
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
  
  
  
  
  
  
  

    
    

  
  
  
  

   جريح٢٣٠٠كثر من أ  شهيدا و٤٨٤ ...سرائيلي على غزة يتصاعدالعدوان اإل
  األجهزة األمنية تعارض وخطط إلطالق سراح معتقلين من حماسيعباس : "الشرق األوسط"

  تعد بمفاجآت قادمة" كتائب القسام"و.. أنباء عن أسر جنديين صهيونيين في غزة 
  دعي اعداد كبيرة من االحتياطستوت  تبدأ االجتياح البري لغزة"إسرائيل"
  أولمرت تلقى تشجيعا من دول عربية الجتياح غزة": هآرتس"

 على غزة بالدفاعية" اسرائيل" تصف حرب إلتحاد األوروبيارئاسة 

المقاومة تتصدى لالجتياح البري 
 جنود ٩والقسام تؤكد مقتل 
    خوتواصل إطالق الصواري

  
 ٥ص ... 

 ٤/١/٢٠٠٩١٣٠٤األحد



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٣٠٤:         العدد       ٤/١/٢٠٠٩األحد  :التاريخ

    :السلطة
 ٥ ويعول على مبادرة لوقف النار يحملها ساركوزي.. عباس يؤجل سفره إلى نيويورك .٢
 ٦  رهابالحكومة المقالة ترحب بالحوار وترفض تغيير الواقع باإل .٣
 ٦   تقرر صرف مساعدة لمن فقد منزله في غزةحكومة فياض .٤
 ٧   ستخرج أشد قوةوحماس ... فشلت المقالةحكومةالجميع الرهانات إلسقاط :لمصريا مشير .٥
 ٧ اصل تقديم الضوء األخضر الستمرار العدواناإلدارة األمريكية تو: تيسير خالد .٦
 ٨ األجهزة األمنية تعارض وخطط إلطالق سراح معتقلين من حماسيعباس : "الشرق األوسط" .٧
 ٨ غزة لن تركعو...  المعركة لم تعد بالحدود السابقة أو بحدود فلسطين:عباس زكي .٨

    
    :المقاومة

 ٩  تعد بمفاجآت قادمة" كتائب القسام"و.. أنباء عن أسر جنديين صهيونيين في غزة  .٩
 ٩   مصرية مع حماس لمناقشة التهدئةالتصاالت مصادر فلسطينية موثوقة تؤكد اال": الحياة" .١٠
١٠   غزةشرعيتنا ستتعزز كثيراً بعد معركة: ماسح .١١
١٠  وبكل رويةالمقاومة تخوض المعركة البرية وفق التكتيكات العسكرية : المصريمشير  .١٢
١٠  سرائيليةلى مقبرة للقوات اإلإسنحول غزة : حماس .١٣
١٠  ماس تدين موقف رئاسة االتحاد األوروبي من العدوان البريح .١٤
١١  "إسرائيل"يتدخل إال لمصلحة لن  هنال نعول على مجلس األمن في وقف النار أل: الجهاد .١٥
١١  سم لوقف اإلبادةموقف حاسحب المبادرة العربية وبقادة الفصائل في سورية يطالبون ب .١٦
١١   تهدد بفتح جبهات عسكرية جديدة"القيادة العامة" .١٧
١١   القسام تؤكد استشهاد أبو زكريا الجمال أحد أبرز القياديين في غزة  .١٨
١٢    للتوحدفتح ترحب باستجابة مشعل لدعوات عباس .١٩
١٢ اإلصابات أقل بكثير من بداية المعركةوإمكانياتنا ما زالت ممتازة على األرض : حمدانأسامة .٢٠
١٢  بقمع المظاهرات في الضفةان تنددوالجهاد حماس  .٢١
١٣   راطية تستنكران االعتقاالت في الضفةالشعبية والديمقالجبهتان  .٢٢
١٣  ةيناعداء سوى الصهأخالفاتنا الفلسطينية وحدتها دماؤنا في غزة ولن يكون لنا :نينأبو العي .٢٣
١٣  العدوانتشكيل جبهة عريضة من الفصائل الوطنية واإلسالمية لمواجهةو سمهدانة يطالب أب .٢٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٣    دعي اعداد كبيرة من االحتياطستوت  تبدأ االجتياح البري لغزة"إسرائيل" .٢٥
١٤   أولمرت تلقى تشجيعا من دول عربية الجتياح غزة": هآرتس" .٢٦
١٥  "إسرائيل" لـ حرب مستمرة في غزة حتى عرض شروط مناسبةلرائيلي يسعى إلسالجيش ا .٢٧
١٥  إلنهاء المحرقة في غزة" مهلة أسبوعين"من دول أوروبية تقر بالحصول " إسرائيل" .٢٨
١٥    في الهجوم على غزةليفني ال تستبعد اإلخفاق .٢٩
١٦  مستعدة الي احتمال عند حدودها الشمالية مع لبنان" اسرائيل: "باراك .٣٠
١٦ ر غزة آالف شخص من قوى السالم يتظاهرون في تل أبيب ضد مجاز١٠ .٣١
  
  

  



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٣٠٤:         العدد       ٤/١/٢٠٠٩األحد  :التاريخ

    :األرض، الشعب
١٦   جريح٢٣٠٠  شهيدا واكثر من ٤٨٤ ...اعدسرائيلي على غزة يتصالعدوان اإل .٣٢
١٦    يتظاهرون في سخنين دعما لغزة٤٨ ألف من فلسطينيي ١٠٠أكثر من .٣٣
١٧   تدهور كبير في البنية التحتية والخدمات األساسية لسكان القطاع": أوتشا" .٣٤
١٧  من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية% ٨٠ :برنامج االغذية العالمي .٣٥
١٨    دوالرات سعر الرغيف في بعض مناطق غزة ٦الكثيرون ال يأكلون كل يوم : منظمة دولية .٣٦
١٨    دامسقطاع غزة غرق بالكامل في ظالم: سلطة الطاقة .٣٧
١٩  تؤسس لموجة جديدة من األحقاد الدينية" إسرائيل"جرائم : الهيئة اإلسالمية المسيحية .٣٨
١٩  قرار حماس بإنهاء التهدئة لم يكن صائبا: من سكان غزة% ٦٠: استطالع .٣٩
٢٠ عو مسيحيي العالم إلى نصرة الشعب الفلسطينيالمطران يونان يد .٤٠
٢٠  بدعوى أنهم عرب لمعرفة األوضاع الداخلية عندهمبأهل غزة اسرائيلية اتصاالت .٤١
   

   :صحة
 ٢٠   مستشفيات عاجزة عن مواكبة األعداد الكبيرة من الجرحىال: المقالة الصحة .٤٢
 ٢١ في غزةتوزيع مساعدات قطرية على المراكز الصحية  .٤٣
   

   : األردن
٢١   على غزةبالتحرك لوقف العدوان" الرباعية" يطالب عاهل االردن .٤٤
٢١  "اسرائيل"ة السالم مع مظاهرات في االردن تطالب بقطع العالقات والغاء اتفاقي .٤٥
   

   :لبنان
٢٢  على غزةالسنيورة يطالب رايس بالضغط لوقف العدوان  .٤٦
٢٢  الرهان على انكسار المقاومة في غزة لم ينجح: نصر اهللا .٤٧
٢٢  حدتكم وقراركم المستقلحافظوا على و: جنبالط للفلسطينيين .٤٨
٢٢ الى وضع حد للجرائم ضد اإلنسانية دعو المجتمع الدوليت الجماعة االسالمية: لبنان .٤٩
   

   :عربي، إسالمي
٢٣  طالب قيادة حماس بأن تزن األموريو أبو الغيط ينتقد عدم قيام مجلس األمن بواجبه .٥٠
٢٣   الطارئ يطالب بنشر بعثة مراقبة دولية في غزة"الوزاري اإلسالمي" .٥١
٢٤  لوقف العدوان على غزةفي محاولة مجلس األمن الى فد وزاري و": الجامعة .٥٢
٢٤  معبر رفحمصر ترفض دخول اطباء متطوعين الى غزة عبر  .٥٣
٢٤  التي عرضها أردوغان في جولته العربية" خارطة الطريق التركية"مالمح  .٥٤
٢٥   إثر العدوان على غزة"إسرائيل"تركيا تعيد النظر في تعاونها العسكري مع  .٥٥
٢٥  االنقسام الفلسطيني المؤدي إلى دولتينأبو الغيط يحذر من مغبة  .٥٦
٢٦  خادم الحرمين يتقدم المتبرعين في حملة إغاثة الشعب الفلسطيني .٥٧
٢٦  مصر تنتهك القانون الدولي بإغالق معبر رفح: األشعل .٥٨
٢٧  الحدودي يشل الحركة في منفذ رفح الشريط "إسرائيل"قصف  .٥٩



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٣٠٤:         العدد       ٤/١/٢٠٠٩األحد  :التاريخ

٢٧  ترسل طني مساعدات طبية البناء غزةو  تدين العواناندونيسيا .٦٠
٢٧  الرئيس الباكستاني يدعو المجتمع الدولي للتدخل .٦١
٢٧  ال عدد أكبر من المصابين الفلسطينيينمستعدون الستقب: وزير الصحة السعودي .٦٢
٢٨   يومية للمصابين الفلسطينيين ومرافقيهم مالية يوجه بمكافأة السعوديةملك .٦٣
٢٨  لوقف مجازرها" إسرائيل"األسد يدعو ميدفيديف إلى الضغط على  .٦٤
٢٨  وينددون باسرائيل" اهل غزة"يتيون يتضامنون مع الكو .٦٥
٢٨   طناً من المواد الغذائية والطبية إلى غزة٢٣٠قافلة مساعدات سورية تحمـل  .٦٦
٢٩  وزير جزائري يؤكد مساندة الشعب الفلسطيني حتى التحرير .٦٧
٢٩  رسالهم إلى غزةإل مستعدونآالف الممرضين العرب  .٦٨
٢٩  ملتقى الحوار بين األزهر والغرب يدعو الفصائل الى الوحدة .٦٩
٢٩   الكتروني آالف موقع إسرائيلي١٠يخترقون عرب ومسلمون  "هاكرز" .٧٠
   

   :دولي
٣٠   على غزة بالدفاعية" اسرائيل"صف حرب  تإلتحاد األوروبيارئاسة  .٧١
٣٠  مجلس األمن ينهي جلسة طارئة حول الوضع في غزة دون التوصل التفاق .٧٢
٣٠    في حربها على غزة"إسرائيل "ـتدين انحياز أمريكا ل" العفو الدولية" .٧٣
٣١  ونشر مراقبين دوليين بان كي مون يطالب بوقف فوري إلطالق النار بغزة .٧٤
٣١  في غزة" الخارجية األمريكية تشعر بقلق عميق بشأن الوضع اإلنساني .٧٥
٣١  المكسيك توجه نداء عاجال لوقف الحرب على غزة .٧٦
٣١  قائد حركة التمرد المكسيكية ينتقد موقف اوباما من الوضع في غزة .٧٧
٣٢  يتحدث عن احتمال مشاركته في حفظ استقرار المنطقة ألطلسيحلف ا .٧٨
٣٢  لم أسلحة حديثة ضد العزالفظائع المفجعة باستخداترتكب " اسرائيل" :فولك .٧٩
٣٢  مظاهرات حاشدة في أوروبا تضامنا مع أهل غزة .٨٠
٣٣   مليون دوالر يوميا للعدوان١٥ ترسل  أمريكا:منظم المظاهرات في امريكا  .٨١
٣٣   عن غزة" الحصار المصري"مؤسسات نرويجية تطالب مبارك برفع  .٨٢
٣٣ المعركة البرية على غزة تتصدر الصحف البريطانبة .٨٣
    

    :حوارات ومقاالت
٣٤ عبد الستار قاسم... أسباب العدوان على غزة .٨٤
٣٧  حيد عبد المجيدو... مأزق القاهرة واالعتدال العربي .٨٥
٣٩  بالل الحسن... إستراتيجيتنا هي الجنون:  تعترف"إسرائيل" .٨٦
٤١  داود كتاب...  الحياة إلى حماس؟"إسرائيل"هل أعادت  .٨٧
٤٢ داود الشريان... من حرب على غزة إلى حرب فيها .٨٨
    

 ٤٣  :كاريكاتير
***  
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   وتواصل إطالق الصواريخ جنود٩لمقاومة تتصدى لالجتياح البري والقسام تؤكد مقتل  .١

فصائل المقاومة الفلسطينية تصدت لالجتيـاح البـري لقـوات          أن  : ٤/١/٢٠٠٩الجزيرة نت   ذكر موقع   
 ونقلـت   . وبحري مع دخول اليوم التاسع للعدوان      االحتالل الذي شنته على غزة متزامنا مع قصف جوي        

وكالة الصحافة الفرنسية عن كتائب عز الدين القسام تأكيدها أن تسعة جنود إسـرائيليين قتلـوا وجـرح                  
وفي مقابلة مع الجزيرة أعلن القيادي بحمـاس محمـد           .آخرون في اشتباكات أثناء عملية التوغل البري      

فصائل المقاومة قتلت وجرحت العشرات من جنـود االحـتالل فـي            نزال أنه تلقى معلومات أكيدة بأن       
بدوره أكد الناطق باسم ألوية الناصر صالح الدين الجناح العـسكري للجـان المقاومـة                .التوغل البري 

وقال إن مواجهة   . الشعبية مقتل وجرح عدد من الجنود اإلسرائيليين في شرق حي الزيتون في قطاع غزة             
وأعلنت كتائب القسام فـي بيـان أن عناصـرها           .المباغتة والمفاجأة بالنسبة لهم   قوات االحتالل تميزت ب   

   .فجروا عبوة مضادة لألفراد بقوة خاصة راجلة بمنطقة العطاطرة شمالي قطاع غزة
فقد أفادت قناة األقصى نقال عن كتائب القسام أن عناصـرها قـصفوا             ، أما على صعيد الرد بالصواريخ    

كما أكدت نقال عـن اإلذاعـة اإلسـرائيلية إطـالق           . رائيلي بصاروخي قسام  موقع رعيم العسكري اإلس   
وأعلنت وسائل إعالم إسرائيلية بدورها أن خمسة صواريخ قسام سـقطت            .صاروخين على بلدة نتيفوت   
  .في النقب في ساعات الليل

نصبه لـه   " فخ"وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس قالت في بيان إن االحتالل دفع بجنوده إلى               
األول أنه قد يقتـل أو      ، أن جندي االحتالل أمامه أربعة خيارات لدخول غزة       "كما أكدت   . مقاتلو المقاومة 

  ".يقع في األسر أو يتعرض إلعاقة دائمة أو يعود إلى بيته مصابا بمرض نفسي
ن قوات أ قال شكبةال باً خاصاً إعالمياًصدرم أن :٤/١/٢٠٠٩ وكالة فلسطين اليوم االخبارية، وأوردت

االحتالل تتكتم عن سقوط القتلى، والجرحى في صفوف جنودها، مشيراً إلى مقتل مساعد قائد لواء 
جوالني خالل اشتباكات عنيفة دارت بين جنود االحتالل ومقاومين فلسطينيين على الحدود الشرقية 

  .والشمالية لقطاع غزة
ات العنيفة التي دارت مع جنود االحتالل شرق وأضاف المصدر أن خمسة من الجنود قتلوا في المواجه

حي الزيتون إلى الشرق من مدينة غزة، فيما سقط العدد ذاته في مواجهات واشتباكات مسلحة مع رجال 
ن األلوية المشاركة في العدوان البري هي أ المصدر وأضاف.المقاومة شمال بلدة بيت الهيا شمال القطاع

، وجميعها من النخب، حيث تشارك في الحرب "المشاة" رجالنيم لواء جوالني، ولواء اجوس، ولواء
  .البرية على القطاع، بأعداد كبيرة جداً من الجنود

  
 ويعول على مبادرة لوقف النار يحملها ساركوزي..  يؤجل سفره إلى نيويوركعباس .٢

 الـرئيس    أن رام اهللا  ومـن    نيويورك، راغدة درغام   نقالً عن مراسلتها في    ٤/١/٢٠٠٩الحياة،  نشرت  
وأعلن أمين سر   ،   رام اهللا أمس للقاء الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي         إلى الفلسطيني محمود عباس عاد   

يحمل مبادرة سياسية مهمة لوقف العدوان      "منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أن الرئيس الفرنسي          
ركوزي مع الـرئيس عبـاس االثنـين        هذه المبادرة المهمة سيناقشها سا    "وقال إن   ".  على غزة  اإلسرائيلي

 أبنـاء خالل لقائهما في رام اهللا، ويأمل الرئيس عباس بأن تنجح مبادرة ساركوزي في وقف القتل ضـد                  
، قرر الـرئيس عبـاس      واألوروبيينبعد اتصال عدد من المسؤولين العرب       : "وأضاف". شعبنا في غزة  
 أمـام احد فقط وسيلقي الـرئيس كلمتـه         ليوم و  األمن نيويورك لحضور جلسة مجلس      إلىتأجيل توجهه   
  ".ثاءالمجلس الثال

منصور أن الرئيس الفلسطيني يعتزم حضور جلـسة مجلـس          .  د  في األمم المتحدة   وقال مندوب فلسطين  
اتفق على الـصيغ   "إذا  : وقال. األمن العتماد القرار الذي تأمل الوفود العربية وفرنسا باالتفاق على بنوده          
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 أفكـار وبحسب منصور، فإن     ".م األربعاء، ينوي الرئيس عباس أن يحضر الجلسة       النهائية لعقد جلسة يو   
وأعتقد بأن هذا ما يحمله سـاركوزي       " تُبحث في العواصم     ]لمراقبة معابر قطاع غزة    [آلية الوجود الدولي  

كان هناك وجـود أوروبـي علـى    "، ٢٠٠٥وأشار إلى أنه بموجب االتفاق القديم قبل عام     ". إلى المنطقة 
  ".ابر لتنظيم حركة مرور الناس عبر رفح ودخول البضائع وخروجها على المعابر مع إسرائيلالمع

 نيويورك طلبـاً عـاجالً      إلىوذكر نمر حماد المستشار السياسي للرئيس عباس أن الرئيس سيحمل معه            
. غـزة يتمثل في وقف العدوان، ثم رفع الحصار وتوفير حماية دولية لشعبنا في الضفة الغربية وقطـاع                 

 الذي ينظم عمل معـابر قطـاع غـزة،          ٢٠٠٥ اتفاق عام    إلىوأوضح أن رفع الحصار يقتضي العودة       
  .وبخاصة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر

 الـرئيس  أن   الوكـاالت عن  و  محمد هواش  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٤/١/٢٠٠٩النهار  وأضافت  
 لقطـاع غـزة، مـدينا الهجـوم         اإلسـرائيلي الجتياح   لوقف ا  لى االنعقاد فوراً  إ األمنعباس دعا مجلس    

  .اإلسرائيلي
  
  الحكومة المقالة ترحب بالحوار وترفض تغيير الواقع باإلرهاب .٣

الحكومة المقالة في غزة برئاسة      أن    فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٤/١/٢٠٠٩الحياة،  نشرت  
ار االحتالل علـى وقـف العـدوان والحـرب          تباطؤ المجتمع الدولي في إجب    "إسماعيل هنية اعتبرت أن     

المفتوحة على غزة، تواطؤ مفضوح بإتاحة أكبر فرصة ممكنة لالحتالل لممارسة اإلرهـاب والتـدمير               
 وللمجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه      واإلسالميةألمتنا العربية   "وجددت في بيان أمس الدعوة      ". والقتل

 الحصار بالكامل، باعتبار ذلك أولويـة       وإنهاءانه على القطاع     على وقف عدو   اإلسرائيليإجبار االحتالل   
للتحرك السياسي ونؤكد أن ما عجز االحتالل عن تحقيقه عبر أعوام الحصار سيفشل في تحقيقـه عبـر                  

تتابع جيداً وتدرس ما يقال على صعيد الموقف الـسياسي، خـصوصاً            "وقالت إنها    ".العدوان واإلرهاب 
 لمسؤولين فلسطينيين وعرب وغربيين يلمحـون إلـى بعـض المواقـف             بعض التصريحات اإلعالمية  

والمبادرات السياسية التي تسعى إلى تحقيق أهداف االحتالل عبر تغيير الوضع فـي القطـاع بأشـكال                 
 الصعبة للمواطنين لفرض نتائج سياسية تلتـف علـى          اإلنسانيةمختلفة مستغلة الحرب اإلرهابية والحال      

ونؤكد أن هذه المحاوالت لن يكتب لها النجاح، ومن يظـن أن            . لصمود والمقاومة إرادة شعبنا وبرنامج ا   
التغيير في الساحة الفلسطينية يمكن أن يتم عبر قنابل الطائرات ومدافع الدبابات، وبغيـر الحـوار فهـو                  

  ".واهم
 قالـة  المطاهر النونو الناطق باسم الحكومـة   أن   وكاالتنقالً عن ال   ٤/١/٢٠٠٨الشرق، قطر،   وأضافت  

في بيان صحفي أن الحكومة تواصل عقد لقاءاتها وجهودها في تحمل مسئولياتها تجاه المواطنين في               أكد  
حيث يتابع رئيس الوزراء إسماعيل هنية وكافة الوزراء بأنفسهم مع كبـار المـسئولين فـي                "قطاع غزة   

كومة أن شعبنا اليـوم أكثـر   تؤكد الح"وقال النونو   ". الحكومة التطورات أوال بأول واحتياجات المواطنين     
 إصرارا  وأكثرصمودا واشد تشبثا بحقوقه الوطنية وثوابته الراسخة ورفضه القاطع لرفع الراية البيضاء             

  ".على المضي قدما لتحقيق االنتصار في مواجهة آلة الحرب الغاشمة
حوار، مؤكـدة   الحكومة الفلسطينية المقالة رحبت بدعوات ال      أن   غزةمن   ٤/١/٢٠٠٩الخليج،  وجاء في   

  .رفضها لتغيير الواقع القائم في قطاع غزة باإلرهاب اإلسرائيلي
  
   تقرر صرف مساعدة لمن فقد منزله في غزةحكومة فياض .٤

 برئاسة سالم فياض في رام اهللا من مخاطر بدء تنفيـذ             الفلسطينية حذرت حكومة تسيير األعمال    :رام اهللا 
مة القرار العربي بالتحرك الموحد والذهاب إلى مجلـس         حكوالاعتبرت  و،   غزة العدوان البري على قطاع   

األمن بقيادة الرئيس محمود عباس، بأنه يشكل األولوية القصوى إلنقاذ غزة من هذا العـدوان الغاشـم،                 



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                     ١٣٠٤:         العدد       ٤/١/٢٠٠٩األحد  :التاريخ

وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من الضحايا والتدمير الهائل للبنية التحتية، ومقدراته وممتلكاته الـذي              
وشددت على ضرورة أن يشمل قرار مجلس األمن توفير الحمايـة الدوليـة             . زةتتعرض له محافظات غ   

بفتح كافة معـابر القطـاع تنفيـذاً        " إسرائيل"للشعب الفلسطيني وبما يضمن رفع الحصار وضمان إلزام         
لالتفاقيات المتعلقة بها، في حين رحبت بالموقف العربي لضمان وحدة األراضي الفلسطينية فـي قطـاع                

 الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتأكيد األشقاء العرب على الجهـود المـصرية للحـوار                غزة والضفة 
  .والمصالحة

صرف مساعدة إيواء لكل من فقد منزله في غزة وتخصيص خمسة ماليين دوالر             فياض  وقررت حكومة   
مـع الـدولي    وحثت الحكومة في ختام اجتماعها في رام اهللا المجت        . للمساهمة في حملة التبرعات الوطنية    

وأشـادت  .  مليـون دوالر   ٣٤على سرعة االستجابة لطلب وكالة غوث الالجئين بتمويل إضافي بقيمـة            
  .الحكومة بوحدة الموقف الشعبي وتحركاته الجماهيرية السلمية تحت العلم الفلسطيني

  ٤/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  خرج أشد قوة ستوحماس ... فشلت المقالةحكومةالجميع الرهانات إلسقاط : لمصري امشير .٥

أكد مشير المصري أمين سر حركة حماس في المجلس التشريعي الفلـسطيني             : محمد عبد اهللا   -القاهرة  
 إلسـقاط ، مؤكدا أن جميع الرهانات     واألمريكانأن حماس باقية ولن تنهار أو تنكسر كما يتمنى الصهاينة           

 على حماس وخلق فوضـى       بجانب فشل من يعول على تأليب المواطنين       اآلنحكومة حماس فشلت حتى     
في قطاع غزة من خالل المجازر النازية الصهيونية وكل ذلك لن يفلح في سحب البساط من تحت أقـدام                   

 أن جنازة القيادي نزار ريان خير دليل على التفاف المواطنين في قطاع غزة خلـف                إلىحماس، وأشار   
ـ   . قادتهم في القطاع   دة في قطاع غزة يشاركون المـواطن       من غزة إن القا   " الشرق"وقال في تصريحات ل
، ومـن هـذا     ، وأن رئيس الوزراء كان يصلي مع المواطنين ويتفاعل معهم يوميـاً           شيءالبسيط في كل    

 حماس، مؤكدا أن حماس سوف تخرج من هذه المحنة أشد قـوة             إلسقاطالمنطلق فشلت جميع المحاوالت     
طينية ومنها قيام الدولة الفلسطينية من رأس        على الحفاظ على الثوابت الفلس     وأكثر صالبة، وأمضى عزماً   

 أن العمليات الوحشية في قطاع غزة       إلىولفت  .  النهر إلى رفح جنوبا ومن البحر      إلىالناقورة في الشمال    
 كيان للعدوان ليس فقط علـى شـعب         "إسرائيل" ال تريد السالم وال تريد التهدئة وأن         "إسرائيل"أكدت أن   

 المفاجئة لقطـاع غـزة      اإلسرائيليةونفى أن تكون الضربات      .واإلسالميةغزة بل على الشعوب العربية      
 عدم تعرض الجناح العسكري لحماس لضربة قاصـمة         وأكد.  شلل حركات المقاومة الفلسطينية    إلىأدت  

 القادمة سوف تؤكد أن كتائب القسام لم يصبها ضرر وأنها جاهزة للدفاع عن قطـاع                األيام أن   إلىمشيرا  
 لقطـاع غـزة     "إسرائيل"وذكر أن الغزو البري من جانب       .  على غزو القطاع   "إسرائيل" غزة إذا أقدمت  
  . ، وسيشهد على أن المقاومة الفلسطينية ذات ذراع طويلةاإلسرائيلي مستنقع للجيش إلىسيحول القطاع 

وأوضح المصري أن حماس تقود الشعب الفلسطيني في القطاع وال يوجد أي نوع من أعمال التمرد من                 
 إعادة سيطرة السلطة الفلـسطينية      إلى منتقدا من يدعو     ،انب المواطنين بل هناك تناغم كامل بين الجميع       ج

 .   في القطاعواإلنسانيةعلى قطاع غزة استغالال لألوضاع العسكرية 
  ٤/١/٢٠٠٨الشرق، قطر، 

  
 اإلدارة األمريكية تواصل تقديم الضوء األخضر الستمرار العدوان:  خالدتيسير .٦

 من النتـائج    ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية      ، حذر تيسير خالد   : رامي دعيبس  –جنين  
 "إسـرائيل " التي تترتب على مواصلة اإلدارة األمريكية إعطاء الـضوء األخـضر لحكومـة               الكارثية،

 لهـذا   وأضاف بأن اإلدارة األمريكية تكرر في تغطيتهـا ودعمهـا          .ةالستمرار عدوانها على قطاع غز    
 في محاوله بائسة إلنجاز     ، نفس السياسة التي مارستها في دعمها للعدوان اإلسرائيلي على لبنان          ،العدوان
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مكاسب سياسيه في المنطقة في نهاية واليتها الدستورية على حساب دماء ومعاناة الـشعب الفلـسطيني،                
 كما هـو حـال      ، محددة سلفاً   أمام خيارات سياسية   أوبامافضال عن وضع إدارة الرئيس المنتخب باراك        

 الذين يستبيحون الدم الفلسطيني في سبيل تحسين فرص فوزهم في االنتخابات القادمـة              ،"إسرائيل"حكام  
 .للكنيست اإلسرائيلي

 إلـى  تقديم الدعم الكامل لوفد الجامعة العربية        إلىودعا تيسير خالد الدول العربية وجميع الدول الصديقة         
رئاسة الرئيس محمود عباس وممارسة كـل وسـائل الـضغط علـى اإلدارة              اجتماعات مجلس األمن ب   

 وقف العدوان   إلى "إسرائيل"األمريكية للحيلولة دون تعطيل صدور قرار واضح عن مجلس األمن يدعو            
 ،كمدخل للتهدئة وفتح المعابر والتوقف عن سياسة الحصار واإلغالق والعقوبات الجماعية المحرمة دوليا            

دة الصف الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الجبهة الداخلية وتوفير متطلبـات الـشروع               وح إلىكما دعا   
بحوار وطني شامل يستخلص العبر من دروس وتجربة حالة االنقسام باتجاه استعادة الوحـدة الوطنيـة                

 .الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني
 ٤/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب

  
 األجهزة األمنية تعارض وإلطالق سراح معتقلين من حماسخطط يعباس : " األوسطالشرق" .٧

 سراح معتقلـي حمـاس،      إلطالقلم يتلق قادة األجهزة األمنية في الضفة الغربية، أية تعليمات           : رام اهللا 
ـ       هناك خططا كهذه    أن أن مسؤولين سياسيين يقولون      إال،  "الشرق األوسط "بحسب ما قالت مصادر أمنية ل

وكانت مصادر فلسطينية، قد قالت     .  يذهب ويعود من واشنطن    أن، ولكن ليس قبل     لدى الرئيس الفلسطيني  
 عن كافة المعتقلين الفلسطينيين في سجون السلطة، كبادرة حسن نية تجاه حركة حماس،              اإلفراجانه تقرر   

 عن المعتقلين ممن يوصفون بالخطرين، في محاولـة لمـنعهم مـن القيـام          اإلفراجلكن من دون أن يتم      
بلغ الفصائل الفلسطينية،   أ الرئيس الفلسطيني    إنوقالت مصادر من داخل حماس،      . "إسرائيل"ت ضد   بهجما

 سراح المئات من سجناء حماس المعتقلين في سجون السلطة في الضفة، فيما لم يعلق               إطالقبأنه يخطط   
 سراح  إطالقجهزة األمنية تعارض     األ أن" الشرق األوسط "وعلمت  . على ذلك، ديوان الرئيس الفلسطيني    

ويدفع بعض قيـاديي  . أموالأي من معتقلي حماس ممن تتهمهم بالتخطيط لتشكل خاليا مسلحة أو تبييض    
 سراح كل معتقلـي     إطالقفتح إلطالق سراح معتقليهم، لكن آخرين في القيادة السياسية، يريدون ضمان            

 .فتح في غزة
 ٤/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  غزة لن تركعو... ود السابقة أو بحدود فلسطين المعركة لم تعد بالحد:عباس زكي .٨

 عباس زكي في كلمة ألقاهـا       ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان      قال   :لبنان/  صيدا ،إقليم الخروب 
الجرح كبير والخطر   : "في اليوم التضامني مع شعب فلسطين الذي أقيم في قاعة النادي الثقافي في شحيم             

هاينة يعتمدون اليوم سياسة التهجير، والمعركة لم تعد بالحدود السابقة أو           أكبر والساعات حرجة، إن الص    
أن فلسطين عصية على الهزيمة، غزة ياسر عرفات والشيخ أحمد ياسين، غـزة             "وأكد  ". بحدود فلسطين 

 ".أبو جهاد والرنتيسي، غزة لن تركع وفي غزة إن شاء اهللا ستكون المعركة لوضع حد ألطماع إسرائيل                
، معاهـداً   "نحن لن نستدرج إلى معاداة أحد، وننتظر أن ينتصر العقل، والعقل على كـل شـيء               : "وتابع

أنها ستخرج أقوى بكثير مما كانت عليه، والمقاومة وكل القوى سـيبقون شـوكة فـي وجـه                  "المقاومة  
  ".إسرائيل
الناصـري    زار زكي على رأس وفد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية رئيس التنظيم الـشعبي               كما
رئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري، حيث جرى بحث تطورات العـدوان            وسامة سعد   أ  اللبناني النائب

 ولنا ثقة مطلقة وعالية الن لبنان توحـد         أصحابنقوم بجولة بشكل مستمر على      " :وقال زكي  .على غزة 
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 في  نالفلسطينيي أند على    والنصائح التي تؤك   األفكار جملة من    إلىواستمعنا   ..على الموضوع الفلسطيني  
هذه الساحة تعافوا من مرض االنقسام وان نكون يدا واحدة هو احـد الـضمانات السـتمرار الوضـع                   

 احيي سعادة النائـب ودوره      اإلطارالفلسطيني الموحد الذي ينعكس عليه وحدة الموقف اللبناني وفي هذا           
  " . ما يطمئنناإيجادفي 

 إجـالء  وعملية   اإلسرائيلياالجتياح مقرر من الجانب     : " لغزة قال زكي    كان يتوقع اجتياحاً برياً    إذاوعما  
 لكن غزة التي صمدت وانطلقت منهـا االنتفاضـة وهـي            ...اإلطار عن القطاع تصب في هذا       األجانب
 وأقـوى  اكبر   إرادتنا الرئيس الراحل عرفات ستكون غزة العزة رغم أنف االحتالل وستكون            رأسمسقط  

 سيعيشون ألحقـادهم    اإلسرائيليون رغم انفهم،    إليه من مكان سنعود     أفرغنال ما   ولو دمروا كل شيء وك    
  " . وسننتصر في نهاية المطافأحالمناونحن من اجل 

  . عصيان مدني ولو بالحجارةإلى تصل النتفاضةوكشف زكي عن أن هناك بلورة صيغ 
  ٤/١/٢٠٠٩المستقبل 

  
  تعد بمفاجآت قادمة"  القسامكتائب"و.. أنباء عن أسر جنديين صهيونيين في غزة  .٩

، كما  "حماس"، الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية       "كتائب الشهيد عز الدين القسام    "تمكنت  : غزة
يبدو، من أسر اثنين من جنود االحتالل الصهيوني، لم تتضح رتبهم العـسكرية بعـد، فـي أول توغـل             

قالت مصادر إعالمية مختلفة نقالً عن مصادر       و). ٣/١(صهيوني بري إلى قطاع غزة مساء أمس السبت         
نجحوا في أسر اثنين من جنـود االحـتالل         " القسام"وكتائب القسام قولها إن مجاهدي      " حماس"في حركة   

الصهيوني في منطقة جبل الريس شرق مدينة غزة، حيث تم نقلهما إلى مكان آمن بعيـداً عـن سـاحة                    
  . المعركة

 من جندي في منطقة جبل الريس شرق مدينة غزة، وذّكر أن مصادر             وتحدثت معلومات أولية بأسر أكثر    
وذكر أن مجموعة من كتائب القـسام       . صهيونية تتحدث عن فقد جيش االحتالل االتصال مع احد جنوده         

قامت برصد قوة خاصة صهيونية راجعة شرق مدينة غزة في منطقة ما تعرف بجبل الريس وتم تفجيـر                 
انتظـروا  "ويقول القادة الميدانيون في القسام      . القوة بين قتيل وجريح وأسير    عبوة أفراد في القوة فوقعت      

، ويجري الحديث اآلن عن عملية تمشيط واسعة للمنطقة التي اسـتهدفت بهـا القـوة                "المفاجىء الكبرى 
  . الراجلة
لالحـتالل  أكد أنه لن يعطي أي معلومات مجانية        " كتائب القسام "الناطق الرسمي باسم    " أبو عبيدة "إال أن   

. ، حسب تأكيـده   "سيسمع شعبنا وأمتنا بمفاجآت في الساعات القادمة      "بشأن أسر الجندي من عدمه، وقال       
  ". إن القتلى الصهاينة في جنود االحتالل أكبر من عدد شهدائنا"وقال بشأن شهداء القسام 

  ٤/١/٢٠٠٩المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  مصرية مع حماس لمناقشة التهدئةالتصاالت المصادر فلسطينية موثوقة تؤكد ا": الحياة" .١٠

أن رئـيس المكتـب الـسياسي       موثوقة   من مصادر فلسطينية     "الحياة" علمت   : جيهان الحسيني  -القاهرة  
حماس خالد مشعل تلقي اتصاالً هاتفياً أمس من كبار مساعدي رئـيس االسـتخبارات المـصرية                حركة  ل

من أجل وقف   ) محرقة غزة (خرج عاجل لهذه األزمة     لحضه على ضرورة إيجاد م    "الوزير عمر سليمان،    
وهذه المرة األولى التي تواصل فيها القاهرة اتصاالتها مع مشعل، بعدما قصرتها            . "نزيف الدم الفلسطيني  

  .خالل الشهرين الماضيين على قيادات الحركة في غزة فقط
  ٤/١/٢٠٠٩الحياة، 
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   غزةشرعيتنا ستتعزز كثيراً بعد معركة: حماس .١١
األوضاع في الـساحة الفلـسطينية      " إن   "الحياة" قال قيادي بارز في حماس ل        : جيهان الحسيني  -اهرة  الق

. "ستختلف بعد الحرب، وحماس ستعزز بالتأكيد شرعيتها في تمثيل الشعب الفلسطيني بعد هذه المعركـة              
 واكتـسبتها مـن   شرعية الحركة لن تأخذ عنوة أو بالقوة، بل بالجماهيرية التي حازت عليها     "وأضاف أن   

جراء دفاعها عن الشعب الفلسطيني وتمسكها بالحقوق الوطنية التي تتبناها الحركة وتضعها عنواناً لهـا،               
  ."وعلى رأسها المقاومة

الشارع العربي واإلسالمي كان متردداً من حال االنقسام في الساحة الفلسطينية في تحديـد              "ولفت إلى أن    
آلن في ضوء معركة غزة أصبحت الشرعية محسومة ألن حماس هي           من يمثل الشعب الفلسطيني، لكن ا     

  ."التي تخوض المعركة وهي التي تحمي مشروع المقاومة الذي هو أساس مشروعها ورؤيتها وموقفها
  ٤/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  وبكل رويةالمقاومة تخوض المعركة البرية وفق التكتيكات العسكرية : المصريمشير  .١٢

القيادي في حركة حماس، على أن فصائل المقاومة، وعلى رأسها كتائب أكد مشير المصري، : غزة
، مشيراً إلى "وفق التكتيكات العسكرية للمقاومة"القسام، تخوض المعركة البرية مع االحتالل الصهيوني 

إن العدو مضطرب فهو يتراجع بين الفينة واألخرى عن : "وقال. أنها تسير بكل هدوء وروية واطمئنان
وشدد . "حدث عن تغيير المعادلة في غزة، وأيضاً عن إسقاط المنظومة القائمة بشطب المقاومةأهدافه، ت
، الفتاً إلى أن "العدو فشل في تحقيق أهدافه، والمقاومة استطاعت أن تفاجئه بالقليل مما لديها"على أن 

دليل "ضيق هو تسخير العدو للمدفعية والطائرات بأنواعها والزوارق الحربية في قصف شريط ساحلي 
ستأتي اللحظة التي يعلن فيها العدو فشله في تحقيق أهدافه والمقاومة : "وقال". فشل وإفالس من قبل العد

  ". ستعلن النصر
  ٤/١/٢٠٠٩المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  سرائيليةلى مقبرة للقوات اإلإسنحول غزة : حماس .١٣

ضوان القيادى فى الحركة، دعا فيه وجهت حركة حماس بيانا للشعب الفلسطيني تاله اسماعيل ر
" صمود وبسالة"وأشاد رضوان بما سماه . المواطنين إلى الحصول على المعلومات من قيادة الحركة

لى مقبرة إحماس ستحول قطاع غزة "عناصر الحركة الذين يواجهون الجنود اإلسرائيليين وقال إن 
  ". نتفاض وفتح الحدود ونصرة الشعب الفلسطينياال"كما دعا الشعوب العربية إلى  ".سرائيليةللقوات اإل

الفلسطينيين "أما موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، فقال لبي بي سي العربية إن 
سيلقنون اإلسرائيليين درسا في المعركة البرية وأن حماس لديها من األسلحة ما يكفي لمحاربة القوات 

  ". البرية للجيش االسرائيلية
  ٤/١/٢٠٠٩بي بي سي 

  
  حماس تدين موقف رئاسة االتحاد األوروبي من العدوان البري .١٤

 .أدانت حركة حماس، موقف رئاسة االتحاد األوروبي من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة :غزة
تدين موقف رئاسة االتحاد "حركة، إن الحركة الوجاء في بيان صادر عن فوزي برهوم، الناطق باسم 

  .، كما قال"ي، المنحاز لالحتالل وتعتبره غطاًء الستمرار جرائم االحتالل على غزةاألوروب
  ٣/١/٢٠٠٩ قدس برس
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  "إسرائيل"يتدخل إال لمصلحة لن  هنال نعول على مجلس األمن في وقف النار أل: الجهاد .١٥
من النتائج المتوقعة   قلّل نائب األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد نخالة          :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

ال نعول على مجلس األمن في وقف النار ألننا نعلـم علـم             ": "الحياة"وقال ل   . الجتماعات مجلس األمن  
اليقين أنه لن يتدخل إال لمصلحة إسرائيل، وسيسعى فقط إلى وقف العدوان إذا كان اسـتمراره سيـشكل                  

 تدخل فيه مجلس األمن لوقف الحرب هناك        حرب لبنان والتوقيت الذي   "، مشيراً إلى    "ضرراً على إسرائيل  
مجلس األمن لن يـسعى إلـى       "ورأى أن    ."عندما شعر أن كفة الحرب مرجحة لمصلحة المقاومة اللبنانية        

، لكنه عاد ليقـول إن      "وقف القتال في غزة إال بعد موافقة األميركيين المرهونة طبعاً بمشيئة اإلسرائيليين           
) خـوض الحـرب   (اخترنا هذا الخيـار الـصعب       ": وقال. "رناطرح قضيتنا في مجلس األمن لن يض      "

نحن في مشروع مقاومة ومن يريد أن يعود إلـى  ... مضطرين وال يوجد أمامنا بديل آخر سوى المقاومة     
ولفت إلـى أن    . "وطنه يجب أن يدفع الفاتورة وهذا الثمن اختاره الشعب بإرادته عندما حورب وحوصر            

 الحصار، لكن الذين يعانون ويموتون من جراء القصف هم إنـاس            حماس استطاعت حل مشاكلها خالل    "
  ."نعاديو

  ٤/١/٢٠٠٩الحياة، 
 
  موقف حاسم لوقف اإلبادةسحب المبادرة العربية وبقادة الفصائل في سورية يطالبون ب .١٦

سحب المبـادرة العربيـة مـن       "في بيان إثر اجتماع في دمشق إلى        الفلسطينية  دعا قادة الفصائل    : دمشق
قادة الدول العربية ودول العالم باتخاذ موقف حاسم وواضح وفاعل          "وطالبوا  . "ل في المحافل الدولية   التداو

ووقعت البيـان    ."وبإجراءات عملية لوقف حرب اإلبادة ضد ابناء الشعب الفلسطيني        ... لمواجهة العدوان 
عامة و جبهـة النـضال       القيادة ال  -حركتا حماس و الجهاد االسالمي و الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين           
وقـف العـدوان وفـك      "وطلبت  . الشعبي و الصاعقة و االنتفاضة و جبهة التحرير و الحزب الشيوعي          

الحصار وفتح معبر رفح في شكل دائم وإدخال المعونات الطبية والتموينية ودعم مقاومة شعبنا لالحتالل               
  ."باعتبارها خياراً وطنياً وقومياً

  ٤/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
   تهدد بفتح جبهات عسكرية جديدة"ة العامةالقياد" .١٧

. "جبهات جديـدة  " القيادة العامة أحمد جبريل أمس أنه سيفتح         -أعلن األمين العام للجبهة الشعبية      : دمشق
جبهات عسكرية أخرى ستفتح ودائرة الحرب ستتسع في ظل استمرار إغـالق معبـر              "وقال في بيان إن     

يونية ضد شعبنا في غزة ستكون لها آثـار مباشـرة علـى             تداعيات الحرب الصه  "وحذر من أن    . "رفح
  ."الخريطة السياسية الفلسطينية والعربية

 ًىوجاءت هذه التصريحات بعد لقاء أمين المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني سعيد جليلي على حـد               
إلسـالمي  وفداً من حركة حماس برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي ووفداً من حركة الجهـاد ا               

  .برئاسة أمينها العام عبداهللا شلح
  ٤/١/٢٠٠٩الحياة، 

 
  القسام تؤكد استشهاد أبو زكريا الجمال أحد أبرز القياديين في غزة .١٨

 أكدت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقتـل أبـو         : سمير حمتو، ووكاالت   -غزة  
وكان الجمـال مـن     . ارة الليلة قبل الماضية على غزة     حد قيادييها متأثرا بجراح خالل غ     أزكريا الجمال   

  . أبرز قيادات القسام في مدينة غزة
  ٤/١/٢٠٠٩الدستور، 
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  فتح ترحب باستجابة مشعل لدعوات عباس للتوحد .١٩

رحبت حركة فتح باستجابة رئيس المكتب السياسي لحركـة حمـاس خالـد مـشعل            :  ا ف ب   -رام اهللا   
" لمواجهة العدوان االسرائيلي  "يني محمود عباس للوقوف صفا واحدا       للدعوات التي وجهها الرئيس الفلسط    

نرحب باستجابة مشعل لمبادرات الـسلطة      "حمد رئيس كتلة فتح البرلمانية أمس       وقال عزام األ  . على غزة 
لـى  إالفلسطينية والرئيس عباس بعد الحاحنا كوننا طالبنا منذ اللحظة االولى بتوحيد الصفوف الننا بحاجة  

نأمل ان تترجم استجابة مشعل لدعوات الوحدة       "واضاف  ". والألجهد العربي والوطني الفلسطيني     توحيد ل 
  ".والتوحد لمواجهة العدوان االسرائيلي بخطوات على االرض

فتح صفحة جديدة تفتح الطريق لحوار الحق، والمهم اآلن هـو توحيـد الـصفوف               "وشدد على ضرورة    
  .هناك" هذه المرحلة لوقف العدوان على غزة والوقوف مع شعبناونترك الحوار بتفاصيله وان نعمل في 

