
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   على جرائمها في غزة قضائياً"إسرائيل"عباس يتعهد بمالحقة 
   فبراير/ شباط٥على تهدئة الموفقة  نزال ينفي ..وفد من حماس في الدوحة لتقديم الشكر

  مصر تعتبر حماس عدوا قوميا يهدد نظامها: لعادجعاموس 
  في معظم المستوطنات" غير قانونية"وزارة األمن تخفي أعمال بناء : "هآرتس"

  تركيا تدعو حماس للتخلي عن المقاومة وانتهاج دبلوماسية السالم
  إذا لم تقبل بإقامة دولة فلسطين"إسرائيل "كارثة ستحل بـ :كارتر

  اقتراح موسى بشأناًؤيدمهنية 
ال : عماراإلإعادة ب "ةالجامع"قيام 

  نحرص على استالم األموال
  

 ٤ص ... 

 ٢٨/١/٢٠٠٩١٣٢٨األربعاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٣٢٨:         العدد       ٢٨/١/٢٠٠٩ األربعاء :التاريخ

    :السلطة
 ٥   على جرائمها في غزة قضائياً"إسرائيل"عباس يتعهد بمالحقة  .٢
 ٦  صار وفتح المعابرأهمية الوحدة الفلسطينية وإنهاء الحعلى ان تفقالشرع يوالقدومي  .٣
 ٦  يةسرائيلاإلهداف األتخدم وشروط حماس للمصالحة استعالئية : عريقات .٤
 ٦  شخصيات فلسطينية تقترح برنامجاً سياسياً يشكل قاسماً مشتركاً بين حركتي حماس وفتح .٥
 ٨  طة تصادق على اتفاقية روما بشأن الجنائيةالسل .٦
 ٨   على غزةاإلسرائيلية "مجرمي الحرب"لمالحقة " توثيق" الحكومة المقالة تشكل لجنة .٧
 ٨ "ميتشل"نواب الحركة اإلسالمية في الضفة يطالبون اإلتحاد األوروبي بإقالة  .٨

    
    :المقاومة

 ٩  حماس سترد على االقتراحات المصرية بخصوص التهدئة: طهأيمن  .٩
 ٩   فبراير/ شباط٥على تهدئة الموفقة  نزال ينفي ..وفد من حماس في الدوحة لتقديم الشكر .١٠
١٠  وإعادة اإلعمار والحوار الوطنيفتح المعابر   في مصر يبحثوفد الجهاد .١١
١١  الشعبية تلتقي عمر سليمان وتبحث معه االنقسام الفلسطيني وإصالح منظمة التحرير .١٢
١١  "عالقات عامة"ولم يخرج عن كونه " عبثي ""إسرائيل"التفاوض مع : ملوح .١٣
١١  استفزازية وتحريضية وتبرر جرائم جديدة: حماس تنتقد تصريحات ميشيل .١٤
١٢  لو جففوا البحار وأغلقوا الصحاري فلن نعجز عن التسلّح": القسام" قيادي بـ .١٥
١٢  ب رسالة وجهها ألمير قطر وانتقد فيها عباستح تهاجم تيسير قبعة بسبف": القدس العربي" .١٦
١٢   مارس المقبل/آذار االنقسام في إلنهاءحمد يتوقع بدء الحوار الوطني الفلسطيني األ .١٧
١٢ لمصري عبر الوسيط ااإلسرائيليمع الجانب  حماس وافقت على توقيع التهدئة: الديمقراطية .١٨
١٣  مشاركة فرنسا في حصار غزة يجعلها عدواً للفلسطينيين ويهدد مصالحها": القيادة العامة" .١٩
١٣  يؤكد ضرورة استمرار التحرك الدبلوماسي لرفع حصار غزة يزور إندونيسيا وأبو زهري .٢٠
١٣  ليست أمنية في لبنانن الفلسطينييقضية الالجئين:  يزور ارسالنحمدانأسامة  .٢١
١٤  "القدس"الجبهة الديمقراطية تطالب السلطة بإطالق سراح معتقلي قناة  .٢٢
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٤   "المرحاض"هم في علينا ان نقتل الفلسطينيين و: باراك .٢٣
١٤   سترد على أي اعتداء" إسرائيل: "باراك وليفني .٢٤
١٥  " كيسوفيم"ما جرى في ل حماس مسؤولية موفاز يحّم .٢٥
 ١٥  اسحمب تليين شروطها لالعترافتل ابيب غاضبة على فرنسا لسعيها  .٢٦
١٦  مصر تعتبر حماس عدوا قوميا يهدد نظامها: لعادجعاموس  .٢٧
١٦    نصف الشباب االسرائيلي لم يقرر لمن سيصّوت:استطالع .٢٨
١٧  يشاي يعلن دعم نتانياهو لرئاسة الحكومة .٢٩
١٧  ثالث قوائم عربية تتنافس في انتخابات الكنيست .٣٠
١٧  تطرد ممثل فنزويال لدى السلطة من رام اهللا" إسرائيل" .٣١
١٧  في معظم المستوطنات" غير قانونية"وزارة األمن تخفي أعمال بناء : "هآرتس" .٣٢
١٨   وتواصلت عمليات مصادرة األراضي % ٦٠ بنسبة ٢٠٠٨االستيطاني ارتفع عام : تقرير .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٣٢٨:         العدد       ٢٨/١/٢٠٠٩ األربعاء :التاريخ

  
١٩ مع اقتراب الذكرى االولى الغتيال مغنيةاألمنية  ترفع حالة التأهب في اجهزتها "اسرائيل" .٣٤
    

    :األرض، الشعب
١٩   جرحى٣ شهداء و٣... بعد الحرب على غزةما  .٣٥
١٩  الحرب مفقوداً غزياً خالل ١١٥" الصليب األحمر" .٣٦
١٩   في تعذيب األطفال األسرىيتفنناالحتالل ": مركز حقوقي" .٣٧
٢٠   أسيرا٣٢٠ًزة للتعذيب وأن االحتالل اعتقل تؤكد تعرض أسرى غ" جمعية األسرى" .٣٨
٢٠ مع تحقيق الوحدة الوطنية ٪٧٧ ويعتقدون أن عباس يمثل الفلسطينيين% ٣٣: استطالع .٣٩
٢١  االحتالل يوزع اخطارات لهدم منازل في الخليل .٤٠
٢٢   "وفا"مصورا في فة يعتقل أمن الض .٤١
   

   :اقتصاد
٢٢ في المنطقة" دبي الجديدة"غزة مؤهلة ألن تكون : خبير مالي أوروبي .٤٢
٢٢   قلق كبير على الوضع المالي في غزة"فاينانشيال تايمزال" .٤٣
   

   :صحة
٢٣ غزةاالحتالل خالل حرب عيادة طبية دمرها  ٣٣ .٤٤
   

   : األردن
٢٣  "إسرائيل" يطالب الحكومة بمقاضاة "البرلمان األردني" .٤٥
٢٣ لى غزةإوفد طبي أردني يغادر  .٤٦
   

   :لبنان
٢٤ ومة في غزة لهزمت في لبنان لو هزمت المقا:إرسالن .٤٧
٢٤   تعزيزات للقيادة العامة في مخيمات لبنان  .٤٨
   

   :عربي، إسالمي
٢٤  نأمل في اتفاق مصالحة نهاية شهر شباط وإلى وقف للنار في األسبوع األول منه:أبو الغيط .٤٩
٢٥  عمرو موسى يتوقع تعاوناً عربياً أوروبياً في موضوعي التسوية الفلسطينية .٥٠
٢٥  توجد مصلحة مشتركة للقاهرة ولتل ابيب في ضبط الحدود: مصدر مصري .٥١
٢٥  تركيا تدعو حماس للتخلي عن المقاومة وانتهاج دبلوماسية السالم .٥٢
٢٦ عبر معبر العوجةمصر تصرُّ على إدخال المساعدات الغذائية لغزة : مؤسسة قطرية .٥٣
٢٦ بالتحقيق في المحرقةالجنائية الدولية اللجنة العربية لحقوق اإلنسان تطالب  .٥٤
٢٦ في البحر األحمر" إسرائيلية"نشر زوارق السودان ينفي موافقته على  .٥٥
٢٦ مصر تمنع مرور سفينة أسلحة إيرانية في قناة السويس .٥٦
٢٦  األسد يشدد على استثمار انتصار المقاومة الفلسطينية .٥٧
٢٧  ضامنا مع غزةاطالق قناة الفاخورة القطرية ت .٥٨
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   :دولي
٢٧   اإلسرائيلية-الستئناف المفاوضات الفلسطينية دعو أوباما ي .٥٩
٢٧  "إسرائيل"هيالري جددت دعم واشنطن لـ  .٦٠
٢٨   دولة فلسطين إذا لم تقبل بإقامة"إسرائيل "كارثة ستحل بـ :كارتر .٦١
٢٨  واشنطن تنظم مؤتمراً دولياً لمنع التهريب إلى غزة .٦٢
٢٨   للتعامل مع حكومة فلسطينية تضم حماسفرنسا  يكشف عن استعدادكوشنير .٦٣
٢٩  يوخ الفرنسي مجلس الشن منعضوي يلتقي مع مشعل": الخليج" .٦٤
٢٩  باريس تطلب وساطة دمشق إلطالق شاليت .٦٥
٢٩ فرنسا تدفع أوروبا لالنفتاح على حركة حماس: صحيفة لوموند .٦٦
٣٠  قالةالحكومة الفلسطينية الممع  ال يمكن أن نقول إننا لن نتعاون :اسوالن .٦٧
٣٠  الصليب األحمر يرفض مشاركة روسيا في إنقاذ أطفال غزة .٦٨
٣١  عادة البناء في غزةإل إزالة مخلفات الحرب غير المنفجرة مطلب أساس :ةنرويجيجمعية  .٦٩
٣١  "سكاي"و" بي بي سي"مون اقتراحاً برلمانياً ينتقد  نائباً بريطانياً يدع١٢٠كثر من أ .٧٠
٣١   للقانون الدولي في قطاع غزة"إسرائيل" تحقيق في خرق إجراء إلى تدعو األونروا .٧١
٣١  المجلس المركزي لليهود في ألمانيا يقاطع مراسم ذكرى المحرقة .٧٢
٣٢  مسلمو أمريكا ينظمون حفالً فنيا لصالح سكان غزة .٧٣
    

    :تقارير
٣٢   الدور األوروبي الجديد في المنطقة بعد حرب غزة .٧٤
    

    :حوارات ومقاالت
٣٤   عبد الستار قاسم...معالم الحرب القادمة .٧٥
٣٦    داود الشريان    ...المشكلة ليست في الفلسطينيين .٧٦
٣٦   عريب الرنتاوي ...، ما العمل؟"المحرقة"بعد .. إلى حماس .٧٧
٣٨  خالد الحروب ...االحتالل جذر الصراع وليس سالح المقاومة .٧٨
٣٩   مردخاي كيدار... هزيمة واحدة وستة اسباب لتعزيز قوة حماس .٧٩
٤٠  ميراف دافيد...البرنامج السياسي واالمني لألحزاب االسرائيلية الرئيسية .٨٠
    

 ٤٣  :كاريكاتير
***  

  
  ال نحرص على استالم األموال: عماراإلإعادة ب "الجامعة"قيام   اقتراح موسى بشأناًؤيدمهنية  .١

 إسماعيل هنية، أمس الدول األوروبية إلـى        ]الفلسطيني المقال  [دعا رئيس الوزراء   : محمد ياسين  - غزة
إعادة النظر في مواقفها من العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة، واصفاً تلـك المواقـف بأنهـا                  

وكان لوي ميـشال مفـوض االتحـاد        [،  " واألعراف والمواثيق الدولية   تتناقض مع أبسط حقوق اإلنسان    "
 علـى  اإلسرائيلي خالل زيارته لغزة مسؤولية الهجوم       أمس أول من ل حركة حماس     للتنمية حم  األوروبي
الـذي  "نسخة عنه، استغرابه من الموقف األوروبـي        " فلسطين"وأبدى هنية في تصريح وصل      ] .القطاع
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كمن "، معتبراً ذلك الموقف بأنه      " المقهور مسئولية المأساة التي تعرض لها القطاع       يحمل الضحية والشعب  
كنا نتوقع من فرنسا وهي التي ترفع لواء الحرية والعدالـة والمـساواة             : ، ومضى يقول  "يمش على رأسه  

يب بدالً من أن تأتي على بحر غزة بقطع بحرية لتشديد الخناق والحصار أن ترسل مستشفيات عائمة لتطب                
  ".الجرحى واألطفال الذين حرقتهم األسلحة المحرمة الدولية

تخفيف معانـاة شـعبنا     "وفيما يتعلق بقضية إعادة إعمار غزة، أوضح رئيس الوزراء أن هدف حكومته             
نؤكد أننا ال نحرص على استالم أمـوال إعـادة          : ، وقال "وإزالة آثار العدوان الذي تعرض له قطاع غزة       

ك، ويهمنا المتابعة واالطمئنان على أن هذه األموال سوف تـستخدم فـي إعـادة               اإلعمار وال نسعى لذل   
أن كنوز األرض كلها ال تساوي      "وأضاف  ". اإلعمار وإنهاء مأساة المهجرين والمشردين من أبناء شعبنا       

عندنا قطرة دم من طفل فلسطيني مع تقديرنا لكل الدول والجهات التي أعلنت استعدادها لتقـديم العـون                  
  ". هذا الصعيدعلى

وأعلن هنية موافقته على ما جاء على لسان عمرو موسى، األمين العام للجامعة العربيـة، بـشأن قيـام                   
الجامعة العربية مجتمعة أو الدول العربية التي ستقدم المساعدات بدور اإلشراف على إعادة اإلعمار في               

متابعة هذا األمر مع الجامعـة العربيـة أو         غزة وتشكيل هيئة فلسطينية وعربية تتسم بالنزاهة والشفافية ل        
وتعهد بأن تسهل الحكومة عمل كل الجهات الحريصة على إعـادة اإلعمـار              .منظمة المؤتمر اإلسالمي  

لضمان حماية شعبنا وإيوائه تقديراً لصموده األسطوري وانتصاره على آلة الحرب اإلسرائيلية وثقافـة              "
ال يمكـن أن    "ى أن الحديث عن إعادة اإلعمار وجمع األمـوال          ونوه رئيس الحكومة إل   ". القتل العشوائي 

رفع الحصار وفتح المعـابر إجـراء       "، مضيفاً أن    "ترى النور في ظل إغالق المعابر واستمرار الحصار       
تكاتف الجهود الفلسطينية والعربية والدولية إلحراز هذا المطلب الوطني         "، حاثاً على    "أساسي وضروري 

  ".واإلنساني
لن تترك أحداً في العراء في سياق خطة اإلغاثـة          "ية كافة األهالي والمتضررين بأن الحكومة       وطمأن هن 

العاجلة التي بدأت تنفيذها والوقوف إلى جانب عوائل الشهداء والجرحى بما يمثلون من رمـز الكرامـة                 
  ".واالنتصار

  ٢٨/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
  
  ئمها في غزة على جرا قضائياً"إسرائيل" يتعهد بمالحقة عباس .٢

الـرئيس الفلـسطيني     أن    منتصر حمـدان   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٨/١/٢٠٠٩الخليج،  ذكرت  
نها تريد إضـاعة    أ تجاه تحقيق السالم مع الشعب الفلسطيني، مؤكداً      " إسرائيل"محمود عباس شكك بنوايا     

 االحتالل أثبت من خالل     أن  الفلسطينية، مؤكدا  األراضيالوقت لتكريس االستيطان على كل ما تبقى من         
العدوان اإلجرامي والقتل والذبح الذي ارتكبته بحق الشعب األعزل في غزة انها ال تريد السالم، وعمدت                

ـ      إطالق استعمال ذريعة    إلى للقـضاء علـى إرادة الـشعب       " العبثيـة "ـ   الصواريخ التي كرر وصفها ب
  .الفلسطيني

ة، تمسك القيادة الفلسطينية بالمطالبة بفتح تحقيق دولـي         وجدد خالل مؤتمر صحافي عقده في مقر الرئاس       
في هذه الحرب العدوانية والظالمة ضـد       " إسرائيل"للكشف عن طبيعة الجرائم واألسلحة التي استخدمتها        

 إسرائيل ونعمل كل ما نستطيع لنثبت بأن        األبواب نصر على ذلك وطرقنا كل       إننا"الشعب األعزل، وقال    
  ". ونطالب العالم بأن ينصفناواإلنسانيةلها األبدان ارتكبت جرائم تقشعر 

 يوما انتهت الحرب لكن المعركة لم تنته وان العدوان الغاشم على شعبنا في              ٢٣ انه بعد    إلى عباس   وأشار
 القديمة والحديثة من البر والبحر والجو وما حصل         األسلحة أنواعكل  " إسرائيل"غزة الذي استخدمت فيه     

  . المعركة مستمرةأناء في خان يونس يؤكد مس من اعتدأاليوم 
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 موقف القيادة الفلسطينية المتمسك بالمبادرة العربية للسالم، وشدد على موقفه الداعم للحوار             عباسوجدد  
 من دون شروط مسبقة يقوم على أساس نقطتين، تشكيل حكومـة ال              وطنياً قلنا نريد حواراً  "الوطني وقال   

  ". انتخابات ديمقراطية رئاسية وتشريعيةإجراء من اجل تعيد الحصار على شعبنا، ونعمل
عبـاس قـال    أن الرئيس   ) رويترز(وعن وكالة   نقالً عن مراسلها     ٢٧/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت وأضافت  

رغم أننا لسنا دولة وال نستطيع أن نتقدم إلى المؤسسات الدولية طرقنا أبواب محكمة جـرائم الحـرب                  "
هذه المحكمة من أجل أن نقول إن إسرائيل ارتكبت بحقنا جـرائم تخـالف     الدولية، أمام المدعي العام في      

ميثاق جنيف، وال بد أن نستمر في هذا وسنعمل كل ما نستطيع من أجل أن نثبت أن إسرائيل ارتكبت من                    
وأكد عباس أن السلطة الفلسطينية ستواصل هـذا الطريـق إلـى             ".الجرائم ما تقشعر له أبدان اإلنسانية     

 عاما لما تعرض لـه      ٦٠البا العالم بإنصاف الشعب الفلسطيني ولو مرة واحدة منذ أكثر من            النهاية، مط 
  ".لم يتعرض لها شعب آخر في التاريخ"من مذابح 

  
  أهمية الوحدة الفلسطينية وإنهاء الحصار وفتح المعابرعلى ان تفقالشرع يوالقدومي  .٣

ر الفلسطينية فاروق القـدومي مـع نائـب         بحث رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحري      : )آي.بي.يو(
الرئيس السوري فاروق الشرع أمس آخر تطورات األوضاع في قطـاع غـزة فـي أعقـاب العـدوان                 

بشكل أساسي حول العدوان اإلسرائيلي     "وذكرت وكالة األنباء السورية أن المحادثات تركزت         .الصهيوني
لسياسات واالستراتيجيات الصهيونية الرامية    على غزة والصمود البطولي للشعب الفلسطيني الذي أفشل ا        

متفقة على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية وضرورة إنهـاء         "، وكانت وجهات النظر     "إلى القضاء عليها  
 . "الحصار فوراً وفتح المعابر

  ٢٨/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  يةسرائيلاإلهداف األتخدم وشروط حماس للمصالحة استعالئية : عريقات .٤

 صـائب عريقـات رئـيس دائـرة         .صرح د : وكاالتوال مختار شعيب    -  عواصم العالم  ،القاهرة غزة 
المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية بأن شروط حماس للمصالحة مع حركة فتح شروط استعالئية              

  . في فصل قطاع غزة عن الضفة وعدم وجود حكومة وحدة وطنية"إسرائيل"تخدم أهداف 
 مستقبل القضية   ى وخطورته عل  ، من استمرار االنقسام الفلسطيني    ،ذاعية في تصريحات إ   ،وحذر عريقات 

  .الفلسطينية
  ٢٨/١/٢٠٠٩األهرام، 

  
  برنامجاً سياسياً يشكل قاسماً مشتركاً بين حركتي حماس وفتحتقترح شخصيات فلسطينية  .٥

ـ    "أمـس  وجهت شخصيات فلـسطينية      : محمد يونس، جيهان الحسيني    -رام اهللا، القاهرة      "دةنـداء الوح
  يـشكل قاسـماً     سياسـياً   شخصية، في ندائها برنامجاً    ٧٠واقترحت الشخصيات، وعددها    ]. الفلسطينية[

فمـن جهـة، طالـب      ). حماس وفتح ( بين الحركتين المركزيتين في النظام السياسي الفلسطيني         مشتركاً
مـا قـد يـشكل       وربط المفاوضات بوقف االستيطان، وهو       "إسرائيل" مع   األمنيالبرنامج بوقف التنسيق    

ومن جهة ثانية، نص على تشكيل حكومـة وحـدة وطنيـة تتـولى التحـضير                .  لحركة حماس  إرضاء
  .لالنتخابات، وهو مطلب تقليدي لفتح من الحوار
تلتزم برنامجا وطنيا يجسد الحقوق الوطنية بعيـدا عـن          "واقترح نداء الشخصيات تشكيل حكومة وطنية       

وقالـت حنـان    . لتي اعتبرتها الشخصيات المـشاركة مجحفـة      ، وهي الشروط ا   "شروط اللجنة الرباعية  
نريد حكومة يرضى بها الجميع وليس حكومة تُرضي        : " الشخصيات الموقعة على النداء    إحدىعشراوي  

التحضير إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسـية،      "وحدد النداء مهمة الحكومة الجديدة بـ        ".اللجنة الرباعية 
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 مهنية تخدم الـوطن وتخـضع لـسيادة         أجهزة كي تكون    األمن أجهزة حوإصال،  األمنيووقف التنسيق   
، "أنـابوليس مـسار    "أسـاس وطالب بوقف المفاوضات الثنائية القائمة على       ". القانون بعيدا عن الحزبية   

وإيجاد مقاربة جديدة للمفاوضات تضمن وقف االستيطان والحـصار واالعتـداءات           "،  "خريطة الطريق "و
  ".اإلسرائيلية

الرحيم ملوح، احد الشخصيات الموقعة      عبد" الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   " العام لـ    األميننائب  وقال  
 تتفق على   أن المتحاورة يمكنها    األطرافالوثيقة تشكل وجهة عمل للمرحلة المقبلة، وان         "إنعلى النداء،   
 مع  األمنيريد التنسيق   الوثيقة تالمس هموم الناس، فالشعب ال ي      : "وأضاف".  شاءت ذلك  إنبرنامج آخر   

المبادرة : "وأضاف". مفاوضات يتواصل معها االستيطان   .. .، وال يريد مفاوضات من دون نتيجة      إسرائيل
وضـغط جمـاهيري    . نـداء . هي صـرخة  ... تحدد االنقسام، وتحدد الوجهة التي تؤدي إلنهاء االنقسام       

  ".سياسي
فلسطينية من الخبراء والقانونيين لمتابعة رفع دعـاوى        واقترح النداء قيام القيادة الفلسطينية بتكليف هيئة        

 على خلفية جرائم الحرب في غزة، خصوصا في الدول التـي يـسمح نظامهـا                "إسرائيل"قضائية ضد   
  .القانوني بذلك
 النداء واالتفاق الذي جرى بين الشخصيات الموقعة عليه، وهـي           إن منيب المصري    األعمالوقال رجل   

 إننـا هذه رسالة تقول للفلـسطينيين      : "وقال.  يتفقوا أن الفلسطينيين ممكن    أنيبين  من المشارب المختلفة،    
  ".لدينا احتالل، واالنقسام ال يستقيم مع وجود االحتالل: "وأضاف". نستطيع االلتقاء واالجتماع والتوحد

