
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   جريح٢١٠٠ شهيداً وأكثر من ٤٢٠ ...حرب اإلبادة على غزة مستمرة
  سيطلب حماية دولية للشعب في الضفة وغزةوعباس يرأس الوفد العربي إلى مجلس األمن 

  القسام تقصف ألول مرة أكبر قاعدة جوية إسرائيلية وتتوعد بالمزيد من المفاجآت
   ليست معنية بشن حرب طويلة"إسرائيل" :أولمرت

   سيناريوهات إسرائيلية لمستقبل العدوان٧" هآرتس"
 والمعلم رفض عودة السلطة إلى معبر رفح.. حماس طلبت منا اعترافا بها: أبو الغيط

تغتال نزار ريان "إسرائيل"
والحركة ... القيادي في حماس

" معادلة الردع ستتغير.. "تتوّعد
  

 ٥ص ... 

 ٢/١/٢٠٠٩١٣٠٢الجمعة



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٣٠٢:         العدد       ٢/١/٢٠٠٩الجمعة  :التاريخ

    :السلطة
 ٦  سيطلب حماية دولية للشعب في الضفة وغزةوعباس يرأس الوفد العربي إلى مجلس األمن  .٢
 ٦   ويدعوهما إلى الحوارلجهاد مع حماس وااإلعالميعباس يقرر وقف التراشق  .٣
 ٧  مسيرة جماهيرية موحدة بمشاركة نواب من فتح وحماس في رام اهللا تضامنا مع غزة .٤
 ٨  االنقساموإنهاء تشكيل حكومة وحدة وطنية إلى وحماس عباسالكتل البرلمانية تدعو  .٥
 ٨  كتلة حماس البرلمانية تندد بقصف مقر التشريعي .٦
 ٨  الستهداف أمن مصرنخطط االحتالل ولم  معركتنا الوحيدة مع: الغصين .٧
 ٩ ات تخصيص خطبة الجمعة اليوم للدعوة إلى الوحدة ونبذ الخالفإلىوزير بواطنة يدعو ال .٨
 ٩  شرطة حماس تلقت أوامر لمواجهة االجتياح المحتمل .٩
١٠ اعتقال نائب ووزير سابق من حماس في الضفة .١٠
    

    :المقاومة
١٠ يد من المفاجآتالقسام تقصف ألول مرة أكبر قاعدة جوية إسرائيلية وتتوعد بالمز .١١
١٠  حماس تنفي موافقتها بشروط على اقتراحات أوروبية للتهدئة .١٢
١٠  دعوة عباس للحوار بحاجة لخطوات تمنحها المصداقية: رجا أنور .١٣
١١  د تحذيرهم إسرائيلياًالزهار يغادرون منازلهم بعمحمود جيران  .١٤
١١   تستنكر الجرائم اإلسرائيلية وتطالب بوقف المفاوضات السلمية" الشعبية" .١٥
١١   لتصفية حماس على قطاع غزة دول عربية تؤيد العدوان: "الجزيرة نت" .١٦
١٢  التحرريضد المشروع أطراف عربية وفلسطينية رسمية  هناك":الشعبية" .١٧
١٢  قادة حماس يعملون من تحت األرض والتواصل بينهم مستمر رغم كثافة الغارات: تقرير .١٨
١٣  أسامة حمدان وعباس زكي يناقشان أوضاع غزة مع النائبة بهية الحريري .١٩
١٤  ال تتدخلوا في الشأن الفلسطيني: أبو العينين .٢٠
١٤  إسرائيلية منذ سيطرة حماس على القطاع قذيفة على أهداف ٢٨٠٠و  صاروخ١٤٠٠ .٢١
١٤  "يوم الغضب" إلى إحياء نحماس تدعو الفلسطينيي .٢٢
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٤  ليست معنية بشن حرب طويلة"إسرائيل" :أولمرت .٢٣
١٥  ا وقف اطالق النار في غزةترفض اقتراح فرنسليفني  .٢٤
١٥   سيناريوهات إسرائيلية لمستقبل العدوان٧" هآرتس" .٢٥
١٦   استشهاد ريان أكبر انجاز ويؤكد انه كان وريث الشيخ ياسين يعتبربن اليعازر .٢٦
١٧  أكثر من ثلثي اإلسرائيليين يؤيدون استمرار الهجوم على قطاع غزة: استطالع .٢٧
١٨   شن العدوانإلسرائيلم ظرف اتاح فلنائي يؤكد ان التفهم العربي اه .٢٨
١٨   الحرب في غزة ال تقض مضاجع اكثرية القادة العرب: وزير القضاء اإلسرائيلي االسبق .٢٩
١٨  قيادة الجيش اإلسرائيلي قررت إرجاء البدء في عملية برية ضد غزة: التلفزيون االسرائيلي .٣٠
١٩ صينية الصنع هربت عبر سيناء"صواريخ حماس: تقارير إسرائيلية .٣١
١٩  الى منع تظاهرة اليسار االسرائيلي في تل ابيب اليومتسعى شرطة االحتالل  .٣٢
١٩  االحتالل يسمح لألجانب بمغادرة غزة  .٣٣
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٢٠  على الضفة الغربية شامالًاًفرض اغالقت" إسرائيل" .٣٤
٢٠  المالجئهيزتجتطلب من السكان تل أبيب  .٣٥
    

    :األرض، الشعب
٢٠   جريح٢١٠٠ شهيداً وأكثر من ٤٢٠ ...حرب اإلبادة على غزة مستمرة .٣٦
٢١   طفالً فلسطينًيا قتلوا في اليومين األولين من العدوان٣٢": وتشاأ" .٣٧
٢١   متر طابور الخبز في غزة٣٠٠ ":لصليب األحمرا" .٣٨
٢٢  ١٩٦٧نذ  األكثر دموية م٢٠٠٨األسبوع الفلسطيني األخير من : تقرير حقوقي .٣٩
٢٢  االحتالل يفرض قيوداً مشدداً في القدس لمنع تدفق المصلين إلى األقصى .٤٠
٢٢  جرحى من غزة إلى األردن لتلقي العالج٨وصول  .٤١
٢٢  القيادي رياناآلالف يتظاهرون في مخيم اليرموك بدمشق إثر اغتيال  .٤٢
٢٢    فلسطينياً من الضفة ليلة رأس السنة١٥قوات االحتالل تختطف  .٤٣
٢٣  فلسطيني في الضفة متأثرا بجراحهاستشهاد .٤٤
   

   :صحة
 ٢٣  دات طبيةللحصول على أدوية ومع" الصليب األحمر"نداءات من  .٤٥
   

   :لبنان
٢٣   العدوان يهدف إلجراء انتخابات الكنيست في الصندوق الفلسطيني:بري .٤٦
٢٣  ال عذر للقادة العرب في عدم االجتماع فوراً لنصرة غزة: الحص .٤٧
٢٤  تجاه غزةؤولياتهعلى العالم تحمل مس: صلوخ .٤٨
   

   : األردن
٢٤  الملكة رانيا تصف الصمت تجاه ما يجري في غزة بالكفر .٤٩
٢٤  المستهدف في غزة ليس حماس وإنما األمة بأكملها: العمل االسالمي .٥٠
٢٥ والعجز العربي يأتي لتبرير التواطؤ االنقسام الفلسطينيالعربي على تركيز الوزاري :الغرايبة .٥١
٢٥   الف دينار لغزة٥٢٠القطاع الصناعي االردني يتبرع بـ  .٥٢
٢٥ آالف األطفال والنساء يطالبون العرب وقف العدوان على غزة: األردن .٥٣
   

   :ميعربي، إسال
٢٥  والمعلم رفض عودة السلطة إلى معبر رفح.. حماس طلبت منا اعترافا بها: أبو الغيط .٥٤
٢٧  جاهزون للتدخل و وحماس"إسرائيل"وقف إطالق النار يعتمد على إرادة : أردوغان .٥٥
٢٧  ع القرار العربي في مجلس األمن بعد تحفظات أميركية وبريطانيةتعديالت على مشرو .٥٦
٢٨  غزة  بشأنعلى العرب أن يبدوا مرونة واال يستخدمو لغة غير متوازنة: أبو الغيط .٥٧
٢٨   ونسحب المبادرة العربية؟"إسرائيل"لماذا نخدم مصلحة : سعود الفيصل .٥٨
٢٩  "إسرائيل"البرلمانيون العرب يدعون إلى كسر الحصار على غزة ووقف التفاوض مع  .٥٩
٣٠  خادم الحرمين يوجه بإطالق حملة تبرعات شعبية عاجلة للفلسطينيين .٦٠
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٣٠   مائة بالمائة لألجندة الصهيونية األمريكيةمصر اآلن يحكمها نظام خاضع: عاكف .٦١
٣١ جدل حول طريقة إيصال المساعدات القطرية إلى غزة .٦٢
٣١  أمين لجنة اإلغاثة بنقابة أطباء مصر يؤكد براءة حماس من دم الضابط المصري  .٦٣
٣٢   المصريون العاديون ال يريدون جر بلدهم إلى صراع جديد": األوسطالشرق" .٦٤
٣٢  مهرجان حاشد قدم رسالة تضامن ومؤازرة للشعب الفلسطيني في غزة: قطر .٦٥
٣٣  الهيئة العربية للمسرح تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني .٦٦
٣٣  الجزائر تعارض قمة تكتفي باإلدانة .٦٧
٣٣   لغزة"لاسرائي" في رفح تحسبا لتدفق الالجئين حال اجتياح هامصر تحشد قوات .٦٨
٣٣    طن مساعدات عربية دخلت غزة ١٢٠٠ .٦٩
٣٤   طائرات غذائية لغزة٤تسير الحكومة العراقية  .٧٠
٣٤    بطرد السفير األميركي رداً على العدوانتطالبفي ليبيا مظاهرات  .٧١
٣٤   أخالقيغير  تجاه غزةموقف المجتمع الدولي: في رسالة لـ كي مونمنظمات عربية  .٧٢
٣٥  لجنة خيرية تطلق حملة مساعدات لغزة: تالكوي .٧٣
   

   :دولي
٣٥   لتركيا فيه دور الرقابة وضبط المعابرأزمة غزةكي لحل يمشروع أمرمعلومات حول  .٧٤
٣٦   من دون تصويت في غزةمجلس األمن يختتم مناقشته للمذابح .٧٥
٣٦  سراً بآالف الصواريخ والقنابل الذكية" إسرائيل"أمريكا زودت  .٧٦
٣٦  رئيس الوزراء التشيكي يدعو لدور أوروبي في شأن غزة وعدم االعتماد على واشنطن .٧٧
٣٦    لمسؤولية محملة حماس اكندا تدعو الى وقف فوري الطالق النار في غزة .٧٨
٣٦  في مجازرها" إسرائيل"ـاالنتقاد الموجه لها بسبب تأييدها الصريح لترفض ميركل  .٧٩
٣٧  "إسرائيل" تنديدا بجرائم  أمام القنصليتين اإلسرائيلية واألمريكية في كنداةتظاهر .٨٠
٣٧  "إسرائيل"ة في لندن إلى إنشاء محكمة جرائم حرب لـ دعو .٨١
٣٧  قلق أوروبي من التظاهرات وتنامي التأييد لحماس على خلفية العدوان على قطاع غزة .٨٢
٣٧   على غزة محتمل إسرائيليالعفو الدولية تحذر من تداعيات عدوان بري .٨٣
٣٧  المحكمة اإلسرائيلية بقرار من غزةون دخل ين األجانبوالصحافي .٨٤
٣٨  على غزة تظاهرات في الواليات المتحدة األمريكية تنديداً بالعدوان اإلسرائيلي .٨٥
٣٨  على غزة منظمات يهودية أمريكية تطالب بوقف العدوان٣ .٨٦
٣٨   تندد بالعدوان على قطاع غزةغاضبة في البرازيلة تظاهر .٨٧
٣٨ من االسرائيليين والفلسطينيين تريد العيش بسالم الغالبية العظمى: بابا الفاتيكان .٨٨

   
    :حوارات ومقاالت

٣٩  ياسر الزعاترة... ة المصرية في مأزق العدوان على غزةالسياس .٨٩
٤١  طارق محمد زغموت.د)... الرصاص المتدفق(الهدف غير المعلن لعملية  .٩٠
٤٢  عبد الباري عطوان... غطاء عربي لمجزرة غزة .٩١
٤٥  ليلى بيومي. د... م على الموقف المصريوالهجو.. غزة .٩٢
٤٨  باتريك سيل...  المجنونة على غزة"إسرائيل"حرب  .٩٣
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٥٠  إسرائيل هارئيل...االبتعاد عن تكرار حرب لبنان .٩٤
٥١ عوفر شيلح... يتدحرجون الى داخل غزة .٩٥
    

 ٥٣  :كاريكاتير
***  

  
  "  معادلة الردع ستتغير.. "والحركة تتوّعد... تغتال نزار ريان القيادي في حماس" إسرائيل" .١

 القيـادي   ، أمـس،  إسرائيل اغتالت أن   ،غزة عن فتحي صباح مراسلها من     ٢/١/٢٠٠٩الحياة،  ذكرت  
اسي نزار ريان مع عدد من أفراد عائلته في منزلـه فـي             عضو مكتبها السي  » حماس«البارز في حركة    

  .مخيم جباليا لالجئين
ويعتبر أرفع قائد في الحركة تغتاله . استشهاد ريان، وهو أستاذ في الجامعة اإلسالمية» حماس«وأكدت 

 الذي خلف ٢٠٠٤) أبريل( نيسان ١٧العزيز الرنتيسي في  إسرائيل منذ اغتيال القيادي الدكتور عبد
  .من العام نفسه) مارس( آذار ٢٢ الحركة ومؤسسها الشيخ أحمد ياسين الذي اغتالته إسرائيل في زعيم

وكان ريان الذي استشهد أحد ابنائه قبل بضع سنوات في عملية فدائية على إحدى المستوطنات اليهودية 
كتائب «، شارك في السنوات الماضية مقاتلي ٢٠٠٥في شمال القطاع قبل تفكيكها في صيف العام 

  .، التصدي لقوات االحتالل أثناء عمليات االجتياح الكثيرة لشمال القطاع»القسام
وقالت مصادر طبية فلسطينية إن عشرة شهداء سقطوا جراء الغارة على منزل ريان، بينهم زوجاته 
واثنان من أبنائه أحدهما رضيع، وجرح عدد آخر، وتدمير خمسة منازل وإلحاق أضرار جسيمة بعشرات 

  .المنازل المجاورة
البروفيسور ريان هـو احـد علمـاء        أن   ،غزة عن وكاالت األنباء من    ٢/١/٢٠٠٩ الدستور،   ونشرت

وهو الجىء فلسطيني يتحدر من بلدة نعليا       " نزار ريان العسقالني  "فلسطين البارزين وينادى كذلك باسمه      
 كلية اصـول الـدين بالجامعـة        القريبة من عسقالن ، والشهيد استاذ الحديث الشريف بقسم الحديث في          

االسالمية في غزة التي قصفها الطيران الحربي االسرائيلي خالل عدوانها الحالي والمتواصل على قطاع              
  .غزة

فقـد حـصل علـى شـهادة        . وتلقى الدكتور ريان تعليمه االكاديمي في السعودية واالردن والـسودان         
 ١٩٨٢ن سعود االسالمية بالرياض فـي العـام         البكالوريوس في اصول الدين من جامعة االمام محمد ب        

ثم حصل الشهيد على شهادة الماجستير من كلية الشريعة         . وتلقى العلم الشرعي على علماء الحجاز ونجد      
 بتقدير ممتاز، ومن بعد نال درجة الدكتوراه من جامعة القران الكريم            ١٩٩٠بالجامعة االردنية في العام     

  ١٩٩٤،بالسودان عام 
يان متزوج من اربع سيدات ، وله ستة اوالد ذكور ، وست بنات ، وحفيدان ، وكـان ينـذر                    والدكتور ر 

  .ابناءه واحفاده للدفاع عن فلسطين والقدس الشريف واستكمال مسيرة التحرير
وقد سبق ان عمل الدكتور ريان اماما وخطيبا متطوعا لمسجد الخلفاء بمعسكر جباليا خالل االعوام مـن                 

هو من القياديين البارزين في حركة حماس ، واعتقلته سلطات االحـتالل عـدة               و ١٩٩٦ وحتى   ١٩٨٥
مرات ومكث في سجونها اكثر من اربع سنوات ، كما اعتقلته اجهزة االمن التابعة للـسلطة الفلـسطينية                  

  .عدة مرات
 لجنة اصالح ذات  "ويعد الشهيد ريان احد رجاالت االصالح االجتماعي في قطاع غزة من خالل ترؤسه              

  ".البين ولم الشمل
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في الصباح استاذ في الحديث ، وفي اوقات الصالة هو امام مسجد وخطيب مفوه ، وفي                .. انه نزار ريان  
انه نـزار   .. المساء تجده بلباسه العسكري حامال سالحه متجوال بين المرابطين على حدود القطاع الحر            

  .الذي ابى ان يخلي منزله رغم تأكده من قصفه.. ريان
ريان لم يكن هدفا صعبا      مراسلها من عمان، أن      موفق ملكاوي  عن   ٢/١/٢٠٠٩الغد، األردن،   ت  وأضاف

بالنسبة للصواريخ اإلسرائيلية، فهو يكاد يكون القيادي الوحيد في الحركة الذي لم يغادر منزله، ولم يلجأ                
  . منذ بدء العدوانالى االختباء عن االنظار كما فعل باقي قادة حماس، ما يؤكد أن مكانه كان معروفا

لعل األمر يتعدى مسألة عدم مغادرته منزله، نحو تطبيقه نظرية كاملة في هذا السياق، فريان لم يـستمع                  
إلى نصائح الحركة بإخالء منزله، وتمسك بالبقاء فيه إلى جانب أطفاله، يعتبر صاحب فكرة عدم إخـالء                 

بق مع حشد من أنـصاره لحمايـة المنـازل          المنازل عندما تهدد إسرائيل بقصفها، وكان شارك في السا        
  .بأجسادهم، للحيلولة دون قصفها

ورغم أنه لم يعرف عنه أي نشاط عسكري، إال أنه ظهر في أكثر من مناسبة مرتديا الـزي العـسكري،                  
وحامال سالحه، خصوصا لدى االجتياح اإلسرائيلي لمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، حين ظهـر برفقـة                

  .اهم على الجهادفلسطينيين حاثا إي
النائب مشير المصري، أمين سـر الكتلـة البرلمانيـة          ، أن   غزةمن   ١/١/٢٠٠٨قدس برس،   وأوردت  

وتوعـد مـشير     ".تطور خطيـر  "التابعة لحركة حماس، قال إن اغتيال الدكتور نزار ريان، عضو هو            
 الفلسطينية بقـوة علـى      الخميس، بأن ترد المقاومة    ]أمس [المصري، في تصريحات أدلى بها مساء اليوم      

       عليه موجع ومؤلم بحجـم هـذه            "ذلك، معتبراً أنه بموجب ذلك فإن معادلة الردع ستتغير، وسيكون الرد
  ".العملية

  
  سيطلب حماية دولية للشعب في الضفة وغزةوعباس يرأس الوفد العربي إلى مجلس األمن  .٢

تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسـر       أمين سر اللجنة ال    ، أن رام اهللا من   ٢/١/٢٠٠٩الخليج،  نشرت  
عبد ربه أعلن أمس أن الرئيس محمود عباس سيتوجه إلى نيويورك على رأس وفد من الجامعة العربيـة                  
للمشاركة في اجتماعات مجلس األمن المقررة االثنين المقبل لمناقشة القرار العربي الذي يطالب بوقـف               

جلس األمن وال نيويورك قبل أن يصدر قـرار بوقـف العـدوان             لن نغادر م  : "وقال. الهجوم اإلسرائيلي 
أكـد   و ".بتوقيت محدد لتنفيذ هذا الوقف، أي بتحديد موعد زمني واضح خالل ساعات بعد صدور القرار              

ألن ذلك يخدم فك الحصار، وتجنيب      "عبد ربه أن القيادة الفلسطينية ستسعى إلى تثبيت الهدنة بقرار دولي            
  ."شعبنا أي عدوان آخر

ونوه إلى أن القيادة الفلسطينية ترحب بدعوة وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل لحوار وطني شامل               
وتشكيل توافق أو وحدة وطنية للذهاب موحدين إلى العالم، وقال إنها ستعمل بشكل حثيـث مـن أجـل                   

  .الشروع بحوار جدي حول القضايا والملفات المطروحة
.  دأن أرنـاؤوط عبد الـرؤوف  رام اهللا،  نقالً عن مراسلها في    ٢/١/٢٠٠٩األيام، فلـسطين،    وأضافت  

ـ    أكد  صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير،            أن" األيـام "في تـصريح لـ
توفير الحمايـة الدوليـة     " الدولي، يوم االثنين المقبل،      األمن مجلس   أمامالرئيس عباس سيطلب في كلمته      

والً وقبل كل شيء هـو      أ المطلوب   أنولكنه شدد على    " الضفة الغربية وقطاع غزة   للشعب الفلسطيني في    
  . على قطاع غزةاإلسرائيليوقف العدوان 

  
   ويدعوهما إلى الحوار والجهاد مع حماساإلعالمي يقرر وقف التراشق عباس .٣

لـسطينية   الـسلطة الف    أن وليد عوض ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢/١/٢٠٠٩القدس العربي،   نشرت  
 إطـار  لقاءات تمهيدية قبل الحوار لمعالجة كافة الملفات العالقة بين الطرفين في             إلىدعت حركة حماس    
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وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد          . الحوار إلىدعوة الرئيس عباس كافة الفصائل      
 القضايا والملفات قابلة للبحث علـى       إن كل  "أمسربه في مؤتمر صحافي عقده في مقر الرئاسة برام اهللا           

طاولة الحوار، وإذا شاء قادة حماس أن تكون هناك لقاءات تمهيدية قبل الحوار لمعالجة هذه الملفات فـال     
هذا هو مغزى دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجتماع كافة           "أنواعتبر عبد ربه    ". مانع من ذلك  

يدية إلزالة أي عوائق وطرح كافـة الملفـات علـى طاولـة             الفصائل، كي يحمل االجتماع خطوات تمه     
  ".البحث
 اتهامات توجهها حمـاس للقيـادة       أيةطلب الرئيس عباس من المسؤولين الفلسطينيين عدم الرد على          كما  

 عبـاس   أن مع حماس أكد عبد ربه فـي علـى           اإلعالميالفلسطينية، وحول قرار عباس وقف التراشق       
نية، أصدر قراراً بوقف كافة أشكال الحمالت اإلعالمية من طـرف واحـد،             وبتوجيه من القيادة الفلسطي   

ويحظر بموجبه على أي مسؤول في السلطة أو المنظمة أو فتح الدخول فـي أي اشـتباك إعالمـي أو                    
وشدد عبد ربه على أنه لن يتم الرد على أي حملـة تـشهير    .سياسي مع أي من ممثلي حماس أو الجهاد       

حتى يعود من فقد الرشد إلـى رشـده، ويقتنـع أن     "اإلسالميمن قبل حماس والجهاد     بالقيادة الفلسطينية   
  ."الطريق الوحيد هو طريق فلسطين والحفاظ على القرار الوطني المستقل

أن  ،رام اهللا ومـن   علـي الـصالح     ،  لندن نقالً عن مراسلها في    ٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط،   وأضافت  
وة وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل لحوار عاجل، وتشكيل         أعلنت ترحيبها بدع   السلطة الفلسطينية 

إن القيادة الفلسطينية ستعمل بشكل حثيث من أجل الشروع في          "وقال ياسر عبد ربه     . حكومة وحدة وطنية  
 ". حوار وطني جدي، حول كل القضايا والملفات

  
   مع غزةفتح وحماس في رام اهللا تضامنامن نواب بمشاركة موحدة مسيرة جماهيرية  .٤

أعضاء المجلس التشريعي الفلـسطيني والقـوى      أن  ) بترا(نقالً عن وكالة     ٢/١/٢٠٠٩الدستور،  نشرت  
 أمس مسيرة حاشدة انطلقت من وسط مدينة        وا الطبية الفلسطينية نظم   اإلغاثة وجمعية   واإلسالميةالوطنية  

م الفلسطيني في رسـالة تأكيـد       ورفع المشاركون في المسيرة العل    . رام اهللا باتجاه مقر المجلس التشريعي     
 هو الشعب الفلسطيني بجميع فئاته كما تعـانق النائـب عـن             اإلسرائيلي المستهدف من العدوان     أنعلى  

 االنقـسام   إنهاء والنائب عن حركة حماس الشيخ حامد البيتاوي مؤكدين ضرورة           األحمدحركة فتح عزام    
  .ة العدوان اللحمة لشطري الوطن والتوحد في مواجهوإعادةالداخلي 

 األطـراف  بـين    اإلعالمـي  هو وقف الـسجال      اآلن إن المطلوب فلسطينياً  "وقال النائب حسن خريشة     
 المستمرة بحق   اإلسرائيلية، مطالبا المجتمع الدولي بالخروج عن صمته ووضع حد للجرائم           " المتخاصمة
ولية كبيـرة تجـاه الـشعب     الدولي مسؤاألمنإن على مجلس : "كما قال النائب بسام الصالحي    ". األبرياء

 ضـوء اخـضر     إال ما هو    اإلسرائيلي في تبني قرار يوقف العدوان       األمنن فشل مجلس    إالفلسطيني، و 
  ". لالستمرار في عدوانهاإلسرائيل

 يقفـا   أن العربية والدولية    اإلنسان على المجتمع العربي ومؤسسات حقوق       أنبو بكر   أوأكدت النائب نجاة    
 بوضع حد لالستهتار في القانون      "إسرائيل"ت العالمية باتخاذ خطوات عملية تلزم       وقفة قوية تلزم الحكوما   

ن أ إلـى  العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغـوثي،     األمين وأشار.  الدولية واألعراف
 المرتكبة في قطاع غزة لم تكن لتحدث لوال العجـز العربـي والـدولي فـي ردع                  اإلسرائيليةالمجازر  

  ."إسرائيل"
 تستغل حالة   "سرائيلإ" أن   إلىكما أشارت النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية خالدة جرار،            

التشرذم الحاصلة على المستوى الفلسطيني والعربي لتصفية القضية الفلسطينية، وان استمرار االنقـسام             
  .مجازر مزيدا من الوقت الرتكاب المزيد من ال"إسرائيل"الداخلي يعطي 
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وطالب أمين عام حزب فدا صالح رأفت، باستمرار الفعاليات الشعبية والرسمية التضامنية مع قطاع غزة               
  .من اجل الضغط على صناع القرار لوقف نزيف شالل الدم الفلسطيني في قطاع غزة

 النائب حـسن خريـشة     أن    منتصر حمدان  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢/١/٢٠٠٩الخليج،  وأضافت  
تمثل رسالة للشعب الفلسطيني والشعوب العربية بأن ال خيار         "ن تعانق األحمد والبيتاوي     إ" الخليج "ـقال ل 

لنا سوى الوحدة والتوحد في مواجهة هذا الغاصب المجرم الذي ال يدخر وسيلة الرتكاب الجرائم بحـق                 
األربعاء، فـي مقـر المجلـس     أغلبية النواب من جميع الكتل التقوا،   أنوكشف  . أهالي شعبنا في القطاع   

التشريعي واتفقوا على مواصلة عقد اللقاءات بينهم للتباحث حول سبل التحرك على كافة األصعدة، مؤكدا               
  .وجود مؤشرات ايجابية جدا بهذا االتجاه

هناك إجمـاع شـعبي     "صائب عريقات   .، د حريرتنظمة ال من ناحيته قال رئيس شؤون المفاوضات في م       
  ". لم توحدنا الدماء التي تسيل في غزة فإننا لن نتوحدعارم يؤكد انه إذا

  
  االنقساموإنهاء تشكيل حكومة وحدة وطنية إلى وحماس عباس البرلمانية تدعو الكتل .٥

رسالة إلى القيادة الفلسطينية   وجهت الكتل البرلمانية الوطنية واإلسالمية،: إبراهيم أبو كامش-رام اهللا 
ادة حماس باإلسراع في وحدة الصف الوطني والنضالي، والكف عن والرئيس محمود عباس، والى قي

وطالب ممثلو الكتل في  .المالسنات اإلعالمية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء حالة االنقسام الداخلي
المسيرة واالعتصام مجلس األمن واألمم المتحدة والرباعية الدولية، بالعمل الفوري لتوفير الحماية الدولية 

بنا في قطاع غزة والضفة، وبضرورة أن يمارس البرلمانيون العرب وفي دول العالم الضغط على لشع
 وحملها على وقف عدوانها والمزيد من الجرائم بحق أبناء "إسرائيل"حكوماتهم لتضغط بدورها على 

