
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   زيارته الى تشيكيا لوجود تطورات مفاجئة في جهود التهدئة والمصالحةيلغيعباس 
  مباحثات القاهرة لم تفض إلى أي جديد على صعيد التهدئة: أبو مرزوق

  ردوغان يلوم العالم لعدم إعطاء الفرصة لحماسأ
   فلسطينياً خالل حرب غزة٣٠مقتل نحو  بالحكومة المقالة تجري تحقيقاً

   البرغوثيعلى معظم أسماء صفقة شاليط من ضمنهموافقت " إسرائيل": "وكالة سما
   تستعد لبناء استيطاني جديد بين معاليه أدوميم وشرقي القدس"اسرائيل": "هآرتس"

  أهل غزة» تجويع وقتل« لـ"إسرائيل"حكومتنا تتواطأ مع : نواب مصريون

هدف الحرب في " :ميتشلعباس ل
 غزة هو محاولة تكريس االنقسام

 " جغرافياً وسياسياًالفلسطيني
 

  ٣ص ... 

 ١/٢/٢٠٠٩١٣٣٢األحد



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٣٣٢:         العدد       ١/٢/٢٠٠٩االحد  :التاريخ

    :السلطة
 ٤  جهود التهدئة والمصالحة زيارته الى تشيكيا لوجود تطورات مفاجئة في يلغيعباس  .٢
 ٥  ربط فتح المعابر باالفراج عن شاليط خرق للمبادرة المصرية: عريقات .٣
 ٥   فلسطينياً خالل حرب غزة٣٠مقتل نحو  بالحكومة المقالة تجري تحقيقاً .٤
 ٦  يقعون بوعي أو بسذاجة في المصيدة اإلسرائيلية حماس ادة ق:أحمد عبد الرحمن .٥
 ٧  اعالن مشعل مؤامرة مبيتة وانقالب مرفوض على منظمة التحرير: المجلس الوطني .٦
 ٧  عريقات يدعو إلى تشكيل حكومة وفاق وطني .٧

    
    :المقاومة

 ٨  مباحثات القاهرة لم تفض إلى أي جديد على صعيد التهدئة: أبو مرزوق .٨
 ٨    البرغوثيعلى معظم أسماء صفقة شاليط من ضمنهموافقت " إسرائيل": "وكالة سما" .٩
 ٨   بانتصار المقاومة في غّزةمشعل يستقبل وفداً من شيوخ العشائر األردنية جاء مهنّئاً .١٠
 ٩   إيران وسوريا وقطر بإفشال الحوار الفلسطينيو" انشقاقي"عزام األحمد يتهم مشعل بأنه  .١١
 ٩  لكن ليس بديالً عن منظمة التحريرنريد مرجعية للمقاومة : البطش .١٢
١٠ تصريحات بلير ال قيمة لها والحكومة المقالة تعتبرها اعترافا: حماس .١٣
١٠  صعود نجم حماس وتراجع سمعة فتح تؤخر عملية السالم: تقرير بريطاني .١٤
١٠  ام السياسيالمشكلة ليست في منظمة التحرير ولكن في المؤسسة األمنية والنظ: غازي حمد .١٥
١١  حماس تنفي وجود خالفات بين قياداتها .١٦
١١  مركزية فتح تعقد اجتماعا للجنة التحضيرية الثالثاء تمهيدا للمؤتمر السادس: بلعاوي .١٧
١١   مقاتل١٥٠٠شاركنا في الحرب بـ: كتائب األقصى في غزة .١٨
١٢    المقاومة تعيد تصنيع القذائف اإلسرائيلية التي لم تنفجر"يديعوت" .١٩
١٢ تشكليل مرجعية فلسطينية جديدة مشعل ترفضان دعوةفتح والديموقراطية في لبنان  .٢٠
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢   إللغاء قوانين مالحقة مجرمي حرببعض الدول  تضغط على عواصم "إسرائيل" .٢١
١٣   تستعد لبناء استيطاني جديد بين معاليه أدوميم وشرقي القدس"اسرائيل": "هآرتس" .٢٢
    

    :األرض، الشعب
١٣ الكف عن أي تصريحات من شأنها تعميق االنقسامالتميمي يدعو القيادات فلسطينية  .٢٣
١٣  رئيس بلدية غزة يحذر من كارثة بيئية وصحية محققة .٢٤
١٤   تخفض طاقتها اإلنتاجية تمهيداً لتوقفها كلياً عن العمل  في غزة محطة الكهرباء .٢٥
١٤     تقرر هدم عشرات المنازل في القدس المحتلة  "إسرائيل" .٢٦
١٤  طفل٣٠٠ معتقال بينهم ٢٠ آالف أسير فلسطيني في ١٠: تقرير .٢٧
   

   :بيئة
١٥  حذر من تدهور الوضع المائي في األراضي الفلسطينية سلطة المياه ت .٢٨

 
   



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٣٣٢:         العدد       ١/٢/٢٠٠٩االحد  :التاريخ

   : ردناأل
١٥    يدعو لعدم إضاعة الوقت في عملية سالم جديدةعاهل االردن .٢٩
١٥ الدول المضيفة لالجئين تثمن دور األردن في دعم غزة .٣٠
١٦ ة في الطفيل تقيم مهرجانا لنصرة غزةاالردنالحركة اإلسالمية في  .٣١
   

   :عربي، إسالمي
١٦  أهل غزة» تجويع وقتل« لـ"إسرائيل"حكومتنا تتواطأ مع : نواب مصريون .٣٢
١٧  أول مارساعمار غزة دولة تشارك في مؤتمر إعادة ٨٠: الخارجية المصرية .٣٣
١٧   عالم لعدم إعطاء الفرصة لحماسأردوغان يلوم ال .٣٤
١٧  أرجو من الفلسطينيين نبذ الشيطان وإنكار الذات: العاهل السعودي .٣٥
١٨  في الجلسة مع بيريز بعد مغادرة أردوغان موسى يدافع عن استمرارهعمرو  .٣٦
١٨  تركيب أجهزة كشف األنفاق على الحدود مع غزة بخبرات أميركيةمصر تبدأ .٣٧
١٨ السلطات المصرية تلقي القبض على أمين حزب العمل بتهمة التسلل إلى غزة .٣٨
١٨    نائباً يمنياً يطلبون عدم استقبال أبومازن   ٦٠ :صنعاء .٣٩
١٨    "اسرائيل"ع مع مرصد أكاديمي تونسي لمقاومة التطبي .٤٠
   

   :دولي
١٩   األمم المتحدة تحذر من غضب شامل في غزة .٤١
١٩  من اليهود األمريكيين يؤيدون إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع % ٦٣: استطالع .٤٢
١٩   دء فعاليات ندوة دولية لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليينب: اريسب .٤٣
١٩ القانون البريطاني يجيز اعتقال مجرمي الحرب اإلسرائيليين لمحاكمتهم: خالل ندوة في لندن .٤٤
٢٠ ٢٠٠٢ختصاص العالمي في تحقيقها في قصف اسرائيلي على غزة عام مدريد تعدل مبدأ اال .٤٥
    

    :حوارات ومقاالت
٢٠  بالل الحسن... ولماذا ال ينحاز أوباما إلى القانون الدولي؟ .٤٦
٢٢  وحيد عبد المجيد... ونظرية المؤامرة... مصر وغزة .٤٧
٢٤  أسعد عبد الرحمن. د... إلى أين؟: التعامل الدولي مع حماس .٤٨
٢٥  عريب الرنتاوي"... القوس السني"عن تركيا وحماس و .٤٩
٢٦  احمد عمرابي... نحو مرجعية جديدة .٥٠
    

 ٢٧  :كاريكاتير
*** 
  

  " جغرافياً وسياسياً الفلسطينيهدف الحرب في غزة هو محاولة تكريس االنقسام" :ميتشلعباس ل .١
، أمس، أن الرئيس »الشرق األوسط«كشف مصدر فلسطيني رفيع لـ: نظير مجلي -  تل أبيب

شرق الفلسطيني، محمود عباس، أبدى أمام جورج ميتشل، مبعوث الرئيس األميركي، باراك أوباما إلى ال
هذه «وقال له إن . األوسط، غضبا شديدا على حكومة إسرائيل وعبر عن شبه يأس من المفاوضات معها

الحرب، التي استهدفت الشعب الفلسطيني برمته، أثبتت بشكل قاطع أن وجهة إسرائيل هي للحرب وليس 



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٣٣٢:         العدد       ١/٢/٢٠٠٩االحد  :التاريخ

الخميس الماضي، وأضاف هذا المصدر أن عباس قدم لميتشل، خالل لقائهما في رام اهللا يوم . »للسالم
فقد أخبره أن إسرائيل تراجعت . صورة قاتمة حول الوضع في المنطقة كانت مفاجئة للمسؤول األميركي

وكل . عن اتفاقيات أوسلو الموقعة في واشنطن، منذ أن اغتيل رئيس الوزراء السبق، إسحق رابين
 واالبتعاد ليس عن هدفه الحكومات التي تلت رابين كانت تفتش عن وسيلة للتهرب من برنامج أوسلو

النهائي المقرر، أي إقامة الدولة الفلسطينية، بل التراجع إلى الوراء عما كان قد جرى االتفاق عليه في 
 .أوسلو عما تم تطبيقه منها

إسرائيل نفذت أضخم عملياتها االستيطانية في هذه الفترة، وكلما : وتابع عباس، وفقا لهذا المصدر، وقال
وكان الهدف . فبعد أنابوليس زادت وتيرة البناء االستيطاني. ت كانت تعمق االستيطانتعمقت المفاوضا

ونفذت عمليات قمع . من ذلك تقويض أركان العملية السلمية وإضعاف القوى الفلسطينية التي تؤيدها
جد وحاولت التشكيك في نوايا الرئيس الراحل ياسر عرفات باالدعاء انه ال يو. وحشية ضد الفلسطينيين

تحمل هدف تغيير القيادة الفلسطينية » السور الواقي«شريك في عملية السالم، وشنت حربا ضروسا باسم 
وعندما توفي عرفات، اخترعت حجة أخرى تتذرع بها للتهرب من . الوطنية ممثلة في الرئيس عرفات

وهناك . ضعيف) سهأي عباس نف(دفع استحقاقات عملية السالم، باالدعاء أن الرئيس الفلسطيني الجديد 
 .بدأ مشروع غزة، لتقسيم فلسطين جغرافيا وسياسيا

حرب غزة األخيرة، بدأت عمليا في زمن آرييل شارون، الذي انسحب منها وأزال «وقال عباس إن 
وفي حينه، كانت إسرائيل تعرف أن السالح . المستوطنات بقرار من طرف واحد بال تنسيق وال تفاهمات

ولكن، عندما كنا نحن نطلب السالح علنا وعلى . كن تعترض وال تتفوه بكلمةيهرب إلى حماس، ولم ت
ثم . رؤوس األشهاد، من أجل تعزيز قواتنا األمنية وفرض سلطة القانون كان شارون يرفض ذلك بشدة

رأيناهم كيف يمنعون األموال عنا، إثر فوز حماس، في االنتخابات الديمقراطية، بينما كانت األموال 
وعندما نفذت، حماس، . وهكذا بدأت خسارة األجهزة األمنية.  حماس، عبر األنفاق والشنطتصل إلى،

انقالبها، بدأت لعبة الصواريخ التافهة، وبدأ اإلعداد لتكريس هذا االنقسام الفلسطيني، على أساس فصل 
ماس، بل وكانت الحرب الجنونية، التي لم تستهدف أبدا إضعاف ح. كيان غزة عن كيان الضفة الغربية

تقويتها على حساب جثث األطفال والنساء وبقية الناس األبرياء وعلى حساب الدمار، حتى نظل 
ال يوجد لنا شريك للمفاوضات والشعب الفلسطيني «: كفلسطينيين مشتتين وممزقين، فيقول اإلسرائيليون

 – هذا المشروع وهنا قال عباس إن منظمة التحرير ستفشل. »مشغول ببعضه بعضا وليس معنيا بدولة
والوطنيون المخلصون منهم كثيرون وسيكتشفون حقيقة المخطط، فإن . فنحن نعتبر أبناء حماس أبناءنا«

لم يعاقبوا تلك العناصر في قيادتهم التي تعمل على التفسخ وعلى خدمة أغراض جهات إقليمية ذات 
م لن يسمحوا بتمرير المخطط ولكنه. حسابات ذاتية بعيدة عن مصالحنا، فإنهم سيديرون ظهورهم لها

 .»الرامي إلى ضرب شعبهم
  ١/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
   زيارته الى تشيكيا لوجود تطورات مفاجئة في جهود التهدئة والمصالحةيلغي عباس .٢

إلى القاهرة اليوم إلجراء محادثات ) أبو مازن(يصل الرئيس محمود عباس :  جيهان الحسيني- القاهرة 
ووصف السفير . رك لبحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينيةمع الرئيس حسني مبا

إن هذه الزيارة لم يتم » الحياة«الفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو زيارة عباس بالمفاجئة، وقال لـ 
الترتيب واإلعداد لها مسبقاً، لكن األوضاع الحرجة والظروف الراهنة تتطلب مشاورات مستمرة وتنسيقاً 

  . أعلى مستوى في المواقف مع األشقاء المصريينعلى
وكانت السفارة الفلسطينية في القاهرة دعت أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الموجودين في القاهرة 
والمستقلين والجالية الفلسطينية إلى اجتماع اليوم للتأكيد على ضرورة دعم منظمة التحرير الفلسطينية، 



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ١٣٣٢:         العدد       ١/٢/٢٠٠٩االحد  :التاريخ

خالد مشعل لتشكيل مرجعية سياسية » حماس«كتب السياسي لحركة وذلك في ضوء دعوة رئيس الم
ال يوجد على اإلطالق أي مبرر «: »الحياة«ورفضت مصادر فلسطينية دعوة مشعل، وقالت لـ  جديدة،

لعباس برفض إعادة بناء » حماس«، في إشارة إلى اتهام حركة »لدعوة مشعل هذه تحت أي مسمى
وأضافت أن منظمة التحرير إرث تاريخي وسياسي .  أوضاعهامنظمة التحرير ومماطلته في تصحيح

