
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األجنحة العسكرية متّحدة ضد العدوان... ستخرج خائبة" إسرائيل: "محمد نزال
  لو قصف قطاع غزة بقنبلة نوويةوأنتم واهمون  نقول كان هدفهم إنهاء حماسإن : شلّح

   أمني إسرائيلي لبلورة شروط تنهي وقف النار في غزة–تكليف طاقم سياسي": هآرتس"
   وحماس مسؤولية أحداث غزة"إسرائيل"مجلس الشورى المصري يحمل 

   والمغربأكبرها في تركيا ..مسيرات مليونية تعم العالم تضامنا مع غزة

  أكثر من...الحرب على غزة
 جريحاً أكثر ٢٥٠٠ شهيداً و٥٢٤

  طفال والنساءمن ثلثهم من األ
  

 ٥ص ... 

 ٥/١/٢٠٠٩١٣٠٥اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٣٠٥:         العدد       ٥/١/٢٠٠٩اإلثنين  :التاريخ

    :السلطة
 ٦   إلى إنهاء االنقسام والجهادعباس يسعى إلى قرار دولي لوقف العدوان ويجدد دعوة حماس .٢
 ٦  القدومي ينتقد التقاعس العربي ويدعو كل الفلسطينيين إلى حمل البنادق .٣
 ٧  طالب بتحرك عربي ودولي لوقف العدوانويغزة على العدوان يدين الزعنون  .٤
 ٧  في غزةإنسانية هناك كارثة أنن يدرك أعلى العالم و... تدفن السالم" إسرائيل: "عريقات .٥
 ٧   حول العدوانبيان تشيكيةوتدين  ...ألمنالتعطيل األمريكي لقرار مجلس اتنتقد  "منظمةال" .٦
 ٨   إنما كل الشعب الفلسطينياالحتالل ال يهاجم فصيالً: البرغوثيمصطفى  .٧
 ٨   االتحاد األوروبي على المحك"صدقية" متواطئة وأمريكا: شهيدليلى  .٨
 ٨  غزةفيالفلسطينيين " العمالء"ضبط عدد من المقالة توزارة الداخلية  .٩

    
    :المقاومة

 ٨  األجنحة العسكرية متّحدة ضد العدوان... ستخرج خائبة" إسرائيل: "محمد نزال .١٠
 ٩      نوفد من حماس بالقاهرة ألول مرة منذ بدء العدوا .١١
 ٩  لو قصف قطاع غزة بقنبلة نوويةوأنتم واهمون  نقول كان هدفهم إنهاء حماسإن : شلّح .١٢
١٠   آخرين٤٨ ضابطاً وجنديا منهم ضابط برتبة عقيد وإصابة ١٢القسام قتلت : نزال .١٣
١١   النطالقتها بحضور حماس والفصائل٤٤تحتفل بالذكرى الـفتح : بيروت .١٤
١٢   الخذالن والتواطؤ والتراجع لن تكون إال دافعاً وحافزاً لتحقيق النصر: أسامة حمدان .١٥
١٢  الشعبية تدعو عباس إلى إعالن انتهاء التسوية .١٦
١٢   فتح تؤكد أن المسيرات في الضفة ستستمر حتى يتوقف العدوان على غزة .١٧
١٣ تتلخص في وقف العدوان وفك الحصار ثم حوار الوحدة الوطنية" فتح"استراتيجية :ياإلفرنج .١٨
١٣ االحتالل يعترف ببعض خسائره ولقسام تنصب الكمائنا..في اليوم الثاني على العملية البرية .١٩
١٤  حماس ستعتمد على تكتيكات قتال الشوارع ضد الغزاة: تقرير لمعهد واشنطن .٢٠
١٥  "غراد"تعلن عن قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية هامة بصاروخي " القسام" .٢١
١٥  فشل االمم المتحدة في وقف العدوان يدل على انحيازها لالحتالل: حماس .٢٢
١٥  الفصائل تطالب بفتح رفح وسحب المبادرة العربية .٢٣
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٥  يةإضاففتح جبهات بليست معنية " إسرائيل: "أولمرت .٢٤
١٦  نحجت في إحباط مساعي الدول العربية إلنهاء العملية العسكرية في غزة" إسرائيل: "ليفني .٢٥
١٦   أمني إسرائيلي لبلورة شروط تنهي وقف النار في غزة–تكليف طاقم سياسي": هآرتس" .٢٦
١٧  العملية البرية في غزة ستتسع كلما دعت الحاجة: اكبار .٢٧
١٧   ثمة مؤشرات لتليين حماس مواقفها في كل ما يتعلق بشروط وقف النار:ديسكين .٢٨
١٨  حركة حماس فهمت أنها أخطأت استراتيجيا حينما قررت وقف التهدئة"أن : عاموس يدلين .٢٩
١٨   الرضوخ لضغوط دولية"إسرائيل"ال ينبغي على : يشاي .٣٠
١٨  وتفرض رقابة عسكرية صارمة..  تعترف بقتل ضابط وتنفي خطف أي جندي"إسرائيل" .٣١
١٨   ها تحظر موقعا الكترونيا الخفاء خسائر"إسرائيل" .٣٢
١٩   تزود جنودها المشاركين في العدوان بتكنولوجيا متطورة"اسرائيل" .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٣٠٥:         العدد       ٥/١/٢٠٠٩اإلثنين  :التاريخ

١٩ صحيفة بلغارية تؤكد سقوط مقاتلة إسرائيلية قرب رفح .٣٤
٢٠   شهراً على نموذج مصغر لغزة١٨االحتالل تدرب منذ  .٣٥
٢٠   لعدوانها على غزة"التفهم الدولي"تؤكد أنها تتسلّح بـ " إسرائيل" .٣٦
٢٠  زحالقة يؤكد البدء بخطوات عملية لمحاكمة قادة الكيان كمجرمي حرب .٣٧
٢٠ " ساضربوا حما"رسائل عربية : صحف إسرائيلية .٣٨
٢١       معلقون إسرائيليون يحذرون من تحول اجتياح غزة لكابوس .٣٩
    

    :األرض، الشعب
٢٢   واجب على المسلمين تجاه غزةطار موحدإالعمل في : مفتي القدس .٤٠
٢٢   الضفة تضامنا مع غزة فلسطيني في تظاهرات عمتاستشهاد .٤١
٢٢   الصلواتونجمعين والفلسطينيمسجدا  في غزة و ١٤ تدمر" اسرائيل" .٤٢
٢٣  غزة على شفا كارثة شاملة غير مسبوقة:سلطة الطاقة .٤٣
٢٣  ساعدات الطبية والدوائية تقتصر على الم لغزةالمساعدات العربية .٤٤
٢٤  تضامنا مع غزة ب في الجامعات األسرائيلية يعلنون اإلضرا٤٨ الـطالب .٤٥
   

   :اقتصاد
٢٤   غزةحربمليار دوالر خسائر البنى التحتية في األسبوع األول من : اتحاد المقاولين .٤٦
   

   :صحة
 ٢٤  ناشد العالم التدخل العاجل لوقف المجازر اإلسرائيليةيوزير الصحة الفلسطيني  .٤٧
 ٢٥  التستطيع الوصول اليهمسيارات االسعافجرحى وشهداء ملقون على األرض في غزة و .٤٨
   

   : األردن
٢٥  ملزم يوقف العدوان على غزة ني يطالب مجلس األمن بتبني قرار فوريالعاهل األرد .٤٩
٢٥  "إسرائيل"عمان تلوح بإعادة النظر في العالقات مع  .٥٠
٢٦ واإلفراج عن الدقامسة" إسرائيل"مذكرات نيابية تطالب بمحاكمة  .٥١
٢٦ "الجهاد المقدس"طالب الجامعات يطالبون بإعالن : األردن .٥٢
٢٦ الصليب األحمر في االردن ينتقد االحتالل لمنعه فريق طبي من دخول غزة .٥٣
   

   :لبنان
٢٦   موقفهم في المقاومةويطالب الفلسطينيين بتوحيد عمل عربي عاجللسليمان يدعو الرئيس  .٥٤
٢٧  كان متوقعا تجاه غزةحدث في مجلس االمنما  :بري .٥٥
٢٧ من أجل غزةالحريري يناشد فرنسا التدخل في مجلس األمن سعد  .٥٦
٢٧  نظمةض األوحدة الفلسطينيين تحميهم من متاجرة بع: جنبالط .٥٧
٢٧ انتهاك لكل القيم الحضارية المنع األميركي لوقف النار: الحص .٥٨
٢٨  سرائيلي ومناصرة غزةدانة العدوان اإلإموقف لبنان كان مشرفاً في : بهية الحريري .٥٩
٢٨  غزة مسؤولياته التاريخية تجاه لتحملالمجتمع الدولي  الجماعة االسالمية تدعو .٦٠



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٣٠٥:         العدد       ٥/١/٢٠٠٩اإلثنين  :التاريخ

٢٨  االسرائيليطرفا في الصراع األمم المتحدة أصبحت: فضل اهللا .٦١
٢٨  الى غزةمستلزمات الطوارئ طنا من ٢٠لبنان يرسل  .٦٢
   

   :عربي، إسالمي
٢٩   وحماس مسؤولية أحداث غزة"إسرائيل"مجلس الشورى المصري يحمل  .٦٣
٢٩ "إسرائيل"تركيا تستعد التخاذ موقف عملي ضد  .٦٤
٢٩  امير قطر يجدد الدعوة لعقد قمة عربية طارئة .٦٥
٢٩  موقف األوروبي بشأن عدوان غزةعمرو موسى ينتقد ال .٦٦
٣٠   يعرض اقتراحاً إلقامة ممرات آمنة داخل قطاع غزة إليصال الغذاء والدواءأبوالغيط .٦٧
٣٠   لعقد قمة عربية مصغرة تتجه"المعتدلة"الدول العربية : "المصريون" .٦٨
٣٠  مصر تدين العمليات العسكرية اإلسرائيلية البرية: في بيان لرئاسة الجمهورية المصرية .٦٩
٣٠    ولن تسمح لحماس بان تبعدها عن الوساطة تطرح خطة لوقف إطالق النارالقاهرة .٧٠
٣١   إلى غزةالتبرعات السنوية تخصص ةالمصارف المصريلجهاد وتسليح غزة وليدعو عاكف  .٧١
٣١  "األقصى"ترفض طلبا إسرائيليا بإغالق قناة  وللمرة الثالثة" كوهين"خارجية مصر تستدعي  .٧٢
٣١  الصحف المصرية تشن هجوماً على حماس .٧٣
٣٢   لألوقاف لوقف حمالت التعاطف مع غزةتعليمات أمنية: مصر .٧٤
٣٢  أكبرها في تركيا والمغرب ..مسيرات مليونية تعم العالم تضامنا مع غزة .٧٥
٣٣   إيران تعرض إقامة مستشفى قرب رفح .٧٦
٣٣  كل الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف العدوان على غزةللتعاون مع إيران مستعدة : جليلي .٧٧
٣٣   تعزيز اإلجراءات األمنية في رفح:مصر .٧٨
٣٤   دول عربية تقاطع اجتماعاً برلمانياً طارئاً في القاهرة .٧٩
٣٤  من مفاجآت في حال صمود حماس" إسرائيل"نقاذ إلدف صفقة ساركوزي ته:مصري سفير .٨٠
٣٤   لعقد قمة عربية مصغرة بالرياض تتجه"المعتدلة"الدول العربية  .٨١
٣٤  منطقةَ الحدود مع غزة" إسرائيل"الرعب يجتاح رفح المصرية بسبب قصف  .٨٢
٣٤ دار الشرق تبرع بمائة ألف ريال لغزة.. مليون ريال إجمالي التبرعات ٣٦ .٨٣
٣٥  االحتجاجات الشعبية على العدوان اإلسرائيلي تتصاعد في العالمين العربي واإلسالمي .٨٤
٣٥  غزة أسرة في٥٠٠٠ة تطلق حملة لكفالة جمعية خيرية قطري .٨٥
٣٥    مجلس األمن الى ردع المجازر االسرائيلية في غزةالكويتي يدعومجلس الوزراء  .٨٦
٣٥  البرلمان العربي االنتقالي يدعو إلى قمة عربية عاجلة وتفعيل معاهدة الدفاع المشترك .٨٧
٣٦  اإلسرائيلي دين االجتياحالعطية ي .٨٨
٣٦  ال يمكن أن تقضي على حركة حماس أبدا" اسرائيل" :إيران .٨٩
٣٦ على االنترنت" هولوكوست فلسطين"انشاء متحف  .٩٠
٣٦ جه إلى غزة ومطالبة بإستقالة موسىوإيرانيين يطالبون بالتو فتوى سعودية تحرم التظاهر .٩١
٣٧  إلغاء احتفالية في دمشق وفنانون يطالبون بإنقاذ غزة .٩٢
  
   

   :دولي



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ١٣٠٥:         العدد       ٥/١/٢٠٠٩اإلثنين  :التاريخ

٣٧  بالهجوم البري اإلسرائيلي على غزة إدانة فرنسية حازمة .٩٣
٣٨  في تصريح حول العدوان"  فادحخطأ" تعترف بـ براغ .٩٤
٣٨  أوباما يلتزم الصمت بشأن غزة .٩٥
٣٨  البابا يندد بسقوط السكان ضحايا للكراهية والحرب .٩٦
٣٨ سياسي بريطاني يدين العدوان ويحمل الواليات المتحدة مسؤوليته .٩٧
٣٩ سوالنا يدعو لوقف فوري للنار .٩٨
٣٩   ألهل غزة ماليين دوالر ٢،٤ اعلنت عن مساعدة طارئة بقيمة ةالمفوضية االوروبي .٩٩
٣٩  أوروبا ترد بخجل على االجتياح.١٠٠
٤٠  سا ترغب في التوسط لحل أزمة الشرق األوسطالنم.١٠١
٤٠   أي بيان هدية لحماستعدواشنطن .١٠٢
٤١   يؤيدهاكييالكونغرس األمرو  على غزة لم تطلب إذناً لشن الهجوم"إسرائيل"أميركا تؤكد أن .١٠٣
٤١  بيون يتوقعون فشل العملية البريةعسكريون غر.١٠٤
٤١  االتحاد الدولي للمحامين يدعو األمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع تدمير غزة.١٠٥
٤٢  مظاهرات عالمية ضد العدوان االسرائيلي على قطاع غزة.١٠٦
٤٢  ملة منسقة في واشنطن لإلفراج عن الجاسوس اإلسرائيلي جوناثان بوالردح.١٠٧

    
    :حوارات ومقاالت

٤٢  نقوال ناصر... االستثمار السياسي للعدوان على غزة.١٠٨
٤٤  ناحوم برنياع وشمعون شيفر -  يديعوت... عملية خطط لها منذ عامين.١٠٩
٥٠  اليكس فيشمان -يديعوت ... الى غزة بكل القوة االسرائيلية.١١٠
٥٠  رون بن يشاي - يديعوت ... تحطيم الذراع العسكري: الهدف.١١١
٥٢  نواف الزرو...  القطاع مقارنة بما قد يحدث في"نزهة صيفية"معركة جنين قد تكون بمثابة .١١٢
٥٤  عريب الرنتاوي... ؟"يا غضب الضفة"أين أنت .١١٣

    
 ٥٥  :كاريكاتير

***  
  
  جريحاً أكثر من ثلثهم من األطفال والنساء ٢٥٠٠ شهيداً و٥٢٤  أكثر من... على غزةالحرب .١

ينيين جراء الحرب الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة لليوم العاشر ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسط
على التوالي، وبعد يومين من بدء العدوان البري، إلى أكثر من خمسمائة وأربعة وعشرين شهيداً وإصابة 

 .  آخرين، غالبيتهم مدنيون٢٥٠٠ما ال يقل عن 
وزارة الصحة إن عدد الشهداء ارتفع  الدكتور معاوية حسنين مدير هيئة اإلسعاف والطوارئ في وقال

 شهيداً، أكثر من مائة وعشرين منهم من األطفال، في حين ارتفع عدد النساء إلى أكثر ٥٢٠ليصل إلى 
 منهم في ٤٠٠من خمسين شهيدة، كما ارتفع عدد الجرحى والمصابين إلى أكثر من ثالثة آالف، نحو 

 . حال الخطر الشديد
  ٥/١٢/٢٠٠٩المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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   إلى إنهاء االنقسام والجهادعباس يسعى إلى قرار دولي لوقف العدوان ويجدد دعوة حماس .٢
 أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس أنه سيتوجه اليوم إلـى نيويـورك للمـشاركة فـي                  :رام اهللا 

نفيذيـة لمنظمـة    اجتماعات مجلس األمن، وقال في تصريحات للصحافيين لدى افتتاحه اجتماعاً للجنة الت           
 وحشية، وطلبنا عقد اجتماع لمجلس األمن، وانعقد المجلس         هناك عمليات إسرائيلية  : "سطينيةالتحرير الفل 

وهدفنا هو الحصول علـى قـرار       . لكن شيئاً لم يصدر عنه، وال بد من أن يستمر المجلس في اجتماعاته            
 شعبنا في غزة وسـنتوجه إلـى        أبناءء  سعينا وسنسعى إلى حقن دما    "مضيفاً  ". يوقف العدوان اإلسرائيلي  

  ".مجلس األمن لوقف العدوان وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني
يتطلع إلى أن يحصل على حماية دولية تـوفر حـالً           "إن عباس   " الحياة"وقال مسؤول فلسطيني رفيع لـ      

ون في السلطة وجود    ويرى مسؤول ".  من جهة، وتلبي المطالب الدولية من جهة ثانية        اإلسرائيليللحصار  
فرصة للحصول على قرار من هذا النوع، يوقف العدوان ويرفع الحصار من جهة، ويوفر آليـة رقابـة                  

  ."إسرائيل"دولية على القطاع من جهة ثانية، وهو ما تطالب به اإلدارة األميركية و
 رام اهللا أن    وأعلن عباس أنه سيطلب من الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي خالل لقائهمـا اليـوم فـي               

  .  لوقف العدوان"إسرائيل"يضغط على 
 دعوة حركتي حماس والجهاد اإلسالمي إلى المشاركة في االجتماعـات المفتوحـة              الرئيس عباس  وجدد

الوضع ال يحتمل، ووجهنا الدعوة إلى حركتـي حمـاس   "وقال إن . للقيادة الفلسطينية المنعقدة في رام اهللا    
نا المفتوحة، وما زلنا ندعوهما للمشاركة ألن الوقت ال يحتمل الخالفـات            والجهاد للمشاركة في اجتماعات   

هدفنا الوحدة الوطنية ووقف إطالق النار بكل أشكاله على شعبنا حتى نلملم            "وشدد على أن     ".والمهاترات
مـاً  اآلن الوحدة الوطنية هي أقدس ما لدينا، وكما قلنا المماحكات والمهاترات موقوفة تما            : "وقال". جراحه

  ."ويجب أن ال تعود إلى الساحة الفلسطينية
  ٥/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  القدومي ينتقد التقاعس العربي ويدعو كل الفلسطينيين إلى حمل البنادق .٣

رئيس الدائرة السياسية لمنظمـة التحريـر        أن   )يو بي آي  (نقالً عن وكالة     ٥/١/٢٠٠٩الخليج،  نشرت  
 إن  :صفه بالتقاعس العربي الرسمي، وقال في بيان في تـونس         الفلسطينية فاروق القدومي انتقد بشدة ما و      

التقاعس العربي الرسمي شجع الغزاة الصهاينة، كما أن التعاون مع دول غربية معروفة قد أجـل عقـد                  "
الستكمال مشوارها الفاشل، تماما كما حصل أثناء حرب        " إسرائيل"مجلس األمن الدولي لفسح المجال أمام       

، معتبـرا أن    "لن تحقق شيئا من أهدافها التآمرية     "وأعوانها  " إسرائيل"استدرك بأن   و ".٢٠٠٦تموز  /يوليو
دليل ضعف وخوف وتردد، وسيثبت إخواننا في القطاع بـأن          "التوغل البري الذي دخل يومه الثاني، هو        

  ".النصر حليفهم مهما طالت المواجهات
ى حمل البندقية وإلى توجيـه ضـربات        جميع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة إل        ودعا القدومي 

ال مفاوضات عبثية بعد اليوم، ولنتجه كلنا نحو حمل البنـادق واسـتمرار    "وقال  . موجعة لقوات االحتالل  
  ". المقاومة، فال نصر من دون صمود، وال تحرير من دون البندقية

ن تأييده لـدعوة    قدومي أعرب ع   أن ال  طه حسين ،  نقالً عن مراسلها   ٥/١/٢٠٠٩الشرق، قطر،   وأضافت  
 الـسكوت   إنوقـال    . لعقد القمة العربية لوضع حد للعدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني           قطر أمير

 بوش  أنالعربي صورة من مظاهر هذا الصراع وبمعنى آخر ربما يكون خدمة لبعض هذه األنظمة كما                
ون تصفية القضية الفلسطينية مـن   في نفس الوقت يريد"إسرائيل"ـ  يقدم الخدمة ل   أنيريد في نهاية عهده     

 يقضوا على المقاومـة     أنخالل تسويات ومفاوضات عبثية كما الحظنا في األشهر الماضية كما يريدون            
  . إنهاء االحتالل اإلسرائيليإلىألنها هي الطريق 
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وحول رفض فصائل المقاومة نشر قوات دولية في غزة قال قدومي إنهم إذا أرادوا التـسوية الـسياسية                  
 ينجلـي االحـتالل     أن ينشروها في كل الضفة والقطاع بعد        أنلعادلة وان ينشروا القوات الدولية فعليهم       ا

  .اإلسرائيلي لكن بوجود قوات إسرائيلية ال يمكن القبول بقوات دولية
 الوحدة الوطنية هي الهدف ولكن هناك خالفا سياسيا فهنـاك مـن             إنوحول الوحدة الوطنية قال قدومي      

 يسكتوا صوت المقاومة، والشعب الفلـسطيني       أن وال يريدون الوحدة الوطنية ألنهم يريدون        يختلف معنا 
 فصائل  إنفي الضفة الغربية يريد المقاومة الن هذه الضفة محتلة بالفعل بوجود أمريكي إسرائيلي، وقال               

 مـن   مـن األالمقاومة كلها في واد والسلطة في واد آخر لذلك أليس عندما تعرض القضية على مجلـس                 
 أن تعرف الـدول العربيـة       أن تستشار جميع فصائل المقاومة وليس فصيال واحدا، ويجب          أنالمفروض  

  .هناك خالفا أساسيا بين الفصائل جميعها وفصيل داخل حركة فتح وأننا كلنا مع المقاومة ونريد المقاومة
تكون هناك قيادة جديـدة     وشدد على ضرورة وجود منظمة التحرير قائال إننا سنعقد المجلس الوطني كي             

وستكون هناك قيـادة    .  يكون في المنظمة بكل شروطها وبرنامجها السياسي فأهال وسهال به          أنومن أراد   
  . هناك من يريد التطبيع لكننا لن ننخدعأنجديدة بعد انعقاد المجلس، قائال إننا نعرف 

  
  دوانطالب بتحرك عربي ودولي لوقف العويغزة على العدوان يدين  الزعنون .٤

 دان رئيس المجلس الـوطني الفلـسطيني سـليم الزعنـون            : يوسف الشايب ونادية سعد الدين     -رام اهللا   
بتحرك عربي ودولي لوقف العدوان الغاشم فـوراً وفـتح          "، مطالباً   "العدوان اإلسرائيلي ضد قطاع غزة    "

يـنعكس الـشعور    "وطالب بـأن     ".المعابر وإمداد سكان غزة بالمعونات الضرورية من دوائية وغذائية        
الشعبي العربي العارم ضد الجرائم والمجازر المرتكبة ضد أبناء قطاع غزة على الموقف الرسمي فـي                

بالمـصالحة  "، مطالبـاً    " المحرقة ضد الشعب الصامد في قطاع غزة       إيقافصورة اتخاذ إجراءات تكفل     
  ".والوحدة الوطنية

  ٥/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
  في غزةإنسانية هناك كارثة أنن يدرك أعلى العالم و... لسالمتدفن ا" إسرائيل: "عريقات .٥

 أكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمـة التحريـر           : يوسف الشايب ونادية سعد الدين     -رام اهللا   
 هناك كارثة إنسانية حقيقية في قطـاع        أن يدرك   أنصائب عريقات أن على المجتمع الدولي       .الفلسطينية د 

ال بد وقف هذه المأساة مسؤولية دولية، وانه يجـب العمـل            : ات صحافية، أمس  وقال في تصريح   .غزة
والتركيز على وقف العدوان اإلسرائيلي، وأن علينا كعرب أن نسخر كل ما نملك لتحقيق ذلك، والحديث                

، ويجـب   اإلسرائيلية شعب أعزل نواجه الهجمة      إننا: وقال عريقات  .مع األطراف والدول بلغة المصالح    
شـار  أو .تفاقية جنيف الرابعة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وهذه مـسؤولية دوليـة            تطبيق ا 

 والهجمـة اإلسـرائيلية التـي       اإلسرائيليةن المفاوضات دفنت بالرصاص وتحت الدبابات       أ إلىعريقات  
  .تتناقض وعملية السالم والتفاوض، فإسرائيل تدفن اآلن عملية السالم

  ٥/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
   حول العدوانبيان تشيكيةوتدين ... التعطيل األمريكي لقرار مجلس األمنتنتقد  "منظمةال" .٦

منظمـة التحريـر الفلـسطينية     أن وكاالتوعن النقالً عن مراسلها    ٤/١/٢٠٠٩الجزيرة نـت،    نشرت  
لي على غزة    البيان الصادر عن الرئاسة التشيكية لالتحاد األوروبي الذي وصف العدوان اإلسرائي           تانتقاد
واستنكرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في بيان صدر عقب اجتماعها األحـد            ". دفاع عن النفس  "بأنه  

في رام اهللا ما جاء في البيان األوروبي، قبل أن تعرج على اتجاه آخر وتطالب بـرص الـصفوف بـين     
 .مختلف الفصائل الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                     ١٣٠٥:         العدد       ٥/١/٢٠٠٩اإلثنين  :التاريخ

اسر عبد ربه امين    ي  أن وليد عوض ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٥/١/٢٠٠٩ربي،  القدس الع وأضافت  
 اسـتمرار   إلـى  ، مشيراً األمن لقرار مجلس    األمريكيسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير انتقد التعطيل        

لخيار  ليس هو ا   األمن التوجه لمجلس    أنوضح عبد ربه    أو .اإلسرائيليالجهود الفلسطينية لوقف العدوان     
 لوقـف العـدوان     وأوروبيةالوحيد لدى القيادة الفلسطينية بل لديها سلسلة من الخيارات بمشاركة عربية            

  .اإلسرائيلي
   
   إنما كل الشعب الفلسطينياالحتالل ال يهاجم فصيالً: البرغوثي مصطفى .٧

ينا في قطاع غـزة      ال تهاجم فصيال مع    "إسرائيل"مصطفى البرغوثي إن    . قال النائب الفلسطيني د    :رام اهللا 
بل هي تهاجم الشعب بأكمله، وهي تقوم بعملية إبادة كاملة ومجزرة حقيقية، وعلـى العـالم الـدولي أن                   

إن العالم كله يشارك فـي العـدوان        "يتحمل كافة مسؤولياته تجاه ما يحصل من عدوان في القطاع، وقال            
ائيلي بعدم إجباره على وقف العـدوان       اإلسرائيلي على القطاع وذلك بصمته وتهاونه مع االحتالل اإلسر        

  ."فورا
  ٤/١/٢٠٠٩ قدس برس

  
   االتحاد األوروبي على المحك"صدقية" متواطئة وأمريكا: شهيدليلى  .٨

" صدقية "أن ليلى شهيد أمس     األوروبي اعتبرت المفوضة العامة لفلسطين لدى االتحاد        :ب ف  ا -باريس
 على غزة، وقالت شـهيد ردا علـى         اإلسرائيليجوم   على المحك في محاولته وقف اله      األوروبياالتحاد  
 األوروبـي مبادرة دولية، وزيارة الوفـد      ) إطالق(يجب  "الفرنسية من بروكسل    " ١ أوروبا "إلذاعةسؤال  

: وأضافت.  على المحك  أوروبا صدقية   أنوشددت على   . لذلك" األفضلوالرئيس ساركوزي هي اللحظة     
 النار؟ من المؤكد    إطالق على وقف    "إسرائيل" إجبار ال يستطيع    األوروبي بان االتحاد    إقناعيهل تريدون   

  .األمر اقتضى إذاعقوبات ) فرض( حزما، وأكثرانه ينبغي تبني لهجة 
 انـه   أيـضا يمكننـي القـول     .  يكون كذلك  أنليس عاجزا، بل يختار     :  المجتمع الدولي  إنوتابعت شهيد   
 يتحملون مسؤولية التغطية، ما     األمنب في مجلس     الذين عارضوا القرار المطلو    األميركيينمتواطئ، الن   

 حرب ضـد فلـسطين      إنها ليست فقط حربا ضد حماس،       أنها وأكدت. يحصل في غزة هو جريمة حرب     
  .برمتها وخصوصا ضد السكان المدنيين

  ٥/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، 
  
   غزةفيالفلسطينيين " العمالء"ضبط عدد من المقالة توزارة الداخلية  .٩

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة أمس أن أجهزتها األمنية ضبطت            ): .أ.ب.د( –غزة  
مع الجيش اإلسرائيلي في خضم العملية العسكرية المتواصلة منذ تسعة أيام علـى             " المتعاونين"عددا من   
عملها في  وقالت الداخلية، في بيان صحفي مقتضب، إن أجهزتها األمنية ما زالت على رأس              . قطاع غزة 

  .كافة أنحاء قطاع غزة وتعمل على ضبط األمن الداخلي رغم القصف اإلسرائيلي لكافة مقراتها
  ٥/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  األجنحة العسكرية متّحدة ضد العدوان... ستخرج خائبة" إسرائيل: " نزالمحمد .١٠

