
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

  الحكومة تنتقد موقف مفوض االتحاد األوروبي للتنمية من الحرب على غزة
 لدينا اتصاالت مع األوروبيين لن نفصح عنها حاليا: مشعل

   الداخليةيبحث ترتيبات المصالحةفي القاهرة ح وحماس لمدة نصف ساعة اجتماع بين فت
   خالل الحرب" القسام"تقرير داخلي في حماس يقر بضعف أداء ": جينز ديفنس"

  هذه ان حماس حركة ارهابية وينبغي التنديد بها بصفتها :مفوض التنمية األوروبي
 ل بدأت صفقة تعديل حماس؟ه: تقرير

فصائل المقاومة في دمشق
تبحث التهدئة والمعابر 

  وأولويات المرحلة
  

  ٤ص ... 

 ٢٧/١/٢٠٠٩١٣٢٧الثالثاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٣٢٧:         العدد       ٢٧/١/٢٠٠٩الثالثاء  :التاريخ

    :السلطة
 ٥   لدعم حق الفلسطينيين في الحرية واالستقاللهيدعويبعث رسالة تهنئة ألوباما وهنية  .٢
 ٥  مية من الحرب على غزةالحكومة تنتقد موقف مفوض االتحاد األوروبي للتن .٣
 ٦  الغصين يشيد بدور األجهزة األمنية خالل الحرب على غزة .٤
 ٦    غزة تقرر تقديم مساعدات عاجلة لقطاعفياض حكومة .٥
 ٦  الجنائية الدولية في الهاي  من المحكمةًء لقبول فلسطين جزطلبا رسمياًحكومة فياض تقدم  .٦
 ٧   األرض سقطت وبقي النظام...أين االنتصار :اختزال صمود غزة بحماسزكي رافضاً  .٧
 ٧ اوزارات تباشر العمل في مقار مديريات تابعة لهال. ..كل الوزراء يعملون بشكل علني: غزة .٨

    
    :المقاومة

 ٨ لدينا اتصاالت مع األوروبيين لن نفصح عنها حاليا: مشعل .٩
 ٨  فبراير/شباط  ٥تمديد وقف النار إلى : أيمن طه .١٠
 ٩   للمرة األولىمشعل يلتقي وفداً فرنسياً في دمشق": الجريدة الكويتية" .١١
 ٩   الداخليةيبحث ترتيبات المصالحةفي القاهرة اجتماع بين فتح وحماس لمدة نصف ساعة  .١٢
 ٩  تريد تهدئة شاملة ومتبادلة وتطالب عباس بإطالق المعتقلين قبل الحوار" الجهاد" .١٣
١٠   خالل الحرب" القسام"تقرير داخلي في حماس يقر بضعف أداء ": جينز ديفنس" .١٤
١٠  "السلطة"الحرب على غزة أسقطت هيبة جيش االحتالل وشرعية عمالئه في : سالمةاألسير  .١٥
١٠    بأيدي عناصر حماسكتائب أبو علي مصطفى تنفي إصابة اثنين من عناصرها .١٦
١١  حماس تطلب تعديالت على مسودة المصالحة المصرية": العرب القطرية" .١٧
١١  فتح تفضل مناقشة قضايا الخالف مع حماس كرزمة واحدة وليس بشكل منفصل: أبو النجا .١٨
١١   منه٢٢وإلطالق الحوار الوطني في   شباط٥ تسعى لبدء التهدئة في مصر: مقراطيةالدي .١٩
١١  آخرين جراء إطالق قذيفة على دبابة بالقرب من كيسوفيم٣ وإصابة  إسرائيليمقتل جندي .٢٠
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢  عادة تسليح جيش االحتالل االسرائيلي بعد حرب غزةواشنطن الالى باراك  .٢١
١٢  "إسرائيل"من زيارة ميتشل إلى " الخوف"بيريز يدعو لعدم  .٢٢
١٢   إلى قتل الفلسطينيين في غزة بال رحمةاالجيش اإلسرائيلي دع حاخام .٢٣
١٣ مع حماس لحوارالى اال تملك قوة ردع ومن المفضل ان تلجأ " إسرائيل ":خبير اسرائيلي .٢٤
    

    :األرض، الشعب
١٣ حرب غزة تصيب األطفال بصدمات نفسية مدى الحياة: "واشنطن بوست" .٢٥
١٤   م أطفاال في غزةعدأالجيش اإلسرائيلي : "إذاعة أميركية" .٢٦
١٤   فتح المعابر وانهاء الحصار هما البوابة الوحيدة العمار غزة:الخضري .٢٧
١٤  االحتالل يشن حملة اعتقاالت في الضفة .٢٨
١٤   مليون دوالر٢٢٤الخسائر الزراعية في غزة  .٢٩
١٤   ماليين دوالر١٠الخسائر الناجمة عن تقطيع خطوط الكهرباء في غزة  .٣٠
١٥ تنظيم جديد يعلن مسؤوليته عن حرق سيارة عبد الستار قاسم .٣١
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   :أردن
١٥ يض نقص المياه حال استمر شح االمطار لتعو"سرائيلا"ـسنلجأ ل: "وزارة المياه االردنية" .٣٢
   

   :عربي، إسالمي
١٥  لجنة إلعداد تقرير حول جرائم الحرب إالسرائيلية والجامعة تنشئ لجنة عليا إلعمار غزة .٣٣
١٦   اليمن يعرض مبادرة للمصالحة الفلسطينية برعاية القاهرة .٣٤
١٦        الكويت لن تسلم أموال إعمار غزة للسلطة الفلسطينية .٣٥
١٧ صمود غزة معجزه وال مجال للتشكيك في انتصار حماس": الشرق"خبراء لـ .٣٦
١٧  وليس مع إيران" ائيلإسر"األسد يرهن تحسن المناخات العربية بوقف العالقات مع  .٣٧
١٧  "إسرائيل"لجنة عربية برئاسة السعودية إلعداد الملف القانوني لمالحقة جنراالت  .٣٨
١٧  إدانة دولية وعربية للممارسات اإلسرائيلية ضد الصحافيين الفلسطينيين في غزة .٣٩
١٨  السلطات المصرية تسمح لوفد برلماني مغربي بالعبور الى غزة بعد احتجاز في رفح .٤٠
١٨  لغزة مسؤول القاعدة في الجزيرة العربية يتهم حماس برفض متطوعين .٤١
١٨  أطفال دمشق يحتجون بالرسم ضد العدوان اإلسرائيلي على غزة .٤٢
١٨  كتّاب يشنون حملة ضد المشككين في المقاومة: تونس .٤٣
١٨   مؤتمر إعادة إعمار غزة يعقد بالقاهرة نهاية فبراير .٤٤
١٩  أنشطة مكثفة لتفعيل المقاطعة وجمع التبرعات لغزة.. تركيا .٤٥
١٩  مصريون يطالبون باالنضمام للمقاومة الفلسطينية .٤٦
١٩  حولت أجساد المدنيين إلى ميدان اختبار" إسرائيل: "األطباء السوريون .٤٧
٢٠  يرانيةمساعدات إيرانية إلى غزة وانتقادات لمصر لعدم تعاونها بإيصال المساعدات اإل .٤٨
٢٠  طابع بريدي إيراني لتخليد انتصار غزة .٤٩
٢٠  "التطبيع"برلمان أطفال يطالب بقانون يحظر : موريتانيا .٥٠
٢٠   غزة ه على شركة مصرية زودت الجيش اإلسرائيلي بالغذاء خالل عدوان:"األسبوع المصرية"  .٥١
   

   :دولي
٢١   ان حماس حركة ارهابية وينبغي التنديد بها بصفتها هذه:مفوض التنمية األوروبي .٥٢
٢١  تثبيت التهدئة وفتح المعابرلهد الطالق مبادرة سياسية وتهدف زيارة ميتشل تم:واشنطن .٥٣
٢١  ترحيبنا بجهود المصالحة ليس قبوالً بحكومة تضم حماس: برلين .٥٤
٢٢  باريس لم تغير نهجها إزاء حماس: مصادر فرنسية .٥٥
٢٢  هدف الوصول إلى حكومة وفاق وطني تتولى إعادة اإلعماربيدعم مصر  األوروبي االتحاد .٥٦
٢٣  جمعية نرويجية تطلق برنامجا طارئا إلزالة األلغام في غزة .٥٧
٢٣   تقرر عدم بث نداء جمع تبرعات لضحايا غزة حماية للحيادية"سكاي نيوز" .٥٨
٢٣  هة الكوارث إلغاثة سكان غزةالتبرعات تنهال على لجنة الطواريء لمواج: بريطانيا .٥٩
٢٤  خبراء ألمان يساعدون في مراقبة حدود مصر مع غزة .٦٠
٢٤  معظم األميركيين أيدوا العدوان على غزة: مسح  .٦١
٢٤  جرائم حرب" إسرائيل" شهادات فرنسية تؤكد ارتكاب ٣ .٦٢
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٢٤   طنا من المساعدات اإلنسانية٨٠فنزويال تزود غزة بـ  .٦٣
٢٥  روسيا تؤيد الجهود المصرية .٦٤
    

    :تقارير
٢٥ هل بدأت صفقة تعديل حماس؟ .٦٥
    

    :حوارات ومقاالت
٢٨  حسن نافعة... وقفة للتأمل .٦٦
٣٠  مازن حماد... شعبية حماس .٦٧
٣١  فهمي هويدي... شعب الجبارين .٦٨
٣٤  محمد صالح المسفر. د... المقاومة وحدها لها الكلمة العليا في غزة .٦٩
٣٦  ياسر الزعاترة... معركة المقاومة السياسية في القاهرة .٧٠
٣٧  راشد الغنوشي... هل ستنتصر غزة في السياسة كما انتصرت في المقاومة؟ .٧١
٤٠  احمد الحيلة... فماذا يريد؟.. األطلسي على بوابات الشرق األوسط .٧٢
    

 ٤٢  :كاريكاتير
***  

  
   المقاومة في دمشق تبحث التهدئة والمعابر وأولويات المرحلةفصائل .١

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل حول التهدئة  : د ب ا-  هدى سالمة - دمشق
الفلسطينية مع المصريين هناك مباحثات في القاهرة لعدد من الفصائل "والمصالحة الوطنية الفلسطينية ان 

ونحن لن نحدد موقفا إال بعد أن نطلع على ما حملته الوفود بعد أن تعود من القاهرة وسنحدد موقفنا بناء 
  ".على رؤيتنا الواضحة اتجاه رفع الحصار وفتح المعابر

ا وأضاف مشعل في تصريحات صحفية أمس االثنين قبيل بدء االجتماع الدوري للجنة المتابعة العلي
كنا أوضحنا تلك الرؤية أثناء العدوان، وبعد العدوان نحن أكثر "المنبثقة عن المؤتمر الوطني الفلسطيني 

  ".تمسكا برؤيتنا ومطالبنا
من جهته اعتبر األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي رمضان عبد اهللا شلح أن دعوات المصالحة الوطنية 

تهدف إلى إبعاد الجهد الحقيقي الذي يبذل لرفع الحصار ) ياحال(الفلسطينية التي تطرح من قبل البعض 
 - ليس هناك جبهة قتال فلسطينية "وحول المصالحة الوطنية الفلسطينية قال شلح  ".عن الشعب الفلسطيني

فلسطينية حتى نبقي هذا الحديث الذي ال ينقطع عن المصالحة لتكون هي األولوية عن مواجهة جرحنا 
  ".ي المعركة مع العدو الصهيونيالنازف الذي انفتح ف

، الفتا إلى "المعركة اآلن لم تنته الن الشعب مازال يعاني من الحصار وإغالق المعابر"واعتبر شلح أن 
  ".معركة جديدة تحمل عنوان إعادة اإلعمار"أن هناك 

م البعض يطرح عناوين المصالحة كذر للرماد في العيون، واختالق قضايا وهمية تتصدر سل"وقال 
".. أولويتنا لتحرفنا عن الجهد الحقيقي الذي يبذل وهو رفع هذا الموت البطيء عن الشعب الفلسطيني

البحث عن ذرائع واختالق قضايا لتكون جسور للعودة إلى ما قبل هذه الحرب اإلجرامية فنحن "وأضاف 
  ".ال يمكن أن نقبل بذلك

صلة في تاريخ الشعب الفلسطيني لها ما قبلها المعركة التي حصلت في غزة هي نقطة فا"واعتبر شلح أن 
بصدد بحث كل "، موضحا أن المشاركين في االجتماع "وما بعدها واالستحقاقات المترتبة عليها كبيرة
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الخيارات سواء في استكمال الجهد لمواجهة العدوان وتبعاته أو استكمال التحركات الجماهيرية لتبقى على 
الغائب األكبر عن معركة غزة "الفتاً إلى أن ".  المعابر وإعادة اإلعمارزخهما لمواجهة فك الحصار وفتح
بقدر ما كان العدوان كبيرا ومروعا بقدر ما كان غياب "وقال شلح ". كانت منظمة التحرير الفلسطينية

  ".المنظمة كبيرا وفاجعا
بل القاهرة في محادثاتها  القيادة العامة أن ما يطرح من ق- من جانبه كشف األمين العام للجبهة الشعبية

، "شروط اسرائيلية مصرية فلسطينية"مع فصائل المقاومة بشأن تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني هي 
  .خالل عدوانه على غزة" تحقيق ما عجز العدو الصهيوني عن تحقيقه بالقوة"تهدف إلى 

لم تكن جزء ) الفصائل(ه هناك بعض الفصائل التي تسمعون أصواتها عالية في القاهرة هذ"وقال جبريل 
أما وان سمعتم عن "وأضاف " من المقاومة، استحضروها إلى القاهرة ليقولوا ان هناك أطراف فلسطينية

وتابع ". بعض البالغات الكاذبة أثناء الصمود وأثناء المواجهة فتلك البالغات كانت مزورة وكاذبة
  ".ة لينقضوا بعد ذلك على القطاعبالعكس فصائل منظمة التحرير كانت تنتظر هزيمة المقاوم"

ورداً على سؤال حول الموقف من استمرار محمود عباس في رئاسة السلطة الفلسطينية رغم انتهاء 
أبو مازن لم يعد رئيساً للسلطة ونسميه الرئيس السابق وهو لم يعد يمثل الشعب "واليته قال جبريل 

عباس وجماعته اختطفوا حركة فتح " القول بان ، وتابع جبريل"الفلسطيني وهو اليوم الرئيس السابق 
  ".ومنظمة التحرير الفلسطينية وهذه موضوعات ستبحثها الفصائل لكن اآلن هناك أولويات

 ٢٧/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
  
   لدعم حق الفلسطينيين في الحرية واالستقاللهيدعويبعث رسالة تهنئة ألوباما وهنية  .٢

نية المقالة إسماعيل هنية في رسالة تهنئة بعث بها إلى الـرئيس            طالب رئيس الحكومة الفلسطي   : )أ.ب.د(
أسـوة بالـشعوب    "األمريكي باراك أوباما، أمس، بدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية واالسـتقالل             

إنني سعيد باالنضمام لكل    "وقال هنية، في رسالته التي نشرتها مواقع إلكترونية تابعة لحماس،           ". األخرى
 في هذا اليوم الذي سيسجله التاريخ بأنه انتصار للكفاح اإلنساني من أجـل الحريـة فـي                  العالم لتهنئتك 

  ".تاريخنا الحديث وليس فقط في التاريخ الحديث ألمريكا
  ٢٧/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   تنتقد موقف مفوض االتحاد األوروبي للتنمية من الحرب على غزةالحكومة .٣

 في غزة تصريحات مفوض االتحاد األوروبي للتنميـة لـويس          ]المقالة[انتقدت الحكومة الفلسطينية     :غزة
وقـال    ميتشل التي حمل خاللها المقاومة الفلسطينية مسؤولية الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة،            ]لوي[

إن هـذا   " :أمس، نـسخة عنـه    " فلسطين"تلقت   المتحدث باسم الحكومة طاهر النونو في تصريح صحفي       
اثيق واألعراف الدولية التي تؤكد على حق الشعوب المحتلة في الـدفاع            التصريح يتناقض مع مبادئ المو    

عن نفسها أمام االحتالل وليس تبرئة االحتالل اإلسرائيلي من الجرائم البشعة التي ارتكبت ضد المـدنيين                
  ".في القطاع
الف  للجالد على حساب الضحية، إنه تناسـى سـبعة آ          هذا تصريح وقح ويمثل انحيازاً    : " النونو وأضاف

فلسطيني سقطوا بين شهيد وجريح وعشرات اآلالف من المنازل والمنشآت الحكوميـة والمدنيـة التـي                
ال نستبعد أن ميشال يسعى من وراء تلك        : "وتابع النونو قائالً   ".دمرت بفعل إرهاب آلة الحرب اإلسرائيلية     

ي الـصهيوني فـي     التصريحات الحصول على منصب جديد في المؤسسة الدولية، فيريد إرضاء اللـوب           
  ".الواليات المتحدة والصهيونية العالمية من أجل الحصول على مبتغاة

  ٢٧/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
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   يشيد بدور األجهزة األمنية خالل الحرب على غزةالغصين .٤
، بـدور   ]المقالـة  [أشاد إيهاب الغصين، الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية        :محمد أبو جياب   - غزة

 األمنية خالل الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، مشيراً إلى أنها تمكنت من ضبط أمور كثيرة                األجهزة
وأرجع الغصين حالة األمن التي سادت في القطـاع إلـى            .منها األمن للمؤسسات واألماكن التي تقصف     

ت تلك األجهزة   سعيد صيام، الفتاً إلى أن صيام اجتمع مع قيادا        الشهيد  الخطة التي وضعها وزير الداخلية      
  .ووضع هيكلية جديدة وسريعة للوزارة تم تنفيذها مباشرة

 بدأت كافة األجهـزة     ...في اليوم األول للقصف اإلسرائيلي وتدمير كافة المقرات األمنية للوزارة         :" وقال
وتحدث عن تشكيل وحدة مكافحة رفع األسعار والتدخل في          "...األمنية بالعمل بشكل فعال وبالزي المدني     

إنه تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات وتجار ومهـربين          : "وأضاف،  ي موقف يوجد به تاجر محتكر     أ
  ".ولصوص وغيرهم خالل الحرب والذين استغلوا أجواء الحرب

وأكد الناطق باسم الداخلية بأن الوزير صيام كان أكثر ما يهتم به هو األمن الداخلي، مردداً الكلمات التي                  
وكشف  ".إن الجبهة الداخلية هي ظهر المقاومة والبد من حمايتها        : "، حيث كان يقول   كان كثيرا ما يرددها   

سبقت الحرب على غزة، هي التي حالت دون استهداف أماكن قادة           " جهوداً كبيرة سابقة  "الغصين عن أن    
، المقاومة، الفتاً إلى أنهم ضبطوا العديد من شبكات كبيرة ورؤوس من العمالء وتم وضعها في الـسجون       

، مؤكدا بأنهم أبلغوا مختلف الجهات والفصائل التي        "األمر الذي قلل من تسرب المعلومات لدى االحتالل       "
تخصها المعلومات التي اعترف بها العمالء لالحتالل، وتم أخذ التدابير الالزمة لتفادي ذلـك مـن قبـل                  

  .مختلف الجهات ذات االختصاص
  ٢٧/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 

  
   غزة تقديم مساعدات عاجلة لقطاع تقررفياض حكومة .٥

، في مقر مجلس الوزراء برام اهللا أمس قررت الحكومة خالل اجتماعها األسبوعي، : وفا–رام اهللا 
 إيواءسالم فياض رئيس الوزراء، تقديم مساعدات عاجلة لقطاع غزة، كما أكدت على أهمية . برئاسة د

 .الل، وذلك بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس اعمار ما دمره االحتإعادةالمواطنين والعمل على 
 إلى بتجديد عدوانها على شعبنا في قطاع غزة، ودعت اإلسرائيليةوأدانت الحكومة وبشدة التهديدات 
 تحمل مسؤولياته إلىكما دعت الحكومة المجتمع الدولي  ".١٨٦٠"متابعة تنفيذ كافة عناصر قرار 
وفير الحماية الدولية لشعبنا، ووضع حد لسياسة االستيطان واالستباحة السياسية والقانونية واألخالقية بت

 عن األراضي الفلسطينية التي اإلسرائيلي االحتالل إلنهاء لمناطق الضفة، وذلك تمهيداً اإلسرائيليةاألمنية 
  .١٩٦٧ حزيران عام ٥احتلت في 

 ٢٧/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
  
  الجنائية الدولية في الهاي  من المحكمةلسطين جزًء لقبول فطلبا رسمياً فياض تقدم حكومة .٦

علي الخشان انه سلم مدعي     ] في حكومة فياض  [ كشف وزير العدل الفلسطيني      :الهادي  نيفين عبد  -عمان  
عام المحكمة الجنائية الدولية في الهاي طلبا فلسطينيا رسميا لقبول فلسطين جزءا من المحكمة، متمنيـا                

ولفت الخـشان فـي تـصريح هـاتفي خـاص           .  دعم الطلب  األردندمتها   وفي مق  األعضاءمن الدول   
 على ما ارتكبته من جرائم      "إسرائيل" الحكومة الفلسطينية ستعمل جاهدة على مالحقة        أن إلى" الدستور"لـ

 هذه الجهـود بـدأت      أن إلى الفلسطينية بشكل عام، مشيرا      األراضي في قطاع غزة، وفي      اإلنسانيةضد  
وبين في هذا السياق     . من أي مالحقات قانونية    "إسرائيل"دو ذلك واضحا من تخوف      تؤتي ثمارها حيث يب   

 الحكومة في حال كانت جزءا من المحكمة الجنائية الدولية، يمكنها التوقيع بالموافقة علـى مقاضـاة                 أن
 وليس رفع دعوى ضدها، مؤكدا وجود تنسيق فلسطيني مع عدد من الدول العربية من خـالل                 "إسرائيل"
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وفي موضوع التوثيق لمـا يحـدث مـن     .  قضائيا األمراء العدل العرب، ومحاكم دولية لمتابعة هذا        وزر
 من العام الماضي بتوثيق كل      أيار الحكومة الفلسطينية بدأت منذ      أنانتهاكات وجرائم، كشف الخشان عن      

  . في فلسطيناإلنسانية ضد اإلسرائيليةاالنتهاكات 
  ٢٧/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
   األرض سقطت وبقي النظام... أين االنتصار:اختزال صمود غزة بحماسزكي رافضاً  .٧

ن أ في لبنـان عبـاس زكـي         ]منظمة التحرير  [أكد ممثل السلطة الفلسطينية   :  كارولين بعيني  - بيروت
 . قامت بكل هذه الجرائم وهي مستخفة بالوضع والموقف العربي ومراهنة على انقـسام العـرب               إسرائيل
. مع عكاظ العرب البقاء على قدر من التماسك والتضامن ليعاد لهـم االعتبـار              في حواره    زكيوطالب  

وخلص زكي برفضه اختزال صمود غزة بحركة حماس وقال ال يمكن اختزال فلسطين بفـصيل اسـمه                 
حماس وبمعبر اسمه رفح فالجميع خاض المعركة وكانت الوحدة في الميدان وكانت الفصائل الفلـسطينية               

 ذبحوا النساء واألطفال والشيوخ تحت شـعار        فاإلسرائيليونذا اختزال األمر بحماس،     تقاتل مجتمعة، لما  
 الحرب كانـت علـى      إن مركزاً صحياً ويقولون     أو مدرسة   أوانهم يقاتلون متطرفين ولم يتركوا مسجداً       