يجب عدم المس به مهما كانت المبررات، معتبرة أن دعوة مشعل هذه ال تسهل عقد الحوار الوطني 
الفلسطيني بل تعقد األمور، وأن التركيز اآلن يجب أن ينصب على لم الشمل والمصالحة، خصوصاً بعد 

  .نزيف الدم الفلسطيني في غزة
، ألغى الرئيس عباس زيارة رسمية لجمهورية تشيكيا كانت مقررة غدا، في حين اكد )ا ف ب(الى ذلك 

قصر االليزيه ان الرئيس نيكوال ساركوزي سيلتقي عباس غدا في اطار المحطة االولى في جولته التي 
 ان عباس اتخذ هذا واعلن الناطق باسم الرئاسة التشيكية راديم اوشفات امس. تشمل تركيا ودول اوروبية

  .في شأن الوضع في الشرق االوسط سيجريها في القاهرة» مفاوضات عاجلة«القرار بسبب 
 ١/٢/٢٠٠٩الحياة، 

  
  ربط فتح المعابر باالفراج عن شاليط خرق للمبادرة المصرية: عريقات .٣

ظمـة   رفض الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضـات فـي من            : بترا –رام اهللا المحتلة    
التحرير الفلسطينية محاوالت إسرائيل الربط بين فتح المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة باإلفراج عن               
الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط مؤكدا ان ذلك يعتبر خرقا فاضحا للمبادرة المـصرية والتفـاق                

يجب أن يتزامن مـع فـتح    واكد عريقات ان تثبيت التهدئة في قطاع غزة          .٢٠٠٥المرور والحركة لعام    
جميع المعابر وإدخال االحتياجات المطلوبة ليس فقط على صعيد الغذاء والوقـود والـدواء والكهربـاء                

  . والمياهر وإنما المواد المطلوبة إلعادة البناء واالعمار من حديد واسمنت وغيرها
  ١/٢/٢٠٠٩الرأي، األردن 

  
  لسطينياً خالل حرب غزة ف٣٠مقتل نحو  ب المقالة تجري تحقيقاًالحكومة .٤

جهاز األمن الداخلي «إن » الحياة«قالت مصادر أمنية في الحكومة المقالة لـ :  فتحي صباح- غزة 
تمكن أثناء العدوان على غزة من اعتقال عدد من العمالء في المناطق التي احتلتها قوات االحتالل 

عدداً منهم «وأضافت أن . »جميعاً بالتعاوناعترفوا «، مشيرة الى انهم »االسرائيلي ومناطق االشتباكات
  .»تم ضبطه أثناء عمله ضمن القوات الخاصة في صفوف قوات االحتالل

إن نحو » الحياة«لحقوق االنسان سمير زقوت لـ » الميزان«وقال منسق وحدة البحث الميداني في مركز 
 متعاونين مع االحتالل، وعددا من من بين القتلى«، مضيفاً أن » فلسطينياً قتل أثناء العدوان وبعده٣٠«

عناصر حركة فتح، وعددا آخر على خلفية الثأر وشجارات عائلية، مستغلين العدوان االسرائيلي على 
 في مدينة غزة وشمال ١٤، و)أقصى جنوب القطاع( قتلوا في مدينة رفح ١١«وأشار الى أن . »القطاع

هناك عدداً غير معروف من «حقوقية اخرى إن وقالت مصادر . »القطاع، وثالثة في مدينة خان يونس
  .»القتلى ايضاً

قتل خارج نطاق القضاء، وأحد أوجه مظاهر غياب سيادة القانون في «ووصف زقوت قتل هؤالء بأنه 
، مشدداً على أن من واجبات الحكومة »قتل العمالء مخالف للقانون«واعتبر أن . »المجتمع الفلسطيني

حماية أرواح المواطنين، بمن فيهم العمالء المحكومين من «حاكمة في القطاع المقالة بصفتها السلطة ال
بفتح تحقيق شامل في هذه الجرائم لوضع األمور في نصابها «وطالب الوزارة . »قبل القضاء باالعدام

  .»الصحيح، لمعرفة هوية القتلة، تمهيداً لتقديمهم الى القضاء
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أمس بوجود » الحياة«كومة المقالة ايهاب الغصين في حديث لـ وأقر الناطق باسم وزارة الداخلية في الح
ظاهرة القتل إبان فترة العدوان، لكنه نفى أن يكون لدى الوزارة أي أرقام محددة عن عدد القتلى، 

هناك سبعة من العمالء الخطرين كانوا معتقلين لدى األجهزة األمنية قبل الحرب على «مستدركاً أن 
  .»غزة

سرايا وسط مدينة غزة عشرات المعتقلين، من بينهم عدد من العمالء، بعدما قصفت وهرب من سجن ال
ربما يكون من حق فصائل المقاومة تصفية «واعتبر الغصين أنه . الطائرات الحربية االسرائيلية السجن

بل العمالء والمتعاونين مع االحتالل خالل فترة الحرب، لكن االن من المرفوض أخذ القانون باليد من ق
لديها معلومات عن  العمالء بتزويدها وزارة الداخلية التي «وطالب أي فصيل أو جهة . »أي جهة كانت

  .»تقديم من ارتكبوا هذه التجاوزات الى القضاء ومحاسبتهم«وتعهد . »ستتابعها
نحو خمسة، وسادس من (عدداً من أبناء الحركة «إن » الحياة«لـ » فتح«وقالت مصادر في حركة 

قتلوا، فيما أصيب ) الجبهة الشعبية قالت حماس في بيان في وقت سابق إنه قتل عن طريق الخطأعناصر 
واتهمت . »عشرات آخرون بجروح نتيجة اطالق النار على أرجلهم أثناء العدوان على القطاع وبعده

  .، مطالبة بوقفها ومحاسبة مرتكبيها»الجرائم«بارتكاب هذه » حماس«حركة 
لبحث » حماس«وقياديين في حركة » فتح«قياديين في الجناح العسكري لحركة وعقدت لقاءات بين 

  .القضية، ووعدت االخيرة بتسليم األولى ملفا شامال حولها، ووقف أي اعتداءات في حق عناصرها
األمن الداخلي ال يستطيع أن يعلن أسماء العمالء نظراً ألن هناك بعض «وقالت المصادر األمنية أن 

الجهاز عمل خالل فترة الحرب على غزة على تأمين «وأضاف أن . » النيابة والقضاءاإلجراءات من
الجبهة الداخلية على صعيدين، األول الحدود ومقاومة االحتالل وهذه كانت مهمة المقاومة، والجبهة 

  .»الءالداخلية وهي عيون االحتالل والعمالء والمنفلتين المنافقين الذين عملوا في هذه الفترة عمل العم
لدينا وثائق تدل على أن عدداً من قادة األجهزة األمنية السابقين أرسل معلومات الى «وأشارت الى أن 

أشخاص في رام اهللا، وأن كثيراً من المعلومات التي اعتمدت قوات االحتالل اإلسرائيلي عليها في 
هزة األمنية في السلطة غاراتها كانت معتمدة أساساً على معلومات تم توريدها من بعض أعضاء األج

  .»السابقة
عدداً من أفراد أجهزة األمن السابقين بأنهم عملوا عمل العمالء في تلك الفترة، بجمع «واتهمت 

المعلومات ومتابعتها، ثم تقديمها ملفات خاصة ثم إرسالها إلى شخصيات معروفة لدينا في رام اهللا، كان 
لتخابر مع المحتل الصهيوني، وهذه المعلومات كانت بعضها موجود في قطاع غزة ومتهم بالتواصل وا

  .»تصل في شكل مباشر للسلطات اإلسرائيلية عن طريق هذه الشخصيات
 ١/٢/٢٠٠٩الحياة، 

  
  يقعون بوعي أو بسذاجة في المصيدة اإلسرائيلية حماس  قادة:أحمد عبد الرحمن .٥

قيادة «للرئيس الفلسطيني، أمس، إن قال أحمد عبد الرحمن، المستشار اإلعالمي : نظير مجلي -  تل أبيب
فقادة هذه الحركة يقعون . الحركة الوطنية الفلسطينية تحزن على طريقة عمل حماس، أكثر ما ترفضها

ونحن نريد أن تسخر قدراتهم . بوعي أو بسذاجة أو بحسابات مصلحية أخرى، في المصيدة اإلسرائيلية
 .»ضيته الوطنيةالقتالية وتضحياتهم لمصلحة الشعب الفلسطيني وق

تغريهم . وقال عبد الرحمن، إن قادة حماس يحسبون أنفسهم اليوم جزءا مما يسمى بمحور الممانعة
ولكن حرب غزة أثبتت انهم ليسوا ذراعا، بل . القصور والسجاجيد الحمراء والشاشات الفضية الفضائية

يحترمونهم ويقدرون دورهم فلو كانوا . أداة هامشية حتى وهم يؤدون تلك الخدمة الى ذلك المحور
لكانوا فتحوا جبهة قتال في الشمال، من . كشركاء، لما كانوا تركوهم تحت القصف اإلسرائيلي بال سند

ولكنهم لم يفعلوا . أو كانت إيران مثال تقطع النفط عن أصدقاء إسرائيل. حزب اهللا أو من سورية مثال
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دت حماس الى الصواب، والى الصف الوطني وأكد عبد الرحمن انه إذا عا. وهذا ليس صدفة. شيئا
الفلسطيني، ووضعت يدها بيد فصائل منظمة التحرير، فإننا سنستطيع إفشال مؤامرة العدوان الفلسطيني 

  .على شعبنا
  ١/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
   اعالن مشعل مؤامرة مبيتة وانقالب مرفوض على منظمة التحرير:  الوطنيالمجلس .٦

وصف المجلس الوطني الفلسطيني اعالن خالد مشعل عن بناء مرجعية وطنيـة            :  نائل موسى  -رام اهللا   
جديدة للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، انه مؤامرة وانقالب مرفوض ومـستنكر علـى منظمـة                

ودعا المجلس الوطني رسميا قادة فـصائل منظمـة التحريـر           . التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا    
الى استنكار هذه المؤامرة، والى التصدي لكل محاولة من شأنها أن تشكك بشرعية             " مجتمعين ومنفردين "

المنظمة ونكران منجزاتها التاريخية التي جعلت فلسطين قضية وطنية بكيان فلـسطيني مـستقل وعلـم                
وجاءت الدعوة في بيان صدر عـن المجلـس         . وهوية بعد أن كانت قضية الجئين ببعدها االنساني فقط        

أبـو  "اع طارئ ألعضائه المقيمين في العاصمة األردنية عمان، دعا اليه رئيسه سليم الزعنون              عقب اجتم 
بناء مرجعية وطنية فلـسطينية     "، لتدارس التصريحات الصادرة عن خالد مشعل والتي أعلن فيها           "االديب

دي طالب فيه المجلس أعضاءه في كـل مكـان بالتـص          ". جديدة للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج     
للمؤامرة والعمل على توجيه خطاب موحد للجماهير لكشفها وشرح أبعادها التي تهدف الى القضاء علـى   

  .  مشروعنا الوطني الفلسطيني
  ١/٢/٢٠٠٩الحياة الجديدة،  

  
  يدعو إلى تشكيل حكومة وفاق وطنيعريقات .٧

إن : التحريرقال الدكتور صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون الـمفاوضات في منظمة : بيت لحم
جاء ذلك خالل . إسرائيل تعمل كل ما في وسعها من أجل تكريس فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية

إن إسرائيل عبر حروبها : وقال عريقات .البرلـمانية في محافظة بيت لحم" فتح"ندوة نظمتها كتلة 
االستقالل وتقرير وعدوانها الـمستمر على الشعب الفلسطيني فشلت في القضاء على فكرة الحرية و

الـمصير، مؤكدا أن إسرائيل حتى اآلن ليست جاهزة لحل قضايا القدس والالجئين واألسرى، ومازالت 
واعتبر أن إسرائيل . تدير الظهر لقرارات الشرعية الدولية واالتفاقيات الـموقعة والـمجتمع الدولي

رف فلسطيني هذه الـمسؤولية، تتحمل مسؤولية العدوان على قطاع غزة وأنه ال يجوز تحميل أي ط
داعيا إلى االسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني، وتحقيق الـمصالحة للرد على الـمجازر والجرائم 

وحذر من أنه في حال لـم تتشكل حكومة  .التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في القطاع
دف تكريس فصل الضفة عن القطاع فإن وحدة وطنية للتصدي ألهداف إسرائيل السياسية، والتي تسته

  ".مقديشو جديدة"غزة ستتحول إلى 
وأكد أن كل الـمحاوالت العربية واإلقليمية والدولية للـمس بمكانة منظمة التحرير وفصل الضفة عن 

أن تعترف " الشعبية"أو " حماس"القطاع سيكون مصيرها الفشل، واوضح عريقات أنه لـم يطلب أحد من 
أية اتفاقات موقعة أو تقبل التزامات مترتبة على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن القيادة بإسرائيل أو 

الفلسطينية معنية بحكومة وحدة وطنية قادرة على فك الحصار وإعادة األعمار وإجراء انتخابات 
 .برلـمانية ورئاسية متزامنة واعادة تفعيل منظمة التحرير

  ١/٢/٢٠٠٩األيام، فلسطين، 
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  مباحثات القاهرة لم تفض إلى أي جديد على صعيد التهدئة:  مرزوقأبو .٨
فشل مباحثـات القـاهرة     » حماس«أعلنت حركة   : ـ تيسير أحمد وماهر إبراهيم والوكاالت      دمشق، غزة 

أنهـا سـترد    » فتح«بشأن قضية التهدئة مؤكدة تمسكها بفتح المعابر ورفع الحصار، بينما أعلنت حركة             
قت طالب رئيس الوزراء البريطاني الـسابق والمبعـوث الحـالي للجنـة             في و .. خالل األسبوع الحالي  

الرباعية الدولية في الشرق األوسط توني بلير بإشراك حماس في عملية السالم، تزامنـا مـع وصـول                  
المبعوث األميركي إلى الشرق األوسط جورج ميتشل إلى عمان في جولة للمنطقة تهدف إلى تعزيز وقف                

  . غزةإطالق النار في قطاع 
موسى أبومرزوق أن مباحثات القاهرة لم تفض إلـى  » حماس«وأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة   

أي جديد على صعيد التهدئة، مشيرا إلى أنه من غير الممكن قبول أي تهدئة ألي حل بهـذا الـشأن دون                 
نية علـى الـساحة     فتح المعابر ورفع الحصار، ومشدداً على موقف الحركة بشأن تحقيق المصالحة الوط           

