
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جريحا٢٣٠٠ً شهيداً وأكثر من ٤٣٧ .. تحت القصفليوم الثامنغزة ل
  وتعتقل أفراداً األجهزة األمنية الفلسطينية تفرق مظاهرات وتفرض قيوداً:الضفة
 "حزب اهللا"حماس أقامت نموذج المحمية الطبيعية لـ : الشاباك

  قبل جلسة مجلس األمن المقبلةتستعد لتنفيذ عملية برية على غزة " إسرائيل"
  حدود مصر خط أحمر: مبارك يتهم حماس باالستحواذ على معبر رفح

  "عمل ارهابي" هجمات حماس على اسرائيل : بوش

مشعل يتوعد القادة الصهاينة
مصير "بالهزيمة وجنودهم بـ 

ويؤكد أن المقاومة بخير" أسود
 

 ٥ص ... 

 ٣/١/٢٠٠٩١٣٠٣السبت
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    :السلطة
  ٦  غزة مع تضامنان الدويك يدعو جماهير العالم للخروج إلى الشوارع بالماليي .٢
 ٧  األسرى يدعون لتصاعد انتفاضة الضفة" التغيير واإلصالح"نواب  .٣
 ٧   وتعتقل أفراداً األجهزة األمنية الفلسطينية تفرق مظاهرات وتفرض قيوداً:الضفة .٤
 ٨ فتحومنظمة لباإلساءة لعباس ول وتتهمها "الجزيرة"السلطة تقاطع قناة  .٥

    
    :المقاومة

 ٨  لن نقبل بوقف النار إال بشروط جديدة وبالتزامن مع فك الحصار: حماس والجهاد .٦
 ٩   سيعض أصابع الندم جراء جرائمه.. دعو لضرب مصالح االحتالل في كل مكانن: حماس .٧
 ٩   اإلعالميةنرحب بوقف الحمالت .. حماس ال تعارض عودة الحرس إلى رفح: أبو مرزوق .٨
١٠  خطة الهجوم اإلسرائيلي فشلت.. ما لم نقدمه تحت الحصار لن نقدمه تحت القصف: حماس .٩
١١   هل هو يمانع في دخول السالح للفلسطينيين: أسامة حمدان رداً على تصريحات مبارك .١٠
١١ قائمة االغتياالت تشمل هنية والزهار وضيف والجعبري: وسائل إعالم إسرائيلية .١١
١٢       اآلالف يشيعون القيادي في حماس نزار ريان .١٢
١٢   "حزب اهللا"حماس أقامت نموذج المحمية الطبيعية لـ : الشاباك .١٣
١٣  تستهدف بعدوانها كل الشعب الفلسطيني وليس حماس فقط" إسرائيل: "برهوم .١٤
١٣  الفصائل الفلسطينية تواصل إطالق الصواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية .١٥
١٤    ك على قطاع غزةتكهنات بهجوم بري وشي..  ال تستبعد"إسرائيل"حماس مستعدة و .١٦
١٤  في نابلسمن عناصرها  ٦ باعتقالأمن السلطة الشعبية تتهم  .١٧
١٤ في قصف إسرائيلي على بيت الهيا" القسام"استشهاد مقاوم من  .١٨
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٥   قبل جلسة مجلس األمن المقبلةستعد لتنفيذ عملية برية على غزة ت" إسرائيل" .١٩
١٥   اجتماعات سرية للتشاور حول بدء العملية العسكرية": معاريف" .٢٠
١٦  صواريخ حماسب" ديمونة" تخوف إسرائيلي من إصابة "التايمز" .٢١
١٦  " لديها الكثير من التكتيكات العسكرية وال تكتيك للسالم"إسرائيل": الصحف البريطانية .٢٢
١٨  مؤرخ إسرائيلي يطالب بالتفاوض مع حماس .٢٣
١٨   مدنيين٨تفند ادعاء االحتالل حول استشهاد " بتسليم" .٢٤
١٨ حركة ناطوري كارتا اليهودية تتبرأ من جرائم الصهيونية .٢٥
    

    :األرض، الشعب
١٨    جريحا٢٣٠٠ً شهيداً وأكثر من ٤٣٧ .. تحت القصفليوم الثامنلغزة  .٢٦
١٩  تضامنا مع غزة  الضفة والقدسمواجهات ومظاهرات في .٢٧
١٩  غزة تواجه كارثة انسانية: "أوكسفام" .٢٨
٢٠   أجنبي بمغادرة غزة٣٥٠تسمح ألكثر من " اسرائيل" .٢٩
٢٠ المطران حنا يدعو الكنائس حول العالم للتضامن مع الفلسطينيين .٣٠
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   :اقتصاد
٢٠  ٢٠٠٧حجم التداول لألوراق المالية يسجل ارتفاعا مقارنة بعام  :سوق فلسطين .٣١
   

   :لبنان
٢٠  بقاء لبنان بمنأى عن االستدراج لمواجهات غزةإ ضرورة يؤكدالسنيورة  .٣٢
٢٠  غزة جيشا نظاميا النتهت المعركة منذ اليوم االوللو كان من يدافع على : نصر اهللا .٣٣
٢١  خطورة الوضع ال تسمح ألحد بأخذ القرار لوحده: الحريري بعد لقائه ساركوزي .٣٤
٢١  صلوخ يشدد على خطورة العدوان على غزة وانعكاساته على أمن المنطقة .٣٥
٢١  ا تجاه غزةأنظمة ستدفع ثمناً بسبب عدم توضيح موقفه: عون .٣٦
٢١  ستفاجأ بمدى الصواريخ التي تمتلكها حماس"إسرائيل": النائب رعد .٣٧
٢١  ترّدداً"إسرائيل"ستفّسره  عدم الدعوة إلى قمة: الحص .٣٨
٢٢  "أطفال غزة هم أطفال لبنان: " تطلق مبادرةالحريريبهية  .٣٩
٢٢  حاشدة تضامنا مع أهل غزةمسيرة : لبنان .٤٠
٢٢ كي مون حول العدوان في غزة ترفع رسالة إلى  في لبنانمنظمات المجتمع المدني .٤١
٢٢ حملة وطنية للتبرع بالدم نصرة لجراح غزة: لبنان .٤٢
   

   : األردن
٢٢  تفريق مسيرة تضامنية مع غزة في عمان .٤٣
٢٣ بتهمة االبادة الجماعية" إسرائيل"اللجوء لمحكمة العدل العليا الستصدار قرار ضد : االردن .٤٤
٢٣  ألف أردني ناصروا غزة في أضخم مهرجان في تاريخ المملكة٣٥ .٤٥
٢٣  مخيمات الفلسطينية في االردن تواصل مسيرات التنديد بمجاز غزةال .٤٦
٢٣ الشهيد نزار ريانب" التهاني"الحركة اإلسالمية تقيم سرادق لتقبل : األردن .٤٧
٢٣ مئات األلوف أدوا صالة الغائب على شهداء غزة: األردن .٤٨
   

   :عربي، إسالمي
٢٤  حدود مصر خط أحمر: مبارك يتهم حماس باالستحواذ على معبر رفح .٤٩
٢٤  للبحث في افكار عن استعادة وقف النار ركةمصر بدأت اتصاالت بالح .٥٠
٢٥  "ليفني"ويا ليتنا أخفينا موعد زيارة " حماس"ال بـ" فتح"نعترف بـ: أبو الغيط .٥١
٢٥  مباحثات سعودية تركية لوقف العدوان اإلسرائيلي .٥٢
٢٦   ثالث طائرات قطرية عادت من العريش بمعظم المساعدات":الجزيرة" .٥٣
٢٦  القرضاوي يطالب حكام العرب بالسعي الجاد إليقاف النار وفك الحصار: قطر .٥٤
٢٦   بعدوان غزةعلى خلفية المشاركة في التظاهرات المنددةالمئات   يعتقلاألمن المصري .٥٥
٢٧  تظاهرات الغضب والتنديد تعم العالمين العربي واإلسالمي .٥٦
٢٨   مليون جنيه لغزة٥٠طالب العاملين التبرع بـ  موزير البترول المصري يرفض .٥٧
٢٨  لى وقف عملياتهاع" إسرائيل"األسد يدعو مجلس األمن إلى إرغام  .٥٨
٢٩  الطالباني يطالب الدول العظمى بالتدخل اليقاف العمليات االسرائيلية ضد الفلسطينيين .٥٩
٢٩  وفد اتحاد العلماء يؤجل جولته العربية لمزيد من التشاور .٦٠
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٢٩  رئ في جدة لبحث كيفية وقف العدوان على غزةاجتماع إسالمي طا .٦١
٢٩  طائرة إغاثية سعودية خامسة إلى العريش .٦٢
٣٠  الخضيري يبدأ الخطوات العملية إلعداد قافلة االستشهاديين لمناصرة غزة: مصر .٦٣
٣٠  في أوروبا يطلقون حملة واسعة لنصرة غزةاألئمة المسلمون  .٦٤
٣٠ مئات اآلالف يخرجون في مسيرات عقب صالة الجمعة: اليمن .٦٥
   

   :دولي
 ٣١  "عمل ارهابي" هجمات حماس على اسرائيل : بوش .٦٦
٣١  و إلى هدنة شاملةموفد األمم المتحدة يدع .٦٧
٣١  الى اقرار هدنة في غزةيدعومبعوث االمم المتحدة  .٦٨
٣١  ساركوزي يحمل إلى المنطقة خطة آللية فصل دولية في غزة .٦٩
٣٢  بر رفحأوروبا تكثف جهودها لعودة مراقبتها علي مع: شتاينماير .٧٠
٣٢  اتخاذ قرار المرحلة البري" إسرائيل "ـواشنطن تترك ل .٧١
٣٣  بريطانيا تنفي تعطيلها تصويت مجلس األمن .٧٢
٣٣  حزب الخضر األميركي يدين العدوان اإلسرائيلي .٧٣
٣٣   تطالب بوقف المجزرةموسكوتظاهرات في  .٧٤
٣٣  ال عالقة ألحداث غزة بالمساعدات العسكرية الروسية للبنان: بوكين .٧٥
٣٤  مساعدات انسانية روسية ألهل قطاع غزة .٧٦
٣٤  عدوان غزةبون أوباما بالتحرك لوقف طالسياسيون وناشطون بريطانيون ي .٧٧
٣٤  مظاهرة كبيرة امام السفارة المصرية في لندن تطالب بفتح معبر رفح .٧٨
٣٥ الهند تقّدم مليون دوالر لضحايا غزة .٧٩
٣٥ قدر بتسعة ماليين دوالرتمساعدات ويجمع  نية جديدة تقرير أممي يحذر من نكبة فلسطي .٨٠
٣٥  واالتحاد االوروبي"اسرائيل"حركة عالمية للدفاع عن االطفال تدعو الى تجميد الشراكة بين  .٨١

   
    :مختارات

٣٦  عالم روسي يتوقع تفتت الواليات المتحدة .٨٢
    
    :وارات ومقاالتح

٣٦ عدنان أبو عامر ...أخيرا" الرصاص المنصهر"ستطفو على " بقعة الزيت" .٨٣
٣٩      منير شفيق...حرب العدوان على غزة إلى فشل .٨٤
٤٠  د المجيد وحيد عب...!من داخلها: نحو الحرية اإلساءة لمصر .٨٥
٤١   عزمي بشارة...األهداف اإلسرائيلية من العدوان؟ .٨٦
٤٤   برهوم جرايسي  ...مجازر غزة بين االستراتيجية واالنتخابات .٨٧
٤٦    وديع عواودة ..".إسرائيل"العملية البرية تربك القيادة السياسية داخل  .٨٨
٤٨  عريب الرنتاوي ...عندما يكون الصمت فضيلة .٨٩
    

 ٤٩  :كاريكاتير
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***  
  
  ويؤكد أن المقاومة بخير" مصير أسود"مشعل يتوعد القادة الصهاينة بالهزيمة وجنودهم بـ  .١

على أن المقاومة في قطاع غزة بخيـر،        " حماس"لسياسي لحركة   أكد خالد مشعل، رئيس المكتب ا     : دمشق
وأن ما تعرض له قطاع غزة من ضربات لم يتمكن من ضرب البنية التحتية للمقاومة، محـذّراً جنـود                   

لن تنكسر ولن تستسلم ولـن      "االحتالل من مغبة االجتياح البري المتوقّع لقطاع غزة، وأوضح أن الحركة            
  ".عدوتخضع لشروط ال

موفقنـا  "يتجلّى بإيقاف العدوان ورفع الحصار وفتح المعـابر، وقـال           " حماس"كما شدد على أن مطلب      
واضح، لن نستسلم ولن ننكسر ولن نخضع لشروط العدو الذي يريد فرض االستسالم علينـا، ومطلبنـا                 

  ".واضح؛ وقف العدوان ورفع الحصار وفتح كافة المعابر
لقد نجح العدو في القضاء على الكثير من البنى         "سجلة بثّت ليلة اليوم الجمعة      وقال خالد مشعل في كلمة م     

التحتية ولكنها بنى تحتية إنسانية، أما المقاومة فهي بخير وبناها التحتية بخير، ولم تخسر إالً القليل القليل                 
  ".جداً، وأنا واثق مما أقول

يا جنود العدو؛ يـا مـن       " الجتياح بري للقطاع     وأضاف مشعل مخاطباً جنود االحتالل الذي يعدون العدة       
، ملوحاً  "تتجهزون لالجتياح البري عليكم أن تعرفوا أن مصيراً أسود ينتظركم بين قتل بين القتل وإصابة              

، فـي   .."حتى يكون هناك شاليط ثانٍ وثالث ورابـع         "باستعداد المقاومة الفلسطينية ألسر جنود صهاينة،       
  .هيوني األسير لدى المقاومة في غزة منذ سنتين ونصف السنة جلعاد شاليطإشارة إلى الجندي الص

كل عام وأنتم بخير وأنت يا غزة       "وبدأ مشعل كلمته بالتحية للمقاومة والشهداء والجرحى، وقال في كلمته           
رحمكم اهللا أيها الشهداء العظمـاء، تحيـة        "، وأضاف   "منصورة فأنت جديرة بالصبر والصمود والمقاومة     

رحمك اهللا يا أبا بالل ورحم عائلتك وكـل      "، كما ترحم على الشهيد القائد نزار ريان قائالً          "بار للجرحى إك
الشهداء، حين يجاهد القادة والعلماء ويستشهدون تنتصر األمة، هكذا كان األمـر فـي حطـين وعـين                  

  .ضاوي، مشيراً إلى دور العلماء في نصرة غزة وعلى رأسهم الدكتور يوسف القر"جالوت
وتوجه بالكالم لكتائب الشهيد عز الدين القسام وباقي األجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية قائالً              

يا أخوتي في كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية أقبل رؤوسكم جميعاً، لقد صنعتم مجداً عز على                "
راهن بعد اهللا عليكم، فإن الجهاد ماضٍ حتى النصر         أمتنا سنين طويلة، ما أعظمكم وما أشد إعجابنا بكم، ن         

والتحرير براية شامخة، إن صمودكم والتفافكم حول المقاومة سيوقف العدوان وسيرفع الحصار وسيصنع             
  ".نصراً قريباً

          الشعب الفلسطيني واحد ووطـن واحـد وال أحـد          "كما أشاد مشعل بأهل الضفة الغربية الذين أثبتوا أن
أيها األحبة في الضفة الغربية؛ بـارك       "، وقال   "د غزة عن الضفة أو يبعد الضفة عن غزة        بمقدوره أن يبع  

االنتفاضة الثالثـة   "، مطالبتاً إياهم بمواصلة     "اهللا فيكم وأنتم تضعون أقدامكم على طريق االنتفاضة الثالثة        
  ".حتى ينتهي العدوان ويرفع الحصار وتفتح المعابر

     غز الصدمة سـتريع     "ة استطاعت امتصاص الصدمة األولى؛ حيث قال        هذا وأكّد مشعل على أن ظنوا أن
هـذا األداء األسـطوري     "، الفتاً االنتبـاه إلـى أن        "أهل غزة، والمفاجأة كانت أن غزة امتصت الصدمة       

  ".للمقاومة درس لمن كان يشكك بجدوى المقاومة والصواريخ ودرس للثقة بقدرة المقاومة على اإلنجاز
غزة امتصت الصدمة ألننا أبناء مدرسة إنما الصبر عنـد  "ل موجها الكالم للعدو الصهيوني     وأضاف مشع 

الصدمة األولى، أما أنتم فأبناء مدرسة ولتجدنّهم أحرص الناس على حياة، فغزة اليوم آية وعبرة وحجـة                 
  ".على األمة خاصة مع فشل خيار المفاوضات والتسوية
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ب الفلسطيني في القطاع هو أقصر الطرق لفشل قادة الـصهاينة وإنهـاء             كما أكّد مشعل على أن دم الشع      
أخطأتم حساباتكم، دم غزة أقصر الطرق لفشلكم وإنهـاء         : أقول لقادة العدو  "حياتها السياسية، وقال مشعل     

  ".حياتكم السياسية، غزة ستقذفكم في بحر الهزيمة والفشل واإلفالس
إمكاناتنـا  "، وأردف قـائالً     "دة، ولم تذهب إلى الهيجا بغير سالح      أعدت الع "وأشار مشعل إلى أن الحركة      

  ".محدودة وعادية، ولكن إرادتنا ليست عادية وإيماننا ليس عادياً والمعركة فرضت علينا وسنواجهها
إن الحوار بمفهومة السابق مؤجل حتى نهاية األزمة،        "  الفلسطيني قال مشعل     -وحول الحوار الفلسطيني    

، داعياً الوسائل اإلعالمية إلـى إيقـاف الحمـالت          "حين واجبنا هو االصطفاف الوطني الجاد     إلى ذلك ال  
بـاإلفراج عـن المعتقلـين      "اإلعالمية، مطالباً في الوقت نفسه بإيقاف الحملة األمنية في الضفة الغربية            

  ".السياسيين في الضفة الغربية
منكوبة، وهو أمر له استحقاق إنساني ووطنـي         "ولفت مشعل االنتباه إلى أن غزة على الصعيد اإلنساني        

  ".وقومي وديني
نريد معبراً ككل المعابر، ونحن عرضنا قبل عـام علـى اإلخـوة             "وفيما يخص معبر رفح؛ قال مشعل       

المصريين صيغة إلدارة المعبر تشترك فيه مصر والرئاسة وحماس واألوروبيون، ولكن لم يحصل شيء              
  ".راً لوحدهاولم يقل أحد أن حماس تريد معب

مطلوب التعجيل بإدخـال المـساعدات      "وطالب بتعجيل إدخال المساعدات اإلنسانية والفرق الطبية، وقال         
خاصة من الفرق الطبية، وكل فلسطيني يموت ألنه لم يجد مساعدة طبية فدمه في عنق من أخّر دخـول                   

  ".الفرق الطبية
هناك لقـاءات واتـصاالت علـى       " قال   وكشف مشعل عن تحركات واتصاالت تجري مع الحركة؛ حيث        

الصعيد العربي واإلسالمي واألوروبي، مستعدون للتعاون مع أي جهد وتحرك منصف يوقف العـدوان              
ويرفع الحصار ويفتح المعابر، وعلى المتحركين أن يعرفوا أننا لن نخضع بشروط االحـتالل، فكمـا أن                

  ". حرباً ويوجب المقاومةالعدوان يعني حرباً ويوجب المقاومة، فإن الحصار يعني
كما توجه  " أثبتت أن القضية الفلسطينية ال تزال القضية المركزية       "كما توجه مشعل بالتحية للجماهير التي       

الذين عبروا عن سخطهم على العدوان وضغطوا على حكومـاتهم حتـى توقـف              "بالتخية ألحرار العالم    
ينتهي العـدوان ويرفـع الحـصار وتفـتح         "قف حتى   ، مطالباً بمواصلة االحتجاجات وعدم التو     "تواطؤها
  ".المعابر

أبناء وأنصار الحركة في العالم الستنفار جهودهم وتعبئة طاقاتهم حتـى يوقـف العـدوان               "ودعا مشعل   
  ".ويرفع الحصار

وحول موقف الرئيس األمريكي المنتخب باراك أوباما قال مشعل بدايتك غير جيدة تـصرح علـى مـا                  
  ". تعلق على ما يجري في غزةيجري في بومباي وال

اهللا معكم ونحن معكم واألمة معكم وأحرار العالم معكم والعدوان منـدحر          "وختم خطابه بالقول ألهل غزة      
  ".والحصار منكسر وغزة ستنتصر

  ٣/١/٢٠٠٩كز الفلسطيني لإلعالم، المر
  
  غزة مع ان تضامن يدعو جماهير العالم للخروج إلى الشوارع بالمالييالدويك .٢

 عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني جماهير العـالم الحـر            .دعا د  :نابلس أمين أبو وردة   
بالخروج إلى الشوارع بالماليين إلعالن التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعياً إلى اعتبار               

 .ة الكرامة العربية من جديـد     الجمعة األولى من العام الجديد يوماً لنصرة المقاومة وفلسطين وإعالن والد          
نزار ريـان، كمـا أبـرق بالتحيـة         . وقدم الدويك التهاني لحركة حماس باستشهاد القائد في صفوفها د         

واالعتزاز واإلكبار لشهداء الشعب الذين يرتفعون يوميا في ظل العدوان اإلسـرائيلي المتواصـل علـى        
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بإعالن موقف وطني وبطولي غير مسبوق في هذا         األمة العربية والمسلمة مطالبة      إنوقال دويك   . القطاع
  .اليوم العظيم

  ٣/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  األسرى يدعون لتصاعد انتفاضة الضفة" التغيير واإلصالح"نواب  .٣

 حثّ النواب الفلسطينيون األسرى في السجون اإلسرائيلية، من كتلة التغييـر واإلصـالح              :القدس المحتلة 
فـي مواجهـة العـدوان      " مواصلة الصمود والثبـات   "طاع غزة على    البرلمانية، الشعب الفلسطيني في ق    

اإلسرائيلي، ودعوا الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى تصعيد االنتفاضة ضد االحـتالل والمـستوطنين              
بكل فخر واعتزاز وإجالل وإكبار، شهيد األمة       " ، الجمعة ونعى النواب في بيان صادر عنهم      .اإلسرائيليين

توحيد الـصف الفلـسطيني، وإطـالق       "ودعا النواب األسرى إلى      ". نزار ريان  .لكبير د وفلسطين القائد ا  
سراح المعتقلين السياسيين وأبطال المقاومة األسرى، لينخرطوا في معركة الدفاع عـن شـعبهم مجـدداً                

حيـة  بكافة قواهـا ال   "كما دعا النواب القابعون في سجون االحتالل، األمة العربية واإلسالمية            ".وحمايته
  .، حسب البيان"وجماهيرها المناضلة، للتحرك بالماليين نصرة لفلسطين وأهلها

  ٢/١/٢٠٠٩ قدس برس
  
   وتعتقل أفراداً األجهزة األمنية الفلسطينية تفرق مظاهرات وتفرض قيوداً:الضفة .٤

 الـضفة الغربيـة شـهدت        أن  محمد يـونس   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٣/١/٢٠٠٩الحياة،  نشرت  
. رات واسعة تضامناً مع قطاع غزة، شارك فيها عشرات آالف المواطنين في مختلف المحافظـات              تظاه

وقيدت السلطة حركة المتظاهرين في صورة الفتة، إذ منعت رفع أي شعارات مؤيدة لحركـة حمـاس،                 
  .اإلسرائيلية مناطق التماس مع القوات إلىومنعت المتظاهرين من الوصول 

 والشرطة عدداً من المتظاهرين الذين رفعوا يافطات أو هتفوا شعارات           األمنجهزة  في رام اهللا، اعتقلت أ    ف
إن باب التظاهر مفتوح لجميع المواطنين في       " الحياة"وقالت مصادر في السلطة لـ      . مؤيدة لحركة حماس  

مختلف المواقع، لكن لن يسمح برفع شعارات مؤيدة لحركة حماس ألنها تمنع فتح من رفع شعاراتها فـي            
  .قطاع غزة

 والحجارة بـين عناصـر األمـن والـشرطة مـن جهـة              باأليديوفي مدينة الخليل، وقعت اشتباكات      
  .والمتظاهرين من جهة أخرى، أصيب فيها عدد من المشاركين بجروح ورضوض

فـي الخليـل     األجهزة األمنية التابعة للسلطة    أن   وكاالتنقالً عن ال   ٣/١/٢٠٠٩الوطن، قطر،   وأضافت  
مدينة بعـد صـالة الجمعـة،       المنع مظاهرات قام بها حشد من المواطنين الفلسطينيين في          ، ب  أمس قامت

، وأجهـزة أمـن     اإلسـرائيلي ووقعت مواجهات بين األهالي الغاضبين المحتجين على العدوان الوحشي          
وكان قد تجمهر عدد غفير من الفلـسطينيين         .السلطة التي استخدمت الرصاص والقنابل المسيلة للدموع      

ن قـوات   أ إال خروجهم من مساجد الخليل، في مسيرة غاضبة على العدوان اإلسـرائيلي الجـاري،               بعد
وفرقت أجهـزة امـن      .السلطة قامت بتفريقهم، ومنعهم من االقتراب من نقاط التماس مع جنود االحتالل           

منعتهم من  السلطة بالقوة المتظاهرين، الذين عبروا عن غضبهم على المجازر الجارية في قطاع غزة، و             
  .التظاهر

رام اهللا أن شهود عيان قالوا إن مواجهـات وقعـت بـين              من   ٢/١/٢٠٠٩قدس برس   وجاء في وكالة    
المتظاهرين، وقوى األمن الفلسطينية، التي حاولت منع مسيرة في مدينة طولكرم، وأطلـق أحـد قـوى                 

هرين وقـوى األمـن     عناصر األمن النار في الهواء، وحدثت مشادات كالمية وباأليـدي بـين المتظـا             
الفلسطينية، التي حاولت منع المسيرة، إال أن المتظاهرين الذين رددوا هتافات مناوئة للعدوان اإلسرائيلي              
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على قطع غزة، ومؤيدة لحركة حماس، استمرت في السير، إلى وسط المدينـة، حيـث أعلـن منظمـو                   
  المسيرة عن انتهائها وطالبوا المشاركين فيها بالتفرق

 
  فتحومنظمة لباإلساءة لعباس ول وتتهمها "الجزيرة"قاطع قناة  تالسلطة .٥

بمنع دخول طواقمها إلى مقر الرئاسة،      " الجزيرة"أبلغت السلطة الفلسطينية قناة     :  محمد إبراهيم  -رام اهللا   
وذلك بعد بثها مقابالت مع أشخاص وجهوا شتائم واتهامات للرئيس محمود عباس وقيادة منظمة التحرير               

