
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وشهود المجازر يروون فظاعتها ... العدو الصهيوني يواصل جرائمه في غزة
  معركة غزة لها ما بعدها.. حماس بخير والمقاومة صامدة: مشعل يشكر قطر خالد

   في تقدير قوة حماسفشل ذريععن تكشف الستخبارات العسكرية لوثيقة سرية  :"هآرتس"
  يرفضون وقفها% ٨٠من اإلسرائيليين يؤيدون الحرب و% ٩٢ :استطالع
  حماس تعاقب على وجودها: هيكل
  إبراهيم األمين... مصدومة بالنتائج وتؤّرقها المراوحة البرّية"ائيلإسر: "مقال

خطة دوليةإعداد: "التايمز"
غزة ونشر إلى لسلطة ا إلعادة

  مراقبين دوليين في القطاع
  

 ٥ص ... 

 ١٠/١/٢٠٠٩١٣١٠السبت



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٣١٠:         العدد       ١٠/١/٢٠٠٩السبت  :التاريخ

    :السلطة
 ٥  ويشدد على أهمية التنفيذ ١٨٦٠بالقرار عباس يرحب  .٢
 ٦  الناروإطالقاألمن بوقف العدوان  المهم تنفيذ قرار مجلس: فياض .٣
 ٦  والمشكلة ليست في حماس... لوقف العدواننطالب بقمة عربية :شعث .٤
 ٦ "يوم الغضب"األجهزة األمنية في الضفة تفرق مظاهرات لحماس بالقوة في  .٥
 ٧  البرغوثي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دوليةمصطفى  .٦
 ٧ عار على الفلسطينيين أن يقتتلوا على سلطة والدبابات والطائرات والزوارق تقصف: زكي .٧

    
    :المقاومة

 ٨  معركة غزة لها ما بعدها.. حماس بخير والمقاومة صامدة: مشعل يشكر قطر خالد .٨
 ٨   صاروخا٣٣ً من رتطلق أكث جندياً و١٢المقاومة تقتل : العدوانالرابع عشر على لليوم  .٩
 ٩   المبادرة المصريةوفد من حماس في القاهرة يسعى لتحسين بنود .١٠
١٠  ولدى حماس أولويات أخرى.. والية عباس انتهت: أبو مرزوق .١١
١١   الوقت لمواصلة عدوانها"إسرائيل" إعطاء تريد أمريكا: ١٨٦٠أبو مرزوق رداً على القرار  .١٢
١٢  تدعم موقف الحركة من المبادرات لوقف عدوان غزة" حماس"الهيئة القيادية ألسرى  .١٣
١٢  ما يجري في غزة تحرير وال رجوع للوراء.. لحوار الداخلي مفتوحباب ا: أسامة حمدان .١٤
١٢  الحركة مع أي قرار يضمن وقف النار واالنسحاب ورفع الحصار: الجهاد .١٥
١٢  ومعركتنا البرية لم تبدأ بعد..القليلالمقاومة لم تخسر إال : مشير المصري .١٦
١٣   يساوي بين الضحية والجالد١٨٦٠قرار ": الشعبية" .١٧
١٣   لمواصلة عدوانها"إسرائيل" أمام مفتوحة األبواب ملتبس ويترك ١٨٦٠القرار: تيسير خالد .١٨
١٣ قع الميدانيقرار مجلس األمن فرضه الوا: جبريلأحمد  .١٩
١٣  أبو العينين يدعو حماس إعالن القبول بوقف النار وتفويض عباس للمعركة السياسية .٢٠
١٤  وقف العدوان ورفع الحصار وفتح كل المعابرال مبادرات ال تتضمن : ممثل الجهاد في لبنان .٢١
١٤  هناك محاوالت إلجهاض انتصار المقاومة في غزة: ماهر الطاهر .٢٢
١٤  تنتقد القرار الدولي متمسكة بإنهاء االحتالل" كتائب أبو علي مصطفى" .٢٣
١٥  صارها بالضفةتدين استمرار األجهزة األمنية الفلسطينية في اعتقال ومالحقة أن" حماس" .٢٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٥  وتؤكد استمرار عدوانها" حبراً على ورق "هتعتبرترفض قرار مجلس األمن و "إسرائيل" .٢٥
١٥   من مصر بعد رفضها نشر قوات أجنبية لمراقبة الحدود" خالي الوفاض"غلعاد عاد عاموس  .٢٦
١٦  'القضاء على حماس وإتمام العمل'زعماء عرب يطلبون منا :  لصحيفة اسبانيةزبيري .٢٧
١٦  "اسرائيل"لصالح   يتصل بمبارك ويحثه على تعديل المبادرةزبيري .٢٨
١٦  يرفضون وقفها% ٨٠يدون الحرب ومن اإلسرائيليين يؤ% ٩٢ :استطالع .٢٩
١٧   في تقدير قوة حماسفشل ذريععن تكشف الستخبارات العسكرية ل وثيقة سرية :"هآرتس" .٣٠
١٧  تفرض قيودا على دخول المصلين إلى المسجد األقصى"إسرائيل" .٣١
١٨ "اسرائيل"الصهاينة زمرة من المحتالين ونحن ندعو اهللا لتنهار : "اطوري كارتان" .٣٢
    



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٣١٠:         العدد       ١٠/١/٢٠٠٩السبت  :التاريخ

    :األرض، الشعب
١٨  وشهود المجازر يروون فظاعتها .. .العدو الصهيوني يواصل جرائمه في غزة .٣٣
١٩  ادة جماعية وتطهير عرقيما يحصل في غزة إب: خطيب المسجد األقصى .٣٤
١٩ إسرائيلي في النقب" غوانتنامو"أسرى غزة في : زحالقة .٣٥
٢٠   تضامنا مع غزة٤٨ مظاهرات في الضفة والـ .٣٦
٢٠    معتقلين في مسيرة بلعين األسبوعية٥ جرحى و٤ .٣٧
٢١ فلسطيني من جنين يطعن يهوديين انتقاما لمقتل صديقه في غزة .٣٨
٢١  في غزةتلقي قذائف دخانية خانقة على التجمعات السكنية " اسرائيل" .٣٩
٢١ اخرىمسؤول في المفوضية االوروبية يصف االوضاع في غزة بحالة لجوء  .٤٠
٢١  هي األمن غزةفيلتوزيع المساعدات العقبة الرئيسية أمامنا  :برنامج األغذية العالمي .٤١
٢٢  غزةمشاهدة االطفال مجازر   يحذر من مخاطر"مركز ضحايا التعذيب" .٤٢
٢٢  بحثت عن ملجأ في غزةعائلةمذبحة ل: "االندبندنت" .٤٣
   

   : األردن
٢٢ "الغضب واستسقاء النصر"الحركة اإلسالمية في االردن تنظم مهرجان  .٤٤
   

   :لبنان
٢٣  الجنوبالجيش اللبناني يعثر على راجمة وصواريخ في  .٤٥
٢٣   الصواريخ التي أطلقت من الجنوب مشبوهة: ليمانسئيس الر .٤٦
٢٣  نرفض باسم صيدا إدانة إطالق أية طلقة ضد العدو: سعداسامة  .٤٧
٢٤ ٢٠٠٨ حتى نهاية  منذ تموز ضحية بالقنابل العنقودية٣٢٠: لبنان .٤٨
   

   :عربي، إسالمي
٢٤   رسائل لنصرة أهالي غزة٦القرضاوي يوجه  .٤٩
٢٤  يعّم العالم اإلسالمي ودعوات إلى فتح باب الجهاد" يوم الغضب" .٥٠
٢٥  القاهرة ترفض اقتراحا إسرائيليا بنشر قوات دولية على حدودها مع غزة .٥١
٢٦  يبعث في نفوسنا األمل في بدء مرحلة جديدة في مجلس األمن١٨٦٠القرار : الفيصل .٥٢
٢٦  حماس تعاقب على وجودها: هيكل .٥٣
٢٧  تحرك مجلس األمن سند لجهود مصر وندعو الطرفين لاللتزام ببنوده: أبوالغيط .٥٤
٢٧  القرار يلبي جميع المطالب العربية: ماجد عبدالفتاح .٥٥
٢٧  ترويكا البرلمانات اآلسيوية تحث مصر على تسهيل إيصال المساعدات إلى غزة .٥٦
٢٧  فيات غزة طبيبا ينجحون في الدخول من رفح لمساعدة الجرحى في مستش١١ .٥٧
٢٧  اجتماع طارئ لوزراء الصحة العرب في الرياض لبحث األوضاع اإلنسانية في غزة .٥٨
٢٨   استخدمت اليورانيوم المنضب ضد غزة" إسرائيل: "الخبير االستراتيجي صفوت الزيات .٥٩
٢٨  مجازر غزة هي حرب مجنونة ومبيتة": حقوق اإلنسان"قطر أمام  .٦٠
٢٨    بإلغاء االتفاقية الموقعة مع تل أبيبونطالبيك اترأتواقيع  الحكومة التركية تستلم .٦١
٢٨   مبادرة القاهرة مليئة باأللغام وليست مبادرة لحقن الدماء: مصري خبير .٦٢



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٣١٠:         العدد       ١٠/١/٢٠٠٩السبت  :التاريخ

٢٨  طنا من المساعدات الطبية إلى غزة٤٥الجسر الجوي القطري يتواصل و .٦٣
٢٩  منظمة المرأة العربية تدين العدوان على غزة .٦٤
٢٩  مؤتمر دولي في قطر لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين .٦٥
٢٩ اتحاد العلماء يشرع قريبا في الدعوة لمؤتمر موسع لعلماء األمة: علي داغي .٦٦
٢٩  غزةاء المساكن والمستشفيات وتقديم مساعدات غذائية لتبرعات من مشايخ اإلمارات ببن .٦٧
٣٠  ت العسكرية في غزةاإلمارات تجدد ضرورة وقف العمليا .٦٨
٣٠  "الخير"ينصح حماس بالتجاوب مع األصوات الداعية لها بـ: مفتي السعودية .٦٩
٣٠  تمهيداً لدخول قطاع غزة أطنان أدوية تصل مطار العريش ١٠طائرة سعودية تحمل  .٧٠
٣٠  اسيون يختلفون حول وجود تنسيق بين حماس واإلخوان في مصرخبراء سي .٧١
٣١  "إسرائيل" ونقابة المحامين تشكل لجنة لمقاضاة قادة للتبرع بالدمنور يدعو أيمن  .٧٢
٣١   في اإلمارات تنظم حملة إلغاثة أهلي غزةهيئة الهالل األحمر .٧٣
٣١   دينار تبرعات برنامج تلفزيوني بحريني١٢٥٩٠٠٠ .٧٤
٣١ إيران تدعو المصريين للتظاهـر بـأي ثمـن .٧٥
٣٢  الى حماس" إسرائيل"مواطن تركي يطلب من ادارة السجل المدني لتغيير اسمه من  .٧٦
   

   :دولي
٣٢  قرار مجلس األمن جسد إرادة المجتمع الدولي: كي مون .٧٧
٣٢  دعوات دولية إلى تحرك على األرض يواكب قرار مجلس األمن .٧٨
٣٢  العالمتصبح أكثر تمثيال لدول لصالح ا الهيئة الدولية بحاجة إلى :رئيس جنوب إفريقيا .٧٩
٣٢   نكرر أن حماس هي من تسبب في هذا الوضع مع األسف:الناطق باسم البيت االبيض .٨٠
٣٣   وغزة"اسرائيل"وقف إطالق نار فعلي يضمن أمن  بـ طالب رئيس الوزراء اإلسباني .٨١
٣٣   االحترام الكامل للقانون الدولي االنساني تدعو الىفرنسا .٨٢
٣٣   بالسماح بالوصول الحر واآلمن للمساعدات"إسرائيل"المفوضية األوروبية تطالب  .٨٣
٣٣   طفال فلسطينيا استشهدوا خالل الحرب االسرائيلية على غزة٢٥٧ ":أوتشا" .٨٤
٣٤  تدعو إلى تحقيق دولي مستقل في جرائم حرب في غزةمفوضة لحقوق االنسان ال .٨٥
٣٤  األحمر حدت من عملياتها في مدينة غزة بعدما تعرضت إحدى آلياتها إلطالق نارالصليب  .٨٦
٣٥   المؤسسات اإلعالميةمراسلون بال حدود تنتقد استهداف .٨٧
٣٥  فريق أوباما ينفي خطط اتصاالت بحماس .٨٨
٣٥  تضامنا مع غزة ج النروي تعممظاهرات الغضب .٨٩
٣٥  لكشف األنفاقلواء الهندسة يقدم مساعدة تقنية الى المصريين : وزارة الدفاع االميركية .٩٠
   

   :تقارير
٣٦  الميزان العسكري.. "إسرائيل"حماس و .٩١
    

    :حوارات ومقاالت
٣٧   إبراهيم األمين... مصدومة بالنتائج وتؤّرقها المراوحة البرّية"إسرائيل" .٩٢
٤٠  اهللا األشعل عبد...  جرائمها في غزة؟"يلإسرائ"كيف تبرر  .٩٣
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٤١  عريب الرنتاوي... حين يذوب الثلج ويظهر المرج .٩٤
٤٣  جيمي كارتر...  هي التي خرقت الهدنة"إسرائيل" .٩٥
٤٤  علي الجرباوي. د... الرابح والخاسر بين حماس وإسرائيل .٩٦
٤٧  هاني المصري... السيناريوهات المحتملة للعدوان اإلسرائيلي ولما بعده .٩٧
 ٥٠   عوزي بنزيمان- معاريف...  لن تنجح في قمع تطلع الشعب الفلسطيني"اسرائيل" .٩٨
    

 ٥١  :كاريكاتير
***  

  غزة ونشر مراقبين دوليين في القطاعإلى لسلطة ا إلعادةخطة دولية  إعداد: "التايمز .١
 بنشر تقرير عن خطة دولية يجري إعدادها حاليا إليجاد موطئ قدم للسلطة بقيادة              "التايمز"  مجلة انفردت

يويـورك   ن مـن وقال تقرير لمراسلي الـصحيفة      . حركة فتح في غزة ونشر مراقبين دوليين في القطاع        
ن دبلوماسيين بدؤوا في رسم مالمح الخطة بعد أن رفضت          أ ، مارتن فليتشر  "إسرائيل"من   و ،جيمس بون 

ومضى التقرير في توضيح بعض مالمح خطة إعادة فـتح          .  وحماس أمس قرار مجلس األمن     "إسرائيل"
 .  شهرا من طردها منه بواسطة حركة حماس١٨إلى قطاع غزة بعد نحو 

 الدبلوماسيين يبحثون إمكانية إقامة مثلث جنوبي القطاع يضم معبـري رفـح علـى               أنويوضح التقرير   
 وتنتشر في هذه المنطقة قوات فرنسية وتركية        "إسرائيل"الحدود مع مصر وكرم أبو سالم على الحدود مع          

 . لمراقبة الوضع ومنع تهريب األسلحة
هي فـي حالتنـا هـذه       (بها دوليا و  وبحسب الخطة تخضع هذه المنطقة اسميا لسلطة الحكومة المعترف          

وأوضحت التايمز أن تنفيذ هذه الخطة سيتيح فتح معابر القطـاع           ). حكومة السلطة الفلسطينية في رام اهللا     
 . ٢٠٠٧يونيو / طرة حماس عليه في حزيرانيولى منذ سللمرة األ

