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   جريح٢٧٨٠ و  شهيدا٥٧٥أكثر من  ... غزة تحت النار
  هنية يدعو إلى تعزيز الوحدة والقيام بعمل سياسي مشترك لوقف العدوان وينتقد العرب

  "الوحشية لن تكسر أبدا إرادتنا كي نكون أحرار": تب في الجارديانمشعل يك
  أولمرت يهدف إلى سحق حماس وإعادة عباس للسيطرة على غزة: تقرير أمريكي

  ت تنتظركمآالمفاج.. هزيمتكم في قطاع غزة تقترب ساعة بعد ساعة: أبو عبيدة
 ر تستعين بضباط أمريكيين لمنع تهريب السالح إلى المقاومةمص

 مع الغزاة علىمعارك ضارية
أطراف غزة واستمرار تساقط 

  الصواريخ على المستعمرات
  

 ٥ص...

 ٦/١/٢٠٠٩١٣٠٦الثالثاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٣٠٦:         العدد       ٦/١/٢٠٠٩الثالثاء  :التاريخ

    :السلطة
 ٧  هنية يدعو إلى تعزيز الوحدة والقيام بعمل سياسي مشترك لوقف العدوان وينتقد العرب .٢
 ٨ ها ويجب وقف العدوان فوراًلن نقبل بتدمير حماس لنحل محل: عباس بعد لقائه ساركوزي .٣
 ٨  عباس ومدفيديف يشددان على ضرورة وقف إطالق النار .٤
 ٩ "مكرهـا" يذهب إلى نيويورك عباس": األوسطالشرق "مسؤول في السلطة لـ .٥
 ٩  غزةحذر من الوضع المأساوي بقطاعي وألوروبيةا وفد الترويكا يلتقيفياض  .٦
 ٩  مليون فلسطيني في غزة١,٥ حقيقية تهدد حياة  إنسانية كارثة :دائرة العالقات القومية .٧
 ٩  ا الصواريخ وفشلت حماس القيام به بإطالقهتقمنا بما حاولقد  الحصار نكون ناإذا رفع:المالكي .٨
١٠  رض المعركة ينعكس فوراً على طاولة الحوارأ ما يحسم على :عبد الرحمن .٩
١٠   من الدور الذي تقوم به هو تلميع صورتهاقطرهدف  :السفير الفلسطيني في الجزائر .١٠
١١ وزارة االقتصاد تعلن عن إطالق الحملة الوطنية الفلسطينية إلغاثة قطاع غزة: اهللارام  .١١
١١   أجهزة السلطة تهاجم متظاهري جامعة بيرزيت وتفرقهم بالهراوات":قدس برس" .١٢
    

    :المقاومة
١١  " لن تكسر أبدا إرادتنا كي نكون أحرارالوحشية": مشعل يكتب في الجارديان .١٣
١٢  "إسرائيل"ـالزهار يؤكد أن المقاومة ستلحق الهزيمة ب .١٤
١٢   يناقش في القاهرة العودة إلى التهدئة وتحقيق مصالحة من غزة ودمشقوفد من حماس .١٥
١٣  على التظاهرالشارع العربي واإلسالمي شعل يلتقي وفد علماء المسلمين بدمشق ويحث م .١٦
١٣  نحن اليوم نواجه عدواناً مستمراً وحرباً ستطول: محمد نزال .١٧
١٤  ياسي والمالي والمعنويلم نطلب من حزب اهللا وإيران التدخل وما نطلبه هو الدعم الس:لنزا .١٨
١٤ الشعب الفلسطيني إلى تحويل غزة إلى مقبرة للغزاةسعدات يدعو  .١٩
١٤   وإنهاء االنقسام من أجل وقف العدوان إلى مواصلة التضامن العالمالبرغوثي يدعومروان  .٢٠
١٥  فتح ال تبحث عن السلطة في غزة: الندح .٢١
١٥   ال يشكل خطراً على المقاومة في قطاع غزة التغلغل اإلسرائيلي: مسؤول في الجهاد .٢٢
١٥  تمكنا من إصابة طائرة إسرائيلية بدون طيار بنيران المضادات األرضية: كتائب القسام .٢٣
١٥  حماس بالضفة تستنكر قمع أجهزة السلطة المظاهرات التنديد بالعدوان .٢٤
١٦  قيادة حماس والمقاومة بخير والجيش اإلسرائيلي سيندحر: الحية .٢٥
١٦ لى تلبية نداء الواجب الوطني في غزة تدعو إالمكاتب المركزية للمنظمات الشعبية في فتح .٢٦
١٦  غزة الى مواجهة العدوان والتصدي آللة الحرب االحتالليةب فتح أبناءالمجلس الثوري يدعو  .٢٧
١٦  ت تنتظركمآالمفاج.. هزيمتكم في قطاع غزة تقترب ساعة بعد ساعة: أبو عبيدة .٢٨
١٧  على حماس ليس ممكناً" إسرائيل"انتصار ": جينز"مجلة  .٢٩
١٨  لجان المقاومة تجمع قيادات من فتح وحماس .٣٠
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٨  "حرباً على اإلرهاب" ترفض مبادرات وقف النار وتعتبر عدوانها على غزة "إسرائيل" .٣١
١٨  أولمرت يهدف إلى سحق حماس وإعادة عباس للسيطرة على غزة: تقرير أمريكي .٣٢
١٩  العدوان على قطاع غزة سيتواصل الى حين تحقيق األهداف: باراك .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٣٠٦:         العدد       ٦/١/٢٠٠٩الثالثاء  :التاريخ

١٩  وليس التوصل الى هدنة" وقف اإلرهاب"تريد " إسرائيل:" بيريزٍ .٣٤
١٩  وحملة لترميم المالجئ" محدودة"يتوقع عملية " الموساد"رئيس  .٣٥
٢٠ عمليتنا العسكرية في غزة تحتاج ألسبوعين آخرين: فيلنائي .٣٦
٢٠  ع مراسلين أجانب من دخول غزةاالحتالل يمن .٣٧
٢٠  "اقامة توازن رعب جديد"جنرال إسرائيلي يطالب بـ  .٣٨
٢٠  ال توجد حلول سحرية للقضاء على حركة حماس في قطاع غزة: جنرال اسرائيلي .٣٩
٢١  لب بمنع التقاط بث فضائيات عربيةنائب من الليكود يطا .٤٠
٢١  تمطر قطاع غزة بفوسفور أبيض محرم دوليا"إسرائيل": "تايمزال" .٤١
٢١  الصحف اإلسرائيلية تدعو لوقف العملية العسكرية في غزة .٤٢
٢٢  خطف جندي أو جنديين اسرائيليينر  تذكر قصة خب،"هآرتس" .٤٣
٢٢  الخسائر االقتصادية اإلسرائيلية للعدوان على قطاع غزة في ارتفاع سريع ومستمر .٤٤
    

    :األرض، الشعب
٢٣   جريح٢٧٨٠ و  شهيدا٥٧٥أكثر من  ... غزة تحت النار .٤٥
٢٣   يموتون بانتظار سيارات االسعاففي شوارع غزة جرحى ال: الصليب األحمر .٤٦
٢٣   في غزةالهجوم البري يفاقم األزمة اإلنسانية: األمم المتحدة .٤٧
٢٤  غزةحرب على  بالاديآالف في مظاهرة حاشدة في حيفا تند .٤٨
٢٤   ن على غزةمفوض الالجئين يطالب بفتح الحدود أمام أي نزوح فلسطيني جراء العدوا .٤٩
٢٤  مجلس األمن تعمد منح العدوان وقتاً إضافياً :حقوقيمركز  .٥٠
٢٥   فلسطينياً في الضفة٢٥االحتالل يعتقل  .٥١
٢٥  تشكيل لجنة اغاثة وطوارئ وصندوق إلعمار غزة .٥٢
٢٥  عوائل بأكملها ضحية الحرب على غزة ... ثالث قصص .٥٣
   

   :اقتصاد
٢٦ الخسائر الفلسطينية تبلغ مليار دوالر .٥٤
   

   :صحة
 ٢٦   سرير٢٥٠٠ليس في غزة كلها سوى .. وضع جنونيال: الصليب األحمر األلماني .٥٥
   

   : األردن
٢٦  العدوان اإلسرائيلي يستهدف إعادة صياغة المنطقة: إسالميو األردن .٥٦
٢٧ عمان تمدد إجازة السفير لدى الكيان .٥٧
٢٧ ؟..ما الذي يمكن أن يكون أكثر هوالً مما يجري في غزة كي يجتمع الحكام العرب: عبيدات .٥٨
٢٧ الكارثة االنسانية ليست في غزة بل في انسانيتنا جميعا: الملكة رانيا .٥٩
٢٨  غزةقافلة مساعدات إنسانية الى : األردن .٦٠
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   :لبنان
٢٨  لتوريط لبنان عسكريا"عمل إسرائيلي"الرئيس سليمان يخشى من  .٦١
٢٨ الحرب على غزةالسنيورة يدعو لمحادثات عربية ودولية لوقف  .٦٢
٢٨  حزب اهللا لن يقوم بأي تصرف واثق أن : حول ما يجري في غزةالحريري .٦٣
٢٩  جنبالط يؤكد عروبة القرار الفلسطيني .٦٤
٢٩   ين ولن نثير قلق اللبناني"اسرائيل" لن نطمئن : حول مشاركة حزب اهللا في حرب غزةعون .٦٥
٢٩ بشأن غزةالعربي قبل الذهاب إلى مجلس األمن  لتوحيد الموقف  يدعوجعجع .٦٦
٢٩   شيء آخر"إسرائيل"نحرص على أالّ نُستدرج لكن عدوانية :  اللبنانيوزير االعالم .٦٧
٣٠   تضامنا مع غزةتكرر يوميا في لبنانتاالعتصامات واالحتجاجات  .٦٨
   

   :يعربي، إسالم
٣٠  مبارك عرض مبادرة على ساركوزي والترويكا وطالب بدعم التحرك العربي في مجلس األمن .٦٩
٣٠  ينص على وجود مراقبين دوليين أنقرة تعمل من أجل التوصل إلى وقف للنار: باباجان .٧٠
٣١  تشمل قوة مراقبة دولية" أفكار عربية"دث من نيويورك عن عمرو موسى تح .٧١
٣١ عدو للعرب ما دامت تحتل األرض العربية وتعتدي على الفلسطينيين" إسرائيل: "أسامة الباز .٧٢
٣١  عمر سليمان لن يلتقي وفد حماس لوقف الحرب على غزة: مصدر مصري .٧٣
٣١  اتفاقية المعابر منتهية وعلى مصر فتح معبر رفح: خبير مصري .٧٤
٣٢     القرضاوي يدعو لجعل الجمعة المقبلة يوم غضب من أجل غزة ودعاة يطالبون بالجهاد .٧٥
٣٢  باطؤ مجلس األمن األوروبي ينتقد ت-المجلس المصري  .٧٦
٣٣   محرقة غزة تحرمها األديان والقوانين الدولية: رابطة العالم اإلسالمي .٧٧
٣٣  كسر حماس كسر لألمة وانتصارها انتصار لإلسالم ورفعة له: عوض القرني .٧٨
٣٣      اقي السابق يتضامنون مع مقاومي غزةمقاتلو الجيش العر .٧٩
٣٣   يعلمنا أال نفتح معبر رفح٤٨ما حدث في حرب : نقيب الصحفيين المصريين .٨٠
٣٤  السلطات المصرية تمنع تظاهرات واستمرار اإلدانات لالجتياح االسرائيلي .٨١
٣٤  مصر تعاود فتح معبر رفح الدخال المساعدات الطبية واستقبال الجرحى .٨٢
٣٤  كيوتل القطرية تتبرع بمليون ريال لدعم أهل غزة .٨٣
 ٣٤  تواصل حمالت شجب العدوان اإلسرائيلي في مختلف أنحاء العالمين العربي واإلسالمي .٨٤
 ٣٥  مهاتير محمد ينتقد أوباما لصمته إزاء المجازر .٨٥
 ٣٥  الدولي الصامت المتخاذل من االعتداءات اإلسرائيلية على غزةالسعودية تندد بالموقف  .٨٦
 ٣٥  يد جهود وقف إطالق النارمجلس الوزراء اإلماراتي يدين العدوان على غزة ويؤ .٨٧
 ٣٦  مصر تستعين بضباط أمريكيين لمنع تهريب السالح إلى المقاومة .٨٨
 ٣٦  الجامعة العربية تعلن تأييد المبادرة المصرية لوقف إطالق النار .٨٩
 ٣٦  مخاوفها من احتالل معبر رفحمصادر مصرية تعبر عن  .٩٠
 ٣٦  غزة المقاومة أعادت االهتمام بقضية فلسطين: بيان لمثقفين عرب .٩١
 ٣٦   ألف دوالر لغزة٢٥٠البرلمان العربي يخصص  .٩٢
 ٣٧  من أجل وقف الهجمات وبنجالديش تدعو لمد يد العون ماليزيا تدعو إلى تشكيل قو لحفظ السالم .٩٣
 ٣٧ مرشد االخوان يعلن استعداد جماعته إلرسال عشرة آالف إستشهادي للقطاع: مصر .٩٤
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 ٣٧ الجزائر تخصص ربع حصيلة زكاة األموال لضحايا غزة .٩٥
   

   :دولي
٣٧   األحداثةيحماس مسؤولالنار ويحمل وقف ب "اسرائيل"يطالب ساركوزي  .٩٦
٣٨  تباين في الموقفين البريطاني واألميركي تجاه التعامل مع العدوان على غزة .٩٧
٣٨  منصبهما  أوباتولي الستباق "إسرائيل"ـ وقت ليضمنالبيت األبيض  .٩٨
٣٩  بشروط تمنع حماس من إطالق الصواريخ من غزة بوش يربط وقف النار .٩٩
٣٩  بولتون يعيد إحياء سيناريو ضم األراضي المحتلة لمصر واألردن.١٠٠
٤٠  حملة إلكترونية عالمية للتضامن مع غزة.١٠١
٤٠ لعفو الدولية تدعو األمم المتحدة إلى تحرك حازم وحاسم في غزةا.١٠٢
٤٠ اسرائيل"دعوات عالمية لوقف العدوان على غزة دون ادانة .١٠٣
٤١ كي مون يستدعي مبعوث السالم لمباحثات بشأن غزة.١٠٤
٤١ المانيا تحمل حماس مسؤولية التصعيد.١٠٥
٤١ االتحاد األوروبي غير مؤثر وفرص نجاحه ضئيلة: دبلوماسي نرويجي.١٠٦
٤٢ الصحافة الفرنسية تفضح التعتيم اإلعالمي اإلسرائيلي.١٠٧
٤٢ أغلبية الصحف العالمية تعتبر العدوان مأزقاً للكيان.١٠٨
٤٣ رئيس الوزراء التشيكي يكشف عن خطة من أجل هدنة في غزة.١٠٩
٤٣  الفلسطينيين ومستعد للعودة لمعبر رفحاناة معرفع للسعي ي االتحاد األوروبي.١١٠
٤٣  "الرقص الشرقي"نائب بريطاني يدعو إلى إسقاط زعماء .١١١
٤٤ استمرار التظاهرات في اسبانيا تنديدا باالعتداءات ضد قطاع غزة.١١٢

   
    :حوارات ومقاالت

٤٤  داود الشريان... أشهد أننا ال نستحي.١١٣
٤٥  هاني المصري... حلقة جديدة على طريق القضاء على الدولة الفلسطينية: عدوان غزة.١١٤
٤٦  حلمي موسى...  تعترف بالمبالغة في نتائج المرحلة األولى"إسرائيل".١١٥
٤٨  فهمي هويدي... في زمن الفتنة.١١٦
٥١  علي حسين باكير... ٢/١ العسكرية اإلسرائيلية في العدوان على غزة "األجندة".١١٧
٥٣  الياس حنا... والحرب على غزة.. الجيوبوليتيك.١١٨
 ٥٤   اليكس فيشمان- يديعوت... وحماس لم تنكسر..  لم تنتصر بعد "اسرائيل".١١٩
 ٥٦  أبراهام بورغ - هآرتس... إنتصارات؟ ال يوجد شيء كهذا.١٢٠

    
 ٥٨  :صورة

***  
  معارك ضارية مع الغزاة على أطراف غزة واستمرار تساقط الصواريخ على المستعمرات .١

اشـتباكات  ، أن   ووكاالت االنباء   وعن غزة، مراسلها من  سمير حمتو  عن ٦/١/٢٠٠٩الدستور،  ذكرت  
عنيفة دارت بين المقاومين الفلسطينين والقوات البرية اإلسرائيلية التي تتقدمها وحدات اسرائيلية خاصـة              
على رأسها لواء جوالني، على عدة محاور في قطاع غزة بينما واصل جيش االحتالل قـصفه االعمـى                 

وجـريح معظمهـم مـن    ٢٧٠٠  شهيدا ٥٥٥شي الى  برا وجوا وبحرا ما رفع عدد ضحايا العدوان الوح        
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وخاض المقاتلون الفلسطينيون معارك شرسـة ضـد         .األطفال والنساء اضافة الى ابادة عائالت بكاملها      
القوات االسرائيلية الغازية التي حشدت االالف من جنودها تدعمهم الطـائرات المقاتلـة والمروحيـات               

وتركزت االشتباكات في اليوم الثالث من االجتياح البـري         . بحريةوالدبابات والمدفعية الثقيلة والزوارق ال    
في محيط بلدتي بيت حانون وبيت الهيا شمال القطاع ، وفي محيط حي التفاح وشرق حي الزيتون شرق                  

  .غزة وفي منطقة جبل الكاشف
ة وافاد شهود فلسطينيون ومصدر عسكري اسرائيلي ان معارك عنيفة جرت طوال امس داخل مدينة غز              

  .بين الجيش االسرائيلي ومقاتلي حماس وجها لوجه للمرة االولى منذ بدء العدوان االسرائيلي
وذكرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس انها اوقعت عشرات الجرحى في صفوف القـوات               

عناصـرها  وأضافت الكتائب أن    . االسرائيلية، وانها تمكنت من اصابة مروحية اسرائيلية وتدمير دبابتين        
اشتبكوا في قتال عنيف مع القوات الغازية على جبل الكاشف شرق جباليا باألسـلحة الرشاشـة الثقيلـة                  

  .كما تبنت سرايا القدس تفجير عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية جنوب حي الزيتون .وقذائف الهاون
ح البري ، والتقدم تجاه المناطق      يأتي ذلك بينما يقول الجيش االسرائيلي إنه بدأ المرحلة الثالثة من االجتيا           

  . المأهولة بالسكان بمناطق شمالي القطاع
ويتوقع اإلسرائيليون أن تكون تلك المرحلة هي األصعب ويمكن أن يتكبدوا خاللها مزيدا من الخـسائر ،                 

  . في ظل صعوبة تحرك الدبابات التي ستكون في مرمى عناصر المقاومة
 جنديا وضابطا أصيبوا بجروح خالل معارك       ٢٥ي في بيان امس ان      واعترف الناطق العسكري اإلسرائيل   

مع المقاتلين الفلسطينيين في قطاع غزة لترتفع بذلك حصيلة الجنود اإلسرائيليين الذين أصيبوا منذ شـن                
وألمحـت   .و جريحاً ، حسب اعترافـات الجـيش       ٧٠العملية العسكرية في القطاع إلى جندي واحد قتيل         

وفـي  . رائيلية ان القوات االسرائيلية واجهت قتاال من منزل لمنزل في مناطق بغـزة   وسائل االعالم االس  
داللة على ضراوة المعارك قالت اذاعة اسرائيل ان معارك بالبنادق اندلعت بين االسـرائيليين ومقـاتلي                

  .حماس في شوارع مدينة غزة
خ علـى إسـرائيل ، حيـث        ورغم القصف االسرائيلي المكثف واصلت فصائل المقاومة إطالق الصواري        

 صاروخا وصل بعضها إلى مواقع شمالي أسدود ألول مرة وسقطت أربعة منها علـى               ٤٠اطلقت امس   
كما سقطت عدة صواريخ على أهداف إسرائيلية حيث استهدف القصف ألول مرة قاعـدة               .بلدة سديروت 

عـدة زيكـيم العـسكرية       ومدينة أسدود وقا   - وهي أكبر قاعدة برية جنوبي إسرائيل        -تسليم العسكرية   
  .ومستوطنة سديروت

شـهود  "نقلت عـن    " فرانس برس "أن   ،غزة عن رائد الفي مراسلها من     ٦/١/٢٠٠٩ الخليج،   وأضافت
ان معارك عنيفة جرت، مساء أمس، في حي الـشجاعية علـى            " إسرائيلي"ومصدر عسكري   " فلسطينيين

نقـال عـن    " فرانس بـرس  "وقالت  .  البري األطراف الشرقية لمدينة غزة للمرة األولى منذ بدء العدوان        
وأعلنت حماس في بيان أنها     . الشهود ان عشرات المقاومين يخوضون قتاالً مع جيش االحتالل في الحي          

أطلقت قذائف مضادة للدروع على سبع دبابات على األقل، في حين أعلنـت حركـة الجهـاد ان أحـد                    
ان الجنود يواجهـون مقاومـة      " إسرائيلي"من جهته أكد مصدر عسكري      . عناصرها اشتبك في المعارك   

وكانت اشتباكات عنيفة قد دارت بين المقاومين من كل الفصائل وقوات االحتالل فـي              . ضارية في الحي  
  .حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وشرق مخيم جباليا لالجئين شمال القطاع

ة بيت الهيا وتمركزت عند أطـراف       وكانت قوات االحتالل توغلت بعد ساعات من العملية البرية في بلد          
مخيم جباليا وشرق مدينة غزة وجنوب شرقي المدينة، سالكة طرقاً زراعية وصناعية، ال تـتمكن معهـا                 

  .المقاومة من التصدي لقوات االحتالل
، بينهم ضابط رفيـع     "إسرائيلياً" جندياً   ١١االثنين، أنها تمكنت من قتل      / وأعلنت كتائب القسام، ليل األحد    

 األولى من بدء العملية البرية، غير أن مصادر         ٢٤ آخرين، في الساعات ال      ٤٨بة كولونيل، وإصابة    برت
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 في حالـة الخطـر، ومـن        ٤ بجروح، بينهم    ٦٥قوات االحتالل أقرت بمقتل جندي واحد وإصابة نحو         
 دمـرت   وقالت الكتائب إنها  ". إسرائيلي"حصيلة الجرحى سبعة أصيبوا، أمس، بينهم ضابط، وفقا لناطق          

وأضافت أن مقاتليها استخدموا ألول مرة صاروخاً مـن طـراز           . ناقلة جند على جبل الريس شرق غزة      
وأعلنـت سـرايا القـدس الـذراع        . كما تبنت عملية قنص جندي شرق بيت حانون شمال القطاع         . جديد

. شرق غـزة " ةإسرائيلي"العسكرية لحركة الجهاد اإلسالمي عن تفجير عبوة ناسفة مضادة لألفراد في قوة   
وعلى وقع العملية البرية، واصلت طائرات العدو والمدفعية المنتشرة على امتداد خط التحديد شرق مدينة               

  .غزة، والزوارق المنتشرة في عرض البحر، قصف المنازل موقعة عشرات الشهداء والجرحى
 الـصواريخ،   وأعلنت فصائل المقاومة في بالغات عسكرية منفصلة، مسؤوليتها عن إطـالق عـشرات            

الجويـة  " حتسور"ألول مرة، مسؤوليتها عن قصف قاعدة       ،  وأعلنت كتائب القسام الذراع   . وقذائف الهاون 
وأعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد اإلسـالمي مـسؤوليتها عـن             ". غراد"بصاروخي  

محليـي  " قـدس " طراز   ، القريبة من الحدود الشمالية الشرقية للقطاع، بصاروخين من        "سديروت"قصف  
  .محلية الصنع في ناقلة جند، شمال القطاع" ٣زلزال "الصنع، وتفجير عبوة من طراز 

  
   إلى تعزيز الوحدة والقيام بعمل سياسي مشترك لوقف العدوان وينتقد العربيدعوهنية  .٢

سماعيل  المقال إ   الفلسطيني رئيس الوزراء ، أن   وكاالتونقالً عن ال  غزة  من   ٦/١/٢٠٠٩الخليج،  نشرت  
هنية شبه المجازر التي ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة، بالمجـازر التـي ارتكبتهـا                 

، ودعا إلى تعزيز الوحدة الوطنية والقيام بعمل سياسي مـشترك           "هيروشيما وناغزاكي "أمريكا في مدينتي    
وأكد هنية، فـي بيـان صـحافي        لوقف العدوان، منتقدا العرب والمجتمع الدولي لعدم تدخلهما في وقفه،           

نحن على يقين كذلك بأنه سيفـشل فـي   : "مكتوب أمس، أن االحتالل سيفشل في عدوانه على غزة، وقال    
إن : "وأضـاف ". حربه البرية، ولن يحقق أهدافه، ولن يتمكن من النيل من عزيمة شعبنا ومقاومته الباسلة             

.. رجاالتها وأطفالها ونسائها وشـجرها وحجرهـا      غزة اليوم تدافع بلحمها الحي من قياداتها وعلمائها و        
تدافع عن حقها في الحياة، وعن تاريخها وحاضرها ومستقبلها، تدافع عن األرض الفلسطينية المـسلوبة،               
والقدس األسيرة، وحق عودة ماليين المشردين والالجئين، تدافع عن كرامة اإلنسان وحقه فـي العـيش                

ا ال يملك طائرات وال دبابات وال بوارج وال قنابـل انـشطارية أو        صحيح أن شعبن  : "وقال ".الحر الكريم 
فسفورية، ولكنه يملك إرادة وعزيمة وإيماناً وإصراراً، ويتسلح بالثبات والوحدة والقـدرة الهائلـة علـى               

ما أظهرته غزة في هذه الحرب التي تسقط أمامها دول هـو            "وأشار إلى أن    ". الصبر والتحمل والصمود  
 إلهية وآية من آيات اهللا، فالحسابات البشرية تعجز عن تفسير هذه القدرة وهذا الصبر وهذا                بمثابة معجزة 

  ".الثبات
شعبنا هو من يتلقى في كل دقيقة الموت بصدوره العارية، ولكـن أيـن النخـوة اإلقليميـة                  : "وقال هنية 

، "خفاف بكل قيم الحيـاة    والدولية؟ كيف يسمح العرب والمسلمون وأحرار العالم لهذه المجازر وهذا االست          
التباطؤ الملحوظ في انعقاد مجلس األمن يدلل على أن أطرافا دولية تسعى إلى منح االحتالل               "أن  : مضيفاً

  ". الصهيوني المزيد من الوقت الرتكاب المزيد من المجازر ضد شعبنا
ا انه محكوم بإرادة    إننا نعتب أن يحيل األشقاء العرب القضية لمجلس األمن، وهم يعرفون مسبق            "وأضاف

الكبار وفي مقدمتهم اإلدارة األمريكية التي شرعت القتل وسفك الدماء في فلسطين والعراق وأفغانـستان               
وطالب هنية مجددا الشعب الفلسطيني بتعزيز الوحدة، وتنسيق المواقـف، والعمـل            ". ولبنان والصومال 

األشقاء العرب والمسلمين   "، داعياً   " في القطاع  السياسي المشترك، لوقف العدوان فورا وإنهاء معاناة أهلنا       
إلى أخذ زمام المبادرة لوقف اإلعدام الجماعي الذي يتعرض له أهلنا في القطاع، وكـل أحـرار العـالم                   

  ".مطالبون بذلك أيضا
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ثقتنا باهللا كبيرة، وإيماننـا بحتميـة       " أكد أّن    هنية ، أن غزةمن   ٥/١/٢٠٠٩ قدس برس وأضافت وكالة   
) الدكتور(تزعزع، على الرغم من كل ما قدمناه من شهداء وفي مقدمتهم العالم الرباني الشيخ               النصر ال ت  

نزار ريان، وإننا على يقين أّن هذا العدوان سيندحر بإذن اهللا، ولن يجعل اهللا للكافرين علـى المـؤمنين                   
ا أهلنا فإّن موعدكم    صبرا ي "وخاطب هنية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة فقال         . ، على حد تأكيده   "سبيالً

معركة الفرقان األبرار، وللجرحى الميامين وألسـرانا       "، موجها التحية لشهداء     "النصر والجنة إن شاء اهللا    
األبطال، تحية لشعبنا العظيم في كل مكان، تحية لكل الجنود المجهولين من طواقم صحية ودفاع مـدني                 

 ومراسلين وكتاب ومحللين، و كل مـن قـّدم          ورجال شرطة وأمن وإعالميين وفضائيات وإذاعات محلية      
  .، حسب البيان"الصورة الحية عن غزة الجريحة الصامدة العزيزة

  
 لن نقبل بتدمير حماس لنحل محلها ويجب وقف العدوان فوراً:  بعد لقائه ساركوزيعباس .٣

 إلسرائيليا وقف فوري للعدوان     إلى دعوته   أمس جدد الرئيس محمود عباس      : وفا ، نائل موسى  -رام اهللا   
على قطاع غزة ورحب بالجهود المصرية المتعلقة بدعوة بعض أعضاء حركة حمـاس لالجتمـاع فـي                 

 خالل مؤتمر صـحفي مـشترك مـع الـرئيس            عباس وشدد الرئيس  .القاهرة لبحث التهدئة والمصالحة   
 ضـرورة    على أمسالفرنسي نيكوال ساركوزي ووفد الترويكا األوروبي في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا             

اطلب وقفا فوريا وغير مشروط     "وقف العدوان اإلسرائيلي عن القطاع قبل مناقشة أي أمور أخرى وقال            
 على شعبنا في قطاع غزة، وبعد ذلك نحن على اسـتعداد لمناقـشة كافـة المـسائل                  اإلسرائيليللعدوان  
 األراضـي ي فـي    ، بما في ذلك تثبيت الهدنة وفتح المعابر، ورفع الحـصار والوجـود الـدول              األخرى

  ".الفلسطينية
 االنقسام الفلسطيني قـائال     إلنهاءوشدد حرص السلطة على تثبيت التهدئة، مجددا رفضه الستعمال القوة           

لن نقبل بتدمير حماس لنحل محلها، وهمنا الوحيد هو وقف االعتداءات على الشعب الفلسطيني، ونحـن                "
 االنقسام هـو الحـوار،      إلنهاءي، والسبيل الوحيد    منذ عامين نجري حوارا وطنيا لتوحيد الصف الفلسطين       

 تكون بيننا، وهي جزء من الشعب الفلسطيني، ولكـن الـسلطة            أنحماس يجب   "ضاف  أو ".والحوار فقط 
 .الوطنية هي الوحيدة فقط المخولة في التفاوض حول المسائل السياسية، كما ينص القـانون الفلـسطيني               

 ". لمواجهة هذا العدوان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الوحدة الوطنية هي الضمانةأنواعتبر 
 ٦/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

  
  عباس ومدفيديف يشددان على ضرورة وقف إطالق النار .٤

اتفق الرئيسان الفلسطيني محمود عباس والروسي ديمتري مدفيديف في اتـصال هـاتفي أمـس، علـى                 
 التنسيق خاصة في مجلس األمن لـدعم الموقـف          ضرورة وقف إطالق النار على قطاع غزة واستمرار       

إن االتصال تركز على األوضاع فـي       "وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية          .الفلسطيني
غزة والجهود المشتركة لوقف إطالق النار، واالجتماع المقرر أن يحضره الرئيس عباس على رأس وفد               