مشاركين وقال الكاتب هاني المصري احد ال     .  من المشاورات  أياموجاء االتفاق على النداء حصيلة خمسة       
 إنوقـال   ".  االنقسام والتوحـد ممكـن     إنهاء االتفاق على    أنيثبت  "و" بروفة لالتفاق "في النداء، انه يمثل     

 المزيد من الشخصيات الفاعلة والمـؤثرة فـي الـشارع           إلى المقبلة   األيامالمبادرين سيحملون النداء في     
  .الفلسطيني لدعمه

نائـب رئـيس الحكومـة       [النداء، ناصر الدين الشاعر    المشاركة في    اإلسالمية الشخصيات   إحدىوقالت  
الحوار يقتضي من كل طرف التحرك من مربعه باتجاه مربع الطرف اآلخر كي              "إن ]الفلسطينية العاشرة 

ب لنداء الوحدة سيـضع     يهذا نداء من الشعب، ومن ال يستج      : "وأضاف". يتمكنا من االتفاق في المنتصف    
  ".نفسه خصما للشعب

على نصها أن االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية هو أسـاس          " الحياة"ة التي حصلت    وأكدت المبادر 
الصراع، وبالتالي فإن الكفاح من أجل إنهائه واالعتراف بالحقوق الفلسطينية هو النبراس الذي يجـب أن                

 غزة وحدة   وشددت على أن الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع        . يقود عمل القوى والفعاليات الوطنية    
جغرافية واحدة ترزح حاليا تحت االحتالل اإلسرائيلي الذي ال يزول عن أي جزء منها إال بزواله عنهـا                  

 كـسر   إلـى كلها، وأن العدوان على أبناء شعبنا في غزة هو عدوان على الشعب الفلسطيني كله، يهدف                
تصفوية لقـضيته الوطنيـة، مـا       إرادة شعبنا ودفعه للتعايش مع االحتالل واالنقسام والرضوخ للحلول ال         
وأشارت إلى أن االنقسام السياسي      .يستدعي سياسة فلسطينية تتناسب مع متطلبات إفشال أهداف العدوان        

والجغرافي مدمر للقضية الفلسطينية، وبالتالي يجب إعطاء األولوية إلنهاء االنقسام من خـالل الحـوار               
على ركائز المصلحة الوطنية العليا، التي تتجـاوز   توافق وطني يرتكز إلىالذي يجب أن يتوصل سريعا   

ونوهت المبادرة بالمحافظة على األساس الديموقراطي للنظام السياسي، بمـا          . كل ما هو فئوي أو جهوي     
يضمن التداول السلمي للسلطة والتعددية بكل أشكالها، ويحفظ الحقوق والحريات الفردية والعامة لإلنسان،             

  .يعتمد االنتخابات الدورية والمنتظمة باعتباره الركيزة األساسية للعمل الوطنيويضمن سيادة القانون، و
  ٢٨/١/٢٠٠٩الحياة، 
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   تصادق على اتفاقية روما بشأن الجنائيةالسلطة .٦
صادقت السلطة الفلسطينية على اتفاقية روما التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية التي تخـتص               

ومن شأن هذا اإلجراء أن يفتح المجال أمـام          .رتكبي الجرائم ضد اإلنسانية   بمحاكمة مجرمي الحرب وم   
مالحقة مسؤولين إسرائيليين أمام المحكمة عما اقترفته سلطات االحتالل من جرائم بحـق الفلـسطينيين               

ويشترط لذلك أن توجه إلى المـسؤولين        .، تاريخ دخول اتفاقية روما حيز التنفيذ      ٢٠٠٢اعتبارا من عام    
  .ائيليين اتهامات في هذا الشأن بناء على توصية من االدعاء العام في المحكمةاإلسر

وقال وزير العدل في حكومة تصريف األعمال الفلسطينية علي خشان إن السلطة تتحـرك علـى هـذا                  
 إلى أن هذا التحرك يتم بالتنـسيق مـع منظمـات المجتمـع المـدني                 مشيراً ،الصعيد منذ أكثر من عام    

ووصف خشان في تصريح للجزيـرة تحـرك         .مختلفة وعلى رأسها اتحاد المحامين العرب     واالتحادات ال 
 عن ردود الفعل ومحاوالت إرضـاء هـذا         السلطة بأنه موضوعي يقوم على أسس علمية وقانونية بعيداً        

كما اعتبر خشان أنه بات على عاتق مدعي المحكمة الجنائية الدوليـة             . على حد تعبيره   ،الطرف أو ذاك  
 إلـى أن االعتـداءات    مـشيراً ، بغـزة "إسرائيل"بتحقيق أولي في الكثير من الجرائم التي ارتكبتها      البدء  

  .األخيرة تأتي في سياق اعتداءات مستمرة على حقوق الشعب الفلسطيني
  ٢٧/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت

  
   على غزةاإلسرائيلية "مجرمي الحرب"لمالحقة " توثيق"  المقالة تشكل لجنةالحكومة .٧

مجرمـي  " لجنة لمالحقـة     أنشأت أنها الثالثاء   أمسقالت الحكومة المقالة في غزة       :اشرف الهور  -غزة  
 وستكون  "توثيق" عليها اسم    أطلق اللجنة   إنوقالت الحكومة    . ضد قطاع غزة   األخيرة اإلسرائيلية "الحرب

 مرجعيتها  أن لىإ الفتة   اإلسرائيلية "مجرمي الحرب "جهة رسمية وحيدة للتعامل مع ملف توثيق ومالحقة         
 القاضـي   أكـد وفي بيان للجنة     .وزير العدل فرج الغول في حين يرأسها القاضي ضياء الدين المدهون          

، ومتابعـة   اإلسـرائيلية توثيق وجمع األدلة المتعلقة بجرائم الحرب       " اللجنة مهامها تتمثل في      أنالمدهون  
 انه تم تـشكيل الطـواقم المتخصـصة         وضحأو ."ورفع الدعاوى لدى الجهات الدولية والوطنية والمحلية      

 موزعـون    عضواً ١٦٠ عدد هذه الطواقم     أن  على قطاع غزة، موضحاً    اإلسرائيليةلتوثيق جرائم الحرب    
 أن إلـى   هذه الطواقم تضم وكالء نيابة وقانونيين ومحققين، مشيراً        أنوذكر   .على محافظات قطاع غزة   

ضي، وستعمل على التواصل مع المنظمات الدوليـة        شرعت في عملها ابتداء من السبت الما      "هذه اللجان   
 وتزويد كافة الجهات المعنيـة      اإلسرائيليين والمحلية لتنسيق رفع الدعاوى ضد مجرمي الحرب         واإلقليمية

  ."بالملفات والوثائق القانونية الالزمة لذلك
 ٢٨/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  "ميتشل"روبي بإقالة نواب الحركة اإلسالمية في الضفة يطالبون اإلتحاد األو .٨

انتقد نواب الحركة اإلسالمية في الضفة الغربية، أمس، التصريحات التي أدلي بها مفوض االتحاد               :نابلس
حمل خاللها المقاومة الفلسطينية مسؤولية الحرب اإلسـرائيلية علـى          "و" لويس ميتشل "األوروبي للتنمية   

خة عنه، ميتشل شخصاً غيـر مرغـوب فيـه          نس" فلسطين"واعتبر النواب في بيان وصل      ". قطاع غزة 
باألراضي الفلسطينية، مؤكدين على أن الشعب الفلسطيني ال يمكنه أن يقبل وجود شخص يبرئ االحتالل               

وطالـب النـواب     .من جرائمه ويلقي باللوم على الشعب الفلسطيني ومقاومته دون أدنى درجات الحياء           
وسيطاً نزيهاً إلحقاق الحق في فلسطين، أن يقدم اعتـذاره          اإلتحاد األوروبي إن كان فعالً يريد أن يكون         

 .فوراً للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة من تصريحات ميتشل واتخاذ إجراءات فورية بحقه وإقالته            
وشدد النواب على أن مقاومة االحتالل بكافة أشكالها حق مكفول للـشعب الفلـسطيني بكـل األعـراف                  

: وقالوا .ية، مؤكدين على أن المشكلة دوماً تكمن في االحتالل وليس مقاومته          والمواثيق السماوية واألرض  
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إن التجارب أثبتت أن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد القادر على صد العدوان وحفظ الحقوق، إذ لـوال                  
  .اعهذه المقاومة لكان القطاع اليوم محتالً ولكانت دبابات االحتالل تسرح وتمرح اليوم في شوارع القط

  ٢٨/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
  
  حماس سترد على االقتراحات المصرية بخصوص التهدئة: طه أيمن .٩

القيادي في حمـاس    ، أن   غزة مراسلها من    محمد أبو جياب   عن   ٢٨/١/٢٠٠٩ صحيفة فلسطين،    ذكرت
وعضو وفدها إلي القاهرة أيمن طه، أكد أن حركته سترد بشكل مفصل وواضح حول مجمـل مـا تـم                    

حركته خالل زيارة وفدها للقاهرة مؤخراً، مشدداً على رفـض حمـاس لكافـة الـشروط                طرحه على   
 اشترطت العودة إلى بنود التهدئة السابقة وإنشاء حزام أمني فاصل على            "إسرائيل"اإلسرائيلية السيما وأن    

  . متر٥٠٠طول الحدود مع غزة بمساحة 
 مزيد من المشاورات الفلـسطينية مـا بـين          وعاد وفد حماس مساء االثنين من القاهرة إلى غزة إلجراء         

الفصائل، لبلورة تفاصيل رد فصائل المقاومة على الرؤية اإلسرائيلية التي طرحها اللواء عمر سـليمان               
  .مدير المخابرات المصرية على الوفود الفلسطينية المتواجدة في القاهرة

ـ     نه بعد الحرب علـى غـزة مدتـه         إن وقف إطالق النار الذي أعلن ع      " ":فلسطين"وقال طه في حديث ل
شباط المقبل، إلى حين التوصل إلى اتفاق تهدئـة شـامل     /أسبوع تم تمديده حتى الخامس من شهر فبراير       

خالل هذه الفترة سيتم التشاور     " :وأضاف طه  ".يضمن فتح المعابر ورفع الحصار بشكل كامل وإلى األبد        
  "بشأن اتفاق التهدئة داخل القيادات في الحركة

مصادر فلسطينية ، أن القاهرة عن صالح جمعة مراسلها من ٢٨/١/٢٠٠٩الشرق األوسط،  افتوأض
مطلعة أكدت أن وفد حماس سيعود غدا إلى القاهرة لتسليم مصر رد الحركة على موقفها من مشروع 
ة اتفاق التهدئة الذي بلورته مصر مع اإلسرائيليين والفصائل الفلسطينية وموقفها من الدعوة للمصالح

إن حماس ستقبل " الشرق األوسط"وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ .الوطنية الفلسطينية
 ٢٢ فبراير المقبل، لكنها لن توافق على بدء الحوار في  / شباط٥بتهدئة لمدة عام ونصف العام، تبدأ في 

إن هذا "ل من حماس وقال مسؤو.  فبراير، كما هو مقترح وتم التوافق عليه مع باقي الفصائل /شباط
  ".التاريخ ليس نهائيا، ويخضع للمناقشة، وأن الحركة ستعطي ردا بشأنه في الوقت المناسب

المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري       ، أن   دمشق من ٢٧/١/٢٠٠٩قدس برس،    ونشرت وكالة 
، وقـال   أن وفد حماس إلى القاهرة موجود اآلن في دمشق        " قدس برس "في تصريحات خاصة لـ      أوضح

لقد استلمنا الرؤية المصرية بشأن ترتيبات تثبيت وقف إطالق النار، وهي اآلن لدى مؤسسات الحركـة                "
وهي قيد الدراسة، وما يهمنا قي حركة حماس هو أن نصل إلى فتح حقيقي للمعابر وإنهاء كافة أشـكال                   

  ".الحصار والعدوان
ي جمع بين رئيس كتلة فتح في المجلس على صعيد آخر قلل أبو زهري من الرهان على اللقاء الذ

كان لقاء : "التشريعي الفلسطيني عزام األحمد وعضو وفد حماس إلى القاهرة جمال أبو هاشم، وقال
   .، على حد تعبيره"عابرا وليس فيه أي جديد

  
   فبراير/ شباط٥ على تهدئة الموافقة نزال ينفي ..وفد من حماس في الدوحة لتقديم الشكر .١٠

 مصادر في حركـة     ، أكدت رام اهللا مراسلها من    وليد عوض  عن ٢٨/١/٢٠٠٩العربي،  القدس  ذكرت  
 خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة ترأس وفدا من الحركة لزيارة قطـر              أن الثالثاء   أمسحماس  

 جانـب   إلى على قطاع غزة، وذلك      األخيرةوشكرها على موقفها الداعم للمقاومة في الحرب اإلسرائيلية         
 وفـداً مـن     أنونقل عن مصدر قيادي في الحركة قولـه         . تحرك العربي لفك الحصار عن غزة     بحث ال 

 الثالثاء زيارة إلى الدوحة يلتقي خاللها المسؤولين القطـريين فـي إطـار              أمسالحركة يقوده مشعل بدأ     
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ـ    أن إلىوأشار المصدر   . تحرك عربي للحركة لبحث سبل فك الحصار وفتح المعابر         ة  زيارة الوفد للدوح
تأتي في إطار التواصل مع األطراف العربية وتوضيح مواقف الحركة من مستقبل الوضع في األراضي               

  .الفلسطينية، والتأكيد على استمرار الجهود لفتح المعابر وفك الحصار
 موسـى أبـو مـرزوق       . جانب مشعل نائبه د    إلىوحسب المصادر يضم وفد حركة حماس إلى الدوحة         

  .اسي للحركةوبعض أعضاء المكتب السي
 في  السياسي أكد محمد نزال عضو المكتب، أنطه حسين عن ٢٨/١/٢٠٠٩ الشرق، قطر، وأضافت

غداً بأن هدف الزيارة تقديم الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ " الشرق"لقاء مع الصحافة المحلية تنشره 
قف المشرف الذي تقفه حمد بن خليفة آل ثاني ولدولة قطر حكومة وشعباً على الدعم والمساندة والمو

  .قطر إلى جانب المقاومة إبان الحرب اإلسرائيلية على غزة
فبراير /  شباط ونفى نزال موافقة الحركة على المقترح المصري بوجود تهدئة تبدأ من الخامس من

تمانع في  يوجد اتفاق على التهدئة بصورة نهائية حتى اآلن، وقال إن الحركة ال المقبل مؤكداً انه ال
كما نفى موافقة الحركة على ما طرحه وزير الخارجية أحمد أبو . تفاقية للتهدئة ولكن ضمن رزمة كاملةا

الغيط بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل عقد مؤتمر مزمع للمانحين، مؤكداً أن الحركة ضد التهدئة 
ويشارك مشعل في  .تهدئةالمفتوحة و تريد اتفاقية كاملة وواضحة وشاملة وفي ضوئها يتم التفاهم على ال

والذي يحضره اثنان " وانتصرت غزة"المهرجان الجماهيري الذي يقام مساء اليوم بفندق شيراتون بعنوان 
  .من عناصر المقاومة من داخل غزة

  
  وإعادة اإلعمار والحوار الوطنيفتح المعابر  في مصر يبحث وفد الجهاد .١١

 عمر سليمان    المصري  في حركة الجهاد أن الوزير      جميل يوسف القيادي   .أكد د  :كتب أشرف أبو الهول   
 وإعادة اإلعمار والحـوار     ،التهدئة: بحث مع وفد الجهاد في اجتماعه معه أمس ثالث قضايا رئيسية هي           

إن اللقاء عكس إحساس القاهرة بأن الوضع في غزة وصل إلي درجـة  : وقال يوسف  .الوطني الفلسطيني 
 يتم خاللهـا    ،ق تهدئة لمدة تتراوح بين سنة وسنة ونصف سنة         وجري خالله بحث التوصل التفا     ،خطيرة

 والقيـادي   ، ومعه زياد النخالـة    ، الذي شارك في اللقاء    ،وأوضح القيادي بالجهاد   .فتح المعابر لكن جزئيا   
 أن االتفاق ينص علي أن التهدئة ستـشمل فتحـا جزئيـا             ، والناطق اإلعالمي داود شهاب    ،أنور أبو طه  

 ليست منها مستلزمات اإلعمار من      ،من احتياجاته الحياتية اليومية   % ٧٠القطاع نحو للمعابر يدخل خالله    
 وال تفتح المعابر بشكل كامل إال بعد تسوية مسألة الجندي اإلسرائيلي األسـير جلعـاد        ،األسمنت والحديد 

  .شاليط
صة لإلغاثة العاجلـة     األولي تتيح الفر   ،إنها ستنقسم إلي ثالث مراحل    : وبالنسبة لمسألة إعادة اإلعمار قال    

 ، وغذاء ، ومستلزمات إيواء سريع   ، وغرف سابقة التجهيز   ، حيث تدخل القطاع خيام جاهزة     ،للمتضررين
  . وتحديد آلية اإلعمار،بينما في المرحلة الثانية يتم السماح بدخول خبراء في اإلعمار

مجتمع الدولي عن الوضـع      وهي مرتبطة برضاء ال    ،أما المرحلة األخيرة فتمثل مرحلة اإلعمار الحقيقي      
  . وفيها يتم البناء الحقيقي،السياسي بغزة

 أن الوزير سليمان بحث مع وفد الجهاد مسألة إعادة بحث الورقة             يوسف وفيما يتعلق بالحوار الوطني أكد    
 وأن مصر أبدت استعدادها لالستماع لمالحظات جميـع         ،المصرية التي قدمت في شهر أكتوبر الماضي      

 ويمكن عقب الجلـسة     ، إن الموعد المقترح للحوار هو الثاني والعشرون من فبراير المقبل          :وقال .الفرقاء
 وإعـادة هيكلـة     ،االفتتاحية البدء فورا في اجتماعات اللجان التي ستدرس مسائل مثل تشكيل الحكومـة            

  .أجهزة األمن
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التهدئة البد أن تـأتي     إن الحركة لديها اقتناع بأن      : وعن موقف حركة الجهاد من القضايا المطروحة قال       
وأشار إلي أن الموعد المقترح لبدء التهدئة هو الخـامس مـن             ."إسرائيل" وقبولها مرهون بمواقف     ،أوال

  . وأن مصر طلبت من الوفد الرد علي المقترحات قبل هذا الموعد،فبراير
  ٢٨/١/٢٠٠٩األهرام، 

  
  ح منظمة التحريرالشعبية تلتقي عمر سليمان وتبحث معه االنقسام الفلسطيني وإصال .١٢

اجتماعا مـع  عقد الوزير عمر سليمان مدير المخابرات المصرية، أمس،     ":وكاالتال"،  "الخليج "- القاهرة
 اللقاء تناول مجموعـة     إنوقال ماهر الطاهر عضو الكتب السياسي للجبهة         . الشعبية لتحرير فلسطين   وفد

ة إصالح منظمـة التحريـر الفلـسطينية        عناوين تتعلق بالشأن الفلسطيني وان وفد الجبهة طرح ضرور        
 وأكد أهمية إنهـاء االنقـسام    ٢٠٠٥وإعادة بنائها وتفعيلها لتضم كل القوى على خلفية اتفاق القاهرة عام،          

  .واستعادة الوحدة وتشكيل حكومة توافق وطني وتشكيل هيئة وطنية تضم كل القوى إلعادة اإلعمار
  ٢٨/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  "عالقات عامة"ولم يخرج عن كونه " عبثي ""ائيلإسر"التفاوض مع : ملوح .١٣

الرحيم ملوح، نائب األمين العام للجبهة الشعبية بشدة، المفاوضات  انتقد عبد: نادية سعد الدين - عمان
 عاما من تلك المفاوضات والتسويات، لم تجلب ١٦بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، معتبرا أن نحو 

 القيادي شددو .إلسرائيليين تسمين المستوطنات وتشييد المزيد منهاللفلسطينيين سوى التراجع، ول
عبثية تجري في نطاق حمالت "، ووصفها بأنها "لم تحرز أي تقدم" المفاوضات على أنالفلسطيني 

  ".عالقات عامة
، أن تكون هناك اتفاقات سرية غير معلنة، تقف وراء منح مع صحيفة الغد، في حوار  ملوحونفى

مشددا على أنه في حال . لسطينية مدة أسبوع لكي تسحب إسرائيل قواتها من قطاع غزةالفصائل الف
ورأى  ". بهاااللتزامفإن كتائب الشهيد أبو علي مصطفى متحرر من "وجود أي نوع من تلك االتفاقيات 

 ولم ...إال أن قواتها ما تزال مرابطة" أوقفت عدوانها على غزة "إسرائيل"ملوح أنه على الرغم من أن 
انسحاب قوات االحتالل عن القطاع ورفع الحصار وفتح "، معتبرا أن األولوية تكمن في "تندحر بعد
، مشيرا إلى أن بقاء القوات اإلسرائيلية مرابطة على مشارف قطاع غزة، يثير في طياته احتمالية "المعابر

  .اندالع حرب جديدة هناك
 ٢٧/١/٢٠٠٩الغد األردنية، 

  
  استفزازية وتحريضية وتبرر جرائم جديدة: ت ميشيلحماس تنتقد تصريحا .١٤

، رداً على  فوزي برهوم في تصريح أمسحركة حماسقال الناطق باسم :  فتحي صباح-غزة 
قدراً "تتحمل " اإلرهابيةحماس "تصريحات المفوض األوروبي للتنمية لوي ميشيل التي قال فيها إن حركة 

هذه التصريحات مستفزه وتحريضية، "على قطاع غزة، إن من المسؤولية عن الحرب األخيرة " حاسماً
كما أنها تحد لمشاعر آالف الجرحى والمصابين وعشرات اآلالف من المدمرة بيوتهم والمنكوبين نتيجة 

هذه التصريحات "واعتبر أن ". هذه الحرب وهذه المحرقة التي شنها العدو الصهيوني على أهلنا في غزة
مهمته األصلية في مساعدة المنكوبين والمدمرة بيوتهم، وانزالق وراء ال مسؤولة، وهي خروج عن 

استغالل هذه التصريحات من المحتل "وحذّر من ". سياسات خاطئة صهيونية تبرر لهذه المجازر
 ".الصهيوني لشن حروب ومجازر أخرى في حق الشعب الفلسطيني

  ٢٨/١/٢٠٠٩الحياة،     
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   وأغلقوا الصحاري فلن نعجز عن التسلّحلو جففوا البحار": القسام"  بـقيادي .١٥
، سخريته من سعي القيادة "كتائب القسام"أبدى أحد القادة البارزين في : عبد الغني الشامي - غزة

اإلسرائيلية ومعها اإلدارة األمريكية وحلفائها لعدم تمكين المقاومة من تطوير قدراتها العسكرية، 
وقال هذا القيادي الذي فضل عدم ذكر  .منع إدخال السالح إليهاومراقبتها للبحار والمحيطات والحدود، و

المتتبع لمسيرة المقاومة الفلسطينية على مدار العقدين الماضيين يدرك أنها "، "قدس برس"اسمه لوكالة 
مقاومة بنت نفسها بنفسها، سواء على صعيد الوسائل القتالية أو الكوادر البشرية، والجميع يعرف كيف 

لو جففوا كل "قال  و".سلحتنا وطورناها، إلى أن وصلنا لما وصلنا إليه، وهذا لم يأت بسهولةامتلكنا أ
  ."البحار والمحيطات، وأغلقوا كل الصحاري والطرق واألنفاق، فلن نعجز الوسيلة في التزود في السالح

 ٢٧/١/٢٠٠٩قدس برس، 
   
  مير قطر وانتقد فيها عباس فتح تهاجم تيسير قبعة بسبب رسالة وجهها أل": العربيالقدس" .١٦

