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    :السلطة
 ٤   تشكّل لجنة تحقيق في الجرائم اإلسرائيلية خالل عدوان غزةالمقالةحكومة ال .٢
 ٥   واسعة إلغاثة المتضررين من العدوان اإلسرائيليحملةتبدأ الحكومة المقالة  .٣
 ٥  قطاع غزةإعمار عادة ضع خطة طارئة إلتالحكومة المقالة  .٤
 ٦   في غزةبتوفير الحماية الدولية للمؤسسات الصحية والطواقم الطبيةحكومة فياض تطالب  .٥
 ٦   مليارات دوالر٦ إلى ٢ ما بين  غزةالتقديرات األولية إلعادة إعمار: حكومة فياض .٦
 ٦   المصرية لوجدنا مليون فلسطيني في صحراء سيناءاإلجراءاتلوال  :وزير التخطيط والعمل .٧
 ٦  تولي مسؤولياتها في المعابر بتواجد دوليالسلطة مستعدة ل :المالكي .٨
 ٧  كمجرمي حرب  لمحكمة العدل الدولية"إسرائيل"لتقديم قادة يدعو زكي عباس  .٩
 ٧  حماس تتجه لتعيين الحّية وزيراً للداخلية خلفاً لصيام": وكالة أنباء فارس" .١٠
 ٨  معتقلين السياسيين من حركة الجهاد لدى السلطةالن م وجود عددقائد منطقة جنين ينفي  .١١
 ٨   خطة لالحتفال بالقدس عاصمة للثقافة العربيةتعّد  في حكومة فياضرة الثقافةاوز .١٢
    

    :المقاومة
 ٨  عمار والوحدة الفلسطينية مع مشعل حماية النصر واإلاألسد يبحث .١٣
 ٩  "%٥"الـلم تتجاوز غزة  في معركة ناهاقدرات التي استخدمال :امقائد ميداني في القّس .١٤
 ٩  ن الصهيوني األمنية لوقف تهريب السالح يدافع عن الكياباالتفاقياتمن ينادي : حمدان .١٥
 ٩  "ال حوار"أنه  استمرار الحمالت األمنية في الضفة يعني :حماس .١٦
١٠  إنهم عمالء: والحركة ترد.. م العشرات من عناصرهااعدبإ حماس تتهمفتح  .١٧
١٠  غزةالعدوان على  الحركة والسلطة إزاء أصوات في فتح ترتفع منتقدة أداء .١٨
١٠  الجهاد اإلسالمي تدعو لحّل السلطة الفلسطينية ودفن المبادرة العربية .١٩
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١١  ط شالياإلفراج عن لضمان أفضل هجوم غزة وفر ظروفاً: يئفلنا .٢٠
١١   غزةإلى واشنطن للقاء غيتس ومناقشة مسألة تهريب السالح إلىباراك  .٢١
١١    ارتكبت خطأ بعدوانها على غزةأبيبتل : بن عامي .٢٢
١٢   غير مسبوقاألسلحةاستعداد مصر للتحرك ضد تهريب : جلعاد .٢٣
١٢   بشأن التعامل مع إدارة أوباما"إسرائيل"بلبلة في  .٢٤
    

    :األرض، الشعب
١٣  طلبة غزة يعودون إلى المدارس في أسبوع مخصص إلعادة اإلعمار النفسي .٢٥
١٣   مدارسهاا إلىاً ممن التجأوتستأنف توزيع المساعدات وتجلي آالف" ونروااأل" .٢٦
١٤  األسرى الفلسطينيون بسجن جلبوع اإلسرائيلي يعانون أوضاعا صحية صعبة .٢٧
١٤   غزة تواجه اقتصاداً مدمراً وحصاراً إسرائيلياً خانقاً رغم توقف إطالق النار:"أوتشا" .٢٨
١٤  التحذير من مخاطر عقد المؤتمر اليهودي العالمي في القدس المحتلة .٢٩
١٥  نقيب الصحافيين الفلسطينيين يتهم حماس بمنعه من زيارة غزة .٣٠
١٥  بطريرك القدس يعلن عن حملة لجمع التبرعات في الكنائس لصالح غزة .٣١
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   :اقتصاد
١٥  مليون دوالر خسائر الزراعة في غزة١٧٠ .٣٢
   

   :صحة
 ١٦  أطرافهممن جرحى غزة بترت % ٧٠ .٣٣
   

   :لبنان
١٦   تلقف مبادرة خادم الحرمينإلىالسنيورة يدعو في يوم التضامن مع غّزة  .٣٤
١٦  حزب اهللا وأمل يرفضان بحث السالح الفلسطيني خارج المخيمات: "عكاظ"لـ مصادر  .٣٥
   

   :عربي، إسالمي
١٦  ديموقراطي ن تكون العباً سياسياً في إطارأيجب على حماس : أردوغان .٣٦
١٧  إلى التفاوض مع حماس لتحقيق السالم" إسرائيل"وأمريكا   يدعولفيصلتركي ا .٣٧
١٨  لالتحاد من أجل المتوسط" ضربة"الهجوم على غزة كان : القذافي .٣٨
١٨  "إسرائيل"برلمانا مصر والسودان يطالبان بمعاقبة  .٣٩
١٨  إيران تتعهد تجهيز منازل ومدارس ومساجد وإعادة إعمار مستشفى وجامعة في غزة .٤٠
١٩  نقابة أطباء مصر توثق المحرقة الصهيونية .٤١
١٩ مصر تسمح بعبور عشرات العالقين في غزة .٤٢
   

   :دولي
١٩  التنسيق مع مصر لمنع التهريب سيوسع ليشمل دوال عربية أخرى: سوالنا .٤٣
٢٠  وأوروبا أمريكا فالحل ليس في "إسرائيل"على حماس التفاوض المباشر مع : مارك أوت .٤٤
٢١  ي المباشر مع حماس غير وارد حالياًالحوار األوروب: ألمانيا تعّد خطة لفتح معبر رفح .٤٥
٢١  فرقاطة فرنسية تبدأ مهّمتها قبالة سواحل غزة لمكافحة التهريب وتبادل المعلومات .٤٦
٢٢  ترسل قوة بحرية خاصة لمنع وصول السالح اإليراني إلى قطاع غزةأمريكا ": تايمز" .٤٧
٢٢  بسبب رفضها بث نداء إنساني لصالح غزة" سي.بي.بي"انتقادات ل .٤٨
٢٢  تظاهرات في فرنسا تأييداً لغزة .٤٩

   
    :مختارات

٢٢  ٢٠٠٨ من أعضاء الجماعة في ٧٥٥٥اعتقال : إخوان مصر .٥٠
    

    :حوارات ومقاالت
٢٣  بالل الحسن... مهمة األيام المقبلة .٥١
٢٥  ياسر الزعاترة... التفاعل األردني مع المعركة في القطاع .٥٢
٢٦  خالد الحروب...  وليس العرب مسؤولة عن إعادة بناء غزة"إسرائيل" .٥٣
٢٨ أسعد عبد الرحمن. د... الخسارة اإلسرائيلية الكبرى .٥٤
٢٩  يوشكا فيشر... هل نعلن وفاة الحل القائم على دولتين؟ .٥٥
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٣١  ماجد كيالي... قطاع غزة كمنطقة محررة .٥٦
٣٣  نهلة الشهال... لنار في القطاع ليس إال نهاية مرحلة أولىوقف ا .٥٧
    

 ٣٥  :كاريكاتير
***  

  
  لمدة عام مشروطة حماس تبلغ القاهرة موافقتها على تهدئة  .١

 حركة حماس أن وفد القاهرة من محمد عبد اهللا، نقالً عن مراسلها   ٢٥/١/٢٠٠٩ ،الشرق، قطـر  نشرت  
 من دمشق إلى القاهرة لينضم إلى وفد قطاع غزة الذي وصـل القـاهرة               الحركةليوم بوصول وفد    يلتئم ا 

 ، مدير المخـابرات المـصرية     ،مساء أول أمس حيث تستكمل حماس اليوم األحد مع اللواء عمر سليمان           
. ئيليالمباحثات التي جرت خالل األسبوع الماضي حول تثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني واإلسـرا             

وتصطدم مباحثات اليوم بالرفض القاطع من جانب حماس ألي دور إسـرائيلي علـى المعـابر، إال أن                  
لديها مرونة كبيرة في هذا الموضـوع تقـوم علـى       الحركة  مصادر في وفد حماس في القاهرة قالت إن         

ة األوربيين فـي    القبول بمشاركة عناصر من السلطة الفلسطينية التي لها خبرة في إدارة المعابر بمشارك            
إدارة معبر رفح لكن الحركة ترفض أي مراقبة إسرائيلية للمعبر من بعيد، وتقول إن رقابـة األوربيـين                  
يجب أن تكون كافية لمعبر رفح، كما أن حماس ال تمانع في وجود مراقبين أتراك يفصلون بين حمـاس                   

وتتركز مباحثات اليوم على تثبيـت      . في قطاع غزة والجنود اإلسرائيليين علي الجانب اآلخر من القطاع         
 باإلضافة إلـى موقـف حمـاس مـن االقتراحـات            "إسرائيل"وقف إطالق النار بين فصائل المقاومة و      

 جندي بدال مـن  ١٥٠٠إلى ) صالح الدين( اإلسرائيلية بزيادة عدد القوات المصرية في محور فيالدليفي  
ود القوات المصرية في محور فيالدليفي، لكن        جنديا فقط اآلن، ولم تمانع حماس في السابق من وج          ٧٥٠

هناك طرحاً أوربياً جديداً يقوم على تزويد هذه القوات المصرية بتكنولوجيا جديدة منها أجهزة إشـعاعية                
تستطيع كشف األنفاق، باإلضافة إلى تزويد القوات المصرية بأجهزة رؤية ليليـة وطـائرات عموديـة                

  . زة ومنع تهريب السالح إلى القطاعلمراقبة الحدود المصرية مع قطاع غ
عضو ،  أيمن طه  أن   القاهرة من    صالح جمعة  نقالً عن مراسلها   ٢٥/١/٢٠٠٩ ،الشرق األوسط وأوردت  
أبلغت مصر موافقتها على هدنة لمدة عام قابل للتجديـد، ويـتم            " الحركةأشار إلى أن     حماس   وفد حركة 

قطاع غزة خالل أسبوع، وأعادت فتح المعابر الحدودية        تقييمها في نهايتها، إذا سحبت إسرائيل قواتها من         
بعد أن تنسحب إسرائيل، يتم رفع الحصار وفتح المعابر بضمانات محـددة ورقابـة              "وقال  . "على الفور 

دولية أوروبية وتركية خالل أسبوعين، وبعد ذلك يتم فتح معبر رفح وفقا لترتيبات تضمن بقاء عناصـر                 
 ."ين دوليين بمهمات محددة، حتى يتم تشكيل حكومـة الوحـدة الوطنيـة            األمن الوطني في غزة، ومراقب    

  .وأضاف أن الحركة تريد أن تشمل التهدئة عقد مؤتمر خاص بإعادة إعمار قطاع غزة
إسماعيل رضوان، القيـادي فـي      . إلى أن د   من غزة  ٢٥/١/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم    وأشار  

المعابر ورفع الحصار بشكل كامل ولن نقبل بأي تهدئة ال ترفـع            إننا ال نقبل بأقل من فتح       : "قالحماس،  
، الفتاً االنتباه إلى أن حركة حماس ترفض التهدئة         "الحصار وتوقف العدوان وتعيد اإلعمار للقطاع المدمر      

 ".طويلة األمد ألنها تقتل المقاومة، وألن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني ما دام هناك احتالل"
  
   تشكّل لجنة تحقيق في الجرائم اإلسرائيلية خالل عدوان غزةالمقالة حكومةال .٢

 شكّلت الحكومة المقالة لجنة رسمية لتوثيق الجرائم التي ارتكبتها قوات االحـتالل             : فتحي صباح  -غزة  
وقال وزير العدل وشؤون األسرى والمحررين النائب محمـد         .  إبان الحرب على قطاع غزة     اإلسرائيلي

شكلت فعلياً اللجنة الرسمية لرصد جـرائم االحـتالل الـصهيوني وتوثيقهـا،             "ن الحكومة   فرج الغول إ  
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أمام المحاكم الدولية واإلقليمية والمحلية بـشتى الـسبل تمهيـداً لمحـاكمتهم             ) اإلسرائيليين(ومالحقتهم  
ن يسمي  ، من دون أ   اإلسرائيليينواتهم المسؤولين السياسيين والعسكريين      ".كمجرمي حرب ونازيين جدد   

جميـع  "وطالـب   ". ارتكبوا أكبر مجزرة ومحرقة في التاريخ الحديث في قطاع غـزة          "أحداً منهم، بأنهم    
المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في المجال القانوني والقضائي وحقوق اإلنسان للتنسيق مـع اللجنـة               

 إلـى ودعـا   ".  هذا الموضوع  الرسمية بصفتها اللجنة الرسمية الوحيدة المسؤولة بصورة رسمية لمتابعة        
بعدم تـشتيت هـذه     "، مطالباً   "توحيد جميع الجهود وتكثيفها لمواجهة االحتالل الصهيوني وقادته النازيين        "

  ".الجهود حتى تتحقق األهداف المرجوة التي تحقق المصلحة العليا للشعب
  ٢٤/١/٢٠٠٩الحياة 

  
  العدوان اإلسرائيليحملة واسعة إلغاثة المتضررين من تبدأ الحكومة المقالة  .٣

وزيـر الـشؤون     أن    سمير حمتـو   ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٥/١/٢٠٠٩الدستور، األردن،   نشرت  
االجتماعية المقال احمد الكرد أعلن أن الوزارة بدأت أمس حملة واسعة إلغاثة المتضررين من العـدوان                

ف يورو لكل بيت تم تـدميره،        آال ٥أن الحكومة صرفت أمس     " الدستور"اإلسرائيلي، وأوضح الكرد لـ     
 يورو لكل   ٥٠٠ووألفي يورو لكل بيت أصبح غير صالح للسكن ولم يتم تدميره، وألف يورو لكل شهيد،                

وبـين أن الحكومـة      . مليون يورو  ٣٠ ألف أسرة بتكلفة تزيد عن       ٢٠جريح، مبيناً أن المساعدات تشمل      
 والـشهداء والجرحـى     واإلنـشاءات اني  قامت بتشكيل لجنة من االختصاصيين لحصر األضرار في المب        

 فـي  يومـا    ٢٠وأشار إلى أن المساعدات الغذائية ما زالت مكدسة منذ          . والقطاعين الزراعي والصناعي  
وذكر الكرد أن الحكومة في غـزة قامـت         . العريش ومعبر العوجا وذلك بتوجيهات من حكومة رام اهللا        

  .ت عبر معبر رفح لتوزيعها على مستحقيها فورابمخاطبة جميع الجهات الدولية ومصر إلدخال المساعدا
وفى معرض رده على اتهامات حكومة رام اهللا لحكومة غزة باالستيالء على المساعدات، أوضح الكـرد                

 يوما من الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة لم يتم إدخال أي مساعدات من العريش غيـر                 ٢٠انه خالل   
 غزة هي المسؤولة عن إدارة وتوزيع واإلشـراف         فيأن الحكومة   المساعدات الطبية، مجددا التأكيد على      

  .على جميع المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة من منطلق عملها
 أنكـد    أ  الكرد الوزير أحمد   أن  فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٤/١/٢٠٠٩الحياة  وأضافت  

:  فتح المعابر، وقال   وإعادة عن القطاع     برفع الحصار   الوزير الحكومة المقالة مسؤولة عن غزة، وطالب     
ولم نـضح   (...) لقد قدمنا تضحيات في هذه الحرب       . لن نقبل بعد اليوم بالموت البطيء جراء الحصار       "

  ". نقطة الصفرإلىبشبابنا من اجل العودة 
  
  قطاع غزةإعمار عادة إلضع خطة طارئة تالحكومة المقالة  .٤

أعلنت الحكومة المقالة على لسان وزير األشغال العامة واإلسكان          :وكاالتال،  "الخليج "-فلسطين المحتلة   
يوسف المنسي أنها وضعت خطة طارئة إلعمار القطاع تنقسم إلى مرحلتين أساسيتين، األولى تبدأ بإيواء               

 مليـون   ١٥٠وإغاثة المشردين، وإزالة الركام واألنقاض والتكاليف األولية لهذه المرحلة تبلـغ حـوالي              
 مليـون   ٦٥انية هي مرحلة إعادة البناء وتحتاج تقريبا إلى سنة أو أكثر وتبلغ تكلفتها مليارا و              دوالر، والث 

وعن  .دوالر، وشدد على انه ال يمكن البدء في تنفيذ أي من المرحلتين إال بعد فتح المعابر وفك الحصار                 
وال توجد حتى اآلن آلية     األموال التي رصدتها القمة العربية أجاب المنسي أن األموال لم تصل حتى اآلن              

  .وأشار إلى أن أي جهة ترغب في التعاون مع حماس في االعمار فسنرحب بها .واضحة لوصولها
  ٢٥/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                     ١٣٢٥: العدد               ٢٥/١/٢٠٠٩األحد  :التاريخ

   في غزةبتوفير الحماية الدولية للمؤسسات الصحية والطواقم الطبيةحكومة فياض تطالب  .٥
 أبـو فتحـي   . ، د األعمال في حكومة تسيير     طالب وزير الصحة   :وكاالتال،  "الخليج "-فلسطين المحتلة   

 المتحدة بضرورة توفير الحماية الدولية الالزمة للمؤسسات الصحية والطواقم الطبية حتى ال             األمممغلي،  
وشدد على أهمية فتح المعابر من اجل ضمان دخول المـساعدات            .تتكرر المأساة التي حصلت في غزة     

  .ار للمرافق الصحية المتضررةبشكل الئق وكامل والبدء في إعادة اإلعم
  ٢٥/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   مليارات دوالر٦ إلى ٢ ما بين  غزةالتقديرات األولية إلعادة إعمار: حكومة فياض .٦

. كشف وزير التخطيط والعمل في حكومـة تـسيير األعمـال، د     :وكاالتال،  "الخليج "-فلسطين المحتلة   
 مليـارات دوالر،    ٦ إلـى    ٢عادة اإلعمار تنحصر ما بين       التقديرات األولية لتكاليف إ    أناهللا،   سمير عبد 

  .مؤكداً أن السلطة بدأت بعملية حصر األضرار
أن السلطة سوف تعرض الخطـة إلعـادة اإلعمـار التـي تـضمن              " الخليج"وأكد عبداهللا في حديث ل    

تـصف الـشهر    االحتياجات الرئيسية، امام مؤتمر الجهات الدولية المانحة المقرر ان تعقد اجتماعا لها من            
  .المقبل في مصر، وحث األطراف الدولية المانحة على تمويل هذه الخطة

  ٢٥/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   المصرية لوجدنا مليون فلسطيني في صحراء سيناءاإلجراءاتلوال  :وزير التخطيط والعمل .٧

 أهميةعلى  سمير عبد اهللا،    . ، د ]في حكومة فياض   [كد وزير التخطيط والعمل   أ : منتصر حمدان  -رام اهللا   
 تشكل مـدخال للمباشـرة   أولوية وقت ممكن باعتبارها تمثل      بأسرعانجاز تشكيل حكومة التوافق الوطني      

 اعمار قطاع غزة ومعالجة كل القضايا والمشاكل النفسية واالقتصادية والحياتية للمـواطنين فـي               بإعادة
طنين الذين هم بـأمس الحاجـة       القطاع، محذرا من مخاطر تسييس توزيع المساعدات االغاثية على الموا         

 "إسـرائيل "وشدد في الوقت ذاته على وجود مخاطر حقيقية تهدد المشروع الوطني من خالل تعمد                 .لها
 التهـرب مـن     "إسـرائيل "لــ    الفلسطينية، ما يتـيح      األراضيتعزيز فكرة فصل قطاع غزة عن بقية        

  . سطينيين منقسمون فيما بينهم الفلأن الدولة الفلسطينية تحت مبرر وإقامةاستحقاقات السالم 
 مليون مواطن سـيواجهون حالـة       ١,٥قامة كيان فلسطيني منفصل في قطاع غزة يهدد حياة          إ أنورأى  

 غير المعلنة   األهداف إطار تهجيرهم من القطاع في      إلى الذي سيقود    األمرصومالية من الفقر والتعاسة،     
  . شي على قطاع غزة لتنفيذها من خالل عدوانها الوح"إسرائيل"التي سعت 