 تقوم جهة فلسطينية وتقول انتصرنا وروائح األبرياء تحـت          أنكما رفض   . حماس هذا أمر غير صحيح    
 . األرض سقطت وبقي النظامأن إلىام، فأين االنتصار مشيرا الرك

 ٢٧/١/٢٠٠٩عكاظ، 
  
 وزارات تباشر العمل في مقار مديريات تابعة لهاال.. .كل الوزراء يعملون بشكل علني: غزة .٨

 قبل شهرين أصدرت محكمة في غزة قراراً يلزم أحـد األشـخاص فـي مخـيم     : صالح النعامي  - غزة
، بفتح شارع في أرضه بعد أن تبين أنه تعدى منذ سنين على شارع عام يتـاخم                 النصيرات، وسط القطاع  

وبالفعل نفذت سلطات الحكم المحلي وبحراسة من الشرطة، القرار وتم فـتح            . قطعة األرض التي يملكها   
وأول من أمس قام نفس الشخص بإغالق الشارع من جديد، اعتقاداً منه أن أحداً لـن يحاسـبه،                  . الشارع
أن كاد ينتهي من إغالق الشارع حتى فوجئ بقوات من الشرطة وجهاز األمن الـداخلي تـداهم                 لكن ما   

وبعد تدخل من الوجهاء قررت الشرطة العفو عن هذا الشخص إذا ما            . المكان وتعتقله وتعيد فتح الشارع    
ـ    . وقع على تعهد بعدم تكرار ما أقدم عليه، وإحضار شخصين لكفالته           ن فـي   التحرك السريع لرجال األم

هذه المنطقة يدلل على أن أجهزة األمن التابعة للحكومة المقالة تعمل بشكل منتظم رغم ما حل بمقارهـا                  
أنه في كثير من المناطق قامت الشرطة باسـتئجار بعـض المحـال             " الشرق األوسط "وعلمت  . من دمار 

الوزارات، فإن هـذه    وفي نفس الوقت فإنه رغم تدمير مقار معظم         . والشقق لتصبح مقار النطالق عملها    
  .الوزارات باتت تعمل بشكل شبه اعتيادي

ـ             .وقال د  الـشرق  " محمد عوض، األمين العام لمجلس الوزراء ووزير التخطيط في الحكومة المقالة، لـ
إن التعليمات صدرت لكل الموظفين في كل الوزارات وفي كل الدوائر بااللتحاق بأماكن عملهم              " األوسط

وأضاف أنه تقرر عدم استئجار أية أمكنة لتكـون         . ة أعدتها كل وزارة على حدة     واالنتظام فيها وفق خط   
 من  أعمالهامقرات للوزارات المختلفة التي دمرت، على اعتبار أنه يمكن أن تواصل الوزارات المختلفة              

  . خالل مقار المديريات المختلفة التابعة لها
عليم في المناطق المختلفة، وكذلك األمـر بالنـسبة         فمثالً وزارة التعليم تعمل من خالل مقار مديريات الت        

واتخذت بعـض وزارات الحكومـة مـن مجمـع          . للوزارات الخدماتية األخرى مثل الصحة واألوقاف     
، الذي يقع وسط المدينة، ولم يتعرض للقصف اإلسرائيلي، مقـار           "أبو خضرة "الوزارات السابق المسمى    

قالة في الوقت الحالي منـصب علـى توزيـع اإلغاثـات     وكما يؤكد عوض فإن تركيز الحكومة الم  . لها
والمساعدات العاجلة التي قررتها الحكومة على األشخاص الذين دمرت منازلهم وعلى ذوي األشـخاص              
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وأصـبحت الـوزارات تبـدي اهتمامـاً        . الذين قتلوا أو أصيبوا بنيران الجيش اإلسرائيلي خالل الحرب        
إعادة االتصال بها، أو من خالل الحرص على حـصولها علـى            بالقطاعات التي تمثلها، سواء من خالل       

  . أثناء الحربأضرارمساعدات وتعويضات جراء ما لحق بها من 
ن جميع الوزراء يعملون في العلن، ويكثـرون مـن          ا هنية، ف  إسماعيلوباستثناء رئيس الوزراء المقال،     

وزاراتهـم لـشرح خطـط عمـل        االلتقاء بموظفيهم، ومنهم من يعقد مؤتمرات صحافية من فوق ركام           
 .فقد بات واضحاً أن الحكومة تفوض وزير األشغال والعدل د         . وزاراتهم، وللتعبير عن المواقف المختلفة    

يوسف المنسي بالحديث عن ملف إعادة اإلعمار، مع العلم أن الجيش اإلسرائيلي اغتال نجـل المنـسي                 
 .حركة حماس في مدينة غزةخالل الحرب األخيرة مدعياً أنه قائد القوة الصاروخية ل

 محمود  وهناك أيضاً .  الحية ]خليل [ هنية الذي لم يظهر بعد من قيادات حماس، هناك يوسف          إلىوإضافة  
 .الزهار الذي نفت حماس مزاعم إسرائيلية تفيد بأنه أصيب خالل الحرب

 ٢٧/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  لدينا اتصاالت مع األوروبيين لن نفصح عنها حالياً: مشعل .٩

حماس لن تعلن موقفها "أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن :  بارعة ياغي- دمشق
هناك مباحثات في "وقال". من تهدئة دائمة أو مؤقتة إال بعد انتهاء مباحثاتها القائمة حاليا مع المصريين
 لن نحدد موقفا إال بعد أن القاهرة لعدد من الفصائل الفلسطينية مع المصريين حول هذا الموضوع، ونحن

نطلع على ما حملته الوفود بعد أن تعود من القاهرة، وسنحدد موقفنا بناء على رؤيتنا الواضحة اتجاه 
وشدد مشعل الذي كان يتحدث بعد انتهاء اجتماع لجنة المتابعة للمؤتمر ". رفع الحصار وفتح المعابر

وعن ". على العدو اإلسرائيلي في معركة غزةالمقاومة انتصرت "الوطني الفلسطيني مجددا على أن
دعوني أقل إن هناك اتصاالت مع أطراف أوروبية "اتصاالت حركة حماس مع األوروبيين قال مشعل 
المقاومة بعد العدوان الصهيوني على غزة "وقال إن ". ونحجم اآلن في هذه المرحلة عن إعالن تفاصيلها

شعل سيستقبل غدا وفدا كويتيا لتقبل التهاني باالنتصار في وقالت مصادر من حماس إن م ".أكثر تماسكا
 . غزة

 ٢٧/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
  
  فبراير/شباط  ٥تمديد وقف النار إلى : أيمن طه .١٠

أن وقف إطالق النار " الحياة"أيمن طه لـ " حماس"كشف القيادي في حركة :  جيهان الحسيني- القاهرة 
 أنه خالل هذه الفترة  مقبل إلى حين التوصل إلى اتفاق تهدئة، مضيفاًتم تمديده حتى الخامس من الشهر ال

، وكذلك مع المسؤولين المصريين "حماس"سيتم التشاور في شأن اتفاق التهدئة داخل القيادات في حركة 
 ألننا لن نذهب إلى الهدنة إال"الذين سيبحثون التهدئة مع الفصائل الفلسطينية للتوصل إلى توافق في شأنها 

على تهدئة لفترة زمنية سقفها عام " حماس"وعن مدى موافقة  ". فلسطيني- بتوافق وطني فلسطيني 
أبدينا مرونة مبدئية تجاه هذا، لكن القرار النهائي سيبحث داخل الحركة : "ونصف العام، أجاب

  ". وسنتشاور، ومن ثم سنرد على األشقاء في مصر الحقاً في لقاء مرتقب
نأمل في : "ريباً لقاء رباعي في مصر يجمع األطراف المعنية بتشغيل معبر رفح، وقالوتوقع طه أن يتم ق

أن يرتب لقاء قريبا يضمنا بممثلين عن سلطة رام اهللا والمصريين واألوروبيين لوضع كيفية تشغيل معبر 
حقيق ، الفتاً إلى أن الحديث اآلن عن إدارة معبر رفح إلى حين ت"٢٠٠٥رفح بعيداً عن اتفاق عام 

  . المصالحة
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، عضو وفد منظمة التحرير إلى "جبهة التحرير الفلسطينية"نائب األمين العام لـ وفي السياق، قال 
 شباط ٢٢مصر ستدعو إلى حوار وطني فلسطيني شامل في "إن " الحياة"محادثات القاهرة بالل قاسم لـ 

  . المقبل) فبراير(
  ٢٧/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  ل يلتقي وفداً فرنسياً في دمشق للمرة األولىمشع": الجريدة الكويتية" .١١

أمس، من مصادر رفيعة المستوى، في العاصمة الفرنسية، أن         " الجريدة"علمت  :  جورج ساسين  -باريس  
خالد مشعل، التقى قبل أيام في دمشق وفداً فرنسياً تبـادل معـه             " حماس"رئيس المكتب السياسي لحركة     

 على غزة وانعكاساتها، كما بحث معه السبل الكفيلة للخروج من           وجهات النظر بشأن الحرب االسرائيلية    
  ".حماس"األزمة السياسية الحادة بين السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس و

 -واستقبل مشعل للمرة األولى وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي، يرأسه وزير الخارجية األسـبق جـان               
 بنغيغا، المكلف مهمة رسمية من قبل رئـيس         -خ مونيك سوريزييه  فرنسوا بونسي، وعضوة مجلس الشيو    

مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار الرشيه تنحصر في استطالع الرأي، وتبادل األفكار بشأن منطقة الـشرق     
 .األوسط

  ٢٧/١/٢٠٠٩الجريدة، الكويت، 
  
  ة الداخلي يبحث ترتيبات المصالحة في القاهرةاجتماع بين فتح وحماس لمدة نصف ساعة .١٢

إن " الشرق األوسط" قالت مصادر فلسطينية مطلعة على سير المباحثات لـ :  صالح جمعة- القاهرة
عزام األحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية، اجتمع لمدة نصف ساعة تقريبا مع جمال أبو هاشم، عضو وفد 

حمد أن االجتماع وأعلن األ. حماس، حيث بحثا في ترتيبات المصالحة الفلسطينية والتهدئة مع إسرائيل
جاء بمبادرة من حركة فتح من أجل مساعدة مصر في تنفيذ المبادرة المصرية "بينه وبين أبو هاشم 

إن الجهود "، وقال األحمد في مؤتمر صحافي عقده أمس "ومساندتها في إجراء مصالحة فلسطينية
لع للجهود المصرية حتى نتط"وأضاف " المصرية اقتربت من التئام الحوار الوطني الفلسطيني الشامل
كافة الفصائل أجمعت على "، موضحا أن "نقطع الطريق على الخالفات الداخلية والتدخالت الخارجية

إنني اتفقت مع جمال أبو هاشم على "، مستطردا "تحقيق هدفي إنهاء االحتالل وإقامة الدولة المستقلة
التحرك المصري إلجراء الحوار في أسرع استمرار االتصاالت واللقاءات بين الحركتين من أجل تسهيل 

نحن كقيادة فلسطينية بادرنا بوقف الحمالت اإلعالمية من جانب واحد وال نرد : "وأضاف" وقت ممكن
وحول مستقبل الحكومة القادمة وتعامل المجتمع الدولي ". على أي شيء تصدره حماس إال للتوضيح فقط

زير سليمان وأطراف دولية عديدة، وقلنا إن أي انقسام نريد أن ناقشنا هذا األمر مع الو"معها، قال األحمد 
ننهيه يجب أن يضمن عدم مقاطعة الحكومة القادمة التي ستنبثق عن أي اتفاق قادم من الحوار 
الفلسطيني، وأيدنا الوزير سليمان في هذه المالحظة، ووعد بأن تبذل مصر جهدا مع أطراف المجتمع 

 ".ل مع حكومة شرعية تعبر عن السلطة الوطنية الفلسطينيةالدولي حتى يكون هناك تعام
موضوع إعادة إعمار غزة مرتبط بالمؤتمر الدولي الذي سيعقد بالقاهرة وهو الذي يحدد "وأوضح أن 

  ."اآلليات والطريقة التي سيدفع بها المانحون أموالهم
 ٢٧/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  لب عباس بإطالق المعتقلين قبل الحوارتريد تهدئة شاملة ومتبادلة وتطا" الجهاد" .١٣

بتهدئة "أمس إن الحركة تقبل " الحياة" خالد البطش لـ حركة الجهادالقيادي في قال :  فتحي صباح- غزة 
متبادلة ومتزامنة وشاملة في األراضي الفلسطينية في مقابل وقف شامل وتام للعدوان االسرائيلي على 
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ورداً على  .المفروض على قطاع عزة منذ سنوات"  وانهاء الحصارالشعب الفلسطيني، وفتح كل المعابر،
مدة التهدئة سيتم تحديدها من خالل : "سؤال عن المدة الزمنية للتهدئة التي تقبل بها الحركة، قال البطش

  .داخلياً بين الفصائل من جهة، وبينها وبين مصر من جهة اخرى" الحوار
  ٢٧/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  خالل الحرب " القسام"ير داخلي في حماس يقر بضعف أداء تقر": جينز ديفنس" .١٤

االسبوعية المتخصصة ان تحقيقا داخليا في حركة حمـاس         " جينز ديفنس "ذكرت مجلة   :  ا ف ب   -لندن  
واوضحت المجلة نقال عن     .كشف االداء الضعيف لجناحها العسكري خالل العدوان االسرائيلي على غزة         

ي لحماس ان تقريرا في نهاية التحقيق سيسلم قريبـا للمـسؤولين فـي              في الجناح العسكر  " مسؤول كبير "
وتابعت ان كتائب عز الدين القسام،       .التي اتخذها القادة خالل العدوان    " كل القرارات تقريبا  "الحركة ينتقد   

الجناح العسكري لحركة حماس وجهاز االستخبارات للحركة اقرا بوجود قصور في الرد على الهجـوم               
 .في غزة " دمر البنى التحتية المهمة   "على ترسانة الصواريخ التي تملكها حماس و      " قضى" الذي   االسرائيلي

 .واضافت المجلة ان استراتيجية كتائب القسام لم تأخذ الكثافة السكانية في غزة في االعتبار بشكل كـاف                
لدعوته الى انهـاء    وانتقد التقرير الذي سيسلم الى حماس ، خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة ،               

واضافت المجلة ان التقرير يشدد ايضا علـى ان          .التهدئة وبالتالي اثارة حرب لم تكن حماس مستعدة لها        
ويأسف التقرير بشكل خاص لمقتـل سـعيد         .الحركة االسالمية تعرضت لخسائر كبيرة ، مادية وبشرية       

ة باالضافة الى نحو خمـسين مـن        صيام وزير داخلية حكومة حماس المقالة والقيادي البارز في الحرك         
  .خيرة خبراء المتفجرات في الحركة

  ٢٧/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  "السلطة"الحرب على غزة أسقطت هيبة جيش االحتالل وشرعية عمالئه في : سالمةاألسير  .١٥

قال القائد القسامي الكبير األسير في سجون االحتالل الصهيوني حسن سالمة إن حـرب غـزة                : رام اهللا 
أسقطت هيبة القوة العسكرية لجيش االحتالل وأثبـت عجزهـا عـن جلـب              "المقاومة فيها قد    وانتصار  

االنتصار على الحق الفلسطيني بالثبات والبقاء والمقاومة والدفاع عن الحقوق والتمسك بالثوابت الوطنية             
  ".العادلة

لقسام ومـسؤوليته عـن      مؤبداً بتهمة قيادته لكتائب ا     ٤٨وبين األسير سالمة، الذي يمضي حكما بالسجن        
ذات الحرب واالنتصار أسـقطت شـرعية عمـالء         "تنفيذ عدد من العمليات النوعية ضد االحتالل، أن         

االحتالل القابعين في مقاطعة رام اهللا، والذين تلقوا على ما يبدو تعليمات عاجلة من قيادتهم في تل أبيـب              
وحيا األسير القائد    ".وطني من حوزة المقاومة   تطالبهم بضرورة التحرك سياسياً لسرقة إنجاز االنتصار ال       

نـسخة منـه،    " المركز الفلسطيني لإلعالم  "حسن سالمة، في تصريح له سرب من داخل السجن، وتلقى           
إنها قدمت كل ما يمكن مطالبتها به وأنه قد آن األوان للفعـل             : "موقف المقاومة الوطنية في القطاع قائالً     

  ال المحتل وعمالئه من الجسد الفلسطينالشعبي ليبدأ فعله باقتالع أذي
  ٢٦/١/٢٠٠٩كز الفلسطيني لإلعالم، المر

  
  كتائب أبو علي مصطفى تنفي إصابة اثنين من عناصرها بأيدي عناصر حماس  .١٦

نفت، أمس، كتائب أبو علي مصطفى بشدة الخبر الذي أوردته عدد من وسائل اإلعالم وتحدث عن                 :غزة
اس على إطالق النار على مجموعة من عناصر كتائب أبـو علـي             إقدام عناصر مسلحة من حركة حم     "

وقالت الكتائـب    ".مصطفى وإصابة اثنين منهم بجراح، واعتقال آخرين أثناء محاولتهم إطالق صواريخ          
إن هذا الخبر عار عن الصحة تماماً، ونؤكد أننا سـنالحق مطلقـي             :"نسخة عنه   " فلسطين"في بيان تلقت    
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تي هدفها حرف مسار البندقية الفلسطينية عن وجهتها الرئيسية وهي مقاومـة            هذه االشاعات المغرضة ال   
  ".االحتالل

  ٢٧/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
  
 حماس تطلب تعديالت على مسودة المصالحة المصرية ": العرب القطرية" .١٧

أن وفد حركة حماس في القاهرة " العرب"أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ :  سامي سعيد- رام اهللا 
وقالت  .لب بإدخال تعديالت على المسودة المصرية إلطالق الحوار الفلسطيني وجمع حركته مع فتحطا

إن حماس طلبت بعض التعديالت الطبيعية على المسودة السابقة لكنها أبدت رغبة كبيرة في "المصادر 
وأوضحت  ".إنهاء الخالف الفلسطيني وتقاسم السلطة مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس

المصادر أن المسؤولين المصريين استطلعوا رأي حماس في قضية الحوار الداخلي وطلبوا منها إبداء 
الرأي األخير حوله، مؤكدة أن القاهرة تعمل إلعادة اللحمة الداخلية عقب نجاحها المتوقع في إبرام التهدئة 

  .بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل
  ٢٧/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
  فتح تفضل مناقشة قضايا الخالف مع حماس كرزمة واحدة وليس بشكل منفصل: بو النجاأ .١٨

إن حركته تفضل مناقشة قضايا الخالف مع " العرب"قال إبراهيم أبو النجا القيادي في حركة فتح لـ 
 حماس كرزمة واحدة وليس بشكل منفصل، معرباً عن أمله في انتهاء االنقسام الفلسطيني وعودة الوفاق

وأوضح أبو النجا أن المطلوب من القيادة المصرية مناقشة القضايا موضع الخالف  .للساحة الداخلية
كرزمة واحدة بدءا من الحوار الوطني الشامل وتشكيل حكومة توافق وطني تشكل بموجبها لجان إلعادة 

 .عابرإعمار قطاع غزة وصوال إلى سبل تثبيت التهدئة ورفع الحصار عن قطاع غزة وفتح الم
  ٢٧/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
   منه٢٢وإلطالق الحوار الوطني في   شباط٥ تسعى لبدء التهدئة في مصر: الديمقراطية .١٩

قال نايف حواتمه، االمين العـام للجبهـة الديمقراطيـة إن رئـيس     : ، وكاالت"األيام"القاهرة، القدس ـ  
 ٢٢ألجواء للحوار الوطني الشامل فـي       شدد على أهمية تهيئة ا    "المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان      

شباط القادم، وان يهدف هذا الحوار لتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني وإعالن القـاهرة والمبـادرة المـصرية                 
وإنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وتهيئة األجواء لنجاح الحوار مـن خـالل وقـف الحمـالت                 

وقال عضو   ".إنهاء جميع الممارسات السلبية في غزة والضفة      اإلعالمية المتبادلة، بين السلطة وحماس، و     
المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين صالح زيدان لوكالة فرانس برس امس ان الموعد              

  ".هو الخامس من شباط القادم"المقترح لبدء سريان اتفاق التهدئة بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية 
 ٢٧/١/٢٠٠٩. األيام، فلسطين

  
   آخرين جراء إطالق قذيفة على دبابة بالقرب من كيسوفيم٣ وإصابة  إسرائيليمقتل جندي .٢٠

 آخرين جراء إطالق قذيفـة تجـاه دبابـة          ٣ قالت مصادر صحفية إن جندياً إسرائيلياً قتل وأصيب          :غزة
ي وسـط   إسرائيلية بالقرب من الخط الفاصل مع حدود قطاع غزة، بالقرب من موقع كيسوفيم العـسكر              

  .قطاع غزة
وأضافت المصادر أن فلسطينيين اطلقوا صباح اليوم الثالثاء قذيفة باتجاه دبابة عسكرية إسرائيلية قـرب               

  .موقع كيسوفيم، على الحدود مع القطاع، ما أدى إلى مقتل جندي اسرائيلي وإصابة ثالثة آخرين بجراح
  ٢٧/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما
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  يش االحتالل االسرائيلي بعد حرب غزةواشنطن العادة تسليح جالى باراك  .٢١

اكدت مصادر اسرائيلية امس ان وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك يتوجه غدا             : وليد عوض  -رام اهللا   
االربعاء الى واشنطن للقاء المسؤولين االمريكيين هناك وبحث تزويـد الجـيش االسـرائيلي باالسـلحة                

  .طاع غزةاالمريكية المطلوبة بعد وقف الحرب على ق
واوضحت المصادر بان باراك سيبحث مع االدارة االمريكية الجديدة عقد صفقات لشراء اسلحة ومعدات              

  .عسكرية واعادة تجهيز الجيش بعد استخدام كميات كبيرة من االسلحة في الحرب على غزة
 جانب اعادة   وذكرت االذاعة االسرائيلية ان باراك سيبحث مع وزير الدفاع االمريكي روبرت غيتس الى            

وتعـد زيـارة بـاراك       .'عمليات تهريب االسلحة الى قطاع غزة     'تجهيز الجيش االسرائيلي سبل مكافحة      
لواشنطن اول زيارة لوزير اسرائيلي للعاصمة االمريكية منذ تولي الرئيس االمريكي الجديد باراك اوباما              

 تل ابيـب ان موضـوع تهريـب         وكانت االذاعة االسرائيلية نقلت عن مصادر مطلعة في        .مهام منصبه 
السالح الى قطاع غزة سيكون في صلب محادثات باراك في واشنطن اضافة الى مسائل سياسية واقليمية                

  .اخرى مثل تسلح ايران النووي
 ٢٧/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  "إسرائيل"من زيارة ميتشل إلى " الخوف"بيريز يدعو لعدم  .٢٢

شمعون بيريز، إلى عـدم التخـوف مـن زيـارة المبعـوث             " ياإلسرائيل"دعا الرئيس     -القدس المحتلة 
، فيما توقع قادة المستوى السياسي أن       "إسرائيل"األمريكي الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل، إلى         

يتمحور الخالف مع اإلدارة األمريكية الجديدة حول التوسع االسـتيطاني وإزالـة البـؤر االسـتيطانية                
  .ة المحتلة وإدخال مساعدات عاجلة إلى قطاع غزةالعشوائية في الضفة الغربي

قرأت في الصحافة عن ضرورة االستعداد وارتداء       "وخفف بيريز من مخاطر الضغوط األمريكية، وتابع        
على مـاذا ستـضغط     . درع واقية عشية زيارة ميتشل لكني لست واثقا من أنه ينبغي أن نكون متوترين             