اإلساءة للرئيس محمود   "و" االنحياز"ـب" الجزيرة"واتهم مسؤول في مكتب الرئيس قناة       . لوطنيةوالسلطة ا 
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه في مقابلـة            ".. عباس ولمنظمة التحرير حركة فتح    

م للـرئيس وللمنظمـة      إال واستضافته لتوجيه الشتائ    الجزيرة لم تُبق شاتماً   "إن  " صوت فلسطين "مع إذاعة   
  ". الجزيرة تتعمد تعميق االنقسام وتحريض الفلسطيني من أجل أن يأكل لحم أخيه"وقال إن ". والسلطة

  ٣/١/٢٠٠٩البيان، اإلمارات، 
  
  لن نقبل بوقف النار إال بشروط جديدة وبالتزامن مع فك الحصار: حماس والجهاد .٦

إن موقف حركته " الحياة"زياد النخالة لـ " الجهاد"م لـ قال نائب األمين العا:  جيهان الحسيني- القاهرة 
اإلسرائيليين "ورأى أن ". هو القبول بوقف للنار مقابل فك الحصار، وأن يتم ذلك في شكل متزامن"

المقاومة "وأكد أن ". واألمور تعيد نفسها... تورطوا في معركة غزة، كما تورطوا في حرب لبنان
الطيران االسرائيلي يقوم بقصف األماكن نفسها أكثر من مرة لخلق حال استوعبت الضربة األولى، وأن 

عدم إلقاء اللوم على قوى المقاومة، وعلى رأسها حماس، ألنه عندما "، داعياً إلى "رعب لدى المدنيين
  ".انتهت فترة التهدئة لم يتقدم أي طرف بمبادرة جديدة لتحسين شروط هذا االتفاق

د لدى الجميع بأننا مضطرون للتهدئة من أجل حماية قياداتنا وضمان سالمتهم االعتقاد السائ"وأوضح أن 
واننا سنجدد التهدئة من دون اتفاق جديد على قاعدة تهدئة مقابل تهدئة هي قراءة غير صحيحة، ونحن 

بتهدئة تسمح بتشغيل "وشدد على تمسك حركته ". وتجربتنا مع التهدئة السابقة أثبتت فشلها. نرفضها
  ".بر كافةالمعا

الوقت يمر لمصلحتنا واالسرائيليين غير قادرين على تحقيق "أن " حماس"واعتبر قيادي رفيع في حركة 
بدأت استخدام "، الذراع العسكرية لحركته، "كتائب القسام"أن " الحياة"وقال لـ ". أي انتصار معنوي

 وإشاعة الهلع والخوف بين استهداف إسرائيل المدنيين"ورأى أن ".  كلم٥٦صواريخ مداها يصل إلى 
وهذا ما لم تفلح إسرائيل في . صفوفهم، هو تحريض ألهالي غزة على االنقالب على حركة حماس

  ".تحقيقه
حماس أبلغت جميع من اتصلوا بها بال استثناء، بأننا لن "وعلى صعيد الجهود الدولية لوقف النار، قال إن 

وط تهدئة جديدة تضمن رفع الحصار وتشغيل كل نقبل بوقف إطالق الصواريخ من جانبنا إال بشر
  ".المعابر، بما فيها معبر رفح

إشكالية معبر رفح يمكن حلها إذا أقنعت االطراف الساعية إلى وقف العدوان إسرائيل بالموافقة "ورأى أن 
  ". على تشغيل المعبر

األولوية "ة، أكد أن  فلسطيني- وعن الحوار الوطني والدعوات التي تطالب بإجراء مصالحة فلسطينية 
". اآلن لوقف العدوان، ثم عندما يتحقق ذلك، يمكن أن نتحدث عن إمكان عقد الحوار الوطني الفلسطيني

أن تطلق سراح المعتقلين "ودعا السلطة الفلسطينية إلى ". حماس ال ترفض عقد الحوار"وأكد أن 
  ". في عقد الحوارالسياسيين في الضفة الغربية أوالً إذا كانت لديها نية حقيقية

  ٣/١/٢٠٠٩الحياة، 
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  سيعض أصابع الندم جراء جرائمه .. دعو لضرب مصالح االحتالل في كل مكانن: حماس .٧

 أكدت حركة المقاومة اإلسالمية حماس على أن اإلرهاب والمجازر والمحـارق التـي              - وكاالت -غزة
ا نرفع الرايات البيضاء وستفـشل      لن تكسر شوكتنا ولن تجعلن    .. يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة     

  . هذه المؤامرات أمام صمود شعبنا
وقالت الحركة على لسان إسماعيل رضوان القيادي في حماس في بيان تاله عبر شاشة قنـاة األقـصى                  
الفضائية في ساعة متأخرة من ليل الخميس ليعلم هذا العدو الجبان أن القتل ال يجلب إال القتل والدمار ال                   

  . الدمار، وإنه سيعض أصابع الندم جراء جرائمه ضد شعبنايجلب إال 
ودعت حماس الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة، وعلى رأسها كتائب القسام إلى االنتقام لدماء اإلمـام               

مؤكدة على أن العدو المجـرم يتخـبط تحـت          . القائد الشهيد القائد نزار ريان وأهله وشهداء أبناء شعبنا        
ينما فشل من وقف صواريخ المقاومة حتى وصلت إلى بئر السبع والى يبنـا والـى                ضربات المقاومة ح  

بعد هذه الجريمـة النكـراء      : وأضافت تقول . أسدود وابعد من ذلك، وإن المقاومة ستكسر هذا االحتالل        
أصبحت كافة الخيارات مفتوحة أمام المقاومـة       ) اغتيال الدكتور نزار ريان وأبناء عائلته الخمسة عشر       (

م هذا العدوان، بما في ذلك العمليات االستشهادية وضرب المصالح الصهيونية في كل مكان، بحـسب                للج
  . البيان

وأعربت حركة حماس عن أسفها لقرارات وزراء الخارجية العرب التي لم ترق إلى مستوى تـضحيات                
دنة والصمت إلى إسـناد     ومعاناة أبناء شعبنا، داعية األمة العربية واإلسالمية إلى الخروج من حالة المها           

كما دعت الحركة مصر للقيام بدورها التاريخي والقومي تجاه القضية الفلـسطينية وفـتح              . مقاومة شعبنا 
معبر رفح بشكل كامل وإلى األبد رداً على العدوان، ألن هذا يخفف عن أبناء شعبنا، ولن يكسر االنقسام                  

  .  على وحدة أبناء شعبنا وأرضناوإننا متجذرون بأرضنا ولن نقبل عنها بديال وحريصون
وأدانت حركة حماس رفض مجلس األمن الدولي بإصدار قرار بوقف العدوان ولجمـة، معتبـرة ذلـك                 

كما رفضت اللمـز    . مشاركة في الجريمة وإعطاء الغطاء لهذه المذابح التي تمارس ضد شعبنا الفلسطيني           
 فهي حركة وطنية مجاهدة وقرارها مستقل       والتشكيك من قبل البعض بحركة حماس وبتبعيتها وأصالتها؛       

داعية في الوقت ذاتـه إلـى      . وتتمسك بثوابت شعبنا، وندعو الغير إلى أن ال يمارس منهج اإلسقاط علينا           
  . إطالق سارح المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية للرد على العدوان 

ته العبثية مع االحتالل والتبـرؤ      هذا ودعت حركة حماس رئيس السلطة محمود عباس إلى إنهاء مفاوضا          
من التعاون األمني واالنحياز إلى خيار الشعب خيار الجهاد والمقاومة وتهدئة األجواء المناسبة للحـوار               

  . الوطني لمجابهة االحتالل
ووجهت الحركة الدعوة إلى الشعوب العربية واإلسالمية إلى مزيد من التظاهرات والتضامن مع الشعب              

ربة عن تقديرها للهبة المباركة التي رفضت العدوان وساندت شعبنا نحيي صمود وثبـات              الفلسطيني، مع 
  .شعبنا وتضحياته

  ٣/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، 
  
   نرحب بوقف الحمالت اإلعالمية.. حماس ال تعارض عودة الحرس إلى رفح: أبو مرزوق  .٨

 حجم الكارثة التـي حلـت       دعت حركة حماس النظام العربي الرسمي إلى االرتقاء إلى        :  وكاالت -دمشق
بالشعب الفلسطيني والتحرك بمسؤولية من أجل وضع حد للعدوان اإلسرائيلي أوال، وأكدت أنها لم تمانع               
في عودة حرس الرئاسة إلى معبر رفح لتسهيل فتحه، ورحبت بقرار رئيس السلطة الفلسطينية محمـود                

ما لتنقيـة األجـواء الداخليـة والتهيئـة         عباس وقف الحمالت اإلعالمية لكنها طالبت بخطوات أكثر تقد        
  .لمصالحة وطنية حقيقية تمكن من التصدي للعدوان
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ـ               قـدس  "وأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق في تصريحات لـ
أن الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة حتى اآلن تستهدف المدنيين أمـا قـادة القـسام وفـصائل                  " برس
  .مة فلم تستطع الوصول إليهمالمقاو
العدوان اإلسرائيلي هو عدوان جبان ولم يواجه حتى اآلن أحدا من المقـاتلين، واكتفـى بقـصفه                 : "وقال

بالطائرات األميركية وبالصواريخ االجرامية، واحصائيات الشهداء تبين أنهم كلهم من المدنيين الجالـسين           
عرف الدولي من المدنيين، وهذا دليل واضح علـى أن          في بيوتهم ومن رجال األمن والشرطة وهم في ال        

العدو يكرر سيناريو الحرب النازية التي كانت تستهدف المدنيين إلجبار السياسيين على االستسالم، وذلك              
من خالل استهداف المدارس والجامعات والمستشفيات والوزارات والمساجد والمنازل، أما أبطال القـسام             

 إال الجزء اليسير، وعلى كل حال نحـن صـامدون وصـابرون ومحتـسبون               والمقاومة فلم يصب منهم   
  .وسنواجه هذا العدوان ولن يكون في النهاية إال النصر لنا بإذن اهللا

نحن نأمل أن يكون هنـاك موقـف        : وأعرب أبو مرزوق عن أمله في موقف عربي أكثر فاعلية، وقال          
ية هذه المعركة لحركة حماس، وهـذا لـم         عربي رسمي مسؤول، في بداية المعركة البعض حمل مسؤول        

يكن موقفا مسؤوال، اآلن هنالك لعبة دولية ال يستثنى من ذلك ال عرب وال عجم، لذلك ال بد أن يتطـور                     
الموقف العربي الرسمي إلى هذا المستوى، وموقف وزراء الخارجية العرب المعبر عنه لم يعجبنـا فـي          

  .لعرب من أسف في الكالم، وهذا موقف غير مسؤولحركة حماس، بل وهناك من وزراء الخارجية ا
الموقف العربي  : ودعا أبومرزوق العرب إلى التحرك من أجل ضمان وقف العدوان وفتح المعابر، وقال            

الرسمي لم يصل إلى الدرجة التي نستطيع أن نقول فيها إنه قادر على تغيير المعادلة، ونحن ندافع عـن                   
ن تقول لمن يدافع عن نفسه ال تدافع عن نفسك، والمطلوب هو التحـرك              أنفسنا، ولذلك فإنك ال تستطيع أ     

من أجل وقف العدوان وفتح المعابر ألنه ال يمكن أن يتوقف القتل بالسالح ويبقى القتل البطيء من خالل                  
  .تجويع الشعب وحرمانه من الدواء

حماس، لكنـه أكـد أن      ورحب أبومرزوق بقرار السلطة الفلسطينية وقف الحمالت اإلعالمية ضد حركة           
لقد رحبنا بقرار الرئيس محمود عباس وقف الحمالت        : ذلك ال يكفي لتهيئة األجواء للحوار الوطني، وقال       

اإلعالمية وأعتقد أن هذا الموقف اليزال غير كاف، إذ ال بد من قرار إطالق سـراح المعتقلـين وهـم                    
  .مقاومين معتقل وأن تتوقف أجهزة األمن عن مالحقة ال٦٠٠يزيدون على 

 ٣/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، 
   
  خطة الهجوم اإلسرائيلي فشلت.. ما لم نقدمه تحت الحصار لن نقدمه تحت القصف: حماس .٩

كشفت مصادر دبلوماسية عربية في دمشق عن أن مبادرات تركية ونرويجية وفرنسية عرضت  :القاهرة
من أجل وقف إطالق صواريخ حماس في دمشق " حماس"على القيادة السياسية لحركة المقاومة اإلسالمية 

والتوصل لتهدئة دائمة تشمل فتح كل المعابر بضمانات دولية، في الوقت الذي أكد فيه مسئول بالمكتب 
، "الصهاينة يراجعون أنفسهم األن"أن خطة الهجوم اإلسرائيلية على غزة فشلت وأن " حماس"اإلعالمي لـ

  ".تحت القصفما لم نقدمه تحت الحصار لن نقدمه "مؤكدا أن 
أتراك ضمن الفريق الذي رافق رئيس الوزراء التركي " مستشارين"أن " قدس برس"وقالت المصادر لـ

وحركة الجهاد " حماس"رجب طيب وأردوغان في دمشق التقوا مسؤولين في المكتب السياسي لحركة 
ري الخاص بالتهدئة اإلسالمي، وطرحوا عليهم أفكارا خاصة بالتهدئة ال تخرج كثيرا عن المقترح المص

والذي طرحه وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط على اجتماع وزراء الخارجية العرب، وهو 
  .التهدئة المتزامنة مع فتح كل المعابر ولكن بضمانات دولية هذه المرة

وكشفت المصادر عن محاوالت أوروبية أخرى عبر وسطاء بشكل غير مباشر لطرح ذات األفكار بشأن 
هدئة المتزامنة مع فتح المعابر بخالف الدور الفرنسي، أبرزها وسيط نرويجي زار دمشق لذات الت
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، وأن الحركة نقلت لهم نفس األفكار التي طرحها رئيس الوزراء "حماس"الغرض والتقى مسؤولين من 
يارات بشأن شروط التهدئة، وأن هناك توقعات بز) ٣١/١٢(إسماعيل هنية في خطابه أول أمس األربعاء 

مكوكية على األقل للمسؤولين األتراك عقب لقاء رئيس الوزراء التركي مع المسؤولين المصريين 
  .والسوريين والسعوديين

  ٢/١/٢٠٠٩قدس برس،  
  
   هل هو يمانع في دخول السالح للفلسطينيين:  أسامة حمدان رداً على تصريحات مبارك .١٠

تصريحات الرئيس ، رداً على امة حمدان للجزيرةقال ممثل الحركة في لبنان أس:  وكاالت- الجزيرة 
، "هذا الكالم مفاجئ جدا" إن  التي اتهم فيها حماس بأنها تحاول االستحواذ على معبر رفح، المصري

مشيرا إلى أن حماس كانت تتوقع من مصر الشقيقة الكبرى أن تتحمل مسؤولياتها بشأن ما يجري في 
 . قطاع غزة بالتحديد

هذا السياق األشقاء العرب خاصة مصر بتوفير كل مقومات الصمود للشعب وطالب حمدان في 
 . الفلسطيني
هل هو يمانع في دخول السالح للفلسطينيين، وما الذي يمنع؟ بالعكس كنت أتوقع أن أسمع، "وأضاف 

 ". نحن مستعدون إذا لم يتوقف العدوان أن نفتح الحدود وأن نسمح بدخول السالح
 ٢/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
 قائمة االغتياالت تشمل هنية والزهار وضيف والجعبري:  إعالم إسرائيليةوسائل .١١

ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن القائمة اإلسرائيلية : عبد الرؤوف أرناؤوط: رام اهللا، القدس المحتلة
زهار الموضوعة لالغتيال تشمل أيضا رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية والقيادي في حماس محمود ال

 .إال أن األهم هو أحمد الجعبري الذي يعتبر رئيس الذراع العسكري لحماس المعروف باسم كتائب القسام
اإلسرائيلية أسماء أحمد الجعبري ورائد سعد الذي قالت إنه قائد لواء غزة ) معاريف(فقد أوردت صحيفة 

لتشريعي عن حركة ومروان أبو راس، العضو في المجلس ا) حماس(في الجناح العسكري لحركة 
والذي سمته، المفتي الرئيس لحماس ورائد العطار الذي قالت إنه من قادة الذراع العسكري ) حماس(

 .لحماس في خان يونس
اإلسرائيلية فقالت إن القائمة تشمل أيضا إسماعيل هنية ومحمود الزهار ) يديعوت أحرونوت(أما صحيفة 

جناح العسكري لحماس الذي تعرض لعدد من محاوالت إضافة إلى محمد ضيف، وهو القائد العام لل
 .١٩٩٤االغتيال ويعتبر أهم مطلوب للجيش اإلسرائيلي في صفوف حماس وهي تطارده منذ عام 

مؤخرا أجريت مداوالت قانونية في الموضوع لفحص "اإلسرائيلية ) يديعوت أحرونوت(وقالت صحيفة 
ضوءا أخضر لمهاجمة البيوت بعد إصدار التحذير وذلك وتلقى الجيش اإلسرائيلي . الوضع الناشئ الجديد

 .ألن األمر يقف في إطار القانون الدولي إذا كان يوجد في المكان مخزنا لوسائل قتالية
وفي أفالم . عمليا، يتم االتصال بالمطلوب ويحذر قبل نحو ربع ساعة حتى عشر دقائق من القصف

يت يصعدون إلى السطح ألنهم يعرفون بان سالح الجو سالح الجو يمكن أن نرى كيف كان كل نزالء الب
 ".لن يقصف البيت على سكانه

الطائرات تطلق صاروخا صغيرا نحو زاوية البيت كي ال تحدث ضررا شديدا، ولكنه سيهرب "وأضافت 
 ".وبعد ذلك يقصف سالح الجو البيت مع قذائف شديدة االنفجار. السكان المدنيين

  ٣/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
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        يشيعون القيادي في حماس نزار رياناآلالف .١٢
شيع اآلالف من أهالي مخيم جباليا شمال غزة جثمان القيادي في حركة حماس : قدس برس - الجزيرة

نزار ريان وعددا من أفراد أسرته الذين استشهدوا أمس في غارة جوية إسرائيلية على المبنى الذي 
 فقد تجمع اآلالف  . الطيران اإلسرائيلي موقعاً بمحيط المنطقةيقيمون فيه، في الوقت الذي قصف فيه

ألداء صالة الجمعة أمام باحة مسجد الخلفاء الراشدين في المخيم وتشييع جثمان الشهيد ريان غير عابئين 
 . بكثافة الطائرات الحربية اإلسرائيلية

  ٢/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
  " حزب اهللا"ة لـ حماس أقامت نموذج المحمية الطبيعي: الشاباك .١٣

في تقريره الـسنوي،    " الشاباك"ادعى التقرير السنوي لجهاز األمن العام اإلسرائيلي        :  حسن مواسي  -يافا  
، مشيرا إلى التحديات والتوقعات بشأن ما ينتظـر جنـود           "قطاع غزة هو المصدر الرئيسي لإلرهاب     "أن  

  .ي حال تم اجتياحهجيش االحتالل اإلسرائيلي وراء السياج الحدودي لقطاع غزة ف
 كـانون   -عملت خالل فترة الهدنة مع إسرائيل بين شهري حزيران          " حماس"وجاء في التقرير أن حركة      

، على تقوية وتثبيت سلطة حكمها على قطاع غزة، فيما قامت وبشكل مواز ببناء وتعزيـز                ٢٠٠٨األول  
  .قوتها العسكرية، تمهيداً ألي مواجهة أو صدام مع الجيش اإلسرائيلي

ضد إسرائيل، خالل فترة الهدنة، إال أنها       " عدائية"أن الحركة لم تقم بتنفيذ عمليات       " الشاباك"وادعى تقرير   
 وتحديث قدراتها القتالية والعسكرية، واستطاعت إنشاء جيش        عليات رف مفي المقابل قامت باإلعداد جيداً لع     

 ومداها، وقامت أيضا بمـوازاة ذلـك        وتأهيل المقاتلين وتطوير وتحديث صواريخها ورفع مستوى دقتها       
ـ             " حـزب اهللا  "بحفر الخنادق وقواعد إلطالق الصورايخ تحت األرض، على نموذج المحمية الطبيعية لـ

  .اللبناني
وبين التقرير أن الحركة قامت بتخزين المعدات القتالية واعدت غرف لقيادة العمليات، ضـمن منظومـة                

  .ا معسكرات للتدريبات العسكريةخنادق متشعبة ومرتبطة، إلى جانب إقامته
أن الحركة نجحت خالل اقتحـام    " الشاباك"وفيما يتعلق بعمليات تهريب األسلحة إلى القطاع، ادعى تقرير          

الحدود في كانون الثاني الماضي، بإدخال كميات كبيرة من المواد واألسـلحة القتاليـة ومـن ضـمنها                  
  ".غراد"صواريخ 

 ٣٦، بلـغ    ٢٠٠٨لقتلى من الجانب اإلسرائيلي الذين قضوا خالل العام         وتشير معطيات التقرير أن عدد ا     
، حيث أن غالبية القتلى لقوا حتفهم من        ٢٠٠٦ شخصاً في العام     ٣٠ و ٢٠٠٧ في العام    ١٣شخصاً، مقابل   

 إسرائيليين قتلوا نتيجة إطالق الصورايخ من غزة باتجاه إسـرائيل،         ٨عمليات كان مصدرها قطاع غزة،      
)  جنـود  ٤بيـنهم   ( آخرون   ٧ي تفجير عبوات ناسفة على حدود وداخل القطاع، فيما قتل            جنود ف  ٤وقتل  

نتيجة إلطالق النار عبر الحدود، في حين قتل إثنان نتيجة لعملية طعن، وان أكثـر مـن ثلثـي القتلـى                     
، "افمركاز هـر  "اإلسرائيليين كانوا في مدينة القدس، قتل ثمانية مستوطنين في عملية المدرسة التلمودية             

وثالثة في عملية دهس، وقتل إثنان من أجهزة األمن في عمليات إطالق نار، وقتل واحـد فـي عمليـة                    
  .طعن، في حين قتلت مستوطنة في عملية تفجيرية في ديمونا في شباط الماضي

، من قطـاع غـزة، مقابـل        ٢٠٠٨ صاروخ في العام     ٢٠٠٠وأشار التقرير إلى أنه تم إطالق أكثر من         
) بدء العدوان اإلسرائيلي على غـزة     (، وفيما أطلق منذ السبت الماضي       ٢٠٠٧ي العام    صاروخ ف  ١٢٧١
 قذيفة هاون باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع باإلضـافة إلـى مـستوطنات             ١٨٢ صاروخا و    ٢٥٠

  .وبئر السبع" أشدود"واسدود " نتيفوت"و) عسقالن"(اشكلون"
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ليات الموجهة ضد إسرائيل من الضفة الغربيـة، فـي      وبين التقرير إلى انه حصل تراجع واضح في العم        
، "المنفذ الوحيـد  "المقابل ارتفاع نسبة العمليات التي شهدتها مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أن القدس باتت              
 .لتنفيذ العمليات ضد إسرائيل، وكانت من خالل ثالث عمليات دعس وعملية إطالق نار

  ٣/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  تستهدف بعدوانها كل الشعب الفلسطيني وليس حماس فقط" إسرائيل: "برهوم .١٤

ادعـو  "قال النائب في المجلس التشريعي عبد الرحمن الجمل في خطبة الجمعـة   : غزة ـ اشرف الهور 
سنواصل طريقنا وسيبقى الجهاد ماضيا الى يـوم        . الى مواصلة دك مغتصبات اليهود ومدنهم بالصواريخ      

مسلمين والمسلمين في بقاع االرض الذين يرون المجـازر ضـد ابنـاء    علماء ال"وطالب الجمل  ". القيامة
  ".نحن في الخندق المتقدم ندافع عن كرامة األمة. شعب فلسطين ان يتحركوا لنجدة اخوانهم في فلسطين

واكدت حركة حماس على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم ان استهداف وقتل المدنيين فـي مدارسـهم         
 وقصف البيوت اآلمنة وتدميرها فوق رؤوس سـاكنيها وتحديـدا المنـاطق ذات              وجامعاتهم ومساجدهم، 

تكشف كـذب ادعـاءات     "الكثافة السكانية، وقطع الكهرباء ومنع دخول الوقود والغذاء والدقيق والدواء،           
العدو الصهيوني بأن المستهدف هو حماس وانما المستهدف هم اهل غزة جميعا انتقاما منهم على التفافهم                

  ".شرعيتهم ورفضهم االنقالب على حكومتهمحول 
اغـاظ  "واشار برهوم الى ان حجم الجماهير في غزة التي شاركت في مهرجان االنطالقة االخير لحماس        

  ".حكومة االحتالل المجرمة فقررت االنتقام الجماعي بهذا القتل الجماعي البناء قطاع غزة
يد أهلها اال ثباتا وصمودا والتفافا حـول حمـاة          وعليه فان هذه الحرب الضروس على غزة لن تز        "وقال  

الدفاع عن الشعب الفلسطيني جنبا الى جنـب        "، مؤكدا استمرار حركته في      "المشروع الوطني الفلسطيني  
  ".معهم في كل مكان وفي كل الميادين مهما كلفنا ذلك من تضحيات

، "مفاجآت غير مسبوقة  "حتالل بـ   من جهته توعد ابو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية جيش اال           
ان العشرات من الجنود االسرائيليين سينـضمون       "وقال في تصريح صحافي      .في حال اجتياحها غزة برا    

من العام  ) يونيو(، وهو الجندي االسرائيلي الذي اسرته ثالثة فصائل مسلحة في حزيران            "الى غلعاد شليط  
٢٠٠٦.  