  ٤/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  اإلصابات أقل بكثير من بداية المعركةوإمكانياتنا ما زالت ممتازة على األرض : أسامة حمدان .٢٠

في اليوم التضامني مع شـعب      ممثل حركة حماس في لبنان، أسامة حمدان،        أكد  : إقليم الخروب  -لبنان  
منطقـة شـحيم    آذار والجماعة اإلسالمية في ١٤جنبالط وقوى النائب وليد ن الذي أقيم بدعوة من     فلسطي

ن ما يجري في غزة هو برسم البشرية وبرسم اإلنسان أياً كانـت عقيدتـه وموقفـه                 على أ ) جبل لبنان (
ن أكبر دليل على    التسوية لم تجد نفعاً مع العدو الصهيوني وما نشهده منذ فترة من الزم            : "وقال. السياسي
أن المقاومة ستصمد في وجه الطغاة والمحتلين ولن ندع أحداً ولن نخدع شعبنا وال أمتنـا،                "وأكد  ". كالمنا

إن إمكانياتنا ما زالت ممتازة على األرض وحجم اإلصابات أقل بكثير من بدايـة المعركـة، وال خيـار                   
المطلوب استعادة الوحـدة الوطنيـة      "لى أن   ، مشدداً ع  "أمامنا سوى أن نصمد ونقاتل وننتصر على عدونا       

إلفشال أهداف هذا العدو، وجهد عربي ودولي يسعى إلنهاء العدوان وإنهاء الحصار وفتح كـل المعـابر        
وأولها معبر رفح وتوفير كل مقومات الصمود لشعبنا، وعلى المستوى الدولي المطلوب سحب المجرمين              

  ".انون الدوليإلى محكمة العدل الدولية ليقفوا أمام الق
  ٤/١/٢٠٠٩المستقبل 

  
  بقمع المظاهرات في الضفةان تنددوالجهاد حماس  .٢١

نعبـر عـن تقـدير      "قال رأفت ناصيف عضو القيادة السياسية لحماس في بيان صحفي           :  د ب أ   -غزة  
ا الشعب الفلسطيني عامة وتقديرنا لهذه الهبة المباركة للشعوب العربية واإلسالمية وألحرار العالم تضامن            

أن حركة حماس لتعبر فـي ذات       "وأضاف  ". مع أهلنا في قطاع غزة وضد الجرائم اإلرهابية المتواصلة        
الوقت عن أسفها وحزنها لما جرى في الضفة الغربية مـن اعتـراض لمـسيرات التـضامن الـشعبية                   

اسـتمرار  الفلسطينية واالعتداء على المشاركين في هذه المسيرات والقيام باعتقال عدد من المـشاركين و            
 ".محاولة االعتقال حتى بعد تفرق المسيرات

ال "جهتها قالت حركة الجهاد اإلسالمي إن دعوات الحوار الفلسطيني من قبـل الـسلطة الفلـسطينية                 من  
أن "وأكدت الحركة في بيـان صـحفي لهـا          ". تستقيم مع قمع الهبة الشعبية والوطنية في الضفة الغربية        

طرح في الخطابات والتصريحات الرسمية بل هي مبدأ وممارسة تتجسد          الوحدة الوطنية ليست شعارات ت    
إطالق يد المقاومة في الضفة الغربية واإلفراج عـن         "ودعت الحركة إلى    ". في الميدان والموقف والقرار   

 ".المعتقلين السياسيين وإعادة السالح المصادر لهم للدفاع عن الشعب الفلسطيني
  ٤/١/٢٠٠٩الدستور، 
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  لشعبية والديمقراطية تستنكران االعتقاالت في الضفةاالجبهتان  .٢٢
ن السلطة الفلسطينية في الضفة قامت أقال بيان صادر عن الجبهة الديمقراطية  : وكاالت- غزة 

وطالبت . باعتقاالت في صفوف نشطاء الجبهة وقوى أخرى، خاصةً في محافظة قلقيلية ورام اهللا ونابلس
حريم اعتقال نشطاء فصائل المقاومة والحركة الجماهيرية دفاعاً عن بإطالق جميع المعتقلين فوراً، وت

من جانبها طالبت عضو المكتب السياسي للجبهة . قطاع غزة وضد استعمار االستيطان في الضفة
الشعبية النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار السلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية بإطالق سراح 

شكّل "ووصفت، االعتقال بأنه ". بشكل فوري"اعتقلتهم بمخيم العين في مدينة نابلس كوادر الجبهة الذين 
  ".طعنة في خاصرة المقاومة والوحدة

  ٤/١/٢٠٠٨الشرق، قطر، 
  
  ةيناعداء سوى الصهأخالفاتنا الفلسطينية وحدتها دماؤنا في غزة ولن يكون لنا : أبو العينين .٢٣

قتها، وأقامت للمناسبة احتفاالً حاشداً فـي مخـيم الـبص     النطال٤٤أحيت حركة فتح الذكرى ال      : صور
بو العينين وممثلون عن حزب     أ، حضره أمين سرها في لبنان سلطان        )شرق صور (لالجئين الفلسطينيين   

اهللا وحركة امل والحزب الشيوعي اللبناني والحزب الـسوري القـومي االجتمـاعي وقـوى التحـالف                 
  .الفلسطينية وفاعليات منطقة صور

ن خالفاتنا الفلسطينية وحدتها دماؤنـا فـي قطـاع غـزة            إ: "بو العينين الفتحاويين جميعاً وقال    أطب  وخا
  ".و خالف سوى مع العدو الصهيونيأعداء أوخالفاتنا ال مكان لها اليوم وغداً، ولن يكون لنا 

  ٤/١/٢٠٠٩المستقبل 
  
  مية لمواجهة العدوانتشكيل جبهة عريضة من الفصائل الوطنية واإلسالأبو سمهدانة يطالب  .٢٤

 الحركة تمـد يـدها   قال عبد اهللا أبو سمهدانة عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن:  حسن جبر- غزة
ــع ــي  للجمي ــسام ف ــاء االنق ــدة وإنه ــتعادة الوح ــن أجــل الحــوار واس ــساحم ــسطينية ال  .ة الفل

 لفرصـة لالحـتالل   وأكد أن االنقسام أثر بشكل سلبي على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وأعطى ا            
االبتعاد عن كافة أشكال كيل االتهامات في الوقـت    حركة حماس إلى ودعا.لتمرير مخططاته ضد غزة
حرب اإلبادة التي يتعرضـون   في أمس الحاجة إلى الوحدة والتالحم لمواجهة الذي بات فيه الفلسطينيون

سـالمية لمواجهـة العـدوان      واإل ودعا إلى تشكيل جبهة عريضة وموسعة من الفـصائل الوطنيـة           .لها
  .اإلسرائيلي المتصاعد على الشعب الفلسطيني

  ٤/١/٢٠٠٩االيام، فلسطين 
  
  دعي اعداد كبيرة من االحتياطستوت  تبدأ االجتياح البري لغزة"إسرائيل" .٢٥

بدأت اسرائيل امس : صالح النعامي نقالً عن مراسلها غزة من ٤/١/٢٠٠٩الشرق األوسط،  ذكرت
.  محاور، منها معبرا المنطار وايرز، ومطار رفح٤اع غزة، بدخول للدبابات، عبر عملية برية في قط

" المرحلة الثانية"االسرائيلية تشارك في " اعدادا كبيرة من القوات"وأعلن الجيش االسرائيلي في بيان ان 
يع وقال بيان عسكري للجيش، ان العملية ستستمر أياما وربما اساب". الرصاص المتدفق"من عملية 

 .وتستهدف السيطرة على مناطق منصات الصواريخ في شمال القطاع
بدوره اعلن وزير الدفاع ايهود باراك عن دخول المرحلة البرية، وان اسرائيل اضطرت الى ذلك لحماية 

العملية ليست سهلة وسيكون فيها ضحايا وانهم مستعدون الي تطور ميداني "واقر باراك بان . مواطنيها
 ".طور على الحدود مع لبنانبما فيه اي ت
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ان قرار بدء الحرب البرية اتخذ اول من امس في اجتماع سري " الشرق االوسط"وكشفت مصادر لـ
  .لمجلس الوزراء األمني المصغر شمل استدعاء عشرات االالف من جنود االحتياط

هذه المرحلة من أعداد كبيرة من القوات تشارك في " وأعلن الجيش االسرائيلي من جهته في بيان ان 
العملية بما فيها سالح المشاة ودبابات وسالح الهندسة والمدفعية واالستخبارات بدعم من الطيران 

 ".والبحرية ووكالة االمن االسرائيلية ووكاالت امنية اخرى
حركة حماس، وقال في بيان " ارهابيي"وتوعد الجيش االسرائيلي في بيان سكان غزة الذين سيساعدون 

كل من يأوي ارهابيا او اسلحة : " مكتب المتحدث باسم الجيش االسرائيلي بعيد بدء االجتياحصادر عن
 ".في منزله يعتبر بمثابة ارهابي

وكان مكتب وزير الدفاع ايهود باراك قد اعلن ان اسرائيل استدعت اآلالف من جنود االحتياط للمشاركة 
 اإلسرائيلية المحتشدة على الحدود الشمالية وجاء التقدم بعد ان أطلقت القوات. في هجومها البري

وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن قوات برية من الجيش اإلسرائيلي . والشرقية قنابل إنارة في المنطقة
وأفاد شهود عيان بأن تحركات للدبابات اإلسرائيلية . دخلت مساء القطاع وبدأت بالزحف على عدة مواقع

 .ة الشمالية والشرقية والجنوبيةشوهدت تتقدم على أطراف قطاع غز
رتال مدرعا إسرائيليا دخل منطقة شمال القطاع وقد استبق التوغل قصف مدفعي "وقالت اإلذاعة إن 

وقال الجيش ان القوات البرية االسرائيلية التي دخلت غزة ستستولي على بعض المناطق التي ". عنيف
وأضافت الميجر أفيتال ليبوفيتش المتحدثة . ائيلتستخدمها فصائل فلسطينية في اطالق صواريخ على اسر

 وكانت إسرائيل". الهدف هو تدمير البنية االساسية االرهابية لحماس في منطقة العمليات: "باسم الجيش
خالل النهار واصلت قصفها لقطاع غزة جوا وبحرا، فيما شرعت المدفعية اإلسرائيلية ألول مرة منذ بدء 

  ق قذائفها على تخوم المناطق السكانية الفلسطينيةالعملية اإلسرائيلية بإطال
 قال أفيخاي أدرعـي،     : شهدي الكاشف ها  مراسلنقالً عن   ،  من غزة   ٤/١/٢٠٠٩بي بي سي    وأوردت    

مهمة الجيش االسرائيلية من خالل االجتياح هو       "المتحدث باسم الجيش االسرائيلي لبي بي سي العربية إن          
، مؤكدا توقع القـادة     "يين وأن حماس ستتلقى ضربة قوية والرسالة ستصل       الدفاع عن المواطنين االسرائيل   

  . التي اجتاحت غزة" بحدوث خسائر في صفوف القوات االسرائيلية"العسكريين 
وكان الرقيب العـسكري    . ورفض أفيخاي أدرعي اإلدالء بأي تفاصيل حول العملية العسكرية االسرائيلية         

  .  أي معلومات حول العملية البريةاالسرائيلي قد أصدر أمرا بحظر نشر
كما أكد متحدث باسم الخارجية االسرائيلية لبي بي سي العربية أن القوات االسرائيلية ال تريـد احـتالل                  

  . قطاع غزة بالكامل وإنما تريد فقط السيطرة على المناطق التي تنطلق منها الصواريخ باتجاه غزة
فـي  "وقـال   . جيف من ان العملية قد تستغرق أياما عديدة       وحذر المتحدث الحكومي االسرائيلي مارك ر     

اللحظة التي ندرك فيها أن المواطنين االسرائيليين في الجنوب لم يعودوا يخشون صواريخ حماس، وانهم               
  ". تحرروا من ارهاب صواريخ حماس اليومي، في هذه اللحظة ستتوقف العملية

  
  تياح غزةأولمرت تلقى تشجيعا من دول عربية الج": هآرتس" .٢٦

ان رئيس الوزراء اإلسرائيلي المستقيل ايهود      " هآرتس"زعمت صحيفة   :  حسن مواسي  - الدستور   -حيفا  
اولمرت تلقى في األيام األخيرة ، تشجيعا من دول عربية معتدلة ، تدعو فيه إسرائيل إلى الـدخول إلـى            

  .قطاع غزة ، والقضاء على آخر الفروع اإليرانية في المنطقة
حيفة ان اولمرت تلقى إشارات مناقضة لبيانات الرفض واإلدانة المعلنة من قبل دول عربية ،               وبينت الص 

ادخلوا إلى قطاع غزة ، إذا كنتم ملزمين بذلك ، ولكن ال تتجرأوا على الفشل ، فهـدر                  : "جاء في سياقها  
  ". آخر أمام الفروع اإليرانية في المنطقة ، ليس وارداً
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 اإلشارات وردت في وقت جال فيه أولمرت في مدينة بئر السبع ، التـي               وأشارت الصحيفة إلى أن هذه    
تتعرض لقصف صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة ، ولدى وصوله ، أطلقت صفارات اإلنذار               

  ".، ما دفعه إلى الهرب ومرافقيه إلى أحد المالجىء
  ٤/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  "إسرائيل" لـ  حتى عرض شروط مناسبةحرب مستمرة في غزةل اإلسرائيلي يسعى الجيش .٢٧

يقول مقربون من رئيس االركان االسرائيلي جابي اشكنازي، انه يحضر لحرب : كفاح زبون: رام اهللا
ويسعى ". ان حماس ال تفهم إال لغة القوة"برية تستمر اياما وربما اسابيع في قطاع غزة، على اعتبار 

تعادة قوة الردع التي فقدها في حربه األخيرة على الجيش االسرائيلي من خالل حربه على غزة الس
ان المعركة تعني لحركة حماس ان تكون أو ال تكون، "وقال ضابط كبير في الجيش االسرائيلي، . لبنان

ولذلك ليس من السهل ان ترفع حماس العلم االبيض، لكننا سندفعها الى ذلك كما اننا حددنا هدفا عسكريا 
 .ين نحققه مهما تطلب األمر من تعميق أو إطالة ألمد المعركةللعملية ولن نتوقف إال ح

وقال زئيفي فركش قائد هيئة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية السابق، إنه حسب الخطة العسكرية 
اال ان ذلك قد يبدو ممكنا طالما لم .  أسابيع٦ إلى ٤لمهاجمة قطاع غزة فان العملية، ستستمر، ما بين 

 . وقف اطالق نار بشروط تالئم إسرائيل، وبرقابة دوليةيتم التوصل الى
 ٤/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  إلنهاء المحرقة في غزة" مهلة أسبوعين"من دول أوروبية تقر بالحصول " إسرائيل" .٢٨

حصلت من  " إسرائيل"عاموس مالكا، بأن    " اإلسرائيلية"أقر الرئيس السابق لشعبة االستخبارات العسكرية       
  .إلنهاء المحرقة في قطاع غزة" مهلة أسبوعين" وجهات دولية أخرى على دول أوروبية

أن " إسـرائيل "ونقلت القناة الثانية للتلفزيون العبري عن مالكا قوله إن جهات دولية، لم يحددها، أبلغـت                
التي خططت لها، وأنها ستتعرض بعـد ذلـك لـضغوط           " عملياتها العسكرية "لديها مهلة أسبوعين إلنهاء     

  .ة جداً لوقف الحربكبير
وتابع مالكا أنه بعد انقضاء هذه المهلة، فإن الدول العربية ستبدأ في ممارسة ضغوط دولية من أجل وقف                  

، وخصوصاً القصف المدفعي، في إشارة الى تسبب سـقوط          "وقع خطأ "وأشار الى أنه في حال      . الحرب
وجهات دولية خصوصاً في أوروبـا سـتبدأ        فإن اللوبي العربي    "قذيفة بمقتل عدد كبير من الفلسطينيين،       

  ".بنك األهداف ال يزال مملوءاً"وشدد مالكا على أن ". بممارسة ضغوط تطالب بوقف الحرب فوراً
  ٤/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   في الهجوم على غزةليفني ال تستبعد اإلخفاق .٢٩

قد تهاجم قطاع غزة مرة     " إسرائيل"تسيبي ليفني، أمس، إن     " االسرائيلية"قالت وزيرة الخارجية    : رويترز
  .أخرى، إذا أخفق الهجوم الحالي في وقف اطالق الصواريخ الفلسطينية

. آمل أن تتمخض العملية عن هدوء علـى المـدى البعيـد           "وأضافت ليفني لتلفزيون القناة الثانية العبري       
  ".وبمجرد أن يطلقوا النار فسنرد بقوة عظيمة

ولكن أمامنا صـراعاً طـويالً، وعلينـا أن         . دة في هذا الصدد   ربما يحتاج األمر إلى عمليات ع     "وتابعت  
  ". نتحرك بقوة من وقت آلخر

  ٤/١/٢٠٠٩الخليج، 
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  مستعدة الي احتمال عند حدودها الشمالية مع لبنان" اسرائيل: "باراك .٣٠
مستعدة ألي احتمال   " اسرائيل"ان  ) السبت(أعلن وزير حرب االحتالل ايهود باراك مساء أمس          :ب.ف.ا

  . حدودها الشمالية مع لبنانعند
نأمل أن تظل الحدود الـشمالية هادئـة، لكننـا مـستعدون ألي             "وقال في كلمة القاها في وزارة الحرب        

في وقت نقاتل فيه فـي غـزة، سـنظل          "، وأضاف   "ال نسعى الى مواجهة على الجبهة الشمالية      . احتمال
  ". متيقظين حيال الوضع الحساس عند حدودنا الشمالية

  ٤/١/٢٠٠٩ج، الخلي
  
  ر غزة شخص من قوى السالم يتظاهرون في تل أبيب ضد مجازآالف ١٠ .٣١

 آالف شخص مساء أمس السبت، فـي مظـاهرة ضـخمة            ١٠شارك نحو   :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
اخترقت المنطقة المركزية في مدينة تل أبيب، احتجاجا على المجازر اإلسرائيلية في غزة، وكانت غالبية               

بـاراك يـا    "وأطلق المحتجون شعارات منها      .قوى السالم اليسارية المناهضة للصهيونية    المشاركين من   
  ".وزير األمن كم طفال قتلت اليوم

وقد دعت للمظاهرة قوى سالم يسارية مناهضة للصهيونية، ومساندة للحق الفلسطيني، إضافة إلى الجبهة              
، الحزبين الناشطين باألساس بين فلـسطينيي       الديمقراطية للسالم والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي     

اليساري " ميرتس"، وكانت غالبية المشاركين من اليهود، واستغرب منظمون للمظاهرة إعالن حزب            ٤٨
الصهيوني، بعدم مشاركته للمظاهرة، إذ إنه لم يكن مدعوا أصال للمشاركة، كونه برر العدوان اإلرهابي               

ا ورفعت في المظاهرة عشرات األعـالم الفلـسطينية، بعـد أن            هذ .على قطاع غزة منذ ساعاته األولى     
  حاولت الشرطة اإلسرائيلية عدم ترخيص المظاهرة إال إذا تعهد المنظمون بعدم رفع األعالم الفلسطينية، 

  ٤/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
    جريح٢٣٠٠  شهيدا واكثر من ٤٨٤ ... االسرائيلي على غزة يتصاعدالعدوان .٣٢

العـدوان  أن    وكـاالت االنبـاء    وعنسمير حمتو    عن مراسلها من غزة      ٤/١/٢٠٠٩الدستور،  ذكرت  
بدأ الجيش االسرائيلي امس حربه البرية عبر        و  اسبوعه الثاني،   دخل االسرائيلي الهمجي على قطاع غزة    

التوغل برا على عدة محاور مهد لذلك بسلسلة غارات جوية وقصف بحري ثم استخدام المدفعية الثقيلـة                 
للجـيش  " مقبرة"فيما توعدت حركة حماس بتحويل قطاع غزة        .  في قصف عدة اهداف بالقطاع     الول مرة 

  .االسرائيلي الذي باشر هجومه البري على القطاع
واستشهد عشرة فلسطينيين بينهم اطفال اثر غارة شنها الجيش االسرائيلي على مسجد فـي بيـت الهيـا                  

في جباليا استهدف بـصاروخ اطلقتـه       "  المقادمة ابراهيم"وقال مصدر طبي ان مسجد      . شمال قطاع غزة  
وذكر شـهود عيـان ان المـسجد    . ف ما ادى الى سقوط عشرة شهداء بينهم اطفال        ١٦طائرة من طراز    

  .تعرض للقصف في وقت كان المصلون يؤدون فيه صالة المغرب
وصل  في غزة    عدد ضحايا المجزرة االسرائيلية المفتوحة     أن   ٤/١/٢٠٠٩وكالة معاً اإلخبارية،    وأكدت  

  جريح٢٣٠٠واكثر من  شهيدا  ٤٨٤الى 
  

   يتظاهرون في سخنين دعما لغزة ٤٨ ألف من فلسطينيي ١٠٠أكثر من .٣٣
 أمس في مدينة سخنين في ١٩٤٨شارك نحو مئة ألف من فلسطينيي العام :  أسعد تلحمي- الناصرة 

وسار . رائيلي على قطاع غزةالجليل في أكبر تظاهرة منذ سنوات، احتجاجاً على استمرار العدوان اإلس
في مقدم المتظاهرين قادة لجنة المتابعة العليا لشؤون عرب الداخل من مختلف األحزاب والحركات 
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السياسية والدينية ورجال دين من مختلف الطوائف، كما شارك مئات من اليهود من قوى السالم 
  . اإلسرائيلية

ضد كل » يد من حديد«ين إسرائيليين كبار باستعمال وجاءت هذه المشاركة الكبيرة رغم تهديدات مسؤول
من يتماهى مع حماس، ورغم حملة االعتقاالت الواسعة التي تنفذها الشرطة منذ أسبوع في أوساط شباب 

وانتشرت الشرطة بقوات كبيرة، مدعومة بمروحية حلقت فوق . تظاهروا احتجاجاً على المجازر في غزة
وكانت الكلمة  . لكنها تفادت دخول المدينة واالحتكاك بالمتظاهرينالمتظاهرين على مشارف المدينة،

الوحيدة لرئيس البلدة المضيفة مازن غنايم الذي ندد بالعدوان اإلسرائيلي الدموي، ودعا أركان الدولة 
وقال إن هذه التظاهرة الجبارة تحمل رسالة تنديد . العبرية إلى الجنوح إلى السالم مع الشعب الفلسطيني

  .سياسة اإلسرائيلية وفي المقابل تحية للشعب الفلسطيني الصامد في القطاعبال
  ٤/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  سكان القطاعل تدهور كبير في البنية التحتية والخدمات األساسية ":أوتشا" .٣٤

) أوتشا(وصف مكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية :  محمد يونس- رام اهللا 
األزمة اإلنسانية في القطاع نتجت «وقال في تقرير أمس إن . »الخطير«نساني في غزة بـ الوضع اإل

