
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

      
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   هنية لن يرى النور طالما استمر أسر شاليط: موفاز
   شهيدا١٣٣٧ًحصيلة الى اليرفع  في غزة ٣استشهاد 

   الماضيحماس استعدت للحرب منذ الصيف: أبو مرزوق 
  إدخال السالح إلى غزة والضفة سنواصل :أسامة حمدان

   أن تهاجم حماس مرة أخرى لوقف تهريب األسلحة"إسرائيل"يتعين على : ليفني
  أمريكيون يستطلعون الحدود لنصب أجهزة مراقبة

ندرس:وفد حماس بالقاهرة
اقتراحا إسرائيليا لمد التهدئة 

  لعام ونصف العام
  

  ٥ص ... 

٢٦/١/٢٠٠٩١٣٢٦اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٣٢٦:         العدد       ٢٦/١/٢٠٠٩اإلثنين  :التاريخ

    :طةالسل
 ٦  توقف الحرب اإلسرائيلّية على غّزةينتقد عبد ربه ": األخبار" .٢
 ٧   فتح قتل عناصركان المسؤول عنوصيام ... قبل العدوان  غزة لم تكن تعاني نقصاً:األحمد .٣
 ٧   لصيامعيين الحية خلفاًالحكومة المقالة تنفي ت .٤
 ٧  تشكّل لجنة إغاثة وفتح وجبهة اليسار تقاطعها لطابعها الحكوميالحكومة المقالة  .٥
 ٨  دوليةتشكيل هيئة وطنية وشعبية بالتنسيق مع مؤسسات رسمية ولتدعو  "العمل الوطني" .٦
 ٩  لسلطةلإزاء توجيه المساعدات " حساسية"لدى الدول العربية أن   يبلغ عباسفياض":الحياة" .٧
 ٩  إعمار غزةعادة آلية إل ويكشف عن... تهبانتهاء فترة رئاس عباس يعترفمستشار ": عكاظ" .٨
 ٩  إنذارات إسرائيلية باستهداف جديد للمقار الحكومية واألهلية في غزةنفي ت "الداخلية المقالة" .٩
 ٩ فياض يشدد على ضرورة ضمان عدم تكرار العدوان اإلسرائيلي على غزة .١٠
١٠ الحكومة المقالة تنفي تضييقها على الصحافيين في غزة .١١
١٠   كبيرة لترسيخ االنقسام الفلسطينيسورية تقود جهوداً: نافياً علم عباس بالعدوانالحوراني  .١٢
١١ "إسرائيل"لـ حصانة قضائية أيالسلطة الفلسطينية ترفض  .١٣
    

    :المقاومة
١١  للحرب منذ الصيف الماضيحماس استعدت : أبو مرزوق  .١٤
١٢   الفصائل الفلسطينية تصل القاهرة لبحث التهدئة ورفع الحصار .١٥
١٣ في القاهرة لإلطالع على ما سيقدم حول التهدئة" فتح"وفد : أبو النجا .١٦
١٣  شعبنا لن ينسى الوقفة المشرفة للشعب األردني: برلمانياً أردنياً وفداًاستقبل مشعل  .١٧
١٤  إدخال السالح إلى غزة والضفة سنواصل :أسامة حمدان .١٨
١٤  والحسن ينتقد عباس ويهنئ حماس بانتصارها في غزة' فتح'تفاقم الصراع في  .١٩
١٥   أي حديث عن مصالحة يجب أن يسبقه إطالق المعتقلين السياسيين: الجهاد .٢٠
١٥  نسعى من أجل وحدة العمل اإلسالمي في فلسطين والتنسيق مع القوى: الجهاد .٢١
١٦   األوضاع النهائيةعباس للتفاوض حول ال يمكن تفويض الرئيس: الجهاد .٢٢
١٦  الضفةب عناصرهاشن حملة اعتقاالت ضد ب  الفلسطينيةاجهزة االمنحماس تتهم  .٢٣
١٦   "الفاسدة"المصالحة ستنهي قيادات فتح : حسام خضر .٢٤
١٦   ي العدوان على غزةلم يصب بأذى ف" الزهار: "حماس .٢٥
١٧ حماس تستخف بتهديدات موفاز لهنية والزهار إذا لم يفرج عن شليط .٢٦
١٧   حماسوتوصي بتشويه" انتكاسة"انتصار غزة  تعّد قيادات في فتح: "الفلسطيني لإلعالم" .٢٧
١٧   عّداد للكهرباء١٠٠٠البارد مخيم نهر تهدي أبناء " حماس" .٢٨
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٨  الحكومة االسرائيلية تمنح التغطية الكاملة للضباط والجنود بسبب مالحقتهم قضائيا .٢٩
١٨  وشرخ مع إدارة أوباماتسلم نتنياهو رئاسة الوزراء يسبب صدام : ليفني .٣٠
١٩  مقاربة أوباما للحل تتناغم ومقاربتي: نتانياهو .٣١
٢٠   أن تهاجم حماس مرة أخرى لوقف تهريب األسلحة"إسرائيل"يتعين على : ليفني .٣٢
٢١   ما استمر أسر شاليطهنية لن يرى النور طال: موفاز .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٣٢٦:         العدد       ٢٦/١/٢٠٠٩اإلثنين  :التاريخ

٢١  مصر تمنع دخول أسلحة إلى غزة: باراك .٣٤
٢١  تعليمات لجنود االحتالل بالموت وعدم الوقوع في أسر فصائل المقاومة: اإلسرائيليةالقناة  .٣٥
٢٢  بتهمة الفسادا مقربين منه٣ابنة ليبرمان واعتقال فرض االقامة الجبرية على  .٣٦
٢٢    أكثر عزلة من أي وقت مضى "إسرائيل"": نيوزويك" .٣٧
٢٣ االقتصاد اإلسرائيلي يدخل مرحلة الركود .٣٨
    

    :األرض، الشعب
٢٣   شهيدا١٣٣٧ًحصيلة الى اليرفع   غزةفي ٣استشهاد  .٣٩
٢٣   بدعوى إقامتهم من دون تصاريح٤٨ من عرب عامال٣٣٤ًاالحتالل يعتقل  .٤٠
٢٣   مؤتمره في القدس"الكونغرس اليهودي العالمي"شخصيات مقدسية تستنكر عقد  .٤١
٢٤  إال بإعمار منازلهم وفتح المعابرئوا غزةال حل لمشكلة الج: "األونروا"لناطق باسم ا .٤٢
٢٤  الجامعة اإلسالمية في غزة تطلق حملة إلعادة إعمارها .٤٣
٢٤  االحتالل يشن حملة اعتقاالت في الضفة .٤٤
٢٥ صحافيين في الضفةاألمن لمنتدى اإلعالميين وكتلة الصحفي ينددان باعتقال  .٤٥
   

   :اقتصاد
٢٥  العدوان اإلسرائيلي يجهز على البنية الصناعية بغزة .٤٦
   

   :صحة
 ٢٥ جرحى من غزة يتفرقون على دول عربية .٤٧
   

   : األردن
٢٦  لحرب على غزة مسيرة في األردن ضد ا٦٢٤ .٤٨
٢٦  "إسرائيل "ـإسالميو األردن ينتقدون الموقف الفرنسي المساند ل .٤٩
٢٦  األردن يرسل مستشفى عسكرياً ميدانياً إلى غزة .٥٠
٢٦  التسلل إلى فلسطينحاوالألردن يعتقل شابين ا .٥١
   

   :لبنان
٢٦  يدعو الفلسطينيين الى إنهاء االنقسامالسنيورة .٥٢
٢٧ البارد مخيم نهر  القاعدة البحرية لن تقوم على أي شبر من  يؤكد أنمكاوي: لبنان .٥٣
   

   :عربي، إسالمي
٢٧ الجامعة العربية تشَكل فريقا قانونيا لتوثيق جرائم الحرب اإلسرائيلية .٥٤
٢٨  "إسرائيل"الجامعة العربية تجدد التنديد بجرائم  .٥٥
٢٨  ع غزةالسلطات المصرية تمنع وفداً برلمانيا مغربياً من دخول قطا .٥٦
٢٨  أطراف عربية تسعى لتولي عباس مسؤولية إعمار القطاع .٥٧
٢٩  غزة تفجر موجة سجاالت جديدة بالبرلمان المصري .٥٨
٢٩   طين متوازيين القاهرة اقترحت بحث المصالحة بين الفصائل والتهدئة في خ:مصدر مصري .٥٩



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٣٢٦:         العدد       ٢٦/١/٢٠٠٩اإلثنين  :التاريخ

٢٩  المصالحة بين الفصائل الفلسطينية ستأتي فور تحقيق التهدئة الكاملة: أبو الغيط .٦٠
٣٠  اتحاد علماء المسلمين يطالب بإلغاء المبادرة العربية .٦١
٣٠   بإعادة بناء التشريعي في غزةالبرلمان اإليراني يتكفل  .٦٢
٣٠  الرئيس اليمني يكشف عن تلقيه ردود إيجابية من فتح وحماس حول المبادرة اليمنية .٦٣
٣٠  جانب المصري ينفي إغالق معبر رفح من المحافظ شمال سيناء .٦٤
٣٠  مليون ريال٢٤توقيع اتفاقية تعاون بين حملة خادم الحرمين واألونروا بقيمة  .٦٥
٣١  وفد من جماعة اإلخوان المسلمين يزور مشعل ويهنئه وفصائل المقاومة بالنصر المبين .٦٦
٣١  نفي السماح آلالف اإلسرائيليين بإحياء مولد أبو حصيرةمصر ت .٦٧
٣١  أطباء مصر يطلقون مبادرة إلعادة اعمار القطاع الصحي بغزة .٦٨
٣٢  الشرطة المصرية تنشط في رفح المصرية للبحث عن األنفاق مع غزة .٦٩
٣٢   ٢٠٠٨ من الجماعة خالل ٧٥٠٠اعتقال : إخوان مصر .٧٠
٣٢ حصارغزة أشد وطأة من قنابل الفسفور األبيض والدايم: أطباء يمنيون عائدون من غزة .٧١
٣٢ وليفياالمعارضة اليمنية تهنئ المقاومة في غزة باالنتصار وتشيد بمواقف فنزويال وب .٧٢
   

   :دولي
٣٣  العدوان على غزة استمرار للخيارات الدولية جراء فوز حماس باالنتخابات: االونروا .٧٣
٣٣  دعا لفتح المعابر حتى تعود الحياة في القطاع الى طبيعتهاهولمز  .٧٤
٣٤  جية أوروبا يبحثون موقفا مشتركا بشأن الحوار مع حماس و تهريب األسلحةوزراء خار .٧٥
٣٤  المحاكم الدولية تالحق مجرمي الحرب على غزة .٧٦
٣٥  صحفي سيرالنكي يقدم مستندات لمحكمة العدل الدولية تدين قادة إسرائيليين بجرائم حرب .٧٧
٣٥  الكونغرس اليهودي العالمي يعقد مؤتمره العام في القدس .٧٨
٣٥  آالف الشكاوى وانتقادات رسمية لقرار بي بي سي عدم بث اعالنات اغاثة غزة .٧٩
٣٦  من الصعب إعادة اعمار غزة دون وحدة فلسطينية: بلير .٨٠
٣٦  أمريكيون يستطلعون الحدود لنصب أجهزة مراقبة .٨١
    

    :تقارير
٣٦  مهمات المقترحة على معابر القطاعاليحدد " معهد واشنطن  "..لمحاصرة المقاومة في غزة .٨٢
٣٩  ا بعد حرب غزةما هي خيارات النظام األردني فيم .٨٣
    

    :حوارات ومقاالت
٤٢   أحمد بحر. د* ...الشهيد سعيد صيام... رجل المرحلة وفارس الميدان  .٨٤
٤٣   مؤمن بسيسو...سيناريوهات ما بعد العدوان.. غزة .٨٥
٤٦  محمود المبارك* ...ية معضلة دستورية أم أزمة سياسية؟أزمة الرئاسة الفلسطين .٨٦
٤٨   ياسر الزعاترة ...!!الحرب العالمية ضد تهريب السالح إلى غزة .٨٧
٤٩   منير شفيق...ما بعد االنتصار على العدوان .٨٨
٥٢  رؤوفين بدهتسور...حربفي غزة لم تحدث  .٨٩
    



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ١٣٢٦:         العدد       ٢٦/١/٢٠٠٩اإلثنين  :التاريخ

 ٥٣  :كاريكاتير
***  

  
   اقتراحا إسرائيليا لمد التهدئة لعام ونصف العامندرس: وفد حماس بالقاهرة .١

 في وفد من حركة     ا عضو ، أن اشرف الهور  غزة عن مراسلها من   ٢٦/١/٢٠٠٩القدس العربي،   ذكرت  
س األحد مع مدير المخابرات العامة المصرية عمر سـليمان إن البحـث             قال بعد اجتماع للوفد ام     حماس

 صـالح   .د طـه كـل مـن         أيمن ويضم وفد حماس الى   . تركز على التوصل لتهدئة جديدة مع إسرائيل      
البردويل وجمال ابو هاشم من غزة، اضافة الى عضوي المكتب السياسي للحركة عماد العلمي ومحمـد                

  .السورية دمشقنصر اللذين وصال من العاصمة 
وقال طه للصحافيين إن الوفد استمع من سليمان إلى آخر طرح إسرائيلي للتهدئة الجديـدة حملـه إلـى                   
القاهرة قبل أيام رئيس الهيئة السياسية واألمنية في وزارة الدفاع اإلسرائيلية عاموس غلعاد ويدعو لتهدئة               

 بموجبه تستمر التهدئة الجديدة لمـدة       وقال طه إن حماس قدمت عرضا بديال       .تستمر عاما ونصف العام   
لكنه أضاف أن حماس سـتدرس      . 'طلبت حماس رفعا كامال للحصار وفتح المعابر      'وتابع  . عام واحد فقط  

  .العرض اإلسرائيلي برغم ذلك
المتحدث باسم حماس أيمـن      مراسلها من القاهرة، أن      سمير السيد  عن،  ٢٦/١/٢٠٠٩ األهرام،   وأضافت

 ملفات رئيسية وهي التهدئة ورفع الحصار وفتح المعـابر واعـادة            ٣ت تركزت علي  طه قال إن المباحثا   
واوضح طه الذي تحدث     .كما تطرقت إلي ملفي الجندي شاليت والمصالحة الوطنية الوطنية        ، اعمار غزة 

لألهرام عقب اللقاء أن وفد الحركة استمع إلي عناوين وتفاصيل هذه الموضوعات من الـوزير سـليمان                 
  ،اقشتها وتدارسها مع قيادات الحركة في الداخل والخارج قبل الرد عليهاوستتم من

وكشف طـه ان     .مشيرا إلي أن لقاءات أخري ستجمعهم مع الجانب المصري علي مدار الساعات المقبلة            
المباحثات تناولت عرضين إسرائيليين األول يتضمن تهدئة لمدة عام ونـصف وفـتح جزئـي للمعـابر                 

 مع انفراد إسرائيل بادارة المعابر، أما العرض الثاني فيتـضمن فـتح كلـي               ،ع غزة اإلسرائيلية مع قطا  
 اسير فلسطيني تنفرد إسـرائيل بتحديـد        ١٠٠٠ اساس االفراج عن   ىللمعابر مقابل انهاء ملف شاليت عل     

  .اسماءهم
حركة  العرض األول له استحقاقات ستتم دراستها مع قيادات ال         ىوقال طه إن الموافقة من قبل حماس عل       

في الداخل والخارج، مشيرا إلي أن عرض الحركة للتهدئة تضمن في المقابل تهدئة لمدة سنة مـع فـتح                   
  .المعابر ورفع الحصار بشكل كلي ووجود مراقبين دوليين علي المعابر لضمانة االلتزام اإلسرائيلي

ح معبر رفح المـداده     وفيما يتعلق بإعادة اعمار غزة أوضح طه ان المباحثات تناولت مطلب الحركة بفت            
بالمواد الالزمة العادة االعمار في حال أصرت إسرائيل علي موقفها الرافض للـسماح باعـادة اعمـار         

  .القطاع مع انفراد حماس بالسيطرة عليه
وحول موقف بعض األطراف االقليمية والدولية بأن تتولي السلطة الفلسطينية عملية اعمار غزة قال طه               

اح ألي دولة أو مؤسسة القيام بإعادة االعمار، مشددا علي أن حماس ستوفر كل              حماس وافقت علي السم   
  .االمكانات والمرونة بعيدا عن االبتزاز أو التسييس، باعتبار هذا الموضوع انسانيا وال يتحمل التأخير

تهاء  الحركة من البدء في حوار وطني بعد االن        ىوحول المصالحة الوطنية الفلسطينية قال طه ال مانع لد        
 شكل وطبيعة أي حكومة سيتم تشكيلها يجب أن         ىمن ملفي التهدئة واعادة االعمار، مؤكدا أن التوافق عل        

  .يكون ضمن اتفاق شامل
 إن حماس  أن طه قال ،القاهرةمراسلها من صالح جمعة  عن ٢٦/١/٢٠٠٩ الشرق األوسط، وأوردت

للدور المصري، وإنها لن تسمح ألي كان بأن أكدت خالل اللقاء مع سليمان أمس احترامها وتقديرها 
يعكر أو يحاول التأثير سلبا على العالقات االستراتيجية التي نعتز ونتمسك بها ألن مصر هي بحكم 
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وأوضح طه أن إسرائيل تمارس ضغوطا من  . التاريخ والجغرافيا العمق االستراتيجي لفلسطين وبالعكس
جزئيا، وفك الحصار تدريجيا، وهذا مرفوض من قبل حماس، خالل أطراف عديدة باتجاه فتح المعابر 

 ". إسرائيل تريد خنق الشعب الفلسطيني، ونحن نطالب بتحرك عربي ودولي في هذا اإلطار"وقال إن 
وأكد أن موضوع شليط منفصل عن الموضوعات األخرى، ويجب أن يكون فقط في إطار أسرى مقابل 

 .ل باستخدام شليط في التهدئة أو ربطه برفع الحصارأسرى، مضيفا أن حماس لن تسمح إلسرائي
هذا موضوع معقد وشائك، ونحن قدمنا أفكارا لفتحه، بوجود "وفي ما يتعلق بمعبر رفح قال طه إن 

مراقبين دوليين وأتراك ووجود قوات من األمن الوطني في غزة لفتحه بصفة مؤقتة حتى يتم تشكيل 
لى الموضوع حتى اآلن ولكن سنستكمل المباحثات مع حكومة الوحدة، ولم نحصل على إجابة ع

واعتبر طه ان موضوع القوات الدولية لم ". حول كل هذه الموضوعات) اليوم(المسئولين المصريين غدا 
يطرح خالل المباحثات، وأن إسرائيل كانت طرحته في أول جلسة على المسؤولين المصريين 

  ". ت دولية على أرض غزة وسنعتبرها قوات معاديةرفضناه ونؤكد موقفنا بعدم قبول أي قوا.."و
علمت ان حركة » الحياة«، أن القاهرة مراسلتها من جيهان الحسيني عن ٢٦/١/٢٠٠٩الحياة، ونشرت 

 شهرا في مقابل ١٨وافقت خالل محادثاتها في القاهرة على سقف زمني للتهدئة ال يتجاوز » حماس«
ت عرضاً اسرائيلياً يتضمن تهدئة مفتوحة وتشغيل كل المعابر تشغيل المعابر بكامل طاقتها، لكنها رفض

  .في مقابل اطالق الجندي االسرائيلي االسير غلعاد شاليت
 إن المحادثات تناولت بشكل أساسي اتفاق التهدئة وتشغيل ،"الحياة" لـ حماسعضو في وفد وكشف 
ة متكاملة تتضمن التزام من خالل المصريين صفق" حماس"وكشف أن إسرائيل طرحت على . المعابر

تهدئة مفتوحة وتشغيل كل المعابر في مقابل االفراج عن الجندي االسير في غزة غلعاد شاليت، مشددا 
... شددنا على رفض ربط تشغيل المعابر بإطالق شاليت: "على رفض الحركة الطرح االسرائيلي، وقال

  ".ومرتبطة فقط بتبادل األسرى) عن المعابر(قضيته منفصلة 
هذه قضية مهمة جداً "ولفت الى أن صفقة تبادل األسرى ليست على رأس أولويات الحركة اآلن، و 

، مشيرا "بالنسبة الينا، لكنها متعلقة بتبادل األسرى، ولدينا اآلن قضايا جوهرية وهي على أولويات اجندتنا
  .في هذا الصدد إلى تشغيل المعابر

قلنا للمصريين إن موقفنا بالنسبة الى التهدئة : "تهدئة، وقالوأوضح أن الحركة أبدت مرونة في مسألة ال
  ".هو القبول بتهدئة سقفها الزمني ال يتجاوز العام ونصف العام في مقابل تشغيل المعابر بكامل طاقاتها

نحن ال نهرب أسلحة من غزة، ومعنى ذلك أننا : "وعلى صعيد منع تهريب األسلحة وضبط الحدود، قال
  ". التهريب من الخارج الى داخل غزة، نحن مسؤولون عن حدودنا فقطغير مسؤولين عن

  
  توقف الحرب اإلسرائيلّية على غّزةينتقد عبد ربه ": األخبار" .٢

كشفت مصادر فلسطينية أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،           :  أحمد شاكر  -رام اهللا   
ئيلية على غزة، وذلك في لقاء خاص مع الـصحافيين أعقـب            ياسر عبد ربه، انتقد توقف الحرب اإلسرا      

وأشارت المصادر إلى أن تصريحات عبد ربه أثارت استغراب          .مؤتمره الصحافي يوم الخميس الماضي    
العديد من الصحافيين الذين حضروا اللقاء، حيث طلب منهم عدم اإلفصاح عن هويته واالكتفاء باإلشارة               

إن وقف الحرب بهذه الطريقة هو خطـأ كبيـر،          : "وقال عبد ربه   .يع المستوى إليه مسؤوالً فلسطينياً رف   
وأضـاف أن قيـادة الـسلطة       ". والحقيقة أن بقاء حماس في السلطة حتى اآلن هو أمر سيئ لنا جميعـاً             

الفلسطينية في رام اهللا قررت اتخاذ إجراءات قاسية جـداً إلحبـاط أي محاولـة مـن حمـاس إلثـارة                     
ال مكان لزعران حماس في الضفة الغربية، ولن نسمح لحمـاس           : "وقال".  الغربية اضطرابات في الضفة  "

  ".بأن تحول الضفة الغربية إلى جمهورية إسالمية أخرى
 ٢٦/١/٢٠٠٩األخبار، 
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   فتح قتل عناصركان المسؤول عنوصيام ... قبل العدوان  غزة لم تكن تعاني نقصاً:األحمد .٣

ن قطاع غزة لم يكن يعاني مـن  أ .سي.بي. في مقابلة مع بياألحمد  رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام  أعلن
وقـال  .  علـى القطـاع    األخير اإلسرائيلي خالل الفترة السابقة على الهجوم       األغذية أو األدويةنقص في   
 أهـالي تستغل حاجـة    " حماس   إن" في الصميم " حسن معوض في برنامج      أجراها في المقابلة التي     األحمد

 يرغبون في ابتزاز الجانـب المـصري        إنهمضاف  أ، و " سياسية أغراض غزة لتحقيق    أهاليغزة ومعاناة   
 نقـص فـي     أولم يكن هناك مجاعة     " واقع، وشدد على انه      أمر المعنية لالعتراف بهم كسلطة      واألطراف
ة وطنية وشرعية   لط كس إنهم األحمدوقال   ". هم يريدون ابتزازا سياسيا   "في غزة كما يدعون لكن      " األدوية
  .  بأولأوال القطاع أهالي يحاولون وامنوا احتياجات اكانو

 تصريحات صالح البردويل النائب عن حماس التي اتهم فيها محمود عباس بالتورط بـشكل            األحمدونفى  
 الرئاسي استشهدوا في مواجهـة      األمن من   أفراد ٦ "إن األحمدوقال  . وزير سعيد صيام  المباشر في مقتل    

 على  أكد رئيس كتلة فتح البرلمانية      أنال  إ. " من مقاتلي حركة فتح    ٦٩استشهد  " ، كما "اإلسرائيليالعدوان  
وكان المسؤول عن ذلك سـعيد صـيام        "،  " بيد مليشيا حماس   لألسفتل  قُ" جزءا من مقاتلي حركة فتح       أن
 إلى أشارظروف مقتل هؤالء الذين     "  تولى ما سمي الجبهة الداخلية ولدينا بالتاريخ والمكان والساعة         ألنه
  .  مقاتال٢٨ن عددهم أ

 هجوما على دولة قطر ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية حمد بن جاسم آل ثاني               األحمدكما شن   
ونفـى   . حول موقف عباس من عدم حـضورها       األخير وتصريحات   إليهابشأن القمة الطارئة التي دعت      

 عقـدت فـي     ي القمة الت  إلى  كي تثنيه عن الذهاب    أمريكية أو ضغوط عربية    ألياألحمد تعرض عباس    
  . قطر

  ٢٤/١/٢٠٠٩سي، .بي.بي
  
   لصيام المقالة تنفي تعيين الحية خلفاًالحكومة .٤

نفت وزارة الداخلية الفلسطينية في الحكومة المقالة تعيين القيادي في حركة حماس خليـل الحيـة                : غزة
الغصين إيهاب  م الداخلية المقالة    وأكد الناطق باس  .  للوزير السابق الشهيد سعيد صيام     وزيرا للداخلية خلفاً  

من الحكومة المقالة بـشأن تعيـين وزيـر جديـد           "  أنه لم يصدر حتى اللحظة أي قرار       أمسفي بيان له    
 ."إشاعاتكل ما يتم تناقله عبارة عن " صيام، مشيرا إلى أن "للداخلية خلفا للشهيد

 ٢٦/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  تح وجبهة اليسار تقاطعها لطابعها الحكوميتشكّل لجنة إغاثة وف المقالة الحكومة .٥

أحمد الكـرد وزيـر    أن  ضياء الكحلوت،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٦/١/٢٠٠٩العرب، قطر،   نشرت  
الشؤون االجتماعية في الحكومة الفلسطينية المقالة أعلن عن انطالق اللجنة الوطنية العليا لإلغاثة للتنسيق              

وقال  .يم اإلغاثة العاجلة للمواطنين المتضررين من الحرب على غزة        واإلشراف والمتابعة على جهود تقد    
الكرد خالل مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة أمس إن اللجنة تضم الحكومة الفلـسطينية ممثلـة فـي                   
وزارة الشؤون االجتماعية، باإلضافة لفصائل فلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، مشدداً على أن هـذه              

ولفت الكرد إلى أن هذه اللجنة       .دة العاملة في قطاع غزة للمشاركة في إغاثة المتضررين        اللجنة هي الوحي  
ليست إلعادة إعمار المناطق التي دمرت، وإنما لتقديم اإلغاثة العاجلة للمواطنين الـذين تـضرروا مـن                 

بين أنه من   و. الحرب، مشدداً على أن جهود اإلعمار تحتاج إلى أموال كبيرة وتنسيق مع الدول المتبرعة             
 مليون يورو الـذي قررتـه الحكومـة إلغاثـة المـواطنين             ٣٥خالل اللجنة سيتم توزيع ما يزيد على        

 يورو على المواطنين الذين تهـدمت      ٤٠٠٠المتضررين من العدوان على غزة، موضحاً أنه سيتم توزيع          
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شكل جزئي ولكنـه     يورو لكل أسرة دمر منزلها ب      ٢٠٠٠وحسب الكرد، فسيتم منح      .منازلهم بشكل كامل  
  .غير صالح للسكن

وشدد الوزير الكرد على أنه تم التواصل مع جميع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بما فيهـا حركـة                   
 .فتح، حيث شارك بصفته ممثالً عنها في االجتماع التمهيدي لتشكيلها

أعلنـت   فـتح  حركـة   إلى أن   فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٦/١/٢٠٠٩الحياة،  وأشارت  
المؤلفة مـن   " جبهة اليسار "، وانضمت إليها في ذلك      "لإلغاثةاللجنة الوطنية العليا    "رفضها المشاركة في    

وفـصائل صـغيرة    "اإلسالميالجبهتين الشعبية والديموقراطية وحزب الشعب، فيما أعلنت حركة الجهاد          
 أن  إلى طابعها الحكومي، نظراً     لىإوعزت فتح رفضها المشاركة في اللجنة        . اللجنة إلىأخرى االنضمام   

 أبو  إبراهيموقال عضو المجلس الثوري للحركة،      . وزير الشؤون االجتماعية في الحكومة المقالة يرأسها      
 طريق مسدود بسبب إصرار حماس على رئاسة اللجنة، وأال يكون           إلىاألمر وصل   "إن  " الحياة"النجا لـ   

أال تكـون اللجنـة حكوميـة أو        "أصر أبو النجا على وجوب      و ".أي دور لغيرها في التأثير أو المرجعية      
ضرورة أن تكون اللجنة وطنية مستقلة تضم كل الفصائل، بمـا  "، مشدداً على  "مرؤوسة من جهة حكومية   

