
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   جريح٢٠٠٠ شهيد وأكثر من ٤٠٠كثر من أ ...  على غزة يتصاعدالعدوان الصهيوني
  مستعد لوقف المواجهة المسلحة شرط رفع الحصار عن قطاع غزة: مشعل لـ الفروف

   ةة على غز سيناريوهات للشروع في الحرب البري٣ تضع "اسرائيل"
  نبهنا إلى مخاطر إفشال الحوار وإنهاء التهدئة:  بوقف عدوانها"إسرائيل"يطالب  عباس

  عدوان على غزةوزراء الخارجية العرب يفشلون في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن ال
  خالل األيام الماضية" اإليجابي"بوش يقدم الشكر لمبارك على دوره 

هنية يشترط وقـف العـدوان
ويؤكـد  ... ورفع الحصار أوالً  

  أن الشعب الفلسطيني سينتصر
  

 ٦ص...

 ١/١/٢٠٠٩١٣٠١الخميس



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٣٠١:         العدد       ١/١/٢٠٠٩الخميس  :التاريخ

    :السلطة
 ٨  نبهنا إلى مخاطر إفشال الحوار وإنهاء التهدئة:  بوقف عدوانها"إسرائيل"يطالب  عباس .٢
 ٩ لعدم تكرار العدوان تشترط لتجديد التهدئة رفع الحصار وفتح المعابر وضماناتة هنية حكوم .٣
١٠  للحوار الفلسطيني" الجامعة" يرحب بدعوة عباس: عريقات .٤
١٠  األمن بهذا الشأن والمطلوب إصدار قرار من مجلس...األولوية اآلن لوقف العدوان: عمرو .٥
١٠   الجهود التركيةلىالسلطة أي تحفظ ع ينفي أن يكون لدى  أنقرةفيالسفير الفلسطيني  .٦
١٠  وخاتمة الشهادة.. رحلة الوطن.. الشهيد توفيق جبر .٧

    
    :المقاومة

١١  مستعد لوقف المواجهة المسلحة شرط رفع الحصار عن قطاع غزة:  لـ الفروفمشعل .٨
١١  جدية" بقعة الزيت"بتوسيع " القسام"وتهديدات .. نخوض معركة الدفاع عن شعبنا: حمدان .٩
١٢   ستطولنمسك بزمام المبادرة والمعركة: ممثل حماس في لبنان .١٠
١٢  سورية تشدد الحراسة على مشعل وشلح": القدس العربي" .١١
١٣  كلم٧٠ لـ ٦٠صواريخ تصل إلى ..  مفاجآت٣المقاومة تدخر : مصادر قريبة من المقاومة .١٢
١٣  وزراء الخارجية العرب بالقاهرةاجتماع أبو زهري ينتقد قرارات  .١٣
١٣  الفصائل تواصل دك المستوطنات بالصواريخ.. استهداف منزل قيادي في حماس .١٤
١٤  "غراد" صاروخ ١٤ صاروخاً بنيها ٥٨أطلقنا األربعاء ": القسام" .١٥
١٤  يكفي شعبنا اآلن أن يمتنع عباس عن تقبيل قادة االحتالل: اسأسرى حم .١٦
١٤   تهدئة مقابل تهدئةاألحواللن نقبل بأي حال من : الجهاد .١٧
١٥  عفو عام عن المعتقلين المعنيينإعالن إلى عباس  يدعوالمجدالوي  .١٨
١٥  الشعبية تتهم أطرافاً عربية وفلسطينية رسمية بالتآمر على المقاومة الفلسطينية .١٩
١٦  الوقت الحالي هو للرد على جرائم االحتالل.. الضرباتتوسيع المقاومة قادرة على : حماس .٢٠
١٦  رائيليحماس تخترق بث إذاعة الجيش اإلس .٢١
١٦  بالتواطؤ مع العدو ضد قادتهاعباس  تتهمحماس  .٢٢
١٧  قياديان بحماس يدعوان لعقد القمة بغزة إلثبات التضامن .٢٣
١٧  االتهام وعباس في دائرة...بدمشق تدعو لدعم المقاومةالفلسطينية الفصائل  .٢٤
١٧ أطلعت السلطة بالتحضير للعدوان على غزة وأهدافه" إسرائيل: "الجزيرة نت .٢٥
١٨  وتنديداً بمجازر غزة..  بذكرى االنطالقة والبداوي لفتح في عين الحلوةتانمسير .٢٦
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٩  "اإلنجاز المطلوب"قتة بعدم تحقيق العدوان ؤ تبرر رفضها الهدنة الم"إسرائيل" .٢٧
١٩   ةة على غز سيناريوهات للشروع في الحرب البري٣ تضع "اسرائيل" .٢٨
١٩  ماضيحماس تلقت ضربات قاسية لم تتلق مثلها في ال: ديسكين .٢٩
٢٠  خالف بين أولمرت وباراك إزاء استمرار الحرب على غزة .٣٠
٢٠   سعداء بدماء غزة: رئيس الطاقم األمني في سديروت .٣١
٢١  ها في قطاع غزة جندت طاقما إعالميا كبيرا للتضليل اإلعالمي على محرقت"أسرائيل" .٣٢
٢١  ةة الفضائي الجزير قناة تحريض إسرائيلي ضد .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٣٠١:         العدد       ١/١/٢٠٠٩الخميس  :التاريخ

٢١  في الدنمارك" إسرائيليين"إطالق النار على  .٣٤
٢١   االلكتروني"يو يتوب" الجيش اإلسرائيلي يبث مشاهد من العدوان على غزة  على موقع  .٣٥
    

    :األرض، الشعب
٢٢   جريح٢٠٠٠ شهيد وأكثر من ٤٠٠كثر من أ ...  على غزة يتصاعدالعدوان الصهيوني .٣٦
٢٢  في احتجاجات على مجزرة غزة ١٢٠ شاباً مقدسياً وأصاب ٣٥٠االحتالل اعتقل  .٣٧
٢٢  مواجهات في الناصرة احتجاجا على مجزرة غزة .٣٨
٢٣  في خطر  قطاع غزةل أطفا من نصفأكثر: "اليونيسف" .٣٩
٢٣ قرارات الخارجية العرب مخيبة والمطلوب توحداً عربياً وإسالمياً إلنهاء العدوان: الخضري .٤٠
٢٣  إرهاب دولة" الكرامة"االعتداء على سفينة : الحملة األوروبية .٤١
٢٤  وفاة فلسطيني متأثرا بجراح نيران أطلقها الجانب المصر  .٤٢
٢٤    فلسطينيات٥إصابة  االحتالل يستمر في قصف المساجد و .٤٣
٢٤   المتحدة األمممنظمات حقوقية في لبنان ترفع مذكرة إلى مجلس حقوق االنسان في  .٤٤
٢٥  ناشدنا العالم مراراً وتكراراً وقف إبادة غزة دون جدوى: مركز حقوقي .٤٥
٢٥  اتف يطالب بالسماح ألسرى قطاع غزة باستخدام الهو" عدالة" .٤٦
٢٥ أكبر عدد من المدنيينباستهداف  بتقصد "إسرائيل"المؤسسة العربية لحقوق اإلنسان تتهم  .٤٧
٢٦  الالجئون الفلسطينيون في الشتات يستمرون في التظاهر االحتجاجي على عدوان غزة .٤٨
٢٦  مليون نسمة أكثر من نصفهم يعيشون في الشتات١٠،٦عدد الفلسطينيين : "اءاإلحص" .٤٩
٢٧   الضحايا إلحصاءبيوت غزة لم تعد مالذا آمنا وال وقت  .٥٠
   

   :اقتصاد
٢٧  الماضيخالل الشهر% ١،٨١مؤشر تكاليف البناء سجل انخفاضاً بمقدار : اإلحصاء .٥١
   

   :صحة
 ٢٧ استشهاد طبيبين فلسطينيين في غزة .٥٢
 ٢٨ منظمة الصحة العالمية تحذر من نقص المواد الطبية في مستشفيات غزة .٥٣
 ٢٨   بالجرحى في أوضاع مزرية صمشافي غزة تغ: الصليب األحمر .٥٤
 ٢٨  الجرحى الفلسطينيون يتجهون للمستشفيات المصرية .٥٥
 ٢٨  جريمة بشعة قصف الطواقم الطبية: لقطاع الصحيا .٥٦
   

   :ثقافة
 ٢٩  رث الثقافي واالثري في قطاع غزة تدمر اإل"إسرائيل": وزارة السياحة .٥٧
   

   : األردن
٢٩  ال شئ يبرر صمت المجتمع الدولي عن العدوان على غزة: العاهل األردني .٥٨
٣٠   ألف دينار تبرعات القطاع التجاري االردني لغزة٣٥٠ .٥٩
٣٠  طابيا حاشدا في معان نصرة لغزةجماعة اإلخوان المسلمين تنظم  مهرجانا خ .٦٠



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٣٠١:         العدد       ١/١/٢٠٠٩الخميس  :التاريخ

 ٣٠ "إسرائيل"األردن مستعد الستقبال جرحى غزة والبرلمان يناقش العالقات مع  .٦١
   

   :لبنان
٣٠  لبنان مستعد الستضافة القمة الطّارئة: سليمان .٦٢
٣٠  الحرب على غزة  فشل كما حصل في لبنان: نصر اهللا .٦٣
٣١   "إسرائيل"جنبالط يدعو االشتراكية الدولية للضغط على  .٦٤
٣١  لتدارك مايحدث في غزة لعقد قمة بمن حضر  يدعوأرسالن .٦٥
٣١   الفلسطينياإلعالمرجال  معاناة "لإلعالمالوطني  "يشرح لـوفد فلسطيني : لبنان .٦٦
٣٢  الضغط على دول القرار إليقاف مجازر غزة ب  يطالبمجلس المفتين: لبنان .٦٧
٣٢  "إسرائيل"استمرار قصف الصواريخ يعني فشل :  لبنانيخبير عسكري .٦٨
   

   :عربي، إسالمي
٣٣  وزراء الخارجية العرب يدعمون السلطة ويطالبون بتوافق ويرفضون التطاول على مصر .٦٩
٣٤  وزراء الخارجية العرب يفشلون في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن العدوان على غزة .٧٠
٣٥   يهزم في المعارك الحقيقية"إسرائيل"ش جي: عمرو موسى مذكراً العرب .٧١
٣٦  "لتنوير المجتمع" مجموعات ويشكّل عدوانالمسؤولية   يحمل حماس حزب مبارك":السفير" .٧٢
٣٦  مالسنات حادة في اجتماع وزراء الخارجية العرب .٧٣
٣٧  انهيار أجزاء من السور الحدودي بين القطاع ومصرب  يتسببطائرات اإلسرائيليةال قصف .٧٤
٣٧   الرياض تعتقل متضامنين مع غزة":األخبار" .٧٥
٣٨  منعهم من المشاركة في مؤتمر يدعم حماست من اإلخوان و٢٥  تعتقلالشرطة المصرية .٧٦
٣٨  اشتباكات في القاهرة بالطوب والزجاجات والهراوات بين المتظاهرين والشرطة .٧٧
٣٩  العدوان على غزة نسف كل الجهود لتحقيق السالم: األسد وأردوغان .٧٨
٣٩  المبادرة العربية مؤامرة: القذافي .٧٩
٣٩  ما يحدث في غزة إنتاج جديد الستعمار قبيح: الرئيس السوداني .٨٠
٤٠ الرئيس التونسي يدعو الى تحرك حازم لوقف العدوان والى قمة عربية بمستوى التحديات .٨١
٤٠   العنف في الشرق االوسط الى اتخاذ خطوات حازمة لوقف  يدعوملك المغرب .٨٢
٤٠  "المحرقة"وزير الدولة الجزائري بلخادم يدعو مجلس األمن لوقف  .٨٣
٤١   والزيارةاإلقامةاالمارات تعفي الفلسطينيين من رسوم  .٨٤
٤١  سكرياعلماء المسلمين يطالبون بدعم غزة ع .٨٥
٤٢  الطارئ" المؤتمر اإلسالمي"انطالق التحضيرات الجتماع وزراء خارجية  .٨٦
٤٢  إيران تدعو األمم المتحدة والجامعة العربية إلى التحرك بسرعة .٨٧
٤٢   غزة على إغالق صحيفة بررت العدوان:إيران .٨٨
٤٣  منع تظاهرة من الوصول إلى السفارة المصرية في الكويت .٨٩
٤٣  الشارع العربي يواصل التظاهر ضد مجازر االحتالل .٩٠
٤٤  المساعدات السعودية تصل األراضي الفلسطينية .٩١
٤٤   تأييدهم للمقاومة الفلسطينية في بيان مثقف وإعالمي مصري يؤكدون٤١ .٩٢
٤٤  وفد من اتحاد العلماء المسلمين يلتقي بالقادة العرب إنقاذاً لغزة .٩٣



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ١٣٠١:         العدد       ١/١/٢٠٠٩الخميس  :التاريخ

٤٤  لم أعط الضوء األخضر لبيريز بضرب غزة: شيخ األزهر .٩٤
٤٥   دولة عربية في جنوب لبنان اليوم للتضامن مع غزة١٨برلمانيو  .٩٥
٤٥  المؤتمرات الثالثة تطالب األنظمة بموقف حازم وفك الحصار .٩٦
٤٦  العراقية يؤدون صالة الغائب على أرواح شهداء غزة أهالي الفلوجة .٩٧
 ٤٦  مصر تفتح معبر رفح الستكمال إدخال المساعدات إلى غزة .٩٨
٤٦  %٦٤تخفض أسعارها إلى فلسطين " اتصاالت ":اإلمارات .٩٩
   

   :دولي
٤٧  ارإلرساء وقف الن أوال يرى أن على حماس أن توقف إطالق الصواريخبوش .١٠٠
٤٧  دعوة أوروبية لوقف إطالق النار في غزة ومجلس أوروبا يحمل حماس مسؤولية التدهور.١٠١
٤٧  لعرض الهدنة الفرنسية" إسرائيل"خيبة أمل أوروبية واستياء من رفض .١٠٢
٤٧  داخلي ضمن مشروع التهدئة في غزةطالق حوار فلسطيني أنباء عن رعاية فرنسية إل.١٠٣
٤٨  ينوي القيام بتحرك عاجل لوقف القتال في غزةساركوزي .١٠٤
٤٨  شرط رفع الحصار عن غزةموسكو تنقل عن مشعل استعداده للتهدئة .١٠٥
٤٨  في قطاع غزة  بريطانياً يعبرون عن اشمئزازهم من الهجمات االسرائيلية نائبا١٠٦.٦٣ً
٤٨    في قطاع غزةالى وقف للنارإسبانيا تدعو .١٠٧
٤٨  النمسا المحايدة تعرض وساطتها في الشرق األوسط.١٠٨
٤٩   في قطاع غزةتينية تدعو لوقف فوري للعمليات القتاليةدول أمريكا الال.١٠٩
٤٩  بسبب غزة في األمم المتحدة "إسرائيل"كية تحث بوش على منع إدانة ي أمرةنائب.١١٠
٤٩  خالل األيام الماضية" اإليجابي"بوش يقدم الشكر لمبارك على دوره .١١١
٤٩  "إسرائيل"  عدوانيةرئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة ينتقد.١١٢
٤٩   األونروا تعرب عن فزعها وحزنها العميق للعدوان على غزةفوضةم.١١٣
٥٠  في غزةق النار أوكسفام تدعو االتحاد االوروبي لحملة دبلوماسية لوقف فوري الطال.١١٤
٥٠  غزةقطاع روسيا تستعد إلجالء رعاياها من .١١٥
٥٠  مساعدات غربية لقطاع غزة لتفادي آثار العدوان اإلسرائيلي.١١٦
٥٠    من انتهاكات حقوق اإلنسان"إسرائيل"الصليب األحمر يحذر .١١٧
٥١  تظاهرات في أمريكا من أجل وقف العدوان على غزة.١١٨
٥١  تظاهرات في هولندا للتنديد بجرائم االحتالل اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين.١١٩
٥١  ركيةالعاصمة الدنمافي صالة على أرواح شهداء قطاع غزة قوف وو.١٢٠
٥١   الجمعة على غزةعدوانالخمسون منظمة تدعو إلى مظاهرة ضخمة ضد : فيينا.١٢١
٥١ رئيس مجلس األمن يحمل سفير فلسطين رسالة شفوية الى الرئيس عباس.١٢٢
٥٢  هامذبحة غزة لكنه الفساد الذي عشش فيعار مصر ليس موقفها من  :روبرت فيسك.١٢٣
٥٢  حرص على السالم في الشرق األوسطتالتشيك  رئاسة االتحاد األوروبي عشية تسلمها.١٢٤
٥٢  االستخبارات األمريكية تكشف عن جاسوس إسرائيلي لعرقلة ضغوط لإلفراج عن بوالرد.١٢٥
٥٣  يقوم بجولة تفقدية لمدينة الخليل ويلتقي رئيس بلديتهاأوروبيوفد تضامني .١٢٦
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    :مختارات
٥٣  النفط والذهب  من سعر رفع ي غزة العدوان اإلسرائيلي على.١٢٧
 ٥٣   بعض الدول العربيةأعياد الميالد تتحول لتضامن مع غزة في.١٢٨

    
    :حوارات ومقاالت

٥٤  إبراهيم حمامي.د... من فاجأ من؟.١٢٩
٥٧  صالح النعامي... إسقاط عباس وتعزيز حماس..المجازر اإلسرائيلية.١٣٠
٥٨  بشير موسى نافع... اجولة يمكن تحقيق االنتصار في نهايته.١٣١
٦٠  أحمد الحيلة... اللعب على المكشوف.١٣٢
٦٢  اليكس فيشمان... عشية الدخول إلى غزة.١٣٣
٦٤  موشيه ارنس... ال مناص من الدخول الى غزة واحتاللها.١٣٤

    
 ٦٦  :كاريكاتير

***  
  
  أن الشعب الفلسطيني سينتصرويؤكد ... هنية يشترط وقف العدوان ورفع الحصار أوالً .١

 إسـماعيل هنيـة، رئـيس الـوزراء          أن غـزة مـن    ١/١/٢٠٠٩المركز الفلـسطيني لإلعـالم      نشر  
الصهيوني أن مـا    ، أكد في كلمة وجهها إلى الشعب الفلسطيني في خامس أيام العدوان             ]المقال[الفلسطيني

الوضع قبلها سـيختلف عـن      "، ألن   "حرب الفرقان "يجري في غزة هي حرب مجنونة، مطلقاً عليها اسم          
ما يجري  ): "٣١/١٢(الفضائية مساء األربعاء    " األقصى"وقال هنية، في خطاب بثته قناة       ". الوضع بعدها 

ت كل األعراف وكل القـوانين  في غزة حرب حقيقية، حرب بال أخالق بال قيم، بال مبادئ، حرب تجاوز  
وكل المبادئ والشرائع األرضية والسماوية، إنها حرب إبادة يتعرض لها الـشعب الفلـسطيني، حـرب                

قتل مركّز للمدنيين، حرب استخدمت فيها كل أنواع األسلحة ولم          . حقيقية تستهدف كل شيء على األرض     
ومع ذلك فإن جبهتها الداخلية صلبة      .. سكري  تستثني شيئاً وتستهدف الصغير قبل الكبير والمدني قبل الع        

وأشار هنيـة إلـى أن هـذه        ". وقوية، وغزة وشعب غزة سيخرجون بسالم وأمن وبقوة واقتدار بإذن اهللا          
ولـذلك  "الحرب أرادها االحتالل مدخالً إلبادة شعب وتقويض قضية ومدخالً لضرب مشروع وبرنامج،             

مة أو حماس على الرغم من أن هذا هو عنوانهـا وهـذا             أود أن أؤكد على أن الحرب ال تستهدف الحكو        
شرف أن تتصدر حركة عنوان الصمود والدفاع عن الشعب، ولكن الحرب في حقيقتها هي موجهة لكـل                 
أبناء الشعب الفلسطيني وضد مقوماته ومقدراته ومؤسساته وممتلكاته، تستهدف الشعب الفلـسطيني فـي              

  ". قضيته ومستقبله وحاضره
مشهد الدمار والقتل واألشـالء واالغتيـاالت       : "النتباه إلى أن هناك مشهدان في قطاع غزة        ا هنيةولفت  

والقصف والتخويف والتهويل، حيث استخدمت فيه كل األسلحة لضرب كل شيء فوق األرض الفلسطينية              
و أما المشهد الثاني فه   .  جريح ٢٠٠٠ شهيد وقرابة    ٤٠٠وهو مشهد ال شك مؤلم، ألننا اليوم نتحدث عن          

الصمود والثبات والقدرة على التضحية والقدرة على امتصاص الضربة، مشهد المرابطين على الثغـور              
يمكننا القول إن مشهد الصمود انتـصر خـالل         : "وقال". والمجاهدين الذين يدافعون عن أرضهم وشعبهم     

سيف سينتـصر   الخمسة أيام من هذه الحرب المجنونة، وسينتصر على مشهد الدمار، سينصر الدم على ال             
هذا الطفل المسكين على هذه الطائرة المجنونة المحملة بعشرات األطنان من المتفجرات، سينـصر هـذا                
الشعب على زوارق االحتالل التي أعادت السيطرة على المياه القريبة من زوارق القطاع وسينتصر على               

وأضاف يقـول إن    ".  الفلسطيني هذه الدبابات التي تنتظر اإلذن الرتكاب المزيد من المجازر ضد الشعب          
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الذي لن يقبل أن تستمر هذه الحرب المجنونـة علـى           "االحتالل اليوم هو في مواجهة األمة والعالم الحر         
  ". شعب اعزل وقطاع ضيق في مساحته الجغرافية ولكنه كبير في معانيه الصمودية وشموخه وإبائه

 دالالت مهمة أولها أن هذه األمـة حيـة، وقـد            واعتبر أن هذه الهبة والمواقف الرسمية والشعبية تحمل       
تجاوزت ما يسمى بمرحلة الهتافية، وأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لألمـة رغـم مـرور                 
الزمن وتقادم الزمن ومحاولة سلخ القضية الفلسطينية عن عمقها العربية واإلسالمي، والداللة الثالثة هي              

هم أرادوا أن يستفردوا بغزة وأن يحطموا       : "حتالل والعدوان، وتابع  أن غزة ليست وحيدة في مواجهة اال      
، كما أشار إلى أن     "قيادتها ويغيبوها عن محيطها العربي واإلسالمي وان يغيبوها عن وقعة هذه المعمورة           

الظلم الواقع على غزة ظلم كبير احتالل وحصار وحرب مفتوحـة مجنونـة ال              "هذه الهبة تدلل على أن      
ذر أنه شعور بالظلم الذي يقع على شعبنا ولذلك الشقيق حينما يـشعر أن أخـاه مظلومـاً أو                   تبقي وال ت  

  ". غزة اليوم تسكن قلوب الماليين من أحرار هذه األمة والعالم"مشيراً إلى أن ". مقهوراً يهب لنصرته
االحـتالل  تناقضنا الرئيس هـو مـع    "وشدد إسماعيل هنية على عدد من القضايا؛ أكد في أولها على أن             

اإلسرائيلي، نحن كشعب ليس لنا معركة مع احد من أبناء شعبنا أو الدول العربية واإلسـالمية وال مـن                   
يمكن أن نعتب أو نتألم أو نصرخ من شدة األلم الذي يقع علينا من ذوي القربـى أو                  : "، وقال "أبناء أمتنا 

ن أن ننشغل بمعارك جانبيـة أو نـسمح         وال يمك . ولكن هذا ال يعني أن نحرف بوصلتنا      . أشقائنا أو أمتنا  
الوحدة السياسية والجغرافية ألرض فلسطين، قطاع      "كما أكد على    ". لهذه المعاركة أن تطفوا على السطح     

غزة جزء وحدة جغرافية مع الضفة الغربية، لسنا دعاة انفصال أو قسمة نحن نتطلع إلى قضية اكبر من                  
ر القضية هو التحرر من االحتالل الصهيوني والقـدس         ذلك، صحيح أن غزة عنوان المعركة ولكن جوه       

  ". واألرض والالجئون واألسرى
نؤكد على المطالب المتعلقة بغزة المتمثلة بضرورة إنهاء الحصار ووقف العدوان وفتح المعـابر              : "وقال

ـ            "، مشيراً إلى أن ذلك      "بما فيها معبر رفح    ي ال يعني أننا نعني فصل غزة عن الضفة أو فصل الشعب ف
لذلك أريد أن تكون الرسـالة واضـحة وضـوح          . غزة عن بقية أجزءا الشعب الفلسطيني في كل مكان        

الشمس، نحن ال نقبل بنقل المسؤولية اإلدارية لقطاع غزة إلى مصر وال نقل المسؤولية عن الضفة إلـى                  
  . األردن

لمصالحة الوطنية قبـل الحـرب،   طالبنا بالحوار وا"وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية الداخلية؛ أكد هنية      
، متسائالً في الوقـت     "وأصبحت اآلن أكثر إلحاحاً، ونحن مع الشروع في حوار وطني بال قيد وال شرط             

أليس من مقتضيات المصالحة الوطنية والحوار هو اإلفراج عن المعتقلين السياسيين المتواجدين في             : "ذاته
ة هو أن يرتفع الصوت عالياً واضحاً بال غمـوض          سجون الضفة الغربية، أليس من مقتضيات المصالح      

وبال مواربة أنهم مع رفع الحصار وفتح المعابر، أليس من مقتضيات المصالحة هو أن نترفع عن الهمز                 
واللمز اإلعالمي ومحاولة ربط المواقف المتخذة من قبلنا على أن لها امتدادات إقليمية، نحن ال نتحـدث                 

: وأضـاف ".  يجب أن تعود ودماء يجب أن نرتقي إليهـا جميعـاً           عن شروط نتحدث عن خطوات وثقة     
، نافياً  "بالتأكيد ال احد ضد الحوار والمصالحة الوطنية، وال أحد يعارضه وال احد يقف عقبه كأداء أمامه               "

 معتقالً من   ٢٠في السياق ذاته بشكل قاطع الحديث الذي تم تداوله في بعض وسائل اإلعالم من أن هناك                 
ال أساس لذلك من الصحة،     "، مشدداً على أن     " فتح استشهدوا في قصف مقر السرايا الحكومي       أبناء حركة 

وأن كل المعتقلين أصبحوا خارج السجون، وهناك عدد قليل من السجناء موجود في مكان آمن لهـا، ال                  
  . يوجد معتقلين سياسيين في غزة

ـ      ٤٠٠وطالب سلطة رام اهللا بإطالق سراح الـ         جون الـضفة إكرامـاً للـشهداء        معتقل سياسي مـن س
  . األربعمائة الذين ارتقوا في العدوان الصهيوني في قطاع غزة خالل األيام الخمسة
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ووجه هنية رسالة إلى وزراء الخارجية العرب، وأكد على ضرورة أن يتوقف العدوان الصهيوني فـوراً                
يمكن الدخول في حوار    "ه بعد ذلك    مشيراً إلى أن  . وبال قيد أو شرط، وأن يرفع الحصار وتفتح كل المعابر         

  ". وأن نتحدث في كل الملفات بإيجابية. وطني بال قيود وبال شروط
االحتالل سيفشل في تحقيق أي من أهدافـه  "، متعهداً بأن "بتنا إلى النصر أقرب "وختم هنية خطابه بالقول     

 ".  في هذه الحرب
 التحية للمـسيحيين فـي       في خطابه  وجه  هنية  أن إسماعيل  غزة من   ١/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما وأضافت  

شكرا لكم علـى  " الوطن العربي، في ذكرى ميالد السيد المسيح عليه السالم، قائال للمسيحيين الفلسطينيين 
بين العبودية والموت ال خيار لنا ال نخـاف         "وقال وصلتني رسالة من احد العمداء المسيحيين        ". صبركم  

  ".م وكلنا فداء لكم ولغزةشيئا وجبهتنا الداخلية صلبة نحن معك
  
  نبهنا إلى مخاطر إفشال الحوار وإنهاء التهدئة:  بوقف عدوانها"إسرائيل"يطالب  عباس .٢

 الرئيس الفلـسطيني محمـود      أن  محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١/١/٢٠٠٩الحياة،  نشرت  
ذكرى انطالق حركة فـتح إن      ، وقال في كلمة لمناسبة      "إسرائيل"عباس هدد أمس بوقف المفاوضات مع       

المفاوضات ليست هدفاً بذاتها، وما لم تكن الوسيلة والخيار لتحقيق أهـداف الـسالم المحـدد األسـس                  "
واألهداف، كما حددتها مبادرة السالم العربية التي نعتبرها األساس ونقطة االرتكاز، فـال جـدوى مـن                 

ال نرى رغم قناعتنا بـالمنهج      : "اعة فلسطين وأضاف في كلمته التي بثت عبر تلفزيون وإذ        ".استمرارها
بالصورة ) المفاوضات(والهدف وقناعتنا وحرصنا على عدم العودة إلى الوراء، أي فائدة من استمرارها             

فنحن لن نتردد في وقفها إذا ما تعارضت مع مصالحنا ومـست ثوابتنـا الوطنيـة أو                 . التي جرت عليها  
شعبنا لن  "وشدد على أن     ".أن يكون إذعاناً أو تفريطاً أو استسالماً      شكلت غطاًء للعدوان، فالسالم ال يمكن       

، أو عندما يستمر العدوان واالستيطان ومصادرة       )المفاوضات(يفقد خياراته عندما يغلق أمامه هذا الخيار        
  .على غزة" البربري"ودان العدوان اإلسرائيلي ". األراضي، بما يفقد ذلك الخيار معناه وجدواه

لستم وحدكم يا أبناء القطاع الحبيب، لستم وحدكم يا أبناء شعب فلسطين في             : "لي القطاع قائالً  وخاطب أها 
غزة، معكم األهل في كل المدن والقرى والمخيمات والمضارب وكل أنحاء الوطن، معكم أبناء شعبكم في                

معكم كل  . األربعكل مكان داخل الوطن وخارجه ومعكم أبناء أمتكم العربية واإلسالمية في جهات الكون              
ما تتعرض له غزة الصامدة اليوم بـأعتى آلـة          "وتابع أن    ".المؤمنين بالحرية والعدل والسالم في العالم     

عسكرية توقع المجزرة األكثر دموية والتدمير المنهجي الشامل لكل مقومات ومظاهر الحياة، عدوان آثم              
ه ومستقبله، بل أبسط حقوقـه وشـرائع        ال يستهدف غزة فحسب، بل كل أبناء الشعب الفلسطيني وقضيت         

  ".وحقوق اإلنسان في كل مكان
". لجم هـذا العـدوان    "، مطالباً بـ    "بضاعة انتخابية " يستخدمون الدم الفلسطيني     "إسرائيل"واعتبر أن قادة    

الجهود والتحركات على المستويات كافة لوضع حد فوري للعدوان، وإلغاثـة غـزة             "وقال إنه ضاعف    
الحتياجات الطبية والمعيشية، كما وجهنا الحكومة والقوى والمؤسسات الوطنيـة للتحـرك            وإمدادها بكل ا  

الفوري من أجل تحقيق ذلك، ولرفع الحصار عن القطاع وفتح المعابر كافة، وتمكين أبناء شـعبنا مـن                  
العذاب، حقهم المشروع والطبيعي في العيش الكريم واألمن واألمان، وتجنيبهم المزيد من القتل والتدمير و             

  ".بتهدئة مشرفة تحقق المصالح الفلسطينية وتبطل الذرائع اإلسرائيلية
مدعو لتفعيل  . المجتمع الدولي مدعو إلى أكثر من وقف العدوان وإدانته بصورة فورية وملحة           "ورأى أن   

". بناإرادته لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، خصوصاً ما يتعلق منها بتوفير الحماية الدولية ألبنـاء شـع    
بكل جهد عربي شقيق لوقف العدوان وفتح جميع المعابر ورفع الحصار عن غـزة وإغاثتهـا،                "ورحب  

إعادة التهدئة والعودة إلى الحوار الوطني مـدخلنا إلـى         "وطالب بـ   ". تعقد في أقرب وقت   "وبقمة عربية   
  ".استعادة الوحدة
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ذ استمر منطـق التخـوين والتكفيـر        لكن من دون جدوى، إ    "وأكد أنه مد يد الحوار إلى حركة حماس،         
  ".والتالعب باالشتراطات والمحددات، تغليباً للمصالح الفئوية

 حماس والجهـاد إلـى      تي حرك ا عباس دع  نقالً عن الوكاالت أن الرئيس     ١/١/٢٠٠٩السفير،  وأضافت  
 والمـشاركة   ...على طريق إعادة صياغة المنظمة، باالستناد إلى ما تم التوافق عليه في القاهرة            "الحوار  

  ". باجتماعات اللجنة التنفيذية، والقيادة الفلسطينية لمجابهة العدوان اإلسرائيلي على القطاع
جـدد قولـه أنّـه وجـه       الرئيس عباس إلى أنرام اهللامن   ٣١/١٢/٢٠٠٨ قدس برس وأشارت وكالة   

نبهنا إلى مخاطر إفشال    لقد   ":وقال .تحذيرات من أن الجانب اإلسرائيلي يحضر للعدوان على قطاع غزة         
الحوار وإنهاء التهدئة، وكان الجميع يدرك تبعات إنهائها، حتى عبر وسائل اإلعالم، ومـا تخطـط لـه                  

بذلنا كـل الجهـود عبـر       "وتابع قوله    ".الحكومة اإلسرائيلية، الستدراج المواقف، توطئة للعدوان المدبر      
شكل مباشر وعبر دول عديدة، ورجونا وناشدنا،       االتصاالت الحثيثة مع سائر األطراف، بما فيها حماس ب        

 يدبر لنا وما ال نحتمل باالنضواء تحت أجندات إقليمية، ال تمت لمصالح الـشعب                عدم االنجرار إلى ما   
  .، وفق تأكيده"بصلة، ولكن كل هذه الجهود باءت باإلخفاق

 حصار غزة وإغالق معبر رفح؛      وتعليقاً على االنتقادات المتزايدة الموجهة للحكومة المصرية إزاء مسألة        
      الشقيقة الكبرى مصر لم تزل وفية لعهدها، ألمتها، ولفلسطين وإنـه لمـن             "تحدث الرئيس عباس عن أن

السقوط األخالقي والوطني، والخروج عن اإلجماع الفلسطيني ونكران الجميل أن تُوجه الطعنات لمصر،             
الذود عن  "وطالب عباس بالمقابل، بما سماه       ". وسنده وأن يشهر بها ويعرض بموقفها، وهي ظهير شعبنا       

  ".القرار الوطني المستقل، المستهدف بأجندات ومشاريع إقليمية
 حركة فـتح قـائال   إلىعباس وجه حديثه الرئيس   أنرام اهللامن  ١/١/٢٠٠٩القدس العربي،   وجاء في   

ؤولية فتح ومبادئها وإخالصها للـشعب       المطلقة النابعة من مس    األلويةالمطلب األول اليوم والمهمة ذات      "
هي تعبئة كل الجهود والطاقات تنظيمية ووطنية وقومية لوقف هذا العدوان اإلسرائيلي اإلجرامي علـى               

  ". الحبيب]غزة[أهلنا بالقطاع
  
   لعدم تكرار العدوان دوليةتشترط لتجديد التهدئة رفع الحصار وفتح المعابر وضماناتحكومة هنية  .٣

وقـف فـوري    " دعت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة أمس إلـى           : جيهان الحسيني  -غزة، القاهرة   
ما يريده شعبنا واضح، وهو وقف فوري لكل أشـكال          "وشددت على أن    ". للعدوان على شعبنا في القطاع    

العدوان وإنهاء الحصار بمختلف أشكاله وفتح المعابر كافة، ووجود ضمانات دولية لعدم تكرار االحتالل              
حرباً حقيقية يجب وقفها بشتى الوسائل ومختلف السبل        "واعتبرت العدوان    ".هذه الحرب اإلرهابية مجدداً   

