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***  

  
   التهدئة ورفع الحصار وفتح المعابرى عل"إسرائيل"بوادر اتفاق بين حماس و .1

وفد حركة  من غزة، أن القاهرة، وفتحي صباحعن جيهان الحسيني من ، 5/2/2009 الحياة، ذكرت
ولين المصريين إجراء مزيد من المشاورات بين قيادات الحركة طلب من المسؤ حماس إلى القاهرة

التخاذ موقف نهائي من اتفاق للتهدئة مع اإلسرائيليين، لكن القاهرة شددت على ضرورة أن تتسلم رداً 
  .نهائياً اليوم

عماد العلمي أجرى أمس جولة ثانية من » حماس«وكان الوفد الذي يرأسه عضو المكتب السياسي لـ 
  .ثات مع رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان لم يتم خاللها التوصل إلى نتيجة نهائيةالمحاد

لم تنته، ومن المفترض أن » حماس«إن المحادثات مع وفد " الحياة«وقال مصدر مصري موثوق به لـ 
أن الوفد وأضاف . تكون استؤنفت مساء أمس من أجل التوصل إلى قرار نهائي يعلن اليوم على األرجح

يجب أن «طلب إجراء مزيد من المشاورات مع قيادة الحركة في الخارج، الفتاً إلى أن القرار النهائي 
  .»يكون توافقياً بين قيادة حماس في الداخل والخارج

المصريين مصرون على تسلم رد يعبر عن موقفنا في «إن » الحياة« لـ من جانبه، قال قيادي في حماس
وأوضح أن . ، الفتاً إلى أن السقف الزمني للتهدئة ال يشكل عقبة أو يعيق عقد االتفاق»مموعد أقصاه اليو

، مؤكداً » مصالح الحركةلديه هامش من الحرية للتحرك واتخاذ القرارات التي يراها متوافقة مع«الوفد 
مكنها أن ال ي» حماس«وشدد على أن .  شهرا18ً ال تعارض إبرام اتفاق تهدئة سقفه الزمني أن حماس

كيف نعقد «: وتساءل مستنكراً. توافق على تهدئة في مقابل تهدئة ال تكفل كسر الحصار وتشغيل المعابر
إذا لم تتم «: ، قال»حماس«وعن خيارات . »اتفاق تهدئة في ظل غياب التزام إسرائيلي بتشغيل المعابر؟
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غيل المعابر، فإننا سنشرع في إطالق االستجابة لمطالبنا المتعلقة بضرورة أن تكون التهدئة مقترنة بتش
  .»الصواريخ على البلدات اإلسرائيلية، وليست لدينا خيارات أخرى سوى المقاومة

أن هناك نقطتين عالقتين في محادثات التهدئة، األولى تتعلق بالضمانات التي » حماس«وفي غزة، أكدت 
 في اطار اجماع وطني مع فصائل يمكن لمصر أن تتعهد بها، والثانية التوصل الى اتفاق للتهدئة
  .المقاومة، وأن يتم عرض أي اتفاق على الفصائل قبل بدء تنفيذه

وفي شأن المصالحة الوطنية وإعادة االعمار، كشفت المصادر أن محادثات وفدها في القاهرة مع 
الحوار وقالت إن وفد الحركة تعاطى بايجابية مع ملفي . المسؤولين المصريين شهدت تقدماً ملموساً

وأضافت أن الوفد أبلغ المسؤولين المصريين بالموافقة على الموعد المقترح للحوار في . وإعادة االعمار
 من الشهر الجاري في القاهرة في حال اطالق المعتقلين السياسيين من أبناء الحركة في سجون 22

  . السلطة الفلسطينية
الحكومة الجديدة، : ن للبحث في ستة ملفات هيولفتت الى أنه تم التوصل الى اتفاق لتشكيل ست لجا

واالنتخابات المتزامنة، واعادة بناء األجهزة األمنية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والمصالحة الوطنية، 
  . 2007) يونيو( حزيران 14واخيراً معالجة تداعيات سيطرة الحركة على القطاع في 

المفـاوض   مراسلها من غزة، أن      اشرف الهور  وعن   ،القاهرة من 5/2/2009القدس العربي،   وأضافت  
 األربعاء عن شعور ثنائي مع مصر بالحاجة للمزيـد          أمسلقناة الجزيرة    تحدث    محمد نصر  حماس  بإسم  

وكشف نصر عن إنتهاء جولة المفاوضات الصعبة التي أجراها في القاهرة            .من الوقت للتوصل إلى إتفاق    
لمصرية حول التهدئة قبل ان يتوجه الوفد المفاوض لدمشق من          وفد من حماس مع مسئولين في السلطة ا       

  .أجل التشاور مع قيادة الحركة
ان وفد حماس سيعود الى دمشق وغزة للتشاور مع قيادة الحركة ثم سنعود في األيام القادمة بعـد                  : وقال

ل بعـض   ان يكون االخوة في مصر استكملوا اتصاالتهم مع الطرف االخر لبحث قضايا ومحاولة تـذلي              
  .العقبات التي تواجه الوصول الى اتفاق

وفي غضون ذلك أبلغ عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق بأن حماس ال تـزال تحتـاج                  
وقال أبـو    .لتوضيحات بشأن إلى أي مدى قد تمضي ٍإسرائيل باتجاه انهاء الحصار المفروض على غزة             

التفاق تهدئة في وجود التعنت اإلسـرائيلي بـشأن         نستبعد التوصل الخميس    : مرزوق متحدثا من دمشق   
هل سيتم فتح جميع المعابر     .. شروط التهدئة وال بد من المزيد من الوضوح في القضايا مثل فتح المعابر            

  .بين غزة وإسرائيل أم معبر رفح مع مصر؟
ـ      70وقال أبو مرزوق إن اإلسرائيليين يعرضون إعادة فتح المعابر بنسبة            اس تريـد    في المئة لكـن حم

تحديدا أدق اللتزام إسرائيل وأكد إن هذه التعبيرات الغامضة دائما ما تفـسر لـصالح إسـرائيل نظـرا                   
  .لسيطرتها على النقاط الحدودية

أن حماس ترحب بوجود أوروبي أو تركي في المعابر لكتابة تقارير عما يعبر إلى القطـاع لكـن                  : وقال
  .إسرائيل ترفض الفكرة
ان ما يعطل الوصول الى اتفاق تهدئة       " القدس العربي "ناطق باسم حركة حماس لـ      وقال فوزي برهوم ال   
  ".عدم وجود ضمانات لتطبيق اتفاق التهدئة حال تم انجازه"جديد مع اسرائيل هو 

ترفض ان يكون مصير الشعب الفلسطيني مرهونا بحـسن النوايـا           "واشار برهوم الى ان حركة حماس       
  ".هدئة الماضيةاالسرائيلية، كما حدث في الت

و صـالح   ،  القـاهرة  مراسـلها مـن    وسمير السيد  عن أشرف أبو الهول    5/2/2009 األهرام،   ونشرت
النقاب عن مسودة اتفاق تم التوصل إليها بـين حركـة حمـاس               القيادي بحركة حماس كشف    ،البردويل

مـشارك فـي   وأوضح البردويل ـ المتحدث اإلعالمي باسم وفد الحركـة ال  . وإسرائيل بوساطة مصرية
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 ،وفتح المعابر اإلسـرائيلية علـي القطـاع       ,  شهرا 18 ـ أن االتفاق يتضمن تهدئة لمدة      مباحثات القاهرة 
  %.80فضال عن رفع الحصار بنسبة

األولي هي كم ونوع الـسلع  : وأوضح ـ في تصريحات خاصة ـ أن هناك عقبتين أمام سريان االتفاق  
ل السلع التي ستحظر دخولها بحجة استخدامها في تـصنيع          التي ستسمح إسرائيل بدخولها القطاع في مقاب      

  .والثانية هي رفض إسرائيل التام وجود مراقبين دوليين عند المعابر, الصواريخ
أشار البردويل إلي طلب الحركة من الجانب المـصري  , وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية 

  .بالضفة لتوفير أجواء إيجابية نحو إتمام المصالحةتشكيل لجنة قانونية لإلفراج عن المعتقلين 
  

 "الجرائم"عن " إسرائيل"يطالب بمساءلة ويتهم قوى إقليمية بدعم االنفصال الفلسطيني عباس  .2
  الرئيس محمود عباس حمـل      أن  محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    5/2/2009الحياة،  نشرت  
انتهاكـات القـانونين الـدولي      " بمساءلتها عن    األوروبياالتحاد  ، مطالبا قادة    "إسرائيل" بشدة على    أمس

 أمـام وقال عباس في مؤتمر صحافي عقب كلمـة لـه           .  على قطاع غزة   األخيرةفي حربها   " واإلنساني
العالم يعترف بأن ما ارتكب في غزة جرائم، وال بد أن يحاسب            " في ستراسبورغ، إن     األوروبيالبرلمان  

ال نريد أن نعادي إسرائيل، ونمد يدنا للسالم، لكن ما ارتكب فـي             : "وأضاف ".مرتكبوها حتى ال تتكرر   
جئتكم من فلسطين التي يـرزح شـعبها        : " قائال األوروبي البرلمان   أعضاءوخاطب   ".غزة جرائم حقيقية  

تحت أطول احتالل عسكري في التاريخ المعاصر، فلسطين المثخنة بجراح أشرس وأعنف وأفظع عدوان              
 حياة األطفال والنساء والشيوخ، كما استهدف بيوتهم وأرزاقهم ومزارعهم ومـصانعهم            عسكري استهدف 

استهدف مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، كما اسـتهدف المستـشفيات والمنـشآت             . ومدارسهم
استهدفت الحرب اإلسرائيلية أوالً وقبل كل شيء حيـاة الـشعب وبنيتـه             : "وأضاف". والطرق والجسور 

  ".ستقبله، بل مستقبل دولته الفلسطينية التي طالما عملنا معا وما زلنا من أجل تحقيقهاالتحتية وم
ان عطـاءات    "إلـى  مفاوضات السالم، مـشيرا      أمام "إسرائيل"واستعرض عباس العقبات التي وضعتها      

ان ، و " مرة العام الماضي، مقارنة مع العام الذي سبق عقد أنـابوليس           17الوحدات االستيطانية تضاعفت    
 تواصـل سياسـتها     "إسـرائيل " إنوقال  ".  حاجزاً 670 حاجزاً إلى    580الحواجز العسكرية زادت من     "

 والتي  2001رغم كل الجهود واالتفاقات والتفاهمات التي تضمنها تقرير جورج ميتشل عام            "االستيطانية  
لـم  " الذي قال انـه      "2008كان آخرها تفاهمات أنابوليس التي وعدت الشعب الفلسطيني بدولة نهاية عام            

يكن ختام حصاده سوى حرب تدميرية لقطاع غزة، وأخرى استيطانية في الضفة الغربيـة، بمـا فيهـا                  
  ".القدس
باستئناف مفاوضات جادة وشاملة من دون الوقف الكامل لالستيطان بمـا           " الفلسطينيين لن يقبلوا     إنوقال  

". نية، والرفع الكامـل لكـل أشـكال الحـصار         في ذلك ما يسمى بالنمو الطبيعي وإزالة البؤر االستيطا        
لم يعد باإلمكان التفاوض على مبدأ إنهاء االحتالل، فالمطلوب ضمان أن تفـضي أي عمليـة                : "وأضاف

 1967 يونيـو عـام      / حزيران 5تفاوضية إلى الخالص الكامل من االحتالل، عن األراضي المحتلة منذ           
ال يمكن العودة إلى التفاوض على القـضايا        "ل إنه   وقا". كافة كما نصت على ذلك خطة خريطة الطريق       

  ".الجزئية والفرعية بينما القضية الرئيسية، وهي قضية إنهاء االحتالل، غائبة
وقف التعامل مع إسرائيل، وكأنها دولة فوق القانون أو المساءلة القانونيـة، أو دولـة                "إلى أوروباودعا  

التي وقفت وتقف إلى جانب مبادئ العدل والسالم في منطقة          على أوروبا   "وقال إن    ،"فوق القانون الدولي  
الشرق األوسط والعالم، أن تؤكد اليوم دورها بشراكة واضحة وكاملة مع إدارة الرئيس األميركي أوبامـا           

 ان القرار العربي هو عرض مبادرة الـسالم         وأضاف". وباقي أطراف اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي     
  ".آخر فرصة جدية للسالم الحقيقي والعادل في منطقتنا"صفا هذا العرض بأنه العربية للتطبيق، وا
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في حال تشكيلها في اتفـاق مـع        " حكومة وحدة وطنية فلسطينية   "وطالب عباس االتحاد األوروبي بدعم      
كما طالب مشاركة االتحاد في الرقابة على       ". لبرنامج مستند إلى المرجعيات العربية والدولية     "حماس وفقاً   

  .إليهااالنتخابات التشريعية والرئاسية المبكرة التي دعا 
.  البرلمان األوروبي بالمساعدة على إطالق رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د          أعضاء  عباس وطالب

  .عزيز الدويك، وجميع النواب المعتقلين لدى إسرائيل فوراً
الـرئيس   أن    عبد اهللا مـصطفى    ،بروكسل نقالً عن مراسلها في    5/2/2009الشرق األوسط،   وأضافت  

ـ         عباس اإلسرائيلي الرامي إلى فصل قطاع غزة      " الفخ"قال إنه يعمل على تفادي الفلسطينيين لما وصفه ب
وحذر أبو مازن   . عن باقي األراضي الفلسطينية، وهو األمر الذي يعرقل، كما يقول، قيام دولة فلسطينية            

واتهم أبـو   . سيجعل الشعب الفلسطيني فريسة للتطرف    في الوقت نفسه من استمرار الوضع الحالي ألنه         
بدعم االنفصال الفلسطيني الـداخلي، مـشيراً إلـى أن هـذه القـوى              " القوى والتيارات اإلقليمية  "مازن  

والتيارات، تسعى لتعطيل الحل المصري المدعوم من قبل الجامعة العربية ومجلس األمن الـدولي وفـق                
ت نفسه إلى أن الباب ما زال مفتوحاً أمام الوحدة الفلـسطينية وقـال              ، مشيراً في الوق   1860القرار رقم   

  ".نحن نعمل من أجل تحقيق المصالحة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية"
في الوقت نفسه قال أبو مازن إن العالم يعترف بأن ما ارتُكب في غزة كان جرائم وال بـد أن يحاسـب                      

أن نعادي إسرائيل ونمد يدنا للسالم لكن ما ارتكب في          نحن ال نريد    : "وأضاف. مرتكبوها حتى ال تتكرر   
 ".غزة جرائم حقيقية

وطالب أبو مازن البرلمان األوروبي أيضاً بدعم المطلب الفلسطيني، بإرسال قوات حماية دولية لحمايـة               
 ".الذي يتعرض لالعتداءات اإلسرائيلية في الضفة كما في غزة"الشعب الفلسطيني، 

  
   خطة إلعادة إعمار غزةضمن  مليون دوالر 600ص صختياض حكومة ف .3

 . رئيس الوزراء الفلـسطيني د      أن  محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    5/2/2009الحياة،  نشرت  
 مـؤتمر لمناقـشة     أمـام  خطة إلعادة اعمار قطاع غزة، وقال في خطاب          إطالق  أمس سالم فياض أعلن  

 إلعادة االعمـار، منهـا      إجراءاتكومته شرعت في سلسلة     ن ح إموازنة السلطة الفلسطينية في رام اهللا،       
 إنوقال فياض    . مليون دوالر لترميم وإعادة بناء المساكن والمنازل المتضررة والمدمرة         600تخصيص  

.  المستفيدين مباشرة عبر الجهاز المـصرفي      إلى األموالحكومته، غير الموجودة في قطاع غزة ستحول        
 حين توفير دعـم دولـي،       إلى االعمار من خزينتها     إلعادةالغ المخصصة   ن الحكومة ستوفر المب   أ وأعلن

وأعلن تأجيل دفع رواتب موظفي الـسلطة       .  االعمار إعادةمتوقعا مساهمة الدول المانحة في توفير مبالغ        
  . االعمار في غزةإعادة إلى المتوافرة في الخزينة األموال بسبب تحويل أسبوعينللشهر الجاري لمدة 

 فيـاض    أن وكاالتالبراهيم و إ كامل   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    5/2/2009رأي، األردن   الوأضافت  
  وأضـاف  ."إسـرائيل "عادة اعمار قطاع غزة ستكون مستحيلة بدون فتح المعابر التي تتحكم بها             إ أنكد  أ

 هـو   أهميـة  ثراألك أن إال اعمار غزة الشهر المقبل،      إلعادة ]الذي سيعقد في القاهرة   [ المؤتمر أهميةرغم  
 جهود السلطة الفلسطينية في     إعاقةوحمل فياض الجانب اإلسرائيلي مسؤولية       . على فتح المعابر   اإلصرار
 . اعمار غزةإعادةمحاولة 

غـزة لـن    "إن    فياض قال  سالم أن   رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    5/2/2009الشرق األوسط،   وأوردت  
ول للمقاومة هو تعزيز قدرة شعبنا على الصمود وإنقـاذه          تكون مقصلة المشروع الوطني، وإن المربع األ      

واعتبر أنه يجب مساندة غزة لتظل رافعة للهوية الوطنية، موضحا أن المنكوبين في كارثة              ". من الكارثة 
 .غزة، يتطلعون إلى من يتحمل المسؤولية لوقف معاناتهم اإلنسانية
رد معبر، وفي إطار السلطة ال معها، ألن        وطالب فياض حركة حماس بالشراكة في كل شيء، ال في مج          

آن األوان لمعالجـة جـذور      : "وقال.  تتطلب إجابات عملية ال شعارات انقسامية      - كما قال    -كارثة غزة   
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الصراع المتمثل في االحتالل، وضمان إنهائه، وال بد من إخضاع إسرائيل للمساءلة، ويجب اإلقالع عن               
قوط ضحايا غزة أسقط الضمير اإلنساني، وعلم األمم المتحدة رمز          ، معتبرا أن س   "ممارسة الكيل بمكيالين  
 .العدالة والقانون الدولي

  
   تعلن بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من خطة إغاثة غّزةالمقالةحكومة ال .4

أعلنت الحكومة المقالة أمس أنها شرعت في تنفيذ المرحلة الرابعة من خطة إغاثة             :  فتحي صباح  -غزة  
 إلـى لتعويض المتضررين من أصحاب البيوت المدمرة وأسر الشهداء، وصلت كلفتها           من أربع مراحل    

 مليون دوالر، وقال وزير العمل والشؤون االجتماعية في الحكومة أحمد الكرد في مـؤتمر               50أكثر من   
الحكومة شرعت في تنفيذ خطتها الرباعية إلغاثة المتـضررين،         "صحافي عقده في مدينة غزة أمس إن        

 بيت، وفي المرحلـة الثانيـة       5000 مليون دوالر ألصحاب البيوت المدمرة التي بلغ عددها          25وستقدم  
أمـا  : "وأضاف الكرد ". أسرة 6500 إلىخمسة ماليين دوالر ألسر الشهداء والجرحى التي وصل عددها          

ات  بيت بمـساعد   5000المرحلة الثالثة فتشمل البيوت المدمرة جزئيا وغير الصالحة للسكن التي شملت            
 العمال المتضررين من جميع     ألسر، فيما ستقدم الحكومة ثمانية ماليين دوالر        " مليون دوالر  12,5بلغت  

وقال إن األيام المقبلة ستـشهد مراحـل جديـدة          ".  ألف أسرة  96 إلىالقطاعات، ليصل عدد المستفيدين     
 إلـى  االعمار الذي يحتاج      لحين إعادة  األولىتلك المراحل اغاثية بالدرجة     "لقطاعات مختلفة، مضيفاً أن     

  ".باليين الدوالرات
بالتـدخل  " ما يجري في قطاع غزة، مطالباً        إزاء تحمل مسؤوليتهما    إلى واإلسالميودعا العالمين العربي    

كل التسهيالت لجميع الدول المانحـة  "وتعهد أن تقدم الحكومة المقالة     ". السريع لفك الحصار وفتح المعابر    
  ".ع غزةلتنفيذ مشاريعها في قطا

  5/2/2009الحياة، 
  

  ة باالستيالء على كمية من المساعداتومللحك" ونرواألا" اتهامات ينفت المقالةحكومة ال .5
نفى وزير الشؤون االجتماعية في الحكومة المقالة أحمد الكرد ادعاءات مسؤول فـي             : حامد جاد  -غزة  
أن الوكالـة قامـت     "، موضـحاً    "الألونرو"حول استالم الحكومة لمساعدات مخصصة      " األونروا" وكالة

