة«تكن هناك   
 ال في القطاع وال في الضفة قميص عثمان حاليا، وال يسع المراقب اال ان يتساءل عن االسـباب                   ١٩٦٧

  .الحقيقية الكامنة وراء عدم اعتماد هذه اآللية في قمة الكويت وهي قرار لقمة عربية سابقة
 السبب الرئيسي في ذلك يكمن في تسييس مهمة انسانية ملحة تقتضي فصلها تماما عـن                ومن الواضح ان  

أي شد وجذب سياسي بين الفلسطينيين او بين العرب او بين القوى الخارجية ذات الصلة وذات الصوت                 
جدل المرتفع حتى يكاد يصم اآلذان في كل ما يتعلق بحقوق االنسان، فهذه المهمة االنسانية ال تحتمل أي                  

سياسي وال أي تأجيل، فقد دمر العدوان كل البنى التحتية المدنية للسلطة، اية سلطة، بذريعة انها قواعـد                  
لسلطة حماس، والقسم االعظم منها مبني باموال دافعي الضرائب في الدول المانحة الحالية او الالحقـة،                

 منها دمرت بالكامـل والبقيـة       ودمر احياء سكنية بكاملها شملت حوالي عشرين الف منزل اربعة آالف          
لحقت بها اضرار فادحة مما قاد الى تشريد حوالي مائة الف نسمة بحاجة ماسة الى مأوى ويؤويهم حاليا                  
اثنا عشر مالذا فتحتها االونروا لهم في مدارسها التي طالها العدوان بدورها بحيث تحتاج هذه المـالذات                 

 االراضي الزراعية المتضررة، وتزويـد نـصف مليـون      نفسها الى اعادة اعمار، اضافة الى استصالح      
فلسطيني بمياه صالحة للشرب منهم ستون بالمائة من سكان مدينة غزة وعدد مماثـل بالكهربـاء التـي                  

وهـذه  (قطعها العدوان عنهم، ناهيك عن ثمانين بالمائة من سكان القطاع بحاجة الى اغاثة غذائية عاجلة                
، فأي جدل سياسي يسوغ تأجيل االغاثة العاجلة هو بالتأكيـد جـدل             )لمتحدةاالرقام طبقا لتقديرات االمم ا    
  .عقيم وساقط اخالقيا وإنسانيا

حتى قبل العدوان تشمل مثال الحديد والفوالذ واالسمنت التي         » المواد الممنوعة «ان القائمة االسرائيلية بـ     
ر على حد سواء، وقـد ادرك رئـيس         اصبح ادخالها بعد العدوان شرطا حيويا لالغاثة االنسانية ولالعما        

مفوضية األمم المتحدة للشؤون االنسانية جون هولمز هذه الحقيقة عندما قال يوم الثالثاء إنه ما لم تسمح                 
اسرائيل بدخول مواد البناء فانه لن يمكن البدء في اعادة البناء، وبالتالي فان اعتماد السلطة قناة وحيـدة                  

ولة االحتالل نفسها التي دمرت القطاع في المقام االول بهذه المسؤولية،           العمار غزة يعني عمليا توكيل د     
ويصعب على المراقب ان يتوقع ان تكون السلطة الخاضعة لالحتالل في كل صغيرة وكبيرة قادرة على                
العمل باستقاللية وكفاءة الدارة عملية االعمار بالريموت كونترول من رام اهللا ناهيك عن ايصال تمويلها               

 موافقة اسرائيلية مسبقة، في وقت احتج الرئيس عباس بصعوبة الحصول علـى تـصريح خـروج                 دون
اسرائيلي سريع لعدم حضور قمة غزة في الدوحة، وبينما كانت حكومته في رام اهللا قبل شهرين عـاجزة      
عن ايصال رواتب عدد تقول انه يزيد على سبعين الف موظف سلطة ممن تدفع هذه الرواتب لهم لكـي                   
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لوا في بيوتهم دون عمل في سياق االنقسام الفلسطيني، ومما له اهمية خاصة في هذا السياق ان رئيس                  يظ
هذه الحكومة فياض يكرر في كل مناسبة ان حوالي نصف ميزانيته مخصص لقطاع غزة الذي مـا زال                  