 الـصحيفة   وأكـدت  وقالت التايمز إن مالمح الخطة تناقش حاليا كجزء من المبادرة المصرية الفرنسية،           
أيضا أن جهود الوساطة المصرية شهدت أمس تعثرا بسبب الخالفات حول كيفية تأمين الحدود خاصـة                

 تصر في المقابل على     "إسرائيل"وقالت التايمز إن    . وأن حماس مازالت ترفض فكرة نشر مراقبين دوليين       
 . نشر قوة دولية فاعلة على الحدود لتدمير األنفاق

 بشان الرقابـة    ٢٠٠٥ مصر قوات دولية على حدودها وتقترح بدال من ذلك إحياء اتفاق             وبدورها ال تريد  
وكشفت الصحيفة أيضا أن واشنطن كان مقررا أن تؤيد قرار مجلـس            . على معبري رفح وكرم أبو سالم     

األمن ولكن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس امتنعت عن التصويت بعد اتصال مـن الـرئيس جـورج         
 للعمليات ضد غزة كان متوقعا في ضوء التأييد الكبير          "إسرائيل" التقرير أيضا إن مواصلة      ويقول. بوش

بحسب استطالع للرأي أجرته صـحيفة      % ٩١لها في أوساط الرأي العام اإلسرائيلي وبنسبة وصلت إلى          
 . معاريف

  ١٠/١/٢٠٠٩بي بي سي 
  
  ويشدد على أهمية التنفيذ ١٨٦٠بالقرار عباس يرحب  .٢

الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال إن الرئيس محمود            أن   ١٠/١/٢٠٠٩ة،  الحيانشرت  
خطوة مهمة والمطلوب اآلن هو التنفيذ مـن خـالل وقـف             "]١٨٦٠[عباس يرى أن قرار مجلس األمن       

صـدقية  "وشدد علـى أن     ".  من قطاع غزة وإنهاء معاناة المواطنين      اإلسرائيليالعدوان وانسحاب الجيش    
  ".لمجتمع الدولي على المحك، إذ أن المطلوب ترجمة األقوال إلى أفعالا
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صائب عريقـات    أن   شرف الهور غزة، أ  نقالً عن مراسلها في    ١٠/١/٢٠٠٩القدس العربي،   وأضافت  
 الـرئيس يعتبـر وقـف العـدوان         أنكـد   أو ". الدولي األمنرحب بقرار مجلس    " الرئيس عباس    إنقال  

  ".األخرى اإلجراءاتدخال لكافة م" على قطاع غزة اإلسرائيلي
ملتـبس   "األمـن  قرار مجلـس     أنمن جهته اعتبر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،           

 الشعب الفلسطيني في قطـاع      أبناء لمواصلة عدوانها وجرائمها ضد      إسرائيل أمام مفتوحة   األبوابويترك  
  ".غزة

في حكومة تـسيير  [وزير الخارجية الفلسطيني أن  ) االتوكال(نقالً عن    ١٠/١/٢٠٠٩الخلـيج،   وأوردت  
، "إسـرائيل " رياض المالكي أعرب عن خيبة أمله المتناع الواليات المتحدة وخوفه من أال تلتزم               ]األعمال

  ".كنا ننتظر أن تصوت كل الدول لصالح القرار، لسنا سعداء حقاً"وقال 
  
  الناروإطالقاألمن بوقف العدوان  المهم تنفيذ قرار مجلس: فياض .٣

سالم فياض أن المهم في هذه اللحظة هو تنفيذ قـرار مجلـس األمـن               .  اعتبر رئيس الوزراء د    :رام اهللا 
.  قطاع غزة وأبناء شعبنا فيـه      إلنقاذ النار   وإطالق وضمان الوقف الفوري للعدوان      "١٨٦٠"الدولي رقم   

ق الفعال بين األشقاء العـرب، ومـع        وأكد أن هذا القرار جاء بفعل الجهود واالتصاالت الحثيثة والتنسي         
 إسـرائيل  إعـالن وأدان فيـاض     .الدول األخرى المعنية لوقف ما يتعرض له شعبنا من قتل وعـدوان           

مصداقية المجتمع  "وأضاف   .استمرار عدوانها على شعبنا في قطاع غزة رغم صدور هذا القرار الدولي           
ى المحك لضمان تنفيذه علـى أرض الواقـع،          هذا القرار، هي عل    إصدارالدولي، اآلن وبعد أن نجح في       

 شعبنا وكافة   إليه بحق أهلنا في قطاع غزة، فهذا ما يتطلع          اإلسرائيليةووقف آلة القتل والتنكيل العسكرية      
 ."شعوب العالم

 ١٠/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
  
  والمشكلة ليست في حماس... لوقف العدواننطالب بقمة عربية :شعث .٤

 نبيل شعث مبعوث الرئيس الفلسطيني إلى مصر، وعضو اللجنة المركزية           .طالب د : فهيم الحامد  -جدة  
 بعقد قمة عربية طارئة إلنقاذ الشعب الفلسطيني من المجازر الرهيبة التي ترتكبها قوات              ،لمنظمة التحرير 

 الذي دعا لوقـف فـوري إلطـالق    األمن االلتزام بقرار مجلس     "إسرائيل"االحتالل في غزة، بعد رفض      
 األوراق ملحة لعقد القمة العربية الطارئـة لمراجعـة كـل            أصبحتوقال شعث لعكاظ إن الحاجة      . نارال

 استراتيجيات مستقبلية لوقف االعتداءات     إيجاد والعمل على    واإلسالميةالمختلطة ولتوحيد الجهود العربية     
ألمة العربية لم تتخـاذل      ا أنالهمجية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وإرسال رسالة للعالم           

 كان رفض حماس لوقـف      إنوحول  . وهي واقفة وقفة رجل واحد ضد االحتالل ومع الشعب الفلسطيني         
 "إسـرائيل "النار سيعمل على تدهور الوضع في غزة قال شعث إن المشكلة ليست في حماس ولكنها في                 

 المجتمع الدولي الذي لم يحـرك       التي تجاوزت كل الحدود والمعاهدات والمواثيق وارتكبت المجازر أمام        
  .ةاإلسرائيليساكنا بل دعم بكل صفاقة اآللة العسكرية 

 . ليس متخاذال بل متواطئاألمريكي الموقف إن المتخاذل قال األمريكيوحول رؤيته للموقف 
  ١٠/١/٢٠٠٩عكاظ، 

 
 "يوم الغضب"األجهزة األمنية في الضفة تفرق مظاهرات لحماس بالقوة في  .٥

أعلنت األجهزة األمنية الفلسطينية، حالة التأهب، أمس، وانتشر اآلالف من رجال : فاح زبونك: رام اهللا
 الذي دعت له حماس نصرة لقطاع غزة، وفرقوا "يوم الغضب"األمن في مدن الضفة الغربية، في 
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نون كا/ تظاهرات بالقوة واعتقلوا متظاهرين يحملون شعارات تؤيد حماس، بالتزامن مع التاسع من يناير
 .الثاني الحالي، اليوم الذي تنتهي فيه والية الرئيس الفلسطيني محمود عباس

واشتبك متظاهرون فلسطينيون مع الجيش اإلسرائيلي في عدة مدن في الضفة الغربية من جهة، وكذلك 
وفي رام اهللا جرت مواجهات بين أنصار فتح وحماس أثناء . مع قوات االمن الفلسطينية من جهة اخرى

رتين منفصلتين، احتجاجا على الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة، اثر توقيف األجهزة متظاهرين تظاه
كانوا يرفعون شعارات تؤيد حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام، قبل ان تتحول التظاهرتين 

راوات لتفريق األجهزة األمنية الهواستخدمت الى مناسبة لتبادل االتهامات ومن ثم االشتباك باأليدي، 
 منهم الى المستشفى، وقد استخدم رجال األمن الفلسطينيين، كذلك، قنابل ١٣المتظاهرين الذين تم نقل 

  . مسيلة للدموع وهو سالح لم يعهد الفلسطينيون استخدامه اال من قبل الجيش اإلسرائيلي
 ١٠/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  البرغوثي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مصطفى .٦

 مصطفى البرغوثي، األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية        .طالب النائب د  :  يوسف الشايب  - رام اهللا 
 من جرائم حرب فـي قطـاع        "إسرائيل"بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة ومفوضة للتحقيق فيما ارتكبته          

  .غزة، وما قام به جنود االحتالل من مجازر ضد المدنيين
، أن قرار مجلس األمن الدولي األخير ال يغني عـن تـشكيل             )الجمعة(بيان له، أمس    وأكد البرغوثي في    

لجنة تحقيق دولية بأسرع وقت ممكن، وإيفادها فورا إلى قطاع غزة للتحقيـق فـي جـرائم االحـتالل                   
 فـي الـضفة     ٢٠٠٢وشدد البرغوثي على انه يجب أال يسمح بتكرار ما جرى بعد العـام               .اإلسرائيلي

يع الموقف حيال الدعوات إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم االحتالل التي ارتكبت في               الغربية بتمي 
  .مخيم جنين وسائر الضفة الغربية

  ١٠/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
  عار على الفلسطينيين أن يقتتلوا على سلطة والدبابات والطائرات والزوارق تقصف: زكي .٧

زيارة لمثوى شهداء الثـورة الفلـسطينية عنـد مـستديرة           " يوم الشهيد الفلسطيني  "نظمت حركة فتح في     
:  لـه  زكي في كلمة  عباس    ممثل منظمة التحرير في لبنان     وقال .] بيروت -في العاصمة اللبنانية    [شاتيال

اآلن تشن الغارات   : "وأضاف".  نكون مشاريع شهادة ال زعامة دائماً، وال حياة هانئة قائمة          أنهذا قدرنا   "
 الهائـل   البـشرية  غزة خزان    أن شعب البطولة والصمود إال      أنناالمؤسف على رغم    على غزة والمؤلم و   

  .خسائرها مفجعة وأنه ال يوجد قواعد عسكرية خارج البيوت
 في مصر وغداً الرئيس محمود عباس سيكون مع الرئيس          إسرائيلاليوم وفد من حماس ووفد من       : "وتابع

 ذاك ألن   أو لنعرف كم جثة تحت هذا الـردم         أسبوع إلى كان اهللا معنا فنحن في حاجة        وإذاحسني مبارك   
 يكون غالياً، يجب أال نتوقف طويال من هو المفاوض ألنني سمعت اليوم ما يبدد               أنالدم الفلسطيني يجب    

لسنا اآلن في صدد من هو      ".  وأنا الذي يجب أن يفاوض     األرضأنا القائد على    "وحدتنا فيما تعلن حماس     
ينيين أن يقتتلوا على سلطة والدبابات والطائرات والزوارق والبـوارج الحربيـة            عار على الفلسط  . القائد

اآلالف خـارج   .  في غزة  أهلنا يخفف جراح    أن يوقف هذا القتال، نريد أياً كان        أننريد أياً كان    . تقصف
  ". إن وحدتنا تسمو على كل األشياءأقولبيوتهم مدارس ومساجد تقصف وأنا 

  ١٠/١/٢٠٠٩المستقبل 
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  معركة غزة لها ما بعدها.. حماس بخير والمقاومة صامدة: لد مشعل يشكر قطرخا .٨
 في مكالمة هاتفيـة     ،أثنى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس       :  ياسين بن لمنور   -الدوحة  

 على شعب قطر، ووصفها بالبلد الكبير بمواقفه، مشيرا إلى وجود دول تكبر باألفعال وأخرى               ،من دمشق 
  .ألفعال، دون أن يسمي البلدان التي تصغر باألفعالتصغر با

وأشاد مشعل بموقف قطر المساند للقضية، وبموقف الشعب القطري الذي خـرج نـصرة ألهـل غـّزة                  
ومقاومته المشروعة، معربا عن شكره في ذات السياق التحاد العلماء المسلمين على ما قاموا بـه مـن                  

  .جوالت ودعوتهم ليوم الغضب
جماهير قطر ومنهم لجماهير األمة العربية واإلسالمية، إن حماس بخير والمقاومة صـامدة             وقال مشعل ل  

وبخير، وأهداف العدوان تحطمت على أسوار صمود المقاومة وصبر أهل غّزة، مشيرا إلى أن معركـة                
غزة عادلة فرضت فرضا على سكان غزة الذين رفضوا الخضوع للحصار الظالم والعـدوان المـستمر                

  .ل طوال فترة التهدئةلالحتال
وأكد أن المحرقة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أهل غّزة المدنيين العّزل ال هدف وراءهـا سـوى                 
كسر صمودهم وإرادتهم، لكن أهل غّزة لقنوا االحتالل درسا ولم يمكنوه من أهدافه، مشيرا إلى أن هـذا                  

لجأ لقتل األطفال والشيوخ والنساء وسـط تعتـيم   االحتالل الغاشم لما فشل في معركته الجوية واألرضية      
  .إعالمي على ما يقوم به من مجازر وجرائم ضد اإلنسانية

وقال مشعل إنه في حماس وفي كل الفصائل تم إقرار العزم على مطالب محّددة تتمثل في وقف العدوان                  
، وفتح جميع المعابر    واالنسحاب التام ورفع الحصار الذي فجر األزمة ألن الشعب يرفض الموت البطيء           

وعلى األخص معبر رفح المصري، وأشار إلى أن حركة حماس والشعب الفلسطيني سيظل متمسكا بهذه               
  .المطالب، الفتا إلى أن العدو يحاول أن يفرض منطق شروطه على الشعب الفلسطيني

ا إلى أن معركـة     وأكد خالد مشعل أن ما عجز العدو عن أخذه قبل العدوان لن يأخذه بعد العدوان، مشير               
  .غزة لها ما بعدها، الفتا إلى أن األلم كبير لكن اهللا معهم وهذا الصمود جعل غّزة آية من آيات اهللا

  ١٠/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
 

   صاروخا٣٣ً من رتطلق أكث جندياً و١٢المقاومة تقتل : العدوان الرابع عشر على لليوم .٩
دارت ليلة وفجر السبت بين القوات اإلسرائيلية  معارك عنيفة  أن، ١٠/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، ذكرت 

والمقاومين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، مع بداية األسبوع الثالث من العدوان 
  . جنديا إسرائيليا١٢اإلسرائيلي، وتمكنت المقاومة من قتل 

القطاع بين المقاومة وأفاد مراسل الجزيرة في غزة بأن اشتباكات عنيفة دارت في بيت الهيا شمال 
الفلسطينية وقوات إسرائيلية، ولم ترد تفاصيل حول االشتباكات، وقبل ذلك كان تلفزيون األقصى قد ذكر 

  .أن اشتباكات عنيفة جرت في حي العطاطرة بغزة لصد قوات إسرائيلية حاولت التوغل داخل الحي
 هدفا واستعمل في ذلك قنابل ٧٠وأفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش اإلسرائيلي قصف الجمعة نحو 

 .الفوسفور األبيض بهدف التغطية على تحركات الجنود اإلسرائيلية
 صاروخا على مواقع مختلفة في إسرائيل، في حين قال ٣٠وأعلنت قوات المقاومة أنها أطلقت اليوم 

  . صاروخا على األقل سقطت اليوم على جنوب إسرائيل٣٢جيش االحتالل في وقت الحق إن 
ادت كتائب عز الدين القسام بأنها قصفت وللمرة األولى قاعدة تل نوف الجوية اإلسرائيلية التي تبعد وأف

  . كلم٤٥عن القطاع 
كما أعلنت الكتائب في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه قصفها مستوطنة العين الثالثة مضيفة في بيان 