" الخلـيج " ل   أكد محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس في تصريح خاص           ":الخليج "-دمشق  
على قطاع غزة يؤكـد صـمود المقاومـة،         " اإلسرائيلي"أن ما جرى في اليوم األول من العدوان البري          

الغازيـة، مستـشهداً    " اإلسـرائيلية "وقدرتها على الرد الموجع وإيقاع خسائر مؤلمة في صفوف القوات           
  .باعتراف قادة جيش العدو بوقع إصابات في صفوف جنودهم وضباطهم
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مجرمي الحرب الصهاينة يخفون خسائرهم الحقيقية حتـى ال تتـأثر بهـا الـروح               "زال إلى أن    وأشار ن 
المعنوية لجيشهم، والتي كما شاهدناها في بداية الهجوم البري في أدنى مستوياتها، مقابل الروح المعنوية               

  ".العالية للمقاومين الفلسطينيين
قطاع غزة وفي مقدمتها كتائب عز الـدين القـسام          وأضاف نزال، أن كل أجنحة المقاومة الفلسطينية في         

موحدة في أرض المعركة وتخوض قتاالً مشرفاً يجسد الوحدة الوطنية الفلسطينية الحقيقية وستلحق هزيمة              
محققة بجيش االحتالل الغازي، أضاف أن كل جماهير الشعب الفلسطينية وشـعوب األمتـين العربيـة                

ما يثبت أن المقاومة هي تعبير عـن نـبض الجمـاهير العربيـة              واإلسالمية تلتف حول المقاومة، وهو      
  .واإلسالمية

الساحق سيهزم أمام إرادة المقاومة لدى أبناء الشعب الفلسطيني         " اإلسرائيلي"وأوضح أن التفوق العسكري     
بـأن  " اإلسرائيلية" أعوام، متوعداً القوات     ٣رغم محدودية اإلمكانات والحصار المتواصل منذ ما يقارب         

مامها المزيد من المفاجآت على يد رجال المقاومة الفلسطينية، وبأن صواريخ المقاومة ستبقى تدك المدن               أ
  ".اإلسرائيلية"والمستوطنات 

ستخرج من هذه المعركة خائبة ولن تحقق أياً من األهداف السياسية التـي             " إسرائيل"وشدد نزال على أن     
  .سعت وتسعى لها

 بوقف إطالق النار إال بشرط وقف العدوان كامالً وفك الحصار عن أبناء             وختم تصريحه بالقول لن نقبل    
  .شعبنا في قطاع غزة وفتح المعابر على نحو دائم

  ٥/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
     وفد من حماس بالقاهرة ألول مرة منذ بدء العدوان  .١١

لحركة سيصل  بأن وفدا من ا،نقال عن القيادي في حركة حماس أيمن طه، أفاد مراسل الجزيرة في غزة
وقال طه إن . القاهرة اليوم االثنين إلجراء محادثات بشأن العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة

غير أنه لم يوضح ما إن كان الوفد سيكون من غزة أو ، حماس تلقت دعوة مصرية إلجراء المحادثات
رجية المصرية حسام وجاءت الدعوة بعد أيام من تصريحات للمتحدث باسم الخا. من عواصم أخرى

زكي قال فيها إن بالده تجري اتصاالت مع مسؤولين من حركة حماس للتداول معهم بشأن األفكار 
 .  المطروحة لوقف إطالق النار بينها وبين إسرائيل

 ٥/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
  لو قصف قطاع غزة بقنبلة نوويةوأنتم واهمون  نقول كان هدفهم إنهاء حماسإن : شلّح .١٢

مين العام لحركة الجهاد الدكتور رمضان عبد اهللا شلّح أن العدوان اإلسرائيلي الجوي والبري على               أكد األ 
إذا ضـربوا غـزة بقنبلـة       "القطاع لن ينجح في القضاء على المقاومة، مشدداً على أن ذلك لن يتم حتى               

  ".نووية
ية رفض استجالب أيـة قـوات       رفض المقاومة الفلسطين  "وأعلن الدكتور شلّح في مقابلة مع قناة الجزيرة         

  ".ستعتبرها قوة معادية وستتصدى لها) "المقاومة(، وأنها "دولية إلى قطاع غزة
، انتقد األمـين العـام      "وحدة الصف الفلسطيني  "ورداً على تصريحات رئيس السلطة محمود عباس حول         

 خطوة تاريخيـة بالمبـادرة      ال يترجم أقواله إلى أفعال وعليه أن يتخذ       "للجهاد، الرئيس عباس، مؤكداً أنه      
  ".باالتصال بقادة المقاومة وعلى رأسهم خالد مشعل

 المقاومة الفلسطينية ال يمكن أن تغير رأيها ألنها منذ اللحظة األولى كانت تدرك أنها على الحق                 وأكد أن 
هم إيمانـاً   الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزاد          "وقد استقبلت هذا العدوان وشعارها      

العدوان البري اإلسرائيلي من وجه نظر المقاومـة هـو إعـالن            وأضح  . "وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل    
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إسرائيلي على فشل الحملة الجوية وأنه لم يستطع أن يحقق األهداف التي أعلنها وغير المعلنة منها فلجـأ                  
  .إلى الهجوم البري

أن يوقف قصف الصواريخ وأن يسيطر على أماكن في قطاع          العدو أراد من هذا الهجوم البري كما أعلن         
غزة من عدة محاور، ورغم أنه حاول أن يحقق نوع من الصدمة بالطريقة التي مارسها إعالميا وبالتكتيم                 
وبالهجوم على كل المحاور إال انه هو الذي صدم هذه المرة ألن إستراتيجية المقاومة قامت على انتظاره                 

  .يستدرجها في األماكن المفتوحةوعدم السماح له بأن 
 كان إيقاع أكر قدر من الخسائر في العدو وقد أحقق هذا واعتـرف               الحملة العدوانية  هدفوأشار إلى أن    

العدو رغم التكتيم اإلعالمي الكبير على الخسائر، وهدفنا الثاني منع تقدم العدو في كل المحاور التي دخل                 
حة منعناه من الدخول الى المناطق الـسكانية ولديـه اآلن خـشية             فيها باتجاه المناطق واألراضي المفتو    

وخوف كبير من ان تتحول المناطق اآلهلة بالسكان إلى ملحمة حقيقية ال يستطيع التحكم في نتائجهـا وال                  
  .يريدها

رة هدفهم إنهاء حماس وإنهاء المقاومة، نقول لقادة العدو ومن يدعم هذا العدوان من اإلدا             وأكد أنه إذا كان     
األمريكية ومعها القوى الغربية أنتم واهمون واهمون واهللا لو قصف قطاع غزة بقنبلة نووية ال يمكن أن                 

حماس والمقاومة هي الشعب الفلـسطيني، وعلـيهم أن          أضاف أن    .يقضى على المقاومة أو على حماس     
من أو استقرار وليقـارنوا     يفهموا أن استخدام القوة المجنونة والهمجية بهذا الحجم ال يمكن أن يحقق لهم ا             

كيف كانت المقاومة في بداية االنتفاضة وكيف هي اليوم رغم سنوات من النزيف وأكثر من خمسة آالف                 
  .شهيد

   ما رأيك فيما قاله الرئيس محمود عباس اليوم بأن أهم شيء اآلن وحدة الصف الفلسطيني؟وحول سؤال،
كن يهمنا أن تترجم هذه الكلمات واألقوال إلى أفعـال،          ما سمعناه من األخ أبو مازن كالم جميل، ل        : أجاب

وأنا آسف بالقول للعالم كله إن األخ أبو مازن لم يترجم أفعاله إلى أقوال، هو يتحدث مـع األوروبيـون                    
إذا كان يتحدث باسم المقاومة فنحن موقفه من المقاومة، ثم           .واألطراف العربية، ولكن باسم من يتحدث؟     

 الفلسطيني في أحسن األحوال فاألخ رئيس السلطة يتحدث باسم شريحة مهينة تمثـل              انه في ظل االنقسام   
حركة فتح في الشعب الفلسطيني، لكن هناك عنوان آخر في المقاومة لم يتحدث معه أبـو مـازن حتـى                    
اللحظة، يستطيع أن ببادرة وأن يتحمل المسؤولية التاريخية وأن يتصرف كقائد يحسب له هـذا الموقـف                 

  .در باالتصال بقيادات المقاومة وأن يرفع الهاتف على األخ خالد مشعلوأن يبا
قد حاولنا دائما مرات عديدة أن نجمع بين أبو مازن واألخ مشعل لكنه كان يرفض، واآلن إذا لـم                   : وقال

يجمعنا الدم الفلسطيني تحت مظلة واحدة سنفهم كالم أبو مازن بأنه ذر للرماد في العيون وال قيمة له وال                   
  .يمكن أن يوصل إلى أي نتيجة

  ٥/١/٢٠٠٨وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، 
  
   آخرين٤٨ ضابطاً وجنديا منهم ضابط بترتبة عقيد وإصابة ١٢القسام قتلت : نزال .١٣

 ١٢أكد محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس للجزيرة أن كتائب القسام تمكنت من قتل 
 آخرين بجروح خالل الساعات ٤٨د في لواء غوالني وإصابة ضابطا وجنديا منهم ضابط برتبة عقي

 . األربع والعشرين األولى من المعركة البرية
٥/١/٢٠٠٩الجزيرة نت،   
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   النطالقتها بحضور حماس والفصائل٤٤فتح تحتفل بالذكرى الـ: بيروت .١٤
لعزة لن تركع وأن    أكد ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي أن غزة رمز ا            : سارة مطر 

تخطط إلشعال فتيل االنتفاضة في الضفة الغربيـة        " فتح"المقاومة ستنتصر رغم الجراح الكبيرة، وحركة       
  .ووقف كل اشكال التفاوض مع االسرائيليين

في لبنان أسامة حمدان على أن وحدتنا باتت واجباً وطنياً لمواجهة العدوان            " حماس"وشدد مسؤول حركة    
  . المقاتلين المجاهدين سيكتبون بدمائهم وأشالئهم بداية االنتصار لنا واالنهيار لعدونااالسرائيلي، وأن

في قصر األونيـسكو أمـس لمناسـبة        " فتح"كالم زكي وحمدان جاء خالل االحتفال الذي نظمته حركة          
ـ  ين عـن القـوى والفـصائل        النطالقتها وانطالقة الثورة الفلسطينية وذلك بحضور ممثل       ٤٤الذكرى ال

   .لفلسطينية واللبنانيةا
في ذكراها مؤكداً انه كُتب لها شرف الجهاد والمقاومة فبدأوا بذلك مبكراً ليقولوا             " فتح"وهنأ حمدان حركة    

للعالم ان الشعب الفلسطيني لم يمت ولن يموت، وهذا الشعب الذي خُذل قد جمع شـتات نفـسه وقـرر                    
  .المقاومة واليوم يقاوم حتى النصر ولن يخذل

 بل هي محرقة، لكن شعبنا تعود دائماً أن يحول المأسـاة إلـى              ة ان ما يجري في غزة مأساة كبير       ورأى
عنوان نصر وأن يجعل من مأساته ومعاناته ثورة على الظلم واالحتالل وباباً للنصر القادم، كما ان مـا                  

  ".ديجري في غزة هو صمود ومقاومة وانتصار للحق يفتح الباب الستعادة وحدتنا من جدي
وحدتنا في مواجهة العدوان اإلسرائيلي باتت أمراً ليس ضرورياً وملحاً فحسب بل واجب وطنـي               : "وقال

إلى لقاء وطني جامع لبحث سبل مواجهة العدوان والتصدي لـه           " حماس"ينبغي أن نبادر إليه، لذا دعت       
  ".وإسقاطه وبحث سبل إعادة بناء وحدتنا على اسس صحيحة

 اللقاء في بيروت، عاصمة المقاومة واالنتصار، ليشكل باباً لوحدة علـى مـستوى              وتمنى حمدان ان يعقد   
  .شعبنا تجمع شتاتنا وتؤهلنا للنصر

المقاتلين المجاهدين سيكتبون بعد المعركة صفحة عز مجيد في تاريخ شعبنا بدمائهم وأشالئهم             "واعتبر ان   
كراً التضامن اللبناني الرسمي والشعبي، آمـالً       ، شا "وستكون المعركة بداية االنتصار لنا واالنهيار لعدونا      

  .تسوية وضع الالجئين الفلسطينيين في لبنان ومنحهم حقوقهم المدنية واإلنسانية
كانـت لتـشق    " فتح"وأكد زكي ان فلسطين أكبر من كل األحزاب والتجمعات والتنظيمات، وأن انطالقة             

كانت وما زالت تؤمن    " فتح"ة، مشدداً على ان     طريق العودة وتثبيت وجود الشعب الفلسطيني على الخريط       
باللقاء على أرض المعركة وهذا ما يتجسد اليوم، فنحن ال يمكن أن نكون ضد أي جهة سوى إسـرائيل،                   

يطرح راسها اليوم في المحافل اإلسرائيلية واألميركية وأولوياتنا مواجهـة هـذا االحـتالل              " حماس"فـ
  ". التناقضات الثانوية فمؤجلةوالتناقض الرئيسي مع االحتالل أما

واعتبر ان ما يجري في غزة كارثة بكل المقاييس ألن غزة خزان بشري هائل ولكن غزة رمـز العـزة                    
وبلد ياسر عرفات وأحمد ياسين والرنتيسي وأبو جهاد وأبو اياد ولن تركع وستكون بالفعل السكين الـذي                 

  ".مة ستنتصر رغم ان الجرح كبيرسنضعه بعنق وعقل الذين فكروا بهذا الهجوم، والمقاو
مشاريع شهادة عند دخول شعبنا في أي مواجهة، ونحـن نخطـط اآلن ألن              " الفتحاويين"وأعلن زكي ان    

نشعل فتيل االنتفاضة في الضفة الغربية ووقف كل أشكال التفاوض أو الحديث مع اإلسرائيليين وإلى بناء                
، ونحن نسعى بكل جهد لرد االعتبار للشهداء واألحيـاء  وحدة حقيقية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية      

وأكد ان الثابت الوحيد في لبنان هـو العالقـة          ". ببرامج ومخططات النقاذ مشروعنا الوطني الذي تبعثر      
اللبنانية ـ الفلسطينية، فلن نكون ملحقاً ألحد بل سنكون من أجل فلسطين العنـصر الجـاذب للجميـع،     

  .لهوية وحماية الالجئين من المالحقة والتربص في لبنانوسنعمل للحقوق المدنية وا
  ٥/١/٢٠٠٩المستقبل 
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  الخذالن والتواطؤ والتراجع لن تكون إال دافعاً وحافزاً لتحقيق النصر : أسامة حمدان .١٥
من نظمت حركة حماس أمس مسيرة بمشاركة الجماعة اإلسالمية في لبنان، انطلقت المسيرة             : الرا السيد 

ألقيـت  ، و )األسـكوا (ي في الطريق الجديدة، وصوالً الى مقر األمم المتحدة في بيروت            مسجد االمام عل  
كلمات لكل من رئيس المكتب السياسي في الجماعة علي الشيخ عمار، ممثل حماس فـي لبنـان أسـامة                   

  .حمدان
ثنى علـى  وا. وشدد حمدان على أن الخذالن والتواطؤ والتراجع لن تكون إال دافعاً وحافزاً لتحقيق النصر            

صمود األهالي في غزة وعلى استبسال المقاومين وصمودهم، معتبراً أن هذه المعركة الحاصلة ستجرف              
ودعا القادة العـرب ليكونـوا      . وطالب األمم المتحدة باتخاذ موقف عادل      .خيار التسوية الى غير رجعة    

  .شركاء في كتابة صفحة المجد الجديدة في تاريخ األمة
ة على نصرتها للمقاومة آمالً في أن يظهر الالجئون الفلسطينيون وحدة تساعد فـي    وشكر الشعوب العربي  

 أربكوا العدو بتضامنهم، مطالباً أهالي غزة بمزيد من         ٤٨واشار الى أن سكان أراضي      . النصر المرتقب 
 ذلـك،   بعـد . وابدى االعتزاز بما يقوم به المقاومون، متوعداً االسرائيليين بزوال قوتهم وكيانهم          . الصبر

  .وأقاموا صالة الغائب عن أرواح شهداء غزة. تشارك المعتصمون بالدعاء لنصر غزة
  ٥/١/٢٠٠٩المستقبل 

 
   تدعو عباس إلى إعالن انتهاء التسويةالشعبية .١٦

الجبهة الشعبية في بيان حمل توقيع عضو مكتبها السياسي أبو أحمد فؤاد،أمس، إنها تطالب عبـاس                قالت  
ووقف أي شكل من أشكال المفاوضات أو اللقـاءات مـع           ) بعملية التسوية (يسمى  أن يعلن عن انتهاء ما      "

كما طالبته بدعوة جميع الفصائل والقوى الفلسطينية إلى حوار وطني شامل فوراً ومـن دون أي                ". العدو
وجددت الجبهة في بيانها الدعوة إلى عقد مؤتمر قمة عربي فوراً، وعـدم        .تأخير الستعادة الوحدة الوطنية   

ارتهان مواقفه وقراراتـه لمواقـف وقـرارات        "عليق أي آمال على مجلس األمن الذي أكد مرة أخرى           ت
  ".اإلدارة األمريكية

بأن تتخذ قراراً جريئاً بقطع العالقـات مـع         " المطبعة مع العدو  "وطالبت الدول العربية التي وصفتها ب       
  ".صم العربيةالكيان الصهيوني، وسحب السفراء وطرد سفراء العدو من العوا

  ٥/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   أن المسيرات في الضفة ستستمر حتى يتوقف العدوان على غزة تؤكدفتح  .١٧

في مدينة رام اهللا رائد رضوان إن أهالي الضفة يقفون إلى جانب أهلهم في " فتح"قال أمين سر حركة 
ع واحد ويواجهون القطاع وإن الدم يوحد جميع القوى والفصائل وإن كل الفلسطينيين أصحاب مشرو

  .وعدو واحد
وأكد رضوان أن المسيرات في الضفة ستستمر حتى يتوقف العدوان على القطاع ويتراجع االحتالل عن 
حربه المفتوحة، مطالباًً كافة أطياف الشعب الفلسطيني بالمشاركة في الفعاليات المنددة بالعدوان لنصرة 

  .أهل غزة
حة ذياب أن المسيرات المنددة بالعدوان ستستمر حتى وقفه، قائلة وأكدت النائب في المجلس التشريعي ربي

هذه الفعاليات "إن تأثير تلك المسيرات سيكون كبيراً على دول العالم وأهالي غزة بالتحديد، مشيرة إلى أن 
، مطالبة مجلس األمن "تقول ألهل غزة بأننا معهم ولن نتركهم وحدهم في مواجهة هذا المحتل الهمجي

  .ع الدولي بإنصاف أهالي غزة ومساندتهموالمجتم
  ٤/١/٢٠٠٩قدس برس، 
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  استراتيجية فتح تتلخص في وقف العدوان وفك الحصار ثم حوار الوحدة الوطنية : اإلفرنجي .١٨
أن هدف وقف العدوان اإلسرائيلي المفتوح على " فتح"أكد قيادي في اللجنة المركزية لحركة : رام اهللا

هاب إلى حوار وطني يرسخ وحدة الشعب الفلسطيني هي األهداف قطاع غزة وفك الحصار ثم الذ
  .على إنجازها في هذه المرحلة" فتح"االستراتيجية التي تعمل حركة 

جميع " قدس برس"عبد اهللا اإلفرنجي في تصريحات خاصة لـ " فتح"ودعا عضو اللجنة المركزية لحركة 
نحن في : " اإلسرائيلي على قطاع غزة، وقالالفصائل الفلسطينية إلى لتوحد خلف مطالب وقف العدوان

اآلن ندعو الجميع إلى بذلك كل جهودهم من أجل وقف العدوان العسكري على قطاع غزة " فتح"حركة 
بكل الوسائل الديبلوماسية والسياسية والعسكرية، وفك الحصار ثم العودة إلى حوار وطني شامل يؤكد 

ني بمواجهة العدوان وصده، الدعوة إلى المقاومة، قال وعما إذا كان يع ".وحدة الشعب الفلسطيني
نحن ندعو لمواجهة العدوان بكل الوسائل بما في ذلك المقاومة، ونعتبر اآللة الديبلوماسية : "اإلفرنجي

  .، على حد تعبيره"جزءا من المقاومة
  ٤/١/٢٠٠٩قدس برس، 

 
 االحتالل يعترف ببعض خسائرهالقسام تنصب الكمائن و.. في اليوم الثاني على العملية البرية .١٩

في ثاني يوم للعملية البرية االسرائيلة على قطاع غزة، وبعدما تجاوز عدد القتلى :  صالح النعامي-  غزة
 قتيالً منذ بدء العملية مساء اول من امس، اندلعت امس اشتباكات حادة بين المئات من ٣٥الفلسطينيين 

عند " كتائب القسام" ونشطاء المقاومة الفلسطينية في مقدمتهم الوية النخبة في الجيش االسرائيلي"عناصر 
التخوم الشرقية لمخيم جباليا ومدينة غزة، وعند التخوم الشمالية لبلدة بيت الهيا، الى جانب محاولة 

وذكر . الجيش االسرائيلي التقدم صوب حي الزيتون من عند دوار الشهداء، حيث يواجه مقاومة شديدة
أن كل المؤشرات تدلل على أن الجيش االسرائيلي يحاول احتالل منطقة " شرق االوسطال"شهود عيان لـ

يذكر أن كتائب القسام، اكدت . جبل الكاشف شرق مخيم جباليا، ومنطقة جبل الريس شرق مدينة غزة
أنها نصبت في هاتين المنطقتين الليلة قبل الماضية كمينين اسفرا عن مقتل خمسة جنود إسرائيليين 

واضاف الشهود أنه في الوقت الذي يستخدم فيه الجيش االسرائيلي قذائف .  عدد اخر من الجنودوجرح
المدفعية المتمركزة على الخط الفاصل بين قطاع غزة ويستعين باطالق النار مكثف من طائرات 

راد الهليكوبتر، فإن مقاتلي كتائب القسام يستخدمون قذائف االر بي جي المتطورة والعبوات ضد االف
  .وغيرها

 اخرين منذ بدء العملية البرية في ٣٢يذكر أن الجيش اإلسرائيلي اعترف امس بمقتل ضابط واصابة 
واعلن الجيش أن هدف العملية البرية السيطرة على المناطق التي . الساعة الثامنة من مساء اول من امس

انب محاولة كسر الروح المعنوية تطلق منها الصواريخ ومحاولة قتل اكبر عدد من نشطاء القسام، الى ج
  .لقيادة حركة حماس

 دبابة تتمركز االن داخل نيتساريم السابقة، مشيرة الى أن الجيش قرر ١٥٠وذكرت مصادر اسرائيلية أن 
واعلنت كتائب القسام تدمير دبابتين من . جعل المستوطنة السابقة نقطة انطالق في التحرك داخل القطاع

وهي احدى المفاجآت التي " ٢٩بي "بابة األكثر تطوراً في العالم قذيفة من طراز الد" ٤ميركافاه "طراز 
 .كانت تتحدث عنها حماس

قتل محمد بربخ القيادي البارز في كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية و
 ١٦دمرت طائرات اف و. وأربعة من افراد عائلته في قصف استهدف منزله في حي النهضة في المدينة

 .احد مستودعات بلدية غزة
وفي خان يونس اطلقت طائرة استطالع اسرائيلية بدون طيار صاروخاً على مجموعة من عناصر كتائب 

وزعمت قيادة المنطقة الجنوبية االسرائيلية أن حمدان . القسام، فقتلت وسام حمدان، وهو قائد ميداني فيها



  

  

 
 

  

            ١٤ ص                                     ١٣٠٥:         العدد       ٥/١/٢٠٠٩اإلثنين  :التاريخ

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن عدد القتلى . على اسرائيل" رادغ"كان مسؤوال عن اطالق صواريخ 
في ذلك .  منذ ان شرعت اسرائيل في عدوانها على القطاع قبل تسعة ايام٥٠٧الفلسطينيين ارتفع الى 

وقال الجيش اإلسرائيلي إن اسرائيل هدفت . الوقت قطع الجيش االسرائيلي قطاع غزة الى ثالث مناطق
بنقل السالح والوسائل القتالية من منطقة إلى " كتائب القسام"طاع الى عدم السماح لـمن تقسيم اوصال الق

  . أخرى
  .من ناحيتها أعلنت كتائب القسام انها احتاطت للخطوة اإلسرائيلية وكانت تدرك أن اسرائيل ستقدم عليها

جحت مصادر من ناحية ثانية اعلن الجيش االسرائيلي عن اغالق معبر رفح بشكل كامل، في حين ر
اسرائيلية أن يقوم الجيش االسرائيلي بالسيطرة على منطقة الحدود الفاصلة بين القطاع ومصر التي يطلق 

  . ، من اجل استكمال تدمير االنفاق التي تصل سيناء بالقطاع"فيالديلفي"عليها ممر 
لكنه توعد باسر المزيد إلى ذلك رفض ابو عبيدة نفي او تاكيد اختطاف جنديين اسرائيليين خالل العملية، 

الجندي االسرائيلي (ربما يكون أصدقاء كثر لشليط "وفي تصريح صادر عنه قال ابو عبيدة . من الجنود
، منوها الى تمكن مقاومين من القسام من اختراق موجات االتصال الالسلكي )"االسير لدى حركة حماس

 جريحاً ٢٠ أن لديهم خمسة قتلى واكثر من للجيش االسرائيلي وسماع الجنود االسرائيليين وهم يؤكدون
وأكد ابو عبيدة وجود تنسيق بين كتائب القسام وكافة فصائل المقاومة، وغرف . مع بدء الهجوم البري

عمليات ميدانية مشتركة في مناطق الهجوم، مشيداً بالدعم الجماهيري للمقاومين واحتضانهم من قبل ابناء 
 . ها معركة كل الشعب الفلسطينيشعبهم، في المعركة التي قال بأن

 ٥/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  حماس ستعتمد على تكتيكات قتال الشوارع ضد الغزاة: تقرير لمعهد واشنطن .٢٠

قال خبراء ان حركة حماس لديها آالف المقاتلين المستعدين للتصدي السـرائيل ، كمـا              :  ا ف ب   -غزة  
 تشنها اسرائيل في غزة ستـشكل االختبـار االكبـر           لكن الحرب التي  . انها عززت الترسانة التي تملكها    

 وقد جمعت حماس االسلحة والذخائر االميركيـة        ٢٠٠٧،للحركة التي تسيطر على القطاع منذ حزيران        
الصنع التي تركتها قوات حركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد طردهـا                

  .اس اعد لحساب دولة غربية ، حسب تقرير حول حم٢٠٠٧من القطاع في 
وقال التقرير الدبلوماسي ومعهد واشنطن للسياسة في الشرق االدنى ان هذه االسلحة سـمحت لحمـاس                

وتابع التقرير ان حماس    .  مليون نسمة  ١،٥بتعزيز ترسانتها وسيطرتها على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه          
 فـي جنـوب     ٢٠٠٦ اهللا خالل حرب     حصلت على صواريخ مضادة للدبابات وتعلمت من اسلوب حزب        

اال ان السالح الرئيـسي الـذي       . للبنان ، في زرع الغام في الطرق واللجوء الى تكتيكات قتال الشوارع           
وتقول اسـرائيل ان  . استخدمته حماس ضد اسرائيل هو صواريخ القسام وصواريخ غراد الصينية الصنع      

على مناطقها منذ سيطرة حماس علـى القطـاع ،        المسلحين الفلسطينيين اطلقوا االف من هذه الصواريخ        
  .وهذا هو السبب الذي دفعها الى ارسال جنودها الى غزة ، حسب زعمها

 ايـالن ان  - السادات للدراسات االستراتيجية في جامعـة بـار   -ويرى ايفرايم اينبار مدير مركز بيغن    
ن للغاية اال انهم لم يواجهوا بعد       وهم منظمو . قوات حماس تلقت تدريبا في ايران وحزب اهللا في الخارج         "

وفي هجوم بري اسرائيلي سابق اعقب اسر الجندي االسرائيلي جلعاد شاليط في عمليـة              ". اختبارا حقيقيا 
 فلـسطيني جلهـم مـدنيون وثالثـة جنـود           ٤٠٠ ، استشهد اكثر من      ٢٠٠٦عبر الحدود في حزيران     

د لمواجهة حرب عصابات شديدة تتخللها عبـوات        اال ان اينبار قال ان على اسرائيل ان تستع        . اسرائيليين
وتوقع مقتل عشرات الجنود االسرائيليين في الحملة العسكرية رغم         . ناسفة مزروعة على جوانب الطرق    

  .ان ثالثة او اربعة من مقاتلي حماس قد يستشهدون مقابل كل جندي اسرائيلي
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ان عدد القتلى ربما سيكون عاليا جدا في        ومن ناحيته ، اكد الجنرال في قوات االحتياطي ياكوف امدرور           
وسيدفع سكان غزة الثمن الن اسـرائيل       . على الجيش ان يدخل بقوة اكبر     "واضاف ان   . صفوف الطرفين 

  ".تعد لحرب ضد قوة متزايدة لديها أسلحة متطورة ومتحصنة بشكل جيد
  ٥/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  "غراد"صاروخي تعلن عن قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية هامة ب" القسام" .٢١

المخصصة " تسليم"، أنها تمكنت عصر اليوم األحد، وألول مرة، من قصف قاعدة "كتائب "أعلنت : غزة
للقوات البرية اإلسرائيلية، والتي تعتبر أكبر قاعدة إسرائيلية من نوعها قرب قطاع غزة، بصاروخي 

لية وجنود المشاة من قوات النخبة، وتنطلق من هذه القاعدة العسكرية طوابير اآلليات اإلسرائي ".غراد"
  .صوب قطاع غزة، ضمن المرحلة البرية من العدوان اإلسرائيلي التي انطلقت مساء أمس السبت