التحـرك العاجـل إلنقـاذ الـشعب        "وطلبت من الدول العربية     ". إلنقاذ شعبنا من آلة الحرب الصهيونية     
مساعدات واالغاثـات   المستوى السياسي بالعمل على وقف العدوان، وتقديم ال       : الفلسطيني على مستويين  

وقال الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونـو        ". العاجلة في شتى المجاالت، خصوصاً الطبية والغذائية      
المجزرة الصهيونية طاولت كل مراكز الشرطة وعدداً من البلديات وبعـض النـوادي          "إنفي بيان أمس    

، ولم تسلم منها منـازل المـواطنين، وال         )رمع مص (الرياضية والمؤسسات التعليمية والمنطقة الحدودية      
المساجد، وحتى رياض األطفال في تأكيد واضح أن المستهدف من هذه الحرب هو الـشعب الفلـسطيني                 

الحكومة قررت أن تبقى في حال انعقـاد دائـم لمتابعـة آخـر         "وأشار إلى أن    ". بكل عناصره ومكوناته  
  ".املة تجاه المواطنينالتطورات ومجريات األمور وتحمل مسؤولياتها الك

  ١/١/٢٠٠٩الحياة، 
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  للحوار الفلسطيني" الجامعة" يرحب بدعوة عباس: عريقات .٤
رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدعوة األمين العام لجامعة الـدول العربيـة عمـرو               : )ب.ف.أ(

 .أي شـروط   ومـن دون     موسى ووزير الخارجية السعودي سعود الفيصل للحوار بين الفلسطينيين فوراً         
إن الرئيس عبـاس    "وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في اتصال من العقبة في األردن             

يمد يده للحوار مع حركة حماس والجهاد اإلسالمي وهو جاهز فورا للحوار تحت المظلة المصرية التي                 
  قررت الجامعة العربية أن تكون مظلة الحوار الفلسطيني الداخلي،

 اإلسـرائيلي أي شروط لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني ولمناقشة كيفية مواجهـة العـدوان               من دون   
  ".ووقفه

  ١/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  والمطلوب إصدار قرار من مجلس األمن بهذا الشأن...األولوية اآلن لوقف العدوان: عمرو .٥

ر فلسطين في القـاهرة     سفي أن    محمد الشاذلي  ،القاهرة نقالً عن مراسلها في    ١/١/٢٠٠٩الحياة،  نشرت  
األولوية اآلن هي لوقف العدوان اإلسرائيلي      "مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية نبيل عمرو أكد أن           

هناك توجهاً فلسطينياً وعربياً جماعياً بالعودة الستصدار       "، مشيراً إلى أن     "الخطير على الشعب الفلسطيني   
إننا نسعى إلـى أن يتطـور       "وقال في مؤتمر صحافي     ". قرار من مجلس األمن لوقف العدوان على غزة       

الجهد العربي بما في ذلك نقل الموضوع مجدداً لمجلس األمن، رغم القرار الـضعيف جـداً مـن قبـل                    
  ".المجلس

نبيل عمرو شدد على أن هناك قـرارا ال    أن  ) وفا( نقالً عن وكالة   ١/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة،   وأضافت  
فلسطينية والرئيس محمود عباس باالستمرار في الدعوة المفتوحة لحركة حماس          رجعة عنه لدى القيادة ال    

 .وباقي الفصائل إلى لقاء فوري إلغالق ملف الصراع الداخلي وتنسيق الجهود في مواجهة هذا العدوان
  
   الجهود التركيةلىالسلطة أي تحفظ ع ينفي أن يكون لدى  أنقرةفيالسفير الفلسطيني  .٦

الفلسطيني لدى أنقرة نبيل معروف أن يكون لدى السلطة الفلسطينية أي تحفـظ عـن                نفى السفير    :أنقرة
الجهد التركي مكمل للجهـد المـصري،       "إن  " الحياة"وقال لـ   . ]لوقف العدوان على غزة   [الجهود التركية 

الموقـف  "، مـشيراً إلـى أن       "وعمل القاهرة وأنقرة معاً من شأنه أن يعطي نتيجة إيجابية أسرع وأقوى           
لكن دخول  . ركي كان منذ البداية واضحاً في إعالنه دعم الجهود العربية، وليس استبدالها بدور تركي             الت

تركيا على الخط بما تتمتع به من عالقات مميزة مع جميع األطراف العربية له أهمية بالغـة فـي هـذه                     
  ".الفترة بالذات

  ١/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  لشهادةوخاتمة ا.. رحلة الوطن.. الشهيد توفيق جبر .٧

توفيق جبر، القائد العام لجهاز الشرطة في الحكومة الفلسطينية، استشهد في أول قصف إسـرائيلي                :غزة
 أثناء رعايته حفل تخريج عناصـر مـن         ٢٧/١٢/٢٠٠٨في الهجوم الواسع على قطاع غزة يوم السبت         

  .الشرطة في غزة، واستشهد معه العشرات من رجال الشرطة
 بعد سيطرة حركة حماس على غزة، قيادة جهاز الـشرطة فـي الحكومـة               وترأس جبر ابن حركة فتح،    

الفلسطينية، بعد أن كان على خالفات كبيرة مع حركة فتح التي تربى في أكنافها وكان يردد دوما خـالل                   
  .لقاءاته الصحفية أنه ابن فتح الشرفاء

  .ث العامةوعمل جبر خالل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية مديرا للمباح
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، وتنقـل   ١٩٦٤وجبر، من مواليد مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وانتمى لحركة فتح منذ انطالقتها عام               
  .مع قياداتها في ساحات متعددة في بيروت ودول أوروبية

  .فتح في المنافي
 مدير المنطقة الجنوبية فـي   " مسؤوالً في جهاز المخابرات العامة       ١٩٩٤كما عمل عقب عودته لغزة عام       

الذي كان يقوده حينها اللواء أمين الهندي، تم انتقل بعد خالفات مع رجال السلطة إلى جهـاز                " المخابرات
  .الذي كان يقوده في حينها اللواء غازي الجبالي" إدارة العالقات العامة"الشرطة 

حينهـا  واعتقل جبر من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات ألسباب غير معروفة، وتدخل اللواء الجبـالي                
  .إلطالق سراحه

  ١/١/٢٠٠٩ ،صحيفة فلسطين
  
  مستعد لوقف المواجهة المسلحة شرط رفع الحصار عن قطاع غزة:  لـ الفروفمشعل .٨

حركته مستعدة لدراسة مقترحـات     "أعلن المسؤول في حركة حماس، أيمن طه، أن         :  قيس صفدي  -غزة  
". ع الحصار كامالً عـن قطـاع غـزة        للتهدئة في قطاع غزة، تطالب إسرائيل بوقف الهجمات فوراً ورف         

نحن مع أي مبادرة توقف العـدوان فـوراً         . إذا ما عرض علينا أي عرض، فسوف ندرسه       "وأضاف أنه   
لـم  : "إال أنه نفى أن تكون حركته قد تلقت أي مبادرة بهذا الخـصوص، قـائالً              ". وترفع الحصار كامالً  

  ".تُعرض علينا أي مبادرة حتى اآلن
حماس مستعدة لوقـف هجماتهـا علـى        "نت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن        أعل في هذا الوقت،  

  ".إسرائيل، شرط أن تنهي الدولة العبرية حصارها لقطاع غزة
وقال رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، رداً على سؤال لوزير الخارجية الروسـي سـيرغي                

المواجهة المسلحة، شرط رفع الحصار عن قطـاع        مستعد لوقف   "الفروف، في اتصال هاتفي بينهما، إنه       
، "حماس ستبذل ما في وسعها للمساعدة في إجالء المواطنين الروس مـن قطـاع غـزة   "وأكد أن  ". غزة

  ".التدخل العسكري اإلسرائيلي يعوق هذه العملية"موضحاً أن 
، الفتاً إلـى    " في غزة  قلقه البالغ حيال الوضع اإلنساني    "في المقابل، أعرب وزير الخارجية الروسي عن        

وقـف  "، داعماً موقف الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس لجهـة            "قريباً جداً "أن بالده سترسل مساعدة     
  ".المواجهة المسلحة في غزة

 لشن هجوم بري على القطاع، أكد النائب عن حمـاس، مـشير             "إسرائيل"ووسط معلومات عن استعداد     
، "ي إذا نفذت إسرائيل عملية بريـة علـى قطـاع غـزة            ستقاتل حتى آخر رمق ف    "المصري، أن حركته    

وأي اجتياح سيكون مجازفة حقيقية لجيش      . في الحرب كما في السياسة، كل السيناريوات متوقعة       : "مضيفاً
  ".االحتالل، ونؤكد لهم أن دخول قطاع غزة ليس كالخروج منه

  ١/١/٢٠٠٩األخبار، 
  

  جدية " بقعة الزيت"بتوسيع " القسام "وتهديدات.. نخوض معركة الدفاع عن شعبنا: حمدان .٩
بـشأن  " كتائـب القـسام   "عقّب أسامة حمدان، ممثل حركة حماس، على التهديدات التي أطلقتها           : بيروت

  . توسيع عمليات القصف لتشمل مدناً صهيونياً أبعد؛ بأن هذه التهديدات يجب أن تؤخذ على محمل الجد
سنا بصدد الكشف عن أي أسرار عسكرية؛ لكـن تهديـد           نحن ل : "وقال حمدان، في تصريح تلفزيوني له     

، مؤكداً  "القسام يجب أن يؤخذ بشكل جاد، والصواريخ التي وصلت الليلة إلى بئر السبع تثبت تهديد القسام               
على الجميع أن يعلم أننا نخوض معركة الدفاع عن شعبنا، هناك عدوان يجب التركيز علـى وقفـه                  "أن  

  ". بارز من العدوانوإنهاء الحصار الذي هو شكل 
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بحمد اهللا سبحانه؛ فإن حماس لم تعد تنظيماً محدوداً بل أصبحت حالـة ينتمـي الـشعب                 : " حمدان وأكد  
الفلسطيني إليها، وال يمكن كسر الشعب وسحق إرادته، ولو كان هذا ممكناً لحصل على مـدى العقـود                  

  ". الستة الماضية
:  والذي أعلن فيه رفضه فتح معبر رفح؛ قال حمـدان          وفيما يتعلق بقرار الرئيس المصري حسني مبارك      

فالمنطق السياسي يقول أنـه     . يؤسفني أن أسمع مثل هذا الكالم ألنه ليس فيه أي منطق سياسي أو قانون             "
في حالة المعركة تسقط كل العناوين باستثناء المواجهة مع العدو، كما أن االنقسام الفلـسطيني الـداخلي                 

ر، أما من الناحية القانونية؛ فالقانون الدولي يشرع إلغاء كـل االتفاقيـات التـي               ليس له أي عالقة بالمعب    
  ". تتعلق بالمعابر في اإلغاثة ونجدة المدنيين وقت الحرب

  ٣١/١٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  نمسك بزمام المبادرة والمعركة ستطول: ممثل حماس في لبنان .١٠

أننا ما زلنا " أسامة حمدان أن تطول المعركة في غزة، مؤكداً توقع ممثل حركة حماس في لبنان: بيروت
، والمجاهدون على أتم االستعداد، والمعنويات مرتفعة ونحن ال نرى األرضنمسك بزمام المبادرة على 

  ".اال نصراً وتمكيناً
قال ، ما ي)جنوب لبنان(وانتقد حمدان في لقاء نظمته حماس في مخيم البرج الشمالي قرب مدينة صور 

 شعبنا مدعاة لالنقسام؟ ام انه هو إنقاذمتى كان : "من أن فتح معبر رفح يحدث انقساماً فلسطينياً، سائالً
  ".التبرؤ من هذه المعركة؟

هل : "، سائالً" شهيد٣٠٠كنا نتوقع ان تعقد فوراً عندما سقط : "وتطرق حمدان إلى القمة العربية، قائالً
ان المطلب "وشدد على ". قد تعطي إسرائيل فرصة لتحقيق اهدافها؟ألنهم يعتقدون أن أياماً اضافية 

  ".االساسي من هذه القمة هو الوقوف ضد العدوان واتخاذ قرار بكسر الحصار وفتح المعابر
أهلنا يقدمون الشهداء، يتقدمهم كبارنا، في وقت صار الصغار أكبر من الكبار في هذا : "وقال حمدان

وفي النهاية . وقف اطالق الصواريخ مقابل فتح معبر رفح: لوسيط جاء ليقولا"، مشيراً إلى أن "العالم
 ".فشل الوسيط بأن يلزم إسرائيل، واستخدم المعبر ضد شعبنا، وصرنا نسمع ان حماس تسقط التهدئة

الشيخ احمد اسماعيل، والمنفذ العام للحزب السوري " رابطة علماء فلسطين"وتحدث في اللقاء عضو 
  .ماعي محمد اسماعيل، باسم االحزاب الوطنيةالقومي االجت

  ١/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  سورية تشدد الحراسة على مشعل وشلح": القدس العربي" .١١

من مصادر فلسطينية مطلعة جداً أن األجهزة األمنية        " القدس العربي "علمت   : زهير اندراوس  -الناصرة  
لفلسطينية من حركتي حمـاس والجهـاد   السورية شددت الحراسة منذ يوم السبت الماضي على القيادات ا        

اإلسالمي، خشية أن تحاول إسرائيل تنفيذ عمليات اغتيال القادة الفلسطينيين، الذين يتخذون من العاصمة              
  .السورية مقرات لهم

إن االجراءات الجديدة جاءت على خلفية اغتيال القائـد العـسكري           " القدس العربي "وقالت المصادر لـ    
 فبراير من العام الجاري في دمشق، وأيضاً على ضوء التهديدات           /ة في شهر شباط   لحزب اهللا عماد مغني   

اإلسرائيلية باستهداف قادة حماس أينما كانوا، سواء في داخل الوطن أو خارجه، وبموجـب التعليمـات                
 الجديدة فإن القادة، وتحديداً رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس، خالد مشعل، واألمين العـام لحركـة               

الجهاد اإلسالمي رمضان عبد اهللا شلّح، يتخذون جميع اإلجراءات األمنية الصارمة وخصوصاً عند التنقل              
  .من مكان آلخر
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القطريـة، لـم    " الجزيـرة "ولفتت المصادر إلى أن المقابلة التي أدلى بها السبت الماضي مشعل لفضائية             
رات اإلسرائيلية من رصد المكان الـذي  يفصح عن مكان إجرائها في سورية، خشية من أن تتمكن المخاب        

وزادت المصادر قائلة إن األمن الفلسطيني في دمشق كثّف من حراسـة الشخـصيات              . تمت فيه المقابلة  
الفلسطينية في العاصمة السورية، ولكنّه نفى نفياً قاطعاً أن يكون القادة قد اختبأوا في أماكن سرية خوفـاً                  

  .اد اإلسرائيليمن محاولة اغتيالهم من قبل الموس
 ١/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
   كلم٧٠ لـ ٦٠صواريخ تصل إلى ..  مفاجآت٣المقاومة تدخر : مصادر قريبة من المقاومة .١٢

أكدت مصادر سياسية لبنانية قريبة من المقاومة، زارت دمشق أمـس، حيـث التقـت قيـادات                  :بيروت
صدمة الضربة األولـى واسـتعادت      فلسطينية معارضة، ان المقاومة في قطاع غزة خرجت من مرحلة           

زمام المبادرة، وتدخر ثالث مفاجآت للعدو هي استمرار العمليـات الـصاروخية المكثفـة، واسـتخدام                
  . كلم في عمق العدو، واستخدام القنابل البشرية٧٠ - ٦٠صواريخ جديدة أبعد مدى تصل إلى 

ما االستمرار فـي الحـرب باالنتقـال        وأشارت المصادر إلى ان المقاومة تعتقد أن أمام العدو خيارين ه          
للمرحلة البرية، أو وقف العمليات وقبول وقف النار، وترجح تبني العدو للخيار األول الذي أعـدت لـه                  

  . ألف مقاتل، ينتظرون على أحر من الجمر مدرعات وجنود العدو على األرض٢٠المقاومة 
  ١/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
 لخارجية العرب بالقاهرةاجتماع وزراء ا ينتقد قرارات زهريأبو  .١٣

إن ما صدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهر  المتحدث باسم حماس سامي أبو زهريقال 
، واعتبر أن دعوة موسى إلى إحالة القضية على مجلس األمن تعني أن الدول العربية رفعت يدها "هزيل"

ماع لم يشر إلى الحصار المفروض وأضاف أبو زهري في حديث لقناة الجزيرة أن االجت. عن القضية
على غزة، وطالب المسؤولين العرب باتخاذ خطوات عملية للضغط على االحتالل لوقف عدوانه، مشيرا 

 ". الفرصة إلسرائيل من أجل اإلجهاز على ما تبقى من غزة"إلى أن الموقف العربي المذكور يعطي 
  ٣١/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت، 

 
  الفصائل تواصل دك المستوطنات بالصواريخ..  منزل قيادي في حماساستهداف .١٤

في مدينـة رفـح      استهدف الغارات الصباحية منزل القيادي في حركة حماس فوزي أبو نجا          : حامد جاد 
مـن  ) األربعـاء (ومقر بلدية محافظة رفح وذلك بعدما كثفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية ليل الثالثاء             

نية المصرية بالصواريخ وما يسمى بالقنابل الذكيـة مـا تـسبب            قصف المنطقة المحاذية للحدود الفلسطي    
باندالع حريق هائل في نفق كان يستخدم لتهريب الوقود من مصر إلى قطاع غزة، إضافة الى األضرار                 

  .الفادحة التي لحقت بعشرات المنازل القريبة من الحدود
ئب القسام يدعى محمد الـشمالي،      وفي ساعات الفجر األولى استهدفت إحدى الغارات منزل ناشط في كتا          

ما أدى إلى تدمير المنزل كليا فيما استهدفت الزوارق الحربية اإلسرائيلية مباني خالية ومواقـع تـدريب                 
تتبع لبعض فصائل المقاومة إضافة الى قصف عدد كبير من المطاعم واالستراحات وغرف الـصيادين               

  .القائمة على شاطئ مدينة رفح
 كتائب القسام وكتائب أبو علي مصطفى وألوية الناصر صالح الدين في بيانـات              من جهتها تبنت كل من    

منفصلة المسؤولية عن إطالق دفعة كبيرة من القذائف والصوارخ من بينها المحلية والروسـية الـصنع                
  .  كيلومترا٣٠باتجاه مواقع إسرائيلية بعضها يبعد عن قطاع غزة أكثر من 
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واوفاكيم ونتيفوت وشاعر   " مدينة عسقالن "قذائف صاروخية في اشكلون     واعترفت إذاعة االحتالل بسقوظ     
هنيغف واشكول زاعمة أنها لم تلحق إصابات في األرواح في هذه المناطق التي استهدفت صباح أمـس                 

وأكدت أنه في سـاعات ظهـر        .بدفعة من الصواريخ فيما ألحقت أضرارا بالممتلكات في بعض األماكن         
ذيفة صاروخية على مناطق عديدة في النقب ما أدى إلـى إصـابة خمـسة                ق ٣٠أمس سقطت أكثر من     

وأشارت اإلذاعة ذاتهـا إلـى       .أشخاص بجروح طفيفة بينما أصيب عشرات اإلسرائيليين بحاالت الهلع        
إصابة إسرائيليين اثنين من مدينة عسقالن  بجروح طفيفة وأربعة آخرين بحالة من الهلـع مـن جـراء                   

  .يني المتواصل على المدينة وعلى مدن وقرى أخرى في النقب وشمالهالقصف الصاروخي الفلسط
واعترفت بإصابة ثمانية أشخاص آخرين بحالة من الهلع من جراء سقوط أربعة صواريخ مـن طـراز                 

كما سقطت رشقات من القذائف الصاروخية في اشدود وبلدتي اوفـاكيم   . غراد في محيط مدينة بئر السبع     
  . بما فيها تلك الواقعة في المجلس اإلقليمي يواففي بالنقب الشماليوكريات مالخي وقرى أخرى

  ١/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
  "غراد" صاروخ ١٤ صاروخاً بنيها ٥٨أطلقنا األربعاء ": القسام" .١٥

 ٥٨، الذراع العسكري لحركة حماس، أنها أطلقت األربعاء، "كتائب عز الدين القسام"أفادت : غزة
" كتائب القسام"وأضافت  ."غراد" صاروخ من طراز ١٤بلدات اإلسرائيلية، بينها صاروخاً تجاه المدن وال

 قذيفة هاون، تجاه أهداف إسرائيلية، من بينها ١٢، و"قسام" صاروخ ٣٢في إحصائية لها، أنها أطلقت 
على " في إطار الرد األولي"أن هذا القصف يأتي " الكتائب"وأكدت  ."سديروت"أسدود وعسقالن ويبنا و

وأضافت الكتائب  .لعدوان اإلسرائيلي ضد قطاع غزة، واستمراراً لخيار المقاومة حتى دحر االحتاللا
إننا في كتائب القسام إذ نعلن عن هذه المهمة الجهادية؛ لنؤكد أن العدو بارتكابه لهذا الحماقة فتح على "

  .، كما قالت"نفسه أبواب جهنم، ولينتظر فعلنا ال قولنا
  ٣١/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 

 
  يكفي شعبنا اآلن أن يمتنع عباس عن تقبيل قادة االحتالل :  حماسأسرى .١٦

قال أسرى حركة حماس في السجون اإلسرائيلية إنهم ال يتوقعون موقفا عالي المـستوى               :الضفة الغربية 
د أن توقف الرئيس محمو   "من قيادة السلطة الفلسطينية تجاه المجازر اإلسرائيلية بحق قطاع غزة، مؤكدين            

عباس عن تقبيل قادة االحتالل في المرحلة الحالية يعد إنجازا كافيا ومقنعا لشعبنا الذي بات يعرف حدود                 
  ".اإلمكانيات الضعيفة جدا للقيادة السياسية

نسخة عنه أن ما يريده الـشعب موقفـا         " فلسطين"وتابع أسرى حماس في بيان صدر عنهم أمس، تلقت          
ء والنداء إلى مرحلة القيام بخطوات عملية ليس أقلها وقـف التنـسيق             وطنيا جريئا يخرج من حدود البكا     

األمني مع االحتالل والسماح للجماهير بالخروج والتعبير عن غضبها وإطالق سـراح المقـاومين مـن                
  .سجون األجهزة األمنية وإطالق يدهم للرد بالعمليات النوعية على جرائم االحتالل

  ٣١/١٢/٢٠٠٩ ،صحيفة فلسطين 
  
   تهدئة مقابل تهدئةاألحواللن نقبل بأي حال من : ادالجه .١٧

" الحياة"زياد نخالة لـ " الجهاد اإلسالمي"قال نائب األمين العام لحركة :  جيهان الحسيني-غزة، القاهرة 
يجب أن تكون بمثابة صفقة شاملة متكاملة "إن أي مبادرة لوقف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة 

، مؤكداً رفض "إلطالق النار وفك الحصار وتشغيل المعابر كافة من دون قيد أو شرطتتضمن وقفاً كامالً 
  .حركته و حماس العودة إلى ما قبل العدوان
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لن نقبل بأي حال من االحوال تهدئة مقابل تهدئة أو عودة األمور إلى ما كانت عليه قبل : "وأضاف
، مرجحاً أن يجتمع "جزئي ال يشمل هذه القضاياالعدوان اإلسرائيلي الراهن، ولن نقبل ايضاً بأي اتفاق 

رمضان شلح مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في " الجهاد االسالمي"األمين العام لـ 
ولن نتوقف قبل االستجابة لجميع . إننا مازلنا في بداية الحرب التي ستستمر: "واعتبر. زيارته لدمشق

يات، فهناك ثمن للحرية التي تستحق منا هذا الكم الهائل من أهدافنا القومية التي تحتاج إلى تضح
رغم أن إسرائيل هي التي بدأت الحرب وهي التي فرضتها علينا، فإن حسم المعركة : "وقال". التضحية

اإلسرائيليون بدأوا المعركة وهدفهم تثبيت التهدئة من ... وانهاءها ليسا بيد اإلسرائيليين بل بيد المقاومة
 المعابر وإنهاء المقاومة وشطب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ونحن نرفض ذلك، وأؤكد دون تشغيل

  ".أن هذا المشروع لن يمر
  ١/١/٢٠٠٩الحياة، 

 
  عفو عام عن المعتقلين المعنيينإعالن إلى عباس  يدعو المجدالوي .١٨

لمجدالوي وزراء طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائب في المجلس التشريعي جميل ا
الخارجية العرب ودولهم بتقديم كل أشكال الدعم السياسي والمعنوي والمادي لشعبنا عن طريق انهاء 
العالقات السياسية واالقتصادية والثقافية مع العدو الصهيوني بما في ذلك سحب السفراء والممثلين العرب 

إسرائيل وطرد الممثلين اإلسرائيليين من بالدنا الذين يمثلون بعض البلدان العربية التي لديها عالقات مع 
 . على مختلف مسمياتها"إسرائيل" كل ممثليات وإغالق

كما دعاهم في مؤتمر صحفي عقده بوكالة رامتان بمدينة غزة امس الى اعالن موقف رسمي بوقف كافة 
سياسة األميركية أشكال التفاوض مع إسرائيل اعالناً صريحاًَ ال لبس فيه، وأخذ خطوات حاسمة ضد ال

المنحازة للعدو بما في ذلك استدعاء السفراء األميركان في بالدنا ومقابلة السفراء العرب بالقيادة 
األميركية وابالغهم رفض العرب كل العرب لهذا الموقف األميركي الذي يقدم الدعم والغطاء للعدوان 

 . اإلسرائيلي
 فتح وقيادة السلطة ولألخوة في قيادة حركة حماس ووجه المجدالوي رسالة للرئيس أبو مازن وقيادة

وحكومتها المقالة في غزة الى النزول الى مستويات تضحيات الشهداء داعياً اياهم الى وقف الحمالت 
االعالمية ورفع شعار ال صوت اآلن اال صوت االدانة والمجابهة مع هذا العدو ومن يسانده، مضيفاً أنه 

اتجاه البنادق واتجاه الصوت . ن اجتهاده أن يساعد في حرف االتجاهال يجوز ألي منهما مهما كا
 .والصورة والكلمة ثم تقديم الذرائع لمن يعمل على تشويه صورة شعبنا وصورة كفاحنا الوطني

كما دعا لالفراج الفوري عن كل المعتقلين دون استثناء ووقف كل أشكال المالحقة في الضفة وغزة وان 
 أيضاً، داعياً الرئيس أبو مازن الى اعالن عفو عام عن كل المعتقلين المعنيين قائالً بقى معتقلين في غزة

فليصدر الرئيس عباس عفواً عاماً عن كل المعتقلين حتى نخرج جميعاً من المساجلة " " بهذا الصدد
 ".العبثية

 لو كان مشتركاً كما دعا الرئيس وقيادة فتح وخالد مشعل وقيادة حركة حماس الى اعالن متبادل وحبذا
 .عن استعدادهما للدخول في حوار جاد وشامل

 ١/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
  
   تتهم أطرافاً عربية وفلسطينية رسمية بالتآمر على المقاومة الفلسطينيةالشعبية .١٩

أطرافـاً عربيـة وفلـسطينية رسـمية،       " الجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين    "اتهمت  :  قيس صفدي  -غزة  
علـى المقاومـة    " التـآمر "، و "المعادي لألمة ولمشروعها الوطني التحرري    " المشروع   في" االنخراط"بـ

لم يعد خافياً على أحد وجود أطـراف        : "وقال عضو المكتب السياسي للجبهة، مروان الفاهوم      . الفلسطينية
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عربية وفلسطينية رسمية باتت منخرطة في المشروع المعادي لألمة ولمشروعها الـوطني التحـرري،              
  ".مر على المقاومة الفلسطينية وتسوق لالدعاءات الصهيونية وتبرر لها عدوانها على شعبنا في غزةوتتآ

  ١/١/٢٠٠٩األخبار، 
  
  الوقت الحالي هو للرد على جرائم االحتالل.. الضرباتتوسيع المقاومة قادرة على : حماس .٢٠

فتيـة وقـادرة علـى    "مقاومة  أسامة المزيني، عضو القيادة السياسية في حركة حماس أن ال       .أكد د : غزة
  .، متوعداً بمفاجآت للعدو الصهيوني في األيام القادمة"توصيل الضربات وتوسيعها

المركـز  "لحركة حماس شرق غزة، وتلقى      " المكتب اإلعالمي "وشدد المزيني في حوار مقابلة أجراه معه        
و المذلة والتي رفضنا ما     ولن تخضع لشروط العد   "نسخة منها على أن حماس صامدة       " الفلسطيني لإلعالم 

هو أقل منها لتجديد التهدئة، ونحن لن نقبل لشعبنا بشروط مهينة مهما كانت الخسائر والتـضحيات فقـد                  
  ". علمنا الشهداء وعلمنا القادة أن الموت في عزة خير ألف مرة من قبول المذلة

موقف المصري كان موقفاً    ال شك أن ال   : "وقال المزيني بشأن الموقف المصري مما يجري في قطاع غزة         
متواطئا مع العدو الصهيوني ومشاركاً له في العدوان، فقد أعلن الطرف المصري قبل انتهـاء التهدئـة                 
بعشرة أيام عن نفض يده من موضوع قطاع غزة ولم يتواصل ال حول تجديد التهدئة وال غيرها بل كل                   

 من تأديب حماس وتلقينها درسا وأن حماس        ما قامت به مصر هو التهديد من قبل عمر سليمان بأنه ال بد            
  ". تقودها عصابة

لو اتصلت مصر اآلن وعرضت تهدئة فأنا أعتبر أن الوضع غير مرشح لتهدئة فـي الوقـت                 : "وأضاف
  ". الراهن؛ فالوقت الحالي وقت الرد على الجرائم الصهيونية واالنتصار لدم الشهداء وليس غيرها

  ١/١/٢٠٠٩المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
   تخترق بث إذاعة الجيش اإلسرائيليحماس .٢١

االلكتروني، أن مجموعة من فلسطيني قطاع غـزة،        " أحرونوتيديعوت  "ذكر موقع صحيفة    : بئر السبع 
، في منطقة جنوب إسرائيل القريبة من       "جاليه تساهال "سيطروا على بث محطة إذاعة الجيش اإلسرائيلي        

وقـال مـسؤولو     .جنوب، وقاموا ببث بيانات باللغة العربية     حدود قطاع غزة صباح أمس األربعاء في ال       
تمكنوا من اختراق موجات بث اإلذاعة، وقاموا ببث بيانات حماسية عبر األثيـر             "اإلذاعة أن الفلسطينيين    

وبحسب أحد العامين في هذه اإلذاعة فقد تم التحكم بموجة البث الخاصـة بإذاعـة                ".تدعو إلى المقاومة  
وذكـرت   .حجب بثها، وبث بيانات باللغة العربية بدال منها للمستمعين في المنطقة          و ١٠٢,٣الجيش وهي   

أن إذاعة الجيش أنها حاولت منع االختراق، إال أنه يسود االعتقاد أن البث الذي سيطرت عليـه حركـة                   
 كيلو مترات، مشيراً إلى أن هذا االختـراق         ١٠حماس كان من خالل البث على نفس الموجة من مسافة           

 . األول حيث تم اختراق محطة راديو الجنوب وبثت عبره بيانات مشابهةليس
  ١/١/٢٠٠٩المستقبل 

  
  بالتواطؤ مع العدو ضد قادتها عباس  تتهم حماس .٢٢

إن دعوة عبـاس للجلـوس علـى        "قال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم، في بيان،         : السفير، وكاالت 
، "نها تساهم في لفت النظر عما يجري مـن جـرائم          طاولة البحث في هذا الوقت، جاءت متأخرة جداً أل        

غير محاوالت التخذيل واستثمار جراحات الـشعب       "داعيا عباس للبحث عن وسيلة أخرى إلثبات وطنيته         
  ". والمقاومة
إننا إزاء هذه المحاوالت مضطرين لكشف عدة نقاط، منها أنه تم تشكيل خلية طوارئ فـي رام                 "وأضاف  

الطيب عبد الرحيم، وتضم أفراداً من مكتب عبـاس دورهـا           ) لرئاسة الفلسطينية أمين عام ا  (اهللا برئاسة   
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االتصال مع بعض عناصر من فتح في غزة لجمع معلومات عن مواقع حماس السرية، وأماكن تواجـد                 
  ". القادة ومن ثم إيصالها لقنوات التنسيق األمني مع العدو

 في غزة، ومن ذوي الخبرات قد أرسلوا رسـالة          مجموعة من الضباط المتقاعدين من فتح     "وأشار إلى أن    
لعباس يطالبونه فيها السماح لهم بالمشاركة في الدفاع عن أبناء شعبهم في غزة، فما كان منه إال أن ألقاها                 

  ". جانباً وأهملها ولم يرد بشيء
 اجنبـي   ، مؤكدا ان اي تدخل عربي او      "مساواة بين الضحية والجالد   "واعتبر ان الحديث عن تهدئة يعني       

لم يستطع احد ال اقليميـا      "وأضاف  ". وقف العدوان ورفع الحصار وفتح كل المعابر      "يجب ان يبنى على     
  ". وال دوليا بما في ذلك الوسيط المصري الزام العدو الصهيوني باستحقاقات التهدئة

إسرائيل فـي   اال ان الطيب عبد الرحيم نفى اتهامات حماس له وللسلطة بإنشاء لجنة طوارئ للتنسيق مع                
حماس انهت التهدئة وجنحت إلى التـصعيد تنفيـذا ألجنـدة           "إن  " العربية"وقال لقناة   . هجومها على غزة  

  ". اقليمية
 ١/١/٢٠٠٩السفير، 

  
      قياديان بحماس يدعوان لعقد القمة بغزة إلثبات التضامن  .٢٣

القمة لو عقدت "إن ال القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية رأفت ناصيف ق: عاطف دغلس -نابلس 
في قطاع غزة فإنها ستساهم في رفع روح الشعب الفلسطيني ومعنوياته، وسيثبت ذلك للفلسطينيين أن 

 . ، وإن مجرد انعقادها بغزة يمثل انتصارا للفلسطينيين"العرب صادقون في دعمهم
يات كثيرة تجعل هذا ورأى أن عقد القمة العربية المحتملة بغزة ليس مستحيال على الرغم من وجود إشكال

 ". لكن ال نطلب من األنظمة إال ما في استطاعتها وحدود طاقتها"إال أنه أضاف , األمر بالغ الصعوبة
أيمن دراغمة أن ) الممثلة لحماس(ومن جهته رأى النائب عن كتلة التغيير واإلصالح بالمجلس التشريعي 

إلى أن تعقد القمة في غزة إلظهار مدى العرب أبعد ما يكونون عن اتخاذ خطوة كهذه، رغم دعوته 
 . التضامن العربي مع الفلسطينيين

هذه خطوة جريئة وأتوقع أنها بحاجة إلى استقالل القرار العربي وجرأة "وقال دراغمة للجزيرة نت 
وأوضح دراغمة أن العرب ال يقدرون على عقد القمة بغزة، ألن الواقع ". الحكام العرب وهذا غير متوفر

 .  هش وضعيف ومنقسم، وأن المهم هو أن تعقد القمة بحضور الجميعالعربي
 ٣١/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت، 

  
      وعباس في دائرة االتهام ...بدمشق تدعو لدعم المقاومةالفلسطينية  الفصائل .٢٤

أكد قيادي فلسطيني بارز أن تحالف الفصائل في دمشق حدد ثالثة مطالب : محمد الخضر -دمشق 
 . والقمة العربية المرتقبة تتضمن وقف العدوان وفك الحصار ودعم خيار المقاومةلوزراء الخارجية 

