
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مشعل ارتكب جريمة يمكن أن يحاكم عليها: عباس
  نعمل على بناء مرجعية وطنية.. مقابل فتح المعابر وكسر الحصار" التهدئة: مشعل

  شلت مؤتمر الدوحة حفاظًا على الوحدة العربيةمصر أف: أبو الغيط
  مصريون على الحدود األميركية المكسيكية للتدريب على تدمير األنفاق": جيروزاليم بوست"
 "إسرائيل"ـحرب غزة لم تنه تهديد حماس ل: "معهد دراسات دولي"

 األمني :إذاعة الجيش اإلسرائيلي
الثالثي قرر توجيه ضربه 

   لحركة حماسةكبيرعسكريه 
  

  ٤ص... 
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            ٢ ص                                     ١٣٢٩:         العدد       ٢٩/١/٢٠٠٩الخميس  :التاريخ

    :السلطة
 ٥ مشعل ارتكب جريمة يمكن أن يحاكم عليها: عباس .٢
 ٦  "ألنه لم يرتِق إلى قطرة دم في غزة" الحكومي يدعو لعدم الرد على عباس المكتب اإلعالمي .٣
 ٦ ٢٠٠٥اق المعابر لعام السلطة تصر على تشغيل معبر رفح بموجب اتف: المالكي .٤
 ٦ "إسرائيل"لمحكمة الجنائية الدولية تقديم دعاوى ضد مع االسلطة الفلسطينية تبحث  .٥
 ٧   شهرا٤٠ًاالحتالل يفرج عن نائب فلسطيني بعد  .٦
 ٧ يستخدم أساليب تعذيب قاسية بحق أسرى حرب غزةاالحتالل : وزارة األسرى .٧

    
    :المقاومة

 ٧  نعمل على بناء مرجعية وطنية.. مقابل فتح المعابر وكسر الحصار" التهدئة: مشعل .٨
 ٨  مع العدو" تهدئة ضمنية" ونحن في اإلستراتيجيةلن نكون مرنين بالمواضيع : نّزال .٩
 ٩  وال تهدئة دائمة.. فتح المعابر أوال: الفصائل الفلسطينية في دمشق .١٠
 ٩   ساعة٤٨ خالل "وقف النار" على مقترح القاهرة تنتظر رّد حماس": األخبار" .١١
 ٩  ١٩٦٧ في حدود "إسرائيل"ـحماس على استعداد لالعتراف ب: ينقل عن مشعلكاتب يهودي  .١٢
١٠   في الضفة" القدس"وحزب الشعب يدينان اعتقال أجهزة السلطة لمراسلي " القيادة العامة" .١٣
١٠  فلسطين المحتلة من قطاع غزة باتجاه جنوب صاروخين إطالق .١٤
١٠  القسام تتصدى لتوغل قوات االحتالل وتقصفهم بثالث قذائف هاون .١٥
١١  عملية كوسوفيم رد طبيعي على الخروقات اإلسرائيلية في غزة : كتائب المقاومة الوطنية .١٦
    

    :اإلسرائيليالكيان 
    يرفض أي تنازل في القدسنتانياهو .١٧
١١  "خارطة الطريق"طبيق تمعنية بالسالم مع الفلسطينيين ومستعد ل" إسرائيل":لميتشاولمرت ل .١٨
١١   إعادة فتح المعابر بحل ملف شاليط  ط تشتر"إسرائيل": اولمرت .١٩
١٢   "حماية نفسها" تضرب انفاق غزة وتهدد بالتحرك لـ"إسرائيل" .٢٠
١٢   العمالء عدد كبير مناالستخبارات اإلسرائيلية تتهم ضباط الجيش بالمسؤولية عن تصفية .٢١
١٢  جنودهاتجنبا لقتل" بمقاتلين آليين" اجتاحت غزة بـ"إسرائيل" :نوفوستي .٢٢
١٣  بين حربي غزة ولبنان" شبهاً مقلقاً"ترى " فينوغراد"عضو في  .٢٣
١٣    تطرد القائم باعمال فنزويال في تل ابيب"إسرائيل" .٢٤
١٣   ىمنظمات إسرائيلية تدعو إلى التحقيق في معاملة األسر .٢٥
١٤  المنظومة األمنية اإلسرائيلية تزعم أنها أحبطت عملية كبيرة لحزب اهللا .٢٦
    

    :األرض، الشعب
١٤  دخول مساعدات إنسانية قليلة للقطاعتقصف الشريط الحدودي وتسمح ب "اسرائيل" .٢٧
١٥  موظفي السلطة في غزةل تقدم مساعدات غذائية "رواأون" .٢٨
١٥   في القدس مخالفة واضحة لقرارات األمم المتحدة النشاطات االستيطانية: التميمي .٢٩
١٥  مؤسسات المجتمع المدني في غزة ترفض تلقي مساعدات أميركية .٣٠
١٦   الفضائية"القدس" قناةأجهزة األمن الفلسطينية تستهدف مراسلي  .٣١
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١٦   الرملة في سجنعزلقسم ال يطلق حملة إلغالق "نادي األسير" .٣٢
١٦   لمقاطعة االنتخابات اإلسرائيلية٤٨حملة في أراضي ال  .٣٣
١٦ السحق أوالً..  في حي الزيتون"إسرائيل"سياسة : "تايمزصحيفة ال" .٣٤
   

   :صحة
 ١٧  "التيفوئيد"الوفد البحريني الطبي في غزة يحذر من انتشار  .٣٥
   

   :ثقافة
 ١٧   فيلماً عن فلسطين أغلبها إنتاج أوروبي١٢٧ .٣٦
   

   : األردن
١٧  إلى جهد عربي أوروبي أميركي في المفاوضات يدعو عاهل األردن .٣٧
١٧  مهندسا من دخول غزة٤٠مصر منعت وفدا مكونا من ": نقابة المهندسين االردنيين" .٣٨
   

   :عربي، إسالمي
١٨  مصر أفشلت مؤتمر الدوحة حفاظًا على الوحدة العربية: أبو الغيط .٣٩
١٨   ةفي غز" األمر الواقع"عمار غزة سيتم بالتنسيق مع السلطة في رام اهللا، وسلطة إ: موسى .٤٠
١٩      أمير قطر يستقبل مشعل ويستعرضان تطورات الوضع الفلسطيني .٤١
١٩  "إسرائيل"تحافظ على عالقات استراتيجية مع تركيا : وزير الخارجية باباجان .٤٢
١٩  مخطط صهيوني يهدف إلى خلق أزمة الجئين فلسطينيين على أرض سيناء: مجلس محلي .٤٣
١٩   شيد بصمود أهالي غزةرئيس الوفد البرلماني المغربي ي .٤٤
٢٠  سأنضم للقسام لو منعت مصر عودتي: أمين حزب العمل المصري .٤٥
٢٠       "إسرائيل"أحزاب موريتانيا تتهم الحكومة بعدم تجميد العالقة مع  .٤٦
٢٠  يق االنتهاكات االسرائيلية بغزة منظمة عربية تتحالف لتوث١٢٠ .٤٧
٢١  المكسيكية للتدريب على تدمير األنفاق مصريون على الحدود األميركية": جيروزاليم بوست" .٤٨
٢١   حمارا تعبيرا عن استياءهم من النظام العربي الرسمي٢١جل غزة يتقدمه ألاحتجاج :اليمن .٤٩
   

   :دولي
٢١   وحركة حماس مسؤولية ما جرى في غزة"إسرائيل"األمم المتحدة تحمل  .٥٠
٢١   مليون دوالر احتياجات إعمار غزة٣٣٠: األونروا .٥١
٢٢ إلسرائيليةميتشل يسعى الستئناف خارطة الطريق بعد االنتخابات ا .٥٢
٢٢ ضغوط في واشنطن لبدء حوار مع حركة حماس .٥٣
٢٢ فرنسا تستدعي السفير اإلسرائيلي لالحتجاج على معاملة قنصلها ودبلوماسيين أوروبيين .٥٤
٢٣ رقاء الفلسطينيينبلير يدعو الستراتيجية جديدة لتوحيد الف .٥٥
٢٣ بريطانيا عملت على وصول المساعدات للفلسطينيين قبل األحداث .٥٦
٢٣ البرادعي يلغي مقابلة مع بي بي سي احتجاجا على رفضها بث نداء غزة .٥٧
٢٤  "إسرائيل"ـم تنه تهديد حماس لحرب غزة ل: "معهد دراسات دولي" .٥٨
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٢٤   سفينة أسلحة إيرانية تتجه من البحر األحمر إلى سوريا":هآرتس" .٥٩
٢٤ تضامني مع اليهود كامل وليس محل تساؤل: البابا .٦٠
٢٤ لى القيود االسرائيلية على الدخول الى غزةمنظمات االغاثة الدولية تحتج ع .٦١
٢٥ هيومن رايتس ووتش تطالب بتحقيق مستقل حول الحرب على غزة .٦٢
٢٥ وفد أفريقي يدعو القيادة الفلسطينية إلى إنهاء االنقسام .٦٣
٢٦  تطرد القائمين باعمال فنزويال في رام اهللا وتل ابيب"اسرائيل" انفنزويال تؤكد  .٦٤
    

    :حوارات ومقاالت
٢٦  منير شفيق... وتصفية قضية فلسطين.. ميتشل وعباس .٦٥
٢٧  فريد أبوضهير. د... عن أي انتخابات يتحدثون؟ .٦٦
٢٩  ياسر الزعاترة... دعوة حماس لحكومة وحدة بشروط الرباعية .٦٧
٣٠  حسن نافعة... قراءة أولية في مجزرة غزة .٦٨
٣٣  عمرو الشوبكى.د... هـل فعـالً مصـر أوالً؟ .٦٩
٣٥  يديعوت-  عوفر شيلح. .."إلحباط فيما بعد فشل غزةا" .٧٠
    

 ٣٦  :كاريكاتير
***  
  

   لحركة حماسة األمني الثالثي قرر توجيه ضربه عسكريه كبير:إذاعة الجيش اإلسرائيلي .١
قيادة العمليات الحربية في الحكومة اإلسرائيلية، أن  ،تل أبيب من ٢٩/١/٢٠٠٩ الشرق األوسط، ذكرت

تسعيرة "ع لها، أمس، للبحث في تدهور األوضاع األمنية مع قطاع غزة وضع ما أسمته قررت في اجتما
مقابل كل عملية تفجير أو : "على النحو التالي" السعر"وحددت . للرد على العمليات الفلسطينية" جديدة

سرائيل اطالق صاروخ فلسطيني باتجاه البلدات اإلسرائيلية أو عملية تهريب سالح الى قطاع غزة، ترد إ
 ".بالقصف المكثف لمرافق ولمجموعات مسلحين وألنفاق فلسطينية

وقال مصدر سياسي في القدس الغربية إن االجتماع الذي ضم رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، ووزيري 
الخارجية والدفاع، تسيبي ليفني وايهود باراك، وقادة الجيش واألجهزة األمنية اتخذت عدة قرارات سرية 

سبل الرد اإلسرائيلي على العمليات الفلسطينية، جرى التقدير بأنها تتضمن عمليات اغتيال أخرى حول 
 .لقادة حماس وغيرها من التنظيمات الفلسطينية المسلحة

وقال عضو المجلس الوزاري األمني المصغر وزير الداخلية، مئير شطريت، في حديث إذاعي، أمس، 
 فرض معادلة جديدة للصدام المسلح مع إسرائيل شبيهة ان حماس أرادت بتفجيرها العبوة الناسفة

التي كانت إسرائيل فيها تضبط نفسها وال "، " الرصاص المتدفق"بالمعادلة التي كانت قائمة قبيل عملية 
وان معادلة جديدة .  قررت ان تفهمها ان تلك المعادلة لم تعد قائمةوإسرائيل". ترد على كل عملية

فإذا فهمت حماس الرسالة وضبطت نفسها وتوقفت .  بشكل قاس على أية عمليةتفرضها إسرائيل هي الرد
عن اطالق النار تماما يكون حسنا، وإال فإن إسرائيل ستغير المعادلة من جديد وترفع السعر حتى تتراجع 

 ".حماس وتتصرف كما يجب
ايليـل  "سـرائيلي   المراسلة السياسية إلذاعة الجيش اإل    أن   ،غزة من   ٢٩/١/٢٠٠٩وكالة سما،    وأضافت
) اك وليفني اراولمرت وب ( ذكرت بان المجلس األمني الثالثي والذي اجتمع أمس الثالثاء بحضور            ،"شاخر

 ).غـارات جويـة وبريـه     (قرر توجيه ضربه عسكريه كبيره لحركة حماس في قطاع غزه ترتكز علي             
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والتي قتـل فيهـا يـوم       وحسب المراسلة فان إسرائيل قررت توجيه الضربة في أعقاب عملية كيسوفيم            
  .الثالثاء جندي إسرائيلي وأصيب ثالثة آخرين 

ـ             ل القيـام بالعمليـة     ووفقا لإلذاعة اإلسرائيلية وموقع تيك ديبكا اإلستخباري اإلسرائيلي فان الجـيش أج
العسكرية لعدم إحراج المبعوث االمريكي للمنطقة جورج ميتشل وان إسرائيل قـررت القيـام بالعمليـة                

  .د حماس فقط بعد مغادرة ميتشل المنطقةالعسكريه ض
راك قرر إلغاء زيارته إلى واشنطن حيث كان سـيلتقي          اوفي نفس السياق ذكرت مصادر عسكريه بان ب       

وزير الحرب االمريكي روبرت غيتس بسبب توقع في وزارة الحرب اإلسرائيلية بأن حماس ستنفذ عملية               
  .قرر براك إلغاء الزيارةأو اثنتين ضد إسرائيل في األيام المقبلة لذلك 

  
 مشعل ارتكب جريمة يمكن أن يحاكم عليها: عباس .٢

سرائيل ال تريد السالم، وقد ترسـخت  إان "قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس،  :  كفاح زبون  -رام اهللا   
 خـالل   وأكد. "هذه القناعة بشكل اكبر بعد الحرب على غزة، ونحن سنقول ذلك لكل من يأتينا من الغرب               

 من حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم مـا دامـت           أنه صحافيين ومثقفين في مقر الرئاسة في رام اهللا،          لقائ
كيف ومتى وبأي طريقة نقاوم، وهل يستطيع احد أن يجر الشعب بكاملـه             "تساءل  ] ولكنه[أرضه محتلة،   

] لـسياسي لحمـاس  رئيس المكتب ا[قال "وتابع القول  ". ألنه اعتقد أن رد إسرائيل لن يكون بهذه الشراسة        
خالد مشعل لصحافي فرنسي، إننا كنا نتوقع أن يكون الرد اإلسرائيلي فقط ليومين أو ثالثة، ولـم نكـن                   

هذه جريمـة يمكـن أن      .  ألنه اعتقد فقط؟   بأكملهفهل يعقل أن يجر قيادي، شعبا       .. نتوقع حجم هذا الدمار   
  ". يحاكم عليها

نا عندما قاربت التهدئة على االنتهاء أن حماس قالت ال          تفاجأ" مازن حركة حماس بشدة، وقال       أبووهاجم  
في األيام األولى للعدوان على قطاع غزة، خـرج         "وتابع يقول   ". نريد تهدئة، وال نعرف لماذا قامت بذلك      

هنية من مخبئه ليقول إننا مع أي مبادرة تهدئة تحصل، فلمـاذا أنهـوا              ) إسماعيلرئيس الحكومة المقالة    (
 ".التهدئة إذا

 يـورو، وثمـن   ألـف جاءوا بأموال ليقدموا ثمنا للـشهيد،  " مازن هجومه على حماس وقال       أبواصل  وو
هل هذه هي النتيجة، هل هذا مـا نطمـح إليـه            .  يورو أالف أربعةئة يورو وثمن البيت     االجريح خمسم 

ورو ثمنا البنك    ي ألف الثكلى خذوا    األم أيتها المكلوم   األب أيها المجزرة ثم نقول تعال      إلىنأخذه  .. لشعبنا
 ". يعرف السببأنالذي قتل دون 

فهل ممنـوع الكـالم     " النار على كل من يقول انه ال يوجد انتصار وتابع            بإطالق مازن حماس    أبوواتهم  
 ".بحرية؟
:  التي تنادي بذبح الشعب الفلسطيني رغم اختالل موازين القوى، وقال          األصوات من سماها    عباسوانتقد  

 الـشعب   إرادةح وغيرهم يتكلمون عـن      شلّ) رمضان(مشعل واحمد جبريل و   ) دخال( مثل   أصواتهناك  "
 ". يزايدوا عليناأن بتراب الوطن، فليس من حق هؤالء أحذيتهموالوطن وهم لم يغبروا 

، من بينها الحوار، مجددا طلبه بحوار وطني بدون شروط مـسبقة،            أخرى قضايا   إلى مازن   أبووتطرق  
ا، تشيل حكومة ال تعيد الحصار مهما كان اسـمها، وإجـراء انتخابـات              مبني على نقطتين رئيستين هم    "

 ".رئاسية وتشريعية متزامنة، وهذا ما قلناه وسنقوله في القاهرة
يريـدون أن   ) حماس(اشك في ذلك، هم     " مازن في نية حماس الذهاب نحو وحدة وطنية وقال           أبووشكك  

، ولكن نقـول لهـم تعـالوا        ٢٤/١/٢٠١٠في  يصل إلى فراغ دستوري من خالل انتهاء كافة الشرعيات          
 ".نحتكم إلى الشعب، وال ندري لماذا هذا الخوف من االحتكام لصوت الشعب وقراره

 ٢٩/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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  "ألنه لم يرتِق إلى قطرة دم في غزة" الحكومي يدعو لعدم الرد على عباس المكتب اإلعالمي .٣
ولين ووسائل اإلعالم بعـدم     ؤ الناطقين اإلعالميين والمس   ]في غزة [دعا المكتب اإلعالمي الحكومي    :غزة

وقال المكتب في بيان له صـدر أمـس،          .الرد على الخطاب األخير لمحمود عباس، وعدم التعامل معه        
تعقيبا على خطاب عباس األخير الذي شن خالله هجوماً على حركة حماس والمقاومـة والحكومـة، إن                 

في قطاع غزة وال نرغب في حرف البوصلة الموجهة ضد االحتالل           عباس لم يرتق إلى قطرة دم سالت        
  ".وعدوانه

  ٢٩/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
  
 ٢٠٠٥السلطة تصر على تشغيل معبر رفح بموجب اتفاق المعابر لعام : المالكي .٤

. د أن    صالح جمعة وإيهاب حسين    ،القاهرة نقالً عن مراسليها في    ٢٩/١/٢٠٠٩الشرق األوسط،   نشرت  
 إصرار السلطة علـى أن   أكدلكي وزير الشؤون الخارجية في حكومة تسيير األعمال برام اهللا         رياض الما 

وقال المالكي خالل توقفـه فـي مطـار         . ..٢٠٠٥يكون تشغيل معبر رفح في إطار اتفاق المعابر لعام          
جودها حماس ال تزال تبحث عن شرعية لو      " رام اهللا، إن     إلى من المغرب، في طريقه      القاهرة أمس، قادماً  

 من خالل الحصول على أي تواجـد        ٢٠٠٧ يونيو عام    /السياسي بعد سيطرتها على القطاع في حزيران      
وأكد المالكى أن السلطة تعرض على حماس شراكة سياسية كاملة في كـل القطاعـات   ". على معبر رفح  