  . الفلسطينية
وأوضح أبومرزوق أن الحركة استمعت في القاهرة إلى وجهة النظر المصرية ورد االحتالل الصهيوني              

لن تقبل أي تسوية بهذا الـشأن دون فـتح         » حماس«على مطالب الحركة بشأن تهدئة محدودة، مؤكداً أن         
حـرب علـى    «ستمرار هذا الوضع هو بمثابـة       المعابر بما فيها معبر رفح ورفع الحصار، معتبراً أن ا         

  . »الشعب الفلسطيني
 وحيال مقترحات الحركة المتعلقة بمعبر رفح، السيما القبول بآلية مراقبة جديدة يشترك فيها ممثلون عن               
الرئاسة الفلسطينية بالتعاون مع الجانب المصري، أشار أبومرزوق إلى أن السلطة الفلسطينية هي التـي               

  . قتراح، والذي تم التوافق عليه مع الجانب المصريرفضت هذا اال
  ١/٢/٢٠٠٩البيان، اإلمارات 

  
   البرغوثي على معظم أسماء صفقة شاليط من ضمنهموافقت " إسرائيل": " سماوكالة" .٩

ان قرار اسرائيل بوقف    "قالت مصادر فلسطينية مطلعة في تصريحات خاصة لوكالة سما          : القدس المحتلة 
ة كان بضغوط ووعود قدمتها دول عربية بان حركة حماس ستطلق سراح الجندي             الحرب على قطاع غز   

االسير شاليط في غضون اسابيع او اشهر معدودة مقابل ان تلين اسرائيل موقفها من عملية اطالق سراح                 
  ".االسرى الفلسطينيين 

ئمة حمـاس وان    وقالت المصادر ان اسرائيل وافقت على اطالق سراح معظم االسرى الفلسطينيين في قا            
الخالف يدور االن على بعض االسماء من قيادة القسام في السجون االسرائيلية فيما وافقت اسرائيل على                

  .اطالق سراح القائد الفتحاوي مروان البرغوثي ضمن الصفقة المذكورة
 التي نفذها   اليوم تاكيده على ان العملية العسكرية     " ايهود باراك "جدد وزير الحرب االسرائيلي     من جانبه،   

وقال باراك في تصريحات للقنـاة التلفزيونيـة         .قريبا للغاية " شاليط"جيشه في قطاع غزة جعلت اطالق       
الثانية ان اطالق سراح شاليط سيكون قريبا وقد يكون قبل انتهاء الحكومة الحالية لمهمتها بعد االنتخابات                

كثيرا ولكن هنـاك تطـورات هامـة ال         ال استطيع ان افصل في هذا الموضوع        " واضاف   .االسرائيلية
  ".نستطيع الحديث عنها االن

  ١/٢/٢٠٠٩ ،وكالة سما
  
  مشعل يستقبل وفداً من شيوخ العشائر األردنية جاء مهنّئاً بانتصار المقاومة في غّزة  .١٠

وفداً من شيوخ العـشائر األردنيـة       " حماس"استقبل خالد مشعل؛ رئيس المكتب السياسي لحركة        : دمشق
وقد أكّد مشعل للوفد    . ئين بانتصار المقاومة الفلسطينية أمام العدوان الصهيوني على قطاع غزة         جاؤوا مهنّ 
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   داً إصـرار الحركـة             " حماس" األردني أنوالمقاومة الفلسطينية لن تنكسر ولن تنهزم أمام العدوان، مجد
  . على حق العودة، ورافضاً كل مشاريع التوطين والوطن البديل

نطمئنكم أننا إن شاء اهللا صامدون متمـسكون     "لمة مقتضبة خالل استقباله للوفد األردني       وقال مشعل في ك   
باألرض بالوطن متمسكون بالجهاد وبالمقاومة متمسكون بالقدس متمسكون بالحقوق الفلسطينية لن ننكسر            

التـوطين،  نطمئنكم كذلك أننا مصرون على حق العودة ونـرفض          "، وتابع قائالً    "ولن ننهزم أمام العدوان   
  ". ونرفض الوطن البديل ونحن فلسطينيين وأردنيين شعب واحد وأصحاب قضية واحدة

هذا واعتبر مشعل الشعوب العربية واإلسالمية ومنها الشعب األردني شريكاً في انتصار المقاومة؛ حيث              
ذا النـصر، هـذا     وأنتم حقيقةً كنموذج للشعوب العربية واإلسالمية وألحرارالعالم شركاء معنا في ه          "قال  

  ". نصر صنعته المقاومة، صنعته األمة، وصنعه الشعب الفلسطيني الملتحم مع المقاومة
  ١/٢/٢٠٠٩المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   إيران وسوريا وقطر بإفشال الحوار الفلسطينيو" انشقاقي"عزام األحمد يتهم مشعل بأنه  .١١

خالد مشعل رئيس المكتب الـسياسي      عزام األحمد   اتهم رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني         
ومضى إلى القول إن اإلخوان المسلمين، حاضنة حماس قبل انطالقها في غزة عام             " انشقاقي" بأنه   لحماس
فالذي يختلف فى الرأي مع اإلخوان المسلمين، إمـا كـافر أو            . انشقاقيون، والتاريخ يؤكد ذلك   "،  ١٩٨٧
  ".خائن
الفتـة إلـى أن     " صحة تلك المعلومـات   "إن إحدى الدول في المنطقة أكدت له        قال مسؤول فتح لرفاقه     و

الضغط اإليراني على الفصائل الفلسطينية في دمشق دفع لعدم االستجابة لحوار           "المعلومات لديها تفيد بأن     
  ".القوى الوطنية الفلسطينية في القاهرة

ذ قرارات وزراء الخارجية العرب المتعلقـة       عدم تنفي "وحمل أيضا على سوريا، معتبرا أنها دفعت باتجاه         
  .، رغم أن الرئيس الدوري للقمة العربية"بتكليف مصر برعاية الحوار الوطني الفلسطيني

ـ    الـدور القطـري فـي هـذه        "الفتا إلى أن    " دعم االنقسام الفلسطيني، وتقسيم العرب    "كذلك اتهم قطر ب
لفلسطيني، وبالتـالي العربـي، وتـدمير القـضية         تعميق االنقسام ا  ) يستهدف(المرحلة، وسطوة المال،    

  ".الفلسطينية
  ١/٢/٢٠٠٩المستقبل، 

  
  لكن ليس بديالً عن منظمة التحريرنريد مرجعية للمقاومة : البطش .١٢

وأوضح خالد البطش، القيادي البارز في حركة الجهاد، أن حركته تؤيد تشكيل : صالح النعامي: غزة
وقال . مرجعية سياسية لعموم الفلسطينيين بديال عن المنظمةمرجعية للمقاومة لكنها ترفض تشكيل 

هناك فرقا عن الحديث عن مرجعية تتولى إدارة شؤون المقاومة ومرجعية «، إن »الشرق األوسط«لـ
المرجعية التي تريدها الجهاد، هي مرجعية «وألمح البطش، إلى أن . »سياسية للشعب الفلسطيني بالعموم

إبان انطالق االنتفاضة (لعليا التي شكلت إلدارة شؤون االنتفاضة في الضفة وغزة، شبيهة بلجنة المتابعة ا
 .»، ولم تكن بديال أبدا عن المنظمة)٢٠٠٠الثانية في 

ورفض البطش، التعقيب على موقف حماس الداعي لتشكيل قيادة جديدة للشعب الفلسطيني في الداخل 
ة للمقاومة وتضم فتح أوال، إلى جانب حماس موقفنا نحن واضح، نحن مع مرجعي«وقال . والخارج

  . »والجهاد وآخرين، تنسق وتدير وتتولى الصراع مع إسرائيل، وتصبح نقطة ارتكاز ورافعة للمصالحة
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 ٢٠٠٥يجب إعادة تشكيل منظمة التحرير وفق اتفاق القاهرة «إال أن البطش شدد في المقابل على أنه 
الل أن تقوم بدورها في التحرير وليس في المفاوضات مع على أن يعاد االعتبار للمنظمة من خ

 .»إسرائيل
 ١/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
 تصريحات بلير ال قيمة لها والحكومة المقالة تعتبرها اعترافا: حماس .١٣

وصفت النائب عن حماس مشير المصري تصريحات موفد اللجنة الرباعية الدولية إلى الشرق : غزة
، »سخيفة وال قيمة لها«ية إلى إشراك حماس في العملية السياسية، بأنها األوسط توني بلير، الداع

إعادة لذات السيناريو القديم ألن محاوالت دمج حماس في عملية السالم فاشلة ومرفوضة لدى الحركة «و
إن حركة «وقال المصري في بيان مكتوب . »من البداية ولدى العديد من األطراف العربية والدولية

، مشيراً »م باتت تمثل معادلة سياسية وشعبية وعسكرية قوية وهي الرقم الصعب في المنطقةحماس اليو
واعتبر . »إعادة الطرح من جديد تدلل على وقاحة بلير ومن يصرون على هذا الطرح السخيف«إلى أن 

الت يؤكد على اإلدراك األوروبي والعالمي بأن كل المحاو«المصري، أن الحديث في التعامل مع حماس 
، »الستئصالها وشطبها عن الساحة الفلسطينية فشلت وهي اليوم تشكل القوة األولى في الساحة الفلسطينية

البوابة الوحيدة للدخول للقضية الفلسطينية وأي ترجمة ألي اتفاق على ارض الواقع ال يتم إال «مؤكدا ان 
  . »عبر الحركة التي ال يمكن تجاوزها

سف رزقة مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية أن من جانبه اعتبر الدكتور يو
التصريحات التي أدلى بها توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية تمثل اعترافا بالدور الذي تلعبه حركة 

وعزا رزقة التغيير في خطاب بلير الى صمود غزة في وجه العدوان اإلسرائيلي وما ارتكبه . حماس
مركزية حركة حماس في عملية «جرائم االحتالل، مشيراً الى أن بلير يعترف بـجيش االحتالل من 

  .»وهذا االعتراف ربما يمثل بداية إلزالة حماس من قائمة اإلرهاب.. الصراع والسالم
  ١/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  صعود نجم حماس وتراجع سمعة فتح تؤخر عملية السالم: تقرير بريطاني .١٤

 تقرير استراتيجي بريطاني من أن عملية الـسالم بـين الجـانبين الفلـسطيني     حذر :لندن ـ أمير نبيل 
واإلسرائيلي تواجه صعوبات مع قرب االنتخابات اإلسرائيلية وما يمكن أن يستغرقه تشكيل حكومة جديدة              

  .من وقت مما سيؤدي الى تأخير عملية السالم
جية في لندن حول الميزان العسكري للقـوات        كما قال التقرير السنوي للمعهد الدولي للدراسات االستراتي       

المسلحة حول العالم، إن صعود نجم حماس ولو مؤقتا وتراجع سمعة فتح بين الفلسطينيين يعني تفاقما في                 
القيادة الفلسطينية، لكنه قال إنه رغم هذه الصعوبات ورغم وقف إطالق النار الهش للغاية في غزة فمـا                  

  .في عملية السالمزال الوضع يدعو لضرورة الشروع 
 ١/٢/٢٠٠٩الشرق، قطر، 

  
  المشكلة ليست في منظمة التحرير ولكن في المؤسسة األمنية والنظام السياسي: غازي حمد .١٥

قال القيادي في حركة حماس غازي حمد امس في تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية             :  سمر خالد  -غزة  
ل القامة مرجعية بديلـة لمنظمـة التحريـر         انه يعارض دعوة رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشع        

يجب ان نعود الـى     (..) انا شخصيا ال اقبل ان يكون هناك تعميق لالنقسام الفلسطيني           " ، وقال الفلسطينية
واكـد  . لغة الوحدة وهذا سيكون فيه فائدة استراتيجية وطنية لحماس ولفتح وللمشروع الوطني الفلسطيني            

  . اس، انه يتحدث باسمه الشخصي وليس باسم قيادة حماسغازي حمد وهو متحدث سابق باسم حم



  

  

 
 

  

            ١١ ص                                     ١٣٣٢:         العدد       ١/٢/٢٠٠٩االحد  :التاريخ

هناك مشكلة في المؤسسة االمنية وفـي       . وقال غازي حمد المشكلة ليست في منظمة التحرير الفلسطينية        
وراى حمد ان الحل يكمن فـي اسـتئناف         . النظام السياسي الفلسطيني وفي كل جانب من جوانب حياتنا        

وحذر من ان   الـساحة الفلـسطينية ليـست           . حل كل المشاكل القائمة     الحوار الوطني الذي  يمكن ان ي      
بحاجة الى مزيد من االنقسام  الذي   اعتقد انه سيشكل ضربة قاصمة لما يـسمى المـشروع الـوطني                     

  . واكد ان  الشعب الفلسطيني مل من حالة االنقسام. الفلسطيني 
  ١/٢/٢٠٠٩الرأي، األردن 

  
  ياداتهاحماس تنفي وجود خالفات بين ق .١٦

ننفي بشكل مطلق صحة    "قال القائم بأعمال رئيس كتلة حماس النيابية إسماعيل األشقر           : يو بي أي   -غزة  
بين القيادتين، معتبـراً أن مـا يتـردد         " األنباء التي تحدثت عن خالفات في المواقف أو فتور في العالقة          

  ".جزء من الدعاية المسمومة التي تبثها األقالم الصفراء"
ـ      " األهرام" صحيفة   وكانت قولها إن العالقـة    " الموثوقة"المصرية نسبت إلى مصادر فلسطينية وصفتها ب

  .بين قيادات حماس في قطاع غزة ودمشق يسودها فتور شديد حاليا
، وقال إن قرار عـدم تمديـد        "إنها مجرد شائعات وإدعاءات باطلة    "ونفى األشقر صحة هذه األنباء وقال       

  .داخل مؤسسات الشورى في الحركة في جميع مناطق وجودها"  جماعيقرار"التهدئة اتخذ بـ
حماس جسم واحد في الخارج وغزة والضفة والسجون وهناك رأي شورى يتخذ في أي              "وقال األشقر إن    

 فلـسطينياً  ٢٠، وتابع أن قرار انهاء التهدئة اتخذ في ضوء عدم التزام إسرائيل بها ومقتل        "موقف سياسي 
  . ورفح الحصاروعدم فتح المعابر