  .»عن تدمير واسع النطاق للظروف المعيشية للسكان، وتدهور كبير في البنية التحتية والخدمات األساسية
مليات القصف في القطاع، تمثل أولها في ع» األزمة اإلنسانية«وأورد التقرير سبعة مؤشرات على وجود 
 في المئة من أهالي القطاع يعتمدون على المساعدات ٨٠«المتواصلة، أما المؤشر الثاني، فهو أن 
والمؤشر الثالث، وفقاً لما تنقله المنظمة الدولية عن برنامج . »اإلنسانية، وهذه النسبة في ارتفاع مضطرد
في نقص المواد الغذائية األساسية مثل ، تبدت »أزمة غذائية«الغذاء العالمي، هو أن السكان يواجهون 

  .الطحين واألرز والسكر ومنتجات األلبان والحليب واألغذية المعلبة واللحوم
الواردات التي تدخل إلى غزة ال تكفي لسد حاجة السكان، وال خدمة عمليات «ورابع المؤشرات أن 
 في التعامل مع األعداد الكبيرة النظام الصحي يواجه مصاعب«والخامس هو أن . »صيانة البنية التحتية

ولفت إلى أن المؤشر السادس هو . »من الجرحى نظراً إلى ما لحق به من ضعف خالل الحصار
 هدف، بما فيها من طرق، وبنية تحتية، ٦٠٠حدوث تدمير كبير في القطاع ألن القصف استهدف زهاء «

المرافق «لمؤشر السابع فهو أن أما ا. »وجامعة، ومبان حكومية ومساجد ومراكز للشرطة المدنية
األساسية تعمل في شكل ضعيف جداً نظراً إلى إغالق محطة الطاقة الكهربائية الوحيدة، ووجود نحو ربع 

 ١٥مليون شخص في المناطق الوسطى والشمالية ال يحصلون على أي طاقة كهربائية بسبب تدمير 
  .»محوالً كهربائياً خالل الغارات

ية إن سكان القطاع يتلقون مياه الشرب مرة كل خمسة أيام إلى أسبوع، وان نظام وقالت المنظمة الدول
 مليون ليتر منها إلى البحر ٤٠الصرف الصحي ال يعالج المياه العادمة، ما أدى إلى إلقاء ما يقرب من 

هي وأشارت إلى أن وقود التدفئة الذي يعتبر ضرورياً خالل هذا الطقس البارد وغاز الط. في شكل يومي
  .ال يتوفران في األسواق

  ٤/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية% ٨٠ : االغذية العالميبرنامج .٣٥

الوضع في قطاع «كد منسق االمم المتحدة للعمليات االنسانية في االراضي الفلسطينية ماكس غايالرد ان أ
ارس مغلقة والسكان يلزمون بيوتهم فيما يعاني قطاع المد«واوضح ان . »غزة بات وضعا طارئا خطيرا

هناك ضربة جوية كل عشرين دقيقة «بالمصابين، و» والمدارس والعيادات تعج.. غزة من ازمة غذائية
 :وفي ما يلي بعض العناصر باالرقام .»في الغالب، وذلك يتكثف ليال
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شهرا من الحصار االسرائيلي  ١٨النظام الصحي بات غير قادر على االستيعاب بعد ان ضعف اثر 
 .المطبق
.  مليون نسمة محرومون من التيار الكهربائي٥,١ الف شخص من اصل تعداد اجمالي من ٢٥٠نحو 

الماضي للمرة السادسة منذ ) كانون االول( ديسمبر ٣٠وقد اغلقت المحطة الوحيدة في قطاع غزة في 
 . وقطع الغيارالماضي بسبب نقص الوقود) تشرين الثاني(بداية نوفمبر 

 مليون لتر من المياه القذرة كل ٤٠ويتدفق . المياه الجارية متوفرة كل خمسة ايام وحتى كل سبعة ايام
كما ان مياه المجارير تعم الشوارع بعد ان اصيبت منشآت المجاري الرئيسية . يوم في البحر المتوسط

 .مرات عدة بنيران القصف االسرائيلي
االسواق وهناك نقص في المواد الغذائية االساسية مثل الدقيق واالرز والسكر اختفى الفيول والغاز من 
 .ومشتقات الحليب والمعلبات

 .من سكان قطاع غزة باتوا يعتمدون على المساعدات الغذائية% ٨٠يقدر برنامج االغذية العالمي بان 
وهو رقم ). كانون االول ( ديسمبر٢٧ شاحنة مساعدة يوميا منذ بدء الهجوم في ٦٠تسمح اسرائيل بعبور 

  مرتفع قياسا الى االشهر االخيرة، 
 .معبر نحال عوز الذي تمر عبره واردات الوقود مغلق منذ بدء الهجوم االسرائيلي

لم تعد هناك مدارس وعدد من المؤسسات الدراسية اصبح يستخدم مالجئ للسكان الذين اضطروا لترك 
 .سبب نقص السيولةوالمصارف ايضا مغلقة ب. منازلهم المهدمة

 ٤/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
 
   دوالرات سعر الرغيف في بعض مناطق غزة  ٦ والكثيرون ال يأكلون كل يوم:  دوليةمنظمة .٣٦

إن كثيرين '': غير الحكومية محمد علي '' اوكسفام''قال الموظف في منظمة   :وام،ا ف ب،القدس المحتلة
. للحصول على الرغيف) ستة دوالرات( شيكالً ٢٥ع حتى وان بعضهم يدف'' من الناس ال يأكلون كل يوم

يمكن ان ينتظر الناس ''غير الحكومية انه '' ريليف انترناشيونال''واكد باريك بابرا الذي يعمل في منظمة 
في صف طويل خالل اكثر من ثالث ساعات للحصول على الخبز لكن إن انقطع الطحين فان الناس 

  . ''يعودون ادراجهم بدون اي شيء
لم يعد هناك قوارير غاز للطبخ منذ شهرين، وان وجدتموها في السوق السوداء، فان سعرها ''واضاف 

حتى وان حذرت الشرطة أصحاب المحالت، فان بعضهم يخزن مؤنا . ''عشرة اضعاف السعر العادي
  . تخوفا من اجتياح اسرائيلي بري يخشاه كل السكان، وقد يتسبب ذلك بتفاقم النقص
  ٤/١/٢٠٠٩د، اإلمارات، االتحا

 
  قطاع غزة غرق بالكامل في ظالم دامس :  الطاقةسلطة .٣٧

أعلن مسؤول فلسطيني أن قطاع غزة غرق بالكامل في ظالم دامس، أمس، نتيجة تدمير : آي بي يو
  .القصف الجوي خطوط اإلمداد الكهربائي

ع غرق في ظالم دامس نتيجة وقال نائب رئيس سلطة الطاقة في القطاع المهندس كنعان عبيد، إن القطا
  .لتدمير خطوط إمداد وشبكات الكهرباء، محذراً من كارثة حقيقية جراء هذا االنقطاع

ولفت عبيد إلى أن تأثير هذا االنقطاع سيكون ملموساً بشكل خطير وسريع في عمل المستشفيات 
  .ومصافي الصرف الصحي ومضخات المياه ومختلف مجاالت الحياة الفلسطينية

 عبيد إن المستشفيات تعتمد على المولدات الكهربائية حالياً، مضيفاً ان هذه المولدات تعمل لساعات وقال
األمر الذي يعني أن المستشفيات بما في ذلك أقسام "محددة وال تستطيع أن تعمل على مدار الساعة، 
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ألمر الذي ينذر بوقوع كارثة العناية الفائقة واألقسام التي فيها أجهزة طبية تعتمد على الكهرباء ستتوقف ا
  ". حقيقية

  ٤/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  تؤسس لموجة جديدة من األحقاد الدينية" إسرائيل"جرائم :  اإلسالمية المسيحيةالهيئة .٣٨

أكدت الهيئة اإلسالمية  المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أن استمرار قوات االحتالل في حربها  :نابلس
ائم البشعة بحق األطفال والنساء والشيوخ وتدمير المساجد والمستشفيات على غزة ومواصلة ارتكاب الجر

والمرافق العامة دون أدنى اعتبار لمشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين واألحرار في العالم، يؤدي 
  .إلى فتح األبواب على مصراعيها لموجة جديدة وخطيرة من األحقاد الدينية في المنطقة

اليوم تسفك دماء الفلسطينيين في غزة على " إسرائيل"إن "اطر األمين العام للهيئة وقال الدكتور حسن خ
مرأى ومسمع العالم وتنسى أن هذه األحقاد وهذه الدماء هي التي سترسم مالمح مصيرها في المستقبل 

  ". القادم
عد من أنوفهم، إن زعماء االحتالل على مختلف أطيافهم يثبتون يوما بعد يوم أنهم ال يرون اب: "وأضاف

وانهم يقودون شعبهم نحو الهالك، حيث ينهمك الجميع في توظيف دماء األطفال في السباق نحو الحكم، 
من دون أن يلقوا باالً لموجات الغضب التي بدأت تتدفق في جميع أرجاء المعمورة من دون استثناء، 

  ".موجات متعددة اللغات، إال أنها موحدة الهدف ضد االحتالل وجرائمه
  ٤/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  قرار حماس بإنهاء التهدئة لم يكن صائبا: من سكان غزة % ٦٠: استطالع .٣٩

 كشف أول استطالع فلسطيني للرأي يجري بين سكان قطاع غزة منذ بدء العملية : د ب أ- غزة 
لتي  بالمئة من سكان القطاع يعتقدون أن قرار حماس بإنهاء التهدئة مع إسرائيل ا٦٠اإلسرائيلية أن 

  . من الشهر الماضي   لم يكن صائبا   وأنه كان يتوجب عليها تجديد االتفاق١٦انتهت في 
في الفترة الواقعة ) نير ايست كونسلتنج(وأظهر االستطالع الذي نفذته شركة الشرق األدنى لالستشارات 

ئة تؤيد إطالق  بالم٥٤ كانون أول الماضي أن غالبية ضئيلة من سكان القطاع تصل إلى ٣٠ ى إل٢٩بين 
  .الفصائل للصواريخ من غزة تجاه إسرائيل

 فلسطينيا من كال الجنسين ينتمون إلي ٤٥٣وشمل االستطالع عينة عشوائية بلغ عدد المشاركين بها
محافظات قطاع غزة المختلفة ما عدا شمال القطاع ولم تفلح محاوالت الشركة في تنفيذ االستطالع في 

  .ر خطوط الهاتف جراء القصف اإلسرائيليمحافظة شمال غزة بسبب تدمي
 بالمئة من سكان القطاع قالوا إن الهدف وراء الحرب اإلسرائيلية هو    ٦٤وأشار االستطالع إلى أن 

 ١٥ بالمئة يعتقدون أن الهدف هو تقوية فتح على حماس و ٢٢إضعاف حركتي فتح وحماس معا   مقابل 
  . فتحبالمئة قالوا أن الهدف هو تقوية حماس على

 بالمئة يعتقدون أن السلطة الفلسطينية ستخرج أضعف مماكانت عليه بعد انتهاء ٤١وبينت النتائج أن 
 بالمئة قالوا أنه لن يطرأ أي تغيير عليها، ٢١ بالمئة قالوا أنها ستخرج أقوى و ٣٨الظروف الراهنة و 

 بالمئة قالوا أنها ستخرج ٣٦ بالمئة أن إسرائيل ستخرج أضعف بعد حربها على القطاع و ٤٠ويعتقد 
  . بالمئة أنه لن يطرأ أي تغيير عليها٢٤أقوى وقال 

 بالمئة ٤١ بالمئة أن حماس ستخرج أقوى بعد انتهاء الحرب على غزة، و ٤٧وفي السياق ذاته، يعتقد 
أن  بالمئة ٣٨ بالمئة أنه لن يطرأ أي تغيير عليها، في المقابل يعتقد ١٢قالوا أنها ستخرج أضعف و قال 

  . بالمئة انه لن يطرأ أي تغيير عليها٢٥ بالمئة قالوا أنها ستخرج أقوى وقال ٣٧فتح ستخرج أضعف و 
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 بالمئة ١٤ بالمئة مقابل ٢٨وبالنسبة للثقة الحزبية في القطاع، فقد وصلت نسبة تأييد حركة فتح إلى 
ال يثقون )  بالمئة٥٠( بالمئة لفصائل أخرى، وتبرز النتائج أن نصف سكان القطاع ٨لحركة حماس و

  .بأي فصيل موجود على الساحة الفلسطينية
  ٤/١/٢٠٠٩الرأي، األردن، 

 
  يونان يدعو مسيحيي العالم إلى نصرة الشعب الفلسطينيالمطران .٤٠

قال المطران منيب اندريا يونان، رئيس الكنيسة االنجيلية اللوثرية في القدس والديار المقدسة، : القدس
نياً من المطارنة اللوثريين القادمين من اميركا وكندا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، خالل لقائه وفداً دي

ودعم الوجود المسيحي في منطقة الشرق االوسط، ان الوضع في قطاع غزة مأساوي، وبحاجة ماسة الى 
وقف جميع العمليات العدوانية وفك الحصار عن غزة بأسرع وقت ممكن، داعياً الى ضرورة توفير 

 .ذاء والدواء وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستشفيات والعيادات الطبيةالغ
وناشد المطران يونان مسيحيي العالم ان يهبوا فوراً لنجدة ومساعدة الشعب الفلسطيني، ودعمه من اجل 
الحصول على حقوقه المشروعة، كما اقرتها القرارات الشرعية، ألن من واجب المسيحي اينما كان، 

د ان يلتزم بتعاليم السيد المسيح، التي تدعو الى نصرة العدالة والمستضعفين والمظلومين في وحيثما تواج
 .العالم اجمع

  ٤/١/٢٠٠٩االيام، فلسطين، 
 
   بدعوى أنهم عرب لمعرفة األوضاع الداخلية عندهمبأهل غزة اسرائيلية اتصاالت .٤١

ة، من أجل معرفة أي معلومات عن انتحلت المخابرات اإلسرائيلية أسماء عرب من عدة دول عربي: غزة
  .المقاومة الفلسطينية بطرق تبدوا وكأنه نوع من االطمئنان عليهم

في غزة إن بيته تلقى منذ الليلة الماضية أربعة اتصاالت من أناس يتحدثون " قدس برس"وقال مراسل 
 أن أحد وأضاف .بلهجة مصرية ومغربية وعراقية، يسالون عن أوضاع أهل غزة وكيف هي أحوالهم

ل االطمئنان عليهم وهل جمن العراق وأنهم يتصلون علينا من أ" أبو احمد"المتحدثين عرف نفسه بأنه 
  .عندهم خبز أو أكل وخالفه

وحذرت مصادر أمنية في غزة من التعامل مع مثل هذه المكالمات، وأكدت أنها تهدف إلى معرفة 
  .غزة من أجل استغاللها في الحرب النفسيةمعلومات عن المقاومة الفلسطينية، ونفسية أهل قطاع 

  ٣/١/٢٠٠٩، قدس برس 
  

  مستشفيات عاجزة عن مواكبة األعداد الكبيرة من الجرحى ال: المقالة الصحة .٤٢
المتواصلة في قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي في تزايد عدد " اإلسرائيلية" تسببت المحرقة :ا ب د

قي في التعامل معهم داخل وخارج المراكز والمستشفيات الجرحى األمر الذي أدى إلى عجز حقي
ويقول أطباء فلسطينيون إنه على الرغم من المساعدات الضئيلة التي وصلت إلى وزارة  .الصحية

الصحة في غزة إال أن المستشفيات، مازالت عاجزة عن مواكبة األعداد الكبيرة من الجرحى والمصابين 
  .بينما تتزايد حصيلتهم بشكل يومي

منهك أصال منذ بدء الحصار "وقال مسؤولون بوزارة الصحة في الحكومة المقالة ان القطاع الصحي 
 شهراً وهو اآلن يوشك على االنهيار في ظل تصاعد الغارات الجوية ١٨الذي استمر " اإلسرائيلي"
  ".على القطاع" اإلسرائيلية"
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 أصناف ١٠٥ في مؤتمر صحافي أن هناك وأعلن الدكتور باسم نعيم وزير الصحة في الحكومة المقالة
وتعاني .  من المواد الخاصة بالمختبرات رصيدها صفر٩٣ من المستهلكات الطبية، و٢٢٥من األدوية و

  .مستشفيات القطاع أيضا نقصا خطيرا في عدد األسرة الستقبال جرحى جدد
 ١٢٠٠قطاع ال يتجاوز وأكد الناطق باسم وزارة الصحة همام نسمان أن عدد األسرة في مستشفيات ال

 سريرا في مستشفى الشفاء، مضيفا أن الطواقم الطبية في المستشفيات والعيادات ٥٣٠سرير من بينها 
غالبا ما تضع الجرحى الجدد على األرض بسبب األعداد الكبيرة من الجرحى التي تصل في أعقاب 

ية وبمستشفيات ميدانية وطالب مسؤولو الوزارة بوصول طواقم طبية عرب. عمليات القصف الجوي
للمساعدة على عالج الجرحى عند اللحظات األولى لوصولهم، وحثوا الدول العربية على إرسال أدوية 

  .ومواد طبية عاجلة
  ٤/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  في غزة مساعدات قطرية على المراكز الصحية توزيع .٤٣

عاف والطوارئ في وزارة معاوية حسنين مدير عام اإلس. أكد د : أيمن الرفاتي ومحمد جمال-غزة
وصول المساعدات القطرية إلى قطاع غزة وتوزيعها " الشرق"الصحة الفلسطينية في حديث خاص لـ 
   .على جميع المراكز الصحية في قطاع غزة

  ٤/١/٢٠٠٨الشرق، قطر، 
  

   على غزةبالتحرك لوقف العدوان" الرباعية" يطالب  االردنعاهل .٤٤
اهللا الثاني أمس، من أن األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة تدهورت حذر عاهل األردن الملك عبد :عمان

على القطاع ما يستوجب موقفا دوليا فوريا " اإلسرائيلي"إلى حدود ال يقبل السكوت عليها جراء العدوان 
بوقف العدوان وفتح المعابر للسماح بوصول المساعدات الطبية واإلنسانية وإخالء " إسرائيل"يلزم 

  .الجرحى
 بيان صدر عن القصر الملكي إن عبداهللا الثاني دعا في اتصال هاتفي مع مبعوث اللجنة الرباعية وقال

إلى الشرق األوسط توني بلير، إلى تحرك المجتمع الدولي لوقف المأساة اإلنسانية في غزة وإنقاذ المنطقة 
  ".إسرائيل"من تبعات العدوان الذي قال انه لن يحقق األمن ل

بلير خالل االتصال الجهود الدبلوماسية المبذولة عربياً ودولياً لوقف العمليات واستعرض الملك و
  .العسكرية ضد قطاع غزة

  ٤/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  "اسرائيل" في االردن تطالب بقطع العالقات والغاء اتفاقية السالم مع مظاهرات .٤٥

ن للتعبير عن تضامنهم تظاهر االف االردنيين امام مقر مجلس النواب في عما:  راشد البلوشي- عمان
ردد المتظاهرون هتافات تدعو الى غلق السفارة ، ومع اهالي قطاع غزة وسجل خالل تظاهرة امس

   .االسرائيلية في عمان
وفي ختام المظاهرة سلم وفد يمثل امناء احزاب يسارية وقومية مذكرة موجهة الى رئيس مجلس النواب 

يكون له وقفة عز وكرامة تتمثل باعادة النظر في "واب بأن عبد الهادي المجالي طالبوا فيها مجلس الن
  ".اتفاقية السالم مع اسرائيل والعمل على استصدار قانون جديد يلغيها

  ٤/١/٢٠٠٨الشرق، قطر، 
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  على غزة يطالب رايس بالضغط لوقف العدوان السنيورة .٤٦
ارجية األميركية كوندوليزا السنيورة اتصاالً بوزيرة الخرئيس الوزراء اللبناني فؤاد  أجرى :بيروت

ضرورة اإلسراع في التوصل الى قرار فوري صادر عن مجلس األمن يقضي "رايس شدد خالله على 
وأوضح مكتب . "بوقف إطالق النار في قطاع غزة وفي إنهاء حال الحصار على القطاع وفتح المعابر

سرائيلي وتضامنه الكامل مع معاناة أبدى خالل االتصال استنكاره للعدوان اإل"السنيورة اإلعالمي أنه 
الشعب الفلسطيني، وشدد على ضرورة التوصل الى حل سريع يجنب الشعب الفلسطيني المزيد من 

  ."المعاناة، وعلى ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف هذا العدوان
  ٤/١/٢٠٠٩الحياة، 

 
  الرهان على انكسار المقاومة في غزة لم ينجح:  اهللانصر .٤٧

ألمين العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا ان العالم ينتظر ان ترفع المقاومة في غزة الراية أكد ا: وكاالت
غزة في مواجهة العدوان " صمود"ـالبيضاء، لكن الرهان على انكسار المقاومة لم ينجح، ومشيداً ب

 ثماره الصمود سيؤتي"وانتقد نصراهللا عدم انعقاد قمة عربية لبحث أحداث غزة وختم ان  ".اإلسرائيلي"
  ".وهذه المقاومة لن تكون اال منتصرة

  ٤/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  حافظوا على وحدتكم وقراركم المستقل:  للفلسطينيينجنبالط .٤٨

الوحدة الوطنية الفلسطينية "النائب وليد جنبالط على أن " اللقاء الديموقراطي"شدد رئيس : إقليم الخروب
  ".ة هي التي ستنتصر أياً كانت الصعابوالقرار الفلسطيني المستقل والبندقية الفلسطيني

إن قضيتكم .. ال تقعوا في الفخ كما وقعنا في لبنان بعد حرب تموز: "وتوجه الى الفلسطينيين بالقول
أسمى من كل القضايا وستنتصرون بالصبر والوحدة الوطنية، وال يجب أن تدخل فلسطين في سجاالتنا 

  ".الداخلية
تكلمنا وتحدثنا كثيراً عو هول ما يحصل من "النائب الحجار الذي قال " قبلتيار المست"ألقى كلمة من جهته 

تحدثنا، والعالم كله يشهد .. مجازر ومن جرائم بحق المدنيين العزل من اخوتنا الفلسطينيين في قطاع غزة
الم عدوان يترافق مع حصار ظ.. حرب إبادة جماعية، تستهدف شعباً بأسره، وليس فصيالً فلسطينياً بعينه

محكم تتفلت منه بإرادة المحتل اإلسرائيلي، بضع شاحنات يريد منها تلميع صورته المضرجة بدماء 
عدوان تريد منه إسرائيل ضرب إرادة الصمود عند الشعب الفلسطيني .. األطفال والنساء والشيوخ
  .. وتفتيت وحدة هذا الشعب

  ٤/١/٢٠٠٩المستقبل 
 
  الى وضع حد للجرائم ضد اإلنسانية دعو المجتمع الدوليت الجماعة االسالمية: لبنان .٤٩

" ناو ليبانون"علي الشيخ عمار في حديثه لموقع " للجماعة اإلسالمية"اعتبر رئيس المكتب السياسي 
، داعياً المجتمع "ان اآللة العسكرية اإلسرائيلية لن تحقق اهدافها بإخضاع اهالي غزة"االلكتروني أمس 

لوضع حد لهذه الجرائم ضد "مر اإلسالمي وجامعة الدول العربية الى القيام بدورها الدولي ومنظمة المؤت
الذين يتحركون "، مشيداً بالشعوب العربية واإلسالمية وشعوب العالم الحر "اإلنسانية ولوقف الحرب

