
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

     
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حماس لديها معركة سياسية متعددة األوجه بعد وقف إطالق النار: مشعل
 دمج حماس في عملية السالمبإيجاد طريقة لبلير يطالب 

  ال تهدئة دون فتح المعابر وال عالقة لشاليط باألمر: قاهرة الإلى يصل حماسوفد 
    تقرر توجيه ضربة محددة األهداف لحماس"إسرائيل": "تسآره"

    تهدد بعملية عسكرية جديدة ضد حماس في غزةليفني
  بيريز بما يستحق ومن يسكت على الظلم ظالمرددت على: أردوغان

ال مفاوضات دون وقف  :عباس
 حماس لن "انقالب"االستيطان و

  يتكرر وهدم المنظمة سيفشل
  

  ٤ص ... 
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    :السلطة
 ٤  زكي يتهم حماس بالتخطيط الغتياالت وتخزين أسلحة في الضفة .٢
 ٥  "المنظمة البديلة"يبحث في عمان اليوم طروحات " الوطني الفلسطيني" .٣
 ٥  تتحدث عن مقتل واعتقال وتعذيب أفراد من فتح في غزةالهيئة المستقلة لحقوق المواطن .٤

    
    :المقاومة

 ٥  حماس لديها معركة سياسية متعددة األوجه بعد وقف إطالق النار: مشعل .٥
 ٥  ة دون فتح المعابر وال عالقة لشاليط باألمرال تهدئ:  القاهرةإلى يصل حماسوفد  .٦
 ٦   مستعدون لمصالحة تحفظ المقاومة:أسامة حمدان .٧
 ٦  لن نغلق باب الحوار مع حماس مهما كانت الكلمات قاسية: أحمد عبد الرحمن .٨
 ٦   في معارك غزة لمقاتلين من القساماألخيرةالوقفة  ":اإلندبندنت" .٩
 ٧  حماس والجهاد تشيدان بموقف أردوغان في منتدى دافوس حول الوضع في غزة .١٠
 ٧  شاليط لن يرى النور ما لم يره أسرانا: خليل الحية .١١
 ٨  مسلحون محسوبون على حماس يعتدون على عناصر من فتح في غزة": دس العربيالق" .١٢
 ٨  الشعبية تتهم حماس باالعتداء على عناصرها في قطاع غزة .١٣
 ٨  قيادات حماس في غزة غاضبة من مشعل": األهرام" .١٤
 ٨  بلبنان على تضامن بالدها مع غزةسفيرة فنزويالتقدم الشكر ل" هة التحريرجب" .١٥
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٩    تقرر توجيه ضربة محددة األهداف لحماس"إسرائيل": "تسآره" .١٦
 ٩    تهدد بعملية عسكرية جديدة ضد حماس في غزةليفني .١٧
 ٩   القانون الذي يحاكم بموجبه جنراالت إسرائيليينبتعديلموراتينوس تتلقى وعد من ليفني  .١٨
١٠    مستوطنين من الضفة إجالءنتنياهو يرفض  .١٩
١٠  بيريز ألردوغان تنفي اعتذار الناطقة باسم الرئاسة اإلسرائيلية .٢٠
١٠  "األزعر" بـ أردوغان السابق يصفاإلسرائيليةمدير عام وزارة الخارجية  .٢١
١١   غزةحرب خالل "إسرائيل"مليون شيكل خسائر الفرع التجاري جنوب ١٨٠ ":يديعوت" .٢٢
١١ تعلن حالة التأهب على الحدود اللبنانية "إسرائيل" .٢٣
    

    :األرض، الشعب
١١  تحذر من تفاقم انعدام األمن الغذائي في غزة" الفاو" .٢٤
١٢  عشرات اإلصابات في مواجهات مع االحتالل في الخليل ورام اهللا .٢٥
١٢   عاما١٥ً أسيراً فلسطينياً أمضوا أكثر من ٣٢١: روانةف .٢٦
١٢ دخلوها خالل الحرب ٤٥ وتعيد مهربين فلسطينيين قرب نفق حدودي مصر تعتقل .٢٧
١٢ مسيرة شعبية في مخيم اليرموك احتفاء بانتصار غزة .٢٨
   

   :لبنان
١٢ "مؤتمر دافوس"بري والحص وجنبالط وأرسالن يحيون اردوغان على موقفه في  .٢٩
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١٣  ومايحدث في غزة مجرد لعب٧٣ اهتزت في حرب"إسرائيل": جعجع .٣٠
   

   :عربي، إسالمي
١٣  على الظلم ظالمرددت على بيريز بما يستحق ومن يسكت : أردوغان .٣١
١٤ تستعد لتوثيق االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في قطاع غزةالخارجية المصرية  .٣٢
١٤   القاهرة تتهم حزب اهللا بالعمالة إليران .٣٣
١٤   ذار وبرنامج الغذاء العالمي مستعد لتلقي أي تبرعات آ٢مؤتمر إعادة إعمار غزة يعقد في  .٣٤
١٥  تكدس المساعدات اإلنسانية في العريش.. إعتقال شابين فور خروجهما من نفق: مصر .٣٥
١٥ حقوقيون تونسيون يطالبون عباس بإطالق سراح المعتقلين .٣٦
١٥  مليون طفل عربي وتجبرهم على اعتناق اليهودية١،٢عصابات إسرائيلية تخطف أكثر من  .٣٧
١٥ الجزائر لن تسلم مساعدات إعمار غزة لمصر أو السلطة الفلسطينية": صحيفة اليوم" .٣٨
١٦   في رفح مصدر الدخل األساسي للمصريينالتهريب عبر األنفاق "نيويورك تايمز" .٣٩
١٦  سفينة مساعدات إيرانية تصل إلى لبنان: بعد رفض مصر استقبالها في ميناء العريش  .٤٠
١٦ كويتيون يلتقون مشعل في دمشق للتهنئة بانتصار المقاومة برلمانيون وناشطون .٤١
   
   :يدول
١٦ أوباما يقر مساعدات طارئة ضئيلة لغزة .٤٢
١٦ ميتشل يحذر من انتكاسات منتظرة في محادثات الشرق االوسط .٤٣
١٧ حماس في عملية السالمدمج بإيجاد طريقة ليطالب بلير  .٤٤
١٧   على المعابر"إسرائيل"اإلشكاليات التي تضعها   إطالع المبعوث األمريكي على: األونروا .٤٥
١٧ االتحاد األوروبي يدعو االحتالل إلى توسيع إدخال المساعدات إلى غزة .٤٦
١٨  "اسرائيل"من دون ضغوط على المفوضية االوروبية عاجزة عن ايصال مساعداتها  .٤٧
١٨  قبل أبريل"إسرائيل"التشيك تطالب بإعادة صياغة الشراكة األوروبية مع  .٤٨
١٨    تمنع دخول معدات مياه الى غزة"اسرائيل": فرنسا .٤٩
١٩   في غزة تستحق فرض عقوبات عليها"إسرائيل"مارسات  م:وزير الخارجية األيرلندي .٥٠
١٩  قبرص تفتش سفينة شحن تحمل علمها بناء على طلب أميركي وإسرائيلي .٥١
١٩  "اسرائيل"اللوبي االسرائيلي في واشنطن ينتقد تعيين مستشارة ألوباما كانت قد هاجمت  .٥٢
١٩  "إسرائيل"ـ بروفيسورا أميركيا يقودون حملة لمقاطعة أكاديمية وثقافية ل٩٥ .٥٣
٢٠  برفض بي بي سي بث نداء استغاثة لغزة اتتواصل التنديدت .٥٤
    

    :تقارير
٢٠  Global Research... غّزة، وغداً لبنان؟اليوم قطاع : التالية" إسرائيل"حرب  .٥٥
    

    :حوارات ومقاالت
٢٣  عريب الرنتاوي...  مشعل"مفاجأة"عن المنظمة و  .٥٦
٢٤  الطاهر إبراهيم... لماذا؟.. قوى االستكبار العالمي رمت حماس عن قوس واحدة  .٥٧
٢٦  رأفت ناصيف... بين الواجب واالبتزاز.. االنتصار واإلعمار .٥٨
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٢٨  واشنطن بوست -  جاكسون ديل...  عاقبت حزب اهللا وحماس لكنّها لم تهزمهما"إسرائيل" .٥٩
    

 ٢٩  :كاريكاتير
***  

  
   حماس لن يتكرر وهدم المنظمة سيفشل"انقالب"ان وال مفاوضات دون وقف االستيط: عباس .١

 الجديـد لعمليـة   األميركي انه طالب المبعوث أمس كشف الرئيس محمود عباس     : محمد يونس  -رام اهللا   
 فـي مـؤتمر     وأضـاف .  وقف االسـتيطان   أهمها جديدة للمفاوضات    أسسالسالم جورج ميتشل بوضع     

فـي مـا يتعلـق      ) ميتـشل (قلنا له   : "قائهما في رام اهللا   صحافي مع الرئيس السلوفيني دانيلو تورك اثر ل       
  ". سليمة وواضحة بحيث يتوقف االستيطان وينتهي االحتاللأسسباستئناف المفاوضات على 
 إلـى مشيرا  "  عباس يشترط استئناف المفاوضات بوقف االستيطان      إن" الحياة"وقال مسؤول فلسطيني لـ     

 المـسؤول   وأشار. ابقة التي رافقها توسع هائل في االستيطان      انه لن يكرر تجربة المفاوضات الطويلة الس      
 أوبامـا  السياسية الجديدة، خصوصا قدوم الـرئيس بـاراك          األجواء الرئيس الفلسطيني سيستغل     أن إلى

  . المفاوضاتأسسواهتمامه الخاص بإيجاد حل سياسي، لتغيير 
مبادرة السالم العربيـة، ورؤيـة      مرجعية المفاوضات واضحة، هي القرارات الدولية و      "ن  إوقال عباس   

... الحل السياسي ممكن شرط تطبيق الـشرعية الدوليـة        : "وأضاف". الرئيس جورج بوش لحل الدولتين    
 حل عادل لقضية الالجئـين      وإيجاد،  ١٩٦٧ المحتلة عام    األراضي من   إسرائيلالحل يقوم على انسحاب     

  ". المتحدةاألمموفق قرارات 
ة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل تـشكيل مرجعيـة            وفي رد له على سؤال على دعو      

عندما يتحدث عن منظمة جديدة،     : "، مضيفا "هذا لعب في الوقت الضائع    : "جديدة للفلسطينيين، قال عباس   
 يهدم  أن أرادذا  إ: "وأضاف".  دولة ١٢٠ سنة ومعترف بها من      ٤٤ يهدم منظمة عمرها     أنمعناه انه يريد    

  ".يكون احد معههذا المعبد، فلن 
 انقالب  أن" االنقالب الذي قامت به حماس في غزة لن يتكرر في الضفة الغربية، موضحا               أنوشدد على   

لكن لن يحصل في الضفة ما حصل       : "وأضاف". حماس نجح في القطاع ألننا كنا ال نريد مواجهة مسلحة         
  ".أبدالن يحصل . في غزة

ن الـرئيس   إ أمـس " فرانس بـرس  " ردينة لوكالة    أبونية نبيل   لى ذلك، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطي      إ
 عبـاس   أنوضـح   أ، و األوروبيةمحمود عباس سيبدأ اليوم جولة تشمل القاهرة وتركيا وعددا من الدول            

 االعمار وسرعة تحرك المجتمع الدولي لوقف       وإعادةسيبحث مع قادة هذه الدول سبل دعم تثبيت التهدئة          
  ."معاناة المواطنين في غزة

  ٣١/١/٢٠٠٩الحياة، 
 
  زكي يتهم حماس بالتخطيط الغتياالت وتخزين أسلحة في الضفة .٢

اتهم ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، عباس زكـي، أمـس، قـادة               : منتصر حمدان  - رام اهللا 
وعناصر من حركة حماس في الضفة الغربية بالتخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال بحق مسؤولين فلـسطينيين               

راء وتخزين أسلحة الستخدامها ضد السلطة، وقال إن لديه معلومات تفصيلية عن تلـك المخططـات                وش
أنه تـدخل   " قضايا"وضح زكي خالل برنامج تلفزيوني بعنوان       أو .التي حصل عليها من األجهزة األمنية     

ضفة، لدى الرئيس محمود عباس من اجل اإلفراج عن عدد من المعتقلين من عناصر وقادة حماس في ال                
  . عن أي معتقل سياسي يجده هناكواإلفراج سجون السلطة إلىحيث طلب منه الرئيس التوجه 

  ٣١/١/٢٠٠٩الخليج، 
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  "المنظمة البديلة"يبحث في عمان اليوم طروحات "  الفلسطينيالوطني" .٣

اليوم يعقد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدون في األردن اجتماعاً          :  نادية سعد الدين   - عمان
وقال عضو المجلس الثوري في حركـة فـتح عـضو            السبت في عمان لبحث األوضاع في قطاع غزة،       

ـ      سـيبحث  "إن االجتماع برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون        " الغد"المجلس الوطني اللواء خالد مسمار ل
وقـال إن    ".رأيضاً في خطورة الدعوات المطروحة راهناً لتشكيل منظمة جديدة بديلة عن منظمة التحري            

التركيز حاليـاً   "، مؤكداً على أهمية     "محاوالت جرت سابقاً إليجاد بديل عن المنظمة ولكنها باءت بالفشل         "
ويعقب ذلك البحث عقـد      ".على ضرورة الحوار الوطني الشامل إلنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية         

اً األحد في عمان يخصص لمناقشة الطـرح        اجتماع للجنة السياسية التابعة للمجلس الوطني الفلسطيني غد       
األخير الذي صدر عن رئيس المكتب السياسي في حركة حماس خالد مشعل بـضرورة إيجـاد منظمـة                

  .ومرجعية بديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية
  ٣١/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
   في غزة تتحدث عن مقتل واعتقال وتعذيب أفراد من فتحالهيئة المستقلة لحقوق المواطن .٤

 فلـسطينياً   ٢٠قالت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، في بيان إنها وثقت مقتل           :  منتصر حمدان  - رام اهللا 
 فلسطينياً إلطـالق النـار علـى أقـدامهم          ١١٦ وتعرض أكثر من     ،٢٠٠٨بدء العدوان على غزة     ] منذ[

لثمين، كما تم فرض اإلقامـة      واالعتداء عليهم بالضرب المبرح من قبل أفراد يرتدون الزي الرسمي أو م           
وعبرت الهيئـة    . من أعضاء فتح ومناصريها، من بينهم القيادي أحمد نصر         ١٥٠الجبرية على أكثر من     

 الستمرار عمليات القتل واالعتداء على المواطنين في غزة، وطالبت الحكومة المقالة بتحمـل              إدانتهاعن  
  .ف هذه االعتداءات فوراًمسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لوق

  ٣١/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  حماس لديها معركة سياسية متعددة األوجه بعد وقف إطالق النار: مشعل .٥

إن حماس لديها  "، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مشعل خالدقال: ، وكاالت"الخليج"دمشق، 
لتي قدمت مساعدات مالية لغزة ، مطالبا الدول ا"معركة سياسية متعددة األوجه بعد وقف إطالق النار

نحن "وأضاف مشعل في حديث له خالل استقباله وفدا كويتيا برلمانيا في دمشق . بإيصال المال لمستحقيه
وخاطب النواب الكويتيين ". والفصائل نعيش حالة وحدة وطنية نحن نمثل كل أطياف الشعب الفلسطيني