 الماضية هجوما عنيفا على نائـب       األيامشنت اللجنة المركزية لحركة فتح خالل       :  وليد عوض  -رام اهللا   
 قطر الشيخ حمـد بـن       أمير إلى رسالة   إرسالهرئيس المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبعة على خلفية         

  محمود عباس لم يعـد رئيـساً       أن إلىسطينية، مشيرا   خليفة يشكره فيها على مواقفه الداعمة للمقاومة الفل       
وتأخذ مركزية فتح على قبعة أحد المؤسسين للجبهة الشعبية لتحريـر           . للسلطة آلن واليته القانونية انتهت    

فلسطين بأنه وقع الرسالة باسم نائب المجلس الوطني الفلسطيني، علما أنه ليس مخوال الستخدام منـصبه                
  . رسالته شخصيةأن إلى شارةإ شخصية له، في ألغراض

 ٢٨/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
   مارس المقبل/آذار االنقسام في إلنهاء يتوقع بدء الحوار الوطني الفلسطيني حمداأل .١٧

 الثالثاء أن تباشر    أمستوقع رئيس وفد حركة فتح لمباحثات القاهرة عزام األحمد           : وليد عوض  -رام اهللا   
 االنقسام الداخلي، رابطا ذلك     إلنهاءالمقبل   امال بالقاهرة في شهر آذار    الفصائل الفلسطينية حوارا وطنيا ش    

 لإلخـوة رسالتنا  " رسالة لحركة حماس قال فيها       األحمدووجه   . االيجابية السائدة حاليا   األجواءباستمرار  
هـذه الممارسـات    .. في حماس هي كفى انقساما وتصرفوا بمسؤولية وطنية عالية وال تعيشوا في أوهام            

وطالب األحمد   ".ق الجرح أكثر وستخلق آثارا بالنفس وربما تخلق حاال ال يمكن تحمله في المستقبل             ستعم
حركة حماس بعدم وضع معوقات واشتراطات مسبقة قبل بدء الحوار الوطني، مشددا على ضرورة ترك               

  .كل األمور المختلف عليها لطاولة الحوار، وعدم وضع شروط تعجيزية تؤخر الحوار
المفاوضـات متوقفـة    "ى اشتراط حماس وقف المفاوضات قبل البدء في الحوار، أجاب األحمد            وردا عل 

بطبيعتها، وليست بحاجة لشرط، وحماس ال ترفض التفاوض، كما أن وثيقة الوفاق الوطني التي أقرتهـا                
حماس وكل الفصائل والقوى نصت في البندين الرابع والسابع على أن المفاوضات من اختصاص رئيس               

  ".نظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة ليست طرفا في المفاوضات وغير مخولة في هذا الملفم
 ٢٨/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  مع الجانب اإلسرائيلي عبر الوسيط المصري حماس وافقت على توقيع التهدئة: الديمقراطية .١٨

كزية للجبهة الديمقراطية كشف طالل أبو ظريفة عضو اللجنة المر : رويترز- محمد عبد اهللا -القاهرة 
لتحرير فلسطين عن لقاء جمع وفد الجبهة برئاسة الوزير السابق صالح زيدان مع وفد من حماس في 
القاهرة برئاسة جمال أبو هاشم وعضوية أيمن طه وصالح البردويل، وتناول اللقاء القضايا التي تهم 

  . في غزة وإعادة إعمار القطاعألوضاعواالشأن الفلسطيني في الوقت الحالي وفي مقدمتها التهدئة 
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أنه تم االتفاق بين حماس والجبهة الديمقراطية على قيام وفد فلسطيني " الشرق" ظريفة لـ أبووقال 
مشترك من فصائل المقاومة بالتوقيع على التهدئة مع الجانب اإلسرائيلي عبر الوسيط المصري، وأن 

  .شعبية بهذا االقتراححماس وافقت على ذلك بعد أن تقدمت الجبهة ال
  ٢٨/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 

  
  مشاركة فرنسا في حصار غزة يجعلها عدواً للفلسطينيين ويهدد مصالحها":  العامةالقيادة" .١٩

، في تصريح مكتوب    " القيادة العامة  –الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين     " مصدر مسؤول في     طالب: دمشق
، الحكومة الفرنسية بأن تقـوم      " القيادة العامة  –حرير فلسطين   الجبهة الشعبية لت  "وطالبت  ) ٢٧/١(الثالثاء  

بسحب بوارجها الحربية من أمام شاطئ غزة الفلسطيني والتوقف عن المشاركة بهذا العـدوان النـازي                "
 ".الصهيوني حتى ال تضع فرنسا نفسها في مواجهة مع الشعب الفلسطيني وأمتنـا العربيـة اإلسـالمية                

بحماية أمن الكيان الصهيوني وتشديد الخناق على الشعب        "اركة فرنسا وغيرها    وحذرت الجبهة من أن مش    
 عرضـة   - حيثمـا وجـدت    -الفلسطيني والوقوف بوجه حقه المشروع في المقاومة، يجعل مـصالحها           

  ".لالستهداف المباشر من جماهير أمتنا العربية اإلسالمية
  ٢٧/١/٢٠٠٩كز الفلسطيني لإلعالم، المر

  
   يؤكد ضرورة استمرار التحرك الدبلوماسي لرفع حصار غزةندونيسيا و يزور إأبو زهري .٢٠

أكد المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري، على ضرورة استمرار التحـرك الـشعبي                : جاكرتا
العالمي والجهد الدبلوماسي لرفع الحصار المفروض على مليون ونصف المليون فلـسطيني فـي غـزة                

 إلى إندونيسيا، واستغرقت أربعة أيام،      أبو زهري ذلك في ختام زيارة قام بها       جاء   .والبدء بعملية اإلعمار  
تخللها لقاءات رسمية وأخرى شعبية وإعالمية تم خاللها مناقشة التطورات في قطاع غـزة فـي ظـل                  

  . انتصار المقاومة التي تقودها حركة حماس
رة اللقاء مع رئيس مجلس األمة      إنه جرى خالل الزيا   : وقال أبو زهري في تصريح صحفي من إندونيسيا       

وأوضح أنه جـرى    ".  هداية وحيد نور، ولقاء آخر مع رئيس البرلمان اإلندونيسي انجونج الك سونو            .د
عرض مواقف الحركة السياسية تجاه األحداث الراهنة، والتأكيـد علـى تمـسكها بالثوابـت والحقـوق                 

 لم تقدمه الحركـة والمقاومـة مـن خـالل           الفلسطينية وعدم التنازل مهما بلغ حجم التضحيات، وأن ما        
  . الحصار لن تقدمه سواء بالحرب أو االبتزاز السياسي

وجرى خالل الزيارة عقد سلسلة لقاءات مع العديد من المؤسسات والجهـات المعنيـة بـدعم الـشعب                  
الفلسطيني كما تم عقد مؤتمر صحفي مع الصحفيين وعشرات اللقاءات مع شبكات التلفـزة واإلذاعـات                
اإلندونيسية والصحف والمواقع التي اهتمت بالزيارة التي القت اهتماماً وتفاعالً من األوسـاط الرسـمية               

 . والشعبية
  ٢٨/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 

  
  ليست أمنية  في لبنانن الفلسطينييقضية الالجئين:  يزور ارسالنحمدان أسامة .٢١

 عدم إلىدعا حمدان و. ضة طالل ارسالنوزير الشباب والريازار ممثل حماس في لبنان أسامة حمدان 
. أيضا ألن هذا يظلم الفلسطينيين ويظلم لبنان األمنيقضية الالجئين الفلسطينيين من المنظور  "إلىالنظر 

 نعالج القضية من جوانبها كافة، أن، ويجب واألمني والقانوني واإلنسانيهذه قضية لها بعدها السياسي 
   معالجة أرجو ذلك، ونحن بدورنا دعمنا هذا الموقف، لذلك أقرت ]للبنانيا [ مقررات الحوارأن هنا وأؤكد
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 ليس األمر يدفعنا لالطمئنان بأن أن الواسع، ومن خالل اتفاق شامل يستطيع اإلطارالوضع بمثل هذا 
 .  ووطنهمأرضهم إلى الفلسطينيين على التنازل عن حقهم في العودة إرغامخطوة في اتجاه 

 ٢٨/١/٢٠٠٩السفير، 
  
  "القدس" الديمقراطية تطالب السلطة بإطالق سراح معتقلي قناة الجبهة .٢٢

تهيئة مناخ الحوار الوطني، والعمل على إطالق حوار ينهي "دعت الجبهة الديمقراطية، إلى : رام اهللا
، واإلفراج عن مراسلي قناة "احترام حرية اإلعالم"، وطالبت السلطة الفلسطينية في رام اهللا بـ"االنقسام

قدس "وأرسلت نسخة منه لـ  أصدرته اليوم الثالثاء، وأكد الجبهة الديمقراطية في بيان .الفضائية" القدس"
، أن المسؤولية الوطنية تحتم على جميع األطراف الفلسطينية وذات الصلة به أن تعمل لرأب "برس

   .الصدع وتحقيق الوحدة
  ٢٧/١/٢٠٠٩قدس برس، 

  
  "المرحاض"يين وهم في علينا ان نقتل الفلسطين: باراك .٢٣

االسرائيلية في عددها الصادر امس الثالثاء النقاب       " هآرتس"كشفت صحيفة    :زهير اندراوس  -الناصرة  
عن ان وزير االمن االسرائيلي وزعيم حزب العمال بدأ بمغازلة المستقدمين الجدد من روسيا في محاولة                

والليكود، وزادت الصحيفة قائلة ان بـاراك       ) اسرائيل بيتنا (للحصول على قسم من اصواتهم على حساب        
يتوجه الى الناخب الروسي مستخدما كلمات وشعارات كان قد استخدمها رئيس حكومة روسيا فالديميـر               
بوتين ضد من اسمتهم باالرهابيين في الشيشان، والتي تحمل كلمات اغتيال ما وصفهم باالرهابيين حتـى    

سرائيلية، فان الهدف من هذه الحملة العدائية الحربيـة ضـد           لو كانوا في المراحيض، ووفق الصحيفة اال      
  .العرب هو كسب ولو مقعد واحد من وراء دعم شريحة الناخبين الروس له

بأن باراك لديه حظ فغالبية الروس يرون ان الحرب علـى           " هآرتس"وذكر معلق سياسي روسي لصحيفة      
 يعتبرونه جزءا من الفشل السياسي للحـرب،        غزة فاشلة، اال انهم يعتبرون ان باراك نجح عسكريا، وال         

  .على حد تعبيره
 ٢٨/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

    
  سترد على أي اعتداء" إسرائيل: " وليفنيباراك .٢٤

ذاعة االحتالل أن وزير الحرب اإلسرائيلي أيهود باراك عقد أمـس جلـسة             إأعلنت  : حامد جاد   -غزة  
دراسة انعكاسات حادث تفجيـر العبـوة الناسـفة فـي           تشاورية مع رؤساء األجهزة األمنية والعسكرية ل      

  .كيسوفيم وسبل الرد عليه
إن اسرائيل سترد على حادث تفجير العبوة الناسفة في كيسوفيم واصـفا            "ونسبت اإلذاعة الى باراك قوله      

  ".اياه بعملية تخريبية خطيرة ال يمكن التسليم بها والمرور عليها بال رد
ان تقع محاوالت اخرى لتنفيذ هجمات على       ، ية في قاعدة تسيئيليم العسكرية    وتوقع باراك خالل جولة تفقد    

انه يتوجب على اسرائيل الـرد      ، فيما اكدت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني      ، حدود قطاع غزة  
انه عندما تتعـرض    ، مشيرة الى ان اسرائيل اوضحت قبل العملية العسكرية في غزة         ، "اعتداء"على اي   
  .فيجب عليها الردلضربات 

، أو قامت بتهريب الـسالح    ، مهما كانت الجهة التي أطلقت النار باتجاه أهداف إسرائيلية        "وأضافت ليفني   
  ".فينبغي على إسرائيل أن ترد باألفعال وليس باألقوال

  ٢٨/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
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  "كيسوفيم"ما جرى في ل حماس مسؤولية  يحّمموفاز .٢٥
ان ما جرى في كيسوفيم     " ير شاؤول موفاز وهو عضو كابينيت اسرائيلي فقال         قال الوز  - القدس المحتلة 

مؤكدا ان اسرائيل تحمل    " حادث خطير جدا ويتطلب ردا اسرائيليا سريعا وقاسيا ولن اقول اكثر من ذلك              
حماس مسؤولية كل ما يحدث في قطاع غزة كله وممنوع ان ال ترد اسرائيل بقوة وبصورة تجعل حماس                  

  .ن اجل الحفاظ على التهدئة وان ما حدث لن يحدث مرة اخرى تحارب م
واوضح ان حماس اخطات في حساب رد فعل اسرائيل ثالث مرات ، المرة االولى حين نفـذت سلـسلة                  
عمليات تفجيرية في المدن العبرية وكان رد اسرائيل اجتياح الضفة الغربية ، والمرة الثانية حين ارسـل                 

ديين من داخل غزة لتنفيذ عمليات تفجير في اسرائيل ، والمرة الثالثـة حـسب        الشيخ احمد ياسين استشها   
  .وجهة نظره حين اطلقت الصواريخ قبل الحرب االخيرة 

 وحتى شـهر يونيـو      ٢٠٠٤ان حماس توقفت عن محاربة اسرائيل فعليا منذ شهر يونيو           : وقال موفاز   
  .وات  وانها كانت ملتزمة بتهدئة غير معلنة طوال هذه السن٢٠٠٨

وردا على اسئلة الصحافيين في القناة العاشرة وان ايدي اسرائيل مكبلة عن الرد على عملية كيسوفيم الن                 
المبعوث االمريكي جورج ميتشيل سيصل االربعاء الى المنطقة وان اوباما تسلم الحكم حديثا ويريد تهدئة               

ماس بان هذه العوامل قد تمنع اسرائيل       ال انصح ان تثق ح    " وان هناك انتخابات في اسرائيل ، قال موفاز         
  " .من الرد وبقسوة 

  ٢٨/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما
 
  حماسب تليين شروطها لالعتراف غاضبة على فرنسا لسعيها ابيبتل  .٢٦

االسرائيلية، نقال عن مصدر سياسي رفيع المستوى       " هآرتس"افادت صحيفة    : زهير اندراوس  -الناصرة  
 االيام االخيرة مبادرة فرنسية من اجـل تليـين مواقـف االتحـاد              في تل ابيب، ان اسرائيل احبطت في      

 للحصول على الشرعية من االسـرة الدوليـة، واتهـم المـسؤول             لتأهيلهااالوروبي من حركة حماس     
االسرائيلي فرنسا بانّها تعمل على تغيير شروط الرباعية الدولية لالعتراف بحماس، والتي اتخذت بعـد               

، ولفـت   ٢٠٠٦من العام   ) فبراير(ت التشريعية الفلسطينية التي جرت في شباط        فوز الحركة في االنتخابا   
المسؤول الى انه منذ العملية العسكرية االسرائيلية في قطاع غزة ازداد القلق لدى صـناع القـرار مـن                 

وحذّرت مصادر دبلوماسية اسرائيلية من ان التحول       .التحول في الموقف االوروبي بالنسبة لحركة حماس      
  .لموقف االوروبي قادم ال محالة، وانه يتحتم على اسرائيل ان تواجه هذا الخطر وتمنعهفي ا

وتابعت المصادر قائلة ان اسرائيل غاضبة جدا من وزير الخارجية الفرنسي برنـارد كوشـنير، الـذي                 
 تجاهل مع عدد من المسؤولين الفرنسيين شروط الرباعية لالعتراف بحماس وحدد لها شروطا جديدة اقل              

  .صعوبة لالعتراف بها
وزادت الصحيفة قائلة ان التقارير المقلقة اكثر تصل من العاصمة الفرنسية، باريس، حيث بدأ العديد من                
الدبلوماسيين الفرنسيين القول في جلسات مغلقة انّه من المستحيل ان تواصل المجموعة االوروبية تجاهل              

لوضع الذي كان سائدا في قطاع غـزة، قبـل الحملـة    حركة حماس، وانّه من غير المعقول العودة الى ا    
العسكرية االسرائيلية، الفتين الى انّه يتحتم على االوروبيين ان يبحثوا عن حلول خالقة لحل االشكال مع                

  .قضية االعتراف بحركة حماس
ى االتحاد  وكشفت الصحيفة النقاب عن ان الفرنسيين وجهوا رسالة الى نظرائهم االوروبيين بانّه يتحتم عل             

االوروبي عدم رفض حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تكون حركة حماس شريكة فيها، كما هو الحال مع                
منظمة حزب اهللا التي انضمت الى الحكومة اللبنانية، ولكن العائق الوحيد امام الجهود الفرنسية، بحـسب                

  .  االتحاد االوروبيالمصادر في تل ابيب، ان حركة حماس ما زالت مدرجة كحركة ارهابية في
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وزادت المصادر االسرائيلية قائلة ان الفرنسيين وافقوا على فتح المعابر في قطاع غزة دون ان يتواجـد                 
، وهو ما اعتبره االسـرائيليون،      )ابو مازن (فيها رجال رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس         

  .٢٠٠٥ئيل واالوروبيين في العام تنكرا التفاقية المعابر التي وقعت بين السلطة واسرا
وخلصت المصادر السياسية االسرائيلية الى القول ان مقاطعة حركة حماس من قبـل االوروبيـين لـن                 
                  تستمر طويال، وان التقديرات االسرائيلية، تشير الى انّه في حال تشكيل حكومة وحـدة وطنيـة، فـان

  .االوروبيين سيغيرون موقفهم ويعترفون بحماس
 ٢٨/١/٢٠٠٩العربي، القدس 

  
   يهدد نظامها قومياًمصر تعتبر حماس عدواً: لعادج عاموس .٢٧

قال رئيس الطاقم االمني والسياسي في وزارة االمن االسرائيلية، الجنـرال            : زهير اندراوس  -الناصرة  
في االحتياط عاموس جلعاد، ان مصر ترى في حركة حماس عدوا وطنيا، وان الحركـة باتـت تهـدد                   

  في مصر والنظام الحاكم ايضا، االستقرار 
معهد اللدراسات القومية فـي     "وقال جلعاد، الذي كان يتحدث امس الثالثاء في مؤتمر في تل ابيب، نظّمه              

، انّه من خالل المحادثات التي اجراها في االيام االخيرة مع المصريين، وتحديـدا مـع مـدير                  "اسرائيل
صل الى نتيجة مفادها ان مصر علـى اسـتعداد غيـر            المخابرات المصرية، الجنرال عمر سليمان، تو     

مسبوق للمساهمة في منع تهريب االسلحة من شبه جزيرة سيناء الى فصائل المقاومة الفلـسطينية فـي                 
قطاع غزة، الفتا الى انه شعر بأن الموقف المصري تجاه حماس تغير، كمـا ان مـوقفهم مـن مـسألة                     

  .التهريب بات اكثر صرامة
االسرائيلية عن الجنرال جلعاد قوله ان المصريين ابـدوا خـالل العمليـة             " هآرتس "ونقل موقع صحيفة  

العسكرية االسرائيلية ضد حماس في قطاع غزة تفهما كبيرا، وايضا اليوم، ما زالت مصر تتعامل مـع                  
حركة حماس بشدة وبصرامة، والنظام الحاكم في مصر غير مستعد لمنح هذه الحركة اي شيء، على حد                 

عاد، مؤكدا ان المصريين لن يوافقوا على فتح المعابر من اجل حماس، ولن يوافقوا علـى طلـب     قول جل 
  .الحركة بفتح معبر رفح

وكشف جلعاد النقاب عن ان التفاهمات التي تم التوصل اليها بين اسرائيل ومصر في قـضية التهريـب،         
 الفتا الى ان اسرائيل ستواصل      حضرت تربة خصبة جدا لمكافحة تهريب االسلحة بصورة ناجعة للغاية،         

  وتطرق جلعاد الى مسألة الردع ضد حركة حماس. التنسيق المباشر مع مصر في هذه القضية
  ٢٨/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
   نصف الشباب االسرائيلي لم يقرر لمن سيصّوت:استطالع .٢٨

 من الشباب في سن أشار استطالع جديد للرأي في إسرائيل إلى أن نحو نصف اإلسرائيليين -الناصرة 
كما .  يوما١٣ً عاماً، لم يقرر بعد هوية الحزب الذي سيصوت له في االنتخابات العامة بعد ٢٩ الى ١٨

  .أكد االستطالع أن أكثر من نصف اإلسرائيليين ال تعنيهم االنتخابات كثيراً
لشباب في سن  من ا٥٠٢ووفقاً لالستطالع الذي نشرته كلية بيت بيرل قرب تل أبيب وشمل عينة من 

 في المئة منهم لم يقرروا بعد أو ال يعرفون لمن سيصوتون، علماً أن نسبة ٤٩ عاماً، فإن ٢٩ - ١٨
  . في المئة٣٠- ٢٠المترددين في أوساط عموم اإلسرائيليين تتراوح بين 

مئة  في ال٥وأعلن .  في المئة من اإلسرائيليين ال يتابعون أخبار االنتخابات٥٨وأضاف االستطالع أن 
  .فقط اهتمامهم بالدعاية االنتخابية التي بدأ بثها في قنوات التلفزة واإلذاعة أمس

  ٢٨/١/٢٠٠٩الحياة، 
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  يشاي يعلن دعم نتانياهو لرئاسة الحكومة .٢٩
الدينية الشرقية المتزمتة ايلي يشاي أن حركته ستدعم، بعد " شاس"أعلن زعيم حركة  -الناصرة 

بنيامين نتانياهو لرئاسة الحكومة المقبلة بداعي أنه بأجندته السياسية " ليكود"االنتخابات، ترشيح زعيم 
" كديما"وهاجم يشاي زعيمة ". شاس"قريب أكثر من غيره من المرشحين لرئاسة الحكومة من أجندة 

مخصصات حكومية على الطبقات الضعيفة، فإنها " تقسيم"تسيبي ليفني، وقال إنها في مقابل معارضتها 
القدس، مضيفاً أنه لهذا السبب رفض الدخول في حكومة بديلة للحكومة الحالية برئاسة " سيمتق"مستعدة لـ 

  .ليفني
وجاء إعالن يشاي غداة تعهد ليفني بأن وزير التعليم في حكومة برئاستها لن يكون من حزب فئوي 

القول إن األخير على إعالن يشاي ب" كديما"ورد ناطق باسم ". كديما"، إنما من "وبالتأكيد ليس من شاس"
لكن لم يعلن بعد "عندما أجهضا مساعي ليفني لتشكيل حكومة بديلة، " أقاما تحالفاً استراتيجياً"ونتانياهو 

، في إشارة إلى أن "على المأل الثمن الذي سيدفعه نتانياهو للحركة الدينية المتشددة في إطار هذا التحالف
  .ية والوعود بمخصصات حكومية لها ولمؤسساتها الدينيةالحركة طالما حسمت والءها بالرشوة االنتخاب

  ٢٨/١/٢٠٠٩الحياة، 
  

  ثالث قوائم عربية تتنافس في انتخابات الكنيست .٣٠
العامة، المزمعة في العاشر من فبرايـر       " االسرائيلية"تتنافس ثالث قوائم عربية في االنتخابات       : ب.ف.ا

يير، والجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، وحـزب       الحركة العربية للتغ  -القائمة الموحدة (المقبل، وهي   
المتطـرف والخـوف مـن      " االسرائيلي"وجميعها مثقلة بهم صعود اليمين      ) التجمع الوطني الديمقراطي  

