
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أردوغان يستهجن التصفيق لبيريز وينسحب غاضبا من نقاش حول غزة
 منفتحون على إعادة اإلعمارويدنا ممدودة للحوار : استعداده للتخلي عن موقعه مبدياً هنية

  ألي تهدئة دون رفع الحصارأبو مرزوق يؤكد رفض حماس
 عن فساد مالي وإداري في هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية يكشفتحقيق داخلي 

 ةأولمرت يعرض على عباس القدس الشرقية مقابل التنازل عن حق العود: "يديعوت"
 األوروبيون يلمحون بقبول حكومة تضم حماس

ــمنظ ــر ةم ــتحالتحري :وف
ــر   ــن تتغي ــة ل ... المرجعي

وسنتصدى لحماس التي تحاول    
  "المنظمة"وأد 

  ٤ص...

 ٣٠/١/٢٠٠٩١٣٣٠الجمعة



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٣٣٠:         العدد       ٣٠/١/٢٠٠٩الجمعة  :لتاريخا

    :السلطة
 ٥  منفتحون على إعادة اإلعمارويدنا ممدودة للحوار : استعداده للتخلي عن موقعه مبدياً هنية .٢
 ٦  منع تدفق السالحبمعابر الميتشل يربط فتح و  العربيةمبادرةالاستعداده لتطبيق يؤكد عباس  .٣
 ٧  التحركات إال أننا مازلنا قلقون إزاء إمكان فصل قطاع غزة وترسيمه دولياًكل رغم : فياض .٤
 ٧   يلتقي المعلم ويدعو إلى فك حصار غزةألقدومي .٥
 ٧   أمام المساعدات غزةمنظمة التحرير تدعو إلى فتح معابر .٦
 ٨   والوحدة صمام األمان..."كارثي" أمر القطاعما حدث في :  غزة منألبرغوثيمصطفى  .٧
 ٨ انية اإلسرائيليةوزير األوقاف يدعو إلى التصدي للسياسة االستيط: رام اهللا .٨
 ٨  عن فساد مالي وإداري في هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية يكشفتحقيق داخلي  .٩

    
    :المقاومة

١٠    ألي تهدئة دون رفع الحصارأبو مرزوق يؤكد رفض حماس .١٠
١١  نضال تعد دعوة مشعل إنشاء بديل لمنظمة التحرير تعمق االنقسام الفلسطينيجبهة ال .١١
١١  فصائل التحالف ناقشت تشكيل مرجعية بشرط عمد المساس بمنظمة التحرير":القيادة العامة" .١٢
١١   العب بشرعيتها إصالح منظمة التحرير ال يتم عبر الت:حواتمة .١٣
١٢   بدعوته لتشكيل مرجعية بديلة عن منظمة التحريرمشعل يكرس االنقسام: ملوح .١٤
١٢   فشلت مرتين في اغتيال احمد الجعبري خالل الحملة على غزةبأنها تعترف "إسرائيل" .١٥
١٢  يد فلسطيني بطرد اسرائيل ممثل فنزويال لدى السلطة الفلسطينيةتند .١٦
١٣   مرجعية وطنية جديدةبشأن مخيمات في لبنان عقب تصريحات مشعلالتوتر في عدد من  .١٧
١٤  ارة ميتشلقريع غادر األراضي الفلسطينية بعد منعه حضور زي": القدس العربي" .١٨
١٤  ال جديد في زيارة ميتشل إلى األراضي الفلسطينية وال نبني على نتائجها: حماس .١٩
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٤  أولمرت يعرض على عباس القدس الشرقية مقابل التنازل عن حق العودة: "يديعوت" .٢٠
١٥  "حماس"نتانياهو يتوعد بانتهاج سياسة متشددة مع  .٢١
١٦  ة نتانياهوبرئاس "متطرفة"ليفني تؤكد رفضها المشاركة في حكومة  .٢٢
١٦  اكبقيادة بار" العمل"وحزب ليبرمان يتجاوز " ليكود"استطالعات جديدة تؤكد تقدم  .٢٣
١٧  سنفعل كل شئ إلبطال الدعوى ضدنا فى أسبانيا: باراك .٢٤
    

    :األرض، الشعب
١٧  عمليات إعدام جماعية يرويها ناجون من الحرب على غزة .٢٥
١٨   شهيدا١٣٥٥ًاستشهاد جريحين يرفع عدد ضحايا المحرقة إلى  .٢٦
١٨   جريحا بغارة إسرائيلية١٨..  ناشطا في بيت لحم والخليل ١٤االحتالل يعتقل  .٢٧
١٨  بالخدمات اللجنة الشعبية في عين الحلوة تطالب األونروا .٢٨
١٩  ألول مرة في تاريخ المرأة الفلسطينية تعيين قاضيتين شرعيتين :رام اهللا .٢٩
١٩  أربعة جرحى إثر حريق في نفق على حدود رفح .٣٠
١٩   ألف تلميذ وتلميذة في قطاع غزة٢٠٠ مليون شيكل على ٢٠توزيع ب تبدأ األونروا .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٣٣٠:         العدد       ٣٠/١/٢٠٠٩الجمعة  :لتاريخا

٢٠   في غزة"بي بي سي"دعوة لطرد مراسلي  .٣٢
٢٠  تحذير من استمرار سياسة العزل االنفرادي بحق األسرى في سجون االحتالل .٣٣
٢٠   طفال فلسطينيا في ظروف حياتية سيئة جدا٣٢٠ تعتقل "اسرائيل" .٣٤
٢١   باألردن"غزة المخيم" و"غزة القطاع"بين : تحقيق .٣٥
   

   :اقتصاد
٢١  اإلسرائيليةرفض اعمار غزة بالمنتجات تفلسطينية  لمؤسسات بيان .٣٦
 ٢٢ االحتالل دمر مئات المصانع والمزارع والشركات لكسر صمود الفلسطينيين .٣٧
   

   :صحة
 ٢٢  زيادة أعداد المعاقين في شمال غزة بعد الحرب .٣٨
   

   :لبنان
٢٣   ةاألمين العام لحزب اهللا يتهم مصر بالمشاركة في حصار غز .٣٩
   

   :عربي، إسالمي
٢٣  أردوغان يستهجن التصفيق لبيريز وينسحب غاضبا من نقاش حول غزة .٤٠
٢٤  ونفى أن تكون تركيا منحازة الى حماس "إعادة تعريف اإلرهاب"دعا أوباما إلى : أردوغان .٤١
٢٤ األول حقن الدماء الفلسطينية والثاني تحقيق المصالحة ..مصر تتحرك على مسارين: زكي .٤٢
٢٥  "عاراً في جبين النظام"صري يعتبر تصريحات أبو الغيط برلماني م .٤٣
٢٥  السلطات المصرية تمنع وفدا من نواب مجلس الشعب المصري من الدخول إلى قطاع غزة .٤٤
٢٥  عاكف يستنكر المساعي الدولية لمنع إدخال األسلحة إلى غزة .٤٥
٢٦  "فشل في أن يفصل المقاومة عن الشعب"الحصار المفروض على غزة : القرضاوي .٤٦
٢٦  سامح عاشور يعرب عن عزم اتحاد المحامين العرب القيام بمبادرة للمصالحة الفلسطينية .٤٧
٢٦  مار القطاع الصحي في غزةأطباء مصر يطلقون مبادرة إلعادة إع .٤٨
٢٦   وزير يمني ينتقد مواقف الدول العربية أثناء العدوان على غزة  .٤٩
٢٦   وفد برلماني وشعبي كويتي يهنئ مشعل والفصائل بانتصار مقاومة غزة .٥٠
٢٧  جرحى غزة وتمنع المواطنين من زيارتهمالحكومة تحاصر : مصر .٥١
٢٧   شخصيات وطنية تدعو عباس لإلفراج عن معتقلي حماس: تونس .٥٢
   

   :دولي
٢٧   مليون دوالر مساعدات لغزة٦١٣سنطلق نداء لجمع : بان كي مون  .٥٣
٢٧  ون يلمحون بقبول حكومة تضم حماساألوروبي .٥٤
٢٨  االتحاد األوروبي يحذر من خرق وقف النار في غزة .٥٥
٢٨  ٢٠٠٢عام  ي فلسطينياً في هجوم إسرائيل١٤القضاء االسباني يحقق في مقتل  .٥٦
٢٨ افة مؤتمراً لبحث آلية منع وصول األسلحة إلى حماسالدنمارك تعلن عن استض .٥٧
٢٩  "إسرائيل"دعوات في أمريكا لمقاطعة أكاديمية واقتصادية ضد  .٥٨
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٢٩   في غزةاألبيضبريطانيا تدعو للتحقيق باستخدام الجيش اإلسرائيلي الفوسفور  .٥٩
٢٩  اًإسرائيلي" مجرم حرب "٨٦أوامر مالحقة دولية لـ .٦٠
٣٠   تحقق في اتهامات بجرائم لجيشها في غزةأن" إسرائيل"على : األمم المتحدةبيرة أمريكا سف .٦١

   
    :حوارات ومقاالت

٣٠  ر موسى نافعبشي... جدل عربي مستعاد حول حرب أخرى .٦٢
٣٢  أحمد عمرابي... المقاومة ومواجهة الفصل الثاني من الحرب .٦٣
٣٢  علي بدوان... حماس اليوم ما بعد غزة .٦٤
٣٥  باتريك سيل...  في مهب عاصفة سياسية"إسرائيل" .٦٥
٣٧  صالح النعامي... !أم إعادة عباس؟..إعادة اإلعمار .٦٦
    

 ٣٩  :كاريكاتير
***  

  
  "المنظمة"وسنتصدى لحماس التي تحاول وأد ... المرجعية لن تتغير: التحرير وفتح منظمة .١

مين سـر اللجنـة      أن أ  ض وليد عو  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٣٠/١/٢٠٠٩القدس العربي،   نشرت  
 حملة  إلطالق الخميس بأن هناك استعدادات تجري        أكد التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه      

وطنية وسياسية للحفاظ على منظمة التحرير كممثل وحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وذلـك               
ا ومن بينها حماس لتشكيل مرجعيـة جديـدة         ردا على مساعي فصائل فلسطينية تتخذ من سورية مقرا له         

   .لتمثيل الفلسطينيين
 بالتصدي لحركة حماس التي     أمس صائب عريقات    .وتعهد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير د       

 تمـس شـرعيتها     أنقـوى مـن     أ منظمة التحرير    أنكد عريقات   أو .تحاول وأد المنظمة على حد قوله     
 الفلـسطينية   لإلذاعـة سطيني وان الشعب الفلسطيني سيلتف حولها، وقـال         ووحدانيتها لتمثيل الشعب الفل   

 أنيبدو  : ضاف قائال أو ".أوروباسمعنا انهم يحضرون لذلك وحتى لمظاهرات ضد سفاراتنا في          "الرسمية  
 يقوم على فصل الضفة الغربية عن غـزة، والقـدس حتـى             إسرائيلالمخطط واضح جدا فهو من جانب       

فلسطينية، والمخطط وأد لمنظمة التحرير حتى تنتهي القضية الفلـسطينية جملـة            يسقط مشروع الدولة ال   
 أمـام هذا ما يخططون له ويسعون له، ولكن الشعب الفلسطيني سيقف وقفة رجل واحد              : وتابع .وتفصيال

 بقاءه ووجوده يعتمـد علـى حريتـه         أنكل هذه المخططات الن الشعب الفلسطيني يعرف كل المعرفة          
 بقاءه يعتمد على بقاء وحدة الضفة الغربية وغزة والقدس كوحدة جغرافيـة واحـدة، وان                واستقالله وان 

  .بقاءه ووجوده يعتمد على الضمير الحي للشعب الفلسطيني وهي منظمة التحرير الفلسطينية
مشعل، وقال  ] رئيس مكتبها السياسي خالد   [ التي تطلقها حماس و    واألقوالعريقات بالشعارات   .واستخف د 

 الشعب الفلسطيني   إن: ضافأو . معبر وبضائع  إلى تقليص القضية الفلسطينية     إلى أدت الشعارات    هذه إن
% ٨٢ن  أ إلى، مشيرا   األساس الوحدة الوطنية وااللتفاف حول منظمة التحرير هما         أنواع ويعرف تماما    

هـي للوحـدة     األولوية إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حيث الدمار وحيث الكارثة، قالوا            أبناءمن  
  .الوطنية الفلسطينية

ـ      أن   ٣٠/١/٢٠٠٩السفير  وأضافت   ، بمـسؤولية   "القيـادة الدمـشقية   "ياسر عبد ربه اتهم من وصفهم ب
  ". الشرخ الحاصل على صعيد التمثيل السياسي"

 فـتح  حركـة   إلى أن   كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٣٠/١/٢٠٠٩الشرق األوسط   وأشارت  
  رداً على دعوة خالد مشعل إلى تشكيل مرجعية للشعب الفلسطيني في الداخل والخـارج،              ،قالت في بيان  
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ـ        . إن محاوالت مشعل ستبوء بالفشل     المؤامرة "وفيما أوضح القيادي حسين الشيخ، أن الحركة ستتصدى ل
لـن  "ف  وأضا". هذه المحاوالت لن يكتب لها النجاح     " قال أحمد عبد الرحمن الناطق باسم فتح،         ،"اإليرانية

ندعو الذين يتآمرون في    : "وتابع". تكون قضيتنا الوطنية ورقة مساومة رخيصة في يد هذا النظام أو ذاك           
هذه العاصمة أو تلك لسرقة قرارنا الوطني إلى أن يشمروا عن سواعدهم ويقـاوموا لتحريـر أرضـهم                  

  ". المحتلة، بدال من هذا التدخل الرخيص في الشأن الوطني الفلسطيني
 أحمـد عبـد     أنيوسف الـشايب    ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٣٠/١/٢٠٠٩ الغد، األردن،    يوجاء ف 
المحاوالت المشبوهة التي يبشر بها خالد مشعل لتعميق االنقسام الفلسطيني والعربـي بـدل              " قال   الرحمن

بة العمل المخلص الستعادة الوحدة الوطنية وتعزيز التضامن العربي، تكشف عن جهله المطبـق بـصال              
وحدة الشعب الفلسطيني، والتفافه الراسخ حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثـل الـشرعي والوحيـد               

  ".للشعب الفلسطيني
وكيـل وزارة   أن، سـامي سـعيد   رام اهللا نقالً عن مراسلها فـي  ٣٠/١/٢٠٠٩العرب، قطر، وأوردت  

ني الفلسطيني وتدمير القضية،     مشعل تهدف إلى شق الصف الوط      "مؤامرة"عين قال إن     األسرى زياد أبو  
 .وإن الشعب الفلسطيني سيتصدى لها

لقد أدرك أعداء الشعب الفلسطيني وخصومه أن عدوهم الوحيد  "في بيان، فتح  حركةقالتمن جهته، 
القادر على إحراجهم وفضح أمرهم وتخليص شعبنا من ويالت سوء أعمالهم وشرهم هو منظمة التحرير 

شرعية، فاستلّوا خناجرهم المسمومة الغادرة في حملة ضارية لمحاربتها والقضاء الفلسطينية وقيادتها ال
وفي الوقت الذي ما زالت فيه دماء شهداء مجازر غزة تشكو إلى اهللا كل الظلمة : "وأضاف البيان ".عليها

والمجرمين، وفي هذه الظروف وبذات األسلوب والتفكير وبنفس الدور والمخطط ، نرى ميليشيات 
 تصعد ضد أبناء فتح وكوادرها، فالقتل والخطف واالعتقال والتعذيب نهج أصبح جزءاً من الحياة حماس

 ".اليومية في غزة هاشم
قـال   رئيس كتلة حركة فتح بالمجلس التشريعي عزام األحمـد ، أن  ٢٩/١/٢٠٠٩.  الجزيرة نت  وذكرت

ياتها االنخـراط فـي العمـل       ليس جديدا، وإن حماس رفضت منذ بدا      "للجزيرة من عمان إن كالم مشعل       
  ".أعجز من أن تكون بديال لخيار الشعب الفلسطيني"، مضيفا أن الحركة "الوطني الفلسطيني

ومن معـه   "وفي سياق تعقيبه على ربط تصريحات مشعل بنتائج الحرب على غزة قال األحمد إن مشعل                
الفلسطينية المتحالفـة مـع     ، وشن هجوما على الفصائل      "أعجز من أن يستطيعوا تجاوز منظمة التحرير      

  .حماس قائال إن معظمها ال عالقة له بالمقاومة وال وجود شعبيا له داخل فلسطين
  
  منفتحون على إعادة اإلعمارويدنا ممدودة للحوار :  للتخلي عن موقعهاستعداده مبدياً هنية .٢

ابها ألي جهة عربية أو     إن حكومته تفتح أبو   :  إسماعيل هنية  ]الفلسطيني المقال  [قال رئيس الوزراء   :غزة
دولية تريد أن تنفذ خططاً إلعادة إعمار قطاع غزة المدمر، مشدداً في الوقت ذاتـه علـى أن الحـوار                    

 في لقاء متلفـز مـع   هنيةواعتبر  .الفلسطيني أصبح ملحاً في هذه المرحلة للحفاظ على الحقوق والثوابت    
موضوع الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية      قناة القدس الفضائية بث أمس، أن ربط عمليات اإلعمار ب         

سيكون على حساب المواطن الذي هدم بيته ومزرعته، ويعيش اآلن          "، مبيناً أن ذلك     "تلكؤ"والحوار بمثابة   
وأكد أن لدى حركته استعداداً ورغبة وتوجهاً حقيقيـاً مـن أجـل              ".في العراء في ظل هذا البرد القارس      

الحة فلسطينية حقيقية، لكنه شدد على ضرورة تهيئـة المنـاخ           الشروع في حوار وطني يوصل إلى مص      
 حركـة   هنيـة وطالب   .الالزم لذلك، ال سيما إطالق سراح المعتقلين السياسيين ووقف حمالت التحريض          

نحن بعد الحرب يمكن أن     : "وقال. فتح باتخاذ خطوات تدلل على حسن النوايا إلنجاز مشروع المصالحة         
 أن نتجاوز عن كل األخطاء، وأن نتقدم نحو األمام، وكل ما نطلبه من أبو               نطوي صفحة الخالفات ويمكن   
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مازن أن يتخذ خطوة جريئة وفاعلة من أجل اإلفراج عن المعتقلين السياسيين وأن يتقدم باتجـاه الحـوار         
  ".دون أي ضغوط خارجية

ضي السفينة ويعيش   وأبدى هنية استعداده للتخلي وبكل بساطة عن موقعه كرئيس للوزراء في سبيل أن تم             
  .الشعب الفلسطيني في حرية وكرامة، مؤكداً حرص حركته على الوحدة السياسية والجغرافية للوطن

بوقوفه كالطود الشامخ الـذي احتـضن       "وأكد هنية على أن الشعب الفلسطيني هو الذي صنع االنتصار           
 التي دافعت بإيمان وشرف عن      المقاومة ولم تنكسر إرادته، ثم المقاومة التي كانت عند حسن ظن الشعب           

شعب غزة وكرامة األمة اإلسالمية، إلى جانب األمة اإلسالمية التي خرجت بفعاليتها وشـكلت اإلسـناد                
  ".والدعم الكبير

فرقت بين مرحلتين بين حق وباطل، وبين فئة قليلة تقاتـل فئـة كبيـرة               " الفرقان"وأشار إلى أن معركة     
قنابل الفسفورية ينتصر على جبروت االحتالل، وما بعد الحرب يختلف          فهذا الطفل الذي حرق بال    "كافرة،  

  ".عما قبل الحرب، والحرب نقطة فاصلة بين مرحلتين
وشدد على أن االحتالل اإلسرائيلي هو الذي اخترق التهدئة التي كانت مبرمة في قطاع غزة، ملفتاً إلـى                  

 .ية من الشعب الفلسطيني ومن قطاع غزة      أنه كان يخطط لهذه الحرب ويبيت لها من زمن، كحرب انتقام          
 التأكيد على أن الفصائل الفلسطينية لن توافق على تهدئة جديدة ال تؤدي إلى فـك الحـصار                  هنيةوجدد  

الشعب الفلسطيني وصل إلى    : "وقال. وفتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وفي مقدمتها معبر رفح          
ار خاصة بعد الحرب والتدمير، وال يعقل أن يستمر الحصار،          حد ال يحتمل إطالقاً جراء استمرار الحص      

  ".الحصار ال بد أن ينتهي والشعب الفلسطيني ال بد أن يعيش حياة كريمة وحرة: ونقول بكل هدوء
وشدد على ضرورة أن تقف المحكمة الدولية عند مسؤولياتها، وأن تتحمل المسؤولية األخالقية والقانونية              

  .ل للمحاكمة حتى ينالوا جزاءهم في الجرائم التي ارتكبوها في قطاع غزةفي تقديم قادة االحتال
  ٣٠/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 

  
  منع تدفق السالحبمعابر الميتشل يربط فتح و مبادرة العربيةالاستعداده لتطبيق يؤكد  عباس .٣

ألوسط جورج   المبعوث األميركي لعملية السالم في الشرق ا        أن رام اهللا من   ٣٠/١/٢٠٠٩الحياة،  نشرت  
 آلية للسماح بتدفق السلع     إيجاد"و"  قطاع غزة  إلىالنجاح في منع تدفق السالح المحظور       "ميتشل ربط بين    

إليه، وطالب ميتشل، في بيان صحافي أدلى به اثر لقاءه الرئيس محمود عباس فـي رام اهللا،                 " المشروعة
 الرئيس الفلـسطيني قلـق      إلىل إنه نقل    بدور للسلطة الفلسطينية في تنظيم دخول السلع إلى القطاع، وقا         