 .شعبنا ومؤسساته الرسمية والصحية والخدماتية واالقتصادية
 والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، قد نظمت أمس مسيرة واعتصام وكانت الكتل البرلمانية والقوى

احتجاجا في محيط ميدان المنارة وسط رام اهللا على استمرار العدوان اإلسرائيلي وارتكاب المجازر 
الدموية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، وأمام المجلس التشريعي بالمدينة، شارك قيها عدد من نواب 

 ".فدا"هتين الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية وحزب الشعب وحماس وفتح والجب
 ٢/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

  
  كتلة حماس البرلمانية تندد بقصف مقر التشريعي .٦

نددت كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني أمس بقصف الطائرات الحربيـة             : )أ.ب.د(
محاولة يائسة إلخماد صوت الشرعية الفلسطينية      "ينة غزة، معتبرة أنه      في مد  "التشريعي"اإلسرائيلية لمقر   

يأتي القصف في محاولة فاشلة ويائسة لكـسر إرادة         "وقالت الكتلة، في بيان صحفي لها،        ".التي لن تسقط  
الشعب الفلسطيني وفرض سياسة االستسالم والتخلي عن الحقوق والثوابت والتنازل عن خيـار الجهـاد               

لن تفلح أهداف العدو من مواصلة هذه الحرب في إسقاط المنظومة الحاكمـة فـي               "وأضافت   ."والمقاومة
  ".القطاع وكسر إرادة شعبنا وسيبقى شعبنا محتضنا لمشروع الجهاد والمقاومة وملتفا حول خياراته

  ٢/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  الستهداف أمن مصرنخطط االحتالل ولم  معركتنا الوحيدة مع: الغصين .٧

حكومة المقالة في غزة إيهاب الغصين، األنباء التي نشرتها         الالمتحدث باسم وزارة الداخلية في       نفى   :غزة
عن أن عدداً من عناصر األمن التابعين لحركة حمـاس            الخميس، ]أمس[المصرية اليوم " األهرام"صحيفة  

عات إعالمية  مجرد إشا "، واعتبر ذلك    "بهدف إثارة الفوضى في مصر    "دخلوا بالفعل لألراضي المصرية     
ووصـف الغـصين فـي       ".لتبرير استمرار القاهرة في محاصرة الشعب الفلسطيني وإغالق معبر رفح         
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محاولـة يائـسة لتبيـيض      "بأنها  " األهرام"، المعلومات التي نشرتها     "قدس برس "تصريحات خاصة لـ    
هي " ه الصحيفة واعتبر الغصين أن ما ذكرت     .من استمرار إغالقه لمعبر رفح    " الموقف الرسمي المصري  

مزايدات مكشوفة حتى للشعب المصري، ألن هدفها هو التغطية على حصار الحكومة المصرية للـشعب               
الفلسطيني، وهي محاوالت فاشلة ولن تغير من األمر الواقع شيئاً، ولن تبيض صورة الموقف الرسـمي                

    .، على حد تعبيره"باالستمرار في إغالق معبر رفح
هذا كـالم غيـر   " حركة حماس أي نية أو تخطيط الستهداف أمن مصر، قال الغصين وعما إذا كان لدى   

صحيح، نحن لدينا قضيتنا ومعركتنا الوحيدة مع االحتالل، وهدفنا هو تحرير األراضي الفلسطينية، ومـا               
نرجوه من الدول العربية واإلسالمية أن تساعدنا في هذا الهدف على اعتبار أن فلـسطين هـي قـضية                   

  .، وفق تأكيده"عالجمي
  ١/١٢/٢٠٠٩ قدس برس

  
  تخصيص خطبة الجمعة اليوم للدعوة إلى الوحدة ونبذ الخالفاتإلى بواطنة يدعو وزيرال .٨

 دعا الشيخ جمال بواطنة وزير األوقاف والشؤون الدينية كافة األئمة والخطباء إلى :القدس المحتلة
 الخالفات والتعاون والتكافل تخصيص موضوع خطبة الجمعة للحديث عن ضرورة الوحدة ونبذ

والتضامن باعتبار ذلك واجبا شرعيا وضرورة وطنية ملحة خاصة في هذه الظروف العصيبة التي يمر 
ي الغاشم هو اعتداء على الكل الفلسطيني االحتالل هذا العدوان إن أمس أصدرهبها شعبنا، وقال في بيان 

لعدوان الذي يقع على القطاع الحبيب وعلى شعبنا، والكل العربي وطالب العالم بالعمل على وقف هذا ا
وان ( وقوله تعالى ،١٠٣آل عمران ) واعتصموا بحبل اهللا جميعا وال تفرقوا(وذلك امتثاالً لقول اهللا تعالى 

مثل ( : وقول الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم،٥٢المؤمنون ) هذه أمتكم امة واحدة وأنا ربكم فاتقون
) الجسد بالسهر والحمى  وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرالمؤمنين في توادهم

رواه البخاري ومسلم، كما ودعا إلى ضرورة التوجه إلى اهللا تعالى بالدعاء والقنوت في الصالة وتأدية 
 .صالة الغائب على أرواح الشهداء

 ٢/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
 
  جتياح المحتمل حماس تلقت أوامر لمواجهة االشرطة .٩

 شـكلت غرفـة     األخيـرة  أن شهوان المتحدث باسم الشرطة في غـزة         إسالمكشف  .): ب.ف.ا (–غزة  
 الـداخلي،  األمننعمل بالتنسيق مع  "وقال  . آالف االستنفار في صفوف عناصرها التسعة       وأعلنتطوارئ  

، وقد عالجنـا سـبعين      اإلعالم طوارئ قمنا بتعميمها عبر وسائل       أرقامونستقبل شكاوى المواطنين على     
وبينما كانـت   . عمل الشرطة  إعاقة أو فوضى   إلثارة محاوالت   أيونفى شهوان تسجيل     ".األربعاءشكوى  

 الـداخلي  واألمـن  من المباحث الجنائيـة  أفراد تنهال على شمال قطاع غزة، كان    اإلسرائيليةالصواريخ  
 غير معلنة، ويقـود     أماكننعمل من   "وقال شهوان    .يضبطون كمية من المخدرات في المنطقة المستهدفة      

 عبيدة الجراح بعد استشهاد اللواء توفيق جبر السبت الماضي في غارة استهدفت             أبوالشرطة حاليا العميد    
 قادة الشرطة تمكنوا من عقد ثالثة اجتماعات منذ بدء الهجوم الجوي            أنوأوضح  ".مقر قيادة الشرطة بغزة   

 االسـتنفار العـام فـي الـشرطة         وأعلن تقويما للوضع    ريناوأجوقد وضعت خطة للتحرك     "،  اإلسرائيلي
 واضحة مـن القيـادة      أوامر الشرطة   أفرادوتلقى   ". اجتياح بري  أو طارئ   ألي تحسبا   األمنية واألجهزة
الحفـاظ علـى الجبهـة      " الهدف الرئيسي هو     أنكد شهوان   أو ". تم اجتياح قطاع غزة    إذاالعدو  "بمواجهة  

  ".الداخلية متماسكة
  ٢/١/٢٠٠٩قطر، الوطن، 
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  نائب ووزير سابق من حماس في الضفةاعتقال .١٠
اعتقل الجيش اإلسرائيلي فجر أمس نائبا فلسطينيا ووزيرا سابقا عن حركة حمـاس             .): أ.ب.د( –الخليل  

 قوات االحـتالل داهمـت المدينـة        إنوقالت مصادر فلسطينية    . في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية     
شريعي عن كتلة حماس البرلمانية باسم الزعارير والوزير السابق في الحكومة           واعتقلت عضو المجلس الت   

اعتقلت تلك القوات كذلك رئيس بلدية السموع في الخليل جمال أبـو  "ضافت أو ".العاشرة عيسى الجعبري 
  ".الجدايل إلى جانب ثالثة فلسطينيين من سكان المدينة

  ٢/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  قاعدة جوية إسرائيلية وتتوعد بالمزيد من المفاجآت تقصف ألول مرة أكبرالقسام .١١

أعلنت كتائب القسام، عن قصف أكبر قاعدة جوية إسرائيلية في منطقة النقب : صالح النعامي - غزة
متطور ألول مرة منذ أن شرعت المقاومة الفلسطينية في » غراد«صباح أمس بصاروخ من طراز 

وفي بيان صادر عنها، أكدت كتائب القسام أنها . رائيليةاستخدام الصواريخ في مواجهة القوات االس
الجوية التي تشكل نقطة انطالق للطائرات اإلسرائيلية التي تقوم بقصف قطاع » حتسريم«قصفت قاعدة 

وواصلت قصف المدن الكبرى في . غزة منذ أن شرعت إسرائيل في حملتها على القطاع السبت الماضي
وذكرت الشرطة اإلسرائيلية صباح امس أن . ر السبع واسدود وعسقالنجنوب اسرائيل وتحديداً مدن بئ

عدداً من الصواريخ سقطت على هذه المدن، وأصاب أحد الصواريخ مبنى سكنيا من ثمانة طوابق في 
  . كيلومترا عن غزة، االمر الذي ادى الى وقوع عدد من االصابات٤٠مدينة أسدود، على بعد 

يخ فندقاً وجامعة بن غوريون، كبرى الجامعات في جنوب إسرائيل التي وفي بئر السبع، اصابت الصوار
وفي بيان صادر عنها، توعدت كتائب القسام اسرائيل بمزيد من . أخليت منذ يوم اول أمس الثالثاء

  . المفاجآت مع حلول العام الجديد، دون أن تكشف عن طبيعة هذه المفاجآت
 ٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  قتها بشروط على اقتراحات أوروبية للتهدئةحماس تنفي مواف .١٢

على اقتراحات االتحاد األوروبي بشأن التهدئـة مـع         " بشروط"نفت حركة حماس أمس، ان تكون وافقت        
 ".ال اساس له مـن الـصحة      "، وقالت ان البيان الذي نشر باسم المتحدث باسمها فوزي برهوم            "إسرائيل"

ال أساس له من الصحة وقامت جهات معاديـة         "ا البيان   إن هذ " فرانس برس "وقال برهوم في تصريح ل      
وكانـت   .بهذا الـصدد  " لم يصدر أي بيان أو تصريح     "وأكد برهوم انه     ".ببثه للتشكيك في موقف حماس    

  .نقلت البيان عن موقع المركز الفلسطيني لالعالم القريب من حماس على شبكة االنترنت" فرانس برس"
له ان حماس موافقة على المبادرة شريطة وقف العدوان وانهاء الحصار           ونسب البيان المذكور لبرهوم قو    

  .بمختلف أشكاله وفتح المعابر كافة ووجود ضمانات دولية لعدم تكرار هذه الحرب االرهابية مجدداً
  ٢/١/٢٠٠٩الخليج، 

 
  دعوة عباس للحوار بحاجة لخطوات تمنحها المصداقية: رجا أنور .١٣

شعبية ـ القيادة العامة في جدية دعوة الرئيس محمود عباس للحوار شكك قيادي في الجبهة ال :دمشق
الوطني، ووصفها بأنها محاولة يائسة لتحسين مواقعه بعد أن مارس قصفا سياسيا شديدا في ظهر 

ودعا المسؤول االعالمى للجبهة الشعبية أنور رجا في تصريحات خاصة  .المقاومة الوطنية الفلسطينية
 محمود عباس إذا كان جادا في دعوته للحوار القيام باجراءات تمهيدية للحوار، الرئيس" قدس برس"لـ 
دعوة الرئيس محمود عباس للحوار هي محاولة لحفظ ماء وجهه بعد أن تورط في هذه المجزرة، : "وقال

وهو يحاول تحسين مواقعه بعد أن كشف دوره وبعد أن مارس كل القصف السياسي في ظهر المقاومة، 
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تسفيهه لصواريخها، وهي دعوة متأخرة، وإذا كان جاد في هذه الدعوة فعليه أوال أن يدين هذه من خالل 
المجازر أوال وأن يعود إلى برنامج المقاومة السياسي، أما اإلصرار على برنامج أوسلو والرهان على 

دة وأن يقر تحقيق سالم مع اإلسرائيليين فهذا وهم، وعليه أن يعلن التزامه بحق الالجئين في العو
، على حد "بمشروعية المقاومة وأن يطلق سراح المعتقلين السياسيين أوال ويوقف مالحقة المقاومين

  .تعبيره
  ١/١/٢٠٠٨قدس برس، 

  
  الزهار يغادرون منازلهم بعد تحذيرهم إسرائيلياًمحمود جيران  .١٤

اس، الدكتور محمود أكد عدد من سكان المنازل المجاورة لمنزل ابرز قاد حم:  صالح النعامي-  غزة
الزهار أن الجيش اإلسرائيلي وجه إليهم تحذيراً طالباً منهم سرعة مغادرة منازلهم، فيما تستعد الطائرات 

وتعكس هذه التهديدات أن . وغادر بالفعل عدد من الجيران منازلهم تحسبا. اإلسرائيلية لقصف المنزل
 .تهداف ريانالجيش اإلسرائيلي بدأ مسلسل تصفية قادة حماس بعد اس

 ٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  تستنكر الجرائم اإلسرائيلية وتطالب بوقف المفاوضات السلمية " الشعبية" .١٥

نسخة منه ان ما يحدث في ' القدس العربي'اعتبرت الجبهة الشعبية في بيان تلقت : غزة ـ  اشرف الهور 
شروعين احـدهما مـشروع وطنـي       احدى الترجمات العملية للصراع القائم في المنطقة بين م        'غزة هو   

تحرري، واآلخر مرتبط بالسياسات االمريكية الصهيونية التي تعمل بكل الوسائل على ضرب وانهاء كل              
، تؤكد وجود اطـراف عربيـة       'حقيقة لم تعد تخفى على احد     'واكدت وجود   . 'مقومات المشروع الوطني  

  .'رريمنخرطة في المشروع المعادي للمشروع التح'وفلسطينية رسمية 
باتت تلعب على المكشوف وتقف في مواجهـة المقاومـة الفلـسطينية            'وقالت الشعبية ان هذه االطراف      

 .'واستمرارها في الكفاح المسلح، وتسوق لالدعاءات الصهيونية وتبرر لها عدوانها علـى قطـاع غـزة               
ادلـة بـين الـسلطة      وطالبت في بيانها بوقف نهائي للمفاوضات السلمية، ووقف الحمالت االعالمية المتب          

وحماس تمهيدا لتعزيز الوحدة الميدانية، والتمسك بمنظمة التحريـر كممثـل شـرعي وحيـد للـشعب                 
  .الفلسطيني

  ٢/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  لتصفية حماس على قطاع غزة دول عربية تؤيد العدوان: " نتالجزيرة" .١٦

سطينية في قطاع غزة للجزيرة أكدت مصادر قيادية فل: قدس برس -  الجزيرة، غزة - ضياء الكحلوت
نت أن أطرافا عربية وأوروبية تتوسط إلبرام تهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والحكومة 

  .اإلسرائيلية، مشيرة إلى أن بعض هذه األطراف األوروبية تقوم بهذه الجهود مدفوعة من قبل تل أبيب
ل بكثير مما تطالب به فصائل المقاومة والتي وأشارت المصادر إلى أن المبادرات المعروضة ال زالت أق

تشترط إنهاء الحصار تماما، وفتح جميع المعابر المنفذة للقطاع بما فيها معبر رفح، وكذلك وقف فوري 
  .ونهائي للعدوان على القطاع

وقالت أيضا إن إحدى المبادرات تقوم على وقف فصائل المقاومة إطالق صواريخ، ثم تبدأ بعد ذلك حملة 
  .ضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزةلل

 أدوار عربية
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كما ألمحت تلك المصادر إلى أن بعض األطراف العربية غير معنية بوقف العدوان على قطاع غزة، 
وترغب في إنهاء حكم حركة حماس بالقطاع على الطريقة اإلسرائيلية مؤكدة أن ما تقوم به هذه 

  .إعالمية فقطاألطراف من جهود ال يعدو كونه جهودا 
 ١/١/٢٠٠٩ الجزيرة نت،

  
  التحرريضد المشروع أطراف عربية وفلسطينية رسمية هناك: "الشعبية" .١٧

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن العدوان : قدس برس -  الجزيرة، غزة -  ضياء الكحلوت
أحدهما وطني "الذي يتعرض له قطاع غزة، هو عبارة عن ترجمة عملية لصراع قائم بين مشروعين 

  ".تحرري، وآخر مرتبط بالسياسات األميركية والصهيونية
هناك حقيقة لم يعد باإلمكان إخفاؤها عن أحد، وهي وجود أطراف "وذكرت الجبهة في بيان خاص أن 

  ".عربية وفلسطينية رسمية منخرطة في المشروع المعادي للمشروع التحرري
لمكشوف، وتقف بمواجهة المقاومة الفلسطينية تلعب على ا"ومضت تقول إن هذه الجهات باتت 

  ".واستمرارها في الكفاح المسلح، وتسوق لالدعاءات الصهيونية وتبرر لها عدوانها على القطاع
وتساءل البيان عن دالالت تصريحات أحد المسؤولين المصريين الذي حمل المقاومة علنا المسؤولية عن 

  ".ظ من التحذيرات ال يلوم إال نفسهمن لم يتع"وقوله إن " العدوان الصهيوني"
مشيرة " العدو أبلغ أطرافا عربية بعزمه على شن العدوان"من أن " بقوة"وأشارت الشعبية إلى ما يتردد 

  .إلى أن العدوان بدأ بعد يومين من زيارة وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني للقاهرة
مة العربية في الموافقة على عقد قمة عربية للتباحث وتساءل البيان أيضا عن سبب مماطلة بعض األنظ

في أمر العدوان، ووفقا للجبهة فإن موقف السلطة الفلسطينية في رام اهللا ال يختلف كثيرا عن موقف 
  .بعض األطراف العربية مشيرا إلى تحميل بعض قيادات السلطة حماس مسؤولية العدوان

 ١/١/٢٠٠٩ الجزيرة نت،
  
  عملون من تحت األرض والتواصل بينهم مستمر رغم كثافة الغاراتقادة حماس ي: تقرير .١٨

اتخذ قادة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام إجراءات أمنية مـشددة فـي التحركـات                : )ب.ف.ا(
علـى  " اإلسـرائيلي "واالتصاالت مع القواعد بسبب الغارات الجوية العنيفة التي يشنها الطيران الحربي            

  .قطاع غزة
وال يظهر هؤالء علنا كما كـان       .  حماس وكوادرها بسرية تامة ووسط إجراءات أمنية مشددة        ويعمل قادة 

الوضع في السابق لكن مسؤولين في الحركة أكدوا أن التواصل لم ينقطع بين القيـادة والقاعـدة أو مـع                    
النقالـة  وال يعمد قادة حماس إلى التحرك إال عند الضرورات الملحة وال يتحدثون عبر الهواتف               . الناس

وفقـا ألعـضاء فـي      " اإلسرائيلية"وال يستخدمون سيارات لتالفي ضربات جوية محتملة من الطائرات          
لكن هذه التدابير لم تحل دون استشهاد القيادي البارز في حماس نزار ريان وعدد كبيـر مـن                  . الحركة

  .األشخاص بينهم زوجاته األربع واثنان من أطفاله
بين قيادة الحركة والقواعـد فـي كـل         " لم ينقطع بالمرة  "اس ان التواصل    واكد ايمن طه القيادي في حم     

وهم يقومون أحيانا بالتواصل مع الجرحى وذوي الشهداء رغم أن القيـادة مهـددة بـالتعرض                "األماكن  
وتحدث عن آليات محددة للتواصل     ". ولن يخيفنا اجتياح بري ولن يؤدي إلى قطع التواصل        ... لالغتياالت
  ".اننا لن نسمح بالفوضى"رات بهدف ضبط األوضاع، مؤكدا واتخاذ القرا

وشدد طه الذي يتحذ إجراءات أمنية مشددة في تحركاته واتصاالته على أن حماس ستخرج قويـة مـن                  
وستفشل المؤامرة ولن يسقط النظام السياسي ولن يـستطيعوا         "التي دمرت كل شيء     " الحربية"الضربات  

  ".القضاء على حماس
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 االمنيون في حماس تعليماتهم للعناصر المنتشرين في قطاع غزة بواسطة شـبكة السـلكية        ويصدر القادة 
كما تملـك كتائـب القـسام شـبكة         . عبر موجات ويستخدمون أحيانا شبكة االتصاالت الهاتفية األرضية       

. اتصاالت خاصة تؤمن التواصل بين القادة الميدانيين والعناصر بحسب ما أكدت مصادر فـي حمـاس               
ه بأن الوزارات معطلة حاليا بعد تدميرها، لكنه أوضح أن قادة األجهزة األمنية والشرطة يتلقـون             وأقر ط 

  ".بانتظام من قيادتهم التي بدورها تتلقى التعليمات من القادة السياسيين على كل المستويات"التعليمات 
 رئيس الـوزراء المقـال      ولم يظهر أي من قادة حماس البارزين عبر وسائل االعالم منذ السبت باستثناء            

النظام الـسياسي  "واكد طه ان . اسماعيل هنية الذي القى كلمة متلفزة مساء االربعاء من مكان غير معلوم         
لحماس ليس مجرد حجارة ومبان ومجموعة أشخاص، فحماس موجودة في كل بيت وحارة فـي وجـه                 

دعا القيادي في فتح ابـراهيم ابـو   ويبدو ان ثمة انسجاما بين مواقف حماس وفتح في غزة، اذ  ". العدوان
وقال اسـامة المزينـي     . ، األمر الذي اشاد به طه     "العدوان"النجا الى الوقوف بجانب حماس في مواجهة        

من يقول ان حمـاس أقحمـت نفـسها فـي     "القيادي في حماس في بيان نشره المكتب االعالمي للحركة         
يـضربوا المعتـدين    "دعا عناصر القسام الى ان      و". مغامرة خاسرة نقول له هذا ثمن االنتصار والتحرير       

  ". لئن نجح العدو الغادر في بدء المعركة فإنه لن ينجح في تحديد معالم النهاية"، مضيفا "الجبناء
  ٢/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   حمدان وعباس زكي يناقشان أوضاع غزة مع النائبة بهية الحريريأسامة .١٩

ي لبنان عباس زكي البرلمانيين العرب الى اصـدار بيـان           دعا ممثل منظمة التحرير الفلسطينية ف     : صيدا
قوي بإسم البرلمانات العربية يلزم الحكام العرب تحمل مسؤولياتهم بموقف عربي أكثر جدية وقوة فـي                
مواجهة العدوان االسرائيلي على غزة، فيما أعلن ممثل حركة حماس في لبنان اسامة حمدان عن تحـرك           

طينية من اجل حشد دعم وتأييد الشعب الفلسطيني وقـضيته فـي مواجهـة              تتمثل فيه كل الفصائل الفلس    
  .العدوان

زكي وحمدان تحدثا اثر ترؤسهما وفداً مشتركاً من قيادتي فصائل منظمة التحرير الفلـسطينية وتحـالف                
عقد القوى الفلسطينية في لبنان قام بزيارة وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري في مجدليون حيث                

اجتماع ضمها والوفد الذي شارك فيه ايضاً أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير سـلطان أبـو                  
  .العينين ومسؤولو الفصائل وقوى التحالف الفلسطيني

وجرى خالل االجتماع الذي دام حوالي الساعة البحث في تطورات الوضع في قطاع غـزة فـي ظـل                   
  .تواصل العدوان

ة نلتقي خاللها مع أصحاب القرار لوضع المعنيين بـصورة الخطـر الـداهم              نحن في جول  : "وقال زكي 
والمحدق بقطاع غزة، وايضاً لتأكيد وحدتنا ووحدة اللغة الفلسطينية التي سادت من خالل وحدة الدم الذي                

  . " .يجري اآلن في غزة
ثل فيه كل الفـصائل     هذا اللقاء يأتي في سياقين األول تحرك فلسطيني تتم        "من جهته لفت حمدان الى أن       

الفلسطينية من اجل حشد دعم وتأييد لصالح شعبنا وقضيته في مواجهة العدوان االسرائيلي علـى قطـاع    
وأيضاً في اطار تنسيق الجهد الفلسطيني اللبناني والكل يقدر الموقف اللبناني بمـستوييه الرسـمي               . غزة

السياق، ونحن وضعنا معالي الـوزيرة بهيـة        هذا اللقاء يندرج في هذا      . والشعبي دعماً ألهلنا في غزة      
الحريري في صورة تطورات الوضع الميداني أيضاً واالتصاالت السياسية التي تتم مـن أجـل انهـاء                 
العدوان والحصار وفتح المعابر واعطاء شعبنا فرصة كي يواجه تحديات التحرير وتحـديات االحـتالل               

  نأمل ان شاء اهللا ان يجد طريقه الى الساحة الفلـسطينية فـي             أنا أعتقد أننا هنا نقدم نموذجاً       . االسرائيلي
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وحدة الموقف الوطني الفلسطيني، وآمل أننا بعد أن ننتهي من معالجة العدوان وانهاء الحصار أن نلتفـت                 
  ".الى وضعنا الداخلي إلعادة ترتيب أمورنا ان شاء اهللا تعالى

  ٢/١/٢٠٠٩المستقبل 
  
  لشأن الفلسطينيال تتدخلوا في ا: أبو العينين .٢٠

في لبنان اللواء سلطان أبو العينين خالل » منظمة التحرير«أمين سر » فتح«دعا مسؤول حركة : بيروت
عدم التدخل في الشأن الفلسطيني «احتفال في ذكرى تأسيس الحركة في صور، الدول العربية الى 

، ورفض »اقع الفلسطيني في غزة العربية تنعكس سلباً على الو- الخالفات العربية «، ورأى أن »الداخلي
االتهامات الموجهة الى الشقيقة مصر، الحضن الدافىء والصوت الذي يحمي القضية الفلسطينية «

  .»والشعب الفلسطيني
إنه ينزف دماً إنه في يوم غضب ضد هذا العدو الذي . شعبنا واحد في غزة وغيرها«: وقال أبو العينين

ان الشعب الفلسطيني واحد . ر دورها في دعم القضية الفلسطينيةإن لمص. يقتل شعبنا بأفتك األسلحة
في مواجهة العدوان اإلسرائيلي، وهناك قسم كبير من أبناء » فتح«وابن » حماس«موحد ال فرق بين ابن 

  .»استشهدوا في الغارات على غزة» فتح«
وتغليب المصلحة من دون شروط » حماس«وجوب وحدة الفلسطينيين والتمسك بالحوار مع «وشدد على 

الوطنية الفلسطينية على ما عداها والتمسك بثوابت الشهيد ياسر عرفات في حق العودة والقدس والدولة 
  .»الفلسطينية المستقلة، ونحن نرفض التدجين ومصادرة قرارنا الفلسطيني المستقل

  ٢/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  س على القطاعإسرائيلية منذ سيطرة حما قذيفة على أهداف ٢٨٠٠و  صاروخ١٤٠٠ .٢١

 قذيفـة   ٢٨٠٠ صـاروخ، و   ١٤٠٠ذكرت مصادر أن المقاومة الفلسطينية في القطاع أطلقت أكثر مـن            
  .٢٠٠٧حزيران / منذ سيطرة حماس على القطاع في يونيو" االسرائيلية"مورتر على األهداف 

  ٢/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  "يوم الغضب" إلى  إحياء ن الفلسطينييتدعوحماس  .٢٢

الجمعة تتخلله تظاهرات   ] اليوم[" يوم غضب "حماس الفلسطينيين الخميس الى احياء      حركة   دعت   : القدس
وفي بيان نشر على موقعها االعالمـي، دعـت حمـاس الـى        .ضد الهجوم االسرائيلي على قطاع غزة     

كـل مـساجد    "بعد صالة الجمعة تنطلق من باحة المسجد االقصى في القدس ومن            " مسيرات جماهيرية "
  ".الضفة الغربية

وقال مسؤول في اجهزة االمن الفلسطينية ان الجيش االسرائيلي اوقف الخميس تـسعة فلـسطينيين فـي                 
بينهم النائب بسام زعفير ووزير الحكم المحلي سابقا عيسى جباري          ) جنوب الضفة الغربية  (منطقة الخليل   

  .وهما من حماس
 ٢/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

 
   طويلة ليست معنية بشن حرب"اسرائيل" :أولمرت .٢٣

رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت امس، ان اسرائيل ليست معنية بشن  قال: كفاح زبون: رام اهللا
وادعى . حرب طويلة، او على جبهة واسعة، وانها ستعمل على تحقيق اهدافها على وجه السرعة