باالستيالء على كافة المساعدات التي جاءت للمتضررين بشكل عام ووزعتها لجهـات مرتبطـة بعمـل                
أن "فـي توزيـع المـساعدات، مـضيفاً         " األونـروا "ورفض الكرد سياسة التمييز التي تتبعها        ".سياسي

 ".، وليس باسم الجـئ أو مـواطن       المساعدات جاءت باسم المتضررين والمليون ونصف مليون في غزة        
ولفت الكرد في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو فـي مدينـة                  
غزة أمس إلى وجود مساعدات ضخمة مازالت مكدسة ومحتجزة في مطار العريش ولـم يـتم الـسماح                  

نحة أرسلت كتبا للحكومـة الفلـسطينية       بإدخالها منذ الحرب على غزة، موضحاً أن العديد من الدول الما          
  ".بغزة عن إرسالها لهذه المساعدات ولكنها لم تصل وقابلة للتلف

من جهته أعرب النونو عن ترحيب حكومته بأي جهد إلعادة إعمار القطاع، لكنها لـن تـسمح بتـدخل                   
البتـزاز وحجـز    االحتالل أو أطراف سياسية تريد استغالل معاناة ودماء الشعب للعودة إلى غزة عبر ا             

ما يصل إلى الضفة الغربية من أموال لم يصل إلـى غـزة             "وشدد النونو على أن      .األموال والمساعدات 
ومحتجزة لدى حكومة رام اهللا، موضحاً أن الحكومة تعطي ضمانات لكافة الجهات التي ترسل األمـوال                

  ".للقطاع وترحب بالجهات المانحة من دون أي شروط
إن اتهاماتهـا   : ن الناطق باسم وزارة الداخلية المقالة صحة اتهامات األونروا بقوله          نفى إيهاب الغصي   كما

إن طبيعة عمل األونروا يتعلق فقـط بتوزيـع         "وقال الغصين    ".للشرطة غير صحيحة وباطلة ومرفوضة    
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المساعدات على الالجئين وإن قيامها بتوزيع هذه المساعدات على المؤسسات األهلية مخـالف للقـانون               
  ".يس من حقها ممارسة ذلكول

 استنكرت قيام عناصر من الشرطة التابعة للحكومـة المقالـة أول مـن أمـس                "األونروا"وكانت وكالة   
وقالت األونـروا    .باالستيالء على مواد تموينية تابعة لها من مركز تموين مخيم الشاطئ في مدينة غزة             

 3500ماس قامت باالستيالء بـالقوة علـى        إن عددا من عناصر الشرطة التابعة لحركة ح       "في بيان لها    
 سالت غذائية كانت معدة للتوزيع على مئات العائالت الفقيرة بغزة بعد رفضت األونـروا               406بطاينة و 

وقـال بيـان     ."تسليم المواد التموينية المخصصة لالجئين لوزارة الشؤون االجتماعية التابعـة لحمـاس           
  ".د التموينية ونطالب بإعادتها فوراإننا نستنكر بشدة مصادرة الموا"األونروا 

  5/2/2009الغد، األردن، 
  

  لقد عبرتم عن مواقف سياسية تجمع وال تفرق: السعودي الملك إلىهنية في برقية  .6
العزيـز   اهللا بن عبد    الملك عبد  إلى قال رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية في برقية           :غزة

ا خادم الحرمين في قمة الكويت وكلمتكم بعثت روح العـزة والكرامـة             إن موقفكم ي  : "والشعب السعودي 
والوحدة العربية ال في غزة الصمود فحسب، بل في األمة العربية واإلسالمية، ووقفتم إلى جانب الحـق                 
ونصرتم المظلومين من أطفال ونساء وشيوخ وشباب غزة وفلسطين، وأدخلتم إلى كل بيت فلسطيني أمالً               

حرص خادم الحـرمين ومطالبتـه العـالم         نقدر: "وقال". ه العربية وفي حياة حرة عزيزة     جديداً في أمت  
مسحتم بيد المسؤولية والفضل على     : "وأضاف". بضرورة اإلسراع في رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني       

آالم الجرحى والمحاصرين من خالل مساعداتكم اإلغاثية والدوائية العاجلة واستـضافتكم للعديـد مـن               
رحى والمرضى، ومن خالل رصدكم بليون دوالر باسم الشعب السعودي إلعادة إعمار غزة، فجزاكم              الج

  ".اهللا عنا وعن اإلسالم خير الجزاء
ونوه هنية في تصريح لوكالة األنباء السعودية أمس باستمرار جهود المملكة السياسية وغيـر الـسياسية                

وتحدث عـن   . ار وتحقيق المصالحة الداخلية الفلسطينية    لمعالجة آثار العدوان وتذليل معوقات إعادة اإلعم      
عبرتم يا خادم الحرمين فيها عن مواقف سياسـية تجمـع وال            : "اهللا في قمة الكويت وقال     كلمة الملك عبد  

تفرق، وأعدتم إلى النظام العربي رفع المصلحة واألخوة وطالبتم بمحاسبة قادة العدوان الصهاينة، فكانت              
وتقدم بالشكر لخادم الحرمين على الجهـود        ".ينا وناراً تحرق العابثين، فجزاكم اهللا خيراً      كلماتكم نوراً يهد  

إنها جهود كبيرة نعتز بها، وما زال شعبكم في فلسطين عمومـاً وفـي غـزة                : "الكبيرة التي بذلها، وقال   
ذليل معوقات  خصوصاً في حاجة إلى استمرار جهودكم السياسية وغير السياسية لمعالجة آثار العدوان وت            

إعادة اإلعمار وتحقيق المصالحة الداخلية الفلسطينية التي قدتم سفينتها المباركة في اتفاق مكة المكرمـة               
  ".من قبل

  5/2/2009الحياة، 
  

  أطنان متفجرات من مخلفات العدوان4 الشرطة الفلسطينية وخبراء أمميون يعالجون :غزة .7
رطة الفلسطينية في غزة بمساعدة خبراء أجانب في معالجـة          الش) 4/2( األربعاء   ]أمس [ بدأت اليوم  :غزة

مخلفات العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة من الصواريخ والقذائف التـي اسـتخدمت فـي عمليـات                 
وقال إسالم شهوان المتحدث باسم الشرطة أنهم استعانوا بخبراء من األمم المتحدة الذين وصلوا               .القصف

وأضـاف   .القذائف والصواريخ والتي تقدر بأربع أطنان من المتفجرات       إلى قطاع غزة من أجل معالجة       
عشرات  اليوم، حيث تم معالجة    شهوان في تصريح له أن العمل تم على مرحلتين، انتهت المرحلة األولى           

وشملت هذه المرحلة المقـر الـرئيس       . قذائف الفسفور التي لم تنفجر والتي كانت تشتعل أثناء معالجتها         
وأضاف أن المرحلة الثانية بدأت اليوم بمعاينـة المكـان           .في غزة ومقر قيادة الشرطة    " نرواوألا"لوكالة  
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ولكن تطلب بعض الترتيبات، خاصة أن هذا الطاقم ألجنبي قام بإبالغ مكتبهم الرئيس في القدس للتنسيق                
لتي يتم العمل فيهـا،     مع اإلسرائيليين، بحيث عندما تتم عملية المعالجة ال يتم استهدافهم وهم في المواقع ا             

  .مرجحا أن تستمر هذه المرحلة عدة أيام
  

  . المواطنين إبالغهم عن أية مخلفات من القذائف التي لم تنفجر، من أجل معالجتهاشهوانودعا 
  4/2/2009 قدس برس

  
  2009فياض يعرض موازنة عام  .8

، أمـس،   ] الفلسطينية في حكومة تسيير األعمال    [ سالم فياض رئيس الوزراء    .كشف د  :كتب جعفر صدقة  
 1653 يبلـغ    إجمـالي  مليون دوالر بعجز     3283 حجمها   2009عن موازنة عامة للسلطة الوطنية للعام       

 مليون دوالر ميزانيـة     3075 يغطى من قبل الجهات والدول المانحة، مقارنة مع          أنمليون دوالر يتوقع    
  . مليون دوالر1895 عجز بلغ بإجمالي 2008العام 

ـ    ويشمل هذا المبل    مليونـاً   250 مقارنة مع    2009 ماليين دوالر للعام     503غ النفقات التطويرية المقدرة ب
  . الموازنةإطار منها من الدول المانحة مباشرة خارج األكبر، وعادة يمول الجزء 2008في العام 

والمساءلة  االئتالف من اجل النزاهة      إليها فياض في جلسة استماع دعا       أعلنهاوفي الموازنة الجديدة، التي     
 إيـرادات  مليـون دوالر     625 مليون دوالر، منهـا      1630 العامة   اإليرادات إجماليبالبيرة، يبلغ   " أمان"

 المتوقعة من المقاصـة     اإليرادات مليون دوالر    1123، و 2008 مليون دوالر عن العام      64محلية بزيادة   
  .2008، وهو نفس المبلغ تقريبا للعام "إسرائيل"مع 

 مليـون دوالر    2780 في الموازنة الجديدة يبلغ      اإلقراض النفقات الجارية وصافي     جماليإبالمقابل، فان   
 بعجـز  2008 مليون دوالر للعام 2825 مليون دوالر، مقارنة مع   1150بعجز في الميزان الجاري يبلغ      

  . مليون دوالر1258بلغ 
ـ        مليون دوالر في    1453من   ماليين دوالر، منخفضة     1410وتقدر كلفة الرواتب في الموازنة الجديدة ب

 مليون دوالر فـي     291 مليون دوالر من     431، في حين سترتفع النفقات التشغيلية       2008ميزانية العام   
 مليون دوالر في    634 مليون دوالر من     559 إلى، فيما ستنخفض النفقات التحويلية      2008ميزانية العام   

، %4بصرف عالوة غالء المعيشة للموظفين بنسبة       وتأخذ الموازنة الجديدة باالعتبار البدء      . 2008العام  
  .وهي النسبة القصوى التي يسمح بها القانون

 مليونا  250 ماليين دوالر، مقارنة مع      503 إلى 2009 التطويري، فقد ارتفع في موازنة العام        اإلنفاق أما
  .2008في ميزانية العام 

 مليون  1150اعدات من الدول المانحة، بواقع       بمس 2009 يسد العجز في الموازنة العامة للعام        أنويتوقع  
 مليـون دوالر    1763دوالر مباشرة لخزينة السلطة لسد العجز في الميزان الجاري، بانخفاض كبير من             

 يمول المانحون كامل النفقات التطويريـة       أن، كما يتوقع    2008مساعدات مباشرة تلقتها الخزينة في العام       
  .2008 مليون دوالر في العام 250، مقارنة مع ) الموازنةارإطخارج ( مليون دوالر 503بمقدار 

قيمة االقتطاعات لتسديد فـواتير     (اإلقراض ينخفض صافي    أنوبموجب مشروع الموازنة الجديدة، يتوقع      
 447 مـن حـوالي      2009 مليون دوالر في نهاية العام       380 إلى) الخدمات العامة وخصوصا الكهرباء   

  .2008مليونا في نهاية العام 
 5/2/2009. األيام، فلسطين

  
 "شائعات كاذبة"تقارير سفر الزهار خارج غزة : حماس .9
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 في تصريحات نقلتها مواقع إلكترونية  في حركة حماس قال مشير المصري القيادي:)د ب أ( -غزة
أنباء اختفاء الدكتور الزهار شائعات كاذبة تأتي في إطار السياق االنتخابي في "محسوبة على حماس إن 

  ".سرائيل وتروجها مواقع فلسطينية في إطار التشفي من حماسإ
بث مثل هذه التقارير محاولة يائسة من .. نؤكد أن هذه شائعات كاذبة ال قيمة لها"وأضاف المصري 

إسرائيل وبعض أعوانها إلظهار نصر موهوم بعد أن تبدد الوهم وفشلوا في تحقيق أهدافهم وبعد أن 
: وتابع ".ء األطفال والنساء والشيوخ فانكشفت سوأتهم وظهروا على حقيقتهمحاولوا أن يظهروا على أشال

اليوم يريدون أن ينالوا من حماس سياسياً وإعالمياًَ ليكسروا شوكتها ويحاولوا أن يبتزوها ليصنعوا "
كل ذلك بالتأكيد لن يزعزع ثقة الشعب بحماس ولن يخلخل أركان .. لنفسهم هذا االنتصار أمام هزيمتهم

 ".حماس
 4/2/2009القدس، فلسطين، 

  
  حماس تنتقد اجتماع ابو ظبي وتطالب العرب بالحياد تجاه الشأن الفلسطيني .10

حركة حماس انتقدت امس ، أن غزة عن أشرف الهور مراسلها من، 5/2/2009القدس العربـي،    ذكرت  
جتماع الـذي ضـم     االربعاء اي مواقف عربية تدعم طرفا فلسطينيا دون اآلخر، وذلك في ردها على اال             

وقال مشير   ".الحياد في الشان الفلسطيني   "تسعة وزراء خارجية عرب الثالثاء في ابو ظبي، ودعتهم الى           
يعمـق  "المصري النائب عن حركة حماس قي تصريحات صحافية ان دعم طرف فلسطيني دون االخر               

نـه وزراء الخارجيـة     وقلل المصري في ذات الوقت من اهمية الموقف الذي عبر ع           ".الخالف والشقاق 
  .التسعة بدعمهم للسلطة الفلسطينية ممثلة في محمود عباس

لقد بدا واضحا للجميع ان حماس تشكل نبض االمة واملها، وبالتالي كل محاوالت التغطية لـبعض                "وقال  
االطراف على سوءاتها امام لحظة المفاصلة في االمة على مستوى االحزاب والحكومات كلها محاوالت              

  ".فاشلة
وبالتالي الترقيع لن يفيد كثيرا وال بد من عودة راشدة لخيارات االمة، واعتقـد ان اصـطفاف                 "واضاف  

  ".بعض االطراف العربية الى جانب طرف فلسطيني على حساب اخر لن يفيد شيئا
 فـي    قـال  سامي أبو زهري  " حماس" المتحدث باسم    ، أن دمشق من   4/2/2009قدس برس،   وأضافت  

ـ   نحن نستهجن مقررات بعض وزراء الخارجية العرب وهي مقررات         ": "قدس برس "تصريحات خاصة ل
تتعارض مع خطاب العاهل السعودي التاريخي الذي عبر عن نبض األمة، بينما هذه المقررات تحـدثت                
عن إعادة االعتبار لمبادرة السالم العربية بعد كل الجرائم التي ارتكبت بحق أطفال غزة الذين يحتـاجون        

  ".ربي داعم لهم ال السعي لتسوية مع االحتالللموقف ع
وأشار أبو زهري إلى أن نتائج اجتماع بعض وزراء الخارجية العرب في أبو ظبي تجاهلت معاناة 

  .الشعب الفلسطيني في غزة من خالل عدم التركيز على عدم اإلعمار
  

 الحرب لم تكن ضد حماس بل ضد المشروع الوطني  : رباح مهنا .11
رباح مهنا موقف .دد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مسؤولها في قطاع غزة دج: ألفت حداد

 والذي يؤكد على أنها سياسة خاطئة، ما دام االحتالل يحتل أرضنا من التهدئة مع اإلحتاللالجبهة 
ويواصل عدوانه وحصاره، مؤكداً أن شروط التهدئة المطلوبة حالياً من شعبنا هي شروط مذلة لشعبنا 

حركة حماس، يسعى االحتالل من خاللها أن يتعامل مع شعبنا وحركة حماس كأنهم مهزومين ولهذا ال ول
  .يجب أن تقبل هذه التهدئة وأن البديل عنها هو تشكيل جبهة مقاومة موحدة تحدد أين ومتى وكيف تقاوم
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وابتزاز مهنا من مخططات الستغالل هذا الموضوع لتركيع .وحول موضوع إعمار قطاع غزة حذر د
شعبنا، للقبول بأي حلول وتنازالت سياسية، مؤكداً أن إعادة االعمار بأسرع وقت ممكن هو ضرورة 

  .وطنية ملحة من خالل تشكيل لجنة وطنية من كفاءات محترمة نزيهة غير فئوية
 5/2/2009، 48عرب

  
  ل الضفة  تعدم قائد سرايا القدس في بلدة قباطيا شما ووحداتها المستعربةقوات االحتالل .12

، قائد سرايا   ) عاما 23(  جيش االحتالل االسرائيلي فجر اليوم عالء الدين عصام أبو الرب             قوات اعدمت
وذكر شهود عيان من البلدة أن قوات االحتالل ووحداتها المـستعربة        . القدس في بلدة قباطية جنوب جنين     

أصيب بعدة عيارات ناريـة فـي       قامت بعملية تصفية وإعدام للشهيد أبو الرب وهو داخل منزله، حيث            
الرأس والصدر والقلب أدت إلى استشهاده على الفور، وتم نقل جثمانه إلى مستـشفى الـدكتور خليـل                  

  . سليمان الحكومي في مدينة جنين
 وأضافت المصادر أن قوات االحتالل اقتحمت بلدة قباطية من كافة الجهات وسط إطالق األعيرة النارية               

ت منزل ذوي الشهيد واقتحمته وأطلقت النار على  أبو الرب فورا ما أدى إلى               وقنابل الصوت، وحاصر  
  .استشهاده

  5/2/2009 ،وكالة سما
  

   برام اهللافبراير/ شباط16 او 15 في  لفتحابو النجا يرجح انعقاد المجلس الثوري .13
نجا امـس انعقـاد     رجح عضو اللجنة القيادية العليا والمجلس الثوري لحركة فتح ابراهيم ابو ال           : رام اهللا 

المجلس الثوري للحركة في الخامس عشر او السادس عشر من الشهر الجاري في رام اهللا، لمناقشة عدة                 
  .قضايا مهمة، معتبرا اياها من اهم الدورات التي عقدت خالل السنوات الماضية

لـسياسي  وقال ابو النجا في حديث صحفي ان جدول اعمال الجلسة سيناقش عدة قضايا منها، الوضـع ا                
والمؤتمر العام السادس ومناقشة تقرير اللجنة التحضيرية العليا العداد المؤتمر ومكانه وزمانـه والعـدد               
النهائي العضاء المؤتمر وكافة الملفات المطروحة منها النظام السياسي والبرنامج الـسياسي والوضـع              

زة اوضح ابو النجـا ان اللجنـة   وعلى ضوء احداث غ .المالي التنظيمي والعالقات العامة وملفات اخرى 
التي كلفت من المجلس التشريعي لم تنه اعمالها وستقدم النتائج التي وصلت اليها وسيكون هناك معلومات                

 .جديدة
  5/2/2009الحياة الجديدة، 

  
  إجتماع موّسع لكوادر فتح السياسيين والعسكريين داخل مخيم عين الحلوة ": األخبار" .14

في لبنان، كثّفت لقاءاتهـا مـع       " فتح"وحركة  " منظمة التحرير الفلسطينية  "ادة  ذكرت مصادر مطلعة أن قي    
وفي هذا اإلطار، ترأس أمين سر الحركة في لبنان اللـواء سـلطان     . كوادر الحركة في لبنان ومسؤوليها    

 أبو العينين إجتماعاً موسعاً لكوادر الحركة السياسيين والعسكريين داخل مخيم عين الحلوة، حيث عرضت             
، وانعكاسـات   "ومنظمة التحرير الفلسطينية  "األوضاع في ظل احتدام الخالف السياسي بين حركة حماس          

  .هذا الخالف على المخيمات الفلسطينية في لبنان
  4/2/2009األخبار، 

  
  تبلغ الفصائل أنها أوقفت اعتداءات طالت مواطنين خالل الحرب وبعدها" حماس: "الديمقراطية .15

، أن الفصائل التـي     "األيام"ناصر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، لـ        أكد صالح    :حسن جبر 
اجتمعت قبل أيام لمناقشة االعتداءات الداخلية اتصلت بقيادة حركة حماس التي أبلغتهـا أن االعتـداءات                
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 .لقد أبلغونا أنهم ضبطوا كل هذه األمور ولن يسمحوا بتكرارها تحـت أي ظـرف              : وقال ناصر  .توقفت
أشار إلى أن الفصائل التي تضم الجبهتين الديمقراطية والشعبية وحزب الشعب وحركة الجهاد اإلسالمي              و