صفها بلدة سديروت بصاروخي قسام آخر أنها قصفت مدينة المجدل بصاروخي غراد، كما أعلنت ق
 .وقصف مدينة بئر السبع بصاروخي غراد
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 جنديا ١٢وفي غضون ذلك قال القيادي في حركة حماس محمد نزال إن المقاومة تمكنت من قتل 
وقال في مقابلة مع الجزيرة إن كتائب القسام قتلت ثمانية جنود إسرائيليين في عملية  .إسرائيليا الجمعة

  .في غرب بيت الهيا، بينما قتلت األربعة اآلخرين في عمليتي قنص منفصلتيناقتحام منزل 
ومن جهته أوضح أبو عبيدة المتحدث باسم القسام أن عملية االقتحام تمت الساعة الرابعة وعشرين دقيقة 
ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي عندما داهمت وحدة خاصة من الكتائب بيتا بحي السالطين غرب بيت 

  .ان جنود إسرائيليون قد احتلوه بعد أن طردوا ساكنيهالهيا ك
وأضاف أبو عبيدة في اتصال هاتفي مع الجزيرة أن مقاومي الكتائب بدؤوا في إطالق مكثف لقذائف آر 
بي جي على المنزل، قبل أن يقتحموه بسرعة وأجهزوا على ثمانية جنود إسرائيليين كانوا بداخله قبل 

  .حدهم أصيب بجروحاالنسحاب ناجين باستثناء أ
وكانت القوات . وأوضح مراسل الجزيرة وائل الدحدوح أن عنصر المفاجأة كان حاسما في تلك العملية

اإلسرائيلية قد توغلت بكثافة بوقت سابق في محيط بيت الهيا، واحتلت عددا من المنازل وحولتها إلى 
  .ثكنات لترصد تحركات عناصر المقاومة الفلسطينية

 قالت كتائب القسام في بيان وصلت الجزيرة نت نسخة منه إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة وفي وقت سابق
  .إسرائيلية راجلة متوغلة شمال غرب بيت الهيا، وفجروا فيها عبوتين ناسفتين مضادتين لألفراد

 أعلنته وقد أقر الجيش اإلسرائيلي اليوم بإصابة ثالثة من جنوده لكنه لم يصدر أي تعليق يؤكد أو ينفي ما
وأفاد مراسل الجزيرة وليد العمري بأن الجيش اإلسرائيلي قال . كتائب القسام بشأن مقتل جنود إسرائيليين

  .إنه ليس من وظيفته الرد على بيانات كتائب القسام
وفيما ترددت أنباء عن تراجع عدد الصواريخ التي أطلقت من قطاع   أنه٩/١/٢٠٠٩، ٤٨ عربونشر

إن عدد الصواريخ التي أطلقت يوم " هآرتس" صاروخا، قالت صحيفة ١٧، إلى غزة، يوم أمس الخميس
  . صاروخا٦٠أمس وصل إلى 

كتائـب القـسام    ، أن   وكـاالت ، وعن   غزةعن رائد الفي مراسلها من       ١٠/١/٢٠٠٩ الخليج،   وجاء في 
، وقاعـدة   "قـسام "بـصاروخي   " سديروت"، و "غراد"مسؤوليتها عن قصف بئر السبع بصاروخي        أعلنت

" العـين الثالثـة   "، وكيبوتس "غراد"، ومدينة المجدل بصاروخي     "غراد"العسكرية البرية بصاروخ    " تسيليم"
االستيطاني بـصاروخ   " نتيفوت"كما أعلنت مسؤوليتها عن قصف تجمع       . بقذيفتي هاون من العيار الثقيل    

  .ودعلى مدينة أسد" غراد"، وموقع كرم أبو سالم بقذيفتي هاون، وإطالق صاروخ "قسام"
رداً على المحرقة، نجحـت فـي       " بقعة الزيت "وقالت كتائب القسام إنه وفي إطار قرارها توسيع عملية          

  ".غراد"، ألول مرة، بصاروخ ) كيلومتراً عن غزة٤٥تبعد (الجوية " تل نوف"قصف قاعدة 
لـى  ، وأطلقت صـاروخاً ع    "غراد"بخمسة صواريخ   " عزاتا"الجوية ومدينة   " حتسريم"كما قصفت قاعدة    

بـصاروخين،  " سـديروت "وأعلنت كتائب شهداء االقصى مسؤوليتها عـن قـصف          ". اوفكيم"مستعمرة  
  .ومستوطنة كفار عزا بصاروخ ثالث

وأعلنت كتائب أبو علي مصطفى الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وألوية الناصر صالح              
 وموقع صوفا شرق مدينة رفح بصاروخ       بصاروخين،" سديروت"الدين مسؤوليتهما المشتركة عن قصف      

وعـسقالن  " سـديروت "وقصفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي         . قصير المدى 
بصاروخين محليـي   " سديروت"قصف  " سيف اإلسالم "وأعلنت كتائب أحمد أبو الريش      . بخمسة صواريخ 

  .الصنع
  
  ة المصرية المبادر من حماس في القاهرة يسعى لتحسين بنودوفد .١٠

ـ  مصادر مصرية مطلعة   أن   ١٠/١/٢٠٠٩ األخبار،   ذكرت ، عن وصول رسائل إلى     "األخبار"كشفت، ل
 خياراً واحداً لو رغب فـي        االحتالل ، خالد مشعل، مفادها أن أمام     لحركة حماس رئيس المكتب السياسي    
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سـتخبارات  وأشارت إلى أن رئـيس جهـاز اال       . التعاون مع الجهود المصرية   : وقف ما يجري في غزة    
ساعدونا حتى نستطيع   : "المصرية، اللواء عمر سليمان، خاطب مشعل في رسالة بعث له بها أخيراً، قائالً            

، أوضـحت   "حماس"وعن احتمال إجراء تعديالت على المبادرة المصرية، لكي تنال موافقة           ". مساعدتكم
لموافقة على المبادرة مـن دون      تتعرض لضغوط مصرية مكثفة ل    "المصادر نفسها أّن المقاومة الفلسطينية      

، محذّرة من أنه في حال إصرار قادتها على الـرفض، فإنهـا سـتواجه               "إجراء تعديالت جوهرية عليها   
نحن ندرك أن خالد مشعل معنّي بوقف نزف الـدم فـي            "وأضافت  ". خطر تجميد مصر اتصاالتها معها    "

ي القتال، لكنها الطرف األكثر مصلحة      غزة والحفاظ على القوة العسكرية لحركته، ومصر ليست طرفاً ف         
  ".في وقفه على الفور بالنظر إلى ما يحمله من مخاطر على حدودها وأمنها القومي

القاهرة ال تتعامل مع حماس كحكومة، وال       "وذكّر المطّلعون على تفاصيل رسالة سليمان إلى مشعل، بأن          
وية أو الفاعلة لكن ليس بحجـم الحكومـة أو        كدولة منفصلة عن السلطة الفلسطينية، بل كأحد الفصائل الق        

  ".الدولة
آتياً من دمشق، لتسليم سـليمان      " حماس"ومن المقّرر أن يصل إلى العاصمة المصرية اليوم وفد من قيادة            

وعن هذه الزيارة، قال نائب رئـيس المكتـب الـسياسي           . الرّد الرسمي للحركة على المبادرة المصرية     
إّن الحركة ستطلب توضيحات لثالث نقاط تتضمنها الخطة التي أعلنهـا           ، موسى أبو مرزوق،     "حماس"لـ

  .الرئيس المصري حسني مبارك يوم الثالثاء الماضي
، موضـحاً أن    "هناك مراحل عليها أسئلة كثيرة، وفي كل مرحلة ال بد من توضـيح            "وتابع أبو مرزوق    

وفيما تكّرر القيـادة المـصرية      . يةلم تختر بعد ممثليها الذي يصلون اليوم إلى العاصمة المصر         " حماس"
تشديدها على أّن البيان الذي أصدرته الفصائل الفلسطينية أول من أمس، والذي أعلنت بموجبه رفـضها                

فـي العالقـات    " تـدهوراً مرتقبـاً   "تترقّب  " األخبار"لتلك المبادرة، غير ملزم بالنسبة إليها، فإّن مصادر         
  . اإليرانية من جهة أخرى، بسبب انقسام الموقف بشأن غزة- السورية من جهة، والمصرية -المصرية 
إن الجهود المـصرية    قالوا  ن  يدبلوماسيز أن   رويتر وعن وكالة ،  ٩/١/٢٠٠٩ القدس العربي،    وأضافت

للتوسط من أجل وقف اطالق النار في قطاع غزة تعثرت فيما يبدو الجمعة مـن جـراء خالفـات مـع                     
 حركة حماس من إعادة التسلح، فيمـا قالـت حركـة المقاومـة              إسرائيل بشأن سبل تأمين الحدود لمنع     

االسالمية ان وفدا يضم ثالثة زعماء للحركة التي تحكم قطاع غزة غادر القطاع الجمعة لالنضمام الـى                 
  .محادثات في القاهرة بشأن اقتراح هدنة

ي المزيد من المساعدات    وبدال من القوات األجنبية أبلغت مصر إسرائيل واالتحاد االوروبي استعدادها لتلق          
  .الفنية الدولية لمساعدة قواتها على التصدي لتهريب السالح عبر أنفاق تحت الحدود

  
  ولدى حماس أولويات أخرى.. والية عباس انتهت: أبو مرزوق .١١

 موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس ظهر الجمعة فـي             قال: وليد عوض  -رام اهللا   
ان والية محمود عباس انتهت الجمعـة ونحـن نعـيش           "التابعة لحماس   " قصىصوت اال "حديث إلذاعة   

ظروفا استثنائية فال بد لحركة حماس ان تضع أولويات اخرى، وان تضع كل الخالفات الداخلية جانبـا                 
نحن غير معنيين بقرارات مجلس األمن رغم أن الطرف المعني في قطاع            "وأضاف   ".وتتصدى للعدوان 

ن هذا القرار ال يعنينا ولكن إذا تم تطبيقه فيجب على األطراف المعنية التنـسيق مـع                 غزة لم يستشر، وا   
  ".األطراف على األرض

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في غزة انهم اآلن يواجهون مشكلة أكبر من التاسع من كـانون                  
  ".فاع عن شعبنافي هذه الحرب التي فرضت علينا والد"واولويتهم هي القتال ) يناير(الثاني 

 ١٠/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
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   الوقت لمواصلة عدوانها "إسرائيل" إعطاء تريد أمريكا: ١٨٦٠أبو مرزوق رداً على القرار  .١٢
القيادي في حركة حمـاس محمـد   ، أن   وكاالت االنباء  عنعواصم  من   ١٠/١/٢٠٠٩الدستور،  ذكرت  
المطلـوب  "بالقرار، مضيفا ان    " غير معنيين بكل اسف نحن    "اكد امس في تصريحات لقناة العربية        نزال

هناك عدوان غاشم على قطـاع غـزة المطلـوب مـن     "واضاف . ان يلتزم القرار " من الطرف المعتدي  
  ".االسرائيلي ان يتوقف

وقال نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس موسى ابو مرزوق ان الواليات المتحدة تريد فيمـا                 
واضاف أبـو مـرزوق     . ا من الوقت لمواصلة عدوانها البربري على غزة       يبدو ان تعطي اسرائيل مزيد    

اعتقـد أن الواليـات     "خالل حديث لمحطة تلفزيون المنار التابعة لحزب اهللا اللبناني من مقره في دمشق              
معنى ذلك انها مـع هـذا       .. المتحدة في اشارة واضحة بعدم التصويت ضد القرار أو عدم الغائه بالفيتو           

  ".وأضاف انهم بالتالي يريدون اعطاء اسرائيل مزيدا من الوقت". بعد حينالقرار ولكن 
القيـادي فـي حركـة      دمشق، أن    مراسلها من  محمد الخضر  عن ١٠/١/٢٠٠٩ الجزيرة نت،    وأضافت

وأضاف  ". غامض وبحاجة إلى دراسة وتوضيحات    "قال إن قرار مجلس األمن الدولي        حماس علي بركة  
وقف العدوان وانسحاب االحتالل ورفع الحصار وفتح المعابر فنحن نقبل به،           إذا كان يعني    "للجزيرة نت   

أما إذا كان القرار يعني وقف إطالق النار فقط وبالتالي المساواة بين الجالد والـضحية وإبقـاء قـوات                   
 ".االحتالل في غزة فنحن نرفضه بالتأكيد

إن " الحياة"قال لـ  أنه " حماس"عضو في المكتب السياسي لـ  عن ١٠/١/٢٠٠٩ الحياة، ونقلت
لكن هناك مالحظات سنطلع األخوة المصريين عليها، وسنشرح "الحركة لم ترفض المبادرة المصرية، 

وقف "غير أنه رفض كشف تفاصيل هذه المالحظات، مكتفياً بالقول إن ". لهم موقفنا إزاء عدد من القضايا
ولفت ". س قبل البحث في أي تفاصيل أخرىالعدوان وسحب القوات االسرائيلية على رأس مطالب حما

إلى أن الحركة تسعى إلى إشراك قياديين من الداخل في الوفد المتجه إلى القاهرة، خصوصاً أيمن طه 
  .وجمال أبو هاشم، لكنه لم يوضح كيف سيصالن إلى مصر

ن المسؤول ع" فرانس برس"ونقلت وكالة . بالقرار الدولي" غير معنية"وكان نزال اعتبر أن الحركة 
ألنه يبتعد عن األهداف األساسية "في لبنان رأفت مرة أن الحركة ترفض القرار " حماس"اإلعالمي في 

ونحن في حركة حماس نرفض أي قرار إذا كان ال يأخذ بعين االعتبار أهداف . للشعب الفلسطيني
  ".وهذا القرار ال يلزمنا. ومصالح وتطلعات الشعب الفلسطيني

".  يتحدث بضبابية عن الحقوق الفلسطينية مثل مسألة فك الحصار أو فتح المعابرالقرار"ورأى أن 
وقف العدوان اإلسرائيلي في شكل نهائي وسريع وشامل : تتمثل بالتالي"وأوضح أن تطلعات الفلسطينيين 

هذا القرار "واعتبر أن ". عن الشعب الفلسطيني، وفك الحصار في شكل نهائي وفتح المعابر كافة
ويراد منه توفير بعض المصالح . ة الطرف االسرائيلي أكثر منه لمصلحة الطرف الفلسطينيلمصلح

. األمنية اإلسرائيلية وحفظ ماء وجه االحتالل بعد مجموعة من اإلخفاقات التي مني بها في قطاع غزة
  ".ويعطي فرصة أكبر للبقاء في قطاع غزة للتحكم بشؤون الشعب الفلسطيني

رافت ناصيف، ، أن رام اهللا عن كفاح زبون مراسلها من ١٠/١/٢٠٠٩وسط، الشرق األوجاء في 
 شروط، لقبول اي مبادرة، وهي وقف ٣ ان حركته لديها  قالعضو القيادة السياسية لحركة حماس،

ورفع الحصار بما يضمن . العدوان على قطاع غزة بما يشمل االنسحاب االسرائيلي فورا من كل القطاع
وعدم المس بمشروع . ما فيها معبر رفح وعدم وضع قيود على حركة البضائع والناسفتح كل المعابر ب

واعتبر ناصيف، ان قرار االمم . المقاومة، وبدون ذلك، فلن توافق حماس على اي قرار او مبادرة
  . المتحدة، خطير، ويساوي بين الضحية والجالد
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  مبادرات لوقف عدوان غزةتدعم موقف الحركة من ال" حماس"الهيئة القيادية ألسرى  .١٣
في سجون االحتالل اإلسرائيلي، األسير يحيى " حماس"وجه رئيس الهيئة القيادية ألسرى حركة  :رام اهللا