اقع التي تعرضت اولمرت خالل جولة قام بها في مدينة بئر السبع في صحراء النقب، وهو يتفقد المو
ان اسرائيل "وقال . من غزة، انه لم يتم اعالن حرب ضد سكان قطاع غزة" غراد"إلطالق صواريخ 
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بات "، مشددا على انه "بقفازات حريرية، لكنها ستتعامل بقبضة حديدية مع حماس) السكان(تتعامل معهم 
 المواطنين االسرائيليين في واضحا انه من المستحيل مواصلة القبول بواقع يعيش فيه مئات االف من

  ".مخاوف مستمرة
ونقل اولمرت، للواليات المتحدة، عبر مكالمة مع وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس، الشروط 

) دولية(االسرائيلية لوقف النار، وابلغ مسؤولين اوروبيين اخرين، انه يريد انشاء آلية اشراف خارجية 
ويعتقد اولمرت، بان اي وقف . ، وجعل ذلك شرطاً مسبقاً الي صفقةعلى اي صفقة للهدنة مستقبالً

عند " االرهابية"الطالق النار يجب ان يتضمن انهاء اطالق الصواريخ وقذائف الهاون، وانهاء الهجمات 
وهو يريد آلية تطبيق تستطيع قياس ما اذا . السياج الحدودي، وانهاء تهريب االسلحة، وتدمير االنفاق

 .تنفذ التزاماتها" سحما"كانت 
اسرائيل ال تستطيع الموافقة على ان تكون حماس "وكان مصدر دبلوماسي اسرائيلي، رفيع، قال ان 
مضيفا، ان عدم وجود هيئة اشراف خارجية كان ". الطرف الوحيد الذي يطبق وقف اطالق النار وينظمه

يلية، فإن الواليات المتحدة تعمل وحسب مصادر اسرائ. السبب المركزي النهيار التهدئة الشهر الماضي
 . وتبحث عن جهة قادرة على مراقبة االتفاق. على تسويق هذه الشروط لجهات أخرى

 ٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
 
  
  ا وقف اطالق النار في غزةترفض اقتراح فرنسليفني  .٢٤

ارجية قال مكتب وزيرة الخ: فتحي صباحنقالً عن مراسلها  -باريسمن ٢/١/٢٠٠٩الحياة،  أوردت
اإلسرائيلية تسيبي ليفني التي زارت باريس أمس إنها أكدت رفض حكومتها اقتراح فرنسا وقف إطالق 

ال توجد أزمة إنسانية في القطاع، لذلك ال "واعتبرت أنه . النار في غزة للسماح بدخول مساعدات إنسانية
  ".توجد حاجة إلى هدنة إنسانية

وقالت إن هدف . نيكوال ساركوزي بإعالن رفض مسعى باريسواستبقت ليفني لقاءها الرئيس الفرنسي 
الطريقة الوحيدة ليتمكن "، موضحة أن "حماس"إسرائيل على المدى القصير ليس إطاحة حركة 

إذاً التغيير في غزة وتغيير النظام ... الفلسطينيون من إقامة دولة يمر أيضا بتغيير الوضع في غزة
وبررت رفض الهدنة ألن الوضع اإلنساني ". لترجمتها إلى واقعضروريان لتحقيق رؤية الدولتين أو 

  ".حماس ستستغل أي وقف للنار كي تحسن موقعها استعداداً للهجوم التالي"ليس بائساً وألن 
قالت ليفني، في تصريح صحافي أدلت به في ختام لقاء : نقالً عن الوكالت ٢/١/٢٠٠٩الخليج، وذكرت 

قرار اعتبار العملية قد حققت األهداف المتوخاة منها سيصدر "إن مع ساركوزي في قصر االليزيه، 
في الوقت ) في هذا الصدد(سنأخذ قرارنا "وأضافت ". استناداً إلى التقويمات اليومية التي نقوم بها

  ".المناسب
بين الحرب على اإلرهاب ) خالل العمليات العسكرية(تميز "كما اعتبرت ليفني من جهة ثانية ان تل أبيب 

وبناء عليه نبقي على الوضع اإلنساني في غزة، كما يجب "، مضيفة "ضد حماس وبين السكان المدنيين
  ".أن يكون عليه

  
   سيناريوهات إسرائيلية لمستقبل العدوان٧: "هآرتس" .٢٥

اإلسرائيلية أمس الخمـيس، سـبعة سـيناريوهات        " هآرتس"نشرت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
الحتالل واألجهزة األمنية للفترة المقبلة، بشأن العدوان على قطاع غـزة، ويتحـدث             تتداولها قيادة جيش ا   

السيناريو األول عن استمرار الوضع القائم، أي استمرار القصف الجوي ألهداف يزعم االحـتالل أنهـا                
أهداف تابعة لحركة حماس، وقصف مناطق أخرى بزعم أنها مناطق إطالق القذائف، ويرى الجـيش أن                
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من ناحيته لهذا السيناريو هو أن عدد اإلصابات في الجانب اإلسرائيلي يبقى اقل، أمـا               " اإليجابية "الميزة
  .سلبية هذا السيناريو هو أنه ال يمكن حسم المعركة وإخضاع حماس بهذا األسلوب

ه من ناحية إسـرائيل فـي هـذ       " الميزة اإليجابية "أما السيناريو الثاني، فيقضي بتوغالت برية محدودة، و       
التوغالت هو إظهار إسرائيل إلصرارها على ضرب حماس، أما سلبيته، فهو أن عدد القتلى اإلسرائيليين               

  .سيكون أكبر
ويبقى السيناريو الثالث الخيار الذي ال يفضله الجيش، وهو اجتياح كامل لقطاع غـزة، وعمليـا إعـادة                  

بين اإلسرائيلي والفلسطيني، واضطرار    احتالله، ألن هذا سيؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة وكثيرة في الجان          
  .االحتالل اإلسرائيلي للتعامل مع الجمهور الفلسطيني الواسع يوميا

ويقترح السيناريو الرابع أن تعلن إسرائيل من جانب واحد وقفا إلطالق النار، وهذا سيحسن وضعها أمام                
وى سفك الكثير من الدماء، كمـا       العالم، ولكن من ناحية أخرى، فإن إسرائيل ال تكون قد حققت إنجازا س            

  .جاء
يوسي ميلمان،  " هآرتس"وأفضل سيناريو من ناحية إسرائيل، كما يقول هذا المحلل العسكري في صحيفة             

هو التوصل إلى اتفاق تهدئة بوساطة دولية، شرط أن تكون لفترة طويلة جدا، وأن تشمل إطالق سـراح                  
ان األمر مرتبطا بإطالق سراح أسـرى فلـسطينيين،         جندي االحتالل األسير في قطاع غزة، حتى وإن ك        

  .ترفض إطالق سراحهم إسرائيل حتى اآلن
ويقترح السيناريو السادس إعادة احتالل محور صالح الدين، وهو المقطع الحدودي بـين قطـاع غـزة                 

  .بومصر، ويطلق عليه االحتالل اسم محور فيالدلفيا، ولكن هذا ال يعكس إنجازا إلسرائيل في هذه الحر
أما السيناريو السابع، وهو األقل واقعية من ناحية إسرائيل، وهو الشروع بمفاوضات سياسية وأمنية مـع                

  .حركة حماس، ولكن هذا يتطلب منها تغييرا أساسيا في سياستها التي ترفض االعتراف بحركة حماس
  ٢/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
  نه كان وريث الشيخ ياسين استشهاد ريان أكبر انجاز ويؤكد ا يعتبربن اليعازر .٢٦

وصف وزير البنية التحتية اإلسرائيلي، العمالي بنيامين بـن اليعـازر،           : من زهير اندراوس   -الناصرة  
الشهيد الدكتور نزار ريان، الذي استشهد أمس الخميس، في قصف إسرائيلي على بيته، بأنّه أكبر انجـاز                 

  .د قطاع غزة يوم السبت الماضيحققته الدولة العبرية منذ بدء العملية العسكرية ض
وكان بن اليعازر يتحدث للقناة العاشرة التجارية في التلفزيون اإلسرائيلي، التي خصصت برامجها لبحث              

وقال بن اليعزر أيضاً، إن عملية القضاء علـى    . تداعيات عملية االغتيال الذي راح ضحيتها الشهيد ريان       
ها الجيش اإلسرائيلي عندما اغتال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي،         ريان، هي عملياً نفس العملية التي قام ب       

من أبرز قادة حماس، وزاد الوزير اإلسرائيلي، الذي تفاخر بأنّه كان وزيراً لألمن عندما تمـت عمليـة                  
اغتيال الشهيد صالح شحادة، إنّه بمقتل ريان تلقت حركة المقاومة اإلسالمية ضربة كبيرة جداً، إذ فقدت،                

حد تعبيره، قائداً عسكرياً ميدانياً، وأيضاً قائداً دينياً من الدرجة األولى، الفتاً إلـى إن ريـان كـان                   على  
الوريث الوحيد لمؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين، وأكد أنّه أبرز وأهم اغتيال تقوم فيـه الدولـة                  

  . العبرية منذ أن اغتالت الدكتور الرنتيسي
لية بأن ريان رفض منذ بدء العملية العسكرية في قطاع غزة مغادرة بيتـه،              واعترفت المصادر اإلسرائي  

وأن اغتياله تم وفق النظرية الجديدة التي طورتها قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش اإلسـرائيلي والتـي                 
، وبموجب هذه النظرية فإن جيش االحتالل يطلب من المتواجـدين فـي             )أطرق على السطح  (تحمل اسم   

ت المستهدف أن يغادروه فوراً ومن ثم تبدأ عملية القصف، وزعمت المصادر أن هذه الطريقـة لـم                  البي
تنجح ألن الفلسطينيين الذي تلقوا اتصاالت هاتفية للخروج من البيت، كانوا يـصعدون علـى الـسطوح                 

ت المـصادر   ويواجهون الجيش ويمنعونه من إسقاط القذائف عليهم، خشية أن يتهم بقتل المدنيين، وزعم            
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ذاتها أن أفراد بين الشهيد ريان رفضوا االنصياع لألوامر بإخالء البيت، وبالتالي قرر الجيش اإلسرائيلي               
 .تدمير البيت على رأس كل من تواجد فيه

  ٢/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  أكثر من ثلثي اإلسرائيليين يؤيدون استمرار الهجوم على قطاع غزة: استطالع .٢٧

أفاد استطالع للرأي نشرت نتائجه أمس صحيفة هآرتس أن أكثر من ثلثـي             : جرايسي برهوم   -الناصرة  
  .اإلسرائيليين يؤيدون استمرار الهجوم على قطاع غزة

 ٤٥٠من االسرائيليين الذين شملهم االستطالع في اليوم الخامس للعمليات التي اوقعت نحو             % ٧١وعبر  
نب االسرائيلي، عن تأييدهم لمواصلة الهجوم الجـوي        شهيدا في الجانب الفلسطيني واربعة قتلى في الجا       
  .على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس

من الغنـائم الـسياسية     " الرابح األكبر "وأظهر االستطالع أن وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك وهو          
 ازدادت أسـهم    التي يسعى حكام إسرائيل لجنيها من المجازر التي يرتكبها جيشهم في قطاع غزة، حيث             

، بينما بات باراك األكثر شعبية في هـذه         %٤٥الذي يرأسه، في غضون بضعة أيام بنسبة        " العمل"حزب  
  .األيام، بعد أن كان في حضيضها

بزعامـة بنيـامين    " الليكود"وحسب االستطالع، فإنه لو جرت االنتخابات البرلمانية اليوم، لحصل حزب           
قعدين عن االستطالع السابق، وقد حـصل عليهمـا مـن أحـزاب              مقعدا، أي بزيادة م    ٣٢نتنياهو على   

، بزعامـة   "كـديما "المستوطنين، التي تتراجع شعبيتها على ضوء خالفات داخلية فيها، ويحصل حـزب             
  . مقعدا، بزيادة مقعد واحد عن االستطالع السابق٢٧وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، على 
 بزيادة خمسة مقاعد عن االستطالع الـذي جـرى فـي             مقعدا، ١٦أما حزب العمل، فإنه سيحصل على       

، خالل بضعة أيام، وبات أقرب لعدد المقاعد التي لديـه           %٤٥االسبوع الماضي، وهذا يعني زيادة بنسبة       
  ). مقعدا١٩(اليوم 

ال يجني هذه الزيادة فقط، بل أشار االستطالع إلى أن باراك يحظى بـأكبر نـسبة                " العمل"إال ان حزب    
من المستطلعين أنهم راضون عن عمل باراك، في        % ٥٣أمام باقي السياسيين، إذ قال      " هعمل"رضى عن   

كوزير % ٢٤كشخصية مالئمة لرئاسة الحكومة، و    % ٧حين أنه في استطالعات سابقة كان يحظى بنسبة         
  .للحرب

% ٤٧، مقابـل    %٣٣وهذا في حين ان نسبة الرضى التي حصل عليها رئيس الحكومة أولمرت كانـت               
  .لنتنياهو% ٤٨ي، ولليفن

 مقعدا، كما كان في االسـتطالع الـسابق،         ١١اليميني العنصري على    " يسرائيل بيتينو "وسيحصل حزب   
الديني األصولي لليهود الشرقيين أربعة مقاعد من االستطالع السابق واستقر على           " شاس"بينما فقد حزب    

فترات التصعيد األمني، فإن األحـزاب       مقاعد، وهذا ردة فعل معروفة في الشارع اإلسرائيلي، إذ في            ٩
  .الدينية التي هي أبعد من العمل العسكري، رغم مواقفها اليمينية المتطرفة، تخسر من قوتها

 مقاعد بدال من ثمانية فـي االسـتطالع الـسابق،           ٧اليساري الصهيوني على    " ميرتس"ويحصل حزب   
ربيين على خمسة مقاعد، بينما يهبط حـزب        الدينية األصولية لليهود الغ   " يهدوت هتوراة "وتحصل الئحة   

 مقاعد اليـوم، وهـذا بـسبب        ٣ مقاعد في االستطالع السابق إلى       ٦من  " هبايت هيهودي "المستوطنين،  
  .خالفات شديدة تعصف بأحزاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة

يـة للـسالم والمـساواة،      ، فإن الجبهـة الديمقراط    ٤٨أما في ما يتعلق باألحزاب الناشطة بين فلسطينيي         
   مقاعد، بينما سيحصل التجمع الوطني الـديمقراطي        ٤والقائمة العربية الموحدة ستحصل كل منهما على        
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، ولهذه المقاعـد حاليـا فـي        ) مقعد ٢،٤(على مقعدين، علما أن نسبة الحسم هي أكثر بقليل من مقعدين            
  .جمع مقاعد للجبهة، ومثلها للت٣ مقاعد للموحدة، و٤الكنيست، 

  ٢/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
 
  

   شن العدوان"إسرائيل"لـ أتاح ظرف أهم التفهم العربي أن يؤكد فلنائي .٢٨
 قال الجنرال متان فلنائي نائب وزير االمن االسرائيلي ان الظروف الدوليـة  : الناصرة ـزهير اندراوس 

 استكمال حملتها على حركة     رائيلإلس السائدة حاليا، وضمن ذلك عدم انعقاد القمة العربية تتيح           واإلقليمية
 قال فلنائي   اإلسرائيلي الرسمية في التلفزيون     األولىوفي مقابلة اجرتها معه القناة      . حماس في قطاع غزة   

 لخوض المواجهة ضـد حركـة       إسرائيل العربية تتفهم دوافع     األطرافانّه في حكم المؤكد ان العديد من        
 شن هـذه العـدوان،      إلسرائيل أتاحتاحد اهم الظروف التي      التفهم العربي يعتبر     إنحماس، منوها الى    

 فـي  إسـرائيل  هناك شعور لدى الكثير من الحكومات العربية بوجود قاسم مشترك بينها وبـين    وأضاف
  . المتطرفباإلسالمحربها ضد ما اسماه 

  ٢/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
 

  ثرية القادة العربالحرب في غزة ال تقض مضاجع أك: وزير القضاء اإلسرائيلي األسبق .٢٩
 قال وزير القضاء االسرائيلي االسبق يوسي بيلين، احد مهندسـي اتفـاق             : زهير اندراوس  ـ الناصرة

واضاف . اوسلو، ان الحرب في غزة ال تقض مضاجع اكثرية القادة العرب كما لم تفعل الحرب في لبنان                
ق االبواب في اللقاءات التـي تجمـع        بيلين انه بمجرد ان تخرج عدسات تصوير التلفاز من المكاتب وتغل          

الزعماء العرب ونظرائهم االسرائيليين، فان قادة الدولة العبرية يسمعون اقواال مدهشة تفرحهم جدا مـن               
الزعماء العرب حيث يتبين ان الد اعداء اسرائيل في الواقع الد اعداء الزعماء العـرب، ودعـا بيلـين                   

  .زعماء العرب الذين يشجعون على تحطيم عظام حركة حماسزعماء اسرائيل الى عدم االلتفات الى ال
من ناحيته قال الجنرال عاموس غلبواع، رئيس وحدة االبحاث الـسابق فـي االسـتخبارات العـسكرية                 

انّه حدث تحول استراتيجي في موقف مصر من حركة حماس، الفتا الـى ان مـصر                ) امان(االسرائيلية  
ب، والمعتدل والذي يشعر بأن االسالم المتطرف يهدده، منوها الـى           تتزعم المعسكر العربي المشايع للغر    

  .ان هذا الواقع افاد اسرائيلي كثيرا في تبرير نزع الشرعية عن حكم حركة حماس
 ٢/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  قيادة الجيش اإلسرائيلي قررت إرجاء البدء في عملية برية ضد غزة: التلفزيون االسرائيلي .٣٠

 الخميس إن قيادة الجيش -قالت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي ليل األربعاء :  فتحي صباح- غزة 
اإلسرائيلي قررت إرجاء البدء في عملية عسكرية برية ضد القطاع إلى صباح اليوم الجمعة، من دون 

ياسي ورجحت أوساط سياسية إسرائيلية أن يكون وراء اإلرجاء الحراك الس. اإلفصاح عن سبب اإلرجاء
  .والضغط الدولي على إسرائيل من أجل وقف العدوان والقبول بالدخول في تهدئة

إلى ذلك، قالت اإلذاعة اإلسرائيلية أمس إن الحكومة اإلسرائيلية سمحت بدخول ثمانية صحافيين أجانب 
مت به وقالت إن قرار الحكومة جاء رداً على التماس تقد. إلى القطاع لتغطية العدوان عبر معبر ايريز

رابطة الصحافيين األجانب في القدس المحتلة أول من أمس إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية طالب بالسماح 
  .للصحافة االجنبية بدخول غزة، بعدما منعت قبل نحو شهرين

  ٢/١/٢٠٠٩الحياة، 
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  صينية الصنع هربت عبر سيناء" حماس"صواريخ :  إسرائيليةتقارير .٣١
التي استهدفت " غراد"من طراز " كاتيوشا" عسكريون إسرائيليون إن صواريخ  قال مسؤولون- تل أبيب 

بئر سبع أمس األربعاء صنعت في الصين وجرى تهريبها إلى غزة عبر سيناء المصرية بعد تفجير 
 ٤٠ويبلغ مدى الصواريخ الصينية . الماضي) يناير(حماس أجزاء من الجدار الحدودي في كانون الثاني 

 ملم الروسية التي استخدمها حزب اهللا بكثافة خالل ١٢٢د شديدة الشبه بالكاتيوشا من عيار وتع. كيلومترا
االيرانية الصنع الموجودة أيضا في " غراد"الحرب اللبنانية الثانية كما أنها أكثر تعقيدا بقليل من صواريخ 

لمسؤولين أن الصواريخ نقال عن ا" جيروزاليم بوست"وذكر الموقع االلكتروني لصحيفة . حماس" ترسانة"
االربعة التي سقطت على بئر سبع االسبوع الجاري كانت ممتلئة بكرات معدنية يمكن أن تتناثر لمسافة 

وأشارت الصحيفة . كما سقطت مثل هذه الصواريخ على عسقالن وأشدود. مئة متر من موقع السقوط
ثالث دول هي الصين وروسيا ال ينتج سوى في "غراد"من طراز " كاتيوشا"إلى أن هذا النوع من 

  .وبلغاريا
 قال المسئولون للصحيفة إنه تم تهريب تلك الصواريخ إلى غزة خالل االثني عشر يوما التي تلت تفجير 

وأوضح . الماضي)يناير( كانون الثاني ٢٣حماس لجزء من الجدار الحدودي بين غزة ومصر في 
السلحة إلى غزة من فوق سطح االرض من بينها جرى تهريب كميات كبيرة من ا:"مسؤول إسرائيلي أنه 

وبعدإعادة إغالق الحدود ظلت حماس تهرب الصواريخ عبر االنفاق الموجودة أسفل " صواريخ جراد
  ).صالح الدين(ممر فيالديلفيا 

وأنه يعتقد أنه جرى شراؤها . وقال المسؤولون إن الصواريخ قطعت طريقا طويال حتى تصل إلى غزة 
  .أو حزب اهللا وتم نقلها بعد ذلك إلى سيناءمن قبل إيران 

  ١/١/٢٠٠٩القدس، فلسطين، 
  

   الى منع تظاهرة اليسار االسرائيلي في تل ابيب اليومتسعى االحتالل شرطة .٣٢
 قال الناطق الرسمي بلسان لواء الشمال للشرطة اإلسرائيلية، امس، ان عدد المعتقلين في - وفا-حيفا 

وتشهد مدينة تل   حتى اآلن١٦٩ت االحتجاجية ضد العدوان على غزة بلغ هذا اللواء على خلفية النشاطا
، مساء غد السبت، التظاهرة المركزية لقوى اليسار، احتجاجا على جرائم ٤٨أبيب داخل أراضي 

 .االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة
االئتالف من أجل "، وأحد قادة )الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة(وقال عضو الكنيست دوف حنين 

نسخة عنه، ان الشرطة اإلسرائيلية ما زالت متعنتة برفضها " وفا"، في بيان تلقت "رفع الحصار عن غزة
د المتظاهرين باالمتناع عن رفع األعالم "إصدار ترخيص للتظاهرة، حيث تشترط إصدار الترخيص بتعه

دة وبشكل مبدئي، فليس من حق الشرطة وهو ما نرفضه بش"الفلسطينية بحجة انها تسبب توتير األجواء، 
ان تتدخل بشعاراتنا وراياتنا، والمتظاهرون وحدهم سيقررون بهذا الشان بما يخدم هدفهم بتوسيع دائرة 

  .، كما جاء في البيان"االحتجاج على استمرار الجرائم في غزة
 ٢/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

 
  االحتالل يسمح لألجانب بمغادرة غزة .٣٣

بأن االحتالل سيسمح   " إسرائيلياً" مسؤول فلسطيني نقالً عن وكالة انسانية أنها تلقت إخطاراً           قال: رويترز
  ).الجمعة( أجنبي يعيشون في قطاع غزة بالمغادرة اليوم ٤٠٠لحوالي 

إعطاء تأكيد فوري للقرار الذي يمكن ان يكون جزءا مـن االسـتعدادات     " اسرائيليون"ورفض مسؤولون   
  .وي الذي بدأه الكيان قبل ستة أيام في قطاع غزةلتصعيد العدوان الج
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وكثير من االجانب المقيمين في غزة هم ازواج لفلسطينيات او زوجات لفلسطينيين باالضافة البناء هـذه                
  . العائالت

  ٢/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   شامل على الضفة الغربيةإغالقفرض ت" إسرائيل" .٣٤

 ساعة ٤٨هود باراك قرر إغالق الضفة الغربية لمدة  أعلن الجيش اإلسرائيلي أن وزير الدفاع إي-غزة
 - لمنع الفلسطينيين من دخول إسرائيل وذلك اعتباراً من الدقيقة األولى بعد منتصف ليل الخميس 

وأوضح الجيش اإلسرائيلي في بيان أن الحاالت اإلنسانية واألشخاص الذين في حاجة إلى . الجمعة
ولم يعط البيان سببا لقرار اإلغالق، إال أن صحيفة . لمساعدة طبية سيسمح لهم بدخول إسرائي

اليومية أشارت على موقعها على االنترنت أن قرار فرض اإلغالق جاء في أعقاب " جيروزاليم بوست"
  .تحذيرات من شن هجمات انتقاما من الهجمات اإلسرائيلية على قطاع غزة

  ١/١/٢٠٠٩القدس، فلسطين،  
  
   المالجئيزهتجتطلب من السكان تل أبيب  .٣٥

من السكان إعداد المالجـئ     " ريشون ليتسيون "و" تل ابيب "في  " اإلسرائيلية"طلبت السلطات المحلية    : وام
  .حتى ال يؤخذوا على غرة في حالة وصول الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة إليها

.  ألي طـارئ   وأشارت تلك السلطات إلى أن ذلك ال يعني أن المدينتين ستتعرضان للقصف بل االستعداد             
لبحث إجراءات الـسالمة والطـوارئ وكيفيـة اسـتقبال          " تل ابيب "وكان قد عقد اجتماع أمس في بلدية        

  . المستوطنين القادمين من الجنوب في حالة تركهم للمناطق المحيطة بغزة
  ٢/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
    جريح٢١٠٠ شهيداً وأكثر من ٤٢٠ ...حرب اإلبادة على غزة مستمرة .٣٦

الطيران الحربي الصهيوني، صعد في اليوم السادس  أن ١/١/٢٠٠٩لفلسطيني لإلعالم، كز االمرذكر 
من عدوانه المتواصل على قطاع غزة، فركّز صواريخ الثقيلة والمدمرة على منازل المواطنين 

  . في حال الخطر٣٠٠ آخرين، ٢١٠٠ فلسطينياً وجرح نحو ٤٢٠الفلسطينيين العزل فقتّل منهم أكثر من 
 لما دمرته الطائرات على مدى األيام الستة ا أوليا جرد من غزة٢/١/٢٠٠٨الشرق األوسط،  وأوردت
 :الماضية

الوزارات ـ مقار ديوان رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية في حي النصر ـ مقر االمانة العامة * 
الثقافة والعدل لمجلس الوزراء في الرمال الجنوبي ـ مقار وزارات الخارجية والداخلية والتعليم و

ـ قصر الحاكم » ابو خضرة«واألشغال ـ مقر المجلس التشريعي، ـ مجمع الوزارات المعروف باسم 
 .وهو القصر الذي بني أيام االنتداب البريطاني كمقر رسمي للحاكم البريطاني) قصر الضيافة(

 ـ معسكر انصار في شارع الثالثيني
 :المواقع األمنية* 

 موقعاً ومقرا ٧٠ئيلي تقريباً كل مقار الشرطة واالجهزة االمنية، التي بلغت ودمرت الطيران االسرا
 :أمنياً، في مقدمتها

ـ مقر المديرية العامة للشرطة وتعرف باسم مدينة عرفات للشرطة ـ مجمع االجهزة االمنية في السرايا 
» السفينة«لمخابرات في تقاطع شارع مع شارع الجالء ـ مقر االمن الوقائي في حي تل الهوا ـ مقر ا

 للمخابرات» المشتل«شمال غربي مدينة غزة ـ مقر 
  موقع تدريب للقسام٢٥مواقع كتائب القسام * 
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قتل مع زوجاته األربع و (ـ نزار ريان في بلدة جباليا شمال غزة ١منازل قادة حماس وكتائب القسام * 
ـ ٤ت في بلدة بيت الهيا شمال غزة ـ ماهر زقو٣ـ أبو أنس الجبين في بلدة جباليا ٢)  من اطفاله٦

ـ محمد ٧ـ محمد الشمالي في رفح ٦ـ محمد شبانة في رفح ٥رائد العطار في مدينة رفح جنوب غزة 
ـ عبد الناصر المناعمة ١٠ـ توفيق ابو الروس النصيرات ٩ـ بيان ابو نار النصيرات ٨شبانة رفح 

المساجد > ـ احمد فياض القرارة ١٣ ـ رافع سالمة خانيونس١٢ـ نور بركة خانيونس ١١المغازي 
مسجد عمر بن الخطاب في غزة مسجد الشفاء غرب غزة مسجد ابي حنيفة النعمان في غزة مسجد 
القسام في خان يونس مسجد عماد عقل في جباليا شمال القطاع مسجد أبو بكر الصديق في مخيم جباليا، 

 مسجد االستقامة في مدينة رفح مسجد المجمع في غزة
جامعات الجامعة االسالمية المحسوبة على حماس وتقع في شارع الثالثيني جامعة األمة للعلوم ال* 

 األمنية غزة
الجمعيات الخيرية خمسة فروع تابعة لجمعية الصالح االسالمية مدرسة دار األرقم التابعة للجمعية * 

 االسالمية عشرات ورش الحدادة والخراطة
  مجالس محلية٦نواد رياضية * 
 المؤسسات اإلعالمية مقر قناة األقصى الفضائية مقر جريدة فلسطين* 
 