م؟ أن نحارب اإلرهاب؟ أال نسمح إليران أن تنفلت من عقالهـا؟            علينا الواليات المتحدة؟ أن نصنع السال     
وسيصل ميتشل غدا    ".أن حماس كارثة؟ إنني أرى بميتشل مبعوثا ألمر جيد، ولسياسة نحن أيضا نؤيدها            

لدفع العملية السياسية مـع     " إسرائيل"من أنه قد يمارس ضغوطا على       " إسرائيلية"األربعاء وسط تخوفات    
  .سيع واستقرار وقف إطالق النار في غزةالفلسطينيين وتو

  ٢٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
 
   إلى قتل الفلسطينيين في غزة بال رحمةاالجيش اإلسرائيلي دع حاخام .٢٣

اإلسرائيلية أمس عن أن الحاخامية الكبرى في جيش " هآرتس"كشفت صحيفة :  برهوم جرايسي- الناصرة
حتالل خاصة المتدينين من بينهم خالل الحرب ، رافقت جنود اال)الهيئة الدينية اليهودية(االحتالل 

على عدم إبداء أية مشاعر " تعاليم دينية"العدوانية على قطاع غزة وارتكاب المجازر، وحفزتهم من خالل 
، في "الجمهور ليس بريئا طالما يتستر على الجريمة"، وأن "إذ إن الوحشية أحيانا مطلوبة"تجاه العدو 

عن أن قائد وحدة نخبة في جيش االحتالل أوصى جنوده بتفجير " رنوتيديعوت أح"حين كشفت صحيفة 
  .أنفسهم في حال وقعوا في األسر

  .إنها حصلت على مجموعة من المطبوعات التي وزعتها الحاخامية العسكرية" هآرتس"وقالت صحيفة 
 العاملين معه،   وقالت الصحيفة، إن الحاخام األكبر لجيش االحتالل، آفي رونتسكي، وعددا من الحاخامات           

التعالي ورفـع المعنويـات     "دخلوا إلى قطاع غزة ورافقوا جنود االحتالل خالل الحرب وكانت مهمتهم            
  .وحثهم على القتال" وإقناعهم بأن ما يفعلونه يرتكز على قيم عليا
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إن المطبوعـات تـشمل مـواعظ       "وقال المحلل العسكري للصحيفة عاموس هارئيل الذي نشر التقرير،          
 تتدخل في شؤون سياسية وتالمس العنصرية، وحتى أنه باإلمكـان اعتبارهـا  تحـديا للقـانون                  قومية،
  ".الدولي

حـين  "وبررت إحدى الفتاوى استخدام الوحشية والعنف ضد الفلسطينيين، كما كتب في التوراة تاريخيا،              
نتم لستم فـي    يترحمون على العدو فإنه سيستشرس ضد جنودنا، وهذا أمر ال أخالقي وخطير ورهيب، أ             

وتقـول فتـوى     ".مدينة ماله، وال بمباراة تتطلب روحا رياضيا، بل يجري الحديث عن حرب ضد قتلة             
أحيانا من الممكن إبادة عدو عن بعد، والوحشية أحيانا سيئة، ولكن أحيانا أخرى مطلوبة، آباؤنـا            "أخرى،  

  ".القديسون حاربوا أعداءهم بوحشية
  ٢٧/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
  مع حماس لحوارالى اال تملك قوة ردع ومن المفضل ان تلجأ " إسرائيل ":ر اسرائيليخبي .٢٤

 قال البروفسور غابي شيفر، استاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية فـي              :زهير اندراوس  -الناصرة  
قـد  ف. ١٩٦٧) يونيـو (القدس، ان اسرائيل ال تملك في واقع االمر قوة ردع منذ ما قبل حرب حزيران                

حرب السويس في سـنة     (اندلعت هذه الحرب على الرغم من االنجاز االسرائيلي في الحرب التي سبقتها             
١٩٥٦.(  

كما ان حرب االستنزاف، في اواخر ستينيات القرن العشرين، اندلعت علـى الـرغم مـن االنجـازات                  
، وعلى  ١٩٧٣بر  وينسحب هذا الحكم على حرب اكتو     ). يونيو(االسرائيلية العسكرية في حرب حزيران      

ما تالها من حروب ومواجهات مع منظمة التحرير الفلسطينية وحزب اهللا، وصوال الـى حـرب لبنـان                  
  .الثانية

كما ان اتفاقيتي السالم مع مصر واالردن لم تكونا حصيلة قوة الردع العسكرية االسرائيلية، في رأي هذا                 
  .النووي ال يردع اعداءها قطّ، على حد تعبيرهعالوة على ذلك كله فان امتالك اسرائيل للسالح . الخبير

                  وحذر الخبير االسرائيلي من انّه حتى في حال التوصل الى تهدئة اخرى مع الفصائل الفلـسطينية، فـان
احتمال اندالع مواجهة اخرى ما زال قائما من قبل الفلسطينيين الذين لن يقفوا مكتوفي االيدي ازاء هجوم                 

ي، يصل الخبير االسرائيلي الى نتيجة مفادها انّه يجب دعم االقوال االسـرائيلية             اسرائيلي محتمل، وبالتال  
التي تقول بانّه يتحتم على الدولة العبرية ان تجري مفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع حركة المقاومة                 

  .، واالعتراف بحجمها السياسي في الساحة الفلسطينية)حماس(االسالمية 
  ٢٧/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  حرب غزة تصيب األطفال بصدمات نفسية مدى الحياة: "واشنطن بوست" .٢٥

ذكرت صحيفة واشنطن بوست األمريكية أن أطفال غزة سوف يحملون  : محمد بشير جابي- جدة
وأوضحت أن العديد من التالميذ الذين . صدمات وآثار الحرب اإلسرائيلية نفسيا وعقليا مدى الحياة

يام نتيجة تدمير اآللة العسكرية مدارسهم مألوا صفحات الكراسات التي سلمها استأنفوا الدراسة تحت الخ
  . إياهم استشاريون نفسانيون بصور جثث اإلسرائيليين والفلسطينيين يطلقون النار من الرشاشات

ها  سبب صدمات نفسية وعقلية ألطفالعلى غزةوأكد علماء وإخصائيون نفسانيون أن الهجوم اإلسرائيلي 
 .  لعدم وجود أي مكان آمن للمدنيين،ثيرا من االعتداءات السابقة على القطاعأكثر تأ

 ٢٧/١/٢٠٠٩عكاظ، 
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  الجيش اإلسرائيلي اعدم أطفاال في غزة : "إذاعة أميركية" .٢٦
االميركية إن جنود االحتالل اإلسـرائيلي أطلقـوا        " ببلك راديو إنترناشنال  "قالت محطة   :  بترا –واشنطن  

علـى  أطفاال فلسطينيين في مخيم جباليا لالجئين الفلسطينيين خالل العدوان اإلسرائيلي           نيرانهم مستهدفين   
  .غزة

وأشارت اإلذاعة الى قصة المواطن الفلسطيني خالد عبدربه الذي تعرض للحصار في منزله لعدة أيـام                 
طالب جنود االحـتالل عبـر مكبـرات الـصوت المـواطنين            حيث  خالل االجتياح البري اإلسرائيلي،     

  .الفلسطينيين بالخروج من المنطقة ، ثم قاموا باعدامهم
  ٢٧/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  فتح المعابر وانهاء الحصار هما البوابة الوحيدة العمار غزة: الخضري .٢٧

اكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، امس ان عملية             :اشرف الهور  -غزة
ي قطاع غزة دون فتح المعابر التجارية وانهاء الحصار بشكل كامل، ال            اعادة اعمار ما دمره االحتالل ف     

  . يمكن ان تتحقق
 ان التقديرات المالية المطروحة العادة اعمار ما دمره االحتالل االسرائيلي في غزة خالل حربه               أوضحو

  .'داالن الدمار والخراب الذي حل بغزة على كافة المستويات كبير ج'االخيرة، ما زالت اولية، 
العادة تقييم الخسائر، خاصة    'ودعا النائب الخضري، كل قطاع من القطاعات المتضررة جراء الحصار           

مع ظهور آثار جديدة يوميا للعدوان والحرب والحصار، وفي ظل مسح االحتالل الحياء ومناطق سـكنية      
  .'عن وجه االرض بشكل كامل

 ٢٧/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  الت في الضفةاالحتالل يشن حملة اعتقا .٢٨

 قرية حوسان في بيت لحـم، وفـرض حظـراً           ،قالت مصادر فلسطينية إن الجيش اإلسرائيلي دهم أمس       
 مواطناً بدعوى أنهم مطلوبون وحول عدداً من المنازل إلى ثكنات عسكرية، بعـد أن               ٤٩للتجول واعتقل   

  .حبس ساكنيها في حجرة واحدة
 آخرين في بلدة حوارة، وآخـر       ٤ شبان اضافة إلى     ٦لي  وفي مخيم بالطة بنابلس اعتقل الجيش اإلسرائي      

  .من بلدة بيتونيا قرب رام اهللا
  ٢٧/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   مليون دوالر٢٢٤الخسائر الزراعية في غزة  .٢٩

مس، ان حجم الخسائر التقديريـة التـي        أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية،      أ : منتصر حمدان  -رام اهللا   
 مليون دوالر، شملت خـسائر      ٢٢٤عدوان على قطاع غزة، وصلت الى       لحقت بالقطاع الزراعي خالل ال    

 مليـون   ٨١األشجار المثمرة، والخضروات، والمحاصيل الحقلية وبلغت قيمة الخسائر واألضرار حوالي           
 مليون دوالر، في حين ان خسائر البنية التحتية الزراعيـة           ٦١دوالر أمريكي، وخسائر اإلنتاج الحيواني      

  . مليون دوالر٢٠والر واألضرار التي لحقت بوزارة الزراعة حوالي  مليون د٦٢حوالي 
  ٢٧/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   ماليين دوالر١٠الخسائر الناجمة عن تقطيع خطوط الكهرباء في غزة  .٣٠

أكد المهندس سهيل سكيك، مدير عام شركة توزيع كهرباء محافظات غزة أن الخسائر التـي                :حامد جاد 
  . ماليين دوالر١٠تهداف شبكة الكهرباء خالل أيام الحرب تقدر بنحو لحقت بقطاع الكهرباء إثر اس
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وشدد سكيك على أن شبكة كهرباء محافظات غزة بحاجة إلى تغيير كلي وإعادة بنائها كي تعمل بكفـاءة                  
عالية تكفل عدم التعرض مستقبالً ألزمة في إيصال التيار الكهربائي للمواطنين نتيجة تكرار األعطال في               

  .لكثرة ما تم إعادة ترميمه وإصالحه من خطوط ومحوالت دمرتها آلة الحرب اإلسرائيليةالشبكة 
  ٢٧/١/٢٠٠٩. األيام، فلسطين

 
 تنظيم جديد يعلن مسؤوليته عن حرق سيارة عبد الستار قاسم .٣١

 مسؤوليتها عن إحراق "سرايا شهداء غزة"تبنت امس، مجموعة تطلق على نفسها  :ن كفاح زبو-رام اهللا
بوق من ابواق النظام السوري "، واصفة اياه بأنه  في نابلسالمحلل السياسي عبد الستار قاسمسيارة 

وقالت المجموعة في بيان لها إن إحراق سيارة قاسم تم بسبب دعوته الى تنفيذ انقالب على . "واإليراني
لتنفيذ اعتداءات على السلطة بمدينة رام اهللا وأبناء منظمة التحرير الفلسطينية بشكل عام، وكذلك دعوته 

 وهي اتهامات نفاها قاسم تماما، قائال انه لم "ابناء فتح بشكل خاص على يد عناصر حماس في القطاع
، "فتح فيها شرفاء"ينتقد فتح بل السلطة، ولم يدع النقالب ابدا، وهناك فرق بين فتح والسلطة، واضاف 

هو الذي يقف وراء البيان إلبعاد التهمة عن نفسه، معبترا ان مسؤال امنيا معروفا لديه ولدى ابناء نابلس 
 . "الشرق االوسط"كما قال لـ
وأكد انه لم يأخذ التهديد . "البيان وهمي، بمعنى انه ليس هناك شيء اسمه سرايا شهداء غزة"وقال قاسم 

 . بجدية، مستغربا اتهامه بانه من ابواق النظامين السوري وااليراني
 ٢٧/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

 
   لتعويض نقص المياه حال استمر شح االمطار "سرائيلا"ـسنلجأ ل: "وزارة المياه االردنية" .٣٢

ان " الدسـتور " رائد ابو السعود لــ        األردني بين وزير المياه والري المهندس    : باسل الزغيالت  -عمان
 بـين معادلـة     الوضع المائي اسوأ من االعوام الماضية وزاد الطلب على المياه مما ادى الى اختالل ما              

الطلب على المياه وماهو متاح حيث لم تسجل السدود هذا الموسم اي تخزين يذكر باستثناء سد الموجـب                  
  .بزياده مقدارها مليونا متر مكعب منذ بداية الموسم المطري

واكد ابو السعود انه بعد مرور شهر آذار حيث ستكون اربعينية الشتاء قد انتهت وفي حال لـم يـسجل                    
 مليون متر مكعب وفي حال اعـالن الجفـاف فـإن            ٦٠ السدود التي تحتوي حاليا ما يقارب        تخزين في 

الوزاره ستضطر الى اللجوء للجانب االسرائيلي على ان تستوفيه في السنوات القادمة كما حـصل قبـل                 
 ماليين متر مكعب نظرا لشح االمطار فـي ذلـك الحـين ،              ١٠عامين حيث استدانت المملكة ما يقارب       

 بين الجانبين االردني واالسرائيلي والتي تقتضي       ١٩٩٤ا الى ملحق اتفاقية السالم الموقعة في عام         مشير
  . مليون متر مكعب شتاء في بحيرة طبريا ليعود االردن الى استغاللها في الصيف٢٠بان يخزن االردن 

  ٢٧/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  ول جرائم الحرب إالسرائيليةلجنة إلعداد تقرير ح والجامعة تنشئ لجنة عليا إلعمار غزة .٣٣

من القاهرة عبر مراسلها مراد فتحي، أن األمين العام ، ٢٧/١/٢٠٠٩ الشرق، قطر، ذكرت صحيفة
لجامعة الدول العربية عمرو موسى قال، إن االجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على 

ا ضرورة متابعة جهود تحقيق المصالحة مستوى المندوبين الدائمين توصل لقرار يتضمن عدة نقاط منه
وطالب األمين العام، في مؤتمر صحفي في ختام . العربية من خالل البناء على ما تم في قمة الكويت

االجتماع، الدول العربية من خالل مجلس الجامعة وفي إطار صالحياته بدعوة الدول العربية لوقف 
لعربية ونحن نسعى لتنقية األجواء مؤكدا أن الخالفات الحمالت اإلعالمية فورا ألنها تسمم األجواء ا

  . العربية يمكن حلها بالحوار
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وأضاف موسى، أن المجلس شدد على ضرورة متابعة جهود المصالحة الفلسطينية وضرورة التوصل 
لمصالحة فلسطينية وكذلك مصالحة عربية في مدى زمني محدد قبل الذهاب للقمة العربية العادية في 

نهاية مارس المقبل، وذكر أن المجلس أكد على ضرورة متابعة وتوثيق جرائم الحرب اإلسرائيلية الدوحة 
  .ضد الشعب الفلسطيني وتشكيل لجنة عربية تدعى إليها شخصيات دولية للتحقيق في ما حدث

نة بتحديد وأكد األمين العام، أنه تم تشكيل لجنة عربية عليا تكون معنية بإعادة إعمار غزة وتقوم هذه اللج
آلياتها بما في ذلك إنشاء صندوق إلعادة إعمار غزة من األموال التي أعلن عدد من الدول العربية 

كما طالب المجلس المجموعة العربية في نيويورك، من أجل العمل على دعوة الجمعية العامة . تقديمها
كات اإلسرائيلية التي حدثت في غزة لألمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الجرائم واالنتها

على أن يكون لهذه اللجنة الدولية إطار زمني، ومطالبة الجمعية العامة بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة 
  .لمحاكمة من ثبت أنهم قاموا بجرائم حرب في غزة واستهداف المدنيين ومقرات األمم المتحدة

ول العربية أن حجم األموال التي أعلنت بعض الدول عن وفي سياق متصل أعلن األمين العام لجامعة الد
التبرع بها لدعم صندوق إعادة اإلعمار في غزة كبير حيث تبرعت السعودية بمبلغ مليار دوالر وقطر 

.  مليون دوالر١٠٠ مليون دوالر وهيئة خيرية قطرية بمبلغ ٢٠٠ مليون دوالر والجزائر بـ٢٥٠بـ
ن الهيئة العربية العليا إلعادة إعمار غزة ستتعامل مع الواقع في وقال موسى، في تصريحات صحفية، إ

  .فلسطين حيث ستقوم بتنفيذ المشروعات دون تسليم حقائب أموال ألحد من األطراف الفلسطينية
من القاهرة عبر مراسلها أحمد علي، أن عمرو موسى ، ٢٧/١/٢٠٠٩العرب، قطر،  وأضافت صحيفة

ن االلتزام بخارطة الطريق؛ ألنها انتهكت مراراً، خاصة البند األول ألمح، إلى أن العرب في حل م
إنني أرحب : "وحول المبادرة اليمنية التي طرحت في االجتماع، قال موسى. الخاص بوقف االستيطان

بالمبادرة اليمنية واليمن نشط جداً في إطار هذا الموضوع، وكانت هناك مبادرة يمنية في السابق، أما تلك 
  ".رة فقد وزعت اآلن فقط علينا، وهي رهن الدراسةالمباد

    
 اليمن يعرض مبادرة للمصالحة الفلسطينية برعاية القاهرة   .٣٤

طرح الدكتور عبدالملك المنصور، مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية، مبادرة :  أحمد علي- القاهرة 
الدائمين، أمس، لتحقيق المصالحة بين يمنية على اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين 
وأوضح السفير عبدالملك المنصور، أن . حركتي فتح وحماس على أن تتم هذه المصالحة برعاية مصرية

العودة للحوار الفلسطيني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية : المبادرة اليمنية تتضمن أربع نقاط، هي
 شرطة فلسطينية على أساس تعداد سكان المناطق فلسطينية على أساس الكفاءات وليس التحزب، وتشكيل

وليس على أساس االنتماءات الحزبية، لكي تكون خادمة لفلسطين وليس لألحزاب، والنقطة الرابعة 
  .االحتكام إلى الدستور والقانون الفلسطيني

 وقال إن األطراف الفلسطينية متجاوبة سواء الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو خالد مشعل رئيس
، حول طرح المبادرة على الجانب "العرب"وردا على سؤال لـ . المكتب السياسي لحركة حماس

المصري، وهل تلقيتم ردا من المصريين، قال، مندوب اليمن، إننا ال ننتظر ردا ألن المبادرة تدعم الجهد 
  . المصري، بل تطالب به

  ٢٧/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
      سلطة الفلسطينية   لن تسلم أموال إعمار غزة للالكويت .٣٥

أعلن أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح رسميا، أن أموال :  جهاد أبو العيس-الكويت 
إعمار غزة والتي قررت الكويت المساهمة بها سيجري تسليمها للصندوق العربي للتنمية، حاسما بذلك 
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تمع المدني أعلنت مطالبتها ورفضها الصريح جدال وتخوفا ساقته العديد من القوى النيابية ومؤسسات المج
  .تسليم أي أموال كويتية لحساب السلطة الفلسطينية في رام اهللا

  ٢٧/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت
  
 صمود غزة معجزه وال مجال للتشكيك في انتصار حماس": الشرق" لـخبراء .٣٦

ي في قطاع غزة، ثمن خبراء الشؤون السياسية صمود الشعب الفلسطين:  محمد عبد اهللا- القاهرة 
وقال الدكتور حسن نافعة، . ووصفوا ما حدث في قطاع غزة وانتصار المقاومة بأنه معجزه بكل المقاييس

على هامش ندوة عن مستقبل فلسطين بعد حرب غزة " الشرق"أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة لـ 
 معجزة بكل المقاييس، من جانبه، عقدها اتحاد االطباء العرب، إن صمود قطاع غزة خالل الحرب كان

، إنه "الشرق"استبعد الدكتور بشير نافع، أن يتم الحوار الفلسطيني الفلسطيني في الوقت الحالي، وقال لـ 
يعتقد أن الورقة االنسانية في غزة يمكن استغاللها للدفع بالحوار الوطني الى االمام، الفتا الى أن حماس 

اية في حين كان موقف حكومة رام اهللا متفرجا حسب وصفه على ما وفصائل الجهاد قاتلت حتى النه
  .يحدث في القطاع، مؤكدا أنه من الصعب أن تاتي حماس وفتح الى الحوار في ظل هذه الحالة

 ٢٧/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
 
  وليس مع إيران" إسرائيل" يرهن تحسن المناخات العربية بوقف العالقات مع األسد .٣٧

لسوري بشار األسد، تحسن العالقات العربية العربية بوقف العالقات مع رهن الرئيس ا: ا ف ب
وأشار . عن العدو اإلسرائيلي" عدو بديل"، وليس مع إيران، محذراً من السعي منذ فترة لخلق "إسرائيل"

األسد، في مقابلة بثتها مساء أمس فضائية المنار الناطقة باسم حزب اهللا اللبناني، أن اللقاء العربي 
، وأوضح أن "كسر الجليد"مصغر الذي حصل في الكويت على هامش القمة االقتصادية اقتصر على ال

وأعرب . رداً على سؤال أنه دعا العاهل السعودي لزيارة دمشق، فرد عليه بدعوته لزيارة الرياض
موضحا الرئيس السوري عن تفاؤل حذر بإقامة عالقات جيدة مع الرئيس األمريكي الجديد باراك أوباما، 

. من اإلدارة األمريكية الجديدة أجرت حواراً مع سوريا قبل تسلمها مهماتها" شخصيات مقربة"أن 
وأوضح، انه رأى في األسابيع الماضية وفي نهاية العام المنصرم رغبة من هذه اإلدارة األمريكية 

في ما يتعلق بالسالم المنتخبة، قبل أن تصبح في موقعها الحالي، في استطالع الوضع في الشرق األوسط 
  ". نرى أمالً اكبر بتسويات وليس بحروب"وتابع األسد، . بالدرجة األولى وفي ما يتعلق بموضوع العراق

  ٢٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
 
  "إسرائيل" برئاسة السعودية إلعداد الملف القانوني لمالحقة جنراالت عربيةلجنة  .٣٨

سعودية في إعداد تصور قانوني بالنسبة لمحاكمة بدأت لجنة عربية تترأسها ال:  أشرف الفقي-القاهرة 
مجرمي الحرب اإلسرائيليين عن الجرائم التي ارتكبوها في قطاع غزة، وقال رئيس اللجنة العربية 
الدائمة لحقوق اإلنسان إبراهيم الشدي، إن مناقشات اللجنة، أمس، تمحورت حول البحث عن آلية لتقديم 

  .إلى المحكمة الجنائية الدولية" إسرائيل"مجرمي الحرب من جنراالت 
  ٢٧/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

  
  إدانة دولية وعربية للممارسات اإلسرائيلية ضد الصحافيين الفلسطينيين في غزة .٣٩

قام اتحاد الصحافيين العرب بالتعاون مع االتحاد الدولي للصحافيين بتنظيم زيارة :  محمد نصر-القاهرة 
طيني والصحافيين الفلسطينيين، وقاموا بزيارة المراكز اإلعالمية التي لغزة للتضامن مع الشعب الفلس

