
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   جريح٣٢٥٠ شهيدا و٧٧٩.. الحرب على غزة
   حماسانتصارالحكومات في حال  ال أستبعد سقوط بعض: القدومي
  ستشريلبي مطالب الحركة كما أنها لم تُالقرار ال :  رداً على قرار مجلس األمنحماس

  ليست أساساً صالحاً للحل:  ترفض المبادرة المصرية"ةتحالف القوى الفلسطيني"
  حتى ال تصبح غزة تابعة إليران" إسرائيل ال تريد وقف إطالق النار بل نهاية الرعب: "بيريز

 معسكر أوباما مستعد للتحدث إلى حماس": الجارديان"

مجلس األمن يوافق على
قرار وقف إطالق النار في

  غزة
  

 ٥ص ... 
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            ٢ ص                                     ١٣٠٩:         العدد       ٩/١/٢٠٠٩الجمعة  :التاريخ

    :السلطة
 ٦   حماسانتصارالحكومات في حال  ال أستبعد سقوط بعض: القدومي .٢
 ٧  رئاسية متزامنةنتخابات تشريعية وافياض يؤكد استمرار عباس في الرئاسة حتى إجراء  .٣
 ٧ "إسرائيل"ـ حماس لن تطالب باستقالة عباس واألولوية هي التصدي ل: النونو .٤
 ٧  ُعرضت علينا مبادرات وسنعلن موقفنا منها بعد دراستها: حكومة هنية .٥
 ٨   لوقف إطالق النار في غزةلمبادرة المصريةل هدعم يؤكد اليوم والقاهرةعباس يصل  .٦
 ٨  اللجنة الحكومية لكسر الحصار تناشد مصر تسريع إدخال األدوية والمساعدات للقطاع: غزة .٧
 ٨   العربية تطلب إدراج إعمار غزة ضمن أعمال القمة االقتصاديةالسلطة .٨
 ٩   منذ إنشائهاغزة دمرت كل ما بنته السلطة في "إسرائيل" :وزير التخطيط الفلسطيني .٩
 ٩  إطالق صواريخ من لبنان إلى األراضي المحتلةتشجب منظمة التحرير في لبنان  .١٠
    

    :المقاومة
 ٩   ستشرالقرار ال يلبي مطالب الحركة كما أنها لم تُ:  رداً على قرار مجلس األمنحماس .١١
 ٩   ويساوي بين الجالد والضحية شعبناقرار مجلس االمن لم يلب طموحات: سرايا القدس .١٢
١٠   ليست أساساً صالحاً للحل: رة المصرية ترفض المباد"ةتحالف القوى الفلسطيني" .١٣
١٠  الصواريخإطالق  جنود وتواصل ٣المقاومة تقتل :  للعدوان على غزة١٣اليوم الـ  .١٤
١١      مستقبل األمة مرهون بانتصاركم: األسير حسن سالمة ألهل غزة .١٥
١١   وليس مبرراًيتعليق كافة عملياتها في قطاع غزة غير منطق" األونروا"قرار : حماس .١٦
١٢  العدوان يجري بمشاركة ومباركة عربيتين.. المقاومة ستعيد نصر تموز: أبو عماد الرفاعي .١٧
١٢ الحركة من عناصر ٤٠يلية حول تصفية حماس  يكذب أنباء إسرائقيادي في فتح .١٨
١٢   كلم٧٥يصل مداها " فجر"مخاوف صهيونية من امتالك حماس لصواريخ  .١٩
١٣  "إسرائيل"جبريل يطالب بفتح كل الجبهات مع أحمد  .٢٠
١٣ في بيت الهيامين من سرايا القدس  مقاوثالثةاستشهاد  .٢١
١٣   من جنوب لبنان" إسرائيل"حماس تنفي عالقتها بإطالق صواريخ على  .٢٢
١٣  مجزرة غزة ستمتد تداعياتها إلى مناطق أخرى: "القيادة العامة" .٢٣
١٤   هي مع العدو الصهيونياألساسيةالمعركة  :"يوم الشهيد الفلسطيني "فتح في ذكرى .٢٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٤  "إسرائيل"أولمرت وباراك يصعدان تهديداتهما للضغط باتجاه مخرج سياسي يرضي  .٢٥
١٥  حتى ال تصبح غزة تابعة إليران" لنار بل نهاية الرعبإسرائيل ال تريد وقف إطالق ا: "بيريز .٢٦
١٥  عملت وتعمل طبقا لمصلحة أمنها وأمن مواطنيها" إسرائيل: "ليفني .٢٧
١٥  مجلس األمن أصبح ناطقا باسم حماس وإسماعيل هنية: يشاي .٢٨
١٥  وضعت شروطاً جديدة"إسرائيل" ومن أسلحة حماس " مندهش"اموس جلعاد ع .٢٩
١٦  على غزة حول استمرار الحرب"إسرائيل"انقسامات حادة بين قادة : الصحف اإلسرائيلية .٣٠
١٦   في غزة جنديا إسرائيليا بشلل دائم٤٢ إصابة إسرائيلية عن أنباء .٣١
١٧  وثيقة عسكرية إسرائيلية تشكك في قدرة الجيش على إزاحة حماس: "هآرتس" .٣٢
١٧   تتوجه للقضاء المحلي والدولي لوقف العدوان"إسرائيل"مؤسسات حقوقية في  .٣٣
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١٨  الليكود على حساب دماء غزة" شعبية"تزايد : استطالع .٣٤
١٨  ضباط استخبارات يرافقون القوات المقاتلة ويتولون جمع المعلومات اإلستخبارية الالزمة .٣٥
١٨  تتعقب من يفشون أسرار الحرب"إسرائيل" .٣٦
١٨ لمنع اشتعال الجبهة الشماليةاستنفار إسرائيلي  .٣٧
    

    :األرض، الشعب
١٩    جريح٣٢٥٠ شهيدا و٧٧٩.. الحرب على غزة .٣٨
١٩   مجازر غزة لتهويد القدس"سرائيلإ"التميمي يحذر من استغالل  .٣٩
٢٠ حقيق في إعدام أسرى في غزةالنائب زحالقة يطالب بالت .٤٠
٢٠   على قبول معادلة سياسية"إسرائيل"صمود غزة سيرغم : بشارةعزمي  .٤١
٢٠ قررنا وضع شعار فضائية األقصى على شاشتنا إذا ما توقفت: فلسطينمدير تلفزيون  .٤٢
٢١   استشهاد فلسطيني في مستوطنة:الضفة .٤٣
٢١  إصابة فلسطينيين في الخليل واختناق العشرات في بلعين .٤٤
٢١   كلنا حماس اآلن..الضفة الغربية: "االندبندنت" .٤٥
٢٢ لى أحداث غزةتساؤوالت حول ردود الفعل الضعيفة في الضفة ع .٤٦
   

   :اقتصاد
٢٢ خسائر بالمليارات جراء العدوان والحصار على غزة  .٤٧
 ٢٢ سوق فلسطين لألوراق المالية وعدد من الشركات األعضاء تتبرع إلغاثة غزة .٤٨
   

   :صحة
 ٢٣   أطفال غزةمن شهداء% ٤٠: الميةمنظمة الصحة الع .٤٩
 ٢٣  الصليب األحمر يطالب بالسماح غير المشروط لمرور سيارات االسعاف .٥٠
 ٢٣  الطواقم الطبية في الضفة تتضامن مع غزة .٥١
 ٢٤  من االستشهاديين والمقاتلينالحرب على غزة تؤسس لجيل: أطباء نفسيون .٥٢
   

   :لبنان
٢٤   جهة مجهولة أطلقت الصواريخ وحزب اهللا يعلمها ان ال عالقة له: الحكومة اللبنانية .٥٣
٢٥  "إسرائيل"ال مصلحة عسكرية في دخول حزب اهللا في معركة جديدة مع  :الجماعة االسالمية .٥٤
٢٥   على مصر أن تفتح معبر رفح أمام الفلسطينيين قبل أن تشتمنا: مسؤول في حزب اهللا .٥٥
٢٦  العملية االسرائيلية فشلتاذا صمدت غزة أسبوعا آخر يعني أن : بري .٥٦
٢٦  خطر"المسمى فلسطينيا"والسالح .. ةقوى إقليمية متضايق: طجنبال .٥٧
٢٦ الط يدعو االشتراكية الدولية إلى إرسال وفد تضامني إلى غزةبجن .٥٨
٢٧  محاولة لتوريط لبنان مجدداً: يستغرب إطالق الصواريخالمفتي قباني  .٥٩
٢٧ خطة طوارئ لنصرة غزة تعلن ريريالحبهية  .٦٠
٢٧ كل االمة والشارع حماس ومقاومة: رئيس تيار التوحيد اللبناني .٦١
٢٨   تضامن لبنان مع غزةيؤكد الفلسطيني -رئيس لجنة الحوار اللبناني  .٦٢
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٢٨   خارجة على القانون"إسرائيل": نحقوقيون لبنانيو .٦٣
٢٨ ضبط النفسل تدعووموسكو  تصفه بالعمل المعزول باريس.. بعد اطالق صواريخ .٦٤
   

   :عربي، إسالمي
٢٩  ادرة على الحدود وآلية تنفيذ المبيمان ناقش مع الوفد اإلسرائيلي وضع األمنعمر سل:مصر .٦٥
٣٠ بمنع األطباء من دخول قطاع غزة" إسرائيل"مصر تتهم  .٦٦
٣٠  حماس وصلت للسلطة ديمقراطيا ويحق لها الدفاع عن نفسها: األسد .٦٧
٣٠ "قصر نظر"المعلم يصف توجه العرب لمجلس االمن بأنه  .٦٨
٣١   مصر تنفي وجود مراقبين أمريكيين في رفح لمراقبة األنفاق أو إقامة جسر عازل .٦٩
٣١  المبادرة المصرية ال تتعارض مع الجهد العربي في مجلس االمن: ابو الغيط  .٧٠
٣١ سهاماً مسمومةبشأن معبر رفح ريحاته مصر تنتقد نصر اهللا وتعتبر تص .٧١
٣١   المبادرة المصرية مصاَدرة للجهود العربية في مجلس األمن: إخوان مصر .٧٢
٣٢  على مبادرة وقف النار" إسرائيل"لم نتلق رداً رسمياً من : مصر .٧٣
٣٢  ن تدعو الى عقد قمة عربية اسالميةالبحري .٧٤
٣٢  الرئيس التونسي يعرب عن اسفه للعجز االممي .٧٥
٣٢  على العرب ان ال يخذلوا صمود غزة:بلخادم  .٧٦
٣٢    ع باألموالوحملة للتبر "إسرائيل"محامون تونسيون يستعدون لمقاضاة  .٧٧
٣٣  خامنئي يهاجم حكومات إسالمية بسبب موقفها من غزة ويعدها بالذل .٧٨
٣٣  "السم في العسل"الريجاني يصف المقترحات التي قدمتها دول في الشرق األوسط بأنها مثل  .٧٩
٣٣  جمعية البرلمانية للناتو بالتدخل لوقف العدوان على غزةسرور يطالب ال .٨٠
٣٣  وزير الخارجية الليبي يعرب عن عدم رضا الدول العربية عما ورد في قرار مجلس األمن .٨١
٣٤  تباين في نقل حقيقة حرب غزة بين فضائيتي الجزيرة والعربية .٨٢
٣٤  مقتدى الصدر يدعو إلى رفع أعالم فلسطينية على األبنية العراقية .٨٣
٣٤   إغالق معبر رفح منكر شرعاً: بيان علماء المسلمين .٨٤
٣٥  "إسرائيل"تدعو المجتمع الدولي إلى محاكمة قادة " اإليسيسكو" .٨٥
٣٥  حمدان بن زايد يتكفل بإعادة بناء مدارس األونروا المدمرة بغزة .٨٦
٣٥  مسيرتان مليونيتان في الخرطوم ودمشق احتجاجاً على العدوان .٨٧
٣٥  دي النتهاء واليتهنواب كويتيون يدعون إلى عدم استقبال عباس في المؤتمر االقتصا .٨٨
٣٥   طائرة إلى أهالي غزة١١ طن مساعدات تحملها ١٣٢: السعودية .٨٩
٣٦ يوم الغضب من أجل غزة وقوى مصرية تؤكد مشروعية المقاومة تعزيز لألمن يسبق:مصر .٩٠
   

   :دولي
٣٦   اشنطن تؤيد محتوى قرارمجلس األمنو: رايس .٩١
٣٦  الترويكا الغربية تقدم مشروع قرار .٩٢
٣٧  انتهكت الهدنة مع غزة أوالً" إسرائيل: "كارتر .٩٣
٣٧  ن على غزةالشيوخ األمريكي يؤيد العدوا .٩٤
٣٧   ووقف تهريب السالح مفتاح الخروج من األزمة"إسرائيل"ضمان أمن : ساركوزي وميركل .٩٥
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٣٨  "إسرائيل" األولوية المطلقة هي لوقف النار والصواريخ على :مصدر فرنسي .٩٦
٣٨ وظفيهااألونروا تعلّق نشاطها بعد استشهاد أحد م .٩٧
٣٨ الصليب األحمر يتهم االحتالل بعرقلة عناصره .٩٨
٣٩ الهجوم اإلسرائيلي على غزة يدين رئيس الوزراء الهندي .٩٩
٣٩ اشادة صينية بالمبادرة المصرية النهاء العدوان على غزة.١٠٠
٣٩  اعترفت بعدم إطالق صواريخ من مدرسة األونروا" إسرائيل: "األمم المتحدة.١٠١
٣٩ الخيار العسكري ليس حالً: بابا الفاتيكان.١٠٢
٤٠ "إسرائيل"تنديد دولي متواصل بالمحرقة ودعوات لعقوبات بحق .١٠٣
٤٠ نن الفلسطينييوالمقاتل" اإلسرائيلي"نود الغزو العفو الدولية تنتقد ج.١٠٤
٤٠ بارتكاب جرائم ضد االنسانية" إسرائيل"خبير دولي يتهم .١٠٥
٤٠ مليون دوالر لضحايا العدوان على غزة٣،٥تخصيص : الدنمارك.١٠٦
٤١ معسكر أوباما مستعد للتحدث إلى حماس": الجارديان".١٠٧

   
    :تقارير
٤١ تقييم هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي للمرحلة األولى من العملية العسكرية.١٠٨

    
    :حوارات ومقاالت

٤٤  عدنان أبو عامر... اإلسرائيلي" للمخرز"الغزي " الكف"هة يوميات من مواج.١٠٩
٤٧  رحيل غرايبة. د... معركة غزة وبدايات النهاية للكيان المحتل.١١٠
٤٨  *ألفارو دي فاسكونسيلوز... أيام احتضار بوش في غزة.١١١
٥٠  باتريك سيل...  على غزة"إسرائيل"ص العبر من حرب استخال.١١٢
٥٢  آري شفيت... أسباب باراك.١١٣

    
 ٥٤  :كاريكاتير

***  
  
  مجلس األمن يوافق على قرار وقف إطالق النار في غزة .١

 دولـة   ١٤ووافقت  . ق النار في قطاع غزة    ى مجلس األمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف فوري إلطال         نتب
" بينما امتنعت الواليات المتحدة عن التصويت على القرار الذي يشدد على أن الوضع ملـح فـي غـزة                    

فوري ودائم، يتم احترامه بشكل كامل ويؤدي الى انسحاب كامل للقوات           ، ويدعو الى وقف إلطالق النار    
واالعمال العـسكرية ضـد     " كل أشكال العنف واإلرهاب    "١٨٦٠كما يدين القرار    ". االسرائيلية من غزة  

  . المدنيين
ويدعو القرار الدول االعضاء الى تكثيف الجهود لتأمين ترتيبات وضمانات في غزة للحفاظ على وقـف                
الطالق النار وهدوء دائمين بما في ذلك منع تهريب االسلحة والذخائر وتأمين إعادة المعـابر بموجـب                 

  . السلطة الفلسطينية وإسرائيل بين ٢٠٠٥اتفاقية 
ويشجع القرار  .ورحب أيضا بالمبادرة المصرية وبالجهود االقليمية والدولية األخرى الجارية بشان األزمة          

  . التدابير الملموسة نحو مصالحة فلسطينية
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المبـادرات  "كما دعا إلى تقديم المساعدات اإلنسانية إلى كل أنحاء قطاع غزة دون معوقات وأشاد بــ                 
وحـث  ". الرامية الى انشاء وفتح ممرات انسانية وآليات اخرى لتقديم المساعدة االنسانية بصورة دائمـة             

  . القرار أيضا الدول االعضاء على دعم الجهود الدولية لتحسين الوضع االنساني واالقتصادي في غزة
لمكثفـة بـين وزراء     وتم التوصل إلى صيغة توافقية بشأن نص القرار بعد ثالثة أيام من المـشاورات ا              

وحتـى  . خارجية الدول الغربية ونظرائهم من الدول العربية التي كانت تصر على إصدار قرار ملـزم              
اللحظات األخيرة قبل التصويت رفضت الدول العربية اقتراحا فرنسيا بإرجاء التصويت إلفساح المجـال              

  . أمام المزيد من المشاورات
دوليزا رايس في كلمة امام المجلس عقب تمرير القرار إنه رغـم            وقالت وزيرة الخارجية األمريكية كون    

  . امتناعها عن التصويت فإن واشنطن تؤيد محتوى القرار
من جهته قال عبد الرحمن شلقم وزير خارجية ليبيا وهى العضو العربى الوحيد فـى الـدورة الحاليـة                   

بوقف فوري للعدوان وانـسحاب     " ربية  للمجلس إن النص الذي تم تبنيه يلبي الحد األدنى من المطالب الع           
  ". القوات المعتدية وفتح المعابر وضمان إيصال المساعدات

أما جابريال شاليف سفيرة إسرائيل لدى المنظمة الدولية فاكتفت بالقول امام المجلس إن المـسوؤلية فـي                 
قف حماس انشطتها   المجتمع الدولي يجب أن يركز على أن تو       "وقالت إن   . األزمة الحالية تقع على حماس    

  ". اإلرهابية وأن يوضح أن المنظمة اإلرهابية ال يمكن أن تكون قيادة شرعية
وفي إشارة الى حجم الخالفات التي تم التغلب عليها األطراف للتوصل الى صيغة مشتركة قـال وزيـر                  

ولية التي تكتـب    السالم يصنع على األرض في مقابل القرارات الد       "الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند إن      
وأضاف في تصريحات لبي بي سي أن عدم التزام أي من الطـرفين بـالقرار                . في أروقة األمم المتحدة   

  . سيؤدي الى استمرار القتال
  ٩/١/٢٠٠٩بي بي سي 

  
   حماسانتصارال أستبعد سقوط بعض الحكومات في حال : القدومي .٢

لمتمسكة بالمقاومة كمـنهج لتحريـر األراضـي        بالنبرة الحادة ذاتها وا   :  حاوره إسماعيل دبارة   - تونس
 رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير خارجيـة          ،الفلسطينية، تحدث فاروق القدومي   

. عن الوضع في غزة والسيناريوهات المحتملة ما بعد نهاية الهجوم اإلسرائيلي          " إيالف"دولة فلسطين لـ    
في مكتبه في تونس العاصمة لم يستبعد سقوط بعـض الحكومـات            " إيالف"القدومي الذي استقبل مراسل     

بعـض  " فـي قطـاع غـزة، قـائالً إن           العربية في حال انتصار حركة حماس في الحرب الدائرة حالياً         
 أن الزعامـات    ، معتبـراً  "التطورات ستأخذ مكانها في الوطن العربي في حال انتصار المقاومة في غزة           

وهاجم القدومي الرئيس   ". ى استقطاب التحركات والمطالب الشعبية لنصرة القطاع      غير قادرة عل  "العربية  
 إلسـرائيل فـي     الفرنسي نيكوال ساركوزي إثر زيارته األخيرة لمنطقة الشرق األوسط واعتبره حليفـاً           

ساركوزي تحرك فيه الدم اليهودي فوقف إلى جانب إسرائيل في جرائمها، سياسـات         : "، وأضاف عدوانها
كما حيـا   ". وجب الحذر منها ألنها كاذبة    " التي   ، وهاجم السياسات الغربية عموماً    " وجب الحذر منها   كاذبة

في الوقت ذاته مواقف كّل من أمين عام حزب اهللا حسن نصر اهللا ورئيس الوزراء التركي رجب طيـب                   
  .أردوغان على مواقفهما تجاه غزة

األخوة في السلطة الفلسطينية في موقـف       : "دوميمن العدوان، قال الق   الرئيس محمود عباس    وعن موقف   
ال يحسدون عليه ألنهم أدركوا اليوم أن إسرائيل ال تريد سالما وهجومها على قطاع غزة تستهدف مـن                  
خالله احتالل الضفة والقطاع وتمديد مستوطناتها في كّل األراضي الفلسطينية المحتلة بمـا فـي ذلـك                 

أدرك أخوتنا أن الوحدة الوطنية باتت ضرورة قصوى اليـوم وقـد            لقد  . األراضي السورية في الجوالن   
 ."دعوا إلى هذه الوحدة و لعلهم في األيام المقبلة يؤكدون حقّ الشعب الفلسطيني في اسـتمرار مقاومتـه                 
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الوحدة الوطنية لن تكون إال من خالل تفعيل منظمة التحرير وهي القضية الملحة اآلن، وقـد                : "وأضاف
في كّل الفصائل الفلسطينية وعبروا لي عن رغبتهم األكيدة واستعدادهم الفوري لتفعيـل             استمعت إلخوتي   

منظمة التحرير، و أنا كأمين سر اللجنة المركزية لفتح أضم صوتي وأتضامن مع كل األخـوة لتفعيـل                  
عب المنظمة في بداية هذا العام، فهي الشرعية العربية والدولية وهي الممثل الـشرعي و الوحيـد للـش                 

  .الفلسطيني بكّل فصائله وقواه الوطنية المستقلة
  ٩/١/٢٠٠٩موقع إيالف، 

  
  نتخابات تشريعية ورئاسية متزامنةافياض يؤكد استمرار عباس في الرئاسة حتى إجراء  .٣

 شدد رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض على أن الـرئيس محمـود عبـاس               : محمد يونس  -رام اهللا   
ورأى أن الحديث عن    . طنية حتى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة      سيبقى على رأس السلطة الو    

وقـال فيـاض خـالل       ".خارج السياق وال يستوفي الشروط    "شغور الرئاسة يجب أن ينتهي، معتبراً أنه        
شروط شغور منصب الرئاسة غير مستوفاة      "مؤتمر صحافي في مقر رئاسة الحكومة في رام اهللا أمس إن            

النقاش في شأن هذه القضية كان دائماً خارج        "وأضاف أن   ". ينهي النقاش في هذا الموضوع    إطالقاً، وهذا   
إذا كانت هذه القضية خارج الـنص       ... النص، وفي ظروف غير الظروف السائدة اليوم، فما بالك اليوم؟         

   ".سابقاً، فأن ما يجري من مأساة يجب أن يدفعنا إلى الكف عن هذا الحديث
باختصار شديد، ينص قانون االنتخابات الفلسطيني صراحة       : "عن فياض قوله  " س برس فران"ونقلت وكالة   

، ما يعني إمكان بقاء الـرئيس عبـاس         "على أن تجرى االنتخابات التشريعية والرئاسية في شكل متزامن        
  .حتى إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية بداية العام المقبل

س في لبنان أسامة حمدان أمس أن حركته لن تعترف بـشرعية            وحين سئل فياض عن إعالن ممثل حما      
الكف الفوري عن هذا الحديث أمام المأساة       "عباس بعد اليوم وان قراراته لن تكون ملزمة لها، طالب بـ            

إذا لم تكن تلك كارثة إنسانية، فما الذي يمكن أن يشكل فـي الـوعي               : "وتساءل ".التي يعيشها أهل غزة   
مستعدة "وأشار إلى أن حكومته     . وأكد أن أكثر من نصف ضحايا العدوان مدنيون       ". ية؟الدولي كارثة إنسان  

وحض مجلـس األمـن     ". إلدارة معابر قطاع غزة بتوافق وطني، لكن األولوية اآلن هي لوقف العدوان           
ليصار بعد ذلك إلى معالجة مختلـف الملفـات، ومنهـا           "الدولي على إصدار قرار فوري يوقف العدوان        

  ".المعابر
  ٩/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
 "إسرائيل"ـ حماس لن تطالب باستقالة عباس واألولوية هي التصدي ل: النونو .٤

 بعد انتهاء   أنالمقالة  الفلسطينية  نقل على لسان طاهر النونو الناطق باسم الحكومة         :  علي الصالح  - لندن
عسكرية اإلسرائيلية ولن تفـتح     فترة واليته األصلية، وان الحركة تعطي األولوية اآلن لمواجهة العملية ال          

  .هذا الملف في الوقت الراهن
 ٩/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  ُعرضت علينا مبادرات وسنعلن موقفنا منها بعد دراستها:  هنيةحكومة .٥

 أكدت حكومة الوحدة الوطنية المقالة، برئاسة إسماعيل هنية، أنها تدرس الكثير من المبادرات التي               :غزة
 .، وستعطي موقفاً منها بعد استكمال دراستها بما يخدم المصالح الوطنية الفلسطينية           عرضت عليها مؤخراً  

، "قـدس بـرس   "وقال طاهر النونو، الناطق باسم حكومة إسماعيل هنية، في تصريح مكتوب له تلقتـه               
   كمـا قـال  "المطلوب وقف فوري للعدوان اإلسرائيلي على شعبنا، وإنهاء الحصار الظالم      "الخميس، إن ،. 