لم يكن قراراً منفرداً من حماس إنما جاء أيضاً بعد مشاورات           "واعتبر االشقر أن قرار عدم تمديد التهدئة        
  . "مع الفصائل الفلسطينية

 ١/٢/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
  
  مركزية فتح تعقد اجتماعا للجنة التحضيرية الثالثاء تمهيدا للمؤتمر السادس: بلعاوي .١٧

جنة المركزية لحركة فتح عقد اجتماع اللجنة التحضيرية العليا لعقـد المـؤتمر العـام                قررت الل  :رام اهللا 
السادس للحركة صباح يوم الثالثاء حيث ستنجز في هذا االجتماع األخير كافة متطلبات عقـد المـؤتمر                 

  .السادس في أسرع وقت ممكن 
ان االجتمـاع تأجـل      "وقال حكم بلعاوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في تصريح صحفي امـس            

 على  ٢٠٠٨إلنجاز المطلوب لعقد المؤتمر بسبب اندالع العدوان اإلسرائيلي مع نهاية شهر كانون االول              
  ".قطاع غزة والذي استمر لعدة أسابيع 

ان اللجنة المركزية للحركة تدارست في اجتماعها األخير برئاسة الرئيس أبو مـازن أوضـاع               "واضاف  
دارية وعمل المفوضيات والمؤسسات وكذلك األوضاع السياسية وتوقفت طويال عند          الحركة التنظيمية واإل  

الهجوم الذي قامت به قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة الذين واجهوا جمـيعهم                 
  ".من كل االنتماءات واألطياف واالتحادات والنقابات والمؤسسات واألهالي بكل بسالة هذا العدوان

  ١/٢/٢٠٠٩حياة الجديدة، ال
 
   مقاتل١٥٠٠شاركنا في الحرب بـ: كتائب األقصى في غزة .١٨

لـ  مجموعة أيمن جودة،     - أبو جمال أحد مقاتلي كتائب شهداء األقصى      قال  : رامي رحيم  -  قطاع غزة 
 إن مجموعته اطلقت حوالي مئة صاروخ باتجاه جنوب اسرائيل خالل الحـرب األخيـرة،               "بي بي سي  "
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وذكر أن عدد مقاتلي كتائب األقصى       . وهي محلية الصنع حسبما أكد لنا     " ٣أقصى  " صواريخ   جميعها من 
  .  مقاتل١٥٠٠الدين شاركوا في المعارك البرية ضد الجيش االسرائيلي في كافة انحاء القطاع بلغ نحو 

ـ                 سلح، أما عن مواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي وجه انتقادات إلى العمـل الفلـسطيني الم
محمود عباس أبو مازن رئيس للسطلة الوطنية الفلسطينية وللـشعب          " : فيشرحه أبو جمال بالشكل التالي    

اليوم هناك مفاوضات بين عباس واسرائيل لكن       . الفلسطيني وال يستطيع أن يقول أنا سأحاربك يا اسرائيل        
 ." أنا اتكلم كجناح عسكري لحركة فتح

  ٣١/١/٢٠٠٩بي بي سي 
  
   مقاومة تعيد تصنيع القذائف اإلسرائيلية التي لم تنفجر ال"يديعوت" .١٩

اإلسرائيلية أن عناصر المقاومة الفلسطينية تعيـد تـصنيع         » يديعوت أحرونوت «كتبت صحيفة   : وكاالت
عشرات القذائف اإلسرائيلية، التي ألقاها طيران االحتالل على قطاع غزة ولم تنفجـر، وذلـك بهـدف                 

وتضيف الصحيفة، أن معالجة مثل هذه القـذائف،         . تفجرة التي بداخلها ثانية   تفكيكها واستخدام المواد الم   
عامة، تتم عن طريق تفجيرها بشكل مراقب من قبل أجهزة أمنية مختصة، إال أن ما يحصل في القطـاع                   

وبحسب الصحيفة، فـإن المـواد      . هو أن المقاومة تتسابق للحصول على المواد المتفجرة المستخدمة فيها         
  .  التي تحتويها تزيد فعاليتها بما ال يقارن مع فعالية المواد المتفجرة التي يتم إنتاجها محلياًالمتفجرة

  ١/٢/٢٠٠٩البيان، اإلمارات 
  
  تشكليل مرجعية فلسطينية جديدة مشعل ترفضان دعوةفتح والديموقراطية في لبنان  .٢٠

لقها رئيس المكتب السياسي سجلت امس، ردود فعل فلسطينية من لبنان على المواقف التي اط: بيروت
أي فائدة للشعب الفلسطيني « عن ، في بيان،في لبنان» فتح«خالد مشعل، وسألت حركة » حماس«لحركة 

وقواه الوطنية في نسف منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها المرجعية الشرعية والوحيدة للشعب 
، في حين وصفت »لنضال الوطني؟الفلسطيني وبصفتها حاملة المشروع الوطني ونتاجاً لعقود من ا

تشكل نقلة «الدعوة الى مرجعية بديلة لمنظمة التحرير بأنها » الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين«
  .»خطيرة في العالقات الوطنية الفلسطينية

 ١/٢/٢٠٠٩الحياة، 
  
  إللغاء قوانين مالحقة مجرمي حرب يعض الدول عواصم  تضغط على "إسرائيل" .٢١

جـرائم  " إسرائيل مواصلة جهودها الحثيثة إللغاء القوانين المتعلقة بمحاكمة قادتها بـتهم             أكدت: وكاالت
 في عدد من الدول، وفي مقدمتها إسبانيا، التي شرع قضاؤها في التحقيق حيال قصف حي الدرج                 "حرب

  . ٢٠٠٢الفلسطيني عام 
 مقاضـاة   "معاديـة " لجهـات    إسرائيل أمس سعيها إللغاء قوانين في عدد من دول العالم تتـيح           وأعلنت  

وذكـرت  . مسؤولين إسرائيليين بسبب دورهم في عمليات تصفية نشطاء فلسطينيين وممارسات أخـرى           
 في عدد من دول     "جهات معادية "اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن وزارة الخارجية ستقوم بهذا التحرك لمنع           

   . "جرائم حرب"ارتكاب العالم ومنها بريطانيا بمقاضاة مسؤولين إسرائيليين بتهم 
  ١/٢/٢٠٠٩البيان، اإلمارات 
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   تستعد لبناء استيطاني جديد بين معاليه أدوميم وشرقي القدس"اسرائيل": "هآرتس" .٢٢
 ٢٠٠ في عددها الصادر اليوم ان الدولة العبرية قامت بتوظيف           "هارتس"ذكرت صحيفة   : القدس المحتلة 

وير البنى التحتية في المنطقة الممتدة بـين مدينـة معاليـه            مليون شيكل خالل السنتين الماضيتين في تط      
  " . ايه واحد"ادوميم وشرقي القدس توطئة لبناء حي سكني جديد في المنطقة المسماة 

 وحدة سكنية في هذه المنطقة االمـر الـذي   ٣٥٠٠واضافت الصحيفة ان بلدية معاليه ادوميم تنوي اقامة   
 كانت  ٢٠٠٨ سنوات لكن بناء قاعدة للشرطة في مايو         ١٠اكثر من   تعارضه بشدة االدارة االمريكية منذ      

  . بمثابة فتح نافذة واسعة النطاق في مجال البناء
معاليه ادوميم هي جزء ال يتجزأ من القدس ودولة اسرائيل في           "ووفقا لبيان وزارة الجيش االسرائيلي فان       

  " .أي تسوية دائمة
  ١/٢/٢٠٠٩ ،وكالة سما

  
  من شأنها تعميق االنقسام تصريحاتالكف عن أيادات فلسطينية قي يدعو الالتميمي .٢٣

شدد قاضي قضاة فلسطين، الدكتور تيسير التميمي، على ضرورة الكف عن أي تصريحات : الخليل
  .تصدر من قيادات فلسطينية، من شأنها تعميق الفجوة والخالف الداخلي الفلسطيني

بر الفضائيات بين رموز العمل الوطني الفلسطيني حرمة المساجالت ع"وأكد الدكتور التميمي، على 
، "لدورها السلبي وإسهامها في تدمير كل أمل بإنجاح محاوالت تحقيق الوحدة الوطنية وإصالح ذات البين

أمانة في أعناقنا جميعاً وسنسأل عن أي تقصير في الدفاع عنها والحفاظ على وحدة "قائالً إن فلسطين 
  ". أرضهاشعبنا الصامد المرابط على

أن يتساموا على كل "وناشد قاضي قضاة فلسطين جميع القوى الفلسطينية وفصائل العمل الوطني  
الخالفات الحزبية والسياسية والجهوية للحفاظ على وحدة هذا الشعب ووحدة أرضه وتحقيق آماله في 

ترابها وعاصمتها القدس دحر االحتالل ونيل الحرية واالستقالل وإقامة دولته ذات السيادة الكاملة على 
  ".الشريف

   ٣١/١/٢٠٠٩، قدس برس
  
  بلدية غزة يحذر من كارثة بيئية وصحية محققة رئيس .٢٤

حذر رئيس بلدية غزة رفيق مكي من كارثة بيئية وصحية محققة في حال لم يتم : وائل بنات -غزة
شبكات المياه والصرف تدارك الوضع الذي خلفته الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة والتي أدت لتدمير 

 .الصحي والكثير من الطرق وتعطل اآلليات والمعدات، وفي ظل استمرار الحصار وانعدام قطع الغيار
وشدد مكي على أن تدمير خطوط المياه وبعض اآلبار أدى إلى انقطاع المياه طوال فترة الحرب عن 

دة إلى مناطق أخرى، وبين أن قطاع كبير من المدينة، ووصول كميات ضئيلة منها على فترات متباع
األطقم الفنية كانت تعمل في بعض المناطق على صيانة خطوط المياه بطرق مؤقتة وبدائية حتى تتمكن 
من إيصال المياه والسيطرة على طفح مياه الصرف الصحي، مشيرا إلى أنها استخدمت لهذه الغاية بعض 

 على صيانة مؤقتة لخطوط المياه والصرف قطع الغيار المستعملة أو المهترئة، وبعد القصف عملت
الصحي، معربا عن أمله أن تتمكن من صيانتها بشكل سليم بعد فتح المعابر وإدخال المعدات والتجهيزات 

 .  الالزمة
 ١/٢/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
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   تخفض طاقتها اإلنتاجية تمهيداً لتوقفها كلياً عن العمل في غزة  الكهرباءمحطة .٢٥
ذّر المهندس سهيل سكيك مدير عام شركة توزيع كهرباء محافظات غزة من خطورة عدم ح: حامد جاد

التزام الجانب اإلسرائيلي بتزويد محطة كهرباء غزة بكمية السوالر الصناعي الالزم لتشغيلها، مبيناً أن 
 .المحطة ستتوقف عن العمل كلياً اعتباراً من اليوم حال عدم وصول كمية مناسبة من السوالر

أن محطة توليد الكهرباء اضطرت إلى وقف تشغيل أحد مولداتها " األيام"أوضح سكيك في حديث لـ و
 ميجاواط، ٦٠ ميجاواط بدالً من ٣٠منذ ليلة أول من أمس، لتنخفض بذلك كفاءتها اإلنتاجية إلى نحو 

 .وذلك بسبب عدم توفر الوقود
لها سيؤدي إلى أزمة أشد تفاقماً من السابقة، واعتبر سكيك أن عدم تزويد المحطة بالوقود الالزم لتشغي

خاصة وأن أسواق القطاع ما زالت خالية من غاز الطهي وحاجة المستشفيات إلى الكهرباء في تزايد، 
إضافة إلى أن انقطاع الكهرباء يهدد حياة أعداد كبيرة من المرضى الذين يتلقون العالج في منازلهم 

ل على تشغيل أجهزة طبية مختلفة في منازلهم، إضافة إلى االنعكاسات بواسطة التيار الكهربائي الذي يعم
المترتبة على عمل آبار المياه ومحطات معالجة المياه العادمة المهددة بالتوقف حال استمرار األزمة 

 .المذكورة
 ١/٢/٢٠٠٩األيام، 

 
     تقرر هدم عشرات المنازل في القدس المحتلة  "إسرائيل" .٢٦

حذّر مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية من عمليات هدمٍ جديدة قـد             :دة أمين أبو ور   -نابلس  
  .تطال عشرات المنازل الفلسطينية في القدس المحتلة خالل األسابيع القليلة المقبلة

 منزالً مهددة بالهدم الفوري بعد أن وقع رئيس         ٢٠فإنه وفقاً لمعطيات بلدية االحتالل فإن       ": وقال المركز 
 فرداً في حيي سلوان     ٥٣، موضحاً أنه تم بالفعل هدم ثالثة منها تؤوي أكثر من            "ة على أوامر بذلك   البلدي

وبيت حنينا أمس األول، إضافة إلى إغالق طابقين من مبنى سكني لعائلة الشهيد عالء أبو دهـيم منفـذ                   
  .العملية الفدائية في المعهد الديني غرب القدس المحتلة

  ١/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
  طفل٣٠٠ معتقال بينهم ٢٠ آالف أسير فلسطيني في ١٠: رتقري .٢٧

في الضفة الغربية المحتلة، وتناول " مركز األسرى للدراسات"كشف تقرير حقوقي، صدر عن : رام اهللا
 آالف ١٠أوضاع األسرى الفلسطينيين لدى سجون االحتالل اإلسرائيلي، عن أن هنالك ما يقارب الـ 

  .طفالأسير فلسطيني، بينهم نساء وأ
 طفل، أصغرهم يوسف الزق ابن األسيرة ٣٠٠ أسيرة، و ٦٠، أن من بين األسرى نحو روأوضح التقري

  .فاطمة الزق، التي وضعته في المعتقل اإلسرائيلي
أن هنالك انتهاكات صارخة بحق األسرى كسياسة التفتيش العاري والتفتيشات الليلية "وأكد تقرير المركز 

واألحكام الغير منطقية و الالشرعية فى المحاكم العسكرية، وتقديم الطعام الغير نظيف من أسرى 
لسجن الواحد وبين السجون جنائيين، والتنقالت المتعاقبة بين الغرف في القسم الواحد، وبين األقسام فى ا