 ٣/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  سطينية تواصل إطالق الصواريخ باتجاه أهداف إسرائيليةالفصائل الفل .١٥

واصلت الفصائل الفلسطينية المسلحة اطالق رشقات صاروخية علـى االهـداف            :ـ اشرف الهور   غزة
 ٩ونقلت االذاعة االسرائيلية عن متحدث عسكري قوله ان          .والبلدات االسرائيلية القريبة من حدود القطاع     

 من شمال قطاع غزة سقطت في مناطق مختلفة في جنوب اسرائيل، الفتا             قذائف صاروخية اطلقها نشطاء   
وبحسب المتحدث فان احدى القـذائف الحقـت        . الى ان امرأة اصيبت بجروح طفيفة جراء سقوط احداها        

القريب من حـدود غـزة      " اشكول"اضرارا مادية، خالل سقوطها في احدى القرى في المجلس االقليمي           
سدوت "تين سقطتا في مدينة نتيفوت وثالث اخرى سقطت في المجلس االقليمي            واوضح ان قذيف   .الشرقية
 .وكانت كتائب القسام تبنت مسؤولية اطالق هذه الصواريخ .دون وقوع اصابات" نيغف

 ٣/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
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    تكهنات بهجوم بري وشيك على قطاع غزة..  ال تستبعد"إسرائيل"حماس مستعدة و .١٦
ر فلسطينية أن يكون قرار إسرائيل بالسماح لألجانب بمغادرة قطاع غزة مؤشرا للبدء لم تستبعد مصاد

بعملية عسكرية، بينما أوضح مصدر عسكري إسرائيلي أن جميع الخيارات مفتوحة لتحقيق األهداف التي 
 .وضعته قيادة الجيش

العدو "ة للجزيرة نت أن فقد أكد أسامة أبو خالد من المكتب اإلعالمي لحركة حماس في العاصمة السوري
اإلسرائيلي بدأ يصدر تصريحات متناقضة منها ما قاله رئيس تصريف حكومة األعمال اٍإلسرائيلية عن 

 ".عدم رغبته بتطويل أمد الحرب، في الوقت الذي يتوعد ويهدد بشن هجوم بري واسع النطاق
ية كما فعل مع بدء الضربة واعتبر أبو خالد أن هذه التصريحات تدخل في إطار التكتيكات العسكر

الجوية، دون أن يستبعد أن يكون قرار السماح لألجانب بمغادرة قطاع غزة مقدمة لشن هجوم بري، ال 
 .سيما بعد أن استنفذت الحملة الجوية أهدافها

وقال أبو خالد إن الطيران الحربي اإلسرائيلي يعيد استهداف نفس األماكن في القطاع لمرات متتالية مما 
 .شر على أن قوات االحتالل ربما تفكر في تغيير المسار العملياتي للمعركةيؤ

الفتا " إرادة الصمود ماثلة في جميع أبناء الشعب الفلسطيني"بيد أن المسؤول الفلسطيني أكد مجددا أن 
النظر إلى أن الحكومة اإلسرائيلية في حقيقة الواقع تخشى من الغرق في مستنقع غزة إذا فكرت في 

 ".يار البريالخ
ونقلت وكالة قدس برس لألنباء عن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق قوله 
إن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة حتى اآلن يستهدف المدنيين إلجبار السياسيين وفصائل المقاومة 

 .على االستسالم
 ٢/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
  في نابلسمن عناصرها  ٦ تقالباعأمن السلطة الشعبية تتهم  .١٧

قال بيان صدر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن عناصر مسلحة تابعة للسلطة الفلسطينية : رام اهللا
  .في رام اهللا، قامت باعتقال نشطاء في الجبهة، وأودعتهم مراكز توقيف تابعة لألمن الوقائي

محرقة المستمرة على قطاع غزة وشعبنا في أمس رغم العدوان المتواصل وال"وقالت الجبهة في بيانها 
الحاجة للوحدة الوطنية، أقدمت األجهزة األمنية لسلطة األمر الواقع في الضفة الفلسطينية مساء أمس 

على اعتقال ستة من الرفاق ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير ) يناير/  كانون ثاني١الخميس (األول 
يت الماء الصامد بمدينة نابلس المحتلة، بدواعي أمنية وعلى فلسطين من بيوتهم داخل مخيم عين ب

  ".خلفيتهم السياسية
   ٣/١/٢٠٠٩قدس برس، 

  
  في قصف إسرائيلي على بيت الهيا" القسام"استشهاد مقاوم من  .١٨

، ليل الجمعة، في قصف نفذه الطيران الحربي "كتائب القسام"استُشهد مقاوم فلسطيني من : غزة
وقصفت الطائرات اإلسرائيلية المقاوم سامي لبد، أحد عناصر القسام، في  .هيااإلسرائيلي على بيت ال

ويرفع هذا القصف، عدد الشهداء الذين سقطوا في العدوان  .بلدة الهيا، الواقعة شمالي قطاع غزة
  .اإلسرائيلي على قطاع غزة اليوم الجمعة، سابع أيام العدوان، إلى تسعة شهداء

   ٣/١/٢٠٠٩قدس برس، 
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   قبل جلسة مجلس األمن المقبلةتستعد لتنفيذ عملية برية على غزة " إسرائيل" .١٩
 ساعة، ٢٤التقى رئيس الوزراء االسرائيلي إيهود أولمرت، امس، مرة ثانية خالل : كفاح زبون: م اهللار

ي بوزير دفاعه ايهود باراك ووزيرة الخارجية تسيفي ليفني، لبحث تفاصيل، ومتى تبدأ العملية البرية ف
وكان باراك التقى قادة الجيش يوم الخميس الماضي في اجتماع هو األطول واستمر حتى .. قطاع غزة

. فجر الجمعة، واعطى خالله باراك قادة جيشه الضوء االخضر لتنفيذ العميلة البرية، في الوقت المناسب
كثير من الجنود وقال مسؤول اسرائيلي بارز ان الجيش االسرائيلي سينفذ عملية برية بمشاركة ال

 .االسرائيليين لكنها محدودة
ومنذ يومين تضرب الطائرات االسرائيلية مناطق مفتوحة على طول الحدود مع غزة، فيما فسر على انه 

كما اخلت حملة الجوازات االجنبية من . تمشيط للمنطقة من االفخاخ، واالنفاق، يسبق الدخول البري
حول هذه العملية، وموعد تنفيذها، ومدتها، وعمقها، والنتائج ويتركز النقاش في اسرائيل، . القطاع

المرجوة منها، وتعتقد الدبلوماسية االسرائيلية، انه اذا ما شنت اسرائيل هجوما بريا فإنه سيتعين عليها 
ويرى مسؤولون . انهاؤها حتى موعد أقصاه يوم االثنين المقبل، أي قبل انعقاد مجلس األمن الدولي

 المهم ان تبدأ قبل انعقاد مجلس االمن، ووصول الرئيس الفرنسي، نيكوال ساركوزي، آخرون انه من
وتتوقع . ووزير الخارجية الفرنسي، برنارد كوشنير، الى إسرائيل يوم االثنين، في محاولة لوقف النار

 ارس ضغوطا اكبر لوقف العمليات العسكرية إلى جانب تصاعد األزمةمإسرائيل أن الموقف الدولي سي
  . اإلنسانية في القطاع

، ناحوم برنياع، والمراسل السياسي للصحيفة، "يديعوت أحرونوت"وكتب كبير المعلقين في صحيفة 
بتأخير معين، وبتخوفات كبيرة، . إسرائيل عائدة إلى غزة"شمعون شيفر، في مقال مطول، امس، أن 

وقال . هي ـ على ما يبدو ـ في البروما بدأ السبت الماضي بغارات جوية، سينت.. وبتردد، لكنها عائدة
مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى وصف بأنه ضالع في عملية صناعة القرار، إن هناك موقفين في 

 .إسرائيل حيال العملية البرية
. الموقف األول يقول إنه من دون أن تشن إسرائيل عملية عسكرية برية فإنها لن تنجح في حسم الحرب

ول، إنه إذا كانت حماس تتمنى العملية العسكرية البرية اإلسرائيلية إلى هذا الحد، أما الموقف الثاني فيق
وفقا لمعلومات استخباراتية موجودة بحوزة إسرائيل، فربما من األفضل أن تفكر إسرائيل مرتين قبل شن 

  . عملية كهذه
 حدث في جنوب لبنان بعد ويبدو ان هدف اسرائيل النهائي من هذه العملية، وقفا للنار برعاية دولية، كم

إنه بعد سنتين ونصف لم يتم إطالق "، ونقل عن أولمرت، في إحدى المداوالت، قوله، ٢٠٠٦حرب 
وبحسب ". وليتنا نتوصل إلى نتائج مشابهة في العملية العسكرية الحالية. رصاصة واحدة من حدود لبنان

على االرض، لكن الجيش سيجتاح بداية، مصادر اسرائيلية فان عمق العملية العسكرية، سيحدده الموقف 
مناطق مفتوحة، ثم يقرر الى اي حد يتعمق، ويتجنب االسرائيليون اعادة حتالل القطاع، اي الدخول الى 

 .عمق كبير
  ٣/١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
  اجتماعات سرية للتشاور حول بدء العملية العسكرية ": معاريف" .٢٠

العبريـة بـن كاسـبيت،      " معـاريف "ل السياسي في صحيفة     رأى المحل :  من زهير اندراوس   -الناصرة  
المعروف بصالته الوطيدة مع دوائر صنّاع القرار في تل ابيب ان المعركة الحقيقية تدور بـين وزيـرة                  
الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني، ووزير االمن ايهود باراك، وكشف النقاب عن تراشـق الـتهم بـين                 

الخيرة، التي ناقشت قضية الحملة على غزة، مـشيرا الـى ان رئـيس              االثنين خالل جلسات الحكومة ا    
  .حكومة تصريف االعمال ايهود اولمرت، يعمل على تهدئة الحرب بين باراك وليفني، ولكن بدون نجاح
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يشار الى ان خلفية الحرب، كما سماها المحلل االسرائيلي، هي رفض باراك توسيع العملية علـى غـزة                  
  . سية، وهما االمران اللذان ترفضهما ليفنيوقبول المبادرة الفرن

 تتركز حـول امكانيـة      اإلسرائيلية األمنوكشف النقاب الجمعة عن ان مباحثات سرية تجري في وزارة           
البدء بعملية برية في قطاع غزة، وفي هذا السياق قالت اوسع الصحف االسرائيلية انتشارا ان اجتماعـا                 

في مدينة تل ابيب، وضم وزيـر االمـن         " الكرياه"رائيلية والمسمى   سريا عقد في مبنى وزارة االمن االس      
ايهود باراك، ورئيس الوزراء ايهود اولمرت، وكبار قادة االجهزة االمنية، تناول امكانية البـدء بعمليـة                

  .برية، ووصف االجتماع الذي يجري عقده بشكل يومي بانّه كان االطول واالكثر احاطة بالسرية
نقال عن مصادر امنية وصفت بانها رفيعة المستوى، ان االجهزة االمنية في الدولـة              وزعمت الصحيفة،   

العبرية تمكنت من احباط سلسلة من العمليات خطط لتنفيذها داخل الخط االخضر، من بينهـا التخطـيط                 
  .لتفجير عبوة ناسفة في احدى البلدات االسرائيلية تصل زنتها طنا، على حد تعبير المصادر عينها

 ٣/١/٢٠٠٩قدس العربي، ال
  
  صواريخ حماسب" ديمونة" تخوف إسرائيلي من إصابة "التايمز" .٢١

صواريخ غـزة تـضع مفاعـل       " تناولت صحيفة التايمز موضوعا رئيسيا يحمل عنوان        : أحمد سليمان   
، ويقول مراسل الصحيفة جيمس هايدر الذي يحرر موضوعه من بئر السبع،            "اسرائيل في نطاق المعركة   

وف في ازدياد في اسرائيل من أن تصيب صواريخ حماس المفاعل النووي في ديمونة، والـذي                ان المخا 
ويضيف الكاتب أن حجم ومدى الصواريخ التي تطلق مـن غـزة             . يحظى بأكبر قدر من السرية هناك     

 فـي   ٤٠ الـى    ٣٠أجبرت الكثير من االسرائيليين على الفرار من المدينة حيث غادرها حتى اآلن مابين              
ة من السكان الى تل أبيب أو ايالت، كما أن القادة العسكريين دهشوا مـن حجـم وقـدرة الترسـانة           المئ

 . العسكرية للفلسطينيين في غزة
ويضرب الصحفي مثاال على ذلك بمدينة بئر السبع التي اضطرت إلتخاذ اجراءات احترازية، وأغلقـت               

ويضيف الكاتب  . نة على فترات متقطعة   المدارس، بينما أصوات صفارت االنذار صارت تدوي في المدي        
أن الضربات االسرائيلية ترمي الى القضاء على منصات اطالق الصواريخ في غزة، وابادة الـصواريخ               

 . األكثر تطورا من غراد والتي يجري تهريبها الى القطاع عبر األنفاق أو البحر
 ثالثة االيرانية ذات المدى     ويقول مسؤولون عسكريون اسرائيليون ان حماس حصلت على صواريخ فجر         

الطويل، وإن الخوف اآلن من أن تسقط تلك الصواريخ على مفاعل ديمونة، المفاعل النووي الوحيد فـي                 
 . اسرائيل والذي يقع على بعد عشرين كيلومترا فقط من بئر السبع

  ٢/١/٢٠٠٨بي بي سي 
  
  "ة وال تكتيك للسالم لديها الكثير من التكتيكات العسكريإسرائيل" : البريطانيةالصحف .٢٢

ركزت الصحافة البريطانية على االستعدات االسرائيلية للغزو البري لغزة، واوضحت اكثر من صـحفية              
  . ان االستعدادات قائمة على قدم وساق لغزو وشيك

تقول االندبندنت انه يبدو ان اسرائيل تستعد الطالة امد هجومها على غزة الذي استغرق اسبوعا الى االن                 
بري، وسط تقارير حديثة الليلة الماضية حول استعداد القوات والمدرعات للتحرك الى قطاع غـزة               بغزو  

  . المحاصر
 شخصا من الحاملين لجوازات اجنبية داللـة علـى اقتـراب            ٣٠٠وتلمح الصحيفة الى ان مغادرة نحو       

لسلطة العـسكرية   الهجوم البري، وتقول ان المسؤولين االسرائيلين حذروا من ان هناك حاجة لتقويض ا            
  . لحماس التي واصلت اطالق الصواريخ رغم استمرار الغارات الجوية االسرائيلية
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االندبندنت تشير الى كثافة التقارير التي توردها وسائل االعالم المحلية االسرائيلية بتنفيذ اسرائيل لعملية              
  . برية تأخرت الى االن بسبب الظروف المناخية السيئة

تستدرك منوهة بانه رغم ان الحكومة االسرائيلية قد حذرت مرارا من انها ستشن هجوما              اال ان الصحيفة    
  . بريا اال انه ما زال من غير الواضح ما اذا كانت اتخذت قرارا نهائيا بشأن ذلك

التايمز من جانبها ترجح انه بحلول صباح السبت فان القوات والدبابات االسرائيلية ستتوغل داخل القطاع               
  . ن عملية كبيرة لمنع حماس من اطالق صواريخها على جنوبي اسرائيلكجزء م

وتقول الصحيفة ان احد االهداف التي تشملها هذه العملية هي المنطقة التي يطلق عليها محـور فالديفيـا     
  . عبر حدود القطاع مع مصر، الذي أنشات تحته حماس مئات االنفاق التي تستغل في التهريب

 آالف من جنود االحتياطي     ٦لحكومة االسرائيلية قد جندت للعملية البرية اكثر من         وتضيف الصحيفة ان ا   
  .  آخرين٣٠٠٠كما اعطت الضوء االخضر الستدعاء 

وتقول ان قذائف المدفعية االسرائيلية اطلقت ايضا باتجاه القطاع، بينما دكت الطـائرات الطـرق التـي                 
  . ها وحفر االنفاق فيها لاللتفاف حول القوات االسرائيليةستسلكها القوات البرية، والتي قامت حماس بتلغيم

  غياب تكتيك السالم 
لدى "في صفحة الرأي من صحيفة الجارديان كتب جوناثان فريالند تعليقا على احداث غزة مقالة بعنوان                

لنـة  ، عن االهداف االسـرائيلية المع     "اسرائيل الكثير من التكتيكات العسكرية لكن ليس اي تكتيك للسالم         
  . وما سيتحقق على االرض" الرصاص المنصهر"لعملية 

يقول الكاتب انه اذا كانت اسرائيل تريد ان تعيش مدنها الجنوبية بسالم وبعيدا عن تهديدات الـصواريخ                 
الفلسطينية فكان يمكنها تحقيق ذلك دون اللجوء الى االلة العسكرية وذلك برفح الحصار عن غزة وفـتح                 

ب الفلسطينيين ان ذلك كان سيمنح حركة حماس الفرصة لكي تثبت انهـا قـادرة               المعابر حيث يرى اغل   
  . على ادارة غزة بشكل جيد وما كانت خاطرت بقصف اسرائيل بالصورايخ

القـضاء علـى    "وهذا الوضع لن تسمح به اسرائيل الن ذلك يعني اعطاء شرعية لحركة يتضمن ميثاقها               
ين وهو ما يتناقض مع تصريحات المـسؤولين االسـرائيليين          حسب المسؤولين االسرائيلي  " دولة اسرائيل 

  . الذي يقولون انهم ال يهدفون الى االطاحة بسلطة حماس في غزة
واذا كانت اسرائيل تهدف من هجومها الى اضعاف قبضة حماس على القطاع فان ما تقوم بـه يعطـي                   

غزة او لبنان يـضعفون شـعبية او        نتيجة عكسية تماما الن الساسة االسرائيليين يتوهمون انهم بضربهم          
  . نفوذ حماس او حزب اهللا

اال ان ذلك يعبر عن فهم اسرائيلي خاطىء لواقع المجتمعات العربية الن شعبية حماس ارتفعت كثيرا في                 
  ". ظاهرة اقليمية"الشارع العربي وبات ينظر اليها باعتبارها حركة مقاومة وانها اصبحت 

وي االطراف العربية المعتدلة عن طريق ضرب حماس فقد ادت العمليـة            واذا كانت اسرائيل تأمل ان تق     
الى اضعاف موقف هذه االطراف، اذ ينظر االن على سبيل المثال الى محادثات الـسالم بـين الـرئيس                

  . الفلسطيني محمود عباس واسرائيل على انها نوع من الشراكة مع عدو وحشي
اسة االسرائيليون مكاسب على المدى القصير مـن ضـرب          قد يحقق الس  " ويخلص الكاتب مقالته بالقول     

ان االسـرائيليين   " حسبما ينقل عن مسؤول اوروبي والذي اضاف        " حماس بعنف لكن هذا مكسب تكتيكي     
تمتلـك  "وما تقوم به اسرائيل حاليا في غزة سلوك دولة          " خبراء في التعامل مع االعراض وليس االسباب      

  ". تفتقر الى استراتيجية سالم واحدةالكثير من تكتيكات الحرب لكنها 
  ٣/١/٢٠٠٩بي بي سي 
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  مؤرخ إسرائيلي يطالب بالتفاوض مع حماس .٢٣
انتقد المؤرخ وعالم االجتماع االسرائيلي موشيه تسوكرمان العملية العسكرية التي تشنها           :  د ب أ   -برلين  

دويتشالند راديو  "الذاعة  وقال تسوكرمان الذي يعمل بجامعة تل أبيب في تصريحات          . اسرائيل ضد غزة  
وشدد المـؤرخ االسـرائيلي     . االلمانية أمس إن الوسائل العسكرية لن تساهم في تسوية الصراع         " كولتور

يجب التفاوض  "على أهمية أن تدخل الحكومة الحالية في مفاوضات من أجل الوصول إلى السالم ، وقال                
سرائيلية بالمساهمة في صعود حركة حمـاس     واتهم تسوكرمان السياسة اال   ". حتى مع حركة حماس نفسها    

 .للسلطة
  ٣/١/٢٠٠٩الدستور، 

 
   مدنيين٨تفند ادعاء االحتالل حول استشهاد " بتسليم" .٢٤

فيلماً وزعه جيش االحتالل عن استهداف شاحنة زعم أنهـا        " إسرائيلية"فندت منظمة حقوقية    : آي. بي. يو
قل اسطوانات أوكسجين ألغراض اللحـام، وأن  تقل ناشطين يحملون صواريخ، مؤكدة ان الشاحنة كانت ت   

  .جميع الضحايا الثمانية الذين خلفتهم الغارة هم من المدنيين بينهم أربعة قاصرين
وكان المتحدث باسم الجيش وزع على وسائل االعالم فيلماً وثق قصف شاحنة في التاسع والعشرين مـن                 

ن دون طيار، مدعياً أنها شاحنة كانت تقـل         كانون األول الماضي، تم تصويره بواسطة طائرة م       /ديسمبر
  .ناشطين يحملون صواريخ غراد

قالت أمس ان تحقيقاتها والصور التي التقطتهـا للـشاحنة المـستهدفة            " بتسليم"غير ان المنظمة الحقوقية     
  . تدحض مزاعم الجيش، وأن ما جرى استهدافه هو مبنى مدني، وأن جميع الضحايا مدنيون

  ٣/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  حركة ناطوري كارتا اليهودية تتبرأ من جرائم الصهيونية .٢٥

التي يقودها جيش " الجرائم الصهيونية"تبرأت حركة ناطوري كارتا اليهودية من : حيفا- وديع عووادة
 ". اإلبادة الجماعية في غرب فلسطين"االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة، ونددت بما سمته 

في بيان أصدرته اليوم باللغة العربية أن جرائم " وذكسية العالمية الحقيقيةالحركة اليهودية األرث"واعتبرت 
الصهيونية ال صلة لها بالشعب اليهودي األصلي، الذي يعارض بشكل تام أي نوع من أنواع العنف 

 . والقتل
الرصاص "وأكدت الحركة التي يتبعها المئات من اليهود في البالد وتتخذ من القدس مقراً لها أن 

يهدف إلى إيقاع الفوضى بين صفوف الشعب الفلسطيني وقيادته األكثر شرعية في شعبها " مصبوبال
 . والتي تم انتخابها ديمقراطيا ونزع حقوقه األساسية األكثر شرعية

إن قتل المدنيين بهذه الصورة الفظة على يد الحركة الصهيونية منذ ما يقارب المائة عام "وقال 
لحقوق اإلنسان لمواطني فلسطين على خالف تام مع كل األعراف والقوانين واالنتهاكات المستمرة 

الدولية، وهو أبعد ما يكون عن اليهودية األصلية التي تنشد السالم واالحترام واألخوة لكافة شعوب 
  ".العالم

 ٢/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
   جريحاً ٢٣٠٠ شهيداً وأكثر من ٤٣٧ .. تحت القصفليوم الثامنلغزة  .٢٦

الطيران الحربي الصهيوني، في اليوم السابع من عدوانه المتواصل على قطاع غزة، فركّز صعد 
 فلسطينياً ٤٣٧ الثقيلة والمدمرة على منازل المواطنين الفلسطينيين العزل فقتّل منهم أكثر من هصواريخ

 . في حال الخطر الشديدمنهم  ٤٠٠ آخرين، ٢٣٠٠وجرح نحو 
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دير هيئة اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة إن عدد الشهداء األطفال وقال الدكتور معاوية حسنين م
 شهيدة، والباقين هم من المدنيين، ٣٤ شهيداً في حين بلغ عدد الشهداء من النساء ٧٠تجاوز عددهم 

 . في المائة١٢٠ أن نسبة إشغال األسرة مبيناً ، إلى أن الوضع سيء في المستشفياتاًمشير
حتالل لم تكتف بقصف المؤسسات والمقار بل بدأت بقصف المؤسسات المدنية وأشار إلى أن قوات اال

والمنازل، الفتاً النظر إلى وجود عشرات اإلنذارات بإخالء منازل وتهديد ساكنيها بقصفها على رؤوس 
قاطنيها، وطالب بوصول طواقم طبية عربية وبمستشفيات ميدانية للمساعدة في عالج الجرحى عند 

لى لوصولهم، وحث الدول العربية على إرسال أدوية ومستهلكات طبية عاجلة وتعويض اللحظات األو
 .  بما في ذلك إرسال سيارات إسعاف مجهزة كعناية مكثفة،النقص في سيارات اإلسعاف

 ٣/١/٢٠٠٩المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
   الضفة والقدس تضامنا مع غزة ومظاهرات فيمواجهات .٢٧

ضد " يوم غضب"اندلعت مواجهات ومسيرات ومظاهرات حاشدة في : اءوكاالت األنب - جمال جمال
 في كافة محافظات الضفة الغربية ومخيماتها وفي القدس المحتلة التي شهدت إجراءات غير "إسرائيل"

مسبوقة حالت دون وصول آالف المصلين الى المسجد االقصى المبارك فلم يتجاوز عددهم الخمسة آالف 
  .  احتالل وإحراق المسجد االقصىمصل وهو اقل عدد منذ

في اعقاب صالة الجمعة مصادمات بين المئات من الشبان وقوات االحتالل اإلسرائيلي في قد وقعت و
 امرأة عقب صالة الجمعة في مسيرة نسوية انطلقت من ٥٠خرجت حوالي كما . العديد من احياء القدس

ومن .  شوارع البلدة القديمة باتجاه باب العمودقبة الصخرة المشرفة في المسجد االقصى المبارك وجابت
 شابا فلسطينيا امس ليصل عدد المعتقلين منذ ٣٤٥نها اعتقلت إقالت الشرطة اإلسرائيلية جهة أخرى 

  . معتقال من القدس وداخل الخط األخضر واطراف الضفة الغربية المحتلة٦٧٧العدوان على القطاع نحو 
ليل واريحا ونابلس وبيت لحم وقلقيلية وقرى المعصرة وبلعين خرجت مسيرات في الخإلى ذلك فقد 

ونعلين وجيوس، أعلن خاللها المتظاهرون تضامنهم مع غزة، واستنكارهم لما يجري، منددين بمواقف 
  .بعض الدول العربية

وكانت . وخرج مئات من كافة الفصائل والقوى الوطنية في رام اهللا مطالبين بوقف العدوان االسرائيلي
ل القوى الوطنية والفصائلية قد دعت للخروج مطالبين االخوة الفرقاء بالوحدة الوطنية والعودة الى ك

  . طاولة الحوار
  ٣/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
 غزة تواجه كارثة انسانية  : "أوكسفام" .٢٨

الخيرية البريطانية أمس من كارثة إنسانية وظروف معيشية " أوكسفام"حذرت منظمة :  د ب أ- زة غ
هدد مواطني قطاع غزة في حال عدم توقف إسرائيل عن قصف القطاع والسماح فورا بدخول حرجة ت

وذكرت أوكسفام ، في بيان صحفي، أن القصف اإلسرائيلي أدى إلى تدمير واسع . المساعدات اإلنسانية
عدد للبنية التحتية المدنية في القطاع مخلفا العديد من مناطق غزة دون ماء أو كهرباء وسبب ارتفاع 

  . الضحايا إلى إرهاق القطاع الصحي في غزة الذي يعاني من إمكانياته المحدودة
الى تعليق خدماتها اإلنسانية في غزة مؤقتا بسبب العدوان حيث إن أحد البرامج " أوكسفام"واضطرت 

 يساعدون المنظمةمازال شركاء في حين .  شخص في القطاع٢٥٠٠٠الخدمية كان يؤمن الغذاء لــ 
  . ف اإلسرائيليصى والمصابين نتيجة للقالجرح
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ال يمكن للمجتمع الدولي أن يقف  " قائالً برون مدير برامج أوكسفام فى القدس-  جون بريدو حذرو
متفرجا ويترك القادة اإلسرائيليين يستخدمون القوة العسكرية المفرطة ويستهدفون المدنيين، فان ذلك يمثل 

 ".انتهاكا واضحا للقانون الدولي
  ٣/١/٢٠٠٩دستور، ال

  
   أجنبي بمغادرة غزة٣٥٠تسمح ألكثر من " اسرائيل" .٢٩

الجوازات ، يحمل عدداً منهم  أجنبياً بمغادرة غزة٤٥٠ و٣٥٠لما يتراوح بين " إسرائيل"سمحت 
  . مواطنين من شرق أوروبا في األغلب، فيما الباقون األمريكية

  ٣/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  الم للتضامن مع الفلسطينيين حنا يدعو الكنائس حول العالمطران .٣٠

ناشد المطران عطااهللا حنا في مؤتمر تضامني مع غزة عقد في رام اهللا كافة الكنائس المسيحية  :نابلس
األرثوذكسية والكاثوليكية وغيرها بأن تخصص يوم غد األحد لكي يكون يوم صالة من أجل غزة 

ا وعن تعاطفها مع آالف األسر التي شُردت المنكوبة وأن تعبر هذه الكنائس في هذا اليوم عن مساندته
 بجمع التبرعات والعمل على إيصالها إلى قطاع غزة وخاصة إلى همكما طالب. ونُكبت وفقدت أبناءها

المستشفيات والمستوصفات التي تعاني من ضائقة كبيرة وهي عاجزة عن تقديم المساعدة آلالف الجرحى 
  .الذين يصلون إليها

  ٣/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   ٢٠٠٧حجم التداول لألوراق المالية يسجل ارتفاعا مقارنة بعام :وق فلسطين س .٣١

 تأثراً ٢٠٠٨رغم ما شهدته أسواق المال العربية والعالمية من تراجعات حادة خالل العام : رام اهللا
باألزمة االقتصادية العالمية وما صاحبها من ركود اقتصادي وإحجام المستثمرين عن االستثمار في قطاع 

 أن يحقق نموا جيداً في قيم وأحجام التداول حيث بلغ حجم التداول في  الفلسطينياألسهم، استطاع السوق
 ما يقارب المليار ومئتي مليون دوالر مقارنة مع حوالي ثمانمائة مليون دوالر خالل العام ٢٠٠٨العام 
٢٠٠٧.  