ستواصل التحرك على هذا الصعيد حتى يتم إنهاء القضية بشكل كلي، الفتا إلى وجود صعوبة في لقـاء                  
  .قادة حركة حماس بسبب الظرف األمني الذي يمرون به

 5/2/2009. األيام، فلسطين
  

  يعرض على باراك حقيبة الحرب في حل الفوز برئاسة الحكومةتنياهو ن .16
والمرشح األقوى لتشكيل الحكومـة اإلسـرائيلية       " الليكود"فاجأ زعيم حزب    :  برهوم جرايسي  -الناصرة

القادمة بعد االنتخابات، بنيامين نتنياهو، المراقبين أمس األربعاء، حين أعرب عن تقديره لوزير الحـرب               
  .على خلفية المجازر التي ارتكبها في قطاع غزة" العمل"ك زعيم حزب إيهود بارا

إنني أريد أن امتدح رئيس أركـان       "وقال نتنياهو في كلمته أمام مؤتمر هرتسليا االستراتيجي مساء أمس،           
إيهود باراك والجنود اإلسرائيليين على ما قاموا به مـن        ) الحرب(ووزير األمن   ) غابي أشكنازي (الجيش  
  ".دات للحرباستعدا

في وقت مبكر ولم تسمح لجنود الجـيش اإلسـرائيلي          "إال أن نتنياهو هاجم الحكومة ألنها أوقفت الحرب         
  .، في الحرب على قطاع غزة"باستكمال المهمة

ويأتي هذا في أعقاب أحاديث في الحلبة السياسية اإلسرائيلية حول اهتمام نتنياهو بضم بـاراك وحزبـه                 
  .ئاسة الليكود، على أن يواصل باراك حمل حقيبة الحرب في الحكومةإلى حكومة بر" العمل"

وتعتمد هذه التقديرات على لقاء باراك ونتنياهو في اجتماع مغلق أول من أمس، وخـرج منـه نتنيـاهو                   
  .متحدثا لوسائل اإلعالم بلهجة تطغى عليها لغة المديح الحذر

ديات األمنية الكبيرة التي تقف دولة إسرائيل أمامهـا،         إزاء التح "وقال نتنياهو بعد االجتماع مع باراك إنه        
، وقالت تقارير صحفية أمس إن نتنياهو قـرر         "فإنه ينبغي تجنيد أفضل األشخاص واألكثر تجربة وتأهيال       

وقـال  . عدم مهاجمة باراك خالل المعركة االنتخابية الحالية، بل أنه امتدح أداءه خالل الحرب على غزة              
  ".   باراك يقوم بعمل جيد"ام مقربين منه في هذا السياق إن نتنياهو عن باراك أم

اإلسرائيلية أمس، إن نتنياهو قال في خالل محادثات مغلقة إنه في حال            " يديعوت أحرنوت "وقالت صحيفة   
شكل الحكومة، فإنه يعتزم إيداع حقيبة الحرب بأيدي باراك، وهذا في حال سمح وضع التحالف المقبـل                 

وحسب الصحيفة فإن نتنيـاهو يفـضل       . على االنضمام إلى حكومة برئاسته    " العمل "بذلك وموافقة حزب  
باراك على جميع الشخصيات األمنية المرشحة ضمن قائمة حزب الليكود، بمن فيهم رئيس أركان الجيش               

  .اإلسرائيلي األسبق، موشيه يعلون
  5/2/2009الغد، األردن، 

  
   بعد اإلفراج عن شاليط لن تفتح المعابر إال"إسرائيل": بن اليعازر .17

ذكر وزير البني التحتية اإلسرائيلي بنيامين بن اليعازر أمس أن إسرائيل لـن تفـتح               :  د ب أ   -تل أبيب   
معابر قطاع غزة إال بعد اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير في القطاع منذ أكثر من عامين ونصف                 

يمكن لقيادة حركة حماس الجالسة     "سرائيلية العامة   وقال بن اليعازر في تصريح لإلذاعة اإل      . جلعاد شاليط 
وأشـار  ". في العاصمة السورية دمشق أن تقول ما تريد لكن فتح المعابر لن يتم قبل االفراج عن شـاليط    

أي صفقة لتبادل األسرى تعرض على إسرائيل مقابل اإلفراج عن شاليط           "الوزير اإلسرائيلي إلى أنه يؤيد      
قاهرة مباحثات مكثفة مع إسرائيل وحماس بغية التوصل إلى اتفاق للتهدئـة قـد              وتجرى ال ". األسير بغزة 

  .يمتد لعام ونصف
  5/2/2009الدستور، 
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  الليكود في المقدمة وقفزة جديدة لحزب ليبرمان: استطالع .18

اإلسرائيلية أمس األربعاء، على    " معاريف"دل استطالع جديد نشرته صحيفة      :  برهوم جرايسي  -الناصرة
بزعامة بنيامين نتنياهو يحتل الصدارة، وإن سجل تراجعا محدودا مقارنة باستطالعات           " الليكود"أن حزب   

 مقعدا قبل شهر، مقابل تراجـع  11 مقعدا، بدال من  17يستقر حول   " العمل"قبل شهر، في حين بدأ حزب       
  ".ليبرمان"وارتفاع جديد لحزب " كاديما"

بزعامـة  " كاديما" مقعدا، بينما سيحصل حزب      27ى  سيحصل عل " الليكود"وحسب االستطالع، فإن حزب     
 مقعـدا، لحـزب     17بزعامة إيهـود بـاراك، و     " العمل" مقعدا لحزب    17 مقعدا، و  23تسيبي ليفني على    

" شـاس " مقاعـد لحـزب      10اليميني العنصري، بزعامة المتطرف أفيغدور ليبرمان، و      " يسرائيل بيتينو "
  .الديني األصولي لليهود الشرقيين

 مقاعد لالئحـة    5 مقاعد، و  6اليساري الصهيوني على    " ميرتس"ستطالع ذاته، سيحصل حزب     وحسب اال 
هئيحـود  "لحزبـي المـستوطنين     ) 3 و 4( مقاعد   7الدينية األصولية لليهود الغربيين، و    " يهدوت هتوراة "

  ".هبايت هيهودي"و" هليئومي
 -ى أن القائمـة العربيـة الموحـدة       ، فقد دل االستطالع عل    48أما بالنسبة للوائح الناشطة بين فلسطينيي       

، التي يرأسها النائبان إبراهيم صرصور واحمد طيبـي، فإنهـا سـتحافظ علـى قوتهـا                 "العربية للتغيير 
 مقاعد، بزيـادة مقعـد      4 مقاعد، وستحصل الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة على         4بحصولها على   

حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الـذي يرأسـه        واحد عما لها اليوم، في حين أشار االستطالع إلى أن           
  . مقاعد3، بينما له اليوم %2النائب جمال زحالقة لن يجتاز نسبة الحسم 

  5/2/2009الغد، األردن، 
  

  كانت تذكيرا بأن ساعة السالم لم تحن بعد" الرصاص المصبوب"عملية : باراك .19
هرتـسيليا  "باراك خالل كلمته أمـام مـؤتمر        الدفاع اإلسرائيلي ايهود     دعا وزير :  بترا -القدس المحتلة   

، إلى التوصل إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيين باالستناد إلى          " توازن المناعة واألمن القومي   "حول  " التاسع
وقال إنـه ال يخـشى مـن سياسـة الـرئيس            ،  مبادرة السالم السعودية التي تم طرحها قبل سبع سنوات        

وأردف أن  . ي ال أخاف من أوباما وسوف نصل إلـى تعـاون معـه            إنن"األميركي باراك أوباما ، قائال      
اليمين اإلسرائيلي يجلب العزلة في العالم واليسار المتطرف يخطئ في أحالمه ، ودولتين للشعبين هـي                "

 ".الطريق الوحيدة والممكن تحقيقها
را بـأن   كانت تـذكي  " الرصاص المصبوب "عملية  "وتطرق باراك إلى الوضع في قطاع غزة ، وقال إن           

ال "وحول استمرار إطالق الصواريخ من غزة باتجاه جنوب إسرائيل ، قال إنه             . ساعة السالم لم تحن بعد    
 ".داعي للخوف وال داعي إلطالق التصريحات المنفلتة ، وإنما يجب العمل بمسؤولية

جرحـى  بالمسؤولية عن سقوط العدد الكبيـر مـن القتلـى وال          " حماس"واتهم الوزير االسرائيلي حركة     
وعدد بـاراك المخـاطر     ". الفلسطينيين خالل الحرب على غزة وادعى أنها احتجزت المواطنين كرهائن         

 ".المتشددة"والفصائل الفلسطينية " حزب اهللا"التي تهدد إسرائيل وذكر إيران و
  5/2/2009الدستور، 

  
  رام اهللا بؤرة شرق أخالءباراك وافق على المصادقة على اقامة مستوطنة مقابل  :"هآرتس" .20

قالت صحيفة هآرتس االسرائيلية، امس، ان وزير الجيش االسرائيلي أيهود باراك وافق            :  وفا –تل أبيب   
" ماتيـه بنيـامين  " وحدة سكنية في منطقـة  250على المصادقة على اقامة مستوطنة تضم ما ال يقل عن  
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، "ميجـرون "ستوطني بـؤرة    وأشارت الصحيفة الى أن موافقة باراك جاءت مقابل موافقة م         . االستيطانية
 45على اخالء مستوطنتهم، التي تقام عنوة على أراضي مواطني قرية برقة شرق رام اهللا، ويعيش فيها                 

: وأضافت. في المنطقة المذكورة  " كرافانات"عائلة منها فقط اثنتان في مبنيين دائمين أما الباقية فتعيش في            
ولكن اقامتها ستـستوجب    .  وحدة سكن  50 في المدينة    الى حين الحصول على المصادقة لبناء آخر ستقام       

  . وحدة سكن1400اعطاء سريان لخطة مفصلة تشمل 
يتضمن اقامـة   " ميغرون"ان الحل الذي تقترحه اسرائيل على مخلي البؤرة االستيطانية          : وقالت الصحيفة 

سـفراد،  وأفادت هآرتس، ان المحـاميين ميخائيـل        . حي من مئات وحدات السكن في مستوطنة أخرى       
المحاولة تدل علـى أن     "قاال ان   " السالم اآلن "وشلومي زكريا، اللذين رفعا قبل سنتين التماسا باسم حركة          

من تعهد باالخالء بعد ثالث سنوات، وكأنه لم يتعهد بشيء، وعمليا، تحت غطاء اخـالء بـؤرة وزيـر                   
  ".  الدفاع يوسع ويكثف مستوطنات وبؤر استيطانية

  5/2/2009الحياة الجديدة، 
  

  وضع وحدات خاصة في حالة تأهب مع لبنان: "إسرائيل" .21
أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية، في القدس المحتلة أمس، أن وحدات خاصة للتدخل : أ ف ب، أ ش أ

مع لبنان وضعت في حال تأهب خشية قيام حزب اهللا " الحدود"والمراقبة في الجيش اإلسرائيلي على 
وقال متحدث باسم الجيش  .لى اغتيال القائد في الحزب عماد مغنية قبل عاماللبناني بتنفيذ هجوم ردا ع

من جهة ثانية، عبر مسؤولون عسـكريون إسرائيليون عن . انه لم تعلن حالة التأهب العامة في المنطقة
واعتبروا . ـ جو حديثة لحزب اهللا تسليم سوريا صواريخ ارض قلقهم اثر معلومات تلقتها إسرائيل عن

 . اإلسرائيلية التي تخرق األجواء اللبنانية  هذه الصواريخ يهدد طلعات الطائراتأن نشر
إلى ذلك، نقلت إذاعة إسرائيل عن نائب وزير الدفاع متان فيلنائي قوله إن األمين العام لحزب اهللا السيد 

جب ي"وأضاف . حسن نصر اهللا يجب أن يعي الضربة التي قد تسدد له في حال هاجم إسرائيل ثانية
 ". ، المتمثل بحزب اهللا ودمشق وطهران"محور الشر"البحث عن كل وسيلة ممكنة لتفكيك 

  5/2/2009السفير، 
  

  غزةفي فلسطيني  بنات طبيبتعترف بقتل " إسرائيل: "تحقيق .22
توصل تحقيق في مقتل ثالثة من بنات طبيب فلسطيني في غزة خالل الهجوم االسرائيلي األخير إلـى أن          

  . قتلن بنيران القوات االسرائيليةالبنات الثالث 
ت في تحركاتهم داخل منزل الدكتور      هوقال الجيش اإلسرائيلي إن قواته أطلقت قذائف على أشخاص اشتب         

والطبيب الفلسطيني الذي تدرب     . عز الدين أبو العيش، معتقدة انهم كانوا يقومون بتوجيه نيران القناصة          
أصبحت مأساته معروفة على نطاق واسع في اسرائيل عنـدما          وقد  . في اسرائيل يتحدث العبرية بطالقة    

  . اتصل هاتفيا بإحدى محطات التليفزيون االسرائيلي لكي يصف على الهواء مباشرة ما يتعرض له منزله
  5/2/2009بي بي سي 

  
  من اإلسرائيليين يعتقدون أن تركيا باتت مكانا غير آمن للسياحة% 88 :استطالع .23

من اإلسرائيليين أن تركيا باتت مكانا غير % 88إلسرائيلية إلى تركيا، ويرى تراجعت حركة السياحة ا
ممن زاروا تركيا % 55ويظهر استطالع للرأي نشرت نتائجه إذاعة الجيش أن  .آمن لإلسرائيليين

يفكرون بعدم معاودة الكرة مرة أخرى خالل السنة القريبة، وأن األماكن البديلة للسياحة هي قبرص 
وعقب السفير اإلسرائيلي في تركيا، غابي ليفي، على نتائج االستطالع بالقول إن رد  .بلغارياواليونان و
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الفعل طبيعي إزاء األجواء في تركيا، مشيرا إلى أن حاالت مشابهة سادت العالقات مع تركيا في 
 . الماضي

 4/2/2009، 48عرب
  
  
  

 ة الستعادة الخدمات األساسية ألف طن من الركام يجب إزالتها من غز600: "ةاألمم المتحد" .24
 تقرير لبرنامج التنمية التابع لألم المتحدة، أن العدوان اإلسرائيلي على غزة ، ألحق أفاد :رام اهللا- لندن

وحسب عملية مسح أولية . دمارا وخرابا كبيرين بالمباني العامة والخاصة، وكذلك الوحدات السكنية
 منظمة غير 31 مبنى حكوميا، ومقار 68ألف منزل و 14أجراها برنامج التنمية، فإن أكثر من 

وكنتيجة لذلك فإن برنامج التنمية يقدر الحاجة إلى . حكومية، إما أن تكون قد دمرت بالكامل، وإما جزئيا
 ألف طن من الركام واألسمنت المسلح، وذلك من أجل استعادة الخدمات األساسية 600إزالة ما قدره 

 .سطيني في غزةلنحو مليون ونصف مليون فل
وقال جينس تويبيرغ فرانديز الممثل الخاص لبرنامج التنمية في األراضي الفلسطينية المحتلة، إن إزالة 

الركام ملوث بمواد سامة خطيرة، وقد يحتوي على ذخيرة لم تنفجر بعد "هذا الركام حاجة ملحة، ألن 
مهد أيضا الطريق لوصول المساعدات تحتاج إلى إزالتها فورا حماية ألرواح المدنيين في غزة، ولت

وكانت عملية إزالة الركام جزءا من نداء األمم المتحدة الذي  ."اإلنسانية األساسية والخدمات االجتماعية
وحسب التقرير فإنه في اللحظة التي يحصل فيها البرنامج على تمويل، ستبدأ . أطلق يوم االثنين الماضي

وإضافة إلى تمهيد الطريق إلعادة إعمار . ع من الذخائر غير المنفجرةعملية إزالة الركام وتنظيف المواق
 . ألف فلسطيني عاطل عن العمل في غزة200غزة، فإن هذا المشروع سيوفر عمال ألكثر من 

 مليون 49,3 مليون دوالر طالب بها النداء، يحتاج برنامج التنمية إلى ما مجموعه 613ومن أصل 
أما المشاريع األخرى المستفادة من النداء، فإنها .  لعملية إزالة الركامدوالر، سيخصص أكثر من نصفها

 .تُعنى بإعادة إحياء القطاع الزراعي وإعادة تأهيل وبناء خزانات المياه في القطاع
 5/2/2009الشرق األوسط، 

  
  من الصالة في سجن دامون سيرات األمنع ياالحتالل  .25

لفلسطينيات في سجن الدامون اإلسرائيلي لمحامي مؤسسة كشفت األسيرات ا: يوسف الشايب –رام اهللا
عن قيام إدارة السجن بحرمان عدد منهن من غالبية حقوقهن  مانديال لرعاية شؤون األسرى والمعتقلين

ن والصالة بساحة الفورة آوفرض إجراءات تعسفية في بعض األقسام مثل منع األسيرات من قراءة القر
  .قطع المياه الساخنة، وحظر إدخال الكتبسواء بشكل جماعي او فردي، و

  5/2/2009الغد، األردن، 
  

   تصدر أمراً يمحو قرية فلسطينية عن الخارطة"المحكمة اإلسرائيلية العليا" .26
 عائلة فلسطينية، على ترك بيوتها وأراضيها في قرية خربة 25سترغم نحو  : أمين أبو وردة- نابلس 

التماسا تقدمت به جمعيات حقوقية طالب " اإلسرائيلية"ة العليا  بعد أن رفضت المحكم،طانا، شرق نابلس
  .بمنع الهدم

  5/2/2009الخليج، 
  

  دوية سامةاالحتالل يداوي أسرى سجن الرملة بأ": نادي األسير" .27



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1336:         العدد       5/2/2009الخميس  :التاريخ

اتهمت جماعة حقوقية فلسطينية امس إدارة سجن مستشفى الرملة العسكري اإلسـرائيلي            : د ب أ   -غزة  
  .درة وقاتلة لألسرى المرضى في المستشفىبتقديم أدوية سامة ومخ

وقال نادي األسير الفلسطيني وهو هيئة حقوقية تعني بالدفاع عن األسرى الفلسطينيين في بيان صـحفي                
امس إن إدارة سجن الرملة العسكري تقدم أدوية سامة ومخدرة وقاتلة لألسرى المرضى في المستـشفى                

  . وتوكسال واكساتونينبينها أصناف مثل الترون وترامدكس وفاليوم
وقال األسير سالمة الموجود في مستشفى سجن الرملة إن إدارة المستشفى تعطي األسرى المرضى أدوية               

  .ال تصرف ألي مريض أيا كانت حالته الصحية لكونها سامة والبعض منها مخدرة وقاتلة
ذا قام الطبيب بالتوقيع على     وأوضح أنه في الحاالت الطبيعية ال يمكن ألي صيدلي أن يقوم بصرفها إال إ             

  .روشتة الصرف أمامه
وأضاف أن إدارة المستشفى تعطي تلك األدوية لألسرى غير مكترثة باآلثار السلبية لمثل هـذه األدويـة                 

وطالب األسير الجهات المختـصة     .وذلك من أجل التخلص من صراخ وآالم األسرى المرضى األمنيين           
 بال حدود والمؤسسات الفاعلة ووزارة األسرى زيارة األسـرى          ومؤسسات حقوق اإلنسان ومنظمة أطباء    

والعمل على منع إدارة المستشفى إعطاء المرضى لمثل هذه األدوية ، مطالبا بضرورة فضح االنتهاكات               
  .التي ترتكب بحقهم

  5/2/2009الرأي، األردن 
  

 سبوعين أ منزال في القدس خالل 16هدم ي االحتالل .28
شنت بلدية االحتالل اإلسرائيلي خالل األسبوعين الماضيين حملة هدم غير : ال جمال جم- القدس المحتلة

 منزال وعدة 16مسبوقة على منازل المواطنين المقدسيين في معظم االحياء، حيث هدمت في هذه الحملة 
في الطور ومحطة وقود ) النت(بركسات وأسوار في الطور والزعيم، وأتلفت أرضيات كراج باصات 

وهدمت مبان ومنازل وأسوار وبركسات وتخريب أرضية وكراج للباصات في مخيم . الزعيمإدكيدك في 
 .شعفاط وواد الجوز والطور والزعيم

ان الى الوضع صعب في المدينة المقدسة  واكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس حاتم عبد القادر
ي المدينة والضفة الغربية مع تركيز وأحيائها وخطير حيث تنفرد البلدية وقوات االحتالل في الوضع ف