 تمويل  ينتظر وصول هذا النصف اليه بأي شكل من االشكال، فكيف تؤتمن هذه الحكومة على ايصال أي               
  تم او سيتم التعهد به العمار غزة؟

مليون ) ٣٤(لقد فعلت الكويت الصواب بعدم انتظار االتفاق العربي على آلية العمار غزة بتبرعها بمبلغ               
دوالر لالونروا مباشرة، ومثل الكويت اللجنة االدارية لصندوق االقصى والقدس، ومثلهما النرويج التـي              

نظمات في وسعها الوصول الى المدنيين في القطـاع ومنهـا الـصليب             تبرعت بعشرين مليون كرونا لم    
االحمر الدولي، فهذه قدوة حسنة تؤكد وجود قنوات عملية مجدية لتلبية حاجة القطاع الى االغاثة العاجلة                

على » شركاء السالم «الملحة، اذ ال يجب باية حجة ارتهان هذه االغاثة اوعملية اعادة االعمار الصرار              
يكهم الفلسطيني الى غزة الذي اكد وزير خارجيته رياض المالكي في قمـة الكويـت علـى                 وصول شر 

قبل المباشرة في عملية االغاثة واالعمـار،       » الحاجة الى التنسيق مع السلطة الوطنية في كل المجاالت        «
لية الـى   فهذه عمليا ستكون وصفة مؤكدة الرتهان هذه العملية لدولة االحتالل من جهة ولتأجيل هذه العم              

امد غير منظور من ناحية ثانية، مما له تفسير واحد وحيد هو تحويل اغاثة غزة واعمارهـا الـى آليـة                    
  .جديدة لمواصلة حصار القطاع المنكوب حتى يرضخ لما رفض االذعان له بواسطة العدوان العسكري

  ٢٤/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، 
  
  مصالحة على إيقاع التشهير  .٨٢

  ياسر الزعاترة
هدوء الذي يفتعله كبير المفاوضين في تصريحاته عن حركة حماس في الفضائيات منذ الهجوم              كل هذا ال  

على قطاع غزة ال يجد له أي صدى على أرض الواقع ، لكأننا إزاء جزر معزولة في الضفة الغربية ال                    
وقد . صلة الحداها باالخرى ، األمر الذي ينطبق على الخطاب الناعم لعدد محدود من رموز حركة فتح               

تأكد ذلك إثر انطالق الهجمة العاتية من طرف رموز السلطة ، والتي تهدف بالطبع إلى تـشويه حركـة                   
  .حماس بعد المكاسب الشعبية التي حققتها خالل المعركة األخيرة

المهم أن القوم يركزون الحديث عن المصالحة ، وقد بدأ ذلك بعد أيام من العدوان حملوا خاللها مسؤولية                  
لو مددتها لقالوا إنها فعلت ذلك      (ة لحركة حماس ، وبالطبع بسبب رفضها تمديد التهدئة مع العدو            المجزر

، لكن هذا الحرص الالفت على المصالحة لم يترجم حتى اآلن في السلوك اليومي              ) حماية لرؤوس قادتها  
 شكل من أشكال    على األرض ، ال نعني هنا قمع المظاهرات أثناء العدوان والعمل بجد واجتهاد ضد أي              

االنتفاضة ضد المحتلين الذي كانوا يصبون حمم قذائفهم على األشقاء أو األهل في قطاع غزة ، بل نعني                  
عدم التوقف عن حملة االعتقاالت بحق عناصر حركة حماس ، فضالً عن اإلفراج عـن المئـات مـن                   

خذت ضد المؤسـسات االجتماعيـة      المعتقلين ، أو إعادة النظر ولو جزئياً في اإلجراءات الكثيرة التي ات           
القريبة من الحركة ، والتي جرى تحويلها إلى عناصر من فتح يعرف الجميع ما الـذي سـيفعلونه بهـا                    

  .بمرور الوقت
لن نتحدث هنا عن وقوف السلطة مكتوفة األيدي ضد دخول القوات اإلسرائيلية بشكل يومي لمدن الضفة                