  طفالً فلسطينًيا قتلوا في اليومين األولين من العدوان ٣٢": اوتشا" .٣٧

تقريرا حول العدوان اإلسرائيلي على " أوتشا" أصدرت منظمة اإلغاثة اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة 
نتهاكات الخطيرة التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي في عدوانه قطاع غزة، أشارت فيه إلى عدد من اال

المستمر، تتعلق بقتل األطفال وهدم البيوت والمباني وعمل لجان اإلغاثة والمساعدات والنواقص الخطيرة 
 .في الغذاء والماء والمواد الطبية والوقود

 ساعة األولى من العدوان ٤٨لوا في ال طفالً فلسطينيا، على األقل، قت٣٢إلى أن " أوتشا"ويشير تقرير 
واليونسكو " أوتشا" مدرسة تابعة لألنروا هدمت باإلضافة إلى عدد مكاتب منظمة ١٣على غزة، وأن 

ومؤسسات دولية أخرى، وأن القطاع يعاني من نقص حاد في الطحين والوقود، وأن قسما كبيرا من 
 التوزيع خالل القصف، وأن السكان محتجزون في المساعدات اإلنسانية ال تصل للسكان بسبب استحالة

. بيوتهم لليوم السادس على التوالي ولم يحصلوا على أية ساعات تهدئة رسمية للتزود بالغذاء والماء
ويؤكّد التقرير وجود نقص حاد في غاز الطبخ مما يمنع قسما كبيرا من السكان من طبخ أنواع غذاء 

 .رز ويمنع الخبز في البيوتضروري ومخزن في البيوت مثل األ
وصحيا، يشير التقرير أنه ينقص مستشفيات غزة، حتى في فترات التهدئة ووجود كل المعدات الطبية 
واألدوية العادية، المعرفة والتكنولوجيا والقوى البشرية المهنية المختصة الالزمة لمعالجة الحاالت 

ن إلى خارج القطاع، وكم بالحري أمام هذا العدد الخطرة، وهذا سبب الطلبات المتكررة لنقل المصابي
 .الضخم من اإلصابات الصعبة جدا في فترة ومنية صغيرة

 ١/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب
  
   متر طابور الخبز في غزة٣٠٠ ": األحمرلصليبا" .٣٨

أعلنت اللجنة الدولية للصليب األحمر في بيان أن صفوف الناس الذين ينتظرون أمام : أ ب ب، د ف أ
 ٣٠٠متواصلة منذ السبت الماضي، بلغ طولها " اسرائيلية"ي قطاع غزة الذي يتعرض لمحرقة األفران ف

  .متر
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ال يزال ممكناً ايجاد مواد غذائية في بعض المتاجر، لكن األسعار " اللجنة التي مقرها في جنيف وقالت
  ". وقوارير الغاز المنزليوال تتوافر مشتقات الحليب . شهدت ارتفاعاً كبيراً خالل األيام الخمسة األخيرة

  ٢/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  ١٩٦٧ األكثر دموية منذ ٢٠٠٨األسبوع الفلسطيني األخير من :  حقوقيتقرير .٣٩

 كان بالنظر لالنتهاكات اإلسرائيلية هو ٢٠٠٨أكد مركز حقوقي أن األسبوع األخير من سنة : غزة
  . غزة، قبل إحدى وأربعين سنةاألكثر دموية منذ االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع 

في ظل مؤامرة صمت دولية مريبة، ": وقال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، في تقرير صادر عنه
شنت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي حربها األكثر دموية واألشد وحشية ضد قطاع غزة منذ احتالله 

  ".١٩٦٧عام 
  ١/١/٢٠٠٨، قدس برس

  
   مشدداً في القدس لمنع تدفق المصلين إلى األقصى يفرض قيوداًاالحتالل .٤٠

تفرض سلطات االحتالل اإلسرائيلية إجراءات أمنية مشددة في مدينة القدس، وعند : القدس المحتلة
مداخلها، بهدف منع المواطنين الفلسطينيين من أداء صالة الجمعة في المسجد األقصى المبارك، باستثناء 

كبار السن .طاً من حالة الغليان التي تسود الشارع الفلسطيني على إثر العدوان اإلسرائيلي ويأتي ذلك تحو
وتقوم شرطة االحتالل بتكثيف تواجدها في كافة أحياء القدس الشرقية، مع  .المتواصل على قطاع غزة

  .تعزيز قيودها عند مداخل البلدة القديمة وبوابات المسجد األقصى، لتطبيق اإلجراءات المشددة
 نصب حواجز على طرقات القدس والشوارع المؤدية إليها، لمنع تدفق المواطنين الفلسطينيين، ويجري

  . في الوقت الذي يعزز فيه جيش االحتالل قيوده عند مخارج الضفة الغربية المؤدية إلى القدس
  ١/١/٢٠٠٨، قدس برس

  
  جرحى من غزة إلى األردن لتلقي العالج٨ وصول .٤١

، )١/١(ة شبه العسكري شرق العاصمة األردنية عمان مساء الخميس هبطت في مطار مارك: عمان
و أكدت .  من جرحى العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة٨طائرة عسكرية أردنية تحمل على متنها 

  . مصابا، إال أن الظروف السائدة حالت دون نقلهم٤٠مصادر أردنية أن الطائرة كانت مجهزة لنقل نحو 
  ١/١/٢٠٠٨، قدس برس

  
   يتظاهرون في مخيم اليرموك بدمشق إثر اغتيال القيادي رياناآلالف .٤٢

احتشد آالف الفلسطينيين والسوريين مساء الخميس، في مسيرة غاضبة، جرت في مخيم اليرموك : دمشق
لالجئين الفلسطينيين المحاذي للعاصمة السورية دمشق، تنديداً بقيام الجيش اإلسرائيلي بتنفيذ مجزرة 

الدكتور نزار ريان وأربعة عشر آخرين " حماس"م جباليا واغتيال القيادي البارز في حركة جديدة في مخي
  .من أفراد أسرته، عبر قصف منزله

  ١/١/٢٠٠٨، قدس برس
  
   فلسطينياً من الضفة ليلة رأس السنة ١٥قوات االحتالل تختطف  .٤٣

سطينياً، وصفهم بالمطلوبين، أعلن الجيش اإلسرائيلي أنه قام باختطاف خمسة عشر مواطناً فل: الناصرة
  .ليلة رأس السنة الميالدية، وتم نقلهم إلى مراكز التحقيق واالستجواب اإلسرائيلية

  ١/١/٢٠٠٨، قدس برس
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                                     فلسطيني في الضفة متأثرا بجراحهاستشهاد .٤٤

 متأثرا  فلسطيني ية، عن استشهاد شاب في مدينة رام اهللا، الليلة الماض أعلنت مصادر طبية فلسطينية
  .بجراح أصيب بها قبل أيام في بلدة نعلين غرب رام اهللا

قوات االحتالل، يوم مع وكان الشهيد أصيب في رأسه بجراح خطيرة، في المواجهات التي شهدتها البلدة، 
  .األحد الماضي، خالل تصدي جيش االحتالل لمسيرة تضامنية مع أهالي غزة

  ١/١/٢٠٠٨، قدس برس
  
  للحصول على أدوية ومعدات طبية" الصليب األحمر" من نداءات .٤٥

" أدوية ومعدات طبية"وجهت اللجنة الدولية للصليب األحمر نداءات ملحة جديدة للحصول على  :غزة
  .لمستشفيات قطاع غزة، فيما واصلت مصر فتح معبر رفح أمام المساعدات اإلنسانية

 أن يغادروا المستشفيات في أسرع وقت بهدف إفراغ األسرة لجرحى على المصابين"والحظت اللجنة أن 
الطاقم الطبي يعمل "وأوضحت أن . آخرين، األمر الذي يهدد بحرمان أشخاص من المتابعة الطبية

وبسبب أعمال القصف القريبة، . ساعات تتجاوز الدوام العادي ويخشى أيضا على أمنه وأمن عائالته
سطيني الى نقل بعض تجهيزاته إضافة الى مركز خليل الوزير لإلسعافات اضطر الهالل األحمر الفل

وأوردت أن نحو خمسين مصابا، وخصوصا ثمانية جرحى في العناية الفائقة، تم إجالؤهم مساء ". األولية
مصابين كثرا يعانون وضعا حرجا يحتاجون "الثالثاء الى مصر عبر معبر رفح، لكنها شددت على ان 

  ".ص في الخارجالى عالج متخص
  ٢/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   العدوان يهدف إلجراء انتخابات الكنيست في الصندوق الفلسطيني :بري .٤٦

إلزام إسرائيل وقف النار في غزة، وعقد قمة إسالمية « دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى 
جمع التبرعات للشعب عاجلة ووقف االستيطان وتفكيك جدار الفصل وإطالق األسرى الفلسطينيين و

اعتبار المناطق الفلسطينية وخصوصا غزة مناطق منكوبة وإنشاء صندوق «، مؤكدا على »الفلسطيني
  .»عربي إلعمارها

وشدد في كلمته أمام مؤتمر اتحاد البرلمانيين العرب، خالل اجتماعه الطارئ الذي عقد أمس في مدينة 
ز أهدافها إلجراء انتخابات الكنيست في الصندوق الحرب على غزة تتجاو«صور جنوب لبنان، على أن 

أن هذه الحرب ليست محدودة بغزة بل هي حرب فلسطين الثالثة، وهي للقضاء «، معتبرا »الفلسطيني
  . »على المقاومة والممانعة

فهي مخططة عن سابق « وأكد أن الحرب اإلسرائيلية المفتوحة على غزة ليست حربا دون مقدمات، 
ليست استجابة لما «وأضاف أن هذه الحرب . »ماما كالحرب على لبنان في تموزتصور وتصميم ت

يوصف بمعاناة المستوطنين في سديروت وعسقالن واشكول، التي لم تتوقف فيها الحياة يوما كما في 
غزة، مشيراً الى ان الحصار االسرائيلي تحول لوسيلة الستهداف حق الشعب الفلسطيني بالحياة من خالل 

  .موادمنع ال
 ٢/١/٢٠٠٩البيان، اإلمارات،  

  
  ال عذر للقادة العرب في عدم االجتماع فوراً لنصرة غزة: الحص .٤٧

أمس، " منبر الوحدة الوطنية"رحب رئيس الوزراء اللبناني األسبق سليم الحص في بيان باسم  :بيروت
 عقد جلسة عاجلة بالموقف الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب بدعوة مجلس االمن الدولي الى
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واصدار قرار بوقف العدوان الصهيوني فورا وايفاد فريق من وزراء الخارجية العرب الى نيويورك لهذا 
  .الغرض

 ٢٠٠٥اال اننا نستغرب عدم التطرق الى معبر رفح كما نستهجن التمسك بما يسمى اتفاق : "وقال الحص
يكون أي اتفاق مشروعا أو شرعيا اذا كان من لالبقاء على شريان الحياة لغزة مقطوعا، فكيف يمكن أن 

وأضاف ثم اننا نستغرب . جرائه محاصرة مليون ونصف المليون من بني البشر وتجويعهم والفتك بهم
كيف أن الدول العربية التي تقيم عالقات دبلوماسية أو مكاتب اتصال مع العدو الصهيوني بقيت تحتفظ 

اصل عدوانها الهمجي وترتكب أبشع الفظاعات في حق شعب عربي تو" اسرائيل"بعالقاتها ومكاتبها فيما 
  .يطلب الحرية

أن تستغل أي تردد في الجانب العربي أو أي ضعف في الموقف " اسرائيل"وأكد الحص لقد عودتنا 
" اسرائيل"وعدم الدعوة الى قمة عربية عاجلة ستفسره . العربي فتوظفه في مواصلة عدوانها وتصعيده

تردد ومنتهى الضعف في الموقف، وال عذر للقادة العرب في عدم االجتماع فورا لنصرة بأنه منتهى ال
  ".شعب عربي يباد

  ٢/١/٢٠٠٩الخليج، 
  

   تجاه غزةعلى العالم تحمل مسؤولياته: صلوخ .٤٨
أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني فوزي صلوخ بعد عودته من القاهرة أمس، حيث شارك  :بيروت

على قطاع غزة " االسرائيلي"ادانة لبنان الشديدة للعدوان "ارىء لوزراء الخارجية العرب، في المؤتمر الط
وضرورة وقف هذا العدوان بصورة فورية وغير مشروطة ورفع الحصار وفتح المعابر، وضرورة 
تحمل مجلس االمن مسؤولياته في صيانة االمن والسلم الدوليين بشكل حازم نظرا للتداعيات الخطيرة 

  ".ي يرتبها هذا العدوان على المنطقة برمتها وعلى عملية السالم فيهاالت
  ٢/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  الملكة رانيا تصف الصمت تجاه ما يجري في غزة بالكفر  .٤٩

وصفت عقيلة ملك األردن عبد اهللا الثاني الصمت تجاه ما يجري في غزة بأنه بمثابة               :  وكاالت –األردن  
طاقات بغية مساعدة المواطنين في غزة وتقديم كل ما يلزم لهـم مـن              كفر مؤكدة دعمها وحشدها لكل ال     

  . العون
إن ما يحدث في قطاع غزة ليس انتهاكا لحقوق اإلنسان فحسب، وإنما خرق وانتهاك لكل القوانين                : وقالت
كما عبرت عن حزنها وحسرتها الشديدة على ما يجري في غزة، واعتبرت أن التعاطف والتنديد               . الدولية
ما يجري في غزة ال يكفي في مثل هذه الحالة، مشيرة إلى فشل العرب في إيصال الصورة الحقيقية                  على  

كما طالبت ببث الحياة فـي النـشاط الدبلوماسـي العربـي            . للقضية الفلسطينية للعالم والمجتمع الدولي    
  . والفلسطيني في ظل القوانين الدولية وقوانين حقوق اإلنسان واألمم المتحدة

  ٢/١/٢٠٠٩، اإلمارات، البيان
  

  المستهدف في غزة ليس حماس وإنما األمة بأكملها: العمل االسالمي .٥٠
دعا قيادي إسالمي أردني، القيادات السياسية العربية إلى مراجعة موقفها مما يجري فـي قطـاع                : عمان

لـصمود  غزة، على اعتبار أن المستهدف ليس حركة حماس وحدها وإنما األمة بكاملهـا وكـسر إرادة ا                
  . والمقاومة لديها

ونفى األمين العام لجبهة العمل اإلسالمي، والوزير األردني السابق، الـدكتور إسـحق الفرحـان، فـي                 
تصريحات خاصة لـ قدس برس، أن يكون الهدف اإلسرائيلي من العدوان على قطـاع غـزة ضـرب                  
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حرير، وإنما األمر يتصل    القضية ليست حماس وال قضية منظمة الت       وقال الفرحان . حركة حماس وحدها  
بمؤامرة كبرى على القضية الفلسطينية لتغيير ديمغرافية فلسطين وجغرافيتها،ويتصل بالقضية الفلسطينية           
واألمن القومي العربي واإلسالمي برمته، ولذلك ال بد من نظرة مراجعة من وزراء الخارجيـة العـرب                 

  . ومن الحكام العرب مما يجري ضد أهل غزة
تقد أن تأجيل انعقاد القمة العربية غير مفهوم، إذ كيف للقادة العربيـة أن ال يجتمعـوا فـي                   نع: وأضاف

  . الحرب ويجتمعوا في السلم
  ٢/١/٢٠٠٩قدس برس، 

  
   يأتي لتبرير التواطؤ والعجز العربياالنقسام الفلسطينيتركيز الوزاري العربي على :الغرايبة .٥١

 باسم حزب جبهة العمل اإلسالمي رحيل الغرايبة في قال الناطق اإلعالمي:  حاتم العبادي- عمان
تؤكد أن المجازر الصهيونية » الهزيلة«تصريحات صحافية أمس أن نتائج االجتماع التي وصفها بـ 

 .»ما كانت لتتم لوال تواطؤ بعض األطراف العربية«المستمرة بحق األهل في قطاع غزة 
فهنالك عالقات سياسية .. لعدوان لو اتخذت مواقف جادةبإمكانها إيقاف ا«وأشار إلى أن الدول العربية 

كما أن النظام  واقتصادية ومعاهدات وسفراء بين العدو وعدد من الدول العربية يمكن التهديد بها
 .»الكيان باحتياجاته من الطاقة حتى اللحظة المصري ال يزال يزود

على قطاع غزة، وهي » مع الحملةأحد األطراف المتفقة «ولفت إلى أن تكليف عباس الذي اعتبره 
بالضبط استمرار «يعني » إعادة سلطته إلى القطاع عن طريق الدبابة الصهيونية«الحملة الهادفة إلى 

 .»العدوان حتى يتحقق هدف إعادة عباس إلى غزة
ي واستهجن الغرايبة تركيز بيان وزراء الخارجية العرب على االنقسام الفلسطيني، معتبرا أن ذلك يأتي ف

 .»التبرير والبحث عن أعذار للتواطؤ والعجز العربي«سياق 
  ٢/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
   الف دينار لغزة ٥٢٠القطاع الصناعي االردني يتبرع ب  .٥٢

اطلق القطاع الصناعي امس حملة تبرعات نقدية وعينيـة         :   جهاد الشوابكة  - بترا   – الدستور   - عمان  
وبلغت حصيلة التبرعـات    . تعرضون لعدوان اسرائيلي غاشم   مفتوحة دعما لالهل في قطاع غزة الذين ي       

 الف دينار نقدا سيتم ايصالها الـى الهيئـة الخيريـة            ٣٧٠ الف دينار منها     ٥٢٠في اليوم االول حوالي     
  .   طن من مادة الطحين لدعم االشقاء في غزة١٠٠االردنيةالهاشمية كما تبرعت نقابة المخابز بـ

  ٢/١/٢٠٠٩الدستور، 
    

   آالف األطفال والنساء يطالبون العرب وقف العدوان على غزة:آألردن .٥٣
شارك اآلالف من األطفال والنساء في مسيرة تضامنية مع غزة أمس احتجاجـاً             :  محمد سويدان  -عمان  

. على المجازر اإلسرائيلية التي يرتكبها جيش االحتالل في القطاع، اختتمت باعتصام أمام رئاسة الوزراء             
 العربية التدخل فورا لوقف العدوان ودعم المقاومة الفلسطينية، كما طالبوا مصر بفتح             وطالبوا الحكومات 

  .معبر رفح
  ٢/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

   
  والمعلم رفض عودة السلطة إلى معبر رفح.. حماس طلبت منا اعترافا بها: أبو الغيط .٥٤

في مؤتمر  أبو الغيط وزير الخارجية المصري أحمداعتبر ، القاهرة من ٢/١/٢٠٠٩ الحياة، قالت
هو أن تفقد السلطة الوطنية الشرعية سلطتها على « أن هدف االنتقادات الموجهة إلى بالده ،صحافي أمس
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غزة وتكون هناك سلطة بديلة معترف بها من جانب مصر، ألن ذلك هو المفتاح الذي سيعطي االعتراف 
  .»سيمنحها االعتراف أيضاًلحماس، وإذا منحت مصر االعتراف لحماس فإن المجتمع الدولي 

وطلبنا من «وقال إنه شرح في االجتماع المغلق لوزراء الخارجية العرب كل ما يتعلق بمعبر رفح 
الوزراء تقديم طلب لحماس كي توافق على عودة السلطة الشرعية إلى المعبر، لكن سورية رفضت هذا 

  .»الطلب، ورفض وزير خارجيتها عودة السلطة الفلسطينية
هدف هؤالء الذين يوجهون لنا هذه االتهامات هو أن يتم تطويع مصر لخدمة أهداف ليست « أن وأضاف

هناك جهداً عربياً «وأوضح أن  .»للصالح المصري أو العربي أو لمصلحة القضية الفلسطينية نفسها
يين، إلقناع مجلس األمن بالتوصل إلى قرار فوري لوقف النار مع وجود الضمانات المطلوبة للفلسطين

لكن أيضاً نتوقع من الجانب الفلسطيني أن يوقف الصواريخ إذا كان هناك إعالن شامل لوقف النار، ألنه 
قد يتم إصدار قرار مجلس األمن بوقف النار ويقرر بعض الشاردين أنهم يرغبون في استمرار إطالق 

  .»وبالتالي يصعب وقف النار... الصواريخ
أبو الغيط نفى وجود ، أن أحمد ربيع، عن مراسلها القاهرة من ٢/١/٢٠٠٩ الشرق، قطر، وأضافت

وساطة تركية لتصفية الخالفات بين مصر وسورية، وكشف عن تكليف مندوب مصر في نيويورك 
السفير ماجد عبد الفتاح باعتباره رئيسا للمجموعة العربية بالتحرك الفوري لتنفيذ قرار مجلس الجامعة 

  .ى مجلس األمن الدوليالطارئ وتقديم مشروع القرار ال
وكشف أبو الغيط عن أنه تناول في اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية األمريكية كوندا ليزا رايس هذا 

 بالسعي الى فصل غزة عن ١٩٨١الموضوع، مؤكدا ان هناك محاولة اسرائيلية غير خافية منذ عام 
 الخيار األردني أي الضفة تعود الضفة الغربية، وأن مصر رفضت هذا الطرح الذي قال أنه كان يسمي

الى اشراف األردن وتعود غزة تحت اشراف مصر، وبذلك تنتهي القضية الفلسطينية، بمعنى أن تتحمل 
  . مليون فلسطيني يتم تصفية القضية١,٥مصر مسؤولية 

 من جانب رئيس الوزراء ٢٠٠٤أعيد طرحها عام " االسرائيلية " وأوضح أبو الغيط أن هذه الفكرة 
أردنيا مرة ثانية ، ولفت الى أن ما يحدث - سرائيلي آنذاك آرييل شارون وأنه القي رفضا مصريا اإل

  .اآلن هو اعادة طرح وتسويق وتمرير نفس الفكرة للمرة الثالثة
وأشار الى أن عملية الفصل ـ وفقا للطرح االسرائيلي ـ يراد لها أن تتم على عدة خطوات متتالية 

 الفلسطيني -ي تريدها، موضحا أن المؤامرة بدأت بتسهيل الصدام الفلسطيني للوصول الى النتيجة الت
وهو ما قال إنه حدث بالفعل، وأصبحت لدينا سلطة شرعية في الضفة الغربية، ومجموعة تسيطر على 

  .كانت قد أنتخبت بصورة شرعية لكنها انقلبت على هذه الشرعية" في اشارة الي حماس"قطاع غزة 
 إن هذا هو الوضع الذي نراه اليوم ، ثم يطالبون مصر بفتح المعابر لكي يتدفق وقال أبو الغيط

الفلسطينيون الى مصر مما يقود الى اكتمال المخطط، خاصة أن اسرائيل بدأت بالترويج الى أنها ليست 
  .ةمسؤولة عن القطاع وأن تلك مسؤولية مصر في تزويده بالغذاء والوقود والكهرباء واحتياجاته األساسي

وأضاف أنه على الجانب اآلخر يتواصل الصراع بين الفلسطينيين في الضفة وغزة لنجد أنفسنا أمام 
وتعرض في هذا الصدد الى ما ورد على لسان حسن نصر "دولة في غزة والثانية في الضفة " دولتين 

ثم نجد أنفسنا أمام من مطالبة مصر امداد غزة بالوقود والسالح والغذاء " زعيم حزب اهللا اللبناني"اهللا 
  .صراع ال نهاية له

 ينص على ٢٠٠٥وتطرق أبو الغيط الي قضية المعابر، مشيرا الى أن هذا االتفاق الذي تم ابرامه عام 
ويسري على الجانب "  اسرائيلي- أوروبي –فلسطيني "أن مسؤولية المعابر تخضع الشراف ثالثي 

  .الفلسطيني وليس المصري 
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ل اجتماع وزراء الخارجية العرب بضرورة عودة السلطة الوطنية الفلسطينية وكشف عن أنه طالب خال
الى المعبر وضرورة أن يطلب ذلك الوزراء العرب من حركة حماس لكنه نسب الى وزير الخارجية 

  .السوري وليد المعلم أنه رفض هذا الطلب وقال إن السلطة ال تعود
ظيره السوري وليد المعلم أيضا خالل الجلسات المغلقة وأشار أبو الغيط إلى مناوشات جرت بينه وبين ن

الجتماع وزراء الخارجية في شأن ما جرى خالل فترة األشهر الستة التي شهدت خروقات تهدئه قال أن 
 فلسطينيا قتلوا فقلت له إن هذا األمر صحيح ونحن أدناه لكن تستطيع ان تقول لي كم ٣٠المعلم ذكر أن 

 . فلسطيني٤٠٠األربعة الماضية شخصاً قتل خالل األيام 
  
  جاهزون للتدخل ووقف إطالق النار يعتمد على إرادة إسرائيل وحماس: أردوغان .٥٥

قال رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان خالل جولة يقوم بها في عدة : صالح متولي - القاهرة
. ين إسرائيل وحماسنعلم أن وقف إطالق النار في قطاع غزة يعتمد على إرادة الطرف: دول عربية

خالل لقائي مع الطرف المصري أبدينا السعي «: وأضاف عقب لقاء له بالرئيس المصري أمس
وأكد ضرورة وقف إطالق . »وجاهزيتنا للتدخل لدى كافة األطراف إن كان السلطة الفلسطينية أو حماس

. سانية بالمرور لغزةالنار مباشرة قبل فوات األوان، وكذلك رفع الحصار والسماح للمساعدات اإلن
 .وطالب إسرائيل بوقف إطالق النار كما طالب حماس أن توقف إطالق الصواريخ والهجمات األخرى

 ٢٠وقال إن السخط مما يحدث في غزة امتد إلى تركيا حيث كان هناك ، وثمن أردوغان الدور المصري
التركية اإلسرائيلية استقالتهم مظاهرة وقدم أعضاء البرلمان التركي األعضـــاء في لجنـة الصداقة 

كلنا نعلم أن الصورة التي تسود المنطقة هي صورة قاتمة تؤلم «: وأضاف .من عضوية هذه اللجنة
الناس في المنطقة يعيشون دراما إنسانية (..) المنطقة والعالم والناس قد استشاطهم الغيظ في المنطقة 

 .»رسالة من أجل السالم) ما نقوم به(هذا . .ونحن في تركيا ال نستطيع أن نقف مكتوفي األيدي
 ٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
   على مشروع القرار العربي في مجلس األمن بعد تحفظات أميركية وبريطانيةتعديالت .٥٦

كشف وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط مشاورات في نيويورك إلدخال تعديالت : القاهرة
 وزراء الخارجية العرب تقديمه إلى مجلس األمن لوقف العدوان وإضافات على مشروع القرار الذي قرر

اإلسرائيلي على غزة، بعد تحفظ الواليات المتحدة وبريطانيا عن نسخة أولى طرحت على اجتماع 
  .للمجلس مساء أول من أمس

 إدخال تعديالت«لتعطيل القرار في مجلس األمن، لكنه ألمح إلى إمكان » الفيتو«واستبعد أن يستخدم 
المجلس المشروع للتصويت عليه ولم يطرح . »غرف مغلقة«بعد مداوالت تتم في » وإضافات عليه

غير «خالل جلسته لمناقشة الوضع في غزة أول من أمس بعدما اعتبرته الواليات المتحدة وبريطانيا 
  .وقال ديبلوماسيون إن مفاوضات ستعقد خالل أيام لمحاولة التوصل إلى نص يلقى قبوالً. »متوازن

ليبيا إلى مجلس األمن مساء أول من أمس إلى أن المشروع الذي قدمته » فرانس برس«وأشارت وكالة 
يدين بقوة الهجمات العسكرية كافة واالستخدام غير المتكافئ والعشوائي للقوة «باسم المجموعة العربية 

من جانب إسرائيل القوة المحتلة، مما أدى إلى سقوط كثير من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين 
  .»األبرياء، ومنهم نساء وأطفال

ويدعو إسرائيل إلى . »وقفاً فورياً إلطالق النار واحترامه بالكامل من قبل الجانبين«ويطلب المشروع 
االلتزام التام بواجباتها بموجب القانون اإلنساني الدولي، خصوصاً اتفاق جنيف المتعلق بحماية المدنيين «

  .وال يتضمن إشارة إلى إطالق الصواريخ من غزة. »في زمن الحرب
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ى مندوب السعودية لدى الجامعة العربية السفير أحمد قطان أن يكون الوزراء قرروا عقد قمة عربية ونف
الوزراء لم يتفقوا على «إن » الحياة«وقال لـ . طارئة في حال فشل الجهد العربي لدى مجلس األمن

ة من خالل ذلك، واتفقوا على أن يجتمعوا مرة أخرى في حال الفشل في التوصل إلى حل لهذه األزم
هذا يعني أن وزراء «وأوضح أن  .»مجلس األمن، بهدف التواصل في ما بينهم في شأن موضوع القمة