فيها حماس والجهاد، وسيدة نفسها، مهمتها استالم المساعدات، ولديها لجان فرعية في كل المحافظـات،               
 النجا أال يتعامل المجتمع الدولي مع اللجنة التي شـكلتها           أبووتوقع  ". لة وشاملة وقاعدة بيانات موثقة وكام   

وأضاف ".  مع جهة يعرف أنها غير حكومية      إاليجب أال يتعاطى المجتمع الدولي      : "الحكومة المقالة، وقال  
  ".المجتمع الدولي لديه خبرة سابقة في هذا المجال "إن

قال إن عضو فتح الذي شارك في ماع مع الوزير أحمد الكرد، ومشاركة فتح في اجتأبو النجا كما نفى 
إن للبيوت : "وأضاف معلقا .االجتماع هو أحد قيادات كتائب شهداء األقصى، وليس ممثالً عن الحركة

  . القيادة السياسية للحركة في القطاعإلى إشارة، في "أبواباً تطرق
  
  دوليةلتنسيق مع مؤسسات رسمية وتشكيل هيئة وطنية وشعبية بالتدعو  " الوطنيالعمل" .٦

أصدرت هيئة العمل الوطني، ذراع منظمة التحرير، بياناً في ضوء اقتراح قدمتـه             :  فتحي صباح  -غزة  
 التـي خلفهـا     بيئيةالنسانية و اإلكارثة  الوقالت في بيانها إن     . الفصائل األربعة المنضوية تحت لواء الهيئة     

لمخلصة المهنية والمتخصصة للتعامل معها ومع آثارها الكارثيـة         تحتاج لمواجهتها لكل الجهود ا    " العدوان
الالحقة ومسؤولية عالية بعيداً عن الحسابات الضيقة مع هذه المأساة، واإلسراع في تقـديم مـا يحتاجـه                  
المواطنون المتضررون من هذا العدوان، وضمان أن تصل المساعدات االغاثية الطارئة بأسـرع وقـت               

 إلـى ولضمان نجاح هذه المهمة، دعـت الهيئـة    ".بعيداً عن الروتين والبيروقراطية ممكن بشفافية عالية    
تشكيل هيئة وطنية وشعبية تقطع الطريق على كل محاوالت التفرد وتشكل مرجعية عليا لجميـع قـوى                 "

العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وبالتنسيق والتعـاون مـع المؤسـسات              
واللجنة الدولية للصليب األحمر والمؤسسات الحقوقيـة والجهـات الداعمـة           " ونرواألا"كالة  الرسمية وو 

لضمان سير العمل وحشد أوسع مشاركة حقيقية إلغاثة المتضررين وضمان سرعة إيصال المـساعدات              
ن فرعيـة  بالعمل على تشكيل لجا  "وطالبت الهيئة    ".العينية والمادية لمن يستحقها، إلنقاذ شعبنا من الكارثة       

في كل محافظة، وتقديم كل أشكال الدعم واإلسناد لنجاح مهمتها العاجلة، وقطع الطريق أمـام أي جهـة                  
تحاول أن تتنصل من مسؤولياتها اإلنسانية واألخالقية، أو أن تتالعب على حبل الخالفـات الـسياسية،                

  ".فالمهمة كبيرة وخطيرة وهي تحتاج إلى الجميع
  ٢٦/١/٢٠٠٩الحياة، 
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  لسلطةلإزاء توجيه المساعدات " حساسية"لدى الدول العربية أن   يبلغ عباسفياض": الحياة" .٧
ـ     : فتحي صباح  -غزة   إن رئيس حكومة تسيير األعمـال فـي        " الحياة" قالت مصادر فلسطينية موثوقة ل

حمـود   سالم فياض قال في أحد االجتماعات القيادية في رام اهللا في حضور الرئيس م              .الضفة الغربية د  
 تالمـساعدا  توجيه   إزاء" حساسية"، إن لدى الدول العربية      ]التحرير [عباس وممثلين عن فصائل المنظمة    

 المؤسسات الدولية مباشرة ولـيس عبـر الـسلطة،          إلى ترغب في تحويلها     وإنهالى السلطة الفلسطينية،    إ
  .فياض نفسه" األمر الذي وافق عليه

  ٢٦/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  إعمار غزةعادة آلية إل ويكشف عن... تهبانتهاء فترة رئاس اس يعترفعبمستشار ": عكاظ" .٨

الرحمن عن إعداد السلطة دراسة جدوى       كشف مستشار الرئيس الفلسطيني أحمد عبد     : فهيم الحامد  -جدة  
 وسـتقدم   ،لواقع غزة واالحتياجات الفعلية بعد العدوان بغية وضع آلية إلعـادة االعمـار دون تـسييس               

للمضي في مشروع اإلعمـار فـي إطـار         " البنك الدولي "و" نرواوأ"ثية العالمية مثل الـ     للمنظمات اإلغا 
ـ  وقال عبد .  عنه في قمة الكويت مؤخرا     أعلنالصندوق العربي الذي     إن العالم يعترف   " عكاظ"الرحمن ل

 بالسلطة كممثل شرعي لكل الفلسطينيين ولن يتعامل مع حماس على اعتبار أنهـا خـارج القـانون وال                 
وأفاد أن السلطة مستعدة لتشكيل حكومة توافق وطني        .  تكون متفاعلة مع جهود المجتمع الدولي      أنرغب  ت

 السلطة ال تتنافس مـع      أنمتضمنة كفاءات نزيهة ومحايدة تتولى مسؤولية اإلعمار في غزة فورا، مؤكدا            
واقع والمنطق يفرض    ال أنوأشار إلى   . إطالقاحماس حول التبرعات التي قدمت لغزة إذ ال يوجد تنافس           

تعامل الجهات الدولية مع السلطة كممثل شرعي للفلسطينيين، مشيرا إلى أن حماس تواصل قطع الطريق               
الفتا إلى أن هذا الـنهج االنفـصالي        " حماس أوال أما غزة فلتبق مدمرة     " اإلعمار عبر مقولتها     إعادةعلى  

 .تبقى من غزة سيؤدي إلى تدمير ما
 يناير، ولكن علـى     ٩صحيح أن الفترة انتهت     "تهاء فترة رئاسة أبو مازن قائال       الرحمن بان  واعترف عبد 

ضوء حالة الطوارئ واالنقسام التي تعيشها األراضي الفلسطينية، يتعين وجود شخص يتولى المـسؤولية              
بمستوى أبو مازن باعتباره شخصية يمثل السلطة الشرعية ،وهي سلطة معترف بها دوليا بغية أن يسوس                

 إجـراء  الرئيس أبو مازن مستعد بعد إعالن حكومة التوافـق الـوطني،             أنوكشف  . ر الفلسطينية األمو
انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة فورا، وفي أي وقت، ولكنه استدرك أن حماس ترفض االنتخابـات               

 .والخيار الديمقراطي ما يعني بقاء الوضع في المربع األول
 ٢٦/١/٢٠٠٩عكاظ، 

  
  إنذارات إسرائيلية باستهداف جديد للمقار الحكومية واألهلية في غزةتنفي  "الة المقالداخلية" .٩

حول إنذارات إسـرائيلية باسـتهداف      " إشاعات"نفت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة         :غزة
م صحة  نؤكد عد "وقالت الداخلية المقالة في بيان مقتضب        .جديد للمقار الحكومية واألهلية في قطاع غزة      

، ودعت الجميع إلى عدم التعامـل       "اإلشاعات التي انتشرت حول أي إنذارات باعتداءات إسرائيلية جديدة        
  .متوعدة بمالحقة كل من يصدرها" اإلشاعات"مع هذه 

  ٢٦/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
 فياض يشدد على ضرورة ضمان عدم تكرار العدوان اإلسرائيلي على غزة .١٠

سالم فياض على ضرورة ضمان عدم تكرار العدوان اإلسرائيلي علـى           .  أكد رئيس الوزراء د    :رام اهللا 
وقال فياض خالل مؤتمر صحفي مع مـسؤول         .أهلنا في قطاع غزة، وليس فقط وقف دائم إلطالق النار         

 هناك إجماعا   إن،  أمسالشؤون اإلنسانية في المفوضية األوروبية لوي ميشيل في مقر الحكومة برام اهللا             
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تعامل مع احتياجات الناس في قطاع غزة، لـيس فقـط مـن خـالل المـساعدات                 دوليا على ضرورة ال   
اإلنسانية، وإنما من خالل إنهاء الحصار وفتح المعابر، وضمان تدفق المواد الخاصـة بإعـادة إعمـار                 

وأكد أن األولوية العاجلة تكمن في رفع الحصار، وفتح كافة المعابر، وبما يمكن من توفير كـل                  .القطاع
 البضائع والمواد الالزمة للبدء بترميم المنازل، وكذلك إعادة إعمار مـا            وإدخال اإلنسانية غاثةاإلأشكال  

وطالب رئيس الوزراء االتحاد األوروبي وكافة أطـراف المجتمـع الـدولي             .اإلسرائيليدمره العدوان   
 .بتشجيع عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية

 مليـون دوالر    ٢٥ سيوقع اتفاقية خالل األيام المقبلة بقيمـة         وبياألور االتحاد   أن ىإل ميشيل   أشاربدوره  
 .لدعم الشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة والالجئين

 ٢٦/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
  
  المقالة تنفي تضييقها على الصحافيين في غزةالحكومة .١١

 أطلقها رئـيس االتحـاد      استنكرت الحكومة الفلسطينية المقالة التصريحات التي     :  ضياء الكحلوت  -غزة  
إن هـذه   : "خالل زيارته لغزة، وقـال المكتـب اإلعالمـي الحكـومي          " إيدن وايت "الدولي للصحافيين   

التصريحات عارية تماما عن الصحة وتشكل انحيازا غير مقبول من االتحاد الدولي في مقارنة ما بـين                 
لم يحدث أي تدخل من قبل الحكومة       الحكومة واالحتالل، وهي مقارنة مرفوضة بين الضحية والجالد، إذ          

أو أي من أجهزتها في عمل الصحافيين، ولهم مطلق الحرية في العمل والتغطية، ولم نمارس أي تعتـيم                  
 ".إعالمي كما قام به االحتالل أثناء الحرب

إن هناك تضييقا على الصحافيين في قطـاع        : " من الصحافيين في غزة    وكان وايت قال خالل لقائه عدداً     
 ". وإن الحكومة تكبت الحريات اإلعالميةغزة،
إن لجوء  : "، وأضاف "مفتوح بالكامل أمام حركة الصحافيين العرب واألجانب      "بيان أن قطاع غزة     الوأكد  

السيد وايت للكذب بهذه الطريقة له أهداف خبيثة تجاوزت هدف الزيارة التضامنية مع غزة، ونعتبـر أن                 
حافيين في غزة بسبب تغاضي االتحاد عـن اسـتحقاق انتخابـات            االتحاد الدولي جزءا من المشكلة للص     

لماذا أغفل عن عمد السيد وايت معاناة الصحافيين فـي          : "بيانالوتساءل   ".مجلس إدارة نقابة الصحافيين   
الضفة الذين يعتقلون كل يوم على يد األجهزة األمنية واالحتالل هناك وآخرهم األستاذ خالـد العمـايرة                 

وقائي الخليل أثناء الحرب على غزة؟ أم أن هذا جزء من حريـة االعتقـال والتعـذيب                 المعتقل من قبل    
 ".للصحافيين هناك؟ أم ال يرى السيد وايت الذي يرى بعين واحدة

 ٢٦/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
   كبيرة لترسيخ االنقسام الفلسطينيسورية تقود جهوداً: نافياً علم عباس بالعدوان الحوراني .١٢

ير السلطة الفلسطينية في الجزائر والقيادي في فتح محمد الحوراني المعلومـات التـي               نفى سف  :الجزائر
عن أن خطة الهجوم اإلسرائيلي على قطـاع غـزة           )٢٥/١(السورية يوم األحد    " الوطن"نشرتها صحيفة   

كانت موجودة في مكتب الرئيس محمود عباس قبل العدوان بعدة أسابيع، واعتبر ذلك جزءا مـن حملـة                  
بها سورية منذ عدة أشهر لضرب وحدانية التمثيل السياسي الفلسطيني واستبدال منظمـة التحريـر               تقوم  

سـورية  " قدس برس"واتهم الحوراني في تصريحات لـ       .بكيان سياسي بديل يتخذ من المقاومة شعارا له       
لسورية جـزء  ا" الوطن"ما نشرته صحيفة    : "بالعمل على ترسيخ االنقسام الفلسطيني خدمة ألجندتها، وقال       

من أبواق تشن هجوما ليس له أي أساس من الصحة هدفه تكريس االنقسام وخلق بـديل عـن منظمـة                    
جديد للتدخل في الشأن الفلسطيني، ولألسف فإن سورية التي تقوم بهـذا تعلـم أن                التحرير وخلق مركز  

  . "شار األسدالرئيس محمود عباس تم انتخابه من شعبه في حين ال نعرف نحن من انتخب الرئيس ب
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السورية في عددها الصادر يوم األحد تفاصيل عن خطة قالـت بأنهـا             " الوطن"هذا وقد نشرت صحيفة     
كانت معروضة على مكتب الرئيس محمود عباس عن العدوان اإلسرائيلي األخير علـى قطـاع غـزة،                 

ـ         ال نسخة منها وصلت لقيادة حماس و      أنوذكرت   ل تبـدأ   حكومة المقالة في غزة، تتـضمن عـدة مراح
بإضعاف حماس وإنهاء حكمها واستقدام قوات دولية تشرف على انتخابات رئاسية وتـشريعية متزامنـة               
تمهد لعودة نفوذ السلطة على غزة، وأشارت الصحيفة أن قادة حماس كانوا واثقين من دقـة المعلومـات                  

       .التي وصلتهم، وأنهم بناء عليها أعدوا خطة طوارئ للتعامل معها
  ٢٥/١/٢٠٠٩ قدس برس

  
 "إسرائيل"لـ حصانة قضائية أي الفلسطينية ترفض السلطة .١٣

 قـرار   أن األحـد  رياض المالكي مـساء      ]في حكومة فياض   [ اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني    :رام اهللا 
 . منح جنودها حماية قضائية تامة بسبب الهجوم على قطاع غزة لن يمنع المالحقات القـضائية               "إسرائيل"

 األوروبـي في مؤتمر صحافي عقده في ختام لقاء في بروكسل مع وزراء خارجية االتحاد              وقال المالكي   
هذا القرار لن    "إنضاف  أو ".ال حصانة ضد المالحقات القضائية     "، والتركي واألردنيونظرائه المصري   

ضد جميـع القـادة     "من المباشرة بخطوات قضائية     "  في العالم  اإلنسانيمنع الحكومات ومنظمات حقوق     
 ". المسؤولين عن عمليات قتل ودمار طاولت الشعب الفلسطينيإلسرائيليينا

  ٢٦/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما
  
  حماس استعدت للحرب منذ الصيف الماضي: أبو مرزوق  .١٤

إن حركته كانت تـستعد     " حماس"موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة         . قال د : دمشق
أن الرئيس األميركي الجديد باراك أوباما يكرر ما فعله أسالفه          للحرب منذ الصيف الماضي، مشدداً على       

  .من الرؤساء السابقين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية
إن المجاهدين من حركـة  " وقال أبو مرزوق في محاضرة له ألقاها في مخيم اليرموك بدمشق أمس األحد       

 كانوا حضروا أنفـسهم للحـرب ضـد         حماس والمقاومين الذين جاؤوا من مدرسة اإليمان باهللا وبنصره        
أن أكثر من خمسة آالف مـن حفظـة         "وأضاف أبو مرزوق     ".االحتالل اإلسرائيلي منذ الصيف الماضي    

القرآن الكريم تم تحضيرهم وإعدادهم للمعركة التي عجل اللـه بها من أجـل أن ننتـصر بهـا علـى                    
قـاومون الفلـسطينيون علـى األرض       ،  مؤكدا على أن هذه أول معركة يخوضها الم         "الصهاينة األعداء 

  .الفلسطينية بإيمان لذلك هم انتصروا
بالقتال خـارج أرض غـزة وقبـل أن تطـأ           "وتوعد أبو مرزوق الدبابات اإلسرائيلية في المرة القادمة         

إن الجنود اإلسرائيليين في هذه المعركة كانوا يـضعون جهـازا           " وقال   ".جنازيرها أرض غزة الطاهرة   
أن حمـاس   " وأضـاف    ".صدورهم للداللة على أماكن وجودهم عند وقوعهم في األسـر         إلكترونيا على   

أسرت ثالثة جنود إسرائيليين ولكن الجهاز الالصق كشف مكان أسرهم وآسريهم، ما حـدا بالطـائرات                
  ".اإلسرائيلية إلى قصف المكان وأدى ذلك إلى قتل اآلسرين واآلسرين

ير المقاومة لكنهم فشلوا هم ومن كانوا يريدون العودة إلى غـزة            أن معركة غزة كان يراد لها تدم      " وتابع
  .، في إشارة إلى حركة فتح بقيادة الرئيس محمود عباس المنتهية واليته"على ظهر دبابة إسرائيلية

ألم : "ووصف نائب رئيس المكتب السياسي لحماس بعض الفلسطينيين المعارضين لحماس بالمرتزقة قائال           
  .، فهب الجمهور يصيح واصفا عبد ربه بالشيطان والعميل"عبد ربه ناطقا باسمها؟تجد فتح غير ياسر 

أن معركة الرئاسة بعد انتهاء والية الرئيس عباس ليس لها أولويـة بالنـسبة لحمـاس، وأن                 " وأضاف  
 شـهيد، لكـن     ١٥٠٠صحيح خسرنا   :" وقال أبو مرزوق   ".األولوية هي لتضميد الجراح وإعادة اإلعمار     
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 طفـل فلـسطيني ليعوضـوا    ٣٥٠٠حرار وأخواتنا المجاهدات أنجبن في فترة العدوان أكثر من  بناتنا األ 
  ".الشهداء

يكرر ما كان يقوم به سـابقوه مـن الرؤسـاء    "وعن الرئيس األميركي باراك أوباما قال أبو مرزوق إنه      
لة متواضعة لتصويب   محاو"، واصفا ما فعله في األسبوع األول من توليه منصبه رسمياً بأنه             "األميركيين

  ".صورة أميركا في العالم
ووصف أبـو مـرزوق     ". أن حركته سوف تحكم على أفعاله السياسية وليس على أقواله         " ولكنه أضاف   

قد يكون أفضل مبعوث من الذين تم تعيينهم        "المبعوث األميركي الجديد للشرق األوسط جورج ميتشل بأنه         
: ولكنه عاد مـستدركا وقـال      ".هيونيا، ونأمل أن يكون خيرا    يكفي أنه ليس ص   "، مضيفاً   "للشرق األوسط 

  ".نرجو من اإلدارة األميركية أن تكون أكثر عدال وإنصافا تجاهنا"
ووعد قيادي حماس الفلسطينيين في العالم أال تكون هذه المعركة األخيرة، مؤكداً حتميـة النـصر فـي                  

  ".دعم المقاومةاإلجماع على "المعارك المقبلة، وطالب القادة العرب بـ
واتهم أبو مرزوق فرنسا بالتواطؤ مع إسرائيل من خالل إرسالها فرقاطة عـسكرية لمحاصـرة غـزة،                 

ووعد أبو مرزوق الفلـسطينيين بتغييـر        ".كنا نأمل أال تشارك فرنسا في األفعال القذرة إلسرائيل        :" قائال
  .االوجوه القديمة في القيادات الفلسطينية وإحالل وجوه جديدة محله

  ٢٦/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما
  
   الفلسطينية تصل القاهرة لبحث التهدئة ورفع الحصار الفصائل .١٥

ان وفد حركته الـذي     ' القدس العربي 'قال نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد لـ          :ـ اشرف الهور   غزة
في غـزة   وصل االحد الى القاهرة، سيكون من قيادات في الخارج، الفتا على ان اي من قيادات الحركة                 

  .لن تشارك في هذه الجولة من المباحثات حول موضوع التهدئة
واشار عزام الى ان الجدول الزمني للتهدئة مع اسرائيل، سواء طويلة االمد، او محددة بجـدول زمنـي                  

  .'تحتاج الى توافق وطني من كافة الفصائل الفلسطينية'يستمر لمدة عام 
العليا وستضعها في االولوية، خالل مباحثات الوصول الـى         ستراعي المصلحة الوطنية    'واكد ان حركته    

ومن المتوقع ان تشمل جولة مباحثات القاهرة هذه المرة مناقشة موضوع المصالحة الداخلية              .'اتفاق تهدئة 
القـدس  'بين حركتي فتح وحماس لكن بشكل اقل من موضوع االتفاق على التهدئة، بحسب ما علمت به                 

وذكر المصدر ان موضوع المصالحة سيكون لالستماع الى وجهـات نظـر             .من مصدر مطلع  ' العربي
الفصائل الفلسطينية فقط، دون الخوض في تفاصيل داخلية، متوقعة ان يتم مناقشة هـذا االمـر خـالل                  

  .الجوالت الالحقة
الى ذلك، اشار عزام الى ان وفد الجهاد االسالمي سيناقش مع المسؤولين المصريين الى جانب التهدئـة                 

حل االمور الشائكة في الساحة الفلسطينية سيظل       'موضوع المصالحة الداخلية الفلسطينية، على اعتبار ان        
  .'صعبا من دون اعادة الوحدة

وفي ذات السياق قال صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وعضو وفدها لمباحثـات               
 زيدان لـ القدس العربي ان وفد الديمقراطية يحمل         وكشف .القاهرة ان وفد تنظيمه سيرأسه نايف حواتمه      

ورقة تحمل تصورات حل مواضيع النقاش، الفتا الى ان تنظيمه سيناقش موضوع تثبيت وقـف اطـالق           
النار، في اطار تهدئة شاملة ومتزامنة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، تضمن فـتح المعـابر ورفـع                  

  .الحصار عن غزة
  .'التجربة اللبنانية'اطية تحمل تصورا العادة اعمار غزة، يقوم على اسس وذكر ان الجبهة الديمقر

نقترح ان تقوم الدول المانحة والمجتمع الدولي، ومنظمة االونروا، بعملية االعمار بـشكل مباشـر               'وقال  
ورأى زيدان ان مقترح تنظيمه من شأنه ان        . 'دون مرور االموال بخزينة الحكومة، مثلما حدث في لبنان        
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هي الخالف القائم بين الحكومة المقالة في غزة التي تديرها حركة حماس، وبين حكومة تسيير االعمال                ين
  .في رام اهللا الموالية لحركة فتح

' تشكيل لجنة وطنية شـعبية 'واوضح زيدان ايضا ان من بنود المقترحات التي تحملها الجبهة الديمقراطية      
  .بهدف توحيد كل الجهود الفلسطينيةالعادة اعمار غزة، تحمل الطابع الشعبي، 

وذكر زيدان ان تنظيمه سيقدم مقترحا للمسؤولين المصريين لحل الخالف بين فتح وحمـاس، باالعتمـاد                
  .٢٠٠٥على اسس وثيقة الحوار الوطني واتفاق القاهرة الموقع من قبل الفصائل الفلسطينية في العام 

لجبهة الشعبية ان وفد الجبهة برئاسـة عبـد الـرحيم      من جهته اكد جميل مزهر عضو اللجنة المركزية ل        
ملوح عضو اللجنة التنفيذية ونائب االمين العام للجبهة وعضوية جميل المجدالوي ورباح مهنـا وكايـد                
الغول غادر الضفة وقطاع غزة الى مصر، ومن المنتظر ان يلحق به االثنين وفد الخارج المكـون مـن                   

  .و علي حسنماهر الطاهر، ابو احمد فؤاد، واب
نسخة منه ان الجبهة تتوجه الى القاهرة بوفد مستقل بنـاء           ' القدس العربي 'واكد مزهر في تصريح تلقت      

على دعوة رسمية تلقتها من القيادة المصرية لبحث الشأن الفلسطيني الداخلي وسبل انهاء حالة االنقـسام                
  .التي ما زالت تعيشها الساحة الفلسطينية

ز في حواره على انهاء حالة االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية على اسـاس وثيقـة               واكد ان الوفد سيرك   
الوفاق الوطني واعالن القاهرة، وصوال لتشكيل حكومة توافق وطني تأخذ على عاتقها ومسؤوليتها اعادة              
اعمار غزة بعد الدمار والخراب الذي خلفته قوات االحتالل الصهيوني بعد الحـرب االجراميـة علـى                 

  .بناشع
يفرض على الجميع االستجابة الفورية للحـوار       'ولفت مزهر الى ان حجم التضحيات التي قدمها الشعب          

  .'الوطني الشامل باعتباره الخيار الوحيد امام الجميع الستعادة الوحدة ومواجهة االحتالل
  ٢٦/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
 حول التهدئةفي القاهرة لإلطالع على ما سيقدم " فتح"وفد : أبو النجا .١٦

أكدت حركة فتح، أن وفدها المتوجه إلى القاهرة سيطلع على آخر المستجدات من القيادة المصرية : غزة
حول موضوع التهدئة وسيقول رأيه فيها، مؤكدة على موقفها على ضرورة أن تكون التهدئة متزامنة 

إن وفد ": "قدس برس"بغزة لـ " تحف"وقال إبراهيم أبو النجا القيادي البارز في حركة  .وشاملة ومتبادلة
حركة فتح يتكون من رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام األحمد من الضفة وعضوية كل من النائبين أشرف 

  ".جمعة والدكتور فيصل أبو شهال من غزة
  ٢٥/١/٢٠٠٩قدس برس، 

  
  نيشعبنا لن ينسى الوقفة المشرفة للشعب األرد: برلمانياً أردنياً وفداً استقبلمشعل  .١٧

برلمـانيون  " استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل امس وفدا اردنيا يمثل هيئة               :عمان
وضم الوفد في عضويته النـائبين طـارق خـوري           .، بحسب بيان اصدرته الحركة امس     "من اجل غزة  

  .ن فيصلومحمد عقل، إلى جانب النواب السابقين يسري الجازي واحمد كريشان وعلي ابو السكر وتوجا
وبحسب بيان الحركة، فإن الوفد عبر لمشعل عن تقديره لصمود الشعب الفلسطيني، وانتصار المقاومـة               

الشعب االردني بجميع اصوله ومنابته يقف      "في دحرها للعدوان االسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدين ان          
الشعب الفلسطيني  "د مشعل ان    من جانبه، اك   ".داعما إلخوانه الفلسطينيين في مواجهة االحتالل الصهيوني      

وان هذه الوقفة تؤكد وحدة الـدم       . لن ينسى الوقفة المشرفة للشعب االردني في دعم اخوانهم الفلسطينيين         
  ".والمصير بين الشعبين

  ٢٦/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
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  إدخال السالح إلى غزة والضفةسنواصل :  حمدانأسامة .١٨

ادخال السالح الى "امة حمدان امس ان الحركة ستواصل في لبنان أس" حماس"أكد ممثل حركة : بيروت
) يناير( كانون الثاني ١٨الغربية، وانها استأنفت بعد وقف اطالق النار الذي بدأ في " غزة والى الضفة

  .تجهيز نفسها
شهداء " في بيروت في ذكرى سقوط قيادي من األونسكووقال حمدان في مهرجان خطابي اقيم في مقر 

لم نعجز عن ادخال السالح الى غزة في ذروة الحرب وتحت : "اسرائيل في جنوب لبنانضد " المقاومة
  ".وطأة القصف
وسنواصل ادخال السالح الى غزة والضفة، وال يظنن احد اننا (...) امتالك السالح حقنا "واضاف ان 

دأت تعيد ما فقدت اطمئنكم، المقاومة من اليوم االول لوقف اطالق النار ب: "وتابع". سنستسلم الجراءات
  ".وتطور ما هو موجود لديها

إن الذين يظنون ان بضع "الى غزة، قال حمدان " آليات جديدة لوقف دخول السالح"وعن الحديث عن 
طائرات او حامالت طائرات يمكن ان تراقب بحرا، وان تكنولوجيا االقمار الصناعية يمكن ان تراقب 

  ".األنفاق، واهمون
نقول وبوضوح اننا نرحب بحوار وطني : "حمدان عن المصالحة الفلسطينية، فقالمن جهة ثانية، تحدث 

  ".فلسطيني، لكن هذا الحوار يجب ان يكون فيه من ينتمي فعال الى فلسطين والى القضية الفلسطينية
الذين تجاوزوا عليهم ان يصوبوا خطأهم من خالل اعالن : "واضاف في اشارة الى السلطة الفلسطينية

والعودة عن التفاوض كقضية (...) صريح لوقف التنسيق مع االحتالل واطالق المعتقلين واضح و
مسيرة التسوية قضت الى غير رجعة، وآن لنا ان نتحدث عن مصالحة على اساس "واعتبر ان ". انتهت

  ".هذا هو فهمنا للمصالحة اليوم: "، مضيفا"برنامج مقاوم يحرر االرض ويستعيد الحقوق
: المطالبة بفتح معبر رفح الذي يربط بين قطاع غزة واالراضي المصرية، وقال" حماس"وجدد مسؤول 