لفت طاهر النونو االنتباه إلى أن الساعات الثالث التي يعلنها جيش االحتالل يوميـاً لتعليـق عملياتـه                  و
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الحربية، غير كافية النتشال عشرات الجثامين الباقية في األماكن التي يتوغل فيها االحتالل، وال تكفـي                
  .لتزويد المواطنين الفلسطينيين المنكوبين باحتياجاتهم وال بالغذاء

  ٨/١/٢٠٠٩ دس برسق
  
   لوقف إطالق النار في غزةلمبادرة المصريةل هدعم يؤكد اليوم والقاهرة يصل عباس .٦

الرئيس الفلسطيني  أن   ، جورج الريس  ،مدريد نقالً عن مراسلها في    ٩/١/٢٠٠٩الشرق األوسط،   نشرت  
غـزة، لكنـه     النار في قطاع     إطالق وقف   إلى دعمه للمبادرة المصرية الرامية      أمسمحمود عباس جدد    

 أنرفض التعليق على تقارير تحدثت عن رفض حماس المقترحات المصرية، كما عبر عن أملـه فـي                  
 . تفاقم الوضع فـي المنطقـة      إلى الصواريخ من جنوب لبنان حادثا منعزال، وأال يؤدي ذلك           إطالقيكون  

ويس ثابـاتيرو،   وقال عباس، خالل مؤتمر صحافي عقده في مدريد مع رئيس الوزراء االسباني خوسيه ل             
 انه سيزور القاهرة     عباس كدأو ". عن المبادرة المصرية الفرنسية قمنا فورا بدعمها       اإلعالنعندما تم   "انه  

 .اليوم لمناقشة المبادرة المصرية مع الرئيس حسني مبارك
 إلـى وطالب ابو مازن منظمة األمم المتحدة باتخاذ قرار يدين العدوان اإلسرائيلي، داعيا في نفس الوقت                

  ". تأمين وجود دولي لحماية شعبنا وفتح كافة المعابر الحدودية المؤدية إلى غزة"
 فـي   أعلـن  نبيل عمرو، سفير فلسطين في مصر،    أن القدسمن   ٩/١/٢٠٠٩األيام، فلسطين،   وأوردت  

 مصر حيـث يلتقـي مـدير المخـابرات     إلى الرئيس عباس سيصل، اليوم، أن" األيام"اتصال هاتفي مع  
 أن إلـى اللواء عمر سليمان قبيل اجتماعه، صباح غد السبت، مع الرئيس حسني مبارك مشيرا              المصرية  

 . على قطاع غـزة اإلسرائيلي الفرنسية من اجل وقف العدوان      -الحديث سيتركز على المبادرة المصرية      
 مـن    طـرف  أي بدعم دولي كبير وال يوجد انغالق بشأنها من          اآلن المبادرة تحظى    أنعتقد  أ... ":وقال

 تدرس هذه المبادرة ولكن على ما يبدو فانه ال يوجد مفـر             أنها حماس فهي تقول     أما الموجودة   األطراف
  ". عليهااإلسرائيلي العدوان إنهاء توافق عليها من اجل أنمن 

  
  اللجنة الحكومية لكسر الحصار تناشد مصر تسريع إدخال األدوية والمساعدات للقطاع: غزة .٧

 ناشدت اللجنة الحكومية لكسر الحصار في قطاع غـزة الـسلطات المـصرية،              : وليد عوض  -رام اهللا   
باإلسراع في إدخال األدوية والمساعدات الغذائية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مؤكدة انه لـم يـدخل                  

مس أن قطاع غزة    أوأكد المكتب اإلعالمي للجنة في بيان       .  القليل جدا  إالعبر معبر رفح من المساعدات      
سة جداً لهذه األدوية والمساعدات خاصة مع تزايد أعداد الشهداء والجرحى واألسـر المـشردة               بحاجة ما 

 سيارات أدوية   ١٠ونوه إلى أن ما دخل إلى معبر رفح حتى يوم األربعاء بلغ              .جراء الحرب اإلسرائيلية  
ات غذائية   جريحاً، مؤكداً أنه لم يتم حتى اآلن إدخال أي مساعد          ٢٨ سيارات إسعاف، وجرى إخراج      ٣و

وطالب عالء البطة الناطق باسم اللجنة، الحكومة المصرية باإلسراع في إدخال            .لقطاع غزة عبر المعبر   
المزيد من األدوية وسيارات اإلسعاف والسماح للطواقم الطبية المصرية والعربية واألوروبية بالـدخول             

 إدخال مستشفيات ميدانية إلى قطـاع       إلى قطاع غزة عبر المعبر لمعالجة الجرحى والمصابين، داعياً إلى         
 .غزة لمواجهة الوضع الصحي الكارثي وإنقاذ حياة مئات المصابين

 ٩/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
   تطلب إدراج إعمار غزة ضمن أعمال القمة االقتصادية العربيةالسلطة .٨

لعربية التي سـتعقد     تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب رسمي إلى القمة االقتصادية ا         : أحمد رحيم  -القاهرة  
 اعمار غزة بعدما تم تدميرها من قبل القوات اإلسرائيلية كبند           إعادة موضوع   إدراجفي الكويت تطلب فيه     

مستقل على جدول أعمال القمة، وقال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الجامعة الـسفير نبيـل عمـرو إن                  
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 اعمـار   إعـادة موسى إلدراج بند موضوع      العام للجامعة عمرو     األمينالسلطة تقدمت بطلب رسمي إلى      
  .غزة كبند مستقل على القمة

  ٩/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
   منذ إنشائهاغزة دمرت كل ما بنته السلطة في "إسرائيل" :وزير التخطيط الفلسطيني .٩

اهللا إن إسرائيل دمرت كل ما بنتـه          سمير عبد  .قال وزير التخطيط الفلسطيني د    :  محمد يونس  -رام اهللا   
وأشار إلى أن التقديرات األولية ترجح أن قيمة ما دمرته          . ١٩٩٤ القطاع منذ إنشائها في العام       السلطة في 

  .  من بنايات ومؤسسات حكومية وبنى تحتية في غزة تصل إلى بليوني دوالر"إسرائيل"
  ٩/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  إطالق صواريخ من لبنان إلى األراضي المحتلةتشجب  التحرير في لبنان منظمة .١٠

 لبنان  صواريخ من جنوب   إطالق    شجب حادثة  إلى سارعت منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان        :تبيرو
 فـي ممثليـة     اإلعالمـي كد المسؤول   أ،  اإلطاروفي هذا   . ١٩٤٨ األراضي الفلسطينية المحتلة عام      إلى
كـدا  ، أن موقف منظمة التحرير وفتح شديد الوضوح، مؤ        "الجريدة"منظمة هشام دبسي، في اتصال مع       ال
الـسياسة  " تجاوز   إطارووضع الحادثة في    ".  ال نريد مزايدة تعرض أمن وسالمة لبنان ألي مخاطر         أننا"

نحن نعتقد ما حصل عملية تخريب مقـصودة        : "، وقال "الفلسطينية الرسمية الملتزمة بإرادة الدولة اللبنانية     
  ".ل مضلل نستنكره استنكاراً شديداً حيث ال يريد لبنان ويريد الفلسطينيون، وهو عمإلىوتوريط في لبنان 

  ٩/١/٢٠٠٩الجريدة، الكويت، 
  
  ستشر القرار ال يلبي مطالب الحركة كما أنها لم تُ:  رداً على قرار مجلس األمنحماس .١١

مجلس األمن الدولي في جلسته فجر اليوم على   في أول رد فعل لها على القرار،قالت حركة حماس
إلى وقف إطالق النار في قطاع غزة تمهيدا النسحاب القوات مشروع قرار للدول الغربية يدعو 

لم ":  لبي بي سيلبنانقال أسامة حمدان ممثل حركة حماس في إنها غير معنية فيه، و ، اإلسرائيلية منه
نستشر في هذا القرار ولم يؤخذ في االعتبار ال مصالح شعبنا والرؤيتنا ولذلك نعتبر انفسنا غير معنيين 

يجب على كل األطراف ان تتعامل "وأشار إلى أنه عندما يبدأ تطبيق القرار ". الظرف الراهنبالقرار في 
وجدد حمدان رفض ". مع الطرف الذي يتواجد على األرض ويدير المعركة ويدير الشأن العام في غزة

ليس مقبوال أن يتم نشر قوات لحماية كيان صهيوني " حماس نشر قوات دولية في قطاع غزة وقال 
واعتبر . موضحا أن هذا الرفض جاء إجماع قوى المقاومة" عتدي على شعبنا هذا مرفوض وغير مجديي

  ". يشير إلى فشل إسرائيل في تحقيق الهدف األساسي لحملتها وهو كسر المقاومة"أيضا ان القرار 
  ٩/١/٢٠٠٩بي بي سي 

  
  الد والضحية ويساوي بين الجشعبناقرار مجلس االمن لم يلب طموحات :  القدسسرايا .١٢

 لـم يلـب     ١٨٦٠اعتبرت سرايا القدس صباح اليوم الجمعة ان قرار مجلس االمن الـدولى رقـم               :غزة
وقال المتحدث باسم سرايا القدس ابو احمد في         .طموحات الشعب الفلسطيني وساوى بين الجالد والضحية      

ـ    السرائيلي على قطاع   كان من المفترض على مجلس االمن ادانة العداون ا        " :" سما"بيان صحفي وصل ل
غزة والدعوة لوقفه واالنسحاب الفوري من االراضي التي توغل فيها وان يرفع الحصار وفتح المعـابر                

واكد ابو احمد ان السرايا وباقي الفصائل ستواصل التصدي للعداون بكل مـا تملـك مـن                  ".بشكل كامل 
  .وسائل ولن تدخر جهدا في ضربه في كافة اماكن تواجده

 ٩/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما
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  ليست أساساً صالحاً للحل :  ترفض المبادرة المصرية"ة القوى الفلسطينيتحالف" .١٣

 الذي يضم ثمانية فصائل فلسطينية في دمشق، "تحالف القوى الفلسطينية"اعتبرت :  سعاد جروس- دمشق 
 في دمشق أن  جبريلبقيادة أحمد"  القيادة العامة- الجبهة الشعبية "و " الجهاد اإلسالمي"و " حماس"أبرزها 

وأنها تهدف إلى " ليست أساسا صالحا للحل"المبادرة المصرية ـ الفرنسية لوقف إطالق النار في غزة 
إنها رفضت " الشرق األوسط"، في حين قالت مصادر في هذه الفصائل لـ"التضييق على المقاومة"

لدائمة، أو الوفاق الوطني، اذ ربطت عناصر ملغومة كالتهدئة المؤقتة أو الهدنة ا"المبادرة ألنها أدخلت 
ولخصت المصادر رؤيتها لهذه المبادرة " كل هذه القضايا مع وقف العدوان وفك الحصار واالنسحاب

المبادرة فيها بنود تتضمن خطورة "وأضافت المصادر نفسها أن ". لقد تم إدخال السم في العسل"بكلمتين 
معتبرة انها تهدف إلى " الوطنية الفلسطينية برمتهاعلى المقاومة ومستقبلها، وعلى تطور القضية 

  ".إجهاض حالة الصمود والنيل من قوى المقاومة في إطار خطة دولية ـ إقليمية ـ صهيونية"
أساسا صالحا ألي حل مقبول لدى "وقالت الفصائل في بيانها إنها ال تعتبر المبادرة المصرية ـ الفرنسية 

مشاركة "واستغربت الفصائل ". ضمن مخاطر على المقاومة ومستقبلهاالجانب الفلسطيني وفيها بنود تت
، كما رفضت وجود قوات أو "أطراف عربية في هذه الخطة التي تعمل لخنق المقاومة ومحاصرة شعبنا

حماية أمن االحتالل والتضييق والحصار "مراقبين دوليين في قطاع غزة ألنها اعتبرت الهدف من ذلك 
  ". من إرادة شعبناعلى المقاومة والنيل

الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وعدم ممارسة الضغط "وطالبت الفصائل مصر والدول العربية بـ
ال يمكن أن نفهم األبعاد "، وهاجم البيان الموقف المصري بحدة وقال "على المقاومة لمصلحة أعداء أمتنا

  ".اللتزام بالمخطط األميركي ـ الصهيونيالتي تدعو النظام المصري لعدم فتح معبر رفح إال في إطار ا
إن " الشرق األوسط"وحول أسباب رفض وجود قوات أو مراقبين دوليين قالت المصادر الفلسطينية لـ

تعتبر مهمة المراقبين ستكون حماية أمن إسرائيل، والتضييق على المقاومة ومراقبتها "الفصائل 
  ".ور دولي وإقليمي يساعد إسرائيل وخطتهاتصفية وجودها من خالل د"، كما تستهدف "وحصارها

 ٩/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
 الصواريخ إطالق  جنود وتواصل ٣المقاومة تقتل :  للعدوان على غزة١٣ الـ اليوم .١٤

ال تزال األذرع العسكرية للمقاومة الفلسطينية تمطر بلدات االحتالل ومواقعهـا           :  ضياء الكحلوت  -غزة  
الهاون رغم التحليق المكثف لطائرات االحتالل التـي تواصـل قـصفها            العسكرية بالصواريخ وقذائف    

 .العشوائي والمركز في مختلف مناطق قطاع غزة
 صاروخا أمس علـى مـدن عـسقالن         ١٦وأكدت المصادر اإلعالمية اإلسرائيلية أمس سقوط أكثر من         

 .وأسدود وباتجاه النقب الغربي
صاروخي غراد، باإلضافة إلى تمكن مقاتليها من قـنص         وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت مدينة أسدود ب       

 .ثالثة جنود إسرائيليين على أطراف بيت الهيا شمال القطاع
بصاروخين من طراز قدس، فيمـا تبنـت        " نير عوز "وبدورها أكدت سرايا القدس أنها قصفت مستوطنة        

رق حي السالطين شـمال     تفجير عبوة ناسفة بناقلة جند ش     ) مجموعات الشهيد أيمن جودة   (كتائب األقصى   
" كيـسوفيم "اإلسرائيلية، وصاروخين علـى     " عزاتا"على مدينة   " أقصى"قطاع غزة، وإطالق صاروخي     

 .وسط القطاع
 قذيفة هاون من العيار     ١٩وأطلقت ألوية الناصر صالح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية           

 .الثقيل باتجاه مواقع مختلفة من قطاع غزة
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اثنان منهم إصابتهما بالغة إثـر  ، عترفت الشرطة اإلسرائيلية بإصابة أربعة جنود إسرائيليين بجروح     وقد ا 
وقالت المصادر  . صاروخ فلسطيني على مبنى في جنوب إسرائيل بحسب مصادر طبية وعسكرية           سقوط

  .في كيبوتز عين هاشلوشا في صحراء النقب إن الصاروخ سقط
تي استخدمتها قوات االحتالل، فإنها لم تستطع تجاوز جدران المقاومة التـي            ورغم القوة النارية الكبيرة ال    

واجهتها باألمس في مناطق بيت الهيا والتفاح والزيتون وخان يونس، حيث اعترف متحـدث عـسكري                
إسرائيلي بمقتل ضابط إسرائيلي وجرح جندي آخر لدى إطالق قذيفة فلسطينية مضادة للدبابات عليهمـا               

منزال في خان يونس جنوب قطاع غزة، كما اعترف الجيش اإلسرائيلي بإصابة عدد مـن               لدى تفتيشهما   
أصـيب  : "جنوده خالل مواجهات األمس، وقال متحدث باسم الجيش في تصريحات لإلذاعة اإلسـرائيلية            

عدد من جنود جيش الدفاع بجروح طفيفة خالل نشاطات عسكرية في شمال قطاع غزة جرت في إطـار                  
إلـى  ) رسميا(، وبالتصريحات الجديدة لإلسرائيليين يرتفع عدد الجنود القتلى         "المصبوبعملية الرصاص   

الـصهيوني،  " فيلكا"حسب موقع   " إعاقات دائمة " جنديا أصيبوا بـ     ٤٢ جريح بينهم    ١٠٠ قتلى وحوالي    ٩
ء المقاومة قتلت منـذ بـد     "على لسان عضو مكتبها السياسي، محمد نزال، أن         " حماس"بينما أكدت حركة    

العدوان الصهيوني البري على قطاع غزة أكثر من ثالثين جندياً وضابطاً صهيونياً من القوات الخاصة،               
، كما قـال    )"غوالني(في حين تمكنت المقاومة من إصابة ما يزيد عن مئة جندي آخرين بينهم قائد قوات                

 سواء على المـدى الزمنـي أو        يعد من األرقام القياسية،   "نزال إن هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى         
 ". بالنسبة إلى إمكانات المقاومة قياساً على إمكانات العدو

  ٩/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
  مستقبل األمة مرهون بانتصاركم             :  حسن سالمة ألهل غزةاألسير .١٥

 مؤبـدا   ٤٨، الذي يقضي حكما بالسجن لمدة       "كتائب عز الدين القسام   "قيادي في   قال حسن سالمة ال   : غزة
العـدوان  "بعد إدانته بقيادة وتنفيذ عدد من العمليات النوعية ضد االحتالل اإلسرائيلي، إن             )  عاما ١٢٠٠(

وفـق مـا    " الصهيوني بات في مراحله النهائية، وأن المزيد من الصمود والصبر كفيل بتحقيق االنتصار            
  .يرى

تـصنع مالمحهـا    " المرحلة المقبلـة     وشدد سالمة، في رسالة من معتقله خاطب فيها أهل غزة على أن           
دماؤكم، وطالما أعلنتم وبكل شموخ أنكم رأس الحربة  في معركة الدفاع عن أمـتكم وعنـوان ثباتهـا                   

  ".وصمودها
البوصلة الحقيقية التي توجه مئات الماليـين مـن أبنـاء           "واعتبر القائد القسامي، أن غزة أصبحت اليوم        

" عالي المستوى لكتائب الشهيد عز الدين القـسام       " ارتياحه لألداء    ، معربا عن  "الشعوب العربية والمسلمة  
يؤكد من جديد على ثبات القسام وقوته في الميدان والتي ال يستمدها إال             "قائال إن ما يجري اليوم في غزة        

من توفيق اهللا عز وجل وبأسه، واتباع تعاليم ديننا الحنيف التي تدعو المسلمين إلى الثبات في الحـروب                  
  ".لمعارك دائما وأبداوا

  ٨/١/٢٠٠٩قدس برس، 
  
   وليس مبرراًيتعليق كافة عملياتها في قطاع غزة غير منطق" األونروا"قرار : حماس .١٦

المركـز  " في تصريح صحفي مكتوب، تلقى       حركة حماس قال فوزي برهوم، الناطق الرسمي باسم       : غزة
تعليق كافة عملياتها في    ) أونروا(لالجئين  إن قرار وكالة غوث وتشغيل ا     : "نسخة منه " الفلسطيني لإلعالم 

  قطاع غزة هو قرار غير منطقي وليس مبرراً؛ ألن من واجبها في حالة الحرب حماية ضحايا الحـرب                  
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ال يخدم أهلنا في قطاع غزة؛ فالمطلوب مـن وكالـة           "واعتبر برهوم أن هذا القرار       ".وليس التخلي عنهم  
  ".لكها للجم العدوان وحماية الضحايااألونروا استخدام أوراق الضغط التي تم

  ٩/١/٢٠٠٩كز الفلسطيني لإلعالم، المر
  
  العدوان يجري بمشاركة ومباركة عربيتين.. المقاومة ستعيد نصر تموز:  الرفاعيعمادأبو  .١٧

قال الحاج ابو عماد الرفاعي، ممثل حركة الجهاد في لبنـان، فـي حـديث              : ـ زهير اندراوس   الناصرة
ان هذه المرة نحن ال نتحدث عن صمت او عجز او تواطؤ عربـي انمـا مـا                  " ربيالقدس الع "خص به   

نلحظه هو ان العدوان يجري بمشاركة ومباركة عربيتين، وزاد قائال ان العدوان الصهيوني على غـزة                
  . في لبنان يتكرر االن في غزة٢٠٠٦يوليو /فشل بكل معنى الكلمة ونحن نرى بان سيناريو حرب تموز

رده على سؤال اكد ان المبادرة المصرية بحاجة الى توضيح خصوصا وان هناك بعـض               وفي معرض   
  .البنود التي ال يمكن الموافقة عليها النها تتعارض مع المصلحة الوطنية الفلسطينية

اما عن موقف الدول العربية فقال ان االنظمة العربية تعتبر بقاء المقاومة فـي فلـسطين خطـرا علـى                 
مفهوم جديد لالمن القومي حيث ايران هي العدو المشترك واسـرائيل هـي الحليـف               منظومة رسموها ل  

االستراتيجي، والمقاومة اللبنانية والفلسطينية هي عبء، وتابع قائال ان اسرائيل بقيادة امريكية تسعى الى              
وامريكـا  انشاء شرق اوسط جديد دويالت طائفية عرقية مفتتة ضعيفة تكون اسرائيل القائد االقليمي لها               

صاحبة القرار الدولي العام في شانه، ولفت الى انّه امام شالل الدم المتدفق فـي قطـاع غـزة، وامـام                     
وقال . المجازر التي ترتكب هناك، يبقى احتمال نشوب انتفاضة ثالثة حاضرا في كل وقت وفي كل لحظة               

قى متماسكا باذن اهللا، والمقاومة     ايضا عن المعارك الجارية اآلن ان التكتيك الفلسطيني بقي متماسكا وسيب          
  .نحن نؤكد انها على موعد مع النصر وهي ستفضح كل المتخاذلين والمشككين واالنهزاميين

 ٩/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
 
 الحركة من عناصر ٤٠ يكذب أنباء إسرائيلية حول تصفية حماس  في فتحقيادي .١٨

حف إسرائيلية بأن حركة حماس عمـدت       نفى قيادي في حركة فتح امس بشدة تقارير ص        :  د ب أ   -غزة  
 . ناشطاً من كوادر فتح تحت ستار العملية اإلسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة٤٠إلى تصفية 

وقال إبراهيم أبو النجا القيادي بفتح المقيم في غزة إن ما ذكرته الصحف اإلسرائيلية عن تصفية حركـة                  
وأضـاف   ".غير صحيح على اإلطالق   "رية اإلسرائيلية   حماس لناشطين من فتح خالل هذه العملية العسك       

نحن وحركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية في خندق واحد لمواجهة هذا العدوان اإلسـرائيلي الـذي                "
 ".طال كل شيء

نحن وحركة حماس موحدون اآلن، واللحمة تعود إلى أبناء شعبنا الفلـسطيني، ويجـب علـى                "وأضاف  
يوم بدء الحرب البرية على غزة، قبل أقل مـن          "وكشف أبو النجا أنه      ".ة الحوار الجميع العودة إلى طاول   

أسبوع، كان مقرراً أن يكون هناك اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية بمن فيها حركتا حماس وفتح لكن لم                 
 ".يتم ذلك بسبب األوضاع األمنية السائدة

  ٩/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
   كلم٧٥يصل مداها " فجر"صواريخ  صهيونية من امتالك حماس لمخاوف .١٩

اإللكتروني المقرب من االستخبارات الصهيونية، عجز ألة الحـرب الـصهيونية أمـام             " ديبكا"أكد موقع   
 يوما على اندالع الحرب العدوانيـة علـى         ١٢رغم مرور   " ،  "حماس"صمود حركة المقاومة االسالمية     

  .غزة
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  أن يكون بحوزة المقاومة صواريخ اخرى، يمكن         وعبر الموقع عن مخاوف في المؤسسة الصهيونية من       
اطالق المزيد منها على المغتصبات المحيطة بالقطاع، رغم تدمير العديد من االنفاق حول محور صالح               
الدين، مضيفا انه مع اغالق االنفاق بشكل تام، فمن الممكن ان تعاود الحركة تهريب االسلحة خالل ثالثة                 

علـى حـد    -وقع انه مع تدمير نسبة كبيرة من صواريخ القسام الفلسطينية         ونشر الم  .اسابيع مرة اخرى    
 – ٧٠التى يصل مداها من     " فجر"ماتزال تمتلك عددا كبيرا من صواريخ       " حماس"، اال ان حركة     -زعمه
علـى  " حمـاس " كيلو متر، وانه ليس لدى االستخبارات الصهيونية معلومات مؤكدة حول اسـتحواذ              ٧٥

واستشهد الموقع  بان احد قادة الحركة قد صرح مـؤخرا            .٥وع المتقدم منها فجر    او الن  ٣صواريخ فجر   
يمكنها اطالة صواريخها لتصل الى قلب تل ابيب ومغتـصبات رحوبـوت وريـشون              " حماس"بان قدرة   
  .لتسيون

  ٨/١/٢٠٠٩كز الفلسطيني لإلعالم، المر
 
  "إسرائيل"جبريل يطالب بفتح كل الجبهات مع  أحمد .٢٠

طالب أمين عام الجبهة الشعبية الفلسطينية القيادة العامة أحمد جبريل : اغي، أ ف ببارعة ي: دمشق
 الفرنسية - المبادرة المصرية "، فيما أكد تحالف القوى الفلسطينية أن "بفتح كافة الجبهات مع إسرائيل"

ت دعوة وجاء ".هدفها التضييق ومحاصرة المقاومة وتحقيق األهداف التي عجز عنها العدوان العسكري
 .جبريل عقب لقائه أمس في دمشق مع رئيس مجلس الشورى اإليراني علي الريجاني

وحول الصواريخ التي انطلقت أمس من جنوب لبنان على شمال إسرائيل وما إذا كانت جبهته هي التي 
نحن نتفحص األمر وندرسه وبعد الدراسة المستفيضة "أوضح جبريل ، قامت بإطالق الصواريخ

القضية ليست قضية صواريخ "و لفت إلى أن ". لى تفاصيله سنقول وجهة نظرنا فيما حدثواالطالع ع
لو لم يكن هذا المبرر موجودا لوجدت "، مشيرا إلى أنه "عبثية كما تقول إسرائيل وتبرر به العدوان
 ".إسرائيل مبررا آخر لشن العدوان على غزة

 ٩/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
  
 في بيت الهيا من سرايا القدس  مقاومينثالثة استشهاد .٢١

أعلنت سرايا القدس، اليوم عن استشهاد ثالثة من مقوميها صباح اليوم في قصف إسرائيلي استهدفهم في 
 ٢٤"، أنور جبر أبو سالم " عام٢٤"محمد نافذ الهندي : والشهداء هم .بلدة بيت الهيا شمالي قطاع غزة

 ". عام٢١"، عبد الناصر عودة "عام
 ٨/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب

  
  من جنوب لبنان " إسرائيل" تنفي عالقتها بإطالق صواريخ على حماس .٢٢

اكد رأفت مرة المسؤول االعالمي في حركة حماس فـي   :غزة ـ رام اهللا ـ اشرف الهور ووليد عوض  
حمـاس  'وان  من جنـوب لبنـان      لبنان ان الحركة ال تقف وراء اطالق الصواريخ على شمال اسرائيل            

هـذه  . ال نستعمل ارضا عربية لنرد على االحـتالل       'وقال مرة   . ' داخل فلسطين  تمارس عملها العسكري  
  . 'سياسة حماس وموقف حماس الثابت

 ٩/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  مجزرة غزة ستمتد تداعياتها إلى مناطق أخرى: "القيادة العامة" .٢٣

ليقاً على الـصواريخ التـي       القيادة العامة، تع   -أنور رجا، القيادي في الجبهة الشعبية       قال  : )يو بي آي  (
في قطـاع  " اسرائيل"إن المجزرة المفتوحة التي ارتكبتها ":، "إسرائيل"أطلقت من جنوب لبنان على شمال     
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غزة بحق النساء واألطفال سوف تمتد تداعياتها إلى مناطق أخرى وإن كرة النار التي التهبت في غـزة                  
وأضـاف  ".  في غزة وتبقى األمـور سـائبة       ستشعل عدة حرائق، وليس من المعقول ان نرى ما يحصل         

حذرنا من تداعيات هذه المجزرة التي ستؤدي إلى تطورات خطيرة في المنطقة العربيـة والـى تغييـر       "
  ". الخارطة السياسية

  ٩/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   هي مع العدو الصهيونياألساسيةالمعركة  :"يوم الشهيد الفلسطيني"فتح في ذكرى  .٢٤

رير الفلسطينية وحركة فتح ذكرى يوم الشهيد الفلـسطيني بمهرجـان غـضب             أحيت منظمة التح  : صيدا
وقال عضو المجلس الوطني الفلسطيني فتحي ابـو        ،  ]جنوب لبنان  [جماهيري اقامته في مخيم عين الحلوة     

ان المعركة االساسية هي مع العدو الصهيوني وان كل الخالفات على الساحة الفلسطينية هـي               : العردات
فخالفنا الرئيـسي هـو مـع       . اينات ثانوية ال يمكن ان ترتقي الى ان تكون خالفات رئيسية          اختالفات وتب 

منظمة التحرير واالخوة في حركة     : اسرائيل وعقدنا لقاء في مقر السفارة الفلسطينية حضرته كل الفصائل         
صيل او  حماس والجهاد االسالمي وكانت هذه المبادرة من موقع شعورنا ان هذه المعركة ليست معركة ف              

حزب وانما معركة الشعب الفلسطيني عندما يقصف العدو غزة او يطلق النار في الضفة الغربية ويستبيح                
  . بيوتها ومنازلها

  ٩/١/٢٠٠٩المستقبل 
  
  "إسرائيل"أولمرت وباراك يصعدان تهديداتهما للضغط باتجاه مخرج سياسي يرضي  .٢٥

لية إيهود أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك صعد رئيس الحكومة اإلسرائي:  أسعد تلحمي-الناصرة 
تهديداتهما بتوسيع العدوان على القطاع، واختارا أن يطلقا التهديدات من قواعد عسكرية في الجنوب 

  .بعدما تابعا تدريبات لقوات االحتياط على التوغل في مناطق مأهولة
ئة أركان الجيش الجنرال غابي ، بصحبة باراك ورئيس هي"لواء غزة"وقال أولمرت خالل لقائه ضباط 

أشكنازي وقائد المنطقة الجنوبية المشرف على العدوان على القطاع الميجر جنرال يوآف غالنت، إن 
كيفية ضمان الحفاظ على الهدوء في الجنوب ما زالت نصب أعيننا، والجيش اإلسرائيلي لم يطلب منه "

  ".بعد تنفيذ كل ما هو مطلوب لبلوغ ذلك
وفي السطر األخير، فإن "العسكرية، " لذلك تتواصل الحملة"وضع في الجنوب لم يتغير بعد وأضاف أن ال

االختبار الذي يستوجب حسماً من المستوى السياسي هو كيف نضمن أن الواقع الذي يغيره الجيش 
 الوضع لم نبلغ بعد هذا. اإلسرائيلي هذه األيام لن يعود ليسيطر على الجنوب، وأن يسود الهدوء المنطقة

ولم يطلب من الجيش بعد أن ينفذ كل ما هو مطلوب منه لبلوغ هذا الهدف، وهذا الحسم هو المطروح 
  ".أمامنا اليوم

ونحن نرى هنا أن جهد سنتين مكثفتين واستثنائيتين "من جهته، أكد باراك أن العملية في غزة تتواصل 
وقال بعد أن راقب ". لميدانيين بما يدور، يثمرمن التدريبات والتزود بالعتاد وتجديده واضطالع القادة ا

رأينا هنا جنود االحتياط من أفضل الوحدات العسكرية عندنا في تدريبات على : "تدريبات جنود االحتياط
وضباط االحتياط راضون جداً عن نوعية التدريبات واإلعداد، وهم جاهزون . نماذج لمناطق مأهولة