ني مـن   وليس السيطرة على القطاع بعيدا عن الشرعية، من خالل حوار جدي دعت إليه مصر في الثـا                
 ومسودة مشروع المصالحة التي     ٢٠٠٥فبراير الجاري على أساس وثيقة األسرى واتفاق القاهرة         / شباط

 ".توصلت إليه مصر في نوفمبر الماضي
وعلى صعيد المصالحة قال المالكي إن السلطة الفلسطينية طلبت من عمرو موسى، األمين العام لجامعـة                

زراء الخارجية العرب لبحث آليات استمرار المـصالحة العربيـة          الدول العربية، الدعوة لعقد اجتماع لو     
ودعا الدول العربية إلى إخراج القضية الفلسطينية من التجاذبات الحالية والتأسيس           .. على كل المستويات  

 .لعالقات عربية وطيدة على أسس سليمة تقوم على االحترام والمصالح المشتركة
 رياض المـالكي   أن إيهاب حسين،القاهرة  عن مراسلها في  نقالً ٢٩/١/٢٠٠٩العرب، قطـر،    وجاء في   

إذا فشلت حماس في نيل الشرعية من خالل معبـر          : "قائال" بمعركة إعادة إعمار غزة   "تحدث عما أسماه    
، مضيفا  "رفح فإنها ستحاول االستفادة من موضوع إعادة اإلعمار كمحاولة أخيرة للحصول على الشرعية            

، علـى أن    "شكلة في تحويل أموال اإلعمار على حسابات خارج حسابات السلطة         ليس لديها م  "أن السلطة   
يكون دورهم تحديد األولويات والمشاريع والتنسيق في كيفية اإلنفاق، لكنه شكك في قدرة حمـاس علـى                 

 مليون دوالر مـن إحـدى       ٤٠٠تولي مسؤولية هذه العملية بقوله إنه عندما حصلت حكومة حماس على            
 . مليون دوالر فقط٢٠٠لم يحول منها إلى وزارة المالية سوى الدول العربية 

  
 "إسرائيل"لمحكمة الجنائية الدولية تقديم دعاوى ضد مع االسلطة الفلسطينية تبحث  .٥

 بحث وفد من السلطة الفلسطينية مع لويس أوكامبو المـدعي العـام للمحكمـة               : إيهاب حسين  -القاهرة  
 جراء انتهاكاتها غير اإلنسانية بحق الشعب الفلسطيني        "إسرائيل" ضد   الجنائية الدولية، إمكان تقديم دعاوى    

ولفت إلى أن    .في قطاع غزة، حسب ما كشف رياض المالكي وزير الدولة للشؤون الخارجية الفلسطيني            
أوكامبو أثار مع الوفد قضية الصفة القانونية للسلطة الفلسطينية، التي تمكنها من إقامة الدعاوى باعتبارها               

 . ت دولة حتى اآلنليس
المـالكي خـالل لقائـه      ]  ريـاض   في رام اهللا   األعمالوزير الشؤون الخارجية في حكومة تسيير       [وقال  

صحافيين في القاهرة أمس إنه تم االتفاق على العودة من جديد للمدعي العام للمحكمة الدولية خالل أيام،                 
ة لذلك، مضيفا أن السلطة تجـري اتـصاالت         وبحوزتهم كل الوثائق التي تؤكد أن للسلطة الصفة القانوني        
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بالدول العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي واألمم المتحدة للحصول على الوثـائق              
 .الضرورية التي تثبت للسلطة الحق في إقامة مثل هذه الدعاوى ضد إسرائيل

  ٢٩/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
   شهرا٤٠ً يفرج عن نائب فلسطيني بعد االحتالل .٦

 عـزام   .أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن النائب في المجلس التـشريعي الفلـسطيني د             :نابلس
 ،٢٠٠٥وكانت سلطات االحتالل اعتقلت سلهب في نهايـة عـام    .سلهب، بعد أربعين شهراً من االعتقال   

عـون فـي سـجونها      نائبـاً ووزيـراً يقب    " ٣٨"قبيل انتخابات المجلس التشريعي بأشهر عدة، وال يزال         
  .ومعتقالتها

  ٢٩/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  االحتالل يستخدم أساليب تعذيب قاسية بحق أسرى حرب غزة: وزارة األسرى .٧

أكدت وزارة شؤون األسرى والمحررين أن سلطات االحتالل تـستخدم أسـاليب تعـذيب قاسـية                 :غزة
تطفتهم خالل الحرب علـى غـزة،       ومحرمة دولياً حسب المواثيق الدولية اإلنسانية ضد األسرى الذين اخ         

. النتزاع معلومات منهم حول رجال المقاومة وأماكن إطالق الصواريخ على البلدات المحاذية لقطاع غزة             
 ٢٠٠وكشفت الوزارة في بيان صحفي لها صدر أمس، أن االحتالل اختطف خالل الحرب أكثـر مـن                  

تزاع االعترافات منهم بالقوة وذلك باستخدام      مواطن فلسطيني، واقتادهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، الن       
أقسى أساليب التعذيب كالضرب الشديد على كافة أنحاء الجسد وخاصة المناطق العلوية، والشبح عدة أيام               
متتالية دون السماح لهم بالنوم أو الراحة، والجلوس على كرسي صغير لألطفال يحدث آالماً شديدة فـي                 

جل، والهز العنيف، وتعريضهم للبرد الشديد في هذا الوقت مـن فـصل             الظهر وهم مقيدو األيدي واألر    
  . الشتاء

وأضافت الوزارة أن أوضاع المختطفين من قطاع غزة قاسية للغاية، حيث ال تتوفر لهم أدنى مقومـات                 
الحياة، وقد تم تحويل بعضهم إلى سجن النقب ووضعهم في أقسام جديدة تفتقر إلى المالبـس واألغطيـة                  

  .  الالزمة للمعيشة، فيما ال يزال الباقي يخضع للتحقيق في سجون مختلفةواألغراض
والـذي  " المقاتل غير الشرعي"وأشارت الوزارة إلى أن االحتالل يتعامل مع هؤالء األسرى حسب قانون        

يعني أنهم محتجزون إلى ما ال نهاية دون أي محاكمات أو تهم معينة أو إعطائهم حقوقهم فـي توكيـل                    
 معرفة أسباب االعتقال، وهذا يعتبر مخالفاً لكافة المواثيق واألعراف الدولية، وضربة قاضـية              محامي أو 

  . للقانون الدولي اإلنساني
وناشدت الوزارة المؤسسات الدولية وعلى رأسها الصليب األحمر الدولي االطالع على أوضاع األسرى             

ائمة بأسمائهم، حتى يطمئن ذووهـم      من قطاع غزة، ومعرفة مصيرهم، واألهم من ذلك الحصول على ق          
  .على بقائهم على قيد الحياة، وضمان عدم تالعب االحتالل بمصيرهم

  ٢٩/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
  
  نعمل على بناء مرجعية وطنية.. مقابل فتح المعابر وكسر الحصار" التهدئة: مشعل .٨

احتفال نظم في الدوحة حمل     ، أمس، في    "حماس"خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة        قال   :الدوحة
نعمل مع كافة الفصائل إلنشاء مرجعية فلسطينية تحافظ علـى حـق العـودة              ": "وانتصرت غزة "عنوان  

  ". وتتمسك بالحقوق والثوابت
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في إشارة إلى   " نسعى منذ أربع سنوات للدخول في منظمة التحرير الفلسطينية لكن دون جدوى           "وأضاف  
 دون أن يطبـق علـى أرض        ٢٠٠٥مـارس   / فصائل الفلسطينية في آذار   اتفاق القاهرة الذي وقع بين ال     

  . الواقع
وفي موضوع آخر، بين مشعل أن حرية الجندي شليط هو إطالق مئات األسرى الفلسطينيين ليرد بـذلك                 
على تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود أولمرت التي ربط خاللها فتح المعابر بإطالق سـراح               

 أن أي تهدئة مع االحتالل اإلسرائيلي سيكون مقابلها كـسر الحـصار وفـتح جميـع          وشدد على . شاليط
  . المعابر المغلقة

إن : من جهة أخرى، دعا مشعل الدول العربية واإلسالمية لإلشراف بنفسها على إعادة اإلعمـار، وقـال               
ه الشكر لدولـة قطـر      ، مقدماً في الوقت ذات    "أمير قطر أخبره بأن بالده ستتولى إنفاق ما ستدفعه بنفسها         "

ال أعلم لماذا انزعجت سلطة رام اهللا عندما طالبت بأال تـذهب أمـوال إعـادة                "وأضاف   .حكومة وشعباً 
  ". إعمار غزة إلى أيدي الفاسدين

في سياق آخر، وجه مشعل رسالة إلى المبعوث األمريكي للشرق األوسط جورج ميتشل بـأن العنـوان                 
 توجهوا إلى العنوان الخاطئ هناك شعب مقاوم يدافع عـن حقوقـه             إنهم: "وقال. الذي توجه إليه خاطئ   

وجدد مشعل على التأكيد على أن حركته       ". لقد اختاروا العنوان الذي يخدم العدو اإلسرائيلي      (..) وثوابته  
نحن نرحـب   : "وقال ".تسعى إلى مصالحة فلسطينية على أساس التمسك بالحقوق والثوابت وليس العكس          

 فتح صاحبة الطلقة األولى والكفاح المسلح وسنتحد معها حتـى الـتخلص مـن نيـر                 بالحوار مع حركة  
الحوار الداخلي يحتاج إلى إطالق سراح مئات المعتقلين السياسيين مـن أبنـاء             : "وتابع قائالً ". االحتالل

  ".المقاومة في الضفة الغربية ووقف التنسيق األمني مع العدو اإلسرائيلي
المقاومة ستستكمل مشروعها في    "ل في غزة ليس إال بداية، مؤكداً على أن          وشدد مشعل على أن ما حص     

ـ     ".الضفة وفي كل األراضي الفلسطينية     األمة العربية واإلسالمية   " حماس"وناشد رئيس المكتب السياسي ل
  .إلى مواصلة الفعاليات حتى كسر الحصار وفتح المعابر وفي مقدمتها معبر رفح الحدودي

كلمته في االحتفال قصة التهدئة والحرب اإلسرائيلية على غزة، منتقداً في الوقـت             وشرح مشعل، خالل    
  ". إنهم حزنوا النتصار المقاومة في غزة"ذاته أعداء المقاومة الذين قال عنهم 

وقالـت وكالـة     .وكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قد استقبل مشعل لدى قدومه الى الدوحة               
إنه جرى خالل اللقاء استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحة          ) قنا(لرسمية  األنباء القطرية ا  

 .الفلسطينية، وذلك بحضور مسؤولين قطريين وعدد من قادة حماس
  ٢٩/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 

  
  مع العدو" تهدئة ضمنية"لن نكون مرنين بالمواضيع االستراتيجية ونحن في : نّزال .٩

و المكتب السياسي والقيادي في حركة حماس محمد نزال ان ما أعلنتـه             أكد عض :  عباس موسى  -كتب  
الحركة في السابق من نقاط لقبول التهدئة هو األساس وهي انهاء الحصار وفتح المعابر مشيرا إلى عـدم            

  .قبول الحركة لهدنة مفتوحة مع العدو على حد تعبيره
ع اإلسرائيليين نافيا ما أشيع عن موافقة حمـاس         وأوضح ان الحركة لم تعلن موقفها النهائي من التهدئة م         

  . فبراير المقبل بوساطة مصرية٥على تثبيت التهدئة في 
بين المقاومة والعدو اإلسرائيلي،    " تهدئة ضمنية "وقال نزال ان الوضع اآلن في قطاع غزة هو عبارة عن            

مار عبر السلطة الفلسطينية    وأوضح أن الحركة ترفض ايصال المساعدات والمعونات المالية العادة االع         
  ".ألنها فقدت الثقة"

قالـت لهـا قبـل      " دولة عربية "وأكد عضو المكتب السياسي في حماس ما أعلنته الحركة في السابق أن             
  .دون أن يفصح عن هذه الدولة" أن ال نية إلسرائيل القيام بعدوان على القطاع"العدوان على غزة 
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وحدة وطنية في فبراير ثم تشكيل مؤتمر دولي للمـانحين بعـدها            وحول مقترح أبو الغيط تشكيل حكومة       
هذا مقترح مصري أيضا، حركة حماس تريد اتفاقا شامال وهذا اقتراح مصري أيضا لم توافق عليه                "قال  

  ".حماس أيضا
  ".يجب ان نكون مرنين فيما هو تكتيكي ولكن ليس فيما هو استراتيجي"نزال وقال 

  ٢٩/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، 
  
  وال تهدئة دائمة.. فتح المعابر أوال:  الفلسطينية في دمشقفصائلال .١٠

رفضت الفصائل الفلسطينية ولجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني : سعاد جروس -  دمشق
وقالت في بيان امس إن . توقيع اتفاق للتهدئة قبل فتح كافة المعابر وفك الحصار وإدخال المواد اإلغاثية

جاء ذلك عقب . يست دائمة، رافضة أية ترتيبات أمنية إقليمية أو دولية تمس بأمن المقاومةالتهدئة ل
اجتماع مركز لألمناء العامين لفصائل تحالف القوى الفلسطينية واللجنة المتابعة في دمشق وصدر عنه 

 .بيان يوم أمس
وسيلة للضغط لتمرير "كـعلى صعيد المصالحة الفلسطينية، رفضت هذه القوى استخدام إعادة اإلعمار 

وقال إن الحوار والمصالحة الوطنية يجب أن يكونا على أساس وطني بعيداً عن ". رؤية القوى المعادية
وجود رعاية عربية وإسالمية مشتركة "االشتراطات اإلسرائيلية والدولية واإلقليمية، مؤكداً ضرورة 

وأعلن البيان البدء ". تمسكة بالثوابت الوطنيةللحوار والمصالحة الوطنية لتحقيق وحدة وطنية حقيقية م
إقامة جبهة وطنية متحدة تمثل المرجعية الوطنية لقوى المقاومة ولتحقيق أهداف الفلسطينيين "بالعمل على 

 ".في التحرير والعودة
 ٢٩/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
   ساعة٤٨ خالل "وقف النار" على مقترح القاهرة تنتظر رّد حماس": األخبار" .١١

ـ     : غزة، القاهرة، دمشق   جميـع  "أمس، عـن أن     " األخبار"كشفت مصادر مصرية وفلسطينية متطابقة، ل
التنظيمات الفلسطينية التي التقاها رئيس جهاز االستخبارات المصرية، عمر سليمان، في القاهرة أخيـراً،              

لـدائم بـين    باستثناء حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، وافقت على مقترح بدء وقـف إطـالق النـار ا               
الفلسطينيين واإلسرائيليين في الخامس من شباط المقبل، وبدء حوار ثنائي فلسطيني مصري في القـاهرة               

حماس والجهاد ستردان على التصور المصري خالل       "وأوضحت المصادر أن    ".  من الشهر نفسه   ٢٢في  
رية دمشق، حامالً معه    وصول وفد حماس من العاصمة السو     "وتوقعت  ". الثماني واألربعين ساعة المقبلة   

  ".مالحظات الحركة األخيرة على مقترحات القاهرة
المشكلة األساسية التي يتوقـف عليهـا إعـالن    "، رفض الكشف عن اسمه، أن   "حماس"وأكد مسؤول في    

التهدئة ليست الفترة الزمنية وسقفها، بل التزام قوات االحتالل بفتح المعابر وفك الحصار كلّياً وبضمانات               
  ".ةدولي

  ٢٩/١/٢٠٠٩األخبار، 
  
  ١٩٦٧ في حدود "إسرائيل"ـحماس على استعداد لالعتراف ب: ينقل عن مشعلكاتب يهودي  .١٢

الكاتب اليهودي الفرنسي ماريك هالتر الذي التقى الشهر الماضي رئيس المكتب السياسي            صرح   :باريس
قـال  " االسرائيلي على غزة      مشعل الذي التقاه عشية الهجوم     ، أن لحماس خالد مشعل، لوكالة فرانس برس     

وقد كرر  . ١٩٦٧) يونيو(لي إن حماس على استعداد لالعتراف بإسرائيل وفق حدود الرابع من حزيران             
وأكد الكاتب انه نقل اقوال خالد مشعل لرئيس الحكومة االسرائيلية ايهـود          ".ذلك على مسمعي مرات عدة    

كان الهجوم في يومـه الثـاني، ولـم         "أشار هالتر   و .باراك ولوزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني     
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واضاف الكاتب الذي يدعو الى حوار بين الغرب وحماس التـي تـرفض              ".يبادروا إلى القيام بأي شيء    
ويجب اتخاذ  . اسرائيل كانت منهمكة في المواجهات، واالن يعود هذا الموضوع        "االعتراف بإسرائيل، ان    

  ".القرار االن
المحافظة على حياة الجندي الفرنـسي      " يضمن شخصيا "يم االسالمي للكاتب انه     من جهة اخرى اكد الزع    

لـم  . حاولت اغتياله مرتين  "ونقل هالتر عن مشعل قوله        .االسرائيلي جلعاد شاليط الذي تحتجزه الحركة     
اذا وصل الى السلطة وقبل بالتفاوض مع حمـاس         . انها مشيئة اهللا  . كما فشل في اغتيالي بتسميمي    . انجح
  ". سأتفاوض معه١٩٦٧) يونيو(ى قاعدة الرابع من حزيران عل

  ٢٩/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
  في الضفة " القدس"وحزب الشعب يدينان اعتقال أجهزة السلطة لمراسلي "  العامةالقيادة" .١٣

 أن اعتقال الـصحافيين  ،في بيان لها، "الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة "اعتبرت  :ـ وليد عوض رام اهللا
جريمة بحق الـصحافيين والـرأي      "ى أيدي االجهزة االمنية التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس          عل

التي اشارت الى انها تعمل بحيادية وشفافية بين أبنـاء          " القدس"وأعلنت عن تضامنها مع فضائية       ".العام
  ". وأنها منحازة إلى قضية شعبها وأمتها"الشعب الفلسطيني 

المكتب السياسي للحزب أن الحزب يدين بشدة ما يتعرض له مراسـلو فـضائية              قال وليد العوض عضو     
من اعتقال واستدعاء، كما يدين حمالت القمع واالعتقال السياسي واالعتداءات والتضييق علـى             " القدس"

  .حرية الرأي والتعبير سواء في الضفة أو قطاع غزة
 ٢٩/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  فلسطين المحتلةباتجاه جنوب  من قطاع غزة صاروخين إطالق .١٤

 اعلن ناطق باسم جيش االحتالل االسرائيلي ان صاروخا فلسطينيا اطلق من قطاع غـزة               :المحتلة القدس
وهو ثاني صـاروخ   . من دون ان يسفر عن ضحايا او اضرار        "اسرائيل"سقط صباح الخميس في جنوب      

 وانتهاء الهجوم االسرائيلي على قطاع غزة       يطلق باتجاه اسرائيل منذ دخول وقف اطالق النار حيز التنفيذ         
ورد  ).ينـاير ( كانون الثاني    ١٨و) ديسمبر( كانون االول    ٢٧ شهيدا فلسطينيا بين     ١٣٣٠الذي اسفر عن    

الطيران االسرائيلي على اطالق الصاروخ االول بشنه هجوما ليل االربعاء الخميس على منطقـة انفـاق      
  .رالتهريب التي تربط جنوب قطاع غزة بمص