ال نريد لغزة ان تظل متصلة بالعدو، نريدها ان تنفتح على أمتها، واالنفتاح على األمة يتم عبر معبر "
ا  مصري، معبر عربي خالص، ولن نقبل بصيغة يكون فيه- معبر فلسطيني "ووصف المعبر بأنه ". رفح

  ". على المعبر مهما كانت الظروف٢٠٠٥) اتفاق عام(االسرائيلي كما في 
يظن البعض انه يستطيع لي ذراعنا في قضية االعمار وان : "وعن اعادة اعمار غزة، قال حمدان

، في "االموال لن تأتي ما لم تتشكل حكومة وحدة وطنية برئاسة كبير اللصوص في السلطة الفلسطينية
  .الحكومة الفلسطيني سالم فياضتلميح الى رئيس 

اذا كان البعض : "باألموال، مضيفا" يعدون انفسهم... الذين يتحدثون اليوم عن حكومة وطنية: " واضاف
لن يلوى ذراعنا بهذه : "وتابع".  مليوناً لجيوبهم٧٥سيقدم بليون دوالر دعما، فهؤالء يعدون انفسهم بـ

يدعمون المقاومة مستعدون لدعم االعمار بدال من ان يتحكم ألن الذين يؤمنون بالمقاومة و... الطريقة
  ".اللئام في شعبنا

  ٢٦/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  تفاقم الصراع في فتح والحسن ينتقد عباس ويهنئ حماس بانتصارها في غزة .١٩

على خلفية الحرب   ' فتح'اكدت مصادر فلسطينية امس تفاقم الصراع داخل حركة         : ـ وليد عوض   رام اهللا 
  .ية التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة وموقف الحركة والسلطة من تلك الحرباالسرائيل

وحسب المصادر فان الصراع داخل اللجنة المركزية لحركة فتح خرج للعلن بحيث اقدم عـضو اللجنـة                 
المركزية لحركة فتح هاني الحسن على اصدار بيان صحافي وجه فيه انتقادات حادة للرئيس الفلـسطيني                

وقالت المصادر ان اللجنة     . ومهنئا حركة حماس بانتصارها في قطاع غزة، على حد قوله          محمود عباس 
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المركزية منقسمة الى معسكرين معسكر يسمى المعسكر العباسي نسبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس،             
  .والمعسكر العرفاتي نسبة للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

فات الذي يضم هاني الحسن وفاروق القدومي واحمد قريع وغيرهم          واشارت المصادر الى ان معسكر عر     
من اعضاء المركزية يطالب بالتعامل مع حركة حماس على قاعدة انتصارها في صد العدوان االسرائيلي               
على قطاع غزة، في حين يرفض معسكر عباس ذلك المطلب االمر الذي دفع بالحسن الخراج الـصراع                 

ن، ومنتقدا اداء السلطة وحكومة تسيير االعمال برئاسة الدكتور سالم فيـاض            داخل اللجنة المركزية للعل   
  .خالل الحرب التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة

لم ترسل مساعدات إلى أهالي قطـاع غـزة،         'اشار الحسن الموجود في عمان الى أن السلطة وحكومتها          
على ان حكومة تسيير االعمـال بـرام اهللا         وشدد الحسن    .'وإلى المقاومة الفلسطينية التي تصدت للعدوان     

حركـة حمـاس والمقاومـة      'غير شرعية، مطالبا السلطة باحتضان المقاومة لتحرير فلسطين، ومهنئـا           
  .'الفلسطينية في تصديها للعدوان والنصر الذي حققته في دحر االحتالل الصهيوني عن قطاع غزة

، منتقداً سياسة عباس وفيـاض      'اع عن شعبنا وأرضنا   أمامنا سوى المقاومة للدف   'وأكد الحسن أنه ال خيار      
بالعبثية التي ال تحقق شيئاً لشعبنا سـوى  'والتي وصفها ' باالستمرار في المفاوضات مع العدو الصهيوني     '

  .'التراجع والتنازل عن حقوقه التي لن تعود إال بالمقاومة والتصدي لهذا العدو الغاصب
لى أجنحة المقاومة التي تصدت للعدوان، متمنياً لهم التوفيق فـي           ووجه الحسن في بيان صحافي التحية إ      

  .الحفاظ على الجبهة الداخلية والحفاظ على سالمة الشعب الفلسطيني من أي عدوان قد يقع عليه
 ٢٦/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  أي حديث عن مصالحة يجب أن يسبقه إطالق المعتقلين السياسيين : الجهاد .٢٠

ـ         :محمد األيوبي  - غزة أمس، الـرئيس   " فلسطين"طالب خالد البطش القيادي فى الجهاد فى تصريحات ل
بإطالق جميع المعتقليين السياسيين من أبنـاء حركتـي         " حكومة رام اهللا  "محمود عباس المنتهية واليته و    

وقـال   .الجهاد وحماس ووقف كافة أشكال المالحقات التى ال طائل منها وال تخدم المـصلحة الوطنيـة               
إن اإلعتقاالت السياسية على مدار الثورة الفلسطينة والحقبه الماضية شكلت ضربه قوية لجهود             :" البطش

المقاومة ولجهود الوحدة الوطنية، وإن الحديث عن مصالحة يجب ان يسبقه إطالق سراح كافة المعتقليين               
 ".السياسيين

  ٢٦/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
  
  مي في فلسطين والتنسيق مع القوىنسعى من أجل وحدة العمل اإلسال: الجهاد .٢١

قالت حركة الجهاد، انها تسعى من اجل وحدة العمل االسالمي في فلسطين، من خالل تنسيق : رام اهللا
الشرق "لقيادي البارز في الجهاد نافذ عزام لـوقاال. افضل مع حركة حماس اوال، ثم باقي القوى االخرى

وردا على ". المي، لكن ال توجد خطط لالندماج االننحن نسعى من اجل وحدة العمل االس ":"االوسط
يجب ان تسبق هذا اشياء كثيرة متعلقة "سؤال حول ما اذا كان االندماج ممكنا في المستقبل، قال عزام، 

 ". لكن ال توجد خطط او حديث االن في هذا الصدد. بتنسيق المواقف وتطبيق برامج مشتركة
قلص الفارق في التباين "صر الذي حققته المقاومة في غزة، ومن جهتها اعتبرت حركة حماس، ان الن

وقال رأفت ناصيف عضو القيادة ". والهوامش التي كانت تحول دون تشكيل قيادة موحدة او عمل موحد
ان حماس والجهاد وفصائل اخرى، اقرب ما يمكن لتشكيل ادارة متقاربة او متوافقة "السياسية لحماس، 

حلة اولى، آملين في ان تتوج بشيء اكبر على المستوى القيادي لرسم على كثير من الخطوات كمر
 ".نحن ذاهبون نحو عمل استراتيجي وميداني افضل مما كان"وتابع القول ". سياسات ومهمات

 ٢٦/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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 عباس للتفاوض حول األوضاع النهائية  ال يمكن تفويض الرئيس: الجهاد .٢٢

هاد، أن اشتراطات حوار شهر نوفمبر الماضي للمصالحة الوطنية الفلسطينية أكدت حركة الج: ألفت حداد
أصبحت مرفوضة بعد الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة تلبية 

 .مطالب المقاومة وأنه يجب أن يالحظها الجميع
 يمكن لنا كفصائل أن نعطي وقال محمد الهندي، القيادي في حركة الجهاد في تصريحات له إنه ال

، مؤكداً على ضرورة وجود مراقبة "تفويضاً للرئيس محمود عباس للتفاوض حول األوضاع النهائية
 .وطنية من الجميع في موضوع المفاوضات

 ٢٦/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب
  
  الضفةب عناصرهاشن حملة اعتقاالت ضد ب  الفلسطينيةاجهزة االمنحماس تتهم  .٢٣

اكدت مصادر محلية فلسطينية ان اجهزة االمن التابعة للسلطة شنت خالل االيام  :رام اهللا ـ وليد عوض 
  .الماضية حملة اعتقاالت واسعة ضد نشطاء حركة حماس اسفرت عن اعتقال العشرات منهم

 مواطنـا مـن انـصارها فـي         ٥٠ومن جهتها اتهمت حركة حماس االجهزة االمنية الفلسطينية باعتقال          
فة الغربية شملت مبعدون سابقون لمرج الزهور وأسـرى محـررين وأئمـة             محافظة الخليل جنوب الض   

وأوضحت الحركة في بيان صحافي امس ان حملة االعتقـاالت جـاءت علـى              .مساجد ومعلمون وطلبة  
خلفية فعاليات التضامن مع غزة التي تنظمها الحركة في مدينة الخليل منذ العدوان اإلسرائيلي على قطاع                

  .ها مسيرة انطلقت بعد صالة الجمعة الماضية في المنطقة الجنوبية من الخليلغزة، والتي كان آخر
 ٢٦/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  " الفاسدة"المصالحة ستنهي قيادات فتح : حسام خضر .٢٤

طالب القيادي في حركة فتح حسام خضر حركة حماس بمساعدة قيادات فتح من خـالل إجـراء                  :نابلس
 فتح ليمسكوا بزمام األمور وإنهاء وجود القيادات الفاسدة المسيطرة          إحضار الصالحين من  "حوار وطني و  

نشر أمس، دعوة   " نت.إسالم أون الين  "ووجه القيادي في فتح في حوار مع         ".على السلطة بالضفة الغربية   
الباب مازال مفتوحا من جانب الرئيس محمـود        "بالذهاب إلى طاولة التحاور، مشيرا إلى أن        " حماس"لـ

وطالب خضر بإعادة النظر في هيكلية منظمة التحريـر الفلـسطينية، ودمـج مختلـف                ".ارعباس للحو 
الفصائل فيها، ومن بينها حماس والجهاد، وأكد أن ما وصفه باالنتصار الذي حققه الشعب الفلسطيني في                

  .قطاع غزة على العدوان اإلسرائيلي األخير، مهدد بسبب حالة االنقسام الراهنة
  ٢٦/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 

  
  لم يصب بأذى في العدوان على غزة " الزهار: " حماس .٢٥

أن الدكتور الزهار   ،   في تصريحات صحفية أمس    ،فوزي برهوم " حماس " حركة   كد المتحدث باسم   أ :غزة
ما قيل عن أن  الزهار قد أصيب في العدوان          : "لم يصب بأي أذى وأنه يعمل في مؤسسات الحركة، وقال         

والـدي  : " نجل الدكتور الزهـار     وقال ".موجود في غزة يعمل بحيوية ونشاط     محض افتراء وكذب، وهو     
يعمل بشكل جيد، وهو في صحة جيدة، وما سمعناه اليوم إشاعة من أعدائه الذين سـيبقى شـوكة فـي                    

  ".حلقهم
  ٢٦/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين،   
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 حماس تستخف بتهديدات موفاز لهنية والزهار إذا لم يفرج عن شليط .٢٦
استخف قيادي في حركة حماس بالتهديدات التي أطلقتها اسرائيل ضد كل من :  النعامي صالح-  غزة

رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية والقيادي في حركة حماس محمود الزهار في حال عدم إحراز تقدم 
وقال مشير المصري أمين سر كتلة حركة . في قضية الجندي جلعاد شليط خالل لقاءات القاهرة الحالية

أن تهديدات وزير المواصالت اإلسرائيلي " الشرق األوسط"حماس البرلمانية في المجلس التشريعي لـ
شاؤول موفاز ضد هنية والزهار تمثل جزءاً من الحرب النفسية ولن تؤثر على موقف الحركة الصارم 

ا إلطالق من متطلبات التوصل لصفقة تبادل األسرى، ولن يحدث أي تغيير على الشروط التي تم وضعه
، أكد المصري أن قضية شليط خارج نطاق البحث في "الشرق االوسط"وفي تصريحات لـ . سراحه

القاهرة حالياً على اعتبار أن هذه القضية مغلقة بعدما حددت الفصائل اآلسرة الشروط الواجب توفرها 
 . لتنفيذ صفقة تبادل األسرى

  ٢٦/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
 
   حماسوتوصي بتشويه" انتكاسة"انتصار غزة  تعّد قيادات في فتح: "الفلسطيني لإلعالم" .٢٧

اعتبروا في اجتماع لهم برام اهللا قبل ايام، أن " فتح"كشفت مصادر فلسطينية أن قادة من حركة : رام اهللا
  ".فتح"في غزة، يشكل  انتكاسةٌ جديدةٌ لحركة " حماس"انتصار حركة 

على غزة منتصف " حماس"إنه منذ سيطرة : "باسم فتح قولهونقلت المصادر عن  فهمي الزعارير الناطق 
م ونحن نقوم بحملة إعالمية من أجل القضاء على سمعتها داخل األراضي الفلسطينية وفي ٢٠٠٧عام 

العالمين والعربي واإلسالمي، ولكن لألسف جاء الهجوم الصهيوني على غزة ليكشف مدى صمود 
الي ظهرت شعبيتها الحقيقية في المسيرات واالحتجاجات التي الحركة وتمسكها بخيار المقاومة، وبالت

  ".اجتاحت العالم بأكمله، و ذهبت جهودنا أدراج الرياح
إنه يجب التنسيق مع أقاليم الحركة على مستوى الضفة الغربية من "من جانبه قال القيادي قدورة موسى 

فة الغربية؛ ألن تضامنًا مع غزة أجل العمل على التخفيف من مستوى التضامن مع قطاع غزة في الض
وفي نهاية  ".، وهذا الذي ال نسعى إليه؛ ألنه يزيد من شعبيتها في الضفة"حماس"يظهر أنه تضامن مع 

؛ من أجل التخفيف من "فتح"االجتماع دعا المشاركون إلى دور إعالمي أكبر للناطقين اإلعالميين لحركة 
  .في غزة بمجرد صمودها أمام العدوان الصهيوني" ماسح"مدى وجدوى االنتصار الذي تحقِّقه حركة 

  ٢٥/١/٢٠٠٩كز الفلسطيني لإلعالم، المر
  
   عّداد للكهرباء١٠٠٠البارد مخيم نهر تهدي أبناء " حماس" .٢٨

، خالد مشعل إلى مستحقّيها في مخيم نهر البـارد        " حماس"رئيس المكتب السياسي لحركة     " هدية"وصلت  
 جددت قيـادة    وقد  .  بعد تأخير دام شهراً كامالً بسبب أحداث غزة        باء، عداء كهر  ١٠٠٠وهي عبارة عن    

ـ فرع الشمال لقاءاتها مع اللجنة الشعبية في مخيم البارد للبحث في كيفية توزيع الهديـة علـى     " حماس"
تّفـق  وقـد ا  . األهالي المحتاجين، وال سيما المهجرين القاطنين حالياً في المحال التجاريـة والكاراجـات            

الطرفان، خالل اللقاء، على أن يبدأ التوزيع بعد عشرة أيام، ريثما تنتهي اللجنة من إعداد الملفات الكاملة                 
وكانت قيادة حماس قد عقدت لقاء آخر مع شركة كهرباء لبنان للتنسيق واالتفاق علـى آليـة                 . للمستحقّين

 .التوزيع ودفع األموال
 ٢٦/١/٢٠٠٩األخبار، 
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  سرائيلية تمنح التغطية الكاملة للضباط والجنود بسبب مالحقتهم قضائياالحكومة اال .٢٩
افادت المصادر االسرائيلية الرسمية ان الحكومة االسـرائيلية تأخـذ علـى             : زهير اندراوس  -الناصرة  

محمل الجد الدعاوى القضائية ضدها بارتكاب جرائم حرب في غزة، الفتة الى ان الحكومة خصـصت                 
ستها االسبوعية، االحد، لمناقشة احتمال مالحقة القادة العسكريين والسياسيين قـضائيا    جزءا طويال من جل   

  . يوما٢٢بسبب االشتباه بانّهم ارتكبوا جرائم حرب في العدوان على غزة، والذي استمر 
على االنترنت عن رئيس الوزراء االسرائيلي المنصرف، ايهود اولمـرت،          ' يديعوت'ونقل موقع صحيفة    

مستهل جلسة الحكومة ان الحكومة ستقوم بمنح التغطية التامة للضباط، وحذر العالم من الوقوع              قوله في   
في فخ التنظيمات الفلسطينية، التي وعلى مدار عدة سنوات قامت بقتـل المـدنيين االسـرائيليين، واآلن                 

  .تحاول قلب الحقائق عن طريق اعمال بهلوانية، على حد تعبيره
االسرائيلي هو اكثر جيش اخالقي في العالم، ويتصرف وفـق قواعـد وقـيم              وزعم اولمرت ان الجيش     

  . مميزة
وتابعت المصادر االسرائيلية قائلة ان رئيس الوزراء دافع عن العدوان علـى غـزة قـائال ان الجـيش                   
االسرائيلي تجنب خالل الحرب المس بالمدنيين، وساق قائال ان الدولة العبرية ستمنح الـدعم والتغطيـة                

امة لضباط الجيش الذين قد يالحقون بتهم ارتكاب جرائم حرب خالل العمليات العسكرية فـي قطـاع                 الت
غزة، واوضح اولمرت ان وزير القضاء، البروفيسور دانئيل فريدمان، يعكف في هذه االيام، مع عدد من                

 ان الفلسطينيين   االختصاصيين في القانون الدولي، على اعداد ردود على االتهامات المتوقعة، وزاد قائال           
يحاولون قلب الحقائق وتحويل اسرائيل التي تعرضت للهجوم الى مهاجم، والصاق تهمة ارتكاب جـرائم               
حرب باسرائيل، الفتا الى ان حركة حماس التي هاجمت اسرائيل تحاول ان تقلب الحقائق وتحول نفـسها     

  .الى ضحية، وهو امر غير صحيح بالمرة، على حد تعبيره
 قال وزير االمن ايهود باراك ان الحكومة االسرائيلية ستتخذ قرارا بمنح الدعم للجنـود فـي                 ناحيتهمن  

علـى  ' هـآرتس 'من ناحيتها قال موقـع صـحيفة        . مواجهة المالحقة الذاتية خارج حدود الدولة العبرية      
ة العسكرية  االنترنت ان القرار الحكومي اتخذ بعد مشاورات مطولة جرت بين وزارة االمن والنيابة العام             

ووزارة القضاء، وبموجبها فان الحكومة االسرائيلية تتحمل مسؤولية مالحقة الضباط والجنود الذين قـد              
يالحقون في المحاكم االوروبية بسبب مشاركتهم في الحرب على غزة، النّها هي التي ارسلتهم لتنفيذ هذه                

  .المهمة
 ٢٦/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  ة الوزراء يسبب صدام وشرخ مع إدارة أوباماتسلم نتنياهو رئاس: ليفني .٣٠

، "ليكود"و " العمل"و " كديما"أدخل أقطاب األحزاب اإلسرائيلية الثالثة الكبرى، :  أسعد تلحمي- الناصرة 
سيسعى بصورة ناشطة وقوية الى "اإلدارة األميركية الجديدة وتصريح الرئيس الجديد باراك اوباما بأنه 

 يوماً على موعد ٥٦، على خط المعركة االنتخابية المحتدمة، مع تبقي "ألوسطتحقيق السالم في الشرق ا
  .إجراء االنتخابات العامة في العاشر من الشهر المقبل

، وزيرة الخارجية تسيبي ليفني إلى تحذير اإلسرائيليين من أن انتخاب حكومة "كديما"وسعت زعيمة 
قود حتماً إلى صدام مع اإلدارة األميركية الجديدة وإلى بنيامين نتانياهو سي" ليكود"يمينية برئاسة زعيم 

  .شرخ في العالقات بين الجانبين
وعزا مراقبون تحذيرات ليفني التي وردت في محادثات مغلقة مع أركان حزبها نهاية األسبوع وتم 

، "كديما "على" ليكود"تسريبها إلى وسائل اإلعالم، إلى استطالعات الرأي األخيرة التي أشارت إلى تفوق 
ورأوا أن ليفني . وإلى احتمال فوز تكتل اليمين والمتدينين اليهود المتشددين في االنتخابات العامة المقبلة
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 في المئة من ٣٠أساساً التي تشكل بحسب استطالعات الرأي نحو " األصوات العائمة"توجه تحذيرها إلى 
  .أصحاب حق االقتراع

 اإلسرائيلي على أساس دولتين -الداعي إلى حل الصراع الفلسطيني ، فإن موقفها "كديما"ووفقاً لزعيمة 
وأضافت أن ". يتيح لها لغة مشتركة مع الرئيس األميركي ووزيرة خارجيته هيالري كلينتون"للشعبين 

وعندها فإن الضغط األميركي سيكون موجها الى ايران وحركة "حكومة برئاستها ستدفع نحو هذا الحل، 
وأضافت ان حكومة يمينية ". يات المتحدة إلى جانبنا في الحرب على اإلرهابحماس، وستقف الوال

وتأتي بموجة من "متطرفة برئاسة نتانياهو ترفض حل الدولتين، ستستدعي ضغوطاً أميركية عليها 
وتابعت ان التعاون بين حكومة إسرائيلية ". المبادرات السياسية بالعربية واالنكليزية والفرنسية وغيرها

أما انتخاب نتانياهو "ارة اوباما سيتحقق في حال تتبنى الحكومة اإلسرائيلية رؤية دولتين للشعبين وإد
وأردفت أنه ". فسيعني قيام جبهة رفض سياسية ستؤدي حتماً إلى شرخ مع اإلدارة األميركية الجديدة

. ية أم في جبهة الرفضهل تكون في الجانب المؤيد للعملية السياس: سيتحتم على إسرائيل أن تحدد موقفها
من يعتقد أنه يمكن انتخابه على أساس سياسة الرفض سيدهور عالقات إسرائيل بواشنطن إلى "وقالت إن 
  ".   الحضيض

إذا كان "عن المستشار االستراتيجي للحملة االنتخابية لليفني قوله إنه " يديعوت أحرونوت"ونقلت صحيفة 
نتانياهو والقطب البارز "وأضاف أن ". االنسان القديم ورجل األمساوباما هو رجل الغد، فإن نتانياهو هو 

  ".في الحزب موشي يعالون أشبه بعصافير تطير إلى الوراء
  ٢٦/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  مقاربة أوباما للحل تتناغم ومقاربتي: نتانياهو .٣١

ية اإلسرائيلية  التي وجهتها وزيرة الخارجردت أوساط نتانياهو على االتهامات:  أسعد تلحمي- الناصرة 
وليفني تحاول تخويف الجمهور، لكن الحقيقة هي أن ... مجرد ثرثرة وتفاهات"بالقول إنها تسيبي ليفني 

المعروف أن نتانياهو التقى مرتين الرئيس أوباما، وتربطه بنائب الرئيس جو بايدن معرفة شخصية منذ 
وأشارت هذه األوساط ". صالح إسرائيلوفي كل األحوال سيحافظ نتانياهو قبل كل شيء على م.  عاما٢٥

إلى ارتياح نتانياهو للتصريحات الصادرة أخيراً عن شخصيات رفيعة في اإلدارة األميركية مثل مستشار 
التي تؤكد أن اإلدارة األميركية تتفق في وجهات النظر مع "األمن القومي جيمس جونز ودنيس روس 
  ". مع الفلسطينييننتانياهو في كل ما يتعلق بالعملية السياسية

اتفاق "عن نتانياهو قوله في محادثات مغلقة إن اإلدارة األميركية الجديدة ال تؤمن بـ " هآرتس"ونقلت 
في شأن قضايا الصراع الجوهرية كالذي حاولت ليفني التوصل إليه خالل فترة والية الرئيس " رف

وقال قريبون من ". ين الوضع الميدانيإنما تؤمن بتسوية تقوم أوالً على أساس تحس"السابق جورج بوش 
يناسب أكثر من غيره السياسة األميركية الجديدة، وعليه فإنه سيسعى إلى تحسين "نتانياهو إن األخير 

الوضع في الضفة الغربية اقتصادياً وأمنياً، وخالل فترة قصيرة سيرون عند نتانياهو تحوالً لم يحصل 
 محادثات مع الفلسطينيين، سنعمل بنشاط ألننا نريد تغيير األجواء خالل كل الفترة التي أجرت فيها ليفني

  ".في الضفة الغربية بشكل كبير لنتمكن من التوصل إلى حل سياسي حقيقي
أبو (وأكد القريبون من نتانياهو أن األخير لن يهمل المفاوضات السياسية مع الرئيس محمود عباس 

وزير (خالل فترة "وأضافوا أنه . ي في قضية االستيطان، كما أنه ال يعتزم إحداث تغيير جوهر)مازن
شهدت المستوطنات في الضفة أعمال بناء أكثر بكثير مما كان ) الدفاع الحالي زعيم العمل ايهود باراك

، ونحن سنتصرف بمسؤولية )١٩٩٩- ١٩٩٦عندما كان رئيسا للحكومة في األعوام (في عهد نتانياهو 
التي كانت ) المشحونة في العالقات مع اإلدارة األميركية(األجواء "وا أن وتابع". وتنسيق مع األميركيين

 عاماً، تبدلت تماماً، ولذلك ال حاجة إلخافة اإلسرائيليين من أن نتانياهو سيمس بالعالقات مع ١٢قبل 
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وكالمها سطحي ويؤشر "واعتبرت أوساط نتانياهو الحملة التي تشنها ليفني ضده دليل يأس، ". واشنطن
ى ضائقة كبيرة وضغط ناجم عن خسارتها األكيدة االنتخابات المقبلة لذلك تطلق سهاما في كل إل

  ".  االتجاهات
أن نتانياهو أبلغ ديبلوماسيين أجانب التقاهم أخيراً أنه لن يشكل حكومة " معاريف"إلى ذلك، أفادت صحيفة 

و " العمل"و " كديما"زاب الكبرى يمينية متشددة، إنما سيسعى إلى تشكيل حكومة واسعة بمشاركة األح
لكن قياديين في . اليميني المتطرف برئاسة أفيغدور ليبرمان" إسرائيل بيتنا"، وقد يدعو إليها حزب "شاس"
معاً لتفادي حكومة بثالثة رؤوس يضيع " كديما"و " العمل"أوضحوا الحقاً أن نتانياهو لن يضم " ليكود"

لرغبة غالبية اإلسرائيليين " العمل"انضمام " ليكود"ويفضل . حزبين، إنما أحد هذين ال"ليكود"فيها ثقل 
  .برؤية زعيم هذا الحزب، وزير الدفاع ايهود باراك يواصل في منصبه الحالي

  ٢٦/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
   أن تهاجم حماس مرة أخرى لوقف تهريب األسلحة"إسرائيل" يتعين على :ليفني .٣٢

سرائيلية اليوم  آن اسرائيل قد حققت معظم اهداف هجومها          صرحت وزيرة الخارجية اال    -القدس المحتلة 
ونقلت صحيفة هارتس في موقعها االلكتروني عن تـسيبي ليفنـي            .على قطاع غزة الذي تحكمه حماس       

قولها في مقابلة مع القناة االولي بالتليفزيون االسرائيلي انها سوف تساند مهاجمة حمـاس مـرة اخـرى                  
فـي جنـوب    (اننا قمنا بالعملية لتحقيق الهـدوء       " وقالت ليفني    . المستمرة لوقف عمليات تهريب االسلحة   

واضـافت   ".، وهناك االن هدوء ، ولوقف اطالق الصواريخ وقد توقف االن اطالق الصواريخ              ) البالد
تهريب االسلحة الـى    . ومن وجهة نظري ، فاننا يمكن ان نوجه لحماس ضربة عسكرية اخرى             " ليفني  

  ".والعالم يرى ذلك جيدا. الصواريخ على اسرائيل غزة يشبه اطالق 
وقالت وزيرة الخارجية في تصريحاتها للقناة االولي انها أيدت تماما قرار اسرائيل شن الهجـوم الـذي                 

  .استغرق ثالثة اسابيع على غزة لوقف اطالق الصواريخ على اسرائيل
اننـي سـاندت هـذه العمليـة        "تابعت قائلة   و". العملية العسكرية كانت مهمة للغاية بالنسبة لي      " واردفت  

انني كنت اعتقد ايضا انه بعد العملية الجوية كـان مـن الـضروري              . واقنعت االخرين بالموافقة عليها     
حتى اذا اجريت مفاوضات سياسية مع العناصـر    " واستطردت ليفني قائلة     ".مواصلة الهجوم بعملية برية   

رفـضت ان اجـري     " وقالـت   "  لالستسالم للعناصر المتطرفة   المعتدلة ، فان هذا ال يعني انني مستعدة       
واشـارت   ".مفاوضات مع حماس النهاء الهجوم بورقة من نوع ما واستطعت ان اقنع االخرين بمـوقفي              

وسوف تعمـالن   " مصالح وقيم مشتركة  "المسئولة االسرائيلية الى ان اسرائيل والواليات المتحدة تجمعهما         
اسـرائيل  " وقالـت ليفنـي      .ساس دولتين قابلتين للحياة مع الفلـسطينيين      سويا صوب الحل القائم على ا     

  ".ادارة اوباما ال تشكل تهديدا السرائيل. والواليات المتحدة بينهما قيم ومصالح مشتركة
، لتفكيـك   ) لرئاسة الـوزراء  (وقالت رئيسة حزب كاديما انها سوف تعطي االولوية ، في حالة انتخابها             

  .ضفة الغربية للتوصل الى اتفاق مع السلطة الفلسطينيةمستوطنات تقع في ال
واكدت ليفني مجددا ايضا موقف اسرائيل بان اعادة فتح حدود غزة يجب ان يكون مرتبطا بشكل مباشر                 