  ".ي غزةومتأهبون للمهمات التي تنتظرهم ف
 وباراك معنيان بالتوصل إلى اتفاق بمساعدة الواليات المتحدة أولمرت، فإن "هآرتس"ووفقاً لصحيفة 

ويرى . ومصر يضمن الهدوء لفترة زمنية طويلة في الجنوب ومنع تعاظم إضافي لقوة حماس العسكرية
  .ان إنهاء العمليةباراك أن العملية البرية استنفدت نفسها وأن حماس تلقت ضربة قاسية وباإلمك

  ٩/١/٢٠٠٩الحياة، 
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  حتى ال تصبح غزة تابعة إليران" إسرائيل ال تريد وقف إطالق النار بل نهاية الرعب: "بيريز .٢٦

قال الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز متحدثا أمس لصحيفة ال : )وكاالت(،  برهوم جرايسي-  الناصرة
تابعة "حتى ال تصبح غزة "  النار بل نهاية الرعبطالقإلال تريد وقفا " إسرائيل إنريبوبليكا االيطالية 

 ال نريد ان تصبح غزة تابعة إليران وال نريد وقفا الطالق النار ، واضحةأهدافنا"وقال بيريز  ".إليران
  ".بل نهاية الرعب، ويجب ان تتوقف حماس عن اطالق الصواريخ على إسرائيل

هذه العملية توجد امكانية . ي مطامع جغرافية في غزةال نريد ان تدوم الحرب وليست لدينا ا"واضاف 
  ".لتحقيق السالم

ورأى ان المبادرة المصرية التي تنص على وقف اطالق نار موقت واستئناف المحادثات اإلسرائيلية 
يجب بحث "وانه " فكرة عامة"الفلسطينية واجراء حوار بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، تشكل 

اننا امام مجموعة تسيطر .. انه وضع غير مسبوق"وقال بيريز  ".قد يستغرق عدة ايام"، ما "التفاصيل
على منطقة استولت عليها بصورة غير شرعية، وهي غير مهتمة بانقاذ ارواح اطفالها ونسائها وتطلق 

 ان حماس تستخدم االطفال دروعا وتخبئ ارهابيين في المستشفيات واسلحة"وتابع  ".قنابل على مدارسنا
  ".تعرضنا الطالق نار من هذه المدارس حماس هي التي ال تلتزم بحدود وال يوقفها شيء. في المساجد

  ٩/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
  عملت وتعمل طبقا لمصلحة أمنها وأمن مواطنيها" إسرائيل: "ليفني .٢٧

 ي غزة،   عقب صدور قرار مجلس األمن بوقف أطالق النار ف          ليفنى تسيبيقالت وزيرة خارجية إسرائيل     
 الدفاع عـن    فيإسرائيل عملت وتعمل وستعمل طبقا مصلحة أمنها وأمن مواطنيها فقط وحسب حقها             "إن  

  ". النفس
  ٩/١/٢٠٠٩بي بي سي 

  
  مجلس األمن أصبح ناطقا باسم حماس وإسماعيل هنية: يشاي .٢٨

النار في   عقب صدور قرار مجلس األمن بوقف أطالق         ،اإلسرائيلي إيلى يشاى نائب رئيس الوزراء       قال
شيئا لن يحدث إذا أبقـت      "وأضاف أن   .  هنية وإسماعيل إن مجلس األمن أصبح ناطقا باسم حماس         غزة،

  ". إسرائيل هذا القرار حبرا على ورق
  ٩/١/٢٠٠٩بي بي سي 

  
   وضعت شروطاً جديدة"إسرائيل" ومن أسلحة حماس" مندهش" جلعاد عاموس .٢٩

عن إبالغ الجنـرال    " العرب"ية وعربية بالقاهرة لـ     تحدثت مصادر مصر  : الواحد عاشور   عبد –القاهرة  
عاموس جلعاد المستشار السياسي واألمني بوزارة الدفاع اإلسرائيلية رئيس جهـاز المخـابرات العامـة               

 التي تهدف إلى وقف إلطالق      المبادرة المصرية المصرية عمر سليمان شروطا جديدة لكي تقبل تل أبيب ب         
وكان جلعاد قد وصل إلى القاهرة صباح أمس من تل أبيب، فـي              . وحماس النار بين الطرفين اإلسرائيلي   

 .زيارة استغرقت عدة ساعات، تم خاللها تبادل وجهات النظر حول كيفية تفعيل المبادرة المصرية
وأشارت المصادر إلى أن جلعاد أبلغ المسؤولين المصريين رغبة تل أبيب في وضع شروط جديدة للقبول                

ن تكون التهدئة نهائية بحيث تكبل المقاومة الفلسطينية عن القيام بأي عمل مستقبال وبدء              بالمبادرة أهمها أ  
مفاوضات سالم مع السلطة الفلسطينية وكذلك ضرورة وضع قوات دولية أو أميركية على الحدود بـين                

 .مصر وغزة لوقف تهريب األسلحة
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اومة وإطالق الصواريخ وأخذ يتـساءل      وقالت إن جلعاد أبدى استغرابه الشديد الستمرار حماس في المق         
عن قوتها الصاروخية وأسلحة أخرى قال إنها موجودة لديها وال تنتهي وحمـل الجانـب               " مندهش"وهو  

المصري المسؤولية عن وصول تلك األسلحة متهما القاهرة بأنها غضت الطـرف عـن تهريـب تلـك                  
 . األسلحة طول الفترة الماضية إلى غزة عن طريق األنفاق

  ٩/١/٢٠٠٩رب، قطر، الع
 
   على غزة حول استمرار الحرب"إسرائيل"انقسامات حادة بين قادة : الصحف اإلسرائيلية .٣٠

تحدثت الصحف اإلسرائيلية عن وجود خالفات كبيرة وواضحة في أوساط القيادات :  وكاالت–حيفا 
العملية العسكرية في السياسية والعسكرية اإلسرائيلية، حول استمرار الحرب او كيفية الخروج من مأزق 

 .الحالي  الشهر٢٠قطاع غزة قبل تولي الرئيس األميركي المنتخب باراك اوباما مهام منصبه في 
، معني باستمرار الحرب بموازاة المفاوضات أولمرتأن رئيس الوزراء أيهود " يديعوت"وقالت صحيفة 

ايهود باراك وقف الحرب التي تجريها مصر بخصوص المبادرة المصرية، فيما يؤيد وزير الحرب 
باتفاق، وخصوصا أنها استنفذت المطلوب منها، ويرى أن حماس تلقت الضربة القاسية، وبات من 
الممكن إنهاء العمليات العسكرية، فيما اتخذت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني موقفا ثالثا وهو وقف إطالق 

رد بهجمات شديدة على هجمات حماس النار بصورة أحادية الجانب، بعد أن تعلن إسرائيل أنها ست
 .والفصائل الفلسطينية المختلفة في القطاع

 وباراك على أولمرتأن النقاشات والجدل بين الثالثة يتمحور حول موافقة " هآرتس"ها، ذكرت ردوب
التوصل إلى اتفاق وقف إطالق النار، تكون الواليات المتحدة ومصر شريكتين فيه، وان يتضمن أي 

ر المقاومة الفلسطينية على وقف إطالق الصورايخ لفترة طويلة، فيما تدعو ليفني إلى وقف اتفاق إجبا
إطالق النار من جانب واحد مع حق إسرائيل بالرد، مبينة في الوقت ذاته أن المسؤولين الثالثة متوافقون 

ال على عدم دخول إسرائيل في مفاوضات مباشرة مع حماس، حتى ولو عن طريق طرف ثالث، وان 
 .تكون حماس طرفا في االتفاق

 المصغر أعطى الضوء األخضر الوزاريمن ناحية ثانية، ذكرت الصحف اإلسرائيلية أن المجلس 
  .للجيش لمواصلة عملياته العسكرية

وقالت إن إزاء معارضة باراك توسيع الحملة، أضطر " مأزق"أن الوضع الحالي هو " يديعوت"واعتبرت 
إال أن مصادر إسرائيلية اعتبرت أن  .األحداث على صعيد المبادرة المصريةأولمرت إلى انتظار تطور 

وبين المحلل العسكري في  .المرحلة ألحالية هي مرحلة التهديد لتحسين شروط وقف إطالق النار
 ليست معنية حاليا بإدخال قوات االحتياط في ساحة القتال، "إسرائيل"، ألكس فيشمان، إلى أن "يديعوت"

 دخول االحتياط يعتبر خطوة دراماتيكية بالنسبة للمجتمع اإلسرائيلي، في حين أكدت خصوصا وأن
 الجيش غابي أشكنازي، غير معني بتوسيع الحملة البرية وإدخال فرق أركانمصادر إسرائيلية أن رئيس 

وذهب أحد المعلقين أبعد من ذلك وقال إن أشكنازي يصلي من أجل وقف الحرب . االحتياط إلى غزة
 .دم الدخول في المرحلة الثالثةوع

  ٩/١/٢٠٠٩الدستور، 
  

   جنديا إسرائيليا بشلل دائم في غزة٤٢ إصابة إسرائيلية عن أنباء .٣١
 إسرائيلية مقربة من المخابرات اإلسرائيلية امـس عـن          إعالميةتحدثت مصادر   : وليد عوض  -رام اهللا   

الضارية التي يخوضها الجيش اإلسرائيلي     اصابة العشرات من جنود االحتالل بالشلل التام جراء المعارك          
 جنـديا   ٤٢اإلسرائيلي ان اكثـر مـن       " فيليكا"وقال موقع    .في قطاع غزة مع رجال المقاومة الفلسطينية      

  .إسرائيليا اصيبوا بشلل دائم نتيجة اصابتهم بقذائف المقاومة بغزة
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بجروح خـالل نـشاطات     وكانت إسرائيل أعلنت امس عن مقتل ضابط واصابة عدد من جنود االحتالل             
وقال متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي إن ضابطا قتل وأصيب عدد آخـر            . عسكرية في شمال قطاع غزة    

 ديـسمبر   /األول كـانون    ٢٧من الجنود خالل تنفيذ الجيش اإلسرائيلي عمليته العسكرية المستمرة منـذ            
ـ . الماضي في قطاع غزة   بعة عـسكريين منـذ عمليـة    وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش اإلسرائيلي إلى س

  .  إسرائيلأعلنتهاالجتياح اإلسرائيلي لقطاع غزة، وفق ما 
  ٩/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

 
  وثيقة عسكرية إسرائيلية تشكك في قدرة الجيش على إزاحة حماس: "هآرتس" .٣٢

عن تشكيك ضباط إسرائيليين في قـدرة جيـشهم         ، أمس، كشفت وثيقة عسكرية إسرائيلية   :  أ ش أ   -غزة  
 أجراها ضباط كبار في اليـوم       التيمشيرة إلى أن المداوالت     ،  حركة حماس عن قطاع غزة     إزاحة على

التالي للعملية العسكرية في القطاع شككت في إمكانية إحداث تغيير سلطوي في القطاع بواسطة استخدام               
  .القوة فقط

عت أن يتم التوصل إلـى      إن المداوالت توق  ، اإلسرائيلية التي نشرت الوثيقة   " هآرتس"وأوضحت صحيفة   
، تهدئة أمنية طويلة بواسطة تسوية مع حماس، لكنها اعتبرت أن األمر ال ينسجم مع السياسة اإلسـرائيلية        

أمر الجيش بأن يكون مستعدا لعملية في       ، بعد تسلم غابى اشكنازي منصب رئيس األركان      "مشيرة الى أنه    
التي تهـدف إلـى ايقـاف       " رصاص المصبوب ال"قطاع غزة، وأقرت بالفعل خطط عسكرية ومنها حملة         

إطالق الصواريخ وعدم استخدامها أداة الستنزاف إسرائيل، إضافة إلى تعاظم قـوة حمـاس وإضـعافها          
  .كحركة

أن المصادر العسكرية اإلسرائيلية تقر بوجود فجوة بين المصالح وبين القدرة على تحقيقها من              "واضافت  
  ".خالل استخدام القوة فقط

استخدام القوة كفيل بأن    "إن  " تل روسو "حيفة عن رئيس شعبة العملية في هيئة األركان اللواء          ونقلت الص 
مشككا فـى أن    ".. ذلك يؤدى إلى تعزيز  أسماهم المتطرفين      "يحسن القتال ضد اإلرهاب ولكنه اعتبر أن        

  .تكون هناك قدرة على إحالل تغيير سلطوي في قطاع غزة من خالل استخدام القوة فقط
نحن بعيدون عن القدرة على تحقيق النهاية المرغوب فيها بالنسبة لقطاع غزة، لكن فـى كـل                 "ضاف وأ

  ". األحوال على الجيش اإلسرائيلي أن يخطط إلمكانية حملة واسعة أو كبديل تسوية أمنية شاملة
  ٩/١/٢٠٠٩السياسة، الكويت، 

 
  قف العدوان تتوجه للقضاء المحلي والدولي لو"إسرائيل" حقوقية في مؤسسات .٣٣

توجهت تسع جمعيات ومؤسسات إسرائيلية، يهودية وعربية، الى محكمة العدل العليا في  :تل أبيب
 إلجبار الحكومة على وقف الحصار والعقوبات الجماعية للمدنيين في قطاع غزة، بينما توجهت "إسرائيل"

والمدعي العام " حقوق االنسانمجلس " برسائل الى كل من "إسرائيل"المؤسسة العربية لحقوق االنسان في 
بالمبادرة لفتح ملفات وإجراء تحقيقات في جرائم الحرب التي يقترفها " المحكمة الجنائية الدولية"في 

الجيش اإلسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، وتقديم المسؤولين عن اقتراف هذه الجرائم امام المحكمة 
 لمحاكمة مجرمي الحرب ١٩٩٨ب اتفاقية روما للعام الجنائية الدولية، التي اقيمت خصيصاً بموج

 .وضمان عدم افالتهم من العقاب
وجاءت هذه النشاطات لتفرض على الحكومة اإلسرائيلية التوقف عن استخدام العقوبات الجماعية ضد 

وحسب أحد المتابعين، فإن الضغوط السياسية . األهالي العزل بهدف الضغط على حكومة حركة حماس
 .يرية على إسرائيل ال تكفي وينبغي ان تتابع بضغوط قضائية محلية وعالمية أيضاوالجماه

 ٩/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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  الليكود على حساب دماء غزة" شعبية"تزايد : استطالع .٣٤
 ١٠أظهر استطالع للرأي نشرت نتائجه أمس قبل شهر من االنتخابات اإلسرائيلية المقررة فـي               : أ.ب.د

 الليكود بزعامة رئيس الوزراء األسبق بنيامين نتنياهو اكتسب مزيدا من الشعبية             فبراير ان حزب   /شباط
  .في غزة" اإلسرائيلي"على حساب دماء الفلسطينيين في خضم العدوان 

" الكنيـست "وكشف االستطالع انه في حال جرت االنتخابات امس فإن ليكود سيكون صاحب األغلبية في               
 لحزب الوسط كاديما    ٢٧ مقعداً مقابل حوالي     ٣٣داً حيث يحصل على      مقع ١٢٠الذي يبلغ اجمالي مقاعده     

الحاكم بزعامة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، وبالرغم من ان ليكود تقدم على كاديمـا خـالل الحملـة                  
االنتخابية طبقا الستطالعات اخرى نشرت نتائجها خالل االسبوعين او الثالثة الماضـية اال ان كاديمـا                

  . ه الفجوةتمكن من سد هذ
  ٩/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   استخبارات يرافقون القوات المقاتلة ويتولون جمع المعلومات اإلستخبارية الالزمةضباط .٣٥

قال الضابط الكبير في سالح االستخبارات البريغادير يوفال حالميش : محمد هواش والوكاالت –رام اهللا 
رة تتمثل بتدمير البنى التحتية النتاج ضربة كبي"ان الجناح العسكري لحركة حماس تكبد حتى االن 

القذائف الصاروخية، وكذلك تدمير التجهيزات العسكرية التي اعدها في المناطق السكنية المكتظة بالسكان 
ضباطا من سالح االستخبارات " واضاف في ايجاز للصحافيين ان". في القطاعين الشمالي واالوسط

معلومات االستخبارية الالزمة واستجواب المعتقلين الفلسطينيين يرافقون القوات المقاتلة ويتولون جمع ال
ان التهديد االكبر الذي تتعرض له القوات هو محاوالت "وأعلن ". وتوفير معلومات استخبارية للقوات

ففي حي العطاطرة على سبيل المثال اعدت دمى مفخخة لتطلق القوات اإلسرائيلية النار . لخطف جنود
كما فخخ عدد . ها الى تكون حفرة يهوي الجنود في نفق تحتها اعد لخطف الجنودعليها فيؤدي تفجير

 ".كبير من المباني والبيوت
  ٩/١/٢٠٠٩النهار، 

 
   تتعقب من يفشون أسرار الحرب"إسرائيل" .٣٦

عمدت السلطات اإلسرائيلية إلى مصادرة الهواتف المحمولة من الجنود :  فرح سمير-  القدس المحتلة
ل رسائل نصية قصيرة عن خسائر المعركة، أو توزيع صور عن القوات التي تقاتل لمنعهم من إرسا

ويكشر الرقباء العسكريون الذين يتحاشون عادة التدخل .نشطاء حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية
وألقي القبض على صحافيين . في التغطية اإلخبارية الروتينية عن أنيابهم اآلن استهجانا لهذا األمر

ائيليين لالشتباه في تزويدهما محطة تلفزيون إيرانية بتفاصيل عن االجتياح البري لغزة لم يكن إسر
وقال مراسل القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي آلون بن ديفيد إن الجيش حول نفسه . مسموحا نشرها

ئيلية تتعمد تحويل ويشتبه بعض الصحافيين في أن السلطات اإلسرا. ٢٠٠٦إلى خندق لإلعالم منذ حرب 
 .االهتمام العالمي الى البلدات الحدودية القريبة التي تعاني من قصف الصواريخ الفلسطينية

 ٩/١/٢٠٠٩عكاظ، 
 

   إسرائيلي لمنع اشتعال الجبهة الشماليةاستنفار .٣٧
قابلت الحكومة اإلسرائيلية الدعوات للرد بقوة على إطـالق صـواريخ           :  وكاالت – حسن مواسي  -حيفا  
في الوقت نفسه انها لن تقف مكتوفة األيدي فـي           يوشا، باعالن نيتها عدم فتح جبهة مع لبنان، موكدة        الكات

حال تم تصعيد األوضاع في الجبهة الشمالية، معتبرة ان إطالق الصواريخ على نهاريـا، كـان حادثـا                  
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مكان اطـالق   قصفنا مباشرة   "وقال الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي      . عرضيا تقف وراءه جهات مجهولة    
  ".الصواريخ من لبنان

  ٩/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
   جريح ٣٢٥٠ شهيدا و٧٧٩.. الحرب على غزة .٣٨

 أكثر من خمسمائة منهم ٣٢٥٠ أن عدد الجرحى ارتفع إلى ٩/١/٢٠٠٩المركز الفلسطيني لإلعالم، ذكر 
 الشهداء معاوية حسنين ان عدد.د عن ٩/١/٢٠٠٩، وكالة معا االخباريةوأكدت  . جروحهم خطرة جداً

   شهيدا ٧٧٩ارتفع الى 
طواقم اإلسعاف والطوارئ في وزارة  أن رائد الفي عن مراسلها من غزة ٩/١/٢٠٠٩الخليج، وافادت 

 جثة لشهداء ارتقوا في غارات جوية سابقة نفذتها ٥٥الصحة الفلسطينية في غزة، عثرت امس، على 
  .طائرات العدو في قطاع غزة
طوارئ في وزارة الصحة الطبيب معاوية حسنين، أن هناك عدداً كبيراً من  وقال مدير عام اإلسعاف وال

المواطنين ما زالوا مفقودين، وربما يكونوا ارتقوا شهداء وظلت جثثهم مدفونة تحت أنقاض المنازل 
والمباني المدمرة، من دون أن تتمكن فرق اإلسعاف والطوارئ من انتشال جثثهم بفعل االستهداف 

  .لطواقم الطبيةل" اإلسرائيلي"
آالف المواطنين من سكان نبأ نزوح محمد الجملعن مراسلها  ٩/١/٢٠٠٩. األيام، فلسطينوأضافت 

مناطق جنوب المدينة عن منازلهم بصورة جماعية، بعد أن ألقت طائرات إسرائيلية منشورات تطالب 
  .نحو نصف سكان رفح بإخالء منازلهم

وغرب المدينة، لإلقامة المؤقتة عند أقربائهم، في حين توجه وتوجه جزء من النازحين إلى أحياء وسط 
  .إليواء الفارين من القصف" أونروا"آخرون لبعض المدارس التي افتتحتها 

  
   مجازر غزة لتهويد القدس"اسرائيل" يحذر من استغالل التميمي .٣٩

ل اسرائيل انشغال حذّر قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمي من استغال:   يوسف الشايب–رام اهللا 
 .العالم بمجازرها في غزة لتنفيذ مخططاتها في تهويد مدينة القدس وتهجير أهلها قسراً والتضييق عليهم

حكومة االحتالل ماضية في تنفيذ مخططاتها واعتداءاتها ضد القدس والمسجد "وقال في بيان له إن 
 الفتاً إلى قيام عدد من اليهود ،"األقصى في خطى متسارعة خاصة بعد العدوان الغاشم على غزة

المتطرفين باقتحام المسجد األقصى المبارك ومواصلة الحفريات أسفله، واالنتشار المكثف لعناصر وأفراد 
وتابع ان اسرائيل تصادر األراضي وتهدم  .شرطة االحتالل على أبوابه وإغالق الطرق المؤدية إليه

مشيرا الى ان .  الباهظة على الفلسطينيين في المدينةالبيوت وتسحب بطاقات الهوية وتفرض الضرائب
وأوضح سماحته بان أفراد مخابرات  . من أراضي المدينة% ٨٥جدار الفصل العنصري التهم أكثر من 

  .االحتالل اعتقلوا عددا من اطفال المدينة ممن تظاهروا ضد مجازر اسرائيل في غزة وقاموا بتعذيبهم
يمي أن السجون والمعتقالت تفتقد للشروط اإلنسانية المالئمة للحياة من جهة اخرى، بين الشيخ التم

اآلدمية، حيث تتسرب مياه األمطار إلى غرفهم وخيامهم، إضافة إلى الروائح الكريهة المنتشرة بسبب 
االزدحام في الغرف، وسوء مرافق الصرف الصحي وقلة التعرض ألشعة الشمس والهواء، وقلة مواد 

   .الحشرات والجرذان في غرفهمالتنظيف وانتشار 
  ٩/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
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  زحالقة يطالب بالتحقيق في إعدام أسرى في غزةالنائب .٤٠
بعث النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، برسائل عاجلة،اليوم، الخميس، إلى وزير األمن 

ة اإلنسانية في األمم المتحدة، طالب فيها اإلسرائيلي ايهود براك ومنظمة الصليب األحمر ومنظمة اإلغاث
 . بالتحقيق فوراً في قيام الجيش اإلسرائيلي بأسر مواطنين في غزة وإعدامهم وإخفاء الجثث عن عائالتهم

وجاء في رسائل النائب زحالقة إنه تلقى توجهات هاتفية من مواطنين غزة، أكدوا فيها أن الجيش 
وطالب زحالقة الجهات الثالث . بخطف مواطنين وأسرهم وإعدامهماإلسرائيلي قام في األيام األخيرة 

. بالتحقيق الفوري، مشيراً إلى ان قتل األسرى محرم قطعياً حسب القانون الدولي وقوانين كل دول العالم
هناك جرائم فظيعة ترتكب في قطاع غزة وما يشاهده الناس عبر شاشات التلفزيون هو "وقال زحالقة إن 
يجب فضح هذه الجرائم والشروع حاالً بتقديم : "وأضاف ". مما يحدث على األرضجزء قليل جداً

 ".  القيادات اإلسرائيلية المسؤولة عنها إلى المحاكم الدولية بتهمة إرتكاب جرائم
 ٨/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب

  
      على قبول معادلة سياسية "إسرائيل"صمود غزة سيرغم : بشارة عزمي .٤١

أكد المفكر العربي عزمي بشارة أن صمود الفلسطينيين في غزة رغم :  عبد الجليل البخاري- الدوحة
الثمن الباهظ من الشهداء سيفرض على االحتالل اإلسرائيلي القبول بمعادلة سياسية، مشددا على أن تل 

 وقال  .أبيب تسعى أساسا بحربها لتحجيم حركة حماس إلى حركة سياسية وتحييدها كحركة مقاومة
ألقاها بالدوحة مساء الخميس حول الوضع بغزة إن إسرائيل اختارت توقيت العدوان بشارة في محاضرة 

 وأشار بشارة إلى أن هناك عدة  .على غزة ألن ثالث سنوات من الحصار على القطاع لم تحقق نتيجة
اعتبارات تقف وراء قرار الحرب ضد غزة من بينها الفترة االنتقالية في الرئاسة بالواليات المتحدة، 

ولفت إلى أن اليسار  . شباط المقبل/كذلك االنتخابات التشريعية المقبلة في إسرائيل في فبرايرو
اإلسرائيلي هو الذي بادر دائما خالل العقود الماضية بشن الحروب الستغالل ذلك في منافسة اليمين 

 . وكسب أصوات إضافية في االنتخابات
معسكر "بالمنطقة النضمامها إلى " االعتدال الديمقراطيمحور "وانتقد المفكر العربي من جهة أخرى دول 

بعد فوزها في االنتخابات التشريعية الفلسطينية " معاداة حماس رغم أن الحركة لم تمنح الفرصة المطلوبة
معسكر التسوية العربي ال يستوعب أن إسرائيل تعتبر أمنها "وأضاف أن  . ٢٠٠٦كانون الثاني /في يناير

وانتقد في هذا اإلطار موقف مصر من  ". عتبار وأفضل لها من أي عالقات عربيةالحدودي فوق أي ا
المفروض أن مصر هي عمق تاريخي للمقاومة "االعتداءات اإلسرائيلية وقضية معبر رفح قائال 

وفي المقابل قال بشارة إن المجتمع الدولي ضيع فرصة تاريخية بعدم إعطاء حماس فرصة  ".الفلسطينية
 ". تمثل اإلسالم السياسي وجزءا من المقاومة الفلسطينية"ا باعتبار أنها للتعامل معه

 ٩/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
 قررنا وضع شعار فضائية األقصى على شاشتنا إذا ما توقفت: فلسطين تلفزيون مدير .٤٢

ان  "":الشرق األوسط"قال محمد الداهودي، مدير عام هيئة االذاعة والتلفزيون، لـ :كفاح زبون: رام اهللا
ونفى  ". ١٩٦٧التغطية هذه المرة مختلفة ألن ما يحدث في غزة مختلف وألول مرة يحدث منذ عام 

كنا نعطي مساحة للجميع، "الداهودي ان يكون قادة حماس ممنوعين من الظهور على شاشته، وقال 
 هذه ".اتصلنا بغازي حمد ورئيس تحرير صحيفة الرسالة بعدما قصفت، وهي ليل نهار تسب السلطة

االتهامات من الداهودي تقابلها أخرى من تلفزيون األقصى الذي يقول انه ال يزال ممنوعا من العمل في 
حتى . الضفة، وان مراسليه وبينهم محمد شتيوي تعرضوا للتعذيب في سجون األجهزة األمنية في الضفة
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مسؤولية أي أذى ) و مازناب(أن شبكة األقصى تنشر على موقعها بيانا تحمل فيه الرئيس محمود عباس 
  .يلحق بمراسليها والعاملين فيها المعتقلين لدى األجهزة األمنية

الى جانب إشارة ) تلفزيون حماس( ونحن قررنا وضع اشارة تلفزيون األقصى :وأضاف الداهودي
هو ما زالوا يهاجموننا وكأن العدو "وتابع ". تلفزيون فسطين، اذا ما تم قصف األقصى وتوقفت عن البث

تلفزيون فلسطين، رغم اننا أرسلنا رسائل من تحت الطاولة حتى يكون اإلعالم موحدا وليس مفرقا، لكنهم 
 ".لم يتجاوبوا مع ذلك

 ٩/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
 
  استشهاد فلسطيني في مستوطنة: الضفة .٤٣

ي في استشهد مواطن فلسطيني الخميس برصاص قوات االحتالل االسرائيل: من وليد عوض -رام اهللا
. احدى المستوطنات شرق مدينة القدس بذريعة انه كان يحاول احراق محطة محروقات في المستوطنة