، "سبل إيصال المساعدات إلى قطـاع غـزة       " أن الرئيس بحث     وأضاف ".عربي في مجلس األمن الدولي    
تم االتفاق على استمرار التنسيق السياسي خاصة فـي مجلـس األمـن لـدعم الموقـف                "مشيرا إلى انه    

  ".الفلسطيني
وقال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقـات إن عبـاس أكـد                 

بكل أشكاله وبشكل فوري ومن دون شروط ثـم يـتم   " العدوان" اآلن لوقف لسلطانوف أن األولوية تعطى  
  .الحديث عن الخطوات السياسية



  

  

 
 

  

            ٩ ص                                     ١٣٠٦:         العدد       ٦/١/٢٠٠٩الثالثاء  :التاريخ

الهدف األساسي لجولتنا في المنطقة هو إيقاف سفك الدماء واألحداث المأساوية التي            "وقال سلطانوف إن    
حدثنا مع قائد الشعب    وأضاف ت  ".تجري في قطاع غزة، وتهيئة الظروف المالئمة لمواصلة عملية السالم         

  .الفلسطيني حول العالقات الداخلية وضرورة استعادة الوحدة
  ٦/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
 "مكرها" يذهب إلى نيويورك عباس": األوسطالشرق " في السلطة لـمسؤول .٥

، فورا، وال شيء في األفـق       اإلسرائيليتطالب السلطة الفلسطينية بوقف العدوان      :  كفاح زبون  -رام اهللا   
وبحـسب المـصدر، فـإن      ". األوسطالشرق  " مصدر مسؤول في السلطة، لـ       أوضحمن ذلك، كما     أكثر

 النـار،   إطـالق  نيويورك صباح اليوم للمطالبة بوقف       إلىالرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيصل       
 الفلسطيني، الذي طلـب     المسؤولوقال  .  كان قد رفض الذهاب    أنيفعل هذا مكرها وبضغط عربي، بعد       

ال توجـد   " مبادرات محددة لوقف النار،      أو خطط   أي كانت لدى السلطة     إذار اسمه، ردا على ما      عدم ذك 
أما في حال فـشل العـرب،       ".  وقف العدوان  اآلن مبادرة، ونحن نؤجل الحديث عن التفاصيل، المهم         أي

 اجـل   سيعود العرب لالجتماع مجددا من    "ومعهم السلطة، في استصدار قرار بوقف النار في غزة، قال،           
واعتبر المصدر، أن كل الحديث عن مبادرات فرنـسية وتركيـة           ". محاولة االتفاق على عقد قمة عربية     

 وإسـرائيل ال توجد مبادرات، والكل يبحث عن دور فقـط،          "،  وأضافوسورية وقطرية، ليس صحيحا،     
لـة  وبحسب المصدر، فان حماس التي كانت تأمل بتدخل مـن دو          ".  النار إطالق طلب بوقف    أيترفض  

  . من اجل البحث عن مخرج سياسي اآلنأخيرا لجأت لمصر وإنها في حساباتها، أخطأتقوية 
  ٦/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  غزةحذر من الوضع المأساوي بقطاعي واألوروبية وفد الترويكا يلتقي فياض .٦

طـاع  سالم فياض، من مخاطر الوضع المأساوي في ق       . حذر رئيس الوزراء د    : منتصر حمدان  -رام اهللا   
 المـواطنين   أغلبيـة غزة، وخاصة األزمة اإلنسانية، مع وجود المئات من الشهداء  والجرحى، وفقـدان              

 .، وظروف الشتاء الصعبةواإلمراضلمقومات الحياة من خالل انعدام المياه، والمأوى، 
 فياض خالل مؤتمر صحفي عقده في رئاسة الوزراء بمدينة رام اهللا، عقـب اجتماعـه مـع وفـد                    وأكد
لترويكا األوروبية، على ضرورة وقف فوري للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا فـي الوقـت                ا

 . على الضرورة الملحة لوقف إطالق الناروأوروبي وجود اتفاق فلسطيني إلىذاته 
 ".نحن نتطلع إلى إجراءات من مجلس األمن وفي األمم المتحدة بوقف إطالق النار فورا"وقال فياض 

 ٦/١/٢٠٠٩لجديدة، الحياة ا
  
  مليون فلسطيني في غزة١,٥ حقيقية تهدد حياة  إنسانية كارثة : العالقات القوميةدائرة .٧

 من  ، عن الدائرة  أمسبيان صدر   في   حذرت دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير          :رام اهللا 
ى نيران االحـتالل، مـع اشـتداد         مليون فلسطيني باتوا تحت مرم     ١,٥ حقيقية تهدد حياة     إنسانيةكارثة  

 . على شعبنا في قطاع غزة"إسرائيل"الحرب الدموية البشعة التي تشنها 
 ٦/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

  
   حماس القيام به بإطالقها الصواريخ وفشلتتقمنا بما حاولقد  الحصار نكون ناإذا رفع: المالكي .٨

وزير الخارجية الفلسطيني    أن    راغدة درغام  ،كنيويور نقالً عن مراسلتها في    ٦/١/٢٠٠٩الحياة،  نشرت  
بحسب تصريحات مسؤولي حماس، فإن هدف إطالق الصواريخ هـو الـضغط            "إنه  قال  رياض المالكي   

فإذا تمكننا من تحقيق مثل هذا الهـدف عبـر          . على إسرائيل لرفع الحصار وإعادة فتح المعابر في رفح        
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 غـزة   إلى بالوصول   اإلنسانيةصار والسماح بالمساعدة    قرار لمجلس األمن وإعادة فتح المعابر ورفع الح       
وبإدخال عنصر المراقبة الدولية، نكون بذلك قمنا تماماً بما كانت تحاول حمـاس القيـام بـه بإطالقهـا                   

  ".الصواريخ وفشلت بتحقيقه
وجاءت تصريحات المالكي قبيل بدء اجتماعات وزراء الخارجية العرب األعضاء في لجنة المتابعة مـع               

مين العام لألمم المتحدة بان كي مون ومندوبي الدول األعضاء في مجلس األمن للبحث في عناصـر                  األ
  .مشروع القرار الذي يأمل الوفد العربي أن يتبناه المجلس

 رياض المالكي قال االثنين إن دوال عربية ، أناألمم المتحدة من   ٦/١/٢٠٠٩القدس العربـي،    وأضافت  
وأبلـغ   .على غـزة  " للعدوان اإلسرائيلي " ن الدولي يطالب بوقف فوري      تضع مشروع قرار لمجلس األم    

المالكي الصحافيين أن األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ووزراء من مـصر واألردن ولبنـان                
وسوريا والسعودية ودول عربية أخرى سيناقشون األزمة مع ممثلين لألعضاء الخمـسة الـدائمين فـي                

ثم سنواصل مشاوراتنا من أجـل      "وقال المالكي    .العام لألمم المتحدة بان كي مون     مجلس األمن واألمين    
وقال إن الرئيس محمود عباس      ." في مجلس األمن غدا    إقراره.. اإلعداد لمسودة قرار من المأمول أن يتم      

 .سيكون أول من يخاطب اجتماع المجلس يوم الثالثاء
  
  فوراً على طاولة الحواررض المعركة ينعكس أ ما يحسم على :الرحمنعبد  .٩

قال عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أسعد عبد          : وكاالتوال نادية سعد الدين     -عمان  
ال يمكن ألي طرف فلسطيني إذا كان أساسياً وكبيراً كحماس أن يستمر في حالة الجفاء التي                "الرحمن أنه   

بحد ذاتها كسر   "معتبراً أن زيارة وفد الحركة إلى القاهرة        ،  "سادت الفترة الماضية حيال العالقة مع مصر      
المبكر حسم  "، ولكن من    "ما يحسم على ارض المعركة ينعكس فوراً على طاولة الحوار         "وقال إن    ".للجليد

عقـد قمـة عربيـة      "وقال عبد الرحمن أن المطلوب برأيه        ".هذه المسألة ألن هذا األمر يحتاج إلى وقت       
 " .جريئاً بشأن مجمل عملية التسوية مع إعادة طرح وتسويق المبادرة العربية للـسالم            عاجلة تتخذ موقفاً    

مبادرته التي لم يـصفح     "وينظر عبد الرحمن ينظر بأهمية إلى زيارة ساركوزي إلى المنطقة، معتبراً أن             
نبين عن مضمونها أهم من التحرك نحو مجلس األمن في هذه المرحلة، ألن نجاحه في تسويقها عند الجـا      

  ".اإلسرائيلي والفلسطيني العربي سيترك أثره فوراً
  ٦/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
   من الدور الذي تقوم به هو تلميع صورتهاقطرهدف  :السفير الفلسطيني في الجزائر .١٠

عقد السفير الفلسطيني في الجزائر محمد حوراني مؤتمرا صحافيا قال فيه أن أهم انتصار حققه               : الجزائر
ـ         الشعب الفل   سنة القادمة سيتساوى الفلـسطينيون      ١٢سطيني أنه ال يزال موجودا، مشيرا إلى أنه خالل ال

وفي المقابل قال السفير بأن الساحة الفلسطينية ال تتحمل تدخال في الشؤون             .عدديا مع الشعب اإلسرائيلي   
  .الداخلية، موضحا أن كل طرف يعرف مصالحه جيدا

هدف الدوحة من الدور الذي تقوم به هو تلميع صـورتها، عكـس              "إنوهاجم قطر بطريقة مبطنة، قائال      
واعتبر حوراني أنه ال بديل عن الوحدة الفلسطينية،        ". الجزائر التي تعمل دون حسابات أو خلفيات مسبقة       

ورد على اتهامـات حمـاس،       .داعيا حركة حماس ألن تكون شريكاً فعليا في منظمة التحرير الفلسطينية          
 األمر يتعلق بحفنة صـغيرة لكـن        إنوقال  .  يوجد تيار صهيوني استسالمي داخل فتح      مشددا على أنه ال   

  .فاعليتها منعدمة، نافيا في المقابل أن يكون لدى فتح أسرى من حماس في غزة
 ٦/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
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 وزارة االقتصاد تعلن عن إطالق الحملة الوطنية الفلسطينية إلغاثة قطاع غزة: رام اهللا .١١
 عن انطالق الحملة الوطنية إلغاثة      أمس أعلن، بمقر وزارة االقتصاد الوطني في مدينة رام اهللا،           :رام اهللا 

جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة االقتصاد الوطني، إلطـالق الحملـة،               .قطاع غزة 
، ووزيـرة   فتحي أبو مغلـي   . محمد كمال حسونة، ووزير الصحة د     . بمشاركة وزير االقتصاد الوطني د    

 .الشباب والرياضية تهاني أبو دقة، وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني
حسونة إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات الهامة لدعم أهلنا في قطاع غزة، منـذ                . وأشار د 

 .بدء العدوان الهمجي اإلسرائيلي عليه
 ٦/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

  
  ة تهاجم متظاهري جامعة بيرزيت وتفرقهم بالهراوات أجهزة السلط":قدس برس" .١٢

 تصدت قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية بقوة، لمظاهرة طالبية متضامنة مع غزة، خرجت              :رام اهللا 
 االثنين من جامعة    ]أمس[وخرجت المظاهرة ظهر اليوم    .من جامعة بيرزيت، وفرقتها باستخدام الهراوات     

  .الب داخل الحرم الجامعي للتضامن مع قطاع غزة اعتصم الطأنبيرزيت، بعد 
وقالت مصادر مقّربة من األجهزة األمنية، إّن التعليمات تقتضي بمنع أي مظاهرة خارج مناطق معّينـة،                

  .وحظر القيام بأي أنشطة جماهيرية قرب مناطق تواجد قوات االحتالل اإلسرائيلي
  ٥/١/٢٠٠٩ قدس برس

  
  "حشية لن تكسر أبدا إرادتنا كي نكون أحرارالو":  في الجارديانيكتبمشعل  .١٣

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقاالً لرئيس المكتب الـسياسي لحركـة           : أحمد صالح زكي   - لندن
  ". الوحشية لن تكسر أبدا إرادتنا كي نكون أحرار: "حماس خالد مشعل بعنوان

حوصر لثمانية عشر شهرا مـن البـر        شعبي في غزة    "في المقال المنشور في الجارديان يقول مشعل إن         
وبعد هذه الجملة يستعرض مشعل مـا عانـاه الفلـسطينيون           ." والبحر والجو داخل أكبر سجن في العالم      

المقيمون في غزة تحت الحصار وما فعلته حماس للحفاظ على التهدئة بالرغم من الخروقات االسـرائيلية       
  ". شعبنا لم ينعم بذلك.  من الهدوءإسرائيل استمتعت بفترة"لها وينهي ذلك بالقول إن 

مستعدة لبدء تهدئـة جديـدة وفـق        "ثم يبدأ مشعل في عرض تهدئة جديدة على إسرائيل بقوله إن حماس             
  ." شروط رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح كل معابر القطاع بما فيه معبر رفح

ق النار، يراقبه شعبي وحده،     الحقيقة هي أن إسرائيل تريد وقفا من جانب واحد إلطال         "ثم يقول مشعل إن     
مـا تريـده   . وفي المقابل يكون هناك حصار وتجويع وقصف واغتياالت وتوغالت واستيطان استعماري   

  ." إسرائيل هو وقفا كريما إلطالق النار
فهم يعفون المعتدي والمحتل، المـسلح      . منطق الذين يطالبون بأن نتوقف عن المقاومة هو منطق سخيف         "

. سلحة فتكا من المسؤولية، بينما يلومون الضحية والمسجون والواقع عليـه االحـتالل            بأحدث وأكثر األ  
إسرائيل ورعاتهـا مـن األمـريكيين       . صواريخنا البدائية المنزلية هي طريقة احتجاجنا على ذلك للعالم        

  ." لكن لن نموت في صمت. واألوروبيين يريدون منا أن نقتل في صمت
  . الحصار الذي تعرض له الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفاتثم يقارن مشعل بين حصار غزة و

لكنهـا  . غليل إسرائيل سيشفيه بال شك الدمار والقتل والمعاناة فـي غـزة           "ويختم مشعل مقاله بالقول إن      
لن يكسرنا الحصار أو القصف ولن نستسلم أبـدا         . ستواجه في غزة نفس المصير الذي واجهته في لبنان        

  ." لالحتالل
  ٦/١/٢٠٠٩ سي بي بي
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  "إسرائيل"ـ أن المقاومة ستلحق الهزيمة بيؤكدالزهار  .١٤
" ستحقق النصر"قال القيادي البارز في حركة حماس محمود الزهار، ان حركته :  صالح النعامي- غزة

، "النصر آت بإذن اهللا"، التابعة للحركة، قال الزهار إن "األقصى"وفي كلمة بثتها فضائية . على اسرائيل
وأكد على وحدة برنامج المقاومة ووحدة الشعب ". سينتصر على الصهاينة" أن خيار المقاومة مؤكداً

الفلسطيني، محذراً ممن وصفهم بالعمالء والخونة من العبث بأمن الشعب الفلسطيني، ودعا كل شرائح 
ال، إن وحول استهداف اسرائيل لالطفال والمستشفيات الفلسطينية ق. المجتمع الى التكافل والتعاون

شرعوا قتل أطفالهم عندما قتلوا اطفالنا، وشرعوا قصف مستشفياتهم عندما قصفوا "اإلسرائيليين 
  ".مستشفياتنا، وشرعوا هدم كنسهم عندما هدموا مساجدنا، لقد شرعتم كل وسائل زوالكم بأيديكم

لموقف االميركي وهاجم ا.  وطالب الزهار برفع الحصار عن غزة واعادة فتح معبر رفح وكافة المعابر
المساند للعدوان االسرائيلي على القطاع منتقداً موقف االتحاد األوروبي الذي برر العدوان، واصفاً موقف 

  ". الخاطئ"االمم المتحدة بـ
  ٦/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
   يناقش في القاهرة العودة إلى التهدئة وتحقيق مصالحة من غزة ودمشقوفد من حماس .١٥

 من حركة حماس يـضم      اًوفد، أن   القاهرة مراسلتها من  جيهان الحسيني  عن ٦/١/٢٠٠٩الحياة،  ذكرت  
أمس إلى القاهرة للبحث فـي سـبل         عضوي المكتب السياسي للحركة عماد العلمي ومحمد نصر وصل        

ومن المقرر أن يلتقي الوفد اليـوم رئـيس المخـابرات           . احتواء تداعيات العدوان اإلسرائيلي على غزة     
  .عمر سليمانالمصرية الوزير 

الوفد سيستمع إلى الطرح المصري واألفكار التي تطرحها "إن " الحياة"وقال قيادي بارز في حماس لـ 
وأضاف أن ". هذه الزيارة جاءت تلبية لطلب مصري"، الفتاً الى أن "القاهرة من أجل إنهاء العدوان

... نهاء الوضع المتفجر في غزةالمصريين اتصلوا بنا وطلبوا منا ضرورة التشاور والبحث في كيفية إ"
  ".وسنستمع إليهم، ونعود إلى المكتب السياسي ليتخذ القرار

مطالب الحركة متواضعة، وهي تتلخص في رفع الحصار وتشغيل كل "وعن مطالب حماس، قال إن 
غزة المعابر بال استثناء مع التزام إسرائيلي باستمرار مرور كل المواد والسلع والخدمات األساسية إلى 

  ".من دون انقطاع
مصادر فلسطينية ذكرت ان وفد حركة حماس في الداخل         ، أن   غزة من   ٦/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما  ونقلت

غادر الليلة الماضية الى القاهرة عبر معبر رفح لاللتقاء بالمسؤولين المصريين لبحث سبل وقف العدوان               
ن القياديين في حماس ايمن طه وجمـال        وقالت المصادر ا   .اإلسرائيلي على قطاع غزة واحتواء تداعياته     

ابو هاشم غادرا قطاع غزة الليلة الى القاهرة عبر معبر رفح، فيما سيمثل الحركة وفد من الخارج يمثـل                   
كال من عضوي المكتب السياسي للحركة محمد العلمي ومحمد نصر، موضحا أنه سيتم بحـث األفكـار                 

  .المطروحة لوقف إطالق النار
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور أن  ،دمشقمن  ٢٠٠٩/ ٥/١ قدس برس، وجاء في

أن وفدا من قيادات حماس في الخارج " قدس برس"في تصريحات خاصة لـ  أوضح موسى أبو مرزوق
قد سافر بالفعل إلى العاصمة المصرية اليوم استجابة لدعوة تلقتها حماس من المسؤولين المصريين 

  . وان اإلسرائيلي على قطاع غزةلدراسة سبل وقف العد
وأكد أبو مرزوق أن حماس مستعدة لمناقشة كافة القضايا والملفات المطروحة، لكنه نفى أن يكون من 

ال : "بينها تعهد من حماس أوال لوقف صواريخ المقاومة قبل وقف العدوان اإلسرائيلي على غزة، وقال
ا لوقف إسرائيل عدوانها على غزة، ونحن نرى أن يوجد شيء من قبيل وقف المقاومة لصواريخها تمهيد

األول أن يتم وقف متبادل إلطالق النار : أي وقف إلطالق النار يجب أن يتضمن ثالثة بنود أساسية
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وكافة أشكال العدوان على شعبنا، وأن تنسحب القوات اإلسرائيلية من كافة المناطق التي دخلتها في 
افة المعابر المؤدية من وإلى غزة، هذه هي األشياء الثالثة المطلوبة اجتياحها البري لقطاع غزة، وفتح ك

  ".لمعالجة الحرب الموجودة على قطاع غزة، وبعد ذلك يمكن مناقشة أي مشروع
 حماس إمكانيات مادية لمواجهة الحرب اإلسرائيلية، لـوعما إذا كانت ال تزال لدى الجناح العسكري 

 نقاوم االحتالل حتى النصر بإذن اهللا، ولدينا ما نستطيع رد العدوان بكل تأكيد سنبقى: "قال أبو مرزوق
  .، على حد تعبيره"به وتكبيد اإلسرائيليين خسائر فادحة

  
 على التظاهر الشارع العربي واإلسالمي  وفد علماء المسلمين بدمشق ويحث يلتقيمشعل  .١٦

الفصائل الفلسطينية، وفد االتحاد التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وعدد من قادة 
وعرض الوفد  . العالمي لعلماء المسلمين برئاسة الشيخ يوسف القرضاوي في العاصمة السورية دمشق

على مسؤولي الفصائل الفلسطينية نتائج المباحثات التي أجراها في الرياض مع العاهل السعودي الملك 
كما استمع الوفد إلى ما يرتقبه قادة الفصائل . ر األسدعبد اهللا بن عبد العزيز ومع الرئيس السوري بشا

الفلسطينية من الدول العربية واإلسالمية في هذا الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لهجوم 
 . الجيش اإلسرائيلي على قطاع غزة

مؤكدا وفي السياق ذاته حث مشعل الشارع العربي واإلسالمي على مواصلة المظاهرات المؤيدة لغزة، 
 . أن المقاومة الفلسطينية صامدة في مواجهة الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة

 ٦/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
  نحن اليوم نواجه عدواناً مستمراً وحرباً ستطول:  نزالمحمد .١٧

يتلقـف االحـتالل     عضو المكتب السياسي في حركة حماس محمد نـزال        قال  :  نادية سعد الدين   –عمان
تصعيد عدوانه  "لتجاذب العربي المغلف في بعضه بتحرك دبلوماسي بطيء، للمضي في           اإلسرائيلي ذلك ا  

ضد الشعب الفلسطيني بكل الوسائل التقنية الحديثة والمتطورة، ويساعده في ذلك الصمت العربي والدولي              
  ."وتواطؤ بعض أطراف إقليمية ودولية

ـ   المقاومـة  "، غير أن    "تمراً وحرباً ستطول  نحن اليوم نواجه عدواناً مس    "من دمشق   " الغد"وأضاف نزال ل
قادرة على الصمود وتتمتع بنفس طويل وهي ال تهاب الحرب الطويلـة إلدراكهـا أن الوقـت سـيكون                   

  ".لصالحها وليس لصالح العدو اإلسرائيلي
قدرة االحتالل على التوغـل     "، مقلالً من    "بأن أي توغل جديد لقوات االحتالل ستدفع ثمنه باهظاً        "وتوعد  

  ".لى القطاع واالكتفاء بالمناطق الخارجية المحيطة التي اعتاد سابقاً على التوغل فيها واجتياحهاا
االحتالل يمضي قدماً في ذبح السكان المدنيين العزل وهدم المـساجد والمراكـز الطبيـة       "وأشار إلى أن    
يتمكن مـن إحرازهـا بعـد       العدوان اإلسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه ولم        "، مؤكداً أن    "والمنازل اآلمنة 

  ". يوماً على عدوانه١١مضي 
لقد حدد االحتالل هدفه بداية بتدمير البنية التحتية للمقاومة والقضاء علـى القـدرة الـصاروخية                "وتابع  

بنية المقاومة لـم تـدمر فالعـدو        "، ولكن   "لفصائل وقوى المقاومة، إلى جانب هدف إنهاء وجود حماس        
  ".زل ويرتكب المجازر والجرائم بحقهميستهدف السكان المدنيين الع

، مؤكداً  "الهدف الحقيقي المعلن لم يتحقق والعملية االسرائيلية العسكرية فشلت في تحقيق أهدافها           "وقال إن   
القدرة الصاروخية للمقاومة قائمة وفصائل المقاومة مستمرة فـي اطـالق الـصواريخ وتـستطيع               "بأن  

  ".إسرائيل"محتلة الوصول إلى بلدات أبعد في األراضي ال
أخفق االحتالل في مراهنته على ابتعاد الصف الشعبي عن الحركة، األمر الذي يتجسد عكسه اليـوم                "كما  

  ".من تعاطف وتضامن االمة والجماهير الشعبية في العالمين العربي والدولي مع المقاومة
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العدو يواجه مقاومة   " على ان    ، مشدداً "باإلبادة الجماعية للمدنيين  "ووصف نزال ما يجري في قطاع غزة        
شجاعة وباسلة ورجاال مقاتلين أشداء ال يهابون الموت وكبدوا عشرات القتلى والجرحى فـي صـفوف                

  ".العدو
أداة بيد الواليـات المتحـدة ينحـاز        "وحول التحرك إلى مجلس األمن وصف نزال الجهاز األممي بأنه           

 أضاعوا وقتهم ووقتنا بالذهاب إلى مجلس األمن الـذي          العرب"، معتبراً أن    "لموقفها وللموقف االسرائيلي  
  ".لن يفعل شيئاً

  ٦/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
  لم نطلب من حزب اهللا وإيران التدخل وما نطلبه هو الدعم السياسي والمالي والمعنوي: نزال .١٨

أكد محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحركة حماس في دمشق، أن جميع قيادات حماس في  :لندن
 .غزة وعلى رأسهم إسماعيل هنية بخير رغم محاوالت إسرائيل تتبعهم من أجل تصفيتهم 

ونقلت وكالة االنباء االلمانية عن نزال رده على سؤال حول عدم تحرك إيران أو حزب اهللا أو سورية 
وقت لماذا نطلب من إيران أن تتحرك في ال"عسكريا لنجدة غزة وقيادات الحركة هناك، إذ قال متسائال 

وكيف يمكن أن تتحرك إيران إذا كانت .. فلماذا نطالبها.. الذي يوجد فيه هناك جيران لنا لم يتحركوا
هناك دول تقوم بإغالق الحدود وتضع السدود والحواجز والقيود أمام الحركة الداخلة والخارجة إلى ومن 

 أن تأتي لفلسطين في ظل هذا كيف يمكن ألي جهة.. فلسطين، حتى المواد الغذائية ال تدخل اإل بصعوبة
اننا لم نطلب من حزب اهللا أن يتدخل وأشدد على اننا بالمناسبة لم نطلب "وتابع القول ". الوضع الموجود

من أحد أن يتدخل ويقاوم العدوان، وكل ما نطلبه هو الدعم السياسي والمالي والمعنوي واإلعالمي 
 قطع العالقات مع العدو الصهيوني ووقف تصدير ونطلب أيضا قرارات تضغط على اإلسرائيليين، مثل

  ".الغاز لإلسرائيليين، والتطبيع االقتصادي معهم، وأيضا ضرورة فتح معبر رفح
المخرج من الموقف الراهن هو ضرورة وقف العدوان بكافة أشكاله بما في ذلك "ويرى نزال أن 

ذفات اإلسرائيلية تمثل قتال سريعا الحصار على قطاع غزة ألنه إذا كانت الطائرات والدبابات والقا
 ".فالحصار يمثل قتال بطيئا للشعب الفلسطيني

  ٦/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
 الشعب الفلسطيني إلى تحويل غزة إلى مقبرة للغزاةسعدات يدعو  .١٩

في بيان اإلسرائيلي، " هداريم"، المعتقل في سجن  األمين العام للجبهة الشعبيةأحمد سعداتدعا أمين 
كما دعا القوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية كافة . الفلسطيني إلى تحويل غزة إلى مقبرة للغزاةالشعب 

 . إلى الوحدة الوطنية لمواجهة ما سماه العدوان الغاشم
  ٦/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
   وإنهاء االنقسام من أجل وقف العدوان إلى مواصلة التضامن العالمالبرغوثي يدعومروان  .٢٠

وجه النائب مروان البرغوثي، أمين سر حركة فتح في الضفة، من زنزانته نداء              :ين أبو وردة   أم -نابلس  
إلى الشعب الفلسطيني، واألمتين العربية واإلسالمية، وأحرار العالم دعاهم فيـه إلـى مواصـلة حملـة                 

ـ   " اإلسرائيلي"التضامن الشعبية على أوسع نطاق من أجل وقف العدوان الهمجي والوحشي             اع علـى قط
غزة الصامد، ومن أجل وقف المجزرة المتواصلة لألسبوع الثاني على التوالي، ودان بشدة هذا العـدوان                

وأكد البرغوثي أن حركة فتح وأبناءها هم جزء ال يتجزأ من هذه            . ومحاولة االجتياح الشامل لقطاع غزة    
م وانجاز الوحدة الوطنية وإطالق     المعركة وفي مواجهة العدوان، داعياً إلى التسريع في إنهاء حالة االنقسا          
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الحوار الوطني الشامل على قاعدة التمسك بوثيقة الوفاق الوطني وبالثوابت الوطنية وبالخيار الديمقراطي             
  .وبالشراكة الوطنية في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية وفي مقاومة االحتالل

  ٦/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  ة في غزةفتح ال تبحث عن السلط: دحالن .٢١

نفى محمد دحالن القيادي البارز بحركة فتح وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني وجـود أي              : )ا.ب.د(
نية أو مخطط الستعادة السلطة الفلسطينية أو حركة فتح السيطرة على قطاع غزة اآلن استغالال للعـدوان   

دمرة أو مجد وهمي أو انجاز      نحن ال نبحث عن سلطة م     "وشدد دحالن بالقول    . على القطاع " اإلسرائيلي"
تحالف دولي جدي وتحالف    "، كما شدد على ضرورة وجود       ""إسرائيل"هنا أو هناك، ولن نأخذ سلطة من        

  ". لوقف عدوانها" إسرائيل"عربي مكثف للجم 
  ٦/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   ال يشكل خطراً على المقاومة في قطاع غزة التغلغل اإلسرائيلي: مسؤول في الجهاد .٢٢

مـا  " اإلسـرائيلية "قال زياد نخالة نائب األمين العام لحركة الجهاد إن القوات           : يوسف كركوتي  -دمشق  
زالت في محيط المناطق المدنية في قطاع غزة وهي لم تتوغل في هذه المناطق، معتبراً هـذا التغلغـل                   

ـ  " الخليج"وأوضح نخالة ل     .متوقعاً وحتى هذه اللحظة ال يشكل خطراً على المقاومة         اك مـساحات   أن هن
لمسافة مئات األمتار فقـط، وعملـت هـذه         " اإلسرائيلية"مفتوحة من األراضي الزراعية دخلتها القوات       

حتى حدود  ) نتساريم(القوات على فصل شمال القطاع عن جنوبه في محور المستعمرات السابقة المسماة             
غلغل الدبابات التـي مـا      الشاطئ، وعملت على السيطرة على هذا الشريط الفاصل من خالل النيران وت           

   .زالت تراوح في محيط المناطق المدنية
واعتبر نخالة أن الحوار الفلسطيني في الوقت الراهن ال ضرورة له وال فائدة إال على مـستوى الوحـدة           

  .الميدانية
  ٦/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  يةتمكنا من إصابة طائرة إسرائيلية بدون طيار بنيران المضادات األرض:  القسامكتائب .٢٣

أعلنت كتائب القسام أمس االثنين أن مقاتليها تمكنوا من إصابة طائرة إسرائيلية : UPI - العرب- غزة 
وهذه هي المرة الثانية التي تعلن  .بنيران المضادات األرضية عندما كانت تحلق في شمال قطاع غزة

كما أكدت الكتائب أنها . كفيها الكتائب إصابة طائرة إسرائيلية دون أن تعترف المصادر اإلسرائيلية بذل
قنصت أربعة من جنود االحتالل واستهدفت دبابة كما فجرت ثالث عبوات وعاودت قصف قاعدة 

 .بصاروخ غراد وناحل عوز بصاروخي قسام" حتسور"
  ٦/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
   بالضفة تستنكر قمع أجهزة السلطة المظاهرات التنديد بالعدوانحماس .٢٤

تنكرت حركة حماس بشدة، في بيان صادر عنها اليوم االثنين في الخليل، بالضفة اس: الخليل ـ رام اهللا 
الغربية المحتلة، قيام أجهزة األمن التابعة لجناح السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، بالتصدي لعدد 