وحسب وجهة نظـري ، فـان       " وقالت   .باتفاق لالفراج عن الجندي االسرائيلي المختطف جلعاد شاليط         
 غزة مرتبطة على نحو مباشر باالفراج عن شاليط وسوف نقنع الحكومـة             مسالة فتح المعابر المؤدية الى    
الرئيس االمريكي باراك اوباما ال يرغب في اضـفاء شـرعية           " واردفت   ".االمريكية الجديدة بذلك ايضا   

لن يتم فتح المعابر اال تحت اشراف السلطة الفلسطينية الشرعية ولـيس تحـت              " ، وقالت   "على االرهاب 
  ".اشراف حماس

  ٢٦/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما
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  هنية لن يرى النور طالما استمر أسر شاليط: موفاز .٣٣
هدد وزير النقل االسرائيلي العضو في الحكومة االمنية شاوول موفاز أمـس            :  وكاالت –القدس المحتلة   

رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة اسماعيل هنية بانه لن يرى النور اذا لم يـتم االفـراج عـن                    
  .دي االسرائيلي األسير جلعاد شاليطالجن

طالما لم ير شاليط ضوء النهار فهنية ايضا لـن يـرى ضـوء              "وقال موفاز لالذاعة العامة االسرائيلية      
واضـاف   ".اذا لم يتم االفراج عن شاليط فان هنية لن يتمكن من التجول بحرية في شوارع غزة               . النهار

أننا وال تحاولوا التصلب في مواقفكم قبل مفاوضـات حـول   اقول لقادة حماس ، ال تخطئوا مرة ثانية بش      "
الهجوم االسرائيلي على غزة اوجد ظروفا افضل الطالق سـراح          "وتابع ان   . للمعتقلين الفلسطينيين " تبادل
  ".شاليط

أن حركة حماس ارتكبت خطأ هذه المرة في تقييم الرد اإلسرائيلي كما ارتكبت خطأ قبـل               "واعتبر موفاز   
  ".ندما لم تتوقع تصفية قائديها أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسيخمس سنوات ع

  ٢٦/١/٢٠٠٩الدستور، 
  

  مصر تمنع دخول أسلحة إلى غزة: باراك .٣٤
األسبوعي أن  " اإلسرائيلية"ايهود باراك خالل اجتماع الحكومة      " اإلسرائيلي"أكد وزير الحرب    : آي.بي.يو

  .غزةمصر تعمل حاليا على منع دخول أسلحة إلى قطاع 
وقال باراك إن كميات كبيرة من األسلحة تجمعت في شبه جزيرة سيناء، كان يفتـرض أن تـصل إلـى                    

  .بكميات األسلحة" إسرائيل"حماس والفصائل في غزة، وإن مصر تعمل على منع وصولها بعدما أبلغتها 
، "ديكـالي المحـور الرا  "أنشأت من خالل المحرقة قوة ردع ضد جهات أخرى فـي            " إسرائيل"ورأى أن   

لقد أنشأنا نظاماً فعاال لمنع أعمال تهريب من خالل تجنيد مصر والواليات المتحدة وأوروبا وقـد          "مضيفاً  
  ". عززنا ثقة الجمهور بالجيش

  ٢٦/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  تعليمات لجنود االحتالل بالموت وعدم الوقوع في أسر فصائل المقاومة: اإلسرائيليةالقناة  .٣٥

فت القناة العاشرة مساء أمس عن تعليمات مشددة أعطيت لجنود االحـتالل خـالل               كش  -القدس المحتلة   
ويتضح مـن   . الحرب عل غزة ومفادها عدم الوقوع في األسر بأي ثمن حتى لو كان حياة الجندي نفسه               

تسجيل بثته القناة يوم أمس أن أحد ضباط لواء جوالني أعطى تعليمات للجنـود بتفجيـر القنبلـة التـي                    
  .بأنفسهم وبخاطفيهم وعدم الوقوع في أسر فصائل المقاومةيحملونها 

وتنطلق تلك النظرية من النصر المعنوي الذي يمكن أن تحققه فصائل المقاومة في حال تمكنت من أسـر             
  ". سيناريو الرعب"جنود إسرائيليين، وأطلق الضباط على إمكانية وقوع أحد الجنود باألسر 

ال يختطف أي جنـدي     : لجنوده في التسجيل  " غوالني"عة للواء النخبة     التاب ٥٠١ويقول أحد ضباط كتيبة     
 بأي ثمن، وبأي وضع، حتى لو كان ذلك يعني تفجير القنبلة اليدوية التي بحوزته بنفـسه                 ٥٠١من كتيبة   

  ".وبمن يسعى الختطافه
ـ       يش وتقول صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش شدد بشكل كبير التعليمات التي يطلق عليهـا فـي الج

المتعلقة بالتعامل مع سيناريو وقع جنود في األسر، وأصدر تعليمات للقوات بمنع وقوع             " إجراءات هنيبال "
 بما في ذلك إطالق النار على المركب الذي يتواجد فيه الجندي المختطف أو              -أي جندي باألسر بأي ثمن    

  . باتجاه خاطفيه
م كافة الوسائل المتطورة التي بحوزته أيضا ضد        ويؤكد جندي شارك في القتال أن تلقى تعليمات باستخدا        

. كما أكد ضباط وجنود في لواء المظليين وجوالني أنهم تلقوا نفس التعليمـات            . مركب يقل جنديا مختطفا   
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ليس مهما ما   : " وينقل أحد الجنود عن ضابط لواء غفعاتي قوله في التعليمات للجنود قبل التوغل في غزة              
  ". مهما كان الثمن٢لن يكون لدينا غلعاد شاليط يحصل، لن يختطف أي جندي، 

  ٢٦/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما
  
   بتهمة الفسادها مقربين من٣فرض االقامة الجبرية على ابنة ليبرمان واعتقال  .٣٦

 أيام على ميخال ليبرمان ابنة ٥ فرضت محكمة الصلح في تل ابيب امس االقامة الجبرية لمدة - رام اهللا 
 النائب افيغدور ليبرمان وذلك بعد ان قامت الشرطة بالتحقيق معها لالشتباه في رئيس حركة اسرائيل بيتنا

 .ضلوعها بغسل االموال من اجل والدها
وطلبت الشرطة من المحكمة تمديد فترة اعتقال وكيل ليبرمان المحامي يؤاف ماني وشخصين آخرين 

مي ماني كان العقل المدبر وراء وقال محققو الشرطة ان المحا.  لالشتباه في ضلوعهم في هذه القضية
 .عملية غسل االموال التي نفذت بواسطة شركة تابعة للنائب ليبرمان

وقالت .  بدورها انتقدت الحركة من اجل نزاهة السلطة قرار الشرطة التحقيق مع المقربين من  ليبرمان
يام بهذه الخطوات قبل الحركة في رسالة بعثت بها الى النائب العام والى مفتش الشرطة العام ان الق

اسبوعين من اجراء االنتخابات يثير عالمة استفهام حول دوافع النيابة العامة والشرطة علما بان التحقيق 
بأن االنتخابات الوشيكة هي السبب " يسرائيل بيتنا"واعتبر حزب .  مع ليبرمان يجري منذ عدة سنوات

 .ةوراء تعجيل عملية التحقيق المستمرة منذ فترة طويل
  ٢٦/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

  
   أكثر عزلة من أي وقت مضى"إسرائيل"": نيوزويك" .٣٧

قالت مجلة نيوزويك االميركية إن إسرائيل أضحت في أعقاب حرب غزة أكثر عزلـة              :  بترا –واشنطن  
  . من أي وقت مضى

 ٤١ضد  ) توالفي(واشارت الى ان الواليات المتحدة كانت أقرب أصدقاء اسرائيل واستخدمت حق النقض             
قرارا إلدانتها في مجلس األمن الدولي خالل العقود الثالثة الماضية غير أنها كانت على وشك التصويت                
لقرار في الثامن من كانون الثاني الحالي إلدانة العدوان على غزة قبل أن يتدخل الرئيس بوش بـضغط                  

  . من رئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود أولمرت
ة لم تجرؤ الواليات المتحدة على استخدام حق الفيتو هذه المرة نظـرا لالنتقـادات               ورغم ذلك تقول المجل   

  .الدولية غير المسبوقة واكتفت باالمتناع عن التصويت
أما أوروبا فقد عبرت عن غضبها الشديد لما جرى في غزة ، وحصلت حوادث تخريبية ضـد مـصالح                   

مقال نشر على موقعها اإللكتروني أمس إنه علـى         وقالت المجلة في    . يهودية في فرنسا والسويد وبلجيكا    
الرغم من أن إسرائيل معتادة على االنتقادات من الجهات اليسارية وفي األمم المتحدة ، إال أنها تعرضت                 

الستخدامها الفوسـفور   ) آمنستي(هذه المرة التهامات بارتكاب جرائم حرب من قبل منظمة العفو الدولية            
  .األبيض ضد المدنيين

تحدث األمين العام لألمم المتحدة بصراحة غير مسبوقة وبلهجة شديدة ضـد إسـرائيل ، فبعـد أن                  وقد  
قصفت إسرائيل خمسة مبان تابعة لألمم المتحدة ، وصف بان كي مون الهجمات بأنها ينفطر لها القلـب                  

  .دةومشينة وغير مقبولة مطلقا وقد أتت إدانته لهجمات حماس بالصواريخ فيما بعد وبلغة أقل ح
  ٢٦/١/٢٠٠٩الدستور، 
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  االقتصاد اإلسرائيلي يدخل مرحلة الركود .٣٨
ان االقتصاد اإلسرائيلي يتجه نحو الركود في العام ) المصرف المركزي(اعلن بنك اسرائيل  :تل ابيب

الحالي، بعدما ادى التباطؤ االقتصادي العالمي الى انهيار الصادرات واالستثمارات وارتفاع معدالت 
 .البطالة

 في ٠,٢وخفض البنك المركزي اإلسرائيلي، تقديراته بالنسبة لالقتصاد االسرائيلي بحيث سينكمش بنسبة 
 . في المائة١,٥المائة في العام الحالي بالمقارنة بتوقعات نمو بنسبة 

واوضح البنك المركزي في تقريره ان النشاط االقتصادي كان محدودا في االشهر الثالثة األخيرة من 
وتجدر اإلشارة الى امكانية ان يؤثر . ، والسيما في ما يتعلق بالصادرات وانتاجية المصانع٢٠٠٨عام 

 .العدوان على قطاع غزة على السياحة بعد ان حققت رقما قياسيا في العام الماضي
 ٢٦/١/٢٠٠٩الشرق األوسط،                                                                         

  
   شهيدا١٣٣٧ًيرفع الحصيلة الى  في غزة ٣استشهاد  .٣٩

التحق بقافلة شهداء العدوان على غزة ثالثة شهداء قضوا أمس متأثرين بجراح اصيبوا : حامد جاد -غزة
  .، من بينهم طفلة رضيعةبها في قصف إسرائيلي

ة بمضاعفات واعلن الطبيب معاوية حسنين مدير عام االسعاف والطوارئ أن الطفلة استشهدت متأثر
أصيبت بها جراء استنشاقها الغاز المنبعث من قصف الطائرات اإلسرائيلية لمنزل عائلتها بقنابل الفسفور 
المحرمة دولياً، واوضح انه وصل أمس من المشافي المصرية عبر معبر رفح الحدودي جثماني شهيدين 

 ١٣٣٧داء العدوان على غزة إلى استشهدا متأثرين بجراح أصيبا بها خالل الحرب ليرتفع بذلك عدد شه
  .شهيداً 

  ٢٦/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
   بدعوى إقامتهم من دون تصاريح٤٨ من عرب عامال٣٣٤ًاالحتالل يعتقل  .٤٠

 عامال فلسطينيا ٣٣٤أعلنت شرطة االحتالل أمس، أنها اعتقلت خالل نهاية األسبوع الماضي  :نابلس
  .ون تصاريح إلقامتهم من د٤٨داخل األراضي المحتلة عام 

وقال متحدث باسم الشرطة في تصريحات لإلذاعة العبرية إن قواته أعادت بعد فترة عددا من المعتقلين 
  ".المطلوبين "ـب" إسرائيل" ممن تصفهم ١٧إلى مناطق سكنهم في الضفة الغربية، فيما أبقت على اعتقال 

ها سلطات االحتالل بحق العمال واستنكر النقابي الفلسطيني شاهر سعد عمليات االعتقال التي تشن
الفلسطينيين، معتبرا أنها تأتي في سياق سياسة العقاب الجماعي، بهدف منع هؤالء من تأمين لقمة العيش 

  .ألسرهم
  ٢٦/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  مؤتمره في القدس "الكونغرس اليهودي العالمي"شخصيات مقدسية تستنكر عقد  .٤١

، امس، ١٩٤٨سية فلسطينية في القدس وداخل أراضي العام  أعلنت شخصيات دينية وسيا: وفا–القدس 
يوم غد االثنين مؤتمره العام في مدينة القدس المحتلة، " الكونغرس اليهودي العالمي"رفضها المطلق عقد 

واعتبرت هذه الشخصيات األمر إشارة إلى  ".التضامن مع إسرائيل في الظروف الراهنة: "تحت عنوان
رائيلي لمدينة القدس بعد الحرب على غزة، في ظل توقع تنفيذ المزيد من تصاعد االستهداف اإلس

 .مخططات التهويد
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عكرمة صبري هذا . واستنكر رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ د
همون انه جزء من مخطط تهويد مدينة القدس، مؤكداً أن الذين يت" وفا"االجتماع الصهيوني، وقال لـ

 . غيرهم باإلرهاب هم اإلرهابيون وأن ما جرى في غزة يؤكد على ذلك
 الشيخ رائد صالح، فاعتبر عقد هذا المؤتمر في ١٩٤٨أما رئيس الحركة اإلسالمية داخل أراضي العام 

القدس الشريف المحتلة بحراك من الصهيونية العالمية إنما يدل أن القدس في خطر، وأصبحت اآلن 
وأعلن عن عقد القيادات الدينية في القدس الشريف  .اكم األخطار عليها، من نفس المصدرتعاني من تر

، بدوره، اعتبر المفتي العام للقدس والديار "العدوان على غزة استهداف للقدس: "اليوم مؤتمراً بعنوان
، وأكد المفتي أن الفلسطينية الشيخ محمد حسين المؤتمر بأنه نوع من المحاوالت اإلسرائيلية لتهويد القدس

هذا المؤتمر يشكل استفزازاً واضحاً في المنطقة، وأن القدس مدينة محتلة، وأن عقد مثل هذه المؤتمرات 
 .يزيد الكراهية، ويعمق النظرة العنصرية لليهود في قضية القدس المحتلة

رها كذلك حتى إن القدس مدينة محتلة ويجب اعتبا: "وشدد على رفض عقد هذا المؤتمر في القدس، وقال
 ".تحريرها وعودتها إلى أصحابها الفلسطينيين

 ٢٦/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
  
  إال بإعمار منازلهم وفتح المعابرئوا غزةال حل لمشكلة الج: "األونروا"الناطق باسم  .٤٢

: "الشرق األوسط" لـ"األونروا"قال عدنان أبو حسنة الناطق اإلعالمي باسم : عبد الهادي عوكل -غزة
ونروا عملت كل ما باستطاعتها من تقديم مساعدات وإيواء الالجئين منذ بدء العملية العسكرية األ"

، مؤكداً أن "، باإلضافة إلى تقديم مساعدات نقدية عندما طلبت منهم مغادرة المدارس على غزةاإلسرائيلية
 .الوكالة ستعمل على دفع أمول نقدية ضمن آلية معينة لكافة الالجئين المتضررين

وأكد أن حل مشكلتهم تكمن في إعادة بناء منازلهم، وهذا األمر لن يتم إال بفتح المعابر لدخول مواد 
 لديها مشاريع بقيمة "األونروا"وقال إن ال قيمة للتبرعات المادية بدون مواد بناء، مشيرا إلى أن . البناء
جيش االحتالل قبل سنوات ولم  مليون دوالر إلعمار منازل المواطنين في جنوب رفح التي دمرها ٩٣

تستطع استكمال المشروع بسبب إغالق المعابر وعدم السماح لمواد البناء بالدخول للقطاع منذ عدة 
 .سنوات

 ٢٦/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
 الجامعة اإلسالمية في غزة تطلق حملة إلعادة إعمارها  .٤٣

ار مبنى المختبرات التابع لها والذي دمر أطلقت الجامعة اإلسالمية في غزة حملة إلعادة اعم: ألفت حداد
بفعل العدوان اإلسرائيلي على غزة، وأخرى لدعم الطالب الجامعي، داعية كافة الدول والمؤسسات 

 .العربية والدولية تقديم المساعدة والمشاركة في إعادة االعمار
 اعمار الجامعة من مباني إن إعادة ":وقال رئيس مجلس أمناء الجامعة اإلسالمية، النائب جمال الخضري

 مليون دوالر، إضافة إلي تكاليف حملة دعم الطالب التي ستكون بـ ١٥وتجهيزات قدرت تكلفتها بـ 
 ". مليون دوالر١٠

 ٢٥/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب
  
  االحتالل يشن حملة اعتقاالت في الضفة .٤٤

قامت الليلة قبل الماضية إن قوات االحتالل " :الخليلقال نادي األسير الفلسطيني في  : وكاالت- رام اهللا
  ".وفجر أمس باعتقال تسعة مواطنين من مدينة الخليل وقرية الشيوخ شمال شرق الخليل
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أما في نابلس، فقد اعتقلت قوات االحتالل أمس، أربعة مواطنين على حاجز عسكري جنوب المدينة 
  .بالضفة الغربية

ل المتمركزين على حاجز زعترة المقام وأفادت مصادر محلية نقال عن شهود عيان، أن جنود االحتال
  .على الطريق الرئيس الذي يربط نابلس برام اهللا أوقفوا مركبة كانت تعبر الطريق واعتقلوا من بداخلها

  ٢٦/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
  
  صحافيين في الضفة األمن لمنتدى اإلعالميين وكتلة الصحفي ينددان باعتقال  .٤٥

طينيين وكتلة الصحافي الفلسطيني باعتقال األجهزة األمنية خمسة ندد منتدى اإلعالميين الفلس: غزة
  .صحافيين في الضفة الغربية، من بينهم مراسل قناة القدس الفضائية المستقلة في نابلس

نسخة عنه أمس، عن قلقه من مالحقة " فلسطين"وأعرب  منتدى اإلعالميين في بيان له وصل لـ
قالهم حيث تم استدعاء الكاتب والصحفي خالد العمايرة من الخليل واستدعاء الصحفيين الفلسطينيين واعت

 واعتقل ثالثة أيام دون أي مبرر،  باإلضافة إلى استمرار اعتقال عدد من الصحفيين ٢٠/١بتاريخ 
  .بالضفة الغربية منذ فترة طويلة 

فيين والمصورين واستنكر منتدى اإلعالميين االعتداءات المتكررة من قبل العناصر األمنية على الصح
خالل تغطيتهم األحداث والمسيرات خالل فعاليات التضامن مع غزة وذلك في رام اهللا وبيت لحم و 

  .الخليل ونابلس 
  ٢٦/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 

  
      العدوان اإلسرائيلي يجهز على البنية الصناعية بغزة  .٤٦

الحتالل استهدف خالل حربه قال وزير االقتصاد الوطني بالحكومة في غزة إن ا:  أحمد فياض-غزة
كافة مفاصل البنى التحتية االقتصادية من منع  الشعب الفلسطيني عن اللحاق بركب الحضارة، والقضاء 

  .على فرص استنهاضه
 ولفت الوزير إلى أن حجم التقديرات األولية لما لحق بالمصانع والورش والمحال المدمرة من خسائر، 

  .يون دوالر وثالثمائة مل٢٧٠تراوح ما بين 
 ٢٦/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
 جرحى من غزة يتفرقون على دول عربية .٤٧

حسام طوقان المنسق العام لشؤون الجرحى الفلسطينين فى .  اعلن د: عبد الرازق ابو جزر- القاهرة 
  جريحا فلسطينيا من قطاع غزة الى مصر للعالج في الخارج من اثار العدوان ٦٧٢مصر ان 

 . غزةاالسرائيلى على قطاع
 من هؤالء الجرحى تم تحويلهم الى العالج فى الخارج ومنها السعودية واالدرن ٩٥ان : وقال طوقان

 . مصابا في المستشفيات السعودية٦١وتركيا والمغرب وبلجيكا منهم 
 مستشفى داخل مصر برعاية من وزارة الصحة ١٦واضاف ان باقى الجرجى يتلقون العالج فى 

وقال . دا كبيرة لعالج الجرحى ونقلهم وتقديم كافة حدمات الرعاية الصحية لهمالمصرية التى بذلت جهو
ووفقا .  من الجرحى استشهدوا فى المستشفيات المصرية بينهم طفالن وثالثة سيدات٢٩طوقان ان 

 طن من االدوية دخلت الى القطاع عبر معبر رفح البري ٣٠٠٠للدكتور حسام طوقان فان اكثر من 
متها دول عربية وجمعيات وهيئات انسانية وفى مقدمتها جمعية الهالل االحمر وهي مساعدات قد

 .المصرية
 ٢٦/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 



  

  

 
 

  

            ٢٦ ص                                     ١٣٢٦:         العدد       ٢٦/١/٢٠٠٩اإلثنين  :التاريخ

  
  لحرب على غزة مسيرة في األردن ضد ا٦٢٤ .٤٨

على قطاع " اإلسرائيلية"ذكرت وزارة الداخلية األردنية أمس، أن البالد شهدت خالل المحرقة : آي بي يو
وبينت األرقام أن المسيرات التي نظمت في مختلف مناطق األردن، نظمت  .نية مسيرة تضام٦٢٤غزة 

ولم تسجل التقارير األمنية أية خروقات خالل المسيرات، باستثناء  . منها٨٤جماعة األخوان المسلمين 
  . في عمان وتصدت لها األجهزة األمنية" اإلسرائيلية"محاوالت جرت للهجوم على مقر السفارة 

  ٢٦/١/٢٠٠٩، الخليج
  

  "إسرائيل "ـإسالميو األردن ينتقدون الموقف الفرنسي المساند ل .٤٩
طالب اسالميو االردن مواطنيهم االستمرار في الفعاليات الشعبية المناصرة للشعب الفلسطيني،  :عمان

عدو وأكدوا ان المؤامرة الدولية واالقليمية التي استهدفت تصفية القضية الفلسطينية وابتدأت باقدام ال
  .الصهيوني على تنفيذ المحرقة ال تزال فصولها مستمرة

انه انهماك "واستنكر الناطق اإلعالمي باسم جماعة االخوان المسلمين جميل ابو بكر في بيان ما قال 
، باالشارة الى ارسال فرنسا فرقاطة بحرية لمراقبة "اطراف دولية واقليمية بتشديد الحصار على غزة

  .ة سواحل القطاع بالتعاون مع دول في المنطقةالمياه الدولية قبال
  ٢٦/١/٢٠٠٩الخليج، 

 
 األردن يرسل مستشفى عسكرياً ميدانياً إلى غزة  .٥٠

يسير األردن اليوم االثنين مستشفى عسكريا ميدانيا أردنيا إلى قطاع غزة عبر :  حاتم العبادي- عمان 
 .التخصصاتمجهزا باألجهزة الطبية الحديثة ولجميع ، جسر الملك الحسين

وقال مدير الخدمات الطبية الملكية اللواء الطبيب عبداللطيف الوريكات في مؤتمر صحافي أمس إن 
 من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين من الخدمات ١٨٠المستشفى، الذي يرافقه كادر يتجاوز عدده 

 . بيةالطبية الملكية، مزود بجميع األجهزة الطبية الحديثة ولكافة االختصاصات الط
 ٢٦/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
  التسلل إلى فلسطينحاوالاألردن يعتقل شابين  .٥١

اعتقلت السلطات األردنية شابين جامعيين حاوال التسلل إلى فلسطين : عبد الجبار أبو غربية - عمان
 السلطات األردنية اإلفراج عن الشابين  والد احدهماوناشد. المحتلة عبر الحدود الشمالية مع األردن

من جهتها قالت الحكومة األردنية  . ونهما تحركا لنصرة إخوانهم في فلسطين على وقع الحرب في غزةك
 .إنه ال يوجد لديها معلومات حول اعتقال الشابين

 ٢٦/١/٢٠٠٩عكاظ، 
  
  يدعو الفلسطينيين الى إنهاء االنقسامالسنيورة .٥٢

ويثبت انه لم يتعلم من أي درس من العدو اإلســرائيلي، أثبت ":  رئيس الحكومة فؤاد السنيورةقال
دروس الحروب السابقة، والتي تقول أن العنف يستولد العنف والدم يستسقي الدم، وان إسرائيل عبر 
أعمالها اإلجــرامية لن تصــبح أكثر أمناً من السابق، والشعب الفلسطيني لم يركع سابقاً، ولن يركع 

 .  السليباآلن ولن تكسر إرادته في التمسك بأرضه وحقه
: ودعا الشعب اللبناني لتفعيل ومضاعفة تضامنه ودعمه بكل الوسائل الممكنة للشعب الفلسطيني، وقال

كما نود أن نذكر، أن إخوتنا الفلسطينيين الالجئين الذين هم ضيوف في لبنان، بأننا سنعمل بكل ما أوتينا 
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 نحسن وفادتهم وضيافتهم ونتفهم من قوة لكي يعودوا إلى أرضهم ومنازلهم، وبانتظار ذلك يجب أن
 . ظروفهم ومشكالتهم اإلنسانية

وختم متوجها الى الفلسطينيين في لبنان وفلسطين ودول الشتات محذرا من مخاطر استمرار انقسامهم، 
وااللتفات بعدها إلى ما يمكنكم من أجل تحقيق إنشاء الدولة »داعيا اياهم الى التآزر والتوحد، 

 . "الفلسطينية
 ٢٦/١/٢٠٠٩ير، السف

 
 البارد  مخيم نهر  القاعدة البحرية لن تقوم على أي شبر من  يؤكد أنمكاوي: لبنان .٥٣

، والتي سلمت يوم الجمعة الماضي إلى بريد "أهالي مخيم نهر البارد"في إطار الرسالة المذيلة باسم 
 نهر البارد، ي مخيم لتبيان اعتراضهم على إنشاء قاعدتين عسكريتين ف اللبنانيرئاسة مجلس الوزراء
 "السفير"، صرح رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، السفير خليل مكاوي، لـالواقع في شمال لبنان

 : بعدد من النقاط التوضيحية
أوالً، إن قرار إنشاء القاعدة البحرية هو جزء من توجه الدولة اللبنانية لبسط سيادتها على كافة "

لقاعدة على أي شبر من أراضي المخيم، إنما على ردميات من األنقاض التي ولن تقوم هذه ا. أراضيها
سترفع من مخيم نهر البارد، مع التأكيد على أن المساحة األصلية للمخيم باقية كما هي، ولن تمس . 