دمرتها آلة الحرب اإلسرائيلية وكذلك أسر ضحايا الصحافيين الذين كانوا ضحية العدوان اإلسرائيلي على 
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وعقد الوفدان بعد عودتهما مؤتمرا صحافيا في القاهرة، كشفا فيه الممارسات اإلسرائيلية ضد . غزة
  .فيين والمراكز اإلعالمية في غزةالصحا

  ٢٧/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
   المصرية تسمح لوفد برلماني مغربي بالعبور الى غزة بعد احتجاز في رفحالسلطات .٤٠

سمحت السلطات المصرية لوفد برلماني مغربي بالدخول الى قطاع غزة بعد :  محمود معروف- الرباط 
 وقال مصطفى الرميد، رئيس الفريق البرلماني لحزب . ساعة٢٤احتجازه على معبر رفح الكثر من 

، انه واعضاء الوفد متوجهون الى الجانب "القدس العربي"العدالة والتنمية ورئيس الوفد المغربي لـ
  .الفلسطيني من معبر رفح بعد سماح السلطات المصرية لهم بعبور الجانب المصري من المعبر

  ٢٧/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
 
  لغزة دة في الجزيرة العربية يتهم حماس برفض متطوعين القاعمسؤول .٤١

تحدث أمير تنظيم القاعدة في اليمن والسعودية ناصر الوحيشي عن عالقة تربط :  خالد الحمادي- صنعاء 
تنظيمه بتنظيم فتح اإلسالم الذي خاض عناصره معارك مع الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد في العام 

في " إسرائيل"س برفض قبول متطوعين من التنظيم لنصرتها في حربها مع ، واتهم حركة حما٢٠٠٧
، الصادرة مساء امس االثنين، إلى الوحيشي، الذي يطلق عليه لقب أمير "الناس"ونسبت أسبوعية  . غزة

 ٢٠٠٥ديسمبر عام / تنظيم القاعدة في كل الجزيرة العربية، قوله ان تنظيم القاعدة أطلق في كانون األول
االحتالل بشمال فلسطين، غير أن مخابرات حزب اهللا سلمت أعضاء "يخ من جنوب لبنان على صوار

  ".التنظيم للحكومة اللبنانية
  ٢٧/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
 أطفال دمشق يحتجون بالرسم ضد العدوان اإلسرائيلي على غزة  .٤٢

وروبي العربي لمدة ثالثة أقامت وزارة الثقافة السورية ومركز التعاون األ:  عمر عبداللطيف- دمشق 
تضامنا مع " غزة كي تبقى في الذاكرة"أيام في المتحف الوطني بدمشق معرضا فنيا توثيقيا بعنوان 

  . لوحة٢٠٠الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ضم 
  ٢٧/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
 كتّاب يشنون حملة ضد المشككين في المقاومة : تونس .٤٣

ن المفكرين والكتاب واألساتذة الجامعيين المستقلين وعدد من شن عدد م:  محمد الحمروني- تونس 
أعلنته من مواقف تمس "الفنانين التقدميين هجوما عنيفا على بعض الوجوه اليسارية والعلمانية بسبب ما 

وتعتبرها حركة رجعية ال يجب مساندتها وتنتقص من النصر الذي . حركة المقاومة اإلسالمية حماس
  ".حققته

  ٢٧/١/٢٠٠٩ر، العرب، قط
  
   إعادة إعمار غزة يعقد بالقاهرة نهاية فبرايرمؤتمر .٤٤

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن مؤتمر إعادة اإلعمار في قطاع غزة :  عمر عبدالرازق–القاهرة 
الفلسطيني المحتل سوف يعقد بالقاهرة نهاية شهر فبراير المقبل على المستوى الوزاري ويستمر يوما 

السفير نهاد عبداللطيف، معاون وزير الخارجية منسق مؤتمر إعادة اإلعمار في غزة، إن وقال . واحدا
األهمية التي توليها مصر لهذا المؤتمر والمبادرة المصرية بهذا الصدد تأتى استمرارا للدور المصري في 
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ورفع المعاناة عن التعامل مع األزمة بكافة تداعياتها السياسية واالقتصادية وفي مقدمتها إعادة اإلعمار 
إلطالق عملية إعادة إعمار "وأضاف، معاون وزير الخارجية، أن المؤتمر سيكون . الشعب الفلسطيني

، وأشار إلى أن مصر حريصة على ضمان أكبر حشد وتأييد من المجتمع الدولي لهذه العملية "قطاع غزة
  . إلعادة اإلعمار في غزة ودعم الشعب الفلسطيني في محنته

  ٢٧/١/٢٠٠٩قطر، العرب، 
  
  أنشطة مكثفة لتفعيل المقاطعة وجمع التبرعات لغزة.. تركيا .٤٥

تتواصل الفعاليات األهلية والرسمية في تركيا لتنشيط عمليات التبرع :  سعد عبد المجيد-إسطنبول 
لمنكوبي قطاع غزة، ودعم أنشطة مقاطعة المنتجات الصهيونية واألمريكية؛ في سبيل مناصرة قضية 

فقد أعلن اتحاد الجمعيات الزراعية التركي بدء تنفيذه قرارا بحظر استيراد  .شعب الفلسطينيوحقوق ال
التقاوي والبذور الزراعية من الكيان الصهيوني، وذلك في أعقاب العدوان الهمجي؛ الذي قام به الكيان 

 .ضد األهالي في قطاع غزة على مدار ما يزيد عن ثالثة أسابيع
 العديد من الجمعيات واالتحادات المدنية بتركيا الجماهير إلى مقاطعة البضائع وفي سياق متصل، دعا

والمنتجات الصهيونية واألمريكية بصورة كاملة، وقال بيان صادر عن جمعية الدفاع عن المظلومين 
وآخر عن اتحاد الدفاع عن المستهلكين، إن شراء هذه البضائع يعني المزيد من أعمال القتل الجماعي 

بادة للشعب الفلسطيني، فضالً عن التهديد القائم لتركيا مستقبالً في منظور خطة بناء دولة الكيان واإل
 .الكبرى بين النيل والفرات، والتي تتمسك بها قوات االحتالل وتضعها في علم الدولة العبرية
  ٢٧/١/٢٠٠٩اخوان اون الين 

 
   يطالبون باالنضمام للمقاومة الفلسطينيةمصريون .٤٦

واللجان الشعبية "  إبريل٦شباب "وجماعة ) كفاية(قال نشطاء بالحركة المصرية من أجل التغيير : ةالقاهر
لمقاطعة البضائع األمريكية واإلسرائيلية، إنهم تقدموا بطلب لجميع فصائل المقاومة لالنضمام إلى 

ن على الطلب أنهم وذكر الموقعو. صفوفها، وأعلنوا أنهم يضعون أنفسهم تحت التصرف الكامل لقياداتها
، مؤكدين أنهم على استعداد لبذل أرواحهم فداء لألمر الذي يصدره "لن يستسلموا أبدا لعدو يقتل السالم"

وتعهد الموقعون على البيان . لهم قادتهم، وأنهم لن يتوانوا في تنفيذ األوامر الصادرة لهم مهما كلفهم ذلك
  .بمقاومة االحتالل

  ٢٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  حولت أجساد المدنيين إلى ميدان اختبار" إسرائيل: " السوريونءاألطبا .٤٧

غسان قناطري، رئيس وفد األطباء السوريين المتطوعين إلى قطاع غزة، ما جرى . وصف د: دمشق
هناك خالل العدوان اإلسرائيلي بأنه كارثة حقيقية طالت جميع جوانب الحياة ومنها القطاع الصحي حيث 

وكان محمد سعيد بخيتان، األمين القطري المساعد . ات الطبية والكادر الطبيالنقص الشديد في المعد
وتحدث األطباء، خالل . لحزب البعث الحاكم في سوريا، قد التقى الوفد الطبي إثر عودته إلى دمشق

 اللقاء، عن جرائم حرب اإلبادة التي تعرض لها األبرياء جراء استخدام أنواع فتاكة من األسلحة التدميرية
المحرمة دولياً وما خلفته هذه األسلحة من دمار وقتل وحروق وإصابات غير معهودة سابقا في جرائم 
الحروب، مشيرين إلى تداعيات اإلصابات وتطوراتها غير المعروفة بعد بسبب تحويل أجساد األبرياء 

لجرحى الميئوس منها إلى ميدان اختبار ألسلحة اإلبادة والتدمير الشامل والى حاالت عدد غير قليل من ا
  .جرائم إرهاب الدولة" إسرائيل"والتي تؤكد ارتكاب 

  ٢٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
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   إيرانية إلى غزة وانتقادات لمصر لعدم تعاونها بإيصال المساعدات اإليرانيةمساعدات .٤٨

، انها ستقدم مساعدات على شكل أموال غير "اللجنة االيرانية إلعادة إعمار غزة"اعلنت : الوكاالت
كومية إلى عائالت فلسطينية في القطاع، فيما انتقد الهالل األحمر اإليراني عدم تعاون السلطات ح

 . المصرية مع طهران إليصال المساعدات اإلنسانية إلى الفلسطينيين في غزة
 ٢٧/١/٢٠٠٩السفير، 

  
  طابع بريدي إيراني لتخليد انتصار غزة .٤٩

انتصار المقاومة في غزة، وجرى االعالن عن قررت إيران إصدار طابع بريدي يخلد : أي.بي.يو
اصدار الطابع خالل مهرجان اقيم مساء امس االول االحد في قاعة وزارة الداخلية بحضور رئيس مجمع 

أن يشاهد تحرير فلسطين في "تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني الذي أعرب عن أمله في 
  ".حياته

  ٢٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  "التطبيع"أطفال يطالب بقانون يحظر برلمان : موريتانيا .٥٠

قانون يحظر كل أشكال "سلم برلمان األطفال الموريتانيين البرلمان الموريتاني طلبا بسن : نواكشوط
وفق ما أعلنته فاطمة بنت محمد محمود، رئيسة البرلمان، في مؤتمر " التطبيع مع العدو الصهيوني

وقالت بنت محمد محمود، إن برلمان . في نواكشوطصحافي، أمس، بحضور أطفال الجالية الفلسطينية 
األطفال الموريتانيين يدعو برلمانات األطفال المغاربة إلى عقد دورة طارئة في نواكشوط لمناقشة الوضع 

وشجبت بقوة العدوان الصهيوني على القطاع الذي أدى لجرح واستشهاد مئات . في غزة والقدس
  .لمقاضاة قادة الكيان على الجرائم التي ارتكبوهااألطفال، ودعت منظمات حقوق اإلنسان 

  ٢٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   غزة شركة مصرية زودت الجيش اإلسرائيلي بالغذاء خالل عدوانه على ":  المصريةاألسبوع" .٥١

كانت غزة تحترق والدماء فيها بحور، بينما أسطول شاحنات مصري يتحرك ذهابا وإيابـا              ": أكرم خميس 
ن مدينة السادات حتى معبر العوجة أقصي شرق مصر، ليـسلم منتجـات شـركة               على الطريق الممتد م   

، إلى  "االتحاد الدولي للصناعات الغذائية، لشركة تشانل فوود اإلسرائيلية لتقوم بتوريده إلى جيش االحتالل            
أول شاحنة أغذية تحركت من مخازن الشركة في مدينة السادات باتجاه إسرائيل كانت بعد أقل               "درجة أن   

 طنا من الفاصولياء الخـضراء، قبـل أن         ١٧ ساعة فقط من بدء العدوان، حاملة معها أزيد من           ٢٤من  
وفي سياق كشف تفاصـيل الفـضيحة، قالـت          !!"تتبعها شاحنة أخرى تحمل نفس الكمية بساعات قليلة؟       

، ٨٣٠ يناير، حين وصـل عـدد الـشهداء إلـى            ١٠إن الشركة قامت بإرسال شاحنة يوم       "،  "األسبوع"
 كيسا من عدة    ٥٦ كجم من البازالء والفول األخضر، ومعها         ٨٠٠ طنا و  ١٩ ، بـ    ٢٣٥٠والجرحى إلى   

أي مـع وصـول عـدد       ( يناير   ١٤ثم عادت لترسل بتاريخ     : "وتابعت ."أصناف كهدايا لرجال الجمارك   
تلـف   كيسا من مخ   ٧٢ كجم من البامية المجمدة، إضافة إلى         ٢٥٠ طنا و  ١٢) الشهداء إلى أكثر من ألف    

 كجم من الفـول     ٨٠٠ طنا و  ١٩المنتجات كهدايا لرجال الجمارك، وفي نفس اليوم، وصلت شاحنة تحمل           
  !"إلى داخل إسرائيل، وذلك كله دون رقابة وال متابعة وال حتى شعور بالحرج ووخز الضمير؟

  ٢٣/١/٢٠٠٩األسبوع المصرية، 
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  تنديد بها بصفتها هذه ان حماس حركة ارهابية وينبغي ال:مفوض التنمية األوروبي .٥٢
شن المفوض األوروبي للتنمية لويس ميشال هجوما الذعا ضد حركة حماس التي :   حامد جاد- غزة 

معتبرا أن إطالق ، حملها جزءا كبيرا من المسؤولية عن الحرب التي شنها االحتالل على قطاع غزة
من إعالن ميشال عن تقديم مساعدة بالرغم  .الصواريخ على المدنيين يعد عمال إرهابيا يستوجب التنديد

 مليون يورو للفلسطينيين اال انه أعرب عن استياء االتحاد األوروبي من ٦٠أوروبية جديدة بقيمة 
كما اعرب في ذات  مواصلة تدمير االحتالل لمشاريع البنى التحتية التي مولها االتحاد أكثر من مرة

المدنيين والصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية الوقت عن استنكاره لكافة العمليات التي تستهدف 
وقال ميشال في  النه يستهدف ابرياء" ارهابي"باتجاه المستوطنات اإلسرائيلية، واصفا اياها بأنها عمل 

ينبغي "مؤتمر صحافي عقده أمس قبالة مخازن االونروا التي تم قصفها من قبل االحتالل في مدينة غزة 
بمسؤولية حماس الساحقة واقول هنا عن قصد ان حماس حركة ارهابية وينبغي التذكير رغم كل شيء 
  ".التنديد بها بصفتها هذه

  ٢٧/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
  تثبيت التهدئة وفتح المعابرلزيارة ميتشل تمهد الطالق مبادرة سياسية وتهدف : واشنطن .٥٣

شرق االوسط جورج ميتشل غادر المبعوث االميركي لل:  جويس كرم، جيهان الحسيني- واشنطن 
واشنطن مساء امس في مستهل جولة للمنطقة هي االولى لفريق الرئيس الجديد باراك اوباما، تشمل 

 والرياض والقاهرة وعمان، وتهدف الى ترسيخ اتفاق وقف اطالق النار "اسرائيل"االراضي الفلسطينية و
أن » الحياة»در أميركية رسمية لـوأكدت مصا. ومنع اعادة تسلح حركة حماس وتسهيل فتح المعابر

ومهد الناطق . توقف ميتشل في السعودية يهدف بالدرجة األولى الى اعادة احياء المبادرة العربية للسالم
تراجع « الى مبادرات أميركية جديدة في شأن عملية السالم، مشيرا الى أن ادارة أوباما ،روبرت وود

، وستكون لها مبادرتها الخاصة، لذلك ) نتائج مؤتمر أنابوليسبينها(سلسلة سياسات من االدارة السابقة 
  .»علينا اعطاء بعض الوقت للسناتور ميتشل للقيام بعمله

  ٢٧/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  ترحيبنا بجهود المصالحة ليس قبوالً بحكومة تضم حماس: برلين .٥٤

 يكون ترحيب وزير   نفى الناطق باسم وزارة الخارجية األلمانية أمس أن: اسكندر الديك-برلين 
الخارجية فرانك فالتر شتاينماير بالجهود التي يبذلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتشكيل حكومة 

وقال الناطق ينس بلوتنر إن . فيها» حماس«توافق وطني، موافقة مسبقة منه على مشاركة حركة 
حقيق كامل وشامل عما حصل في حكومته تدعم مطلب األمين العام لألمم المتحدة بان كي بون بإجراء ت

  .غزة خالل فترة األسابيع الثالثة من الحرب
أن برلين علمت من مصادر الرئيس عباس أن البحث جار » الحياة«وذكر بلوتنر رداً على سؤال لـ 

حالياً لتشكيل حكومة خبراء أو تكنوقراط، وأنها ستراقب التقدم الذي سيحصل في مجال التوافق السياسي 
وشدد في هذا اإلطار على أهمية أن تضم الحكومة الفلسطينية المقبلة .  الكامل بتعقيدات المشكلةمع علمها

  .شخصيات غير حزبية
سنرى أوالً ممن ستتشكل هذه «: ، قال»حماس«وعما إذا كانت برلين سترفض حكومة تشارك فيها 

ل السنوات السابقة كمجتمع دولي الحكومة، وسيستند موقفنا منها إلى استمرارية الموقف الذي اتخذناه خال
  ويتلخص بالتعاون مع األطراف الفلسطينية كافة التي تعترف بحل الدولتين ومعايير الرباعية الدولية 
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ليس «وتابع أن حكومته ستقوم كل حكومة فلسطينية ستشكل .  في الوجود ونبذ العنف"إسرائيل"وبحق 
  .»تبعاً لتصريحاتها فقط، بل وألفعالها أيضاً

 ٢٧/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
 باريس لم تغير نهجها إزاء حماس: مصادر فرنسية .٥٥

قالت مصادر فرنسية رسمية إن باريس لم تغير نهجها إزاء التواصل مع حماس  : ميشال أبونجم - باريس
وكانت هذه المصادر ترد على تصريحات . كحركة وإنه ال اتصاالت مباشرة رسمية أو غير رسمية معها

سياسي لحماس، خالد مشعل، التي أعلن فيها أن ثمة دوال أوروبية عدة تتصل بحماس، رئيس المكتب ال
ال تتحدث «أن باريس » الشرق األوسط«وأفادت هذه المصادر التي سألتها  .رافضا الكشف عن هويتها

غير أن . مع حماس ولكنها تتواصل مع دول على اتصال بها مثل قطر وسورية وتركيا وروسيا وغيرها
وكما قال ذلك مسؤولوها بمن فيهم وزير الخارجية تدفع باتجاه قيام حكومة وحدة فلسطينية تضم فرنسا 

المتاح للتغلب » المخرج الوحيد«كل األطراف الفلسطينية بما فيها حماس، وهي ترى أن هذا التطور هو
   .على االنقسام الفلسطيني ووجود سلطتين واحدة في الضفة الغربية وأخرى في غزة

باريس أن تكون قد كلفت أحدا االتصال بحماس باسمها، بمن في ذلك إيف أوبان دوال ميسوزيير، نفي ت
مدير دائرة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية الذي قام في السابق بزيارة الى غزة 

. ت الدوليةوالتقى مسؤولي حماس في الداخل والخارج وعاد الى غزة مؤخرا بصفته باحثا في العالقا
إنه أطلع الخارجية الفرنسية على اتصاالته مع قادة » الشرق األوسط«وكان دوال ميسوزيير قد قال لـ

 .حماس
وكان موضوع التعاطي مع حماس مطروحا على جدول أعمال وزراء خارجية االتحاد األوروبي خالل 

وثمة دول » كثر من اتجاهيضم أ«وتقول مصادر فرنسية أخرى إن االتحاد . لقائهم في بروكسيل أمس
تسير وراء الموقف اإلسرائيلي من غير نقاش ودوال أخرى تريد الخروج من المأزق وتبحث عن وسيلة «

 . »للحديث الى حماس
 ٢٧/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

 
  هدف الوصول إلى حكومة وفاق وطني تتولى إعادة اإلعماربيدعم مصر  األوروبي االتحاد .٥٦

 أكد االتحاد األوروبي في الورقة التي بحثها وزراء الخارجية في :ريضي نورالدين الف-بروكسيل 
استعداده الستئناف نشاط مهمة المراقبين في معبر رفح، وذلك بالتعاون مع مصر والسلطة «بروكسيل 

  .» وقطاع غزة"إسرائيل"، وإمكانات توسيع مهمة المراقبين على المعابر بين "إسرائيل"و
تكليف وفد متخصص لتقويم حجم الدمار بالتعاون مع «ترح االتحاد األوروبي وعن إعادة اإلعمار، يق

األمم المتحدة والبنك الدولي والمساهمة في جهود التحضير لمؤتمر المانحين، وذلك بالتعاون الوثيق مع 
ويدعو االتحاد األوروبي . في مصر) فبراير( شباط ٢٨وسيعقد المؤتمر في . »السلطة الفلسطينية

إلى رفع القيود أمام دخول العتاد والمنتجات األساسية، خصوصا األسمنت بالنسبة الى قطاع  «"لاسرائي"
ويدعم االتحاد . »غزة وتشجيع القطاع الخاص الفلسطيني والدولي على االنخراط في مسار إعادة البناء

ده جهود مصر من أجل تصالح الفلسطينيين وبهدف الوصول إلى حكومة وفاق وطني وفق ما أك«
ويشجع بسط . »بدعم تنظيم انتخابات الرئاسة واالنتخابات العامة وأن تكون حرة وشفافة«ويعد » عباس

سلطة واحدة وحكومة «نفوذ السلطة على كامل تراب األراضي المحتلة على أساس مبدأ الرئيس عباس 
  .»واحدة

إجراء مشاورات «ستئناف مسيرة السالم، ويقترح وتذكر الورقة األوروبية أن المراحل السابقة تمهد ال
مع اللجنة الرباعية والجامعة العربية في سبل التقدم نحو استئناف المفاوضات وفق قرار مجلس األمن 



  

  

 
 

  

            ٢٣ ص                                     ١٣٢٧:         العدد       ٢٧/١/٢٠٠٩الثالثاء  :التاريخ

، ودعم إحياء مبادرة السالم العربية، وتشجيع األطراف على احترام االلتزامات التي قطعتها ١٨٥٠الرقم 
قبة اللجنة الرباعية، ودعوة السلطة الفلسطينية إلى تنفيذ التزاماتها بالكامل في نطاق خريطة الطريق ومرا

 إلى تجميد االنشطة االستيطانية كافة، ومنها "إسرائيل"في الصعيد األمني بدعم المجموعة الدولية، ودعوة 
 إزاء حرية النمو الطبيعي للمستوطنات والمواقع العشوائية وفي القدس الشرقية، وإلى وضع مقاربة جديدة

  .التنقل
 تعهداتها في شأن فتح المعابر "اسرائيل"من جهة اخرى، أعرب االتحاد األوروبي عن خيبته إزاء نقض 

وقالت عضو المفوضية مسوؤلة العالقات الخارجية بينيتا فيريرو فالدنير في . أمام المساعدات االنسانية
تزم تنفيذ ما تم االتفاق عليه في شأن دخول نهاية اجتماع وزراء خارجية االتحاد، ان اسرائيل لم تل

 شاحنة فقط تدخل القطاع في كل يوم بينما يقتضي الوضع ١٥٠نحو : واضاف. المعونات االنسانية
وذكرت ان االتحاد األوروبي يدعم الجهود التي . »وهو ما يثير الخيبة« شاحنة ٨٠٠ و٦٠٠دخول بين 

يقود إلى تشكيل حكومة وفاق «ام صلح بين الفصائل تبذلها مصر من أجل حمل الفلسطينيين على إبر
  .»وطني تكون محاورا بالنسبة الينا

 ٢٧/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  جمعية نرويجية تطلق برنامجا طارئا إلزالة األلغام في غزة .٥٧

 أرسلت جمعية المساعدات الشعبية النرويجية الى قطاع غزة الخميس الماضي : موفق كمال- عمان 
ات الحرب غير المنفجرة هناك، تمهيدا إلطالق برنامج طارئ وفوري إلزالتها بعد فريقا، لتقييم مخلف