للشعب الكويتي وحكومته لوقوفهما إلى جانب الشعب نحن نعبر عن تقديرنا : "وقادة بعض الفصائل قائال
  .، مؤكدا ضرورة أن تذهب المساعدات المالية إلى مستحقيها من الشعب الفلسطيني"الفلسطيني

  ٣١/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  ال تهدئة دون فتح المعابر وال عالقة لشاليط باألمر:  القاهرةإلى يصل حماسوفد  .٦

 المرجح أن يصل وفد قيادي من حركة حماس إلى القاهرة اليوم، من : كفاح زبون-   تل أبيب،رام اهللا
لن تقبل "وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، إن حركته . حامال معه موقف الحركة من التهدئة

مرجحا أن ". بتهدئة إال برفع الحصار، وفتح جميع المعابر، وفي مقدمتها معبر رفح البري مع مصر
لقاهرة اليوم، لالستمرار في بحث سبل تثبيت وقف إطالق النار والتوصل إلى يسافر وفد حماس إلى ا

 .اتفاق تهدئة
وأكد رأفت ناصيف عضو القيادة السياسية لحماس، أن حركته ستكرر على المصريين موقفها من 

لقد جاء وقت كسر الحصار، وهذا لن يكون مرتبطا بأي مساومات ": "الشرق األوسط"وقال لـ. التهدئة
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التهدئة مشروطة بالتزام إسرائيلي برفع الحصار وفتح المعابر بشكل كامل، بما فيها : "وأوضح". ىأخر
  ".رفح

وبحسب ناصيف، فإن حماس تسعى لرعاية عربية أكبر، وتريد ضمانات قوية هذه المرة، إللزام إسرائيل 
 .بااللتزام بأي اتفاق للتهدئة

 ٣١/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  دون لمصالحة تحفظ المقاومة مستع:أسامة حمدان .٧

 ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان خالل مهرجان نظمته الحركة في مخيم البداوي أعلن: بيروت
 -  حماس مستعدة ألي مصالحة فلسطينية أن، "أسبوع االنتصار والصمود"، لمناسبة ]لبنان [في الشمال
وسالحها، وان تكون مصالحة حقيقية تحفظ شرط أن تكون مبنية على أساس حفظ المقاومة "فلسطينية، 

  ".حقوق الشعب الفلسطيني، وليست مصالحة عاطفية كما يريدها البعض اآلن
 معتقل في سجونها ٨٠٠ سراح وإطالقوقف التنسيق مع العدو،  "إلىودعا حمدان السلطة الفلسطينية 

  ".وبدء حوار داخلي مبني على أساس تبني خيار المقاومة كمشروع استراتيجي
ن الفصائل الفلسطينية وبعد االنتصار الكبير الذي تحقق في غزة، أ" باسم قوى التحالف وأعلن حمدان

خطت خطوات كبيرة نحو تشكيل مرجعية فلسطينية تعمل ضمن إطار واحد، يعيد للشعب الفلسطيني 
ن حقوقه وتحمي قضيته وترعى مصالحه في لبنان وسيعلن عنها في وقت قريب، ونحن مستعدون أل

  ".ننفتح على الجميع
  ٣١/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  لن نغلق باب الحوار مع حماس مهما كانت الكلمات قاسية: أحمد عبد الرحمن .٨

أحمد عبد الرحمن في تصريحات " فتح" مستشار الرئيس الفلسطيني والقيادي في حركة قال: رام اهللا
الكلمات قاسية، فمصلحة شعبنا طني مهما كانت لونحن لن نغلق باب الحوار ا": "قدس برس"خاصة لـ

ترتفع فوق كل جراحاتنا، ولذلك لن نغلق باب الحوار مع حماس رغم أن ما سمعنا كان منطقا شاذا 
وغريبا، إذ أنه في الوقت الذي يجب فيه على الجميع التوحد لمواجهة العدو وليس الدخول في متاهات 

  ".تثخن جراحنا تظهر مثل هذه الدعوات
ن خالد مشعل بالعدول عن أطروحاته لتشكيل مرجعية سياسية جديدة، ورفض اتهام أي وطالب عبد الرحم

نأمل أن يعود السيد خالد مشعل عن هذا : "جهة عربية أو إقليمية بالوقوف خلف هذه الدعوة، وقال
أنا ضد اتهام أي طرف عربي أو إقليمي وأقول فقط بأن هذا المنطق الذي عبر عنه خالد مشعل .. الطرح
    .، على حد تعبيره"ق خاطئ، واألبواب مفتوحة للحوارمنط

 ٣٠/١/٢٠٠٩قدس برس، 
  

   في معارك غزة لمقاتلين من القساماألخيرةالوقفة ": اإلندبندنت" .٩
تظليلـه حيـث    " اندبندنت"تتكشف يوما بعد يوم وقصص معاناة الغزيين وهو ما اختارت صحيفة             :لندن

 يتوسـط بـين     أن الذي اجبر علـى      ، التابع لفتح  األمن أعضاء ، هو من  كشفت عن قصة مجدي عبد ربه     
مقاتلي حماس والجيش اإلسرائيلي الذي اجبره على التفاوض مع ثالثة من مقاتلي حماس كانوا يقـاتلون                

  . يناير/حدثت القصة في الخامس من كانون الثاني، الجيش
 المقاتلين، حيـث    إلىسالة  ويروي مجدي كيف اجبر على السير بين الركام والجدران المدمرة كي ينقل ر            

 احدهم بجراح خطيرة وفي مكان يرون فيه الجيش اقنع احدهم الجريح عبد ربه بـربط                أحياءكان الثالثة   
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- كـي    أيالدين القسام ومسلحين ببنادق من نوع        مكان الجرح على ذراعه، وكان الثالثة من كتائب عز        
٤٧.  

 إليـه  ينقـل  أنى الضابط اإلسرائيلي وطلب منه   عاما تحد  ٢١ اصغر المقاتلين وعمره     إنوقال عبد ربه    
 انه صورة عن فيلم سـينمائي فقـد         إليهويصور عبد ربه ما حدث      . إليهم كان رجال فليأت     إنرسالة انه   

 لمقاتلي القسام الذين قاتلوا على الرغم من القصف وطائرات االباتشي التي            األخيرةشاهد عن قرب الوقفة     
  .كانت تحلق فوقهم

 ٣١/١/٢٠٠٩ي، القدس العرب
  
   والجهاد تشيدان بموقف أردوغان في منتدى دافوس حول الوضع في غزةحماس .١٠

 رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، في         بموقف حماس   حركة   أشادت:  وليد عوض  -رام اهللا   
وقال فوزي برهوم المتحـدث      .منتدى دافوس في سويسرا حيث انسحب من نقاش حول الوضع في غزة           

 من قاعة االجتماع هو انتصار لـضحايا  أردوغانانسحاب   "إنة في تصريح صحافي مكتوب      باسم الحرك 
الف الجرحى والشهداء وضحايا    آ و ، فلسطينيا في قصف إسرائيلي    ٤٥التي استشهد فيها    ،  مدرسة الفاخورة 

اقـف  المو"شاد برهـوم بــ   أو ".كما انه انتصار لعدالة القضية الفلسطينية  "، مضيفا   "المحرقة الصهيونية 
 وشـعبنا ومـع قـضيتنا    أهلناالنبيلة التركية رئاسة وحكومة وشعبا الذين ابدوا تضامنا حقيقيا وفاعال مع  

  ".العادلة
 التأييـد   إلعالن تنظيم مسيرات جماهيرية في غزة بعد صالة الجمعة          إلىوفي السياق ذاته دعت حماس      

 .والتضامن مع رئيس الوزراء التركي
ن الشعب الفلسطيني يقدر لتركيا هذا أ اإلسالميتحدث باسم حركة الجهاد اكد داوود شهاب المبدوره، 

وقال شهاب في  . للقضية الفلسطينيةواإلسالميالموقف القوي ويدلل على حيوية وضرورة العمق العربي 
 أبدا تتخذ دول وحكومات عربية مثل هذا الموقف وال تسمح إلسرائيل أنكنا نأمل "بيان صحافي 

 أبناء من واألبرياء األطفال تسمح بتسويق مجازرها في قتل وإال مؤتمر دولي أو  منتدىأيبحضور 
 ينساه الشعب الفلسطيني أنهذا الموقف ال يمكن " قائال أردوغانوكرر شهاب ترحيبه بموقف ". شعبنا

  ".وقواه الحية لتركيا الشقيقة ولرئيس وزرائها وحكومتها وشعبها
  ٣١/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  شاليط لن يرى النور ما لم يره أسرانا : حية الخليل .١١

قال القيادي في حماس خليل الحية، في أول ظهور له منـذ بـدء وانتهـاء العمليـة                  : وكاالتال -غزة  
جرب العدو الصهيوني كل ما يريد خالل العامين الماضـيين إلطـالق            "العسكرية اإلسرائيلية في غزة،     

وم لقد كذبت على شعبك الذي ظن أن الجيش سيعود بـشاليط أو    أقول له الي  . ..سراح شاليط لكنه لم ينجح    
قيادات حماس خالل الحرب األخيرة على غزة ولكنه فشل ولم يعد بشاليط بينما عادت قيـادات حمـاس                  

لن يرى شاليط النور أو الحياة ما لم ير أسـرانا فـي             "وأضاف الحية،    ".بالحسنيين النصر والشهادة معا   
رائيلية النور والحياة ويعودوا إلى حضن أبنائهم وأطفـالهم ونـسائهم وحيـاتهم         السجون والمعتقالت اإلس  
حركة حماس جاهزة ومستعدة لإلسراع بقضية شاليط حتـى تنتهـي           " وتابع ".العزيزة الكريمة بين أهلنا   

ولـن يـرى     ..أما غير ذلك فلن يفرحـوا     .. باإلفراج عن أسرانا ويعود شاليط إلى حيث ألقت به رحاله           
  ".لنور ولن يرى الحياةشاليط ا

  ٣١/١/٢٠٠٩الدستور، 
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   مسلحون محسوبون على حماس يعتدون على عناصر من فتح في غزة":  العربيالقدس" .١٢
ـ       أكدت : وليد عوض  -رام اهللا    الجمعة بأن حركة حماس    " القدس العربي " مصادر محلية في قطاع غزة ل

غزة وخاصة الذين تـصدوا لهـا خـالل         كثفت من اعتداءاتها مؤخرا على عناصر حركة فتح في قطاع           
وضحت المصادر بأن هناك العديد من عناصر فتح        أو .سيطرتها على قطاع غزة منتصف العام الماضي      
 يحـاولون زعزعـة     أنهـم  حركة حماس بحجـة      أجهزةيخضعون لرقابة مشددة بل واعتداءات من قبل        

  . الداخلية في قطاع غزةاألوضاع
نتهاء الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة من مالحقتهم واالعتـداء      واشتكى عناصر من حركة فتح عقب ا      

 مـن رام اهللا لتحـريض       إلـيهم عليهم من قبل حماس التي تتهمهم بأنهم يعملون على تنفيذ تعليمات ترد             
  . يونيو الماضي/المواطنين ضد الحركة التي تسيطر على القطاع بقوة السالح منذ منتصف حزيران

 ٣١/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
   تتهم حماس باالعتداء على عناصرها في قطاع غزةالشعبية .١٣

 التابعـة   األمنيةدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الجمعة ممارسات األجهزة          : وليد عوض  - رام اهللا 
في الوقـت الـذي     "في تصريح صحافي صادر عنها      الشعبية  وقالت الجبهة    .للحكومة المقالة بقطاع غزة   

تواصل األجهزة األمنية لحركة حماس في قطـاع غـزة          ... يني العدوان اإلسرائيلي  يواجه شعبنا الفلسط  
القيام بممارسات خارج القانون بالتعدي على المواطنين ومن ضمنها أعضاء في الجبهة الشعبية بالخطف              

  ".والضرب المبرح وإطالق النار على القدمين والقتل بدون اتخاذ الحد األدنى من اإلجراءات القانونية
 ٣١/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  قيادات حماس في غزة غاضبة من مشعل": األهرام" .١٤

أكدت مصادر فلسطينية موثوق بها لألهرام أن العالقة بين قيادات حركـة             :الهول  أشرف أبو  -القاهرة  
حماس في قطاع غزة ودمشق يسودها فتور شديد حاليا، بسبب قرار إنهاء التهدئة الذي اتخذه خالد مشعل                 

 ذريعة لشن عدوانها علي القطاع، برغم أن القيادات         "إسرائيل"س المكتب السياسي للحركة، واعتبرته      رئي
وقالت المصادر إن القيادة السياسية لحماس في غزة،         .داخل غزة كانت قد أبدت رغبتها في تمديد التهدئة        

، أبلغت مـشعل وبقيـة       رأسها أحمد الجعيري   ى محمود الزهار، والقيادة العسكرية، وعل     . رأسها د  ىوعل
، ألن االستعدادات لدخول الحـرب لـم تكـن           متسرعاً قيادات دمشق أن عدم تمديد التهدئة سيكون قراراً       

  .مكتملة، ولكن القيادات الموجودة في دمشق تسرعت بإنهاء التهدئة
  ٣١/١/٢٠٠٩األهرام، 

  
  ع غزة بلبنان على تضامن بالدها مسفيرة فنزويالتقدم الشكر ل" جبهة التحرير" .١٥

برئاسة عضو المكتب السياسي عباس الجمعة سفيرة فنزويال في         " جبهة التحرير الفلسطينية  "زار وفد من    
لبنان سعاد كرم دويهي، حيث قدم شكره لقيادة وحكومة فنزويال والرئيس هوغو شـافيز علـى مواقفـه                  

ا شـافيز والمتمثلـة بطـرد        الخطوة التي قام به    أهميةالداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، مثمناً       
 يوسف،  أبو العام للجبهة واصل     األمين دويهي رسالة من     إلىوقدم الوفد    ".السفير اإلسرائيلي من فنزويال   

  . شافيز ودرعاً تذكارية تقديراً لمواقف بالدهاإلىموجهة 
  ٣١/١/٢٠٠٩المستقبل 
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   تقرر توجيه ضربة محددة األهداف لحماس"إسرائيل": "رتسآه" .١٦
لمجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر في مشاوراته، تنفيذ عمليات عسكرية جديدة في قطاع غـزة              قرر ا 

. ردا على عملية للمقاومة الفلسطينية أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي عند حدود غزة الثالثاء الماضـي               
ئيس الوزراء  وأفادت صحيفة هآرتس أن القرار بهذا الصدد اتخذ خالل المشاورات األمنية التي أجراها ر             

. المستقيل إيهود أولمرت الليلة الماضية مع وزيري الدفاع إيهـود بـاراك والخارجيـة تـسيبي ليفنـي                 
وأوضحت الصحيفة أن العمليات العسكرية الجديدة ستكون محددة األهداف ضد كتائب عز الدين القسام،              

علـى مقتـل الجنـدي      الجناح العسكري لحركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية في غـزة ردا             
  .اإلسرائيلي في تفجير بمنطقة كيسوفيم

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن إسرائيل ستقوم بخطوات هجومية أخرى في الموعـد الـذي                 
  .تراه مناسبا وفقا لالعتبارات العملية

 ضـربة   من جانبها أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن أولمرت قال خالل اجتماع أمس إنه يريد توجيه              
  .في قطاع غزة ردا على الهجوم الفلسطيني في كيسوفيم" غير تناسبية"شديدة و