وأضـاف  .  قطاع غزة  إلى اإلنسانيةالرئيس باراك أوباما حيال فقدان أرواح فلسطينيين ودخول الحاجات          
الرئيس أوباما أكد التزام الواليات     "، وزاد أن    " اتفاق وقف نار ثابت ودائم     إلىمن الضروري التوصل    "أن  

 دولة مستقلة قابلة للحيـاة أمـر   إلىأن تطلعاتهم "، مشدداً على "ينيينالمتحدة مستقبالً أفضل لجميع الفلسط  
  ".يجب أن يتحقق

 صائب عريقات أن الرئيس عباس طلب       .وقال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية د        
.  لوقف التوسع االستيطاني، ووقف سياسية خلق الحقائق على األرض         "إسرائيل"من ميتشل الضغط على     

الرئيس أكد استعداده لتطبيق مبادرة السالم العربية، وخريطة الطريق، والقرارات الدوليـة            "وأضاف أن   
 كامـل مـن األراضـي       إسرائيلي أن العملية السلمية يجب أن تفضي إلى انسحاب          إلى، الفتاً   "ذات الشأن 

شدد "لرئيس الفلسطيني   وأوضح أن ا  . ١٩٤، وحل قضية الالجئين وفقاً للقرار الدولي        ١٩٦٧المحتلة العام   
 والحـصار   واإلغـالق  على غزة واستمرار النشاطات االستيطانية والجدار        اإلسرائيليعلى أن العدوان    

 تكريس االنقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وغزة حتى تقول إنه بسبب انقسام             إلى إسرائيلتهدف منه   
  ".الفلسطينيين ال نستطيع تنفيذ استحقاقات عملية السالم
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ن ميتشل لديه   أ" صائب عريقات أكد      أن وكاالتال ونقالً عن رام اهللا   من   ٣٠/١/٢٠٠٩الخليج،  وأضافت  
 ميتشل استمع لعباس ألكثر من ساعتين قبـل         إن"وقال  ".  سالم ولديه رؤية جيدة    إلىآمال جيدة بالتوصل    

ياغة رؤيته النهائية   أن يبدأ بالحديث والسؤال عن األوضاع ألنه ما زال في مرحلة االستماع من اجل ص              
  ".للحل

  
  التحركات إال أننا مازلنا قلقون إزاء إمكان فصل قطاع غزة وترسيمه دولياًكل رغم : فياض .٤

سالم فياض، انه رغـم التحركـات الـسياسية         . أكد رئيس حكومة تسيير اإلعمال الفلسطينية، د      : رام اهللا 
إمكان تكريس االنفـصال فـي قطـاع غـزة          الحاصلة في األراضي الفلسطينية إال انه مازال قلقا إزاء          

، إنـه   "الخليج"ـ  وقال فياض ل  .  األمر الذي يمثل ضربة قوية للمشروع الوطني الفلسطيني        وترسيمه دولياً 
رغم كل التحركات إال أننا مازلنا قلقون إزاء إمكان فصل قطاع غزة عن بقية األراضي الفلسطينية سيما                 "
وحسب فياض الذي التقى في وقت متأخر مـن مـساء أمـس              ".تسعى لتحقيق هذا الفصل   " إسرائيل "أن

 إلىاألول، المنسق الخارجي لالتحاد األوروبي، خافيير سوالنا في رام اهللا، فإن القيادة الفلسطينية تسعى               
إعادة التأكيد على أهمية تطبيق االتفاقات الموقعة وتطبيق بنود خطة خارطة الطريق التي تفرض علـى                

لفوري لالستيطان ووقف اجتياحات المدن وضمان تثبيت دائم لوقـف إطـالق النـار              الوقف ا " إسرائيل"
  .٢٨/٩/٢٠٠٠ ما قبل إلى األوضاع إلىوالعودة 

  ٣٠/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  القدومي يلتقي المعلم ويدعو إلى فك حصار غزة .٥

ارجيـة  رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القـدومي وزيـر الخ             زار   :دمشق
السوري وليد المعلم، وتناول البحث آخر المستجدات السياسية والتحركات الجارية لفـك الحـصار عـن                

وفي تصريح له عقب اللقاء أكد القدومي أهمية الدور الذي تلعبه سـوريا فـي               . قطاع غزة وفتح المعابر   
األراضـي العربيـة    دعم المقاومة والقضية الفلسطينية، وشدد على أن المقاومة ستستمر حتى تحريـر             

المغتصبة، وانتزاع كل الحقوق الوطنية وعودتها ألصحابها الـشرعيين فـي األرض والـسيادة عليهـا                
وأضاف أن األولوية فلسطينياً وعربياً وإسالمياً يجب أن تكـون لفـك            . واالستقالل وحق تقرير المصير   

  .ما يحتاجهالحصار المفروض على غزة وفتح المعابر وتزويد الشعب الفلسطيني بكل 
  ٣٠/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   أمام المساعدات غزةمنظمة التحرير تدعو إلى فتح معابر .٦

دعا صائب عريقات رئيس شؤون المفاوضات في منظمة التحرير إلى فتح            :، وكاالت "الخليج "-عواصم  
وقال عريقات عقـب لقائـه مبعـوث         .كافة معابر القطاع وإيصال الحاجات األساسية للشعب الفلسطيني       

: األمين العام لألمم المتحدة لعملية السالم روبرت ساري والسيناتور الفرنسي جان بونكت كالً على حـدة               
يحتاج القطاع إلى غذاء ودواء ووقود وكهرباء ومياه وعلينا تمكين المنظمات الدولية من إعادة إعمـار                "

ئيلية وفـرض الوقـائع علـى       استمرار النشاطات االستيطانية اإلسـرا    "واستنكر عريقات    ".البنى التحتية 
، وأضاف أن اسـتمرار هـذه األنـشطة     "األرض واالستمرار في بناء جدار الفصل العنصري والحصار       

  ".يؤدي إلى توسيع دائرة العنف والتطرف وإراقة الدماء"
  ٣٠/١/٢٠٠٩الخليج، 
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   والوحدة صمام األمان..."كارثي" أمر القطاعما حدث في :  غزة منالبرغوثي مصطفى .٧
 مصطفى البرغوثي األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية أمـس، أن           .وصف  د   : رامي رمانة  - ةغز

ـ     .ما أحدثته آلة القتل اإلسرائيلية في حربها على قطاع غزة، أمر كارثي تراجيدي              وقال البرغـوثي لـ
ربها الضروس ضـد  ما قامت به الحكومة اإلسرائيلية في ح: "خالل تفقده لمستشفى الشفاء بغزة  " فلسطين"

المدنيين في قطاع غزة، يعد إبادة سادية ممنهجة وغير موصوفة، وإن الذي منح جيشها المضي قدماً في                 
لقد أصبت بالصدمة من حجم الوحـشية اإلسـرائيلية         : "وأضاف ".عدوانه هو الصمت اإلقليمي والعالمي    

  ".التي طالت كل شيء في قطاع غزة، البشر، والحجر، الشجر
 األطراف الفلسطينية المتصارعة للتجاوب مع الدعوات العربية الداعية لـرأب الـصدع              رغوثيالبودعا  

، وعـدم   اإلسـرائيلية الداخلي الفلسطيني والجلوس إلى طاولة الحوار للوقوف جميعاً أمام المخططـات            
  ".الوحدة الفلسطينية هي صمام األمان" قائالً". االكتراث إلى  سلطة وصفها بالوهمية

  ٣٠/١/٢٠٠٩فلسطين، صحيفة 
  
 وزير األوقاف يدعو إلى التصدي للسياسة االستيطانية اإلسرائيلية: اهللارام  .٨

 الشيخ جمال بواطنة إلى التصدي ]في حكومة فياض [ دعا وزير األوقاف والشؤون الدينية: وفا–القدس 
ن  بناء المستوطنات ، إأمسوأكد  بواطنة، في بيان صدر  .للسياسة االستيطانية في األراضي الفلسطينية

مخالف للقوانين واألعراف الدولية، إال أن الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة شجعت بناء المستوطنات 
وتوسيعها، باستخدام الكثير من الوسائل من خالل طرح عطاءات جديدة لبناء المستوطنات، كما تستمر 

 .يطهاهذه السلطات بإقامة وحدات استيطانية في القدس المحتلة ومح
 ٣٠/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

  
  عن فساد مالي وإداري في هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية يكشفتحقيق داخلي  .٩

كشف تحقيق داخلي عن حالة فوضى وفساد مـالي وإداري فـي هيئـة               : وديع عواودة  -القدس المحتلة   
  .على نصه الكامل" الخليج" حازت ،اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية

 ابريل الماضي بتشكيل لجنة وزارية خاصـة لدراسـة          /نت حكومة تسيير األعمال قررت في نيسان      وكا
وقررت اللجنة الوزاريـة تكليـف لجنـة فنيـة           .ملف الهيئة وتسلمت السلطة مؤخراً نص نتائج التحقيق       

  .بمتابعة ملف الهيئة من جوانبه المختلفة) ممثل مؤسسة الرئاسة(متخصصة برئاسة منير سالمة 
الالفت أن بدء التحقيقات جاء أيضا بسبب ظهور إسماعيل هنية على شاشة تلفزيون فلسطين، حيث جاء                و

وقد ضم ممثلون من  جهاز األمن الوقائي إلى عضوية اللجنـة            : "في مقدمة تصور لجنة التحقيق ما يلي      
 رئيس الـوزراء    كتوبر الماضي وتحديداً لدى ظهور صورة     أ /لقيامه بمتابعة ملف الهيئة منذ تشرين أول      

المقال إسماعيل هنية على شاشة تلفزيون فلسطين في تغطيته مباشرة لصالة التراويح في شهر رمضان،               
حيث باشر جهاز األمن الوقائي منذ ذلك الحين تحقيقاته األمنية والتي أفضت إلى اكتشاف خلـل مـالي                  

  ".وإداري وفني كبير في هيئة اإلذاعة والتلفزيون
 تحقيق لوجود إهمال وظيفي كبير تمثل في فقدان عدد من األجهزة التابعـة للهيئـة                وخلصت اللجنة بعد  

وتكشف تحقيقات   .وتبين أنها موجودة لدى عدد من شركات الصيانة منذ مدة طويلة ولم يقم أحد بمتابعتها              
اللجنة عن فوضى وعبثية وسلب الصالح العام بشكل سافر ووجود فساد مالي وإداري كبير وخطير فـي                 

ومن جملة ذلك وجود إهمال وظيفي وسوء إدارة وإهدار للمال العام، اسـتغالل المنـصب               . يئة اإلذاعة ه
العام، االختالس المالي من قبل عدد من كبار موظفي الهيئة، التزوير والتالعب بالموارد المالية للهيئـة،                

 صرف مالي للشيكات مـن      مخالفة القوانين المتعلقة بعمليات الصرف والشراء في الهيئة من خالل وجود          
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دون علم المراقب المالي، وجود شيكات باسم أفراد وحسابات فرعية متعددة للهيئة باسم مـسؤولين فـي                 
  .الهيئة

ويتبين من النتائج األولية للجنة      .وتؤكد اللجنة تعرضها لضغوط كبيرة لكنس أوساخ الهيئة تحت السجادة         
ها في حساب بنكي رغم أن هذه المبالغ كبيرة جدا وال يجوز            أن هناك مبالغ كبيرة تم قبضها ولم يتم إيداع        

 دوالر وهو عبارة عـن      ٤٠,٠٠٠االحتفاظ بها في الهيئة أو في الصندوق، على سبيل المثال هناك مبلغ             
 دوالر مـن    ٤٥,٠٠٠منحة من اليونسكو لم يتم إيداع المبلغ في حساب بنكي، كما يوجد هناك مبلغ بقيمة                

  .م يتم إيداعه أيضاً في حساب بنكي، ودفعات أخرى لم يتم إيداعها في حساب بنكيقناة فضائية عربية ول
ويظهر التحقيق أن هناك خلال واضحا في طريقة عمل االتفاقيات بين الهيئة والجهات الخارجية، حيـث                

حا يالحظ عدم وجود ربط بين االتفاقيات الموقعة وبين الدائرة المالية في الهيئة كما يقـدم التقريـر شـر          
  .مستفيضا عن نواقص ومشاكل وتجاوزات إدارية خطيرة

ويفرد التحقيق الموسع فصال الستنتاجات في جوانب مختلفة في عمل الهيئة منها وجـود فـساد مـالي                  
وإداري كبير وخطير في الهيئة في مختلف المجاالت منذ عدة سنوات، إهمـال وظيفـي وسـوء إدارة                  

للمؤسسة وانعدام اإلحساس بالمسؤولية، اسـتغالل المنـصب العـام          وإهدار للمال العام، وغياب االنتماء      
 من أجل عقـد     اإلداريلتحقيق مصالح شخصية، ومثال ذلك استغالل رئيس الهيئة باسم أبو سمية لموقعه             

اتفاقيات باسم الهيئة، واستغالل المردود المالي لصالحه الشخصي، ومثال ذلك االتفاقية الموقعة مع شركة              
 االختالس المالي وسرقة المال العام من قبـل عـدد مـن             ،٢٠٠٦/٢٠٠٧ن قداس بيت لحم     بانوراما بشأ 

موظفي الهيئة من بينهم على سبيل المثال كل من رئيس الهيئة السابق رضوان أبو عياش ورئيس الهيئـة            
في أبو  الحالي باسم أبو سمية والمدير المالي السابق للهيئة جهاد عوض، والمدير المالي الحالي للهيئة لط              

حجلة، التزوير والتالعب بالموارد المالية للهيئة من خالل تغطية المـصروفات واالختالسـات بفـواتير               
  .وهمية، وجود شيكات باسم أفراد ومنهم أبو سمية وجهاد عوض

ويشير التحقيق أيضا لوجود شركات وساطة بين الهيئة والشركات الراعية للبرامج والـدعايات، حيـث               
 حساب الهيئة   إلىاطة في معظم األحيان على كل المردود المالي في حين لم يدخل             حصلت شركات الوس  

وينتقد معدو التحقيق توزيع مكافآت مالية على موظفي الهيئة من دون وجود نظام مـالي                .أية مبالغ مالية  
  .ووصوالت استالم وتسليم ووفقاً للمحسوبية والعالقات الشخصية

 أبو سمية عن العمل كرئيس للهيئة، وإحالة ملفه للنيابة العامة بتهمـة             وأوصت لجنة التحقيق بإيقاف باسم    
السرقة واختالس األموال العامة، واستغالل موقعه الوظيفي لتحقيق مصالحه الشخصية، وسـوء اإلدارة             

كمـا أوصـت     .واإلهمال الوظيفي، وتلقي الرشى، وإساءة استخدام السلطة، واالستهتار وعدم المسؤولية         
ان أبو عياش الرئيس السابق للهيئة عن عمله كوكيل لوزارة الثقافة، وإحالة ملفـه للنيابـة                بإيقاف رضو 

  .العامة بتهمة السرقة واختالس األموال العامة، واستغالل موقعه الوظيفي لتحقيق مصالحه الشخصية
ة ويطالب التحقيق بدعوة النيابة العامة الستكمال التحقيق في ملـف الموظـف سـائد الخطيـب بـشبه                 

ويدعو لمساءلة نبيل عمرو بشأن     . االختالس، واستغالل الموقع الوظيفي بالتعاون والتنسيق مع أبو سمية        
 ألف دوالر، فيما ما     ٢٦٠ ألف دوالر، استلمت الهيئة منها مبلغاً بقيمة         ٣٥٠سلفة الطوارئ البالغة قيمتها     

  .الً ألف دوالر مجهو٩٠زال مصير المبلغ المتبقي والذي تبلغ قيمته نحو 
وتعقيبا على ما جاء في التقرير الداخلي قال نمر حماد مستشار الرئيس محمود عباس، المـسؤول عـن                  

قـسوته ومبالغتـه   " لكنها تتحفظ على إن السلطة تبنت التقرير مبدئياً    " الخليج "ـهيئة اإلذاعة والتلفزيون ل   
بو سمية خرج للتقاعد وهـو لـم        صحيح أوقفنا ثالثة موظفين والمدير باسم أ      "وتابع  ". وبعض النقاط فيه  

قسم كبير من الموظفين فـي هيئـة اإلذاعـة          . يتورط بسرقات بل باإلهمال ألنه لم يتابع بشكل تفصيلي        
هم من سكان غزة فلما وقع انقالب حماس فقدنا قسمي المونتـاج واألرشـيف              )  موظفا ٧٥٠(والتلفزيون  

يني الرسمي في غزة أما الضفة الغربية فجهدها        والمكتبة وهذا صعب المشكلة علينا فجسم اإلعالم الفلسط       
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وأكد حماد أن الفوضـى فـي هيئـة اإلذاعـة            ".مساند ولذلك عاقبنا األشخاص المذنبين في الضفة فقط       
المخالفـات  "والتلفزيون بدأت قبل فترة إدارة أبو سمية ونوه إلى أن حجم المخالفات ليس كبيرا، وتـابع                 

اليوم هناك انضباط وتعمل    "د اإلداري والمالي بعد التقرير قال حماد        وعن إصالح الفسا   ".الكبيرة في غزة  
لكن وضع التلفزيون واإلذاعـة صـعب فـالطواقم         . الهيئة تحت مراقبة مراقب مالي وإداري بشكل دائم       

وبالمجمل اعتمدنا التقريـر بعـدما تلقينـا        . المهنية تتواجد في غزة وال يمكن أن نعمل في الضفة وحدنا          
اس المعنيين ممن وردت أسماؤهم فيه فأوضحوا بعض النقاط وتبـين أن ظلمـا ومبالغـة                أجوبة من الن  

  ".يعتريانه
  ٣٠/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   ألي تهدئة دون رفع الحصار أبو مرزوق يؤكد رفض حماس .١٠

موسى أبو مرزوق، إن مباحثات القـاهرة لـم         " حماس"قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة        :الدوحة
د على صعيد التهدئة وإنه من غير الممكن قبول أي تهدئة ألي حل بهذا الشأن دون فتح                 تفض إلى أي جدي   

المعابر ورفع الحصار، مشدداً على موقف الحركة بشأن تحقيـق المـصالحة الوطنيـة علـى الـساحة                  
  .الفلسطينية

لـى  وأوضح أبو مرزوق، خالل زيارته للدوحة في حديث للصحفيين، أن الحركة استمعت في القـاهرة إ              
لـن  " حماس"على مطالب الحركة بشأن تهدئة محدودة، مؤكداً أن         " إسرائيل"وجهة النظر المصرية ورد     

تقبل أي تسوية بهذا الشأن دون فتح المعابر بما فيها معبر رفح ورفع الحصار، معتبراً أن استمرار هـذا                   
  .الوضع هو بمثابة حرب على الشعب الفلسطيني

ألوراق والملفات في إشارة إلى الشروط اإلسرائيلية بخصوص إطـالق          كما أكد أن الحركة ترفض خلط ا      
سراح الجندي األسير جلعاد شاليط وفتح المعابر، على أساس أن الجندي المذكور أسر في معركـة مـع                  
المقاومة ولن يتم اإلفراج عنه إال في إطار صفقة تبادل لألسرى والمعتقلين الفلـسطينيين فـي الـسجون      

  .اإلسرائيلية
ل مقترحات الحركة بالنسبة لمعبر رفح ومنها القبول بآلية جديدة للمراقبة تـشرك ممثلـي الرئاسـة                 وحو

الفلسطينية في عملية المراقبة بالتعاون مع الجانب المصري، أشار أبو مرزوق إلى أن السلطة الفلسطينية               
ـ -هي من رفضت االقتراح الذي تم التوافق عليه مع الجانب المصري، كما يالحظ               سب قـول أبـو     بح

عـن  " إسـرائيل " شريطة إبعـاد     ٢٠٠٥ التلكؤ في قبول مقترح الحركة للعودة إلى اتفاقية عام           -مرزوق
  .المعبر الذي يبقى نقطة حدودية فلسطينية مصرية حصرا

  أهداف العدوان
حاولت تحقيق أهداف داخلية خاصة بهـا مثـل إعـادة الثقـة للجـيش               " إسرائيل"قال أبو مرزوق إن     و

ي، وأخرى تتعلق بالوضع الفلسطيني ومنها إعادة الـسلطة الفلـسطينية إلـى غـزة، ووقـف                 اإلسرائيل
  ".حماس"الصواريخ وتدمير األنفاق، وإنهاء أو إضعاف 

إلى الواليات المتحدة   " إسرائيل"سارعت  -يضيف أبو مرزوق  -لكن، وبعد فشلها في تحقيق هذه األهداف        
هذا ما يفسر أيضاً التهافت األوروبي على تطبيـق مـا           لمساعدتها على تحقيق ما عجزت عنه عسكرياً و       

  . ورد في مذكرة التفاهم األمنية األميركية بخصوص منع تهريب السالح
وحول هذه النقطة، أشار أبو مرزوق إلى أن اإلدارة األميركية الجديدة ستركز خالل المرحلة المقبلة على                

قابل االعتماد على الحلفاء، وبدا ذلك عبـر مـسارعة          التقليل من التدخل المباشر في القضية الفلسطينية م       
لطمأنتها على أنها ستعمل على حمايـة أمنهـا وتحقيـق           " إسرائيل"العديد من زعماء الدول الغربية إلى       

  .مصالحها في المنطقة
  المرجعية الوطنية
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ديـدة  خالد مشعل بشأن مرجعيـة وطنيـة ج       " حماس"وتوضيحاً لما أعلنه رئيس المكتب السياسي لحركة        
للشعب الفلسطيني، قال القيادي في الحركة إن منظمة التحرير الفلسطينية باتت مخطوفة القرار ورهينـة               

  .لدى تيار التسوية الذي ينظر إلى القضية الفلسطينية بالمنظار األميركي
كتنظيم بل مع   " فتح"وحركة  " حماس"وعن مسألة الخالف الداخلي، قال أبو مرزوق إن الخالف ليس بين            