ثانياً، توجد قواعد عسكرية بحرية في بيروت وفي صور وعدد من المدن الساحلية، ولم يعتبر أحد أن 
فهذه موجودة على أراضٍ لبنانية، وال يطلب إذن من المواطنين . عسكرة أو شيئاً من هذا القبيلفي ذلك 

 . اللبنانيين أو من غيرهم قبل إنشائها
ثالثاً، ثمة معلومات بأن جزءاً من التهريب الذي كان يتسرب إلى المخيم، من أسلحة وبضائع، كان يتم 

 . لبحرية هو ألمن اللبنانيين والفلسطينيين معاًعبر البحر، وبالتالي فإن ضبط الواجهة ا
وقد وعدت قيادة . فالجميع يدخلون بموجب تصاريح. رابعاً، ليس صحيحاً أنه يمنع دخول وسائل اإلعالم

. الجيش أنه، مع بداية إعادة إعمار القسم األول من المخيم، سيتم تخفيف الرقابة على الدخول والخروج
ذ إجراءات جديدة على كل مداخل المخيم لتسهيل الحركة، كما أن لجنة الحوار علماً أن الجيش بدأ باتخا

 . على اتصال دائم بقيادة الجيش لتسهيل دخول وخروج الفلسطينيين واللبنانيين
خامساً، منطقة الشمال قد تكون مرشّحة لعمليات تنقيب عن النفط في المستقبل، ولعله في ذهن الدولة 

 . "جوب تأمين الحماية للمنشآت أو المنصات التي قد توجد في عرض البحراللبنانية، منذ اآلن، و
 ٢٦/١/٢٠٠٩السفير،   

 
 الجامعة العربية تشَكل فريقا قانونيا لتوثيق جرائم الحرب اإلسرائيلية .٥٤

التقى مدير مكتب األمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف، أمس، :  سوسن أبو حسين- القاهرة 
 دولة أجنبية معتمدين لدى القاهرة وأبلغهم بقرارات القمة العربية االقتصادية والتنموية ٨٠مثلي سفراء وم

وكشف يوسف، في تصريحات للصحافيين عقب االجتماع، أن . واالجتماعية التي عقدت مؤخرا بالكويت
 اتخاذها من جامعة الدول العربية تقوم حاليا بتشكيل فريق عمل قانوني عربي لبحث الخطوات المطلوب

وعبر يوسف عن أمله في التوصل إلى . أجل توثيق جرائم الحرب اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني
بعدم تكرار " إسرائيل"آلية إليصال المساعدات الدولية لمستحقيها وضرورة الحصول على ضمانات من "

 .ولية والدول المانحةاألعمال التدميرية مرة أخرى للمنشآت والمرافق التي تقيمها المؤسسات الد
  ٢٦/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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  "إسرائيل"الجامعة العربية تجدد التنديد بجرائم  .٥٥
ندد السفير محمد صبيح، األمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الفلسطينية امس، بـ : أ.ب.د
 لمؤتمر ٨١الل افتتاح الدورة في قطاع غزة، وقال، في كلمته خ" إسرائيل"التي ارتكبتها " الجرائم البشعة"

استعملت في الحرب كل " إسرائيل"إن "المشرفين على شؤون الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية، 
، مشيرا إلى أن "المحرمات وانتهكت كل القوانين وكان ضحيتها أطفال ونساء وشيوخ وبنية تحتية

وأكد صبيح أن األونروا )". أونروا(الجرائم طالت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين العدوان و"
لها مكانة رفيعة لدى الجامعة واألمين العام عمرو موسى ووزراء الخارجية العرب لتأكيد دورها في 

  .مساعدة الشعب الفلسطيني
 الدائمين سيعقد اليوم االثنين، برئاسة في سياق متصل، أعلنت الجامعة أن اجتماعا على مستوى المندوبين

  ". العدوان"األمين العام عمرو موسى، للنظر في تداعيات 
  ٢٦/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
 السلطات المصرية تمنع وفداً برلمانيا مغربياً من دخول قطاع غزة  .٥٦

اعتصم عشرة نواب مغاربة، أمس، أمام معبر رفح على الحدود المصرية :  محمد لشيب- الدوحة 
فلسطينية احتجاجا على منعهم من دخول قطاع غزة لتفقد آثار العدوان الصهيوني والتضامن مع أعضاء ال

وقال المحامي والنائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية مصطفى الرميد . المجلس الوطني التشريعي
ر وصولهم إلى المعبر، ، إنهم فوجئوا بالعراقيل التي عانوا منها فو"العرب"رئيس الوفد، في تصريح لـ 

وذلك تحت ذريعة ضرورة تلقي السلطات األمنية الخاصة المشرفة على المعبر ألوامر من وزارة 
الخارجية المصرية، وأكد الرميد الذي يرأس لجنة الصداقة واألخوة المغربية الفلسطينية على أن كل 

 ووزارة الخارجية المصرية، مضيفا أن اإلجراءات القانونية تم اتخاذها بين السفارة المغربية بالقاهرة
النواب المغاربة سيظلون معتصمين أمام المعبر حتى يسمح لهم بالعبور للتضامن مع إخوانهم ممثلي 

  .الشعب الفلسطيني في المجلس الوطني التشريعي
  ٢٦/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
 أطراف عربية تسعى لتولي عباس مسؤولية إعمار القطاع  .٥٧

تدفع أطراف عربية باتجاه عدم تولي حركة المقاومة اإلسالمية حماس ملف : وت ضياء الكحل-غزة 
. إعمار قطاع غزة وتسعى لتسليمه للرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسب ما أكدت مصادر فلسطينية

، أن األطراف العربية التي توصف بالمعتدلة ترغب في استفادة "العرب"وأكدت المصادر المطلعة لـ 
 من إعمار غزة إلعادة شعبيته تمهيدا لعودة فتح إلى القطاع، كما ترفض هذه األطراف أن الرئيس عباس

وأوضحت . تستفيد حركة حماس والمقاومة الفلسطينية من إنجازات اإلعمار لتكملة إنجاز االنتصار
ستقف في وجه أي مساعدات تصل " إسرائيل"المصادر، أن األطراف العربية مدعومة من الغرب و

. من أجل إعادة إعمار القطاع، لكنها ستفتح المعابر إن استلم ملف اإلعمار الرئيس محمود عباسلحماس 
وبينت، أن من الصعب تسليم عباس مسؤولية إعمار قطاع غزة في الوقت الحالي ودون إنهاء الخالف 

قالت و. الفلسطيني، وهو ما دفع حركة حماس للمطالبة بتشكيل لجنة محايدة لإلشراف على اإلعمار
المصادر، إن حماس ترفض مطلقاً أن تستلم حركة فتح والرئاسة الفلسطينية ملف إعمار قطاع غزة 
ولكنها في الوقت نفسه ال تريد أن تستلم الملف وحدها وترغب في إشراك أكثر من طرف خاصة 
 األطراف العربية الداعمة إضافة للمؤسسات الدولية وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل الالجئين

  .الفلسطينيين األونروا
  ٢٦/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
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 غزة تفجر موجة سجاالت جديدة بالبرلمان المصري  .٥٨

تجدد الخالف بين نواب المعارضة والحكومة في البرلمان المصري حول تقييم :  محمد المتولي- القاهرة 
 إسرائيلي - صري الدور المصري خالل هذا العدوان اإلسرائيلي عل قطاع غزة، وما تردد عن اتفاق م

ونفى الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون . مكتوب لمنع تهريب السالح إلى غزة، رغم نفي القاهرة ذلك
لمنع " إسرائيل"القانونية والمجالس النيابية، خالل جلسة مجلس الشعب أمس، إبرام اتفاقية أمنية سرية مع 

كن إبرام هذه االتفاقية دون عرضها على وأكد أنه ال يم. تهريب السالح إلى قطاع غزة عبر األنفاق
تعي مسؤوليها تجاه شعبها وترفض التفريط في سيادتها على أرضها أو "البرلمان، وأوضح أن مصر 
بإبرام اتفاق أمني مع الواليات المتحدة " إسرائيل"وأشار شهاب إلى قيام ". حياتها اإلقليمية وحدودها البرية

  .بذلك، وأكد أن الحدود المصرية خط أحمر ال يمكن تجاوزهاألميركية وأن مصر ال عالقة لها 
تصريحات ألحد )  نائبا٨٦(من جانبه، دان حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية لإلخوان المسلمين 

.  نفق بين سيناء وغزة وأنه يتم تهريب األسلحة من خاللها١٢٠٠المسؤولين الحكوميين حول وجود 
ماذا يريد هذا المسؤول وهل يريد إنزال "وقال "... تآمر على مصر"الم بأنه ووصف إبراهيم هذا الك

كما تساءل عن صحة التقارير الدولية حول امتداد .. قوات دولية على الحدود المصرية لمراقبة األنفاق
  .في حربها على غزة، إلى سيناء واألراضي المصرية" إسرائيل"تأثير األسلحة الكيماوية التي استخدمتها 

  ٢٦/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
 
   القاهرة اقترحت بحث المصالحة بين الفصائل والتهدئة في خطين متوازيين :مصدر مصري .٥٩

، إن القاهرة اقترحت أن يتم بحث "الوطن"قال مصدر دبلوماسي مصري لـ :  أشرف الفقي- القاهرة 
متوازيين لتجنب إضاعة في خطين " إسرائيل"ملفي المصالحة بين الفصائل الفلسطينية والتهدئة مع 

أبلغنا وفد حماس أننا "واقترحت على حماس أن يتم أخذ رأي الفصائل األخرى، وقال المصدر، . الوقت
" إسرائيل"سندعم أي اتفاق جديد للمعابر بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وأن حماس تعلم جيدا أن 

 في الفترة الراهنة هي التركيز على التهدئة وشدد المصدر، على أن األهمية". ال تزال دولة احتالل
  .والدخول في مفاوضات الوضع النهائي بغية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

  ٢٦/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
  
  المصالحة بين الفصائل الفلسطينية ستأتي فور تحقيق التهدئة الكاملة: أبو الغيط .٦٠

ط، أمس، إلى بروكسيل لطرح المبادرة المصرية في شأن توجه وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغي
وقال أبو الغيط، إن . الشرق األوسط وأزمة غزة على اجتماع وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي

الهدف من هذا االجتماع هو طرح الرؤية المصرية مع الوزراء األوروبيين في ما يتعلق بتثبيت وقف 
وأوضح أن .  بين الفلسطينيين فى غزة وشرح التحرك المصريإطالق النار والسعي الى التهدئة

المصالحة بين الفصائل الفلسطينية ستأتي فور تحقيق التهدئة الكاملة، لننطلق مرة أخرى لجمع الفصائل "
". الفلسطينية الستعادة الوحدة الفلسطينية، وإنشاء حكومة وحدة وطنية أو ما ترضى به جميع الفصائل

ف من مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر أن تستضيفه القاهرة الشهر المقبل ليس فقط ولفت إلى أن الهد
الحصول على منح اإلعمار، بل االتفاق على اآللية التنفيذية إلعادة بناء غزة، مشيرا إلى أن أصحاب 
المنح سيقررون ما يرغبون في تحقيقه ومصر لها رؤية، مؤكدا فى هذا الشأن أن مصر ستستخدم 

  . التي تتفق عليها الفصائل الفلسطينية إلعادة بناء الوحدة الوطنيةاآلليات
  ٢٦/١/٢٠٠٩الحياة، 
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  اتحاد علماء المسلمين يطالب بإلغاء المبادرة العربية .٦١
، عن االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أمس، تحذيره في بيان، من "اإلسالم اليوم"نقل موقع : آي.بي.يو

التي وصفها بالكيان المتجبر، وقال إنه ينبغي إلغاء مبادرة السالم العربية " إسرائيل"الركون إلى وعود 
وشدد االتحاد الذي يرأسه الشيخ يوسف . في سياق خطوات مطلوبة لمواجهة التجبر اإلسرائيلي

إلى التصدي للمحاوالت "القرضاوي، على أن المقاومة الفلسطينية خرجت منتصرة من حرب غزة، داعياً 
، كما دعا إلى فك كامل للحصار "إلى منع اإلمدادات عنها وإضعافها عبر تسويات مشبوهةالرامية 

  . وتوظيف إمكانات األمة لخدمة قضاياها، مرحباً بأي جهد لتحقيق المصالحة الفلسطينية
  ٢٦/١/٢٠٠٩الخليج، 

 
  البرلمان اإليراني يتكفل بإعادة بناء التشريعي في غزة  .٦٢

ئيس مجلس الشورى اإلسالمي اإليراني علي الريجاني، أمس، أن المجلس أعلن ر:  وكاالت-   طهران
سيتكفل بإعادة إعمار مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة الذي تعرض لتدمير كلي خالل الحرب 

اإليرانية، بأن الريجاني أوضح، في كلمة " مهر"وأفادت وكالة أنباء . اإلسرائيلية على قطاع غزة مؤخراً
أن صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني التي "في بداية جلسة علنية لمجلس الشورى اإلسالمي، ألقاها 

وشدد على ". تجلت في الملحمة التي سطرتها حماس أثبتت للعالم زيف التفوق الكاذب للكيان الصهيوني
ومنظمات ضرورة متابعة الجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في المحافل القضائية "

حقوق اإلنسان الدولية للحيلولة دون تكرار مثل هذه الجرائم وإلحالة مرتكبي الجرائم في الكيان 
  ".الصهيوني إلى المحاكم

  ٢٦/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
  
  الرئيس اليمني يكشف عن تلقيه ردود إيجابية من فتح وحماس حول المبادرة اليمنية .٦٣

 صالح بالمقاومة الفلسطينية التي وصفها بالباسلة في قطاع أشاد الرئيس اليمني علي عبد اهللا: صنعاء
  .غزة، وكشف عن تلقيه ردود إيجابية من حركتي حماس وفتح حول المبادرة اليمنية الجديدة
  ٢٥/١/٢٠٠٩قدس برس، 

  
   ينفي إغالق معبر رفح من الجانب المصريمحافظ شمال سيناء .٦٤

شة، محافظ شمال سيناء، إغالق معبر رفح البري من نفى السيد محمد عبدالفضيل شو:  أحمد سليم-رفح 
بقصف " إسرائيل"الجانب المصري، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني أوقف العمل في المعبر الحتماالت قيام 

المعبر، حيث توقف إدخال المساعدات وتم إخالء الجرحى بشكل سريع، مؤكدا حرص مصر في اإلبقاء 
 .    لمساعدات اإلنسانيةعلى معبر رفح البري مفتوحا أمام ا

  ٢٦/١/٢٠٠٩األهرام، 
  
  مليون ريال٢٤توقيع اتفاقية تعاون بين حملة خادم الحرمين واألونروا بقيمة  .٦٥

وقعت حملة خادم الحرمين الشريفين إلغاثة الشعب الفلسطيني بغزة اتفاقية :  علي القحطاني- الرياض 
التي تعمل داخل القطاع ) األونروا(ين الفلسطينيين تعاون مع وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئ

وأوضح، مستشار وزير الداخلية رئيس حملة خادم الحرمين الشريفين .  مليون ريال٢٤بمبلغ تجاوز 
إلغاثة الشعب الفلسطيني بغزة الدكتور ساعد العرابي الحارثي، أن االتفاقية تهدف إلى تمويل عدد من 

.  مليون ريال٢٤,٣٧٥بمبلغ " األونروا"اإلغاثية داخل قطاع غزة، تنفذها المشروعات التنموية والبرامج 
وأبان الحارثي أن هذه االتفاقية تأتي استمراراً للتعاون بين حملة خادم الحرمين الشريفين ووكالة 

وتهدف إلى االستفادة من الخدمات واإلمكانات التي تقدمها الوكالة الدولية في توفير الغذاء " األونروا"



  

  

 
 

  

            ٣١ ص                                     ١٣٢٦:         العدد       ٢٦/١/٢٠٠٩اإلثنين  :التاريخ

" األونروا"لألسر المحتاجة داخل غزة وتوفير الوقود لتشغيل الخدمات األساسية العامة، على أن تقوم 
  .بتقديم تقرير مفصل يبين الكميات التي تم توفيرها لألسر المحتاجة داخل قطاع غزة

توزيع كارين أبو زيد إلى أنه سيتم البدء فوراً في " األونروا"من جانبها، أشارت المفوض العام لـ 
وأشارت إلى صعوبة إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين من خالل المعابر وطالبت الجميع . المساعدات

  .بالعمل لتخطي هذه العقبة
  ٢٦/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

  
  وفد من جماعة اإلخوان المسلمين يزور مشعل ويهنئه وفصائل المقاومة بالنصر المبين .٦٦

مين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وأعضاء زار وفد من جماعة اإلخوان المسل
المكتب السياسي في دمشق، وسلموه رسالة من المرشد العام لإلخوان محمد مهدي عاكف وأخرى إلى 

وأشاد في رسالته الى مشعل بالصمود العظيم ألهالي . رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية
 المقاومة بهذا النصر المبين، محذراً المقاومة من الفخاخ واأللغام غزة، كما هنأ حماس وكل فصائل

والمؤامرات والدسائس التي يحيكها لها السياسيون المنحازون من كل جنس بغية اإليقاع بكم، وسرقة 
  .نصر الميدان على موائد المفاوضات

  ٢٦/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
   حصيرةمصر تنفي السماح آلالف اإلسرائيليين بإحياء مولد أبو .٦٧

نفت وزارة الداخلية المصرية بشدة ما تردد عن دخول آالف اإلسرائيليين إلى مصر بحجة : القاهرة
وقال مساعد . زيارة وإحياء مولد الحاخام أبو حصيرة في قرية دميتوه في مدينة دمنهور في دلتا مصر

ان المصري، إن عدد وزير الداخلية اللواء حسان راشد أمام لجنة الدفاع واالمن القومي في البرم
االسرائيليين الذين دخلوا مصر لحضور هذه االحتفاالت لم يتجاوز خمسة اشخاص، ورغم ذلك لم 

سياسة وزارة الداخلية ال تنفصل أبداً عن نبض الشارع المصري "وقال راشد، ان . يتمكنوا من حضورها
وكشف رفض ". ينيين في غزةالذي يئن من االعتداءات االسرائيلية الوحشية التي وقعت على الفلسط

طلب احفاد أبو حصيرة االستمرار في االحتفال به، وقال، ان الدعوى القضائية التي رفعها عدد من 
المحامين لوقف هذه االحتفاالت والغاء قرار وزير الثقافة باعتبار قبر ابو حصيرة مزاراً ثقافيا قبلت في 

  .السند القانوني
  ٢٦/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  يطلقون مبادرة إلعادة اعمار القطاع الصحي بغزة أطباء مصر  .٦٨

أطلقت لجنة اإلغاثة اإلنسانية بنقابة أطباء مصر مبادرة إلعادة إعمار القطاع :  حازم عبدو- القاهرة 
وقال األمين العام للجنة الدكتور عبد القادر حجازي إن التقديرات المبدأية لتكلفة . الصحي بقطاع غزة

كما أن اللجنة .  ماليين دوالر١٠صحي ورفع كفاءته بعد العدوان تصل إلى نحو إعادة إعمار القطاع ال
تقوم بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الصحة الفلسطينية والمؤسسات اإلغاثية العربية واإلسالمية بالتعاون 
ج مع ائتالف الخير فى إعادة إعمار هذه المؤسسات وتجهيزها وتأهيلها مرة أخرى للقيام بدورها فى عال

وقال أنصاري إن ما تقوم به اللجنة لصالح المشروعات اإلغاثية ألبناء الشعب الفلسطيني . أبناء القطاع
 مليونا ٢٤يتم تمويله من تبرعات أبناء الشعب المصري، حيث بلغت إجمالي التبرعات منذ العدوان نحو 

  .و ألف جنيه٥٠٠
  ٢٦/١/٢٠٠٩الدستور، 
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  ية للبحث عن األنفاق مع غزة الشرطة المصرية تنشط في رفح المصر .٦٩
بدأت الشرطة المصرية منذ يومين حملة موسعة لكبح نشاط األنفاق الموجودة :  وكاالت- رفح المصرية 

أسفل الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، والتي استأنفت نشاطها بعد انتهاء الحرب اإلسرائيلية 
  .داء والجرحى يوماً وخلقت آالف الشه٢٢على قطاع غزة التي استمرت 

ويتزامن النشاط المصري مع تصريحات لرئيس الهيئة السياسية واألمنية بوزارة الحرب اإلسرائيلية 
  .أن مصر قادرة على منع تهريب األسلحة من أراضيها إلى القطاع"والذي أكد فيها على " عاموس جلعاد"

مصر تتفهم أن حماس ال " أن وأضاف المبعوث اإلسرائيلي في المحادثات المصرية لوقف إطالق النار
فقط وإنما لها أيضاً، حيث تعمل حماس بالتنسيق مع إيران وجماعة اإلخوان " إسرائيل"تشكل تهديداً ل

  ".المسلمين المعارضة في مصر
  ٢٦/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 

  
    ٢٠٠٨ من الجماعة خالل ٧٥٠٠اعتقال : إخوان مصر .٧٠

لمون المصرية المحظورة في موقعها على االنترنت أن ذكرت جماعة االخوان المس:  د ب أ- القاهرة 
ونقل الموقع االلكتروني للجماعة عن  . ٢٠٠٨ فردا من عناصرها خالل عام ٧٥٠٠الحكومة اعتقلت 

 شهد تصعيدا متزايدا من الحكومة المصرية ضد ٢٠٠٨عام "المحامي عبد المنعم عبد المقصود قوله إن 
من قيادات وأعضاء بالجماعة تم توقيفهم من قبل " ٧٥٥٥ا أن ، مضيف" جماعة اإلخوان المسلمين

  ".السلطات المصرية على مدار العام الماضي
  ٢٦/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
 حصارغزة أشد وطأة من قنابل الفسفور األبيض والدايم: أطباء يمنيون عائدون من غزة .٧١

 الصهيوني عليهم، وكشفوا عن روى خمسة أطباء يمنيون معاناة أبناء قطاع غزة أثناء العدوان: صنعاء
 منذ وصولهم األراضي المصرية حتى الدخول إلى القطاع، وأكدوا أن  رحلة العذاب التي قطعوها

الحصار كان أشد وطأة على الفلسطينيين من قنابل الفسفور األبيض وقنابل الدايم، التي استخدمتها قوات 
ى العمل على كسر الحصار وفتح المعابر وخاصة االحتالل اإلسرائيلي في حربها على القطاع، داعين إل

للوقوف على حجم جرائم الحرب "معبر رفح، ودعوا الصحفيين اليمنيين إلى تنظيم رحالت إلى هناك 
إن الفلسطينيين في غزة رغم معاناتهم التي ال توصف فإنهم "ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وقالوا 

نتصار حقيقي في الصراع مع العدو الصهيوني منذ احتالل غمروهم بكرمهم، وأن المقاومة حققت أول ا
  ".١٩٤٨فلسطين عام 

  ٢٥/١/٢٠٠٩قدس برس 
  
 المعارضة اليمنية تهنئ المقاومة في غزة باالنتصار وتشيد بمواقف فنزويال وبوليفيا .٧٢

 هنأت أحزاب اللقاء المشترك ، تكتل أحزاب المعارضة اليمنية، الشعب الفلسطيني المحاصر في: صنعاء
غزة ومقاومته الوطنية اإلسالمية بالنصر والصمود خالل العدوان الصهيوني على غزة، وأشاد بمواقف 

  . فنزويال وبوليفيا تجاه القضية الفلسطينية
وأكد المجلس األعلى ألحزاب اللقاء المشترك أن أبناء غزة ومعه فصائل المقاومة الفلسطينية أفشلوا 

آللة العدوانية الصهيونية وفضحوا التواطؤ العربي الرسمي والدولي أهداف العدوان الصهيوني ودحروا ا
والمواقف التي وصفها بالمخزية التي اتخذ منها العدوان غطاء له، ودعا في بيان صادر عنه، األنظمة 
العربية والمجتمع الدولي إلى احترام خيار المقاومة ألبناء الشعب الفلسطيني، وشدد على أهمية الحوار 

وحدة الموقف الفلسطيني وصوال إلى الهدف المتمثل في تحرير الشعب الفلسطيني من االحتالل لتحقيق 
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ووجه المجلس التحية إلى المبادرات الحقوقية ". الصهيوني الغاشم واستعادة جميع حقوقه المغتصبة
  . ليواإلنسانية العربية واألوروبية والدولية لمالحقة قادة الكيان الصهيوني أمام القضاء الدو

  ٢٥/١/٢٠٠٩قدس برس 
  
  العدوان على غزة استمرار للخيارات الدولية جراء فوز حماس باالنتخابات: االونروا .٧٣

 فيليبوا جراندي نائب مفوض ، أن د ب أنقال عنلقاهرة  في ا٢٦/١/٢٠٠٩ الدستور، ذكرت صحيفة
تمرارا لسياسة الحصار التي  ليس باألمر الجديد فهو يمثل اس"إسرائيل"ما قامت به " إن  قالعام األونروا

 وهو أيضا نتيجة لبعض الخيارات التي انتقاها المجتمع ٢٠٠٧انتهجتها على قطاع غزة منذ منتصف عام 
 ٨١وأضاف فيليبو فى كلمته خالل افتتاح الدورة  ".الدولي بعد نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية
 أن كل هذه األحداث التي ،ن في الدول العربية المضيفةلمؤتمر المشرفين على شؤون الالجئين الفلسطينيي

تعد خطوة في تاريخ االحتالل ، لكنها وصلت إلى ذروتها في األحداث "قام بها الجيش اإلسرائيلي 
العدوان اإلسرائيلي أثر بشكل كبير على كل مرافق الحياة والبنية "وأكد أن ". األخيرة في قطاع غزة

رباء ومياه ووصل حجم الخسائر إلى أرقام غير مسبوقة ، حتى أن المخازن التحتية في قطاع غزة من كه
  ".التابعة لألونروا والتي هي المصدر األكبر للمساعدات قد تعرضت للعدوان

 أن هناك خطة عاجلة ، أكد جراندي، أنالقاهرة في ٢٦/١/٢٠٠٩ الشرق، قطر، وأضافت صحيفة
 مليون دوالر نظرا لحجم الدمار ٣٥٠ تسعة أشهر بتكلفة لألونروا إلعادة إعمار غزة بشكل عاجل ولمدة

وأكد أن األونروا تقدم خدماتها الصحية والتعليمية . الهائل الذي لحق بمدارس ومخازن ومقار األونروا
من  %٧٠واالجتماعية ألربعة ماليين ونصف المليون الجىء فلسطيني منذ ستين عاما حيث يوجد 

وذكر جراندي أن األونروا تلقت ثلث المبلغ المطلوب بشكل . خدمات الوكالةالالجئين الفلسطينيين يتلقون 
 مليون دوالر، مؤكدا أن الوكالة تحتاج لمبالغ ٣٤عاجل مشيدا بتبرع الكويت السخي لألونروا بمبلغ 

 .كبيرة ألنها تعمل في مناطق أخرى غير غزة ومنها إعادة إعمار نهر البارد
  
  تعود الحياة في القطاع الى طبيعتهادعا لفتح المعابر حتى هولمز  .٧٤

جون "وصف وكيل سكرتير عام األمم المتحدة للشئون االنسانية  : أحمد ربيع ومراد فتحي- القاهرة 
طاع غزة بأنه أكثر مأساوية مما توقعه سواء من ناحية حجم الدمار، قالوضع على األرض في " هولمز

  .ئيلي ضد الشعب الفلسطيني في القطاعأو المعاناة البشرية التي سببها العدوان االسرا
وقال المسئول الدولي في مؤتمر صحفي له بوزارة الخارجية المصرية أمس األحد بعد لقائه مساعدة 
الوزير لشئون مكتبه السفيرة وفاء بسيم أن هناك مبانى تمت تسويتها باألرض من جراء القصف منها 

مشددا علي أن ما نحتاجه  .مهمه شاقة وطويلة ومكلفةمدارس ومصانع، معتبرا أن اعادة االعمار ستكون 
اآلن هو ضرورة فتح المعابر حتي يستطيع الناس ممارسة حياتهم بصورة طبيعية والحصول علي الحد 

واضاف أنه طلب من الجانب االسرائيلي . األدني من احتياجاتهم المعيشية واالقتصادية والوظيفية
البضائع فقط، وانما حتى يتسنى للناس التحرك والعبور منها، ضرورة فتح المعابر ليس من أجل نقل 

ولتسهيل دخول المساعدات بصورة فورية ودون انتظار أو ابطاء، او تعرضها الجراءات بيروقراطية، 
 سرعة وضع آلية النهاء الحصار المفروض على الفلسطينيين "اسرائيل"كما كشف بأنه طلب من حكومة 

  .وخاصة قطاع غزة
  ٢٦/١/٢٠٠٩طر، الشرق، ق
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 تهريب األسلحةفا مشتركا بشأن الحوار مع حماس ووزراء خارجية أوروبا يبحثون موق .٧٥
يتصدر ملف تطورات االوضاع في منطقة الشرق االوسط اجندة اجتماعات :  عبداهللا مصطفى-  بروكسل

قالت مصادر و. وزراء خارجية دول االتحاد االوروبي، التي تنطلق اليوم في بروكسل وتستغرق يومين
موقف «دبلوماسية أوروبية، إن وزير الخارجية برنار كوشنير، سيحاول إقناع نظرائه األوروبيين بتبني 

، يؤيد إقامة حوار مباشر مع حركة حماس، في حال التزمت بعملية السالم، والتفاوض مع »مشترك
نشعر بأنه من «وأضافت،  .إسرائيل، وبمساهمة أوروبية فعلية في مراقبة تهريب السالح إلى قطاع غزة

المهم أن يتحول موقف فرنسا هذا إلى موقف أوروبي مشترك، وإعطاء مؤشر على أن أوروبا مستعدة 
، ورأت أن ذلك من شأنه المساعدة على تعزيز الدور »للتعامل مع حكومة وحدة وطنية تضم حماس

ان المتحدث المساعد باسم وك .األوروبي في المنطقة، والحث على المصالحة الوطنية الفلسطينية
، لكنه كرر استعداد بالده للحوار »فرنسا ال تقيم أي حوار مع حماس«الخارجية الفرنسية قد أكد أن 

سنبحث ذلك يوم االثنين وسيكون هناك «وأضاف . مباشرة مع حماس بمجرد أن تحترم عملية السالم
وأضاف أن هناك . »ة الرباعيةموقف مشترك، ومن ثم تدافع عنه الرئاسة األوروبية ضمن اللجن

مناقشات داخل الدول األوروبية من أجل تثبيت وقف إطالق النار ورفع الحصار وفتح المعابر، ودعم «
وفي تصريحات . »المصالحة الفلسطينية، ومحاربة تهريب السالح، وإعادة إطالق عملية السالم

االخير، ظهرت االنقسامات بين رؤساء ، على هامش االجتماع االوروبي االسرائيلي »الشرق االوسط«لـ
 .الدبلوماسية االوروبية، حول مسألة اجراء حوار مع حماس

 طالب وزير الخارجية الفنلندي الكسندر ستوب، دول االتحاد األوروبي، بدراسة إمكانية ،ومن جانبه
ال حل «ت، ان واكد وزير الخارجية السويدي كارل بيل. تحديد موعد لبدء المباحثات المباشرة مع حماس