فإن إزالة مخلفات "مدير برنامج الجمعية في األردن " ستيفن براينت"وبحسب  .تأمين التمويل الالزم
  ".الحرب غير المنفجرة، متطلب أساسي لجهود إعادة البناء في غزة لتأمين سالمة السكان
 ٢٧/١/٢٠٠٩، الغد، األردن

 
  تقرر عدم بث نداء جمع تبرعات لضحايا غزة حماية للحيادية"سكاي نيوز" .٥٨

االخبارية البريطانية امس عدم بث نداء لجمع التبرعات » سكاي نيوز«اعلنت قناة :  مينا العريبي- لندن
عت مجدداً التي داف) بي بي سي(لدعم منكوبي غزة، وهي بذلك تسير على خطى هيئة االذاعة البريطانية 

، جون رايلي، ان القرار »سكاي نيوز«واوضح مدير . عن قرارِها عقب الضجة التي أثارها في بريطانيا
التي تضم » لجنة الكوارث الطارئة«يعود لحرص القناة على الحيادية، معبراً عن قلقه من ان يؤدي نداء 

. ام الى التأثير على حياديتهاعدة منظمات غير حكومية من بينها الصليب االحمر البريطاني وأوكسف
والقناتين الرابعة والخامسة وافقت على بث » آي تي في«يذكر ان المحطات االرضية البريطانية الثالث و

وتشارك صحف . ويفترض ان تكون بثتها الليلة الماضية بالتزامن مع نشرات االخبار المسائية. النداء
 .للحملةبريطانية عدة في نشر اعالنات مجانية داعمة 

 ٢٧/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  غاثة سكان غزةإل لجنة الطواريء لمواجهة الكوارث  علىالتبرعات تنهال: بريطانيا .٥٩

أكدت االندبدنت في متابعتها لموضوع نداء لجنة الطواريء لمواجهة الكوارث بشأن إغاثة سكان غزة 
إن التبرعات بدأت تنهال بالفعل على  ،والذي بثته أمس محطات تلفزة بريطانية ليس من بينها بي بي سي

 ألف جنيه إسترليني حتى قبل بث النداء امس على القناتين الرابعة ٦٠٠لجنة الطوارئ وبلغت نحو 
  سات الخيرية التي سوقالت الصحيفة إن مسؤولي المؤ. ١والخامسة للتلفزيون البريطاني وقناة أي تي في 
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زيد الجدل بشأن بث النداء من وعي الجماهير بأنه توجد االن تتشكل منها لجنة الطواري يأملون في أن ي
  . طريقة لمساعدة سكان غزة

  ٢٧/١/٢٠٠٩بي بي سي 
  
  خبراء ألمان يساعدون في مراقبة حدود مصر مع غزة  .٦٠

أعلن وزير الخارجية االلماني فرانك فالتر شتاينماير امس أن خمسة من خبراء :  د ب أ- بروكسل 
أون خالل هذا االسبوع في تقديم المساعدة للجانب المصري في التصدي لعمليات الشرطة االلمانية سيبد

وقال شتاينماير إنه اتفق مع نظيره المصري أحمد أبو الغيط على هامش  .تهريب السالح إلى قطاع غزة
دعم مساعي الجانب "اجتماع وزراء خارجية دول االتحاد االوروبي في بروكسل على أنه بإمكان ألمانيا 

ووفقا للمعلومات المتوافرة فإن مهمة الخبراء االلمان ستتركز في المقام  ".مصري بهدف حماية الحدودال
كما  .االول على التدريب وتقديم االستشارات باالضافة إلى إمداد شرطة الحدود المصرية بأجهزة حديثة

ق باالضافة إلى تكثيف أن هناك بعض االفكار حول االستعانة ببعض االجهزة للتعرف على أماكن األنفا
  .استخدام أجهزة الرؤية الليلية

  ٢٧/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  معظم األميركيين أيدوا العدوان على غزة : مسح  .٦١

أظهر مسح حديث أجري في الواليات المتحدة أن معظم األميركيين ابدوا دعمهم :  بترا–واشنطن 
 بالمئة من المشاركين في ٦٠رب واع.  في عدوانها على الفلسطينيين في قطاع غزة"إسرائيل"ـل

 واعتبروا اللجوء للخيار "إسرائيل"ـاالخبارية عن دعمهم ل) سي ان ان(االستبيان الذي أجرته شبكة 
ودافع المشاركون في  . بالمئة تضامنها مع الفلسطينيين١٧العسكري مبررا، فيما أبدت شريحة ضئيلة 

 ٤٣واعتقد .  بالمئة منهم القرار مبررا٦٣ر  بشن حرب على حماس واعتب"اسرائيل"المسح عن قرار 
 في العدوان "إسرائيل"بالمئة من المشاركين في المسح أن حجم القوة العسكرية والنيران التي استخدمتها 

و بالمئة قالوا ١٤ أفرطت في استخدامها "إسرائيل" بالمئة اعتبروا ان ٣٨كان بالقدر المناسب مقارنة مع 
  .بإنها كانت ضئيلة

 ٢٧/١/٢٠٠٩ور، الدست
  
  جرائم حرب" إسرائيل"شهادات فرنسية تؤكد ارتكاب  .٦٢

دعا وفد فرنسي مكون من شخصيات برلمانية وبلدية وإعالمية، إلى ضرورة رفع  : بشير البكر-  باريس
. ، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خالل العدوان على غزة"اسرائيل"سلسلة من الدعاوى القضائية ضد 

صيات، خالل مؤتمر صحافي امس في باريس، بعد عودتها من زيارة وأجمعت مجموعة من الشخ
للقطاع، على أن ما قامت به القوات اإلسرائيلية جرائم حرب مع سبق االصرار، ويتعين على االمم 

 .مهما كانت المواقع التي يشغلونها المتحدة ان توفر التغطية القانونية المناسبة لمحاسبة المسؤولين عنها،
عن السكان الفلسطينيين مطالبتهم المجتمع الدولي بمساعدتهم على االقتصاص من المجرمين الوفد ونقل 

  ".اسرائيل"االسرائيليين، داعيا لرفع دعاوى جرائم حرب ضد 
  ٢٧/١/٢٠٠٩الخليج، 

 
  طنا من المساعدات اإلنسانية» ٨٠«فنزويال تزود غزة بـ  .٦٣

 من المساعدات االنسانية التي ترسلها فنزويال الى        أعلنت الحكومة الفنزويلية أن دفعة ثانية     : عباس موسى 
غزة وصلت الى القاهرة أول أمس تمهيدا إلدخالها الى القطاع عبر معبر رفـح وذلـك بالتنـسيق مـع                    
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جاء ذلك في بيان للسفارة الفنزويلية في الدوحة تـسلمت           .الحكومة المصرية وعبر جمعيات أهلية دولية     
تستمر مدن وواليات فنزويال بحمالت التبرع بالدم لـصالح أهـالي      وفي سياق متصل     .الوطن نسخة منه  

غزة حيث قامت وزارة الصحة الشعبية الفنزويلية بالتعاون مع وزارة الصحة الكوبية بتنظيم حمالت في               
  .مختلف بلدان أميركا الالتينية بهدف مساعدة الجرحى والمرضى في غزة

 ٢٧/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، 
  
  لمصريةروسيا تؤيد الجهود ا .٦٤

 . وحماس طابعا طويل االمـد     "اسرائيل"أكدت موسكو على ضرورة ان تحمل الهدنة بين         : قنا - موسكو
وذكرت الخارجية الروسـية     .معلنة في الوقت ذاته انها تدعم الجهود المصرية الرامية لتحقيق هذا الهدف           

 سلطانوف استقبل فـي     ان مندوب الرئيس الروسي لشؤون الشرق االوسط نائب وزير الخارجية الكسندر          
  .موسكو امس سفير فلسطين لدى روسيا االتحادية عفيف صافية 

واطلع سلطانوف السفير الفلسطيني على سير التحضير لمؤتمر موسكو المكرس للشرق االوسط والـذي              
وقـد تـم التأكيـد علـى        . ٢٠٠٩من المؤمل ان يعقد في العاصمة الروسية في النصف االول من عام             

مؤتمر في قرارات مجلس االمن الدولي ذات الصلة ومقررات اللجنة الرباعية للتسوية في             ضرورة عقد ال  
  .الشرق االوسط

 ٢٧/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، 
  
  هل بدأت صفقة تعديل حماس؟ .٦٥

شنت تل أبيب عمليتها العسكرية ضد قطاع غزة ولكن بعد مضي حوالي ثالثة أسابيع لم تـدخل                 : الجمل
القطاع وتحديداً مدينة غزة، هذا وقد تضاربت التفـسيرات التـي حاولـت             القوات اإلسرائيلية إلى مدن     

التصدي لتفسير عدم قيام إسرائيل باقتحام مدن القطاع الرئيسية، فعلى الجانب العربي والفلسطيني يغلـب               
التفسير القائل بأن القوات اإلسرائيلية قد تعرضت لهزيمة جديدة على غرار سيناريو هزيمة حرب ضيف               

م بجنوب لبنان وعلى الجانب اإلسرائيلي واألمريكي يغلب التفـسير القائـل بـأن القـوات                ٢٠٠٦العام  
  .اإلسرائيلية قد أنجزت الجزء األكبر من مهامها وتركت ما تبقى لكي يتم إنجازه بالوسائل الدبلوماسية

  :معطيات الواقع الميداني الجارية حالياً* 
 من قطاع غزة قبيل دخول الرئيس األمريكـي الـديمقراطي           عسكرياً أكملت القوات اإلسرائيلية خروجها    

الجديد باراك أوباما إلى البيت األبيض وإضافة لذلك وبرغم إعالن إسرائيل الموافقة والقبول لجهة فـتح                
المعابر أمام المساعدات اإلنسانية فإن القوات اإلسرائيلية بكامل العتاد والحشود ما تزال تتمركـز علـى                

  .ل مع القطاعطول حدود إسرائي
دبلوماسياً، برغم تعدد األطراف التي سعت إلى المبادرة لجهة التهدئة وحل األزمة فقد تجمعت الجهـود                
الدبلوماسية ضمن دائرة جهود الوساطة المصرية، وحالياً برغم أن القاهرة على الصعيد المعلـن تقـوم                

على الصعيد غير المعلن كما أكـدت       بدور الوسيط بين حركة حماس والسلطات اإلسرائيلية فإن القاهرة          
الوقائع تمثل طرفاً أساسياً في األزمة وبكلمات أخرى تقوم القاهرة باالثنين معاً وفي الوقت نفسه بـدور                  

  .الشريك وبدور الوسيط
  هل بدأت صفقة تعديل حماس؟: دبلوماسية الخيط الرفيع* 

القاهرة، فإنها تتقاطع بطريقة أو أخـرى        – حماس   –تل أبيب   : برغم التباين في أهداف األطراف الثالثة     
ضمن خيط رفيع يتم التعامل معه حالياً بشيء من الدبلوماسية الناعمة وسيمكن توضيح ذلك على النحـو                 

  :اآلتي
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تقول تل أبيب على الجانب المعلن بأنها ترفض االعتراف بحركة حماس ألنها            : على الجانب اإلسرائيلي  • 
كرية هو القضاء على خطر الصواريخ المهددة ألمن إسرائيل أما علـى            إرهابية وأن هدف عمليتها العس    

الجانب غير المعلن فإن إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها لجهة اإلبقاء على حالة االنقسام في األراضـي                  
الفلسطينية واستدامة ذلك ألطول وقت ممكن لمنع  مشروع الوحدة الوطنية وتعزيـز االنقـسامات بـين                 

افة إلى رغبة اإلسرائيليين غير المحدودة في تحويل موضوع ملف الصراع من صـراع              الفلسطينيين إض 
  .حول الحقوق إلى صراع رئيسي طرفاه اليهودية واإلسالم

تقول القاهرة على الجانب المعلن بأن هدف مصر هو دعم الفلـسطينيين فـي              : على الجانب المصري  • 
ن الداخلي الفلسطيني وتعزيز وحدة الفلـسطينيين       الحصول على حقوقهم المشروعة وعدم التدخل في الشأ       

 الفلسطينية بما يتيح قيام حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، أما          –عن طريق إجراء المصالحة الفلسطينية      
على الجانب غير المعلن فإن هدف القاهرة متعدد المحاور والمكونات وعلى سـبيل المثـال ال الحـصر           

ح يتزايد العالقات والروابط بين حركـة حمـاس والحركـات اإلسـالمية             تسعى القاهرة إلى عدم السما    
المصرية إضافة إلى إضعاف حماس بما يؤدي إلى سقوط نظامها وإعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على               
القطاع، ألن سيطرة حماس على القطاع ستعرض مصر إلى مخاطر أن يصبح قطاع غزة مـالذاً آمنـاً                  

ية التي قد تستخدم القطاع كمركز تدريب وتأمين عناصرها وأنشطتها السرية           للحركات اإلسالمية المصر  
بما يتيح لها تعزيز قدراتها لجهة االنقضاض الحقاً على القاهرة إضافة لذلك تحاول القـاهرة االحتفـاظ                 
بدورها في الملف الفلسطيني بما يتيح لها المزيد من القدرة لجهة توظيف واسـتثمار هـذا الـدور فـي                    

  .ل على المساعدات األمريكية واألوروبيةالحصو
تقول الحركة على الجانب المعلن أنه ال بديل للوحدة الوطنيـة الفلـسطينية             : على جانب حركة حماس   • 

وبأنها سوف لن ترفض إقامة حكومة الوحدة وبأنها سو ف لن تتخلى عن المقاومة ولن تقبل مبـادرة ال                   
لية من القطاع وفتح جميع المعابر ورفـع الحـصار عـن            تتضمن وقف العدوان وسحب القوات اإلسرائي     

غزة، إضافة إلى عدم القبول بأي هدنة طويلة األمد أما على الجانب غير المعلـن فمـن المعـروف أن                    
الحركة تسعى إلى تمديد نفوذها إلى الضفة الغربية إضافة إلى محاولـة الفـوز باالنتخابـات الرئاسـية                  

ا خالل هذا الشهر وبكلمات أخرى فإن الحركة تضع في مقدمة جـدول             الفلسطينية التي كان يتوجب عقده    
أعمالها إقصاء حركة فتح عن الساحة الفلسطينية ألن ذلك يتيح لها حشد كل القدرات الفلسطينية للمـضي                 

  .قدماً في تنفيذ مشروعها اإلسالموي الفلسطيني
 الفلسطيني التي ترتـب عليهـا       –ي  من الواضح إن اعتبارات االنقسام الفلسطين     : على جانب حركة فتح   • 

سيطرة فتح على الضفة الغربية وسيطرة حماس على قطاع غزة، هي اعتبارات أدت إلى قيـام حركـة                  
حماس بدور ثانوي في الضفة الغربية وقيام حركة فتح بدور ثانوي في القطاع وبالمقارنة بين االثنين فإن                 

 من دور حركة فتح في القطاع الذي يكـاد يكـون            دور حركة حماس في القطاع برغم ثانويته فإنه أكبر        
أما على الجانب المعلن فتقول السلطة الفلسطينية بأنها تسعى إلى القيـام            . ضئيالً للغاية إن لم يكن معدوماً     

بدورها المشروع كسلطة لجهة وقف العدوان والحفاظ على سالمة المواطنين الفلسطينيين وتحقيق الوحدة             
 إلى دائرة الشرعية الفلسطينية أما على الجانب غير المعلن فإن إقـصاء سـيطرة               الوطنية وإعادة القطاع  

حماس على القطاع وإنهاء وجودها في الساحة الفلسطينية هو أمر في مقدمة جدول أعمال حركـة فـتح                  
ورئيسها محمود عباس ألن تصاعد نفوذ حماس يمثل خطراً تنافسياً ووجودياً على حركة فتح، يتـضمن                

ة فتح كحركة فلسطينية وإخراجها بالكامل من المسرح الفلسطيني فإنه لم يعد سـراً اسـتعانة                إنهاء حرك 
حركة فتح وزعيمها محمود عباس بالقاهرة وتل أبيب وأيضاً بمؤسسات السلطة الفلسطينية لجهة القضاء              

  .على خطر حماس أو على األقل إضعافها
ضمن التفاعالت المتقاطعة الجارية ضمن الدائرة التي       اآلن تجتمع كل هذه الجوانب المعلنة وغير المعلنة         

وعلى ما يبدو فإن المحادثات     .  وواشنطن – بروكسل   – تل أبيب    – القاهرة   – فتح   –تضم كل من حماس     
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 تل أبيب التي تقوم القاهرة فيها بدور الوسيط هي مجرد الخطوة األولى             –غير المباشرة على خط حماس      
  . أمريكي أكبر حول مستقبل األراضي الفلسطينية–م إسرائيلي أو البوابة المؤدية إلى تفاه

  :تل أبيب وخيار تعديل حماس* 
توجد العديد من األساليب التي تستخدم في إدارة األزمات ومن أحدث هذه األساليب ما يتمثل في اللجـوء                  

ياً ووظيفياً، وبهـذا    إلى التصعيد المستمر لجهة إدارة األزمة بما يؤدي إلى ابتزاز الخصوم وتعديلهم هيكل            
 واشنطن أجندة إدارة أزمة غزة      –الخصوص ليس من المستبعد أن يتضمن جدول أعمال محور تل أبيب            

" جراحيـة تجميليـة   "لجهة استخدام ضغوط األزمة بما يؤدي إلى دفع حركة حماس إلى الخضوع لعملية              
وبكلمـات  . اع غزة كمنطقة نفوذ لهايترتب عليها تغيير كافة توجهاتها واالكتفاء حصراً بالتركيز على قط         

 واشنطن فرض صيغة جديدة من توازن القوى بين الـضفة الغربيـة             –أخرى سيحاول محور تل أبيب      
  :وقطاع غزة بحيث يتحقق اآلتي

  .تعزيز قدرة فتح على في السيطرة على الضفة وقدرة حماس في السيطرة على القطاع• 
رف اآلخر وذلك على أساس اعتبارات معادلة توازن الـردع          إتاحة السبيل لكل طرف للقيام بردع الط      • 

  .بين الطرفين
تحويل حماس من حركة دينية جهادية إلى حركة دينية سياسية عن طريـق حرمانهـا مـن المـوارد                   • 

  .العسكرية وتعزيز قوة فتح بما ال يتيح لها االستمرار في مشروع المقاومة المسلحة وتهديد إسرائيل
 اقتصادية بما يتيح لها الحد من نفوذ حماس داخل الضفة بالوسائل المالية             –ركة أمنية   تحويل فتح إلى ح   • 

  .واألمنية
االستعانة بالقاهرة في ضبط أداء حركة حماس في غزة وبقدرات عمان في ضبط أداء حركة فتح فـي                  • 

 وتوظيـف   الضفة وبهذا الخصوص ستلعب قدرات واشنطن واالتحاد األوروبي دوراً كبيراً في اسـتثمار            
قدرات القاهرة وعمان خاصة وأنهما ال تستطيعان البقاء دون الحصول علـى المـساعدات األمريكيـة                

  .واألوروبية
تشير التوقعات إلى أن الوضع العسكري اإلسرائيلي الميداني الحالي إزاء القطاع سـوف لـن يتغيـر                 • 

بحيث كلما تصلبت حركة حماس في      وستسعى إسرائيل إلى خلط األوراق الدبلوماسية باألوراق العسكرية         
محادثات القاهرة كلما قامت الطائرات اإلسرائيلية بالتحليق في سماء القطاع وكلمـا تحركـت الـدبابات                
وقطع المدفعية إلى وضع التأهب وذلك بما يؤدي إلى ترويع السكان في القطاع على النحو الذي يجعـل                  

 خيار المرونة في المحادثات أو مواجهة سخط سكان         قيادة حماس المسيطرة على السلطة في القطاع أمام       
  .القطاع

هذا، وتقول بعض المعلومات الحالية أن الكثير من التناقضات والخالفات بدأت تطل برأسها داخل القطاع               
وعلى وجه الخصوص بين الفلسطينيين المتمركزين في مخيمات جباليا والشاطئ وغيرها، والذين سـبق              

ن داخل األراضي الفلسطينية والفلسطينيون الموجودون في مدن القطاع الرئيسية          أن نزحوا إلى القطاع م    
مثل غزة وخان يونس ورفح، والذين ينظرون ألنفسهم باعتبارهم سكان القطاع األصليين األمر الذي قـد                
يزيد من التوتر بين سكان المدن والمخيمات هو أن السند الرئيسي لحركة حماس يتمثل فـي المخيمـات                  

  . في مدن القطاعوليس
حتى اآلن ال يوجد ما يشير إلى استجابة حماس أو مجرد استعدادها للقبول بفكرة التعديل ولكن كما أكدت                  
معطيات خبرة التجارب فإن السياسة هي فن الممكن وقد سبق لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح أن                

يل وعلى وجه الخصوص ياسر عرفات، ولكن       تمسكتا بمبدأ التفاوض لفترة طويلة وعدم االعتراف بإسرائ       
بمساعدة القاهرة وعمان فقد تمكنت إسرائيل من اإليقاع بمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح وزعيمها              
ياسر عرفات في شباك فخ اتفاقية أوسلو وحالياً تقول المعلومات بأن حركة حماس قد وافقت على وضع                 
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لسلطة الفلسطينية ولكنها اشترطت أن تكون عناصر الـسلطة         معبر رفح من جانب القطاع تحت إشراف ا       
  .وبكلمات أخرى أن ال يكونوا من أبناء الضفة. التي ستتمركز من أبناء القطاع حصراً

وتقول المعلومات والتسريبات أيضاً بأن مصر التي كانت ترفض وجود األطراف الدولية على الجانـب               
لياً بإخالء منطقة رفح المصرية المجاورة لخط الحـدود          القطاع قد قامت حا    –المصري من حدود مصر     

من سكانها المصريين، وعلى ما يبدو فإن سبب اإلخالء هو إخبار تل أبيب للقاهرة رسـمياً بـأن هـذه                    
التي تخترق األرض، والتي سيترتب عليهـا       " البانكر باست "المنطقة ستتعرض للمزيد من القصف بقنابل       

ا تدمير منازل المصريين في المنطقة، وهذا معناه بوضوح أن القـصف            ليس تفجير األنفاق فحسب وإنم    
الجوي اإلسرائيلي لشريط حدود القطاع مع مصر سيستمر وهذه المرة سوف لن يـسعى إلـى تحقيـق                  
األهداف العسكرية وحسب وإنما الدبلوماسية كذلك بحيث كلما توقفت محادثات القاهرة وتصلبت حركـة              

قصف الشريط الحدودي وإضافة لذلك تقول المعلومات والتسريبات التي إن          حماس كلما تزايدت عمليات     
كانت غير مؤكدة بأن قيادة حماس المتمركزة في الداخل تفضل حالياً القبول بالتهدئة وعدم اللجـوء إلـى      
 التصعيد وذلك بخالف قيادة الخارج التي ما تزال أكثر تشدداً لجهة التصعيد وعدم القبول بالهدنة الطويلة               

األمد وتقول التسريبات بأن القاهرة نصحت قيادة حماس بالموافقة علـى الهدنـة قبـل فـوز نتنيـاهو                   
  .باالنتخابات القادمة

عموماً، برغم الخالفات والمناورات وعوامل الضعف والقوة فإن خيار المقاومة سيظل صـاحب الحـق               
ت الحركـات والفـصائل الفلـسطينية       والكلمة العليا فيه هو الشعب الفلسطيني أوالً وأخيراً، وإن تعـدد          