الخارجية سيعقدون اجتماعاً طارئا للبحث في كل األمور المتعلقة بهذا الموضوع وعرض البدائل المتاحة 
 المجلس الوزاري سيدعو إلى وفي حال االتفاق على أمر ما يستدعي اجتماع القادة العرب، فإن. أمامهم

  .»القمة الطارئة
  ٢/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  غزة  بشأنعلى العرب أن يبدوا مرونة واال يستخدمو لغة غير متوازنة: أبو الغيط .٥٧

 قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن على العرب ان يتفادوا استخدام لغـة غيـر                  -القاهرة  
سرائيل عن الهجمات على غزة إذا كانوا يريدون من مجلـس االمـن              ا ىمتوازنة تكتفي بتوجيه اللوم إل    

وفي مقابلة مع محطة تلفزيون      .التابع لالمم المتحدة ان يتخذ إجراء النهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة           
العربية التي مقرها دبي جدد أبو الغيط أيضا انتقاداته اليران متهما طهران بمحاولـة الـسيطرة علـى                  

  .حيوية واستخدام هذا النفوذ كأداة ضغط في أي محادثات مع االدارة االمريكية الجديدةمصالح عربية 
يجب في هذا الظرف بالغ الـصعوبة أن        : "وقال ابو الغيط في المقابلة مع تلفزيون العربية اليوم الخميس         

 القـرار   لـو أن  : "واضاف قائال  ".نظهر بعض المرونة لكيف نقنع االخرين بمطالبنا لوقف اطالق النار         
وإطـالق  ) االسـرائيلية (ان مجلس االمن يقرر الوقف الفوري للعمليات العـسكرية          ..تضمن فقرة واحدة  

أتصور ان ذلك كان    .. وان مجلس االمن يطالب االطراف بااللتزام بهذا الموقف       ) الفلسطينية(الصواريخ  
  )".للهجمات االسرائيلية(أحسن كثيرا من ان نضع قرارا يتضمن االدانة 

المسألة الفلسطينية محتاجة أن ترفع جميع االيدي غير العربية عنها وحتى بعض االيدي             "ل ابو الغيط    وقا
في مواجهة السلطة الفلسطينية    " حماس" سورية التي قال انها تحاول دعم        ىفي إشارة فيما يبدو إل    " العربية

  .التي يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس
  ٢/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما

  
  ونسحب المبادرة العربية؟"إسرائيل"لماذا نخدم مصلحة : الفيصلسعود  .٥٨

رد االمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي على سؤال حول المطالبات بسحب المبادرة : القاهرة
لماذا نخدم مصلحة إسرائيل في هذا اإلطار ونسحب المبادرة إذا أرادت إسرائيل : العربية للسالم قائال

التي لن تستطيع إسرائيل ) اللقمة(ي، فالمبادرة موجودة أما إذا لم يكن ستكون المبادرة هي السالم الحقيق
أن تبلعها كيف نلغيها بأنفسنا ونخدم مصلحة إسرائيل، المبادرة سالح في أيدينا بالتعاون مع الدول 

 .األخرى
موسى امين عام وأضاف قائالً ردا على سؤال في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع عمرو 

إذا «الجامعة العربية مساء اول من امس بعد اختتام اعمال االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب 
سحبنا المبادرة ماذا نتوقع من إسرائيل، هل ستهزم إسرائيل ال أعتقد أن هذا سيغير من األمر شيئا فنحن 

المواقف العالمية معنا لنفرض على إسرائيل نسير في توجهنا في هذا اإلطار بأن نقوم بجمع مجهوداتنا و
إلى أن إسرائيل لم ) واس(وأشار االمير سعود الفيصل حسب وكالة االنباء السعودية . »أن تغير موقفها

تقم على األرض إال عن طريق حلفائها الذين مكنوها باآللة العسكرية التي تملكها وتسيطر بها على 
 .الوجود الفلسطيني



  

  

 
 

  

            ٢٩ ص                                     ١٣٠٢:         العدد       ٢/١/٢٠٠٩الجمعة  :التاريخ

الذي نقوم به ليس عمال بسيطا وال يجب أن يؤخذ من زاوية أننا عاجزون عن اتخاذ وأضاف أن العمل 
إجراءات فكل إنسان يستطيع أن يغضب ويحزن ولكن إذا لم يكن مستعدا االستعداد الكامل لمواجهة 

 .التحديات التي تواجهه فإنني أعتقد أنه سيكون متهورا وفى هذا ضياع لمصالح الشعوب
كلنا « يأتي إال بقيام القوة الحقيقية للعرب وهذه القوة لن تأتي إال باإلنسان العربي قائال وأكد أن النجاح ال

مسؤولون عن بناء اإلنسان العربي القادر على مواجهة التحديات وعلى بناء الحضارة التي تستطيع 
شعارات التي نسمعها مواجهة العالم بالقوة الالزمة أما إذا كنا غير مؤهلين فإنه من غير المطلوب ترديد ال

 .»كل وقت
 أثناء حرب تموز في لبنان وما قيل وقتها بأنها مغامرات غير ٢٠٠٦وردا على سؤال حول ما تردد عام 

محسوبة ثم نجح حزب اهللا في التصدي إلسرائيل ولماذا ال ندعم حماس في حربها ضد إسرائيل قال 
ضي على الميليشيات الموجودة في األرض وزير الخارجية حتى إذا لم تستطع اآللة العسكرية أن تق

بكل منشآته والبنية التحتية فهل هذا خيار سليم هل هو الخيار الذي يبحث عنه ) لبنان(ولكنها دمرت البلد 
المواطن في هذا البلد أو ذلك في العالم العربي؟ ال أعتقد ذلك القيمة التي دفعتها لبنان في حرب لبنان ال 

 على اآللة العسكرية اإلسرائيلية صحيح أن إسرائيل لم تستطع أن تهزم حزب تساوي ما سمي باالنتصار
اهللا ألنه ليس جيشا عسكريا رسميا موجودا في مكان فهو يختبئ ويستعمل حرب العصابات لكن البلد كله 

 .دمر من أوله آلخره
 ٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  "إسرائيل"التفاوض مع  العرب يدعون إلى كسر الحصار على غزة ووقف البرلمانيون .٥٩

 اصدر االتحاد البرلماني العربي في ختام جلسة طارئة عقدها امس الخميس في مدينة صـور                -عواصم  
جنوب لبنان توصيات متعلقة بالوضع في قطاع غزة تضمنت دعوة الى كسر الحصار المفروض علـى                

نواب اللبناني نبيـه بـري    وعقد المؤتمر بدعوة من رئيس مجلس ال       .القطاع ووقف التفاوض مع اسرائيل    
  . دولة عربية وسط غياب الفت لوفد المملكة العربية السعودية١٧ويشارك فيه ممثلون لـ

العمل على كسر الحصار المفـروض علـى        "ودعا البيان الختامي لالجتماع الذي تضمن التوصيات الى         
 قمة عربية طارئة التخـاذ  االسراع في عقد"، كما دعا الى "قطاع غزة وتزويده بالمساعدات والمحروقات    

موقف موحد ومسؤول من العدوان االسرائيلي ويؤسس لوضع استراتيجية لمواجهة اي عدوان مـستقبال              
وقف كل اشكال المفاوضات مع اسـرائيل  "كما تضمنت التوصيات مطالبة بـ ".وتصفية الخالفات العربية 

  ".كي ال تتخذ غطاء لتبرير العدوان
لعربي في بيانه الختامي الذي أصدره في ختام أعماله، أن وقف العـدوان هـو               ورأى االتحاد البرلماني ا   

مهمة األمة العربية بأسرها ويتطلب عمال سريعا للوقف الفوري، األمر الـذي يتطلـب وأد الخالفـات                 
الفلسطينية الفلسطينية ورعاية حوار فلسطيني فلسطيني في لبنان، ومساعدة قطاع غزة على الصمود عبر              

  .لة إغاثة دولية، ووقف كل أشكال المفاوضات مع إسرائيل حتى ال تتخذ غطاء لتبرير العدوانتنظيم حم
وقرر تشكيل وفد برلماني عربي يقوم بجولة على عواصم القرار في العالم لحثها على الـضغط علـى                  

  .إسرائيل لوقف العدوان فورا
ية لمحاسـبة المـسؤولين اإلسـرائيليين    ودعا االتحاد البرلماني العربي إلى العمل على تشكيل محاكم دول        

كمجرمي حرب، والعمل على وقف االستيطان وهدم جدار الفصل العنصري، كمـا دعـا إلـى إنـشاء                  
صندوق شعبي لجمع التبرعات وتوظيفها في خدمة القضية الفلسطينية، ومطالبة إسرائيل بدفع تعويضات             

  .عن األضرار التي لحقت بالفلسطينيين من جراء ممارساتها
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ودان البرلمانيون العرب بشدة العدوان الهمجي الوحشي الذي جاء بعد حصار طويل قضى علـى كـل                 
وسائل الحياة في غزة، واعتبروا أنها حرب ابادة إسرائيلية ضد الفلسطينيين لم يعرف العالم مثلهـا منـذ                  

  الحرب العلمية الثانية
دها بل ضد الشعب الفلسطيني في غـزة        وح" حماس"وأكدوا قناعتهم بأن العدوان ليس موجها ضد حركة         

كما أكدوا أن العدوان والحصار الذي سبقه قـد نفـذ فـي ظـروف عربيـة                 . والضفة الغربية والشتات  
  .وفلسطينية بالغة السوء أحسنت إسرائيل استغاللها واالستفادة منها لتنفيذ عدوانها

  ٢/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
 شعبية عاجلة للفلسطينيينخادم الحرمين يوجه بإطالق حملة تبرعات  .٦٠

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز بإطالق حملة تبرعات شعبية عاجلة : الرياض
في عموم مناطق المملكة، وذلك للمساهمة في مساعدة وعون وإغاثة الفلسطينيين والوقوف معهم جراء 

ون هذه الحملة بإشراف مباشر من األمير نايف ما يتعرضون له من اعتداءات إسرائيلية غاشمة، وأن تك
وكان خادم الحرمين الشريفين قد وجه في وقت سابق، بتأمين كل ما يمكن  .بن عبد العزيز وزير الداخلية

من المستلزمات الطبية واألدوية كافة وشحنها إلى قطاع غزة عن طريق جمهورية مصر العربية، إضافة 
 لنقل ما يمكن من المصابين والجرحى من الفلسطينيين من العريش في إلى تأمين طائرات اإلخالء الطبي

كما وجه الملك عبد اهللا بن عبد العزيز باعتماد معالجة الجرحى الفلسطينيين في  .مصر إلى المملكة
مستشفيات المملكة التخصصية والمرجعية والعامة كل حسب حالته الصحية، وأن تقوم وزارة الصحة 

 .ت المعنية حيال ذلك واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة إلنجاز ذلك بشكل عاجل جداًبالتنسيق مع الجها
  ٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

 
  مصر اآلن يحكمها نظام خاضع مائة بالمائة لألجندة الصهيونية األمريكية: عاكف .٦١

مهـدي  قال المرشد العام لحركة اإلخوان المسلمين في مصر الدكتور محمد           : زهير اندراوس  -الناصرة
أمس الخميس، إن الشعب المصري شعب عظيم ويؤيـد الـشعب           ' القدس العربي 'عاكف، في حديث مع     

وأكد أن مصر اآلن    . الفلسطيني وليس كما تريده العصابة التي تقوده وتحاول أن تمرغ رأسه في التراب            
ة الـوطن وال    يحكمها نظام خاضع مائة بالمائة لألجندة الصهيونية األمريكية وال يرى أي شيء لمـصلح             

  .لرؤية الشعب المصري
وتابع قائالً إننا ال نكتفي بوقف العدوان على غزة بل نطالب الدول العربية واإلسالمية والمجتمع الـدولي                 
بمعاقبة الصهاينة المجرمين، مؤكداً ان المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قادرة علـى دحـر االحـتالل                 

لى الرغم من التحريض والحصار بقيت المقاومة حية وقوية وتؤمن          اإلسرائيلي أكثر من حزب اهللا ألنه ع      
وحول التنسيق العربي مع إسرائيل لبدء العدوان على غزة قال عاكف لقد قلنا في أول ساعة قـام                  . بربها

بها العدو الصهيوني بضرب حركة حماس إن العدوان تم بالتنسيق مع األمريكيين وإسرائيل واآلن جـاء                
أقول للشعب الفلسطيني إنه    : ووجه كلمة للشعب الفلسطيني جاء فيها     . ولمرت ليؤكد ذلك  رئيس الصهاينة أ  

يقوم بدور عظيم وسيحقق النصر المبين دفاعاً عن كرامة األمتين العربية واإلسالمية وسيؤكد بانتـصاره               
غاثـة  جمع األمة، ولتتكاتف الجهود وتتضافر كل القوى لرفع الحصار عن أهل غزة وتسيير قوافـل اإل               

  .إليهم والضغط على األنظمة لمدهم بما يحتاجونه فال عذر ألحد بعد اليوم
  ٢/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
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 جدل حول طريقة إيصال المساعدات القطرية إلى غزة .٦٢
شهد يوم امس جدال :  لندن،عبد الستار حتيتة -  لقاهرة، اسلمان الدوسري -  دبي، كفاح زبون-  رام اهللا

 طائرات مساعدات الى الفلسطينيين عبر مطار بن غوريون ٣عن طلب قطر إرسال وتضاربا حول انباء 
فبينما تحدثت مصادر اسرائيلية وأنباء في القاهرة . في تل ابيب، بدال من حدود رفح المصرية مع غزة

نشرتها صحف مصرية عن طلب من الدوحة في هذا الصدد، نفى مسؤول اغاثة قطري علمه بذلك، وقال 
 . الوحيدة إليصال المساعدات هي عبر مصران الطريقة

 طائرات محملة ٣وكانت مسؤولة في وزارة الخارجية اإلسرائيلية قد قالت إن قطر تقدمت بطلب لهبوط 
الشرق «وأضافت أميرة اورون لـ. بالمعونات الطبية واإلنسانية لقطاع غزة، في مطار بن غوريون

إال ان أي مصدر حكومي رسمي في قطر لم . القطريان الحكومة االسرائيلية تدرس الطلب » األوسط
وفي القاهرة، اكتفى وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط بالرد على استفسارات . يؤكد االمر

 .»اسألوا اإلخوة في قطر«الصحافيين بعد نشر أنباء بهذا الصدد في صحف مصرية، بالقول 
إن » الشرق األوسط«في السلطة الفلسطينية قد قال لـكما كان حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية 

وقال . قطر طلبت من اسرائيل نقل مساعداتها إلى قطاع غزة عن طريق مطار بن غوريون في تل ابيب
ابلغنا الطرف االسرائيلي، رسمياً، ان قطر طلبت من اسرائيل ان تدخل بعض المساعدات عن «الشيخ 

  . »قت على ذلكطريق مطار بن غوريون، وإسرائيل واف
. وأوضح الشيخ ان السلطة ابلغت اسرائيل من حيث المبدأ انها ليست ضد اي مساعدات تدخل الى القطاع

 شاحنات محملة بالمواد الغذائية والطبية الى غزة، وهي مرسلة من العديد ١٠٦وقال ان السلطة أدخلت، 
 .من الدول، كما تم نقل عدد من الجرحى عبر معبر رفح

ؤول اغاثة قطرياً نفى علمه بوجود اتصاالت قطرية ـ اسرائيلية الستقبال طائرات إغاثة إال أن مس
الشرق «وفي اتصال هاتفي أجرته أمس .قطرية عن طريق مطار بن غوريون بدال من مطار العريش 

مع عايض القحطاني، نائب مدير عام مؤسسة عيد بن محمد آل ثاني الخيرية، قال القحطاني » األوسط
تمكنوا من إيصال مساعداتنا، التي نقلتها شاحنات كبيرة، عن طريق معبر رفح قبل ثالثة أيام، وأن إنهم 

 .العمل جارٍ إلدخال عدد كبير من الشاحنات التي تحمل المساعدات خالل األيام القليلة المقبلة
، في حين وأفاد أن السلطات المصرية سمحت حتى اآلن باستقبال أربع طائرات قطرية تحمل مساعدات

يتم اإلعداد إلرسال طائرتين أخريين خالل اليومين المقبلين، غير أن المسؤول القطري شكا مما قال انه 
ال يوجد تعاون حتى هذه اللحظة، لكننا «عدم تعاون السلطات المصرية مع اإلغاثات القطرية، قائال 

ضيفا أنهم يسعون بكل السبل ، م»بشكل أو آخر) في قطر(نحاول الضغطَ عن طريق بعض الجهات لدينا 
 .إلدخال تلك المساعدات عن طريق المنفذ الوحيد، على حد قوله، وهو منفذ رفح

من جانبه، قال محمد عبد الفضيل شوشة محافظ محافظة شمال سيناء المالصقة لقطاع غزة على الحدود 
ريد إرسالها مساء أمس، إن قطر ترفض إدخال المساعدات التي ت» الشرق األوسط«المصرية، لـ

للفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر العوجة المخصص لعبور المواد الغذائية، على الحدود المصرية مع 
  إسرائيل،

  ٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  

  من دم الضابط المصري أمين لجنة اإلغاثة بنقابة أطباء مصر يؤكد براءة حماس .٦٣
إلغاثة بنقابة أطباء مصر، أحد شهود العيان لحادث        أكد الدكتور عبد القادر حجازي أمين لجنة ا       : وكاالت

مـن دم الـضابط     " حمـاس "مقتل الضابط المصري عند معبر رفح، براءة حركة المقاومة اإلسـالمية            
المصري، نافيا ما تردد مؤخرا عن مسئولية الحركة عن مقتله، والذي استغلته وسائل اإلعالم المـصرية                

  ". حماس"ذريعةً للهجوم على 
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إن القـصف الـصهيوني     : - والذي كان موجودا في معبر رفح أثناء حدوث ذلك         -ل الدكتور حجازي  وقا
على الشريط الحدودي بين مصر وغزة تسبب في انهيار جزء من الـسور اإلسـمنتي علـى الجانـب                   

نيين نتيجة اندفاع الفلسطي  و. الفلسطيني؛ مما أدى إلى اندفاع بعض الفلسطينيين إلى داخل الحدود المصرية          
تصدت قوات األمن المصرية لهم وأطلقت عليهم الرصاص الحي؛ ما أدى إلى استـشهاد أحـد الـشباب                  
الفلسطينيين، والذي كان والده بجواره، وعندما رأى األب ابنه يغرق في دمائه لم يشعر بنفسه إال وهـو                  

  . يصوب سالحه إلى الجنود، واستقرت الرصاصة في الضابط المصري
  ٢/١/٢٠٠٩سالم اليوم موقع اإل

  
   المصريون العاديون ال يريدون جر بلدهم إلى صراع جديد":الشرق األوسط" .٦٤

رغم المطالب القوية من جانب اسالميين ونشطاء بتحرك قوي ضد اسرائيل، يقول : القاهرة ـ رويترز
وسط في اتفاق كثير من المصريين العاديين إنهم ال يريدون أن ينجر بلدهم الى صراع آخر في الشرق اال

ويقول كثيرون انه كان بإمكان حماس التي تسيطر على قطاع غزة تجنب  .نادر في نوعه مع الحكومة
 . شخص حتى اآلن بوقف إطالق الصواريخ على اسرائيل٤٠٠الهجمات التي قتل خاللها أكثر من 

جرت رويترز مقابلة  قاهرياً، أ١٢وقال محمد كمال الذي يمتلك متجرا وسط القاهرة أيضا، وهو من بين 
ما الذي . ال يوجد مبرر إلطالق الصواريخ. حماس تعمل ضد مصلحة الفلسطينيين«معهم هذا االسبوع 

وقال آخرون ان حماس تعمل مع ايران وسورية بهدف تقويض مصر وجرها . »يضربونه بالصواريخ؟
 .الى صراع مع اسرائيل

 التجمع المعارض، ان رجال الفكر في مصر وقال هاني الحسيني، وهو سياسي مخضرم ينتمي لحزب
والذين يؤيد الكثيرون منهم اتخاذ اجراءات صارمة كقطع العالقات مع اسرائيل ال يدركون واقع 

االهتمام الشعبي يضعف ألن الناس أصبحت مستكينة لفكرة أنه ال توجد «وأضاف . االولويات الشعبية
الموقف الشعبي أصبح . لى التغيير تجاه اسرائيلقوة عربية أو موقف حكومي عربي أو مصري يؤدي ا

وتعكس مثل تلك المشاعر فجوة آخذة في . »منذ فترة طويلة أميَل للسلم رغم الكراهية عموما إلسرائيل
جبهة تقودها «االتساع بين العرب حيث ينظر فريق الى حماس وحزب اهللا اللبناني على أنهما جزء من 

بينما يقول المعسكر اآلخر ان المدنيين فقط هم من . »يات المتحدةايران وسورية ضد اسرائيل والوال
  .يدفعون ثمن ما يصفونه بالمغامرات العسكرية التي ال طائل من ورائها

  ٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  

  مهرجان حاشد قدم رسالة تضامن ومؤازرة للشعب الفلسطيني في غزة: قطر .٦٥
ر مواطنين ومقيمين التي حضرت مهرجانا حاشدا وجهت جماهير قط : يحيى عسكر-عبداهللا مهران

نظمه نادي قطر الرياضي مساء أمس رسالة تضامن ومساندة إلى الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدة 
وقوفها إلى جواره بكل ما تملك حتى تتحقق له حريته وتزول الغمة التي حلت به بفعل آلة الحرب 

  . عجوز وال مقاومالصهيوينة التي لم تفرق بين شيخ وال طفل وال
وناشد بيان صادر عن الفعاليات الشعبية والثقافية في قطر قادة الدول العربية االستجابة لدعوة حضرة 
صاحب السمو الشيخ أمير البالد المفدى لعقد قمة لبحث الموقف العصيب بما يستحقه من إيجابية 

  .الدفاع عن إخوانهموتجاوب مع نبض الشارع العربي الذي يدعوهم بقوة إلى االلتزام ب
وشدد البيان الذي تاله الدكتور علي محيي الدين القرة داغي على ضرورة وقف المجازر التي يتعرض 
لها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في حملة إبادة وتطهير عرقي لم يسبق لها مثيل، على أيدي 

  .الصهاينة المحتلين وبدعم من اإلدارة األمريكية
 ٢/١/٢٠٠٩ الشرق، قطر،
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   العربية للمسرح تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطينيالهيئة .٦٦

أعلنت الهيئة العربية للمسرح عن إلغاء احتفالها باليوم العربي للمسرح والذي يصادف             ":الخليج"الشارقة  
كانون الثاني الجاري، وكذلك تأجيل مهرجان المسرح العربي األول المزمع تنظيمه في القاهرة             / يناير ١٠

  . يناير الجاري إلى موعد الحق تعلنه الهيئة في ما بعد١٥ إلى ١٠في الفترة من 
وجاء ذلك لتضامن الهيئة مع الشعب العربي في فلسطين، وما يتعرض له قطاع غزة من محرقة وتدمير                 

التي ترفض حتـى مجـرد الهدنـة اإلنـسانية لمـرور            " اإلسرائيلية"وتشريد من قبل آلة حرب اإلبادة       
  .تالمساعدا

  ٢/١/٢٠٠٩الخليج، 
  

   تعارض قمة تكتفي باإلدانةالجزائر .٦٧
شدد دبلوماسي جزائري، أمس، على معارضة بالده لعقد قمة عربية           ":وكاالت" رابح هوادف،    -الجزائر

تكتفي بإدانة وشجب المحرقة التي يتعرض لها قطاع غزة، وقال سفير الجزائر لدى القاهرة عبد القـادر                 
قة مع المجموعة المغاربية على حتمية عدم االنقياد إلى قمة شكلية تقتـصر علـى             حجار، إن الجزائر متف   

وأشار حجار إلى إجماع بين الجزائر وجيرانها علـى          .إصدار بيان استنكار للمذبحة التي يقترفها الكيان      
 حتمية تنظيم قمة جدية يشارك فيها الرؤساء والملوك، ورأى في ذلك مدعاة التخاذ قرارات جادة تـدعم                

واعتبـرت جبهـة     .الشعب الفلسطيني وتحفظ حقوقه، وتعين على تجاوز الحساسيات الموجودة عربيـا          
التحرير الوطني الجزائرية، حزب الغالبية البرلمانية التي يرأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الرضوخ             

  ".الجريمة"مشاركة في " إسرائيل"للقوى الداعمة ل 
  ٢/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   لغزة"لاسرائي" في رفح تحسبا لتدفق الالجئين حال اجتياح هاقوات تحشد مصر .٦٨

قال شهود عيان ان قوات مصرية اتجهت إلى رفح لتشديد الحراسة على الحدود مع غزة، تحـسبا                 : لندن
وأشـار   .لوقوع اجتياح اسرائيلي بري للقطاع قد يؤدي إلى تدفق واسع لالجئين الفلسطينيين على مصر             

وات المصرية التي تحمل أسلحة حديثة شكلت خطاً دفاعياً قوياً، وهي مستعدة لفتح النار              الشهود إلى ان الق   
  .في حال حصول محاولة القتحام السلك الشائك الذي يفصل البلدين

  ٢/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
 
   طن مساعدات عربية دخلت غزة١٢٠٠ .٦٩

 مدينة رفح المصرية تمهيدا استمر وصول المساعدات العربية والمصرية الى : ماهر اسماعيل–رفح 
 طائرات ليبية وكويتية وسعودية في ٣الدخالها الى قطاع غزة، حيث وصلت امس الى مطار العريش 

الوقت الذي ارتفعت فيه كمية المساعدات التي دخلت القطاع منذ االحد الماضي حتى صباح امس الى 
  .طن١٢٠٠

 اطنان، بينما ١٠ اطنان، والليبية تقل ١٠تية تقل وقال محافظ شمال سيناء محمد شوشة ان الطائرة الكوي
 طنا من االدوية والمعدات الطبية، مشيرا الى استمرار وصول الطائرات، حيث ١١تقل الطائرة السعودية 

تتدفق المساعدات من مصر ومختلف الدول العربية، الى جانب سفينة ليبية، متوقع وصولها الى ميناء 
. بيرة من المساعدات االنسانية من االدوية ومواد طبية وغذائية متنوعةالعريش البحري وتقل كميات ك

يذكر انه سبق امس وصول ثالث طائرات ليبية وطائرتين قطريتين تقل كميات كبيرة من المواد الغذائية 
على جانب آخر، تواصل دخول . واالدوية والمساعدات الطبية، الى جانب كميات من االغطية والبطاطين
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 جريحا، نقل ٩٥لجرحى الفلسطينيين الى االراضي المصرية، حيث وصل عددهم الى نحو عدد من ا
 جريحا الى مستشفيات القاهرة في الوقت الذي تتواجد فيه طائرة اسعاف سعودية ٢٠منهم اكثر من 

 بمطار العريش استعدادا لنقل الجرحى الى المملكة
 ٢/١/٢٠٠٨القبس، 

  
  غذائية لغزة طائرات ٤تسير  العراقية الحكومة .٧٠

سيرت القوة الجوية العراقية يوم االربعاء، اربع رحالت جوية الى مدينة العـريش فـي سـيناء                  :بغداد
المصرية لنقل المساعدات االنسانية والطبية الى ابناء قطاع غزة الذي يتعرض لهجمات اسـرائيلية منـذ                

  .عدة ايام، بحسب المستشار االعالمي في وزارة الدفاع
القوة الجوية العراقية سيرت يوم االربعاء اربع رحالت منظمـة الـى مدينـة              'عسكري ان   وقال محمد ال  

الرحالت تـأتي   '، مبينا ان    'العريش في سيناء لنقل المساعدات االنسانية والطبية الى اخواننا الفلسطينيين         
  .'تنفيذا الوامر الحكومة العراقية الداعية الى مساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

 ٢/١/٢٠٠٩لقدس العربي، ا
  
   بطرد السفير األميركي رداً على العدوان تطالبفي ليبيا مظاهرات  .٧١

 توالت التظاهرات لليوم الخامس على التوالي في الشوارع الليبيـة ضـد مـا               : سعيد فرحات  -طرابلس  
يحدث من مجازر على ايدي قوات العدو الصهيوني في قطاع غزة، وخرجت التظاهرات الغاضبة فـي                

رابلس وبنغازي الليبية وطالب ناشطون حقوقيون ليبيون وحشد من الجالية الفلسطينية خالل اعتـصام              ط
ببنغازي أمس أالبطرد السفير األميركي الجديد، جين كرتز، الذي حل بطرابلس بداية األسـبوع الحـالي                