 وانتهاكات المحاكم بتمديدات إدارية وقد تصل لثماني  المتفرقة من شمال البالد ومركزها حتى جنوبها،
  . مرات على التوالي

كما تطرق التقرير، إلى المعتقلين الفلسطينيين، الذين اعتقلتهم قوات االحتالل أثناء عدوانها األخير على 
، مشيرا إلى أنهم وضعوا في مخيمات للجيش "باإلفراج الفوري عنهم"كز قطاع غزة، وطالب المر
  .اإلسرائيلي، تحت خط النار
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وعدم القبول "وأشار التقرير كذلك، إلى تكتم سلطات االحتالل، عن أعداد هؤالء المعتقلين وأسمائهم 
 األحمر لمعرفة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الفلسطينية كوزارة األسرى والمحررين أو الصليب

أسماءهم وأعدادهم وأماكن تواجدهم للتمكن من زياراتهم أو بعث المحامين للقاءهم واالطمئنان على 
  ".حياتهم 

تدخل العالم والضغط على دولة االحتالل بوقف هذه االنتهاكات ضد هؤالء المعتقلين "هذا وطالب المركز 
 المؤسسات الحقوقية الدولية أن تضغط على دولة هو جريمة وعلى"، واعتبر أن ما يحدث لهم "األبرياء

  ".االحتالل إلنقاذ حياتهم ومعرفة مصيرهم ومكان تواجدهم وزياراتهم
 ٣١/١/٢٠٠٩، قدس برس

  
  من تدهور الوضع المائي في األراضي الفلسطينية   المياه تحذر سلطة .٢٨

لي، أمس، إن انحباس األمطـار      قال رئيس سلطة المياه الفلسطينية شداد العتي       : منتصر حمدان  -رام اهللا   
لهذا العام ينذر بوضع مائي خطير لما له من أثر بالغ على نقص كميات المياه التي تصل إلى األحواض                   
الجوفية، موضحا أن األراضي الفلسطينية ستشهد هذا العام صيفاً قائظاً، فكمية األمطـار الهاطلـة لـم                 

  .مقارنة باألعوام السابقة% ٣٠تتجاوز نسبتها 
عا إلى تطبيق إدارة سليمة للمصادر المائية في ظل الظروف الصعبة التي تمر فيها المنطقـة السـيما                  ود

المتواصل للمياه سواء من خالل اآلبار المحفورة داخل األراضي الفلسطينية أو مـن             ” اإلسرائيلي“النهب  
  . رقيب أو حسيبخالل شبكات اآلبار الواسعة المحيطة بالضفة وغزة والتي تقوم بسحب المياه دون

وكشف عن خطة طوارئ أعدتها سلطته لهذا العام من ضمنها عقد لقاءات مع وزارة الزراعـة لتقنـين                  
استخدام المياه في الزراعة إضافة إلى وضع سياسات لترشيد استهالك المياه بحمالت توعية للمـواطنين،        

التي تباع للسلطة، وتعزيز استخدام     بعدم تقليص كميات المياه     ” اإلسرائيلي“إلى جانب الطلب من الجانب      
 المياه المعالجة وتحسين أداء مصادر المياه بصيانة اآلبار والمنشآت المائية

  ١/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
   يدعو لعدم إضاعة الوقت في عملية سالم جديدة عاهل االردن .٢٩

علة إلنهاء  عبداهللا الثاني امس ضرورة إطالق مفاوضات جادة وفاالعاهل االردنيأكد :  بترا- عمان
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين بأسرع وقت ممكن وعدم الدخول في عملية سالم 

  .جديدة
وشدد خالل استقباله مبعوث الرئيس األميركي للشرق األوسط جورج ميتشل، على أهمية عدم إضاعة 

 حل الدولتين، الذي يشكل أي وقت والتحرك فورا للدخول في مفاوضات تحقق نتائج ملموسة باتجاه
  .السبيل الوحيد لتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة

وأكد أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية 
  .والمبادرة العربية للسالم هو شرط تحقيق األمن للجميع في المنطقة

  ١/٢/٢٠٠٩الدستور، 
  
  المضيفة لالجئين تثمن دور األردن في دعم غزةالدول .٣٠

أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه العزايزة ان الدول العربية المضيفة :  بترا- عمان
لالجئين الفلسطينيين، اتفقت على خطوات عملية لدعم دور وكالة الغوث واالبقاء على قضية الالجئين 

 .حية في المحافل الدولية
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 لمؤتمر الدول المضيفة لالجئين الذي ٨١قال العزايزة الذي ترأس وفد األردن في اعمال الدورة الـ و
جملة التوصيات التي خرج بها المؤتمر، "انعقد في القاهرة اخيرا، برعاية جامعة الدول العربية، ان 

بي موحد ستحقق خطوات عملية تجاه تعزيز دور وكالة غوث وتشغيل الالجئين وبلورة موقف عر
 ".لمخاطبة المجتمع الدولي بهذا الخصوص

وذكر ان الدول المشاركة في اعمال المؤتمر ثمنت عاليا الموقف األردني الذي أعلنه جاللة الملك عبد 
اهللا الثاني، والذي طالب بوقف العدوان منذ اليوم األول له، ودعوته الفورية لعقد اجتماع طارئ لمجلس 

 باالضافة الى ما قدمه األردن من دعم ومساندة الهل غزة سواء عبر التفاعل وزراء الخارجية العربية،
الشعبي مع الحدث او عبر قوافل الدعم الطبي والتمويني التي سيرها الشعب األردني عبر الهيئة الخيرية 

 .الهاشمية 
 ١/٢/٢٠٠٩الغد، 

   
  في الطفيلة تقيم مهرجانا لنصرة غزةاالردن اإلسالمية في الحركة .٣١

 الطفيلة مهرجانا خطابيا  في االردن في مدينةنظمت الحركة االسالمية:  فيصل القطامين- طفيلة ال
 .حرب غزة هاشمفي بمناسبة انتصار المقاومة الفلسطينية 

 ١/٢/٢٠٠٩الغد، 
  
   أهل غزة» تجويع وقتل« لـ"إسرائيل"حكومتنا تتواطأ مع : مصريوننواب  .٣٢

اتهم نواب معارضون ومستقلون مصريون حكومتهم بالكذب :  محمد المتولي- حسام حنفي -القاهرة 
حيال مسألة دخول المساعدات اإلنسانية إلى غزة، مؤكدين أن المساعدات والمعونات وتبرعات الشعوب 

وقال النواب، خالل مؤتمر صحفي  .العربية ملقاة في شوارع العريش رغم حاجة أهالي قطاع غزة إليها
يتواطأ مع إسرائيل لتجويع ومحاصرة وقتل « غزة، إن النظام المصري عقدوه أمس بعد منعهم من دخول

الشعب الفلسطيني، وعزف أوبريت كامل من الغش والزيف بشأن دخول المساعدات اإلغاثية إلى قطاع 
  .»غزة

وقرر النواب التقدم ببالغات إلى النائب العام والنيابة العامة للتحقيق في ما أثير حول استيالء بعض 
 على تبرعات الشعب المصري والمعونات العربية التي كان يتعين إرسالها إلى الشعب الفلسطيني؛ التجار

  .لمساعدته في محنته التي يمر بها اآلن
لألسف الشديد النظام المصري يرفض دخول المساعدات الغذائية «: وقال النائب اإلخواني حمدي حسن

ل زجاجات الماء واألكفان، بل وتقوم باعتقال بعض والطبية من معبر رفح، بل واألدهى أنه يمنع دخو
 . » مخزن بدعوي تخزين مواد بدون إذن مسبق١٠٠ التي وصلت إلى - أصحاب مخازن المواد اإلغاثية 

فهناك أمن » حقيقي«ما يقال عن تعذيب الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية «: وأضاف حسن
الجهة المصرية لمراقبة دخول وخروج الجرحى للحصول علي تابع لمحمد دحالن يقف علي المعبر من 

  .»معلومات واعترافات منهم
وعرض النواب شرائط فيديو وصوراً تظهر مئات السيارات والشاحنات الموجودة في شوارع العريش 

  وداخل استاذ العريش ووفود من عده دول عربية وإسالمية ترفض الجهات األمنية دخولها
  ١/٢/٢٠٠٩العرب، قطر، 
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  أول مارساعمار غزة دولة تشارك في مؤتمر إعادة ٨٠:  المصريةالخارجية .٣٣
قال السفير حسام زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية : يسري محمد): مصر(العريش 

 دولة وجهة مانحة وافقت على المشاركة في مؤتمر إعمار غزة، الذي دعت مصر ٨٠المصرية، إن نحو 
  . مارس المقبل، وجاءت الدول األوروبية في مقدمة الدول التي رحبت بالدعوة المصريةلعقده أول شهر 

أن المؤتمر سوف ينظر ليس فقط في المسائل التي تندرج "وأوضح زكي في تصريحات صحافية أمس 
فنيا تحت بند إعادة اإلعمار ولكنه سينظر أيضا في كافة األمور ذات الصلة بالدعم اإلغاثي واإلنساني 

قطاع غزة باعتبار أن مصر كانت هي البوابة الرئيسية لدخول هذه المساعدات اإلغاثية واإلنسانية على ل
  . »مدار الحرب اإلسرائيلية ضد سكان القطاع

 ١/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
   يلوم العالم لعدم إعطاء الفرصة لحماس أردوغان .٣٤

ب طيب أردوغان بشكل تام وجود أى نفى رئيس الوزراء التركى رج: ، وكاالتمحمد سعيد - واشنطن
نية لدى تركيا للمشاركة في أي قوة لحفظ السالم في غزة، مشيرا إلى امكانية اضطالع الجنود األتراك 

أمس " واشنطن بوست"نشرتها صحيفة " نيوز ويك"بدور المراقبين، وقال أردوغان فى مقابلة مع مجلة 
  ."ة لناإن ارسال قوات أمنية سيكون خطأ كبيرا بالنسب"

وألقى أردوغان باللوم على سياسة عزل حركة حماس واعتبرها سببا فى التوترات الجارية في قطاع 
وحول عالقة أنقرة مع  .ودعا أردوغان إلى إشراك حماس في عملية السالم في الشرق األوسط .غزة

 كحزب سياسي لقد دخلت حماس االنتخابات .اوال إن حماس ليست ذراعا إيرانية"حماس قال أردوغان 
من ناحية ندافع عن ) العالم(وفازت ، ولم يحترم العالم اإلرادة السياسية للشعب الفلسطينى، ونحن 

الديمقراطية ونحاول بذل قصارى جهدنا للحفاظ عليها فى الشرق األوسط ، ولكن من ناحية أخرى ال 
  ".نحترم نتائج صناديق االقتراع

فتوحا، وحماس بقدر ما حاولت لم تتمكن من تغيير الوضع ، فلسطين أصبحت اليوم سجنا م"وأضاف إن 
فتخيل إنك تزج فى السجن المتحدث باسم دولة اضافة إلى بعض وزراء حكومتها وأعضاء برلمانها ، 

  .؟"هل تتوقع منهم بعد ذلك أن يبقوا صاغرين
رفت أخطاء ولكننى إننى ال أقول أن حماس منظمة جيدة وأنها ال تقترف أخطاء، لقد اقت"وقال أردوغان 

  ".يجب االعتراف بشرعية الحركة.. أقيم النتيجة النهائية
واضاف رئيس الوزراء التركي ، مستعرضا جهوده للتوسط في محادثات بين إسرائيل والفلسطينيين ، إنه 

لن يكون صحيحا عدم إشراك حماس في "أخبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت إنه 
ويبدو أن هذه ". اضوا االنتخابات في فلسطين وفازوا بأغلبية المقاعد في البرلمانلقد خ. المفاوضات

  .المقابلة اجرتها الصحيفة قبل واقعة دافوس بسويسرا
  ١/٢/٢٠٠٩الدستور، 

  
 أرجو من الفلسطينيين نبذ الشيطان وإنكار الذات :  السعوديالعاهل .٣٥

التكاتف ونبذ " عبدالعزيز الفلسطينيين إلى دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن: الرياض
. »أن تنافسهم خطأ كبير، سيؤدي إلى تفريقهم أكثر مما عملته الصهيونية بهم"، مشدداً على »الشيطان
أرجوهم أن ينبذوا الشيطان ويتعوذوا منه ويلتفوا حول بعضهم، وهو األمر الذي سيرفعهم ويرفعنا ": وقال

ال بد أن ينكروا ... عدم حب الذات... عدم االنتحار... منهم عدم التنافسأرجو ... ويرفع العرب جميعاً
 ."ذاتهم في خدمة دينهم ووطنهم فلسطين

 ١/٢/٢٠٠٩الحياة، 



  

  

 
 

  

            ١٨ ص                                     ١٣٣٢:         العدد       ١/٢/٢٠٠٩االحد  :التاريخ

  
  موسى يدافع عن استمراره في الجلسة مع بيريز بعد مغادرة أردوغان عمرو .٣٦

 في الجلسة التي شهدت دافع األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن استمراره: وكاالت
انسحاب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في منتدى دافوس ووجود الرئيس اإلسرائيلي 

  .شيمون بيريز في نفس الجلسة
سمعت بعض االنتقاد وكيف أجلس في مكان يوجد فيه الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز لكن : قالو

دى لشخصيات إسرائيلية تطرح وجهة نظر إسرائيلية العكس هو الصحيح في كيف يترك مثل هذا المنت
  . دون الرد عليها، مؤكداً ان وجودنا كان مهماً لطرح وشرح األمور

  ١/٢/٢٠٠٩البيان، اإلمارات 
  
 مصر تبدأ تركيب أجهزة كشف األنفاق على الحدود مع غزة بخبرات أميركية .٣٧

لخاصة بأجهزة الكشف عن األنفاق بدأت مصر عملية تركيب الكابالت ا: يسري محمد): مصر(العريش 
على الحدود الدولية بين مصر وقطاع غزة بخبرات أميركية وغربية مشتركة، وقالت مصادر أمنية 
مصرية إنه يجرى اآلن تركيب األجهزة الخاصة بها على طول خط الحدود من جنوب ميناء رفح البرى 

فعل تركيب بعض أجهزة اإلنذار وكاميرات وأضافت أنه تم بال. جنوبا وحتى ساحل البحر المتوسط شماال
المراقبة، وجاري استكمال باقي المنظومة ذات التقنية العالية تحت إشراف خبراء ومهندسين أميركيين 