ونقلت الصحيفة عن أولمرت قوله إنه يحظر على الجيش اإلسرائيلي الدخول في حرب استنزاف لكن إذا                
  .دعت الحاجة فإن على الجيش الدخول في حرب أخرى في القطاع

 بالرد بقوة على مقتل الجندي اإلسرائيلي وعلى إطالق صـاروخين           وكان القادة اإلسرائيليون قد توعدوا    
وقال نشطاء فلسطينيون إن إطالق الصاروخين جاء ردا على قتل االحتالل ثالثة فلسطينيين             . من القطاع 

  .منذ بدء سريان وقف النار
 ٣٠/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت

  
   تهدد بعملية عسكرية جديدة ضد حماس في غزة ليفني .١٧

 بشن عمليـة عـسكرية إسـرائيلية    أمس هددت وزيرة الخارجية اإلسرائيلي تسيبي ليفني        :لةالقدس المحت 
وقالت ليفني في تصريحات نقلتها اإلذاعة اإلسرائيلية في كلمـة           .جديدة ضد حركة حماس في قطاع غزة      
سيطلق الجيش اإلسرائيلي عملية عسكرية أخرى فـي قطـاع          : "أمام منتدى في كلية رحوفوت األكاديمية     

غزة إذا لم تدرك حماس حقيقة عدم موافقة إسرائيل على عمليات تهريب السالح إلـى القطـاع وعلـى                   
 إزاء  إتباعهـا السياسة الواجـب    "وأضافت  ". استمرار عمليات إطالق القذائف الصاروخية على أراضيها      

   ".حركة حماس يجب أن تقوم على ردعها وسحقها دون السعي ألي اتفاق معها
  ٣١/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما

  
   القانون الذي يحاكم بموجبه جنراالت إسرائيليينبتعديلموراتينوس تتلقى وعد من ليفني  .١٨

 أعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية أمس الجمعة، أن الوزيرة تسيبي ليفني :برهوم جرايسي- الناصرة
 الحكومة االسبانية تلقت مكالمة من نظيرها االسباني، وزير الخارجية ميغال موراتينوس، ابلغها فيها أن

ستعمل على تعديل القانون لديها، وستقيض تقليصات القضاء االسباني، في أعقاب قرار قاضٍ اسباني 
  .التحقيق مع جنراالت إسرائيليين بتهمة جرائم حرب

وجاء هذا بعد يوم واحد من قرار قاضٍ اسباني قبول الدعوى ضد وزير الحـرب اإلسـرائيلي األسـبق                   
يزر، وقائد أركان الحرب األسبق موشيه يعلون، وقائد سالح الجو اإلسرائيلي األسبق دان             بنيامين بن إليع  

األسبق، وزير األمن الداخلي الحالي آفي ديختر الذي أصبح الحقا رئيسا           " الشاباك"حلوتس، ورئيس جهاز    
ـ               ى خلفيـة   ألركان الحرب واستقال، وقائد المنطقة الجنوبية األسبق في جيش االحتالل دان ألمـوغ، عل

، حين تم إلقـاء قنبلـة       ٢٠٠٢دورهم في اغتيال القيادي في حركة حماس صالح شحادة في شتاء العام             
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 آخرين من أبناء بيتـه      ١٠٠ شخصا وإصابة    ١٤بوزن طن على بيته وسط قطاع غزة، لتقتله سوية مع           
  .والحي المقيم فيه

سرائيل، ألسـفي فـإن جهـات ذات        إن هذه بشرى مهمة جدا للجمهور في إ       "وقالت ليفني لموراتينوس،    
مصالح ليس لها عالقة تستغل جهاز القضاء في العالم، وجيد أن الحكومة االسبانية قررت القيام بخطـوة                 

  ".كهذه للحد من هذه الظاهرة
وفي حال نفذت اسبانيا وعدها إلسرائيل، تكون بذلك الدولة األوروبية الثانية التي تقوم بتعـديل قوانينهـا       

 اعتقال قادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين متورطين بجرائم حرب خطيرة ضد الشعبين            من أجل تجنب  
الفلسطيني واللبناني، وذلك بعد بلجيكا التي قررت قبل نحو ست سنوات تعديل القانون لديها، في أعقـاب                 

 فـي   شكوى قضائية تم تقديمها ضد رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق أريئيل شارون، لدوره األساسـي             
  .١٩٨٢مجازر صبرا وشاتيال في العام 

وكانت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية قد واصلت أمس انشغالها في هذه القضية، فتحدث بعضها عن إسـراع                
إسرائيل لتقديم استئناف ضد قرار القاضي االسباني، فيما وجهت مصادر سياسـية اتهامـات للحكومـة                

  .االسبانية بأنها تقف وراء قرار القاضي
أمس، أن مصادر سياسية رفيعة المستوى قولها إن اعتبارات سياسـية           " يديعوت أحرنوت "لت صحيفة   ونق

أدت إلى القرار وتوقيته غير المصادف، وادعت المصادر ذاتها أنه على الرغم من فصل السلطات فـي                 
لى خلفيـة   اسبانيا، فقد تلقى القاضي إشارات واضحة من الحكومة االسبانية لحث الدعوى بالذات اآلن ع             

  .في غزة" رصاص مصهور"العداء المحتدم ضد إسرائيل في الرأي العام االسباني وبسبب حملة 
  ٣١/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
   مستوطنين من الضفةإجالء يرفض نتنياهو .١٩

 مستوطنين من   أي إجالءرفض زعيم حزب الليكود اليميني بنيامين نتنياهو        ): ا ف ب  ( –القدس المحتلة   
ة، مشددا على انه غير ملزم بتعهدات قد يكون قطعها رئـيس الـوزراء المـستقيل ايهـود       الضفة الغربي 

 باالنـسحاب   أولمرت ملزم بتعهدات    أنيال اعتبر   "وقال   .أمس" هآرتس"، على ما ذكرت صحيفة      أولمرت
حكومتـه  ( لـه ولـن تقـره        أهميةكل تفاهم تم بهذا الشأن ال       . من الضفة الغربية ولن اخلي مستوطنات     

  )".تملةالمح
  ٣١/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
   تنفي اعتذار بيريز ألردوغانالناطقة باسم الرئاسة اإلسرائيلية .٢٠

ردوغان كما ذكرت وكالـة      يكون بيريز قدم اعتذارات أل     أن نفت الرئاسة اإلسرائيلية نفيا قاطعا       :وكاالت
هذا االدعاء   "إنرانس برس   وقالت الناطقة باسم الرئاسة اإلسرائيلية ايلين فريش لوكالة ف         .األناضول أنباء
بين " المكالمة كانت ودية  "ن  أ إلىردوغان مشيرة   أ بيريز اتصل ب   أن في المقابل     وأكدت ". له بتاتا  أساسال  

 ما قام به لـم يكـن        أنخالل المكالمة شدد رئيس الوزراء التركي على        "وضحت الناطقة   أو .المسؤولين
  . عن الكالمالذي منعه" موجها ضد بيريز بل رئيس جلسة النقاش

  ٣١/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، 
  
  "األزعر" بـ أردوغانمدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية السابق يصف .٢١

 الئيـل، رئـيس   ألونهاجم المدير العام السابق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية   : زهير اندراوس  -الناصرة  
 اجتاز جميع الخطـوط  "زعرأ"ه نّأ ب"أحرونوتيديعوت "الوزراء التركي ووصفه في مقال نشرته صحيفة       
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 أيـضا  أنـت  الفخار التي ستتكسر،     أواني الردوغان انّه يوجد في تركيا الكثير من         أيضاوقال   .الحمراء
  .، على حد تعبيرهاألوروبيون، وبالتالي حان الوقت الن تتصرف كما يتصرف أوروبيا تكون أنتريد 

 االتحاد  إلى في السنوات القادمة بضم تركيا       أوروبا عإقناوزاد قائال انه من الصعب، ان لم يكن مستحيال،          
 ان  أيـضا  بسبب تصرفات رئيس الوزراء التركي، وذكّر المدير العام للخارجية اإلسـرائيلية             األوروبي

 باغتيال مؤسس حركة حماس الشيخ الشهيد احمد        "إسرائيل"اردوغان تصرف على هذا النحو عندما قامت        
ي تغيير في السياسة التركية تجـاه الدولـة         أ في المحصلة العامة ال يوجد        القول انّه  إلىياسين، وخلص   

  .العبرية
 ٣١/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
   غزةحرب خالل "إسرائيل"مليون شيكل خسائر الفرع التجاري جنوب ١٨٠ ":يديعوت" .٢٢

حاد الغرف  اإلسرائيلية اليوم انه يتضح من معطيات ات      " أحرونوتيديعوت  " قالت صحيفة    :القدس المحتلة 
 مالية جراء   أضرار شخص لحقت بها     ألف ٣٥٠ محل تجاري يعمل فيها      ألف ١٥ أنالتجارية اإلسرائيلية   

 التي لحقت بالفرعين التجـاري والخـدماتي بلغـت          األضرارالعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، وان       
  . مليون شيكل١٨٠حوالي 

 بعض هذه المحالت منيت بأضرار      إنغرف التجارية    في اتحاد ال   األولىوقالت إسرائيل ميني االقتصادية     
  .األضرار الذي يزيد من حجم هذه األمراقتصادية قبل بدء العملية 

 ١٢٠ بمبلغ   أضرارووفقا لحسابات اتحاد الصناعيين اإلسرائيليين فقد لحقت بالمصانع في جنوب إسرائيل            
قي فأضرار غير مباشرة ناجمـة عـن         المبلغ البا  أما مباشرة   أضرار مليون شيكل    ٨٧مليون شيكل منها    

  .اإلنتاجانخفاض جدوى العمل ووقف 
  ٣١/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما

  
   تعلن حالة التأهب على الحدود اللبنانية"إسرائيل" .٢٣

كشفت القناة الثانية التجارية في التلفزيون اإلسرائيلي، في نشرتها المسائية،           : زهير اندراوس  -الناصرة  
 القـصوى علـى الحـدود    إلى التأهبن ان الجيش اإلسرائيلي رفع درجة   الخميس، النقاب ع   األول أمس

 اإلسرائيلية، تحسبا من عملية عسكرية قد ينفذها حزب اهللا ضد الدولة العبريـة مـع اقتـراب                  -اللبنانية  
  . الغتيال القائد العسكري في الحزب عماد مغنيةاألولىالذكرى 
 القرار اتخذ بعد سلسلة مشاورات بـين        أن إلىإلسرائيلي،   التلفزيون ا  أكد، كما   األمنية المصادر   وأشارت

 في الدولة العبرية، خصوصا بعد المؤتمر الصحافي الـذي عقـده         األمنية األجهزة وقادة   األمنيالمستوى  
  . العام لحزب اهللاألمين، الخميس، حسن نصر اهللا، األول أمس

 ٣١/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  ألمن الغذائي في غزةتحذر من تفاقم انعدام ا" الفاو" .٢٤

 التابعة لألمم المتحدة في بيان، أمس، ان العدوان "الفاو"أعلنت منظمة األغذية والزراعة  :وكاالت
تفاقم انعدام األمن "بالزراعة في القطاع، متوقعة " أضراراً فادحة جداً"اإلسرائيلي على قطاع غزة ألحق 

  ".الغذائي
 تقريباً التي تعتمد على الزراعة وتربية المواشي وصيد  ألفا١٣ًجميع العائالت ال "وحذرت من أن 

سكان غزة يعانون "وتابع البيان أن  ".السمك تضررت ودمرت مزارع كثيرة كلياً في المواجهات األخيرة
  ".اللحوم والبروتينات الحيوانية لم تعد متوافرة بصورة عامة"، مشيراً الى أن "من نقص في المواد الغذائية

  ٣١/١/٢٠٠٩الخليج، 
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  عشرات اإلصابات في مواجهات مع االحتالل في الخليل ورام اهللا .٢٥

 أطفال بجروح برصاص جيش االحتالل اإلسرائيلي خالل ٨ فلسطينياً بينهم ١٧ أصيب :وكاالت
مواجهات اندلعت في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، فيما أصيب العشرات بحاالت اختناق بالغاز 

  .الضم والتوسع في رام اهللاخالل مسيرة ضد جدار 
  ٣١/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   عاما١٥ً أسيراً فلسطينياً أمضوا أكثر من ٣٢١: فروانة .٢٦

أفاد األسير السابق والباحث المختص بشؤون األسرى الفلسطينيين والعرب عبد الناصر فروانة،  :نابلس
و، قد انضموا قسراً الى قائمة أن عدداً كبيراً من األسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسل

األسرى الذين مضى على اعتقالهم خمسة عشر عاماً فأكثر بشكل متواصل، وبذلك يرتفع عددهم ليصل 
  . أسيرا٣٢١ًمع نهاية يناير الحالي الى 

 قد أتم أمس ١٩٨١،- ١-٣٠وذكر فروانة بأن عميد األسرى المقدسيين فؤاد قاسم الرازم المعتقل منذ 
العشرين في األسر ليدخل عامه التاسع والعشرين، وأن األسير ابراهيم فضل جابر المعتقل عامه الثامن و

 سامي ١٩٤٨ قد دخل عامه الثامن والعشرين، فيما قدامى أسرى المناطق المحتلة عام ١٩٨٢- ١-٨منذ 
د  ق١٩٨٣كانون الثاني /خالد يونس وكريم يوسف يونس وماهر عبد اللطيف يونس المعتقلين منذ يناير

  .دخلوا عامهم السابع والعشرين
 ٣١/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
 دخلوها خالل الحرب ٤٥ وتعيد مهربين فلسطينيين قرب نفق حدودي  تعتقلمصر .٢٧

ألقت أجهزة األمن المصرية بشمال سيناء القبض على اثنين من المهربين :  يسري محمد - )مصر(رفح 
 دخول بين مصر وغزة، أمس، في أثناء محاولتهما الفلسطينيين بالقرب من أحد األنفاق على الحدود

   .األراضي المصرية مسلحين
 فلسطينيا، معظمهم من صغار ٤٥أمس، أول من في ذات الوقت أعادت السلطات المصرية إلى غزة، 

   . األراضي المصرية في أثناء الحرب على القطاعدخولالسن، كانوا قد تمكنوا من 
 ٣١/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
   شعبية في مخيم اليرموك احتفاء بانتصار غزةةمسير .٢٨

شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق بعد صالة الجمعة، أمس، مسيرة شعبية : دمشق
  .حاشدة، احتفاء بانتصار المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وتنديدا بالعدوان اإلسرائيلي

  ٣١/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
 "مؤتمر دافوس"يحيون اردوغان على موقفه في  والحص وجنبالط وأرسالن بري .٢٩

 "منبر الوحدة الوطنية"الرئيس سليم الحص، باسم  و نبيه بري، اللبناني رئيس مجلس النوابكل من أبرق
 طالل ارسالن  اللبنانيوزير الشباب والرياضةو النائب وليد جنبالط، "اللقاء الديموقراطي"رئيس و

الموقف المشرف الذي  برقيات يهنئونه فيها ويحيونه على وغانلرئيس الوزراء التركي رجب طيب ارد
اتخذه في مؤتمر دافوس، اذ اشتبك مع رئيس الكيان الصهيوني شمعون بيريز بمشادة حول محرقة غزة، 

 .  خارج المشهد ومكث في مقعده"جامعة الدول العربية"وانسحب من االجتماع، فيما بقي االمين العام لـ
 ٣١/١/٢٠٠٩السفير، 
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   ومايحدث في غزة مجرد لعب٧٣ اهتزت في حرب"إسرائيل": جعجع .٣٠