  ٢٩/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما
  
   لتوغل قوات االحتالل وتقصفهم بثالث قذائف هاونتتصدى القسام .١٥

التي توغلت أمـس، شـرق      " اإلسرائيلي"تصدت المقاومة الفلسطينية لقوات االحتالل       : رائد الفي  -غزة  
طـالق  وأعلنت كتائب القسام، مسؤوليتها عـن إ       .مخيم المغازي لالجئين الفلسطينيين، وسط قطاع غزة      

وقالت مصادر محلية وشهود في المخـيم       . ثالث قذائف هاون على قوات االحتالل المتوغلة شرق المخيم        
 متر، جرفت   ٥٠٠ان قوات االحتالل انسحبت من شرق مخيم المغازي بعد عملية توغل محدودة لمسافة              

مس، غارات جوية   ، فجر أ  "اإلسرائيلية"وشنت الطائرات    .خاللها مساحات واسعة من األراضي الزراعية     
استهدفت أنفاق التهريب المنتشرة على امتداد الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع ومصر، فـي مدينـة                

  .رفح، جنوب القطاع
  ٢٩/١/٢٠٠٩الخليج، 
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   عملية كوسوفيم رد طبيعي على الخروقات اإلسرائيلية في غزة : كتائب المقاومة الوطنية .١٦
 أن العملية التي نفذها مقاومون فلسطينيون بالقرب من ، في بيانيةاعتبرت كتائب المقاومة الوطن: غزة

والتي قتل فيها ضابط إسرائيلي وجرح ثالثة  )٢٧/١(معبر كوسوفيم على حدود قطاع غزة أمس الثالثاء 
آخرون، ردا طبيعيا ومتوقعا من فصائل المقاومة ردا على الخروقات اإلسرائيلية المتواصلة ضد أبناء 

  .طيني ومقاومته الباسلةالشعب الفلس
 ٢٧/١/٢٠٠٩قدس برس، 

  
   يرفض أي تنازل في القدسنتانياهو .١٧

ستواصل سياسة الوفاء لمدينة "بنيامين نتانياهو أمس أن حكومة برئاسته " ليكود"أكد زعيم  - الناصرة
ون تسميتها وزيرة الخارجية تسيبي ليفني من د" كديما"، منتقداً زعيمة "القدس ولسيادة إسرائيلية تامة فيها

بداعي أنها وضعت قضية القدس على طاولة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، علماً أن األمر ليس 
  .صحيحاً حيال رفض رئيس الحكومة ايهود اولمرت طرح هذه القضية للتفاوض

صد ) ١٩٩٩- ١٩٩٦(، بأنه كرئيس للحكومة "مؤتمر القدس"وتباهى نتانياهو الذي كان يتحدث في 
في جبل أبو غنيم قبل عشر سنوات، " هار حوماه"يرة عند إقامة الحي االستيطاني اليهودي ضغوطا كب

بهدف تقوية التواصل الجغرافي بين " معاليه أدوميم"وانه نجح أيضاً في تعزيز البناء في مستوطنة 
انياهو كذلك تفاخر نت". لكن ألسفي فإن هذا التواصل تراجع في السنوات األخيرة"المستوطنة والقدس، 

، مضيفاً أنه "رغم كل الضغوط"بأنه دعم إقامة حي استيطاني جديد في جبل الزيتون في المدينة المقدسة 
محاوالت الفلسطينيين لزعزعة السيادة اإلسرائيلية في القدس من خالل فتح مكاتب لمنظمة "أحبط 

وزاد أن حكومته ". ها كلهاالتحرير الفلسطينية التي قمت بإغالق معظمها، ولوال تدخل المحكمة ألغلقت
  ".إقامة كل ما من شأنه ان يشكل رمزاً لسيادة فلسطينية في القدس"دأبت على منع الفلسطينيين من 

) المسجد األقصى(جبل الهيكل "يهدف الى طمس العالقة بين " الحوض المقدس"وأضاف أن مصطلح 
وزاد أن قدرة ". هيون، في القدسوالشعب اليهودي، بينما هذه العالقة تشكل األساس لوجودنا في ص

الديانات الثالث على التعايش جنباً إلى جنب في القدس ناجمة أساساً عن أن إسرائيل هي التي تسيطر 
أي تنازل في القدس سيأتي باإلرهاب إلى قلب المدينة، "وزاد أن . على المدينة وليس أي جهة أخرى

 السالم، بل سيأتي بالعكس وبمستويات لم نشهد ويخطئ من يعتقد أن التنازل عن جبل الهيكل سيحقق
وختم معرباً عن أمله في أن يمنحه ". مثلها، لذلك فإن من يرجو السالم عليه أن يدعم سيادتنا في القدس

  .تحت السيادة اإلسرائيلية" الحفاظ على القدس موحدة"اإلسرائيليون الفرصة لتحقيق 
  ٢٩/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  "خارطة الطريق"طبيق تمعنية بالسالم مع الفلسطينيين ومستعد ل" لإسرائي: "ميتشلاولمرت ل .١٨

ان جورج ميتشل، مبعوث الرئيس رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت قال : نظير مجلي -تل أبيب
وصرح . االميركي الى الشرق األوسط،  مقتنع تماما بوجهات النظر اإلسرائيلية حول االعتبارات األمنية

خارطة "للقاء مع ميتشل، بأن إسرائيل معنية بالسالم مع الفلسطينيين ومستعدة لتطبيق أولمرت بعد ا
واوضحت ليفني ان . بكل بنودها، على أن يتم توفر األمن، وفق ما جاء في المرحلة األولى منها" الطريق

على أساس هناك أمورا أساسية مشتركة بين إسرائيل والواليات المتحدة، أبرزها السعي القامة السالم 
ودحر قوى الرفض من كل جانب، التي تضع العراقيل أمام هذا السالم، واقامة " دولتان للشعبين"مبدأ 

 .تعاون ودي وجدي بين قوى االعتدال من جميع األطراف لصنع هذا السالم
  ٢٩/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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   تشترط إعادة فتح المعابر بحل ملف شاليط"إسرائيل": اولمرت .١٩
أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود أولمرت أن إسرائيل تشترط إعـادة فـتح معـابر                -تلة  القدس المح 

وأوضح أولمرت للمبعوث األميركـي     . قطاع غزة بصورة دائمة بحل قضية الجندي األسير جلعاد شاليط         
الجديد إلى الشرق األوسط جورج ميتشيل خالل اجتماعهما في القدس أن إسرائيل سترد على أي خـرق                 

وبالنسبة للثوابت اإلسرائيلية أكد أولمرت ضرورة إبقاء       . قف إطالق النار وعلى تعاظم حماس عسكريا      لو
  . ٤٨الكتل االستيطانية في الضفة وعدم السماح بعودة الجئين فلسطينيين إلى داخل أراضينا المحتلة عام 

  ٢٩/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما
  

  "ة نفسهاحماي" تضرب انفاق غزة وتهدد بالتحرك لـ"إسرائيل" .٢٠
في قطاع غزة ردا على مقتل احد جنودها        " بالتحرك"هددت إسرائيل أمس    : وكاالت  ،   سمير حمتو  -غزة  

وقبيل الفجر ، قصفت طائرات حربية إسرائيلية انفاقا للتهريب تربط بين جنـوب             . في تفجير عبوة ناسفة   
 الجيش اإلسرائيلي ان    واكد. قطاع غزة ومصر ، حسبما ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية وشهود عيان          

التي تستخدم في تمرير االسلحة الى قطاع غزة ، جاء ردا على التفجير الذي              " انفاق حماس "الهجوم على   
  .تسبب بمقتل جندي إسرائيلي وجرح ثالثة آخرين الثالثاء قرب حدود غزة

استفزاز بهـذه   في مواجهة   "وقال مارك ريغيف المتحدث باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت           
لالسف ، حماس تسيطر على قطاع      "واضاف ريغيف   ". الدرجة من العنف ستتحرك إسرائيل لحماية نفسها      

واوضـح ان   ". غزة ومسؤولة مباشرة عن كل عمليات القصف انطالقا من هذه االراضي ضد إسـرائيل             
 في غزة كان محاولـة      ترغب في المحافظة على الهدوء في الجنوب لكن الهجوم القاتل الثالثاء          "إسرائيل  

  ".متعمدة لزعزعته
  ٢٩/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
   العمالء عدد كبير مناالستخبارات اإلسرائيلية تتهم ضباط الجيش بالمسؤولية عن تصفية .٢١

ذكرت صحيفة هآرتس في تقرير نشرته اليوم إن األجهزة االستخبارية ستـشرع فـي                -القدس المحتلة   
خدام معلومات استخبارية سرية خالل الحرب دون تـوخي الحـذر أو            التحقيق بادعاءات تفيد بأنه تم است     

استخباري إلسـرائيل ال    " ذخر"إبداء حساسية لحياة العمالء الذين نقلوا المعلومة، وأدى ذلك إلى خسارة            
  . يقدر بثمن

وبرر ضباط الجيش ذلك بالقول إن استخدام المعلومات االسـتخبارية كـان ضـروريا خـالل العمليـة         
وأضافوا أنه يجب أن يتم التحقيق فـي        .  من أجل إنقاذ حياة الجنود الذين كانوا في خطر حقيقي          العسكرية

  .األمر في إطار التحقيقات االستخبارية الشاملة التي تجرى بعد كل عملية عسكرية بهذا الحجم
ـ                ة وحسب التقرير، كان عمالء االحتالل ينقلون معلوماتهم االستخبارية عـن تحركـات رجـال المقاوم

ومن هناك، كانت تنتقـل المعلومـات       . ومخططاتهم على الغالب لغرفة قيادة العمليات في القيادة الجنوبية        
ويشير التقرير إلى أن أجهزة االستخبارات خففت بعض اإلجراءات المتعلقـة بنقـل            . للضباط في الميدان  

  . ارة العملية العسكريةالمعلومات من أجل استخدامها بشكل فعال وسريع، وساهم ذلك بشكل كبير في إد
وكانت المعلومات تترجم إما عن طريق استدعاء القصف الجوي أو المدفعي لمواقـع معينـة، أو الـدفع            

  . بإسناد لوحدات ما، أو إحكام الطوق على مقاتلين الفلسطينيين
، "أمـان "وتقول مصادر أمنية إن ثمة إحباط في صفوف جهاز الشاباك، وشعبة االستخبارات العـسكرية               

وأن القوات استخدمت المعلومـات     . بسبب عدم حفاظ المستوى التنفيذي على سالمة العمالء الفلسطينيين        
  .بشكل يكشف مصدرها مما أدى إلى تصفية العديد من العمالء على يد فصائل المقاومة
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ويـدافعون عـن    . كان الضباط يعتبرون أنهم في حرب وال وقت للحذر        : ويقول مصدر في االستخبارات   
قفهم بالقول أنه يجب القيام بكل شيء للحفاظ على حياة الجنود في الميدان، وأن سالمة الجنود تـسبق                  مو

ولكننا سمعنا أيضا تبرير آخر، بأن ما نقوم به اآلن هو قتل أكبـر عـدد مـن                  : ويضيف. سالمة العميل 
  ".العرب، لذلك اعتبارات كحماية من يعملون من أجلنا هي أقل أهمية

  ٢٩/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما
  
  تجنبا لقتل جنودها" بمقاتلين آليين" اجتاحت غزة بـ"إسرائيل" :نوفوستي .٢٢

في " مقاتلين آليين" كشفت وكالة نوفوستني الروسية لألنباء أن الجيش اإلسرائيلي استنجد بـ- موسكو
لة وأرجعت الوكا .حرب المدن التي شنها إثر اجتياحه لقطاع غزة ضد مقاتلي حركة المقاومة االسالمية

الروسية الخسائر االسرائيلية المحدودة في الحرب على غزة والتي استقرت في آخر يوم من المواجهات 
سرائيل على تزويد جيشها بالعتاد التقني المتطور وخصوصا أجهزة الروبوت إ قتيال الى تركيز ١٣على 

 ".اإلنسان اآللي"
  ٢٨/١/٢٠٠٩ نوفوستي،وكالة 

 
  بين حربي غزة ولبنان"  مقلقاًشبهاً"ترى " فينوغراد"عضو في  .٢٣

رأت البروفيسور روت غابيزون عضو لجنة فينوغراد التي حققت في إخفاقات العدوان على             : آي.بي.يو
ونقلـت وسـائل   .  انه يوجد تشابه مقلق بين الحربين على غزة وعلى لبنان      ٢٠٠٦تموز ، /لبنان في يوليو  

إنـه  " تل أبيـب  "اسات األمن القومي في جامعة      إعالم عبرية عن غابيزون قولها خالل ندوة في معهد در         
يوجد شبه مقلق بين الحربين، فكلتاهما انتهتا بوقف إطالق نار غير مرضٍ والعملية العسكرية في غـزة                 "

  ".لم تنته
وقالت إن جزءاً من المشكل خالل حرب لبنان الثانية تمثل بأن أهداف الحرب لم تكن واضـحة، وهـذا                   

  .حرب على غزة أيضاالوضع مشابه للغاية في ال
إننا نميـل إلـى     "ورأت  " اإلسرائيلية"ووجهت غابيزون، وهي خبيرة في القانون، انتقادات شديدة للقيادة          

التقليل من شأن أعدائنا، فنحن نحب أن نسميهم بالمخربين أو اإلرهابيين ونحن نستهزئ بهـم وبقاعـدة                 
يد وال يتنازل بسرعة وال يعرب عن القبول        علينا أن ندرك أنه يقف أمامنا عدو عن       "وأضافت  ". شرعيتهم

  ".في كل مرة نومئ له بإشارة، وفيما يتعلق بالشعور بالعدالة الداخلية لديهم فإنهم جديون للغاية
، ورغم كل القوة التي لديها، ال تعرف إدارة هذه القضية           "إسرائيل"وحول قضية شاليت قالت غابيزون إن       

  ".بصورة صحيحة لتعيد الجندي
نبه، رأى رئيس اللجنة القاضي المتقاعد إلياهو فينوغراد أنه على األقل من الناحية اإلعالمية تبين               من جا 

  . طبقت توصيات لجنة فينوغراد" اإلسرائيلية"أن السلطات 
  ٢٩/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   تطرد القائم باعمال فنزويال في تل ابيب"إسرائيل" .٢٤

شخصا غير "االعمال الفنزويلي في تل ابيب باعتباره  طردت إسرائيل القائم ب:وكاالت- القدس المحتلة
رنا الموكل باخ"وصرح الناطق باسم الوزارة يوسي ليفي . وعليه المغادرة صباح اليوم" مرغوب به

، " باالعمال الفنزويلي روالند بيتانكور انه شخص غير مرغوب به وسيغادر إسرائيل صباح الخميس
  ". طرد السفير اإلسرائيلي في كراكاس مطلع كانون الثانيهذا االجراء اتخذ ردا على"مضيفا ان 

  ٢٩/١/٢٠٠٩الدستور، 
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  منظمات إسرائيلية تدعو إلى التحقيق في معاملة األسرى .٢٥
دعت سبع منظمات إسرائيلية للدفاع عن حقوق اإلنسان، أمس، إلى فتح تحقيق            : الفرنسية-القدس المحتلة 

  .حتالل اإلسرائيلي خالل الهجوم على قطاع غزةحول معاملة عناصر حماس الذين أسرهم جيش اال
وأفادت المنظمات في بيان أنها رفعت طلباً في هذا الصدد للمدعي العام مناحيم مزوز المستشار القانوني                

استنادا إلى شهادات تم جمعها وتشير إلى الظـروف الـصعبة وغيـر اإلنـسانية               "للحكومة اإلسرائيلية   
  .سرى خالل الساعات األولى من سجنهمالتي اعتقل فيها األ" والمهينة

العديد من األسرى بقوا ساعات طويلة وربما أيام مكبلي األيدي ومعصوبي األعـين             "وتفيد الشهادات بأن    
  ".في خنادق معرضين للبرد واألحوال الجوية السيئة

نون بعض األسرى وضعوا قرب الدبابات في مناطق المعارك في انتهاك للقـا           "وأوضحت المنظمات أن    
ومن المنظمات الموقعة على الدعوة بتسيلم أكبـر         ".الدولي الذي يمنع احتجاز األسرى في مناطق خطيرة       

منظمة إسرائيلية للدفاع عن حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية، وأطباء بال حدود واللجنـة العامـة                
  .ضد التعذيب

  ٢٩/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين،  
  
  تزعم أنها أحبطت عملية كبيرة لحزب اهللالمنظومة األمنية اإلسرائيلية  .٢٦

قالت القناة التلفزيونية الثانية إن إسرائيل وجهاز استخبارات أجنبي أحبطا عملية لحزب اهللا ضد هدف 
وتنقل عن مصادر أمنية إسرائليية أن . إسرائيلي في أوروبا، ردا على اغتيال قائدها األمني، عماد مغنية

 .ان يمكن أن يسقط فيها عدد كبير من المصابينالحديث يدور عن عملية كبيرة ك
ولم يقدم التقرير مزيدا من التفاصيل حول العملية المذكورة أو المزعومة، ولم تذكر اسم الدولة أو جهاز 

كما لم يستبعد المراقبون أن يكون هذا . االستخبارات الذي ساعد في إحباط العملية التي ذكرها التقرير
رات التي صدرت أكثر من مرة للمثليات اإلسرائيلية في الخارج برفع درجات التسريب مرتبط بالتحذي

  .التأهب تحسبا لرد حزب اهللا على اغتيال أحد كبار قادته
 ٢٩/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب

  
  تقصف الشريط الحدودي وتسمح بدخول مساعدات إنسانية قليلة للقطاع "اسرائيل" .٢٧

لي صباح االربعاء فتح معابر قطاع غزة التجارية        عادت سلطات االحتالل االسرائي   أ:  اشرف الهور  -ةغز
الرابطة بين القطاع واسرائيل بعد يوم من اغالقها في اعقاب هجوم شنه مسلحون فلسطينيون على دورية                

  .اسرائيلية جنوب القطاع
وقال رائد فتوح مسؤول لجنة تنسيق دخول البضائع لغزة ان الجانب االسرائيلي ابلغهم موافقتـه علـى                 

 شـاحنة للقطـاع     ٣٦ شاحنة تحمل مساعدات انسانية، باالضافة الى        ٨٢ شاحنات من بينها     ١١٠ادخال  
الخاص محملة بااللبان والدقيق والفواكه واالدوات الزراعية والبيض عبر معبر كرم ابو سـالم جنـوب                

  .قطاع غزة
دينـة غـزة    الواقع شـرق م   " كارني" شاحنة من معبر المنطار      ٨٠ن اسرائيل ستسمح بادخال     وأضاف بأ 

محملة بالقمح واالعالف، اضافة الى سماحها بادخال شاحنات تحمل الوقود الـصناعي الـالزم لتـشغيل             
  ."ناحل عوز"محطة توليد الكهرباء وغاز الطهي عبر معبر الشجاعية 

وفي تطور ميداني اخر قصفت طائرات حربية اسرائيلية في ساعة مبكرة من فجـر االربعـاء منطقـة                  
  . الفاصل بين مدينة رفح اقصى جنوب القطاع ومصرالشريط الحدودي

 ٢٩/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
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  موظفي السلطة في غزةل تقدم مساعدات غذائية "أونروا" .٢٨
 أن األنروا لم "الشرق األوسط"، لـ"األنروا"قال عدنان ابو حسنة الناطق بلسان :  صالح النعامي-غزة