واضح على القدس المحتلة في ظل التحضيرات لالنتخابات اإلسرائيلية وكذلك الحرب على قطاع غزة 
  .  الفلسطيني-واالنقسام الفلسطيني 

الف منزل بالهدم منها ألف منزل داخل البلدة 11واكد عبد القادر ان بلدية االحتالل تنذر ما يقارب 
وقال ان استئناف عمليات .  اتخذت البلدية قرار بعدم تأجيل القضايا الخاصة بها1984نذ العام القديمة م

 في منطقة زعيم شرق مدينة القدس E1الهدم يأتي في ظل الكشف عن المصادقة على بناء مستوطنة 
 .كأمتداد لمستوطنة معاليه ادميم 

  5/2/2009الدستور، 
  

 ة الحفريات حول األقصى وأسفلهتحذر من خطور" رابطة علماء فلسطين" .29
من خطورة استمرار أعمال الحفر التي تقوم بها سلطات "  علماء فلسطين رابطة"حذرت : القدس

االحتالل اإلسرائيلي حول المسجد األقصى المبارك وأسفله، والتي تتواتر المؤشرات الدالة على 
 ثالث أقدس المساجد لدى المسلمين بعد خطورتها وتهديدها الجدي والحقيقي ألساسات المسجد الذي يعتبر

  .مكة المكرمة والمدينة المنورة
  4/2/2009، قدس برس
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 ارتفاع شعبية حماس في الضفة وتزايد التأييد للصواريخ والمقاومة :حرب غزة في استطالع .30
» حماس«ترى أن %) 46.7(اظهر استطالع أعده مركز القدس لإلعالم واالتصال أن أكثرية : القدس
قالوا إن إسرائيل هي المنتصرة فيما %) 9.8(مقابل » الحرب«لطرف المنتصر في هي ا
 ...أن الجانبين لم يحققا أية انتصارات%) 37.4(اعتبر

الالفت لالنتباه في هذا االستطالع الميداني المباشر، هو عدم االنسجام بين الرأي العام في الضفة 
في %) 53.3(تطلعين عنها، فعلى سبيل المثال رأى والقطاع في غالبية القضايا التي تم سؤال المس

الضفة أن حماس هي التي انتصرت في الحرب األخيرة مقابل نسبة اقل بشكل ملحوظ في غزة 
كما أظهر االستطالع، أن حرب غزة أدت إلى ارتفاع شعبية حركة .التي تسيطر عليها حماس%) 35.2(

نسبة لقياداتها وحكومتها مقابل انخفاض في ، وكذلك الحال بال- وخصوصا في الضفة- حماس عموما 
فجوابا على سؤال من تنتخب لو جرت انتخابات مجلس تشريعي . تأييد فتح وقيادتها والحكومة في الضفة

في استطالع نيسان %) 19.3(، بعد أن كانت %) 28.6(اليوم ارتفعت نسبة الذين سينتخبون حماس إلى 
في استطالع نيسان من العام %) 34(خفضت نسبة مؤيديها من أما بالنسبة لحركة فتح فقد ان. الماضي

 في هذا االستطالع%) 27.9(الماضي إلى 
في %) 16.6(هذا التغيير انعكس أيضا على مدى الثقة بالحركتين، حيث ارتفعت نسبة الثقة بحماس من 

من » فتح«ركة في المقابل تدنت نسبة الثقة بح. في هذا االستطالع%) 27.7(تشرين ثاني الماضي إلى 
خالل ذات الفترة، ويتضح من خالل هذه النتيجة ان السبب وراء ارتفاع شعبية %) 26(إلى %) 31.3(

 26.5(في تشرين ثاني إلى %) 12.8(حماس هو تضاعف نسبة تأييدها في الضفة حيث ارتفعت من 
 .خالل هذا االستطالع%) 

، حيث ارتفعت نسبة الذين يثقون أكثر برئيس وكذلك األمر بالنسبة لنسبة الثقة بالشخصيات القيادية
في هذا االستطالع %) 21.1(في تشرين أول الماضي إلى %) 12.8(الوزراء المقال إسماعيل هنية من 

، وقابل ذلك انخفاض نسبة ثقة الرأي %)18.5(إلى %) 9.2(نظرا لتضاعف شعبيته في الضفة من 
 .في هذا االستطالع%) 13.4( أول الماضي إلى في تشرين%) 15.5(العام بالرئيس محمود عباس من 

%) 36(في الوقت ذاته انخفضت نسبة الذين يرون أداء حكومة فياض أفضل من أداء حكومة هنية من 
في هذا االستطالع، مقابل ارتفاع نسبة الذين يرون أن أداء حكومة %) 26.9(في نيسان الماضي إلى 

 %).40.7(إلى %) 29.1(فياض أسوأ من حكومة هنية من 
 العمليات و المفاوضات

من ناحية أخرى، يتضح من هذا االستطالع أن الحرب على غزة ساهمت في زيادة التأييد للعمل 
العسكري ضد إسرائيل، حيث ازدادت نسبة الذين يعتقدون أن الصواريخ المحلية الصنع تنفع األهداف 

في هذا االستطالع قابله انخفاض %) 50.8(في نيسان الماضي إلى %) 39.3(الوطنية الفلسطينية من 
في نيسان الماضي %) 35.7(في نسبة الذين يرون أن الصواريخ المحلية تضر المصلحة الوطنية من 

 .في هذا االستطالع%) 20.8(إلى 
وفي ذات الوقت ارتفعت نسبة المؤيدين للعمليات العسكرية ضد أهداف إسرائيلية كرد مناسب في 

في هذا االستطالع، وكذلك %) 53.5(في نيسان الماضي إلى %) 49.5(ية، من الظروف السياسية الحال
%) 50.7(الحال بالنسبة لمؤيدي العمليات التفجيرية ضد المدنيين اإلسرائيليين الذين ازدادت نسبتهم من 

 .في ذات الفترة%) 55.4(إلى 
لمعارضين لمفاوضات ووفق النتائج فإن استطالع مركز القدس اظهر أيضا أن الحرب رفعت نسبة ا

خالل استطالع تشرين ثاني %) 34.7( في هذا االستطالع بعد أن كانت %) 40.9(السالم إلى 
 .الماضي

 المواقف الدولية
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ساهمت حرب غزة في ارتفاع شعبية عدد من القادة والدول التي اتخذت مواقف مناهضة إلسرائيل 
ويليها %) 89.6(سبة رضى حصلت عليها تركياوالمنظمات التي لعبت دورا إنسانيا، ويبدو أن أعلى ن

فحزب %) 68.3(،ثم قطر%)78.6(، فوكالة الغوث%)79.8(ثم الصليب األحمر%) 80.6(فنزويال
 %).55.9( ، وأخيرا إيران%)57.6(، فاإلخوان المسلمين في مصر%)66.9(اهللا

ل الدول التي حظيت في مقابل ذلك تدنت نسبة الرضى عن عدد من الدول فكانت الواليات المتحدة اق
، ثم %)21.5(،ثم فرنسا%)14.4(،ثم المانيا%)10.4(يليها كل من بريطانيا%) 2.8(برضا المستطلعين

 %).41.7(ثم األردن%) 35.1(مصر
لكن ورغم ذلك فإن اإلدارة األمريكية الجديدة بعثت بعض التفاؤل لدى الرأي العام الفلسطيني، رغم أن 

إن انتخاب اوباما لن يقدم ولن يؤخر في فرص التوصل حل الصراع ) %48.2(نصف المستطلعين قالوا 
إنهم أكثر تفاؤال بحل الصراع بعد تنصيب أوباما %) 28.1(العربي اإلسرائيلي، في حين قالت نسبة 

قالوا %) 18.9(وهي اعلى نسبة يحصل عليها رئيس امريكي خالل استطالعات مركز القدس مقابل 
 .أنهم أكثر تشاؤما

لنسبة لرأي الشعب الفلسطيني حول الجهة المفضلة لتولي مسؤولية إعادة اإلعمار بعد الحرب في أما با
آلية دولية تشرف عليها األمم المتحدة، والخيار التالي كان إشراف %) 30.6(غزة، فقد فضلت أكثرية 

 تولي حكومة حماس هذه المسؤولية%) 23.2(في حين فضلت نسبة %) 27.2(حكومة وحدة وطنية 
 .فضلت تولي السلطة الفلسطينية مسؤولية إعادة اإلعمار في غزة%) 13.7مقابل 
 خلفية

يذكر أن ستين باحثا من مركز القدس لإلعالم واالتصال شاركوا في هذا االستطالع ثلثهم من قطاع 
ين غزة، قاموا بإجراء مقابالت مباشرة مع المبحوثين، وقد وصل الباحثون إلى كافة مناطق القطاع، وتب

ان نحو سبعين في المئة من المناطق التي زاروها تعرضت ألضرار مباشرة نتيجة العمليات اإلسرائيلية 
 .كما هو الحال في رفح، وعبسان، وحي التفاح والزيتون وغيرها الكثير

 4/2/2009القدس، فلسطين، 
  

   في توافق وطنيولويةاألغالبية فلسطينية ترى : استطالع .31
كشفت نتائج الستطالع الرأي العام الفلسطيني أعدته جامعة النجاح الوطنية،  :ان منتصر حمد-رام اهللا 

التوصل الى % 52،6ان غالبية الفلسطينيين يرون في التوصل الى توافق وطني أهم أولوياتهم، وأيد 
% 57،7تحسين األوضاع االقتصادية، في حين رأى % 12إعادة إعمار غزة، و% 34توافق وطني، و
  .في الضفة الغربية" حماس"ى غزة عملت على تقوية حركة أن الحرب عل

بأن % 56،9أسهمت في تعميق الشرخ الداخلي الفلسطيني، في وقت اعتقد " حماس"أن % 62،8ورأى 
  .العدوان على غزة زاد من إمكان انفصال القطاع عن الضفة

ه االنتخابات، بينما في هذ" فتح"فوز حركة % 29،7وفي حالة إجراء انتخابات تشريعية اآلن توقع 
ان العدوان على غزة هو ردة فعل على اطالق % 28،6، كما اعتبر "حماس"توقع فوز % 33،3

  .عارضوا ذلك% 69،1الصواريخ من القطاع فقط، بينما 
  5/2/2009الخليج، 

  
   مليون دوالر25 ضمن برنامج غذائي يتضمن غزةل يقدم مساعدات "صندوق األقصى" .32

 طناً من 80وصلت إلى غزة امس قافلة من معونات صندوق األقصى تشمل : هيم كامل ابرا- رام اهللا 
 طناً من الطحين، عن طريق الهالل 200األدوية والمستلزمات الطبية لمستشفى الشفاء باإلضافة إلى 

  .األحمر المصري
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قيمة وتندرج هذه الشحنات ضمن البرنامج اإلغاثي الذي اعتمدته اللجنة اإلدارية لصندوق األقصى ب
مليون دوالر أمريكي، ويشمل باإلضافة إلى المعونات، المساهمة في اإلصالح السريع وإعادة ) 25(

وقد تم تسليم األدوية لوزارة الصحة في غزة، بينما . تأهيل المنشآت التعليمية والصحية والمرافق الحيوية
. ن األونروا، لتوزيعها في القطاعسلمت األغذية لوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيي

، 2000المنبثق عن القمة العربية االستثنائية التي عقدت في القاهرة عام (ويحرص صندوق األقصى 
على أفضل استجابة ممكنة الحتياجات أهلنا في القطاع في هذه الفترة ) ويديره البنك اإلسالمي للتنمية

  .العصيبة
  5/2/2009الرأي، األردن 

  
 48فلسطينيي  تسّوق للخدمة الوطنية بين "اسرائيل" .33

نديم ناشف من قيام جمعيات "  بلدنا-جمعية الشباب العرب "حذر مدير عام :  حسن مواسي- حيفا
، بالترويج لمشروع الخدمة الوطنية المدنية اإلسرائيلية تحت "السالم والتعايش"إسرائيلية تعمل في إطار 

 48,ب العرب من فلسطينيي مسميات التعايش والسالم في أوساط الشبا
بتعميم رسائل على " شوالميت"وجمعية " بالبداية السالم"في اآلونة األخيرة تقوم جمعية "وقال ناشف 

الجمعيات والمؤسسات العربية واليهودية اليسارية ، تتضمن إعالن يدعو لتجنيد شباب وشابات عرب 
الشباب "انة أخرى، لذا تحذر وتنبه جمعية للخدمة المدنية تحت مسميات السالم والتعايش وشعارات رن

 ".الشباب العرب من الوقوع في مطب الخدمة المدنية من الباب الخلفي"  بلدنا- العرب 
  5/2/2009الدستور، 

  
  دمرت مرافق مياه غزة"اسرائيل": "مركز الميزان" .34

 خالل عدوانها ميزان لحقوق االنسان ان قوات االحتالل االسرائيلي عمدتالقال مركز : بترا -غزة
واشار في تقرير صدر . االخيرعلى قطاع غزة إلى إحداث تدمير كبير في مرافق المياه وبنيتها التحتية

ها بالطاقة الكهربائية الالزمة الى ان القصف طال آبارا وشبكات توصيل مياه وتدمير مولدات تزود، امس
قات لتشغيل مولدات االبار الكهربائية واضاف التقرير ان استمرار تشديد الحصار ومنع دخول المحرو ،

يؤدي الى منع إمداد المدنيين بالمياه لفترات طويلة، ويؤثر سلبا على الصحة العامة ويعرض حياة السكان 
واكد أن البنية التحتية للمياه والصرف الصحي تعرضت لكثير من التدمير بفعل . إلى الخطر الشديد

بادئ القانون الدولي المنطبقة في أوقات النزاع المسلح، ما أدى إلى الهجمات اإلسرائيلية التي لم تراعِ م
تداخل مياه الصرف الصحي مع مياه الشرب في عدة مناطق في القطاع ، ما تسبب في تلوث مياه 

  . الشرب، األمر الذي ينعكس بشكل خطير على صحة المواطنين
  5/2/2009الرأي، األردن 

  
 حول مواجهة التطبيع بعد حرب غزةرات عنيفة  مشاجيشهد" مجلس النواب األردني" .35

 األردني مجلس النواب، أن  مصطفى الرياالت،عمانمن عن مراسلها  5/2/2009الدستور، ذكرت 
بين النواب اإلسالميين من " عنيفة"انهى دورته العادية الثانية امس على وقع مشاجرات ومشادات جماعية 

ب وسطيين مقربين منه من جهة اخرى، سببها بيان صدر عن جهة، مع النائب عبدالرؤوف الروابدة ونوا
اللجنة الوطنية لمجابهة التطبيع التي يرأسها النائب حمزة منصور رئيس كتلة نواب الحركة اإلسالمية 

ودفع ما قاله الروابدة  ".يتصيد في الماء العكر"فرد عليه منصور بأنه " جلد للوطن"وصفه الروابدة بأنه 
 إلى اتهامات عنيفة بين النائبين تطور الحقا إلى مشادات وقذف لعبوات الماء ومشادة ورد منصور عليه
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تفاقم الحقا إلى مشادات بين النائب ) وسطي(والنائب محمد زريقات ) إسالمي(بين النائب محمد عقل 
 .والنائبين نصر الحمايدة وزريقات) إسالمي(عبدالحميد الذنيبات 

توتر التي سادت الجلسة، قرر رئيس المجلس رفع الجلسة دون استكمال وجراء الفوضى وحالة الشد وال
 .ورغم ذلك استمرت حالة التوتر بين النواب" بند ما يستجد من أعمال"

الروابده قال في كلمتة ان األردن اعتاد الظلم والتجني على  أن، 5/2/2009الرأي، األردن وأضافت 
مواقفه من االخرين، اما ان يأتي الظلم من ابنائه زوراً، وطعنة في الظهر استغالال لمرحلة األلم الذي 

وهاجم  . يعيشه كل اردني من العدوان الهمجي على غزة، فهو امر ال يجوز االكتفاء برفضه وادانته
 النه يقول  لقد اصبح وجه االردن مسودا ولذا تطالب جملة أخرى باعادة الوجه المشرق الروابدة البيان

 .وتابع وهل أقسى من ذلك اتهام؟ الظاهر دعوة بريئة ولكن هل يكون تنظيف البيت بأن نبدأ بتلطيخه. له
ا الوطن واضاف الروابده هذ .لقد دفع االردن أغلى االثمان من اجل فلسطين دون منة او ادعاء:وقال 

االصيل في مواقفه من فلسطين منذ مطلع القرن العشرين، ال يحق الحد كاْئناً من كان ان يسقط أدوراً 
ناقصة او انهزامية او مزاودة عليه، قدمنا كان دائماً لفلسطين وكان دم مليكنا ومليكتنا أشرف دم في 

بدوره النائب حمزة  .قهل االردن مكسر عصا؟ من ظن ذلك مخطىء نسكته بالح. شرايين فلسطين
  .منصور رد على الروابدة بذات الحدة، ودافع فيها عن البيان ومصدريه

  
 "الوطن البديل"تنامي االستيطان في الضفة يرسخ حل : "جبهة العمل اإلسالمي" .36

أعرب الدكتور إرحيل الغرايبة، نائب أمين عام حزب جبهة العمل اإلسالمي عن قلقه من الحقائق : عمان
مشددا . فرضها إسرائيل على األرض، والتي من شأنها أن تبدد أي حل قائم على أساس دولتينالتي ت

وماضية في فرض أمر واقع يستحيل معه "على أن تل أبيب ال تلتفت إلى كل المفاوضات و التسويات 
  ".تمرير حل الدولتين

امرة واضحة لتصفية القضية تنبه إلى أن هناك مؤ"على أن عمليات االستيطان اليهودي  وشدد الغرايبة،
  .، وفق ما يرى"الفلسطينية برؤية إقليمية من خالل اصطناع وطن بديل بات جلياً

  4/2/2009قدس برس، 
  

  تطالب بفتح معبر رفح واعادة اعمار غزة "الهيئة األردنية لدعم المقاومة" .37
بمواصلة " م وإسناد المقاومةالهيئة األردنية لدع"اوصى المشاركون في المؤتمر التأسيسي األول لـ: عمان

 .الجهود السياسية والجماهيرية واالعالمية واالغاثية لنصرة االهل في قطاع غزة
الى توفير دعم " الشعبي االردني لدعم صمود غزة"ودعا المجتمعون في الملتقى المنبثق عن المؤتمر 

تقف "و" تقوم بالدفاع عن االمة"، منوهين الى انها "العدوان والحصار والتآمر"حقيقي للمقاومة في وجه 
 ".حجر عثرة في طريق محاوالت تصفية القضية الفلسطينية

دعم جهاد "ان البيان الذي صدر عن المؤتمر، اكد على ،  رئيس لجنة المتابعة النائب حمزة منصوروقال
غذاء، الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة على ارض غزة وكل فلسطين، بكل الوسائل من مال وسالح و

" . وكل ما تحتاجه المقاومة، واإلعالن عن تشكيل الهيئة األردنية لدعم المقاومة في فلسطين وإسنادها
ضرورة االنسحاب الفوري لالحتالل الصهيوني من غزة، ورفع الحصار البري والجوي  "على وشدد

 ".ريوالبحري، وفتح جميع المعابر وبشكل دائم وفي مقدمتها معبر رفح الفلسطيني المص
  5/2/2009الدستور، 

  
  العاهل األردني وضع تحت تصرفنا شيكا مفتوحا لمساعدة غزة : "الهيئة الخيرية الهاشمية" .38
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الى ان العاهل ، أشار امين عام الهيئة الخيرية الهاشمية محمد ماجد العيطان:  حسين العموش- عمان 
ها أن من واجب األشقاء علينا إرسال االردني عبد اهللا الثاني ومنذ بدء العدوان اتصل به هاتفيا موج

المساعدات ، وأن جاللة الملك وضع تحت تصرفنا شيكا مفتوحا غير محدد القيمة ، لشراء كل ما يلزم 
  .األهل هناك دون انتظار من يبعث المساعدات

 حتى أمس 27/12/2008 العيطان ان عدد القوافل التي وصلت إلى غزة منذ تاريخ من جهة أخرى ذكر
شاحنات وصل إلى أربعمائة وست وأربعين شاحنة ، وبحمولة خمسة التا وعشرين قافلة، وعدد بلغ س

  .آالف وتسعمائة وستة أطنان، فيما بلغت قيمتها المالية أحد عشر مليون دينار
  5/2/2009الدستور، 