واكدت مصادر اسرائيلية ان قوات االحتالل تتحفظ على جثة الشهيد الذي قتل برصاص الشرطة في 
  مستوطنة شور ادوميم قرب معالي ادوميم، بدعوى محاولته احراق محطة وقود في المنطقة

 ٩/١/٢٠٠٩قدس العربي، ال
  
   فلسطينيين في الخليل واختناق العشرات في بلعينإصابة .٤٤

أعلنت مصادر طبية في مدينة الخليل، عن إصابة فلسطينيين بجراح خطيرة  : منتصر حمدان- رام اهللا 
خالل مواجهات مع قوات االحتالل بمخيم الفوار لالجئين جنوب المدينة، في حين اصيب عشرات 

 بحاالت اختناق في مواجهات مشابهة اندلعت في قرية بلعين غرب رام اهللا، فيما تواصلت الفلسطينيين
  .المسيرات واالحتجاجات الشعبية في أغلبية مدن الضفة الغربية المتضامنة مع أهالي قطاع غزة

من جهة أخرى، اصيب العشرات بحاالت اختناق في مسيرة نسائية في بلعين تضامنا مع قطاع غزة، 
كة نساء واطفال ومتضامنات دوليات، حيث وقعت اشتباكات مع جنود االحتالل الذين اطلقوا بمشار

  .االعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع
من جانبها، نظمت القوى الوطنية واإلسالمية مسيرة جماهيرية في ساحة المهد وسط مدينة بيت لحم، 

  في غزة، " اإلسرائيلي"تنديدا بالعدوان 
  ٩/١/٢٠٠٩خليج، ال

 
   كلنا حماس اآلن..الضفة الغربية: "االندبندنت" .٤٥

 ". كلنا حماس اآلن: الضفة الغربية: "أعد مراسل صحيفة االندبندنت في رام اهللا بين لينفيلد تقريرا بعنوان 
حتى لو انتصرت إسرائيل عسكريا أو دبلوماسيا فهي قد بدأت بدفع ثمن : يستهل لينفيلد تقريره بالقول

ومها على غزة بتنامي شعور العداء لها في قلوب سكان الضفة الغربية، وكذلك بتنامي الشك في هج
  . صدور فلسطينيي الضفة حول جدوى طريق المفاوضات الذي يسلكه الرئيس محمود عباس

ويقول معد التقرير ان الدبلوماسية التي ينتهجها عباس منذ سنوات لم تحقق إنجازات ملموسة للفلسطينيين 
فيما يتعلق باالحتالل االسرائيلي وتحسين ظروف حياتهم اليومية ، فاالحباط الذي أدى الى فوز حماس 

  .  يقترن اآلن بالغضب بسبب ما يجري اآلن للفلسطينيين في غزة٢٠٠٦عام 
ويقول لينفيلد إنه بعكس المواطنين العاديين الذين ال يوجهون أي لوم لحماس فان بعض كبار الشخصيات 

ح، مثل توفيق الطيراوي وهو أحد مستشاري عباس ومسؤول أمني سابق ، يقول إن حماس أساءت في فت
  .التقدير وجلبت الكوارث على الشعب الفلسطيني

 ٩/١/٢٠٠٩بي بي سي 
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  حول ردود الفعل الضعيفة في الضفة على أحداث غزةتساؤوالت .٤٦

، لعل االحباط وانعدام "شرق االوسطال"قال متظاهرون ومحللون فلسطينيون لـ : كفاح زبون - رام اهللا
،  من اهالي الضفة مع اهلههم في غزة "المتواضع"الثقة بالقيادات السياسية يقف وراء هذا التضامن 

ناهيك من ان القيادة السياسية في الضفة الغربية اخذت قرارا بعد السماح باالنجرار وراء اي تصعيد في 
 .دتها حماسالضفة، قد يقود النتفاضة ثالثة كما أرا

ويرى المحلل السياسي هاني المصري، ان اهالي الضفة الغربية محبطون من االنقسام، وهذا السبب 
 .ان ال شيء سينفع مع استمرار االنقسام: األهم لضعف الهبة الجماهيرية في الضفة، اذ يقول المواطنون

ان " الشرق االوسط"وقال لـ . ويشير المصري الى موقف السلطة في قمع التظاهرات ويراه موقفا ملتبسا
وحذر المصري من ". تشجع التحركات من جهة وتقمعها من جهة اخرى"، فهي "ملتبس"موقف السلطة 

 ".يجب ان تقود هذا التحرك الشعبي ال تقمعه"انتفاضة ثالثة ضد السلطة هذه المرة، التي قال انها 
 ٩/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

 
      والحصار على غزة  بالمليارات جراء العدوانخسائر .٤٧

تقدمت السلطة الوطنية الفلسطينية بطلب إلى األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إلدراج موضوع 
 من ٢٠ و١٩إعادة إعمار غزة على جدول أعمال القمة االقتصادية المقرر عقدها في الكويت يومي 

معة العربية إن السلطة تفضل أن يناقش وقال نبيل عمرو مندوب فلسطين الدائم لدى الجا .الشهر الحالي
موضوع إعادة اإلعمار ضمن جلسة تخصص لهذه القضية، للتركيز على حجم الدعم وآلياته خالل الفترة 

وكان اتحاد المقاولين الفلسطينيين قدر الخسائر االقتصادية األولية خالل األسبوع األول من  .المقبلة
لجنة الشعبية لمواجهة الحصار في غزة تقديراتها لحجم وفصلت ال .القصف بأكثر من مليار دوالر

  :الخسائر التي واجهها قطاع غزة على الشكل التالي
 . نحو ملياري دوالر خسائر جراء الحرب اإلسرائيلية- 
  . نحو مليار دوالر إجمالي الخسائر المباشرة جراء الحصار- 
  . مليون دوالر شهرياً خسائر قطاع الصناعة١٦ - 
  . دوالر شهرياً خسائر قطاع الزراعة ماليين١٠ - 
  . مليون دوالر شهرياً خسائر قطاعات التجارة واإلنشاءات والخدمات والصيد٢٢ - 

من السكان تحت خط % ٨٠وقدرت اللجنة معدل الدخل اليومي لسكان غزة بدوالرين فقط، واعتبرت أن 
 .الفقر

 ٩/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
  ن الشركات األعضاء تتبرع إلغاثة غزة فلسطين لألوراق المالية وعدد مسوق .٤٨

بادرت سوق فلسطين لألوراق المالية وعدد من شركات الوساطة المالية بجمع التبرعات : رام اهللا
   .كمساعدة مالية ألبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في مواجهة العدوان اإلسرائيلي

ظفيها وموظفي وإدارات الشركات مو" قدس برس"ودعت السوق في بالغ صحفي أرسلت نسخة منه لـ 
الوسيطة إلى تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة انطالقاً من روح األخوة والتكافل نحو قضايا الشعب 
 .الفلسطيني، وروح اإلخاء والمناصرة ألبنائه في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان احتاللي غاشم

، والشركة العالمية لألوراق المالية، وشركة وتشارك في هذه الحملة الشركة الوطنية لألوراق المالية
  .لوتس لالستثمارات المالية، وشركة النورس لالستثمارات المالية، وشركة الوساطة لألوراق المالية

  ٩/١/٢٠٠٩، قدس برس
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   أطفال غزةمن الشهداء% ٤٠:  الصحة العالميةمنظمة .٤٩

 طفل، يعيشون دون ٥٦٠،٠٠٠بينهم تشير التقديرات إلى أن قرابة المليون شخص من سكان غزة، من 
من سكان القطاع البالغ عددهم % ٥٦ماء أو كهرباء، حيث يصارع األطفال المستضعفون الذين يشكلون 

 ٢٧الذي بدأ يوم " اإلسرائيلي"مليون ونصف المليون نسمة، من أجل النجاة بأرواحهم من الهجوم 
من شهداء العدوان على القطاع من % ٤٠فإن ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، . كانون األول/ديسمبر

  .من النساء% ١٨األطفال و
 منهم كانوا يعانون من سوء تغذية قبل الهجوم وإن نصف ٥٠،٠٠٠إن " إنقاذ الطفولة"وتقول منظمة 

كما قالت منظمة الصحة العالمية إن جميع مراكز الرعاية . األطفال دون سن الثانية يعانون من فقر الدم
ا في ذلك خدمات اللقاحات قد توقفت كلياً مما يعرض األطفال ألمراض مثل التهاب الكبد األولية بم
  .والحصبة

 طفل، ٥٦٠،٠٠٠أن قرابة المليون شخص من سكان غزة، من بينهم " إنقاذ الطفولة"وقدرت منظمة 
ء الليل يؤدي وأضافت أن انعدام الكهرباء التي تستخدم لغايات التدفئة أثنا. يعيشون دون ماء أو كهرباء

ووفقاً لمنظمة  .إلى التعرض لخطر انخفاض درجة حرارة الجسم وخاصة لدى األطفال وحديثي الوالدة
   آخرين منذ بدء الهجوم، ١١٨٠ طفالً فلسطينياً حتفهم وجرح ١٧٦الصحة العالمية، لقي أكثر 

  ٩/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  االسعاف االحمر يطالب بالسماح غير المشروط لمرور سيارات الصليب .٥٠

طالب رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر جاكوب كلينبرغر، أمس، بالسماح غير المشروط  :وكاالت
بمرور سيارات اإلسعاف في غزة ووصولها إلى الجرحى في كل مكان في أراضي القطاع على مدار 

عطاء العاملين في ودعا كلينبرغر في بيان إلى إ .الساعة، لتتمكن من إنقاذ أكبر عدد ممكن من األرواح
خدمات الطوارئ الطبية خصوصاً أعضاء جمعية الهالل األحمر مروراً آمناً إلجالء الجرحى ومعالجتهم 

شهدنا حاالت جرحى لفظوا أنفاسهم ألن سيارات اإلسعاف لم "وأضاف . ونقلهم إذا كان ذلك ضرورياً
  ".تتمكن من الوصول إليهم في الوقت الالزم

الفرنسية في األراضي الفلسطينية، جيسيكا بوراز، " أطباء بال حدود" منظمة واعتبرت مسؤولة مشروع
أن اإلعالن عن هدنة ثالث ساعات يوميا في غزة، ال يغير شيئا على صعيد المعطيات اإلنسانية والواقع 

وقيمت األوضاع في حديث مع الصحافة على الهاتف من داخل غزة، بعد . الميداني إلسعاف المصابين
  وقالت إن األمر يتعلق حتى اآلن بمدينة غزة وحدها، . ول تجربة للهدنةمرور أ

  ٩/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   الطبية في الضفة تتضامن مع غزةالطواقم .٥١

 من موظفي وزارة ١٥٠٠نظمت وزارة الصحة الفلسطينية مسيرة حاشدة شارك فيها حوالي  :نابلس
ي فلسطين وذلك انطالقا من مكاتب وزارة الصحة وعدد من العاملين في المؤسسات الصحية العاملة ف

ورفعت خالل المسيرة الالفتات والصور التي  .الصحة في البيرة باتجاه دوار المنارة وسط رام اهللا
 .تستنكر العدوان على غزة ال سيما استهداف الطواقم الطبية وسقوط عدد كبير منهم ما بين شهيد وجريح

عنان المصري وكوادر الوزارة . ابو مغلي ووكيل الوزارة دفتحي . وشارك في المسيرة وزير الصحة د
ابو مغلي أن الهدف األساس من هذه المسيرة . وفي كلمته أمام المحتشدين أكد د .من جميع انحاء الضفة
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كان ايصال صوت الطواقم الطبية والصحية للعالم أننا طالب سالم، وأننا ننشد العيش الحر الكريم في 
  ".االرهاب"حتالل الذي يعتبر اسوأ اشكال وطننا بعيدا عن اال

  ٩/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
 الحرب على غزة تؤسس لجيل من االستشهاديين والمقاتلين :  نفسيونأطباء .٥٢

اطفالنا يعانون "قال مدير مركز الصحة النفسية في قطاع غزة اياد السراج لوكالة فرانس برس  :أ ف ب
الحاضر نتيجة القصف االسرائيلي والعدوان على قطاع من سلسلة صدمات نفسية لحقت بهم في السابق و

 ".غزة ، وبسبب تعرضهم لهذا الكم من الصدمات طوروا وسائل دفاعية
الغضب الشديد بسبب القصف ، الن "وتابع الطبيب النفسي الفلسطيني ان الناس تشعر في قطاع غزة بـ

مثل عدم القدرة على النوم والتبول "ت وتطرق السراج الى آثار الصدما ".اسرائيل شر ال بد من مقاومته
الالارادي والتعثر بالكالم ، وااللتصاق باالم، وفي المرحلة الثانية من الصدمة يصبح الصوت المزعج 

 ".مرتبطا بالخوف والموت وارتجاع صور االحداث واالكتئاب
ان هذه "هللا من جهته، قال مدير مركز عالج وتاهيل ضحايا العنف الطبيب محمود سحويل في رام ا

الحرب ستخلف لنا عمال كبيرا ، النه سيكون امامنا جيل سيعاني كما هائال من االعراض النفسية ، 
 ".وستدفع اسرائيل الثمن غاليا مستقبال النها تخلق ثقافة الحرب والعنف

ا ، ام % ٦٨نسبة االطفال الذين يعانون من اعراض الصدمة في قطاع غزة كانوا قبال نحو "وتابع ان 
االن فان المجتمع الفلسطيني بات بمجمله يعاني من هذه االعراض التي شملت االطفال والبالغين وهي 

 فتى ٣٠واوضح بانه اجرى جلسات مع نحو  ".نسبة لم تسجل في العالم سوى في رواندا اثر المذابح
 ويريدون ان فجاءت جميع توجهاتهم انتقامية" عاما ، ١٤ والـ ١٢وفتاة تتراوح اعمارهم بين الـ 

 ".يكونوا استشهاديين او مقاتلين
  ٩/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  جهة مجهولة اطلقت الصواريخ وحزب اهللا يعلمها ان ال عالقة له :  اللبنانيةالحكومة .٥٣

افادت مصادر امنية  نقال عن خالد الغربي عن مراسلها من بيروت ٩/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، ذكرت 
لصواريخ امس اال ان قواعد اللعبة قد ال تتغير وسيبقى الالعبون نه على رغم خطورة حادث اطالق اأ

االساسيون على ارض الجنوب، من جيش لبناني مروراً بالقوات الدولية وصوالً الى حزب اهللا، 
وكان اللبنانيون في ". رسالة تذكيرية تحذيرية"يسيطرون على الوضع وان ما جرى ال يعدو كونه مجرد 

نوب قد استيقظوا على دوي اطالق صواريخ كاتيوشا من منطقة القطاع الغربي القرى الحدودية في الج
الحكومة اللبنانية عدم مسؤوليته عن الحادث، رجحت مصادر " حزب اهللا"وفيما ابلغ . باتجاه اسرائيل

امنية وقوف عناصر مسلحة فلسطينية وراءه، مشيرة الى دور ما للجبهة الشعبية ـ القيادة العامة التي 
مها احمد جبريل والتي كانت مواقف قيادييها حتى عصر امس ال تؤكد وال تنفي مسؤوليتها عن هذا يتزع

 .الحادث
جهة مجهولة اقدمت على إطالق عدد من الصواريخ في اتجاه األراضي "وقالت قيادة الجيش اللبناني ان 

ل بلدة الناقورة عدد من وبالتزامن مع ما حصل سقط داخل األراضي اللبنانية شما. الفلسطينية المحتلة
واعلنت ان وحدات الجيش ". قذائف المدفعية، مصدرها العدو اإلسرائيلي، من دون وقوع إصابات

بالتعاون مع قوات األمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان اتخذت التدابير الالزمة لحماية األهالي "
 ".وضبط الوضع منعا لالستغالل والعبث بأمن البالد

ان اليونيفيل استطاعت التأكيد ان ثالثة "ياسمينا بوزايان " يونيفيل"فادت الناطقة الرسمية باسم الـوا
صواريخ على االقل أطلقت باتجاه اسرائيل من منطقة طيرحرفا التي تبعد حوالى سبعة كيلومترات شرق 
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ية عدة الى المكان الذي وعلى الفور رد الجيش االسرائيلي بإطالق قذائف مدفع. الناقورة في جنوب لبنان
 ".أطلقت منه الصواريخ

فور وقوع الحادث، اتخذت قوات اليونيفيل، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، "واشارت الى انه 
وقد نشرت . تدابير لمعرفة من يقف خلف هذه الحادثة، في حين لم يعلن أحد مسؤوليته عن الحادث

كثفت دورياتها في منطقة العمليات لمنع تكرار حوادث مماثلة، كما اليونيفيل قوات إضافية على االرض و
 ".قررت القوات المسلحة اللبنانية نشر قوات إضافية في الجنوب من اجل تعزيز االمن في المنطقة

ان ما جرى " على  شددفؤاد السنيورةاللبناني رئيس مجلس الوزراء أن  ٩/١/٢٠٠٩النهار،  وأضافت
، وهو ما يرفضه لبنان، وقد طلب من السلطات اللبنانية ١٧٠١ للقرار الدولي في الجنوب يعتبر خرقاً

المختصة بالتعاون مع القوات الدولية اجراء تحقيق في الحادث وان تشدد بالتعاون مع القوات لدولية 
، واكد ان لبنان ثابت في التزامه وتمسكه بمندرجات القرار الدولي. اجراءاتها لمنع تكرار هذه االعمال

ويعتبر ان حادث اطالق الصواريخ المرفوض هو من تدبير اطراف متضررين من استمرار االستقرار 
في لبنان ويريدون االيقاع به الستدراجه الى اوضاع لم يقررها وال يريدها وتخدم المخطط االسرائيلي 

 ".وال تخدم مصلحة لبنان وال المصلحة الفلسطينية او العربية
  
  ال مصلحة عسكرية في دخول حزب اهللا في معركة جديدة مع إسرائيل : االسالميةالجماعة .٥٤

أوضح نائب األمين العام للجماعة اإلسالمية في لبنان إبراهيم المصري في تصريحات خاصة : بيروت
أن الرغبة في تخفيف الضغط على غزة موجودة لدى جميع الفصائل الفلسطينية في " قدس برس"لـ 

ال أظن أن صواريخ الكاتيوشا التي حطت بشمال فلسطين اليوم تعكس : "ه قاللبنان ولدى حزب اهللا، لكن
قرارا من حزب اهللا للدخول في المعركة مجددا ضد إسرائيل، ألن ذلك يمثل فرصة تنتظرها إسرائيل 
بفارغ الصبر، لكنه رسالة إلى الكيان اإلسرائيلي بأن الجبهة اللبنانية يمكنها أن تضغط على شمال 

حزب اهللا لم يتبن إطالق الصواريخ التي انطلقت من المنطقة الجنوبية الغربية في رأس و. فلسطين
الناقورة وهي في عهدة القوات الدولية وقريبة من المخيمات الفلسطينية وليست منطقة عمليات، وبالتالي 

 على فهي مجرد رسالة إلى إسرائيل وإلى األطراف العربية بدعوتها لضرورة التدخل لتخفيف الضغط
  ".غزة

وأشار المصري إلى عدم وجود رغبة في دخول حزب اهللا في المعركة الحالية خشية من رد الفعل 
من المعروف أن الهدف البعيد إلسرائيل هو ضرب : "، وقال"سيكون ساحقا"اإلسرائيلي الذي وصفه بأنه 

كها حزب اهللا، وهي البرنامج النووي اإليراني وأن ما يمنع من ذلك هو شبكة الصواريخ التي يمتل
صواريخ يمكنها أن تدمر منطقة الجليل بالكامل وتصل إلى عمق تل أبيب، وبالتالي إسرائيل تتمنى 
فرصة تتيح لها الرد على حزب اهللا وضرب المناطق الجنوبية، ال سيما وأنها تمتلك شبكة مضادات 

ئها، وهذا هو ما يفسر عدم للصواريخ، ولديها قذائف أرض أرض قادرة على تفجير الصواريخ في مخاب
    .، على حد تعبيره"رد حزب اهللا على اغتيال مسؤوله العسكري عماد مغنية خشية من الرد اإلسرائيلي

  ٩/١/٢٠٠٩، قدس برس
  
  على مصر أن تفتح معبر رفح أمام الفلسطينيين قبل أن تشتمنا :  في حزب اهللامسؤول .٥٥

لرد على الهجوم الذي شنته على األمين العام رفض مصدر مسؤول في حزب اهللا اللبناني ا: لندن 
للحزب السيد حسن نصر اهللا، وأكد أن حزب اهللا مستعد لقبول أي هجوم إعالمي من مصر شريطة أن 

  .تفتح معبر رفح
عن " قدس برس"وأعرب المسؤول اإلعالمي في حزب اهللا حسين الرحال في اتصال هاتفي مع وكالة 

نحن لن نرد على أي : "م إعالمي من الصحافة المصرية، لكنه قالاستعداد حزب اهللا لقبول أي هجو
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هجوم إعالمي مصري وما نقوله فقط هو أن يفتحوا معبر رفح أمام الفلسطينيين ولهم أن يشتمونا كما 
  . ، على حد تعبيره"شاؤوا

  ٩/١/٢٠٠٩، قدس برس
  
  العملية االسرائيلية فشلتاذا صمدت غزة اسبوعا آخر يعني أن : بري .٥٦

على رغم كل ما حصل في الجنوب، ": "النهار" رئيس مجلس النواب نبيه بري لـقال: ان عقيلرضو
سمعنا كالما من . ليس من وظيفتنا تقديم تطمينات الى اسرائيل المستمرة في جرائمها ضد أهالي غزة

 نفسه مع الفصائل الفلسطينية تعلن فيه عدم مسؤوليتها عن اطالق هذه الصواريخ، وحزب اهللا قام باالمر
وال يستبعد بري ان تكون اسرائيل وراء مثل هذه العملية  ".الحكومة، ولديه الجرأة العالن كل ما يقوم به

هذه المنطقة في أي حال تقع في نطاق "ألن قواعدها على مسافة قريبة من مكان اطالق الصواريخ و
 ".اليونيفيل والجيش وهما يقومان بالتحقيقات المطلوبة

" حماس"جابه بصمود العائالت الفلسطينية في غزة والدور الذي تقوم به عناصر حركة يعبر عن اعو
 يوما، واذا ١٢مضى على هذه المواجهات اكثر من : "ويقول .وسائر الفصائل الفلسطينية المقاومة

لقد أثبتت حماس انها حركة مقاومة . صمدوا لمدة اسبوع بعد فهذا يعني ان العملية االسرائيلية فشلت
قيقية وال تعمل وفق االجندة االيرانية كما يتهمها البعض، وال تخفي في الوقت نفسه تلقيها الدعم من ح

 ".طهران
على رغم الخالفات في وجهات النظر بين حماس والقيادة "ويقدم بري دليال على كالمه بقوله انه 

زمة ورفع الحصار عن أبناء المصرية فان االولى أرسلت وفدا الى القاهرة بغية ايجاد حلول لهذه اال
 ".غزة

وهذا ما ينبغي ان يسود أي شبر يقيم فيه الفلسطينيون، " الفلسطيني في لبنان –ويشيد بالتعاون الفلسطيني 
ألن هدف هذه العملية هو السعي االسرائيلي الى عملية ترانسفير اخرى وطرد ما تبقى من الفلسطينيين 

 ."في تلك االرض والقضاء على حق العودة
 ٩/١/٢٠٠٩النهار، 

 
  خطر"المسمى فلسطينيا"والسالح .. قوى إقليمية متضايقة: جنبالط .٥٧

بعض المحاور العربية "أن " الشرق االوسط"النائب وليد جنبالط لـ" اللقاء الديمقراطي"قال رئيس 
ن متضايقة من دور لقوى اقليمية، لذلك تحاول الدخول على الخط على حساب االستقرار اللبناني وأم

 ".يشكل خطرا على أمن لبنان"معتبرا أنه " المسمى فلسطينياً"ودعا الى معالجة السالح ". الجنوب اللبناني
وحدها العودة الى المبادرة العربية والتأكيد على هذه المبادرة ينقذ الوضع ويخرج غزة : "وقال جنبالط

 الواقع على االرض فانه اذا أما في. وغيرها من دوامة العنف والدمار والمزايدات لبعض االطراف
كانت اسرائيل تظن أنه باستمرار الغارات والتدمير والتهجير تستطيع أن تلغي واقع غزة والقوى 

 ". السياسية فيها، فهذا امر مستحيل
 ٩/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  يدعو االشتراكية الدولية إلى إرسال وفد تضامني إلى غزةالطبجن .٥٨

الشتراكي النائب وليد جنبالط الى رئيس االشتراكية الدولية جورج بعث رئيس الحزب التقدمي ا
يستمر العدوان االسرائيلي على غزة وتستمر معه " :باباندريو، وامينها العام لويس أياال، برسالة جاء فيها

في هذا الوقت العصيب، اتوجه الى االشتراكية الدولية ... آلة القتل والتدمير في حق الشعب الفلسطيني
رورة ارسال وفد الى غزة للتضامن مع الشعب الفلسطيني والعمل على وقف العدوان، وتأمين بض
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 في اثناء ١٩٨٢وصول المساعدات االنسانية الضرورية، على غرار مبادرة الرفيق فيلي برانت عام 
 ".اجتياح بيروت، عندما توجه وفد منها الى لبنان برئاسة الرفيق ماريو سواريش

لعاهل السعودي الملك عبد اهللا بن عبد العزيز، والرئيس المصري حسني مبارك، وكان أبرق الى ا
 .ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، مثنياً على جهودهم لوقف الهجوم االسرائيلي على غزة

 ٩/١/٢٠٠٩النهار، 
  
  محاولة لتوريط لبنان مجدداً: يستغرب إطالق الصواريخ قباني المفتي .٥٩

مهورية الشيخ محمد رشيد قباني اطالق صواريخ من الجنوب على فلسطين المحتلة، استغرب مفتي الج
 ".امرا خطيرا يستدعي مزيدا من الوحدة في مصير لبنان ومستقبله"معتبرا اياها 

التشدد في حفظ االمن ومراقبته في الجنوب، حيث "على " اليونيفيل"وحض قيادة الجيش والقوة الدولية 
وحدة اللبنانيين "، مشددا على "ت الستدراج لبنان وتوريطه في حرب جديدةيظهر ان هناك محاوال

أن مجلس الوزراء هو المرجع "، واكد "والموقف اللبناني في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة
 ".الوحيد الصالح لكشف مالبسات ما حصل لتفادي االقاويل في هذا الحدث

فير المملكة العربية السعودية عبد العزيز خوجه، وعرض معه وكان استقبل في دار الفتوى امس س
 .االوضاع

اعتقد " عمار قالمن جهته علي الشيخ عمار، " الجماعة االسالمية"كذلك التقى رئيس المكتب السياسي لـ
ان السلطات االمنية هي وحدها القادرة على االستنتاج وعلى اعطاء التفسير المالئم لمثل هذه المسألة 

العدو الصهيوني متربص .  يمكن النظر اليها بشيء من التساؤل وبشيء من عالمات االستفهاموالتي
دائما ويحاول ان يصطنع المبررات او االعذار من اجل ان يقوم باالعتداء على لبنان في اي وقت من 

 ".االوقات وفي اي ظرف من الظروف وتحت اي حجة من الحجج
 ٩/١/٢٠٠٩النهار، 

 
 خطة طوارئ لنصرة غزةعلن  تالحريريبهية  .٦٠

بخطة طوارئ عربية لتدارك تداعيات "طالبت وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري : صيدا
، وأعلنت أنها ستبدأ بالتواصل مع نظرائها وزراء التربية العرب "العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

 .قطاعلوضع أولوية إلعادة اعمار المدارس وعودة الحياة الى ال
في مقرها في صيدا، وشارك رئيس " الجماعة االسالمية"عقدت الحريري امس اجتماعا دوريا مع قيادة 

  المكتب السياسي في لبنان الدكتور علي الشيخ عمار 
 ٩/١/٢٠٠٩النهار، 

  
 كل االمة والشارع حماس ومقاومة: رئيس تيار التوحيد اللبناني .٦١

في لبنان اسامة " حماس"وزير السابق وئام وهاب امس، ممثل حركة ال" تيار التوحيد اللبناني"التقى رئيس 
ان اللقاء هو : وقال وهاب بعدها. حمدان، حيث عرض معه آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

والحمد هللا طمأننا . ومقاومة" حماس"، معتبرا ان كل االمة والشارع هم "حماس"بتصرف لوضع انفسنا 
االخ اسامة الى ان الوضع جيد وهذا يؤشر الى بداية انتصار لغزة، الشبيه بانتصار تموز الذي حققته 