  .من مظاهرات المواطنين الفلسطينيين ضد العدوان اإلسرائيلي الجاري على غزة
هذا االعتداء السافر الذي تكرره هذه األجهزة على التحركات الشعبية المناصرة لغزة  "وقالت حماس، إّن

في مدن الضفة، يكشف حقيقة نواياها تجاه المصالحة والتوحد، ويؤكد أّن دعواتها للوحدة ونبذ الخالف ما 
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بدي التفافاً هي إال لالستهالك اإلعالمي بهدف تحسين صورتها لدى الشارع الفلسطيني والعربي، الذي ي
  .، وفق البيان"غير مسبوق حول حماس وخيارها المقاوم

أن تتحّرى المصداقية في تغطيتها لفعاليات الضفة، وأن تنقل "كما أهابت الحركة بوسائل اإلعالم 
مجرياتها بنزاهة وأمانة، وأالّ تنصاع للتهديدات األمنية التي ترغمها على التعتيم على مشاهد قمع نشطاء 

  .، وفق ما ذكرت"العتداء عليهمحماس وا
  ٥/١/٢٠٠٩قدس برس، 

                   
  قيادة حماس والمقاومة بخير والجيش اإلسرائيلي سيندحر: الحية .٢٥

 النائب الدكتور خليل الحّية، القيادي في حركة حماس، في بيان صادر عنه في غزة اليوم  قال:غزة
 قيادة حماس بخير وقيادة المقاومة بخير، وكلّنا جسد نطمئن شعبنا أّن"، "قدس برس"االثنين وأرسل إلى 

، على "واحد، وما يحدث بنا هو قدر اهللا النافذ، فشهداؤنا في الجنة إن شاء اهللا وهم وقتالهم إلى الجحيم
  .حد تعبيره

  ٥/١/٢٠٠٩قدس برس، 
 
 غزة تدعو إلى تلبية نداء الواجب الوطني في  المركزية للمنظمات الشعبية في فتحالمكاتب .٢٦

دعت المكاتب الحركية للمنظمات الشعبية والنقابات المهنية في اجتماع عقدته برام اهللا امس : رام اهللا
جميع اعضائها في القطاع وخاصة من ذوي الكفاءات والتدريب الى تلبية نداء الواجب الوطني في 

ل فورا الن ما يجري مواجهة االحتالل والدفاع عن القطاع مؤكدة اهمية اجراء الحوار الوطني الشام
 .يستهدف شعبنا قبل اطيافه

ان ما يقوم به االحتالل هو حرب ضد الشعب الفلسطيني والسلطة < فتح<واكدت اللجنة المركزية لحركة 
الوطنية وانتهاك لالرض الفلسطينية بكاملها وليس ارض غزة وحدها وهو استهداف للحركة وفصائل 

ودعت المكاتب الحركية الى  . وامن المنطقة والسالم العالميالمقاومة باسرها وهو بذلك يهدد امننا
المواجهة الكاملة لوقف العدوان وصده ومقاومته ومنعه من تحقيق اهدافة في انهاء المشروع الوطني 

 .الفلسطيني وتكريس االنقسام بين الضفة وغزة ووجهت
 ٦/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

 
  ى مواجهة العدوان والتصدي آللة الحرب االحتالليةغزة الب الثوري يدعو ابناء فتح المجلس .٢٧

دعا المجلس الثوري لحركة فتح ابناء الحركة في قطاع غزة الى مواجهة العدوان االسرائيلي : رام اهللا
المحاصرين ومع كل المقاومين الذين يتصدون آللة الحرب غزة والصمود جنبا الى جنب مع ابناء 

وأكد  . في جلسة طارئة وقائع العدوان اإلسرائيلي على القطاعوناقش المجلس، امس، .االسرائيلية
 .المجلس بهذا الصدد إدانته ورفضه للعدوان

إلى مضاعفة الجهد على األصعدة كافة، السياسية، واإلعالمية، والميدانية، جنباً إلى  ودعا حركة فتح
لقوى والفصائل الوطنية جنب مع جماهير شعبنا في الوطن والشتات والمهاجر، وجنباً إلى جنب مع ا

  .واإلسالمية إلعالء صوت مقاومة االحتالل، ومواجهة العدوان بكل الوسائل الممكنة والمتاحة
 ٦/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

  
  ت تنتظركمآالمفاج.. هزيمتكم في قطاع غزة تقترب ساعة بعد ساعة: أبو عبيدة .٢٨

كتائب القـسام، قالـت ان    أن ب.ف.أ عن  غزة – القدس المحتلة  من٦/١/٢٠٠٩الوطن، قطر،  ذكرت  
وصرح ابو عبيـدة المتحـدث       .المقاتلين المستعدين لخوض المعركة ضد اسرائيل في غزة       " االف"لديها  
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لقد اعددنا لكم االالف مـن المقـاتلين        "باسم كتائب القسام في كلمة بثها تليفزيون االقصى التابع لحماس           
ان "واضـاف    ".وسيقابلوكم بالنـار والحديـد    .. قاء بكم   االشداء ينتظرون في كل شارع وزقاق لحظة الل       

  ".هزيمتكم في قطاع غزة تقترب ساعة بعد ساعة وكلما ازداد العدوان فستزداد خسائركم
لقد وعدناكم في المرة السابقة بانه في حال اقدامكم على حماقة االجتياح البـري فـان المفاجـات                  "وتابع  

واكد ابو عبيدة وقوع قتلى وجرحـى بـين صـفوف الجنـود              ".تنتظركم ونحن صادقون ونعي ما نقول     
لقد استقبلناكم على مشارف غزة بالعبوات الناسفة والتـي اوقعـت فـي صـفوفكم               "وقال   .االسرائيليين

  ".العشرات من القتلى والجرحى في اللحظات االولى من دخولكم وقبل ان تبدا المواجهة الحقيقية
عبتها الكثير وهي لم تستخدم سوى بعض قوتها حتى االن وعلـيكم            كتائب القسام ال تزال بج    "وتوعد بان   

العدو الصهيوني اخفى خسائره التي صدم منها والتـي وجهتهـا           "وقال ان    ".انتظار المزيد مما سيذهلكم   
نقول للجنود الصهاينة الذين دخلوا الى غزة ان زمـيلكم          "واضاف   ".كتائب القسام في بداية العملية البرية     

 مشتاق لكم ويريد منكم من يؤنس وحشته وقد وعدناه باالتيان لـه برفقـة مـن اصـدقائه                   جلعاد شاليت 
 .وكان ابو عبيدة يشير الى الجندي االسرائيلي جلعاد شاليت ".المخلصين ولم نعتد ان نخلف الوعد

كتائب القسام توعدت بتوسيع دائرة من غزة أن فتحي صّباح  عن مراسلها ٦/١/٢٠٠٩الحياة، وأضافت 
نعدكم بأن المدن والمواقع االستراتيجية التي دخلت " ":أبو عبيدة "قالو. ناطق التي تتعرض للصواريخالم

ما دام العدوان يطاول مليوناً ونصف المليون في "وأكد أنه ". في دائرة القصف ستظل وسندخل غيرها
فيه ) لدى حماس(بنك األهداف (..) قطاع غزة، قررنا إدخال أضعاف هذا العدد في مرمى صواريخنا 

  ".الكثير من الخيارات
، وتدمير ناقلة جند بقذيفة فانتوم ٢٩كتائب القسام تمكنت من تدمير دبابة بقذيفة من نوع بي "وقال إن 

تحقيق مفاجأة للقوات االسرائيلية مع بداية دخولها الى القطاع "، مشيراً إلى "التي تستخدم للمرة األولى
  ".  عشرات القتلى والجرحى الذين تكتمت عليهم اسرائيلبتفجير العبوات الناسفة ووقوع

  
  على حماس ليس ممكناً" إسرائيل"انتصار ": جينز"مجلة  .٢٩

على حركة  " إسرائيل"البريطانية المتخصصة في شؤون الدفاع ان انتصار        " جينز"أفادت مجلة   : )ب.ف.ا(
على قطاع  " االسرائيلية"لعسكرية  ، في الوقت الذي دخلت فيه العملية ا       "ليس ممكناً "حماس في قطاع غزة     

واعتبر ديفيد هارتويل المحلل المتخصص في الشرق األوسط والذي يعمل في مجلـة    .غزة يومها العاشر  
ترى على االرجح ان أمامها أسبوعاً أو عشرة أيام إلنهاء العمليات في غـزة نظـراً                " إسرائيل"جينز ان   

  .ورة تحرك دبلوماسيللوقت الذي استغرقته الضغوط الدولية لتقر بضر
ان تحقق نتائج ملموسة تبـرر بهـا امـام الـرأي العـام              " إسرائيل"لكن سيتيعن على    "وأوضح في بيان    

وهكذا وفي حين ستتعالى الدعوات الى وقـف اطـالق النـار            . الثمن في االرواح واألموال   " االسرائيلي"
و ان تبدأ الواليـات المتحـدة فـي         انها بلغت أهدافها أ   " إسرائيل"ستتواصل المعارك في غزة حتى ترى       

االعراب علناً عن قلقها من الثمن الدبلوماسي لتلك العمليات، وهي فرضية قليلة الترجيح علـى المـدى                 
حماس قد تخضع للضغوط المصرية وتقـر    "واعتبر ان    ".القصير نظراً للوضع الراهن، مع حكومة بوش      

في الوقت الراهن لن يكتمل إال اذا اعتبرت        ) ارمن وقف اطالق الن   " (إسرائيل"بضرورة هدنة لكن موقف     
  ". ان مهمتها العسكرية قد أنجزت

  ٦/١/٢٠٠٩الخليج، 
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  لجان المقاومة تجمع قيادات من فتح وحماس .٣٠
أعلنت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين مساء أمس أنها نجحت في عقد اجتماع بين قيادات من حركتي                 

دون " مثمر"ووصفت في بيان صحافي مقتضب اللقاء بأنه        .اع غزة فتح وحماس في مدينة رفح جنوب قط      
  .ان تقدم مزيداً من التفاصيل

  ٦/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  "حرباً على اإلرهاب" ترفض مبادرات وقف النار وتعتبر عدوانها على غزة "إسرائيل" .٣١

التحاد األوروبي قالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني في ختام اجتماعها بوفد ا:  أسعد تلحمي- الناصرة 
أن " حماس"، وإنه ينبغي على حركة "حرب على اإلرهاب"أمس إن الحرب التي تخوضها إسرائيل هي 

أن المعادلة التي كانت بموجبها تطلق النار متى رغبت فيما تتحلى إسرائيل بضبط النفس، تغيرت "تدرك 
  ".رد في كل مرة تتعرض إلى القصفمنذ انطلقنا في العملية العسكرية ولن تكون بعدها، ألن إسرائيل ست

يتحتم علينا جميعاً، "وأضافت أنها أبلغت نظراءها من الترويكا األوروبية، تشيخيا وفرنسا والسويد، أنه 
وتابعت ". إسرائيل والمجتمع الدولي والدول العربية المعتدلة أن نكون شركاء في الحرب على اإلرهاب

نحن "في إطار أي اتفاق لمخرج سياسي للوضع في القطاع، " حماس"أنه ال ينبغي منح شرعية لحركة 
  ".نحاربها وال نعتزم التوصل إلى اتفاق مع اإلرهاب

هي وقف إطالق "وأشارت ليفني إلى أن األهداف التي تريد إسرائيل تحقيقها من الهجوم على غزة 
لى تنفيذ هذه الصواريخ، والقضاء على اإلرهاب في غزة، ووقف تهريب األسلحة ورقابة دولية ع

وعلى كل منا اختيار الطرف . المنطقة باتت منقسمة إلى قسمين، معتدلين ومتطرفين"وزادت أن ". األمور
". ليس مقبوالً"واعتبرت اقتراح االوروبيين دخول مراقبين إلى القطاع بعد وقف النار . الذي يعمل معه

  ".محاربة اإلرهاب في غزة"وشككت في قدرة هؤالء على 
  ٦/١/٢٠٠٩ الحياة،

  
  أولمرت يهدف إلى سحق حماس وإعادة عباس للسيطرة على غزة: تقرير أمريكي .٣٢

تقرير صحفي أمريكي نقال عن مـصدر مقـرب مـن             كشف :)وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك     (-واشنطن
رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت أن العدوان اإلسرائيلي الجاري على قطاع يهدف إلـى سـحق                

اس من خالل الضربات الجوية واالجتياح البري وإعادة الرئيس الفلـسطيني محمـود عبـاس               حركة حم 
  . وحركة فتح إلى إعادة السيطرة على قطاع غزة

وقالت مجلة نيوزويك األمريكية في عددها الذي يصدر اليوم االثنين عن مصدر مقـرب مـن رئـيس                  
من اجتياح قطاع غزة إلى هـدفين، أولهمـا   الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت أن رئيس الوزراء يهدف  

هو إيقاف إطالق صواريخ المقاومة الفلسطينية على إسرائيل وإجبار حركة حماس على الدخول في وقف               
  .إلطالق النار يضمن إلسرائيل توقف إطالق الصواريخ

ـ "وأضاف المصدر، الذي اشترط على المجلة عدم الكشف عن اسمه، أن الهدف الثـاني، وهـو                  ر األكث
سحق حماس تماما، أوال من خالل الهجمات الجوية ثم من خالل هجوم المدفعيـة              "هو  " طموحا ومخاطرة 

  ".والمشاة
السماح للرئيس الفلسطيني   "وتابع المصدر أن هدف رئيس الوزراء اإلسرائيلي، رغم صعوبة تحقيقه، هو            

  ".محمود عباس في النهاية، وحكومة فتح، بإعادة تأكيد سيطرتها على غزة
وقالت نيوزويك، نقال عن المصدر، أن أولمرت يعتقد أن ثمة فرصة أن يستطيع بالتعـاون مـع عبـاس     

  .الوصول إلى اتفاقية تسوية شاملة للقضية الفلسطينية
  ٥/١/٢٠٠٩موقع أمريكا ان أرابيك 
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  العدوان على قطاع غزة سيتواصل الى حين تحقيق األهداف: باراك .٣٣

زير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك أمس االثنين، إن العدوان علـى           قال و :   برهوم جرايسي   -الناصرة
قطاع غزة سيتواصل إلى حين تحقيق األهداف التي وضعتها إسرائيل، وأهمها خلق واقـع جديـد فـي                  

  .الجنوب
إن الجـيش   "وجاء هذا في تقرير دوري لباراك أمام اللجنة البرلمانية للشؤون األمنية والخارجية، وقال،              

 فلسطيني، غالبيتهم من عناصر حماس، إضافة إلى أكثر مـن           ٥٠٠أكثر من   ) ظهر أمس (اآلن  قتل حتى   
 جريح، في حين أن للجيش اإلسرائيلي قتيل واحد وأربعة مصابين بـصورة خطيـرة، وثمانيـة                 ٢٢٠٠

  "بدرجة متوسطة
بل بدئها، وهي   وتابع باراك قائال، إن العملية ستتواصل إلى حين تحقيق األهداف التي وضعتها إسرائيل ق             

تغيير الواقع األمني في جنوب البالد، إذ نسعى لخلق واقع جديـد، مـن دون عمليـات ضـد الجنـود                     "
  ".والمواطنين، ووقف عمليات تهريب األسلحة إلى قطاع غزة

إن حركة حماس تلقت ضربة قاسية جدا، ولكن حتى اآلن لم نتوصل إلى األهـداف               "وادعى باراك قائال،    
  ".لهذا فإن العملية ستتواصل، وفي المقابل فإن االتصاالت الدولية تتواصلالتي حددناها، و

  ٦/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
  وليس التوصل الى هدنة" وقف اإلرهاب"تريد " إسرائيل:" بيريزٍ .٣٤

صرح الرئيس االسرائيلي شيمون بيريز أمس ان اسـرائيل تريـد           : )وكاالت( برهوم جرايسي    -الناصرة
التوصل الى هدنة مع قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومـة االسـالمية              وليس  " وقف اإلرهاب "
  ).حماس(

  ".ال نريد وقفا إلطالق النار ولكننا نريد وقف اإلرهاب"وقال بيريز في تصريحات تلفزيونية 
هذه عملية صـعبة جـدا ضـد        .. هذه الحرب ال تشبه اي حرب اخرى قمنا بشنها في الماضي          "وأضاف  
  ".اقترح ان ال يستخف الناس بالعدوو. اإلرهابيين

ال يوجد سبب يجعلنا نقبل بوقـف إلطـالق         "وصرح بنجامين بن اليعازر وزير البنية التحتية االسرائيلية         
اذا تم التوصل الى وقف إلطالق النار فـإن ذلـك سيـسمح لحمـاس               "وأضاف   ".النار في هذه المرحلة   

  ". اكثر قوة ضد اسرائيلباستعادة قوتها والتعافي من الصدمة وإعداد هجوم
  ٦/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
  وحملة لترميم المالجئ" محدودة"يتوقع عملية " الموساد"رئيس  .٣٥

عـاموس  " اإلسرائيلي"دعا رئيس شعبة االستخبارات العسكرية في الجيش         :آمال شحادة -القدس المحتلة   
 درجاتها إزاء توقعات قيام حـزب       يدلين، الى ضرورة إبقاء حالة التأهب على الحدود مع لبنان في أعلى           

اهللا بتنفيذ عملية عند الحدود الشمالية على خلفية العدوان على قطاع غزة، متوقعاً تنفيذ الحـزب عمليـة                  
  .محدودة وصغيرة

واجتمع قائد المنطقة جادي ايزنكوط، مع رؤساء البلديات وطرح أمامهم سيناريوهات عدة تـؤدي الـى                
 ملجأ  ١٥٠في االجتماع قائد الجبهة الداخلية وتقرر ترميم اكثر من          تعرضهم لضربات صواريخ وشارك     

  .لضمان أمن سكان المنطقة
تراقب نشاطات حزب اهللا وبرأيه فـان الحـزب تلقـى           "وحسب يدلين فان شعبة االستخبارات العسكرية       

. " ولهذا فإنه يخشى تنفيـذ هجـوم كبيـر         ٢٠٠٦ضربة شديدة خالل حرب لبنان الثانية في صيف العام          
، بحيث ال يظهـر ضـلوعه فـي         "رغم ذلك فإن حزب اهللا قد ينفذ هجوما ال يحمل توقيعه          "وأضاف انه   
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الهجوم، وإنما يتم تنفيذ الهجوم بواسطة تنظيم فلسطيني وأن يكون هذا الهجوم صغيرا لكي ال يؤدي إلـى            
  . تفاقم الوضع األمني في الشمال

  ٦/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  في غزة تحتاج ألسبوعين آخرينعمليتنا العسكرية : فيلنائي .٣٦

 قال متان فيلنائي نائب وزير الدفاع االسرائيلي وهو المكلف بادارة الجبهة الداخلية االسرائيلية - القدس
اذا نجحت الوساطات الدولية السياسية في وقف اطالق النار فان الجيش " للتلفزيون االسرائيلي انه 

وردا " . ة وضبط االوضاع وضمان عدم اطالق الصواريخ االسرائيلي سيحتاج الى ايام للخروج من غز
حينها يتوقع ان : على سؤال من رئيس بلدية عسقالن اذا فشلت جهود وقف اطالق النار قال فلنائي 

ويقدر المراسلون الصحافيون في مكتب اولمرت انه بعد اسبوعين اي .تستمر المعارك السبوعين اخرين 
الرئيس اوباما مهامه في البيت االبيض وحينها ستدرس اسرائيل اذا ما  من الشهر الجاري سيتسلم ٢٠في 

كانت ستوقف المعارك ام ال النها تستطيع من خالل قوة اللوبي اليهودي في الكونغرس ان تضمن سكوت 
 .اوباما ايضا في حال قررت مواصلة عدوانها

 ٥/١/٢٠٠٩القدس، فلسطين، 
  
  زةاالحتالل يمنع مراسلين أجانب من دخول غ .٣٧

رفضت الـسماح   " اإلسرائيلية"ان وزارة الحرب    " إسرائيل"قال ممثل لوسائل االعالم األجنبية في       : أ.ب.د
لمراسلين أجانب بالدخول إلى قطاع غزة أمس، في خطوة ترمي إلى حجب حقيقة جرائمها ضد أطفـال                 

   .ونساء وشيوخ غزة الذين يواجهون اإلبادة الجماعية
 مراسلين أجانب يمكـنهم دخـول       ٨قد قضت االسبوع الماضي بأن      " إسرائيل"وكانت المحكمة العليا في     

  . القطاع إذا فتحت معابر غزة للسماح بدخول مواد االغاثة اإلنسانية
  ٦/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  "اقامة توازن رعب جديد"جنرال إسرائيلي يطالب بـ  .٣٨

يلية في العدوان على قطاع غزة      يرى خبراء أن مشاركة القوات البرية االسرائ      :  ا ف ب   -القدس المحتلة   
 ٢٠٠٦،يفترض ان تسمح السرائيل بترميم قوة ردعها بعدما أضرت بها اخفاقات الحرب ضد لبنان العام                

اننا نرمم قوتنا الرادعة وهذه رسالة موجهـة   "وقال مسؤول عسكري اسرائيلي كبير طالبا عدم ذكر اسمه          
 ".له ان يخوض معركة ثانيةأيضا الى حزب اهللا الذي سيفكر مليا في حال خطر 

واوضح الجنرال المتقاعد شلومو بروم الرئيس السابق للتخطـيط االسـتراتيجي فـي هيئـة االركـان                 
افضل وسيلة لوقف عدوان تـشنه      "االسرائيلية والباحث في معهد دراسات االمن القومي في تل ابيب ان            

". دا واحـدا الن هـذا مـستحيل       حركات مثل حماس وحزب اهللا ال تكمن في البحث عن الصواريخ واح           
ويرى خبراء المسائل االستراتيجية ان الهجوم البري يزعـزع         ". يجب اقامة توازن رعب جديد    "واضاف  

  .  كانون االول٢٧الخصم اكثر من الغارات الجوية التي سبقته منذ بدء الحملة االسرائيلية في 
  ٦/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  لقضاء على حركة حماس في قطاع غزةال توجد حلول سحرية ل: جنرال اسرائيلي .٣٩

 قال الجنرال في االحتياط عاموس غلبواع، الـذي كـان رئيـسا لـشعبة     :الناصرة ـ  زهير اندراوس 
انّه ال توجد حلول سحرية للقـضاء علـى حركـة           ) امان(االستخبارات العسكرية في الجيش االسرائيلي      

االسرائيلية ان حركة حماس    ' معاريف'ة  حماس في قطاع غزة، واضاف في مقال نشره االثنين في صحيف          
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ستبقى القوة االولى والمسيطرة على قطاع غزة حتى بعد انتهاء الحملـة العـسكرية االسـرائيلية علـى                  
القطاع، وبحسبه فاّن الحل الوحيد للقضاء على حماس هو اعادة احتالل قطـاع غـزة وبقـاء القـوات                   

يث عن القضاء على حماس، وغير ذلك، فـاّن الحركـة           االسرائيلية لفترة طويلة هناك، عندها يمكن الحد      
  .ستبقى عامال فاعال ومؤثرا على الساحة الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة، على حد تعبيره

  ٦/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
 

  نائب من الليكود يطالب بمنع التقاط بث فضائيات عربية .٤٠
سلطات المختصة االثنين الى منع التقاط بـث         دعا نائب من حزب الليكود اإلسرائيلي ال       -القدس المحتلة   

  .قنوات فضائية عربية كقناة الجزيرة اتهمها بتحريض المواطنين العرب ضد الدولة العبرية
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة ان النائب الليكودي غلعاد اردان طلب مـن رئـيس مجلـس البـث                  

وذلـك  " الجزيرة"التقاط قنوات عربية بينها قناة      "منع  التلفزيوني بالكوابل واألقمار الصناعية العمل على       
  ".بسبب إقدامها على تحريض المواطنين العرب ضد دولة إسرائيل

وأضافت ان اردان قال في رسالة وجهها الى رئيس مجلس البث التلفزيوني بالكوابل واألقمار الصناعية               
نوات تبين بأنها تبـث أكاذيـب وأقـواالً         ال يمكن السماح بالتقاط بث للعدو أثناء الحرب، وخاصة ق         "أنه  

  ".تحريضية بهدف تحطيم معنويات المدنيين والجنود في الدولة
يشار الى ان السلطات اإلسرائيلية تفرض رقابة مسبقة على بث التقارير المتعلقة بالعمليـات العـسكرية،             

يات في القطـاع التـي      وهي تمنع الصحافيين اإلسرائيليين واألجانب من دخول قطاع غزة لتغطية العمل          
 . كانون األول الماضي٢٧بدأت في 

  ٦/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
 

   تمطر قطاع غزة بفوسفور أبيض محرم دوليا"إسرائيل": "تايمزال" .٤١
ذكرت صحيفة بريطانية أن إسرائيل تمطر قطاع غزة على ما يبدو بقذائف الفوسفور األبيض التي قد 

 .رما دولياتسبب حروقا مروعة، وهذا يعد سالحا مح
وأشارت تايمز إلى أن القوات األميركية والبريطانية استخدمت هذا السالح في العراق، والذي يعد غير 

 ". ستار دخاني"قانوني إال إذا جرى استخدامه بمثابة 
وبرر خبير عسكري إسرائيلي للصحيفة استخدام هذه القذائف بأنها لتغطية تقدم القوات خالل غزوها 

 . لقطاع غزة الذي بدأ السبت الماضي بعد ثمانية أيام من القصف الجويالبري الحالي 
واعترفت تل أبيب باستخدام . ويسبب احتراق الفوسفور األبيض إصابات خطيرة ألي شخص يتعرض لها

 .  على لبنان٢٠٠٦الفوسفور األبيض خالل حرب 
ر المناطق المكتظة بالسكان في واعتبرت تايمز أن استخدام هذا السالح على القطاع الذي يعد أحد أكب

 . العالم، سيزيد الجدل بشأن الهجوم اإلسرائيلي
 تنص على أن الفوسفور األبيض ال ينبغي أن يستخدم كسالح من ١٩٨٠يذكر أن معاهدة جنيف لعام 

أسلحة الحرب بالمناطق المدنية، ولكن ال يوجد حظر شامل بموجب القانون الدولي على استخدامه كستار 
 .الدخان أو اإلضاءةمن 

 ٦/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
   اإلسرائيلية تدعو لوقف العملية العسكرية في غزةالصحف .٤٢

القدس المحتلة ـ دعت الصحف ومواقع الكترونية إسرائيلية االثنين على وقف العملية العـسكرية فـي    
  .قطاع غزة وإتاحة الفرصة لمخرج سياسية ووقف إطالق النار
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أن ) اإلسـرائيلية (يحظر علـى الحكومـة   "ناحوم برنياع أنه " يديعوت  "ي صحيفة   وكتب كبير المعلقين ف   
  .في القطاع" تتدحرج كما يحظر عليها أن تتورط

اليومين المقبلين مصيريين، ووقف إطالق النار، الذي تم رفـضه وبحـق يـوم األربعـاء                "وأضاف أن   
، التي قال النـاطق العـسكري       "بريةالماضي سيكون خطوة صحيحة في نهاية المرحلة األولى للعملية ال         

اإلسرائيلي العميد أفي بنياهو إنها انتهت أمس وان المرحلة الثانية من العملية البريـة تـشمل عمليـات                  
  .عسكرية داخل مناطق مأهولة بالسكان في القطاع

ولـيس  ) ريةالب(يجدر على الحكومة أن تنصت إلى توقعاتها المتشائمة في بداية العملية            "وتابع برنياع أنه    
  ".لنشوة اليومين األخيرين
سواء تم التوصل على اتفاق وقف إطالق نار أو ال فإن الحمساويين الذين تم قتلهم               "وحذر برنياع من أنه     

  ".والذين سيتم قتلهم سيحل مكانهم آخرون والمخازن التي تم تدميرها ستبنى أخرى جديدة
زيارة رئيس فرنسا نيكوال    "ورأت أن   " هدنة اآلن "ن  افتتاحيتها اليوم تحت عنوا   " هآرتس"وأنشأت صحيفة   

  ".ساركوزي للقدس اليوم تمنح إسرائيل محطة للخروج من القتال ضد حماس في غزة
ساركوزي يقترح اإلعالن عن هدنة فـي القتـال وأن تكـون امتحانـا لحمـاس           "وأضافت الصحيفة أن    

ذا استجابت لالقتراح فيما هـي تحـتفظ        ولموافقته على وقف إطالق الصواريخ، وحسنا ستفعل إسرائيل إ        
  ".بحقها في الرد في حالة واصل الفلسطينيين إطالق الصواريخ من القطاع

  ٦/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
 

  خطف جندي أو جنديين اسرائيليين تذكر قصة خبر ،"هآرتس" .٤٣
ت بين ، أمس، فإن قصة هذا الخبر تعود الى إحدى المعارك الشرسة التي دار"هآرتس"ذكرت صحيفة 

القوات االسرائيلية الغازية ومجموعة من مقاتلي حركة حماس الذين حاولوا صد الهجوم في تلة المنطار، 
  . شمال قطاع غزة

. وتمكن الجنود االسرائيليون من احتاللها، بعد اشتباكات ضارية، وفيها سقط أكبر عدد من الجرحى
ماس حفروا ثالثة أنفاق تصل هذه التلة واكتشف الجنود االسرائيليون، أول من أمس، ان مقاتلي ح

وعندما فر هؤالء المقاتلون، حاولوا اغراء أحد الجنود االسرائيليين ليلحق بهم داخل . بالبيوت المجاورة
ويبدو انهم نجحوا في جر رجله في البداية، لكن رفاقه من الجنود اإلسرائيليين . أحد األنفاق بغية خطفه

  .يخطفه المقاتلونانتبهوا لذلك وسحبوه قبل أن 
  ٦/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
   االقتصادية اإلسرائيلية للعدوان على قطاع غزة في ارتفاع سريع ومستمرالخسائر .٤٤

تشير التقارير االقتصادية اإلسرائيلية إلى أن الدخول البري لقوات االحتالل اإلسرائيلية إلى قطاع غزة 
بداية على ساعات طيران الطائرات الحربية وتكاليف زادت بنسبة كبيرة تكاليف الحرب، والتي اقتصرت 

ومع دخول القوات البرية إلى قطاع غزة ينضاف إليها تكاليف تفعيل القوات المدرعة وقوات . القذائف
المشاة والبحرية، وتكاليف الذخيرة والوقود والعتاد العسكري الذي يتضرر، باإلضافة إلى تكاليف تجنيد 

 .طعشرات آالف جنود االحتيا
 شيكل، بدون األخذ ٤٥٠وتشير التقارير إلى أن معدل تكلفة تجنيد جندي احتياط لليوم الواحد يصل إلى 

 آالف جندي احتياط إلى ١٠وتصل تكلفة استدعاء . بالحسبان التكاليف العسكرية الخاصة به مثل الطعام
.  مليون شيكل٤٥ام إلى  مليون شيكل في اليوم الواحد، وبالنتيجة فإن التكلفة تصل في عشرة أي٤,٥

 . مليون شيكل٢٢٥ ألف جندي احتياط لمدة مماثلة يجعل التكاليف تصل إلى ٥٠وتجنيد 
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 ٥٠تجدر اإلشارة إلى أن هذه األرقام ال تشتمل التكلفة االقتصادية من جهة االنتاج، وذلك بعد استدعاء 
 .ألف جندي من أماكن عملهم

مهمة، وهي الخسارة في الناتج االقتصادي بسبب الحرب، وينضاف إلى هذه التكاليف معيطات مدينة 
 .باإلضافة إلى تكاليف األضرار المباشرة وغير المباشرة للجبهة الداخلية