  ٤/١/٢٠٠٩قدس برس، 
  
  فشل االمم المتحدة في وقف العدوان يدل على انحيازها لالحتالل: حماس .٢٢

ي اصدار قرار يـدين العـدوان       اكدت حركة حماس ان رفض مجلس االمن الدول       : ـ اشرف الهور   غزة
، ويوضح مدى هيمنة امريكـا واالحـتالل علـى قـرارات            'مهزلة حقيقية 'الصهيوني على غزة، يعتبر     

ان ما صدر عن مجلس االمن في       'وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس في تصريح صحافي          . المجلس
واشار الى ان فـشل مجلـس       . 'هيونيجلسته التي انعقدت السبت انما يؤكد على انحيازه التام للكيان الص          

يشكل غطاء للعدوان على غزة، ويعطي فرصة لالحتالل السـتكمال مجزرتـه            'االمن في اصدار القرار     
 .'فيها

 ٥/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
 
  تطالب بفتح رفح وسحب المبادرة العربية الفصائل .٢٣

موقف "لعالم، أمس األول، باتخاذ طالبت الفصائل الفلسطينية في سوريا الدول العربية ودول ا: )أ ف ب(
المبادرة العربية للسالم من " سحب"في مواجهة العدوان اإلسرائيلي على غزة، وبـ" حاسم وواضح وفاعل

وكان قادة الفصائل الفلسطينية في سوريا أصدروا بياناً نشر أمس األول، توصلوا إليه عقب  . التداول
إجراءات عملية لوقف "البوا فيه العرب والغرب باتخاذ اجتماع عقد يوم الجمعة الماضي في دمشق، وط

من التداول في المحافل ) للسالم(سحب المبادرة العربية "، وبـ"حرب اإلبادة ضد الشعب الفلسطيني
هناك استغالال لها من قبل القوى المعادية، لشطب حق العودة والنيل من الحقوق "، معتبرين أن "الدولية

 ". الوطنية الفلسطينية
فك الحصار وفتح معبر رفح بشكل دائم، وإدخال المعونات الطبية "إلى وقف العدوان، طالب الموقعون بـ

 ". والتموينية، ودعم مقاومة شعبنا لالحتالل باعتباره خيارا وطنيا وقوميا
 ٥/١/٢٠٠٩السفير،     

  
  إضافيةفتح جبهات بليست معنية " إسرائيل: "أولمرت .٢٤

 أولمرت في بداية جلسة الحكومة األسبوعية التي عقدت أمس في مقر قال:  أسعد تلحمي- الناصرة 
العملية البرية التي بدأناها ابتغت تدعيم سعينا إلى تغيير الواقع األمني في «وزارة الدفاع في تل أبيب، إن 

قوات الجيش خرجت لضرب القاعدة العسكرية التي أقامتها حماس وللسيطرة على مناطق ... الجنوب
التي منها أطلق معظم الصواريخ في األشهر واألسابيع األخيرة على سديروت، وفي األيام اإلطالق 

في دولة تتحلى بالمسؤولية «: وتابع مشيراً إلى األهداف من العملية. »األخيرة أيضاً على أسدود



  

  

 
 

  

            ١٦ ص                                     ١٣٠٥:         العدد       ٥/١/٢٠٠٩اإلثنين  :التاريخ

 ال يدافع والعزيمة، ال يمكن أن تكون الجبهة الداخلية هدفاً للهجمات فيما جيشنا الجريء القوي المدرب
  .»عنها

بل هم أيضاً ضحايا ... إنهم ليسوا أعداءنا... إسرائيل ال تقاتل الشعب الفلسطيني في غزة«وأضاف أن 
لن نسمح : وأقول لهم باسم شعب إسرائيل كله. القمع العنيف والدموي الذي تمارسه منظمات اإلرهاب

الدواء مثلما ينبغي على دولة متنورة بحصول أزمة إنسانية في قطاع غزة وسنساعد في تزويد األغذية و
  .»وأخالقية أن تتصرف

إسرائيل ليست «ووجه أولمرت ما اعتبره اإلسرائيليون رسالة طمأنة إلى سورية ولبنان وإيران بقوله ان 
سورية (وال في الشمال ) إيران(معنية بفتح جبهات إضافية عدا الجبهة في الجنوب، ال في الشرق 

مطلوب وبناء عليه أصدرت تعليماتي إلى المؤسسة األمنية بإبداء أقصى قدر من لكن الحذر ). ولبنان
في الجبهة ) جيشها(اليقظة واالستعداد ألي تطور، إذا ما اعتقد أحد أنها فرصته الستغالل تركيز إسرائيل 

  .»الجنوبية ليحاول تغيير الوضع المستقر الذي نشأ بعد أحداث الماضي
وقال إنه يستمد التشجيع من . ت السياسية المكثفة مع عدد من زعماء العالموأطلع وزراءه على االتصاال

بوش الذي ) جورج(انني استمد الكثير من التشجيع من موقف الرئيس األميركي «: وقال. سياسة واشنطن
أبلغني بأن علينا أن نضمن توقف حماس عن إطالق الصواريخ، ليس ذلك فحسب، بل أن نضمن كذلك 

  .»ن من استئناف ذلك في المستقبلأنها لن تتمك
موقف إسرائيل وأهدافها، وبحثت معهم في الدوافع التي «وأضاف أنه عرض على زعماء ووزراء 

الحلبة «وتابع أن . »اضطرت إسرائيل التوصل إلى قناعة أن ال مفر من ممارسة قوتها لتغيير الوضع
  .»ظمهم يتفهم ويدعمالسياسية ليست سهلة، وحتى أصدقاؤنا األبرز قلقون، لكن مع

  ٥/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  نحجت في إحباط مساعي الدول العربية إلنهاء العملية العسكرية في غزة" إسرائيل: "ليفني .٢٥

أكدت وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني أن إسرائيل نجحـت فـي إحبـاط              :  وكاالت –تل أبيب   
يديعوت "ونقل الموقع االلكتروني لصحيفة     . ع غزة مساعي الدول العربية إلنهاء العملية العسكرية في قطا       

فهـذه  . أوضح للعالم بأسره أنني ضد أي مقارنة بيننا وبـين حمـاس           : "أمس عن ليفني قولها   " أحرونوت
) االسرائيليين(ليس لدينا   "وأكدت ليفني أنه    ". الحرب ليست بين دولتين تسعيان للوصول إلى تسوية بينهما        

 ".اسأي نية إلقامة عالقات مع حم
  ٥/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  أمني إسرائيلي لبلورة شروط تنهي وقف النار في غزة–تكليف طاقم سياسي": هآرتس" .٢٦

إن طاقماً من كبار موظفي وزارة الخارجية واألجهزة        "العبرية  " هآرتس"ذكرت صحيفة    -القدس المحتلة   
ر وينهي الحرب في غزة، إذ تريـد        األمنية اإلسرائيلية بدأ يبلور ورقة شروط إسرائيلية لوقف إطالق النا         

 ".إسرائيل أكثر من تهدئة
األسلحة إلى قطاع غزة، على أن يتم تطبيـق         " تهريب"تريد باألساس منع    " إسرائيل"وبينت الصحيفة أن    

وال يجري الحديث عن طواقم تفتيش دولية إلى قطـاع غـزة،            "هذا الشرط من خالل جهاز رقابة دولي،        
 .، على حد تعبير الصحيفة"ود بين القطاع ومصروإنما مراقبة شديدة للحد

إن اإلدارة األميركية تؤيد المطلب اإلسرائيلي، وتريد مساعدة مصر علـى تـشديد             :"وأضافت الصحيفة   
 ".رقابتها للحدود مع القطاع
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إسرائيل ترفض صيغ مشاريع قرارات تتبلور في العالم، خاصة تلـك التـي             "وأشارت الصحيفة، إلى أن     
لتهدئة وفتح معابر قطاع غزة، وهو أمر مرفوض كلياً على إسرائيل، ألنها تعتبـر المعـابر                تربط بين ا  

 ".رافعة ضغط لها للتأثير على قطاع غزة
كما أن إسرائيل لم تقرر بعد ما إذا ستوافق على مشاركة الـرئيس الفلـسطيني محمـود عبـاس فـي                     "

 أن يكون فاتحة أمام مصالحة فلـسطينية        المحاوالت للتوصل إلى تهدئة مع قطاع غزة، ألن من شأن هذا          
 .، حسب ما قالته الصحيفة على لسان مصادر إسرائيلية"داخلية

  ٥/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما
  
  العملية البرية في غزة ستتسع كلما دعت الحاجة: باراك .٢٧

أعلنت الحكومة اإلسرائيلية أمس األحد، أن العدوان على قطاع غزة قد يمتد            :  برهوم جرايسي  -الناصرة
سيتـسع ويتعمـق    "لفترة زمنية طويلة، فيما أعلن وزير الحرب إيهود باراك إن العدوان على قطاع غزة               

بدأت تبـدي   "، أن حماس    "الشاباك"كلما تطلبت الحاجة ذلك، في حين زعم رئيس جهاز المخابرات العامة            
  ".ليونة في مواقفها

يل ال تهدف من هجومها البري الحـالي         عوفيد حزقيل أمس ان اسرائ     اإلسرائيليةوقال سكرتير الحكومة    
وقد تكون امامنا ايام    . العملية قد تستغرق وقتا طويال    "وأضاف ان   . على قطاع غزة، اعادة احتالل القطاع     

  ".صعبة
وقالت الحكومة في بيان أصدرته في ختام جلستها األسبوعية، التي عقدتها في قاعدة قيادة أركان الحرب                

أيـام  ) إلسـرائيل (ية قد تمتد لفترة زمنية أطول، ومن الممكن أن تكون لنـا       إن العمل "في تل أبيب أمس،     
قاسية، وقد تكون إصابات في قواتنا ومواطنينا، بما في ذلك استمرار إطالق الـصواريخ نحـو الجبهـة                  

  ".الداخلية
إن هذه عملية ليست سهلة، وهي ستتسع وتعمـق كلمـا تطلبـت الحاجـة، إن                "وقال باراك في الجلسة،     

متحان الحقيقي ليس هنا في تل أبيب، بل هناك عند مداخل قطاع غزة، إننا نقدم الدعم للمقاتلين بكـل                   اال
طريقة ممكنة، والقتال يجري وفق ما هو مخطط له، فالعملية ستكون مليئـة بالمفاجـآت واالختبـارات،                 

  ".ي العلياومطلوبة منا شجاعة كبيرة وإصرار، فإذا كنا موحدين فإننا سننهي العملية ويدنا ه
  ٥/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
   ثمة مؤشرات لتليين حماس مواقفها في كل ما يتعلق بشروط وقف النار:ديسكين .٢٨

يوفال ديسكين في جلسة الحكومـة      ) شاباك(قال رئيس جهاز المخابرات العامة      :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
فـي أوسـاط    «: وأضاف. النارمواقفها في كل ما يتعلق بشروط وقف        » حماس«إن ثمة مؤشرات لتليين     

وفي المقابل ثمـة اسـتعداد للتوصـل إلـى          . قيادة حماس، ثمة تراخ في اإلصرار على مواصلة القتال        
، الذراع العـسكرية للحركـة،      »كتائب القسام «وادعى أن   . »حماس تعرض اآلن صموداً زائفاً    ... تسوية

  .»يللكنها لم تتضرر بالدرجة التي تريدها إسرائ«تلقت ضربة موجعة 
... الحركة تلقت ضربة موجعة«. تدرك اليوم أن كسر التهدئة كان خطأ استراتيجياً» حماس«وأضاف أن 

وادعى أن الحركة تتعرض النتقادات شديدة في . »مئات المخربين قتلوا وأيضاً الوسائل القتالية تضررت
إنها تعرض صورة عبثية ... قةكما أنها سببت لنفسها أن يكرهها العالم والمنط«أوساط فلسطينيي القطاع، 

خالد مشعل يبتسم في مكتبه في دمشق، يختبئ ) رئيس المكتب السياسي في الحركة(عن الصمود وفيما 
  .»قادة الحركة في القطاع تحت األرض

  ٥/١/٢٠٠٩الحياة، 
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  حركة حماس فهمت أنها أخطأت استراتيجيا حينما قررت وقف التهدئة"أن : عاموس يدلين .٢٩
حركة حماس فهمـت    "از االستخبارات العسكرية في جيش االحتالل عاموس يدلين، أن          وزعم رئيس جه  

أنها أخطأت استراتيجيا حينما قررت وقف التهدئة، فقد تلقت ضربة قاسية، وتـضررت العـشرات مـن       
قواعدها مقراتها ومخازن األسلحة وأماكن إنتاج األسلحة والذخيرة، كما أن القدرة على تهريب األسـلحة               

ألنفاق قد تضررت هي أيضا، وقادة الحركة قلقون على أنفسهم، وبين الفلسطينيين هناك انتقـادات               عبر ا 
  ".كبيرة

من ناحية حماس فإنه لم يبق الكثيـر مـن          "وقال رئيس أركان الحرب غابي اشكنازي في الجلسة ذاتها،          
  ".سلطتها، والقتال صعب ألنه يجري في مسافات قصيرة

  ٥/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
   الرضوخ لضغوط دولية"إسرائيل"ال ينبغي على : يشاي .٣٠

إيلي يشاي إنه ال ينبغي على » شاس« قال نائب رئيس الحكومة زعيم حركة : أسعد تلحمي-الناصرة 
ونقلت وكالة . »ليتوقف العالم عن عظاته األخالقية لنا«: وأضاف. إسرائيل الرضوخ لضغوط دولية

ة عوفيد حزقيل قوله إن الهجوم ال يهدف إلى إعادة احتالل عن األمين العام للحكوم» فرانس برس«
، محذراً من أنها »للعملية هدفاً وحيداً هو تحقيق األهداف التي حددتها الحكومة«وأشار إلى أن . القطاع

  .»قد تستغرق وقتاً طويالً وقد تكون أمامنا أيام صعبة«
  ٥/١/٢٠٠٩الحياة، 

 
  وتفرض رقابة عسكرية صارمة..  أي جندي تعترف بقتل ضابط وتنفي خطف"إسرائيل" .٣١

في عدوانها الضروس على » مكاسب كبيرة«وسط شعور بالزهو والحديث عن :  نظير مجلي-تل أبيب
قطاع غزة، التأمت الحكومة االسرائيلية، أمس، وقررت االستمرار في العمليات الحربية براً وبحراً 

 الفلسطيني انما هدفها القضاء على قدرة حماس وأعلنت ان هذه الحرب ليست موجهة ضد الشعب. وجواً
  . على اطالق الصواريخ باتجاه البلدات االسرائيلية

ونفى الناطقون االسرائيليون األنباء التي ذكرت ان اثنين من الجنود االسرائيليين سقطا في األسر خالل 
في حالة ميئوس منها، المعارك، ولكنهم اعترفوا بمقتل جندي وإصابة حوالي ثالثين اخرين،؛ أحدهم 

  . واثنان حالتهما قاسية والباقون جراحهم ما بين خفيفة ومتوسطة
وقررت الحكومة أمس، االستمرار في فرض رقابة عسكرية صارمة على الصحافة االسرائيلية ومنع 
 نشر أية كلمة عن هذه الحرب من دون تمريرها على الرقابة، وهذا نظام لم تشهد اسرائيل مثيال له منذ

كما صادقت على قطع أية صلة بين الجنود االسرائيليين المشاركين . ١٩٧٣) تشرين األول(حرب أكتوبر
وعللت . في الهجوم وبين ذويهم، وقبل أن ترسلهم الى الجبهة، صادرت منهم جميع الهواتف الجوالة

ان الجنود ، حيث ٢٠٠٦الحكومة هذا التصرف بأنه جاء استفادة من تجربة حرب لبنان الثانية سنة 
 .أكثروا من مهاتفة ذويهم، وبذلك تم كشف أسرار عسكرية الى العدو

  ٥/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
 

   تحظر موقعا الكترونيا الخفاء خسائرها"إسرائيل" .٣٢
حظرت الرقابة العسكرية االسرائيلية أمس أكثر المواقع االلكترونية وصـوال للمعلومـات            :  بترا –عمان  

وهو موقع اسـتخباري    " تيك ديبكا "د باءت جميع المحاوالت بالفشل لدخول موقع        فق. االسرائيلية الحساسة 
اسرائيلي يقوم عليه عدد من متقاعدي االستخبارات العسكرية االسـرائيلية الـذين يعملـون لمـصلحتهم       

  .الخاصة ، وينفرد بنشر معلومات حصرية ال تطرح في الصحافة االسرائيلية
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 إسرائيلي نشر أمس األول ان رئيس الوزراء االسـرائيلي المكلـف            أول مصدر " تيك ديبكا "وكان موقع   
بإدارة أعمال الحكومة ايهود اولمرت قد حصل على الضوء االخضر من الرئيس االميركي جورج بوش               

  .للبدء باالجتياح البري لقطاع غزة والذي بدأ بالفعل قبيل الساعة الثامنة من مساء أمس األول
  ٥/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
   تزود جنودها المشاركين في العدوان بتكنولوجيا متطورة"ئيلاسرا" .٣٣

قالت الصحف اإلسرائيلية جميعها خالل تقرير ومجموعة من الصور عممها الجـيش              -القدس المحتلة   
اإلسرائيلي لرفع معنويات ذوي الجنود المشاركين في غزو قطاع غزة برياً ، ان الجيش يحـافظ علـى                  

كل جندي بتكنولوجيا متطورة ال نظير لها وان الجيش تعلم من حرب لبنـان     الجنود بشكل جيد لذلك زود      
ونشرت الصحف صورا وتوضيحات عما يحمله الجندي اإلسرائيلي وما يأخذه معـه   .األخيرة درسا جيدا 

 :الى ارض المعركة في قطاع غزة
احدث المعلومات  " تنزيل" كمبيوتر عسكري صغير الحجم يحمله الجنود على ظهورهم يمكنهم من تلقي             -

والخرائط العسكرية والصور الجوية من الطائرات اليهم مباشرة لمعرفة مـا يـدور حـولهم ليحـسنوا                 
 .التصرف في قلب المعركة

 . خوذة عسكرية على رأسه عليها منظار رؤية ليلي-
 . درع واق من الرصاص على اعلى الجسم-
 . سالح ناري شخصي سريع وهو االحدث في العالم-
 . على شكل حزام تحمل مخازن رصاص وقنابل يدوية واسعافا اوليا وماء للشرب جعبة-
 . جهاز اتصال السلكي-
 حقيبة الظهر وتحوي مالبس دافئة ومنظارا ولـوازم اقتحـام واداوت حمايـة ووجبـات عـسكرية                  -
 ".ساندويشات"
ت كتابة ومفـك   خريطة ومذكرة عسكرية ودفتر مالحظات وهوية عسكرية وادوا    - في جيوب البنطال     -

 .واق للركبتين
واكدت القيادة العسكرية اإلسرائيلية انها تعتقد ان اي نجاح او اي فشل في المعـارك يعـود الـى دقـة                     

وقالـت ان   ). امـان (المعلومات االستخبارية التي يجمعها جهاز الشاباك وجهاز االستخبارات العسكرية          
 .ر من اي وقت مضىالحرب على غزة هي حرب معلومات وحرب استخبارات أكث

  ٥/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
   بلغارية تؤكد سقوط مقاتلة إسرائيلية قرب رفحصحيفة .٣٤

البلغارية اليومية سقوط مقاتلة حربية إسرائيلية أمس أثناء الحملة العسكرية على " تلغراف"أكدت صحيفة 
 .قطاع غزة، ونشرت نبأ سقوط الطائرة على صفحتها األولى

وهي موجودة على -الصادر اليوم األحد عن مبعوثتها إلى غزة ديسي ريزوفا ونقلت الصحيفة في عددها 
 أنها شاهدت الطيار اإلسرائيلي وهو يقفز بالمظلة وأن المصور المرافق التقط - مقربة من رفح المصرية
وقالت ريزوفا في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت إن هبوط الطيار دليل على  .له صورا أثناء هبوطه

 .ئرة جراء إصابتها، مضيفة أنه لم يكن يرتدي زي المظليين عند هبوطهسقوط الطا
  ٤/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
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   شهراً على نموذج مصغر لغزة١٨ تدرب منذ االحتالل .٣٥
أن األخير تدرب طويالً علـى نمـوذج        ) االحد(أعلن المتحدث باسم جيش االحتالل مساء أمس        : ب.ف.ا

وصرح افي بيناياهو    .ه، قبل أن يشن هجومه البري على القطاع       مصغر لمدينة غزة أقيم في إحدى قواعد      
منذ عام ونصف العام، تدرب جنودنا على نموذج مصغر لمدينـة           " "اإلسرائيلي"للقناة العامة في التلفزيون     

جنودنا يعرفون كل الطرق حيث أهـدافهم       "في صحراء النقب، وأضاف ان      " غزة أقيم في قاعدة تسيحيليم    
  ".موجودة
هـدفنا ضـرب    "لى سؤال عن المرحلة المقبلة من الهجوم البري على قطاع غزة، قال المتحدث              ورداً ع 

وجهنا ضربات بالغة القسوة إلى حمـاس،       "وأضاف  ". حماس لنفقدها القدرة على مهاجمتنا في شكل دائم       
 ". ولكن يجب توجيه ضربات إضافية والعملية قد تستغرق وقتا

  ٥/١/٢٠٠٩الخليج، 
 
   لعدوانها على غزة"التفهم الدولي" أنها تتسلّح بـ تؤكد" إسرائيل" .٣٦

التفهم "آفي بازنر، أمس، ارتياحه ل      " اإلسرائيلية"أبدى الناطق باسم الحكومة      ":وكاالت "-القدس المحتلة   
الذي تلقاه المحرقة في قطاع غزة، فيما عكست تصريحات قادة الكيان سمفونية تـضليل معـدة                " الدولي

  .لعدوان وتزوير أهدافه الحقيقيةمسبقاً، في تبرير ا
علـى الـصعيد    " تفهما كبيـرا  "الفرنسية إن الهجوم على قطاع غزة يلقى        " ١أوروبا  "وقال بازنر إلذاعة    

االتحاد األوروبي، وعلى لسان وزير الخارجية التـشيكي،        "وقال بازنر إن    . الدولي وسيستمر حتى نهايته   
  ".ذلك نرى على الصعيد الدولي تفهما كبيرا لممارستناوصف عمليتنا بأنها دفاعية وليست هجومية، وب

ورفض رئيس الكيان الصهيوني شمعون بيريز، أمس، إمكان وقف المحرقة في قطاع غزة لكنه زعم ان                
نحن ال نعتزم احتالل غزة     ) "سي.بي.إيه(ال تعتزم احتالل القطاع، وقال في مقابلة مع تلفزيون          " إسرائيل"

  ".اإلرهاب"وال سحق حماس وإنما سحق 
  ٥/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   يؤكد البدء بخطوات عملية لمحاكمة قادة الكيان كمجرمي حربزحالقة .٣٧

النائـب العربـي فـي      " التجمع الوطني الديموقراطي  "أعلن رئيس قائمة    :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   
المحاكمات الدوليـة،   الكنيست جمال زحالقة البدء بخطوات عملية من اجل تقديم القيادات اإلسرائيلية إلى             

  .بحجة ارتكاب جرائم حرب
ملطخة بدماء شعبنا، وقد أثبتـت التجربـة أن         " العمل"و" كاديما"إن أيدي قيادة حزبي     :" وأضاف زحالقة 

اليسار الصهيوني أكثر وحشية وميالً إلى شن الحروب العدوانية، والتهمة ثابتة عليها كما يرى العالم من                
  ".يوخ وتدمير البنى التحتية وزج شعب بأكمله في سجنقتل األطفال والنساء والش

وأشار إلى أن وزير الحرب اإلسرائيلي أيهود باراك يريد أن يبني مجده السياسي على جثث أهلنـا فـي                   
غزة، وإذا كان هو وليفني يسعيان إلى زيادة قوتهما تبعا لما يقتالنه من فلسطينيين فإننا سنعمل كـل مـا                    

  ".ا الدموي للعودة إلى السلطة من خالل تبادل األصوات بالدم الفلسطينينستطيع إلجهاض مخططهم
  ٥/١/٢٠٠٩المستقبل 

 
  "اضربوا حماس"رسائل عربية : صحف إسرائيلية .٣٨

تباينت اآلراء في الصحف اإلسرائيلية حول الحملة البرية التي تشنها إسرائيل على غزة، من حيث 
د السياسي للعودة إلى الطاولة السياسية والبحث عن فبينما دعت صحيفة هآرتس على الصعي. أهدافها

  .رؤية شرق أوسطية واسعة، تحدثت يديعوت أحرونوت عن الدعم الدولي والعربي لهذه الحملة
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أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن إسرائيل تتمتع حاليا بإسناد من اإلدارة األميركية وبقدر كبير و
  .أيضا من الدول األوروبية

سرائيل تتمتع بتماثل نادر في المصالح مع رؤساء الدول العربية التي وصفتها بالمعتدلة وهي كما أن إ
  .مصر والسعودية وبعض الدول الخليجية

وأضافت الصحيفة أن تلك الدول تنقل إلى القيادة اإلسرائيلية رسائل ال تقل حدة عن تصريحات السياسيين 
ومن هذه الرسائل  ".ا لهنية بأن يتحول إلى نصر اهللا الثانياضربوا حماس وال تسمحو"اإلسرائيليين، منها 

حسب - التي يستمع إليها كل من رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني وغيرهم 
في هذه الحرب يجب أن تخرج حماس مضروبة ومرضوضة بحيث ال ترفع الرأس فترة  "- الصحيفة
  ".طويلة

 ٤/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
  قون إسرائيليون يحذرون من تحول اجتياح غزة لكابوسمعل .٣٩

يقول المحلل العسكري أليكس فيشمان لصحيفة يديعوت أحرونوت إن قادة الجيش : حيفا- وديع عواودة
أمروا بإطالق نار كثيف دون اكتراث للبيئة والمدنيين وللمجتمع الدولي بهدف إدخال العدو في حالة هلع 

ام تعود إسرائيل بعدها إلى التفاوض بوساطة دول العالم حول تفاصيل وقف وتكليفه ثمنا باهظا لعدة أي
 . إطالق النار مع حماس

وقال فيشمان المقرب من الجيش إنه إذا لم تحقق المرحلة البرية األولى هذه النتائج فإن إسرائيل ستضطر 
ال إنها ستشمل إدخال فرقاء إلى االنتقال إلى المرحلة البرية الثانية التي ال يريد أحد بلوغها والتي ق

 ساعة ٤٨إذا توقفت العملية العسكرية بعد "عسكرية من قوات االحتياط وتوسيع احتالل غزة، ويتابع 
 ". جراء ضغط العالم فإن إسرائيل تكون قد دفعت ثمنا غاليا دون تحقيق مرادها

يش يهدف من وراء وقال المعلق العسكري البارز رون بن يشاي في موقع يديعوت أحرونوت إن الج
 . العملية البرية إلى إلحاق الخسائر بالمقاومة وتدمير بناها التحتية

ودعا للمزيد من الضغوط العسكرية الكبيرة ألن حركة حماس رغم الضربات الموجعة فإن قيادتها ال 
يل، تبدي أي مؤشر على االنكسار واالستعداد لتهدئة طويلة األمد ومستقرة بشروط مقبولة لدى إسرائ

استمرار المرحلة البرية منوط كما في المرحلة الجوية بمدى تقدم المداوالت نحو وقف "وأضاف أن 
 ". للنار

ويرى عاموس هارئيل المحلل العسكري في صحيفة هآرتس ومحلل الشؤون الفلسطينية أفي سخاروف 
النظامية ما يدفعها الجيش اإلسرائيلي يعول على التوغل البري في  استنزاف حقيقي لقوات حماس "أن 

 ". للشعور بوجود خطر حقيقي على استمرار حكمها في القطاع
وتوقع هارئيل وسخاروف أن تتضح صورة الوضع اليوم بعد زوال ستار التعتيم الذي تفرضه الرقابة 

رغم الذاكرة غير المشجعة في لبنان فإن ثمة أهمية ألن ندرك أن الحديث يدور عن "العسكرية، وأضافا 
من نوع آخر، فحماس ليست بالضرورة منظمة تحارب حتى الموت وقد وافقت مرتين في العامين حرب 
 ".  على تهدئة تحت تهديد حياة قيادتها السياسية٢٠٠٤ و٢٠٠٣

من جهته يؤكد المعلق المعروف عوفر شيلح في معاريف وجود خالفات لدى القيادة اإلسرائيلية بشأن 
اوف وزير الدفاع إيهود باراك من التورط بالقطاع وبكمائن المقاومة أهداف العملية البرية، ونوه لمخ

بواسطة مبادرة دولية تفضي لتهدئة بشروط أفضل وبقوة " الرصاص المصبوب"داخله ولرغبته بإنهاء 
 . ردع متجددة

ولفت إلى صعوبة تحقيق الحملة أهدافها في ظل الخالفات المذكورة، وقال إن السؤال األهم هو أين يقع 
يبدو أن "رئيس الوزراء إيهود أولمرت بين باراك المتحفظ وبين من يدفع نحو االحتالل الكامل، وتابع 
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أولمرت تعلم من حرب لبنان الثانية الصمت وهذا سؤال هام نظرا لالنطباع بأن أحدا بما في ذلك وزيرة 
 ". الخارجية تسيبي ليفني ال يسير بالمسار الدبلوماسي

احيتها إلى أن الحرب على غزة بما في ذلك اغتيال قيادات وتدمير مقار وأنفاق لم وتلفت هآرتس في افتت
تحل دون استهداف إسرائيل بالصواريخ مثلما لم تجبر حماس على تغيير سياستها ولم تثمر عن 

 . إنجازات
وقالت الصحيفة إن الحاجة لطرح إنجاز ما دفع المستوى السياسي للعملية البرية، وحذرت مؤيدي 

جتياح من تحول حلمهم بإسقاط حماس في غزة إلى كابوس متواصل على غرار تجربة لبنان، داعية اال
 . لتحديد هدفه لما هو متواضع