لمقاومة ، فذلك موقف لم نتوقع سـواه ، حتـى فـي تلـك               وقراها ومخيماتها العتقال عناصر حماس وا     
  . المناطق التي جرى تحويل مهماتها األمنية للشرطة التي دربها وأشرف عليها الجنرال دايتون

وما يعنينا هو االعتقاالت التي تتفرد بها السلطة مشفوعة بالتعذيب وانتزاع االعترافات وتحويلها للجهات              
ا أن تتوقف ، بل أملنا أن يبادروا تحت وطأة العدوان على قطـاع غـزة إلـى                  اإلسرائيلية ، والتي توقعن   

االفراج عن كافة المعتقلين كنوع من االحتجاج ، لكن ذلك لم يحدث ، حيث واصلوا أعمالهم كالمعتـاد ،                   
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مضافاً إليها ما فرضته األحداث من تطورات مثل قمع المتظاهرين والحيلولة دون وصولهم إلى الحواجز               
  .رائيلية واالشتباك مع الجنود الصهاينة هناكاإلس

لتبرير ذلك كله ، نسمع همساً يدور في أوساط حركة فتح يتعلق بدور حكومة سالم فيـاض وسـيطرتها                   
أية إدانة لالعتقاالت بحـق حركـة       ) أعني فتح (على الملف األمني والمالي ، لكننا ال نسمع من قياداتها           

  .حماس على سبيل المثال
 كله ، كيف لنا أن نصدق دعوات المصالحة ، أم أن اإلبقاء على المعتقلين ، إضافة إلـى                   في ضوء ذلك  

المؤسسات التي جرى اغتيالها هي أوراق ضغط ستوضع على طاولة الحوار ، مع أننا نشك في ذلـك ،                   
فة ألننا ندرك أن ما يجري هو جزء من وفاء السلطة بالتزاماتها الطبيعية ، حتى لو جرى تنفيذها بإضـا                  

بعض نكهات الثأر ، على اعتبار أن حماس برأيهم ال تعادي اإلسرائيليين وإنما تعد العـدة لالنقـضاض                  
  على السلطة في الضفة كما فعلت في القطاع؟،، 

حالة تثير األسى تتعلق في جوهرها بحركة فتح أكثر من أي شيء آخر ، فما يجري محسوب عليهـا ،                    
لة تحميلها المسؤولية ، فهي في نهاية المطاف حكومة الرئيس ، وإذا            وال قيمة هنا لحكاية الحكومة ومحاو     

قيل إنه ال يمون عليها ، فتعالوا نقرأ الفاتحة على الحركة التي أطلقت المشروع الوطني الفلسطيني ، مع                  
أن الكثيرين قد فعلوا ذلك منذ سنوات عندما آلت ، هي التي تسمي نفسها حركة تحرير ، إلـى قـوم ال                      

 بالمقاومة سبيالً للتحرير ، بل يعتقد بعضهم أن التحرر قد وقع باستثناء بعض التفاصيل التي تحل                 يؤمنون
  .بالمفاوضات وتبويس الخدود

  ٢٤/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  كيف نواجه التهديد؟ .٨٣

  وحيد عبد المجيد. د
جدل العـام،   أحد أهم األسئلة التي ينبغي أن تتصدر جدول أعمالنا في مصر اآلن، وتحظي بأولوية في ال               

فهذا التهديد قـد    . هو السؤال عن كيفية التعامل مع التهديد الناجم عن الوضع المضطرب في قطاع غزة             
يكون أكبر من أن يمكن تجاوزه عبر صيغة لتسوية ال تبدو واردة أو ممكنة في أي مدي منظور، ناهيك                   

 فـي أفـضل األحـوال       عن أن يصار إلي احتوائه من خالل صيغة لتهدئة هي أقصي ما يمكن بلوغـه              
فإذا اتيحت تهدئة ما بصعوبة شديدة، فاألرجح أنها ستكون علي أساس صيغة هشة،             . بافتراض أنها متاحة  

أما إذا تعـذر    . الذي يجعلها قلقة مزعزعة، بما يعنيه ذلك من تواصل التهديد النابع من قطاع غزة              األمر
وقد تختلط فيه األوراق علي نحـو ال        . أكبرالوصول إلي أي تهدئة سريعة، فاالرجح أن التهديد سيكون          