التي تحرف الحركة عن تاريخها النضالي المعروف، مؤكداً صحة ما ذكره قبل أيـام              " فتح"بعض قيادات   
  . داخل غزة أثناء العدوان اإلسرائيلي" حماس"عن قيام عمالء بقنص مقاتلين من حركة 

ق وحول ما إذا كانت هذه المواقف تعرقل الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية، جدد أبـو مـرزو                
التحدث عـنهم   " فتح"وإن محاوالت بعض قيادات     " فتح"موقف الحركة القائل إن هؤالء العمالء ال يمثلون         

يأتي في إطار المناكفات والمزايدات السياسية، الفتاً إلى أن بعضاً من العمالء الذي اعتقلوا في غزة سبق                 
 .بتهمة الخيانة وحكمت عليهم باإلعدام" فتح"أن اعتقلتهم حركة 

  ٣٠/١/٢٠٠٩فة فلسطين، صحي
  
   النضال تعد دعوة مشعل إنشاء بديل لمنظمة التحرير تعمق االنقسام الفلسطينيجبهة .١١

أن ما تردد على لسان السيد خالد مشعل إنما يؤدي إلى المزيـد             "ذكرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني      
، بينمـا   "على المشروع الـوطني   من تفتيت الوحدة الوطنية الفلسطينية، ويعطي فرصة للمزيد من التآمر           

من سعي البعض لتفكيك منظمة التحرير الفلسطينية وانتقال بدائل         "حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين      
، معتبـرة ان    "لها الن هذا المسعى ال يخدم سوى سياسة االحتالل وأهداف العدوان اإلسرائيلي على غزة             

 لالستجابة للحوار الوطني الشامل واالتفاق بين مكونـات         ودعت". تعمق االنقسام الفلسطيني  "هذه السياسة   
  ". بدالً من صب الزيت على نار االنقسام"الشعب الفلسطيني كافة، 

  ٣٠/١/٢٠٠٩السفير 
  
  فصائل التحالف ناقشت تشكيل مرجعية بشرط عمد المساس بمنظمة التحرير":  العامةالقيادة" .١٢

العامة ان تشكيل مرجعية وطنية فلسطينية للداخل والخـارج         ـ القيادة    اعتبرت الجبهة الشعبية الفلسطينية   
وقال األمين  ". الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني    "لن يكون بديال عن منظمة التحرير الفلسطينية        

فصائل قوى التحالف الفلسطيني ناقشت موضوع تشكيل هـذه المرجعيـة           "العام المساعد طالل ناجي ان      
   ".ة المنظمة وهي لن تكون بديال عنهابشرط عدم المساس بشرعي

  ٣٠/١/٢٠٠٩السفير 
  
   إصالح منظمة التحرير ال يتم عبر التالعب بشرعيتها :حواتمة .١٣

نايف حواتمة في حـديث مـع       " الجبهة الديموقراطية "اعتبر األمين العام لـ     :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
حتمياً بعد العدوان االسرائيلي على غزة، وان اي        ان الحوار والمصالحة الفلسطينيين اصبحا أمراً       " الحياة"

  .تعطيل لهما سيكون بسبب ضغوط اقليمية على خلفية صراع المحاور القائم في الشرق االوسط
كبند مدرج في الحوار الوطني المرتقب، رأى       " منظمة التحرير الفلسطينية  "وعلى صعيد المطالبة بإصالح     

، مـضيفاً   "الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني مهما كان وصفها      منظمة التحرير هي الممثل     "حواتمة ان   
وصفها الحالي يحتاج إلى تصحيح وتجديد وتفعيل وتطوير، والطريق لمعالجة كل هـذه القـضايا ال                "أن  

يكون من خالل التالعب في شرعيتها بل الحل يكمن في الذهاب إلى تشكيل مجلس وطني جديد موحـد                  
  ".وسريعةعن طريق عقد انتخابات فورية 

انتخـاب  "، معتبـراً أن     "األسف ألن منظمة التحرير تستخدم لتمرير سياسات معينة       "وأعرب حواتمة عن    
برلمان جديد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يضع برنامجاً سياسياً موحداً وينتخـب المؤسـسات               
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امها سواء مـن قبـل أي       التنفيذية للمنظمة، هو الطريق الصحيح إلصالح أوضاع المنظمة ولمنع استخد         
  ".عاصمة عربية أو أي عاصمة إسالمية أو توظيفها لخدمة هذا الفصيل أو ذاك

  ٣٠/١/٢٠٠٩الحياة، 
 
   بدعوته لتشكيل مرجعية بديلة عن منظمة التحريرمشعل يكرس االنقسام: ملوح .١٤

 حـديث خـاص   قال نائب األمين العام للجبهة الشعبية عبدالرحيم ملوح، وفـي   :  يوسف الشايب  -رام اهللا 
خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس حول انشاء مرجعية وطنيـة           ، تعقيباً على تصريحات     "الغد"لـ

من المستهجن أنه في الوقت الذي كنا نعد فيه أنفسنا للحوار الشامل، وأبلغنا األخـوة               "للشعب الفلسطيني،   
في القاهرة في الثاني والعشرين من      المصريين أن الجميع، بمن فيهم حركة حماس، وافقوا على االجتماع           

شباط المقبل لبدء جلسات الحوار الوطني، تأتي مثل هذه التصريحات لتعطل هذه المساعي نحو الوحـدة،                
  ".كما حصل من قبل في التاسع والعاشر من تشرين الثاني الماضي

ة بديلة عن منظمة    نحن في الجبهة الشعبية ال نرى أن معالجة األمر تكون بتشكيل مرجعي           "وأضاف ملوح   
التحرير الفلسطينية، فمشعل بذلك يكرس االنقسام، ويوفر فرصة أفضل لتمرير المشروع اإلسرائيلي الذي             
كان وال يزال وسيبقى يهدف إلى ضرب الهوية الوطنية الفلسطينية، وإنهاء معالم المـشروع الـوطني،                

 تصريحاته التي تزيد الفرقة وتـؤجج       وكان األجدر بمشعل بدالً منن    (...) ومصادرة المزيد من األرض     
مشاعر االنقسام أن يبشرنا بأنه ذاهب للحوار الوطني في القاهرة بقلب وعقل مفتـوحين، وفـق وثيقـة                  

  ".األسرى التي جرى التوافق عليها من قبل الجميع، وكذلك إعالن القاهرة
  ٣٠/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
   احمد الجعبري خالل الحملة على غزة فشلت مرتين في اغتيالبأنها تعترف "إسرائيل" .١٥

العبرية، الخميس، ان خالفات رئيسية تـدور بـين         ' هآرتس'قالت صحيفة    :ـ زهير اندراوس   الناصرة
من ناحيـة، وبـين قـادة       ) امان(وشعبة االستخبارات العسكرية في الجيش      ) الشاباك(جهاز االمن العام    

م الشاباك وامان ضباط وجنـود االحـتالل بـانّهم          الجيش الذين اداروا المعركة خالل الحرب، حيث يته       
استخدموا المعلومات التي وصلت اليهم عن طريق العمالء الفلسطينيين بصورة جلية وواضـحة، االمـر          
الذي ادى الى كشف امر العمالء، حيث قامت الفصائل الفلسطينية، وتحديدا حركـة حمـاس، بـالقبض                 

  .عليهم
عن مصادر امنية رفيعة في تل ابيب، قولها ان الجـيش االسـرائيلي             وكشفت الصحيفة االسرائيلية، نقال     

حاول مرتين اغتيال قائد الجناح العسكري في حماس، كتائب القسام، احمد الجعبري، خالل الحملـة، اال                
  .انه فشل في ذلك

 ٣٠/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
   ممثل فنزويال لدى السلطة الفلسطينية"إسرائيل" فلسطيني بطرد تنديد .١٦

دانت المبادرة الوطنية الفلسطينية طرد اسرائيل لممثل فنزويال لدى السلطة، ردا  :رام اهللا ـ وليد عوض 
  .على موقف بالده الرافض للعدوان على غزة والمتضامن مع الشعب الفلسطيني

واعتبـر النـاطق ان هـذه الخطـوة         القرارا اإلسـرائيلي    ومن جهته استنكر ناطق باسم الجبهة الشعبية        
ستفزازية تأتي امتدادا للعدوان االسرائيلي وجرائم الحرب التي شنت على قطاع غزة وعلـى االرض               اال

   .والشعب الفلسطيني، وتعكس مدى الغطرسة والعنجهية التي وصلت اليها سلطات االحتالل
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ثـة  جمهورية فنزويال، الرسال بع   ' عباس الجمعة 'ودعا عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية        
 .دبلوماسية جديدة الى فلسطين، لدى السلطة الوطنية

  ٣٠/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
   مرجعية وطنية جديدةبشأن مخيمات في لبنان عقب تصريحات مشعلال في عدد من توتر .١٧

في عدد من مخيمـات     " حماس"و" فتح"ساد توتر بين حركتي     ،  بيروت من ٣٠/١/٢٠٠٩الحياة،  ذكرت  
" فـتح " لبنان أمس، بعدما وقع ليل أول من امس انفجار قرب منزل لضابط في               الالجئين الفلسطينيين في  

في مخيم الرشيدية يدعى الحاج فاروق، اقتصرت أضراره على الماديات، في حين افاد مصدر فلسطيني               
في الجنوب انه تم خالل الليل انزال صورة كبيرة لـرئيس المكتـب الـسياسي فـي             " حماس"مقرب من   

وأشار الى طالء صور وشعارات للحركة في مخيم المعشوق في منطقـة صـور              . خالد مشعل " حماس"
  .في مخيم برج البراجنة ومخيم الجليل في بعلبك" حماس"ايضاً، وتمزيق أعالم وصور لـ 

لبناء " مفاجأة"وجاءت هذه االعمال بعد تصريحات صدرت أول من أمس عن مشعل ووعد فيها بـ 
في لبنان سلطان ابو " فتح"ونفى أمين سر حركة ". لتحرير الفلسطينيةمنظمة ا"مرجعية جديدة بديلة من 

لكنه رد في بيان على مشعل مهاجماً . تقف وراء عمليات تمزيق الصور واألعالم" فتح"العينين ان تكون 
بعض القوى والفصائل التي تدعي انتسابها الى شعبنا وقضيته لم تتورع حتى في احلك : "، وقال"حماس"

تكريس "، متهماً هذه الفصائل بـ "ن بث السموم واألحقاد واالدعاءات المضللة والكاذبةالظروف ع
" مسلحي حماس النار على الفتحاويين في غزة خالل العدوان"، ومنتقداً إطالق "االنقسام الداخلي

  .االسرائيلي
 طه رفضه اتهام احد جهاد" حماس"عن المسؤول السياسي لـ " الوكالة الوطنية لإلعالم"في المقابل، نقلت 

بقاء الحركة على موقفها "، مؤكداً "ال نبرئ البعض: "في حادثة الصور، لكنه قال في الوقت نفسه
السياسي الداعم لاللتفاف حول القضية الفلسطينية والمركزية والنظر الى المصلحة العليا التي تهم شعبنا 

  ".ووحدته، وعدم السماح لفتنة جديدة
في لبنان منير مقـدح، فـي       " فتح"نفى مسؤول قوات     من بيروت،    ٢٩/١/٢٠٠٩قدس برس،    وأضافت

فـي  " حمـاس "و" فـتح "، وجود أي توتر في العالقات بين حركتـي          "قدس برس "تصريحات خاصة لـ    
المخيمات الفلسطينية بلبنان، وأكد أن التنسيق القائم علـى األرض بـين جميـع الفـصائل إلدارة أمـن                   

وأوضح أن األوضـاع األمنيـة فـي         .أي توتر في العالقات بين الطرفين     المخيمات كفيل بمنع حدوث     
  ".طبيعية للغاية"المخيمات الفلسطينية في لبنان 

وأشار مقدح إلى أن سفير السلطة الفلسطينية في لبنان عباس زكي، يلتقي بكافة الفصائل الفلسطينية في 
رات لتصدع في العالقات بين الفصائل إطار تنسيق المواقف بينها، وأنه حتى اآلن ال توجد أي مؤش

  .الفلسطينية في لبنان
في لبنان، أحمد عبد الهادي، كشف النقاب في تصريحات " حماس"لكن عضو المكتب القيادي لحركة 

، عن وجود بعض العناصر داخل مخيمي الرشيدية وبرج البراجنة، تقوم ببعض "قدس برس"خاصة لـ 
األطراف الفلسطينية واللبنانية إلى العمل من أجل وضع حد  الهاديودعا عبد ". األعمال االستفزازية"

" حماس"نحن في " وقال عبد الهادي . لذلك، تجنيباً للمخيمات خطورة االنزالق إلى نزاعات فصائلية
ملتزمون بحماية أمن لبنان وحفظ أمن المخيمات، وحريصون على عدم نقل الخالفات الداخلية إلى 

      .المخيمات
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  قريع غادر األراضي الفلسطينية بعد منعه حضور زيارة ميتشل":  العربيقدسال" .١٨
بأن قريع غادر االراضي الفلسطينية متوجها لالردن امس ' القدس العربي'علمت  :رام اهللا ـ وليد عوض 

  .االول عندما ادرك بأنه لن يدعى من قبل مكتب عباس لحضور زيارة ميتشل الى رام اهللا
ية مطلعة فان اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح الذي عقد االثنين شـهد نقاشـا               وحسب مصادر فلسطين  

حادا ما بين عباس وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء نصر يوسف الذي يدعمه قريع من ناحيـة                  
  .ضرورة معرفة صالحيات اللجنة المركزية في قيادة السلطة الفلسطينية

بأن يوسف وقريع يأخذان على عباس تهميش اللجنة المركزيـة          ' يالقدس العرب 'واوضحت المصادر لـ    
على الساحة الفلسطينية، في اشارة الى حكومة تسيير االعمـال          ' التيار االمريكي 'قي قيادة السلطة لصالح     

برئاسة الدكتور سالم فياض، االمر الذي اغضب عباس ودفعه لترك اجتماع المركزية دون ان يلحق بـه   
  .احد لمراضاته

اشارت المصادر الى ان اقدام عباس على تعيين ياسر عبد ربه مشرفا عاما على االعالمـي الرسـمي                  و
الفلسطيني مؤخرا كان سببا آخر في احتدام الصراع داخل مركزية فتح التـي تطالـب بإحـداث تغييـر          

  .جوهري في ادارة السلطة للشأن الفلسطيني خصوصا بعد الحرب االسرائيلية على قطاع غزة
حت المصادر بأن اعضاء في المركزية يطالبون عباس بابعاد الشخصيات الفلسطينية التي تزيد من              واوض

  .التوتر مع حركة حماس عن الساحة السياسية الفلسطينية
 ٣٠/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  ال جديد في زيارة ميتشل إلى األراضي الفلسطينية وال نبني على نتائجها: حماس .١٩

ال جديد في زيارة ميتـشل      "قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في تصريح          : كفاح زبون  - رام اهللا 
إلى األراضي الفلسطينية وال نبني على نتائجها برفع سقف توقعاتنا، فلم ينجم عنها خطوات عملية من فك                 

  ".للحصار وفتح للمعابر ولجم للعدوان
 التواصل مع الطرف الفلـسطيني      تجاهل ميتشل ما جرى في قطاع غزة وعدم زيارته أو         "واعتبر برهوم   

الحقيقي الذي يمثل الشعب الفلسطيني بالشكل الديمقراطي، ال ينم عن تغييـر جـوهري فـي الـسياسة                  
الخارجية األميركية تجاه الوضع الفلسطيني، بل تؤكد على أنها ما زالت تخـضع لحـسابات العالقـات                 

". لعيش بحرية وأمان كباقي شعوب المنطقـة األميركية اإلسرائيلية على حساب حق شعبنا الفلسطيني في ا    
لماذا لم يقم ميتشل بزيارة قطاع غزة حتى يطلع على حجم المأساة والقتل والدمار الـذي              "وتساءل برهوم   

سببه العدوان اإلسرائيلي في حربه على المدنيين، مدعوما بالسالح والغطاء األميركي الالمحـدود علـى               
 ".م ولهذا اإلرهابمدار السنوات السابقة لهذا اإلجرا

  ٣٠/١/٢٠٠٩الشرق األوسط 
  
  أولمرت يعرض على عباس القدس الشرقية مقابل التنازل عن حق العودة: "يديعوت" .٢٠

العبرية أن رئيس الحكومة ايهود أولمـرت عـرض معـه           " يديعوت أحرونوت "أفادت صحيفة   : الناصرة
عباس والطاقم الفلـسطيني برئاسـة      تفاصيل المفاوضات التي أجراها ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني مع          

وأفادت الصحيفة أن أولمرت عرض على مسامع        .في شأن مالمح التسوية الدائمة    ) أبو عالء (أحمد قريع   
في إطـار   " تعهداته وليفني أمام الفلسطينيين   "جورج ميتشل مبعوث الرئيس األميركي باراك أوباما         ضيفه

 معدلة لتضم إليها األراضـي      ١٩٦٧ل إلى حدود العام     مفاوضات الحل الدائم، وفي مركزها عودة إسرائي      
فيمـا  )  ألف مستوطن٢٠٠مع أكثر من (الفلسطينية المقامة عليها المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية       

 ألف مستوطن من الضفة الغربية، شرق الجدار العازل التـي أقامتـه إسـرائيل،               ٦٠يجري إجالء نحو    
وفي مقابل ضم هذه األراضي، تعوض إسرائيل الفلـسطينيين بـأراض           . ةليشكل عملياً حدودها المستقبلي   
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لكن أولمرت أوضح أن إسـرائيل سـتبقي تحـت          . بالمساحة ذاتها في منطقة النقب المحاذية لقطاع غزة       
  ".معالي أدوميم"سيطرتها المستوطنات المحيطة بالقدس المحتلة مثل 
سرائيل وافقت خالل المفاوضات مع الفلسطينيين على أما في ما يتعلق بمدينة القدس، فقال اولمرت إن إ

ونقل األحياء في شرقها إلى السيادة الفلسطينية على أن تنقل األماكن المقدسة إلدارة سلطة " تقسيم المدينة"
دولية تشرف على الدخول إلى هذه األماكن وتضمن تمكين أبناء الديانات الثالث من تأدية فرائضهم 

  ".الدينية من دون عائق
وتابعت الصحيفة أن خطة أولمرت تقضي أيضاً بأن تتمتع الدولة الفلسطينية العتيدة بتواصل جغرافي 

أما في ما يتعلق بقضية . يتحقق بإنشاء شوارع فوق األرض أو تحتها تربط بين الضفة وقطاع غزة
لى داخل دولة االتفاق على عدم تمكين الالجئين الفلسطينيين من العودة إ"الالجئين، أعلن أولمرت 

وبرر أولمرت عدم التوصل إلى اتفاق خطي على هذه التعهدات باالدعاء بأن عباس وقريع  ". إسرائيل
ولذلك رفضا التوقيع "عندما اتضح لهما أن إسرائيل تتجه نحو انتخابات عامة مبكرة، " قطعا االتصال"

  ".على الرف"على وثيقة مبادئ توضع 
كل التفاهمات "وأصبحت " وضع عملياً كل أوراقه على الطاولة"لمرت أن  أو" يديعوت أحرونوت"وكتبت 

التي أنجزها في المفاوضات مع الفلسطينيين معروفة اآلن لقادة اإلدارة األميركية الجديدة " والتعهدات
  .يقيد حكومة إسرائيل المقبلة" إرث"وأضافت أن هذه التعهدات هي بمثابة . أيضا

 ميتشل أكد أمام أولمرت تأييد إدارة أوباما تعهدات سلفه جورج بوش في المقابل، ذكرت الصحيفة أن
رسالة " المعروفة بـ٢٠٠٤عام ) ابريل(لرئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق أرييل شارون من نيسان 

التي تقضي بأن تؤيد الواليات المتحدة مطلباً إسرائيلياً بضم الكتل االستيطانية الكبرى " الضمانات
  .إطار اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين، وعدم عودة الالجئينإلسرائيل في 

  ٣٠/١/٢٠٠٩الحياة، 
  

  "حماس"نتانياهو يتوعد بانتهاج سياسة متشددة مع  .٢١
بنيامين نتانياهو الذي يرجح فوزه في االنتخابات االسرائيلية الشهر " ليكود"اتهم زعيم تكتل  - دافوس

التعامل مع هذه "رغم وقف اطالق النار، وتعهد " يةاعمال ارهاب"بالقيام بـ  حماس حركة"المقبل، 
  ".المسألة

في دافوس السويسرية رداً على سؤال حول " المنتدى االقتصادي العالمي"وصرح نتانياهو على هامش 
سنتعامل مع هذه "الغارات االسرائيلية الجديدة على غزة والهجمات الصاروخية الجديدة على اسرائيل 

  ".سف تواصل حماس اعمالها االرهابيةلأل"واضاف ". المسألة
من الواضح ان حماس ملتزمة مواصلة مهمتها المتطرفة لتدمير اسرائيل، وتواصل استيراد "وزاد 

ال . االسلحة من خالل االنفاق، وانفاق التهريب، وعاجال ام آجال يتعين على اسرائيل التعامل مع االمر
  ".لصواريخيمكننا ان نترك المواطنين من دون حماية من ا

ما هي االجندة التي يمكن ان تكون لديك ضد منظمة تسعى الى شطبك عن وجه : "وتساءل نتانياهو
فلديك اعداء او اعداء سابقين تتحدث . من الواضح انك تواجه نوعين من االعداء"واضاف " االرض؟

 يرغبون في معهم او تتوصل معهم الى تسوية من اجل صنع السالم، اذن هؤالء هم االعداء الذين
ولكن اعداءك الذين ال يريدون السالم، ويريدون فقط القضاء عليك، فهم ليسوا شركاء ألي شيء . السالم
  ".هل القاعدة شريك للسالم؟. حقا