بعد أسبوع من القصف الجوي من المحظور تعميق العملية البرية والمساس باحتماالت إنهاء "وتابعت 
 ".سريع للعملية العسكرية

 ٤/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
  واجب على المسلمين  تجاه غزةطار موحدإالعمل في : دس القمفتي .٤٠

قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ، رئيس مجلس اإلفتاء األعلى الشيخ محمد حسين :  بترا–غزة 
، إن اهللا سبحانه وتعالى أوجب على األمة اإلسالمية العمل في إطار موحد ، وبخاصة في ظل استمرار 

وتابع في بيان صحفي أمس ان اهللا تعالى يحب أمة . ي الغاشم على أهل قطاع غزةالعدوان االسرائيل
 .اإلسالم وهي تتراص في صفوف الجهاد وحرم اهللا على المسلمين خذالن بعضهم بعضاً

واكد بأنه يتوجب على كل أبناء الشعب الفلسطيني وجميع قواه الفاعلة والعاملة في األراضي الفلسطينية 
ص الصفوف والوحدة لدفع العدوان اإلسرائيلي اآلثم الذي يتعرض له أبناء الشعب المسارعة إلى ر

 .الفلسطيني في غزة الصمود والعزة
  ٥/١/٢٠٠٩                                                                        الدستور، 

  
   فلسطيني في تظاهرات عمت الضفة تضامنا مع غزةاستشهاد .٤١

مختلف ، أن رام اهللا يوسف الشايب ونادية سعد الدين عم مراسليها من ٥/١/٢٠٠٩، األردن، الغدذكرت 
مدن الضفة، شهدت تظاهرات ومسيرات عدة، شهد بعضها اشتباكات مع جنود االحتالل، كما في قلقيلية، 

الل سقط إثرها الشاب مفيد صالح ولويل شهيداً، اثر اصابته بعيار ناري من قبل قوات االحتالل خ
  .مواجهات اندلعت شمال شرقي المدينة بين مجموعة من الشبان الفلسطينيين وقوات االحتالل

 سيارات وهاجمفي رام اهللا ن، ين فلسطينييمواطن أن ٤/١/٢٠٠٩، قدس برسوكالة الى ذلك أضافت 
  .مستوطنين إسرائيليين في شمالي الضفة الغربية، بقنابل حارقة

، الواقعة في شمالي "إيلون موريه"هذا الهجوم الحارق بالقرب من مستعمرة ونفذ المواطنون الفلسطينيون 
  .الضفة الغربية المحتلة، بينما زعم جيش االحتالل أنه اعتقل أحد الفلسطينيين المهاجمين

وكانت قوات االحتالل قد قتلت الشاب الفلسطيني مفيد صالح ولويل، في قلقيلية اليوم األحد، في سياق 
  .طنين الفلسطينيين المتظاهرين ضد العدوان على غزةتصديها للموا

  
  الصلوات ونجمعين والفلسطينيمسجدا  في غزة و ١٤ تدمر" اسرائيل" .٤٢

 بعض الفلسطينيين لعدم التوجه ألداء الصالة  االسرائيلية على غزةدفعت المجزرة:  صالح النعامي-غزة
مسجد بزعم أنه يستخدم لتخزين السالح أو في المساجد على اعتبار أن إسرائيل بإمكانها أن تقصف أي 

للتدريب على السالح، وأفتى علماء الدين بجواز جمع الصوات بسبب تعمد الجيش اإلسرائيلي استهداف 
  . هذه المساجد
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ـ مسجد عماد عقل في مخيم جباليا حيث ادى  :هيعدة دمر الجيش االسرائيلي حتى اآلن مساجد وقد 
اخم له، األمر الذي ادى الى مقتل خمسة شقيقات من عائلة بعلوشة ـ مسجد تدميره الى انهيار منزل مت

أبو بكر الصديق في بلدة بيت حانون اقصى شمال قطاع غزة ـ مسجد النصر األثري جنوب قطاع غزة 
، والمقام على أرض معركة جرت بين المسلمين والفرنجة انتهت بنصر ٧٣٦الذي يرجع بناؤه الى عام 

 عمر بن عبد العزيز جنوب القطاع ـ مسجد الشفاء بمدينة غزة ـ مسجد العباس المسلمين ـ مسجد
بمدينة غزة ـ مسجد السرايا والمجمع في غزة ـ مسجد عمر بن الخطاب في مخيم البريج ـ مسجد 
الخلفاء الراشدين في القرارة جنوب غزة ـ مسجد األبرار في بلدة بني سهيال جنوب شرقي القطاع ـ 

   .رباح في رفح جنوب غزة ـ مسجد القسام في خان يونس جنوب القطاعمسجد بالل بن 
من ناحية ثانية، استهجنت وسائل االعالم االسرائيلية صمت العالمين العربي واالسالمي على تدمير 

وقالت القناة الثانية في التلفزيون االسرائيلي أن الجيش االسرائيلي توقع ردة فعل اكثر صعوبة . المساجد
 .ير المساجد في العالمين العربي واالسالميعلى تدم

 ٥/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  غزة على شفا كارثة شاملة غير مسبوقة: الطاقةسلطة .٤٣

حذرت سلطة الطاقة الفلسطينية أمس من حدوث كارثة إنسانية وصحية وبيئية غير :  د ب أ- غزة 
 بالكامل مساء أمس األول جراء تدمير مسبوقة جراء انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن مدن قطاع غزة

  . القصف اإلسرائيلي لشبكات الكهرباء
إن قطاع غزة على "وقال المهندس كنعان عبيد نائب رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ، في بيان صحفي 

 ".شفا كارثة شاملة غير مسبوقة يفاقمها العدوان الصهيوني الذي يطال كل شيء
  ٥/١/٢٠٠٩الدستور، 

 
   تقتصر على المساعدات الطبية والدوائية لغزة العربيةاتالمساعد .٤٤

أكد عضو لجنة استقبال المساعدات العربية، والمسؤول في وزارة الشؤون االجتماعية في الحكومة 
المقالة في قطاع غزة أن المساعدات العربية التي دخلت القطاع لغاية اآلن تقتصر على المساعدات 

تد الحاجة للمساعدات الغذائية األساسية، التي نفذت تقريبا من مخازن الطبية والدوائية، في حين تش
  .القطاع

وقال عمر الدربي في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت إن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ ثاني أيام 
  . شاحنة فقط، وجميعها محملة بمواد طبية ودوائية٢٣العدوان وحتى اليوم 

ت التي تصل للجانب الفلسطيني من المعبر تشير إلى وجود عشرات وأوضح الدربي أن المعلوما
  .الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والتي تنتظر منذ أيام السماح لها باجتياز المعبر

وشدد الدربي على الحاجة الماسة للفلسطينيين بالقطاع للمواد الغذائية، مثل الدقيق وغيرها والتي نفذت 
 الذي دفع بالعشرات منهم للوقوف في طوابير طويلة أمام المخابز سعيا للحصول من مخازنهم، األمر
  .على رغيف الخبز

وحمل الدربي اإلجراءات الروتينية التي تتبعها السلطات المصرية، مسؤولية التأخر بدخول المساعدات، 
ت نقل مصرية وأوضح أن المصريين يصرون على تفريغ حمولة طائرات اإلغاثة العربية بواسطة سيارا

 .صغيرة من مطار العريش، وصوال إلى معبر رفح
 ٣/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
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   ب تضامنا مع غزة في الجامعات األسرائيلية يعلنون اإلضرا٤٨ الـطالب .٤٥
اعلن االتحاد القطري للطالب الجامعيين العرب، عن تصعيد خطواته االحتجاجية ضد العدوان على 

  . العام عن الدراسة والمشاركة في خيمات االعتصامودعا الطالب العرب. قطاع غزة
ودعا بيان صادر عن االتحاد القطري للطالب العرب الطالب الجامعيين العرب في البالد لإلضراب عن 

 . في كل الجامعات اإلسرائيلية٢٠٠٩\١\٦التعليم والمشاركة في خيم األعتصام ، أبتداءا من يوم الثالثاء
 ٤/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب

  
   غزة حربمليار دوالر خسائر البنى التحتية في األسبوع األول من : المقاولين اتحاد .٤٦

قدر اتحاد المقاولين الخسائر، التي تكبدتها المباني والبنى التحتية في االسبوع االول من العدوان : رام اهللا
  .االسرائيلي على قطاع غزة، بنحو مليار دوالر

انه بناء على المعطيات المتوفرة حتى اآلن عن حجم الدمار : وقال رئيس االتحاد عادل عودة في بيان
 ٣٦٢٤الذي لحق بالمقدرات االقتصادية في قطاع غزة، فإن قوات االحتالل العسكرية قامت بتدمير 

عدا تدمير ،  مدرسة وعشرات المقرات األمنية، باإلضافة إلى مجمع الوزارات١٦ مساجد، و٨منزال، و
لمياه والكهرباء واالتصاالت والجامعة اإلسالمية، وبعض المؤسسات العديد من الشوارع وشبكات ا

  .التعليمية األخرى
 حتى اآلن تم تدميره في غضون ٩٤وأكد عودة أن كل ما تم بناؤه منذ قيام السلطة الوطنية في العام 

أسبوع واحد من العدوان والقصف اإلسرائيلي الممنهج، ما يعني أن أهداف العدوان لم تطل حركة 
حماس، وإنما طالت البنية التحتية والمؤسساتية الوطنية ومقدرات الشعب الفلسطيني، ما يؤكد أن أهداف 
القصف لم تكن وفقا لما تدعيه حكومة إسرائيل، وإنما طالت كافة المؤسسات والمنشآت والممتلكات 

  .الشخصية وكافة مناحي الحياة اليومية لسكان القطاع
  ٥/١/٢٠٠٩األيام، فلسطين،  

 
  ناشد العالم التدخل العاجل لوقف المجازر اإلسرائيليةي الفلسطيني الصحةوزير  .٤٧

وجه وزير الصحة الفلسطيني الدكتور فتحي أبو مغلي نداء عاجال إلى كافة المؤسسات :  د ب أ- رام اهللا 
التي المجازر "الصحية والقانونية الدولية وإلى العالم بأسره من أجل التدخل الفوري والعاجل لوقف 

واستنكر أبو مغلي استهداف القوات ". ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلي تجاه األهل في قطاع غزة
والتي كان آخرها استشهاد طبيب وإصابة أربعة آخرين بجروح نتيجة "اإلسرائيلية لسيارات اإلسعاف 
  ".قصفهم من طائرات االحتالل

جرحى العمليات العسكرية اإلسرائيلية في غزة إلى ذلك رفض وزير الصحة الفلسطيني تحويل أي من 
إلى أي من المستشفيات اإلسرائيلية بعد قصفها للطرق الواصلة بين مستشفيات القطاع والسيما مستشفى 

األولوية ستكون لمستشفيات الضفة الغربية والقدس ومن "وأكد الوزير الفلسطيني أن . الشفاء ومعبر رفح
وأكد أن وزارة . في نفس الوقت) المداوي( تلعب إسرائيل دور القاتل و، رافضا أن" ثم للدول العربية

شعبنا "الصحة الفلسطينية لن تدفع للمستشفيات اإلسرائيلية ثمن فاتورة العدوان الذي تشنه حكومتها على 
  ".الفلسطيني

  ٥/١/٢٠٠٩الدستور، 
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  وصول اليهم التستطيع السيارات االسعافجرحى وشهداء ملقون على األرض في غزة و .٤٨
اكد شهود عيان من اهالي قطاع غزة في اتصاالت هاتفية مع االذاعة الفلسطينية : وليد عوض - رام اهللا

الرسمية امس بأن هناك الكثير من الجثث ملقاة في شوارع غزة اضافة الى الجرحى في المنازل ال 
  .ئيلي الكثيفتستطيع سيارات االسعاف الوصول اليهم نتيجة تدمير الطرق والقصف االسرا

اكد الدكتور جمعة السقا المسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية بان اطقم االسعاف تلقت الكثير من و
االستغاثات من المواطنين عن وجود شهداء وجرحى في العديد من مناطق غزة اال انها ال تستطيع 

  .الوصول اليها نتيجة كثافة القصف االسرائيلي وتدمير الطرقات
قا الى تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة، محذرا من امكانية توقف مولدات الكهرباء في واشار الس

  .المشافي عن العمل مما سيودي بحياة الكثير من الجرحى الفلسطينيين
  ٥/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  العاهل األردني يطالب مجلس األمن بتبني قرار فوري ملزم يوقف العدوان على غزة .٤٩

اهل األردني الملك عبداهللا الثاني مجلس األمن بتبني قرار فوري ملزم يوقف العـدوان              طالب الع : االردن
وقال الملـك عبـداهللا     . ويفتح المعابر وينهي الكارثة اإلنسانية التي تعرض إسرائيل األشقاء في غزة لها           

ـ                 ل جهـد   الثاني الذي كان يرأس اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني امس إن  االردن سيستمر في بذل ك
وشدد على أن المملكة تقف بكل إمكاناتها إلى جانـب          . ممكن لوقف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة      

وأكد الملك ان األردن سيوظف كل السبل المتاحة لبلـورة موقـف            . األشقاء في مواجهة العدوان ونتائجه    
الدمارية للعـدوان علـى   دولي يجبر إسرائيل وقف عدوانها على األبرياء في قطاع غزة، ويكشف اآلثار  

المنطقة برمتها، وأعرب عن اعتزازه بالحس الوطني العالي الذي أبداه جميع األردنيين في تعبيرهم عـن    
وقال إن  العدوان لن يحقق األمن       . غضبهم على العدوان اإلسرائيلي ومساندتهم للشعب الفلسطيني الشقيق       

نيون على أمنهم وحقهم المشروع في إقامـة الدولـة          إلسرائيل التي لن تنعم باألمن إال إذا حصل الفلسطي        
  .المستقلة على ترابهم الوطني 

  ٥/١/٢٠٠٩الحياة،  
  
  "إسرائيل"عمان تلوح بإعادة النظر في العالقات مع  .٥٠

" إسـرائيل "لوح رئيس الوزراء االردني نادر الذهبي أمام البرلمان بإعادة النظر في العالقة مـع               : عمان
ه تحتفظ بكافة الخيارات المتاحة امامها في اتخاذ أي اجراءات لتنظيم العالقات مع             ان حكومة بالد  : وقال  

. واعادة النظر فيها من منطلق الحرص على خدمة مصالح الـوطن العليـا            " اسرائيل"أي كان، وخاصة    
لن يسكت عن التدهور الخطير للوضع االنساني في غزة ولن يسكت عـن هـذا               "وشدد على أن األردن     

جراء التصعيد الخطير في العدوان على االشقاء في قطـاع          " لذي يطال امن المنطقة واستقرارها    التهديد ا 
  . نائبا تحدثوا في الجلسة الحكومية ببذل مزيد من الجهود لوقف العدوان٣٣وطالب أكثر من . غزة

ـ                  ى المتتبع للحراك على المستويين الحكومي والشعبي يجد أن ثمة تناغماً بـين قـوى المعارضـة وعل
المستوى الشعبي والرسمي، ومنذ انطالق العدوان على غزة وضع الجميع هنا انفسهم في مركب واحـد                
وسمح بإطالق المظاهرات والمسيرات دون الحصول على اذن رسمي، فيما كان الالفت مـذكرة وقعهـا               

  .ن تل ابيب قوام البرلمان تطالب بطرد سفير الكيان واستدعاء السفير االردني م١١٠ نائبا من أصل ٨٨
  ٥/١/٢٠٠٩الخليج، 
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  واإلفراج عن الدقامسة" إسرائيل"مذكرات نيابية تطالب بمحاكمة  .٥١
 نائبا أمس باقتراح الى رئيس مجلس النواب، بتكليف اللجنة القانونية في            ٣٠تقدم  :   جهاد المنسي  -عمان  

ـ           رة قانونية للمـدعي العـام      تقديم مذك "المجلس للعمل مع جميع الهيئات الوطنية، بما في ذلك الحكومة، ل
لدى المحكمة الجنائية الدولية، بحق عتاولة اإلجرام الصهيوني الذين يرتكبـون أكثـر جـرائم االبـادة                 
الجماعية واإلنسانية والتطهير العرقي دموية ووحشية، ضد أهلنا في غزة، خالفا لألعـراف والقـوانين               

كل انتهاكه مسوغا قانونيا، لتدخل المحكمة، وان لـم         الدولية، وتحديدا القانون الدولي اإلنساني، والذي يش      
 نائبا على مذكرة تبنى التوقيع عليهـا        ٢٨كما وقع   ". تصادق العصابات الصهيونية على ميثاقه التأسيسي     

  .النائب صالح الزعبي، تطالب بإصدار قانون عفو عن الجندي احمد الدقامسة
  ٥/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
  "الجهاد المقدس"طالبون بإعالن طالب الجامعات ي: األردن .٥٢

 جامعة أردنية، حكومية وأهلية، اعتصاما مفتوحا أمام مبنـى          ٢٦بدأ طالب نحو     :  قدس برس  –عمان  
مجلس األمة األردني، احتجاجا على تنامي العدوان اإلسرائيلي على قطاع غـزة، مطـالبين الحكومـات         

وأكدوا على ضرورة تجـاوز الوقـوف الـى       . لالعربية بفتح الحدود وإعالن الجهاد المقدس ضد إسرائي       
    ".إلى العمل والفعل لمساعدتهم في مواجهة العدوان"جانب أبناء غزة بالكالم وحديث التنديد واالستنكار 

  ٥/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
  الصليب األحمر في االردن ينتقد االحتالل لمنعه فريق طبي من دخول غزة .٥٣

نة الدولية للصليب األحمر في العاصـمة األردنيـة، وزع أمـس إن             قال بيان صحفي لبعثة اللج    : عمان
". السلطات اإلسرائيلية رفضت السماح لفريق طبي للطوارئ تابع للجنة الدولية من العبور إلـى غـزة               "

سماح السلطات  "التي تتبعها سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مشيرة إلى        " ازدواجية المعايير "وانتقدت اللجنة   
  ".ين في المجال اإلنساني بالدخول إلى القطاع ومغادرتهلعاملين آخر

  ٥/١/٢٠٠٩قدس برس، 
  
  ويطالب الفلسطينيين بتوحيد موقفهم في المقاومة عمل عربي عاجللسليمان يدعو الرئيس  .٥٤

، "عمل عربي مشترك عاجل للتضامن مع الشعب الفلسطيني"دعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى 
  ".توحيد موقفهم في المقاومة"بـ مطالباً الفلسطينيين 

ازاء توسع العدوان االسرائيلي : "صدر عن مكتب االعالم في رئاسة الجمهورية امس بيان جاء فيهو
االجرامي على قطاع غزة وتفاقم المأساة االنسانية التي يعاني منها اهل القطاع دعا فخامة رئيس 

 عاجل للتضامن مع الشعب الفلسطيني وللنظر الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى عمل عربي مشترك
  .في السبل العملية الكفيلة بوضع حد فوري لهذا العدوان

كذلك دعا الفلسطينيين إلى توحيد موقفهم في مقاومة الهجمة االسرائيلية الشرسة ضد غزة التي تعتبر 
المن الدولي وجامعة عدواناً ضد الشعب الفلسطيني ككل والتوافق على موقف موحد العتماده في مجلس ا

أجرى سلسلة اتصاالت مع الملوك والرؤساء والقادة "وأشار الى ان الرئيس سليمان ". الدول العربية
  ".العرب لهذه الغاية

  ٥/١/٢٠٠٩المستقبل 
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  كان متوقعا تجاه غزةحدث في مجلس االمنما  :بري .٥٥
متوقعا وغير مستغرب على ما حدث في مجلس االمن كان »رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري ان 

االطالق، وكأنما من رحل الدم العربي الفلسطيني وقضيته الى مجلس االمن لم يدرك بعد ان اسرائيل 
 . «كيان يمثل استثناء ال تنطبق عليه القرارات الدولية

ة، على الرغم من االجواء المدلهمة والمجازر السياسية، باالضافة إلى المجازر االنساني»: وتابع بري
بدأت تظهر بيارق النصر وأول بارقة هي توحد الشعب الفلسطيني في لبنان وداخل فلسطين وفي كل 
أنحاء العالم بانتظار ان يتوحد العرب حول قضية كانت دائما توحدهم عندما كانوا يعلقون اآلمال على 

 . «أنفسهم
 ٥/١/٢٠٠٩السفير، 

 
 ن أجل غزةمالحريري يناشد فرنسا التدخل في مجلس األمن  سعد .٥٦

دان رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري الهجوم البري االسرائيلي ورأى فيه حلقة في 
إن الحرب »: وقال. سلسلة عدوانية خطيرة تعمل على تدمير مفاهيم السالم والحلول السياسية في المنطقة

بثية والتدميرية التي شنتها اسرائيل االسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة هي على نمط الحروب الع
على لبنان وشعبه وأسوأ ما فيها أنها تؤسس لمرحلة جديدة من اليأس ستدفع المنطقة أثمانا باهظة لها في 

  . «المستقبل
المطلوب من مجلس األمن الدولي أن يتحرك بسرعة لوقف هذه الحرب ونحن نناشد في هذا » :أضاف

حد أكبر أركان حقوق االنسان في العالم أن تقوم بما يفرضه عليها دورها الشأن فرنسا الدولة الصديقة وأ
التاريخي وأن تتولى من موقع رِئاستها لمجلس األمن مسؤوليتها في الدفاع عن المدنيين وحمايتهم وقطع 

 . «الطريق أمام المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني
 ٥/١/٢٠٠٩السفير، 

  
  ن تحميهم من متاجرة بعض االنظمةوحدة الفلسطينيي: جنبالط .٥٧

غزة ستنتصر، وفلسطين ستنتصر، «وليد جنبالط أن » اللقاء النيابي الديموقراطي«أكد رئيس : بيروت
نعلم ايها االخوة في الثورة الفلسطينية أهمية القتال والجهاد ": وقال جنبالط .»وأنها ثورة حتى النصر

لمستقل، ونعلم كم كانت المؤامرات كبيرة عليكم وعلينا من وأهمية التمسك بالقرار الوطني الفلسطيني ا
وحدها الوحدة الوطنية تحميكم من مصادرة القرار ومتاجرة «، معتبراً أن »اجل مصادرة هذا القرار

بعض االنظمة او بعض القوى االقليمية على حساب وحدتكم ووجودكم وطموحاتكم المشروعة من اجل 
  .»لعودة وإزالة المستوطناتالوصول الى دولة مستقلة وحق ا

اليوم يطلقون الصواريخ على «: وقال. »اآللة العسكرية االسرائيلية أثبتت فشلها« جنبالط أن وأضاف
جنوب اسرائيل وغداً سيطالون ربما مفاعل ديمونا النووي، حتى القنبلة الذرية سقطت على يد المناضل 

لحوار الوطني والمبادرة العربية واذهبوا مرفوعي لذلك تمسكوا بالوحدة وا. والشعب الفلسطيني الكبير
الرأس الى المفاوضات متمسكين بخيار السالح، ان غزة خليل الوزير، احمد ياسين، ستنتقم منك يا 

  .»باراك
  ٥/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
 انتهاك لكل القيم الحضارية المنع األميركي لوقف النار: الحص .٥٨

ان الهجوم الوحشي : "قاً على العدوان اإلسرائيلي على غزةقال الرئيس سليم الحص في تصريح امس تعلي
انه يعبر عن . الذي تشنه دولة العدوان، اسرائيل، على قطاع غزة براً وبحراً وجواً، له اكثر من داللة
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وهو يفضح . همجية العدو الصهيوني المتناهية، فهو ال يميز في ارتكاباته بين االطفال والنساء والشيوخ
 .  بعض االنظمة العربيةسكوت وتخاذل

  ٥/١/٢٠٠٩النهار، 
  
  موقف لبنان كان مشرفاً في ادانة العدوان االسرائيلي ومناصرة غزة: الحريريبهية  .٥٩

كان مشرفاً في ادانة العدوان "أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري أن موقف لبنان 
لموقف يترجم سواء على المستوى الرسمي، أو على االسرائيلي ومناصرة أهلنا في غزة، وال يزال هذا ا

 ".المستوى الشعبي واألهلي ومن خالل التحركات الداعمة للشعب الفلسطيني وحمالت التبرع المتواصلة
  ٥/١/٢٠٠٩النهار، 

 
  غزة مسؤولياته التاريخية تجاه لتحملالمجتمع الدولي  االسالمية تدعو الجماعة .٦٠

الجماعة  "ـمسيرة حاشدة لفي السياسي في الجماعة علي الشيخ عمار، طالب رئيس المكتب : الرا السيد
المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه ، تضامناً مع غزةفي بيروت " حماس"و" اإلسالمية

  .ما يجري في فلسطين ألنه ال يجوز أن يتم التعاطي مع هذا الجرائم بهذه الخفة والالمسؤولية
تمر االسالمي على االنحياز الى فلسطين ومقاومتها، مستهجناً اإلرباك والتردد الذي وحض منظمة المؤ

آن األوان لتتحرك الشعوب العربية : يسود جامعة الدول العربية الذي يدل على عدم المسؤولية وقال
اذ وتتجه صوب االصالح والتغيير الذي يتالءم وخيار المقاومة، داعياً الحكومات االسالمية الى اتخ

  .موقف واضح
  ٥/١/٢٠٠٩المستقبل 

  
  االسرائيليطرفا في الصراع األمم المتحدة أصبحت: فضل اهللا .٦١

تخرج من دائرة »على الدول العربية واإلسالمية أن  أن» أكد المرجع السيد محمد حسين فضل اهللا، 
 خالل التنافس ولن يكون ذلك إال من... السجال حول مسألة من هو األكثر إخالصا للمسألة الفلسطينية

على تقديم األفضل للفلسطينيين ماديا ومعنويا، وعلى مستوى الموقف السياسي المتناسب مع حجم الجرائم 
 . «والفظائع التي يرتكبها العدو في حقهم

األمم المتــحدة أصبحت طــرفا في الصراع من خالل تغطيتها غير المباشرة للجرائم »ورأى أن 
 . «رة إلى محاسبة المسؤولين الصهاينة على جرائم الحرب ضد اإلنسانيةاإلسرائيلية، وعدم المباد

 ٥/١/٢٠٠٩السفير،     
  
   الى غزةمستلزمات الطوارئ طنا من ٢٠لبنان يرسل  .٦٢

الهيئة الخيرية الهاشمية "سلم الوفد الوزاري اللبناني اولى المساعدات الموجهة الى قطاع غزة الى 
وتضمنت كل ما له عالقة مباشرة بعالج جرحى . حمد ماجد العيطانممثلة بامينها العام م" االردنية

الحرب من وصول الجريح الى مدخل الطوارىء الى ما بعد انتهاء العمليات الجراحية، وتضم ادوية بنج 
 وكانوا  لبنانيونوضم الوفد اللبناني، وزراء.  اطنان بطانيات٣وحروق وكزاز وغيرها اضافة الى 

 الف ١٧٠محملة " طيران الشرق االوسط"خامسة فجر امس في طائرة قدمتها شركة غادروا لبنان عند ال
 .طن مساعدات الى قطاع غزة

 طنا وهي مساعدات موجهة الى جرحى الحرب في المستشفيات، وهي عبارة ٢٠  المساعدات  بلغتو
  جراحية، عن كل ما يلزم المستشفى من وصول الجريح الى مدخل الطوارىء حتى انتهاء العمليات ال

  ٥/١/٢٠٠٩النهار، 
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   وحماس مسؤولية أحداث غزة"إسرائيل" المصري يحمل الشورىمجلس  .٦٣
حمل مجلس الشورى المصري إسرائيل وحماس أمس مسؤولية ما يحدث :  سوسن أبو حسين-  القاهرة
قادة وطالب رئيس المجلس، األمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، صفوت الشريف ال. في غزة

، قائال إن مصر لن تدفع »الذين ورطوا قادة الفصائل في غزة أن يتحملوا مسؤوليتهم وما جنته أيديهم«
وحمل المجلس الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم في مصر كال من إسرائيل وحماس . ثمن أخطاء اآلخرين

جية ولم تقدم للقضية إن حماس انساقت وراء أهداف خار«المسؤولية عما يحدث في قطاع غزة، قائال 
الفلسطينية شيئا، ناهيك من عدم استجابة حماس لما بذلته مصر خالل الشهور الماضية من جهود 

 .»الستمرار التهدئة وتحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني
 ٥/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  "إسرائيل" التخاذ موقف عملي ضد تستعدتركيا  .٦٤

ة تركية، أن حكومة رجب طيب أردوغان تـستعد التخـاذ           كشفت مصادر سياسي   : حسني محلي  -أنقرة  
رداً على العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، مرجحة أن يمس الموقف            " إسرائيل"موقف عملي ضد    

، فيما أكد أردوغان أن بالده لن تقف مكتوفة األيـدي أمـام مـا               "اإلسرائيلية"بجوهر العالقات التركية      
قالت المصادر إن أردوغان وبعد حديثه مع الرئيس عبد اهللا جول بحـث             و .يرتكب من جرائم في القطاع    

مع وزير الخارجية علي باباجان وطاقم الوزارة تفاصيل الموقف التركي المحتمل، بما في ذلـك إعـادة                 
وأشارت المـصادر إلـى فـشل        .سياسياً واقتصادياً وعسكرياً  " اإلسرائيلية"النظر في العالقات التركية       

، "إسـرائيل "أردوغان في إقناع الزعماء العرب باالتفاق على الحد األدنى من القواسم المـشتركة ضـد                
وتوقعت للحكومة أن تقرر قريبا تعليق اتفاقيات التعاون العسكري مع تل أبيب وربما خفـض مـستوى                 

  .التمثيل الدبلوماسي
  ٥/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  وة لعقد قمة عربية طارئة يجدد الدعقطرامير  .٦٥