 شرعت بتوزيع المساعدات حتى على موظفي السلطة تكتف بتوزيع المساعدات على الالجئين، بل أنها
وأشار الى أن عدد الذين حصلوا . الفلسطينية الذين لم يحصلوا على مرتباتهم بفعل أزمة السيولة المالية

واكد أبو حسنة أنه باإلضافة الى جانب المساعدات، فإن .  الف نسمة٩٠٠على مساعدات اغاثية فاق 
ق برامج نفسية إلعادة تأهيل األطفال والطالب الصغار لالندماج في األنروا تعكف حالياً على تطبي

  . العملية التربوية وتقليص اآلثار النفسية للقصف اإلسرائيلي عليهم
 شرعت اخيرا في اجراء تقييم شامل لحجم األضرار التي لحقت "االنروا"وأشار ابو حسنة الى أن 

  . ستقدم تقريرا شامال حول هذه األضراربالفلسطينيين خالل الحرب األخيرة، موضحا أنها 
 ابو حسنة قائالً إنه في حال لم يعد فتح المعابر ورفع الحصار فأنه لن يكون هناك أي طائل من وأضاف

 مليون ٩٣ كانت قد استثمرت مبلغ "االنروا"وذكر ابو حسنة أن . المساعدات التي تقدمها الجهات المانحة
د فوز حركة حماس، لكن هذه المشاريع لم تستكمل بسبب الحصار دوالر في مشاريع في قطاع غزة بعي

 .واغالق المعابر
 خالل العدوان على القطاع وبعده، قال ابو حسنة أن هذه "األنروا"وحول المصاعب التي واجهت 

 الف فلسطيني الى مدارسها ٥٠ عندما لجأ اكثر من "االنروا"المصاعب تتمثل في التحدي الذي واجه 
  . قصف، حيث أصبحت الوكالة مطالبة بتوفير الطعام والشراب والعالج والحماية لهؤالء الناسهربا من ال

 ٢٩/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  في القدس مخالفة واضحة لقرارات األمم المتحدة  النشاطات االستيطانية: التميمي .٢٩

الشيخ تيسير استقبل قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي : القدس المحتلة
  .وفدا أمريكيا برئاسة الكاردينال ثيودور مكاريك رئيس أساقفة واشنطن القدس المحتلة، التميمي في مدينة

اإلجراءات التي تتخذها السلطات االسرائيلية بحق المدينة المقدسة عن وقدم التميمي للوفد شرحاً مفصال 
بؤر االستيطانية داخل المدينة المقدسة وإجراءات تهويدها وعزلها عن محيطها الفلسطيني وزرع ال

 في مدينة القدس ١٣مؤتمره العام الـ " الكونغرس اليهودي العالمي"ومحيطها والتي كان آخرها عقد 
المحتلة الضفاء صفة شرعية وقانونية على عمليات التهويد فيها، ومواصلة بناء الجدار إضافةً إلى 

حامات المتكررة له من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة ومنع االنتهاكات للمسجد األقصى المبارك واالقت
  .  والتي تهدد بنيانه سلطات االحتالل المصلين من اداء الصالة فيه واستمرار الحفريات اسفله

إن مواصلة حكومة االحتالل االسرائيلي النشاطات االستيطانية وخاصة في القدس وما حولها  ":وأضاف
وأوضح أن هذه االعتداءات هي مخالفة واضحة وصريحة لقرارات األمم ". ميهدد بتقويض عملية السال

المتحدة ومجلس األمن بشأن المدينة، وتحد للمواثيق والمعاهدات الدولية والتفاقيات جنيف المتعلقة 
  .بالمناطق الواقعة تحت االحتالل العسكري

  ٢٩/١/٢٠٠٩، قدس برس
  
  مساعدات أميركيةمؤسسات المجتمع المدني في غزة ترفض تلقي  .٣٠

 رفضها أي مساعدات من وكالـة        في غزة  أعلنت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني     : رائد الفي  -غزة  
لـيس  "، بسبب الدعم األمريكي الرسمي للعدوان اإلسرائيلي، مشيرة إلى انه           )USAID(التنمية األمريكية   

  ".مقبوال أن تقبل المساعدات ممن شارك في العدوان
  ٢٩/١/٢٠٠٩الخليج، 
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   الفضائية"القدس" قناةأجهزة األمن الفلسطينية تستهدف مراسلي  .٣١
بأن االجهزة االمنيـة التابعـة   ' القدس العربي'اكدت مصادر فلسطينية امس لـ  :رام اهللا ـ وليد عوض 

الفضائية العاملين في االراضي الفلسطينية في اطـار        ' القدس'للسلطة تواصل استهدافها لمراسلي محطة      
واشارت المصادر الى ان اجهـزة االمـن        . على الصحافيين والحد من حريتهم في نقل الحقائق        التضييق

الفلسطينية التي تواصل اعتقال عدد من الصحافيين استدعت جميع المراسلين الصحافيين العاملين لـدى              
ناة فـي   الفضائية في االراضي الفلسطينية واستجوبتهم في حين ما زالت تعتقل مراسل الق           ' القدس'محطة  

نابلس الصحافي سامر خويرة وكذلك الصحافي احمد بيكاوي مراسل القناة في جنين، وذلك الـى جانـب             
الـذي  ' وفا'اعتقال المصور الصحافي عصام الريماوي الذي يعمل في وكالة االنباء الفلسطينية الرسمية             

  .باءت جميع الجهود الطالق سراحه بالفشل
الفضائية، باإلفراج الفوري عن مراسليها، ودعت المؤسسات اإلعالميـة         ' القدس'ومن ناحيتها طالبت قناة     

والنقابية والحقوقية، ال سيما نقابة الصحافيين الفلسطينيين، للتحرك العاجـل مـن أجـل اإلفـراج عـن                  
رفض التعاطي األمني مع وسائل اإلعالم، واحتـرام حريـة          'واختتمت القناة باإلعراب عن      .الصحافيين

  .، حسب البيان'ا نصت عليه القوانين الفلسطينية والعالميةالتعبير، وفق م
 ٢٩/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
   الرملة في سجنعزلقسم ال يطلق حملة إلغالق "نادي األسير" .٣٢

دعا نادي األسير الفلسطيني إلطالق أوسع حملة شعبية؛ للـضغط علـى سـلطات االحـتالل                 :رام اهللا 
في سجن الرملة الذي يحتجز فيه عدد من األسرى، وسط ظروف           جل إغالق قسم العزل     أاإلسرائيلي، من   

  .وتضييق مأساوية من حرمان وإهمال طبي
  ٢٩/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   لمقاطعة االنتخابات اإلسرائيلية٤٨حملة في أراضي ال  .٣٣

نظمت الحملة الشعبية لمقاطعة انتخابات الكنيست الـصهيوني، فـي أراضـي             : أمين أبو وردة   -نابلس
 أمس، اجتماعاً لكوادرها ومناصريها في حيفا؛ من أجل االنطالق فـي حملـة              ٤٨تلة عام ،  فلسطين المح 

المقاطعة، بحضور العشرات من الكوادر والشخصيات الوطنية واالجتماعية، ناقشوا اقتراحـات عمليـة             
  .لدفع حملة المقاطعة جماهيرياً

  ٢٩/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  السحق أوالً.. زيتون في حي ال"إسرائيل"سياسة : "تايمزصحيفة ال" .٣٤

ن الجنود اإلسرائيليين المنضوين تحت لـواء كتيبـة         البريطانية أ " التايمز "قالت صحيفة  :وكاالت -غزة
بعـد   واحتلوا مواقع استراتيجية عدة فـي الحـي مخلفـين             في غزة     دخلوا حي الزيتون   "جيفاتي شاكيد "

انسحاب اإلسرائيليين من هذا الحي كانت      إن القصص التي تكشفت بعد      : "وأضافت . دماراً هائال  اسحابهم  
 حـسب مـا صـرح بـه جنـود           وأضافت أنه . من أكثر ما شهده الهجوم اإلسرائيلي على غزة فظاعة        

أطلقوا النار على كل ما يتحرك في حـي         "، أن التعليمات كانت     صحيفةلإسرائيليون شاركوا في االجتياح ل    
   ".وحولوه إلى ركام الزيتون

  ٢٩/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
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   "التيفوئيد"الوفد البحريني الطبي في غزة يحذر من انتشار  .٣٥
 "التيفوئيد"حذر الوفد البحريني الطبي لكسر الحصار عن غزة من انتشار مرض            :  د ب أ   - بترا   -المنامة

واكد الوفد في تـصريحات      .في القطاع بسبب حجم التلوث خصوصا في ظل نفوق الكثير من الحيوانات           
 تمنع وصول االجهزة الطبية الى القطاع خصوصا اجهزة العـالج           "اسرائيل"ة امس ان    نشرت في المنام  

 فلسطيني بحجة انها قـد تـستخدم فـي صـناعة     ٧٥٠٠االشعاعي لمرضى السرطان الذين يبلغ عددهم    
  .االسلحة

 وذكر الوفد الموجود حاليا في غزة والذي يتألف من اطباء وممرضين وناشطين اجتماعيين أن الحياة في               
 بالمئـة   ٨٥القطاع بدأت تعود تدريجيا إلى طبيعتها، مشيرا الى ان الدبابات االسرائيلية جرفت اكثر من               

  .من األراضي الزراعية
 مصنع توقف عن العمل كما تم تدمير مصانع االسمنت بصورة كلية            ٣٩٠٠إن هناك أكثر من     " :واضاف

  ." الزيتون والبرتقالوتم اقتالع وتجريف مئات األلوف من األشجار وخصوصا اشجار
  ٢٩/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
   فيلماً عن فلسطين أغلبها إنتاج أوروبي١٢٧ .٣٦

تحدثت الناقدة الفنية ماجدة موريس، في الندوة التي أقيمت تحت محور عام بعنوان             :  مي أبوزيد  -القاهرة
األفـالم التـي    عدد   " أن في إطار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدة       " القدس عاصمة ثقافية  "

، وأكدت أن   " فيلما على شبكة النت، وأن ثالثة أفالم منها فقط عربية          ١٢٧قدمت بخالف المصرية حوالي     
  . تدافع عن القدس" إسرائيلية"هذه األفالم تعود في معظمها لشركات أوروبية وأمريكية و

  ٢٩/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  اوضاتإلى جهد عربي أوروبي أميركي في المف يدعو عاهل األردن .٣٧

دعا العاهل األردني عبداهللا الثاني الى إطالق جهد عربي أوروبي أميركي يهدف :  نبيل غيشان- عمان 
 اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي - الى بدء مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع الفلسطيني 
  .اعتبره السبيل الوحيد لتحقيق السالم واالستقرار في المنطقة

ئه أمس المنسق األعلى للسياسة الخارجية واألمنية في االتحاد األوروبي خافيير سوالنا، وأكد خالل لقا
وجوب تكاتف جهود المجتمع الدولي للدخول في مفاوضات جادة، وصوالً إلى سالم دائم وفقاً لحل 

ي عملية الدولتين ومبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية الدولية، الفتاً إلى ضرورة تحاشي الدخول ف
  .سالم جديدة

وبحث عبداهللا وضيفه في الجهود المبذولة لتثبيت الهدنة في غزة وضمان وصول المساعدات الطبية 
وجاء . واإلنسانية التي يحتاج اليها القطاع لمواجهة الظروف المأسوية التي أوجدها العدوان اإلسرائيلي

ية التحرك في شكل فاعل لحل جذور الصراع المجتمع الدولي يتحمل مسؤول"في بيان للديوان الملكي أن 
  ." اإلسرائيلي حتى ال يتكرر العدوان على غزة- الفلسطيني 

  ٢٩/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
   مهندسا من دخول غزة ٤٠مصر منعت وفدا مكونا من ": نقابة المهندسين االردنيين" .٣٨

منعت أمس وفدها المكون علنت نقابة المهندسين االردنيين أن السلطات المصرية أ:  نبيل غيشان- عمان 
وقال نقيب .  مهندساً برئاسة نقيب المهندسين وائل السقا من دخول قطاع غزة عبر معبر رفح٤٠من 

 إن الوفد انتظر طويالً بعد تسليم جوازات السفر للسلطات المصرية ودفع رسوم "الحياة"المهندسين لـ 
. بها بمغادرة الوفد والعودة من حيث أتىالطوابع والمغادرة، إال أن السلطات المصرية أصرت على طل
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واعتبرت مصادر أردنية أن الرفض المصري لدخول الوفد جاء على خلفية موقف النقابات المهنية 
  .االردنية وتظاهرها مرتين أمام السفارة المصرية في عمان ورفع شعارات معادية للنظام المصري

  ٢٩/١/٢٠٠٩الحياة، 
 

  الدوحة حفاظًا على الوحدة العربيةمصر أفشلت مؤتمر : أبو الغيط
أفشلت قمة الدوحة ألنه ال يمكن ربط العمل العربى «قال أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، إن مصر 

أين الدول الكبرى ذات التأثير فى المنطقة مثل «: ، متسائال»المشترك بموافقة جزر القمر والصومال
 فى -إن هذه القمة «: الفضائية أمس األول» وربتأ«وأضاف فى مقابلة مع قناة . »مصر والسعودية؟

 كانت ستلحق ضررا بالعمل العربى المشترك، ونحن نرى - حال انعقادها كقمة عربية مكتملة النصاب 
، »ما قد ال يراه اآلخرون، كما أنه لم يتم اإلعداد الجيد لها نظرا للخالفات العربية والفلسطينية القائمة

  . ليه اجتماع الدوحة لم يختلف عن قرارات االجتماع الوزارى بالجامعة العربيةمشيرا إلى أن ما انتهى إ
وكشف عن أن مصر أحبطت فخا كان منصوبا لها فى أحداث غزة األخيرة استهدف توريطها وتعديل 

  . مسار عملية السالم فى مصر والشرق األوسط
ن اإلسرائيلى على غزة وأثناءه، الحملة التى شنها البعض ضد مصر قبيل العدوا«واستنكر أبوالغيط 

حدود مصر «، مؤكدا أن »ومحاولة حركة حماس اقتحام الحدود المصرية عند معبر رفح أكثر من مرة
  . »خط أحمر ال يمكن تجاوزه مهما كانت الذرائع

ولفت إلى الجدل الذى أثير حول زيارة وزيرة خارجية إسرائيل تسيبى ليفنى إلى مصر قبيل العمليات 
علينا مسؤولية تجاه غزة، ولذلك حين رأينا األمور تنزلق إلى «ية اإلسرائيلية على غزة، وقال إن العسكر

اتجاه خطير، استدعينا ليفنى لنؤكد لها عدم القيام بعدوان على غزة، بينما كانت حماس قد كسرت التهدئة 
 كسر التهدئة وإطالق وأطلقت صواريخها على مستوطنات إسرائيلية رغم تحذيراتنا المتكررة لها بعدم

إنه كان من الخطأ الجسيم اإلعالن عن زيارة ليفنى لمصر إال أن «: وأضاف أبوالغيط . »الصواريخ
 صاروخا قبيل ٦٠الجانب اإلسرائيلى سارع باإلعالن عنها ألسباب انتخابية، بينما قامت حماس بإطالق 

  . »مجيئها
: ، وقال» الفلسطينى وال أحد يريد تحطيمهاحركة حماس جزء من النسيج«وأكد وزير الخارجية أن 

، واحتلوا قطاع غزة وألقوا بأفراد ٢٠٠٧ يونيو ١٢اختلفنا مع حماس حين قاموا بانقالب عسكرى فى «
  . »من حركة فتح من الدور الحادى عشر، واقتتلوا فيما بينهم

 األحداث األخيرة فى كان هناك توزيع أدوار بين إيران وحماس وحزب اهللا خالل«وقال أبوالغيط إنه 
غزة لتحويل المنطقة إلى صدام وصراعات لصالح إيران التى تحاول استخدام أوراقها للخروج من 

  . »فى المفاوضات الجارية مع إيران حول الملف النووى) ١ + ٥(الضغط الغربى عليها، ومجموعة 
  ٢٩/١/٢٠٠٩صحيفة المصري اليوم، 

  
  في غزة" األمر الواقع"في رام اهللا، وسلطة لسلطة إعمار غزة سيتم بالتنسيق مع ا: موسى .٣٩

أعلن أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى، أمس، أن إعمار غزة سيتم عبر مشروعات : دافوس
يتم الحديث حاليا بشأنها مع األمم المتحدة، ومن الضروري أن يكون هناك تنسيق بشأنها مع الحكومة 

  . في غزة" األمر الواقع"ة الفلسطينية في رام اهللا، ومع سلط
على هامش مشاركته في أعمال االجتماع السنوي للمنتدى " البيان"وأكد موسى، في حديث خص به 

ولن نسمح ألنفسنا "بل مشاريع مدروسة، مردفاً " ال توجد حقائب أموال"االقتصادي العالمي بدافوس، أنه 
ألن النتيجة ستكون تعطيل البناء وبالتالي في الدخول في هذا الكالم الصغير حول حركتي فتح وحماس 

المتمثل في االنقسام " خطأ الفلسطينيين الكبير"، مرجعا هذا األمر لما أسماه "استمرار تجويع الفلسطينيين
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واستبعد موسى أن يعكس الفلسطينيون خالفاتهم على الواقع في قطاع غزة، متسائال . الفلسطيني وآثاره
وأضاف أن هناك ". وا ضد بناء مدرسة أو مستشفى؟ هل يعقل هذا الكالم؟هل نتصور أن يقف"باستنكار 

جانباً سياسياً للحديث حول هذا الموضوع، على الرغم من أن هذا الخالف هو في حد ذاته خطأ كبير، 
سيعمل العرب ما في وسعهم لدفعهم لتجاوزه، ومستدركا أن هناك من العرب من يعتقد أن االنقسام 

يجب على الفلسطينيين أن يجمعوا أمرهم وينقذوا أنفسهم "ب االنقسام العربي، ولذا الفلسطيني هو سب
  ". وقضيتهم

  ٢٩/١/٢٠٠٩البيان، اإلمارات، 
 
  أمير قطر يستقبل مشعل ويستعرضان تطورات الوضع الفلسطيني .٤٠

ة حماس استقبل أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة االسالمي
، إنه جرى خالل اللقاء "قنا"وقالت وكالة األنباء القطرية الرسمية . خالد مشعل الذي يزور الدوحة حاليا

استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية، وذلك بحضور مسؤولين قطريين وعدد 
  .من قادة حماس

  ٢٨/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت
  
  "إسرائيل"تحافظ على عالقات استراتيجية مع تركيا : وزير الخارجية باباجان .٤١

أكد وزير الخارجية التركية علي باباجان، امس، ان انقرة وتل ابيب تحافظان على :  ا ف ب- انقرة 
ي وجهتها الحكومة التركية للعدوان االسرائيلي على العالقة االستراتيجية بينهما رغم االنتقادات الحادة الت

في دافوس حيث يشارك في " ان تي في"وقال باباجان، في مقابلة اجرتها معه شبكة االعالم . غزة
وجود "، مشيرا الى ان "العالقات التركية االسرائيلية بمستوى استراتيجي"المنتدى االقتصادي العالمي، ان 

واوضح "". اسرائيل"بح اكثر صعوبة في جو تنقطع فيه العالقات بين تركيا وفي المنطقة سيص" اسرائيل"
باباجان، ان انقرة وتل ابيب بقيتا على اتصال طوال االزمة، مضيفا انه اجرى العديد من المحادثات 