وفي كلمة امام المنتدى، اعتبر نتانياهو ان مناقشة الملف النووي االيراني أهم من مناقشة االزمة 
ما هو غير قابل "وقال . ، اما ايران النووية فال عودة معها الى الوراءاالقتصادية، ألن هذه يمكن عكسها
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ولم يسبق منذ بدء العصر النووي ان . لعكس مساره حصول نظام متعصب متشدد على سالح نووي
  ".امتلك نظام بمثل هذا التطرف اسلحة نووية

  ٣٠/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  ة نتانياهوسبرئا "متطرفة"ليفني تؤكد رفضها المشاركة في حكومة  .٢٢

، وأن " حكومة متطرفة"أكدت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفنى أنها لن تشارك في  -حيفا 
بنيامين نتنياهو إلى " الليكود"في حال وصول زعيم حزب " حماس"واشنطن لن تدعم إسرائيل ضد إيران و

، " الليكود"ائيلي تقدم حزب كرسي رئاسة الوزراء ، هذا في وقت أكدت استطالعات الرأي العام اإلسر
 مقاعد في الكنيست ١٠الحاكم الذي تتزعمه ليفنى بأكثر من " كاديما"بزعامة بنيامين نتنياهو على حزب 

  .القادم
وشددت ليفني على رفض حزبها المشاركة في حكومة يتزعمها نتنياهو ، مشيرة فـي الوقـت ذاتـه أن                   

ئيل نحو المجهول غير واضحة ، مؤكدة إلى أن هناك ثمـة            ونتنياهو ستقود إسرا  " الليكود"حكومة بزعامة   
الدينية المتطرفة ، وهذا األمر يعني تشكيل حكومة متطرفـة تـشكل            " شاس"وحركة  " الليكود"اتفاق بين   

  .كارثة وطنية
إلى رئاسة الوزراء ، فإن إسـرائيل ستخـسر         " الليكود"وأضافت ليفنى أنه في حال وصول رئيس حزب         

 أميركا ضد إيران وحزب اهللا وحماس ، وستعجز عن تشكيل ائتالف دولي لمواجهـة               قدرتها على تجنيد  
  .تهديداتهم

وأكدت ليفني أن لدى منافسيها في السباق على رئاسة الحكومة المقبلة ، نتانياهو وإيهود باراك ، مشاكل                  
مـن أن   وحول ما قاله حزب ليكـود       . في الشخصية ظهرت خالل رئاسة كل منهما للوزراء في السابق         

ولكنـه  .. وال صغيرا جدا  .. ليس كبيرا جدا  : "منصب رئيس الوزراء أكبر بكثير من قدرات ليفني ، قالت         
ولم تستبعد ليفني اختيار أفيجدور ليبرمان وزير الشؤون اإلستراتيجية السابق وزعـيم حـزب               ".مقاسي

  . القومي المتشدد في الحكومة التي تأمل في تشكيلها" إسرائيل بيتنا"
على قطاع غزة نجحت ، مؤكدة أنهـا وراء قـرارات           " الرصاص المصبوب "برت ليفني أن عملية     واعت

العملية االخيرة بدءا من انطالقها والتوغل البري ورفض وقف إطالق النار ألسباب إنسانية إلى رفـض                
  .الدخول في اتفاقيات مع حماس

  ٣٠/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  بقيادة باراك" العمل" ليبرمان يتجاوز وحزب" ليكود"استطالعات جديدة تؤكد تقدم  .٢٣

بغالبية " تكتل اليمين"أكدت استطالعات جديدة للرأي أنه لو جرت االنتخابات اليوم لفاز  -الناصرة 
  .بنيامين نتانياهو في تشكيل الحكومة المقبلة" ليكود"برلمانية مطلقة ولنجح زعيم 

 ١٢بفارق تراوح بين أربعة و" كديما" حزب ما زال يتفوق على" ليكود"وأشارت االستطالعات إلى أن 
 لـ ٢٥ مقعداً في مقابل ٢٨سيحصل على " ليكود"أن " هآرتس"وفيما أفاد استطالع صحيفة . مقعداً

)  في الكنيست الحالي٢٩( مقعداً ٢٢سيتراجع إلى " كديما"إلى أن " القناة الثانية"، أشار استطالع "كديما"
  . مقعدا٣٤ًبحوالي ثالثة أضعاف ويحصل على )  مقعدا١٢ً(ي تمثيله الحال" ليكود"فيما يضاعف 

اليميني المتطرف بقيادة الوزير السابق أفيغدور ليبرمان، قد يصبح " اسرائيل بيتنا"وجاء الفتاً أن حزب 
 ١٦ورجحت االستطالعات أن يحصل حزب ليبرمان على ". العمل"ثالث أقوى حزب ويتجاوز حزب 

لم " كديما"وتعني هذه األرقام أن . بقيادة وزير الدفاع ايهود باراك" العمل " لـ١٥ - ١٤مقعداً في مقابل 
ما تمناه من تحليق في االستطالعات على " العمل"يستفد انتخابياً من الحرب على غزة، كذلك لم يحقق 
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في المقابل، فإنها تؤكد جنوح الشارع . خلفية كون زعيمه باراك المسؤول العسكري األول عن الحرب
  .سرائيلي إلى اليمين المتشدد الذي لم يعجبه وقف الحرب على قطاع غزةاإل

وفي حال ترجمت هذه األرقام فعلياً في صناديق االقتراع في العاشر من الشهر المقبل، فإن حزب 
في االئتالف الحكومي المقبل، علماً أن هذا الحزب " ليكود"سيكون الحليف األبرز لـ " اسرائيل بيتنا"

م أي تنازالت للفلسطينيين ويدعو لترحيل الفلسطينيين في وادي عربة إلى مناطق السلطة يرفض تقدي
الفلسطينية مقابل ضم الكتل االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، ما سيقلب برأيه 

  .الميزان الديموغرافي في الدولة العبرية ويضمن غالبية يهودية مطلقة فيها
، كما يقول، فيتمثل "يمينية معتدلة"ار اآلخر المتاح لنتانياهو، إذا أراد فعالً أن يشكل حكومة أما الخي

يراها " وحدة وطنية"في حكومة " العمل"و " كديما"باالستغناء عن األحزاب اليمينية المتشددة وضم 
  .مراقبون أنها الخيار الوحيد أمام نتانياهو إذا رغب فعالً في صمود حكومته

  ٣٠/١/٢٠٠٩ة، الحيا
  
  سنفعل كل شئ إلبطال الدعوى ضدنا فى أسبانيا: باراك .٢٤

فى سبيل إبطال   " سيفعل كل شئ  "، أنه   أمسأعلن وزير الحرب اإلسرائيلى إيهود باراك        -القدس المحتلة   
، أسفرت عـن    ٢٠٠٢التحقيق الذى أعلن القضاء األسبانى فتحه فى غارة جوية إسرائيلية على غزة فى              

  . مدنيا١٤ حماس ومقتل قيادى فى
الوزير ينوى أن يقاتل بشدة ضد االتهامات فى أسبانيا، وبأن يفعل كل            "وقالت وزارة الحرب فى بيان، إن       

يرفض بشدة اإلعالن الهـذيانى للقاضـى       "وأكد البيان أن باراك     ". ما يجب فعله فى سبيل إبطال التحقيق      
بب تصفية المسئول فى حماس صالح شحادة       األسبانى الذى طلب فتح تحقيق بحق مسئولين فى الدفاع بس         

  ".قبل ستة أعوام
  ٣٠/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما

  
  عمليات إعدام جماعية يرويها ناجون من الحرب على غزة .٢٥

شهادات الناجين من الحرب اإلسرائيلية تثبت أن جيش االحتالل أعدم عائالت بأكملها             : رشا بركة  - غزة
 يوماً على قطاع غزة، مخلفـة أكثـر مـن           ٢٣ي استمرت   من بينهم أطفال ونساء وشيوخ في الحرب الت       

  . شهيد وخمسة آالف جريح، ال سيما عائلة السموني التي شهدت عمليات إعدام جماعية١٣٠٠
ويبلغ عذاب من تبقى من هذه العائلة ذروته باختفاء أبناء الشهيد حمدي السموني والذي لم تجده الفـرق                  

وجود اسمه لديهم رغم أن شهود عيان أكدوا استشهاده، ولم يعرف           اإلغاثية التي ذهبت إلى المنطقة لعدم       
المواطن نائل السموني أحد الناجين من المجزرة الـذي شـهد قتـل              .مصير أبنائه وزوجته حتى اللحظة    

، متحدثاً عن مشاهد مرعبـة للتمثيـل        "أنه رأى بأم عينه جنود االحتالل وهم يالحقونه       "أكد في   ) حمدي(
  .اءبجثته ومعه عدة شهد

بعـض الجرحـى الـذين      :"صور إعدام أخرى أدلى بها المواطن السموني الذي وصفها بالمقززة، وقال            
أصيبوا خارج المنزل الذي تم فيه إعدام المواطنين أخذوا يزحفون حينما أطلق الجنـود علـيهم النـار،                  

والده وإخوته األربعة،   قتلوا عائلة الشهيد وليد السموني، أمه و      : "وأضاف ".والحقهم الجيش وقام بتعذيبهم   
وحينما أراد أن ينجو الحقوه وقاموا بإطالق النار ولم يكتفوا بهذا، بل نزل بعض الجنود مـن اآلليـات                   

ويفيد شهود عيان أن جيش االحـتالل مثـل بجثـة            ".العسكرية وربطوه وهجموا عليه بآالت تقزز البدن      
  صاب، وحينما رأوه يناشد أحد معارفه أن المواطن إياد عزات السموني الذي زحف لمسافة طويلة وهو م
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يأتي له بإسعاف عبر الجوال قاموا بإطالق النار عليه بشكل كبير، وقد عثر الصليب األحمر عليه مكبـل                  
  .األيدي إلى الخلف وقدماه مقطوعتان وقد ضاعت أجزاء من أعضائه

  ٣٠/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
  
   شهيدا١٣٥٥ًى استشهاد جريحين يرفع عدد ضحايا المحرقة إل .٢٦

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، أمس، عن استشهاد جـريحين مـن ضـحايا المحرقـة، متـأثرين                 :غزة
وقالت المصادر الطبية إن الطفلة سندس سعيد أبو سلطان         . بجراحهما الخطيرة في المستشفيات المصرية    

الغـة فـي الـرأس،      ارتقت شهيدة متأثرة بجروحها الخطيرة، حيث كانت تعاني من إصابة ب          )  أعوام ٤(
وارتفـع عـدد شـهداء       .باإلضافة إلى استشهاد أدهم خميس متأثراً بجروح خطيرة في أنحاء من جسده           

  . شهيداً، فيما ال يزال المئات يتلقون العالج في مستشفيات محلية وخارجية١٣٥٥المحرقة في غزة إلى 
  ٣٠/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   جريحا بغارة إسرائيلية١٨. . ناشطا في بيت لحم والخليل١٤االحتالل يعتقل  .٢٧

 طفال، أصيبوا ١١ فلسطينيا، بينهم ١٨أفاد مصدر طبي وشهود عيان أن  :وكاالت:  محمد جمال -غزة
أمس في غارة جوية إسرائيلية استهدفت دراجة نارية يقودها شرطي وسط خان يونس في جنوب قطاع 

هدفت شرطي كان يقود دراجته النارية، وأفاد شهود عيان أن الغارة نفذتها طائرة استطالع واست .غزة
   .مؤكدة إصابته بجروح

وحصلت الغارة بعيد سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على جنوب إسرائيل وأعلن المكتب اإلعالمي 
 إصابة نتيجة االعتداءات التي تشنها قوات االحتالل اإلسرائيلي على ١٨وصول "لمجمع ناصر الطبي 

   ".نسالمواطنين في محافظة خان يو
وقالت مصادر فلسطينية إن فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص الجيش اإلسرائيلي في الخليل جنوب الضفة 

وأشارت المصادر إلى أن الجيش اإلسرائيلي اعتقل . الغربية إثر مداهمته لعدد من المنازل السكنية
منطقة دورا وتحويله إلى فلسطينيين اثنين في بلدة صوريف في الخليل فيما تم االستيالء على منزل في 

 ممن سمتهم بالمطلوبين في ١٤وقالت مصادر إسرائيلية إن قوات الجيش اعتقلت . ثكنة عسكرية
وجرى نقل جميع المعتقلين إلى /.. يفربيت صو/سبعة منهم في بلدة / الخليل/و/ بيت لحم/محافظتي 

  .مراكز التحقيق لالستجواب
 ٣٠/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 

  
  بالخدمات  في عين الحلوة تطالب األونروا الشعبيةاللجنة .٢٨

طالبت اللجنة الشعبية لمخيم عين الحلوة أمس األونـروا بتحمـل مـسؤولياتها تجـاه الالجئـين                 : صيدا
وطالبت اللجنة الشعبية بمعالجات سريعة للقضايا الطارئة ذات العالقة بالبنية          .. الفلسطينيين في المخيمات  

. "غير مضمون في المدى المنظـور     "يذ مشروع األونروا المتعلق بالمخيم      التحتية، ال سيما أن انتظار تنف     
وتمنت اللجنة فصل إنارة تجمع مدارس األونروا في المخيم عن الشبكة العامة إلنارة المخيم، وتخصيص               

بـدالً مـن المماطلـة      "موازنة مستقلة لضمان صيانة المولدات الكهربائية لآلبار وتأمين متطلباتها كلها،           
  . "ة الدفع بالقطارة للبعض منها وحسبوسياس

وفي الشأن التربوي، طالبت اللجنة الشعبية بتوفير العدد الكافي من المعلمـين لـضمان نجـاح برنـامج           
  . المعالجة التربوي

  ٣٠/١/٢٠٠٩السفير 
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   تعيين قاضيتين شرعيتين ألول مرة في تاريخ المرأة الفلسطينية: اهللارام .٢٩
 قاضـيا،   ١١لسطيني محمود عباس على تعيين قاضيتين شرعيتين من بـين           صادق الرئيس الف  : رام اهللا 

  .وذلك ألول مرة في تاريخ المرأة الفلسطينية، بعد أن اجتزن امتحان المسابقة القضائية
وأوضح تيسير التميمي رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي الفلسطيني، أنه تمت المصادقة على تعيين              

وقـال التميمـي    . الوحيدي، وخلود محمد أحمد الفقيه، معتبرا الحدث تاريخيا       أسمهان يوسف   : القاضيتين
، "كان بناء على مسابقة خضعت لمعايير صارمة      ) أسمهان وخلود (عندما اخترناهما   ": "الشرق األوسط "لـ

  ."أنا أراهن على نجاحهن إن شاء اهللا": وتابع
 متـسابقا   ٤٥ي قد تقدمتا بداية من بـين        وكانت المحاميتان الحاصلتان على ماجستير في القضاء الشرع       

وقـال  . المتحان كتابي، كخطوة أولى لاللتحاق بالقضاء الشرعي، تالها امتحان شفهي ومقابلة مباشـرة            
  ."إنهن أظهرن شخصية قوية وثقافة عالية": التميمي

ـ      ألول مـرة    -بتحد كبير لكونها ستتولى     " إنها تشعر    "الشرق األوسط "وقالت القاضية أسمهان الوحيدي ل
سننجح بـإذن   ": وتابعت. " منصبا حساسا ومهما، وسط آراء معارضة لذلك       -في تاريخ المرأة الفلسطينية     

  ."اهللا
وستعمل الوحيدي في المحكمة الشرعية في الخليل، أما زميلتها الفقيه فستعمل في محكمة رام اهللا، ويأمل                

  .لقضاء الشرعي في المرات القادمةالتميمي أن يزداد عدد النساء اللواتي يترشحن لمسابقة ا
 ٣٠/١/٢٠٠٩الشرق األوسط 

  
   جرحى إثر حريق في نفق على حدود رفح أربعة .٣٠

إن أربعة فلسطينيين أصيبوا بحاالت اختنـاق       : قال رجال إسعاف وعاملون في قنوات تهريب أمس        :رفح
ادر طبيـة فـي   ووصفت مـص  .جراء اندالع حريق هائل في أحد األنفاق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة        

مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، وفق ما نشر موقع الشبكة اإلعالمية الفلسطينية اإللكترونـي حالـة                 
  .الفلسطينيين األربعة بأنها متوسطة، مشيره إلى أنهم ما زالوا يتلقون العالج الالزم داخل المستشفي

على األنفاق الممتدة علـى طـول       وشن الطيران الحربي اإلسرائيلي، فجر أول من أمس، سلسلة غارات           
  .الشريط الحدودي الفاصل بين جنوب قطاع غزة واألراضي المصرية

  ٣٠/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
  
   ألف تلميذ وتلميذة في قطاع غزة٢٠٠ مليون شيكل على ٢٠توزيع ب تبدأ األونروا .٣١

ستة ماليين حوالي ( مليون شيكل ٢٠ أمس في توزيع "اونروا" شرعت وكالة : فتحي صباح-غزة 
وقال  . ألف تلميذ وتلميذة يدرسون في مدارس تابعة لها المنتشرة في القطاع غزة٢٠٠على ) دوالر

 ١٠٠ سيحصل على مبلغ "اونروا"كل طالب في مدارس " عدنان أبو حسنة إن "أونروا"الناطق باسم 
لة خالل العامين اونروا نفذت خمس عمليات توزيع مماث"وأضاف أبو حسنة أن . ") دوالرا٢٦ً(شيكل 

وأشار الى أن المنظمة الدولية تواصل توزيع  . بسبب ارتفاع معدالت الفقر والبطالة في القطاع"الماضيين
 ألف أسرة من موظفي السلطة الفلسطينية الذين تقرر ضمهم الى ٥٦المساعدات االغاثية العاجلة على 

بسبب عدم )  ألفا٧٥٠ًساعدات البالغ عددهم الخاصة بالالجئين الفقراء المتلقين للم(قائمة المساعدات 
من مساعدات ) وغير الالجئين(ولفت الى أن عدد المستفيدين من بين الالجئين . تسلمهم رواتبهم بانتظام

  . ألف٩٠٠ الطارئة وصل إلى "أونروا"
  ٣٠/١/٢٠٠٩الحياة، 
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   في غزة"بي بي سي"دعوة لطرد مراسلي  .٣٢
وطرد ) بي بي سي ("هيئة اإلذاعة البريطانية"نيون إلى مقاطعة دعا أكاديميون وصحافيون فلسطي: غزة

مراسليها األجانب بسبب رفضها بث إعالن لجمع تبرعات لمصلحة ضحايا العدوان االسرائيلي على 
، ومديرها مارك "التواطؤ والخيانة"ونعت المحتجون الهيئة بأقذع األلفاظ، واتهموها بـ  .قطاع غزة

 الذي "برج شوا وحصري"ف المحتجون خالل وقفة احتجاجية نظموها أمام وهت. "الكذب"طومسون بـ 
الهيئة ال "واعتبروا ان  . في مدينة غزة أمس بعبارات مناوئة للهيئة وإدارتها"بي بي سي"يضم مكتب 

تزال تلعب الدور نفسه المنحاز للعدو اإلسرائيلي، الذي دأبت عليه منذ إنشائها، وتمارس سياسة تضليل 
  . "لعام لصالح الحركة الصهيونية واألهداف االستعماريةالرأي ا

كيف لمؤسسة صحافية كبيرة مثل ":  النائب مصطفى البرغوثي"المبادرة الوطنية"وتساءل األمين العام لـ 
بي بي سي أن ترفض بث إغاثة للحياة اإلنسانية في غزة نتيجة ضغط اللوبي الصهيوني، األمر الذي ال 

  ."فةينسجم مع حرية الصحا
  ٣٠/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  من استمرار سياسة العزل االنفرادي بحق األسرى في سجون االحتاللتحذير .٣٣

 حذرت شخصيات ومؤسسات وطنية من استمرار سياسة العزل االنفرادي التي تمارسها -  وفا- رام اهللا 
حتالل سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحق النائب األسير جمال الطيراوي واألسرى  في سجون اال

وقالت، في بيان لها صدر امس، إن امتهان إنسانية األسرى بمثابة دليل قاطع على النوايا  .اإلسرائيلي
ليس فقط للتنكيل "معتبرة أن الهدف من هذه الممارسات . الرسمية لسياسة مصلحة السجون اإلسرائيلية

ن اآلثار السلبية في نفوسهم باألسرى بل تهدف إلى التدمير المنهجي لشخوصهم وترك أكبر قدر ممكن م
.  ساعة في اليوم عن العالم الخارجي٢٣وأكدت أن العزل الفردي يعني انقطاع المعتقل  ".وعالمهم

مشيرة أيضا إلى أن المعتقل المعزول يحرم من زيارة األهل ومن إكمال التعليم، ويعاقب في نوعية 
فسية والجسدية خاصة المعزولين لفترات الطعام المقدم له وكميته، مما ينعكس سلبا على صحته الن

يشكل خطرا على أمن "على اعتبار أن المعتقل " الحجة األمنية"وقالت إن أبرز ذرائع العزل هي  .طويلة
وأشارت إلى وجود أكثر من ثالثين حالة لمعتقلين مكثوا لسنوات  ".دولة إسرائيل أو أمن المعتقل نفسه

لمزمنة نفسيا وجسديا، مؤكدة أن بعض األشخاص مكثوا أكثر طويلة في العزل ويعانون من أعراضه ا
 .من عشر سنوات في عزل متواصل

  ٣٠/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
  
   طفال فلسطينيا في ظروف حياتية سيئة جدا٣٢٠ تعتقل "اسرائيل" .٣٤

 ٣٢٠اكدت مصادر فلسطينية حقوقية امس ان قوات االحتالل االسرائيلي تعتقل  :رام اهللا ـ وليد عوض 
 الف معتقل فلسطيني في ظروف اعتقـال        ١١طفال فلسطينيا في سجونها ومعتقالتها التي تضم اكثر من          