االمريكية الجديدة، بشأن منع تهريب     -وقد ال تكون مذكرة التفاهم االسرائيلية       . سابق له بالنسبة إلي مصر    
وإذا حدث ذلك، فربما ال تكون اللهجة القوية التي اتـسمت           . السالح إلي قطاع غزة، إال بداية هذا الخلط       

رك في اليوم التالي لتوقيع هذه المذكرة، سواء بشأنها أو تجاه إسرائيل بـشكل       بها كلمة الرئيس حسني مبا    
واألرجـح أن يـستمر هـذا    . عام، هي نهاية المطاف في موقف مدفوع بقلق حقيقي تتعرض له مـصر         

وألن .  االسرائيلي -التهديد، بمعدالت متفاوتة ودرجات مختلفة، إلي أن يتيسر حل ما للصراع الفلسطيني             
 يبدو بعيد المنال اآلن، وسيظل كذلك لفترة طويلة في األغلب، فليس أمام مصر إال أن تـسعي                  هذا الحل 

إلي الحد من التهديد النابع من قطاع غزة والسعي إلي عدم تفاقمه، من خالل التحرك المتواصل لـضمان   
غزة ورام  ، وبالتالي بين سلطتي     «فتح»و« حماس»تهدئة عسكرية من ناحية وإدارة الصراع بين حركتي         

فليس . ولن يكون هذا ممكناً بدون التعامل بواقعية مع األمر الواقع في قطاع غزة            . اهللا، مادام حله متعذرا   
فالواقعية . «حماس»منطقيا أن تكون سياستنا واقعية تجاه اسرائيل، وليس كذلك إزاء حركة فلسطينية مثل              

وليس صـعبا   . ليق بمصر ودورها ومكانتها   ال ت « وقوعية»وإذا جزئت في هذه الحالة، تصبح       . ال تتجزأ 
ولكن هـذا   . لبناء عالقة ايجابية معها تتجاوز ما حدث في الفترة الماضية         « حماس»إدارة حوار منتج مع     
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يقتضي رفع مستوي األداء السياسي والدبلوماسي المصري ليكون أكثر كفاءة، وأوفر قدرة علـي تقـدير         
ورة بين إسرائيل وطرفي االنقسام الفلسطيني، وكذلك علـي         الموقف في كل لحظة، وأشد مهارة في المنا       

  .الصعيد العربي واإلقليمي
  ٢٤/١/٢٠٠٩، الوفد، مصر

  
  هل نعلن وفاة الحل القائم على دولتين؟ .٨٤

  يوشكا فيشر
 خاضت دولة إسرائيل سبع حروب ضد جيرانها، بما في ذلك ١٩٤٨برلين ـ منذ تأسيسها في عام 

 ما أضفنا إلى القائمة االنتفاضتين الفلسطينيتين األولى والثانية في األراضي وإذا. حربها األخيرة في غزة
  .المحتلة فإن اإلجمالي يرتفع إلى تسع حروب

من منظور عسكري بحت، نستطيع أن نزعم أن إسرائيل كسبت كل هذه الحروب في النهاية ـ أو على 
فقد . ة إلسرائيل على المستوى االستراتيجيبيد أن هذه الحروب لم تغير الكثير بالنسب. األقل لم تخسرها

  .ظل الصراع المركزي بين إسرائيل والفلسطينيين بال تغيير يذكر طيلة األعوام الستين الماضية
، والتي قضت بتقسيم فلسطين التي كانت تحت ١٩٤٧إن خطة التقسيم التي أقرتها األمم المتحدة في عام 

فأحياناً .  لم تكن مقبولة وما زالت غير مقبولة حتى يومنا هذااالنتداب البريطاني بين العرب واليهود،
ولهذا السبب ما زال الناس من الجانبين يموتون حتى . يرفضها جانب؛ وأحياناً يرفضها الجانب اآلخر

  .اليوم
مع مصر واألردن، كما أقامت عالقات دبلوماسية مع بضع " سالماً بارداً"ال شك أن إسرائيل صنعت 