  ".ويعبرون عن تعاطفهم ومحبتهم لألهل في غزة وعن شجبهم لهذا العدوان الغاشم
بما لها من ثقل "، حثها "لخطأ اآلن التدخل في االمور الداخلية لبعض الدول العربيةانه من ا"وإذ اكد 

الحكومة اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين الذين ابدوا كل مسؤولية "، وحيا "سياسي على تحمل مسؤولياتها



  

  

 
 

  

            ٢٣ ص                                     ١٣٠٤:         العدد       ٤/١/٢٠٠٩األحد  :التاريخ

 أجدى في حال استقرار وتضامن حكومي وشعبي"، معتبراً ان بقاء لبنان "حيال ما يجري في فلسطين
  ".وأفعل في عملية التضامن مع غزة

االستعداد الكامل لمواجهة "، أكد "ان يقوم العدو بفتح جبهة جديدة الى جبهته المفتوحة مع غزة"وإذ استبعد 
  ".اي استهداف أو اي اختراق للساحة اللبنانية من قبل العدو الصهيوني

  ٤/١/٢٠٠٩المستقبل، 
  
  طالب قيادة حماس بأن تزن األموريو من بواجبهأبو الغيط ينتقد عدم قيام مجلس األ .٥٠

ألنه لم يتخذ إجراء بعد مـرور أسـبوع   " ال يقوم بواجبه " اتهمت مصر مجلس األمن أمس، بأنه        :وكاالت
وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في مقابلة مـع            .على غزة " اإلسرائيلي"على بدء العدوان    

ال ينبغي ألحد أن يترك عملية مثل هذه لمـدة سـبعة            "ذاعة البريطانية   التلفزيون المصري نقلتها هيئة اإل    
لغزة برد المجلس على الغزو الذي شـنته        " إسرائيل"وشبه أبو الغيط رد فعل المجلس على قصف          ".أيام

كـي  "  يومـا  ٣٣في لبنان استغرق المجلـس      " وقال   ٢٠٠٦يوليو ، /على جنوب لبنان في تموز    " إسرائيل"
" إسـرائيل "يعتقـد أن    "، وأضاف أن المجلس     "إسرائيليا "١٥٨ شخص و  ١٢٠٠ نحو   يصدر قرارا، وقتل  

  ".لن تحقق شيئا وينبغي أن تفهم أنها لن تحقق شيئا في غزة" إسرائيل.. "ستحقق شيئا
وفي بيان لوزارة الخارجية صدر أمس، قال أبو الغيط إن على مجلس األمن أن يدعو فورا إلـى وقـف                    

 األمر قيامه بعد ذلك بإصدار قرار آخر ينظم اآلليات الحاكمـة للوضـع بـين                حتى لو استدعى  "االقتتال  
وقال أبو الغيط في المقابلة إن المنتقدين الذين يدعون مصر إلى فـتح معبـر       ".األطراف في األيام التالية   

إن الذين قادونـا إلـى هـذه        "، وأضاف   "إسرائيل"رفع مع غزة إنما يحاولون جر مصر إلى مواجهة مع           
  ".اجهة من خارج المنطقة لن يخسروا شيئا ثم ستتحمل مصر وحدها مسؤولية هذه المواجهةالمو

وكان أبو الغيط أكد أن حركة حماس لن يقضى عليها، النها تمثل نسبة من الشعب الفلـسطيني وآرائـه،                   
وقال في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية، إن مصر ال تهـاجم حمـاس وال الـسلطة                   

، "حماس لن يقضى عليها، وهذا هو الموقـف المـصري         "لفلسطينية وإنما توجه النصائح لهما، وأوضح       ا
، "ال يصح أن نهاجم أحدا، نحن نوجه النصح ونقول عليكم أن تتحدوا وتعودوا إلى جمع الشمل               "وأضاف  

عب والقضية  الموجود في الميزان مستقبل الش    "وطالب قيادة حماس بأن تزن األمور بميزان من ذهب ألن           
  ".الفلسطينية

  ٤/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   الطارئ يطالب بنشر بعثة مراقبة دولية في غزة" اإلسالميالوزاري" .٥١

االجتماع الطارئ لوزراء ، أن جدة من فهيم الحامد،حسن باسويد عن مراسليها ٤/١/٢٠٠٩عكاظ  ذكرت
زة داعيا مجلس األمن إلى  طالب أمس بالوقف الفوري إلطالق النار في غ،خارجية الدول اإلسالمية

تمركز بعثة مراقبة دولية في قطاع غزة، لوقف «التدخل إلنهاء العدوان اإلسرائيلي، وطالب الوزراء 
وحث البيان الختامي للجنة التنفيذية الموسعة لمنظمة . »تصعيد النزاع وضمان استقرار األوضاع هناك

يرا خارجية سوريا وإيران المجتمع الدولي المؤتمر اإلسالمي الذي عقد في جدة أمس وتغيب عنه وز
ودعا . بضرورة وقف االعتداءات الهمجية التي ترتكبها القوات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني 

  .  الفصائل الفلسطينية الى التوحد ونبذ الخالفات والتضامن لمواجهة االحتالل
سور أكمل الدين إحـسان أوغلـي الـدول         من جهته دعا األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي البروفي        

األعضاء في مجلس األمن إلى بذل كل الجهود الستصدار قرار عاجل وملزم بإنهاء العدوان اإلسـرائيلي              
إلى ذلك هدد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام          . ووقف فوري وشامل إلطالق النار    

ظر في عالقاتها مع بعض الدول اإلقليميـة فـي حـال            زكي في تصريحات أمس بأن القاهرة قد تعيد الن        
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ونفى أن تكون مصر ضد حركة حماس موضحا أن بعض القيادات داخـل             . استمرار مواقفها ضد مصر   
وعلمت عكاظ مـن مـصادرها أن       . الحركة الترغب ان تستمر مصر في دورها اإليجابي إلنهاء األزمة         

  .في هذا الطلبطهران طلبت عقد قمة إسالمية طارئة لكنه لم يبت 
األمين العام ، الى أن سلطان العوبثاني عن مراسلها جدة من ٤/١/٢٠٠٩ الشرق األوسط، وأشارت

إن المجتمعين اتفقوا على عقد مؤتمر رسمي » الشرق األوسط« لـ  طالبلمنظمة المؤتمر اإلسالمي،
ات اإلنسانية هما للمانحين، بهدف إعادة إعمار غزة، مؤكدا أن إيقاف الهجوم على غزة والمساعد

 .الموضوعان الرئيسيان اللذان تعمل عليهما المنظمة بالتعاون مع الدول األعضاء في الوقت الحالي
نحن ال «: وحول الموقف المصري من الدعوة اإليرانية النعقاد قمة إسالمية استثنائية، أجاب زكي قائالً

وعند سؤال  .»لوضع الجاري في غزةنؤيد انعقاد قمة بدون أن تكون هناك خطة عمل تقدم حلوال ل
المسؤول المصري حول إذا ما كانت هناك آلية يتم من خاللها الضغط على الواليات » الشرق األوسط«

ال توجد أي آلية «: المتحدة إليقاف الهجوم اإلسرائيلي، باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على األمر، قال
، فإذا استطاعت الدول العربية واإلسالمية إحراج الدول القصة تخضع للتوازن السياسي. أو ضمانات

  .»الغربية بشكل عام، فسوف تستطيع الخروج بقرارات تخدم القضية في مجلس األمن
 
  لوقف العدوان على غزةفي محاولة مجلس األمن الى وفد وزاري ": الجامعة" .٥٢

الوفد الوزاري العربي الـذي الفـه       "اعلن االمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ان           :الوكاالت
مجلس الجامعة للذهاب إلى مجلس األمن، سيتوجه اليوم الى نيويورك الجراء محادثـات مباشـرة مـع                 

 كي مون والدول األعضاء في المجلس للعمل علـى انعقـاد المجلـس              -االمين العام لالمم المتحدة بان      
اذا اسـتمر   "واكد في مؤتمر صـحافي انـه        . "واستصدار قرار منه لوقف العدوان االسرائيلي على غزة       

مجلس االمن في تقاعسه وفشل في استصدار قرار ملزم بوقف العدوان، فـان الـدول العربيـة سـتعقد                   
، رافضا الخوض في تفاصيل نـوع االجتمـاع او القـرار            "اجتماعا ثانيا وعاجال التخاذ القرار المناسب     

  .   العربي الذي سيتخذه
  ٤/١/٢٠٠٩النهار 

  
  ترفض دخول اطباء متطوعين الى غزة عبر معبر رفح  مصر .٥٣

 اطبـاء   ٨ اطباء يونـانيين و    ٦رفضت السلطات المصرية امس دخول      :  وكاالت االنباء  -) مصر(رفح  
سودانيين إلى قطاع غزة عبر معبر فح والذين تطوعوا لمساعدة الكوادر الطبية العاملة فـي مستـشفيات                 

  .قطاع غزة
  ٤/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
    التي عرضها أردوغان في جولته العربية" خارطة الطريق التركية"مالمح  .٥٤

خارطة الطريـق   "عن مالمح ما اسمته     ، كشفت مصادر سياسية مطلعة في انقرة امس      ): أ ش أ   (-انقرة  
لتأمين وقف اطالق النار العاجل في غزة واستعادة التهدئة وفـتح الطريـق امـام المـساعدات                 " التركية

التركيـة ان   " صباح"وذكرت صحيفة    .ة االرضية المناسبة الستئناف مفاوضات السالم     وتهيئ، للفلسطينيين
على الزعماء العـرب فـي مـصر        ، خارطة الطريق التي طرحها رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان        

في السعودية مع خادم الحرمين الملـك عبـداهللا بـن           ) امس(واالردن وسورية وفلسطين وناقشها اليوم      
علـى ان تلعـب     ، وتشبه الى حد بعيد الخطة التي تم اعتمادها في لبنان         ،  على مرحلتين  تقوم، عبدالعزيز

وأضافت الصحيفة أن الخطة التركية تعتمد على نشر قـوات دوليـة             .االمم المتحدة الدور االساسي فيها    
ول في جنوب لبنان تشارك فيها تركيا وقوات أخرى من الـد          " اليونيفيل"لحفظ السالم في غزة على غرار       
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وأن تركيا ستسعى الستصدار قرار من مجلس األمن الدولي في هذا الشأن خالل فترة قصيرة               ، االسالمية
  .بعد أن تعذر استصداره بسبب التغييرات التي تشهدها االدارة األميركية

 أشهر  ٦واسرائيل التي نجحت مصر في تأمينها لمدة        " حماس"كما تعتمد الخطة على استعادة التهدئة بين        
وفتح األبـواب لوصـول المـساعدات       ، لك من خالل استمرار الدور المصري المؤثر في هذا الصدد         وذ

  .للفلسطينيين وفتح المعابر وفي مقدمتها معبر رفح في إطار قانوني
وتتضمن الخطة أيضا استمرار تركيا وقطر في جهودهما من أجل إزالة الخالفات بين الـدول العربيـة                 

 الكثير من دول المنطقة ألن ذلك من شأنه فتح الطريق أمام إزالة الخالفات              خاصة الخالفات السورية مع   
  .وتباعد المواقف بين الفصائل الفلسطينية

ستتولى األمم المتحدة االشراف على التهدئة في       ، التي يفترض أن تنفذ خالل عام واحد      ، وبموجب الخطة 
لقها حماس باتجاه المستوطنات االسرائيلية     وتقوم القوات الدولية بمنع والتصدي للصواريخ التي تط       ، غزة

  .حتى ال تكون هناك ذريعة للهجوم على غزة
وبحسب الخطة التركية أيضا يتم التوجه لالنتخابات التشريعية في فلسطين بعد تهيئة األجـواء المناسـبة                

  .٢٠١٠لذلك على أن تجرى االنتخابات التشريعية واالنتخابات الرئاسية خالل العام 
  ٤/١/٢٠٠٩، الكويت، السياسة

  
   إثر العدوان على غزة"إسرائيل" تعيد النظر في تعاونها العسكري مع تركيا .٥٥

التفاقيات التعاون العـسكري    ، بدأت السلطات التركية بإجراء عملية اعادة نظر وتقييم       ): أ ش أ   (-انقرة  
اون والتدريب مع اسرائيل    من جانب الرأي العام بإلغاء اتفاقيات التع      ، مع اسرائيل بعد تصاعد المطالبات    

فيما قال نائب رئيس الحزب الحاكم في تركيا بولنـت          ، لعدوانها الوحشي على غزة وقتلها مئات االبرياء      
كديكلي ان رئيس وزراء اسرائيل ايهود اولمرت الذي صم اذنيه عن نداءات العالم الداعية الـى وقـف                  

ة مثل الحذاء الذي نالـه الـرئيس االميركـي          بات يستحق ان ينال زوجا من االحذي      "، العدوان على غزة  
  .جورج بوش في بغداد

ان تركيا هي واحدة من اكثر الدول التي تدعم الصناعات الحربية           ، التركية" يني شفق "فقد ذكرت صحيفة    
االسرائيلية من خالل منح الشركات اإلسرائيلية كثيرا من المناقصات والتعاون في كثير من المشروعات              

وصفقة شراء طـائرات    " ٥-إف  "و  " ٤-إف  " وطائرات  " ٦٠ -إم  "انة وتحديث دبابات    ومن أهمها صي  
وأضافت أن األجهزة المعنية فـي       . مليون دوالر  ١٨٢وقيمتها  " هيرون"التجسس اإلسرائيلية بدون طيار     

ي لم  تركيا بدأت تقييم هذا التعاون على أساس التراكمات السلبية التي نتجت عن الكثير من المناقصات الت               
والتي تم إنقاذها من أزمات حـادة بـاألموال         ، تستفد منها تركيا وإنما استفادت منها الشركات اإلسرائيلية       

  .التركية
  ٤/١/٢٠٠٩السياسة، الكويت، 

  
  أبو الغيط يحذر من مغبة االنقسام الفلسطيني المؤدي إلى دولتين .٥٦

 مـن مغبـة اسـتمرار االنقـسام         حذر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط      :  علي حسن  - القاهرة
ولفت أبو الغيط في تصريح لـه أمـس إلـى أن    . الفلسطيني الذي يفسح الطريق إلى دولتين فلسطينيتين      

. االتصاالت المصرية مستمرة بصدد التحرك الفوري لوقف إطالق النار بقرار من مجلس األمن الدولي               
حدا بل على العكس سوف يؤديان إلـى تعميـق          مشيرا إلى أن البطء والمراوغة في هذا الشأن ال تنفع أ          

وطالب الوزير المصري فـي ذات الوقـت،        . الغضب العربي وإلى رفض المجتمع الدول لهذا الوضع         
بضرورة وقف إطالق الصواريخ واستعادة التهدئة وفتح المعابر والعمل على تشكيل الموقف الفلـسطيني              



  

  

 
 

  

            ٢٦ ص                                     ١٣٠٤:         العدد       ٤/١/٢٠٠٩األحد  :التاريخ

دة ويجد الشعب الفلسطيني نفسه في وضع أفـضل         الداخلي وحكومة وحدة وطنية وأن تعود السلطة موح       
  .كثيرا من الوضع الحالي 

  ٤/١/٢٠٠٩عكاظ 
  
  خادم الحرمين يتقدم المتبرعين في حملة إغاثة الشعب الفلسطيني .٥٧

تقدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز، المتبرعين لصالح :  تركي الصهيل- الرياض
وتدفق الدعم الشعبي في  . مليون ريال سعودي٣٠طيني أمس، بتبرعه بمبلغ حملة إغاثة الشعب الفلس

السعودية، على حملة خادم الحرمين الشريفين إلغاثة الشــعب الفلســطيني، والتي أمر بها الملك 
عبد اهللا بن عبد العزيـز، جراء الهجوم اإلسرائيلي واسع النطاق والمستمر على غزة لليوم الثامن على 

ويشارك . ومن المقرر أن تستمر حملة اإلغاثة الشعبية حتى الثالثة من فجر اليوم األحد .اليالتــو
 مدن ٨وافتُتحت، في  .موظفو وزارة الثقافة واإلعالم في اللجان العاملة التي شكلتها إمارات المناطق

ة، تبوك، جازان، الرياض، الشرقية، جدة، المدينة المنور: سعودية، مواقع لحمالت اإلغاثة، في كل من
وكشف أحد منسقي التبرعات، في حديث متلفز، عن أنه تم تشكيل لجان إليصال  .أبها، والقصيم

التبرعات العينية والنقدية التي ترد إلى مواقع حملة اإلغاثة الشعبية، بشكل عاجل ومباشر للمتضررين 
 .في قطاع غزة

 ٤/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  الدولي بإغالق معبر رفحمصر تنتهك القانون : األشعل .٥٨

قال الدكتور عبداهللا األشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق أستاذ القـانون الـدولي إن               : القاهرة
القاهرة تنتهك اتفاقيات جنيف بإغالقها معبر رفح الحدودي مع غزة، واعتبر أن إغالقه يعكـس موقفـا                 

نية تتورط فيها مصر فى حال إسقاط حكم حماس         وحذر األشعل من حرب أهلية فلسطي      .سياسيا ال قانونيا  
  . وتمكين فتح بالقوة اإلسرائيلية

وقال األشعل إن مصر انتهكت االتفاقية ثالث مرات، األولى بامتناعها عن فك الحصار عن الفلسطينيين                
اقيـة  لتكون قد ساعدت طرفا دوليا هو إسرائيل على تهديد حياة مدنيين أبرياء، بما يتناقض مع بنود االتف                

أما االنتهاك الثاني كما يقول األشعل فيتمثل فى مباشـرة           .التي تلزمها بالتصدي ألي طرف دولي ينتهكها      
لفعل االنتهاك، متمثال في تقاعسها عن نجدة طرف دولي وقع عليه االنتهاك، وأخيرا بالتنـصل               ) القاهرة(

  .ريةال يملك منفذا غير األراضي المص" إقليم حبيس"من مسؤولياتها إزاء 
 غير ملزمة لمصر    -التي تتذرع بها القاهرة إلغالق المعبر     - ٢٠٠٥وأكد أن اتفاقية المعابر الموقعة عام       

 أشهر من سريانها بنص االتفاق ولم       ٦أن القاهرة ليست طرفا فيها، وألنها انتهت بعد         "ألسباب ثالثة، هى    
  ". تجدد، وألنها تتعلق بالجانب الفلسطيني وليس المصري من معبر رفح

، مـذكرا  "وتحشد له من الحجج واألكاذيـب " ويرى األشعل أن القاهرة تتخذ موقفا سياسيا معاديا لحماس  
قطع بعدم فتح معبر رفح، ألنه متأكد من أن فتحه يجهض المحاولـة اإلسـرائيلية               "بأن الرئيس المصري    

ا داعما للمشروع الصهيوني    تتبنى منذ فترة موقف   "وتابع أن القيادة المصرية     ". إلسقاط حكم حماس في غزة    
األميركي وتقود محور االعتدال العربي، ألسباب ترتبط بالخوف من نجـاح التجربـة اإلسـالمية فـي                 

  ".فلسطين، وامتدادها إلى مصر المجاورة متمثال في جماعة اإلخوان المسلمين
  تورط مصري 

د أبو الغيط، واعتبر أن أداءه      وانتقد الدبلوماسي السابق مواقف وتصريحات وزير الخارجية المصري أحم        
، وزاد أن تصريحاته سـاهمت فـى اتهامـات مـصر     "أضر بموقف مصر"منذ بدء العدوان وحتى قبله      

إما أن مصر متواطئة بالكامل بـل وتنـسق مـع الجانـب     "وقال  .بالتواطؤ مع إسرائيل فى ضرب غزة  
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وعن المعلومات المتـواترة بترتيبـات       ".اإلسرائيلي، وإما أن أداء السيد أبو الغيط أعطى االنطباع بذلك         
تجري بين مسؤولين أمنيين مصريين وآخرين فلسطينيين فى القاهرة لترتيب األوضاع فـى غـزة بعـد                 

هذا أمر ليس مستبعدا، القاهرة دربت األجهـزة األمنيـة التابعـة للـرئيس              "إسقاط حماس، قال األشعل     
  ".ط حكم حماس وعودة حلفائها إلى غزةالفلسطيني أبومازن، كما أنها تنتظر بفارغ الصبر سقو

  ٤/١/٢٠٠٩الجزيرة نت  
  
   الشريط الحدودي يشل الحركة في منفذ رفح"إسرائيل" قصف .٥٩

مساء أمس أن » الشرق األوسط«أبلغت مصادر حكومية مصرية في سيناء :  عبد الستار حتيتة-  القاهرة
ين مصر وقطاع غزة وقرب معبر  على الشريط الحدودي ب١٦القصف اإلسرائيلي المكثف بطائرات إف 

رفح، يؤدي الهتزاز األبنية الحكومية على الجانب المصري من الحدود بسبب استخدام إسرائيل 
وأضافت المصادر أن مصر قررت إغالق معبر رفح بسبب شدة . للصواريخ والقنابل االرتجاجية

وأضافت . ات لقطاع غزةالقصف الذي أدى لصعوبة وصول الجرحى الفلسطينيين، وتعذر إدخال مساعد
يوجد قصف إسرائيلي مكثف على مطار غزة الذي سبق إلسرائيل تدمير مدرجه أصال منذ «: المصادر

 .» سنوات ويقع جنوب قطاع غزة على بعد كيلومتر واحد جنوب معبر رفح من الجانب المصري٥
 ٤/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  البناء غزةترسل طني مساعدات طبية و  تدين العواناندونيسيا .٦٠

 قال مسؤول دائرة الشرق األوسط في وزارة الخارجية األندونيسية عيدي سـالم             : نادية سعد الدين   -عمان
 ".بوقفه فوراً "، وتطالب   "جاكرتا تدين العدوان اإلسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة          "إن  

 ضرورة تقديم المساعدة والـدعم      أندونيسيا تؤكد "وأضاف في تصريحات للصحافيين أمس في عمان إن         
 .، لليوم التاسع على التـوالي     "ألبناء الشعب الفلسطيني في القطاع لمواجهة العدوان اإلسرائيلي المتواصل        

 طـن مـن     ٢تقديم مساعدات أندونيسية إنسانية إلى أبناء قطاع غـزة عبـر األردن تـضم               "وأشار إلى   
  ".دوالرالمساعدات والمستلزمات الطبية إضافة إلى مليون 

  ٤/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
  الرئيس الباكستاني يدعو المجتمع الدولي للتدخل .٦١

 أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن قلقه من استمرار العدوان علـى قطـاع غـزة                  :وام
ودعا الرئيس الباكستاني المجتمع الدولي للتدخل النهاء أعمال العنـف           .وتحرك قوات االحتالل لحصاره   

 تستهدف المدنيين الفلسطينيين، جاء ذلك خالل لقائه في اسالم أباد مبعوث الرئيس االيرانـي غـالم                 التي
  .حسين نوزاري الذي نقل له رسالة من الرئيس محمود احمدي نجاد ودعوة لزيارة إيران

  ٤/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
 مستعدون الستقبال عدد أكبر من المصابين الفلسطينيين:  الصحة السعوديوزير .٦٢

أكد الدكتور حمد المانع وزير الصحة السعودي استعداد الوزارة الستقبال دفعات المصابين : لرياضا
الفلسطينيين من جراء العدوان اإلسرائيلي، مطمئنا الجميع أن المصابين الفلسطينيين في حالة جيدة، 