أكد سمير جعجع رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية ان إسرائيل اهتزت  :ماهر مقلد - بيروت
  . ومايجري اآلن مجرد لعب وما حدث في غزة ليس انتصارا انما مجزرة١٩٧٣فعليا في حرب عام

  ٣١/١/٢٠٠٩األهرام، 
 
  رددت على بيريز بما يستحق ومن يسكت على الظلم ظالم: غانأردو .٣١

 من أنقرة عبر مراسلها حسني محلي والوكاالت، أن آالف ،٣١/١/٢٠٠٩ الخليج، ذكرت صحيفة
األتراك استقبلوا رئيس حكومتهم رجب طيب أردوغان استقبال األبطال لدى عودته إلى اسطنبول منسحباً 

برين عن تأييدهم المطلق لموقفه المشرف ضد الرئيس اإلسرائيلي من منتدى دافوس االقتصادي، مع
واحتشد اآلالف في مطار اتاتورك باسطنبول ليكونوا في استقبال أردوغان لدى عودته . شمعون بيريز

وقال أردوغان، في ". تركيا فخورة بك"من دافوس وهم يحملون األعالم التركية والفلسطينية ويرددون 
شعبنا ينتظر نفس رد الفعل من "طار بعد أن تبادل أطراف الحديث مع مستقبليه، مؤتمر صحافي في الم
القضية قضية تقدير لبالدي ومكانتها لذلك كان من الواجب أن يكون رد فعلي . "أي رئيس لوزراء تركيا

وفي حديثه للجماهير، كرر ". لم أكن ألسمح ألحد بتسميم هذه المكانة خاصة كرامة بالدي. واضحا
فيما أعلن الرئيس التركي . ان موقفه العنيف ضد بيريز، وقال إنه رد عليه باألسلوب الذي استحقهأردوغ

عبد اهللا جول عن تأييده ألردوغان، وقال إن بيريز استحق هذا الرد ألنه لم يحترم رئيس وزراء الدولة 
اهل دورها اإلقليمي ودعا الجميع الحترام تركيا وقال إن أحدا ال ولن يستطيع أن يتج. المهمة تركيا

  .والدولي من أجل السالم واألمن واالستقرار 
". أنا ضد معاداة السامية"ولكن أردوغان أكد أنه لن يسمح لمنتقديه بوضعه في خانة أعداء السامية وشدد 

وأكد أنه لم يقع في خطأ دبلوماسي بسبب مغادرته لدافوس، وقال إن بالده تنتقد استخدام الدبابات وقتل 
وقال إنه تعرض . فال في غزة، وأكد أن من يكتفي فقط بمشاهدة األعمال الشنيعة يصبح مدانا أيضااألط

لقد "وأضاف ". لن نسمح بهذا األمر: "كرئيس وزراء لمعاملة عديمة االحترام خالل المنتدى وأضاف
تاريخ إدراك تركيا دولة كبيرة ومهمة ويمكن لمن يطالع ال.. بدأت مرحلة جديدة فتركيا ليست أي دولة

من األتراك % ٩٨وحظي موقف أردوغان بتأييد شعبي كبير حيث أثبتت استطالعات الرأي أن ". ذلك
  . يؤيدون هذا الموقف، وقالوا إنه يثبت مدى قوة وشرف وسمعة تركيا التي على الجميع أن يحترمها

ن بأنه ال يليق برئيس لكن بعض المعلقين اإلعالميين والدبلوماسيين المتقاعدين وصفوا موقف أردوغا
وزراء تركيا وال يتفق مع أبسط معايير الدبلوماسية والسياسة الخارجية، معبرين عن قلقهم من احتماالت 

ومنظمات " إسرائيل"أن تتضرر المصالح التركية جراء هذا الموقف الذي أثار ردود فعل عنيفة لدى 
 التركي في دعم حماس في الوقت الذي تتجاهل لماذا هذا التعصب: وتساءلوا. اللوبي اليهودي في أمريكا

  . الجامعة العربية الشعب الفلسطيني
وأكدت أنقرة أن بيريز اتصل بأردوغان واعتذر له على ما حدث وادعى أنه لم يقصد إهانته وأن 

  .تولي عالقتها مع أنقرة أهمية خاصة" إسرائيل"
الوكاالت، إن الجيش التركي، الذي  من انقرة عبر ،٣١/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، وأضافت صحيفة من 

مصالح "، تحدث الجمعة عن ١٩٩٦يتعاون في شكل واسع مع الدولة العبرية منذ توقيع اتفاق العام 
  . ، ملمحا الى ان العالقات بين البلدين لن تتأثر"ثنائية
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 تستعد لتوثيق االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في قطاع غزةالخارجية المصرية  .٣٢
نقلت وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية الرسمية :  وكاالت– عمر عبدالرازق، محمود جمعة - القاهرة 

عن مصدر دبلوماسي مصري، أمس الجمعة، قوله، إن وزارة الخارجية المصرية، تعكف على إعداد 
 ٢٧أت في مذكرة لتوثيق االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في قطاع غزة خالل الحرب التي بد

وأضاف المصدر، أن الخارجية ستدرس السبل الممكنة لمالحقة مرتكبي هذه . ديسمبر الماضي
تكليف صادر عن جامعة الدول "وأشار إلى أن إعداد هذه المذكرة يأتي في إطار . االنتهاكات قضائياً

ولة من معلومات العربية للدول األعضاء بإعداد مذكرات بشأن هذه االنتهاكات في ضوء ما أتيح لكل د
وأضاف أن المذكرة ستكون جاهزة للعرض لضمها إلى النتائج التي ستتوصل إليها لجنة ". وبدائل للتحرك

  . التحقيق التي شكلتها الجامعة العربية بهذا الصدد
  ٣١/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
  القاهرة تتهم حزب اهللا بالعمالة إليران .٣٣

التي أدلى بها أمين عام حزب اهللا اللبناني حسن قال مصدر مصري مسؤول، أمس، إن التصريحات 
نصراهللا أمس األول، وتضمنت انتقادات وتجاوزات في حق مصر تثبت مرة أخرى، وبما ال يدع مجاال 

وأشار المصدر، إلى أن المخطط الذي . للشك عمالته الواضحة للنظام اإليراني وإئتماره بأوامر طهران
بشأن فتح معبر رفح لألفراد والسالح ودعم ما يطلق عليه خيار رمى إليه البعض، تلميحا وتصريحا، 

المقاومة، كان أمرا مكشوفا لدى مصر من البداية ولم يكن من الوارد للحظة أن تنساق مصر وراء حفنة 
، الذين يتاجرون بدماء المدنيين األبرياء لمصلحة أطراف إقليمية محددة تعبث "السذج"من المغامرين 

مهم وقودا في مواجهتها مع قوى كبرى ولمصلحة قضايا بعيدة كل البعد عن القضية بمصائرهم وتستخد
للوساطة المصرية بين " القهري"وقال المصدر، إن ما ردده نصراهللا بشأن الدور . الفلسطينية األساسية

 في والفلسطينيين، إنما يكشف عن مرارة دفينة لدى كل الموتورين، الذين لم تفلح تجاوزاتهم" إسرائيل"
حق مصر على مدار العدوان اإلسرائيلي على غزة في تحقيق أمانيهم البائسة، باستبدال الدور المصري 

  .المحوري في القضية الفلسطينية، الذي يمليه التاريخ وتعززه الجغرافيا
  ٣١/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
   أي تبرعات  آذار وبرنامج الغذاء العالمي مستعد لتلقي٢مؤتمر إعادة إعمار غزة يعقد في  .٣٤

، "الحياة"أكد الناطق باسم وزارة الخارجية في مصر السفير حسام زكي لـ :  أحمد رحيم- القاهرة 
فبراير المقبل، / اختيار يوم الثاني من آذار المقبل موعداً للمؤتمر بعدما كان متوقعاً عقده أواخر شباط

اجتماعاً لوزراء الخارجية العرب في وذلك إلعطاء الفرصة للوزراء العرب للمشاركة فيه، إذ أن هناك 
  . القاهرة في الثالث من آذار المقبل

وأوضح، في بيان، أن المشاركة في المؤتمر الدولي ستكون على مستوى وزراء الخارجية، وسيعقد تحت 
يجري التشاور حالياً مع أطراف دولية واقليمية أخرى للنظر في االسهام : "وأضاف. رئاسة مصر

مؤتمر القاهرة الدولي لدعم "وأشار إلى أن ".  يمكن لكل منها تقديمه دعماً للمؤتمرالموضوعي الذي
. يعقد بالتنسيق الكامل بين الحكومة المصرية والسلطة الفلسطينية" االقتصاد الفلسطيني إلعادة إعمار غزة

: أجاب، عن كيفية تعامل مصر مع حقيقة أن حماس هي المسيطرة على قطاع غزة، ف"الحياة"وسألته 
المسائل الخاصة بإعادة اإلعمار عادة ما تأخذ وقتها، ونأمل في أال يستمر االنشقاق الفلسطيني إلى أجل "

  ".غير مسمى، وأن نضع حداً له وبالتالي تكون هناك حكومة قادرة على مواجهة التحديات
  ٣١/١/٢٠٠٩الحياة، 
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  إلنسانية في العريشتكدس المساعدات ا.. إعتقال شابين فور خروجهما من نفق: مصر .٣٥
اعتقلت، أمس، شابين ) شمال سيناء(قالت مصادر أمنية، إن الشرطة المصرية في مدينة رفح : رفح

وأوضحت . فلسطينيين فور خروجهما من نفق يقع في حي البراهمة المتاخم للمنطقة الحدودية في رفح
، لكن لم تعرف "زتهما أسلحةكانت بحو)  سنة١٨(ومحمد حسن )  سنة١٧(أن الشابين هما اكرم محمود "

حتى اآلن خلفية وجودهما داخل النفق، وهل كانا يقومان بعملية ترميمه إلعادة استخدامه، أم كانا قادمين 
ويشير عدد من ". التحقيقات التي تجري معهم اآلن ستوضح خلفياتهم: "من الجانب الفلسطيني، وقالت

الطالق النار من جانب واحد " إسرائيل"ق عقب وقف أهالي رفح إلى عودة عمليات التهريب عبر االنفا
  .قبل أسبوع

على صعيد آخر، قال مسؤول في الهالل االحمر المصري في العريش، إن مخازن الهالل االحمر 
واالونروا وستاد العريش واألندية الرياضية تكدست بالمساعدات االنسانية والغذائية القادمة من 

المصرية والدول العربية مثل السعودية وقطر وليبيا والكويت والمغرب المحافظات والجمعيات االهلية 
وتركيا وفنزويال، نتيجه التباطؤ االسرائيلي في إدخال شاحنات المساعدات االنسانية لقطاع غزة عبر 

  .معبر العوجة
  ٣١/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  حقوقيون تونسيون يطالبون عباس بإطالق سراح المعتقلين .٣٦

ء في تونس في مجال حقوق االنسان، أمس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب نشطا: رويترز
 تونسياً من محامين ١٢٠وقال أكثر من . باالفراج الفوري عن جميع المعتقلين في سجون الضفة الغربية

إننا ال نرى أي مبرر لسجن "ومعارضين وناشطين حقوقيين وقعوا على رسالة وجهوها إلى عباس 
  . من مع العدوان الصهيوني وفي ظل حاجة الوطن الى كل أبنائهالمقاومين بالتزا

  ٣١/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   مليون طفل عربي وتجبرهم على اعتناق اليهودية١،٢عصابات إسرائيلية تخطف أكثر من  .٣٧

عن وجود مافيا إسرائيلية وراء ظاهرة اختفاء أكثر " رعاية أبناء الطالق"كشفت جمعية : نشوى مصطفى
 ٩,٥ طفل في الوطن العربي، مشيرة إلى أن عائدات هذه التجارة السنوية تقدر بحوالي  مليون١،٢من 

وأكدت الجمعية، في تقرير لها، تورط العديد من المؤسسات في هذه التجارة القذرة عبر . بليون دوالر
بيع عشرات األطفال العرب ألسر ال تنجب داخل إسرائيل، مشيرةً إلى أن صندوق رعاية األطفال 
اإلسرائيلي يمول هذه العمليات من أجل تحقيق تزايد عددي في أعداد اإلسرائيليين حيث يجبر هؤالء 

  .األطفال على اعتناقهم لليهودية
  ٣٠/١/٢٠٠٩صحيفة المصريون، 

  
  الجزائر لن تسلم مساعدات إعمار غزة لمصر أو السلطة الفلسطينية ":صحيفة اليوم" .٣٨

أن الجزائر لن تقوم بتسليم المساعدات المالية التي ، جزائريةال م، اليوكشفت صحيفة: صبحي عبد السالم
رصدتها للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة للحكومة المصرية أو السلطة الفلسطينية برئاسة محمود 

 وأشارت إلى أن الحكومة الجزائرية قررت مقاطعة مؤتمر القاهرة إلعادة إعمار غزة العتقادها .عباس
لدعوة لعقد المؤتمر هي مبادرة تقف ورائها أمريكا وإسرائيل حيت ستساهم الحكومتان في أن المبادرة ل

تل أبيب وواشنطن بمبالغ مالية كبيرة للمساهمة في إعادة إعمار غزة في محاولة للتغطية على جرائمها 
  .بحق الشعب الفلسطيني

  ٣٠/١/٢٠٠٩صحيفة المصريون، 



  

  

 
 

  

            ١٦ ص                                     ١٣٣١:         العدد       ٣١/١/٢٠٠٩السبت  :التاريخ

  
    مصدر الدخل األساسي للمصريين في رفحالتهريب عبر األنفاق" نيويورك تايمز" .٣٩

في الشرق األوسط في التحقيق الذي " نيويورك تايمز"أكد مايكل سليكمان مراسل صحيفة : نادين عبد اهللا
أجراه في مدينة رفح المصرية أنه علي الرغم من كل الجهود والمفاوضات الدولية لوقف عمليات 

ة، إال أنه ال سبيل لوقف هذا التهريب علي أرض الواقع التهريب من خالل األنفاق بين مصر وقطاع غز
ألنه في الوقت الذي تشكل عمليات التهريب إلي داخل القطاع حاجة ملحة للفلسطينيين المحاصرين داخل 
القطاع فأنها تمثل مصدر دخل أساسي للمصريين في رفح، حيث يعتمد اقتصادهم إلي حد كبير علي 

  .عمليات التهريب
  ٣٠/١/٢٠٠٩صحيفة المصريون، 

  
  سفينة مساعدات إيرانية تصل إلى لبنان : بعد رفض مصر استقبالها في ميناء العريش  .٤٠

وصلت سفينة مساعدات إيرانية الخميس إلى الساحل اللبناني بعد تغيير وجهتها بسبب :  د ب ا-  طهران 
  لتنقل برا إلى غزة عبر معبر رفح  رفض السلطات المصرية استقبالها في ميناء العريش لتفريغ حمولتها

  ٣١/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
 كويتيون يلتقون مشعل في دمشق للتهنئة بانتصار المقاومة   وناشطونبرلمانيون .٤١

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وفدا كويتيا ضم برلمانيين ونشطاء في :  الكويت- دمشق 
هنئة بنصر المقاومة في غزة واإلعراب عن التضامن عدد من الجمعيات المدنية وإعالميين قدموا للت