وأكدت .  السنوار، التحية ألهل قطاع غزة على صمودهم وثباتهم والتفافهم حول المقاومة رغم الجراح
تضامن األسرى المتواصل "نسخة عنه، "  برسقدس"الهيئة في بيان سّرب من سجون االحتالل، وصلت 

مع أهلنا ومقاومتنا الباسلة، وضرورة التوحد في مواجهة العدوان الهادف إلنهاء قضيتنا العادلة، كما 
وأعربت الهيئة عن تأييدها ". طالبت بضرورة اإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية

اتجاه المبادرات المطروحة، مشددة على أن هذه المواقف " حماس"ركة المطلق، ودعمها الكامل لمواقف ح
 وتحفظ حقوقه وال تتنكر لتضحيات وآالم أهلنا في غزة هاشم  تنسجم مع طموحات الشعب الفلسطيني،

  .وعموم أبناء الشعب الفلسطيني
 ٩/١/٢٠٠٩قدس برس، 

  
  ير وال رجوع للوراءما يجري في غزة تحر.. باب الحوار الداخلي مفتوح: أسامة حمدان .١٤

في لبنان اسامة حمدان خالل اعتصام في البقاع تضامناً         " حماس"اكد ممثل حركة    :  سعد الياس  -بيروت  
أن قوة المقاومة في معركتها الحالية هي من قوة الجماهير العربية والعالمية التي وقفـت               "مع اهل غزة،    

هو فتح باب التحرير وال رجوع الى الوراء بعد         ان ما يحصل في غزة      "واعتبر   ".معها منذ بداية العدوان   
اليوم، وأبرز ما يمكن الحديث عنه لالعالن عن عملية فشل العدو هو القرار الذي صدر يوم امس فـي                   

االستعجال في صدوره يعني رسالة عن عجز العدو عن التقدم خطوة الـى  "، مشيراً الى ان     "مجلس االمن 
عاً لمصالحة فلسطينية داخلية، لنعيد بالحوار من خاللها بنـاء نظامنـا            اننا نفتح الباب واس   "واكد  ". االمام

  ".السياسي واالجهزة االمنية عندنا
  ١٠/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  الحركة مع أي قرار يضمن وقف النار واالنسحاب ورفع الحصار: الجهاد .١٥

افي نشره موقع الكتروني زياد النخالة في تصريح صح" الجهاد اإلسالمي" نائب األمين العام لحركة قال
موافقة الحركة "لجهة تطبيق قرار مجلس األمن، لكنه أعلن " الشيطان يكمن في التفاصيل"تابع للحركة إن 

". على القرار الذي يضمن وقف النار وانسحاب إسرائيل الكامل والفوري من غزة ورفع الحصار
ا أمامنا سوى الصمود وكسر إرادة سننتظر ونرى كيفية تطبيق إسرائيل لهذا القرار، وم: "وأضاف
  ".العدو

يوجد توافق مع األخوة في : "وقال. في انتظار آلية التطبيق" حماس"وأشار إلى وجود تنسيق كامل مع 
حماس تماماً، ونحن نريد تنفيذ القرار الذي ينص على االنسحاب الكامل والفوري من غزة وكسر 

بيرة سنقودها بكل حيثياتها، لكننا سنتحرك بما تمليه علينا أمامنا معركة سياسية ك"واعتبر أن ". الحصار
  ".المصلحة الفلسطينية

  ١٠/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  ومعركتنا البرية لم تبدأ بعد..القليلالمقاومة لم تخسر إال : مشير المصري .١٦

تـى  المعركة البرية لـم تبـدأ ح      "البرلمانية النائب مشير المصري، أن      " حماس"أكد أمين سر كتلة      ":غزة
ال تزال في التخوم والمنـاطق المكـشوفة وأطـراف          " اإلسرائيلي"قوات االحتالل   "، مشيراً إلى أن     "اآلن
المعركة البرية معركتنا وهي لم تبدأ بعد، واستعدادات المقاومة كبيرة، وعشرات           "وقال المصري   ". المدن

ة الكثير، فنحن عند وعدنا لهذا      القتلى والجرحى الذين سقطوا من الصهاينة دليل على أن في جعبة المقاوم           
وقال إن المقاومة لـم تخـسر إال        ". العدو، لن نمكنه من غزو غزة وسوف تكبده المقاومة خسائر فادحة          
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القليل في تصديها للعدوان، وأضاف، إن قوات االحتالل دمرت أكثر من ألف هدف مدني تشمل جامعات                
  .ومدارس ومستشفيات ومساجد ومنازل

  ١٠/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   يساوي بين الضحية والجالد١٨٦٠قرار ": الشعبية" .١٧

اعتبرت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائب خالدة جـرار أن القـرار             : فتحي صّباح   -غزة  
الشعب الفلسطيني في هـذه     "ورأت أن   ". يساوي بين الضحية والجالد، حين يتحدث عن وقف نار متبادل         "

  ".في المقاومة والصمودالمرحلة ال يملك إال االستمرار 
  ١٠/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
   لمواصلة عدوانها"إسرائيل" أمام مفتوحة األبواب ملتبس ويترك ١٨٦٠القرار : تيسير خالد .١٨

اعتبر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ان قرار مجلـس             :من اشرف الهور  
ملتبس ويترك االبـواب مفتوحـة امـام اسـرائيل           "]زة الذي يدعو على وقف النار في غ       ١٨٦٠ [االمن

واضاف خالد في تصريح لـه       ".لمواصلة عدوانها وجرائمها ضد ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة         
يتجاهل تماما اي حـديث عـن       "ان القرار وفي الوقت الذي يتحدث فيه عن الوقف الفوري الطالق النار             

 عن رفع الحصار والتوقف عن فرض العقوبـات الجماعيـة           االنسحاب الفوري، كما ال يتحدث صراحة     
المحرمة دوليا، التي تفرضها اسرائيل على غزة، وال يدعو لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني تحـت                

  ".االحتالل
  ١٠/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
 قرار مجلس األمن فرضه الواقع الميداني: جبريلأحمد  .١٩

في تعليقه على ، القيادة العامة أحمد جبريل - لعام للجبهة الشعبيةقال األمين ا:  محمد الخضر-  دمشق
 ".يحتاج إلى دراسة وتحليل قبل إصدار موقف نهائي منه" إنه ،١٨٦٠قرار مجلس األمن الدولي رقم 

أن صمود المقاومين في غزة والدماء الغالية التي أريقت على مدى أسبوعين "لكنه أضاف للجزيرة نت 
 ".ى الدول الغربية وأميركا خصوصا القبول بقرار دولي يتطلب وقف إطالق النارهي التي فرضت عل

أن وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس وأنظمة عربية قالوا إلسرائيل عليكم "وتابع جبريل 
باالنسحاب دون مكاسب، وأخبروهم أن هجمات ستفتح عليهم في لبنان والجوالن والضفة الغربية بعد 

 ".  الصواريخ التي أصابت العدو في الشمال قبل يومينتباشير
 ١٠/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
  أبو العينين يدعو حماس إعالن القبول بوقف النار وتفويض عباس للمعركة السياسية .٢٠

في لبنان سلطان ابـو     " فتح"دعا أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية وقيادة حركة         :  سعد الياس  -بيروت  
اعالن القبول بوقف اطالق النار كي ال يكون للكيان الصهيوني الغاصـب أي             "اس الى   العينين حركة حم  

  ".مبرر الستمراره في العدوان، رغم ان اسرائيل اعتادت ان تكون فوق القرارات والقوانين الدولية
الى تفويض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لكي يخـوض المعركـة           " حماس"ودعا أبو العينين حركة     

 الرئيس نبيه بري    ٢٠٠٦في حرب تموز    " حزب اهللا "ة بصفته رئيساً للشعب اللفسطيني كما فّوض        السياسي
القرارات الدولية ال ولن تسقط حقنا بالدفاع عـن  "وأكد ان ". الذي استثمر النصر العسكري بنصر سياسي     

  ".أهلنا وشعبنا في فلسطين
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اس زكي خالل احتفـال نظمتـه منظمـة         من جهته، اسف ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عب         
الى عـدم   "وغزة تتعرض للغارات، داعياً     " للتقاتل"،  "الشهيد الفلسطيني "بذكرى يوم   " التحرير الفلسطينية "

على االرض وانا الذي يجب     "أنا القائد   " حماس"، منتقداً كالم حركة     "التوقف طويالً على من هو المفاوض     
الفلسطينيين ان يقتتلوا على سلطة والدبابات والطائرات والزوارق        عار على   "وشدد على انه    ". ان يفاوض 

نريد اياً كان ان يوقف هذا القتال، نريد اياً كان ان يخفف جراح اهلنـا فـي                 . والبوارج الحربية تقصف  
 ".ان الوحدة تسمو على كل االشياء"، مؤكداً "غزة

  ١٠/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  وقف العدوان ورفع الحصار وفتح كل المعابرت ال تتضمن ال مبادرا: ممثل الجهاد في لبنان .٢١

المقاومة ال يمكن أن تقبل أي مبادرة "أبو عماد الرفاعي، أن " حركة الجهاد االسالمي"أعلن ممثل : صيدا
وأول بند يجب أن . تطلعات الشعب الفلسطيني وتحافظ على حقوقه وتحفظ له المقاومة ال تتوافق مع

مل ورفع الحصار وفتح كل المعابر، لن نقبل أن يتحول النظام العربي إلى يكون وقف العدوان الشا
 ". ولن نقبل بقوات دولية في قطاع غزة. مسعف للعدو الصهيوني إلنقاذه مما يتخبط فيه

واهم من يظن أن أحداً في الكيان الصهيوني يريد سالماً أو : "سلطان أبو العينيين" فتح" ممثل حركة وقال
 ألن كل الحمائم في الكيان الغاصب باألمس تحولوا اليوم إلى صقور على أجساد أطفال تسوية سياسية،

 ". غزة
  ١٠/١/٢٠٠٩السفير، 

 
  هناك محاوالت إلجهاض انتصار المقاومة في غزة: ماهر الطاهر .٢٢

أكد ممثل الجبهة الشعبية لتحرير في الخارج، الدكتور ماهر الطاهر، في تصريحات خاصة لـ : دمشق
، أّن كل الجهود الدولية واإلقليمية لم تفلح حتى اللحظة في الضغط على الجانب اإلسرائيلي "قدس برس"

هو قرار جيد من دون ] ١٨٦٠[قرار مجلس األمن ":  الطاهروقال. من أجل وقف عدوانها على غزة
شك، فهناك محاوالت إلجهاض االنتصار الذي حصل على األرض، وما عجزت إسرائيل عن تحقيقه 

ها العسكرية تسعى لتحقيقه عبر السياسة، وبالتالي فقرار مجلس األمن جيد، لكننا لن نوقف المقاومة بقوات
ما لم يتم فتح المعابر ووقف العدوان ورفع الحصار وانسحاب االحتالل من أراضينا في غزة والضفة 

  ".الغربية
المبادرة المصرية تتضمن كثيراً "وأشار الطاهر إلى أّن األمر ذاته ينطبق على المبادرة المصرية، وقال 

من النقاط غير الواضحة، وهي تحتاج إلى توضيح، وما لم يتم فتح المعابر وإنهاء الحصار ووقف 
  .، على حد تأكيده"العدوان اإلسرائيلي بشكل فوري؛ فإنه ال يمكن ألي مبادرة أن تنجح

 ٩/١/٢٠٠٩قدس برس، 
  
   متمسكة بإنهاء االحتاللتنتقد القرار الدولي" كتائب أبو علي مصطفى" .٢٣

 أّن المطالب الفلسطينية تتجاوز  الجناح العسكري للجبهة الشعبية،،"كتائب أبو علي مصطفى"أعلنت : غزة
لن "وقال الذراع العسكري للجبهة الشعبية،  .١٨٦٠ما تضمنه قرار مجلس األمن الدولي الجديد، رقم 
، مشددة على أنه ال عودة "عابر، بما فيها معبر رفحنقبل بأقل من إنهاء كامل لالحتالل، وفتح كافة الم

، والتي ال تجعل لمعبر رفح الصفة المصرية ـ الفلسطينية، وإنما ٢٠٠٥التفاقية المعابر المبرمة سنة 
  .تربط تشغيله بالمراقبين األوروبيين واإلرادة اإلسرائيلية

 ٩/١/٢٠٠٩قدس برس، 
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  سطينية في اعتقال ومالحقة أنصارها بالضفةتدين استمرار األجهزة األمنية الفل" حماس" .٢٤
أدانت حركة حماس استمرار األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام اهللا، اعتقال  :رام اهللا

رأفت " حماس"وقال عضو القيادة السياسية في حركة . ومالحقة أنصارها في الضفة الغربية المحتلة
 في قطاع غزة الباسل،   فيه دماء أبناء الشعب الفلسطيني، تنزلفي الوقت الذي ما زالت"ناصيف إنه 

واستمرار الجرائم التي تستهدف القضية الفلسطينية برمتها وتستهدف الكل الفلسطيني والتي تستدعي 
التوحد في مواجهة هذا العدوان الغاشم بكل اإلمكانات، وذلك لتبقى البوصلة موجهة في اتجاهها الصحيح 

ما زلنا نشهد استمرارية الحملة األمنية لألجهزة : عدوان الواقع على الشعب الفلسطينيوهو مواجهة ال
األمنية ضد حركة حماس في الضفة الغربية وفي مقدمتها استمرار عمليات االعتقاالت السياسية 

  ".واالستدعاءات المتكررة ألبناء وأنصار ومؤيدي الحركة حتى الساعة
  ٩/١/٢٠٠٩قدس برس، 

  
  وتؤكد استمرار عدوانها" حبراً على ورق "هتعتبرترفض قرار مجلس األمن و "إسرائيل" .٢٥

على قطاع غزة " الرصاص المنهمر"أعلنت إسرائيل أمس أنها ستواصل عملية :  أسعد تلحمي- الناصرة 
إسرائيل ال تتلقى "، فضالً عن أن "غير عملي"، معتبرة قرار مجلس األمن الدولي "حتى تحقيق أهدافها"

، لكنها لم توضح ما إذا كانت ستعطي التعليمات "ات من أي جهة خارجية في كل ما يتعلق بأمنهاالتعليم
للجيش باالنتقال إلى المرحلة الثالثة من الخطة العدوانية القاضية بالتوغل في عمق األراضي المأهولة 

ات المتحدة عن من امتناع الوالي" مفاجأتها"وأعربت أوساط سياسية رفيعة عن . بالسكان في القطاع
وتساءلت عما إذا كان هذا الموقف مؤشراً لسياسة أميركية مغايرة في عهد . التصويت على القرار الدولي
  .الرئيس المنتخب باراك أوباما

واستبق رئيس الحكومة إيهود أولمرت انتهاء جلسة الحكومة األمنية المصغرة بإصدار بيان أعلن فيه أن 
اسرائيل لم تقبل يوماً أن تقرر أي "وقال إن .  غزة رغم صدور القراراسرائيل ستواصل عملياتها في

الجيش سيواصل عملياته دفاعاً عن مواطني "وأضاف أن ". جهة خارجية حقها في الدفاع عن مواطنيها
عمليات إطالق الصواريخ هذا الصباح "ورأى أن ". إسرائيل وسينجز المهمات الملقاة عليه في العملية

تثبت أن قرار األمم المتحدة ليس عملياً وغير قابل للتطبيق من ) في إسرائيل(جنوب على مواطني ال
  ".جانب منظمات اإلرهاب والقتل الفلسطينية