 واالستعدادات التي اتخذتها القيادة المـصرية       اإلجراءاتلوال  ": الحياة الجديدة "وقال عبد اهللا، في لقاء مع       
 عمدت من خالل العدوان     "إسرائيل" أن هناك مليون فلسطيني يعيشون في صحراء سيناء، مؤكدا          ألصبح

ان غزة من دائرة الصراع الديمغرافي في        سك إخراج إلى مخطط يهدف    إطارعلى تهجير سكان غزة في      
 االعمار وبناء قطاع غزة خالل اجتمـاع     إلعادة عبد اهللا عن عزم السلطة عرض خطتها         وأعلن. المنطقة

الدول والجهات المانحة المقرر عقده في منتصف الشهر المقبل بهدف تجنيد الدعم المالي للسلطة النجاز               
  .  لمنع استمرار التدهور الحاصل في القطاع على كافة الصعديةاألساسهذه المهمة وتلبية االحتياجات 

  ٢٥/١/٢٠٠٩ ،الحياة الجديدة
  
  السلطة مستعدة لتولي مسؤولياتها في المعابر بتواجد دولي :المالكي .٨

رياض المالكي، وزير الخارجية، النقاب في حـديث هـاتفي مـع            .كشف د  :أرناؤوطكتب عبد الرؤوف    
ينية ستؤكد في اجتماع عربي مع وزراء الخارجيـة األوروبيـين اليـوم فـي                السلطة الفلسط  أن" األيام"

 بتواجد دولي علـى  "إسرائيل"وبروكسل استعدادها الكامل لتولي المسؤولية في المعابر ما بين قطاع غزة    



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                     ١٣٢٥: العدد               ٢٥/١/٢٠٠٩األحد  :التاريخ

 إعادة النظـر    األوروبيين السلطة ستطلب من     أن إلى أيضاالمعابر كما هو الحال في معبر رفح، مشيراً         
 فتح معابر غـزة     بإعادة أوروبية وضمانات   األوروبي واالتحاد   "إسرائيل"ر رفع العالقات ما بين      في قرا 

سوف نتحدث مـع وزراء الخارجيـة       "وقال  .  عدوانها على قطاع غزة    "إسرائيل"وضمانات بعدم تكرار    
تحه وفق   يتم ف  أن فتح معبر رفح وضرورة      بإعادة ملزمة لهم فيما يتعلق      إجرائية عن خطوات    األوروبيين

 يكون هنـاك تواجـد      أن بحيث نضمن    ٢٠٠٥ تشرين الثاني    ١٥اتفاقية المعابر التي تم االتفاق عليها في        
نحن لسنا بصدد المواجهة مع حركة حمـاس بهـذا          "المالكي  .وقال د  ".للسلطة الفلسطينية في تلك المعابر    

واجدوا على تلك المعـابر      يت أن المناسبين الذين يمكن     األشخاص نبحث عن    أن نستطيع   وإنماالخصوص  
 أن مشكلة مع حركة حماس، ألن ما نريده في نهاية المطاف هو ضمان              أية يشكل تواجدهم هناك     أندون  

 اكبر عدد ممكن من الشاحنات      إرسال وقطاع غزة مفتوحة لكي يتسنى لنا        إسرائيلتبقى تلك المعابر بين     
 حماس رفضت ذلك فعنـدها      أنوفي حال    "فوأضا".  داخل قطاع غزة   إلىوالمواد الغذائية والمحروقات    

 حمـاس  أن يعي تماماً فـي حـال   أنستتحمل هي مسؤولية ما يحدث من نتائج، وعلى شعبنا الفلسطيني        
 على معانـاة شـعبنا الفلـسطيني بالـشكل          اإلبقاءرفضت ذلك من هو الذي يرفض ومن هو الذي يريد           

  ".الموجود حالياً
  ٢٥/١/٢٠٠٩ ، فلسطين،األيام

  
   لمحكمة العدل الدولية كمجرمي حرب"إسرائيل"لتقديم قادة يدعو ي زكعباس  .٩

 بالتعـاون   ]في بيروت  [شاتيال] مخيم[ شباب فلسطين في     نادي، أقام   "األحرارتشافيز ناصر   " تحت عنوان 
 من فنزويال حضرها القـائم      اإلسرائيلي حول قرار طرد السفير       والفتوه لقاء سياسياً   األطفالمع مؤسسة   
 لمنظمـة   ةالتنفيذيي السفارة الفنزويلية في بيروت ريكاردوس سلس، في حضور ممثل اللجنة             ف باألعمال

 يوما شعبنا في غـزه يعـيش حالـة ال           ٢٢"ولفت زكي إلى أن      .التحرير الفلسطينية السفير عباس زكي    
 ، حـاولوا  األرض هذا الشعب المتجذر في      إرادة يتصورها، هدموا كل شيء باستثناء       أن بشر   أييستطيع  

، ولكنه ابتلعتهم بـشموخ     "لنخرج منها وليبتلعها البحر   " يمسحوا غزة، كما كانوا يقولون       أنكل المحاوالت   
 شعبكم في غزه قد توحد، وان كل        أن األخوة أيهانبشركم  : "وقال ".، فهنيئاً للفلسطينيين رغم نكبتهم    أبنائها

 ٨٧قائق سردتها فتح في الميدان، هنـاك       عن ح  أتحدث وأنا،  اإلسرائيليمقاتل يحمل بندقية قد قاوم العدو       
 عنهم حماس من كتائـب القـسام،        أعلنت شهيدا   ٤٩ استشهدوا في غزة، هناك      األقصىمقاتال من كتائب    

 عنهم الجبهة الديمقراطيـة وهنـاك       أعلنت شهيدا   ١٣ عنهم سرايا القدس وهناك      أعلنت شهيدا   ٣٥وهناك  
  ".ونعتبر كل الشهداء هم شهداء لفلسطين" داف" ال استطيع حصرها من كل الفصائل حتى من أعداد

 أن إلى محكمة العدل الدولية كمجرمي حرب، ألنه ال يجـوز            إسرائيل يقدم قادة    أنيجب  "وشدد على أنه    
قتـل  " أن   إلى، الفتا   " ونساء أطفال تسيفي ليفني في بلجيكا وهي قاتلة        اإلسرائيليةتستقبل وزيرة الخارجية    

  ". أخالقياًإسرائيلهؤالء الشهداء أسقط 
  ٢٥/١/٢٠٠٩المستقبل 

  
  حماس تتجه لتعيين الحّية وزيراً للداخلية خلفاً لصيام": وكالة أنباء فارس" .١٠

كشفت مصادر مطلعة في حركة حماس أمس، أن خليل الحية سوف يعين وزيراً للداخلية خلفاً               : )ا.ب.د(
 أنباءوأكدت المصادر لوكالة     .زة األخير على غ   اإلسرائيليالذي استشهد خالل العدوان     " سعيد صيام "ـ  ل

  . القليلة المقبلةاأليام أن اإلعالن رسمياً عن هذا القرار سيصدر خالل اإليرانيةفارس 
  ٢٥/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                     ١٣٢٥: العدد               ٢٥/١/٢٠٠٩األحد  :التاريخ

  معتقلين السياسيين من حركة الجهاد لدى السلطةالن م وجود عددقائد منطقة جنين ينفي  .١١
قائد منطقة جنين، مـا تحـاول حركـة الجهـاد            نفى العقيد راضي عصيدة      : عاطف أبو الرب   -جنين  

اإلسالمي بثه من إشاعات حول وجود عدد من المعتقلين السياسيين من الحركة فـي سـجون الـسلطة                  
واستهجن في تصريح صحافي، أمس، ما تناقلته حركة الجهاد حول نية هـؤالء              .الوطنية بمحافظة جنين  

ن أعضاء الجهاد اإلسالمي كانوا سلموا أنفسهم لألمن         إلى أن عدداً م    إعالن اإلضراب عن الطعام، مشيراً    
وأضاف عصيدة أن هذه المجموعة تقيم      . الوطني واالستخبارات لتسوية أوضاعهم مع الجانب اإلسرائيلي      

وقال . في مقر االستخبارات، وليس داخل السجن، وهم مطلقو الحرية بمغادرة المقر في حال رغبوا بذلك              
واعتبر عصيدة  . وعة من وزارة الداخلية، وذلك لتوفير سبل العيش لهم        يتم صرف مخصصات لهذه المجم    

قيام بعض هؤالء األفراد باالتصال مع وسائل إعالم واإلعالن عن اإلضراب عن الطعام، أمرا غريبـا،                
ومستهجنا، خاصة وأن بعض هؤالء الذين جاؤوا للسلطة بمحض إرادتهم وقعوا على تعهـدات بـالتزام                

وأضاف عصيدة أنـه     .رسة أية نشاطات لحين تسوية ملفاتهم مع الجانب اإلسرائيلي        المقرات، وعدم مما  
يجري البحث اآلن في فتح المجال أمام هذه المجموعة لمغادرة المقرات، ولكن إذا ما فكـرت الـسلطة                  

  . بذلك، فسيكون أمام اإلعالم، وللتأكيد على أن السلطة ال تعتقل أياً من أفراد وعناصر الجهاد اإلسالمي
  ٢٥/١/٢٠٠٩ ،الحياة الجديدة

  
   خطة لالحتفال بالقدس عاصمة للثقافة العربيةتعّد  في حكومة فياضرة الثقافةاوز .١٢

دقة، أن الوزارة أعدت خطة متكاملة       تهاني أبو  أكدت وزيرة الثقافة الفلسطينية    :القاهرة طه عبد الرحمن   
المطلوب، بمـا يتناسـب وقيمـة المناسـبة         لتخرج احتفالية القدس عاصمة ثقافية للعالم العربي بالشكل         

إن : وأهدافها، وقالت في مؤتمر صحافي عقدته في معرض القاهرة الدولي للكتاب مـساء أمـس األول               
االحتفالية ستتضمن استضافة مثقفين عرب، وتنظيم أسابيع ثقافية، وإقامة معارض لصور تاريخية عـن              

 كتابا، وإعداد دراسـات     ٣٦٥أضافت أنه سيتم إصدار     و .القدس بالتنسيق مع معهد العالم العربي بباريس      
وأبحاث عن المدينة المقدسة، والعمل على إعادة طباعة الكتب التاريخية، لتثقيف الجيل الجديد في العـالم                

  .العربي بالقدس وتاريخها، وما وصلت إليه اآلن
  ٢٥/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  فلسطينيةعمار والوحدة الاألسد يبحث مع مشعل حماية النصر واإل .١٣

في تحقيق أهداف عدوانها    " إسرائيل"أكد الرئيس السوري بشار األسد أن فشل         : يوسف كركوتي  -دمشق  
رغم لجوئها إلى استباحة كل القطاع بأشد األسلحة فتكاً ما هو إال دليـل علـى تمـسك                  غزة  على قطاع   

 الحتمـي علـى االحـتالل       الشعب الفلسطيني بحقوقه الثابتة في أرضه ودياره وإيمانه العميق بانتصاره         
وهنأ األسد خالل لقائه وفداً من حركة حماس، برئاسة خالد مشعل رئيس المكتـب الـسياسي                . والعدوان

  .للحركة، الشعب الفلسطيني بالنصر
أن الحديث خالل اللقاء دار حول حماية النصر الذي حققته          " الخليج"ـوذكرت مصادر قيادية في حماس ل     

ف العدوان، باإلضافة إلى الجهود المبذولة الستعادة الوحدة الفلـسطينية، وإعـادة            المقاومة وإفشالها ألهدا  
ومن جانبه شكر مشعل سوريا على موقفها وسياسـاتها الـداعم للمقاومـة             . إعمار ما دمرته آلة الحرب    

والقضية الفلسطينية، معتبراً أن سوريا، من خالل دعمها الذي قدمته سوريا ألبناء الـشعب الفلـسطيني                
وأكد تمسك حماس بالوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس        . مقاومته أثناء الحرب، شريكة في االنتصار     و

وفيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة كرر مشعل موقفـه حـول             .حماية خيار المقاومة، وحماية الحقوق    
  .ضرورة أن ال تصل أموال إعادة اإلعمار للفاسدين، وضمان وصولها لمن يستحقونها
  ٢٥/١/٢٠٠٩خليج، ال
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   "%٥"الـلم تتجاوز غزة  في معركة ناهاقدرات التي استخدمال :امقائد ميداني في القّس .١٤

الدين القسام وقائد القوات      عضو المكتب العسكري لكتائب عز     ،قال اللواء أبو علي   :  عمر محارمة  -غزة  
 من تحضير الجيش اإلسرائيلي     المسؤولة عن الواجهة الشرقية لقطاع غزة، أن كتائب القسام كانت متأكدة          

أن المقاومة الفلسطينية دخلـت فـي       " الدستور"كد في مقابلة حصرية مع      أو .لعملية عسكرية في القطاع   
مواجهات عنيفة مع قوات االحتالل والتحمت معها في كثير من المواقع مكبدةً إياها خسائر جمة عمـدت                 

شار إلى أن قدرات حماس التي استخدمت في هـذه          وأ .إلى التكتم عليها والتضليل على وضعها الميداني      
وحـول فـشل عمليـات خطـف جنـود           .من القدرة العسكرية لكتائب القسام    % ٥المعركة لم تتجاوز    

سرائيليين، أكد القائد العسكري أن الجيش اإلسرائيلي تنبه لهذا األمر وقام بتزويد كافة جنـوده بـأجهزة                 إ
تعقبهم أو يقوم بقصفهم ومن معهم من المقـاومين إذا عجـز            تعقب، بحيث يقوم بتحرير أسراه من خالل        

 قامت  ١٦سرائيليين إال أن طائرات أف      إن المقاومين تمكنوا من خطف ثالثة جنود        إوقال   .عن تحريرهم 
  .سرىلى استشهاد المقاومين وقتل الجنود األإفورا بقصف الموقع ما أدى 

  ٢٥/١/٢٠٠٩الدستور، األردن، 
  
    األمنية لوقف تهريب السالح يدافع عن الكيان الصهيونيتفاقياتباالمن ينادي : حمدان .١٥

، وذلك في معـرض رشـيد كرامـي         "واالنتصارالصمود  "مهرجان  في لبنان   نظمت الجماعة اإلسالمية    
رئيس هيئة نصرة األقصى في لبنان عزام األيوبي،        " الجماعة اإلسالمية "وألقى كلمة    . طرابلس -الدولي  
 يوماً بطوالت مقاومين سطروا أروع مالحم البطولة ضد أعـداء اهللا            ٢٣على امتداد   أننا شهدنا   "فاعتبر  

واإلنسانية وأفشلوا أهداف حملة راهن الكثيرون من خاللها على انكسار المقاومـة ودفعهـا للرضـوخ                
  .لرغباتهم وإرادتهم

تبـر خطـوة مـن      ننا نحتفي اليوم بالنصر الذي يع     أ "،ممثل حركة حماس في لبنان    ،  ورأى أسامة حمدان  
 طريق التحرير فهو نصر على الرغم من مراهنة البعض على إلحاق اآللة الحربية              إلىالخطوات المؤدية   

 إعادة حساباته، فغـزة حققـت النـصر بـصمودها           إلىالجميع  "، داعيا   "الصهيونية الهزيمة بالمجاهدين  
بلدة في فلسطين، لنقول لمـن      وعنفوان مقاوميها والضفة أيضاً ستنتزع النصر وكذلك القدس وكل قرية و          

وحـدد شـروط    ". لن نعترف بإسرائيل  " : بإسرائيل إن إستراتيجيتنا هي مقولة قادتنا      االعترافطلب منا   
ـ       وإطالق سراح   االحتاللاإلعالن عن وقف التنسيق األمني مع       "الحوار الوطني والمصالحة التي تتمثل ب

 األمنيـة   باالتفاقيـات واعتبر أن من ينادي      ".ةالمعتقلين ووضع برنامج واضح وصريح للجهاد والمقاوم      
  .لوقف تهريب السالح، فهو يدافع من وراء ذلك عن الكيان الصهيوني

  ٢٥/١/٢٠٠٩المستقبل 
  
  "ال حوار"أنه  استمرار الحمالت األمنية في الضفة يعني :حماس .١٦

الت واسعة فـي حـق      اتهمت حركة حماس السلطة الفلسطينية، بتنفيذ حملة اعتقا       :  كفاح زبون  - رام اهللا 
أنصارها في الضفة، وهو ما من شأنه أن يعرقل جهود انطالق حوار داخلي، وأوضح رأفـت ناصـيف                  
عضو المكتب السياسي لحماس، أن الحركة لن تذهب إلى حوار طالما لم تتوقف هـذه الحملـة األمنيـة                   

ـ        ح هناك معتقلون جـدد،     أن يصب " "الشرق األوسط "ويطلق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة، وقال ل
  . "هذا يعني أن هناك من هو غير معني بالحوار، ويصر على إفشاله

  ٢٥/١/٢٠٠٩ ،الشرق األوسط
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  إنهم عمالء: والحركة ترد.. م العشرات من عناصرهااعدبإ حماس تتهمفتح  .١٧
 ، يتضمن أسماء عـشرات الناشـطين الـذين ينتمـون          عت حركة فتح، كشفاً   وز:  كفاح زبون  - رام اهللا 

وكانت السلطة الفلسطينية، اتهمت مسلحي حمـاس رسـميا بإعـدام    . للحركة، وقالت إن حماس أعدمتهم    
ونشرت وكالة األنباء الفلـسطينية الرسـمية،       . العديد من المواطنين في القطاع أثناء العدوان اإلسرائيلي       

علـى قطـاع غـزة،       حماس خالل فترة العدوان      "مليشيات"ومواقع فتح، كشفا بقتلى الحركة، وقالت إن        
  . من كوادر ونشطاء حركة فتح، فيما أطلقت واعتدت بالضرب على المئات منهم١٧أقدمت على إعدام 

ونشر موقع حماس الرسمي، أن األسماء التي أوردتها حركة فتح ووسائل إعالمهـا، وآخرهـا التقريـر                 
هم حماس، هم في الحقيقة     هي ألشخاص قالت إنهم من كوادر حركة فتح وأعدمت         "وفا"المنشور على وكالة    

وكانت حماس اتهمـت    . عمالء كان محكوم عليهم باإلعدام من قبل محاكم في غزة قبل الحسم العسكري            
 خالل العدوان، وأعلنت أنها قامت بإعدام       "إسرائيل" في السلطة الفلسطينية بالتعاون مع       "شخصيات سابقة "

  .عض اآلخر خالل الحرب، واعتقال الباالحتاللبعض من تعاونوا مع 
  ٢٥/١/٢٠٠٩ ،الشرق األوسط

  
  غزةالعدوان على أصوات في فتح ترتفع منتقدة أداء الحركة والسلطة إزاء  .١٨

 أداء السلطة الفلـسطينية      فتح، عضو اللجنة المركزية لحركة    انتقد هاني الحسن،  :  كفاح زبون  - رام اهللا 
واعتبر الحسن أن الـسلطة لـم       . دوان بعد الع  والحكومة التابعة لها، فيما يخص عملها إلغاثة قطاع غزة        

وهنأ في بيان صحافي    . قطاع وإلى المقاومة الفلسطينية التي تصدت للعدوان      الترسل مساعدات إلى أهالي     
حركة حماس والمقاومة في تصديها للعدوان، والنصر الذي حققته في دحر االحتالل الـصهيوني عـن                "

 القادر، وهو مستشار رئيس الوزراء سـالم فيـاض،          وكان القيادي اآلخر في فتح حاتم عبد      . "قطاع غزة 
انتقد ما وصفه بصمت قيادة الحركة تجاه األحداث المتسارعة التي تعصف بالشعب الفلسطيني ومشروعه              

وقال عبد القادر إنه كان من المفروض على قيادة الحركة لعب دور أكبر وأكثـر تـأثيرا فـي                    .الوطني
هذا االنكفاء والترهل وعـدم  "سطيني من مذابح ومؤامرات مستغربا التعامل مع ما يتعرض له الشعب الفل      

  . "القدرة على لعب دور مؤثر في مجريات األحداث الخطيرة التي تشهدها الساحة الفلسطينية
  ٢٥/١/٢٠٠٩ ،الشرق األوسط

  
  الجهاد اإلسالمي تدعو لحّل السلطة الفلسطينية ودفن المبادرة العربية .١٩

 المسؤول األول لحركة الجهاد اإلسـالمي فـي         ،اعتبر أمين الهندي  :  صباح  حازم األمين وفتحي   -غزة  
 إياها أن حماس والمقاومة كانت ملتزمة       إلى ليست إلسرائيل مصلحة في استمرار التهدئة، مشيراً         هغزة أن 