خرى، ولكن لم يتغير شيء حقاً في جوهر الصراع، على الرغم من عملية أوسلو للسالم دول عربية أ
ويظل السؤال المركزي . التي دارت أثناء التسعينيات، وغيرها من المعاهدات واالتفاقيات مع الفلسطينيين

  أين تنتهي إسرائيل وتبدأ فلسطين؟: بالنسبة لكال الجانبين بال إجابة
ى ما ال نهاية ما لم يتم التوصل إلى تسوية إقليمية بين إسرائيل والفلسطينيين، سوف يستمر الصراع إل

وكل األطراف المعنية تدرك في النهاية أن حدود . ذلك أن كالً من الجانبين يعتبره صراعاً من أجل البقاء
التفاوض  ـ بما في ذلك القدس، باإلضافة إلى تبادالت أضيق نطاقاً لألراضي تتم من خالل ١٩٦٧يونيو 

وكل ما عدا ذلك فهو من قبيل التفكير غير . ـ من الممكن أن يتقبلها الطرفان رغم أنها قد تكون مؤلمة
  .العقالني الشرير الذي لن يسفر إال عن إهدار المزيد من أرواح األبرياء

وا ولكن في حين أنه من الواضح أن إسرائيل لن تختفي من على ظهر األرض وأن الفلسطينيين لن يرفع
لقد استغرق . الراية البيضاء، فإن الظروف التي قد تسمح بتبني الحل القائم على دولتين آخذة في التدهور

ولكن بعد انتصار حماس . األمر أربعة عقود قبل أن تعترف منظمة التحرير الفلسطينية بوجود إسرائيل
فحماس . ١٩٤٨سس في عام على فتح عاد الفلسطينيون إلى نقطة الصفر، أي إلى رفض الكيان الذي تأ

ترفض أي سالم مع إسرائيل، وهي غير مستعدة في أفضل االفتراضات ألكثر من الموافقة على هدنة 
فضالً عن ذلك فإن حماس باعتبارها جزءاً من جماعة اإلخوان المسلمين تسعى إلى فرض أجندة . مؤقتة

  .إسالمية بدعم من سوريا وإيران
ها بوجود ما يقرب من مائتي ألف مستوطن على أراضي الضفة أما إسرائيل فقد سمحت من جانب

الغربية، وبات التوسع المستمر في بناء المستوطنات يشكل ثـقَالً أعظم من كل الكلمات النبيلة عن قيام 
ونظراً للحقائق التي فرضتها إسرائيل على األرض فهناك من الشكوك المبررة ما يجعلنا نتساءل . دولتين

  .لحل القائم على دولتين ممكناً على اإلطالقما إذا كان ا
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فهناك أمر واحد نستطيع أن نجزم به . والحرب في غزة من شأنها أن تزيد من حدة هذا االتجاه السلبي
أال وهو أن الخسائر السياسية على الجانب الفلسطيني سوف تشمل : على نحو يكاد يقترب من اليقين

  . فقدانهما لشرعيتهما غير قابل لإلصالحالرئيس محمود عباس وفتح، بعد أن يصبح
وأياً كانت الحال التي ستنتهي إليها حماس على المستوى العسكري بعد الحرب األخيرة في غزة، فإنها 
تمكنت على المستوى السياسي أخيراً من االستيالء على دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل 

أن السياسة التي يصر عليها الغرب في عزل حماس من أجل إضعافها، وهذا يعني . الشرعي للفلسطينيين
  .، قد منيت بالفشل الذريع٢٠٠٦وهي السياسة التي تبناها منذ فوز حماس بانتخابات حرة نزيهة في عام 

. ولكن مسألة الحل السياسي سوف تعود إلى الظهور بعد أن تصمت األسلحة ويـدفَن الموتى في غزة
ة أولية عن طريق الوساطة الدولية من شأنه أن يؤدي إلى هدنة مراقبة طويلة األمد، ثم والتوصل إلى هدن
  ولكن ماذا بعد ذلك؟. إعادة بناء غزة