ال الذين تعتقلهم قوات االحتالل في سجونها        طف ٣٢٠واوضح نادي االسير الفلسطيني بان الـ        .سيئة جدا 
 طفال لم تتجاوز اعمـارهم الخمـسة        ١٣٥ عاما، ومن بينهم اكثر من       ١٨ الى   ١٣تتراوح اعمارهم بين    

  .عشر عاما 
واكد النادي في تقرير اصدره امس ان سلطات االحتالل االسرائيلي تمارس اساليب اعتقال وتحقيق قاسية               

في االراضي المحتلة، الفتا الى ان سلطات االحتالل تحرم االطفـال االسـرى         بحق االطفال الفلسطينيين    
من ابسط الحقـوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية واالتفاقيات الحقوقية، واوضـح نـادي االسـير ان                 
االسرى القاصرين يعانون ظروفا اعتقالية سيئة للغاية، حيث يتوزعون على عدة سـجون اضـافةً الـى                 

   مراكز التحقيق والتوقيف االسرائيلية،العديد من



  

  

 
 

  

            ٢١ ص                                     ١٣٣٠:         العدد       ٣٠/١/٢٠٠٩الجمعة  :لتاريخا

واوضح نادي االسير ان االطفال االسرى يتعرضون للتحقيق القاسي بهدف انتزاع اعترافات منهم، ومن              
 اطفال يخـضعون  ٦ طفل موقوف بانتظار محاكمة، و    ٢٠٢ طفال محكومين، و   ١١٨بين االسرى االطفال    

 المئات من المعتقلين اعتقلوا وهم اطفال وتجاوزوا سن         لالعتقال االداري بدون تهمة، مشيرا الى ان هناك       
  . داخل السجن وال يزالون في األسر١٨

واوضحت المصادر ان اسرائيل استخدمت اساليب تحقيق جديدة لالطفال االسرى مثل رشهم بالماء البارد              
ة في جو قارس،    والساخن، واجبارهم على تناول مكعبات من الثلج، وتغطيسهم بالماء البارد لفترات طويل           

اضافة الى تسليط سماعات تصدر اصواتا مرتفعة على اذني الطفل الذي يحققون معه ما يسب لـه األذى                  
  .والتوتر النفسي

مـن  ' غرف العمالء 'وذكر تقرير نادي االسير ان اخطر ما يتعرض له االطفال االسرى هو وضعهم في               
 لفترات طويلة وهدم بيوتهم واعتقال افراد مـن      اجل انتزاع اعترافات بطريقة مخادعة، وتهديدهم بالسجن      

  .العائلة، اذا لم يتعاونوا مع المخابرات االسرائيلية
 ٣٠/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  باألردن"غزة المخيم" و"غزة القطاع"بين : تحقيق .٣٥

لم ، فإن واقع األ"غزة المخيم"و .. "غزة القطاع"رغم المسافة البعيدة ما بين :  حاتم العبادي- عمان 
، بحكم صلة )شمال األردن(والحزن في القطاع حاكاه الواقع ذاته في المخيم الكائن في محافظة جرش 

ألف غزي، عقب احتالل القطاع ) ١٥٠(في األردن زهاء . القربى التي تربط أبناء المخيم بأهل القطاع
 غزة المخيم وما إن إال ويقام له بيت عزاء في.. فما إن يسقط شهيد في غزة القطاع .١٩٦٧في العام 

الكل يترقب " .جرح أو أصيب طفل أو شيخ أو امرأة، إال وذاق حرقة األلم واإلصابة غزي في المخيم
 كلمات حاول عودة أبو صوصين "الفضائيات والجميع معني بالتفاصيل، عبر الفضائيات أوال بأول

ون في المخيم، حرصوا على هؤالء الغزي .ألف غزي) ٣٠(توصيف واقع حال المخيم الذي يقطنه زهاء 
التواصل مع أهلهم في قطاع غزة، عبر االتصاالت الهاتفية التي ورغم ضعف شبكة االتصال وتعطلها 

 .في أغلب األحيان أثناء العدوان، كانت الوسيلة الوحيدة أمامهم لالطمئنان على األهل هنالك
لسطينيين، فهم ال يحملون الجنسية واقع نازحي غزة في األردن، يختلف عن باقي أوضاع الالجئين الف

األردنية، خالفا ألغلب من أبناء المخيمات في األردن، وال يستطيعون العمل في المؤسسات والوزارات 
الحكومية، إال في بعضها ووفقا لتعليمات خاصة، بحسب عودة أبوصوصين، الذي حددهما بالتعليم 

واز سفر مؤقت لمدة سنتين، بينما باقي الالجئين وتمنح السلطات األردنية، هؤالء الغزيون ج .والصحة
يتمتعون بكافة حقوق المواطنين األردنيين، كونهم يحملون الجنسية األردنية، منذ قرار الوحدة بين 

 ).١٩٥١عام (الضفتين 
ويمكن األردن أبناء الغزيين من التعليم عبر تعليمات خاصة تنظم عملية انتسابهم في المدارس، فيما يقبل 

ويوفر . اؤهم في الجامعات عبر كوتا مخصصة لهم، بأمر من العاهل األردني الملك عبداهللا الثانيأبن
  .األردن ألبناء المخيم زهاء ثمانية مدارس ألبناء المخيم

 ٣٠/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
  رفض اعمار غزة بالمنتجات االسرائيلية تفلسطينية  لمؤسسات بيان .٣٦

الحملة الشعبية لتـشجيع    "ن الراصد االقتصادي الفلسطيني بمؤسساته      صدر ع :  محمد الرنتيسي  -رام اهللا   
بيانا صحافيا أكد فيه رفض     " المنتجات الفلسطينية، ونقابة المهندسين بالقدس، واتحاد المقاولين الفلسطينيين       

المؤسسات الثالث المطلق بأن يتم اعادة اعمار غزة مـن المنتوجـات االسـرائيلية ممثلـة بالمـصانع                  
نسخة منه ، بـضرورة     " الدستور"وطالب البيان الذي تلقت      .ت التي مولت العدوان على القطاع     والشركا
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اعتماد المنتجات الفلسطينية والمكاتب االستشارية الهندسية الفلسطينية ، واقامة ائتالفـات مـع مكاتـب               
 ومـصانع   استشارية هندسية عربية واسالمية للمشاريع االستراتيجية وشركات المقـاوالت والكـسارات          

  .الباطون الفلسطينية
وأكدت المؤسسات الثالث متفقة و مجتمعة على ضرورة تشجيع المنتجات الفلسطينية في كافة المـشاريع               
وفي مختلف محافظات الوطن سواء مشاريع القطاع العام أو الخاص ، داعية في ذات الوقت المـصانع                 

 والسعر المنافس كعناصر اساسية في تـشجيع        والشركات الوطنية الى زيادة التركيز على عناصر الجودة       
  .المنتجات الفلسطينية

  ٣٠/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  دمر مئات المصانع والمزارع والشركات لكسر صمود الفلسطينييناالحتالل .٣٧

يصعب وصف المكان المدمر في المناطق المحاذية للشريط الحدودي وخاصة :  وائل بنات-  غزة
فاجعة حلت " بأقل من أنه ،ل الحرب على غزة أو القريبة منهاالمواقع التي شهدت اشتباكات خال

وإذا كانت قوات االحتالل . التي دمرتها قوات االحتالل دون أي مبرر" بالمزارع والمصانع والشركات
عاثت فسادا ودمرت جميع البيوت التي كانت تقع على أطراف الحقول وتوقفت عند بداية الكثافة السكانية 

أن تتوغل فيها، فإنها دمرت جميع المصانع والمزارع والشركات التي تقع في المناطق التي لم تستطع 
الصناعية والزراعية شرق وشمال شرق غزة، لدرجة أنها لم تترك مصنعا أو مزرعة أو شركة إال 

 .جعلت عاليها سافلها وسوتها باألرض
إن قوات االحتالل جرفت " نالوط"يقول المزارع شعبان دردونة من منطقة القرم شرق شمال غزة لـ

هذه القنبلة "ويقول  الحقل الذي تبلغ مساحته ثالثة دونمات بالكامل، ويرفع دردونة بقايا قنبلة تزن طنا
 ألف دوالر، ٧٠٠دمرت المصنع الذي يقع على مساحة عشرة دونمات، والذي يبلغ رأس ماله حوالي 

 عاما، ويبلغ رأس ٣٠هذا المصنع عمره : "لويقو، " أسرة، مما حوله إلى كومة من الحطام٢٠ويعيل 
وغير بعيد عن مزرعة دردونة كان محمد الفيومي يتفقد مزرعة العجول المدمرة . ماله مليون دوالر

 ١٧٠التابعة له بينما كانت جثث الحيوانات ملقاة في كل مكان بالمزرعة، مشيرا إلى أن ما تبقى له هو 
، موضحا أن خسائره وخسائر أوالده ٨٠ عجال من أصل ٣٠، بينما تبقى له ٣٥٠رأس غنم من أصل 

 . مليون دوالر١،٤في ثالثة مزارع أخرى تقدر بـ 
أما محمد حسان، الذي دمرت قوات االحتالل شركته بما فيها من مواد غذائية ومنزله، وتقدر خسارته 

تيراد المواد الغذائية  أسرة، وتعتبر أكبر شركات القطاع الس٢٥الشركة تعيل "ويقول إن .  مليون٢،٥بـ 
من جميع أنحاء العالم، دمرت بالكامل بما فيها من مخزون وسيارات نقل حيث استمر الحريق في 

، مشيرا إلى أن المطلوب هو رأس االقتصاد المدمر أصال في القطاع "مخازنها ثالثة أيام متواصلة
 .لتجويع الناس وإجبارهم على الخضوع

  ٣٠/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
  

   زيادة أعداد المعاقين في شمال غزة بعد الحرب .٣٨
عقد تجمع مؤسسات التأهيل في شمال غزة اجتماعاً له بناء علـى طلـب اإلغاثـة الطبيـة                   :شمال غزة 

وعرض مصطفى عابـد، المتحـدث باسـم تجمـع           .الفلسطينية في مقره بمشاركة كافة أعضائه، أمس      
جرحى جراء الحرب واآلليات التي ستنفذ من خالل        مؤسسات التأهيل في شمال غزة، أوضاع المعاقين ال       

وأشار عابد إلى أن أعداد المعـاقين        .مؤسسات التأهيل في شمال غزة وتوفير وسائل لمساعدتهم وإغاثتهم        
وأشار عابد إلـى أن المـسح        . شخصاً ١٥٢حيث وصل عدد المعاقين الجرحى      ،  جراء الحرب في تزايد   

 من بتر في األطراف السفلية والعلوية وفقدان للعين مـن جميـع             الميداني أظهر أن معظم الحاالت تعاني     
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 موسسة من مؤسسات التأهيل فـي       ١٢يشار إلى أن تجمع مؤسسات التأهيل يضم في عضويته           .األعمار
  .شمال غزة

  ٣٠/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين،  
  
  مصر بالمشاركة في حصار غزةيتهم  األمين العام لحزب اهللا .٣٩

ـ    إن األيام أكـدت    : قال فيه  امس، مؤتمرا صحافيا،     ،السيد حسن نصراهللا  « اهللاحزب  »عقد األمين العام ل
، والهدف األدنى   «حماس» هو القضاء على المقاومة و     األعلىالهدف  . المعاني واألهداف التي اشرنا اليها    

والقطاع سياسيا ونفسيا ومعنويا، للقبول بالشروط التي وضعت عليه في          « حماس»كان إخضاع المقاومة و   
  . ار التسوية الجديدةاط

وما حصل في غزة    . ال أشجع وال أحرض وال امنع إطالق الصواريخ، وهذا شأن فلسطيني داخلي           : وقال
بدراسة متأنية هو فشل عسكري وسياسي إسرائيلي، واليوم خرجت أصوات مـن اعـضاء فـي لجنـة                  

  . ليقولوا ان نهاية حرب غزة تشابه نهاية حرب تموز« فينوغراد»
م من خالل استمرار الحصار على غزة واقول لكل القوى الحية وكل من وقف إلى جانـب                 اليو: اضاف

غزة، وأنا كنت ممن دعا إلى نصرة غزة قبل العدوان، إن هذا الحصار ال يزال قائماً وفي ظل ظـروف                    
أصعب مما كان عليه قبل الحرب، واليوم هناك من يعمل على فرض شـروط إسـرائيل علـى قيـادة                    

جزوا عن فرضه في ظروف القصف والقتل، ويريدون استغالل الحاجـة الـى اعـادة               ما ع . «حماس»
  . االعمار لفرض هذه الشروط

إن ربط إعادة اإلعمار بشروط سياسية هو ابتزاز سياسي غير أخالقي ومهين وال يجوز القبول به                »وأكد  
اناة التي يعيشها أهلها مـن      يجب ان نتعاون جميعاً بإعادة اعمار غزة وإخراجها من المع         : وقال. «وإدانته

  . دون شروط مسبقة
ان الـسلطات   : ورداً على سؤال حول اتهامه لمصر بالمشاركة في الحصار على غزة، قـال نـصر اهللا               

أدين هذا النظام،   . المصرية تشارك في الحصار على غزة، وأنا أدين مشاركتها وادعوها الى فتح المعبر            
  . مي بأنه فتح المعبرألنه يكذب على العالم العربي واإلسال

تـسلمنا معلومـات حـول      ،  دالل المغربي ] الشهيدة [في موضوع االسير يحيى سكاف و     : وقال نصر اهللا  
 آخرين، لكن اإلسـرائيلي ال يـستطيع        ٢عملية المغربي، وقيل لنا إن الرفات االربع هي لدالل ويحيى و          

هي لم تكن مساعدة ولم نستطع تحديـد        ومنذ ايام، جاءتنا نتيجة فحص الحمض النووي، و       . التمييز بينهم 
  . أي من الرفات هي لدالل أو ليحيى أو آلخرين، وقمنا بإبالغ العائالت المعنية باألمر

  ٣٠/١/٢٠٠٩السفير 
  

   يستهجن التصفيق لبيريز وينسحب غاضبا من نقاش حول غزةأردوغان .٤٠
س الحكومة التركية من دافوس عبر وكالة ا ف ب، أن رئي، ٣٠/١/٢٠٠٩ الدستور، ذكرت صحيفة

رجب طيب اردوغان غادر، مساء امس، غاضبا قاعة المنتدى االقتصادي في دافوس حيث كان يجري 
نقاش حول الوضع في غزة، آخذا على المنظمين منعه من الكالم بعد مداخلة طويلة القاها الرئيس 

يها ايضا االمين العام لالمم وقال اردوغان، مغادرا المنصة التي كان يجلس عل. االسرائيلي شيمون بيريز
". ال اعتقد انني سأعود الى دافوس"المتحدة بان كي مون واالمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، 

واشنطن " االميركي في وقد اراد رئيس الوزراء التركي ان يرد على مداخلة طويلة لبيريز، لكن الصحفي
لكن اردوغان .  قاطعه مشددا على ان المناقشة انتهت، الذي كان يدير اللقاء، ديفيد اغناسيوس"بوست

تجاهل طلب الصحفي وتحدث بعد بيريز آخذا على الجمهور علنا تصفيقه لكلمة الرئيس االسرائيلي، قائال 
ارى انه من المحزن جدا ان يصفق اشخاص لموت الكثيرين واعتقد انهم مخطئون بالتصفيق العمال "



  

  

 
 

  

            ٢٤ ص                                     ١٣٣٠:         العدد       ٣٠/١/٢٠٠٩الجمعة  :لتاريخا

وقد دافع . ا عندما غادر اردوغان منصة المنتدى االقتصادي العالميودوى التصفيق ايض". قتلت اناسا
بيريز في كلمته بحرارة عن عدوان جيش االحتالل االسرائيلي على قطاع غزة محتدا في الكالم اكثر من 

وقال اردوغان متوجها الى الرئيس االسرائيلي . مرة في مكان غير معتاد كثيرا على االصوات العالية
وانا اتذكر اطفاال قتلوا .. لقد قتلتم اناسا"، مضيفا "لذلك تكلمت بهذه الحدة. تشعر ببعض الذنباعتقد انك "

  ".على شواطىء
 استغل، أردوغانأن  ،تامر أبو العينين  عبر مراسلها دافوسمن، ٣٠/١/٢٠٠٩. الجزيرة نتوأضافت 

الفلسطيني اإلسرائيلي بخلفياته  الوقت المسموح له ليؤكد ضرورة النظر إلى الصراع في بداية المؤتمر،
 . بالتزاماتها وأنها ضيقت الحصار على الفلسطينيين بشكل خانق"إسرائيل"وأبعاده، مشيرا إلى عدم قيام 

تم انتخابها ديمقراطيا، وأنه على المجتمع "وما أثار سخط بيريز أكثر هو تأكيد أردوغان أن حماس قد 
 طاولة المفاوضات محمود عباس وأعضاء حماس جنبا إلى الدولي احترام هذا الخيار بل يجب أن تضم
  ".جنب ألن حماس من نسيج المجتمع الفلسطيني

 أن بيريز اتصل هاتفيا بأردوغان لالعتذار له بعد السجال الذي ، وكالة أنباء األناضول التركية،وأفادت
  .وقع في إحدى جلسات منتدى دافوس

  
  ونفى أن تكون تركيا منحازة الى حماس "اإلرهابإعادة تعريف "دعا أوباما إلى : أردوغان .٤١

دعا رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان الرئيس األميركي باراك أوباما :  راغدة درغام- دافوس 
 وقال عن الوساطة التركية بين ".إعادة تعريف اإلرهاب والمنظمات اإلرهابية في الشرق األوسط"الى 

، شارحاً خلفية اقتراب الطرفين نحو اتفاق كان يتطلب فقط " الرفإنها حالياً على" ،"اسرائيل"سورية و
 في ،"الحياة"وقال أردوغان لـ  . الستكماله، انما توقف بسبب تطورات غزة"بعض الكلمات القليلة"

 رداً على سؤال عما إذا كانت تركيا جاهزة ،أعقاب لقاء مع مجموعة من الصحافة الدولية في دافوس
ين حركة حماس وبين اإلدارة األميركية الجديدة وكيف ترى دورها اآلن بعد تعيين لتكون قناة اتصال ب

السناتور جورج ميتشل موفدا الى الشرق األوسط، قال رئيس الوزراء التركي إن ميتشل سيزور تركيا 
من المهم "واعتبر إن  ."ومقارنة مع الغرب، نحن نتحدث ونفهم أفضل لغة الشرق األوسط"بعد غد 
 الذي تم بين وزيرتي الخارجية األميركية السابقة كوندوليزا رايس "الى فحوى االتفاقالتعرف 

 الشهر المقبل، وساخراً من "اسرائيل"واالسرائيلية تسيبي ليفني في شأن غزة، رابطاً ذلك باالنتخابات في 
 تكون تركيا ونفى أردوغان أن . في حرب غزة للتمركز في االنتخابات االسرائيلية"االستثمار"تعبير 

منحازة الى سورية أو حماس أو حزب اهللا على حساب المسار الفلسطيني من المفاوضات أو السلطة 
  .الفلسطينية أو الدولة والحكومة اللبنانية

  ٣٠/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  األول حقن الدماء الفلسطينية والثاني تحقيق المصالحة ..مصر تتحرك على مسارين: زكي .٤٢

أكد المتحدث الرسمي للخارجية المصرية حسام زكي، إن : ة، عمر عبدالرازق محمود جمع-القاهرة 
مصر تتحرك في المرحلة الراهنة على مسارين متوازيين، األول يهدف إلى حقن الدماء الفلسطينية ومنع 
أي عدوان إسرائيلي مستقبال وذلك بالعمل على تثبيت وقف إطالق النار من خالل مشروع للتهدئة يتم 

وأوضح زكي، في تصريح .  من جانب جميع األطراف، والثاني هو تحقيق المصالحة الفلسطينيةاحترامه
له أمس، أنه من المقرر أن يتم البدء في مناقشة الورقة المصرية السابق إعدادها للحوار اعتبارا من يوم 

  ت الهامة  فبراير، على أن يعقب ذلك انطالق عمل اللجان الفلسطينية والتي ستتناول الموضوعا٢٢
  



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                     ١٣٣٠:         العدد       ٣٠/١/٢٠٠٩الجمعة  :لتاريخا

والعالقة مثل حكومة الوفاق الوطني واالنتخابات التشريعية والرئاسية وإعادة هيكلة وإصالح األجهزة 
  . األمنية وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية

  ٣٠/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
 "عاراً في جبين النظام"برلماني مصري يعتبر تصريحات أبو الغيط  .٤٣

 الخارجية المصري أحمد أبو الغيط والتي اعترف فيها بمحاوالت تسببت تصريحات وزير: القاهرة
مصرية إلفشال قمة الدوحة إلنقاذ الشعب الفسطيني بغزة في حالة من الجدل الشديد داخل مصر 

وكانت عدة صحف مصرية وعربية قد نشرت تصريحات أبو الغيط التي جاءت في سياق . وخارجها
ا األولى مصحوبة بانتقادات شديدة لها وصلت إلى حد مطالبة مقابلة مع قناة أوربت في صدر صفحاته
فقد وصف عضو لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشعب . صحف المعارضة المصرية باستقالته

العار "المصري حازم فاروق في طلب إحاطة عاجل للحكومة، تفاخر أبو الغيط بإفشال قمة الدوحة بـ 
شيراً إلى أن ما قاله الوزير يؤكد االتهامات التي طالما وجهت في جبين النظام المصري، م" السياسي

لمصر شعبيا وبرلمانيا طوال فترة الحرب الصهيونية على قطاع غزة بوجود دور مشبوه وتواطؤ لها في 
إن من قضى على دور مصر الريادي في "، "العرب"وقال فاروق، في تصريح الحق لـ . تلك الحرب