وقال أمين سر الفصائل خالد عبد المجيد إن األمناء العامين للفصائل في تواصل دائم مع القيادات في 
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن الفصائل طلبت من وزراء الخارجية العرب . القطاع والضفة الغربية

إدانة واضحة للعدوان والتحرك لوقفه فورا وفك الحصار وفتح المعابر وإدخال المواد الطبية ودعم خيار 
  .الشعب الفلسطيني في اصمود والمقاومة على جميع الصعد

 ٣١/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت، 
  
 أطلعت السلطة بالتحضير للعدوان على غزة وأهدافه" إسرائيل: " نتالجزيرة .٢٥

تؤكد مصادر فلسطينية بدمشق أنها تمتلك معلومات عن قيام إسرائيل بإطالع : محمد الخضر -دمشق 
وكشف مصدر . السلطة الفلسطينية بالتحضير للعدوان وأهدافه ضمن مخطط للقضاء على حركة حماس
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فلسطيني طلب عدم الكشف عن هويته عن إخبار السلطات اإلسرائيلية عباس بتفاصيل العدوان نقلها 
 .  من الشهر الجاري٢٣ك خالل لقائهما يوم الثالثاء الموافق الـبدوره للرئيس مبار

وقال المصدر للجزيرة نت إن عباس كشف ما وصفه بتأكيدات حصل عليها من الجانب اإلسرائيلي أن 
العملية العسكرية التي تعتزم إسرائيل شنها على قطاع غزة تستهدف قيادة حماس وذراعها العسكري 

 . واألجنحة العسكرية الفلسطينية األخرىكتائب عز الدين القسام 
إلى جانب استهداف القيادات السياسية التي تدير قواعد اللعبة في غزة وتحديدا رئيس الحكومة المقالة 

 . إسماعيل هنية والقياديين البارزين في حماس أحمد صيام ومحمود الزهار
 تابعة لحماس والفصائل التي تساندها وتابع المصدر أن عباس أكد أن هذه العمليات ستتركز على أهداف
 . ومنها الجهاد اإلسالمي بقصد إنهاكها وانتزاع زمام المبادرة منها

 تخوف
وقال المصدر إن الرئيس مبارك لم يخف تخوفه من امتداد تأثيرات وتداعيات العملية العسكرية إن طال 

فهم أعداء النظام من أجل نشر أمدها إلى داخل مصر وأن تستثمرها حركة اإلخوان المسلمين ومن وص
 . الفوضى واالضطرابات

 من الشهر الجاري ٢٨وزاد المصدر أن رئيس السلطة اتصل من مصر قبل سفره إلى السعودية في الـ
بمسؤولي السلطة برام اهللا طالبا تشكيل غرفة طوارئ تضم وزير الداخلية وقادة األجهزة األمنية لمواجهة 

ي قطاع غزة وما يستدعيه ذلك من استعداد لملء الفراغ الذي سينشأ إذا احتمال انهيار سلطة حماس ف
 . انهارت

وفي العملية السياسية الداخلية أكد المصدر أن عباس نقل إلى مبارك أنه استطاع الحصول على دعم 
 أميركي من إدارة الرئيس جورج بوش ومن إدارة باراك أوباما المنتخبة لموقفه إجراء انتخابات تشريعية

 .ورئاسية بعد تمديد واليته إلى جانب موافقة القيادة الروسية على التمديد
 ٣١/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت، 

  
  وتنديداً بمجازر غزة..  بذكرى االنطالقة والبداوي لفتح في عين الحلوةتانمسير .٢٦

نظمت حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، لمناسـبة الـذكرى الرابعـة واألربعـين              : لبنان/ صيدا
 وتضامناً مع الشعب الفلسطيني في غزة واستنكاراً للمجازر اإلسرائيلية بحقه من قبـل العـدو                النطالقتها

انطلقت من أمام مقر شعبة فـتح       جنوب لبنان،   الصهيوني مسيرة جماهيرية حاشدة في مخيم عين الحلوة،         
كفاح المسلح الفلسطيني    شعلة االنطالقة واستعراض وحدات رمزية من ال       إيقادوسبق المسيرة   . في المخيم 

والفرق الكشفية وحملة صور الرئيس الراحل ياسر عرفات ومجسم لنعش يمثل شهداء غـزة وقـد لـفّ        
  .بالعلم الفلسطيني

 احتفاالت فتح   إلغاءوألقى عضو المجلس الوطني الفلسطيني فتحي أبو العردات كلمة بالمناسبة أعلن فيها             
ت والتحركات التضامنية مع أبناء غزة وفلسطين فـي مواجهـة           بذكرى انطالقتها واقتصارها على اللقاءا    

وفي مخيم البداوي، نظمت حركة فتح مسيرة في ذكرى انطالقتها، انطلقت من امام              .العدوان اإلسرائيلي 
مقر الرئيس ياسر عرفات يتقدمها ممثلو فصائل المقاومة الفلسطينية وجابت الشوارع تعلوهـا هتافـات               

  .ة الى وقف االعتداءات والمجازر في غزةالوحدة الوطنية الداعي
 وقـواه   ألهلـه  فصيل فهو ملـك      أليقطاع غزة ليس ملكا      "أن إلى امين سر الحركة رفعت امين       وأشار

  ". للتقدير والعيش بكرامةأهال أنهماثبتوا " غزة أهل أن إلىالفتا " السياسية
  ١/١/٢٠٠٩المستقبل 
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  "اإلنجاز المطلوب"دم تحقيق العدوان قتة بعؤ تبرر رفضها الهدنة الم"إسرائيل" .٢٧
رفضت الحكومة األمنية اإلسرائيلية المصغرة رسمياً أمس االقتراح الفرنسي :  أسعد تلحمي-الناصرة 

وأعلن رئيس الحكومة إيهود .  ساعة لدواٍع إنسانية٤٨بإعالن وقف عدوانها على قطاع غزة لمدة 
لتنهيها مع تواصل ) العسكرية( تشرع في العملية لم"أولمرت في ختام اجتماع الحكومة أن إسرائيل 

وبررت أوساط قريبة منه رفضه ووزراء الحكومة األمنية االقتراح الفرنسي ". إطالق النار على جنوبها
وهذا ال يمنح إسرائيل أي انجاز، فضالً عن أن تهدئة "بأنه يتحدث عن إعالن وقف نار احادي الجانب، 

  ".في شيءأحادية الجانب ال تلزم حماس 
نظراً إلى حساسية "وقال أولمرت في ختام جلسة الحكومة، بعد أن فرض تعتيماً تاماً على مداوالتها 

إسرائيل قبلت بالتهدئة الصيف الماضي، رغم األثمان "كما جاء من مكتبه، إن " الموضوعات التي تناولتها
وتخيلوا اليوم أن "صف متواصل، لتمنح سكان جنوبها متنفساً وراحة بعد تعرضهم لق" المنطوية عليها

هل ).. المجدل(نعلن وقفاً للنار أحادي الجانب وبعده تسقط زخات من الصواريخ على اشكلون 
وأضاف أنه ". تستوعبون انعكاسات حصول ذلك سواء في البالد أو المنطقة على الردع اإلسرائيلي؟

نوب ويأتي اقتراح للتهدئة فسندرسه لكن حين تنضج ظروف توفر حالً يضمن واقعاً أمنياً جديداً في الج"
  ".ظروفاً كهذه لم تنضج بعد

وقف "عن أوساط أولمرت أنه يشترط التهدئة بأربعة شروط هي " هآرتس"في السياق ذاته، نقلت صحيفة 
إطالق الصواريخ على إسرائيل، ووقف العمليات مع التشديد على األنفاق المفخخة وزرع العبوات 

شريط الحدودي، ووقف تهريب األسلحة إلى قطاع غزة، وإنشاء آلية مراقبة للتأكد الناسفة على طول ال
زعماء عرباً اتصلوا بأولمرت في األيام األخيرة وحضوه "وادعت أن ". من تطبيق حماس لهذه الشروط

  ".على عدم وقف العملية العسكرية واالستمرار في توجيه الضربات ضد حماس
  ١/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  ةة على غز سيناريوهات للشروع في الحرب البري٣ تضع "إسرائيل" .٢٨

قالت مصادر إسرائيلية ان المجلس الوزاري المصغر بحث الـسيناريوهات          :  وكاالت -فلسطين المحتلة   
وانه في ختام جلسته اكد أن اسرائيل ستـضطر الـى ان تـصوغ لنفـسها                . للشروع في الحرب البرية   

 وتـسقط   ،تحتل اسرائيل غـزة   : نظام جديد :  سيناريوهات هي  استراتيجية جديدة في الجنوب ضمن ثالثة     
أو .  مباشرة او بوساطة قوة دولية او عربيـة عامـة  -حماس وتسلم القطاع من جديد الى محمود عباس        

بعد اظهار القوة ستراجع اسرائيل هدنة متوترة ومـسلحة ازاء حمـاس وهـي تحـتفظ                ): ميزان رعب (
  .  كأداة ضغط اقتصاديبالسيطرة على الغذاء والوقود في غزة

  ١/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  حماس تلقت ضربات قاسية لم تتلق مثلها في الماضي: ديسكين .٢٩

الطاقم  يوفال ديسكين، في جلسة" الشاباك"قال رئيس جهاز المخابرات العامة :  برهوم جرايسي-الناصرة
 تلقت ضربات لم تتلقَ إن حركة حماس"الوزاري اإلسرائيلي المقلص للشؤون األمنية والسياسية أمس، 

مثلها في الماضي، وتسببت لها بأضرار قاسية، كما أن سلطتها في قطاع غزة تضررت كثيرا، وقسم من 
نشيطي حماس وقادتها يختبؤون في المساجد، وحولوا عشرات المساجد إلى مراكز سيطرة، من منطلق 

 مختبرات إنتاج القذائف بالكامل، فرضية أن إسرائيل لن تقصف المساجد، إلى ذلك فقد تمت إبادة كافة
وتلقت األنفاق ضررا كبيرا، فيما تحاول حركة حماس استخدام بعض األنفاق من أجل تهريب قسم من 

  ".نشطائها إلى مصر
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إن قسما من نشيطي الحركة يختبئون في المستشفيات، ومن بينهم من يتخفى "كذلك زعم ديسكين ذاته، 
  ".مستشفى الشفاء، وقسم آخر في مستشفى الوالدةبزي طبيب، وقسم منهم متواجد في 

ومن الجدير ذكره أن جيش االحتالل قصف في األيام الماضية مساجد وسيارات إسعاف ومرافق طبية، 
  .واعتمادا على تجربة الماضي فإن تصريحات ديسكين محاولة لتبرير الجرائم اإلسرائيلية

 ١/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
        

  اراك إزاء استمرار الحرب على غزة بين أولمرت وبخالف .٣٠
زعمت مصادر إسرائيلية وجود خالف بين باراك من جهة وبين أولمـرت            :   برهوم جرايسي   -الناصرة

ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني من جهة أخرى، إذ يؤيد باراك السعي إلى تهدئة، بينما يرفضها اآلخران،                
دوان يوم السبت الماضي، وقالـت جميـع وسـائل          علما ان مثل هذا الخالف المزعوم كان قبل بدء الع         

  .اإلعالم اإلسرائيلية إن هذا كان جزءا من الخدعة اإلسرائيلية التي سقط فيها الجانب الفلسطيني
اإلسرائيلية إن باراك ادعى بداية أن موقفه يلقى تأييدا في قيادة جيش االحـتالل              " هآرتس"وقالت صحيفة   

  .، إال أن األجهزة األمنية سارعت إلى نفي ما نشر على لسانها"اكالشاب"وجهاز االستخبارات العامة 
 ساعة ستكون بمثابة أنبوب أوكسجين      ٤٨وقالت الوزيرة ليفني، في جلسة الطاقم الوزاري أمس، إن مهلة           

إن "، فإن أولمرت قال لزعماء فـي العـالم،          "هآرتس"لحركة حماس، ولن تخدم أهداف العملية، وحسب        
لية لم تحقق بعد أهدافها، وهي معنية بالقيام بسلسلة عمليات أخرى في قطاع غـزة مـن                 العملية اإلسرائي 

أجل توجيه ضربات أكثر لحركة حماس، وإضعافها وجعلها تطلب وقفا طويل األمد إلطالق النار، فـي                
  . حين تكون الظروف جيدة بالنسبة إلسرائيل

 االحتالل في الجلسة الوزارية أمـس،       وعلى الصعيد العسكري فقد زعم ضباط مسؤولون كبار في جيش         
إن الجيش وجه ضربات مركزة لحركة حماس، وعرضوا أشرطة تصور ضرب أنفاق مليئة بالمتفجرات              

 ٣٥والمعدات القتالية، وضرب شاحنات كانت تحمل صواريخ من نوع غراد، التي يـصل مـداها إلـى       
  .القذائف، حسب المزاعمكيلومترا وأكثر، ومختبرات متفجرات، ومختبر إلكتروني لصناعة 

 شخـصا مـن     ٣٩٠قتل في قطاع غزة     "فقد  ) حتى ظهر أمس  (وأضاف الضباط في تقريرهم قائلين، إنه       
 ألف شخص لتحذيرهم من ضرب مباٍن       ١٠٠ مدنيا، وأن أجهزة التحذير اإلسرائيلية اتصلت مع         ٤٠بينهم  

  ".ةيقيمون فيها، وأن قادة حماس العسكريين باتوا يعملون من أماكن سري
 ١/١/٢٠٠٩الغد، األردن،

 
  سعداء بدماء غزة: رئيس الطاقم األمني في سديروت .٣١

قال رئيس الطاقم األمني في المستوطنات اإلسرائيلية المحاذية لقطاع غزة وهي سديرون وكريات              :قلقيلية
 غزة  جات ونيتفوت ان حالة من االنبساط والسرور تنتاب المنطقة بعد خروج الطائرات والدبابات باتجاه             

  .وسقوط مئات القتلى والجرحى في قطاع غزة
سنحتفل الليلة على أنغام الموسيقى بهذا الحدث الجميل، كي         : وقال مفاخرا على شاشة قناة الجزيرة أمس      

  .يعلم الفلسطينيين انهم لن يستطعيوا ان يعيشوا بسالم إذا كان اإلسرائيلي تحت الخطر
لية العسكرية حتى يكون هناك تخريب ودمار لدى اهـالي          لو كنت وزيرا للجيش لن أوقف العم      : وأضاف

، فنحن دولة قويـة تمتلـك الطـائرات         )إسرائيل(غزة، بحيث ال يفكرون في المستقبل في أية حرب مع           
وال أي جهة محاربتنا، وأنا مبسوط لسقوط هذا العديد الكبير من القتلـى             " حماس"والدبابات وال تستطيع    

  .له ثمن باهظ حـسب زعـم رئـيس الطـاقم األمنـي            ) إسرائيل(لعب مع   أن ال " حماس"حتى يفهم قادة    
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سنرغم حماس لعقد سالم مع اسرائيل، وان اسرائيل ليست ضعيفة حتى تخـضع لـشروط               : وتابع قائال 
  ".، ولن يكون هناك غذاء إذا لم يكن هناك أمن"حماس"

  ١/١/٢٠٠٩ ،صحيفة فلسطين
  
  ل اإلعالمي على محرقتها في قطاع غزةجندت طاقما إعالميا كبيرا للتضلي" إسرائيل" .٣٢

لمحرقتها في قطاع غزة طاقماً إعالمياً كبيراً استغرق تدريبه أشـهرا ليكـون             " إسرائيل"جندت  : ب.ف.أ
  .جاهزا لمعرفة التضليل االعالمي، حسبما ذكر خبراء ووسائل إعالم

أمس ان  " فرانس برس "وقال البروفيسور دوف شنعار المحاضر في جامعة بن غوريون في بئر السبع ل            
تعلمت من تجاربها السابقة استخدام العالقـات العامـة ووسـائل االتـصاالت للتوجـه إلـى                 " إسرائيل"

  ".الدبلوماسيين لتعريف العالم عن أسباب الحملة العسكرية وتفاصيلها
" حماس"ات  حملتها اإلعالمية قبل أسابيع بتأكيدها للسياسيين ان صبرها بدأ ينفد من هجم           " إسرائيل"وبدأت  

واستخدمت أفضل المتحدثين باسمها للمعركة في وسائل التضليل االعالمي على رأسهم رئـيس الكيـان               
  .شيمون بيريز ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني

ورافقت ليفني ممثلي ستين دولة من سفراء ودبلوماسيين في جولة على المستعمرات المحاذية لغزة فـي                
  .اليوم التالي لبدء الحملة

  ١/١/٢٠٠٩خليج، ال
  
   الفضائية الجزيرة قناة  إسرائيلي ضدتحريض .٣٣

قال مواطنون فلسطينيون في شمال قطاع غزة إن اإلذاعات اإلسرائيلية التي تبث : ضياء الكحلوت: غزة
من جنوب إسرائيل أذاعت في اليومين الماضيين رسائل تحريضية ضد قناة الجزيرة بحجة انحيازها 

غ هؤالء الجزيرة نت بأن عددا من إذاعات إسرائيل بثت رسائل تحريض ضد وأبل، للجانب الفلسطيني
القناة وطالبت بمحاسبتها وإغالق مكتبها في القدس بدعوى بثها صور الضحايا الفلسطينيين وعدم بث 

 . صور الهلع واألضرار التي تحدثها الهجمات الصاروخية الفلسطينية على جنوب إسرائيل
 ٣١/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت، 

  
  في الدنمارك" إسرائيليين"إطالق النار على  .٣٤

في الدنمارك إلطالق النار، داخل أحد المراكز التجارية في مدينة " اإلسرائيليين"تعرض اثنان من 
وزعمت حكومة االحتالل أن  ".غير خطرة"أودنسه، إال أن مصادر الشرطة أكدت أن إصابتيهما 

  ".اإلسرائيليين" على مجموعة من الشبان العرب قاموا بإطالق النار
  ١/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  االلكتروني" يو يتوب"  اإلسرائيلي يبث مشاهد من العدوان على غزة  على موقع الجيش .٣٥

واعلـن المكتـب    . االلكترونـي " يو تيـوب  "قام الجيش االسرائيلي ببث مشاهد من العدوان على موقع          
المساهمة في نقـل    "دأ بثها االثنين تهدف الى      االعالمي لجيش الدفاع االسرائيلي ان هذه االشرطة التي ب        

قام بحذف بعـض  " يو تيوب"لكن المكتب االعالمي للقوات االسرائيلية افاد ان موقع     ". رسالتنا الى العالم  
بحذف عدد من اشرطتنا التي تظهر النجاح العمالني لجـيش          ) يو تيوب (نأسف لقيام   "وقال  . هذه المشاهد 

  ".ضد متطرفي حماس في قطاع غزة) الرصاص المصبوب (الدفاع االسرائيلي في عملية
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على أسباب عملية شطب المشاهد وإن كانت تمت بمبادرة منهم          " يو تيوب "ولم يعلق القائمون على موقع      
  .واسباب ذلك

  ١/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
   جريح٢٠٠٠ شهيد وأكثر من ٤٠٠كثر من أ ...  على غزة يتصاعدالعدوان الصهيوني .٣٦

حـرب  " االحتالل الصهيوني عدوانها ضد قطاع غزة في اليوم السادس مـن أيـام               صعدت قوات : غزة
 غارة جوية منـازل المـواطنين والمؤسـسات         ٣٠، وقصفت الطائرات الحربية خالل اكثر من        "الفرقان

 شهيد وأكثر من    ٤٠٠لتوقع أربعة شهداء جدد، لترتفع حصيلة العدوان إلى أكثر من            الحكومية والمساجد، 
  .ألفي جريح

  ١/١/٢٠٠٩كز الفلسطيني لإلعالم، المر
  
  في احتجاجات على مجزرة غزة ١٢٠ شاباً مقدسياً وأصاب ٣٥٠ اعتقل االحتالل .٣٧

 قال حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس، امس، ان سلطات االحتالل : وفا–القدس 
 من مناطق مختلفة في مدينة القدس  شاباً مقدسيا٣٥٠االسرائيلي اعتقلت خالل األيام الخمسة الماضية 

 .١٢٠المحتلة، وأصابت بالرصاص 
وأوضح عبد القادر أن عمليات االعتقال تمت خالل مشاركة هؤالء الشبان في المسيرات والفعاليات 
االحتجاجية ضد المحرقة والمجازر الدموية التي ارتكبتها وتواصلها قوات االحتالل االسرائيلي في قطاع 

 شاباً برصاص قوات االحتالل أدخلوا الى مستشفيي ١٢٠خلفيتها، فضالً عن اصابة غزة، أو على 
 .المقاصد الخيرية االسالمية والعيون، وال يزال عدد منهم في المستشفى

 ١/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
  
  مواجهات في الناصرة احتجاجا على مجزرة غزة .٣٨

خاصـة أهـالي الناصـرة، نـشاطاتهم         أمـس ب   ٤٨واصل فلسطينيو الـ    : برهوم جرايسي  -الناصرة  
االحتجاجية والنضالية ضد المجزرة الجارية في قطاع غزة، وسط محاوالت أذرع األمـن اإلسـرائيلية               
قمعها وردع الجماهير الواسعة من المشاركة في المظاهرات والمسيرات، في الوقت الـذي بـدأت فيـه                 

  .حمالت اإلغاثة استعدادا لتحويلها إلى قطاع غزة
، قد وقعت في ساعة متـأخرة مـن         ٤٨مواجهات في مدينة الناصرة، كبرى مدن فلسطينيي الـ         وكانت  

مساء أول من أمس، واستمرت حتى ساعات الفجر األولى من يوم أمس، إذ خططت الشرطة اإلسرائيلية                
لقمع مظاهرة شبابية تبعها مهرجان خطابي سياسي، وهاجمت الشبان مع انفضاض المهرجان، وما كـان               

 إال أن واجهوا العدوان بالحجارة وإشعال إطارات السيارات في الشوارع لمنع سيارات الشرطة من               منهم
  .دخول بعض األحياء

 شخصا، فيما استمرت حمالت االعتقال في بلدات أخرى، وبـين           ٢٠وسارعت الشرطة إلى اعتقال نحو      
 المظـاهرات والمـسيرات     الطالب الجامعيون العرب في الجامعات اإلسرائيلية، بتزامن مـع اسـتمرار          

  .واالعتصامات
 بحمالت إغاثة، إذ أعلنت عدة بلدات عن فتح مراكز لجمع المؤن والمـواد الغذائيـة،                ٤٨وبدأ فلسطينيو   

  .فيما بدأت طواقم طبية االستعداد لجمع مواد طبية لنقلها إلى غزة
  ١/١/٢٠٠٩ الغد، األردن، 
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  خطرفي  طفال قطاع غزة أاكثر من نصف: "ليونيسفا" .٣٩
ان اكثر من نصف اطفال قطاع غزة الذين يشكلون نـصف        " يونيسف"قالت منظمة األمم المتحدة للطفولة      

وطالبت المنظمة في بيان اسرائيل السماح بادخال المساعدات الغذائيـة واإلمـدادات            . السكان في خطر  
 بالعنف الحالي في غزة     وعبرت المنظمة عن بالغ قلقها من تأثير ما وصفته        . والمعدات الطبية الى القطاع   

من جهتها عبرت اللجنة الدولية للصليب األحمر عن بالغ قلقها على مصير المدنيين فـي               . على األطفال 
وجاء في بيان للجنة ان المدنيين يتعرضون لخطر دائم وغالبية المصابين الـذين ينقلـون الـى                 . القطاع

  .المستشفيات هم من المدنيين واالطفال
 أحد موظفي الصليب االحمر في غزة قوله إنه ليس لديهم أي مكان يختبئون فيه وإنهم                 وينقل البيان عن  

يجمعون األطفال في قاعة الجلوس وينامون والنوافذ مفتوحة تجنباً لتكسر الزجـاج إذا وقعـت القنابـل                 
 .بالقرب منهم مع أن الطقس بارد جدا

  ١/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
 ة والمطلوب توحداً عربياً وإسالمياً إلنهاء العدوانقرارات الخارجية العرب مخيب: لخضريا .٤٠

وصف النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار المفروض على قطاع غزة، : غزة
  ".مخيبة لآلمال"القرارات التي خرج بها وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم اليوم األربعاء بأنها 

كان من المفترض عليهم أن يقوموا "زرع على وسائل اإلعالم وقال الخضري في تصريح مكتوب، و
برفع الحصار عن غزة ووقف العدوان اإلسرائيلي عليها، إضافة إلى دعم الشعب الفلسطيني بكل السبل 

  ".والوسائل
إن الظروف في الوقت الحالي مهيأة أكثر من أي وقت مضى لوحدة عربية شاملة لمواجهة : "وأضاف

، مشيرا إلى الوضع اإلنساني الصعب في القطاع، وارتقاء مئات "د الشعب الفلسطينيالعدوان ودعم صمو
  .الشهداء خالل األيام القليلة الماضية، وتشديد الحصار وإغالق المعابر، ونقص الدواء والمساعدات

وقال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن الصورة في القطاع واضحة وال تحتاج للشرح 
ح، والمطلوب فقط توحداً عربياً وإسالمياً وجهداً دولياً إلنهاء العدوان والحصار، وإنقاذ وإغاثة والتوضي

  .الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكل المحافظات الفلسطينية
  ٣١/١٢/٢٠٠٨، قدس برس

  
  إرهاب دولة" الكرامة"االعتداء على سفينة : الحملة األوروبية .٤١

بشدة، باعتداء الزوارق الحربية اإلسرائيلية " ية لرفع الحصار عن غزةالحملة األوروب"نددت   :بروكسيل
التوجه إلى قطاع غزة لتقديم العون اإلنساني لسكان القطاع "، ومنعها من "الكرامة"على سفينة 

  ".المحاصرين، الذين تستهدفهم عمليات إبادة جماعية على يد االحتالل اإلسرائيلي
ي أن ما جرى للسفينة هو "  الحملة في تصريح له من بروكسيل، وقال الدكتور عرفات ماضي، رئيس

إرهاب دولة يمارسه الجانب الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وبحق كل من يتضامن مع هذا الشعب "
، مشدداً على ضرورة "الذي يتعرض حالياً ألبشع عمليات القتل والتدمير على مرأى ومسمع العالم

  .ية قضائياً في المحاكم الدوليةمالحقة السلطات اإلسرائيل
وطالب الدكتور ماضي، االتحاد األوروبي باتخاذ خطوات عملية لالحتجاج والتنديد بالممارسات 

، التي خرجت من ميناء الرنكا القبرصي وفق القوانين المعمول بها "الكرامة"اإلسرائيلية بحق طاقم سفينة 
العاجل من أجل نجدة أهل غزة من آلة الحرب "حرك كما طالبها في الوقت ذاته بالت. في ذلك البلد
  ".اإلسرائيلية

   ١/١/٢٠٠٩، قدس برس
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  وفاة فلسطيني متأثرا بجراح نيران أطلقها الجانب المصر  .٤٢

أشار مندوب السفارة الفلسطينية في معبر رفح محمد عرفات الى وفاة الفلسطيني محمود ماجد ابو حلـة                 
وأوضح أن أبو   . مة صباح أمس في مستشفى السالم الدولي في القاهرة        متأثراً بنزيف في المخ وغيبوبة تا     

حلة وصل للجانب المصري ليل الثلثاء ونُقل برفقة خمسة مصابين لمستشفى السالم الدولي عبر الجـسر                
  .الجوي لالسعاف في مطار العريش

  ١/١/٢٠٠٩الحياة، 
 
    فلسطينيات٥إصابة االحتالل يستمر في قصف المساجد و .٤٣

خمس فلسطينيات، جراء قصف طائرات االحتالل لمسجد ) ٣١/١٢(يب مساء اليوم األربعاء أص: غزة
    غرب مدينة غزة،

وقال شهود عيان، إن طائرات االحتالل أطلقت صاروخ واحد على األقل، تجاه مسجد أبو حنيفة، في حي 
  .تل اإلسالمي جنوب غرب مدينة غزة وتم تدميره بالكامل

   ٣١/١٢/٢٠٠٨، قدس برس
  
   حقوقية في لبنان ترفع مذكرة إلى مجلس حقوق االنسان في االمم المتحدة منظمات .٤٤

قدمت مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسان والجمعية اللبنانية لحقوق االنسان و المؤسسة اللبنانية الديموقراطيـة              
 مجلـس  وجمعية الكرامة لحقوق االنسان  و منظمة ثابت لحق العودة  مذكرة إلى  ) اليف(لحقوق االنسان   

  حقوق االنسان في االمم المتحدة 

ن اإلدعاءات أوأكدت على  نوع من أنواع العقاب الجماعي،  العدوان على غزة  أنواكدت فيها على 
اإلسرائيلية بأنها تستهدف أهداف عسكرية تتمركز بين المنشآت المدنية، أو أن تلك المنشآت المدنية 

كما . جنة تحقيق دولية محايدة تتحقق من هذه المزاعمتستخدم ألغراض عسكرية، أمر يتطلب تشكيل ل
  . تتحقق من نوعية األسلحة المستخدمة والتي تحدث أضرارا بالغة في المواطنين الفلسطينيين

ن استهداف وسائل اإلعالم أو تهديدهم وأستهداف الطواقم الطبية والمراكز الصحية  يخالف أاعتبرت و
المنشأت الحكومية ذات الطبيعة المدنية، مثل الوزرات والبلديات وما القانون الدولي اإلنساني، كما أن 

وتركز قواعد القانون . يتبعهما تعتبر من األعيان المدنية التي يحظر القانون الدولي اإلنساني استهدافها
  .الدولي اإلنساني على ضرورة التمييز بين األهداف العسكرية واألعيان المدنية

الدولي للتحرك الفوري لوقف تلك الجرائم، ونجدد مطالبته   الدعوة للمجتمعوقية  المؤسسات الحقجددكما 
المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة األولـى مـن    لألطراف السامية

 كذلك التزاماتها   االتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم االتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع األحوال،            
 من االتفاقية بمالحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة لالتفاقية، علماً بأن هـذه             ١٤٦الواردة في المادة    

 من اتفاقية جنيف الرابعـة لحمايـة المـدنيين وبموجـب            ١٤٧االنتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة       
. للمدنيين الفلسطينيين في األراضي المحتلـة  يةالحما البروتوكول اإلضافي األول لالتفاقية في ضمان حق

 لويس مورينو اوكامبو إلصدار     ضرورة تحرك المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية        وهو ما يدعوالى    
  .مذكرة توقيف بحق قادة اسرائيليين الرتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم إبادة موصوفة

٣١/١٢/٢٠٠٨  
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  دنا العالم مراراً وتكراراً وقف إبادة غزة دون جدوىناش: مركز حقوقي .٤٥
قال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، ليل األربعاء، إنه دعا مراراً وتكراراً المجتمع الدولي، : غزة

وكافة المؤسسات الدولية واإلقليمية، بما فيها األمانة العامة لألمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، إلى التدخل 
العاجل من أجل تأمين حماية السكان المدنيين في قطاع غزة وممتلكاتهم وأعيانهم المدنية، ولكن الفوري و
  . دون جدوى

باالنتصار لضحايا جرائم الحرب التي تنفذها القوات الحربية "وأوضح المركز أنه طالب تلك األطراف 
ن الصمت المريب، بل المشبوه، حالة م"غير أن ". اإلسرائيلية المحتلة، ومنع تكرار جرائم جديدة ضدهم

ما زالت تخيم على موقف تلك األطراف، فيما تستمر أعمال إبادة السكان المدنيين، وتدمير كافة مقومات 
حالة غريبة من تحلل "، محذراً من "الحياة اإلنسانية التي تبقت، والتي دمر معظمها خالل الفترة الماضية

  ".نية واألدبية واألخالقيةتلك األطراف من كافة التزاماتها القانو
خلّفت "على نسخة منه، " قدس برس"وقال المركز الحقوقي في تقرير صادر عنه ليل األربعاء، وحصلت 

العمليات الحربية اإلسرائيلية مزيداً من التدهور الكارثي في األوضاع الصحية للسكان المدنيين في قطاع 
  ".وقانون حقوق اإلنسان الدوليغزة، ما ينتهك قواعد القانون اإلنساني الدولي 

وبين المركز كيف تعرض اآلالف من المنازل السكنيةً في القطاع إلى عمليات تدمير كلي أو جزئي، 
  .وألكثر من مرة جراء تكرار الغارات الجوية على العديد من المؤسسات والمنشآت الفلسطينية

   ٣١/١٢/٢٠٠٨، قدس برس
  

  ع غزة باستخدام الهواتف يطالب بالسماح ألسرى قطا" عدالة" .٤٦
التماسا تمهيديا إلى النيابة العامة والى مدير مصلحة السجون، طالبهم فيهـا بالـسماح              " عدالة"قدم مركز   

للمعتقلين والسجناء السياسيين من سكان قطاع غزة باستخدام الهواتف، وذلك من أجل االطمئنـان علـى                
  . ستمر على القطاعذويهم وأعزائهم في أعقاب العدوان اإلسرائيلي الم

 سجين فلسطيني من قطاع غزة يقبعون في الـسجون اإلسـرائيلية،            ١٠٠٠وجاء في التوجه أن أكثر من       
، مما يفرض عليهم تقييدات كبيرة، خصوصا بمـا يتعلـق باتـصالهم             "سجناء أمنيين "وهم مصنفون كـ    

 زيارة عائالتهم لهم فـي       من ٢٠٠٧بالعالم الخارجي، حيث يمنع هؤالء السجناء كليا منذ شهر حزيران           
  .السجون كما يمنعون إطالقًا من استخدام الهواتف

 ٣١/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب  
  
 أكبر عدد من المدنيينباستهداف  بتقصد "إسرائيل" العربية لحقوق اإلنسان تتهم المؤسسة .٤٧

صورة قالت المؤسسة العربية لحقوق اإلنسان، التي تنشط داخل الخط األخضر إن ال:  وائل بنات- غزة
المرتسمة منذ بداية القصف اإلسرائيلي على غزة تؤكد أن إسرائيل اختارت التوقيت واألهداف للقصف 
بهدف إسقاط أكبر عدد من القتلى المدنيين، مشيرة إلى أن األمر يشكل جريمة حرب بموجب القانون 

ي إسرائيل حول وطالبت المؤسسة العربية في رسالة لسفير االتحاد األوروبي ف .الدولي اإلنساني
األوضاع في غزة االتحاد األوروبي بلعب دور فاعل واتخاذ خطوات واضحة لوقف االعتداءات وجرائم 

وقال محمد زيدان، مدير المؤسسة في رسالته إن استمرار  .الحرب اإلسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين
ة والجرحى والمصابين إلى خارج الحصار وإغالق المعابر يشكل عائقا أمام نقل المساعدات اإلنساني

 .المناطق المقصوفة
 مؤسسة ١٨وفي سياق متصل شاركت المؤسسة العربية لحقوق اإلنسان بإصدار رسالة مشتركة وقعتها 

مجلس "تم توجيهها للدول األعضاء في , حقوقية فلسطينية من الضفة والقطاع وداخل الخط األخضر
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للتحرك لعقد جلسة طارئة للمجلس واتخاذ خطوات فاعلة لحماية باألمم المتحدة لدعوتهم " حقوق اإلنسان
 .حقوق اإلنسان الفلسطيني عامة وبشكل خاص وقف جرائم الحرب التي تمارسها إسرائيل في القطاع

 ١/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
 
  الالجئون الفلسطينيون في الشتات يستمرون في التظاهر االحتجاجي على عدوان غزة .٤٨

يقرب من مئة فلسطيني أمام السفارة اإلسرائيلية في برازيليا العاصمة البرازيلية وقـاموا             تظاهر امس ما    
  .بحرق علم إسرائيل احتجاجا على الهجمات اإلسرائيلية

 النطالقـة   ٤٤وسارت امس مسيرات في عدد من مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان في الذكرى ال             
  .اهرات تضامن مع غزةالعمل المسلح الفلسطيني تحولت الى تظ