قال الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير قطر، في : وكاالت -   احمد المصري، هديل رشاد-الدوحة 
خطاب وجهه الى االمة العربية، ان دولة قطر اختارت طريق السالم ولكنها تريد السالم العادل، مشيرا 

واوضح  .س والحصار والعدوان على اآلمنينالى ان هذا ال يتماشى مع استمرار االستيطان وتهويد القد
ان اي وقف الطالق النار يجب ان يشمل رفع الحصار وفتح جميع المعابر فكل من يدعو لوقف متبادل 

واكد ضرورة عقد قمة عربية  .للنار يساوي بين الجاني والضحية ويبرر العدوان والحصار بأثر رجعي
لقد اجتهد بعض االخوة بالذهاب "واضاف االمير . لى غزةطارئة التخاذ موقف من العدوان االسرائيلي ع

الى مجلس االمن قبل عقد القمة غير انه ثبت لنا مرة اخرى انه ما لم تتوفر لدينا االرادة فلن يستمع لنا 
المجتمع الدولي، فقبل ان يستمع الينا المجتمع الدولي علينا ان نستمع نحن الى مجتمعنا العربي، ومن هنا 

  ".د الدعوة لعقد قمة عربية طارئة واترك هذا الخيار لقادة االمة العربيةفاننا نجد
  ٥/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

 
  عمرو موسى ينتقد الموقف األوروبي بشأن عدوان غزة .٦٦

أعرب األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن دهشته إزاء توصيف :  وكاالت- القاهرة 
الوضع "، موضحا أن "عمل دفاعي"لعدوان اإلسرائيلي على غزة بأنه بعض الدوائر الرسمية الغربية ل

برمته يمثل نتيجة لالحتالل وأن أي تصرف ضد االحتالل هو نتيجة لغضب الشعب الفلسطيني ويأسه من 
بأن هذا " إسرائيل"ال يمكن قبول أو تفسير ادعاءات "وقال موسى إنه ". التقدم في مسار عملية السالم
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 ٥٠٠إننا عندما نرى أن عدد الشهداء في غزة جراء الهجوم بلغ نحو "، مضيفا " النفسالهجوم دفاع عن
والمصابين يقتربون من ثالثة آالف، ثم نسمع من يقول إن هذه حركة دفاعية، فإننا نرفض هذا على 
اإلطالق ونحتج عليه ونعتبره موقفا سلبيا، وال أفهم كيف يدعي من قال ذلك أن له دورا في عملية 

  ".سالم؟، إن هذا انحياز مطلق ضد المدنيين الفلسطينيينال
  ٥/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   يعرض اقتراحاً إلقامة ممرات آمنة داخل قطاع غزة إليصال الغذاء والدواءأبوالغيط .٦٧

ذكر السفير حسام زكي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزير أحمد أبوالغيط وجه رسائل عاجلة 
لعام لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمن الشهر الحالي، ووزراء خارجية الدول الى كل من األمين ا

وأوضح أن أبوالغيط طلب من . الخمس دائمة العضوية في المجلس تتعلق بالوضع اإلنساني في غزة
جميع هؤالء المسؤولين النظر في اقتراح إلقامة ممرات آمنة داخل القطاع إليصال الغذاء والدواء الى 

لى حين توقف العمليات العسكرية أخذا في االعتبار هشاشة الوضع االنساني في غزة وتأثير السكان ا
  .الهجوم البري بالسلب على هذا الوضع

  ٥/١/٢٠٠٩األهرام، 
  
   لعقد قمة عربية مصغرة تتجه"المعتدلة"الدول العربية : "المصريون" .٦٨

لعقد قمة عربية مصغرة    " المعتدلة"عربية  أن هناك اتجاها بين الدول ال     " المصريون"علمت  : عمر القليوبي 
بالرياض يحضرها الرئيس حسني مبارك وقادة دول التعاون الخليجي، بينما تغيب عنها قطـر وسـوريا                

وتهدف القمة المصغرة إلـى      .اللتين تبنتا عقد قمة عربية لبحث اتخاذ موقف موحد من الحرب على غزة            
شنطن تحركا عربيا النتزاع بيان رئاسي مـن مجلـس          وقف المذابح في غزة، بعد ساعات من عرقلة وا        

  .األمن بوقف إطالق النار في غزة
  ٤/١/٢٠٠٩ المصريون،صحيفة 

  
  مصر تدين العمليات العسكرية اإلسرائيلية البرية:  لرئاسة الجمهورية المصريةبيانفي  .٦٩

عسكرية البرية في عملياتها ال" إسرائيل"أدانت جمهورية مصر العربية في بيان، بأقوى العبارات بدء 
قطاع غزة وتوغل قواتها بأراضيه، في تصعيد جديد لعدوانها على الشعب الفلسطيني المستمر طيلة 

. من توسيع نطاق عدوانها ومن توغل قواتها باراضي القطاع" إسرائيل"االسبوع الماضي، كما حذرت 
واستعادة " اسرائيل"داءات وأكد البيان، أن مصر سوف تواصل جهودها واتصاالتها دون كلل لوقف اعت

  .التهدئة، وانهاء الحصار وتحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني دعما لشعب فلسطين وقضيته العادلة
  ٥/١/٢٠٠٩األهرام، 

   
   ولن تسمح لحماس بان تبعدها عن الوساطة  تطرح خطة لوقف إطالق النارالقاهرة .٧٠

خطة من أربع "ة ستعرض على األوروبيين قال دبلوماسي مصري رفيع المستوى، ان القاهر: الوكاالت
على الرئيس ) نيكوال ساركوزي(نقاط وننتظر باهتمام خطة فرنسا التي سيطرحها الرئيس الفرنسي 

وتقضي الخطة بوقف إطالق نار فوري، تليه عودة الى الهدنة، وفتح . ، اليوم االثنين"حسني مبارك
 االتحاد األوروبي ودول اخرى، للتحقق من تطبيق للمعابر، مع آلية دولية تتمثل في نشر مراقبين من

ليس هناك من بديل للعودة الى الهدنة، ومصر تظل "واعتبر الدبلوماسي انه . الطرفين اللتزاماتهما
، مشيرا الى ان دوال عديدة تؤيد الخطة، من بينها "االفضل كوسيط، ولكن ينبغي مراجعة آلية االتفاق
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من الواضح ان سوريا تعتبر نفسها في وضع يمكنها من االستفادة من  "غير انه اضاف. السعودية وتركيا
 ". وحماس تحاول إبعاد مصر وإيجاد وسطاء آخرين، ولكنها لن تنجح.. الموقف

  ٥/١/٢٠٠٩السفير، 
  
   إلى غزةالتبرعات السنوية تخصص المصارف المصريةلجهاد وتسليح غزة وعاكف يدعو ل .٧١

. إلخوان المسلمين محمد مهدي عاكف، إلى الجهاد دفاعاً عن غزةدعا مرشد ا:  أحمد رحيم-القاهرة 
بقصف النازي في "، مشبهاً العدوان على القطاع "إلدخال السالح إلى الفلسطينيين"وطالب بفتح معبر رفح 
بقطع العالقات مع العدو الصهيونى، وقطع الغاز والنفط "وطالب عاكف في بيان ". الحرب العالمية الثانية

تح معبر رفح لدخول كل المعونات اإلنسانية، بل السالح، فال يعقل أن نرى ميزان القوى المختل عنه، وف
  ".ونحن نتفرج

ووجهت المصارف المصرية، أمس، غالبية مخصصات التبرعات السنوية التي تعلن نهاية العام إلى 
 الجنيهات ستصل إلى عشرات الماليين من"وقال مصدر رسمي في القطاع المصرفي، إنها . غزة

  ".وستوجه إلى الجهات المسؤولة عن إيصال التبرعات المالية والعينية إلى أهالي غزة
  ٥/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
   "األقصى"ترفض طلبا إسرائيليا بإغالق قناة  وللمرة الثالثة" كوهين" مصر تستدعي خارجية .٧٢

أمـس  " شالوم كـوهين  "هرة   استدعت وزارة الخارجية المصرية السفير اإلسرائيلي بالقا       :حسين البربري 
للمرة الثالثة منذ بدء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، في مطلع األسبوع الماضي، وطالبتـه بـإبالغ           

  .حكومة بالده بضرورة وقف العدوان المتواصل لألسبوع الثاني
لصناعي عبر القمر ا  " األقصى"وكان كوهين قد تقدم بطلب للحكومة المصرية، أمس األول بوقف بث قناة             

وتذرع بأنها تـشكل    ". حماس"، بدعوى أنها تبث أخبارا ومعلومات إسرائيل لحركة         "نايل سات "المصري  
عائقا أمام للجيش اإلسرائيلي في تحركاته داخل قطاع غزة مع بدء االجتياح البري للقطاع أمـس األول،                 

" األقصى"ائيلي أن فضائية    إال أن الحكومة المصرية رفضت هذا الطلب بشكل قاطع، مؤكدا للسفير اإلسر           
  .لم تتجاوز الشروط التي حصلت بموجبها على رخصة إطالق القناة من مصر

استمرار عملها وبثها رغم استهداف مقرها      "أكدت في بيان أصدرته أمس األول،       قد  " األقصى"وكانت قناة   
حافظة على سرية تردد    الم"، بضرورة   "النايل سات "وطالبت الفضائية،   ". ومالحقة عامليها وسرقة ترددها   

، كما طالبـت    "األقصى، والعمل على حمايته من القرصنة الصهيونية، ومالحقة المخترقين قانونيا         ) قناة(
في رام اهللا، برفع الحظر عن عمل مراسليها، وإعادة فـتح مكتبهـا فـي الـضفة،       ) الفلسطينية(السلطة  "

  ".الميواالستجابة لكافة الدعوات التي تدعو لوقف التحريض اإلع
  ٤/١/٢٠٠٩ المصريون،صحيفة 

  
   المصرية تشن هجوماً على حماسالصحف .٧٣

شنت الصحف المصرية المملوكة للدولة، هجوما شرسا على قيادة حركة حماس وحملتها مسؤولية 
، رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل بانه "الجمهورية"واتهمت جريدة . االجتياح االسرائيلي لغزة

ربا على مصر، كما انه يقود الفلسطينيين في غزة الى االنتحار، فيما وصفت صحيفة يشن من مخبئه ح
".. إسرائيل"أعطت لـ"ان حماس " األخبار"واعتبرت جريدة ". شركة ال دولة"، قطر بانها "روز اليوسف"

 ". يوم أصرت على إطالق صواريخها التي ال تغني عن جهاد أو نضال.. مبررات هذه الهجمة
  ٥/١/٢٠٠٩السفير، 
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  تعليمات أمنية لألوقاف لوقف حمالت التعاطف مع غزة: مصر .٧٤
امتدت اإلجراءات األمنية الرامية للحد من مظاهر التضامن مع الفلسطينيين في محافظـات      : فتحي مجدي 

ومدن مصر، لتشمل المساجد، التي كانت منطلقًا للعديد من التظاهرات خالل األيـام الماضـية، تنديـدا                 
 اإلسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة منذ مطلع األسبوع الماضي، واستنكارا للموقف الرسـمي      بالمجزرة

   .المصري تجاهها
فقد ُأبلغت وزارة األوقاف، تعليمات أمنية مشددة تحظر إقامة أية فعاليات داخل المساجد، وعدم فتحها في                

صف ساعة؛ عشرة دقـائق فقـط قبـل    غير أوقات الصالة، وأن ال تتجاوز فترة المسموح بها أكثر من ن     
اآلذان، وخمسة عشر دقيقة بعد إقامة الصالة، مع تهديد الموظفين والعمال غير الملتزمين باإلحالة إلـى                

  .التحقيق وتوقيع الجزاءات عليهم
، أن التعليمات التي تم تعميمها تحظر على الخطبـاء التطـرق            "المصريون"وأفادت مصادر متطابقة لـ     

ريحا إلى الموقف الرسمي المصري من مجزرة غزة، والسماح لغير الرسميين باإلمامة أو             تلميحا أو تص  
الخطابة، أو التجمعات داخل المساجد في غير أوقات الصالة، وقصر فتحها على أداء الصالة في مدة ال                 

  .تتجاوز نصف ساعة
  ٤/١/٢٠٠٩ المصريون،صحيفة 

  
  أكبرها في تركيا والمغرب .. مليونية تعم العالم تضامنا مع غزةمسيرات .٧٥

تواصلت في العديد من العواصم والمدن العربية والعالمية المظاهرات المنددة بالعدوان اإلسرائيلي على 
قطاع غزة والذي دخل يومه التاسع من الغارات الجوية لطيران االحتالل، وشهدت مدينة إسطنبول 

عدد المشاركين في المظاهرة التي دعا إليها التركية أحد أبرز هذه االحتجاجات حيث قدر المنظمون 
وفي تصريحات خاصة . حزب السعادة المعارض وعدد من المنظمات المدنية بنحو مليون شخص

للجزيرة قال عاطف أوزباي نائب األمين العام لحزب السعادة إن مئات اآلالف يتظاهرون من أجل 
الصهيونية "و كانوا مع أهل غزة في حربهم ضد التأكيد على تضامنهم مع أهل غزة، مؤكدا أنهم يتمنون ل

  .التي تريد القضاء عليهم" اليهودية
وبدورها شهدت العاصمة اللبنانية اليوم مظاهرة حاشدة دعت إليها الجماعة اإلسالمية وحركة حماس، 
حيث عبر المتظاهرون ومعظمهم من مخيمات الجنوب عن استنكارهم لما يتعرض له أهالي غزة تحت 

كما تظاهر العشرات من القوى الشبابية واليسارية في الطريق المؤدية إلى .العسكرية اإلسرائيليةاآللة 
عملت على تفريقهم، في حين وقوات األمن لمنع وصولهم إلى السفارة، وعملت السفارة األميركية، 

  .رشقها المتظاهرون بالحجارة
 مسيرة مليونية

حاشدة لالحتجاج على الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة، وفي مدينة الرباط المغربية انطلقت مسيرة 
حيث توقع المنظمون أن يصل عدد المشاركين بالمسيرة إلى نحو مليوني شخص من جميع أنحاء 

وقررت اللجنة الصحية المغربية ، ودعا المتظاهرون لوحدة الصف داخل األراضي الفلسطينية .المغرب
  .األطباء والصيادلة والممرضين وكميات من األدوية إلى القطاعلدعم العراق وفلسطين إيفاد بعثات من 

وفي العاصمة اليمنية صنعاء، قام عشرات من المدرسين والطالب باعتصام للتنديد بالحرب اإلسرائيلية، 
ودعوا قادة األمة العربية واإلسالمية إلى التخلي عن مناصبهم بسبب ما سموه بالتخاذل والخيانة تجاه ما 

  .وحملوهم مسؤولية المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزةيجري، 
وفي موريتانيا حاول متظاهرون غاضبون التوجه بالقوة إلى السفارة اإلسرائيلية بنواكشوط، لكن قوات 

  .األمن تصدت لهم ومنعتهم من اختراق الحواجز المؤدية إلى السفارة
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 واألردنية المظاهرات الرافضة للعدوان اإلسرائيلي والمعبرة كما استمرت في المدن المصرية والسودانية
  .عن التضامن مع غزة

وفي إيران، دعا الطلبة المعتصمون في مطار مشهد اليوم األحد الحكومة اإليرانية إلى اتخاذ قرار ثوري 
 تفتح عاجل بحظر تصدير النفط إلى الدول التي تدعم إسرائيل، كما طالبوا بإغالق مضيق هرمز إلى أن

الحكومة المصرية معبر رفح، كما طالبوا بإغالق السفارة األردنية في طهران وكذلك مكتب رعاية 
 .المصالح المصرية

البريطانية إلى مظاهرة جديدة أمام مقر السفارة " تحالف أوقفوا الحرب"وفي لندن، دعت منظمة 
 بعد ثمانية أيام من القصف الجوي، اإلسرائيلية بلندن احتجاجا على االجتياح اإلسرائيلي البري لغزة

كما شهدت  .وقالت إنها ستنظم مظاهرات يومية اعتبارا من غد وحتى يوم الجمعة أمام مقر السفارة ذاتها
 ألف ٢٥ مدينة بريطانية أخرى بينها مانشستر مظاهرات أمس تضامنا مع غزة، في حين تظاهر نحو ١٧

 ٢٥٠٠مة اليونانية أثينا مظاهرة شارك فيها نحو شخص في العاصمة الفرنسية باريس وشهدت العاص
  .شخص

 ٤/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
 
  إيران تعرض إقامة مستشفى قرب رفح  .٧٦

أعلنت إيران، امس، استعدادها الستقبال جرحى الهجوم اإلسرائيلي على غزة، لعالجهم في : يو بي آي
ي على األراضي المصرية المحاذية المستشفيات اإليرانية، إضافة إلى االستعداد إلقامة مستشفى ميدان

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية حسن قشقاوي، ان وزير الخارجية االيرانية . للقطاع
منوشهر متكي وجه رسالة إلى نظيره المصري احمد أبو الغيط أبلغه فيها باستعداد إيران لتشييد مستشفى 

  .  الغيط إلى إبداء التعاون الالزم في هذا المجالودعا متكي أبو. ميداني على األراضي المصرية
  ٥/١/٢٠٠٩السفير، 

 
  للتعاون مع كل الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف العدوان على غزةإيران مستعدة : جليلي .٧٧

أعلن االمين العام للمجلس األعلى لألمن القومي اإليراني سعيد جليلي، استعداد :  زياد حيدر-دمشق 
 كل الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف العدوان على غزة في حال انطلقت هذه الجهود إيران للتعاون مع

وقال جليلي في مؤتمر صحافي في مقر . من مطلبي وقف العدوان وفك الحصار على الشعب الفلسطيني
تبادل اآلراء والتعاون في اتجاه وقف "السفارة اإليرانية في دمشق، إنه يزور سوريا ولبنان بهدف 

، "يونايتد برس إنترناشونال"وفي مؤتمره الصحافي، قال جليلي، ردا على سؤال لـ". دوان على غزةالع
ال اعتقد ذلك، والشعب الفلسطيني في غزة "، "إسرائيل"بشأن احتمال دخول حزب اهللا في حرب مع 

 ".بإمكانه الدفاع عن نفسه بشكل جيد
  ٥/١/٢٠٠٩السفير، 

  
  ي رفحتعزيز اإلجراءات األمنية ف: مصر .٧٨

وسط حالة من الترقب والحذر، تم تعزيز اإلجراءات األمنية بجميع الطرق :  أحمد سليم-العريش 
  .الرئيسية المؤدية إلي مدينة رفح، لمنع أي تسلل أو اقتحام للحدود مع مصر

  ٥/١/٢٠٠٩األهرام، 
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  دول عربية تقاطع اجتماعاً برلمانياً طارئاً في القاهرة  .٧٩
لة سوريا في البرلمان العربي، فاديا ديب، ان بالدها قاطعت االجتماع الطارئ اعلنت ممث: يو بي آي

لعقد دورة برلمانية طارئة في دمشق، مشيرة " إثر إهمال دعوة تقدمت بها مؤخراً"للبرلمان في القاهرة 
سوريا والجزائر ولبنان واألردن قاطعت "وأضافت ان ". الطلب السوري عومل بعدم جدية"إلى ان 

 ".ماع الطارئ للبرلمان العربي االنتقالي في القاهرة على خلفية عقده بعيدا عن مقره الدائم في دمشقاالجت
  ٥/١/٢٠٠٩السفير، 

  
  من مفاجآت في حال صمود حماس" إسرائيل"نقاذ إلصفقة ساركوزي تهدف : مصري سفير .٨٠

ق، أن يحمل الرئيس رجح السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية المصري الساب: عمر القليوبي
من " إسرائيل"الفرنسي صفقة متكاملة خالل جولته، سعيا للتوصل لوقف إطالق النار، وبهدف إنقاذ 
وعزا تأخر . مفاجآت في حال صمود حماس، وكذلك إنقاذ ماء وجه األنظمة العربية أمام شعوبها

قدر من أهدافها من عمليتها لتحقيق أكبر " إسرائيل"ساركوزي في طرح مبادرته إلى إفساح الوقت أمام 
، فضال عن ضرورة حصوله ٢٠٠٦العسكرية قطاع غزة كما حدث إبان الحرب مع حزب اهللا في عام 

  . على ضوء أخضر أمريكي قبل طرح مبادرته على قادة المنطقة
  ٤/١/٢٠٠٩صحيفة المصريون، 

  
   لعقد قمة عربية مصغرة بالرياض تتجه"المعتدلة "العربيةالدول  .٨١

لعقد قمة عربية مصغرة بالرياض " المعتدلة"، أن هناك اتجاها بين الدول العربية "مصريونال"علمت 
يحضرها الرئيس حسني مبارك وقادة دول التعاون الخليجي، بينما تغيب عنها قطر وسوريا اللتين تبنتا 

وتهدف القمة المصغرة إلى وقف . عقد قمة عربية لبحث اتخاذ موقف موحد من الحرب على غزة
لمذابح في غزة، بعد ساعات من عرقلة واشنطن تحركا عربيا النتزاع بيان رئاسي من مجلس األمن ا

  .بوقف إطالق النار في غزة
  ٤/١/٢٠٠٩صحيفة المصريون، 

  
  منطقةَ الحدود مع غزة" إسرائيل"الرعب يجتاح رفح المصرية بسبب قصف  .٨٢

ود المصرية مع قطاع غزة بحالة من أصيب أهالي رفح المقيمون على الحد:  عبدالقادر مبارك- رفح 
الرعب بسبب القصف االسرائيلي لمنطقة الحدود خاصة المنطقة المالصقة للحدود المصرية حيث 
وصلت الشظايا الى المنازل القريبة للحدود بمدينة رفح المصرية فى ظل صمت عربى ورغم كل هذه 

من " اسرائيل"در عنها أي تصريح لمنع الضربات التى تعرضت لها الحدود فإن القيادة المصرية لم يص
ضرب الحدود وقد تعرض معبر رفح للقصف االسرائيلى على الجانب الفلسطينى مما ادى الى هلع 
الموظفين فى معبر رفح المصرى وهرب الجميع اثناء القصف وتأثرت المبانى المجاورة للحدود 

  .النفاق المنتشرة على الحدودمن ا% ٧٠وتصاعد الدخان فى سماء رفح المصرية كما تم تدمير 
  ٥/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 

  
 دار الشرق تبرع بمائة ألف ريال لغزة.. ريال إجمالي التبرعات مليون ٣٦ .٨٣

 مليون ريال، ٣٦بلغت اجمالي التبرعات التي جمعتها جمعية عيد الخيرية دعماً لغزة :  الشرق- الدوحة 
  .وتبرعت دار الشرق بمائة ألف ريال دعماً للحملة ماليين منها حصيلة مهرجان الوكرة لمناصرة غزة ٤

  ٥/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
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   الشعبية على العدوان اإلسرائيلي تتصاعد في العالمين العربي واإلسالمياالحتجاجات .٨٤
تصاعدت االحتجاجات الشعبية في كل أنحاء العالم على العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، الذي دخل 

متدت التظاهرات التي شارك فيها مئات اآلالف في اندونيسيا وتركيا، فيما تواصل وا. أمس يومه التاسع
الغضب الشعبي في عدد كبير من الدول العربية حيث طالب المتظاهرون في لبنان وليبيا والمغرب 
ومصر والجزائر وموريتانيا واألردن واليمن الحكومات بالتحرك لوقف المجازر والجرائم اإلسرائيلية 

وتحت الضغوط الشعبية المتزايدة، ترك رئيس الوزراء . ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزةالتي 
  .في حال استمرار العدوان" إسرائيل"األردني نادر الذهبي الباب مفتوحا إلعادة تقييم عالقات بالده مع 

  ٥/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
  
   أسرة في غزة٥٠٠٠جمعية خيرية قطرية تطلق حملة لكفالة  .٨٥

ت لجنة كفالة األيتام واألسر بمؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية حملة موسعة شملت أطلق
.  أسرة من أهلنا في غزة المحاصرة٥٠٠٠المدارس وبعض الهيئات والمؤسسات تهدف إلى كفالة 

 وصرح السيد علي بن عبداهللا السويدي مدير عام مؤسسة الشيخ عيد الخيرية أن هذه الحملة تأتي ضمن
الحملة الكبرى التي تنظمها المؤسسة وفروعها ومراكزها لنصرة ومساعدة إخواننا في فلسطين من أهل 

  .غزة أهل العزة والكرامة
  ٥/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 

  
  ي يدعو مجلس األمن الى ردع المجازر االسرائيلية في غزة الكويت الوزراء مجلس .٨٦

مجلس االمن بتحمل مسؤولياته االنسانية والقانونية طالبت دولة الكويت، امس، المجتمع الدولي ممثال ب
بموجب ميثاق االمم المتحدة باتخاذ اجراءات عاجلة لردع الجرائم والمجازر االسرائيلية ضد الشعب 
الفلسطيني ووضع حد العمالها الوحشية والالانسانية في قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين 

في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، استعدادها الستقبال الجرحى وجددت الكويت . الفلسطينيين
المصابين من الفلسطينيين لعالجهم في المستشفيات الكويتية وحث جمعية الهالل االحمر بالتنسيق مع 
وزارة الخارجية والمنظمات االنسانية بتكثيف الجهود ومواصلة العمل لتأمين ايصال كافة المعونات 

مساعدات المطلوبة لالشقاء في غزة المنكوبة لمواجهة االوضاع االنسانية المأساوية التى االنسانية وال
  .تتعرض لها جراء الجرائم االسرائيلية المتواصلة

  ٥/١/٢٠٠٩السياسة، الكويت، 
 
   العربي االنتقالي يدعو إلى قمة عربية عاجلة وتفعيل معاهدة الدفاع المشتركالبرلمان .٨٧

 العربي االنتقالي إلى عقد قمة عربية عاجلة التخاذ اإلجراءات الكفيلة بوقف دعا البرلمان: القاهرة
العدوان الصهيوني بكافة السبل والوسائل الممكنة وتشكيل لجنة عربية إلعادة إعمار غزة، وإعادة النظر 

صادي والتعاون االقت" تفعيل معاهدة الدفاع المشترك"في العالقات مع الكيان الصهيوني، كما وطالب بـ 
كما دعا البرلمان  . بين الدول العربية حمايةً للشعب العربي الفلسطيني ودفاعاً عن األمن القومي العربي

في ختام دورته غير العادية التي عقدها لمناقشة العدوان الصهيوني على قطاع غزة  الدول العربية لـ 
، التخاذ قرار فوري لوقف "ة عاجلةاتخاذ كافة اإلجراءات لدعوة الجمعية العامة لألمم المتحدة بصف"

العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في حال فشل مجلس األمن في اتخاذ قرار 
  . ملزم لردع العدوان الصهيوني بسبب الموقف األمريكي المخزي والمساند والداعم للعدوان الصهيوني

، مقترحا "تشكيل لجنة عربية إلعادة إعمار غزة"ودعا رئيس البرلمان العربي محمد جاسم الصقر، إلى 
، كما دعا "تشكيل لجنة من البرلمان العربي لمتابعة التحركات والمستجدات كلها في هذا اإلطار"
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 مليون دوالر ٣٥تلبية نداء منظمة األونروا على الفور بتقديم مبلغ "الحكومات العربية بشكل عاجل إلى 
االستجابة لنداءات "، مناشدا الفصائل الفلسطينية لـ "احتياجاته اإلنسانيةإلغاثة الشعب الفلسطيني وتلبية 

  ".الحوار وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية
  ٥/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   يدين االجتياح اإلسرائيليالعطية .٨٨

ندد عبدالرحمن بن حمد العطية األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشدة بالحرب : وام
وأكد . ضمن مسلسل استباحتها لدماء الشعب الفلسطيني االعزل في غزة" اسرائيل" التي شنتها البرية

لجرائمها البشعة " اسرائيل"العطية ان بدء الهجوم البري على القطاع يأتي دليال واضحا على مواصلة 
ودعا . سرائيليةضد الفلسطينيين، معتبرا ان ذلك نتيجة متوقعة ومألوفة للصمت الدولي تجاه الغطرسة اال

المجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى الى اتخاذ قرار ملزم في مجلس االمن لوقف اعتداءاتها البشعة 
فورا، وشدد على ضرورة فك الحصار الجائر المفروض على غزة، وتوفير حماية دولية للفلسطينيين 

  .برعاية االمم المتحدة وفتح المعابر والعودة الى مناخ التهدئة
  ٥/١/٢٠٠٩يج، الخل

  
  ال يمكن أن تقضي على حركة حماس أبدا" اسرائيل" :إيران .٨٩

وصف وزير الخارجية االيراني منوشهر متكي، في مكالمات هاتفية مع بعض : طهران، دمشق، بيروت
، وأكد ان "خطأ استراتيجي"نظرائه األوروبيين، أمس، االجتياح البري االسرائيلي لقطاع غزة بأنه 

واعتبر الرئيس محمود احمدي نجاد ان ما يحصل . كن أن تقضي على حركة حماس أبداال يم" اسرائيل"
من جهته، توقع رئيس مجلس الشورى االيراني علي .  عاما من االحتالل٦٠في غزة هو خالصة لـ 

فليعلم الصهاينة ان غزة ستتحول "وقال ". مقبرة لالسرائيليين"الريجاني، أمس، ان يتحول قطاع غزة الى 
واعتبر قائد حرس الثورة االيرانية الجنرال محمد علي جعفري ان مساعدة حماس ". مقبرة لهمالى 

مقاومة سكان غزة وطبيعة الحرب ال "وقال في تصريح صحافي، ان . عسكريا أمر غير ضروري
األسلحة اليدوية الصنع لدى حماس واألسلحة "واضاف ان ". تقتضي مساعدة عسكرية من بلدان أخرى

  ". التي يمتلكها أهالي غزة كافية للدفاع عن هذه المدينة أمام جرائم الكيان الصهيونيالبدائية
  ٥/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
 على االنترنت" هولوكوست فلسطين"انشاء متحف  .٩٠