  ٥/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب
  
   جريح٢٧٨٠ و شهيدا "٥٧٥أكثر من  ...  تحت النارغزة .٤٥

 القتلى منذ بـدء      اعلن مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية لوكالة فرانس برس ان عدد           :ا ف ب   -غزة
وقـال الطبيـب معاويـة      ". شهيدا "٥٧٥العملية العسكرية االسرائيلية على قطاع غزة ارتفع الثالثاء الى          

 شهيدا منذ بدء الحرب على قطاع غـزة         ٥٧٥بعد استشهاد عشرين مواطنا فجر اليوم ارتفع الى         "حسنين  
 شـهيدا غـالبيتهم مـن    ١٤بلـغ   بريـة الشهداء منذ بد العملية ال"واضاف ان عدد   ". قبل احد عشر يوما   

".  جريحا بينهم مئات في حالـة الخطـر او حرجـة           ٢٧٨٠"واوضح ان عدد الجرحى تجاوز      ". المدنيين
وكثفت القوات االسرائيلة التي توغلت داخل بعض مدن قطاع غزة من القصف الجوي والبري والبحري               

  .  في الساعات االخيرة
  ٦/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، 

  
  يموتون بانتظار سيارات االسعاف في شوارع غزة جرحى ال: مر األحالصليب .٤٦

أعلنت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب االحمر امس ان الجرحى يموتون بانتظـار          :  ا ف ب   -جنيف  
وقالت دوروتيـا كريميتـساس ان      .سيارات االسعاف التي ال تستطيع نقلهم بسبب المعارك في قطاع غزة          

وتنسيق عمليات ارسال سيارات االسعاف معقد بسبب الهجمـات والعمليـات           الوضع في غاية الخطورة     "
  ".لقد توفي جرحى بانتظار وصول سيارات اسعاف الهالل االحمر الفلسطيني. العسكرية المستمرة

نـصف مليـون    "واضافت ان الصليب االحمر قلق جدا للمشاكل المرتبطة بتزويد قطاع غزة بالمياه الن              
من آبار قطـاع غـزة      " ١٠وتابعت ان   ".اع مهددون بالحرمان التام من المياه     شخص اي ثلث سكان القط    

فقد اصيب اثنان بشكل مباشر في الغارات الجويـة ، واالبـار االخـرى              .  لم تعد صالحة للتشغيل    ٤٥ال
مطالبة بالسماح لفنيين بالوصول الـى      " توقفت الن المضخات لم تعد تعمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي         

  .لكهرباء التي تضررت من جراء القصفمنشآت ا
تمكن فريق طبي من الصليب االحمر كان عالقا منذ الجمعة عند الحدود ، من الـدخول مـساء                  الى ذلك   

  .امس الى قطاع غزة من خالل معبر ايريز
  ٦/١/٢٠٠٩الدستور، 

 
   في غزةالهجوم البري يفاقم األزمة اإلنسانية: األمم المتحدة .٤٧

على قطاع غزة زاد مـن      " اإلسرائيلي"ت التابعة لألمم المتحدة أن العدوان البري         أعلنت الوكاال  :ب ف أ
وقال مكتـب   . تفاقم األزمة اإلنسانية مع انقطاع التيار الكهربائي وتوقف االتصاالت ونفاد المواد الغذائية           

، زاد مـن  "لياإلسـرائي "التوغـل  "تنسيق العمليات اإلنسانية التابع لألمم المتحدة في تقريره اليـومي إن          
  ". شهرا١٨خطورة األزمة اإلنسانية بعد أكثر من أسبوع على القصف وعلى حصار استمر 

في معظم مناطق قطاع غـزة، وتعطلـت        " انقطاع في التيار الكهربائي بشكل شبه كامل      "هناك  "وأضاف  
ت بسبب فقـدان    خطوط الهاتف الثابتة والمحمولة الن تشغيلها يتوقف على المولدات الكهربائية التي توقف           

 ساعة والتيار يتوقف    ٤٨وتابع التقرير أن جميع المستشفيات في غزة أصبحت بدون كهرباء منذ            . الوقود
  .على المولدات التي أصبحت على وشك التوقف بسبب نفاد الوقود



  

  

 
 

  

            ٢٤ ص                                     ١٣٠٦:         العدد       ٦/١/٢٠٠٩الثالثاء  :التاريخ

 طفـال تـتم     ٣٠ مريضا بينهم    ٧٠وأشار إلى أن توقف المولدات عن العمل من شأنه أن يعرض للخطر             
  ". عن طريق آالت في وحدات العناية المركزةمعالجتهم 

  ٦/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
 غزة حرب على  بالادي في مظاهرة حاشدة في حيفا تندآالف .٤٨

يواصل فلسطينيو الداخل تنظيمها في كافة القرى والمدن العربية في الداخل منذ اليوم األول لبدء العدوان 
رة حاشدة، شارك فيها اآلالف تندد بالعدوان انطلقت في مدينة حيفا مظاه والدموي على قطاع غزة،

 .وبجرائم االحتالل في قطاع غزة
 ٥/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب

  
   ن على غزة الالجئين يطالب بفتح الحدود أمام أي نزوح فلسطيني جراء العدوامفوض .٤٩

طالب المفوض السامي لشؤون الالجئين، أنطونيو غوتيريش، بفتح الحدود أمام أي نزوح  :جنيف
 قطاع غزة جراء العدوان اإلسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أحد عشر يوماً، معرباً فلسطيني من

  .عن استعداد مفوضية الالجئين لنشر فريق طوارئ ومعدات في المنطقة إذا اقتضت الحاجة
االلتزام الصارم بالمبادئ اإلنسانية في "ودعا المفوض السامي لشئون الالجئين، أنطونيو غوتيريش، إلى 

الصراع الدائر في غزة، بما في ذلك احترام حق أولئك الذين يفرون من القتال بحثاً عن األمن في دول 
، في إشارة قد تعني في األساس الجانب المصري، والجانب اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية "أخرى

  . التي تشغل معظم الشريط الحدودي للقطاع١٩٤٨المحتلة سنة 
رغم عدم وجود حركة نزوح "على نسخة منه، أنه " قدس برس"ان له، حصلت وأضاف غوتيرش في بي

كبيرة من قطاع غزة بسبب الحصار المفروض عليه؛ فإنه يذكر الدول المجاورة بمسؤوليتها في توفير 
يحثّ "، مضيفا أنه "الذين يفّرون من أعمال العنف وفقاً للقانون الدولي) الفلسطينيين(األمن للمدنيين 

على أن تبقى كافة الحدود والطرق مفتوحة وآمنة، وأال يتم منع الفلسطينيين الساعين لمغادرة الجميع 
   .، كما قال"القطاع

وشّدد غوتيرش على ضرورة أن يتم تسهيل إيصال المساعدات اإلنسانية فوراً إلى الضحايا المدنيين 
 واإلسرائيلي، داعياً المجتمع الفلسطينيين في هذا الصراع، بما في ذلك من كل من الجانبين المصري

في " األونروا"الدولي وكافة األطراف اإلنسانية لدعم جهود وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
  ."الضحايا األبرياء"مساعدة 

   ٥/١/٢٠٠٩، قدس برس
  
  مجلس األمن تعمد منح العدوان وقتاً إضافياً :حقوقي مركز .٥٠

اإلنسان، أّن الجيش اإلسرائيلي انتهك كافة الخطوط والضوابط في أكد المركز الفلسطيني لحقوق : غزة
، "يدّك مناطق سكنية مأهولة ومكتظة بدون أي مبرر"األيام األخيرة من حربه على قطاع غزة، وأنه 

  ".عائالت بأكملها سقطت ما بين قتيل وجريح"مشيراً إلى إلى أّن 
المجتمع الدولي، ممثالً بهيئته المخولة بحفظ "ه بأّن وأعرب المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، عن اعتقاد

تعّمد التصرف بطريقة مخالفة لميثاق هيئة األمم المتحدة إلعطاء ) مجلس األمن الدولي(األمن في العالم 
سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي وقتاً إضافياً لمواصلة حربها المفتوحة ضد األراضي الفلسطينية 

  . ، وفق استنتاجه"زة، ويمكنها إزهاق أرواح مئات المدنيين، من بينهم عائالت بأكملهاالمحتلة في قطاع غ
  ٥/١/٢٠٠٩، خدمة قدس برس
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   فلسطينياً في الضفة٢٥االحتالل يعتقل  .٥١
 فلسطينياً في مناطق مختلفة من الضفة       ٢٥" اإلسرائيلي"اعتقلت قوات االحتالل     : أمين أبو وردة   -نابلس  

فـي  " المطلـوبين " ممـن أسـمتهم ب     ٢٥صادر متطابقة إن جنود االحتالل اعتقلوا       الغربية، فيما قالت م   
محافظات جنين، وبيت لحم، والخليل، مؤكدة على انه جرى نقل جميع المعتقلين إلـى مراكـز التحقيـق            

وداهمت قوات االحتالل بلدات سالم وبيتا وحوارة جنوب نابلس في أعقاب مواجهات اندلعت             . لالستجواب
مجازر غزة، وقد أصيب فتى في بيتا وتم إسعافه ونقله لمشفى عقربا، فيما تعرضـت مركبـة                 رداً على   

  .، وتم فرض حظر التجول على حوارة"ألون موريه"إلطالق نار قرب مستوطنة " إسرائيلية"
  ٦/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  تشكيل لجنة اغاثة وطوارئ وصندوق إلعمار غزة .٥٢

لنجـدة  " لجنـة اإلغاثـة والطـوارئ     "اع غزة عن تشكيل     أعلنت مؤسسات المجتمع المدني في قط      :غزة
  .ولنصرة المرابطين والمتضررين والمحرومين في القطاع الستالم التبرعات الواردة للقطاع

هذه اللجنة تأتي في إطار اإلحـساس بالمـسؤولية الوطنيـة تجـاه             "إن  : وقال رئيس اللجنة منير البرش    
ود الشعب المحاصر والذي يتعرض للعـدوان مـن قـوات           الجماهير الفلسطينية باإلضافة إلى دعم صم     

  ".االحتالل
  ٦/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
 عوائل بأكملها ضحية الحرب على غزة  ...  قصصثالث .٥٣

.  الصغار الثالثة وهم ممددون على أرض المشرحة المكتظة، بدوا مثل دمى عرائس نائمة:١قصة رقم 
.. إنهض يا ولدي"ة ٍإسرائيلية على منزله في غزة  من أقربائه عندما سقطت قذيف١٣صاح األب الذي فقد 

. أكبرهم في الرابعة من عمره. "أنا أحتاجك.. أنا أبوك. أرجوك إنهض"ثم جعل يتوسل يائساً . "إنهض
 . أمهم استشهدت أيضاً

فقد كان جابر عبد الدايم يتلقى العزاء في ابن أخ له، .  العزاء في شهداء غزة، عمل خطير:٢قصة رقم 
. سعف استشهد في غارة جوية ٍإسرائيلية في شمال قطاع غزة، عندما تعّرض المعزون للقصفوهو م

جرينا لنقل المصابين إلى المستشفى، لكنهم .. كنا نجلس في خيمة العزاء عندما قصفونا فجأة"قال جابر 
 . "قصفونا ثانية

 ١٧ن ثالثة استشهدوا وأصيب قال مسعفون إ. لم يكن جابر متأكداً أكان قصفاً جوياً أم نيران دبابات
. هؤالء ابني وابن أخي وابن عمي"قال وعيناه مغرورقتان بالدموع . وبجوار جثثهم، وقف جابر. آخرون
 . "نحن صامدون.. نحن صامدون"زوجته ظلت تردد، ربما تحدياً وربما ذهوالً، . "يا اهللا

هللا يجازي الحكام العرب الذين يراقبوننا في ا.. يجب تقديمهم قادة إسرائيل إلى المحاكم الدولية"يقول جابر 
أما أم عالء مراد، التي جلست إلى جواره في مالبسها البالية على . "صمت ننزف ودماؤنا تجري أنهاراً

الموت غير راغب .. ربما ما زلنا على قيد الحياة"فراش قديم وبين ذراعيها أحد صغارها التسعة، فتقول 
 . "فينا

. وابن أخيه. زوجته أيضاً. طفاله استشهدا. موني، هو اآلخر، أصبح يتيماً مجدي الس:٣قصة رقم 
 . "المجرمون قتلوا أطفالي، قتلوا عائلتي"احتضن مجدي الجثث في مستشفى الشفاء وصرخ 

فجأة سقط صاروخ . كنا مختبئين في غرفة في منزلنا وكنا نائمين"في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، 
حسبنا اهللا ونعم الوكيل على إسرائيل . لم يبق لي أحد سوى اهللا.. وابن أخي وزوجتيعلينا وقتلوا أوالدي 

 . "المجرمة
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تقصف . تدمر المدارس. تضرب المساجد. تنهال على البيوت. قذائف إسرائيل ونيرانها، ال تميز أحداً
بالنسبة إليها الحاضرون الصغار في هذه األمكنة ال يمثلون . تصيب كل من ـ او ما ـ يتحرك. االسواق

 . الدم الفلسطيني في النهاية، دم ال أكثر. شيئاً
  ٦/١/٢٠٠٩السفير، 

  
  الفلسطينية تبلغ مليار دوالرالخسائر .٥٤

أعلن رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين عادل عودة في مؤتمر صحافي عقده في : صالح النعامي: غزة
قتصادية الناجمة عن الحملة العسكرية على قطاع رام اهللا صباح امس،، أن التقديرات األولية للخسائر اال

 .غزة تزيد على مليار دوالر
  ٦/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  سرير٢٥٠٠ليس في غزة كلها سوى .. وضع جنونيال:  األحمر األلمانيالصليب .٥٥

طالب رئيس الصليب األحمر األلماني رودولف زايترس أمس إسرائيل وحركة حمـاس            :  د ب أ   -برلين  
لحماية للمدنيين خالل القتال الدائر بينهما ، مشيرا الى نقص حتى في أكفان المـوتى واألقمـشة                 بتوفير ا 

 .الالزمة لتغطيتهم
ودعـا زايتـرس    ". نناشد طرفي الصراع احترام القانوني اإلنساني الدولي وحماية السكان المدنيين         "وقال  

 كما شدد على ضرورة اإلسـراع فـي         .إلى حماية المنشآت العامة مثل المدارس والمساجد والمستشفيات       
 .نقل المرضى والمصابين من مناطق الخطر وحماية الفرق الطبية وسيارات اإلسعاف

واضاف إن االعتداء على الفرق الطبية محظور حسب القانون اإلنساني الدولي الذي يحظر في الوقـت                
رس إلى نقص األدويـة فـي       كما أشار زايت  . نفسه أي اعتداء على المنشآت التي تستخدم ألغراض طبية        

 .قطاع غزة
وحسب الصليب األحمر األلماني فإن مخزون غزة من البنزين ال يكفي لتزويـد المستـشفيات بالتيـار                  

كما أكد المسؤول   . الكهربائي من خالل المولدات وال يكفي لتزويد سيارات اإلسعاف بالوقود لفترة طويلة           
 .غزة قد انهارت تمامااأللماني على أن إمدادات التيار الكهربائي ل

للمساعدات الطبية في غزة الوضع في المستشفيات       " ميديكال ايد "ووصفت فيكر شلتوت التي تمثل منظمة       
.. إنه وضـع جنـوني    "اإلخبارية األميركية   " سي ان ان  "الفلسطينية بالمأساوي ، قائلة في حديث مع قناة         

 ". سرير٢٥٠٠ليس في غزة كلها سوى 
ى الشفاء الذي يعتبر االكبر في القطاع يضطر للعمل بالمولدات الكهربائية بسبب            وأشارت إلى أن مستشف   

انقطاع التيار الكهربائي وأنها ال تستطيع أن تتخيل ما يمكن أن يحدث للمرضى في هـذا المستـشفى إذا                   
 .توقفت هذه المولدات عن العمل

  ٦/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  إعادة صياغة المنطقة اإلسرائيلي يستهدف العدوان: إسالميو األردن .٥٦

حذر حزب جبهة العمل اإلسالمي من ان معركة غزة الدائرة رحاها بين المقاومة :  حاتم العبادي-عمان 
الفلسطينية وتحالف قوى إقليمية ودولية باالتفاق مع أطراف عربية وفلسطينية تستهدف إعادة صياغة 

األولى من نتائج المعركة هو األردن من خالل واعتبر ان المستهدف بالدرجة . المنطقة جغرافياً وسياسياً
  . مشروع الوطن البديل

وشدد الناطق باسم الحزب رحيل غرايبة، على أن الخطة المتفق عليها أميركيا وصهيونيا وبموافقة 
أطراف أوروبية وعربية وفلسطينية تقتضي بالدرجة األولى إنهاء حق عودة الالجئين وترتكز على 



  

  

 
 

  

            ٢٧ ص                                     ١٣٠٦:         العدد       ٦/١/٢٠٠٩الثالثاء  :التاريخ

ة القضية وهو ما استدعى وفق مخططات هذا التحالف محاولة كسر رأس التوطين كمدخل لتصفي
المقاومة العقبة أمام تنفيذ أجندة المخطط التصفوي القائم على إنهاء حق العودة وترسيخ الوطن البديل 

  و. وااللتفاف على حق العرب المسلمين في القدس
هيوني بنيامين نتنياهو الى سدة اعتبر أن نتيجة كهذه في ظل ترجيح وصول رئيس حزب لليكود الص

الحكم في الكيان ستعني تهديداً مباشراً جاداً لألردن بجميع مكوناته نظاما وحكومة وشعبا وقوى سياسية 
ومدنية، منوها بان نتنياهو ال يزال يعلن ان األردن هي الضفة الشرقية للكيان وان النظام األردني الحالي 

 يجري يقتضي من الدولة األردنية بجميع مكوناتها ان تنخرط في ورأى الغرايبة ان ما. انتهى دوره
ودعا الى دور أردني . مشروع الدفاع عن األردن في هذه اللحظة الحاسمة، دفاعا عن األمة والوطن

رسمي فاعل يستنهض القوى ويؤثر على الساحة العربية والدولية، تشترك فيه جميع األطراف بال 
وقد استهجن الحزب تبريرات النظام المصري الستمرار إغالق .قف الشعبياستثناء، بالتناغم مع المو

معبر رفح الحدودي،منوها الى ان ما تقوم به السلطات المصرية من منع إليصال المساعدات اإلنسانية 
  . يتناقض مع المواثيق اإلنسانية العالمية ويعد جريمة يعاقب عليها القانون الدولي

  ٦/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
  مان تمدد إجازة السفير لدى الكيانع .٥٧

أكد مصدر أردني مطلع، أن السفير األردني في تل أبيب موجود في عمان ولم يلتحق :  وكاالت–عمان 
، كما "إسرائيل"وربط المصدر بين بقاء السفير في عمان والموقف األردني الغاضب من . بمقر عمله

  .ت التي أدلى بها رئيس الحكومة نادر الذهبيربط بين عدم عودة العايد إلى مقر عمله والتصريحا
  ٦/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  ما الذي يمكن أن يكون أكثر هوالً مما يجري في غزة كي يجتمع الحكام العرب؟: عبيدات .٥٨

قال أحمد عبيدات رئيس وزراء األردن األسبق إن الشيء الوحيد الذي يدعو : عمان ـ شاكر الجوهري 
ء الذين يتساقطون على مذبح القضية، وتساءل ما الذي يمكن أن يحدث في اآلن للتفاؤل يتمثل في الشهدا

أي جزء من الوطن العربي أكثر وأشد هوال وخطرا على مستقبل الدول العربية، خاصة المحيطة 
وأبدى طاهر المصري ! ؟..أكثر من الذي يجري اآلن في قطاع غزة، كي تعقد له قمة".. بإسرائيل"

 الشارع العربي لم يصب بخيبة أمل لعدم انعقاد القمة، ألنه ال يتوقع الكثير من رئيس الوزراء األسبق أن
وقال طالما أن مؤتمر وزراء الخارجية قرر التوجه إلى مجلس األمن، فنحن نعرف أن . القمم العربية

الموقف األمريكي، ومواقف دول أخرى، سوف تعطل عقد مجلس األمن، أو صدور قرار مهم عنه حتى 
  .فرصة أمريكية عبر مجلس األمن لتنفذ مآربها في غزة" سرائيلإ"تعطى 

  ٦/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
  
  الكارثة االنسانية ليست في غزة بل في انسانيتنا جميعا: الملكة رانيا .٥٩

اجتمعت الملكة االردنية رانيا العبد اهللا مع ممثلين عن العائلة االممية :  طارق الفايد- العربي - عمان 
االمم المتحدة للطفولة اليونيسف في عمان للحديث حول االوضاع االنسانية المتفاقمة في في مقر منظمة 

واضافت الملكة رانيا ان . واوضحت أن أهل غزة يتعرضون لحملة عسكرية قاسية ومستمرة. قطاع غزة
وصة دونهم، انسانيتنا منق'، واليوم اقول لكم 'حريتنا منقوصة بدون حرية الفلسطينيين'نيلسون مانديال قال 

انسانيتنا منقوصة حين يقع االطفال من اي جنسية كانت ضحايا لعمليات عسكرية، الفتة الى ان هذه هي 
  .رسالتها الى قادة العالم

  ٦/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
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   قافلة مساعدات إنسانية الى غزة: األردن .٦٠

ن عشر شاحنات محملة  مؤلفة م٢٥٠عبرت جسر الملك حسين قافلة رقم :  بترا-جسر الملك حسين 
. بالمواد التموينية المختلفة والمستلزمات الطبية واالدوية من قوافل المساعدات االنسانية الى قطاع غزة

وأكد مساعد االمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية رجب زبيده ان الهيئة تواصل دعم قطاع غزة بواقع 
  .ين قافلة بكلفة حوالي ثمانية ماليين دوالرعشر شاحنات يوميا عبر برنامج امداد يصل الى ثالث

  
  ٦/١/٢٠٠٩الدستور، 

 
  لتوريط لبنان عسكريا"عمل إسرائيلي" سليمان يخشى من الرئيس .٦١

أن تكون الصواريخ التي "أعرب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان عن خشيته من : بيروت
أن التحقيقات بشأنها لم "، مضيفاً "يليا لتوريط لبناناكتشفت منصوبة في طيرحرفا في الجنوب عمال إسرائ

مع  التضامن العربي إلنهاء الوضع المأساوي في غزة،"وجدد تأكيده أنه يراهن على . "تصل إلى نتيجة
 . "أنه ال جديد على صعيد القمة العربية الطارئة من أجل غزة

  ٦/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
 
 الحرب على غزةية لوقف  يدعو لمحادثات عربية ودولالسنيورة .٦٢

اسلوب اسرائيل لن يوصلها إلى نتيجة بما في ذلك عدم ضمان " اكد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ان 
للعمل عربيا "ودعا . "أمنها، بل على العكس سيؤدي إلى تعميق مآسي الشعب الفلسطيني ويضر بالقضية

، والى انسحاب إسرائيل من االراض التي ودوليا لوقف النار ورفع الحصار وفتح المعابر في قطاع غزة
احتلتها، واطالق محادثات بإشراف األمم المتحدة، ومشاركة الجامعة العربية لتنفيذ المبادرة العربية 
موضع اإلجماع، مع التشديد على وجوب أن يلحظ أي قرار يمكن أن يتخذ في مجلس األمن الحرص 

 . "ي غزة والضفة متصلة وواحدة وموحدةعلى بقاء أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية ف
 :  إننا ندعو للعمل عربيا ودوليا على تحقيق النقاط التالية وبأسرع وقت وهي:وقال

 . أ ـ العمل على وقف إطالق النار فورا ورفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر
 . ب ـ انسحاب إسرائيل من األراضي التي احتلتها

شراف األمم المتحدة ومشاركة الجامعة العربية، لتنفيذ المبادرة العربية ج ـ الشروع في محادثات بإ
موضع اإلجماع، الستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه، وتثبيت االستقرار في المنطقة، مع التشديد على 
وجوب أن يلحظ أي قرار يمكن أن يتخذ في مجلس األمن الحرص على بقاء أراضي السلطة الوطنية 

 . غزة والضفة متصلة وواحدة وموحدةالفلسطينية في 
  ٦/١/٢٠٠٩السفير، 

 
  واثق أن حزب اهللا لن يقوم بأي تصرف : حول ما يجري في غزةالحريري .٦٣

حذر رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري من اقدام أي فريق لبناني على اتخاذ قرارات 
: قال النائب الحريريو.  تصرف هذه المرةاحادية، لكنه اعرب عن ثقته بان حزب اهللا لن يقوم باي

تداولت مع رئيس الوزراء الفرنسي في النزيف الذي يحصل في غزة ومحاولة ايجاد حلول لهذه الحرب "
التي يواجهها الشعب الفلسطيني ومعاناة اهالي غزة وإخواننا هناك، وهو متفهم لهذا الموضوع، وفرنسا 

 . ول إليقاف هذه الحرب ضد اهالي فلسطين تبذل كل ما في وسعها لمحاولة ايجاد حل
 ٦/١/٢٠٠٩السفير، 
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  جنبالط يؤكد عروبة القرار الفلسطيني .٦٤

التحدي الكبير هو في الحفاظ على " النيابي وليد جنبالط أن "اللقاء الديموقراطي"اعتبر رئيس : بيروت 
 الفلسطينية كمدخل حتمي أهمية الوحدة الوطنية"، مجدداً تأكيد "عروبة القرار الفلسطيني واستقالله

، ومعتبراً أن "وضروري لمواجهة االحتالل االسرائيلي وإلعادة توحيد الجهود وتوجيهها في هذا االتجاه
المهم أال يكون هناك ارتهان للجهات الخارجية التي تدعم بالمال والسالح، فيصبح القرار الفلسطيني "

  ."مشتتاً ويلبي مصالح الجهات الداعمة
 ينشر "الحزب التقدمي االشتراكي" الصادرة عن "األنباء"بالط في موقفه االسبوعي لجريدة واستغرب جن

 على غزة، "التخاذل والتواطؤ من المجتمع الدولي الذي ال يحرك ساكناً لوقف العدوان االسرائيلي"اليوم، 
كثر من ًأسبوع، وقد يغض الطرف عن هذا اإلجرام االسرائيلي المتمادي منذ أ"معتبراً أن المجتمع الدولي 

  ."أدى إلى سقوط مئات الشهداء وآالف الجرحى
  ٦/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
   ين ولن نثير قلق اللبناني"اسرائيل" لن نطمئن : حول مشاركة حزب اهللا في حرب غزةعون .٦٥

غزة مصيرها االنتصار من دون " النيابي ميشال عون ان "تكتل التغيير واالصالح" أكد رئيس :بيروت
االنتصار اآلني هو للقوي، لكن االنتصار الحقيقي له كل "، معتبراً أن "اسرائيل الهزيمةشك ومصير 

  ."الزمان، ومن يحاول أن يضرب شعباً كمن يضرب السيف في الماء
ورفض عون في مؤتمر صحافي بعد اجتماع تكتله في الرابية أمس، االجابة عن سؤال حول احتمال 

  ."لن نطمئن اسرائيل ولن نثير قلق الشعب اللبناني": زة، وقال في الحرب على غ"حزب اهللا"مشاركة 
  ٦/١/٢٠٠٩الحياة، 

 
 بشأن غزة لتوحيد الموقف العربي قبل الذهاب إلى مجلس األمن  يدعوجعجع .٦٦

 سمير جعجع، ضرورة توحيد الموقف العربي قبل الذهاب "القوات اللبنانية"أكد رئيس الهيئة التنفيذية في 
بسبب دفع األطراف "، أنه لم يفاجأ بما يجري في غزة "المركزية"دد في حديث الى وش. الى مجلس األمن

التنظيرات ": ، وأضاف"لسقوط هذا العدد من الشهداء"وأسف . "المعنية بالوضع ليصل الى هذه المرحلة
 أما المفيد فهو. في هذه المرحلة ال تفيد وفات األوان للبحث عن سبب وصول األمور الى ما آلت عليه

 . "إيجاد الحل لوقف المأساة الحاصلة في غزة ووقف الهجوم االسرائيلي
 فقط إنما الشعب الفلسطيني وقضيته، ولفت الى أن "حماس"واعتبر أن الهجوم االسرئيلي ال يستهدف 
 . الحل يكمن بحل القضية الفلسطينية جذريا

  ٦/١/٢٠٠٩السفير، 
 
  شيء آخر "إسرائيل"ج لكن عدوانية نحرص على أالّ نُستدر:  اللبناني االعالموزير .٦٧

اننا ال نثق بإسرائيل، لكن لدينا حرص على أال نستدرج، وأعتقد أن لدى "اكد وزير االعالم طارق متري 
اللبنانيين حرص على عدم إعطاء اسرائيل ذرائع، وهذا هو الموقف اللبناني، لكن عدوانية اسرائيل أمر 

الموقف اللبناني : صائل الفلسطينية لتهدئة الجبهة الجنوبية، أجابوعن التنسيق مع المقاومة او الف. "آخر
الذي اعلن عنه مجلس الوزراء االسبوع الماضي، هو موقف اجماع الوزراء الذين يمثلون كل القوى 

 .  كامال١٧٠١السياسية، وهو يؤكد الحرص على االستقرار وتطبيق القرار 
  ٦/١/٢٠٠٩السفير،     
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   تضامنا مع غزةتكرر يوميا في لبنانتجات  واالحتجااالعتصامات .٦٨
تواصلت االحتجاجات الشعبية في كل المناطق اللبنانية على ما يجري من عـدوان             : سعد الياس  -بيروت

والحزب الـسوري   ' حزب اهللا 'اسرائيلي في غزة، وتجّمع عدد من الطالب يمثلون المنظمات الطالبية في            
، 'اتحاد الشباب الـوطني   'و' أمل'ب الديمقراطي اللبناني وحركة     والحز' حركة الشعب 'القومي االجتماعي و  

في ساحة عوكر ظهر امس حيث السفارة االمريكية حاملين األعالم اللبنانية والفلسطينية وعلماً فلـسطينياً               
كبيراً وصوراً للرئيس الراحل جمال عبد الناصر واالمام موسـى الـصدر، ورددوا شـعارات معاديـة                 

كما رفع المتظـاهرون شـعارات تطالـب        .  مطالبين بسحب السفير االمريكي من لبنان      لألنظمة العربية، 
  .بالحرية لغزة ورفع الحصار عنها في أسرع وقت ممكن

  ٦/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  مبارك عرض مبادرة على ساركوزي والترويكا وطالب بدعم التحرك العربي في مجلس األمن .٦٩

والتقى . لوماسياً مكثفاً لوقف العدوان اإلسرائيلي على غزةشهدت مصر، أمس، نشاطاً ديب: القاهرة
الرئيس حسني مبارك نظيره الفرنسي نيكوال ساركوزي الذي بدأ جولة في المنطقة ووفد الترويكا 

التي طرحتها بالده لوقف " مبادرة النقاط األربع"األوروبية في شرم الشيخ، أمس، وعرض عليهما 
دعوة إلى اتفاق تهدئة جديد يكفل فتح ر من مجلس األمن لوقف النار والالعدوان، وتقضي باستصدار قرا

والقطاع مع وجود مراقبين من االتحاد األوروبي ودول أخرى لضمان تنفيذ " إسرائيل"المعابر بين 
، الرسمية أن لقاء مبارك وساركوزي ركز "وكالة أنباء الشرق األوسط"وذكرت . الطرفين التزاماتهما