ونظمت حركة فتح مسيرة في مخيم البداوي في شمال لبنان شارك فيها ممثلون عن الفصائل الفلـسطينية                 
 شخص، وجابت المسيرة شوارع المخيم يتقدمها عدد كبيـر مـن المـسلحين مـزودين                ١٥٠٠وحوالى  

  .باالسلحة الخفيفة والقذائف الصاروخية من نوع ار بي جي
رات اخرى في مخيمات شاتيال وبرج البراجنة ومار الياس لالجئين الفلـسطينيين فـي              كما سارت تظاه  

وسجل خاللها انتشار   . بيروت اضيئت خاللها شعلة انطالقة العمل المسلح ونددت باالعتداءات على غزة          
  .مسلح كثيف لعناصر مسلحة

ابي في الرشيدية شارك    في الجنوب، نظمت مسيرتان في مخيمي الرشيدية والبرج الشمالي ومهرجان خط          
، بحسب مـا افـاد      "باالنتقام لشهداء غزة  "فيها االف الفلسطينيين الذين احرقوا اعالما اسرائيلية وتوعدوا         

  .مراسل وكالة فرانس برس
 ١/١/٢٠٠٩.األيام، فلسطين

  
  مليون نسمة أكثر من نصفهم يعيشون في الشتات١٠،٦عدد الفلسطينيين : "اإلحصاء" .٤٩

لؤي شبانة أن عـدد الفلسطينيين , أعلن رئيس الجهاز المركزي الفلسطيني د:أبو كامشإبراهيم  -البيرة
 مليون فلسطيني، يتوزعون حسب مكان ١٠،٦ فـي العالم حوالي ٢٠٠٨المقدر في نهاية عام بلغ 

من إجمالي عدد الفلسطينيين % ٣٦،٦ مليون فـي األراضي الفلسطينية أي ما نسبته ٣،٨٨اإلقامة بواقع 
، %١١،٥أي بنسبة ) إسرائيل (٤٨ مليون فلسطيني في فلسطين المحتلة عام ١،٢لعالم، وحوالي في ا

، في حين بلغ عدد %٤٦،٣ مليون فلسطيني أي بنسبة ٤،٩وبلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية 
ن في من إجمالي عدد الفلسطينيي% ٥،٧ آالف أي ما نسبته ٦٠٥الفلسطينيين في الدول األجنبية حوالي 

 .العالم
شبانة في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر اإلحصاء المركزي بالبيرة، أن البيانات المتوفرة , وقال د

 تظهر أنه مجتمع فتي، إذ بلغت نسبة األفراد دون ٢٠٠٧حول الفلسطينيين المقيمين في األردن لعام 
وبلغ معدل ,  فرد٥،١ة ، كما بلغ متوسط حجم األسرة الفلسطيني%٣٥،٩الخامسة عشرة من العمر 

 . مولود لكل امرأة٣،٣الخصوبة الكلي للفلسطينيين في األردن 
 تفيد أن نسبة األفراد دون ٢٠٠٧واكد ان البيانات المتوفرة حول الفلسطينيين المقيمين في سوريا لعام 

عدل  فردا، إذ بلغ م٤،٩، وأن متوسط حجم األسرة الفلسطينية بلغ %٣٣،١الخامسة عشرة من العمر 
 مولود لكل امرأة، كما بلغ معدل المواليد ٣،٦٤ للفلسطينيين في سوريا ٢٠٠٧الخصوبة الكلي في العام 

 . مولود لكل ألف من السكان٢٩،٣الخام 
، في حين بلغت نسبة %٣٢،٩وفي لبنان، بلغت نسبة األفراد الفلسطينيين دون الخامسة عشرة من العمر

من % ٠،٥ إلى أن ٢٠٠٧، وتشير بيانات العام ٢٠٠٧ل العام  ذكرا لكل مائة أنثى خال٩٨،٤الجنس 
 مولود ٣،٠أفراد، من جانب آخر بلغ معدل الخصوبة الكلي ) ٧-٦(األسر يتراوح عدد أفرادها ما بين 

 .٢٠٠٧لكل امرأة وذلك للعام 
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 ١،٢ حوالي) إسرائيل (٤٨ في فلسطين المحتلة عام ٢٠٠٨وبلغ عدد الفلسطينيين المقدر في نهاية عام 
 أنه مجتمع ٢٠٠٧مليون فلسطيني، وتظهر البيانات المتوفرة حول الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل لعام 

، في حين بلغت نسبة الذين تبلغ %٤٠،٦فتي، إذ بلغت نسبة األفراد دون الخامسة عشر من العمر 
 %.٣،٢ سنة فأكثر ٦٥أعمارهم 

، معتبرا ٢٠٠٧ مولود لكل امرأة وذلك للعام ٣،٦٢ئيل وبلغ معدل الخصوبة الكلي للفلسطينيين في إسرا
هذا المعدل مرتفعا نسبيا قياسا بمعدالت الخصوبة في إسرائيل، مشيرا إلى أن متوسط حجم األسرة 

 مولود ٢٧،٣ حوالي ٢٠٠٧وبلغ معدل المواليد الخام للعام , ٢٠٠٧ فرد خالل العام ٥،٠الفلسطينية بلغ 
 . من السكان١٠٠٠لكل 
 لكل ألف من المواليد األحياء، علما أن نسبة الجنس للعام ٧،٢دل وفيات الرضع لنفس العام كان أما مع
، %٦،١ سنة فأكثر ١٥ذكر لكل مائة أنثى، وبلغت نسبة األمية بين الفلسطينيين , ١٠٣ ٦ بلغت ٢٠٠٧

 .من األسر الفلسطينية في إسرائيل في مساكن ذات كثافة سكنية فردين فأكثر% ٢٦،٢وتعيش 
 مليون فرد، ٣،٨٨ في األراضي الفلسطينية بحوالي ٢٠٠٨ويقدر شبانة عدد السكان في نهاية عام 

في قطاع غزة، في حين بلغت نسبة السكان في محافظة % ٣٧،٧في الضفة و% ٦٢،٣يتوزعون بواقع 
 .من إجمالي السكان في األراضي الفلسطينية% ٩،٦القدس 

 ١/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
  
   لم تعد مالذا آمنا وال وقت الحصاء الضحايا بيوت غزة .٥٠

لم تعد بيوت الفلسطينيين في قطاع غزة مالذا آمنا جراء القـصف االسـرائيلي الوحـشي    :  بترا– غزة  
 ومروحيـات   ١٦المستمر لليوم الخامس على التوالي والذي تشارك فيه الطائرة المقاتلة من طـراز اف               

ي الطائرات بدون طيار التي ال تفارق سماء القطـاع اضـافة الـى              ا" الزنانه"االباتشي وما يطلق عليها     
مدفعية الزوارق الحربية التي تسيطر على بحر غزة والمدفعية االسرائيلية المنتشرة على حدود القطـاع               

  .لتقصف وتدمر وتقتل
  ١/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
 اضيخالل الشهر الم% ١،٨١ تكاليف البناء سجل انخفاضاً بمقدار مؤشر: اإلحصاء .٥١

 أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أمس، عن الرقم القياسي لتكاليف البناء لشهر :ا وف–رام اهللا 
تشرين ثاني، في باقي الضفة، حيث سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية وغير السكنية في باقي 

، إذ ٢٠٠٨ة بشهر تشرين اول  مقارن٢٠٠٨خالل شهر تشرين ثاني % ١،٨١الضفة انخفاضاً حاداًً بلغ 
 .انخفض الرقم القياسي العام ألسعار تكاليف البناء

وبين اإلحصاء أن من اهم االسباب التي ادت الى انخفاض الرقم القياسي العام لتكاليف البناء، هو 
خالل الشهر، اضافة الى انخفاض تكاليف البناء % ١،٧٠انخفاض تكاليف البناء للمباني السكنية بنسبة 

 .عن الشهر السابق% ١،٩١للمباني غير السكنية بنسبة 
  ١/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

 
                                                         استشهاد طبيبين فلسطينيين في غزة  .٥٢

طبيبان فلسطيني، أحدهما متأثر بجراحه، وقال شهود عيان إن ) ٣١/١٢(استشهد اليوم األربعاء : غزة
 إيهاب المدهون اليوم واستشهدطبيب محمد أبو حصيرة استُشهد بعد قصف منزله شرقي مدينة غزة، ال

  .األربعاء متأثراً بجراحه التي أصيب بها أمس الثالثاء في غارة إسرائيلية
   ٣١/١٢/٢٠٠٨، قدس برس
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 منظمة الصحة العالمية تحذر من نقص المواد الطبية في مستشفيات غزة .٥٣

منظمة الصحة العالمية، من أن نقص المواد الطبية في مشافي قطاع غزة، قد يرفع عدد حذرت : رام اهللا
) ديسمبر( كانون أول ٢٧الوفيات بين المصابين جراء العدوان اإلسرائيلي المستمر على القطاع منذ يوم 

التي الجاري، مشيرة إلى أن مئات من الجرحى من النساء واألطفال والمسنين يرقدون في المستشفيات 
  . تفتقر أصال إلى اإلمدادات األساسية

هناك المئات من الجرحى من النساء واألطفال " إن  )٣١/١٢(وقالت في بيان أصدرته األربعاء 
محذرة من عجز " والمسنين الذين يرقدون في المستشفيات التي تعوزها أصالً وبالفعل اإلمدادات األساسية

خامة إذا تمادى الوضع على ما هو عليه دون تغيير سيؤدي مشكلة بهذه الض"المستشفيات عن مواجهة 
  "إلى حدوث طفرة هائلة في عدد الوفيات التي يمكن تجنبها نتيجة للمضاعفات الناجمة عن اإلصابات

   ٣١/١٢/٢٠٠٨، قدس برس
  
   بالجرحى في أوضاع مزرية صمشافي غزة تغ: الصليب األحمر .٥٤

ر، من مقرها في جنيف، أن المشفى الرئيس في قطاع غزة أعلنت اللجنة الدولية للصليب األحم: جنيف
  .يغص بالجرحى بما يفوق طاقته االستيعابية، وضمن أوضاع مزرية

 موظفيه في غزة يفيدون بأن السكان المدنيين يعيشون في حالة خوف "وقال الصليب األحمر الدولي إن
  ". من بينهم األطفال إلى المشافي المحليةمن استمرار الهجمات، ويتواصل توافد المصابين المدنيين و

وأوضحت اللجنة الدولية للصليب األحمر أنه قد زاد قليالً عدد الذين يتجرأون على الخروج إلى شوارع 
غزة يوم أمس الثالثاء، وتتشكل صفوف انتظار طويلة أمام المخابز، بينما يصبح من األصعب الحصول 

للجنة أن سعر الوقود ارتفع، وهو الذي يستعمل في العادة لتشغيل وأوضحت ا. على بعض المواد الغذائية
  .مولدات خاصة، ارتفاعاً هائالً بثالثة أضعاف

حين يستقر وضع المرضى أو يكونوا قد خضعوا لعملية جراحية، ينقلون إلى "وتابعت اللجنة موضحة أنه 
وقد تحطمت . عرض لضغط كبيريغص بالمصابين ويت"، قائلة إن مجمع الشفاء الطبي "مشافي أخرى

وأصيبت . أغلبية النوافذ في قسم العمليات وغرفة الطوارئ جراء القصف الذي استهدف جامعاً مجاوراً
  ".أيضاً خزانات الماء على سطح البناء

   ٣١/١٢/٢٠٠٨، قدس برس
  
  الجرحى الفلسطينيون يتجهون للمستشفيات المصرية .٥٥

 مصاباً فلسطينياً من قطـاع غـزة فـي    ٢٢أمس، وصول  الحدودي    رفح  أعلنت مصادر في معبر    :رفح
ووقالت مصادر طبية إن مستشفى معهد ناصر       ). شمال سيناء (طريقهم إلى مستشفى مدينة العريش العام       

  . مصاباً فلسطينيا٢٧ًفي القاهرة استقبل حتى اآلن حوالي 
  ١/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
 جريمة بشعة قصف الطواقم الطبية:  الصحيلقطاعا .٥٦

 استنكر القطاع الصحي بشبكة المنظمات األهلية الفلسطينية، امس، وبشدة استهداف : وفا– رام اهللا
االحتالل اإلسرائيلي للطواقم الطبية الفلسطينية، والتي كان آخرها جريمة اغتيال طبيب ومسعف صباح 

 .أمس شرق غزة
 أن قيام قوات واعتبر القطاع الصحي، الذي يضم في عضويته ثالث عشرة منظمة أهلية صحية،

االحتالل بقصف أحد الطواقم الطبية بينما كانت تقوم بدورها اإلنساني في إسعاف عدد من المواطنين 
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الذين اصيبوا جراء احدى الغارات اإلسرائيلية شرق مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد الطبيب ايهاب 
 . الدوليةالمدهون، جريمة بشعة وانتهاكا فاضحا لكافة المواثيق والمعاهدات

وأكد القطاع الصحي في بيان له، أن هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات االحتالل االسرائيلي بحق 
الطواقم الطبية تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي يواصل االحتالل االسرائيلي ارتكابها، وأنها 

 .ية وسيارات اإلسعاف والمستشفياتدليل واضح على أن االحتالل يستهدف وبشكل متعمد الطواقم الطب
وطالب بتحرك دولي وبخاصة من قبل المؤسسات الحقوقية واالنسانية، من أجل حماية الطواقم الطبية 

 .الفلسطينية وضمان قيامها بعملها اإلنساني بكل حرية وأمان
 ١/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

 
 ي قطاع غزةرث الثقافي واالثري ف تدمر اإل"سرائيلإ":  السياحةوزارة .٥٧

 اتهمت وزارة السياحة واآلثار، قوات االحتالل اإلسرائيلي، بتدمير اإلرث : اسامة العيسة-بيت لحم
الثقافي واألثري في قطاع غزة، وقالت الوزارة في بيان أصدرته امس، بان العدوان اإلسرائيلي، الذي 

 تسبب أيضا في إلحاق اضرار أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى وتهجير مئات العائالت،
كبيرة بالتراث الثقافي الفلسطيني، وتدمير عدد كبير من المباني التاريخية والمباني العامة والمباني الدينية 

وأكدت الوزارة، بان القصف الجوي والبحري والبري أدى إلى تدمير كلي أو . والمؤسسات العلمية
ومنع القصف المتواصل، اإلدارات . ة من قطاع غزةجزئي لمواقع التراث الثقافي في أنحاء مختلف

الوطنية للتراث من القيام بواجبها في الحفاظ على المواقع األثرية والمتاحف حيث أصبحت كافة مواقع 
كما أدى تدمير المباني السكنية إلى خلق أوضاع إنسانية حرجة على . التراث الثقافي هدفا للقصف الشديد

 .السالمة العامة
الوزارة، إلى انه في األيام الماضية للعدوان والقصف المتواصل تم تدمير العديد من المباني وأشارت 

 التاريخية والمباني العامة والدينية والتعليمية من قبل القوات العسكرية اإلسرائيلية، م
ابير وحثت الوزارة، الدول األعضاء والمدير العام لليونسكو على ضرورة التحرك السريع التخاذ التد

مما يستدعي تدخال "الفورية لوقف العدوان على غزة والعمل على وقف التدمير المتعمد للتراث الثقافي 
دوليا عاجال لحماية أبناء شعبنا ومقدراته وتراثه الثقافي المهدد بالتدمير، ولوقف المجزرة وإنهاء 

 ".االحتالل اإلسرائيلي ألرضنا منذ أكثر من أربعين عام
  ١/١/٢٠٠٩ة، الحياة الجديد

 
  ال شئ يبرر صمت المجتمع الدولي عن العدوان على غزة: العاهل األردني .٥٨

التقى العاهل األردني الملك عبداهللا الثاني، رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وبحـث              : عمان
وتناولـت  . معه التحركات العربية والدولية المستهدفة وقف العدوان اإلسـرائيلي علـى قطـاع غـزة              

لمحادثات، األردنية التركية، الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة، وذلك بحسب بيان صـادر عـن                ا
أن ال شئ يبرر عدم قيام المجتمع الدولي بخطوات فوريـة            " وأكد الملك عبد اهللا   .الديوان الملكي األردني  

 علـى العمليـة الـسلمية       األبعاد الخطيرة للعدوان اإلسرائيلي   "، محذرا من    "تلزم إسرائيل وقف عدوانها   
 اإلسرائيلي وفقا لصيغة حل الدولتين الذي يـشكل شـرطا لتحقيـق      –المستهدفة حل الصراع الفلسطيني     

لن تحصل على األمن عبر قتـل       "وشدد الملك األردني، على أن إسرائيل       ". األمن واالستقرار في المنطقة   
  ". لى كارثة إنسانية هناكاألبرياء والمدنيين في قطاع غزة وتعريض الشعب الفلسطيني إ
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يتحرك فورا لوقف العدوان الذي يـشكل       "وأن  " بتحمل مسؤولياته " المجتمع الدولي     وطالب الملك عبد اهللا   
خرقا لكل المعايير اإلنسانية والقانونية واألخالقية، ولرفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر والسماح              

                   ".ء الجرحىبدخول المساعدات الطبية واإلنسانية وإخال
  ١/١/٢٠٠٩. قدس برس

  
   ألف دينار تبرعات القطاع التجاري االردني لغزة٣٥٠ .٥٩

قال رئيس غرفة تجارة األردن، العين حيدر مراد، ان إجمالي التبرعات التـي قـدمها القطـاع                 : عمان
 العين مراد، في بيان     وناشد.  ألف دينار  ٣٥٠التجاري لغاية مساء أمس لدعم االهل في قطاع غزة بلغت           

صحافي، القطاع الخاص والفعاليات االقتصادية تقديم كل أشكال الدعم والمساندة لالهل في غزة لمواجهة              
  .آثار العدوان اإلسرائيلي الغاشم من خالل الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية ومؤسسة نهر األردن

  ١/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
  م  مهرجانا خطابيا حاشدا في معان نصرة لغزةجماعة اإلخوان المسلمين تنظ .٦٠

نظمت جماعة اإلخوان المسلمين فـي معـان مهرجانـا          :  عامر خطاطبة  - حسين كريشان    -محافظات  
  و. خطابيا حاشدا تضامنا مع االهل في غزة واحتجاجا على العدوان االسرائيلي الهمجي على القطاع

ما يجري في غزة  يمثل أخطـر        " أحمد الكفاوين ان      وقال النائب السابق وعضو جبهة العمل االسالمي      
، مطالبا بتسخير كل إمكانـات      "حلقة من حلقات تصفية القضية الفلسطينية وإعالن مشروع الوطن البديل         

  ".  األمة في البناء وتحقيق معركة االستقالل الحقيقي
  ١/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
  األردن مستعد الستقبال جرحى غزة .٦١

 األردني صالح المواجدة، استعداد مستشفيات المملكـة لمعالجـة جرحـى المحرقـة              أكد وزير الصحة  
تسمية ضـباط ارتبـاط     "واتفق الطرفان على    . على قطاع غزة في حال توافرت سبل نقلهم       " اإلسرائيلية"

للتنسيق المستمر حول االحتياجات الفعلية من األدوية والعالجات والمـستلزمات الطبيـة ليـصار إلـى                
  ."تلبيتها

  ١/١/٢٠٠٩الخليج، 
 
  لبنان مستعد الستضافة القمة الطّارئة: سليمان .٦٢

أعلن الرئيس ميشال سليمان استعداد لبنان الستضافة القمة العربية الطارئة من أجل غزة في : بيروت
  .حال بقيت التباينات قائمة حول مكان انعقادها

 كان متجهاً الى غزة محمالً بمواد غذائية  الذي"مركب الكرامة"وجاء موقف سليمان أثناء استقباله طاقم 
. وطبية، وأجبرته البحرية اإلسرائيلية على العودة ما اضطره الى الرسو في مرفأ صور جنوب لبنان

ودعا سليمان الفلسطينيين الى أن يتوحدوا ليتمكنوا من التصدي للهجمات اإلسرائيلية، مطالباً العرب 
  .ة عربية تناشد باسم الفلسطينيين، وتدعو الى وقف المجازرباتفاق الحد األدنى على موقف من قم

  ١/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  الحرب على غزة  فشل كما حصل في لبنان: نصر اهللا .٦٣

كشف األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا عن معلومات تشير الى ان هدف الحرب على غـزة                   
 فيه االميركيون واالسرائيليون والعرب مـن       هو القضاء على المقاومة للذهاب الى مؤتمر دولي يشترك        
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والحظ أن االسرائيليين لم يحددوا حتى اآلن هدفا واضحا لهذه الحـرب،            . أجل إنجاز تسوية في المنطقة    
مشيرا الى ان المقاومة في غزة استوعبت الضربة الجوية ولن يستطيع سالح الجو حسم المعركة، فيمـا                 

  . تخشى اسرائيل الدخول البري
ن ما يحصل في غزة هو ما حصل في لبنان، وان النصر سيكون لمصلحة غزة وسيكون الفـشل                  ورأى أ 

وقال ان التبريرات التي سمعناها من المسؤولين المصريين عن معبر رفح ال تقنـع              . مصير هذه الحرب  
مة وقال ان انتصار غزة سيكون حجة اكبر أمام العالم من انتصار المقاو           . أحدا، وهي حجج وذرائع واهية    

  . في لبنان، الن ظروفهم أكثر صعوبة منا
الكثيـر  : وانتقل نصر اهللا بعد ذلك إلى الحديث عن المسؤولية في لبنان وتجاه الوضع القائم في غزة فقال                

من الناس في لبنان تحملوا المسؤولية ووقفوا في وجه االحتالل، وكان في إمكانهم أن يتركـوا إسـرائيل              
عندما خرجت إسرائيل من بيروت وبعض المناطق جاء من يقول إن هذه            . تحتل وتنهب مياهنا وخيراتنا   

كنـا بـين    . مسؤولية المناطق المحتلة، ولكن جاءت المقاومة وتحملت المسؤولية، ليس من موقع الترف           
وهذا الموقف عبر عـن     . إما أن نعيش أذالء أو نعيش بكرامتنا، والخيار الثاني كانت له تبعات           : خيارين

 الرغم مما أصابهم من قتـل       حرب تموز، حيث تمسك الناس بالمقاومة وحموا المقاومة على        تجلياته في   
  .ودمار

 ١/١/٢٠٠٩السفير، 
  
   "إسرائيل"جنبالط يدعو االشتراكية الدولية للضغط على  .٦٤

ـ              اتخـاذ  " أبرق رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط الى االشتراكية الدولية، مطالباً بـ
اضح يدين االعتداءات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني، والمجازر التي يتعرض لها األبريـاء   موقف و 

  . "في قطاع غزة على مرأى العالم أجمع
الى ممارسة أقصى أشكال الضغط على إسرائيل لوقف األعمال العسكرية فورا، وحث المجتمع             "كما دعا   

في تقرير مصيره المشروع في إقامة دولته المستقلة        الدولي للوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني، وحقه        
  . "وعاصمتها القدس، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

 ١/١/٢٠٠٩السفير، 
  
  لتدارك مايحدث في غزة لعقد قمة بمن حضر  يدعوأرسالن .٦٥

مة العربية بمن حـضر، ألن      يجب ان تعقد الق   " طالل ارسالن، انه      اللبناني رأى وزير الرياضة والشباب   
إن آليـات عمـل     : ، وقـال  "فظاعة ما يحدث إهانة لإلنسانية جمعاء وتهديد مباشر للوجود العربي ككل          

من هنا ضـرورة انعقـاد      . مؤسسة القمة العربية لم تعد صالحة لمواجهة المستجدات والتحديات الكبرى         
ظيم الذي يضحي عن االنسانية جمعـاء       القمة بمن حضر وفورا، والتحية الى شعب فلسطين المجاهد الع         

  . وليس عن العرب لوحدهم
 ١/١/٢٠٠٩السفير، 

  
  رجال االعالم الفلسطيني معاناة "الوطني لالعالم "يشرح لـوفد فلسطيني : لبنان .٦٦

زار وفد اعالمي فلسطيني المجلس الوطني لالعالم في مقره في وزارة االعالم والتقى أعضاء المجلـس                
  . له رجال االعالم الفلسطيني في فلسطين خالل المجرزة االسرائيلية في غزةوتم تداول ما يتعرض

. الفضائية في فلـسطين بالكامـل     " قناة االقصى "وبعد اللقاء تحدث باسم الوفد رأفت مرة فلفت الى تدمير           
والتعـدي علـى مجموعـة مـن الـصحافيين          . كذلك جرى استهداف أكثر من وسيلة اعالمية فلسطينية       

  ". وضرب عدد كبير منهمالفلسطينيين
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ووجه الشكر الى جميع وسائل االعالم اللبنانية لتضامنها مع الشعب الفلسطيني وعلى رفع صوته المظلوم              
كذلك وجه تحية باسم الشعب الفلسطيني الى جميع وسائل االعالم اللبنانية واالعالميـين             . داخل فلسطين 

ي حر من اجل الدفاع عـن االعالميـين الفلـسطينيين           اللبنانيين وطالب بان يقام تحرك اعالم مهني لبنان       
ومناصرتهم والذين يتعرضون الرهاب اسرائيلي بهدف قمع الكلمة وطمس صوت الحريـة والمقاومـة              

سندعو الى لقاء تضامني مع     : ""وقال نائب رئيس المجلس الوطني لالعالم ابراهيم عوض        .داخل فلسطين 
ا الشأن مع نقيبي الصحافة والمحررين ومع وسائل االعالم         االعالم الفلسطيني وسنجري اتصاالت في هذ     

وهنا ال داعي للتذكير بان االعالم اللبناني اكثر مـن          . واني اعتقد ان الجميع سيلبي هذه الدعوة      . اللبنانية
ونحن نعرف اسرائيل كيف تخـاف مـن الـصورة والكلمـة     . عانى من الضربات والعدوان االسرائيلي   

ا على الهوائيات والحقت االعالميين وقتلت البعض منهم فنحن في لبنان ندرك            والحقيقة وقد صبت غضبه   
 ".أكثر حقيقة ما يجري على الصعيد االعالمي في غزة

  ١/١/٢٠٠٩المستقبل، 
  
  الضغط على دول القرار إليقاف مجازر غزة ب  يطالب مجلس المفتين: لبنان .٦٧

تي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني       أعلن مجلس المفتين في لبنان بعد جلسة طارئة برئاسة مف         
يشد على أيدي زعماء الدول العربية واإلسالمية الذين يبذلون مـساعيهم الـسياسية             "في دار الفتوى انه     

للضغط على دول القرار في الغرب إليقاف المجازر التي تقتل األبرياء من األطفال والنـساء والـشيوخ                 
ة وال شفقة، ونطالب باإلسراع في هذا المجال إلنقاذ األخوة الفلـسطينيين            والشبان والمجاهدين بغير رحم   

  . "من محنتهم المستمرة
يربأ بالقادة والزعماء والمسؤولين إلى أي جهة انتموا اسـتغالل المأسـاة            "وقال في بيان بعد الجلسة إنه       

نية، والترفع عن هذا األسلوب     واستغالل المعاناة وعرضها في سوق المزايدات السياسية اإلقليمية أو اللبنا         
  . "الذي يتعارض وعظم المأساة التي يعيشها أهلنا في غزة

كما ناشد المجلس أطياف الشعب الفلسطيني من كل الفصائل وكل الفئـات أال يلجـأوا إلـى المزايـدات               
لى من  والمساجالت العقيمة في أثناء المحنة، ويعمل الجميع على وحدة الشعب الفلسطيني لقطع الطريق ع             

  . يحاول استغالل محنتهم التي يعيشونها اآلن
وأشار الى ان الشعب اللبناني يكن للشعب المصري الشقيق ولتاريخه العريق كـل التقـدير واالحتـرام                 

. والمودة، ويثمن ما قدمته مصر من تضحيات جسام في سبيل الدفاع عن فلسطين والقضية الفلـسطينية               
رات التي ال تخدم قضايا األمة العربية بأي شكل من األشكال، وتـسيء             وأهاب بالجميع أن يتجنبوا المهات    

  . إلى العالقات التي تربط لبنان بأشقائه العرب
 ١/١/٢٠٠٩السفير، 

 
 "إسرائيل"استمرار قصف الصواريخ يعني فشل :  لبنانيخبير عسكري .٦٨

في تحديد مسار العملية توقع خبير عسكري لبناني أن تكون الساعات الثماني واألربعين القادمة حاسمة 
العسكرية اإلسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولم يستبعد أن تخفض تل أبيب مستوى أهدافها من 

 . اجتثاث حماس إلى إضعافها
أمين حطيط في اتصال مع الجزيرة نت إن إسرائيل وضعت لسالح الجو بنكا من . وقال العميد المتقاعد د

وبمراجعة مواطن القصف ومواقع التدمير يتبين أنها .  إلى ست فئات هدفا مصنفة٢٣٠األهداف يتضمن 
وبالتالي فإن إسرائيل " هدفا ٢٧٥تجاوزت األهداف األساسية، حيث قصفت خالل األيام الثالثة الماضية 

 ". عالجت كل ما كانت تريده في القطاع
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دافها شكل مفاجأة لها، إطالق الصواريخ بعد أن فرغت إسرائيل من معالجة بنك أه"وأضاف حطيط أن 
وقدرة المقاومة على إطالق الصواريخ تشكل رسالة قاطعة على قصور العملية الجوية عن تحقيق 

 ". أهدافها
 ٣١/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت، 

  
  وزراء الخارجية العرب يدعمون السلطة ويطالبون بتوافق ويرفضون التطاول على مصر .٦٩

اء الخارجية العرب مـساء أمـس فـي القـاهرة العـدوان             أدان البيان الختامي لالجتماع الطارئ لوزر     
وشـدد  . وطالب البيان الختامي إسرائيل بوقف فوري للقتال وفك الحـصار         . اإلسرائيلي على قطاع غزة   

. البيان، الذي تاله وزير الخارجية السعودي األمير سعودي الفيصل على المصالحة الفلسطينية، والتهدئة            
وقال البيان إنـه    . لي لعقد جلسة لوقف االعتداءات اإلسرائيلية على القطاع       ودعا البيان مجلس األمن الدو    

تم تفويض لجنة عربية وزارية برئاسة السعودية، للسفر إلى نيويـورك للتحـرك فـي مجلـس األمـن                   
الستصدار قرار فوري بوقف القتال، وطالب البيان مجلس األمن بإصدار قرار بالتوقف عن الحرب وفك               

عابر وإنهاء سياسة العقاب الجماعي، وضمان تنفيذ هذه االلتزامات لتحقيـق التهدئـة،             الحصار وفتح الم  
  ". وتحميل إسرائيل مسؤولية اإلضرار بالبنية التحتية، والمطالبة باجتماع دولي إلعادة إعمار غزة

ـ                رئيس كما أكد البيان على استمرار الدول العربية في تقديم مساعدات لقطاع غزة، والترحيب بمبادرة ال
. المصري حسني مبارك بفتح مصر لمعبر رفح لألغراض اإلنسانية وتيسير إدخال المساعدات للقطـاع             

وطالب البيان أيضا الفصائل والتنظيمات الفلسطينية بالبدء فورا بالعمل الجدي، وتوفير المناخ من أجـل               
  .الوحدة الفلسطينية، والتأكيد على دعم السلطة ومؤسساتها الشرعية

ن وزراء الخارجية العرب األطراف الفلسطينية االستمرار في االستجابة للجهود المصرية مـن             ودعا بيا 
أجل المصالحة، مؤكدا ثقته في الدور المصري تجاه الشعب الفلسطيني وقطاع غـزة لمـصلحة األمـة                 

حالة وقال البيان إن االجتماع ناقش      . وقال البيان إنه يرفض أي تطاول على جهد مصر ودورها         . العربية
االنقسام الفلسطيني وطالبهم بنبذ الخالفات بينهم في اجتماع فوري لحل خالفاتهم وتشكيل حكومة توافـق               

  .وطني فلسطينية
وحول االقتراحات المقدمة من قطر وسورية واليمن لعقد قمة عربية استثنائية أوضح البيان أن االجتماع               

 عقد القمة في حالة عدم استجابة مجلـس األمـن           قرر استمرار التواصل في ما بين الدول العربية بشأن        
  .للتحرك العربي 

  )أبرز قرارات المجلس االستثنائي(
  المطالبة بوقف فوري للعدوان* 
  .دعوة مجلس األمن الدولي لالنعقاد فوراً إلصدار قرار بوقف إطالق النار* 
  .استمرار جهود اإلغاثة من خالل جميع المعابر* 
   القضية والشعب الفلسطينيينتثمين دور مصر في دعم* 
تأييد الجهود المصرية للتوصل إلى تسوية بين الفصائل الفلسطينية ورفض أي مزايدة أو تطاول علـى        * 

  .دور مصر
  .الترحيب بالدعوات المقدمة لعقد قمة عربية فور توصل الظروف المالئمة لذلك* 
تشكيل فريق عمل برئاسـة األميـر سـعود         إبقاء االجتماع مفتوحاً لمتابعة تطورات العدوان الغاشم و       * 

  .الفيصل لدعم المشروع العربي خارجيا
 ١/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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  وزراء الخارجية العرب يفشلون في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن العدوان على غزة .٧٠
فشل وزراء الخارجية العربية بالقاهرة في اجتماعهم أمس فـي اتخـاذ            : أحمد حسن بكر وعمر القليوبي    

 ساعات من النقاشـات إلـى       ١٠ارات حاسمة بشأن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، وانتهى بعد           قر
إصدار بيان دعا مجلس األمن للمطالبة بإصدار قرار بوقف العدوان المتواصل منذ السبت الماضي، فـي                

  .مؤشر على فشل الدعوة لعقد قمة عربية طارئة
طارئة بناء على طلب قطر وسوريا، إال أن األمين العام للجامعة           ورغم تبدد المساعي لعقد القمة العربية ال      

 وانتظارا لما تسفر عنـه  ،عمرو موسى قال للصحفيين إن المجال مفتوح أمامها عندما تتهيأ األجواء لذلك     
  .مساعي اللجنة الوزارية الموفودة إلى مجلس األمن

 رفض الدعوة التي تبنتها وقطر وسوريا وليبيـا والعديـد مـن الـدول               - خالل االجتماع  -صروتبنت م 
األخرى بعقد قمة عربية طارئة، متذرعة بأن الظروف ال تسمح بعقدها، وأن األولوية لوقـف العـدوان                 

ي الوقت الذي تمسكت فيه سوريا وقطر بضرورة عقد القمة كحد أدنى التخاذ موقـف                .على قطاع غزة  
ي رافض للعدوان اإلسرائيلي وحشد الصفوف إليقاف الهجوم المتواصل منذ السبت الماضي، حيـث              عرب

  . دولة تأييدا لعقدها١٢حشدت سوريا ما يقرب من 
وفي المقابل، رفضت سوريا وقطر اتجاها مصريا للعودة إلى مجلس األمن ومحاولة انتزاع قرار دولـي                

هو ما عمق الخالفات بشدة داخل االجتماع، وجعل صـدور          بوقف العمليات اإلسرائيلية ضد قطاع غزة و      
  .بيان توافقي هو الخيار المتاح أمام الدول األعضاء

وحاول األمين العام للجامعة العربية تطويق الخالفات عبر طرح حل وسط يتمثل في اللجوء إلى مجلـس    
 عربية طارئة في حال فـشل       األمن كخيار أولي النتزاع قرار بوقف العدوان، وإمكانية الدعوة لعقد قمة          

  .المجلس في إجبار إسرائيل على وقف العملية العسكرية في غزة
توجه إلى مجلس األمن يـا سـيادة        "وفي كلمته االفتتاحية، قال موسى، متوجها إلى الرئيس الفلسطيني،          

، وأضاف أن الجهد العربي يجب أن ينصب على الوقـف الفـوري             "الرئيس ونحن كلنا معك، بل خلفك     
لعدوان اإلسرائيلي، وأكد أن أي سياسة يتفق عليها العرب يجب أن تأخذ في عـين االعتبـار أن هـذا                    ل

  .كما يدعي قادة االحتالل" حماس"العدوان اإلسرائيلي هو حرب على أهل غزة جميعا، وليس على حركة 
ئيل علـى   وطالب موسى بعقد اجتماع للدول الموقعة على اتفاقية جنيف والضغط من أجل إرغام إسـرا              

حماية المدنيين، مضيفا أن المنطلق األساس لكل ما يحدث في غزة هو حالة االحتالل الذي يرزح تحتـه                  
  ".المشكلة هي االحتالل والحصار، والباقي نتائج له"الشعب الفلسطيني، وأن 

ورفض وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بشدة مساعي عربية لفتح معبر رفـح خـالل األيـام                  
ادمة لتأمين دخول المساعدات الطبية واإلغاثية ونقل الجرحى الفلـسطينيين للمستـشفيات المـصرية،              الق

  . مبررا ذلك بأن المعبر يستخدم لعبور األفراد وليس البضائع
ورفض أبو الغيط االتهامات لمصر بالتواطؤ مع إسرائيل، مشيرا إلى التحذيرات المصرية للفلـسطينيين              

  .تهدئة ليقينها أن إسرائيل على وشك القيام بعمل عسكري ضد قطاع غزةمن مغبة عدم تثبيت ال
من جهته، قال وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل إن الهجمات اإلسرائيلية على غـزة كـان       
يمكن تفاديها لو كان الفلسطينيون متحدين، وأضاف أن العرب لن يستطيعوا مد يد العون للفلسطينيين مـا    

هذه المجزرة الرهيبة ما كانت لتقع لو كان الشعب الفلسطيني يقف موحدا خلـف قيـادة                "، وأن   لم يتحدوا 
  ".واحدة

في حين صرح الشيخ حمد بن جاسم آل ثان رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية للصحفيين عنـدما                 
وصـلوا إليـه    إنه غير راض عما توصلوا إليه، وأن ما ت        : "سئل عن ما توصل إليه الوزراء العرب قائال       

  " .غير كاف
  ١/١/٢٠٠٩ المصريون،صحيفة 
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  جيش إسرائيل يهزم في المعارك الحقيقية: عمرو موسى مذكراً العرب .٧١

ذكر عمرو موسى األمين العام للجامعة العربية الدول العربية بأن البطش :  أحمد علي-القاهرة 
م في المعارك الحيقية أمام زرائيل يهاإلسرائيلي بالمدنيين في غزة يستهدف أن ينسى العرب أن جيش إس

  .حركات المقاومة والجيوش النظامية
وأعاد موسى لألذهان االنتصارات العربية التى تحققت بفضل وحدة الصف العربى خاصة بين الغريمين 

، قائال إن استخدام إسرائيل القوة الغاشمة مقصود به أن يعيد اإلنطباع بأن " وسوريا،مصر"الحاليين 
ئيل جيش اليقهر، أما إذا جوبه بجيوش عربية قوية أو بمقاومة جدية فكان التراجع وكانت إلسرا
   ".الهزيمة

وقال إن العدوان اإلسرائيلى إنما يتعرض له أهل غزة جميعا وأسألوا الوكالة الدولية لغوث الالئجين 
ن نسفوا، فهم مجرد ناس أسألوا األطفال والشيوخ الذين قضوا، والنساء الالئى قتلن والتالميذ الذي..