 . المقاومة في لبنان
 ٩/١/٢٠٠٩السفير، 
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 ن لبنان مع غزة  تضامؤكد الفلسطيني ي- لجنة الحوار اللبناني رئيس .٦٢
موقف الدولة اللبنانية "السفير خليل مكاوي، لـ" لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني" عرض رئيس 

 ". التضامني مع شعب غزة على المستويات السياسية والديبلوماسية واإلنسانية واإلعالمية
ول للعدوان على غزة استنفر منذ اليوم األ"وقال خالل مؤتمر صحافي في السراي الكبير، ان لبنان 

سياسيا وديبلوماسيا وإنسانيا وإعالميا، على قاعدة توجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي 
رسم سقف تضامن الشرعية اللبنانية مع شعب غزة، وبمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء فؤاد 

 ". السنيورة
 تضامنية تنسيقية ضمت الى عدد من الوزراء، لجنة على المستوى السياسي أنشئت خلية عمل: "وتابع

الحوار اللبناني ـ الفلسطيني، وهي حتى هذه الساعة في تواصل مباشر مع كل األخوة الفلسطينيين في 
 ". لبنان على اختالف انتماءاتهم

 وعلى المستوى الديبلوماسي كان لبنان الصوت العالي لعقد قمة عربية طارئة، على أن تكون: "اضاف
فالضغط الحرج على مواقع . قمة ترسخ الوحدة العربية، وقد شارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب

 ". القرار العالمي يرفد الصمود الميداني
شعب غزة ضحية "حملة إعالمية متكاملة في التلفزيون والراديو والصحف تحت شعار "واعلن اطالق 

 ". إنه وقت التضامن/ العدوان 
 ٩/١/٢٠٠٩السفير،    

 
  خارجة على القانون "إسرائيل":  لبنانيونحقوقيون .٦٣

إزاء العدوان اإلسرائيلي الوحشي الذي يشكّل جريمة إبادة جماعية بحسب تعريف المعاهدة الدولية 
، وجهت مجموعة من المحامين اللبنانيين نداء إلى "لمكافحة جريمة إبادة الجنس والجريمة ضد اإلنسانية

وقف المجزرة، أوالً، بحق "حقوقيين في لبنان وفي األقطار العربية وفي العالم للعمل من أجل زمالئهم ال
ثانياً، العمل على . أهل غزة، واالنسحاب الفوري للجيش اإلسرائيلي ورفع الحصار الكلّي وفتح المعابر

، قطع العالقات الدبلوماسية ثالثاً. طرد إسرائيل من الهيئة الدولية واعتبارها خارجة على القانون الدولي
رابعاً، تشكيل محكمة دولية للتحقيق بما ارتكبته من جرائم بحقّ اللبنانيين . واالقتصادية معها

خامساً، العمل على إلغاء المعاهدات التي عقدتها الدول العربية وقطع كافة العالقات . والفلسطينيين
 . ربيةوااللتزام بموجبات معاهدة الدفاع المشترك الع

سادساً، إدانة الواليات المتحدة بوصفها فاعالً أصلياً وليست مجرد محرض أو شريك في الحرب على 
كذلك، إدانة الدول األخرى التي تقدم الدعم العسكري والمادي والسياسي للعدو . شعب غزة وفلسطين

 ". اإلسرائيلي
 ٩/١/٢٠٠٩السفير، 

 
  ضبط النفس ل تدعووموسكو  عمل المعزوًل تصفه بالباريس... بعد اطالق صواريخ .٦٤

 قلل وزير الخارجية التشيخي كاريل شوارزنبرغ الذي ترأس بالده حالياً االتحاد :براغ، باريس
ان هذا ليس بداية هجوم لـ "االوروبي، من اهمية اطالق قذائف من لبنان على شمال اسرائيل، معتبراً 

اطلق عدد ضئيل جداً من القذائف بحيث : "في في براغوقال شوارزنبرغ خالل مؤتمر صحا ".حزب اهللا"
انهم في الوقت الحاضر يخشون "، مضيفاً "اراد ان يثبت انه ما زال موجوداً" حزب اهللا"يخيل لي ان 

  ".الدخول في حرب حقيقية مع اسرائيل
يتبعان للنفوذ "في قطاع غزة، وانهما " حماس"في لبنان وحركة " حزب اهللا"بين " ترابطاً"واعتبر ان هناك 

  ".ذاته يحظيان بدعم القوى ذاتها وبالتالي ثمة ترابط ما بينهما
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واعتبر وزير الدفاع الفرنسي ارفيه موران ان اطالق الصواريخ من منطقة سيطرة قوات الطوارئ 
عمل استفزازي معزول وغير مسؤول، من فعل "في جنوب لبنان على إسرائيل ) يونيفيل(الدولية 
عززت مستوى استنفارها وضاعفت " يونيفيل": "فرانس برس" موران متحدثاً لوكالة وقال". متطرفين
وتقديرنا في ظل المعلومات المتوافرة لدينا في الوقت الحاضر ان خطر اشتعال الحدود . دورياتها

ي  اللبنانية يبقى ضعيفاً في الوقت الحاضر، وفرنسا تندد بحزم بعملية اطالق الصواريخ الت- اإلسرائيلية 
".  في جنوب لبنان٢٠٠٦ولن نسمح بإفساد التقدم الكبير الذي تحقق منذ صيف . حصلت هذا الصباح

  ".اثبت عن ضبط للنفس"الذي " حزب اهللا"ونوه بارتياح الى بيان 
فرنسا تندد بعملية اطالق الصواريخ التي تشكل : "وقال الناطق باسم وزارة الخارجية اريك شوفالييه

 وتدين أي عمل يستهدف االستقرار في لبنان وتدعو جميع االطراف لتسهيل عمل ١٧٠١انتهاكاً للقرار 
ودعت روسيا اسرائيل ولبنان الى ضبط النفس وعدم االستجابة الى االستفزازات التي تهدد  ".يونيفيل

من المهم ابداء ضبط "وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان، ان  .الوضع برمته في المنطقة
االحساس بالمسؤولية وعدم السماح بوقوع أي استفزازات من شأنها ان تنعكس بصورة قاتلة على النفس و

االوضاع في المنطقة مترابطة ومتوترة للغاية نتيجة للمجابهة "، معتبرة أن "مجمل االوضاع في المنطقة
  ".المستمرة في قطاع غزة

 االسرائيلية والتي -ة الحدود اللبنانية قلق روسيا حيال التصعيد الذي شهدته منطق"وأعرب البيان عن 
االلتزام الصارم بقرار مجلس االمن الدولي الرقم "، مطالباً بـ "اتسمت بالهدوء خالل الشهور االخيرة

 الذي ينص على ضرورة التمسك بوقف اطالق النار والتحرك نحو بلورة تسوية دائمة للوضع في ١٧٠١
  ".المنطقة

  ٩/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
   على الحدود وآلية تنفيذ المبادرةيمان ناقش مع الوفد اإلسرائيلي وضع األمن سلعمر: مصر .٦٥

أجرى رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان، أمس، محادثات :  جيهان الحسيني-القاهرة 
وقالت . مع وفد إسرائيلي، يضم المستشارين في وزارة الدفاع اإلسرائيلية عاموس غلعاد وديفيد حاخام

تناولت "، إن محادثات الوزير سليمان مع المسؤولين اإلسرائيليين "الحياة"ادر مصرية مطلعة لـ مص
ونفت أن تكون هناك مساع إسرائيلية لتعديل ". الوضع األمني على الحدود، وكذلك موضوع معبر رفح

الحصول على اإلسرائيليين يسعون إلى "المبادرة التي أطلقها الرئيس حسني مبارك أخيراً، مضيفة أن 
" إسرائيل"تهدئة طويلة األمد في غزة، والسؤال هو مدى قبول حماس بذلك ومطالبها لتنفيذه، وتحفظات 

تم البحث في "وأشارت إلى أنه ". عن مطالب حماس في ضوء استمرار وجود أنفاق وتهريب لألسلحة
ولفتت ". وافقتها المبدئية عليهاأعلنت م" إسرائيل"كيفية تنفيذ المبادرة المصرية لوقف النار، خصوصاً أن 

طلب من الوفد اإلسرائيلي ضرورة وقف العدوان ووضع حل عاجل لألزمة الحالية في "إلى أن سليمان 
أكدنا لهم ضرورة وضع حد لهذا العدوان ضد المدنيين واتخاذ خطوات فاعلة وسريعة في : "وقالت". غزة

واستبعدت أن تسحب ". أليدي إزاء ما يجري في غزةهذا االتجاه، ألن مصر ال يمكنها أن تقف مكتوفة ا
، متوقعة أن "هذا أمر غير مطروح لدى اإلسرائيليين على اإلطالق: "وقالت. قواتها من غزة" إسرائيل"
نحن نرى أن المبادرة المصرية : "وأضافت". هذه الخطوة ستتم وفق آلية وتعهدات دولية وصفقة شاملة"

وعن ". الج اإلشكاالت كافة وتعد مخرجاً يحفظ لألطراف كافة ماء وجههاببنودها هي التي يمكنها أن تع
لم يصلنا : "رفض الفصائل الفلسطينية في دمشق، وعلى رأسها حماس، المبادرة المصرية، قالت المصادر

  قراءة "ودعت الحركة إلى ". ومن غير الالئق الرد عبر وسائل اإلعالم. أي رد رسمي في هذا الشأن
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إذا رفضت حماس المبادرة، فستكون أضاعت ... يداً، وأن ال تندفع في اتخاذ قرار ستندم عليهالمبادرة ج
  ".على نفسها فرصة يمكن أن ال تتكرر

  ٩/١/٢٠٠٩الحياة، 
 
 بمنع األطباء من دخول قطاع غزة" إسرائيل"مصر تتهم  .٦٦

عالم من أن الجانب نفى وزير الصحة المصري الدكتور حاتم الجبلي ما تناقلته وسائل اإل: القاهرة
المصري منع دخول األطباء إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، موضحا أن الجانب اإلسرائيلي هو الذي 

وقال الجبلي، أمس، إن هناك تنسيقا كامال مع الهالل األحمر . منع األطباء من الدخول إلى القطاع
بالده تقدمت بالتنسيق مع الهالل مشيرا إلى أن . المصري لنقل المصابين وإرسال المعونات إلى فلسطين

وأوضح الجبلي أن . األحمر الفلسطيني بمقترحات وطلبات رسمية إلنشاء ممرات آمنة داخل القطاع
إجمالي عدد الجرحى والمصابين الذين وصلوا عبر معبر رفح منذ بدء االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع 

ولفت إلى أن السعودية . حالة من بين المصابين ١٢ مصابا، مشيرا إلى وفاة ١٨٠غزة بلغ حتى اآلن 
 مصابا الستكمال عالجهم هناك وباقي الحاالت يتم عالجها بالمستشفيات ٣٢وليبيا واألردن استقبلت 

 .المصرية
  ٩/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

  
  حماس وصلت للسلطة ديمقراطيا ويحق لها الدفاع عن نفسها: األسد .٦٧

 االسد ان حركة حماس منتخبة ديمقراطيا ولها الحق في الدفاع عن أكد الرئيس السوري بشار: دمشق
نفسها في وجه المجازر االسرائيلية التي ال تحترم التهدئة وشدد على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة 

ما يجري في غزة ليس قضية منظمة : االميركية" شبكة سي ان ان"وقال الرئيس االسد في حديثه لـ 
ذاتها انها قضية ماليين الفلسطينيين ممن يعيشون في غزة والضفة الغربية وعلينا االستماع فلسطينية بحد 
واوضح الرئيس االسد ان دعم سوريا لحركة حماس هو دعم سياسي النهم اصحاب . لهؤالء الماليين

القبول بإيقاف " اسرائيل"على : وتابع الرئيس االسد. قضية وهم من يتعرضون لالحتالل ال العكس
االنسحاب من غزة ويجب " اسرائيل"عدوانها على غزة وعلى حماس ايقاف ردها العسكري وعلى 

  . مناقشة بعض المبادئ للوصول الى حل
وكشف الرئيس االسد عن توافق مع نظيره الفرنسي ساركوزي على مجموعة من النقاط المتعلقة بالوضع 

 من غزة ورفع الحصار واضاف ان هذه في غزة بينها وقف هجوم االحتالل االسرائيلي واالنسحاب
على حين سيتولى هو اقناع حماس بها " اسرائيل"النقاط وضعت بشكل حزمة سينقلها ساركوزي الى 

  . اذا وافق االسرائيليون على هذه النقاط فلدينا ما يمكننا القيام به مع حركة حماس: وشرح قائال
  ٩/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، 

  
 "قصر نظر"لس االمن بأنه المعلم يصف توجه العرب لمج .٦٨

التابعة " المنار"قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، في لقاء مباشر مع قناة :  هدى سالمة- دمشق
لحزب اهللا مساء االربعاء، إن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة هو الفصل الثاني من حرب تموز عام 

ووصف المعلم توجه . نذ أكثر من ستة أشهرباعتراف مسؤوليها م" إسرائيل" الذي خططت له ٢٠٠٦
عدد من وزراء الخارجية العرب الى مجلس االمن الدولي من اجل العمل على وقف الحرب االسرائيلية 

بشأن " ان تتشاور مع المقاومة الفلسطينية"، واعتبر انه كان على مصر "قصر النظر"على غزة بـ 
  . مبادرتها
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ع حل إلنهاء العدوان اإلسرائيلي على غزة وأنها عرضته على وكشف المعلم أن سوريا لديها مشرو
ودعا الوزير المعلم اتحاد المحامين العرب لتشكيل لجنة لتتبع هذه . حماس باعتبارها القوة على األرض

الجرائم اإلسرائيلية وأخذها إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبتها في مجلس حقوق اإلنسان مؤكدا انه 
  .تمر هذه الجرائم دون حسابال يجب أن 

  ٩/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
  
  مصر تنفي وجود مراقبين أمريكيين في رفح لمراقبة األنفاق أو إقامة جسر عازل .٦٩

شككت مصادر دبلوماسية مصرية في صحة ومصداقية تقارير صحفية تحدثت عن وجود وفد  :القاهرة
للتأكد من عدم وجود " اسرائيل" بين مصر وأمريكي  من سالح المهندسين يقوم بمراقبة الحدود الفاصلة

ونفت المصادر علمها بوجود هذا الوفد، كما نفت ما تردد عن أن . أنفاق لتهريب السالح إلى قطاع غزة
يشمل التخطيط لتنفيذ مشروع تم االتفاق عليه إلقامة جدار عازل بين " المصري األمريكي"هذا التعاون 

صل العنصري العازل الذي يقيمه االحتالل االسرائيلي مع مصر وقطاع غزة، على غرار جدار الف
  .الضفة الغربية المحتلة

  ٨/١/٢٠٠٩قدس برس 
   
  المبادرة المصرية ال تتعارض مع الجهد العربي في مجلس االمن: ابو الغيط  .٧٠

الصادرة في " الحياة"قال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط لصحيفة :  وكاالت–ناديا سعد الدين 
لندن أمس، ان التحرك المصري لوقف اطالق النار في غزة يسعى للوصول الى نتيجة في فترة ال 

وقال ابو الغيط ان . تتجاوز ثالثة ايام، وان هذا التحرك ال يتعارض مع الجهود العربية في مجلس االمن
 النار في غزة داخل في اصدار قرار دولي يوقف" التباطؤ الشديد"المبادرة التي طرحتها بالده اتت نتيجة 

واضاف ". والقوى التي تستمع الى وجهة نظرها" إسرائيل"يعمل تحت تأثير "مجلس االمن الذي قال انه 
  ".سنحضر اإلسرائيليين والفصائل للتفاوض والتشاور معها والبحث وفي وقف اطالق نار مؤقت"

  ٩/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
  سهاماً مسمومة معبر رفحبشأن مصر تنتقد نصر اهللا وتعتبر تصريحاته .٧١

رد مصدر مصري مسؤول على االنتقادات التي وجهها أمين عام حزب اهللا :  أشرف الفقي-القاهرة 
اللبناني حسن نصر اهللا إلى القاهرة بشأن فتح معبر رفح، مؤكدا أنها تعبر عن جهل مركب بحقائق 

هللا يكرس مأزقا كبيرا يواجهه وأضاف المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه أمس، أن نصر ا. األوضاع
في لبنان، مشيرا إلى أنه لم يقدم إلى غزة حتى اآلن سوى مجموعة من الخطب " مندوب إيران األول"

  .الرنانة أمام كاميرات الفيديو ومتشيعيه
  ٩/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

  
  المبادرة المصرية مصاَدرة للجهود العربية في مجلس األمن : إخوان مصر .٧٢

وجهت جماعة اإلخوان المسلمين في مصر في بيان لها، انتقادات حادة إلى :  عماد عجالن-  القاهرة
المبادرة المصرية لوقف العنف في غزة، معتبرة أن الهدف من اإلعالن عنها في هذا التوقيت هو 
 مصادرة الجهود العربية الرامية إلصدار قرار من مجلس األمن الدولي، كما أنها تساوي بين الجالد

وطالبت الجماعة، في البيان، النظام . والضحية ويكتنفها الغموض خاصة لجهة الطرف الفلسطيني
بقطع عالقته مع هذا العدو الذي أهان مصر ورئيسها ووضعها في دائرة االتهام، وقطع كافة "المصري 
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لك العدو وفي العالقات االقتصادية، وليكن في البداية تجميد كافة االتفاقيات التي عقدتها مصر مع ذ
  ". مقدمتها كامب ديفيد واتفاقية السالم واتفاقية الكويز واتفاقية تصدير الغاز

  ٩/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
 
  على مبادرة وقف النار" إسرائيل"لم نتلق رداً رسمياً من : مصر .٧٣

" إسرائيل"قال المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي، إن حكومته لم تتلق رداً رسمياً من : وكاالت
الحديث الذي يدور هو كيف تتم مراقبة موضوع األنفاق كجزء من "على المبادرة المصرية، وأضاف أن 

مراقبة كل األمور، سواء بالنسبة للمعابر أو إطالق الصواريخ أو االنتهاكات اإلسرائيلية، بعد الموافقة 
أية آلية لمراقبة تنفيذ قرار "كي أن وأكد ز". على وقف إطالق النار ومراقبة إجراءات تنفيذ هذا القرار

  ".وقف إطالق النار ستكون وسيلة للتحقق من تنفيذ األطراف اللتزاماتها بالنسبة لهذا القرار
  ٩/١/٢٠٠٩الخليج، 

    
  البحرين تدعو الى عقد قمة عربية اسالمية .٧٤

مية اذا تعذر عقد في المنامة، دعا ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة، أمس، الى عقد قمة عربية اسال
ونقلت الوكالة عن العاهل البحريني، الذي . قمة عربية، وفق ما أعلنته وكالة انباء البحرين الرسمية

البحرين تقف مع أشقائها العرب فى كل ما يتوافقون "ترأس استثنائيا اجتماعا لمجلس الوزراء، قوله 
واذا (..)  عربية ونحن بانتظار تلقي الدعوات اليها وقد أبدينا موافقتنا منذ البداية على عقد قمة(..) بشأنه 

ما تعذر عقد قمة عربية فلماذا ال تكون قمة عربية اسالمية حيث أصبح السالم في منطقتنا هما مشتركا 
  ".لجميع العرب والمسلمين

  ٩/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
  الرئيس التونسي يعرب عن اسفه للعجز االممي .٧٥

لعابدين بن علي، أول من أمس، عن قلقه ازاء عجز مجلس االمن عن اعرب الرئيس التونسي زين ا
في غزة في الوقت الذي اتسع فيه نطاق االحتجاجات " بوقف فوري الطالق النار"اصدار قرار يطالب 

  . في تونس
  ٩/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
  على العرب ان ال يخذلوا صمود غزة: بلخادم  .٧٦

) احد أقطاب التحالف الرئاسي الحاكم( لحزب جبهة التحرير الوطني أكد عبد العزيز بلخادم األمين العام
والممثل الشخصي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، خالل إشرافه أمس على وقفة تضامنية مع 

المطلوب اآلن من العرب أال يخذلوا صمود غزة باالبتزاز السياسي بل عليهم "غزة بوالية البويرة، إن 
  .، في إشارة صريحة إلى المبادرة المصرية األخيرة"وقف اآلت الدمار وفتح المعابرإصدار قرارات ل

  ٩/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
 
    وحملة للتبرع باألموال "إسرائيل"محامون تونسيون يستعدون لمقاضاة  .٧٧

احتجت منظمات مدنية تونسية على تصاعد الهجمات اإلسرائيلية على قطاع :  خميس بن بريك- تونس 
 تحرك تضامني واسع النطاق مع الفلسطينيين، أطلقت من خالله حملة تبرع باألموال، وعبرت غزة في

وغص مقر نقابة المحامين الواقع أمام المحكمة االبتدائية بتونس، يوم األربعاء، . فيه عن جام غضبها
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نددين بالصمت العربي بالمحامين والنقابيين واألطباء، الذين جاؤوا للتبرع بأموالهم نصرة ألبناء غزة، م
  . ومطالبين بوقف النار ورفع الحصار

من جهة أخرى، تخطط الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الممثلة في عميدها البشير الصيد، لرفع قضية 
 إسرائيل"أمام محكمة الجنايات الدولية ضد."  

  ٨/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
  ويعدها بالذلخامنئي يهاجم حكومات إسالمية بسبب موقفها من غزة  .٧٨

من القاهرة عبر مراسلها أحمد رحيم، أنَّ المرشد األعلى إليران ، ٩/١/٢٠٠٩ الحياة، ذكرت صحيفة
يجب أن "آية اهللا علي خامنئي قال، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي أمس وأوردتها وكالة رويترز، 

) اللذين ظهرا في(ه الرئيسي تدرك الدول والحكومات اإلسالمية أن طبيعة النظام المتغطرس وهدف
: وأضاف". الجرائم االسرائيلية هو تدمير المقاومة في المنطقة بالكامل والهيمنة على الشرق األوسط

يجب أن يعلم الجميع أنه كما فعلت إيران في الماضي عندما قدمت كل المساعدة للشعب الفلسطيني "
ولم يشر خامنئي إلى ". ري في هذا الصددالمضطهد فإنها من اآلن فصاعداً ستبذل كل ما هو ضرو

مكاناً لها في المنطقة وكلما هيمنت " اسرائيل"كلما ضمنت : "لكنه قال. حكومة دولة اسالمية باإلسم
لم ال . وزاد الذل الذي تتعرض له) اإلسالمية في المنطقة(الغطرسة زادت مصيبة هذه الحكومات 

  !".يدركون هذا األمر
 أنَّ خامنئي منع سفر اآلالف من المتطوعين اإليرانيين، ،٩/١/٢٠٠٩وسط، الشرق األ وأضافت صحيفة

  ". اسرائيل"لشن هجمات انتحارية على 
  
  "السم في العسل"الريجاني يصف المقترحات التي قدمتها دول في الشرق األوسط بأنها مثل  .٧٩

المقترحات التي قدمتها وصف علي الريجاني رئيس البرلمان االيراني، ما قال إنه :  ثائر عباس- بيروت 
، ولن تحمي حقوق "السم في العسل"دول في الشرق األوسط واوروبا إلنهاء الصراع في غزة، بأنها مثل 

الفلسطينيين، وذلك خالل مباحثاته في بيروت التي جاءت بعد مشاوراته مع الفصائل الفلسطينية في 
 .دمشق

  ٩/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  مانية للناتو بالتدخل لوقف العدوان على غزةسرور يطالب الجمعية البرل .٨٠

طالب الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الجمعية البرلمانية للناتو : أحمد سامي متولي
باتخاذ التدابير الالزمة لمواجهة األعمال الوحشية اإلسرائيلية في قطاع غزة عن طريق الوقف الفوري 

  .ائيليةإلطالق النار وانسحاب القوات اإلسر
  ٩/١/٢٠٠٩األهرام، 

  
   وزير الخارجية الليبي يعرب عن عدم رضا الدول العربية عما ورد في قرار مجلس األمن  .٨١

أعرب وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم، عقب التصويت على قرار مجلس األمن : الوكاالت
ا ورد في القرار قائال أنه الداعي لوقف إطالق النار في قطاع غزة، عن عدم رضا الدول العربية عم

يلبي الحد األدنى مما تريده هذه الدول ومؤكدا أن المهم هو تنفيذ ما جاء فيه بما يوقف المذبحة والدمار 
 ألف فلسطيني في سجونها ١١في اعتقال نحو " إسرائيل"في غزة، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار 

 . من بينهم أعضاء في المجلس التشريعي
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ر الخارجية التركي علي باباجان فدعا إلى التنفيذ الفوري للقرار داعيا إلى التركيز على أما وزي
المصالحة الوطنية الفلسطينية، مشيرا إلى أن بالده ستبذل ما في وسعها لضمان تنفيذ القرار وتأمين 

 .االستقرار والهدوء في المنطقة
ريحاته للصحفيين في أعقاب ساعات من ووصف وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل في تص

  ".حدث تاريخي"المفاوضات بين الجانبين، هذه الصيغة الوسط بأنها 
  ٩/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
  تباين في نقل حقيقة حرب غزة بين فضائيتي الجزيرة والعربية .٨٢

ئيتين هيمنت االحداث الدامية في قطاع غزة على االعالم العربي ال سيما على الفضا:  ا ف ب- دبي 
االخباريتين االساسيتين الجزيرة والعربية، اال ان الحرب الدائرة تظهر التباين بين القناتين حول اسلوب 

لتغطيتها " غزة تحت النار"واختارت قناة الجزيرة القطرية التي مقرها الدوحة عنوان . ومعايير التغطية
. ء على ضحايا القصف االسرائيليواستخدمت تسمية شهدا. احداث القطاع الدامية على مدار الساعة

  . ورأى رئيس تحرير القناة احمد الشيخ أنه ال يرى في ذلك انتقاصا من موضوعية الجزيرة
وعلى الجهة االخرى، تعتمد قناة العربية، لغة أقل حدة في تعاملها مع الحرب على غزة، وهي تضع 

وقال مدير االخبار في القناة نخلة . هداءوال تستخدم القناة تعبير ش". اجتياح غزة"تغطيتها تحت عنوان 
نحن نستخدم التسمية المهنية، قتلى . ليست وظيفة االعالم ان يعطي وصف شهيد او غير شهيد"الحاج، 

 ".او ضحايا، السباب مهنية بحتة
وتختلف سياسة القناتين أيضا حيال مسألة بث صور الشهداء والمشاهد الدامية التي قد يعتبرها البعض 

 الحساس المشاهد، فقناة الجزيرة تبث صور الجثث السيما االطفال وصور الجرحى الذين يعانون مسيئة
القاعدة هي عدم نقل الصور التي تسيء الى احساس "من اصابات قوية، اما العربية فكما يقول نخلة 

  ".المشاهد بشكل قوي
  ٩/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  األبنية العراقيةمقتدى الصدر يدعو إلى رفع أعالم فلسطينية على  .٨٣

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى رفع األعالم الفلسطينية فوق البيوت والحسينيات : بغداد
والمساجد والجوامع والكنائس والبنايات في أنحاء العراق، تعبيراً عن تضامن العراقيين مع ابناء الشعب 

أراضيها سفارات إسرائيلية إلى إغالقها فوراً كما طالب الدول التي يوجد على . الفلسطيني في قطاع غزة
  .ورفع الحصانة عن هذه البؤر اإلرهابية

  ٩/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   إغالق معبر رفح منكر شرعاً: بيان علماء المسلمين .٨٤

يوسف القرضاوي، أمس، بيانين بعد . أصدر وفد اتحاد علماء المسلمين برئاسة د:  محمد صبره- الدوحة 
أكد في البيان األول أن استمرار إغالق معبر رفح، وعدم .  عواصم عربية٤عودته من جولة شملت 

ونفى في ". يمثل منكراً شرعاً، وجريمة قانوناً، ألنه حكم على الشعب بالموت البطيء"فتحه بشكل دائم 
خادم الحرمين الشريفين عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود قد "البيان الثاني ما نشرته إحدى الصحف بأن 

إن اللقاء قد "وذكر البيان !!" وجه توبيخاً للوفد عند زيارته له، وأن مهمة الوفد في السعودية كانت فاشلة
اتسم بالصراحة والجدية، والوضوح، والمناقشات البناءة، حتى ولو وقع اختالف في بعض الرؤى 