  
 تعترض سفينة األخوة اللبنانية" اسرائيل" .39

 أن بارجتين ، اللبنانية لكسر الحصار عن غزة"ةسفينة األخو "ذكر اإلعالميون المشاركون في رحلة
،  غزةإسرائيليتين اعترضتا السفينة في المياه الدولية، على مسافة عشرة أميال من المياه اإلقليمية لقطاع

يمنع "وأن السفينة تلقت رسائل السلكية من بحرية االحتالل، باللغتين االنكليزية والعربية، تحذرها من أنه 
، وأنّها ستكون مستهدفة في حال "ينة غير إسرائيلية إلى غزة مهما كانت وتحت أي ظرفدخول أي سف
 . أكملت مسارها

  5/2/2009السفير، 
  

  حرب غزة كشفت عن محاولة إلعادة ترتيب األوضاع لمصلحة قوى إقليمية معروفة: مبارك .40
قع أي عدوان على أرضنا قواتنا المسلحة مستعدة لرد الصاع صاعين إن و"أكد الرئيس حسني مبارك أن 

وقال الرئيس، في كلمة شاملة بمناسبة االحتفال بعيد الشرطة أمس، تناول فيها ". وسيادتنا ومصالحنا العليا
مستجدات الموقف العربي واإلقليمي، إن لمصر جيشا قويا وقادرا، وإننا نواصل تعزيز قدرات جيشنا، 

ى أن األزمة التي شهدتها المنطقة بسبب الحرب على ونبه الرئيس إل. مؤمنين بأن السالم تحميه القوة
غزة، كشفت عن محاولة استغالل العدوان اإلسرائيلي لفرض واقع جديد على الوضع الفلسطيني 
والعربي، يتم من خالله إعادة ترتيب األوراق، وتغيير المعادالت لمصلحة قوى إقليمية معروفة، ولخدمة 

سحب الشرعية من السلطة الفلسطينية ومنحها للفصائل، وتكريس أجندتها ومخططاتها، حيث كان الهدف 
ال يسمح "وشدد الرئيس على أن مصر ال تخضع أبدا لالبتزاز، وأنه . االنفصال بين الضفة الغربية وغزة

أن لدينا عالمات استفهام عديدة حول "وأشار إلى ". ألحد باستدراجنا إلى خطوات غير محسوبة العواقب
لماذا لم تستمع فصائل المقاومة لتحذيرنا من :  اإلسرائيلي ومسبباته وتداعياته، ومن ذلكمالبسات العدوان

المقاومة البد أن "وأكد الرئيس مجددا أن ". إلى العدوان؟" إسرائيل"اتخاذ مواقف تمثل دعوة مفتوحة لـ
 لقضاياها، أو تخضع لحسابات األرباح والخسائر، وأنها مسؤولة أمام شعوبها بقدر ما تحققه من مكاسب

ليست شعارات تستخف بأرواح الشهداء، "وأضاف أن المقاومة ". تؤدي إليه من ضحايا وآالم ودمار
لمصلحة من إهدار الشرعية : "وتساءل الرئيس". وتتاجر بدماء الجرحى ومعاناة المدنيين األبرياء

 البديل لسحب مبادرة السالم التاريخية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدال من إصالحها وتفعيلها؟ وما هو
العربية أو تجميدها؟ وهل هو الحرب إلى آخر جندي مصري، أم أن الهدف النهائي هو ابتزاز مصر 

إن مأساة غزة هزت ضمير العالم، وإن العدوان عليها أدمى : "وقال الرئيس". واستدراجها وتوريطها؟
ة، وإنهاء االحتالل، وإقامة الدولة، ويظل ذلك قلوبنا جميعا، إال أن جوهر الصراع يظل القضية الفلسطيني

بالمراوغة من " إسرائيل"رهنا بقدرة الفصائل على توحيد الصف، وقدرتنا كعرب على عدم السماح لـ
وأكد أن مصر ". استحقاقات السالم العادل، ووضع القوى الدولية أمام مسؤوليتها في جهود التوصل إليه

لية الرئيسية العتبارات الجغرافيا والتاريخ والحجم والمكانة، وستظل ستبقى صاحبة الدور األول والمسؤو
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وتعهد . أكبر بكثير ممن يحاولون النيل منها، دون أن يقدموا شيئا مفيدا للشعب الفلسطيني وقضيته
الرئيس بمواصلة العمل بأقصي الجهد لتحقيق تطلعات الشعب للعيش في عزة وكرامة، والمحافظة على 

  .ي واحتضان قضايا األمةأمن مصر القوم
  5/2/2009األهرام، 

 
  اجتماع أبوظبي متفق عليه ولم يكن مفاجئاً: أبو الغيط .41

أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط، أن اجتماع أبوظبي الذي ضم عدداً من وزراء : وام
 فاعلية العمل العربي الخارجية العرب لم يكن مفاجئاً بل كان متفقاً عليه ومدبراً والهدف منه الحفاظ على

وقال أبو الغيط، في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين، . وبناء إطار قادر على تجاوز كل المشكالت
 وإنجاح قمة الدوحة - أمس، بالقاهرة إنه يجب التركيز في المرحلة المقبلة على المصالحة العربية 

 والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية العربية المقبلة وإعطاء فرصة للفلسطينيين لكي يعملوا سويا،
انه يجب "وأضاف . والمبادرة العربية والمبادرة المصرية الى جانب إعطاء الدعم للجهد المصري الحالي

أيضا تحييد أي تأثيرات خارجية عن اإلقليم العربي حتى لو كانت من داخل اإلقليم، ومنع هذه التأثيرات 
ول محاوالت النيل من الدور المصري ومحاوالت تكريس االنقسام وح". من تحقيق أهداف ليست عربية

ال يوجد بالنسبة لغزة إال البوابة المصرية وهي تقوم على ثالثة "الفلسطيني والعربي، قال أبو الغيط انه 
مرتكزات أساسية يتبعها مرتكز رابع أولها السعي المصري لتحقيق استعادة التهدئة لفترة ممتدة بين 

والفصائل الفلسطينية، والثاني المصالحة الفلسطينية، والثالث إعادة البناء والرابع " سرائيلياإل"الجانب 
وأضاف ان مصر تمسك بخيوط هذه العناصر ". إسرائيلية"العودة للعمل النشط لتحقيق تسوية فلسطينية 

تحمل األيام القليلة وحول التهدئة، قال أبو الغيط، إن هناك جهداً مصرياً يتم بذله ونأمل أن . األربعة
المقبلة انفراجة في هذا الشأن، وإذا لم تتم هذه االنفراجة في األيام القليلة المقبلة فإن مصر ستمضي في 

وحول ما ذكرته واشنطن بوست من . الطريق الذي يؤمن تحقيق هذه التهدئة في المستقبل القريب جداً
 لم يعد منطقيا في هذه الفترة، نوه أبو الغيط الى ان قول للرئيس األمريكي باراك أوباما بأن حل الدولتين

، 2007حزيران /  يونيو16هذا ما حذرت منه مصر منذ اليوم التالي النفجار الموقف الفلسطيني في 
وقال في تعقيبه على اتهامات علي الريجاني لمصر . وقلنا للفلسطينيين إنكم بافتراقكم تحطمون حلم الدولة

يجب على اإلنسان أن يقف أمام المرآة لكي يرى ما "ة إيران في العالم اإلسالمي بأنها وراء تشويه صور
ان "وحول المخاوف من الدور التركي في ملف الحوار الفلسطيني أوضح أبو الغيط ". يشوه صورته

الدور التركي دائما مرحب به، وكل ما تقوم به تركيا تقوم به من منطلق الرغبة في تحقيق مصالحة 
  ". وال نمانع فيهافلسطينية

  5/2/2009الخليج، 
 

   معابر أخرى يمكن استخدامها من وإلى غزة6معبر رفح سيغلق من اليوم و: مصدر مصري .42
قال مصدر مصري مسؤول، ان قرار إغالق معبر رفح اتخذ منذ عدة أيام، :  أحمد موسي- القاهرة 

ذي حددته مصر بشأن إغالق المعبر، وأبلغت جميع الجهات والسفارات والبعثات الدبلوماسية بالموعد ال
 5كما أنه جميع الوفود الطبية واالعالمية الذين سمح لهم بالدخول إلى غزة أبلغوا بالعودة قبل يوم 

، 2005وأكد المصدر أن عودة المعبر لحالته السابقة سيتم في ضوء الترتيبات المتعلقة باتفاق. فبراير
ية علي الجانب اآلخر من معبر رفح الفلسطيني، كما أن ستة والذي يقضي بوجود ممثلي السلطة الفلسطين

وحسب المصادر . معابر أخرى يمكن استخدامها في الحركة من والى غزة وليس معبر رفح فقط
، االسبوع "إسرائيل"المصرية، فان الفصائل الفلسطينية على اطالع كامل باالنتخابات التي ستجري في 

ان فرص فوز نتنياهو كبيرة، وهو ما يعني البدء في التفاوض من المقبل، وحسب استطالعات الرأي ف
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جديد وضياع الفرص المتاحة حاليا لمصلحة الشعب الفلسطيني، وذلك في ظل تهديدات زعيم الليكود 
بانهاء حكم حماس داخل غزة، وخالل المباحثات مع وفد الحركة بالقاهرة وضعت أمامهم جميع 

حلة االعمار، وادخال مواد البناء عن طريق المعابر الستة األخرى السيناريوهات المتوقعة خاصة مر
وأكدت المصادر، أن ما تدعو إليه إيران من محاوالت العادة . وهو ما يتطلب موافقة إسرائيلية على ذلك

االعمار لن يتم على أي مستوى، فليس هناك مجال لموافقة إسرائيلية لدخول شحنات إيرانية عبر المنافذ 
، وكذلك لن تشارك الدول المانحة في أي اجتماع يرعاه النظام االيراني، "إسرائيل"يطر عليها التي تس

  .وبالتالي فالمؤتمر الدولي الوحيد الذي دعت إليه مصر سيكون ذا فائدة للشعب الفلسطيني
  5/2/2009األهرام، 

  
   غزةلنظام على حصارول محاكمة األمين العام لمحاكمة اسنح: المصري" حزب العمل" .43

" حزب العمل" أعرب نشطاء حزبيون في مصر، عن استيائهم من قرار السلطات إحالة أمين عام :القاهرة
. المصري، إلى محكمة عسكرية، بعد دخوله إلى قطاع غزة عبر أحد األنفاق وعودته لمصر مرة أخرى

ه الحكومة ووصف الدكتور مجدي قرقر القيادي في الحزب، ذو التوجهات اإلسالمية، والذي جمدت
، قرار السلطات المصرية محاكمة أمين عام الحزب مجدي حسين، لدخوله غزة 2000المصرية عام 

بطريقة غير رسمية عبر معبر رفح في محاكمة عسكرية واحتماالت الحكم عليه بما يتراوح بين عام 
على ) المصري (ستحول لمحاكمة للنظام"وقال، إن المحاكمة " تصعيد غير مبرر"وثالثة أعوام، بأنه 

  ".حصاره غزة
  4/2/2009قدس برس 

 
  للمحاكمة" إسرائيل" من قادة 26مطالبات مصرية بإحالة  .44

 محامياً بالغاً للمستشار عبدالمجيد 13قدم أمس، خمسة من أعضاء مجلس الشعب المصري و: القاهرة
س اإلسرائيلي شمعون على رأسهم الرئي" إسرائيل" من قادة 26محمود النائب العام يطلبون فيه محاكمة 

وقال . بيريز ورئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزير الحرب إيهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني
المبلغون إن مصر وقعت على اتفاقية جنيف التي أصبحت قانونا داخليا من القوانين الواجب تطبيقها، 

وطالبوا بإصدار األمر بإلقاء القبض . ةمشيرين إلى أن قادة الكيان قاموا بارتكاب جرائم حرب في غز
على المجرمين الصهاينة في حالة مجيئهم إلى األراضي المصرية، وإدراج أسمائهم على قوائم الترقب 

  .واالنتظار في جميع الموانئ المصرية
  5/2/2009الخليج، 

  
  قطر على حق في دعوتها للقمة الطارئة: موسى .45

رو موسى أن دولة قطر كانت على حق في دعوتها إلى قمة عربية أكد األمين العام للجامعة العربية عم
لم احضر القمة الطارئة التى عقدت بالدوحة : طارئة وقال موسى فى تصريحات بثتها قناة الجزيرة أمس
من الظلم الحكم على تاريخ : وأضاف موسى.. الننى لم اتلق دعوة رسمية ولو تلقيت دعوة لحضرت

وكان موسى الذي لم يحضر قمة الدوحة الطارئة قد .. ل لقطة فى دافوسومستقبل سياسي مثلي من خال
تعرض النتقادات واسعة فى الشارع العربي بعد انسحاب رئيس الوزراء التركي من منتدى دافوس 
احتجاجا على مقاطعته ومنعه من اكمال رده على الرئيس االسرائيلى بشأن ماجرى في غزة من مذابح 

  .ابفيما رفض موسى االنسح
 5/2/2009الشرق، قطر، 
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  تسجيل لجنة لمتابعة توثيق جرائم الحربمرشد اإلخوان حذر من محرقة جديدة والوفد يعلن  .46
دعا المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين بمصر، محمد مهدي عاكف، الشعوب العربية واإلسالمية 

جلة، غدا، بهدف تحذير الكيان ومنظمات المجتمع المدني في العالم إلى تنظيم فعاليات عالمية عا
الصهيوني من مغبة تنفيذ تهديداته بشن حرب جديدة على غزة، وطالب بالترتيب لفعاليات مستمرة 

  .تستهدف اإلسراع بفك الحصار وفتح المعابر وبخاصة رفح بشكل مستمر، واإلعمار وعالج الجرحى
ة توثيق جرائم الحرب التي ارتكبتها تسجيل لجنة لمتابع" المعارض"من ناحية أخرى، أعلن حزب الوفد 

لمالحقة قادته جنائيا أمام المحاكم الدولية، وأضاف أن الهيئة البرلمانية للحزب تعكف حاليا " إسرائيل"
على صياغة تعديالت تشريعية مناسبة للمطالبة بإدخالها على قانون العقوبات المصري وكذلك قانون 

  .ن االضطالع باألخذ باالختصاص العالمياإلجراءات بما يمكن المحاكم المصرية م
  5/2/2009الخليج، 

  
  وزراء الصحة الخليجيون يطالبون بمواجهة تردي األوضاع الصحية في غزة .47

 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس 66دان المشاركون في المؤتمر الـ:  أبو بكرعبد اهللا- صنعاء 
ارسات الصهيونية ضد أبناء الشعب الفلسطيني التعاون الخليجي، في ختام اجتماعاتهم بصنعاء أمس، المم

وطالبوا بوقفه دولية مسؤولة تجاه تردي األوضاع الصحية والمأساوية نتيجة للمحرقة وإعادة إعمار البنى 
وناشدوا المجتمع الدولي التدخل الفوري إلنهاء الحصار وفتح . التحتية للمرافق الصحية التي دمرت

 األولية وتفعيل إعالن قطر وتنفيذه من خالل خطط عمل وطنية تتناسب المعابر وتعزيز الرعاية الصحية
  .مع إمكانات وقدرات وطموحات كل دولة من دول المجلس

  5/2/2009الخليج، 
  

  مثقفون عرب يوقعون على رسالة تتهم الطرف الفلسطيني المفاوض باالستسالم .48
ميع انحاء العالم على رسالة تتعلق وقّّع اكثر من مائتي مثقف عربي من ج:  زهير اندراوس- الناصرة 

واعتبرت هذه الرسالة اجتياز لجميع الخطوط الحمراء . بالحرب التي شنتها الدولة العبرية على غزة
  .واتهام الطرف المفاوض باالستسالم، وتأييد الطرف الثاني، هو الطرف المقاوم

  5/2/2009القدس العربي، 
  

  وبسيوني يحذر من خطورة تعاظم قوة حماس  من تجدد تواطؤ رسميتحذرالمعارضة : مصر .49
أعربت حركة كفاية عن مخاوفها من تجدد التواطؤ الرسمي العربي مجدداً في :  حسام أبوطالب-القاهرة 

وحذر قياديون من المعارضة باألصوات اآلخذة في اإلرتفاع والتي تنتمي . حال إذا ما وقع اإلعتداء
لى تقليم أظافر قوى المقاومة الفلسطينية وفي القلب منها حماس معظمها لحزب الوطني الحاكم والداعية إ

  ".إسرائيل"والجهاد اإلسالمي من أجل تنفيذ البنود السرية المتفق عليها بين بعض الحكومات العربية و
من جهته حذر محمد بسيوني سفير مصر األسبق في تل أبيب وعضو مجلس الشورى من خطورة تعاظم 

 على المصالح العليا للشعب الفلسطيني وبعض األطراف المحيطة، واعتبر ما القوة العسكرية لحماس
كشفت عنه الحرب األخيرة على قطاع غزة بأنه دليل عن أن الحركة في طريقها ألن تصبح كيانا 
. عسكريا كبيرا وبالتالي فمن المهم إحتواؤها والعمل على تطويعها كي ال تخرج عن الخط المرسوم لها

الوصول للم الشمل بين الفرقاء الفلسطينيين خالل المرحلة الراهنة وعدم العمل على ودعا لضرورة 
  ".إسرائيل"توسيع شقة الخالف بين الفصائل ألن ذلك التشرذم في صالح 

  5/2/2009القدس العربي، 
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   ليفني–مصر ترفض حضور اجتماع لبحث تنفيذ اتفاق رايس  .50
ها حضور اجتماع لبحث تفعيل االتفاق األمني األمريكي  أبلغت مصر اإلدارة األمريكية رفض: القاهرة

اإلسرائيلي لمنع تهريب السالح إلى قطاع غزة ووضع آليات لتنفيذه، وأجرت اإلدارة اتصاالت مع 
القاهرة الستطالع رأيها في المشاركة في االجتماع المقرر عقده برعاية أمريكية في عاصمة أوروبية 

، كما "إسرائيل"بحضور دول االتحاد األوروبي ودول حلف الناتو و" كوبنهاجن مرشحة الستضافته"
وقال مصدر دبلوماسي . رفضت مصر اقتراح اإلدارة إرسال مبعوث لحضور االجتماع بصفة مراقب

ومرجعياته ليست هي ") إسرائيل"أمريكا و(مصري، إن بالده تعتبر هذا االتفاق شأنا يخص الطرفين 
مم المتحدة أو قراراتها ذات الصلة بالنزاع أو بحق الشعوب في تقرير القانون الدولي أو ميثاق األ

هذا االتفاق ورطة تاريخية لمصر إذا : وقال. المصير والدفاع الشرعي عن النفس ضد االحتالل األجنبي
قبلت التفاعل معه ألنه ينسف رصيد مصر وتراثها في دعم حركات التحرر الوطني، فضال عما يشوب 

  . بعض بنوده من مساس بالسيادة الوطنيةهذا االتفاق في
  5/2/2009الخليج، 

  
  قطر تطلب دعماً تركياً الستضافة مؤتمر إلعمار غزة .51

طلب رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني من نظيره التركي : قنا، رويترز، أ ش أ
 . عادة إعمار غزةرجب طيب اردوغان، أمس، دعم الدوحة في سعيها الى استضافة مؤتمر دولي إل

أن أردوغان بحث مع الشيخ حمد، الذي قام بزيارة مفاجئة وقصيرة ) قنا(وذكرت وكالة األنباء القطرية 
عالقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، باإلضافة إلى بحث تطورات األوضاع "إلى أنقرة، 

 . "في منطقة الشرق األوسط
ية أن حمد أبدى رغبته في عقد مؤتمر دولي من أجـل إعــادة إعمار  الترك"األناضول"وذكرت وكالة 

قطاع غزة، وطلب مساندة أنقرة لتلك المبادرة، مشيرة إلى أن أردوغان وصف المؤتمر الذي تخطط قطر 
لعقده بأنه تطور إيجابي، مؤكدا أن بالده ستواصل مساندتها ألي جهــد يبذل من أجل تحقيق السالم في 

ونقلت وكالة أنباء الشرق األوسط عن مصادر في مجلس الوزراء التركي قولها إن حمد . الشرق األوسط
 . أعرب ألردوغان عن تقدير بالده الكبير للموقف التركي تجاه غزة وتحقيق السالم في الشرق األوسط

وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن أنقرة تسعى إلى المساهمة في جهود المصالحة بين الفصائل 
لسطينية من خالل المباحثات التي يقوم بها الرئيس التركي عبد اهللا غول في السعودية، ومباحثات الف