قضايا المنطقة لصالح دول كان دورها أقل بكثير من دور مصر ال يحق له أن المشاركة الفعالة في 
ال يقاس بالكالم وإنما بمواقفها وقت "، مشددا على أن دور الدول "يتحدث عن دور مصر الكبير

  ".األزمات
  ٣٠/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
  طاع غزةالسلطات المصرية تمنع وفدا من نواب مجلس الشعب المصري من الدخول إلى ق .٤٤

منعت السلطات المصرية على معبر رفح ولليوم الثاني على التوالي وفدا من نواب اإلخوان والمستقلين 
والمعارضة بمجلس الشعب المصري من الدخول إلى قطاع غزة إلعالن التضامن مع شعب غزة في 

 المجلس التشريعي محنته الناتجة عن العدوان الصهيوني األخير عليه، باإلضافة إلى التضامن مع نواب
  . الفلسطيني في تدمير قوات االحتالل الصهيوني لمجلسهم وتعطيله للحياة البرلمانية هناك

  ٣٠/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
  عاكف يستنكر المساعي الدولية لمنع إدخال األسلحة إلى غزة .٤٥

لدولية لمنع استنكر المرشد العام لجماعة األخوان المسلمين محمد مهدي عاكف المساعي ا: اي.بي.يو
تتداعى الدول الكبرى "وقال، في رسالته األسبوعية، إنه متعجب من أن . إدخال األسلحة إلى قطاع غزة

حتى ال يدافع عن نفسه وحتى يستسلم "، في إشارة لحماس، "ودول اإلقليم لمنع السالح عن المعتدى عليه
لمحاصرة المقاومة الفلسطينية ومنعها من تعقد االتفاقات وتساق األساطيل "واستغرب أن ". للذبح والموت

التسلح للدفاع عن الشعب المعتدى عليه، وكأنما هذه المقاومة جيش كبير يمتلك األسلحة المحرمة التي 
، أن يتسلّح، "إسرائيل"، في إشارة لـ "المعتدي"وأضاف كيف أنه مسموح لـ". تمأل البر والبحر والجو

وطالب ". ار ليعوض ما فقد من أسلحته وذخائره في عدوانه اآلثم والغاشمبل تُحمل إليه الذخائر عبر البح"
فرض شرعي على كل الحكومات العربية واإلسالمية، وواجب أخالقي "بتسليح المقاومة، معتبراً أن ذلك 
أمر حتمي شأنه في ذلك شأن كل احتالل مر " "إسرائيل"وقال إن زوال ". على كل األحرار في هذا العالم

  ". لدنياعلى ا
  ٣٠/١/٢٠٠٩الخليج، 
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  "فشل في أن يفصل المقاومة عن الشعب"الحصار المفروض على غزة : القرضاوي .٤٦
يوسف القرضاوي، رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فقد اعتبر أن غزة . قال د: الدوحة، رام اهللا

وأضاف، أن . تصر على الظلمانتصرت ألن الحق ال بد أن ينتصر على الباطل، وألن العدل ال بد أن ين
ما حدث في غزة نصر "وأكد أن ". فشل في أن يفصل المقاومة عن الشعب"الحصار المفروض على غزة 

كل مؤامرة "داعيا إلى االستمرار في دعم المقاومة، ومعتبرا " تنتظر النصر الكامل"وأن األمة " جزئي
  ".عليها خيانة للدين واألمة

  ٣٠/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  اشور يعرب عن عزم اتحاد المحامين العرب القيام بمبادرة للمصالحة الفلسطينيةسامح ع .٤٧

أكد سامح عاشور، رئيس اتحاد المحامين العرب في كلمته خالل الجلسة االفتتاحية :  هشام زكي- تونس 
نسية، ألعمال المكتب الدائم لألمانة العامة التحاد المحامين العرب الذي عقد أمس بمدينة الحمامات التو

أهمية إجراء المصالحة العاجلة بين حركتي فتح وحماس وجميع الفصائل الفلسطينية، وأعرب عن عزم 
  .االتحاد القيام بمبادرة إلجراء هذه المصالحة

  ٣٠/١/٢٠٠٩األهرام، 
  
  أطباء مصر يطلقون مبادرة إلعادة إعمار القطاع الصحي في غزة .٤٨

أطلقت لجنة اإلغاثة اإلنسانية بنقابة أطباء مصر، " غزة تحتاج إلى كل شيء"تحت شعار : أشرف مفيد
مبادرة إلعادة إعمار القطاع الصحي بقطاع غزة والذي تعرض للتدمير جراء الحرب اإلسرائيلية 

عبد القادر حجازي، إن التقديرات األولية لتكلفة إعادة إعمار القطاع . وقال األمين العام للجنة د. األخيرة
 األضرار والخسائر البالغة التي تعرض لها نتيجة القصف الوحشي للقوات الصحي ورفع كفاءته بعد
  . ماليين دوالر١٠اإلسرائيلية تصل إلى نحو

  ٣٠/١/٢٠٠٩األهرام، 
  
   وزير يمني ينتقد مواقف الدول العربية أثناء العدوان على غزة  .٤٩

سرائيلي على قطاع انتقد وزير يمني مواقف األنظمة العربية والعالمية، من العدوان اإل: صنعاء
بما وصفه بالصمود األسطوري للمقاومة الفلسطينية واحتضان أبناء غزة لهذه  إشادته معرباً عن غزة،

وقال القاضي حمود الهتار، وزير األوقاف واإلرشاد اليمني، في مؤتمر غزة التضامني الذي . المقاومة
إن مواقف الشعوب كانت متقدمة "، "لجالياتالمركز اليمني ل"بالتعاون مع " مؤسسة القدس الدولية"نظمته 
  ".حيث هبت من أول يوم للعدوان تدين الكيان الصهيوني وتعلن تأييدها للمقاومة ،)األنظمة(  عليها

  ٢٩/١/٢٠٠٩قدس برس 
  

  وفد برلماني وشعبي كويتي يهنئ مشعل والفصائل بانتصار مقاومة غزة 
، يتقدمهم خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة استقبل قادة فصائل المقاومة الفلسطينية: دمشق

تقديم التهاني "حماس، مساء الخميس، وفداً شعبياً كويتياً، حضر إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك لـ
باالنتصار الذي حققته المقاومة الفلسطينية الباسلة في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع 

  .ون الوفد الكويتي من شخصيات نيابية وممثلين عن بعض الهيئات والجمعياتوقد تك. ، وفق الوفد"غزة
  ٢٩/١/٢٠٠٩قدس برس 
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  الحكومة تحاصر جرحى غزة وتمنع المواطنين من زيارتهم: مصر .٥٠
أصدر حاتم الجبلي، وزير الصحة، قراراً أثار إستياء جموع المواطنين يقضي :  حسام أبوطالب- القاهرة 

ى الحرب اإلسرائيلية على غزة والموجودين في معهد ناصر وعدد من بمنع الزيارة عن جرح
وقد صدر القرار بعد ساعات من زيارة محمد مهدي عاكف مرشد اإلخوان . المستشفيات األخرى

للمرضى والذي أثار إنتباه بعض المؤسسات األمنية فضالً عن كتاب وصحافيين حذروا من خطورة لقاء 
جماعة بالجرحى الذين تحولت غرفهم بالمستشفيات إلى مزارات لقطاعات المواطنين خاصة المنتمين لل

  .عريضة من المواطنين
واعتبر محمد مهدي عاكف، مرشد اإلخوان، صدور ذلك القرار بحظر الزيارة بأنه نوع من الحماقة 

سرة ودليل على أن النظام المصري فقد رشده فهو خائف حتى من تأثير أولئك الجرحى الماثلين على األ
من أن يكون لهم تأثير على جموع المواطنين وان يدفعوهم نحو مزيد من السخط على تلك األنظمة التي 

  .حتى ولو بفناء الشعب الفلسطيني عن بكرة أبيه" إسرائيل"باتت جهاراً نهاراً تطلب الرضا من 
  ٣٠/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  اس شخصيات وطنية تدعو عباس لإلفراج عن معتقلي حم: تونس .٥١

دعت مجموعة من الشخصيات الوطنية التونسية محمود عباس رئيس السلطة :  محمد الحمروني- تونس 
الفلسطينية برام اهللا إلى استعمال صالحياته واألمر باإلفراج الفوري عن جميع المعتقلين من أبناء حركة 

نسية تنتمي إلى  شخصية وطنية تو١١٩وعبرت المجموعة التي تتكون من . حماس في الضفة الغربية
رجال من خيرة أبناء "مختلف الشوارب واالتجاهات الفكرية والسياسية عن بالغ انشغالها لتواصل اعتقال 

  ".الشعب الفلسطيني في سجون السلطة الفلسطينية برام اهللا
  ٣٠/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
   مليون دوالر مساعدات لغزة٦١٣ نداء لجمع سنطلق: بان كي مون .٥٢

 المتحدة بان كي مون في منتدى دافوس االقتصادي لألمم العام األمينأعلن : عمان باريس،، دافوس
 مليون دوالر لمساعدة سكان غزة الذين تضرروا ٦١٣ المتحدة ستطلق نداء لجمع األمم أن أمسالدولي 

  . على القطاعاألخيرمن الهجوم اإلسرائيلي 
ة جون هولمز ضرورة فتح كل المعابر بين  المتحداألمم في اإلنسانيةمن جهته، اكد مسؤول الشؤون 

وقال هولمز ان .  وقت ممكن الى السكانأسرع لنقل هذه المساعدة في "إسرائيل"قطاع غزة ومصر و
  .يقتصر على الجانب التقني لتوزيع المساعدات" حماس"عمل وكاالت االمم المتحدة في القطاع مع حركة 

  ٣٠/١/٢٠٠٩الحياة، 
 
  ل حكومة تضم حماس يلمحون بقبواألوروبيون .٥٣

ألمح االتحاد األوروبي إلى قبول حكومة وحدة وطنية تضم حركة حماس في  :وكاالت ال- القدس المحتلة
واستخدم خافيير سوالنا  .خطوة يأمل أن تساعد في رأب الصدع بين الحركة اإلسالمية وحركة فتح

ين في القدس المحتلة لغة جديدة منسق السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي الذي كان يتحدث لصحفي
في تحديد الشروط التي سيكون االتحاد مستعدا للعمل في ظلها مع ائتالف جديد إذا نجحت حماس وفتح 

يتعين على حكومة فلسطينية جديدة تضم حماس أن تتعهد بالسعي " قال إنه هولكن. في االتفاق على تشكيله
  ".للتوصل إلى حل قائم على أساس دولتين

دبلوماسيون أوروبيون كبار إن االتحاد األوروبي لم يتخل عن الشروط الثالثة التي أقرتها قوى وقال 
رباعياً الوساطة من أجل التسوية في الشرق األوسط ولكنه قلل التركيز عليها لمنح عباس ومصر هامشاً 
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جب أن نعطي الشروط هي الشروط ولكن ي... انه تغير في التركيز"وقال دبلوماسي . أكبر للمناورة
 ".  مساحة ما لعباس

  ٣٠/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
  
    األوروبي يحذر من خرق وقف النار في غزةاالتحاد .٥٤

حذر االتحاد األوروبي أمس من أي خرق لوقف إطالق النار بين حركة :  فكرية أحمد -  بروكسل
إن " كارل شوازينبرج ، وأكد وزير خارجية تشيكيا الرئيس الحالي لالتحاد األوروبي"إسرائيل"حماس و

أي عودة إلطالق النار ستدمر الجهود المبذولة حاليا إليصال المساعدات لقطاع غزة، كما ستؤدى إلى 
مزيد من سوء األوضاع، وستعصف بالجهود الدبلوماسية التي يقوم بها االتحاد األوروبي من خالل جولة 

 .يا، لتعزيز اتفاق وقف إطالق النارمسؤول الشؤون الخارجية خافيير سوالنا بالشرق األوسط حال
  ٣٠/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

  
  ٢٠٠٢عام  ي فلسطينياً في هجوم إسرائيل١٤ االسباني يحقق في مقتل القضاء .٥٥

 إسرائيليين أعلن مصدر قضائي أمس أن قاضياً اسبانياً سيحقق في دعوى ضد ستة عسكريين :مدريد
، خالل قصف على غزة عام "ارتكاب جرائم حرب"تهمة ووزير الدفاع السابق بنيامين بن اليعازر ب

  . مدنيا١٤ً أسفر عن مقتل قيادي في حماس و٢٠٠٢
ووافق القاضي فرناندو اندرو في مدريد على قبول الدعوى التي تقدم بها المركز الفلسطيني لحقوق 

 التي يعترف بها ةاإلنساني الصالحية الدولية في مالحقة جرائم اإلبادة والجرائم ضد إطار في اإلنسان
 انابتين قضائيتين، األولى إلى السلطات إرسالوقرر هذا القاضي في المحكمة الوطنية . القضاء االسباني

 الشهود إلى السلطة الفلسطينية لالستماع إلى إلخطارها بفتح تحقيق في هذه القضية والثانية اإلسرائيلية
  .في القصف

 ٢٠٠٢ يوليو عام / تموز٢٢ في اإلسرائيلياً جوياً للجيش ويقول محضر القاضي إن الدعوى تدين هجوم
معظمهم من االطفال " مدنياً ١٤في حي الدرج في مدينة غزة، قُتل فيه القيادي في حماس صالح شحادة و

" ١٦أف " فلسطينياً جرحوا في انفجار قنبلة تزن طناً ألقتها طائرة ١٥٠ويضيف المحضر أن ". والرضع
 هم قائد القوات الجوية إسرائيليينلدعوى بن اليعازر وستة مسؤولين عسكريين وتستهدف ا. إسرائيلية
 جيورا ايالند اإلسرائيلي دان حالوتس والجنرال دورونغ الموغ ورئيس المجلس القومي لألمن اإلسرائيلية

 القوات المسلحة موشيه يعالون ومدير أركانوالسكرتير العسكري لوزير الدفاع مايكل هرتزوغ ورئيس 
  .ترخ العامة لألمن آفي دياإلدارة

  ٣٠/١/٢٠٠٩الحياة، 
 
   حماسإلىآلية منع وصول األسلحة لبحث  اًاستضافة مؤتمرتعلن عن  الدنمارك .٥٦

أعلنت السفارة الدنماركية في واشنطن رسمياً عن استضافة كوبنهاغن األربعاء :  جويس كرم-واشنطن 
 اإلدارةية واستخباراتية من حكومات أوروبية ومن يضم فعاليات سياسية ودفاع" اجتماع خبراء"المقبل 

 قطاع غزة، بما إلىلمنع تهريب األسلحة " آلية مراقبة ونظام عملي"، للبحث في "إسرائيل"األميركية و
وأكدت مصادر ديبلوماسية غربية تشارك في التحضيرات لـ  .يمهد لتعاون دولي في هذا الخصوص

وى الحكومات وستشمل خبراء دفاعيين واستخباراتيين وسياسيين أن المشاركة ستكون على مست" الحياة"
 أنه سيضم إال المصادر أن التمثيل لن يكون على مستوى الوزراء  وأوضحت.من الدول الممثلة

  .شخصيات استخباراتية ودفاعية وسياسية من الحكومات المختلفة
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مان تطبيق بنود مذكرة التفاهم أكدت مصادر ديبلوماسية متطابقة أن واشنطن أخذت مبادرة عقده لضو
 تسليح حماس ووقف تهريب إعادةبين تل أبيب وواشنطن الموقعة قبل أسبوعين والتي تقترح آليات لمنع 

  . غزةإلىاألسلحة 
  ٣٠/١/٢٠٠٩الحياة، 

 
  "إسرائيل" في أمريكا لمقاطعة أكاديمية واقتصادية ضد دعوات .٥٧

" إسرائيل"رض مقاطعة أكاديمية وثقافية واقتصادية على  تعالت دعوات ألكاديميين أمريكيين لف:آي.بي.يو
أمس أن هذه المرة األولى التي تصدر فيها " هآرتس"وذكرت صحيفة  .على خلفية العدوان على غزة

بدأوا في مناقشة أهمية الحملة وسبل " إسرائيليين"كما أن أكاديميين  دعوات كهذه في الواليات المتحدة،
  .مواجهتها

كمربين "الحملة األمريكية من أجل المقاطعة األكاديمية واالقتصادية على إسرائيل أننا  "ـلوجاء في بيان 
أصحاب ضمائر، ال يمكننا الوقوف جانبا وأن نشاهد بصمت الهجمات اإلسرائيلية الشديدة على قطاع 

ة غير اتخاذ إجراءات عقابي"ودعت الحملة إلى ". إلى هنا: غزة ومؤسسات التعليم فيها، ونحن نقول
  ".آخذة باالتساع في جميع أنحاء الواليات المتحدة"ونقلت الصحيفة أن المجموعة  ".إسرائيل"ضد " عنيفة

  ٣٠/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   في غزة األبيض تدعو للتحقيق باستخدام الجيش اإلسرائيلي الفوسفور بريطانيا .٥٨

رتها بعمان دعوة سكرتير أيدت الحكومة البريطانية من خالل بيان صحفي لسفا:  ماضي عيسى- عمان 
الجمعية العامة لألمم المتحدة للقيام بتحقيق أفعال الجيش اإلسرائيلي أثناء النزاع في غزة  والتي كما ذكر 

 على تحمل "إسرائيل"وشجع البيان  .اإلنسانيالبيان تتضمن ادعاءات موثوقة بمخالفة القانون الدولي 
 األساسية في القانون الدولي في التحقيق باالدعاءات المقدمة المسؤولية لجهة التحقيق، حيث أن المسؤولية

  .ضد القوات، تقع على عاتق الجهة المدعى عليها
 قلق الحكومة البريطانية حول تقارير تحدثت عن استخدام الفوسفور األبيض على شكل إلىوأشار البيان 

أننا والمجتمع الدولي ننتظر "بيان واختتم ال". غير المقاتلين"نثر جوي له مما يتسبب بجروح خطيرة لـ 
 بناء على قراره رقم اإلنساننتائج مهمة تقصي الحقائق الدولية التي أرسلها مجلس األمم المتحدة لحقوق 

 اإلنساني والقانون اإلنسان والتي سوف تحقق في مخالفات لقانون حقوق ٢٠٠٩ يناير/  لكانون الثاني١٢
  .ئج سيتعين على الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم بهذا الخصوصالدولي في غزة، وبناء على هذه النتا

  ٣٠/١/٢٠٠٩الدستور، 
 
  إسرائيلياً" مجرم حرب "٨٦ مالحقة دولية لـأوامر .٥٩

 كشف راجي الصوراني نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنـسان أن            : شريف عبد المنعم   - القاهرة
حقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين فـي محرقـة غـزة          العديد من المنظمات الحقوقية رفعت دعاوى لمال      "

 من قـادة االحـتالل   ٨٦األخيرة أمام محاكم في دول غربية، وقد صدرت حتى اآلن أوامر مالحقة بحق      
جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي       "ولفت الصوراني إلى أن      .العسكريين المتورطين 

 العصر الحديث، وهذا بشهادة العديد من منظمات حقـوق اإلنـسان            في قطاع غزة هي األكثر توثيقا في      
 بقطاع غـزة مـؤخرا هـي        "إسرائيل"أوضح أن المحرقة التي أضرمتها      ، و الدولية بل اإلسرائيلية أيضا   

  .األكثر دموية وسوادا في تاريخ االحتالل"
  ٢٩/١/٢٠٠٩. إسالم اون الين
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  تحقق في اتهامات بجرائم لجيشها في غزةنأ "إسرائيل"على : األمم المتحدةبأمريكا  سفيرة .٦٠
 أن تحقق في "إسرائيل" المتحدة انه يتعين على األمم قالت سفيرة الواليات المتحدة لدى : المتحدةاألمم

 ضد مقاتلي حركة حماس أسابيع حربه التي استمرت ثالثة أثناءاتهامات بأن جيشها انتهك القانون الدولي 
 إسرائيل تفي أننتوقع : " الدولياألمنة سوزان رايس أمام مجلس  السفيروأضافت. في قطاع غزة

 المجتمع الدولي االمتناع عن تسييس هذه أعضاء جميع أيضا تحقيق ونناشد إلجراءبالتزاماتها الدولية 
من خالل هجماتها الصاروخية على "وقالت رايس إن حماس انتهكت القانون الدولي ". القضايا المهمة

". اإلرهابية واستخدام منشات مدنية لتقديم حماية لهجماتها إسرائيل في جنوب ئيلييناإلسراالمدنيين 
 اتهامات عديدة ضد أيضاهناك  "اإلنساني اجتماع حول القانون الدولي أثناء األمن مجلس رايسوأبلغت 
 ".  بعضها يهدف عن عمد إلي تهييج المشاعرإسرائيل

  ٢٩/١/٢٠٠٩القدس، فلسطين، 
  

 اد حول حرب أخرى جدل عربي مستع .٦١
  بشير موسى نافع

، ثار جدل عربي حول أسباب الحرب وآثارها ومن يتحمل مسؤوليتها، ٢٠٠٦في أثناء حرب صيف 
وعندما انتهت الحرب، ثار جدل آخر حول النتائج ومن المنتصر، ويكاد الجدل حول الحرب على قطاع 

. ولة واحدة عن جدل الحرب على لبنانغزة، والمستمر بعد إعالن وقف إطالق النار، ال يختلف في مق
، مثالً لم ١٩٦٧في أغلب جوانبه، هذا جدل غير مسبوق، على األقل في سياقه العربي، حرب يونيو 

ببعض من االختالف، اتفق قطاع واسع من أهل الرأي والمؤرخين . تتسبب في مثل هذا الجدل االنقسامي
قيادته العسكرية خذلته، وأن الحرب التي انتهت العرب على أن عبدالناصر قد خُدع في الحرب، وأن 

بكارثة كبرى لم تكن منفصلة تماماً عن صراع الحرب الباردة الممتد من الهند الصينية إلى الشرق 
 شارون خططت طويالً لغزو –، لم يكن ثمة خالف حول أن حكومة بيغن١٩٨٢في حرب . األوسط