  ).الترحيل" (الترانسفير"موضوع 
ما "الشيخ ابراهيم عبداهللا صرصور رئيس القائمة الموحدة        " االسرائيلي"وقال العضو العربي في الكنيست      

أي الفلـسطينيين فـي     -حربين، حرب على غزة وأخرى علينـا      " اسرائيل"يميز هذه االنتخابات هو شن      
  ". تتمثل بالترانسفير-٤٨أراضي العام 

من جانبه مرشح الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة التي يرأسها عضو الكنيست العربي محمد بركـة،               
المتطرف والفاشيين ومشاركتهم في الحكومة وجعل الخطاب       الدكتور عفو اغبارية أكد ان صعود اليمين        

لقد كانـت اجنـدة التمييـز العنـصري         "اليومي عن الترانسفير اكثر تداوال، الدكتور جمال زحالقة قال          
  ". مخفية، ولكنها باتت علنية وال أحد يخجل منها" اسرائيل"والترانسفير في 

  ٢٨/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  ال لدى السلطة من رام اهللاتطرد ممثل فنزوي" إسرائيل" .٣١

 ٧٢من ممثل فنزويال لدى السلطة جون فان مغادرة االراضي الفلسطينية خالل            " اسرائيل"طلبت   -دمشق
  .، رغم أنه معتمد لدى السلطة الفلسطينية"غير مرغوب فيه"ساعة، ووصفته ب 

  ٢٨/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  معظم المستوطناتفي " غير قانونية"وزارة األمن تخفي أعمال بناء : هآرتس .٣٢

إن معلومات سرية وصلتها من األجهزة األمنية اإلسرائيلية تشير إلى أنه تم تنفيذ " هآرتس"قالت صحيفة 
عمليات بناء بدون تراخيص مناسبة أو خالفا للتراخيص في غالبية المستوطنات في الضفة الغربية، 

الصحيفة فإن ثالث مستوطنات من وبحسب  .تشمل إقامة مبان وبنى تحتية على أراض فلسطينية خاصة
 ".غير قانونية"بين كل أربع مستوطنات قد تم فيها أعمال بناء 
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في " البناء غير القانوني"وأضافت الصحيفة أن وزارة األمن بدأت بجمع معلومات عما يسمى بـ
لدعاوى المستوطنات قبل أربع سنوات، وذلك بسبب الحاجة إلى معلومات موثوقة تتيح إلسرائيل مواجهة ا

 .القضائية ذات الصلة
وتجنب وزارة األمن، وعلى رأسها وزير األمن إيهود باراك، نشير المعطيات التي تم جمعها، والتي 

 ".المس بأمن الدولة وبعالقاتها الخارجية"، وذلك بذريعة الخشية من "مواد متفجرة سياسية"وصفت بأنها 
البؤر االستيطانية غير "ت، وليس فقط بما يسمى بـوتتصل المعلومات التي تم جمعها بكافة المستوطنا

 .والتي ستقوم الصحيفة بنشرها في ملحق الجمعة". القانونية
ألون "و" عوفرا" مستوطنة، بعضها مستوطنات قديمة مثل ٣٠وبحسب المعطيات فإنه في أكثر من 

كما تم شق شوارع، بل ، قد تم بناء أبنية سكنية ومدارس وكنس، "موديعين عيليت"و" بيت إيل"و" موريه
 .وحتى مراكز شرطة على أراض فلسطينية خاصة

يتصل بعمليات البناء في المستوطنات بدون تراخيص " حساس"كما تتضمن المعطيات بندا وصف بأنه 
 .مصادق عليها، وتحتوي على تفاصيل بالمساحات والمواقع

 ٢٨/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب
  

  وتواصلت عمليات مصادرة األراضي  % ٦٠ بنسبة ٢٠٠٨االستيطاني ارتفع عام : تقرير
 الفائت بنسبة   ٢٠٠٨أن البناء االستيطاني في الضفة الغربية ارتفع عام         » السالم اآلن «أشار تقرير لحركة    

 ١٢٥٧وبلغ عدد المباني التي شيدت في المستوطنات في العام الماضـي            . مقابل العام الذي سبقه   % ٦٠
  ). كرفان(اني متنقلة  مب٥٠٩ مبنى ثابتا، و ٧٤٨مبنى، بينها 

ويؤكد التقرير إنه بالرغم من إعالن الحكومة مرارا عن وقف البناء االستيطاني ومصادرة األراضي، إال               
أن الحقائق على األرض تناقض مع هذا التعهد، وشهدت المستوطنات عمليات بناء واسعة، إلـى جانـب              

  .مصادرة مساحات شاسعة من األراضي
، ) مبنـى جديـدا    ٣٥"(مـوديعين عيليـت   " البناء الكبيرة تركزت في مستوطنة       وقال التقرير إن مشاريع   

معليـه  "،  )١٦"(ألفي منـشيه  "،  )١٨"(بيتار عيليت "،  )١٩"(معليه شومرون "،  )٢٧" (بيت أرييه "مستوطنة  
كريـات  "،  )٢١"(عوفرا"وأقيمت أحياء المباني المتنقله الكبيرة في مستوطنة        ). ١٥"(أفرات"،  )١٣"(أدوميم
  ).١٢(شيال"، )١٩("أرباع

وبشأن ما يسمى بالبؤر االستيطانية، أي تلك التي لم تحظ علـى تـرخيص اإلدارة المدنيـة لالحـتالل،                
بـل  . ٢٠٠٨وحصل سكانها على دعم وتسهيالت، يؤكد التقرير أنه لم يتم إخالء أي بؤرة استيطانية عام      

 العليا بإخالئها، شهدت أعمال توسيع      التي تعهدت الحكومة للمحكمة   " ميغرون"وأكثر من ذلك إذ أن بؤرة       
  . وبناء مبان جديدة، واألمر يشير حسب التقرير إلى أن ذلك دفع المستوطنين إلى تعزيزها

ويؤكد التقرير أن المستوطنين استغلوا الحرب على غزة، وقاموا تحت غطائها، بتوسـيع المـستوطنات               
. ه في الوقت الراهن، وستتضح نتائجه الحقـا       والبؤر االستيطانية بشكل كبير ال يمكن الوقوف على حجم        

  .وأكد التقرير أن المستوطنين قاموا بشق طرق جديدة تهدف إلى تعميق السيطرة على المناطق المحاذية
وينتقد التقرير الحكومة اإلسرائيلية التي اعلنت عن تجميد التوسع االستيطاني، إال أنها لم تـسع لفـرض                 

  .  عمليات البناءذلك على أرض الواقع، بل وواصلت
كما يؤكد التقرير أنه رغم تعهدات الحكومة بعدم مصادر أراض جديدة، إال أنهـا صـادرت مـساحات                  

ويؤكد أن المعطيات التي جاءت فيه تعتمد       . شاسعة من األراضي تحت عدة مسميات ونقلها لملكية الدولة        
  .على صور جوية وزيارات ميدانية

  ٢٨/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما
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  مع اقتراب الذكرى االولى الغتيال مغنيةاألمنية ترفع حالة التأهب في اجهزتها  "اسرائيل" .٣٣
اعلنت اجهزة االمن االسرائيلية حالة التأهب في صفوفها مع اقتـراب الـذكرى              : وليد عوض  -رام اهللا   

  .السنوية األولى الغتيال القيادي في حزب اهللا، عماد مغنية
وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك أصدر أمرا إلى األجهـزة          واوضحت مصادر اسرائيلية الثالثاء بان      

األمنية برفع مستوى التأهب، وذلك مع اقتراب الذكرى األولى الغتيال مغنية، في الثاني عشر من شباط                
  .المقبل) فبراير(

، تليها  واشارت المصادر الى ان الذكرى االولى الغتيال مغنية تحل بعد يومين من االنتخابات االسرائيلية             
  .بعد أربعة أيام، الذكرى السنوية السابعة عشرة الغتيال األمين العام لحزب اهللا السابق، عباس موسوي

واوضحت المصادر بأن اسرائيل تخشى من تهديدات حزب اهللا بالرد على اغتيال مغنية، كما لفتت إلـى                 
ات من أجل تنفيذ عمليـة ضـد        أن هناك مخاوف في إسرائيل من قيام حزب اهللا باستغالل فترة االنتخاب           

  . أهداف إسرائيلية في الداخل او الخارج
هو شهر حساس بشكل خاص، حيث تصادف فيه عدة مناسـبات   ) فبراير(وبحسب باراك فإن شهر شباط      

 .تشكل محفزا لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية
 ٢٨/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
   جرحى٣ شهداء و٣...  الحرب على غزةبعدما  .٣٤

استشهد أمس، مزارع فلسطيني وأصيب آخران بجروح في سلسلة خروق لوقف إطالق              :وكاالت -زةغ
   .النار من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلية

وفي هجوم آخر، أصيب ثالثة فلسطينيين أحدهما وصفت جراحه بالمتوسـطة عنـدما شـنت مروحيـة                 
در طبية في مستشفى ناصر الحكومي      وذكرت مصا  .إسرائيلية غارة على دراجة نارية وسط خان يونس       

  .أن بين الجرحى طفلين أحدهما يبلغ من العمر خمس سنوات
إن جريحين هما طفل وشـرطي استـشهدا فـي المستـشفيات            : "إلى ذلك، قالت مصادر طبية فلسطينية     
  ".   المصرية نتيجة تدهور حالتهما الصحية

  ٢٨/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
  
  الحرب غزياً خالل  مفقودا١١٥ً":الصليب األحمر" .٣٥

فلسطينياً في عـداد    " ١١٥ "ما يقارب سجلت  "ذكرت اللجنة الدولية للصليب األحمر، أمس، أنها        : رويترز
  ".، وتحاول تحديد أماكنهم وإعادة تواصلهم مع ذويهم على غزةالمفقودين خالل المحرقة

و مصابين أو انقطع االتـصال  ربما كانوا محتجزين أ"وقالت المتحدثة باسم الصليب دوروثيا كريميتساس   
وال تتوافر لدى الصليب األحمر معلومات عن الفلسطينيين الذين احتجزتهم قـوات االحـتالل              كما  بهم،  

  ". خالل العدوان
  ٢٨/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   في تعذيب األطفال األسرىيتفنناالحتالل ": مركز حقوقي" .٣٦

ر الفلسطيني أن سـلطات االحـتالل تحـرم         أكد تقرير صادر عن نادي األسي      : منتصر حمدان  -رام اهللا   
األطفال األسرى من أبسط حقوقهم، مشيراً إلى أن جنود االحتالل والمحققين يستخدمون  شتى أسـاليب                
التعذيب ضد األسرى األطفال، ويتعمدون الضغط عليهم وإجبارهم على االعتراف، بوسـائل وطـرق ال           

  . تختلف عن تلك التي تستخدم ضد األسرى البالغين
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وتعرض معظم األسرى القاصرين خالل فترة اعتقالهم ألنماط متنوعة من التعذيب واإلهانـة والمعاملـة              
حيث يتم االعتداء على األسرى األطفال بالضرب الشديد والحرق         ،  القاسية منذ لحظة إلقاء القبض عليهم     

لمنزل، وتقييـد األيـدي   بأعقاب السجائر، والتهديد بإبعاد العائلة، ووضع كيس قذر على الرأس، ونسف ا         
واألرجل وعصب األعين، واستخدام الصعقة الكهربائية، والشبح، والحرمان من النوم أليـام، والـضغط              
النفسي، والسب والشتم، وكذلك الهز العنيف ورشهم بالماء البارد والساخن وإجبارهم على تناول مكعبات              

قارس، إضافة إلى تـسليط سـماعات تـصدر         من الثلج، وتغطيسهم بالماء البارد لفترات طويلة في جو          
( وأخطر ما يتعرض له األطفال األسرى هو وضعهم في غرف العـار           . أصواتاً مرتفعة على أذني الطفل    

، من أجل انتزاع اعترافات بطريقة مخادعة، كذلك تهديدهم بالسجن لفترات طويلة وهـدم              )غرف العمالء 
  ".اإلسرائيلية"نوا مع المخابرات بيوتهم واعتقال أفراد من العائلة، إذا لم يتعاو

  ٢٨/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   أسيرا٣٢٠تؤكد تعرض أسرى غزة للتعذيب وأن االحتالل اعتقل " جمعية األسرى" .٣٧

أكد مدير العالقات العامة بجمعية األسرى والمحررين في غزة موفق حميد أن كال :  أحمد فياض-غزة
ل أثناء اجتياح قطاع غزة وأولئك الذين يقبعون داخل من األسرى المدنيين الذين اعتقلتهم قوات االحتال

  .السجون خالل فترة الحرب اإلسرائيلية تعرضوا لعمليات قمع وتعذيب
وأشار حميد إلى أن االحتالل استغل انشغال وسائل اإلعالم بالحرب على غزة، وكثف من عمليات 

  .تعذيب وابتزاز المعتقلين الفلسطينيين بمعتقلي نفحة والنقب
 أسيرا فلسطينيا أثناء االجتياح البري لغزة ٣٢٠قد اعتقل الجيش اإلسرائيلي أكثر من ل: ضافوأ

واحتجزهم في معسكرات للجيش خارج حدود القطاع، ولم يتمكن الصليب األحمر الدولي وال أي من 
  .المؤسسات اإلنسانية األخرى من الحصول على معلومات تؤكد سالمتهم

  ٢٧/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت 
  

 مع تحقيق الوحدة الوطنية ٪٧٧ ويعتقدون أن عباس يمثل الفلسطينيين% ٣٣: استطالع .٣٨
، استطالعاً للرأي العام الفلسطيني )نير ايست كونسلتنج(نفذت شركة الشرق األدنى لالستشارات : رام اهللا

يين من الفلسطين% ٥٤في مختلف محافظات الضفة الغربية و قطاع غزة، وأبرزت نتائج االستطالع أن 
% ٨يعتبرون إعالن وقف إطالق النار وانسحاب القوات اإلسرائيلية بمثابة نصر للشعب الفلسطيني، و 

ووفقاً . أنه لم يكن نصر ألحد% ٣١في حين، اعتبر. أنه نصر إلسرائيل% ٧اعتبروه نصر لحماس و 
شعب الفلسطيني من سكان الضفة الغربية يرون في إعالن وقف إطالق النار نصراً لل% ٦١للنتائج فان 
في الضفة الغربية أنه لم يشكل نصراً ألي من % ٢٤وبينما يعتقد . في قطاع غزة% ٤٠مقارنة مع 

 ٢٢-١٨ونفذ االستطالع في الفترة الواقعة  %.٤٣األطراف، تصل نسبة هذا االعتقاد في قطاع غزة إلى 
وكان هامش الخطأ  .جنسين فلسطينيا من كال ال١٠٣٠كانون ثاني الجاري، على عينة عشوائية حجمها 

 %.٩٥و معدل ثقة % ٣,٤ -+في االستطالع 
تحقيق الوحدة " أن أولوية الشعب الفلسطيني حالياً هي% ٧٧ووفقاً لنتائج االستطالع، اعتبر غالبية 

الحفاظ على الهدوء "يرون أن األولوية هي % ٦و " مقاومة االحتالل"اعتبروا األولوية % ١٠و " الوطنية
من سكان الضفة الغربية يعتقدون أن أهم % ٧٤وتبرز النتائج أن  ".غير ذلك% "٧و " لغربيةفي الضفة ا
أن منظمة التحرير % ٤٧وأفاد  .من سكان قطاع غزة% ٨٢، مقارنة مع "الوحدة الوطنية"أولوية هي 

 ممثلة قالوا أن السلطة الوطنية الفلسطينية% ٣٣الفلسطينية هي الجسم الذي يمثل الفلسطينيين، مقابل 
و يرى .أن حماس هي ممثلة الفلسطينيين% ٢٠بالرئيس محمود عباس هي من تمثل الفلسطينيين، و 

 .في قطاع غزة% ٤١من سكان الضفة أن منظمة التحرير هي التي تمثل الفلسطينيين مقارنة مع % ٥١
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و .  بأي فصيلوتراجعت شعبية حركتي فتح و حماس مقابل ارتفاع في نسبة الفلسطينيين الذين ال يثقون
في حين وصلت .لفصائل أخرى% ٧لحركة حماس و % ١٤مقابل % ٢٤وصلت شعبية حركة فتح إلى 

و تنخفض شعبية %.٥٥نسبة الذين ال يثقون بأي فصيل سياسي موجود على الساحة الفلسطينية إلى 
 الذين و ترتفع نسبة% ١٢كما تنخفض شعبية حركة حماس إلى % ٢٣حركة فتح في الضفة الغربية إلى 

و ترتفع شعبية فتح في قطاع غزة مقارنة مع الضفة الغربية لتصل إلى %.٥٧ال يثقون بأي فصيل إلى 
 .ال يثقون بأي فصيل% ٥٣لحماس و % ١٦مقابل % ٢٦

قالوا % ٢٤من الفلسطينيين بأمان على أنفسهم و عائالتهم و ممتلكاتهم مقابل % ٧٦وال يشعر غالبية 
 .أنهم يشعرون بأمان

في حين، يرى غالبية %.٤١عن تأييدهم للمبادرة المصرية مقابل معارضة % ٥٩ة أخرى، عبر من جه
 .من الفلسطينيين أن قمة غزة التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، خرجت بنتائج سلبية% ٦٠

يعتقدون أن % ٦٠وحول الهدف الرئيسي للحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، أفادت النتائج أن 
إضعاف السلطة % "٢و " إضعاف حركة حماس% "٣٣و " تركيع الشعب الفلسطيني"الهدف الرئيسي هو 

من الفلسطينيين أن تنتقل % ٦٢و استبعد ". غير ذلك% "٣و " إضعاف حركة فتح% " ٢و " الفلسطينية
ستمرار وانقسم الفلسطينيون في موافقتهم على ا .األحداث التي جرت في قطاع غزة إلى الضفة الغربية

و وصلت الثقة . الرئيس عباس في منصبه، حيث وافق نصف المستطلعين و عارض نصفهم االخر
قالوا أنهم ال % ٥٩لرئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية و % ١٨مقابل % ٢٣بالرئيس عباس إلى 
 وافقوا% ٣٣إطالق الفصائل للصواريخ تجاه إسرائيل مقابل % ٦٧وعارض  .يثقون بأي من االثنين

و تصل نسبة تأييد معاهدة . لتوقيع معاهدة سالم مع إسرائيل% ٦٥و أبرزت النتائج تأييد . على ذلك
حركة حماس إلى % ٥٩ودعا  .في قطاع غزة% ٧٠مقارنة مع % ٦٢السالم في الضفة الغربية إلى 

لغربية من سكان الضفة ا% ٥٥و تبين النتائج أن . تغيير موقفها الداعي إلزالة إسرائيل عن الوجود
وحول الطريقة المثلى إلنهاء الصراع  .في قطاع غزة% ٦٦يطالبون حماس بتغيير موقفها مقارنة مع 

و المقاومة % ٢٥تلتها المقاومة المسلحة بنسبة % ٤٢مع إسرائيل، جاءت المفاوضات السلمية أوالً بنسبة 
 %.٢٣و استخدام كل الوسائل المتاحة % ١٠الشعبية 

و حول . من القلق% ٩٠ينيين من اإلحباط في ظل الظروف الراهنة و يعاني من الفلسط% ٨٩يعاني و
ثم % ٣٤أوالً بنسبة " غياب األمن و األمان" القضية الرئيسية التي تشعر الفلسطينيين بالقلق، جاء قضية 

ة بنسب" المعاناة االقتصادية"و % ١٨بنسبة " صراع القوى الداخلي"و % ٢٧بنسبة " االحتالل اإلسرائيلي"
١٤.% 

يعيشون في فقر شديد، في حين % ٢٥منهم % ٥٣ووصلت نسبة الفقر في صفوف الفلسطينيين إلى 
و ترتفع نسبة الفقر في قطاع غزة لتصل إلى .يعملون جزئياً% ١٤، و %٢٤وصلت معدالت البطالة إلى 

قارنة مع م% ٣٦كما ترتفع نسبة البطالة في قطاع غزة إلى .في الضفة الغربية% ٤٤مقارنة مع % ٦٧
  .في الضفة الغربية% ١٧

  ٢٨/١/٢٠٠٩القدس، فلسطين، 
  
  االحتالل يوزع اخطارات لهدم منازل في الخليل .٣٩

ثالثة مواطنينأنهم تسلمو اخطـارات     ، وقال   مدينة الخليل سلم االحتالل إخطارات لهدم بيوت في        :رام اهللا 
  .بهدم منازلهم

  ٢٨/١/٢٠٠٩الخليج، 
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   "فاو"مصورا في أمن الضفة يعتقل  .٤٠
والذي يعمل اعتقلت األجهزة األمنية الفلسطينية في رام اهللا عصام الريماوي :  كفاح زبون-رام اهللا

 التي تخضع مباشرة لمكتب الرئيس الفلسطيني محمود "وفا"مصورا صحافيا في وكالة األنباء الفلسطينية 
  . عباس ابو مازن

ورجحت .  على عالقته بحركة حماسوقالت مصادر مقربة من الريماوي ان التحقيق معه يتركز
   .المصادر ان يكون اعتقاله له عالقة باحد اقاربه مباشرة ويعتبر من كوادر حماس في رام اهللا
 ٢٨/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
 في المنطقة" دبي الجديدة"غزة مؤهلة ألن تكون : خبير مالي أوروبي .٤١

لمستثمرين األوروبيين في الشرق األوسط، أشار مستشار وخبير هولندي، يعمل لصالح عدد من ا -فيينا
 أن قطاع غزة، يمتلك مؤهالت جغرافية وديمغرافية ضخمة، تجعله مهيئا ألن يكون مثيال لمدينة دبي الى

في دولة اإلمارات، التي كانت مثاال لعمليات التنمية االقتصادية واالستثمارية في المنطقة خالل العقدين 
  .الماضيين

، إال أنه "منطقة ساحلية، ذات موقع استراتيجي، ولديها أيدي عاملة رخيصة"إن غزة وقال ليو كوارتين 
  ".لكن أوروبا ال تبدو حريصة على إعادة إعمار القطاع"استدرك بالقول 

، على أن غزة هي المكان األمثل لشركات النقل "إذاعة هولندا العالمية"وشدد كوارتين، في تقرير بثته 
ويضيف  ".وسط، نظرا لما تتمتع به من موقع استراتيجي في قلب المشرق العربيبين أوروبا والشرق األ

منطقة حرة وال تفرض فيه رسوم استيراد وتصدير ) قطاع غزة(يمكن أن تصبح هذه المنطقة "كوارتين 
وبالرغم من ". على الشركات كما أن هنالك نسبة جيدة من الموارد البشرية بمستوى تعليم وكفاءة عاليين

في "لمستشار االستثماري، استبعد أن تستقطب غزة حاليا استثمارات أجنبية، إال أنه أكد على أنه أن ا
". وإذا كان وقف إطالق النار بشكل دائم، فإن المنطقة ستلفت انتباه المستثمرين األجانب.. المدى الطويل 

 نرفض التعامل مع  ينا،من المؤسف أننا نغل أيدينا بقيود من صنع أياد"ويقول كوارتين بهذا الصدد 
حركة حماس في قطاع غزة، وفي الوقت نفسه نريد فقط أن نتعامل مع السلطة الفلسطينية التي فقدت 

  ". سيطرتها ونفوذها وليس لديها ما تقدمه
يعتمد إلى حد كبير على استثمارات دول "ويعتقد كوارتين بأن إعادة إعمار الهيكل االقتصادي للقطاع 

مشيرا إلى أن الرياض استثمرت خالل السنوات الماضية في بلدان يسودها االضطراب ، "مثل السعودية
  .مثل أثيوبيا والصومال