 . أردوغان مع حمد
  5/2/2009السفير، 

  
  الفحوصات تثبت استخدام قوات االحتالل لألسلحة المحرمة دولياً: اتحاد األطباء العرب .52

عقده في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، أكد اتحاد األطباء العرب، خالل مؤتمر صحفي : ألفت حداد
على أن المعلومات التي حصلوا عليها من خالل رصدهم الميداني ومتابعتهم ألماكن القصف واالطالع 
على حاالت اإلصابات وملفاتهم العالجية وفحص مخلفات األسلحة يثبت استخدام قوات االحتالل 

 .ى القطاعاإلسرائيلي لألسلحة المحرمة دولياً في حربها عل
 حالة أصيبوا خالل الحرب بشظايا ميكروسكوبية ملتهبة غير 600أن أكثر من " وقال اتحاد األطباء 

مرئية أدت إلى بتر األطراف وسقوط عدد كبيرة من الوفيات وان العديد من الحاالت التي وصلت 
قنابل "الل اإلسرائيلي بمقارنة ما هو موجود في الكتب والمراجع العلمية الحديثة تؤكد استخدام االحت

المحرمة دوليا والتي تؤدي للوفاة كما تؤدي في بعض الحاالت إلى اإلصابة بمرض السرطان " الدايم
  ". شهور6خالل فترة قصيرة قد ال تتجاوز 



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1336:         العدد       5/2/2009الخميس  :التاريخ

  4/2/2009 48عرب 
  
  

  مغادرة قطاع غزة والصحافيين والمتضامنين العرب السلطات المصرية تطلب من االطباء .53
غادر القطاع أمس المئات من األطباء والصحافيين والبرلمانيين والمتضامنين : اح فتحي صب-غزة

وقالت اإلدارة . العرب واألجانب إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي بناء على طلب السلطات المصرية
 سيكون آخر يوم) أمس(العامة للمعابر والحدود في القطاع إن الجانب المصري أبلغهم بأن يوم األربعاء 

مصر أبلغتهم "وأكدت اإلدارة أن . أمام الوفود األجنبية والعربية) استثنائياً(سيتم فيه فتح معبر رفح جزئي 
سيتم إغالق المعبر في شكل كامل، ولن يفتح إال للحاالت الطارئة، من ) اليوم(انه اعتبارا من الخميس 
  ."دون توضيح األسباب

طقم الطبية الزائرة بمغادرة القطاع قبل الخامس من وكانت مصر ودول أجنبية طالبت رعاياها واأل
دون إبداء األسباب، ما أدى الى انتشار اشاعات بأن إسرائيل تنوي توجيه ضربة ) اليوم(الشهر الجاري 

 بالموافقة على التهدئة "حماس"وشيكة للقطاع، خصوصاً في ضوء أنباء اسرائيلية قالت إن مصر حذّرت 
  .لة العبرية في حال عدم الموافقة ستجتاح القطاع كلهقبل هذا التاريخ ألن الدو

  5/2/2009الحياة، 
  

  غول يدعو للفصل بين االرهاب واالسالم ويشدد على الوحدة الفلسطينية .54
 دعا الرئيس التركي عبداهللا غول امس الى ضرورة الفصل بين الدين االسالمي -) ا ف ب(الرياض 

الى وحدة الصف معتبرا الفرقة الفلسطينية تخريب ألسس واالرهاب وجدد دعوة الفصائل الفلسطينية 
وقال غول في كلمة القاها امام مجلس الشورى السعودي إن ديننا هو دين . الدول الفلسطينية المستقلة

  ...التسامح والسالم والمحبة للناس جميعا 
ودعا .  يرفض اإلرهاباإلسالم(...) العالقة لالسالم باإلرهاب ... ديننا الحنيف دين المحبة واإلخاء 

غول في كلمته الى وحدة الصف الفلسطيني معتبرا ان الوعود التي قطعها الفلسطينيون في اتفاق مكة لو 
طبقت فانني واثق بأن القضية الفلسطينية ستكون في موقع القوة حاليا ولم نكن لنعيش في تلك المآسي 

وعبر عن أمله في أن . سرائيلي على قطاع غزةالتي حدثت في الفترة األخيرة في اشارة الى العدوان اال
يتحقق ذلك وأن ال نرى الجراح تتكرر مرة أخرى في األراضي الفلسطينية ألن الفرقة الفلسطينية تخريب 

وأكد أن الرؤية التركية لهذه القضية تتمثل في لم شمل الشعب . ألسس الدول الفلسطينية المستقلة 
سالمي وتوحيد كل الجهود لما فيه خير المنطقة وشعوبها، واعتبر انها الفلسطيني ولم الشعب العربي واإل

  .مسؤولية مهمة تقع على جميع الدول العربية واإلسالمية
  5/2/2009الرأي، األردن 

  
   عجلت باجتماع أبوظبي"مرجعية بديلة"دعوة حماس لـ : مصادر عربية .55

 مالبسات عقد االجتماع "ق األوسطالشر"روت مصادر عربية مطلعة لـ: محمد عبد الرازق: القاهرة
 وزراء خارجية عرب في أبوظبي أول من أمس، وقالت إن االجتماع اتُّفق 9الذي أحيط بتكتم شديد لـ

على عقده يوم الخميس الماضي فقط، وكان من المقرر ان يعقد يوم االثنين الماضي اجتماع لوزراء 
اع لوزراء الخارجية لكن تقرر التعجيل بعقده يوم االعالم على ان يعقبه الحقا في نهاية االسبوع اجتم

وكان . االثنين ايضا بعد حديث حركة حماس عن إيجاد مرجعية بديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية
االجتماع الذي حضره وزراء خارجية السعودية ومصر واألردن وتونس والمغرب واليمن والبحرين 



  

  

 
 

  

            28 ص                                     1336:         العدد       5/2/2009الخميس  :التاريخ

ي يضع حدا للتدخالت غير العربية في الشؤون العربية، واإلمارات، دشن تحركا مشتركا لتوافق عرب
 .ويدعم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية

 5/2/2009الشرق األوسط، 
  

  نواب يهددون بمساءلة من سّهل دخول جبريل الرجوب: الكويت .56
ة األولمبية وصل إلى البالد في وقت متأخر من مساء أول من أمس، رئيس اللجن: أحمد عيسى: الكويت

الفلسطينية واالتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، على رأس وفد رياضي فلسطيني لمناقشة 
ورغم أن طابع زيارة الرجوب رياضي . أوضاع الرياضة الفلسطينية ووضع المنشآت في قطاع غزة

لية، التي طلبت منه بحت، كونه سيلتقي مسؤولين رياضيين آسيويين، بدعوة من اللجنة األولمبية الدو
إطالعهم على المستجدات في مقر المجلس األولمبي اآلسيوي بالكويت، والذي يرأسه رئيس جهاز األمن 
الوطني الكويتي الشيخ أحمد الفهد، فإن الزيارة أخذت بعدا سياسيا بعد مطالبات نيابية بمنع الرجوب 

 .األمن الوقائي في الضفة الغربيةتحديدا من دخول البالد، خصوصا وأنه كان يرأس سابقا جهاز 
وقاد النائبان المعارضان مسلم البراك ووليد الطبطبائي، جهودا حثيثة للضغط على مسؤولين كويتيين 

أساء إلى الكويت، وعلى الحكومة االنتصار لكرامتها وكرامة الشعب "لمنع الرجوب الذي اعتبره البراك 
الدخول سيكون حسابه شديدا من الشعب الكويتي، ونوابه الكويتي، وإال فإن من سمح بإعطائه تأشيرة 

  بالبرلمان، 
  5/2/2009الشرق األوسط، 

 
  النمنع أحدا من العبور إلى غزة إذا كانت هناك ضرورة لوجوده: محافظ شمال سيناء .57

اكد محافظ شمال سيناء محمد شوشة، ان ميناء رفح البري مستمر في العمل الدخال :  احمد سليم- رفح 
واوضح، ان ادارة . عدات االنسانية واستقبال الجرحي والمصابين وفقا للوائح والشروط المعمول بهاالمسا

الميناء التمنع احدا من العبور الي قطاع غزة اذا كانت هناك ضرورة لعبور، كالصحفيين واالطباء، اما 
  . ان تجد وفدا برلمانيا يرغب في الذهاب الي هناك فانه المبرر لذلك

.  طنا من المساعدات االنسانية30االثناء، استقبل مطار العريش، أمس، طائرة مالطية تحملوفي هذه 
وصرح المهندس احمد عرابي، رئيس الهالل االحمر بشمال سيناء، بانه تم ادخال مساعدات انسانية 

فيات  مصابا تم نقلهم الى المستش23كما استقبل ميناء رفح . اخرى عبر ميناءي كرم ابو سالم والعوجة
  .بالقاهرة للعالج

  5/2/2009األهرام، 
  

  مصر تمنع نرويجيين وفرنسيين من دخول غزة بحثاً عن أدلة إدانة إلسرائيل .58
منعت السلطات الحدودية المصرية وفداً من المحامين النرويجيين والفرنسيين : يسري محمد: رفح

رفضت مصادر مصرية الحديث عن العاملين في المحاكم الدولية من الدخول إلى غزة عبر رفح، بينما 
إنهم يرغبون في الدخول إلى قطاع غزة "في المقابل قالت مصادر من وفد المحامين . أسباب المنع

بغرض جمع أدلة عن الجرائم التي ارتكبتها القوات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين خالل الحرب على غزة 
أن الوفد كان سينهي مهمته ويعود من غزة "تابعت و. "وذلك تمهيداً لتسليمها إلى جهات التحقيق الدولية

 ."الجاري) شباط( فبراير 8قبل 
وعلى صعيد متصل منعت السلطات المصرية وفداً طبياً وإغاثياً وحقوقياً قَطَرِياً من دخول غزة من دون 

 عضواً بينهم أطباء 42تم منع الوفد القطري المكون من "وقالت المصادر إنه . إبداء أي أسباب
وتابعت . "حقوقيون وعاملون في مجال اإلغاثة، مما اضطر الوفد إلى قضاء ليلته بمدينة العريشو
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 سيارات إسعاف عناية مركزة مقدمة من مؤسسة الشيخ 10تم فقط السماح بعبور "المصادر القول إنه 
 ."عيد الخيرية القطرية للشعب الفلسطيني

 5/2/2009الشرق األوسط، 
  

   على دعم عباس ودعم جهود مصر للتوصل الى تهدئة دائمةميركيأ -لمانيأتوافق  .59
 أن اجتماع وزير ، أمس،ذكر الناطق باسم وزارة الخارجية األلمانية ينس بلوتنر: اسكندر الديك - برلين

الخارجية فرانك فالتر شتاينماير مع نظيرته األميركية هيالري كيلنتون في واشنطن أول من أمس، 
، مشيرا إلى أن الواليات المتحدة وألمانيا تدعمان »ن في الشكل والمضمونأظهر توافقا بين البلدي«

الجهود التي تبذلها مصر حاليا للتوصل إلى تهدئة دائمة، كما تؤيدان الرئيس محمود عباس ورئيس 
  .حكومته سالم فياض كممثلين شرعيين للشعب الفلسطيني

فقتا على تنسيق أقوى في ما بينهما لمعالجة وقال الناطق باسم وزارة الخارجية إن برلين وواشنطن ات
أزمات المنطقة، الفتا إلى أن مفوض الشرق األوسط في الوزارة أندرياس ميشائيلس سيسافر قريبا جدا 

  .إلى الواليات المتحدة لمتابعة المحادثات والتنسيق مع ممثلي اإلدارة األميركية
  5/2/2009الحياة، 

  
 منع تهريب السالح الى غزةكوبنهاجن تستضيف مؤتمرا دوليا ل .60

 اعمال مؤتمر اوروبي اميركي لبحث وضع آليات عمل تضمن عدم تهريب            ،مسأت  أبد:  بترا -كوبنهاجن
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن الواليات المتحدة وكندا وبريطانيـا والمانيـا             .االسلحة الى قطاع غزة   

  . ضيفة الدنماركوفرنسا واسبانيا وايطاليا وهولندا والنرويج والدولة الم
اكد رئيس الحكومة الدنماركية اندير راسموسين في تصريح على هامش المؤتمر استعداد بالده             من جهته   

  . تسيير قوارب حربية قبالة سواحل غزة لضمان عدم تهريب اسلحة الى قطاع غزة عن طريق البحر
  5/2/2009الرأي، األردن 

  
   لمساعدة غزة على الخروج من الجحيممبعوث االتحاد األوروبي للشرق األوسط يدعو .61

إلى رفع حظرها عن المواد     " إسرائيل"دعا مبعوث االتحاد األوروبي للشرق األوسط مارك اوتي، أمس،          
  .حيث ينام األطفال في منازل مهدمة" الجحيم"الالزمة إلعادة بناء غزة، التي تشبه 

صرف الصحي والحصول على مياه نظيفـة  ما هو التشجيع على اإلرهاب في إعادة بناء نظام ال "وتساءل  
" وذهاب األطفال إلى المدارس ووجود مستشفيات تعمل ووالدة األمهات ألطفالهن في ظروف مأمونـة؟             

  ".نريد أن تبدو غزة أقل جحيما مما تبدو عليه اآلن"وقال 
ناموا خارج  من غير المقبول أن نقول للناس إنه ألسباب سياسية يتعين عليهم هم وأطفالهم أن ي              "وأضاف  
علـى  " حمـاس "ال أحد يريد أن تحصل      "،  "لن نعيد بناء مقر قيادة حماس أو نقدم أسلحة        "، وأكد   "منازلهم

  ".وضع شرعي ما لم تلتزم بشروط سياسية وعملية معينة
  5/2/2009الخليج، 

  
  "إسرائيل"دعاوى جرائم حرب ضد الفرنسية بدأت استقبال محكمة الجزاء  .62

ف المحامي الفرنسي جيل ديفيرز أن محكمة الجزاء الدولية فتحت الباب بشأن            كش : بشير البكر  -باريس  
بشأن ارتكابها جرائم حرب في غزة، وثمن عاليا تـصريح المـدعي            " إسرائيل"الدعوى التي رفعها ضد     

" االختـصاص "مؤخرا، الذي اعتبر فيه أن محكمة الجزاء لديها         " التايمز"للمحكمة لويس اوكامبو لصحيفة     
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وقال اوكامبو ان المحكمة تدرس مقاضـاة قـادة الجـيش           ". إسرائيل" دعاوى جرائم حرب ضد      في قبول 
  .، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة"اإلسرائيلي"

نادي الصحافة  "وتحدث ديفيرز أول أمس عن حيثيات الدعوى، في مؤتمر صحافي في باريس بدعوة من               
 غير حكومية أمام محكمة الجـزاء الدوليـة فـي            منظمة 412، وقال إن الدعوى تم رفعها باسم        "العربية

 محامياً من   40وقال إن هذه الخطوة جاءت في سياق تحرك قانوني بالتنسيق بين            ". إسرائيل"الهاي ضد   
عديد البلدان، ومنظمات عربية ودولية من الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكـا الالتينيـة،               

بحـق  " اإلسـرائيلية "عن المجازر المروعة، التي ارتكبتهـا القـوات         " ناإلسرائيليي"هدفها مقاضاة القادة    
  .المدنيين العزل، بما في ذلك استخدام أسلحة محرمة

 5/2/2009الخليج، 
 

  "اسرائيل"وقف اطالق الصواريخ باتجاه أولوية واشنطن : مسؤول في الخارجية األميركية .63
 واشنطن في الوقت "أولوية" ان "الحياة" لـأكد مسؤول في الخارجية األميركية: واشنطن، جويس كرم

وقف اطالق الصواريخ باتجاه " يعتمد على "التوصل الى اتفاق وقف اطالق نار طويل األمد"الحالي هي 
فتح المعابر ومراقبتها وبشكل مستمر طبقا التفاق المعابر الموقع " و"منع اعادة تسلح حماس" و"اسرائيل

  . بين السلطة الفلسطينية واسرائيل، وبرعاية أميركية"2005) نوفمبر(في تشرين الثاني 
  5/2/2009الحياة، 

  
      حماس طرف ال يمكن تجاوزه في أي تسوية  : برلماني فرنسي .64

الذي تولى منصب وزير    و ،قال عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عن الحزب الحاكم جون فرانسوا بونساي          
أصـبحت  ) حمـاس (ة المقاومة اإلسـالمية      إن حرك  ،)1981-1978(الخارجية في حكومة ريمون بار      

طرفا فاعال ال يمكن تجاوزه ضمن أي تسوية مقبلة وإن تصنيفها ضمن الئحة اإلرهاب مرحلة تجاوزها                
  . الزمن

 وأكد بونساي في حوار مع صحيفة لوموند الفرنسية أن حماس لم تعد تلك الحركة الثورية والدينية بنفس                 
بل هي اآلن تحظى بشعبية كبيرة في صفوف الفلسطينيين ربما أكثر           , التصورات التي نحملها عنها سابقا    

  .من الرئيس محمود عباس
, وقال إنه أحس من خالل لقاءاته أن حماس يمكن أن تنخرط من اآلن فصاعدا في مفاوضات مع إسرائيل                 

  .وأن تصنيفها ضمن الئحة المنظمات اإلرهابية يبدو في غير محله وقد تجاوزته األحداث
ح بونساي عضو اإلتحاد من أجل الحركة الشعبية ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلـس                وأوض

الشيوخ الفرنسي أن الحركة أضحت العبا رئيسيا في الشرق األوسط ال يمكن بأي حال تجاوزه ضـمن                 
  .أي تسوية مقبلة للصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وفق تعبيره

 4/2/2009الجزيرة نت، 
  

   وهلع في الرياض والقاهرة...اوباما التقى حماس: ير لدنيا نيوزتقر .65
األمير فيصل يطير الى القاهرة فجأة في زيارة غير مقررة ، يلتقـي             : خاص-عمان- القاهرة –دنيا نيوز   

مع الرئيس مبارك ويحضر جانبا من اللقاء محمود عباس بينما يلتقي األمير ومبارك خلف أبواب مغلقـة                 
 اللقاء فيطير األمير برفقة أبو الغيط وزير الخارجية المصري الى أبوظبي ، يعلن عـن                وحدهما ، ينتهي  

ليس كل الوزراء وليس كل الدول ، دول اإلعتدال ، الدول التي            ....أمكانية لقاء لوزراء الخارجية العرب    
 .ال تريد حماس 
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اهرة والرياض وابـو ظبـي      حركة دؤوبة بين بعض العواصم العربية ، اتصاالت هاتفية متشابكة بين الق           
والكويت وتونس والمغرب وقليل من الدول العربية األخرى ، الجميع مستنفرون ، وزراء في الحكومات               
المعنية ال يدرون ماذا يحصل ، ولكن التعتيم اإلعالمي كبير والسرية تلف كل شـيء ، وال مـؤتمرات                   

 ..صحفية اال استثناء واحدا
جملة واحدة ،   ...والتصريح األهم   .. عد لقاء سعود الفيصل ومبارك      محمود عباس ، في مؤتمر صحافي ب      

ال حوار مع من ال يعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ، أي ال حوار مع حماس ، يطيـر عبـاس الـى                      
التصريح األهم ، جملة واحدة حمـاس جـزء مـن الـشعب             ...باريس وبعد ساعات مؤتمر ثان لعباس       

عها ، المسؤولون الفلسطينيون حول أبو مازن يقعون في حيرة وارتباك ،            الفلسطيني وال بد من الحوار م     
لقد جاء اإلتصال من الرياض والقاهرة ، توقف عن التصريح ضد           ..ساعات قليلة وتصريحين متناقضين     

 ...  حماس ، ركز على ان الحوار مع حماس ضروري وأن حماس جزء من الشعب الفلسطيني
 السيرك المحير ، مالذي يجري خلف الكواليس ، سألنا مصدرنا الـذي             ماذا حصل بالضبط ، ما كل هذا      

 لفت نظرنا الى كل التفاصيل السابقة 
قلنا متى وأين وكيف ، لم      ...الرئيس أوباما التقى مع حماس      ..قال مصدرنا ، مرة واحدة وبدون مقدمات        

 ؟؟..نسمع في األخبار ولم يقل أحد ذلك ، اال تعتقد أنك تتهور في هذا الطرح 
كرر الرجل مرة أخرى التقى الرئيس األمريكي أوباما عناصر قيادية من حماس موجودة في الواليـات                
المتحدة األمريكية وقد دار حوار بين الطرفين حول سبل وضع حلول للمشاكل القائمة ، ويبدو أن الرئيس                 