  ٣/١/٢٠٠٩الدستور، 
 
 الستدراج لمواجهات غزة بقاء لبنان بمنأى عن اإ ضرورة يؤكد السنيورة .٣٢

ضرورة ابقاء لبنان في منأى عن أي مواجهة "شدد رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة على : بيروت
من المواجهات الحاصلة في قطاع غزة، وأن ال يصار إلى جره أو استدراجه بأي طريقة ممكنة، ألن 

لبنان، ولبنان الموحد هو النقيض لما تريده العدو اإلسرائيلي عدو ماكر ويسعى دائما من أجل اإليقاع ب
 ."إسرائيل

  ٣/١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
  لو كان من يدافع على غزة جيشا نظاميا النتهت المعركة منذ اليوم االول:  اهللانصر .٣٣

الموقف العربي والتواطؤ "أسفه مما وصفه "السيد حسن نصر اهللا " حزب اهللا"أبدى األمين العام لـ
 لو كان الذي "ي كلمة ألقاها في مجلس عاشورائي في ضاحية بيروت الجنوبية، انه  فرأىو ".العربي
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يدافع عن غزة فقط جيش نظامي، النتهت المعركة منذ اليوم األول، وهذا ما سوف نناقشه الحقاً في ما 
  ".خص اإلستراتيجية الدفاعية

  ٣/١/٢٠٠٩المستقبل، 
 
  تسمح ألحد بأخذ القرار لوحدهخطورة الوضع ال :  بعد لقائه ساركوزيالحريري .٣٤

النائب سعد الحريري بعد لقائه ساركوزي أن تساهم الجهود التي يبذلها " المستقبل"أمل رئيس تيار 
واذ شدد .  على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"سرائيلإ"الرئيس الفرنسي في وقف الحرب التي تشنها 

أبدى "  تعي ان الوضع خطير في لبنان والمنطقةالوضع خطير وكل األطراف السياسية في لبنان"على أن 
لكننا نعلم ان األحزاب السياسية كلها واعية بأن خطورة الوضع : "مستدركاً" حصول أي شيء"خشيته من 

  ".في المنطقة ال تسمح ألحد بأن يأخذ قراراً لوحده
  ٣/١/٢٠٠٩المستقبل 

  
   المنطقة يشدد على خطورة العدوان على غزة وانعكاساته على أمنصلوخ .٣٥

على خطورة العدوان االسرائيلي وانعكاساته على االمن " فوزي صلوخ  اللبنانيةشدد وزير الخارجية
واالستقرار في المنطقة وعلى عملية السالم، مؤكدا وجوب تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف 

 االعمال الحربية او العدوان وضمان عدم معاودة اسرائيل ممارسة العدوان على غزة، سواء من خالل
ان لبنان المتضامن مع غزة ومع "وأشار الى ، من خالل الحصار الذي يعتبر عمال من أعمال العدوان

 . "الشعب الفلسطيني حريص على االستقرار في الجنوب وعلى التنبه لنيات اسرائيل العدوانية
 ٣/١/٢٠٠٩السفير،     

  
  ا تجاه غزةفهأنظمة ستدفع ثمناً بسبب عدم توضيح موق: عون .٣٦

 أن  في معرض حديثه عن العدوان على غزة النائب ميشال عون"التغيير واإلصالح"أكد رئيس تكتل 
ها من العدوان على غزة مة التي لم توضح مواقفاألنظ"، مشيراً إلى أن "المماطلة نوع من قبول االعتداء"

  . "ستدفع ثمنا ما، مهما كانت النتائج، سواء ربحت ٍإسرائيل أو خسرت
 ٣/١/٢٠٠٩السفير، 

  
  ستفاجأ بمدى الصواريخ التي تمتلكها حماس"إسرائيل": النائب رعد .٣٧

 ستفاجأ بقدرة حماس على مواجهة الهجوم "سرائيلإ"ن إقال النائب عن حزب اهللا محمد رعد : بيروت
،  في غزة مقاومة تعلمت من مدرسة جنوب لبنانأضاف،و. على غزة وبمدى الصواريخ الموجودة لديها

ونحن نعرف بعضنا ومن تعلم بعض الخبرات وما نعرفه لديه من بعض االمكانيات التي ال تزال خفية، 
 .ربما ستفاجئ االسرائيلي وتغير بعض المعادالت

  ٣/١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
  ترّدداً"إسرائيل"ستفّسره  عدم الدعوة إلى قمة: الحص .٣٨

بالموقف الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية " ةمنبر الوحدة الوطني"رحب الرئيس سليم الحص باسم 
الداعي مجلس االمن الى عقد جلسة عاجلة واصدار قرار بوقف العدوان الصهيوني فوراً وايفاد "العرب و

 عدم الدعوة الى قمة في حين اعتبر أن ". فريق من وزراء الخارجية العرب الى نيويورك لهذا الغرض
 



  

  

 
 

  

            ٢٢ ص                                     ١٣٠٣:         العدد       ٣/١/٢٠٠٩سبت ال :التاريخ

وال عذر للقادة العرب . نتهى التردد ومنتهى الضعف في الموقف م"سرائيلإ"عربية عاجلة ستفسره 
 .الميامين في عدم االجتماع فوراً لنصرة شعب عربي يباد

   ٣/١/٢٠٠٩النهار، 
  
  "أطفال غزة هم أطفال لبنان: " تطلق مبادرةالحريريبهية  .٣٩

، في لقائها مع "طفال لبنانأطفال غزة هم أ"أطلقت وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري مبادرة  
 يوماً في كانون الثاني الحالي بالتنسيق  تحديدالمسؤولين اإلداريين ورؤساء الوحدات في الوزارة، معلنةً

مع مؤسسات التعليم الخاص من أجل يوم تربوي للتضامن مع غزة، مواكبةً لموقف الحكومة اللبنانية 
قها في كل مدارس لبنان ستساعد التالمذة على طاليتم إوأشارت إلى أن األنشطة التي س. التضامني

 . التخلص من اآلثار النفسية التي تركتها صور أحداث غزة
 ٣/١/٢٠٠٩السفير، 

  
  حاشدة تضامنا مع أهل غزةمسيرة : لبنان .٤٠

أقيم اعتصام تضامني حاشد في باحة مسجد اإلمام علي بن طالب في الطريق الجديدة وسط : بيروت 
 بيروت مع الشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل منذ العاصمة اللبنانية

وقد تحول االعتصام الذي عقد بدعوة من الحملة االهلية لنصرة فلسطين والعراق ولجنة  .أسبوع كامل
المبادرة الوطنية لوقف العدوان وكسر الحصار عن غزة وبمشاركة من كانوا على متن قارب الكرامة، 

  .ة شعبية حاشدة جابت شوارع الطريق الجديدة وصوال إلى مدافن شهداء الثورة الفلسطينيةإلى مسير
 ٢/٢/٢٠٠٩، قدس برس

 
 كي مون حول العدوان في غزة ترفع رسالة إلى  في لبنان المجتمع المدنيمنظمات .٤١

لمتحدة بان كي  رسالة الى األمين العام لألمم ا"لجنة المتابعة لمنظمات المجتمع المدني في لبنان" وجهت 
استهجنت اللجنة موقف قد و. مون، طالبته فيها بالعمل لوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها

مجلس األمن الدولي الذي يساوي في قراره بين الجالد والضحية، وطالبت بالعمل على مواجهة الكارثة 
 . سرائيل ضد األهالياإلنسانية التي يعانيها سكان غزة واإلبادة الجماعية التي تمارسها إ

 ٣/١/٢٠٠٩السفير، 
   

  حملة وطنية للتبرع بالدم نصرة لجراح غزة : لبنان .٤٢
أعلن مكتب المؤسسات االجتماعية في تجمع اللجان والروابط الشعبية في لبنان عن افتتاح يوم  :بيروت

  .بقوةوطني للتبرع بالدم ألهل غزة، ودعا المواطنين اللبنانيين إلى المشاركة في الحملة 
   ٣/١/٢٠٠٨، قدس برس

  
  تفريق مسيرة تضامنية مع غزة في عمان .٤٣

فرقت قوات األمن االردنية أمس بالقوة، مسيرة شارك فيها المئـات، انطلقـت            :  مؤيد أبو صبيح   -عمان  
واستخدمت قوات الـدرك الغـاز المـسيل        . بعد صالة الظهر من أمام مسجد الكالوتي في الرابية بعمان         

وندد المشاركون بالعدوان   . تظاهرين، الذين حاولوا رشق السفارة اإلسرائيلية بالحجارة      للدموع لتفريق الم  
اإلسرائيلي المستمر على غزة، ورددوا هتافات تطالب بطرد السفير اإلسرائيلي من عمان وكذلك إغالق              

  .سرائيليةالسفارة اإلسرائيلية، وسحب السفير األردني من تل أبيب، وإلغاء معاهدة السالم األردنية اإل
  ٣/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
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 بتهمة االبادة الجماعية" إسرائيل"اللجوء لمحكمة العدل العليا الستصدار قرار ضد :االردن .٤٤

شددت منظمات المجتمع المدني االردنية على وجوب اللجوء الى محكمـة العـدل      :  طارق الفايد  -عمان  
الصهيوني لوقف ما ترتكبه من ابادة جماعية في        الدولية الستصدار امر مستعجل من المحكمة ضد الكيان         

االراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها غزة، وذلك استنادا التفاقية منع جريمـة االبـادة الجماعيـة                 
وبخصوص ذلك عقدت هذه المنظمات     . والمعاقبة عليها خاصة وان الكيان الصهيوني طرف في االتفاقية        

ق االنسان والقانون الدولي اجتماعين تدارست خاللهما االوضـاع         وعدد من الخبراء والمختصين في حقو     
المأساوية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة جـراء االعتـداءات االسـرائيلية                
المتكررة، وما يصاحب ذلك من تداعايات انسانية وقانونية ترتب على عاتق الدول والحكومات واالفـراد           

  . تعنى بحقوق االنسانوالمنظمات التي
  ٣/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

 
  أردني ناصروا غزة في أضخم مهرجان في تاريخ المملكةألف ٣٥ .٤٥

عمت مسيرات الغضب شوارع المدن االردنية وشارك مئات االالف في يوم جمعة            :  عمر عساف  -عمان
 أكبرهـا المهرجـان     الغضب، منددين بالمجزرة االسرائيلية في حق أهلنا في قطاع غزة االعزل، وكان           

.  ألف شخص، وهو األضخم في تـاريخ المملكـة         ٣٥المركزي في ملعب عمان الدولي اذ ضم أكثر من          
 مـن   ١٠٠ولـبس   . وقد نظم هذا المهرجان الملتقى الوطني للنقابات المهنية واحزاب المعارضة الوطنية          

لممر المخصص لهم، في حـين      كوادر جبهة العمل االسالمي االكفان ليدوسوا علمين اسرائيليين توسطا ا         
  .ورئيس السلطة الفلسطينية" إسرائيل"اطلقت هتافات مناوئة للواليات المتحدة ومصر و

   ٣/١/٢٠٠٩ النهار، 
    

   الفلسطينية في االردن تواصل مسيرات التنديد بمجازر غزةالمخيمات .٤٦
 مسيراتهم وتظاهراتهم   واصل الالجئون الفلسطينيون في مخيمات االردن أمس      :   نادية سعد الدين    –عمان  

الغاضبة والمنددة بمجازر االحتالل اإلسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غـزة، مطـالبين               
تقـديم الـدعم والمـساعدة للـشعب        "وحثوا على ضرورة    ". بتحرك عربي ودولي لوقف العدوان فوراً     "

ى السقوط وحجر عثـرة أمـام       غزة عصية عل  "الفلسطيني إلسناد صموده في وجه العدوان، مؤكدين أن         
  ".المقاومة ستستمر إلى حين إحقاق النصر"، وأن "خطط تمرير تسوية مجزوءة

  ٣/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
 بالشهيد نزار ريان" التهاني"الحركة اإلسالمية تقيم سرادق لتقبل : األردن .٤٧

ر ريان القيادي في حركة     أقامت جماعة اإلخوان المسلمين في األردن، سرادق عزاء للدكتور نزا          :األردن
ونصبت الجماعة خيمة كبيرة في مدينـة الـسلط،         . حماس الذي استشهد خالل العدوان على قطاع غزة       

  ".تقبل التهاني هنا.. عرس الشهيد الدكتور نزار ريان "شمال غرب البالد، رفع عليها يافطة كتب عليها 
  ٣/١/٢٠٠٩قدس برس 

  
  ب على شهداء غزةمئات األلوف أدوا صالة الغائ: األردن .٤٨

أدى مئات األلوف من األردنيين صالة الغائب على أرواح شهداء مجزرة غـزة، عقـب صـالة                 : عمان
الجمعة في المئات من مساجد األردن، وخصص الخطباء موضوع خطبتهم على المجـزرة وتـداعياتها،               
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لتوحـد والتـسامي علـى      داعين األمة اإلسالمية إلى االلتفاف حول المقاومة، ودعوا الفلسطينيين إلـى ا           
  .جراحهم لمواجهة العدوان

  ٣/١/٢٠٠٩قدس برس 
  

   حدود مصر خط أحمر: باالستحواذ على معبر رفححماستهم ي مبارك .٤٩
. وااللتزام بالتهدئـة  ، جدد الرئيس حسني مبارك دعوته إلي ضرورة وقف العدوان اإلسرائيلي علي غزة           

  .١٩٤٨ألننا نحمل لواءها منذ، فلسطينيةإن مصر ال تتأخر عن العمل من أجل القضية ال: وقال
أنه يطالـب إسـرائيل     ، في تصريحات للتليفزيون المصري أذاعها الليلة قبل الماضية       ، وأوضح الرئيس 

ألن المواطن البسيط في الشارع يقتل وهـو        ، ويدعو الفلسطينيين إلي االلتزام ببدء التهدئة     ، بوقف العدوان 
لكن إسـرائيل تـرد     ، نيين يطلقون صاروخا أو اثنين قد تصيب أحدا       مشيرا إلي أن الفلسطي   ، ال يعلم شيئا  

  .ولديها إمكانيات ضخمة للضرب وقتل األطفال، بالقصف بالطائرات
وأكد مبـارك    . اليوم ىمصر تحملت القضية الفلسطينية منذ بدايتها وحت      : أجاب الرئيس ،  سؤال ىوردا عل 

كيـف يمكـن    : ونحن نقول ، بفتح معبر رفح   أن هناك من يطالب      ىمشيرا إل ، أن حدود مصر خط أحمر    
وال ، ..لكنهـا حقيقـة أرض محتلـة      .. وهم يقولون إنها أرض فلسطين    ،  الجانب اآلخر  ىعبور المعبر إل  

والمشكلة ، المعبر كان مفتوحا لفترة طويلة للحاالت اإلنسانية      : وأضاف الرئيس  .داعي لخداع الرأي العام   
بينمـا  ، وزعمت أن مصر لم تخبرهم بفتح المعبر      ، العبورأن حركة حماس منعت الحجاج من الضفة من         

  !!كان المعبر مفتوحا
وأصـبح  ، عندما جاءت حماس طردت مندوب االتحاد األوروبي ومنـدوب الـسلطة الفلـسطينية            : وقال

  .' مسئوليتناىوال يمكن أن نسمح بعبور أحد من المعبر عل، الموقف معقدا
وطالما داخل  ، وهناك بوابة أردنية وبوابة إسرائيلية    ،  االردن هناك معبرا عند  ' وأوضح الرئيس مبارك أن   

هل داخل أسلحة أو ذخائر أو      ، في األرض المحتلة أو أرض إسرائيل البد إسرائيل تشوف إيه اللي داخل           
  .'وهذا في األردن وكل المعابر هكذا، ممنوعات
وهناك كـاميرات اسـرائيلية     ،  نفتحه استطعنا بالتفاهم مع اسرائيل أن     ،انه بالنسبة لمعبر رفح   ' ىوأشار إل 

وفي حالـة وجـود     ، وال بد من اخطار اسرائيل بمن يدخلون منه        ،ومونيتور لمراقبة الحركة علي المعبر    
وعما اذا كان المعبر سـيظل مفتوحـا        . مخالفات هناك من يراقبون الوضع ويبلغون الجانب االسرائيلي       

ونخطـر  ، نحن نفتح المعبر للحاالت االنـسانية     ' اركقال الرئيس مب  ، طالما الوضع اإلنساني يتطلب ذلك    
  . ال يساء الفهم أو يزعموا أننا نسمح بدخول أسلحة أو ذخائر أو ممنوعاتىحت، اسرائيل قبل المرور

  ٣/١/٢٠٠٩األهرام، 
  
 مصر بدأت اتصاالت بحماس للبحث في افكار عن استعادة وقف النار .٥٠

ي أمس إن سلطات بالده تقوم بإجراء اتصاالت مع قال متحدث مصر:  عبد الستار حتيتة- القاهرة
المسؤولين في حركة حماس بشأن األفكار المطروحة لوقف إطالق النار، مؤكدا أن مصر دعت أمس 
إسرائيل إلى عدم القيام باجتياح بري لقطاع غزة، فيما كشفت مصادر مصرية مطلعة أمس أن وزير 

) اليوم(ع الوزاري لمنظمة المؤتمر اإلسالمي المقرر عقده الخارجية أحمد أبوالغيط لن يشارك في االجتما
 .السبت بمقر المنظمة في مدينة جدة بالسعودية، لبحث قضية العدوان على قطاع غزة

وبينما قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أمس إن السلطات المصرية تقوم بإجراء اتصاالت 
ار المطروحة لوقف إطالق النار، أضاف أن أبوالغيط كلَّف مع المسؤولين في حركة حماس بشأن األفك

السفير المصري في تل أبيب بنقل رسالة إلى وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني بضرورة امتناع 
. إسرائيل عن القيام بعمليات برية في القطاع، وضرورة وقفها للعمليات العسكرية كلها بشكل فوري
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ب وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس في اتصال هاتفي مساء أول من وأضاف أن أبوالغيط طال
بسرعة العمل من خالل مجلس األمن الدولي الستصدار قرار بالوقف الفوري لألعمال ) الخميس(أمس 

 .العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزة
  ٣/١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
  "ليفني"ليتنا أخفينا موعد زيارة ويا " حماس"ال بـ" فتح"نعترف بـ: أبو الغيط  .٥١

بأن مصر وجهت دعوة إلى ليفني وزيرة       " أحمد أبو الغيط  "كشف وزير الخارجية المصري     : مروة حمزة 
تحدثنا إلى ليفني ودعيناها إلى ضـرورة الحـذر         : خارجية إسرائيل لزيارة مصر بصفة عاجلة ، وقال         

نتظر مجيئك بأقصى سرعة، ووافقت وقالت لنـا        ووجهنا لها دعوة يوم السبت وقلنا لها ن        وضبط النفس، 
بأنها ستأتي مصر، وليتنا ما أعلنا هذا ألن حماس أرادت           سآتي يوم الخميس، وأعلنا مجيئها يوم االثنين،      

وكانت نوايا مصر من هذه الزيارة        صاروخا على إسرائيل،   ٦٠أن تفسد الهدف من هذه الزيارة ووجهت        
  .هو وقف العمليات العسكرية ضد غزة

حذرنا حماس من أي عمليات     : الفضائية  " العربية"على قناة   " بالعربي"وقال أبو الغيط في حوار لبرنامج       
عسكرية ألن عواقبها وخيمة وهو ما حدث بالفعل من جرائم في غزة اآلن بسبب العلميات العسكرية التي                 

  .قامت بها حماس ضد إسرائيل وبدون أي مبرر
المعبر له نظام محدد وفتحه وغلقه يحكمه قوانين السيادة المـصرية           : يط  وحول معبر رفح ، قال أبو الغ      

: على أراضيها ، وحول ما إذا كانت سوريا سمحت بفتح حدودها بدون شروط لحماس ، علق أبو الغيط                   
سوريا لها مطلق الحرية ، ووزير الخارجية السوري طلب منا أن نفتح المعبر لحمـاس لكننـا رفـضنا                   

ولكننا قلنا إننا نوافق على فتح المعبر        رتها وهو أننا نرفض سيطرة حماس على حدودنا،       لألسباب التي ذك  
  .ألبو مازن ولكن وفقاً لشروطنا" فتح" لحركة 

لو اعترفنا بحماس فمعنى هذا أننا نعتـرف        : وحول االعتراف بسلطة حماس ، رفض أبو الغيط ، وقال           
مازن في الضفة الغربية وبعد ذلك يظهر في كل         بسلطتين في فلسطين سلطة حماس في غزة وسلطة أبو          

مكان في فلسطين رئيس وسلطة غير السلطة ، وتتفتت فلسطين علـى أيـدي أبنائهـا ويتـشتت البيـت           
  .الفلسطيني وهذا ما تريده إسرائيل بأن تصبح فلسطين نسيجا غير متجانس على حد وصفه 

  ٣/١/٢٠٠٩ المصريون،صحيفة 
  
 العدوان اإلسرائيلي سعودية تركية لوقف مباحثات .٥٢

تشهد العاصمة الرياض ومدينة جدة اليوم تحركا سياسيا ودبلوماسيا مكثفا :  عبد اهللا العريفج-  الرياض
بهدف إنهاء العدوان اإلسرائيلي وبحث تطورات األوضاع المتدهورة في غزة حيث يبحث خادم الحرمين 

الوزراء التركي رجب طيب اردوغان سبل الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز في الرياض مع رئيس 
ان » عكاظ«وقال وزير الخارجية التركي علي بابا جان في تصريحات لـ . وقف إطالق النار في غزة

زيارة رئيس الوزراء التركي تأتي في إطار التحرك التركي لوقف إطالق النار في غزة وفتح المعابر 
من مصادرها ان رئيس الوزراء يحمل مبادرة تركية وعلمت عكاظ .. امام المساعدات للشعب الفلسطيني

تتضمن عدة نقاط منها وقف النار وفتح المعابر والعودة الى التهدئة ووقف إطالق الصواريخ على 
وكان اردوغان قد قام بجولة عربية تضمنت مصر وسوريا . إسرائيل والمصالحة الوطنية الفلسطينية
 .واألردن بحث خاللها المبادرة التركية

  ٣/١/٢٠٠٩عكاظ، 
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  ثالث طائرات قطرية عادت من العريش بمعظم المساعدات":الجزيرة" .٥٣
قال مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح في الدوحة إن ثالث طائرات تحمل مواد إغاثة من الهالل األحمر 
القطري عادت إلى الدوحة اليوم قادمة من مطار العريش المصري بعدما سمحت السلطات المصرية 

 .غ جزء منها في حين ظلت الكمية األكبر بالطائراتبتفري
في الوقت نفسه قال مراسل الجزيرة في رفح المصرية سمير عمر إن حجم ما دخل من مواد اإلغاثة 

وقال .  طنا إضافة إلى مائة طن عبر معبر العوجة٣٨٠الطبية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة الخميس 
 . ن حركة مرور المرضى تجري بسهولة عبر معبر رفحمراسل الجزيرة نت في غزة أحمد فياض إ

مسؤول اللجنة - رب قال مراسل الجزيرة نت الحسن سرات إن الدكتور محمد األغظف غوتي ومن المغ
 أكد أن الدفعة السابقة من أدوية المغرب قد - الطبية بمجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين والعراق
وأضاف غوتي في حديث للجزيرة نت أن هذه . دخلت إلى غزة عن طريق معبر رفح مساء الخميس

 طنا، مشيرا إلى أن هذه الدفعة وصلت منذ شهر تقريبا إلى ١٥ة من األدوية بلغ حجمها حوالي الدفع
 . مصر وجرى تسليمها إلى هيئة أطباء وصيادلة العرب التي تكلفت بإيصالها وهو ما حصل أمس

 ٢/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
  رالقرضاوي يطالب حكام العرب بالسعي الجاد إليقاف النار وفك الحصا: قطر .٥٤

طالب خطباء الجمعة بضرورة وجود وقفة جماعية من كل المسؤولين في الدول العربيـة              : محمد نجيب 
موضحين انه ال سالم وال معاهدات تصلح مع اليهود، وشددوا جميعا على فرضـية جهـاد المـسلمين                  