على الشركات الهولندية أن تعقد صفقات مع "وقال كوارتين مخاطبا المستثمرين الهولنديين في بالده 
ا أن تبحث عن الخبرة فال بد له.. المستثمرين العرب، إذا قررت السعودية إعادة بناء ميناء غزة 

  ". األوروبية، في هذه الحالة بإمكانهم االستعانة بالخبرات الهندسية الهولندية المتفوقة
 ٢٨/١/٢٠٠٩، قدس برس

  
   قلق كبير على الوضع المالي في غزة" تايمزفاينانشيالال" .٤٢

كتب كل من آنا فيفيلد وتوبياس بوك في الفاينانشيال تايمز في تقرير من غزة والقـدس حـول الوضـع                    
ركزت الصحيفة في تقريرها على المصارف التـي لـم        . المالي في غزة واثره على الوضع االجتماعي      

القطاع منـذ  تعد تملك ما يكفي من االموال لدفع رواتب الموظفين بسبب منع اسرائيل دخول االموال الى      
من السخرية ان تكون حركة حماس هي الوحيدة المحصنة ضد هذه           "يفيد التقرير بأنه     . اكثر من شهرين  

يعلـق   ".  مليون دوالر نقدا على العائالت المحتاجة في القطـاع         ٥٢االزمة اذ وعدت بتوزيع اكثر من       
 الـذين تـضرروا خـالل        آالف يورو على   ٤التقرير على اعالن حماس عن نيتها توزيع شيكات بمبلغ          
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ومن المتوقع ان يصرف المواطنون الشيكات في مكاتب تحويل االموال التي تتزود بـالعمالت              . الحرب
 . من خالل حركة التهريب عبر االنفاق بعكس البنوك، حسبما نقلت الفاينانشيال تايمز عن تقارير محليـة               

ح عدة تساؤالت وبخاصة في الوقت الذي       قدرة حماس على توزيع االموال تطر     "ما يشير التقرير الى ان      
   . تعاني فيه السلطة الفلسطينية كذلك من شح في السيولة ما يصعب عليها مهمة دفع رواتب الموظفين

  ٢٨/١/٢٠٩بي بي سي 
  

 غزةاالحتالل خالل حرب  طبية دمرها عيادة ٣٣ .٤٣
وان الصهيوني اإلجرامي على أكد تقرير دائرة الرعاية األولية بوزارة الصحة الفلسطينية أن العد : غزة

 عيادة حكومية بشكل مباشر ومتعمد، وكانت عيادات مدينة غزة األكثر ٣٣قطاع غزة طال أكثر من 
 . عيادة١٢تضررا من جراء العدوان الصهيوني؛ حيث وصل عدد التي طالها القصف إلى 

 أجل مواصلة العمل دون كلل وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنها ستمضي قدما في الكفاح المستمر من
 شهرا، وأنه ١٩أو ملل، بالرغم من العدوان الصهيوني الهمجي وحصاره الجائر المفروض منذ أكثر من 

 .لن يثنيها عن أداء دورها في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني البطل من أجل تعزيز صموده األسطوري
  ٢٧/١/٢٠٠٩اخوان اون الين 

  
  "إسرائيل"لحكومة بمقاضاة البرلمان األردني يطالب ا .٤٤

أن البرلمان سيأخذ بقرار لجنته القانونية تقديم مذكرة لدى         " الخليج"أبلغت مصادر برلمانية أردنية      :عمان
" إسرائيل"مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بالتنسيق مع المركز الوطني لحقوق اإلنسان لمحاكمة قادة              

  .قطاع غزةعلى خلفية المحرقة التي ارتكبوها في 
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك العبادي إنه دعا هيئة مجلس النواب للطلب من الحكومة تقـديم دعـوى          

 ١٩٤٨استنادا الى اتفاقية منع جريمة االبادة الجماعية لسنة         " إسرائيل"لدى محكمة العدل الدولية لمقاضاة      
ر باإلجراءات الدبلوماسية من اجل دعـوة        والطلب من الحكومة للسي    ١٩٤٩واتفاقية ابادة االجناس لسنة       

الجمعية العمومية لألمم المتحدة لالجتماع من اجل االستماع الى شهادة األمين العام لألمم المتحدة كشاهد               
  .إثبات عما جرى في القطاع

وطلبت اللجنة من المجلس ان يقوم بمخاطبة الحكومة لتقوم بدعوة األطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف               
ربع والبروتوكولين المكملين لهذه االتفاقيات الى مؤتمر عام، ودعوة سويسرا بصفتها الدولة المودعـة              األ

  .لديها االتفاقيات
بأن يتولى البرلمان مقاضاة مجرمي الحرب الصهاينة لدى المحاكم األوروبيـة           " قانونية النواب "وأوصت  

ان يتولى المجلس متابعة هذا األمـر وتـوفير         التي تسمح قوانينها الوطنية برفع مثل هذه الدعاوى على          
  .المخصصات المالية لهذه الغاية

  ٢٨/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   طبي أردني يغادر الى غزةوفد .٤٥

عمان الى غزة عن طريق معبر رفح يـضم سـتة أطبـاء           من  غادر أمس وفد طبي أردني جديد        :عمان
ثالث الذي يتوجه الى غزة للمساهمة فـي        وثالثة فنيين في األطراف الصناعية ويعتبر هذا الوفد الطبي ال         

  .الجرحىعالج 
 ٢٨/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
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  لو هزمت المقاومة في غزة لهزمت في لبنان:إرسالن .٤٦
في لبنان اسامة   طالل ارسالن، لدى استقباله ممثل حركة حماس اللبنانيقال وزير الشباب والرياضة

ولهذا اقول لو .  وهو امتداد لهذا العدوان٢٠٠٦موز ما حصل في غزة هو استكمال لعدوان ت"حمدان، ان 
االسرائيلي في غزة لكانت حركة المقاومة في المنطقة، وخصوصا في لبنان -ال سمح اهللا-انتصر

من المعيب ان يبقى معبر رفح مغلقا، : واضاف . "٢٠٠٦ستتعرض للمذبحة ذاتها التي تعرضت لها عام 
 . لزيادة الضغط على الشعب الفلسطيني وعلى حركة حماسومن المعيب ان يتاجر بموضوع معبر رفح

القضية الفلسطينية هي القضية االم وليس هناك حلول في المنطقة من دون حل القضية "واعلن ان 
واستنكر موقف مفوض  ."اذا لم تعالج القضية الفلسطينية فسينهار كل شيء من حولنا وامامنا. الفلسطينية

 . اد االوروبي دي ميشيل حول غزةالشؤون االنسانية في االتح
 ٢٨/١/٢٠٠٩السفير، 

  
    تعزيزات للقيادة العامة في مخيمات لبنان .٤٧

رصدت أجهزة أمنية لبنانية عمليات انتقال منظمة لعناصر فلسطينية إلى مخيمات لبنان والقواعد             : سوريا
تحقـت بمكاتـب    العسكرية فيه، وأظهرت عملية الرصد أن عشرات العناصر التي دخلت المخيمـات ال            

وقد كشف  . التي يرأسها أحمد جبريل وتديرها األجهزة األمنية في سورية        " القيادة العامة -الجبهة الشعبية "
وإنما جاءت لتعزيز تلك المواقع     ، الرصد األمني أن تلك العناصر لم تأت من أي مخيم أو موقع عسكري            

ن سورية بطريقة غير شـرعية عبـر        داخل المخيمات والمواقع العسكرية، وأنها على األرجح جاءت م        
على غرار ما حصل    ، بعض المعابر التي تستخدم لنقل األسلحة إلى المنظمات الموالية لسورية في لبنان           

  .في مخيم البارد
  ٢٨/١/٢٠٠٩السياسة، الكويت، 

  
  نأمل في اتفاق مصالحة نهاية شهر شباط وإلى وقف للنار في األسبوع األول منه: أبو الغيط .٤٨

 أعرب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، عن أمله في التوصل إلى وقف دائم ومستمر :القاهرة
فبراير، وإلى اتفاق للمصالحة الفلسطينية في األسبوع الثالث / إلطالق النار في األسبوع األول من شباط

ة نحو وقف وأكد أن محادثات الفصائل الفلسطينية في القاهرة شهدت تطورات ايجابي. من الشهر نفسه
وقال، إنه . دائم ومستمر إلطالق النار، بما يؤدي إلى فتح المعابر وفقاً للمبادرة المصرية في بندها الثاني

يجري حالياً اإلعداد للمصالحة، اذ ستوجه مصر الدعوة الى الفصائل للحوار، مشيرا إلى أنه في حال 
اط فتح ملف إعادة اإلعمار في غزة، الوصول إلى هذه االتفاقات، سيتم في األسبوع األخير من شب

  . موضحا أنه يأتي بعد ذلك استعادة األداء العالي لعملية السالم بالتعاون مع ميتشل
وأشار أبو الغيط، في مؤتمر صحافي مشترك مع الممثل األعلى للسياسة الخارجية واألمنية المشتركة 

ألوروبي مع الرئيس حسني مبارك في باإلتحاد األوروبي خافيير سوالنا، عقب محادثات المسؤول ا
القاهرة، الى أن محادثات مبارك مع سوالنا أشارت إلى أن التحرك خالل هذه المرحلة يدور في ثالثة 
محاور، األول هو تحقيق التهدئة، والثاني السعي إلى مصالحة فلسطينية، أما المحور الثالث فيتعلق بإعادة 

ول إنساني، وهو ما يجب التحرك فيه فوراً، اذ ان لدى االتحاد األ: اإلعمار التي تتضمن شقين أساسيين
االوروبي ومصر رغبة شديدة في التحرك السريع لفتح مسارات للمساعدات االنسانية للشعب الفلسطيني، 

 ٢٨موضحا أن الشق الثاني هو عقد مؤتمر في القاهرة إلعادة إعمار قطاع غزة غالباً ما سيكون في 
  . شباط المقبل
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وجود آلية أوروبية تتعلق بفتح المعابر، لكن يوجد جهد مصري مع الجانبين، سواء مع "ى أبو الغيط ونف
وقال إنه اذا ما تحقق ". ، ونحن نرغب في استعادة الوضع السابق لالنفجار"إسرائيل"الفصائل في غزة أو 

  . ذلك ستفتح المعابر وتستمر عملية االمداد للشعب الفلسطيني
  ٢٨/١/٢٠٠٩الحياة، 

 
  عمرو موسى يتوقع تعاوناً عربياً أوروبياً في موضوعي التسوية الفلسطينية .٤٩

أعلن األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عقب لقائه، أمس، بالممثل األعلى للسياسة : القاهرة
 بين االتحاد الخارجية واألمنية المشتركة باالتحاد األوروبي خافيير سوالنا، أنه سيكون هناك تعاون وثيق

األوروبي والجامعة العربية في األسابيع القليلة المقبلة في قضية الوفاق الفلسطيني  الفلسطيني، وفرص 
وردا على سؤال حول التحرك العربي في ضوء التحركات العديدة التي . تحقيق تقدم في مسار التسوية

ل العربي اآلن يتركز على موضوع تسعى لتحقيق المصالحة الفلسطينية، قال موسى، إن جزءا من العم
الملف األساسي الذي يحتوي كل هذه الموضوعات "المصالحة وإعادة اإلعمار وفتح المعابر، موضحا أن 

  ". هو ملف عملية السالم وسبل استئنافها لحل أسباب النزاع العربي اإلسرائيلي
  ٢٨/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  يب في ضبط الحدودتوجد مصلحة مشتركة للقاهرة ولتل اب:  مصريمصدر .٥٠

قالت صحيفة هارتس االسرائيلية، نقال عمن وصفته بمصدر سياسي مصري :  زهير اندراوس-الناصرة 
رفيع المستوى، ان مصر فشلت في المحاوالت السابقة في وقف حركة حماس، ولذلك فقد اتخذت قرارا 

. وقطاع غزة" اسرائيل"نها وبين استراتيجيا بلعب دور اكثر فعالية في الجهود التي تتضمن امن الحدود بي
ووفق الصحيفة، فان المصدر المصري قال، انه توجد مصلحة مشتركة للقاهرة ولتل ابيب في ضبط 

واضاف . ، والثاني ضد مصر"اسرائيل"الحدود، الفتا الى ان االنفاق هي سالح ذو حدين، االول ضد 
مدى سنوات طويلة تستمد مصر قوتها المسؤول المصري، الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه، انه على 

من حقيقة ان الحكومة المصرية هي فقط من يمتلك السالح، وان كيانا اسالميا مسلحا على حدود مصر 
سوف يزود تنظيم االخوان المسلمين بالسالح بشكل غير مباشر، وبالتالي فان مصر معنية بشكل خاص 

ووفق الصحيفة، قال . ايضا" اسرائيل"ا حدود بضبط الحدود، والتي اعتبرها المصدر عينه على انّه
المصدر المصري، ان مصر ليست السلطة الوطنية الفلسطينية، وانّها ال تستطيع ان تكون دولة متعاونة، 
بل بامكانها ان تلعب الدور اذا كانت منسقة، وبالتالي دعا االسرائيليين الى التحدث مع مصر، بدل 

مسؤول المصري نفسه قوله، ان التزام مصر المجدد في ضبط ممارسة الضغوط عليها، ونقل عن ال
  .الحدود ال يمكن ان يعطي نتيجة مائة بالمائة، حيث انه ال يوجد في الشرق االوسط شيء مؤكد تماما

  ٢٨/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  تركيا تدعو حماس للتخلي عن المقاومة وانتهاج دبلوماسية السالم .٥١

عا وزير الخارجية التركي علي باباجان حماس الى انتهاج اساليب سلمية د:  وكاالت االنباء-اسطنبول 
ودعا باباجان الى مصالحة بين الحركتين الفلسطينيتين . لتحقيق أغراضها بدال من الكفاح المسلح

المتنافستين ، حماس وفتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، معتبرا من غير 
نحن ال نوافق حماس وما تقوم به ، لكن من "وقال . س في جهود السالم في المنطقةالممكن تجاهل حما

  يجب التوصل الى تسوية "، مضيفا " غير الممكن من جهة اخرى احالل السالم دون اخذها في االعتبار
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" جريمة ضد االنسانية"ووصف أردوغان العمليات االسرائيلية بأنها ". في غزة بحسب المعطيات الواقعية
  .، معربا عن عن أسفه لما اعتبره استخداما مفرطا للقوة واقترح اخراج اسرائيل من االمم المتحدة

  ٢٨/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
 عبر معبر العوجةمصر تصرُّ على إدخال المساعدات الغذائية لغزة : مؤسسة قطرية .٥٢

خ عيد محمد آل ثاني أكد المهندس أحمد عثمان، مدير لجنة المشاريع بمؤسسة الشي:  شادي محمد-رفح 
الخيرية، إنه ليست للمؤسسة أي معونات محتجزة ألن جميع المعونات التي تقدمها طبية وتم السماح 

 طن من المعونات الغذائية التي قدمتها الحكومة ١٠٠بدخولها عبر معبر رفح، فيما أكد أن هناك نحو 
كومة المصرية على إدخالها عبر القطرية ما زالت محتجزة باستاد العريش المصري، حيث تصر الح

، وهذا ما "إسرائيل"، لتصل إلى قطاع غزة مرورا بـ"إسرائيل"معبر العوجة على الحدود بين مصر و
  .يرفضه تماما الجانب القطري

ووصلت إلى مطار العريش المصري طائرة مساعدات قطرية تحمل على متنها أطنانا من المساعدات 
  .سطيني من األدوية والمستلزمات الطبيةاإلنسانية المقدمة للشعب الفل

  ٢٨/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
   بالتحقيق في المحرقةالجنائية الدوليةاللجنة العربية لحقوق اإلنسان تطالب  .٥٣

طالبت اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس : القاهرة
بحق المدنيين الفلسطينيين " اإلسرائيلي" التي ارتكبتها سلطات االحتالل أوكامبو بفتح تحقيق في الجرائم

في األراضي المحتلة، وتحريك دعاوى المسؤولية المدنية ، دعاوى التعويض، للمتضررين أمام محاكم 
الواليات المتحدة األمريكية بمقتضى قانون أكتا وأمام المحاكم األوروبية في إطار اتفاق رفع مستوى 

  ".اإلسرائيلية"ة األوروبية  الشراك
 ٢٨/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  في البحر األحمر" إسرائيلية"السودان ينفي موافقته على نشر زوارق  .٥٤

فرضت سلطات والية دارفور حظر التجوال في مدينة الفاشر وأقفلت مداخلها ليال، فيما : الخرطوم
لحكومة موافقتها علي نشر زوارق واصلت القوات السودانية مالحقتها للمتمردين، في وقت نفت فيه ا

قبالة السواحل السودانية، على صعيد آخر، نفى وزير الخارجية دينق الور تهريب " إسرائيلية"حربية 
  .السودان سالح الى غزة

 ٢٨/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   مصر تمنع مرور سفينة أسلحة إيرانية في قناة السويس .٥٥

سرائيلية أن السلطات المصرية منعت مرور كشفت صحيفة جيروزاليم بوست اإل: محمد بشير جابي
وقالت إن قوات البحرية .سفينة إيرانية محملة باألسلحة عبر قناة السويس إلى البحر األبيض المتوسط 

 .اإلسرائيلية تراقب عن كثب السفينة التي يعتقد أنها تحمل أسلحة مرسلة إلى حماس
  ٢٨/١/٢٠٠٩عكاظ، 

  مقاومة الفلسطينيةاألسد يشدد على استثمار انتصار ال .٥٦
بصمود الشعب الفلسطيني وبالعمل الجماعي "أشاد الرئيس األسد :  وكاالت- هدى سالمة -دمشق 

لفصائل المقاومة خالل العدوان ودعم أبناء قطاع غزة للمقاومة الباسلة ما أدى إلى تحقيق االنتصار 
 هذا االنتصار سياسيا لتكريس ضرورة استثمار"داعيا إلى " وإفشال مخططات وأهداف الكيان الصهيوني
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سوريا قيادة "بدورهم شكر قادة القوى والفصائل الفلسطينية ". الحقوق الفلسطينية بما فيها حق العودة
وشعبا للدعم الكبير الذي قدمته وتقدمه للشعب الفلسطيني ومقاومته واعتبروا أن سوريا شريك بهذا 

ل المقاوم حتى تحقيق االنتصار الكبير وإقامة الدولة االنتصار مؤكدين عزمهم على المضي قدما في العم
  ".الفلسطينية وعاصمتها القدس

  ٢٨/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
  
  اطالق قناة الفاخورة القطرية تضامنا مع غزة  .٥٧

أطلقت قطر قناة فضائية مؤقتة تحمل اسم الفاخورة نسبة الى مدرسة قصفتها اسرائيل أثناء الحرب 
  . ك بهدف دعم التعليم في القطاع وجمع التبرعات إلعادة اإلعماراألخيرة في قطاع غزة، وذل

 ٢٨/١/٢٠٠٩السفير، 
  
   اإلسرائيلية-الستئناف المفاوضات الفلسطينية دعو أوباما ي .٥٨

األمريكيين ليسوا  "إن المسلمين في العالم تقول إلى رسالة أوباما وجه الرئيس األمريكي باراك :وكاالت
في الشرق " االنخراط فوراً" من المهم أننه رأى  أالفضائية" العربية"ة مع قناة ، وقال في المقابل"أعداءكم

 إلى" الشرق األوسط جورج ميتشل لكي يتحدث إلى مبعوثه الخاص إلى توجيهات أعطىاألوسط، ولهذا 
 على بلورة مقاربة جديدة إدارتهوأوضح انه بعد مهمة ميتشل ستعمد  ".جميع األطراف المعنية الرئيسية

 يبدأ باإلصغاء ألن الواليات أنما قلته له هو : " ميتشلإلى مشيراً أوباماوقال  .جاه الشرق األوسطت
باعتبارها حليفاً " إسرائيل" التزام الواليات المتحدة تجاه أوباماوكرر  ".باإلمالءالمتحدة كثيراً ما تبدأ 

 أنوالفلسطينيين يجب " إسرائيل"من  كال أنفي الدفاع عن نفسها، ولكنه رأى " إسرائيل"والتزامها بحق 
لى إ الوقت قد حان لكي يعود اإلسرائيليون والفلسطينيون أن أوباماواعتبر  .يبتوا في خيارات صعبة

 الطريق الذي يسيران عليه لن يثمر أن الوقت مالئم ليدرك الجانبان أناعتقد "طاولة المفاوضات، وقال 
في نهاية "وتابع  ". طاولة المفاوضاتإلىن الوقت للعودة بدالً من ذلك، حا: "وأضاف". رخاء وأمناً

 يتخذوا بعض أنيجب . المطاف ال يعود لنا القول لإلسرائيليين أو للفلسطينيين ما هو األفضل بالنسبة لهم
 الواليات المتحدة أنلكن إذا بدأنا تحقيق تقدم ثابت حول القضايا، فإنني واثق  " وأضاف".القرارات

 واثق يمكننا تحقيق تقدم إنني... تحاد األوروبي وروسيا وكل الدول العربية في المنطقةبالتعاون مع اال
  ".كبير

  ٢٨/١/٢٠٠٩الخليج، 
  

  "إسرائيل"هيالري جددت دعم واشنطن لـ  .٥٩
في الدفاع " "إسرائيل" لم يفت وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون ان تكرر مقولة حق :وكاالت

، كما لم تنس التأكيد "مات الصاروخية الفلسطينية ال يمكن أن تفوت دون ردالهج"وان " عن نفسها
، وقالت كلينتون في اول مؤتمر صحافي لها في مقر "عراقاً ديمقراطياً مستقالً"للعراقيين بأنها تدعم 

 ووابل الصواريخ الفلسطينية. في الدفاع عن النفس" إسرائيل"نحن نؤيد حق "وزارة الخارجية األمريكية 
مما "واضافت ". ال يمكن ان يفوت دون رد" إسرائيل"الذي يقترب اكثر واكثر من المناطق السكنية في 

يؤسف له ان قيادة حماس ترى على ما يبدو أن من مصلحتها استفزاز حق الدفاع عن النفس بدال من 
  ".بناء مستقبل افضل لشعب غزة

  ٢٨/١/٢٠٠٩الخليج، 
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   إذا لم تقبل بإقامة دولة فلسطين"إسرائيل "كارثة ستحل بـ :كارتر .٦٠
 ستواجه كارثة ما لم تعمل "إسرائيل"قال الرئيس األميركي السابق جيمي كارتر إن  :وكاالت ال- واشنطن

وتقبل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيراً إلى أن أعداد السكان العرب " التسوية"على إحياء عملية 
أمس، أن حل " أسوشيتد برس"ضاف كارتر في مقابلة مع وكالة وأ .سيفوق اليهود في المستقبل المنظور

 ألنه ببساطة يعني ثالثة خيارات، وهي طرد أعداد كبيرة من "إسرائيل"الدولة الواحدة سيكون وباالً على 
الفلسطينيين وحرمان الفلسطينيين من الحقوق المتساوية في التصويت أو إعطاؤهم حقوقاً متساوية في 

وأكد أن القرارات الرئيسية هي  .لهم األغلبية وبالتالي ال يعد هناك وجود لدولة عبريةالتصويت وسيكون 
تلك التي سيتخذها الفلسطينيون الذين من المرجح جدا أنهم سيصوتون كتلة واحدة، بينما سيكون هناك 

 الدولتين وما زال كارتر يؤمن بحل .انقسامات حادة بين اإلسرائيليين بسبب اختالف وجهات النظر بينهم
 في الوجود في سالم معترف به من قبل جيرانها "إسرائيل"بوصفه الخيار األفضل والقائم على حق 

 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ١٩٦٧ من معظم األراضي التي احتلتها عام "إسرائيل"العرب وانسحاب 
  .عليها