ة  ، وهو يرى في حماس الجهة        األمريكي الجديد له رؤية مختلفة تماما عن رؤية اإلدارة األمريكية السابق          
الفلسطينية القادرة على تنفيذ اي قرارات يمكن اإلتفاق عليها بين اسرائيل والفلسطينيين وأن عباس لم يعد                

 .ورقة سارية المفعول في الوقت الراهن
العرب بالطبع نائمون على أذنهم كما يقول المصدر ، الذي تنبه لما يحصل في كواليس البيـت األبـيض       

ئيل ، اسرائيل اتصلت بالقيادة المصرية والسعودية وحذرتهما من أن أبو مازن على كف عفريت أو                اسرا
على كف أوباما بصورة أدق ، وأن حماس قد تصبح بين عشية وضحاها الممثـل الـشرعي والوحيـد                   
للشعب الفلسطيني وأن على العالم العربي أن يهيء نفسه لحقبة حماس في الـشرق األوسـط والقـضية                  

 .فلسطينية ولحقبة الرؤية األمريكية الجديدة ال
 قلنا لمصدرنا أن تحليله يبدو أشبه بقصص أرسين لوبين ، ضحك الرجل وقـال ، اوال ماأقولـه لـيس                    
تحليال ، و ثانيا انتم ال ترصدون األحداث بدقة واال لرأيتم أن تركيا  أصبحت الرافعة الحقيقية لحماس في                  

 القوية لحماس في العالم العربي ، وأن امريكا لم تعترض على اي سلوك أو               أوروبا والعالم وقطر الرافعة   
تصرف ايراني أو تركي خالل األيام  القليلة الماضية ، وأن السلوك المصري السعودي سلوك من لسعته                 

 .أفعى
لقد ذهلت اسرائيل من األخبار الواردة من واشنطن من وراء الكواليس ، ولم تعـرف كيـف يمكـن أن                    

 ألن الوقت ضيق والرئيس الجديد ليس من السهل التأثير عليه بين عشية وضحاها حتى لو كان                 تتصرف
كبير موظفي البيت األبيض اسرائيليا يهوديا ، ولهذا حرضت مصر والسعودية على التحرك ، التحركات               

ي تـشك   السعودية المصرية اتسمت بالعصبية ، كما بدأت الشبهات تحوم حول حمد بن جاسم ال ثاني الذ               
المصادر أنه هو من نصح اإلدارة األمريكية بلقاء حماس والتحدث معها ، كما أن القطرييين يبدون غير                 
متفاجئين بالتحرك السعودي المصري وغير مكترثين إلستثنائهم من المحادثات التي تدور فـي معـسكر               

طنيـة الفلـسطينية وضـد    اإلعتدال العربي بينما تصر قطر على أن تتبنى الخط المتشدد ضد السلطة الو         
 .اإلندفاع المصري ضد حماس

 حتى حماس أضاف المصدر ، لم تعلق على مايحصل في القاهرة وال على تعليقات عباس ولم تكتـرث                  
وكأن األمر ال يعنيها ، المنطقة تغلي على نار غير هادئة ، انها نار اسرائيلية تغلي تحت القدر السعودي                   
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ك اإلنفجار ، ويضيف المصدر أن الرئيس مبـارك قـد يطيـر الـى               المصري الذي  يبدو أنه على وش      
الواليات المتحدة األمريكية يوم غد أو يرسل من ينوب عنه وعن السعوديين إلرسال رسالة تحذير قويـة                 
ألوباما أنه ال يمكن أن يقلب الطاولة دفعة واحدة على رؤوس األنظمـة المعتدلـة والمواليـة للواليـات                   

 .ألوضاع لن تكون سهلة على أحدالمتحدة واال فإن ا
 إنه سيناريو انقالبات سياسية أو حروب دبلوماسية قلنا مقاطعين لمصدرنا ، نعم بالضبط إن األيام القليلة                
القادمة ستشهد تجاذبات كبيرة كما أن المنطقة مهيأة ألحداث كبيرة ولتغييرات  على الساحة الفلـسطينية                

ألمريكي مصر على أن يحقق انفراجات على صعيد ملفـات ايـران            والعربية ربما ، ويبدو أن الرئيس ا      
 .وفلسطين والعراق فورا ودون تأخير

 ولكن سألنا مقاطعين ، من هي قيادات حماس التي التقاها الرئيس األمريكي ، كل قيادات حمـاس فـي                   
س تنظيم كبيـر ،     المنطقة ولم يغادر منها أحد الى أمريكا ، كالمعتاد ابتسم الرجل مرة أخرى وقال ، حما               

انظروا حولكم واقرؤوا وتمعنوا في خلفية األحداث ، لحماس عناصر قياديـة ال تظهـر علـى الـساحة        
اإلعالمية ، وال تسألوا أكثر من ذلك ألنني ال أريد أن اقول من التقى الرئيس أو ربما انني ال أعرف من                     

ورة أفضل وتنبهوا لكـل التـصريحات       التقى ، المهم ارصدوا الوضع السياسي الفلسطيني هذه األيام بص         
 .والتحركات التركية القطرية من جهة والسعودية المصرية من جهة أخرى 

 ... حتى التحالفات اإلقليمية قد يتغير بعضا منها في المنطقة انتظروا وال تتعجلوا النتائج
ا ، اال أن التحليـل ،   كان عبثا كل المحاوالت التي حاولنا من خاللها أن نأخذ معلومات أكثر من مصدرن    

ونحن نصر على تسميته هكذا في ضوء عدم وجود مايثبت أنه خبر ، جدير بالقراءة والتمعن ، وسـوف                   
نرصد األحداث لقرائنا األعزاء ونحاول استقصاء كل مايمكن استقصاؤه في كل العواصم التي تدور فيها               

 .األحداث ونطلعهم على التفاصيل
  4/2/2009موقع دنيا نيوز 

  
  هدنة طوعية أو مقاومة مفتوحة: يارات حماس بعد الحربخ .66

  ماجد كيالي
ال شك أن األوضاع على الساحة الفلسطينية، بعد الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، لن تكون كما 
قبلها، ال على صعيد عملية التسوية، وال بالنسبة الى شكل النظام السياسي، وال بالنسبة الى العالقة بين 

  .»حماس«و » تحف«حركتي 
فبعد هذه الحرب الوحشية المدمرة، لم يعد من المقبول فلسطينيا وعربيا، استمرار المفاوضات بالطريقة 
السابقة، التي حولتها إلى مجرد عملية عالقات عامة ال نهاية لها، تستمر إسرائيل تحت غطائها بفرض 

وقد نجمت عن ذلك، حتى . حاصرة غزةاألمر الواقع، باالستيطان وتهويد القدس والجدار الفاصل وم
، التي نجمت عنها )2000(اآلن، مواجهات عسكرية عنيفة بين الطرفين، منذ اندالع االنتفاضة الثانية 

. هذا بالنسبة الى خيار السلطة. معاودة احتالل مناطق السلطة في الضفة، وشن حرب مدمرة ضد غزة
رة بينت الثمن الباهظ الذي يمكن أن تجبيه إسرائيل ، فإن الحرب األخي»حماس«أما بالنسبة الى حركة 

، من دون توفير غطاء أو )بالصواريخ(من الفلسطينيين، في حال استمروا بالمقاومة وفق الطريقة السابقة 
  .ردع عربي إلسرائيل

 وعلى صعيد نظامهم السياسي فإن الفلسطينيين يواجهون استحقاق إعادة اللحمة إلى كيانهم، وإعادة بناء
نظامهم السياسي، بما في ذلك المنظمة والسلطة، بعيدا عن التجاذبات الفصائلية والتوظيفات اإلقليمية، 

فمن الواضح أن هذه الحرب . وعلى أسس ديموقراطية تعددية، وعلى قاعدة التمثيل وصناديق االقتراع
ت أنها لم تعد وحدها للقيادة والشرعية، في السلطة والمنظمة، وأكد» فتح«أنهت تماما احتكار حركة 

كما بينت هذه الحرب أن االنقسام شكل . صاحبة القرار في ما يتعلق بالخيارات السياسية االستراتيجية



  

  

 
 

  

            33 ص                                     1336:         العدد       5/2/2009الخميس  :التاريخ

أكبر خدمة إلسرائيل، إذ أضعف الفلسطينيين، وشغلهم عن الصراع ضد عدوهم، وسهل على إسرائيل 
  .االستفراد بقطاع غزة وحصاره، والتنكيل به

، فيمكن القول إن هذه الحرب هي بمثابة معركة »حماس«و » فتح«العالقة بين حركتي أما بالنسبة الى 
قبل ) 1968(في األردن » الكرامة«، في استعادة تاريخية لمعركة »حماس«ثانية، بالنسبة الى » كرامة«

اريخا وقد شكلت هذه المعركة ت. التصدي للهجوم اإلسرائيلي» فتح«أربعين عاما، والتي قررت فيها قيادة 
، إلى )بقيادة أبو عمار(» فتح«فاصال في العمل الفلسطيني، حيث انتصر تيار الكفاح المسلح، وصعدت 

ويبدو أن الساحة الفلسطينية كانت بحاجة الى . سدة القيادة وإلى رئاسة منظمة التحرير، وال تزال
ائيل ضد غزة، الختبار خيار ثانية، أو إلى صدمة كبيرة، بقدر الحرب الوحشية التي شنّتها إسر» كرامة«
دورها في القيادة، ذلك أن الشرعية القيادية في هذه الساحة الشعبوية ال تأتي من » تطويب«، و »حماس«

  .صناديق االنتخابات أو من سالمة الخطابات، بقدر ما تأتي من مجال الصراع ضد إسرائيل
اما، فحينها لم يكن ثمة منافس قوي لـ قبل أربعين ع» فتح«اآلن غير واقع » حماس«مع ذلك يبدو واقع 

على المستوى الجماهيري، وتجربة المقاومة المسلحة في بداياتها، والمعطيات العربية لصالحها، » فتح«
وهذه ). 2007(على غزة » حماس«وهي لم تفرض هيمنتها بالقوة العسكرية، كما حصل عندما سيطرت 

ن نحو حل معضلة القيادة، أو المشاركة في القيادة، ال التعقيدات تزيد من صعوبة توجه هاتين الحركتي
سيما على ضوء تباعد الخيارات السياسية، وغياب الثقة بينهما، اذا لم ترافق ذلك ضغوط شعبية وعربية 

  .قوية
، من »فتح«لتعزيز مكانتها القيادية، ال تزيد عن مشروعية » حماس«المشكلة أيضا أن مشروعية سعي 

. ب منهما إبداء مرونة متبادلة لخلق نوع من التوازن والشراكة في النظام الفلسطينيأوجه عدة، ما يتطل
. أيضا» حماس«لن يكون مقبوالً من » فتح«فقد انتهى عهد االحتكار والتفرد، وما لم يعد مقبوال من 

ير، على تشكيل حكومة، وإعادة بناء منظمة التحر» حماس«و » فتح«وبديهي أن البديل عن التوافق بين 
  .يعني استمرار التنابذ واالتهام واالنقسام وربما التقاتل، ما يفيد إسرائيل ويضر بقضية الفلسطينيين

، من موقعها في القيادة، »حماس«بعد هذه االستحقاقات الفلسطينية، ثمة سؤال يطرح نفسه على حركة 
ية؟ وما هي استراتيجيتها فهل ستستأنف هذه الحركة إطالق الصواريخ من القطاع على المدن اإلسرائيل

  السياسية والعسكرية للمرحلة المقبلة؟
، وعلى صعيد الصراع مع إسرائيل، ستقف أمام واحد من خيارين، فإما استئناف »حماس«واضح أن 

إطالق الصواريخ على المدن اإلسرائيلية المتاخمة لغزة، كونه الشكل الوحيد، أو الغالب، الذي تترجم به 
ل حاليا، أو اعتبار المرحلة القادمة بمثابة هدنة، أو تهدئة طوعية، العتبارات تتعلق مقاومتها إلسرائي

بإدارة معركة إعمار غزة، وأيضا لترجمة ما تم تحقيقه من صمود، على الصعيد السياسي، السيما على 
  .صعيد اكتساب الشرعية على مختلف المستويات الدولية والعربية والفلسطينية

ستأخذ بالخيار الثاني اللتقاط األنفاس، وإلدراكها تبعات استئناف إطالق » حماس«وعلى األرجح فإن 
وقد أكد على ذلك خالد مشعل، رئيس . الصواريخ عليها، وعلى أهالي القطاع، ولخوض معركة الشرعية

» حماس«، حيث اعتبر أن حركة ) من الشهر الماضي21في خطاب ألقاه يوم (المكتب السياسي للحركة 
  .كتسبت شرعيتها من صناديق االقتراع، اكتسبتها مجددا في النصر الذي حققته بصمودها في غزةالتي ا

 في لبنان، التي أدت، فيما 2006) يوليو(الالفت أن هذا التوجه الى الداخل يذكّر بتداعيات حرب تموز 
 أكثر في تعقيدات من التركيز على مقاومة إسرائيل إلى االنخراط» حزب اهللا«أدت إليه، إلى تحويل جهد 

نفسها، من جهة تصريف » حزب اهللا«تمر بأعراض » حماس«وهكذا يبدو أن . اللعبة السياسية اللبنانية
جّل طاقتها في الداخل الفلسطيني، على الغالب، بعد أن باتت حدود الصراع مع إسرائيل معروفة 

  .ومحسوبة
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ى قاعدة جعل القطاع منصة لتحرير االستمرار بإطالق الصورايخ، عل» حماس«أما في حال اختارت 
. »حزب اهللا«بالنسبة الى فيتنام، أو على طريقة جنوب لبنان، بالنسبة الى » هانوي«فلسطين، على غرار 

وبغض النظر عن وجاهة مثل هذه الفكرة أو تلك، من عدمها، فهكذا استراتيجية تبدو من دون أفق، ذلك 
باحتالل القطاع مجدداً، ألنها ال تريد تحمل عبئه السياسي ألن إسرائيل لن تورط نفسها، على الغالب 

  .2005واألمني واالقتصادي، بعد أن تحررت من هذا العبء بانسحابها األحادي منه عام 
ولعل البديل بالنسبة الى إسرائيل عن معاودة االحتالل المباشر بات معروفا، ويتمثل باستمرار الحصار 

بره، وزيادة صعوبات العيش على سكانه المليون ونصف مليون شخص، المشدد على القطاع وإغالق معا
وأيضا استمرار إعمال التدمير والتقتيل فيه، بين فترة وأخرى، على ما جرى في أوائل العام المنصرم، 

  . يوماً األخيرة22أو على غرار ما جرى في حرب الـ
، لتحرير فلسطين، أو )ومي وليس الدفاعيبالمعنى الهج(وبالنسبة الى فكرة جعل القطاع قاعدة للمقاومة 

لدحر االحتالل من الضفة، فهي تحمل القطاع أكثر مما يحتمل، وتدخله في مواجهات تفوق قدرته، 
. السيما أن اعتماده على الموارد الخارجية التي تتحكم بها إسرائيل، وموقعه الجغرافي، ال يتيحان له ذلك

على عاتق الشعب الفلسطيني كله، وليس على القطاع وحده، كما فضالً عن أن هاتين العمليتين تقعان 
تحتاجان الى وضع عربي مناسب، وظرف دولي موات.  

ولعل شرط تحويل القطاع إلى منصة يحتاج لكبح جماح آلة إسرائيل العسكرية المدمرة، من خالل وجود 
كما . لسطينيين، وهو غير متوفردولة عربية واحدة، على االقل، قادرة على ردع إسرائيل عن البطش بالف
لذا من غير المعقول الذهاب نحو . أن هذا األمر يتطلب زمنا آخر، أي زمن التحرير، وليس هذا الزمن

هذا الخيار الذي يبرر إلسرائيل استباحة غزة بين وقت وآخر، تحت هذه الذريعة أو تلك، وتدميرها، ثم 
ر غزة تحمل الدمار، كما جرى للندن أو ليننغراد في أما الحديث عن أن قد! نتحدث عن صمود المقاومة

الحرب العالمية الثانية، فهو في غير محله، فهذه المدن كانت تخوض حربا حاسمة ونظامية، وتدافع عن 
بلد أو شعب بأكمله، في حين يخوض الشعب الفلسطيني مقاومة شعبية ممتدة في الزمان واألشكال، وال 

  .يمكن حسمها بضربة واحدة
لخالصة أن صمود غزة يتطلب أفقا سياسيا ممكنا، حتى ال يجري تبديده، وحتى ال يتحول القطاع إلى وا

  .حقل رماية، أو معمل فخّار، آللة التدمير اإلسرائيلية
والقوى الفلسطينية االخرى، معنية بفتح السؤال عن مكانة قطاع غزة في » حماس«النتيجة من ذلك أن 

فمع التأكيد على أهمية تدعيم المقاومة . ستراتيجية المناسبة للتعامل مع القطاعالعملية الوطنية، وصوغ اال
لصد أية اعتداءات إسرائيلية مستقبال، فثمة إمكانية لتحويل القطاع إلى نموذج للدولة المنشودة، أي تحويله 

التعليم والخدمات، الى نموذج في الوحدة الوطنية، وبناء النظام السياسي، وإعالء شأن القانون، والتنمية و
كي يكون ذخرا للضفة في سعيها لدحر االحتالل، وبخاصة أن العملية الوطنية الفلسطينية ذات وجهين 

  .تحرري وبنائي
  5/2/2009الحياة، 

  
  هل هناك حاجة لمرجعية بديلة من منظمة التحرير؟ .67

  رغيد الصلح
لسطينية وتمثيلها للشعب الفلسطيني يوحي الصراع الحالي بين الفلسطينيين حول دور منظمة التحرير الف
انه يوحي . اليها» حماس«و » فتح«بانطباعات خاطئة عن وضع المنظمة وعن نظرة فريقي الصراع، 

بأن المنظمة ال تزال، كما لبثت لعقود من الزمن، هي المرجعية االولى واالخيرة للشعب الفلسطيني، 
انها هي موضع قرار الفلسطينيين، واالطار الوحيد وانها هي قائدة النضال الفلسطيني من دون منازع، و

  .الذي يجمعهم
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، مثلت تحوالً 1964عندما نشأت المنظمة عام . تاريخيا، ال جدال في اهمية منظمة التحرير ومكانتها
ساهمت المنظمة في تأكيد حق الشعب . مهماً في سجل النضال الفلسطيني خاصة على الصعيد الدولي

لته على االراضي الفلسطينية، وأسقطت االكذوبة االسرائيلية التي ادعت على لسان الفلسطيني في قيام دو
بيد ان . »فلسطيني«، انه ال يوجد شيء اسمه )1974-1969(غولدا مائير، رئيسة الحكومة االسرائيلية 

فات الى المنظمة ما لبثت ان اخذت تفقد اهميتها بعد توقيع اتفاقية اوسلو وانتقال زعيمها الراحل ياسر عر
  .الداخل الفلسطيني، وتشكيل مؤسسات السلطة الفلسطينية، وخاصة المجلس التشريعي الفلسطيني

وكان سبب اختيار هذه الصيغة للتعبير عن االرادة . كانت المنظمة اشبه ببرلمان فلسطيني في المنفى
في الداخل والخارج، الفلسطينية هو االعتقاد بتعذر اجراء انتخابات عامة يختار فيها الفلسطينيون، 

ولكن عندما اتيحت للفلسطينيين في الداخل حرية االنتخاب واختاروا مجلسهم التشريعي . ممثليهم وقيادتهم
والسلطات المنبثقة منه، اخلت المنظمة الطريق امام السلطات الفلسطينية المنتخبة لكي تضطلع بالدور 

ذلك التاريخ كان من الطبيعي ان ينشأ بين المنظمة ومنذ . االكبر كمرجعية وطنية وديموقراطية فلسطينية
السلطة في الداخل تحاول تجميع كل خيوط القيادة واالدارة والتوجيه . »مؤسساتي«والسلطة صراع 

للحفاظ على » الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني«والمشروعية في يدها، بينما تسعى المنظمة 
  .بقية من دور تاريخي

يير طبيعيا، ولكن في كثير من االحيان، لم يكن تراجع اهمية منظمة التحرير نتيجة طبيعية كان هذا التغ
االسرائيلي، وانما كان ايضا - للمتغيرات التي طرأت على االوضاع الفلسطينية وعلى الصراع العربي