ومركزه " اسالم اون الين"االخباري االسرائيلي على االنترنت ان موقع " واي نت"ذكر موقع : رام اهللا
ويقول موقع متحف ). الحياة الثانية" (سكند اليف"على موقع " ولوكوست فلسطينه"قطر أنشآ متحفا باسم 

هولوكوست فلسطين انه سينشر صور واسماء وقصص االطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات 
واضاف الموقع أنه سيسلط الضوء على عناصر الهولوكوست الجديد . االسرائيلية في هولوكوست جديد

  .ونتائج وسيتضمن روايات شهود من الناجينمن مواقع وأسلحة 
  ٥/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
 وإيرانيين يطالبون بالتوجه إلى غزة ومطالبة بإستقالة موسى.. فتوى سعودية تحرم التظاهر .٩١

وصف رئيس مجلس القضاء االعلى في السعودية الشيخ صالح اللحيدان مظاهرات التنديد بالعدوان 
تصد عن ذكر اهللا، "، مبررا رؤيته بأن المظاهرات "الفساد في األرض"بـاالسرائيلي على قطاع غزة، 

  ".حتى وإن لم يحصل فيها تخريب
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من جهة أخرى، طالب المفكر اإلسالمي راشد الغنوشي األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بتقديم 
عدوان اإلسرائيلي على وبرر الغنوشي ذلك بعجز الجامعة العربية عن وضع حد لل. استقالته من منصبه

  .غزة، معتبرا أن رجال بوزن عمرو موسى ال يجدر به البقاء في منصبه
كما ويشهد مطار مهراباد الدولي في العاصمة طهران تدفق مئات المواطنين وأغلبهم من الطلبة 

م بالتوجه الجامعيين لالنضمام لحشود المعتصمين في المطار الذين يطالبون السلطات االيرانية بالسماح له
ويرتدي المعتصمون ". اسرائيل"الى غزة والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في غزة ومحاربة 

األكفان ويحملون العلم الفلسطيني وصورا للقدس مرددين شعارات باللغتين الفارسية والعربية تندد 
  .بالجرائم الصهيونية وتواطؤ بعض الدول العربية

 ٥/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  

   في دمشق وفنانون يطالبون بإنقاذ غزةاحتفاليةاء إلغ .٩٢
الجماهير والحكام العرب بإنقاذ غزة من حرب اإلبادة والتدمير "طالب الفنانون السوريون : وكاالت

التواطؤ الدولي إزاء هذه الجرائم الوحشية التي تواصل "وندد الفنانون بـ ". الهمجية التي تتعرض لها
ق النساء واألطفال والشيوخ، والتي طالت المساجد والمدارس واألحياء قوات االحتالل ارتكابها بح

  ".السكنية
 إلغاء حفلها الختامي ٢٠٠٨من جهة أخرى، أعلنت األمانة العامة الحتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية 

لتي يمر الذي كان مقررا منتصف الشهر الجاري، وقالت األمانة في بيان لها إنه نظرا للظروف المؤلمة ا
  .٢٠٠٨بها الشعب الفلسطيني في غزة، تقرر إلغاء حفل ختام فعاليات دمشق عاصمة للثقافة العربية 
  ٥/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  إدانة فرنسية حازمة بالهجوم البري اإلسرائيلي على غزة .٩٣

تدين الهجوم « جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا : ميشال ابو نجم-  باريس
ووصفت باريس الهجوم بأنه . »البري اإلسرائيلي على غزة كما تدين استمرار إطالق الصواريخ

تصعيد خطير يعقد جهود اإلسرة الدولية وخصوصا اإلتحاد األوروبي وفرنسا وأعضاء اللجنة الرباعية «
. » النارودول المنطقة لوقف المعارك وتوفير مساعدة فورية للمدنيين والتوصل الى وقف دائم إلطالق

تراكم الصعوبات بوجه الوساطة «وقالت مصادر قريبة من قصر األليزيه أن العمليات البرية اإلسرائيلية 
وكان . »سوف تستمر أياما وربما اسابيع«خصوصا أن المسؤولين اإلسرائيليين أكدوا أنها » الفرنسية

  . يحمله في حقيبتهخطة تحرك ساركوزي وما الذي » شرح«الفتا أن هذه المصادر امتنعت عن 
 ربما اعتبرت أن األيام العشرة التي انقضت على البدء "إسرائيل"وكان الرهان الفرنسي الضمني أن 

» وإن كان مؤقتا«لتحقق أهدافها الرئيسية ما يجعل التوصل الى وقف إلطالق النار » كافية«بعملياتها 
عني أن الحرب ستطول وبالتالي فإن األمل لكن الهجوم البري ي. أمرا ممكنا بمناسبة الوساطة الفرنسية

ال يمكن التخلي عن «غير أن األوساط الفرنسية ترد على ذلك بالقول إنه . بالتوصل الى هدنة سيبتعد
وترى المصادر الفرنسية أن الحلقة األضعف هي صعوبة  .»جهود السالم والتزام موقف المتفرج

  . التواصل مع حماس
موجود في إيران » مفتاح الحل«من الرئاسة قولهم إن » مقربين«ية لـونسبت وكالة الصحافة الفرنس

ولهذا السبب، فإن المحطة الرابعة أي دمشق التي يحط فيها الرئيس الفرنسي صباح غد تبدو ذات أهمية 
  وقالت المصادر الفرنسية إن ساركوزي سيسعى الى توظيف العالقات الجديدة التي تربط بين . خاصة
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لطلب مساعدة الرئيس السوري للضغط على حماس من جهة والتواصل مع إيران من فرنسا وسورية 
 .جهة أخرى

 ٥/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  في تصريح حول العدوان" خطأ فادح" تعترف بـ براغ .٩٤

ارتكبه  أقر وزير الخارجية التشيكي كاريل شوارزنبيرغ أمس، في براغ، ب خطأ فادح :براغ، وكاالت
وقال  ،"دفاعي" التشيكية لالتحاد األوروبي وصف الهجوم اإلسرائيلي على غزة بأنه متحدث باسم الرئاسة

". ارتكب خطأ شخصي، لألسف انه خطأ فادح "١شوارزنبيرغ أثناء مناقشة بثها التلفزيون العام سي تي 
، هو الذي نشرته وزارة الخارجية) االتحاد األوروبي(أن التصريح الوحيد الصحيح لرئاسة "وشدد على 

انه "، وقال "الجمهورية التشيكية ليس عليها أن تعتذر"، لكنه أكد أن "أما التصريح األول فكان سوء تفاهم
، وخلص إلى القول إن "خطأ شخصي وذلك يحصل للجميع، وقد حصل معي أيضا عندما كنت يافعا

  ".تحمل مسؤوليته وهذا صحيح"المتحدث 
  ٥/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   غزةأوباما يلتزم الصمت بشأن .٩٥

والهجوم   التزم الرئيس األمريكي المنتخب باراك اوباما صمتا حذرا بشأن العدوان اإلسرائيلي:ب.ف.أ
  . من الشهر الجاري٢٠البري على قطاع غزة، قبل أيام من توليه مهامه الرئاسية في 

ى الهجوم ، رافضة التعليق عل"يراقب الوضع في غزة"األحد انه /وقالت متحدثة باسم اوباما ليل السبت
الرئيس المنتخب يراقب عن كثب األحداث العالمية وبينها الوضع في "البري، وقالت بروك اندرسون إن 

، تبريرا للصمت الذي "ليس هناك سوى رئيس واحد حاليا وننوي احترام هذا األمر"وأوضحت انه ". غزة
الل المرحلة االنتقالية، فان الرئيس الذي ردده فريق اوباما خ" الرئيس الواحد"يلتزمه اوباما، وعمال بمبدأ 

  .األمريكي المقبل لن يدلي بأي موقف حتى تسلمه مهماته رسميا
 ٥/١/٢٠٠٩الخليج، 

 
  البابا يندد بسقوط السكان ضحايا للكراهية والحرب .٩٦

كما عبر عن " األخبار المأساوية اآلتية من غزة" ندد البابا بنديكتوس السادس عشر أمس، ب :ب.ف.أ
ترهق بشكل يتعذر وصفه السكان الذين يقعون مرة جديدة "رفض الحوار يؤدي إلى أوضاع أسفه ألن 

تحرك فوري "إلى " الجبهتين اإلسرائيلية والفلسطينية"ودعا البابا مسؤولي  ".ضحايا الكراهية والحرب
 أن الحرب"وأكد . في قطاع غزة عقب صالة في ساحة القديس بطرس" إلنهاء الوضع المأساوي الحالي

يدعو البطاركة " اليوم في جميع كنائس األرض المقدسة"، وقال "والكراهية ال يشكالن الحل للمشاكل
المؤمنين إلى الصالة من اجل إنهاء النزاع في قطاع غزة والتضرع من "ومسؤولو الكنائس المسيحية 

  ".يام بالمثلاجل أن يحل العدل والسالم على أرضهم، وإنني أضم صلواتي إلى صلواتهم وادعوهم للق
  ٥/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  سياسي بريطاني يدين العدوان ويحمل الواليات المتحدة مسؤوليته .٩٧

 دان السياسي البريطاني المخضرم النائب والوزير السابق في حزب العمال طوني بن الهجوم :آي.بي.يو
 بالده منه، ودعاها اإلسرائيلي على قطاع غزة وحمل الواليات المتحدة مسؤوليته، وانتقد موقف حكومة

 .بالتوقف عن قصف غزة ورفع الحصار الذي تفرضه عليها" إسرائيل"إلى الخروج عن صمتها ومطالبة 
إن التظاهرات التي تشهدها مدن كثيرة حول العالم تمثل "وقال بن في مقابلة مع يونايتد برس إنترناشونال 
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ا إذا ما واصلت ممارساتها في غزة، غير أن بأن العالم لن يتسامح بعد اآلن معه" إسرائيل"تحذيراً ل 
المشكلة الحقيقية تكمن في الواليات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس جورج بوش على المأل أنه يدعم 

   ".في هجومها على غزة" إسرائيل"
  ٥/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   يدعو لوقف فوري للنارسوالنا .٩٨

ى وقف الطالق النار في قطاع غزة مؤكدا ان دعا خافيير سوالنا أمس الفلسطينيين واالسرائيليين ال
وقال سوالنا ردا على سؤال . االتحاد االوروبي مستعد لالسهام في مهمة مراقبين دوليين لحفظ السالم

التليفزيونة ان وقف اطالق النار يجب ان يكون محترما من الجميع كما يجب » بي بي سي نيوز«لمحطة 
عدون للتعاون مع االعضاء االخرين في المجتمع الدولي من اجل لذلك نحن مست: واضاف. ان يكون دائما

  .رؤية كيف يمكننا مراقبة وقف اطالق النار
واوضح ان كان ذلك ضروريا فان بامكان االتحاد االوروبي المشاركة في نشر بعثة مراقبين دوليين لكن 

كما دعت المفوضية . ارهذا ال يمكن ان يتم في اربع وعشرين ساعة ويفترض وقفا مسبقا الطالق الن
االوروبية اسرائيل أمس الى احترام القوانين االنسانية الدولية والسماح بالوصول الى الذين يعانون 

  .ويموتون في الهجمات االسرائيلية في قطاع غزة
  ٥/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، 

 
 

   ألهل غزة ماليين دوالر٢،٤ اعلنت عن مساعدة طارئة بقيمة ة االوروبيالمفوضية .٩٩
لنت المفوضية، الذراع التنفيذي لالتحاد االوروبي، عن مساعدة اضافية طارئة بقيمة ثالثة ماليين اع

 على السماح بتوزيع المساعدات "اسرائيل"للفلسطينيين في القطاع، وحثت )  ماليين دوالر٢،٤(يورو 
   .الضرورية

 ٥/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، 
  
  أوروبا ترد بخجل على االجتياح .١٠٠

 ردود الفعل الدولية واألوروبية جاءت بشكل خاص أن ،وكاالتنقال عن  ٥/١/٢٠٠٩ الخليج، ذكرت
على تصاعد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة وتحوله إلى االجتياح البري، على قدر كبير من العجز 

وأعرب وزير . والخجل، إذ طالبت بعبارات دبلوماسية بوقف إطالق النار، فيما دانت فرنسا االجتياح
رجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير عن قلق بالده الشديد إزاء تصاعد حدة المعارك في أعقاب الخا

كما أعربت الخارجية الروسية عن  .الهجوم البري، وقال إن الوضع يبدد اآلمال في وقف إطالق النار
 وذكرت وكالة قلقها البالغ إزاء األحداث المأساوية في غزة، مؤكدة ضرورة وقف العنف في أسرع وقت،

كانت روسيا من األوائل الذين أعلنوا موقفهم "نوفوستي أن نائب وزير الخارجية الكسندر سلطانوف قال 
  ".من التصعيد، ندعو لوقف سفك الدماء

ال يمكنه البقاء "من جهته، أعلن وزير الخارجية األسباني ميغيل أنخيل موراتينوس أن المجتمع الدولي 
  .الدبلوماسية" مضاعفة الجهود"وضع في غزة، داعيا إلى حيال ال" مكتوف اليدين

دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إلى إنهاء الهجوم البري، وجاء في بيان له وفي السياق نفسه 
  ".قلقه العميق وخيبة أمله"وعبر له عن " اإلسرائيلي"إن األمين العام اتصل هاتفيا برئيس الوزراء 

لحظة خطيرة "رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون إن الهجوم البري اإلسرائيلي قال ومن ناحيته 
  .في النزاع، داعيا إلى تكثيف المساعي للتوصل إلى وقف إلطالق النار" للغاية
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بدال من "وصرح وزير الخارجية السويدي كارل بيلت بأن الهجوم عقد الجهود الرامية إليجاد حل، وقال 
، فيما دعت النرويج "تم تصعيد الصراع بشكل خطير من خالل هجوم بريالبحث عن حل سياسي 

  .إلى وقف هجومها بشكل فوري" إسرائيل"
 من  وعبد الستار بركاتعبد اهللا مصطفىمراسليها  نقال عن ٢٠٠٩/ ٥/١ الشرق األوسط، وأضافت

لم يستبعد » الناتو«ي الهولندي ديهوب شيفر، األمين العام لحلف شمال األطلسأن  ،لندنواثينا وروكسل ب
ان يقوم الحلف بدور مساعد في فرض االستقرار في الشرق األوسط، اذا تم التوصل في نهاية المطاف 

 ال "اسرائيل"ادانة «واعلن وزير الخارجية الهولندي يان بيتر بلكينيند ان . الى اتفاق للسالم واسع النطاق
 "اسرائيل" النه طالما استمر اطالق الصواريخ، فان تفيد في شيء ألنه يجب معالجة المسألة من الطرفين

 .»لن نقبل ذلك، وانا اتفهم ذلك«ستظل تقول دائما 
، »االستخدام غر المتكافئ للقوة«كذلك، دانت االرجنتين بشدة الهجوم البري االسرائيلي على قطاع غزة و

للهجوم االسرائيلي » ريالفو«كما دعت الهند الى الوقف . ودعت اسرائيل الى االنسحاب من القطاع
 .معتبرة ان تل ابيب تستخدم القوة العسكرية المفرطة

دعت أمس وزيرة الخارجية اليونانية دورا باكوياني المجتمع الدولي ومجلس األمن وجميع القوى كما 
  . السياسية في العالم الى العمل بجدية من اجل الوقف الفوري الطالق النار

 
  ل أزمة الشرق األوسطالنمسا ترغب في التوسط لح .١٠١

أكد المستشار النمساوي قارنر فايمان رئيس الحزب االشتراكي الديمقراطي ان بالده على أتم : وام
  .وحل أزمة الشرق األوسط استعداد للقيام بمبادرة للتوسط في النزاع العربي اإلسرائيلي

ا دورها الفاعل في االتحاد وأوضح فايمان أن بإمكان بالده القيام بذلك نظراً لعدة اعتبارات أبرزه
 ٢٠٠٩األوروبي أو دورها المماثل في مجلس األمن وال سيما بعد انتخابها كعضو مؤقت للعامين 

  .”إسرائيل” وعالقات الصداقة والتعاون التي تربطها بالدول العربية و٢٠١٠و
خدام المفرط للقوة ضد إلى االست” اإلسرائيلي“وأشار المستشار فايمان إلى انه دان لجوء قوات االحتالل 

  .األحياء السكنية في قطاع غزة وطالب بالمبادرة إلى وضع حد فوري للحرب
 ٥/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  أي بيان هدية لحماستعد واشنطن .١٠٢

حالت الواليات المتحدة دون إصدار بيان من مجلس األمن، يدعو إلى الوقف  : صالح عواد-  نيويورك
وقد أعربت أغلبية أعضاء . هجوم البري اإلسرائيلي على قطاع غزةالفوري إلطالق النار، وإلى وقف ال

مجلس األمن، عن أسفها من فشل المجلس في إصدار بيان بعد مشاورات طويلة للمجلس استغرقت 
 . حوالي أربع ساعات

وبررت الواليات المتحدة رفضها بعدم الموافقة على صدور بيان من المجلس، بسبب استمرار صواريخ 
وقال القائم بأعمال البعثة األميركية السفير . "إسرائيل"لتي تطلقها حركة حماس على جنوب القسام ا

. »ان جذور المشكلة في المنطقة، تعود إلى الصواريخ التي تطلقها حماس باستمرار«اليخاندرو ولف 
مر يحترمه الجهود التي تقوم بها الواليات المتحدة، تهدف إلى وقف إطالق للنار دائم ومست«وأضاف أن 

 "إسرائيل"اننا ال نساوي بين أفعال «وتابع . »الجميع، ويتضمن وقفا إلطالق الصواريخ ولتهريب األسلحة
التي هي دولة عضو في األمم المتحدة وأفعال مجموعة إرهابية هي حماس، فليس هناك تعادل، وأن 

 عن "إسرائيل"س، ودفاع ميثاق األمم المتحدة يحترم حق كل دولة عضو في ممارسة الدفاع عن النف
  . »نفسها غير قابل للتفاوض
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إذا كانت «وأعتبر السفير األميركي، صدور بيان من مجلس األمن، بمثابة مكافأة لحركة حماس وقال 
حماس ترفض دعوات وقف إطالق الصواريخ، ووضع حد للتهريب الذي يترتب عليه عدم فتح المعابر، 

 . »يدعم قدرتها على ممارسة ما تقوم بهفإن إصدار بيان آخر سيتم تجاهله أو 
  ٥/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
   يؤيدهاكييالكونغرس األمرو  على غزة لم تطلب إذناً لشن الهجوم"إسرائيل" تؤكد أن أميركا .١٠٣

 لم تسع إلى الحصول "إسرائيل" قال نائب الرئيس األميركي ديك تشيني أمس إن : نبيل غيشان- واشنطن 
وقال تشيني إن  .إذن من الواليات المتحدة قبل بدء هجومها البري على قطاع غزةعلى موافقة مسبقة أو 

. القادة اإلسرائيليين ربما قرروا ان الحملة الجوية ليست كافية لتدمير مواقع إطالق الصواريخ من القطاع
وجاء موقف تشيني في  .أمس» سي بي أس«في محطة » فيس ذا نيشن«وكان تشيني يتحدث إلى برنامج 

ظل تأييد في الكونغرس األميركي للتحرك اإلسرائيلي الميداني وبعدما قال انتوني وارن الناطق باسم 
الرئيس بوش اُبلغ بعد ظهر «البيت االبيض بعد ساعات من دخول القوات االسرائيلية قطاع غزة ان 

وأضاف . »بالوضع الحالي في غزة وتحركات جيش الدفاع االسرائيلي) أول من أمس السبت(اليوم 
على اتصال منتظم مع االسرائيليين وايضاً بالمسؤولين في «هم » مسؤولين اميركيين«البيت االبيض ان 
  .»المنطقة وفي اوروبا

 تقدم لها دعماً ثابتاً منذ بداية العمليات في قطاع غزة الواقع "اسرائيل"ـوالواليات المتحدة الحليف الوفي ل
  .، منذ اكثر من اسبوع على الحدود مع مصر"اسرائيل"جنوب 

  ٥/١/٢٠٠٩الحياة، 
 

  غربيون يتوقعون فشل العملية البريةعسكريون .١٠٤
 على قطاع "إسرائيل" لم يستبعد عسكريون غربيون فشل العملية البرية التي تشنها : محمد بشير-  جدة
ونسبت صحيفة ، وأوضح المحللون أن تاريخ الجيش اإلسرائيلي مليء بفشل هجماته البرية . غزة

أمس إلى المحللين قولهم إن القوات اإلسرائيلية غالبا ما تتكبد خسائر فادحة وجسيمة » لوموند الفرنسية«
مع مقاتلي ٢٠٠٦مشيرين إلى أن أحدث مثال على ذلك هو حرب عام ، أو تتعثر في الهجمات البرية 

نية في غزة رغم التفاوت وأكدوا أنه ليس من المستبعد تكرار سيناريو الحرب اللبنا. حزب اهللا في لبنان 
وقال العسكريون الغربيون إن الغزو البري اإلسرائيلي لقطاع غزة جاء بعد تردد . الكبير بين الحربين 

كبير موضحين أن عددا من الجنراالت والخبراء العسكريين اإلسرائيليين حذروا من أن األلغام األرضية 
يرا من القوات وقد تسفر عن سقوط ضحايا في التي زرعتها حركة حماس حول القطاع تتطلب عددا كب

فالجيش اإلسرائيلي يتفادى دوما الحروب البرية الطويلة مع العرب مخافة . صفوف الجنود اإلسرائيليين
تكبده خسائر بشرية جسيمة بسبب قلة عدد سكانها مقارنة بالعرب الذين يتفوقون عليها كثيرا في هذا 

 .المجال
 ٥/١/٢٠٠٩عكاظ، 

 
  الدولي للمحامين يدعو األمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع تدمير غزةاالتحاد  .١٠٥

 ١٠٠ادان االتحاد الدولي للمحامين الديمقراطيين الذي يمثل المحامين ورجال القانون في أكثر من : لندن
  . ادت لنقص رهيب بالغذاء والدواء والوقودالتي دولة ، حصار غزة وغلق المعابر

  ٥/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
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  مظاهرات عالمية ضد العدوان االسرائيلي على قطاع غزة .١٠٦
تظاهر في سيدني آالف االستراليين احتجاجا على العدوان على قطاع غزة وطالبوا حكومتهم  :وكاالت

حرروا "بإدانة دخول الدبابات إلى القطاع، وسار نحو ألفي شخص في وسط المدينة على هتافات 
  .ن يحملون ثالثة نعوش للتذكير بحصيلة الضحايا، وكان المتظاهرو"فلسطين

تظاهر نحو ثالثة آالف شخص حمل بعضهم صور جثامين أطفال تغطيها الدماء، ) جنوب(وفي ملبورن 
ودعا المتظاهرون الحكومة االسترالية إلى إدانة الغارات الجوية على غزة بشكل صريح كما طالبوها 

  ".لسالم والعدل لفلسطينا"و" في غزة) المحرقة(وقف الهولوكست "ب
احتجاجا على االجتياح البري " اإلسرائيلية" شخص أمام مبنى السفارة ١٠٠وفي وارسو تظاهر أكثر من 

إيهود " اإلسرائيلي"لقطاع غزة، ورفع المتظاهرون األحذية وقاموا بحرق صورة لرئيس الوزراء 
  .أولمرت

  ٥/١/٢٠٠٩الخليج، 
 
   الجاسوس اإلسرائيلي جوناثان بوالردحملة منسقة في واشنطن لإلفراج عن .١٠٧

بدأت صحف الجالية اليهودية األمريكية حملة منسقة تهدف إلى حمل الرئيس  : أحمد محسن –واشنطن 
جورج بوش إلى إصدار عفو رئاسي عن الجاسوس اإلسرائيلي جوناثان بوالرد الذي قضى ما يزيد على 

غاية من مخابرات البحرية األمريكية وتسليمها إلى  عاما وراء القضبان متهما بسرقة وثائق سرية لل٢٣
  .مسؤول بالسفارة اإلسرائيلية في واشنطن

 ٥/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
  

   السياسي للعدوان على غزةاالستثمار .١٠٨
  نقوال ناصر

السياسي الذي تحمله الدبلوماسة العربية الى مجلس االمن الدولي للمصادقة عليه بقرار " المشروع"ان 
على قطاع غزة يكاد يتقاطع حد التطابق مع الرؤية االسرائيلية " وقف العدوان فورا"عنوان تحت " ملزم"

لوقف العدوان ، واذا ما اجازه مجلس االمن فعال فانه سيكون انتصارا دبلوماسيا باهرا تحققة دولة 
متحدة على االحتالل االسرائيلي هو الثاني الذي تحققه خالل اقل من شهر النه سيضفي شرعية االمم ال

المعلنة لوقف العدوان بعد ان منح المجلس هذه الشرعية للرؤية " العسكرية"الشروط االسرائيلية 
مع الشعب الفلسطيني باصداره قراره رقم " سلميا عبر التفاوض"لحل الصراع " السياسية"االسرائيلية 

  . في السادس عشر من الشهر المنصرم ١٨٥٠
قتضي رص الصفوف الوطنية الفلسطينية والقومية العربية لوقف صحيح ان الوقت العصيب الراهن ي

عدوان عسكري يستهدف فرض نظام سياسي فلسطيني بواسطة قوة مسلحة معادية ، يذكر بالغزو 
في العراق قبل خمس سنوات ، ويقتضي حسا رفيعا " تغيير النظام"فاالحتالل االميركي الذي استهدف 
كاف عن صب الزيت على نار التناقضات الفلسطينية والعربية الثانوية جدا بالمسؤولية التاريخية لالستن

في مواجهة التناقض الرئيسي مع دولة المشروع الصهيوني ، غير ان حقائق هذه التناقضات الثانوية 
قوية بحيث ال تترك أي مجال للصمت على هجوم سياسي يقوده المفاوض العربي والفلسطيني ال يمكن 

ت النوايا حسنة ، اال بكونه استثمارا سياسيا للعدوان العسكري ، وهو هجوم سياسي تفسيره ، مهما كان
 اسرائيلي ، يجري يالتزامن –اخطر من العدوان ،  واجهته فلسطينية وعربية لكنه في الحقيقة اميركي 

  .وبموازاة الهجوم العسكري على قطاع غزة ، لجني الحصاد السياسي للعدوان 
الدولي دائما طريقا مسدودا ليس امام المقاومة الفلسطينية فقط بل امام المفاوض لقد كان مجلس االمن 

الفلسطيني ايضا ، وكان المخرج الدبلوماسي الوحيد المفتوح امام المقاوم والمفاوض الفلسطيني كليهما هو 
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م المخرج العربي ، وقد اختار وزراء الخارجية العرب يوم االربعاء الماضي سد هذا المخرج اما
المقاومة الفلسطينية للعدوان تماما مثلما اغلقت الدبلوماسية العربية هذا المخرج امام المفاوض الفلسطيني 
عندما اختارت التعاهد على السالم المنفرد وتطبيع العالقات مع دولة االحتالل قبل ان يحقق هذا 

  .لى االرض المفاوض الحد االدنى من حقوقه على الورق ، ناهيك عن تحقيقها واقعا ع
لقادة " الطارئ"ان خطاب الرئيس المصري حسني مبارك يوم الثالثاء الماضي عشية االجتماع 

الدبلوماسية العربية بعاصمة بالده في اليوم التالي كان خطوة استباقية اكدت رفض القاهرة لممارسة 
ب الفلسطيني ، مما اجهض السيادة المصرية لفتح معبر رفح من جانب واحد او بالتنسيق الثنائي مع الجان

اقتراح عقد قمة عربية كان توفير غطاء عربي القدام مصر على هذه الخطوة هو البند االهم على جدول 
  .اعمالها ، ودفع وزراء الخارجية العرب الى خيار الذهاب الى مجلس االمن بدال من ذلك 

ة من التصدي لالحتالل االسرائيلي ويخطئ حد الخطيئة ايا كان من يسعى الى تحويل المقاومة الفلسطيني
 عربية او عربية بينية ، كالمية او –وعدوانه المتواصل على القطاع المحاصر الى معركة فلسطينية 

سياسية او غير سياسية ، بحجة التواطؤ او الخذالن العربي لهذه المقاومة ، بغض النظر عن صدق هذه 
ئة المؤكدة ايا كان من يسعى ، مستقويا بالعدوان ، الحجة او عدم صدقها ، لكن يخطئ اكثر حد الخطي

الى االستثمار الفلسطيني او العربي لهذا العدوان استثمارا سياسيا من اجل حسم اصطراع فصائلي 
 االسرئيلية على المعارضين الفلسطينيين لها ، وهذا هو بالتحديد - فلسطيني او لفرض االجندة االميركية 

  .ي تحمله الدبلوماسية العربية الى مجلس االمن الدولي ملخص المشروع السياسي الذ
لوزراء الخارجية !) بعد خمسة ايام من بدء العدوان" (الطارئ"فقد كانت هذه هي خالصة نتيجة االجتماع 

العرب في القاهرة يوم االربعاء الماضي ، عندما قرروا التنصل من مسؤولياتهم العربية المفترضة 
ض عقد قمة عربية مقترحة لهذا الغرض واالستعاضة عنها بالهروب الى مجلس لمواجهة العدوان باجها

االمن الدولي الذي يعرف قادة الدبلوماسية العربية قبل غيرهم ان انه كان وما زال منذ النكبة قبل اكثر 
من ستين عاما بوابة مفتاحها مصادر ومغلق عليه بالشمع االحمر في العاصمة االميركية عندما يتعلق 

  .المر باي عدالة للشعب الفلسطيني ا
والن قادة الدبلوماسية العربية كانوا يعرفون قبل غيرهم ان مشروع القرار الذي قدمته مصر وليبيا 

" غير متوازن"النه " غير مقبول"االميركي باعتباره " الفيتو"باسمهم الى مجلس االمن كان بالتاكيد سيواجه 
هاب الى مجلس االمن بدل الذهاب قبل ذلك الى قمة عربية تخرج ، كما حدث فعال ، فان اختيارهم الذ