  .الهاتفية مع نظيرته تسيبي ليفني
  ٢٩/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  ين فلسطينيين على أرض سيناءخطط صهيوني يهدف إلى خلق أزمة الجئم :مجلس محلي .٤٢

إن هناك مخططاً صهيونياً : "قال المجلس الشعبي المحلي لمحافظة شمال سيناء:  شادي محمد-رفح 
يهدف إلى خلق أزمة الجئين فلسطينيين في مصر على أرض سيناء، وإن الشعب المصري، وخاصة 

ي جلسته األخيرة، أن الشعب وأكد أعضاء المجلس، ف". أبناء سيناء، على وعي تام بهذه المؤامرة
الفلسطيني نفسه تنبه لتلك المؤامرة، وظل صامدا على أرضه طوال فترة الحرب على غزة، وأن من 
هجر منزله مؤقتا خالل الحرب أو بسبب تدميره، فقد هاجر إلى داخل قطاع غزة، ولم يغادر إلى 

  .خارجه، وذلك إليمانه بالقضية الفلسطينية
  ٢٩/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
  رئيس الوفد البرلماني المغربي يشيد بصمود أهالي غزة  .٤٣

عبر رئيس الوفد البرلماني المغربي الزائر لقطاع غزة مصطفى الرميد، أمس، عن اعتزاز الشعب : غزة
المغربي بصمود الشعب الفلسطيني خالل العدوان اإلسرائيلي، مؤكداً على وحدة الشعبين المغربي 

 جولة قام بها الوفد المغربي في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، وذلك لمعاينة جاء ذلك خالل. والفلسطيني
الدمار الذي خلفه العدوان اإلسرائيلي، حيث استهلها بزيارة مقر المجلس التشريعي المدمر في مدينة 
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وأشار إلى مجموعة من الخطوات العملية التي اتخذها النواب المغربيون على طريق مالحقة . غزة
ومضى يقول إن ستة محامين مغاربة عقدوا ندوة نيابة عن .  اإلسرائيلي أمام المحاكم الدوليةاالحتالل

كافة المحامين المغاربة وأعلنوا عن نيتهم رفع دعاوى ضد سلطات االحتالل أمام محكمة جرائم الحرب 
  .الدولية في الهاي

  ٢٩/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  ت مصر عودتيسأنضم للقسام لو منع:  المصريأمين حزب العمل .٤٤

نفى أمين حزب العمل مجدي أحمد حسين، الذي دخل من مصر إلى قطاع :  حسام أبوطالب-القاهرة 
غزة بطريقة غير شرعية، وذلك لمنعه من الدخول عبر معبر رفح، ما تردده بعض وسائل اإلعالم 

 األرض موجودة الحقيقة الوحيدة على: "وأضاف. العربية حول تراجع شعبية حماس والمقاومة بشكل عام
الحكام العرب يريدون أن يسرقوا ما تبقى من أعمار .. هنا وهي أن الحل لن يكون أبداً عبر التفاوض

الفلسطينيين في وهم التفاوض كي ال تزعجهم المظاهرات، بينما كلنا نعرف أن األقصى والقدس وسائر 
أعرف أنني '"،"القدس العربي"ل لـوفي نهاية تصريحاته يقو". األرض لن تعود إال بالبندقية وبالمدفع

سأواجه المزيد من المتاعب عند عودتي لمصر األسبوع المقبل وقد يمنعوني من الدخول من رفح وإذا ما 
فشلت في العودة فياريت كتائب القسام تقبلني جندياً في صفوفها على األقل أرفع رأسي المنحنية دائماً في 

  ".جداً عن أي عاصمة عربية أخرىالقاهرة هنا صدقني الجنة تبدو قريبة 
  ٢٩/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
      " إسرائيل"أحزاب موريتانيا تتهم الحكومة بعدم تجميد العالقة مع  .٤٥

اتهمت منسقية األحزاب السياسية وهيئة المحامين الموريتانيين الحكومة باإلبقاء :  أمين محمد- نواكشوط 
تها في نواكشوط رغم اإلعالن عن تجميد هذه العالقات واالحتفاظ بسفار" إسرائيل"على عالقاتها مع 

خالل مشاركة رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز في القمة الطارئة لنصرة 
وأمهلت المنسقية التي تضم جميع األحزاب على الساحة السياسة حكومة العسكر أسبوعا . غزة بالدوحة

تبرت أنه يمثل خطوة تستحق التثمين، ولكنها غير كافية، فالمشهد بغزة لتنفيذ قرار التجميد التي اع
وهدد الموقعون على البيان بالنزول إلى . ، بحسب بيان األحزاب والمحامين"يستدعي أكثر من ذلك"

الشارع واستئناف مظاهر االحتجاج السلمي إذا لم ينفذ القرار، وأكدوا أن احتجاجاتهم ستستمر حتى تقطع 
تعلقا بمصلحة الشعب الفلسطيني ومراعاة لمشاعر الشعب "قات ولن تكتفي بالتجميد، وذلك هذه العال

وشددت األحزاب على تمسكها بدعم ومساندة المقاومة ". الموريتاني الذي يمقت هذه العالقة ويسأمها
  .الفلسطينية بما تملك حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين بما في ذلك عاصمتها القدس الشريف

  ٢٩/١/٢٠٠٩. يرة نتالجز
 
   منظمة عربية تتحالف لتوثيق االنتهاكات االسرائيلية بغزة١٢٠ .٤٦

تم تشكيل أول تحالف عربي لمنظمات المجتمع المدني وحقوق االنسان لتوثيق االنتهاكات : عماد حجاب
نيا أمام االسرائيلية والمجازر البشرية التي حدثت خالل العدوان على غزة لمالحقة مرتكبيها قضائيا وقانو

المحاكم الدولية والمحكمة الجنائية بالهاي ومحكمة العدل الدولية والمحاكم األوروبية ذات االختصاص 
. كما تم اختيار مركز ماعت للحقوق الدستورية والقانونية بمصر منسقا للمنظمات المصرية. الدولي

نظمة مصرية وعربية من  م١٢٠شارك في التحالف العربي لمالحقة مجرمي الحرب االسرائيليين نحو
وعدد من الشخصيات السياسية والحقوقية من اليمن وتونس والمغرب ومصر خالل . كافة الدول بالمنطقة

وأكد أيمن عقيل منسق المنظمات المصرية أنه سيتم . االجتماع الذي أختتم بمدينة صنعاء باليمن، أمس
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انبا من جوانب التوثيق وفقا للمعايير الدولية خالل األيام القادمة تشكيل مجموعات عمل تتولي كل منها ج
تمهيدا إلعداد ملفات متكاملة قانونية وجنائية وتتضمن شهادات حية ألسر الضحايا والمصابين وأسماء 

  .القادة العسكريين االسرائيليين الميدانيين الذين ارتكبوها حتى تأتي النتائج دقيقة في طريقة مالحقتهم
  ٢٩/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   المكسيكية للتدريب على تدمير األنفاق-مصريون على الحدود األميركية ": روزاليم بوستجي" .٤٧

 - ذكرت صحيفة إسرائيلية، أن وفدا من مهندسين مصريين توجه إلى الحدود األميركية :القدس المحتلة
وضحت وأ. المكسيكية للتدريب على التقنيات التي يستخدمها الجيش األميركية لكشف وتدمير االنفاق

، اليوم الخميس، أنها علمت أنه جرى التنسيق للزيارة وفقا لمذكرة تفاهم حول "جيروزاليم بوست"صحيفة 
كما أكدت الصحيفة، . والواليات المتحدة في وقت سابق الشهر الجاري" إسرائيل"تهريب األسلحة وقعتها 

يناء المصرية مزودين بمعدات أن الواليات المتحدة أرسلت بالفعل مهندسين عسكريين إلى شبه جزيرة س
  .للكشف عن األنفاق و مساعدة المصريين في الكشف عن أماكن األنفاق وتدميرها

  ٢٩/١/٢٠٠٩وكالة سما، 
  
   حمارا تعبيرا عن استياءهم من النظام العربي الرسمي٢١جل غزة يتقدمه ألاحتجاج : اليمن .٤٨

ر محلي في ذمار في اليمن، أن أبناء نقل موقع الحزب االشتراكي اليمني اإلخباري عن مصد: صنعاء
مدينة ذمار المعروفين بإبداعهم للنكتة السياسية واستخدامها جماعيا للتعبير عن مواقفهم االحتجاجية تجاه 
األوضاع العامة داخليا وخارجيا خرجوا أثناء العدوان الصهيوني على المدنيين في قطاع غزة بمظاهرة 

  .تعبيرا عن امتعاضهم لموقف النظام الرسمي العربي من العدوان) ياذمار( حمارا ٢١احتجاجية يتقدمها 
  ٢٨/١/٢٠٠٩قدس برس، 

  
  وحركة حماس مسؤولية ما جرى في غزة"إسرائيل"األمم المتحدة تحمل  .٤٩

جان هولمز وكيل أمين عام األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في تقرير قال :  صالح عواد - نيويورك
ما زال ) على الحصار(بعد مضي عام « زيارة للمنطقة شملت قطاع غزة قدمه فى مجلس األمن بعد

 "إسرائيل"ودعا هولمز  .»سكان غزة يواصلون العيش بطريقة غير طبيعية ودون كرامة في سجن مفتوح
 بصفتها الدولة المحتلة "إسرائيل"ان «تقرير الوقال في . إلى فتح المعابر فورا للسماح بدخول المساعدات

وألقى هولمز بالالئمة على كل من . » هذا السياق لسيطرتها على المعابر المؤدية إلى غزةمسؤولة في
إن استخدام حركة حماس «وقال .  وحركة حماس في الدمار الذي لحق بالقطاع والسكان"إسرائيل"

للمنشآت المدنية وإطالق الصواريخ بشكل عشوائي ضد المدنيين يمثالن انتهاكات للقانون اإلنساني 
 على حماية مواطنيها فإن "إسرائيل"إال أنه حتى علينا أن نأخذ في االعتبار حرص «وأضاف . »لدوليا

  وأشار . »هناك تساؤالت كثيرة حول فشل القوات اإلسرائيلية في حماية المدنيين وعمال اإلغاثة في غزة
خاصة «ن اإلنساني الدولي هولمز إلى أنه وبالنظر إلى حجم الدمار الذي لحق بغزة والتجاهل التام للقانو

مبدأي النسبة والتناسب في القوة والتفرقة بين األهداف المدنية يجب أن تكون هناك مساءلة عما حدث في 
 .»الصراع األخير في قطاع غزة

 ٢٩/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
 

   مليون دوالر احتياجات إعمار غزة٣٣٠: األونروا .٥٠
الحتياجات الميدانية الطارئة إلعمار قطاع غزة للمرحلة  كشفت األونروا أن ا: حاتم العبادي- عمان 

وبحسب مصادر في . ، ووفقا لتقديرات الطواقم الفنية التابعة لألونروا) مليون دوالر٣٣٠(األولى 
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الوكالة، فإن الجزء األكبر من هذا المبلغ سيخصص باألساس إلى إصالح وإعادة تأهيل المساكن التي 
 ٥٣ع األونروا التي تضررت أو دمرت بالكامل هي األخرى وعددها تضررت، وستذهب إلصالح مواق

 . منشأة
  ٢٩/١/٢٠٠٩العرب، قطر،  

  
 ميتشل يسعى الستئناف خارطة الطريق بعد االنتخابات اإلسرائيلية .٥١

أكد جورج ميتشل، مبعوث الرئيس االميركي الى الشرق األوسط، انه سيصب : نظير مجلي - تل أبيب
يع القريبة، على موضوع تثبيت وقف اطالق النار في قطاع غزة وإعادة اعماره، جل اهتمامه في األساب

ولكنه في الوقت نفسه سيواصل سماع األطراف والتشاور معها، ومن ثم التفرغ الستئناف المفاوضات 
وقال ميتشل، خالل لقاءاته السياسية .  والفلسطينيين على أساس خطة خارطة الطريق"اسرائيل"بين 

انه ووفقا لتعليمات الرئيس باراك أوباما ووزيرة  ، التي وصلها قادما من القاهرة،"اسرائيل"ي العديدة ف
وكان ميتشل قد حضر . دوليةالخارجية، هيالري كلينتون، سيعمل بالتنسيق مع الشركاء في الرباعية ال

غزة ووقف  من مصر، فأشاد بالمبادرة المصرية لتثبيت وقف اطالق النار في قطاع "اسرائيل"الى 
وقال . ٢٠٠٥تهريب األسلحة الى القطاع، واعادة فتح معبر رفح وفقا للبرنامج الدولي الذي وضع سنة 

، فإن ميتشل أبلغه انه ينوي طرح عدة مبادرات الرئيس اإلسرائيلي بيريزوحسب . ان بالده تدعمها
قال و .»خارطة الطريق« والفلسطينيين في سبيل التقدم لتطبيق "اسرائيل"لتقريب وجهات النظر بين 

 ان "اسرائيل"وانه يوافق على ان من حق . "اسرائيل"ـميتشل ان الواليات المتحدة تدرك أهمية األمن ل
ولكنه أكد في الوقت نفسه على احتياجات الشعب . تحافظ على أمن مواطنيها بالطرق المشروعة

  الفلسطيني في التحرر من العنف والدمار 
  ٢٩/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

 
 ضغوط في واشنطن لبدء حوار مع حركة حماس .٥٢

نشرت كلية الحرب األمريكية التابعة للجيش أول أمس دراسة وضعها معهد  : أحمد عبدالهادي- واشنطن
الدراسات االستراتيجية التابع للكلية تطالب فيها الواليات المتحدة ببدء حوار مع حماس وإنهاء سياسة 

ورافق ذلك ظهور وزير الخارجية  .ا وإغفال وجودها على األرضمحاصرة المنظمة ومحاولة إضعافه
وفي خط . األسبق جيمس بيكر في برنامج تلفزيوني دعا فيه بصورة مباشرة إلى التفاوض مع حماس

مواز قال مساعد وزير الخارجية األسبق ريتشارد مورفي في تصريحات صحفية إن الحوار بين 
فحماس في تقديري هي ممثل شرعي لجزء من الشعب  ،"أمر حتمي"اليات المتحدة وحماس الو

وقارن مورفي بين موقف واشنطن الرافض للحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية في  ".الفلسطيني
وأشارت تقارير أمريكية إلى أن هناك . السبعينيات والثمانينيات وبين الرفض الراهن للحوار مع حماس

ول قيام مبعوثين من المخابرات المركزية باالتصال بحماس نقاشا في اللحظة الراهنة في واشنطن ح
 .من تهريب لألسلحة عبر الحدود بين مصر والقطاع" إسرائيل"للمساهمة في وقف ما تزعمه 

 ٢٩/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
  
 فرنسا تستدعي السفير اإلسرائيلي لالحتجاج على معاملة قنصلها ودبلوماسيين أوروبيين .٥٣

خارجية الفرنسية أمس السفير اإلسرائيلي في باريس دانيل شيك لالحتجاج على استدعت ال: باريس
المعاملة التي لقيها القنصل الفرنسي في القدس أالن ريمي ودبلوماسيون فرنسيون وأوروبيون آخرون 

وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية أمس، إن القنصل العام في  . وغزة"إسرائيل"على معبر إريز بين 
دس وعددا من معاونيه توجهوا أمس الى غزة لتقويم الوضع خصوصا على المعابر والنظر في ما حل الق
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وأضاف الناطق، أن الوفد الدبلوماسي الذي أراد العودة الى القدس . بالمشاريع التي تمولها فرنسا في غزة
ل الجنود مساء، أوقف ست ساعات على معبر إريز، مؤكدا أن الوفد تعرض إلطالق النار من قب

وخلص الناطق باسم الخارجية الى القول، إن السفير اإلسرائيلي استدعي الى الخارجية من . اإلسرائيليين
   .»تفسير لما حصل«ولطلب » غير مقبول«اليه لما تصفه باريس بحادث » تقديم احتجاج«أجل 

بين »  في العالقةالتوتر«ويرى مراقبون في العاصمة الفرنسية أن حادث معبر إريز يعكس نوعا من 
 تخلي فرنسا عن المواقف السابقة من حماس، ومن "إسرائيل" على خلفية ما تعتبره "إسرائيل"باريس و

استعداد باريس للعمل مع حكومة وحدة فلسطينية تضم وزراء من حماس، وذلك بعكس المواقف التي 
 .٢٠٠٦التزمت بها فرنسا واالتحاد األوروبي من حماس منذ انتخابات العام 

 ٢٩/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  بلير يدعو الستراتيجية جديدة لتوحيد الفرقاء الفلسطينيين  .٥٤

اعلن توني بلير ممثل اللجنة الرباعية الدولية في القاهرة دعم اللجنة القوي :  وكاالت االنباء- القاهرة 
 الدولي ان تثبيت واعتبر المبعوث .للجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطالق النار في قطاع غزة

وقال عقب لقائه . الخطوة األولى واألكثر أهمية وإلحاحا ضمن المبادرة المصرية"وقف إطالق النار 
إن المرحلة الحالية تقتضى تركيز الجهود بشكل خاص على توفير "الرئيس المصري حسني مبارك 

مية إلعادة إعمار قطاع غزة االحتياجات اإلنسانية لسكان غزة ، على أن يعقب ذلك دفع جهود مصر الرا
ضرورة الضغط من أجل حدوث "وشدد على  ".فضال عن جهودها إلعادة توحيد الصف الفلسطيني

التغيير كذلك في الضفة الغربية من أجل التقدم لألمام خطوة خطوة على نحو يعزز فرص دفع عملية 
ن محور العمل السياسي سياسية ذات مغزى ومفاوضات تستند على أساس حل الدولتين وهو ما سيكو

  ".الدبلوماسي خالل الشهور القادمة
  ٢٩/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  بريطانيا عملت على وصول المساعدات للفلسطينيين قبل األحداث .٥٥

ذكر بيان صادر عن السفارة البريطانية بعمان أمس أن الحكومة البريطانية :  ماضي عيسى- عمان 
سطينيين قبل األحداث األخيرة، اضافة الى قيامها عملت على تحسين ظروف وصول المساعدات للفل

 . لتسهيل انتقال األفراد والبضائع التجارية من والى غزة والضفة الغربية"اسرائيل"بممارسة ضغوط على 
وتقدم دائرة االنماء الدولي البريطانية حسب البيان اضافة الى المبالغ التي التزمت الحكومة البريطانية 

   . مليون جنيه استنرليني على شكل منح لعدة جهات٢٤٣ والبالغة ٢٠٠٧ االول بتقديمها في كانون
  ٢٩/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  غزةءاحتجاجا على رفضها بث ندا يبي بي سالبرادعي يلغي مقابلة مع  .٥٦

ألغى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، مقابالت كان يفترض أن تجريها معه 
، احتجاجا على رفضها بث نداء لجمع التبرعات من اجل ضحايا »بي بي سي«ذاعة البريطانية هيئة اإل

يرى ان هذا القرار يخالف ابسط قواعد «وقالت الناطقة باسم الوكالة ميليسا فليمينغ، . الهجوم على غزة
 .»اإلنسانية، وهي مساعدة ضحايا نزاع، بغض النظر عن الجهة المحقة او المخطئة
  ٢٩/١/٢٠٠٩ألوسط، الشرق ا
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       "إسرائيل"ـحرب غزة لم تنه تهديد حماس ل: "معهد دراسات دولي" .٥٧
رأى المعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية ومقره لندن أن حرب قطاع غزة لم تنه التهديد التي تتعـرض    