   .أضطروا أن يعيشوا فى هذا الحيز الضيق فى هذا القطاع البائس
وأكد موسى أن أى سياسة عربية يتفق عليها عربيا يجب أن تأخذ هذا فى االعتبار الفتا إلى أن االمر 

و على األقل  لتكون حربا تستهدف الناس أنفسهم، أ،تعدى حربا إسرائيلية تستهدف منظمة فلسطينية بعينها
وقال إن العدوان اإلسرائيلى على قطاع  .ال تهتم بمصائرهم أو مايحدث لهم جراء هذا العدوان الوحشى 

 ،والمستوطنات تلتهم األرض الضفة ، إن القذائف تلتهم الحياة فى غزة،غزة، هو فصل من مأساة أكبر
 .والمفاوضات الفارغة كان المقصود بها أن تلتهم الوقت 

 ٧٠٠ شهيدا فلسطينى وفوق ألف و٤٠٠سى إلى متى ينتظر مجلس األمن هناك اآلن حوالى وتساءل مو
يا ترى ما هو العدد أو الرقم السحرى الذى يتحرك عنده مجلس األمن او أن يسمح عنده .. جريح 

لمجلس األمن أن يتحرك أو أنه لن يبدأ تحركه إال بعد أن تحقق إسرائيل أغراضها أو حين تعجز عن 
 .ذلك 

 لذلك يجب أن نطلب وفورا ، وأصبحنا نفهم أركان اللعبة،لقد عشنا تجربة قرار لبنان المذكور"وأضاف 
عقد مجلس األمن للتعامل مع الوضع الخطير فى غزة وإصدار قرار لوقف إطالق العدوان اإلسرائيلى 

 ".عليها
د اجتماع مجلس األمن أو فيتو وقال األمين العام لجامعة الدول العربية إنه إذا كان هناك فيتو على عق
 .على قرار المجلس إنه يجب أن تنعقد فى هذه الحالة أعلى المجالس العربية

وأوضح أن ضياع الدور العربى وتناثره وضعف الموقف العربى وتهرءه وإنقسام الصف الفلسطينى 
إن "  وأردف قائال ،وتبعثره أدت كلها إلى سياسات اجترأت على العرب تقوم على االستخفاف واالستغفال

" دية العرب" ويبدوا أن هيئ إلسرائيل أنها عرفت ،المثل الشعبى المصرى يقول اللى تعرف ديته أقتله
ومن ثم راحت تمضى فيهم وفى أراضيهم احتالال واستيطانا وحصارا ثم قتال وتدميرا وهنا مربط 

 .الفرس
أن نعيد تقدير الموقف برمته وأن نقيم موقفا إن علينا أيها األخوة أن نسقط هذا التهيؤ و"وأضاف قائال 

من يحترم نفسه فيها ويحترم من ..  إن الحياة الدولية مثل الحياة الفردية ،عربيا جماعيا رصينا ومحترما
 وقد ينال جزء من شفقة أو بعضا من تعاطف أو جانبا من ابتسامة وربما قدرا ،يهن يسهل الهوان عليه

 .ا الكثير من السخرية واالستهزاء فانتبهوا يا أولى األلباب ولكنه ينال أيض،من الفائدة
ولم تخل رسائل موسى لوم ضمنى لحركة حماس فقد قال إن الحكمة مطلوبة، واإلنتحار الفردى أو 

، ولكن الموقف الجلل يتطلب "ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها"وأدرف قائال.. الجماعى محرم بل هو جريمة
نحو إنعطافات سياسة حاسمة، دون تنسيق أو أعداد أو استعداد سيكلف الجميع الوعى بأن دفع األمور 
كما تطرقت إلى  . مؤكدا ضرورة مناقشة كل هذا بحكمة ورصانة وهدوء ،الكثير دون مردود مقبول
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االستقطابات اإلقليمية حول القضية، وحذر من أن الدم الفلسطينى ليس رخيصا أو مستباحا أو يمكن 
 . مأرب سياسى ال يقتنع به سواد أهل هذه األمة وال عقالئها توظيفه لتحقيق

  ١/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  

  "لتنوير المجتمع" مجموعات ويشكّل عدوانالمسؤولية   يحمل حماس حزب مبارك":السفير" .٧٢
 أصدر الحزب الوطني الحاكم بيانا حمل فيه مـسؤولية العـدوان            :رويترز، ا ش ا، ا ف ب، يو بي آي         

الحـزب  "وجاء في البيان ان     . حماسحركة   شهيد فلسطيني ل   ٤٠٠لى غزة وسقوط حوالى     االسرائيلي ع 
حركة حماس رفضت كل    .. يشير الى ان قيادة حماس مسؤولة عن االتجاه الذي اتخذته األحداث في غزة            

المحاوالت لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ولم تقبل النصائح المصرية المتكررة حول أهمية الحفـاظ              
  ". لى التهدئةع

". لقد تعاملت مع الوضع بروح المغامرة والالمسؤولية من دون أخذ العواقب بالحـسبان            "وأضاف البيان   
باالنجرار خلف وعود وهمية من قبل أحزاب ومراجع لـم تـساهم فـي القـضية                "واتهم الحركة ايضا    

  ". الفلسطينية سوى بالشعارات والكلمات
م قرارا بتشكيل أربع مجموعات عمل من أعضاء األمانة العامـة،           في موازاة ذلك، أصدر الحزب الحاك     

بهـدف تنـوير    .. إلدارة التحرك السياسي على مستوى التنظيم الحزبي وعلى المستوى الـشعبي          "وذلك  
المجتمع حول دور مصر المحوري في دعم القضية الفلسطينية ومحاصرة محاوالت النيل مـن عطـاء                

ة الزيف والتطاول اإلعالمي لبعض وسائل اإلعالم مـن خـارج           ومواجه.. الشعب المصري وتضحياته  
  ". مصر

ويرأس مجموعة العمل األولى األمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية والمالية واإلدارية زكريـا          
عزمي، وتختص بتحرك التنظيم الحزبي على مستوى المحافظات والمراكز واألقسام، فيما يرأس األمين             

د للشؤون البرلمانية مفيد شهاب مجموعة العمل الثانية التي تخـتص باالتـصال بالنقابـات               العام المساع 
ويرأس األمين العام المساعد أمين السياسات جمال مبارك مجموعـة          . المهنية ومنظمات المجتمع المدني   

رابعـة التـي    العمل الثالثة التي سيناط بها متابعة وسائل اإلعالم المختلفة، فيما تكون مجموعة العمـل ال              
  . ستتواصل مع األحزاب السياسية برئاسة األمين العام للحزب صفوت الشريف

  ١/١/٢٠٠٩السفير، 
  
  حادة في اجتماع وزراء الخارجية العربمالسنات .٧٣

كشفت مصادر دبلوماسية عربية شاركت في االجتماع االستثنائي لوزراء : أشرف الفقي - القاهرة
تفاصيل الجلسة المغلقة للوزراء وقالت إن وزير الخارجية الخارجية العرب أمس عن جانب من 

المصري أحمد أبو الغيط عرض على نظرائه العرب خطة تحرك لوقف العدوان العسكري اإلسرائيلي 
على غزة، وهي الخطة التي حملها معه إلى تركيا، وإن أبو الغيط حمل على عدد من وزراء الخارجية 

نأسف أن نرى " حمالت التي تعرضت لها مصر في بالدهم وقال بسبب ال- لم يسمهم -المشاركين 
 .مظاهرات ضد مصر تجوب شوارع دول عربية، ونحن نعلم أهداف تلك المظاهرات ومن يقف وراءها

وشهدت الجلسة تحفظا من وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي أصر على التطرق إلى الدور الذي 
يا العربية، وقال إن المظاهرات خرجت في مصر نفسها فلماذا يتحدث تلعبه سوريا في الدفاع عن القضا

الوزير المصري عن المظاهرات التي خرجت في الدول العربية، وشرح أبو الغيط بالتفصيل لنظرائه 
العرب االتصاالت التي أجرتها القاهرة منذ بداية الغزو البربري اإلسرائيلي، وتفاصيل المحادثات التي 

 .ة مع وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفنيجرت في القاهر
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وتدخل عدد من وزراء الخارجية العرب إلنهاء المداخالت بين وزيري الخارجية المصري والسوري 
بعيدا عن الشد والجذب وإضاعة الوقت، وأن يتم مناقشة ،وطالبت بالتركيز أوال على مهمة االجتماع
 ثلثي - لوزراء الخارجية خصوصا أن نصاب االنعقاد موضوع عقد القمة العربية في جلسة مغلقة

 . لم يكتمل حتى أمس-األعضاء 
وكشف سفير فلسطين في القاهرة نبيل عمرو عن جانب أخر من تفاصيل الجلسة المغلقة وقال إن هناك 

 عربيا جماعيا على العودة مرة أخرى الستصدار قرار من مجلس األمن لوقف العدوان -توجها فلسطينيا 
 إن السلطة الوطنية - في مؤتمر صحفي عقده على هامش االجتماع االستثنائي -ى غزة، وقال عل

، وطلبنا من أشقائنا العرب "الفلسطينية، والرئيس محمود عباس يعلقان أهمية كبرى على هذا االجتماع
م هذه األولوية تكاتف الجهود لوقف العدوان اإلسرائيلي الغاشم ونزيف الدم في غزة الذبيحة وشعبها العظي

  .القصوى التي نريد للجهد العربي المشترك أن يتوجه إليها
 ١/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

  
  انهيار أجزاء من السور الحدودي بين القطاع ومصرب  يتسببالطائرات اإلسرائيلية قصف .٧٤

األنفـاق   بهدف تـدمير     ،أدى قيام الطائرات اإلسرائيلية بقصف المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة          
.  إلى انهيار وتصدع أجزاء كبيرة من السور الحدودي الفاصل بين رفح المصرية والفلسطينية             ،األرضية

 ٣٩ )- يـو    - بى   -جى  (واستخدمت الطائرات اإلسرائيلية في القصف قنابل ذكية خاصة تعرف باسم           
القنابـل التـي تحـدث      وأدى استخدام هـذه     . أمريكية الصنع وهى واحدة من أكثر القنابل دقة في العالم         

اهتزازات أرضية مزلزلة إلى انهيار غالبية األنفاق مما أثر على كافـة المنـاطق الحدوديـة وإحـداث                  
وصرحت مصادر أمنية مصرية بأن انهيار أجزاء السور الحـدودي سـمح            . تصدعات بعدد من المباني   

بالمدينـة بـإيواء بعـض      وقام سـكان    .  من الفلسطينيين إلى مدينة رفح المصرية      ٥٠٠بتسلل أكثر من    
المتسللين الفلسطينيين وإخفائهم عن أعين رجال الشرطة المصرية التي تمكنت رغم ذلك من العثور على               

وقامت الشرطة المصرية بتعزيز إجراءاتهـا      .  وجاري إدخالهم مرة أخرى إلى غزة      ، من المتسللين  ١٢٥
وهدت سيارات األمن المركزي متجهـة       حيث ش  ،األمنية بعد االنهيارات التي حدثت في السور الحدودي       

  .إلى مدينة رفح
  ١/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  لرياض تعتقل متضامنين مع غزةا :"األخبار" .٧٥

اإللكتروني، أمس، عن مصادر مطلعة في جنوب السعودية قولها         " راصد" نقل موقع    :يو بي آي، أ ف ب     
قتادتـه إلـى العاصـمة الريـاض        إن السلطات األمنية احتجزت الشيخ القرني يوم االثنين الماضي، وا         

إلخضاعه للتحقيق بشأن الفتوى التي أطلقها في أعقاب الهجوم اإلسرائيلي على القطاع، والتي دعا فيهـا                
  ".كما تسيل دماء إخواننا في فلسطين) اإلسرائيليين(تسيل دماؤهم "إلى أن 

فح بصفة دائمة، معتبـرين      رجل دين وداعية سلفياً سعودياً مصر إلى فتح معبر ر          ٦٥وفي السياق، دعا    
ال يكفي في النـصرة مجـرد       : "وقال الموقعون على البيان   ". تحقيقاً ألهداف العدو  "إغالقه في هذا الوقت     

ال بد من أفعال تبرهن على صدق المناصرة، ومن ذلك فـتح الحكومـة المـصرية                . الشجب واالستنكار 
  ".عبة يعدّ من الخذالنلمعبر رفح بصفة دائمة، وإن إغالقه في مثل هذه الظروف الص

في هذا الوقت، أصرت الرياض على أن الجهات األمنية ستمنع أي محاولة للتظاهر تـأتي فـي إطـار                   
: وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، اللواء منـصور التركـي       . التضامن مع سكان قطاع غزة    

عمال التي تشيع الفوضى في الحياة العامة       التظاهرات من األ  . ستمنع الجهات األمنية أي محاولة للتظاهر     "
ويأتي التحذير الرسمي السعودي بعد خروج تظاهرات في محافظة القطيـف وفـي              ".وتخل بالنظام العام  
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ظل استعدادات يقوم بها ناشطون سعوديون للقيام باعتصام علني اليوم الخميس في أحد شـوارع مدينـة                 
  .الرياض

  ١/١/٢٠٠٩األخبار، 
  
 منعهم من المشاركة في مؤتمر يدعم حماست من اإلخوان و٢٥  تعتقلية المصرالشرطة .٧٦

 من أعضاء جماعة اإلخوان المسلمين كانوا في ٢٥اعتقلت الشرطة المصرية :  جمال جوهر- القاهرة
فيما أطلقت . طريقهم لنقابة األطباء للمشاركة في مؤتمر تضامني مع أهالي غزة مساء أول من أمس

 . السياسي حسام شحاتة بعد تظاهره منفردا أمام السفارة اإلسرائيلية بالقاهرةالسلطات سراح الناشط
وكانت نقابة األطباء دعت جميع القوى السياسية للمشاركة في مؤتمر جماهيري بمقر دار الحكمة للتنديد 
يفا باالعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة، حيث شهدت الشوارع المؤدية إلى النقابة حصارا أمنيا كث

وفيما اعتقلت الشرطة العشرات بعد محاوالت  .لمنع المشاركة في المؤتمر والوقفة التي دعت إليها النقابة
مضنية في تشتيت الجموع البشرية التي انهالت على النقابة واالعتداء على بعضهم بالهراوات، ثم عقد 

 .المؤتمر وسط سخط الحضور والقائمين عليه
ر بالمجزرة اإلسرائيلية التي ترتكب في حق شعب فلسطين، مطالبين بطرد وندد المشاركون في المؤتم

 .السفير اإلسرائيلي من مصر، وتجميد جميع العالقات العربية مع تل أبيب
  ١/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

  
  اشتباكات في القاهرة بالطوب والزجاجات والهراوات بين المتظاهرين والشرطة .٧٧

تقلت قوات األمن، ظهر أمس، مئات المتظاهرين أمـام مبنـى نقابـة             : أحمد حسن بكر وسامي بلتاجي    
الصحفيين بمنطقة وسط القاهرة، حيث فرضت حصارا مشددا لمنع المواطنين من المشاركة في التظاهرة              
التي دعت إليها القوى الوطنية المصرية للمطالبة بوقف العدوان اإلسرائيلي على غزة، فيما شهدت العديد               

دن مصر مظاهرات لليوم الخامس على التوالي، التي ندد خاللها المتظاهرون بالموقف            من محافظات وم  
  .المصري الرسمي تجاه المجزرة

واعتدى األمن بالضرب على المتظاهرين، وبينهم نساء، واعتقل المئات منهم، فيما رد المتظاهرون بإلقاء              
وردد المتظـاهرون   . ت الهـراوات  الطوب والزجاجات الفارغة على قوات مكافحة الشغب التي استخدم        

  .والفلسطينيين" حماس"هتافات مؤيدة لحركة 
وكانت قوات األمن فرضت رقابة شديدة أمس على مداخل القاهرة لمنـع وصـول أي مـشاركين مـن                   
المحافظات للمشاركة في التظاهر أمام نقابة الصحفيين، وقامت تفتيش كافة السيارات خاصة األتوبيسات             

  .، كما اعتقلت العشرات، بشبهة اعتزامهم المشاركة في تلك التظاهرةالمتجهة للقاهرة
 من محافظة الفيوم كانوا في طريقهم إلى القاهرة من كوم أوشين            ١٥٠وطالت حمالت االعتقال أكثر من      

" اإلخوان المسلمين"وأعلنت جماعة   . وحلوان، كما تم اعتقال العشرات من كمين سندوب بمحافظة الدقهلية         
 شخص ممن حاولوا الوصول إلى مقر نقابة الصحفيين بالقـاهرة           ٦٠٠األمن اعتقلت أكثر من     أن قوات   

  .للمشاركة في التظاهرة
وكانت مظاهرات الشارع المصري تواصلت أمس لليوم الخامس على التوالي ضد المجازر اإلسـرائيلية              

  .ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
ء أمس األول مسيرات حاشدة ضمت عشرات اآلالف لتطوف         وكانت اإلسكندرية شهدت بعد صالة العشا     

 .، والغاضبة من النظام المـصري     "حماس"شوارع المدينة شرقها وغربها مرددة الهتافات المؤدية لحركة         
ما شهدت جميع مدن البحيرة لليوم الخامس على التوالي مظاهرات رغم محاوالت قوات األمـن منعهـا                 

 أكتوبر نظم المئـات     ٦وفى مدينة   . بالفشل نظرا لكثافة تلك المظاهرات     بالقوة، وهى المحاوالت التي بأت    
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من طالب الجامعة األلمانية تظاهرة كبيرة داخل الحرم الجامعي، وأقاموا صـالة الغائـب علـى أرواح                 
  .شهداء غزة

  ١/١/٢٠٠٩ المصريون،صحيفة 
  
  العدوان على غزة نسف كل الجهود لتحقيق السالم : األسد وأردوغان .٧٨

أعلن الرئيس السوري بشار األسد ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أمـس، فـي               :  دمشق
العدوان اإلسرائيلي على غزة نسف كل الجهود المبذولة من أجل تحقيق الـسالم فـي               "بيان مشترك، إن    

وأكـدا ضـرورة تحـرك      ".. المنطقة، مؤكدين استحالة الحديث عن أي سالم في ظل التعنت اإلسرائيلي          
للمحرقة الجارية ضد شعب أعـزل مـن   "ول العربية واإلسالمية إلرغام إسرائيل على الوقف الفوري   الد

  ". السالح
ـ     فـي  " قد عقدوا لقاءات جانبية   "أن يكون أعضاء الوفد التركي      " السفير"ونفت مصادر دبلوماسية تركية ل

فتت مـصادر دبلوماسـية     إشارة إلى أنباء تحدثت عن احتماالت لقائهم أعضاء في حركة حماس، فيما ل            
الخطوة التركية تأتي في الوقت الذي تعذر فيه على العرب التفاهم، خصوصاً في ضـوء               "أخرى إلى أن    

ضرورة التحرك سياسياً على مستوى القمة وفي أسرع وقت ممكن، وعدم العودة            : االختالف على نقطتين  
ء حصار غزة صفة قانونية وشـرعية       إلى نقطة ما قبل العدوان على غزة، بما يعنيه ذلك من عدم إعطا            

وشددت على اعتبار الحصار جزءاً من المشكلة التي قادت إلى توتر األحداث، كما اتفـق علـى                 ". دائمة
  . اعتبار خطوة فتح المعابر خطوة رئيسية في اتجاه الحل

 ١/١/٢٠٠٩السفير، 
  
   المبادرة العربية مؤامرة: القذافي .٧٩

ي معمر القذافي لدى تطرقه مساء الثالثاء الى الوضع فـي قطـاع             دعا الزعيم الليب  :  ا ف ب   -طرابلس  
 على مـا اوردت     ، العرب الى تبني موقف حازم من اسرائيل واال فانه سيركز اهتمامه على افريقيا             ،غزة

وقال القذافي الذي كان يتحدث مساء الثالثاء في اجتماع وزراء خارجيـة دول             . أمس وكالة االنباء الليبية   
مهلة ونقول لهم لديكم شهر وبعـدها سـيقفل بـاب           ) اسرائيل(نستطيع ان نعطي    " العربي   اتحاد المغرب 
بـاب  "واضـاف ان    ". نهائيا ونكون في حالة حرب ونطبق المقاطعة االسـرائيلية        ) السلمية(المفاوضات  

م فـي   المفاوضات والتفاهم مقفل الننا وجدناها كلها ال تخدم اال البرنامج الصهيوني في التقدم الى االمـا               
  ".القضاء علينا

 والتي تنص على تطبيع الدول العربية       ٢٠٠٧وندد القذافي بالمبادرة العربية للسالم التي اعيد اطالقها في          
 ووصفها  ،١٩٦٧عالقاتها مع اسرائيل في مقابل انسحاب اسرائيل من كل االراضي العربية المحتلة في              

ب نهائيا ونعود للمقاطعة الن هذه نحن نقـدر عليهـا           ان نقفل هذا البا   ) يجب(نحن  "وقال  ". مؤامرة"بانها  
  ".عدو) اسرائيل(نعود للمقاطعة الن هذا 

  ١/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  ما يحدث في غزة إنتاج جديد الستعمار قبيح:  السودانيالرئيس .٨٠

حذر الرئيس السوداني عمر البشير المجتمع الدولي من التمادي في الـسياسات             : عماد حسن  -الخرطوم  
ء التي ال تقود إال للدمار والخراب، داعياً إلى نظام عالمي جديد قائم على االقتراب والتعاون، وندد                 الخرقا

بما يجري في غزة من إبادة جماعية وانتهاك يومي لحقوق الشعب الفلـسطيني وسياسـات االسـتيطان                 
  .ووصفها باالستعمار القبيح القديم الجديد
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ذكرى الثالثة والخمسين ألعياد االسـتقالل والـذكرى الرابعـة          وشدد البشير لدى مخاطبته احتفاالت بال     
والخمسين ألعياد الجيش في الخرطوم أمس على الضرورة القصوى الستقرار العالم الـذي ال يحتمـل                

  .مزيداً من الظلم والطغيان والجبروت واالعتداء على الشعوب المستضعفة
  ١/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
 زم لوقف العدوان والى قمة عربية بمستوى التحدياتالرئيس التونسي يدعو الى تحرك حا .٨١

قال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، امس، ان ما يجري هذه األيام على أرض غزة :  وفا–تونس 
المحاصرة من عدوان وحشي طال المدنيين األبرياء في بيوتهم وخلف مئات الضحايا وآالف الجرحى 

ساني الى تحرك حازم للوقف الفوري للعدوان، وتوفير الحماية الدولية والدمار الواسع، يدعو الضمير االن
ترى تونس أن عقد قمة عربية : وأضاف، قائال .الضرورية للشعب الفلسطيني الشقيق ورفع الحصار عنه

طارئة ال بد أن يتجاوز مجرد اصدار قرارات التنديد واالدانة واالستنكار الى موقف حازم له جدواه في 
 .ي وضع حد لنزيف الدماء الفلسطينية الزكية وفتح المجال مجددا أمام الحل السلمي المنشوداالسهام ف

أصدر تعليماته بفتح حساب بريدي لمدة ثالثة أيام لجمع التبرعات من المواطنين  وكان الرئيس التونسي
ن العام الجديد كما أصدر تعليماته ان يكون يوم السبت الثالث م .التونسيين لمساندة الشعب الفلسطيني

 .يوما للتبرع بالدم لضحايا الغارات االسرائيلية
 ١/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

  
   الى اتخاذ خطوات حازمة لوقف العنف في الشرق االوسط  يدعوملك المغرب .٨٢

 دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس امس المجتمع الدولي الى اتخـاذ خطـوات               :ا ف ب   - الرباط
ونشرت الوكالة مقتطفـات مـن       .ف في الشرق االوسط بحسب وكالة االنباء المغربية       حازمة لوقف العن  

ان منطقة الشرق االوسـط     "رسالة وجهها العاهل المغربي الى شعبه بمناسبة حلول العام الجديد جاء فيها             
 ودعا ".تحتاج لمبادرة حازمة وجادة من جانب المجتمع الدولي من اجل وقف دوامة العنف وسفك الدماء              

وانتقـد المغـرب     .الملك محمد السادس الى اقامة نظام دولي لمواجهة مشاكل الحروب واالرهاب والفقر           
وقـف فـوري    "الـسبت داعيـا الـى        بشدة الهجمات الجوية االسرائيلية على قطاع غزة منذ انطالقتها        

  .وقيام طرفي النزاع بالتحاور" لالعتداءات
  ١/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  "المحرقة"بلخادم يدعو مجلس األمن لوقف وزير الدولة الجزائري  .٨٣

” اإلسرائيلي“دعا وزير الدولة الجزائري عبدالعزيز بلخادم مجلس األمن الدولي لوقف العدوان            :آي.بي.يو
قـال الممثـل     .ضد اإلنـسانية  ” الجرائم”و” المحرقة”ب” اإلسرائيلية“في غزة، واصفاً العملية العسكرية      
اإلسـراع بتحـرك   “يقة، في تصريح، إن على مجلس األمن الـدولي         الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفل    

دعا المسؤول الجزائـري     .”إليقاف العدوان، وإيقاف اإلبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني         
، معتبـراً أن  ”موقف سياسـي قـوي وصـارم     “الدول العربية إلى مناصرة الشعب الفلسطيني من خالل         

جة إلى مساعدات مادية بقدر مساندة ودعم سياسي صارم لتمكينهم من اسـترجاع             الفلسطينيين ليسوا بحا  “
  .”أرضهم وإقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف

  ١/١/٢٠٠٩الخليج، 
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  تعفي الفلسطينيين من رسوم االقامة والزيارةاالمارات .٨٤
ليمات باعفاء حملة وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات العربية تع: رام اهللا

الجوازات والوثائق الفلسطينية من أية رسوم مالية يفرضها قانون دخول واقامة االجانب على المعامالت 
المقدمة الدارات الجنسية بخصوص استصدار اذونات الدخول والعمل واالقامة، فضال عن منح مهلة أمام 

مغادرة بسبب الظروف التي تشهدها الساحة الزائرين والمقيمين الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من ال
 ."وام"بحسبما قالت وكالة االنباء االماراتية . الفلسطينية حتى استقرار الوضع هناك

وأكد الشيخ خليفة بن زايد ان ادارات الجنسية واالقامة ستبدأ اعتبارا من اليوم الخميس بتسلم طلبات 
ليها وعدم احتساب الغرامات المالية المترتبة على المراجعين الفلسطينيين دون فرض اي رسوم مالية ع

اذونات الدخول بمختلف انواعها واالقامات والزيارات التي انتهت صالحيتها دون تمكن اصحابها من 
  .المغادرة

 ١/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
  
  علماء المسلمين يطالبون بدعم غزة عسكريا .٨٥

لمين بيانًا أدان فيه أحداث المجزرة الدامية، والمحرقة صدر االتحاد العالمي لعلماء المس :أحمد رمضان
  .الرهيبة التي ارتكبها ويرتكبها العدو الصهيوني في حق إخواننا وأهلنا في قطاع غزة

يوسف القرضاوي رئيس االتحاد العالمي لعلمـاء المـسلمين، عـدة           . وأوضح البيان الذي حمل توقيع د     
 في هذه الحالة، وهو     - على اختالف مذاهبها   -الشريعة اإلسالمية حقائق؛ منها الحكم الشرعي الذي تُوجبه       

فرضية وقوف األمة اإلسالمية كلِّها متضامنةً مع الشعب المعتدى عليه، إذا عجز عن رد االعتداء وحده؛                
 ِفي  ﴿وما لَكُم ال تُقَاِتلُون   : حيث أوجب اإلسالم على أهله أن يقاتلوا من أجل المستضعفين، كما قال تعالى            

سِبيِل اِهللا والْمستَضعِفين ِمن الرجاِل والنِّساِء والِْولْداِن الَِّذين يقُولُون ربنَا َأخِْرجنَا ِمن هِذِه الْقَريـِة الظَّـاِلِم                 
  ).٧٥: النساء(َأهلُها واجعل لَنَا ِمن لَدنْك وِليا واجعل لَنَا ِمن لَدنْك نَِصيًرا﴾ 

وهذا واجب الحكومات والشعوب جميًعا؛ كلٌّ يقدم ما يستطيع من مدد طبي أو غذائي أو حيوي أو حتى 
أن تمنع الحكومات الشعوب عن : حربي، للدفاع عن النفس، ومن المحرمات والمنكرات المقطوع بها

  .توصيل معوناتها المختلفة إلى إخوانهم، أو التعبير عن غضبهم على هذا العدوان
 مبرر من المبررات أن تقف متفرجة على ما يجري، ناهيك أن تسد حكومة تحت أي كما ال يجوز ألي
باًبا من أبواب الرحمة في وجوه إخوانهم في غزة، وخصوًصا المعابر التي هي شرايين الحياة إلخواننا 

ذا الوقت وضع الحبل في غزة، ال سيما معبر رفح التي تملك مصر فتحه وإغالقه، ومعنى إغالقه في ه
  .في رقبة أهل غزة لخنقهم أو شنقهم، وهذا ما ال تجيزه عروبة وال إسالم وال مسيحية

كما يرى االتحاد أن ما يرتَكب في حق غزة وشعبها إنما هو إجرام وحشي سافر، وتحد خطير لكل القيم 
  . عنصريةاإلنسانية، والقواعد الدولية، بل يعتبر ذلك جريمة حرب، وعملية إبادة

وطالب االتحاد قادة األمة العربية واإلسالمية بأن يتحركوا ليخاطبوا بلغة جماعية المجتمع الدولي، وعلى 
رأسه مجلس األمن، والمجتمع الغربي، إليقاف هذا العدوان الهمجي، كما نادى االتحاد الدوَل العربيةَ إلى 

، وأن تستجيب لدعوة دولة قطر لالجتماع على أن تجتمع في قمة عاجلة لمواجهة الموقف بما يستحقُّه
  .أرضها

كما طالب علماء الدين بأن يعملوا على إيقاظ األمة وجمع كلمتها، وتوحيد موقفها في مواجهة العدو 
القائم، وأن يحرصوا على قنوت النوازل، ال سيما في الصلوات الجهرية، وأن يحرصوا على ربط األمة 

د، وناصرها على عدوها ﴿ِإن ينْصركُم اُهللا فَال غَاِلب لَكُم وِإن يخْذُلْكُم فَمن ذَا باهللا؛ فهو مالذها في الشدائ
 ﴾ْؤِمنُونكَّْل الْمتَولَى اِهللا فَلْيعِدِه وعب ِمن كُمرنْص١٦٠: آل عمران(الَِّذي ي.(  
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ن من عدٍد من كبار العلماء وكشف البيان أن االتحاد يعمل على تكوين وفد إسالمي عالمي؛ يتكو
 والشخصيات التي لها وزنها واعتبارها في مجتمعاتها، يطوف بعدٍد من الدول العربية المؤثرة، ليلتقي

  .قادتها ورؤساءها، للتفاهم معهم في مواجهة الموقف بما يستحقُّه من روح إيجابية وتضامن حقيقي
بضائع الصهيونية واألمريكية، كما حيا الصامدين ودعا االتحاد إلى إحياء المقاطعة االقتصادية لل
  .الصابرين في غزة، الذين ثبتوا رغم طول الحصار

 ٣١/١٢/٢٠٠٨إخوان أون الين 
  
  الطارئ السبت القادم" المؤتمر اإلسالمي"انطالق التحضيرات الجتماع وزراء خارجية  .٨٦

جتماعا طارئا على مـستوى المنـدوبين   عقدت اللجنة التنفيذية الموسعة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ا     : جدة
الدائمين بمقر األمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة السعودية أمس، لمناقشة وتدارس الوضع الخطير في               

ورأى البروفيسور أكمل الدين إحـسان أوغلـي، األمـين العـام             .قطاع غزة جراء العدوان اإلسرائيلي    
ركا إسالميا سريعا جادا وفاعال لوقفها وإلنقـاذ الـشعب          للمنظمة، أن المأساة في قطاع غزة تستوجب تح       

يجب أال ندخر جهدا لوقف نزيف دماء الشعب الفلـسطيني األعـزل   "وقال أوغلي    .الفلسطيني من آثارها  
الذي اغتصبت حقوقه وشرد في أصقاع الدنيا وعزل وحرم من حريته وحقوقـه األساسـية، والمجتمـع                 