  .الشعبي الكويتي مع المقاومة في غزة
٣٠/١/٢٠٠٩.قدس برس  

  
  أوباما يقر مساعدات طارئة ضئيلة لغزة .٤٢

 مليون ٢٠،٣وقع الرئيس األمريكي باراك أوباما قراراً يسمح باإلفراج عن  :واشنطن حنان البدري
 والمهجرين، وذلك لصالح تقديم المساعدة العاجلة لقطاع غزة، دوالر من ميزانية مساعدات الطوارئ

وسوف يتم االفراج عن هذه المبالغ لصالح بعض منظمات األمم المتحدة ومنظمات المساعدة الدولية 
 ماليين ستقدم للجنة الدولية ٦ مليون دوالر و١٣،٥العاملة في غزة وعلى رأسها األونروا، والتي ستمنح 

وفيما انتقد  . ألف دوالر لمكتب تنسيق الشؤون الدولية التابعة لألمم المتحدة٨٠٠للصليب األحمر، و
معلقون صغر حجم هذه المساعدات بما ال يتناسب ال مع حجم الواليات المتحدة وال مع حجم الدمار الذي 

األمريكي في بغزة، اعتبروا هذا المبلغ تافهاً قياساً لما طلبه ستون نائباً بالكونجرس " إسرائيل"ألحقته 
خطاب أرسل إلى إدارة أوباما طالبوا فيه وزيرة الخارجية باالسراع في تقديم المساعدة العاجلة إلى وكالة 

 مليون دوالر، وطالب هؤالء النواب ٣٥٠، واقترحوا مساعدة مبدئية تبلغ قيمتها "أونروا"غوث الالجئين 
بخروج المرضى الفلسطينيين " إسرائيل"كي تسمح في خطابهم الموقع قبل أيام االدارة األمريكية بالتدخل 

لتلقي العالج خارج غزة، وحذر النواب من حدوث أزمة واسعة النطاق، إذا لم يتم تقديم المساعدات 
  .الالزمة لهذا القطاع

  ٣١/١/٢٠٠٩الخليج، 
  

  ميتشل يحذر من انتكاسات منتظرة في محادثات الشرق االوسط  .٤٣
حذر جورج ميتشل مبعوث الرئيس االميركي باراك : كاالت االنباء جمال جمال ، و-القدس المحتلة 

 "اسرائيل"أوباما للشرق االوسط امس من انتكاسات منتظرة في البحث عن اقرار السالم بين 
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 .للتوصل الى سالم دائم في المنطقة" بشكل نشط وفعال"والفلسطينيين ، مؤكدا ان بالده ملتزمة بالسعي 
من المهم تعزيز وقف الطالق النار قابل لالستمرار والبقاء وفي نفس الوقت وقال المبعوث االميركي 

الواليات المتحدة "، ومضى قائال " وحينها علينا ان نتحرك قدما. التعامل فورا مع االحتياجات االنسانية
 والفلسطينيين وأيضا بين "اسرائيل"مازالت ملتزمة بالسعي بنشاط وهمة للتوصل الى سالم دائم بين 

   ". وجيرانها العرب االخرين"اسرائيل"
  ٣١/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
      حماس في عملية السالمدمج بإيجاد طريقة ليطالب بلير  .٤٤

قال مبعوث مجموعة الوساطة الرباعية إلحالل السالم في الشرق األوسط أمس الجمعة إن حماس ال بد 
 في مقابلة مع صحيفة تايمز نشرتها وقال توني بلير .أن تكون جزءا من عملية السالم بالشرق األوسط

أعتقد أنه من المهم أن نجد طريقة لدمج حماس في هذه العملية، ولكن ذلك ال "على موقعها على اإلنترنت 
  ".يمكن أن يتم إال إذا كانت حماس مستعدة لفعل ذلك بالشروط المناسبة

  ٣١/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت
  
   على المعابر"إسرائيل"شكاليات التي تضعها اإل  إطالع المبعوث األمريكي على:األونروا .٤٥

قال سامي مشعشع الناطق الرسمي باسم وكالة الغوث :  جمال جمال، وكاالت االنباء-القدس المحتلة 
 على االحتياجات هانه تم إطالع عقب زيارة جورج ميتشل مبعوث الرئيس االميركي)الدستور (لـ

  العراقيل على المعابر مع قطاع غزة  والضغوط و"إسرائيل"واإلشكاليات التي تضعها 
واشار مشعشع الى ان مدير عمليات الوكالة جون دينج شرح النداء الذي أطلقته الوكالة قبل يومين 

 مليون دوالر بصورة عاجلة لتتمكن من ٣٤٥لألشهر التسعة المقبلة والذي يتمثل في حاجة الوكالة لنحو 
 رزمة من الخدمات في مقدمتها الدعم الغذائي والطبي العمل على النهوض بالوضع في القطاع وتقديم

  .والصحة النفسية وخلق فرص عمل مؤقته وسريعة وغيرها من العمليات الملحة 
  ٣١/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  االتحاد األوروبي يدعو االحتالل إلى توسيع إدخال المساعدات إلى غزة .٤٦

في براغ ) الجمعة(تحاد األوروبي أمس  األعضاء في اال٢٧ دعا وزراء التنمية في الدول ال :ب.ف.أ
إلى توسيع منح تراخيص المساعدة اإلنسانية لقطاع غزة وإلى احترام القانون الدولي وفتح نقاط " إسرائيل"

وقال بيان نشر في براغ إثر يومين من االجتماعات غير الرسمية المخصصة للتنمية  .العبور إلى القطاع
اء والنهوض الدائم لالقتصاد لن تكون ممكنة، إال إذا فتحت المعابر أمام ان اصالح وإعادة البن"والتعاون 

االحترام التام لقواعد القانون اإلنساني "، ودعا إلى "المساعدة اإلنسانية والسلع التجارية واألشخاص
وقال المفوض األوروبي المكلف التنمية والمساعدة االنسانية لوي ميشال في مؤتمر صحافي  ".الدولي

، وأضاف "توسيع عدد السلع والمنتجات المسموح بها إلصالح كل ما تم تدميره" إسرائيل"ب ان تقبل يج"
شاحنة للمنتجات األساسية مثل االسمنت " ٦٠٠ شاحنة يوميا ويلزم ١٣٠ و١٢٠اليوم تمر ما بين "

اعدات واألدوات الكهربائية والصحية مذكراً بأن مائة في المائة من سكان غزة يعيشون على المس
  .اإلنسانية

  ٣١/١/٢٠٠٩الخليج، 
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  "اسرائيل"المفوضية االوروبية عاجزة عن ايصال مساعداتها من دون ضغوط على  .٤٧
عبر الناطق باسم المفوضية االوروبية للمساعدة االنسانية والتنمية جون كالنسي  :لندن ـ  سمير ناصيف

 في تعطيل عبور ووصول "ائيلاسر"عن سخط وانزعاج المفوضية التي يمثلها بسبب استمرار 
انه من غير الكافي وقوف قيادات اوروبا كمتفرجة قال المساعدات االنسانية الى سكان غزة المنكوبين، و

والتحسر على تمرد القيادات االسرائيلية، ثم اصدار التصريحات التي تساوي ارهاب الدولة االسرائيلي 
كل شحنة من 'واكد ان  .ل الحصول على ابسط الحقوقبمحاوالت المقاومة من الجانب الفلسطيني من اج

المساعدات االنسانية االوروبية الى غزة تتطلب اجراءات اسرائيلية ادارية تستمر لمدة خمسة ايام لتصل 
الحكومات 'ولكنه اعترف في الوقت عينه بأن . ' ساعة٤٨الى غزة حاليا وكانت تصل في الماضي خالل 

وضية ما زالوا يعتبرون حماس منظمة ارهابية مع ان هذا الموقف قد يتغير االوروبية وممثليها في المف
 دمرت وما زالت تدمر الكثير من التجهيزات والبنية التحتية "اسرائيل"في مرحلة مقبلة، خصوصا ان 

  .'التي توفرها المفوضية االوروبية للمساعدات االنسانية للفلسطينيين
 ٣١/١/٢٠٠٩ القدس العربي، ِ

 
  قبل أبريل"إسرائيل"تطالب بإعادة صياغة الشراكة األوروبية مع التشيك  .٤٨

طالب رئيس وزراء التشيك الرئيس الحالي لالتحاد األوروبي ميريك توبوالنيك : فكرية أحمد - بروكسل
 على ضوء "إسرائيل"قادة وزعماء االتحاد األوروبي أمس بضرورة إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع 

ة في المنطقة وتعثر عملية السالم واستمرار الصراع بينها وبين حركة حماس في غزة، التطورات الجديد
في رسالة ، وأكد توبوالنيك .على أن يتم االنتهاء من إعداد التصورات حول هذه السياسة في أبريل القادم

ور إعادة خطية بعث بها إلى قادة االتحاد واطلعت عليها الوطن، ضرورة أن تراعي السياسة الجديدة جس
 ."إسرائيل"الثقة بين االتحاد و
االتحاد إلى إيجاد بدائل للطاقة بعيدا عن ، "غزة والغاز"في رسالته التي أسماها أزمتى ، ودعا توبوالنيك

 .الغاز الروسي ودعم أوكرانيا لالندماج في الهياكل األوروبية واألطلسية
 مشيرا إلى أن . ووقف الهجمات المضادة"إسرائيل"كما طالب االتحاد بوقف الهجمات الصاروخية ضد 

  .أزمة غزة والغاز قد أدتا إلى انقسامات وخالفات في مجموعة االتحاد، ويجب تجنب ذلك مستقبال
  ٣١/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

  
   تمنع دخول معدات مياه الى غزة "اسرائيل": فرنسا .٤٩

 عرقلت محاوالت "اسرائيل"لجمعة ان  قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم ا:سما -القدس المحتلة 
قال اريك شيفاليه  و.ادخال محطة لتنقية المياه الى غزة وانه ستجري االن اعادة المعدات الى فرنسا

 بشأن رفضها السماح بدخول المعدات "اسرائيل"المتحدث باسم وزارة الخارجية ان فرنسا شكت الى 
) غزة(جزء كبير من المساعدات سمح بدخوله " صحفيا وأبلغ مؤتمرا .وانها لم تتلق تفسيرا مرضيا بعد

  ."قررنا اعادتها" .تنقية المياه) محطة(لكن السباب لدينا صعوبة في شرحها لم تدخل 
 ٢٢وقال شيفاليه ان هناك حاجة ماسة لهذه المعدات في غزة التي تعاني من اثار هجوم اسرائيلي استمر 

 وغزة يوم السبت الماضي لكنهم "اسرائيل"بر الحدود بين وكان المسؤولون يأملون في نقلها ع. يوما
  .منعوا من الدخول

  ٣١/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما
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   في غزة تستحق فرض عقوبات عليها"إسرائيل" ممارسات :يرلنديوزير الخارجية اإل .٥٠
 دعا وزير الخارجية األيرلندي، في رسالة إلى نظرائه في االتحاد األوروبي، إلى إعادة: نظير مجلي

وقال .  ورفع درجتها إلى مستوى مميز"إسرائيل"النظر في المسار الذي بدأه االتحاد لتوثيق العالقات مع 
 في الحرب على غزة تستحق ليس توثيق العالقات بل فرض عقوبات سياسية "إسرائيل"إن ممارسات 

 شعبية تستهدف الضغط يرلندا قد بادرت إلى حملةإوكانت فعاليات سياسية ونقابية في . ودبلوماسية عليها
يرلندا لفرض عقوبات إوتنشط نقابات مهنية في . على الحكومة لكي تطرد السفير اإلسرائيلي في دبلن

 "إسرائيل"وعلى إثر هذه التحركات بدأت بعض الشركات في ممارسة مقاطعة . "إسرائيل"تجارية على 
 .تجاريا

 ٣١/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  علمها بناء على طلب أميركي وإسرائيليقبرص تفتش سفينة شحن تحمل  .٥١

ذكرت السلطات القبرصية انها تقوم بتفتيش سفينة شحن ترفع العلم القبرصي رست في :  رفح،نيقوسيا
ميناء ليماسول القبرصي، وسط تقارير في االعالم االسرائيلي تقول بأنها تحمل اسلحة محظورة كانت 

ص االسبوع الماضي بناء على طلب من السلطات واحتجزتها قبر. في غزة» حماس«متوجهة لحركة 
نحقق في حمولة السفينة، «: وصرح الرئيس القبرصي ديميتريس خريستوفياس .االميركية واالسرائيلية

وفي رد على طلب من . »لذلك علينا ان نتعامل مع االمور بجدية ومن دون الكثير من الضجة االعالمية
 البحرية االميركية اجبرت السفينة على الرسو في مدينة ليماسول الصحافيين لتأكيد تقارير االعالم بأن

هناك مسألة «: جنوب البالد النها تحمل اسلحة ايرانية، قال وزير الخارجية القبرصي ماركوس كيبريانو
الحكومة القبرصية ستتعامل مع هذه المسألة «واضاف ان . »تتعلق بقارب موجود في المياه القبرصية

 بعض التقارير الى ان السفينة كانت توالمح.. »العناصر الخارجية كافة في االعتباربمسؤولية آخذة 
  .»حماس«متجهة من ايران الى سورية وتحمل اسلحة مخصصة لـ 

  ٣١/١/٢٠٠٩الحياة، 
 
  "اسرائيل"اللوبي االسرائيلي في واشنطن ينتقد تعيين مستشارة ألوباما كانت قد هاجمت  .٥٢

في واشنطن أمس أنباء عن تعيين أوباما إلحدى مستشاراته إبان حملته " االسرائيلي"انتقد اللوبي 
االنتخابية كمستشارة له، وهي سامنتا باور االستاذة في جامعة هارفارد، وأعاد اللوبي التذكير بأنه سبق 

يذكر أن سامنتا تركت موقعها اثناء حملة اوباما . بالقيام بجرائم حرب" اسرائيل"لسامنتا ان اتهمت 
، "بالمتوحشة"تخابية بعد انتقادات وجهت له اثر قيامها بتشبيه منافسة اوباما  وقتها  هيالري كلينتون االن

  .وذلك في اطار وصفها ألداء معسكر هيالري االنتخابي
  ٣١/١/٢٠٠٩الخليج، 

 
 "إسرائيل"ـ بروفيسورا أميركيا يقودون حملة لمقاطعة أكاديمية وثقافية ل٩٥ .٥٣

دم اإلسرائيليون من نشاط مجموعة كبيرة من األكاديميين الذين يحملون ص: نظير مجلي -  تل أبيب
درجة بروفيسور في الواليات المتحدة، يدعون إلى مقاطعة إسرائيل بسبب ارتكابها جرائم حرب في 

 بروفيسورا أميركيا من جامعات كاليفورنيا، ولكن ١٥وقد بادر إلى هذه الحملة  .العدوان على قطاع غزة
وحسب .  بروفيسورا آخر من جميع أنحاء الواليات المتحدة٨٠ن إطالقها انضم إليهم بعد أيام م

وقال إن رد الفعل كان واسعا . البروفيسور دافيد لويد، وهو أحد المبادرين، فإنه يتوقع انضمام المزيد
 وقال األكاديميون .بالرغم من تأثير اللوبي اليهودي على السياسات ووسائل اإلعالم األميركية
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األميركيون، إن حملتهم تدعو إلى فرض مقاطعة أكاديمية وثقافية على إسرائيل، بسبب ممارساتها 
 .الوحشية في الحرب العدوانية التي شنتها على قطاع غزة