 التي قامت بطرد وأشاد وفد العلماء بتقدير كبير موقف فنزويال". ووجهات النظر حول بعض القضايا
". إسرائيل"السفير اإلسرائيلي، وهو الموقف الذي كنا نأمل أن تسبق إليه الدول العربية التي لها عالقة بـ
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من قبيل "وعبر الوفد عن رفضه لتحميل المقاومة الفلسطينية بإنهاء التهدئة مسؤولية ما جرى، ألن ذلك 
سه، فالكيان الصهيوني هو الذي لم يلتزم بشروط مساواة الضحية بالجالد، والمعتدي بالمدافع عن نف

  ". التهدئة
 ٩/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
  "إسرائيل"تدعو المجتمع الدولي إلى محاكمة قادة " اإليسيسكو" .٨٥

إدانتها الشديدة للمجازر التي ترتكبها " ايسيسكو"جددت المنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة : وام
ئيلي بحق سكان قطاع غزة، داعية إلى وقف هذا العدوان المتواصل ومحاكمة سلطات االحتالل االسرا

، في بيان لها أمس، دول العالم "اإليسيسكو"وناشدت . أمام محكمة الجنايات الدولية" إسرائيل"قادة 
والمنظمات الدولية واالقليمية والمؤسسات والجمعيات والروابط الحقوقية اتخاذ االجراءات الالزمة عبر 

ضد اإلنسانية في االراضي الفلسطينية " إسرائيل"رك دولي واسع من أجل وضع ملف كامل عن جرائم تح
  .وأمام محكمة الجنايات الدولية

  ٩/١/٢٠٠٩الخليج، 
 
  حمدان بن زايد يتكفل بإعادة بناء مدارس األونروا المدمرة بغزة .٨٦

زراء رئيس هيئة الهالل األحمر تكفل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الو: وام
بعد ) األونروا(بإعادة بناء ثالث مدارس تابعة لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

ان تعرضت للقصف والدمار خالل اليومين الماضيين، منها مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع 
  .شرات من األطفال والمدنيين الذين كانت تؤويهمغزة التي تعرضت لقصف عنيف أدى لمقتل الع

 ٩/١/٢٠٠٩الخليج، 
 
  مسيرتان مليونيتان في الخرطوم ودمشق احتجاجاً على العدوان .٨٧

شهدت العاصمتان السودانية والسورية، أمس، مسيرتين مليونيتين غصت بهما الشوارع، تنديدا : عواصم
البة باتخاذ إجراءات حازمة لوقف العدوان باستمرار المحرقة اإلسرائيلية في قطاع غزة، وللمط

  .المتصاعد، فيما تواصلت الفعاليات االحتجاجية والتضامنية األخرى، العاصمة الموريتانية نواكشوط
  ٩/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  نواب كويتيون يدعون إلى عدم استقبال عباس في المؤتمر االقتصادي النتهاء واليته .٨٨

ددا امس، قضية دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى مؤتمر أثار عدد من النواب الكويتيون، مج
جمعان . الجاري، حيث طالب النائب د١٩القمة االقتصادية العربية، التي ستستضيفها الكويت في 

اذا كانت فترة رئاسة ابومازن قد انتهت، فيجب أال يدعى : "الحربش بعدم دعوة عباس الى القمة، وقال
، "جه الدعوة الى من تنتقل اليه الرئاسة، وهو رئيس المجلس التشريعي او نائبهللمؤتمر، وينبغي ان تو

نحن نعارض موقفه ونعتقد انه جزء من المشكلة : "فيما عارض النائب خالد السلطان هذا التوجه قائال
  ".القائمة اليوم، ولكننا ال نملك ان نرفض اي ضيف يأتي الى الكويت

  ٩/١/٢٠٠٩السياسة، الكويت، 
  
   طائرة إلى أهالي غزة١١ طن مساعدات تحملها ١٣٢: سعوديةال .٨٩

تواصل الحكومة السعودية إرسال مساعدات يومية إلى قطاع غزة، عبر جسر جوي، تشمل : الرياض
معونات عينية ومستلزمات طبية، إضافة إلى نقل المصابين إلى المملكة بطائرات اإلخالء الطبي التي 
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 طناً من األدوية ١٣٢لمساعدات السعودية لغزة حتى اآلن وبلغت جملة ا. جندت لهذا الغرض
 طائرة لمعالجة النقص الحاد في الدواء الذي تعانيه المستشفيات ١١والمستلزمات الطبية العاجلة نقلتها 

  .الفلسطينية
  ٩/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
   وقوى مصرية تؤكد مشروعية المقاومةلألمن يسبق يوم الغضب من أجل غزةتعزيز : مصر .٩٠

زت السلطات األمنية في مصر من وجودها في الميادين والشوارع الرئيسية وتراصت سيارات تحمل عز
، بعد صالة الجمعة اليوم، "يوم الغضب من أجل غزة"مئات الجنود أمام المساجد الكبرى استباقاً لـ 

 فعالياتها خصوصاً في ظل تغيير قوى المعارضة استراتيجيتها للتظاهر، إذ عمدت إلى عدم اإلعالن عن
وطالبت المصلّين بعدم االكتفاء " التظاهر في أي مكان وأي وقت وفي شكل مفاجئ"مسبقاً ودعت إلى 

بالهتافات داخل المساجد اليوم والخروج في تجمعات كبرى بعد الصالة تأييداً لدعوة الشيخ يوسف 
وراً بتوقيع المرشد وأصدرت قوى مصرية بيانا ممه". يوم غضب من أجل غزة"القرضاوي لجعل اليوم 

العام لجماعة اإلخوان المسلمين محمد مهدي عاكف ونائبه األول محمد حبيب وعلماء دين كبار 
ما يحدث في غزة يمثل تهديداً "ومعارضين من مختلف التيارات أكدوا فيه مشروعية المقاومة، وقالوا إن 

  ".واضحاً ومباشراً لألمن القومي المصري والعربي على السواء
  ٩/١/٢٠٠٩حياة، ال

 
  واشنطن تؤيد محتوى قرارمجلس األمن: رايس .٩١

الت وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس في كلمة امام المجلس عقب تمرير القرار إنه رغم ق
رايس االمتناع عن التصويت بأن  وبررت. امتناعها عن التصويت فإن واشنطن تؤيد محتوى القرار

نأمل أن تؤدي هذه الجهود "ئيس المصري حسني مبارك يجب دعمه وقالت هناك عمال هاما يقوم به الر
يجب علينا كافة أن ندعم الجهود " وأضافت رايس". إلى وقف دائم إلطالق النار وسالم دائم في غزة

المصرية والواليات المتحدة تعتقد انه من المهم أن نرى نتائج جهود الوساطة المصرية لترى ما يمكن أن 
وأشارت الوزيرة األمريكية إلى ضرورة وجود ضمانات بوقف إطالق الصوريخ ". ذا القراريفيد فيه ه

واكدت ضرورة . ٢٠٠٥ وتهريب األسلحة إلى غزة وإعادة فتح المعابر بموجب اتفاقية "إسرائيل"على 
ووصفت رايس حماس بانها ، "لن تستخدم مجددا كمكان إلطالق الصواريخ" وجود ضمانات بأن غزة

تسيطر على غزة ورفضت تمديد التهدئة واستغلتها في إعادة تسليح نفسها معتبرة ان "  إرهابيةمجموعة"
  . وطالبت أيضا بان تطلق حماس سراح الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط. ذلك هو أساس األزمة الحالية

  ٩/١/٢٠٠٩بي بي سي 
  
   الغربية تقدم مشروع قرارالترويكا .٩٢

عرضت تعديال على المشروع العربي، » الترويكا«بلوماسي غربي ان عن دي» فرانس برس«نقلت وكالة 
ونسبت الوكالة الى وزيرة الخارجية . صاغته بريطانيا، وقدمته الى الوزراء العرب خالل المفاوضات

وبحسب  .»قد يشكل نصا يتم التفاهم في شأنه«االميركية كوندوليزا رايس ان االقتراح البريطاني 
وقف فوري ودائم الطالق النار في غزة مع وقف كل «ب النص المعدل بـ المصدر الغربي، يطال

االعمال العسكرية واعمال العنف، بما فيها العمليات العسكرية االسرائيلية واطالق الصواريخ من جانب 
  .»مجموعات فلسطينية بينها حماس

ا ديفيد ميليباند انطباعاً وبرز انقسام بين صفوف الترويكا إذ أعطت بريطانيا على مستوى وزير خارجيته
  .واضحاً بأنها ستدعم مشروع القرار العربي إذا طرح على التصويت
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وبذلت الديبلوماسية البريطانية جهداً بالغاً للتوفيق بين مختلف اآلراء كي ال تجهض الجهود العربية من 
  . جهة وكي ال تمارس الواليات المتحدة الفيتو

  ٩/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  انتهكت الهدنة مع غزة أوالً" ئيلإسرا: "كارتر .٩٣

بأنها انتهكت الهدنة مع حماس في غزة " إسرائيل" اتهم الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر :آي.بي.يو
تشرين الثاني، عندما شنت هجوماً على أحد األنفاق في القطاع، مشيراً إلى انه / في الرابع من نوفمبر

  .هولةكان بإمكانها أن تتفادى اجتياح غزة بس
أعلم من ارتباطي الشخصي بأنه كان باإلمكان " "واشنطن بوست"وقال كارتر في مقالة نشرتها صحيفة 
" اإلسرائيلي"، وذكّر باتفاق الهدنة الذي وافق عليه الجانبان "بسهولة تفادي االجتياح المدمر لغزة

عيد ذلك وزادت إطالق الصواريخ توقف ب"يونيو الماضي، وقال إن / حزيران١٩والفلسطيني في 
من المستوى الطبيعي، وانتهكت % ٢٠اإلمدادات الغذائية والطبية وإمدادات الوقود غير أن الزيادة بلغت 

 نوفمبر عندما شنت هجوماً لتدمير نفق دفاعي حفرته حماس ٤بشكل جزئي الهدنة الهشة في " إسرائيل"
  ".داخل الجدار الذي يحيط بغزة

للخسائر البشرية والمادية في غزة خالل العدوان، لكنه قال انه يأمل ولفت كارتر إلى الحجم الهائل 
وحماس والواليات المتحدة " إسرائيل"عندما يثبت أن المزيد من األعمال العدائية ليس مثمراً، أن توافق "

  ".على وقف آخر إلطالق النار
  ٩/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  ن على غزةالشيوخ األمريكي يؤيد العدوا .٩٤

المستعرة في غزة في حين حث " اإلسرائيلية"وخ األمريكي عن دعم قوي امس للمحرقة عبر مجلس الشي
على وقف الطالق النار يمنع حركة حماس من شن أية هجمات صاروخية اخرى ووافق المجلس في 
اقتراح صوتي على القرار غير الملزم الذي اشترك في رعايته زعماء ديمقراطيون وجمهوريون في 

يم االغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي هاري ريد قبل اجراء التصويت، حين نوافق وقال زع .المجلس
غير القابل " اسرائيل"بتأكيد حق " اسرائيل"على هذا القرار فستعزز الواليات المتحدة صلتنا التاريخية مع 

وقبل  .طينيةالفلس"  اإلسرائيلية"للتصرف في الدفاع ضد الهجمات من غزة وايضا دعمنا لعملية السالم 
" اإلسرائيليون"التصويت قال زعيم األقلية في الجمهوري ميتش مكونل الذي شارك في رعاية القرار، 

  .ومن المتوقع ان يوافق مجلس النواب على قرار مشابه. سيردون بنفس الطريقة بالضبط التي سنرد بها
  ٩/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  السالح مفتاح الخروج من األزمة ووقف تهريب"إسرائيل"ضمان أمن :  وميركلساركوزي .٩٥

ربط الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي، والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل،  : ميشال أبو نجم -  باريس
 بشأن وقف إطالق "إسرائيل"ـ وحماس وتوفير الضمانات األمنية ل"إسرائيل"بين وقف إطالق النار بين 

 إيجاد آلية لمنع تهريب السالح عبر الحدود بين غزة الصواريخ الفلسطينية باتجاهها من جهة وبين
جاهزتان للقيام بمبادرة مشتركة من أجل «وفيما أكد األول أن فرنسا وألمانيا . وسيناء من جهة أخرى

في الشرق األوسط من غير إعطاء تفاصيل عن فحواها أو عن » المساعدة على الوصول الى السالم
 .توقيتها

وجهات النظر بينه وبين ميركل بشأن الخروج من » تطابق«زي على تأكيد ومنذ البداية حرص ساركو
مفتاح إنهاء الحرب هو أمن «وكانت ميركل أكثر وضوحا في قولها إن . مأزق الحرب في غزة
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ولم يشر ساركوزي أو ميركل ال من قريب وال من بعيد الى . » ووضع حد لتهريب السالح"إسرائيل"
 .أمن الفلسطينيين

في قطاع غزة بأنه » الوضع االنساني« وصف رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون امس من جانبه،
لقد نددت فرنسا منذ البداية باطالق الصواريخ من غزة على االراضي االسرائيلية «واضاف . »ال يطاق«

ة كما دانت اطالق الصواريخ من االراضي اللبنانية، وكذلك نرى ان ال شيء يبرر المعاناة المفروض
 .»على المدنيين الذين يعيشون سجناء في قطاع غزة

 ٩/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
 "إسرائيل" األولوية المطلقة هي لوقف النار والصواريخ على : فرنسيمصدر .٩٦

إن ساركوزي اتصل مساء أول مـن أمـس         » الحياة« قال مصدر فرنسي لـ      : رندة تقي الدين   -باريس  
السعودي الملك عبداهللا بن عبدالعزيز وأمير قطر الشيخ حمـد          بالرئيس المصري حسني مبارك والعاهل      

بن خليفة ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري بشار األسد ورئيس الـوزراء               
وأكد ان   .»وكلهم أيدوا هذا التحرك   . لوضعهم في صورة تحركه لوقف النار     «اإلسرائيلي إيهود أولمرت    

وأوضـح أن   . » المصرية ورحب بجهود القـاهرة وبـاريس       -ادرة الفرنسية   أيد المب «العاهل السعودي   
فرنسا تحركت من أجل وقف النار ومنع تفاقم التدهور اإلنساني في غزة، انطالقاً من قناعة بأن لـيس                  «

  . »هناك حالً عسكرياً لألزمة
هـا علـى    وافقت على طلب وقف المواجهة في غزة، شرط أن تعلن مـصر موافقت            "إسرائيل"وكشف أن   

مراقبة الحدود لمنع تهريب السالح عبر األنفاق، وأن توقف حماس إطـالق الـصواريخ علـى المـدن                  
 المصرية مـن    -نقطة انطالق الخطة الفرنسية     «وكانت مصر، بحسب المسؤول الفرنسي،      . اإلسرائيلية

  .أجل الحل مع قبولها مبدأ مراقبة حدودها
ألوروبيين وسوالنا والرئيس المـصري، وأتاحـت خلـق         المبادرة وضعت بتعاون وثيق مع ا     «وقال إن   

 مع فتح أفق لحل دائم للـصراع     "إسرائيل"تحرك يأمل ساركوزي أن يؤدي إلى وقف المواجهة وانسحاب          
الوضع هش ويعتمد على التزام األطراف علـى األرض، وفرنـسا           «واعترف بأن   . »في الشرق األوسط  

  .وأوروبا ستواكبان هذا االلتزام
  ٩/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  األونروا تعلّق نشاطها بعد استشهاد أحد موظفيها .٩٧

وقال . إحدى قوافلها" إسرائيل"أعلنت األونروا أمس، تعليق مجمل نشاطاتها اإلنسانية في غزة بعد قصف 
سنبقي على هذا " ألف شخص ٧٥٠كريس غانيس المتحدث باسم الوكالة التي توزع الغذاء على نحو 

وأكد ان سائق شاحنة أرسلته األمم المتحدة ". أمن فرقنا" اإلسرائيلية"لسلطات التعليق طالما ال تضمن ا
في شمال القطاع قرب معبر بيت حاون، مؤكدا انه " إسرائيلية"لنقل المساعدات اإلنسانية استشهد بقذيفة 

 .إلرسال الشاحنة" اإلسرائيلي"تم التنسيق مع الجيش 
 ٩/١/٢٠٠٩الخليج، 

 
 حتالل بعرقلة عناصرهلصليب األحمر يتهم االا .٩٨

صرح المتحدث باسم الصليب األحمر في غزة إياد نصر بأن طواقم اإلسعاف تعرضت إلطالق نار 
. تحذيري من جيش االحتالل اإلسرائيلي لدى محاولتها الدخول إلى منطقة حي الزيتون شمالي قطاع غزة

والجرحى من األماكن التي وقال نصر إن طواقم اإلسعاف الطبي لم تتمكن من إخراج عشرات الجثث 
وكان طاقم طبي . استهدفها القصف المكثف ألن القوات اإلسرائيلية منعتهم من استخدام سيارت اإلسعاف
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فلسطيني قد تعرض إلى نيران القوات اإلسرائيلية أثناء محاولته إسعاف أحد المصابين في مخيم جباليا 
في مجال حقوق اإلنسان أحدهما كندي واآلخر وكان برفقة الطاقم ناشطان أجنبيان . شمالي القطاع

 .وقد أصيب أحد المسعفين بعيارين ناريين استقر أحدهما في رأسه. إسباني
  ٨/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
  الهجوم اإلسرائيلي على غزة يدين  الهنديالوزراءرئيس  .٩٩

معرباً عن أمله في نيودلهي، دان رئيس الوزراء الهندي منموهان سينغ الهجوم اإلسرائيلي على غزة، 
وقال إن الهند دانت بقوة هذه االحداث وتأمل . في أن يساهم المجتمع الدولي في إحالل السالم في المنطقة

وجدد دعم . »في أن يتحد المجتمع الدولي ويساهم في احالل السالم في المنطقة في أقرب وقت ممكن
ا وزير خارجيته براناب مخرجي إلى وضع ودع. بالده غير المشروط والثابت للقضية الفلسطينية العادلة

 .حد فوري للعدوان اإلسرائيلي غير المقبول
  ٩/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  اشادة صينية بالمبادرة المصرية النهاء العدوان على غزة .١٠٠

وقال الناطق باسم . أشادت الصين بالمبادرة المصرية، وأعربت عن قلقها إزاء الوضع اإلنساني في غزة
كين غانغ إن بالده تشيد بهذه المبادرة ونأمل أن نتمكن بفضل الجهود المشتركة الخارجية الصينية 

للمجموعة الدولية، من وضع حد للنزاع واستئناف المفاوضات ومواصلة دفع السالم في الشرق 
 .ونحن نشهد تصعيداً للنزاع والوضع اإلنساني في غزة يتدهور... االوسط

  ٩/١/٢٠٠٩الحياة، 
  

  اعترفت بعدم إطالق صواريخ من مدرسة األونروا" سرائيلإ: "المتحدةاألمم  .١٠١
ذكرت لدبلوماسيين أجانب األربعاء بأن المسلحين " إسرائيل"أ قال مسؤول في األمم المتحدة إن :.ب.د

  .الفلسطينيين لم يطلقوا صواريخ من داخل مدرسة تابعة للمنظمة الدولية في قطاع غزة
اطلع دبلوماسيين بأن الصاروخ " االسرائيلي"إن الجيش "وا، ونراالوقال كريس جونيس، الناطق باسم 

الذي أطلق من جباليا الثالثاء لم يأت من داخل مدرسة األنروا، ولكن من خارجها، وأضاف أن ما تردد 
تحول في غضون يوم إلى إدعاء "والذي " اتهاما خطيرا ينال من حيادية الوكالة التابعة لألمم المتحدة"كان 

  . من الصحةعار تماماً 
  ٩/١/٢٠٠٩الخليج، 

 
  الخيار العسكري ليس حالً: بابا الفاتيكان .١٠٢

 اعتبر البابا بنديكتوس السادس عشر أمس، في كلمته السنوية للدبلوماسيين المعتمدين في :ب.ف.أ
ة مر"وقال البابا  .والفلسطينيين" اإلسرائيليين"الفاتيكان أن الخيار العسكري ليس الحل لتسوية النزاع بين 

أخرى أجدد التأكيد أن الخيار العسكري ليس الحل وان العنف أيا كان مصدره وشكله يجب أن يدان 
، معتبرا أن "إحياء التهدئة في قطاع غزة لتوفير ظروف معيشية مقبولة للسكان مجددا"ودعا إلى  ".بحزم

  .   التزام المجتمع الدولي عنصر حاسم
 ٩/١/٢٠٠٩الخليج، 
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  "إسرائيل" بالمحرقة ودعوات لعقوبات بحق تنديد دولي متواصل .١٠٣
" اإلسرائيلي" دان الرئيس الكوبي راؤول كاسترو الذي يرأس أيضا حركة عدم االنحياز، العدوان :وكاالت

  .على قطاع غزة لدى استقباله مبعوث الرئيس اإليراني محمود احمدي نجاد
، واطلع وزير "االسرائيلي"لعدوان وذكرت صحيفة غرانما أن كاسترو أكد إدانة كوبا شعبا وحكومة ل

  ".اإلجراءات التي اتخذتها حركة عدم االنحياز"الصناعة والتعدين اإليراني علي اكبر مظهرابيان على 
بناء على " إسرائيل"من جهته، دعا رئيس الوزراء الماليزي عبد اهللا أحمد بدوي إلى فرض عقوبات على 

ي تقوم بها في غزة، وقال إن انتهاك المعايير األخالقية يجب أسس أخالقية، بسبب العمليات العسكرية الت
  . أن يكون من ضمن األسباب التي تدعو إلى فرض عقوبات على دولة ما

لوقف إطالق النار وإنهاء العنف " حاجة شديدة اإللحاح"وأكد وزير الخارجية السويدي كارل بيلت أن ثمة 
والغارات الجوية وكذلك الصواريخ التي تطلقها " سرائيلياإل"في قطاع غزة، بما في ذلك االجتياح البري 

  .حماس
  ٩/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  نالفلسطيني نيوالمقاتل" اإلسرائيلي"نود الغزو  جتنتقدالعفو الدولية  .١٠٤

 انتقدت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق االنسان، االربعاء، األساليب التي :ب.ف.أ
وقال  .والمقاتلون الفلسطينيون باعتبارها تعرض حياة المدنيين للخطر" إلسرائيليا"يستخدمها جنود الغزو 

مصادرنا في "مالكولم سمارت، مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق األوسط وشمال افريقيا، ان 
ائالت على اقتحموا عدة منازل فلسطينية وتمركزوا فيها وارغموا ع" اإلسرائيليين"غزة ابلغتنا بأن الجنود 

البقاء في غرفة في الدور االرضي، بينما كانوا يستخدمون المنزل كقاعدة عسكرية وموقع للقناصة، 
واضاف سمارت ان ذلك يزيد بوضوح من المخاطر التي تتعرض لها مثل هذه العائالت الفلسطينية 

ما ان القناصة يعلم تما" اإلسرائيلي"وقال سمارت ان الجيش ". ويعني انها تستخدم كدروع بشرية
الفلسطينيين يغادرون عادة المكان الذي يطلقون منه النار وان اي هجوم انتقامي على هذه المنازل يصيب 

واوضح أنه يتعين على المقاتلين من الجانبين أال يشنوا هجمات . في اغلب الحاالت مدنيين ال مقاتلين
نيا الطالق النار منه ال يجعل من هذا المبنى انطالقا من مناطق مدنية، ولكن اقتحامهم منزال او مبنى مد

  . وال من سكانه المدنيين اهدافا عسكرية مشروعة، فهذه الهجمات جميعا غير مشروعة
 ٩/١/٢٠٠٩الخليج، 

 
  بارتكاب جرائم ضد االنسانية" إسرائيل"خبير دولي يتهم  .١٠٥

ي الفلسطينية االربعاء  اتهم ريتشارد فولك مقرر األمم المتحدة لحقوق االنسان في االراض:ب.ف.أ
 ".اإلسرائيليين"بارتكاب جريمة ضد االنسانية في غزة، واكد انه يتعين محاكمة المسؤولين " اسرائيل"

في قطاع غزة نفذ " االسرائيلي"وقال خبير االمم المتحدة ريتشارد فولك في مؤتمر صحافي ان العدوان 
م، وأضاف ان ذلك يشكل انتهاكا للقانون بأسلحة حديثة ضد سكان ليس في وسعهم الدفاع عن انفسه

االنساني الدولي النه يستهدف جماعات بكاملها محرومة من الغذاء ومن االحتياجات االساسية، وقال ان 
  . هذا االنتهاك جريمة ضد االنسانية وتجب محاكمة المسؤولين عنه

  ٩/١/٢٠٠٩الخليج، 
 
  ى غزةمليون دوالر لضحايا العدوان عل٣،٥تخصيص : الدنمارك .١٠٦

. لضحايا العدوان على غزة)  مليون دوالر تقريبا٣,٥ً( مليون كرونة ٢٠أعلنت الدنمارك تخصيصها 
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية في بيان أمس، إن المبلغ سيمنح إلى وكالة األمم المتحدة 
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في القطاع الذي أضر بشدة التصعيد الدراماتيكي للعنف «الحتواء آثار » أونروا«لغوث وتشغيل الالجئين 
  .»الوضع اإلنساني الهش أساساً في غزة

 ٩/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  معسكر أوباما مستعد للتحدث إلى حماس": الجارديان" .١٠٧

معسكر أوباما مستعد " في واشنطن بعنوان اأعدت سوزان جولدنبيرج مراسلة صحيفة الجارديان تقرير
نتقال الى اتصاالت مكشوفة مع حماس، سيمثل تغييرا وتقول معدة التقرير إن اال". للتحدث إلى حماس

ولم ترد تأكيدات لموافقة أوباما على . جذريا في الموقف الذي كانت تنتهجه إدارة بوش من الحركة
مفاوضات دبلوماسية مع حماس في بداية فترة رئاسته، ولكن مستشاريه يحثونه على البدء باتصاالت 

وقد تجري . ام في واشنطن أن سياسة نبذ الحركة غير مجديةعلى مستوى منخفض، ويسود شعور متن
االتصاالت األولية من خالل أجهزة االستخبارات، كما كانت االتصاالت بين الواليات المتحدة ومنظمة 

وهناك عدة خيارات أمام أوباما لالتصال بحماس . التحرير الفلسطينية في بدايتها، حسب معدة التقرير
ضفي عليها شرعية، منها المبعوثين السريين واجراء مباحثات بمشاركة أطراف دون أن يبدو وكأنه ي

  . أخرى ومن خالل األوروبيين مثال
  ٩/١/٢٠٠٩بي بي سي 

  
  تقييم هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي للمرحلة األولى من العملية العسكرية .١٠٨

يـة حاليـاً ضـد غـزة علـى          ركزت التقارير العربية حول العملية العسكرية اإلسرائيلية الجار       : الجمل
التطورات المتعلقة بالجانب الميداني داخل قطاع غزة، وعلى التطورات الدبلوماسية واإلقليمية والدوليـة             
الجارية، ويتمثل البعد الغائب في أن هذه التقارير والتحليالت لم تركز على التطـورات الجاريـة علـى                  

  .ياسيةالجانب اإلسرائيلي وعلى وجه الخصوص العسكرية والس
  :آخر المعلومات: هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي* 

دار حوار بين كبار ضباط الجيش اإلسرائيلي حول مدى فعالية العملية العسكرية في تحقيـق األهـداف                 
هل تستطيع اآللة   : المحددة وتقول التسريبات بأن التساؤالت المطروحة قد قادت إلى تساؤل رئيسي مفاده           

 دبلوماسـية   – تحقيق األهداف المحددة وحدها أم أنه البد من إطالق عملية سياسية             العسكرية اإلسرائيلية 
  مساندة للعملية العسكرية؟

تقول المعلومات والتسريبات بأن الجنرال غابي أشكينازي قد أصدر األوامر والتعليمـات فـور توليـه                
سرائيلي للقيام بعملية   م الماضي بتحضير وإعداد الجيش اإل     ٢٠٠٧منصب رئيس األركان في آذار مارس       

عسكرية واسعة في قطاع غزة، وعلى هذه الخلفية، كما أفادت المعلومـات والتـسريبات، فقـد تحـدث                  
الجنرال غابي أشكينازي في اجتماع كبار ضباط الجيش اإلسرائيلي الذي عقد أمس، لمناقشة التطـورات               

عسكرية لم تصل إنجازاتها الميدانية بعـد       العسكرية الجارية وقد أكد الجنرال أشكينازي على أن العملية ال         
  :لمرحلة التفاؤل وأشار قائالً بأن أهداف العملية العسكرية تتمثل في حدها األدنى بتحقيق ما يلي