لة المقدمة من السعودية  طنا من المساعدات الطبية العاج١٢وتم إدخال . ويتلقون العناية الطبية الالزمة 
 طنا ١٢وحطت أمس طائرتان سعوديتان في مطار العريش المصري تحمالن . عن طريق معبر رفح

 .أخرى من األجهزة واألدوية الطبية المتنوعة
 ٤/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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   يومية للمصابين الفلسطينيين ومرافقيهم مالية يوجه بمكافأةالسعودية ملك .٦٣

 رياال كمكأفاة يومية للمصابين     ١٥٠وجه خادم الحرمين الشريفين بصرف      : هريمنصور الش  -الرياض  
من ناحية أخرى، وصلت مساء أمس إلى مطـار القاعـدة           . الفلسطينيين القادمين إلى المملكة ومرافقيهم    

الجوية في الرياض، طائرة اإلخالء الطبي الثانية وعلى متنها خمسة مصابين جراء الغارات اإلسـرائيلية               
  . قطاع غزة بينهم مصابون في حالة حرجة، نقلوا جميعا إلى المستشفيات الحكوميةعلى

  ٤/١/٢٠٠٩ ،عكاظ
  
  لوقف مجازرها" إسرائيل"األسد يدعو ميدفيديف إلى الضغط على  .٦٤

 أجرى الرئيس السوري بشار األسد أمس مشاورات هاتفيـة مـع نظيـره الروسـي ديمتـري                  :وكاالت
لوقف مجازرها بحـق    " إسرائيل"طاع غزة، ودعاه إلى الضغط على       ميدفيديف في تطورات الوضع في ق     

ودعا األسد نظيره الروسـي      .الشعب الفلسطيني، فيما بحث مع مسؤول إيراني رفيع سبل وقف المحرقة          
لوقف مجازرها بحق الشعب الفلـسطيني وكـسر        " إسرائيل"تعزيز التحركات الدولية للضغط على      "إلى  

وكان الرئيس السوري بحث في وقت سابق مع أمين         ". ة وفتح المعابر  الحصار المفروض على قطاع غز    
  .على قطاع غزة" اإلسرائيلي"المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني سعيد جليلي العدوان 

  ٤/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  وينددون باسرائيل" اهل غزة" يتضامنون مع الكويتيون .٦٥

 من المواطنين والمقيمين تـضامنا مـع أبنـاء    نظمت في الكويت مسيرة حاشدة تضم عدة آالف      : الكويت
وشارك فى المسيرة التـى     .الشعب الفلسطينى فى غزة وتنديدا بالعدوان اإلسرائيلى ضد المدنيين األبرياء           

دعا إليها االتحاد الوطنى لطلبة الكويت حشد من نواب البرلمان والفعاليات السياسية ومنظمات المجتمـع               
ورفـع  . ال الكويت إلى جانب أبناء الجاليات العربية واالسالمية فى الكويت         المدنى واالتحاد الوطنى لعم   

المشاركون فى المسيرة شعارات تندد بالممارسات االسرائيلية الوحـشية وتخاطـب الـضمير العربـى               
 ..واإلسالمى والعالمى لرفع الحصار عن غزة ووقف االعتداءات االسرائيلية بحق االشقاء فى فلـسطين               

وسط مدينة الكويت وانتهت أمام مقر مجلـس األمـة          " ساحة العلم "رة بمهرجان خطابى فى     وبدأت المسي 
وأعرب أمين سر مجلس األمة الكويتى روضان الروضان فى كلمة أمام المسيرة عن تضامن              ). البرلمان(

كما تحدث أمام المسيرة عدد من      .. نواب وحكومة وشعب الكويت بأكمله مع األشقاء الصامدين فى غزة           
مؤكدين مساندتهم لتقديم كافة أوجه الدعم لنصرة األشقاء الصامدين         .. نواب البرلمان والفعاليات السياسية     

  .فى غزة
  ٤/١/٢٠٠٨الشرق، قطر، 

  
   طناً من المواد الغذائية والطبية إلى غزة٢٣٠ مساعدات سورية تحمـل قافلة .٦٦

 السورية الثانية المقدمة من الشعب قالت مصادر إعالمية سورية رسمية، إن قافلة المساعدات :دمشق
الذي يتعرض لحرب إبادة شاملة تشنها عليه قوات "السوري إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، 

وبين وزير الدولة لشؤون الهالل األحمر . ، انطلقت من دمشق صباح اليوم السبت"االحتالل اإلسرائيلي
شاحنة محملة  إحدى عشرة ة أن القافلة تتألف منالسوري، الدكتور بشار الشعار، في تصريحات صحفي

 طناً من المواد والمستلزمات الطبية والألغطية واالحتياجات اإلنسانية األساسية، مؤكداً ٢٣٠بأكثر من 
  ."الثانية من نوعها ولن تكون األخيرة"أن هذه القافلة هي 

  ٣/١/٢٠٠٩، قدس برس
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   حتى التحريروزير جزائري يؤكد مساندة الشعب الفلسطيني .٦٧

أعلن وزير التربية الجزائري أبو بكر بن بوزيد أمـس الـسبت أن بـالده سـتبقى                 : آي.بي.يووكاالت،  
متضامنة ومساندة للشعب الفلسطيني حتى تحرير أرضه، مؤكدا بذلك موقف بالده الثابت مـن الـصراع       

ثالث بالجزائر أمس، أول أيـام      بدأ تالميذ المراحل التعليمية ال     من جهة أخرى،     ".اإلسرائيلي"الفلسطيني    
وقـال   .في قطاع غـزة   " اإلسرائيلية"الدراسة بعد عطلة دامت أسبوعين بدرس حول العدوان والمجازر          

األمين العام لوزارة التربية أبو بكر خالدي إن الحكومة قررت افتتاح الربع الثاني من الطور الدراسـي                 
ذلك، مشيرا إلى أن الخطوة تعد شكال مـن أشـكال           بدرس حول ما يجري في غزة والعبرة المتوخاة من          

  .االحتجاج على ما يجري من عدوان ضد غزة
  ٤/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  رسالهم إلى غزةإل مستعدونآالف الممرضين العرب  .٦٨

أكد األمين العام التحاد الممرضين العرب محمد حتاملة ابداء آالف من الكـوادر              : ماهر عريف  -عمان  
ربية على اختالف فئاتهم، استعدادهم للتوجه فورا الى قطاع غزة للمـساعدة فـي              الطبية والتمريضية الع  

إن االتحاد خاطب أمانة جامعة الدول العربية قبيـل         " الخليج"وقال حتاملة ل     .عالج الجرحى والمصابين  
اجتماع وزراء الخارجية العرب التخاذ قرار من شأنه تسهيل دخول المتطوعين المؤهلين، ولم يحـصل               

وقال إنه تلقى مناشدات جماعية واسعة من ممرضين وممرضات لنقلهم الى غزة الفتـا               .رد ايجابي على  
الى حاجة ماسة ألعداد مضاعفة هناك وتوفير مستشفيات متنقلة وسيارات اسعاف مجهزة ومتخصـصين              

  .االصابات بصورة سليمة" تطبيب"في انتشال الضحايا لالسهام في تخفيف و
  ٤/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  تقى الحوار بين األزهر والغرب يدعو الفصائل الى الوحدةمل .٦٩

 وفداً من مختلف الدول العربية واإلفريقية واألوروبية واألمريكيـة          ٢٥وجه أعضاء    ":الخليج "-القاهرة  
واآلسيوية المشاركين في الملتقى الدولي للحوار بين األزهر والغرب نداء أمس إلى الفصائل الفلـسطينية               

وطالب الدكتور محمد سـيد      .المستمر على غزة  " اإلسرائيلي"فوفها في مواجهة العدوان     بسرعة توحيد ص  
من الحكام والقيادات الدينية والثقافية بسرعة الـسعي        " عقالء األمة "طنطاوي شيخ األزهر من وصفهم ب       

فـي تـصريحات    و ".اإلسرائيلي"لتنقية األجواء العربية واإلسالمية بعد االنقسام الحاد الذي خلفه العدوان           
دعا الدكتور عكرمة صبري مفتي فلسطين السابق حركتي حماس وفتح الـى الوقـف              " الخليج"خاصة ل   

الفوري للهجوم اإلعالمي المتبادل وإطالق سراح المعتقلين لدى الطرفين واالتجاه نحو الحوار المباشـر              
  ".اإلسرائيلية"والسريع للتصدي آللة الحرب 

  ٤/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  الكتروني آالف موقع إسرائيلي١٠يخترقون عرب ومسلمون  "هاكرز" .٧٠

مسلمون اختراق مواقع إسرائيلية ) هاكرز(استطاع متسللون الكترونيون : خلدون غسان سعيد - جدة
. معروفة وتغيير ما يعرض فيها ليعكس مشاهدة ما يحدث من اعتداءات على مدينة غزة وسكانها

 أيام إلى هجمات انتقامية من مجموعات يعتقد ٨ أكثر من وتعرضت العديد من صفحات اإلنترنت منذ
واستهدفت هذه المجموعات مواقع الشركات اإلسرائيلية . أنها تعمل في لبنان والمغرب وإيران وتركيا

المشاركين بالعمليات » هاكرز«ويقول أحد الـ. الصغيرة، ومواقع حكومية، وغيرها من المواقع األخرى
 جهازا ٣٠إن مجموعته استهدفت مواقع حكومية واخترقت أكثر من » T@ke Sn!per«والمسمى بـ
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ويقدر  .خادما، كان من أبرزها حزبان من اليمين ومن اليسار، وبعض البنوك، ومواقع حكومية إسرائيلية
 آالف صفحة، وذلك بالتنسيق في ما بين ١٠عدد الصفحات التي تعرضت لهجمات انتقامية بحوالي 

  . المنتديات الخاصةفي » هاكرز«أعضاء الـ
 ٤/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  على غزة بالدفاعية " اسرائيل"صف حرب  تإلتحاد األوروبيا رئاسة .٧١

في طبيعتها أكثر منها هجومية، كما " دفاعية"قالت رئاسة اإلتحاد األوروبي إنها تعتبر العملية االسرائيلية 
غير أن السفارة  كية لإلتحاد األوروبي صرح ييري بوتيسنيك المتحدث باسم الرئاسة الدورية التشي

البريطانية في إسرائيل قالت إن البيان الصادر عن رئاسة االتحاد األوروبي ال يعبر عن موقف الحكومة 
  . البريطانية

ونددت . وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند إن هذا التصعيد سيؤدي إلى االستنفار والفزع
 . البري االسرائيليفرنسا بقوة بالهجوم 

  ٤/١/٢٠٠٩بي بي سي، 
  
   األمن ينهي جلسة طارئة حول الوضع في غزة دون التوصل التفاقمجلس .٧٢

أنهى مجلس األمن الدولي جلسة طارئة لبحث تطورات الوضع في غزة، دون التوصل الى اتفاق أو 
  . طاع غزةإصدار قرار، وذلك في الوقت الذي توغلت فيه القوات االسرائيلية البرية في ق

وفي نيويورك رفضت الواليات المتحدة مسودة قرار تقدمت به الدول العربية عبر العضو العربي في 
وقال السفيران األمريكي والبريطاني إن .مجلس األمن، ليبيا، يطالب إسرائيل بوقف فوري إلطالق النار

  . باتجاه إسرائيلمسودة القرار متحيزة للغاية حيث لم تذكر الصواريخ التي تطلقها حماس 
وقال السفير األمريكي أليخاندرو وولف ان واشنطن ال ترى مؤشرا على التزام حماس بدعوة مجلس 
األمن األسبوع الماضي لوقف اطالق النار وأعمال العنف وبالتالي فإن صدور بيان كهذا لن يعطي 

 ساعات من المشاورات في وقال سفير فرنسا جان موريس ريبير إنه بعد حوالى اربع. مصداقية للمجلس
  ". لم يتم التوصل إلى اتفاق بين اعضاء المجلس"مجلس االمن 

كان ثمة تالقي كبير جدا في وجهات النظر للتعبير عن قلقنا الكبير : "لكن السفير الفرنسي اضاف قائال
  ". من التصعيد ومن تدهور الوضع وللدعوة الى وقف فوري ودائم الطالق النار

معية العمومية لألمم المتحدة ميجيل داسكوتو انتقد عدم فاعلية المجلس والتي تولدت وكان رئيس الج
حسب قوله عن عجزه عن للتوصل لتوافق حول اسلوب لمعالجة األزمة في غزة، وإن ما يحدث في 

  ". جريمة"القطاع هو 
  ٤/١/٢٠٠٩بي بي سي، 

  
   على غزة  في حربها"إسرائيل "ـتدين انحياز أمريكا ل"  الدوليةالعفو" .٧٣

في عدوانها على قطاع " إسرائيل"دانت منظمة العفو الدولية بشدة انحياز الواليات المتحدة ل : ب ف أ
  .غزة، ودعت واشنطن إلى تعليق شحن األسلحة إليها

من رد "وقال الفرع األمريكي للمنظمة في رسالة إلى وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، إنه مرتاع 
، وأضاف أن "المنحاز وجهودها الضئيلة من اجل تحسين الوضع اإلنساني في غزةالحكومة األمريكية 

الستخدام أسلحة سلمتها الواليات المتحدة في حملة القصف العنيف على " تشعر بقلق عميق"المنظمة 
  .المنطقة المكتظة بالفلسطينيين
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، وان تجري تحقيقا "إسرائيل"الواليات المتحدة يجب أن توقف فورا شحن األسلحة إلى "وأكد البيان أن 
  ".في ما إذا كانت هذه األسلحة استخدمت الرتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان

من دون التقليل من مسؤولية حماس والمنظمات الفلسطينية المسلحة األخرى في الهجمات "وتابع 
لرد غير المتكافئ ، على الحكومة األمريكية أال تتجاهل هذا ا"اإلسرائيليين"العشوائية على المدنيين 

  ". والسياسات طويلة األمد التي أوصلت غزة إلى حافة كارثة إنسانية
  ٤/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  ونشر مراقبين دوليين بان كي مون يطالب بوقف فوري إلطالق النار بغزة .٧٤

طالب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون قادة العالم بتكثيف الجهود  : من طارق فتحي- نيويورك
يتضمن نشر مراقبين دوليين لإلشراف علي ، لتوصل إلي وقف فوري إلطالق النار في قطاع غزةل

  .وحماية ممكنة للمدنيين الفلسطينيين، الهدنة
  ٤/١/٢٠٠٩األهرام، 

  
  في غزة"  األمريكية تشعر بقلق عميق بشأن الوضع اإلنسانيالخارجية .٧٥

 إطالق النار في قطاع غزة وأضافت انها قالت وزارة الخارجية األمريكية إنها تعمل من أجل وقف
  ". يحذر العواقب المحتملة على المدنيين"أخبرت الحكومة االسرائيلية أن العمل العسكري يجب أن 

وقالت الخارجية . ودعت الخارجية األمريكية إلى سريان وقف الطالق النار بأسرع وقت ممكن
في غزة إال أنها ذكرت في بيان أصدرته " إلنسانيتشعر بقلق عميق بشأن الوضع ا"األمريكية ايضا إنها 

 . أن حماس تتخذ من سكان غزة رهائن
قال شون ماكورماك الناطق باسم الخارجية األمريكية إن وقف اطالق النار يجب أن يكون من جهته 

  . مستقرا وليس محدود المدة
  ٤/١/٢٠٠٩بي بي سي 

  
   توجه نداء عاجال لوقف الحرب على غزةالمكسيك .٧٦

ت المكسيك وهي عضو غير دائم في مجلس االمن الدولي نداء عاجال لوقف اطالق نار فوري في وجه
وجاء في بيان . حسب ما اعلنت وزارة الخارجية المكسيكية، قطاع غزة بين اسرائيل وحركة حماس

ونذكر " نكرر لالطراف المتنازعة نداءنا العاجل النهاء العمليات العدائية والى وقف نار فوري"مكسيكي 
هذه االطراف بضرورة احترام القانون الدولي االنساني والسماح للمنظمات الدولية بايصال المساعدات 

 . االنسانية
  ٤/١/٢٠٠٩بي بي سي 

  
  قائد حركة التمرد المكسيكية ينتقد موقف اوباما من الوضع في غزة .٧٧

س قائد حركة التمرد  انتقد الكومندان ماركو:سان كريستوبال دي الس كازاس - ا ف ب - المكسيك 
المكسيكية في جيش زاباتا للتحرير الوطني موقف الرئيس األميركي المنتخب باراك اوباما من الوضع 

  ".سيخيب املهم"في غزة، موضحا ان الذين تفاءلوا بانتخابه 
يدعم ايضا استخدام "سيخيب املهم الن الرئيس الديموقراطي " الذين اعتبروه منارة"وقال ماركوس ان 

  .ضد الشعب الفلسطيني" لقوةا
وحمل ماركوس على الرئيس المكسيكي المحافظ فيليبي كالديرون، قائال انه يشن حربا على كارتالت 

  ".اجل مقاتلة عصابة اخرى"من " عصابة"المخدرات باالعتماد على 
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غضب المهرجان العالمي األول لل" من مؤيديه في ٢٥٠٠وكان زعيم حركة التمرد يتحدث امام حوالي 
 لوالدة حركة الزاباتية في ١٥في شياباس الفقيرة جنوب شرق المكسيك بمناسبة الذكرى الـ" الكريم
  .المنطقة

  ٤/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
  يتحدث عن احتمال مشاركته في حفظ استقرار المنطقة ألطلسي احلف .٧٨

تقرار في الشرق  أعلن األمين العام لحلف األطلسي أن الحلف ربما يساعد على فرض االس:رويترز
  .األوسط إذا تم التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق للسالم واسع النطاق

" إسرائيل"وقال ياب دي هوب شيفر إن نشر قوة لحفظ السالم تابعة للحلف ربما يكون مشروطا بطلب 
  .والدول العربية لوجود قوة عسكرية دولية لتنفيذ االتفاق

ذا وجه ذلك السؤال إلى حلف األطلسي فسيتحرك األعضاء في الحلف يمكنني أن اتصور جيدا أنه إ"وقال 
  ".بصورة إيجابية ولكن لألسف نحن بعيدون كل البعد عن ذلك

أن تتخذ خطوات من أجل تحقيق السالم، ووصف " إسرائيل"وأضاف دي هوب شيفر أن على 
  ".فاع عنهاال يمكن الد"المستعمرات المقامة على األراضي الفلسطينية المحتلة بأنها 

  ٤/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  لالفظائع المفجعة باستخدام أسلحة حديثة ضد العزترتكب " اسرائيل" :فولك .٧٩

قال ريتشارد فولك مقرر األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في األراضي : وكاالت – سمير حمتو -غزة 
  . الفلسطينية إن إسرائيل ترتكب فظائع في غزة

إسرائيل ترتكب سلسلة من الفظائع المفجعة باستخدام أسلحة "ي أن وأضاف فولك في تصريح لبي بي س
حديثة ضد العزل ، وتهاجم أناسا يعانون منذ شهور من حصار شديد ، وتتجاهل إمكانية إعادة التهدئة 

وأعرب المسؤول األممي عن صدمته تجاه ما وصفه بفشل المجتمع الدولي ". التي اقترحتها قيادة حماس
  . حاسم ضد ما يحدث في غزةفي اتخاذ إجراء 

وتحول قطاع غزة في اليوم الثامن للعدوان االسرائيلي الى مدن اشباح فيما تحولت الحياة الى جحيم ال 
يطاق ، وخلت الشوارع من المارة والسيارات ، بينما تعاني معظم مناطق وأحياء القطاع من انقطاع 

يام الطائرات بقصف المحوالت وشبكات الكهرباء التيار الكهربائي لليوم السادس على التوالي بفعل ق
وتعطلت خطوط االتصاالت . خالل غاراتها الوحشية مما جعل معظم مدن القطاع تغرق في ظالم دامس

  .األرضية والخلوية في العديد من المناطق بفعل انقطاع التيار الكهربائي
  ٤/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  ة حاشدة في أوروبا تضامنا مع أهل غزمظاهرات .٨٠

ففي لندن، تظاهر حوالي عشرة آالف . شهدت مدن أوروبية تظاهرات حاشدة نددت بالعدوان االسرائيلي
شخص بينهم المغنية آني لينوكس ورئيس بلدية لندن السابق كين ليفنغستون، وألقوا أحذية أمام مقر رئيس 

  .»عشرة داونينغ ستريت«الوزراء البريطاني غوردون براون في 
وذكرت . ظاهر أكثر من ألف شخص وسط مدريد احتجاجاً على الغارات االسرائيليةوفي اسبانيا، ت

أن المتظاهرين وغالبيتهم من العرب الذين شاركهم عشرات االسبان، تحركوا بعيد » فرانس برس«
الظهر في وسط العاصمة االسبانية بطريقة عفوية وذلك بعد تجمع مرخص له امام وزارة الخارجية 

  .االسبانية
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احتجاجاً على ) في غرب النمسا( شخص في وسط سالزبورغ ٢٣٠٠ي غرب النمسا، تظاهر أكثر من وف
وأوضح مصدر أمني أن التظاهرة التي دعت اليها . الغارات االسرائيلية ضد قطاع غزة، بحسب الشرطة

  .الجالية المسلمة المحلية جرت في هدوء ولكنها ادت فقط الى بعض االزدحام في حركة المرور
في هولندا، تظاهر مئات الهولنديين في أمستردام احتجاجاً على الغارات االسرائيلية ضد قطاع غزة من و

وشارك في التظاهرة خمسة آالف شخص بحسب منظميها، فيما ذكرت الشرطة أن . دون وقوع حوادث
ورفع المتظاهرون الفتات تدعو الى مقاطعة المنتجات . ١٥٠٠عدد المشاركين فيها وصل الى 

  .ضد غزة» لجرائم الحرب االسرائيلية«االسرائيلية وطالبوا بوضع حد 
  ٤/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
   مليون دوالر يوميا للعدوان١٥ ترسل  أمريكا: المظاهرات في امريكا منظم .٨١

أكد بريان بيكر منسق تحالف أنسر المنظم الرئيسي للمظاهرات  :عبدالرحمن السيد -   وكاالت -لندن
 مليون دوالر يوميا ١٥ أنه عندما ترسل اإلدارة األمريكية،  للعدوان اإلسرائيلياألمريكية المناهضة

  .فإنها تفعل ذلك باسم األمريكيين، إلسرائيل لقصف الفلسطينيين
  ٤/١/٢٠٠٩األهرام، 

  
  عن غزة " الحصار المصري" نرويجية تطالب مبارك برفع مؤسسات .٨٢

تركة منها لمتابعة العدوان اإلسرائيلي والحصار وجهت مؤسسات أهلية نرويجية، شكلت لجنة مش: أوسلو
  .القائم على قطاع غزة، رسالة مفتوحة إلى الرئيس المصري حسني مبارك، ضمنتها عدداً من المطالب

على نسخة منها، الرئيس مبارك بفتح معبر رفح بشكل " قدس برس"وطالبت الرسالة، التي حصلت 
 القضية الفلسطينية، والتعامل المتوازن مع أطراف الساحة كامل، وتعزيز الدور المصري الفاعل لصالح

  ".الحصار المصري لغزة في ظل االعتداءات اإلسرائيلية"الفلسطينية، مشتكية من 
وقد رفض السفير المصري في أوسلو استالم الرسالة الموجهة للرئيس مبارك، يوم أمس الجمعة، ما 