لى الحركـة   ع" إضفاء الشرعية "وأدى إلى   ) حماس(له إسرائيل من حركة المقاومة اإلسالمية الفلسطينية        
وقال المعهد في تقرير صدر الثالثاء حول التوازن العسكري          .على حساب القوى التي توصف باالعتدال     

ـ         ٢٠٠٩للعام   فإن القلق بشأن مستوى    " ضربات خطيرة " إنه في الوقت الذي تعرضت فيه حركة حماس ل
لعام العربي وحتى بين    إضفاء الشرعية على حماس في أعين جزء من الرأي ا         "الخسائر المدنية أدى إلى     

إذا كـان ردع    "وذكر التقرير أنه     ".بعض القادة اإلقليميين ما أضعف موقف من يوصفون بأنهم معتدلون         
إسرائيل باهظ الثمن قد تعزز نتيجة تكثيف عمليات القتل في غزة، فإن التهديد اإلستراتيجي الذي تـشكله                 

 النار غير محدد المعالم وشدد على ضرورة        وأضاف أن وقف إطالق    ".حماس على إسرائيل مازال قائما    
أكثر "الحاجة الماسة إلى وجود عملية سالم في الشرق األوسط، وهي العملية التي جعلها الصراع األخير                

في حين ستؤدي االنتخابات اإلسرائيلية الوشيكة والوقت الضروري لتشكيل حكومة جديدة إلـى             " صعوبة
فـي وضـع    " المؤقت المحتمـل  "رأى المعهد أيضا أن االرتفاع       .حدوث تأخيرات في دفع عملية السالم     

  .حماس سيؤدي إلى تكريس االنقسام في القيادة الفلسطينية
  ٢٨/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
   سفينة أسلحة إيرانية تتجه من البحر األحمر إلى سوريا":هآرتس" .٥٨

 توقيفها في البحر األحمر ، أمس، أن السفينة التي أعلنت البحرية األميركية عن«هآرتس»ذكرت صحيفة 
األسبوع الماضي، لالشتباه بأنها تنقل أسلحة إلى حركة حماس في غزة، هي في طريقها اآلن إلى 

 ونقلت الصحيفة عن رئيس أركان الجيوش األميركية األميرال مايكل مولن إنّه على الرغم من .سوريا
ة على متنها، إال أنّه ال يوجد مسوغ قانوني قيام البحرية األميركية بتوقيف السفينة، وعثورها على أسلح

 .يسمح باحتجازها
  ٢٩/١/٢٠٠٩السفير، 

 
 تضامني مع اليهود كامل وليس محل تساؤل : البابا .٥٩

مع اليهود، مشددا على « تضامنه الكامل» عبر البابا بندكت السادس عشر امس، عن :ا ف ب، رويترز
خفيف التوترات بعدما أغضب أحد األساقفة الكاثوليك ، في محاولة لت«ليس محل تساؤل»ان هذا التضامن 

وقال البابا ان محاولة إبادة اليهود في . التقليديين اليهود عندما شكك بالمحرقة بالحجم الذي يتحدثون عنه
، «غير كافية»وفيما اعتبرت منظمات يهودية ان كلمة البابا . المحرقة يجب ان تبقى تحذيرا لكل البشرية

اكثر من كافية لكل »اسم الفاتيكان األب فيديريكو لومباردو أنه يأمل أن تكون كلمات البابا قال المتحدث ب
الى المحرقة، متمنياً أن يحول ذلك دون قطع العالقات بشكل دائم بين « من شكك بنظرته ونظرة الكنيسة
 . الحاخامية والكرسي الرسولي

   ٢٩/١/٢٠٠٩السفير، 
 
  على القيود االسرائيلية على الدخول الى غزة منظمات االغاثة الدولية تحتج  .٦٠

بيانا قال فيه ان ) اوتشا(صدر مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية أ:  ليلى الكركي -  عمان
منظمات اإلغاثة اعترضت على القيود المفروضة على دخول قطاع غزة منذ سريان وقف إطالق النار 

ة لفتح المعابر بالكامل لتوصيل المساعدات اإلنسانية إلى الجاري ، مؤكدا الضرورة الملح) ١٨(
إنه لمن : "ونقل البيان عن رئيس اتحاد منظمات التنمية الدولية تشارلز كاليتون قوله .المحتاجين إليها

غير المقبول أن يترك موظفو منظمات اإلغاثة الدولية من ذوي الخبرة في االستجابة الطارئة إلى اآلن 
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لوصول الكامل إلى غزة وأن ال تعمل المعابر بكامل طاقتها إلدخال المعونات اإلنسانية دون إمكانية ا
جوليبت سبييولد في القدس ، أن ثمانية من " كير"وقالت المسؤولة في مكتب منظمة ".والسلع التجارية

 (وقالت الناطقة باسم منظمة .موظفي المنظمة ما زالوا ينتظرون الحصول على تصاريح لدخول غزة
تنتظر السلطات اإلسرائيلية مطالب جهات مانحة معينة للسماح لهم :"في القدس إيف هموند ، ) أوكسفام
  ".بالدخول

 ٢٩/١/٢٠٠٩الدستور، 
 
  هيومن رايتس ووتش تطالب بتحقيق مستقل حول الحرب على غزة  .٦١

 األمم المدافعة عن حقوق اإلنسان أمس،" هيومن رايتس ووتش"دعت منظمة  :الفرنسية - نيويورك
 "إسرائيل"المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل حول ادعاءات بحصول انتهاكات للقانون الدولي من قبل 

المسؤول عن المنظمة التي " جو ستورك"وقال  .وحركة حماس خالل الحرب األخيرة على قطاع غزة
العمل من ) كي مونبان (على مجلس األمن واألمين العام لألمم المتحدة : "تتخذ في نيويورك مقراً لها

منذ وجهت هيومن "وأضاف في بيان  ".أجل فتح تحقيق مستقل حول انتهاكات مفترضة ارتكبها الطرفان
 ".رايتس ووتش هذا النداء، أظهرت تحقيقاتنا الخاصة على األرض ضرورة ملحة إلجراء تحقيق كهذا

 السيئ على صعيد "يلإسرائ"سجل "وأشارت المنظمة التي تدافع عن حقوق اإلنسان من جهة إلى 
، ومن جهة أخرى إلى غياب أي جهد من قبل "التحقيقات عندما تكون قواتها ارتكبت انتهاكات خطرة

ودعا مسؤولون كبار في األمم المتحدة كذلك إلى فتح تحقيق  .حركة حماس أو فصائل فلسطينية أخرى
رها األمم المتحدة في قطاع يشمل، خصوصاً الضربات اإلسرائيلية التي استهدفت مكاتب ومدارس تدي

  .غزة
  ٢٩/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 

  
   وفد أفريقي يدعو القيادة الفلسطينية إلى إنهاء االنقسام .٦٢

دعا رئيس وفد جنوب أفريقيا الدكتور امتياز سليمان قيادات الشعب الفلسطيني  : مصطفى حبوش -  غزة
لمصلحة الوطنية على المصالح الحزبية، مؤكداً إلى إنهاء الخالفات السياسية التي لن تجدي نفعاً وتغليب ا

  .على أن العالم لن يقدم المساعدات لقطاع غزة إذا استمر االنقسام
وقال خالل مؤتمر صحفي عقده، أمس، في مدينة غزة عقب جولة قام بها الوفد األفريقي على األماكن 

ذا كان الساسة الفلسطينيون يضعون إ: " التي دمرها االحتالل اإلسرائيلي في حربه األخيرة على القطاع
 ".أحزابهم على سلم أولوياتهم فهم مخطئون وال يجب أن يكونوا أوفياء ألحزابهم على حساب شعبهم 

وأكد سليمان على وقوف دولة جنوب أفريقيا حكومة وشعباً إلى جانب الفلسطينيين ودعمهم بكل ما 
حرر كل فلسطين، مبيناً أنهم شاهدوا حجم الدمار يستطيعون تقديمه من خدمات ومساعدات إنسانية حتى تت

 .الهائل التي ألحقته آلة الحرب اإلسرائيلية في مدينة غزة وخاصة في القطاع الصحي والخدماتي
 لقد ، لقد أثر فينا صمود وثبات الشعب الفلسطيني وقدرة المقاومة على التصدي لجيش منظم: " وأضاف

مشيرا أن الغزيين " ة لشعب غزة ولكننا سنرجع ونحن متعلمون منهماعتقدنا أننا جئنا لنعلم ونعطي هدي
  .متحدون رغم أن اليهود دمروا وسفكوا الدماء ، لكنهم لم يستطيعوا أن يكسروا إرادتكم

أن تفعل الكثير وأن المظاهرات والتبرعات ليست كافية ويجب ) الشرق األوسط(وأوضح أن على شعوب 
  . مشيداً باستقبال الشعب الفلسطيني في غزة للوفد األفريقيعليهم أن يقدموا أكثر من ذلك،

  ٢٩/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين،  
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   تطرد القائمين باعمال فنزويال في رام اهللا وتل ابيب"اسرائيل"ان تؤكد فنزويال  .٦٣
 طردت القائم باالعمال "اسرائيل"كدت كراكاس ان أ:  وكاالت االنباء- القدس المحتلة ، كراكاس 

طرد "ي في تل ابيب وكذلك دبلوماسييها العاملين في رام اهللا في الضفة الغربية ، معتبرة ان الفنزويل
 تعتبر انه ليس "اسرائيل"الموظفين الدبلوماسيين العاملين في ممثلية فنزويال في رام اهللا دليل على ان 

ماسيين كانوا هناك باسم  تنتهك اتفاقات اوسلو وتطرد ممثلين دبلو"اسرائيل"، وان " هناك دولة فلسطينية
  ".هذا البلد

ليست لدينا اي عالقات رسمية مع حماس وحزب " قال وزير الخارجية الفنزويلي مادورو ،من ناحية ثانية
  ".اهللا ولو كانت لدينا اي عالقة لقلنا ذلك

  ٢٨/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
 وتصفية قضية فلسطين .. ميتشل وعباس .٦٤

  منير شفيق
الملف « السيناتور جورج ميتشل مسؤوال في الخارجية األميركية لمتابعة ثمة ُبعدان رئيسان لتعيين

، ويتمثل البعد األول في تعيينه مسؤوالً عن متابعة التسوية بمرتبة وزيرة »اإلسرائيلي- الفلسطيني
، فجورج ميتشل ليس دينس روس، وإنما هو أهم من وزير. الخارجية نفسها، وليس مجرد موظف خبير

قدم المساواة مع هيالري كلينتون نفسها وزيرة الخارجية، األمر الذي يدل على مستوى إن لم يكن على 
 . القوة والدعم اللذين يتمتع بهما المسؤول األميركي الذي سيتابع موضوع التسوية

أما الُبعد الثاني والمترتب عن األول فيتجسد في كون هذا التعيين يعني التصميم على الوصول إلى نتيجة 
لينجز المهمة وليس ليحاول إنجازها أو التقدم فيها، أو » ميتشل«نوانها تحقيق التسوية، فقد ُعين يكون ع

 .»بيزنس«كما يقال جاء ميتشل ليعمل 
ويعني كل من هذين الُبعدين أن التسوية ستكون خالل األشهر القليلة القادمة، بمجرد االنتهاء من 

كومة الجديدة، على نار حامية، وذلك بغض النظر أكانت االنتخابات في الكيان الصهيوني وتشكيل الح
رئاسة الحكومة لنتنياهو أو ليفني أو باراك أو ألي كان، فهنالك مجموعة عوامل أخذت تتجمع لترتفع 

 .إلى أعلى مستوى) طبعاً لن تكون إال تصفوية(باحتمال الوصول إلى تسوية 
هو » اإلسرائيلي-الصراع الفلسطيني« لما نسميه لعل العامل األول الذي يدفع أوباما إلى إنجاز حل

التعبئة العربية واإلسالمية ضد إيران، فكما يبدو من عدة مؤشرات، وأهمها ضغط اللوبي اليهودي 
األميركي، فسيجعل أوباما من نزع البرنامج النووي اإليراني على رأس أولوياته للسنتين القادمتين، األمر 

لضغوط المختلفة، بما في ذلك عدم إسقاط احتمال الحرب في أثناء الذي يتطلب محاصرة إيران با
المفاوضات، فالمطلوب أن يتحول العداء الرسمي العربي إلى إيران، ولكن هذا غير ممكن ما دام 
الصراع في فلسطين مفتوحاً، األمر الذي سيلح على إدارة أوباما ويضغط على الكيان الصهيوني للتوصل 

 .يريدان إعطاء األولوية للمواجهة السياسية أو العسكرية ضد إيرانإلى تسوية ما داما 
إن الدمار الذي لحق بسمعة الكيان الصهيوني عالمياً باعتباره عدوانياً يرتكب جرائم حرب سيجعل من 
التوصل إلى تسوية وسيلة الستعادة الصورة التي فقدها في نظر الرأي العام السيما الغربي منه، وذلك 

فشله العسكري في عدوانه على قطاع غزة، وما حل من ضعف وإحراج بكل طرف تواطأ، إلى جانب 
 .أو تخاذل، أو سكت في مواجهة العدوان، سواء أكان فلسطينياً أم عربياً أم إسالمياً أم أوروبياً

من هنا يمكن القول إن تعيين ميتشل كانت له دوافعه ومسوغاته من أجل أن يسعى بجدية إلى إغالق 
ف الفلسطيني، طبعاً إن أول ما سيتبادر إلى الذهن هو مدى إمكان نجاح ميتشل في مهمته في حل المل

 ؟)أكثر بكثير من مشكلة إيرلندا التي بنى جورج ميتشل سمعته التفاوضية على حلها(أعقد قضية 
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 من إن فرص ميتشل في إيجاد اتفاق يكون طرفه الفلسطيني محمود عباس ستكون عالية، ألنه لن يبدأ
نقطة الصفر، وال من اتفاقات كامب ديفيد، وإنما من النقطة التي وصلتها المفاوضات الثنائية السرية بين 

ال بد له من االستنتاج أنها » غير العبثية«فمن يدقق في تلك المفاوضات . »ليفني»عباس وأولمرت و
بادل األراضي والحدود أنجزت خطوات واسعة في التوصل إلى حل فيما يتعلق بقضايا حق العودة وت

يهودية الدولة «والجدار والمستوطنات والسيادة على المداخل أو المعابر واألجواء، وكذلك فيما يتعلق بـ 
إال بسبب عدم قدرة حكومة أولمرت على التنازل عن جزء ) هذه المفاوضات(، ولم تتعثر وتقف »العبرية

من جهة، وعدم قدرة محمود عباس بعد ما قدمه من من القدس الشرقية ليكون عاصمة للدولة الفلسطينية 
تنازالت في كل القضايا آنفة الذكر أن يعقد اتفاقا ال يعطى فيه جزءاً من القدس الشرقية، ليقول استعدت 

 .من جهة أخرى» دولة فلسطين«وهي عاصمة » القدس«لكم 
يبق أمامه غير إزالة عقبة إذا صح أن ميتشل سيبدأ جولته من حيث انتهت تلك المفاوضات، ومن ثم لم 

القدس، وعلى التحديد أجزاء من القدس الشرقية ومن بينها بعض األحياء في القدس القديمة، فهذا يعني 
فإن ثمة خطراً حقيقياً في ) ما ذكر منها وما لم يذكر(مع إلحاح العوامل الضاغطة للتوصل إلى تسوية 
 .نجاح مهمته حتى لو كان نتنياهو رئيس الحكومة

لهذا، فبقاء محمود عباس على رأس السلطة بعد انتهاء واليته وبعدما قدم من تنازالت يشكل خطراً و
حقيقياً على القضية الفلسطينية، ألن ما أنجزته المفاوضات الثنائية السرية، ولو تم الحصول على بعض 

ء حق العودة وحل قضية هو أقرب ما يكون للحل اإلسرائيلي، فإنها» تصفوياً«القدس الشرقية، يشكل حالً 
الالجئين بالتعويض والتوطين والوطن البديل، والقبول بتبادل األراضي في الضفة الغربية، والتنازل 
النهائي عن الحق الفلسطيني بكل فلسطين وبكل القدس، هو الحل اإلسرائيلي والتصفية للقضية، وهو ما 

 .جاء ميتشل إلنجازه
 بعض القدس الشرقية فقط مقابل ذلك الحل مقروناً باالعتراف إذا كان على نتنياهو أن يتنازل عن

، إلى جانب التركيز على نزع البرنامج النووي اإليراني، مع )المبادرة العربية(الدبلوماسي العربي 
 .إغراءات أخرى، فإن قبوله الصفقة المربحة يكون احتماالً راجحاً، فمن قبله فعلها كل من بيغن وشامير

 الضروري الضغط الستقالة محمود عباس وحل حكومة سالم فياض غير الشرعية ولهذا، فإن من
وتشكيل وحدة وطنية ال تعترف بنتائج المفاوضات السرية، وتضع أمامها دحر االحتالل عن الضفة 

 . الغربية بال قيد أو شرط
 ٢٩/١/٢٠٠٩العرب، قطر،  

  
  عن أي انتخابات يتحدثون؟ .٦٥

  فريد أبوضهير. د
بالقصيرة، والدعوات تتوالى لإلعداد النتخابات رئاسية وتشريعية في فلسطين من خـالل            منذ فترة ليست    

وهذه الدعوات، هي بالطبع دعوات براقة، تستهوي الكثيرين داخليـا وخارجيـا،            . حكومة توافق وطني  
ـ    ، واالحتكام إلى الشعب الفلسطيني، والحرص على تجسيد خيار         "الديمقراطية"وتعكس التزام األطراف ب
وبصرف النظر عن مراهنات كل طرف من األطراف التي تـدعو إلـى             . الشعب لقيادته ومسار قضيته   

االنتخابات، إال أن هناك حقائق ال يمكن إغفالها، تجعل من الدعوة لالنتخابات في هذه المرحلة ال تعـدو                  
 االنقـسام   لتجميل الصورة الفلـسطينية المترديـة الناجمـة عـن         " ماكياج"الدخول في المجهول، وتمثل     

  .الفلسطيني العميق
بداية، ال بد من التذكير بأن االنتخابات ما هي إال صورة من صور الديمقراطية، ومظهر من مظاهرها،                 

االنتخابات ليست هدفا بحد ذاتها، ألنهـا إذا جـرت فـي            . أو إن شئت قل، هي نتيجة لثقافة الديمقراطية       
يمقراطية، فإنها ستكون وبـاال علـى الـشعوب والقـوى           أجواء مسمومة، أو في بيئة ال تحمل الثقافة الد        
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ومما ال شك فيه أن المراقب للوضع الفلسطيني الذي ساد خالل السنوات الثالث             . السياسية على حد سواء   
وجوهر هذا الخلل هـو     . السابقة يرى بما ال يدع مجاال للشك أن هناك خلال بنيويا في الثقافة الديمقراطية             

عدم توافر ثقافة التسامح بين المتنافسين، وبالتالي إغالق األبواب أمام من يفوز في             عدم القبول باآلخر، و   
لقد أكدت التجربة أنه ليس من السهل فـي الثقافـة الفلـسطينية             . االنتخابات من قبل األطراف المتنافسة    

يـضع  التسليم بفوز الطرف المنافس من قبل األطراف األخرى، أيا كان هذا الطرف، وهو األمر الـذي                 
  .عالمة استفهام كبيرة أمام الدعوات إلجراء انتخابات في الوضع الراهن