ا استغلت حادثة إطالق النار على السفير اإلسرائيلي في لبنان وسحق الوجود الفلسطيني المسلح فيه، وأنه
لندن لتنفيذ المخطط، الذي حمل هو أيضاً أبعاداً دولية وإقليمية تتعلق بتوازنات الوضع اللبناني وتدافعات 

 موقعاً مركزياً في تصور العرب لماضيهم - وال تزال- وألن المسألة الفلسطينية احتلت . الحرب الباردة
خياراتهم للمستقبل، فإن االنقسام حول الحرب تواكبه إعادة كتابة للتاريخ، على هذا النحو أو وألنفسهم ول

ثمة أصوات ادعت أن الفلسطينيين لم يقاوموا االحتالل األجنبي قبل النكبة، في إشارة استهجان . اآلخر
االستراتيجية لوجود مستبطنة لاللتفاف العربي حول القضية الفلسطينية، ومحاولة للتقليل من الدالالت 

 كانت سبباً رئيساً في ١٩٣٩–١٩٣٦الدولة العبرية، وعندما يعترف بحجم المقاومة، يقال إن ثورة 
، وخلف ذلك كله، ثمة توكيد على ١٩٤٨ الفلسطيني لقيام الدولة العبرية في –إضعاف التصدي العربي

رة غير محسوبة، وأن هذه المغامرة أن قوى المقاومة الفلسطينية دفعت األوضاع في قطاع غزة إلى مغام
 . انتهت بحرب خاسرة ومدمرة

 هذه بعض المالحظات السريعة حول هذا الجدل
المسألة األولى في هذا الصراع المستمر منذ زهاء القرن أن األمم ال تختار دائماً عدوها أو طبيعة 

 الباردة، اختارت فيها األمم ثمة حاالت، مثل صراعات القوى األوروبية أو الحرب. التحدي الذي تواجهه
في حاالت أخرى، مثل االحتالالت التي فرضها المشروع . أو الدول عدوها عن سابق تصميم وتصور

الميركنتالية منذ القرن السادس عشر، والرأسمالية في القرنين التاسع عشر : اإلمبريالي في مرحلتيه
كل الشعوب التي فرض عليها . عت لالستعماروالعشرين، لم يكن هناك من خيار أمام الشعوب التي ُأخض

نجح . التحدي اإلمبريالي قاومت السيطرة األجنبية، ولكن ليس كلها استطاع حسم التحدي لصالحه
االستعمار االستيطاني في مرحلته األولى، كما في أميركا وأستراليا، في إيقاع الهزيمة بالشعوب األصلية 
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لبالد، ولكن حركات التحرر الوطني كانت هي المنتصرة في وفرض سيطرته الكاملة والقاطعة على ا
المرحلة اإلمبريالية الثانية، حتى في مواجهة أشد األنظمة االستعمارية االستيطانية بشاعة، كما في 

في فلسطين، ثمة حالة استعمارية فريدة، سواء من حيث طبيعتها، من حيث . الجزائر وجنوب إفريقيا
إن لم يكن الفلسطينيون قد اختاروا هذا . ، أو من حيث الدعم العالمي لهااألسس التي ارتكزت إليها

الصراع، أو أياً من عناصره، فقد اختاروا بال شك مواجهة التحدي، وليس ثمة شك في أن االلتفاف 
العربي واإلسالمي حول فلسطين، الذي أخذ في التعاظم منذ بداية الثالثينيات، لم يكن نتاج مؤامرة حاذقة 

بعض الفلسطينيين، بل حصيلة موضوعية لطبيعة الصراع على فلسطين وأبعاده الثقافية من 
 .واالستراتيجية

عندما فُرض االنتداب البريطاني على فلسطين، كان نظام القوى العالمي في أقسى لحظاته اختالالً، ورغم 
 مصمماً لتوطيد أقدام مجتمع الثورات الفلسطينية المتتالية، فإن النظام الذي فُرض على الفلسطينيين كان

 سياسية وال -المستوطنين اليهود، مؤسساتياً وعسكرياً، بينما يظل الفلسطينيون من دون أطر تمثيلية
أدوات قوة فعلية، وعندما قررت لندن وضع نهاية لنظام االنتداب لم تكن المواجهة بين الطرفين 

قعت فلسطين برمتها تحت االحتالل، من دون ، و١٩٦٧في . المتصارعين متكافئة بأية حال من األحوال
 لم ١٩٦٧أن يكون الفلسطينيون طرفاً في المواجهة، ولكن ما يجب أن يوضع في االعتبار أن هزيمة 

تمنع الفلسطينيين من النهوض من جديد لمنع إلحاق الضفة والقطاع بالدولة العبرية، أوالً بقيادة حركة فتح 
ذ نهاية الثمانينيات بمشاركة كبيرة من التيار اإلسالمي، ثم بدور رئيس ومنظمة التحرير الفلسطينية، ومن

لقد نجمت عن تشكيل سلطة الحكم الذاتي حالة من االنقسام الفلسطيني الداخلي، ولكن . لإلسالميين
االنقسام هذه المرة يختلف عن ذلك الذي عاشته الحركة الوطنية في السبعينيات والثمانينيات، فكما أدى 

لسلطة والحكم في حقبة االنتداب إلى انحياز طرف فلسطيني إلى جانب الطرف اآلخر من الصراع، حلم ا
كذلك أدت مكاسب السلطة والحكم إلى أن ينتقل جناح فلسطيني إلى مربع للصراع أقرب إلى الدولة 

 .العبرية منه إلى المصالح الوطنية الفلسطينية
ه الهجمة، ولكن اللوم في عزلة القطاع ووقفته المنفردة وقف قطاع غزة، إلى حد كبير، منفرداً في هذ

في كلمته أمام قمة الكويت، قال . يجب أال يقع على قواه وأهله، بل على الذين فرضوا عليه الحصار
إن الهجمة اإلسرائيلية على غزة كانت تعد منذ : الرئيس عباس، الذي ال يمكن أن يتَّهم بتعاطفه مع حماس

 صحيحاً، فإن الربط بين الحرب وعدم تجديد الهدنة خاطئ، ولكن حتى إن كان شهور، وإن كان هذا
الربط صحيحاً، فكيف تمكن مطالبة قطاع غزة بالصبر على تهدئة كان يفترض من البداية أن تواكبها 
نهاية للحصار؟ وكيف تمكن مطالبة الفلسطينيين في القطاع بعدم الرد على االعتداءات اإلسرائيلية؟ وليس 

كل اإلمبرياليات . حيحاً أن الدمار وعملية القتل المنهجية اللذين ارتكبهما اإلسرائيليون هما أمر جديدص
المغامرة غير "قامت على العنف والمجازر، ودائرة الموت والدمار ال يمكن أن تكون المسوغ لمقولة 

الجزائريين، وفي حرب في يوم واحد، قتل الفرنسيون أكثر من ثالثة وأربعين ألفاً من . "المحسوبة
االستنزاف، تقبل عبدالناصر تدمير كل مدن القناة، وتهجير كل من تبقى من سكانها، من أجل إعادة 
مصر إلى خارطة القوة فقط، ولم يقل أحد حينها، وال حتى المؤرخون بعد عقود، إن الحركة الوطنية 

 .غير محسوبةالجزائرية قامرت بحياة الشعب، أو إن عبدالناصر ارتكب مغامرة 
في النهاية، ما قام به الفلسطينيون في قطاع غزة كان الوقوف في وجه هجمة إسرائيلية أخرى كما وقفوا 

وقوف قطاع غزة أمام تحدي فرضِ الحصار وطوال أيام الحرب ال يختلف، من . طوال القرن الماضي
ثينيات، عن الوقوف في معركة ناحية القرار، عن الوقوف أمام جيش اإلمبراطورية البريطانية في الثال

، والوقوف أمام إعادة ١٩٨٢، عن الوقوف أمام غزو لبنان وحصار بيروت في ١٩٦٨الكرامة في 
معركة غزة هي واحدة أخرى في سياق طويل، بدأ باتخاذ الفلسطينيين . ٢٠٠٤احتالل الضفة الغربية في 

ذا السياق الطويل فهو تأكيد التحول الذي قرار مواجهة تحد لم يختاروه، وإن كان لغزة ما تضيفه إلى ه
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، ال أمام ١٩٦٧أن اإلسرائيليين لم يستطيعوا تحقيق نصر واحد منذ :  اإلسرائيلي–شهده الصراع العربي
 . الجيوش النظامية وال أمام القوى الشعبية وغير النظامية

 ٢٩/١/٢٠٠٩العرب، قطر،  
  
  ومواجهة الفصل الثاني من الحربالمقاومة .٦٢

 مرابيأحمد ع
إنها تتحول من حرب عسكرية إلى حرب .  لم تنته"حماس"الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة وحركة 

اذا كانت حماس وفصائل المقاومة األخرى قد : والسؤال الذي يطرح هو. اقتصادية ودبلوماسية وأمنية
فكيف، وبأية وسيلة . .نجحت بالصمود والقتال الميداني الجسور في احباط الحملة اإلسرائيلية العسكرية

 أو وسائل يتسنى لها مواجهة الحرب االقتصادية والدبلوماسية واألمنية؟
 

 يناير الجاري وقفا ١٨عناصر هذه الحرب التالية التي بدأت حتى قبل أن تعلن القيادة اإلسرائيلية في 
  :أحاديا الطالق النار هي كاآلتي

  .ادة اعمار قطاع غزةتعويق أي برنامج الع.. على الصعيد االقتصادي_ 
وحصر .. توسيع نطاق العزل االقليمي والدولي لحكومة هنية التي تسيطر عليها حماس.. دبلوماسيا_ 

  .التعامل االقليمي والدولي في حكومة سالم فياض التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة
  .لحاق العجز بقدرتها القتاليةمنع امدادات السالح والذخيرة واألموال الى فصائل المقاومة إل.. أمنيا_ 

وبينما تتكامل هذه العناصر الثالثة مع بعضها البعض فإنه ينبغي ان نالحظ أيضا ان هذا المشروع متعدد 
مما .. الجوانب تتكامل فيه جهود إسرائيل مع الواليات المتحدة ودول االتحاد األوروبي وأطراف عربية

فالهدف االعظم عند نهاية المطاف . هنية أال يستهينوا بهيتطلب من قيادات فصائل المقاومة وحكومة 
 .ليس بأقل من القضاء على المقاومة الوطنية الفلسطينية نهائيا واستئصالها من الجذور

في سياق المشروع استبقت إسرائيل أي برنامج العادة إعمار القطاع بإعالنها أنها لن تسمح بدخول مواد 
ومن ناحية اخرى تقوم . مكن ان تدخل في عمليات تصنيع عسكريكالحديد واألسمنت بدعوى أنها ي

الدول الغربية بمضاعفة جهودها وتصعيدها لمنع أي اعتراف خارجي بحماس رغم أنها أثبتت وجودها 
  .وقبل ذلك عبر صناديق االقتراع.. في ميدان القتال

 والدول األوروبية ــ خاصة ومن الناحية األمنية تبلور اتفاق متعدد األطراف بين الواليات المتحدة
فرنسا وألمانيا ــ وجهات عربية حول مشروع طموح لضبط شحنات اسلحة محتملة بوسائل بحرية 

  .وبرية
من الواضح أن هذه االجراءات جميعا تنطلق من حجة مفادها أن حماس ليست سوى تنظيم إرهابي ال 

 .ينبغي االعتراف به والتعامل معه
 تكتيكيا ــ على األقل أال يجدر بقيادة حماس أن تعيد النظر في اشتراطاتها وللتغلب على هذه الحجة ـ

للمشاركة في تشكيل حكومة وحدة وطنية مع فصيل فتح على أساس وضع انتقالي يفضي الى انتخابات 
 عامة ورئاسية كما يقترح قادة فتح؟

 ٣٠/١/٢٠٠٩، قطرالوطن، 
    

  حماس اليوم ما بعد غزة .٦٣
  علي بدوان

ة المراقبين والمتابعين بأن محنة قطاع غزة أثناء العدوان األخير، وعملية الصمود التي واجـه               تتفق غالبي 
بها الفلسطينيون قوة وبطش جيش االحتالل، أدت فيما أدت إليه من نتائج مباشرة لتكريس قـوة حركـة                  
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التفكير في  حماس وحضورها على كل المستويات لتصبح العبا إقليميا ال بد من وضعه في االعتبار عند                
  .أي خطوة الحقة، وإلى تكريس حضور فصائل المقاومة التي شاركتها التصدي لقوات االحتالل

وانطالقا من هذا المعطى القائل باتساع تأثير حركة حماس وتبؤها كقوة أساسية ورئيسية الموقع المقـرر                
 أساسية رافقت الصعود إياه،     اإلقليمي والدولي عليها، نلحظ مراحل    " الفيتو"لسير الحدث الفلسطيني ورغم     

  ".ما بعد غزة"وهو ما يطرح مهام جديدة واستثنائية على حركة حماس في المرحلة التالية من 
  الصعود الديمقراطي واالختبار القاسي

فقد باتت معركة غزة واألحداث األخيرة التي وقعت في الساحة الفلسطينية نقطة تحول بارزة في مـسار                 
 فلسطين والتي تشكل حركة حماس عمادها الرئيسي، وذلك بعد االنعطافة النوعيـة             الحركة اإلسالمية في  

التي سبقتها، عندما ولجت حركة حماس اإلطار التشريعي الفلسطيني من أوسع أبوابه في خطوة سياسـية                
بالدرجة األولى، فجلس ممثلو الحركة اإلسالمية في فلسطين في الموقع القيـادي تحـت قبـة البرلمـان                  

فـي  ) حمـاس (ارهم الكتلة األولى من حيث العضوية، بعدما فازت حركـة المقاومـة اإلسـالمية               باعتب
االنتخابات التشريعية وتصدرت الموقع القيادي الفلسطيني في الداخل بعد سنوات طويلـة مـن القيـادة                

بية المباشرة لقوى وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وتحديدا حركة فتح، حيث نجحت في اكتساب شع             
كبيرة داخل الشعب الفلسطيني بل نفذت إلى كل البيوت رغم انخراطها في المشاركة السياسية، ولم تفقـد                 

  .قدرتها على االستقطاب
ومن حينها ومع الصعود الديمقراطي وارتقاء حركة حماس إلى الموقع القيادي المقـرر فـي المجلـس                 

و بالطبع اختبار قاس، في ظل تجارب عديـدة         وه" النجاح من عدمه  "التشريعي، باتت حماس أمام اختبار      
لقوى ومشارب أيديولوجية عربية مختلفة تم وأدها في مهدها، ولم تستطع أن تنطلق قاطرتها نحو اشتقاق                
تجربة جديدة ومغايرة للواقع القائم، خصوصا في الحالة الفلسطينية التي تعج بـأحزاب وتيـارات مـن                 

التحرير ومؤسساتها، التي لم تخضع في يوم من األيام لصندوق          مشارب مختلفة ومؤتلفة في إطار منظمة       
االقتراع في تقرير تركيبة القوى داخل هيئاتها ومؤسساتها التي كانت تقوم على مبـدأ المحاصـصة، أو                 

  ".السمك الكبير يأكل السمك الصغير"
التـشريعي،  ففي انتقالها وصعودها من موقع البعيد عن اإلطارات الـشرعية الرسـمية إلـى المجلـس                 

استطاعت حركة حماس بنجاح جيد أن تصنع على أرض الواقع عملية المزاوجـة بـين األيـديولوجي                 
والسياسي، كما عبرت عن البراغماتية العالية التي وسمت التيار اإلسالمي الفلسطيني بعد تجربة مديـدة               

ل قطعته لتصبح فـي     من العمل في قلب المتغيرات والتطورات التي عصفت بالمنطقة، وبعد مشوار طوي           
  .قلب الميدان الرسمي التشريعي ونيران السلطة باستحقاقاتها ومثالبها في عالم يموج بالمتغيرات

  المصالحة بين اإلسالمي والقومي
وبكل وضوح وشفافية، فإن محنة العدوان على قطاع غزة وتبؤ حركة حماس قـوى المقاومـة هنـاك                  

فالحركة اإلسالمية في فلسطين أمام تجربة تتوقف عليهـا         . دةوضعها على محك المهام االستثنائية الجدي     
  .مآالت الحركة اإلسالمية في المنطقة العربية بأسرها لسنوات مقبلة

وفي هذا المقام فإن المزاوجة بين األيديولوجي والسياسي أمست ضرورة ال غنى عنها، حيـث يترتـب                 
 الديناميكي مع تطور األحداث، بعيـدا عـن         على حماس االستمرار في خطابها البراغماتي وفي التعاطي       

تقديرات البعض التي تحمل رؤية قصيرة النظر مفادها أن تطوير الرؤية واعتماد البراغماتية الوطنية في               
بأنه تراجع من قبل حركة حماس عـن رؤيتهـا          " اآلخرين"اشتقاق البرامج التكتيكية سوف يفهم من قبل        

يني التاريخي من البحر إلى النهر، وهي تقديرات خاطئة، فخـوض  لفلسطين الكاملة، وطن الشعب الفلسط   
  .غمار العمل السياسي والمشاركة في االنتخابات ال يعني االستسالم للتكتيك السياسي على حساب القيم

وفي هذا السياق، أخطأ ويخطئ تماما من يعتقد أن اإلسالم السياسي وحركة حماس في فلـسطين علـى                  
نقالبا دراماتيكيا في برنامجها وسلوكها وتوجهاتها وفي اشـتقاقاتها البرنامجيـة،           وجه التحديد، ستحدث ا   
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فالتحول المطلوب في رؤية المنظومات السياسية يحتاج دوما لعملية إنـضاج ال تقـوم علـى التحليـل                  
  .والمماحكة النظرية فقط، بل يحتاج إلى التحليل المنطلق من التجربة المعاشة وإرهاصاتها المتتالية

عليه فتجربة الفترة الماضية استطاعت أن تفعل فعلها وأن تدفع الحركة اإلسالمية في فلـسطين نحـو                 و
االستدارة المعقولة، بهدف استيعاب معطيات الواقع والبناء عليها لتوسيع فضاءات العمل أمـام الحركـة               

ية التي قادتها واشنطن في     السياسية الفلسطينية، بالرغم من حملة الضغوط األميركية الكبيرة والحملة الدول         
  .حصار حكومة الوحدة الوطنية االئتالفية التي تشكلت عقب اتفاق مكة التوافقي

وهنا ومن موقع المقاربة نورد شكل النموذج التركي الذي مثله حزب العدالة والتنمية اإلسالمي، كمثـال                
 داخل جوف تيارات اإلسـالم      صارخ على البراغماتية العالية التي بدأت تطل منذ زمن ليس بالقصير من           

السياسي في المنطقة، وهي براغماتية استطاعت بدرجة ما أن تنسج خيـوط التـشابك اإليجـابي بـين                  
األيديولوجي والسياسي، بعد أن كانت العشرات من األحزاب والحركات السياسية في بالدنا قد تحجـرت               

ن الصراعات السياسية التي اعتملـت      في رسم دروبها السياسية ولم تستطع أن تشق طريقها وسط معمعا          
  .في المنطقة بين تياري مختلف االتجاهات، وذلك منذ انهيار الخالفة العثمانية

كما تحجرت بدورها أحزاب وحركات التيار القومي التي عجزت عن تحقيق المصالحة والموائمة بينهـا               
مضى في ظـل المـساحات      وبين حركات التيار اإلسالمي، وهي مصالحة بدت اآلن أقرب من أي وقت             

  .المشتركة التي توالدت بعد انطالقة الحركة اإلسالمية المقاومة في فلسطين ولبنان
فوقائع التجربة الحمساوية ذاتها، أكدت أن تطور تكتيكات حركة حماس ورؤيتها السياسية عندما شاركت              

ة جديدة أمامها، واعترافات بها     في االنتخابات التشريعية من أوسع أبوابها، قادت بها نحو فتح أبواب دولي           
كالعب أساسي، من موسكو وقصر الكرملين وصوال إلى الخطوط الخلفيـة التـي تجـري مـن وراء                  
الكواليس عبر االتصاالت الغربية التي تتم مع حركة حماس، وهي خطوط يفترض بها أن تتـسع أكثـر                  

ميركي بشأن االنفتاح على حماس، وهـو       على الرغم من الفيتو األ    " ما بعد غزة  "فأكثر في المرحلة التالية     
  .الفيتو الذي ما زال يفعل فعله بشكل أو بأخر لدى دوائر القرار في أوروبا الغربية

وفي هذا السياق نقرأ ما كتبه رئيس جامعة أوكسفورد كريس باتن على صفحات غارديان البريطانية يوم                
ورها التاريخي في تمويل فشل سياسـات       قد حان كي تعيد أوروبا النظر في د       " بأن الوقت    ٢٧/١/٢٠٠٩

كيف يمكن إقناع الفلسطينيين بـأي اتفـاق        "، مضيفا   "الشرق األوسط التي يتم رسمها بواشنطن وتل أبيب       
  .؟"حماس طرفا فيه) حركة المقاومة اإلسالمية(سالم ليست 

  حماس ومتطلبات ما بعد غزة
مـا  "اء فلسطين في قطاع غزة خرجت       وعليه، فإن حركة حماس ومع سيل التضحيات والضحايا من أبن         

كمـا  . على األقل سياسيا أكثر قوةً كما تشير بعض المعطيات التي نـستطيع االتكـاء عليهـا               " بعد غزة 
أصبحت عامال إقليميا مقررا في المعادلة، وهو ما يملي عليها مهام استثنائية تتجاوز حجم األعباء التـي                 

  .قت العدوان على قطاع غزةكانت ملقاة على عاتقها في المرحلة التي سب
فهي مطالبة بضرورة أخذ الوقائع في اشتقاقاتها التكتيكية والبرنامجية والسياسية القادمة، بما فـي ذلـك                