 .وألمانيين وفرنسيين
 ١/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

 
 السلطات المصرية تلقي القبض على أمين حزب العمل بتهمة التسلل إلى غزة .٣٨

ألقت أجهزة األمن المصرية القبض على مجدي أحمد :  يسري محمد -ماء نصار أس-  رفح- القاهرة
حسين أمين عام حزب العمل المجمد والناشط اإلسالمي المصري عقب عودته من قطاع غزة بتهمة 

 .التسلل بطريقة غير مشروعة إلى القطاع
شعب المصري انتقادات على صعيد ذي صلة، وجه نواب الكتلة البرلمانية لإلخوان المسلمين بمجلس ال

 نائبا برلمانيا من اإلخوان المسلمين والمعارضة الحزبية من ١٢الذعة للحكومة المصرية بسبب منعها 
  . الدخول إلي غزة

 ١/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
   نائباً يمنياً يطلبون عدم استقبال أبومازن    ٦٠ :صنعاء .٣٩

م استقبال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس  نائباً في البرلمان اليمني أمس بعد٦٠ طالب :صنعاء
بعدم التعامل مع أبومازن وكل "وطالب النواب . على خلفية مواقفه األخيرة من الحرب على قطاع غزة

من وقف ضد المقاومة الفلسطينية بأي شكل من األشكال نظراً لمخالفتهم كل الشرائع التي تعطي لكل 
  . "شعب محتل حق مقاومة المحتل

  ١/٢/٢٠٠٩بيان، اإلمارات ال 
  
    "اسرائيل"ع مع مرصد أكاديمي تونسي لمقاومة التطبي .٤٠

أنشأ أكاديميون تونسيون مرصدا للحيلولة دون التطبيع مع إسرائيل في المجال االكاديمي : آي بي يو
  ."المرصد الجامعي لمناهضة التطبيع االكاديمي"تحت اسم 
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التصدي ألي اختراق صهيوني للمجال االكاديمي، والعمل  “ويهدف هذا المرصد حسب القائمين عليه إلى
  ."على كشفه، إلى جانب ضبط سجل أسود بأسماء الذين يحاولون التطبيع مع الكيان الصهيوني
 ١/٢/٢٠٠٩الخليج، 

  
  األمم المتحدة تحذر من غضب شامل في غزة  .٤١

 "شعور بغضب شامل" الى "ن عامحز"قالت األمم المتحدة ان الفلسطينيين في قطاع غزة انتقلوا من حالة 
حيث يواصلون مواجهة حقيقة الدمار الذي لحق بمجتمعهم ونقص االحتياجات األساسية اليومية، فيما 

  . مليون دوالر٦٠،٥بلغت حملة التبرعات في السعودية 
ديدا، الناس هنا يواجهون واقعا ج“: في القطاع” األونروا“وقال جون جينج، مدير عام العمليات في وكالة 

وكشف  ."حيث عشرات اآلالف لم يعد لهم مأوى، فضال عن صعوبة توصيل المساعدات الى المتضررين
 شحنة فقط تحمل امدادات دخلت غزة على مدار األسبوعين الماضيين، مقارنة بأكثر من ١٠٠أن نحو 
  . شاحنة وصلت يوميا قبل المحرقة١٣٠

  ١/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
 مريكيين يؤيدون إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع  من اليهود األ% ٦٣: استطالع .٤٢

من اليهود األمريكيين أنهم يرون ضرورة إقامة دولة فلسطينية % ٦٣أفاد : أحمد عبدالهادي - واشنطن
عن اعتقادهم أن االنسحاب اإلسرائيلي من غزة % ٦٦مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة كما أعرب 

جاء ذلك في استطالع للرأي العام أجرته رابطة مكافحة التشويه اليهودية .  كان خطوة صائبة٢٠٠٥عام 
األمريكية بين أبناء الجالية اليهودية في الواليات المتحدة لمعرفة موقفهم من الفلسطينيين في ضوء 

% ٧٩وأوضحت نتائج االستطالع التي نشرت أول من أيضا أن . الحرب اإلسرائيلية األخيرة ضد غزة
إن التصرفات اإلسرائيلية % ١٧ تلك الجالية يؤيدون ما فعلته إسرائيل في القطاع بينما قال من أعضاء

يرون أن حماس هي المسؤولة عن بدء % ٨١وأوضح االستطالع أن . كانت مفرطة في استخدام القوة
 .اللوم إلى إسرائيل% ١٤العمليات اإلسرائيلية في القطاع فيما وجه 

 ١/٢/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
 
  دء فعاليات ندوة دولية لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين ب: باريس .٤٣

بدأت في العاصمة الفرنسية باريس، أعمال ندوة تجمع الخبراء الدوليين :  نضال حمادة- باريس
وتبحث هذه الندوة كيفية تطبيق . المنضوين تحت التحالف الدولي لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين

لية لمحاكمة المسؤولين اإلسرائيليين على الجرائم التي ارتكبوها خالل العدوان على غزة اإلجراءات العم
 جمعية عربية وعالمية أمام محكمة الجنائية الدولية في ٣٠٠، بعدما تم رفع الدعوى القضائية من قبل 

  .الهاي
، كما حضر وزير ويحضر اإلجتماع الباريسي خبراء عدة دول أوروبية منها النرويج وبلجيكا وفرنسا 

العدل في حكومة تصريف األعمال الفلسطينية علي الخشان ، وحضرت أيضا سفيرة فلسطين في فرنسا 
  .هند خوري

  ١/٢/٢٠٠٩الدستور، 
  
  القانون البريطاني يجيز اعتقال مجرمي الحرب اإلسرائيليين لمحاكمتهم : خالل ندوة في لندن .٤٤

في لندن ندوة ) تشاثام هاوس(ريطاني للعالقات الدولية عقد المعهد الملكي الب:  فادي الحربي-لندن 
تم فيها استضافة كل من األكاديمي الفلسطيني في جامعة " ما بعد الصراع في غزة"خاصة حملت عنوان 
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أكسفورد أحمد الخالدي ، والقانوني البريطاني البارز ميشيل عبد المسيح والذي يعد من كبار المستشارين 
  .ليزابيثالقانونيين للملكة إ

ولفت عبد المسيح الى أن القانون البريطاني قادر على تقديم المسؤولين العسكريين اإلسرائيليين إلى 
  . القضاء البريطاني المستقل ليتم استجوابهم فيما حل بغزة من قتل ودمار

  ١/٢/٢٠٠٩الدستور، 
  
  ٢٠٠٢ عام مدريد تعدل مبدأ االختصاص العالمي في تحقيقها في قصف اسرائيلي على غزة .٤٥

 بعد "االختصاص العالمي" امس ان الحكومة االسبانية تنوي تعديل مبدأ "اه بي ثي"ذكرت صحيفة : مدريد
  . ٢٠٠٢احتجاجات اسرائيلية على تحقيق اسباني لقصف اسرائيلي على غزة في 

قوق قرر الخميس قبول شكوى رفعها المركز الفلسطيني لحقد القاضي االسباني فرناندو اندريو كان و
«  مدنيا فلسطينيا ١٤ح شحادة والص» حماس«االنسان في شأن قصف جوي اسفر عن مقتل القيادي في 

واتخذ القاضي القرار بناء على مبدأ االختصاص العالمي الذي اقرته اسبانيا في مجال ..٢٠٠٢عام 
 وزير الدفاع ايهود وقال. واثار هذا التحقيق استياء اسرائيل. الجرائم ضد االنسانية واالبادة واالرهاب

  .»المجنون«إللغاء هذا التحقيق » سيبذل كل ما في وسعه«انه «باراك 
 ١/٢/٢٠٠٩الحياة، 

  
  ولماذا ال ينحاز أوباما إلى القانون الدولي؟ .٤٦

 بالل الحسن
وفورا بادر إلى االتصال الهاتفي مع . أخيرا تسلم الرئيس باراك اوباما رسميا منصبه كرئيس للجمهورية

ومباشرة قام . ومنهم جاللة الملك عبد اهللا باعتباره صاحب مبادرة السالم العربية. ساء العرببعض الرؤ
اوباما بإرسال جورج ميتشل كممثل شخصي له للتعامل الفوري مع الصراع العربي، وعبر بوابة الحرب 

 .كملهاإلسرائيلية على غزة، التي ال يزال دخان ضرباتها وتدميراتها يخيم على مدن القطاع بأ
إنها بداية سريعة، ومكثفة، وعالية المستوى، ويمكن القول إنها إيجابية للرئيس األميركي تجاه القضية 
الفلسطينية، جاءت بعد جدل طويل حول اوباما، أو حول شعاره المعلن بالتغيير، على مستوى أميركا 

 جديد؟فهل هناك تغيير فعال في سياسة الرئيس األميركي ال. وعلى مستوى العالم
حلت محلها . من المؤكد أن هناك تغييرا، فالقوة لم تعد هي الخطوة األولى للتعامل مع قضايا العالم

الدبلوماسية مرة ومرات، والمشاورات السياسية ستكون األساس مع الحلفاء بدال من توجيه األوامر، 
وهذه مجرد عناوين . نوستدخل المشاورات حتى إلى حيز التشاور مع الخصوم، كما هو الحال مع ايرا

لقضايا كبيرة أخرى ستدخل إليها رياح التغيير الذي يريده اوباما، وهو تغيير سيبلور سياسة أميركية 
جديدة، تلغي سياسة المحافظين الجدد الذين مألوا العالم حروبا وتدميرا ورعبا، ثم أزيحوا عن السلطة 

دة، ولكن الكل سيطلب أيضا تفهما وإنصافا، والكل سيرحب بهذه السياسة األميركية الجدي. ملعونين
. وسيقول للمفاوض األميركي الجديد، ال يكفي أن ننزع الشر، إنما يجب أن نزرع الخير مكانه أيضا

وينطبق على عالقات مع دول من نوع ايران، . ينطبق ذلك على عالقات مع دول من مستوى روسيا
 .امل مع الموضوع الفلسطينيوهو ينطبق بالتحديد، وفي ما يخصنا بكيفية التع

عند االقتراب من هذه القضية الشائكة ذات الستين عاما من محاوالت الحل الفاشلة حربا وسلما، نبدأ 
  وهو كما يلي،. بتسجيل ما هو مشجع

وبدأت . ٢٠٠٢أن هناك مبادرة عربية للسالم معروضة على طاولة المفاوضات بدءا من عام : أوال
نها على لسان رئيسها شمعون بيريس، حتى أنه ذهب إلى اوباما قبل أن يصبح إسرائيل مؤخرا تتقرب م

  .للحل» أساس«رئيسا رسميا شارحا له ميزاتها كـ
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  .لقيت هذه المبادرة تفهما من الرئيس األميركي نفسه، وقال بحقها كالما مشجعا: ثانيا
للتعامل معه، حسب هذه إن المندوب جورج ميتشل الذي أرسله اوباما لدراسة الوضع، ثم : ثالثا

تقرير لجنة (فهو صاحب . الطروحات، لديه تجربة سابقة طويلة مع الصراع العربي ــ اإلسرائيلي
، يوم اندلعت االنتفاضة الفلسطينية الثانية بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد التي ٣٠/٤/٢٠٠١في ) ميتشل

الذي شهد اندفاع رئيس الوزراء وهو صاحب التقرير، . أشرف عليها الرئيس السابق بيل كلينتون
اإلسرائيلي آرييل شارون إلى حربه ضد الضفة الغربية، معلنا رسميا إعادة احتاللها، ومرتكبا فيها 

، وقد كان الهدف من تقريره آنذاك أن )على غرار مجزرة غزة األشمل(مجازر من نوع مجزرة جنين 
دوء من جديد، وأن يدفع بهما مجددا إلى يعالج الوضع المتفجر، وأن يفرض على الطرفين منطق اله
وهو اآلن سيكرر تجربة صعبة عاشها من . طاولة المفاوضات، فهو إذا صاحب خبرة في موضوعه هذا

  فهل سينجح فيها اآلن؟. قبل
لن ندخل كثيرا في التفاصيل التقليدية للحوار، مع أن التفاصيل التقليدية لهذا الحوار معروفة وكثيرة، 

، c.i.aير منها ورد في تقرير لجنة ميتشل الذي بنيت عليه ورقة جورج تينيت رئيس الـوالكثير الكث
وضع حد للعنف،إعادة (الخ، ومن أبرز هذه العناوين .... وخطة خارطة الطريق، ووعد بوش لشارون

ن، بناء الثقة، وقف التحريض، تجميد االستيطان، إلغاء إغالق المدن، دفع الضرائب المستحقة للفلسطينيي
، وأشياء كثيرة أخرى تشبه إلى حد كبير ما )السماح للعمال الفلسطينيين بالعمل، منع عنف المستوطنين

  .يجري اآلن من حصار وتجويع وتضييق وعنف ضد غزة وحولها
ما يجب التركيز عليه حسب ما نرى اآلن هو األساسيات، واألساسيات تبدأ كما يعلم الجميع من حقوق 

  .من خطة السالم العربية.. ن الدولي، من قرارات مجلس األمن، وأخيرااإلنسان، من القانو
وربما آن األوان اآلن، . وقد تم تجريب العناوين التقليدية مرات ومرات من دون نجاح، بل وبفشل مدو

وفي ظل جدية اوباما التي نلحظها، وفي إطار اهتمامه الكثيف بالتغيير، أن يقود الجميع إلى االعتماد 
  .عناوين األساسية التي يقر بها الجميع، ولكن الجميع يرفضون اعتمادها كأساس فعلي للحوارعلى ال

وباعتبارنا أصحاب المشكلة، وباعتبارنا أصحاب مبادرة تلقى ترحيبا ولو مبدئيا من الرئيس األميركي، 
النطالق في نقول له جادين وناصحين، إن االنطالق في التفاوض من المبادرة العربية، يحقق قاعدة ا

التفاوض من المبادرة العربية، يحقق قاعدة االعتماد على القانون الدولي، وينهي خطأ فادحا باستمرار 
تجاهل رؤساء أميركا لهذه القاعدة التي يسهمون هم أكثر من غيرهم في صياغتها، ثم يتنكرون لها عند 