بموقف عربي يبعث برسالة جادة الى المجلس بان القادة العرب جادون حقا هذه المرة في سعيهم الى 
، كما جاء في مشروع القرار ، انما هو تحرك " فورا"دولة االحتالل االسرائيلي بوقف العدوان " الزام"

ل المسبق وبالتالي فانه تحول عمليا الى ضوء اخضر عربي الطالة امد العدوان ، دون محكوم عليه بالفش
أي امل في أي تدخل للمجتمع الدولي يوقفه ، اذ ماذا يبقى الي منظمة اقليمية او دولة منفردة لكي تفعله 

نظمات بعد ان يفتى المنبر الدولي االرفع مستوى ، الممثل في مجلس االمن الممثل بدوره لكل الم
، كما قال " غير متوازن"النه " غير مقبول"االقليمية والقوى العظمى النافذة ، بان المشروع العربي 

  المندوب االميركي يوم االربعاء الماضي ؟
والخيار االخر امام الدبلوماسية العربية كي يوافق مجلس االمن على مشروعها هو ان تاخذ بنصيحة 

المرونة القناع "بابداء ) فضائية العربية الخميس الماضي( الغيط وزير الخارجية المصري احمد ابو
 االميركية لوقف العدوان ، –، والمرونة هنا تعني فقط التقاطع مع الشروط االسرائيلية " االخرين بمطالبنا

واول هذه الشروط طبعا هو مقاربة الحل باعتبار المشكلة تكمن في العنف المتبادل ال في الحصار ، وان 
حل يبدا بوقف العنف ال برفع الحصار ، وان المطلوب من اجل ذلك هو توفير ضمانات دولية تكفل ال

، وان ارسال قوة مراقبين او " دائمة ومستدامة"التزام حماس بما اسماه البيت االبيض االميركي بتهدئة 
ون اية مقاومة قوات دولية الى قطاع غزة لضمان التزام المقاومين للحصار هناك بالرضوخ للحصار د
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هو في راس هذه الضمانات ، ثم اعادة الرئاسة الفلسطينية باعتبارها الشرعية الفلسطينية الوحيدة 
 الى معابر القطاع ، وخصوصا الى معبر رفح ، ١٨٥٠المعترف بها طبقا لقرار مجلس االمن رقم 

وهذه المطالب االميركية .  ، كضمانة اخرى ٢٠٠٥ومعها دولة االحتالل ، طبقا التفاق معبر رفح عام 
االسرائيلية هي نفسها العناوين الرئيسية للمشروع العربي الذي يقود الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
فريق وزراء الخارجية العرب للدفاع عنه امام مجلس االمن يوم االثنين ، والذي تعهد احد كبار معاونيه 

 ومهما حسنت النوايا ال يوجد أي تفسير آخر لهذا .بان الرئيس لن يعود من نيويورك اال بعد اقراره 
 الفلسطيني سوى انه استثمار للعدوان يفرض حصارا دبلوماسيا بموازاة –الهجوم الدبلوماسي العربي 

  .الحصار العسكري واالقتصادي المفروض على القطاع ويكمله 
لكامنة في استبعاد أي ممثل ومن المؤشرات االكيدة على ان هذا حصار دبلوماسي يراد فرضه المفارقة ا

للقيادة التي تقود المقاومة ضد العدوان عن مداوالت مجلس االمن  لوقفه ،  وفي اعتماد الرئيس عباس 
الذي يمثل برنامجا سياسيا نقيضا لبرنامج المقاومة بل في حالة صدام معه ليفاوض على تهدئة ال يملك 

جوهر البرنامج السياسي الذي يقوده ، في سابقة تتجاهل االلتزام بها او نقضها كون التهدئة هي عنوان و
  .تماما مقولة ان من يصنعون الحرب هم فقط من يستطيعون صنع السالم 

وال يستطيع المراقب في هذا السياق سوى تسجيل مفارقة اخرى تتمثل في ان العدوان على القطاع قد 
 المغلقة الى المقاومة الدامية للعدوان نقل مركز الحدث الفلسطيني من التفاوض السري في الدهاليز

الهمجي على االرض المكشوفة ، مما دفع بالمفاوض الفلسطيني الذي تقوده الرئاسة الى الظل االعالمي 
ليعتكف اسيرا للوقت الضائع في انتظار نتائج االستحقاقات الدستورية لتغيير القيادات الحاكمة لشركاء 

ميركي ، وقد كانت انهار الجماهير الجارفة التي اجتاحت شوارع التفاوض الفلسطيني االسرائيلي اال
العواصم العربية واالسالمية والعالمية دفاعا عن المقاومة وتضامنا مع برنامجها تصويتا ثانيا بالثقة ، 

 او بعد سحب الثقة من - - غير فلسطيني هذه المرة ، في المقاومة الفلسطينية وبرنامجها بعد منحها الثقة 
 في االنتخابات التشريعية الفلسطينية قبل - - اوض الفلسطيني وبرنامجه كما يفضل آخرون القول المف

عامين ، مما كاد يغرق المفاوض الفلسطيني ورئاسته في عزلة سياسية خطيرة لم يكن له منها أي مخرج 
  !سوى المسارعة الى االستثمار السياسي للعدوان

٤/١/٢٠٠٩  
  

  عملية خطط لها منذ عامين  .١٠٩
  ناحوم برنياع وشمعون شيفر

ان ما بدأ يوم السبت بقصف من       . اسرائيل تعود الى غزة بتأخر ما، ومخاوف كبيرة، وتلكؤ، ولكنها تعود          
قد يكون هذا الموضوع الوحيد الذي تتشابه فيه تقديرات الجـيش           . على االرض ) كما يبدو (الجو سينتهي   

اتخاذ القرار اول من امس انه يوجد مذهبان، يقول         قال احد المشاركين في     . االسرائيلي وتقديرات حماس  
اذا كانت تؤمل كثيـرا، بحـسب       " حماس"احدهما انه بغير عملية برية لن ينجح االمر، ويقول اآلخر ان            

  .المادة االستخبارية، ان تخرج اسرائيل في عملية برية فربما يحسن ان تفكر مرتين
لقد وعد بـيغن    . مع الذكرى المرة لحرب لبنان االولى      كيلو مترا    ٤٠في الوعي االسرائيلي اتصل الرقم      

 كيلومترا داخل ارض لبنان، لكن قواتنا وصلت في الواقع الـى            ٤٠اال يبتعد الجيش االسرائيلي اكثر من       
 كيلومترا فانهم   ٤٠ومنذ ذلك الحين عندما يقولون      .  كيلومترا عن حدود اسرائيل    ١٢٠بيروت على مبعدة    

  .يقولون خدعة
لم توجد  .  كيلومترا هي الصواريخ التي اطلقتها حماس      ٤٠ول اسابيع العملية، كان الذي وصل       في نهاية ا  

فقد بلغت صواريخ غراد التي هربتها حماس في انفاق رفح الـى اسـدود، وكريـات                : ها هنا اي خدعة   
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ـ          . مالخي، ويفنه وبئر السبع    وة كانت تلك عقوبة اسرائيل النها اجلت العملية لمواجهة ازديـاد حمـاس ق
  .لوقت طويل

في رسالة سرية جدا وضعت في بداية التهدئة على مائدة مسؤولي الجهاز االمني والسياسي الكبار فـي                 
اذا اجتازت  . وقيل في الوثيقة ان التهدئة ستكون لمصلحة حماس       . اسرائيل، حذروا من ان هذا ما سيكون      

الة الجو من الصعب على الجـيش       حماس الصيف بسالم، فانها ستبدأ التحرش في الشتاء، عندما تجعل ح          
كلما مر الوقت بغير عمل عسكري، ازداد عدد االسرائيليين الذي تهددهم الصواريخ            . االسرائيلي ان يرد  

كلما مر الوقت، سيحتاج الى عمـل       . سيبدأ هذا بعشرات االالف وينتهي بمئات اآلالف      . كما قالت الوثيقة  
صابين في الجانبين، ويطول وقتا اكبر ويجلـب قـدرا          عسكري كبير جدا، يحدث عددا كبيرا جدا من الم        

  . مرت الوثيقة بال رد. اكبر من النقد في العالم
كان ذلك في البـدء غيـر       . في يوم الثالثاء واالربعاء من هذا االسبوع وصلت صواريخ غراد بئر السبع           

دود وكما كان في    مفهوم، وهاذيا كما كان في عسقالن عندما سقطت الصواريخ االولى، وكما كان في اس             
بعـد ذلـك    . هناك وهنا ايضا يتحدثون في الساعة االولى عن معجـزة         . حيفا في بدء حرب لبنان الثانية     

  .يبدأون حزم االمتعة
سقط صاروخ الغراد فـي     ". يكنتون"في احد االحياء البعيدة في هذه المدينة الكبيرة تقوم روضة االطفال            

فقد انهار سقف الروضـة، وسـقطت       : حفرة عميقة دمارا كبيرا   وقد خلف باالضافة الى     . ساحتها الخلفية 
كانت الساحة مليئة بالكريات السوداء الصغيرة التي تـأتي مـع           . الحيطان، وتحطمت المناضد الصغيرة   

  . لكن اصابتها فتاكةm and mوهي ليست اكبر من حبات حلوى . صواريخ غراد
وتحدثت عن المعجزة التي حـصلت      . نين ممزقتين نظرت يعيل تفيفي الحاضنة الى بقايا مكان عملها بعي        

الحقيقة هي ان المعجزة حصلت للعائالت في البيوت المجـاورة، وهـي            . لالوالد العشرين الذين ترعاهم   
لو ان هذا الصاروخ سقط على بعد امتار من هناك، الى           . بيوت ارضية، ضعيفة االسقف ودقيقة الحيطان     

  .لةهنا او الى هناك الستطاع ان يقتل عائ
  بذور صيف

، فقد عمل قائد المنطقة يـوأف       ٢٠٠٦صيغت خطة عملية الجيش االسرائيلي في القيادة الجنوبية في سنة           
بـدأ  . جلنت فيها مع قائد سالح الجو، اللواء اليعازر شكدي، ومع قائد فرقة غزة، العميد تـشيكو تـامير                 

كان التخطيط لعملية تكـون مبنيـة       . العمل في الخطة في فترة والية رئيس االركان السابق دان حالوتس          
 كان تـدريب    ٢٠٠٧في تموز   . على التأليف بين كتلة من الطائرات المقاتلة والمروحيات والقوات البرية         

 اجـري تـدريب اخـر       ٢٠٠٨في اذار   . في الشتاء وقف العمل في الخطة     . تام اول على خطة العمليات    
 حل جابي اشكنازي محل حالوتس، وحل عيـدو         عندما. بمشاركة سالح الجو ولوائي المشاة والمدرعات     

  .نحوشتان محل شكدي وايال ازينبيرغ محل تامير استمر العمل كالمعتاد تحت سيطرة جلنت
صحيح انه كانت هنالـك     . توجد مبالغة غير صغيرة في التوكيد هذا االسبوع لتحضيرات االشهر االخيرة          

كان يصعب التحرر   . لكن المخطط بقي كما كان    عمليات تجميع استخبارية وتحسينات طفيفة للتفصيالت،       
من انطباع ان المجد الذي اتصل بالعمليات التي تمت في الفترة االخيرة، نبع من اعتبارات عالقات عامة                 

كان يجب على احد ما ان يبين لماذا لم تنفذ العملية في الصيف الماضي عنـدما                : وربما احساس بالذنب  
  .اكان مستودع سالح حماس اصغر كثير

  تهيئة االرض
قال ايهود باراك هذا االسبوع في احدى مقابالته، انه ال يأسف لحظة واحدة الشهر التهدئة مع حمـاس،                  

ال يجـب علـى دولـة       . والجنود الذين لم يقتلوا، والمواطنين في الجنوب الذين تمتعوا بفترة هدوء نسبي           
ن يكون ذلك تطويرا لسالح غير تقليـدي،  كاسرائيل ان ترد عسكريا على ازدياد قوة الطرف الثاني، اال ا  
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لم يكن العالم ليتفهم هجومـا  . فضال عن ذلك كنا في ذروة مسيرة سياسية بعد مؤتمر انابولس        . قال باراك 
  .على غزة وال ليقبله

فقد خاف اولمرت انجـرارا الـى احـتالل    . الى ما قبل ثالثة اشهر كان اولمرت شريكا في توجه باراك         
وعندما خلص اولمرت الى استنتاج ان الوضع في بلدات         . لناها فماذا سيحدث في الغد    وقال اذا احتل  . غزة

وقد واجه وزير الدفاع ورئيس هيئة االركـان        . غالف غزة اصبح ال يطاق، لم يكن يستطيع فعل الكثير         
ففي اسرائيل ال يستطيع رئيس حكومة ان يفرض عملية عسكرية عندما يعارضها            . اللذين ارادا االنتظار  

ان ما غير رأي باراك سلـسلة االحـداث بعـد ان هـاجم الجـيش                . زير الدفاع ورئيس هيئة االركان    و
ردت حماس باطالق كثيف للصواريخ لم يكن يمكن تفسيره         . االسرائيلي نفق حماس على محور هوبراس     

  .اال على انه تحلل تام من قواعد اللعبة
فحمـاس  . جهة الى مواجهة ومن جولة الى جولة      يعتقد باراك انه قد قضي على اسرائيل ان تحيا من موا          

تتلقى ضربة وتبادر تهدئة، وتزيد قوتها من جديد، وتطلق الصواريخ، وتضرب، وتزيـد قـوة وهكـذا                 
. ويرى انه لو كنا هاجمنا حماس في الصيف الماضي الضطررنا مرة اخرى الى مهاجمتها االن              . دواليك

. وضع باراك، رئيسا لحزب يقع الى اليسار من المركز        يصاحب هذا مشكلة م   . لهذا ال داعي الى التسرع    
  .فهو رزين اما االخرون فمتحمسون. الصفة التي يكثر الحديث عنها هي الرزانة

ففي الـصيف   . من جهة القيادة الجنوبية، اتى قرار العملية في الدقيقة التسعين، في الفصل غير الصحيح             
والمثـل  . اما في الشتاء فان حالة الجو عامـل معـوق        . لتكون القوة المهاجمة حرة في تحديد ايقاع القتا       

المحسوس على ذلك كان هذا االسبوع عندما طرأ انخفاض كبير اليقاع تقدم العمليـة بـسبب اليـومين                  
وانخفـضت الطـائرات    . وقد تضررت في االساس عمليات المروحيات الحربية      . الماطرين في الجنوب  

  .ع القوات البرية الحركة للمطر والوحلالصغيرة بال طيار تحت الغيوم، ولم تستط
الح الضباط عليهمـا ان     . زار اولمرت وباراك مقر قيادة المنطقة الجنوبية في بئر السبع في يوم الثالثاء            

. اجاب جلنت هذا نظري   . ايمكن تحقيق هدف العملية بغير عملية برية، سأل اولمرت        . يأمرا بعملية برية  
اذا لم نـدخل فستـصبح      . سيستمر اطالق الصواريخ  . ير عملية برية  اما بالفعل فان حماس لن تنحني بغ      
ان طول التهدئة التي ستأتي بعد ذلك سيكون على قدر الضربة التي            . عسقالن واسدود مدينتين مهجورتين   

  .ال توجد حرب نقية. حتى لو وجد مصابون فال يحل ان نضعف. نوجهها
يرات عن مئتي جندي قتيل في دخول كثيـف الـى         تحدث احد التقد  . واجه اولمرت وباراك معضلة الثمن    

فـضل بـاراك صـياغة    . سيغير الجمهور الذي يريد عملية كبيرة كثيرا رأيه عندما يرى التوابيت    . غزة
فهل تسوغ القيمة المضافة لعملية احتالل في غزة كلفة حياة الجنود،           : المعضلة بمفاهيم الكلفة بازاء الفائدة    

لم، واستقرار نظم الحكم العربية المعتدلة وتجديد ممكن لالرهاب من القدس           سأل، ومكانة اسرائيل في العا    
  . كانت افتراض عمله ان حرية عمل اسرائيل محدودة. والضفة

، "الرصاص المـسكوب  "عندما عرض اولمرت على المجلس الوزاري االمني، للنقاش والتصديق، عملية           
الى اليوم لم يشفع رئيس حكومـة فـي اسـرائيل           يبدو انه   . خطب خطبة ال نظير لها، خطبة فينوغرادية      

سيكون سقوط الـصواريخ فـي الجبهـة        . "خروجا لعملية عسكرية باقوال كئيبة ومتشائمة الى هذا الحد        
سيكون الكثير جدا من المصابين من الجنـود،        . "، قال "الداخلية اكثر كثيرا مما كان في حرب لبنان الثانية        

وال يمكن ان نضمن اال يضربنا النظام       . ول ان العملية ستنتهي في ايام     ال يمكننا ان نق   . والقتلى والجرحى 
وسيضطر مواطنون كثير الى ان يمكثوا وقتا طـويال         . قد تجرنا العملية الى بقاء طويل في غزة       . الدولي

ستقترب الصواريخ من مناطق تجمـع      . سيكون اضرارا ال يستهان به بالسكان في اسرائيل       . في المالجئ 
ويؤيدها كـذلك وزيـر الـدفاع       . اؤيد العملية . وستزيد نفقة االمن  . ضرر الجهاز االقتصادي  ويت. السكان

كما قال شـمعون بيـرس فـي        (لكن ال تقولوا فقط     . يحق لكم ان تصوتوا معارضين    . ووزيرة الخارجية 
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ـ         )شهادته امام لجنة فينوغراد عن تصويته مؤيدا تلك الحرب         م ، انكم صوتم مؤيدين النه لم يكن مريحا لك
  ".فليصوت معارضا من ال يريحه ذلك. ان تصوتوا معارضين
  .لم يعارض احد ولم يمتنع احد. أيد احد عشر وزيراً
  ضجيج االنتخابات

بدأت العملية باجماع ال في الحكومة وحدها بل في الجهاز السياسي كله، والجمهور وفيـه مئـات آالف                  
لذي يصحب كل اجراء لحكومـة اولمـرت،        برغم االرتياب ا  . تعرضوا الطالق الصواريخ في الجنوب    

  .رأوها ضرورة وفعالً نقياً
في السبت بعد الظهر، بعـد      . مع ذلك لم يكن من الممكن الفصل بين ازيز الطائرات وضجيج االنتخابات           

بضع ساعات من انقضاء اول هجوم لسالح الجو، قرأ باراك بالغاً الى االمة في غرفـة الطعـام فـي                    
لـم  . عامة، تلك الغرفة التي استضافت مقابالت حاسمة لرابين وشارون في الماضي          معسكر هيئة القيادة ال   

ولم يحضرها رئيس هيئة االركـان وال قـادة اخـرون مـن الجـيش               . تنسق مقابلة باراك مع اولمرت    
لقد عرضت في واقع االمر باراك على انه الشخص الوحيد المناصر للعمليـة، والـشخص               . االسرائيلي

وقرر اولمرت الذي لم يكن عازمـا       . غضبت تسيبي ليفني غضبا شديدا    . دها بال تراخ  الذي قررها، ويقو  
ال من اجلـه    . ال مناص ". صنع نظام "على الظهور ازاء عدسات التصوير في ذلك المساء انه يجب عليه            

  . فقط بل من اجلها ايضا
جل بكراسي الى غرفـة     أتي على ع  . استدعى االثنين واقنعهما بالظهور معا في تصريح يقرأه على االمة         

 ورفـع   - مكتب رئيس الحكومة في تل ابيب اليوم       -المباحثات في الطابق االول من وزارة الدفاع القديمة       
في البدء اقاموا منـصة  . حاولوا تعليق خريطة للمنطقة على الستارة ولم ينجحوا  . علم اسرائيل في الخلف   

  .لخطيب واحد، بعد ذلك جروا الى المقدمة طاولة للثالثة
  .اما اولمرت الذي عانى نزلة صدرية فقد سمع مريضا. وجلس باراك موبخا. كانت ليفني اسيرة الشكر

.  في اسرائيل فـي الماضـي      - اي فريق من قائدين او ثالثة يقود االجراءات العسكرية         -كانت المطابخ   
الون في يـوم    رابين وبيرس في عنتيبا وجولدا وديان و      . تميز جزء كبير من المطابخ في حروب اليهود       

تؤكد ليفني وبـاراك    . كان الشيء المتميز في مطبخ اولمرت ظل المعركة االنتخابية        . الغفران وغير ذلك  
بل ان االنتخابـات لـم   . ايضا انه في جميع اجراءاتهما، وجميع التقديرات لم يكن لقضية االنتخابات ذكر           

  .يراً مختلفاًان من ينظر من الجانب يستطيع ان يفكر تفك. تخطر لهما على بال
في حين ان اثنين من الثالثة ينافس بعضهما بعضا في نفس احتياطي االصوات، فـي منافـسة يريانهـا                   

فهو يخرج اللقاءات معهمـا،     . يرى اولمرت الحرية التي اعطيها امتيازا     . مصيرية، حظي الثالث باالعفاء   
في هذه االثناء يكافئـه     .  متقدما ويمنحهما التكريم، ويحرص على اشراكهما في كل قرار ويحتفظ بمكانته         

  .كالهما بالمدائح
فالعملية ستسوغ باثر رجعي اجراءاته في حرب لبنان الثانية         . يرى اولمرت العملية الحالية كمثل تقويم له      

ليتنا . بعد سنتين ونصف، قال اولمرت في احد النقاشات، لم تطلق طلقة واحدة من حدود لبنان              . كما يعتقد 
  .ابهة بالعملية الحاليةنصل الى نتائج مش

والقصد من ذلك منع ضغط     . من بين ما يحرص عليه ان يجري من مكتبه اتصاالت بقادة الدول االجنبية            
وفي المرحلة الثانية القصد اعداد الوسـائل الحـراز وقـف           . من الخارج يضيق مجال العملية العسكرية     

جيال ماركـل، وثـالث مـرات الـى         تحدث ثالث مرات الى غوردن براون ومرتين الى ان        . اطالق نار 
وقال لرايس ايـضا ان ليفنـي       . وطلب الى تسيبي ليفني ان تشاركه حديثه الى رايس        . كوندوليزا رايس 

  .موجودة في الغرفة
يريد ان يعلم كم سيستغرق االمـر       . في الطريق يهاتفها توني بلير، مبعوث الرباعية الى الشرق االوسط         

 فالغموض هو الشيء الصحيح من جهة العمليات، وفوق ذلك مـن            :كان جواب ليفني غامضا   . من الوقت 
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تحدثه ليفني عن مكالمة هاتفية تلقتها قبل ذلك في سديروت من وزير الخارجيـة البريطـاني                . ذا يعرف 
ال تنـسى ليفنـي ان تتمنـى        . وقد اشتهى هو ايضا ان يعلم متى تفكر اسرائيل في االنهاء          . ديفيد ميليبند 

  .لكليهما سنة حسنة
  وت العالم ص

عندما استقر الرأي على العملية، تم الحديث كثيرا عن نافذة الـزمن التـي اعطتهـا اسـرائيل االعيـاد       
بين عيد الميالد ونهاية السنة يكون العالم المسيحي مشغوال باالحتفاالت ال باخماد الحرائق في              : المسيحية

ال تريـد   .  اوباما اليمـين الدسـتورية      كانون الثاني، يوم اداء    ٢٠وموعد مهم آخر هو     . الشرق االوسط 
  .الحكومة بدء عالقاتها بالرئيس الجديد بدءا سيئا

ال . االهتمام الذي تبديه حكومات اجنبية بالعملية، يكمن بقلقها على نظم الحكم المعتدلة في العالم العربـي               
. التزاما مشابها واعطى رئيس فرنسا ساركوزي اولمرت      . تنوي االدارة االميركية محادثة حماس مباشرة     

هذه الحال اآلن، لكن اذا قويت المظـاهرات        . ورايس قلقة مما يحدث في الجامعة العربية ومجلس االمن        
وهددت نظم الحكم العربية، فان التصريحات العلنية المعارضة السرائيل ستنتقل من الخطابة الى الفعـل،   

  .ويزداد الضغط من الغرب ايضا
 ونظرهـا الـى     ٢٠٠٦دولية الى المواجهة بين اسرائيل وحزب اهللا فـي          يوجد فرق بين نظر الجماعة ال     

يوجد في العالم جماعة من الـدول       : تبين تسيبي ليفني ذلك على هذا النحو      ". حماس"المواجهة الحالية مع    
الجماعـة االولـى تكـره      . لها اهتمام خاص بلبنان، وتوجد جماعة اخرى لها اهتمام خاص بالفلسطينيين          

والجماعة االخرى تكره   . وقد توقعت ان تثأر اسرائيل لها     . فعلته المنظمة بأعزائها في لبنان    حزب اهللا لما    
كلمـا  . الفرق انهم اشد كرها لحزب اهللا لكنهم يرحمون الفلسطينيين        . حماس لما فعلته بالسلطة الفلسطينية    

  .كانت الصور من غزة اصعب تضاءلت شرعية العملية االسرائيلية في العالم
ل باراك منطقة اولمرت، في قضية المبادرة الفرنسية بوقف اطالق النار، نـشأ احتكـاك بـين                 عندما دخ 
  .وقف اولمرت وليفني في هذه النقطة في معارضة باراك. االثنين

  التماس الفرنسي
كانت . في مساء يوم االثنين، في تقدير الوضع الحالي، تحدث باراك معارضا اي ذكر لوقف اطالق النار               

قال باراك  . تحدث احد مشاركي النقاش بعد ذلك بانفعال عن الهياج وعن الشحنة العاطفية           . فةالخطبة جار 
وتـستنتج ان اسـرائيل متعبـة       . فحماس تسمع وتقوى  . كل حديث عن وقف اطالق النار قد يكون فتاكاً        

  .اذا صمدت اياما اخرى فستخرج منتصرة. ومتحمسة لوقف النار
يـرى بـاراك كوشـنير      . من برنار كوشنر وزير الخارجية الفرنـسي      في ذلك اليوم تلقى باراك مهاتفة       

كان كوشنير من قادة الحزب االشتراكي الى ان انضم الـى سـاركوزي             (صديقه، ورفيق درب سياسي     
عرض كوشنير على اسرائيل ان توافق على وقف اطـالق          . وهما يتحادثان في اوقات متقاربة    ). اليميني

  .وان تفتح ممرا انسانيا الى غزة) ا لثمان واربعين ساعة بعد ذلكوربم(النار لثمان واربعين ساعة 
لم يعمل من وراء ظهـر الحكومـة        . وقال انه ابلغ في ذلك المساء اولمرت بالتوجه       . رد باراك بالموافقة  

في الغد في الحادية عشرة قبيل الظهر هاتفه كوشنير ثانية          ). سمعت ليفني بالمبادرة من مصادر فرنسية     (
وهنـا تعقـدت    . قال باراك انه يؤيد لكن يجب ان يحدث اولمرت في ذلك          . صول على جواب  مؤمال الح 
  .القضية

اجاب خمسة عشر منهم بااليجـاب      . ، جنراالت وعمداء  )احتياط( ضابطا رفيع المستوى     ١٨التقى باراك   
 الـرئيس   وكان. وقالوا له ربما تكون هذه انجح لحظة للوقف       . عندما حدثهم باراك عن المبادرة الفرنسية     

قال بيرس لباراك قل لكوشنير انـه يحـسن بــ           . وايد بيرس . حدثه باراك . شمعون بيرس يجلس عنده   
  .ان تتبنى ايضا مبادرة السالم العربية" حماس"
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مـاذا  : في اثناء الزيارة قال باراك الولمرت     . طار اولمرت وباراك لزيارة القيادة الجنوبية في بئر السبع        
ال تعط جوابـا ايجابيـا الننـي        : رد عليه اولمرت بقصاصة ورق    .  ان تزنه  يحسن. عن التوجه الفرنسي  

تقرر . عاد باراك الى تل ابيب والتقى سبعة صحافيين لتوجيه صحفي         . افحص امكان آخر مع كوندوليزا    
وصفها وصـفا   . حدث باراك الصحافيين عن المبادرة الفرنسية، لكن ال للنشر        . التوجيه قبل ذلك باسبوع   

  .ا، نشر النبأ وحدثت جلبةايجابيا كثير
وقـد حدثـه علـى االتـصال        . في المساء دخل باراك للقاء مع اولمرت وحدهما افرد له نصف ساعة           

وعبر عن استعداد للتخلـي عـن       . بساركوزي وماركل وتشجيعهما على تقديم مبادرة وقف اطالق النار        
  .خمس عشرة دقيقة من لقائه لتمكين اولمرت من القيام باالتصاالت

في هذه االثناء، في الخامسة والنصف مساءا هاتف        .  له اولمرت سأهاتفهما بعد ذلك بعد تقدير الوضع        قال
جان لوي دافيد مستشار ساركوزي السياسي، شالوم ترجمان مستشار اولمرت السياسي، وطلب ان يشكر              

  . انه تبنى المبادرةلم يعلم. سمع اولمرت عن المكالمة الهاتفية ودهش. الولمرت تبنيه المبادرة الفرنسية
بحسب انطباعه مال اولمـرت     . في اثناء تقدير الوضع في ذلك المساء وضع باراك المبادرة على المائدة           

فجأة غير رأيه، ربما في اثر مكالمة هاتفية تلقاها، وربما بعقب اقوال قالها رئيس الـشاباك                . الى تأييدها 
اما اولمرت فيقول انـه عـارض منـذ         .  ليفني دسكن ورئيس هيئة االركان اشكنازي ووزيرة الخارجية      

تعترف اسرائيل التي زعمت انه ال توجد مشكلة انسانية في غزة، فجأة بأنه توجد حاجـة              . اللحظة االولى 
يبدو االن كأننا نحن    . خرجنا في العملية الضطرار حماس الى طلب وقف اطالق النار         . الى ممر انساني  

  .نطلبه
 اتصل اولمرت بساركوزي ودعاه الى عشاء في بيته عندما يأتي الـى             .طرح االقتراح عن جدول العمل    