  .تجنب االصطدام بالجدار الدولي كما تدفع بذلك الواليات المتحدة ودولة االحتالل الصهيوني
ويهات اللوبيات الصهيونية في العالم كانت ومـا        فالجهود الرسمية اإلسرائيلية مضافا إليها ضغوطات وتش      

  ".البريئة"على أهبة افتراس إسرائيل " ذئاب"زالت تصور حركة حماس، والفلسطينيين من ورائها، كأنهم 
والزاد الذي يستخدم في تلك السياقات متوفر عبر المناخات التي أحدثتها إسرائيل والواليات المتحدة عبر               

ومنظمات اإلرهاب، وهي مناخات تتجنب الحديث أو اإلشارة إلى واقع دموي           " يااإلسالمفوب"الحديث عن   
  .واحتاللي على األرض الفلسطينية، واقع غياب العدالة والتوحش اإلسرائيلي

وهذه المناخات والنقاشات التي تديرها هناك في الغرب الواليات المتحدة واللوبيات اليهودية الصهيونية ال              
  . بل كل القوى الفلسطينية والمشروع الوطني التحرري للشعب الفلسطينيتظلم حركة حماس فقط
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  تطوير الرؤية المتعلقة بالتحالفات
بحاجة أيضا لوقفة جدية للمراجعـة، مراجعـة   " ما بعد غزة  "كما أن حركة حماس في المرحلة التالية من         

يتمحور حول ضـرورة    وأول دروس المراجعة    . أمينة وموضوعية، ال تبحث في نقطة الربح والخسارة       
االنطالق لتبني رؤية متطورة للتحالفات في الساحة الفلسطينية، رؤية ال تحاكي وال تعيد تكرار المكـرر                

، حين تمحورت كل الفصائل تقريبا تحت جناح حركة فـتح           ١٩٦٨من التجارب السابقة الممتدة منذ العام       
  .سطينيةبلحاف منظمة التحرير الفل) أي الفصائل(بالرغم من تلحفها 

التذويب "وهو ما يعني أهمية صياغة منطق ومنهج جديد للتحالفات يقوم على تجاوز أي حالة من حاالت                 
  .التي سادت وما زالت أوضاع وتحالفات منظمة التحرير الفلسطينية" واالبتالع

في وتكريس منطق الشراكة الوطنية التامة، وبالطبع وفق حضور وتأثيرات وأوزان القوى على األرض و             
الشارع في الداخل وفي الشتات، وتجاوز العصبيات التنظيمية هنا وهناك، واالنفتاح على كل المـشارب               

  .السياسية والفكرية ما دامت تصب في سياقات خدمة المشروع الوطني التحرري للشعب الفلسطيني
ومختـصر  ". ةمبدأ التشاركية الوطني  "وبالتالي دحض تشكيك واتهام البعض بصدقية حركة حماس بقبول          

القول، إن حركة حماس بعد محنة العدوان والصمود والمقاومة في قطاع غـزة، أمـام مرحلـة دقيقـة                   
تحالفاتها الوطنيـة التـشاركية   " بيكار"وحرجة، تتطلب منها فتح األبواب على مصراعيها، وتوسيع دائرة    

ة إلى شـركائها فـي العمـل        الجادة مع كل القوى الموجودة داخل فلسطين وفي الشتات، والتقدم بكل ندي           
الفلسطيني، وحل بعض القضايا العالقة بينها وبين بعض القوى كالجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين علـى                
  .سبيل المثال، التي تتخذ موقفا نقديا حازما من المسلكيات والممارسات السياسية لسلطة أوسلو الفلسطينية

 لمن يستطيع تحمل استحقاقاته النضالية وحمايته من        فالمشروع الوطني الفلسطيني في نهاية المطاف ملك      
أي تداخالت تحرفه عن وجهته الوطنية، فمن ال يملك تحالفات ناضجة وصحية ال يمكنه أن يؤسـس أو                  
يقود مشروعا وطنيا في ساحة مليئة بالتداخالت والعوامل الخارجية التـي تحـاول إجهـاض وتـدمير                 

شعب تحت االحتالل أن يواجه االحتالل ومناوراته واعتداءاتـه         المشروع الوطني الفلسطيني، وال يمكن ل     
  .إال في إطار تحالفات وطنية داخل ساحته

 ٢٩/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت
  
   في مهب عاصفة سياسية"إسرائيل" .٦٤

  باتريك سيل
، بحالة ذهنية جماعية مضطربة ومن )فبراير( شباط ١٠يتجه اإلسرائيليون إلى صناديق االقتراع في 

. يكونوا مستعدين بالشكل المناسب التخاذ الخيارات المهمة التي ستترتب على هذه االنتخاباتدون أن 
  .ويشكّل ذلك خبراً سيئاً بالنسبة إلى إسرائيل وجيرانها وإلى مستقبل عملية السالم
رب كيف ستنعكس نتائج ح: سيسعى الناخبون اإلسرائيليون لإلجابة على األسئلة الثالثة التالية على األقل

 -غزة السلبية على إسرائيل؟ وماذا تنوي إدارة باراك أوباما فعله على صعيد العالقات األميركية 
اإلسرائيلية؟ ومن هو المرشح، من بين السياسيين الثالثة أو األربعة المتنافسين على منصب رئاسة 

  الوزراء، الذي سيكون أفضل من يؤتمن على مستقبل إسرائيل؟ 
عالم نظر إلى الحرب في غزة على أنها عمل إجرامي ضد مدنيين عزل، فقد نتجت على رغم أن معظم ال

كما فرح اإلسرائيليون الذين . عنها موجة مغاالة في القومية في إسرائيل، بعد أن اعتُبرت انتصاراً قومياً
أن وأراد الكثيرون . لم يبالوا كالعادة بمعاناة الفلسطينيين، بقدرة جيشهم على ضرب مجتمع عربي

  ."محو قطاع غزة عن الخريطة" و "حماس"يستكمل الهجوم الضاري إلى أن يتم القضاء على حركة 
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وأظهرت الحرب، إضافة إلى العجرفة والجنون اللذين يميزان عالقة إسرائيل بجيرانها، وجود كره عميق 
وكانت ترجمة . األدبيللعرب بين فئات المجتمع كافة بما في ذلك ما كان يعرف سابقاً باليسار السياسي و

  .ذلك سياسياً بتحول الناخبين اإلسرائيليين إلى اليمين
 برئاسة بنيامين "الليكود"األول هو أن يتقدم حزب . ومن المرجح أن ينتج عن صناديق االقتراع تطوران

ي،  الوسطي برئاسة تسيبي ليفن"كاديما"نتنياهو الذي يعارض السالم وإقامة دولة فلسطينية، على حزب 
 برئاسة "إسرائيل بيتنا"أما التطور الثاني فهو أن يحظى حزب . هذا الحزب الذي ال يملك نوايا سلمية

أفيغدور ليبيرمان، وهو حزب قومي متشدد وفاشي، بفرصة أن يحّل مكان حزب العمل برئاسة إيهود 
  .باراك، ليصبح ثالث حزب على الساحة السياسية

 من المرجح أن يواجه اإلسرائيليون واقعا مؤلما وهو أن نتيجة وعندما تخف حدة الحماسة القومية،
  .الحرب ستكون عكس ما أراده كل من باراك وليفني وإيهود أولمرت، رئيس الوزراء المستقيل

 وإعطائها الشرعية "حماس"وسيعي اإلسرائيليون حينها أن هذه الحرب ساهمت في تعزيز قوة حركة 
المرجح أن تحول حالة الهياج الديبلوماسي في إسرائيل دون إجراء ومن غير . عوضا عن القضاء عليها

، يليه حوار بين الواليات المتحدة "حماس"اتصال محتمل، بقيادة فرنسا، بين االتحاد األوروبي وحركة 
  .والحركة، كما أوصى وزير الخارجية االميركي األسبق جيمس بيكر وشخصيات نافذة اخرى في اميركا

وعوضا . ر حصار إسرائيل لقطاع غزة، ستواجه ضغطاً كبيراً بهدف فتح المعابروعوضا عن استمرا
 المهزومة على إطالق سراح الجندي غلعاد شاليت، ال شك أن إسرائيل ستوافق "حماس"عن إجبار حركة 

على مبادلته بألف سجين فلسطيني على األقل في حال قررت أخيرا أن تدفع ثمن تحريره عوضا عن 
  .ي السجنتركه يتعفن ف

باختصار، عوضا عن وضع عملية السالم جانبا كما أمل المستوطنون الذين يستولون على األراضي 
 - والقوميون المتشددون، عززت الحرب الجهود الدولية بغية التوصل إلى حّل شامل للنزاع العربي 

  .١٩٦٧لعام اإلسرائيلي، فضال عن انسحاب إسرائيل من سائر األراضي التي استولت عليها في ا
واألمر األكثر إيالما بالنسبة إلى رجال الحرب اإلسرائيليين هو التغيير الكبير الحاصل في سلوك البيت 

فينبغي على اإلسرائيليين أن يتفاهموا مع رئيس أميركي يسعى الستعادة العالقات مع العالم . األبيض
وش االبن على العراق ودعمه األعمى العربي واإلسالمي، هذه العالقات التي تأذّت جراء حرب جورج ب

 التي شنها من دون "حربه العالمية على اإلرهاب"للحربين التي شنتهما إسرائيل في لبنان وفي غزة و 
  .تمييز والتي ينظر إليها على أنها حرب على اإلسالم

 أن أقول أن يتوجب علي" أعلن فيها أنه "العربية"وكان أوباما قد أجرى هذا األسبوع مقابلة مع قناة 
فأنا عشتُ في أسرة . الواليات المتحدة ستعمل من أجل خير العالم اإلسالمي وستتكلم معه بلغة االحترام

كما تكمن مهمتي إزاء العالم اإلسالمي في القول له بأن . تضم أفراداً مسلمين وترعرت في بلد مسلم
  .م بلغة مماثلةفلم يسبق ألي رئيس أميركي أن تكل. "األميركيين ليسوا أعداءه
أظن أنه من الممكن أن نشهد والدة دولة فلسطينية غير مقطعة، وتسمح لشعبها ": وقال أوباما بالتحديد

بالتنقل بحرية وبإقامة عالقات تجارية مع البلدان األخرى وصفقات تجارية تساعد شعبها على أن يعيش 
  .لسياسات إسرائيل الحالية وممارساتها فلم يسبق ألي رئيس أميركي أن وجه أي انتقاد "...حياة أفضل

وقد وصل مبعوث باراك أوباما إلى الشرق األوسط السيناتور السابق جورج ميتشيل إلى المنطقة، داعيا 
فقد حاول استباق نتائج االنتخابات التي ستجري في . إلى السالم والتسامح والتوصل إلى تسوية األراضي

اء اإلسرائيليين الذين سيتم انتخابهم، أن يتجاوبوا مع مناخ ويترتب على الزعم). فبراير( شباط ١٠
  .سياسي حولهم بات متغيراً جذرياً

ويأتي ذلك نتيجة النظام االنتخابي الذي يقوم على . ان سياسات إسرائيل فوضوية ومتصدعة في العمق
 "ييشوف"ي فلسطين التمثيل النسبي الواسع على مستوى الدولة وهو نظام موروث عن الجماعة اليهودية ف
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التي كانت قائمة قبل قيام اسرائيل عندما كانت فلسطين تحت االنتداب البريطاني، وهي بمثابة تعبير عن 
وينص النظام على أن يكون عدد المقاعد . رغبة عدد كبير من المجموعات في جعل صوتها مسموعاً

ويحق لكل الئحة تفوز بنسبة . االنتخاباتالتي تتسلمها كل الئحة مناسبا لعدد األصوات التي تفوز بها في 
وينتج عن ذلك عدد كبير من .  في المئة على األقل من األصوات بالحصول على مقعد في الكنيست٢

  .األحزاب الصغيرة، يمثّل كل منها مجموعة تملك مصلحة خاصة وأحيانا آراء متطرفة
الواليات المتحدة، ال يستطيع أي حزب وعلى خالف الديموقراطيات الغربية مثل بريطانيا أو فرنسا أو 

ويشترط أن يجري أي من األحزاب الثالثة أو األربعة األساسية سواء . إسرائيلي أن يحكم بمفرده
.  ائتالفا مع األحزاب األخرى، ليتسلم زمام الحكم"اسرائيل بيتنا" أو حزب العمل أو "كاديما" أو "الليكود"

 "شاس"أو األحزاب األصغر أمثال حزب / ف بين خصومه وويجب أن يبحث الحزب عن شركاء ائتال
، ناهيك عن األحزاب العربية التي "ميريتس" وحزب "التوراة الموحدة"وهو الحزب الديني القومي و 

  .تعاني المشاكل والتي لم ينجح الضغط العنصري في منعها من المشاركة في االنتخابات
 تستطيع أن تحد من حرية تصرف أي حكومة إسرائيلية ال من السهل رؤية كيف أن االئتالفات الضعيفة

  .سيما عندما يتعلق الموضوع بالتفاوض على السالم
فجلب إسرائيل إلى طاولة المفاوضات . وينبغي على جورج ميتشيل أن يعالج هذا الوضع الحرج

ترأس بنيامين والتوصل إلى حّل، سيتطلب قدراً كبيراً من الكفاءة والعزم والضغط ال سيما في حال 
  .نتنياهو الحكومة اإلسرائيلية المقبلة

يستطيع المرء أن يقر بأن باراك أوباما، على خالف كل الرؤساء الذين سبقوه، عازم منذ بداية عهده 
وهو يحظى بسلطة ذاتية منقطعة النظير .  إسرائيلي-على ممارسة الضغوط للتوصل إلى سالم عربي 

وتعتمد إسرائيل من جهتها بشكل كبير على الدعم األميركي، . متحدةوبدعم سياسي داخل الواليات ال
سواء على الصعيد المالي، أو العسكري والسياسي إلى حد أنها قد تخطئ في حال شكّلت حكومة 

قد يكون ذلك أفضل مؤشر إيجابي وربما الوحيد على مستقبل  .إسرائيلية لمواجهته أو لعدم إرضائه
  .منطقة مضطربة في العمق

  ٣٠/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  !أم إعادة عباس؟..إعادة اإلعمار .٦٥

  صالح النعامي
بعد أسبوع فقط من بدِئها حربها الظالمة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أعلنتْ إسرائيُل بوضوحٍ                
أن أحد أهم معايير الحكم على نجاح هذه الحرب، هو نجاحها في منْعِ حكومة حركـة حمـاس برئاسـة                    

وزيرة الخارجية الصهيونية تسيفي    . ل هنية من القيام بأي دورٍ في عملية إعادة إعمار قطاع غزة           إسماعي
ليفني اعتبرتْ في حينه أن السماح إلسرائيل بأي دور في عملية إعادة اإلعمـار يعنـي فـشلًا سياسـيا                    

يين في القطـاع إلـى      للحرب، وتأكيدا على بقاء حكم حركة حماس، وتكريس ارتباط هذا الحكم بالفلسطين           
ولم يكتف المسئولون الصهاينة بالتصريحات اإلعالمية، بل بدءوا أثناء الحرب، وبينما كـانوا             . َأمد بعيد 

يقومون بالتدمير والتخريب المنهجي والمدروس بإجراء اتصاالت مع أطراف عربية وفلسطينية ودوليـة             
  .لقبول الموقف اإلسرائيلي

 الصهيونية، تحركُوا بناء على دراسة َأعدها قسم التخطيط واألبحـاث التـابع             ليفني، ومعها قادة الحكومة   
لوزارة الخارجية الصهيونية، والذي َأعد ورقةً قبل عامٍ من شَن الحرب على القطاع خَلُص فيهـا إلـى                  

ينية، وأن المرحلة   أن الحرب على القطاع ستؤدي إلى دمار واسع في البنية التحتية الفلسط           : استنتاجٍ مفاده 
                 نْعِ حركة حماس من لعـب أيإسرائيل القاِئِل بضرورة م فقوم التالية من الحرب ستكون محاولةَ إمالء

ونوهت الورقة إلى أن على تل أبيب أن تتعلم من تجربة حـرب لبنـان               . دور في عمليات إعادة اإلعمار    
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 لبنان بدعم إيراني، حيث كانت النتيجـة أن تَعـزز           الثانية عندما قاد حزب اهللا عملية إعادة اإلعمار في        
وقـد  . وتكرس دور حزب اهللا في النظام السياسي اللبناني، بدلًا من أن يضعف كما خططـت إسـرائيل                

شددت الورقة على أن تل أبيب مطَالَبةٌ بتجنيد كُلِّ قواها، من أجل منع حركة حماس من لعـب أي دور                    
  . في عملية إعادة اإلعمار

ومن المفارقة أن سلطة رام اهللا برئاسة محمود عباس والكثير من األطراف العربية، التي ادعت التبـاكي              
على الفلسطينيين الذين ذُبِحوا على أيدي النازي الصهيوني، والتي انتقدت إسرائيل علنًـا علـى حربهـا                 

ف اإلسرائيلي المعلن، والمتمثـل فـي منْـعِ         الظالمة، تجنَّدتْ بشكل طَوعي، ومثيرٍ لالنتباه؛ لتحقيق الهد       
  .حكومة حركة حماس من لعب أي دور في جهود إعادة اإلعمار

فالمتحدثون باسم سلطة رام اهللا تجنَّدوا بشكٍل واضح لصالح المطلب اإلسرائيلي، وهذا لم يكـن مفاجًئـا،                 
عدوان، لكن ما لم يكن مفهومـا وال        على اعتبار أن هناك الكثير من الدالئل على تواطؤ هذه السلطة مع ال            

مبررا هو أن يتجنَّد أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى لصالح تحقيق الهدف اإلسـرائيلي، عنـدما                 
أعلن مرارا وتكرارا رفضه أن يكون لحكومة هنية دور في اإلشراف على مشاريع إعادة اإلعمـار فـي         

جب والتنديد الذي صدر عن موسى ومكتبه أثناء وبعد الحـرب كـان             القطاع، وهذا يدلُِّل على أن كل الش      
                  أداة يطُ آخر لثامٍ عن وجه هذا الشخص، والذي أصبح مجـردمكَلَامية، وأن هذا الموقف ي ضريبة مجرد

  .لتحقيق أهداف األطراف العربية الْمعنية باألجندة األمريكية واإلسرائيلية على حد سواء
سلطة رام اهللا، واألطراف العربية، وتحديدا مصر، ناهيك عن القوى الدولية، سيما اللجنة             لكن إسرائيل، و  

الرباعية، ال تكتفي بالعمل على منع حركة حماس من المشاركة في جهود إعادة اإلعمار، بل إنها تحاول                 
 رام  أن تجعل من جهود إعادة اإلعمار وسيلةً لشطب حركة حماس، وإعادة سلطة عباس ودحـالن إلـى                

  . اهللا
أي أن هذه األطراف تحاوُِل عبر مشاريع إعادة اإلعمار تحقيقَ ما عجزتْ عـن تحقيقـه آلـة الحـرب                    

وبشكٍل مثيرٍ للريبة واالستهجان، فضلًا عن أنه غير منطقي، تحاوُِل مصر من خالل جهـود               . اإلسرائيلية
تثبيت وقف إطالق النار، الضغطَ على      الوساطة التي تقوم بها بين حركة وإسرائيل بشأن التوصل التفاق ل          

  .حماس؛ لقبول الورقة المصرية للمصالَحة الوطنية التي سبق لحركة حماس َأن رفَضتْها
ممثل اللجنة الرباعية توني بلير عبر عن موقف مماثٍل، عندما اعتبر أنه لن يتم الشروع في عملية إعادة                  

أن على حماس أن تُبـدي الكثيـر مـن    : وحدة وطنية، بكلمات أخرى اإلعمار قبل أن يتم تشكيل حكومة       
                 ةثْرع فُ الذي يقف حجرا على أنها الطَّرهضرالتنازالت التي تسمح بتشكيل حكومة جديدة، حتى ال يتم ع

  .أمام مشاريع إعادة اإلعمار
واألوروبيين واألمريكيين، يحاولون   وبكل تأكيد، فإن كلا من إسرائيل وسلطة رام اهللا واألطراف العربية            

من خالل هذا الموقف ابتزاز حركة حماس، ووضعها في مواجهة الجمهور الفلسطيني، من خالل عرض               
  .الحركة على أنها الطَّرفُ الذي يعيقُ جهود إعادة اإلعمار في القطاع، ويمنع من إعادة بناء منازلهم

إعادة اإلعمار تتطَلَّب إعادة فتح المعابر الحدودية بين إسـرائيل          وبكل تأكيد، يتم توظيف حقيقة أن جهود        
والقطاع، وبين مصر والقطاع، على اعتبار أنه عبر هذه المعابر يتم إدخـال المـواد الالزمـة إلعـادة                   

حركة حماس اقترحتْ آليةً مناسبةً لتنظيم جهود إعادة اإلعمار، عندما عرضتْ تـشكيل              .اإلعمار والبناء 
ة فلسطينية لإلشراف على مشاريع إعادة اإلعمار، فضلًا عن إعالنها عن عـدمِ تـدخلها فـي                 لجنة عربي 

لكن هذا العـرض لـم      ). األونروا  ( مشاريع إعادة اإلعمار التي تقوم بها وكالة غوث وتشغيل الالجئين           
عن إعادة إعمـار     ال تبحث    -ببساطة-يقَابْل بحماسة من األطراف العربية المتواطئة مع إسرائيل؛ ألنها          

منازل الفلسطينيين التي تواطأت على تدميرها مع االحتالل، بل ألنها تجد في التحـدي الجديـد فرصـةً                  
  !لمحاولة إقصاء حركة حماس، وإعادة الطَّرف الذي يروق إلسرائيل وحلفائها

  ٣٠/١/٢٠٠٩موقع اإلسالم 
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