  . وذلك ردا على العدوان اإلسرائيلي على غزة
 ٢/١/٢٠٠٩البيان، اإلمارات،  

   
   أخالقيغير  تجاه غزةموقف المجتمع الدولي: في رسالة لـ كي مون عربية اتمنظم .٧٢

دعت ثالثون من منظمات حقوق اإلنسان المصرية والعربية أمـين عـام             : محيي الدين سعيد   -القاهرة  
األمم المتحدة بان كي مون إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة بمقتضى صيغة االتحـاد مـن أجـل                   

التدهور المتزايد في أوضاع حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى وجـه             السالم، لبحث   
الخصوص في قطاع غزة، وعبرت المنظمات عن بالغ استيائها وسخطها إزاء موقف المجتمـع الـدولي                

  .تجاه المجزرة" الال أخالقي وغير السوي"
 غزة ال يزال تحت االحتالل الفعلـي،        إلى أن قطاع  " كي مون "وأشارت المنظمات في مذكرة وجهتها ل       

تسيطر بشكل فعلي وقانوني على حدود القطاع وسواحله وأجوائه، وهي ال تزال            " إسرائيل"حيث ال تزال    
  .مسؤولة على نحو كامل عن أمن وسالمة السكان المدنيين

ولية وتخـاذل   وشددت على أن الجرائم الوحشية، ما كان لها أن تمضي قدما لوال توافر دعم األطراف الد               
  .أطراف أخرى، وفي مقدمة هؤالء تأتي المجموعة الرباعية الدولية

وعبرت المذكرة عن األسف للموقف الدولي المشوه الذي انتهى فيه مجلس األمن إلـى المـساواة بـين                  
  .الضحية والجالد على نحو غير مقبول

  ٢/١/٢٠٠٩الخليج، 
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  لجنة خيرية تطلق حملة مساعدات لغزة: الكويت .٧٣
بـدأت  " نحن معكم .. غزة"قال مدير لجنة فلسطين الخيرية جمال النامي ان شعار الحملة            :فهاد الفحيمان 

 ديسمبر وتستمر لمدة شهر وبعد اعداد دراسة شاملة لوضع اخواننا في غزة بعد اجـراء مـسح                  ٢٨في  
مج عاجلة في شهر     ساعة لمدة شهر ولدينا ثالثة اتجاهات ستراتيجية منها برا         ٢٤¯ شامل ونعمل طيلة ال   

  . الف دينار ككساء الخواننا في غزة٥٠يناير لتسويق مبلغ 
لجنـة  الوبين النـامي ان     ،   دينارا كويتيا  ١١٤٤٨٧وبين النامي ان لجنة فلسطين جمعت منذ بداية الحملة          

 في خطة تنفذ على مدى اربع سنوات النشاء عيادات تخصـصية فـي              ٢٠٠٩ستقوم بحملة االغاثة لعام     
  . مخاطر النفسية وكذلك لدينا برامج متوسطة المدى وتنفذ خالل ستة اشهرادارة ال

  ٢/١/٢٠٠٩السياسة، الكويت، 
  
   لتركيا فيه دور الرقابة وضبط المعابرأزمة غزةكي لحل يمشروع أمر حول معلومات .٧٤

رأت مصادر ديبلوماسية أوروبية في بيروت أن ال بد من التوصل، من خالل :  محمد شقير-بيروت 
 وحماس وبالتالي لتنظيمه "سرائيلإ"س األمن، الى قرار جديد يشكل اإلطار العام لرعاية الخالف بين مجل

 ١٧٠١ن المجتمع الدولي هو اآلن أمام قرار مماثل للقرار إوقالت . بما يضمن الحد األدنى من التهدئة
على قدرتها على شطب  "سرائيلإ" رهان أن، مشيرة الى ٢٠٠٦ العامالذي أوقف العدوان على لبنان في 

حماس من المعادلة الفلسطينية ليس في محله، فالقضية الفلسطينية ستبقى حية وشطب هذا الفصيل 
ن أوكشفت  .الفلسطيني أو ذاك ال يعني أنها ستكون قادرة على تجاوز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني

من النقاط يمكن أن تشكل اطاراً عرض في اتصاالته العربية واألوروبية مجموعة  الرئيس جورج بوش
تأكيد القرار  و.فوري إلطالق النار في غزةالوقف الكي من يينطلق التصور األمر حيث .لوقف الحرب

 الذي يسمح بالعودة الى مناقشة الوضع النهائي في األراضي المحتلة من خالل اللجنة ١٨٥٠الدولي 
يد مبادرة السالم العربية كإطار عام لحل النزاع تأك و.الرباعية وعلى أساس إقامة الدولة الفلسطينية

ضرورة وجود عربي  و.٢٠٠٥إعادة فتح المعابر وفق الترتيبات الدولية لعام  و. اإلسرائيلي- العربي 
هذه وأوضحت المصادر ان الرئيس محمود عباس أبلغ بوش موافقته المبدئية على  .ودولي لضمان الحل

 .يضاً مع الرئيس حسني مبارك، فيما ال يزال رد حماس مجهوالًالنقاط الخمس التي طرحها األخير أ
ورأت ان تركيا بحكم عالقتها بسورية وايران، ومن خاللهما بحماس، هي األقدر على التعاطي مع 

 .كي للحل والعمل من أجل تسويقه في حال تقرر إدخال بعض التعديالت عليهيالتصور األولي األمر
ن تشكل مدخالً أمام أوجود عربي ودولي في القطاع لضمان الحل يمكن أن مطالبة بوش بوأشارت إلى 

  .تركيا للعب دور في تسويقه
  ٢/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
   من دون تصويت في غزة األمن يختتم مناقشته للمذابحمجلس .٧٥

الخميس لمناقشة المحرقة الـدائرة فـي       /انفضت جلسة طارئة عقدها مجلس األمن ليل األربعاء       : وكاالت
 وقـال  .، ومشروع قرار عربي يطالب بوقف فوري الطالق النار، من دون اجـراء اقتـراع           قطاع غزة 

دبلوماسيون ان مفاوضات ستجرى في األيام المقبلة حول المشروع الذي وصفه مندوبون غربيون بأنـه               
ويدعو المشروع الذي قدمته ليبيـا، الـى         ".اسرائيل"ويركز بشكل شبه كامل على أعمال       " غير متوازن "
، ويطالب بحماية للمـدنيين الفلـسطينيين       "ف فوري الطالق النار واحترامه بشكل كامل من الجانبين        وق"

وفتح المعابر الحدودية واستعادة التهدئة بالكامل، ويدين االستخدام المفرط وغير المتناسـب والعـشوائي              
ر الوضع في جنـوب     تدهو"، لكنه يذكر صواريخ المقاومة باشارة غامضة الى         "سرائيلإ"للقوة من جانب    

   ".سرائيلإ"
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وجه األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون أقوى ادانة له على االطـالق، وقـال ان كـال                   من جهته   و
اسـتمرار   بأقوى العبارات الممكنة  أكد على أنه يدين     و ".غير مسؤولة "الجانبين استخدم األسلحة بطريقة     

ـ لمسلحين الفلسطينيين، و  اطالق الصواريخ والقذائف من جانب حماس وباقي ا        دين أيـضا االسـتخدام     ي
  ".اسرائيل"المفرط للقوة من قبل 

  ٢/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  سراً بآالف الصواريخ والقنابل الذكية" إسرائيل" زودت أمريكا .٧٦

كانت " إسرائيل"ن  أ أظهرت وثائق لوزارة الدفاع االمريكية كشف النقاب عنها أمس الخميس،            :آي.بي.يو
 طلبات إلى الواليات المتحدة لتزويدها بآالف القنابل والصواريخ الحديثة، إلضافتها           ٢٠٠٧تقدم منذ العام    

التي تعتمد على التوجيه الدقيق نحو      " القنابل الذكية "كميات كبيرة من    أيضاً  شملت  ،  الى ترسانتها الحربية  
الكونجرس فـي   على موافقة   اإلسرائيلي حصل   الطلب  أن  إن االمريكية   .إن.وذكرت شبكة سي  . األهداف
ن المـسؤولين االسـرائيليين     أ البنتاغونمصدر في    ونقل عن    .تشرين األول من العام المنصرم     /اكتوبر

  .طلبوا إبقاء الصفقة طي الكتمان
  ٢/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   الوزراء التشيكي يدعو لدور أوروبي في شأن غزة وعدم االعتماد على واشنطنرئيس .٧٧

ك توبوالنيك الذي تسلمت بالده أمس الرئاسة الدورية لالتحاد اعتبر رئيس الوزراء التشيكي ميري
. "كيةيال يمكن االعتماد على اإلدارة األمر" في شأن غزة ألنه "اتخاذ المبادرة"األوروبي، أن على االتحاد 

بعثة برئاسة وزير الخارجية كاريل شوارزنبيرغ إلى القاهرة وتل أبيب ورام اهللا وأعلن أنه سيتم إرسال 
  . أو لرئيس المفوضية االوروبية جوزيه مانويل باروزوهن في مسعى لتحضير زيارة لوعما

  ٢/١/٢٠٠٩الحياة، 
  

     محملة حماس المسؤوليةكندا تدعو الى وقف فوري الطالق النار في غزة .٧٨
دعا وزير الخارجية الكندي لورانس كانون في اتصاالت مع عدد من نظرائـه الـى               : ا ف ب   - اوتاوا
قلقـه  " وحركة حماس في غـزة معربـا عـن           "سرائيلإ"الطالق النار بين    " قابل لالستمرار دائم و "وقف  
حماس المسؤولية عن الوضع الـراهن فـي        حركة   من جديد    محمالً. ازاء الخسائر في االرواح   " المتزايد
  .غزة

  ٢/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، 
  

  ي مجازرهاف" إسرائيل"ـاالنتقاد الموجه لها بسبب تأييدها الصريح لترفض  ميركل .٧٩
 رفض متحدث باسم المستشارة األلمانية أنجيال ميركل االنتقاد الموجه لها بسبب تأييدها الصريح              :وكاالت

 التي كشفت عنها أثناء خطابها بمناسبة       هافي مجازرها في غزة، حيث أوضح أن وجهة نظر        " إسرائيل"ـل
أضاف أنها أعربـت عـن رغبتهـا        العام الجديد تتوافق مع وجهة نظر وزراء الخارجية األوروبيين، و         

رغم ذلـك ال بـد مـن        "نه   الفتاً إلى أ   .الشديدة في التوصل إلى هدنة بين الطرفين في أقرب وقت ممكن          
 فيما تجدر اإلشـارة     ".إسرائيل"تطبيق الشروط، وأهم شرط في نظر المستشارة هو ضرورة ضمان أمن            

على االستمرار في   " إسرائيل"تشجيع   "ـركل ب  قد اتهمت مي   كانتالرابطة الدولية لحقوق اإلنسان     إلى أن   
  ".ارتكاب جرائم الحرب في قطاع غزة

  ٢/١/٢٠٠٩الخليج، 
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  "إسرائيل" تنديدا بجرائم  أمام القنصليتين اإلسرائيلية واألمريكية في كنداةتظاهر .٨٠
 مواطن كندى معظمهم من أصول عربية تظاهرة حاشدة ٨٠٠نظم ما يزيد على  : خالد سالمة–تورنتو 

أمام كل من القنصليتين اإلسرائيلية واألمريكية فيما اعتبر يوم الغضب من جانب العرب الكنديين في 
 أيضا مجموعة من اليهود التى ترفض التجاوزات اإلسرائيلية التى  التظاهرة شارك فيوقد. مدينة تورنتو

حاولت بعض مقابل  وفي ال.يرتكبها جيش االحتالل في غزة واألراضي المحتلة ضد مواطنين أبرياء
الكيانات والجمعيات اليهودية المتطرفة في كندا تكوين جبهة معارضة للتظاهرة العربية دعوا إليها من 

 فشلت في حشد التأييد المنشود حيث لم يظهر منهم ، إال انهاخالل وسائل اإلعالم والرسائل اإللكترونية
  .، سرعان ما انفضواعلى الكراهية شخصا حملوا الفتات معدة سابقا حض بعضها ١٥سوى حوالي 

  ٢/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
  

  "إسرائيل" في لندن إلى إنشاء محكمة جرائم حرب لـ دعوة .٨١
دعت اللجنة اإلسالمية لحقوق اإلنسان في بريطانيا الناشطين إلى إطالق حملة لتوجيه رسـائل تطالـب                

احتجاجـاً علـى    " إسـرائيل  "ـ ب رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة بإنشاء محكمة جرائم حرب خاصة         
واالستمرار في المـشاركة    " إسرائيل"حثت الناشطين على مقاطعة      كما   .جرائمها المستمرة في قطاع غزة    

  .بالتظاهرات التي تشهدها المدن البريطانية احتجاجاً على القصف اإلسرائيلي المستمر لغزة
  ٢/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  يد لحماس على خلفية العدوان على قطاع غزةقلق أوروبي من التظاهرات وتنامي التأي .٨٢

يبدو أن حجم التحرك العربي واإلسالمي في الـدول األوروبيـة قـد فاجـأ               :  حسين مجدوبي  -مدريد  
تفيد معلومات أن بعض هؤالء المسؤولين فتحوا حوارات مع بعض الـدول            حيث  المسؤولين األوروبيين،   

أوروبا أو تدير مراكز ثقافيـة ومـساجد أن تعمـل علـى             العربية المعتدلة التي لديها جاليات كبيرة في        
عـدم  "كما جرى االتصال مباشرة ببعض األئمة في إيطاليا وهولندا يطلبون منهم            . السيطرة على الوضع  

 كمـا أن    . على التظاهر، ووصل األمر في إيطاليا إلى التهديد بقانون اإلرهاب ضد أحد األئمة             "التحريض
 أن بعض التظاهرات تتضامن مع القضية       ،ألجهزة اإلستخباراتية إلى القلق   ن ضمن العوامل التي تدعو ا     م

  .الفلسطينية وفي الوقت نفسه تعرب عن تأييدها المطلق لحركة حماس
  ٢/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
   على غزة محتمل إسرائيلي الدولية تحذر من تداعيات عدوان بريالعفو .٨٣

بهجوم بري على قطاع غـزة      " اسرائيل" من احتمال قيام     أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها     : ب  .ف.أ
طالبت بإفساح المجـال علـى الفـور امـام           في حين    .ما قد يزيد من عدد الضحايا المدنيين بشكل كبير        

لتقييم الحاجات وتسجيل انتهاكات حقوق االنسان والكشف       ،  المنظمات االنسانية والمراقبين لدخول القطاع    
  .عن الوضع على االرض

  ٢/١/٢٠٠٩يج، الخل
  

  المحكمة اإلسرائيلية بقرار من غزةون دخل ين األجانبوالصحافي .٨٤
 أمهلت  اإلسرائيليةن المحكمة العلياأبيان لرابطة الصحافة االجنبية أكد : ب.ف. ا- القدس المحتلة 

 صحافيا كحد اقصى الى غزة في كل مرة ١٢الحكومة الى الخميس حتى تسمح بدخول مجموعات تضم 
المحكمة صباح اول من امس شكوى تقدمت وذلك بعد أن بحثت .  معبر ايريز السباب انسانيةيفتح فيها
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ضد منع الصحافيين " سرائيلإ"رابطة التي تمثل جميع الصحافيين واجهزة الصحافة االجنبية في البها 
  .منذ بداية الهجوم العسكري االسرائيلي االجانب من دخول غزة

  ٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  

  على غزة  في الواليات المتحدة األمريكية تنديداً بالعدوان اإلسرائيليراتتظاه .٨٥
 في واشـنطن  واالمئات تظاهر، أن وكاالت األنباءنقال عن واشنطن  من ٢/١/٢٠٠٩ الدسـتور،    نشرت

، منـددين   "إسـرائيل "أمام الكونغرس مطالبين برفع فوري للحصار المفروض على قطاع غزة من قبل             
ودعـا المتظـاهرون إلـى ايـصال         .كي معها يربية مع تل أبيب وتعاون النظام االمر      بتواطؤ الدول الغ  

شارك في المـسيرة أعـضاء مـن        قد  و .المساعدات اإلنسانية إلى سكان القطاع عبر ميناء غزة البحري        
ضافة إلـى   إكا وقيادات من اللجنة العربية لحقوق اإلنسان وناشطون         يالجالية الفلسطينية والعربية في امر    

نظم مجلس العالقـات االسـالمية األمريكيـة         وفي السياق ذاته،     .ثلين ألحزاب ونقابات يسارية محلية    مم
)CAIR ( أمام السفارة االسرائيلية في واشنطنأيضاً مظاهرة.  

المئات من العرب ، أن نيويوركفي   مراسلهاعلي بردى نقال عن ١/١/٢٠٠٩ النهار، وذكرت
 القنصلية اإلسرائيلية في قلب مدينة نيويورك احتجاجاً على الجريمة  أمامواكيين واليهود تظاهريواألمر

فيما تجمع عشرات من اإلسرائيليين على مسافة أمتار قليلة .  ضد سكان غزة"سرائيلإ"التي ترتكبها 
  .منددين بحماس

  
  منظمات يهودية أمريكية تطالب بوقف العدوان على غزة٣ .٨٦

 بوقف "إسرائيل"منظمات يهودية أمريكية بيانا يطالب أصدرت ثالث : أحمد عبدالهادي - واشنطن
عمل عبر الجهود الديبلوماسية بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف ، والعملياتها العسكرية في غزة فورا

إطالق النار ينص على إنهاء إطالق الصواريخ من غزة على األراضي اإلسرائيلية وعلى رفع الحصار 
بتوزيع نداء يحمل فحوى ما اليهودية " جيه ستريت"فردت منظمة ان إلى ذلك .عن غزة بصورة كاملة

  . ألفا من أنصارها وممن يؤيدون محتواه١٤ورد في البيان المشترك وقعه 
  ٢/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

  
   تندد بالعدوان على قطاع غزةغاضبة في البرازيل ةتظاهر .٨٧

" إسـرائيل "وقاموا بحـرق علـم      " اإلسرائيلية"في برازيليا، مائة فلسطيني أمام السفارة        تظاهر   :وكاالت
وبدأ المتظاهرون ومن بينهم أطفال وسيدات احتجاجاتهم من ساحة          . في قطاع غزة   احتجاجا على المحرقة  

الوزراء وسط برازيليا وتوجهوا بعد ذلك من وسط المدينة حتى مقر السفارة وسط حصار من عـشرات                 
  .رجال الشرطة

  ٢/١/٢٠٠٩الخليج، 
  

  من االسرائيليين والفلسطينيين تريد العيش بسالم الغالبية العظمى: تيكانبابا الفا .٨٨
، متوقفاً ٢٠٠٩ في العالم عام "حتى ال ينتصر الحقد والعنف"وجه البابا بنديكتوس السادس عشر نداء 

تريد العيش " من السكان االسرائيليين والفلسطينيين "الغالبية العظمى"خصوصاً عند الشرق االوسط حيث 
  ."بسالم

  ٢/١/٢٠٠٩الحياة، 
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   المصرية في مأزق العدوان على غزةالسياسة .٨٩
  ياسر الزعاترة

كان مثيرا للدهشة أن تلجأ الدبلوماسية المصرية لتركيا من أجل طرح مبادرة بشأن ما يجري في قطـاع                  
هـا إلـى    غزة، فمصر التي رأت نفسها على الدوام المحور األكثر أهمية في اإلقليم تبعث بوزير خارجيت              

أنقرة لالستنجاد برئيس وزرائها على أمل الخروج من مأزق اتهامهـا مـن قبـل الجمـاهير العربيـة                   
  . بالتواطؤ مع العدوان على قطاع غزة-وبعض األنظمة كذلك-واإلسالمية 

وقـد كـشفت    . األتراك أنفسهم أصيبوا بالدهشة، كما عسكت ذلك صحافتهم وتصريحات بعض سياسييهم          
ركية كيف كال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أقذع الشتائم لحركة حماس،             بعض المصادر الت  

  .ما اضطر األتراك إلى الرد عليه
ال خالف على أن القاهرة في مأزق، األمر الذي تعكسه وصالت الردح السياسي اليومية فـي الـصحافة        

 تكتب فـي عنوانهـا الرئيـسي        والمحطات التلفزيونية ضد منتقديها، وقد وصل األمر بصحيفة قومية أن         
، وذلك في وصف السيد حسن نصر اهللا، وبالطبع على خلفيـة مطالبتـه المـصريين                "العميل رقم واحد  "

بالخروج إلى الشوارع احتجاجا على سياسة نظامهم حيال الفلسطينيين في قطاع غزة، بينما رد أبو الغيط                
ن تدمير حزب اهللا للبنـان وهـزائم إيـران          شخصيا على نصر اهللا واإليرانيين بطريقة مثيرة تتحدث ع        

  !!وإمكانات الجيش المصري الكبيرة
في هذه األجواء كان من الطبيعي أن تتجاوز القاهرة األعراف الدبلوماسية وتغامر بطلـب النجـدة مـن                  

 العدالـة (تركيا التي لم يجد رئيس وزرائها بدا من اهتبال الفرصة رغم انشغاله بالحملة االنتخابية لحزبه                
في البلديات، حيث طار سريعا إلى عدد من العواصم لمتابعة الملف، وذلك في سياق ما قيل إنه                 ) والتنمية

، مع أن الهدف الرئيسي هو إيجاد مخرج السـتمرار العـدوان            !!)نعم مصالحة عربية  (مصالحة عربية   
  .اإلسرائيلي على قطاع غزة

طاب الرئيس المصري ليزيد في مشاعر الخيبة التي        في هذه األجواء وبعد زيارة أبو الغيط ألنقرة، جاء خ         
تعتمل في نفوس المصريين، حيث أصر الرجل على عدم فتح المعبر إال بالتوافق مع السلطة الفلـسطينية                 
واالتحاد األوروبي، في حين يؤكد قضاة وحقوقيون مصريون أن القانون الدولي ال يفرض على مـصر                

منعوا من تنظيم مؤتمر لهذا الغرض، في حين يعلم المعنيون أن اتفـاق             إبقاء المعبر مغلقا، مع العلم أنهم       
 كان بين   ٢٠٠٥المعابر الذي وقع بترتيب من محمد دحالن بموافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام              

  .السلطة والدولة العبرية واالتحاد األوروبي
عي الخروج من مأزق العدوان على      وإن بدا جزءا من مسا    -الرحيل إلى أنقرة من زاوية النظر المصرية        

 هو من جانب آخر محاولة الستقطاب تركيا في المواجهة مع إيران التي تشعر مـصر بتمـددها                  -غزة
المستمر في المنطقة على حسابها، مع ما ينطوي عليه ذلك من تأكيد لمقوالت بعض الـسياسيين حـول                  

وإسرائيل، بينما تكتفي مصر بمتابعة المـشهد       واقع أن الالعبين األساسيين في المنطقة هم تركيا وإيران          
من دون تأثير يذكر، وال قيمة بالطبع لمقوالت السياسيين المصريين المؤكدة على أن أحدا لن يتمكن مـن     

  .تحجيم الدور المصري ألن السياسة هي موازين قوى وفعل على األرض وليست مجرد كالم وتمنيات
ة لحل المعضلة في قطاع غزة من أربع نقاط خالصـتها إعـادة             في زيارته ألنقرة طرح أبو الغيط مبادر      

، أي إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبـل انتهـاء التهدئـة              )ليس بينها معبر رفح   (التهدئة وفتح المعابر    
األخيرة، األمر الذي ال تقبله حماس نظرا لما ينطوي عليه من إبقاء للقطاع بين الحياة والموت، وبالطبع                 

ء سياسية يعتقد المصريون والسلطة بأنها ستكون أفضل إلعادة األوضاع إلى ما كانت عليه              انتظارا ألجوا 
  .٢٠٠٦قبل انتخابات مطلع 

صحيح أن القاهرة قد نجحت في تجاوز مطلب قطر وبعض الدول العربية األخرى بعقـد قمـة عربيـة                   
، "المزيادات"ها في مواجهة    طارئة، واستبدلته بلقاء لوزراء الخارجية كانت قراراته في جوهرها نصرة ل          
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إال أن من المشكوك فيه أن ينطوي ذلك على تبرئة لها أمام الجماهير العربية واإلسالمية، أو إخراجاً لها                  
من مأزق تراجع دورها وحضورها في المنطقة، السيما أن القناعة السائدة بشأن مؤسسة الجامعة العربية               

  .ريةهي أنها صارت أقرب إلى فرع للخارجية المص
والحال أن محددات الموقف المصري من حماس إنما تعود إلى جملة من العوامل، لعل أبرزها التعـاطي                 
مع الحركة بوصفها امتدادا لحركة اإلخوان المسلمين المطاردين في الداخل، إضافة إلى التراجع التقليدي              

تجنـب ضـغوط اإلصـالح      أمام الضغوط األميركية والمطالب اإلسرائيلية، وهو تراجع يتعلق بـصفقة           
األميركية مقابل الدفع من جيب القضايا التي تهم واشنطن وتل أبيب، وعلى رأسها القـضية الفلـسطينية                 

  ).السودان، الصومال وسواهما(والعراقية، وربما سائر القضايا الحيوية األخرى 
 وحلفائهـا مـن    وهنا تحديدا تبرز مسألة الحرص على تمرير التوريث من قبل عائلة الرئيس المـصري             

الممسك عمليا بملف الـسياسة     -السياسيين ورجال األعمال، مقابل حرص مدير المخابرات عمر سليمان          
 على إثبات أفضليته للمنصب، ربما ألنه يضيف إلى المواقف المطلوبة على الصعيد الخارجي              -الخارجية

، )اإلخوانية(ى رأسها اإلسالمية    قدرة على التحكم بالوضع الداخلي في ظل تنامي المعارضة الداخلية وعل          
  .األمر الذي قد يمنحه األفضلية بالفعل في عرف الدوائر األميركية

عودة إلى السياق المتعلق بالهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة والذي عاشت مصر خالله واحدة من أسوأ                
 الهجوم، حيـث اتهمهـا    أوضاعها أمام الرأي العام العربي واإلسالمي الذي حملها بشكل مباشر مسؤولية          

بالتحريض، فضالً عن التواطؤ، األمر الذي انعكس مظاهرات واعتصامات أمام سفاراتها في عدد مـن               
  .العواصم العربية، بل وصل األمر حد اقتحام إحداها كما في مدينة عدن اليمنية

جية اإلسـرائيلية   حدث ذلك في ظل تخبط وارتباك في الموقف لم يسبق له مثيل، بدأ بإعالن وزيرة الخار               
تسيبي ليفني الحرب على حماس وقطاع غزة من قلب القاهرة، وتواصل بتحميل وزير الخارجية أحمـد                

  ..أبو الغيط المسؤولية لحركة حماس، وإلى جانبه محمود عباس، وبالطبع بدعوى وقفها العمل بالتهدئة
 السلطة ومندوبي االتحـاد     ثم تواصل بإصرار الرئيس المصري على عدم فتح معبر رفح من دون وجود            

األوروبي، واختتم بتصريحات أبو الغيط حول ضيق المعبر وعدم قدرته على استيعاب تدفق المساعدات              
  .بشكل جيد

والخالصة التي فهمها المعنيون منذ زمن، هي تلك التي عبر عنها رئيس لجنة الشؤون الخارجيـة فـي                  
ة إسالمية في قطاع غزة، والتي ال يمكـن النظـر           مجلس الشعب المصري بقوله إن مصر لن تقبل بإمار        

إليها بوصفها محض رد من قبل القاهرة على رفض حماس حضور الحوار الفلسطيني قبل أسـابيع، ألن                 
هدف الحوار في األصل هو التمديد للرئيس محمود عباس، إلى جانب تهيئة األجـواء النتخابـات تعيـد                  

  .االنتخابات، ونسخ ذلك التحول من كتاب السياسة الفلسطينيةاألوضاع في القطاع إلى ما كانت عليه قبل 
ما ينبغي التركيز عليه هنا أن األمر ال يتوقف عند معضلة الموقف المصري من حماس، بل يتعداه إلـى                   
القضية برمتها، فالقاهرة هي التي مررت قتل ياسر عرفات حليفها التاريخي، وهي التي رتبت الخالفـة                

أميركيا وإسرائيليا وما زالت تمنحهم الرعاية رغم علمها ببرنامجهم المعادي للمقاومة           ألعدائه المطلوبين   
وسقفهم السياسي البائس في المفاوضات كما أكدت ذلك مسيرة العامين األخيرين، والتي كـان يمكـن أن                 

مـا   بعض التنـازالت في    -أعني قادة السلطة  -تتوصل إلى صفقة سيئة لو وافق اإلسرائيليون على منحهم          
يتعلق بملف القدس، وهي التنازالت التي سيكون باإلمكان الحصول عليها إذا فاز حزب كاديما، السـيما                
أن الفريق الصهيوني المحيط بالرئيس األميركي الجديد يؤمن بهذا الطرح، ويعتقد بأن على الدولة العبرية               