اإلسالمية والعلمانية وغيرها فإن العيش في دولة واحدة أو دولتين أو عدم القبول بـأي مـن الخيـارين                   
  .سيحسمه في نهاية األمر خيار الشعب الفلسطيني

  ٢٦/١/٢٠٠٩موقع الجمل 
  
  وقفة للتأمل  .٦٦

  حسن نافعة
 تواصل فيه الليل بالنهار ، اتخذت إسرائيل قرارا من          أخيرا ، وبعد أكثر من ثالثة أسابيع من قصف وقتل         

 ديسمبر الماضي في ارتكابها بدم بارد ضد        ٢٧جانب واحد لوقف مجزرة كانت قد شرعت منذ مساء يوم           
ورغم أن األزمة الناجمة عن هذه المجزرة لم تنته         . الشعب الفلسطيني األعزل والمحاصر في قطاع غزة      

لفة تمارس تأثيراتها على مجمل التفاعالت في المنطقة لفترة طويلة قادمة ،            بعد ، وستظل تداعياتها المخت    
إال أن الهدوء الذي يخيم حاليا على ساحة المواجهة ربما يتيح فرصة لتأمل حقيقـة مـا فـات والتطلـع                   

  . الستكشاف ما هو آت
لتهويمـات  ولكي نتمكن من القيام بهذه المهمة الصعبة بطريقة موضوعية تتجنب الوقـوع فـي شـرك ا        

األيديولوجية أو في مصيدة األطروحات الدعائية ، علينا أن نتذكر عددا من الحقائق األساسية المتـصلة                
  : بطبيعة وجذور الصراع

فقـد تعـرض وطنـه      . أن للشعب الفلسطيني قضية ال يمكن ألحد أن يشكك في عدالتها          : الحقيقة األولى 
ها بعد وما تزال مصممة على ابتالع ما تبقى من          لالغتصاب من جانب حركة صهيونية لم يكتمل مشروع       

أرضه وطمس كافة حقوقه وتصفية قضيته نهائيا وبالتالي فمن حقه ، بل من واجبه ، أن يسعى الستعادة                  
أرضه وصون حقوقه بكل الوسائل التي يراها مالئمة ، وليس ألحد غيره أن يعطي لنفسه حقا في التنازل                  

  .انت الصعاب أو العقباتعنها أو عن أي جزء منها مهما ك
أن نضال الشعب الفلسطيني من أجل تحرير وطنه المحتل واستعادة حقوقه المغتصبة لـم              : الحقيقة الثانية 

يتوقف قط على مدى ما يقرب من قرن من الزمان ولن يكون بوسع أحد أن يثنيه عن هذا الطريق مهمـا                
  .كان الثمن الذي تعين عليه دفعه
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لحركة الوطنية الفلسطينية التي تصدت لهذه المهمة المقدسة ظلـت ممتـدة ومتـصلة              أن ا : الحقيقة الثالثة 
الحلقات رغم مرورها بمراحل ومنعطفات كثيرة ، تغيرت خاللها أطروحاتهـا األيديولوجيـة ووسـائلها           
النضالية وتعرضت لمحن وشدائد شارك في صنعها األعداء واألصدقاء على السواء ، إال أنها كانت رغم                

  .ادرة على الخروج منها دائما أصلب عودا وأشد بأسا وأكثر تصميما على مواصلة المسيرةذلك ق
أن ظروفا معينة جعلت من حماس الفصيل األكبر واألقوى ، ومن ثم األكثر تأهيال لقيادة               : الحقيقة الرابعة 

ت نفسه بمـدى    الحركة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الراهنة ، غير أن مستقبل جماس مرهون في الوق             
قدرتها على تحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني ، وفي حالـة مـا إذا ضـعفت أو ترهلـت                   

  .وأصابها ما أصاب غيرها في الماضي فسوف يخرج من تحت ركامها من هم أشد بأسا وأصلب عودا
د قوميـة ودينيـة ال      أن القضية الفلسطينية ليست ملكا للشعب الفلسطيني وحده ولها أبعا         : الحقيقة الخامسة 

تقل أهمية عن بعدها الوطني ، وهو ما يفسر استمرار تفاعل الشعوب العربية واإلسالمية معها رغم كل                 
وإذا كان تداخل هذه األبعاد الثالثة قد جعل من العثور على صيغة متفقـا عليهـا                . النكسات واالحباطات 

غم ذلك اختزال القضية الفلسطينية في بعـد        إلدارة أمر ليس بالهين ، إال أنه لن يكون بوسع أي طرف ر            
  .واحد رغم ضراوة المحاوالت

وتأسيسا على هذه الحقائق البينة يمكن فهم ما جرى خالل األسابيع الثالثة الطوال التي استغرقتها المذبحة                
  :اإلسرائيلية ، وذلك على النحو التالي

ردا على صواريخ حماس والمقاومـة ،   لم يكن قرار إسرائيل بشن هجومها الكاسح على قطاع غزة           - ١
أو دفاعا مشروعا عن النفس في مواجهة عمليات إرهابية ، وإنما كان حلقة في سلسلة الخطـط الراميـة                   
إلسكات وتصفية واستئصال المقاومة الفلسطينية من جذورها من أجل استكمال الجهود الدؤوبة الراميـة              

  . األطراف المعنيةلتمهيد الطريق أمام فرض تسوية بشروطها على كل
 ال عالقة لتوقيت المذبحة بموقف حماس من تمديد هدنة لم تحترمها إسرائيل قـط ، أو باسـتئناف                   - ٢

فصائل المقاومة إلطالق صواريخ لم تحدث خسائر تستدعي عملية بهذا الحجم ، فإسرائيل ليـست فـي                 
كة يسعى التحالف الحاكم للفوز بها ،       حاجة ألي ذرائع ، وإنما له عالقة بانتخابات تشريعية إسرائيلية وشي          

  ٢٠٠٦،وبرغبة جيش يتحرق شوقا الستعادة هيبة كانت قد سقطت في حربه الفاشلة على لبنان عام 
 ما كان إلسرائيل أن تشن هذه الهجمة الوحشية وفي هذا التوقيت بالذات لو لم تكن على قناعة تامـة       - ٣

النظام الرسمي الدولي أو العربي لن يحرك ساكنا ، وبـأن  بأن إدارة بوش تقف وراءها بكل ثقلها ، ويان       
أطرافا عربية عديدة ، على رأسها السلطة الفلسطينية ، باتت راغبة شدة في إضعاف حماس إن لم يكـن                   

  .في إزاحتها كليا من طريقها أو من الساحة برمتها
ة لن تتجاوز عشرة أيـام ،        بنت إسرائيل حساباتها على اساس قدرتها على تحقيق أهدافها خالل فتر           - ٤

مفترضة أن الشعب الفلسطيني في غزة لم يعد يطيق حماس وسيحملها على الفور مسئولية مـا جـرى ،                   
وبالتالي يمكن أن ينتهي األمر كله بالقبض على من تبقى حيا من قياداتها ثم شحنهم إلى تل أبيب ليتفـرج      

في صحراء النقب لتصبح    " انتنامو إسرائيلي خاص  جو"عليهم الناخب اإلسرائيلي قبل أن يتم الزج بهم في          
  .إدارة أوباما أمام واقع جديد عليها أن تتعامل معه،

 كان أصدقاء إسرائيل ، وكذلك أصحاب المصلحة في أن تقوم هي بالمهمة القذرة نيابة عنهم ، على                  - ٥
، وغزة ليست لبنـان     فحماس ليست حزب اهللا     . استعداد ألن يمنحوها ما تحتاجه من وقت اعتقدوه قصيرا        

، وسوريا وإيران بعيدتان جغرافيا وعالقتهما بفصائل المقاومة الفلسطينية ليست من نفس نمط عالقتهمـا               
وفي هذا السياق يتعين فهم قرار النظام الرسمي العربي بالذهاب أوال إلى مجلس األمن ، بدال                . بحزب اهللا 

ية في عرقلة انعقاد قمة عربية دعت إليهـا قطـر           من عقد قمة عربية ، ثم استماتة بعض األطراف العرب         
  .وعدد من األقطار العربية األخرى ، رغم رفض إسرائيل رسميا لقرار مجلس األمن
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فكلما ازدادت ضرباتها وحشية وقسوة ، ازداد       .  لم تأت الرياح بما تشتهي سفين إسرائيل وأصدقائها        - ٦
ما توغلت وحداتها البرية أمتارا علـى حـواف         وكل. الشعب الفلسطيني المحاصر والجائع صمودا وعزة     

  . المدن ، ازدادت فصائل المقاومة صمودا وقدرة على إيقاع خسائر أكبر في صفوف جيشها الجبان،
لكن عندما أوشكت ساعات إدارة بوش الباقية على النفاد ، وأصبح موقف اصدقاء إسرائيل أكثر حرجـا                 

كان مقررا سلفا قبل أكثر من عام ، لم يكن أمام إسـرائيل             مع حلول موعد انعقاد قمة عربية في الكويت         
وألنه ال حدود للوقاحة اإلسرائيلية ، فقد فضلت أن يأتي قرارها أحـادي الجانـب               . بد من وقف المذبحة   

وإلنقاذ ماء وجه البعض تمخض ذهن ساركوزي ، والذي كـان           . على أن يكون تتويجا لمبادرة مصرية     
رة المصرية ، في ترتيب قمة باهتة لم يكن لها اي تأثير فعلي على مـسار                شريكا لبعض الوقت في المباد    

  .األحداث
فإسرائيل لم تكن قد حققـت أيـا مـن          . ربما ال يكون بمقدور أي طرف أن يطلق صيحة النصر النهائي          

أهدافها عندما اضطرت التخاذ قرارها المنفرد بوقف إطالق النار ، أما حماس ومعها فصائل المقاومـة                
صحيح أن فشل إسـرائيل فـي       . ت ما تزال في وضع يمكنها من إطالق مئات الصواريخ اإلضافية،          فكان

تحقيق أي من أهدافها يعد نجاجا لحماس ولفصائل المقاومة وللشعب الفلسطيني تصعب المجادلـة فيـه ،                 
بحة فـي   غير أن مشهد الدمار الهائل في غزة ، من ناحية ، وقدرة الجيش اإلسرائيلي على استئناف المذ                

أي لحظة ، من ناحية أخرى ، ال يسمحان ألحد باستخدام كلمة االنتصار ، اللهم إال على استحياء شـديد                    
وأيا كان األمر فمن المؤكد أن المنطقة لم تعد بعد المذبحـة            . وألغراض المحافظة على الروح المعنوية،    

. راتيجية سيكون لهـا مـا بعـدها       فقد كشفت هذه المذبحة عن ثالث حقائق است       . مثلما كانت عليه قبلها،   
أن إسرائيل دولة مارقة باتت تشكل خطرا كبيرا ليس على أمن وسالمة المنطقة وحـدها               : الحقيقة األولى 

ولكن على السلم واألمن العالمي ككل ، وبالتالي فإن تحجيم طموحاتها وإنزال العقاب بقادتها ممن تسببوا                
 واجبا على المجتمع الدولي ككـل ، وإال سـقط القـانون    في المذبحة باعتبارهم مجرمي حرب بات أمرا     

أن النظام العربي الرسمي في طريقه إلى االنهيار إن لم يكن قـد انهـار               : الحقيقة الثانية . اإلنساني برمته 
بالفعل وبات إنقاذه يتطلب وضع إطار مؤسسي جديد قادر على تحقيق األمن والتكامل االقتـصادي فـي                 

أن القضية الفلسطينية ما تزال أوال وقبل كل شيء قضية قومية و لن يقـوم               : لثالثةالحقيقة ا . الوقت نفسه 
  .للنظام العربي قائمة إال إذا وضع إدارتها ، سلما أو حربا على رأس أعماله

  ٢٧/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  شعبية حماس .٦٧

  مازن حماد
من السجون اإلسرائيلية   هذا باختصار هو رأي قيادي فتحاوي خرج مؤخراً         . حماس تأخذ القيادة من فتح    

» ٢٧«ويعتقد هذا القيادي أن عصر حماس قد بـدأ فـي            . البريطانية» االندبندنت«وتحدث إلى صحيفة    
  .يوماً» ٢٢«ديسمبر الماضي عندما شنت إسرائيل عدوانها على غزة الذي استمر 

رئيس السلطة الوطنية   والحقيقة أن التدهور الحاد في دعم الشارع لحركة فتح، والتراجع الكبير في شعبية              
محمود عباس، سيجعالن من الصعب على الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي الزعم بـأن فـتح هـي                 
الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، كما سيعجز المجتمع الدولي عن تهميش حماس في قـضية إعمـار                

  .قطاع غزة الذي دمرته آلة الحرب اإلسرائيلية الوحشية
 الخطيب وزير التخطيط الفلسطيني السابق فقد نجحت حماس في تـصوير نفـسها              وحسبما يقول غسان  

كحركة مقاومة وتصوير فتح وأركان السلطة كمعارضين للمقاومة، وذلك في وقت يريد فيه الفلسطينيون              
  .مواصلة مقاومتهم ضد االحتالل اإلسرائيلي
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ه مسؤولية التصعيد إلى حماس     وفضالً عن تضرر وضع محمود عباس في عيون الفلسطينيين منذ توجيه          
في أول أيام العدوان على غزة، فإن العديد من القيادات الفتحاوية تعترف بصعود نجم حماس في السماء                 

  .الفلسطينية
ورغم أن هذه القيادات ال تشعر باالرتياح لالنتصارات التي حققتها حماس، فإنها مقتنعة بأنه مثلما تعـزز     

عندما تعاون الفتحاويون مع الجيش األردني لصد هجـوم         » ١٩٦٨« عام   »الكرامة«حكم فتح منذ معركة     
  .إسرائيلي على مقر فتح في وادي األردن، فقد جاء اآلن دور حماس لتتصدر الكفاح الفلسطيني

ويرى الخطيب أن حماس تعي حجم نجاحها السياسي حتى لو كانت ال تستطيع عمل الكثير ضد القـوات                  
 األولوية يجب أن تعطى لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم فتح وحماس، لكـن              اإلسرائيلية، كما يعتقد أن   

  .فرص حكومة كهذه ضعيفة ألن العدوان على غزة ساعد على توسيع الفجوة بين الحركتين
وال بد من االعتراف بأن هناك سبباً آخر مهماً وراء ضعف فتح والسلطة وهو أن السنوات الطويلة مـن                   

و مازن مع إسرائيل لم تحقق أي شيء في وقـت تزايـد فيـه سـعار البنـاء                   المفاوضات التي قادها أب   
  .االستيطاني في الضفة الغربية

كما يعترف رجال فتح وهم يعتصرون حزناً وألماً بأن هبوط شعبية حركتهم مقابل تزايد شـعبية حركـة                  
حماس يفسره فشل السلطة في انتزاع أي خطوة من جانـب إسـرائيل يمكـن أن تحـسن مـن وضـع         
الفلسطينيين وظروفهم المعيشية، فقد أخفقت المفاوضات في إزالة أي حاجز أو تخفيف أي قيود أو توفير                

  .ولو بصيص أمل بإمكان التوصل إلى اتفاق سالم في وقت قريب
وثمة شعور متنام بعد الحرب على غزة وفشل مفاوضات السلطة مع إسرائيل، بأن بذور انتفاضة جديـدة     

  .النتفاضة ستكون صعبة للغاية على الفلسطينيين واإلسرائيليينقد زرعت، وبأن هذه ا
  ٢٧/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، 

  
  شعب الجبارين .٦٨

  فهمي هويدي
  .أشهد أن أهل غزة يستحقون منا الحفاوة واإلكبار، بأكثر مما يستحقون من الرثاء أو اإلعذار

)١(  
هدناه على شاشات التلفزيـون مـن       أدري أننا مسكونون هذه األيام بمشاعر اللوعة والحزن، جراء ما شا          

كأن . التي فتكت بالبشر، وحولت القطاع إلى خرائب وأنقاض       " اإلسرائيلية"صور سجلت بشاعة البربرية     
ما جرى لم يكن اجتياحاً عسكرياً، وإنما كان حملة انتقام وترويع استهدفت تدمير القطاع، وذبـح أهلـه                  

أدري ". اإلسـرائيليين "م ممن يتحدون العجرفة واالستعالء والتمثيل بهم، حتى يكونوا أمثولة وعبرة لغيره    
وأن شعورنا بالخزي والعار ال يمكن إنكاره، سواء ألننا         . أيضاً أن الجرح أكبر من أن يلتئم ألجيال مقبلة        

لم نستطع إغاثة الفلسطينيين وهم يذبحون، في حين وقفت أنظمتنا متفرجة عليهم، أو ألن بعـضنا كـان                  
  .م أو لهمعليهم وليس معه

لكن من الصحيح أيضاً أن دماء فلسطينيي غزة التي نزفت وأشـالءهم التـي              . ذلك كله صحيح ال ريب    
تناثرت وصرخات أطفالهم التي ألهبت ضمائرنا ومازالت أصداؤها تجلجل في أعماقنـا، هـذه كلهـا إذا       

اسلة، هذه أيضاً سجلت    كانت قد سجلت أسطر المأساة، إال أن وقفة الشعب، وصموده الرائع ومقاومته الب            
يكفي أن شعب الجبارين هذا رغم كـل مـا          . صفحات مضيئة في تاريخ أمتنا ال ينبغي أن نبخسها حقها         

بكل جبروت وقـسوة، ظـل رافـضاً للركـوع          " اإلسرائيلية"تعرض له من حمم أمطرته بها آلة الحرب         
لسنة األطفال والنساء والـشيوخ،     والتسليم، وها هو سيل الشهادات التي سمعناها بعد وقف المذبحة على أ           

كلها تجمع على أن طائر الفينيق الذي تحدثت عنه األسطورة، ذلك الذي يخرج حياً من تحـت الرمـاد،                   
  .ثبتت رؤيته في غزة
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صحيح أن هـذا كـالم ال       . ألنهم لم يركعوا ولم يرفعوا رايات التسليم فإنهم نجحوا وأفشلوا خطة عدوهم           
 من بني جلدتنا ممن يرون أن شرف األمة ال يستحق أن يموت المرء من               يروق لبعض الساسة والمثقفين   

  .أجل الدفاع عنه، إال أن المعلومة تظل صحيحة، أعجبت أصحابنا هؤالء أم ال تعجبهم
، التي سجلها تقرير نشرته إحدى الصحف التي تصدر في          "اإلسرائيليين"تشهد بذلك كتابات أغلب المعلقين      

منها مثالً أن رون بن بشاي المعلـق العـسكري لـصحيفة            . لتلك الكتابات  تضمن خالصة    ١،/١٩لندن  
فشلت بشكل واضـح    " إسرائيل"، أن   )١٨/١(، ذكر في النسخة العبرية للصحيفة في        "يديعوت احرونوت "

وهو مـا  ". إسرائيل"في تحقيق الهدف الرئيسي المعلن للحرب، المتمثل في تغيير البيئة األمنية في جنوب       
وهو نفس المعنى الذي أكده المعلق      . ن تبين أن حركة حماس مستمرة في إطالق صواريخها        لم يتحقق حي  

الـذي قـال إن     " معـاريف "السياسي الوف بن، وكرره جاكي كوخي معلق الشؤون العربية في صحيفة            
فشلت في توفير صورة النصر في معركة غزة، وإن ما تبقى من هذه الحـرب هـو صـور                   " إسرائيل"

التي أوصلت إلى عشرات الماليين في العالم رسالة أكدت تدني الحـس لـدى              . ء والقتلى األطفال والنسا 
منها أيضاً ما قاله يوسي ساريد الرئيس السابق لحركة ميرتس فـي مقـال نـشرته                ". اإلسرائيلي"الجيش  
مـت  مهمتها في غزة تدل على أنها هز      " إسرائيل"إن عملية القتل البشعة التي أنهت بها        " هآرتس"صحيفة  

حين قررت تـدمير    " اإلسرائيلية"أما المعلق عوفر شيلح فقد ذكر أن القيادة         . في هذه المعركة ولم تنتصر    
غزة فإنها تأثرت في ذلك بالنهج الذي اتبعه رئيس الوزراء الروسي فالديميـر بـوتين مـع الشيـشان                   

  ".يل لناإذا كنا نريد أن نظهر كمنتصرين باستخدام هذا النهج، فو: "وجورجيا، ثم أضاف
)٢(  

أقوى طائراتها  " إسرائيل"صحيح أن المقاومة لم تستطع أن تفعل شيئاً يذكر أمام الغارات التي أطلقت فيها               
النفاثة ألسباب مفهومة، إال أن معركتها الحقيقية كانت على األرض، حيـث فاجـأت المقاومـة خاللهـا      

  .بما لم تتوقعه" إسرائيل"
، لكن كل الشواهد دلت على أنها صمدت أمام تلك القوات، ووجهت            "ئيليةاإلسرا"لم تهزم المقاومة القوات     

وال تنس أن يوفال ديكسين رئيس المخابرات الداخليـة         . إليها ضربات موجعة، أسهمت في إفشال مهمتها      
 ساعة، ولكن بسالة المقاومـة أطالـت مـن أجـل            ٣٦كان قد توقع أن يسقط القطاع خالل        " اإلسرائيلية"

  .إلى وقف إطالق النار من جانبها في اليوم الثاني والعشرين" إسرائيل"رت الحرب، حتى اضط
) جوالني( واالجتياح في أسبوعه الثاني، فوجئ الجنرال يو آف بيليد قائد لواء الصفوة              ١،/١٢ليلة االثنين   

قـع  والعشرات من جنوده بأن النيران فتحت عليهم عندما كانوا يقومون بتمشيط المنطقة الريفية التـي ت               
فما كان منه إال أن اندفع مع جنوده لالحتماء ببيـت أحـد             . لالجئين شمال قطاع غزة   " جباليا"شرق مخيم   

لكن ما إن تجمع الجنود والضباط في قلب المنزل،         . الفلسطينيين في المنطقة، كان قد تم إخالؤه من سكانه        
 منهم بيليد نفسه، وعرف أن      ٢٤حتى دوى انفجار كبير انهار على أثره المنزل، فقتل ثالثة جنود وجرح             

. وكانت تلك إحدى صور االستدراج التي لجأت إليها المقاومـة         . ستة من الجرحى في حالة ميؤوس منها      
  .ذلك أن إطالق النار أريد به دفع الجنود لالحتماء بالمنزل الذي تم تفخيخه بالمتفجرات في وقت سابق

باقتضاب عن قصة ضابط آخر هو الرائد ميكـي         على االنترنت تحدث    " يديعوت احرنوت "موقع صحيفة   
شربيط، الذي يرقد في أحد المستشفيات للعالج من إصابته في اشتباك مع رجال المقاومة الفلسطينية فـي             

هذا الضابط الذي خدم كقائد سرية بسالح المدرعات في حرب لبنـان الثانيـة، اسـتهجن                . شمال القطاع 
وفي الحديث  ". اإلسرائيلية"لى شراسة المقاومة التي واجهتها القوات       اإلشارة إ " اإلسرائيلي"تجاهل اإلعالم   

حـرب أشـباح ال     "الذي أدلى به إلى النسخة العبرية لموقع الصحيفة وصف الحرب الدائرة وقتذاك بأنها              
لقد كنا نتحـرك    . نرى فيها مقاتلين بالعين المجردة، لكنهم سرعان ما يندفعون صوبنا من باطن األرض            

  ". ونحن ندرك أن أسفل منا مدينة خفية تعج بالشياطينفي الشوارع
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الثانيـة  " اإلسرائيلية"واعترف روني دانئيل المعلق العسكري لقناة التلفزة        . بكل ذلك " اإلسرائيليون"فوجئ  
بأن قوات الجيش الزاحفة واجهت مقاتلين أشداء، وقال على الهواء إن اإلبداع العسكري الذي يواجه بـه                 