لن يصبح بوسع إسرائيل وال الغرب تأجيل النظر في مسألة كيفية التعامل مع حماس، وذلك ألن الحال 
. ية لن تسمح لهما بالتفاوض على تسوية سلميةالتي بلغها عباس وفتح من الضعف واالفتقار إلى المصداق

إذ أن حماس سوف تكتسب بدخولها في المفاوضات وضعاً قانونياً . وال يوجد حل سهل لهذه المعضلة
  .بينما تستمر في موقفها المعلن في إصرارها على تدمير إسرائيل

رائيل والفلسطينيين ضرب من أم هل ينبغي لنا في الواقع الفعلي أن نقبل موقف حماس بأن السالم بين إس
  المستحيل، وبالتالي فإن محادثات السالم ال معنى لها؟

ولكن هذا من شأنه . إن قبلنا ذلك فلن يكون بوسعنا إال أن نكتفي بترتيب هدنة إلى أن تندلع األزمة المقبلة
 أنها ورغم أن حماس ربما خسرت عسكرياً، إال. أن يجعل من أي حل قائم على دولتين قضية خاسرة

  .بهذا تكون قد حققت نصراً سياسياً
إن البديل للحل القائم على دولتين يتلخص في استمرار الصراع وتكريس الواقع المتمثل في وجود دولة 
. واحدة يشكل الفلسطينيون فيها ـ عاجالً وليس آجالً ـ أغلبية بين نهر األردن والبحر األبيض المتوسط

. ن فإن هذا يـعد وضعاً رهيباً سواء من المنظور االستراتيجي أو اإلنسانيوبالنسبة إلسرائيل والفلسطينيي
  .بل إنه في الحقيقة وضع ميؤوس منه

إن أي محاولة إلخراج الطرفين من هذا الطريق االستراتيجي المسدود الذي قادا نفسيهما إليه لن يتسنى 
ت المتحدة أن تحاول دمج سوريا وإيران في أوالً، يتعين على الواليا. لها النجاح إال إذا أتت من الخارج

. حل إقليمي من شأنه أيضاً أن يحدث تغيرات جوهرية في الظروف لصالح اإلسرائيليين والفلسطينيين
ثانياً، يتعين على الواليات المتحدة أن تفرض حل الدولتين على األطراف المعنية، األمر الذي سيتطلب 

  .الً عن الحفاظ على وحدة الجهات الدولية الفاعلة الرئيسيةقدراً عظيماً من العزم والتصميم، فض
إذا ما فشل الحل المفروض، فإن المنطقة برمتها سوف تبدأ في االنزالق إلى مواجهة خطيرة أثناء 

  .ولن تقتصر هذه المواجهة على اإلسرائيليين والفلسطينيين. األعوام األولى من رئاسة باراك أوباما
  بروجيكت سنديكيت* 

 ٢٤/١/٢٠٠٩شرق، قطر، ال
  
   !العثمانيون الجدد وسياسة المحاور... غزة  .٨٥

  خالد وليد محمود
أبرز غياب الموقف العربي الموحد والمؤثر تجاه العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، الـدور التركـي                
بصيغة جديدة، إذ كشفت تطورات األيام األخيرة عن تراجع واضح لكـل مـن المحـورين، المعتـدل                  

ديكالي في المنطقة، وعن دور تركي جديد سيكون أكثر تأثيراً في المنطقة على المـديين القريـب                 والرا
  .والمتوسط
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فالمنطقة شهدت عودة نشطة للدبلوماسية التركية، في محاولة إليجاد مخرج مالئم للجحيم الـذي عاشـته                 
  .غزة على مدار أكثر من عشرين يوماً
الحصار، التهدئة، مستقبل التسوية في المنطقـة،       : ع قضايا أساسية  وقد تمحور التحرك التركي، حول أرب     

  . باإلضافة إلى الموقف الدولي
فقد أطلت أنقرة بصفة الطرف الراغب في الحل ،وذلك بحكم قربها من العالم اإلسالمي وعالقاتهـا مـع                  

مـا فيهـا حركـة      التي تمكنها من أن تلعب دوراً وسيطاً يقبل به الجميع من دون حساسيات ب             ) إسرائيل(
األولى سرعة التحرك وتعليق المفاوضات غير المباشرة بـين         : وتميز الدور التركي، بميزتين       . حماس