، يتعلق بمصير من يفوز فـي       ٢٠٠٦األمر اآلخر، وهو مستلهم تحديدا من التجربة السابقة، أي انتخابات           
فها هم النواب الذين فازوا في      . االنتخابات من األطراف غير المقبولة لدى إسرائيل على وجه الخصوص         

نتخابات، وحتى أعضاء المجالس البلدية، يقبعون في السجون، وعلى رأسهم الدكتور عزيز الـدويك،              اال
رئيس المجلس التشريعي، وأحمد سعدات، األمين العام للجبهة الشعبية، ومـروان البرغـوثي، القيـادي               

ائج االنتخابات  الديمقراطية الفلسطينية مشلولة بسبب اصطدام نت     . البارز في حركة فتح، وغيرهم كثيرون     
بالسياسة اإلسرائيلية، األمر الذي يجعل من مسألة االنتخابات مجرد وهم ال يمكن تحقيقـه علـى أرض                 
الواقع في ظل أجواء مشحونة بالتوتر، وفي ظل احتالل ال يعبأ بحياة اإلنسان، فـضال عـن صـناديق                   

 لمثل هذه التحديات، والعمل علـى       وستبقى فكرة االنتخابات وهما ما لم يتم إيجاد حلول ناجعة         . االقتراع
فمن ذا الذي سيرشح نفسه، في ظل هكذا وضع، علـى األقـل فـي الـضفة                 . تذليل هذه العقبات الكؤود   

الغربية، في االنتخابات القادمة؟ وكيف يمكن ترجمة حرية االختيار تحت سياسات االحتالل المتمثلة فـي               
جوانب العقوبات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني       الضغوط والتهديد بالحصار واالعتقال وغير ذلك من        

  بعد االنتخابات السابقة؟
صحيح أنـه   .  من قبل األطراف المختلفة    ٢٠٠٦المسألة الثالثة هي الرفض الذي واجهته نتائج انتخابات         

كان هناك اعتراف بنتائج االنتخابات، وإقرار بأنها انتخابات نزيهة، ولكن المشكلة هي ما ترتب على هذه                
من قبـل   ) غير معلن، ولكنه مفضوح   (االنتخابات من أوضاع داخلية معقدة، وحصار إسرائيلي، ورفض         

الدول العربية، فضال عن الحصار الذي فرضته الواليات المتحدة األمريكية، وتساوق االتحاد األوروبـي              
نية بعدم إعطائهـا    وتأتي في السياق بالطبع اتهامات حماس للرئاسة الفلسطي       . والعالمي مع هذه السياسات   

فلـو  . الفرصة بممارسة مهامها كسلطة منتخبة، وبسحب كثير من الصالحيات الحيوية للحكومة العاشرة           
 أعطيت الفرصة كاملة، ولم يمارس الحصار على الحكومـة العاشـرة            ٢٠٠٦تخيلنا أن تجربة انتخابات     

 ستكون تجربة ديمقراطية فريـدة،      وعلى الشعب الفلسطيني، فما الذي كان يمكن أن يحدث حينئذ؟ بالتأكيد          
  .هذا بالطبع محض افتراض. وستكون عملية تداول السلطة سلسة في المراحل القادمة

المسألة الرابعة هي أن االنقسام الفلسطيني أدى إلى تعميق عملية االستقطاب السياسي في غزة والـضفة،                
اسية بأبسط أشكالها، وكرس عمليـة      األمر الذي قطع الطريق على كل األطراف لممارسة المشاركة السي         

فكيـف يمكـن إجـراء      . فال حضور لفتح في غزة، وال حضور لحماس في الـضفة          . اإلقصاء السياسي 
انتخابات في ظل هكذا وضع؟ صحيح أن هناك دعوات لتشكيل حكومة وفاق وطني تمهد األجواء إلجراء                

  مناسبة؟االنتخابات، ولكن كم من الوقت يتطلب األمر لتوفير األجواء ال
إن العملية الديمقراطية، وإجراء االنتخابات، تتطلب أكثر من مجرد حضور سياسي للفصائل واألحـزاب              

إنها تتطلب ثقافة وقبول لمبدأ خيار الشعب، واعتراف بمبدأ تداول السلطة، وتحتاج، هو األهم              . الفلسطينية
كمـا  . كانت داخلية أو خارجيـة    من كل ذلك، إلى ممارسة االختيار دون أية ضغوط من أي جهة، سواء              

تحتاج إلى ضمان الحترام حقوق اإلنسان في المناطق التي تجري فيها االنتخابـات، وعـدم التعـرض                 
للمواطن، واالحتكام إلى القانون والنظام فيما بتعلق بممارسة الطرف الفـائز فـي االنتخابـات لمهامـه                 

 األمر المفقود في الواقع الفلسطيني الذي ما فتئ         إن الديمقراطية هي اختيار حر لإلنسان، وهو      . الدستورية
فهل الواقع يشير إلى إمكانية ممارسة المواطن الفلسطيني لالختيـار          . يعيش تحت ضغوط بأشكال متعددة    
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الحر؟ وما هي الضمانة التي يمكن توفيرها الحترام حقوق اإلنسان من جهة، ولتطبيق النظام والقـانون                
   االنتخابات من جهة أخرى؟في" الفائزة"من قبل السلطة 

وبعد الحرب المجنونة على غزة، تصاعدت أيضا نفس النداءات بضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة،              
ولكن السؤال يبقى نفسه، ماذا نفعـل بـالفيتو األمريكـي           . بعد تشكيل حكومة وفاق تمهد لتلك االنتخابات      

؟ ٢٠٠٦رائيل؟ ماذا لو تكررت نتيجة انتخابـات        وفيتو الرباعية على أية حكومة ال تقبل باالعتراف بإس        
وكيف سيتعامل معها العرب وإسرائيل وأوروبا؟ وهل تكرار تلك النتيجة ستؤدي إلى مزيد من االنقـسام                

  الفلسطيني وتمزيق الصف الوطني؟
ـ                   ي أسئلة كثيرة ال بد من معالجتها قبل الولوج إلى أية أحاديث عن االنتخابات، وقبل تكرار المأسـاة الت

  . ٢٠٠٦حدثت بعد انتخابات 
لقد كتبت في مقال سابق اقتراحا لحل هذه المعضلة، وهي استبدال فكرة االنتخابات في المرحلة الحاليـة                 

على برنامج سياسي، وعلى حكومة ورئاسة، قبل الدخول في عملية انتخابـات قـد              " التوافق الوطني "بـ
ألة التوافق هي مفتاح الحل، من وجهة نظـري،         إن مس . تكون ضربة جديدة للمشروع الوطني الفلسطيني     

وهي التي يمكن أن تمهد الطريق لتهيئة األجواء التي قد تستغرق سنوات، وليس عدة شهور، كما يقـول،                  
ويمكن القول أن التوافق هو شكل متطور من أشكال الديمقراطية، وخاصة في الواقع             . أو يتمنى، البعض  

. ا حول القضايا المصيرية واالستراتيجيات المتبعة لتحقيق األهـداف        الفلسطيني الذي يتطلب بالفعل توافق    
، تمثل إطـارا عامـا، وقاعـدة        ٢٠٠٦ويمكن القول أيضا أن وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت في العام            

مهمة، يمكن البناء عليها وتطويرها، شرط االلتزام التام بها من قبل جميع األطراف لتحقيق هذا التوافق،                
  .األجواء النتخابات يمكن إجراؤها إذا توفرت الشروط الالزمة لذلك في السنوات القادمةولتهيئة 

بـل يجـب    . من الضروري مصارحة الرأي العام، وعدم تضليله، بالقول أن االنتخابات هي مفتاح الحل            
 في  توضيح مخاطر هذه الخطوة التي قد تكون مدمرة في ظل الواقع المعقد الذي يعيشه الشعب الفلسطيني               

إن من يتحدث عن انتخابات في هذه المرحلة، أو حتى في المدى المنظور، ال يدرك الواقع                . الضفة وغزة 
في فلسطين، ومن الضروري البحث عن صيغ أخرى، كالتوافق الوطني، والتي من شأنها أن تجسد إرادة                

  .ها القدسالشعب الفلسطيني وتطلعاته للخالص من االحتالل وإقامة دولته المستقلة وعاصمت
٢٧/١/٢٠٠٩  

  
  دعوة حماس لحكومة وحدة بشروط الرباعية  .٦٦

  ياسر الزعاترة
يتصرف الناطقون باسم حركة فتح ، أعني ما تبقى من فتح التي تدور في حمى المقاطعة ، وليس فـتح                    
التاريخية التي ال نسمع منها سوى صوت فاروق القدومي ، إلى جانب هاني الحسن الذي ال تسعفه حالته                  

يتصرف الناطقون إياهم كما لو كـانوا       .. حية ، بينما يلوذ اآلخرون بالصمت رغباً ، أو رهباً أو تعباً           الص
خارجين من معركة حققوا فيها انتصاراً مؤزراً على العدو اللئيم ، وصار بوسعهم تبعـاً لـذلك توزيـع                   

خطها السياسي ،   شروطهم ذات اليمين وذات الشمال ، وبالطبع على خصومهم في حماس ومن يؤمنون ب             
وينسون أن ممارساتهم إبان الحرب الصهيونية على قطاع غزة تبدو كافية لحرق أكبر الحركات الثورية               

  . ، فكيف بحركة تاهت في مسارات إشكالية منذ سنوات طويلة؟،
ليس من الصعب بالطبع تلمس عناصر القوة التي يشعر بها هؤالء ، ال سيما النـاطق باسـمهم ، وهـو                     

ة ليس عضواً في فتح ، وبالطبع ألنها هي ذاتها نقاط الضعف لدى الخـصم الـذي يطاردونـه ،                    للمفارق
وتتمثل تلك العناصر في وقوف الواليات المتحدة واألوروبيين ودول االعتدال العربي ضدهم ، فضالً عن               

 ، علـى    وال خالف على أن الشعبية ليست حاسمة عند أولئـك         . عدوهم الرئيس ممثالً في دولة االحتالل     
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وقد سمعنا عن اجتماعات تنظيمية في الضفة هدفها عدم         . رغم سعيهم الحثيث لكسبها بكل وسائل التضليل      
  .السماح لحماس بقطف ثمار المواجهة األخيرة في قطاع غزة

ولكن ما الذي يطلبه أولئك في ظل عناصر القوة التي يمتلكونها؟ إنهم يطالبون بحكومة وحـدة وطنيـة                  
الخطوات التالية ، من التهدئة إلى فك الحصار وإعادة اإلعمار ، وصوالً بالطبع إلـى               تشرف على سائر    

االنتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة ، وال قيمة هنا لمسألة الرئاسة المنتهية الـصالحية ، وبـالطبع                
زي ،  بعد أن حصل الرئيس على منصب جديد اسمه رئيس دولة فلسطين من ثلث أعضاء المجلس المرك               

  . إضافة إلى شرعية عربية من اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة،،
المشكلة أن شرط حكومة الوحدة عند أولئك هو قبولها من المجتمع الدولي ، وهو ما لن يحدث مـن دون                    

ام تلبيتها لشروط الرباعية التي يتقدمها شرط نبد العنف واإلرهاب الذي هو المقاومة ، فضالً عن االلتـز                
باالتفاقات الدولية ، ومن ثم االعتراف بدولة االحتالل ، والنتيجة هي تخلي حماس عن ثوابتها المعروفـة           
  .، ومن بينها الثابت الذي كان إسقاطه عنوان الحرب األخيرة على قطاع غزة ، أعني نبذ خيار المقاومة

ال قبل الحـرب وال بعـدها ،        إنها شروط استسالم كامل ال تفرض إال على مهزوم ، وحماس لم تهزم ،               
 فـي   ٢٠٠٦وهي تنتمي لجبهة ال زالت قوية ومتماسكة كانت لها جوالتها المتميزة ، من انتصار تمـوز                 

جنوب لبنان ، مروراً بفشل إسقاط حماس من خالل الحصار واالجتياحات الجزئية في القطاع ، وكـذلك                 
لى المعركة األخيرة التي خرجت منها الحركـة        القمع واالعتقاالت الواسعة في الضفة الغربية ، وصوالً إ        

  .مرفوعة الرأس ، وبشعبية أعلى بكثير
هل يعقل أن تقبل حماس بشروط الرباعية بعد كل هذا العناء ، وما هو مصيرها ومصير خطابهـا بعـد                    
ذلك؟ إنهم واهمون يريدون أن يستقووا باالحتالل والجهات الداعمة لبرنامجه ، بينما يـستخدمون سـيف                

  .ادة اإلعمار من أجل تحقيق ما عجزوا عن تحقيقه بكل الوسائل السابقةإع
حماس في المقابل ليست بهذا الحمق حتى تخضع لتلك الشروط المذلة ، ليس فقط ألنها تخالف برنامجها                 
ورؤيتها وما بايعتها الجماهير عليه ، بل أيضاً ألن ذلك لن يؤدي إلى االعتراف بها والسماح لها بالبقـاء                   

 السلطة البائسة القائمة ، اللهم إال لزمن قصير ، ما يعني أننا إزاء لعبة تشويه تفـضي إلـى محطـة                      في
االنتخابات التي سيعملون المستحيل لكي تعيد الوضع إلى ما كان عليه ، ألن القيادة الحالية فـي رام اهللا                   

  .هي وحدها المؤهلة للتفاوض وتقديم التنازالت المطلوبة
 إنه ال حل لهذه الملهاة سوى تشكيل مرجعية جديدة للشعب الفلـسطيني فـي الخـارج                 قلنا وسنظل نقول  

والداخل على أسس ديمقراطية ، أما بقاء القضية أسيرة سلطة مصممة لخدمة االحتالل فلن يؤدي إال إلى                 
  .مزيد من التيه ، مع احتمال أن يفضي إلى حل بائس يلبي شروط االحتالل

  ٢٩/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  ة أولية في مجزرة غزة قراء .٦٧

  حسن نافعة
كشفت المجزرة التي قامت إسرائيل بارتكابها في قطاع غزة عن أمرين على جانب كبير مـن األهميـة                  

  :أظن أنه لم يعد بوسع أحد أن يجادل فيهما
فشل عسكري كبير مني به الجيش اإلسرائيلي واكبه سقوط أخالقي لمؤسسات لدولة والمجتمع في              : األول

صمود أسطوري للمقاومة الفلسطينية واكبه ثبات بطولي لشعب أعزل تـرك يقاتـل             :  ، والثاني  إسرائيل
وحيدا ورغم ذلك بدا عاقدا العزم على تحرير أرضه من احتالل طال أمده وتحقيق استقالله مهمـا بلـغ                   

  .الثمن الذي تعين عليه دفعه من دماء وعرق وتضحيات
ي يعد واحدا من أقوى جيوش العالم وأحدثها تسليحا ، أصـبح            الفشل العسكري للجيش اإلسرائيلي ، والذ     

  :واضحا وضوح الشمس من شواهد كثيرة أهمها
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 عجزه عن تحقيق أي من أهدافه المعلنة واضطراره في النهاية لوقف المجزرة من جانب واحد على                 - ١
وتمتعـه بتغطيـة    الرغم من قيامه بزج خمسين ألفا من أفضل عناصر قواته البرية والبحرية والجويـة               

  .سياسية ودبلوماسية ، دولية وعربية ، سمحت له باالستمرار في حملته العسكرية ألكثر من ثالثة أسابيع
 استخدامه ألحدث أنواع األسلحة التي تحتوي عليها ترسانته العسكرية الضخمة بما فيهـا األسـلحة                - ٢

  . المحرمة دوليا ، باستثناء السالح النووي،
  :القي فيبدو واضحا وضوح الشمس أيضا من شواهد كثيرة أهمهاأما سقوطه األخ

 تعمده ضرب المدنيين ، بما فيهم رجال المطافئ ورجال اإلسعاف ورجـال اإلعـالم والمـوظفين                 - ١
  .الدوليين

 هدم البيوت والمساجد والكنائس والمدارس ومكاتب الصحافة واإلذاعة والتليفزيون ، بـل وقـصف               - ٢
  .ت أيضاالمقابر والمستشفيا

 القيام بعمليات إبادة جماعية متعمدة للسكان ليس فقط من خالل القتل العشوائي لألطفـال والنـساء                 - ٣
وإنما أيضا من خالل تعمد تدمير مخازن الدواء والغذاء ، بدليل إقدامه على ضرب وإشعال الحرائق في                 

ي تتولي إطعام سبعمائة وخمسين ألـف  والت) األونروا(مخازن الوكالة الدولية لغوث الالجئين الفلسطينيين       
  .نسمة هم نصف سكان القطاع،

  :تكشف األرقام المتاحة حتى اآلن عن حقائق مذهلة أهمها
 لم يتجاوز عدد ضحايا الجانب اإلسرائيلي من الصواريخ الفلسطينية طوال السنوات السبع الماضية              - ١

لفلسطينيين من الغـارات التـي ردت بهـا         ثالثة قتلى وعدة عشرات من الجرحى بينما بلغ عدد ضحايا ا          
  .إسرائيل على هذا القصف في الفترة نفسها عدة مئات من الشهداء وآالف الجرحى

 بلغ عدد ضحايا المجزرة األخيرة وحدها في قطاع غزة ما يزيد على ألف وثالثمائة شهيد فلسطيني                 - ٢
نصفهم على األقل مـن األطفـال        منهم من المدنيين العزل و     ٩٥%وحوالي خمسة آالف جريح أكثر من       

  .والنساء والمسنيين
وتكفي هذه األرقام وحدها دليال على أن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة لـم تكـن دفاعـا                    
مشروعا عن النفس ، كما تدعي إسرائيل ، وإنما كانت حرب إبادة جماعية حقيقية ضـد شـعب أعـزل              

مر باتت تعترف به معظم المنظمات العالمية لحقوق اإلنسان         محتل يصر على التحرر واالستقالل ، وهو أ       
وتؤكده بيانات عديدة وقع عليها مؤخرا عدد كبير من الحقوقيين وأساتذة القانون في جامعات عديدة مـن                 

وألن أجهزة الدولة اإلسرائيلية ، والتي تعتبر نفسها واحـة ديمقراطيـة            . بينها جامعات أمريكية وأوربية   
ي صحراء االستبداد الشاسعة ، ومنظمات المجتمع المدني اإلسرائيلي ، والتـي تـدعي              وحيدة ومزهرة ف  

تفوقها األخالقي والحضاري ، لم تحرك ساكنا واصطفت كليا خلف جيشها المنقض بـال هـوادة علـى                  
فريسته الفلسطينية بل وقام بعضها بالتحريض على مسح غزة كليا من الخريطة دون هوادة ، فبوسعنا أن                 

اإلسرائيلي وحده وإنما كان سقوطا     " الدفاع"دون تردد أن السقوط األخالقي لم يكن من نصيب جيش           نقول  
  .لدولة ولمجتمع بكافة مؤسساتهما

فالجيش اإلسرائيلي استخدم كأداة قتل ظاهرة في المذبحة التي ارتكبت في غزة ، ومع ذلك فما كان لهذه                  
ذه الوحشية لوال تواطؤ الواليات المتحدة األمريكية ومعهـا         اآللة العسكرية أن تطلق لنفسها العنان بمثل ه       

وربما يسهل  . معظم الدول األوربية وبعض الدول العربية ، ولوال تخاذل النظامين الدولي والعربي أيضا            
على المرء فهم مواقف دول معينة من هذه المجزرة المروعة ، رغم استحالة تبرير مثل هذا الموقـف ،                   