 األساسي ال يتعلق بالتهدئة وإنما بوقف تهريب        اإلسرائيليوأكد أن الشرط    .  خرقها إلىوإسرائيل باشرت   
ورأى أن الـصمود فـي       ."وهذا يعني خنق المقاومة، وهو ما على األطراف العربية أن تدركه          "لسالح،  ا

غزة يجب أن تبنى عليه أوضاع جديدة في التعاطي مع فصائل المقاومة، وأن حل الـسلطة الفلـسطينية                  
 أن اإلنجـاز    إلـى وأشـار   . اإلسرائيليين الخيار العسكري في العالقة مع       إلىخيار صائب يعيد االعتبار     

الرئيسي الميداني الذي تحقق يتمثل في استمرار إطالق الصواريخ على رغم كثافة النيران اإلسـرائيلية،               
 أن السالح يصل مـن أمـاكن        إلىمخففاً من أهمية ما يقال عن تهريب السالح عبر معبر رفح، ومشيراً             

 على غزة كان أقل     اإلسرائيليةل الحرب   كما اعتبر أن أداء السلطة الفلسطينية خال      . مختلفة وال يمكن وقفه   
من مستوى االجتياح، وأن خطوتها تعليق المفاوضات لم تكن كافية، إنما كان يجب أن تـشمل إطـالق                  

 المبادرة العربية، وإنتاج مبـادرة      "دفن" ما سماه    إلىودعا  . إسرائيلالمعتقلين ووقف التعاون األمني مع      
  .مةبديلة تأخذ في االعتبار احتضان المقاو
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وكشف أن ثمة محادثات تتناول إمكان قيام وحدة كاملة بين حركتي حماس والجهاد تكون مقدمة لتقـارب                 
 صعوبات في وجه التوافق الفلسطيني، مؤكداً أن ال         إلىلكنه أشار   . فلسطيني يساعد في تجاوز محنة غزة     

ثار هو كالم قديم وعـام،      جديد في الكالم عن مبادرة مصرية وسورية وتركية في هذا االتجاه، وأن ما ي             
  .خصوصاً أنه ال يلحظ المتغيرات الميدانية التي أحدثتها معارك غزة

  ٢٥/١/٢٠٠٩الحياة 
  
  ط شالياإلفراج عن لضمان أفضل هجوم غزة وفر ظروفاً: يئفلنا .٢٠

 اإلفـراج  لضمان   أفضل هجوم غزة وفر ظروفا      أني  ئاعتبر نائب وزير الدفاع ماتان فلنا     : القدس المحتلة 
العمليـة وفـرت ظروفـا      "أن  ورأى  . طلجندي اإلسرائيلي المحتجز لدى حركة حماس غلعاد شالي       عن ا 
".  تكـون هـذه العمليـة سـاعدتنا        أن في   أمل.  ستسمح لنا باعتماد مقاربة مختلفة في المحادثات       أساسية
. خطفـه  طوال العملية ومنذ     أذهانناغلعاد لطالما كانت في     " قضية   أن العامة   لإلذاعة في تصريح    وأضاف

 ندفع ثمنا غاليا    أنينبغي  : "وتابع".  هذه المسائل  إحدىوالمعابر هي   . وسنبذل كل ما في وسعنا السترداده     
  ".إلعادته

  ٢٥/١/٢٠٠٩ الحياة 
  

   غزةإلى واشنطن للقاء غيتس ومناقشة مسألة تهريب السالح إلىباراك  .٢١
فاع اإلسـرائيلي ايهـود بـاراك        وزير الد  إن قال مسؤول إسرائيلي رفيع      .):ب.ف.ا( –القدس المحتلة   

 روبرت غيتس تفعيل االتفاق المتبادل للحـد مـن تهريـب            األميركيسيزور واشنطن ليبحث مع نظيره      
 لمسؤول إسرائيلي منذ الهجوم الذي شنته الدولة العبرية علـى قطـاع             األولىوتعد هذه الزيارة     .السالح

ل إسرائيلي رفيع في وزارة الدفاع طلب عدم         مسؤو وأشار. األبيض البيت   إلى أوباماغزة ودخول باراك    
تطبيق بروتوكول  " بعد غد سيلتقي غيتس، لمناقشة       "إسرائيل"ن باراك الذي يغادر     أ إلىالكشف عن اسمه    

 الـسابقة  األميركية بين وزيرة الخارجية األسلحة يناير لمنع تهريب  / كانون الثاني  ١٦الموقع في   " االتفاق
 باراك وغيتس سيناقشان كذلك     أن المصدر،   وأضاف.  تسيبي ليفني  سرائيليةاإلكوندوليزا رايس ونظيرتها    

  ".إسرائيل"لـ  األميركية األسلحةمسألة بيع 
  ٢٥/١/٢٠٠٩الحياة 

  
   ارتكبت خطأ بعدوانها على غزةأبيبتل : بن عامي .٢٢

ى قطاع  حرب عل   بشن "إسرائيل" أكد وزير الخارجية اإلسرائيلي األسبق شلومو بن عامي، أن قرار            :حيفا
غزة كان خطأ منذ البداية ولم يكن لها أي داع بتاتاً، وان الحل يكمن في أن نجد الطريقة إلجراء واسـع                     
وجاد مع الجهات واإلطراف الفلسطينية المعنية باألمر، والتي عليها أن تتوحد في البداية، وارى أن ذلك                

  .أوباما الجديد باراك األميركيممكن مع بدء والية الرئيس 
 تلقت الضوء األخضر من بعض الحكام العرب للقضاء على حركة حماس،            "إسرائيل"ل بن عامي أن     وقا

  .لكن الشارع العربي بعيد عن توجه وتفكير النخب الحاكمة
الدراما والمأزق السياسي الذي وقعت فيه الحكومـة اإلسـرائيلية، التـي            "ووصف ما حدث في غزة بـ       

ذ البداية، واألمر يحتاج إلى تحرك سياسي سريع وعاجـل جـدا            دخلت حربا لم تكن ضرورية للغاية من      
إلنقاذ الوضع الذي يتحول يوما بعد يوم إلى كارثة ودراما، والحل أمام إسرائيل سياسي وليس عـسكريا،                 

  ". وسبق لي أن دعوت الحكومة اإلسرائيلية إلى ذلك
 لكنها خـسرت الكثيـر علـى        قال إن إسرائيل لم تخسر الكثير عسكريا،      " األونروا"وعن قصف مقرات    

الصعيد السياسي والدبلوماسي وأمام الرأي العام الدولي، حيث سيدرك القادة األمر الحقا، ونحـن نريـد                
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 وقبل كل شيء بين     أوالسالما في المنطقة ينطلق من وحدة السلطة الفلسطينية، ونقصد هنا عودة الحوار             
ستقبل الحوار مع إسرائيل وخصوصا ان حمـاس        حركة حماس وفتح لبناء وحدة وطنية فلسطينية تخدم م        

  .فازت بانتخابات ديمقراطية
وأرى من جهة أخرى أن استقرار الوضع يجب أن يتضمن إجراءات تسمح بفتح كل المعابر واسـتقالل                 
تام وكامل لغزة ، بمعنى حرية شاملة شرط أن يكون ذلك وفق مراقبة دولية للمعـابر حتـى ال تعـود                     

  . بالمبادرة المصريةاالهتمام عليه سابقا، أعني األوضاع إلى ما كانت
  ٢٥/١/٢٠٠٩الدستور، األردن، 

 
   غير مسبوقاألسلحةاستعداد مصر للتحرك ضد تهريب : جلعاد .٢٣

 مـن   األسـلحة على وقف تهريـب     " قادرة" مصر   أن المفاوض اإلسرائيلي، عاموس جلعاد، السبت       أعلن
استعداد مـصر    "أنة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي      وقال جلعاد متحدثا للشبك   .  قطاع غزة  إلى أراضيها

 حماس ال تشكل خطـرا      أن المصريين يدركون    إن " وأضاف ". غير مسبوق  األسلحةللتحرك ضد تهريب    
 ".إيـران  المسلمين ومـع     اإلخوان حماس تتحرك بالتنسيق مع      إن. أيضاعلى إسرائيل فحسب بل عليهم      

 المستشار السياسي لوزير األمن اإلسرائيلي ايهود باراك هذه         وبحث الجنرال في االحتياط عاموس جلعاد     
  .المسألة الخميس في القاهرة مع مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان

  ٢٥/١/٢٠٠٩ ٤٨عرب 
  

   بشأن التعامل مع إدارة أوباما"إسرائيل"بلبلة في  .٢٤
ل قرار وكل خطاب للرئيس األميركـي       في الوقت الذي يرصد فيه اإلسرائيليون كل حركة وك         :تل أبيب 

وقادة الدولة العبرية حائرون    . الجديد باراك أوباما، تبدو الحسابات في القيادات السياسية اإلسرائيلية مبلبلة         
في إعطاء تقويم دقيق واثق لألجواء في واشنطن، وهناك من يرى أن السياسة األمريكية العامـة تجـاه                  

 يرى أن التغيير في اإلدارة األميركية يستدعي تغييـرا عـاجال فـي              إسرائيل لن تتغير، ولكن هناك من     
  .السياسة اإلسرائيلية

ويالحظ أن اليمين اإلسرائيلي، الذي يتوقع فوزه في االنتخابات القادمة، هو أكثر الواثقين بأن التغيير في                
  .الواليات المتحدة لن يؤثر على إسرائيل

ي السابق في واشنطن والمرشح لعضوية الكنيست عن حـزب          وحسب قول داني أيلون، السفير اإلسرائيل     
اإلدارة األميركية ليست مؤلفة من رئيس فحسب، بل أيـضا مـن            "اليميني المتطرف، إن    " إسرائيل بيتنا "

وإسرائيل قويـة   . مؤسسات مهنية ال تتغير بتغيير الرئيس، ومن مجلس نواب ومجلس شيوخ قويين جدا            
حليف متين وكشريك ألميركا في القيم الديمقراطية والحرية، وشريك في          هنا وهناك، وتتمتع بموقع مهم ك     

  ".المصالح االستراتيجية
ويقول أيلون بحذر إنه ال يقلل من شأن الرئيس أوباما أيضا، ويعتبره صديقا صدوقا إلسـرائيل، ويلفـت       

ه في حالـة    ولكن أضاف أن  . النظر إلى تصريحات أوباما التي شدد فيها على حرصه على أمن إسرائيل           
توجه الرئيس إلى تغيير جذري في سياسته تجاه إسرائيل، سيجد نفسه في مواجهـة عـشرات النـواب                  

  .، الذين سيقيمون الدنيا في واشنطن"المقاتلين"
ولكن وزيرة الخارجية اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، التي تعتبر نفسها اليوم قائدة للتيار الليبرالي الوسـطي               

يلية، تقول إن اإلدارة األميركية الجديدة بقيادة أوباما تأتي برياح جديدة، فيها إصـرار              في السياسة اإلسرائ  
-وإنهـا   . على تصفية البؤر المتوترة في العالم، وتريد من أصدقائها التعاون معها وليس عرقلة جهودها             

 تخشى من صدامات مباشرة مع واشنطن في حالة وصول شخصية يمينيـة متطرفـة، مثـل                 -أي ليفني 
  .بنيامين نتنياهو، إلى رئاسة الحكومة في إسرائيل، ألن نتنياهو سيصطدم مع سياسة أوباما حتما
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ويحذر أهرون ميللر، اليهودي األميركي الذي عمل مستشارا للرئيس بيـل كلينتـون لـشؤون الـشرق                 
،  %١٠٠ األوسط، أنه من االطالع عن قرب على إدارة أوباما يجد أنها لن تكون مؤيدة إلسرائيل بنسبة               

ويشير إلى أن اختيار جورج ميتـشل مبعوثـا خاصـا للـشرق             . مثلما كانت إدارة الرئيس جورج بوش     
األوسط يدل على أن أوباما يتفهم مشكالت إسرائيل واحتياجاتهـا، ويـتفهم بالمقـدار نفـسه مـشكالت                  

  .الفلسطينيين واحتياجاتهم
  ٢٥/١/٢٠٠٩ ،الشرق األوسط

  
  في أسبوع مخصص إلعادة اإلعمار النفسيطلبة غزة يعودون إلى المدارس  .٢٥

" ونرواألا"عاد أمس طلبة قطاع غزة الدارسين في المدارس الحكومية والتابعة لوكالة            :  حامد جاد  -غزة  
إلى مقاعدهم الدراسية بعد انقطاع دام قرابة الشهر جراء الحرب اإلسرائيلية الجائرة على القطاع، وقـد                

بوع الدراسي الحالي مخصصا لترميم الحالة النفسية المتردية لـدى          تلقى المدرسون توجيهات بجعل األس    
  .األطفال جراء البربرية اإلسرائيلية التي نقشت في ذاكرتهم صفحات من البؤس والرعب والسواد

وأعلن محمد عسقول وزير التربية والتعليم في الحكومة المقالة أنه توجه إلى مدارس قطاع غزة حـوالي                 
  . ألفا منهم التحقوا بالمدارس الحكومة الفلسطينية٢٥٠ة  ألف طالب وطالب٤٥٠

وأوضح عسقول أن ست مدارس حكومية تعرضت لدمار واسع وعشرات المدارس األخـرى ألضـرار               
جزئية بفعل القصف اإلسرائيلي مبينا ان االحتالل حول العديد من المدارس في المناطق المحاذية للحدود               

وبين أن   .عليم استعاضت عن تلك المدارس بمدارس أخرى أكثر أمنا        إلى ثكنات عسكرية ولكن وزارة الت     
الوزارة عملت من خالل خطة طارئة على إغالق المدارس التي دمرت بشكل كبير وال تصلح للتـدريس                
حيث تم نقل طالبها إلى مدارس تعمل في الفترة الصباحية بحيث يتمكن طالب المدرسـة المغلقـة مـن                   

ية علما أنه تم في بعض المدارس خاصة الواقعة شمال قطاع غزة جمع طلبـة               الدراسة في الفترة المسائ   
وقـال   . طالـب  ١٠٠ نحو   إلىفصلين دراسيين في غرفة صفية واحدة ليصل عدد طالب الفصل الواحد            

أعتقد أن المعاناة لن تتخلى عنا نحن نعاني بكل الظروف والمتغيرات منذ البداية وال نستطيع أن                "عسقول  
فر لنا ظرف مريح لدرجة كبيرة من أجل االستمرار في الدراسة وإذا انتظرنا انتهاء الظروف               نقول أنه تو  

  ".الصعبة يستحيل أن تستمر العملية التعليمية
  ٢٥/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
   مدارسهاا إلىتستأنف توزيع المساعدات وتجلي آالفاً ممن التجأو" ونروااأل" .٢٦

الوكالة الدولية أجلـت    إن  " الحياة"عدنان أبو حسنة لـ     " األونروا"الناطق باسم   قال  :  فتحي صباح  -غزة  
 إلى مدرسة تابعة لها، تمهيداً لعودة التالميذ ٤٨احتموا داخل  لفاًأ ٥٠خيراً سبعة آالف فلسطيني من بين أ

ا بدل ونروألدفعت ا  استأجر بيوتاً أو شققاً سكنيةإجالؤهمقسماً من الذين تم "أبو حسنة إن  وقال .المدارس
 في مقـار أنديـة رياضـية    األخير القسم إيواء  لدى أقارب، فيما تملإلقامة، فيما توجه قسم آخر إيجارها

  ."مجتمعية تابعة لها
خيراً وتدريجاً وفي شـكل  أ استأنفت توزيعها" ونرواألا" أن إلىالمساعدات الغذائية، أشار أبو حسنة  وعن

 أن هناك نقصاً كبيراً فـي  إلىلكنه لفت . تموين اكز مر١٠ الجئ، من خالل ألف ٧٥٠مكثف على نحو 
المنطار   فتح المعابر كلها، خصوصاً معبرإعادةمن دون "وشدد على أنه ". ونرواألا" الحاجات الكبيرة لـ

 ١٠ االعمار لن تـتم حتـى بعـد    إعادة رها من اللوازم، فإني، والسماح بتوريد مواد البناء وغ)كارني(
البناء واالعمار بالدقيق والزيت والسكر، بـل باالسـمنت وحديـد           إعادة  لن تتم    ":وختم متهكماً ". سنوات
  ."والخرسانة التسليح

  ٢٥/١/٢٠٠٩الحياة 
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  األسرى الفلسطينيون بسجن جلبوع اإلسرائيلي يعانون أوضاعا صحية صعبة .٢٧

تقالي عليهم  هددت إدارة سجن جلبوع اإلسرائيلي األسرى الفلسطينيين بفرض الزي البر         : وائل بنات : غزة
مؤسـسة مانـديال لرعايـة      "وأفاد محامو   . بالقوة واتخاذ عقوبات قاسية بحق كل من يرفض تنفيذ القرار         

إثر زيارة قام بها عدد منهم لألسرى أن األوضاع في تدهور مستمر وعلـى              " شؤون األسرى والمعتقلين  
  . ة وتوفير األدوية المناسبةكافة الصعد بما فيها فرض العقوبات عليهم وإهمال عالج الحاالت المرضي

 عاما أن اإلدارة قامت مؤخرا      ١٨وأفاد األسير محمد التاج من طوباس والذي يقضي حكما بالسجن لمدة            
بسحب حاجياتهم ولوحت باستخدام القوة وفرض عقوبات مالية وإجراءات ضاغطة مثل منع الزيـارات              

  . ض بالقوة وعند الرفض سيطبقون عقوبات بحقهموالفسحة، كما أبلغتهم بأن اللباس اللون البرتقالي سيفر
  ٢٥/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

  
   غزة تواجه اقتصاداً مدمراً وحصاراً إسرائيلياً خانقاً رغم توقف إطالق النار:"أوتشا" .٢٨

دمارا واسع النطاق في المنازل والبنيـة       "أكدت األمم المتحدة أن     : القدس المحتلة، عبد الرؤوف أرناؤوط    
والطرق والبيوت المحمية والمقابر والمساجد والمؤسسات الحكومية، خاصة في شـمالي قطـاع             التحتية  

وذكر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحـدة         . غزة بسبب العدوان اإلسرائيلي على القطاع     
لكن الناس ما   "أن الوصول إلى المحال التجارية تحسن بعد االنسحاب الجزئي للقوات اإلسرائيلية            " أوتشا"

زالوا يواجهون مصاعب بسبب نقص السلع الغذائية في األسواق وارتفـاع األسـعار ونقـص الـسيولة                 
 طنـاً   ٣,٨٨٥ يناير، قام برنامج األغذية العالمي بتوزيع        ٢٠ ديسمبر و  ٢٧في الفترة بين    "وقال  ". النقدية

مـن مجمـوع    % ٤٣ن   مـستفيد يمثلـو    ١٥٨,٠٠٠من الغذاء في غزة حيث وصلت هذه الكميات إلى          
 فلسطيني آخر عبر توزيع الخبز الطـارئ        ٤٠,٠٠٠المستفيدين في األوضاع العادية، وتم الوصول إلى        

 مستشفى، وبسكويت عالي السعرات لـدى مراكـز         ١٣في بيت حانون وبيت الهيا ووجبات جاهزة إلى         
  ".األونروا للتوزيع
داد كبيرة من الجرحى وتعاني الطواقم الطبيـة        ما زالت المستشفيات تعاني من تدفق أع      "وأفاد في تقرير    

من ضغط شديد، في حين حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر انتشار األوبئة بسبب عـدم انتـشال                  
بعد وقف إطـالق النـار، تـم        "وقال  ". الجثث وتدفق مياه الصرف الصحي في بيت حانون وبيت الهيا         

 والتعامل مع المرضى الذين يعـانون مـن أمـراض           استئناف خدمات التطعيم والرعاية للنساء الحوامل     
 عيادة للرعاية الصحية األساسية، باإلضافة إلى اسـتئناف خـدمات المختبـرات وطـب               ٥٠مزمنة في   

األسنان، خدمات التثقيف استؤنفت في كافة العيادات، التحويالت الداخلية بين عيادات الرعاية الـصحية              
، والحظ التقرير أن عدد الشاحنات التـي تـدخل          " الحرجة فقط  األساسية والمستشفيات استؤنفت للحاالت   

  .قطاع غزة، هي أقل بكثير من ذلك العدد الذي كان يدخلها قبل سنوات قليلة
  ٢٥/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

  
  التحذير من مخاطر عقد المؤتمر اليهودي العالمي في القدس المحتلة .٢٩

حسن خاطر، أن   . المسيحية لنصرة القدس، د    اإلسالميةهة  اعتبر امين عام الجب    : منتصر حمدان  -رام اهللا   
 سلطات االحـتالل تواصـل      أنتوقف العدوان على غزة لم يوقف الحرب على الجبهات األخرى مؤكدا            