ذلك . نتيجة سياسة واعية ومقصودة اتخذتها السلطة الفلسطينية، خاصة في زمن الرئيس محمود عباس
ورئيس » فتح«ان قيادة المنظمة في الخارج، ممثلة بصورة خاصة بفاروق القدومي، امين سر حركة 

الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دأبت على اتخاذ مواقف مستقلة واحيانا ناقدة تجاه السلطة 
ملي عن موقفه وموقف وتحول بقاء ابو اللطف خارج االراضي الفلسطينية الى تعبير ع. الفلسطينية

. العديدين من الفتحاويين والفصائل الفلسطينية االخرى المتحفظ تجاه ادارة عملية السالم مع اسرائيل
  .بالمقابل، كانت السلطة الفلسطينية تسعى الى تهميش تلك المعارضة عبر اضعاف المنظمة

م ان دورها قد تراجع بالمقارنة مع مهما كانت االسباب وراء افول نجم منظمة التحرير الفلسطينية، فالمه
والحكومة المقالة في » حماس«فاعلين جدد مثل السلطة الفلسطينية والمجلس التشريعي الفلسطيني وحركة 

في ظل هذا التراجع واالنحسار، يبدو السجال الفلسطيني الساخن حول . غزة بزعامة اسماعيل هنية
السؤال االساسي هنا . ضال عما يثيره من الحيرة واألسىالمنظمة امراً يطرح الكثير من االسئلة، هذا ف

  هل هناك مبرر حقيقي للمعركة الدائرة حول منظمة التحرير الفلسطينية؟: هو
اجابة عن هذا السؤال من الطبيعي ان يؤكد الحريصون على استمرار النضال الفلسطيني حتى يبلغ 

 يكفي المنظمة ان تضطلع بمهمات االطار الجامع .غاياته الوطنية ان دور المنظمة النضالي لم ينته بعد
لفلسطينيي الشتات الذي يعمل على تعبئة طاقاتهم وتمثيل ارادتهم حتى يكون لها الدور المهم في مسيرة 

واذا كان ثمة دور مهم للفلسطينيين على هذا الصعيد فمن الطبيعي ايضا ان تتنافس . الكفاح الفلسطيني
ولكن هذا ال يقدم مبررا لتحويل مسألة المنظمة . مساك بزمام قيادة المنظمةالفصائل الفلسطينية على اإل

  .والى سبب لتعميق االزمة السياسية الفلسطينية» المرجعية الفلسطينية«الى صراع احترابي على 
. هناك مبرر حقيقي للمطالبة بتطوير اوضاع المنظمة باتجاهين رئيسيين ومتقاطعين في الوقت نفسه

الثاني، اعادة تشكيلها بحيث . نهاض المنظمة وتعزيز دورها خاصة على الصعيد العالمياالول هو ا
على حق عندما تقول انه توجد » حماس«وفي هذا السياق االخير، فان . تعكس المتغيرات الفلسطينية

فصائل ومنظمات فلسطينية تقف حاليا خارج منظمة التحرير الفلسطينية وان هذا الوضع يحتاج الى 
في مقدمها، ان تسعى الى التنسيق في ما بينها وتطوير » حماس«ومن حق هذه الفصائل، و . يحتصح

جديدة تحل محل » مرجعية«ولكن هل يقتضي ذلك بالضرورة استحداث . قدرتها على تحقيق اهدافها
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عت باب المنظمة فوجدته موصدا باألقفال الثقيلة واقتن» حماس«منظمة التحرير الفلسطينية؟ وهل طرقت 
  بأن دخولها الى المنظمة اصبح من المستحيالت؟

ومنذ ان . منذ نشأت منظمة التحرير الفلسطينية بقيت، خطأ او صوابا، اطارا فضفاضا للعمل الفلسطيني
علينا ان نذكر ان الحكومات العربية . نشأت المنظمة اثبتت قدرة على التأقلم مع المستجدات الفلسطينية

وان المنظمة بدت في لحظات من تاريخها، وكأنها في موقع مضاد للمقاومة او هي التي انشأت المنظمة، 
ولكن تلك المنظمة لم تلبث ان انتقلت بيسر . »فتح«على االقل ألبرز فصائلها خالل الستينات، اي حركة 

» سياسية«وتمت عملية االنتقال هذه من دون اسالة دماء . وحلفائها» فتح«وسهولة نسبيا الى ايدي 
انتقال الزعامة من يد الهيئة . وتاريخ العمل الفلسطيني شهد تحوالت كثيرة من هذا النوع. ينيةفلسط

العربية العليا بزعامة مفتي فلسطين الحاج امين الحسيني الى االحزاب الفلسطينية والعربية القومية 
ر الفلسطينية ايضا هكذا تم انتقال رئاسة منظمة التحري. واليسارية تم بصورة سلمية ومن دون كسر عظم

» فتح«من يد احمد الشقيري ويحيى حمودة، والقوى التي كانت تناصرهما الى يد ياسر عرفات وحركة 
  .وحلفائها

 على -  هذا اذا كانت هناك اية قيود - وفي داخل منظمة التحرير الفلسطينية لم تكن هناك قيود ثقيلة 
الحزاب الفلسطينية تعمل بحرية داخل المنظمة كانت الفصائل وا. الفصائل التي تشكلت منها المنظمة

ربما كنواة » جبهة رفض«وعندما خرجت بعض فصائل المقاومة لكي تشكل في ما بينها . وخارجها
لمنظمة او مرجعية، فلسطينية جديدة، لبثت ابواب المنظمة مشرعة في وجهها اذا شاءت العودة الى 

لحرجة التي واجهتها المقاومة، خاصة في بيروت، كان وفي اللحظات ا. المنظمة األم للعمل من خاللها
يجلسون مع بعضهم بعضاً ويشاركون في صوغ الموقف الفلسطيني » الرافضون«و » القابلون«

  .ويتحملون معا اعباء الدفاع عن القضية
حسنا، اقتنعنا بأن المنظمة تتسع لسائر الفصائل الفلسطينية مهما كانت مناهجها : قد يقال هنا

نحن على استعداد لالنضمام الى منظمة التحرير، ولالضطالع بدور فعال في . اتيجياتها واهدافهاواستر
انهاضها وفي تمكينها من القيام بالمهمات المرتجاة والمتوقعة، ولكن هل يقبل القائمون على المنظمة هذا 

ماعي للنضال الطلب؟ وهل يتجاوبون معنا في مسعى مشترك من اجل الحفاظ على المنظمة كإطار ج
  الفلسطيني؟

» حماس«ما يرشح عن موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس تجاه هذه المسألة يدل على ان انضمام 
اذا صحت هذه . الى منظمة التحرير لن يكون رحلة سهلة وانه سوف يصطدم بصعوبات كبيرة

راطية هي معركة الحفاظ التقديرات، فان المعركة المشروعة والمبررة بكل االعراف الوطنية والديموق
على المنظمة وإحياء تقاليدها الكيانية التي جعلتها بيتاً لكل الفلسطينيين وحاضناً لشتى فصائل النضال 

وكل من يؤمن » حماس«والحفاظ على المنظمة يقضي بفتح ابوابها حتى تضم حركة . الفلسطيني
  .ويمارس النضال ضد االحتالل االستيطاني الرض فلسطين

  5/2/2009، الحياة
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  عريب الرنتاوي

والثانية حـين شـرع فـي       .. المرجعية البديلة " مفاجأة"األولى حين أطلق    : أخطأ األخ خالد مشعل مرتين    
 2006على دمشق وطهران والدوحة ، في مشهد يحاكي تجربة تموز           " أسهم وشهادات نصر غزة   "توزيع  

السيد حسن نصراهللا ، بيد أنه أثار في الوقت ذاته ، حفيظة الكثيرين ومخاوفهم ،               ويعيد صياغة خطابات    
من سباته وشتاته ، ووأيقظه على الحاجة للملمة صـفوفه          " االعتدال العربي "وأفضى إلى خروج معسكر     

 .وإعادة ترتيب أولوياته
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يـر بـالكثير مـن العتـاد     المفاجأة للمرجعية البديلة ، زود مشعل مختطفي منظمة التحر"في الدعوة ـ  
والذخيرة ، التي أخذوا يطلقونها ذات اليمين وذات الشمال ، ومكّنهم من استرداد كثيرين ممن انفضوا من                 
حولهم ، وأعاد بعث تحالفات ما كان لها أن تستيقظ إال على وقع الخشية على منظمة التحرير والخـوف                   

االنتهازيين بنابل الغيورين علـى المـصلحة الوطنيـة     على الهوية والكيانية الفلسطينيتين ، فاختلط حابل        
 .الفلسطينية ، ليصطف هؤالء وأولئك في خندق الدفاع عن المنظمة في مواجهة األطر البديلة والموازية

" الشركاء في النـصر   "وفي زيارته طهران على وجه الخصوص ، وما رافقها من توزيع الشهادات على              
وفقا للتغطيات اإلعالمية اإليرانية المعتادة ، كانت       " لمين أو أمير المؤمنين   رفع التقارير لولي أمر المس    "أو  

في " مجموعة التسعة "النتيجة بائسة والحصاد مؤسف ، بل ووفرت الصورة والتغطية مادة صلبة الجتماع             
أبو ظبي ، ولكل مناوئي حماس والمقاومة فلسطينيا وعربيا ، والحقيقة أن كل الشروحات والتوضـيحات                

تي صدرت عن قادة حماس في المرتين لم تكن كافية الحتواء النتائج السلبية التي مست صورة صمود                 ال
 .غزة ومقاومتها

التي تتحدث عن   ) ال أتحدث عن تقارير السلطة وأضاليلها     (وإذا أضفنا إلى هذا وذاك ، التقارير المحايدة         
في قطاع غزة ، تقوم بها      " ن محاكمة تجاوزات مؤسفة تصل حد القتل في الشوارع على الشبهة ومن دو          "

قوى محسوبة على حماس وحكومتها ضد عناصر من فتح ، طاول عناصـر مـن الجبهتـين الـشعبية                   
والديمقراطية كذلك ، تكون النتيجة في غير صالح حماس وال لخير المقاومـة والـصمود فـي القطـاع       

 .الباسل
ين ، وتطبيع العالقة معها وتطويرها أمر مهم        حماس بحاجة إليران ، وإيران ليست دولة عدوة للفلسطيني        

وفيه مصلحة للجميع ، لكن مقاربة هذا الملف ، في مناخات التمحور واالستقطاب ، يجب أن تتسم بكثير                  
مـصر  : من العناية والحذر ، فثمة أطراف عربية ال يمكن االستغناء عنها ، خصوصا من قبل حمـاس                

ر كتلك التي رافقت زيارة مشعل لطهران ، من دون أن تستفز            والسعودية ، ال يمكن أن تتعامل مع مظاه       
 .أو تستنفر

لقد وسعت هذه األخطاء والخطايا في السياسة والممارسة ، جبهة أعداء حمـاس ، وأكـسبت خـصومها        
التقليديين من فلسطينيين وعرب بعض أوراق القوة ، وهي ستساعدهم علـى تخطـي حـرج اإلفـالس                  

ذي طبع مواقف كثيرين منهم ، واألهم من كل هذا وذاك ، أنه كان باإلمكان               والصمت والعجز والتواطؤ ال   
تفادي كل هذه الجلبة وكل هذه التداعيات ، كان باإلمكان إبقاء جذوة غـزة مـشتعلة مـن دون تحويـل                     

تمنح لهذا وتحجب عن ذاك ، وفي ظني أن حماس سـتواجه            " شهادة حسن سلوك  "نصرها وصمودها إلى    
، وقد كان باإلمكان تفاديه ، ويكفي أن أشـير هنـا إلـى التأجيـل           " عتدلين العرب الم"وضعا أصعب مع    

لكي يتضح مغزى ما نريـد الـذهاب        " مفاجأته وجولته "المتكرر لزيارة مشعل إلى صنعاء احتجاجا على        
 .إليه

ة ال نقول ذلك من موقع تبرير ما تفعله عواصم االعتدال ، فقد حذرنا من مخاطر حرف األنظار والبوصل                 
في أبو ظبي باتجاه إيران بدل إسرائيل ، وقبلها كنا مع الكثرة الكاثرة من أبناء األمة الذين نددوا بالصمت                   
والعجز والهوان الرسمي العربي ، لكننا اليوم نحذر من مغبة فتح جبهات ال لزوم لها ، أو توسيع جبهـة                    

 .الخصوم واستفزازهم وتأليبهم
 إليها قبل أن تصمت المدافع ، على أن تجرى بكل تواضـع ومـن               حماس بحاجة لمراجعة سياسية دعونا    

حماس بحاجة لتقديم كـل مـن انتهـك حقـوق المـواطنين             ".. غرور أو شعور بالنشوة واالنتشاء    "دون  
حماس بحاجة لخريطة طريق في مرحلة مـا        .. والمناضلين من فصائل أخرى للمحاكمة العادلة والشفافة      

إلى هزيمة ، وتخسر في السياسة والعالقات العامة ، ما ربحتـه فـي              بعد غزة ، حتى ال ينقلب نصرها        
 .ميدان الصمود والمقاومة

 5/2/2009الدستور، 
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  صالح النعامي
ال شك أن صمود الشعب الفلسطيني قد أحبط مساعي إسرائيل لتحقيق أهدافها في الحرب الظالمـة الَّتـي             

لكن هذا الصمود الهائل يجـب أال يـدفع         . شعب الفلسطيني على مدى ثالثة وعشرين يوما      شنتها على ال  
فواضح أن الحرب كـشفت     . الفلسطينيين إلى عدم دراسة ما حدث خالل الحرب، واستخالص العبر منه          

، عن العديد من مظاهر الضعف في األداء الفلسطيني، الَّتي يتوجب معرفة أسبابها ومعالجتها بأسرع وقت              
مع العلم أن هذه المظاهر ال تتجسد في الجوانب المادية والميدانية فحسب، بل إن المقاومـة الفلـسطينية                  

ومن خالل مسار الحرب وحتَّى نهايتها      . مطالبة بإعادة تقييم النظرية األمنية الَّتي تستند إليها بشكل عملي         
  :تي تشكل النظرية األمنية للمقاومةيمكن القول أنه يتوجب إعادة النظر في عدد من المبادئ الَّ

  اإلعداد والتجهيز للمعركة
على الرغم من أن أحدا ال يتوقع أن يكون إعداد المقاومة العسكري للمعركة مساويا، وال حتَّى يقترب من                  
إعداد كيان االحتالل، الَّذي تميل موازين القوى لصالحه بشكٍل جارف، ومع ذلك فإن حركات المقاومـة                

ن بإمكانها أن تكون أكثر جاهزية للمعركة، سيما أنَّه كان باإلمكان تقليص صور تقلـص االحـتالل،                 كا
فال يعقل أن يتبين أن المقاومة لم تكن تملك         . وتحديدا في مجال مواجهة الدبابات وسالح الجو اإلسرائيلي       

 الثانيـة، سـيما صـواريخ       صواريخ مضادة للدروع كتلك الَّتي كان يملكها حزب اهللا َأبان حرب لبنـان            
في ذات الوقت لم يكن     . الَّتي كان لها بالغ األثر في إلحاق خسائر فادحة في الجيش اإلسرائيلي           " كورنيت"

من الممكن أن يترك المقاومون فريسة سهلة للطائرات اإلسرائيلية، وحتَّى النسخة البسيطة منها، طائرات              
سما في تقليص قدرة المقـاومين علـى التـصدي للقـوات            االستطالع بدون طيار والَّتي لعبت دورا حا      
إن عدم الجاهزية في االستعداد العسكري يعتبر صورة من         . اإلسرائيلية المتوغلة في األراضي الفلسطينية    

  .صور تقصير ليس فقط األجنحة العسكرية، بل القيادات السياسية للفصائل الفلسطينية
  اعتماد غزة ساحة مواجهة

رائيل حربها على قطاع غزة في ظل وضع مثالي، حيث أمن كيان االحتالل من انفجـار أي                 لقد شنت إس  
فمن أسف انطلقت حركات المقاومة الفلسطينية في عملها المقـاوم خـالل            . جبهة أخرى غير جبهة غزة    

السنين الماضية من افتراض أن قطاع غزة هو ساحة المواجهة الرئيسية ضد إسرائيل، بعـدما توقفـت                 
فال يمكـن أن يتحـول      . ومة في الضفة الغربية، بسبب مطاردة أجهزة سلطة عباس وجيش االحتالل          المقا

قطاع غزة إلى ساحة المواجهة الرئيسية مع االحتالل بسبب الظروف الجيواستراتيجية الخاصة به، والَّتي              
ه المـستوية،   ال تمكنه من لعب هذا الدور، حيث أنه باإلضافة إلى صغر مساحة القطاع وطبيعة تضاريس              

فقد بات واضحا أن خـوض مواجهـة        . فإنه محاصر من كل الجهات، ويفتقر للعمق االستراتيجي الداعم        
  .فاعلة ضد االحتالل يتطلب فتح جبهات أخرى

  إعادة تقييم أدوات المقاومة
ت بسبب الطابع الجيواستراتيجي الخاص بقطاع غزة وبعد أن سحب الجيش اإلسرائيلي قواته منه، فقد ظل              

وإن كـان   . عمليات القذائف الصاروخية هي وسيلة المقاومة األبرز الَّتي تعتمد عليها المقاومة الفلسطينية           
من حق المقاومة استخدام كل الوسائل ضد االحتالل من حيث المبدأ، لكن هذا ال يمنع أن يتم تقيـيم دور                    

خ الفاعـل مـن خـالل تـسليط         ولذا يتوجب فحص مساهمة الصواري    . هذه الوسيلة بين الفينة واألخرى    
وهنا يتوجب أن نشير إلى أنَّه رغم هشاشة المنطق اإلسرائيلي، إال أن تل أبيب              . األضواء على مردودها  

تمكنت من إقناع العالم من أن إطالق الصواريخ من قطاع غزة يوازي اعتداء من دولة، ويتوجب الـرد                  
من هنا فقد شكلت الصواريخ مسوغ إلسـرائيل        . لدولا" عدوان"عليه بنفس القوة الَّتي يتم فيها الرد على         

  .الستخدام ترسانتها العسكرية ضد المدنيين والبطش بهم
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  الجمع بين الحكم والمقاومة
فإسرائيل اعتبرت  . لقد شكلت الحرب األخيرة اختبارا واضحا وحاسما لفكرة الجمع بين الحكم والمقاومة           

ومة في قطاع غزة بسبب سيطرة حركة حمـاس علـى           أنه من حقها ضرب كل مؤسسات السلطة والحك       
              الحكم، فتحولت مراكز الشرطة والوزارات ومجالس الحكم المحلي وحتَّى النوادي الرياضية إلى أهـداف

  .مشروعة لضربها، ولقد تفهم العالم الفعل اإلسرائيلي
 صاحبة قـرار المقاومـة،      فعلى الرغم من أن حماس في الحكم لكنَّها لم تكن ولن تكون           .. من ناحية ثانية  

بمعنى أن أي فصيل فلسطيني مهما كان حجمه، وبغض النظر عن الدوافع الَّتي تحركه بإمكانـه إشـعال                  
الجبهة مع إسرائيل، في الوقت الَّذي تظل حركة حماس هي المسؤولة في نظر إسرائيل عـن أي عمـل                   

لقـد وظفـت    . ولى هي دفع أثمان ذلك    مقاوم يتم في قطاع غزة، بصفتها الحزب الَّذي يتولى الحكم، وتت          
  . الكثير من الحركات المقاومة البتزاز حركة حماس، والتشكيك في نهجها ودوافعها

ال يعني هذا التوصيف أن تتخلى حماس عن الحكم ليعود محمود عباس ومن معه، بل يتوجـب أن يـتم                    
  . تشكل مخرجا للوضع القائمالبحث عن صيغ أخرى، وبالفعل فإن هناك بعض الصيغ الَّتي تستطيع أن 

  فضاء عربي حاضن
لقد تبين بالدليل القاطع أنه بدون فضاء عربي محيط داعم للمقاومة، فأنه ال أمل بتوفير الظروف المناسبة                 

ولألسف فأن المحيط العربي ال يكتفي بعدم تحريك ساكنًا، بل يتورط في العدوان ويوفر إلسـرائيل                . لها
وبكل تأكيد أن المقاومة الفلسطينية تغيير هذا الواقع العربي، لكنها          .  اإلنجازات المخارج السياسية لتحقيق  

  .في نفس الوقت يجب عليها أن تضعه في الحسبان عند تخطيطها لخطواتها
  3/2/2009موقع اإلسالم اليوم 
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