  .إحداث تقليل هائل في نيران الصواريخ التي ظلت تنطلق ضد إسرائيل من قطاع غزة• 
  .عتحييد البنيات التحتية اإلرهابية الموجودة في القطا• 
  .إضعاف موقف حركة حماس التنظيمي والعسكري والسياسي• 
  .إقصاء حماس من السلطة في قطاع غزة• 
  .في المنطقة" ميزان الردع"إقامة صيغة جديدة لـ• 
  .تقليل الدعم الشعبي لحركة حماس• 
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لـسكان  وأضاف رئيس األركان أشكينازي قائالً بأنه يجب عدم المطالبة بأن تعتبر إسرائيل مسؤولة عن ا              
الفلسطينيين ألن هذا الدور يجب أن يقوم به كيان فلسطيني مركزي يتم إنشاؤه في القطاع، بحيث يكـون                  

وقال بعض  . اإلشراف عليه في يد المسؤولين الفلسطينيين الذي يتميزون باالعتدال والبراجماتية الذرائعية          
فهم ويدرك وجـود العوائـق بـين        كبار ضباط الجيش اإلسرائيلي في االجتماع بأن الجيش اإلسرائيلي ي         

المصالح اإلسرائيلية وبين القدرة على تحقيقها عن طريق استخدام القوة وحدها حـصراً، وهنـا يمكـن                 
  :اإلشارة إلى ذلك على النحو اآلتي

إن السيطرة العسكرية اإلسرائيلية الشاملة على القطاع ستلقي على عاتق إسرائيل مـسؤولية الـسكان               • 
  . يتطلب جهداً حقيقياً مدنياً وليس عسكرياًالمدنيين وهو أمر

إن السيطرة العسكرية اإلسرائيلية الشاملة على القطاع سيكون لها معنى واحد هو إعادة وضع القطـاع                • 
  .تحت االحتالل اإلسرائيلي وهو أمر سيضعف موقف إسرائيل الدولي

تال روسو رئيس دائرة العمليات     إضافة إلى حديث رئيس األركان الجنرال أشكينازي فقد تحدث الجنرال           
  :في هيئة األركان اإلسرائيلية مشيراً إلى النقاط اآلتية

  .إن استخدام القوة في القطاع سيعزز قدرات الجيش اإلسرائيلي القتالية في مواجهة اإلرهاب• 
دراتهم بالمقابل بتعزيز قدرات الجيش اإلسرائيلي فإن المتطرفين والمتمركزين في قطاع غزة ستتعزز ق            • 

  .القتالية أيضاً
من المشكوك فيه أن تؤدي العملية العسكرية إلى إحداث عملية تغيير نظام في قطاع غزة ألن استخدام                 • 

  .القوة العسكرية وحده لن يكون كافياً إلحداث تغيير في النظام
 إنجاز المهـام    ما زال الجيش اإلسرائيلي بعيداً من الوصول إلى نقطة استراتيجية المخرج المتفائل أي            • 

  .بالشكل المحدد والخروج
إن عدم إكمال الجيش اإلسرائيلي لمهامه المحددة بالوسائل العسكرية سـيلقي علـى عـاتق الحكومـة                 • 

  .اإلسرائيلية مهمة إكمال ما لم يتم تحقيقه باستخدام الوسائل السياسية والدبلوماسية
لعملية العسكرية الجارية حالياً بإكمال االستعدادات      إن على الجيش اإلسرائيلي أن يقوم خالل فترة تنفيذ ا         • 

والترتيبات الحتماالت خوض إما حرب واسعة النطاق في المنطقة أو تنفيذ عملية عسكرية مكثفة أخـرى       
  .إضافية

إذا نظرنا إلى التوقعات الممكن الحصول عليها من العملية العسكرية على أساس اعتبـارات معـايرة                • 
عليها مقارنة بالعائدات المتوقع الحصول عليها منها فإن النتيجة التي سنحـصل عليهـا   التكاليف المترتبة   

تتمثل في أنه يتوجب عدم القيام بشن عملية عسكرية قبل القيام بتحديد مشروطيات سيناريوهات إنهائهـا                
  .والخروج منها

  :ماذا تقول التخمينات االستخبارية العسكرية اإلسرائيلية* 
في اجتماع كبار الضباط اإلسرائيليين المتعلـق       ) أمان(جهاز االستخبارات اإلسرائيلية    شارك كبار ضباط    

  :بالتطورات الميدانية الجارية وتقول التسريبات بأن إفادات الضباط في االجتماع تضمنت اآلتي
  .اختبار احتماالت سيناريو تفكك وانهيار السلطة المركزية في األراضي الفلسطينية• 
ماالت سيناريو السيطرة على السلطة الفلسطينية بواسطة العناصر اإلسالمية بما يؤدي إلـى             اختبار احت • 

  .قيام نظام إسالمي في األراضي الفلسطينية تقوده حماس
تقييم جدوى شن عملية عسكرية إضافية يمكن أن يتم االحتياج إلطالقها سواء في حالة طلـب القيـادة                  • 

ألعداد الكبيرة من الضحايا اإلسـرائيلية أو إذا تزايـدت قـدرات            ذلك أو في حالة حدوث هجمات توقع ا       
حماس القتالية بما يتجاوز قدرات العملية العسكرية اإلسرائيلية الجارية حالياً أو إذا قامت حماس بكـسر                

  .فترة الهدنة المعلنة واستغالل الفرصة
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ة حق إسرائيل في اسـتمرارية      اختبار السيناريوهات التي يمكن أن تحدث فيها المساومة حول مشروعي         • 
العملية العسكرية الجارية حالياً في بعض الحاالت واألوضاع التي يمكن على سـبيل المثـال أن نـذكر                  

  :أبرزها
  . التوصل التفاق شامل لوقف إطالق النار-
وهو االحتمال األضـعف بحـسب التقـديرات        ( التوصل التفاق شامل بين حركة فتح وحركة حماس          -

  ).الحاليةاالستخبارية 
 تدهور موقف الرئيس عباس بما يدفع اإلسرائيليين مجبرة إلى التدخل بالوسائل العسكرية لتعزيز موقفه               -

  .بما يحافظ على قيادة السلطة الفلسطينية الحالية التي ال تجد إسرائيل بديالً أفضل منها في الوقت الحالي
  :تقييم موقف محمود عباس على النحو اآلتي• 
ده في السلطة الفلسطينية نقطة إيجابية وتحركاته من أجل التوصل لوقف إطـالق النـار ال                 يمثل وجو  -

  .تتعارض مع التوجهات اإلسرائيلية
 توجد الكثير من نقاط الضغط والشكوك حول مدى قدرته على فرض سيطرته على الساحة الـسياسية                 -

  .الفلسطينية الداخلية
ام القوة بجهة الضغط عليه بما يمكـن أن يـؤدي بمحمـود              توجد احتماالت بقيام حركة حماس باستخد      -

  .عباس أو على األقل إلى ردعه وتحييده عن القيام بأي دور إيجابي يفيد إسرائيل
التأكيد على عدم وجود أي قوة خارجية أو العب خارجي دولي أو إقليمي في الوقت الحالي يمكـن أن                   • 

  .ع العسكري الدائر في غزةالنزا" مستنقع"يكون راغباً في توريط نفسه في 
التأكيد على أن التوصل إلى أي اتفاق مع حماس يمكن أن يركز وقبل كل شيء علـى آفـاق التهدئـة                     • 

الطويلة األجل في القتال ولكن التوصل إلى مثل هذا االتفاق سيكون غير منسجم مع كل مـن الـسياسات    
  .اإلسرائيلية والدولية الرافضة لمبدأ التفاوض مع حماس

  :سيناريو العملية العسكرية اإلسرائيلية والبدائل المتاحة* 
أجمع الخبيران عاموس هاريل وعافي إيساخاروف على أن إسرائيل تتقدم باتجاه اتخاذ قرارهـا الثـاني                

. الهام إزاء المواجهة العسكرية في غزة بعد أن اتخذت قرارها األول المتعلق بـشن العمليـة العـسكرية               
  :النقاط اآلتيةوأشار الخبيران إلى 

سوف تكمل اليوم قوات الجيش اإلسرائيلي آخر استعداداتها لجهة احتماالت القيـام بتوسـيع العمليـة                • 
  .العسكرية البرية ضد القطاع

عناصر االحتياطي اإلسرائيلي الذين تم استدعاؤهم قبل بضعة أيام سيكونون بدءاً من اليوم فـي حالـة                 • 
  .لعسكريةاستعداد لالشتراك في العمليات ا

هذا، وتقول التسريبات والمعلومات أنه يتوجب على القيادة السياسية اإلسرائيلية أن تقرر اليوم لجهة إمـا                
إصدار القرار الذي يفوض القيادة العسكرية اإلسرائيلية بتوسيع زخم العملية أو بالحفاظ علـى وضـعها                

  .الحالي أو التأكيد على ضرورة الخروج من العملية
 االحتماالت فقد أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي صباح اليوم أن القوات اإلسـرائيلية تحقـق               وبرغم تعدد 

المزيد من التقدم وال داعي إليقاف العملية العسكرية طالما أن القيادة العسكرية ما تزال متفائلة بإمكانيـة                 
  .إنجاز أهدافها المحددة

  ٨/١/٢٠٠٩موقع الجمل، 
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 اإلسرائيلي" للمخرز" الغزي "الكف"يوميات من مواجهة  .١٠٩

 عدنان أبو عامر
بينما يغلب على التغطية اإلعالمية للحرب المعلنة على غزة آثار القصف والدمار واإلبادة اإلسرائيلية 
لعائالت كاملة، يتمثل النصف الممتلئ اآلخر من كأس المواجهة الدائرة بالقطاع في مشاهد المقاومة 

  .سرائيلية الغازيةالضارية التي تواجه القوات اإل
وسواء استمرت المواجهة العسكرية الدائرة في غزة أم أعلن وقف إلطالق النار يجري اإلعداد له في 
العواصم المجاورة، فإن األيام األخيرة يجب أن ال تمحى من الذاكرة العربية والفلسطينية، وإليكم أهم 

  :سطورها
 سمات المواجهة الميدانية
 تقاتل في مواقع ال يستطيع جنود االحتالل التوغل - التي تتصدرها كتائب القسام-  ما زالت قوى المقاومة

فيها، فهذه الحقيقة ال تقل أهمية لكونها تتعلق بالموقف والخيارات العسكرية اإلسرائيلية، وهي تتجسد في 
ئر النيران في أن المحتل لم يعد قادرا على دخول هذه المناطق ألن من شأن ذلك أن يزج بجنوده في دوا

الناحية القتالية المباشرة، وعلى المدى البعيد يعرض قواته لخسائر وأعباء فادحة طالما حلم بالتخلص 
 .منها

  :وإزاء هذه الحقيقة يمكن تحديد أساليب التعبير القتالي في المواجهة الدائرة على مشارف غزة، من خالل
 استخدام السالح الخفيف المتوفر في القتال، إلى زرع  صور المواجهة الميدانية في تحولها بالفعل من-  أ

  .المتفجرات في أماكن تواجد الجنود
، ما أعطى إمكانية لشكل أوسع من "خط النيران"أو " خط المواجهة" اجتراح نوع آخر من شكل -  ب

االشتباك المنظم وحرب المجموعات الصغيرة ضد خطوط المحتل، التي باتت محدودة من حيث الحجم 
 .المتدادوا
 هناك ميزة أخرى خدمت تطور المقاومة قتاليا خالل األيام القليلة الماضية، يوفرها قطاع محدود من - ج

بعض المناطق الحرجية والكروم الزراعية، ففي هذه المناطق تمكنت المقاومة من استنزاف قدرات 
سلِّلة أو المنظمة، رغم سياسة الجيش اإلسرائيلي، وشكلت مناطق صالحة لتحرك المجموعات المقاتلة المت

  .التي اتبعتها في المرحلة الجوية التي سبقت العدوان البري" األرض المحروقة"
 في الوقت الذي تنافست فيه قوى المقاومة على تكبيد االحتالل أكبر الخسائر على مختلف األصعدة، -د

 سجلت -)حماس(قاومة اإلسالمية الجناح العسكري لحركة الم- فإننا نالحظ أن كتائب عز الدين القسام 
أكبر عدد من هذه العمليات، وهذا ال يلغي بحال من األحوال مشاركة باقي األجنحة العسكرية، كسرايا 

  .القدس، وألوية الناصر صالح الدين، وأبو علي مصطفى، والمقاومة الوطنية، وشهداء األقصى
وخطيرة ضد أهداف إسرائيلية منتخبة، مثل هـ تمكن رجال المقاومة من ابتكار أساليب هجومية جديدة 

استهداف الدبابات المحصنة من طراز ميركافا وناقالت الجند، بواسطة تفجير العبوات الناسفة التي 
تحتوي على كمية كبيرة من المواد المتفجرة، وهي محاوالت تدل على وجود نمط جديد ينتهجه 

ورا خطيرين دفعا وزير األمن الداخلي السابق عوزي المقاومون، مما اعتبره اإلسرائيليون تصعيدا وتط
إن الحرب التي تديرها إسرائيل وقوات األمن ضد الحركات المسلحة هي حرب أدمغة "لنداو للقول 

  ".وابتكارات وأساليب جديدة
 إبداع القناصة

تخدام جزء مما يرد من ساحة القتال على تخوم غزة، يظهر أن المقاومة أخذت أبعادا متقدمة في اس
أساليب جديدة ومتطورة في استهداف الجنود الغزاة، وساعد في حدوثها امتالك قوى المقاومة للمزيد من 

  .العتاد والتسليح
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وقد تنوعت عمليات إطالق النار والكمائن المسلحة لتأخذ شكل إطالق النار على دورية حيناً، وعلى 
حة حيناً ثالثاً، أو أي هدف إسرائيلي يتاح موقع أو برج عسكري حيناً آخر، وعلى سيارة عسكرية مصف

وقياساً إلى مستوى هذه العمليات وتخطيطها وطبيعة الهدف الخاص بها تكون نتائجها، . لفصائل المقاومة
  .فالتخطيط الجيد يقود إلى تنفيذ جيد وبالتالي إلى نتائج جيدة في معظم األحيان

 العمل العسكري المقاوم ال غنى عنه للمقاومة رغم والتقدير الذي يلقى قبول الجميع أن هذا اللون من
بساطته وقلة التعقيدات الكامنة فيه، فهو يكرس شكالً أساسياً من أشكال العمل المقاوم التقليدية، في ذات 
الوقت الذي يحقق فيه مستوى واسعا من االنفتاح الشعبي على االنخراط في المقاومة عبر تبني هذا 

  . إمكانات وقدرات الجماهيراألسلوب الذي يقترب من
وأشارت بعض التقارير التي تصل من ميدان المعارك إلى انتهاج المقاومين لتكتيك جديد يقوم على 

، وهو ما يراه الخبراء خطوة قد تؤدي إلى تسهيل العمليات ضد قوات "البندقية أفضل من القنبلة"اعتبار 
  .االحتالل

الهجمات بإطالق النار اتجاه جديد " اإلسرائيلي إيهود يعاري إن وقال محلل الشؤون العربية في التلفزيون
بالبنادق تتم بنفس روح الهجمات " انتحارية"نحن نتحدث هنا عن هجمات .. قد يحل محل القنابل

  .بالقنابل، الفارق الوحيد هو األسلوب" االنتحارية"
دعون عزرا إن التحول الحاصل ج) الشاباك(وقال وزير األمن والرئيس السابق لجهاز األمن الداخلي 

مؤشر على أن حركة حماس تأخذ في االعتبار األحداث العالمية، المسلحون بالبنادق يعملون كقنابل 
 .بشرية، لكنهم على األقل ال يتركون صور انفجارات خلفهم

ئن وهذا ما يؤكده الصحفي تسفي غيالت بقوله إن ما يقلق إسرائيل من هذه الخاليا المتخصصة بالكما
.. والقنص هو نوعية األهداف التي يختارونها، فخبرتها وقدرتها تشير إلى قدرة عسكرية تستحق الثناء

هكذا ".. السمك من الغوص في مياهه"كل العمليات كانت بحاجة إلى رصد، إعداد، ومنطقة داعمة تمكن 
  .تفعل حركة حماس اآلن، مما يمنحها االحترام والتقدير في الشارع الفلسطيني

مع العلم بأن هذا النوع من عمليات إطالق النار واستهداف الجنود والمستوطنين يعني استنزاف اآللة 
الحربية اإلسرائيلية، وبالتالي الهجوم على ما يعرف بكبرياء الجيش اإلسرائيلي، وعلى مستوى الصراع 

  .مو غازيتاإلعالمي الدولي، كما صرح بذلك رئيس شعبة االستخبارات العسكرية األسبق شلو
وخوفا من قنص المقاومين فقد صدرت األوامر للجنود بالبقاء أكبر فترة ممكنة في دباباتهم، ما حول حياة 
الجنود فيها إلى جحيم ال يطاق، ويجعلهم يعيشون حياة ملؤها الملل والضجر، حتى إن عالقتهم ببعضم 

  .البعض داخل الدبابة امتازت بالمشاحنات والمشاجرات
ة المناوبة لمجموعة الجنود البالغ عددهم خمسة جنود داخل الدبابة، ال يستطيعون الخروج من فخالل فتر

الدبابة لقضاء حاجتهم خوفا من تعرضهم لقناص فلسطيني ينتظر خروجهم، وقد بثت كتائب القسام خالل 
ابة واحتكاكهم األيام القليلة الماضية مشاهد مصورة لقنص جنود االحتالل، السيما أن وجودهم داخل الدب

طوال الوقت مع بعضهم البعض يسبب مضايقات لهم، حتى إن نفسياتهم أصبحت منهارة، والرائحة 
  .الكريهة تنبعث منهم بسبب حالة الطوارئ في صفوف الجيش

 العبوات الناسفة
ق تدرك قوى المقاومة أنه ال غنى لها عن هذه العبوات الناسفة في سياق أي مقاومة فاعلة تستهدف تحقي

أثر واضح في صفوف االحتالل، فآثارها ومفاعيلها القوية تجعل منها الزمة أساسية من لوازم المقاومة 
  .ال تستطيع تجاوزها بأي حال من األحوال

وقد برعت المقاومة خالل األيام األولى من بدء المواجهة الساخنة على حدود غزة في استخدام العبوات 
لب المواجهات العسكرية تتضمن استخداماً ألسلوب العبوات الناسفة بشكل الناسفة في تنفيذ عملياتها، فأغ

  .منفرد، أو تأخذ أجزاء ومركبات العملية، مما أدت إلى إلحاق أفدح الخسائر في صفوف المحتلين
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فما بين عبوة ناسفة استخدمت في سياق اشتباك مسلح مع قوات االحتالل، أو عبوة موجهة تم تفجيرها 
، أو عبوة أرضية أو موجهة استهدفت دبابة أو آلية عسكرية، تنوعت أشكال استخدام في موكب عسكري

العبوات الناسفة التي أبدعت عقول المقاومين في تصنيعها وإعدادها، حتى غدت كابوساً خطيراً يؤرق 
 .المحتلين

 مواد جديدة وقد أدخلت قوى المقاومة عمليات تطويرية على تصنيع العبوات شديدة االنفجار، واستخدام
في تركيبها، باإلضافة إلى ابتكار وتصنيع أنواع جديدة، مكنها من تدمير اآلليات والجيبات المحصنة بما 
فيها عدد من دبابات الميركافا بحيث استطاعت تدمير هذه األسطورة، وإسقاط حصن آخر من حصون 

 تال ذلك تدمير عدة آليات خالل الجيش اإلسرائيلي التي يعتقد بأنها تحميه من ضربات المقاومين، كما
  .بعض االجتياحات

ورغم القوة الدفاعية الكبيرة لهذا النوع من الدبابات، فقد تمكن المقاومون من مهاجمتها وتحطيمها عبر 
تفجير عبوات ال تقل زنتها عن مائة كلغ، ما دفع الجنرال يسرائيل تال الملقب بأبي الميركافا للقول إن 

الدبابات تكمن في حماية جنودها، ولكن مقتل الجنود في غزة أثبت فشل مهمتها مهمة هذا النوع من 
حصنهم - األساسية، ما جعل الرعب والخوف يدب في قلوب الجنود الذين باتوا يدركون أن الميركافا 

  . لن تحميهم من هجمات المقاومة-المنيع
أن الردع الذي حققه الفلسطينيون كما دفع هذا التطور إلى أن يعلن عضو الكنيست السابق يوسي سريد 

فاق ألف مرة الردع الذي حققه الجيش اإلسرائيلي في مخيمات الالجئين مع كل " الخردة"مع بنادقهم 
  .دباباته ومروحياته، فضال عن العبوات الناسفة التي بدأ يزرعها المسلحون في أماكن أكثر دقة وحساسية

 إسرائيليا.. اآلثار الكارثية
مغامرة مكلفة حين قرر االنطالق نحو العملية البرية ضد " الجيش الذي ال يقهر"، غامر بعد طول تردد

المقاومة في غزة، وبعد مرور أيام معدودة على بداية المواجهات المباشرة وجها لوجه، تطورت المقاومة 
إرادة ال من مرحلة إلى أخرى بصورة دلت على عقلية محترفة أشرفت عليها قيادة سياسية حكيمة تمتلك 

  .تلين، ألنها تعتقد بأن الصراع مع المحتل اإلسرائيلي صراع إرادات في مستواه األول
إلى " باراك- ليفني- أولمرت"ولم يكن خفيا أن اإلسرائيليين من أهالي الجنود الذين أرسلهم الثالثي المغامر 

  .حتفهم في شوارع غزة، يعيشون أوضاعا صعبة وقاسية
. لمواجهات الضارية على المجتمع اإلسرائيلي، ظاهرة انتشار الخوف والبلبلةومن أهم ما أسفرت عنه ا

وبإمكان المتابع لسير الحياة في المجتمع اإلسرائيلي أن يلحظ حجم القلق واالضطراب الذي يعم 
التوابيت "اإلسرائيليين عموما، فإلى جانب تلك العائالت القلقة على مصير أبنائها الذين بدؤوا يعودون في 

  .، هناك ما يزيد عن مليون إسرائيلي باتوا تحت مرمى صواريخ المقاومة"السوداء
إذن، الحديث يدور عن مجتمع بأسره يزداد تعداد أفراده عن خمسة ماليين نسمة، يتأثرون بما يفعله 
بضعة آالف من المقاومين ليس أكثر، بحيث أصبح األمن االجتماعي والشخصي عملة نادرة في الشارع 

دي، واالقتصاد بات أضعف كثيراً من ذي قبل في ظل المعطيات الموثقة عن تدهور مجاالته اليهو
المختلفة، فضالً عن انحسار منسوب الهجرة اليهودية إلى دولة الكيان والتي بلغت أدنى مستوى لها منذ 

  .والدة الدولة قبل أكثر من ستين عاما
لبروفيسور يوسي أدرعي للتأكيد على أن الخوف هذا األمر دعا عميد كلية الحقوق في جامعة حيفا ا

وإذا كان الخوف . مركب أساسي في كيان المجتمع اإلسرائيلي، ويتحول من حين آلخر إلى شك وارتياب
شعورا طبيعيا لدى جميع المجتمعات، فإنه في السياق اإلسرائيلي اليهودي يتضخم كورم ينهك الروح 

  .رائيليين أنهم يخافون وهم مدركون مما يخافونويهد الجسد، والمشكلة األكثر لدى اإلس
ولذلك فقد تسببت أحداث المواجهة األخيرة ومقاومتها وتزايد إطالق الصواريخ على مستوطنات ومدن 

القسري على مئات اآلالف من اليهود في إسرائيل، وبدت - جديدة، في نوع من منع التجول الطوعي
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ة، وخف تجوال اليهود في المواقع والمعالم السياحية، الشوارع خالية حتى من حركة السير العادي
 !وامتنعوا على نحو شبه تام من زيارة البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية أو المرور بجوارها

لقد عم الخوف في كل مكان، رجال الشرطة باآلالف يتجولون "ووصف صحفي إسرائيلي الوضع بقوله 
في األسواق والمحال التجارية، وتعيش الدولة في حالة استنفار في الشوارع وعلى مفترقات الطرق، و

منذ بداية المواجهة األخيرة مع حماس، إذ ألغيت إجازات الشرطة، وأغلقت أحيانا كليات الشرطة 
لحاجات األمن الداخلي لطلبتها، ففي كل شارع شرطي، وفي كل زاوية تجمع ونقاط تفتيش، وكأن الدولة 

 ".ةتحولت إلى ثكنة عسكري
أن األوضاع األمنية السيئة وتزايد صواريخ المقاومة رفعت عدد اإلسرائيليين " عيران"وأكدت جمعية 

، وارتفاع تناول %١٤، وزيادة حاالت االكتئاب بنسبة %١٢المتوجهين لطلب االستشارات النفسية بنسبة 
  %.٥٠المهدئات بنسبة 

أن ثلث اإلسرائيليين يعانون من " وكدايلبر"وذكرت دراسة أعدها الدكتور روتيال غروس من معهد 
اضطراب نفسي، كما طرأ ارتفاع كبير على نسبة المتوجهين إلى مراكز الصحة النفسية، في حين وصل 

  . ألف حالة٢٥عدد المراجعين لهذه المراكز يوميا 
ين القوى بين ولئن كانت تلك المشاهد الغائبة عن كثير من وسائل اإلعالم ال تلغي حقيقة أن مواز.. أخيرا

المقاومة الفلسطينية والجيش اإلسرائيلي ال تكاد تذكر، فإنها تعطي مزيدا من اليقين والثقة بأن هذا الجيش 
الذي سجل انتصارات كاسحة على جيوش عربية نظامية، وبات بقواته العسكرية وإمكانياته اللوجستية 

تراجع في اإلرادة " عكسياً"معة، رافقه وترسانته التسليحية، أقوى بكثير من جيوش دول المنطقة مجت
والعزيمة التي تحرك كل هذه القوات والجنود، األمر الذي تشهد به حاليا مشارف غزة وبعض أزقتها 

  .الحدودية
بنك األهداف "وهكذا فإن ملحمة المقاومة المتواصلة في غزة كشفت بصورة ال يختلف عليها عاقالن أن 

لن : عديدة ومتصاعدة، ولسان فعلها يقول" سلَّة أهداف المقاومة"ال تزال قد تقلص، في حين " اإلسرائيلية
  .تمروا

 ٨/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  

   غزة وبدايات النهاية للكيان المحتلمعركة .١١٠
  رحيل غرايبة. د

رغم شراسة الغزو، وبشاعة الجريمة واستخدام القوة المفرطة، فإن ذلك يحمل مؤشرات اإلفالس 
ستقبل هذا الكيان، الذي أمضى ستين عاماً على استخدام أحدث آالت القتل والخوف والقلق على م

  .والتدمير وأشد األسلحة فتكاً وإرهاباً
محرقة غزة وما حدث فيها من استهداف المدنيين وضرب المدارس و األبنية والمستشفيات والطرق 

ورية الحارقة التي أسفرت عن والمنازل وسيارات اإلسعاف واستعمال القنابل العنقودية والقنابل الفسف
 أغلب جراحاتهم بليغة، كل ٣٠٠٠ مواطن فلسطيني نصفهم من األطفال وجرح ما يقارب ٧٠٠استشهاد 

ذلك يدل على أنها ضربة مقفي أي ضربة من يريد الرحيل، وقد تملّكه الحقد والحنق والغضب الزائد 
  .الذي يصل إلى حد اإلغالق

الثبات الفلسطيني والصمود المنقطع : المؤشر األول : ودالئل األفول ويمكننا الوقوف عل أهم مؤشرات 
النظير، رغم الحصار وقسوة حالة العيش، ورغم بشاعة الجريمة وفداحة الخسائر وإذا نظرنا إلى بدايات 
نشوء الكيان الصهيوني، كيف كان السكان الفلسطينيون يصابون بالهلع والرعب نتيجة األرهاب 

انوا يرحلون بشكل جماعي تاركين منازلهم وديارهم متجهين نحو المجهول تحت الصهيوني وكيف ك
  .وطأة الصدمة والذهول 
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أما اآلن فنلحظ التشبث باألرض بالقوة والصمود تحت الردم والهدم والقنابل والصواريخ المدمرة، ال 
لنساء الثكالى رحيل وال هروب، وال خوف وال رعب، بل على العكس تماماً، ما نسمعه على ألسنة ا

  .واألرامل اللواتي يبدين صالبةً مثاليةً وشجاعةً وثباتاً عجيباً
استعداد الشعب الفلسطيني للمقاومة بما يملك من أسلحة خفيفة أغلبها مصنع محلياً، : المؤشر الثاني