ونوه إلى أنه محظور عليه التحـدث عـن         . فاجأ قادته بشكل صاعق   " اإلسرائيلي"يش  نشطاء حماس الج  
في غزة، التي تفسر عدم قدرة هؤالء الجنود على التقدم          " اإلسرائيليون"المفاجآت التي تعرض لها الجنود      

نـان  مئات األط " اإلسرائيلية" يوماً على الحملة، ورغم إلقاء الطائرات        ١٩في كل القطاعات رغم مضي      
  .من القنابل الفتاكة لتقليص قدرة المقاتلين الفلسطينيين على المقاومة

عن عدد من الجنود فـي  " يديعوت احرنوت"في هذا السياق نقل اليكس فيشمان المعلق العسكري لصحيفة         
وأشـار  . ساحة المعركة أن الهاجس الذي سيطر عليهم طول الوقت هو الخوف من الوقوع في األسـر                

  . مقاتلي حماس أعدوا شبكة من األنفاق للمساعدة على محاوالت أسر الجنودهؤالء إلى أن
)٣(  

هؤالء المقاومون البواسل لم يهبطوا على غزة من السماء، ولكنهم أحفاد وأبناء شعب الجبارين، الـذي ال               
ت لقد راقبت أبناء غزة الذين ظهروا علـى شاشـا         . يزال منذ مائة عام متشبثاً بأرضه التي رواها بدمه        

. التلفزيون طوال المذبحة وبعدها، فلم أسمع واحداً منهم أعلن تمرده أو سخطه على األوضاع في القطاع               
كانوا جميعاً ومن دون استثناء أكثر نضجاً ونزاهة من كل األصوات التي حاولت تمييع الموقف وإلقـاء                 

ـ   . تبعة ما جرى على وقف التهدئة تارة أو على حكومة القطاع تارة أخرى             روا إال عـدواً واحـداً      لـم ي
وانعقد إجماعهم على أن حماس ليست الهدف، وإنما رأس المقاومـة هـو             ". إسرائيل"ومجرماً واحداً هو    

  .المطلوب وتركيع الفلسطينيين هو الهدف
وكشفت . رغم الجحيم الذي عاشوا في ظله والمآسي التي لحقت بهم، فإنهم لم يفقدوا صبرهم األسطوري              

. لحقيقي، بالتحامهم وتكافلهم وإصرارهم على االسـتمرار والثبـات علـى األرض           محنتهم عن معدنهم ا   
القصص التي تروى عن المدى الذي بلغه االلتحام والتكافل ال تكـاد تـصدق، وكلهـا تثيـر الدهـشة                    
واإلعجاب، يتحدث القادمون عن الموسرين الذين كانوا يشترون شـاحنات الخـضار وأكيـاس الـدقيق                

يتحدثون أيضاً عن البيوت التي فتحت لمن دمرت مساكنهم، وعـن الثيـاب             . وزينويوزعونها على المع  
وعن السيدات الالتي أصـبحن     . والبطانيات التي جمعت لتوزع على الذين الذوا بالخيام احتماء من البرد          

يخبزن يومياً مئات األرغفة لجيرانهن، وآخريات كن يتناوبن طبخ العدس والبقـول ويبعـثن بالوجبـات                
يتحدثون أيضاً عن الكيروسين الذي كانوا يتقاسمونه فيما        . نة إلى أماكن تجمعات الفارين من الجحيم      الساخ

بينهم يوماً بيوم، إلشعال المصابيح والمواقد البدائية التي أصبحت تهرب من مصر، بعدما اختفت هنـاك                
  .إلخ.. منذ عقود

 مر بها القطاع، فقد كانت أجهـزة الـسلطة          الذي ال يقل إدهاشاً عن ذلك هو حالة االنضباط الشديد التي          
ورغم أن الدوائر كانت معطلة،     . تتولى طول الوقت اإلشراف على توزيع الخبز والبطانيات والكيروسين        

ورغم أن القصف المكثف كان يمكن أن يدفع ألوف         . إال أن رواتب الموظفين كانت تصل إليهم في بيوتهم        
 ومحاولة عبورها هرباً من الموت، إال أن ذلك لـم يحـدث،             البشر إلى االتجاه صوب الحدود المصرية     

وفور إعالن وقف إطالق النار، سجلت الفضائيات كيـف         . ووقفت شرطة القطاع تحرس الحدود وتؤمنها     
وقبل هذا وبعـده،    . تحركت األجهزة لضبط المرور وإزالة ركام األبنية المدمرة، والتخلص من النفايات          

  .لقد دبت الحياة في طائر الفينيق. اء وانتشال بقايا الجثثرفع األنقاض بحثاً عن األحي
)٤(  

لقد كان المقاومون يعرفون جيداً أنهم سيواجهون العدو في واحدة من معارك كسر العظم، لذلك أطلقـت                 
. ، باعتبارها اشتباكاً مصيرياً يفرق بين الحق والباطل       "الفرقان"كتائب عز الدين القسام على المعركة اسم        

من مقاتليهـا، فـي حـين أن قـدرتها          % ١٠صادر الحركة، فإن المقاومة لم تخسر أكثر من         وحسب م 
التسليحية مازالت جيدة، وبوسعها أن تواصل إطالق صواريخها التي تكدر حياة العدو لشهر آخر علـى                
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بل إنها لم تستخدم الطاقة القصوى لمدى الصواريخ، ألنها أرادت أن تحتفظ بـه للتوقيـت الـذي                  . األقل
أدركت ذلك جيداً، وذلك هو التفسير الوحيد للوثة التي أصابتها وهـي    " إسرائيل"وأغلب الظن أن    . تختاره

  .تستنفر أمريكا وأوروبا وبعض العرب لكي يهبوا جميعاً ألجل وقف تهريب السالح إلى غزة
ساة التي ينـدى    لكن الهزيمة الحقيقية والمأ   . غزة لم تهزم، وما حدث في القطاع ليس مأساة ولكنه ملحمة          

لها جبين الشرفاء، هي من نصيب الواقفين على الضفة األخرى من المنسوبين إلى األمة العربية، الـذين                 
يحلفون باهللا إنهم لمنكم وما هـم       : "وهم الذين وصفهم القرآن بأنهم    . تقاعسوا وولوا األدبار حين جد الجد     

  ".منكم ولكنهم قوم يفرقون
  ٢٧/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   وحدها لها الكلمة العليا في غزةالمقاومة .٦٩

  محمد صالح المسفر. د
يعتقد الكثير من إخواننا المصريين أنه عندما ننتقد اإلدارة السياسية المصرية فإن انتقادنا ينسحب على 
كامل الشعب المصري، هذ استنتاج خاطئ، ال أحد ينكر على مصر الجغرافيا أهميتها وال أحد ينكر على 

يقودني هذا المدخل . ١٩٥٢ يوليو ٢٣ االستعمار وتجلى ذلك في ثورة مصر شعب مصر نضاله ضد
إلى حديث مع الصديق الدكتور أبو عمر الذي بادرني بالحديث عن استهداف مصر من قوى عربية 

لماذا تصرون على المطالبة بفتح معبر رفح دون المعابر : ودولية وأفراد، قال الصديق العزيز أبو عمر
هل تعلمون أن مصر ستواجه كارثة لو دخل مليون ونصف مليون فلسطيني إليها؟ أين السبعة األخرى؟

  تسكنهم وكيف يعيشون؟
القمة (أيقنت أن أبو عمر كان متأثرا بخطاب حسني مبارك في قمة التجار العرب في الكويت 

سكان غزة : قلت . وأيقنت انه لم يتخيل خارطة سينا المصرية وموقع غزة على حدود مصر) االقتصادية
ال يريدون النزوح منها إلى مصر ألنهم تعلموا الدروس أن من يخرج لن يعود فهم يؤثرون الموت على 

إنهم يريدون فتح معبر رفح فقط للتزود بمتطلبات الحياة من األسواق . أرضهم خيرا من حياة اللجوء
إن معبر رفح المصري . بدال من األسواق اإلسرائيلية- ولو جار عليهم بعض تجار مصر -المصرية 

هل تعلم يا أبا عمر أن . هو المعبر الوحيد الذي يمكن الفلسطينيين من الخروج من غزة إلى بقية العالم
الفلسطينيين كانوا يسافرون عبر المنافذ المصرية إلى بقية العالم من عهد السادات والسلطات المصرية 

ورين وكأنهم من المجرمين وكذلك الحال من تجمعهم في حافالت نقل من مطار القاهرة إلى غزة مخف
غزة إلى مطار القاهرة وأنهم يتحملون تكاليف باهظة وابتزازا منظما وفوق هذا هم صامتون ال يشكون 

  .معاناتهم من إخوانهم المصريين
هل تعلم يا أبا عمر أن االسرائيليين يدخلون من كل المنافذ إلى مصر برا وبحرا وجوا دون معاناة؟ 

سؤالي كم قتل . عبر مصر إلى خارجها) ترانزيت(ا أخوكم الفلسطيني ال يحق له السفر ولماذ
الفلسطينيون من المصريين عبر تاريخهم، يقيني وال واحد، بينما اإلسرائيليون قتلوا واختطفوا من جنود 

ئيليا وكم جاسوسا اسرا.مصر وضباطها الكثير وخاصة بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد المنتهي الصالحية
قبض عليه في مصر وهو يجمع معلومات عن أمن مصر لجهة مابرح الشعب المصري يعتبرها عدوه 
األول رغم االتفاقيات بين الطرفين، وما دور التقنية الزراعية المستوردة من إسرائيل إلى مصر التي 

ن مصر ال خطر أيقنت أن أبا عمر أدرك أهمية معبر رفح للفلسطينيين وأن أم. .أهلكت الحرث والنسل
  .عليه من الفلسطينيين

)٢(  
، "علينا أال نختزل القضية في غزة، وان نختزل المعابر السبعة في معبر رفح: "يقول الرئيس حسني

ال أريد أن ". انه فتح المعبر منذ اليوم األول للعدوان وال يزال مفتوحا أمام كل المساعدات: ويؤكد القول
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 الرئيس لكن هذه شهادة من شعب مصر هتافات تردد صداها في كل أدلي ببراهيني لدحض أقوال فخامة
  األجواء

  معبر رفح ليه مقفول؟... يا مبارك يا مسؤول
  إحنا عمال واال إيه؟... معبر رفح مقفول ليه

بأن القضية الفلسطينية اختزلت كلها في المفاوضات، وتختزل " يذكرنا الشاعرمجيد البرغوثي 
سلطة اختزلت في شخص واحد، واختزل جهاد الشعب الفلسطيني والعرب المفاوضات في السلطة، وال

طوال قرن من الزمان، في تسوية مذلة تختزل فلسطين في خمس األرض، ويسمونه دولة مستقلة 
مغالطات تاريخية وجرائم كبرى ترتكب في حق الشعب الفلسطيني وأول المجرمين في حق هذا الشعب ".

، يا رب أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم ال يعجزونك إنهم باعوا أمتنا بأ هم جماعة السلطة في رام اهللا
  .بخس األثمان من أجل كرسي هنا وصورة هناك

)٣(  
كان دون المستوى، والتميز كان خطاب الملك ) القمة العربية االقتصادية(مؤتمر قمة التجار في الكويت 

وجرد من مضامينه الكبيرة، البيان الختامي ومشاريع عبد اهللا آل سعود أمام العالم، لكن تم االلتفاف عليه 
القرارات الخمسة لم تأت على جملة واحدة من خطاب الملك عبد اهللا، لم يأت ذكر لمقاومة العدوان الذي 

 يوما، استخدم كل أنواع األسلحة من البر والبحر والجو على مدار الساعة في ظل حصار ٢٣استمر 
رفضت مصر . لم تهتز شعرة في رمش عين الكثير من حكامنا الميامينعربي مطلق دام سنتين ونيف، و

اإلشارة إلى توصيات قمة الدوحة ألنها كما تقول ليست رسمية ألن فيها أجانب، وهل قمة شرم الشيخ 
قمة التجار .  رسمية وقراراتها المخلة باألمن العربي ملزمة للعرب، وماذا عن قمة أنا بوليس١٩٩٦عام 

ت على شرعية من ال شرعية له في الشأن الفلسطيني وهذا يخالف كل األعراف والقيم الكويتية أكد
لو كان محمود عباس يمثل الشرعية لماذا لم يرافق األمين العام لألمم المتحدة في زيارته لغزة . الوطنية

بتر تابعة ليطلع وإياه على الدمار الذي لحق بأهلنا في فلسطين؟ لماذا لم يصر على ركوب طائرة هيلوكو
لألمم المتحدة ليتجول من عل على قطاع غزة ليطلعه على الدمار الشامل الذي حل باألرض واإلنسان 
والحيوان والنبات، لماذا لم يهنيء المقاومة في غزة على بطوالتها وتصديها للعدوان وينزل إلى األرض 

 على انتشال شهدائهم من ليمسح على رؤوس الجرحى ويواسى الثكلى ويطلب المدد الدولي ألهل غزة
  .تحت األنقاض كما يفعل العالم عندما يحل بأي دولة كارثة طبيعية أو حربية

مع األسف الشديد ما أن بدأت التبرعات تعلن حتى تسابق قطيع رام اهللا معلنين استعدادهم لتسلم تلك 
وا في غزة والذين جرحوا المعونات وصرفها على المستحقين كما يقولون؟ نريد التأكيد بأن الذين استشهد

إنهم ليسوا القادمين من حواري .  وحتى اليوم١٩٦٧كلهم من أهل غزة الذين واجهوا العدوان منذ 
الفكهاني في لبنان أو مالذات الحمامات التونسية، فال يجوز لمن لم يقاوم أن يتصرف في حقوق 

  .المقاومين في غزة
أن يدير األموال المرصودة إلعادة إعمار غزة فريق لقد أحسنت حركة حماس عندما أعلنت رغبتها في 

  .عربي بالتعاون مع حماس وشركائها في المقاومة و هذا هو العقل بعينه
)٤(  

أريدأن أذكر قادتنا العرب بأن إسرائيل دمرت لبنان وتطوعنا إلعادة إعماره، وأمريكا دمرت العراق 
يوم غزة، ليس عندي اعتراض على المساهمة في وأعلنا تبرعاتنا إلعادة إعماره وكذلك أفغانستان وال

اإلعمار ولكن على إسرائيل أن تكلف بإعادة إعمار ماهدمته من مؤسسات أقيمت بتمويل من المجتمع 
األوروبي ، واألوروبيون يعلمون تلك التكاليف، وكذلك مقار الوكاالت الدولية، يجب على القادة العرب 

لمعركة دون عقاب، يجب أال يسمحوا بتدخل حلف النيتو عمليا في أال يسمحوا بخروج إسرائيل من هذه ا
إعادة اإلعمار لغزة ألن ذلك العمل له عواقب وخيمة على أمتنا العربية واإلسالمية، كما يجب رفض 
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مشاركة من ال يقاوم أو يرفض المقاومة أن يساهم في أي قرار له عالقة بتمويل إعادة إعمار غزة أو 
  .براإلشراف على المعا

  ٢٧/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
  

  معركة المقاومة السياسية في القاهرة  .٧٠
  ياسر الزعاترة

يعيش الوفد الذي يمثل حركة حماس في القاهرة ، ومن ورائه القوى المتحالفة معه ، وعلى رأسها الجهاد                  
  .، تحت ضغوط كبيرة هدفها تحقيق ما عجزت خالل آلة الحرب والدمار عن تحقيقه

 مطالب إسرائيلية ، وأخرى مصرية ، عنوان األولى السعي إلى تأكيد انتـصار الجـيش                في القاهرة ثمة  
اإلسرائيلي في المعركة ، وبالطبع في ظل حاجة أولمرت إلى خاتمة مشرفة لحياته السياسية ، إلى جانب                 

 أمـا   .ورئيسته ليفني إلى ما يساعد في تحقيق التفوق على الليكود في االنتخابـات            ) كاديما(حاجة حزبه   
عنوان المطالب المصرية ، فهي إعادة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل االنتخابات التشريعية ، وإن على                 

، األمـر الـذي     " المصالحة"مراحل ، وذلك باستخدام قضية إعادة اإلعمار التي لن تمر برأيهم من دون              
لصعيد ، وبالطبع خدمة    يردده األوروبيون المنسجمون على نحو واضح مع الخطاب المصري على هذا ا           

  .لألجندة اإلسرائيلية
في مواجهة ذلك كله تعيش حماس واحدة من لحظاتها التاريخية ، فهي تقف في مواجهة قـوى عاتيـة ،                    
وليس بيدها غير الصمود واالنتصار الذي تحقق ، ومن ورائه شارع فلسطيني وعربي وإسالمي مبـايع                

ية هي الراية والبوصلة في اتجاهها الصحيح ، من دون التقليل           على المحبة والعطاء والوالء ما دامت الرا      
  .عربية وإقليمية تقدم ما تيسر من الدعم المادي والسياسي: من أهمية مواقف رسمية

ليس لدى حماس اليوم من خيار سوى الصمود في مواجهة الضغوطات كي تخرج من المعركة بنتيجـة                 
ين إلى اتفاق سريع قبل االنتخابات ، إضافة إلى قدرتها المؤقتة           جيدة ، معولة بالطبع على حاجة اإلسرائيلي      

  .على تدبير األمور في القطاع ريثما يتوفر حل لقضية إعادة اإلعمار
في قضية التهدئة ، وهي القضية األكثر محورية ورمزية بالنسبة لحماس وقوى المقاومة يبدو أن األمور                

 الدائمة ، وقبل اإلسرائيليون بعام ونصف ، في حين تطالـب  تسير بشكل جيد ، إذ تم تجاوز فكرة التهدئة        
حماس بعام واحد ، أما صفقة شاليط التي يضغط اإلسرائيليون إلنجازها على مشارف االنتخابات تحـت                
طائلة التهديد باستهداف القادة ، فتصر الحركة على إنجازها بشروطها المعروفة ، مع إمكانية الموافقـة                

وتبقى قضية التهريب التي تتحمل     . ين ممن يعتبرهم العدو خطرين إلى قطاع غزة       على نقل بعض المحرر   
  .مسؤوليتها مصر ولن تلتزم حماس بشيء حيالها

تبقى قضية المعابر ، وهنا تصر حماس وقوى المقاومة على رفع الحصار وفتح المعابر ، بما فيها معبر                  
ي في قضية الفتح واإلغالق ، ومن دون وضع فيتو          رفح ، مع المطالبة بعدم بقائها أسيرة الهوى اإلسرائيل        

  .على ترتيبات توافقية بمشاركة آخرين
على أن المعضلة األهم اليوم هي معضلة المصالحة ، تلك التي يطالب بها البعض بحسن نيـة ، وكثيـر                    
منهم بسوء نية ، وعندما يطالب األوروبيون بها بهذا اإللحـاح ، ومعهـم األمريكيـون ، إلـى جانـب                     

إلسرائيليين ، فال يمكن أن يعبر ذلك عن حرص على المصلحة الفلسطينية ، وقد آن أن يجري تحريـر                   ا
عبارة المصالحة وإنهاء االنقسام على نحو ال يلقي بالالئمة على المقاومين ويضع الحب فـي طاحونـة                 

قيادة والتوجيـه   الطرف الذي يريد إدخال القضية في متاهة تفاوضية جديدة ، وقبل ذلك استعادة مركز ال              
  .فيها من جديد

إن المصالحة اليوم ال تعني بالنسبة لمصر والسلطة واألطراف المتحالفة معها سوى اإليمـان بالـسلطة                
ممثالً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني ، األمر الذي ال يمكن أن يكون مقبوالً بحال ، ليس فقط بـسبب                   
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 في المئـة مـن الـشعب       ٤٠نها ال تمثل سوى أقل من       تصميمها لمصلحة االحتالل فحسب ، بل أيضاً أل       
الفلسطيني ، وأية انتخابات جديدة لن تفضي إال إلى مسلسل حصار جديدة في حـال فـوز حمـاس ، أو                     

  .متاهة تفاوضية جديدة في حال جرى التالعب بالنتائج وفازت فتح والمتحالفون معها
المنظمة بعد إعادة تـشكيلها عـل أسـس         (ني  المطلوب هو االتفاق على تشكيل مرجعية للشعب الفلسطي       

واالتفاق على برنامج مقاومة إلخراج القضية من متاهة المفاوضـات ،           ) ديمقراطية في الداخل والخارج   
  .ومعها السلطة التي لن تكون إال في خدمة االحتالل ، وديمقراطيتها كذلك

برنامجها الحقيقي ، وعلـى الـذين       مشكلة هذا الطرح هي في حركة فتح التي آلت إلى قوم ال صلة لهم ب              
يطالبون بالمصالحة وإنهاء االنقسام أن يعالجوا هذه القضية بدل وضع الطرفين في ذات السلة وتحمـيلهم             

  .نفس القدر من المسؤولية
  ٢٧/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  هل ستنتصر غزة في السياسة كما انتصرت في المقاومة؟ .٧١

  راشد الغنوشي
  "منوا كتب عليكم القتال وهو كره لكميا أيها الذين آ:"قال تعالى

انتهت إلى حين الحرب على غزة بصمود عجيب حال بين العدو وتحقيق هدف من أهدافه، فارتد علـى                  
الذي جعل لغزة حرية ال تتمتع بها مدينة أخرى في الضفة بل ربما في              . أعقابه، وذلك هو النصر المبين    

ض، فهل ستنجح المقاومة على الطاولة كما نجحت فـي          وجاء دور السياسة لترجمة وقائع األر     . المنطقة
  الميدان؟

دون تـردد وتـدقيق فـي حجـم         - ال أحد مهما بلغت عدوانيته يقدم عل اتخاذ قرار الحرب هجوما             -١
وال يخرج الكيان الـصهيوني     .  إال ثمنا ألهداف عجز عن الوصول إليها بالسياسة        -األخطار التي تنتظره  

وبقائه على الحرب بل على قدرته على ردع وترهيب كل القـوى العربيـة              عن هذه القاعدة رغم قيامه      
واإلسالمية القائمة أو المحتملة، بالحؤول دونها وبين اكتساب القدرة على تحقيق أي صورة للتوازن معه،               
باعتباره قاعدة متقدمة لمشروع الهيمنة الغربية على المنطقة حارسا لمـصالحها، مـستحقا علـى ذلـك                 

  .عاية والدعم الضرورييناألساس للر
ومعنى ذلك أن أمن هذا الكيان المسقط على المنطقة ووزنه يقاسان بقدرته على البطش بكـل قـوة فـي                    
المنطقة قد تحدثها نفسها بمجرد االستعصاء وامتالك اإلرادة المستقلة فكيـف بمهاجمتـه، بمـا يفـرض                 

قوته في حكم المنـاطق المفتوحـة       ضرورة أن يظل كل محيطه كيانات ضعيفة ممزقة هي بالقياس إلى            
والمدن الساقطة أي فاقدة لمقومات الدفاع عن نفسها لو هاجمها، وهو ما يفـسر ضـيقه الـشديد بكـل                    

ففي حرب تأسيسه بطش بالجيوش العربية مجتمعة، وكان جيشه         . محاوالت التوحد في محيطه أو التسلح     
  .رى أشد فتكا كر عليها مرة أخ٦٧وفي حرب . أكثر عددا أو أفضل عدة 

 ورغم أنها كانت الحرب النظامية األخيرة التي حقق فيها مثل ذلك النصر الساحق، فإن الملفـت أن                  -٢
رغم أن الجيش المصري قد استعاد زمام المبادرة ودحر العدو، إال أن            -) ١٩٧٣أكتوبر  (حرب رمضان   