ر فوري في غزة والعودة إلى التهدئة بين الفلسطينيين الجهود المصرية للتوصل إلى وقف إطالق نا"على 
وطلب الرئيس المصري من نظيره الفرنسي الذي تتولى بالده رئاسة مجلس األمن هذا ". واإلسرائيليين

دعم التحرك العربي في مجلس األمن من أجل وقف العدوان واحتواء تداعياته السياسية "الشهر، 
ضرورة سرعة التحرك إلعادة فتح المعابر وضمان العبور "وأكد . كالة، بحسب الو"وانعكاساته اإلنسانية

  .وشدد على ضرورة تحمل مجلس األمن مسؤوليته في وقف العدوان". اآلمن لمساعدات اإلغاثة
  ٦/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  ينص على وجود مراقبين دوليين أنقرة تعمل من أجل التوصل إلى وقف للنار: باباجان .٧٠

وزير الخارجية التركي علي باباجان قال، أمس، عقب محادثات  أن، ٦/١/٢٠٠٩ الحياة، ذكرت صحيفة
مع نظيره السوري وليد المعلم، إن أنقرة تعمل من أجل التوصل إلى وقف للنار ينص على وجود 

وانتقد القوى الغربية لفشلها في التدخل في األزمة، وحذّر من أن النزاع يمكن أن يؤدي . مراقبين دوليين
. هناك العديد من االقتراحات حول كيفية التوصل إلى وقف للنار"وقال إن . شوب توترات عالميةإلى ن

ونعتقد بأن وجود مجموعة مراقبة دولية هو ... وأي تسوية يجب أن تكون مضمونة من المجتمع الدولي
د من ورفض باباجان كشف مزي". األمر الوحيد الذي سيؤدي إلى تسوية قابلة للتطبيق واالستمرار

التفاصيل في شأن المسائل األخرى التي يمكن ان تشتمل عليها اقتراحات وقف النار، إال أنه قال إن أي 
. حل يجب أن يوازن بين المخاوف األمنية اإلسرائيلية والمطالب الفلسطينية برفع القيود عن غزة

سرائيلية ومسألة الحصار نحن نحاول العمل على صيغة تعالج كيفية تبديد المخاوف األمنية اإل: "وأضاف
ارتكبوا جرائم حرب في غزة ويجب محاكمتهم " إسرائيل"قادة "من جانبه، قال المعلم إن ". في الوقت ذاته

برهنت في هذا العدوان اآلثم على " "إسرائيل"وأضاف أن ). سانا(، حسب الوكالة السورية لألنباء "عليها
  ".أنها ال تملك إرادة صنع السالم
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وزير الخارجية السوري وليد  نقالً عن الوكاالت، أن، ٦/١/٢٠٠٩البيان، اإلمارات، فة وأضافت صحي
المعلم، أكد في مؤتمر مشترك مع نظيره التركي علي باباجان في أنقرة أمس، على ضرورة عقد قمة 

  ".ألن التعويل على مجلس األمن وهم لن يحقق شيئا"عربية طارئة 
  
  تشمل قوة مراقبة دولية" أفكار عربية " موسى تحدث من نيويورك عنعمرو .٧١

 أعلن أمين عام جامعة الدول العربية، عمرو موسى، مساء االثنين من نيويورك، أّن هناك عدة :واشنطن
أفكار يتم تداولها لتعرض على مجلس األمن الدولي، مشدداً على ضرورة أن يتم وبسرعة تبني مشروع 

ال يمكن أن نقبل أي قرار ال "وأضاف موسى، . قطاع غزةقرار يدعو لوقف العدوان اإلسرائيلي على 
جميع األفكار تدور حول "، مؤكداً أّن "من قطاع غزة" إسرائيل"يتضمن وقفاً إلطالق النار، وانسحاب 

وقف إطالق النار بشكل كامل، والعودة إلى الحالة السابقة، وانسحاب القوات، ورفع الحصار، وغير ذلك 
القرار الذي تريد الدول العربية تبنيه يجب أن يكون قراراً "وأوضح موسى أّن . ، وفق قوله"من الخطوات
هي من بين األفكار المطروحة التي يتم " آلية مراقبة دولية"، متحدثاً عن أّن فكرة وجود "قابالً للتنفيذ
  .البحث فيها

 ٦/١/٢٠٠٩قدس برس 
  
 عربية وتعتدي على الفلسطينيينعدو للعرب ما دامت تحتل األرض ال" إسرائيل: "أسامة الباز .٧٢

عدو " إسرائيل"أكد الدكتور أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس المصري، أن :  أميرة حمدي-القاهرة 
" إسرائيل"العرب األول ألنها ما زالت تحتل األراضي العربية وتعتدي على الفلسطينيين، مشيرا إلى أن 

وقال في .  والعرب وهى دولة تقوم على سفك الدماء والعدوانال تريد السالم والتعايش مع الفلسطينيين
، إن اإلدارة األمريكية الجديدة ستتبنى نهجا مختلفا عن إدارة بوش وستعمل على تحقيق "الشرق"حوار لـ 

ودعا الباز الفصائل . االستقرار والهدوء في المناطق الحساسة وفي مقدمتها منطقة الشرق األوسط
واسترجاع حقوق " إسرائيل"يد صفوفها خلف قيادة موحدة حتى تتمكن من مواجهة الفلسطينية إلى توح
وأوضح أن اإلسرائيليين يحاولون إيهام العالم بأن عمليات التهريب عبر األنفاق على . الشعب الفلسطيني

لى أن مشيرا إ" األنفاق"الحدود المصرية الفلسطينية تتم على قدم وساق ولذلك ال يتوقفون عن ترديد كلمة 
  .األمريكان عندما يسمعون عنها يخيل لهم أنها مثل األنفاق التي عندهم تسير فيها سيارات ضخمة

  ٦/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
  
  عمر سليمان لن يلتقي وفد حماس لوقف الحرب على غزة:  مصريمصدر .٧٣

مة ، عن أن وفد حركة المقاو"قدس برس"كشف مصدر إعالمي مصري مطلع النقاب تحدث لـ: القاهرة
اإلسالمية حماس الذي سيبدأ زيارة له اليوم االثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة سبل وقف 
العدوان على قطاع غزة لن يلتقي وزير المخابرات المصري اللواء عمر سليمان المنشغل هذه األيام في 

ارته للقاهرة بلقاء مع شرم الشيخ، لكن المصدر اإلعالمي المصري لم يستبعد أن ينهي وفد حماس زي
  .  اللواء عمر سليمان، إذا توصلت المباحثات إلى نتيجة إيجابية، على حد تعبيره وزير المخابرات

  ٥/١/٢٠٠٩قدس برس 
  

 اتفاقية المعابر منتهية وعلى مصر فتح معبر رفح : خبير مصري .٧٤
قض والمحكّم الدولي، إن قال السفير إبراهيم يسري، المحامي المصري بالن:  شريف عبدالغني- القاهرة 

قطاع غزة بقيادة حركة حماس يمكن اعتباره دولة مستقلة، مشيرا إلى أن القانون الدولي يوضح أن 
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األرض التي تملك حكومة مسيطرة وشعبا وإقليما محددا من حقها أن تكون دولة صاحبة شخصية "
  ". اعتبارية وأن تكون من أشخاص القانون الدولي العام

اتفاقية المعابر التي أشار إليها بعض المسؤولين المصريين منتهية، وأن مصر ليست طرفاً مضيفاً أن 
فيها، منوها أن إغالق معبر رفح استجابة لضغوط دولية أو إعماالً التفاقات لسنا طرفاً فيها يخالف 

لقد .. قضيةوقال إن الخطأ هو المعالجة األمنية لل. القانون المصري، وينتهك سيادة مصر على أراضيها
  . عالجت مصر القضية معالجة أمنية بحتة وليست سياسية وكان ينبغي أن تعاملها معاملة سياسية

  ٦/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
    القرضاوي يدعو لجعل الجمعة المقبلة يوم غضب من أجل غزة ودعاة يطالبون بالجهاد  .٧٥

ي األمة اإلسالمية إلى جعل الجمعة دعا رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاو
المقبلة يوما عالميا لنصرة القضية الفلسطينية والغضب من أجل قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان 

وحث القرضاوي، في تصريحات للصحافة بعد لقاء وفد من االتحاد في .  يوما١١عسكري إسرائيلي منذ 
المية وأئمة مساجدها إلى تخصيص خطبة يوم دمشق مع الرئيس السوري بشار األسد، خطباء األمة اإلس

كما ناشد القرضاوي األمة االستمرار في مظاهراتها . الجمعة القادم لنصرة القضية الفلسطينية
أن يدعوا للمجاهدين في خطبهم بالنصر ويقنتوا قنوت النوازل "واحتجاجاتها اليومية، وحث الخطباء 

 ".ويصلوا صالة الغائب على الشهداء
 طالب الداعية اإلسالمي اليمني عبد المجيد الزنداني الحكومات العربية بفتح معسكرات تدريب ومن جهته

وقال . لمن يريدون التطوع لنصرة الشعب الفلسطيني والمشاركة في جهاده ضد االحتالل اإلسرائيلي
المجتمع الزنداني، في حفل تدشين األسبوع التضامني مع الشعب الفلسطيني الذي تنظمه شبكة منظمات 

المدني في العاصمة اليمنية، إن فتح معسكرات تدريب للشباب في البالد العربية، كفيل بأن يجعل أميركا 
 .إيقاف عدوانها على الفلسطينيين" إسرائيل"تطلب من 

 تحرك العلماء
وفي مصر طالب عشرات العلماء والدعاة وعلى رأسهم مفتي مصر السابق الدكتور نصر فريد واصل 

وأكد . ر محمد عمارة شعوب األمة اإلسالمية بالقيام بدورها في الجهاد ونصرة القضية الفلسطينيةوالدكتو
العلماء المصريون أن الواجب الشرعي الذي يفرضه الدين في هذه الظروف هو الجهاد في سبيل اهللا بكل 

 .ما تحمله الكلمة من معان
  ٦/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
  قد تباطؤ مجلس األمن األوروبي ينت-المجلس المصري  .٧٦

 األوروبي العدوان اإلسرائيلي الوحشي على غزة، واصفا في بيان له - دان المجلس المصري : القاهرة
ورفض المجلس أساليب . المجازر في قطاع غزة بجرائم الحرب، وإرهاب الدولة ضد السكان المدنيين

راضي الفلسطينية، مشيرا إلى مخالفة على إيقاعها بحق سكان األ" إسرائيل"العقاب الجماعي التي دأبت 
وطالب المجلس . هذا العدوان لميثاق األمم المتحدة، والقانون الدولي اإلنساني واتفاقيات حقوق اإلنسان

 األوروبي بوقف العدوان فورا، معلنا تأييده للجهود الساعية إلصدار قرار ملزم من مجلس - المصري 
 إلى الوضع اإلنساني في غزة الذي ازداد تدهورا منتقداً بشدة األمن بوقفه، وقال إنه ينظر بقلق شديد

  .تباطؤ مجلس األمن في تحمل مسؤولياته لوقف العدوان
  ٦/١/٢٠٠٩الخليج، 
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   محرقة غزة تحرمها األديان والقوانين الدولية:  العالم اإلسالميرابطة .٧٧
محرقة إجرامية شاملة " بأنه وصفت رابطة العالم االسالمي العدوان االسرائيلي على غزة :الناصرة

تحرمها األديان والقوانين الدولية وتدينها مبادئ حقوق اإلنسان ومواثيقها الصادرة عن هيئة األمم 
  ".العقاب الجماعي"لألمم المتحدة اليقاف هذا العدوان و" نداء"ووجه أمين عام الرابطة ". المتحدة

 ٥/١/٢٠٠٩قدس برس 
   
  مة وانتصارها انتصار لإلسالم ورفعة لهكسر حماس كسر لأل:  القرنيعوض .٧٨

أشاد أستاذ العقيدة في جامعة اإلمام سابقا المحامي الدكتور عوض القرني، في تصريحات : الرياض
، بحجم التضامن العربي واإلسالمي مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتبر "قدس برس"خاصة لـ 

ونفى القرني أن يكون . أكد أنه ال يزال دون المطلوبأنه يعكس تحوال مهما في العالم العربي لكنه 
المستهدف من العدوان العسكري اإلسرائيلي على قطاع غزة استئصال حركة المقاومة اإلسالمية حماس، 

الهدف من الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة هو ضرب لألمة ولإلسالم، أما حماس فألنها في : "وقال
ولو تم كسر حماس فإن مناطق واسعة سوف تكسر في العالم العربي بما رأس الحربة ال أكثر وال أقل، 

في ذلك المدينة المنورة التي ال تزال هدفا لهم وإن كان الساسة يحاولون التغطية عن ذلك، وقبلها شرق 
األردن وأجزاء من العراق وسورية ولبنان، ولكن صمود حماس والمقاومة ال شك أنه سوف يفشل هذا 

ورفض القرني الربط بين حماس وإيران، واعتبر أن الحديث عنهما في سلة واحدة .  قال، كما"المخطط
غير دقيق، ودعا إيران إلى العمل على إزالة المخاوف العربية واإلسالمية من تصرفات بعض أنصارها 

 ، ولكن كالهما مختلف"إسرائيل"في العراق، وقال قد يكون المشترك بين حماس وإيران هو العدوان لـ
  .، على حد تعبيره"عن اآلخر

 ٥/١/٢٠٠٩قدس برس 
   
     مقاتلو الجيش العراقي السابق يتضامنون مع مقاومي غزة  .٧٩

الذي يمثل مقاتلوه الجيش ) أحد فصائل المقاومة العراقية(أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة : بغداد
  . ع المقاومة الفلسطينية في غزةالعراقي السابق، شن عمليات خاصة ضد القوات األميركية تضامنا م

  ٦/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
   يعلمنا أال نفتح معبر رفح٤٨ما حدث في حرب : نقيب الصحفيين المصريين .٨٠

شن مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين المصريين، هجوما على منتقدي مصر لرفضها فتح : مروة حمزة
، يتآمرون عليها بغرض التقليل "ن األقزاممجموعة م"معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، ووصفهم بأنهم 

. من دورها في القضية الفلسطينية، وانتقد بشدة حركة حماس، متهما إياها بالعمل وفق أجندة إيرانية
كل العرب يتكلمون عن حدودنا نحن وال "على فضائية دريم، " العاشرة مساء"وأضاف، متحدثا لبرنامج 

 تفعله مصر للقضية الفلسطينية على مدى العصور، فلسطين أحد منهم يفتح حدوده، أو حتى يفعل ما
، وبها قلق "إسرائيل"أرض محتلة؛ إذًا كيف أفتح حدودي معه دولة بها حرب مع عدو شرس هو 

من يمثل فلسطين اآلن، ولمن أفتح حدودي : "، وتساءل"وصراعات داخلية بين أبنائها فتح وحماس
أن ما قالته وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني في زيارتها وأكد . ؟"أم لحماس أم لفتح" إسرائيل"لـ

إلى القاهرة قبل الهجوم على غزة كان يوضح عزم إسرائيل على القتال، لكن مصر أقنعتها بالعدول عن 
م عندما فتحت المعابر يعلمنا أال نفعل ذلك ١٩٤٨إن ما حدث في "واستطرد، قائال . هذا دون جدوى
 الفلسطينيون من أراضيهم ليعيشوا في الدول العربية، وكذا عندما تم فتح معبر رفح اليوم، حيث خرج

المعبر مفتوح في الحدود "وأشار إلى أن ". قبل فترة كانت هناك اجتياح فلسطيني لألراضي المصرية
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ـُغلقه من الجانب اآلخر، ألنها تطالب بتمكينها من التحكم في المع بر المطلوبة، لكن حماس هي التي ت
". التي تراقب المعبر بواسطة كاميرات تليفزيونية" إسرائيل"مثلما هو الحال بالنسبة للسلطة الفلسطينية ولـ

أنه بالرغم من الواقع المؤلم الذي يعيشه الفلسطينيون المحاصرون في قطاع غزة إال أن هناك "وأضاف 
  ". لم يحتمله أي شعب آخرإيجابيات تتمثل في أن الشعب الفلسطيني أثبت أنه بطل باحتماله ما

  ٥/١/٢٠٠٩صحيفة المصريون، 
  
  السلطات المصرية تمنع تظاهرات واستمرار اإلدانات لالجتياح االسرائيلي .٨١

منعت سلطات االمن المصرية وقفات احتجاجية عدة دعت اليها جماعة :  أحمد مصطفى-القاهرة 
  .للتنديد باالجتياح االسرائيلياالخوان المسلمين وكانت قوى المعارضة المصرية تنوي تنظيمها 
ليس جديداً، فهذا العدوان سبقه من قبل "من جانبها رأت الجماعة االسالمية، ان ما يحدث اآلن في غزة 

على غزة أكثر من عدوان، والهمجية اإلسرائيلية ما زالت كما هي والصمود البطولي ألهل غزة كما 
  ". ما زال كما هو، بل أكبرهو، بل أعظم، والعجز العربي عن مؤازرة أهل غزة

ودانت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان تباطؤ مجلس األمن عن وضع حد للعدوان اإلسرائيلي الوحشي 
على الشعب الفلسطيني وبخاصة في ضوء عمليات االجتياح البري، واكدت، في بيان لها، أن هذا التباطؤ 

رات العربية أو حتى صدور بيان رئاسي عن ناتج عن تعمد اإلدارة األميركية إفشال مشاريع القرا
  .المجلس للدعوة لوقف إطالق النار، وهو ما يعد مشاركة ملموسة في العدوان

  ٦/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  مصر تعاود فتح معبر رفح الدخال المساعدات الطبية واستقبال الجرحى .٨٢

طبية واستقبال عاودت مصر، امس، فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة الدخال المساعدات ال
 جريحا فلسطينيا ١٧واشار مصدر مسؤول في المعبر الى دخول . الجرحى من الجانب الفلسطيني

ودخول شاحنات الى القطاع تحمل مساعدات طبية مقدمة من مصر والسعودية وتركيا وليبيا، اضافة الى 
ر ادخلت عبر معبر وكانت مص.  جثث لشهداء فلسطينيين كانوا نقلوا الى مصر في وقت سابق٣اعادة 

عدداً كبيراً من الشاحنات المصرية المحملة " اسرائيل"العوجة المخصص للتبادل التجاري بين مصر و
  .بالمواد الغذائية والتي تم التنسيق الدخالها الى غزة عبر المعبر االسرائيلي

  ٦/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  كيوتل القطرية تتبرع بمليون ريال لدعم أهل غزة .٨٣

بمبلغ مليون ريال قطري لنصرة أهلنا في فلسطين، " كيوتل"ت شركة اتصاالت قطر تبرع: الدوحة
وصرح مدير عام مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، أن المؤسسة استطاعت خالل حملتها لجمع التبرعات 
لنصرة أهل غزة واألمسيات التي نظمتها منذ أن فتحت باب جمع التبرعات خالل األمسية الشعرية التي 

، وكذلك أمسية الوكرة الثقافية من "ألجلك يا غزة العزة"ل نحو أسبوع إلغاثة غزة تحت شعار نظمتها قب
 مليون ريال قطري فضال عن المواد العينية التي تبرع بها المواطنون والمقيمون ٣٦جمع أكثر من 

  .إلغاثة أهلنا في قطاع غزة
  ٦/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 

 
  في مختلف أنحاء العالمين العربي واإلسالميتواصل حمالت شجب العدوان اإلسرائيلي  .٨٤

تواصلت، امس، في مختلف انحاء العالمين العربي واإلسالمي، : نواكشوط، صنعاء، طرابلس، الدوحة
حملة شجب العدوان االسرائيلي على قطاع غزة والدعوات الى وقفه، كما استمرت المواقف المعبرة عن 
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وكان رد . ه، والجهود المبذولة إليصال المساعدات الطبية اليهمالقلق من تدهور االوضاع االنسانية لسكان
الفعل األبرز، امس، قرار موريتانيا، وهي الدولة العربية الثالثة الى جانب مصر واالردن التي تقيم 

، استدعاء سفيرها في تل ابيب احتجاجا على الهجوم االسرائيلي "اسرائيل"عالقات ديبلوماسية كاملة مع 
  .على غزة

  ٦/١/٢٠٠٩لحياة، ا
  
  مهاتير محمد ينتقد أوباما لصمته إزاء المجازر .٨٥

انتقد رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد الرئيس األمريكي المنتخب باراك أوباما، : آي.بي.يو
برغم المذابح التي ترتكبها ضد " إسرائيل"ورأى أنه لن يقوم بتعديل السياسة األمريكية المساندة لـ 

عن مهاتير قوله، ال يوجد هناك أي مرشح للرئاسة األمريكية " برناما"ونقلت وكالة أنباء . نيينالفلسطي
يتوحد "، وشدد على ضرورة أن "إسرائيل"ومن بينهم باراك أوباما يستطيع القول بصراحة إنه ال يساند 

" اإلسرائيلية"ع مقاطعة البضائ"، ودعا إلى "العالم جميعاً في التأكيد على رفض السياسة األمريكية
  ".واألمريكية سلعا وأسلحة

  ٦/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  الدولي الصامت المتخاذل من االعتداءات اإلسرائيلية على غزةالسعودية تندد بالموقف  .٨٦

نددت السعودية، أمس، بالموقف الدولي الصامت المتخاذل من االعتداءات اإلسرائيلية على : الرياض
ية اإلسرائيلية هي دفاع عن النفس، يتعامى عن تاريخ االحتالل القول بأن الهمج"ورأت أن . غزة

وقال مجلس الوزراء، في بيان بعد جلسته األسبوعية أمس ". اإلسرائيلي االستيطاني لألراضي الفلسطينية
سياسة الحرب والعنف والقتل والتنكيل "برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز، إن 

في قطاع غزة وفي كل فلسطين، هي استمرار لتنفيذ قناعات أيديولوجية لفئات " إسرائيل"رسها التي تما
وخارجها، ترمي إلى إعادة صياغة منطقة الشرق األوسط حسب " إسرائيل"سياسية متطرفة في 

  ". شروطها
  ٦/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
   النارمجلس الوزراء اإلماراتي يدين العدوان على غزة ويؤيد جهود وقف إطالق .٨٧

أدان مجلس الوزراء، في بيان صدر عقب اجتماعه أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن : وام
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهجمة العسكرية الشرسة التي 

اك صارخ للقوانين على غزة انته" ضد قطاع غزة وأهله، معتبرا ان العدوان االسرائيلي" إسرائيل"تنفذها 
وأعرب مجلس الوزراء عن . الدولية التي تحمي المدنيين وتحفظ لهم حقوقهم خاصة في أوقات الحرب

تضامنه مع الشعب الفلسطيني وتعاطفه مع أسر ضحايا العدوان االسرائيلي الذي أودى بحياة مئات 
  .األطفال والنساء وكبار السن األبرياء من أبناء القطاع

الجهود العربية والدولية التي تجري حاليا للعمل على وقف إطالق النار في قطاع غزة وأيد المجلس 
وتوفير المناخ واألجواء المناسبة لدفع عملية السالم في الشرق األوسط والوصول إلى سالم عادل وشامل 

  . وتحقيق األمن واالستقرار لشعوب المنطقة كافة خاصة الشعب الفلسطيني الشقيق
  ٦/١/٢٠٠٩الخليج، 
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  مصر تستعين بضباط أمريكيين لمنع تهريب السالح إلى المقاومة .٨٨
كشفت محطة تلفزيونية أميركية، أن ضباطا عسكريين أميركيين يشاركون حاليا في : أمريكا إن أرابيك

وقالت . مراقبة الحدود المصرية مع قطاع غزة من أجل منع تهريب األسلحة إلى المقاومة الفلسطينية
األميركية في البيت األبيض أندريا ميتشل في برنامج أسبوعي للمحطة، " أن بي سي"لي شبكة كبيرة مراس

إن ضباطا من سالح المهندسين بالجيش األميركي موجودون حاليا على الجانب المصري من الحدود مع 
  . قطاع غزة بغرض المساهمة في منع تهريب السالح عبر األنفاق إلى القطاع

  ٥/١/٢٠٠٥موقع الجمل 
  
  الجامعة العربية تعلن تأييد المبادرة المصرية لوقف إطالق النار .٨٩

أعرب األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين واألراضي المحتلة السفير : القاهرة
تأييد الجامعة للمبادرة المصرية لوقف إطالق النار في غزة وتحريك التهدئة وفتح "محمد صبيح، عن 

وقال صبيح ". تلقى هذه المبادرة تأييدا عالميا"، متوقعا أن "برقابة أوروبية ووجود ضمانات دوليةالمعابر 
في حربها ضد سكان غزة لن يؤدي إلى " إسرائيل"استمرار "، مؤكدا أن ""إسرائيل"إننا ننتظر تجاوبا من "

لعدوان والحصار على إن الجامعة العربية تطالب دوما في كل قراراتها بإنهاء ا"، وأضاف "استقرار
  ".غزة

  ٦/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  مصادر مصرية تعبر عن مخاوفها من احتالل معبر رفح .٩٠

عّبرت مصادر مصرية مطلعة عن مخاوفها من أن تحتل القوات اإلسرائيلية :  جيهان الحسيني- القاهرة 
 إلى االستيالء على اإلسرائيليين قد يلجأون"، إن "الحياة"وقالت لـ . الجانب الفلسطيني من معبر رفح

الجانب الفلسطيني من المعبر لخنق غزة والتحكم في كل منافذ الدخول إليها، وهو تكتيك استراتيجي 
عسكري قد تقوم به إسرائيل لإلطباق على غزة تماماً ومحاصرتها وحرمان الشعب الفلسطيني من أي 

  ".لنفسيةإمدادات أو مساعدات إنسانية للنيل من المدنيين في إطار الحرب ا
  ٦/١/٢٠٠٩الحياة، 

 
  غزة المقاومة أعادت االهتمام بقضية فلسطين: بيان لمثقفين عرب .٩١

انتقد عشرات من المثقفين العرب، أمس، في بيان مواقف الحكومات العربية من الجريمة : رويترز
فلسطينية االسرائيلية المتواصلة على غزة التي وصفوها بالمدينة المقاومة التي أعادت طرح القضية ال

وقال البيان الصادر في لندن، انه يهدف الى تنبيه الرأي العام . على الشارع العربي والمجتمع الدولي
العالمي الى مسؤوليته عن الجريمة االسرائيلية المتواصلة برعاية أمريكية وأوروبية طالما هو مسترسل 

  .في الصمت عما يجري اآلن في غزة وفي تجاهله والتستر عليه
  ٦/١/٢٠٠٩يج، الخل

  
   ألف دوالر لغزة٢٥٠البرلمان العربي يخصص  .٩٢

 بمبلغ خمسة ٢٠٠٩أقر البرلمان العربي االنتقالي في ختام دورته االستثنائية، امس، ميزانية عام : وام
وقال .  الف دوالر امريكي٢٣٨ماليين دوالر مقسمة بالتساوي بين الدول العربية وتبلغ حصة كل دولة 

  ساعد للبرلمان العربي المستشار طلعت حامد، في تصريح صحافي، ان البرلمان خصص األمين العام الم
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 الف دوالر لتقديم مساعدات انسانية عاجلة لغزة سيتم ايصالها فوراً للشعب الفلسطيني عن ٢٥٠مبلغ 
  . طريق الجانب المصري

  ٦/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  من أجل وقف الهجماتو لمد يد العون ماليزيا تدعو إلى تشكيل قو لحفظ السالم وبنجالديش تدع .٩٣

دعت ماليزيا منظمة المؤتمر اإلسالمي إلى تشكيل قوة لحفظ السالم، وقال الوزير المعتمد : الوكاالت
بديوان رئاسة الوزراء أحمد زهيد حميدي إنه إلى جانب مقاطعة البضائع اإلسرائيلية واألمريكية، فإنه 

، وقال رئيس الوزراء عبد اهللا أحمد "هوده إلنشاء قوة لحفظ السالميتعين على العالم اإلسالمي أن يوحد ج"
  .بدوي إن بالده تعتزم دعوة الجمعية العامة لعقد جلسة خاصة للضغط باتجاه وقف العنف

من جهتها، دانت رئيسة وزراء بنجالديش المرتقبة الشيخة حسينة واجد العدوان ودعت زعماء العالم 
  .ن أجل وقف الهجماتاإلسالمي إلى مد يد العون م

  ٦/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
 مرشد االخوان يعلن استعداد جماعته إلرسال عشرة آالف إستشهادي للقطاع: مصر .٩٤

اتهم مرشد جماعة اإلخوان المسلمين مهدي عاكف، الرئيس مبارك في :  حسام أبو طالب- القاهرة 
د شاغرا إلبنه وأصدقائه كي يديرون الحوار الممنوع بأنه توقف عن حكم البالد منذ أعوام وأنه ترك المقع

واعتبر عاكف التصريحات التي أدلى بها مبارك مؤخراً بشأن األسباب التي تحول . سدة الحكم بأنفسهم
بينه وبين فتح معبر رفح بشكل طبيعي بأنها تكشف النقاب عن أنه ال يقدر األمور قدرها وال يعبأ 

وفى ذات الحوار إعتبر عاكف .  إعتباراً لمصالح الجماهيربالمصالح العليا للشعب الفلسطيني كما ال يقيم
مبارك بأنه لم يعد قادراً بحكم سنه على السيطرة على مقاليد األمور داخل النظام، ووصف الوضع 
الراهن بأنه شديد البؤس وأن مصر فقدت الكثير من إحترام شعوب المنطقة لها بعد أن تخلت بالكامل عن 

بالصمت الذي يصل لحد تشجيع العدو اإلسرائيلي لإلنقضاض على مليوني الشعب الفلسطيني وقبلت 
مواطن عزل وال يملكون الطعام أو الدواء وأصبح العديدون منهم بال مأوى بعد تدمير منازلهم، واصفاً 

وقد أعلن عاكف عن قدرة اإلخوان على إرسال عشرة آالف . الموقف برمته بأنه اهانة للشعب المصري
  .طاع كما راهن على إمكانية الجماعة جمع مليون مواطن تحت تصرف الغزاويينإستشهادي للق

  ٦/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
 الجزائر تخصص ربع حصيلة زكاة األموال لضحايا غزة .٩٥

قررت وزارة الشؤون الدينية واألوقاف الجزائرية تخصيص ربع حصيلة :  حسين بوجمعة-الجزائر 
  .  ميالدية لفائدة ضحايا العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة٢٠٠٩هجرية ١٤٣٠زكاة األموال لعام 

  ٦/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
  األحداثةيحماس مسؤولالنار ويحمل وقف ب "اسرائيل"يطالب ساركوزي  .٩٦

دعا الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي الذي يقوم بمهمة سالم في الشرق األوسط أمس : لندن ـ رام اهللا
 موجها اللوم "في أقرب وقت ممكن" ومقاتلي حماس في قطاع غزة "اسرائيل" إلى وقف الطالق النار بين

 .أيضا إلى حركة حماس ومعتبرا أنها تتحمل المسؤولية عن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
يجب وقف "وأكد الرئيس الفرنسي أمس في رام اهللا بالضفة الغربية انه سيبلغ القادة اإلسرائيليين انه 

وقال ساركوزي في مؤتمر صحافي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس .  في قطاع غزة"اعمال العنف
سأقول للرئيس شيمعون بيريس ولرئيس الوزراء ايهود اولمرت بكل صراحة انه يجب وقف اعمال "
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ويفترض ان يلتقي الرئيس الفرنسي القادة االسرائيليين في .  كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية"العنف
 .بعد لقائه ابو مازنالقدس 