  ٢٨/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
  
  ريب إلى غزةواشنطن تنظم مؤتمراً دولياً لمنع الته .٦١

 عشرة أيام في العاصمة الدنماركية أودعت اإلدارة األميركية الجديدة إلى قمة دولية، تعقد خالل أسبوع 
ويدور الحديث حتى . كوبنهاغن، وذلك بهدف تنسيق التعاون الدولي لمنع تهريب األسلحة الى قطاع غزة

يركية ـ اإلسرائيلية ـ األوروبية، وفي اآلن عن مبادرة أميركية أوروبية في نطاق مذكرة التفاهم األم
ولكن الرئيس األميركي الجديد باراك أوباما يريد أن يجلب أيضا إلى المؤتمر كال . إطار حلف األطلسي

ولم تستبعد جهات إسرائيلية أن تكون المبادرة . من المصريين واألردنيين وربما السلطة الفلسطينية
 . األميركية للتأثير في نتائج االنتخابات اإلسرائيليةلإلسراع في عقد القمة جزءا من الخطة 

 ٢٨/١/٢٠٠٩السفير، 
  
   للتعامل مع حكومة فلسطينية تضم حماسفرنسا  يكشف عن استعدادكوشنير .٦٢

كشف وزير الخارجية الفرنسي بيرنار كوشنير أن باريس حاسمة في التزام جانب             : بشير البكر  -باريس  
ء على موقفها الرسمي من الـسلطة، بوصـفها المـصدر الوحيـد             المرونة مع حركة حماس، مع اإلبقا     

للشرعية، وقال في غداء جمعه، أمس، في مقر السفارة القطرية مع السفراء العرب المعتمدين في فرنسا،                
". ن تحترم مبادئ عملية السالم، وفي مقدمتها نبـذ العنـف          أ"إن بالده مستعدة للحوار مع حماس شريطة        

وقـال مـصدر     .لتعامل مع حكومة وحدة فلسطينية تضم أعضاء مـن حمـاس          وكرر استعداد باريس ا   
إن الوزير الفرنسي أبدى عزم فرنـسا علـى إقنـاع بقيـة             " الخليج"ـ  دبلوماسي عربي حضر الغداء ل    

 أنوكـشف   .  بوجهة النظر هذه، ليصار إلى األخذ بها خالل االجتماع المقبل للجنة الرباعيـة             األطراف
 الذي عقد يومي االثنين والثالثاء في بروكسل توقف أمام هـذه            األوروبيتحاد  اجتماع وزراء خارجية اال   

 حتى اآلن، حيث إن هناك دوال أوروبية تعارض، وأخرى تؤيـد وجهـة              باإلجماعالنقطة، التي لم تحظ     
  .النظر الفرنسية

. ألمـام  واضح من هذه القضية كفيل بدفع األمور إلـى ا         أمريكيورأى الوزير الفرنسي أن تحديد موقف       
وأقر بأن هناك مداوالت أولية بين باريس وواشنطن، من خالل االتصال الهاتفي أول أمس بين الرئيسين                

 هيالري كلينتون، لكن الـصورة سـوف        األمريكية، وبينه وبين نظيرته     أوبامانيكوال ساركوزي وباراك    
وتشير معلومات  . شيل جورج ميت  األوسط للشرق   األمريكي باريس المبعوث    إلى حينما يصل    أكثرتتضح  

  .مصادر مطلعة في باريس إلى انه سيلتقي ساركوزي ووزير خارجيته
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، على وجـود ضـغوط      أوروبيةوتأتي تصريحات كوشنير في ظل تأكيدات من جانب أوساط دبلوماسية           
 القضية علـى    أثارت" إسرائيل "إنوقال مصدر دبلوماسي مطلع     .  لعدم إقامة حوار مع حماس     إسرائيلية
 مثل تـشيكيا، لتعطيـل اتخـاذ        أصدقائها، واستعانت ببعض    األوروبيينتماع وزراء الخارجية    هامش اج 

  .موقف أوروبي موحد يؤيد توجه باريس
  ٢٨/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   مجلس الشيوخ الفرنسين منعضوي يلتقي مع مشعل": الخليج" .٦٣

دمشق خـالل األيـام     ، حصول لقاء في     "الخليج"ـ  أكدت مصادر فرنسية رسمية ل     : بشير البكر  -باريس  
 اللقاء  إنوقالت  . القليلة الماضية، بين شخصيات فرنسية وبين رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل           

الذي جمع عضوي مجلس الشيوخ الفرنسي جان فرانسوا بونسيه، ومونيك سورزييه بن غيغة مع مشعل               
س لجنة الشؤون الخارجية فـي    بونسيه وزير خارجية سابق ونائب رئي      أنويذكر  . ليس ذو صبغة رسمية   

 بيروت ودمشق بتكليف من رئـيس       إلىمجلس الشيوخ، وأنه سافر مع زميلته بن غيغة في مهمة رسمية            
  .المجلس جيرار الرشيه المقرب من ساركوزي

  ٢٨/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  باريس تطلب وساطة دمشق إلطالق شاليت .٦٤

رنسي فيليب ماريني بأن فرنسا طلبت صرح مبعوث الرئيس الفرنسي، عضو مجلس الشيوخ الف: دمشق
وقال في .  في غزة غلعاد شاليتاألسير الجندي اإلسرائيلي إطالقمن سورية تشجيع حركة حماس على 

 الجندي اإلسرائيلي إطالقنحو " فرنسا تأمل في تحقيق تقدم "إنمؤتمر صحافي في ختام زيارة لدمشق 
واعتبر ماريني ".  تتيح تقدما ستكون عامال سلمياي وساطةأ "أن في غزة غلعاد شاليت، مضيفا األسير

 هذا الموضوع مهم أن يفهما أناللذين عليهما   وسيط سماع وجهة نظر الطرفينأييتوجب على "انه 
 وأشار".  النار و خلق مناخ جدير بتسهيل الدخول في مفاوضاتإطالق وقف تعزيزلتحقيق تقدم في اتجاه 

 دمشق موفدا من الرئيس نيكوال ساركوزي، انه تم إلى األحدل عضو مجلس الشيوخ الفرنسي الذي وص
وقال . األسد الماضي في االتصال الهاتفي بين ساركوزي والرئيس بشار األسبوعالتطرق لهذا الموضوع 

  ".علينا حماية شاليت: "ماريني
 ٢٨/١/٢٠٠٩الحياة، 

 
 فرنسا تدفع أوروبا لالنفتاح على حركة حماس: صحيفة لوموند .٦٥

الفرنسية، في تقرير لها أن العدوان اإلسرائيلي على قطاع " لوموند"أكدت صحيفة  : وكاالت- باريس
غزة فرض عدة معطيات جديدة في المنطقة، وخاصة في ظل صمود حركة حماس، وعدم قدرة االحتالل 

باراك على تغيير الواقع في قطاع غزة، باإلضافة إلى توجه اإلدارة األمريكية الجديدة بقيادة الرئيس 
وكشفت الصحيفة عن ". سرائيلإلبأنه كسر الدعم غير المشروط "أوباما، والذي وصفته الصحيفة 

محاوالت للدبلوماسية الفرنسية لدفع أوروبا للتعامل بشكل أكثر مرونة مع حركة حماس وتغيير اللهجة 
لحرص على عدم تقويض العدائية ضدها، وإقناع األوروبيين باالنفتاح على الحركة اإلسالمية، ولكن مع ا

وتؤكد الصحيفة أن األفكار الفرنسية في المرونة مع حماس، تشير إلى اتجاه . سلطة محمود عباس
لالعتراف بشرعيتها كحركة منتخبة من قبل الشعب الفلسطيني، وهو ما يشجع االتحاد األوروبي على 

حدة تحظى بدعم كل من إتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وتشكيل حكومة و
وبحسب بعض المحللين الفرنسيين . الحركتين وتستطيع التحاور مع االتحاد األوروبي ومصر واالحتالل

فإنهم يؤكدون على أن العديد من العواصم األوروبية ال تريد أن تكرر سياسة عزل حماس، التي فازت 
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رين إلى تغير المصطلحات الرسمية في انتخابات شرعية، وترغب في فتح حوار معها بشكل رسمي، مشي
الفرنسية في التعاطي مع حماس في الفترة األخيرة، حيث استخدم وزير الخارجية الفرنسي مصطلح 

في خطابه حول حماس، والذي أكد خالله شروطه لالعتراف بها وخاصة ما أسماه نبذ " اتصاالت"
  . العنف

  ٢٨/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
  
  الحكومة الفلسطينية المقالةمع  إننا لن نتعاون  ال يمكن أن نقول:اسوالن .٦٦

أمس، مع المنسق األعلى للسياسات الخارجية واألمنية لالتحاد األوروبي خافير سوالنا التقى  :القاهرة
قال سوالنا إن هناك حاجة ملحة للتوصل إلى  و.المبعوث األميركي الجديد للشرق األوسط جورج ميتشل

 واألساسية اإلنسانيةتقر، وإلى بذل كل الجهود لكي تصل المساعدات  النار مستمر ومسإلطالقوقف 
 االتحاد األوروبي سيعمل كل ما يستطيعه لتحقيق ذلك، خصوصاً أن أن إلىللفلسطينيين في غزة، مشيرا 

 في غزة، سواء بشكل ثنائي أو عن طريق اإلنسانيةالدول األوروبية هي المانحة األساسية للمساعدات 
 اإلنسانيةودعا إلى ضرورة فتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات  . المتحدةاألممنظمات ونروا ومألا

، وكذلك التحدث بشكل واضح مع اإلطار أنه سيكون هناك تعاون مع مصر في هذا وأكدإلى غزة، 
 سوالنا أن هناك حاجة لمتابعة جهود استئناف الحوار الفلسطيني،  وأضاف. في هذا األمر"إسرائيل"
تنسيقاً سيتم مع "وقال إن . لى بدء عملية سالم حقيقية للتوصل إلى السالمإ أيضاصوصاً أن هناك حاجة خ

ونأمل في التوصل خالل جولته ... الجانب األميركي، خصوصاً بعد تعيين ميتشل مبعوثا لعملية السالم
  ". عملية السالمإلى بالنسبة  خطوات بناءة وايجابيةإلى ديناميكية للتحركات المقبلة تؤدي إلىفي المنطقة 

عدم اعتراف الدول األوروبية بالحكومة الفلسطينية المقالة وما أدى إليه ذلك من حدوث مشاكل، ل وبالنسبة
االتحاد األوروبي سبق أن ساهم في عمليات : "وإمكان أن يتكرر ذلك مع أي حكومة مقبلة، قال سوالنا

ونحن ال نريد الدخول في حلقة مفرغة من البناء وإعادة . ابناء البنية األساسية لغزة، لكن تم تدميره
التدمير، لكن في الوقت نفسه فإننا ال يمكن أن نقول في هذا الوقت الحرج إننا لن نتعاون خصوصاً بعد 

 أنلكن استمرار عمليات البناء ثم التدمير أمر ال يمكن . معاناة الفلسطينيين والتدمير الذي تم في غزة
 شعب غزة، ولهذا ال بد أوي مصلحة أي طرف، خصوصا دافعي الضرائب األوروبيين يستمر وليس ف

 االحتالل إنهاءأن نوقف ذلك، والطريق الوحيد هو استمرار العملية السياسة للوصول إلى الحلم، وهو 
  ".وإقامة الدولة الفلسطينية للعيش في سالم واستقرار

 ٢٨/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  ة روسيا في إنقاذ أطفال غزةالصليب األحمر يرفض مشارك .٦٧

عبر الصليب األحمر الدولي عن عدم رغبته في مشاركة روسيا في الشؤون  : كريم المظفر-موسكو 
الدولية وأكد مدير معهد موسكو لجراحة األطفال العاجلة ليونيد روشال أن هذه ليست المرة األولى التي 

لدى الجانب الروسي الذي تشكل لديه االنطباع يظهر فيها عدم الفهم لتصرفات الصليب األحمر الدولي 
حيث طلب الصليب األحمر  .بأن هذه المنظمة الدولية ال ترغب في مشاركة روسيا في الشؤون الدولية

الروسي عبر وزارة الخارجية بإقتراح إرسال مائة طفل فلسطيني جريح من غزة إلى روسيا للعالج 
  .نه ال توجد أية حاجة لذلكولكن الصليب األحمر الدولي رد على ذلك بأ

  ٢٨/١/٢٠٠٩الخليج، 
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  عادة البناء في غزةإل إزالة مخلفات الحرب غير المنفجرة مطلب أساس :ةنرويجيجمعية  .٦٨
أرسلت فريقاً إلى قطاع غزة لدرس إمكان "أعلنت جمعية المساعدات الشعبية النروجية في بيان أمس أنها 

ورأت الجمعية التي لديها برامج ذات عالقة ". يرة للحربالمشاركة في عملية إزالة المخلفات األخ
فريقاً من جمعية المساعدات الشعبية النروجية ُأرسل إلى غزة لتقويم الوضع " بلداً أن ١٤باأللغام في 

المتعلق بمخلفات الحروب غير المنفجرة، تمهيداً إلطالق برنامج طارئ وفوري إلزالتها بعد تأمين 
إزالة مخلفات الحرب غير "ح مدير برنامج الجمعية في األردن ستيفن براينت بأن وصر". التمويل الالزم

  ".المنفجرة مطلب أساس لجهود إعادة البناء في غزة، ولتأمين سالمة السكان
 ٢٨/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  "سكاي"و" بي بي سي" نائباً بريطانياً يدعمون اقتراحاً برلمانياً ينتقد ١٢٠كثر من أ .٦٩

 نائبـاً مـن جميـع       ١٢٠، أمس، أن أكثر من      "بي بي سي  "ت هيئة اإلذاعة البريطانية     ذكر: )آي.بي.يو(
 لعدم بثهما نداء    اإلخبارية السياسية البريطانية يدعمون اقتراحاً برلمانياً ينتقد الهيئة وشبكة سكاي           األحزاب

  .لجمع تبرعات ومساعدات إنسانية لقطاع غزة
والقناة الرابعة والقناة الخامسة نداء لجنـة الكـوارث         " اي تي في  : "وبثت المحطات التلفزيونية البريطانية   
رفضت بثه بحجة أنه سيؤثر في حياديـة الهيئـة فـي            " بي بي سي  "الطارئة من أجل غزة االثنين، لكن       

إلى أن بعض النواب رفضوا هذه الحجة، ووصفها النائب عن          " بي بي سي  "شارت  أو .اإلخباريةالتغطية  
، فيما أدرج النائب العمالي ريتشارد بيردن اقتراحـاً         "قرار شنيع "تين لنتون بأنها    حزب العمل الحاكم مار   

 البرلمان والذي يستخدم عادة إلظهار دعم البرلمانيين لقضايا ذات طبيعة خاصة            أعمالمبكراً على جدول    
واعتبـر النائـب بيـردن       .في رفض بث نداء غزة    " بي بي سي   "إلى شبكة سكاي انضمامها     إعالنبعد  
غير مقنعة ألنها كانت بثت من قبل نـداءات         "لتبرير عدم بثها نداء غزة      " بي بي سي  "لحجج التي ساقتها    ا

  ".من مناطق حروب أخرى في العالم
 ٢٨/١/٢٠٠٩الخليج، 

 
   للقانون الدولي في قطاع غزة"إسرائيل" تحقيق في خرق إجراء إلى تدعو األونروا .٧٠

ألونروا مجلس األمن الدولي أمس الثالثاء على آخذ لمة  حثت كارين أبو زيد المفوضة العا:نيويورك
وقالت أبو  .عبء حل الصراع في قطاع غزة على عاتقه لفتح الطريق أمام جهود إعادة اإلعمار واإلغاثة

إنها :"وأضافت  .زيد في كلمة أمام مجلس األمن إن التحديات التي تواجهها الوكالة تتخطى العقل
لهذا السبب يتحمل هذا المجلس وأعضاؤه الموقرون جزء  .العمل السياسيتكمن في موضوع ) التحديات(

  ".من عبأ استعادة الحالة الطبيعية في غزة
وأوضحت أن ثمة حاجة إلعادة فرض القانون والنظام في غزة، وشددت على ضرورة إعادة فتح كافة 

كة حماس بطريقة متوازنة  وحر"إسرائيل"المعابر مع قطاع غزة، وإجراء مفاوضات إلنهاء الصراع بين 
 بخرق "إسرائيل" قامت إذا التحقيق حول ما إجراء إلى األمنودعت مجلس  ".حقوق الفلسطينيين"تضمن 

 األونروا هاجمت مستخدمي "إسرائيل" إن زايد أبووقالت . القوانين الدولية خالل العملية في قطاع غزة
  . مدرسة١٥ومنشات للوكالة بما في ذلك 

  ٢٨/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما
  
  المجلس المركزي لليهود في ألمانيا يقاطع مراسم ذكرى المحرقة .٧١

تحجج المجلس المركزي لليهود في ألمانيا أمس برفض رئاسة البرلمان االتحادي :  اسكندر الديك-برلين 
توجيه تحية إلى ممثلي المجلس المدعوين لحضور المراسم السنوية التي يقيمها البرلمان في ذكرى 
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وأبدت النائبة عن الحزب االشتراكي الديموقراطي  .محرقة النازية، فأعلن مقاطعته المناسبةضحايا ال
وكعضو . مونيكا غريفان استغرابها لمقاطعة المجلس المركزي اليهود للمناسبة السنوية لضحايا المحرقة

كت في ، قالت غريفان إن منظمات وشخصيات يهودية عدة شار"مؤسسة نصب المحرقة في ألمانيا"في 
من تعاظم العداء "واشتكى األمين العام للمجلس اليهودي  .المراسم التي كانت تقام في السنوات الماضية

 ". يتوسع ويتعمق داخل المجتمع األلماني"، قائالً إنه "للسامية في ألمانيا في الفترة األخيرة
 ٢٨/١/٢٠٠٩الحياة، 

 
  مسلمو أمريكا ينظمون حفالً فنيا لصالح سكان غزة .٧٢

نظَّمت واحدةٌ من أكبر المنظمات اإلسالمية األمريكية حفالً فنيا هذا األسبوع  : أمريكا إن أربيك-واشنطن
. لصالح منظمات إغاثية دولية لمساعدة سكان قطاع غزة بعد العدوان الصهيوني األخير على القطاع

الحفل ستذهب إلى مؤسسة إن عائدات : وقال مجلس الشئون اإلسالمية العامة، الذي رعى االحتفالية
 .اإلغاثة اإلسالمية ومؤسسة كيندر يو إس إيه، اللتان تقدمان الدعم لسكان غزة

 ٢٨/١/٢٠٠٩إخوان أون الين، 
  
   األوروبي الجديد في المنطقة بعد حرب غزة الدور .٧٣

ر فـي إدارة    تفيد التحركات الدبلوماسية الجارية حالياً لجهة أن االتحاد األوروبي سيلعب دوراً أكب           : الجمل
أزمات الشرق األوسط وتشير المعلومات والوقائع األوروبية بأن االتحاد األوروبي والدول األوروبية قد             
بدأت بالفعل أولى خطواتها لجهة القيام بدور فاعل في الشرق األوسط، وعلى مـا يبـدو فـإن الـدور                    

ب والعقبات الكثيرة التي خلفتها     األوروبي القادم سوف لن يتميز بالسالسة والسهولة وذلك بسبب المصاع         
 اإلسرائيلية إضافة إلـى إرث فتـرة الحـرب          – اإلسرائيلية والعالقات األمريكية     –العالقات األوروبية   

  .الباردة
  :الدور األوروبي الجديد في المنطقة على خلفية أزمة غزة* 

لتـي أفرزتهـا العمليـة      أخذت التحركات األوروبية بعداً مركباً لجهة التعامل مع تصاعد أزمة غـزة ا            
العسكرية اإلسرائيلية وتداعيات الحصار اإلسرائيلي الطويل الذي فرضته تل أبيب على القطاع، هذا، وقد              
تضمن البعد المزدوج للتحركات األوروبية تحركات من طرف واحد تمثلت في دبلوماسـية سـاركوزي               

مة، وتحركات متعددة األطراف تمت على      وغيره من القادة األوروبيين الذين بادروا بالمساعي لحل األز        
  .مستوى اإلطار المؤسسي األوروبي المتمثل باالتحاد األوروبي

  :الجهود والمساعي األوروبية تبلورت في نهاية األمر، أو باألحرى حالياً، في األبعاد المركبة اآلتية
بتمريـر المـساعدات    الضغوط األوروبية على إسرائيل من أجل فتح المعابر الحدودية، بمـا يـسمح              • 

والمعونات للفلسطينيين داخل القطاع وتقول المعلومات أن مفوضية االتحاد األوروبي قد قدمت لـوزيرة              
الخارجية اإلسرائيلية وجهة النظر القائلة أن وقف إطالق النار الذي تم التوصل إليه مـا يـزال يتميـز                   

ن الجهود الهادفة لتعزيز وقف إطالق النار لجهـة         بالهشاشة والقابلية لالنهيار، وبالتالي البد من المزيد م       
تأمين ضمانة استمراريته لفترة أطول، فعلى إسرائيل أن تستجيب للتعاون مع هذه الجهود عن طريق فتح                
المعابر، بما يتيح لألوروبيين والمجتمع الدولي توصيل المساعدات إلنهاء معاناة الـسكان الفلـسطينيين              

  .الموجودين داخل القطاع
الضغوط األوروبية على مصر من أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لوقف تهريب األسلحة إلـى قطـاع                • 

وتقول المعلومات بأن اجتماع شرم الشيخ قد كرسه القادة األوروبيون من أجـل إقنـاع القـاهرة                 . غزة
والعتـاد  بضرورة الوقوف إلى جانب وجهة النظر األوروبية الهادفة لحرمان القطاع من تدفقات السالح              
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العسكري، ودفع الفلسطينيين إلى اعتماد الوسائل الدبلوماسية بدالً عن الوسائل العسكرية لحل مشاكلهم مع              
  .إسرائيل

 الفلسطينية وتكوين حكومـة     –الضغوط األوروبية على الفلسطينيين من أجل حل الخالفات الفلسطينية          • 
لها قادرة على كسب مـصداقية جميـع األطـراف          الوحدة الوطنية، التي تمثل جميع الفلسطينيين بما يجع       

وتقول المعلومات والتسريبات بأن الـضغوط األوروبيـة األخيـرة علـى            . المحلية واإلقليمية والدولية  
الفلسطينيين تضمنت محاولة األوروبيين اشتراط وربط تقديم المساعدات األوروبية بتكوين حكومة الوحدة            

لفلسطينيون في ذلك فإن االتحـاد األوروبـي لـن يلتـزم بتقـديم              الوطنية وبكلمات أخرى إذا لم ينجح ا      
  .المساعدات

حتى اآلن، وبحسب المعطيات الميدانية، فإن الضغوط األوروبية لم تحقق النجاح المطلوب فإسرائيل مـا               
تزال أكثر تمسكاً بعدم فتح المعابر طالما أن حماس لم تذعن للشروط التي أضيف إليها شرط جديد هـو                   

وبالنسبة لمصر، فإنها ما تزال تؤكد على موقف يتضمن جانبين إزاء ملـف             . راح جيلعاد شاليط  إطالق س 
الحد من تدفقات السالح، الجانب األول هو موافقة القاهرة على ضرورة عدم السماح بـذلك، والجانـب                 

  .اآلخر هو رفض القاهرة استضافة أي طرف دولي على أراضيها للقيام بعمليات المراقبة
ة للضغط األوروبي على الفلسطينيين فإنه حتى اآلن برغم تصريحات قادة حمـاس وفـتح وبقيـة                 بالنسب

ومحاولة الظهور أمام الرأي العام بمظهـر الحـريص علـى     " النوايا الطيبة "الفصائل، لم تتجاوز مرحلة     
يات القاسـية  الوحدة الوطنية الفلسطينية، وعلى ما يبدو أو باألحرى ما هو موجود فعالً يتمثل في التـداع  