ة بأموالهم وعلى ضرورة مواصلة مقاومة العدو الصهيوني حتى يأتي نصر اهللا القريـب، ودعـا فـضيل      
الشيخ يوسف القرضاوي حكام الدول العربية حيال ما يحدث من مجازر بشرية اآلن في غزة، بالـسعي                 

  الجاد لفك الحصار وإيقاف النار، مؤكدا أن هذا الطلب ليس محاال وليس خارجا عن المنطق،
ي قد طمأنه بأن المجاهدين ف    » حماس«وأضاف القرضاوي أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة          

فلسطين بخير لم يمسهم سوء اال القليل جدا، وأهل الجهاد على قوتهم وسينتقم اهللا لهم بأقصى سرعة، وان                  
فـي  » حمـاس «المقاومة لن تبيد ولن تذهب اذا الشعب الفلسطيني اختار المقاومة طريقا بعد اختياره لـ               

ان اهللا  :  كلمـات اكـد فيهـا        االنتخابات الماضية، وهو لن يخذل المقاومة، ووجه الى الشعب الفلسطيني         
  .بجالله وقوته معكم واالمة العربية كلها معكم ولن تخذلكم فال تهنوا وال تحزنوا وأنتم االعلون
  ٣/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، 

 
  بعدوان غزةعلى خلفية المشاركة في التظاهرات المنددةالمئات   يعتقلاألمن المصري .٥٥

ن المصرية حملة اإلعتقاالت في صفوف قوى المعارضة تواصل أجهزة األم: القاهرة ـ حسام أبو طالب 
المصرية من أجل كبح جماح ماليين المواطنين الذين عقدوا العزم على اإلستمرار في التظاهرات المنددة               

ووصل عدد المعتقلين في اليوم الثالث لحملة االعتقاالت        . بحرب اإلبادة التي تتعرض لها غزة منذ أسبوع       
تمي معظمهم لجماعة اإلخوان المسلمين وتم نقلهم جميعاً الـى معـسكرات األمـن              الى سبعمائة معتقل ين   

أكد عبد المـنعم عبـد المقـصود محـامي          ' القدس العربي 'وفي تصريحات لـ    . المركزي بحي الدراسة  
اإلخوان أن السلطات تتعامل بخشونة بالغة وعداء مفرط مع كافة القوى الوطنية التي تتظاهر من أجـل                 

 .غزة
أن األجهزة األمنية إستعانت ببلطجية من أجل اإلعتداء على المتظاهرين ولم تفرق بين الرجـال               أضاف ب 

والنساء واألطفال حيث تعرض العديد من هؤالء للضرب في وسط المدينة وعدد من المحافظـات، كمـا           
 .ألقيت القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين
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للضرب بالهراوات اال أن تلك الوسائل والتهديدات التـي         ووصل األمر الى حد تعرض النساء واألطفال        
أطلقتها األجهزة األمنية لم تنجح في منع المواطنين من الخروج للشوارع فرادى وجماعات، بل لقد لوحظ                
أن عدداً من األمهات في أحياء راقية وأخرى شعبية قمن بتعليق الفتات سوداء على شـرفات منـازلهن                  

 .مت الرسمي وتواطئه ضد الفلسطينيينتحمل شعارات منددة بالص
وقد تعرض المئات من أعضاء جماعة االخوان المسلمين وحركة كفايـة وحـزب العمـل والثـوريين                 

 .اإلشتراكيين لإلعتقال من الشوارع
كما قامت السلطات بنشر اآلالف من الجنود على الطرق السريعة لمنع المتظاهرين مـن التـسلل الـى                  

كما تحصن اآلالف من الـشباب بـشوارع        .لى المئات في الطريق الصحراوي    العاصمة وألقت القبض ع   
 .جانبية في أحياء العباسية والسيدة زينب ورمسيس طالبين من الحكومة السماح لهم بالسفر للجهاد

وتعرض عمرو موسى أمين الجامعة لحملة شرسة من الهجوم والنقد البالغ حيـث طالبـه العديـد مـن                   
 من منصبه معتبرين أن ما يقوم به من نشاط أقرب ألداء نجوم المسرح والـسينما،          المتظاهرين باإلستقالة 

وقال مجدي أحمد حسين أمين حزب العمل إنه ال يفعل شيئاً لخدمة القضية وأنه بات ال يتمتع بأي شعبية                   
ـ                   الم على اإلطالق بينما إعتبره كمال خليل القيادي في حركة كفاية أحد أسباب األزمة التـي يعيـشها الع

 .العربي وذلك ألنه ال يفعل شيئاً سوى الشجب واإلدانة
أن مكتب اإلرشاد التابع للجماعة أصدر أوامره ألعضاء الكتلة البرلمانية بالتوجه           ' القدس العربي 'وعلمت  

وفي تصريحات خاصة لــ     . لقراهم ومدنهم لقيادة المظاهرات فيها وهو ما شهدته العديد من المحافظات          
 أكد النائب سعد الكتاتني رئيس الكتلة اإلخوانية في مجلس الشعب إن األجهـزة األمنيـة                'القدس العربي '

مهما إستخدمت من أساليب قمعية واعتدت على المواطنين فلن تحول بينهم وبين التظاهر حتـي ينتهـى                 
ظـام  أن القيادات األمنية تلقت أوامر من قيادة الن       ' القدس العربي 'وعلمت   .الحصار المفروض على غزة   

لحظر إطالق أي مسيرات تعاطف مع الفلسطينيين، وذلك بعد الهجوم الواسع على رموز النظام وعلـى                
رأسهم الرئيس مبارك حيث بات من المألوف أن المتظاهرين يصبون جام غضبهم عليه حيث يحملونـه                

  .مسؤولية تردي األوضاع التي يشهدها أهالي القطاع
الدفاع عن صورة الرئيس تم التنبيه على العاملين في مرافق الدولة           وفي سياق إهتمام السلطات المصرية ب     

كما قامت وزارة اإلعالم متمثلـة فـي         .والوزارات وسائر الشركات بعدم السماح بأي نقد يوجه لمبارك        
إتحاد اإلذاعة والتليفزيون بفرض رقابة صارمة علي جميع البرامج التي تبث على الهواء لحظر أي نقـد                 

وذلك بعد أن شهدت األيام الماضية قيام مواطنين باإلتصال ببعض البرامج وتوجيـه نقـد               يوجه للرئيس   
من جانبهـا حـذرت وزارة األوقـاف        . الذع لنظام الحكم بسبب موقفه من الحرب التي تشن على غزة          

الخطباء من إثارة مشاعر المصلين أو دفعهم لرفع رايات الجهاد وحظر أي دعاء على الحكام العرب في                 
  .ساجدالم

  ٣/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
 
   الغضب والتنديد تعم العالمين العربي واإلسالميتظاهرات .٥٦

انطلقت بعد ظهر أمس تظاهرة جمعت مئات االشخاص في غـرب بيـروت             :  وكاالت األنباء  -عواصم  
متجهة الى السفارة المصرية ، وقد حمل المشاركون فيها عشرات التوابيت السوداء تضامنا مع الضحايا               

واتخذت القوى االمنية اللبنانية تدابير امنية مشددة في محـيط الـسفارة المـصرية فـي      . في قطاع غزة  
 .وسارت تظاهرات اخرى تضامنية مع غزة في مناطق اخرى من لبنان. بيروت

ودان . وتظاهر االف االتراك ضد الهجمات االسرائيلية الدموية ضد قطاع غزة واحرقوا اعالما اسرائيلية            
وقـال ان رئـيس     " جريمة ضد االنسانية  "ارز من الحزب التركي الحاكم العملية ووصفها بانها         مسؤول ب 
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ولـوح المتظـاهرون بـاالعالم      ". يستحق ان يرشق بفردتي حـذاء     "الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت     
 .الفلسطينية واحرقوا االعالم االسرائيلية

دن افغانية احتجاجا على الغـارات االسـرائيلية        كما شارك االف االفغان في تظاهرات متفرقة في عدة م         
وتجمع المتظاهرون في كابول بعد صالة الجمعة حاملين االعالم االسالمية الخـضراء            . على قطاع غزة  

وقام عدد من المحتجين باحراق االعالم االسرائيلية واالميركية والبريطانية اضافة الى صـور             . التقليدية
كما جـرت تظـاهرات اخـرى       . وزراء االسرائيلي المستقيل اولمرت   الرئيس االميركي بوش ورئيس ال    

 .تضامنية مع غزة في مناطق اخرى من أفغانستان
وتظاهر عشرات االف االشخاص في شوارع جاكرتا حاملين االعـالم الفلـسطينية تنديـدا بالغـارات                

كهم باتجاه الـسفارة  وتجمع المتظاهرون وسط العاصمة االندونيسية قبل تحر  . االسرائيلية على قطاع غزة   
 .بمواكبة قوات االمن االندونيسية" اهللا اكبر"االميركية وسط هتافات 

إلى ذلك، طالب وزير الخارجية االيراني منوشهر متكي في خطاب خالل صالة الجمعة بوقـف فـوري                 
 بتحـرك "وندد متكي   . للهجمات االسرائيلية على غزة وانهاء الحصار المفروض على القطاع الفلسطيني         

وانتقـد متكـي    . وصول المساعدات الى الشعب الفلسطيني    " مثل القراصنة "البحرية االسرائيلية التي تمنع     
 ".تقاعسها"ايضا الدول العربية ومجلس االمن الدولي ومنظمة المؤتمر االسالمي لـ

  ٣/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
   مليون جنيه لغزة٥٠طالب العاملين التبرع بـ  موزير البترول المصري يرفض .٥٧

إن المهندس سـامح فهمـى رفـض        " للمصريون  " قالت مصادر نقابية بقطاع البترول      : أحمد حسن بكر  
 مليـون   ٥٠مطالب العاملين في قطاع البترول فى اإلسكندرية والسويس التبرع ألهالي قطاع غزة بمبلغ              

 الـذين   جنية نقدا تخصم من مرتباتهم على مدى شهرين او ثالثة أشهر تخصص ألسر الشهداء والجرحى              
وقالت المصادر أن التنظيمـات      .سقطوا من جراء المجزرة اإلسرائيلية والتي مازالت جارية حتى اآلن           

النقابية بشركات القطاع طلبوا من فوزي عبد الباري رئيس النقابة العامة للبترول إبالغ وزير البتـرول                
جة إلـى دراسـة أوال نظـرا        برغبتهم ، إال ان سامح فهمي رفض المطلب العمالي بزعم ان األمر بحا            

كما طالب العاملين بالقطاع أيضا تخصيص نـصف المخصـصات           .لصعوبة إيصال التبرعات النقدية     
 مليون سنويا مـن     ٣٠المالية التي تصرف على فريقى انبى وبيتروجيت لكرة القدم والتي تقدر بأكثر من            

  .اجل شراء مواد إغاثة غذائية وطبية لغزة 
ن العاملين في شركات البترول وأمام رفض سامح فهمى قد بدأوا تجميع تبرعات             أ" المصريون  " وعلمت  

فى جميع شركات القطاع تمهيدا لتسليمها لمنظمات اإلغاثة اإلنسانية إليصالها إلى قطاع غـزة ، ومـن                 
  . ماليين جنية لهذا الغرض ٥المنتظر ان يتم تجميع حوالي 

  ٣/١/٢٠٠٩ المصريون،صحيفة 
  
  على وقف عملياتها" إسرائيل" األمن إلى إرغام األسد يدعو مجلس .٥٨

بوقـف  " إسـرائيل " دعا الرئيس السوري بشار األسد مجلس األمن الدولي إلى التحرك وإلزام             :آي.بي.يو
أن األسد أجرى اتـصاالً هاتفيـاً   " سانا"وذكرت وكالة األنباء السورية الرسمية  .عدوانها على قطاع غزة   

الوضع الخطير في قطـاع غـزة وضـرورة أن          " بان كي مون، بحثا خالله       باألمين العام لألمم المتحدة   
على الوقف الفوري لعدوانها على قطاع غزة ورفـع         " إسرائيل"يتحرك مجلس األمن التخاذ قرار إلرغام       

  أن ميليباند وموراتينـوس اتـصال هاتفيـا        " سانا"وذكرت   ".الحصار عن الشعب الفلسطيني وفتح المعابر     
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األفكار المطروحة للوقف الفوري للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار وفتح            "بالمعلم وبحثا   
  ".المعابر

  ٣/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  الطالباني يطالب الدول العظمى بالتدخل اليقاف العمليات االسرائيلية ضد الفلسطينيين .٥٩

 داعيا المجتمع الدولي الـى      شجب الرئيس جالل الطالباني العمليات العسكرية االسرائيلية في قطاع غزة،         
واكد الطالباني في مؤتمر صحافي في بغداد برفقة نائبـه طـارق الهاشـمي،               .التدخل لوقفها على الفور   

استدعاء سفراء الدول العظمى دائمة العضوية في مجلس االمن وابالغهم احتجاج العراق الشديد على ما               
نافى مع القوانين الدولية وميثاق االمـم المتحـدة         وصفها بالمجزرة الرهيبة التي تجري في غزة والتي تت        

  .وحقوق االنسان، على حد قوله
 ٣/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
   العلماء يؤجل جولته العربية لمزيد من التشاوراتحادوفد  .٦٠

يوسف القرضـاوي   . أجل وفد االتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة العالمة د        :  محمد صبره  - الدوحة
فاصيل وموعد زيارته لعدد من الدول العربية واإلسالمية الهادفـة لتوحيـد الـصف فـي                اإلعالن عن ت  

وعلق .مواجهة العدوان اإلسرائيلي على غزة، إلجراء مزيد من االتصاالت والمشاورات لضمان نجاحها           
الشيخ القرضاوي على ما جري ويجري في غزة مبديا أسفه ألن االهتمام بإلقاء حـذاء علـى الـرئيس                   

  .كي كان أكبر من االهتمام بحصار مليون ونصف مليون فلسطيني وتجويعهم وسفك دمائهماألمير
  ٣/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
  إسالمي طارئ في جدة لبحث كيفية وقف العدوان على غزةاجتماع .٦١

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر اإلسالمي اجتماعا طارئا اليوم لبحث كيفية :   فهيم الحامد-  جدة
وقال األمين العام .  العدوان اإلسرائيلي على غزة بحضور عدد من وزراء خارجية الدول اإلسالميةوقف

لمنظمة المؤتمر اإلسالمي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي ان المؤتمر سيبحث وقف النار ومطالبة 
 وأشار أوغلي الى .مجلس األمن بوقف النار في أسرع وقت ودعم المساعدات اإلغاثية للشعب الفلسطيني

ان مايجري في غزة تجاوز كل الحدود مؤكدا ان االجتماع يؤكد على مواقف الدول اإلسالمية والعربية 
وعلمت عكاظ ان اللجنة  .بضرورة وقف إطالق النار والتأكيد على حل الخالفات الفلسطينية الفلسطينية

مجلس األمن تطالب فيها بإصدار قرار التنفيذية لمنظمة المؤتمر أعدت ورقة عمل سيتم إرسالها إلى 
  .لوقف إطالق النار

  ٣/١/٢٠٠٩عكاظ، 
  
  إغاثية سعودية خامسة إلى العريشطائرة .٦٢

وصلت مطار العريش المصري أمس طائرة إغاثية سعودية : أشرف الفقي، واس: الرياض، القاهرة
وأوضح المتحدث . ريفينخامسة تحمل مساعدات طبية إلى قطاع غزة تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الش

 طنا من اإلسعافات الطبية واألدوية ١٢الرسمي بوزارة الصحة، أن الطائرة تحمل على متنها 
وقال المتحدث اإلعالمي باسم السفارة السعودية الدكتور  .والمستلزمات السريرية والمحاليل الوريدية
  عدات السعودية التي وصلت إلى إجمالي المسا" إن" الوطن" مطلق المطيري المتواجد في العريش لـ
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 طناً منها إلى قطاع غزة في األيام ٤٢ طناً من األدوية ومواد اإلغاثة، وتم إدخال ٥٤مطار العريش بلغ 
 ".الماضية وتسلمها الهالل األحمر الفلسطيني

 ٣/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
 

  مناصرة غزةالخضيري يبدأ الخطوات العملية إلعداد قافلة االستشهاديين ل: مصر .٦٣
حملة فك الحـصار    "أكد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض، رئيس          : عمر القليوبي 

، أنه شرع في اتخاذ الخطوات الفعلية لتشكيل قافلة االستشهاديين، التي دعـا إليهـا لمناصـرة                 "عن غزة 
النفرادها بنشر مبادرته   " المصريون"وأثنى الخضيري على     . آالف متطوع  ١٠الفلسطينيين، والتي ستضم    

الـذي  "الرامية لكسر الحصار عن غزة، التي القت تجاوبا كبيرا بين القراء لنصرة الشعب الفلـسطيني،                
 اتصال  ٥٠٠وكشف عن تلقيه أكثر من      ". يواجه عدوانا نازيا قذرا وغير مسبوق من اإلرهابيين الصهاينة        

دادهم للمشاركة في قوافل االستشهاديين،     هاتفي من شباب مصريين وعرب مقيمين في مصر يبدون استع         
وتوقع أن تلقى دعوته لدعم جهاد ومقاومة أهالي غزة، مزيدا من الترحيب من شباب مصر، الذي قـال                  

ـ             تواطؤ النظام المـصري    " إنه يملك حسا إسالميا وقوميا عاليا أظهرته غضبته الشديدة علي ما وصفه ب
  ".مع العدوان الصهيوني

  ٣/١/٢٠٠٩ المصريون،صحيفة 
  
   المسلمون في أوروبا يطلقون حملة واسعة لنصرة غزةاألئمة .٦٤

إطالق حملة واسعة في عموم أوروبا لنـصرة غـزة، تحـت      " التجمع األوروبي لألئمة والمرشدين   "قرر  
  ".وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر"شعار قوله تعالى 

       تـنهض   "ن في أوروبا إليقاف محرقة غـزة      حملة األئمة والمرشدي  "وأوضح بيان صادر عن التجمع أن ،
أن يكون لنا موقف منهجي موحد، استجابة لمقتضي اإليمـان، وتنفيـذاً            "على أساس أنه من الضروري      

لواجب النصرة، وإسناداً للمستضعفين من األطفال والنساء والشيوخ العزل، الذين تطحنهم آلـة الحـرب               
  ".المدمرة على مرأى من العالم

على نسخة منه؛ فإن محاور الحملة تتمثل في تركيـز خطـب            " قدس برس "لذي حصلت   وحسب البيان ا  
الجمعة والدروس العامة والفعاليات التثقيفية على وقائع العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، وبيـان مـا                

  . يقترفه جيش االحتالل من قتل لألبرياء في القطاع
الجهات التشريعية والتواصل مع المسؤولين وصـانعي       كما تشمل المحاور مخاطبة الحكومة األوروبية و      

القرار، ووسائل اإلعالم، والمجتمع المدني، للدفع باتجاه وقف العدوان ونصرة الشعب الفلـسطيني فـي               
وتسعى الحملة، حسب البيان الصادر عنها، إلى تنسيق جهود المسلمين في أوروبا، والحـث               .قطاع غزة 

  .لقنوت، وكذلك التبرع المالي لصالح المنكوبين في قطاع غزةعلى الصيام التضامني والدعاء وا
  ٢/١/٢٠٠٩ قدس برس

  
  مئات اآلالف يخرجون في مسيرات عقب صالة الجمعة  : اليمن .٦٥

خرج اآلالف من المواطنين اليمنيين في معظم محافظات اليمن عقب صالة الجمعة اليـوم فـي                : صنعاء
، ومع الشعب الفلـسطيني     )حماس( المقاومة االسالمية    مسيرات احتجاجية ومظاهرات تضامنية مع حركة     

في قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة تنفذها آلة الحرب اإلسرائيلية منذ أسبوع، ورفع المتظاهرون               
أعالم فلسطين ورايات حركة حماس، وصور للدكتور نزار ريان الذي استشهد مع أفـراد عائلتـه بعـد                  

  .له أمس الخميسقصف طيران العدو الصهيوني لمنز
 ٢/١/٢٠٠٩ قدس برس
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  "عمل ارهابي" هجمات حماس على اسرائيل : بوش .٦٦

عمـل  " وصف الرئيس االمريكي الجمعة الهجمات الصاروخية التي تقوم بها حماس ضد اسرائيل بانها              
، وقال ان اي اتفاق سالم لن يكون مقبوال اال بآلية مراقبة توقف تدفق االسـلحة المهربـة الـى                    "ارهابي

" وقال بوش في اول تصريحات له منذ تفجر القتال فـي غـزة منـذ اسـبوع ان                   . لجماعات االرهابية ا
  ". الواليات المتحدة تقود جهودا دبلوماسية للتوصل الى وقف الطالق النار تلتزم به االطراف كامال

ق صواريخ  وقفا جديدا الطالق النار ينتهي الى اطال      " واضاف بوش خالل خطابه االذاعي االسبوعي ان        
 يجب ان تنشأ آلية مراقبة للمساعدة فـي         -وتعهدات من حماس لن تكون كافية     . على اسرائيل غير مقبول   

  ". التأكد من وضع نهاية لتهريب االسلحة للجماعات االرهابية في غزة
وقد بث البيت االبيض خطاب بوش قبل يوم من موعد اذاعته الطبيعي، حيث يذاع الخطاب فـي العـادة                   

ولم يوجه بوش انتقادا السرائيل، مشيرا الى ان الهجمات الجوية االسرائيلية على غزة هي              . السبتصباح  
االنفجار االخير للعنـف    " وقال بوش في خطابه ان      . رد فعل للصواريخ التي تسقط على مدنها الجنوبية       

ـ              -بدأته حماس    ضاء علـى    وهي جماعة ارهبية فلسطينية مدعومة من قبل ايران وسـوريا تنـادي بالق
  ". اسرائيل

  ٣/١/٢٠٠٩بي بي سي 
  
   األمم المتحدة يدعو إلى هدنة شاملةموفد .٦٧

دعا مبعوث األمم المتحدة روبرت سري إلى إقرار هدنة في غزة يتم احترامها بشكل تام تنهي : ب.ف.أ
  .وربما تنص على وجود دولي في القطاع" اإلسرائيلي"الحصار 

يجب أن يتم التوصل "وسط في مؤتمر صحافي في القدس وصرح المبعوث الدولي الخاص للشرق األ
يجب "، وأضاف أن وقف إطالق النار "أوال إلى وقف إلطالق النار، وهذا شرط أساسي لحدوث أي شيء

  ".أن يكون تاما ويجب احترامه بشكل تام من قبل األطراف
رت ستة اشهر، كما دعا وأكد سري أن على األطراف أن تتعلم من أخطائها بعد انهيار تهدئة هشة استم

  .إلى عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة
  ٣/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
 الى اقرار هدنة في غزةيدعو االمم المتحدة مبعوث .٦٨

وفي القدس دعا روبرت سري مبعوث االمم المتحدة الى اقرار هدنة في غزة يتم احترامها بشكل تام 
وصرح المبعوث الدولي الخاص . في القطاعتنهي الحصار االسرائيلي وربما تنص على وجود دولي 

وهذا . يجب ان يتم التوصل اوال الى وقف إلطالق النار«للشرق االوسط في مؤتمر صحافي في القدس 
يجب ان يكون تاما ويجب احترامه بشكل «وقال ان وقف اطالق النار . »شرط اساسي لحدوث اي شيء

  .»تام من قبل االطراف
 ٣/١/٢٠٠٨ الشرق األوسط، 

  
   يحمل إلى المنطقة خطة آللية فصل دولية في غزةساركوزي .٦٩

 عبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه في رد على : بشير البكر-  باريس
نحن مهتمون اليوم "، عن استعداد باريس للمساهمة في وضع آلية أوروبية للحل، وقال "الخليج "ـسؤال ل

ل تقييم الموقف على الصعيد اإلنساني، بعد أن أعلنت ليفني انه ال ضرورة لهدنة األو: بأمرين أساسيين
  .الثاني، التأكد من أن المساعدات اإلنسانية تصل إلى مستحقيها من دون مشاكل. إنسانية
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والسؤال الثاني هو لماذا يبدأ ساركوزي زيارته من القاهرة، وما الذي يستدعي مروره إلى دمشق قبل أن 
ولته في لبنان؟ سبب ذلك يعود إلى كون مصر راعية التهدئة السابقة، كما أنها هي التي لعبت يختتم ج

الدور األساسي على صعيد حوار الوحدة الفلسطينية، عدا عن أنها هي الممر األساسي الى غزة، وبالتالي 
ر رفح، أو فإن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن يكون لها دور أساسي فيها، سواء على صعيد فتح معب

ان هناك ضرورة لتعزيز دور مصر في الحل، " االليزيه"استقدام قوات دولية للقطاع، وتعتبر مصادر 
  ".االتحاد من أجل المتوسط"لكونها أيضا شريكة فرنسا في رئاسة 

أما الدواعي التي تدفع الرئيس الفرنسي لزيارة دمشق، فإنها تذهب في اتجاهين، فمن جهة تحتضن قيادة 
األمر الذي يسهل الحوار مع الحركة في صورة غير مباشرة وضمان موقفها وتعهداتها، كما أن " حماس"

  .سوريا هي البوابة المفتوحة على إيران التي ينظر لها أنها تلعب دورا في النزاع
ويسبق زيارة ساركوزي تحرك وزراء الترويكا األوروبية، المقرر أن يصلوا إلى القاهرة غداً األحد، 

   .ثم ينتقلون إلى القدس الغربية، قبل ان يلتقوا ساركوزي في رام اهللا االثنينومن 
  ٣/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  أوروبا تكثف جهودها لعودة مراقبتها علي معبر رفح: شتاينماير .٧٠

فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية ، أن أ.ش. أنقال عنبرلين   في٣/١/٢٠٠٩األهرام، ذكرت 
تحاد األوروبي سوف يكثف جهوده للعمل علي عودة المراقبة األوروبية علي معبر األلمانية أعلن أن اال

  .رفح
خالل اتصاالت هاتفية أجراها مع منسق السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي خافيير ، وقال شتاينماير

، ترويكا األوروبيةإن وفد ال: ورئاسة التشيك الحالية، )فرنسا( والرئاسة السابقة لالتحاد األوروبي، سوالنا
وفتح المعابر مشروطا بوقف ، ووقف إطالق النار، يهدف إلي تحقيق التهدئة، الذي سيصل المنطقة غدا

  .حماس إطالق الصواريخ علي البلدات اإلسرائيلية
 وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير ناقش خالل اتصال أن ٣/١/٢٠٠٩الحياة، وأضافت 

 مع نظيره السعودي األمير سعود الفيصل تدهور األوضاع في غزة والعمل من أجل هاتفي أجراه أمس
  .وضع حد للعدوان