 حماس تتحمل مسؤولية كبيرة عن ،حماس تصرفت في شكل غير مسؤول ال يغتفر"قال ساركوزي و
وكان الرئيس الفرنسي اجرى في رام اهللا امس محادثات مع نظيره . "معاناة الفلسطينيين في غزة

  . النار في قطاع غزةالفلسطيني محمود عباس في اطار جولة اقليمية في محاولة الرساء وقف الطالق 
  ٦/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
 تباين في الموقفين البريطاني واألميركي تجاه التعامل مع العدوان على غزة .٩٧

يختلف الموقف البريطاني عن الموقف االميركي الذي حتى اآلن لم يطالب بوقف  : مينا العريبي- لندن
 على تمسك بالده بضرورة وقف "الوسطالشرق ا"وشدد ناطق باسم الخارجية البريطانية لـ. فوري

وامتنع . "العنف ليس الحل، علينا العمل على التوصل لتهدئة في اسرع وقت ممكن": اطالق النار، قائال
الناطق عن تحديد موعد زمني الصدار قرار من مجلس االمن، اال انه رفض االدعاءات بأن بريطانيا 

 وقتاً كافياً لتحقيق اهدافها "اسرائيل"قرار العطاء تساهم في المماطلة في التوصل الى مثل هذا ال
ال يوجد أي منطق للسماح بالمزيد من الوقت الطالق النار، فكلما طال، زادت ": وقال. العسكرية

   ."المصاعب وتراجع مستوى الثقة المطلوبة من اجل التوصل الى اتفاق سالم
قف اطالق النار من خالل التوصل الى وتعمل بريطانيا مع دول اوروبية اخرى على انجاح جهود و

صيغة نص مشروع قرار من مجلس االمن يشمل بنداً حول ضرورة منع تهريب االسلحة لحماس من 
وتفيد مصادر اوروبية مطلعة على مسار المشاورات الجارية خلف الكواليس، بان قضية . خالل االنفاق

هر خالل االيام القليلة الماضية تباين في وظ.  في المشاورات الجارية"جوهرية"منع تهريب االسلحة 
الموقفين األميركي والبريطاني من الهجوم اإلسرائيلي على غزة، فبينما مازالت واشنطن تصر على 

 بوقف اطالق النار، تشدد لندن على وقف "اسرائيل"تحميل حماس مسؤولية العنف، من دون مطالبة 
  . إطالق نار فوري

  ٦/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  

  منصبه أوباما تولي الستباق "إسرائيل"ـ وقت ليضمن األبيضلبيت ا .٩٨
ما " "إسرائيل" أن البيت األبيض يريد منح "الحياة" أكدت مصادر ديبلوماسية لـ : جويس كرم- واشنطن 

، في حين "يغير الواقع على األرض" الستكمال عملياتها العسكرية في غزة في شكل "يكفي من الوقت
جبهة إلضعاف إيران "، باعتبارها "استراتيجية"شنطن تنظر إلى معارك غزة من نافذة اعتبر خبراء أن وا

، وأن أي مسودة اتفاق لوقف النار ستتعاطى مع آليات تقوية السلطة الفلسطينية وإمكان إرسال "وحلفائها
  . قوات دولية إلى القطاع

من الواليات المتحدة على عدوانها في  إذناً أو موافقة "إسرائيل"ورغم نفي نائب الرئيس ديك تشيني طلب 
ضوءاً "غزة، فإن مصدراً ديبلوماسياً على اتصال بالجانب األميركي أكد أن البيت األبيض أعطى 

، وأن هناك تأييداً كامالً من الرئيس جورج بوش ومستشاريه أليوت أبرامز وستيفن "إسرائيل"ـ ل"أخضر
توافقاً في البيت األبيض، بحسب المصدر، على إعطاء هادلي وجون هانا لخطة تل أبيب، كما أن هناك 

  .اإلسرائيليين ما يكفي من الوقت لتحقيق أهداف العملية
 أن الوزيرة كوندوليزا "الحياة"ويبدو المشهد مختلفاً في الخارجية األميركية حيث تؤكد أوساط مطلعة لـ 

 الممنوحة من "نافذة الوقت"ت على رايس التي ألغت رحلة إلى الصين لمتابعة تطورات غزة، لها تحفظا
وتنقل . األهداف المرجوة"، وغير مقتنعة بقدرة تل أبيب تماماً على تحقيق "إسرائيل"ـالبيت األبيض ل



  

  

 
 

  

            ٣٩ ص                                     ١٣٠٦:         العدد       ٦/١/٢٠٠٩الثالثاء  :التاريخ

األوساط أن رايس تحبذ اتفاقاً لوقف إطالق النار في وقت أضيق من البيت األبيض، وتحاول إقناع بوش 
  .بهذا التوجه

 أن الرئيس "واشنطن بوست"ارة بوش جيم هوغالند كتب في صحيفة إال أن الكاتب المقرب من إد
، وكونها إحدى الجبهات الحتواء النفوذ اإليراني ومصلحة "يعي الجانب االستراتيجي للعملية"األميركي 

 الضوء األخضر، ال بل "إسرائيل"لم يكتف فقط بإعطاء "وأشار إلى أن بوش  ."إسرائيل"واشنطن في دعم 
  ."ت السير لتسهيل انقضاضها على حماسأزاح كل إشارا

 من الشهر الجاري، بقرار من مستشاري ٢٠ويرتبط صمت إدارة أوباما التي ستتسلم زمام السلطة في 
الرئيس المنتخب بانتظار نتائج المعركة وتقويم المعطيات الجديدة على األرض عند الوصول إلى البيت 

 على "واقع جديد"وتتكرر عبارة . ورة على الفريق بفائدةاألبيض، بدل استباقها بمواقف لن تعود بالضر
 "إسرائيل"األرض في تصريحات المسؤولين األميركيين، وهو ما يرتبط بتحقيق سلسلة أهداف تسعى 

وتنقل مصادر ديبلوماسية أن . اليوم إلى تخفيض التوقعات في شأنها لتفادي تكرار سيناريو حرب لبنان
 العسكرية في شكل يجبرها على تقديم تنازالت أكبر في أي "حماس"ة هذه األهداف يتصدرها شل قدر

 مارتن أنديك القريب من إدارة أوباما فكرة إرسال "مركز صابان"اتفاق تهدئة محتمل، كما يطرح مدير 
 في القطاع، ويمهد إلعادة "حماس"قوات دولية إلى غزة بمشاركة تركيا ودول عربية في شكل يعزل 

  .سالم وتقوية السلطة الفلسطينيةإحياء مفاوضات ال
  ٦/١/٢٠٠٩الحياة، 

 
 بشروط تمنع حماس من إطالق الصواريخ من غزة  وقف الناريربطبوش  .٩٩

قال الرئيس األميركي جورج بوش امس ان اي وقف الطالق النار لوضع حد لالزمة في غزة : واشنطن
 ."اسرائيل"اطالق صواريخ على ال بد أن يتضمن شروطا او بنودا تمنع حماس من استخدام القطاع في 

 اتصاال هاتفيا خالل نهاية االسبوع ١٧اجرت وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس من ناحيتها و
وقال ماكورماك خالل مؤتمر صحافي . للتوصل الى اتفاق حسبما اعلن المتحدث باسمها شون ماكورماك

نار ال يكون محددا زمنيا يسمح للفلسطينيين بعيش ما نحاول التوصل إليه هو وقف دائم إلطالق ال"أمس 
واوضح المتحدث . "حياة أفضل واإلسرائيليين ايضا من دون ان يخشوا سقوط صواريخ تطلق من غزة

اعلم بان "وقال . ان االدارة االميركية ال تضم صوتها الى صوت الدول الداعية لوقف فوري للمعارك
بالطبع يريد الجميع وقفا فوريا الطالق النار لكن ال يجب . مسألة وقف فوري الطالق النار ستطرح

واقر ماكورماك بان هذا الموقف ال . "لتستأنف مستقبال بالطريقة نفسها وبصورة اسوأ) المعارك(وقف 
. بالتأكيد رأينا تظاهرات احتجاج في بعض العواصم وفي المنطقة ايضا"وقال . يحظى بتأييد في العالم
لكن علينا اتخاذ قرارات . ليست قرارات سهلة"واضاف . "ة وقعت وبان ابرياء قتلوانعلم بان خسائر بشري

 ."تعود في رأينا بالفائدة على شعوب المنطقة ان على الفلسطينيين او على االسرائيليين
  ٦/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

 
  بولتون يعيد إحياء سيناريو ضم األراضي المحتلة لمصر واألردن .١٠٠

ر األمريكي السابق لدى األمم المتحدة جون بولتون أمس، أن تسوية النزاع  اعتبر السفي:ب.ف.أ
 الفلسطيني على أساس مبدأ قيام دولتين، غير قابلة للتطبيق، مقترحا إعادة األراضي - اإلسرائيلي 

وقال إن " قضت على هذه الفكرة"واعتبر أن حركة حماس  .الفلسطينية إلى السيادة المصرية واألردنية
السلطة الفلسطينية "، في حين أن "ين يتلقون تمويال وإمدادات من إيران يسيطرون على غزةإرهابي"

من "في إشارة إلى سيطرة حماس على قطاع غزة، ورأى أنه " هزمت بشكل ال رجوع عنه على األرجح
راسات وكتب بولتن الباحث حاليا في مركز الد ".الواضح أن عملية السالم ال تحرز تقدما بل ربما تتراجع
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المدعومة من األمم المتحدة " خارطة الطريق"في واشنطن أن " اميريكان انتربرايز انستيتوت"المحافظ 
، وأضاف "والفلسطينيين لم تعط نتائج مقنعة" اإلسرائيليين"والواليات المتحدة من اجل إحالل السالم بين 

 بموجبها غزة مجددا تحت توضع" ثالث دول"عوضا عن ذلك ينبغي التفكير في مقاربة على أساس "
  .سيطرة مصر فيما تعود الضفة الغربية وفق صيغة معينة تحت السيادة األردنية

  ٦/١/٢٠٠٩الخليج، 
  

  حملة إلكترونية عالمية للتضامن مع غزة .١٠١
في ظل العدوان االسرائيلي الغاشم على غزة انطلق على شبكة االنترنت موقع  : علي حبش- دمشق 

ويدعو الموقع إلى حملة عالمية لفك الحصار عن غزة " حترق اطفئها بالمقاطعةغزة ت"جديد يحمل عنوان 
من خالل الحصول على أكبر عدد من التواقيع على مستوى العالم، ودعم مقاطعة المنتجات األمريكية 

ويسعى الموقع . واإلسرائيلية تماماً، حتى يتم وقف العدوان وفتح المعابر وفك الحصار عن القطاع
لى مليون توقيع كحد أدنى، حيث ستقدم هذه التوقيعات للمنظمات الدولية كوسيلة من الضغط للحصول ع

  .على العدو في الداخل والخارج
 ٦/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  لعفو الدولية تدعو األمم المتحدة إلى تحرك حازم وحاسم في غزةا .١٠٢

 األمن الدولي الى القيام مجلس) االثنين(دعت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق اإلنسان أمس 
  ".الوضع في قطاع غزة الذي يزداد خطورة"رداً على " تحرك حازم وحاسم"ب

الضحايا المدنيين والدمار في غزة بلغا "وقال مالكولم سمارت مدير فرع منظمة العفو للشرق األوسط ان 
ليه ان يتحرك على مجلس األمن الدولي اال يلزم الصمت، يستطيع المجلس وع. درجة غير مسبوقة

  ".ويجب ان يقوم بذلك من دون االنتظار أكثر
القلق يزداد حيال سالمة السكان المدنيين في القطاع والذين يواجهون أزمة انسانية "وأضاف في بيان ان 

واعتبر ان مجلس األمن الدولي يتحمل مسؤولية رئيسية بهدف مساعدة االطراف المتنازعين  ".متفاقمة
نسان الدولية والقانون الدولي وعلى المجلس وفي شكل ملح ان يتبنى قراراً قوياً في احترام حقوق اإل

ان يدعو االحتالل الى رفع القيود "وقال المسؤول في منظمة العفو إن على األمم المتحدة  .يدين الهجمات
  ".وليينالعمل على نشر مراقبين د"والصحافيين الى غزة و" التي تحول دون عبور المساعدات االنسانية

  ٦/١/٢٠٠٩الخليج، 
  

  " اسرائيل"دعوات عالمية لوقف العدوان على غزة دون ادانة  .١٠٣
أخذت " حّمل وزير الخارجية اإليطالي فرانكو فراتيني حماس مسؤولية ما يحصل، وقال إنها :وكاالت

زراء ، واعتبر رئيس الو"األرض مقابل السالم"، واتهم الحركة بانتهاك مبدأ "قطاع غزة رهينة لديها
ما دامت حماس تواصل اطالق صواريخها، " إسرائيل"الهولندي يان بيتر بالكينندي أن ال فائدة من إدانة 

" إسرائيل"داعيا الجانبين إلى وقف األعمال الحربية، وطلب رئيس الوزراء االسترالي كيفن رود من 
في الدفاع عن " إسرائيل"ا تقر بحق استرالي"احترام واجباتها اإلنسانية تجاه السكان الفلسطينيين، وقال إن 

  ".النفس مع دعوتها جميع األطراف إلى عدم القيام بأعمال مسلحة تزيد من آالم المدنيين األبرياء
إلطالق النار يبدأ بوقف إطالق الصواريخ، مكررة أن هذا األمر " دائم ومستمر"ودعت كندا إلى وقف 

  ".كندا قلقة بشدة"ورانس كانون إن هو سبب األزمة الراهنة، وقال وزير الخارجية ل
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، معتبرا أن "وقف إطالق نار فوري"من جهته، دعا رئيس الحكومة األسبانية خوسيه لويس ثاباتيرو إلى 
ساركوزي ورئيس الوزراء التركي رجب ) الفرنسي(تحدثت إلى الرئيس "، وقال "ال حل عسكريا لالزمة"

  ".ط معاطيب اردوغان واتفقنا على التنسيق لممارسة ضغ
إزاء تصاعد حدة الصراع، وكشف خالل اتصال " قلقه البالغ"وأعرب الرئيس الصيني هو جينتاو عن 

هاتفي مع نظيره األمريكي جورج بوش عن قلقه الشديد بسبب األزمة اإلنسانية، كما أعربت اليابان عن 
  .حيال مصير المدنيين في غزة" قلقها الكبير"

دنافية بشدة العدوان البري على قطاع غزة، مشددة على أن العمليات كما دانت حكومات الدول االسكن
  .العسكرية ستخلف معاناة لدى السكان المدنيين ومطالبة بوقف فوري إلطالق النار

ودان قادة قبرص اليونانيون واألتراك المتناحرون العدوان على غزة في إجماع نادر في الجزيرة 
اك محمد علي طلعت وزعيم القبارصة اليونانيين ديميتريس المقسمة، ودعا زعيم القبارصة األتر

  . كريستوفياس المجتمع الدولي إلى التحرك إلنهاء العنف
  ٦/١/٢٠٠٩الخليج، 

 
  كي مون يستدعي مبعوث السالم لمباحثات بشأن غزة .١٠٤

ق  أعلن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون انه استدعى مبعوثه الخاص للسالم في الشر:وكاالت
  .األوسط إلى نيويورك كي يطلعه على الوضع في غزة

دورا محوريا يقوم به في "وقال كي مون في بيان من مكتبه الصحافي انه يعتقد أن لمجلس األمن الدولي 
وانه يعتزم إجراء مزيد من المحادثات مع أعضاء مجلس األمن " التوصل إلى نهاية سريعة للصراع
وأضاف انه يشعر بقلق حيال الوضع اإلنساني في غزة،  . القتالوالزعماء العرب في محاولة لوقف

فتح ثالثة معابر للسماح بدخول القمح ووقود محطات الكهرباء " اإلسرائيلية"وطلب من السلطات 
إلطالعي في نيويورك "واإلمدادات األساسية األخرى، وتابع انه يريد مبعوثه الخاص روبرت سيري 

  ".فة إلى الجهود الدبلوماسية الجاريةعلى الوضع على األرض باإلضا
  ٦/١/٢٠٠٩الخليج، 

 
  المانيا تحمل حماس مسؤولية التصعيد .١٠٥

 وجددت الحكومة األلمانية تحميل حركة حماس مسؤولية التصعيد، وقال أولريش فيلهيلم :وكاالت
   .المتحدث باسم الحكومة إن الوصول إلى هدنة سيكون ممكنا عندما تتوقف حماس عن القصف

  ٦/١/٢٠٠٩ليج، الخ
  

  االتحاد األوروبي غير مؤثر وفرص نجاحه ضئيلة: دبلوماسي نرويجي .١٠٦
" إسرائيل" أعرب دبلوماسي نرويجي شارك في المفاوضات التي أدت إلى اتفاقات أوسلو بين :ب.ف.ا

" إسرائيل" عن اعتقاده بان فرص نجاح الجهود األوروبية لوضع حد للنزاع بين ١٩٩٣والفلسطينيين في ،
  .ركة حماس في قطاع غزة ضئيلة، ألنه غير مؤثر في الطرفينوح

مع احترامي التام "أمس " بي.تي.ان"وقال يان ايجالند رئيس المعهد النرويجي للشؤون الدولية لوكالة 
لالتحاد األوروبي وللدبلوماسية الفرنسية وهي األكثر نشاطا في الوقت الراهن فإن االتحاد األوروبي غير 

اللجنة الرباعية التي تضم الواليات المتحدة واالتحاد " إخفاق"، وتحدث عن "وحماس" رائيلإس"مؤثر على 
في سبيل تحقيق " لقد أهدرنا ست سنوات لم يتحقق خاللها شيء"األوروبي واألمم المتحدة وروسيا، قائال 

   .سالم دائم في المنطقة
  ٦/١/٢٠٠٩الخليج، 
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   اإلسرائيليالصحافة الفرنسية تفضح التعتيم اإلعالمي .١٠٧

" اإلسرائيلي"بدأت وسائل اإلعالم الفرنسية بإثارة قضية منع سلطات االحتالل  : وكاالت-  بشير البكر
الصحافة من الوصول إلى ميدان المعركة، وممارستها نوعا من التعتيم المدروس، الذي يهدف للحيلولة 

وتحدث العديد من مراسلي  .دون نقل صورة عما يحصل في الميدان وإخفاء الحقائق وطمس ما يجري
  قنوات التلفزة الفرنسية ومندوبي الصحف، عن المنع التام من االقتراب من مواقع القصف والقتال، الذي 

  
جاء من هيئة األركان التي اتبعت استراتيجية قائمة على التحكم باألخبار، ولهذا عينت مجموعة من 

  .ضليالتالناطقين الرسميين الذين يقدمون للصحافة جملة ت
  ٦/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  أغلبية الصحف العالمية تعتبر العدوان مأزقاً للكيان .١٠٨

 عبرت الصحف الدولية عن مخاوف حيال الوضع في قطاع غزة، : بشير البكر، وكاالت-عواصم 
توسع الهجوم يشكل تصعيداً خطيراً يقضي على األمل بهدنة "وكتبت صحيفة أوساط األعمال األلمانية أن 

الليبرالية آلية دبلوماسية ال تقود سوى إلى زيادة اإلحباط " سودويتشي تسايتونغ" فيما انتقدت ،"سريعة
يخشى أن تواصل الحرب دفع الجيل المقبل من الفلسطينيين "اليسارية " تاغيستسايتونغ"، وحذرت "العام

في لندن أنه ال " مزتاي"ورأت صحيفة  ".إلى الراديكالية، وقد يحل جيل على ارتباط بالقاعدة محل حماس
، مضيفة انه يتحتم على "إسرائيل"يمكن التوصل إلى أي سالم طالما أن حماس ترفض االعتراف بوجود 

  ".للمساعدة على تسوية الوضع الكارثي"تل أبيب بذل المزيد من الجهود 
، "لإسرائي"على " خطر هائل"المحافظة أن المحرقة تنطوي على " كوريير"وفي النمسا، رأت صحيفة 

ال يمكن اطالقاً التكهن بما "انه " أهداف متواضعة، ثمن باهظ"تحت عنوان " ستاندارد"واعتبرت صحيفة 
  ".قد يحصل في قطاع غزة بعد الهجوم

لديه أهداف " اإلسرائيلي"التحرك "اليمينية الليبرالية أن " كورييري ديال سيرا"وفي ايطاليا كتبت صحيفة 
ى المدة، كم من األيام يمكن أن تواصل محاصرة مخيمات الالجئين محددة لكن العنصر المجهول يبق

، ورأت صحيفة "الورقة الوحيدة بيد الفلسطينيين هي الصمود وانتظار أن يخفق االجتياح.. والمدن؟
  ".بمجازفة هائلة"تقوم " إسرائيل"البولندية أن " غازيتا فيفورتشا"

حكومة أولمرت قامت بمجازفة "أن ) يبرالييمين ل" (يوميوري شيمبون"وفي طوكيو كتبت صحيفة 
، وعبرت صحف مانيال عن "خطيرة بشنها هذا الهجوم، متجاهلة الدعوات الدولية إلى وقف إطالق النار

االجتياح ليس سوى الحقبة األخيرة البائسة لعملية السالم في "أن " فلبين ستار"التشاؤم نفسه، فاعتبرت 
  ".الشرق األوسط

) غزة(ضرب بشدة قطاع "األرجنتينية أن االحتالل " كالرين"نية اعتبرت صحيفة وفي أمريكا الالتي
  في " ١٢باخينا "نشرت صحيفة " الموت المعلن"، وتحت عنوان "الفلسطيني الفقير والمكتظ بالسكان

  
البيروفية إن " ال تريبونا"صفحتها األولى صورة لجنود االحتالل باللباس المرقط، وكتبت صحيفة 

   ".جحيم"الوضع بأنه " ايل كومرثيو"، ووصفت صحيفة " مستمرةالمجزرة"
  ٦/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  
 



  

  

 
 

  

            ٤٣ ص                                     ١٣٠٦:         العدد       ٦/١/٢٠٠٩الثالثاء  :التاريخ

  رئيس الوزراء التشيكي يكشف عن خطة من أجل هدنة في غزة .١٠٩
 أعلن رئيس الوزراء التشيكي ميريك توبوالنيك الذي تولت بالده الرئاسة الدورية لالتحاد :وكاالت

مح بالتوصل على األقل إلى وقف المعارك في غزة، وقال األوروبي، أمس، أن لديه خطة يفترض أن تس
لدينا سيناريو من اجل العمل بشكل أنشط لوقف المعارك على "توبوالنيك خالل مؤتمر صحافي أمس 

، من دون أن يكشف أي تفاصيل عن بنود الخطة، وأوضح انه بحث هذه الخطة مع المستشارة "األقل
ء التركي رجب طيب أردوغان، وانه سيبحث المسألة في وقت األلمانية انجيال ميركل ورئيس الوزرا

  .إيهود أولمرت" اإلسرائيلي"الحق مع الرئيس األمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء 
الخطة تتعدى نطاق عمل االتحاد "وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء يري فرانتيسيك بوتوزنيك أن 

 جميع األطراف المعنيين وكذلك جميع األطراف ومن الضروري في بادئ األمر استشارة. األوروبي
  ".غير المعنية مباشرة

  ٦/١/٢٠٠٩الخليج، 
  

  الفلسطينيين ومستعد للعودة لمعبر رفحاناة معرفع لسعي ي االتحاد األوروبي .١١٠
الرئيس مع  ، ناقش وفد من الترويكا األوروبية خالل اجتماع في مدينة شرم الشيخ المصرية:وكاالت

الدائرة هناك، وعقب االجتماع " اإلسرائيلية"ك األوضاع في غزة في ظل العمليات المصري حسني مبار
أكد سوالنا اهتمام االتحاد األوروبي وحرصه على التشاور مع مبارك نظرا لخبرته الطويلة بملفات 

بمجرد التوصل إلى وقف "المنطقة، مؤكدا أن االتحاد يسعى إلى تحقيق وقف سريع إلطالق النار، أضاف 
  ".طالق النار سيكون االتحاد األوروبي مستعدا للتعاون بشكل بناءإل

من جانبه صرح شوارزينبرج بأن مهمة وفد الترويكا األوروبية في جولته الحالية بالمنطقة تتمثل في 
السعي إلى رفع المعاناة عن الفلسطينيين وتقديم المعونات اإلنسانية، مشيرا إلى أن تقديم هذه المساعدات 

  .أن يقوم الوفد بزيارات ميدانية لألراضي الفلسطينيةيتطلب 
وردا على سؤال حول عناصر المبادرة الفرنسية المتوقعة وإمكانية نجاحها خاصة في ضوء رفض 

" إسرائيليا"لمبادرة الهدنة اإلنسانية التي طرحتها فرنسا، قال كوشنير إن هناك بالفعل رفضا " إسرائيل"
مضيفا .. في هذا الخصوص والتي تحظى بتأييد دول االتحاد األوروبي ككللألفكار التي طرحتها باريس 

  .أنه ال يمكن أن يتحدث نيابة عن الرئيس نيكوال ساركوزى وما قد يطرحه في هذا اإلطار
وحول ما ذكره وزير خارجية التشيك من الحاجة لوجود ضمانات لوقف إطالق الصواريخ من غزة 

إننا تطالب كال الجانبين بوقف إطالق النار "طاع، قال كارل شوارزينبرج لدخول المساعدات اإلنسانية للق
  ". وال يمكننا مطالبة طرف واحد بذلك، ونحن نريد ضمانات من كال الجانبين بوقف العمليات العسكرية

  ٦/١/٢٠٠٩الخليج، 
 

  "الرقص الشرقي" بريطاني يدعو إلى إسقاط زعماء نائب .١١١
 حسني "الدكتاتوري"ي جورج غاالوي أمس، بعنف، الرئيس المصري  هاجم النائب البريطان:يو بي آي

رؤساء وملوك الرقص "، وكذلك "المسؤول األكبر، إلى جانب إسرائيل، عن محرقة غزة"مبارك، بوصفه 
  . ، داعياً الشعوب إلى إسقاطهم"الشرقي العرب

وهو يعانق " رؤية مبارك "يونايتد برس إنترناشونال"، في حديث لوكالة "االحترام"وانتقد رئيس حزب 
. وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني، بينما كانت القنابل تتساقط فوق رؤوس الفلسطينيين في غزة

لمعاقبة الفلسطينيين ألنهم قاموا في اقتراع حر، تختلف عن تلك التي يعرفها، ... ويغلق معبر رفح
التخلص من هذه " داعياً المصريين إلى ،"مصمم على مقاومة االحتالل) أي حماس(بانتخاب حزب 

  . "اللطخة
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، "مواقفهم المذلة من غزو غزة" من هجوم غاالوي، بسبب "زعماء الرقص الشرقي العرب"ولم يسلم 
الرئيس (يمارسون الزنى مع ) الذين... (ازدراء لهؤالء الرؤساء الدمى والملوك الفاسدين"معرباً عن 

كما اتهم . "إسقاط حكوماتها ما لم تتغير"عياً الشعوب العربية إلى ، دا"بوش وإسرائيل) األميركي جورج
، لعرقلتها قراراً "الجرائم اإلسرائيلية" بالمشاركة في "من بين حكومات كثيرة مماثلة"الحكومة البريطانية، 
  .لوقف إطالق النار

  ٥/١/٢٠٠٩موقع الجمل  
  

  طاع غزةاستمرار التظاهرات في اسبانيا تنديدا باالعتداءات ضد ق .١١٢
تستمر التظاهرات في عدد من المدن اإلسبانية والتي أصـبحت ضـخمة   : مدريد ـ من حسين مجدوبي 

ويشارك فيها اآلالف من المواطنين العرب والمسلمين واإلسبان، فبعدما كانت غرناطة الجمعة الماضـية              
ضخمتين تجـاوزت   مسرحا لتظاهرة ضخمة، شهدت مدينتا كارتخينا واشبيلية أول أمس األحد تظاهرتين            

  .المشاركة فيهما خمسة آالف في كل واحدة على حدة
 ٦/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
   أننا ال نستحيأشهد .١١٣

  داود الشريان
بيتنا يسكنه الذباب . الفزع يمأل المكان": هذا التعليق وصلني من مواطنة فلسطينية تعيش في غزة

وت، فإذا بي اصطدم بمزيد من الجثث فتحت الباب كي افر من طنين الذباب ورائحة الم. والموت
هذه هي الحال في غزة، وبعضكم في الصحافة العربية يكتب . وصرخات االطفال الذين فقدوا امهاتهم

نحن نواجه حصارا وهلعا ودمارا وموتا بشعا، وبعضكم ... كالماً مثل طنين ذباب قبيح، ثم ينام مثل
 ويستعيد داحس وكربال والغبراء، ويحملنا ذنوباً يفتعل تصريحات ومقاالت وتحليالت ومعارك سياسية،

لكن رغم همجية كلماتكم والجيش االسرائيلي وحكمة العرب وعجز المسلمين، سنبقى نلوح . لم نقترفها
  ."حتى نموت بشرف وننتصر على الضمائر الميتة والسياسة االميركية وإسرائيل

جهة الى كل كاتب عربي ساوى بين هذه الرسالة التي تضج بمشاعر الغبن والغضب والخوف مو
الضحية والجالد، وزين الخور وانعدام النخوة، وجعل من الضعف والهوان واالنحياز الفج وجهة نظر 

اذا لم تستح ": هذه الرسالة تقول بوضوح. هذه الرسالة شهادة بتهافت اعالمنا وصحافتنا ومقاالتنا. للنقاش
  ."الذين اختشوا ماتوا"لتي تنشر اليوم يتأكد ان الكتاب العرب ، ومن يقرأ بعض المقاالت ا"فاكتب ما تشاء

أشهد ان بعض الصحافة المحسوب على ما يسمى تيار االعتدال والموضوعية ينشر هذه االيام مقاالت 
اشهد ان معظمنا . اشهد ان بعضنا يعين الظلم والعدوان والفاشية. جريئة على نحو مخجل ومتبجح موجع

نتكلم عن االرهاب والتطرف، .  اننا نكتب ترفاً قبيحاً، أشهد اننا فعالً ال نستحياشهد. مستلب ومهزوم
ونعيد ونزيد في التهدئة والمعابر ومبادرات الحلول المؤجلة، ونصفي أحقادنا على جثث اطفالنا وبناتنا، 

ة وقلوبنا تباً لنا ولمواقفنا المفتعل. ونتجاهل القتل والموت وإرهاب إسرائيل ووحشية جيشها الهمجي
ال أحد منا يجرؤ على التنديد بموقف واشنطن والمجموعة االوروبية، والذي يسوغ االرهاب . المريضة

صرنا من فرط تبعيتنا وتبجحنا نلوم الضحية، . ويدعم الغطرسة اإلسرائيلية، ويستهتر بأرواحنا وشعوبنا
جالد والغرب، ونتسول ونتهم الغاضب بالتطرف واالنفعال، ونصمت عن قول الحقيقة ونتزلف لل

أشهد اننا كتاب بال موقف وال . االعتدال، ونخجل حتى من التعبير عن الحزن رغم كل هذا األلم الفظيع
  .أشهد انه ال يليق بنا سوى الصمت. نخوة

  ٦/١/٢٠٠٩الحياة، 
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  حلقة جديدة على طريق القضاء على الدولة الفلسطينية :  غزةعدوان .١١٤
  هاني المصري

أن اسرائيل شنت عدوانها البربري ضد غزة، دفاعا عن أمنها أو من أجل إضـعاف أو                يخطئ من يعتقد    
أمـام  " حمـاس "إسقاط حركة حماس فقط، ودعم المعتدلين الفلسطينيين والعرب وإزالة العقبة التي تمثلها             