  ١٠/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  من مصر بعد رفضها نشر قوات أجنبية لمراقبة الحدود" خالي الوفاض"غلعاد عاد  عاموس .٢٦

 السياسية في - ألمنية المختلفة إلى رئيس الهيئة األمنية رؤساء األذرع ااستمع :  أسعد تلحمي- الناصرة 
وزارة الدفاع عاموس غلعاد العائد من زيارة قصيرة إلى القاهرة نقل خاللها الموقف اإلسرائيلي من 

بعدما أبدت " خالي الوفاض"وقالت أوساط سياسية رفيعة أن غلعاد عاد . المبادرة المصرية لوقف النار
لمنع تهريب ) محور فيالدلفي(تحسين مراقبة الشريط الحدودي بين سيناء والقطاع القاهرة استعدادها ل

  .السالح، لكنها رفضت نشر قوات أجنبية في أراضيها لهذا الغرض
باتجاه التوصل إلى " انفراجة"أمس أن محادثات غلعاد في القاهرة لم تسفر عن " هآرتس"وأفادت صحيفة 

ه لم يسمع من المسؤولين المصريين تعهداً بمنع تهريب األسلحة ونقلت عنه أن. اتفاق وقف إطالق نار
ونُقل عن ليفني قولها ان ترحيب . وإنما عبر المصريون عن نيتهم التفاوض في شأن هذا الموضوع

  ، إذ تخلو من تأكيد إقامة "حماس"لحركة " إنجازاً"إسرائيل بالمبادرة المصرية كان خطأ، وأن قبولها يعني 
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، فضالً عن أن فتح "حماس"منع تهريب السالح، كما أنها تضع إسرائيل في الخانة ذاتها مع آلية دولية ل
  ".وعندها سنُسأل من أجل ماذا أطلقنا العملية العسكرية"المعابر سيعتبر إنجازاً للحركة، 

  ١٠/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  "لالقضاء على حماس وإتمام العم"زعماء عرب يطلبون منا :  لصحيفة اسبانيةزبيري .٢٧

' لفنغورديـا ' في حوار نشرته صحيفة      زكشف الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيري    : حسين مجدوبي  -مدريد  
اإلسبانية الجمعة أن عددا من الزعماء العرب يطلبون من إسرائيل القضاء على حركة حماس، ولم يخف                

  .قلقه من موقف اسبانيا الذي يحّمل إسرائيل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة
ا مع هذه الصحيفة التي تصدر في مدينة برشلونة وتعتبر الثالثة من حيث المبيعات، قال شيمون                و في هذ  

  .'عدد من الزعماء العرب يطلبون منا في لقاءات خاصة القضاء على حماس وإتمام العمل' حرفيا زبيري
سرائيل لـيس   إ' بهذا يكشف عن الهدف الحقيقي من وراء العدوان على قطاع غزة بقوله              زويبدو أن بيري  

، وهذا يعني القضاء على القـدرة  'لديها هدف معين، فقط حماية مواطنيها البالغ عددهم مليون في الجنوب    
إذ يـرى فـي     . السياسية والعسكرية لحركة حماس والمقاومة وبمباركة ما يسمى بالدول العربية المعتدلة          

ويبرز التصريح األخير   . إلى الحكم تصريح آخر أنه ال يمكن نهائيا السماح بحركات مثل حماس الوصول            
  النية اإلسرائيلية في االستبعاد النهائي لحماس من الخريطة السياسية في الشرق األوسط

 ١٠/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
 
  "اسرائيل"لصالح   يتصل بمبارك ويحثه على تعديل المبادرةزبيري .٢٨

 تحدث  زت ايضا اّن الرئيس بيري    كشف المحلل السياسي المعروف بن كاسبي      : زهير اندراوس  -الناصرة  
الخميس، مطوال مع الرئيس المصري محمد حسني مبارك، ومع الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي، بعد              

  .ان عقد لقاء مطوال مع كل من رئيس الوزراء ايهود اولمرت ووزير االمن ايهود باراك
صري والفرنسي لتحـسين شـروط       يضغط وبشدة على الرئيسين الم     زوزاد المحلل قائال ان الرئيس بيري     

 ايضا في الجلسات المغلقـة،      زوقال بيري . المبادرة المعروضة اليوم بما يتماشى مع االهداف االسرائيلية       
 والـذي   ١٩٤٨وفق المحلل كاسبيت، انّه ال يذكر اّن اسرائيل قامت بعملية عسكرية منذ اقامتها في العام                

  . الحملة الحالية على غزة بالمائة من اهدافه، كما هو الحال في٩٥حقق 
 في المساعي لوقف اطالق النار،      زولفت المحلل الى ان اولمرت اعرب عن عدم ارتياحه من تدخل بيري           

خصوصا واّن اولمرت ما زال يؤيد استمرار الحملة العسكرية، فيما يعتقد بـاراك ووزيـرة الخارجيـة                 
ـ   تسيبي ليفني بضرورة وقفها، وقال مقربون من ديوان اولمرت     زللصحيفة االسـرائيلية اّن تـدخل بيري

  .يؤجج الخالفات بين قادة الدولة العبرية حول العملية، وهي الخالفات المتأججة اصال، على حد تعبيره
 ١٠/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  يرفضون وقفها% ٨٠من اإلسرائيليين يؤيدون الحرب و% ٩٢ :استطالع .٢٩

اإلسرائيلية أمس الجمعة، أن    " معاريف"نشرته صحيفة    أظهر استطالع للرأي     :برهوم جرايسي  -الناصرة
% ٤،٨، و%٣،٨من اليهود في إسرائيل يؤيدون شن الحرب على قطاع غزة، بينما يعارضـها              % ٩١،٤

من الجمهور يرفضون وقـف     % ٨٠لم يبد أي موقف، فيما دّل استطالع آخر لجامعة تل أبيب، على أن              
بزعامـة  " العمـل "استمرار ارتفاع شعبية حزب     " معاريف"الحرب، وفي المقابل أشار استطالع آخر لـ        

  .باراك
 شخص من اليهود فقط في إسرائيل، وكانت        ٥٠٠وشمل االستطالع األول لصحيفة معاريف شريحة من        

عن تأييدهم لفكـرة تأجيـل   % ٤٩اجاباتهم كما وردت هنا حول تأييدهم للحرب، كذلك فقد أعرب حوالي  
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هـذه  % ٤١المقبـل، وعـارض     ) فبراير(ن المفترض أن تجرى في شباط       االنتخابات البرلمانية التي م   
  .االجابة% ١٠الخطوة، ورفض نحو 

، وهـو   "مؤشـر الحـرب والـسالم     "وفي المقابل فقد نشر معهد خاص في تل أبيب أمس ما يسمى بـ              
 يؤيدون استمرار الحرب حتى تحقق إسرائيل أهدافها، كما أن        % ٩٠استطالع أكاديمي شهري، وتبين أن      

من الجمهور يرفضون وقف الحرب، حتى في حال تعهد حركة حماس وقف إطالق الـصواريخ،               % ٨٠
رفضوا التوصل إلى أي وقف إطالق نار مستقبلي، إذ لم يشمل االتفـاق إطـالق               % ٧٧كما أن حوالي    

  .سراح جندي االحتالل اإلسرائيلي األسير في غزة
من % ٩٢استطالع معاريف، وأظهر هو أيضا أن       ، ما جاء به     "مؤشر الحرب والسالم  "ويعزز استطالع   

من المستطلعين أنه لم يكن مفـر مـن شـن           % ٧٠الجمهور اليهودي يؤيدون الحرب على غزة، وقال        
  .يعتقدون أن الحرب تشكل مكسبا سياسيا إلسرائيل% ٦٢الحرب، وحتى أن 

نتـائج المتوقعـة     شخص من اليهود والعرب، حـول ال       ٨٠٠أما االستطالع الثاني فقد شمل شريحة من        
بزعامة بنيامين نتنياهو مكان الـصدارة، بحـصوله   " الليكود"لالنتخابات، ودلت النتائج إلى احتالل حزب   

بزعامة وزيرة الخارجية تـسيبي     " كديما" مقعدا في الكنيست، يليه حزب       ١٢٠ مقعدا، من اصل     ٢٩على  
  . مقعدا٢٧ليفني الذي سيحصل على 

الحرب إيهود باراك، فقد واصل ارتفاعه في استطالعات الرأي، ليحصل          بزعامة وزير   " العمل"أما حزب   
 مقعدا قبـل    ١١ مقعدا في استطالع األسبوع الماضي، و      ١٦ مقعدا، بدال من     ١٧في هذا االستطالع على     

  .شن الحرب اإلرهابية على قطاع غزة
  ١٠/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
   في تقدير قوة حماسفشل ذريعن ع تكشف الستخبارات العسكريةلوثيقة سرية  :"هآرتس" .٣٠

' هـآرتس ' كشف المحلل االسرائيلي المعروف عكيفا الدار، فـي صـحيفة            :زهير اندراوس  -الناصرة  
االسرائيلية، الجمعة، النقاب عن وثيقة سرية اعدتها شعبة االستخبارات العسكرية في الجيش االسـرائيلي              

ل الدار الذي حصل على نسخة من الوثيقة الـسرية،          وقا. ، والتي كانت مصنفة بانّها سرية للغاية      )امان(
والتي صادقت الرقابة العسكرية االسرائيلية على نشرها، ان الوثيقـة تؤكـد ان شـعبة االسـتخبارات                 

فـي االنتخابـات التـشريعية      ) حماس(العسكرية في الجيش لم تتوقع ان تفوز حركة المقاومة االسالمية           
، كما ان شعبة االستخبارات لم تتوقع ان تتمكن         ٢٠٠٦من العام   ) يرفبرا(الفلسطينية التي جرت في شباط      
 بالسيطرة على قطاع غـزة وطـرد االجهـزة          ٢٠٠٧من العام   ) يونيو(حركة حماس في شهر حزيران      

االمنية الفلسطينية التي كانت تابعة للرئاسة الفلسطينية، عالوة على ذلك، سّجلت االستخبارات العـسكرية              
ا لم تتوقع ان يستمر الفلسطينيون في اطالق الصواريخ باتجاه جنـوب الدولـة العبريـة     اخفاقا ثالثا عندم  

وبهذه القوة والصالبة، وزاد قائال ان االستخبارات العسكرية حاولـت ان تـزود المـستوى الـسياسي                 
ـ                ي بمعلومات تتماشى مع السياسة الخارجية السرائيل فيما يتعلق بالمسار الفلسطيني، االمر الـذي اّدى ف

  .نهاية المطاف الى اضطرار اسرائيل للقيام بالحملة العسكرية الحالية على قطاع غزة
وقال ايضا اّن شعبة االستخبارات لم تحلل الوضع بشكل صحيح ولم تُبلغ المستوى السياسي بان الـسلطة                 

  . محمل الجدالوطنية الفلسطينية ستتحول الى سلطة ضعيفة للغاية، وان الشارع الفلسطيني ال ياخذها على 
 ١٠/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

 
   تفرض قيودا على دخول المصلين إلى المسجد األقصى"إسرائيل" .٣١

فرضت سلطات االحتالل اإلسرائيلي قيودا على دخول المصلين إلى المسجد : القدس المحتلة- فرح سمير 
ا فوق من حاملي  عاما وم٥٠االقصى المبارك الداء صالة الجمعة أمس ولم يسمح إال للرجال في سن 
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كما فرضت سلطات . بطاقات الهوية اإلسرائيلية بدخول الحرم بينما لم تفرض أي قيود على دخول النساء
االحتالل االسرائيلي اغالقا شامال على الضفة الغربية منذ منتصف ليلة أمس كما شددت من إجراءاتها 

در اسرائيلية إن ايهود باراك وزير وقالت مصا. على المصلين المتوجهين الى المسجد األقصى بالقدس
الحرب االسرائيلي أصدر قرارا يقضي بإغالق شامل للضفة منذ منتصف ليلة الخميس حتى منتصف ليلة 

  .السبت
 ١٠/١/٢٠٠٩عكاظ، 

  
  "اسرائيل"الصهاينة زمرة من المحتالين ونحن ندعو اهللا لتنهار : " كارتاناطوري" .٣٢

وتعنـي  "(ناطوري كارتا "ام ابرهام بن دفيد سلفينسي من حركة        وجه الحاخ : جمال جمال  -القدس المحتلة   
اليهودية غير الصهيونية ، والتي يرأسها الحاخام اسرائيل هيرش ، نداءا           ) حارس المدينة باللغة اآلرامية   :

لوقف حرب اإلبادة الجماعية في جنوب فلسطين في غزة من قبـل الـصهاينة              ) الدستور  ( عاجال عبر   
  .كما قال "دوا عقولهم المجرمين الذين فق

الحركـة اليهوديـة األرثوذكـسية العالميـة        "وقال بن دفيد الذي يعتبر احد قياديي هذه الحركة المحاربة           
المـشكلة  :في القدس المحتلة  "الدستور"، والمنبوذة من قبل اإلسرائيليين ، في لقاء عبر الهاتف مع          " الحقيقية

ومن يدعون انهم يهود تم جلبهم الى فلـسطين         . غة اليهود بالنسبة لنا ان هناك صهاينة يقومون بغسل ادم       
الحبيبة التاريخية بحيث يجري تحريضهم على المواطنين الفلسطينيين لذبحهم وقهرهم وتـشريدهم مـن              

  ".منازلهم 
واكد ان كل ذلك يجري بارادة وتصميم ودعم من المحافظين الجدد الصهاينة فـي الواليـات المتحـدة                   

  .ن في البالد والصهاينة المتغطرسي
وحذر بن دفيد من هذه المجازر على الشعب اليهودي الذي تجري سياقته نحو المجزرة كما قـال ، إذ ان      
هذه المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين في فلسطين مخالفة للشرع اليهودي الحق ومخالفـة للـروح                

  ".هللا اليهودية التي تنتمي الى اهللا وتتبعه والتي في لبها التوجه الى ا
فكم من طفل وامرأة قتلت؟ وكمـا مـن عامـل           .. وقال ان من اسس العقيدة اليهودية تحريم قتل االنسان        

  ؟"يسعى نحو قوت اطفاله قتل في هذه المجزرة الصهيونية 
  ١٠/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
   يروون فظاعتها المجازروشهود..  الصهيوني يواصل جرائمه في غزةالعدو .٣٣

  قالالدكتور معاوية حسنين مدير االسعاف والطواريء  من غزة، أن١٠/١/٢٠٠٩ ،وكالة سماذكرت 
 من ٩٢ وى انث٩٢ طفال و ٢٣٠ شهيدا منهم ٨٠١شهداء في نهاية االسبوع الثاني للعدوان بلغ الان عدد 

واوضح حسنين ان هناك   في حال الخطر٤٠٠ جريح بينهم ٣٣٠٠ ىكبار السن في حين بلغ عدد الجرح
 سيارة اسعاف دمرت فيما ١٤واكد حسنين ان هناك  . اضافة الى ثالث اجنبياتاثنين من الصحفيين

استشهد اثني عشر من العاملين في الطواقم الطبية وسجل اليوم دخول اثنا عشر طبيبا عربيا عبر معبر 
 ٢٩وكان مصادر طبية اعلنت عن استشهاد ، رفح بينهم تسعة مصريين وواحد مغربي واخر اردني

  . العشرات في سلسلة من الغارات منذ فجر اليوم الجمعةمواطنا واصابة
 أن قوات ت كشف١٩٤٨مصادر من فلسطين المحتلة العام أن  ١٠/١/٢٠٠٩البيان، اإلمارات، وذكرت 