لنهاية هيمنتـه علـى النظـام    هذا االخير نجح في أن يحقق بالسياسة ما عجز عنه بالحرب، فارضا في ا             
 أخرجت أهم دولة عربية، وحدها المؤهلـة        -العربي، من خالل الشروط التي قبل بها الطرف المصري        

لقيادة المنطقة وتوحيدها لمواجهة الكيان الصهيوني، من معادلة الصراع معه جملة، بـل انقلبـت مـن                 
 المنطقة للتطبيع معه، قابلة بشروط مجحفة       إستراتيجية تحرير فلسطين من االحتالل إلى إستراتيجية قيادة       

على تسلحها وعلى سيادتها في سيناء وعلى عالقاتها بمحيطها العربي، فاحتلت بيروت، دون أن تحـرك                
  .الشقيقة الكبرى ساكنا
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وها هي سعيدة بدور الوسيط بين حركة المقاومة وبين العدو، بل الوسيط المتحيز للطـرف الـصهيوني،               
  . المتعاون مع المحتل ال للمتشابك معهوللطرف الفلسطيني

 إن هذه النقلة للنظام العربي من إستراتيجية تحرير فلسطين إلى إستراتيجية قبول التطبيع معه بالجملة                -٣
 علـى فـداحتها   ٦٧وهي اإلستراتيجية الوحيدة التي يجتمع عليها النظام العربي قد أسست لها، ال هزيمة          

تي نجح فيها العدو المنهزم أن يحصل على طاولة المفاوضات ما عجـز             وإنما انتصارات حرب العبور ال    
عنه في ساحة الوغى مستفيدا من هشاشة القيادات العربية وتخاذلها في مواجهـة الـضغوط الخارجيـة                 

  .األميركية
وكانت تلك آخر حرب نظامية في مواجهة العدو ترجمتها ترجمة سيئة جدا بل كارثية اتفاقيـات كامـب                  

  . جعلت دولنا ومدننا في حكم المدن والدول الساقطة حربيا أمام العدو الصهيونيديفد التي
 غير أن الشعوب لم تستسلم، فقامت منظمة التحرير بمحاولة جادة لملء الفراغ، مستفيدة من أجـواء                 -٤

الحرب الباردة، واجدة قدرا من الدعم من النظام العربي، لم يخل من استدراجها نهايـة إلـى مـستنقع                   
فـي كارثـة    -لتطبيع وتوريطها في ضروب من الفساد والتشقق، أفضى بأكبر وأغنى حركة تحريـر              ا

 إلى مجرد غطاء لالحتالل لتسويقه إلى العالم وتوظيفها حزاما أمنيـا إلجهـاض كـل محاولـة                  -أوسلو
كان مندوب المنظمة في تونس يكتب التقـارير عـن الحركـة            (للمقاومة، داخل فلسطين وحتى خارجها    

  ).المية في تونس لفائدة االستخباراتاإلس
 ومع ظهور الصحوة اإلسالمية لتمأل الفراغ األيديولوجي الذي تركته األيديولوجيات العلمانية وانفجار             -٥

حمـاس  (وسنيا  ) حزب اهللا (الثورة اإلسالمية في إيران، انتقلت راية التحرير إلى التيار اإلسالمي شيعيا            
ذا التيار أوسع وأعمق بسبب نفاذ خطابه إلى المخزون القيمـي والعقـدي             فكان الدعم الشعبي له   )والجهاد

والرمزي لإلسالم وامتداد أمته في العالم، وهي في حالة صحو ونشور، بما انتقل بالمقاومة الشعبية مـن                 
الطور النخبوي الفصائلي إلى طور المقاومة الشعبية المتجذرة والمنغرسة في أعماق النفوس وفـي أدق               

ب واإلحياء الشعبية، يستوي في التفاعل مع ثقافة المقاومة ورموزها، الطفل وربة البيت والشاب              الزواري
والعجوز، والمتعلم وغير المتعلم، بما يجعل المقاوم بالمعنى الضيق أي حامل الـسالح لـيس إال جـزءا              

 في مخيمـاتهم    صغيرا جدا من مجتمع مقاوم، هو يسبح داخله كالسمكة في البحر، يعيش مع أهله عيشتهم              
ومساجدهم، يرونه تجسيدا لمثلهم وقيمهم، بما يؤهلهم لحمل أمانة المقاومة وبذل كل التضحيات والـصبر               
على كل اآلالم الناتجة عن المقاومة والصمود، لم تختلف عن الفلسطينيين إال في الشكل ردود أفعال نساء                 

مرة بعد أن هدمها االحتالل على رؤوسـهم،        وأطفال الجنوب اللبناني وهم يقفون على أنقاض بيوتهم المد        
أو فداء له، بينما نساء وأطفال غزة في حال مماثل وأسـوأ ،             " كرمال السيد حسن  "فإذا سئلوا كان جوابهم     

رافـضين أي   " حسبنا اهللا ونعم الوكيل   "هذه األيام، يرددون كلمة تجري على لسان الجميع، حتى األطفال           
هم عن شيء بقي صالحا لالستخدام ، مؤكدين هذه بالدنا هذه دولتنا،            هجرة أخرى باحثين في أنقاض بيوت     

  .إنهم صامدون منتصرون" ولن نغادرها
وعلى الرغم من كثرة الصحفيين السائلين لم يلتقط أحدهم كلمة تأفف صدرت عن طفل فقد كل شيء، أو                  

وم للمقاومة لهنيـة أو     عجوز جرد دفعة واحدة من كل أفراد عائلته، لم تسمع كلمة تأفف وحتى عتب أو ل               
  .للزهار أو لمشعل

أليس هو قـد  . ك الخوف منهبأليس هذا هو النصر عينه؟ وأي نصر على عدوك أكبر من أن تنزع من قل    
داهم غزة وهو على يقين من أنها ليست عدوا سهال رغم حصار السنين الذي فرض عليها من األقربـاء                   

فـزادهم  " االستشفاء من الجرح اللبناني    "-صهيونيكما ذكر صحفي    -واألعداء على حد سواء، من أجل       
اهللا مرضا، أي استعادة قدراته الردعية التي فرضها على دول المنطقة ومدنها التي غـدت فـي حكـم                   
الساقطة عدا ما انتزعت المقاومة في لبنان وفي فلسطين من قوة ردع مضاد من بين مخالب األسد، ممـا                 

لى الدخول عليهم واقتحام ساحاتهم إال بإعالن حـرب شـاملة ال            فرض عليه توازنا للرعب، فال يقدم ع      
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وفـي  . يدخر فيه سالحا جائزا أو محرما إال استخدمه وال خلقا من أخالق الحرب واإلنسانية إال انتهكـه                
  .الحالتين لم يظفر بطائل، بل ولى األدبار تالحقه صواريخ المقاومة

يين لمساعدته على إخراج هزيمته لـدى شـعبه إخراجـا            والتجأ العدو في الحالين إلى أوليائه الغرب       -٦
في األولى أتى بقرار من مجلس األمن إلقامة حارس على حدوده الشمالية يحميه مـن المقاومـة                 . مناسبا

  .بينما كان قبل هزيمته يرفض أبدا إيكال أمنه إلى أي قوة أخرى
 األميركي ليعود منه إلى شعبه بصك       وفي حال قلعة غزة قلعة الكرامة والعزة والنخوة، سارع إلى الولي          

تأمين يمنع تسليح المقاومة مجددا، وذلك بعد أن فشل النظام المصري في انتزاع تعهد مماثل مـن قـادة                   
وكل ذلك يأتي في سياق واحد هو الترجمة السياسية للحرب المجنونة التي شنها االحتالل على               . المقاومة

ربا من أطول حروبه دون أن يتمكن رغم ما أحدثه من           مدينة غزة، فاستعصت وصمدت وفرضت عليه ح      
دمار في المباني وفي األطفال والنساء أن ينال ذرة من صمود النفوس وانتصارها أو الوصول إلى عمق                 

ما إن يتقـدم    " ظل الجيش يدور حول نفسه    "المدينة، بل ظل كما ذكر موشي علون أحد عسكرييهم الكبار           
  .ر إلى التراجعخطوة نحو عمق المدينة حتى يضط

وكأنهم ال يخاطبون أمة مسلمة     - وعلى الذين يشككون في هذا النصر المبين ملوحين بكثرة الضحايا            -٧
الموت في سبيل اهللا أسمى أمانيها، وكأنهم لم يقرؤوا سطرا من تاريخ كفاح أمتنا وغيرها من األمم ومـا                   

ف سيكون حال األمة لو أن العدو انتصر         أن يتخيلوا كي   -قدمت من ماليين األرواح على أعتاب تحررها      
فعال وسقطت غزة كما هي مدن الضفة؟ كيف لو رجع المجرم باراك عائدا مـن غـزة مظفـرا يجـر                     
إسماعيل هنية والزهار وقادة المقاومة مكبلين وراءه ومعه جنديه األسير مكلال بالغار معلنا ذلك في حفل                

  .مية وتحوال في موازين القوة في المنطقةبهيج؟ ال شك في أنها ستكون كارثة قومية وإسال
وهذا ما كان يهدف إليه الثالوث المجرم الذي قاد الحرب والمشاركون والمتواطئون، ال سيما واالنتخابات               

وواضح اليوم أن حكـم الـرأي العـام         . على األبواب وأهم شعاراتها التنافسية مدى اإلثخان في المقاومة        
كما أن الكيان أراد أن يستقبل إدارة أميركية        . لحرب، لصالح المعارضة  اإلسرائيلي سلبي على إنجازات ا    

إسرائيل القـوة الوحيـدة     "جديدة متوجسا من مدى حماسها لسياساته، فأراد أن يبعث لها برسالة واضحة             
  ".أما حماس فقد أنهيناها، وسننهي كل عدو لنا ولكم في المنطقة.. الرادعة في المنطقة التي يعتمد عليها

قد -من كان يتمنى سقوط غزة، ومعناه أن جزءا من األمة لم يعد منها              " العرب والمسلمين "هناك من    -٨
ولألسف يمكن االعتراف المر بأنه ليس بعيدا أن يكـون          .  فربط مصيره بالمشروع الصهيوني    -تصهين

مصيبة إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك       "من األمة قد انفصلوا عنها، ويصدق فيهم قوله تعالى        % ٥-١
  ".يفرحوا، وإن تصبروا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئا

هل من عين باصرة يمكن أال ترى الفرق بين غزة الحرة وبـين رام اهللا               :  الفارق بين غزة ورام اهللا     -٩
وبقية الضفة الغربية إن لم تكن كل المدن العربية على نحو ما؟ أو ليس جيش الـصهاينة واسـتخباراتهم                   

يل نهار يعتقلون من شاؤوا ويقتلون من شاؤوا ويصادرون ما شاؤوا دون أن يحرك              يجوبون مدن الضفة ل   
  ".الفلسطينية"ساكنا أكثر من مائة ألف من الوحدات األمنية 

أوليس رئيس السلطة قد اعتذر عن عدم حضوره مؤتمر الدوحة بصعوبة حصوله على إذن بالخروج في                
رؤساء ووزراء؟ والحق أن فكرة     : لقاب السلطة والدولة  وقت سريع؟ أما يخجل هؤالء من تلقيب أنفسهم بأ        

أمـا  . تحتاج لوطن محرر لتقيم عليه دولة     . الدولة أخبث وألعن فكرة طرحت في تاريخ الكفاح الفلسطيني        
  .سلطة على وطن محتل: في الوضع المسخ في فلسطين فالصورة مقلوبة

ولـوال أن   . إال عن مقاومـة وتحريـر     كانت البداهة تقتضي أنه حيث هناك احتالل فال حديث مشروعا           
الجهاز األمني الذي أقامه الصهاينة على الضفة والقطاع وأضفوا عليه لقب السلطة قد سارع إلى القيـام                 
بوظيفته التي تأسس من أجلها وهي مصادرة المقاومة لما جاز لحركة المقاومة حماس المنافسة على هذه                

يصدق فـي مثـل هـذه       . درة المقاومة وفاء لعهد االحتالل    لوقف استخدامها لقمع الشعب ومصا    " السلطة"
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ألقاب مملكة فـي غيـر موضـعها،        "السلطة وألقابها الفارغة وصف شاعر األندلس لحال ملوك الطوائف        
  ".كالهر يحكي انتفاخا صولة األسد

 هل يمكن مقارنة رام اهللا وبقية مدن الضفة بغزة أرض الكرامة والعزة حيث استخدمت دولـة االحـتالل               
الفرق بـين   .. نصف قوتها من أجل اقتحامها ثم لم تجد إال أن ترتد عنها تجر أذيال الخيبة والعار؟ كال                  

  .جلي بين مدن ساقطة في يد االحتالل يجوس خاللها ليل نهار وبين المدينة المحررة
 أفصحت عنهـا    الفرق بينهما ال يعود إلى طبيعة السكان فكل مدن فلسطين وكل مدائننا تملك القابلية التي              

+ ثقافة المقاومـة الـشعبية      + القضية الواضحة   = معادلة النصر "غزة لو توفرت لها الشروط المناسبة،       
القيـادة فـي    ". توفير ما هو متاح مـن األدوات      + الحركة والقيادة التي تربي الناس على ذلك وتقودهم         

  .ا وهناكالمحصلة هي التي صنعت الفرق األساسي وإال فبقية الشروط متوفرة هن
هذه هي المعادلة التي انتصرت وتحررت بها كل أوطاننا وأوطان كثيرة تعرضت لالحـتالل، صـنعت                
ميزان قوة روحي ثقافي مقاوم في مواجهة أعتى األسلحة وأقوى الجيوش، فاستعصت عليها ثم هزمتهـا                

  .فولت األدبار
 في الوقت ذاته معركة أخرى هي        إن معادلة النصر التي تحققت في الميدان كانت تدور من ورائها           -١٠

الترجمة السياسية التي كانت مصر طرفا في إدارتها وال تزال، فهل ستـصمد المقاومـة علـى طاولـة                   
المفاوضات فتنجح في تحويل صمود الدماء واألشالء والبالء العظيم إلى كسب سياسي ينتـزع مطالـب                

ذاك هـو المـأمول؟ أم      . لم تتنازل عنهـا   المقاومة التي استماتت دونها وأقدمت على عظيم التضحيات و        
: ستقبل أن يفرض عليها عودة كابوس أوسلو ومعه االحتالل من بوابة التعمير، فنكون أمام تكرار للتاريخ               

  انتصار أكتوبر المجهض في أسوأ صوره؟
 ٢٦/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت

  
  فماذا يريد؟.. األطلسي على بوابات الشرق األوسط .٧٢

  احمد الحيلة
فرقاطة تحمل طائرات هليكوبتر لمراقبة المياه الدولية قبالة سواحل قطاع غـزة،            ) ٢٣/١(ا  أرسلت فرنس 

" ساركوزي"يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه فرنسا         . في إطار ما وصف بأنه دعم لوقف إطالق النار        
راءات تكميليـة   إلى التعاون بين اإلدارة األميركية الجديدة والشركاء األوروبيين لتقديم اقتراحات بشأن إج           

  .برا وبحرا إلى القطاع" تهريب األسلحة"للتصدي لـ
هذه الخطوة العملية من فرنسا جاءت عقب إعالن االحتالل عن توصله مع االتحاد األوروبي بعيد زيارة                

". منع تهريب السالح إلى غزة    "، إلى تفاهمات مشتركة بشأن ضرورة       )٢٢/١(تسيبي ليفني إلى بروكسل     
سيناريو التحالف الدولي ضد غزة الذي بدأ بتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وتل ابيب              في خطوة تكمل    

من أجل منع وصول السالح إلى المقاومة في غزة، من خالل تفعيل دور الحلـف األطلـسي                  ) ١٦/١( 
  .للقيام بتلك المهمة

دها البرية مع مصر    هل مراقبة شواطئ غزة، وحدو    : تلك اإلجراءات وغيرها تثير لدى المراقب السؤال      
هل جغرافية غزة   ! بحاجة إلى تدخل الحلف األطلسي الذي يصول ويجول في بحار العالم؟          )  كيلومتر ١١(

ومصر العروبـة لمراقبـة   ) إسرائيل(تحتاج إلى تدخل الواليات المتحدة، واالتحاد األوروبي، إضافة إلى  
إذا أدركنا أن سالح المقاومة في غزة هو        أليس في ذلك مبالغة خاصة      ! األسلحة؟" تهريب"الشواطئ لمنع   

أال تشي تلك التحركات التي يمكن وصفها بالعالميـة، بـأن           ! في معظمه صنيعة أيادي المقاومين هناك؟     
  ! هناك ما هو أبعد من مجرد مراقبة شواطئ غزة، على أهمية ذلك لالحتالل؟
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وبتنسيق عالي المستوى مع القاهرة،     بناء على ما سبق من أسئلة مشروعة، نرى أن االحتالل اإلسرائيلي            
وواشنطن، وعواصم االتحاد األوروبي، يسعون جميعاً لتحقيق عدة مسائل من تلك الجلبة الدولية، وذلـك               

  :على النحو التالي
محاولة إنقاذ وتعويض العسكرية الصهيونية عن جرحها الغائر في جـسم الجـيش والـذاكرة               : أوالً·    

فاالحتالل . على يد المقاومة الفلسطينية في غزة     ) إسرائيل(لضربة التي تلقتها    والوعي اإلسرائيلي، عقب ا   
الذي فشل في تحقيق أياً من أهدافه المعلنة والخفية بين يدي العدوان على غزة، يسارع إلى خلق تحالفات                  

، وبعـد   بعد أن تمرغ أنفه في وحل غزة      " الذي ال يقهر  "دولية تساعده في إنقاذ نفسه، وإنقاذ سمعة جيشه         
 ، أي أن    ٢٠٠٩، وغزة   ٢٠٠٦أن فقد القدرة على السيطرة أو الحسم، عقب هزيمتيه المدويتين في لبنان             

االحتالل وبمعية الحلفاء الغربيين، وبانزالق بعض العرب، يحاول التعويض وملء الفراغ فـي القـدرة               
  . والردع  عن طريق توسيع شبكة التحالفات الدولية واإلقليمية

المقاومة التي بـدأت فلـسطينية،      " ظاهرة"تلك التحالفات الدولية تأتي كخطوة استباقية لتطويق        : ثانياً·    
فبعـد هـذا الـزخم      . وتعاظمت لتصبح ظاهرة مدعومة من الرأي العام الفلسطيني، والعربي، والـدولي          

ية، أصـبح   الجماهيري العالمي الذي خرج يدافع عن فلسطين الضحية وحقها في مقاومة النازية الصهيون            
هناك تخوف صهيوني إسرائيلي من انعكاسات الحرب على غزة، من أن تؤدي إلى تعاظم شأن المقاومة                
في المنطقة والعالم، بعدما أكدت المقاومة على عدالتها وشرعيتها في الدفاع عن المدنيين أمام آلة الحرب                

ذي لم يعد يحتمل صـور األطفـال        الصهيونية النازية التي أقضت بمجازرها وساديتها مضاجع العالم ال        
أي أن االحتالل يستنفر حلفاءه في الغرب والمنطقة العربية لمساعدته في تقويض            . الذين يقتلون بدم بارد   

، والغريب هنا أن هناك دوالً عربية ترى في القضاء على           ..نجاح المقاومة، ونزع الشرعية الشعبية عنها     
الحتالل الذي ما زال يحتل األرض ويقتل اإلنـسان الفلـسطيني           المقاومة أو إضعافها هدفاً مشتركاً مع ا      

  !إنها من غرائب األقدار! األعزل
يسعى االحتالل ومن خالل إحاطة نفسه بمنظومة الدول الغربية الرسمية المتحالفة، إلى وقـف              : ثالثاً·    

فت حقيقة وطبيعـة    التدهور في صورته أخالقياً وقيمياً على مستوى الرأي العام؛ فالحرب على غزة كش            
االحتالل اإلرهابي، وكشفت أن فلسطين فيها شعب عريق ما زال يتمسك بحقوقه، وله الحق في الحيـاة                 

فالعدوان على غزة وحجم الدمار والقتل والمجازر، غير من نظـرة الـرأي             . واالستقالل كباقي الشعوب  
ظلومة وسط بحر الدول العربيـة،      العام الغربي اتجاه إسرائيل من دولة غربية متحضرة وديمقراطية وم         

وفـشل  " هزيمـة "إلى دولة احتالل إرهابية قاهرة لحقوق اإلنسان، وهذا بحد ذاته ال يقل خطورة عـن                
االحتالل في غزة، ألن معركة الرأي العام في الغرب لها انعكاساتها السياسية على سلوك النظم الغربيـة                 

جهات الرأي العام، وهذا ما يخشاه االحتالل، الذي دفـع          بحكم أنها دول ديمقراطية تحكمها وتؤثر فيها تو       
  .وعمل الكثير لكسب معركة الرأي العام خالل القرن الماضي

األمر األخير وهو على درجة من األهمية بتعلقه بأمن المنطقة العربيـة والـشرق األوسـط                : رابعاً·    
وواشنطن، وبروكسل يفوق حاجة وحجم     عموماً؛ فكما أشرنا في المقدمة بأن حجم التعاون بين تل ابيب،            

أي أن تواجد الحلف األطلسي بكثافة      . كم مربع ٣٦٠الرقابة على قطاع غزة الذي ال تتجاوز مساحته الـ          
في المنطقة وتحديداً في البحر األبيض المتوسط، والبحر األحمر، والخليج العربي يشير إلى أن مهمة تلك                

تصل إلى حد التحكم في أهم الممرات المائية الدولية، إضافة إلى           األساطيل تتعلق بأدوار أمنية وعسكرية      
فرض الوجود الغربي المهيمن والمسيطر قبالة سواحل دول ما زالت تصنف أمريكياً باإلرهاب كسوريا،              

، تلك الدول التي ينظر إليها نظرة عدائية من قبل الغرب، أي أن األمـر ال يجانـب                  ..وإيران، والسودان 
 لتلك الدول وتحذيرها من مغبة االستمرار في نهجها الممانع والمقاوم بـشكل عـام، ومـا        رسائل التهديد 

  .يجري هو توسيع لرقعة المواجهة، وإن كانت دون الصدام العسكري في الوقت الحاضر



  

  

 
 

  

            ٤٢ ص                                     ١٣٢٧:         العدد       ٢٧/١/٢٠٠٩الثالثاء  :التاريخ

ستنصب في أولوياتهـا علـى الـشأن األمريكـي          " أوباما"صحيح أن أولويات الرئيس األمريكي الجديد       
ك ال يعني التخلي عن الدور األمني في الشرق األوسط الذي ما زال يمثل منطقة امتداد                الداخلي، ولكن ذل  

حيوية لمصالح واشنطن الدولية، فما زال الشرق األوسط وسيبقى يمثل عقدة الممرات المائية الدولية، كما               
  .هو مصدر الطاقة األول في العالم

م مذكرات التفاهم األمنية الموقعة بين تل ابيـب،         ومن هنا ال بد للنظر إلى اجتماعات شرم الشيخ، ومن ث          
وواشنطن، وبروكسل بمنظور أوسع وأعمق من مسألة تهريب األسلحة إلى قطاع غزة، وإن كانت تلـك                
المهمة على درجة من األهمية والخطورة بالنسبة لالحتالل اإلسرائيلي الذي دخل انعطافة تاريخية حـادة               

ة الفلسطينية واللبنانية التي تعد رأس الحربة في مواجهة المشروع          وحساسة بفعل صمود وضراوة المقاوم    
  .الصهيوني

  ٢٧/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
 

  :كاريكاتير .٧٣
  

  
  ٢٣/١/٢٠٠٩موقع أمية جحا،   