  .المفاوضات وعملية السالم
ي بمختلف أطيافه، ومن أجل قطع      فالعدوان اإلسرائيلي له أهداف آنية وبعيدة، تجعله ضد الشعب الفلسطين         

الطريق على قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بعد أن أصبح العالم كله تقريبا يؤيـد إقامـة دولـة                    
فلسطينية، كما أن العدوان حلقة في مسلسل يرمي الى كسر إرادة الفلسطينيين وتغيير وعيهم، وإجبـارهم                

 الفلسطينية من خالل تطبيـق أحـد البـدائل المفـضلة            على قبول الحل اإلسرائيلي الذي يصفي القضية      
  :إلسرائيل وهي

بقاء الوضع الراهن، حيث هناك عملية سالم بدون سالم، ومفاوضات تدير الصراع وال تحلـه وال                : أوال
تؤدي سوى الى إضاعة الوقت والتغطية على ما تقوم به اسرائيل من عدوان واستيطان وتقطيع أوصال،                

ل احتالال بال مسؤولية عن احتالله، احتالل خمس نجوم وهو الذي يضع الـشروط              بحيث أصبح االحتال  
  !!لكي يثبت الشعب المحتل جدارته باالستقالل، أي استقالل سيتحقق في هذه الحالة؟؟

فرض الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة، التي تسمى دولة وهي أبعد ما تكـون عـن الـدول،                  : ثانيا
  .١٩٦٧ألراضي المحتلة عام وتقوم على جزء من ا

العودة الى اعتماد الخطوات اإلسرائيلية أحادية الجانب، التي اعتمدها شارون بخطة فك االرتبـاط              : ثالثا
عن غزة، والتي أدت الى تأسيس حزب كاديما الذي قام على فكرة واحدة، هي متابعة الخطوات أحاديـة                  

لحرب اللبنانية األخيرة التـي أصـابت قـوة الـردع           الجانب، عبر خطة االنطواء التي تم تجميدها بعد ا        
اسرائيل من غـزة، أو     " انسحاب"اإلسرائيلية بالصميم، وبعد إطالق الصواريخ على غزة، والتي بينت أن           

األصح إعادة انتشارها لم يخلصها من غزة وإنما أدى الى تحويل غزة الى قاعدة معادية إلسرائيل أكثـر                  
  .حت سيطرة حركة عقائدية تكن العداء إلسرائيلمن قبل خصوصا بعد أن أصبحت ت

هنـاك لكـي يـستمر      " حمـاس "فإسرائيل ال يهمها من يحكم غزة، وهي ال تمانع في بقاء سيطرة سلطة              
  .االنقسام الفلسطيني ويتعمق أكثر ولكن شرط وقف المقاومة من غزة ضد اسرائيل كليا

دني للضفة الغربية، فاسرائيل تحـاول رمـي        عودة الوصاية المصرية على غزة، واالحتواء األر      : رابعا
  .غزة بحضن مصر

وحتى أبرهن على حقيقة النوايا واألهداف اإلسرائيلية من العدوان سأورد ما قاله ارئيل شارون رئـيس                
الحكومة اإلسرائيلية السابق بعد إقرار خطة فك االرتباط اإلسرائيلية عن غزة، فقد قال لكي يهـدئ مـن                  

  :غاضبين والمحتجين على الخطةروع اإلسرائيليين ال
انتبهوا جيدا لما سأقوله، فبعد انسحابنا ولو من طرف واحد، سيحدث العديد من المواجهات بين مختلـف                 "

الفصائل الفلسطينية والتي بين أجنحتها العديد من التناقضات واالختالف في نظرة كل فصيل فلـسطيني               
، وال استبعد تحول الخالفات القائمة فيما       "حماس"و" فتح"حيال أسلوب التعاطي مع اسرائيل، وتحديدا بين        

بينهم الى اشتباكات دموية، والعديد من عمليات التصفية الجسدية، والدخول في صـراع مريـر علـى                 
السلطة، عندها سيتأكد العالم، وبصورة خاصة الواليات المتحدة األميركية أن الفلسطينيين ال يـستحقون               

. ، وبالتالي الدولة الفلسطينية من حيث عدم قدرتهم على حكم أنفـسهم بأنفـسهم             التمتع باالستقالل الذاتي  
  ."ال تحزنوا على انسحابنا من غزة، وستدركون فيما بعد جدوى وصوابية قراري: وختم شارون أقواله

لقد صدقت نبوءة شارون، وكأنـه      : هناك من يسارع بعد قراءة هذه الكلمات الى االستنتاج بسذاجة ويقول          
، أنها نابعة من تخطيط وتدبير إسـرائيلي        "لنبوءة شارون " في كتاب، واألصح أن القراءة الصحيحة        يقرأ

عبر وضع خطة فك االرتباط اإلسرائيلي من غزة، كخطوة في سياق مخطط متكامل بدأ منـذ االحـتالل                  



  

  

 
 

  

            ٤٦ ص                                     ١٣٠٦:         العدد       ٦/١/٢٠٠٩الثالثاء  :التاريخ

األمنية ، حيث حافظت اسرائيل على الفصل ما بين الضفة وغزة، بمختلف الوسائل السياسية و             ١٩٦٧عام  
وعبر إبقاء القوانين األردنية سارية في الضفة، والقوانين المصرية سارية في غزة، ولكن مع االعتمـاد                

  .أساسا على األوامر العسكرية الصادرة عن سلطات االحتالل
وواصل االحتالل مخططاته للفصل ما بين الضفة وغزة من خالل طرح خطة االنسحاب من غـزة أوال،      

لموافقة إسرائيلية على إقامة الدولة الفلسطينية في غزة فقط، ورفض الـرئيس الراحـل     وطرح االستعداد   
ياسر عرفات الطرح اإلسرائيلي وأصر على أن يتضمن اتفاق اوسلو عبارة تؤكد على أن الضفة وغـزة                 

" االنـسحاب "وحدة جغرافية واحدة، وأصر على أن تبدأ الخطوات األولى بتطبيق أوسلو من خالل ربط               
زة باالنسحاب من اريحا، ولكن اسرائيل على أرض الواقع لم تطبق ما هو وارد في اتفاق اوسـلو                  من غ 

من إقامة المعبر اآلمن الدائم لألفراد والبضائع بين الضفة وغزة، وحولته الى ممر يفتح أحيانـا ويغلـق                  
 اسرائيل بتتـويج    غالبا، ويخضع للقرار اإلسرائيلي بدون أي تدخل من الجانب الفلسطيني، الى أن قامت            

هذا المخطط بفك االرتباط عن غزة، التي شكلت خطوة الى الوراء في غزة من أجل التقدم عشر خطوات                  
  .الى األمام في الضفة على طريق تعميق االحتالل واالستيطان فيها

 في  إن اسرائيل إذا نجحت في عدوانها الحالي، سيدفعها هذا لجعل ما حدث في غزة، سابقة قابلة للتكرار                
الضفة، بحيث تلقي الضفة في حضن األردن بعد أن تضم اسرائيل كل ما تحتاجه مـن أرض وخاصـة                   

  .القدس ومن مصادر مياه وثروات ومواقع استراتيجية ودينية وحيوية للمصالح اإلسرائيلية
وحدها أو معركة أمنية، تـستهدف إسـكات الـصواريخ          " حماس"فحذار من اعتبار معركة غزة معركة       

ئف الفلسطينية ومنع إطالقها في المستقبل على اسرائيل فقط، وإنما هي معركة أخرى على طريـق                والقذا
فرض الحل اإلسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، وإجبار الفلسطينيين لقبول التعـايش مـع االحـتالل               

سعية والعنصرية  والتنسيق معه، الى أن يقبلوا هذا الحل، والى أن تستكمل اسرائيل تطبيق مشاريعها التو             
  !!.واالستيطانية والعدوانية التي تجعل الحل اإلسرائيلي هو الحل الوحيد المطروح والممكن عمليا
 ٦/١/٢٠٠٩. األيام، فلسطين

  
  بالمبالغة في نتائج المرحلة األولىتعترف "إسرائيل" .١١٥

  حلمي موسى
وهي مرحلة تشديد الخناق على وفي اليوم العاشر اصبحت إسرائيل في ذروة المرحلة الثانية من الحرب، 

 . المقاومة براً بهدف إجبارها على قبول الشروط اإلسرائيلية لوقف النار
 التي تريدها إسرائيل كاستراتيجية خروج من هذه الحرب بما يوفر لحكومة "التسوية"كما اتضحت معالم 

ذي وسم التقديرات الرسمية ورغم التفاؤل األولي ال. ايهود أولمرت التلويح بإنجازات ميدانية وسياسية
اإلسرائيلية حول سير المعارك ونتائج المعركة فإن اشتباكات ليلة أمس على تخوم مدينة غزة ومخيم 

 . جباليا ألقت بظاللها التشاؤمية على المجريات الالحقة
وقد تبدت الصورة الميدانية من وجهة النظر اإلسرائيلية أمس باختراق القطاع شرقا ـ غربا في 

وعنى ذلك . ورين مركزيين، أولهما جنوبي مدينة غزة والثاني بين مدينتي رفح وخان يونس جنوبامح
عمليا تقطيع أوصال القطاع طوليا إلى ثالثــة أقسام، يجري التضييق عسكريا بشكل أكبر على القسم 

 . الشمالي منها بسبب قربه من مراكز االكتظاظ السكاني اإلسرائيلية
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية فإن الخطوات البرية الحاصلة أمس وأمس األول ترمي وبحسب ما يشار في 

وليس من المستبعد أن . إلى البدء في قضم المناطق المبنية التي تتمركز فيها بشكل أكبر خاليا المقاومة
تكون الخطوات التي جرت ليلة أمس في تل الكاشف شمالي شرقي غزة وقرب تلة المنطار شرقي 

غير أنه من المؤكد .  مجرد محاوالت الكتشاف خطوط الدفاع الفلسطينية تمهيدا لخطوات الحقةالقطاع
فالجيش اإلسرائيلي يبحث بجدية . أن هذه العمليات ترمي كذلك لتحقيق أهداف سيكولوجية واستخباراتية
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وقد . متهعن أسر واعتقال مقاومين عبر محاولة إجبارهم على الخروج من تحصيناتهم ومالجئهم لمقاو
أعد معسكرات اعتقال وطواقم محققين، فضال عن طواقم مصورين، فاألسرى هم في كل األحوال ذخر 
سواء في عمليات التبادل الالحقة أو في الحصول على معلومات ميدانية أو حتى في إضعاف روح القتال 

 . لدى بقية المقاتلين
.  وال يزال هدفا مضادا لدى فصائل المقاومةوقد ثبت أن هذا ليس فقط هدف الجيش اإلسرائيلي بل كان

وقد اعترف جيش االحتالل بأنه جرت في اليومين األخيرين محاوالت الستدراج جنود بقصد أسرهم 
وفي كل األحوال فإن اإلسرائيلي يتحدث عن أنفاق . واستخدامهم كأوراق في اللعبة التفاوضية أو السياسية

 .  مقدمتها حماس، وهي تستغلها في المواجهةومالجئ أقامتها فصائل المقاومة، وفي
وبين الوسائل التي جرى الحديث عنها ليلة أمس قيام المقاومين بتلغيم منازل بأكملها وتفجيرها عند 

 . اقتراب اإلسرائيليين منها، وهو ما فاجأ القوات اإلسرائيلية وأربكها
القضم أمس تلك الصالبة التي أبداها وفي كل األحوال فإن أكثر ما أزعج اإلسرائيليين في محاوالت 

ويوم أمس تم االعتراف . المقاومون، والتي أجبرت الدولة العبرية على إعادة النظر في تقديراتها األولية
للمرة األولى بأن التقديرات حول ضرب عناصر القيادة والسيطرة لدى الذراع العسكري لحماس كانت 

ي في المناطق المبنية، فضال عن استمرار إطالق الصواريخ مبالغا فيها، إذ إن تنظيم عمليات التصد
 . خاصة البعيدة المدى منها، يشهدان على تماسك عناصر السيطرة والقيادة

ومن الجائز أن هذا التقدير المستجد سيضعف عزم إسرائيل على االستمرار في المعركة وصوال إلى 
فالعودة الحتالل القطاع تعني .  غزة بأسرهالمرحلة الثالثة منها والتي تعني إعادة احتالل قطاع

لإلسرائيليين مأزقا، ليس فقط على صعيد الخسائر، وإنما أصال على صعيد الفوضى التي ستدب فيه 
 . بعدها والتي لن تسمح ألحد بإدارته

فرغم استمرار الحديث عن مواصلة . وقد يكون هذا هو السبب في تغيير النبرة السياسية اإلسرائيلية
ال حتى تحقيق هدف تغيير الواقع القائم في القطاع، تحث إسرائيل العديد من القوى على اإلسراع في القت

وبحسب المراسلين السياسيين لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية فإن المطلوب . بلورة اتفاق مشروط لوقف النار
غزة عبر سيناء، وآلية نظام لوقف تهريب األسلحة ل: وقف نار يشمل إنجازات إلسرائيل باتت تتلخص في

 . لتبادل األسرى
فإسرائيل العسكرية والسياسية ال ترى من داع لمالحقة حماس والمقاومة في كل زقاق في غزة 

. وهي تعلم أن الدخول لغزة يعني عمليا إنهاء سلطة حماس لكنه ال يعني انتهاء المقاومة. ومخيماتها
ال، ويقول للسياسيين إنه ال نية لديه لدخول مخيم والجيش يشكك في جدوى نتائج المرحلة الثالثة أص

 . جباليا أو أحياء الفقر في مدينة غزة
وترى إسرائيل السياسية أن نظام منع التهريب باالتفاق مع مصر والواليات المتحدة هو اإلنجاز األكبر 

.  لالنتقامالذي يمكن أن تعرضه على جمهورها بعد أن أخمد شالل الدم الفلسطيني شهوة اإلسرائيلي
وتؤمن إسرائيل بأن المهلة الزمنية الممنوحة لها أميركيا ال تتجاوز العشرين من الشهر الحالي، أي قبل 

وتعتقد . كما أنها تعلم أن المهلة الدولية ال تتجاوز أسبوعا إلى عشرة أيام. تسلم إدارة باراك أوباما الحكم
النار من دون نظام منع التهريب فإن إسرائيل لن أنه إذا أقر مجلس األمن الدولي غدا األربعاء وقف 

وتؤمن اسرائيل بأنها دوليا في مركز قوة بفعل التأييد األميركي وبسبب ما يشبه اإلجماع الدولي . تلتزم به
 . على تقييد حماس وعدم االعتراف بشرعيتها

ذا األسبوع بفعل استمرار لكن المشكلة األكبر التي تواجه الدولة العبرية هي أنها قد تضطر حتى نهاية ه
  المقاومة وإطالق الصواريخ إما للقبول بوقف إطالق نار بشروط أقل أو االضطرار للغرق في أزقة غزة 
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وهذا ما يشير . ومخيماتها وإعادة احتالل القطاع، على أمل تغيير الواقع األمني والسياسي القائم حاليا
 . كثيرون إلى أنه يحقق ما تطمح إليه حماس

 ٦/١/٢٠٠٩فير، الس
  

  في زمن الفتنة .١١٦
  فهمي هويدي

ال يفاجئنا االجتياح اإلسرائيلى، بقدر ما يصدمنا التفسخ العربي الذي يستدرجنا إلى فتنة ال قبل لنا بهـا،                  
  .والوهن الذي كشف عن تناقضات تجعل الحليم حيراناً

)١(  
ق القصف اإلعالمي العربـي     هل يعقل مثال أن تنقض إسرائيل على غزة لتسحقها، وفى ذات الوقت ينطل            

إن من يتابع اإلعالم    ) ١٢ / ٢٩زفاى باريل في هاآرتس     (العربي، حتى يقول أحد المعلقين اإلسرائيليين       
لقد فطن أبو مازن إلى     . المصري يخيل إليه أن المعركة بين مصر وحماس، وليس بين إسرائيل وحماس           

ين فتح وحماس، بعد خمسة أيام مـن التراشـق          هذه المفارقة، فاصدر قراره بوقف الحمالت اإلعالمية ب       
العبثي، الذي تبنت فيه بعض األبواق في رام اهللا نفس مقولة السيدة تسفي ليفنى وزير خارجية إسـرائيل                  

. وكوندوليزا رايس الوزيرة االمريكية، التي ما برحت تؤكد على أن حماس هى المسؤولة عمـا جـرى                
را خمسة أيام، وان احتاج إلى تكملة تتمثل في وقف الحمـالت            قرار أبو مازن كان عاقال، وإن جاء متأخ       

  . معتقل لديه٦٠٠األمنية أيضا وإطالق أكثر من 
ما حدث في الساحة الفلسطينية يستحق أن يحتذى في بعض الدول العربية األخرى، وبوجه أخـص فـي                  

رائيلى الراهن وإن   وأرجو في هذا الصدد أن نالحظ أمرين، األول أن االنقضاض اإلس          . مصر والسعودية 
آية ذلك أن إسرائيل قبل     . أعلن عرابوه انه موجه ضد حماس، إال أنه يستهدف فكرة المقاومة في أساسها            

. أن تحاول قتل قادة حماس، حرصت على أن تشيع أكبر قدر من الدمار والترويع بين سـكان القطـاع                  
غـزة، لتجويـع أهلهـا وتـركيعهم،        ناهيك عن أنها قبل الحملة العسكرية واصلت حصارها اإلجرامي ل         

  .وإقناعهم بان في المقاومة مقتلهم وليس حلمهم أو عزتهم
األمر الثاني المهم أن مظاهرات الغضب التي خرجت في أنحاء العالم العربي واإلسالمي تظـل عالمـة                 

وحـين أصـاب الموقـف      . صحة وعافية وإن تخللتها تجاوزات تفهم في سياق االنفعال والحماس الزائد          
شأنها في ذلك شـان كـل       -المصري بعض رذاذ ذلك االنفعال، فانه ينبغي أن يستقبل من جانب القاهرة             

علما بأنه يمكن تصويب التجاوزات بأسلوب مهذب ورصين يـصوب وال           .  بتفهم ورحابة صدر   -الكبار
ها فـى   وللعلم فان االنتقادات التي وجهت إلى الموقف المصري يتردد أكثر         . ويحتوى وال يشتبك  . يصعد

  .الصحف المصرية المستقلة والمعارضة، لكنها تقابل بصبر مقدر
ومن األمور التي تلفت النظر فى هذا السياق، أن نقد الموقف أو السياسة من جانب بعض المتظـاهرين                  

. وهو أمر يستحق إعادة النظر لكي يعطى حجمه الطبيعي        . في الخارج، اعتبره البعض إساءة إلى مصر      
والـذين  . ن يختزل الوطن في قرار أو أشخاص بذواتهم، ألن مصر الباقية أكبر من كل ذلك   إذ ال ينبغي أ   

وكمـا  . يطوفون بأرجاء العالم العربى ويحتكون بالمشاعر العربية في كل مكان، يعون هذه الحقيقة جيدا             
اتـه، فـان    أن هناك في مصر من ينتقد أوضاعا بذاتها في البلد، في حين ال يتردد في أن يفدى البلد بحي                  

نفس الشئ حاصل في العالم العربي، حيث يقف محبو مصر والغيورون عليها في مقدمة ناقـدي بعـض         
أوضاعها، منطلقين في ذلك من أملهم في أن تستعيد عافيتها ودورها في تجسيد حلم الـوطنيين العـرب،         

  .الذين يستشعرون اليتم فى غيابها
وش لقيت من النقد والتجريح ما لم يحدث في أى مرحلـة            إن السياسة األمريكية فى عهد الرئيس جورج ب       

أخرى، وبوش شخصيا تعرض للضرب بالحذاء في بغداد، ولم يقل احد إن شيئا من ذلك إهانة للواليـات                  
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 وما حـدث    -المتحدة، بل إن كثيرا من المثقفين األمريكيين اعتبروا ممارسات بوش اكبر إساءة ألمريكا            
يكوال ساركوزى فى فرنسا وجوردن براون فى انجلترا وغيرهما مـن           مع بوش يسرى بذات القدر مع ن      

  .زعماء الدول الديمقراطية، التي تعتبر االهانة الحقيقية أن يختزل الوطن في شخص أو سياسة بعينها
)٢(  

فالجماهير العربية تقف كلها اآلن     . خذ أيضا ذلك الفصام المدهش الذي يعيش فى ظله العالم العربي اآلن           
بينما األغلبية الساحقة فـي القمـم       . لغضب والنقمة على إسرائيل وما ترتكبه من جرائم يومية        في صف ا  

العربية تعيش في واد آخر، يخيم عليه الهدوء والدعة، األمر الذي يعطى انطباعا قويا بان المسافة شاسعة                 
، حتى ال يبدو احدهما     للغاية بين الجسم والرأس فى العالم العربي، وان التحام االثنين بات ضرورة ملحة            

  .غريبا عن اآلخر
لقد سئلت أكثر من مرة في الفترة األخيرة، لماذا لم يؤد الغضب العارم الذي يجتاح العالم العربـي إلـى                    

وكان ردى من شقين، اولهمـا إن غـضب الـشارع العربـى             . تحريك السكون في بحر العرب الراكد     
السكون، فأوصلت صوت الشارع إلـى مـسامع القـادة         واألصوات العالية التي تتردد فيه، اخترقت ذلك        

. العرب، كما انه كان وال يزال لذلك الصوت صداه فى العالم االسالمى، فضال عـن العـالم الخـارجي                  
 دالة على أن صـوت  - شكرا لقناة الجزيرة-والصور التى نشاهدها على شاشات التلفزيون صباح مساء    

 يتسلم الرسالة فينتبه وينتفض متضامنا مع شـعب غـزة           الغضب العربي لم يذهب سدى، وان هناك من       
  .الصابر والصامد

 فان هذه الملحوظة تبدو صائبة تمامـا،        -ولئن قيل إن الغضب لم يغير شيئا في المواقف العربية المعلنة            
ولكنها تكشف عن حقيقة أخرى يتعين االنتباه إليها، تشكل الشق الثاني فى اجابتى على الـسؤال سـابق                  

 هذه الحقيقة تتمثل في أن المجتمعات العربية ما زالت أضعف من أن تؤثر في القرارات السياسية                 .الذكر
فهي تحـدث ضـجيجا وال      . إن شئت فقل إنها باتت عالية الصوت وقليلة الفاعلية        . التي تتعلق بمصيرها  

د يـستغرق   صحيح أن ذلك الضجيج يختزن فى أعماق اإلدراك العربي، لكن ذلك المخزون ق            . تغير واقعا 
وهذه الثغرة ال سبيل إلـى عالجهـا إال مـن خـالل الحـل               . وقتا طويال لكي يتحول من فكر إلى فعل       

الديمقراطي الذى يفتح األبواب لتقوية المجتمع بما يجعله شريكا في القرار وقوة ضغط حقيقية تعلق عليها                
 واسعة لتنامي دور القوى السياسية      آمال اإلصالح والتغيير، ذلك ان المناخ الديمقراطي الذى يفتح األبواب         

التي تمكنه من فرض إرادتـه،      " العضالت"يوفر للمجتمع تلقائيا    . والمؤسسات المدنية والمنظمات األهلية   
  .بحيث يصبح شريكا ال تابعا وفاعال ال خانعا

)٣(  
ائيلية، خذ كذلك ما جرى حين أراد العرب أن يتواصلوا فيما بينهم التخاذ موقـف إزاء المذبحـة االسـر           

في الوقـت ذاتـه     .  من غير العرب   "بصديق"فأدركوا انه ال سبيل إلى تحقيق ذلك اال إذا تمت االستعانة            
 العرب أن األطراف الفاعلة التي تتحرك على المسرح السياسي العربي، كلهـا             "المشاهدون"اكتشفنا نحن   

، وان الالعبين الحقيقيين في تلك      إذ فوجئنا حين وقعت الواقعة أن ثمة فراغا عربيا هائال         . من غير العرب  
الساحة الفارغة هم الجيران األتراك واإليرانيون واإلسرائيليون، إضافة الى القـوى الغربيـة بمختلـف               

  .مسمياتها
لقد دعا األتراك إلصالح ذات البين بين المتخاصمين العرب، وحمل الدعوة التي فوجئت بها أنقرة السيد                

ة المصري، الذي قدم إليها أفكارا للتعامل مع األزمة الراهنة، التي لم تكن             احمد ابو الغيط وزير الخارجي    
وكان يمكن أن تنتقل هذه األفكار مباشرة إلى دمشق والى قيادة المقاومـة الفلـسطينية،               . تركيا طرفا فيها  

 ولكن مصر وجدت نفسها أمام لحظة استثنائية لم تستطع فيها أن تخاطب تلك األطراف العربية، فلجـأت                
إلى الوسيط التركي، الذي ال سابق خبرة له بالتناقضات العربية العربية، وانحصرت خبرته فيما حققه من                

  .نجاح فى حل الصراعات التركية مع الجيران بمن فيهم سوريا والعراق وإيران
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ركـي  اننى هنا أسجل المفارقة فقط، منبها إلى اننى لست ضد الوساطة التركية، القتناعى بان الوسيط الت               
. سيكون أكثر نزاهة واستقامة من وسطاء آخرين اخفوا تحيزاتهم عن األعين، فافسدوا أكثر مما أصلحوا              

لقد تمنيت أن تتم الوسـاطة التركيـة فـي          . ومن ثم اصطبحوا جزءا من المشكلة وليسوا جزءا من الحل         
يرا، الن األمور أشد    ظروف أفضل، ومع ذلك أدعوا إلى تشجعيها والتجاوب معها، لكن ال أعول عليها كث             

  .العربية-تعقيدا وتركيا حديثة الخبرة بالخرائط والصراعات العربية
)٤(  

التناقضات ظهرت بصورة اشد وضوحا حين طرحت فكرة عقد القمة العربية للبحث فيما يمكن ان يفعله                
 األفـق،  ذلك أن صيغة المحاور ظهرت على الفـور فـي  . القادة العرب في مواجهة المذبحة اإلسرائيلية  

ففى حين تحمس بعض القادة النعقـاد       . والحت بوادرها أثناء اجتماع القمة الخليجية التي تمت في مسقط         
وفيما علمت من بعض من شاركوا االجتماع فإن المؤيدين         . القمة العربية، فان آخرين عارضوا االقتراح     

دوان، وتردد أن أحدهم راودته     تطلعوا إلى أن يتوافق الزعماء العرب على خطوات عملية في مواجهة الع           
، حين ذهـب    ١٩٧٣فكرة التلويح بسالح النفط، من خالل اقتراح تخفيض إنتاجه أسوة بما جرى في عام               

الملك فيصل رحمه اهللا الى أبعد، وقاد حملة وقف إنتاج النفط وتصديره إلى الدول الغربية، تعبيرا عـن                  
  .التضامن مع الرئيس أنور السادات

. القتراح انتقدوا رفض استمرار التهدئة، وحملوا حركة حماس المسؤولية عمـا جـرى            الذين عارضوا ا  
بل ان احـد وزراء الخارجيـة       . وذهب احدهم إلى أنها وحزب اهللا يتحركان في إطار المشروع اإليراني          

ال تتوقف عن إثارة القالقل فـي       " شرذمة"انفعل أثناء المناقشة ووصف المقاومين فى حركة حماس بأنهم          
  .منطقةال

فيما علمت أيضا فانه حين تصاعد الخالف بين الطرفين، طرح اقتراح دعا الى االسترشاد بـرأى احـد                  
. ورشحت شخصية خليجية من مؤيدي عقد القمة للقيام بالتشاور المطلوب         . الزعماء العرب في الموضوع   

قد اللقاء، وصرف النظر عـن      وحين تمت االتصاالت التمهيدية للقيام بالمهمة، فإن الرد جاء سلبياً، فلم يع           
  .االقتراح

فى تلك األثناء كانت الدعوة قد أطلقت لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب ولم يكن باعثا علـى                  
بدأت يوم الـسبت    (التفاؤل فى البداية ان يتحدد موعد االجتماع بعد مضى أربعة أيام من وقوع المذبحة               

وجوه بعض الوزراء الخارجين فى ختام االجتماع وعالمات خيبة          وكانت   -)واالجتماع عقد يوم األربعاء   
ذلك أن الحوار الذي دار كـان       . األمل التي ظهرت عليها معبرة بشكل كاف عما دار في الجلسة المغلقة           

ومن طريف ما حدث بعد االجتمـاع إن أحـد          . صورة مكبرة لما حدث في قمة مجلس التعاون الخليجي        
 اتصاال هاتفيا بإحدى القنوات الفضائية لكى يعلن على شاشتها براءته من            وزراء الخارجية العرب أجرى   
  .البيان الذي صدر باسم الوزراء

أسوأ ما في البيان الذي خيب آمال الذين أحسنوا الظن باالجتماع، خصوصا فى أعقاب الخطبة العصماء                
هم من المشكلة وأجهضوا فكرة     التي ألقاها السيد عمرو موسى فى بدايته، أن وزراء الخارجية نفضوا أيدي           

وكانت وسيلتهم إلى ذلك أنهم قرروا االحتكام الى مجلس األمن أوال، وقـالوا فـي               . اجتماع القمة العربية  
وهم أكثر العارفين بأن مهمتهم فاشـلة،       . بيانهم أنهم إذا فشلوا فإنهم سيتشاورون فى مسألة القمة بعد ذلك          

محاولة للتعبير المتوازن عن مظلومية الشعب الفلسطينى، وهـو         ألن الفيتو األمريكى يتربص بإيقاف أى       
  .ما حدث بالفعل

وتنصلوا من عقد القمـة  . كانت النتيجة أن العرب عجزوا عن أن يخاطبوا بعضهم البعض فوسطوا تركيا          
ثم راحوا يلومون المجلس ألنه تباطأ أو سوف في اتخاذ القـرار            . العربية بإحالة األمر إلى مجلس األمن     

  .ذي يريدونه، في حين أن المجلس اقتدى بهم، ولم يكن موقفه أفضل من موقفهم همال
 ٦/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
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  ١/٢ العسكرية اإلسرائيلية في العدوان على غزة "األجندة" .١١٧

  علي حسين باكير
رعة، من خالل اليوم األول من العدوان، بدا أّن الخطة اإلسرائيلية العسكرية اعتمدت على المفاجأة والـس               

وال شّك اّن مقاومة العدو تستلزم الوقوف الدقيق على خطّته والتفاصيل المتعلّقة بها، حيث يسّهل ذلك فيما                 
  . بعد مواجهتها سواءا بشكل ميداني عسكريا أو بشكل سياسي في مرحلة الحقة

  : خطّة العسكرية اإلسرائيلية* 
  :  تقوم على ثالث عناصر أساسية هييظهر أن الخطّة العسكرية اإلسرائيلية، هي خطّة تقليدية

القّوة الجّوية الضاربة التي تقوم بقصف بنك من األهداف، وتعمد أيضا إلى إيقاع عدد كبير من الـشهداء                  
في صفوف المدنيين للضغط على حماس وتحميلها مسؤوليتهم لكونها السلطة الـسياسية الرسـمية فـي                

لعالم ال يمكنها أن تحسم معركة مهما كانت قدرتها، إذ ال بـد             القطاع، ومن المعلوم أّن القّوة الجوّية في ا       
  . من تدخل على األرض مهما كان قليال وضعيفا

  . القصف المدفعي الثقيل تمهيدا لدخول قّوات برّية من المشاة والمدرعات والدبابات الثقيلة
ا على تحقيق أهدافها،    دخول القوات البرّية في المعركة ليس بهدف احتالل غّزة، حيث سينعكس ذلك سلب            