االحتالل اإلسرائيلي قامت بتجميع جثث مقاومين استشهدوا في المواجهات باإلضافة إلى أسرى آخرين 
ا في أكوام ومن ثم تم إهالة التراب عليهم في مناطق خاصة في صحراء تم تعذيبهم وقتلهم الحقاً ووضعو

 ٢٠٠ومن بين نحو  ."يستخدم الجنود جرافة لجمع جثث الشهداء في أكوام" ،وقالت المصادر. النقب
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وعادوا إلى . وقد بدوا شاحبين ومرهقين وكانوا حفاة. ٧٥شخص احتجزوا في بيت الهيا أفرج أمس عن 
  .  بيت حانون شمال القطاعقطاع غزة عبر معبر

إن الجيش اإلسرائيلي يحتجزنا كدروع بشرية في مواقع «وقال أحد المعتقلين العائدين ويدعى إياد 
في اليوم األول من الهجوم البري «وأضاف . »عسكرية أقامها ثم ينقلوننا إلى معسكر داخل إسرائيل

سطح المنازل ثم بدأوا يعتقلون الناس، ربما ألف جندي هبطوا على أ. اقتحمت قوات خاصة بيت الهيا
  . »وهدموا منازل

 االمم المتحدة قالت ، ان يسري محمد،غزة عن مراسلتها من ١٠/١/٢٠٠٩الشرق األوسط،  افادتو
 فلسطينيين ١١٠أمس ان الجيش االسرائيلي قتل االحد الماضي في عملية قصف، ثالثين مدنيا من بين 

  . تم جمعهم في منزل بغزة
 مسعفين ذكر عنالصليب األحمر ، أن ب ف أ، نقال عن وكالة  من القدس٩/١/٢٠٠٩لقبس، اواكدت 

وقد بلغ منهم الوهن حدا جعلهم .  أطفال الى جانب أمهم القتيلة في أحد المنازل٤عثروا على «انهم 
كما عثر على رجل حي هو أيضا بلغ به الوهن حد عدم القدرة على الوقوف على . عاجزين عن الوقوف

وفي منزل آخر في الحي . في هذا المنزل»  جثة مسجاة على فرش١٢كانت هناك «وأضاف . »دميهق
وفي منزل ثالث عثر .  ناجيا من الهجوم ذاته بينهم العديد من الجرحى١٥«ذاته عثر المسعفون على 

الق النار وبسبب السواتر الترابية التي أقامها الجيش االسرائيلي لالحتماء من اط. » جثث اضافية٣على 
حمل الجرحى على عربة يجرها «لم تتمكن سيارات اإلسعاف من الوصول الى المباني واستلزم األمر 

 .»حمار
  
  ما يحصل في غزة إبادة جماعية وتطهير عرقي: خطيب المسجد األقصى .٣٤

استنكر الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد األقصى المبارك، منع سلطات :   يوسف الشايب-رام اهللا
الل، في الجمعة الثانية على التوالي، عشرات اآلالف من المصلين من صالة الجمعة في المسجد االحت

وأكد صبري من على  .األقصى المبارك والسماح بدخول المواطنين الذي تقل أعمارهم عن خمسين عاماً
ارض مع منبر المسجد األقصى المبارك، أمس الجمعة، أن هذا اإلجراء يتعارض مع حرية العبادة ويتع

 .حقوق اإلنسان األساسية، وال توجد دولة في العالم تحدد أعمار المصلين للدخول إلى أماكن عباداتهم
 .وأكد أن مدينة القدس ماتزال محتلة، وهذا بإقرار عملي من سلطات االحتالل على أن هذه المدينة محتلة

نين، وإنما تتعامل معهم بأنهم وقال إن سلطات االحتالل ال تتعامل مع سكان القدس األصليين كمواط
هل هذه اإلجراءات تؤدي إلى الهدوء والى استتباب : يقعون تحت إجراءات احتاللية عنصريه، متسائال

  !األمن والى السالم المزعوم؟
إننا نمر بأوضاع صعبة، بحرب إبادة جماعية، بأرض محروقة، بتطهير عرقي، : وأضاف صبري

  االجتياحات العسكرية العدوانية لقطاع غزة الباسلة وبحصارات ظالمة نفتتن بها بسبب 
  ١٠/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
 سرى غزة في النقبألإسرائيلي " غوانتنامو: "زحالقة .٣٥

جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، اليوم الجمعة أن األسرى الفلسطينيين الذين . كشف النائب د
الواقع شمالي غرب مدينة بئر السبع، " سديه تيمان"ى معسكر أسرهم الجيش اإلسرائيلي جرى نقلهم إل

وقال زحالقة إن  . كمعسكر لإلعتقال٢٠٠٩\١\٤الذي أعلن عنه وزير األمن االسرائيلي ايهود براك يوم 
معظم المعتقلين هم من المدنيين، ووفق القانون اإلسرائيلي فإن المعتقلين من غزة ال يعتبرون أسرى "

جزء من جيش نظامي لدولة وال يعتبرون سجناء وفق قانون فك االرتباط الذي سنه حرب ألنهم ليسوا 
الكنيست االسرائيلي عشية إخالء الجيش اإلسرائيلي من غزة، على إعتبار أن االحتالل االسرائيلي قد 
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إنتهى، وليس لهم حقوق كأسرى الضفة الغربية ويجري التعامل مع معتقلي غزة وفق قانون خاص هو 
هذا القانون يحرم أسرى . كما تعاملت اسرائيل مع أسرى حزب اهللا" المحاربين غير الشرعيين"قانون 

وأضاف زحالقة إن مئات العائالت في غزة ". غزة من الحقوق المتعارف عليها بشأن األسرى والسجناء
 .تبحث عن أبنائها وال تعرف إن وقعوا في أسر الجيش االسرائيلي أو سقطوا شهداء

 رغم قيام السلطات االسرائيلية بفرض تعتيم حول الموضوع، إال أن المعلومات تدل أن هناك وأضاف أنه
 عاما في المناطق ١٦المئات من المعتقلين وأن السلطات االسرائيلية إعتقلت بالجملة من هم فوق سن 

 .التي احتلها في غزة
 ١٠/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب

  
   تضامنا مع غزة٤٨ مظاهرات في الضفة والـ .٣٦

 مظاهرة احتجاجا على جرائم االحتالل في قطاع ٤٨نظم فلسطينيو :  حسن مواسي ووكاالت -  القدس
  ووسط تقديرات تشير إلى مشاركة شعبية تصل إلى أكثر من مئة ألف متظاهر ، . غزة

وكانت المظاهرة قد انطلقت من قرب جامع أبو بكر الصديق المحاذي للشارع الرئيسي ، استجابة 
هذا وقد وجه . ى السياسية من خالل لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية في الداخلإلجماع كافة القو

اآلالف من المتظاهرين انتقادات شديدة اللهجة لألنظمة العربية ، وتحديدا مصر ، وتحميلها مسؤولية 
  .استمرار العدوان والمجازر

. القدس المحتلة والضفة الغربيةاشتبك فلسطينيون مع قوات االحتالل خالل مظاهرات في انحاء 
وانتشرت قوات الشرطة االسرائيلية بكثافة في القدس الشرقية اثر دعوة جديدة وجهتها حركة حماس الى 

لقد نشرنا آالف الرجال "وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة . ضد العدوان" يوم غضب"تنظيم 
وحدهم الفلسطينيون الذين يملكون بطاقة هوية "واوضح ". للحفاظ على الهدوء في القدس الشرقية

  .سيسمح لهم باداء صالة الجمعة في المسجد االقصى" اسرائيلية وفوق سن الخمسين عاما
وفي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة خرج الوف الفلسطينيين الى الشوارع ولوحوا برايات حماس 

مسيرة اشتبك المتظاهرون مع القوات االسرائيلية والقوا وبعد ال. الخضراء واحرقوا االعالم االسرائيلية
واصيب عدة . الحجارة والطوب االسمنتي على الجنود الذين اطلقوا قنابل الدخان لتفريق المتظاهرين

كما نظمت مسيرات مناهضة السرائيل في شمال الضفة . متظاهرين بجروح ونقلوا الى المستشفى
  .الغربية وفي نابلس وجنين

  ١٠/١/٢٠٠٩، الدستور
 
   معتقلين في مسيرة بلعين األسبوعية ٥ جرحى و٤ .٣٧

. خرج أهالي قرية بلعين بعد صالة الجمعة أمس في مسيرة شعبية حاشدة تضامنا مع أهالي غزة: القدس
وقد شارك فيها مجموعة من المتضامنين الدوليين ونشطاء من حركات السالم اإلسرائيلية المناهضة لبناء 

  نات والرافضين لشن الحرب على قطاع غزة ، الجدار والمستوط
قام الجنود بإطالق القنابل الغازية مما أدى إلى إصابة العشرات بحاالت االختناق ، واستخدم الرصاص و

المعدني المغلف بالمطاط والرصاص الحي مما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بينهم مصور الجزيرة 
واعتقلت قوات االحتالل .اق سيارة البث والمصورين بقنابل الغازباللغة اإلنجليزية، باإلضافة إلى أغر

  .خمسة متظاهرين 
  ١٠/١/٢٠٠٩الدستور، 
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 فلسطيني من جنين يطعن يهوديين انتقاما لمقتل صديقه في غزة .٣٨
 كان يحملها، المارة، في "بلطة" عاما، بواسطة ٢٠هاجم شاب فلسطيني، قادم من جنين ويبلغ من العمر 

وقالت  .قرب تل ابيب، شمال اسرائيل، واصاب اثنين منهم بجراح وصفت بالطفيفةشارع هيرتسل 
مصادر اسرائيلية انه في التحقيق االولي الذي اجرته الشرطة بعد اعتقالها الفلسطيني اظهر رغبته في 

 .االنتقام لمقتل صديق له في غزة
 ١٠/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

 
  في غزةى التجمعات السكنية تلقي قذائف دخانية خانقة عل" اسرائيل" .٣٩

أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء اليوم الجمعة، قذائف دخانية بشكل كثيف على شمالي  :ةغز
قطاع غزة، وإلى الشرق من مدينة غزة لحجب الرؤية، حيث تظهر في األجواء وكأّن الضباب قد غطى 

  .تلك المناطق المستهدفة
رائيلية اطلقت عّدة قذائف دخانية وفسفورية تصدر غازات وصفت وقال شهود عيان إّن الطائرات اإلس

كما تحدث تلك القذائف لدى من . بأنها سامة وذات رائحة كريهة وتحدث حرقان في األنف والعينين
  .يستنق دخانها صداعاً حاداً في الرأس

  ٩/١/٢٠٠٩، قدس برس 
 
 ء اخرىمسؤول في المفوضية االوروبية يصف االوضاع في غزة بحالة لجو .٤٠

 وصف مسؤول دائرة اإلعالم واالتصال في المفوضية األوروبية سايمون :إبراهيم أبو كامش - رام اهللا
 .هورنر، األوضاع في قطاع غزة بانها حالة لجوء ثان يتعرض لها الفلسطينيون هناك

في قطاع غزة، جميع االحتياجات االنسانية كالمياه والكهرباء والدواء والغذاء غير متوفرة : "وقال هورنر
نروا وولكن أيضا نواجه مشكلة كبيرة تتمثل بانعدام المأوى خصوصا بعد قصف مدارس تابعة لوكالة ا

وأكد ان آالف األسر ال تجد مأوى، وهم أصال الجئون  ."لجأ إليها الفلسطينيون هربا من قصف منازلهم
  ".وما يحدث اآلن في قطاع غزة لجوء ثان

 ٩/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
  
  هي األمن غزةفيلتوزيع المساعدات  العقبة الرئيسية أمامنا ":برنامج األغذية العالمي" .٤١

ناشدت جوزيت شيران المدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة الدول :  يسري محمد- رفح
يل وخاصة حكومات دول المنطقة ضرورة سرعة تقديم المساعدات إلنجاز مهمة البرنامج في توص

المساعدات الغذائية إلى الفلسطينيين، ووجهت نداء بضرورة توفير الحماية لعمال اإلغاثة حتى يتمكنوا 
من القيام بعملهم اإلنساني وخلق جو يمكنهم من دخول المساعدات داخل األراضي الفلسطينية، مشيرة 

بز الكافي خاصة بعد إلى أن البرنامج يسعى اآلن نحو مساعدة المخابز بغزة للعمل على تأمين الخ
 .التناقص الشديد والواضح في أعداد المخابز داخل القطاع

 ألف فلسطيني، وأن ٦٠رغم هذه الظروف فقد تمكن البرنامج من تقديم المساعدات إلى نحو : وأضافت
ا العقبة الرئيسية أمامن«  ألف فلسطيني آخرين ينتظرون تقديم المساعدات الغذائية لهم، قائلة إن ٥٠هناك 

 .»اآلن هي األمن
 طن من الطحين مقدمة من ٤٥٠٠ شاحنة مساعدات غذائية تبلغ نحو ١٥٠وتابعت أن هناك نحو 

 منها ينتظر الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، مشيرة إلى ٢٠البرنامج للفلسطينيين وأن 
مستشفى بقطاع غزة بما يكفي  ١٣أن البرنامج يقدم اآلن البسكويت عالي الطاقة واللحوم المجففة إلى 
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ووصلت إلى مدينة العريش أمس .  آالف مريض وللعاملين بهذه المستشفيات لمدة شهر كامل٦نحو 
 .مساعدات غذائية وطبية مقدمة من عدة دول ومنظمات عربية وأجنبية، إلدخالها إلى قطاع غزة

 ١٠/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
 غزة اهدة االطفال مجازر مش  يحذر من مخاطر"مركز ضحايا التعذيب" .٤٢

حذر مركز ضحايا التعذيب من مخاطر مشاهدة االطفال للصور والمشاهد التي تبثها الفضائيات : رام اهللا
وبخاصة اشالء الضحايا التي مزقت قذائف وقنابل االحتالل اجسادهم اثناء اعتداءاته المستمرة على قطاع 

م، وعلى وجه الخصوص محطات التلفزة التي وطالب المركز بضرورة مراعاة وسائل اإلعال .غزة
تغطي أحداث قطاع غزة، بأن هنالك نسبة عالية من األطفال يشاهدونها، وبالتالي وجوب تجنب بث 
مشاهد مؤلمة في األوقات التي يتوقع أن يكون األطفال مشاهدين لها خاصة خالل ساعات النهار، 

فال من المشاهدة في حين رأت هذه المحطات وضرورة قيام محطات التلفزة بإشهار شعار منع األط
  .ضرورة إعالمية لبث مشاهد مؤلمة ال يجوز مشاهدتها من قبل األطفال

  ٩/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
 
   بحثت عن ملجأ في غزةمذبحة لعائلة: "االندبندنت" .٤٣

 إليه نشرت صحيفة اإلندبندنت تقريرا لفريق مراسليها في غزة والقدس عن قصف استهدف لمنزل لجأ
 . عشرات الفلسطينيين حي الزيتون في مدينة غزة في الرابع من الشهر الجاري

التي قالت إنها رقدت على األرض لتحتمي )  عاما١٩( ونقل التقرير رواية إحدى الناجيات وهي ميساء
وتمضي ميساء قائلة إنها بعد انقشاع الدخان  .من القصف مغطية بجسدها رضيعتها ذات التسعة شهور

 .  جثة قتيل ونحو عشرين جريحا٣٠لغبار وجدت نفسها راقدة بين نحو وا
وتقول ميساء أيضا إنها لجأت بعض ذلك إلى منزل عمها لتجد أربعين جنديا إسرائيليا على األقل ونحو 