  ٣١/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
 

   برفض بي بي سي بث نداء استغاثة لغزةاتتواصل التنديدت .٥٤
ي بي سي وسكاي نيوز بعدم بث نداء استغاثة لصالح غزة تواصلت االحتجاجات المنددة بقرار ب: لندن

صادر عن لجنة الطوارئ البريطانية، وتوسعت لتشمل كل شرائح المجتمع البريطاني، وكل أنحاء 
  .بريطانيا من خالل االعتصام والتظاهر أمام مكاتب بي بي سي

 المدينة احتجاجا على وشهدت مدينة برايتون ظهر اليوم اعتصاما صامتا أمام مكاتب بي بي سي في
  .رفض الهيئة بث نداء االستغاثة، شارك فيه نشطاء ورجال دين مسلمون ومسيحيون ويهود

والمجموعة الدينية البوذية " يهود من أجل العدالة للفلسطينيين"وقد حضر االعتصام ممثلون عن 
، وأضاء المشاركون واإلسالمية، ومسؤولة منظمة العفو الدولية في برايتون، وممثل عن حزب الخضر

  . شمعة احتراما ألطفال غزة الذين سقطوا ضحية العدوان اإلسرائيلي على القطاع٣٦٠
  ٣١/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت

  
  اليوم قطاع غّزة، وغداً لبنان؟: التالية" إسرائيل"حرب  .٥٥

Global Research  
 التي  ٢٠٠٦د لحرب العام    يسود في الشرق اعتقاد على نطاق واسع بأن الحرب التي تُشن على غزة امتدا             

كمـا أن تـل أبيـب       . وما من شك في أن الحرب بقطاع غزة جزء من الصراع نفسه           . شُنَّت على لبنان  
 عن خطتهما الرامية إلى تحويل لبنـان إلـى   ٢٠٠٦وواشنطن لم تتخليا منذ الهزيمة اإلسرائيلية في العام    

  .دولة تابعة
 الفرنسي بإسهاب أثناء زيارة األخير لتل أبيب في غرة          تحدث رئيس الوزراء إيهود أولمرت إلى الرئيس      

أي أن  . كانون الثاني عن أن إسرائيل تهاجم حماس بقطاع غزة اليوم وأنها ستحارب حزب اهللا بلبنان غداً               
  .وإسرائيل تبحث عن تبرير أو ذريعة لشن حرب أخرى على ذلك البلد. لبنان ال يزال تحت المجهر
ل أبيب بالسيطرة على بيروت من خالل قوى سياسية تابعة لهما فـي تحـالف               سبق أن أملت واشنطن وت    

وعندما أصبح جلياً أن هذه القوى السياسية لن تتمكن من الهيمنة على لبنان سياسـياً، ُأطلـق                 .  آذار ١٤
وشهدت المناطق التـي    . عنان الجيش اإلسرائيلي بلبنان بهدف إسقاط حزب اهللا وحلفائه السياسيين نهائياً          

متع فيه حزب اهللا وحلفاؤه السياسيون بأكبر قدر من الدعم أكثر الهجمات اإلسرائيلية وحشية في العـام                 يت
  . كجزء من محاولة رمت إلى تحجيم الدعم الشعبي لهذا الفريق، إن لم يكن التخلص منه٢٠٠٦

شنطن وتل أبيـب     التي تلقّت إسرائيل فيها هزيمتها الثانية بلبنان، بدأت وا         ٢٠٠٦وفي أعقاب حرب العام     
بمساعدة من األردن واإلمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية بتسليح أتباعهما بلبنان             

وغداة العنف الـداخلي قـصير األمـد بـين          . إليجاد خيار داخلي مسلّح في مواجهة حزب اهللا وحلفائه        
 ٢٠٠٨ أيـار    ٢١اق الدوحة بقطـر فـي        آذار والتوصل إلى اتف    ١٤المعارضة الوطنية اللبنانية وتحالف     

نتيجة لفشل هذا الخيار الداخلي المسلّح في الوقوف في وجه حزب اهللا وحلفائه، تالشى إلـى حـد بعيـد                    
  .الهدف اإلسرائيلي األمريكي بإخضاع لبنان

  القـدرة  -وليس حزب اهللا بمفرده   –امتلكت فيها المعارضة الوطنية اللبنانية      " حكومة وحدة وطنية  "تشكلت  
على االعتراض على أي قرار بامتالكها ثلث أعضاء مجلس الوزراء، بما في ذلك منصب نائب رئـيس                 

  .الوزراء
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لكن كيف يمكن تحقيقـه؟ تبـدو       . وقمع المعارضة السياسية بكافة أشكالها    " تغيير النظام "الهدف بلبنان هو    
 غير مشجعة بالنسبة إلى تحالف      ٢٠٠٩التكهنات بنتائج االنتخابات العامة المقرر إجراؤها بلبنان في العام          

وفي ظل انعدام وجود خيار داخلي سياسي أو عسكري بلبنان يمكـن أن يـؤدي إلـى بنـاء                   .  آذار ١٤
برعاية أمريكية، اختارت واشنطن وحليفتها الدائمة إسرائيل الطريـق الوحيـدة المفتوحـة             " ديموقراطية"

  .الحل العسكري، أعني حرباً أخرى على لبنان: أمامهما
  إسرائيل تحاكي حرباً على جبهتين ضد لبنان وسوريا: ٣األيدي المتشابكة 

، أي قبل شهر وحـسب      ٢٠٠٨ففي تشرين الثاني    . وصل التخطيط لهذه الحرب إلى مرحلة متقدمة أصالً       
من بدء تل أبيب بمجزرتها بقطاع غزة، أجرى الجيش اإلسرائيلي تدريبات على خـوض حـرب علـى                  

  .٣وريا أطلق عليها اسم األذرع المتشابكة جبهتين ضد لبنان وس
كمـا وجهـت إسـرائيل      . تضمنت المناورة العسكرية محاكاة غزو واسع النطاق لكل من سوريا ولبنان          

تحذيرات إلى لبنان قبل عدة شهور من مناورات الغزو اإلسرائيلية بأنها ستعلن الحرب على لبنان ككل ال                 
  .على حزب اهللا فقط

التحضيرات العسكرية بأن حزب اهللا قد ازداد قوة وأصبح شـريكاً فـي الحكومـة               بررت إسرائيل هذه    
  . اللبنانية منذ اتفاق الدوحة

ما من شك في أن إسرائيل ستشير إلى مساندة حزب اهللا لحماس بغزة كذريعة أخرى لشن الحرب تحـت                   
ل ديل لي دايلي، رئـيس      وفي هذا السياق، قا   . شعار محاربة التطرف اإلسالمي كحرب وقائية على لبنان       

قسم مكافحة اإلرهاب بوزارة الخارجية األمريكية، في مقابلة مع صحيفة الحياة أن هجوم إسرائيل علـى                
  .ويشكل جزءاً من مكافحة اإلرهاب" وشيك"لبنان 

  حرب خاطفة قيد التحضير
وكـان  . ريـاً تخطط إسرائيل لشن حرب خاطفة واسعة النطاق على لبنان ككل تتضمن غـزواً برّيـاً فو          

مسؤولون وجنراالت إسرائيليون قد وعدوا قبيل المجزرة اإلسرائيلية بقطاع غزة بأنه ما من قرية لبنانية               
. ستكون بمنأى من عقاب القصف الجوي اإلسرائيلي، أياً يكن دين أبنائها أو طائفتهم أو توجههم السياسي               

وأكدت إسرائيل أيضاً على أن الهدف فـي  . املهذا يعني في الجوهر وعداً من تل أبيب بتدمير لبنان بالك     
من الناحية العملية، هذا ما كانت      . أي حرب مستقبلية على لبنان سيكون البلد بأكمله وليس حزب اهللا فقط           

  .٢٠٠٦عليه الحال في الهجمات التي شنّها الطيران الحربي اإلسرائيلي على لبنان في العام 
د مايكل بين باروخ، وكان أحد الضباط الذين أشـرفوا علـى            نقلت صحيفة الجيروزالم بوست عن العمي     

فـي الكـرة    "، و "قمنا بإطالق النار في الحرب الماضية لعرقلة نشاط حـزب اهللا          "مناورات الغزو، قوله    
وعلى صعيد آخر، أقرت الحكومة اإلسرائيلية عشية هزيمة إسـرائيل          ". القادمة، سنطلق النار لكي ندمر    

كان ممارستها ضبط النفس بدالً من مهاجمة لبنـان بكامـل           " خطأها األكبر "ن   بأ ٢٠٠٦في حرب العام    
وألمح المسؤولون اإلسرائيليون إلى أنه في حال وقعت حرب مستقبلية مع لبنان، سـيتم              . قوتها العسكرية 

  .استهداف كل المدنيين والبنية التحتية للدولة
  ف اإلسرائيلية بالسيطرة على لبنانتهديد للمصالح ولألهدا: المذهب الدفاعي الجديد للبنان

كما . لماذا أصبح لبنان تحت المجهر من جديد؟ الجواب عن هذا السؤال ذو طابع جيوسياسي واستراتيجي              
بـدأ  . ٢٠٠٩أنه على عالقة بعملية اإلجماع السياسي واالنتخابات العامة المزمع إجراؤها بلبنان في العام            

ب تشكيل حكومة وحدة وطنية ببيروت وانتخاب رئيس جديد هو          التفكير بمذهب دفاعي استباقي جديد عق     
الهدف من هذا المذهب الدفاعي هو تحييد إسرائيل وإحالل االستقرار السياسي واألمنـي             . ميشال سليمان 

التـي أجراهـا الموقّعـون      " االستراتيجية الدفاعية الوطنيـة   "واتفقت األطراف كافة في مناقشة      . بالبالد
  . عشرة على اتفاق الدوحة على أن إسرائيل خطر يهدد لبناناللبنانيون األربعة
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أجرى لبنان سلسلة من الخطوات الدبلوماسية والسياسية الهامة في الشهور التي سبقت الحملة العـسكرية               
وفي هذا الصدد، قام الرئيس ميشال سليمان بزيارة دمشق مصطحباً عـدداً مـن              . اإلسرائيلية على غزة  

 تشرين  ٢٥-٢٤، كما زار طهران في      )٢٠٠٨ آب   ١٤-١٣سمية األولى لسوريا في     زيارته الر (الوزراء  
 ٢٠٠٨ تشرين الثاني    ٢٩كما زار الجنراُل جان قهوجي، قائد الجيش اللبناني، دمشق في           . ٢٠٠٨الثاني  

كما التقى أثناء زيارتـه لدمـشق بـالجنرال    . حيث أجرى مشاورات مع نظيره السوري الجنرال الحبيب     
وُأتبعت زيارته بزيارة قام بها وزير الداخليـة  .   ووزير الدفاع السوري والرئيس السوري    حسن تركماني 

وفي هذه األثناء، قام وزير الدفاع اللبنـاني إليـاس          . اللبناني زياد بارود لسوريا وجاءت في السياق نفسه       
  .٢٠٠٨ كانون األول ١٦المر بزيارة رسمية لموسكو في 

ادثات هو أن موسكو وطهران ستزودان الجيش اللبناني باألسلحة علماً          الشيء الذي تمخض عن تلك المح     
ولطالما منعت الوالياتُ المتحدة الجيشَ اللبناني مـن        . بأن لبنان أحد البلدان التي تستورد العتاد األمريكي       

وجرى كشف النقاب أيـضاً عـن أن        . شراء أية أسلحة ثقيلة يمكن أن تتحدى القوة العسكرية اإلسرائيلية         
 وذلك في سـياق  االسـتراتيجية الدفاعيـة          ٢٩وسيا ستهب لبنان عشر طائرات حربية من طراز ميغ          ر

 الروسية سيستلزم تركيب نظم رادارية ونظـم إنـذار          ٢٩كما أن استخدام طائرات الميغ      . الجديدة للبنان 
رعـة  ويسعى لبنان أيضاً إلى الحصول على دبابات وصواريخ مضادة للـدبابات، ومركبـات مد             . مبكر

  .وطوافات عسكرية من روسيا
ومن ناحية أخرى، عرضت إيران تزويد الجيش اللبناني بصواريخ متوسطة المدى كجزء مـن اتفاقيـة                

وكان ميشال سليمان قد أجرى محادثات مع مسؤولين في وزارة          . دفاعية إيرانية لبنانية مدتها خمس سنين     
وفـي حـين هـدفت      .  للصناعة الدفاعية اإليرانية   الدفاع اإليرانية أثناء زيارته لطهران وحضر معرضاً      

المحادثات بموسكو وطهران إلى تسليح الجيش اللبناني، تركزت المباحثات مع السوريين علـى تأسـيس               
  .إطار أمني ودفاعي مشترك وتعزيزه لمواجهة أي عدوان تقوم به إسرائيل

  دمج حزب اهللا في القوات المسلحة اللبنانية
عي استباقي جديد دمج مقاتلي حزب اهللا في القوات المسلّحة اللبنانية وتـسريح             تقتضي صياغة مذهب دفا   

وهكذا تُحّل إحدى   . القوات شبه العسكرية التابعة لحزب اهللا متى تم التأكد من تحقق الشروط الالزمة لذلك             
إلـى  فمع دمج مقاتلي حزب اهللا في الجـيش اللبنـاني باإلضـافة             . المشكالت السياسية الرئيسية بلبنان   

المساعدات العسكرية التي تقدمها روسيا وإيران، سيمتلك لبنان قدرات دفاعية تمكّنه من مواجهة خطـر               
وقد أطلقت هذه التطورات، التي سارت بعكس مـا تـشتهي الـنظم التابعـة               . عدوان عسكري إسرائيلي  

نذار في كل من    للواليات المتحدة بالشرق األوسط على شاكلة النظامين المصري والسعودي، صيحات اإل          
  .تل أبيب وواشنطن ولندن

وفي رد على التقارب بين لبنان وكل من روسيا وإيران، هرع اثنان من المسؤولين بـوزارة الخارجيـة                  
فجدد ديل لي دايلي، المنسق في مكتب مكافحة اإلرهاب بوزارة          . األمريكية إلى بيروت في كانون األول     
ائب وزيرة الخارجية في شؤون الشرق األوسط، التهديدات المبطَّنة         الخارجية األمريكية، ودافيد هايل، ون    

وقد جرى توجيه هذه التهديدات إلى لبنان ككل،        . بهجوم إسرائيلي على لبنان يالم عليه عرضاً حزب اهللا        
  .وأريد منها عرقلة صياغة مذهب دفاعي جديد للبنان

اتو بعرقلة تطبيق المـذهب الـدفاعي الجديـد         لقد دقت الساعة لكي تقوم إسرائيل والواليات المتحدة والن        
فسوف يتم تجريد إسرائيل من بأية تبريرات للقيام بتوغالت عسكرية بلبنان في حال أصبح حزب               . للبنان

كما أنه في حال تمكن لبنان، بموجـب        . اهللا حزباً سياسياً بالكامل بموجب استراتيجية دفاعية لبنانية جديدة        
ماية حدوده من األخطار العسكرية اإلسـرائيلية، فهـو لـن يـضع حـداً               ترتيبات دفاعية جديدة، من ح    

للطموحات اإلسرائيلية بالهيمنة سياسياً واقتصادياً على لبنان وحسب، بل وسيضع حـداً للـضغط الـذي                
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تمارسه إسرائيل على لبنان لتحييد الجئي الحرب الفلسطينيين الذين يترقبون العودة إلى أراضي أجدادهم              
  .ا إسرائيلالتي احتلته