 العدو، وأصبحت المقاومة خياراً وحيداً ألغلبية الشعب الفلسطيني، وأصبحت المقاومة قادرة على ايذاء
وقادرةً على إحداث الرعب في أوساط المستوطنين الغزاة، وأصبحت هذه المقاومة تنمو وتزداد في 
منحنى متصاعد رغم الفارق النسبي بين قوة المقاومة وقوة الخصم الجبارة، إال أنها استطاعت أن تصنع 

  .أثراً في موازين المعركة أكثر من الجيوش العربية مجتمعة
أن الشعب الفلسطيني أصبح يملك أمور نفسه بنفسه أو يقترب من ذلك، فبعد أن كان يسلم : المؤشر الثالث

  .أمره إلى غيره، أصبح قريباً من أن يستقل بقول كلمته، وهي الكلمة الفصل
إن الشعب الفلسطيني اليوم أصبح قادراً على معرفة عدوه من صديقه وأصبح قادراً على كشف 

ادراً على التعامل مع المبادرات والتحركات واألفكار الدولية بناء على تقدير المؤامرات واألالعيب وق
المصلحة الفلسطينية المحضة، وأن االنتخابات األخيرة التي جرت بنزاهة أسفرت وبشكٍل واضح ال يقبل 

وال تعقد المزايدة عن اختيار قيادته الوطنية الصادقة التي تعبر عن مصالحه الحقيقية ال تبيع وال تشتري 
  .الصفقات على الدماء والتضحيات

الصحوة العارمة التي اجتاحت شعوب العالم العربي واإلسالمي واستطاعت أن تقول : المؤشر الرابع
كلمتها الواحدة القوية الواضحة التي عبرت عن إجماعٍ شعبيٍ عامٍ شامٍل من أقصى أطرافه الغربية إلى 

لعربية قادرةً على التفريق بين الخيط األبيض من األسود من أقصى أطرافه الشرقية وأصبحت الشعوب ا
  .فجر الوعي العميق القادم بإذن اهللا

إن الشعوب العربية التي قالت كلمتها، مستعدة إلى خوض تجربة أخرى أكثر تأثيراً وإسماعاً لمن يصر 
  .على عدم سماعها حتى اللحظة، إما بجهالة أو غفلة أو استغفال

من شأن الشعوب، ويهون من أمرها، ويعدها من قبيل الرعاع بادئ الرأي، هو مخطئ إن الذي يحط 
ومخطئ جداً، ألن كل حركات التحرر والثورة على الظلم واالستبداد كانت بفعل الشعوب التي استيقظت 

  .واستطاعت أن تملك مقومات التجمع والوحدة والعزم على التغيير
قة بدأت تجتاح شعوب العالم كله، وأصبحت هناك دوٌل أخرى الوعي ومعرفة الحقي: المؤشر الخامس

بعيدة تدرك حقيقة العدوان الصهيوني، وأصبحت تدرك فداحة الجريمة وبشاعة المجزرة التي تجري على 
  .أرض فلسطين لذبح شعب وتشريده من أرضه ودياره تحت سمع المؤسسات الدولية وبصرها

 األمن العالمي والدولي، وأصبح يشكل عبئاً على البشرية، إن الكيان الصهيوني أصبح مصدر خطر على
وأصبح يمثل نقطة سوداء في تاريخ اإلنسانية، ويمثل عاراً على جبين المؤسسات الدولية وعلى رأسها 

  .مجلس األمن المنحاز والواقع تحت سيطرة دول االستكبار والظلم العالمي
  ٩/١/٢٠٠٩الرأي، األردن، 

  
 غزةأيام احتضار بوش في  .١١١

   *ألفارو دي فاسكونسيلوز
أثناء زيارة قام بها إلى الشرق األوسط، حذَّر وزير الدفاع األميركي روبرت غيـتس أعـداء الواليـات                  
المتحدة من استغالل خواء السلطة الحالي هناك لمحاولة تغيير الوضع الراهن أو تقويض أهداف الرئيس               

أتي التحدي األكبر في هذا الصدد من جانب الحليـف          ولكن من عجيب المفارقات أن ي     . األميركي الجديد 
 .الرئيسي ألميركا في المنطقة، إسرائيل
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إن المتشددين في إسرائيل يعربون بطبيعة الحال عن أسفهم لنهاية إدارة بوش، وذلك ألنهم يـدركون أن                 
 مع إسـرائيل    الرئيس باراك أوباما حتى ولو لم يغير بصورة جذرية سياسة الواليات المتحدة في التعامل             

 .بمجرد توليه السلطة، فإنه لن يواصل الدعم غير المشروط الذي دأب الرئيس بوش على تقديمه لها
والحرب في العـراق حـربين تخـصان        » الحرب ضد اإلرهاب  «لقد رأى المتشددون اإلسرائيليون في      

ا المحـافظين الجـدد     إسرائيل، وأيدوا الحرب الخطابية التي شنها بوش ومحاوالته لعزل إيران، واعتبرو          
واشتركوا بصورة خاصة مع المحافظين الجدد فـي اقتنـاعهم بـأن التـدخل              . أقاربهم في األيديولوجية  

وهي نفس الغاية التي حاولت الحكومة      . العسكري يشكل وسيلة مشروعة وفعالة إلحداث التغيير السياسي       
اآلن تكرر نفس المحاولة ولكن فـي       و. ٢٠٠٦في عام   » بسحق حزب اهللا  «اإلسرائيلية تحقيقها في لبنان     

 .غزة
ومن . فرداً على صواريخ حماس تستخدم إسرائيل اآلن القوة المفرطة في غزة، تماماً كما فعلت في لبنان               

المرجح أن تنتهي أيضاً إلى نفس النتيجة التي انتهت إليها في لبنان؛ فمع نهاية الحملة ستكون حماس قـد                   
والحقيقة أن العملية العسكرية الحالية جـاءت       . سطين وفي العالم العربي   اكتسبت المزيد من الشعبية في فل     

في أعقاب عامين من الحصار الذي فرضته إسرائيل على غزة والذي كان من المفترض أن يقضي على                 
 .حماس، غير أن الحصار فشل في تحقيق الغاية منه

نجازاً يصب في صميم مصلحة الواليات      من المرجح أن ينظر أوباما إلى إقامة دولة فلسطينية باعتبارها إ          
وسوف يتعامل مع هذا األمر باعتباره شرطاً أساسياً مسبقاً لتغيير صورة الواليات المتحدة فـي               . المتحدة

العالمين العربي واإلسالمي، بما أن استعادة مصداقية أميركا سوف تشكل هدفاً رئيسياً من أهداف اإلدارة               
 .القادمة

 اإلسرائيليون أن يكونوا على يقين من أن أوباما لن يدرك فـي نهايـة المطـاف                 وال يستطيع المتشددون  
ضرورة تغيير السياسات األميركية في التعامل مع إسرائيل سعياً إلى تحقيق هذه الغاية، التـي يعتبرهـا                 

وهم يدركون بالطبع أن أي توجه جدي في التعامـل مـع            . شأناً استراتيجياً على قدر عظيم من األهمية      
 .قضية الفلسطينية ال بد أن يعني بالضرورة إشراك حماس في التوصل إلى حل قائم على دولتينال

نستطيع أن نقول باختصار إن الحكومة اإلسرائيلية تستغل أيام احتضار إدارة بوش لتطبيق سياسة الحـل                
قيها الرئيس  وفي الوقت نفسه تحاول خلق وضع من شأنه أن يزيد من الصعوبة التي سيال             . العسكري أوالً 

واآلن تؤكد التقارير اإلخباريـة انتـشار حالـة مـن           . الجديد في محاوالته لتحقيق سياساته في المنطقة      
االشمئزاز الشديد في مختلف بلدان العالم العربي، حيث يحرق العلم األميركي جنباً إلى جنب مـع العلـم                

بة الحوار مع هذه البلدان في الوقت       وهذا يعني ببساطة أن هذه الحرب سوف تزيد من صعو         . اإلسرائيلي
 .الذي أصبح فيه مثل هذا الحوار يشكل ضرورة قصوى بالنسبة للواليات المتحدة

كان الدعم الذي تتلقاه حماس من إيران من بين األسباب التي أدت إلى التشكك فـي نواياهـا مـن قبـل             
في التعامل مـع إيـران وفـتح القنـوات          بيد أن أوباما تعهد بتغيير السياسة األميركية        . المجتمع الدولي 

ومثل هذا التغيير من شأنه أن ييسر مـن         . الدبلوماسية معها بدالً من االكتفاء بإطالق التهديدات العسكرية       
 .إنهاء العزلة المفروضة على حماس أيضاً

 بعيـد  من الواضح أن عودة الواليات المتحدة إلى الحوار مع إيران تشكل سياسة من شأنها أن تخلف أثراً            
ورغم أن هذا التحول االستراتيجي في سياسة الواليات المتحدة يصب أيـضاً            . المدى في الشرق األوسط   

فالحوار األميركـي مـع     . في مصلحة إسرائيل، فإن أغلب اإلسرائيليين لن يروا األمر من هذا المنظور           
ض هؤالء المتـشددين    إيران سوف يشكل ضربة خطيرة لمصالح المتشددين اإلسرائيليين، وال شك أن بع           

 .يحلمون بجعل ذلك الحوار في حكم المستحيل
وهذا يعني أن تكبيل السياسة األميركية ربما كان من بين الغايات التي استلزم تحقيقها غـزو إسـرائيل                  

بيد أن هذا الغزو يشكل تحدياً خطيراً للسالم الدولي وقد يؤدي إلى زعزعة االستقرار فـي                . لقطاع غزة 
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وإذا حدث ذلك فإن هذا يعني أن التقارب مع إيران الذي خطط له أوباما قد خُنـق فـي                   . املالمنطقة بالك 
 .مهده

في األيام التالية التي تفصل بين أوباما وتوليه لمنصبه، وفي ظل خواء السلطة الكامـل فـي الواليـات                   
لرامية إلى إنهاء العنـف     المتحدة، يستطيع االتحاد األوروبي أن يلعب دوراً فريداً في المبادرات الدولية ا           

ولكي ينجح االتحاد األوروبي في االضطالع بهذا الدور فال بـد أن يتبنـى              . ومنع كارثة إنسانية محدقة   
السياسة التي طرحتها الرئاسة الفرنسية لالتحاد، فيعطي األولوية لوقف الحرب، ويتبـرأ مـن اسـتخدام                

 .إسرائيل للقوة الغاشمة المفرطة
 وقف إطالق النار بين إسرائيل وحماس بمثابة خطوة أولى نحو اإلنهـاء الـدائم               قد يكون التفاوض على   

بل وقد يمهد في الواقع الطريق أمام إدارة أوباما         . لألعمال العدائية والحصار المفروض على قطاع غزة      
ق الجديدة للدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لتنفيذ الحل القائم على دولتين، وهو ما يجب أن يتبع وقف إطـال                  

بيد أن مثل هذه المبادرات ال ينبغي لها أن تغوص في مستنقع من المفاوضات الصعبة، بل                . النار مباشرة 
ينبغي لها أن تركز على المبادئ األساسية الالزمة لتنفيذ حل الدولتين، استناداً إلى الخطوط التي اقترحتها                

 .إدارة كلينتون قبل ثمانية أعوام
مفاوضات وقف إطالق النار، وبات من الواجب اآلن إشـراكها بـشكل            لقد انخرطت حماس بالفعل في      

كامل في عملية السالم، إلى جانب فتح، ولكن يتعين عليها أوالً بطبيعة الحال أن تتخلى عن اسـتراتيجية                  
فقد أثبتت هـذه الـسياسة عـدم    . القوة، التي عبرت عنها من خالل الصواريخ التي أمطرت بها إسرائيل 

 . عن عدم شرعيتها بموجب القانون الدولي ألنها تستهدف مدنيين إسرائيليينفعاليتها، فضالً
ومن جانبها، يتعين على إسرائيل أن تدرك أنها إن كانت راغبة في العمل على النحو الذي يتفق مع قيمها                   

هـذا  الديمقراطية فال بد أن تهجر استراتيجية العنف وعدم احترام حقوق اإلنسان األساسية للفلسطينيين،              
باختصار، يتعين عليها أن تتقبل قيام الدولة الفلسطينية،        . »إسرائيل العظمى «فضالً عن التخلي عن فكرة      

وإلى أن يحدث هذا فإن أياماً خطيرة تنتظر العالم قبل أن يتم تنصيب أوباما              . من خالل األفعال واألقوال   
اء سياسيين أقوياء متزنين قادرين على      رئيساً للواليات المتحدة، ولسوف يحتاج المجتمع الدولي إلى زعم        

  .استكمال المهمة الصعبة حتى النهاية
 مدير معهد االتحاد األوروبي للدراسات األمنية بباريس

  بروجيكت سنديكيت  عن 
  ٩/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
   على غزة"إسرائيل" العبر من حرب استخالص .١١٢

  باتريك سيل
تي ترتكبها في غزة، من الممكن رصد بعض التبعات على رغم أن إسرائيل لم توقف بعد المجزرة ال

فقد تحولت إسرائيل أكثر . المترتبة على هجومها على القطاع المكتظ بالسكان، والذي يشهد معاناة كبيرة
  .من أي وقت مضى إلى دولة ينبذها العالم العربي واإلسالمي، ويكن لها مشاعر البغض العميق

وسيسعى . حشي الذي تُنزله بالشعب الفلسطيني األعزل أو الصفح عنهفمن غير السهل نسيان العقاب الو
بعض ضحايا العدوان، الذين رأوا أشالء أوالدهم أو أفراد عائالتهم تتطاير، إلى مبادلة إسرائيل الوحشية 

الغضب في المنطقة عارم إلى حد اقتناع الكثيرين بأن االعتداءات العنيفة ضد اإلسرائيليين . عينها
  .د بشكل عام، هي رد مشروع على إرهاب دولة إسرائيلواليهو

) األنروا(ويدل قصف إسرائيل يوم الثالثاء على مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
في غزة، الذي أودى بحياة عشرات من الفلسطينيين اليائسين الذين لجأوا إلى هذا المكان، على نقطة 

الحروب الماضية، ال سيما في الحرب على لبنان، ساهم الغضب الدولي إزاء ففي . تحول في النزاع
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مجازر إسرائيلية مماثلة بإيقاف اعتداءات إسرائيل وكبح جماحها قبل أن تبلغ األهداف التي كانت تسعى 
  .اليها من تلك الحرب

 قد بذلت قصارى فوحشية إسرائيل العشوائية ولّدت واقعاً كانت. قد يحصل األمر نفسه في غزة اليوم
جهودها لتفاديه، أال وهو تزايد الضغط الدولي من أجل إيجاد حّل ديبلوماسي للنزاع، وبالتالي للتفاوض 

  .مع أعدائها
لم . من الواضح أن إسرائيل والواليات المتحدة، القوة العظمى الحليفة لها، غير مستعدتين لذلك بعد

وقد اعتبر . ورك إال تقدماً بسيطاً في منتصف األسبوعيعرف النقاش الذي دار في مجلس األمن في نيوي
ليست عائقا أمام السالم بل ضرورةً لتحقيق » حماس«المندوب اإلسرائيلي أن حرب إسرائيل على حركة 

» حماس«وكما كان يمكن توقّعه، حملت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس حركة ! السالم
ت السلطة الفلسطينية إلى استعادة السيطرة على قطاع غزة، وهو هدف المسؤولية عن هذه األزمة ودع

  .غير واقعي
وفي هذه االثناء، عمل كّل من الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي الذي زار المنطقة والرئيس المصري 

  .لةحسني مبارك على إيجاد صيغة تضع حداً للنزاع، إال أنهما لم ينجحا في ذلك إلى حين كتابة هذه المقا
وبغية جعل ذرائع الدول التي يمكن ان تتوسط في النزاع أمثال فرنسا ومصر والترويكا األوروبية مقبولة 

إال أن أياً منها لم يجرؤ على طرح . من إسرائيل، عمدت إلى طلب وقف إطالق النار ألسباب إنسانية
  .مسألة خرق إسرائيل الواضح للقانون الدولي وارتكابها جرائم الحرب

وفي هذا اإلطار، قالت وزيرة الخارجية .  أن الزعماء اإلسرائيليين سخروا من المسألة اإلنسانيةغير
فال هي وال حتى وزير الدفاع . اإلسرائيلية تسيبي ليفني في مطلع األسبوع أن غزة ال تعاني أزمةً إنسانية

من الحّل الذي يمكن إيهود باراك، وهو مهندس العملية العسكرية، مستعدان للموافقة على أي نوع 
ال تنتهي حرب ضرورية على اإلرهاب بالتوصل «وأضافت ليفني، . »حماس«التفاوض عليه مع حركة 

، مكررة الخط الدعائي الذي تنتهجه الحكومة »إلى اتفاق، فنحن ال نوقّع اتفاقيات مع اإلرهاب، بل نحاربه
إرهابي، وال تعتبر نضاالً شرعياً لشعب اإلسرائيلية ومفاده أن المقاومة الفلسطينية ليست سوى عمل 

  .مقموع يريد أن يحظى بدولته الخاصة
ويدل ذلك بوضوح على أهداف حرب إسرائيل الحقيقية، إذ يكمن هدفها في القضاء نهائيا على التطلعات 
الفلسطينية القومية، ليتسنى لها االستمرار في امتصاص أراضي الضفة الغربية من خالل توسيع 

وقد تتحول األجزاء الصغيرة المنفصلة عن الضفة . ١٩٦٧ت، كما فعلت منذ حرب العام المستوطنا
وسيتم إجبار سائر الشعب . الغربية التي ال تستطيع إسرائيل أو ال ترغب في هضمها إلى محميات هادئة

  .الفلسطيني على الصمت أو الرحيل إلى األردن
ي الفلسطينية، وهو ما يعتبر مصدر المشكلة كلها، ويبدو أن إسرائيل التي لن تنهي احتاللها لألراض

فقد دفعها إنكارها للحقوق الفلسطينية وعطشها للتوسع إلى تجاهل . تحاول أن تستولي على أراضٍ إضافية
  .كل اعتبارات الشرعية واألخالق

لحرب، وال يكمن هدف إسرائيل بالتالي في إيقاف صواريخ القسام، بحسب الذريعة التي استخدمتها لشن ا
في غزة مهما » حماس«ويبدو أنها تعتقد بأن القضاء على . بالكامل» حماس«بل القضاء على حركة 

هذا هو الرهان . كلف الثمن على صعيد تدمير حياة الفلسطينيين، سيضع حدا للمقاومة الفلسطينية المسلحة
  .رت نصب أعينهمالوحشي الذي وضعه كل من ليفني وباراك ورئيس الوزراء المستقيل إيهود أولم

وراحت صورة إسرائيل تتشوه في هذه الحرب، وكذلك صورة أميركا بسبب الدعم غير المشروط الذي 
ويشكل . وسيبذل الرئيس المنتخب باراك أوباما جهدا جبارا لتغيير هذا المنحى. تقدمه لالعتداء اإلسرائيلي

 كانون الثاني ٢٠تسلم مهماته في خروجه عن صمته أخيرا ووعده بإعطاء األولوية للنزاع عندما ي
  .، إشارة مرحباً بها)يناير(
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أما التبعة األخرى من حرب إسرائيل، فهي أن كل دولة عربية ستعيد النظر في قدراتها الدفاعية 
فقد فاجأ استعداد إسرائيل لقتل . وال شك في أن الميزانيات العسكرية سترتفع. وستسعى لتجديد ترسانتها

وستعمل إيران بدورها على مضاعفة جهودها لحيازة . لعام في جميع أنحاء العالم العربيالمدنيين الرأي ا
  .القدرة النووية بغية الرد على أي هجوم محتمل قد تشنه إسرائيل عليها

ومفادها بأنه يجب أن يبني قوته كي » حزب اهللا«وفي لبنان، لن يجرؤ أحد على تحدي الحجة التي قدمها 
من أن » حماس«ومن سيمنع إسرائيل بعد أن تخضع حركة . إسرائيلي جديد عليهيحول دون شن هجوم 

  ؟»حزب اهللا«تحول سالحها نحو 
في السنة الماضية، كشفت إسرائيل أن هدف محادثات السالم مع سورية التي أجريت برعاية تركيا، 

غزة ستعطي اليوم إال أن الحرب الشرسة على . »حزب اهللا«يكمن في قطع عالقات سورية مع إيران و 
وسيقاوم الشركاء الثالثة محاوالت فصلهم عن بعضهم . »حزب اهللا «-  دمشق - دفعا لمحور طهران 

  .بعضاً ألنهم يعلمون بأن في اتحادهم قوة
وبرز فتور في عهد . إن أكبر التظاهرات ضد إسرائيل وأعنفها قد نُظمت في األسبوع الماضي في تركيا

جب أردوغان خالل السنوات الماضية على صعيد عالقة تركيا مع رئيس الوزراء التركي طيب ر
إسرائيل، علما بأن هذا البلد كان حليفا قويا إلسرائيل، وأنه يعمل على تحسين عالقاته مع سورية والدول 

وسترغب القوات المسلحة التركية التي طالما . ومن المرجح أن يتم تسريع هذا المنحى. العربية األخرى
  .القات وثيقة مع إسرائيل في أن تقلل من أهمية عالقة ال يحبذها معظم الشعب التركيكانت لها ع

ومن المهم معرفة ما سيكون وقع الحرب على الجيش المصري، وهو مصدر قوة نظام الرئيس حسني 
ورغم الدعم الذي يحصل عليه الجيش المصري من الحكومة ومن الواليات المتحدة، ال يزال . مبارك

 والطريقة التي تمكنت بها إسرائيل من ١٩٦٧ى الهزيمة التي ألحقتها به إسرائيل في العام يتحفظ عل
كما .  إلى هزيمة، مما أدى إلى عملية سالم مصرية منفصلة١٩٧٣تحويل انتصار مصر في حرب العام 

 الجيش وال أحد يعرف إلى أي مدى يتقبل. لم يتم نسيان سجناء الحرب المصريين الذين قتلتهم إسرائيل
، لكن من المستبعد أن يكون محصناً تماماً حيال مشاعر الغضب »األخوان المسلمين«المصري أفكار 

  .التي تثيرها الحرب التي تشنها إسرائيل
وفي مصر كما في األردن، وموريتانيا وباكستان والمغرب ودول الخليج، ستحصل ضغوط على القادة 

  .ويال بطرد السفير اإلسرائيلي لديهاوقد قامت فنز. إلبعاد نفسهم عن إسرائيل
إال أن السالم سيحل في حال . ان السالم وحده فقط قادر على كسر دوامة العنف التي اندلعت اليوم

فحينها سيتم ترويض النزعات العسكرية االسرائيلية وميول . عمدت الواليات المتحدة وأوروبا الى فرضه
  . من الفظائع على المنطقةالمتشددين المتدينين وسيتم توفير المزيد

  ٩/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  أسباب باراك .١١٣

  آري شفيت
حذر ايهود باراك قبل نحو من نصف ساعة من اطالق قذائف الجيش االسرائيلي الثالث علـى مدرسـة                  

فالقوات فـي الميـدان   . لم تكن لباراك اوهام  . الفاخورة في مخيم الالجئين جباليا من كارثة تشبه كفر قانا         
في كـل لحظـة قـد       . ولواء جوالني يمكث في منطقة مدنية كلها حواجز وانفاق        . ا ببعض مشتبك بعضه 

لهـذا  . وفي كل لحظة قد يحدث قتل خطأ لكثير مـن المـواطنين           . تحدث اصابة واسعة النطاق للمقاتلين    
اما وقف اطالق النار واما عملية حربية تامة ترمـي          . يحتاج في القريب الى حسم اما تسوية واما توسيع        

  .لى اسقاط حماسا
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فقد درس دروس العراق وافغانـستان وهـو عـالم باخفاقـات            . ليس باراك مؤمنا كبيرا باسقاط حماس     
لهذا اعتقد منذ البدء ان هدف العملية في غزة يجب ان يكون منضبطا             . استراتيجية تغيير النظام التبسيطي   

اكثر من هـدوء محـسن      " صبوبالرصاص الم "وهو ال يرى الغاية الرئيسة لـ       . ومحددا ويمكن تحقيقه  
  .لوقت طويل بال نقض وبال تهريب

. لم يعتقد وزير الدفاع بخالف افيغدور ليبرمان وحاييم رامون انه ينبغي ان ينصب للعملية اهدافاً طموحة               
فهو يرى ثمانية عشر شهرا من التهدئة في الجنوب انجازا يمـنح اسـرائيل وقتـا لمواجهـة تحـديات                    

بل انه سيقرب اسرائيل من الوقت الذي يصبح فيـه          . دا باضعاف من تحدي حماس    استراتيجية اكثر تعقي  
حتى لو لم يجعل اسماعيل هنية يركع، فـان نهايـة           . السرائيل رد تكنولوجي على السالح المائل المسار      

  .ناجحة في غزة ستجدد الردع وتحسن الوضع االقليمي لدولة اسرائيل
و " عناقيد الغـضب  "ر حماقة حرب لبنان الثانية، وورطات       وهو يتذك . لكن باراك حصان معارك مجرب      

نتقـدم  . لهذا يزعم انه ال احد يستطيع ان يعلم كيف سينتهي القتال          . و االنتفاضة الثانية  " تصفية الحساب "
من مفرق الى مفرق، وفي كل مفرق يكون االختيار بين الخروج او التوسـيع              . من مفرق حسم الى اخر    

  .والتعميق
انقضت فرصة الخروج بعـد الهجـوم      .  ليفني فرصة الخروج بحسب اقتراح فرنسا االول       احبطت تسيبي 

اذا لـم   . لهذا توجد االن فرصة اخيرة للخروج قبل ان تصبح العملية حربا لحماس ال هوادة فيها              . الجوي
توجد في نهاية هذا االسبوع صيغة سياسية ولم ينشأ نظام سياسي مالئم، فقد تجد اسـرائيل نفـسها فـي                    

  .االسبوع القادم في حرب لم تخرج اليها هي حرب اسقاط حماس
فهو يعبر عن اعجاب بالجيش االسرائيلي ومن يقوده لكنـه ال           . باراك حذر جدا في محادثات مغلقة ايضا      

مع ذلك يمكن ان نستدل من تصريحاته على انه قلق مـن            . يقول شيئا عن زمالئه في المستوى السياسي      
. ي ومن زيادة انشغالها بالحفاظ على حصتها من السلطة في خـالل الحـرب             عدم نضج وعدم خبرة ليفن    

باراك يقدر ذكاء ايهود اولمرت وقدرته وتجربته لكنه مشفق من ان له اسبابا ال يسارع من اجلهـا الـى                    
ال يشك باراك في انه لو كانت االدارة الدبلوماسية مناسبة للجدية العسكرية، لكان الوضـع               . انهاء العملية 

  .يوم مختلفاال
فباراك يقدر وجود من يغيبون حقيقة ان اسقاط حماس مشتمل على احتالل            . ان معضلة االيام المقبلة حادة    

غزة وحقيقة انه اذا لم توجد سريعا نقطة خروج فستكون هناك حاجة الى تجنيد احتيـاط جمـاعي فـي                    
وهو يتخوف من وضـع ال  . تاقه النفسال ينفي باراك التصعيد البتة لكنه ال يراه امرا تش . االسبوع المقبل 

  .تكون فيه الحكومة عالمة بمعنى القرارات التي ستفضي باسرائيل الى السيطرة على قطاع غزة كله
لكن في المرة السابقة التـي رأى       . وقد انتقده منتقدوه لكونه انسان مذبذبا     .  او -كان باراك دائما رجل او      

تقرار رأي باراك على المخاطرة بالتهدئة تبين انـه قـرار           ان اس . فيها واقعا اسود ابيض كان على حق      
فهو مكن حماس حقا من التزود بصواريخ تصل الى غديرا ، لكنها منحت اسرائيل تأييـد مـصر                  . حكيم

  .الصامت والمعتدلين العرب وبضع دول اوروبية
ـ            . ان لـضرب حمـاس    بغير التهدئة لم يكن ليوجد السرائيل التأييد السياسي والتسويغ االخالقي المطلوب

ليست نهاية االسـبوع هـذه نهايـة        . بحسب ذلك المنطق نفسه قد يكون باراك على حق هذه المرة ايضا           
اذا لم تعمل اسرائيل على نحو صحيح ولم تختر على نحو صحيح فان             .  او -فهي نهاية اسبوع او     . فراغ

  .المفرق الحالي قد يفضي الى طريق بال مخرج
 ٩/١/٢٠٠٩. األيام، فلسطين
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  :كاريكاتير .١١٤

  
  ٧/١/٢٠٠٩الجزيرة نت،   