هناك من بديل بعد ذلك سوى قانون وال يكون . ٢٠٠٠التنفيذ، كما حدث مثال في مفاوضات كامب ديفيد 
 .البقاء لألقوى، وفرض رأي األقوى، وهو الفرض الذي خرب كل محاوالت التسوية السابقة

وتدعو مبادرة السالم العربية إلى . يقول القانون الدولي إنه ال يجوز احتالل أراضي الغير بالقوة
 .لقانون الدولي، وهو تطبيق حرفي ل١٩٦٧االنسحاب اإلسرائيلي إلى حدود عام 

يقول القانون الدولي إنه من الممنوع كليا تهجير السكان من األراضي التي يتم احتاللها، أو إحداث تغيير 
وتنص مبادرة السالم العربية على ضرورة إنهاء االستيطان ). االستيطان(في البنية الديمغرافية للسكان 

يقول القانون الدولي إن مدينة . ناء سنوات االحتاللالذي تم في أراضي الضفة الغربية أث) كل االستيطان(
، وإنهاء االحتالل يعني أيضا إنهاء ١٩٦٧هي جزء من الضفة الغربية التي تم احتاللها عام . القدس

احتالل مدينة القدس واالنسحاب اإلسرائيلي الكامل منها، وهو ما تنص عليه مبادرة السالم العربية 
 .انسجاما مع القانون الدولي

األرض (يقول القانون الدولي إن االحتالل يمنع استيالء المحتل على المصادر الطبيعية للبلد الذي احتله 
، وتنص روح مبادرة السالم العربية على ذلك )الزراعية ــ المياه ــ األجواء ــ المياه اإلقليمية

 لالجئين الفلسطينيين، وهو وينص القانون الدولي على حق العودة. بوضوح، انسجاما مع القانون الدولي
 . الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة١٩٤ما دعت إليه المبادرة العربية بوضوح تطبيقا للقرار رقم 
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وال يوجد في القانون الدولي قانون يعطي الحق للمحتل بأن يفرض على المحتلين احتجاز أراض يريدها 
. ، ال قرب القدس وال حولها وال بعدها وال قبلها)األراضيتبادل . (واستبدالها بأراض يود التنازل عنها

ولذلك فإن هذا البند يجب أن يلغى من بنود التفاوض، بعد أن تسلل إليها في مفاوضات اوسلو وفي 
مفاوضات كامب ديفيد، ألنه مخالف كليا للقانون الدولي، وألنه بسبب ذلك لم يرد له ذكر في مبادرة 

  .السالم العربية
ه البنود صعبة القبول من الزاوية اإلسرائيلية، وسيقال بأنها ترفضها، ولكن هل كانت صيغ تبدو هذ

التفاوض األخرى، الصيغ التوافقية، الصيغ العملية، بنودا سهلة، بحيث تم التوصل إلى اتفاق حولها طوال 
ة للتعاطي بصيغة  عاما من التفاوض؟ إن أمام الرئيس اوباما، الطامح فعال إلى التغيير، فرصة فريد١٧

، )التوافق(فقد جرب كل من سبقه اعتماد صيغة . جديدة مع القضية الفلسطينية، هي صيغة القانون الدولي
، وكان أن اتفقوا عمليا على صيغة )أي ما يفرضه الطرف األقوى.. ما يصل إليه الطرفان(أو صيغة 

ألن االعتماد . فينجح.. انون الدوليوهو يستطيع أن يجرب صيغة الق. وفشلوا.. فرض ما تريده إسرائيل
فهل يفعل الرئيس اوباما، أم أن مندوبه جورج ميتشل . على صيغة القانون الدولي قوة قائمة بحد ذاتها

سيغرق من جديد في أتون شعارات وقف أعمال العنف، وإجراءات إعادة بناء الثقة، وغير ذلك من 
  وق رؤوس أصحابها؟اإلجراءات التي جربت عشرات المرات، ثم تكسرت ف

  ١/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  

  ونظرية المؤامرة... مصر وغزة .٤٧
  وحيد عبد المجيد

أصبح ممكناً .  على لبنان، وزادته تبلورا٢٠٠٦ًثبتت الحرب على غزة االنقسام الذي حدث تجاه حرب 
  . اتالحديث عن خط فاصل بين فريقين عرفت المنطقة مثلهما في أواخر الخمسينات ومعظم الستين

وهو يحدث على مستويات كلية وجزئية بين الدول . وهذا االنقسام نمطي معروف في السياسة والمجتمع
وال . فمن الطبيعي أن تختلف المواقف في كثير من األمور بين تشدد واعتدال. والجماعات وفي داخلها

وار الذي صار من يؤدي هذا بالضرورة إلى صدام أو قطيعة، وقد تعلم البشر، عصراً بعد عصر، الح
  .أهم فضائل ثقافة العصر الحديث

وال فرق يذكر . هذه الثقافة ما زالت غائبة في الصراعات المرتبطة باالنقسام الراهن في الشرق األوسط
. لم يظهر معظم المعتدلين ما يدل على تميز في هذا المجال يفترض أن يتمتعوا به. في ذلك بين طرفيه

لكن هذا المنهج لم يظهر له أثر . قف، وإنما قبل ذلك منهج وطريقة في التفكيرفاالعتدال ليس مجرد مو
إال في نذر يسير من خطاب المعتدلين العرب خالل الحرب وبعيدها حتى اآلن، وبصفة خاصة كلمة 

ومن هذا النذر اليسير أيضاً بعض ما صدر عن الرئيس المصري، . العاهل السعودي أمام قمة الكويت
حين تحدث عن ارتفاع مصر فوق الصغائر، رافضاً ) ٣٠/١(ه في اليوم الرابع للحرب خصوصاً كلمت

  .االنغماس في مهاترات واتهامات متبادلة
فقد خال في أغلبه من مقومات . غير أن حديثه هذا بدا خارج السياق العام للخطاب الرسمي المصري

لتأثره البالغ بنظرية المؤامرة نتيجة منهج االعتدال، ليس فقط ألنه لم يجنح إلى حوار، ولكن أيضا 
والتزام الحذر، في لحظة أزمة كبرى، واجب بطبيعة . اإلفراط في الحذر من سيناريو التورط في غزة

  .لكن المبالغة فيه قد تكون مكلفة سياسيا. الحال
لمؤامرة وقد بدا، من مجمل الخطاب الرسمي المصري، أن جناحاً قوياً في القاهرة يفكر ويعمل بذهنية ا

وجدنا، مثالً، ربطاً غير منطقي بين أشياء ال ارتباط . التي تعد من سمات المنهج المتشدد وليس المعتدل
  .كما سمعنا قياساً على مراحل سابقة صارت تاريخاً بعد أن تغير العالم واختلفت الظروف. بينها
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رائيل، على نحو ما حدث ومن ذلك االعتقاد بأن ثمة مؤامرة تستهدف استدراج مصر إلى حرب مع إس
وبني هذا على ربط متخيل بين الحملة المنظمة التي شنتها القوى المتشددة على مصر، . ١٩٦٧في 

ووصل . ورغبة إسرائيل في التخلص من عبء قطاع غزة بإلقائه عليها، أو توطين سكانه في سيناء
  . فلسطيني في سيناءاالستغراق إلى حد الخوف من إمكان وجود خطة إسرائيلية إلقامة كيان

فالحملة األخيرة على مصر، من هذا المنظار، تشبه الهجوم الذي تعرضت له قبل أكثر من أربعة عقود 
والهدف، هذه المرة، إضعاف . ١٩٦٧ودفع جمال عبد الناصر إلى تصعيد ضد إسرائيل أنتج حرب 
  !سية أمام هيمنة إيران على المنطقةمصر واستبعادها من المعادلة اإلقليمية، وبالتالي إزالة العقبة الرئي

وكذلك .  على كل صعيد ال يبقي له معنى٢٠٠٩ إلى ١٩٦٧وال يخفي فساد هذا القياس ألن ما تغير من 
فهو يبدو غير . الحال بالنسبة إلى الربط بين العدوان العسكري على غزة والهجوم السياسي على مصر

ا كان إضعاف مصر جذرياً يحقق مصلحة إيرانية فهو ال أولها أنه إذ: معقول ألسباب ثالثة على األقل
وثانيها . يفيد إسرائيل في كل األحوال، خصوصا حين يؤدي إلى دعم نفوذ طهران على حساب القاهرة

أنه ال مصلحة أساسية إلسرائيل في شن حرب على مصر في المرحلة الراهنة حتى قي ظل تحولها إلى 
وهنا، يؤذي العقل . كما أن الوضع الدولي ال يسمح بمثل هذا. نةدولة هوجاء واعتمادها سياسات مجنو

التآمري إنجازاً مهماً يحسب لمصر في عهد مبارك، وهو حصولها على مكانة دولية يعتد بها وتتجاوز 
وبسبب هذه المكانة، يصعب اعتبارها هدفا سهال إلسرائيل، حتى . قدراتها الداخلية ونفوذها اإلقليمي

ان القوى بينهما مختل إلى الحد الذي يغري تل أبيب باستهدافها، وهو ليس كذلك على بافتراض أن ميز
أما السبب الثالث، فأنه من غير المعقول أن يكون اتخاذ موقف ضد إسرائيل من نوع سحب . أي حال

لحكم وحين يكون هذا نوع الخيال السائد في أوساط جناح في نظام ا. السفير لديها، مثالً، مؤدياً إلى حرب
المصري، في الوقت الذي يقل الخيال السياسي الخالّق الالزم لتكوين رؤية صحيحة وبناء سيناريوات 

وأخطر ما في هذا التهديد أنه . للمستقبل، ال بد من دق الناقوس للتنبيه إلى خطر داهم يهدد تيار االعتدال
شددين، وينغمس مثلهم في نظرية من داخل هذا التيار، حين يفكر جناح نافذ في أهم دوله بطريقة المت

  .المؤامرة
وال يقل خطراً أن ضبط النفس المبالغ فيه، الذي التزمته مصر بموجب المنهج الذي اعتمده هؤالء، 
انطوى على رسالة إلسرائيل ال يمكن أن تقصدها القاهرة، وهي أنه ال ثمن لإلفراط في استخدام القوة 

يح هذه الرسالة ضرورياً قبل أن تشجع على وضع مصر ويبدو تصح. الغاشمة على حدودها مباشرة
تحت ضغط أميركي، وربما أوروبي، غير مسبوق وال منطقي، في شأن مكافحة تهريب السالح إلى 

  .غزة
وما لم يتم تصحيح هذه الرسالة، ستشتد العدوانية اإلسرائيلية على نحو يزيد موقف مصر، والمعتدلين 

  .»المحور اإليراني«، بما يقود إلى تدعيم قوى التشدد أو العرب عموما، حرجاً وربما ضعفاً
وثمة دليل تجريبي أولي على ذلك وفي وقت قياسي، هو استمرار تفوق حزب ليكود وقوى اليمين في 

ويعني ذلك اقتناعاً متزايداً في إسرائيل بأن القوة المفرطة هي . استطالعات الرأي العام اإلسرائيلي
ويرفع هذا التيار، وعلى نتانياهو، شعاراً معبراً عن هذا، وهو أن . مع العربالسبيل الوحيد للتعامل 

  .المستوى السياسي لم يمكّن الجيش من إتمام مهماته في غزة
فالعدوانية . وبالرغم من أن هذا الشعار جزء من حملة انتخابية غوغائية، فهو ليس مجرد كالم انتخابات

برة حرب غزة، بعد أن أدى استغراق جناح مصري نافذ في اإلسرائيلية مرشحة لالزدياد في ضوء خ
األولى إعطاء انطباع إلسرائيل بأن ال . نظرية المؤامرة إلى نتيجتين في غير مصلحة المعتدلين العرب

  والثانية إلحاق المزيد من التشوه بمنهج االعتدال، على . ثمن سياسياً يمكن أن تدفعه لإلفراط في عدوانيتها
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لمتشددين فرصة تاريخية لتجذير ثقافة شائعة على المستوى العربي ال تحفل إال بالعمل نحو يتيح ل
  .العسكري مهما تهافت، وال ترى فخراً إال في المواجهة مع إسرائيل بغض النظر عما يترتب عليها

  ١/٢/٢٠٠٩الحياة، 
  

  إلى أين؟: التعامل الدولي مع حماس .٤٨
  أسعد عبد الرحمن. د

ة أعاد السؤال حول كيفية التعامل مع عودة حماس إلى مركز المعادلة الـسياسية              العدوان على قطاع غز   
فمن وجهة نظر عديد المسؤولين اإلسرائيليين والغربيين والعرب أيضا ، فـإن المواجهـة         . والديبلوماسية

ففي عيون هؤالء، أيديولوجية حماس ال تـستقيم مـع تحقيـق            !. العسكرية مع حماس هي الحل الوحيد     
  !!.السالم

فمساعد وزير الخارجية األميركي    . بالمقابل، دعت أصوات مختلفة، متعددة الجنسيات، للحوار مع حماس        
توقع اضطرار اإلدارة األميركية الجديدة، للتعامل مع حماس، مثلما حدث مـع            ) ريتشارد ميرفي (األسبق  

 بالغبـاء، داعيـا     ٢٠٠٦ت  بل إنه وصف الموقف األميركي من نتائج انتخابا       . منظمة التحرير الفلسطينية  
وحول ما يتطلبه هذا التحرك من جانب       . إلى بدء التعامل مع حماس كالعب أساس في الساحة الفلسطينية         

ال أعتقد أن هذا يحتاج بيانا من الواليات المتحدة، أعتقد أنه يحتـاج بعـض               ): ميرفي(واشنطن، أضاف   
التـي  ) الفلـسطينية (بعض تلك الـوزارات     يمكننا البدء في تعاون عملي مع       .. اإلجراءات على األرض  

مقاطعة حمـاس خطـأ     ) روبرت مالي (في المقابل، يعتبر السياسي االميركي والباحث البارز        . قاطعناها
كما ان حماس عـززت     . كبيرا، ويرى أن األخيرة أرادت اثبات انها ستبقى صامدة في مواقعها ونجحت           

. ل انتقاد العالم إلسرائيل لطريقة خوضها هـذه الحـرب  موقعها في الرأي العام العربي والفلسطيني، مقاب 
: هل علينا التحاور مع حماس رغم عدم تلبيتها شروط اللجنة الرباعية، فيقول           : على سؤال ) مالي(ويجيب  