سلطات االحتالل  "وأضاف   . القدس، وتمنع المصلين من الدخول للبلدة القديمة حتى المقدسيين منهم          إغالق
 أكثر  أمام المدينة   أبوابلدة القديمة، وتسمح ليهود العالم بذلك وتستعد لفتح          القدس من دخول الب    أبناءتمنع  
 مـن هـذا     ٢٧ و ٢٦ وفد يمثلون يهود العالم في ثمانين دولة ليعقدوا مؤتمرا في القدس يومي              ٤٠٠من  

  ".اإلرهابفي حربها ضد " إسرائيل"الشهر، بهدف التضامن مع 
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وتنام كبير لمشاعر الكراهية الدينية المتبادلة، وسيهيئ        تصعيد خطير،    إلى ذلك سيؤدي حتما     أنوأضاف  
 أن المـؤتمر يحـاول ابتـزاز مواقـف          إلى  وأشار . لحرب دينية ال أحد يستطيع التنبؤ بنتائجها       األجواء

  ".معاداة السامية"الشعوب األوروبية الداعمة لغزة بالعزف على وتر 
  ٢٥/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   حماس بمنعه من زيارة غزةنقيب الصحافيين الفلسطينيين يتهم .٣٠

انقلب مؤتمر صحافي نظمه االتحاد الدولي للصحافيين، واتحاد الصحافيين العرب بالقاهرة أمس             :القاهرة
من أجل الدعوة لتقديم قادة االحتالل للقضاء الدولي جراء اعتداءاتهم على الصحافيين  إلى خالف حـاد                 

 وبين عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين، عضو        بين نقيب الصحافيين الفلسطينيين نعيم الطوباسي     
ـ             منعـه مـن     "ـجماعة اإلخوان المسلمين، الصحافي صالح عبد المقصود بسبب اتهام األول لحماس ب

  ".مرافقة وفد من االتحاد الدولي للصحافيين والصحافيين العرب لغزة خالل العدوان
، فقاطعه صالح   " حماس من زيارة قطاع غزة     منع من قبل  "ونشب الخالف عندما قال نعيم الطوباسي إنه        

  ".الكذب "ـعبد المقصود واتهمه ب
  ٢٥/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  بطريرك القدس يعلن عن حملة لجمع التبرعات في الكنائس لصالح غزة .٣١

 فـي القـدس واألراضـي    األرثـوذكس  حدد البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك الروم      : وفا –القدس  
األحد، يوماً لجمع التبرعات في الكنائس األرثوذكسية لصالح المنكوبين في قطاع           المقدسة واألردن، اليوم    

وقال البطريرك في رسالة وجهها إلى رؤساء األديرة ورعاة الكنائس ووكالئهـا وأبنـاء الرعيـة                . غزة
 بقلوب حزينة نتابع األحداث والمآسي التـي      "األرثوذكسية في األراضي المقدسة واألردن والعالم بأسره،        

يعيشها أهلنا في قطاع غزة، وإن فكرنا وصلواتنا ترافق الضحايا البريئة التي تـسقط يوميـاً فـي هـذه          
  ".المأساة، واألعداد الكبيرة من إخوتنا وأهلنا الذين سلبوا أبسط حقوقهم بالعيش اإلنساني الكريم

روم األرثـوذكس هـو     وأكد بطريرك القدس أن جمع التبرعات في جميع الكنائس التي تتبع بطريركية ال            
ـ              مـن  اً  واجب مسيحي ورعوي وإنساني، شاكرا الكنيسة األرثوذكسية في اليونان إلرسالها خمـسين طن

  . المساعدات اإلنسانية بالتنسيق مع بطريركية القدس إلى األهل في قطاع غزة
ضحة من  وقال األب عيسى مصلح، الناطق باسم الكنيسة األرثوذكسية، بأن البطريرك وضع آلية عمل وا             

" أم الكنـائس  "موضحا أن المبادرة التي تنظمها      . أجل جمع التبرعات في الكنائس خالل صالة يوم األحد        
إلغاثة أهلنا في القطاع، تحمل معاني وحدة هذا الشعب أينما كان، وتؤكد أن الدم الفلسطيني هو دم واحد                  

  .بغض النظر إذا سار في عروق مسلم أو مسيحي
  ٢٥/١/٢٠٠٩ ،الحياة الجديدة

  
   مليون دوالر خسائر الزراعة في غزة١٧٠ .٣٢

قدرت وزارة الزراعة في الحكومة المقالة خسائر القطاع الزراعي بسبب المحرقة في             : رائد الفي  -غزة  
وقال وزير الزراعة محمـد اآلغـا إن خـسائر القطـاع             . مليون دوالر أمريكي   ١٧٠قطاع غزة بنحو    

 في المائة من المـساحة الكليـة        ٦٠ية، وجرف وتدمير نحو     الزراعي شملت تدمير قرابة ألف بئر زراع      
  .لألراضي الزراعية في القطاع
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وأضاف اآلغا، في مؤتمر صحافي في مدينة غزة أمس، أن المحرقة تسببت في دمار هائل لحق بالقطاع                 
الزراعي والبحري عبر تجريف آالف الدونمات وتدمير اآلبار الزراعية ومـزارع الـدواجن ومـزارع               

  .اشية ومرافئ الصيادين وقوارب الصيد ومصانع التعليب والتغليفالم
  ٢٥/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  طرافهمأمن جرحى غزة بترت % ٧٠ .٣٣

مـن  % ٧٠ حـوالي    أن القطري عاد لتوه من قطاع غزة        األحمركشف فريق طبي تابع للهالل      : الدوحة
 مستشفى الشفاء قـد     إلىحولوا  على قطاع غزة والذين     " اإلسرائيلي"الجرحى الفلسطينيين جراء العدوان     

ن الحـرب علـى     أ إلىمشيرا  ..  ونساء ألطفال معظم حاالت البتر تعود      إنوقال الفريق   . أطرافهمبترت  
  .غزة خلفت عاهات مستديمة كثيرة في صفوف المدنيين الفلسطينيين

  ٢٥/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  مين تلقف مبادرة خادم الحرإلىالسنيورة يدعو في يوم التضامن مع غّزة  .٣٤

 اللبنانيين على مبادرة التضامن مع      واإلعالميين اإلعالمفؤاد السنيورة   اللبناني   الوزراءحيا رئيس مجلس    
 إسرائيل"ورأى أن   .  لم يقصروا يوماً في واجبهم العربي والسيما مع الشعب الفلسطيني          أنهمغزة، مؤكداً   

العنف يستولد العنف والدم يستسقي الدم،       إن لم تتعلم من دروس الحروب السابقة، والتي تقول          أنهاأثبتت  
 عبر أعمالها اإلجرامية لن تصبح أكثر أمناً من السابق، والشعب الفلسطيني لم ولن يركع ولن تكسر                 وإنها
أن أكثر أفعال التضامن قوة مع ما تعانيه غزة وأهلها، يكون بتلقـف             "، معتبراً   " في التمسك بأرضه   إرادته

لتي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبـد العزيـز لنبـذ كـل     المبادرة والكلمة الطيبة ا  
 كل المساعي ال يمكن أن تكون ناجعة ما لم تعمل على إيجاد الحل              أن"وشدد على   ". الخالفات والتباينات 

 العادل للقضية الفلسطينية تعيد الحقوق ألصحابها على أساس المبادرة العربية للسالم، التـي لـن تبقـى                
 اكبـر خدمـة     أن إلى الوحدة والتعاون، مشيرا     إلىودعا الفلسطينيين   ". مطروحة على الطاولة إلى األبد    

  .يقدمونها إلسرائيل هي في البقاء منقسمين ومتباعدين
  ٢٥/١/٢٠٠٩المستقبل، 

  
  حزب اهللا وأمل يرفضان بحث السالح الفلسطيني خارج المخيمات: "عكاظ"لـ مصادر  .٣٥

ـ        : زياد عيتاني  -بيروت   أن حزب اهللا وحركـة     " عكاظ"أكدت مصادر مقربة من قوى الثامن من آذار ل
أمل يرفضان مناقشة قضية السالح الفلسطيني خارج المخيمات خالل جلسة الحوار اللبناني المقررة غدا              

وذكرت أن حزب اهللا ورئيس البرلمان نبيه بري متمسكان بما اتفق عليه في الحـوار الـوطني                 . اإلثنين
السالح الفلسطيني خارج المخيمات لكنهما يريان أن طرح الموضوع في هذه المرحلـة يحمـل               وخاصة  

وأضافت أن تناول هذا الموضوع بالتزامن مـع أحـداث غـزة    . ضرراً كبيراً للمصلحة الوطنية اللبنانية   
  .سيصور لبنان وكأنه ينفذ أجندة خارجية متعلقة بما يحصل تجاه المقاومة وال مصلحة له بذلك

 جهته، أقر عضو كتلة المستقبل النائب نبيل دو فريج أن السالح الفلسطيني خارج المخيمـات يـضر               من
  .بالسلم األهلي كما يؤثر على مفهوم المقاومة

  ٢٥/١/٢٠٠٩عكاظ، 
  
  ديموقراطي ن تكون العباً سياسياً في إطارأيجب على حماس : أردوغان .٣٦

 عن استعداد بالده إلرسـال      أردوغانب طيب   أعرب رئيس الوزراء التركي رج    :  غسان شربل  - أنقرة
 النار وفي حال طلـب الفلـسطينيون        إطالق كان ذلك ضروريا لتثبيت وقف       إذا غزة   إلىمراقبين مدنيين   
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 العمل من اجل حل شامل للقضية       أهمية القطاع ومشددا على     إلى قوات تركية    إرسالذلك، مستبعدا فكرة    
 العـدوان   أثـاره  وتركز على مـا      أنقرة في   أردوغانمع  " ياةالح "أجرتهجاء ذلك في حوار      .الفلسطينية

  )ا لقراءة الحوار كامالًاضغط هن. (اإلسرائيلي على غزة من تداعيات وعلى تصور تركيا للمرحلة المقبلة
 الفلسطينية بما فيها حماس تعمل كلها مـن         األطرافوضع خطة سياسية تشمل كل      "لى  إ أردوغانودعا  

 باكرا بضرورة عدم تهمـيش حمـاس        أوصت بالده   أن إلى وأشار". اجل حل سياسي للقضية الفلسطينية    
يجب على حمـاس    ... وقراطية الفلسطينية  تأخذ مكانها على الساحة السياسية الديم      أنيجب   "إنهاالتي قال   

 الـسياسية   األحـزاب  تكون العبا سياسيا وجزءا من مسار التنافس الديموقراطي المتحضر مع بقيـة              أن
  . الشعب الفلسطينيإرادة، مشددا على ضرورة احترام "األخرىالفلسطينية 

من دون شك   : "هدئة، قال  بإطالق الصواريخ بعد انتهاء فترة الت      أخطأتوردا على سؤال عن كون حماس       
 نأخذ في االعتبار التزام حماس باتفـاق        أنعلينا  .  منفصل ومختلف  أمر لكن هذا    أخطأتقد تكون حماس    

 هـذا   إن... التهدئة لمدة ستة شهور كاملة، وذلك على رغم عدم التزام إسرائيل بشروط ذلـك االتفـاق               
  ".طاع غزة والتضييق عليهم قأهاليالموقف اإلسرائيلي تسبب في استفزاز حماس واستفزاز 

 اإلسرائيلي،  - كانت عملية السالم قد ماتت وعن مستقبل الجهود التركية على المسار السوري              إذاوعما  
لقد بحثت الموضوع خالل زيارتي لدمشق بعيد الهجوم على         . ن السالم قد مات   ا أقوللن  : "أردوغانقال  

 أعلنـا بناء على قرار مشترك مع دمشق       . سرائيلية اإل -غزة، وعندها قررنا تعليق المفاوضات السورية       
  ...". غزةأحداثتعليق الجولة الخامسة من المحادثات التي كانت قد بدأت فعال عبر الهاتف قبل 

اعتقد بأن شعبنا تحرك بـشكل يليـق بـه وبتاريخـه            : "وقال.  لما حدث في غزة    إدانته أردوغانوجدد  
 تلـك  إزاء يقف الشارع التركي صـامتا      أنومن غير المتوقع    وبشعوره بالمسؤولية تجاه قضايا المنطقة،      

بـأن الغرب سيحاسب نفـسه     " المذابح في غزة، معربا عن ثقته        أماموانتقد من وقفوا صامتين     ". األحداث
 الموقف الذي اتخذه لم يكن موجها ضد الـشعب          أنوشدد على   ". األزمةويراجع مواقفه بعد تجاوز هذه      

  ". القيادات السياسية في إسرائيلإلىها فقد كان موج"اإلسرائيلي 
لكـن حزنـي    : "...  التحدث عن السالم بعد الذي حدث، قـال        إمكانوفي معرض رده على سؤال عن       

 االنقسام القائم في العالم العربي وعجـز منظمـة          إلى، الفتا   "أنفسهمالحقيقي هو على السالم بين العرب       
  .ةاألزم عن عقد قمة لها خالل اإلسالميالمؤتمر 

  ٢٥/١/٢٠٠٩الحياة 
  
  إلى التفاوض مع حماس لتحقيق السالم" إسرائيل"وأمريكا   يدعوتركي الفيصل .٣٧

إلى التفاوض مع " إسرائيل" السعودي تركي الفيصل الواليات المتحدة واألميردعا : )CNN (- الرياض
يات المتحدة تتطلب حركة حماس لتحقيق السالم في المنطقة، وقال إن العالقات بين الدول العربية والوال

 الفيصل خالل مقابلة  وأشار.األوسط االلتزام بتعهداتهم بتحقيق سالم دائم في الشرق األمريكيينمن القادة 
 إلى إعالن الرئيس األمريكي باراك أوباما عن عزمه بذل جهود حقيقية ، بثت السبتCNNمع شبكة 

نريد تطبيقاً لذلك، نريد أن ... هذا من قبلسمعنا "إليجاد حل سلمي لألزمة في الشرق األوسط، وأضاف 
وقال  ".نرى الحقائق على األرض وهي تتغير، نريد أن نرى تغييراً في الخطاب وحضوراً على األرض

  .األوسط للسناتور جورج ميتشل كموفد خاص للسالم في الشرق أوبامابتعيين " متشجع"انه 
 طفل ٤٠٠أكثر من : "في غزةل العمليات العسكرية نتقد المزاعم اإلسرائيلية باستهداف حماس فقط خالاو

إسرائيل تزعم أنها حوادث .. هذا ال يظهر دقة في االستهداف).. إجمالي الضحايا (١٣٠٠قتلوا من بين 
أعتقد أن هذه واحدة من القضايا " وتابع "إذا كان هذا الحال فلماذا تشن الحرب؟.. مؤسفة تقع أثناء الحرب
ين العالم العربي عموماً والسعودية تحديداً فيما يخص العالقات مع الواليات التي تهدد العالقات ب

  ."أعتقد أن الرئيس بوش أعطى إسرائيل اللون األخضر للقيام بما يحلو لها في غزة ودون قيود.. المتحدة
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ان للتفاوض مع حماس، ورد عند تذكيره بأن الدولتين تصنف" إسرائيل"ودعا الفيصل الواليات المتحدة و
" اعتقد أنه هذه ضمن األشياء التي على الرئيس أوباما وضعها قيد المراجعة: "الحركة كمنظمة إرهابية

  . ونفى تقويض التحرك للسلطة الوطنية الفلسطينية
  ٢٥/١/٢٠٠٩ ،سي ان ان

  
  لالتحاد من أجل المتوسط" ضربة"الهجوم على غزة كان : القذافي .٣٨

ذافي، في خطاب نشرته وكالة األنباء الليبية أمـس، أن الهجـوم            أعلن الزعيم الليبي معمر الق    : طرابلس
وقال في كلمة ألقاها الليلـة      ". ضربة وجهت لالتحاد من أجل المتوسط     "اإلسرائيلي على قطاع غزة كان      

نأسف لهـذه الـضربة التـي    : "قبل الماضية في طرابلس، خالل مأدبة عشاء على شرف الملك اإلسباني         
هل تـدمير غـزة وقتـل       : "وأضاف متسائال ". متوسط وهو ما زال في المهد     وجهت لالتحاد من أجل ال    

أعتقد أن الـشريك    : "وتابع" األطفال هو من المشاريع الملموسة التي وعد بها االتحاد من أجل المتوسط؟           
الجنوبي للبحر المتوسط، سيعيد النظر في انضمامه لالتحاد من أجل المتوسـط، مـا دام اإلسـرائيليون                 

واقترح القذافي الذي كان يعارض االتحاد من أجل المتوسـط، أن يقتـصر              ".ون أعضاء فيه  والفلسطيني
  .االتحاد على دول شمال أفريقيا وجنوب أوروبا الغربية

  ٢٥/١/٢٠٠٩ ،الشرق األوسط
  
  "إسرائيل"برلمانا مصر والسودان يطالبان بمعاقبة  .٣٩

اح الدورة الخامسة للجنة البرلمانيـة      خالل افتت   المصري فتحي سرور   الشعبأكد رئيس مجلس     :القاهرة
في غزة ال يمكن أن تمر      " إسرائيل" أن الجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبتها        المصرية السودانية المشتركة  

من دون عقاب دولي، خاصة أن التقارير كافة شهدت بها، وشهادة السكرتير العام لألمم المتحـدة بعـد                  
  .لة أمام العدالة الدوليةوضع األد لزيارته لقطاع غزة تمهيداً

واتهم رئيس المجلس الوطني السوداني أحمد إبراهيم الطاهر الدول الغربية والصهيونية العالمية بالعمـل              
على زعزعة استقرار المنطقة من خالل فلسطين ودارفور والصومال، مطالبا بمواجهة عربية لمحاوالت             

غزة لن تكون األخيرة مهما وضع العرب مـن         تجريد الشعب الفلسطيني من كل شيء، وقال إن مذبحة          
والغرب لضمان استمرار الصراع، والتخاذها مـدخال       " إسرائيل"ترتيبات، وأكد أن أزمة دارفور صنيعة       

  .الختراق إفريقيا
  ٢٥/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  إيران تتعهد تجهيز منازل ومدارس ومساجد وإعادة إعمار مستشفى وجامعة في غزة .٤٠

أعلن مساعد الرئيس اإليراني للشؤون التنفيذية علي سعيدلو أن لجنـة           : )و بي آي  ي(،  "الخليج" -طهران  
إعادة إعمار غزة لديها برنامج عمل لبناء وتجهيز منازل ومدارس ومساجد وإعـادة إعمـار مستـشفى                 

 شبه الرسمية إن لجنـة إعـادة إعمـار غـزة عقـدت أول               لألنباءوقالت وكالة مهر    . وجامعة في غزة  
 اللجنة ستقوم في أول فرصة ببنـاء وتجهيـز عـدد مـن            إنوقال سعيدلو    .حث الموضوع اجتماعاتها لب 

 أن برنـامج    إلىولفت  . المنازل والمساجد والمدارس وإعادة إعمار وتجهيز مستشفى وجامعة في القطاع         
يتضمن أيضا تقديم العالج ألربعة آالف جريح ومساعدة جميع عوائل الشهداء ومعاقيها            "عمل هذه اللجنة    

  ".األيتام والمتضررين وإعادة إعمار البنى التحتيةو
" خطـة خلـف الكـواليس     "وكان وزير الخارجية اإليراني منوشهر متكي قد حذر من وجود ما أسماها             

  .النتزاع قضية إعادة اإلعمار في قطاع غزة من يد أهلها
  ٢٥/١/٢٠٠٩الخليج، 
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  نقابة أطباء مصر توثق المحرقة الصهيونية .٤١

أن النقابة بدأت، بالتنسيق مـع      " النقابة العامة ألطباء مصر   "صام العريان أمين صندوق     ذكر ع : )أ.ب.د(
جرائم الحرب التي   "المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية، توثيق            

) الـسبت (مس  وقال العريان، خالل مؤتمر صحافي أ      ".خالل عدوانها على قطاع غزة    " إسرائيل"ارتكبتها  
بدأت النقابة تنظـيم جلـسات اسـتماع        "حول إمكانية مالحقة قادة االحتالل أمام المحكمة الجنائية الدولية          

لألطباء الذين نجحوا في الوصول إلى غزة خالل فترة العدوان وتوثيق شهاداتهم إلعداد ملف كامل ينوي                
 الجنائية الدولية بالتنـسيق مـع المنظمـات         المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية تقديمه إلى المحكمة       