وإنما تقطيع القطاع إلى عّدة محاور والتعامل مع كل قطاع على حدا وذلك لتطهير المناطق التـي يـتم                   
الدخول إليها، وخاصة من منّصات الصواريخ وشبكة األنفاق ومخازن األسلحة، وتأمين هذه المناطق ثـّم               

  . التوغل أكثر إلى حين تطهيرها كلّيا ومن ثّم االنسحاب
  : أهداف العدوان العسكري على غزة* 

طبعا في إطار العدوان على غّزة، هناك مستوى متعدد من األهداف المعلنة والغير معلنة، فهناك األهداف                
المباشر واألهداف الغير مباشرة وهناك أيضا سلسلة من األهداف المتحّركة التي سيتم إعادة تقييمها تبعـا                

ما سنناقشه هنا يتعلّق باألهداف المباشـرة والمعلنـة     .  وللعمل العسكري  للتطورات الميدانية على األرض   
  . للعدوان إلى جانب سلسلة األهداف المتحّركة تبعا للتطورات الميدانية اإلسرائيلية على األرض

  :  األهداف المباشرة والمعلنة للعدوان-أ
، كما صيغ فـي     "دع اإلسرائيلي إيجاد واقع أمني آخر في الجنوب، على مدى الزمن، في ظل تحسين الر            "

  . المجلس الوزاري اإلسرائيلي ونشر
المساس وبشدة بالبنى التحتية اإلرهابية التابعة لحماس والدفاع عن مواطنينا من أجـل تحـسين الواقـع                 "

  . ، وذلك كما ورد في بيان على موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية"األمني في جنوب البالد ولمدة طويلة
ف من الهجوم على غزة ليس اإلطاحة بنظام حماس الذي يحكم القطاع، على العكس فإن الهجوم                إن الهد "

" يهدف إلى خلق رادع يقوض بشكل جدي الحافز لدى حماس إلطالق المزيد من الصواريخ في المستقبل               
  ". اهوإفي بني"وذلك كما ورد في بيان الجيش اثر بدء الحملة العسكرية وأدلى به المتحدث باسم الجيش 

  : األهداف المتحركة وفقا للتطورات على األرض-ب
 توجهات رئيسية، يمكن تلخيصها في إطار األهـداف المتحركـة           ٣في النقاش الداخلي اإلسرائيلي هناك      

  : التي تعتمد على تطورات العمل العسكري على األرض وهي
توّجه يتطلب احتالل كامل القطاع     يقول بإنهاء سلطة حماس بالكامل على قطاع غّزة، وهو          : التوجه األول 

والسيطرة على جميع محاوره وبقاء الجيش اإلسرائيلي مرابطا في أرض القطاع وبالتالي يعنـي تحّمـل                
، ونالحظ اّن سـقفه     "بنيامين ناتنياهو "ويقود هذا التوجه    . خسائر بشرية عالية، واستنزاف طويل ال يطاق      
ه السياسيين الذين يقودون الحملة كي يضغط عليهم ليتبنوا         عال وكأنه يأتي من منطق المزايدة على غرمائ       

أهدافا كبيرة وبالتالي يفشلون في تحقيقها ألسباب موضوعية ويسقطون سياسيا نظرا لعدم قدرتهم علـى               
  .انجاز أهدافهم ويستفيد هو في االنتخابات القادمة باالعتماد على هذه الحّجة في حملته
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إسرائيل النهائي تحقيق هدنة طويلة األجل مع الفلسطينيين، ولكـن وفـق            يقول اّن هدف    : التوّجه الثاني 
شروط تفرضها إسرائيل أو تكون مستفيدة منها على األقل عمليا على أكثر من صعيد، ويبـدو أّن هـذا                   

ويتبناه التوجه كـل مـن      . التوجه هو التوجه األكثر واقعية ومنطقية في ظل التطورات الحالية الحاصلة          
، وهما من يقودان المعركـة عمليـا علـى          "أيهود باراك "ووزير الدفاع   " أيهود أولمرت "ء  رئيس الوزرا 

  . األرض ويتوقف مصيرهما السياسي ومصير حزبيهما على أدائهم
، ويقوم على خطّة مفهومها إلقاء تبعات قطـاع         "ليفني"تقوده وزيرة الخارجية اإلسرائيلية     : التوّجه الثالث 

يلها المسؤولية كاملة عن القطاع وكل ما يتعلق به، وبالتالي الـتخلص مـن              غّزة بالكامل عل مصر وتحم    
لكّن مشكلة هذا الخيار أنّه يضع إسرائيل في مواجهة مصر التي سيكون عليها             . مشكلته سياسيا وعسكريا  

  . رفض هذا المشروع وبالتالي الدخول في مواجهة مباشرة مع إسرائيل
  : تطور العمليات البرية في القطاع* 

 محاور في الـشمال والوسـط والجنـوب         ٣التقّدم اإلسرائيلي داخل قطاع غّزة يعتمد على الدخول من          
  . والتعامل مع كل محور بشكل منفصل على حدا، نظرا لألهداف المرسومة للتدخل

فالمحور الشمالي على سبيل المثال يعّد مكانا مالئما النطالق صواريخ المقاومة، وبالتالي فالتعامل معـه               
يتم على أساس أنه منطقة عمليات مهمة للمقاومة ويجب تدمير البنية التحتية التي يتم اسـتخدامها لـدعم                  

، "بيـت الهيـا   "إطالق الصواريخ، على أن ال يتم التوغّل كثيرا في هذا المحور والبقاء في حدود منطقة                
 آالف نـسمة، الن     ١٧رب  المكتظ بالسكان، حيث يقطنه مـا يقـا       " مخّيم جباليا "بعيدا عن   " بيت حانون "و

التوغل اإلسرائيلي، سيضطرهم إلى دفع الكثير من الخسائر البشرية نظرا لقدرة المقاومة التي تزيد قـوة                
وهذا المحور صـعب    . كلما كان قدر التدخل العسكري البري أكبر من ناحية العمق نحو الكثافة السكانية            

  . خسائر بالعدوجدا، وللمقاومة قدرة كبيرة على االشتباك وإيقاع ال
، وتستهدف إسرائيل من خالل التوغل فيـه إلـى          "محور مفرق الشهداء  "محور الوسط عبر شرق غّزة،      

فصل شمال غزة عن جنوبها وأيضا إلى قطع طرق اإلمداد والتواصل، ولكنها ستقع في مـشكلة كيفيـة                  
 في هذا المحور بـشكل     تأمين اإلمداد لقواتها في حال قامت بالتوغل من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب            

  . كامل
، وهو محور استراتيجي مهـم للمقاومـة، ويـسعى          "فيالديلفي"محور الجنوب وهو محور مطار غّزة و      

التوغّل اإلسرائيلي البّري عبر هذا المحور إلى تدمير قدرات المقاومة التكتيكية وقطـع طـرق اإلمـداد                 
بما لها من أهمية    " الخنادق"، و "األنفاق"محور  والتمويل والتحصين، خاّصة أن هذا المحور يمكن تسميته ب        

في تهريب األسلحة والذخائر، ويجب على المقاومة عدم التفريط بهذا المحور نظرا ألهميته البالغة حاليا                
  . ومستقبال أيضا

  :وبالتالي، يكون على جيش االحتالل تحقيق عدد من األهداف ضمن إطار الحملة البرية العسكرية الهدف
 كم، خاصة في الشرق من غـزة علـى طـول            ٢٠-١٥الق الصواريخ من قطاع غزة بعمق        منع إط  -

الشريط الممتد بمحاذاة إسرائيل، ويشمل هذا النطاق صواريخ القسام ولكن يبقى باإلمكان إطالق صواريخ              
  .  كلم٦٠ كلم إلى ٤٠من الخلف والتي تصل إلى عمق " غراد"
  . لقطاع، وعلى مخازن الذخيرة واألسلحة والصواريخ القضاء على األنفاق الموجودة في جنوب ا-
  .  السيطرة على المعابر، وإقفالها وبالتالي عزل المنطقة عن العالم ومنع اإلمداد-
  .  تدمير البنية التحتية لحماس وحركات المقاومة األخرى، وللبيئة الحاضنة لهذه المقاومة-
  : السقف الزمني للعدوان* 

ن النتهاء الحملة والعدوان على غّزة، لكّن بالتأكيد ال يمكن لهـذا العـدوان أن               ليس هناك من توقيت معل    
يكون مفتوحا بهذا الشكل إلى ما شاء اهللا، وبالتالي ومن هذا المنطلق نستطيع أن نستشف حـدود انتهـاء                   

  : العملية أو سقفها الزمني من خالل عنصرين أساسيين
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، وهذا صعب للغاية خالل وقت قصير، وبالتالي يأمل الجـيش           تحقيق الحملة ألهدافها المعلنة المباشرة     ـ
اإلسرائيلي تحقيق القدر األكبر منها، ومن ثّم الضغط باتجاه عقد اتفاق سياسي، ليـصبح سـقف الحملـة                 
الزمني محكوما بالتحّرك السياسي واالتفاق الدولي على مبادرة معّينة أو صدور قرار واضح من مجلس               

 المعلوم أن التحركات السياسية والدبلوماسية تحتاج إلى أن تأخذ وقتها، فالتصعيد            األمن بهذا الشأن، ومن   
العسكري أسرع دائما من العمل السياسي، وقد يحتاج العمل السياسي هنا إلى أسبوع في حّده األدنى على                 

  . األقل لكي يتم إيقاف العدوان، أما في حّده األقصى، فغير مقّيد بوقت
 الشهر الجاري، حيـث سـيتم تنـصيب الـرئيس     ٢٠ى الحملة العسكرية إلى ما بعد      من المستبعد أن تبق   

األمريكي اوباما في الشهر الجاري، وعليه ال تتوخى إسرائيل إحراجه عند بداية استالمه للمنصب، كمـا                
أن عمليتها العسكرية البرية ستكون ذات فعالية اكبر بالنسبة لها كلما قصر وقتها وانتهت بـسرعة، وإال                 
فإن عليها تكّبد المزيد من الخسائر، وهو ما من شأنه أن يضر بمعنويات الجيش، وبالتالي بأدائه وبأهدافه                 

  .المعلنة من الحملة
  باحث مهتم بالشؤون اإلستراتيجية* 

  ٥/١/٢٠٠٩مجلة العصر 
  
  والحرب على غزة.. الجيوبوليتيك .١١٨

 الياس حنا*
وجه الصراع الدولّي واإلقليمي على األرض اللبنانّية،  على لبنان ٢٠٠٦) يوليو(كما عكست حرّب تّموز 

: فالالعب الدولي األوحد حتى اآلن، يبقى هو هو. تعكس اليوم الحرب على غّزة أوجه الصراع نفسها
ايران، مصر، سورية، المملكة العربّية السعودّية : كذلك بالنسبة الى الالعبين االقليمّيين. الواليات المتحدة
 . جانب الالعبين من الترتيب الثاني كحماس وحزب اهللاوإسرائيل، الى

. عبر لبنان وغّزة، تحاول ايران الدخول إلى قلب المعادلة االقليمّية نظرا الى مركزّية القضّية الفلسطينّية
 .كذلك تتصّرف سورية

خل ما يهّم مصر من غّزة، هو من يحكم غّزة، وما هي ايديولوجّيته، وإلى أّي مدى يؤثّر في الدا
فهل يتكّرر . فغّزة تاريخّيا هي في حضن مصر، وهي اليوم تخرج منه وتتمّرد عليه. المصري سياسّيا

اليوم بين الرئيس مبارك ونظام ايران الصراع الذي كان بين الرئيس عبد الناصر وشاه ايران؟ ممكن، 
 .فقط الن الجيوبوليتيك يتقّدم عادة الغشاء االيديولوجّي

أما السعودية، وهي قلب العالم . تي لبنان وغّزة، سوف تهمش في أّي حّل مستقبلّيإذا خسرت سورية ورق
االسالمّي، وهي التي ضّحت من أجل القضّية الفلسطينّية، وهي التي اقترحت مبادرة حّل اقليمّية العام 

ي ، وهي التي رعت الحّل في مكّة، وهي التي تحاول استرداد العراق إلى الحضن العربي، وه٢٠٠٢
أما . من هنا االهتمام بغّزة. تريد المملكة اليوم، رعاية مشاكل العرب. التي تقلق من النووي اإليراني

وال يهّمها من هو في غّزة، ال بل ماذا يملك، وإلى من ينتمي، . اسرائيل، فتعتبر غّزة الباب الخلفّي لها
ت حماس، فقط بسبب واقعها بل تقلق إسرائيل من إمكانا.  المقصود هنا إيران–ومع من يتحالف 

 .الجغرافّي
فبعد خداع عسكرّي، . وقد حقّقت إسرائيل في بداية الحرب مفاجأة تكتّية على حماس ـ باألحرى مجزرة

 طائرة اكثر ١٠٠لعملّية بدأ تحضيرها منذ اكثر من ستّة اشهر، كانت الحرب الجوّية التي ألقت خاللها 
 .قط على اربعين هدفاً دقائق ف٤ طن من المتفّجرات في ١٠٠من 

  فما هو هدف العملّية الجوّية؟
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القيادة والسيطرة، وسائل االتصال والشبكات، استهداف : أوالً، ضرب مراكز ثقل حركة حماس وهي
القيادات السياسّية كما العسكرّية، ضرب اللوجستّية، وبذلك تسعى اسرائيل إلحداث شلل استراتيجّي على 

  .صعيد القيادة في حماس
ن كانت اسرائيل تعرف انه ال يمكن استئصال حركة حماس بالكامل، لذلك هي تريد ضرب حماس ولئ

عسكرّيا حتى الحّد األقصى، بحيث تواجه واقعا جديدا هي األضعف فيه، فتكون في الحّد األقصى حركة 
هائي بين كما أن الضربة اإلسرائيلية ترمي إلى تثبيت انقسام فلسطيني ن. سياسّية دون انياب عسكرّية

حماس والسلطة، خاصة انهما منفصلتان سياسّيا وايديولوجّيا وجغرافّيا، فتصير االثنتان حركتين سياسّيتين 
وال شك في أن اسرائيل تخوض الحرب على غّزة وفي عقلها الباطن دروس الحرب . دون وزن يذكر

ة النه ال يمكن الحسم من كما انها لن تكتفي بالحرب الجوّي.  وتخوف من فشل متكرر٢٠٠٦على لبنان 
لذا هي ملزمة بشن حرب برّية، . الجّو مع عدّو مثل حماس، كما ان االهداف الجوّية المهّمة قد استنزفت

فقط كي تستطيع قياس نجاحها العسكرّي، وبالتالّي تحويله إلى نصر سياسّي يستغّل في الساحة الداخلّية 
قّيدة بعامل الوقت الذي يعمل عادة في حروب كهذه لمصلحة يضاف الى ذلك أن اسرائيل م. االسرائيلّية
  :واذا وقعت الحرب البرية فإنها قد تأخذ الشكل اآلتي. المقاومة

  .سوف يتّم عزل القطاع عن الخارج، وهذا تقريبا محقّق حتى اآلن* 
  .قيقا وفورّياسوف يستمّر القصف الجوّي ألهداف جديدة، وهذا امر يتطلّب استعالما تكتّيا مستمّرا د* 
، وهذا ما يظهره ١٩٨٢ستتجنّب اسرائيل الدخول إلى المدن، كما فعلت في الحرب على لبنان العام * 

  .العامل الميدانّي من حشد القوى المدّرعة في الشمال والوسط وجنوب القطاع
  .قد يتّم تقطيع القطاع إلى قطاعات غير مترابطة، ومن ثّم العمل على كّل قطاع على حدة* 
اما التركيز الكبير فسوف يكون على مدينة غّزة، حيث من المفترض وجود قيادات حماس الرئيسّية، * 

  فهل يتكّرر ما حصل في بيروت مع الرئيس ياسر عرفات؟
مدى : وفي قراءة تحليلية استباقية يمكن القول إن نجاح العملّية البرّية أو فشلها يتعلّق باألمور اآلتية

واألمر األخير . بعد الغارات الجوّية، مدى سرعة تقّدم الجيش االسرائيلّي داخل غّزةسالمة قادة حماس 
مرهون بمدى سالمة المنظومة الدفاعّية التي حّضرتها حماس بعد القصف الجوّي، ومستوى المخزون 
اللوجستّي من الصواريخ التي إذا ما استمّرت باالنطالق، فهي سوف تكون على غرار ما حصل في 

، مع التذكير بانه ال يمكن مقارنة وضع حزب اهللا بوضع حماس، كما ال يمكن تقليد ٢٠٠٦ العام لبنان
  .التجربة كما هي، وجّل ما يمكن اخذه هو الدروس العمالنّية والتكتّية

  عميد متقاعد في الجيش اللبناني وباحث أكاديمي* 
  ٦/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  م تنكسروحماس ل..  لم تنتصر بعد "اسرائيل" .١١٩

   اليكس فيشمان- يديعوت
في البحث . هذه المرة، كما يقولون هناك، الجيش البري لم يخيب االمل: في الجيش االسرائيلي راضون

حماس باتت نادمة عن أنها تخلت عن "لدى وزير الجيش امس اعلن ضابط استخبارات كبير بان 
رية عملت فرقة غزة بشكل مهني وجدير في اليوم االول من الخطوة الب: من الصعب الجدال". التهدئة

كل ذلك صحيح، يا . في تسعة ايام القتال ضربت حماس ضربة شديدة جدا، دون رد حقيقي. بكل ثناء
حتى االن قطعنا فقط . انتم تعرفون بالضبط لمن تظهرون نصف عمل. سادتي الجنراالت، ولكن مهال

 .فال تزال امامنا" على الهدف"اما المعركة الكبيرة، المعقدة، ". الطريق الى الهدف"
بين منتهى السبت ويوم االحد نفذ الجيش االسرائيلي هجوما على مستوى فرقة منسقا استخدم فيه سلسلة 

وحسب . من المساعي للسيطرة على شمالي غزة وعلى مناطق اطالق الصواريخ في هذه المنطقة
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نطقة التي يفترض أن يتم فيها القتال امام ، الم"منطقة الحماية"تعريفات حماس، فان هذه المنطقة تسمى 
 .القوات المتقدمة من الجيش االسرائيلي بواسطة العبوات، الكمائن وقذائف الهاون

اساسا بقوات " منطقة الحماية"بسبب التخوف من االفخاخ والعبوات نفذ الجيش االسرائيلي اقتحاما لـ 
. القليل من الصدامات والقليل من العبوات. قعوامقاومة العدو في هذه المرحلة كانت اقل مما تو. مشاة

حماس اختارت أن تتقلص الى داخل منظوماتها الدفاعية االساس وامطرت اساسا بنار الهاون القوة 
معظم قوات الجيش االسرائيلي وصلت الى االهداف التي تقررت لها في وقت مبكر اكثر من . المتقدمة

 قتيال، بعضهم في االشتباكات المباشرة ٥٠العملية تكبدت نحو وحماس في هذه المرحلة من . المخطط له
 قتيال هو رقم عاٍل، ٥٠. والبعض االخر من النار المساعدة التي رافقت القوات من الجو وبنار المدفعية

في هذه المرحلة بدأت مرحلة القتال على . ولكن ال يزال ليس بالحجم الذي يمكنه أن يشوش خطط حماس
اف غزة لترسيخ الجلوس هناك، لجمع القوة واالنتظام استعدادا لالنطالق الى المعركة االهداف في اطر

المنطقة المدينية من غزة تصفها حماس بانها منطقة الصمود والتي تعتزم ان تدير فيها اساس . االساس
 ويدور الحديث عن استعداد لقتال عصابات داخل منطقة مدنية بكل ما ينطوي عليه ذلك من. القتال
بيوت مفخخة، انتحاريين، صواريخ مضادة للدبابات، قناصة، عبوات على محاور الطرق، انفاق : معنى

وبالتوازي مع الحركة في شمالي غزة تحركت . مفخخة وانفاق هروب من خلية اقليمية واحدة الى اخرى
واقع االمر في .  نتساريم، وعمليا قطعت منطقة مدينة غزة عن الجنوب- قوة مدرعة على محور كارني 

القوة المدرعة في المحور الجنوبي يفترض أن تمنع وصول . تلقينا صورة حصار مجال مدينة غزة
التعزيزات من الجنوب، تمنع الهروب من منطقة غزة جنوبا واالحتكاك بوحدات حماس التي ستظهر 

، استولت على استولت على مناطق مسيطرة: هذا في واقع االمر ما فعلته القوات امس االول. امامها
الدبابات والمدفعية . بيوت في اطراف االهداف، قدمت الدبابات، المجنزرات والجرافات وبدأت تتمترس

وبالتوازي شغل . فتحت معركة تليين لالهداف داخل المنطقة المدينية من خالل النار السطحية واالنحنائية
نار دقيقة حسب معلومات سالح الجو والقناصة من االرض قوات حماس المتمترسة من خالل 

 .استخبارية
وحدات هندسية ومدرعة . للمنطقة المحتلة" تطهير الى الوراء"خلف القوات المتقدمة عالجت قوات اخرى 

وفي غضون فترة زمنية قصيرة ينبغي . عالجة العبوات التي تبقت في الخلف وفتحت محاور لوجيستية
ينبغي ضمان محاور آمنة ونظيفة . ذخيرة، الوقود والغذاءال: أن تبدأ بتحريك المؤن الى القوات المتقدمة

 .من االلغام من أجل المساعي اللوجيستية التي ستدفع بالمؤن
القتال حتى االن مخطط . المعركة الحتالل االهداف: في االيام القريبة المقبلة ستبدأ المعركة االكثر تعقيدا

 احتالل هذه االهداف يمكن أن يستغرق بضعة .جيدا، مضبوط جيدا، بطيء وحذر مع الكثير من النار
تآكل القوة العسكرية لحماس وجباية ثمن باهظ من : ايام، وهذه ستكون النتيجة الحقيقية للخطوة البرية

. ليس صدفة أن طولب المدنيون في مناطق معينة في شمالي غزة باالنصراف. االصابات في داخلها
 .المعركة داخل منطقة مدنية هي لظى حقيقي

احد العناصر المثيرة لالنطباع في الحركة التي نفذتها أمس االول فرقة غزة كان التعاون الوثيق بين 
القوة البرية المتقدمة في الليل وبين سالح الجو الذي رافقها بمساعدة قريبة بالنار سواء من الطائرات ام 

ون بين سالح الجو والقوة البرية التعا. وهذه نتيجة مباشرة لدروس حرب لبنان الثانية. من المروحيات
القوات مزودة كما ينبغي وعملت . كان بمستوى جيد بما ال يقاس مما رأيناه قبل سنتين ونصف في لبنان

بالوتيرة السليمة وبقدر الحذر المناسب، في ظل تنفيذ حركة سليمة واستخدام سليم للمعلومات 
 .لخير فقط للجيش البريال ريب أن السنتين االخيرتين فعلتا ا. االستخبارية
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 بالتوازي مع القتال قامت القيادة السياسية مؤخرا في خطوة دراماتيكية فأقرت تجنيد االحتياط بحجم 
في نظر الفلسطينيين فان تجنيدا بهذا الحجم مثله مثل التسونامي الذي يؤشر . عشرات االف الجنود

 .ويحذر من ان اسرائيل تسير نحو حرب على نطاق واسع
التجنيد هو اوال وقبل كل شيء .  أن تجنيد االحتياط هو ايضا درس صرف من حرب لبنان الثانية كما

جزء من االستعدادات للمرحلة التالية من القتال في غزة اذا ما تطور القتال الى مرحلة ثالثة، احتالل 
ليا من آثار تجنيد واسع  السياسية الع- في حرب لبنان الثانية قلقت القيادة االمنية . اجزاء كبيرة من غزة

وقالوا انه عندما نحتاج رجال االحتياط سندعوهم وحينها سيتدبرون . لالحتياط على وضع االقتصاد
 وقت المراوحة في - ولكن الى ان استدعوهم والى أن تدبروا امورهم استغرق ذلك وقتا . امورهم
اما هذه المرة فقد جاءوا . ين كما ينبغيوعندما وصلوا لم يتدبروا امورهم النهم لم يكونوا متدرب. المكان

 . اما االقتصاد؟ فبالفعل سيعاني. في الوقت المناسب وجاءوا مدربين
  رسالة اخرى

عشرات االف رجال االحتياط هم ايضا اشارة من هيئة االركان، التي تغمز عن حق نحو الجبهة الشمالية 
فاجأ في هاتين الجبهتين حين يكون اهتمام الجهاز تجنيد االحتياط يسمح للجيش اال ي. وباتجاه جبهة الضفة

 في قيادة - الجيش ال يريد أن يخفف الخطوط ويعتزم مواصلة االحتفاظ . االمني منكبا على الجنوب
 . بقوات نوعية-الشمال والوسط 

من تصريحات قادة حزب اهللا يتبين أن ما يقلقهم حقا في القصة الغزية هو ان حماس ستضعف جدا او 
ر او أنها من شأنها أن تبدأ عملية سقوط حجارة الدومينو التي خلقتها ايران والقوى االصولية في ستنها

 .اذا شعر حزب اهللا وااليرانيون بان هذا هو االتجاه، فقد يفتحون جبهة اخرى. الشرق االوسط
الفريق في المناقشات الداخلية يصف رئيس االركان، . اما بالنسبة للسوريين، فالوضع اشكالي اقل

اشكنازي الرئيس السوري االسد كمن يجلس في منصة الشرف يشاهد الفتيان الذين يلعبون امامه في 
غير أنه سيأتي اليوم وسيكتشف . وكأن هذا ال صلة له به. الشرق االوسط يضرب احدهم االخر ويستمتع

 االثناء الجبهة السورية في هذه. منظمو االحتفال بانه لم يدفع ثمن البطاقة، ويلقوا به من منصة الشرف
قريبا، كما يقدرون، . وفي الضفة الوضع اقل خطورة مما خشوا. على ما يجري" ناظرة"هي جبهة 

ومع ذلك ينبغي ان نكون مستعدين النفجار غير . سيكون ممكنا حتى رفع الطوق الذي فرض هناك
ن قريبون من تحقيق اهداف وباالجمال، هل في اليوم العاشر من القتال نح.  متوقع من اتجاه الضفة

حماس قد تكون ندمت، كما قال ضابط االستخبارات لوزير الجيش، ولكنها لم . ليس بعد: الحملة؟ الجواب
نقطة .  ولكنها تقف على قدميها وتدير قتاال يوجد فيه نظام ومنطق-تلقت ضربة قاسية جدا . تنكسر بعد

 ستكون اغلب الظن ولسوء الحظ فقط بعد استكمال المخرج التالية التي يمكن البحث فيها في التسوية،
 ".منطقة الصمود"الخطوة البرية المحدودة والسيطرة على 

 ٦/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
  

 إنتصارات؟ ال يوجد شيء كهذا .١٢٠
  أبراهام بورغ - هآرتس

ائيل عالوة على أكوام الجثث في الجانبين، والحزن والثكل لدى الشعبين، ومن خالل أصوات زعماء إسر
منذ حرب األيام الستة لم ننتصر . طعم تفويت الفرصة القتالية القادمة. المكّسرة، يمكن استشعار المرارة

، وال تنقص األمثلة ٨٢، توّرطنا لكننا نجونا في الـ٧٣استطعنا أن نفلت من مصيبة في الـ . أبدا
  لماذا يحدث هذا؟ لماذا تنتهي حروبنا بنغمة ضبابية ثابتة؟ . األخرى
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من . ليس فقط أننا ال نستطيع، وإنما ال يستطيع الغرب كله. عتقد أنه ال يمكن بعد اإلنتصار في الحروبأ
فقد . الصعب أن أتذكّر حربا واحدة في الستين عاما األخيرة انتصرت فيها الواليات المتحدة نصرا مبينا

  .ج الغرب إلى سبيل جديدتّم قضم درزدن وبرلين بشكل حاد، وأبيدت هيروشيما ونيكازاغي، ومنها خر
فهي ال تحارب وعليه ال يمكن فحص قدرتها على . لقد تخلت أوروبا بشكل تام تقريبا عن إمكانية الحرب

في المقابل، أخذت الواليات المتحدة على عاتقها مهمة المسؤول األساس عن العنف . النصر في الحروب
 اآلخرين تنظيم قواتها في نقاط اإلنطالق، فهي تملك جيشا كبيرا، وتعرف أفضل من. السياسي الغربي

فكوريا لم تكن نصرا باهرا، وانتهت . أمريكا ايضا ال تنتصر. لكن من هناك وصاعدا يتعثّر أمر ما دائما
 . حرب فيتنام بالخزي والعار، بينما ال يمكن تعريف حروب الخليج على أنها انتصارات عسكرية باهرة

مثلما كان "ووي الغربي أمر ما ال يتيح له اإلنتصار في الحروب هنالك على ما يبدو في الحمض الن
ال أخالقيا، وال على مستوى . ال يمكن للحضارة الغربية بعد أن تشّن حربا أحد أهدافها اإلبادة". سابقا

 . جنودها لتنفيذ أعمال هي جرائم في عالم قيمهم المدنية
 الغرب عظات واستنتاجات أهمها أخالقية –ليهودية  ا–لقد منحت حروب القرن الفائت، بما فيها الكارثة 

من إبادة العدو وإهانته، إلى الحفاظ على قدرته لترميم ذاته، وإلى حفظ كرامته لكي يتحول : فّن الحرب
فقد تم استيعاب الخطأ الذي حصل بالنسبة إلى ألمانيا بعد الحرب العالمية األولى . من خصم إلى شريك

لم تمّس كرامة اليابان، وها هي .  مركّب اساسي في التشكيلة الغربية الجديدةحيث تحّولت ألمانيا إلى
الذي ال يقضي على . هناك بدأت طريق اإلنتصار من النوع الجديد. حليفة أمينة للغرب الديمقراطي
 . إمكانية النقاش مع خصوم األمس

، كرامته وحريته، وما بين هنالك على ما يبدو عالقة فيما بين عمق التزام المجتمع بحقوق اإلنسان
كلما تعّمق مفهوم الحريات . استعداد الجندي الذي يبعثه المجتمع إلى المعركة إلبادة اإلنسان اآلخر تماما

  .كلما ضعف اإلستعداد لقطع رأس العدو
من هنا يطرح السؤال، كيف يحارب مجتمع العدالة أعداءه الذين ال يدينون بقيمه، وكيف يعّرفون مجّددا 

  هو النصر؟ما 
وألسباب ندركها جيدا، ال . أعتقد أنه إذا كانت إبادة العدو هي الهدف، فإّن مصير هذه الحرب الفشل

وألسباب ليست أقل أهمية، نأمل أن ال يكون لدينا . يمكن إبادة شعوب بعد أو، قمع طموحها لإلستقالل
ثة يجب أن يكون خلق ظروف فهدف الحرب الحدي. جنود على استعداد ألن يبيدوا ألجل اإلبادة فقط

 . وإذا لم يتم نقاش مع العدو، فإنه الفشل. لنقاش
عليه، يبدو أن القيادة اإلسرائيلية ستفشل باسمنا، تماما مثل القيادة الدينية الفلسطينية التي تقود شعبها إلى 

مثل . ء الجسورمن الحسم إلى النقاش، من القتل إلى بنا: فشل أساسه تجاهل التحّول في مفهوم اإلنتصار
الجسور التي أقيمت أخيرا من على المياه بين بيرل هاربر وهيروشيما، درزدن ولندن، دابلين الكاثوليكية 

من ال يسير عليه فإنه يقود شعبه إلى فشل في . وتلك البروتستانتية، هنالك جسر من سديروت إلى غزة
 .جميع حروبه

  ٦/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب 
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  ٦/١/٢٠٠٩القبس، 