وذكر وزير الخارجية . »والبشر بطبيعتهم سيحفرون انفاقا بدافع اليأس. الزمة غزة بغير فتح الحدود
األلماني فرانك فالتر شتاينماير، بأنه يجب أن تصب إجراءات المساعدات، وإعادة البناء في قطاع غزة، 

 . الفلسطينية والحكومة"إسرائيل"في عملية سياسية تشمل الحوار المباشر بين 
وقال جان اسيلبورن، وزير خارجية لوكسمبورغ، انه ال بد من تحقيق المصالحة بين الفلسطينيين قبل 

اما وزير الخارجية االسباني ميغيل . الحديث عن اي شيء، النه امر ضروري لتحقيق السالم
نعرف كيفية استخدام اننا سنقدم المساعدات للفلسطينيين، وليس لحماس الننا ال «موراتينيوس، فقال 

االخيرة لالموال وتصريفها، وال بد من التحرك الفوري مع السلطة الفلسطينية والمانحين الدوليين، الن 
 .»الوضع صعب في غزة

 ٢٦/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
 على غزة المحاكم الدولية تالحق مجرمي الحرب .٧٦

ولية لحقوق اإلنسان وعضو اللجنة  كشف نائب رئيس الفدرالية الد: عبد الجبار أبو غربية-  عمان
التنفيذية القضائية في جنيف المحامي راجي الصوراني عن بدء العمل واعداد الترتيبات القانونية الالزمة 

وقال في حديث .  في المحاكم الدولية على ما ارتكبته من جرائم ومجازر في غزة"اسرائيل"لمقاضاة 
يق القانوني الذي يحتاج الى دالئل معينة وليس كما يرى صحافي أمس إن العمل يجري حاليا على التوث

  . البعض في امكانية اعتماد التوثيق اإلعالمي لمثل هذه القضايا
واضاف ان العمل اآلن يتم لمالحقة كل مجرمي الحرب االسرائيليين في المحاكم الدولية ، مشيرا الى أن 

لية بالعالم ضد مجرمي الحرب االسرائيليين قضية مرفوعة حاليا في عدد من المحاكم الدو) ٨٦(هناك 
ومن القادة العسكريين والسياسيين ، مبينا انه تم رفع قضايا في المحاكم الدولية في عدد من دول العالم 

  . مثل بريطانيا ، اسبانيا ، سويسرا، أميركا، هولندا، ونيوزيالندا
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هدف حماس لم ينل منها بل استهدف  انه يست"اسرائيل"واشارالصوراني الى ان العدوان الذي ادعت 
المدنيين واألطفال، وفي كل يوم بعد العدوان نكتشف جرائم جديدة ومخالفات ال توصف، لن نتحدث عنها 

 .اآلن كوننا نعمل على التوثيق، لنتوجه إلى المحاكم الدولية ونأخذ حق دماء أطفال غزة
 ٢٦/١/٢٠٠٩عكاظ، 

  
  لعدل الدولية تدين قادة إسرائيليين بجرائم حربصحفي سيرالنكي يقدم مستندات لمحكمة ا .٧٧

قدم الصحفي السيرالنكي لطيف فاروق مستندات تحتوي تفاصيل عن الجرائم البشعة  : وكاالت-  كولومبو
.  بحق اإلنسانية والفلسطينيين في غزة، إلى محكمة العدل الدولية في الهاي"إسرائيل"التي ارتكبتها 

يرالنكا الرئيس السيرالنكي بصفته مؤسس لجنة التضامن السيرالنكية وحثت المنظمات اإلسالمية في س
  .مع الشعب الفلسطيني على إطالق نداء سالم في فلسطين، لمكانتها الخاصة لدى الشعب السيرالنكي

  ٢٦/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
 
  الكونغرس اليهودي العالمي يعقد مؤتمره العام في القدس  .٧٨

اليوم االثنين مؤتمره العام " الكونغرس اليهودي العالمي"عقد ما يسمى بـ ي:  جمال جمال- القدس المحتلة 
، أي "  في الظروف الراهنة"إسرائيل"التضامن مع " في مدينة القدس المحتلة تحت عنوان ١٣الـ

 ٨٠ وفد يمثلون يهود العالم في أكثر من ٤٠٠بحضور ، التضامن معها على خلفية العدوان على غزة
   ".نحن نتضامن مع إسرائيل"العالم تحت شعار منظمة من أنحاء 

ان الهدف من اختيار القدس " الكونغرس اليهودي العالمي"وأكد الملياردير األميركي رونالد الودر رئيس 
وتأكيدنا لهم أنهم ليسوا وحدهم في مواجهة ) "إسرائيل"شعب (تقديم دعمنا الكامل لـ "النعقاد المؤتمر هو 

وزعم المتحدث اإلعالمي للمؤتمر ميخائيل تايديكسمان ". ي تهدد بقاء دولة إسرائيلالهجمات اإلسالمية الت
إن رؤيتنا للسالم في المنطقة مبنية على قيام دولتين فلسطينية وإسرائيلية تتعايشان بسالم ، ولكن على "

الي ضوء األحداث الراهنة فإن هذا يتطلب أوال االنتصار على حركة حماس ثم نزع سالحها ، وبالت
 أن موجات العداء -  بحسب قوله -كما يعتقد تايديكسمان ". يتوقف إطالق الصواريخ على إسرائيل
وهي توجهات تدعو للقلق ، ألن تلك الجرائم التي يعاقب عليها "للسامية سترتفع في العواصم األوروبية 

مفترض أن تتعايش القانون تسعى لبث روح الكراهية والعداء دون أي مبررات في النفوس التي من ال
  ".بسالم فيما بينها

 ٢٦/١/٢٠٠٩الدستور، 
 
  اغاثة غزة عدم بث اعالنات  بي بي سيوى وانتقادات رسمية لقراراشكالآالف  .٧٩

انفسهم خالل اليومين » بي بي سي«وجد المسؤولون عن هيئة االذاعة البريطانية :  مينا العريبي-  لندن
ذاعة عدم بث اعالنات لمؤسسات اغاثة بريطانية لجمع الماضيين وسط عاصفة اعالمية بسبب قرار اال

موقفنا لم «: »الشرق االوسط«في رد على استفسارات » بي بي سي«وقال ناطق باسم . التبرعات لغزة
مارك تومسون التي نشرت على موقعها » بي بي سي«، مشيراً الى رسالة المدير العام لـ »يتغير

قلق حول اذا كان الدعم «ون في رسالته ان قراره يعود الى واوضح تومس. االلكتروني لشرح القرار
السبب االساسي الثاني هو ضرورة وضع كافة القضايا «، مضيفاً الى ان »سيصل حقاً على واقع االرض
سيخاطر بخفض ثقة الجمهور بعدم انحياز «وتابع ان بث االعالن كان . »في اطار موضوعي ومتوازن

 آالف ١٠ان الهيئة استلمت » بي بي سي«وقال الناطق باسم  .»للخبربي بي سي في تغطيتها االوسع 
شكوى من خالل البريد االلكتروني وألف شكوى من خالل االتصاالت الهاتفية حول قرارها حتى ظهر 
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في محاولة خاطئة «، مضيفاً »حقاً مأساوي» «بي بي سي«واعتبر الوزير مالك في بيان ان قرار . امس
  . »از، تبدو بي بي سي عكس ذلك تماماًللظهور بعدم االنحي

ببث االعالن » بي بي سي« نائباً بريطانياً بطلب للبرلمان لمطالبة الـ ٥٠ومن المتوقع ان يتقدم اكثر من 
 توقيعا حتى مساء امس في عريضة ٥١وعمل النائب العمالي ريتشارد بيردان على جمع . الداعم لغزة

وكان األسقف . »غير مقنعة« وراء قرار هيئة االذاعة البريطانية خاصة بحملة غزة، معتبراً ان االسباب
بي بي «جون سينتامو أسقف يورك، الرجل الثاني في الكنيسة االنغليكانية، من بين المطالبين بتراجع الـ

ليس نداء من حركة حماس لطلب أسلحة ولكنه نداء من لجنة الكوارث «وقال إنه . عن قرارها» سي
بي بي «البريطانية امس افتتاحية بعنوان » ذا ابسورفر«ونشرت صحيفة . »ساعدةالطارئة لطلب الم

 .»بي بي سي«خاطئة حول قرارها تجاه حملة غزة انتقدت فيها قرار الـ» سي
 ٢٦/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
 من الصعب إعادة اعمار غزة دون وحدة فلسطينية: بلير .٨٠

دولية لعملية السالم طوني بلير، امس، إن الوحدة الوطنية  قال مبعوث اللجنة الرباعية ال: وفا–رام اهللا 
الفلسطينية، ضرورية من أجل إعادة أعمار قطاع غزة، وانه دون هذه الوحدة سيكون الحديث عن إعادة 

وأضاف بلير خالل مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام اهللا، بعد  .األعمار أصعب
إن أية حكومة جديدة يجب أن تبنى على أساس تفاهم، " سالم فياض، .راء دلقاء جمعه مع رئيس الوز

، مشيرا إلى أن هذه أحد المعايير للتعامل معها، والتي "ووحدة وطنية حقيقية، تقود إلى قيام دولة فلسطينية
نت وأوضح أن التجربة السابقة مع الحكومة التي كا .إن فقدت فان الوضع سيعود بذلك إلى المربع األول

سنعمل كل ما بوسعنا للعمل على المصالحة " :فيها حماس لم تكن مبنية على هذا األساس، قائال
سنعمل جميعا في :"وتابع ".الفلسطينية، وإعادة االعمار، وانه دون هذه الوحدة ستكون األمور هشة

األوسط جورج ، مشيرا إلى أن تعيين مبعوث الرئيس األميركي للسالم في الشرق "المنطقة من أجل الحل
فياض ركز على األحداث في غزة، .ولفت إلى أن اجتماعه مع د .ميتشيل سيشكل داعما في هذا الطريق

 .وسبل إغاثة أهالي القطاع، وإعادة االعمار، والمصالحة الفلسطينية
 ٢٦/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

  
  أمريكيون يستطلعون الحدود لنصب أجهزة مراقبة .٨١

 عسكريين ومهندسين أمريكيين بينهم ٦في القاهرة، أن . سي.بي.طانية البيذكرت هيئة اإلذاعة البري
الملحق العسكري األمريكي في القاهرة تجولوا أمس في منطقة الحدود المصرية الفلسطينية قرب رفح 

وذكرت أن هذه ليست المرة األولى التي يقوم بها ضباط . لبحث إمكانية نصب المعدات الكتشاف األنفاق
 ومصريون بمثل هذه الجولة الميدانية في نطاق المساعي لوقف تهريب األسلحة والوسائل أمريكيون

وكانت أنباء قد أفادت في نهاية األسبوع الماضي أن . القتالية من األراضي المصرية إلى قطاع غزة
يكية مهندسين أمريكيين قاموا بتدريب رجال أمن مصريين خالل مدة أربعين يوماً على تشغيل معدات أمر

  .الصنع الكتشاف األنفاق
 ٢٦/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 

  
  مهمات المقترحة على معابر القطاعاليحدد " معهد واشنطن  "..لمحاصرة المقاومة في غزة .٨٢

، وهو المؤسسة الفكرية للوبي "معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى"دعا : محمد سعيد -واشنطن
دة ، إلى نشر قوة دولية على الحدود المصرية مع قطاع غزة  اإلسرائيلي في الواليات المتح- اليهودي 
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الفلسطيني ، على أن ال تقتصر مهمتها على المراقبة والتقرير بل يجب منحها صالحية استخدام السالح 
  .إلى قطاع غزة" القاتل لوقف ما تسميه الواليات المتحدة وإسرائيل عمليات تهريب األسلحة

دعوة طرف " كانون الثاني الجاري بعنوان- ير صدر يوم الثامن من يناير وقال المعهد الصهيوني في تقر
مع احتدام القتال في قطاع غزة ، طالبت عدة "، بأنه " بوليسي ووتش"من سلسلة " ثالث إلى قطاع غزة

تتراوح . جهات دولية أن يتم نشر قوى من طرف ثالث على معبر رفح على الحدود المصرية مع القطاع
حصر مهمة الطرف الثالث بمراقبة الحدود ، وبين تولي مسؤولية حفظ السالم بكل ما الدعوات بين 

ومن المفترض أن تكون هذه القوة لصالح جميع األطراف في حال إقرار : تتطلبه العملية من إجراءات
لكن لم تتجل حتى اآلن الغاية من وجود الطرف الثالث ، ولم يتم . وتنسيق غايتها ومهمتها بشكل صحيح

تحديد قواعد التدخل في الصراع أو حصر العدد الكافي من الخبراء والمدربين ، هذا ما قد يجعل وجود 
وبغض النظر عن مهمة هذه القوة أو تركيبتها ، . قوة جديدة خطراً قد يزيد من سوء الوضع في القطاع

هذه .  السالم على أراضيهافإن نجاحها يتعلق بقبول األطراف المعنية بتنفيذ القوة لما تمليه إجراءات حفظ
  االتحاد األوروبي وقطاع غزة." هي العقبة التي قد ال يتمكن أحد من تجاوزها

واشار التقرير الذي أعده مونتغمري إلى اتفاقية الحركة والعبور التي تلت االنسحاب اإلسرائيلي من 
بة معبر رفح الحدودي  ، التي تتضمن استدعاء قوة من االتحاد األوروبي لمراق٢٠٠٥قطاع غزة عام 

 تم ٢٠٠٦ حزيران - ويونيو ٢٠٠٥ تشرين ثاني - أثناء عمل هذه القوة بين نوفمبر . بين مصر والقطاع
ثم خالل العام التالي ، لم يفتح معبر رفح .  ألف شخص إلى القطاع عبر معبر رفح٢٨٠دخول حوالى 

ولي حركة حماس رئاسة حكومة السلطة إال لثالثة وثمانين يوماً نتيجة اإلغالقات المتكررة له عقب ت
 وسيطرتها ٢٠٠٦ كانون ثاني -الفلسطينية بعد نجاحها الساحق في انتخابات المجلس التشريعي في يناير 

 ألف شخص عبروا إلى القطاع خالل هذه األيام الثالثة ١٦٥ ، إال أن ٢٠٠٧على قطاع غزة في يونيو 
للجوء إلى األنفاق إلدخال السلع اإلنسانية إلى القطاع من األمر الذي دفع الفلسطينيين إلى ا. وثمانين
  .مصر

وقال التقرير إنه على الرغم من اقتصار مهمة قوة االتحاد األوروبي على المراقبة ، فإنها واجهت 
مصاعب ال تقارن مع المشاكل التي من المتوقع أن تتعرض لها القوة الدولية التي ستحضر بموجب اتفاق 

أوالً ، إن مهمة المراقبين األوروبيين اقتصرت على المراقبة ، . ار في المعركة الحاليةلوقف إطالق الن
فلم يكن المراقبون مسؤولون عن ضبط البضائع الداخلة عبر الحدود ولم تتعد سلطتهم حواجز المرور 

 قناة فقاموا بالتحقق من عمل مسؤولي الحدود التابعين للسلطة الفلسطينية ولعبوا دور. على المعبر
أما في حال االتفاق على إنهاء الحصار عن القطاع ، فيجب وضع . التواصل مع الجيش اإلسرائيلي

ترتيبات لمعالجة عمليات مرور البضائع واألشخاص أي العمل على فتح معبري األفراد واآلليات لمرور 
  متطلبات القوة الدولية في القطاع. الشاحنات التجارية

 بغض النظر عن ماهية مهمتها ومسؤولياتها -ائيلي إلى أن تكون القوة الدولية ودعا معهد اللوبي اإلسر
وللتمكن . من معبر كرم أبو سالم إلى البحر منعاً إلعادة تسليح حماس:  مفوضة لوقف عمليات التهريب- 

 من إثبات فعاليتها في القطاع ، على القوة الدولية أن توسع جهودها في مكافحة عمليات التهريب إلى
داخل األراضي المصرية أو غزة أو كليهما ، ما يتوقع أن يزيد من تعقيد عالقة القوة مع هذين الطرفين 

في النهاية ، ربما تجد إسرائيل أنه من األسهل لها أن تعمل على . وبالتالي يرتد سلباً على عمل القوة
ن يتم استدعاء طرف ثالث للقيام التوصل إلى اتفاقية ثنائية مع مصر ، حيث من األكثر تحدياً وتعقيداً أ

  .بما هو أكثر من وقف عمليات التهريب وإطالق الصواريخ
واعتبر المعهد الصهيوني أن نجاح القوة الدولية في وقف ما يسمى عمليات التهريب منوط بالمتطلبات 

التي تلزمها إلقامة أوالً ، تخول القوة الجديدة السلطة الكاملة على كامل المساحة البرية والبحرية : التالية
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وقد تمتد هذه المساحة لعمق معين على جانبي الحدود بشكل يضمن فعالية . منشآتها ومزاولة عملياتها
  .العمليات الحدودية

ثانياً ، يجب أن تتضمن قواعد التدخل في الصراع شروطاً مالئمة الستعمال السالح ، إما لمكافحة ما 
كما يحق لقائد القوة الدولية التصرف بحرية حيال ما يهدد . فسيهدد األمن والسالم أو للدفاع عن الن

  مذكرة التفاهم. األمن والسالم وتحديد التوقيت المناسبة الستخدام السالح والعنف
ويبدو أن مذكرة التفاهم األمني التي وقعتها وزيرة الخارجية األميركية كوندوليسا رايس عشية رحيلها 

الية الرئيس جورج بوش ، مع وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني ، النهائي من مكتبها مع نهاية و
نظراً إلى حتمية الطابع الدولي "تتناغم مع ما يطرحه معهد اللوبي اإلسرائيلي حيث يقول في تقريره إنه 

 للقوة االئتالفية التي سيتم وضعها ، من غير المرجح أن تتمتع كل األطراف المشاركة في القوة بالحزم
ونظراً إلى االلتزامات العسكرية األخرى . السياسي والخبرة العسكرية الالزمة لهذا النوع من العمليات

حول العالم للدول المساهمة مثل وجود قوى دولية في أفغانستان ، سيكون من الصعب تأمين الكم والنوع 
ير جنود يتمتعون بالكفاءة المطلوبة إال أن الدول التي ال يمكنها توف. المالئم للقوة المطلوبة في قطاع غزة

حيث ينبغي أن يكون قائد الفريق وطاقمه ضليعين . يجب أن ال يتم إشراكهم في تشكيل القوة الدولية
بعمليات حفظ السالم ، وأن يضم الفريق مستشارين سياسيين رفيعي المستوى من كل من الواليات 

لدولي بالسلطة الالزمة للتمكن من التعامل سياسياً مع كما من الواجب دعم الفريق ا. المتحدة وحلف الناتو
  ."المسؤولين البارزين إقليمياً في إسرائيل وفلسطين ومصر وربما مع مسؤولين في هيئات عالمية كالناتو

قدرات استخباراتية هائلة مع التقرب من كل من "وأوضح التقرير أن القوة الدولية المطلوبة تحتاج إلى 
الفلسطينية ومصر ، ومع أولوية الحصول على الدعم االستخباراتي من الواليات إسرائيل والسلطة 

مع قائد (، وقسم كبير من قوات العمليات الخاصة . المتحدة األميركية والعواصم العالمية المساهمة
في حال تضمن مشروع التسوية بند إرسال فرق من القوات التابعة للسلطة الفلسطينية ) احتياطي نائب

لضفة الغربية إلى القطاع لتولي مهمات التفتيش والتحقيق الدورية أو لتدريب عناصر فلسطينية من ا
و مهارات هندسية وخبرات تكنولوجية اختصاصية لوقف عمليات التهريب عبر معبر رفح ، إلى . أمنية

يفتح الباب جانب الوعي الثقافي واللغوي ومهارات التفاوض ، ألن االعتماد على المترجمين المحليين س
كما ينبغي أن تضم قوة حفظ السالم خبراء من العراق وممن شاركوا في عمليات حفظ . أمام العمالء

  . "السالم حول العالم مؤخراً ، مع التركيز على من يتقن تحدث اللغة العربية
  النتائج المتوقعة

من الممكن أن تنجح القوة " إن ويحدد التقرير النتائج المتوقعة من عمل القوة الدولية المقترحة ، قائال
الدولية في ضبط الحدود شرط أن تتمتع بقيادة جيدة وطاقم مناسب وتجهيزات متطورة وصالحيات 

ويشير التقرير إلى أن وجهة نظر السلطة الفلسطينية تقوم على أن القوة " واسعة ، أي بكلفة وجهد الفتين
كما أنها ستعيد . ية مستقبلية على محور معبر رفحالدولية تشكل حائالً دون أي عملية إسرائيلية عسكر

وجود القوات التابعة لمحمود عباس إلى قطاع غزة ، أو على األقل على المعابر األساسية على حدود 
أما بالنسبة لإلسرائيليين ، فإن القوة المجهزة بدقة قد تنجح في وقف عمليات تهريب السالح . القطاع

ومع حفظ األمن . يبرر االعتداءات اإلسرائيلية المستقبلية على قطاع غزةوبالتالي القضاء على أي سبب 
والسالم لفترة ال بأس بها ، قد تتمكن قوة حفظ السالم من إيصال المساعدات اإلنسانية إلى أهالي قطاع 

بلوماسية كما ان القوة الدولية بعالقتها الد. غزة عاجالً ومن تنفيذ مشاريع التنمية وإعادة اإلعمار فيما بعد
والسياسية مع الجانبين قد تمنح الواليات المتحدة وحلفاءها نوعاً من السيطرة على األحداث وربما القدرة 

  انعكاسات ومصاعب. على التحكم بالوقائع على األرض
حيث يعتقد معهد . غير أن التقرير يشير أيضا إلى انعكاسات وجود مثل هذه القوة الدولية في قطاع غزة

سرائيلي أن سعي أي طرف خارجي إلرساء األمن في قطاع غزة سيجد الكثير من المصاعب ، اللوبي اإل
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فما أسفر عنه العدوان اإلسرائيلي على قطاع . حتى لو كان بقبول من الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني
كب غزة وكل األحداث السابقة في القطاع تتخلل أي تواصل مع األطراف المحليين ، خاصة عندما ترت

لذلك . عندها سرعان ما يتم بث الخبر على صعيد الدول العربية واإلسالمية كافة: القوة الدولية خطأ ما
أن تقبل وجود القوة الدولية مرتبط بنجاح القوة وعدم إخفاقها في عدد ال بأس به من العمليات المتتالية 

لعب الدور نفسه سواء لدى جانب هذه العوامل ت. التي تظهر فعاليتها وتتجلى في حفظ األمن والسالم
علماً أن سجل المراقبين الدوليين حتى اآلن ليس فيه ما يدعو . الشعب الفلسطيني أو الجيش اإلسرائيلي

وفي ظل التحذيرات التي توجهها حماس ومنظمات . إسرائيل إلى تسليم مهام األمن إلى أطراف خارجية
ية على األراضي الفلسطينية لحماية االحتالل اإلسرائيلي المقاومة الفلسطينية المسلحة ، بأن أي قوة دول

ستكون هدفا لها ، فإن التقرير يدعو القوة الدولية المقترحة إلى أن تكون مستعدة الستباق أو مكافحة 
وتمثل قوات حفظ السالم في سيناء ومرتفعات الجوالن مؤشراً للدول . سلسلة من الهجمات المدروسة

ويضيف . إدراك ضرورة بقاء قوة حفظ السالم الدولية في قطاع غزة لمدة عقودالمساهمة لتقبل فكرة و
باختصار ، قبل اتخاذ أي قرار استدعاء قوة دولية لحفظ السالم ومكافحة عمليات تهريب السالح إلى "

القطاع ، على زعماء الدول المعنية أن يدرسوا األمر بواقعية ، نظراً للمصاعب التي ستواجهها القوة 
ولنجاح مهمتها ، تحتاج القوة . ولية في قطاع غزة ولخيبات األمل المستمرة التي قد تصطدم بهاالد

الدولية المنتدبة إلى صالحية استخدام السالح القاتل لوقف عمليات التهريب ، أي ال تقتصر مهمتها على 
دعمها جيداً ، وتحديد هناك أمل في نجاح مهمة قوة دولية لحفظ السالم شرط أن يتم . المراقبة والتقرير

جدول صالحيتها وأهدافها ، مع تجهيزها كماً ونوعاً وإال فإنها ستجد نفسها خائبة وبكلفة سياسية إقليمية 
  . "باهظة

  ٢٦/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  ما هي خيارات النظام األردني فيما بعد حرب غزة  .٨٣

فإن وضع النظام الملكي األردني برغم توقف العدوان وخروج القوات اإلسرائيلية من قطاع غزة : الجمل
هذا، وتقول . قد أصبح على مفترق طرق وتحديداً إزاء الخيارات السياسية والصعبة المتاحة أمامه

التسريبات القادمة من العاصمة األردنية عمان بأن دوائر صنع القرار السياسي األردني تواجه حالياُ 
  .د منها على إطالة عمر النظام الملكي األردنيإشكالية المفاضلة بين البدائل ومدى قدرة كل واح

  :ماذا تقول التسريبات اإلسرائيلية* 
يقول اإلسرائيليون أن قيام األردنيين بمقاطعة البضائع األمريكية واإلسرائيلية وبوقف التطبيع مع إسرائيل 

تمثل جميعها شيئاً وقطع العالقات مع تل أبيب إضافة إلى المطالبة بإلغاء اتفاقية سالم وادي عربة ال 
جديداً بالنسبة لإلسرائيليين ولكن ما يثير القلق اإلسرائيلي أكثر فأكثر هو قيام بعض النواب األردنيين 
بحرق العلم اإلسرائيلي داخل البرلمان األردني إضافة إلى المواجهة العنيفة بين قوات األمن األردنية 

ا اإلسرائيليون باعتبارها تطوراً جديداً يجمل بين ثناياه والمتظاهرين في منطقة الرابية والتي سينظر إليه
الكثير من المخاطر طالما أن من الممكن أن يتطور األمر في المستقبل إلى مواجهة أكثر عنفاً بين 

  .الجماهير األردنية وقوات النظام األردني
عدم السماح له تنظر بعض األطراف اإلسرائيلية إلى أن قيام األردن بسحب سفيره من تل أبيب و

 اإلسرائيلية وتتساءل هذه –بالرجوع إلى مقر عمله حتى اآلن، قد أدى إلى تجميد العالقات األردنية 
األطراف اإلسرائيلية حول مدى اعتبار ذلك مؤشراً يفيد لجهة أن عمان قد بدأت أولى خطوات مسيرة 

رتداد أردني كامل عن العالقات مع التخلي عن روابطها الوثيقة مع إسرائيل بما يمكن أن يترتب عليه ا
  .إسرائيل

  إلى أين؟:  غزة– رام اهللا –مثلث عمان * 
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المعلومات المتاحة حتى اآلن بواسطة اإلسرائيليين واللوبي اإلسرائيلي حول ما يدور حالياً وراء كواليس 
  :عالقات أطراف هذا المثلث تشير إلى الوقائع اآلتية

د اهللا الثاني قراراً بإقالة رئيس المحكمة الملكية الهاشمية العليا القاضي أصدر العاهل األردني الملك عب• 
بسام عوض اهللا، وتقول التسريبات اإلسرائيلية بأن المعلومات االستخبارية التي حصل عليها 
اإلسرائيليون من عمان تقول بأن الملك عبد اهللا قد شك في وجود مؤامرة تم حبكها بين القاضي ووزير 

ت الفلسطيني صائب عريقات وهدفت إلى تمهيد المسرح للخيار األردني في توطين الفلسطينيين المفاوضا
إضافة لذلك، تقول المصادر اإلسرائيلية بأن ! بما يؤدي إلى استيعاب الفلسطينيين المطالبين بحق العودة

قة تم إعدادها حول أحد المصادر الوثيقة الصلة بالمحكمة العليا في األردن أطلع اإلسرائيليين على وثي
  .الموضوع

نظرت السلطة الفلسطينية في رام اهللا إلى قرار الملك عبد اهللا بإقالة القاضي بسام عوض اهللا بأنه يمثل • 
رسالة واضحة ينقل مضمونها اإلشارات التي يتوجب على رام اهللا التقاطها وهي تقول بكل وضوح بأن 

ته أن يفهموا جيداً بأنه برغم قيام رام اهللا بإبعاد األردن على الرئيس الفلسطيني أبو مازن وعناصر حكوم
عن القيام بأي شيء في المفاوضات الجارية بإشراف واشنطن بين تل أبيب ورام اهللا، فإن عمان تفهم 

  .جيداً كيفية القيام بدور في اللعبة الفلسطينية الداخلية الجارية حالياً
لمزيد من التفاهمات معها خالل األشهر الثالثة الماضية التي بالنسبة لحركة حماس، فقد بدأت بإجراء ا• 

أعقبت قيام الملك بإقالة القاضي عوض اهللا وتقول التسريبات بأن العالقات على خط القصر الملكي 
األردني وقيادة حماس هدفت عمان من ورائها أوالً إلى استخدام حماس كنافذة تتيح لها الدخول إلى 