ترتبط مسألة تحييد الفلسطينيين بلبنان أيضاً بعملية اإلجماع السياسي بلبنـان وباالسـتراتيجية الدفاعيـة               
  .الجديدة التي ناقشها الرئيس ميشال سليمان مع المسؤولين اإليرانيين أثناء زيارته لطهران

  سيناريو لحرب عالمية ثالثة؟: برميل البارود الشرق أوسطي
، جرى تصوير الحرب في عيون الرأي العام الدولي علـى       ٢٠٠٦مت إسرائيل لبنان في العام      عندما هاج 

 هجوماً إسرائيلياً علـى كـل       ٢٠٠٦في الواقع، كانت حرب العام      . أنها صراع بين إسرائيل وحزب اهللا     
 اللبنانية  وُأمرت القوات المسلحة  " حيادها"وقد فشلت الحكومة اللبنانية في اتخاذ موقف وأعلنت عن          . لبنان

والسبب الذي دفع إلى اتخاذ هذا القرار هو أن األحزاب الـسياسية            . بعدم التدخل ضد الغزاة اإلسرائيليين    
 آذار بقيادة الحريري والتي كانت تهيمن على الحكومة اللبنانية آنذاك توقعت انتهاء الحرب              ١٤في تحالف   

اية المطاف من لعـب دور فاعـل علـى          وإقصاءه في نه  ) غريمها السياسي (بسرعة وخسارة حزب اهللا     
أضف إلى ذلك   . ٢٠٠٦غير أن العكس تماماً هو الذي حصل منذ العام          . الساحة السياسية المحلية اللبنانية   

أنه لو أعلنت الحكومة اللبنانية الحرب على إسرائيل رداً على العدوان اإلسرائيلي، لكـان لزامـاً علـى                  
اهدة الثنائية اللبنانية السورية التي تم التوقيع عليها فـي العـام            سوريا أن تتدخل لدعم لبنان بموجب المع      

١٩٩١.  
. في حال شنّت إسرائيل حرباً على لبنان في المستقبل، سيكون لتركيبة التحالفات العسكرية أهمية بالغـة               

وسيكون في مقدور سوريا أن تتدخل في الصراع بالتأكيد، وستسعى دمشق إلى الحصول على دعم مـن                 
وبالتالي فإن سيناريو التـصعيد وارد وهـو        . موجب اتفاقية التعاون العسكري الثنائية مع إيران      طهران ب 

وإذا كانت إيران ستقف بجانب لبنان وسوريا في حرب دفاعية ضد           . تطور يمكن أن يخرج عن السيطرة     
  .إسرائيل، فسوف تتدخل الواليات المتحدة وحلف الناتو وهو ما سيقودنا إلى حرب أكثر شموالً

كما أن إيران وقعـت علـى اتفاقـات         . يرتبط كل من إيران وسوريا باتفاقات تعاون عسكري مع روسيا         
. تعاون عسكري ثنائية مع الصين، فضالً عن كون إيران عضواً مراقبـاً منظمـة شـانغهاي للتعـاون                 

مة شانغهاي  وبالتالي، يمكن أن ينجر حلفاء إيران، بما في ذلك روسيا والصين والدول األعضاء في منظ              
  .للتعاون وفي منظمة معاهدة األمن الجماعي في هذا الصراع الشامل

  ٣٠/١/٢٠٠٩ مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية: ترجمة
 
  مشعل » مفاجأة«عن المنظمة و  .٥٦

  عريب الرنتاوي
ديلة رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل ودعوته لتشكيل مرجعية ب         " مفاجأة"من هم الذين أعضبتهم     

  .للشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل وخارجه؟
األول ، مخلص لقضية فلسطين ووحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني ومـشروعيته           : إنهم صنفان من الناس   

منظمة التحرير ، وأحسب أن هذا الصنف يضم شريحة عريضة وواسعة مـن             " وطنه المعنوي "في إطار   
اني ، وال يمثل سوى حفنة من الناس ال تتعـدى أصـابع اليـدين               أما الصنف الث  . المواطنين الفلسطينيين 

والقدمين ، هم أنفسهم الذين أفرغوا منظمة التحرير من مضمونها ودمروا دوائرها ومنظماتها واتحاداتها              
الشعبية ، وعطلوا مجلسيها الوطني والمركزي ، وأبقوا على لجنة تنفيذية هي بمثابة بطة عرجاء ، تكـاد        

  .بالوفاة ، فيما الدهر أكل وشرب على من تبقى من أعضائهاتفقد نصابها 
ال شكوك من أي نوع في مخاوف الحريصين على وحدانية التمثيل والشرعية الفلسطينية ، لكن الـشكوك       
بل قل االتهامات ، تغلف مواقف الصنف الثاني الذي اختطف المنظمـة وحولهـا إلـى ورقـة يجـري                    
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ختامها العتيقة والبالية مـن األدراج ، السـتخدامها فـي المناكفـات             استدعاؤها أو باألحرى استخراج أ    
  .الفلسطينية الداخلية ، وفي هذه المناكفات فقط

أكثر الناس جأرا بالتحذير والتهويل والتخويف من دعوات خالد مشعل ، هم أكثر النـاس الـذين عـاثوا                   
إلى مرتبـة المرجعيـة     " السلطة"فع  إفسادا وتدميرا في أوساط منظمة التحرير ، هم الذين شجعوا على ر           

وعلى حساب المنظمة واقعيا ، هم الذين أتبعوا مكاتب المنظمة وسفاراتها وكادرهـا للـسلطة وحكومـة                 
  ".االبنة وهي تلتهم أمها"، هم الذين صفقوا لـ) غير الشرعية(تصريف األعمال 

سب شرعيته التمثيلية واعتـراف     لن يكت " اإلطار الجديد "والحقيقة فإن أخطر ما في دعوة خالد مشعل أن          
، لن يجد من سينظر إليه عربيـا        ) واسعا أو ضيقا ليس هذا هو المهم      (العالم به ، وسيبقى إطارا ائتالفيا       

محور "وإقليميا ودوليا كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ، حتى من قبل دول محتسبة على ما يسمى                 
النتزاع هذه الشرعية أو استردادها ، لكنا من أوائل من أيد           ، ولو أن الفرصة متاحة      " الممانعة والمقاومة 

المنظمة كما هو معلـوم ،      " سر"، و " غير األمناء على سرها   "الدعوة ، وبارك استعادة المنظمة من أيدي        
لهؤالء الـذين   " مزرعة"يكمن في التفاف الجماهير الفلسطينية من حولها ، ال انفصالها عنهم وتحولها إلى              

رو أي منهم االقتراب من مخيم أو تجمع شعبي فلسطيني دون أن يكـون مـدججا بـالحراس               لم يعد بمقد  
  .والمرافقين حليقي الرؤوس المدربين في مدارس دايتون ومعاهده األمنية

لذلك ندعو خالد مشعل وقيادة حماس أساسا ، للتريث والتفكير مليا فيما هم ذاهبون إليه ، فالمنظمة ليست                  
الذين استولوا عليها ويرفضون فتحها للتغير والرياح الجديدة وإعادة الهيكلة والبناء           تركة شخصية لهؤالء    

، هي ملك الشعب الفلسطيني وثمرة جهوده وتضحياته ونتاج عرق ودماء ودموع أبنائه ، يجـب العمـل                  
ن الشخصيات التي تتحكم بقرارها ، من دون مشاركة م        " حفنة"بكل السبل المتاحة على تخليصها من أسر        

الشعب بمختلف فعالياته وتياراته ، ويكفي أن ممثلي فصائل تاريخية في المنظمة عجـزوا طـوال عـام                  
يكفي . القائمين عليها " مزاج"تقريبا في وضع بند على جدول أعمال اللجنة التنفيذية لم يرق ألمانة سرها و             

الماسة بشخص وأمن زميل لـه      الداخلي بين أعضائها دفع بأحدهم إلى حد إطالق التهديدات          " االقتتال"أن  
في اللجنة التنفيذية ، وال ندري بمن يستقوي هؤالء ، باألمن الفلسطيني أم بمرجعية التنسيق األمني فـي                  

  .بيت إيل
ندعو خالد مشعل وقادة حماس ، إلى التمييز بين توجههم إلنشاء إطر تحالفية وائتالفية واسعة وعريـضة    

ت بديلة وموازية من جهة ثانية ، نحن نعرف وهم يعرفون بـأن             من جهة ، وبين التورط في خلق منظما       
  .فرص انتزاعها لشرعية التمثيل ووحدانيته ، تبدو مستحيلة ، أقله في المدى المنظور

ندعو لحشد القوى ورص الصفوف الستعادة منظمة التحرير ، وتحريرها من قبضة خاطفيها ، وبالتعاون               
ة فتح وكوادرها ، هؤالء الذين لم تعد لهم صلة بالمنظمة والحكومة            والتنسيق مع القطاعات األوسع من قاد     

على حد سواء ، وهم يواجهون اليوم ، أو باألحرى منذ رحيل قيادتهم التاريخية ، أزمة قيادة بكـل مـا                     
للكلمة من معنى ، وأهم تجلياتها ، محاوالت تلزيم حركتهم التاريخية الرائدة ، لقيادات مـن خارجهـا ،                   

  .فها على مقاس وثيقة جنيف والتنسيق األمني وعالم المصارف والبنوكجرى تكيي
  ٣١/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  لماذا؟.. قوى االستكبار العالمي رمت حماس عن قوس واحدة  .٥٧

  الطاهر إبراهيم
للعدوان اإلسرائيلي وقد سكت العالم عمـا يجـري، كـان           " غزة"خالل الشهر الماضي الذي تعرضت له       

فضائية، العربية والعالمية، يتساءل عن الخطر الذي تشكله مجموعة من البشر اسـمها             المشاهد للقنوات ال  
ومساحة لبنان، علـى    . حماس محصورة في أرض ضيقة التكاد تُرى على الخارطة إال باستعمال المكبر           

  صغرها، أكبر من مساحة غزة بثالث وثالثين مرة؟ 
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كأنها قوة عظمى تهدد العالم، وهو يرى هـذا         قد يعجب القارئ من هذا االصطفاف العالمي ضد حماس و         
 كيلـومترا   ٣٦العالم يريد اجتثاث حركة حماس وشعب غزة داخل حدودها التي التزيد مـساحتها عـن                

  فأين إذن تكمن قوة حماس التي استقطبت هذا االصطفاف العالمي؟ . مربعا
ا رفضت أن تخرج بمقاومتها     ويزداد عجب القارئ العربي عندما يعلم أن قوة حماس تكمن أساسا في أنه            

خارج حدود فلسطين، مؤكدة أن عدوها هو إسرائيل، ويجب استهدافها فـي فلـسطين، رافـضة القيـام                  
بعمليات خارجية، كما فعلت منظمات فلسطينية أخرى التي استهدفت اإلسرائيليين خارج فلـسطين، مـا               

وكانت النتيجـة أن تلـك المنظمـات        . سهل على إسرائيل وأمريكا أن تحاصرها وأن تؤلب عليها العالم         
ضمرت وتآكلت في ظل إفالسها المقاوم، ورضيت بتسوية هزيلة مع إسرائيل، كما فعلت منظمة التحرير               

  . ١٩٩٣عام " أوسلو"في اتفاق 
هذا الموضوع شائك ومعقد ومالم تتم قراءته بتمعن فسوف يقودنا إلى جدلية نظرية يصعب أن يخلـص                 

كما سيقف لنا بالمرصاد كتّاب وصحفيون، بعضهم ـ لألسف ـ مـن    . ر األمانمنها مفكرون كبار إلى ب
العرب سخّروا أقالمهم في محاربة التيار اإلسالمي وهو ينتهج السلم، فكيف لو رفع هذا التيـار الـسالح     

  الستعادة أرضه المغتصبة كما فعلت حماس؟ 
ي عملية يقوم بهـا فـدائيون ضـد         في النصف الثاني من القرن الماضي، كان الشعب العربي يصفق أل          

ثم تحولت العمليات لتصيب مـواطني دول تؤيـد         . إسرائيليين في فلسطين أو في شتى أصقاع المعمورة       
  . حكوماتها إسرائيل لكن شعوبها كثيرا ما تعاطفت معنا

نهـا  وهكذا وجدنا أنفسنا في نهاية ثمانينات القرن العشرين قد كسبنا عداوة شعوب كثيرة ليس بيننـا وبي                
وقد نأت حماس بنفسها عن هذا النهج وقصرت مقاومتها على اإلسرائيليين فـي فلـسطين               . عداوة أصال 

  .فحسب
يؤكد مراقبون أن أهم أسباب نجاح حماس هو جديتها وبعدها عن اإلعالم في نضالها واعتـدالها الـذي                  

ى العربـي عـن     ويرجع هؤالء سبب الرض   . أبعدها عن الدخول في خصومات مع أقطار عربية مجاورة        
  . حماس إلى انتهاجها االعتدال الذي استقطب حولها كثيرا من العرب

ومن جهة أخرى، فقـد     . أما الغضب األمريكي من حماس فسببه أنها لم تخِف هويتها اإلسالمية، هذا أوال            
حرمت حماس واشنطن من ذريعة اتهامها باإلرهاب الدولي ألنها لم تنقل عملياتها خارج فلـسطين كمـا                 

بل إنها حصرت نضالها ضد إسرائيل فوق أرض فلسطين، وهـو حـق             . علت حركات فلسطينية أخرى   ف
  . كفله القانون الدولي

صحيح أن حماس اعتبرت اإلسرائيلي مستهدفا فوق أرض فلسطين، باعتباره جنديا يحمـل الـسالح، أو                
طين، ما جعل واشـنطن     احتياطيا جاهزا للقتال عندما يطلب منه ذلك، عدا عن كونه مغتصبا ألرض فلس            

إال أن الصحيح أيضا أن إسرائيل كانت تستهدف الفلسطينيين ـ والفلسطينيين  . تتهمها باستهداف المدنيين
  . كلهم مدنيون ـ أكثر مما كانت حماس تستهدف اإلسرائيليين، كماً وكيفاً

قانون الدولي الـذي ينـدد      في المدة األخيرة أوقفت حماس استهدافها لإلسرائيليين المدنيين، انسجاما مع ال          
نـستعجل  . (باستهداف المدنيين، فلم تعد تستهدفهم إال عندما كانت إسرائيل تغتال فلسطينيين غير مقاتلين            

لنقول إن أمريكا وأوروبا كثيرا ما كانتا تشجبان استهداف حماس للمدنيين داخل الخط األخضر، لكنهمـا                
فال والنـساء والـشيوخ وحتـى المرضـى داخـل           أغمضتا عيونهما عن استهداف إسرائيل آلالف األط      
  ). المستشفيات عندما اجتاحت غزة في حربها األخيرة

قد ال نستغرب موقف أمريكا من التيارات اإلسالمية، حيث عملت على أن ترث اإلمبراطورية البريطانية               
ربة يمكن أن   وقد شعرت أن هذه التيارات تشكل رأس ح       . بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها      

مـا  (يقف في وجهها للحد من نفوذها خاصة إذا وصل اإلسالميون إلى الحكم في دولة عربية أو أكثـر،                   
  ). يزال السودان يعاني من ضغوط واشنطن منذ أن وصل الرئيس البشير ذو التوجه اإلسالمي للحكم
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اإلسـالمي، كمـا وجـدت      وقد وجدت أمريكا في إسرائيل موطأ قدم لها في فلسطين المقدسة في العالم              
إسرائيل في واشنطن ـ بمساعدة اللوبيات اإلسرائيلية ـ قوة عظمى يمكن أن تسندها في حروبها ضـد    