  .عبر مكبرات الصوت قبالة السفارةاضطر ممثلي المؤسسات النرويجية إلى إذاعتها 
إذ نرفض هذا الظلم على الشعب الفلسطيني؛ فإننا ندين بأشد العبارات موقف الحكومة "وقالت المؤسسات 

، حسب "المصرية المعطل لتطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة
  .وصفها

 ٣/١/٢٠٠٩، قدس برس
  
  تتصدر الصحف البريطانبة البرية على غزة المعركة .٨٣

الصحف البريطانية الصادرة صباح األحد ركزت عناوينها الرئيسية على موضوع تقدم القوات 
  . اإلسرائيلية البرية داخل قطاع غزة وتصاعد ضرباتها ضد أهداف تقول إنها لحركة حماس داخل القطاع

أما صحيفة ".  الدبابات الحدودقتال عنيف بعد عبور" "االندبندنت"وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة 
عنوانها " الفاينانشيال تايمز"وجعلت ". القوات االسرائيلية تدخل غزة: "فجاء عنوانها الرئيسي" األوبزرفر"

  ".  ايام٨أول تحرك أرضي في القتال المستمر منذ : القوات اإلسرائيلية تغزو قطاع غزة"الرئيسي 
نية التوغل االسرائيلي في قطاع غزة من كل جوانبه ومن وتحت هذه العناوين تناولت الصحف البريطا

  . خالل تقارير مراسليها وكتابات محرريها وافتتاحياتها
  ٤/١/٢٠٠٩بي بي سي 
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  أسباب العدوان على غزة    .٨٤
  عبد الستار قاسم

 ليست بحاجة إلى أسباب لكي تعتدي على غزة أو غير غزة ألنها دولـة قامـت بدايـة علـى                     "إسرائيل"
أتى الصهاينة إلى أرض الشام وفي رؤوسهم طمـوح بإقامـة وطـن             . ان والقتل والتدمير والتشريد   العدو

قومي لليهود على أرض يسمونها أرض اآلباء واألجداد، التي تمتد وفق وعد سيدنا إبراهيم من الفـرات                 
  .وسىإلى النيل، أو من طرابلس في أواسط الساحل الشامي إلى العريش في سيناء وفق وعد سيدنا م

 األسباب واألعذار مع كل عدوان جديد تشنه على الفلسطينيين وغيرهم من العرب، وكل              "إسرائيل"تختلق  
اليوم هو دور غزة في القصف      . اعتداءاتها في النهاية تخدم الهدف األعم واألشمل الذي تعمل على تحقيقه          

لماذا أتى  . في تنفيذ عدوانها  والتدمير وسفك الدماء، وهي تحشد قدرات عسكرية ضخمة بحرا وبرا وجوا            
 إلى هذه الجولة الدموية؟ ألخص األسباب فيما        "إسرائيل"دور غزة، وما هي األسباب المباشرة التي دعت         

  :يلي
هذه حرب مكملة للحصار المضروب على الشعب الفلسطيني منذ أن فازت حماس في االنتخابـات               : أوال

  .  سيطرة حماس على القطاعالتشريعية، والمضروب بصورة شديدة على غزة منذ
كان الحصار يهدف إلى إسقاط حركة حماس، وإخراجها من الحكومة ومن السلطة الفلـسطينية عمومـا                
وذلك من خالل إنهاك الحركة معنويا وأخالقيا، ومن خالل تأليب الناس عليها عسى أن يقوموا بتحـرك                 

  .جماهيري يضحي بحماس من أجل لقمة الخبز
ستسقط خالل مدة تتراوح بين شهر وثالثة أشهر من سيطرتها على غـزة، لكـن               وكان الظن أن حماس     

األشهر مرت وحماس بقيت صامدة، واستطاعت أن تدبر أمورها جيدا في إدارة القطاع وتحقق مزيدا من                
  .التأييد على المستويات الفلسطينية والعربية واإلسالمية

. ن بالحرب تحقيق ما عجزوا عن تحقيقه بالحـصار        إنهم يحاولو . الحرب اآلن هي الخيار البديل للحصار     
.  والسلطة الفلسطينية وأنظمة عربية وبقية دول العالم       "إسرائيل"من هم هؤالء؟ هم المحاصرون لغزة وهم        

  .شركاء الحصار هم شركاء الحرب، وجميعهم معنيون بإنهاء سلطة حماس في غزة
اس نابع أساسا مـن رؤيـتهم للحـل الخـاص           اهتمام شركاء الحصار على غزة بإسقاط سلطة حم       : ثانيا

  .بالقضية الفلسطينية
هناك مشروع يقوم على حل يسمى بحل الدولتين الذي ينتهي، وفق مادة االتفاقيات المتوفرة لـدينا مثـل                  

 يسميه الفلسطينيون المتـساوقون     "إسرائيل"ـاتفاقيتي أوسلو وطابا، إلى كيان فلسطيني يعمل وكيال أمنيا ل         
  . فلسطينيةمع الحل دولة

بسيطرتها على القطاع أفسدت حماس على األميركيين واإلسرائيليين مشروعهم، الذي هو مرتبط أيـضا              
. بالرؤية األميركية اإلسرائيلية لما يجب أن تكون عليه المنطقة العربية اإلسالمية المسماة بالشرق األوسط             

اعة ليكون مشموال بالحل القائم علـى       ولهذا كان ال بد من إسقاط حماس وإعادة قطاع غزة إلى بيت الط            
  .خريطة الطريق الذي يجند الفلسطينيين ضد الفلسطينيين

 حراما شرعا، وعلى الرغم مـن أنهـا         "إسرائيل"ـحماس حركة مقاومة إسالمية تعتبر االعتراف ب      : ثالثا
مقدسة والواجب  ، فإنها غير مستعدة للتخلي عن فكرة األرض اإلسالمية ال         هامستعدة لهدنة طويلة األمد مع    

 تشكل حماس خطرا مـاثال أمامهـا        "إسرائيل"ـبالنسبة ل . الشرعي الخاص بتحرير المقدسات اإلسالمية    
اآلن، وربما خطرا أشد مستقبال بسبب إمكانية حشد طاقات إسالمية في دول عديدة للمساهمة في المجهود                

  .متدينين في المنطقة العربية اإلسالميةإنها حركة مقاومة دينية تلقى آذانا صاغية من ماليين ال. الجهادي
 ال تتوقف عن تحسين أدائها الجهادي بالتدريب والتنظيم والـسرية وتحـسين             "إسرائيل"ـحماس بالنسبة ل  

وسائلها القتالية وأساليبها، وهي تنظيم منهمك في اإلعداد واالستعداد، ويوميا يراكم المزيد من القوة التي               
  ."إسرائيل"تشكل خطرا على أمن 
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 مرتابة جدا   "إسرائيل". الذي يضم إيران  " محور الشر "حماس محسوبة على ما أسماه الرئيس بوش        : رابعا
من إيران، وكذلك الواليات المتحدة والعديد من األنظمة العربية، وجمـيعهم يعملـون علـى تحجيمهـا،                 

ح االستقاللي القيادي،   واالنقضاض عليها إن أمكن ألنها تمثل عنصرا جديدا في المنطقة من ناحية الطمو            
  . ومن ناحية التطوير العلمي والتقني واالعتماد على الذات

سواء نوت إيران أو لم تنو تغيير األوضاع في الوطن العربي، فإنجازاتها في حد ذاتهـا تـشكل عامـل                    
وهذا في حد ذاته يعمـل ضـد       . تحريض للشعوب العربية على حكامها الذين استرخوا للضعف والتخلف        

  .لح اإلسرائيلية واألميركية التي ال تتحقق إال بشعوب متخلفة جائعة مهزومةالمصا
كا وأنظمة عربية على التمترس خلف فكرة المذهبية وأخـذت تغمـز علـى         ي ومعها أمر  "إسرائيل"عملت  

ركب موجة السنة والشيعة كل من والـى األنظمـة العربيـة            . الشيعة بوصفهم مصدر خطر على السنة     
فـشلت  . ، وصبوا جام غضبهم على حماس التي تخون أهل الـسنة  فـي نظـرهم               "يلإسرائ"كا و يوأمر

  .محاوالت الفتنة واستمرت حماس في موقفها الباحث عن داعمين للمقاومة الفلسطينية
تشكل سلطة حماس في غزة إحراجا متواصال للسلطة الفلسطينية في رام اهللا ولألنظمة العربيـة               : خامسا

  . القطاعبسبب الحصار المضروب على
أدى الحصار إلى تدهور األوضاع المعيشية والصحية في قطاع غزة، وأدت قلة األدوية واألجهزة الطبية               
إلى وفاة العديد من المرضى واألطفال، وطفق الناس يبحثون عن لقمة الخبز، أو عن بعـض الحطـب                   

  . ج أو عملليوقدوا النار، أو عن وسيلة للسفر من أجل إكمال الدراسة، أو البحث عن عال
وتسبب ضيق األحوال بغزة في تركيز وسائل اإلعالم العربية وغير العربية علـى المأسـاة، وامـتألت                 
شاشات الفضائيات بالصور المحزنة والمؤلمة حول األوضاع، ووجه المعلقـون والمحللـون أصـابعهم              

ة عربية أوال، وأن علـى      ومناشداتهم واتهاماتهم نحو األنظمة العربية معتبرين أن المسؤولية هي مسؤولي         
وبدأت االنتقادات الشديدة تنهال على النظام المصري بسبب إغالق معبر          . األنظمة العربية أن تصنع شيئا    

  .رفح بصورة أساسية
ازدادت األمور سوءا بالنسبة لألنظمة العربية عندما هبت جمعيات أجنبية خيرية ومؤسـسات إعالميـة               

حازت حمالت كسر الحصار على اهتمام واسع مـن قبـل           . ةوشخصيات مؤثرة لكسر الحصار على غز     
وسائل اإلعالم، وتمت تغطيتها بنوع من المهرجانية على شاشات التلفاز، وأحرجت المزيد مـن القـادة                
العرب إلى درجة أن رئيس السلطة الفلسطينية عبر عن نوع من الغل عندما وصف سفن كسر الحـصار                  

  ".سخيفة"بأنها 
مة العربية المعوجة، التي يسميها الغرب بالمعتدلة، جزء ال يتجزأ من اإلسـتراتيجية             المحافظة على األنظ  

كـان  . اإلسرائيلية األميركية اآلن، وذلك ألنها هي األدوات التي تسهل امتطاء العرب واإلبقاء عليهم بلًْها             
د إلى حركات شـعبية     ال بد من القيام بعمل يرفع هذا اإلحراج المتزايد لألنظمة الذي من المحتمل أن يقو              

  .غير مرغوب فيها
 كما ورد على لسان مسؤولين إسرائيليين سياسـيين وفـي وسـائل             "إسرائيل"بات واضحا أمام    : سادسا

  . اإلعالم اإلسرائيلية أن حماس نجحت في تهريب أسلحة وأموال إلى القطاع
 قدرتها على اإلنفاق وصرف     لم تكن معروفة المبالغ التي استطاعت إدخالها عبر األنفاق، ولكنها أظهرت          

  . رواتب آالف الموظفين لديها، وصرف معونات للعديد من القطاعات العمالية والحرفية
، لكنهـا تحسـست قـدرة حمـاس     "إسـرائيل "ـأما بالنسبة لألسلحة فبقيت األمور غامضة جدا بالنسبة ل     

   .والفصائل الفلسطينية المقاومة على تهريب أو صناعة أدوات قتالية جديدة
ولم يضع الوقت سدى بالنسبة     . استغلت حماس والفصائل األخرى فترة التهدئة للتنظيم والتدريب والتسليح        

وحسب النظريـة   .  بأن القطاع يتحول إلى بؤر عسكرية مستعدة للقتال        "إسرائيل"لهذه الفصائل، وشعرت    
  .األمنية اإلسرائيلية، فالضربة االستباقية هي القرار الصحيح



  

  

 
 

  

            ٣٦ ص                                     ١٣٠٤:         العدد       ٤/١/٢٠٠٩األحد  :التاريخ

  
  انتوقيت العدو

مسألة توقيت الحرب أو العدوان مهمة في حسابات الدول والجيوش، وذلك ألن الحرب تتطلب األجـواء                
 ال تـشذ    "إسرائيل". المناسبة داخليا وخارجيا، التي لها عالقة مباشرة بحشد الطاقات ودعم الناس والدول           

يلي أسباب اختيار الهجوم على     وفيما  . عن هذه القاعدة، وال بد أنها عملت على تقييم التوقيت بحلوه ومره           
  :غزة في هذا الوقت بشقيها الداخلي والخارجي

  
  األسباب الداخلية

  :وفق النظرية األمنية اإلسرائيلية، أرى أن الهجوم اإلسرائيلي جاء متأخرا وذلك لسببين هما: أوال
 قبـل أن تمتلـك قـدرة         أن تدمر القوة المعاديـة     "إسرائيل" تقول النظرية األمنية اإلسرائيلية إن على        - أ

فـصائل المقاومـة    . هذه هي فلسفة الحرب الوقائية أو االسـتباقية       .  أو تؤثر على أمنها    هاعسكرية تزعج 
 إال  "إسـرائيل "الفلسطينية عملت على اإلعداد واالستعداد العسكري على مدى فترة من الزمن، ولم تقـم               

  .ببعض االعتداءات الهامشية
 بقيت مترددة في الهجوم على غزة ألنها ال         "إسرائيل"بب األول وهو أن      السبب الثاني يعمل ضد الس     - ب

كانـت الفـصائل    . تعرف تماما ما عند المقاومة الفلسطينية من قدرات سواء كانت تسليحية أو تكتيكيـة             
الفلسطينية عبارة عن كف مفتوح أمام أجهزة األمن اإلسرائيلية، لكن السنوات األخيرة شهدت تحـوالت               

 التقليديـة علـى جمـع    "إسـرائيل "هذا مؤشر على خلل قد أصاب قدرة      . ألمني الفلسطيني في الحرص ا  
  .المعلومات عن العرب

 كثيرا قبل التهدئة األخيرة مع الفصائل الفلسطينية المقاومة في ضرب غزة، وقـد              "إسرائيل"ترددت  : ثانيا
وقـد انتهـت    . كون هنـاك فعـل    الحظ المراقبون كثرة التهديدات اإلسرائيلية بالهجوم الكاسح دون أن ي         

  . التهديدات بالموافقة الشفوية على التهدئة
 قد رأت أن التهدئة وفرت الوقت للفصائل الفلسطينية وبالتحديد حمـاس لتهريـب              "إسرائيل"لكن يبدو أن    

كان واضـحا أن    . المزيد من األسلحة ولتعزيز قدراتها التنظيمية والتكتيكية، فقررت الذهاب إلى الحرب          
 قد اتخذت قرار الحرب عندما قامت بتجاوز شروط التهدئة بتنفيذ غارات جويـة عـدة علـى                  "ئيلإسرا"

 حوالي ثالثين فلسطينيا وهي تعلن أمام العالم أنهـا ملتزمـة            "إسرائيل"قتلت  . أهداف عسكرية في القطاع   
  .بالتهدئة وعلى الجانب الفلسطيني أن يبقى ملتزما

ي بشأن تعثر المسيرة التفاوضية عن تقييم األطـراف األخـرى فـي أن              لم يختلف التقييم اإلسرائيل   : ثالثا
  .سيطرة حماس على القطاع كانت سببا رئيسيا

  
  األسباب الخارجية

  :تبرز خارجيا األسباب التالية
كانت المسيرة التفاوضية تـسير     . ضاقت بعض األنظمة العربية والسلطة الفلسطينية ذرعا بحماس       : أوال

  . كانت اآلمال كبيرة في االنتهاء من القضية الفلسطينية إلى األبدببطء ولكن بسالسة، و
شكلت حماس عقبة كبيرة من حيث إنها ليست شريكا في المفاوضات، ومن حيث وقوع العرب في حرج                 

  . كبير نتيجة الحصار ونتيجة االعتقاالت الكبيرة في صفوف أنصارها في الضفة الغربية
. ر أرادوا وضعا جديدا تختفي فيـه حمـاس وفـصائل المقاومـة            وقد أوضحت أعاله أن شركاء الحصا     

 لحماس من القاهرة يعطي مؤشرا قويا علـى هـذا التوجـه             "إسرائيل"وواضح أن تهديد وزيرة خارجية      
  .العربي
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كية التي يقودهـا    يكية دورا من حيث انحسار فكرة العولمة األمر       يربما لعبت نتائج االنتخابات األمر    : ثانيا
 أن الـرئيس    "إسـرائيل "ربما ظنت   . كية أقل عنصرية وأخف تطرفا    يطريق أمام رؤية أمر   بوش، وفتح ال  

األميركي الجديد ال يريد أن يبدأ عهده بحرب على غزة، وفضلت أن تقوم بحربها قبـل أن يغـادر أبـو         
  .الحروب البيت األبيض

 المنطقة التي تـسمى      أن حماس هي الحلقة األضعف في تحالف قوى االستقالل في          "إسرائيل"ترى  : ثالثا
قوى الممانعة، وإذا كانت قد عجزت أمام حزب اهللا، فال مانع من أن تجرب عضالتها بفصائل المقاومـة                  

  .الفلسطينية
  

  االنتخابات اإلسرائيلية
صحيح أن شخصية رئيس    . ال أرى أن االنتخابات اإلسرائيلية تدخل بقوة في المعايير األمنية اإلسرائيلية          

يلي تلعب دورا، والحكومة اإلسرائيلية في النهاية هي التي تصدر قرار الحرب وقـرار              الوزراء اإلسرائ 
  . السالم، لكن الجيش واألجهزة األمنية هما صاحبا اليد الطولى في اتخاذ القرار

 ليس جيشا حزبيا، وال هو أداة بيد المصالح السياسية الفردية أو الفئويـة، وإنمـا تلعـب                "إسرائيل"جيش  
قدمت األحزاب دعمهـا للحكومـة      .  اآلن دورا في حشد األحزاب اإلسرائيلية لصالح الحرب        االنتخابات

  .اإلسرائيلية، وصفقت للحرب، وال مجال لحزب لكي يزايد على اآلخر في تأجيج المشاعر ودق الطبول
  

  الخالصة
 المتوقـع هـو     .كانت الحملة العسكرية اإلسرائيلية متوقعة، وهي تهدف إلى تغيير الوضع القائم في غزة            

  .توسيع الحرب لتكون برية، ولتصل قيادات سياسية
 "إسـرائيل "الـضغط علـى     .  األساسية هي في صمود حماس والفصائل الفلسطينية       "إسرائيل"لكن مشكلة   

. سيزداد من قبل حلفائها العرب، ومن قبل منظمات حقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم إن طالـت الحـرب                
 أن تراعيها في تقصير أمد الحرب، وربما هي         "إسرائيل"األضعف التي على    األنظمة العربية هي الحلقة     

  . إلى وقف الحرب دون تحقيق أهداف"إسرائيل"الحلقة التي ستقود 
  ٤/١/٢٠٠٩الجزيرة نت 

  
  مأزق القاهرة واالعتدال العربي .٨٥

  وحيد عبد المجيد
أساؤوا إلى صورة االعتدال ظلم بعض المسؤولين في القاهرة نظام حكمهم، وأضعفوا الموقف المصري و

 في عدوانها "إسرائيل"العربي، بسبب ضعف أدائهم وسوء تقديرهم اللذين أعطيا انطباعاً بالتواطؤ مع 
  .على قطاع غزة

فمنذ أن تُركت مشكلة معبر رفح تتفاقم وتتحول أداة ضغط متصاعد على مصر، مرورا بدعوة وزيرة 
اهرة في الوقت الخطأ، وصوال إلى الموقف الضعيف إزاء  تسيبي ليفني لزيارة الق"إسرائيل"خارجية 

 ساعة على الزيارة، ارتكبت السياسة الخارجية المصرية أخطاء ٤٨العدوان الذي وقع بعد أقل من 
  .تراكمت فرسمت ألكبر دولة عربية صورة ال تليق بها وال تعبر عن واقعها

 الهدف المشروع أفسدته مقاربات خاطئة لكن هذا. "إسرائيل"أرادت مصر أن تحمي أمنها، وليس أمن 
وأساليب غير مالئمة بسبب سوء تقدير الموقف عقب هيمنة حركة حماس على غزة، والمبالغة في حجم 

 على توريط مصر في القطاع، وفي "إسرائيل"فقد بولغ كثيرا، مثالً، في قدرة . الضرر المتوقع في ظله
 بولغ في حجم، وربما نوع، األذى الناجم عن جوار مباشر كما. سيناريو تهجير قسم من سكانه إلى سيناء

  .، فيما يشتد الصراع ويتصاعد بين الحكم واإلخوان في مصر"إخوانية"تحكمه حركة إسالمية 
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وحال . وحين بات التحرك المصري محكوماً بهذا الخوف، فقد بعض ما كان له من قدرة على المبادرة
ة رفح، انتظاراً لمصالحة فلسطينية كان احتمال تحقيقها محدوداً، ذلك دون السعي إلى حل ما مؤقت لمشكل

ولم تفطن السياسة المصرية إلى حساسية المشكلة في ظل الحصار . وأخذ يتراجع يوما بعد يوم
ولم تنتبه إلى إمكان تحولها تدريجياً سالحاً للنيل من مصر، في لحظة يتصاعد . اإلسرائيلي الخانق لغزة

  .مستقبل الشرق األوسطفيها الصراع على 
 "إسرائيل"ولم يكن تقدير السياسة المصرية أفضل حاال لمسألة التهدئة التي نجحت في تحقيقها بين 

فلم .  على مواصلة انتهاكاتها وحصارها للقطاع"إسرائيل"فقد أبدت ضعفاً غير مسبوق شجع . وحماس
من ثم تجديدها، بالرغم من أنه لم يكن  الوقفة الالزمة لضمان نجاح التهدئة، و"إسرائيل"تقف مصر مع 

ولم تحسن تقدير ما يمكن أن يترتب على انهيارها في ظل حملة . لديها بديل عنها إلدارة أزمة غزة
 إلى انتخابات مبكرة، في هذا الظرف، يعزز "إسرائيل"فكان اتجاه . انتخابية إسرائيلية حافلة بالمزايدات

  .كساحتمال عدوان كبير على غزة وليس الع
، عقب انهيار التهدئة، عدم إدراك أن العدوان آت ال محال، ومن ثم االعتقاد بإمكان "القاتل"وكان الخطأ 

وأدى ذلك إلى دعوة ليفني إلى القاهرة في محاولة إلقناعها بإعطاء فرصة للسعي إلى تجديد . تالفيه
. كمل استعدادها للضربة العسكريةوحصلت الزيارة في اللحظة التي كانت القوات اإلسرائيلية ت. التهدئة

 ١٩٨١ العام المفاعل النووي العراقي في "إسرائيل"فبدا المشهد، وكأن التاريخ يكرر نفسه عندما دمرت 
  .في اليوم التالي لزيارة مناحيم بيغن إلى مصر

قسوة ولكن ما لم يتكرر هو رد الفعل الحاد من جانب الرئيس الراحل أنور السادات، الذي هاجم بيغن ب
فقد ردت القاهرة على عدوان شديد الهمجية بخطاب شديد الضعف، ما فتح الباب واسعاً للظن أنها . بالغة