  .لحهاأن تهتبل الفرصة قبل وقوع تحوالت دولية، األرجح أنها لن تكون في صا
هكذا تعيش األمة أزمة دولتها الكبرى، وتراجعها الكبير على إيقاع تمرير التوريـث وصـراع الـسلطة                 
وإرادة النظام قمع المعارضة الشعبية من دون ضجيج وانتقادات خارجية، وبالطبع علـى حـساب دور                
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 الداخلي، ونقول   مصر وحضورها وأمنها القومي، األمر الذي ينبغي أن يواجه بمزيد من الحراك الشعبي            
  .بمزيد، ألن حراكا كهذا يتوفر بالفعل، وإن لم يرق إلى حجم التراجع الذي تعيشه الشقيقة الكبرى

بقي القول إن مأزق التعاطي مع الشأن المصري من قبل المحللين يتمثل فـي رفـض بعـض إخواننـا                    
تقاد للبلد والـشعب برمتـه،      المصريين ألي انتقاد خارجي لسلوك نظامهم، واعتباره شكال من أشكال االن          

وهي معضلة ال ندري كيف يمكن التعامل معها، السيما أننا كحريصين على هذه األمة ندرك أن مـصر                  
  .هي الشقيقة الكبرى وشعبها هو األكثر حرصا على قضايا األمة

 الـشعوب   وهذا يدفعنا إلى أن نتمنى عليهم أن يفصلوا بينهم وبين نظامهم السياسي، تماما كما تفعل سائر               
حفظ اهللا مصر من كل     .. العربية واإلسالمية األخرى، السيما أن معاناتهم منه تبدو أكبر من معاناة األمة           

  .سوء، وأبقاها وشعبها األبي ذخرا لإلسالم والمسلمين
 ١/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
  )الرصاص المتدفق(الهدف غير المعلن لعملية  .٩٠

  طارق محمد زغموت.د
ا الكيان اإلسرائيلي خالل السنوات األخيرة، وعلى كافة المستويات، ممثلة السياقات التي اجتازه

باالنسحابات أحادية الجانب من غزة ولبنان وتنامي حركات المقاومة في تلك المناطق، والمتزامن مع 
إخفاق قوته العسكرية بالقضاء على ما تمثله تلك الحركات من تهديد أمني ، حتمت اعتماد أهداف 

سمة تحقق استراتيجية تتسق مع التطورات التي شهدتها البيئة الجيوسياسية المحيطة بذلك واضحة وحا
الكيان،ولعل هذا من أهم ما خلصت إليه تقارير وتحقيقات لجان تقصي الحقائق التي تشكلت في أعقاب 

  .حرب تموز 
لذي عقده فور ومع أن وزير الحرب اإلسرائيلي أيهود باراك كان قد صرح خالل المؤتمر الصحفي، ا

هو وقف إطالق صواريخ المقاومة، إال أن العدوان ) الرصاص المتدفق(بدء العمليات، بأن هدف عملية 
غير المتوقع من حيث القوة واالتساع على قطاع غزة وما سبقه من مجريات سياسية داخلية إسرائيلية 

 اتسمت غالبا بالعمومية وإقليمية، إضافة لما صاحبه من تصريحات منسوبة للجانب اإلسرائيلي ،
  .والشمولية،  فرضت حالة من الضبابية حول األهداف الحقيقة واآللية المتوقعة لتنفيذها

فهناك جملة معطيات تدفع باتجاه االعتقاد بأن القضاء على حكم وسلطة حركة المقاومة اإلسالمية 
  القيادة اإلسرائيلية ترفض قد يعد الهدف المركزي الذي يقف خلف شن هذه العملية ، إال أن) حماس(

اإلفصاح عنه، متخذة من الضرورات األمنية ذريعة لذلك، خشية أن ينظر إسرائيلياً ودولياً إلى هذه 
الحملة بعين الفشل في حال عجزت عن تحقيقه، األمر الذي سيترتب عليه نتائج بعيدة األثر ستجد 

يلية ومكانة وسمعة الجيش كونها ستغدو بمثابة انعكاسها على االنتخابات القريبة وقدرة الردع اإلسرائ
  .٢٠٠٦نسخة مكررة عن حرب تموز لعام 

فقد كشف إفرايم هليفي، رئيس مجلس األمن القومي والموساد سابقاً والقريب من صناع القرار في تل 
بتاريخ ) المعركة الحاسمة(بعنوان " يديعوت أحرنوت"أبيب، من خالل مقال نشره على صفحات 

،  في قطاع غزةوفي الضفة الغربية أ للقضاء على حماس، سواء ، عن وجود مخطط٢/١٠/٢٠٠٨
وضعه كالً من قيادة الجيش اإلسرائيلي و السلطة الفلسطينية ممثلة بقادة أجهزتها األمنية، على أن تتولى 

ئيلي يلفي بأن الكيان اإلسراهذه األخيرة الجزء األساسي من هذه المهمة في الضفة الغربية، وأكد ه
أي _وذلك ليس فقط بسبب منظومة االتفاقات التي رسمتها "سيلتزم بإخراج هذه الخطة إلى حيز التنفيذ 

،  حيث أكد "مع سلطة أبو مازن، بل أيضا بسبب التجند الكبير للواليات المتحدة في المعركة_ إسرائيل
لص هيلفي إلى أن بأن واشنطن توظف جهودا مضاعفة ومتزايدة كي تضمن نجاح هذا المخطط ، وخ

حيث ستكون "نجاح هذا المخطط في قطاع غزة تحديداً منوط بهذه المساعدة أو تلك من جانب إسرائيل، 
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إسرائيل مطالبة بقرارات ثقيلة الوزن في الزمن الحقيقي، كدور مباشر في القتال إلى جانب الفلسطينيين 
  ".أو بدال منهم

  ذ هذا المخطط؟ فهل الحملة الحالية تأتي كسياق عملي لتنفي
التصريحات الصادرة عن الحكومة اإلسرائيلية، كوزيرة :هناك عدة قرائن تعزز واقعية هذا االعتقاد ومنها

 التهدئة  في التاسع عشر ءالخارجية تسيبي لفني ونائب رئيس الحكومة حاييم رامون، حتى من قبل انتها
، إضافة ط حكم حركة حماس في القطاع استراتيجي بإسقامن الشهر الجاري، حول ضرورة اتخاذ قرار

لوعود كثيرة جازمة قطعها رئيس وأركان السلطة الفلسطينية، وفي عدة مناسبات، مفادها بأن العام القادم 
،ناهيك سيشهد انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية وأن عودتهم إلى قطاع غزة باتت قوب قوسين أو أدنى

اما ومغادرة بوش للبيت األبيض، بما يتضمنه ذلك من محاولة عن التوقيت الذي يستبق وصول إدارة أوب
فرض واقع جديد أمام اإلدارة الجديدة، والتي عبرت غير مرة إسرائيل عن خشيتها من توجهاتها من 
عملية والسالم والتسوية المتعلقة بالمسار الفلسطيني واعتمادها دبلوماسية الحوار مع أعداءها،  إضافة 

  .مباركة اإلدارة الحالية لمثل هذه العملية من ةإلى االستفاد
إال أن السياق العملي والميداني لهذه العملية العسكرية، يعد هو األهم، فقد استهل سالح الطيران 

اإلسرائيلي غاراته بقصف مكثف ومركز للمواقع والمقرات األمنية التابعة للحكومة الفلسطينية في قطاع  
لك الحكومة ،بما فيها التعليمية والتربوية كالجامعة اإلسالمية غزة وكافة المؤسسات التابعة لت

والمساجد،وذلك في محاولة للحد من قدرة التحكم والسيطرة لدى حماس على الوضع الداخلي ، وإحداث 
  .فراغ سلطوي يتطلبه تطبيق السيناريو الذي ذكره هيلفي

خض عن هذه المواجهة لن تبقى محصورة وعلى أي حال، بات من شبه المتفق عليه أن النتائج التي ستتم
في نطاق حدود قطاع غزة ، و ستكون بالفعل حاسمة لجهة تحديد وجه وتوازنات وسياسات منطقة 
الشرق األوسط، وهذا سيتوقف أوالً وقبل كل شيء على مدى قدرة المقاومة الفلسطينية على الصمود في 

عوماً بتحالف إقليمي ودولي ، وهي وحيدة وقت باتت فيه تواجه واحداً من أعتى جيوش العالم مد
محرومة من أبسط أشكال الدعم، كتحرك شعبي عربي فاعل، غير أنها تحرص على الوفاء بما وعدت 

  . به، بأنها لو ُأبيدت وتمزقت أشالؤها وعلقت على أعواد المشانق فلن تتراجع وتركع إال هللا
٣١/١٢/٢٠٠٨   

  
   عربي لمجزرة غزةغطاء .٩١

  انعبد الباري عطو
فشل وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم األخير في القاهرة باتخـاذ اي موقـف للتـصدي للعـدوان                  
االسرائيلي المستمر على قطاع غزة يؤكد النظرية التي تقول بأن هذا العدوان جاء نتيجة تنسيق ومباركة                

لتان عارضتا بقوة عقد    وهما الدولتان ال  . مع دول عربية نافذة، وخاصة مصر والمملكة العربية السعودية        
  .مؤتمر قمة طارئ لبحث األوضاع في قطاع غزة، متعذرتين باالنقسام الفلسطيني

هذا االجتماع كان بمثابة فرصة نادرة لممثلي النظام الرسمي العربي البراء ذمتهم من تهمة التواطؤ مـع                 
، العطاء الطـائرات والـدبابات      العدوان، ولكنهم أكدوا التهمة، بل وتفاخروا بها، وأعلنوا االستمرار فيها         

االسرائيلية ما تحتاجه من وقت، وغطاء عربي، الكمال مهمتها في إبادة أكبر عدد ممكن من أبناء قطاع                 
  .غزة

العدوان االسرائيلي دخل يومه السادس، والطائرات االسرائيلية من كل األنواع واألحجام تواصـل القـاء      
 اآللة العسكرية الجبارة فشلت في وقف اطالق الصواريخ، بـل          حممها على المدنيين ومنازلهم، ولكن هذه     

  .زادت من أعدادها، وباتت تصل إلى العمق االسرائيلي
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اصبحت تشل الحياة في سبع مدن اسرائيلية كبـرى         ' عرب االعتدال '، كما يدعي    'العبثية'هذه الصواريخ   
 المالجـئ، فهـذا المـستوطن       مثل أسدود وعسقالن وبئر السبع، وتدفع بحوالى مليون اسـرائيلي إلـى           

االسرائيلي الذي جاء من مختلف انحاء العالم لالستمتاع بسرقة األرض الفلسطينية في ظل أجواء آمنـة                
مطمئنة، بات يشعر اآلن ان احالمه في األمن واالستقرار تتبخر تدريجياً، للمرة الثانيـة فـي غـضون                  

لتي كانت تهطـل كـالمطر علـى المنـاطق     ا' حزب اهللا'عامين، حيث كانت األولى من خالل صواريخ      
تضرب مدنه وتجمعاته الـسكنية     ' السنية'الشمالية، وها هي صواريخ الشق اآلخر من المقاومة االسالمية          

  .في الجنوب
 صمت العالم الغربي لعدة أيام، العطاء الـدبابات         ٢٠٠٦أثناء العدوان االسرائيلي على جنوب لبنان عام        

عـرب  'تها الكمال مهمتها في اقتالع المقاومة االسـالمية، وتواطـأ معـه             والطائرات االسرائيلية فرص  
الذين استعدوا لالحتفال باالنتصار االسرائيلي الوشيك، ونأوا بأنفسهم عن المقاومة، وحملوهـا            ' االعتدال

اآلن الموقف تغير على الـصعيد األوروبـي علـى          . وليس االسرائيليين المعتدين، مسؤولية هذه الحرب     
 فها هي الدول األوروبية تسارع بعقد لقاءات والتقدم بمبادرات لوقف مبكر الطالق النـار، ألنهـا                 األقل،

تدرك ما ال تدركه الزعامات العربية ان هذا العدوان، مثل سابقه، لن يحقق اهدافه فـي القـضاء علـى                    
صفين الفلـسطيني   ، في ال  'المعتدلين'، بل سيؤدي إلى نتائج عكسية تماماً، أي تعزيزها واضعاف           'حماس'

  .والعربي
القادة األوروبيون بدأوا يشعرون ان استمرار هذه الحماقة العسكرية في قتل األبريـاء وتـدمير أهـداف                 
مدنية، مثل المجلس التشريعي الفلسطيني ووزارتي العدل والتعليم، ربما بات يشكل تهديداً أمنياً خطيـراً               

فإذا كانت الخـسائر البـشرية      . رات ومحطات قطارات  على دولهم ومواطنيها ومرافقها الحيوية من مطا      
، ٢٠٠٥الضخمة في العراق أثناء االحتالل األمريكي الحافز المباشر لتفجيرات قطارات لندن صيف عام              

ومدريد قبلها بعام، فإن صور أطفال غزة الشهداء الذين حولت الصواريخ االسرائيلية اجسادهم الغـضة               
لى المتشددين االسالميين الغاضبين في القارة االوروبية، حيث الخاليـا          الى اشالء قد يكون وقعها اشد ع      

، وربمـا نـشهد بـزوغ       )المغرب االسالمي (وفرعه في شمال افريقيا     ' القاعدة'النائمة والصاحية لتنظيم    
  .تنظيمات اخرى اكثر تشدداً ودموية

ع ثمناً باهظاً مقابل ان تحـصل       اوروبا يجب ان تنأى بنفسها عن هذا العدوان بالوقوف ضده، النها قد تدف            
السيدة تسيبي ليفني وزيرة الخارجية االسرائيلية او ايهود باراك وزير الدفاع االسـرائيلي علـى مقعـد                 

فاالنانية السياسية البشعة لدى بعض السياسيين االسـرائيليين        ). الكنيست(اضافي في البرلمان االسرائيلي     
ق األوسط فقط الى مرحلة خطرة من عدم االسـتقرار والعنـف            قد تقود العالم بأسره، وليس منطقة الشر      

  .واالرهاب
المسؤولون االوروبيون يجب ان يتذكروا جيداً ان هناك بركاناً من الغضب على الـشاطئ اآلخـر مـن                  

المتعاونـة  ' المعتدلة'المتوسط، عبر عن نفسه في مظاهرات حاشدة، باتت تشكل ضغطاً على الحكومات             
وعلينـا ان   . ، ومنع الهجرة السرية غير الشرعية     'االرهاب'بي في مخططاته لمواجهة     مع االتحاد االورو  

نتصور تجاوب هذه الحكومات مع الضغوط الشعبية وتقليص، وال نقول وقـف تنـسيقها االمنـي مـع                  
  نظيراتها االوروبية في هذين الملفين، وكيف ستكون انعكاسات ذلك على األمن االوروبي؟

مر مطلوب، شريطة ان يكون مدعوماً بأوراق ضغط عربية، وليس مـستنداً الـى              التحرك الدبلوماسي أ  
فالغرب هو بحاجة الى العرب هذه المرة، حيث يعيش ظروفاً          . اساليب االستجداء، والمبادرات االرتجالية   

مالية واقتصادية صعبة، والعرب هم من بين دول قليلة تستطيع المساهمة في إخراجهم من هذا الوضـع                 
  .المزري

مشكلة النظام العربي الرسمي انه يصدر ازماته الى اآلخرين لحلها، فقد اراد من امريكا ان تخلصه مـن                  
نظام حكم صدام حسين، ويريد اآلن من اسرائيل ان تخلصه من المقاومة االسالمية في غزة، وهو جاهز                 
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 فكم هم كرماء مـع امريكـا        .لدفع التكاليف كافة، مع قيمة الخدمة المضافة، مع الفوائد المصرفية ايضاً          
  .واوروبا وربما مع اسرائيل ايضا

فالغـارات االسـرائيلية    . العدوان االسرائيلي على غزة هو اكثر انواع العدوان بشاعة ووقاحـة وجبنـاً            
تخيلوا ان يطلق انسان النار     . خلف قضبان الحصار  ' مسجون'وبأحدث الطائرات تلقي بحممها على شعب       

م يدعي االنتقام او النصر بعد ان يرديه قتيالً؟ فعلوا ذلك بالشعب العراقـي،              على اسد في قفص صغير ث     
ان يصمت  . انها المدرسة نفسها والجنراالت انفسهم، والثقافة نفسها      . وهاهم يعيدون الكرة مع قطاع غزة     

 ان  الزعماء العرب وقادة جيوشهم، فهذا امر متوقع من اناس ادمنوا الهوان والتذلل، وقمع شعوبهم، لكـن               
على هذه المجازر في قطاع غزة، وهو الذي ظل يحاضـر           ' المتحضر'يصمت العالم الغربي الديمقراطي     

ويلقي الوعظ علينا طوال العقود الماضية حول حقوق االنسان، والقيم االخالقية، فهذا امر معيـب بكـل                 
ليرا في بالده، وطالبوا    المقاييس، فالقادة الغربيون شنوا حملة شرسة ضد نظام موغابي بسبب انتشار الكو           

العالم بأسره للتدخل لالطاحة بنظام حكمه، وهم يعلمون جيداً ان وباء الكوليرا هذا هو نتيجة حـصارهم                 
فلماذا ال يتخذون الموقف نفسه وهم يرون االطفال الفلسطينيين يبادون بصواريخ وطـائرات هـم               . لبلده

  صانعوها؟
في ستة أيام، عبر سالحها الجـوي، واسـتخدام الحـد           اسرائيل انتصرت على جيوش ثالث دول عربية        

وها هي تعترف اآلن بأن القصف الجوي لن يحسم حربها مع           . ١٩٦٧األدنى من الدروع في هزيمة عام       
حركات المقاومة في غزة، رغم غارات الترويع التي تشنها على األبرياء والتي لم تقتل مجاهـداً واحـداً     

فقد تعلمت هذه الكتائب جميعاً من      . او اللجان الشعبية او كتائب األقصى     من قوات القسام او سرايا القدس       
  .، ولجأت الى االرض تحتمي بأنفاقها انتظاراً للحرب الحقيقية'حزب اهللا'تجربة 

وهذا ما يفسر عدم مشاهدتنا مجاهداً واحداً في الشوارع ملوحاً ببندقيته، مثلما كـان عليـه الحـال فـي                    
  .هجوم البري على أحر من الجمر، او هكذا نعتقدالماضي، فهم ينتظرون ال

ال نستطيع ان نتنبأ بنتائج اي مواجهة برية، ولكن ما يمكن قوله هو ان الدبابات االسرائيلية لم تستطع ان                   
  .١٩٨٢تتقدم بضعة امتار عندما وصلت الى ابواب المنطقة الغربية في بيروت اثناء اجتياح صيف عام 

، وقبلها فـي مخـيم      ٢٠٠٦ن يوماً، والشيء نفسه حدث اثناء اجتياح صيف عام          واستمرت المقاومة ثماني  
  . ضابطاً وجنديا٢٦ًجنين، حيث احتاجت الدبابات االسرائيلية لعشرة ايام لتقتحمه، وخسرت 

* * *  
رجال المقاومة المدافعون عن اهلهم وعرضهم في غزة قد يكونون امام معجزة صمود جديدة، مرشـحة                

ع العربي بالمظاهرات والمواجهـات مـع قـوات الحكومـات العربيـة المتواطئـة،               لكي تشعل الشار  
  .من اسرائيل وامريكا' المضبوعة'و

فاألمتان العربية واالسالمية تنتظران الشرارة التي قد تُحدث التغيير الذي يعيد اليها كرامتهـا وعزتهـا،                
  .ويمحو عار الهزائم من تاريخها الحديث

ي وأبناء عمومتي في غزة على مدى األيام الستة الماضية لالطمئنان واالطـالع             إتصلت بأشقائي وشقيقات  
. الصورة مؤلمة، فال ماء، وال كهرباء وال طعام وال غاز، وال حطب           ... على األوضاع، واستمداد العزم   

 اين اطنان المساعدات العربية التي يتفاخرون بارسالها عبر الفضائيات؟ واين مئـات           : احد اشقائي تساءل  
الشاحنات هذه التي قالوا إنها عبرت الحدود؟ ال يوجد كيس طحين واحد في السوق، ووقفـت، والقـول                  

  .لشقيقي، في طابور الخبز لمدة ساعتين وعندما وصلت الى البائع قالوا ان الكمية نفدت
هرباء، وال  ابن عم لي قال ان المشكلة االكبر التي يواجهها ليست نقص الطعام او انعدامه، وال انقطاع الك                

زجاج البيت المدمر بسبب الغارات، والبرد القارس، فعلى األقل ما زال له جدران بالمقارنـة مـع مـن                   
نسفت بيوتهم، وانما المشكلة في كيفية التعامل مع اطفاله المرعوبين من الطائرات االسرائيلية واصواتها              
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سيبقون على قيد الحياة ولم تكتب لهـم        فهؤالء الذين   . المخيفة وهي تغير على اهدافها وتطلق صواريخها      
  .الشهادة، سيتحولون الى معاقين جسدياً ومصابين بأمراض نفسية مزمنة

ما اجمع عليه جميع من اتصلت بهم، هو انتصارهم للمقاومة، واستعدادهم للتضحية دفاعاً عن قطـاعهم                
ربية، ولم يوجهـوا اي لـوم       وما لفت نظري اكثر، انهم لم يسألوا هذه المرة عن الجيوش الع           . المستهدف

ربما ألنهم يئسوا، وربما ألن عزة نفسهم ابت عليهم العتاب، ربما ألنهـم يترفعـون بكبـر عـن                   . ألحد
  .الصغائر

يا عم نموت واقفين دفاعاً عـن عرضـنا         'عبارة واحدة ظلت تتردد في أذني، قالها احد اطفال ابن اخي،            
انها عبارة  . 'هم اشرف من ان نموت جوعاً او مرضاً       وكرامتنا برصاص االسرائيليين او شظايا صواريخ     

هللا درهم انهم   ... آسف ال مجال للمقارنة   .. أبلغ من كل بيانات وزراء الخارجية العرب ومؤتمرات قممهم        
لمنتصرون حتماً، واسود غزة سيقاومون حتما حتى وهم داخل قفصهم، فهاهم يصمدون ستة ايام تحـت                

ن من المتفجرات القيت عليهم في اكواخهم المتهالكة، ومع ذلك لم يرفعوا            مئة ط .. جحيم النيران والقنابل  
رايات االستسالم، وواصلوا اطالق الصواريخ دون توقف، وواصلوا في الوقت نفسه دفن شهدائهم بإبـاء               

  .وشمم، انهم من اشرف شعوب االرض قاطبة
  ٢/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  والهجوم على الموقف المصري.. غزة .٩٢

  ى بيوميليل. د
االنتقاد والهجوم الواسع على الموقف المصري من المجازر الصهيونية في غزة، من مختلـف الفئـات                
والتيارات العربية، وعلى مختلف الفضائيات، لم يكن مستغربا من المـراقبين والـسياسيين والمتـابعين               

  .للسياسة الخارجية المصرية في السنوات األخيرة
وس متخذي القرار في مصر، ألنه جاء مـن المـواطنين المـسلمين والعـرب               الهجوم كان أليما على نف    

العاديين الذين تظاهروا بتلقائية منددين بالمجزرة الصهيونية البشعة ومتضامنين مع إخوانهم فـي غـزة،               
  .ولم يأت من سياسيين أو عسكريين

اإلسالمي، وردده المتظـاهرون    الهجوم كان أليما ألنه كان شاملًا، وأتى من كل مكان في العالم العربي و             
  .في دمشق وعمان والرباط والخرطوم وعدن

لم يكن بإمكان صانعي القرار في مصر أن يردوا بمنطقية على هذا الهجوم، كما استطاعوا أن يفعلوا مع                  
المظاهرات التي شهدتها دمشق أمام السفارة المصرية هناك؛ ألن ذلك حدث قبل مجـازر غـزة ولـيس                  

  .بعدها
را جالبا للعار لكل المصريين أن يتم اقتحام سفاراتهم في العواصم العربية، وأن يتم رفع العلـم                 أصبح أم 

  .الفلسطيني عليها، تماما كما يحدث مع السفارات األمريكية واإلسرائيلية
ا فخـرت   اسمها الذي طالم  " المصرية بنت عابدين  "وأصبح أمرا جالبا للعار أن تغير المواطنة الموريتانية         

، احتجاجا علـى    ١٩٧٣بحمله، على مدار نحو ثالثة عقود، تَيمنًا بمصر التي هزمت إسرائيل في حرب              
  .موقف النظام السياسي المصري تجاه مجازر عزة

ما يحدث ليس مؤامرة على مصر، كما يسميها الدائرون في فلـك النظـام المـصري مـن الـسياسيين                    
  . ومن السهل قراءته وإيضاح ثوابتهواإلعالميين، فاألمر واضح ومكشوف،

إن مصر منذ أن فرض الرئيس السادات عليها معاهدة كامب دافيد، كـان البـد وأن                : هذه الثوابت تقول  
تصل إلى هذا السقف السياسي المنخفض، وكان البد أن تعيش هذه العزلة مع أمتها، ومع قضايا اإلسالم                 

  .والعروبة
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    وقَفَص ،ا الـسياسية           معاهدة كامب دافيد إطارفَها وثوابِتَهمصر ومواق ق خطواتبسبشكل م ددححديدي، ي 
تجاه إسرائيل، يمنعها عن التواصل مع القضية الفلسطينية، ويمنعها من مساعدة أية دولة عربية تعتـدي                

  .عليها إسرائيل
سانية عاجلة إلـى قطـاع      السلطات المصرية منعت طائرات إغاثة ليبية وقطرية، تُقلُّ مساعدات طبية وإن          

وقد فعلت  ! غزة، من الهبوط في مطار العريش، رغم وجود نجل العقيد القذافي سيف اإلسالم على متْنها              
السلطات المصرية  ذلك ولم يدعِ عليها أحد بالباطل، ولذلك لم يكن مستغربا أن ينتقد هانيبعـل القـذافي،       

اثة من الهبوط في مطار العـريش، أو عبـور األراضـي            نجل الرئيس الليبي، منْع مصر طائرات اإلغ      
  . المصرية باتجاه معبر رفح

تنسيق مصري ـ إسرائيلي أدى إلى منْـعِ   "ولم يكن مستغربا أن يكشف هانيبعل القذافي النقاب عما سماه 
 قبل عدة   الليبية، المحملة بأطنان من المساعدات اإلنسانية من الوصول إلى غزة،         " المروة"وصول باخرة   

  . أسابيع
وكيف يستنكر صانعو القرار المصري هذا الهجوم الواسع، بينما التعاون والتنسيق كامٌل مـع إسـرائيل؛            
إلغالق األنفاق على طول الحدود مع إسرائيل، فبعد تَعرضِ مصر إلى اتهامـات إسـرائيل والواليـات                 

 قررتْ مـصر االسـتعانة بفريـق مـن          المتحدة بالتقصير في مكافحة تهريب األسلحة الى قطاع غزة،        
األخصائيين األمريكيين لرصد األنفاق، مما أدى إلى أن تُوجه إسرائيل الشكر إلى الحكومـة المـصرية                

  .على هذا التعاون
كيف يستنكف صانعو القرار المصري هذا الهجوم الواسع، في حين شاهد وسمع العـالم كُلُّـه وزيـرة                  

 وهي تعلن من مصر عن بدء هذا الهجوم، بينما يقف وزير الخارجيـة المـصري                الخارجية اإلسرائيلية 
  !بجوارها ولم ينبس ببنت شفة؟

وفهم العالم كُلُّه أن مصر ُأحيطت علما بالعملية، وهناك تقارير كثيرةٌ منشورةٌ في صحف ووسائل إعالم                
ص من حركة حماس؛ ألنها تعتقد      إن مصر وافقت على ضرب غزة من أجل التخل        : ذات مصداقية، تقول  

أن الحركة فَرع لجماعة اإلخوان المسلمين، وأنها بِتَوجهِها اإلسالمي، فإن هنـاك تناقـضا فـي الفكـر                  
والتَّوجه وفي كل شيء، وأنه من األفضل للحكومة المصرية أن تتعامل مع إسرائيل على أن تتعامل مـع                  

  !حماس
 المصري لم يأت من فراغ، وإنما استَنَد إلى إغالق الحكومة المصرية لمعبر             الهجوم الواسع على الموقف   

                  نعلى كُلِّ م ا النارقُ قواتُهقطاع غزة، وتهديد من يقترب بإطالق النار، بل وتُطْل رفح أمام المدنيين أبناء
  .يقْتَرِب من المعبر بحثًا عن لقمة خبز أو علبة دواء