  ".تمرار هذه المأساة وأن يدع الصمت جانبا وأن يبادر للتحرك سريعاالدولي مطالبا أيضا بأال يرضى باس
 ١/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
   تدعو األمم المتحدة والجامعة العربية إلى التحرك بسرعةإيران .٨٧

دعا الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد أمس األمم المتحدة وجامعة الدول            :، وكاالت "الخليج "-طهران  
رك بسرعة لوقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، فيما تواصلت في إيـران             العربية إلى التح  

وفي خطاب أمام تجمع شعبي في مدينة زاهدان، انتقـد نجـاد             .مختلف مظاهر الدعم ألهالي قطاع غزة     
إلى أي دول تنتمـي األمـم       "األمم المتحدة بسبب عدم اتخاذها اجراءات لحماية الشعب الفلسطيني، وقال           

حدة؟ مجلس األمن هذا هو ألمن أي جزء من العالم؟ لماذا ال تـصدروا قـرارات؟ لمـاذا حتـى ال                     المت
  ".تتجهمون بوجه النظام الصهيوني

على " اإلسرائيلية"كما اعتبر نجاد انه يتعين على جامعة الدول العربية أن تتحرك سريعاً النهاء الهجمات               
  .لمات ليس كافياًالفلسطينيين، قائالً إن تشكيل لجنة أو القاء ك

وقد تبنى البرلمان االيراني قراراً ملزماً للحكومة يدعوها إلى توظيف كافة امكاناتها االقليميـة والدوليـة                
اليصال المساعدات االنسانية إلى الشعب الفلسطيني األعزل في غزة ودعم الشعب الفلسطيني حتى ينـال              

ء أسماءهم للتوجه إلى قطاع غزة عبر سفينة تنطلـق           نائباً إيرانياً الثالثا   ٢٣١وسجل   .حقوقه المشروعة 
" عمليـة استـشهادية  "من لبنان، فيما نظم الطلبة واألساتذة الجامعيون تجمعاً لمن يريد التطوع من أجـل    

  .دفاعاً عن فلسطين
  ١/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   على غزة إغالق صحيفة بررت العدوان:إيران .٨٨

الثقافة اإليرانية محمد برويزي لوكالة األنباء اإليرانية        صرح المكلف شؤون اإلعالم في وزارة        :ب.ف.ا
الرتكابهـا  "اإلصـالحية   " كـارغوزاران "الرسمية بأن جهاز الرقابة على الصحف أغلق، أمس، صحيفة          

يبرر الجرائم ضد اإلنـسانية     "، اثر نشرها أمس األول مقاال       "جنحة صحافية وأحيلت المسألة على القضاء     
صهيوني في غزة ويصف المقاومين الفلسطينيين بأنهم إرهابيون يتـسببون بمـوت            التي يرتكبها النظام ال   

وأكد اإلغالق مرتضى سـاجديان     ". األطفال والمدنيين عبر اتخاذ مقارهم في دور الحضانة والمستشفيات        
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مدير الصحيفة، التابعة لحزب معتدل قريب من الرئيس السابق أكبر هاشمي رفـسنجاني، موضـحا أن                
الطالبية القريبة من اإلصالحيين، مشيراً الى أنـه        " مكتب تعزيز الوحدة  "ني هو إعالن لجمعية     المقال المع 

  .، معرباً عن أمله أن يكون اإلغالق مؤقتاً"تم نشر هذا اإلعالن خطأ"
  ١/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   تظاهرة من الوصول إلى السفارة المصرية في الكويتمنع .٨٩

حة الشغب والقوات الخاصة الكويتية تظاهرة طالبية دعا إليها         منعت قوات مكاف   : محمد العجمي  -الكويت  
أمس االتحاد الوطني لطالب الكويت من الوصول إلى السفارة المصرية في الكويت، وأغلقـت القـوات                
جميع الطرق المؤدية إلى بنيد القار حيث مقر السفارة، ورفض السفير المصري طاهر فرحات اسـتالم                

ان فيه الطالب الغاضبون ما سموه الموقف السلبي المصري تجـاه المجـازر             بيان اتحاد الطالب الذي د    
  .التي يقترفها االحتالل في غزة، مطالبين مصر بفتح معبر رفح وفك الحصار

  ١/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   العربي يواصل التظاهر ضد مجازر االحتاللالشارع .٩٠

يرية العربية أمـس، مـسيراتها فـي        واصلت الفعاليات الشعبية والجماه    :”وكاالت“،  ”الخليج “-عواصم  
ومحرقته التي أشعلها فـي غـزة منـذ         ” اإلسرائيلي“عواصم ومدن عربية عدة، للتنديد بجرائم االحتالل        

السبت الماضي، فيما حاول متظاهرون في القاهرة وبيروت التظاهر أمام مقر الجامعة العربية بـالتزامن               
لم يتمكنوا من القيام به بسبب الحراسـة المـشددة فـي    مع اجتماع وزراء الخارجية العرب، األمر الذي        

  .العاصمتين، لكن ذلك لم يمنعهم من المطالبة بمواقف حازمة وتحركات فورية
على غـزة، وقـال     ” اإلسرائيلية“وتظاهر اآلالف من أنصار التيار الصدري في بغداد منددين بالهجمات           

رلمانيون ورجال دين وشيوخ عشائر ونـساء       مصدر إعالمي في مكتب الصدر إن التظاهرة شارك فيها ب         
  .يقدر عددهم بعشرة آالف

وأدى المئات من طلبة وأساتذة جامعة الموصل، صالة الغائب على أرواح شهداء غزة، وقال مسؤول في                
 أستاذ وطالب تظاهروا أمس، داخل الحرم الجـامعي،         ٣٠٠رابطة الطلبة بجامعة نينوى إن ما يزيد على         

  .لى قطاع غزة ومطالبين بوقفه فورامنددين بالعدوان ع
ودعت فعاليات قومية مغربية لتنظيم مسيرة شعبية بالرباط األحد المقبل، فيمـا شـهدت مدينـة فـاس                  

  .احتجاجات ومسيرات تضامنية استدعت تدخالت أمنية واعتقال عدد من المتظاهرين
معية، كما خرج المئات مـن      وشهدت مراكش وقفات احتجاجية شعبية بمختلف المؤسسات التعليمية والجا        

التالميذ بمدينة سال في وقفات احتجاجية،  فيما نظمت في كلية الحقوق بالرباط وقفة احتجاجيـة شـارك                  
  .فيها الطلبة واألساتذة

وفي نواكشوط، خرج عشرات األطباء والصيادلة والممرضين الموريتانيين في مسيرة منددة بالمجـازر             
  .”اإلسرائيلية“وطالبوا بقطع العالقة الموريتانية  ورددوا شعارات منددة بالعدوان 

وفي سوريا عمت مظاهرات الغضب الجماهيري ست محافظات هي الالذقية وحمص وإدلب ودير الزور              
 طبيباً لتقديم خدماتهم اإلنـسانية      ٤٤والرقة والحسكة، فيما أعلنت نقابة األطباء السوريين تطوع أكثر من           

  . عن المرافعات استنكاراً للعدوان اإلرهابيألهل غزة وتوقف محامو سوريا
  ١/١/٢٠٠٩الخليج، 
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  السعودية تصل األراضي الفلسطينيةالمساعدات .٩١
تسلم الهالل األحمر الفلسطيني عبر منفذ رفح أمس المساعدات السعودية من :  واس،الرياض، العريش

كما  .عبد اهللا بن عبد العزيزمستلزمات طبية وأدوية والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك 
 طنا من األدوية والمستلزمات الطبية ضمن ٦١وصلت عصر أمس طائرة اإلغاثة السعودية محملةً بـ 

وتقوم وزارة  .الجسر الجوي حيث كان في استقبالها مندوبو وزارة المالية والهالل األحمر السعودي
حة المصرية للتنسيق مع الجهات المختصة الصحة السعودية بعمليات اتصاالت مكثفة مع وزارة الص

لسرعة نقل الجرحى والمصابين للمملكة لتقديم العون الطبي لمن هم في حاجة لتقديم خدمات طبية 
وقال رئيس الهالل األحمر الفلسطيني عمر هالل إبراهيم إن المساعدات السعودية  .وإسعافية عاجلة لهم 

  .يعها على الجهات المحتاجة لها في حينهدخلت فوراً لألراضي الفلسطينية ليتم توز
 ١/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

  
   تأييدهم للمقاومة الفلسطينية في بيان مثقف وإعالمي مصري يؤكدون٤١ .٩٢

 مثقفا وإعالميا مصريا في مقدمهم المستشار طارق ٤١ أصدر : محمد المتولي وحسام حنفي-القاهرة 
ي قنديل والدكتور حسام عيسى أستاذ القانون الدستوري البشري والكاتب فهمي هويدي واإلعالمي حمد

والدكتور أشرف بيومي المتحدث باسم اللجنة المصرية لمناهضة االستعمار والصهيونية بيانا مساء أمس 
 . األول يؤكدون فيه تأييدهم للمقاومة الفلسطينية الباسلة

السلطات المصرية لتحقيق المطالب وطالبوا القوى السياسية المصرية الشعبية بالتظاهر والضغط على 
من مصر، ووقف كافة أشكال ما يسمي بالتطبيع بما في " الصهيوني"الشعبية الرئيسية وهي طرد السفير 

ذلك تصدير الغاز الطبيعي والبترول، وسحب المبادرة العربية هو بداية الخروج من مسار كامب ديفيد 
 ..ضرورية لمسار التحرير واالستقالل الوطني الحقيقيومن التبعية للسلطة األميركية، كما أنه عودة 

كما أقام محامون مصريون أمس األربعاء دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية وكل 
من وزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير الدفاع يطلبون فيها وبصفة مستعجلة وبمسودة الحكم األصلية 

رين فيما تضمنه من غلق معبر رفح الحدودي وعدم فتحه إدارياً وأمنياً وقف قرار رئيس الجمهورية وآخ
  . وجمركياً وذلك لمخالفة القرار المطعون فيه للقانون وإساءة استعمال السلطة من جانبهم

 ١/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
 وفد من اتحاد العلماء المسلمين يلتقي بالقادة العرب إنقاذاً لغزة  .٩٣

 االتحاد العالمي لعلماء المسلمين األسبوع القادم جولةً عربيةً برئاسة فضيلة ينظّم:  حجي جابر–جدة 
الشيخ يوسف القرضاوي رئيس االتحاد، وذلك في محاولٍة من علماء المسلمين إلنقاذ غزة، ووقف 

وأعلن الوفد أن الغرض من الزيارة يتمثل في إيصال صوت الشعوب . العدوان اإلسرائيلي على أهلها
 تجاه ما يجري في غزة، والمطالبة بضرورة وقف العدوان اإلسرائيلي على أهلها، وفتح الغاضبة

المعابر، وسرعة وصول المساعدات اإلنسانية إلى المتضررين من العدوان، وإنقاذ الجرحى والمصابين، 
  .وإيواء المشردين

 ١/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
 لم أعط الضوء األخضر لبيريز بضرب غزة : شيخ األزهر .٩٤

برأ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ األزهر الشريف نفسه من :  موسى رحال- أحمد حسن -القاهرة 
تلمحيات ربطت بين مصافحته للرئيس اإلسرائيلي في مؤتمر حوار األديان بنيويورك، والعدوان الوحشي 

طنطاوي، وأضاف ". لم يعط شيمون بيريز الضوء األخضر للعدوان"إنه " العرب"على غزة، وقال لـ 
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أصدرنا بيانا، استنكرنا العمل اإلجرامي اإلسرائيلي "بعد عودته إلى عمله إثر تعرضه لوعكة صحية، 
كما طالبنا الشعب "وتابع ". على الشعب الفلسطيني في غزة وطالبنا باالنسحاب الفوري ووقف العدوان

قضية الفلسطينية وهذا هو بذلك واألزهر يساند دائماً ال" حماس"الفلسطيني بوحدة الصف وأن تلتزم 
أنا لم أعط الضوء األخضر وال غيره لبيريز وكل ذلك يأتي في إطار الحملة المنظمة : "وأضاف". دورنا

  ". ضحايا الشعب الفلسطيني شهداء ونحسبهم عند اهللا كذلك"، وأكد "ضد مصر في الفترة األخيرة
 ١/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
  بنان اليوم للتضامن مع غزة دولة عربية في جنوب ل١٨ برلمانيو .٩٥

اليوم المؤتمر الطارئ التحاد البرلمانيين العرب بدعوة من ) جنوب لبنان(تستضيف مدينة صور : بيروت
رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، وعلى جدول أعماله بند وحيد يتعلق بالعدوان االسرائيلي على 

بية لوقف المجازر االسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، والموقف الذي يترتب على البرلمانات العر
  .القطاع

إن بري دعا الى المؤتمر ايضاً اعضاء الحكومة اللبنانية والسفراء " الحياة"وقالت مصادر نيابية لـ 
العرب واألجانب المعتمدين لدى لبنان، وأن للمؤتمر هدفاً رمزياً باعتبار ان الجنوب على تماس مباشر 

سطينية من جهة، وأن لبنان شهد إجماعاً على دعم غزة تجلى في المسيرات مع القضية الفل
  .واالعتصامات، وفي وحدة الموقف الفلسطيني على ارضه

ولفتت المصادر نفسها إلى أن البرلمانيين العرب سيتخذون في نهاية أعمال المؤتمر التي تختتم عصر 
يلي، ومناشداً المجتمع الدولي التحرك لوقف اإلجرام اليوم، موقفاً داعماً لغزة ومندداً بالعدوان االسرائ
  .االسرائيلي ومجازر االبادة التي يرتكبها في القطاع

لبنان، العراق، سورية، مصر، :  دولة هي١٨ووفق المعلومات الرسمية اللبنانية، تشارك في المؤتمر 
زائر، المغرب، تونس، اليمن، المملكة العربية السعودية، قطر، السودان، الكويت، فلسطين، االردن، الج

البحرين، اإلمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان وموريتانيا، إضافة إلى رؤساء المجالس والحكومات 
  .اللبنانية السابقين والوزراء وأعضاء المجلس النيابي وسفراء الدول العربية واالسالمية في لبنان

  ١/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
 نظمة بموقف حازم وفك الحصارالمؤتمرات الثالثة تطالب األ .٩٦

حثت ثالثة مؤتمرات شعبية وحزبية األنظمة العربية على التعجيل بعقد قمة طارئة واتخاذ مواقف 
صارمة من شأنها إنهاء العدوان اإلسرائيلي على غزة وفك الحصار عنها وقطع العالقات التي أقامتها 

 العربي والقومي اإلسالمي ومؤتمر األحزاب وعبر المؤتمران القومي. بعض الدول العربية مع إسرائيل
تلقت الجزيرة نت -العربية في رسالة مفتوحة إلى االجتماع  الطارئ  لوزراء الخارجبة العرب بالقاهرة 

 عن األسف ألن االجتماعات الوزارية العربية السابقة ومنها االجتماع الذي عقد مؤخرا -نسخة منها
وجاء في . يجابي واحد فيما يتعلق برفع الحصار وفتح معبر رفحبالعاصمة المصرية لم تخرج بقرار إ

 . أن االجتماع األخير للوزراء العرب فاقم االنقسام الفلسطيني حين انحاز إلى طرف دون آخر, الرسالة
ووضع مسؤوليته خالصة على كل من "وطالب الموقعون وزراء الخارجية العرب بإدانة حازمة للعدوان 

بحسب ما جاء " وبموافقة غير معلنة من إدارة باراك أوباما القادمة,  واإلدارة األميركيةالقيادة الصهيونية
  .في البيان

 ٣١/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت، 
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 العراقية يؤدون صالة الغائب على أرواح شهداء غزة  أهالي الفلوجة .٩٧
ى أرواح شهداء غزة أقام المئات من أهالي الفلوجة العراقية صالة الغائب عل:  عثمان المختار-العرب 

بعد ساعات قليلة من مظاهرة حاشدة في األنبار شارك فيها عدد من التيارات الدينية والقومية قام خاللها 
في " العرب"ونقل مراسل  .مواطنون بإحراق العلم األميركي واإلسرائيلي مرددين شعارات تنديد بالعدوان

غائب على أرواح الشهداء الذين سقطوا في غزة نتيجة إن المواطنين في الفلوجة أقاموا صالة ال"الفلوجة 
هذا وقرر مجلس علماء السنة في األنبار إصدار  ".العدوان الصهيوني عليها لليوم الخامس على التوالي

توصية للعراقيين بضرورة تأجيل أفراحهم وحفالت األعراس وغيرها من المناسبات بسبب ما يمر به 
 .أهل فلسطين

 ١/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
  مصر تفتح معبر رفح الستكمال إدخال المساعدات إلى غزة .٩٨

 سـاعة مـن     ٢٤فتحت السلطات المصرية، أمس، معبر رفح بعـد          : محمد أبو عيطة   - رفح   -القاهرة  
إغالقه خشية تعرض المواد اإلغاثية المارة منه للقصف، فيما تجددت حركة إدخال المـساعدات الطبيـة                

، وتقرر تحويل مسار المساعدات إلى منفذ العوجة ليتم مرور الـشحنات            إلى قطاع غزة فور فتح المعبر     
وتوالت عملية نقل مصابين من غزة إلى األراضي المـصرية لتلقـي            ". إسرائيل"الغذائية إلى غزة عبر     

بأنه قد تم تجهيـز المـساعدات الليبيـة         ) أ.ش.أ(المصرية  " الشرق االوسط "العالج، وأفادت وكالة أنباء     
 أطنان من األدوية والمواد الغذائية والمساعدات الطبية وتم نقلها إلى إحدى            ١٠تي تضم نحو    والمصرية ال 

  .الشاحنات الفلسطينية تمهيدا لدخولها إلى غزة
وقد استمر مطار العريش الجوي في استقبال المساعدات اآلتية من الدول العربية حيث وصـلت طـائرة           

عدات اإلنسانية وجار وصول عدد آخر من الطـائرات الليبيـة           ليبية تقل كميات من المواد الطبية والمسا      
وصرح المهندس أحمد عرابي رئيس فرع الهالل األحمر بالعريش بـأن هنـاك مـساعدات               . والسعودية

 طنا من المواد الغذائية المقدمة      ٥٠أخرى مقدمة من إيران وقد وصل بالفعل إلى مطار القاهرة أكثر من             
  .ندوب من الهالل األحمر المصري وجار التنسيق إلدخالهامن الشعب اإليراني تسلمها م

وذكر عادل زعرب الناطق باسم إدارة المعابر والحدود أنه تم إدخال عشر سـيارات إسـعاف وأربعـة                  
  .أطنان أدوية مقدمة من ليبيا

  ١/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
 %٦٤تخفض أسعارها إلى فلسطين " اتصاالت ":اإلمارات .٩٩

 جميع المكالمات والرسائل النصية القصيرة الصادرة إلى فلسطين المحتلة خفض قيمة" اتصاالت"أعلنت 
 فلسا للرسالة ٣٠ فلساً للدقيقة، و٩٦، حيث يصبح سعر الدقيقة اعتبارا من اليوم %٦٤بنسبة تصل إلى 

ويطبق التخفيض على جميع مكالمات الهواتف  .النصية القصيرة على مدار األربع والعشرين ساعة
وقال خليفة الشامسي الرئيس التنفيذي . للهواتف الثابتة أيضاً" اتصاالت"ثابتة وخدمة اختيار المتحركة وال

إن التخفيض جاء إلتاحة الفرصة أمام األشقاء الفلسطينيين الموجودين على أرض : "للتسويق باإلنابة
 الرسائل النصية اإلمارات للبقاء على تواصل دائم مع ذويهم في قطاع غزة سواء بالمكالمات الصوتية أو

  ".القصيرة
 ١/١/٢٠٠٩البيان، االمارات، 
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  إلرساء وقف النار أوال يرى أن على حماس أن توقف إطالق الصواريخبوش  .١٠٠
  تتخذأنعلى ضرورة  اًكدمؤ ،كي جورج بوش أمس بإيهود أولمرتياتصل الرئيس األمر: واشنطن

 الناطق باسم البيت األبيض أشارو. ن في غزة لتجنب سقوط ضحايا مدنيي"اإلجراءات المناسبة" "إسرائيل"
اعتقد بأن الرئيس بوش يرى " قائالً واضاف. "بوش تلقى ضمانات من أولمرت"ن أ  إلىغوردن جوندرو

 من ."أن على حماس أن توقف إطالق الصواريخ، وهذا األمر سيكون الخطوة األولى إلرساء وقف النار
ن هناك خالفاً بين كوندوليزا رايس ومستشار بوش أكية يألمرقالت أوساط قريبة من االدارة اجهة أخرى 

 وشروط اتفاق التهدئة، انعكس في "سرائيلإ"ـاالقليمي أليوت أبرامز حول الوقت الذي يجب منحه ل
التضارب بين بيانات وزارة الخارجية التي دعت الى وقف فوري الطالق النار وبيانات البيت األبيض 

  . وليس بالضرورة فوري"دائم" التي طالبت باتفاق تهدئة
  ١/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
   لوقف إطالق النار في غزة ومجلس أوروبا يحمل حماس مسؤولية التدهورأوروبيةدعوة  .١٠١

 وزراء خارجيـة    ، أن وكاالت األنبـاء   نقال عن     محمد سعيد   عن مراسلها  ١/١/٢٠٠٩ الدستور،   نشرت
 "سـرائيل إ"بة بوقف فوري ودائم الطالق النار بين         الى الدعوات الدولية المطال    وااالتحاد االوروبي انضم  

حمل االمين العام لمجلـس      في حين    .وحركة حماس والسماح بدخول المعونات االنسانية الى قطاع غزة        
 قيـام   ، كمـا أدان   اوروبا تيري ديفيس حماس مسؤولية انفجار االوضاع بسبب قيامها بانهـاء التهدئـة            

  .ي القطاع باستعمال القوة المفرطة ف"سرائيلإ"
 من اً قريباً فرنسياً مصدر مراسلتها من باريس، أن رندة تقي الدين عن١/١/٢٠٠٩ الحياة، وأضافت

جميع الوزراء كانوا موحدين في ما يتعلق بالموقف من مضمون "إن قال اجتماع الوزراء األوروبيين 
وأوضح أن . "وروبية تقليدياًالبيان الذي طرحت أفكاره الرئاسة الفرنسية، رغم تفاوت توجهات الدول األ

أما . الكل، باستثناء بريطانيا، كان على خط السياسة الفرنسية الداعية إلى وقف نار دائم وهدنة انسانية"
  ."بريطانيا فكانت أكثر على خط وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس

  
  ةلعرض الهدنة الفرنسي" إسرائيل" أمل أوروبية واستياء من رفض خيبة .١٠٢

 أعرب االتحاد األوروبي صباح أمس في بروكسل : فكرية أحمد، عصام واحدي، الوكاالت- بروكسل
 ساعة إلعطاء الفرصة ٤٨ المبادرة الفرنسية، التي تقضي بهدنة "إسرائيل"عن خيبة أمله واستيائه لرفض 

ح كان مخرجا ن المقترأ متحدث باسم المفوضية واعتبر. لحماس لوقف إطالق الصواريخ تجاه إسرائيل
 .مالئما لألزمة المتصاعدة

  ١/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
  

 داخلي ضمن مشروع التهدئة في غزةطالق حوار فلسطيني  عن رعاية فرنسية إلأنباء .١٠٣
كشفت مصادر دبلوماسية عربية مطلعة في بيروت أن المشروع  : بيروت-زياد عيتاني، فادي الغوش 

نشر ، رتكز على عدة نقاط من أبرزها وقف فوري إلطالق النارالفرنسي لوقف إطالق النار في غزة ي
 المراقبين الدوليين عند معابر غزة وبخاصة معبر رفح بمشاركة الشرطة الفلسطينية التابعة للسلطة

عادة إعمار غزة إل باإلضافة إلى إطالق حملة ، فلسطيني برعاية فرنسية-وإطالق حوار فلسطيني 
  .بمساعدة عربية وأوروبية

  ١/١/٢٠٠٩كاظ، ع
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  ينوي القيام بتحرك عاجل لوقف القتال في غزةساركوزي  .١٠٤
لم أن الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي يدرس القيام بجولة تقوده إلى القدس ع:  رندة تقي الدين-باريس

 هنوقالت مصادر مطلعة إ. والقاهرة ودمشق، إضافة إلى البرنامج المحدد لزيارته إلى لبنان الثلثاء المقبل
، "ينوي القيام بتحرك عاجل لوقف القتال في غزة والحصول على وقف إطالق نار دائم من الجهتين"
يذكر أن ساركوزي سيستقبل بعد ظهر اليوم وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي  فيما . وحماس"إسرائيل"

  .ليفني ويناقش معها العدوان على غزة
  ١/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  شرط رفع الحصار عن غزةاستعداده للتهدئة موسكو تنقل عن مشعل  .١٠٥

مستعد لوقف المواجهة "نه أكد لوزير خارجيتها سيرغي الفروف أنه ، أمشعلخالد نقلت موسكو عن 
أعرب الفروف عن قلقه البالغ حيال الوضع اإلنساني فيما . "المسلحة، لكن شرط رفع الحصار عن غزة

موقف الرئيس الفلسطيني الهادف ل دعمه مبدياً. يباً جداًفي غزة، الفتا إلى أن بالده سترسل مساعدة قر
  .إلى وقف المواجهة المسلحة، وضرورة استئناف الحوار

  ١/١/٢٠٠٩الحياة، 
  

  في قطاع غزة اإلسرائيلية نائباً بريطانياً يعبرون عن اشمئزازهم من الهجمات ٦٣ .١٠٦
رسالة وجهوها  في   ،رلمان البريطاني  نائباً من مختلف األحزاب السياسية الممثلة في الب        ٦٣ دان   :ا.ب.ي

 في قطـاع غـزة    " االسرائيلية" العملية العسكرية    ،الى الحكومة البريطانية والحكومة المحلية في اسكتلندا      
وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل لمنع وقـوع كارثـة         .  من الهجمات االسرائيلية   هماشمئزازمعربين عن   

 ".من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وآمنة الى جانب إسرائيل         مضاعفة جهوده   "ـب، و إنسانية في القطاع  
ا الحكومة البريطانية والحكومة المحلية االسكتلندية الى بذل ما بوسعهما للضغط علـى الحكومـة               وودع

االسرائيلية من أجل وقف الهجمات على سكان غزة الذين يتعرضون لعقوبة جماعية بـسبب ممارسـات                
  .أقلية

  ١/١/٢٠٠٩الخليج، 
  

   في قطاع غزة الى وقف للنار تدعو إسبانيا .١٠٧
 خالل كلمة    في قطاع غزة   دعا رئيس الوزراء االسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو الى وقف للنار          

أكد وزير الخارجية االسباني ميغيل انخيل موراتينوس وجـوب اصـرار            فيما   .القاها لمناسبة نهاية العام   
مبينـاً أنهـم    . "سـرائيل إ"ى وقف دائم وفوري للنار بين حركة حماس و        المجتمع الدولي على التوصل ال    

  . في سبيل ذلك مع الحكومة االسرائيليةونتواصلي القنوات الديبلوماسية وونستخدمي
  ١/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  النمسا المحايدة تعرض وساطتها في الشرق األوسط .١٠٨

شرق األوسط قيـام النمـسا بـدور        عرض المستشار النمساوي فيرنر فايمان على طرفي الصراع في ال         
طالب كال من االتحـاد األوروبـي        كما   .الوساطة بينهما تحت مظلة االتحاد األوروبي أو األمم المتحدة        

  فـي قطـاع غـزة      واألمم المتحدة باتخاذ مبادرات عاجلة إليجاد حل سلمي للمشكلة ولوقف اطالق النار           
  .ليست هي السبيل الى حل الصراعن القوة المسلحة  مشيراً إلى أ.بأسرع وسيلة ممكنة

  ١/١/٢٠٠٩الخليج، 
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   في قطاع غزةدول أمريكا الالتينية تدعو لوقف فوري للعمليات القتالية .١٠٩
" مجموعة ريو "المعروف باسم   " المنتدى األمريكي الالتيني  " األعضاء في    ٢٣ ـ طالبت الدول ال   :وكاالت

الهدنة في أسرع وقت ممكن واستئناف الحـوار  بوقف فوري للعمليات العسكرية الجارية في غزة وإعادة     
وعبرت المنظمة اإلقليمية عن قلقها العميق من االستخدام المفرط للقوة من            .للبحث عن حل سلمي للنزاع    

  .اإلسرائيلي، كما انتقدت اطالق الصواريخ الفلسطينية على األراضي اإلسرائيلية جانب الجيش
  ١/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
 بسبب غزة في األمم المتحدة "إسرائيل"وش على منع إدانة كية تحث بي أمرةنائب .١١٠

دعت العضوة الجمهورية البارزة في لجنة الشؤون الخارجية بمجلـس النـواب            :  محمد سعيد  -واشنطن  
كية إلى منع صدور قرار إدانة      ياألميركي إليانا روزليتنن كال من البيت األبيض ووزارة الخارجية األمر         

من وإلى الضغط على المجلس لتحميل حركة حماس مسؤولية الهجمات التـي             في مجلس األ   "إسرائيل"ـل
وزعمت أن القرار المقترح والمتوقع أن تقدمـه ليبيـا وإندونيـسيا            . يشنها الجيش اإلسرائيلي على غزة    

سيدعو إلى وقف إطالق النار دون أن يميز بين هجمات حماس الصاروخية وبين الرد اإلسرائيلي دفاعا                
  .عن النفس

  ١/١/٢٠٠٩لدستور، ا
  

  خالل األيام الماضية" اإليجابي" يقدم الشكر لمبارك على دوره بوش .١١١
بـوش اتـصل    الرئيس جورج   قال المتحدث باسم البيت األبيض جوردون جوندرو، إن         : أحمد حسن بكر  

الذي تلعبه مصر، دون ذكر المزيـد، أو        " الدور اإليجابي "بالرئيس المصري حسني مبارك وشكره على       
وأضاف أن مصر والسلطة الفلسطينية واألردنية وأطرافـا أخـرى           ".االيجابي" طبيعة هذا الدور     توضيح

 أن بوش بحث مع كـل مـن         مشيراً إلى يجرون اتصاالت مع حماس للمساعدة في حل الوضع الراهن،          
رئيس محمود عباس ورئيس حكومة تصريف األعمال سالم فياض الجهود الرامية لتحقيق وقف طويل              ال

  . إلطالق النار بقطاع غزةاألمد
  ١/١/٢٠٠٩ المصريون،صحيفة 

  
  "إسرائيل"  عدوانيةرئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة ينتقد .١١٢

انتقد رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة ميجيل دا اسكوتو بروكمان االنتهاكات            : حنان البدري  -واشنطن
عي، واستهداف المدنيين ورد الفعل العسكري غير        في قطاع غزة والمتمثلة في العقاب الجما       "اإلسرائيلية"

عدوان دولة ذات قدرات عسكرية فائقة      " وصف العدوان االسرائيلي على قطاع غزة بأنه         حيث. المتناسب
 الوقت قد حان ألن تتخذ األمم المتحدة عمالً قوياً حتى     مشيراً إلى أن  ،  "على اقليم تحتله بشكل غير شرعي     

 على موقع الجمعية العامة لألمم المتحدة، أكد مـصدر فـي             بروكمان شر بيان وفور ن . ال تتهم بالتواطؤ  
وظهر رئـيس المجلـس اليهـودي       . المكتب اإلعالمي للمنظمة الدولية أنها بدأت تتلقى رسائل احتجاج        

لودر في وسائل إعالم أمريكية للتنديد برئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة مشككاً في             . العالمي رونالد س  
  .ده ونزاهتهحيا

  ١/١/٢٠٠٩الخليج، 
  

   األونروا تعرب عن فزعها وحزنها العميق للعدوان على غزةفوضةم .١١٣
ونروا، عن الفزع لحجم الدمار الذي لحق بقطاع األأعربت كارين أبو زيد، المفوضة العامة لوكالة : فيينا

 الحكومة ان لهات في بيحث و".حزنها العميق للخسائر الفادحة في األرواح"غزة، كما أعربت عن 



  

  

 
 

  

            ٥٠ ص                                     ١٣٠١:         العدد       ١/١/٢٠٠٩الخميس  :التاريخ

ستبذل "، مضيفة أن األونروا "بشدة على اإلصغاء للنداءات التي تطالبها بوقف قصفها للقطاع"اإلسرائيلية 
وينص البيان . كل جهد لالستجابة بأسرع ما يمكن، للتخفيف من المعاناة واأللم في القطاع، وفق تأكيدها

 تصرفاتها يجب أن تتطابق مع األونروا تتفهم المخاوف اإلسرائيلية األ"على أن منية المشروعة، إالّ أن
كما ناشدت . ، على حد تعبيره"القانون اإلنساني الدولي، كما يجب عليها أال تستخدم القوة المفرطة

هذا المبلغ حيث أن  مليون دوالر لتلبية احتياجات سكان غزة، ٣٤األونروا المجتمع الدولي توفير مبلغ 
  .٢٠٠٩ مليون دوالر كانت قد أطلقته الوكالة لعام ٢٧٥إضافة إلى مبلغ هو 

  ٣١/١٢/٢٠٠٨قدس برس 
  

  في غزة تدعو االتحاد االوروبي لحملة دبلوماسية لوقف فوري الطالق النار أوكسفام .١١٤
ناشدت منظمة أوكسفام الدولية وزراء خارجية االتحاد االوروبـي بـأن ال تتوقـف              :  خاص - الدستور

أن المزيد من المساعدات االنسانية الى داخل قطاع غزة، بـل ايـضا             دعوتهم عند مجرد تسهيل وصول      
  .التفاق على وقف فوري الطالق النارل وحماس "سرائيلإ"تضغط على 

  ١/١/٢٠٠٩الدستور، 
  

  غزةقطاع روسيا تستعد إلجالء رعاياها من  .١١٥
طنين الروس مـن    ن عملية اجالء الموا   أ "سرائيلإ" ذكرت الملحقة الصحافية للسفارة الروسية في        :أ.ب.د

ن عدد الراغبين في مغادرة القطاع يـزداد كـل           مبينة أ  .قطاع غزة قد تجري في نهاية االسبوع الجاري       
 شخص، من بينهم مواطنـو روسـيا، وبيلوروسـيا، ومولـدافيا            ١٠٠ وضم حتى اآلن اكثر من       ،ساعة

  .وكازاخستان
  ١/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  ان اإلسرائيلي غربية لقطاع غزة لتفادي آثار العدومساعدات .١١٦

بريطانيـا وعـدت    ، أن   وكاالت األنباء  نقال عن     محمد سعيد   عن مراسلها  ١/١/٢٠٠٩ الدستور،   نشرت
أعلن دوجالس الكسندر وزيـر التنميـة       حيث  . بتقديم عشرة ماليين دوالر مساعدات طارئة لقطاع غزة       

جهـا الفلـسطينيون بـشدة      الدولية ان هذه االموال ستساعد على توفير مواد غذائية وامدادات وقود يحتا           
كما أعلنت الواليات المتحدة انهـا سترصـد         .انقطعت منذ بدء الغارات االسرائيلية يوم السبت الماضي       

.  مليون دوالر لمساعدة الالجئين الفلسطينيين وخصوصا المقيمين في قطاع غـزة           ٨٥خالل العام الحالي    
 مليون ونصف مليون دوالر الى السكان فـي         أعلنت الحكومة االسبانية ارسال مساعدات طبية بقيمة      فيما  

  .قطاع غزة
نيتها إرسال طائرتين عـسكريتين محملتـين       أعلنت  السلطات اليونانية    أن   ،١/١/٢٠٠٩ الحياة،   وذكرت

  . طناً من المواد الطبية إلى قطاع غزة، بحسب الخارجية اليونانية٢٨
 مليون دوالر أمريكـي فـي شـكل          تقديم  تعتزم الصين، أن   القاهرة من   ١/١/٢٠٠٩ الخليج،   وأضافت