لكنه لم يأت . وهذا اتهام ظالم. كانت على علم بالعدوان، بل ذهب البعض إلى اتهامها بالتواطؤ المباشر
 بفعل مزيج من سوء التقدير من فراغ، وإنما نتيجة أخطاء متراكمة في السياسة الخارجية المصرية
 سبق أن مارسته، كما "إسرائيل"وضعف األداء على نحو أفقدها حتى القدرة على المبادرة بضغط على 

 احتجاجا على عدوان كان أقل ٢٠٠٠) أكتوبر(حدث عندما سحبت سفيرها من تل أبيب في تشرين األول 
  .وحشية

س عليها أسس لسلسلة أخطاء تراكم خطرها، فقد وإذا كان سوء تقدير الموقف في غزة بعد هيمنة حما
فهذا الضعف من . يكون هذا الموقف الضعيف تجاه العدوان منتجاً لوضع أخطر بالنسبة لمستقبل المنطقة

التي تتبعها منذ الحرب » الفيل في دكّان الخزف« بمواصلة، وربما تصعيد، سياسة "إسرائيل"مصر يغري 
سة تُضعف قوى االعتدال في الشرق األوسط، أكثر مما تنال من فهذه السيا. ٢٠٠٦على لبنان صيف 
وإذا كانت هذه القوى تكسب تعاطفا شعبيا في عموم المنطقة كلما ازدادت همجية . القوى الراديكالية

الضربات اإلسرائيلية، فهي تربح سياسيا كلما ضعفت ردود فعل المعتدلين على نحو يزيد مفهوم االعتدال 
  .زعم بأنه مرادف للتخاذل والتهاون، بل للتواطؤ هذه المرةتشوهاً ويدعم ال

وال سبيل إلى تجنب . ويا له من مستقبل أشد إظالما ينتظر هذه المنطقة إذا تكرس هذا الفهم لالعتدال
 ليس "إسرائيل"تكريسه من دون تدارك أخطاء السياسة المصرية، ووضع حد للضعف الذي يعتريها تجاه 

  .، وإنما باستخدام أوراق ضغط تملكها سبق أن استعملت بعضها"يةالعنتر"باللجوء إلى 
غيـر أن مثل هذا التغيير تقف دونه الذهنية المحــافظــة السائدة في سياسة مصر الخارجية، كما 

فهذه الذهنية، التي جمدت التطور السياسي واالجتماعي في مصر، ليس في جعبتها . في سياستها الداخلية
ح التغير اإلقليمي التي فتحت إدارة بوش األولى الباب أمامها من خالل مشروعها الذي ما تواجه به ريا

فكان إخفاق هذا المشروع في مصلحة إيران وسياستها المراجعة التي تهدف مع حلفائها إلى تغيير . فشل
مة المنطقة عبر مشروع بسيط شديد السطحية لكنه واضح في رسالته المعلنة، وهي الممانعة والمقاو

لكن تهافت هذا المشروع ليس ظاهرا بوضوح، ألنه الوحيد .  والواليات المتحدة"إسرائيل"ومواجهة 
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لذلك فهو يحدث تأثيراً ال ينكر في أوساط النخب والجماهير . المطروح للتغيير في منطقة أضناها الجمود
  .العربية في وضع إقليمي منسوج من انكسارات ومرارات وإحباطات شتى

بيعي أن يخسر من يحاولون اإلبقاء على هذا الوضع، وأن يلحقوا الضرر بمفهوم االعتدال حين ومن الط
يختزلونه في هذا الموقف المحافظ، وأن يسيئوا إلى أنفسهم عندما يضعف أداؤهم على النحو الذي شاب 

خطر المتزايد لذلك صار واجبا على المعتدلين العرب الذين يدركون ال. السياسة المصرية تجاه أزمة غزة
في المنطقة، أن يعيدوا االعتبار لمنهج االعتدال الذي يقوم على أن الدول تتبوأ مكانتها وتحفظ حقوقها 

وال سبيل إلى ذلك إال عبر إصالحات داخلية . عبر اقتصادات قوية ومجتمعات مشاركة وعلوم مزدهرة
تح الباب أمام مشروع لمستقبل المنطقة تغير الواقع المر وتطلق مبادرات الشعوب وتعيد لها الحيوية وتف

  .يربط بين تقدم بالدها وحل أزماتها وتحقيق سالم حقيقي فيها
  ٤/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
 إستراتيجيتنا هي الجنون:  تعترف"إسرائيل" .٨٦

 بالل الحسن
حرك الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة قضايا عديدة ومختلفة، إسرائيلية وعربية ودولية، وهي كلها ال 

زال قضايا متحركة، لم تصل بعد إلى لحظة النتيجة، ولم تصل إلى لحظة االنتهاء، ولذلك فإن الحديث ت
 .فيها هو نوع من المالحظات ليس أكثر

 
  ما هو نوع الحرب التي تشنها على غزة؟. "إسرائيل"ـأول المالحظات يتعلق ب

. على غزة جاءت من نوع مختلف "إسرائيل"حرب . تبدأ الحروب بمواجهات، ثم تنتهي بتدمير ومجازر
وهذه ليست صدفة، فالمراسلون العسكريون يكتبون في الصحف اإلسرائيلية أن . التدمير أوال ثم الحرب

 استراتيجية جديدة، وهذه االستراتيجية الجديدة توجه رسالة إلى الجميع تقول، إذا تعرضنا "إسرائيل"لدى 
وترجمة الجنون . عم هذا ما يقوله اإلسرائيليون عن أنفسهمن. ألي هجوم فإن سياستنا في الرد هي الجنون

فإذا تم قصفنا بصاروخ نرد بغارة جوية تدمر أحياء . التدمير الشامل. على األرض هي التدمير الواسع
  .كاملة، أو سلسلة من المصانع، لعل هذا يردع اآلخرين عن مهاجمتنا

 يرافقها من تدمير واسع، أداة رادعة تجبر الطرف يريد اإلسرائيليون أن تكون استراتيجية الجنون، وما
  ."إسرائيل"اآلخر على التفكير طويال قبل أن يتحرك ضد 

. ، وأحدثت في بيروت تدميرا ال مبرر عسكريا له٢٠٠٦ ذلك في الحرب ضد لبنان عام "إسرائيل"فعلت 
ين قبل العسكريين، من تدمير واسع وقتل واسع للمدني. ٢٠٠٨وها هي تكرر التجربة ثانية في غزة عام 

  .أجل أن يرتدع الخصم
 تريد "إسرائيل"ولكن . السالح الرادع الذي يجبر الطرف اآلخر على التفكير هو في العادة السالح النووي

أن تجعل من استراتيجية الجنون، ومن القصف الجوي الواسع والمدمر، ومن ارتكاب المجازر بسرعة 
  .آخر يؤدي نفس الرسالة التي يؤديها السالح النوويفائقة ومدروسة سلفا، سالحا رادعا 

حالة . ولكن استراتيجية الجنون هذه تعكس، في جانب آخر منها، حالة من الضعف تستحق المراقبة
الضعف هذه تقول إن الجيش اإلسرائيلي لم يعد الجيش الذي ال يقهر، فالجيوش النظامية هزمته عام 

، حتى أن عمرو موسى تحدث عن ٢٠٠٦ين هزموه في حرب عام ، ومقاتلو المقاومة غير النظام١٩٧٣
  .ذلك علنا في افتتاح اجتماع الجامعة العربية األخير

 الحرب لتقضي على "إسرائيل"فقد شنت . وما جرى في غزة حتى اآلن يبلور بالتدريج بوادر مماثلة
أجل القضاء على هذه  ما يمكن وصفه بمجزرة القرن من "إسرائيل"الصواريخ الفلسطينية، وارتكبت 

. ولكن بعد أربعة أيام من التدمير الشامل، ردت الفصائل الفدائية بتجديد قصف الصواريخ. الصواريخ
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وهكذا تبلور الدرس األول الذي يقول بأن إرادة القتال ما زالت صامدة، ولم تستطع المجزرة اإلسرائيلية 
اني، حين أطلق المقاتلون الفلسطينيون صواريخ وبعد يوم واحد إضافي تبلور الدرس الث. أن تقضي عليها
 لجنراالت استراتيجية الجنون، وبدال من القضاء على الصواريخ، ها "هزيمة"وشكل ذلك . ذات مدى أبعد

  .هم أمام صواريخ أبعد مدى وأشد تأثيرا
نها تخشى ولك.  شن الحرب البرية، أي اقتحام غزة وتدمير بنية الفصائل الفدائية"إسرائيل"يبقى أمام 

. مواجهات يتم فيها تدمير دبابات إسرائيلية، وقتل جنود إسرائيليين، وهو ما ال يحتمله الداخل اإلسرائيلي
عجز إسرائيلي عن االنتصار، وهذا . مجزرة إسرائيلية. تدمير إسرائيلي: وتكاد تكون النتيجة كما يلي

  .يعني استراتيجيا هزيمة إسرائيلية
 المقاتلين، وحفنة من الصواريخ، ال تستطيع أن تقضي على الجيش المهاجم، أن حفنة من.. والدرس هنا

. وحين ال يستطيع جيش جرار أن يحقق أهدافه، فهذه هي هزيمته. ولكنها ال تتيح له فرصة تحقيق أهدافه
  .حصل ذلك في لبنان، وقد يحصل ثانية في غزة

لقد اجتمع وزراء الخارجية العرب في . ربالجانب اآلخر من مجزرة قطاع غزة يتعلق بالفلسطينيين والع
القاهرة، ورفضوا الدعوة لقمة عربية طارئة، وقرروا دعوة مجلس األمن لالنعقاد وطلب إصدار قرار 

وبقيت مبادرة السالم العربية قائمة على حالها، وتم رفض كل دعوة . بوقف القتال والتدمير اإلسرائيلي
  .لسحبها من على الطاولة

تائج حالة انقسام عربي فاضح، ولو بقينا نناقش األمور من خالل هذه العناوين فسنجد أنفسنا تعكس هذه الن
أصبح الوضع العربي أمام التحديات الراهنة بحاجة إلى رؤية . أمام حالة انقسام تتسع يوما بعد يوم

الدول الفاعلة استراتيجية جديدة، تدرس وتناقش في غرف مغلقة، بين القادة العرب جميعا، وبمبادرة من 
لقد قررنا في القمة العربية من قبل، : رؤية استراتيجية تطرح سؤاال أساسيا واحدا هو. في هذا المجال

وعلى أساس هذا القرار ذهب العرب إلى . ، أن السالم هو خيار استراتيجي"إسرائيل"وبصدد الصراع مع 
تثمر نتيجة نهائية حتى اآلن، وجرت  لم "إسرائيل"، وبدأوا مفاوضات مع ١٩٩١مؤتمر قمة مدريد عام 

حرب شارون في الضفة الغربية ـ حرب اولمرت ضد لبنان ـ حرب (خالل المفاوضات حروب قاسية 
هل نستمر في هذه االستراتيجية، أم نعلن فشلها : ، وما يجب أن يدرس اآلن هو)باراك ضد غزة

توجب فورا البدء بتوفير حالة تضامن وانتهاءها؟ وحين يتقرر إعالن فشلها وانتهائها، فإن األمر يس
عربي فعال، والبدء بوضع خطة عسكرية استراتيجية لمواجهة كل االحتماالت، وهو أمر قد يستغرق 

  . بشكل خاص، إلى أين تتجه األمور"إسرائيل"سنوات، ولكن يكون واضحا للجميع، ولدى 
وهذا السؤال .  من أي اجتماع عربيهذا السؤال االستراتيجي، وهذا الجواب االستراتيجي، هو المطلوب

وهو ما يعني . هو الذي تعبر عنه أحيانا الدعوة إلى سحب مبادرة السالم العربية من على الطاولة
وعندها . االعتراف بأن استراتيجية السالم قد فشلت، واالعتراف بأنه ال بد من استراتيجية مواجهة جديدة

  .اع عربي خطوة إلى األماميستقيم أمر الوفاق العربي، ويصبح كل اجتم
أول المالحظات أن حركة حماس . أما ما يتعلق بالفلسطينيين، فثمة أيضا مالحظات جديرة بالتسجيل

كما أخطأت . أخطأت، حين رفضت، وبعد بدء المجزرة اإلسرائيلية، دعوة الرئيس محمود عباس للحوار
يكون في المعركة يحتاج إلى جبهة حركة حماس، حين بدأت هجوما إعالميا على مصر، فالطرف الذي 

عبر الكلمة التي وجهها  وقد أصلحت حركة حماس خطأها هذا،. داخلية أقوى، وإلى جبهة عربية دائمة
إسماعيل هنية، وأعلن فيها االستعداد للحوار الفلسطيني بدون شروط، مع طلبات لتسهيل الحوار، أساسها 

  .ته تقديره لموقف مصر، مفرقا بين االختالف وبين اإلدانةكما أعلن هنية في كلم. اإلفراج عن المعتقلين
وقد بادر حزب اهللا اللبناني أيضا إلى إدانة موقف مصر بشدة، فوقع في خطأ ال يجوز الوقوع فيه في 

  .وحسناً فعل حين بادر بعد يوم أو يومين إلى التخفيف من حدة نقده. ظل المعركة وهي قائمة ومتصلة
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فثمة . راتيجية تحتاج إلى نقاش عربي، وهي قضية إيران ومواقفها والعالقة معهاوهناك أخيرا قضية است
كالم كثير يقال عربيا في هذا المجال، يصل أحيانا إلى مستوى االتهام، ويتدنى أحيانا إلى مستوى 
الغرائز، وهو موضوع كبير يحتاج إلى وقفة استراتيجية عربية، تحدد ماذا نقبل من ايران، وماذا نرفض 

وحتى يقوم االختالف حين يقوم على أرضية . من ايران، حتى يقوم االتفاق حين يقوم، على أرض صلبة
إيران دولة جارة موجودة دائما، كما هي تركيا، فما هي حقوقها كدولة، وما هي حقوقنا عليها . واضحة

جوز أن يبقى كدولة؟ ال يجوز أن يبقى هذا األمر معلقا هكذا، من دون تحديد سياسي واضح، وال ي
مرهونا لصالح المتطرفين من هنا وهناك، وال بد من وضعه على قاعدة من المصالح الوطنية الكبرى، 

 .وبما يخدم مصالح الجميع، لعلنا ننتهي من جدل عقيم بدأ يسيطر على بعض أجوائنا السياسية
  ٤/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  الحياة إلى حماس؟"إسرائيل"هل أعادت  .٨٧

 داود كتاب
 "إسرائيل"ع جهودها لوقف الصواريخ بدائية الصنع عن إزعاج سكان بعض مدنها الجنوبية، يبدو أن م

  .منحت حياة جديدة للحركة اإلسالمية قليلة الخبرة في فلسطين
ولم يكن ذلك هو . على مدى عامين، كانت حركة المقاومة اإلسالمية حماس تخسر التأييد داخليا وخارجيا

. ٢٠٠٦يه بعد أن وصلت إلى السلطة عبر انتخابات ديمقراطية في بداية عام الوضع الذي كانت عل
، كانت "إسرائيل"ـوعلى الرغم من نبذ المجتمع الدولي لها على نحو غير عادل بسبب موقفها المعادي ل

وكانت حماس، بعد فوزها بأغلبية برلمانية كاسحة بفضل . حماس تتمتع بتأييد الفلسطينيين وعرب آخرين
مج انتخابي مكافح للفساد يعد بالتغيير واإلصالح، تعمل جاهدة من أجل تقديم أداء أفضل مما حققته برنا

  .فتح، منافستها التي سبقتها في الحكم
وبدأت األمور تتحول إلى األسوأ عندما استولت حماس بعنف على غزة، ولكن حتى في ذلك الوقت، 

ثم رفضت الحركة جميع المطالب . بة في الخارجكانت حماس تتمتع بتأييد داخلي كبير، ومشاعر طي
الشرعية التي قدمها خصومها في منظمة التحرير الفلسطينية والوسطاء المصريين من أجل إتمام عمليات 

  .المصالحة، وبدأ حينها التأييد في االنحسار
ية التي تشرين الثاني عندما فشلت جهود خطة الوحدة الوطن/ ولكن ازدادت األمور سوءا في نوفمبر

وتسبب عدم قبول الدعوة . قدمها المصريون، وفي آخر لحظة رفض قادة حماس الحضور إلى القاهرة
. لالنضمام إلى المائدة المستديرة في غضب المصريين، ووبخوا ومعهم زعماء عرب آخرين حماس علنا

. "ال مبرر لهاأعذار "ووصف عمر سليمان، الذي كان ينظم الحوار، أسباب حماس لرفض الدعوة بأنها 
ويصر الوطنيون الفلسطينيون على أن رفض حماس للحوار الوطني سببه الوحيد هو تجنب طلب منظمة 

  .التحرير الفلسطينية إلجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة
وأظهر استطالع للرأي أجراه بعد ذلك مركز القدس لإلعالم واالتصاالت أن معظم الفلسطينيين يحملون 

 في المائة من الذين شملهم االستطالع ٣٥,٣وتوصلت الدراسة، إلى أن . مسؤولية فشل الحوارحماس 
 في المائة فتح المسؤولية، بينما صرح ١٧,٩وحمل . يعتقدون أن حماس مسؤولة عن توقف الحوار

  . في المائة بأن فتح وحماس مسؤولتان عن فشل المفاوضات١٢,٣
، وبعده رفض الجارة العربية الوحيدة لغزة، ٢٠٠٦نتخابات عام وضاعف فقدان التأييد الدولي منذ ا

تشرين الثاني، أظهر استطالع للرأي أن / وفي شهر نوفمبر. مصر، من انهيار التأييد الداخلي لحماس
وقد شهدت .  في المائة يفضلون فتح٤٠ في المائة فقط يؤيدون حماس، مقارنة بحوالي ١٦,٦حوالي 

 . مستمرانسبة تأييد حماس انخفاضا
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، ظنت حماس، فيما "إسرائيل"ولذلك، مع انتهاء هدنة وقف إطالق النار التي استمرت لمدة ستة أشهر مع 
وإذا فعلت، لن تختلف صفتها كحركة مقاومة . يبدو أنه صحيح، أنها ليس لديها ما تجنيه من مد الهدنة

 عدم قدرتها على فتح حدودها وقد ال تجد حماس وسيلة الستعادة التأييد الشعبي، مع. عن حركة فتح
ولعدة . وإنهاء الحصار اإلسرائيلي، في حين ترفض أن تشارك السلطة مع عباس أو أن تسلمها له

 عن مد وقف إطالق النار، مفضلين السير على جثث القتلى "إسرائيل"أسباب، تخلى كل من حماس و
أييد الشعبي له بأن يظهر في دور ويريد كل طرف منهما أن يعيد الت. للوصول إلى أهدافهم السياسية

المقاوم البطولي، بينما يريد اآلخر عشية االنتخابات أن يظهر قوته أمام الشعب المنزعج من صواريخ 
  .قسام

فقد جددت الحركة . وتمثل الهجمات اإلسرائيلية الثقيلة غير المتكافئة على غزة فرصة سعيدة لحماس
 دوليا كبيرا ونجحت في إغراق المفاوضات اإلسرائيلية السورية موقفها في العالم العربي، وحققت تعاطفا

كما أنها سببت حرجا كبيرا ألقوى الجيران . غير المباشرة والمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية المباشرة
  .، مصر واألردن"إسرائيل"ـالعرب ل

اضح للغاية أن حركة وعلى الرغم من عدم وضوح كيف ستنتهي هذه المواجهة العنيفة، إال أنه من الو
حماس اإلسالمية خرجت من هزيمة سياسية قريبة بينما أجبر قادة العرب المعتدلين على التخلي عن 

  ."إسرائيل"دعمهم ألي جهود تسوية مع 
وباختيار األيام األخيرة في حكم إدارة بوش من أجل الهجوم على غزة، علم اإلسرائيليون أنهم لن يجدوا 

ومثلما لعبت مغامرة جورج دبليو بوش الفاشلة في . سمى بالحرب على اإلرهابمعارضة من زعيم ما ي
. العراق لصالح المتطرفين واإلرهابيين، سيسفر ذلك التصرف اإلسرائيلي عن نتائج مشابهة في فلسطين

ودعونا نأمل في أن إدارة أوباما ستنظر إلى عواقب هذا التصرف الذي يعد جريمة حرب، بل وتأتي 
  .ى النقيض تماما من أهدافه المعلنةنتائجه عل

  ٤/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  

  من حرب على غزة إلى حرب فيها .٨٨
  داود الشريان

بعد نهاية حرب تموز على لبنان، افتعل حزب اهللا حرباً داخلية لتغيير موقعه السياسي، واستبدل نتائج 
األرجح ان . الى اتفاق الدوحةانقالب بيروت، بنتائج الحرب على لبنان، وفرض واقعاً سياسياً افضى 

حماس ستلجأ الى شيء مشابه لتغيير وضعها السياسي، والخروج من مأزق الحرب على غزة الذي يسير 
 سترى في تطور من هذا النوع انقاذاً لورطتها العسكرية والسياسية في "سرائيلإ"و. في غير صالحها

  .غزة، وربما تحرض عليه، وتهيئ الظروف لحدوثه
وهذه الحرب، ان تمت، ستعفي الدولة .  أمام احتمال نشوب حرب أهلية في االراضي الفلسطينيةنحن اذاً

العبرية من فضائع ما جرى، ومثلما غيب العنف في العراق جرائم الجيش االميركي، فإن االقتتال 
، واستبعاد الفلسطيني سيعزز أهداف العملية العسكرية االسرائيلية المتوحشة، ويكرس تشرذم  الفلسطينيين

لكن هل ستحصل حماس على ثمن مشابه، او مقارب لذاك . االحتالل كسبب رئيس لكل ما جرى ويجري
الذي حصل عليه حزب اهللا من وراء حرب بيروت، في حال افتعلت، او جرت الى حرب اهلية؟ حماس 

ب ليس في مصلحة ناهيك عن ان استمرار امد هذه الحر. ستفقد الكثير اذا بقيت متمسكة بقوة ال تملكها
ركة المقاومة االسالمية، والناس ستفقد بعد قليل حماستها لموقف حماس مع تزايد عدد الشهداء ح

  .والجرحى والدمار، فكيف اذا دخلت حماس في حرب اهلية
ال شك في ان التخبط السياسي الذي تعيشه الساحة الفلسطينية اوصل حماس الى موقف ال تحسد عليه، 

كة على انها تستخدم شعار المقاومة للوصول الى الحكم، اضافة الى ان تداعيات هذه وجرى تصوير الحر
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الحرب على الساحتين الفلسطينية والعربية شوهت القضية الفلسطينية، واسقطت جدار فلسطين في 
بر  العربية، ونقلتها من قضية احتالل الى مسألة معا-دواخلنا، وأدخلتها في الخالفات والسجاالت العربية 

وحدود، فأصبحنا للمرة االولى منقسمين امام ما يجري في فلسطين، وحين نهدأ سوف نلوم السياسيين 
الفلسطينيين، فالتطورات السياسية واالعالمية، وان شئت الثقافية، اوجدت انقالباً على ثوابت عشنا معها 

 الحرب تشويهاً عميقاً لمفهوم على مدى ستين سنة، لكنها اليوم تتهاوى امامنا، ولن نستغرب ان تخلق هذه
  .المقاومة وصورة المقاوم، تماماً كما حدث في العراق

 ٤/١/٢٠٠٩الحياة، 
 
  :كاريكاتير .٨٩

  
  ٤/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 