  .انياً لمعاقبة فتح بسبب تآمرها مع اإلسرائيليين واألمريكيين ضد األردنالساحة الفلسطينية وث
آخر التسريبات القادمة من عمان عبر المصادر اإلسرائيلية تقول بأن العاهل األردني لعبت برأسه 
الشكوك مرة أخرى بحيث قام هذه المرة بإقالة محمد الدهبي من رئاسة المخابرات العامة وعين بدالً عنه 

  .واء محمد الرقادالل
تقول المعلومات القادمة مع عمان أن رئيس المخابرات األردنية المقال هو شقيق رئيس الوزراء نادر 

وتكهنت المصادر اإلسرائيلية بأن المعلومات التي حصل . الدهبي وما يزيد األمر حرجاً هو توقيت اإلقالة
 األردن قد وافق عليه سمو العاهل –خط حماس عليها اإلسرائيليون من عمان تفيد لجهة أن التفاهم على 

األردني بناء على تخمينات وتوصيات محمد الدهبي التي قدمها للقصر خالل فترة توليه المخابرات 
  .العامة

  :إن التفسيرات المتعلقة بملف مدير المخابرات األردنية السابق محمد الدهبي يشير إلى اآلتي
  .لقصر على ضرورة إعادة دفء العالقة مع حماسلعب الدهبي دوراً كبيراً في حث ا• 
  .عدم االعتماد على الرئيس محمود عباس بشكل كامل في الساحة الفلسطينية• 

  :وتشير المعلومات أن ما قام به الدهبي كانت تقف وارءه عدة عوامل
  .عدم ثقة الدهبي ال في محمود عباس وال في حركة فتح• 
  .الت قيام اتفاقية سالم تكون على حساب المصالح األردنيةشكوك الدهبي المتزايدة في احتما• 
اقتناع الدهبي بأن حماس هي الوسيلة الوحيدة لردع عباس وأمريكا وإسرائيل من التمادي في تطبيق • 

  .مشروع الخيار األردني
ف إضافة لذلك، تشير معلومات اللوبي اإلسرائيلي أن تخمين المخابرات األردنية إزاء تقديرات الموق

  :المتعلق بمستقبل محمود عباس وما يمكن أن يتفرع وينشأ عنه من تداعيات يشير إلى اآلتي
  .م سيشهد انهيار السلطة الفلسطينية في رام اهللا٢٠٠٩إن عام • 
  .م٢٠٠٩إن محمود عباس لن يستطيع السيطرة على قيادة السلطة الفلسطينية عام • 
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نتخابات إذا تم عقدها أو التمادي في محاولة البقاء في م إما خسارة اال٢٠٠٩سيكون مصير عباس في • 
  .السلطة بما يؤدي إلى القضاء على مصداقية السلطة الفلسطينية

إذا رفض محمود عباس االنتخابات أو حاول تزويرها فإن انهيار السلطة سيكون هو المصير األكثر • 
  .احتماالً

  . الضفة الغربية–األراضي الفلسطينية انهيار السلطة سيترتب عليه فراغ في القوة داخل • 
  . فتح–نشوء فراغ القوة سيفسح المجال الندالع سيناريو صراع حماس • 

وعلى خلفية تداعيات فراغ القوة فإن الساحتين األردنية واإلسرائيلية ستتأثران بقدر كبير بما سيحدث 
  :ويمكن اإلشارة إلى ذلك على النحو اآلتي

  :من المحتمل أن يختلف اإلسرائيليون ضمن ثالثة توجهات: على الجانب اإلسرائيلي• 
  . أن تدعم تل أبيب حركة فتح وسيتبنى هذا الخيار اإلسرائيليون الداعمون لمسار عملية السالم- 
 أن تدعم تل أبيب هزيمة حركة فتح وسيتبنى هذا الخيار اإلسرائيليون الداعمون لتخلي إسرائيل عن - 

  .التزامات اتفاقية أوسلو
 أن تدعم تل أبيب خيار استمرار الصراع بين حركة فتح وحركة حماس بما يؤدي إلى إرهاق قدرات - 

  . الفلسطينية–المقاومة الفلسطينية ويفاقم الخالفات الفلسطينية 
سيكون من الصعب جداً على األردن الوقوف موقف الحياد إزاء الصراع : على الجانب األردني• 

 الضفة، كما سيكون من الصعب جداً التدخل، وسيجد النظام األردني نفسه  الفلسطيني في–الفلسطيني 
  :مواجهاً بضغوطات مزدوجة

  . الرأي العام األردني لدعم حماس- 
  . الواليات المتحدة وإسرائيل لدعم فتح- 

بكلمات أخرى، فإن خيار دعم حماس سيتيح لألردن تفادي السخط الشعبي ولكنه سيغضب الحلفاء 
اإلسرائيليين، فإن خيار دعم فتح سيتيح لألردن الحصول على المساعدات من الحلفاء األمريكيين و

وبالتالي فمن الممكن أن يحاول النظام . األمريكيين واإلسرائيليين ولكنه سيؤدي إلى السخط الشعبي
 حماس المتوقع في الضفة الغربية عن طريق اللجوء إلى الخيارات –األردني التدخل لحسم صراع فتح 

  :اآلتية
السعي لعقد صفقة مصالحة بين فتح وحماس تقوم بموجبها عمان بتقديم التنازالت لحماس وتقدم فتح • 

التنازالت لحماس، ولكن تحقيق هذه الصفقة يتطلب ترتيب أوراق األردن مع واشنطن وتل أبيب 
  .ومساعدة القاهرة والرياض

فين تحت مبررات التدخل لحماية السكان المدنيين السعي الستخدام القوة العسكرية األردنية لردع الطر• 
في الضفة الغربية من خطر النزاعات الداخلية ويتطلب هذا الخيار ترتيب األوراق مع واشنطن وتل 
أبيب التي قد تحاول إجبار عمان على استخدام القوة العسكرية وإطالة أمد الوجود األردني في الضفة بما 

  .ن خطر المقاومة الفلسطينية من الضفةيتيح إلسرائيل تأمين نفسها م
حتى اآلن ما تزال ردود األفعال والتفسيرات إزاء قيام الملك عبد اهللا بإقالة الدهبي من رئاسة المخابرات 
وتعيين اللواء الرقاد بدالً عنه غير واضحة، ولكن تقول بعض التسريبات بأن السبب الرئيسي يتعلق 

  :برغبة الملك األردني في اآلتي
 إبعاد جهاز المخابرات األردنية من القيام بأي دور سياسي ألن مذهبية الدهبي كانت تركز على •

  .استخدام الوسائل السياسية باعتبارها ذات األولوية والفعالية في تحيق األمن الوقائي
 حصر عمل جهاز المخابرات األردنية باألدوار األمنية الروتينية التقليدية التي تركز على جمع• 

  .المعلومات وعمليات الرصد
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يرى بعض الخبراء أن اللواء الرقاد سيركز على تشديد القبضة األمنية على الوضع الداخلي بما يعزز 
 فتح في الضفة الغربية واضطرت عمان –قدرة القصر الملكي في تأمين بقائه إذا اندلع صراع حماس 

ررت القيام بدعم حركة فتح، وبالتالي فإن  القاهرة، وق– تل أبيب –إلى الرضوخ أمام ضغوط واشنطن 
مهمة اللواء الرقاد الحالية سوف تتمثل في إعطاء األولوية القصوى لتطبيق إجراءات األمن الوقائي 
الداخلي بصرامة شديدة ضد المعارضة األردنية التي يسيطر عليها زعماء الحركات اإلسالمية األردنية 

ن لحركة حماس، وأولئك المعارضون التفاقية سالم وادي وعلى وجه الخصوص اإلسالميون الداعمو
عربة، هذا وتشير التوقعات إلى أن اللواء الرقاد سيسعى بشكل مبكر إلى الضغط على القوى السياسية 
األردنية بما سيؤدي بالضرورة إلى المزيد من االعتقاالت والحمالت الوقائية وتضييق هامش الحريات 

  !!االسياسية إلى حدوده الدني
  ٢٤/١/٢٠٠٩موقع الجمل 

  
  الشهيد سعيد صيام... رجل المرحلة وفارس الميدان  .٨٤

  أحمد بحر . د 
 أي في اليوم العشرين من الحرب الصهيونية الشرسة على غزة ٢٠٠٩/ ١٥/١في عصر يوم الخميس 

 عدة صواريخ على منزل شقيق النائب F16وقبل يومين من إعالن وقف إطالق النار أطلقت طائرات  
  .القائد الشهيد سعيد صيام فاستشهد القائد سعيد صيام وابنه محمد وأخوه إياد وزوجته وأربعة من جيرانه

وال تحسبن الذين قتلوا في (انتهى األجل يا أخي أبا مصعب ولكنه على شهادة في سبيل اهللا إن شاء اهللا 
عب وأنت في قلب معركة الفرقان انتهى األجل يا أبا مص) سبيل اهللا أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون

الثانية تديرها منذ اليوم األول وتوزع المهمات على المعنيين من إخوانك لحفظ النظام ونشر األمن في 
 عنصراً وعلى ٢٣٠القطاع رغم ما أصاب األجهزة األمنية وخاصة جهاز الشرطة من استشهاد أكثر من 

  .رأسهم اللواء الشهيد توفيق جبر
ب منذ نعومة أظفارك في معسكر الشاطئ وتربيت في المسجد األبيض تنهل من العلم عشت يا أبا مصع

وترتل آيات القران حتى أصبحت خطيباً مرموقاً في مساجد قطاع غزة ال سيما في مسجدك مسجد  
  .اليرموك الذي خرجت منه األجيال من المجاهدين األبطال 

فلسطينية بحكمتك ورأيك السديد حين كنت عضواً يا أبا مصعب عرفتك التنظيمات والفصائل والقوى ال
  .في لجنة المتابعة العليا للقوى والفصائل الوطنية واإلسالمية عن حركة حماس 

أما الحوار والمفاوضات مع الفصائل الفلسطينية ومع إخواننا في مصر وغيرهم فكنت فارس الميدان 
ثقة واطمئنان كيف ال وقد عايشت شيخك بخبرتك الطويلة وحكمتك الرزينة في سبر غور الرجال بكل 

كيف ال وقد انتخبت من . اإلمام أحمد ياسين في كثير من المراحل الصعبة والدقيقة التي مرت بها الحركة
  .قبل إخوانك عضواً في المكتب السياسي لحركة حماس لتحمل مسئولية ملف العالقات الخارجية للحركة

 قبل الحركة لخوض االنتخابات التشريعية عن دائرة غزة يا أبا مصعب عرفتك فلسطين يوم رشحت من
 فحزت على أعلى األصوات في فلسطين وازددت تألقا يوم رشحت لتحمل أمانة حقيبة ٢٠٠٦-١- ٢٥في 

وزارة الداخلية واألمن الوطني في الحكومة الفلسطينية العاشرة فقمت بواجبك خير قيام في حفظ النظام 
نا الحبيب وأعلنت بكل إصرار عن أول قرار فلسطيني بامتياز بتشكيل ونشر األمن واألمان في قطاع

  .القوة التنفيذية الميمونة لحماية الوطن وحفظ األمن من عبث العابثين وإفساد المفسدين
عرفتك يا شيخ سعيد قبة البرلمان الفلسطيني بآرائك السديدة واقتراحاتك القويمة ومن ثم فقد اختارك 

  . لكتلة التغيير واإلصالحإخوانك لتكون رئيساً
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تم ) حيث من اهللا على شعبنا بكنس الفئة الباغية الدايتونية (٢٠٠٧- ٦- ١٤بعد الحسم العسكري في 
اختيار القائد سعيد صيام لتولي حقيبة وزارة الداخلية واألمن الوطني في التعديل الوزاري لحكومة الوحدة 

  .نيالوطنية التي نالت ثقة المجلس التشريعي الفلسطي
نعم يا أبا مصعب لقد عرفك الشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية وكل أحرار العالم بقوة حجتك 
ونصاعة بيانك وأنت تدافع عن المشروع اإلسالمي في فلسطين وترد على كل االفتراءات واألكاذيب 

  .والتشكيك من قبل فريق رام اهللا ومن لف لفهم 
 تعمل بصمت وصدق وإخالص بعيدا عن ضجيج اإلعالم إال إذا ما لقد عرفناك يا أبا مصعب وأنت

اضطررت لذلك فأنت كنت بحق رجل المرحلة وفارسها من أجل ذلك قتلوك يا أبا مصعب ظانين أنهم 
باغتيالك سيسكتون صوت الحق والمقاومة إنهم واهللا واهمون فشهادتك بإذن اهللا بعث جديد وصحوة 

  .الطريق نحو النصر والتمكين جديدة لشباب األمة في مواصلة 
يا أخي أبا مصعب نم قرير العين فستبقى دماؤك الزكية نورا يضيء الطريق لألجيال القادمة ودماؤك لن 
تذهب هدرا فعهدا مع اهللا ومع دمائكم ودماء كل الشهداء أن نظل األوفياء لتلك الدماء الطاهرة حتى نلقى 

  .اهللا إما النصر أو الشهادة 
لشهادة يا أبا مصعب ولنجلك محمد وأخيك إياد ولكل الشهداء في معركة الفرقان هنيئا لكم هنيئا لك ا

الفردوس األعلى بإذن اهللا تعالى فسالم عليك يا أخي سعيد في األولين واآلخرين وإلى أن نلقاك في جنات 
  .قاالنعيم على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفي

  رئيس المجلس التشريعي باإلنابة*
  ٢٦/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 

  
  سيناريوهات ما بعد العدوان.. غزة .٨٥

  مؤمن بسيسو
هل يمكن الجزم بأن الحرب اإلسرائيلية الوحشية على غزة قد وضعت أوزارها؟ وهل الخطوة 

لمجنونة التي تجردت من اإلسرائيلية الخاصة بوقف النار أحادي الجانب تشكل خاتمة الحرب اإلسرائيلية ا
  كل القيم األخالقية واإلنسانية وحسابات السياسة والمنطق؟

لعل قراءة هادئة لما بين سطور فصول وصفحات العدوان اإلسرائيلي، ونظرة متأنية لحقيقة المخطط 
 المرسوم تجاه قطاع غزة، وطبيعة األهداف التي توخت القيادة اإلسرائيلية إنجازها على إيقاع حربها

الغاشمة واستباحتها الشاملة لكل ما هو فلسطيني، تشي بأن المعركة لم تطوِ آخر صفحاتها بعد، وأن 
  .الميدان مرشح لسيناريوهات مختلفة قد تستجلب سحب التصعيد والمواجهة من جديد ولو بعد حين

  مخاوف ومحاذير.. الوقف األحادي
ر وقف إطالق النار من جانب واحد بزعم حرمان ال يمكن تصور حسن النوايا اإلسرائيلية من خالل إقرا

حركة حماس من تحقيق أية مكاسب سياسية، وإدارة الظهر للمبادرة المصرية التي تتضمن نصوصا 
  .ملزمة واجبة التنفيذ لدى الطرفين

فالواقع أن هناك اتجاها يرى في هذا اإلجراء األحادي مخاوف جدية ومحاذير مشروعة، بل إن البعض 
 مستوى توصيفه لهذه الخطوة كونها خدعة جديدة وفرصة إسرائيلية خبيثة إلعادة تقييم مجريات يتشدد في

  .حملتها العسكرية وخططها الحربية، بما يجعل منها هدنة مؤقتة أو حالة ظرفية طارئة لن تدوم طويال
 أشكال أول تلك المحاذير أن هذا اإلجراء يرتبط عضويا بوقف الصواريخ الفلسطينية، ووقف كافة

المقاومة ضد جيش االحتالل الذي يهيمن فعليا على الشريط الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل فضال 
  .عن بعض المناطق الواقعة على تخوم مدن وبلدات القطاع
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وبكل بساطة فإن المعنى المباشر لذلك أن أي صاروخ فلسطيني قد يطلقه فصيل فلسطيني مقاوم أو حتى 
وأن أي شكل من أشكال إطالق النار على القوات اإلسرائيلية المتمركزة داخل مجموعة مسلحة صغيرة، 

  .القطاع، يعطي إسرائيل الحق في رد عسكري فوري وعنيف دون أي تردد
واستقراء لتجربة ما يزيد عن ثالثة أسابيع من الحرب الشرسة لم تستطع إسرائيل أن تحقق فيها سوى 

عسكرية، فإن أي عمل فلسطيني مقاوم قد يشكل ذريعة الستئناف جانب محدود من أهدافها السياسية وال
الحملة العسكرية اإلسرائيلية من جديد، واجتراح ما تبقى من مراحل الخطة العسكرية المتدحرجة التي 
تستهدف إعادة احتالل القطاع واجتياحه بالكامل، وإسقاط حكم حماس، واستهداف قياداتها السياسية 

  .ربة قاصمة لبنيتها التحتية وفقا لتأكيدات مصادر إسرائيلية رفيعة المستوىوالعسكرية، وتوجيه ض
ثاني هذه المحاذير أن الوقف األحادي للنار يتملص من أي التزام حقيقي تجاه الوقف الكامل للعدوان، 
واالنسحاب التام من مناطق القطاع، ويتحلل من أية مسؤولية تجاه فتح المعابر التجارية، ويترك ذلك 
رهنا للمزاج السياسي والعسكري اإلسرائيلي أو التقلبات الميدانية، وهو ما يعبر عنه قادة االحتالل 

  .بالمكاسب السياسية التي تتوخى حماس تحقيقها
التي أنهت التهدئة الشهر الماضي نتيجة - وال شك فإن فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس 

 لن تقبل بوضع مشابه إثر حرب ضروس دمرت - ح المعابر التجاريةتنكب االحتالل عن االلتزام بفت
األخضر واليابس، ما قد يبسط سيناريوهات مفترضة ربما تمهد الطريق أمام شكل من أشكال االشتباك 

  .والنزال الميداني على المدى المنظور
أي اتفاق أو مبادرة ثالث تلك المحاذير أن هذا اإلجراء يشكل قرارا إسرائيليا داخليا ال يندرج ضمن 

ملزمة لوقف العدوان، ما يعني أن اعتبارات وقف النار األحادي قد تتغير بين لحظة وأخرى، وأن 
  .العدوان قد يتجدد في أي وقت وفقا لحسابات الساسة والعسكريين اإلسرائيليين

 لمصالح الطبقة ومن نافل القول إن القرار اإلسرائيلي كثيرا ما يخضع لعوامل التغيير والتبديل وفقا
السياسية والعسكرية النافذة وأهوائها الشخصية وتوجهاتها الحزبية، ما يجزم بأن القدر اإلسرائيلي سوف 

  .يبقى مائجا متقلبا، وأن زبدة الليل قد تذوب عندما تطلع عليها شمس النهار
  السيناريوهات والتداعيات.. الموقف الميداني

د على أرض غزة حاليا يمكن الحديث عن سيناريوهين اثنين ال غير في ثنايا الموقف الميداني المعق
  .يخلّفان تداعيات مختلفة

نجاح خطوة وقف إطالق النار أحادي الجانب، وتقيد جيش االحتالل بتعليمات وقف : السيناريو األول• 
 عن المواقف النار، والتزام حماس وفصائل المقاومة بعدم التعرض لقوات االحتالل ميدانيا بغض النظر

  .اإلعالمية المتأججة
وال شك فإن هذا السيناريو يحمل في طياته هدوءا ميدانيا تاما، ما يفسح المجال أمام انسحاب إسرائيلي 
تدريجي من مناطق القطاع في غضون أسبوع على األقل، يوازيه استئناف الجهد الدبلوماسي، وخاصة 

  .ة وسبل حلهاالمصري، حيال النظر في قضية المعابر الحدودي
  :وهنا يمكن الحديث عن احتمالين اثنين

أن تتمخض الجهود الدبلوماسية عن حّل مرضٍ لجميع األطراف يطوي صفحة أزمة :  االحتمال األول- 
الحصار الخانق لقطاع غزة، سواء أكان ذلك حال شامال لكافة المعابر في إطار تحقيق رؤية مصر 

  . قاصرا على المعابر التجارية بين قطاع غزة وإسرائيلللمصالحة الفلسطينية الداخلية أم حال
والمؤكد أن هذا االحتمال سوف يطوي صفحة المواجهة إلى أمد بعيد، ويدفع الفلسطينيين لالنشغال بإعادة 

  .اإلعمار وترميم البيت الفلسطيني الداخلي
معابر، وتُترك األمور تحت أن تتعثر أو تفشل الجهود الدبلوماسية في حل مشكلة ال:  االحتمال الثاني- 

  .رحمة االحتالل اإلسرائيلي يفتحها ويغلقها متى يشاء وفقا العتباراته الخاصة
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وال ريب فإن من شأن هذا االحتمال أن يفاقم التوتر ويضاعف المعاناة الفلسطينية، ويستجلب سحب 
  .المواجهة والتصعيد من جديد

 األول في بقاء األمور تراوح ذاتها في إطار من التوتر وقد يأخذ هذا االحتمال شكل أحد خيارين، يتمثل
والشد والجذب والجهد الدبلوماسي الذي يرافقه تصعيد سياسي وإعالمي يستهدف ممارسة الضغوط 
لتحقيق ما استطاع من مكاسب وإنجازات دون أي انزالق ميداني، فيما يتمحور الخيار اآلخر حول 

لرسائل فحسب، وممارسة الضغط ال غير، دون أن يرقى ذلك انزالق ميداني محسوب يستهدف توجيه ا
  .إلى مستوى التصعيد الشامل وتفجير األزمة من جديد

فشل خطوة وقف النار األحادي، وتواصل إطالق الصواريخ الفلسطينية على المدن : السيناريو الثاني• 
وات االحتالل بتصدير ردودها والبلدات اإلسرائيلية وهجمات الكر والفر ضد قوات االحتالل، وقيام ق

الميدانية الموضعية التي يتوقع أن تشتد وتتصاعد وتتدحرج شيئا فشيئا وصوال إلى استئناف الحملة 
  .العسكرية برا وبحرا وجوا

  :وهنا يمكن الحديث عن احتمالين اثنين
بقت الوقف األحادي أن تُبقي قوات االحتالل عدوانها على ذات وتائره السابقة التي س:  االحتمال األول- 

إلطالق النار، واالكتفاء بممارسة الضغوط على المقاومة دون االضطرار القتحام المناطق واألحياء 
  .السكنية المكتظة، وعدم توسيع الحملة العسكرية إلى مراحل أخرى

ومن شأن هذا االحتمال أن يضاعف األلم والمعاناة الفلسطينية، كما يمارس ضغوطا واضحة على 
  .اومة من أجل الرضوخ لمنطق إطالق النار وتهدئة األوضاع دون اتفاق سياسيالمق

وقد يفضي هذا الوضع إلى أحد خيارين اثنين، يتمثل األول في اضطرار المقاومة للتجاوب مع الخطوة 
اإلسرائيلية األحادية، فيما ينحصر اآلخر في اضطرار إسرائيل إلى التراجع عن خطوتها المنفردة، 

  .بحّل سياسي وفقا لبنود المبادرة المصريةوالقبول 
أن تبادر إسرائيل إلى توسيع حملتها العسكرية الوحشية، وتعمد إلى اجتياح قطاع :  االحتمال الثاني- 

  .غزة بشكل كامل، وتقضي على البنية التحتية للمقاومة وكافة مظاهر حكم حماس هناك
  :ويستند هذا االحتمال إلى األدلة والشواهد التالية

رغبة قادة االحتالل في تحقيق األهداف العسكرية للحرب التي يتجلى الفشل اإلسرائيلي في إنجازها، • 
على صعيد كبح وتدمير القدرات الصاروخية للمقاومة، واغتيال واعتقال كوادرها وعناصرها، وضرب 

  .بناها التحتية
م اللواء يوآف غالنت قائد الحملة الضغوط المتعاظمة التي يمارسها القادة العسكريون، وعلى رأسه• 

ومسؤول المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل، للمضي في الخطة العسكرية حتى النهاية، واجتياح قطاع 
  .غزة بشكل كامل

الضغوط المتصاعدة التي يمارسها اليمين اإلسرائيلي، وباألخص بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، • 
ما أولمرت وباراك وليفني بالفشل في تحقيق أهداف الحرب والقضاء على الجتياح كامل القطاع، مته

  .حماس
الضغوط الملحة التي يمارسها قادة كبار في حركة فتح والسلطة الفلسطينية على إسرائيل من أجل • 

استمرارها في حملتها العسكرية، واالندفاع نحو اجتياح القطاع بغية القضاء على حماس، وفقا لما كشفت 
  . مصادر سياسية وإعالمية إسرائيليةعنه
  .تأييد الغالبية الساحقة من اإلسرائيليين للحرب على غزة بشكل غير مسبوق، والمضي بها حتى النهاية• 
العقيدة القتالية اإلسرائيلية الجديدة التي تبلورت في اآلونة األخيرة، والتي تستند إلى االندفاع األهوج • 

  .ية بكل ثمن، ودون أي اعتبار للخسائر البشرية التي يمكن تكبدها إبان المعاركلتحقيق األهداف اإلسرائيل
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تعاظم الرغبة اإلسرائيلية في إضعاف محور المقاومة والممانعة الذي يضم إلى جانب حماس والجهاد • 
  .إيران وسوريا وحزب اهللا، من خالل ضرب حماس ضربة قاصمة وإنهاء سيطرتها على غزة

ل الدولية جراء الجرائم المرتكبة في غزة، وهامشية تأثير التحركات والفعاليات ضعف ردود الفع• 
  .المنبعثة من أجل وقف الحرب والعدوان

وليس من الواضح ما الذي ستؤول إليه األحداث حينذاك، ومدى قدرة االحتالل على القضاء على 
ء، والمدة الزمنية التي سيرابط فيها المقاومة بشكل تام أم إضعافها وإثخانها ودفعها لالنزواء واالنكفا

جيش االحتالل داخل غزة عقب إعادة احتاللها، وهوية الجهة التي ستتولى إدارة غزة عقب رحيل 
  .االحتالل

  .وال شك فإن لهذا الخيار تداعياته الجسيمة على الصعيد الفلسطيني والصعيد العربي واإلسالمي
را بالغة السلبية على الشعب الفلسطيني ومقاومته ومستقبل فعلى الصعيد الفلسطيني فإن ذلك سيترك آثا

قضيته الوطنية، بما يجعل من إمكانية فرض حّل انهزامي في ظل غياب أو هامشية المقاومة أمرا واردا 
  .بكل معنى الكلمة

عالوة على ذلك فإن هذا االحتمال سيهمش أكثر وأكثر حركة فتح ومشروعها الوطني، ويفتح الطريق 
عود القوى الفلسطينية المستقلة التي تعتمد على رأس المال، وترتبط بصالت وثيقة مع المؤسسات أمام ص

  .االقتصادية اإلقليمية والدولية
عربيا وإسالميا، فإن ضرب المقاومة في غزة يشكل ضربة موازية للحركات اإلسالمية والقومية وكافة 

وصعودا لمحور االعتدال العربي الذي ضعف أنصار مشروع المقاومة ولمحور المقاومة والممانعة، 
  .كثيرا في الفترة األخيرة

باختصار، من الخطأ االعتقاد أن المحرقة اإلسرائيلية قد انتهت، فما زالت محاذير ومبررات العدوان 
قائمة، ما يستوجب القناعة بأن من العبث استبعاد أسوأ الخيارات والركون إلى نوايا االحتالل الذي يمتهن 

  .راوغة والخداع الدبلوماسيالم
إن مسار األحداث وسيرورة الواقع تؤكد أن أيدي المحتلين ما زالت ضاغطة على الزناد، وأن جعبتهم ما 
زالت حبلى بخطط الحرب وسيناريوهات العدوان، ما يفرض على المقاومة الفلسطينية وعيا رفيعا يملي 

  .تخاذ القراراتعليها االقتدار في معالجة المستجدات والحكمة في ا
 ٢٣/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
  أزمة الرئاسة الفلسطينية معضلة دستورية أم أزمة سياسية؟      .٨٦

  محمود المبارك     
إذا كانت الحرب العدوانية اإلسرائيلية على غزة ألهت المشهد الفلسطيني عن أزمة الرئاسة الفلسطينية 

يزال يبحث عن إجابة حول مسألة شرعية استمرار خالل األسابيع الماضية، فإن سؤاالً دستورياً ال 
  .محمود عباس في منصب الرئيس، بعد استكماله أربع سنوات في سدة الرئاسة

، بصفته رئيساً ٢٠٠٩) يناير( كانون الثاني ٩ذلك أن قرار عباس في االستمرار في منصبه بعد 
المستويين الفلسطيني والعربي على حد للفلسطينيين، أثار جدالً ولغطاً بين القانونيين والسياسيين على 

وليس ذلك بالغريب، فالمسائل الدستورية المتعلقة بمنصب الرئيس تحمل طابعاً سياسياً، ربما طغى . سواء
  .على الجانب القانوني البارز في المسألة المتنازع عليها

رة إلى أن أكثر من خالف وقبل الخوض في المسألة الدستورية الفلسطينية الحالية، لعله من المفيد اإلشا
بالمجلس التشريعي في شهر كانون » حماس«دستوري فلسطيني كان طرأ على الساحة السياسية منذ فوز 