. كان يفترض ان تسافر لفني الى باريس للقاء وزراء خارجيـة اوروبيـين            . اسرائيل في االسبوع القادم   
اضاعت اللقاء لكنها سافرت لبضع ساعات في يوم الخميس للتحقق من ان ساركوزي سيخزن مبادرتـه                

وفضال عن ذلك هـي     . وقال هذا عملها  . وافق اولمرت على السفر   . شرق االوسط وال يأخذها معه الى ال    
  .هي زعيمة حزبه وهي محتاجة الى الشهرة. في معركة انتخابية

والسؤال مفتوح، كيف ستعود،    . ستعود. يعتقد باراك، ربما بقدر من الحق، ان المبادرة الفرنسية لم تختف          
يأ الظروف لذلك، او في اطار الجدل الذي سينشأ في اسرائيل اذا            هل تعود كاجراء النهاء القتال عندما تته      

سيقتل جنود، ويثار السؤال، اكان سقوطهم حقا ام كان اصح قبول مبادرة وقف اطـالق               . تعقدت العملية 
هي احد المزاعم االكثر غلبة على الجدل السياسي في اسرائيل وال سـيما فـي موسـم                 " قلت لكم . "النار

  ".قلت لكم" اي حرب ها هنا بغير تشخيص لم تنته. انتخابات
  قوة االحتمال

. في بدء االسبوع سقط صاروخ قسام في شارع عاميعوز في عسقالن، قبل الحقول بكتلة سكنية واحـدة                
في غضون  . خرج الصاروخ من شمال غزة، ومر فوق محطة طاقة شركة الكهرباء وانفجر في الشارع             

بعد ذلك من الفـور اتـى موظفـو         . خ وغطوا الحفرة باالسفلت   دقائق اتى عمال، واستلوا بقايا الصارو     
هذه المـرة   . بخالف حرب لبنان الثانية، ردوا السلطات وفيها الحكومة سريع وناجع         . ضريبة الممتلكات 

  .ليست االتحادات هي التي تدير الجبهة الداخلية بل الحكومة
 الزوردي واجهتها، فـي اسـلوب       سقط الصاروخ بين بيوت سكنية جديدة، تغطي حجارة فسيفساء بلون         

  .االخوان جيندي وبين مركز تجاري صغير
تلقـت الالفتـة    ". يامي يامي "كانت الحانوت التي تضررت باالنفجار سوبرماركت روسيا صغيرا يسمى          

هشمت . تعلوها الفتة دعاية كبيرة للفودكا الروسية     . بالروسية والعبرية شظيتين، وصلتا حتى خزانة النقد      
بقي اكثر البضاعة بال    . وكذلك زجاجات الخمر وفيها نبيذ جروزني حلو ينتج في اسرائيل         . ضنوافذ العر 

  .ضرر



  

  

 
 

  

            ٥٠ ص                                     ١٣٠٥:         العدد       ٥/١/٢٠٠٩اإلثنين  :التاريخ

تحدث قائد الجبهة الداخلية يائير غوالن الذي تحمل التبعة عن الجبهة الداخلية في هذه العملية، تحدث قبل                 
، قـال   " نجعل التهديد طبيعيا   يجب علينا ان  . "واقترح جعلها متناسبة  . بضعة اسابيع عن المواجهة المقتربة    

. في ثالثة وثالثين يوما من حرب لبنان الثانية لم ينفجر في الدولة اكثر من ثالثين طنا من المتفجـرات                  "
 اطنان مـن    ٢٠٦في االسابيع التسعة االولى من الهجوم الجوي االلماني على بريطانيا انفجر في كل ليلة               

ال . ال يحل لنا ان نعظم التهديد اكثر من الحد المناسب         . انيونبقي البريط .  قنبلة حارقة  ١٨٦المتفجرات و   
  ". نفتح ها هنا صفحة جديدة غير معروفة في المعاناة االنسانية

  "يديعوت احرنوت"عن 
  ٥/١/٢٠٠٩. األيام، فلسطين

   
 الى غزة بكل القوة االسرائيلية .١١٠

 اليكس فيشمان- يديعوت 
، وهذه ايضا تعليمات القيادة العسكرية للقادة " مصهوررصاص"الفكرة التي توجه المرحلة الثانية من 

نطلق النار بكل الوسائل، بما في ذلك المدفعية، . نسير بكل القوة. ال نأخذ مخاطرات: العسكريين هي
اذا كان الثمن الدولي للضرر المحيطي والمس المتوقع . على أن يكون حد ادنى من االصابات لقواتنا

في سالح الجو ايضا، في المرحلة االولى من الحملة، لم تجر حلقات . ه بعد ذلكللمدنيين فاننا سنتصدى ل
هناك ايضا طلبت قيادة السالح من الطيارين النتائج قبل كل شيء آخر، . بحث في اضرار المحيط

هو أحد التجديدات التي " الحرب مثلما في الحرب"هذا النهج لـ . والحساب على تدمير االهداف اساسا
اولئك الجنراالت الذين تحدثوا بسخرية عن االساليب التي استخدمها ". رصاص مصهور"ملة جلبتها ح

ضمان سالمة قواتنا هو في المكان االول، حتى لو دفعت . بوتين في جورجيا لم يعد بوسعهم أن يشتكوا
 .اسرائيل لقاء ذلك ثمنا باهظا في الرأي العام الدولي

ئيلي بها أمس االول في الساعة الخامسة بعد الظهر ال ترمز فقط الى نار المدفعية التي بدأ الجيش االسرا
 - مهما فعلنا : االنتقال من المرحلة الجوية الى المرحلة البرية، بل وايضا الى احد دروس حرب لبنان

من . فان العالم سينقض علينا، وعليه فان مسؤولية رئيس االركان هي قبل كل شيء  عن مرؤوسيه
 ال يقف امام ناظريه أي اعتبار ال - ذ فيها القرار بالخروج الى المعركة، وفتحت النار اللحظة التي اتخ

  .يرتبط باستكمال المهمة بالحد االدنى من االصابات لقواتنا
 ٥/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

  
 تحطيم الذراع العسكري: الهدف .١١١

 رون بن يشاي
 وأن تعمق إنجازات ثمانية أيام الهجوم من المفترض أن تكمل الخطوة البرية، التي بدأت، يوم أمس،

صحيح أن حماس تضررت بشكل كبير من الجو، لكن قيادتها ال تظهر حتى اآلن شارات انهيار . الجوي
لذلك ثمة . واستعداد للتوصل إلى تسوية لوقف نار ثابت وطويل األمد، وبشروط مقبولة على إسرائيل

 .  ميدان المعركة في القطاعحاجة الستخدام رافعة ضغط عسكري ثقيلة أخرى في
ومن المفترض أن تستمر هذه المرحلة من المعركة ـ إذا سارت األمور على ما يرام ـ كما الهجوم 

وسيستمر الجيش اإلسرائيلي بخطوته . الجوي، ارتباطاً بتقدم االتصاالت للتوصل إلى وقف إلطالق النار
 . من الدولي أو تسوية عبر وسطاءالبرية إلى أن يتحقق وقف النار بواسطة قرار مجلس األ

وبموازاة ذلك زاد الجيش اإلسرائيلي، يوم السبت، من استعداداته وجاهزيته الحتمال توسيع المواجهة 
فقد أعلن رئيس لجنة األمن في البرلمان اإليراني أنه اتفق مع حزب اهللا على . نحو الجبهة الشمالية

وليس من الواضح إذا كان هذا إعالن .  قطاع غزة برياًإطالق الصواريخ على إسرائيل إذا تم اجتياح
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ولكن إذا حدث إطالق نار على الشمال، فمن الضروري رؤية . موثوق أو أن حزب اهللا مستعد لذلك
يمتلك الجيش اإلسرائيلي القدرة على : وهنا يجب التشديد. حجمه، قبل أن يتقرر الفعل الشامل في جبهتين

 .  البرية والجوية المفترض أن تعمل في الشمال وضعت في حالة تأهبالمواجهة في جبهتين والقوات
قيادة حماس تبني أملها على الخروج كمنتصر من المواجهة ـ أو على األقل كمن لم . وعودة إلى غزة

فال زال هذا الذراع مؤهالً . يخسر في المعركة ـ على الذراع العسكري للتنظيم، كتائب عز الدين القسام
ات عدة من الصواريخ يومياً باتجاه جنوب إسرائيل وتأمل تكبيد الجيش خسائر في القتال إلطالق عشر

 . البري
واألهم أن هذا الذراع يفترض به أن يحفظ قدرة حماس على السيطرة على قطاع غزة واستفزاز 

 ال تزال وبواسطة الذراع العسكري تستطيع حماس إظهار أنها. إسرائيل، حتى بعد انتهاء المعركة الحالية
وهذا المشهد يعني انتصاراً دعائياً يسمح لحماس نيل التأييد والنفوذ في الشارع . باقية يوم انتهاء المعركة

 . الفلسطيني واإلسالمي، واستئناف إطالق النار في القريب
القسام لذلك سيركز الجيش اإلسرائيلي في المرحلة المقبلة من القتال على تكبيد القوة القتالية لعز الدين 

والكثير من رجال هذه القوة، وهم منظمون في أربعة ألوية قتال مناطقية، اختفوا . خسائر في األرواح
والهدف اآلخر . غير أن االقتحام البري اإلسرائيلي سيجبرهم على الخروج للقتال. أثناء الهجوم الجوي

 التي تعرض للخطر هو الضرب بشدة على بنية إطالق الصواريخ، في مناطق اإلطالق األساسية
وتثبت التجربة أن تواجد وحدات الجيش اإلسرائيلي في مناطق اإلطالق تمنع . المستوطنات في الجنوب

 . عمليات اإلطالق أو تقلصها بشكل كبير
وهناك هدف آخر وهو االنتشار الدفاعي المحصن الذي أقامته حماس من أجل حماية مواضع اإلطالق 

ب هذه التحصينات بشكل أساسي يحتاج الجيش اإلسرائيلي لجمع ومن أجل ضر. تحت وفوق األرض
معلومات استخبارية أخرى، معلومات شخصية، وهو ما ال يمكن الحصول عليه من دون اتصال 

وهذه هي باإلجمال غايات القتال المشترك البري والجوي . واحتكاك مباشر مع السكان الفلسطينيين
  .والبحري الذي بدأه الجيش يوم السبت

وقد فهمت حماس منذ بداية المعركة أن إسرائيل ستنفذ خطوة برية ولذلك يستحيل تحقيق مباغتة في هذه 
ولهذا السبب فإن الجيش اإلسرائيلي بدأ المرحلة الحالية . الخطوة كالمباغتة التي شكلها الهجوم الجوي

دفعية الجيش مواقع وأصابت قذائف م. بقصف مدفعي تمهيدي، بدأ في الرابعة بعد ظهر يوم السبت
ويفترض بهذه . القريب من الحدود« حزام األمان»وعبوات ناسفة زرعتها حماس في ما تسميه بـ

 . المواقع أن تردع وتعرقل الجيش اإلسرائيلي عن إدخال قواته
وعالوة على ذلك أمطرت المدفعية المنطقة بقذائف دخانية خلقت ستاراً يجعل من الصعب على مواقع 

. بعة لحماس اكتشاف القوات اإلسرائيلية ويزيد صعوبة إطالق صواريخ مضادة للدروع عليهاالرصد التا
وفي الساعة السادسة مساء، بعد مرحلة التمهيد المدفعي الجوي والبحري تحركت مئات الدبابات، 

 . المدرعات والجرافات ووحدات الهندسة نحو االشتباك
فقط . يما ساد الظالم المطلق في غزة في ذلك الوقتوقد سمع هدير المحركات من مسافات بعيدة، ف

وبموازاة ذلك خرجت وحدات من ألوية . انفجارات قذائف المدفعية والقذائف الجوية كانت تضيء السماء
وعندما اقتربت وحدات المدرعات . المشاة، غوالني، المظليين وجفعاتي في مسيرة راجلة نحو أهدافها

 . ت غطاء مالصقاً من المروحيات الحربية التي حامت فوقهموالمشاة من السياج الفاصل نال
وتنوي حماس جباية ثمن باهظ من الجيش اإلسرائيلي باستخدام . لقد استعدت حماس جيداً لهذه الخطوة

أما . وكذلك باستخدام قذائف الهاون. العبوات الناسفة، قذائف آر بي جي وصواريخ أخرى مضادة للدروع
حماس تكبيدها للجيش اإلسرائيلي فيفترض أن تمنحها إمكانية التفاوض من موقع الخسائر التي ستحاول 
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كما أن هذه الخسائر يفترض أن تشكل ضغطاً على الجمهور في إسرائيل . قوة حول وقف إطالق النار
 . وعلى الحكومة اإلسرائيلية إلنهاء المعركة

لذلك من المنطقي . اس هذه بالحسبانولكن الجيش اإلسرائيلي هو اآلخر استعد جيداً وأخذ نوايا حم
االفتراض بأن الهجوم البري سيترافق مع عدة خطوات إسرائيلية مفاجئة أخرى، أعدت من أجل إخراج 

كما أن من المنطقي االفتراض أن الجيش اإلسرائيلي . الذراع العسكري لحماس عن توازنه وإحباط نواياه
ة باكتظاظ، سواء من أجل منع المساس بالمدنيين غير سيحاول تجنب الدخول المباشر إلى مناطق مأهول

ومع ذلك فإن الجيش سوف يبذل جهده لعزل . المقاتلين أو لتجنب شبكة األلغام التي زرعتها حماس
 . المناطق التي يتركز فيها إطالق الصواريخ وتحييد قدراتها بعمليات مشتركة

المقاتلين ووسائط النقل المدرعة، يمكن أن ويجب أن نعلم أن التحرك البري، الذي يشارك فيه آالف 
ومحظور علينا التعلق باألوهام، ستكون هناك خسائر في . يتعرض ألخطاء أو تطورات غير متوقعة

. صفوف قواتنا كما أن إطالق الصواريخ على الجبهة الداخلية لن يتوقف بشكل تام خالل العملية البرية
 وتآكلت قوة الذراع العسكري لحماس بشكل كبير، فإن قيادة هذه ولكن إذا تكللت العملية البرية بالنجاح،
واألهم أن حافزها على استئناف إطالق الصواريخ في المستقبل . المنظمة ستضطر لطلب وقف النار

 . فعالً كما حال قيادة حزب اهللا بعد حرب لبنان الثانية. سوف يتضاءل
عدتنا لحرب طويلة ستكون مطلوبة إذا حدثت إن بيانات وزير الدفاع والمجلس الوزاري األمني، أ

ولهذا الغرض فإن المجلس الوزاري صدق أيضاً تجنيد عشرات األلوف . تعقيدات وإذا لم تتحقق غاياتنا
وقد أعدت عملية تجنيد االحتياط هذه من أجل التأكيد لحماس بأن إسرائيل عاقدة . من جنود االحتياط

ولكن . ء في القطاع أليام طويلة حتى إذا كانت هناك مصاعبالعزم على الذهاب حتى النهاية والبقا
التوقع هو أنه إذا سارت األمور بشكل أو بآخر كما هو مخطط فإن بوسع إسرائيل الوصول إلى اجتماع 
مجلس األمن الدولي يوم االثنين بوضع تقلص فيه إطالق الصواريخ ويمكن للحكومة حينها أن تصر على 

 . حينها أيضاً تتقلص العمليات البرية. النارمطالبها في اتفاق وقف 
  ٢٠٠٩ـ١ـ٤موقع يديعوت 

  ٥/١/٢٠٠٩السفير، 
  

  مقارنة بما قد يحدث في القطاع» نزهة صيفية« جنين قد تكون بمثابة معركة .١١٢
  نواف الزرو

 اعتمدت المؤسسة الحربية االسرائيلية ذات المفاهيم المستندة الـى          ٢٠٠٦في حربها على لبنان في تموز       
يـات القـصف    لطجة القوة والعربدة العسكرية بكافة تطبيقاتها وترجماتها على االرض على شـكل عمل            ب

، ما تسبب في تدمير قرى لبنانية كاملة ومحوها عن وجه االرض وتدمير أحياء              الجوي التدميري المكثف  
لبنية التحتيـة   ، إضافة الى استهداف كافة عناوين ا      مة بيروت وخاصة الضاحية الجنوبية    كاملة في العاص  

وكأن الجبروت اإلسرائيلي يريد أن يقـول       .. اللبنانية من طرق وجسور وشبكات مياه وكهرباء وغيرها         
  ...".هذا هو الثمن... هذا مصير َمن يحاول المس بإسرائيل: "للبنانيين وللشعوب العربية أيضاً

ية والسياسية ومن المطالب    يضاف الى كل ذلك كما هو معروف ذلك السقف العالي من االهداف العسكر            
والشروط التي كان يجب على لبنان وحزب اهللا ان يخضعوا لهـا ، اذ اسـتبقت الحكومـة االسـرائيلية                    
مجريات ونتائج المعارك العسكرية على االرض ، ووضعت سقفاً عالياً جداً لمطالبها ، على اعتبـار أن                 

مطالبها وشروطها في   " اسرائيل"وستفرض  االنتصار كما كان في الحروب السابقة ، هو تحصيل حاصْل           
بل إن بعض األصـوات سـمعت فـي         .. نهاية االمر وان االمر سينَجز على األرض خالل أيام معدودة         

  .إسرائيل وهي تطالب بمحو لبنان عن وجه األرض
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عمليا على االرض وفي ميادين المواجهة والقتال هناك لم تسر الرياح بمـا تـشتهي المؤسـسة                 ...ولكن  
رمت بثقلها الحربـي المعـروف فـي هـذه المعـارك            "اسرائيل"لحربية االسرائيلية على الرغم من ان       ا

المتدحرجة حتى اليوم وانقلبت االمور رأسا على عقب وسقطت نظريات ومفاهيم حربية كمـا سـقطت                
ق لم تأت كل هذه في حساباتهم علـى االطـال         ...اهداف وآمال وتطلعات سياسية واستراتيجية اسرائيلية       

...،  
واخذ يتراجع تدريجيا مـع االيـام والمعـارك         .. فقد كان اإلجماع الصهيوني في البدايات الحربية جارفاً       

والخسائر والهزائم الجزئية المتراكمة ، كما اخذت تلك األوهام المميتة التي أمسكت باإلسرائيليين تتبـدد               
 االرض و تبينت قدرة المقاومة علـى        تدريجيا منذ األسبوع األول عندما اتضحت حقيقة المواجهات على        

ورغـم المـذابح    " رعب الصدمة والتدمير الهائل للبنية التحتية     "مواصلة القتال بمنتهى الثقة بالنفس رغم       
  .الجماعية ضد اطفال ونساء لبنان 

ا من جهة اولى م   " اسرائيل"ومن لبنان الى غزة نتابع ذات السيناريو االسرائيلي الى حد كبير ، حيث تنفذ               
ـ    ، وهي استراتيجية التـدمير الـشامل العـشوائي         " استراتيجية الضاحية الجنوبية  "اصبح معروفا لديهم ب

ومحو قرى ومدن كاملة عن وجه االرض ، واالبادة الجماعية بال تمييـز ، كمـا وضـعت الحكومـة                    
بينما اخـذ قـادة     االسرائيلية سقفا عاليا جدا من االهداف السياسية والعسكرية المتحركة من جهة ثانية ،              

ومحللوها يتراجعون شيئا فشيئا عن سقفهم العالي نحـو تحقيـق اهـداف تعتبـر               " اسرائيل"وجنراالت  
متواضعة مقارنة باجندتهم االولى ، وكل ذلك يتم في ظل الهواجس المرعبة التي تكونت لـديهم جـراء                  

  ،...هزيمة جيشهم في لبنان
هنـاك  "ان  "االسـرائيلية   " يديعوت احرونـوت  "صحيفة  كتب محلل الشؤون العسكرية اليكس فيشمان في        

تخوفا واضحا من الجانب االسرائيلي من االقدام على مغامرة غير محسوبة النتائج وال تراعي الظـروف           
ما هو المطلوب   "، وتساءل   " االقليمية والدولية الحالية ، وقد تنقلب ضد ما تريده اسرائيل من عملية كهذه            

القيادة االسرائيلية تتخـوف مـن التـورط        "، ويضيف   " تكدرة فوق قطاع غزة؟   الزالة سحب العاصفة الم   
 مع خسائر فادحة لقواتنا ، مع نتائج سياسية مشكوك فيها ، مـع              -العسكري الشامل على النمط اللبناني      

  ". يشلهم-المزيد من الضرر للردع ومع مزيد من الضرر في الصورة الدولية 
بسبب تلك حرب   " وس هارئيل وآفي يسسخروف في هآرتس تحت عنوان       كتب المحلالن االسرائيليان عام   

تدور حرب غزة األولى ، تحت ظل حرب لبنان الثانية الثقيل ،            :" يؤكدان   ٢٠٠٨"تأتي غزة   ٢٠٠٦لبنان  
وإن كانت األيام األولى قد تميزت بتصريحات متغطرسة وتفعيل قوة قليلة نسبيا ، فإن إسرائيل تحـاول                 

حيث أن األهداف التي تم تحديدها للعملية ، في هذه المرحلة ، متواضعة جدا ،               : غايراهذه المرة إجراء م   
فالقوة التي تستعمل نسبيا إلى مساحة غزة الصغيرة ، هائلة ، إنه الهجوم األعظم الذي تتعرض له غـزة                   

  ".١٩٥٧منذ احتاللها في العام 
إن المرحلة الثانيـة    "للقناة التلفزيونية األولى    وقال الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي أفي بنياهو في حديث          

بدأت وتهدف إلى السيطرة على مناطق إطالق القذائف الصاروخية ،          « الرصاص المصبوب »من عملية   
، إال أنـه    " أن الحملة ستستمر أياما طويلـة     "، وأوضح   " وتوجيه ضربة قوية لحماس وتعزيز قوة الردع      

أن الجيش بدأ بتجنيد قوات كبيـرة مـن جنـود           " وأوضح. «هستستغرق الوقت الذي تحتاج   »أضاف أنها   
إن تجربة حرب لبنـان     "، ولكنه رفض تحديد هدف العمليات بوقف إطالق الصواريخ ، وقال            " االحتياط

  ". تجعل من هذا الهدف غير عملي
 وهكذا كما نتابع عبر هذه االدبيات السياسية والحربية االسرائيلية كما هي علـى لـسان نخبـتهم مـن                   

السياسيين والعسكريين والمحللين فان شبه االجماع لديهم منذ البدايات هو على االجتياح البري واسـقاط               
سلطة حماس ، غير ان حسابات الحقل لديهم ال تتماشى مع حسابات البيدر ، فهم مترددون ومتخوفـون                  

النتـائج قاسـية جـدا      من النتائج التي قد تاتي على غير ما يبيتون ويخططون ويريدون ، بل وقد تكون                
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ميدانيا في ضوء احتماالت ان تتحول غزة فعال الى حقول الغام متراصفة تحت اقـدامهم ، وان تكـون                   
  .كما يتخوفون" معركة جنين بمثابة نزهة صيفية معها"عملية اجتياحهم لغزة صعبة قد تعتبر 

  ٥/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  ؟»يا غضب الضفة «أنتأين  .١١٣

  عريب الرنتاوي
وهو يتوجه بحديثه للشعب اإلسرائيلي في بداية الهجـوم         " الجبهة الشرقية "ود باراك على ذكر     لم يأت إيه  

، وزير الدفاع اإلسرائيلي اكتفى بالقول ان حكومته اتخذت ما يلـزم مـن              " الجبهة الجنوبية "البري على   
 ".الجبهة الشمالية"إجراءات لمجابهة أية تطورات على 

إلى دجلة والفرات ، فهذه بالطبع باتـت        " الشريعة" ليست تلك الممتدة من      التي أعني ،  " الجبهة الشرقية "و
عنـدما يبحثـون عـن    : في ذمة التاريخ ، ولم يعد أحد يذكرها غير اإلسرائيليين وفي حالة واحدة فقـط            

، الجبهة التي أعني واقصد هـي جبهـة         " األغوار الفلسطينية المحتلة  "مبررات لالحتفاظ بسيطرتهم على     
ربية على وجه التحديد ، وهي جبهة صامتة حتى اآلن ، لم يخرج نطاق حراكها عما تشهده أي                  الضفة الغ 

مدينة من مدن العالمين العربي واإلسالمي ، مع أن المطلوب من رام اهللا والخليل وجنين وقلقيلية وبيـت                  
 .اولولحم ونابلس ، أكبر بكثير مما هو مطلوب من كراتشي وسرينيغار وكابول ونيروبي وساو ب

التضامن مع غزة ، موقف مطلوب من األشقاء واألصدقاء على امتداد ساحات المنطقة والعالم ، وهذا ما                 
يحصل يوميا وعلى مدار الساعة ومنذ الغارة األولى لهذا العدوان الهمجي ، وبصورة غير مسبوقة تدعو                

ماما ، مطلـوب منهـا أن       للفخر واإلعجاب ، بينما المطلوب من الضفة الغربية هو شيء آخر مختلف ت            
مفتوحة على االحتالل ، حتى يعرف المحتلون بأنهم لن ينعمـوا بـاألمن واالحـتالل               " جبهة ثانية "تكون  

الرخيص غير المكلف في الضفة ، فيما جزء عزيز من الشعب الفلسطيني يتعرض للتقتيل ، وجزء ثمين                 
أقلـه حتـى   " تفجر غـضبها "ضفة أن من األرض الفلسطينية يتعرض للتحريق والتدمير ، مطلوب من ال  

ألم يلطم القادة في رام اهللا الخدود ويشقوا الصدور أسفا على الجغرافيا            . تسقط مرامي االنقسام الفلسطيني   
المبعثرة والشعب المجزأ والسلطة المقسمة ؟، ، ألم يحن األوان إلعادة انتاج الوحدة الوطنية على قاعـدة                 

 أن هذه الوحدة من منظور رام اهللا ال يجـب أن تـتم إال فـي ظـالل                   التصدي لالحتالل ومقاومته ، أم    
 .؟،" التنسيق األمني"وتحت عباءة " المفاوضات العبثية"

، ولكننا مـع ذلـك ،   " السور الواقي"ال يفوتنا أن الضفة تخضع لالحتالل ، وأنها ما زالت مثخنة بجراح    
حواجز الذل ومستوطنات اإلرهـاب ، ال يحـول         شعبيا متعاظما لالشتباك مع االحتالل على       " تفلتا"نرى  

التي يـشرف  " التنسيق األمني"دون انفجاره ، إال األجهزة األمنية الفلسطينية التي أعيد بناؤها في مدارس             
" الـشعبية "عليها الجنرال دايتون ، وهو تنسيق بلغ مديات فـي االونـة األخيـرة ، وطـاول نـشطاء                    

 ".الديمقراطية"و
أولها أن السلطة نسيت موقعها النـضالي ،        : ، ثالثة أسباب رئيسة   " غضب الضفة  "ما يحول دون اندالع   

واألرجح أنها فوجئت باألمين العام للجامعة يذكرها به في االجتماع األخير لوزراء الخارجية العـرب ،                
... حين خاطب الرئيس محمود عباس من موقعه النضالي قبل أن يخاطبه من موقعه كـرئيس للـسلطة                

أن حماس والجهاد اللتين تشكالن العمود الفقري لمقاومة العدوان في غزة ، قد تعرضتا لحملـة                : وثانيها
تصفية منهجية ومنظمة في الضفة ، بحيث لم يعد لخالياهما وشبكاتهما في الضفة أي قدرة على اختراق                 

 القـراء أن    حواجز الحصار المضروبة عليهما من االحتالل والسلطة على حد سواء ، ولقد أخبرني أحد             
ترفع في التظـاهرات واالعتـصامات التـي        " خرقة خضراء "هاجس الشرطة الفلسطينية هو مالحقة أي       

أن بعض الفصائل التـي تخـوض       : وثالثها... تجري في رام اهللا والخليل وغيرهما من المدن الفلسطينية        
املهـا مـع الحـرب      مقاومة مسلحة في غزة ، تبدي انضباطا لسقف السلطة الخفيض في رام اهللا في تع              



  

  

 
 

  

            ٥٥ ص                                     ١٣٠٥:         العدد       ٥/١/٢٠٠٩اإلثنين  :التاريخ

المؤسف لهذه الفصائل ماليـا     " الذوبان"المجنونة على غزة ، ومن دون أن نجد تبريرا لهذه المفارقة غير             
 .وإداريا بالسلطة والحكومة

البنيان األمني الذي تحول قبلة للزائرين فـي  " مداميك"ثمة خشية لدى سلطة رام اهللا وحكومتها من انهيار     
هي لهذا السبب تعلن النفير العام في صفوف وحداتها وأفرادها ، ال لمواجهـة              جنين ونابلس والخليل ، و    

، حتى وإن كانت نتـائج هـذه الـسياسة          " حقن الدماء "و" ضبط النفس "العدوان ونصرة غزة ، بل لتأبيد       
 .انتفاضة شموع بدل المقاومة وانتفاضة الحجارة ؟،: الخرقاء ، مضحكة ومثيرة للسخرية

غـضب  " على غزة يدخل يومه العاشر ، وهو يتنقل بين البر والبحر والجو ، فيمـا                 العدوان اإلسرائيلي 
، وكل ما يجعـل     " التنسيق األمني "و" الحواجز"و" الرواتب"ما زال هادئا وحبيس الصدور ، بقوة        " الضفة

" جنـة الفلـسطينيين   "إيهود باراك مطمئنا لخاصرته الشرقية ، فهناك من يسهر على حراستها ، لتكـون               
الذي تشوى به أجساد أطفالهم في قطاع غزة ، أليس هذا ما بشّر به جورج               " الجحيم"رفة الظالل مقابل    وا

 !.بوش ، وعمل على ترجمته تابعه من قبل ومن بعد طوني بلير ؟
  ٥/١/٢٠٠٩الدستور، 

  :كاريكاتير .١١٤

  
  ٣/١/٢٠٠٩موقع أمية جحا،                                                                                      