  . العرب
أما أوروبا، وبعد أن خسرت دولها النفوذ لصالح أمريكا، فما تزال في مخيلة زعمائها وقادة الفكر فيهـا                  

وهي تخاف توحد المسلمين للوقوف في      . ن الوسطى مع العالم اإلسالمي في القرو    " الفرنجة"صور حروب   
من اإلنصاف القول أن هناك دوال أوروبية ليست بالعداوة نفسها التي تظهرهـا بريطانيـة               . وجه أوروبا 

وفرنسا، وتعلم أن ليس من مصلحتها اقتصاديا أن تناصب العرب العداء، لكنها كانت ـ لسبب أو آلخـر   
  .  ضد العربـ تنافق لهما وألمريكا في مواقفها

كفصيل إسالمي، تشكل مكمن الخطـر      " حماس"أجمعت أمريكا وأوروبا ومعهما إسرائيل على أن حركة         
ونواة للتمرد في المنطقة العربية، رغم أنها حركة ال تملك من مقومات القوة، السالح والمال، واالتـساع                 

ا بأن عليها أن تقاتـل المحتـل   في أرض غزة ما يجعلها تستطيع أن تصمد في وجه إسرائيل، لوال إيمانه         
هذه مواقف أمريكا وأوروبا وإسرائيل، ودوافعهـم تجـاه         . الغاصب مهما كلفها ذلك من ثمن وتضحيات      

  . العرب والمسلمين معروفة على كل حال
؟ أال تكون مواقف الدول العربية واضحة فـي نـصرة           "ماعدا مما بدا  : "غير أن المواطن العربي يتساءل    

: ودعك من خطب القادة العرب، وأكثرهـا مـن نـوع          . مما يقوله اإلعالم العربي   حماس وغزة؟ دعك    
  ". نزار قباني"، على حد قول الشاعر الفذ الراحل "العنتريات التي ما قتلت ذبابة"

الـوزيرة  " رايس"لتجري اتفاقا مع  " ليفني"أولمرت أرسل وزيرة خارجيته     (ألم يقف الرئيس حسني مبارك      
اعة األخير قبل أن تنصرف من وظيفتها، لوقف تهريب األسلحة إلى حماس وقـد              األمريكية في ربع الس   

 كانون ثاني ليزعم بـأن      ١٧يوم الجمعة في    ) ضرب أولمرت بوساطته الرئيس المصري عرض الحائط      
  . على إسرائيل أن توقف الحرب وتفتح المعابر وترفع الحصار عن أهل غزة

روبا في شرم الشيخ، نسي الرئيس ما قاله في اليوم السابق، فلم            وفي اليوم التالي، عندما استقبل زعماء أو      
أما وقف الحرب فلم يكن بحاجة ألن يذكر عنه شـيئا،           . يذكر أي شيء عن فتح المعابر وإنهاء الحصار       

  . أعلنه من طرف واحد" أولمرت"ألن 
 ٣٠/١/٢٠٠٩مجلة العصر 

  
 بين الواجب واالبتزاز.. االنتصار واإلعمار .٥٨

 رأفت ناصيف
نذ بروز عالمات االنتصار، بعد أن تبين جليا صمود المقاومة، بدأ الذين أرادوا إقصاء المقاومة وحركة م

ال سيما أنهم أدركوا أن إحدى أهم . حماس عن الخارطة بالعمل فورا عبر بوابة إعادة إعمار القطاع
 وحماس وانقالبهم وسائلهم التي أرادوها، وهي انسالخ جماهير الشعب الفلسطيني من حول المقاومة

 .عليها، قد فشلت
بل نقول إنه بعدما رأوا أن عكس ما أرادوا هو ما تم، حيث توسعت القاعدة الجماهيرية الملتفة حول 
المقاومة وحماس، بدأوا هم باالنتقال إلى الخطوة التالية من العدوان الدولي اإلقليمي الصهيوني على 

 .لى قد أنجزت أهدافهاقطاع غزة، وحتى قبل أن تكون الخطوة األو
لكن ما هي هذه الخطوة التالية؟ اإلجابة جاءت على لسان مسؤول صهيوني، حيث عبر عن ضرورة 
. استخدام رافعة البناء لتحقيق عزل حماس وإقصائها، بدال من الدبابة التي مهدت الطريق لهذه الرافعة

أجل أن تنفض من حول المقاومة والمطلوب هو استخدام هذه الرافعة كوسيلة إغراء للجماهير، من 
 .وحماس
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هذا األمر هو فعال ما بدأنا في سماعه فورا منذ بدء الحديث عن مساعي وقف العدوان من قبل الذين 
 .شاركوا في العدوان أصال، تخطيطا أو دعما وتشجيعا أو تنفيذا على حد سواء

وآليات وسبل تنفيذه، ومن يتسلم إذن ومن هنا نستطيع أن ندرك أن كل األحاديث حاليا حول اإلعمار 
ذات أهداف وأبعاد سياسية مبرمجة، تسعى الستكمال أهداف » معركة مفتعلة«ما هي إال . ويشرف وينفذ

العدوان وتحقيق ما فشلت فيه الدبابة الصهيونية، من خالل استخدام قضية نصرة وعون وإغاثة أهل 
طرة على القطاع لتمرير مشاريع تصفية قطاع غزة، كوسيلة إلقصاء حماس والمقاومة وفرض السي

 .القضية
إلعمار غزة، وذلك حتى يبقى الشعب الفلسطيني يعاني المزيد » مؤجلة«إنهم اآلن يعلنون عن مؤتمرات 

من اآلالم، لضمان ابتزازه باإلغراء هذه المرة كي ينفض من حول المقاومة وحماس والحكومة الوطنية 
 .الفلسطينية

هناك من بات اآلن حريصا على الوحدة الفلسطينية، فهذا هو بلير ممثل الرباعية وما يدعو للعجب أن 
يعلن صعوبة تنفيذ مشاريع اإلعمار دون تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، رغم أنه يمثل من يعتبرون 
ار حماس إرهابية، ويشترط للتعامل أو االعتراف بها اعترافها بالكيان الصهيوني حتى قبل إجراء أي حو

أمام كل ذلك تبين بكل وضوح أنه ال عقبات مهنية إدارية تحول دون وصول المساعدات وبدء . وطني
عملية اإلعمار وإزالة آثار العدوان، وإنما هناك عقبات سياسية تستهدف ابتزاز المقاومة وحماس، 

النصراف من وتستهدف ابتزاز الشعب الفلسطيني المجروح، واستخدام آالمه ومعاناته إلجباره على ا
 .حول المقاومة وحماس

هذه الصورة الواضحة البشعة للراقصين على الجراح وآالم الشعب البريء الجريح، هي التي تحول دون 
وصول اإلمداد الغذائي والطبي للقطاع، وتتسبب في موت المزيد من النساء واألطفال واآلمنين من 

 .المدنيين
ح، وإبقاء المعونات مكدسة على حدود القطاع، وعدم إدخال هذه الصورة التي يؤكدها الواقع بكل وضو

 .إال اليسير اليسير منها عبر القطارة، ما هي إال إمعان في إبقاء معاناة شعبنا في غزة متواصلة
إنهم يحاولون أخذ المواقف بهذا األسلوب الرخيص الذي يساوم شعبنا بين الموت نزيفا وجوعا، أو 

 .حماسانسالخه من حول المقاومة و
ولكن في مقابل هذه الصورة نجد صورة أخرى معاكسة لهذه الصورة القاتمة، إنها الصورة التي تعكس 
موقف الحكومة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية وحركة حماس وقوى المقاومة، صورة بدأنا نلمسها 

ظ كرامته وإنسانيته، ونشاهدها في الميدان، وتسعى للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني ومساعدته وحف
 .عبر توفير ما أمكن من حاجاته ولو األساسية منها

صورة تعلن حرصها على أن تتم عملية اإلعمار وإزالة آثار العدوان في أسرع وقت، ومن أجل ذلك هي 
مستعدة حتى للتنازل عن حقها كعرف دبلوماسي إداري، والقبول بأي آلية يقررها العرب أو المتبرعون، 

 .ادها لتقديم كل العون لذلكمع استعد
ولم يضع أصحاب هذه الصورة أي اشتراط أو أي عقبة أمام ذلك، وكل ما دعت إليه الحكومة الفلسطينية 
ممثلة في رئيسها األستاذ إسماعيل هنية وحركة حماس، هو أال تصل هذه األموال أو تسلم عملية 

 .امتهاإلشراف على هذا اإلعمار إلى من ال يوثق بأمانته واستق
  ٣١/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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  عاقبت حزب اهللا وحماس لكنّها لم تهزمهما  "إسرائيل" .٥٩
  واشنطن بوست -  جاكسون ديل

رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود ) والعالم(سوف يذكر االسرائيليون والعرب   ترجمة محمد أمين
، تمكن ٢٠٠٦، في االولى عام اولمرت، لكونه شن حربين دمويتين ال طائل منهما خالل ثالث سنوات

ويبدو ان النتيجة . ، لكنه فشل في الحاق الهزيمة به او حتى توجيه ضربة قوية له»حزب اهللا«من معاقبة 
فالحركة ال تزال تسيطر . ذاتها، تمخضت عن حرب الثالثة والعشرين يوما االخيرة ضد حركة حماس

لى اسرائيل، وسوف تبقى كذلك حتى بعد على قطاع غزة وتحتفظ بالقدرة على اطالق الصواريخ ع
 .خروج اولمرت من السلطة بعد اسابيع قليلة

وربما كان الجانب االكثر سادية في ذلك ان اولمرت الذي كان ينتمي الى معسكر اليمين المتطرف الذي 
 كان اكثر التزاما من كل رؤساء الحكومات االسرائيلية السابقة، بانهاء» اسرائيل الكبرى«يؤمن بـ

، على ٢٠٠٦فقد نجح اولمرت في االنتخابات في يناير . الصراع مع كل من سوريا ولبنان والفلسطينيين
وحين تراجع . اساس تعهده بسحب الجنود والمستوطنين من معظم اجزاء الضفة الغربية من جانب واحد

محمود عباس عن مشروعه بسبب الحرب في لبنان، انخرط في المفاوضات مع رئيس السلطة الفلسطينية 
من اجل تطبيق حل الدولتين، ودخل في مفاوضات سرية مع سوريا، بالرغم من معارضة ادارة الرئيس 

 .االميركي السابق جورج بوش
، وعبر عن قناعته انه »حل الدولتين«لقد تحول اولمرت فجأة من معسكر اليمين الى احد ابرز اعضاء 

فة الغربية وغزة في وقت قريب نسبيا، فسوف تصبح دولة ما لم تنفصل اسرائيل عن الفلسطينيين في الض
ذات اغلبية فلسطينية من السكان، وعندها سوف يتعين عليها التخلي عن ديموقراطيتها او عن كونها دولة 

اتفاق «يهودية، ففي زيارته الى واشنطن في شهر نوفمبر الماضي، كان ال يزال يسعى للتوصل الى 
 .غم من تخلي الجميع عن هذا الهدفمع محمود عباس، بالر» اطار

 الذي صدر في السادس ١٨٥٠وفي النهاية، فإن كل ما حصل عليه أولمرت هو قرار مجلس األمن رقم 
 .، والذي يؤيد حل الدولتين من دون ذكر التفاصيل٢٠٠٨عشر من ديسمبر 

 أولمرت وراءه األسد، فسوف يترك) الرئيس السوري بشار(وبدال من التوصل إلى اتفاق مع عباس أو 
، وضفة غربية تقوم فيها إسرائيل »حزب اهللا«األرض المحروقة في غزة وجبهة لبنانية تعج بصواريخ 

وفوق كل ذلك، قد يجد أولمرت نفسه خلف القضبان بتهم الفساد التي أجبرته على . بتوسيع االستيطان
 .التنحي عن السلطة

في الشرق األوسط، وقد يعني ذلك أن إدارة ويمثل فشل أولمرت فرصة اخرى ضائعة لصنع السالم 
أوباما سوف ترث دورة جديدة من سفك الدماء اإلسرائيلية ــ الفلسطينية وحكومة إسرائيلية جديدة غير 

واآلن المرشح األوفر حظا للفوز في االنتخابات المقبلة في العاشر من فبراير هو . مستعدة ألية تسوية
اهو الذي يتوق إلى إعاقة إقامة الدولة الفلسطينية إلى أجل غير مسمى، زعيم حزب الليكود بنيامين نتاني

فإذا فاز نتانياهو فإن من المرجح أن . وإلى استخدام القوة العسكرية لضرب المفاعل النووي اإليراني
 .ينشغل أوباما بأزمة في العالقات األميركية ــ اإلسرائيلية تعطّل مسيرة السالم في الشرق األوسط

 ي الحساباتخطأ ف
 ضد حزب اهللا، وكرر الخطأ ذاته تقريبا في غزة ٢٠٠٦لقد أخطأ أولمرت الحسابات حين شن حرب 

حيث أسفرت الحرب عن سقوط آالف الضحايا وعرضت إسرائيل لالنتقادات الدولية وصرفت األنظار 
جز أو رغب عن فبالرغم من النوايا الجريئة التي عبر عنها أولمرت، فإنه ع. عن الخطر اإليراني

فقد فشلت حكومته في تفكيك حتى النقاط . التصدي لحركة االستيطان اليهودية في الضفة الغربية
 .االستيطانية المتحركة في الضفة الغربية، علماً أنها ما انفكت تُعلنها غير شرعية
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ر انابوليس فالرئيس األميركي السابق جورج بوش استضاف مؤتم. ولكن اللوم ال يقع على اولمرت وحده
مرة ١٦العام الماضي، لكنه لم يتابع المفاوضات، وزارت وزيرة الخارجية كونداليسا رايس المنطقة 

 . شهراً، لكنها كانت وسيطا فاشال٢١ًخالل 
والدول العربية اعلنت التزامها بصنع السالم مع اسرائيل كجزء من حل الدولتين، لكنها احجمت عن 

 .ا االتجاهاتخاذ أي خطوات ملموسة في هذ
واألسوأ من كل ذلك، ان هناك رئيسا ضعيفا للسلطة الفلسطينية، فقد ذكرت مصادر اسرائيلية ان ايهود 
اولمرت قدم تنازالت تفوق ما تم التوصل إليه في مفاوضات كامب ديفيد بين ياسر عرفات وايهود باراك 

س السماح آلالف الالجئين ، فقد علمت هذه الصحيفة ان اولمرت عرض على محمود عبا٢٠٠٠في عام 
الفلسطينيين بالعودة إلى اسرائيل على مدى سنوات وانه وافق على تقسيم القدس، ولكن عباس رفض ـ 

 .كما فعل سلفه عرفات في كامب ديفيد ـ التوقيع على اتفاق كان سيحظى بترحيب عالمي واسع
نيين بالصواريخ بدال من منحهم وهكذا، فقد انهى اولمرت فترة واليته كرئيس للوزراء بقصف الفلسطي

حريتهم، تماما كما حدث مع ايهود باراك قبل عدة سنوات، وسيذكره التاريخ بالحروب التي خاضها 
كرئيس لوزراء اسرائيل، وقد تمضي سنوات طويلة قبل ان يظهر زعيم في اسرائيل يتوق الى صنع 

 .السالم
 ٣١/١/٢٠٠٩القبس،  
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