  ". الحقوقية الدولية التي بدأت إجراءات فعلية لعرض القضية أمام المدعي العام للمحكمة
  ٢٥/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
 مصر تسمح بعبور عشرات العالقين في غزة .٤٢

الفلسطينيين في غـزة    مصر سمحت بعبور العشرات من العالقينإن قال مسؤول حدودي مصري :رفح
 علـى   "إسـرائيل "منذ بدء الهجوم الذي شنته      األولى   عبر معبر رفح الحدودي، وذلك للمرة        أراضيها إلى

 سيتم اليوم الجمعة السماح بعبور دفعة جديدة من العـالقين ": "رويترز" وقال المسؤول لوكالة .قطاع غزة
حاملي االقامات من الطالب  فلسطينيا عالقا من ١١٦ نحو إدخال الجمعة -تم ليل الخميس .. الفلسطينيين

، فـي  واألجنبيـة حاملي االقامات في الدول العربيـة    فلسطينيا من٢٣ إلى إضافةوالعاملين في مصر، 
أيضا   انه تم السماحوأضاف". واألجنبية وعملهم في معظم الدول العربية  إقامتهم مقارإلىطريق عودتهم 

  . قطاع غزةإلى في الجانب المصري  فلسطينيا من العالقين٩٣بعودة 
  ٢٥/١/٢٠٠٩الحياة 

  
  التنسيق مع مصر لمنع التهريب سيوسع ليشمل دوال عربية أخرى: سوالنا .٤٣

 للسياسة الخارجية واألمنيـة لالتحـاد األوروبـي         األعلىأكد المفوض   :  نورالدين الفريضي  -بروكسيل  
 في شأن معبر رفح وإمكان مراجعتـه        ٢٠٠٥ عام   خافيير سوالنا استعداد االتحاد األوروبي لتفعيل اتفاق      

 تعيين اإلدارة األميركية    إن" الحياة" معه   أجرتهاوقال في مقابلة    . ونسخ هذه التجربة على المعابر األخرى     
 كمـا   . دليل حرصها على االنخراط في الديناميكية الجديـدة        األوسطجورج ميتشل مبعوثاً خاصاً للشرق      

ت انقسام الصف العربي، ويعتقد بوجوب حـشد مأسـاة النـساء واألطفـال               من تداعيا  ه سوالنا قلق  أبدى
العزيز في قمة    اهللا بن عبد   ويعتبر كالم الملك عبد   . والمدنيين من أجل تحقيق تقدم حقيقي نحو حل النزاع        

 من أن المبادرة العربية لن تظل على الطاولة إلى األبد، لكن المهم أنها ال تزال قائمـة                " تحذيراً"الكويت  
  .وتكتسب أهمية كبيرة في نظر االتحاد األوروبي واإلدارة األميركية الجديدة

 المخرج لالزمة في غزة هو تثبيت وقف النار ليـصبح دائمـا، واسـتئناف المعونـات                 إنوقال سوالنا   
وأكـد  .  هذه المعونات، وتوفير المالجئ وترميم المنازل      أمام من دون عائق، وفتح المعابر كافة        اإلنسانية

 الـذي  ٢٠٠٥اتفـاق   "إلى المعابر مفتوحة بشكل دائم، مشيرا إبقاء للعمل على   األوروبيتعداد االتحاد   اس
مستعدون لتوسيع المهمة   : "، مضيفا " مراجعة إلىقد يحتاج   "، والذي قال انه     " فتح معبر رفح   إعادةيضمن  

  ".خيار تم االتفاق على هذا الإذا األخرىوزيادة عدد المراقبين ونشرهم في المعابر 
 تـستعيد البلـدان     أن فلسطينية، كما تمنـى      -وشدد على دعم جهود مصر في تحقيق مصالحة فلسطينية          

العربية وحدتها في شأن المبادرة العربية للسالم بما يساعد على تعزيز دور اللجنة الرباعيـة والتحـرك                 
مع ) اليوم (األحدال، وسنبحث   نحن دعمنا المبادرة العربية، وما نز     : "، وقال األوروبية والجهود   األميركي

 التعاون فـي وجـه      إلىودعا  ". البلدان العربية وتركيا في سبل وضع دينامية جديدة للوضع في المنطقة          
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 أن، علـى    أولىستجري بالتنسيق مع مصر في مرحلة       " الجهود في هذا الصدد      إن، وقال   األسلحةتهريب  
  ).اضغط هنا لقراءة مقابلة سوالنا كاملة"(أخرىيتم توسيعها الحقا للتعاون مع بلدان 

  ٢٥/١/٢٠٠٩الحياة 
  
  اوروبأ وأمريكا فالحل ليس في "إسرائيل"على حماس التفاوض المباشر مع : مارك أوت .٤٤

صرح مبعوث االتحاد األوروبي لعملية السالم في الشرق األوسط مـارك           :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
أوت ان القوات الدولية جاهزة للمرابطة على معبر رفح وذلك في أعقاب االجتماع مع الرئيس الفلسطيني                

وقال  .ا كبيرا من جديد    السعودية، مؤكداً أن غزة لن تعود سجن       إلىمحمود عباس في رام اهللا قبل توجهه        
ـ      يكون جزءا مـن     أن هناك وضعا جديدا لقطاع غزة الذي ال بد          إن" الدستور"أوت في تصريح خاص ب

 يكون هناك تفاهم فلسطيني داخلي على برنامج فلسطيني         أنالوطن الفلسطيني الموحد كحل سريع وال بد        
  . برنامجهاإلىكيلها ولكن  شخوص الحكومة الفلسطينية التي يجب تشإلىوطني، فنحن لن ننظر 

ورداً على سؤال حول حجم الدمار والشهداء والجرحى وتصريحات المسؤولين األوروبيين فور العدوان             
 ال أقارن بين الـضحية والجـالد وال         أنا" في الدفاع عن نفسها، قال أوت        "إسرائيل"اإلسرائيلي عن حق    

 يعطي إسـرائيل مبـررا لهـذه المـشاهد           هذا ال  أن بين صواريخ حماس وقوة إسرائيل وال شك         أقارن
 التي  األونروا إلعادة االعمار في غزة ستتم من خالل         أوروبا المساعدات التي ستقدمها     إنوقال   ".المذهلة

لديها ألف من الموظفين والعاملين في القطاع، حيث تحدثت فور وصولي هنا مع المسؤولين اإلسرائيليين               
  .والطبية واالحتياجات األساسية للغزيينلتسهيل دخول المساعدات اإلنسانية 

 الحرب لم تنته على غزة حتى يتم التوقيع على اتفاقيـة سـالم بـين                أنوجواباً على سؤال أوضح اوت      
  . من وقف إطالق نار إسرائيلي فلسطيني غير موقعإليهالفلسطينيين واإلسرائيليين، وان ما تم التوصل 

 وهذه السرعة في اجتماع رؤسـاء الـدول         "إسرائيل"يات المتحدة و  وعن ابعاد االتفاقية األمنية بين الوال     
 في تل أبيب    أولمرتاألوروبية الرئيسية في شرم الشيخ مع الرئيس المصري ثم تناول العشاء مع ايهود              

هذه ترتيبات دولية وإقليمية لوقف التهريب حيث سنساعد القاهرة في منـع التهريـب عبـر                : "قال اوت 
 هناك شبكة كبيرة تعمل في تهريب الـسالح         أن: " اوت وأكد". وشبه جزيرة سيناء  الحدود مع قطاع غزة     

 هذه األسلحة تأتي من البحر عبر هذه        أن مصر تقول    إن وقال   ."تشمل حماس وحزب اهللا وإيران وغيرها     
  .نحن لسنا ساذجين سنفحص ونتحقق من ذلك إذا كان صحيحا سنوقف هذه العمليات.. الشبكة

بل نحن نبحـث    ..  أو جرحت وكم منزال دمرت     "إسرائيل"لنظرة اليوم ليس كم قتلت      ولفت اوت الى ان ا    
عن حجم الضرر الذي أحدثه هذا العنف الهائل على عقول ونفسيات الفلسطينيين في غزة وخارجه، وكل                
من شاهد الدماء والدمار، والسؤال كم نحتاج من الوقت لترميم هذه الصورة كي يعمل الجميع معاً لصنع                 

قد يتم إعادة أعمار غزة خالل فترة ولكن محو الكراهية والعنف والعنف المـضاد ال شـك                 "وقال   .مسال
 حجم فلسطين ليس بسالح قواتها بل بمـدى قـدرتها           أن إلى يزال من الذاكرة بسرعة، مشيراً       أنصعب  

  .لحياةعلى التأثير والعمل والدور الذي قد تلعبه في امن واستقرار المنطقة كدولة قوية قابلة ل
 على حماس االعتراف بإسرائيل وحـل       إنوقال  . "إسرائيل" على حماس التفاوض المباشر مع       أنويرى  

 المقاومـة حـق     أن اعلم   أناوأوضح  .  قبل أمريكا وأوروبا   "إسرائيل" الحل هنا في     أنالدولتين وان تدرك    
 مـدمرة علـيكم     "إسرائيل"للشعوب المحتلة ولكن عندما تكون المقاومة نتائجها في مثل هذا الصراع مع             

 تكـون   أنال يمكـن    : وقـال  . تغيير الرسالة والوسيلة إلنهـاء االحـتالل       إلىوعلى شعبكم فهذا يدفعكم     
 تكون المقاومة إلى األبد على الفـصائل والحركـات          أن األبد وفي الوقت نفسه ال يمكن        إلىالمفاوضات  

  .ثرأك بسرعة ونجاعة األهداف إلىالفلسطينية خلق آليات للوصول 



  

  

 
 

  

            ٢١ ص                                     ١٣٢٥: العدد               ٢٥/١/٢٠٠٩األحد  :التاريخ

لن نكـون نحـن     : "وحول االستعدادات إلرسال لجان تحقيق في جرائم إسرائيل في قطاع غزة قال اوت            
الحكام على ما قامت به إسرائيل في قطاع غزة ولكن هذه مهمة األمم المتحدة وهي من ستحقق من خالل                   

  ". لجنة تحقيق رسميةإرسال
  ٢٥/١/٢٠٠٩الدستور، األردن، 

  
  الحوار األوروبي المباشر مع حماس غير وارد حالياً: معبر رفحألمانيا تعّد خطة لفتح  .٤٥

قال سكرتير الدولة الناطق باسم الخارجية األلمانية غيرنوت أرلر، في حـديث             : غسان أبو حمد   –برلين  
إن خطوة الحوار األوروبي المباشر مع حركة حماس هي متسرعة في الوقـت             : "خاص لإلذاعة األلمانية  

  بشكل غير مباشر وعبر بعض ممثلي هذه المنظمة الـذين يقيمـون علـى األراضـي                 الحالي، لكنها تتم 
المصرية، وهم سبق لهم أن طرحوا وقف إطالق النار من جانبهم على الجانب المصري الذي نقل بدوره                 

حمـاس، لكـن الحـوار       هكذا يتم الحوار غير المباشر مع     . هذه الرغبة مباشرة إلى الجانب اإلسرائيلي     
وردا على سؤال يتعلق باألسباب التي تجعل الحوار األوروبي مع          ". ير وارد في الوقت الحالي    المباشر غ 

إن الجانب الفلسطيني هو على أبواب معركة انتخابية، والقضية تتعلق بموقـع            : حماس متأخرا، قال أرلر   
 يتطلـع   إن االتحاد األوروبي  .. فتح الذي سيضعف في حال الحوار األوروبي المباشر مع حماس          حركة

إلى مفاوضات للسالم في المنطقة، وعليه، فإن الحوار مع حماس التي ترفض الـسالم وإشـراكها فـي                  
أن منع تهريب السالح عبر معبر رفح هو الهدف الرئيـسي حاليـا             "وأكد أرلر   ". المفاوضات ليس غايتنا  

السالح عبـر األنفـاق     لالتحاد األوروبي، وأن ألمانيا عرضت الوسائل التقنية الالزمة للحد من تهريب            
األرضية، كما عرضت جهازا بشريا تقنيا من الخبراء لمساعدة الـسلطات المـصرية وتـدريبها علـى                 

  .استعمال هذه األجهزة المتطورة
إن المساعدات المالية ليست هما مركزيا في الوقت الحالي وأن ألمانيا قدمت مساهمة ماليـة               : وقال أرلر 

 إعمار ما تهدم، لكن فتح المعابر يعتبر شأنا مرتبطا بمشروع مراقبة جدية              مليون يورو إلعادة   ١٣قيمتها  
 ردا على سؤال، بأن تأخير      أرلروكشف  . تعده ألمانيا لمنع إعادة تسليح حركة حماس ومنع قيامها مجددا         

مـسك  قيام أجهزة المراقبة التقنية التي عرضتها ألمانيا لمنع التهريب عبر معبر رفح تعود أسبابه إلـى ت                
الجانب المصري بسيادته على أرضه ورفضه وجود جيوش أجنبية على المعبر المـذكور، وبوضـوح               
أكثر، فإن الجانب المصري يوافق على نشر المعدات التقنية وخبراء التدريب على هذه المعـدات لمنـع                 

  .تهريب األسلحة، لكنه يرفض التخلّي عن سيادته على المعبر المذكور
  ٢٥/١/٢٠٠٩ ،الشرق، قطر

  
  فرقاطة فرنسية تبدأ مهّمتها قبالة سواحل غزة لمكافحة التهريب وتبادل المعلومات .٤٦

الفرنـسية  " جرمينال"أفاد مصدر في هيئة أركان الجيوش الفرنسية أن الفرقاطة          :  ميشال أبو نجم   -باريس
" مينـال جر"وتحركـت   . بدأت أمس مهمتها المتمثلة في مكافحة تهريب األسلحة قبالة سواحل قطاع غزة           

التي كانت تقوم بمهمة في إطار قوات اليونفيل لألمم المتحدة في جنوب لبنان قبالة الـسواحل اللبنانيـة،                  
  .فورا إلى منطقتها الجديدة على بعد بضعة أميال إلى الجنوب حيث ستقوم بدوريتها
ل ستعمل علـى    جرمينا"وقال الكابتن كريستوف برازوك من هيئة األركان لوكالة الصحافة الفرنسية إن            

طريقة برج مراقبة بحرية ترصد السفن التي تظهر على أجهزة راداراتها وتتابع تحركاتها فـي محـيط                 
وستتمكن مروحية بانتير التي على متنها من جمع معلومات دقيقة حـول هويـة              ". عشرات الكيلومترات 

  .وطبيعة السفن التي تجوب البحر في محيطها
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األول، أن الخطوة الفرنسية تتم بالتعاون      : لى اإلشارة إلى أمرين اثنين    وحرص قصر اإلليزيه، في بيانه ع     
، والثاني أنها جزء من الجهود التي تبذلها باريس من أجل التوصل إلى وقف دائـم                "إسرائيل"مع مصر و  

  . وحماس"إسرائيل"إلطالق النار والعودة إلى حال التهدئة بين 
  ٢٥/١/٢٠٠٩ ،الشرق األوسط

  
  ترسل قوة بحرية خاصة لمنع وصول السالح اإليراني إلى قطاع غزة أمريكا": تايمز" .٤٧

البريطانية أن قوة خاصة من األسطول األمريكي تتواجد في خليج عـدن لرصـد              " تايمز"ذكرت صحيفة   
وحسب التقرير فإن إيران أيضا أرسلت فرقـاطتين للمنطقـة          . شحنات األسلحة اإليرانية إلى قطاع غزة     

وتوقعت مصادر أن توكل للقوات األمريكية مراقبة ومنع وصول مـواد           .  البحرية ذاتها لمحاربة القرصنة  
  .أو أجهزة قد تستخدم في المشروع النووي اإليراني

  ٢٥/١/٢٠٠٩ ٤٨عرب 
  
  بسبب رفضها بث نداء إنساني لصالح غزة" سي.بي.بي"انتقادات ل .٤٨

أمس، التخلي عـن رفـضها      " سي.يب.بي" البريطانية   اإلذاعةحثت الحكومة البريطانية هيئة     : )وكاالتال(
  .إذاعة مناشدة إنسانية لضحايا الحرب في غزة

وقال دوجالس ألكسندر أمين شؤون التنمية الدولية إن الجمهور البريطاني يمكنه التفريق بين المساعدات              
  .اإلنسانية وما يمكن أن يفهم على أنه انحياز خالل صراع

   ".سي. بي. العار على البي"وهتفوا "  سي. بي. بي" شخص، أمس، في لندن ضد ٤٠٠وتظاهر نحو 
 وكالـة   ١٣سي إن المناشدة التي وجهتها لجنة الطوارئ الخاصة بالكوارث المؤلفة مـن             .بي.وقالت بي 

أهم شيء  "وقالت المديرة التنفيذية كاروالين طومسون       .تغطية اإلذاعة " الحياد الذي يميز  "إغاثة ستقوض   
ون هو مواصلة التغطية وقد كان أداؤنا نموذجيا من حيث تغطية معاناة أهالي             يمكننا فعله للناس الذين يعان    

إذا فقدنا ثقة المستمعين من خالل ظهورنا وكأننا نؤيد طرفا ما على حساب طرف آخـر                "وأضاف  ". غزة
  ".فسنكون قد فقدنا فائدتنا بالنسبة للجمعيات الخيرية نفسها ولآلخرين جميعهم

  ٢٥/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  ات في فرنسا تأييداً لغزةتظاهر .٤٩

عدة مظاهرات لتأييد ومساندة الشعب الفلـسطيني       )السبت(شهدت باريس ومدن فرنسية أخرى أمس       : وام
التجمع الوطني من أجل سـالم عـادل        "وحشدت مظاهرة سارت في باريس بناء على نداء من           .في غزة 
كثافة للحفاظ على األمن خالل هذه      حوالي عشرين ألفا في حراسة الشرطة الفرنسية التي حضرت ب         " ودائم

 .المظاهرة التي سارت من ميدان دنفير روشيرو في جنوب العاصمة الفرنسية حتى األنفاليـد بوسـطها               
على جرائم الحرب التي ارتكبتها أثناء عـدوانها        " إسرائيل"ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بمحاكمة      

وأشـعل   .فال الضحايا وأحرقوا العلـم اإلسـرائيلي      على غزة، كما رفعوا العلم الفلسطيني وصورا لألط       
 طفالً بريئاً دون الثانيـة      ٤١٣ شمعة تنديداً بالمحرقة الصهيونية التي حصدت أرواح         ٤١٣المتظاهرون  
  .عشرة في غزة

  ٢٥/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  ٢٠٠٨ من أعضاء الجماعة في ٧٥٥٥اعتقال : إخوان مصر .٥٠

خوان المسلمين أن السلطات المصرية اعتقلت خالل العام        أعلنت جماعة اإل  : محمد عبد الرؤوف  : القاهرة
 من أعضائها في مختلف المحافظات المصرية، فيما رفض متحدث باسم وزارة الداخلية             ٧٥٥٥الماضي  
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ـ       ال تعليق لدي على هـذه األرقـام، ولكـن          "،  "الشرق األوسط "المصرية التعليق على هذه األرقام قائال ل
  ".إصدار مثل هذه البياناتالجماعة نشيطة منذ فترة في 

زادت الجماعـة قـوة ونـشاطا       "بينما اعتبر مرشد عام الجماعة محمد مهدي عاكف أن هذه االعتقاالت            
ـ   ".وحركة كل هذه االعتقاالت تمت ألمـور واجبـة علـى الحكومـات            " "الشرق األوسط "وقال عاكف ل

إذا كانت هذه االعتقاالت من أجـل        "وأوضح". اإلسالمية والشعوب أن تفعلها وفعلها اإلخوان نيابة عنهم       
نصرة اإلخوة في غزة أو المطالبة بالحرية والديمقراطية أو للقيام بنشاطات دعويـة أو إسـالمية فهـذا                  
واجب على الحكومات أن تفعله، وأنا ال أجد أي تهمة تدين هؤالء المعتقلين، لقد وضعوا في السجن ألنهم                  

  ."يقومون بدورهم اإلسالمي ويؤدون عملهم
  ٢٥/١/٢٠٠٩ ،الشرق األوسط

 
  مهمة األيام المقبلة .٥١

  بالل الحسن
  .والقنابل اإلسرائيلية تنهمر على غزة، وغزة صامدة.. اثنان وعشرون يوما
والجيش اإلسرائيلي يحاصر غزة، ويمنع عنها الماء والـدواء والطعـام، وغـزة             .. اثنان وعشرون يوما  

  .صامدة
لمنازل والمدارس والمساجد والمستشفيات ومراكز اإلدارة، وغزة       والتدمير يشمل ا  .. اثنان وعشرون يوما  