الموالية للرئيس من مركز » فتح« الذي نتج عنه إقصاء حركة - » حماس«ذلك أن فوز . ٢٠٠٦الثاني 
. ا معزوالً إلى حد كبير داخل سلطته لم يرض الرئيس الذي بد- القوة السياسية في المشهد الفلسطيني 
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، يقضي بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية ٩/١٢/٢٠٠٦وهو األمر الذي حدا به إلى إصدار قرارٍ في 
وتشريعية مبكرة في آن واحد، قبل أن يتراجع عنه بعد أن قُوبِل ذلك القرار بعاصفة قانونية من عشر 

  . عن صالحية الرئيس الدستوريةفصائل فلسطينية، اعتبرت ذلك القرار خارجاً
حقه «لم تتوقف، اذ ما فتئ يلوح إلى أنه قد يلجأ إلى استخدام » حماس«ولكن محاوالت عباس إقصاء 

في حل المجلس التشريعي المنتخب، وهو األمر الذي قام به في نهاية المطاف، والذي تاله » الدستوري
، على رغم ما في ذلك من تجاوز »وارئحكومة ط«تجميد العمل ببعض مواد الدستور، وتشكيل 

لصالحياته كرئيس بموجب الدستور الفلسطيني، كما جاء تفصيل ذلك في المقال المنشور في هذه 
  .١٨/٦/٢٠٠٧بتاريخ » قراءة قانونية في حكومة الطوارئ الفلسطينية«الصفحة بعنوان 

هل يعتبر : ل المطروح اليوم هووعلى رغم أهمية معرفة ما سبق من الناحية التاريخية، إال أن السؤا
  استمرار عباس في منصب الرئيس دستورياً اليوم؟

، التي نصت ٢٠٠٥ من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لعام ٣٦لعل اإلجابة تكمن في نص المادة 
وبناء على ذلك، فإن اإلجابة على . »مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات«على أن 

سؤال المطروح، حول جواز تمديد فترة الرئيس، ال تحتاج إلى كثير عبقرية، وال تتطلب االستعانة ال
، ٢٠٠٥ كانون الثاني ٩بالحواسيب المعقدة، ألنه من أبجديات الحساب أن الرئيس الذي بدأت واليته في 

رئاسية، يعد تمديداً ، وأن أي تمديد لفترة الرئيس قبل إجراء انتخابات ٢٠٠٩ كانون الثاني ٨تنتهي في 
  !في أي من مواده» حق التمديد«مخالفاً للدستور، الذي لم يعط الرئيس 

، ٢٠٠٥ لعام ٩أما ما يتذرع به الفريق المناصر لتمديد والية الرئيس باالعتماد على القرار الرئاسي رقم 
رئاسي، أي أنه صادر ذلك أن القرار اآلنف الذكر هو قرار . فإن ذلك غير مقبول من الناحية القانونية

عن الرئيس عباس نفسه، وحيث أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور، فإنه يعتبر قراراً باطالً، 
وغني عن القول إن . »ال يجوز لتشريع أن يخالف تشريعاً أعلى منه«ألن القاعدة القانونية تنص على أنه 

انين منزلة على اإلطالق، وتبعاً لذلك، فإن الدستور أعلى منزلة من قرارات الرئيس، بل هو أعلى القو
  .أي تشريع يخالف الدستور يعتبر باطالً من الناحية القانونية الصرفة بغض النظر عن محتواه

، وهم »الشرعية الدولية«أمر آخر يتشبث به بعض المناصرين لتمديد فترة الرئيس يتعلق بما يسمونه 
تع باعتراف العالم أجمع، ومن ذلك قرار جامعة الدول بذلك يشيرون إلى أن الرئيس محمود عباس يتم

العربية، التي أيدت عباس في تمديد فترة رئاسته عبر مجلس وزراء الخارجية العرب في شهر تشرين 
منذ متى كانت الشرعية : ولعل اإلجابة على ذلك تكون في طرح السؤال. الماضي) نوفمبر(الثاني 

  !دودها؟الدستورية ألي بالد تأتي من خارج ح
أليس من المضحك أن يرفض زعيم ما إجراء انتخابات رئاسية، بحجة أن العالم الخارجي يريده أن يبقى 

  !في منصبه؟
واقع األمر أن المسألة الدستورية في الخالف على الرئاسة الفلسطينية محسومة بوضوح، وأن الخالف 

إذ أن النظرة القانونية البعيدة عن !  المنصبالقائم حالياً ليس دستورياً وإنما هو سياسي ألجل البقاء في
 كانون الثاني الماضي، وأن رفض التسليم بانتهاء ٨األهواء، تؤكد أن والية عباس الرئاسية انتهت منذ 

  !عليها» االستيالء غير القانوني«فترة أي رئيس يجعله من باب 
هورية العربية، التي لم تعترف يوماً قرار الرئيس عباس بتمديد واليته ليس بدعة في تاريخ االنظمة الجم

بتداول السلطة، التي تعد أحد أهم مرتكزات الديموقراطية الغربية، كما أنه يتماشى مع عقلية عباس الذي 
لم يأل جهداً في إقصاء مخالفيه منذ وصولهم إلى المجلس التشريعي، وإن جلبتهم الشرعية الفلسطينية 

  !ذاتها
ا الموقف الرافض لمبدأ تداول السلطة، ال يقف عند السياسيين الذين ذاقوا ولكن المحزن في األمر أن هذ

حالوة إغراء السلطة وحدهم، وإنما يتعداهم إلى بعض الكتاب والمثقفين الذين يقفون في الخندق نفسه 
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، وأنه لو أخذ »األيام دول«المتعارض مع أسس ومبادئ الديموقراطية التي يتشدقون بها، متناسين أن 
 المنطق لما وصل أوباما إلى البيت األبيض، ولكان من حق بوش أن يلجأ إلى تأويالت قانونية وأن بهذا

  !يصدر قرارات رئاسية تسمح لنفسه بالبقاء في السلطة
  حقوقي دولي* 

  ٢٦/١/٢٠٠٩الحياة، 
 
  !!  الحرب العالمية ضد تهريب السالح إلى غزة .٨٧

  ياسر الزعاترة 
لتفاهم التي وقعتها وزيرة الخارجية السابقة رايس مع نظيرتها اإلسرائيلية يقول البند الثاني من مذكرة ا

ستعمل الواليات المتحدة مع الشركاء في المنطقة ، وفي : "ليفني بشأن تهريب السالح إلى قطاع غزة
حلف شمال األطلسي لمعالجة مشكلة تزويد األسلحة والمواد ذات العالقة وتنقالت األسلحة والشحنات 

ة إلى حماس والمنظمات اإلرهابية األخرى في غزة ، شامالً النقل في البحر المتوسط ، وفي خليج البحري
عدن والبحر األحمر وفي شرقي افريقيا ، من خالل تحسينات على الترتيبات الحالية أو من خالل إطالق 

بعد ذلك تعدد ". غزةمبادرات جديدة لزيادة فعالية هذه الترتيبات فيما يتعلق بمنع تهريب األسلحة إلى 
ثم تأتي النقاط . الوثيقة الوسائل التي ستستخدم لتحقيق الهدف المذكور ، وهي وسائل رهيبة بكل المقاييس

األخرى التي توحي بأننا إزاء مشكلة عالمية بالغة الخطورة تهدد أمن العالم برمته ، وليست مشكلة تتعلق 
عزولة ومحاصرة في شريط ضيق من األرض ال بتهريب بعض األسلحة الخفيفة لمنظمات مقاومة م

  . كيلو مترا مربعا٣٦٠تتعدى مساحته كاملة 
هناك الكثير من المالحظات التي يمكن للمراقب إيرادها بشأن هذه المعركة التي تدور رحاها من أقصى 
ف العالم إلى أقصاه ، وتشارك فيها قوى دولية مدججة بأعتى أدوات القوة ، وعلى رأسها أكبر حل

  .عسكري في الكون برمته ، أعني حلف الناتو
لعل المالحظة األولى هي تلك المتعلقة بتوريث هذه المهمة المقدسة من طرف إدارة بوش إلدارة أوباما ، 
من دون أن تقل حماسة هذا األخير إلنجازها ، إذ بادر إلى مناقشتها مع المسؤولين المصريين وكذلك 

ساعدة في التنفيذ ، ال سيما مصر التي تتعرض لضغوط قوية كي تتجاهل السعوديين ، طالباً إليهم الم
ونتذكر كيف انتفض الرئيس ووزير خارجيته عندما وردت أنباء توقيع المذكرة التي . عناصر سيادتها

تجاهلت مصر على نحو سافر ، األمر الذي جرى استيعابه على الفور من طرف الحلفاء األوروبيين 
شرم الشيخ لتطييب الخواطر أوالً ، والتأكيد على قداسة المهمة ثانياً ، وها هي فرنسا الذين توافدوا إلى 

األكثر حميمية في عالقتها مع الدولة العبرية ال تتأخر في التنفيذ ، حيث أرسلت فرقاطة ) ساركوزي(
تحمل طائرة مروحية ورادارات لمراقبة ساحل غزة ، وبالطبع بالتعاون مع الطرفين المصري 

) ميركل األلمانية(إلسرائيلي ، بينما أبدت الكثير من الدول األوروبية ، وعلى رأسها المتحمسة الثانية وا
  .التي تزايد على الفرنسيين في المساعدة في إنجاز المهمة

المالحظة األخرى ذات العالقة الوثيقة بما يجري تتعلق بالهدف اآلخر لهذه الزوبعة ، والذي يراه البعض 
 بينما يراه آخرون أساسياً إلى حد كبير ، أعني هدف دعم تسيبي ليفني وحزب كاديما في ثانوياً ،

االنتخابات ، وبالطبع كجزء من خطوات عديدة سنتابعها خالل األسابيع المتبقية لموعد االنتخابات ، 
ء لعبة ذلك أن بقا. وذلك للخطورة التي تنطوي عليها عودة نتنياهو بحسب الرأي األوروبي واألمريكي

المفاوضات على قيد الحياة بصرف النظر عن نتيجتها هو هدف يستحق التضحية من أجله ، وإال فإن 
انتصار جبهة المقاومة والممانعة سيبدو محسوماً ، أقله من حيث الرؤية والبرنامج ، إذا لم يكن باإلمكان 

  .تحقيق انتصار مباشر على األرض
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، مسألة التهريب ، ليست هامشية تماماً ، فهي مهمة بالفعل ، على أن ذلك ال ينفي أن هذه المسألة 
والسبب الذي يمنحها مزيداً من األهمية هو تلك الهشاشة التي بات يتسم بها المجتمع اإلسرائيلي الذي لم 
يعد يحتمل الحرب وال الخسائر مهما كانت بسيطة ، بدليل أن كل هذا االحتفاء بمعركة غزة إنما يعود 

في تجاهل تام لعجزها عن تحقيق أهدافها ، فضالً عن حقيقة أن قلة الخسائر : ئر العسكرية فيهالقلة الخسا
إنما تعود إلى عدم تقدم الجيش اإلسرائيلي صوب المناطق التي كان يمكن أن تشهد معارك حقيقية مع 

  .يةقوى المقاومة ، وتفضيل سياسة األرض المحروقة حتى لو انطوت على خسائر سياسية وأخالق
هكذا نتابع هذه الحرب العالمية ضد قوى المقاومة تحت الفتة تهريب السالح ، في ذات الوقت الذي 
نحصل فيه على تأكيدات جديدة بأن إدارة أوباما لن تغير سياسة االنحياز للدولة العبرية ، ومن ورائها 

 وإمكانية االنتصار عليه لو أما األهم فهو التأكيد على هشاشة هذا العدو. أكثر دول االتحاد األوروبي
  .توفرت اإلرادة لدى هذه األنظمة العربية البائسة ، ومن ضمنها النظام الرسمي الفلسطيني

  ٢٦/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  ما بعد االنتصار على العدوان .٨٨

  منير شفيق
ية إن الهدف من القصف الجوي على المدنيين واألهداف الداخلية وبال حركة هجومية بر:  عسكريا- أوال

تتبعه يرمي إلى إرهاب الناس وإخضاعهم وفرض االستسالم عليهم  وفي حالة قطاع غزة، تأليبهم ضد 
  .حماس والجهاد وفصائل المقاومة كافة

وبالفعل عرفت حرب العدوان الصهيونية اإلجرامية أكثر من ثالثة أسابيع متواصلة من القصف على 
 أغلبهم من الشرطة واألطفال والنساء والشيوخ ١٣٠٠ن بما أدى إلى استشهاد أكثر م. األهداف المدنية

، وإلى سقوط جرحى تعدى عددهم )تفريقا لهم عن المقاومين الملتزمين(والشباب والرجال العاديين 
، ولكن لم ترفع راية بيضاء واحدة ولم يخرج صوت واحد يطالب برحيل المقاومة أو ينقلب ٣٥٠٠

  .ى من القصف الجوي الكثيفعليها، األمر الذي أفشل الهدف المتوخ
فالناس بالرغم مما قدموا من شهداء وجرحى وهدم بيوت، وبالرغم من التهديد بأن ما ينتظرهم سيكون 
أعظم، صبروا وصابروا وصمدوا ولم يستسلموا، واستمروا على هذا الحال إلى يومنا هذا، وقد صعد 

 القنابل الفوسفورية وغيرها من الممنوعات القصف الذي انتقل إلى اإلرهاب الكيمياوي من خالل استخدام
  ).قنبلة الدائم(دوليا 

باختصار الموقف الشعبي بصموده وصبره العظيم أفشل الهدف العسكري من وراء القصف واإلثخان 
بالمدنيين، وقد رافق ذلك خالل األسبوع األول استمرار إطالق الصواريخ، وبمستويات غير مسبوقة 

التي تبعد خمسين كيلومتراً، األمر الذي ) يسميها أهل غزة المغتصبات (حتى وصل إلى المستوطنات
  .أفشل الهدف العسكري الذي رمى إلى وقف إطالق الصواريخ

بعد فشل القصف الذي تجاوز كل الحدود في إثخانه بالمدنيين - اضطر العدوان :  عسكرياً أيضا- ثانياً
بري، وبالفعل اختار نقاطاً زراعية أو بعيدة عن  أن يعلن البدء بمرحلة الهجوم ال- ومحاولة إرهابهم

العمران، أو قليلة العمران أو متناثرة ليحدث عدداً من االختراقات في محاولة لإليهام بأنه بدأ في احتالل 
القطاع فيما بقيت المقاومة التي تصدت له في مواقعها األساسية القائمة على الدفاع العميق بعمق األحياء 

  .زقةوالشوارع واأل
وبعد مضي أكثر من أسبوعين على الهجوم البري ظل يدور في المكان من دون أن يتمكن من دخول 
األحياء حيث المقاومة، وقد انتظرته لالشتباك من شارع إلى شارع ومن غرفة إلى أخرى، األمر الذي 

تطع العدو نفسه أن جعل ما يسمى الهجوم البري يستمر بمرحلتيه األولى والثانية فاشالً أيضا، إذ لم يس
  .يسميه انتصاراً أو يتباهى به
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ولهذا اضطر إلى اختراع نظرية المراحل وقد سخفها إلى حد جعل تقدم الدبابة مائة متر أو إعادة تعبئتها 
بالوقود مرحلة، فكانت قصته محاولة االقتراب فمواجهة كمائن وهجمات مضادة، فيرتد أو يختار نقاطا 

  .اعي منعدم الكثافة السكانية ليحاول الوصول إليهايغلب عليها الجانب الزر
بكلمة وبغض النظر عن التفاصيل يمكن القطع أن الهجوم البري لم يحقق أهدافه وقصة المرحلة الرابعة 
والخامسة هي فقط لإليهام بأنه كان يستطيع أن يفعل أكثر أو أنه سيفعل أكثر وبالطبع الهدف من ذلك 

علماً أنه من المفروض .  على االحتالل الفعلي وتحقيق انتصار ملموس لفعلألنه لو كان قادراً. مفهوم
بالنسبة إلى جيش مثله يملك ما يملك من قدرات عسكرية أن ينجز أكثر، وإن كان االنتصار غير ممكن 

  .في مواجهة مقاومة شعبية مؤمنة مصممة ومهيأة لالشتباك في البيوت والشوارع
ط وارتبك ولم ينفعه االدعاء بأنه يتحرك بحذر وبطء عمداً، أو بأن ثمة فما يسمى بالهجوم البري تخب

  .مراحل أخرى يدخرها ولم يستعملها بعد
والتصعيد يوميا على المدنيين أكثر من " والدائم"أما القصف حين يتحول إلى استخدام القنابل الفوسفورية 

ول اليأس في عقول القيادة العسكرية األيام التي سبقت فهذا دليل قاطع على تعثر الهجوم البري ودخ
  .والسياسية

وبهذا راح العدوان يتخبط عسكرياً إلى أن اضطر إلى وقف إطالق النار من جانب واحد، مراهنا على 
وهو هنا . تحرك سياسي ينقذ ماء الوجه، أو باألصح يحقق لعدوان ما لم يستطع تحقيقه بالميدان العسكري

  .لمصريةيراهن على ما سمي بالمبادرة ا
 كان هنالك ما تصدى للعدوان اإلجرامي، وما عزز الصمود الشعبي والمقاومة البطولية تمثل في - ثالثاً

  .االنتفاضات الشعبية العربية واإلسالمية والعالمية التي لم يسبق لها مثيل في اتساعها وشمولها وعمقها
ائر أو ثورة فيتنام، وال حركات فقد دعمت المقاومة وشجبت العدوان، وهو ما لم تعرفه ثورة الجز

  .مناهضة التمييز العنصري وال التجربة الفلسطينية سابقا
فقد عمت المظاهرات العواصم والمدن في كل بلد من بلدان العالم وتحشد في بعضها المليون والمليونان، 

ي البلد لو جمعت المظاهرات واالعتصامات في كل المناطق والمدن ف. وبعضها عشرات ومئات األلوف
الواحد لدخل العدد دائما في مئات األلوف أو المليون، ومن هنا يمكن القطع أيضا أن العدوان عانى، 
ويعاني من عزلة عالمية وقادته تتهددهم المحاكمات الرتكابهم جرائم حرب، فيما الدعم لقطاع غزة 

عبر كل الحدود وكان من والتعاطف مع الضحايا واإلعجاب بالصمود الشعبي والمقاومة فاق كل حدود و
  .الالفت تخلي اليسار الغربي عن تحفظاته إزاء حماس

وبكلمة كانت هذه المحصلة كفيلة في عشرة األيام األولى بهزيمة العدوان وفرض التراجع عليه، بال قيد 
أو شرط لوال الخلل الذي تمثل في السياسات المصرية والسعودية وبذيلها سياسات محمود عباس وسالم 

  .اضفي
أو اتخاذ مواقف ملموسة ضد العدوان أو في األقل . فهذا الخلل هو الذي عطل انعقاد قمة عربية طارئة

التلويح باتخاذها إذا لم يتوقف فوراً وينسحب فوراً، وقد تجلى هذا الخلل أيضا في القمع الذي تعرضت له 
، والتي استبقت في سجونها مظاهرات الضفة الغربية من قبل شرطة سالم فياض وحكومته غير الشرعية

 مناضال اتهموا بتشكيلهم خاليا مقاومة خصوصاً من حماس والجهاد وحتى من كتائب ٦٥٠أكثر من 
  .األقصى

األمر الذي حول ما كان يجب أن يكون انتفاضة ثالثة ضد االحتالل إلى أنشطة شكلية وسطحية ومتفرقة 
مت الحواجز في األقل إلى جانب التسريع بهزيمة لدعم قطاع غزة، فلو اندلعت االنتفاضة الثالثة لحط

  .العدوان
أي تسليمها ألميركا وهذا يفسر القرار السيئ الذي لم . وثانيا، تجلى بإرسال القضية إلى مجلس األمن

يتضمن إدانة للعدوان بل رمى له طوق النجاة حين وضع المعتدي والمعتدى عليه في مستوى واحد، وقد 
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ربية أو تركية تحت دعوى وجود مبادرة مصرية تحملت مسؤولية وقف العدوان حيل دون أية مبادرة ع
  .الذي امتد إلى اثنين وعشرين يوما ولم يتوقف إال بعد الفشل عسكريا واالختناق دوليا

وهكذا عطل انعقاد مؤتمر قمة عربي إلى أن فاض الكيل بعد عشرين يوما من العدوان الذي وصل إلى 
دعت قطر إلى قمة في الدوحة أمال في أن تكون طارئة بعد ما أيدت من أغلبية ف" الدائم"الفوسفوري و

  .الثلثين، ولكن مورست ضغوط هائلة لحرمانها من الثلثين
فانعقدت بتمثيل اثنتي عشرة دولة وتحولت إلى تشاورية من وجهة نظر الجامعة العربية كما عبر عن 

مصري والسعودي، ولكنها بالرغم من ذلك شكلت ذلك أمينها العام عمرو موسى المرتبط بالموقف ال
) بغض النظر عن مستواها(رسالة إلى العدوان بأن خطوات عملية ستتخذ ضد دولة الكيان الصهيوني 

وبأن الذين حضروا قمة الدوحة سيؤثرون في قمة الكويت االقتصادية، األمر الذي أسهم في وقف إطالق 
  .النار

رجع إلى الصمود الشعبي والمقاومة الهائلة وشبه اإلجماع الشعبي علما أن الفضل األول واألساسي ي
  .العربي واإلسالمي والعالمي

واتخاذ خطوات ملموسة ضد " قمة غزة "أما الوضع اآلن، وبعد أن منعت قمة الكويت من التحول إلى 
عا يتوجب مرتكب العدوان، وبعد وقف إطالق النار من جانب العدو، وبعد أن أفسحت المقاومة له أسبو

عليه فيه أن يسحب دباباته من قطاع غزة، وفتح المعابر فكاً للحصار، فإن المواجهة انتقلت مع بقاء 
األصابع على الزناد إلى الميدان السياسي، وهو األقسى بسبب استمرار الخلل في الموقف العربي 

سات الرئيس محمود الرسمي، وعلى التحديد الموقف المصري والسعودي المتبوع حتى المسبوق بسيا
  .وحكومة سالم فياض غير الشرعية) المنتهية واليته(عباس 

فبدال أن يتجه الموقف العربي الرسمي إلى التحرك مجتمعا، وبدالً أن يوحد الموقف الفلسطيني ليترجما 
انتصار قطاع غزة والتأييد الشعبي العربي واإلسالمي والعالمي إلى معادلة سياسية جديدة فلسطينيا 

عربيا وإسالميا وعالمياً، استمرت السياسة المصرية في محاولة االنفراد بحل االنقسام الفلسطيني و
والمساومة مع الكيان الصهيوني عبر التفاوض ومراعاة طلباته في مسائل التهدئة وحصار المقاومة 

 الصراع مجدداً والتضييق عليها إلى جانب االنحياز إلى محمود عباس وسياساته، األمر الذي يهدد بنقل
إلى الداخل الفلسطيني والعربي، بدالً من إنزال الهزيمة السياسية بالعدوان ومن ثم االنتقال إلى مرحلة 

  .أعلى في المقاومة والصمود الشعبي الفلسطيني والنهوض العربي
د حماس والجها: ولعل الخطوة األولى التي يمكن تحقيقها فلسطينيا هي أن تتداعى فصائل المقاومة

والشعبية والديمقراطية والصاعقة والقيادة العامة والفصائل األخرى وإذا أمكن مع ممثلين عن حركة فتح 
لتحقيق وحدة وطنية تأتي امتداداً للوحدة الميدانية التي تجلت في مواجهة العدوان في قطاع غزة بعيداً عن 

انعة وتحرير الضفة الغربية من الخط السياسي لمحمود عباس، وحدة وطنية على أساس المقاومة والمم
  .االحتالل والمستوطنات والجدار والحواجز وحكومة سالم فياض

فضال عن -ومن ثم كما كان يستطيع هذا الخلل الخطير في الموقف السياسي المصري السعودي 
 أن يحول دون هزيمة العدوان عسكرياً وإعالميا فإن استمراره لن -سياسات محمود عباس وسالم فياض

  .حول دون هزيمته سياسياً، فدوره في الحالتين كان التعقيد واإلطالةي
فما حدث من تغير في ميزان القوى، وفي حركة الشارع وتوجهات الرأي العام، مع توفر الحكمة 

  .والصالبة في إدارة الصراع الداخلي من شأنه أن يسرع في تحقيق نصر سياسي
 ٢٣/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
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   حربفي غزة لم تحدث .٨٩
  رؤوفين بدهتسور

الخطر االكبر يكمن في تصديق الجيش االسرائيلي انه قد انتصر في هذه الحرب، بينما لـم تحدث حرب 
اصوات الرضى والثناء من نتائج الحرب، التي تتردد وتتعالى من القيادة العليا في الجيش . بالـمرة

ما يظهر في وسائل االعالم االسرائيلية، خالفا لـ. االسرائيلي، قد تقود الجيش الى استنتاجات خاطئة
التي تقول ان الجيش االسرائيلي تصرف بصورة شبه مثالية في هذه الحرب واستخلص العبر من حرب 

  .٢٢لبنان، لـم تجر في الواقع معركة واحدة حتى خالل ايام الحرب الـ 
الل زحفهم الى داخل قطاع مقاتلو حماس لـم يحاولوا بالـمرة منع الجنود االسرائيليين من التقدم خ

التحدي الذي واجهه الجنود خالل تقدمهم نحو مدينة غزة لـم . غزة، وفضلوا االنسحاب من دون معركة
يكن قائما، كما حذرت القيادة العليا قبل الخروج للعملية، والـمعارك الـمباشرة وجها لوجه مع مقاتلين 

ل كانت هناك حاجة الكتشاف اماكن الكمائن مسلحين حتى رؤوسهم وجاهزين لالنتحار لـم تحدث، ب
هذه ليست حربا وهذه . والعبوات الناسفة، وبين الحين واالخر القضاء على قناصة منفردين هنا وهناك

  .حتى ليست بالـمعركة الحقيقية
وبين ما " الرصاص الـمصهور"ليس هناك اي تشابه بين القتال الذي خاضه الجيش االسرائيلي في اطار 

من هنا ليس هناك اساس لالدعاء بان القتال في غزة يبرهن على ان . ن حرب لبنان الثانيةحدث ابا
صحيح ان الجنود كانوا مسلحين بصورة افضل . الجيش االسرائيلي قد استخلص العبر من تلك الحرب

حا وان القادة كانوا في الـميدان وليس في الـمكاتب الـمغلقة، واستخبارات الـميدان كانت اكثر نجا
، اال ان كل هذه االمور ال تغير حقيقة ان ما حدث في غزة كان في الواقع ٢٠٠٦مما كانت عليه في 

  .حملة عسكرية خالصتها تقدم القوات في ارض معادية مأهولة بسكان كثيرين من دون مقاومة عسكرية
 حتى وان تسبب ذلك قرار القيادة العليا كان مع بداية العملية البرية، تجنب الـمخاطرة بحياة الجنود

هذا سبب استخدام الجيش االسرائيلي قوة نارية مكثفة خالل . بإلحاق اذى فادح في السكان الـمدنيين
وكما قال قائد كتيبة جفعاتي ان كان هناك خوف من وجود بيت مفخخ، حتى . عملية التقدم في عمق غزة

ميره من اجل التأكد من كونه مفخخا، وان اتضح لشدة االسف ان به مدنيين ــ يتوجب اطالق النار وتد
من دون التطرق االن الخالقية مثل هذا القتال، لـم تحدث . وبعد ذلك يصبح من الـممكن التقدم نحوه

  .بسبب هذا النهج الـمتبع حوادث تستوجب االنقضاض على منازل يكمن فيها مقاتلو حماس
ل لـمدنيين كثيرين ــ ثلثي القتلى النتيجة االخرى لهذ االسلوب كانت عملية تدمير واسعة وقت

كما انه وبرغم القرار الـمسبق، . الفلسطينيين كانوا من الـمدنيين وفقا لـمعطيات الجيش االسرائيلي
  .لـم يقع مقاتلو حماس في االسر تقريبا، والـمعتقل الذي اقيم من اجل استيعابهم بقي فارغا تقريبا

ئل االعالم توجته باكاليل الغار باعتبار انه قد برهن على انه سالح الجو هو االخر حظي بثناء كبير، وسا
ليس هناك خالف حول جودة سالح الجو، ولكن ". الرصاص الـمصهور"سالح الجو االفضل في عملية 

الطائرات تحركت . سيكون من الخطأ الجسيم تصديق مثل هذا االدعاء وفقا لـمقاييس عملياته في غزة
التحليق نحو غزة وإلقاء القذائف التي . وية، وتمتعت بتفوق جوي مطلقفي اجواء من دون دفاعات ج

. والتي يمكن القاؤها من مسافة بعيدة نسبيا، ليس بالـمهمة الـمعقدة" دقيقا"كان الجزء االكبر منها 
التحليق في سماء غزة يشبه التحليق في اماكن التدريب والتي هي مسألة يقوم بها كل طيار عشرات 

  . كل عامالـمرات في
بصورة متناسبة " الرصاص الـمصهور"من االجدر بالجيش االسرائيلي ان ينظر الداء الجيش في عملية 

  .الحرب لـم تحدث هنا. وتواضع مطلوبين
  "هآرتس"عن 

 ٢٦/١/٢٠٠٩األيام، فلسطين، 
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