  
  اتخاذ قرار المرحلة البري" إسرائيل "ـ تترك لواشنطن .٧١

اجتمعت رايس مع الرئيس االمريكي صباح األمس صبيحة عودته من اجازة : واشنطن حنان البدري
لى التطورات وخرجت للصحافيين لتؤكد انها لن تذهب إلى المنطقة، اعياد الميالد ورأس السنة، اطلعته ع

وتزعم ان حماس هي المسؤولة وهي التي وضعت الفلسطينيين كرهائن، وتدعي أن الواليات المتحدة 
  .مستمرة في بحث وقف اطالق النار شريطة أن يكون دائماً ومستمراً

التأكيد على تفهم " مشروط"قف اطالق نار واعادت رايس التي زعمت ان البيت األبيض يعمل ألجل و
حرية " إسرائيل"، وترك البيت األبيض األمريكي مساء أمس إلى حليفته "إسرائيل"البيت االبيض لدوافع 

اتخاذ قرار البدء بالمرحلة البرية من المحرقة التي تنفذها في قطاع غزة، الن هذا األمر يدخل في إطار 
وفق ما ذكر غوردون جوندرو المتحدث باسم البيت االبيض، والذي " نفسحقها في الدفاع عن ال"ما سماه 

 ايقاع ضحايا بين المدنيين" إسرائيل"اكتفى باإلعراب عن أمل البيت االبيض في ان تتجنب حليفته الكبرى 
  .اشاروا إلى عدم نيتهم وقف اطالق النار اآلن النهم البد أن يحموا شعبهم" االسرائيليين"وأكد ان 
 كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية األمريكية قد كشفت عن قيامها على مدى األسبوع الماضي وكانت

وعرب ومنظمات دولية اليقاف ما " إسرائيليين"بإدارة حوار متصل حول ما يحدث في غزة مع قادة 
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ق ولشعب غزة وللشر" إسرائيل"وبحثا عن حل يمكن أن يكون له استمرارية بالنسبة ل " بالعنف"وصفته 
  .األوسط
ان ترتيبات تجرى الجتماع يعقد بين رايس والرئيس الفلسطيني محمود عباس " الخليج" علمت هذا وقد

الذي أعلن عن توجهه إلى نيويورك وسط جهود أمريكية نقلت خاللها لألعضاء الكبار في مجلس األمن 
به تماماً لما فعلته خالل الدولي توجهات واشنطن وشروطها بالنسبة التخاذ قرار دولي تحرك وتوجه مشا

  . على لبنان٢٠٠٦تموز /في يوليو" إسرائيل"حرب 
" إسرائيليين" لم يتسن التأكد من خبر رفض ادارة باراك أوباما االجتماع مع مسؤولين ومن ناحية أخرى

حقها في حماية "و" إسرائيل"بناء على طلب لتل ابيب استهدف اطالع اوباما على ما يسمى دوافع 
  .األمر الذي رفضه مساعدو أوباما"  وأمنهامواطنيها

  ٣/١/٢٠٠٩ الخليج، 
  

   تنفي تعطيلها تصويت مجلس األمنبريطانيا .٧٢
 نفت بريطانيا أن تكون ساهمت في عرقلة التصويت في مجلس األمن الدولي على مشروع قرار :وكاالت

وقال متحدث باسم . مستقبلبوقف إطالق النار في غزة، مؤكدة أنها لم تفعل ذلك من قبل ولن تفعله في ال
إن رئيس الوزراء غوردون براون ووزير الخارجية ديفيد "وزارة الخارجية البريطانية في بيان أمس 

ميليباند طالبا علناً وبصورة شخصية بوقف فوري للنار في غزة، ونحن في بريطانيا في مركز الجهود 
   ".جلة إلى غزةالرامية إلى وقف اطالق النار وتأمين مساعدات إنسانية عا

  ٣/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  الخضر األميركي يدين العدوان اإلسرائيلي حزب .٧٣

أدان حزب الخضر في الواليات المتحدة العدوان اإلسرائيلي المتواصل منذ يوم :  محمد سعيد-واشنطن 
 "إسرائيل"السبت الماضي على قطاع غزة ، متهما الرئيس األميركي المنتهية واليته جورج بوش بمنح 

 .الضوء األخضر لشن عدوانها
وقالت روزا كليمينت مرشحة الحزب لمنصب نائب الرئيس في االنتخابات الرئاسية األميركية بأن 

 "إسرائيل"يطالب الواليات المتحدة بالعمل على وقف متبادل إلطالق النار مع الضغط الفور على "الحزب 
   ".لوقف قصفها وإنهاء احتاللها لألراضي الفلسطينية

 ٣/١/٢٠٠٩الدستور، 
 
   تطالب بوقف المجزرة موسكو في تظاهرات .٧٤

 ".اإلسرائيلية" شخصاً تظاهرة غير مرخّص لها أمام مقر السفارة ٥٠في موسكو، نظم حوالي : وكاالت
 شخصا تجمعوا أمام السفارة ٥٠الروسية أن مصادر في الشرطة قالت لها إن " إنترفاكس"وذكرت وكالة 

  .ددوا شعارات تطالب بإنهاء العدوانالتي كانت مغلقة، ور
  ٣/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  ال عالقة ألحداث غزة بالمساعدات العسكرية الروسية للبنان: بوكين .٧٥

جداً من الحوادث المأسوية في قطاع غزة «أكد السفير الروسي سيرغي بوكين أن بالده قلقة : بيروت
ك الدماء المستمر بين الطرفين االسرائيلي وحوله، ونطلب وقفاً فورياً لهذه المواجهة العسكرية ولسف

 نفسه وقف هذه العمليات ضد السكان المدنيين في غزة، وفي الوقت«، داعياً اسرائيل الى »والفلسطيني
حماس في غزة الى التوقف عن اطالق الصواريخ على االراضي ندعو الفلسطينيين من حركة 
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ع غزة والرجوع بأسرع ما يمكن الى طاولة فك الحصار عن قطا«وشدد على ضرورة . »االسرائيلية
  .»المفاوضات لكال الطرفين بعد استئناف فترة التهدئة

  ٣/١/٢٠٠٩ الحياة، 
  
   انسانية روسية ألهل قطاع غزة مساعدات .٧٦

اعلنت وزارة الخارجية الروسية ان روسيا ارسلت الجمعة طائرتين تحمالن مساعدات انسانية الى سكان 
ي مطار العريش في مصر بالقرب من القطاع، وتحمل الطائرتان اغذية وادوية قطاع غزة، وقد هبطتا ف

  .وخيما
  ٣/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  لعدوان غزة  ون يطالبون أوباما بالتحرك لوقفسياسيون وناشطون بريطاني .٧٧

دعا نجوم وسياسيون وناشطون بريطانيون الجمعة الرئيس األمريكي المنتخب باراك أوباما إلى  :لندن
 شهيدا وأكثر ٤٣٠سماع صوته ضد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة والذي دخل يومه السابع مخلفاً ا

  .  جريح في صفوف الفلسطينيين٢٢٠٠من 
  ٣/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  مظاهرة كبيرة امام السفارة المصرية في لندن تطالب بفتح معبر رفح .٧٨

ارة المصرية في لندن الجمعة، ورددوا هتافات طالبت احتشد اكثر من ثالثمئة متظاهر امام السف: لندن 
  .بفتح معبر رفح، واالسراع في توصيل المساعدات الغذائية والطبية الى القطاع

ودان النائب . وشارك في المظاهرة ناشطون مصريون وعرب وسياسيون وفنانون بريطانيون مشهورون
دن السابق كين ليفينغستون، والمغنية آن جورج غاالوي، ورئيس بلدية مدينة لن' اإلحترام'عن حزب 

لينوكس، والمدافعة عن حقوق اإلنسان بيانكا جاغر، والممثل الكوميدي اليكسي سايل العدوان اإلسرائيلي 
على غزة، واعربوا عن دعمهم للحملة المطالبة بوقف العنف ومشاركتهم في التظاهرة الوطنية في لندن 

جورج غاالوي في المظاهرة فقال ان النظام المصري ' االحترام'وتحدث النائب عن حزب  اليوم السبت
مذنب تجاه غزة لسببين هما ان الرئيس حسني مبارك استقبل بود وزيرة الخارجية تسيبي ليفني التي 
اعلنت الحرب على غزة، والثاني هو ان الحكومة المصرية تحاصر غزة وتجوع اهلها منذ ثمانية عشر 

هرة رسالة الى السفارة طالبت بفتح المعبر فورا، وساهم عشرات من رجال وسلم منظمو المظا. شهرا
  .الشرطة البريطانية في تأمين الحماية االمنية للسفارة خشية من المتظاهرين الغاضبين

وتشهد لندن اليوم السبت . وتعتبر هذه اكبر مظاهرة تخرج امام السفارة المصرية في العاصمة البريطانية
' أوقفوا الحرب'ودعا تحالف . تجاجاً على القصف اإلسرائيلي المستمر لقطاع غزةتظاهرة وطنية اح

المشارك في تنظيم التظاهرة ناشطيه وأنصاره إلى احضار أحذية قديمة لتسليمها إلى رئيس الوزراء 
البريطاني غوردون براون عندما تمر التظاهرة من أمام مكتبه في داوننغ ستريت لالعراب عن استيائهم 

   موقف حكومته حيال ما يجري في غزة،من
اعلن المجلس اإلسالمي البريطاني في بيان الجمعة أنه رفض حضور إيجاز عن تطورات الموقف كما 

  .في قطاع غزة بوزارة الخارجية البريطانية، وطالب بعقد لقاء عاجل مع وزير الخارجية ديفيد ميليباند
  ٣/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  
 



  

  

 
 

  

            ٣٥ ص                                     ١٣٠٣:         العدد       ٣/١/٢٠٠٩سبت ال :التاريخ

  ن دوالر لضحايا غزة تقّدم مليوالهند .٧٩
على قطاع " اإلسرائيلي"أعلنت الهند أمس، أنها ستقدم مليون دوالر كمساعدة لضحايا العدوان : آي.بي.يو

  ".بوقف فوري للعنف واستئناف عملية السالم"غزة، وطالبت 
الهندية عن الناطق باسم وزارة الخارجية فيشنو براكاش قوله إن " برس ترست"وذكرت وكالة أنباء 

وتزويدها، وأضاف براكاش أن " أونروا"الحكومة قررت االستجابة لنداء وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
، "بالده تطالب بوقف فوري للعنف في غزة ومحيطها لتجنّب سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين"

  . واعتبر أن هذا يساهم بخلق مناخ يمكن من استئناف عملية السالم
  ٣/١/٢٠٠٩الخليج، 

 
  قدر بتسعة ماليين دوالرتمساعدات ويجمع   أممي يحذر من نكبة فلسطينية جديدة تقرير .٨٠

  حذر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة في األراضي الفلسطينية المحتلة أمس :وكاالت      
        عدد كبير من الضحايا من نكبة فلسطينية جديدة جراء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة وسقوط       
  . المدنيين     

 وأوضح المكتب في تقريره األسبوعي حول حماية المدنيين والعدوان اإلسرائيلي على غزة أن عمليات 
وقال إنه في بعض . القصف اإلسرائيلي أدت إلى حاالت هلع في صفوف السكان الذين أخلوا منازلهم

جئ بديلة للفلسطينيين في غزة يلجأ األهالي إلى التجمع فوق الحاالت وبسبب عدم توفر مساكن أو مال
كما أشار التقرير إلى أن العمليات اإلنسانية . أسطح المنازل لمنع سالح الجو اإلسرائيلي من القصف

تضررت بشكل كبير بسبب المستويات العالية من فقدان األمن، ما يهدد بنزوح كبير ربما إلى خارج 
 إلى حوادث استشهاد األطفال العالية والتي بدأت تدفع األسر الفلسطينية جراء ولفت التقرير. القطاع

استنكر التقرير الهجوم اإلسرائيلي على مختلف أنحاء و. الخوف على أبنائهم من محاولة مغادرة القطاع
القطاع المكتظ بالسكان، واستهداف الضربات الجوية المساجد ومراكز الشرطة المدنية والجامعات 

كما انتقد برنامج األغذية العالمي أمس األوضاع . مراكز الرياضية، باإلضافة إلى مبان حكوميةوال
المزرية في غزة، وجاء في تصريح لممثل البرنامج في األراضي الفلسطينية لكريستين فان نيوينهويس 

  . »وفرة في السوقالوضع الحالي في قطاع غزة مزر، ولم تعد العديد من المواد الغذائية األساسية مت«أن 
 ماليين ٦. ٤(وأطلق البرنامج الذي مقره روما نداء لجمع مبلغ مساعدات يقدر بتسعة ماليين دوالر 

وقالت فان . لمواجهة أية احتياجات غذائية إضافية متوقعة مع استمرار العدوان اإلسرائيلي) يورو
ائالت التي تعيش بالقرب من المناطق في استجابة طارئة تهدف إلى رفع المعاناة عن الع«نيوينهويس إنه 

 ألف شخص في بيت ١٥المتضررة من الحرب بدأ برنامج األغذية العالمي في توزيع الخبز على نحو 
  . »حانون شمال قطاع غزة

  ٣/١/٢٠٠٩البيان، اإلمارات،  
  
  واالتحاد االوروبي"اسرائيل" عالمية للدفاع عن االطفال تدعو الى تجميد الشراكة بين حركة .٨١

دعت الحركة العالمية للدفاع عن االطفال، الى وقف فوري للحملة العسكرية االسرائيلية على : بيت لحم
قطاع غزة، والتزام كال الطرفين بوقف اطالق النار، وتزويد قطاع غزة الفوري باالمدادات االنسانية 

ة للسماح بتدفق والمساعدات الطبية الضرورية، والرفع الفوري للحصار االسرائيلي عن قطاع غز
 واالتحاد "اسرائيل"البضائع والخدمات من والى قطاع غزة، وتجميد فوري التفاقية الشراكة بين 

األوروبي، وأي رفع مستقبلي لمستوى العالقة يجب أن يتضمن مقاييس واضحة اللتزام واحترام 
  .  لمعايير حقوق االنسان"اسرائيل"

  ٣/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
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  توقع تفتت الواليات المتحدةعالم روسي ي .٨٢

 أن تنتهي بشكلها الحالي متكهنا أجزاء، ٦رسم عالم روسي خريطة جديدة للواليات المتحدة، وقسمها إلى 
 حيث توقع أن تنهار اقتصاديا وأخالقيا فتدخل في حرب أهلية ينتج عنها انقسام البالد .٢٠١٠في العام 

  .ول كبرى أخرىوانفصالها عن بعضها، يتم ضمها الحقاً إلى د
إن توقعات الخبير في العالقات الروسية قالت " وول ستريت جورنال" صحيفة وتجدر االشارة إلى أن

األمريكية ايغور بانارين تلقى ترحيبا وأذنا صاغية في الكرملين، الذي ما انفك في السنوات األخيرة ينحو 
بدءاً من عدم االستقرار في الشرق األوسط بالالئمة على الواليات المتحدة في أنها وراء مشاكل العالم 

  .وانتهاء باألزمة المالية العالمية
  ٣/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
     أخيرا" الرصاص المنصهر"ستطفو على " الزيتبقعة " .٨٣

 عدنان أبو عامر
أخط هذه السطور، ورائحة البارود المتساقط من السماء تزكم األنوف في شوارع غزة وأزقتها، وقد 

لمقاومين الذين أوفوا بالوعد للجميع، للدماء والدموع وحرقة األنفاس، بعد أن حفظوا انتشرت أشالء ا
مشاهد األشالء المهروسة تحت الدبابات، وحفظوا عهد األسرى خلف قضبان االحتالل يصعدون بالدعاء، 

لسماء وعيني تبصر أجسادهم الممزقة الراغبة في الموت طمعا في الحياة، ألن كل مقاوم منهم يزف إلى ا
  .ينتصر للباكيات دون دمع على حواف الصبر، يحلمن بثأر يشفي صدروهن

وتجد هذه الكلمات طريقها للنشر، وهي ترثي حال أمة يقودها مجموعة من المراهقين المراهنين على 
تقهقهر خيار المقاومة، وتراجع جبهة الممانعة، عبر اجتهادات خاطئة تحاول ثني الفلسطينيين عن 

هم المشروع في المقاومة، تحت ذرائع دراسة جدواها وقيمتها في فاتورة الحساب، وما علم استخدام حق
هؤالء أن المقاومة غدت الخيار والقرار، وهي الطريق إلى النهار، قالها فرسان المقاومة خالل عتمة 

  .النفق وهو يشق طريقه نحو الهدف اإلسرائيلي، وحبات العرق السخي على جبينهم
سم المشهد الغزي دون النظر إلى أولئك الغزاة الذين قدموا بعفن أرواحهم إلى فلسطين، وفي وال يكتمل ر

أيديهم بطاقات للموت يوزعونها على مزق األجساد، لعلهم يتنفسون العظمة الكاذبة، وأسطورة الجيش 
 تلف الذي ال يقهر، لكنهم سرعان ما يرتعشون حين تخيفهم غيمة، وحين ترعبهم كتائب الغبار وهي

الثوار بعباءتها، وتنهار الصورة التي أرادوا لجنودها أن يصدقوها، وهم يرون أنفسهم عراة من 
  !إنسانيتهم، خائفين وجبناء
 أي رصاص منصهر؟

لعمليته العسكرية في غزة، معتقدا أنه " الرصاص المنصهر"لم يكن عبثا اختيار الجيش اإلسرائيلي لعبارة 
إرادتهم، وسيستنزفهم خالل أيام وأسابيع، تطول أم " سيصهر"س الغزيين بإطالق آالف األطنان على رؤو

  .تقصر بحسب معطيات الميدان العسكري
: فقد تعددت أسماء الحمالت العسكرية اإلسرائيلية في مواجهة المقاومة، خالل سنوات االنتفاضة، ومنها

ن، المسار الحازم، فارس الليل، حقل األشواك، الجحيم، جهنم المتدحرجة، السور الواقي، رحلة باأللوا
قوس قزح، السهم الجنوبي، الطريق الحازم، أول الغيث، أيام الندم، انفجارات بال حدود، الواقي األمامي، 

  .رياح خريفية، الحديد البرتقالي، سيف جلعاد، أمطار الصيف، الشتاء الساخن
لقونها على حمالت القمع والتنكيل ضد ويبدي جنراالت إسرائيل اهتماما كبيرا باختيار األسماء التي يط

 .الفلسطينيين، على أمل أن تخلق هذه األسماء قدرا من الردع حتى قبل أن تنتهي مهمتها
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دون النظر إلى أن القيادة الحالية للجيش " الرصاص المنصهر"ال يمكن الحديث عن داللة عبارة 
" غابي أشكنازي: "، ومن بينهم"كرية النازيةالثقافة العس"اإلسرائيلي مثقفة بمفاهيم أقرب ما تكون إلى 

وغيرهم، حيث تبرز " يوآف غالنت"، وقائد المنطقة الجنوبية "يتسحاق هيرئيل"رئيس األركان، ونائبه 
لديهم ظاهرة الفتة تتمثل بإعادة الفاعلية واألهلية والمرجعية لقيادات تتصف باالندفاع وروح المغامرة 

  .رة العودة إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضيوشهوة العدوان والقتل، أي ظاه
ورغم تعدد أسماء العمليات ودالالتها العسكرية، فقد أقرت التجربة بفشلها في القضاء على المقاومة، 

في وقت " أهارون زئيفي فركش"ومن ذلك ما قاله رئيس جهاز االستخبارات العسكرية السابق الجنرال 
على المقاومة مجرد وهم، معترفا بأن العمليات الحربية التي يقوم بها سابق من أن الحديث عن القضاء 

الجيش مفيدة لتقليص عمليات المقاومة، أو الحد من انتشارها، أو تضييق الخناق عليها ومحاصرتها، 
، ال يمكن القضاء عليه تماما بالوسائل العسكرية "بئر بال قاع"ولكن في النهاية تبين لنا أن المقاومة 

  .، مهما تعددت أسماؤهاوحدها
نعمل ليل نهار لتدمير براميل البارود التي تنتجها حركات المقاومة، ولكن علينا االعتراف بأنه : وأضاف

كلما دمرنا برميال، يفتح أمامنا برميل آخر، وكلما احتللنا منطقة يطلق منها باتجاهنا صواريخ القسام، 
ترى عن أي رصاص منصهر يتحدث !  ذات مدى أبعدندفع المقاومين لتحسين إنتاج الصواريخ لتصبح

  اإلسرائيليون؟
 إخفاق الذراع الطويلة

، جاء بعد يقين ضباط هيئة أركان "صهر الرصاص"بات واضحا أن تكليف سالح الجو اإلسرائيلي بـ
الجيش بأن باقي األذرع والوحدات عاجزة عن إيجاد حل لمعضلة حماس في غزة، ولذا جرت العادة في 

  ".صاحب الذراع الطويلة"ب على أن يطلق عليه اسم تل أبي
سالح الجو هذا، الذي أراد إصابة قيادة حركة حماس بالصدمة، وضرب رموزها، وقطع كل خطوط 
إمدادات المقاومين، خالل دقائق معدودة، يعتمد بصورته األساسية على الصناعة األميركية، إلى جانب 

ا نادرة، ويمتلك صواريخ باليستية موجهة، فضال عن منظومة اإلنتاج اإلسرائيلي، ويمتاز بتكنولوجي
التي يمكنها اعتراض صواريخ باليستية على ارتفاع شاهق، وهي المنظومة العسكرية " حيتس"صاروخ 

  .الوحيدة من نوعها في العالم
  مليار دوالر، لضمان توفير قدرته٣٠أكثر من ذلك، فإن تكاليف تحديث سالح الجو المتوقعة ستصل 

  .على التحليق لمسافات كبيرة جدا، والقدرة على مهاجمة مواقع إطالق الصواريخ بعيدة المدى
للدولة من أي تهديدات " منقذاً"وهكذا عد سالح الجو نخبة أسلحة الجيش اإلسرائيلي، ونظر إليه باعتباره 

في الجيش، كالمشاة تتعرض لها، مما أكسبه صيتاً وشهرة عز نظيرها بالمقارنة مع باقي األسلحة 
والبحرية، ولهذا السبب جاء تعويل الجيش عليه لتحقيق أهداف الحرب القائمة حاليا ضد حركة حماس 

  !في غزة، بسرعة زمنية قياسية، وإحداث أكبر قدر من الضرر، في آن واحد
أن في الحرب، إال " هائلة"ورغم أن جملة من قيادات الجيش يعتقدون أن سالح الجو أثبت قدرات 

الكثيرين يحذرون من المبالغة في التوقعات المرجوة منه، خاصة أنه منذ اندالع العملية العسكرية ضد 
غزة، افترض قادة الجيش والدولة على حد سواء أن هذه هي اللحظة الكبرى لسالح الجو، الذي يفترض 

اباك معلومات استخبارية أن يضع حداً لتهديد صواريخ القسام على إسرائيل، بعد أن جمع له جهاز الش
باهظة القيمة، جمعت قطعة قطعة، فضالً عما سيحققه من أهداف ذات قيمة إستراتيجية وتكتيكية للذراع 

 .الجوية الطويلة
ومع ذلك، ورغم ما تشيعه أوساط عسكرية إسرائيلية خالل الساعات األولى الندالع العملية العسكرية، 

 هدف في قطاع غزة، ٢٠٠الهجوم المكثف ضد أكثر من  طائرة التي شاركت في ٦٠من أن الـ
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من قوة حماس الصاروخية، فإن قدرة كتائب القسام على % ٥٠استطاعت أن تقضي على ما يقرب من 
  !إطالق زخات يومية من الصواريخ، قلت أو كثرت، يضع عالمة استفهام كبرى أمام هذه المزاعم

يتمثل في األهداف التي وضعت له، سواء المتعلقة بوقف ولعل التحدي األكبر الذي سيواجهه سالح الجو 
الصواريخ كليا، أو إسقاط حكم حماس في غزة، وهي أهداف من الصعوبة بمكان أن ينفرد سالح واحد 
بتحقيقها دون مشاركة كافة أسلحة الجيش األخرى، اللهم إال إذا كان المقصود االكتفاء بالضرب بآلة 

ر قدر ممكن من األضرار البشرية واالقتصادية وتدمير البنية التحتية، تدميرية هستيرية، وإحداث أكب
، ولذلك استخدمت إسرائيل في "عقيدة الضاحية"تطبيقا للمبدأ الساري في إسرائيل حاليا المعروف باسم 

  .، وتركز القصف على عشرات المباني"عصا جوية"حربها الحالية ضد حماس 
استمرار العملية العسكرية، وستتبدى لقادة الجيش مستجدات جديدة هذا التحدي، سيتكشف أكثر فأكثر مع 

بخالف ما تولد من اقتناعات لديهم في األيام األولى للعملية الحربية بإمكانية حسم المعركة من الجو فقط، 
الحاجة إلدخال القوات البرية، فإنهم سيفاجؤون الشك من شدة المقاومة، " تدرك عقولهم"ولكن عندما 

ا على ضرب الدبابات، ونصب الكمائن مع أجهزة حديثة للرؤية الليلية، وفوق كل ذلك قدرتها وقدرته
على قصف الجبهة الداخلية اإلسرائيلية بعشرات الصواريخ يوميا بحيث تحول مئات اآلالف من 

  ".الجئين"اإلسرائيليين إلى 
 سباق مع الزمن

، أطلقت حماس من جهتها أسماء "لمنصهرالرصاص ا"في حين أطلق الجيش اإلسرائيلي على عمليته 
ثقب في القلب، السهم الثاقب، أيام الغضب، زلزلة : ذات دالالت هامة على عملياتها، من أهمها

  ".بقعة الزيت"الحصون، الوهم المتبدد، براكين الغضب، غضب الفرسان، وفاء األحرار، وأخيرا 
القسام، تخوض مع الجيش اإلسرائيلي سباقا مع ولم يعد سرا أن المقاومة الفلسطينية، وتحديدا كتائب 
التي يشهد عليها العالم بكل " لعبة عض األصابع"الزمن، بحيث أن الطرف الذي سيعلن ألمه ووجعه من 

قاراته، سيخسر بالضربة القاضية، وبالتالي سيكون األضعف على فرض شروطه لما يقال إنه تهدئة 
  .ة الحاليةستأتي حتما بعد انتهاء العملية العسكري

ولم يأت مفاجئا أن تصل صواريخ القسام مدينة أسدود التي تبعد عن غزة أكثر من ثالثين كيلومترا، 
 .لتكون الهدف الجديد لها، بعد أن باتت مدينتا سديروت وعسقالن أهدافا قديمة