  .  بشكل ملح في قطاع غزة لشراء المواد التي يحتاجونها الفلسطينيةمساعدات إنسانية طارئة للسلطة
  

   من انتهاكات حقوق اإلنسان "إسرائيل" األحمر يحذر الصليب .١١٧
الحـق  حذرت اللجنة الدولية للصليب االحمر أمس السلطات االسرائيلية من انتهـاك            :  ا ف ب   -جنيف  

قلـق  ال عـن    تكما اعرب ". من خالل هجمات مباشرة على المدنيين او هجمات بال تمييز         "االنساني الدولي 
  .ازاء سقوط قتلى وجرحى مدنيين في اسرائيل بسبب االطالق المتكرر للصواريخ من قطاع غزة

  ١/١/٢٠٠٩الدستور، 
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   في أمريكا من أجل وقف العدوان على غزةتظاهرات .١١٨

 في  كيةيتظاهر االف االشخاص امام مقر وزارة الخارجية االمر       : يد ووكاالت األنباء   محمد سع  -عواصم  
كية األخـرى مطـالبين بوقـف       ي تدفق آالف المتظاهرين إلى شوارع عدد من المدن األمر         واشنطن، كما 

  . غزةطاعقالعدوان اإلسرائيلي وبرفع الحصار عن أهالي 
  ١/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  د بجرائم االحتالل اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين في هولندا للتنديتظاهرات .١١٩

 خرج مئات الهولنديين بعد ظهر أمس بدعوة من منظمة : فكرية أحمد، عصام واحدي، الوكاالت-الهاي
ومنظمة الصوت اليهودي اآلخر، بجانب منظمات يسارية وتركية ومغربية " اللجنة الهولندية الفلسطينية"

متة، أمام البرلمان الهولندي في الهاي، وامتدت منه إلى مقري حامية لحقوق اإلنسان، بمسيرة صا
السفارتين اإلسرائيلية واألمريكية، حاملين صور الشهداء الفلسطينيين، وذلك تعبيرا عن استنكارهم 

وأكد مسؤول في منظمة الصوت اليهودي اآلخر أنه سيتم السبت المقبل  . لقطاع غزةللقصف اإلسرائيلي
للتنديد بالعنف والمجازر اإلسرائيلية " ميوزيم بالين" تضم اآلالف تنطلق من ميدان تنظيم مظاهرة ضخمة

طالب رئيس الوزراء  ومن جهته، ."إسرائيل"ضد الفلسطينيين، ومطالبة هولندا باتخاذ موقف حاسم تجاه 
ت الهولندي السابق أدرس فان أجت أمس، األمم المتحدة بإجراء تحقيق متكامل حول تصرفات وتجاوزا

من حق إسرائيل "العمليات اإلسرائيلية العسكرية في غزة، واعتبار ذلك جرائم حرب، مشيرا إلى أنه 
حماية مدنييها من صواريخ حماس، ولكن ليس باستخدام القوة غير المتوازنة على هذا النحو، والتي لم 

 ".تفرق في استخدامها بين األهداف المدنية واألهداف العسكرية في غزة
  ١/١/٢٠٠٩السعودية، الوطن، 

  
  العاصمة الدنماركيةفي صالة على أرواح شهداء قطاع غزة  وقوفو .١٢٠

 شهدت العاصمة الدنماركية تظاهرة سلمية أمام مبنى : فكرية أحمد، عصام واحدي، الوكاالت-كوبنهاجن
  آالف عربي ومسلم دنماركي للوقوف والصالة على أرواح الشهداء في٣المحافظة حيث تجمع أكثر من 

 إن المسلمين والعرب وخاصة الفلسطينيين أرادوا أن ،وقال أحد المسؤولين عن التظاهرة. قطاع غزة
يظهروا للشعب الدنماركي وحشية اإلسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني ودعمهم الشعبي لهم وأمنيتهم أن 

سطيني في غزة مادياً دعم الحكومة الدنماركية للشعب الفلب اًطالب م. عن مذابحها ضدهم"إسرائيل"تتوقف 
 . ألنها واحدة من الدول التي تدعم الحكومة اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتخضع لسلطانها،ومعنوياً

  ١/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
                     

   الجمعة  على غزةعدوانالخمسون منظمة تدعو إلى مظاهرة ضخمة ضد : فيينا .١٢١
ة وتجمعاً نمساوياً غير حكومي، إلى مظاهرة جماهيرية ضخمة في دعت خمسون منظمة ومؤسس :فيينا

قلب العاصمة فيينا، يوم الجمعة المقبل، لإلعراب عن الغضب على العدوان الجاري على قطاع غزة، 
  .وللتضامن مع الشعب الفلسطيني

  ٣١/١٢/٢٠٠٨قدس برس 
  

  مجلس األمن يحمل سفير فلسطين رسالة شفوية الى الرئيس عباسرئيس .١٢٢
 حمل رئيس مجلس األمن لشهر كانون االول، المراقب الدائم بفلسطين لدى األمم المتحدة : وفا–نيويورك 

مجلس الستمرار الرياض منصور رسالة شفوية الى الرئيس محمود عباس، أعرب فيها عن قلق أعضاء 
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، ٢٠٠٨-١٢-٢٨ البيان الصادر عن مجلس األمن بتاريخ هكما سلم .األعمال العسكرية في قطاع غزة
، كما قام في وقت سابق بنقل رسالة متطابقة الى  حول االحداث األخيرةوطالب بااللتزام بما جاء فيه

  . لدى األمم المتحدة لنقلها ألولمرت"سرائيلإ"سفير 
  ١/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

  
  هاعار مصر ليس موقفها من مذبحة غزة لكنه الفساد الذي عشش في : فيسكروبرت .١٢٣

روبرت فيسك تناول فيها بالنقد الـشديد موقـف         لاالندبندنت مقاال   صحيفة  نشرت  : فى حمو مصط - لندن
تحدث فيه عن موقف الحكومة المـصرية مـن الـدعوات    حيث . الحكومة المصرية مما يجري في غزة    

 "سـرائيل إ"المتزايدة في الشارع العربي لمصر بفتح معبر رفح مع غزة وقطع العالقات الدبلوماسية مع               
 ، قائالً أن  تحدث فيسك عن مشاكل اشد وطأة وقسوة تواجهها مصر        و. تقديم السالح لحركة حماس   وحتى  

عار مصر ليس موقفها من المذبحة التي تجري في غزة لكنه الفساد الذي عشش في مصر بحيث اصبح                  
  من حياتها االجتماعية وانعدمت فيها الخدمات االجتماعية واالمـن بالنـسبة للمـواطن المـصري     جزءاً
ن الوظيفة الوحيدة لالمن في مصر اصـبحت حمايـة النظـام واالعتـداء علـى                ألى  إويشير  . العادي

نما يجبر السجانون السجناء    بي ،المتظاهرين والتحرش الجنسي بالفتيات اللواتي يتظاهرن ضد حكم مبارك        
ي مصر  عن ظاهرة التدين ف   في مقاله   يتحدث فيسك   كما  . في سجن طرة على ممارسة الجنس مع بعضهم       

 ويقـول   .التي تحولت الى مظاهر وطقوس فقط دون ان يؤدي ذلك الى تغير موقف المتدينين مما يجري               
ن اغلب موظفي الدولة حريصون جدا على االلتزام بواجباتهم الدينية لكنهم ال يكترثون بعمليات تزويـر                إ

ن إي عالء االسواني قوله     ينقل عن الروائي المصر   و. االنتخابات مثال وخرق القانون والسجون والتعذيب     
القتلى في صفوف المصريين نتيجة حوادث السير وغرق العبارات وانهيار االبنية والمرض يفوق عـدد               

  . "سرائيلإ"قتلى مصر في حروبها ضد 
  ١/١/٢٠٠٩بي بي سي 

  
  حرص على السالم في الشرق األوسطتالتشيك  رئاسة االتحاد األوروبي عشية تسلمها .١٢٤

جية جمهورية التشيك كارل شفارزنبيرغ حرص حكومة بالده على تحقيق السالم في             أكد وزير خار   :وام
للسالم فـي الـشرق     " أنابولس"الشرق األوسط على أساس األحكام الواردة في اإلعالن الختامي الجتماع           

 عشية تولي بالده رئاسة االتحاد األوروبي على حرص بالده التام على استمرار أفـضل               اًشدد م .األوسط
  .قات الصداقة والتعاون التقليدية بينها وجميع الدول العربية على مختلف المستوياتعال

  ١/١/٢٠٠٩الخليج، 
  

  االستخبارات األمريكية تكشف عن جاسوس إسرائيلي لعرقلة ضغوط لإلفراج عن بوالرد .١٢٥
 أمـس   ،٢٠٠٨أقر جاسوس إسرائيلي آخر، كان قد تم ضبطه في بدايات عام             : حنان البدري  -واشنطن  

دون مقابل مـادي، بـل      " إسرائيل" أنه تجسس لمصلحة     ،األول أمام قاضي محكمة مانهاتن في نيويورك      
أكد مراقبـون فـي      وعلى هذا الصعيد،     .بمقابل عيني يتراوح ما بين الهدايا ودعوات العشاء له وألسرته         

، يمكـن أن    "ئيلإسرا" وثيقة مهمة إلى     ١٠٠ إلى ٥٠ الذي اتهم بنقل ما بين       الجاسوسواشنطن أن توقيف    
يكون تحركاً استخباراتياً أمريكياً إليقاف محاوالت من قبل اليمين الصهيوني األمريكي للحـصول علـى               

  .قرار عفو من إدارة بوش قبل رحيلها لإلفراج عن الجاسوس اإلسرائيلي جوناثان بوالرد
  ١/١/٢٠٠٩الخليج، 
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 لتقي رئيس بلديتها تضامني اوروبي يقوم بجولة تفقدية لمدينة الخليل ويوفد .١٢٦
زار وفد أوروبي تضامني مدينة الخليل يضم برلمانيين وحقوقيين وممثلي :  فوزي الشويكي-الخليل 

مؤسسات مدنية ومتضامنين، امس برئاسة نائبة رئيس برلمان االتحاد األوروبي لويزا مورغنتيني بهدف 
حيث .  غزةلقتل المدينين في قطاعمدينة والتعبير عن رفضهم الالتضامن مع الشعب الفلسطيني وسكان 

 يحقق الشعب الفلسطيني حريته ويعيش بسالم ويضمن ألطفاله كيتحرك لللالعالم اجمع   مورغنتينيدعت
 أن يتم وقف اطالق على ضرورة ، أكدتوحول الوضع في قطاع غزه. حياة طبيعة كباقي أطفال العالم

لحكومة ا ، في حين دعتفوري لحماية الفلسطينيين على العالم التحرك بشكل ، الفتة إلى أنالنار فورا
 لوقف اطالق ت في المقابلدعو.  العملية التي يسقط فيها يوميا عشرات األبرياءهاالسرائيلية اليقاف هذ
  .الصواريخ من غزه

 ١/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
  

  النفط والذهب  من سعر رفع ي غزة  االسرائيلي علىالعدوان .١٢٧
ليتجاوز سعر البرميل أربعين دوالرا مقارنة بسعره في        % ٨تعامالت اليوم لنحو    صعدت أسعار النفط في     

  .الجلسة السابقة، وأرجع السبب في ذلك بشكل رئيسي إلى تواصل الغارات اإلسرائيلية على قطاع غزة
واعتبر المراقبون أن استمرار العدوان على غزة قد يصعد من التوترات في المنطقـة وبالتـالي يهـدد                  

  . ادات من الشرق األوسط التي تعد األغنى عالميا في مخزونها النفطياإلمد
شباط القادم في جلسة مـا بعـد الظهـر فـي            /فصعد الخام األميركي الخفيف للعقود اآلجلة تسليم فبراير       

 دوالرا للبرميل بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى           ٤٠,٨٩ دوالرات ليبلغ سعره     ٣,١٨بورصة لندن   
  .  دوالرا للبرميل٤٢,٢٠لسة عند مستوى خالل الج

وعلق المحلل في بتروماتريكس أوليفييه جاكوب العوامل على صعود النفط اليـوم بـالقول إن العوامـل               
السياسية اختفت من ساحة النفط خالل الشهرين الماضيين ولكن ستستعيد دورها في رفع األسـعار مـع                 

  .الهجوم اإلسرائيلي الحالي على غزة
ليصل إلى أعلى مستوى منـذ أوائـل        % ٢شهد المعدن الثمين صعودا بنسبة تجاوزت       وفي سوق الذهب    

  .تشرين األول الماضي بعد تفجر العنف في الشرق األوسط/أكتوبر
 دوالرا للبرميـل بعـد أن حـذت         ٣٧الجمعة الماضية متخطية    % ٧وكانت أسعار النفط صعدت بنحو      

دادات الخام تنفيذا ألكبر خفض إنتاجي على اإلطالق        اإلمارات حذو السعودية في زيادة التخفيضات في إم       
  . الذي قررته المنظمة األسبوع الماضي) أوبك(لمنظمة الدول المصدرة للنفط 

من اإلمدادات العالمية من أجـل وقـف     % ٥وخفضت أوبك اإلنتاج ثالث مرات في محاولة لسحب نحو          
  .الية العالميةهبوط أسعار الخام التي تراجعت بشكل كبير جراء األزمة الم

  ٣١/١٢/٢٠٠٨موقع الجمل 
  
  أعياد الميالد تتحول لتضامن مع غزة في بعض الدول العربية .١٢٨

أصدر حاكم دبي، نائب رئيس دولة اإلمارات، الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم، مرسوماً : دبي، القاهرة
الفلسطيني، وأمر الجهات إللغاء كل مظاهر االحتفاالت بالسنة الميالدية الجديدة، تضامناً مع الشعب 

تضامنا "المعنية في اإلمارة باتخاذ التدابير الالزمة لتعميم هذا اإللغاء على مختلف الجهات ذات الصلة، 
مع الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له قطاع غزة وأهله من تدمير وقتل وتشريد من جانب اآللة 

  ."العسكرية اإلسرائيلية
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 التي كان مقرراً إحياؤها في االيام الثاني "ليالي دبي" عن إلغاء حفالت "عالممؤسسة دبي لإل"كما أعلنت 
والثالث والرابع من السنة الجديدة لمناسبة االحتفال بالذكرى الثالثة لتولي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

  .مقاليد الحكم في إمارة دبي
ية التي كانت مقررة بمناسبة االحتفال برأس وألغت مصر سلسلة من التظاهرات الثقافية والبرامج الترفيه

  .السنة تضامناً مع قطاع غزة
وفي سورية ألغى الكثير من الفنادق والمطاعم الكبرى والصغرى حفالت رأس السنة، وألغى الفنان 
صباح فخري حفلته في مجمع صحارى، ووألغى الكثير من المتعهدين حفالتهم المقررة بمناسبة رأس 

واعتصم فنانون ومثقفون . م إقبال الجمهور السوري على الحجز بسبب األحداث في غزةالسنة نظراً لعد
  .سوريون بالقرب من الجامع األموي مساء أول من أمس وأضاؤوا الشموع

وأضيئت منتصف ليل أمس في احدى اكبر ساحات عمان الشموع تضامناً مع اهالي غزة، مع اعالن 
  .ت رأس السنةالكثير من الفنادق الكبرى إلغاء حفال

  ١/١/٢٠٠٩الحياة، 
  

   من؟فاجأمن  .١٢٩
  إبراهيم حمامي.د

كذب الجبناء كذبتهم وصدقوها، هم ومن تآمر معهم، حالة من االنتشاء الزائف واعالن النصر المبكر 
سادت أوساط االحتالل، اشادات باألداء الدقيق والمميز للضربات الجوية، وال نعرف اين تكمن البطولة 

وي ضد قطاع محاصر ال يملك أية امكانيات، وأين الشجاعة والبطولة التي يتحدثون عنها في القصف الج
وهم يقصفون المدارس والجامعات والمساجد والمنازل اآلهلة بالسكان؟، المهم أنهم كذبوا وأسهبوا في 

 طبعاً وصف الخطة المحكمة التي ُأعدت على مدار ستة اشهر، وأساليب التمويه والخداع التي استخدمت،
عبر شركائهم في رام اهللا والقاهرة الذين تحدثت التقارير عن علمهم المسبق بالعدوان، ومن خالل 

  .تطمينات مصرية ليلة العدوان بأنه ال عدوان
المفلسون تعلقوا بأخبارهم، وظن شركاؤهم أنهم حققوا هدفهم من خالل مفاجأة ومباغتة غزة  والمدافعين 

 النظير اعالن وكشف نيتهم عن العودة المظفرة على ظهر الدبابات عنها، وبدأوا بغباء منقطع
االسرائيلية، وتجندت األدوات االعالمية المصرية واألوسلوية لتوجيه اللوم للضحية، وما زال أبو الغيط 

استفزاز "حتى مساء هذا اليوم يكرر ذات الجمل محمالً الطرف الفلسطيني مسؤولية ما يجري من خالل 
  ".اسرائيل

المذهلة "وشركائها؟ هل حققوا المطلوب من خالل المفاجأة " اسرائيل"لكن هل حقيقة نجحت خطة 
في الضربة األولى يوم السبت الماضي؟ اسمحوا لنا وفي نقاط سريعة توضيح حجم المفاجأة " والرائعة

  :وأثرها، ومقارنتها بمفاجآت أخرى شبيهة
دء بعدوانهم اليقاع أكبر عدد من االصابات، الحادية عشرة الجبناء كعادتهم اختاروا ساعة الذروة للب§   

  .والنصف بتوقيت غزة، ساعة خروج المدارس
قبلها بليلة القيادة المصرية تؤكد للجانب الفلسطيني أنه ال هجوم على غزة، تماماً كما حدث معهم §   
  يونيو/ ليلة الخامس من حزيران١٩٦٧عام 

ضربة األولى بدأ قبل ستو اشهر، أي ابان التهدئة، أي أنهم كان بحسب بيانات النصر االعداد لل§   
  يعدون العدة للغدر، طبعاً مع شركائهم الذين تباكوا على التهدئة

عشرات الطائرات قصفت مئات األهداف خالل ثالثة دقائق، اتقويض سيطرة الحكومة الفلسطينية §   
  على الشارع وشل قدراتها تماماً

  غالق معبر رفح وتطلق النار تجاه العائالت الهاربة من جحيم القصفمصر تشدد ا§        
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في ذات الوقت وبحسب ما نشر من تقارير كانت التعليمات الجاهزة تصدر للعمالء والمرتزقة من §   
  اتباع رام اهللا باالستعداد لالنقضاض على غزة

  قتهارام اهللا تعلن استعدادها لمأل الفراغ وتؤكد جهوزية مرتز§        
باعالنه " الثقيلة"حمالت اعالمية مركزة لنشر األكاذيب ربما اشهرها كذبة أحمد عبد الرحمن §   

في سجن السرايا، لنكتشف أنه لم يسقط سجين واحد من " المعتقلين"من ابناء فتح " العشرات"استشهاد 
 الشريط المصور للسجناء المجرمين المعتقلين، بل أنهم اطلق سراحهم قبل الضربة الجوية، وهو ما أثبته

  وهم يغادرون دون ذرة غبار عليهم وبمالبسهم وحقائبهم
حمالت اعالمية مصرية استخرجت األموات سياسياُ لتستضيفهم من أمثال دحالن ونبيل عمرو، §   

  وهجوم غير مسبوق على كل ما هو فلسطيني، عبر سلسلة من األكاذيب المقصودة والتشويه المتعمد
 هكذا قالوا، االحتالل يعلن النصر ويؤكد أن االسوأ –فاجأة وانتهت الحكومة الفلسطينية حدثت الم§   

  قادم، وعمالؤه يبدأون بالنياح على غزة التي ضاعت بسبب الحكومة وغبائها وطيشها
  ! ساعة أكد فيها االحتالل وأعوانه أنهم حققوا أهدافهم التي لم يعلنوا عنها بعد٤٨§        
تون يعلن أن القوات التي تتدرب تحت امرته جاهزة للتوجه لغزة، ويطلب أن ال يسأل كيف داي§        
  ستصل

، ضربات جبانة من الجو استهدفت حماراً يجر عربة "المبهدل"هذه هي مفاجأتهم، وهذا هو انتصارهم 
  ".حماس"باألمس ومزرعة دواجن اليوم كأهداف تتبع 

  
  لكن

كر حتى كانت المفاجأة الحقيقية، مفاجأة من العيار الثقيل، خرج شعب ما أن اعلنوا هذا االنتصار المب
غزة من تحت الركام والدمار، خرج ليرد ويرد ويرد، ولتصل يد المقاومة إلى أماكن جديدة وبعيدة، هي 
المرحلة األولى التي ربما تصل الحقاً إلى تل أبيب، رغم تغطية سماء غزة بعشرات طائرات المراقبة 

غزة لم تنهار، وحكومتها لم تسقط، والسيطرة على األوضاع :  مفاجأة تلتها مفاجأة أخرىليل نهار،
العالم من شرقه لغربه ومن شماله وجنوبه يثور دون أضالع مثلث : مطلقة، ومفاجأة ثالثة أشد وأقسى

العدوان االحتالل ومصر الرسمية وزمرة عباس، وتهب الضفة رغم القمع الرسمي المزدوج من 
  .تالل وأذنابه االح

اقنعوا أنفسهم بأنهم أعدوا لمفاجأة، فتجرعوا مرارة مفاجآت شعبنا البطل في غزة، صدقوا أكاذيبهم، 
وكذبها صدق أهلنا وأبطالنا في غزة، انكشفت ووضحت األمور، العالم بات قرية صغيرة، والجرائم تنقل 

  .وفاء، وتبريرات العمالءفوراً وعلى الهواء، ودون أن تضحك على عقول العالم الخطب الج
  

  لكن
 مع األخذ بعين االعتبار أن غزة –لنقارن بين ما حدث ويحدث في غزة مع أحداث تاريخية أخرى 

  :محاصرة منذ سنوات، وبأنها أكثر مناطق األرض اكتظاظاً بالسكان، وبأنها مغلقة من القريب قبل البعيد
، ١٩٦٧يونيو/ حزيران٠٥لماضي كانت صبيحة يوم الضربة الجوية الوحيدة المماثلة ليوم السبت ا§   

  عشرات الطائرات على مئات األهداف مع فارق الرقعة الجغرافية التي تبلغ عشرات أضعاف قطاع غزة
  سبقتها أيضاً خديعة سوفيتية بأنه ال عدوان على مصر§        
  تهدفةخالل ساعتين انهارت كل وسائل الدفاع واالتصال في العواصم المس§        

اسرائيل قد احتلت "كانت )  عام٤١مثل يومنا هذا بعد  (١٩٦٧مع نهاية اليوم الخامس من عدوان §   
، )هضبة الجوالن والحمة(، وسوريا )شبه جزيرة سيناء وغزة(أراض من خمس دول عربية هي مصر 
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وصنافير على جزيرتي تيران (، والسعودية )الضفة الغربية والغور(، واألردن )مزارع شبعا(ولبنان 
  )مدخل خليج العقبة

   بهزيمة مدوية للنظام الرسمي العربي١٩٦٧في اليوم السادس انتهت حرب عام §        
بالنسبة لسيناء فهي محتلة بحسب الناطق باسم (ال زالت هذه األراضي محتلة حتى يومنا هذا §   

 ال تستطيع أن تفعل فيها ما تشاء الخارجية المصرية حسام زكي الذي عرف غزة بأنها محتلة ألن السلطة
، وهو التعريف الذي ينطبق حرفياً على شبه جزيرة سيناء حيث ال ١٩/١٢/٢٠٠٨ بيانه بتاريخ –

  )تستطيع السلطات المصرية ادخال جندي واحد دون اذن االحتالل
 ومع بدء اجتياح لبنان، وخالل ساعات انهارت قوات منظمة التحرير ١٩٨٢في صيف عام §   

  لسطينية في جنوب لبنان، ووصلت قوات االحتالل لمشارف بيروتالف
في جنوب لبنان كانت هناك أسلحة وذخائر هي اضعاف أضعاف ما يملكه حزب اهللا وحماس §        
  مجتمعين
  لم يكن االحتالل بقوته اليوم من الناحية التقنية واالستخباراتية§        
  رفات وخطوط االمداد مفتوحة والعالم يومها كان بقطبينكانت لبنان تحت سيطرة ياسر ع§        

صمدت بيروت صمودها البطولي، لكن ولألسف النتيجة كانت هزيمة رغم محاوالت عرفات §   
هزيمة ألن شارون حقق الهدف من عدوانه بإخراج المقاتلين الفلسطينيين من : تجميلها في ذلك الوقت

 راجعوا القبول الخطي لوثيقة –ا كانت ترفضه قبل الحرب لبنان، وهزيمة ألن ذات المنظمة قبلت م
  فيليب حبيب

   مئات اآلالف من الضحايا والجرحى١٩٨٢سقط في عدوان عام §        
يظن بعض البلهاء أن نتائج المعارك تحسب بحجم الخسائر، فيجتهد بعضهم ويسهب في سرد خسائر 

ن البلهاء أنه البد من توازن عسكري حتى تقاوم الجانب الفلسطيني بسبب العدوان، ويظن بعض آخر م
الشعوب، فإن لم يكن هناك توازن عسكري فاألفضل هو التسليم والبيع على طريقة أوسلو ورموزها، 
رغم أن التاريخ وبالمطلق لم يشهد يوماً لشعب يقاوم أنه كان أقوى أو حتى في مستوى المحتل، لكن 

  . التكلفة ومن جميع النواحي فيندحر وينتهيالمقاومة تعني أن يصبح االحتالل باهظ
  

ليست البالهة وحدها التي تفرض عليهم مواقفهم، بل انعدام األخالق والضمير واالحساس، صور 
وأحداث تحرك الحجر لكنها ال تؤثر عليهم، مواقف فيها شماتة وتشفي، بل مزاودات رخيصة كالتي 

وباتوا يكررونها دون حياء بأنهم كانوا يعرفون بالضربة أطلقها أبو الغيط ورئيسه مبارك، وكذلك عباس، 
أين المفاجأة العظيمة التي يتحدثون عنها؟ لكن الرد على ! سمعت تحذيراتهم" حماس"وحذروا منها، وليت 

  :  بقوله تعالى- وتأملوا وتفكروا معي –مزواداتهم يكون 
َأطَاع وا لَودقَعو اِنِهمقَالُوا ِلِإخْو ا قُِتلُوا الَِّذينونَا م ? اِدِقينص كُنْتُم تَ ِإنوالْم َأنْفُِسكُم نوا عءرآل ( قُْل فَاد

  )١٦٨عمران اآلية 
هذه هي مفاجآت شعبنا العظيم، المفاجآت التي غيرت خطاب عمرو موسى ومحمود عباس اليوم، ليتغنوا 

دة حساباتهم، وعليهم أن ينتظروا مفاجآت بالمقاومة وبالصمود، مفاجآت أجبرت االحتالل ومن معه إلعا
أخرى من العيار األثقل، ألن شعبنا لم ولن يقبل أن يستسلم أو يتنازل، حتى لو باع وخان بعض منحرف 
مهزوم يحتمي باالحتالل وينتظر أن يعود على ظهر دبابة، وليعلم القاصي والداني أنهم حتى لو ابادوا 

الدمار والركام مرات ومرات، وستبقى الراية مرفوعة إلى أن شعبنا بأكمله، فإننا سننهض من تحت 
  .نحقق النصر بإذنه تعالى
  ال نامت أعين الجبناء

٣١/١٢/٢٠٠٨  
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 إسقاط عباس وتعزيز حماس.. اإلسرائيليةالمجازر .١٣٠

  صالح النعامي
بـشكل  ال يوجد هناك ثمة شك أن المجازر التي تقوم بها إسرائيل حالًيا ضد الفلسطينيين في غزة تهدف                  

أساسي إلى تغيير الواقع السياسي في األراضي الفلسطينية المحتلة برمته، وليس إلى وقِْف إطالق القذائف               
إسرائيل وسلطة محمـود عبـاس      . الصاروخية من قطاع غزة، وإجبار حركة حماس على العودة للتهدئة         

ء المجازر يتوقف علـى موافقـة       وبعض األنظمة العربية تقوم بعملية تضليٍل منَظٍَّم عندما تدعي أن إنها          
حركة حماس على عودة العمل باتفاق التهدئة الذي توصلت إليه الفصائل الفلسطينية وإسـرائيل برعايـة               

 .مصرية
ما تقوم به إسرائيل حالًيا في غزة هو ثمرة اتفاق مسبق تم التوصل إليه بين تل أبيب، وسـلطة محمـود                     

مريكية، واللجنة الرباعية؛ للتخلص من حكم حركة حمـاس  عباس، وبعض العواصم العربية، واإلدارة األ  
في غزة، على اعتبار أنه عاِئقٌ أمام أي فرصة للتوصل لتسوية سياسـية وفـق الخطـوط اإلسـرائيلية                   

  . الحمراء
في إسرائيل وسلطة عباس وعدد من الدول العربية، يدِركُون أنه من المستحيل أن يِتم التوصل لتـسويٍة،                 

لت حركة حماس في الحكم، على اعتبار أن الحركة ستحبط هذه التسوية من خـالل حقيقـة                 في حال ظ  
تمثيلها لألغلبية الساحقة من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خالل فوزها بأغلبية مقاعـد         

فبخالف . المجلس التشريعي، وبالتالي يتوجب إسقاطها، وجلب عباس من جديد على ظهر دبابة إسرائيلية            
ما يدعيه وزير خارجية مصر أحمد أبو الغيط، من أنه كان باإلمكان تجنب ما يحدث في غزة لو قبلـت                    
حماس بالعرض المصري لتمديد العمل بالتهدئة، فإن مبعوث اللجنة الرباعية، وفي مقابلـة هامـة جـدا                 

ائل الفلسطينية عن رفضها    اإلسرائيلية قبل أسبوعين، وقبل أن تعلن الفص      " هآرتس  " أجرتها معه صحيفة    
تمديد التهدئة، َأوضح أن حل مشكلة غزة يكمن في تغيير الواقع في قطاع غـزة، ومنـع حمـاس مـن                     

 .مواصلة السيطرة على القطاع
بلير أوضح أن الطريق الوحيد إلسقاط حكم حماس يتمثل في استخدام الخيارات العسكرية، بعد أن تَبـين                 

على الحصار، والضغوط االقتصادية، والعزلة السياسية، في توفير الظـروف          بشكل واضح فشل الرهان     
للتخلص من حكم حركة حماس، منَوًها إلى أن هذه الضغوط آتت نتائج عكسية، وعززت مواقع حمـاس                 

إن لديه خطةً تقوم علـى تكثيـف        : وبشكل يتماشى مع تقوم به إسرائيل حالًيا، قال بلير        . في القطاع أكثر  
 .عسكري ضد حماس، وفي ذات الوقت تخفيف الضغوط االقتصادية على الفلسطينيينالعمل ال

وهذا ما تفعله إسرائيل، فمن ناحيٍة تقوم بإنزال مئات األطنان من المتفجرات على رءوس الفلسطينيين في                
حيٍة القطاع، وتقتل وتجرح اآلالف، وتدمر المساجد، والمستشفيات، والجامعات، والمرافق العامة، ومن نا           

 .ثانيٍة تقوم بفتح المعابر التجارية، وتسمح بمرور البضائع والمواد والوقود
مالمح التواطؤ العربي مع إسرائيل في تنفيذها للمجازر ضد الفلسطينيين لم تَعد تحتاج إلى أدلة، فوزيرة                

ا في القاهرة،   الخارجية اإلسرائيلية تسيفي ليفني اختارتْ أن تعلن عن الحرب إلسقاط حركة حماس تحديدً            
ليس هذا فحـسب، بـل إن الـسلطة         . وبمعية أبو الغيط، وبعد انتهاء اجتماعها مع الرئيس حسني مبارك         

فنمر حماد  . الفلسطينية شاركت في الحملة الدعائية التي تَشُنُّها إسرائيل؛ لتبرير مجازرها ضد الفلسطينيين           
كاب الجرائم ضد الفلسطينيين، فضلًا عن      مستشار محمود عباس اعتبر أن حماس تشارك إسرائيل في ارت         

                نِْع الفلسطينيين من التظاهر واالحتكاك بجيش االحتالل، حتى ال يتم فَتْحأن سلطة عباس أصدرت أمًرا ِبم
 .جبهة أخرى في الضفة الغربية، فتضطر إسرائيل إلى تخفيف ضغطها العسكري على غزة
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 الدول العربية عقـد القمـة العربيـة؛ لبحـث           ومن أوضح المؤشرات على التواطؤ، هو رفض عدد من        
المجازر التي تُرتَكَب ضد الفلسطينيين في غزة، وكأن مقتل وجرح المئات مـن الفلـسطينيين أمـر ال                  

 .يستدعي عقْد هذه القمة
إن القادة الصهاينة لم يخطئوا قراءة عدم مسارعة الزعماء العـرب لاللتئـام، فنائـب وزيـر الحـرب                   

 فلنائي أوضح أن عدم مسارعة العرب لعقد القمة جاء من أجل تمكين إسرائيل الستكمال               الصهيوني متان 
 .تحقيق أهداف حملتها العسكرية

النظام العربي الرسمي حاول التخلص من حكم حركة حماس، عبر محاولة فرض تصور متحيـز لحـل                 
 االنقسام الذي تَـم طبخـه       االنقسام الفلسطيني الداخلي، وقد عبر عن هذا التصور المقترح المصري لحل          

 .بالتعاون مع سلطة عباس، وعدد من الدول العربية
لكن لسوء حظ سلطة عباس والنظام العربي الرسمي وقبلهما إسرائيل، فإن ما تقـوم بـه آلـة الحـرب                    
الصهيونية حالًيا من مجازر لن يَؤدي إال لتعزيز حركة حماس، وإعطائها شرعية لوجودهـا، بـل إنـه                  

 .خرًجا من األخطاء الجسيمة التي وقعت فيها هذه الحركة بعد دخولها معترك الحياة السياسيةسيمثل م
 طَرد منظمة التحرير من جنوب لبنان، ونجحت فـي ذلـك، لكنهـا         ١٩٨٢لقد حاولت إسرائيل في العام      

سرائيل أضعافَ  فوجئت عندما سطع نجم حزب اهللا الذي ال خالف داخل إسرائيل على أنه يمثُِّل تهديًدا إل               
 .ما كانت تمثله منظمة التحرير

ماليين الفلسطينيين، ومئات الماليين من العرب والمسلمين، يدركون أن الحرب المفتوحة على حماس من              
ِقبِل إسرائيل تأتي بسبب حالة المقاومة التي تُمثِّلُها هذه الحركة، وبالتالي فليس من المـستهجن أن يـرد                  

 .ازر بااللتفاف حول الحركةالفلسطينيون على المج
بإمكان إسرائيل إعادة احتالل القطاع، وتدمير كل مؤسسات الحكم الموهوم فيهـا، كمـا تفعـل حالًيـا،                  
وبإمكانها اإليغال في استهداف قادة حركة حماس ونشطائها، باإلضافة إلى اآلالف من الفلسطينيين، لكنها              

سطينيين، وتدفعهم للتحدي واالنـضمام إلـى دائـرة العمـل           بذلك تَُؤجج فقط نار المقاومة في نفوس الفل       
 . المقاومة، وتُساِعدهم على التمييز بين البرنامج الذي تطرحه حماس، والبرنامج الذي يطرح أهل أوسلو

إن المقاومة لن تظل حبيسةَ قطاع غزة، فبكل تأكيد ستنتقل إلى الضفة الغربية وفي عمق إسرائيل، فضلًا                 
 البشعة ستُحرض مزيًدا من العرب والمسلمين على االلتحاق ِبركِْب المقاومة، فضلًا عن             عن أن المجازر  