  .صامدة
والقتل يحصد أطفاال ونساء ورجاال، غصت بهم أروقـة المستـشفيات، وغـزة             .. اثنان وعشرون يوما  

  .صامدة
لم تستسلم غزة،   . لم يحدث فيها االنهيار الذي كان ينتظره جنراالت إسرائيل        . لم ترفع غزة العلم األبيض    

  .جز الجيش اإلسرائيلي عن اقتحامهابل ع
المشهد الذي لم تضئه سـوى قنابـل الجريمـة          . وفي مواجهة هذا المشهد البطولي والمأساوي والمظلم      

خرج اإلنسان في كل مكان يستنكر الجريمـة        . ، بزغ مشهد عالمي آخر    )قنابل الفوسفور (المحرمة دوليا   
وشهدت القـضية الفلـسطينية زخـم تأييـد         . زةاإلسرائيلية، وخرج في كل مكان يتضامن مع أهالي غ        

وكان دعم القـضية    . ١٩٤٨جماهيري، عربي وإسالمي وأوروبي وأميركي، لم يحدث مثيل له منذ العام            
إدانة . الفلسطينية، واالنتصار ألهالي غزة، يعني شيئا آخر إضافيا، يعني إدانة إلسرائيل على مدى العالم             

  .لم تحدث من قبل
ة، وبكل ما فيها من عوامل التدمير واأللم والبطولة، انفتح المشهد العربـي عـن               على وهج هذه الصور   

وكان هذان االنقـسامان يتفـاعالن وينتجـان        . انقسام فلسطيني، وانقسام سياسي عربي    : حالتين مزمنتين 
  .وضعا عربيا غريبا، تقترب أجزاؤه من االصطدام مع بعضها بعضا

ية ترد على القنابل اإلسرائيلية المنهمرة فـوق رؤوس البـشر،           هنا ظهرت سريعا دعوة النعقاد قمة عرب      
انعقد االجتمـاع وتقـرر أن      . قيل إن اجتماعا ينعقد في جامعة الدول العربية يكفي        . ولكن ذلك لم يحدث   

. وذهب الوفد إلى هناك وبدأ العمل     . يتوجه وفد منه إلى مجلس األمن الستصدار قرار يوقف إطالق النار          
بـدا  .  ذهب وزير خارجية مصر إلى تركيا طالبا وساطتها من أجل مصالحة عربيـة             .فجأة برز حدثان  

المشهد غريبا ولكن تركيا تحمست، وفجأة برز موقف تركي يدين إسـرائيل بـشدة، وينتقـد عـدوانها                  
أما الحدث الثاني فقد بـرز حـامال اسـم          . ولم نعد نسمع بعد ذلك طلبا عربيا لوساطة تركية        . وتدميرها

ولم يكن هناك أحد يقف ضد وساطة مصرية أو يرفضها، ولكن السؤال برز مـن               ". لمصريةالوساطة ا "
إذا كان هناك وفد عربي ذاهب إلى مجلس األمن ليطلب وقف النار في غزة، فلماذا المبادرة                : تلقاء نفسه 
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 بـرز   المصرية إذاً؟ لماذا مبادرة مصرية في الوقت نفسه وفي اللحظة نفسها؟ وظل السؤال يكبر إلى أن               
  .وبدا هذا التوضيح غريبا. االجتهاد بأن المبادرة المصرية ستكون آلية تنفيذ لقرار وقف إطالق النار

أيام بعد ذلك، استمر فيها العدوان اإلسرائيلي على غزة، وكان رقم الشهداء والجرحى يزداد ساعة بعـد                 
فيها الخالف العربـي عـن      ومع تعاظم الجريمة ظهرت دعوة النعقاد قمة عربية في قطر، عبر            . أخرى

كلما اكتمل نصاب القمـة     : نفسه بطريقة فريدة من نوعها، لخصها الشيخ حمد بن خليفة حاكم قطر بقوله            
من كان يتدخل ليضغط على هذه الدولة أو تلك لتسحب موافقتها على حضور قمـة قطـر؟                 . كان ينقص 

ون قمة عربية شاملة، فانعقـدت      وهكذا فشلت قمة قطر في أن تك      . سؤال ليس له جواب محدد حتى اآلن      
وحمل هؤالء قراراتهم إلى قمة عربيـة       . بمن حضر، واتخذت قرارات عبرت عن رأي الذين حضروها        

وشهدنا كلنا، كيف أن قمة قطر أصبحت عنصرا إضـافيا فـي            . مقررة ومجمع عليها، هي قمة الكويت     
غمامـة  :  الكويـت غمامتـان    وتالقت هكذا في أفق قمة    . الخالف العربي، بدل أن تكون عنصر تجميع      

التصادم بين الوساطة المصرية ومهمة الوفد العربي في مجلس األمن، وغمامة التـصادم بـين فـريقين                 
عربيين، فريق قمة قطر التي انعقدت من دون نصاب، وفريق قمة الكويت بنصابها الكامل، وخرجت من                

ن عود ثقاب واحد كان كفيال بأن يفجر        مسام هذا العمل السياسي المحتقن، غازات وأبخرة غريبة، حتى أ         
  .الوضع بأكمله

) وباعتباره رئيسا للقمة العربية   (وتحدث الرئيس السوري    . تحدث أمير الكويت، داعيا إلى الوحدة والتفاهم      
وفجأة برز جاللة الملك عبد اهللا،      . داعيا إلى الوفاق السياسي، ولكن من دون أن يظهر أن ذلك أمر ممكن            

. نحن ضعفاء ومنقسمون وكلنا مسؤولون عن ذلك      : قال.  السعودية كانت الكلمة المنتظرة    وألقى كلمة باسم  
وذهب فورا إلى مكان إقامته، ودعـا إلـى لقـاء           . نحن مختلفون ويجب أن ننسى اآلن كل خالفاتنا       : قال

ل مـن   عاجل كسر جليد الخالفات العربية، وكان أبرز ما فيه أن الملك عبد اهللا بدأ بنفسه، فدعا واسـتقب                 
  .كانت بينه وبينهم خصومة، طالبا من اآلخرين االقتداء به

ولم يكن سوى الملك عبـد اهللا       . كانت هذه المبادرة ضرورية إلحداث تغيير في واقع الخصومات العربية         
وبرهن في موقفه هذا عن قدرة علـى التـسامي          . قادرا عليها، بحكم ما له من مكانة معنوية لدى الجميع         

إضافة إلى أن خطابـة فـي       . عن إرادة للتوحد ضد كل الذين يعملون ضد هذا التوحد         على الخالفات، و  
القمة، جسد جملة من المواقف الصريحة واإليجابية والواضحة التي يحتاجها العمل الـسياسي العربـي،               

ـ     . والقادرة، إذا ما أخذ بها، أن تنتقل بالعمل العربي من حال إلى حال             د وبهذا استطاعت مبادرة الملك عب
  .اهللا وحدها أن تنقذ القمة، وأن تدفع الخالف العربي المستحكم نحو طريق التفاهم والتوافق

رسم موقف الملك عبد اهللا خطا في األفق، متوقعا أن الكل سيمد بصره نحو ذلك األفق، ولكـن الـبعض                    
يناه ببريـق   وذهب إلى لقاءات النقاش والقرار من دون أن تكتحل ع         . نظر ولم ير ما كان يراه اآلخرون      

وكانت نتيجة ذلك، روح طيبة دخلت إلـى     . التسامي الذي دعا إليه الملك عبد اهللا، وطبقه بداية على نفسه          
قاعات الحوار، وجلست بين المتحاورين، ولكنها لم تستطع أن تفعل أكثر من ذلـك، فبقيـت الخالفـات                  

لقد منعـت مبـادرة     . جديدةمستحكمة، ومنعت هذه الخالفات من تسطير قرارات تعبر عن روح عربية            
الملك عبد اهللا من تفجر الخالف العربي، ولكنها لم تستطع أن تقود إلى وفاق عربي، وهذه هي، من دون                   

  .شك، مهمة األيام المقبلة
الموقـف  : فهناك خالف عربي حاد، حول مواقف وقوى ومفاهيم، تحتـاج إلـى درس وإعـادة نظـر                

ير؟ اتجاه المبادرات والتفاوض أم اتجاه الـصد والمواجهـة؟          االستراتيجي من إسرائيل وبأي اتجاه سيس     
الموقف من الوضع اإلقليمي، ومن إيران بالذات، هل هو خالف حتمي مفتوح دائما، أم من الممكن وضع                 
ضوابط له، وما هي هذه الضوابط؟ الطرفان الفلسطينيان المتصارعان في الساحة، هل يتقسم العرب إلى               

لطرف وفريق مع ذاك، أم أنه من الممكن فتح طريق ثالث لـدفع الجميـع نحـو                 فريقين، فريق مع هذا ا    
موقف فلسطيني موحد؟ وما هي المسؤولية العربية في ذلك؟ المقاومة الفلسطينية لالحتالل اإلسـرائيلي،              
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هل هي حق مشروع أم ال؟ وما هي ترجمة ذلك حين يقر الجميع بأنها حق مشروع؟ كل هـذه األمـور                     
أن تدرس، وتناقش، وتوضع بشأنها توصيات، من أجل صياغة استراتيجية عربية جديـدة،             وسواها ال بد    

  .يقبل بها الجميع، أو يلتزم بها من يقبلها
وحين يحدث ذلك، تكون مبادرة الملك عبد اهللا قد اكتملت، وتكون نتائجها قد تبلورت، وتكون إيجابياتهـا                 

بقى كل شيء على حاله، وكأن جريمـة غـزة لـم            قد عمت، ويختفي أثر تلك األصوات التي تريد أن ي         
  .ترتكب، وكأن صمود غزة لم يسطر في كتب التاريخ

إنها مهمة األيام المقبلة، وضع استراتيجية عربية جديدة تستظل بروح الوفاق والتسامي الذي عبر عنـه                
  .موقف الملك عبد اهللا في قمة الكويت

  ٢٥/١/٢٠٠٩ ،الشرق األوسط
  
  المعركة في القطاعالتفاعل األردني مع  .٥٢

  ياسر الزعاترة 
مع المعركة في قطاع غزة مثيـرا       ) ال خالف على روعة التفاعل الشعبي     (كان التفاعل األردني الرسمي     

لالرتياح، ال سيما حين تجاوز مسار التنفيس الشعبي، على أهميته، إلى البعد السياسي المتعلـق بـإدراك                 
  . ما تنطوي عليه من أخطار على األردناألبعاد الحقيقية والواقعية للمعركة، بكل

بعضهم كان يحتج على مهاجمة الموقف المصري، مقابل اإلشادة بمواقف سورية وأردنية رغـم وجـود                
حدود بين البلدين وبين فلسطين ال تنطلق منهما رصاصة واحدة، األمر الذي يرد عليه ابتـداء بقـضية                  

أحداً لم يطالب أياً من األنظمة بإعالن الحـرب علـى           معبر رفح في حالة القطاع، إلى جانب حقيقية أن          
اإلسرائيليين، وكل ما طالبت به الجماهير هو قدر من التضامن والدعم الذي يمكن احتمالـه فـي ظـل                   
موازين القوى الحالية، مع أن مسألة السالح للمقاومين تبقى واردة كـذلك، وال يمكـن اعتبارهـا مـن                   

الحـرب  (ذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من مختلـف الجهـات           المحرمات في ظل القمع والحصار ال     
  ).الجديدة على تهريب السالح محطة بؤس جديدة في المواقف العربية

ما جرى في قطاع غزة هو جزء ال يتجزأ من عملية إخضاع الشعب الفلسطيني، ولو نجح العدو، لكـان                   
وهنا تتبدى مـسارات  . بعد على نحو مؤكدالقادم تسوية على المقاس اإلسرائيلي، مع أن الخطر لم ينقشع      

  .مختلفة تشكل جميعها خطراً على األردن
وخالصته ضم الضفة إلى األردن والقطاع إلـى مـصر،          ) جون بولتون (من تلك المسارات ما نظّر له       

األمر الذي يبدو مناسباً لنتنياهو في حال جاء إلى السلطة، وهو ما يعمل كثيرون على منعه لصالح ليفني،                  
ن بينهم إدارة أوباما ودول االتحاد األوروبي التي تؤمن بإمكانية تسوية دولتين معقولة مع محمود عباس              م

  .الذي كان على وشك التوصل إليها لوال عقدة القدس الشرقية
على أن ما ينبغي أن يقال هنا هو أن الدولة الفلسطينية على قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية، كمـا                    

معطيات المتوفرة لن تكون أقل خطراً على القضية والشعب الفلسطيني وعلى األردن في آن،              تبشر بها ال  
ليس فقط ألنها تستبعد قضية الالجئين بالكامل، األمر الذي يؤثر بشكل واضح على األردن الذي يـؤوي                 

كون طـارداً   النسبة األكبر منهم، بل أيضاً ألن وضع الدولة العتيدة في ظل بقاء المستوطنات والجدار سي              
  .ألهلها، األمر الذي سيؤدي إلى رحيل كثير منهم نحو األردن

في أي حال، وضمن موازين القوى الحالية، فإن أية تسوية لن تكون في صـالح الفلـسطينيين وال فـي                    
صالح األردن، فكيف إذا ترتبت على المعركة الجديدة في القطاع أجواء في غير صالح المقاومـة كمـا                  

ليون، ومعهم بعض العرب المصابين بعقدة اإلسالميين، واإلخـوان مـنهم علـى وجـه               يخطط اإلسرائي 
التحديد؟، على أن مواجهة المخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية وباألردن في آن، بل باألمة بأسـرها                

ة لن تتم   في ظل نوايا إدارة أوباما إنجاز تسوية تتضمن تطبيعاً شامالً مع العالم العربي، مثل هذه المواجه               
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بعيداً عن دعم خيار المقاومة في سائر المناطق الفلسطينية، وبخاصة في الضفة الغربية حيـث األجـواء                 
المواتية لتحقيق إنجاز مرحلي للمقاومة على قاعدة دحر االحتالل من دون قيد أو شرط، األمـر الـذي                  

  .يستحق انتفاضة ثالثة بالفعل
 من الخارج، وال شك أن لدول الطوق دورها الحيوي على هـذا             إن انتفاضة من هذا النوع تتطلب إسناداً      

الصعيد، ولما كان الدعم الشعبي لبرنامج المقاومة قد تجلى في أبهى صوره خالل معركة غزة، فإن قدراً                 
من اإلسناد الرسمي، ولو في الحد األدنى سيمكن الفلسطينيين من إطالق موجة مقاومـة جديـدة تعيـد                  

األولى بعد أن تاه زمناً طويالً في سراديب التسويات بسبب الـذعر العربـي مـن                الصراع إلى أبجدياته    
وال شك أن التحوالت الدولية الجديدة، والتي ستزداد وضوحاً خالل السنوات المقبلة ستـساهم              . األمريكان

  .في دعم هذا المسار
 مجـرد تحـوالت     هي مرحلة جديدة نتمنى أن تنطوي على رؤى مختلفة، كما نتمنى أال يكون ما جرى              

  .عابرة، فما يجري هنا وهناك يستحق إعادة النظر في اإلستراتيجية وليس في التكتيك فقط
  ٢٥/١/٢٠٠٩الدستور، األردن، 

  
   وليس العرب مسؤولة عن إعادة بناء غزة"إسرائيل" .٥٣

  خالد الحروب
 تـشكلت لتعـويض      مليون دوالر إلى لجنة األمم المتحدة التي       ١٣٠قدمت ألمانيا طلبا بتعويضات قدرها      

تـضمن  . ١٩٩٠عشرات الدول وألوف المنظمات ومئات ألوف األفراد بعد غزو العراق للكويت سـنة              
وحصلت . الطلب قائمة بالخسائر التي تعرضت لها هيئات ألمانية سواء جهات حكومية أو شركات خاصة             

 فرض مجلس األمن على     بعيد الغزو وحرب العراق األولى    .  ماليين دوالر  ٥ألمانيا من تلك اللجنة على      
من عائداته النفطية لتعويض األطراف     )  في المئة الحقاً   ٢٥خُفضت إلى   ( في المئة    ٣٠العراق تخصيص   

إسرائيل طالبت بتعويضات تجاوزت قيمتها بليون دوالر جراء        . المتضررة والتي تقدمت بطلبات تعويض    
ريخ قتلت إسرائيلياً واحداً وجرحت     تلك الصوا .  صاروخ سكود عراقي على المدن اإلسرائيلية      ٣٩سقوط  

الخسائر المادية كانت طفيفة والطلب اإلسرائيلي كان مبالغـاً فيـه           . بضع عشرات معظم جراحهم خفيفة    
مـن  .  مليون دوالر كتعويضات   ٧٤واللجنة األممية أعطت إسرائيل في نهاية األمر        ، بشكل غير مسبوق  

  .د عشر إسرائيلياً تقدموا بطلبات تعويض فرديةضمن تلك التعويضات كان هناك ربع مليون منحت ألح
والحديث عنها في هذا السياق ليس إال على سبيل المثال إذ كانـت هنـاك               ، لنعد إلى ألمانيا بعض الشيء    

عشرات الدول التي تسابقت على نهب النفط العراقي في مهرجان السطو الدولي الذي ما زال قائماً حتى                 
ت ثالثة أرباع القارة األوروبية فـي الحـرب العالميـة الثانيـة رفـضت               ألمانيا التي دمر  . هذه اللحظة 

وتوقفت عن  ، الدولة المجاورة التي احتلتها وحطمتها أثناء سنوات االحتالل       ، االستمرار في تعويض بولندا   
وألن ، لكن رغم ذلك التوقف إال أن األلمان كانوا قد أجبـروا          . الدفع بعد سنوات قليلة من انتهاء الحرب      

على تعويض جزء إن لـم يكـن معظـم          ، انيا النازية كانت هي الدولة المعتدية على الدول المجاورة        ألم
اليابان بعد الحرب الثانية أيضاً اخضعت لسلسلة كادت ال تنتهي          . الخسائر والدمار الذي ألحقته باآلخرين    

  .من التعويضات لقائمة طويلة من المتضررين
تتبختر إسرائيل دوماً فـوق     ، لم وخضوع المعتدي لتبعات اعتدائه    على عكس جل حاالت االعتداء في العا      

ويتواطأ معها الغرب في سياسة لم تعد تستدعي سـوى الغثيـان            ، األعراف والقوانين الدولية وتهزأ بها    
 ٢٢خسائر اللبنانيين جراء االحتالل اإلسرائيلي لجنوب لبنان على مـدار           !). وطبعاً المزيد من التطرف   (

ـ    لـه تقـديرات     ٢٠٠٦والدمار الذي ألحقته بلبنان في حرب صـيف         ،  بليون دوالر  ١٥سنة جاوزت ال
واآلن دمـرت   . إسرائيل أعفيت من دفع دوالر واحد من تلـك الخـسائر          .  باليين دوالر  ٤متفاوتة أقلها   
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وهي تُعفى اآلن مـن     . إسرائيل قطاع غزة وتحوم تقديرات كلفة إعادة البناء حول بليونين من الدوالرات           
  . أية مسؤولية مالية وقانونية عن ذلك الدمارتحمل

خـصوصاً فـي اللحظـة الراهنـة        ، يطرح هذا اإلعفاء المخجل والالقانوني والالإنساني أكثر من وجه        
وتُعفى إسرائيل بسهولة بالغة من تحمل تبعة       ، حيث تضيع المسؤولية  ، والخاصة بمسألة إعمار قطاع غزة    

  .جرائم الحرب التي قامت بها
فهي الدولـة المعتديـة     . سرائيل هي الطرف الذي يجب أن يقدم التعويضات ويتحمل كلفة اإلعمار          إ: اوالً

هو اعتماد سـاقط مـن      ، واعتمادها على مفهوم الدفاع عن النفس كتسويغ للحرب       . والتي أطلقت الحرب  
طباق مفهـوم   وحتى لو فرضنا ان   . ناحية القانون الدولي وكما أفتى بذلك عدد كبير من القانونيين الدوليين          

" الـدفاع "فإن ما ألحقته من دمار وتدمير وقتل يتجاوز الحاجة إلى ذلك            ، الدفاع عن النفس في هذه الحالة     
إسـرائيل دمـرت البنيـة      . هذه معركة قانونية يجب ان تُخاض والظفر فيها ليس صعباً         . بمراحل كبيرة 