عي لكن ما يحصل في غزة اليوم من مجزرة مستمرة، يراد لها أن تستمر قدرا آخر من الزمن، يستد
أهدافا أكثر إيالما إلسرائيل، ليس بالضرورة باستخدام الصواريخ المحلية الصنع، فمن الحظ استعدادات 

التي انطلقت " بقعة الزيت"قوى المقاومة خالل الشهور الماضية سيخرج بانطباع ال يقبل التأويل أن 
ير من األلم والمعاناة األسبوع الماضي، ستتسع ال محالة، إن أريد للمقاومة أن تبقى وتصمد مع كث

نعم قد يستغرق األمر يوما أو أسبوعا أو أكثر، لكنها فترة ال تحسب في أعمار الثورات ! والنزيف
 .وحركات المقاومة

فإن اإلشكال األكبر الذي سيواجه قيادة الجيش والحكومة في تل أبيب بعد انقضاء هذه العملية، .. أخيرا
" ننتصر" بقيت صواريخ حماس تتساقط، فلن يكون هناك انتصار، ولن هو ذلك االعتقاد السائد بأنه طالما

  .حتى يتوقف إطالقها، بعد أن اعتقدوا أن سالح الجو سينهي المسألة خالل ساعات
إلى أن يتحدثوا في مؤتمرهم الصحفي بعد " إيهود أولمرت، وإيهود باراك، وتسيبي ليفني"مما حدا بـ

إن إسرائيل ستنتصر في هذه : "بقولهم" العجرفة والغطرسة"ؤها انطالق العدوان على غزة بعبارات مل
، "المعركة، وستحظى بإنجازات غير مسبوقة، وستنجح بصورة مؤكدة في تغيير الوضع في قطاع غزة

في أن تطفو على " بقعة الزيت"لكن سيتضح بعد أيام وأسابيع أنها عبارة كُتبت على الجليد، بعد أن تنجح 
  ".الرصاص المنصهر"
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الحديث ال يدور عن تحقيق انتصار كاسح لحركة حماس على إسرائيل، فالضربة الشك قاسية ومؤلمة 
ودامية، لكن عشرين عاما من الحرب الضروس بين الجانبين كفيلة بإعطاء اإلجابة التاريخية، وليس 

ائالن ال محالة، اآلنية، عن حقيقة أن فكرة المقاومة باقية بقاء الدهر، في حين أن االحتالل والعدوان ز
  !حتى لو دعما بأسباب القوة األميركية، والتنسيق األمني من ذوي القربى

تحليل منطقي وسريع، سياسي وعسكري في آن واحد، يشير إلى أن المطلوب األكثر إلحاحا من حركة 
لجرح حماس وباقي قوى المقاومة في هذه اللحظات العصيبة، هو قليل من التعافي، والتغلب على فداحة ا

ونزيف الدم، واإلصرار أكثر من أي وقت مضى على أن يكون مقاتلوها أصحاب الطلقة األخيرة في هذه 
 !المعركة، في الوقت الذي أرادت فيه إسرائيل أن تكون صاحبة الطلقة األولى

 ٢/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
   حرب العدوان على غزة إلى فشل .٨٤

  منير شفيق  
 غزة ال تختلف عما شهدته بالد العرب منذ انتهاء الحرب العالميـة             حرب العدوان اإلجرامي على قطاع    

الثانية من حروب مشابهة، وإن اختلف المكان والزمان والشعارات التي تغطـي األسـباب أو الـدوافع                 
  .الحقيقية واألهداف الحقيقية

، )شـكال (لبلد  كانت البداية في فلسطين نفسها، ولكن االختالف جاء من اندالع حرب العدوان من داخل ا              
وذلك بعد أن تمكن الخارج االستعماري من زرع كيان استيطاني غريب، َأهله بكل وسائط القـوة، فيمـا                  

  .نزع كل وسائط القوة من العرب الفلسطينيين ومن العرب من حولهم
ومع ذلك بقيت الدول الكبرى مثل سحابة كثيفة من الطائرات تغطي عملية العدوان العسكري الذي انتهى                

  . من أرضها٧٨%بإقامة دولة الكيان الصهيوني وتشريد ثلثي شعب فلسطين واحتالل 
فكانت االستراتيجية من الزاوية العسكرية تقضي بتأمين أكبر قدر من التفوق العـسكري لدولـة الكيـان                 
الصهيوني وجيشها على كل دول المنطقة وجيوشها، وهذا األخير ال يتم إال من خالل وفاق بين الـدول                  

كبرى عليه، إلى جانب السيطرة على سياسات الحكومات العربية وإرادتها، أو حصار وضرب كل من               ال
يشذ عن هذه السيطرة، إلعادته في نهاية المطاف إلى تلك السيطرة، وهو ما أطال أمد الحرب ولكن لـم                   

  .يحسمها حتى اليوم
 ١٩٥٦رة العدوان الثالثي عام     أما صورة العدوان العسكري الذي يشن اليوم على قطاع غزة فتشبه صو           

 على مصر وسوريا واألردن، وال تختلـف        ١٩٦٧وال تختلف عن حرب العدوان في يونيو        . على مصر 
هاتان الحربان اسـتهدفتا     (١٩٧٨ وقبلها عام    ١٩٨٢عن حرب العدوان على جنوبي لبنان وبيروت عام         

صورة الطائرات التـي تبـدأ      : ج الثانية ثم حرب الخلي  ). فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية بالدرجة األولى     
، ومن قبل علـى أفغانـستان عـام         ٢٠٠٣ثم حرب العدوان على العراق عام       . الحرب بالقصف المروع  

وأخيرا وليس آخرا صورة حرب العدوان على لبنـان         . ، وقد أعقبهما احتالل مباشر ما زال قائما       ٢٠٠١
  . العدوان الراهن على قطاع غزة باستهداف حزب اهللا بالدرجة األولى، ثم حرب٢٠٠٦عام 

وفي كل الحاالت كانت هنالك مظلة دولية لدعم العدوان وتغطيته تتزعمها أميركا، ثم تتفـاوت مواقـف                 
الدول الكبرى بين متواطئ وساكت أو متراوح بين محتج بصوت أبح أو منتظر ال يبوح وقد شذ الموقف                  

 العدوان بالتهديد واإلنذار، طبعا ما كـان ليفعـل           عندما تدخل لوقف   ١٩٥٦السوفيتي مرة واحدة في عام      
لوال أسباب وظروف تلك اللحظة بالنسبة إليه وإلى ميزان القوى العالمي، وكذلك صمود الشعب المصري               

  .بقيادة جمال عبدالناصر ورفضه االستسالم بل تصميمه على المقاومة التي راح يخوضها فعال
وهو األضعف من الناحية العـسكرية بفـرق        -تعرض للعدوان   عدا ذلك الظرف االستثنائي كان على الم      

 أن يقاوم بلحمه ودمه وصموده وعناده وعدالة قضيته، وقـد دلـت             -واسع ال مقارنة بينه وبين المعتدي     
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التجربة على أن العدوان حين يتوجه إلى الجيش النظامي قبالته يتمكن من حسم الصراع بسرعة خاطفـة                 
وبـين  ) العـدوان (ولكن حين تنتقل المواجهة أو تبدأ لتصبح أو تكون بينـه            . أحيانا وأحيانا بوقت قصير   

  .فتغدو حرب إرادات طويلة األمد. الشعب، فالحرب عندئذ ستطول وال حسم عسكري لها
ولهـذا ال يـسهل تقـديم       . ولكل حالة ظروفها ومعادالتها اإلقليمية والدولية     . طبعا لكل حالة خصوصيتها   
حاالت، ولكن يمكن مالحظة المشترك وهو القدرة على الصمود أوال عنـدما            صورة نمطية واحدة لكل ال    

تكون المواجهة مع الشعب، وهذا الصمود مع المقاومة يأخذان بتحريك الـشارع العربـي واإلسـالمي                
وهنا أيضا تختلف الحاالت عن بعضها من حيث السرعة في التحريك وقوة األثـر              . والرأي العام العالمي  

  . صرة الشعبية للطرف الصامد المقاوم المعتدى عليه، في المعادلة ككلالذي تتركه الن
مـع  -ففي حرب العدوان الثالثي كانت ردة الفعل الشعبي عربيا وإسالميا سريعة وقوية التأثير، مما أخذ                

 يغير مجرى الرياح ضد المعتدي لتنزل به الهزيمة بعد حين، والهزيمـة هنـا               -عوامل الوضع العالمي  
فمـن الناحيـة العـسكرية يكفـي        . لسياسة وفشل أهداف العدوان، وليس بالضرورة عسكريا      تكون في ا  

 حيث استطاعت قـوات المقاومـة       ٢٠٠٦استمرار المقاومة وعدم إلقاء السالح، وقد شذت حرب يوليو          
 أن ترد العدوان بحيث لم يستطع أن        -ورغم االختالل الكبير في ميزان القوى العسكري      -بقيادة حزب اهللا    

قدم شبرا واحدا على األرض، فكان إنجازه الوحيد هو تدمير واسع للبنـى التحتيـة وإسـقاط شـهداء                   يت
وجرحى بالقصف الجوي والبحري والبري، أي من عٍل ومن بعد، وهذا ال يكـسب معركـة وال يحقـق         

  .نصرا إذا ما صمد الشعب واستمرت المقاومة ولم تتزعزع إرادة القتال
ان في ظروف الصمود والمقاومة على أرض المواجهة سيعطي الوقت الكـافي            إن إطالة أمد حرب العدو    

لتعظيم النصرة الشعبية عربيا وإسالميا ورأيا عاما عالميا، كما يعطي الوقت الكافي الستنزاف العـدوان               
عسكريا ومعنويا وخسائر مادية وسوء سمعة وعزلة، مع ميل الرتكاب األخطاء من خالل اإليغـال فـي                 

ين، وبهذا تبدأ مجموعة العوامل األخرى بالتغير ال سيما تغير مواقف الحكومات التي سكتت أو               قتل المدني 
ترددت إزاء العدوان أو التي تواطأت معه أو أيدته، وهذا ما حدث بطرق وأشكال مختلفـة فـي أغلـب                    

دي مثـل   التجارب آنفة الذكر، فبعضها ظهرت فيه النتيجة فورا في مصلحة المقاومة والشعب وضد المعت             
، وهذه هي األبلغ بالنسبة إلى العـدوان  ٢٠٠٦تجربة مصر في العدوان الثالثي، أو تجربة حزب اهللا عام    

أما بعضها اآلخـر    . على قطاع غزة بسبب االشتراك في الزمن والظروف العربية واإلسالمية والعالمية          
االنتقال إلـى حـرب      (١٩٦٧فقد ظهرت نتيجته في المدى األطول، كما حدث في تجربة عدوان يونيو             

  ). اندالع المقاومة والممانعة الشعبية(أو تجربة احتالل العراق ) االستنزاف
وباختصار، من يتابع حرب العدوان الذي يتعرض له قطاع غزة ويلحظ الصمود الشعبي وإرادة المقاومة               

بيا وإسالميا ودوليا،   في تصعيد القصف واالستعداد للمواجهة البرية، ومن يالحظ ردود الفعل الشعبية عر           
يجد سرعة في التحرك واتساعا وشمولية فيه لم يسبق أن حدثت من قبل من حيث الـسرعة والتـصميم                   

  .على تصعيد التظاهرات واالعتصامات حتى ردع العدوان
أما على مستوى األطراف الرسمية التي سكتت أو ترددت فقد أخذت تغير مواقفها بسرعة كذلك، وهذا ما                 

مما يؤكد أن العدوان في طريقـه إلـى الهزيمـة           .  عدد من المتواطئين أو المنتظرين دوليا      سينطبق على 
  .السياسية والفشل

  ٣/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
  !من داخلها: نحو الحرية اإلساءة لمصر .٨٥

  وحيد عبد المجيد
كيـد  اليمكن نفي الزعم بحدوث تواطؤ بين مصر الرسمية وإسرائيل في العدوان علي قطاع غزة بدون تأ               

فقد أدارت مصر أزمـة قطـاع   . حقيقة أن ضعف األداء الدبلوماسي هو الذي أعطي هذا االنطباع الظالم       
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، بدرجة مدهشة من سوء تقـدير الموقـف         ٢٠٠٧في يونيو   « حماس»غزة، منذ أن هيمنت عليه حركة       
 نجحت مصر   أولهما يتعلق بإدارة عملية التهدئة التي     . ولنأخذ مثالين صارخين علي ذلك    . وضعف األداء 

وإسرائيل، ثم تركت هذا النجاح يتسرب من بين يديها ألنها لم تقم بمـا كـان                « حماس»في تحقيقها بين    
تابع الجميع كيف انتهكت إسرائيل تعهداتها التي التزمت بهـا  . ينبغي عليها أن تقوم به لحماية هذه التهدئة  

فقد واصلت اجتياح القطاع    . ع غزة في مقابل وقف إطالق الصواريخ وأي عمليات مسلحة أخري من قطا          
وأبـدت مـصر    . من وقت إلي آخر، وفرضت حصاراً محكماً عليه بالمخالفة لما قبلته في إطار التهدئة             

فعندما أبقت إسرائيل   . ضعفاً في مواجهة هذه االنتهاكات فأضعفت موقفها، خصوصاً علي صعيد الحصار          
ستثناء، تفاقمت مشكلة معبر رفح وتم استخدامها للنيـل         المعابر التي تسيطر عليها مغلقة إال علي سبيل اال        

ولـو  . من مصر التي بدت عاجزة عن تقدير حجم الضرر الذي تلحقه بها السياسة الصهيونية المتجبـرة               
كانت مصر قد واجهت إسرائيل بانتهاكاتها، وهددتها بتدويل األزمة ومن ثم فضح هذه االنتهاكات، لمـا                

وزاد .  المشكلة إلي مصر عبر وضعها ومعبر رفح في موضع االتهـام           واصلت اغالق المعابر وتصدير   
تجديد تهدئة وهميـة    « حماس»األداء سوءاً عندما أدي سوء تقدير الموقف مرة أخري إلي توقع أن تقبل              

وبلغ تهافـت   . يجوع أهل القطاع في ظلها ويعيشون في الظالم ويتسولون كل يوم فتح معبر هنا أو هناك               
الحكومـة  »سي ذروته في دعوة مجرمة الحرب تسيبي ليفني إلي القاهرة، بعـد أن اتخـذ                األداء الدبلوما 

وكان المشهد مخجالً عندما استغلت ليفني الزيارة لكي تعطـي          . قرارها بشن العدوان  « األمنية المصغرة 
 ، دون أن ينتبه من شاركها المؤتمر الصحفي       «حماس»انطباعاً بوجود توافق مع مصر بشأن تهديد حركة         

ولما بدأ العدوان بعد ساعات علي تلك الزيارة، كان سهالً علي من يريدون النيـل مـن                 . إلي هذه الحيلة  
ولكن ما كان لهم أن يقدروا علي ذلـك إال فـي ظـل ضـعف األداء                 . مصر أن يزعموا وجود تواطؤ    

  .الدبلوماسي الذي يسيء لمصر أكثر مما يستطيع أشد خصومها أن يفعل
  ٣/١/٢٠٠٩، الوفد، مصر

  
   اإلسرائيلية من العدوان؟األهداف .٨٦

 عزمي بشارة 
من أغرب ما سمع من كالم السياسة حتى في أيام غرائبية كالتي نعيش وال يستغرب فيها أمر بسهولة، 

هكذا تكلم أولمرت، ومن بعده ليفني .. ما كرره المسؤولون اإلسرائيليون كما تُنشَد الزمة في نشيد الموت
 :حتى آخر القوم

هذه ليست حربا ضد الفلسطينيين، بل حرب ضد .. لسنا ضد الشعب الفلسطيني، نحن ضد حماس "- أ
 ".حماس

 ".حماس وحزب اهللا وغيرهما: نحن لسنا أعداء، بل لدينا نفس األعداء "- ب
والحقيقة أن أهداف هذه الحرب العدوانية على قطاع غزة ال تختلف كثيرا عن سجالها العلني، فالقصف 

 . ليسا مختلفين كثيرا كما يبدو- صناعة الموت وصناعة األجواء- صف اإلعالمي الجوي والق
الحساب اإلسرائيلي المعلن بوجود حلف موضوعي على األقل، أو وجود محور " بـ"تفضح الالزمة 

ولكن ما . إقليمي يضم دوال عربية وإسرائيل يشترك في نفس األعداء، وهذا منطق المحاور على أية حال
بهذا . لتصريحات العلنية وبعدها، أن المحور ليس موضوعيا فحسب، وال لقاء مصالح فقطيرشح قبل ا

 . ننتهي من هذه الفكرة التي سبق أن تطرقنا لها
ضد الفلسطينيين؟ بحسب هذا المنطق ) نحن لسنا: أو كما سمعت(ولكن ماذا تعني مقولة إسرائيل ليست، 
وإذا . قط يريد بلد هذا الشعب، ويريد سلبه ثروته وإرادتهفهو ف. ال يوجد استعمار ضد شعب من الشعوب

 . له، فال أحد ضده" المقدر"خضع لهذا المصير 
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ولكن حتى عندها يدعي المستعمر أنه ضد . إذا قاوم الشعب هذا المصير الذي يراد له" المشكلة"تبرز 
وعندما يقوم بمحاربة .  نفسهالمقاومة والمتطرفين الذين يحملون الفكرة ويمارسونها، وليس ضد الشعب

المقاومة ويقصف المدنيين والناس دون تمييز، فذلك ليس ألنه ضدهم بل ألن المقاومة تعيش وتسكن 
وعلى الشعب أن يتحمل القصف صامتا، فهو ليس موجها ضده، وال ضد األطفال الذين سقطوا، . بينهم

 .بل ضد المقاومة التي أنجب
وطبيعي أن يعيشوا بين .  وليسوا جيشا منفصال عنه في معسكراتالمقاومون هم من أبناء الشعب،

 .وإذا كان هذا صحيحا في كل مكان فإنه في غزة أمر مسلم به. صفوفه
يعيش فيه الناس دونما تمييز بين غني وفقير، . ألن غزة عبارة عن معسكر اعتقال مكتظ ومزدحم ومغلق

 ال غابة وال جبل وال نهر، وال مناطق محيدة يلجأ .ومقاوم وغير مقاوم، ومنتم لحماس وغير منتم لها
وحتى عندما يكون القصف غير عشوائي في غزة، فإنه يكون عشوائيا . إليها الناس كما في لبنان

 .ال يمكن للحرب على غزة إال أن تكون جريمة حرب.. بالنتيجة
أف " فيها طائرات الضخم، تستخدم" غيتو"تتواصل فيها غارات على . هذه حرب على معسكر اعتقال

كان هذا الفعل بحد ذاته غير ممكن التصور قبل عشر سنوات، كان بحد ذاته غير ". ١٦أف "وال" ١٥
 .لقد صنع باراك هذه السابقة في بداية االنتفاضة الثانية.. ممكن التنفيذ دوليا

استعمارية تستخدم هذا ال توجد دولة . إنها أجبن حرب في التاريخ اإلسرائيلي، وربما في التاريخ الحديث
وعلى وقع االنفجارات تطلع علينا وزيرة خارجية . النوع من السالح ضد هذا النوع من األهداف

 !!يا للهول"... لسنا ضدكم: "لتخاطب الفلسطينيين كمشاهدين وفي فمها كالم من نوع" الطموحة"إسرائيل 
ع األرض ليس ألنها ضده، بل فقط وقد شردته في كافة أصقا. سلبت إسرائيل وطن الشعب الفلسطيني

ولو خضع . هذا كل شيء، ولكنها ليست ضده. وهو ال يريد أن يتنازل بطيبة خاطر. ألنها تريد وطنه
 .وقبل بأن يمنح وطنه عن طيبة خاطر، فلن يصيبه منها حرب وال قتال

نسحاب من طرف ولو قبلت المقاومة بمضاعفة االستيطان بعد أوسلو، وباستمرار تهويد القدس، وباال
لو انتخب الشعب . واحد من غزة مع بقائها مطوقة كالسجن، لما كانت هنالك مشكلة إسرائيلية مع غزة

 .  لما نشأت مشكلة٢٠٠٦الفلسطيني من أرادته إسرائيل أن ينتخب في العام 
ة منطقية ثم، وبعد هذه االنتخابات، لو قبل الشعب الفلسطيني بالحصار التجويعي راضيا باعتباره نتيج

لالنتخابات، ولو استنتج من هذا الحصار النتائج المرجوة منها وأطاح بمن انتخب، لو اعتبر حماس هي 
هذا هو منطق . سبب الحصار وليس من يفرض الحصار، لما كانت هنالك مشكلة بين إسرائيل والقطاع

ا اجتياحها مع نشر وربم(القصف اإلعالمي اإلسرائيلي الذي يرافق القصف الوحشي على قطاع غزة، 
 ).هذه السطور

. وهو منطق يتضمن هدف العدوان. وهو، على فظاعته، يحظى أن يكرره البعض بالعربية بين السطور
والهدف هو قبول الشعب الفلسطيني بالشروط اإلسرائيلية في حالة التوصل إلى تسوية، وباالستكانة 

 . والهدوء في حالة عدم وجود تسوية
في تسوية يقبل فيها بشروط إسرائيل التاريخية، وال مع خصم هادئ يرضى "  عربيشريك"ال مشكلة مع 

على األقل بموازين القوى، فيعيش، ويترك الناس تعيش في ظل االحتالل والظلم، ويرفض التسوية 
 . مثل الحفاظ على سلطته" أكثر أهمية"نظريا فقط، أما عمليا فينشغل عن الصراع مع إسرائيل بقضايا 

لقد حاصرتها منذ اليوم األول على انتخابها، . يل لم تمنح حماس حتى مثل هذه الفرصة األخيرةوإسرائ
 . إلى الحصار، ولم تحظ حماس حتى بفرصة لالنشغال عن الصراع مع االحتالل بسلطتها" العالم"وانضم 

ط اإلسرائيلية في ال يهم إسرائيل كثيرا من يحكم القطاع داخليا بعدما انسحبت منه، ما دام يقبل بالشرو
 .حالة تسوية، أو بالهدوء في حالة عدم التوصل للتسوية
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حاليا، أن " التهدئة"وكان على حماس من وجهة نظر المطالبين بعودة . لقد فُرِض الحصار التجويعي فعال
تقبل بالهدوء ليس فقط دون زوال االحتالل، وليس فقط مع استمرار االغتياالت في الضفة الغربية وقطاع 

 .غزة، بل حتى دون فك الحصار
انتقلت إسرائيل إلى استخدام السالح وهي تهدف من ذلك إلى تقويض قوة حماس أو إجبارها على القبول 

فإذا قبلت حماس بشروط إسرائيل . وال يهم إسرائيل أي الهدفين يتحقق قبل اآلخر. بالشروط اإلسرائيلية
لى عدم القبول فسوف يتابع الجيش اإلسرائيلي وإذا أصرت ع. تكون قد عادت جحافل باراك بإنجاز

برية كما يحب باراك بموجب سيرته " كوماندوز"مهمته حتى يعود بإنجاز ملموس، ولو على شكل عملية 
 .المهم أن تعود بصور اغتياالت واعتقاالت ناجحة لقيادات. العسكرية

يخ، فهذا يعني أن حربها الجبانة إذا توقفت إسرائيل رغم استمرار القدرة لدى حماس على إطالق الصوار
 .فشلت

اإلسرائيلية الحالية وقف القتال والعودة دون أنجاز، إال إذا فرض عليها ذلك " للترويكا"ولكن ال يمكن 
 .بالقتال والخسائر أو بغيرها

وإذا لم يتحقق أحد الهدفين أعاله دون عملية برية، فسوف يدخلون، ولو على شكل إنزاالت واجتياحات 
يريدون صور انتصار، على شكل استسالم علني أو اعتقال وانهيار علني، وهذا ليس باألمر . ائيةانتق

 .وإذا لم تأت هذه الصور فسوف يكونون في وضع حرج. السهل التحقيق
بغض النظر عن األهداف التي وضعت إسرائيليا، فإن وضاعة الحرب ونوع الخصم ال يبشر بخير 

وما أنجز حتى . ولن تحقق إسرائيل هدفا ملموسا من هذه الحرب. ف النهرإلسرائيل، فجلد الماء ال يوق
 .عربيا" محور االعتدال"اآلن هو خسارة 

وأي قنبلة تلقى على حي مكتظ . لكن الهدف سهل من الجو. ترغب إسرائيل باستعادة هيبة الردع أيضا
 . يها أي جيش هيبتهالثمن رخيص والحرب جبانة، ليس فيها بطولة، وال يستعيد ف. تقتل وتدمر

وحتى المديح الذي تكيله وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إليهود باراك على المكر والدهاء ما هو إال خداع 
بل وكتبت الصحف . فقد كان الجميع يعلم أن إسرائيل تستعد لشن عملية عسكرية ضد غزة. للذات

تى لو علمت؟ هل تعلن عن حالة تأهب ولكن ماذا تفعل غزة ح. اإلسرائيلية عن عملية قادمة خالل أيام
في صفوف جيشها الجرار، أم تموه قواتها الجوية طائراتها في المطارات؟ نحن نتحدث عن حي فقر، 

 .عن مخيم الجئين كبير ليس فيه حتى مالجئ
ل وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التي تكيل المديح لدهاء باراك هي نفس وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التي تتحو
. إلى جوقة تطبيل وتزمير في بداية كل حرب، ثم تنقلب على المسؤول فقط إذا فشل في تحقيق األهداف

أما إذا ارتكب جرائم ونجح فال بأس، المهم أال يفشل، وأال يسقط الكثير من اإلسرائيليين بحيث يتحول 
شلت الحرب في تحقيق وال ينقلب اإلعالم اإلسرائيلي على حكومة تشن حربا إال إذا ف. النجاح فشال

 .عدد الضحايا من الفلسطينيين ال يهم هؤالء.. أهدافها، أو إذا كانت الخسائر بالجنود مرتفعة
فهو غاضب ناقم ال يعتبر الحرب . وفاق التصورات. جاء رد الفعل الشعبي العربي على الحرب سريعا

كما ال يأبه بإدانات . مة ضد المدنيينشطارة أو بطولة إسرائيلية كما اعتبر حروبا سابقة، بل يعتبرها جري
 .جزء كبير من النظام الرسمي العربي لهذه الحرب، ويصر على مقولة التواطؤ

لقد صاحب بعض اإلدانات العربية العلنية جمال علنية أخرى تتضمن تعبيرا عن رغبة بالبناء على 
هن فتحه باالعتراف بانتصار انتصار إسرائيلي، مثل قبول الشروط اإلسرائيلية لفتح معبر رفح، أو ر