 الفلسطيني وهي تداعيات تجاوزت مرحلة السطح وتغلغلت فـي األعمـاق، لـيس      –للصراع الفلسطيني   
 الفلسطينية وإنما إلى عمق الفصائل والمنظمات الفلسطينية على النحو الذي           –العالقات البينية الفلسطينية    

بكلمات أخـرى،   .  الفلسطينية –فلسطينية  تضمنت بعداً معرفياً ابستمولوجياً تمثل في الخالفات المذهبية ال        
فقد اختلفت حتى الرهانات الفلسطينية ما بين أطراف ألقت بكل قواها وراء الرهان على الحل اإلسـالمي                 
للقضية الفلسطينية، وأطراف أخرى راهنت على الحل العلماني، وهذه تفرعت إلى العديد من االتجاهات              

لها ضمن تخطيط مشجرة بالغة التعقيد ما بين أطراف تقول بحرب           والتي لم تعد قليلة بل من الممكن تمثي       
  .التحرير الفلسطينية وأخرى تقول بالحرب الثورية وأخرى ذهبت مذاهب شتى كثيرة أخرى

  :خلفيات الدبلوماسية األوروبية الوقائية الجديدة* 
سـرائيل واألطـراف    خالل األشهر الماضية، دار خالف فكرى كبير بين األطراف األوروبية الموالية إل           

األوروبية ذات النزعة االستقاللية وقد اشتركت في هذا الخالف بعض مراكـز الدراسـات اإلسـرائيلية                
  :والغربية واألمريكية التابعة لمنظمات اللوبي اإلسرائيلي

  ).إسرائيل(مركز أورشليم للشؤون العامة • 
  ).بريطانيا( اإلسرائيلي –مركز الدراسات البريطاني • 
  ).واشنطن(هد واشنطن لسياسة الشرق األدنى مع• 

تقول سردية الخالف، بأن األطراف األوروبية ذات النزعة االستقاللية بدأت تنظر لملـف حـل أزمـة                 
الحزب الجمهوري اإليرلندي كنموذج يتوجب االحتذاء به لحل أزمة حماس، فقد سعت بعـض مراكـز                

المباشر مع الحزب اإليرلندي بدالً عـن دبلوماسـية         الدراسات األوروبية إلى وصف قيام لندن بالتعامل        
القطيعة التي ظلت لندن تبررها على خلفيات مزاعم أن الحزب هو منظمة إرهابية جب عـدم التعامـل                  

بأنه أسلوب أثبت النجاح في القضاء على خطر اإلرهاب، وبالتالي فإنه يتوجب علـى المفوضـية                . معه
ب على ضرورة التعامل مع حماس بدالً من القطيعة معها، وفـي            األوروبية التفاهم مع واشنطن وتل أبي     

حالة عدم اقتناع واشنطن وتل أبيب بذلك، فإن على المفوضية األوروبية عدم التقيد بالرفض األمريكـي                
واإلسرائيلي والقيام بالتعامل المباشر مع الحركة على أمل أن يؤدي ذلك إلى النجاح ولحاق واشنطن وتل                

  . حماس–فاهمات على خط بروكسل أبيب بقطار الت
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رفضت تل أبيب ومن وراءها واشنطن بشدة فكرة تعميم تطبيق نموذج دبلوماسـية لنـدن إزاء الجـيش                  
 األمريكية على   –الجمهوري اإليرلندي على حركة حماس الفلسطينية، وركزت وجهة النظر اإلسرائيلية           

 إسـالمية سـنية والجـيش اإليرلنـدي         أن حماس تختلف بشكل تام عن الجيش اإليرلندي فحماس حركة         
مسيحي كاثوليكي، وعنف حماس يستهدف كل اليهود الموجودين في العالم، أما عنف الجيش اإليرلنـدي               

  .يستهدف الحكومة البريطانية، وبدرجة أقل البروتستانت البريطانيين 
ضافة لـساركوزي   تقول المعلومات والتسريبات أن محاوالت غوردون براون ووزير خارجيته ميلباند إ          

  .هي تحركات تستند على القناعات األوروبية التي تشكل اإلدراك األوروبي الجديد
وحالياً، وبفعل تأثير أزمة غزة، وصعود ملف حركة حماس إلى طاوالت االتحاد األوروبي فد ظهـرت                

  : أوروبية، يمكن اإلشارة إليها على النحو اآلتي–خالفات دبلوماسية أوروبية 
  .كيفية التعامل مع حركة حماس: لخالفاتموضوع ا• 
بين حلفاء إسرائيل الذين يقودهم الرئيس التشيكي توبوالنيك الذي يتولى رئاسة االتحـاد     : نطاق الخالف • 

األوروبي حالياً، ومعه الرئيس البولندي في مواجهة الرئيس ساركوزي الذي يحاول دفع المساعي للتفاهم              
. ر عن المسيطر عليها طالما أنها جاءت إلى السلطة بشكل ديمقراطـي           مع السلطة الفلسطينية بغض النظ    

وتقول آخر المعلومات بأن اقتراح الرئيس الفرنسي لم يجد المساندة الكافية في اجتماع األمـس بـسبب                 
معارضة الرئيس التشيكي وبقية حلفاء إسرائيل المسيطرين على األمـور فـي دول أوروبـا الـشرقية                 

  .إلى االتحاد مؤخراًالصغيرة التي انضمت 
من المتوقع أن ال تتوقف مسيرة الدبلوماسية األوروبية اإليجابية إزاء التعامل بعدالة وتكافؤ مع أطـراف                

 اإلسرائيلي ونتوقع أيضاً، أن تتسع دائرة النزعة االستقاللية األوروبيـة بمـا يتـيح               –الصراع العربي   
 تل أبيب بالحماس المنقطع     –ع النظير لمحور واشنطن     للزعماء األوروبيين الجدد استبدال حماسهم المنقط     

النظير لمسيرة االستقاللية األوروبية وعلى هؤالء الزعماء أن يدركوا أيضاً أن الرئيس الفرنـسي الـذي               
 تل أبيب ولكنه بعـد      –عارضوه كان هو نفسه يتملكه الحماس المنقطع النظير لتوجهات محور واشنطن            

اجهة المشاكل أصبح أكثر ميالً للتخلي عـن جـدول أعمـال الـسياسة              صعوده إلى قصر اإلليزيه ومو    
الخارجية المثالية واالنتقال بها إلى الواقعية التي تقوم على التفاهم والجوالت الميدانية المباشـرة لموقـع                

  .الحدث
  ٢٧/١/٢٠٠٩موقع الجمل 

  
  الحرب القادمةمعالم .٧٤

 عبد الستار قاسم 
، شرحت فيه أسباب التدهور "انتصارات إسرائيل قد ولّت"عنوان  مقاال ب٢٠٠٥/آب/١٥ بتاريخ كتبتُ

، ٢٠٠٠وقد قلت أن عام . اإلسالمية-اإلسرائيلي في ميدان المعركة، وأسباب صعود المقاومة العربية
عام اندحار الجيش اإلسرائيلي أمام حزب اهللا في الجنوب اللبناني هو بداية هبوط المنحنى اإلسرائيلي في 

كثيرون لم يعجبهم الكالم، واعتبروه جزءا من التمنيات العربية التي أودت بنا في أوحال . ةميدان المعرك
 .الهزائم

) كانون أول وكانون ثاني(، وفشلت في حرب الكوانين ٢٠٠٦فشلت إسرائيل في حربها عام 
 وقد كتبت مع بداية حرب تموز أن حزب اهللا سيصمد، وأن إسرائيل ستفشل؛ وكتبت مع. ٢٠٠٨/٢٠٠٩

ماذا عن الحرب القادمة وما . بداية حرب الكوانين أن المقاومة الفلسطينية ستصمد، وأن إسرائيل ستفشل
 :هي معالمها؟ أرى التالي

 حتى اآلن دروسا قاسية، وال أراها تقدم على مغامرة عسكرية ٢٠٠٦تعلمت إسرائيل منذ تموز : أوال
 حرب على المقاومة العربية اإلسالمية، وستعمل ستفكر إسرائيل مرارا وتكرارا قبل شن. جديدة بسهولة

- اتبعت المقاومة العربية. على حشد أنظمة عربية ودول غربية إلى جانبها قبل اإلقدام على حرب جديدة
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اإلسالمية تكتيكات جديدة، وحصلت على أسلحة دفاعية ال تمكن التقنية الحربية اإلسرائيلية من إثبات 
لجندي اإلسرائيلي وقيادته ليسا كما كانا في مراحل تأسيس الدولة فاعليتها؛ هذا ناهيك عن أن ا

 .واالنتصار
ستعتمد إسرائيل في المرحلة القادمة على الضربات الجوية االستباقية بصورة شبه تامة ألنها تدرك : ثانيا

وفي هذا، هي ستحسب . أن الحرب البرية المتحركة عبارة عن مغامرة تصطدم بالكثير من المفاجآت
 .دود فعل الطرف اآلخر، وستبقى مترددةر

بسبب فساد فكرة الحرب ستلجأ إسرائيل ومعها أنظمة عربية عدة إلى صناعة المشاكل الداخلية لكل : ثالثا
ستحاول إسرائيل وحلفاؤها العرب . من المقاومة اللبنانية والفلسطينية إللحاق الهزيمة بها من الداخل

هذا لن ينجح ألن األنظمة . عسى تقوم الجماهير بالقضاء على المقاومةزعزعة ثقة الناس بالمقاومة عّل و
 .العربية تفتقد للمصداقية

صمدت المقاومة حتى اآلن في . ستنتقل بعض المقاومة إلى الحرب المتحركة بخاصة حزب اهللا: رابعا
ربا متحركة، لكن هزيمة إسرائيل االندحارية تتطلب ح. حرب ساكنة، ولم يكن ياستطاعتها أكثر من ذلك

هذا يتطلب أعدادا كبيرة من المجاهدين، وأسلحة . أي خروج المقاتل من الخندق والتقدم إلى األمام
قناعتي أن حزب اهللا يمتلك اآلن األعداد الكافية، . هجومية قادرة على إسقاط الطيران وتدمير الدبابات

ثرها المدمر إال في ميدان وهو يحصل على معدات عسكرية إيرانية متطورة وفعالة، ولن يظهر أ
 .المعركة

. ال يمكن أن تبقى المقاومة ساكنة في مكانها زمنا طويال، وهي ستهاجم إن لم تقم إسرائيل بالهجوم
، وبالتحديد بسبب )لوجستية(المقاومة في غزة ال تستطيع خوض حرب متحركة ألسباب جغرافية ونُزلية 

 أي هجوم من قبل المقاومة استنفارا للقوات المسلحة سيتطلب. الحصار المصري المضروب على القطاع
 .في كل من إيران وسوريا، ومن المحتمل أن تشتعل المنطقة

: ستنتقم إسرائيل في اي صدام عسكري قادم من المدنيين بصورة أشد وأقسى وذلك لتحقيق هدفين: خامسا
من المحتمل جدا أن . ة والعسكريةنأليب الناس ضد المقاومة، والتأثير على معنويات القيادتين السياسي

. تستعمل إسرائيل في الحرب القادمة القنابل الذرية التكتيكية ضد أهداف يمتزج فيها المدني والعسكري
خسائر العرب في . إن لم تستعمل هذه األسلحة في حربها القادمة، فستستعملها في حربها التي تلي

 ستضيق األرض باليهود، ولن يدروا إلى أي جحر وفي المقابل،. صفوف المدنيين ستكون هائلة جدا
 .يفرون
إسرائيل ستخسر الحرب القادمة، وليس بمعنى الفشل وإنما بمعنى االندحار؛ أي أن الجيش : سادسا

ومن الوارد أن تكون المفاوضات . اإلسرائيلي سيندحر وسيسقط منه أعداد كبيرة من القتلى واألسرى
 .ال كيس الطحين إلى غزةحول تبادل األراضي وليس حول إدخ

 .األنظمة العربية المتحالفة مع إسرائيل وأمريكا ستبوء بخيبة عظيمة قاتلة: سابعا
ستسابق إسرائيل . لي أسبابي لقول هذا، ولدي حساباتي القائمة على معادلة صعود القوى وهبوطها

ابق المقاومة الزمن في وأمريكا الزمن في البحث عن حلول للتكتيكات التي تستخدمها المقاومة، وستس
سيحقق كل طرف تقدما في مجال . البحث عن حلول لقوة ودقة الصواريخ األمريكية واإلسرائيلية

 .اهتمامه، لكن أمريكا وإسرائيل لن تصال إلى درجة االطمئنان، بينما ستصل المقاومة إلى ذلك
نحن مقبلون على جحيم . سيطةال يستهن أحد بهول أي معركة قادمة، وال يظنن أحد أن خسائره ستكون ب
المتتبع للحروب اإلسرائيلية . دنيوي مستعر، وكل المفاوضات الساعية إلى البحث عن حلول لن تجدي

العربية، أو للصدام العربي اإلسرائيلي يجد أن حدة إسرائيل في القتل والتدمير تزداد مع تصاعد حدة 
 ظهر أحد، وستعمل بقدر استطاعتها على قصم إسرائيل لن تطبطب على. اإلسالمية-المقاومة العربية

 .لكنها بذلك تغامر بوجودها. الظهور
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الدائرة تدور على إسرائيل، والخناق عليها يشتد، وأمامها فقط أن تعترف بكامل الحقوق الفلسطينية وعلى 
 فرصة إعادة أما بالنسبة لألنظمة العربية المتحالفة مع إسرائيل، فامامها. رأسها حق الالجئين في العودة

 . تقييم األمور
  ٢٨/١/٢٠٠٩موقع قدس لألنباء 

  
   المشكلة ليست في الفلسطينيين .٧٥

  داود الشريان     
طغى موضوع السالح الفلسطيني خارج المخيمات الفلسطينية في لبنان على مداوالت جلسة مؤتمر 

ا، قيل انها حالت دون ، لم يتم شرحه»ظروف«الحوار الوطني اللبناني الرابعة، وتحدث المجتمعون عن 
 مواقع فلسطينية في البقاع، على الحدود مع سورية، وفي جبل لبنان، رغم ٥إنهاء الوجود المسلح في 

  . سنوات٣توافق أركان الحوار اللبناني على ذلك قبل زهاء 
، »االستراتيجية الدفاعية«النقطة األساس في جلسات الحوار بين أقطاب السياسة في لبنان هي ما يسمى 

، لكن شجاعة المتحاورين تخونهم، على الدوام، للفصل في هذه »حزب اهللا«ومضمونها نزع سالح 
ولهذا يلجأ الحوار، في كل جولة، الى . القضية التي هي محور اإلشكال السياسي الذي يعيشه لبنان اليوم

وفي آخر جلسة . ربةالبحث عن عذر لتبرير فشله في حسم هذه القضية الشائكة، او مناقشتها من غير موا
كان العذر هو سالح الفلسطينيين، مع ان فعالية هذا السالح وخطورته، ووجوده من عدمه، رهن بمستقبل 

  .»حزب اهللا«سالح 
إنشاء «، واقترح »حزب اهللا«في الجلسة األخيرة قدم  النائب بطرس حرب حالً مباشراً لقضية سالح 

جيش اللبناني، وتحت قيادته المباشرة، وفتح باب التطوع حرس وطني لحماية الحدود اللبنانية تابع لل
. »لعناصر المقاومة لالنخراط فيه، وحل الجناح العسكري في حزب اهللا وغيره من التنظيمات المسلحة

أنت جبتها من اآلخر «لكن االقتراح لم يجد ما يستحق من النقاش، وكأن لسان حال المعنيين به يقول 
  !»وهذا ال يصلح
شعار مضلل للتعامل مع قضية سالح الحزب الذي يدرك ان » االستراتيجية الدفاعية« ان ال شك في

قضية الدفاع عن لبنان مسؤولية الدولة، وحلها يمكن ان يتم ضمن الترتيبات التي تجري في المنطقة من 
، لكنه يريد ان يعطي قضية نزع السالح بعداً وطنياً عاماً. دون وضع سالحه كعنصر في هذا الحل

ويصور األمر كإشكالية لبنانية ضد اآلخر لكسب الوقت، وإطالة امد السالح بيده، وتعقيد الحل لتحقيق 
  .اكبر قدر من المكاسب السياسية على الساحة اللبنانية

وهذا . ال يحتاج الى ترتيبات عسكرية لنزعه، لكنه بحاجة الى ثمن سياسي» حزب اهللا«االكيد ان سالح 
 في التركيبة السياسية في لبنان، واهل الحوار يعرفون هذه الحقيقية، لكنهم يتجاهلونها، الثمن يعني تغييراً

  .فالوقت حتى اآلن في مصلحته. سعيد بهذا التجاهل» حزب اهللا«و 
  ٢٨/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  ، ما العمل؟ "المحرقة"بعد .. إلى حماس .٧٦

  عريب الرنتاوي
" الرصاص المصهور "سرائيليين والغربيين للقول بأن نتاج       تذهب تقديرات كثير من الخبراء والمحللين اإل      

جاء بعكس األهداف التي صمم من أجلها ، فحماس لم تفقد سلطتها في غزة ، وشـعب القطـاع الجـائع              
والمحاصر لم يثر على حماس أو في وجهها ، وصمود حماس في حرب األسابيع الثالثة ، أكسبها تعاطفا                  

بي واإلسالمي وعرضهما ، فضال بالطبع عن حالة العطف والتأييد في رام            وتأييدا في طول العالمين العر    
  .اهللا والضفة ، مقابل الضعف الذي منيت به السلطة وانتهت إليه
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الثالثة المعروفة للتعامل مـع     " الرباعية الدولية "قبل الرصاص المصهور ، كان العالم مستمسكا بشروط         
" النوايا"فإسرائيل قلقة جدا من     .. وحثيثة ، من هذه الشروط    واضحة  " تفلت"حماس ، اليوم هناك محاوالت      

الفرنسية للهبوط بسقف هذه الشروط والخروج على قيودها ، وفي دمشق أكد الرئيس الـسوري بـشار                 
 حمساوية ، وهو ما أكده رئـيس المكتـب الـسياسي            -األسد أن بالده تحتضن حوارات سرية أوروبية      

  .حف تل أبيب العبرية باألمس حذرت منه ومن عواقبهللحركة خالد مشعل ، وحملت عليه ص
كممثـل شـرعي وحيـد      ) وليس المنظمة (قبل الرصاص المصهور ، كان العرب يتعاملون مع السلطة          

للسلطة ، اليوم تكاد    " المضحك المخجل "للشعب الفلسطيني ، وكان ينظر للقطاع كإقليم متمرد وفقا للتعبير           
يتجهـون للتعامـل المباشـر مـع        ) حتى المعتدلون مـنهم   (العرب  غزة تختصر فلسطين برمتها ، فيما       

الفلسطينيين في غزة ، من دون حماس وال فتح ، وبمعزل عن حكومة تصريف األعمـال أو الحكومـة                   
المقالة ، وثمة نية لدى أطراف عربية ودولية متزايدة ، إلتمام ملف إعادة اإلعمار بعيدا عـن الفـريقين                   

لطة وبعض العرب وإسرائيل وبعض الدوائر الغربية ، تريد إلعادة اإلعمار أن            المنقسمين ، علما بأن الس    
يمر بقناة السلطة ، وتسعى في تسييسه ، فتعود السلطة إلى غزة على ظهر جرافة بعد أن تعذرت عودتها                   

  .على ظهر دبابة) أو هي امتنعنت عن العودة(
 المصهور ، خرجت من الحـرب أكثـر     خالصة القول ، أن حماس التي أريد لها أن تدفن في الرصاص           

قوة وحضورا على المستوى السياسي ، وثمة في كثير من األوساط الغربية من يقول أن الوضع بعد غزة                  
ال يجب أن يعود كما كان قبلها ، في إشارة إلى ضرورة أعادة التفكير في التعامل مع السلطة وحمـاس                    

  .ئية واإلعمارية وغيرهاوالمنظمة ، ومن مختلف الزوايا السياسية واإلنما
مثل هذا األمر ، يملي على حماس أن تسارع فورا ومن دون إبطاء ، إلـى إجـراء مراجعـة شـاملة                      
لمقارباتها وأولوياتها ، من أجل توظيف نتائج صمودها وثبات شعبها سياسيا ، وتحويلها إلـى مكاسـب                 

 في اللغة والخطاب والتحالفـات ،       للشعب والقضية ولحماس أيضا ، وهذا يتطلب إبداء مزيد من المرونة          
هذا يتطلب انفتاحا أوسع وأكبر على ما هو وطني وإنساني في خطابها لتقوى علـى مخاطبـة حركـة                   

، وأن  ) ال لفـصيل  (التضامن الدولية وإدامتها وتطويرها والبناء عليها ، عليها أن تتصرف كقيادة للشعب             
  .ر والتحالفات الالزمة لذلكتنفتح على مختلف مكوناته وأن تبحث في صياغة األط

أن الحركـة هـي القـوة       "ما لم تقدم حماس على خطوات جدية ملموسة على هذا الطريق ، فإن حكاية               
، عليـك   " المنتصر عسكريا "لن تنفع حماس طويال ، فال يكفي أن تكون          " الرئيسة على األرض في غزة    

تضحية والشهادة والصمود والبطولة فـي      ، وال يجوز أن تهبط ثمار ال      " المنتصر سياسيا "أيضا أن تكون    
غزة ، في أفواه أوساط وقوى تآكلت واستهلكت في دوامة الخيارات المأزومة ، واألداء المثيـر للريبـة                  

  .والفساد الذي يزكم األنوف
، فتعمل بكل ما بوسعها لمنع تكـريس انـشطار          " أم الولد "على حماس أن تتصرف بعد غزة ، على أنها          

 متباعدين ، عليها أن تسعى في سحب البساط من تحت أقدام بعض القوى االنتهازيـة                الوطن إلى قسمين  
والمفلسة ، عليها أن تعمل على استعادة الجسم األكبر من فتح وعدد من الفصائل الفلسطينية مـن تحـت                   

 الذي اختطف المنظمة وعطّل إصالحها وإعادة بنائهـا ، وحـول          "  اإلسرائيلي -التيار األمريكي   "عباءة  
  .السلطة إلى امتداد لجهاز االحتالل وأذرعته األمنية

مثل هذا التصرف يحتاج إلى مزيد من المرونة في السياسة واللغة والخطاب والتحالفات ، يستوجب إتقان                
فنون التفاوض والمقاومة على حد سواء، ويتطلب إتقان أدوات الصراع وفنونه في الحقل السياسي ، من                

السياسية ومظاهرها االنتصارية ، فالمعركـة مـا        " نشوة اللحظة "أو الركون إلى    دون تفريط أو إفراط ،      
زالت في بدايتها ، ومن الظلم أن ينتهي زلزال غزة بالعودة إلى ما كنا عليه قبل السابع والعـشرين مـن       
كانون األول الماضي ، من العبث أن ال ينتهي هذا الزلزال إلى إعادة صياغة النظام الفلـسطيني ككـل                   
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وتطهيره من االختراقات والجيوب والطفيليات العالقة به ، من العبث أن يقطف الشتّامون والـشامتون ،                
  .الرداحون على فضائيات النفط واالعتدال ، ثمار نصر غزة وتضيحات شعبها وصموده

  ٢٨/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  االحتالل جذر الصراع وليس سالح المقاومة .٧٧

  خالد الحروب
 حيث ال توجد صواريخ أو مقاومة، وبعيداً عن قطاع غزة، اعتدى الجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية

في . خالل األيام القليلة الماضية على فلسطينيين في أماكن وقرى ومدن عديدة وقتل وجرح واعتقل
الضفة الغربية، وليس في قطاع غزة، منعت إسرائيل السلطة الفلسطينية من إرسال ستين مليون دوالر 