وعليهـا  . اتها باألهداف العـسكرية ولم تحصر عملي، وأبادت مدنيين ألهداف سياسية، المدنية لقطاع غزة 
وأن يكون بند تحميلها تلك الكلفة عنصراً من عناصر أي اتفاق إقليمـي             ، بالتالي أن تتحمل كل تلك الكلفة     
  .سواء على التهدئة أو سواها

ال مناص من اإلقرار بأن هناك كسالً عربياً وفلسطينياً مريعاً في مجال استثمار ما هو متوفر مـن                  : ثانياً
حتى قبل هذه الحرب    ، كل االعتداءات اإلسرائيلية  . ت دولية قانونية لمحاصرة إسرائيل سياسياً وقانونياً      آليا

في المقابل قامت وتقوم جهات     . تجلب إسرائيل لمحاكمات دولية وتضعها عارية كدولة عنصرية       ، الدموية
مـستثمرة سـعار منـاخ      إسرائيلية متعددة برفع قضايا قضائية ضد هيئات فلسطينية وعربية وإسالمية           

فـي  ، بحـسب اإلدعـاء اإلسـرائيلي     ، ألن هذه الهيئات ساهمت بشكل أو بآخر      " الحرب على اإلرهاب  "
حتى هذه اللحظة هناك قضايا ضد منظمات خيرية عربية وإسـالمية فـي             ". اإلرهاب على اإلسرائيليين  "

 وهناك قضايا رفعت وما زالت في       .وكثير منها تم إغالقه نتيجة لتلك القضايا      ، الواليات المتحدة وأوروبا  
الهدف مـن ورائهـا إبتـزاز       ، المحاكم ضد هيئات عربية خليجية وغير خليجية خيرية ومالية وتطوعية         

هناك قضايا أخرى رفعت ضد شركات تـأمين دوليـة رفـضت            . ماليين الدوالرات إن لم نقل باليينها     
تبار أن هذه أراض محتلـة وتـضرر        تعويض إسرائيليين متضررين في الضفة الغربية وقطاع غزة باع        

  .الطرف المحتل فيها ال تشمله بوالص التأمين العالمية
هنـاك االبتـزاز    ، بعيدا عن المطالبات القضائية التي تنشط فيها أطراف إسرائيلية بشكل مـدهش           : ثالثاً

 مـن حـرب   . الذي تتقدم به عند كل منعطف صـراعي       ، والمطالبات السياسية والدعم المالي من الغرب     
او تلك المساعدة   ، وإسرائيل تنعم بهذه المنحة األميركية    ، وقبل تلك الحرب بطبيعة الحال    ، العراق األولى 

مع كل صاروخ عـديم     . األوروبية إلعانتها على مواجهة الحروب في صراعها مع العرب والفلسطينيين         
قنوات الدعم المالي تتـسع     كانت  ، ومع كل عملية انتحارية هنا أو هناك      ، األثر سقط على مدينة إسرائيلية    

  .سواء مباشرة أو عن طريق مساعدات عسكرية وفنية وسواها
آن اآلوان ألن تتحرك الدول العربية والسلطة الفلسطينية لتوقف هذه المهزلة الدائمة وهي تعويض              : رابعاً

 مالحظة أن ما    ومن المستغرب فعالً  . وإعفاؤها من مسؤوليتها القانونية والدولية    ، وبناء ما تدمره إسرائيل   
وليس . هو من يدفع كم وعن طريق أي قناة       ، عربيا وفلسطينيا ودولياً  ، يسيطر على النقاشات الراهنة اآلن    

إسرائيل هي التـي    . هناك حديث ولو هامشي عن ضرورة تحميل إسرائيل تبعات الجريمة التي قامت بها            
واستخدمت أسـلحة محرمـاً     ، اوقضت على عائالت بأكمله   ، دمرت ألوف البيوت ومسحتها عن األرض     

استخدامها دولياً ضد ألوف المدنيين وقتلت منهم من قتلت وتركت ألوفاً آخرين يعيـشون إعاقـات إلـى                  
  .أواخر حياتهم
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لكـن هنـاك    . ال أحد يطالب الدول العربية أن تخوض حرباً ليست في مقدورها ضد إسـرائيل             : خامساً
، ويجـب ، الصالبة والقوة والمقبولية عالميا وإقليميا باإلمكان     مواقف سياسية وديبلوماسية وقانونية تتسم ب     

  .ومنها موقف ومطلب تحميل إسرائيل مسؤولية وكلفة الدمار الذي اوقعته بغزة، تبنيها
فهي تمثل دوالً ذات إرادات     " الجمعيات الخيرية "على الحكومات العربية أن تتوقف عن لعب دور         : سادساً

ودورها اكبر بكثير مما تـستطيع ان       ، ولن نقول جيوش  ،  سياسة وضغط  ومصالح وديبلوماسيات ووسائل  
الدور اإلنساني واإلغاثي الذي تقدمه كل دولة عربية هـو دور           . تقوم به جمعيات اإلغاثة غير الحكومية     

لكن أن يتحول هذا الدور إلى الدور المركزي والجوهري والوحيد فإن فـي             . محمود ومطلوب بكل تأكيد   
قيقياً في معنى التسيس المحلي واإلقليمي والدولي، خاصة إذا كان هذا الدور هـو الوحيـد                ذلك اختالالً ح  

  .الذي يبرز في سلسلة متعاقبة من االعتداءات والحروب التي تقوم بها إسرائيل
، لنفرض أن كل ما ورد أعاله لم يتحقق وبقي أعلى من مستوى قدرة الدول العربية على تطبيقـه                 : سابعاً

، أو على األقل الذي لم تكن له عالقة بالتدمير الذي حـدث     ، "البريء"ل تتمتع بدور الطرف     وظلت إسرائي 
منها أن ال   . المنخفضة المنسوب " القدرة العربية "فإن هناك إجراءات أخرى يمكن تنفيذها وتقع في مجال          

اد اإلسـرائيلي   تمر قنوات الدعم المالي والتمويل واإلعمار المفترض عبر إسرائيل حتى ال يصبح االقتص            
بمعنى آخر يجب أن ال تكون الشركات والمـصانع اإلسـرائيلية           . هو المستفيد األول من حركة اإلعمار     

وهذا يتطلب اإلصرار على فتح معبر رفح مـن  . لالسمنت والحديد والمواد األولية وغيرها هي المستفيدة     
تيراد من األردن ومرور المواد عبر      ويتطلب تنظيم آليات لالس   ، ناحية لالعتماد على الموردين المصريين    

إن أقل وأضعف اإليمان في هذا السياق هو حرمان االقتصاد اإلسرائيلي من            . معبر ايريز من ناحية ثانية    
سيكون من المعيب فعالً ان تزدهر شركات إسرائيلية هنـا          . االستفادة من الدعم العربي المقرر لبناء غزة      

هـذه مـسؤولية    . الجيش اإلسرائيلي في مدن ومخيمات قطاع غزة      وهناك نتيجة الدم البريء الذي سفحه       
  .ومسؤولية السلطة الفلسطينية مجتمعين، ومسؤولية الجامعة العربية، الدول العربية المانحة

  ٢٥/١/٢٠٠٩الحياة 
  
  الخسارة اإلسرائيلية الكبرى .٥٤

 أسعد عبد الرحمن. د
) وما األهم واألكثر حسما بعد كـل معركـة        هي د (بانتظار ما ستسفر عنه التحركات السياسية من نتائج         

وفي حين تتجلى الخسارة    . يتضح اآلن أن ثمة خسارة فلسطينية مباشرة كبرى واضحة وأخرى إسرائيلية          
الفلسطينية في حجم القتل والتدمير، تتجلى الخسارة المباشرة الكبرى إسرائيليا في الـثمن الغـالي الـذي                 

جدعون (لغ من صاغ ذلك بلغة لطائمية هو الصحفي اإلسرائيلي          ولعل أب . دفعته وستدفعه صورة إسرائيل   
إسرائيل لبست البـزات العـسكرية مغلقـة الحـس          . قلبنا فظ، وعيوننا مغمضة   : حيث كتب يقول  ) ليفي

أي إسرائيل هي هذه؟ مـاذا سـيكون عـن          .. وملطخة بالدماء، وتحت رعايتها مسموح تنفيذ كل جريمة       
ن إلى غزة؟ ما الذي نفعله مع األنظمة العربية المعتدلـة؟ ومـاذا بـشأن             مكانتنا في العالم الذي ينظر اآل     

  .الكراهية الشعبية التي نزرعها من الهند وحتى إفريقيا؟ أي خير سينشىء لنا هذا القتل والدمار؟
. بعيدا عن األهداف االقليمية التي تقف وراءها دول لها مصالح خاصة، فإن ما استهدفته إسرائيل متباين               

وكـان مـن   . وى أساسية في المجتمع السياسي الصهيوني أرادت اإلطاحة بحكم حماس في القطاع    فثمة ق 
الذي يعتبر أن أي حل يبقي على حماس في         ) نيتانياهو(أبرز المنادين بهذا السيناريو زعيم حزب الليكود        

د تكون صـحيحة    فكرة الردع ق  : فقد قال ) موشيه آرنس (أما وزير الدفاع االسبق     . غزة يشكل فشالً ذريعاً   
دول تتضرر ذخائرها بشدة مـن رد اسـرائيلي علـى           . عندما يدور الحديث عن احدى جارات اسرائيل      

الضربات التي تتلقاها منظمات    . هو موضوع آخر تماما   ) ارهابية(ولكن ردع منظمة    . عدوان من جانبها  
اء الذين يقتلون يوجد بـديلون      االرهاب تزيد فقط المساعدات المالية التي تتدفق اليها من مؤيديها، وللزعم          
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الضربات التي وجهت اليها تزيد فقط التأييد لها فـي          . ويضيف حماس ال يمكن ردعها    . متحمسون دوما 
  .اوساط السكان المحليين والمسلمين المتطرفين في العالم باسره

، هـي   مشكلة الكيان الصهيوني الكبرى في الحرب على قطاع غزة، كما ترى أسرة التحرير في هآرتس              
وهذه ال تكمن في تجنيد الرأي العام في        . ليست شرعية الحرب بل شرعية حماس اآلخذة في التعمق        : أنه

إذ أن صورة األزعر ال تردع حقاً ولم        . صالح إسرائيل بل في ثبات إسرائيل في صورة األزعر اإلقليمي         
العدوان ): آري شافيط (ول  وعلى درب تثبيت الخسائر االسرائيلية، يق     . تساعد حتى اآلن في منع الحروب     

قد يضغط على حماس، ولكنه يهدم إسرائيل نفسها، ويهدم صورتها، ويهدمها على شاشات التلفزيون في               
بل . كافة أنحاء العالم وفي قاعات المجتمع الدولي، وفي المكان األهم وهو الواليات المتحدة خاصة أوباما              

كيف انطلق الجـيش    .. تساؤل سيطرحه الجميع  كتب مقاال في معاريف حمل عنوان       ) جاكي خوجي (إن  
) عـوفر شـيلح   (ومن جانبه، كتب المعلق البارز      . للدفاع عن أطفال الجنوب من خالل قتل أطفال غزة؟        

خرجت إسرائيل من األسابيع الثالثة األخيرة كدولة مجنونة، دولة مع جيش ذي قوة هائلة،              : مقاال جاء فيه  
 معمدة بالشفقة الذاتية وانعدام الثقة، شهية مجتمعهـا للـدم تقتـرب             وقوة تدمير ال يستوعبها العقل، دولة     

أما صحيفة هـآرتس فأعـدت تقريـراً        . إذا كان هذا انتصارا، فالويل للمنتصرين     .. بمستواها من أعدائه  
شامالً حول نتائج العدوان، تحت عنوان الحرب سببت للدولة العبرية أضرارا كبيرة للغاية فـي الـرأي                 

اإلسرائيليون ال يفهمـون    : ويقول التقرير . ي وفي صفوف الدبلوماسيين العاملين في تل أبيب       العام العالم 
والضرر الذي تسبب إلسرائيل لـن   . مدى الضرر الذي ألحقته العملية العسكرية بالدولة العبرية في العالم         

 أسـبوع عنـدما     ورسالة مشابهة تلقتها الدولة العبرية قبل     . يكون قصير المدى، بل سيستمر لعدة سنوات      
: إلى وفد من رؤساء الخارجية األوروبيين، حيث قـالوا لـه          ) شمعون بيريز (اجتمع الرئيس اإلسرائيلي    

إلسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن ما يجري في قطاع غزة فاق كل التوقعات والحملة العسكرية                 
عن العالقات الخارجيـة فـي االتحـاد        كما أن المفوضة العامة المسؤولة      . اإلسرائيلية غير نسبية بالمرة   

سيادة الرئيس، إن صورتكم في العالم حطمـت بـشكل          : قالت لبيريز ) بينيتا فيرريرو فالندار  (األوروبي  
وطبعا، يضاف إلى كل هذا الكم الهائل من إدانات منظمـات حقـوق االنـسان واالغاثـة                 . كبير للغاية 

  .لمقارفات إسرائيل البشعة
في العالم أصيبت بشدة بعد أن تركزت األنظار على تشوهاتها البنيوية وعلـى             صورة الكيان الصهيوني    

والحبـل  . والصحافة الغربية ال تزال تقوم بنشر تقارير معادية إلسرائيل        . الوجه القبيح الحقيقي إلسرائيل   
  .على الجرار

  ٢٥/١/٢٠٠٩الرأي، األردن، 
  
  هل نعلن وفاة الحل القائم على دولتين؟ .٥٥

  يوشكا فيشر
 خاضت دولة إسرائيل سبع حروب ضد جيرانها، بما فـي ذلـك حربهـا               ١٩٤٨ تأسيسها في عام      منذ

وإذا ما أضفنا إلى القائمة االنتفاضتين الفلسطينيتين األولى والثانيـة فـي األراضـي              . األخيرة في غزة  
  .المحتلة فإن اإلجمالي يرتفع إلى تسع حروب

 أو علـى    -ل كسبت كل هذه الحروب في النهاية        من منظور عسكري بحت، نستطيع أن نزعم أن إسرائي        
فقـد  . بيد أن هذه الحروب لم تغير الكثير بالنسبة إلسرائيل على المستوى االستراتيجي        . األقل لم تخسرها  

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

فأحيانـاً  . االنتداب البريطاني بين العرب واليهود، لم تكن مقبولة وما زالت غير مقبولة حتى يومنا هـذا               
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ولهذا السبب ما يزال الناس من الجانبين يموتون حتـى          . يرفضها جانب؛ وأحياناً يرفضها الجانب اآلخر     
  .اليوم
مع مصر واألردن، كما أقامت عالقات دبلوماسية مـع بـضع           " سالماً بارداً " شك أن إسرائيل صنعت      ال

دول عربية أخرى، ولكن لم يتغير شيء حقاً في جوهر الصراع، على الرغم من عملية أوسـلو للـسالم               
لسؤال المركزي  ويظل ا . التي دارت أثناء التسعينيات، وغيرها من المعاهدات واالتفاقيات مع الفلسطينيين         

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

هاية أن حدود   وكل األطراف المعنية تدرك في الن     . ذلك أن كالً من الجانبين يعتبره صرعاً من أجل البقاء         
 بما في ذلك القدس، باإلضافة إلى تبادالت أضيق نطاقاً لألراضي تـتم مـن               - ١٩٦٧) يونيو(حزيران  

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

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

ولكن بعد انتصار حمـاس     . نية بوجود إسرائيل  األمر أربعة عقود قبل أن تعترف منظمة التحرير الفلسطي        
  .١٩٤٨على فتح عاد الفلسطينيون إلى نقطة الصفر، أي إلى رفض الكيان الذي تأسس في عام 

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

  .أجندة إسالمية بدعم من سورية وإيران
أما إسرائيل فقد سمحت من جانبها بوجود ما يقرب من مائتي ألف مـستوطن علـى أراضـي الـضفة                    
الغربية، وبات التوسع المستمر في بناء المستوطنات يشكل ثقَالً أعظم من كل الكلمات النبيلة عـن قيـام                  

ونظراً للحقائق التي فرضتها إسرائيل على األرض فهناك من الشكوك المبررة ما يجعلنا نتساءل              . لتيندو
  .ما إذا كان الحل القائم على دولتين ممكناً على اإلطالق

فهناك أمر واحد نستطيع أن نجزم بـه        . والحرب في غزة من شأنها أن تزيد من حدة هذا االتجاه السلبي           
أال وهو أن الخسائر السياسية على الجانب الفلسطيني سـوف تـشمل            : من اليقين على نحو يكاد يقترب     

  .الرئيس محمود عباس وفتح، بعد أن يصبح فقدانهما لشرعيتهما غير قابل لإلصالح
وأياً كانت الحال التي ستنتهي إليها حماس على المستوى العسكري بعد الحرب األخيرة في غزة، فإنهـا                 

اسي أخيراً من االستيالء على دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل           تمكنت على المستوى السي   
وهذا يعني أن السياسة التي يصر عليها الغرب في عزل حماس من أجل إضعافها،              . 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 غـزة                

والتوصل إلى هدنة أولية عن طريق الوساطة الدولية من شأنه أن يؤدي إلى هدنة مراقبة طويلة األمد، ثم                  
  ولكن ماذا بعد ذلك؟. إعادة بناء غزة

النظر في مسألة كيفية التعامل مع حماس، وذلك ألن الحـال           لن يصبح بوسع إسرائيل وال الغرب تأجيل        
. التي بلغها عباس وفتح من الضعف واالفتقار إلى المصداقية لن تسمح لهما بالتفاوض على تسوية سلمية               

إذ إن حماس سوف تكتسب بدخولها في المفاوضات وضـعاً قانونيـاً            . وال يوجد حل سهل لهذه المعضلة     
  .لمعلن في إصرارها على تدمير إسرائيلبينما تستمر في موقفها ا

أم هل ينبغي لنا في الواقع الفعلي أن نقبل موقف حماس بأن السالم بين إسرائيل والفلسطينيين ضرب من                  
  المستحيل، وبالتالي فإن محادثات السالم ال معنى لها؟
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ولكن هذا من شأنه    . لمقبلةإن قبلنا ذلك فلن يكون بوسعنا إال أن نكتفي بترتيب هدنة إلى أن تندلع األزمة ا               
ورغم أن حماس ربما خسرت عسكرياً، إال أنهـا         . 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 دولـة                 

.  أغلبية بين نهر األردن والبحر األبيض المتوسط       - عاجالً وليس آجالً     -ون فيها   واحدة يشكل الفلسطيني  
. وبالنسبة إلسرائيل والفلسطينيين فإن هذا يـعد وضعاً رهيباً سواء من المنظور االستراتيجي أو اإلنساني             

  .بل إنه في الحقيقة وضع ميؤوس منه
اتيجي المسدود الذي قادا نفسيهما إليه لن يتـسنى         إن أي محاولة إلخراج الطرفين من هذا الطريق االستر        

أوالً، يتعين على الواليات المتحدة أن تحاول دمج سورية وإيران في           . لها النجاح إال إذا أتت من الخارج      
. حل إقليمي من شأنه أيضاً أن يحدث تغيرات جوهرية في الظروف لصالح اإلسرائيليين والفلـسطينيين               

ات المتحدة أن تفرض حل الدولتين على األطراف المعنية، األمر الذي سـيتطلب             ثانياً، يتعين على الوالي   
  .قدراً عظيماً من العزم والتصميم، فضالً عن الحفاظ على وحدة الجهات الدولية الفاعلة الرئيسية

إذا ما فشل الحل المفروض، فإن المنطقة برمتها سوف تبدأ في االنزالق إلى مواجهة خطرة أثناء األعوام                 
  .ولن تقتصر هذه المواجهة على اإلسرائيليين والفلسطينيين. ألولى من رئاسة باراك أوباماا

، وكان واحداً   ٢٠٠٥ إلى عام    ١٩٩٨كان وزيراً لخارجية ألمانيا ونائباً لمستشارها أثناء الفترة من عام           * 
  .من زعماء حزب الخضر األلماني لمدة تقرب من العشرين عاماً

  معهد العلوم اإلنسانية/يق مع بروجيكت سنديكيتبالتنس" الغد"خاص بـ
  ٢٥/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
  قطاع غزة كمنطقة محررة .٥٦

  ماجد كيالي
من المبكر الحكم على التداعيات الناجمة عن الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، طوال                

 إليهـا حمـاس، ومجمـل الـساحة          يوماً، السيما بالنسبة للسياسات والخيارات التي يمكن أن تذهب         ٢٢
  .الفلسطينية، بعد هذه الحرب

وبغض النظر عن معايير الربح أو الخسارة، والنصر أو الهزيمة، فإن إسرائيل لم تـستطع تحقيـق مـا                   
أما حركة حماس، ومعهـا     . ، وال لجهة وقف الصواريخ    "حماس"أرادته من حربها، ال لجهة تقويض قوة        