إذا استنتج منها من يتعرض " خيرا"إسرائيلي، ومثل التمني العلني غير المفهوم أن تكون هذه الحرب 
ولماذا ال يستنتج البعض الذي ال يتعرض للحرب توحيد الصفوف ... للحرب ضرورة توحيد الصفوف

االستنتاج توحيد الصفوف في االستسالم؟ لماذا يجب ان يكون ... مع من يتعرض لها في مقاومة المعتدي
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ولما يجب ان يستنتج منها المعتدى عليه وليس من يبني على التسوية مع هذا المعتدي الذي لم يعطه 
 شيئا؟ 

حتى لو صدقت تمنيات المعتدين المستعمرين وصدقت أحالم حلفائهم، فإن كل ما يمكن أن تفرضه 
 .ولذلك ال يمكن أن يعمرإسرائيل بعد هذه الحرب ال يحظى بشرعية، 

وبالعكس، فبعض القوى التي أسست موقفها على واقعية الشارع وبراغماتية القبول بموازين القوى إزاء 
اقول فقدت شرعيتها بصيغة الفعل الماضي، . مشاهد القصف فقدت شرعيتها في ظل القصف اإلسرائيلي

 .وليس سوف تفقد
، "توفير األمن للمستوطنات"قصيرة النفس في إسرائيل والمسماة وبقي أن تدرك هذه القوى أن الحسابات ال

هي أكثر أهمية وإستراتيجية لها من قوة " ضمان أمن القرى الحدودية"، أو "أمن حدودنا الشمالية"أو 
وأن هذه ليست مزايدة انتخابية لكسب بضعة مقاعد في .. وشرعية ما يسمى معسكر االعتدال عربيا

 .انتخابات الكنسيت
من باب الرمزية الغرائبية الفاقعة أن المقاعد التي أضافها حزب العمل على دم الفلسطينيين : الحظةم(

فالعرب .. مع ازدياد شعبيته قليال بعد العدوان بموجب االستطالعات يشغلها عربيان من الداخل
 ).المستفيدون من العدوان من المنتمين لمعسكر االعتدال موجودون في كل مكان

مقاعد البرلمانية وارد في حسابات وزراء العمل وكاديما عند شن الحرب بالطبع، ولكنه ليس حساب ال
. هذه مسألة أمن قومي إسرائيلي تجمع عليه القوى السياسية اإلسرائيلية يسارها ويمينها. الحساب األساس

 ".قوى االعتدال"ع وقوة الردع والجدار الحديدي العسكري يأتي في إسرائيل قبل التسوية وقبل التفاهم م
تختلف إسرائيل على . بل هو موقف إجماع قومي. وهذا ليس موقف اليمين اإلسرائيلي كما يعتقد البعض

، وتنقسم حول ضرورة إجراء بعض التنازالت اإلقليمية في ظله من عدمها، كما )وليس عليه(أساسه 
 .تنقسم حول واقعية التسوية السياسية

 ١/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب
  
   بين االستراتيجية واالنتخاباتمجازر غزة .٨٧

 برهوم جرايسي  
» ردة فعل إسـرائيلية   «ال يمكن التعامل مع المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة على أنها وليدة               

على إطالق القذائف التي يطلقها الفلسطينيون باتجاه مواقع إسرائيلية، بل نحن أمام حرب إرهابية تندرج               
 .صهيوني قائم منذ سنوات طوال، وكان يتم تعديله وفق ظروف المرحلةضمن مخطط استراتيجي 

وهذا ما اعترف به وزير الحرب إيهود باراك، في المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد ساعات قليلة مـن                  
بدء المجازر، إذ تباهى بأن جيشه خطط لهذا العدوان منذ أشهر طويلة، من خـالل جمـع المعلومـات                   

 . الخطط التي تهدف إلى توجيه ضربة مفاجئة ولتكون مؤلمةاالستخباراتية، ووضع
وقالت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، في اليوم التالي للحرب، إن إسرائيل مارست أسلوب الخداع لبث أوهام               
وكأن العدوان سيتأجل أليام عن اليوم الذي بدأ فيه، ولكن المؤشرات كانت واضحة جـدا، مـن خـالل                   

 .ها إسرائيل في األيام األخيرة قبل بدء المجازرأساليب تقليدية مارست
في حال تم شـن     : ففي مقالة لكاتب السطور، نشرت هنا قبل أسبوع واحد من بدء المجازر، جاء ما يلي              

سيظهر بشراسة لم نعهدها حتى اآلن، ومن مؤشـرات هـذا التـضخيم الـدائم للقـدرات       «العدوان فإنه   
ية، وهو أسلوب إسرائيلي معروف، لتبرر إسرائيل لنفسها ومسبقا         العسكرية التي بحوزة الفصائل الفلسطين    

 .»شراستها في الحرب المتوقعة
الوصـية علـى المـشروع      -وتعتمد االستراتيجية اإلسرائيلية التي تفرضها المؤسسة العسكرية األمنية         

» عاجزا«يني   على القضاء على كل مقومات الحياة الفلسطينية، ليكون المجتمع الفلسط          -الصهيوني األكبر 



  

  

 
 

  

            ٤٥ ص                                     ١٣٠٣:         العدد       ٣/١/٢٠٠٩سبت ال :التاريخ

وهـذه االسـتراتيجية    . عن المقاومة، أو عن إدارة شؤونه وسعيه إلقامة دولة مستقلة قادرة على الحيـاة             
طبقت على مر عشرات السنين بوسائل مختلفة، على رأسها الحروب الدموية والمجازر، ولكن أيضا من               

شكال مختلفة على مناطق    ، مثل الحصار المفروض على قطاع غزة، وبأ       »الموت البطيء «خالل أساليب   
 .الضفة الغربية، وضرب مصادر الرزق والحياة االقتصادية

غير أن هذه الحرب تجري في أوج حملة انتخابية برلمانية بدأت في إسـرائيل، ولكـن مـن الخطـورة              
االعتقاد وكأن هذه الحرب الشرسة اندلعت فقط ألسباب سياسية داخلية، خاصـة االنتخابـات، ألن هـذا                 

 شأن االستراتيجية اإلسرائيلية األخطر، التي هي الموجه األساسي لكل سياسـات الحكومـات              سيقلل من 
المتعاقبة، ودور العامل الحزبي في آلية اتخاذ القرار الحاسم يبقى محدودا إلى أقصى الحدود، وباإلمكـان           

 . القول إنه هامشي جدا
ة، وأن يسعى قـادة الحكومـة، وعلـى         ولكن من الطبيعي أن تنعكس هذه الحرب على األجواء االنتخابي         

رأسهم وزير الحرب، إيهود باراك، ومنافسته األقوى منه، وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، وحتى رئـيس               
الحكومة المتهاوي إيهود أولمرت، لجني المكاسب الحزبية على حساب الدم الفلسطيني الذي يـسفك فـي                

 .غزة
 األيام التي تلت الحرب، وكان آخرها نهايـة األسـبوع           وهذا ما بدأت استطالعات الرأي تتحدث عنه في       

األول للحرب، إذ رأينا أن باراك بدأ ينهض من حضيض انتخابي وشعبية يرتع فيه منذ أشهر طويلة، إلى                  
 ١٩، مـن    »العمل«درجة أن استطالعات الرأي في مرحلة ما توقعت هبوط قوة حزبه البرلمانية، حزب              

 . مقعدا في البرلمان١٢٠أصل  مقاعد، من ٨مقعدا اليوم إلى 
 مقعدا في هذه االستطالعات، أمـا بعـد         ١٢ -١١إلى مستوى   » ارتقى«وفقط في األسبوعين األخيرين     

 ٣٥% مقعدا، بمعنى أن الحديث يجري عن زيادة بنـسبة           ١٦المجازر، فقد قفزت قوة حزبه إلى مستوى        
رق فيه المجتمع اإلسرائيلي الذي تـسيطر       خالل ثالثة إلى أربعة أيام، وهذا يعكس جنون العظمة الذي يغ          

 .عليه عقلية العسكرة
ولكن المؤشر األهم في هذه المعطيات التي تنبعث منها رائحة الدم الفلسطيني، هو أن مجـرم الحـرب                  

 كقادر على حفظ    ٢٤% كمرشح لرئاسة الحكومة، و    ٧%باراك الذي كانت شعبيته بين الجمهور في حدود         
، وهي أعلى نسبة يحصل عليها من بين        ٥٣%عن عمله في الشارع اإلسرائيلي      األمن، باتت نسبة الرضا     

 .٤٨%، وزعيم المعارضة اليمينية بنيامين نتنياهو ٤٧%، ليفني ٣٣%أولمرت : السياسيين اآلخرين
وبطبيعة الحال فنحن لسنا أمام نتائج نهائية، وحتى يوم االنتخابات في العاشر من فبراير المقبل، ستكون                

من التطورات واألحداث التي قد تقود إلى تغيير كافة المعطيات إلى كافـة االتجاهـات، هبوطـا                 سلسلة  
 .وصعودا

وهذا ما يؤكد صحة المعلومات التي ترد في اإلعالم اإلسرائيلي من يوم إلى آخر، حول صراع داخلـي                  
نجازاتهـا الدمويـة    من وراء الكواليس بين الثالثة باراك وأولمرت وليفني، في السعي لتجيير الحرب وإ            

لنفسه أكثر من غيره من أجل جني المكاسب السياسية الحزبية في هذه الحملة الدائرة، حتـى وإن كـان                   
أولمرت نفسه ال يخوض االنتخابات، لكنه يسعى إلى تجميل صورته أمام الشارع اإلسرائيلي في األسابيع               

 .األخيرة لحكمه
رعان حول من منهما صاحب قرار الحرب، فحـسب         وقالت صحف إسرائيلية إن أولمرت وباراك يتصا      

 نوفمبر إلى استنتاج أنه لن يكون هناك مفر من شن عدوان على             ١٤مقربين من أولمرت فإنه توصل منذ       
 . ديسمبر الماضي١٧قطاع غزة، بينما باراك استنتج ذلك في 

 لهذا العدوان، من خالل     أما رواية مقربين من باراك فتقول إنه كان مشغوال منذ عدة أشهر في التحضير             
جمع المعلومات االستخباراتية، وأن التأخير في تنفيذها لم يكن بسبب تعزيز قوة حماس بل بسبب فحص                

 .شكل بدء العدوان وكيفية انتهائه
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وبين هذا وذاك، يظهر مقربون من ليفني لينقلوا تذمرها من أن باراك ال يشركها بما فيه الكفاية في اتخاذ                   
باراك يريد أن يجنـي مـن       «طالعها على كافة التطورات، وهذا من منطلقات حزبية، ألن          القرارات، وإ 

 .»الحرب مكاسب سياسية لوحده
اإلرهاب اإلسرائيلي يصل اليوم إلى ذروة جديدة، وما من شك في أنه سيـستمر وسـتكون لـه ذروات                   

اسة اإلجرام الذي يتملك    أخرى، وكما كان طوال الوقت، فإنه في هذه المرحلة أيضا تتكشف لنا مدى شر             
العقلية اإلسرائيلية وساستها وعسكرها، الذين يجدونه منطقا طبيعيا حـسب مفـاهيمهم، لبنـاء مجـدهم                

 .السياسي على حساب الدم الفلسطيني
  ٣/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
   "إسرائيل" البرية تربك القيادة السياسية داخل العملية .٨٨

  وديع عواودة   
ة المتوقعة تشغل أوساط الرأي العام والمسؤولين في إسرائيل، فيما قيمت الـصحف             ما زالت العملية البري   

ومستقبلها وسط مفاضالت بين إنجازاتها بعد سـتة أيـام       » الرصاص المصبوب «اإلسرائيلية أمس عملية    
  . عاما٤١على شنها وبين ما كانت إسرائيل قادرة على فعله في غضون ستة أيام قبل 

وقتها قطاع غزة والضفة الغربية وشبه جزيرة سيناء وهـضبة الجـوالن بعـد أن               إسرائيل التي احتلت    
هزمت الجيوش العربية تخشى اليوم وتحسب ألف حساب لشن عملية عسكرية برية، حتـى لـو كانـت                  

  .محدودة، في غزة
وتراوحت مواقف المحللين اإلسرائيليين ما بين التحذير من عملية عسكرية بريـة وتوجيـه االنتقـادات                

حرب لبنان الثانية وبين اإلشارة إلى المكاسب التي يحققها الـسياسيون اإلسـرائيليون،             » أخطاء«تكرار  ل
  . عشية االنتخابات العامة، من الحرب على غزة

لم توفر عمليات زرع الموت واإلبادة والتدمير إلسرائيل فرصة إنهاء الحرب           » الصدمة والترويع «ورغم  
 لم ترفع راية بيضاء وصواريخها متواصلة بعدما باتت أبعد مدى وأكثـر             ورفع شارة االنتصار فالمقاومة   

  . فاعلية وتشل حياة ثالثة أرباع مليون إسرائيلي
ويعني ذلك أن األهداف المعلنة للعملية لم تتحقق وهذا ما يؤجج النقاش الداخلي حول جدوى الحملة البرية                 

  .بنان الثانية فيهاومجمل إدارة الحرب الجديدة ومدى استخالص دروس حرب ل
، بن كسبيت، إلـى     »معاريف«وكمن يبدو غير متحمس للعملية البرية أشار المحلل السياسي في صحيفة            

أنه في حال شنت إسرائيل عملية عسكرية برية في القطاع، فإنه سيتعين عليها إنهاؤها حتى موعد أقصاه                 
  .  التحركات الفرنسيةيوم االثنين المقبل، أي قبل انعقاد مجلس األمن الدولي وبدء

ويؤكـد أنهـا    » المغامرة البرية «ويبدى المعلق البارز في القناة العاشرة رفيف دروكر تحفظه البالغ من            
وفي المقابل يشير زميله ألون بن دافيد المعلق العسكري فـي           . محفوفة بالمخاطر وأهدافها غير واضحة    

بالتدريج في محاولة الستدراج عناصر المقاومـة       القناة إلى أن إسرائيل ستجتاح أجزاء فقط من القطاع و         
  . واصطيادها كما فعلت باجتياحات محدودة سابقة

وينوه بن دافيد إلى أن حركة حماس تعلمت الدرس فبنت تحصينات داخل األحياء السكنية لتحارب فيهـا                 
  .احومنها، الفتا إلى أن ذلك يدفع جيش االحتالل للضغط على السكان للنزوح لتسهيل االجتي

، ناحوم برنياع، والمراسل السياسي للـصحيفة،       »يديعوت أحرونوت «ويرجح كبير المعلقين في صحيفة      
شمعون شيفر، في مقال مشترك عودة إسرائيل إلى غزة، وينقل الصحافيان عن مسؤول إسرائيلي رفيـع                

ل حيال العملية   إن هناك موقفين في إسرائي    «المستوى ووصفاه بأنه ضالع في عملية صناعة القرار، قوله          
البرية، الموقف األول يقول إنه من دون أن تشن إسرائيل عملية عسكرية برية فإنها لن تنجح في حـسم                   
الحرب، أما الموقف الثاني فيقول، إنه إذا كانت حماس تتمنى العملية العسكرية البرية اإلسرائيلية إلى هذا                
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يل، فربما من األفضل أن تفكر مرتين قبل شـن          الحد، وفقا لمعلومات استخباراتية موجودة بحوزة إسرائ      
  .»عملية كهذه

ومن جهة ثانية أشار برنياع وشيفر إلى أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت يتعامل مع العمليـة      
العسكرية الحالية على أنها تصحيح خطأ، وهو يعتبر أن هذه العملية ستبرر بأثر رجعي خطواته خـالل                 

  .حرب لبنان الثانية
ويرى أولمرت في إحدى المداوالت، بحسب الصحافيين، أنه بعد سنتين ونصف السنة لـم يـتم إطـالق                  

  . »ليتنا نتوصل إلى نتائج مشابهة في العملية العسكرية الحالية«رصاصة واحدة من حدود لبنان ويضيف 
نية فـي   ، عاموس هارئيل، والمراسل للشؤون الفلـسطي      »هآرتس«ورأى المراسل العسكري في صحيفة      

بعد أسبوع تقريبا على بداية الحرب، أخذ يتـضح أن          «الصحيفة، آفي سخاروف، في تحليل مشترك، إنه        
  . »إسرائيل أهدرت فرصة ثمينة إلنهائها كعمليات رد فعل فحسب، منذ يومها األول أو الثاني

 فرصـة   الجيش اإلسرائيلي، الذي شن غارات جوية شديدة صدمت حماس، هو الذي مـنح            «واعتبرا أن   
والنتيجة برأيهما، هي أن حماس تتدارك نفـسها جزئيـا          . للحكومة لإلسراع إلنهاء العنف وهذا لم يحدث      

فيما إسرائيل تتدهور باتجاه عملية عسكرية برية، محفوفة بمخاطر كثيرة، معتبرة أن العدو يحتـاج اآلن                
  . »اإلسرائيليةإلى امتصاص ضربة عسكرية بالغة القوة من أجل أن يوافق على اإلمالءات 

من سينكسر أوال،   «: ورأى زميلهما، ألوف بن، المعلق السياسي، أن السؤال األساسي المطروح اآلن هو           
  . »حماس أم التأييد الشعبي في إسرائيل للحرب على غزة؟

لوهلة تخيلنا أن وزير الدفاع إيهود باراك اكتشف الطريقـة لمحاربـة عـدو مـسلح                «وكتب ألوف أنه    
توجيه ضربات قوية وسريعة وجلب الهدوء إلى سديروت، وكان األمل كبيرا بأن استبدال             بالصواريخ، و 

القيادة األمنية التي فشلت في حرب لبنان، والدهاء العسكري لدى بـاراك ومنـاورات وتـسلح الجـيش                  
» الرصاص المـصبوب  «و  . لكن هذا كان وهما   ... اإلسرائيلي بأسلحة حديثة خلقت وضعا جديدا ومختلفا      

  .»في الحلق، تماما مثل كل العمليات العسكرية من هذا النوع التي تم شنها في الماضيعلق 
ويرى ألوف أن الحرب في غزة أخذت تبدو شبيهة بالمواجهات التي جرت في الماضـي مـع منظمـة                   

من الصعب التوقف بعد عمليـة رد فعـل موجعـة،           «ويتابع  .. التحرير الفلسطينية وحزب اهللا في لبنان     
 مقتنعة بأن ضغطا آخر صغيرا سيهزم العدو، لكنها تتردد في دفع ثمن الخسائر جراء عمليـة                 وإسرائيل

عسكرية برية وال تريد أن تنجر مجددا إلى احتالل غزة فيما تُخرج حماس بهذه األثناء الصواريخ مـن                  
نتظـار  والنتيجة هي استنزاف متواصـل، با     . المخابئ وتُدخل مناطق إسرائيلية أخرى إلى خط المواجهة       

  .»تدخل دولي أو عملية عسكرية كاسرة للتوازن وتجعل العدو ينهار
وعارض قائد جيش االحتالل األسبق موشيه يعلون في تصريح للقناة اإلسرائيلية األولـى أمـس وقـف                 
العمليات اآلن وقال إنه من غير المعقول أن تبقى حركة المقاومة حماس قـادرة علـى إطـالق النـار                    

ودعا يعلـون لتكـرار     . ى أن هذا لن يتم بتهدئات تستغل الستجماع السالح والذخائر         والتسلح، مشددا عل  
وقتها لـم نكـن     «وتابع  . ٢٠٠٢التي شنها على جنين ومدن الضفة الغربية عام         » الجدار الواقي «تجربة  

  .»بحاجة لوساطة طرف ثالث
لفرنـسية لوقـف النـار      يشار إلى أن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني كانت قد بررت رفضها للمبـادرة ا             

  . باإلشارة إلى أن التهدئة ستمكن حماس من تعزيز قواتها ومنحها الشرعية
  ٣/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
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   الصمت فضيلةيكونعندما  .٨٩
  عريب الرنتاوي

ال تترك القاهرة فرصة تمر من دون أن تتوجه بأصابع االتهام إليران وحلفائها ، وتحمـيلهم المـسؤولية               
الذي ينهمر كالمطر على رؤوس أبناء القطاع وبناتـه ، وقـد تطـور              " اص المصهور كارثة الرص "عن  

عن القـضية   " بعض حلفائها من العرب   "الهجوم المصري على إيران من النقد إلى الدعوة لرفع يدها ويد            
 ترك  - إذا ما أخذنا على محمل الجد التصريحات التي ما فتئ يكررها أبو الغيط               -الفلسطينية ، ما يعني     

القضية الفلسطينية نهبا للسياسات المأزومة والطرق المسدودة التي سار ويسير عليهـا مـن تبقـى مـن      
  ".معسكر المعتدلين العرب"

والحقيقة أننا كنا سنوافق أبو الغيط على كل ما نطق به ودعا إليه ، لو أن زعيم الدبلوماسـية المـصرية                     
 ، غير االرتهان للسقف األمريكي الخفيض والمسيج        تكرم بإقناعنا بأن في جعبته خيارات وبدائل ومخارج       

اإلسرائيلية ، ولكنه بدل ذلك ، لم يترك فرصا تمر من دون أن يعزز قناعاتنـا      " الفيتوات"سلفا بالشروط و  
من حيث يدري أو ال يدري ببؤس الخيارات والبدائل التي تتحرك في إطارهـا الدبلوماسـية المـصرية                  

  .مومخصوصا والعربية على وجه الع
من الهجوم على حماس وتحميلها وزر انهيار جهود الحوار والمصالحة الفلسطينيين ، إلى الهجوم علـى                
حماس أيضا ، وتحميلها وزر انهيار التهدئة ونشوب العدوان ، مرورا بالهجوم على حمـاس وتحميلهـا                 

حدودية مع مصر ، إلى     " والية إيرانية "على حدود مصر ، وتحويلها غزة إلى        " إمارة إسالمية "وزر قيام   
أي " تكسير أقدام "غير ما هنالك من محطات ومواقف مثيرة للسخط ، لعل أبرزها التصريح المشهور عن               

  . فلسطيني تسول له نفسه المريضة ، اجتياز المعبر أو السياج الحدودي ودخول سيناء أو العريش
فـي مجلـس األمـن ،       " زنة ومتوازنة مت"آخر ما أتحفنا به الوزير المصري ، هو دعوته التخاذ مواقف            

فاإلدانة للجريمة يجب أن توزع بالتساوي بين المجرم والضحية ، والـدعوة لوقـف حمـم الرصـاص                  
المصهور لن تمر من دون دعوة مماثلة إلطالق الصواريخ ، إلى غير ما هناك من تفاصيل تضع أهـل                   

  . اإلسرائيليينفي اإلدانة والتجريم مع مجرمي الحرب" قدم المساواة"غزة على 
الدعوة لذهاب الرئيس عباس على رأس وفد من الجامعة إلى نيويورك واالعتصام علـى بـاب مجلـس                  
األمن حتى يصدر قرارا ملزما بوقف العدوان ، صدرت عن سلف أبو الغيط ، األمين العـام للجامعـة                   

باك مـع الموقـف     عمرو موسى ، لكن هذا األخير أبقى الباب مفتوحا لتحويل المجلس إلى سـاحة اشـت               
األمريكي المنحاز بوقاحة مع إسرائيل ، أما الوزير أبو الغيط ، فهو وإن أيد الذهاب إلى نيويـورك ، إال                    
أن أخشى ما يخشاه هو العودة منه بخفي حنين ، ما يفتح الباب للمطالبة مجددا بقمة عربيـة ال تريـدها                     

  .فيهمصر ، ويعيد انتاج الوضع المحرج الذي يجد الوزير نفسه 
لماذا يغضب أبو الغيط كل هذا الغضب على إيران وسوريا ، ويتهمهما بما فعاله وما لم يفعاله ، وهـو                    

ألـم  .. الذي ترك ونظراءه العرب مسرح العمل القومي ، تاركين فراغا سيسعى كل من هب ودب لملئه؟               
ونحن " عروبتنا"علينا  " تنقح"تسع تركيا في ملء هذا الفراغ وبدعوة رسمية من أبو الغيط نفسه؟ ولماذا ال               

حين يتعلـق األمـر     " سلفيين ووهابيين "نستدعي تركيا للتدخل ، ونتحول إلى عرب أقحاح ومسلمين سنّة           
هل ينتظر أبو الغيط أن يبقى العالم واإلقليم جالسا على مقاعد النظّار والمـشاهدين              ... بإيران وتدخالتها؟ 

وكوابيس " اإلخوان"دها وأغاللها ، وأن تتغلب على هواجس        إلى أن تتخلص الدبلوماسية المصرية من قيو      
اإليرانيـة ، فقـد شـاخت    " كيهـان "البريطانية ، ولـيس  " االندبندنت"وفقا لما تقوله  الخالفة والوراثة؟

الدبلوماسية المصرية وترهلت وفقدت قدرتها على الحراك المؤثر والمقرر ، وها هي تخـسر سـاحات                
تركي للوصول إلى   ) كوبري(واحدة تلو األخرى ، حتى أنها باتت بحاجة لجسر          نفوذها ومجالها الحيوي ال   

زواريب غزة وحاراتها ، وهي تقف اليوم في قلب دائرة النار ، تتلقى سهام النقد واإلدانة مـن أطـراف                    
عدة ، أقلها أهمية سوريا وإيران ، وأكثرها أهمية ، الشعب المصري ذاته ، وهذا أمر يحزننا أشد الحزن                   
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لن يأتي من طهران ، وأن لألخيرة حساباتها واجنداتها التي ال تلتقـي             " الترياق" ال سيما أننا نعرف أن       ،
بالضرورة مع مصالحنا وحساباتنا ، ولكن قبل أن ننظر إلى عيب االخر ، فلننظر إلى عيبونا ، وقبل أن                   

نا وبؤس خياراتنا ، قبل أن ننتقد       ننتقد مسعى اآلخرين للتمدد نحونا ، علينا أن ننتقد وبأقسى الكلمات عجز           
اليد اإليرانية الطليقة في المنطقة ، علينا أن نطلق أيدينا، ال ان نبقيها مكبلة بالخضوع والخنوع لواشنطن                 

  .ومحافظيها الجدد والقدامى
من يهن يسهل الهوان عليه ، ومن يرفض الحركة والتجديد والتغيير جدير بالتآكل واالنقـراض، وعلـى                 

لت ليفني من باحة اإلليزيه انها تشن الحرب على حماس وغزة نيابـة عـنهم ، أن يـصمتوا ،                    الذين قا 
فالصمت فضيلة ، خصوصا حين يكون النطق رجع صدى لشروط وإمالءات مذلة ، تصاغ في واشنطن                

  .وتل أبيب
  ٣/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  :كاريكاتير .٩٠

  

  
  ٣/١/٢٠٠٩الوطن، قطر،   