االعتقاد بانه من الممكن الحاق الهزيمة بحمـاس بواسـطة حـصار            . حماس ال تزال موجودة وصمدت    
فكـل هـذه    . او عسكري امر غير واقعي    ) السلطة الفلسطينية (تداال  اقتصادي او من خالل قوات اكثر اع      

: يطرح تصوره لما يمكن أن يتوقعه من إدارة أوباما، قـائال          ) مالي(بل إن   . االساليب فشلت فشال ذريعا   
من المؤكد انه اذا تحـسنت      . االدارة االميركية، ستبدأ حوارا مع سوريا ومع ايران وستدعم عملية السالم          

ن هذه الدول والواليات المتحدة واذا اعيد احياء عملية السالم بين االسرائيليين والفلـسطينيين،              العالقة بي 
  .فمن شأن ذلك ايجاد اطار اقليمي جديد سيغير ايضا حسابات حماس السياسية

من جانبها، غيرت أوروبا الغربية موقفها من خالل وزراء خارجيتها حيث دعوا في مؤتمرهم قبل أيـام                 
أي يلمحون إلى أنهم لن يقاطعوا حكومة تشارك فيهـا          (تشكيل الفلسطينيين لحكومة وفاق وطني      إلى دعم   
وكانت باريس أبدت مرونة إزاء شروط الرباعية ألي حوار مع حماس، مشيرة إلى أن المهـم                ). حماس

اد بـالده   استعد) اريك شوفالييه (بل أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية       . هو نبذ العنف من قبل الحركة     
للتعامل مع أي حكومة وحدة وطنية فلسطينية تضم حماس وتحترم عملية السالم، دون أي إشارة منه إلى                 

في ذات االتجـاه التلميحـي، حـين        ) توني بلير (كما صب تصريح ممثل الرباعية      . االشتراطات السابقة 
كون جـزءاً مـن حكومـة       لطالما قالت اللجنة الرباعية باستعدادها للتحدث مع حماس شرط أن ت          : أعلن

  .متوافقة مع الحل القائم على الدولتين
 للحوار مع حماس حتى منذ مـا        -تلميحا أو تصريحا  -أما إسرائيليا، فهناك الكثير من األصوات الداعية        
الثقافي اتهموا  /فثمة قادة رأي عام لهم وزنهم السياسي      . قبل العدوان باعتباره المدخل الوحيد لحل الصراع      

باتخاذ مواقف متعنتة ومراوغة إلفشال أي مشروع قـد يقـود إلـى التـسوية،               ) ود اولمرت ايه(حكومة  
). يـشوعا . ب.ا(و) عاموس عوز (و) ديفيد غروسمان (ومن أبرز هؤالء    .  إلى السالم  -وبالتالي ؟ ربما    

في هآرتس بعنوان السالم مع حمـاس       ) مناحيم فرومان (ولعل أبلغ ما جاء بشأن الحوار مع حماس مقالة          
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هل توجد امامنا االن امكانية لتصفية حماس جسديا؟ هل هناك احتمالية لتغيير موقـف              : يث كتب يقول  ح
باراك اوباما سيوفر لحماس بوابة من اجل تغييـر         . هناك امكانية للتغيير  : حماس المعادي؟ يمكنني القول   

بعيدة وستتعاطى مع هـذه     وبناء على معرفتي بقيادة حماس وحالتها المزاجية أعتقد أنها لن تبقى            . موقفها
المحاولة وتكون مستعدة التخاذ خطوات تبرهن على انها ليست جزءاً من القوى التي تنـاهض الـسالم                 

  .العالمي
ومكانة حماس في صفوف الفلـسطينيين      . التيار اإلسالمي ازداد اتساعا ونفوذا في المشهد السياسي العام        

وفي ضوء إضعاف السلطة وفتح، لـم يعـد ممكنـا           . ياتأتت من إفشال إسرائيل للسلطة الفلسطينية سياس      
التوصل إلى أي توافق فلسطيني دون أن يشمل ذلك القاعدة اإلسالمية النامية التي أصبحت حماس ممثلها                

الداعية لالنفتـاح علـى     ) المباشرة وغير المباشرة  (وعليه، في ضوء بروز المواقف المتنامية       . الرئيسي
يمكن لنا أن   ) ن الخيار السياسي الواقعي يقضي إدخال حماس في المعادلة        على قاعدة أ  (الحوار مع حماس    

  .نتوقع تحوالت دراماتيكية على هذا الصعيد في وقت ليس ببعيد
  ١/٢/٢٠٠٩الرأي، األردن 

  
   "القوس السني"عن تركيا وحماس و .٤٩

  عريب الرنتاوي
منا نظرنا لهذه الطروحات بوصفها     في المنطقة ، ولطال   " التمدد الشيعي "لم نأخذ على محمل الجد ، حكاية        

بين محوري االعتدال والممانعة ، ووسيلة      " االقتتال"غطاء ألجندات سياسية مضمرة ، وشعارا في سياق         
  .في الغالب" الشيعي"أساسا ، في مواجهة محور الممانعة " السني"لحشد التأييد لمعسكر االعتدال 

حزب : لفزاعة ، فالمقاومة قبل غزة ، كان لها عنوان واحد         ا"على أننا نجد اليوم سببا إضافيا لتراجع هذه         
والصمود الصلب في مواجهة آلته العسكرية البربرية ، فقد أصبحت          " الرصاص المصهور "اهللا ، أما بعد     

حماس عنوانا ثانيا للمقاومة إلى جانب حزب اهللا ، وليس مستبعدا أبدا أن نشهد تنافسا بين العنوانين ، وقد                   
الغتيال قائـده العـسكري     " انتقام استعراضي موجع  "كا في حال نجح حزب اهللا في تنفيذ         يكون ذلك وشي  

عماد مغنية ، وهو االنتقام الذي يتحول يوما بعد آخر إلى مبعث قلق إسرائيلي ولبناني ، وإلى حد كبيـر                    
فـي  إقليمي ، خصوصا مع اقتراب الذكرى السنوية األولى الستشهاد مغنية في حي كفر سوسه الراقـي                 
  .قلب دمشق ، وإعالن حسن نصراهللا رسميا أن الموساد اإلسرائيلي هو المسؤول عن عملية االغتيال

يتمثل في ظهور الالعب التركي اإلقليمي بقوة ونشاط على سـاحة     " ما بعد غزة  "التطور األهم في مرحلة     
التركي رجب طيـب    لرئيس الوزراء   ) النضالية(المنطقة واإلقليم ، يعزز حضوره الشخصية الكارزمية        

أردوغان ، والذي بات إنموذجا ملهما لشعوب المنطقة ، غطى على شافير وموراليس وأحمدي نجاد ، بل                 
  .وعلى حسن نصراهللا وخالد مشعل كذلك

أهم ما يميز هذا الدور أنه يصدر عن تركيا ، القوة اإلقليميـة الكبـرى ، حليفـة الغـرب وإسـرائيل                      
الفـك  (ة التي طالما نظر إليها بعض العرب على أنها الفك الثاني للكماشـة              االستراتيجية السابقة ، والدول   

، تركيا الدولة السنية التي عقدت عليها رهانات كثيرة لخلق معـادل موضـوعي              ) األول إسرائيل بالطبع  
للثقل اإليراني وللدور المتزايد لطهران ، وللهالل الشيعي الذي أطل في سماء المنطقة بعد سقوط بغـداد                 

  .احتالل العراقو
والحقيقة أن بعض العرب سبق لهم وأن استدعوا انقرة واستعجلوا دورا تركيا حاسما في أزمات المنطقة                
، إن لجهة الوساطة بين دمشق وتل أبيب ، أو لجهة معاونة القاهرة على إنجاز ملفات وقـف العـدوان                    

من العـرب ظنـوا أن      " المعتدلون..."هاوالتهدئة والحوار والمصالحة ، وقبلها في لبنان واليونيفيل وغير        
منهم فقد رأوا في الدور التركـي قنـاة         " الممانعون"دور تركيا سيكون عونا لهم ونصيرا العتدالهم ، أما          
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تواصل خلفية مع الغرب ، وصندوق بريد لتبادل الرسائل مع واشنطن وتل أبيب ، وأداة لتليين وتـدوير                  
  .مع الغرب وإسرائيل" الممانعة"الزوايا الحادة في عالقات 

تركيا على ما يبدو ، اختارت طريقا آخر ، ينسجم مع نظرتها لنفسها وصورتها ودورها ، واستتباعا مع                  
من نوع نصرة   " القيم والمبادئ والمثل  "رأت أن تدخل المنطقة من بوابة       : مصالحها كدولة إقليمية عظمى   

بتزاز ، رأت أن تدخل إلى المنطقة مـن         الحق والضعيف وعدم السكوت على الظلم ، وعدم الخضوع لال         
تركيا الكبرى واحفاد بنـي     : بوابة زعامتها التاريخية لها ، كيف وال وقد ذكرت مرارا عبارات من نوع            

  .عثمان
أو للمقاومـة   " السني"الدور التركي جاء رديفا سياسيا لمعسكر الممانعة ، ومساندا فاعال لإلسالم السياسي             

  .ط وحراج كبير لالعتدال العربيالسنية تحديدا ، وعامل ضغ
قبل غزة ، كان الصراع على قيادة المنطقة وزعامة العالمين العربي واإلسالمي يكاد ينحصر مـا بـين                  
طهران والرياض والقاهرة ، أما اليوم ، فقد دخلت أنقرة وبقوة على الخط ، وعلـى حـساب الـدورين                    

مع إيـران فـي     ) لصراع كما أريد لها أن تكون     وليس ا (المصري والسعودي أساسا ، لتبقى في المنافسة        
  .المقام األول واألخير

وتركيـا  ...أو بـاألحرى تقاسـمه إياهـا      ) الشيعي(تختطف راية المقاومة من حزب اهللا       ) السنية(حماس  
الممانع " القوس السني "عليها ، فيما يشبه انبثاق      ) الشيعية(تختطف زعامة اإلقليم أو تنازع إيران       ) السنية(

ما الذي ستبتدعه آلة الدعاية العربية من فزاعات جديدة         ...؟"المد الشيعي "مقاوم ، فأين انتهت فزاعة      أو ال 
  .إسرائيل: لتبرير حروبها على مختلف الجبهات الثانوية ، وتركها الحرب األهم على الجبهة األخطر

ن جناحي العالم اإلسـالمي     العرب أصبح لديهم اآلن حليفان قويان يمثال      " الممانعين"جديد ما بعد غزة أن      
إيران وتركيا ، واستتباعا لم يعد ممكنا من دون مكابرة وتعنت اتهامهم بالعمالـة إليـران أو                 : المذهبيين

  .إشاعة التشيع
  ١/٢/٢٠٠٩الدستور، 

  
  نحو مرجعية جديدة  .٥٠

  احمد عمرابي
وكم تبلغ  . » الفلسطينية السلطة الوطنية «و» منظمة التحرير الفلسطينية  «و» فتح«ما هو الفارق بين فصيل      

نسبة الفلسطينيين الذين مازالوا يؤيدون اتفاق أوسلو وما أفرز من أوضاع وتداعيات على األرض؟ وكـم                
  من الفلسطينيين يؤيدون أسلوب المقاومة المسلحة ضد دولة االحتالل؟ 

طيني ال مـن    في الساحة السياسية الفلسطينية مجادالت ساخنة ومتشعبة ومتصاعدة حول المصير الفلـس           
حيث الوسائل واألساليب فحسب بل أيضاً من حيث األهداف والتوجهات االستراتيجية، وقد بات واضـحاً               
اآلن ان مثل هذه المجادالت لن تنتهي إلى نتيجة حاسمة دون إيجاد إجابات حاسمة وقاطعة عن األسـئلة                  

  . األساسية المطروحة أعاله
حديثاً كشف فيه عن تحـرك      » حماس«تب السياسي لحركة    في هذا السياق طرح خالد مشعل رئيس المك       

  لبناء
تمثل الفلسطينيين في الداخل والخارج معاً، قائالً ان هـذا التحـرك تقـوم بـه                » مرجعية وطنية جديدة  «
  . وقال إن هذه المرجعية ستضم جميع القوى الوطنية الفلسطينية. »الفصائل«

  سطينية بشكلها الراهن؟ هل هي إذن دعوة إلى إلغاء منظمة التحرير الفل
  . رئيس حماس يقول ان المنظمة في حالتها الراهنة لم تعد تمثل مرجعية الفلسطينيين



  

  

 
 

  

            ٢٧ ص                                     ١٣٣٢:         العدد       ١/٢/٢٠٠٩االحد  :التاريخ

ذلك ان منظمة التحرير لم تعد إال اسماً آخـر لفـصيل فـتح              . هذا الحديث الصريح ال يخلو من الصحة      
لثالث لها قائـد واحـد هـو        والمنظمة وفتح ليست سوى اسم آخر للسلطة الوطنية الفلسطينية، فالهيئات ا          

  . محمود عباس أبو مازن
ومنظمة التحرير خرجت إلى حيز الوجود كتنظيم مظلي يضم فتح مع           . فصيل فتح أنشئ قبل نصف قرن     

وقد مضت عقود زمنية حتى اآلن دون ان تجري انتخابات داخلية في            .  عاماً ٤٥فصائل أخرى قبل نحو     
ية وصعود أجيال أخرى علماً بأن فـصيل حمـاس وفـصيل            أي من الهيئتين رغم انحسار أجيال فلسطين      

  . الجهاد اإلسالمي وغيرهما ليسوا أعضاء في منظمة التحرير
ال يحتـاج إلـى     » الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني    «إن الدليل على أن منظمة التحرير لم تعد         

  . ٢٠٠٦فقد حسمت األمر االنتخابات العامة التي اكتسبتها حماس في عام . بحث
لتحديد توجه إجماعي وموحد لمسار النضال الوطني الفلسطيني البد إذن من إعادة إنشاء منظمة التحرير               

  . أو إقامة تنظيم مظلي جديد تماماً ـ وبالوسيلة الديمقراطية لتحديد الثقل العضوي لكل فصيل
ول الفصل بـشأن أوسـلو      وحبذا لو تضمن المشروع تنظيم استفتاءات شعبية ليقول الشعب الفلسطيني الق          

  .ومخرجاتها
  ١/٢/٢٠٠٩البيان، اإلمارات  

  
  :كاريكاتير .٥١

  
  ٣١/١/٢٠٠٩الراية، قطر،   