بطولة اللذين أبدتهما، فهي لم تستطع صد توغالت إسرائيل في أراضـي            قوى المقاومة، على الصمود وال    
  .القطاع، وال في حماية الفلسطينيين، التي أعملت إسرائيل فيهم قتالً وتدميراً، بوحشية مفرطة

اآلن ماذا بعد الحرب؟ أو ما هي االستراتيجية السياسية والعسكرية؟ وهل ستستمر حماس في العمل وفق                
  قة؟الطريقة الساب

من الواضح أن حركة حماس، التي تتحكم بالقطاع، معنية باإلجابة عن هذه التساؤالت، فـإذا اختـارت                 
بالنسبة لفيتنام، أو على األقل على      " هانوي"االستمرار بجعل القطاع منصة لتحرير فلسطين، على غرار         

اقع الحـصار، وتـصعيب   طريقة جنوب لبنان، بالنسبة لحزب اهللا، فهذا يعني استمرار إسرائيل بفرض و          
  .العيش على مليون ونصف مليون فلسطيني في القطاع، وأيضاً استمرار إعمال التدمير والتقتيل فيه

المعنى أن إسرائيل في كل األحوال لن تورط نفسها في احتالل القطاع مجدداً، بغض النظر عن إمكـان                  
القتصادي، الناجم عن ذلك، السيما إنهـا       ذلك من عدمه، ألنها ال تريد تحمل العبء السياسي واألمني وا          

  ).٢٠٠٥(سعت للتحرر من هذه التبعات بانسحابها األحادي 
ويبدو أن إلسرائيل مصلحة في أن تستغل أبشع استغالل إيحاءات الفلسطينيين باعتبار القطـاع منطقـة                

سـرائيلية  محررة، ذات سيادة، وتخضع لسلطة حماس، وتصنع الصواريخ، التي تقذفها على المـدن اإل             
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المتاخمة، للترويج العتبارها ضحية العتداءات الفلسطينيين، وتصوير حماس على أنها جزء من معسكر             
اإلرهاب، وأنها متمردة على الشرعية، وتسعى لتقويض عملية السالم؛ ما يعني أن إسرائيل في ضـربها                

  .للقطاع إنما تدافع عن نفسها وعن أمن مواطنيها
د المقاومين في غزة، وتثميره، يتطلب عدم المبالغة بقدراتهم، أو تحميلهم فـوق             هكذا، فإن التقدير لصمو   

طاقاتهم، فهذا الصمود إن لم يعمد بأفق سياسي، أو باستراتيجية سياسية واضحة وممكنة يمكن أن يجري                
تبديده، كما يمكن أن يحول القطاع إلى مجرد حقل رماية، أو معمل فخّـار، آللـة التـدمير العـسكرية                    

  .سرائيليةاإل
وبمعنى آخر فإن القطاع عمد بالدم تحرره من االحتالل، ولكن تلك المعمودية ال يفترض أن تحمله عبء                 
تحرير فلسطين، أو دحر االحتالل من الضفة، ألن واقع القطاع، واعتماديته على الموارد الخارجية، التي               

 عن أن هاتين العمليتين تقعان على عاتق        فضالً. تتحكم بها إسرائيل، وموقعه الجغرافي، ال يخوالنه ذلك       
الشعب الفلسطيني كله، وليس على القطاع وحده، كما تحتاجان لوضع عربي مناسـب، ووضـع دولـي                 

موات.  
فوق ذلك فإن تحويل القطاع إلى منصة يحتاج لكبح جماح اآللة العسكرية اإلسرائيلية المدمرة، من خالل                

تهيئ نفسها أقلـه لـردع إسـرائيل عـن االسـتفراد بـالبطش              وجود دولة عربية واحدة، على األقل،       
فمن غير المعقول أن تستمر إسرائيل باستباحة غزة بين وقت وآخر،           . بالفلسطينيين؛ وهو أمر غير متوفر    

  !تحت هذه الذريعة أو تلك، وتدمر وتقتل، ثم نتحدث عن صمود المقاومة
فتح السؤال عن مكانة قطاع غزة فـي العمليـة          ويستنتج من ذلك أن حماس، والقوى الفلسطينية، معنية ب        

ومثالً، ومع التأكيد على أهمية تدعيم المقاومة       . الوطنية، وصوغ االستراتيجية المناسبة للتعامل مع القطاع      
لقواها، لصد أية اعتداءات إسرائيلية مستقبالً، فثمة إمكانية لتحويل القطاع إلى نموذج للدولة الفلـسطينية               

يله لنموذج في الوحدة الوطنية، وبناء النظام السياسي، وإعالء شأن القانون، والتنميـة             المنشودة، أي تحو  
والتعليم والخدمات، كي يكون ذخراً في دحر االحتالل من الضفة؛ علـى أسـاس أن العمليـة الوطنيـة                   

  .الفلسطينية ذات وجهين تحرري وبنائي
. زة، كمنطقة محررة، يستحق المراجعة    وعلى الرغم من أن الماضي مضى، فإن التمعن بتجربة قطاع غ          

إزاء االنسحاب اإلسرائيلي األحادي من القطاع باعتباره       ) على األغلب (فمنذ البداية تصرف الفلسطينيون     
هزيمة إلسرائيل، واألنكى أنهم تصرفوا في سياساتهم، أو في إدارتهم ألحوالهم ولصراعهم مع إسرائيل،              

  .وكأنّهم باتوا في منطقة محررة
في دولة ذات سيادة، من دون احتساب للعواقب الكبيرة والخطيرة الناجمة عن ذلك، ومن دون تبـصر                 و

ويمكن التدليل على ما تقدم، أوالً، في تبني عمليات القصف الصاروخي           ! لما يعتور هذه النظرة لألوضاع    
ائيلي من منطقة زرعيت    على المناطق اإلسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة؛ وثانياً، في عملية أسر جندي إسر           

وثالثاً، في قيام حركة حماس بالهيمنة، األحادية واالقصائية، على قطاع          ). ٢٠٠٦يونيو  (المتاخمة للقطاع   
  ).٢٠٠٧يونيو (غزة بوسائل القوة 

وكما قدمنا فإن عديداً من الفصائل في القطاع بدت، بعد انسحاب إسرائيل، وكأنها تعد العدة لجعل القطاع                 
فلسطين، كما بدت أكثر ميالً لمحاكاة، أو الستنساخ، التجربة اللبنانية، في واقـع دولـي               " نويها"بمثابة  

وإقليمي ال يسمح ال بهذه التجربة وال تلك، عدا عـن اسـتحالة مقارنـة الـصراع بـين الفلـسطينيين                     
  .واإلسرائيليين، بأية تجربة أخرى، بحكم تعقيداتها ومداخالتها الخاصة

من غزة يمكن أن يحتسب بمثابة هزيمة إلسرائيل، بمعنى مـا، فـإن التـدقيق فـي                 وإذا كان االنسحاب    
استثماراته السياسية االستراتيجية، من قبلها، يمكن أن يكبح جماح أي شعور بالنصر عند الفلـسطينيين،               
ذلك أن إسرائيل انسحبت من مساحة جد قليلة من فلسطين التاريخية، ومن مساحة األرض المحتلة عـام                 

١٩٦٧.  
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 مليون فلسطيني، في منطقة تعتبر من أكثر مناطق         ١,٥ولكنها في ذلك تخلصت من عبء السيطرة على         
األهم من هذا كله أن إسرائيل تخلصت في انـسحابها          . العالم اكتظاظاً بالسكان، وتفتقر للموارد الطبيعية     

ورمت للعالم مبـادرة    هذا من عبء قطاع غزة، الديمغرافي والسياسي واألمني واالقتصادي واألخالقي،           
  .مراوغة تحسن فيها مكانتها وصورتها، وتساهم من خاللها في حماية طابعها كدولة يهودية

المعنى أن انسحبت إسرائيل، من قطاع غزة، بسبب مصالحها أساساً، وأيضاً بـسبب صـمود الـشعب                 
الضبط تحت ضغط عمليـة     الفلسطيني، وممانعته االحتالل واالستيطان، بوسائله العادية الشعبية، وليس ب        

فالمقاومة أشمل وأوسع وأعمق من مجموع عمليات عسكرية، وهي نتاج فعـل كتـل              . تحريرية مسلحة 
  .شعبية واسعة، أكثر بكثير من كونها نتاج مجموعة من المحترفين العسكريين

 إسـرائيلياً بـين     ٢٣٠ويمكن التدليل على ذلك من تفحص اإلحصاءات، حيث سقط في قطـاع غـزة،               
 إسرائيلياً فقط لقوا مصرعهم في السنوات       ١٢٤، منهم   )١٩٦٧(توطنين وجنود، منذ احتالله في يونيو       مس

، أي في االنتفاضة الثانية، ضمنهم سبعة قتلوا        )٢٠٠٥ -٢٠٠١(الخمس األولى من المواجهات العسكرية      
ة المتاخمـة    صاروخ محلي الصنع علـى المـدن اإلسـرائيلي         ٥٠٠بنتيجة إطالق الفلسطينيين ألكثر من      

  . إسرائيلياً لقوا مصرعهم خالل هذه الفترة١٠٤٠للقطاع، وكل ذلك من أصل 
ويستنتج من ذلك أن الخسائر البشرية ليست لوحدها التي حفزت إسرائيل على            ). ٢٣/٨/٢٠٠٥هآرتس  (

ود من   إسرائيلياً في القطاع، خالل ما يقارب أربعة عق        ٢٣٠االنسحاب من القطاع، كما قدمنا، إذ أن مقتل         
ثم إذا كان األمر يحتسب بالخسائر البشرية، لكان        . الزمن ال يشكل ثمناً أو دافعاً معقوالً لوحده لالنسحاب        

 من اإلسـرائيليين خـالل      ٩٠٠األولى بالنسبة إلسرائيل االنسحاب من الضفة، التي خسرت فيها حوالي           
  . فقط في قطاع غزة١٢٤فترة االنتفاضة، مقابل 
 فعل االنتفاضة الشعبية والمقاومة المسلحة، اللتان رفعتا ثمن االحـتالل، وعززتـا             ومن دون التقليل من   

النقاش بين اإلسرائيليين، بشأن جدوى االحتالل واالستيطان والسيطرة على شعب آخر فـي األراضـي               
المحتلة، فإن مصالح إسرائيل هي التي حسمت هذا النقاش، لصالح االنفصال األحادي، أو االنسحاب من               

  .رف واحد، وهو في كل األحوال انسحاب محدود ومشروطط
وهنا يبدو أنه ثمة ناحية أخرى غابت، في ظل المبالغات الفلسطينية، وهي أنه ثمة مخاتلة في موضـوع                  
االنسحاب من غزة، ذلك أن إسرائيل مازالت تسيطر على مختلف أنشطة الحياة في ذلك القطـاع، مـن                  

لى المحروقات، وهي أحاطت بالقطاع من كل حدب وصوب، من البـر            الماء إلى الكهرباء إلى الطحين إ     
القطاع، بما فـي    " تأديب"والبحر والجو، وفرضت طوقاً من الحصار المشدد عليه، واحتفظت بحقها في            

  !ذلك حق اقتحامه أو اجتياحه متى وجدت الفرصة سانحة لذلك
وعالقاتهم الداخليـة، وتعزيـز وحـدتهم،    هكذا ثمة أهمية للفلسطينيين لمراجعة سياساتهم وأشكال عملهم     

لحماية اإلنجاز المتحقق في انسحاب إسرائيل من غزة، وتطويره والبناء عليه، وإال تحول إلى عبء، أو                
كارثة وطنية، وهو ما تعمل إسرائيل عليه، لنزع شرعية المقاومة، وللـتملص مـن اسـتحقاق الدولـة                  

  !ن غير مؤهلين إلدارة أوضاعهم بعدالمستقلة، وتأكيد وجهة نظرها بأن الفلسطينيي
  ٢٥/١/٢٠٠٩البيان، اإلمارات، 

  
  وقف النار في القطاع ليس إال نهاية مرحلة أولى .٥٧

  نهلة الشهال
ألن المفاهيم باتت مضطربة من فرط سوء استخدامها، بال تحديد وال تدقيق، ووفق وظيفة تنتمـي إلـى                  

ما من الفراغ السياسي الذي يقـف أمامـه جميـع           التفخيم اللفظي أكثر مما تهجس بالمضمون، تهرباً رب       
، لذلك لعـل اسـتخدام      ...الفاعلين إلى أي تيار انتموا، فتصبح في أفضل األحوال أدوات لمحاجة صماء           

ولكن النظر إلى المـشهد برمتـه       . في وصف المنعطف الذي نقف أمامه يصبح محرجاً       " تاريخي"تعبير  
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معرض التعبئة النضالية حول المنجز، أي الصمود فـي         وهو ال يفرضه في     . يفرض مثل هذا التوصيف   
وجه اآللة العسكرية اإلسرائيلية بكل جبروتها وقدرتها على التدمير، ألنه، فـي المقابـل، تنتـصب أوالً                 
قامات آالف الشهداء والجرحى والمعوقين الذين سقطوا خالل العـدوان علـى غـزة، ممـن ال يمكـن                   

 أن تعادل مأساتهم، وهم ليسوا تفصيالً في المشهد وال في الحسابات            للتعويضات المالية مهما كانت سخية    
وفي المقابل ينتصب أيضا المأزق المحكم الحبك الذي تواجهه كل األطراف، والـذي يفـرض               . السياسية

الخروج منه أو تذليل بعض عناصره وإعادة نظر في الوضع القائم، في خيارات السلطات كما القـوى،                 
  .راتيجياتهاوفي عالقاتها واست

فبعد ثالثة أسابيع من انفالت الوحشية اإلسرائيلية المطلق دون القدرة على تحقيـق مبتغاهـا األول، أي                 
لقد تم مرة أخرى    : فرض االستسالم بمواجهة العنف االستثنائي، تبدو المعادلة المطروحة شديدة الوضوح         

  !لتوازن القوى القائم، وبفعل اإلرادة، تعطيل النتائج المفترضة )٢٠٠٦بعد لبنان (
ـ         - وقصف المالذات المفترضـة    " دايم" تحقق أوالً إحباط وظيفة اإلرهاب بواسطة الفوسفور األبيض وال

وال (وهو إحباط عنصراه من جهة استعداد عموم الناس لتقبل دفع الثمن البـاهظ مـن جلـودهم،                  . آمنةً
 جهة أخرى عناد القيادة الـسياسية لحمـاس   ، ومن)يناقضه تعبيرهم عن آالمهم الهائلة أماـم أعين العالم       

والفصائل التي تآلفت معها، أي قدرتها على تنظيم المقاومة الميدانية، وتمكنها من االمتناع عن االنهيـار                
المعنوي والسياسي الذي قد يدفع إليه العنف المطلق الممارس والمعرفة بشبه اإلجماع الدولي المساند له،               

  .لذي يؤشر إلى انغالق في األفق السياسيوإن بدرجات وتناقضات، وا
 وتحقق ثانياً، وباالستناد إلى ذلك كله، استحضار معطيات سياسية تُعقّد إلى ابعد الحدود الممكنة المشهد                -

فعوضاً عن بديهية النتيجة المفترضة للهجوم على مكان متنـاهي الـصغر،            : كما هو مأمول ومخطط له    
ال غزة، أي التمكن من الحسم ليصبح المطروح هو تنسيق الختام،           معزول تماماً ومستنزف بعنف كما ح     

من إخراج قيادة حماس أو من لم يبد منها، واالقتصار على مهمة مداواة جراح الناس بفعـل التـضامن                   
اإلنساني، بينما يركز الخطاب المهيمن والمنتصر على الكلفة غير المحتملة والمغامرة لخيـار مقاومـة               

وضاً عن ذلك، فإن المطروح اليوم هو استمرار الصراع مع إسرائيل مفتوحاً، عبر اإلعالن              االستسالم، ع 
عن الحاجة الملحة لقبر العمليـة      ) رغم الخطب الرسمية التي ال يخفي تهذيبها النفاق أو الخوف         (المدوي  

ولكـن،  . المعنىالسلمية كما كانت قائمة، بعدما تعفنت جثتها المعروضة بسخاء ال يعادله إال فراغها من               
وبمصاحبة ذلك، فإن المطروح هو أيضاً سؤال المعادالت القائمة والمفترضة أبدية، ومنها وجود نظـام               
عربي، أي القدرة على تحقيق حد أدنى من التوافق بين السلطات المشكِّلة له، ومسألة هوية مـن يتـولى                   

نظمه، بمقدار ما برزت إمكانية حصول      زعامة نظام كهذا بعدما برز التعدد الممكن في االستقطاب الذي ي          
القائمـة، الـذي    " المعتدلة"القطيعة بين مكوناته، وموضوع تعمق االختالل في الشرعية الشعبية لألنظمة           

تجاوز اإلفصاح عنه الحد السابق، والذي تكشفه حاجتها إلى مضاعفة التباهي والسعي إلى تحفيز غرائز               
 يثير بجدية، وللمرة األولى منذ عقود، قضية استقرارها، إن لم يكن            وهو االختالل الذي  (االنتماء البدائية   

ما بين نأيها بنفسها عن     " الممانعة"، وموضوع التناقض في خطاب األنظمة       )ديمومتها في صيغها الراهنة   
، وامتناعها العملي عـن نـصرة       )أو عجزها عنها، فيما يدفع المجابهون كلفة باهظة       (متطلبات المجابهة   

 إال بحدود تبدو أحياناً في غاية الضيق، بالمقارنة على األقل مع حجم التهديد الوجودي الـذي                 المجابهين
وهو ما يثير على الفور مدى احتمال توسع المجابهة مع إسرائيل إلـى حـدود إقليميـة     ... يتعرضون له 

  .كخطر مصاحب الستمرار الصراع المفتوح معها
" المنفـرد "إسرائيل وحماس للنار، وانسحاب إسرائيل التام و      من قبل   " منفرد"ليس كل ما شهدناه من وقف       

رغم إعالنها عن إبقاء قواتها على مقربة وتأهب، كما لو أن في األمـر              (وليس بمقتضى اتفاق، من غزة      
بكل ما تحمله إعادة االعمار مـن       (، وعجز قمة الكويت عن التوافق على آليات إعادة اعمار غزة            )جديداً

، وشرط إسرائيل لتسهيل مـرور المـساعدات أال تتـولى           )رعية القوى التي تتواله   تسليم أو اعتراف بش   
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 على صيغة لشروط    - في قمة شرم الشيخ      -، واإلجماع الدولي    !)؟(حماس هذا الملف بل أال تشارك فيه        
إعادة فتح معبر رفح ستثير مشاكل أكثر مما تحل، وهي تبدو مقدماً غير ممكنة التطبيق دون التقدم فـي                   

إنه االستعصاء التام الـذي     : ليس كل ذلك إال تعبيرات متعددة عن شيء واحد        ... لف السياسي المعلّق  الم
والـضوء  (يقف أمامه المشهد السياسي، والذي يمثله االحتفاظ بديمومة الصراع، حيث لم ينتج العـدوان               

بموازاة هـذا   وهكذا، و . ، الحسم وفق تصورات إسرائيل ومن وقف معها       )األخضر المتعدد الذي صاحبه   
المعطى واالحتماالت المتعددة التي يكتنزها، فإن التحدي ال يخص فحسب الـصراع حـول الترتيبـات                
الواقعية، وإنما أيضاً يثير نقطة أخرى ال تقل أهمية، هي الصراع على االستراتيجيا، وما يصاحبها مـن                 

 قـد قبـرت، فـذلك ال يعنـي أن           فإن كانت العملية السلمية كما نشأت     : حاجة إلعادة النظر في المفاهيم    
التفاوض مع العدو غير مطروح، ولكن بمن وبأية شروط ووفق أي أفق، سيما وأن إسرائيل وكمـا هـو    

وإذا كانت الحالة الراهنة من صـون       . واضح، تأمل بالحصول بوسائل سلمية على ما عجزت عنه حربياً         
المطروحة، وما هي طبيعـة التحالفـات       الصراع حياً تطرح احتماالت ثورية، فما هو تشابك األولويات          

  الممكنة وشروطها؟
في هذا المعنى، تمثل غزة اليوم ليس تحدياً فحسب للمنظومة القائمة، وإنما لحظة جليـة فـي منعطـف                   

 .تاريخي
  ٢٥/١/٢٠٠٩الحياة 

  
  :كاريكاتير .٥٨

  

  
  ٢٥/١/٢٠٠٩النهار، 

  