ر في مصر بهذه االنتقادات، بينما التقارير والمالبسات تَُؤكِّد أن مصر تـسعى،      وكيف يضيق متخذو القرا   
ربما مع أطراف أخرى مما يسمى بجبهة االعتدال، لعرقلة انعقاد قمة عربية بـشأن غـزة؛ ألن النظـام                   
المصري يعلم جيدا أنه سيكون في مرمى النيران خالل القمة، وسوف ينتقده الجميـع، كمـا أن القمـة                   

إلخ، وكل ذلك سعت مصر حثيثًا إلى منعـه بذريعـة وجـود             .. ستناقش تقديم الدعم لغزة وفتح المعابر       
  .حماس

الساسة المصريون الرسميون لم يحاولوا عالج هذا القصور عالجا عمليا، وإنما يعالجونه بالطرق الواهية              
ادل نار عشوائي مع بعض العناصر      العقيمة، فاستغلت السلطات المصرية مقتل الرائد ياسر فريج أثناء تب         

الفلسطينية؛ ِلتَنْشُر في وسائل اإلعالم على نطاق واسعٍ أن مسلَّحي حماس قفزوا فوق سطح أحد المنـازل                 
 مما تـسبب فـي استـشهاد الـضابط،           ،  وأمطروا نقطة الحراسة المصرية بالرصاص      ، المتاخمة للحدود 

 جنُـوبِي قطـاع      ، ولى تأمين المنطقة بالقرب من بوابة صالح الدين       وإصابة أحد أفراد القوة التي كانت تت      
   . غزة
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إن لديها تفاصيل كاملة حول المخطط المشبوه الذي        : السلطات المصرية بدلًا من أن توازن مواقفها، تقول       
يستهدف مصر في هذه المرحلة سياسيا وإعالميا، وتشارك فيه عدة دول عربيـة وإقليميـة وجماعـات                 

 باإلضافة إلـى تجنيـد    ،  وقنوات فضائية مشبوهة ،  وحماس ،  وحزب اهللا ،  وسوريا ،  تشمل إيران   ، ظورةمح
  !، وهو كالم دعاِئي ممجوج، وال معنى له بعض الصحف الخاصة في مصر مقابل تمويلها

ة للتظاهر  النظام المصري ارتبك بشدة من خطاب حسن نصر اهللا، والذي يدعو خالله الجماهير المصري             
 وأنه ال    ، بالماليين ضد النظام، وتأييدا لغزة، واعتبر أن كالم نصر اهللا يخْدم األجندة اإليرانية في المنطقة              

، ونَسي الساسة المصريون أنهم هـم الـذين          يقَدم أي شيء عملي للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة        
   .هو مجرد واحد من المنتقدين والمهاجمينأعطوا نصر اهللا الفرصةَ للهجوم عليهم، ف

إن : النظام المصري اهتدى إلى الحل األمثل، وهو كما قال صفوت الشريف األمين العام للحزب الوطني              
  ،  للتعبير عن إدانـة الـشعب إلسـرائيل         ، األمانات العامة للحزب بالمحافظات ستَعقد مؤتمرات جماهيرية      

   . همجية ضد الشعب الفلسطينيوممارساتها الوحشية وال
واضح طبعا أن الهدف الرئيس هو محاولة تحسين صورة النظام التي اهتزتْ بشدة، وأصبحت فـضيحة                
عربية وإسالمية، يرِيد النظام أن يعاِلجها، ولكن كما هي العادة بالطريقة الدعائيـة، وليـست باألفعـال                 

   .طع العالقات، وفتح معبر رفحوالمواقف، والضغط الحقيقي على إسرائيل، وق
الحزب الوطني يخَطِّطُ أيضا لتنظيم سلسلة مظاهرات حاشدة، ردا على مظاهرات الغضب التي انـدلعت               
خالل األيام الثالثة الماضية في ربوع مصر، احتجاجا واستنكارا للمجازر اإلسـرائيلية ضـد الـشعب                

دارك تداعيات حالة الغضب بالشارع المصري، سواء ضـد         الفلسطيني في قطاع غزة، في إطار خطة ِلتَ       
إسرائيل، أو ضد الموقف الرسمي المصري، وبهدف إظهار تضامنِ الشارع المصري مع الرئيس حسني              

  . مبارك، بعد االنتقادات الشديدة للدورِ الرسمي في المجازر اإلسرائيلية على أبناء قطاع غزة
ت منذ أن وقَّع السادات اتفاقية كامب دافيد تُدرِك أن هذا سيحدثُ في يـوم               القوى اإلسالمية والوطنية كان   

من األيام، وكانت هذه القوى تُدرِك خطورة بنود هذه االتفاقية الْمقَيدة لدور مصر العربي والقومي، وكنا                
تطبيـع والخنـوع    إنه لم يستطع أن يطَوع وزارة الخارجيـة، وأن يجرهـا نحـو ال             : أيام السادات نقول  

إلسرائيل، فقد استقال وزير الخارجية إسماعيل فهمي، ولم يذهب للقدس، وفعل نفـس الـشيء محمـود                 
  .رياض، وزير الدولة للشئون الخارجية، إلدراكهما أن المآل سيكون شديد السلبية

سـية  وحتى حينما جاء محمد إبراهيم كامل، وزيرا للخارجية، وقَـفَ بـشدة ضـد الغطرسـة الدبلوما                
  .الصهيونية، واستقال قبل التوقيع على االتفاقية

وبقيت كوادر وزارة الخارجية المصرية طوال عهد السادات، وصدرا من حكم مبـارك عـصيةً علـى                 
التطويع، وكان وزير الخارجية يتم تعيينه من خارج الوزارة، حتى تم التطويع واالختراق، الـذي خُـتم                 

  . نموذج للدبلوماسية المصرية الوطنية والعريقةبأحمد أبو الغيط، الذي قدم أسوأ
ونختم هذه السطور بضرورة التفرقة بين تاريخ مصر النـضالي الناصـع علـى الـساحتين العربيـة                  
واإلسالمية، بل واإلفريقية والعالمية، وبين التَّوجه الشعبي المصري العـام، الـرافض لكامـب دافيـد،                

خيارات النظام السياسي الحالي التي أساءت لمـصر وتاريخهـا،          والرافض للتطبيع مع الصهاينة، وبين      
  .وربطتْ نَفْسها بشكل كامل بمحددات السياسة اإلسرائيلية واألمريكية

 سنة في الحكم، َأفْقَدتْـه الـشيخوخةُ كفاءتَـه          ٣٠النظام المصري الطاعن في السن ، والذي قضى قرابة          
  . هذه السنوات رغم أنف شعبهالسياسية، وهذه طبيعة أي نظام يستمر طيلة

كما عمل طموحه للتوريث على خفض الطموحات السياسية، بشكل أكبر طمعا فـي الـدعم األمريكـي                 
  !والغربي، حتى أصبح بهذا الشكل الذي يراه ويشاهده العالم

  ٢/١/٢٠٠٨موقع اإلسالم اليوم 
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   المجنونة على غزة"إسرائيل" حرب .٩٣

  باتريك سيل
فهذه الحرب هي نتاج .  تشنها إسرائيل على قطاع غزة ضربا من الجنون السياسيتُعتبر الحرب التي

مجتمع مضطرب إلى أقصى الحدود، إذ انه غير قادر على ضبط عجرفته العسكرية وال على تهدئة 
ومن المرجح أن تكون العواقب مؤلمة في األفق اإلسرائيلي على المدى . شعوره العميق باالضطهاد

  .الطويل
 هذه الحرب الوحشية، التي تجعل الفلسطينيين أكثر تطرفاً وتؤجج مشاعر الغضب في العالم العربي وتُبعد

وقد يشكّل ذلك هدف . واإلسالمي، إمكانية انخراط إسرائيل سلميا في المنطقة في المستقبل المنظور
  .إسرائيل األساسي المثير للسخرية بما أنها تريد الهيمنة وليس التعايش السلمي

في الواقع، أكدت الحرب ما بدا واضحاً منذ زمن طويل، وهو أن إسرائيل ال تملك مصلحة في التوصل و
فالسالم يعني التراجع والتنازل عن األراضي فيما إسرائيل ال تزال مصممة . إلى سالم متفاوض عليه

ة فائقة، فضال وهذا ما يفسر سرقة أراضي الضفة الغربية وتزايد عدد المستوطنات بسرع. على التوسع
عن تدمير منازل الفلسطينيين وبناء الجدار األمني وشبكة الطرقات الخاصة بالمستوطنين والتضييق 

  . نقطة تفتيش، ناهيك عن مضايقات قاسية أخرى٦٠٠االقتصادي على الفلسطينيين من خالل 
.  الهامدة في غزةفهو ميت على غرار الجثث. ولعّل السالم هو المتضرر األساسي من جراء هذه الحرب

 السورية وتم وأد خطة السالم - وقد تم القضاء نهائيا على حّل الدولتين وتم تعليق المحادثات اإلسرائيلية 
العربية التي اقترحت السالم على إسرائيل وإقامة عالقات طبيعية مع الدول العربية االثنتين والعشرين 

، في حمام من الدم وفي الدمار الذي تخلفه ١٩٦٧في حال وافقت على االنسحاب إلى حدود العام 
  .الغارات

وال شك في أن أحد أهداف حرب إسرائيل يكمن في االستيالء على أي محاولة قد تقوم بها اإلدارة 
وستتم خسارة أشهر مهمة . األميركية الجديدة بقيادة باراك أوباما إلعادة إطالق عملية السالم المحتضرة

 أما في ما يتعلق بإدارة بوش المنتهية واليتها، فال شك أن األكاذيب الواضحة .حاليا للملمة الفوضى
مسؤولية الحرب، هي السمة السياسية » حماس«الصادرة على لسان كوندوليزا رايس التي حملت حركة 

  .ألقل وزراء الخارجية األميركية فعالية في العصور الحديثة
وبغية . طينيين لسبب بسيط وهو أنه يجب أن تقدم إليهم التنازالتولم تحبذ إسرائيل يوما المعتدلين الفلس

تجنّب االنجرار إلى المفاوضات، فضلت المتطرفين الفلسطينيين وكانت تبذل كّل ما بوسعها إلنتاجهم 
كيف يمكنك أن تتفاوض مع «وتتردد الزمة معروفة في األوساط اإلسرائيلية مفادها . عندما يغيبوا

  »ك؟شخص يريد أن يقتل
والدليل على . وأثبتت الحرب على قطاع غزة، رفض إسرائيل العميق ألي تعبير عن القومية الفلسطينية

ويبدو أن الزعماء اإلسرائيليين يخافون، عن . ذلك هو ستون عاما من الحروب واالغتياالت والمجازر
رعية مؤسستهم قصد أو عن غير قصد، من أن يؤدي االعتراف بالتطلعات الفلسطينية إلى إضعاف ش

  .الوطنية
فقد عبر . أبدت أخيراً إشارات تدل على توجه معتدل» حماس«وربما تم شن الحرب ألن حركة 

المتحدثون الرئيسيون باسمها بمن فيهم خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي، عن استعدادهم للقبول بدولة 
إبعاد أنفسهم عن شرعة الحركة التي وفوجئت إسرائيل أنهم بدأوا ب. ١٩٦٧فلسطينية ضمن حدود العام 

  . والتي تدعو إلى تدمير إسرائيل١٩٨٧ُأعدت في العام 
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فهي لم تكن قادرة على وقفها إال بعد االتفاق . وشكلت صواريخ القسام إحراجا كبيرا للحكومة اإلسرائيلية
قع، لم تكن لكن في الوا. وأغضبت الصواريخ شعبا إسرائيليا ال يبالي سوى بمعاناته. على هدنة

 إسرائيلياً قضوا نحبهم من جراء ٢٠فتدل األرقام على أن أقل من . الصواريخ سوى مجرد إزعاج بسيط
، فيما في الفترة نفسها قتلت إسرائيل ٢٠٠٥صواريخ القسام منذ انسحاب إسرائيل من غزة في العام 

» حماس« تستطع حركة وال شك أن إرهاب دولة إسرائيل كان قاتال بقدر لم. حوالي ألفي فلسطيني
  .التعامل معه

فعوضا عن فك . وقد اختارت أال تحترم بنودها» حماس«ولم تحبذ إسرائيل يوما الهدنة مع حركة 
كما أنها خرقت . الحصار عن غزة عمدت الى تضييقه، فأغرقت القطاع المكتظ بالسكان في بؤس كبير

. »حماس«ت عددا من الرجال التابعين لحركة ، فقتل)نوفمبر( تشرين الثاني ٤الهدنة بغارات مسلحة في 
 عنيف وبالتالي إلى إعطاء » حماس«ويجب النظر إلى هذا التصرف على أنه محاولة متعمدة لجر إلى رد

  .إسرائيل ذريعة لشن هجوم عليها
أحد األسباب المتعددة التي دفعت إسرائيل إلى شن حرب علماً » حماس«وشكّلت الصواريخ التي تطلقها 

  .فقد أعطت هذه الصواريخ إسرائيل ذريعة لشن حرب تحمل أهدافاً بعيدة.  ليس السبب األهمأنه
ويكمن الهدف االساسي لحرب إسرائيل في التأكيد على هيمنتها العسكرية على جيرانها كافة وذلك منذ 

 وإيران وإلى وإلى سورية» حزب اهللا«وتُعتبر الحرب بالتالي بمثابة تحذير إلى . ١٩٤٨إنشائها في العام 
أي شخص يجرؤ على تحدي سيطرة إسرائيل علما بأنهم قد يحظون بالعقاب نفسه الذي تفرضه إسرائيل 

  .على غزة
فهي تريد . ويكمن الردع من ناحية واحدة، أي من ناحية إسرائيل فحسب في قلب عقيدة إسرائيل األمنية

وهي تعتمد على قوة وحشية لحماية . قابلأن تحظى بالحرية الكاملة لتضرب من دون أن تلقى أي رد بالم
وهي تعارض أي توازن إقليمي للقوة، قد يجبرها على . نفسها وترفض أي نوع من أنواع الردع المتبادل

  .االعتدال في أفعالها
وإيران في تقليص قدرة إسرائيل » حماس«و » حزب اهللا«وخالل السنوات األخيرة، نجح كل من 

 فيما أجبرت ٢٠٠٦ في الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان في العام »حزب اهللا«وصمد . الرادعة
ومن وجهة نظر إسرائيل، قاومت . ، إسرائيل على الموافقة على الهدنة»حماس«صواريخ حركة 

الواليات المتحدة الضغوط التي مارستها عليها إسرائيل لشن حرب على إيران، بحيث وصفت برنامجها 
والحقيقة هو أنه في حال وصلت الجمهورية اإلسالمية إلى العتبة النووية، . »وجودي«النووي بأنه خطر 

  .قد تتقلص حرية إسرائيل في ضرب جيرانها
كرس وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك وقته للتخطيط للحرب التي » حماس«وخالل الهدنة مع 

. قان للهجوم في األشهر الهادئة نسبياوتم التحضير بإت. أطلقها إلى جانب وزيرة الخارجية تسيبي ليفني
  .أي قدرة رادعة تشبه قدرتها» حماس«وآخر ما تقبل به إسرائيل هو أن تمتلك 

وستحدد نتيجة الحرب ما إذا سيستعيد ). فبراير( شباط ١٠تتجه إسرائيل إلى صناديق االقتراع في 
اليميني المتطرف » الليكود«وحزب » كاديما«باراك، مهندس الحرب في غزة دعم حزب تسيبي ليفني 

  .بقيادة بنيامين نتانياهو، لحزب العمل
ومن المثير معرفة ما إذا كانت الحرب مؤامرة انتخابية مثيرة للسخرية بإدارة باراك وليفني وهي تهدف 

في الواقع، وافق كل زعماء إسرائيل السياسيين على شن . إلى تعزيز توقعاتهما وإلى إبقاء نتانياهو جانبا
ولم يبد أي منهم قادرا على . فكلهم مهووسون بالقوة العسكرية. رب مهما كان انتماؤهم الحزبيالح

ولعّل أيا منهم لن يصدق بأنه تم الصفح عن . التوصل إلى البنود التي قد تفرضها عملية سالم حقيقية
  .جرائم إسرائيل أو نسيانها وال خيار أمامهم بالتالي إال المضي في القتل

  ٢/١/٢٠٠٩الحياة، 
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   عن تكرار حرب لبنان االبتعاد .٩٤

  إسرائيل هارئيل
ومصادر مختلفة، الرسالة التي يسمع فيها صوت اسحاق        " االنترنت"يتلقى كثيرون في هذه االيام بواسطة       

رابين يهاجم باستهزاء جبناء السالم، الذين يهددون بأن ادخال قوات ياسر عرفات غـزة سـيؤدي الـى                  
  . عسقالنصواريخ كاتيوشا على 

قبل نحو من نصف سنة عندما كانت حماس في حالة صعبة واستجدت هدنة، حذر كثيرون من انـه اذا                   
استجابت اسرائيل واخرجتها من حالتها الصعبة، فان الصواريخ التي ستطلق بعد ان تنعش من سـقطتها                

  .ستصل اسدود وقد تصل بئر السبع ايضا
 على تمكين حماس من انعاش صـفوفها، وزيـادة قـدراتها،    لكن ايهود باراك، بقرار محير، استقر رأيه    

وانتاج وسائل قتالية، وتهريبها، لم تكن في حوزتها من قبل، وان تطور نفسها من عصابات الى منظمـة                  
واالن يدفع سكان النقب، وعلى رأسهم سكان قطاع غزة، ثمن الضعف والقيـادة             . عسكرية تقلد حزب اهللا   
  .مل الحكومة كلها المسؤولية الجماعية وتتح-الفاشلة لوزير الدفاع

هو في الحد االدنى، ويبين عدم اسـتعداد        ) انشاء واقع امني جديد     ( المعلن  " الرصاص المسكوب "هدف  
  .اسرائيل للقتال من اجل تحقيق حسم بعيد االمد، ينشئ واقعا شامال ال امني جديدا فقط

ة المدهشة يثير مخاوف مـن ان هـذا الهـدف           وأسوأ من ذلك ان شكل ادارة المعركة بعد الضربة الجوي         
  .المتواضع ايضا ال تنوي قيادة العملية تحقيقه، ومن جملة اسباب ذلك ان اسرائيل ابدت الضعف اوالً

لثمـان  " انـسانية "لم يبدأ ابداء الضعف، اول من امس، مع اعالن ايهود باراك ان اسرائيل تزن هدنـة                 
. لواقع بعد انهاء الموجات االولى من الهجوم الجـوي مباشـرة          فقد كانت بداية ذلك في ا     . واربعين ساعة 

وعندما لم تصحبها من الفور عملية برية، اوحت اسرائيل كما في لبنان انها ال تريد التوصل الى حـسم                   
استراتيجي، وانها ال تملك ال االرادة وال التصميم وال الثقة بالذات باجراء عسكري يتجاوز عملية مجازاة                

  .وعقاب
 - على الرغم مـن اسـمها الطمـوح        -لحقيقة ان هذه عملية كبيرة ومؤلمة، لكنها ليست عملية قتالية         في ا 

  .تفضي الى وقف حقيقي للكابوس الذي عمره ثماني سنين والذي يعيشه سكان النقب
كمـا فـي لبنـان وقـف اطـالق      " كلما مرت االيام وظل اساس العملية هو القصف الذي ال يـستطيع         

" جمهور يبدأ يشعر بالضجر والجدل في القيادة في وقف اطالق النار يبرهن على ذلـك              الصواريخ، فان ال  
  .وينشأ وال سيما في بلدات النقب طعم اضاعة فرصة. بأن االجراء يفقد الزخم

المزاج الوطني العام، الذي تسامى مرة اخرى في السبت الماضي، بدأ ينحط، واخذ يتغلغل مرة اخـرى                 
جمهور ال يستطيع ان يسلم لوضع تلمح فيه دولته ذات السيادة التـي هـي ذات                فال. احساس بخيبة االمل  

قدرة عسكرية ذات شأن، وبإزاء حماس، الى انها مستعدة لوقف المعركة في ذروتها، قبل ان تقـدم ردا                  
  .حقيقيا على المشكلة التي خرج الجيش االسرائيلي للمعركة من اجلها

لصواريخ وقذائف الهاون التي اطلقت على النقب في يوم االربعـاء           لوال القذائف الصاروخية الثمانين، وا    
الماضي واثارت غضبا عاما لم يستطع رئيس الحكومة ووزير الدفاع ان يسمحا النفسهما بالمرور عليـه                

وهكذا كانت الحـال ايـضا      .  فال اخال ان العملية كانت ستنطلق      - وال سيما عشية االنتخابات    -مر الكرام 
، بعد العملية الصعبة، وبعد اكثر مـن  ٢٠٠٢نتحارية في ليل عيد الفصح في نتانيا في سنة بعد العملية اال  

ضـبط  " قتيال في عمليات انتحارية في شهر سبقها، لم يكن اريئيل شارون يستطيع بعد ان يزعم ان               ١٣٠
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لـى  آخر االمر، كـان الهـدف القـضاء ع        " السور الواقي "لكن انذاك عندما انطلقت عملية      ". النفس قوة 
  .االرهاب

آنذاك ايضا تمت ادارة معركة اعالمية صارخة معارضة لدخول المدن؛ وآنذاك ايضا خوف المراسـلين               
والمحللين العسكريين، وفيهم جنراالت متقاعدون من انه سيكون هنالك كثيرون من القتلى؛ وآنذاك قـالوا               

ضي ثماني سنوات، تتحدث مـن      لكن النتائج بعد م   . انه ال يمكن القضاء على االرهاب بوسائل عسكرية       
على الرغم من ان اسرائيل بعد انقضاء العملية انسحبت من المدن الكبيرة مثل نابلس، ورام               . تلقاء نفسها 

اهللا، وجنين، فقد تبين ان تدمير بنى االرهاب التحتية والصدمة النفسية التي جربتهـا المنظمـات تمكـن                  
. من ان يضائل عدد العمليات الفلسطينية على نحـو حـاد          الجيش االسرائيلي منذ ذلك الحين الى اليوم،        

وذلك في االساس الن الجيش يستطيع عند الحاجة دخول المدن بال عائق تقريبا العتقال من يخططـون                 
  .لعمليات انتحارية او ينتجون الصواريخ التي خصصت لالنفجار في التجمعات السكنية في غوش دان

واذا كانت القيادة السياسية والعـسكرية ال تملـك   . ة فال بجوز التردد اذا كانت اهمية لعملية برية في غز     
  .شجاعة المخاطرة بحياة الجنود لحسم المعركة، وتحقيق اهدافها فأحسن أال تعرضهم للخطر

الن العدو سـيعود    .  فحرام استعمال القوات البرية    -واذا لم يكن القصد الخفي هو الحسم بل هدنة اخرى         
. وربما تل ابيب ايضا   . يد ويهرب الصواريخ التي ستستطيع هذه المرة اصابة ديمونا        ويبني قدراته من جد   

. ومرة اخرى بعد تحطيم كل شيء ستكون هنالك ضربة جوية مدهشة          . ومرة اخرى سيرسل سالح الجو    
  ثم ماذا؟ والى متى؟

  "هآرتس"
  ٢/١/٢٠٠٩. األيام، فلسطين

  
   الى داخل غزة يتدحرجون .٩٥

  عوفر شيلح
عدام ثقة متبادلة بين اعضائها، ودون اتفاق على هدف حقيقي او وسائل لتحقيقه، تتـدحرج               دون فرح، بان  

واولئـك الـذين يفتـرض بهـم ان         . القيادة االسرائيلية الى ما يبدو في هذه اللحظة كخطوة برية محتمة          
ج يقودوها، وعلى رأسهم وزير الدفاع ايهود باراك يبدون كمن يؤمنون اقل من كـل اآلخـرين بالنتـائ                 

واولئك الذين يدفعون نحوها بقوة هم بالذات من يفترض بهم أن يخلقوا البـدائل              . الملموسة التي ستحققها  
  . وبينما يتراكض كل هؤالء فان مبرر حالة الطقس آخذ في التبدد. السياسية لتعميقها واطالتها

رت وليفنـي لعـرض     اختفت وكأنها لم تكن، سحقت تحت رغبة اولم       " التوقف االنساني عن القتال   "فكرة  
كيف سيخوض الحرب، وحتـى فـي       : وزير الدفاع نفسه لم يخض حولها معركة حقيقية       . باراك كمتردد 

ليس في أن   . ساحته يسود االضطراب، والناطق العسكري يسمح لنفسه بتمييز الجيش عن المسؤولين عنه           
ع الـذي يوجـد فيـه       هذه الفكرة كانت المعة ولكن الطريقة التي طرحت فيها ودفنت جسدت فقط الوض            

  . اصحاب القرار، وغياب بديل تفكيري للدخول البري، في البداية محدود وبعد ذلك اعمق فاعمق
من المهم التذكير بانه لباراك ورئيس االركان كانت مبررات ثقيلة الوزن ضد خطوة بريـة كثيفـة فـي                   

الدفاع، من الخوف من الفشل     وهذه لم تنبع، مثلما يحاول عرضها المعارضون السياسيون لوزير          . القطاع
المرحلة االولى، كما يمكن ان نحكم على االمور من كمية المجندين لالحتيـاط، لـن               . او كثرة االصابات  

لمثل هذه الحملة، مع مساعدة     . تكون سوى صيغة كهذه او تلك لحمالت الرد الكبيرة في السنوات االخيرة           
قتلوا بنار القوات المساعدة    " شتاء ساخن "وا في حملة     مسلحا الذين قتل   ١٣٠ثلثان من الـ    (جوية مالصقة   

التي على علم جيد بتفوق المهاجم، يوجـد        " حماس"، وحيال قوة    )وليس في االشتباكات مع القوة المناورة     
  ولكن بعد ذلك، يسأل كل انسان ذي تجربة، ماذا بعد ذلك؟ . احتمال جيد ان تتصرف بحذر وبنجاح
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. يخ، والضغط للتعميق والتوثيق، ودوما للتعميق والتوثيق، سيزداد فقـط         بعد ذلك لن تتوقف نار الصوار     
الى التكتيك المعروف لضرب القوات المرابطة، خطوط التموين، في         " حماس"من الجهة االخرى ستنتقل     

وعندها سنحاصر القطاع ونبتره ونعزله ونقضمه،      . المكان الذي يكون فيه المهاجم ضعيفا وغير مكترث       
في جهاز االمن يتناولون اليوم هذه االمكانيـة علـى أنهـا            . سيسقط" حماس"ربما حتى حكم    وفي النهاية   

أمر جيد أم سيئ، علـى هـذا يمكـن          " حماس"اذا كان سقوط    : نتيجة محتملة غير مقصودة، وهذا مذهل     
لية الجدال؛ ولكن ال يمكن الجدال في ان هذا حدث جوهري ال يمكن االنجرار اليه فقط ألن احداً لم يجد آ                   

  . انهاء للحملة او حتى يعمل عليها
حدث اقتراح الوقف المؤقت للقتال علمه ما كان        . بسبب هذا يتصرف باراك تجاه اللحظة دون فرح كبير        

فهو نفسه، رغم أنه في نظر الكثيرين بين الجمهور هـو قائـد             . يعرفه منذ زمن عن شركائه في الطريق      
في هذا المكان، بالمناسبة، ال يوجد      . ها تحصل في مكان آخر    الحملة، يتعاطى مع القرارات السياسية وكأن     

  . تنسيق او ابداع اكبر من ذلك
هـم  ": حمـاس "العبث هو ان وضع النهاية الرسمية، كما يرسمه جهاز االمن ال يختلف كثيرا عما تراه                

هـم  . نةايضا يفهمون بان النار الصاروخية ستكون محظورة، وان اسرائيل سترد عليها بقوة غير متواز             
. ايضا يعرفون انه ستكون مناطق امنية خاصة قرب الجدار الفاصل، وليس مهما ما هو حجمها الـدقيق                

ولكن كـل واحـد     . نحن ايضا نعرف بان المعابر يجب أن تفتح وما ال يمر فيها سيمر من تحت االرض               
  . يريد أن يصل االخر الى هذا الوضع وهو راكع

وعنـدما تبـدأ الـدبابات    .  ان تبدأ الدبابات بالتدحرج الـى الـداخل  في مثل هذا المزاج يبدو من المحتم     
بالتدحرج، من مثل ايهود باراك يعرف ومن مثل ايهود اولمرت ينبغي له أن يعرف، الكثير مما فكـرت                  

  . فيه قبل ذلك يكون أمرا غير ذي صلة
  "معاريف"عن 

  ٢/١/٢٠٠٩. األيام، فلسطين 
  
  :كاريكاتير .٩٦
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  ١/١/٢٠٠٩الجزيرة نت،   