وأضافت أن الجنود سمحوا لها بمغادرة المنزل مع .  فلسطينيا بعضهم مقيد اليدين ومعصوب العينين٣٠
هم احتجزوا زوج شقيقتها وعمها كإجراء احترازي وقالت إن ذلك تم على مايبدو الستخدام ابنتها ولكن

وأضافت الصحيفة أيضا أن الجيش . المحتجزين كدروع بشرية في حالة عودة مقاتلي حماس إلى المنطقة
ى مؤكدا اإلسرائيلي ينفي استهداف أي مباني في حي الزيتون وينفي أيضا تجميع مدنيين بالقوة في أي مبن

 . أنه سيجري تحقيقا في الحادث
  ١٠/١/٢٠٠٩بي بي سي 

  
  "الغضب واستسقاء النصر" اإلسالمية في االردن تنظم مهرجان الحركة .٤٤

 ألف مشارك في مهرجـان      ١٠٠نجحت الحركة اإلسالمية في حشد ما يزيد على         :  جهاد المنسي  -عمان  
وقد قالت اللجنة المنظمـة     . عاصمة عمان الغضب واستسقاء النصر في منطقة ضاحية األمير حسن في ال         

  .  ألف مشارك١٢٠ ألف إلى ١٠٠ ألف، بينما قال شهود عيان إنه تراوح ما بين ٢٥٠إنه ناهز الـ
جماهير األردن تعاهد أبطال المقاومة على النصر       "وقال المراقب العام لإلخوان المسلمين همام سعيد إن         

الـصمود البطـولي الـذي      "معتبرا أن ما حدث في غزة، و      ،  "والجود بالغالي والرخيص من اجل تحقيقه     
وأضاف سعيد إن   ". سطره أبطال المقاومة هناك، يثبت للعالم اجمع أن المقاومة تسير نحو تحقيق النصر            

اتفاقيـات  "، وتعلـم أن     "العالم كله والجماهير العربية واإلسالمية، باتت تعرف أي الفريقين على الحـق           "
من " إسرائيل"وشدد على أن ما اقترفته      ". ، ال تحقق السالم   "إسرائيل"ة المعتدية،   السالم المزعوم مع الدول   

قتل وتدمير في األيام الماضية، يستدعي من جميع الدول إنهاء كافة المعاهدات معها، ابتداء مـن كامـب               
 معركـة الفرقـان بكـل     "واعتبر أن معركة المقاومة في غزة هي        .  ديفيد مرورا باوسلو ثم وادي عربة     
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وانتقد سـعيد أنظمـة     . ، وأنها قسمت األمة لفريقين، فريق مع المعسكر المقاوم وآخر يناوئه          "مواصفاتها
عربية وزعماء عربا، معتبرا بأن المشاركة في فرض الحصار على القطاع، يعني الموافقة على ما تقوم                

  .به القوات الصهيونية ضد أهاليه من مجازر
  ١٠/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
 الجنوباللبناني يعثر على راجمة وصواريخ في الجيش  .٤٥

أعلن الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية امس في بيانين منفصلين عن اكتشاف راجمة : بيروت
وعدد من الصواريخ مخبأة في منطقة انتشارهما في جنوب لبنان وذلك غداة اطالق اربعة صواريخ من 

ان الخبير العسكري قام بتفجيرها في مكانها، وأن الجهات وأشار الى  .جنوب لبنان على شمال اسرائيل
 .»باشرت التحقيق ومتابعة الموضوع«المختصة 

  ١٠/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
 
  الصواريخ التي أطلقت من الجنوب مشبوهة : ليمانسرئيس ال .٤٦

أن الصواريخ التي أطلقت من الجنوب هي صواريخ »أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان 
والتي تذكر باعتداءات اسرائيل »، وجدد إدانة الهجوم والمجازر االسرائيلية ضد غزة، «شبوهةم

وأكد أن . المستمرة على الفلسطينيين وعلى الدول العربية وخصوصا لبنان، وتحديداً مجزرتي قانا
عودة اسرائيل وليس الصواريخ هي السبب ألنها ال تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني في دولته وفي ال

أن »، وكاشفاً «ال تكون اال بالتضامن والوحدة الفلسطينية والعربية»، الفتا الى ان مواجهة اسرائيل «اليها
 . «تضامن الوزراء العرب في االمم المتحدة كان الى حد كبير وراء صدور القرار االخير

نسحب على مجلس أن مجلس الوزراء انعقد استثنائيا وطالب بالتضامن العربي الذي ا»وأشار الى 
الوزراء نفسه بشكل ايجابي جداً، خصوصا تجاه الذين حاولوا إطالق الصواريخ، وهي بالتأكيد صواريخ 
مشبوهة، إال أن وعي مجلس الوزراء أعطى قضية الصواريخ حقها بتكليف الجيش ضبط الوضع ومنع 

 مطلقي الصواريخ من أن"ولفت الى . "المرتكبين، وأعاد التضامن مع غزة وندد بالعدوان الوحشي
، وإال فكيف يطلق احدهم هذه "اليونيفيل"الجنوب تحدوا الشعب والحكومة والجيش والمقاومة و

 . «الصواريخ؟
 ١٠/١/٢٠٠٩السفير، 

 
 نرفض باسم صيدا إدانة إطالق أية طلقة ضد العدو : سعداسامة  .٤٧

دينة صيدا، توجيه أي إدانة النائب أسامة سعد، باسم م« التنظيم الشعبي الناصري»رفض رئيس  :صيدا
دعماً لصمود ومقاومة شعب »إلطالق اية طلقة ضد العدو االسرائيلي، حين قال خالل مهرجان التنظيم 

ال يمكن أن ندين أي طلقة تطلق باتجاه العدو أو أي »:  في ساحة باب السرايا التاريخية في صيدا"غزة
 . «ا نملك من طاقات وإمكانياتحجر، وإننا نسعى إلى تأييد الشعب الفلسطيني بكل م

مواقف بعض المسؤولين الرسميين اللبنانيين الذين يحاولون تقديم تطمينات للعدو الصهيوني بشأن "وأدان 
حكومة الوحدة اللبنانية بأن تتخذ موقفاً سياسياً بتأييد نضال الشعب الفلسطيني "، مطالباً "فتح جبهة لبنان

تواطؤ االنظمة العربية مع العدوان بشكل "وأدان . " والكفاح المسلحوحقوقه الوطنية وحقه في المقاومة
 . "مباشر وغير مباشر

 ١٠/١/٢٠٠٩السفير، 
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  ٢٠٠٨ حتى نهاية  منذ تموز ضحية بالقنابل العنقودية٣٢٠: لبنان .٤٨
ان "أوضحت المنسقة اإلعالمية في مكتب نزع األلغام التابع لألمم المتحدة في صور داليا فران،: صور

 وحتى بداية هذا ٢٠٠٦دد اإلصابات الناتجة من القنابل العنقودية منذ وقف العدوان االسرائيلي عام ع
وأشارت فران في تصريح لها الى ان مكتب نزع االلغام، ومن خالل الفرق ،  إصابة٣٢٠العام بلغ 

بلغ مساحة هذه  وت٢٠٠٨ موقعا ملوثا بالقنابل العنقودية خالل العام ١٠٦١العاملة، استطاع أن يحدد 
 .  في المئة١٢ مليون متر مربع وان ما بقي منها هو بنسبة ٤٨المواقع 

  ١٠/١/٢٠٠٩السفير، 
  
  رسائل لنصرة أهالي غزة ٦ يوجه القرضاوي .٤٩

. من الدوحة عبر مراسلها محمد صبره، أن العالمة د، ١٠/١/٢٠٠٩ العرب، قطر، ذكرت صحيفة
، وأميركا، وحكام "إسرائيل" رسائل لـ٦علماء المسلمين وجه يوسف القرضاوي رئيس االتحاد العالمي ل

العرب، والشعوب العربية واإلسالمية، والسلطة الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية، وأهالي غزة، في 
وشهدها جمع حاشد من ] في قطر[خطبة الجمعة التي ألقاها، أمس، بجامع منيرة السويدي بمنطقة الدفنة، 

األولى، وجهها لليهود المعتدين المتجبرين على عباد اهللا، بشرهم فيها بأن الدعم الرسالة . المصلين
. والفيتو والسالح األميركي لن يمنع عنهم اقتراب الوعد اإللهي الحق بنهاية دولتهم وزوال ملكهم

لباطل والمتواطئ معها، حذر فيها من استمرار نصرة ا" إسرائيل"والرسالة الثانية وجهها للغرب المؤيد لـ
ضد الحق، ومبيناً أن استخدام القوة في دعم الباطل يوجب عقاب اهللا، ويؤدي إلى سقوط الدول مهما 

  .كانت قوتها
وفرق بين الحكام الذين . وهاجم الشيخ القرضاوي الحكام الذين خانوا األمة وخذلوها وباعوها بغير ثمن

مواقف أمير قطر وشعبها وحكومتها في نصرة يؤيدون القضية الفلسطينية والذين نفضوا أيديهم، مشيداً ب
وفي رسالته لألمة العربية واإلسالمية، دعا .  القضية الفلسطينية ودعمها مادياً وسياسياً وإعالمياً

ودعا الفصائل . القرضاوي الستمرار صحوة التأييد، والدعم العربي واإلسالمي للقضية الفلسطينية
فاتها الجانبية، وأن تقف صفاً واحداً في وجه العدوان الفلسطينية لوحدة الصف، وأن تنسى خال

وفي رسالته السادسة واألخيرة، حيا الشيخ القرضاوي صمود أهل غزة، وتمسكهم بخيار . اإلسرائيلي
المقاومة، وطالبهم بالثبات والصبر، وبشرهم بالنصر استقراء لسنن اهللا في الكون التي تهلك الظالمين 

  . م وعلت قوتهمالمعتدين، مهما طال ظلمه
الشيخ  عبر مراسليها عبداهللا مهران ويحيى عسكر، أن، ١٠/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، وأضافت صحيفة 
إننا نريد أن نقول لمن يقول بأن حماس هي السبب وهي التي ألغت التهدئة ولم تجددها، : "القرضاوي قال

ة جميعا من الدواء إن حماس صبرت طويال على الحصار الذي حرمها وحرم أهل غز: نقول لهم 
والغذاء والكهرباء والماء ومن كل شيء، فهل كان مطلوبا من حماس أن تقدم لليهود تهدئة مجانية، 
فالمؤمن الحر هو الذي يقول نعم حينما يحين وقتها ويقول ال في وقتها، وإخواننا في حماس قالوا ال، ولم 

  ".ءيعتدوا وكل موقفهم هو دفاع عن النفس، وردا على االعتدا
  
  يعّم العالم اإلسالمي ودعوات إلى فتح باب الجهاد" يوم الغضب" .٥٠

من القاهرة وبغداد عبر مراسلها أحمد مصطفى والوكاالت، أن ، ١٠/١/٢٠٠٩ الحياة، ذكرت صحيفة
إزاء ما يحصل من عدوان " يوم الغضب"العالم العربي واإلسالمي شهد، أمس، تظاهرات حاشدة في 

وندد آالف المتظاهرين بما سموه تخاذل الدول العربية عن دعم الفلسطينيين، . إسرائيلي ضد قطاع غزة
  .وطالبوا بفتح باب الجهاد ضد اإلسرائيليين
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ولوحظ أن التظاهرات عّمت محافظات مصرية عدة، أمس، في حين لم تشهد القاهرة سوى تظاهرة 
  . صغيرة وسط حشود أمنية كثيفة

لوف في انحاء متفرقة من بغداد والمحافظات منددين بالهجوم وفي العراق، تظاهر، أمس، عشرات األ
والقى الشيخ جاسم . االسرائيلي على غزة، وفي مدينة الصدر، تظاهر عشرات األلوف في وسط المدينة

المطيري بياناً صادراً عن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دعا فيه الى تنفيذ عمليات انتقامية ضد القوات 
  .عراق دعماً للفلسطينيين في غزةاألميريكية في ال

والقادة العرب " اسرائيل"وفي الجزائر العاصمة تظاهر آالف االشخاص مرددين شعارات مناهضة لـ
  .وبالخصوص الرئيس حسني مبارك والواليات المتحدة

. ، أن دول الخليج التي نادراً ما تنظم فيها تظاهرات، شهدت مسيرات حاشدة"فرانس برس"وأفادت وكالة 
ففي االمارات العربية المتحدة شارك االف المواطنين والمقيمين بتظاهرات تنديداً بالحرب رفعت خاللها 

  .شعارات مؤيدة لحركة حماس واعالم لحزب اهللا اللبناني
كذلك خرج اآلالف من المواطنين والمقيمين في قطر بعد صالة الجمعة في مسيرة تضامن وتأييد 

  .نداء الداعية االسالمي يوسف القرضاويللفلسطينيين في غزة تلبية ل
وفي الكويت، تظاهر حوالي ثالثة االف كويتي وعربي، وساروا في مسيرة مرت امام مقر الحكومة، ثم 

  .تجمعوا أمام مقر مجلس األمة
من الخرطوم، أنَّه عقب صالة الجمعة انتظمت ، ١٠/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، وأضافت صحيفة 

ائية في عدد من شوارع العاصمة السودانية، ورددوا هتافات غاضبة على مظاهرات متفرقة تبدو تلق
  .لقتل األبرياء في غزة" إسرائيل"الواليات المتحدة باعتبارها الجهة التي توفر الحماية لـ

في تركيا تظاهر عشرات اآلالف من  أنَّه  الوكاالت،من، ١٠/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، وقالت صحيفة 
  .صالة الجمعة، احتجاجا على استمرار العدوان االسرائيليالمواطنين األتراك عقب 

وفي ليبيا، خصص خطباء المساجد، أمس الجمعة، لموضوع العدوان االسرائيلي والموقف العربى 
وحث الخطباء على الوقوف الى جانب الفلسطينيين في هذه المحنة . واالسالمى المطلوب في مواجهته

أن هذه الهجمة انما تستهدف المسلمين في عقيدتهم وفي وجودهم بكل ما يملك المسلمون، محذرين من 
  . ذاته

واحتشدت جماهير غفيرة تقدر بمئات ألوف األشخاص، في العاصمة السورية دمشق، للتضامن مع 
  .الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلعالن الغضب على العدوان اإلسرائيلي المتواصل

ة الجمعة في مختلف مدن البالد والعاصمة صنعاء تضامناً مع وتظاهر عشرات آالف اليمنيين بعد صال
تبنّي فكرة إعالن "الفلسطينيين وتنديداً بالعملية االسرائيلية في قطاع غزة، مطالبين األنظمة العربية بـ

  ".الجهاد وفتحه أمام الشباب العربي
 أمام السفارة أنَّه سار مائة كفيف في مظاهرة احتجاج، ١٠/١/٢٠٠٩الخليج، وأوردت صحيفة 

من أجل " إسرائيل"األمريكية في العاصمة االندونيسية، لمطالبة الواليات المتحدة بالضغط على ربيبتها 
  .وقف عدوانها الهمجي على قطاع غزة

 من نواكشوط عبر مراسلها أمين محمد، أنَّه خرج آالف ،١٠/١/٢٠٠٩ الجزيرة نت، وذكرت
 العديد من المحافظات الموريتانية في عدد من المسيرات المتظاهرين من أغلب مساجد نواكشوط ومن