في . رواتب عشرات ألوف الموظفين في القطاع المحاصر والمدمر بآلة الجيش اإلسرائيلي الوحشيهي 
الضفة الغربية، وليس في قطاع غزة، تعمل إسرائيل على استنفاد كل مكون مكونات أي حل سلمي، 

كرار ما ليس هذا باكتشاف جديد، والملل المتأتي من ت. وتتفنن في إضعاف من يفترض أنها تريد تقويتهم
وهي فظاعة تكمن في جوهر المشروع الكولونيالي الصهيوني . هو معروف ال ينفي فظاعته شبه المتأبدة

ولم تزعزها كل التنازالت العربية والفلسطينية التي كانت في لحظات تاريخية سابقة تمثل أماني وأحالم 
وليس في قطاع غزة، يمزق هذا في الضفة الغربية، . صناع السياسة اإلسرائيلية ورواد المشروع نفسه

االحتالل، وبعد كل التنازالت التاريخية تلك، أوصال المدن والقرى والتجمعات الفلسطينية ويخضعها 
كل ذلك من دون أن تكون هناك مقاومة . لنظام أبارتيد عنصري، يعززه أكثر من ستمئة حاجز عسكري
ة تنسق أمنياً مع إسرائيل إلثبات حسن النية مسلحة، ومن دون أن تُطلق صواريخ، وبوجود سلطة فلسطيني

  .وضبط األمور بأقصى أنواع الضبط
يساق هذا الكالم في ظل التدافع العالمي المريب في هذه اللحظة لتحقيق هدف واحد وهو منع عبور 
األسلحة إلى الشعب الذي يرزح تحت االحتالل، عوض أن يكون الهدف والجهد الدولي هو إزاحة هذا 

  إنهاء هذا االحتالل. ل وإنهاء جذر الصراعاالحتال
وأي جهد يحاول االلتفاف على هذه األولوية . هو األولوية السياسية واإلنسانية والوطنية اإلقليمية والدولية

ليست . فإنه ال يفعل سوى تكريس االحتالل وإدامته، وأيضاً تقوية المقاومة ومنطقها وزيادة شعبيتها
. بحد ذاتها في أي سياق احتاللي، ولم تكن كذلك عند أي حركة نضال تحرريالمقاومة المسلحة هدفاً 

وهي كذلك في فلسطين فكل أطياف مشروع المقاومة الفلسطينية ومنذ ستينات القرن الماضي وحتى اآلن 
عندما يتم تحقيق هذا الهدف بغير المقاومة فإن الشعوب تنزع . وهي ترى في المقاومة وسيلة وليس هدفاً

لكن عندما تفشل .  إلى الطريق األقل كلفة، لسبب بسيط هو أنها ال تهوى الموت واستدامة العذاباتدوماً
كل الوسائل األخرى حتى من تقريب الهدف إلى مجال التحقق، فإن المقاومة تعود إلى المقدمة ليس ألنها 

د مستقبالت الناس تحقق المعجزات، وهي قد تفعل، بل ألنها الملجأ اآلمن في ظل تسيد خيارات تهد
  .وحقوقهم

لكن بعيداً عن التنظير التاريخي وفي الحالة الفلسطينية تحديداً هناك واقع وتجربة مريرة ما زلنا نعيشها، 
 وافقت القيادة الفلسطينية على مبدأ حل الدولتين تبعاً لحدود ١٩٨٨منذ عام . اسمها سراب الحل السلمي

ا يعني االعتراف بإسرائيل على أكثر من ثالثة أرباع أرض ، بم١٩٤٧ وليس حدود التقسيم سنة ١٩٦٧
بل أكثر من ذلك تم إخراج هذا االعتراف على شكل انتصار فلسطيني يعلن قيام . فلسطين التاريخية

تم ذلك بطبيعة الحال . الدولة الفلسطينية المستقلة، ويجعل منه بوصلة ومآل الطموح الوطني الفلسطيني
 السياسي التاريخي لياسر عرفات، والمغامرة بكل مشروع حركة فتح ووضعه عبر استثمار رأس المال

والسبب هو إسرائيل والواليات . نتيجة تلك المقامرة هي ما نراه اآلن. في مقامرة غير مأمونة العواقب
المتحدة والغرب عموماً توافقوا عملياً على تعرية وفضح كل مسار تسووي، وتعزيز منطق المقاومة عبر 
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بعد عشرين عاماً من التنازل التاريخي غير المسبوق الذي قدمه ياسر . ات العجرفة واالنحيازسياس
عرفات من خالل إعالن االستقالل، وبعد سلسلة ال تحصى من المبادرات والمؤتمرات واالتفاقيات التي 

  .هدفت إلى إزالة االحتالل انتهينا إلى حقيقة أن هذا االحتالل ترسخ وتكرس وتضاعف
ارتكب الطرف الفلسطيني، أو األطراف الفلسطينية، أخطاء ساهمت في ذلك الفشل؟ الجواب نعم هل 

. وبالتأكيد، لكنها أخطاء من الدرجة الثانية، بمعنى أنها لم تكن حقاً جوهرية تغير مساراً، أو تنهي مساراً
ة الطرف األقوى، القوة المسؤولية األهم واألكبر والتي كانت وما زالت تحدد الوجهة العامة هي مسؤولي

ليس هناك منطق سياسي وحساباتي، ناهيك عن افتراض تحليه بالحد . االحتاللية ومن يقف وراءها
لوم . مناصفة بين إسرائيل والفلسطينيين" المسؤولية"األدنى من مقومات العدل واإلنسانية، يقبل توزيع 

اً واتسعت سوقه يفتقد إلى الحدود الدنيا من الفلسطينيين، ولوم مقاومتهم، ولوم حماس، الذي تفاقم مؤخر
اإلنصاف السياسي، ويطفح بالحدود القصوى من األيديولوجيا، وأحيانا ليست بالقليلة تتسرب في تكوينه 

  .أبعاد عنصرية
على ذلك، فإن الهبة الدولية واإلقليمية الشاملة من واشنطن إلى بروكسل إلى تل أبيب وبعض العواصم 

ة إلى وقف تهريب األسلحة إلى قطاع غزة هي قلب فاضح لألولويات، ومكافأة للقوة العربية والهادف
. من ناحية نظرية صرفة وعملية فعلية من حق المقاومة أن تتسلح طالما استمر االحتالل. االحتاللية

االحتالل "ومحاولة وقف أي مظهر من مظاهر المقاومة والرفض لالحتالل اإلسرائيلي، وتكريس نظرية 
على ما هو الحال في الضفة الغربية، هي محاولة بائسة إنسانياً وقصيرة النظر " صامت والنظيفال

  . سياسيا
صحيح أن حضور المقاومة لم يحقق للفلسطينيين حقوقهم، بل وإن بعض تكتيكات وإستراتيجيات هذه 

 ضرره أكبر، إذ أتاح المقاومة كان ضررها أكثر من فائدتها، لكن بالمجمل العام فإن غياب المقاومة كان
إيقاف المقاومة يتم من خالل إيقاف سببها . إلسرائيل أن تقول للعالم بأن الصراع انتهى أو قيد االنتهاء

الذين . وهو االحتالل اإلسرائيلي، وليس هناك ضرورة الجتراح تفكير عبقري للوصول إلى هذه النتيجة
ن تُهرق في المنطقة، ومزيد من الصراعات أن يريدون عكس منطق األشياء يريدون لمزيد من الدماء أ

. يريدون اآلن تحويل المسألة كلها نحو جهود كيفية ضبط الحدود مع غزة وضبط تهريب السالح. تشتعل
هل هذه القضية هي لب الصراع العربي اإلسرائيلي؟ وماذا لو فشلت كل تلك الجهود واستمر التهريب، 

  ؟هل معنى ذلك أن العالم كله يتوقف هنا
 ٢٨/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 

  
    واحدة وستة اسباب لتعزيز قوة حماسهزيمة .٧٨

   مردخاي كيدار
  :يوجد بضعة اسباب" رصاص مصهور"لتعزيز حماس في اوساط الفلسطينيين بعد  حملة 

السلطة الفلسطينية برئاسة ابو مازن اتهمت بانها كانت في سر الحملة بل وشجعت اسـرائيل علـى                  .١
  .٢٠٠٧السلطة من القطاع في حزيران " حركة المقاومة االسالمية" طردت ضرب حماس، بعد أن

كثيرون، في مدن الضفة ايضا، غاضبون من السلطة الفلسطينية التي لم تعلن عن قطـع عالقاتهـا مـع                   
والغضب موجه مباشرة الى ابو مازن الذي اتهـم         . اسرائيل في اثناء القتال، مثلما فعلتا موريتانيا وقطر       

  .  سؤولية عن سفك دماء الفلسطينيين وهكذا ضعضع شرعيته نفسها كرئيس للفلسطينيينحماس بالم
قادة حماس ومعظم رجالها نجوا من الهجوم االسرائيلي رغم شدته، وهكذا تعززت صورة الحركـة               . ٢

معظم الجمهور الفلسطيني يتهم اسرائيل، ولـيس حمـاس،         . بانها الجديرة بقيادة كفاح الشعب الفلسطيني     
  .خسائر باالرواح وباالمالكبال
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ابو مازن، بالمقابل، هو    . ف  .ت.الجيل المتوسط لرجال حماس هو نحو نصف الجيل المتوسط لقادة م          . ٣
نظافة أيدي قادة حماس جلب لهم النصر في االنتخابات في كانون           . شيخ من مواليد صفد، ويعتبر منقطعا     

  . يهةف الذي تعتبر منظمة فاسدة وكر.ت. على م٢٠٠٦الثاني 
حماس، في اعقاب صمودها، عرضت على مدى كل الحملة مـن القنـاة ذات النزعـة االسـالمية                   .٤
ف عرضت كمنظمـة عـاجزة      .ت.بصفتها الحركة المقاتلة االصيلة الفلسطينية الوحيدة بينما م       " الجزيرة"

  .وعجوز، تتماثل مع كتلة الدول التي تسير خلف امريكا
رئيس المصري حسني مبارك، وال سيما عمر سليمان، وزير مخابراته،          كل العالم العربي يعرف ان ال     . ٥

ومع ذلك، فان مصر غير قادرة علـى الـزام          . كانا سيفعالن بحماس بايديهما الف مرة ما فعلته اسرائيل        
السلطات المصرية ال تنجح في وقف التهريـب،        . قادة حماس حتى بالمجيء الى القاهرة لجولة محادثات       

 تفرض على الحكومة المصرية عدة مرات فتح معبر رفـح دون رقابـة، رغـم                وحماس نجحت في أن   
  . التعهدات الدولية لمبارك

في اعقاب الحملة نجحت حماس في ان تموضع نفسها كالمنظمة االكثر تأثيرا على السياسة العربيـة،         .٦
 الحركة قـوة    وتعتبر. حين منع حضور خالد مشعل مؤتمر القمة في الدوحة ابو مازن من الوصول اليه             

 الملك عبداهللا السعودي والرئيس     –صاعدة، تهز كراسي الملوك والرؤساء االكثر تأثير في العالم العربي           
  .المصري مبارك

الممثـل الـشرعي الوحيـد      "فهل عجب أن حماس تصعد؟ ليس بعيدا اليوم الذي تحظى فيه حماس بلقب              
  ". للشعب الفلسطيني

  اسرائيل اليوم
  ٢٦/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين،  

  
   السياسي واالمني لألحزاب االسرائيلية الرئيسيةالبرنامج .٧٩

  ميراف دافيد  
 ما هو هدف المفاوضات مع الفلسطينيين، وهل أنت مع إقامة دولة فلسطينية؟ [ 

الهدف هو الحفاظ على امن إسرائيل، من خالل إدارة مسيرة سياسية . مفاوضات مسؤولة: ـ الليكود
السبيل إلى تقدم مسيرة سياسية حقيقية هو تعزيز األمن، دفع .  مع الفلسطينيينمسؤولة في تسوية النزاع

التنمية االقتصادية في أوساط الفلسطينيين، تعميق التعاون اإلقليمي مع األردن ومصر، وكل ذلك 
 . بالتوازي مع المفاوضات السياسية

طية، سندير مفاوضات مع الجهات لضمان وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديموقرا. دولتان: ـ كديما
البرغماتية، بهدف إقامة دولتين قوميتين ـ ومثلما إسرائيل هي بيت قومي للشعب اليهودي هكذا ستكون 

وبذلك نحافظ على الطابع اليهودي . الدولة الفلسطينية بيتا قوميا للفلسطينيين، بما في ذلك الالجئين
 . إلسرائيل ونمنع دخول الجئين إليها

على رئيس الوزراء أن يسعى من دون خوف لتحقيق اتفاقات مع جيراننا، من . خطة سالم: لـ العم
على هذه الخطة أن تسمح بالتصدي لتسويات أمنية . خالل طرح خطة إسرائيلية للسالم اإلقليمي الشامل

  .ـ سياسية، مع قدم اقتصادية قوية، بالتداخل مع المفاوضات مع جيراننا والعالم العربي بأسره
 هل برأيك يمكن الوصول إلى اتفاق مع الفلسطينيين دون تقسيم القدس؟ [ 

نحن نعتقد أن السالم الحقيقي يبنى من األسفل إلى األعلى، من خالل . في النهاية سيفهمون: ـ الليكود
تحسين مهم للوضع االقتصادي في أوساط الفلسطينيين، األمر الذي من شأنه أن يساعد على شق الطريق 

برأينا، إذا ما عرف الفلسطينيون أننا مصممون على وحدة القدس، في نهاية المطاف . اقات سياسيةالتف
 . سيسلمون بهذا الواقع
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إسرائيل لن تتنازل عن القدس وعن السيادة اإلسرائيلية على األماكن المقدسة، التي . لن نتنازل: ـ كديما
المفاوضات التي عملت عليها لم . شعب اليهوديتشكل جزءا من العالقة التاريخية القومية العميقة لل

 . تخرج أبدا عن هذا الموقف، ومع ذلك تواصلت المداوالت سعيا لالتفاق
القدس هي عاصمة إسرائيل، وهي موضوع مهم في المفاوضات . جزء من المفاوضات: ـ العمل

ي الدقيقة في هذه النقطة ال أرى معنى للتفاصيل في مواقف. ستبحث في إطار تسوية شاملة مع الفلسطينيين
 . الزمنية

 هل إسقاط حماس هدف استراتيجي، وإذا كان كذلك، فكيف يتحقق؟ [ 
إسقاط حكم حماس هو هدف استراتيجي ويمكن عمل ذلك بوسائل سياسية، . نعم، بالقوة: ـ الليكود

لم بقاعدة على مدى الزمن ال يمكن إلسرائيل أن تس. اقتصادية، وعند الحاجة بوسائل عسكرية أيضا
 . إرهاب إيرانية إلى جانب عسقالن وتل أبيب

منذ صعدت حماس إلى . إسقاط حكم حماس في غزة هو هدف استراتيجي. بالقوة وبالمال: ـ كديما
، وجهت «الرصاص المسكوب»الحكم، نجحنا في عزلها عن األسرة الدولية، وفقط مؤخرا، في حملة 

سائل اقتصادية، سياسية وعسكرية، وكذا الحق في إضعاف حماس يتضمن و. إسرائيل ضربة شديدة
 . توجيه ضربة عسكرية وخلق تحالف دولي ضدها

والصواريخ، وان يتوفر الطريق « القسام»هدفنا هو أن تتوقف تماما نار . سيتطلب األمر القوة: ـ العمل
، «صاص المسكوبالر»ومثلما حصل في أثناء حملة . للوقف التام لسياقات التعاظم عبر الحدود المصرية

ال يمكننا أن نضمن هذه الشروط من دون ممارسة القوة، التي تشكل تهديدا على حكم حماس مثلما يظهر 
 . اليوم، وتضعه في خطر حقيقي وفوري

 هل ستؤيد صفقة إلعادة جلعاد شاليت، حسب الشروط الحالية لحماس؟ [ 
، وكل انشغال علني في مسألة شاليت لن يجب بذل كل جهد إلعادة جلعاد شاليت. ليس علنا: ـ الليكود

 . يجدي نفعا، بل على العكس
كقاعدة، أنا أعارض الحوار . أنا مسؤولة عن مصير جلعاد شاليت وإعادته. من خالل المعابر: ـ كديما

مع حماس كمنظمة إرهابية، ومستعدة الن ابحث معها فقط في موضوع جلعاد شاليت، في ظل استخدام 
 .  التي تريد حماس فتحها في هذا السياقروافع مثل المعابر

هذا . سنفعل كل شيء، كل خطوة ممكنة ومناسبة كي يعود جلعاد إلى الديار. الحملة ساعدت: ـ العمل
كل ما يمكن . كل ما ينبغي عمله سأكون مستعدا الن أعمله. يتطلب قرارات صعبة، ال أخشى اتخاذها

 . ر كبير فرصة الوصول إلى تحرير جلعادحسنت بقد« الرصاص المسكوب»قوله هو أن حملة 
 هل ستكون مستعدا إلدارة مفاوضات مع حماس على مواضيع أخرى؟ [ 

هذه منظمة إرهابية تعلن على المأل نيتها إبادة إسرائيل، وعليه فال يمكن أن تكون طرفا . ال: ـ الليكود
 . في المفاوضات

 خطأ استراتيجيا، الن إسرائيل تتبنى الحوار مع الحوار مع حماس كمنظمة إرهابية سيكون. ال: ـ كديما
مثل هذا . المعتدلين، وإظهار قبضة حديدية ضد المتطرفين، وحماس هي منظمة إرهابية إسالمية متطرفة

 . الحوار سيعطي حماس شرعية ويخرجها من العزلة الدولية التي قدناها ثالث سنوات
تثناء المفاوضات غير المباشرة من خالل نحن ال ندير مفاوضات مع حماس، باس. ال: ـ العمل

حماس هي منظمة إجرامية، زعماؤها يقولون بوضوح ان لديهم . المصريين في مسألة تحرير شاليت
 . ال توجد أية إمكانية إلدارة بحث مع مثل هذه المنظمة. تعليمات من اهللا لتصفية دولة إسرائيل

  مبدأ الدولتين، فكيف سترد حكومة برئاستك؟ إذا طلبت إدارة باراك اوباما من إسرائيل تطبيق[ 
نحن مستعدون الن تكون لهم صالحيات . ال نية لنا في حكم الفلسطينيين. صالحيات محدودة: ـ الليكود

إلدارة شؤونهم، ولكن من دون أن تكون لديهم قدرات لتعريض إسرائيل للخطر، مثل السيطرة الجوية، 
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 حرمان الصالحيات السيادية سيبحث في إطار المحادثات على .وإدخال السالح، وبناء جيش وما شابه
 . التسوية الدائمة

اتفاق سالم يشمل إقامة دولتين للشعبين هو مصلحة إسرائيلية صرفة . مصلحة إسرائيلية: ـ كديما
سياسة أميركية تحث هذا المبدأ تشكل فرصة لربط اإلدارة . وتطبيقه سيكون فقط بعد شل فعالية اإلرهاب

يدة أيضا في صالحنا، وخلق تحالف دولي ضد إيران وفروعها ـ حماس وحزب اهللا ـ لصالح الجد
 . انتصار المحور المعتدل في المنطقة

من اجل حماية الهوية والطابع اليهودي لدولة إسرائيل، مطلوب لنا تسوية . هذا هو الهدف: ـ العمل
الزعيم الذي سار إلى ابعد حد مع االقتراح عندما كنت رئيسا للوزراء كنت . تؤدي إلى دولتين للشعبين

من السابق ألوانه ترك الرقابة الكاملة بيد السلطات الفلسطينية، ولكن عندما تكون . للفلسطينيين
 . المنظومات عندهم جاهزة لذلك، سيكون صحيحا عمل ذلك

 هل حكومة برئاستك ستخلي بؤرا استيطانية غير قانونية؟ [ 
ينبغي العمل على استنفاد الخطوة الحالية التي يقودها جهاز األمن لحل . حل بالتوافق: ـ الليكود

 . الموضوع باالتفاق مع قيادة المستوطنين
إخالء البؤر االستيطانية غير القانونية هو جزء من فرض القانون والعالقات . هذا هو القانون: ـ كديما

ستيطانية غير القانونية وفرض القانون في بين الحكومة ومواطنيها، وعليه فسأعمل على إخالء البؤر اال
 . المناطق
) مستوطنة(هكذا مثال في . السياسة هي عدم القيام بأي شيء بالطريقة الصعبة. عبر االتفاقات: ـ العمل

في . ميجرون نجحنا في التوصل إلى اتفاق مع المستوطنين ونقل المستوطنة إلى مكان جديد، قانونية
 . ا أربع بؤر غير قانونية، ولم تصعد إلى األرض أي بؤرة غير قانونية أخرىعهدي كوزير للدفاع أخلين

 هل ستوافق على االنسحاب من هضبة الجوالن في إطار اتفاق سالم مع سوريا؟ [ 
 . نحن نعارض النزول من هضبة الجوالن. ال: ـ الليكود
على . جيا في السلوك السوريالسالم مع سوريا يستوجب تغييرا استراتي. عندما تتغير سوريا: ـ كديما

سوريا أن تهجر محور الشر، أن تكف عن دعم منظمات اإلرهاب كحماس وحزب اهللا في أراضيها، وأن 
وبعد ذلك تدار مفاوضات مباشرة تتضمن بحثا في مسائل الترتيبات . توقف تهريب السالح إلى لبنان

 . األمنية، األراضي اإلقليمية، المياه، التطبيع وغيرها
اتفاق سالم حقيقي يجب أن يعطي أجوبة على العديد من المواضيع في مجال . تنازالت أليمة: لعملـ ا

في مثل هذه . األمن، اإلنذار المبكر والتجريد من السالح، المياه، التطبيع والنفوذ على لبنان وحزب اهللا
ت، ومن الواجب عمل ذلك بعد االنتخابات سيكون ممكنا دفع المفاوضا. الحالة، سننظر في تنازالت أليمة

 . حين تبحث الترتيبات األمنية وجوهر السالم بالتوازي مع التنازالت اإلقليمية
كيف سترد حكومة إسرائيل برئاستك على أمكانية أن تدير إدارة اوباما مفاوضات مع إيران، وهل [ 

 ؟ «الال عودة»ستفكر بهجوم عسكري في حالة اقتراب إيران من نقطة 
 ومن توقع الخطر منذ ١٩٩٦قلت ذلك منذ ،. يجب منع التسلح النووي إليران. مثلما توقعت: ـ الليكود

 . ذلك الحين يمكنه أن يتصدى له اليوم
إسرائيل شريكة كاملة في النشاط الدولي ضد إيران، وكل الخيارات موجودة . ائتالف عالمي: ـ كديما

مانات ألمن إسرائيل واثبتُ أن بوسعي إيجاد إيجاد ائتالف عالمي ضدها هو جزء من الض. على الطاولة
القدرة على العمل مع الواليات المتحدة منوطة أيضا بهوية الحكومة في إسرائيل . مثل هذا االئتالف

 . وبقدرتها على التقدم في مواضيع مشتركة
نحن نوجد اآلن في نقطة زمنية ينبغي لنا فيها أن نفرض عقوبات عموم . فرض عقوبات: ـ العمل

لدينا نافذة زمنية محدودة أخرى، قبل أن تكون إيران مزودة . المية على إيران، وليس فقط الحديثع
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دولة إسرائيل كانت وهي ستواصل كونها الدولة األقوى في المنطقة بأسرها، حتى في . بسالح نووي
 .  كيلومتر من محيط القدس، وال ينبغي شطب أي خيار عن الطاولة١،٥مدى 

  معاريف
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