موقف النظام الرسمي العربي ، خاصة النظام المصري ، من األزمـة الراهنـة ،               لكن يصعب جدا فهم     
فهناك اعتبارات قانونية وأخالقية كثيرة كانت تفـرض علـى النظـام            . ناهيك عن تبريره أو االقتناع به     

المصري أن يتصرف على نحو مختلف تماما عما قام به ، وذلك ألسباب كثيرة أهمها أن مصر تولـت                   
 وهي التي تسببت في وقوعه تحت االحتالل وترتب علـى           ٦٧ وحتى   ٤٨رة قطاع غزة منذ     مسئولية إدا 
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ذلك مسئولية أخالقية وقانونية كانت تفرض على مصر ، معنويا على األقل ، أن تقوم بتحريـر القطـاع        
ه بأنفسهم  تسليمه إلى أهله ليديرو   : أوال ثم االختيار بين بديلين بعد التحرير لتحديد مستقبل القطاع ، األول           

إعادة وضعه تحت إدارتها المباشرة ، مثلما كان عليه الحال قبل عام            : على مسئوليتهم الخاصة ، والثاني    
  .  ، إلى أن يحدث توافق عربي على شكل تسوية القضية الفلسطينية برمتها٦٧

بدا أن تدفع   ورغم تسليمنا بكثرة الصعوبات التي تعترض هذا الطريق ، إال أنه ما كان ينبغي على مصر أ                
األمور في اتجاه يفضي بها في النهاية إلى اتخاذ مواقف أثناء المجزرة بدت لكثيـرين وكأنهـا تواطـؤ                   
  .ضمني أو حتى صريح لضرب المقاومة الفلسطينية والتي يبدو أنها باتت تشكل عبئا غير قابل لالحتمال

لضروة بين مصر وإسرائيل للـتخلص      تجدر اإلشارة إلى أننا ال نعني بالتواطؤ هنا وجود اتفاق مسبق با           
من منظمة يعتقد أنها باتت تشكل عقبة كبرى أمام سياستهما الخارجية ، رغم اختالف دوافع كل منهما ،                  
بل المقصود أن سلوك النظام المصري على الصعيدين الدبلوماسي واإلعالمي صب في النهاية لـصالح               

  . سي والزمني الذي كانت تحتاجهإسرائيل طوال فترة األزمة ووفر لها الغطاء السيا
وال أظن أنني أبالغ إذا قلت أن إسرائيل نجحت في إدارة األزمة على نحو مكنها مـن توظيـف النظـام                     

  : دليلي على ذلك ما يلي. المصري وربما غيره من األنظمة العربية في اتجاه تحقيق األهداف التي تريدها
  :على الصعيد الدبلوماسي: أوال
كالتهديد بسحب أو استدعاء    : ظام المصري عن توظيف أي من أدوات الضغط التي يملكها          أحجم الن  - ١

  .السفير من تل أبيب ، وبقطع إمدادات الغاز إذا لم توقف إسرائيل عدوانها فورا
 لم يقم بتوجيه إدانة قوية لالنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي اإلنساني ، واستخدم لغة دبلوماسـية                - ٢

  . الميوعة وحتى بعدم الكفاءة المهنيةتتسم ب
وفي هذا السياق يمكن القول أن موقف النظام التركي كان أفضل كثيرا من موقف النظام المصري رغـم                

  .عالقات تركيا الوثيقة بكل من الواليات المتحدة وإسرائيل
 ، بطرح مبادرة     إصراره على تبني دور الوساطة وقام ، تحت غطاء الحياد الذي يتطلبه هذا الدور              - ٣

بالتنسيق مع فرنسا لم يكن لها من هدف سوى منح إسرائيل الوقت الذي تريده لالجهـاز علـى فـصائل               
  .المقاومة المسلحة

 سعيه لعرقلة المبادرات الرامية لعقد قمة عربية طارئة خوفا من أن تتخذ القمة مواقـف متـشددة ال           - ٤
 ، مما ساعد مرة أخرى على منح إسرائيل وقتا إضـافيا            يريدها ولم يكن مستعدا أو جاهزا للتجاوب معها       

  .لتنفيذ مخططها
  :على الصعيد اإلعالمي: ثانيا
 عبأ النظام أبواقه على نحو بالغ الفجاجة لشن حملة على حماس وتحميلها مسئولية ما حدث وكـأن                  - ١

  .حماس وليس إسرائيل هي العدو
التي تتبنى وجهة نظر مؤيدة أو متفهمة لموقف حماس          لم تجد الشخصيات اإلعالمية المستقلة أو تلك         - ٢

وألن الدولة نجحت في حشد وتعبئة النخب المعادية        . حيزا يتناسب مع حجمها في وسائل اإلعالم الرسمية       
أيديولوجيا للتيار الديني في هذه األزمة ، فقد بدت النخبة الفكرية في مصر كما فـي بعـض األقطـار                    

ولم تـتمكن وسـائل اإلعـالم    . ئيل ، مما أساء لصورتها كثيرا في الخارجاألخرى وكأنها منحازة إلسرا   
المملوكة للقطاع الخاص ، والتي ما زال دورها محدودا بالقياس إلى وسائل اإلعالم المملوكـة للدولـة ،                  

ولوال المظاهرات الشعبية العارمة التي نقلتها فضائيات عربية وأجنبية         . لألسف ، من تعويض هذا النقص     
  . صورة مصر ودول عربية أخرى حالكة السواد في عيون الجماهير العربيةلبدت

لم تكن مصر التي عكسها اإلعالم الرسمي هي مصر التي يحبها العالم العربي ويحترمها ، بصرف عن                 
ففي الوقت الذي كان الشعب الفلسطيني يشير بأصابع االتهام         . اختالفه أو اتفاقه مع مواقف نظامها الحاكم      

رائيل ويعتبرها المسئول األول والوحيد عن المأساة التي حلت به ، كانت حمم الجحيم مـا تـزال                  إلى إس 
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تتساقط فوق رؤوسه ، أما مصر الرسمية فقد بدت من خالل إعالمها وكأنها تبرر ما ترتكبه إسرائيل من                  
  .مذابح بإلقاء المسئولية على حماس

ج إلى مراجعة وإلى إعاد نظر وتقـويم إذا أرادت أن           تصرفات بعض األنظمة العربية أثناء المجزرة تحتا      
  .تتجنب كارثة أكبر تزال تلوح في األفق القريب،

  ٢٩/١/٢٠٠٩الدستور، 
  

  هـل فعـالً مصـر أوالً؟ .٦٨
  عمرو الشوبكى.د

وضع الخطاب الرسمى المصرى نفسه فى مواجهة غير مبررة مع القضية الفلـسطينية طـوال عـدوان             
» مصر أوالً «ردا على ما فهم وكأنه غزة أوال، ونسى الجميع أن شعار            » مصر أوالً «غزة، ورفع شعار    

  .هو دعم وحماية لغزة ثانيا
» الوطنيـات العربيـة   «ولعل أكبر جوانب الفشل على الساحة العربية هو هذا الصراع الذى جرى بـين               

اع عـن    مـن أجـل الـدف      ١٩٦٩والقضية الفلسطينية، فمن حرب األردن ضد الفصائل الفلسطينية عام          
، مرورا بحروب بعض الفصائل اللبنانية ضد الوجود الفلسطينى، انتهاء بقمع النظام الـسورى              »األردن«

  .الفصائل الفلسطينية التى تعيش فى كنفه، ومنعها من الكالم إال بما ُيملى عليها من قبل الحكم فى دمشق
ن أبناء الوطن العربى، رغـم أن  ومع ذلك ظلت القضية الفلسطينية محل تعاطف ودعم الغالبية العظمى م   

العالقة السياسية بين كثير من الفصائل الفلسطينية والنظم العربية ظل يحكمها كثير من الريبـة وأحيانـا                 
  .العداء

والحقيقة أن مصر ظلت تاريخيا بعيدة عن سياسة المحاور، ولم يكن لها تنظيم أو دكان تابع لها كما فعل                   
فى عهد عبدالناصر لم تحاول مصر أن يكون لها تنظيم فلـسطينى تـابع              كثير من النظم العربية، وحتى      

للقاهرة، إنما كان لها خط سياسى نال رضا أغلب الفصائل الفلسطينية، كما أنها لم تتلوث يـدها بـدماء                   
  .الشعب الفلسطينى كما فعلت بعض الجيوش العربية

 الفـصائل الفلـسطينية، وأن تـدعم        وشكَّل هذا التاريخ فرصة ذهبية لكى تبنى مصر جسور ثقة مع كل           
الشعب الفلسطينى سياسياً ودبلوماسياً دون أى حواجز أو عقد تاريخية، وتعمل على دفـع حمـاس نحـو         
عقلنة جانب من خطابها وممارساتها، وأن تدمج فى العملية السياسية بغرض انتزاع تسوية عادلة بعد أن                

  .فشلت سلطة عباس فى تحقيقها
 كون مصر تتعامل مع الفلسطينيين فى بالدهـم أو بـاألحرى علـى أرضـهم                وعمق من هذه الفرصة   

بكثير من الـدخول فـى سياسـة المحـاور          » أكبر«المحاصرة، وليس فى أرضنا، بما يجعلنا فى وضع         
العربية، ومشكالت الفصائل التى تستضيفها نظم استبدادية، ويعطى فرصة تاريخية لكى تـصبح مـصر               

  .التأثير لصالح قضية الشعب الفلسطينى، وليس حماس أو فتحطرفاً فاعالً وقادراً على 
والواضح أن مصر أضاعت تاريخها اإليجابى الداعم للقضية الفلسطينية، بهـذا األداء الباهـت طـوال                
العدوان على غزة، والخطاب الردىء الذى وضع التضامن المطلوب مع الشعب الفلسطينى فى مواجهـة               

  .مصطنع ليس له أى أساس فى الواقع العملىمع مصالح مصر فى تناقض وهمى و
والحقيقة أن حديث الحكم فى مصر عن أن حماس تمثل تهديداً لمصر، وأنها امتداد للنفوذ اإليرانى يعبـر           
بامتياز عن فشل مصرى فى امتالك خطاب سياسى له تأثير ومصداقية لدى الشارع الفلـسطينى، فهـل                 

د آالف األميال من قطاع غزة فى أن تكـون هـى الطـرف              يعقل أن تنجح دولة مثل إيران تقع على بع        
  الفاعل على حدودنا دون ان نتساءل عن أسباب ذلك ؟ 

ال تمتلك أى بريق سياسى قادر على جذب المعتـدلين          » حالة أمنية «هل يعنى ذلك أن مصر تحولت إلى        
ن، أى التـأثير علـى   كما فعلت تركيا، أو المتشددين كما فعلت إيران، وفشلت فيما نجح فيـه اإليرانيـو             
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الفصيل األقوى فى قطاع غزة وهو حماس، رغم أنه قطاع مالصق لمصر ومرتبط بها تاريخيا، وعـدد                 
  ).أى أحد أحياء القاهرة( سكانه ال يتجاوز مليوناً ونصف المليون نسمة 

العربيـة،  كان يمكن دمجها فى المعادلة السياسية       ) حماس والجهاد (والحقيقة أن فصائل التشدد الفلسطينى      
وإخراجها من تأثير األجندة اإليرانية، بامتالك نموذج اعتدال مصرى له مـصداقية وقـادر علـى نقـد                  

  السياسات األمريكية، 
ورفض االعتداءات اإلسرائيلية فى السر كما فى العلن، بصورة تعطيه شرعية أخالقية وسياسية تجعلـه               

 الضغط على حماس إذا اقتضى األمـر لكـى تفهـم            قادراً على التأثير فى الساحة الفلسطينية، وممارسة      
  طبيعة توازنات القوى الدولية دون أن تتنازل عن خطها المقاوم، 

وأيضا مساعدة السلطة الفلسطينية على النجاح فى الضفة الغربية، بمحاربة الفساد وسوء اإلدارة واحترام              
صبح غير قادر على التأثير اإلقليمـى     الديمقراطية، وهى كلها قيم غابت عن النظام السياسى المصرى، فأ         

  .والدولى
ولم يكتف رجال الحكومة بدورهم فى إضعاف الدور المصرى فلسطينيا وعربيا ودوليـا، إنمـا راحـوا                 
يكيلون االتهامات بحق الشعب الفلسطينى، وشنوا عليه حملة اتهامات وشتائم قاسية فى الوقت الذى تنهال               

  . قطاع غزةفيه القنابل على رؤوس األبرياء فى
والمؤكد أن الحكومة المصرية غير مطالبة بالدخول فى حروب أو مغامرات عسكرية ضد إسرائيل، ولم               
يطلب منها أن تهمل مشكالت المصريين لصالح حل مشكالت الفلسطينيين، ولكن فشلها فى حل مشكالت               

، وبـين مـشكالت     ) بالقول بالفعل ال (المصريين جعلها تخلق تناقضاً وهمياً بين دعم القضية الفلسطينية          
  .مصر

وأصبح دعم فلسطين انتقاصاً من مصر، وكأن الحكومة أفرطت فى االهتمام بالشعب المـصرى حتـى                
، وهو فى الحقيقة ما حدث عكسه،       »الحب الزائد «صارت تخشى من أن يأخذ الفلسطينيون جانباً من هذا          

عانى حاليا، كما أن هذا التبلد اإلنـسانى        حيث لم يعان الشعب المصرى من تجاهل وفقر واستبداد مثلما ي          
والسياسى فى التعامل مع كوارث الشعب المصرى، كان هو نفسه الذى حكـم الموقـف الرسـمى مـن                   

  .العدوان اإلسرائيلى على غزة
غيب شعار فلسطين ثانيا، وأن الفشل الحكومى فى مواجهـة كارثـة            » مصر أوالً «إن عدم تطبيق شعار     

» قنابل الـصخر  «نوات وحوادث الطرق والقطارات طوال السنوات الماضية، وأخيرا         العبارة منذ عدة س   
التى سقطت على أبرياء الدويقة، هو نفسه السبب الذى جعل تضامننا مع الشعب الفلـسطينى أقـل مـن                   

  .مجتمعات أوروبية وإسالمية كثيرة
 إلى الشعب الفلسطينى تحـت      إن الجهود التى ُبذلت من أجل منع وصول الدعم الطبى واإلنسانى والمادى           

حجج ومبررات واهية دلت على حالة من التبلد السياسى واإلنسانى، هى بالضبط امتـداد لـنفس حالـة                  
  . الحكومة فى التعامل مع مصائب المصريين

بل إن نفس جنود األمن المركزى الذين نراهم على الحدود المصرية ـ الفلسطينية، هم أنفـسهم الـذين    
ن مساعدات الناس إلى ضحايا أى كارثة فى القاهرة أو عدوان فى غزة، ويصبح شعار               نجدهم يفصلون بي  

وهماً كبيراً، ألنه إذا كانت بالفعل أوالً لكنا تحركنا بشكل مختلف تماما فى مواجهة جـرائم                » مصر أوالً «
  .إسرائيل فى غزة

  ٢٩/١/٢٠٠٩صحيفة المصري اليوم، 
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  " ..إلحباط فيما بعد فشل غزةا" .٦٩
   يديعوت-   شيلحعوفر

إختارت إسرائيل، بدل بلورة سياسة عقابية، عملية غزة، التي لم يبق لهـا مـن بعـدها أدوات لمعاقبـة                    
إن الصراع على الكرامة، والردع، وعلى من يقول الكلمة األخيرة ومـن            . ال تقولوا إنكم تفاجأتم    .حماس

 اهللا، بعد جوالت سـفك الـدماء فـي          مثل حزب . ينزف نقطة الدم األخيرة لم ينته أبدا في ضربة واحدة         
التسعينيات، تجس المنظمات الفلسطينية الحالية مدى حدود الصبر اإلسرائيلية، وعلى أثر عملية عسكرية             

ولسبب ما، فهم أيضا    . فمن جهتهم، لم ينته أي أمر طالما المعابر مغلقة ولم يتم اإلعالن عن تهدئة             . أيضا
  . الردع اإلسرائيلي قد تم ترميمهال يقرأون الصحف التي كتب فيها أن 

لقد . ليست المشكلة في تفعيل القوة، إنما في اإلعتقاد بأن تفعيل قوة ما، مهما كانت عظمتها، سيغير الواقع                
ألنها لم تفلح على مدى سنين في بلـورة سياسـة عقابيـة             " الرصاص المصبوب "توصلت إسرائيل إلى    

  .  أيضا كما لدى مواطنيهامحددة، وثابتة، ومعروفة لدى الطرف اآلخر
بالمناسبة، فإن سياسة كهذه، يجب أن تكون قياسية، حيث أنه سيكون صعبا، بدون ذلك، تنفيـذها لفتـرة                  

 حيث أن هذا ليس ناجعا ويستنفذ طاقات أكثر         –فال يمكن أن نضرب بشاكوش كبير دونما توقّف         . طويلة
  . من الالزم

لك، وباسم مفهوم مراكمة الشرعية في العالم وفـي إسـرائيل،           بل إنها بدل ذ   . لكن إسرائيل لم تفعل هذا    
كبيرة، والتي دامت أكثر كثيرا مما كان الزما في ظـل           ) عسكرية(أتاحت تدهور الوضع حتى إلى عملية       

ألمشكلة أن عملية بهذا الحجم الكبير تتطلّب تجنيد قوى داخلية، من هنـا             ". العقاب والردع : "تحديد الغاية 
  . وألن ذلك لم يحصل، فقد بدأ اإلحباط. ن تغييرا جوهريا سيحصل فيما بعد العمليةجاء التوقّع بأ

  ستتصّرف حماس كما حزب اهللا
شبه اإلختيال الذي يسود الجمهـور بـأن جـيش الـدفاع            : يتضخّم هذا اإلحباط بسبب عدد من العوامل      

 قوة الخصم الحقيقية وإلى مـا       ، ألشعور باإلنتصار الذي ال يمت بصلة إلى مدى        "رمم ذاته "اإلسرائيلي قد   
  . حصل في الميدان، وكذلك إلى الرزنامة السياسية

في حالة ما قبل اإلنتخابات، وإذ رفع وزير األمن قليال من مكانته الجماهيرية ألنه قـاد إلـى الخطـوة                    
ـ   "كنت سأفعل هذا بشكل أفضل    "القتالية، وإذ ينتظر المرشح المتصدر في الخارج ويبثّ صورة           ل ، فإن ك

  . أمر هو ذو حساسية وقابلية أكثر لإلشتعال
حيث يتذكّر نتانياهو وبراك جيـدا      . يمكن اإلفتراض بأن هذه الحالة ستستمر حتى اإلنتخابات على األقل         

ال تملك حمـاس القـوة      . ١٩٩٩وابل الكاتيوشا لحزب اهللا، الذي سقط على الشمال عشية انتخابات العام            
وستتحطم الرغبة اإلسرائيلية لمعاقبتهـا     . تفعل األمر ذاته بشكل مصغّر    والرغبة في خطوة كهذه، لكنها س     

بافتراض أننا لـن    ": الرصاص المصبوب ) "عملية(حتى ترعوي، على سور الوجع الذي خلقته        ) حماس(
  .نقوم غدا الحتالل غزة، ماذا يمكننا بعد أن نفعل بالفلسطينيين ما لم نفعله بعد؟ 

  ٢٩/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما
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  :كاريكاتير .٧٠
  

  
  ٢٩/١/٢٠٠٩الشرق، قطر،   