 .أنها ستُحِرج األنظمة العربية بشكل كبير، وتُزعِزع شرعية وجودها
من ناحية ثانية فإن ما تقوم به إسرائيل حالًيا سيمثُِّل مخرًجا مشَرفًا لحركة حماس من أزمـة الخيـارات                   

فالمجازر اإلسرائيلية ستجعل وجهة الحركـة نحـو        . التي كانت عالقةً فيها، ِبجمِعها بين الحكم والمقاومة       
لقـد  . المقاومة، والمقاومة فقط، وستَتَحرر حماس من الكثير من أعباء الحكم في القطاع بأكثر من صيغة              

 بين حركتي فتح وحمـاس حـول الـشرعية          أنهت المجازر اإلسرائيلية الجدل الهزلي الذي كان محتَِدًما       
 .واالنتخابات، وأعادت البوصلة الوطنية لالتجاه الصحيح

إسرائيل ستعي أنها بهذه المجازر َأسدتْ معروفًا لكل من يؤمن بخيار المقاومة حتى زوالها من على وجه                 
 . األرض

 !المجازر اإلسرائيلية ستُسِقطُ في النهاية عباس، وتُعزز حماس
  ١/١/٢٠٠٩قع اإلسالم اليوم مو

  
  يمكن تحقيق االنتصار في نهايتها جولة .١٣١

   بشير موسى نافع
وإن . لم يكن في الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة من مفاجأة؛ المفاجأة الوحيدة ربما كانت في التوقيت
ل عربي كان التصريح الصادر عن أحد قادة حماس حول تلقي حكومة الحركة في غزة اتصاالً من مسؤو
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. يفيد باستبعاد هجوم إسرائيلي على القطاع صحيحاً، فإن هذا على األرجح السبب خلف مفاجأة التوقيت
بغير ذلك، فإن أهداف العدوان ال بد أن تُقرأ في ضوء سعي اإلسرائيليين وحلفائهم حسم ميزان القوى 

التأكيد على أن من الممكن إيقاع ولكن من الضروري . لصالحهم، وبناء مناخ موات جديد، إقليمياً ودولياً
وهنا بعض من المالحظات األولية حول هذه الجولة . هزيمة حقيقية وملموسة بهذا العدوان ومن تعهدوه

 :من الصراع، وما يمكن أن تنتهي إليه
إطالق الصواريخ هو . المالحظة األولى أن الهجمة اإلسرائيلية ال تتعلق بإطالق الصواريخ وحسب

 كبير لسيادة الدولة العبرية، لوظيفة الدولة األولى، أية دولة، في توفير األمن لشعبها، ولقوة بالتأكيد تحد
ولكن الهجمة اإلسرائيلية ولدت من مناخ أوسع من المسألة األمنية، وتستهدف بالتالي . الردع اإلسرائيلية

ة منذ أخفقت جهود بدء بدأ العد العكسي للهجمة اإلسرائيلي. ما هو أكبر من إيقاف إطالق الصواريخ
الهدف المعلن للحوار الوطني كان إنهاء االنقسام الفلسطيني، ولكن الحوار . الحوار الوطني الفلسطيني

كان يستبطن أيضاً إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية، سلطة الرئيس محمود عباس، على قطاع غزة، 
ولكن الحوار فشل، وفشلت . نابوليسوتوفير تفويض وطني فلسطيني لعباس الستمرار مفاوضات مسار أ

بالتالي محاولة ترتيب الشأن الفلسطيني الستقبال اإلدارة األميركية الجديدة، وتعهدها بمواصلة الجهود 
وألن األفق الذي . التي أطلقتها إدارة بوش، الذي استبطنه قرار مجلس األمن األخير المتعلق بالمفاوضات

 يطول إعادة رسم الخارطة اإلقليمية السياسية، فقد كان ال بد من كانت تتجه إليه العملية التفاوضية
 .محاولة تحقيق أهداف الحوار المستبطنة بالقوة

. ولذا، فال بد من فهم الهجمة اإلسرائيلية باعتبارها قراراً إسرائيلياً، وقراراً أميركياً وقراراً عربياً كذلك
واتية الستئناف المفاوضات في شوطها األخير معنيون كل األطراف المعنية بخلق الظروف الفلسطينية الم

بالهجمة اإلسرائيلية على قطاع غزة، إيقاع ضربة بالغة بحكومة القطاع، وتعميق الفجوة بين هذه 
الحكومة وأهالي القطاع، تمهيداً إلسقاط حكومة حماس أو الستئناف الحوار الفلسطيني في ظل توازن 

كون هذه األطراف العربية قد وافقت صراحة على العدوان قوى جديدة، ليس من الضروري أن ت
اإلسرائيلي؛ ولكن الفلسطينيين جزء من دائرة عربية واسعة، تقوم على موازين وثوابت، حتى وهي 

عندما تستشعر القيادة اإلسرائيلية أن الغطاء العربي قد كشف عن الفلسطينيين، أو . تعاني من االنقسام
رة أنها أصبحت مطلقة اليد في التصرف، تماماً كما أدى رفع الغطاء عن جزء منهم، تفترض مباش
وربما كانت زيارة أولمرت ألنقره، وزيارة ليفني للقاهرة، بين سلسلة . العربي عن عرفات إلى اغتياله

التحضيرات اإلسرائيلية للعدوان على القطاع، وبناء صورة من التوافق اإلقليمي في ما يسمى بمعسكر 
المشكلة، بالطبع، أن رد الفعل التركي الهائل على الهجمة اإلسرائيلية أفسد المخطط اإلسرائيلي . االعتدال

في جانبه التركي، ولكن رد الفعل المصري المرتبك لم ينجم عنه سوى تأكيد المخطط اإلسرائيلي، أو 
 .الصورة التي عمل اإلسرائيليون على صناعتها

نية برزت في هذه الجولة، ليس كشريك في الهجمة اإلسرائيلية فقط، المالحظة الثانية، أن السلطة الفلسطي
ولكن أيضاً وكأنها قطعة أثاث هامشية ال دور وال تأثير لها في مشهد يمس شعبها مباشرة، حياة هذا 

تصريحات عباس األولى كانت أقرب إلى تصريحات من ينتظر استسالم قطاع . الشعب ومعاشه ووجوده
ماع يضم الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية، استهدف استيعاب الغضب الشعبي غزة؛ وجهده لعقد اجت

واإلحاطة بتوجهات اندالع انتفاضة في الضفة الغربية، وهو ما تبذل أجهزة السلطة األمنية في الضفة كل 
ل عباس اآلن يقف على مفترق طرق، قد يكرس بالفعل، وفي شكل نهائي، واقع أنه ال يمث. جهدها لمنعه

الكتلة الوطنية الفلسطينية، وال حتى في الضفة الغربية، وأنه مجرد رئيس لمؤيديه في طبقة السلطة 
 .الحاكمة وللمرتبطين به وبالسلطة حزبياً

فمنذ بدء الهجوم اإلسرائيلي، اندلعت حركة . تتعلق المالحظة الثالثة بالتحرك الشعبي العربي واإلسالمي
وسرعان ما انتقلت حركة التضامن . لمدن العربية واإلسالمية الرئيسةتضامن واحتجاج شعبي في كافة ا
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المهم، هو . هذه حركة تضامن شعبي غير مسبوقة منذ عقود. واالحتجاج إلى العواصم األوروبية
استمرار هذه الحركة الشعبية لتصبح عامالً رئيساً في ميزان القوى اآلخذ في التبلور بين شعوب المنطقة 

كمة، وبين شعوب المنطقة وقواها السياسية، من ناحية، والدولة العبرية وحلفائها، من ناحية وسلطاتها الحا
قبل أسابيع قليلة من العدوان اإلسرائيلي، كان قطاع واسع من المثقفين العرب يسخر من القوة . أخرى

ن العربي ؛ وقد أشار كثيرون إلى انفضاض التضام"الشارع العربي"الشعبية، ويبشر بنهاية أسطورة 
وبدافع أو آخر، أصبح المدخل الرئيس لمعالجة الشأن الفلسطيني . واإلسالمي عن فلسطين والفلسطينيين

خالل ساعات من بدء الهجوم اإلسرائيلي، عادت . التأكيد المتكرر على االنقسام الفلسطيني الداخلي
 -  التأكيد على القانون العربي البوصلة العربية واإلسالمية لتشير من جديد إلى االتجاه الصحيح، وعاد

 .أن المسألة الفلسطينية هي المسألة المركزية في هذه المنطقة من العالم: اإلسالمي الرئيس
هدف العدوان تغيير . المالحظة األخيرة أن هذا العدوان لن يتوقف سريعاً، وربما يستمر ألسابيع وأكثر

ولذا فإن الرهان اإلسرائيلي كبير؛ واإلسرائيليون . طقةخارطة القوة، والتمهيد بالتالي لتغيير خارطة المن
وبالرغم من التسلح النسبي واالستعداد وروح التضحية المرتفعة . لن يعترفوا بفشل عدوانهم خالل أيام

في قطاع غزة، فليس من المستبعد أن يحاول اإلسرائيليون اقتحام القطاع برياً، على نطاق واسع وكبير، 
حماس فعلياً، أو على نطاق جزئي، بهدف إيقاع أكبر خسائر ممكنة، استعادة قدرة بهدف إسقاط حكومة 

ولكن إفشال هذا العدوان، وتحقيق . ، وادعاء النصر٢٠٠٦الردع اإلسرائيلي المتراجعة منذ حرب صيف 
قطاع غزة هو منطقة صغيرة ومحدودة، . نصر فلسطيني هو أمر ممكن، بل ال بد أن يكون هو الهدف

 يكن أبداً لقمة سائغة؛ وقد اعتاد أهله تحمل المصاعب، مهما بلغت من وطأة، سواء استمرت ولكنه لم
. الهجمة ألسابيع أو شهور، فال ينبغي القبول بالعودة إلى الوضع السابق، أية هدنة مقابل هدنة محدودة

ركيا وإيران، صمود قطاع غزة، واستمرار الحركة الشعبية، ودخول قوى جديدة إلى خارطة القوة، مثل ت
أي اتفاق . وتأزم موقف ما يعرف بدول االعتدال العربية، كفيلة معاً بإفشال العدوان وتحقيق النصر

جديد، ال بد أن يكون واضحاً في تأكيده على رفض العودة إلى الوضع السابق النهيار التهدئة، في إقراره 
ن هناك طرفاً قد حقق مكاسب وطرفاً قد كسر الحصار عن قطاع غزة، إسرائيلياً وعربياً، وفي إظهاره أ

 .خسر
إن كانت القيادة اإلسرائيلية وضعت أهدافاً كبرى للهجوم على قطاع غزة، فإن هذه الجولة يمكن أن 

ثمة فرصة متاحة إلفشال مسار التسوية في صيغته الراهنة، المسار . تنتهي بفرض حقائق كبرى جديدة
كما يمكن أن . م الضفة، وإقامة الدولة الفلسطينية في األردنالذي يتجه نحو خسارة الفلسطينيين لمعظ

وفي ظل المتغيرات . اإلسرائيلية-يؤدي إفشال هذه الهجمة إلى وضع نهاية للمفاوضات السورية
 -المتسارعة التي يشهدها النظام العالمي، يمكن أن يبرز ميزان قوة مختلف تماماً في المشرق العربي 

  .اإلسالمي
 ١/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
   على المكشوفاللعب .١٣٢

   أحمد الحيلة
اجتهد العديد من الكتاب والمحللين خالل األيام القليلة الماضية في تحميل القيادة المصرية المسؤولية عن               
حصار غزة، والتواطؤ مع االحتالل اإلسرائيلي في عدوانه عليها، ارتكازاً إلى تحليل الواقع المستند على               

معبر رفح، وهذا هو السبب ذاته الذي دفع الشعوب العربية الغاضبة والمنتفـضة             استمرار إغالق مصر ل   
  .إلى مهاجمة القيادة والسفارات المصرية في العديد من العواصم
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في المقابل حاول عبثاً العديد من أنصار السلطة في مصر ورام اهللا الدفاع عن الموقف المصري، بأنـه                  
ح، بدليل تقاطر العديد من المـساعدات العربيـة إلـى مطـار             موقف مساند لغزة وبأن معبر رفح مفتو      

  .العريش، وأن قوافل المساعدات تتجه إلى غزة عبر معبر رفح
هذا الدفع اإلعالمي المكشوف لكل ذي بصيرة، لم يدم طويالً، بعد ظهور الرئيس حسني مبـارك أمـام                  

أن مصر لن تفتح    : "الً بلغة واضحة  ، قائ )٣٠/١٢(الرأي العام في كلمة متلفزة عبر التليفزيون المصري         
" ٢٠٠٥، وبما ال يتفق مع اتفاق عـام         ..معبر رفح في غياب السلطة الفلسطينية، والمراقبين األوروبيين       

  .معلالً ذلك بأنه ال يريد تكريس حالة االنقسام الفلسطيني
  :تصريح الرئيس مبارك وضعنا أمام مجموعة من المالحظات، أهمها

قيل خالل األيام القليلة الماضية عن فتح معبر رفح لدخول المساعدات اإلنسانية إلـى              أن كل ما    : أوالً• 
غزة، ولنقل الجرحى إلى مصر ما هو إال ذر للرماد في العيون، فالمساعدات التي دخلت القطاع وقفـت                  

  شاحنة نصفها من الحجم الصغير، وعدد الجرحى الذين نقلوا إلى المشافي المصرية وقف             ١٦عند حدود   
واألكثر من ذلك أنه بعد ساعات من إلقاء الرئيس مبارك لكلمته المتلفـزة تـم إرجـاع                 .  مصاباً ٤٩عند  

الشاحنات المتوقفة على الجانب المصري من معبر رفح والمتهيئة للعبور إلى غزة، تم إرجاعهـا إلـى                 
أي أن  . ب المعبر مدينة العريش في الوقت الذي أخلت فيه سيارات اإلسعاف المكان بعد أن أوصدت أبوا             

  ..المعبر كان قد فتح لساعات قليلة كدعاية إعالمية المتصاص نقمة الشارع المصري والعربي ليس إال
الموقف من فتح معبر رفح وإغالقه، وحسب الموقف المصري المعلن هي مسألة سياسية، وليس              : ثانياً• 

مصرية، فالرئيس مبارك ربط فـتح      مجرد موقف صهيوني رافض لفتح المعبر بمعزل عن إرادة القيادة ال          
 والتـي انتهـت     ٢٠٠٥المعبر بوجود قوا ت الرئيس عباس على المعبر حسب اتفاقيـة المعـابر لعـام                

، وبلغة أخرى، فالمطلوب انسحاب حركة حماس من المـشهد الـسياسي            ٢٠٠٧صالحيتها منتصف عام    
سطيني الذي حسم خيـاره عبـر       لصالح الرئيس عباس وحكومة سالم فياض، بعيداً عن إرادة الشعب الفل          

، وإال فالحصار والعدوان سيستمر، وهذا الموقف هو ذاته الذي دفـع الـرأي العـام                ..صناديق االقتراع 
  .المصري والعربي إلى اتهام القيادة المصرية بشراكتها وتواطئها في العدوان الصهيوني على غزة

ريد تكريس حالة االنقسام الفلسطيني، مـسألة فـي         تعليل الرئيس مبارك عدم فتح المعبر بأنه ال ي        : ثالثاً• 
، ألن االنقسام حاصل أصالً، هذا من جهة ومن جهة ثانية، فالمنطق يقودنا إلـى التفريـق               ..غاية الغرابة 

بين الحاجات االنسانية للمدنيين وبين االنقسام الحاصل بين الخصوم السياسيين، وإال فإن الموقف سيفسر              
تستعمل الحصار والمدنيين الفلسطينيين في غزة كأداة للضغط على حماس، لـدفعها            بأن القاهرة ورام اهللا     

إلى قبول الشروط السياسية كوقف المقاومة، وتمديد والية الرئيس عباس، كمدخل لقبول شروط الرباعية              
، وهذا يوضح مدى انحياز القيادة المصرية لصالح طرف دون طرف، مما يطعن فـي حياديـة                 ..الدولية
 المصري المفترض به أن يكون على مسافة واحدة من الفرقاء الفلسطينيين سعياً لرأب الـصدع                الموقف

ومن جانب آخر، فإن حالة الحرب والعدوان التـي يتعـرض لهـا المـدنيون               . واستعادة الوحدة الوطنية  
الفلسطينيون في غزة تفترض من مصر ومن العرب أن يضعوا المصلحة العامة فوق كل الخـصومات                

إال إذا كان للبعض مصلحة في خلق المزيد من الصعوبات والتعقيـدات            . اسية الحزبية وليس العكس   السي
الميدانية أمام المقاومة والفلسطينيين في غزة عقاباً لهم على انحيازهم للمقاومة، لـدفعهم إلـى االنحنـاء                 

ية رافضة لبرنامج المقاومة    واالنكسار أمام آلة الحرب الصهيونية، فليس خافياً على أحد أن القيادة المصر           
العربـي  " االعتـدال "لصالح برنامج التسوية ألسباب سياسية محلية، ودولية تتقاطع مع توجهـات دول             

  .السائرة في ركب السياسة األمريكية
مصر تنحاز إلى   : خالصة القول، أن كلمة الرئيس مبارك كشفت المستور، فأصبح اللعب على المكشوف           

سووي، ضد برنامج المقاومة الذي تقوده حماس، والعمل جاٍر علـى كـشف             صالح عباس ومشروعه الت   
قطاع غزة أمام آلة الحرب الصهيونية، لتصفية الحساب مع حماس، وما التحفظ والتسويف في عقد القمة                
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ماذا لو صمدت المقاومة في غزة؟ ما هو موقف مـصر           : ولكن السؤال . العربية إال سهماً في هذا االتجاه     
 تواطأت مع االحتالل في عدوانه على غزة؟ وكيف ستواجه تلك األنظمة شعوبها الغاضـبة؟               والدول التي 

  !أال يجدر بها أن تتعظ من نتائج حرب تموز على لبنان؟
 ٣١/١٢/٢٠٠٩، ٤٨عرب

 
   إلى غزة الدخولعشية  .١٣٣

  اليكس فيشمان
وعليه، . يام القريبة القادمة  لم يقترح أحد وقف نار حقيقي، والقيادة األمنية ال تؤمن بأن هذا سيتاح في اال              

االحتمال في ان تنهي خطوة ما القتال بتسوية قبل الخطوة البرية متـدٍن             . فانهم يستعدون للمعركة البرية   
ولو فقط من السبب في أن االحساس في جهاز االمن هو ان حماس تلقت ضربة ولكنها ليست كافية                  . جدا

  . الن تستخلص منها االستنتاجات الصحيحة
ومـا  . ن الحال صيفا، لكانت الخطوة البرية االن في ذروتها ولكن السماء تمطر علينا امطار البركة        لو كا 

  .  الثالثة ايام من الشتاء؟ يحرقون الوقت ويثرثرون-العمل في مثل هذين اليومين 
ـ      . لم تبدأ المناكفة البرية بعد، وها هي المناكفة اللفظية تبدأ          ي القيـادة واذا    اربعة ايام من الحالة المثالية ف

على اقتراح لوقف نـار لـيس       . فعلى ماذا يتنازعون؟ على بيضة لم تفقس بعد       . باالمر يثير لديهم السأم   
وينفي انه شريك فـي     " كبير في جهاز االمن   "اذاً رئيس االركان يصدر بيانا ضد       . موجودا على االطالق  

كهذا فـي ذروة القتـال؟ كمـا أن         من سمع عن شيء     . أي توصية للبحث في امكانية اقتراح بوقف النار       
  ".المصدر االمني المغفل"رئيس المخابرات ينضم فيصدر بيانا مشابها ضد ذات 

مم يخافون؟ ان يقال ان وزير الدفاع يستخدمهم، من خلف ظهر رئيس الوزراء، كي يدفع الـى االمـام                   
 حقا او لم يقل من ذات الكبيـر  حملته االنتخابية؟ حتى انهم لم يكلفوا انفسهم عناء الفحص المعمق لما قيل 

ان يوصوا بوقـف النـار؟ مـا        .  وها هم يسارعون الى االعالن بلهجة فظة بانهم ليسوا في الصورة           -
 هدفا، وقتلت   ٤٩٠ بعد أن نزل على رأسها بضع مئات من اطنان المتفجرات، دمرت             -القصة؟ فحماس   

 ان اسـرائيل انكـسرت وتقتـرح     من شأنها ـ ال سمح اهللا ـ أن تظـن   -واصابت مئات من رجالها 
  . االستسالم
هذه حادثة زائدة ال داعي لها تدل على االعصاب الواهية وعلى نوع من االرتجال فـي غيـر                  . خسارة
وال يمكن للمرء   . ليس مناسبا ال لرئيس المخابرات وبالتأكيد ليس لرئيس االركان غابي اشكنازي          . مكانه

التي ثارت في اليوم الرابع من      " االفكار الغريبة "اسيين لتلك   أال يتذكر معارضة بعض رجال الجيش والسي      
حرب لبنان الثانية، واقترحت فحص امكانية انهاء الخطوة العسكرية في ضوء ضائقة حزب اهللا في نهاية                

  . صورة تتكرر. مرحلة البدء الجوي الناجح
 ٢ر٠٠٥ادقة علـى تجنيـد      لم يجف حبر بيان الناطق العسكري بعد، واذا بالحكومة تكون مطالبة بالمص           

الجمهـور بقـي مـشوشا      .  نفقا اخر على محور فيالدلفيا     ٤٠رجل احتياط آخرين، وسالح الجو يقصف       
  عن أي وقف نار يتحدثون هناك؟ . ومرتبكا

 كل الثالثية االمنية آنفة الـذكر       -ال يوجد وقف للنار وال احد اقترح حتى االن وقفا حقيقيا للنار، ال احد               
 ال يؤمن ايضا بان وقف النار سينطلق على الدرب في           - الوزراء الذي هو الضلع الرابع       بمن فيها رئيس  

االحتمال في أن   . وعليه، فانهم يجندون رجال االحتياط كي يستعدون للمعركة البرية        . غضون بضعة ايام  
.  متدٍن جدا   هو احتمال  -يحدث شيء ما ينهي القتال بوقف للنار، بتسوية، هذه االيام، قبل الخطوة البرية              

ولو فقط بسبب االحساس في جهاز االمن بان حماس تلقت ضربة، ولكن الضربة ليست كافية               . شبه صفر 
  . بعد كي تستخلص االستنتاجات الصحيحة
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كوشنير، النشيط السابق المعروف في منظمة االطباء المتطوعين في العـالم           . وزير الخارجية الفرنسي د   
وهذا .  ساعة قد يكون اقتراحه ربما رافعة ما لنية طيبة لليومين القادمين           ٤٨ يقترح وقفا انسانيا للنار لمدة    

وبالمقابل تتلقى اسرائيل عدة اقتراحات من مصادر اخرى، بعضها جدي،          . بالتأكيد ليس اتفاقا لوقف النار    
  . لفحص آليات وقف النار

وزيـر  .  التركيـة  -المـصرية    الممكنة الوحيدة في هذه اللحظة هي بالذات المبـادرة           -الفكرة العملية   
كمـا أن وزيـر   . الخارجية المصري زار تركيا قبل يومين الجمال بنود اتفاق يعرض علـى الطـرفين           

تركيا هي جهة مهمة في الخطوة وذلك الن لـديها          . الخارجية التركي انطلق في رحلة اقناع الى المنطقة       
اجتمـاع وزراء الخارجيـة العـرب       مصر ستعرض هذا المساء في      . بابا مفتوحا في ايران وفي سورية     

اسرائيل ال تظهر أي مؤشر على استعداد او مبـادرة للمفاوضـات            .  التركي -مبادئ االقتراح المصري    
ومع ذلك فانها تلمح بان ليس لديها مشكلة في أن          . وذلك النها ال تريد أن تعطي حماس احساسا باالنجاز        

  . قائم منذ اليوم الثاني من الحملةهذا االستعداد االسرائيلي. تستمع الى االقتراحات
 ساعة لن تنضج أي مبادرة، وذلك النه كي تدرس حماس االفكار يتعين على زعمائها ان                ٢٤في غضون   

وكي يتاح لهم اللقاء ينبغي السرائيل أن تتعهد باالمتناع عن االحباطات المركزة على             . يتلقوا وان يقرروا  
 االجماع في قراراتها ليس فقط في غزة بل وفـي دمـشق             حماس تحتاج الى  .  ساعة على االقل   ٤٨مدى  
في هذه الحالة قد يحتاجون ايضا ربما الى ارسال المبعوثين، او السفر حتى الى القـاهرة لـسماع                . ايضا

ببـساطة  . هذا لن يحـصل   .  ايام توقف للقتال   ٥ - ٤باختصار، يوجد لدينا هنا قصة      . االقتراح المصري 
ولكن الحديث بشكل عام    . ار، واسرائيل لن تتوقف عن البحث عن قادتها       الن حماس لن توقف اطالق الن     

فنحن نستخدم صور الدبابات    . عن وقف النار بينما يدق المطر على زجاج النوافذ فهو أمر ال داعي لرده             
وعليـه، فمـن   .  حتى قبل الخطوة البريـة -كي نضغط على العالم وعلى حماس للموافقة على شروطنا  

. اتفاق في غضون يومين لن يكون     . ريق الى الخطوة البرية نستنفد ايضا خطوة سياسية       يضيره ان في الط   
  . وهذا ايضا شيء ما. ولكن سيكون ممكنا الفهم في هذه الفرصة ما هو المزاج في حماس

وقف النار الـصاروخية    : من اليوم االول للحملة تعرض اسرائيل على حماس خمسة شروط لوقف القتال           
 تحديد مجال امني على طول الحدود ال يمكن لحماس ان تحتفظ فيه بقوات عـسكرية،           من كل المنظمات،  

اتفاق المعبر في رفـح     (ال يوجد أي قيد زمني لوقف النار، كل المعابر ستبقى تحت السيطرة االسرائيلية              
اذا ما قبلت حماس    . ، وتكون اعمال كاسحة من كل الجهات لتقليص التهريب        )٢٠٠٥سيبقى كما تقرر في     

أمـا  . كل هذه البنود، والتي بالمناسبة ظهرت في اتفاق التهدئة قبل نصف سنة، فعندها ال تكون الحـرب                
  . حماس فال تقبل بها

البنود التي سربت من الخطة التي يبلورها االتراك والمصريون تتحدث عن وقف النـار، عـودة الـى                  
مية ودولية لبقـاء المعـابر مفتوحـة        التهدئة، فتح المعابر لرفع الحصار عن غزة واعطاء ضمانات اقلي         

 االسـرائيلي والتركـي     -وبـين النهجـين     . هذه البنود غير مقبولة من اسرائيل     . والحفاظ على االتفاق  
وعليه تبني اسرائيل خطة عسكرية برية فـي        .  ساعة ٤٨ توجد فوارق ال يمكن جسرها في        -المصري  

خطر هو انه من وضع رافعات الضغط البرية        ال. نهايتها ستوافق حماس على الشروط المريحة السرائيل      
  . يمكن التدهور الى احتالل كل القطاع والبقاء هناك على مدى اشهر طويلة

مـا  .  دولة اسرائيل ال يمكنها ان تواصل قبول ظاهرة االنفاق في محور فيالدلفيا            -نعم تسوية، ال تسوية     
هـم ال   . نار مستقر على مدى الزمن    يجري هناك لن يسمح في أي وقت من االوقات بالحفاظ على وقف             

خبراء المتفجرات الذي فحصوا، امس، بقايا صواريخ غـراد التـي سـقطت فـي               . يكفون عن المفاجأة  
كيف تصل صواريخ تنتج في الصين،      . الصواريخ هي من انتاج الصين    : اسرائيل كان بانتظارهم مفاجأة   

فريقيا، ومن هناك الى صـحراء سـيناء        تشتريها جهة معينة من حكومة الصين، تهرب عبر البحر الى ا          
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ومنها الى انفاق محور فيالدلفيا المؤدية الى قطاع غزة؟ يدور الحديث هنا عن شبكة مـشتريات، نقـل،                  
  . اخفاء، خداع، وتهريب مهنية جدا، تحوط العالم

الصواريخ الصينية التي اطلقت، امس وأول من امس، سقطت في منطقة يفنه، اسدود، راهط وكريـات                
ولكنها عمليا كانت تستهدف أغلب الظن الوصـول الـى اهـداف            .  في بئر السبع   -خي وفي المساء    مال

قواعد الجيش، قواعد سالح الجو، ميناء اسدود، المفاعل في ناحل شورك، ومصانع حساسة             : استراتيجية
لـيال  ق: يوجد بضع عشرات من الصواريخ لمدى بعيد، وعليه فانهم يطلقونها بشكل مرتب ومقنن            . اخرى

دون ان يدمر مشروع االنفاق     " رصاص مصهور "اسرائيل ال يمكنها أن تسمح لنفسها بان تنهي         . كل يوم 
  . او على االقل في قسمه االكبر-

االمر الذي  . حالة الطقس في الجنوب تتحسن    . وبالمناسبة، في الساعات االخيرة يتغير توقع حالة الطقس       
  .ساعة ويجعلها قصة اخرى لعشية الدخول الى غزة ٤٨ و الـ ٢٤يمكن أن يسقط كل نظرية الـ 

  "يديعوت أحرونوت"عن 
  ١/١/٢٠٠٩.األيام، فلسطين 

  
   من الدخول الى غزة واحتاللهامناصال  .١٣٤

  موشيه ارنس
منذ اكثر من سنتين وحكومة اولمرت تبحث عن سبل لوقف اطالق القذائف والصواريخ على مواطني 

ما كان عمير بيرتس وزير الجيش واستمر الى االن، وايهود باراك بدأ الجهد عند. اسرائيل جنوبي الدولة
في هذه المدة كلها اعان سكان سديروت وبلدات غالف غزة الصواريخ التي اطلقت عليهم . وزير الجيش

تمت محاولة اكثر سبل وقف اطالق الصواريخ او . لم تجد عليهم جهود الحكومة جدوى خاصة. من غزة
 .لنتائج مخيبة لالمالوكانت ا. اقترحت ورفضت

السرائيل سالح جو قوي، . اوال، ما كان يبدو انه الطريقة المجربة المفضلة وهي القصف من الجو
تمت محاولة هذه الطريقة في حرب لبنان . وعندما يعملون من الجو يكون الخطر على الجنود صغيرا

فشلت هذه . لصواريخ على الشمالالثانية في قصد الى منع حزب اهللا من اطالق القذائف الصاروخية وا
فقد . مع ذلك تمت محاولتها مرة اخرى لمواجهة القذائف الصاروخية التي اطلقت من غزة. الطريقة

هاجمت طائرات حربية وطائرات بال طيار ومروحيات هجوم القذائف الصاروخية التي تمت رؤيتها 
.  تجد هذه الطريقة جدوى خاصةلم. وهي في طريقها الى مواقع اطالق، وكذلك مصانع تنتج فيها

 .فالقذائف الصاروخية صغيرة ومتحركة ويصعب تحديد مواقعها قبل اطالقها
ثانيا، انفقت مليارات على تطوير نظام دفاعي، يحبط القذائف الصاروخية التي تطلق على ارضنا وهي 

ليس ناجعا تماما وغير من جهة تقنية هذا صعب التنفيذ جدا، والنظام باهظ الثمن، و. ما تزال في الجو
على اية حال برغم الطموح الذي افصح عن نفسه بالتواريخ التي حددت . قادر على احباط قذائف الهاون

 .الستعمال النظام فانه ال يزال بعيدا عن كونه جاهزا لالستعمال
ق؛ دعا الساسة مرة بعد اخرى الى قصف المناطق التي تطلق منها الصواريخ على اسرائيل بال تفري

ولم تطبق كذلك الدعوات التي سمعت في احيان . ولحسن الحظ لم ينجح المتحمسون في تغليب رأيهم
كثيرة، الى منع تزويد غزة باالغذية والوقود؛ كل ذلك صدورا عن فهم ان خطوة كهذه ستكون لها نتائج 

 .شديدة ولم تفضي ايضا الى وقف اطالق الصواريخ من غزة
قام هذا التوجه المحكم في ظاهر االمر على . لكل هجوم" ثمنا"دد اسرائيل سمعت ايضا دعوة الى ان تح

فالثمن الباهظ جدا، بمفاهيم الرد االسرائيلي، . تقديرات اقتصادية قد تؤثر في مطلقي القذائف الصاروخية
لكن قوانين االقتصاد التي يعمل االرهابيون بحسبها . سيقنعهم بعدم االستمرار على اطالق الصواريخ

 .ولم ينجح هذا ايضا. تختلف جدا عن قوانين العالم الغربي
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اذا تم بيان ان الرد على الصواريخ من غزة سيكون . ثَم من اعتقدوا ان الحل سيكون في مجال الردع
 .صعبا، فسيحجم االرهابيون عن استعمال السالح على مواطنين اسرائيليين

ال يحجمون لشيء، يجب ان يدرس مرة اخرى في يتبين ان الدرس القديم الذي فحواه ان االرهابين 
 .اسرائيل

مفهوم انه سيوجد من يقترحون بديال اخر هو مفاوضة أناس حماس المسيطرين على غزة والموافقة على 
فقد كان اتفاق الهدنة مع . ليس هذا البديل خياليا كثيرا كما يبدو في النظرة االولى. شروطهم للهدنة

لكنه وهو يمكن حماس . رائيل قبل ستة اشهر خطوة كبيرة في هذا االتجاهحماس، الذي وافقت عليه اس
 .من التدرب والتسلح بصواريخ بعيدة المدى لم يجلب الهدوء على غربي النقب

اذا كان االمر كذلك فان البديل الناجع الوحيد هو ان يسيطر الجيش االسرائيلي على القواعد في غزة التي 
كثر من ستين سنة في الحرب العالمية الثانية ادرك الحلفاء ان اطالق قبل ا. تطلق منها الصواريخ

. على لندن سينقطع فقط اذا وصل جنودهم الى قواعد االطالق في غربي اوروبا " ٢في "صواريخ 
لحسن الحظ يوجد (تغيرت اشياء كثيرة منذ ذلك الحين، لكن الصواريخ بقيت بغير تغيير على نحو مبدئي 

ان احباط صواريخ المدى القصير في الجو، ). ٢غراد مدى اقصر كثيرا من مدى في لصواريخ القسام و
 .بالرغم من انه ممكن من ناحية تقنية، فانه صعب جدا وباهظ الكلفة

 
 .اي بقي امكان عملية القوات البرية للجيش االسرائيلي

 يدخل جنود الجيش  فهم ذلك؟ ان احتمال ان- المدنيين والعسكريين -لماذا يصعب جدا على قادتنا
لكن احدا لم ". خرجنا من غزة الى االبد"االسرائيلي غزة ليس جذابا كثيرا، وال سيما بعد ان قيل لنا اننا 
 لكنهم -"احتالال"يمكن ان نسمي هذا . يجد بعد طريقة لمدافعة االعداء سوى غزوهم في عقر دارهم

 ان نهزم حماس وان نقف اطالق الصواريخ واذا كنا نريد. انتصروا دائما في الحروب على هذا النحو
 .على المواطنين االسرائيليين فهذا ما سنضطر الى فعله

وبعد ان ندخل الى هناك كيف سنخرج؟ هذا هو الزعم االنذاري لمعارضي الخطوة الوحيدة التي تستطيع 
راض انه يمكن ان  يقوم هذا الزعم على افت.  وهو تحقيق االمن لسكان جنوبي الدولة-تحقيق هدفنا المعلن

نقرر بيقين انه بعد ان يدخل الجيش االسرائيلي غزة فلن يستطيع االنفصال عنه وان حماس برغم 
  .وليس هذا توجها منطقيا. هزيمتها ستظل تسيطر على غزة في المستقبل القريب

  هآرتسعن 
  ١/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
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  :كاريكاتير .١٣٥

  

  
  ١/١/٢٠٠٨الغد، األردن،   

  