، إذ اعتبر األتراك أن العملية العسكرية ضد غزة تنطوي على عدم احترام لدور تركيا               )إسرائيل(سوريا و 
وقد ارتفـع   .  باحترام التهدئة وتجديدها   الفائت) ديسمبر( كانون األول    ٢٢التي طالبت إيهود أولمرت في      

 كـانون   ٢٨أيضاً مستوى اإلدانة التركية هذه المرة، إذ وصف رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في               
، كما استقال جميع    "جريمة ضد اإلنسانية  "الهجوم اإلسرائيلي على سكان قطاع غزة بأنه        ) ديسمبر(األول  

ية في البرلمان التركي من عضوية اللجنة على خلفية العـدوان            اإلسرائيل -أعضاء لجنة الصداقة التركية     
ويالحظ أن هذه المواقف عبرت عن توافق تـام        .  التركية -على غزة، وأنشؤوا لجنة للصداقة الفلسطينية       

مع مشاعر الشارع التركي الذي تدفق الى اسطنبول في تظاهرة مليونية في الرابع مـن كـانون الثـاني                 
  .على بدء العملية البرية اإلسرائيلية ضد غزة، احتجاجاً )يناير(

أما الميزة الثانية فهي أن الدور التركي، جاء بطلب مصري مباشر إثر زيارة وزير الخارجية المـصري                 
" فـتح "أحمد أبو الغيط الى أنقرة، مما يعني أنه دور مطلوب ومقبول عربياً حتى للتوسط بـين حركـة                   

اسية التركية بشكل ذكي وناجح أثناء قيام رئيس الـوزراء أردوغـان            حماس، وهو ما استثمرته الدبلوم    "و
  .بجولة على دول المنطقة شملت سوريا ثم األردن ثم مصر ثم السعودية

ومن هذه المعطيات يمكن لنا كمراقبين االستنتاج أن ثمة الكثير من الجوانب تحملها  تحركات الدبلوماسية                
ن إبعاد أنقرة عن دمشق من جهة والعمل من الجهة األخرى على            التركية التي ما فتئت دبلوماسية واشنط     

إبعادها من حلفاء أمريكا اآلخرين، والهدف من ذلك هو قطع الطريق على توجهات أنقرة بإعادة إدمـاج                 
  .نفسها في بيئتها اإلقليمية سواء مع حلفاء أمريكا أو مع خصومها

ة الكبرى بعد إضعاف دول المشرق العربي ومـصر،         تركيا التي تكاد تكتمل لديها عناصر القوة اإلقليمي       
أثبتت عجز الجامعة العربية و محوري االعتدال والممانعة على حد سواء وكشفت حدود فعاليتها ودورها               

و عمل الدور التركي على سحب البساط من العرب الذين بدا موقفهم الـسياسي              .إزاء القضية الفلسطينية  
  !طالبة الدول اإلسالمية بنصرة أهل غزةأقرب إلى المساندة اإلعالمية وم

فالحرب على غزة وبال شك سحبت البساط من محوري االعتدال والممانعة ، فضالً عن الجامعة العربية                
بطبيعة الحال، في موقف متراجع كشف حدود فعاليتها ودورها إزاء القضية الفلسطينية، في حـين بـدا                 

  .ماسية واالعالميةالموقف اإليراني أقرب الى المساندة الدبلو
التي أتوقف عندها كمراقب، هي أن الموقف الـضعيف         " العثمانيين الجدد "رسالة تركيا ممثلة بدبلوماسية     

لمحور دول الممانعة قبل االعتدال من حرب غزة يحمل دليالً على حدود المراهنة الفلسطينية على الدعم                
 حلها إلخراج هؤالء مـن وطـأة الـصراع          الممكن من هذه المحاور؛ وهي مسألة يجب التفكير في سبل         

  !فهل  نحن فاعلون؟! وتداعياته
  ٢٤/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين،  
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  :كاريكاتير .٨٦
  

  
  ٢٤/١/٢٠٠٩الوطن، قطر،   