  . للتضامن مع غزة
 
   ترفض اقتراحا إسرائيليا بنشر قوات دولية على حدودها مع غزةالقاهرة .٥١

قال القياديان بالبرلمان المصري الدكتور مصطفى الفقي :  عبد الستار حتيتة، صالح جمعة-القاهرة 
، تعليقا على "الشرق األوسط" في السابق مواقع دبلوماسية مصرية لـوالسفير محمد بسيوني اللذان شغال
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 كلم بموازاة ١٤اقتراح يؤيده اإلسرائيليون بنشر قوات أجنبية على شريط الحدود المصري البالغ طوله 
وقال، رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية واألمن القومي ". هذا األمر مرفوض تماما: "قطاع غزة

، حول ما تردد في القاهرة، أمس، "إسرائيل"ى، محمد بسيوني، سفير مصر األسبق في بمجلس الشور
" ج"السماح لها بزيادة عدد القوات المسلحة المصرية في المنطقة " إسرائيل"عن أن مصر طلبت من 

المواجهة لقطاع غزة، لكي تتمكن من مواجهة التهريب وحفر األنفاق بين حدودها والقطاع، ما يعني 
اتفاقية كامب " والمعروفة باسم ١٩٧٨ء تعديل في اتفاقية السالم الموقعة بين تل أبيب والقاهرة عام إجرا
.. ال نحتاج لزيادة القوات المسلحة المصرية هناك.. ال تعديل في اتفاقية كامب ديفيد"، قال بسيوني "ديفيد

" إسرائيل"تم توقيعه مع عن طريق بروتوكول إضافي " ج"لدينا فوجان من حرس الحدود في المنطقة 
بهذين الفوجين نحن قادرون على تأمين : "وتابع بسيوني قائال". ٢٠٠٥عقب انسحابها من قطاع غزة عام 

 ". حدودنا مع قطاع غزة
  ١٠/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

 
  يبعث في نفوسنا األمل في بدء مرحلة جديدة في مجلس األمن١٨٦٠القرار : الفيصل .٥٢

وفي . ١٨٦٠ أشاد وزير الخارجية السعودي األمير  سعود الفيصل بالقرار : صالح عواد- نيويورك 
بيانه بعد التصويت على القرار، قال وزير الخارجية السعودي والرئيس الحالي لدورة الجامعة العربية 

ان هذا اليوم يبعث في نفوسنا األمل في بدء مرحلة جديدة في مسيرة مجلس األمن الدولي، إذ تحمل "
وأعرب عن أمله في أن تمهد هذه الخطوة إلى حل ". مسؤوليته إلنهاء األزمة المأساوية في غزةالمجلس 
وأعرب ". ان اتخاذ هذا القرار من شأنه إعادة الثقة إلى آلية صنع السالم"وتابع األمير فيصل . األزمة

من الدوليين وأن إنجازا للسلم واأل"عن أمله من جميع األطراف في أن تنظر إلى هذا النجاح باعتباره 
 ". يشكل لنا نموذجا للتعامل مع األزمات التي تعترضنا مستقبال

  ١٠/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
 حماس تعاقب على وجودها : هيكل .٥٣

أدلى الكاتب األستاذ محمد حسنين هيكل بشهادته التاريخية على أحداث غزة وأبعاد العدوان، في : الدوحة
استغلت " إسرائيل"وأكد هيكل أن ". مع هيكل"وعي عبر قناة الجزيرة حلقة استثنائية من برنامجه األسب

فترة نقل اإلدارة األمريكية من بوش إلى أوباما لتنفيذ مخططها الهادف إلى القضاء على حماس كطريق 
وقال، في الحوار الذي أجراه معه مدير مكتب . للوصول إلى تسوية سياسية مع السلطة الفلسطينية

هرة حسين عبد الغني، إن ما يحدث هو انقالب على حق شرعي كانت تمارسه حماس الجزيرة في القا
التي وصلت بانتخابات ديمقراطية وأننا أمام مشهد فوضوي لم تخلقه حماس وإنما خلقته عناصر شريرة 

في " إسرائيل"وإن الفلسطينيين ال يدفعون فقط ثمن رغبة . ولكل منها أهدافها" إسرائيل"جدا تحكم في 
وقال إن حماس لم تتجاوز في حق أحد . هدئة بل يدفعون ثمن تصفية حسابات قديمة للجيش اإلسرائيليالت

وأنها تعاقب على وجودها كما أنها لم تخطئ بإعالنها إنهاء التهدئة ألنها لم تستفد منها كما أن الحصار 
ة هذه القوى المفروض الذي فرضته قوى إقليمية على حماس منذ وصولها للسلطة كان بسبب نظر

وانتقد هيكل إدارة مصر لألزمة بالشكل الذي بدت به تابعة بدال من أن . للحركة على أنها ظاهرة خطيرة
أين مستقبل ! أين مصلحة مصر اإلستراتيجية؟: ووجه سؤاال للرئيس مبارك قائال. تكون مؤثرة وقائدة

  ما مدى تأثيرك داخل حدود سلطتك؟! أين قيمة مصر؟! مصر؟
  ١٠/١/٢٠٠٩طر، الشرق، ق
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  تحرك مجلس األمن سند لجهود مصر وندعو الطرفين لاللتزام ببنوده: أبوالغيط .٥٤
أكد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية ترحيب الرئيس حسني مبارك :  الوكاالت-  طارق فتحي - نيويوك 

، وقال إن الرئيس يعتبر القرار سندا مهما وضروريا للجهد المصري في هذا ١٨٦٠بالقرار الدولي 
 ستواصل الخصوص، وأعرب عن أمله في تنفيذ الطرفين لما جاء في القرار وااللتزام به، وأكد أن مصر

  ".إسرائيل"بذل كل جهودها من أجل استعادة الهدوء بين الفلسطينيين و
  ١٠/١/٢٠٠٩األهرام، 

  
  القرار يلبي جميع المطالب العربية:  عبدالفتاحماجد .٥٥

أكد السفير ماجد عبدالفتاح مندوب مصر الدائم لدى األمم المتحدة، أن قرار :  مراسل األهرام- نيويورك 
ق النار في غزة يلبي جميع المطالب التي أصر عليها الجانب العربي خالل مجلس األمن بوقف اطال

  . مفاوضاته المكوكية التي جرت خالل األيام الماضية
  ١٠/١/٢٠٠٩األهرام، 

  
  ترويكا البرلمانات اآلسيوية تحث مصر على تسهيل إيصال المساعدات إلى غزة .٥٦

جيه رسالة إلى مصر لحثها على تقديم قرر رؤساء برلمانات سوريا وإيران وإندونيسيا تو: دمشق
التسهيالت الالزمة لوصول المساعدات اإلنسانية إلى قطاع غزة، ورسائل إلى األمين العام لألمم المتحدة 

جمعية البرلمانات " ترويكا"وقرروا، في ختام اجتماع . والبرلمان األوروبي حول الوضع في غزة
 برلماناً، القيام ٣٩ة البرلمانات اآلسيوية المشتملة على اآلسيوية في دمشق، أول أمس، نيابة عن جمعي

بزيارات إلى لبنان واألردن وتركيا وروسيا والصين والبرلمان األوروبي لحشد الدعم الالزم ألهالي 
وطالبوا في بيان . غزة، إضافة إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس البرلمانات اآلسيوية في القريب العاجل

 غزة وانسحاب قوات االحتالل وإنهاء الحصار وفتح جميع المعابر والموانئ ومطار بوقف العدوان على
وطالبوا الدول . واعتبروا أن ما يجري في غزة جريمة بحق اإلنسانية وتهديد للسالم واألمن. غزة

، واإلسراع "إسرائيل"األعضاء في جمعية البرلمانات اآلسيوية بإلغاء جمعيات الصداقة البرلمانية مع 
إرسال المساعدات إلى غزة ونقل الجرحى للمعالجة في الدول األخرى، إضافة إلى تشكيل لجنة تقصي ب

  .في الجرائم اإلسرائيلية والعمل على إجراء محاكمة دولية لمجرمي الحرب اإلسرائيليين
  ١٠/١/٢٠٠٩الخليج، 

 
   ينجحون في الدخول من رفح لمساعدة الجرحى في مستشفيات غزةطبيبا ١١ .٥٧

 مصريين وطبيب مغربي ٩ طبيبا منهم ١١وافقت السلطات المصرية على دخول :  يسري محمد- رفح 
وآخر يمني الجنسية إلى غزة، بعد أن وقعوا على إقرارات تفيد تحملهم الدخول على مسؤوليتهم 

 أطباء ٤الشخصية، فيما رفضت السلطات المصرية السماح بعبور وفد من األطباء اليونانيين يضم 
 . مساعدين إلى القطاع٣لى إضافة إ

  ١٠/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
 
  اجتماع طارئ لوزراء الصحة العرب في الرياض لبحث األوضاع اإلنسانية في غزة .٥٨

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين عبد اهللا بن عبد العزيز، على استضافة السعودية  :الرياض
قّرر عقده في مدينة الرياض، يوم الثالثاء لالجتماع الطارئ لمجلس وزراء الصّحة العرب، الذي تَ

وقال الدكتور حمد المانع وزير الصّحة السعودي، رئيس المكتب التنفيذي بمجلس وزراء الصّحة . المقبل
سيستعرض األوضاع الصحية واإلنسانية المتدهورة في غزة، وتوفير المساعدات "العرب، إن االجتماع 
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داً من الموضوعات، من أهمها، تشكيل لجنة عربية صحية للطوارئ، الطبية للفلسطينيين، كما سيناقش عد
 ".إضافة إلى سبل توفير الحماية الصحية الشاملة لمواطني قطاع غزة، وفق المواثيق الدولية
  ١٠/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  استخدمت اليورانيوم المنضب ضد غزة " إسرائيل: "الخبير االستراتيجي صفوت الزيات .٥٩

" إسرائيل"قال الخبير االستراتيجي صفوت الزيات، إن :  ياسين بن لمنور- د الدليمي  إيا- الدوحة 
استخدمت خالل عدوانها المتواصل منذ أسبوعين على غزة، أسلحة تحوي اليورانيوم المنضب، مبينا أن 

رة على تتميز بالصالبة والقد" سنة الماضية ٣٠أغلب الترسانة اإلسرائيلية واألميركية المنتجة خالل الـ
االختراق وإلحاق أضرار بليغة بالبشر والمباني والمعدات وذلك الستخدام اليورانيوم المنضب في 

  ". صناعتها
  ١٠/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
  مجازر غزة هي حرب مجنونة ومبيتة": حقوق اإلنسان"قطر أمام  .٦٠

وسكانها هى حرب اكدت دولة قطر ان الحرب التي يشنها العدو االسرائيلي على غزة :  قنا- جنيف 
بالقوانين " إسرائيل"على لبنان االمر الذي يؤكد استهتار ) ٢٠٠٦(مجنونة ومبيتة على غرار حرب صيف 

وخاصة القانون االنساني الدولي وفقا التفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات بفرضها 
جاء ذلك في البيان الذى . كري غير المتكافئللعقاب الجماعي واستهدافها للمدنيين عالوة على ردها العس

ادلى به، امس، السفير عبد اهللا فالح عبد اهللا الدوسري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب االمم 
المتحدة والمنظمات الدولية االخرى بجنيف امام الجلسة االستثنائية التاسعة لمجلس حقوق االنسان حول 

سان في االراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك العدوان االخير على االنتهاكات الجسيمة لحقوق االن
  .قطاع غزة

  ١٠/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، 
  
    بإلغاء االتفاقية الموقعة مع تل أبيبونطالبيك اترأتواقيع   التركية تستلمالحكومة .٦١

 تركي طالبوا  ألف١٥٠سلم اتحاد منظمات المجتمع المدني الحكومة التركية تواقيع : أنقرة حسني محلي
  .بإلغاء االتفاقية الموقعة مع تل أبيب

  ١٠/١/٢٠٠٩الخليج، 
   
   مبادرة القاهرة مليئة باأللغام وليست مبادرة لحقن الدماء: مصري خبير .٦٢

وصف مدير مركز يافا للدراسات في القاهرة الدكتور رفعت سيد أحمد، في تصريحات خاصـة               : القاهرة
مشروع لصناعة األلغـام    "وقف الحرب اإلسرائيلية على غزة، بأنها       ، المبادرة المصرية ل   "قدس برس "لـ  

أمن غـزة والمقاومـة     "، ودعا الجهات المعنية إلى مراجعة بنودها بما يخدم          "وليست مبادرة لحقن الدماء   
وأكد أحمد، أّن الهدف من المبادرة المصرية إلنهاء الحرب اإلسرائيلية على قطـاع  ". وأمن مصر القومي 

  ". غزة جنوب اد انطوان لحد جديد فيإيج"غزة هو 
 ٩/١/٢٠٠٩قدس برس 

  
  طنا من المساعدات الطبية إلى غزة٤٥الجسر الجوي القطري يتواصل و .٦٣

، امس، من ادخال مساعدات طبية الي قطاع غزة عن طريق معبر رفح "لخويا" تمكنت : فوزية علي
أتي هذه المساعدات ضمن وت. الدولي بعد وصولها الى مطار العريش بجمهورية مصر العربية
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المساعدات العاجلة التي امر بها الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني، الى ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع 
 طنا من االدوية والمعدات الطبية تم توصيلها الي ٤٥وقال مصدر مسؤول، ان المساعادات بلغت . غزة

تي وصلت الي مطار العريش امس، وتم تحميلها الجهات المختصة عقب تفريغ حمولة الطائرة القطرية ال
واشار المصدر الى ان اجمالي المساعدات القطرية التي . في شاحنات خاصة لتتجه الى معبر رفح

  . طنا من االدوية والمعدات الطبية١٧٠وصلت الى قطاع غزة حتى الليلة الماضية بلغت 
  ١٠/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 

  
  دوان على غزة المرأة العربية تدين العمنظمة .٦٤

دان المجلس األعلى لمنظمة المرأة العربية، في بيان له، العدوان اإلسرائيلي على األراضي : وام
  .الفلسطينية، ودعا البيان، الى تطبيق فوري لقرار مجلس األمن

  ١٠/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   دولي في قطر لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليينمؤتمر .٦٥

سسة العربية للديمقراطية التي أطلقتها قطر ومقرها الدوحة، واللجنة أعلنت المؤ: ب.ف. أ- الدوحة 
الوطنية القطرية لحقوق اإلنسان الدعوة لمؤتمر يؤسس لتحالف دولي من المنظمات غير الحكومية ويدفع 

/ وسيعقد المؤتمر في الدوحة بداية شباط. باتجاه تحديد جرائم الحرب اإلسرائيلية ومالحقة مرتكبيها
وقال األمين العام التنفيذي للمؤسسة محسن مرزوق إن التحالف الذي سينبثق عن المؤتمر سيبدأ فبراير، 

  ".إسرائيل"بتحديد المسؤوليات القانونية ومنها تحديد جرائم الحرب وبالتالي متابعة مجرمي الحرب في 
  ١٠/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
 لعلماء األمةاتحاد العلماء يشرع قريبا في الدعوة لمؤتمر موسع : علي داغي .٦٦

أكد الدكتور علي محيي الدين القرة داغي نائب رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ردا على سؤال 
عن الخطوات التالية التي يعتزم اتحاد العلماء القيام بها بعد جولته في عدد من العواصم العربية 

 يتخذ في المرحلة القادمة عدة خطوات واإلسالمية ولقائه قادة تلك الدول، على أن اتحاد العلماء سوف
لنصرة غزة لعل أهمها عقد مؤتمر موسع لعلماء المسلمين هنا في قطر لبيان موقف اإلسالم مما يجري، 
وسوف نشرع خالل الفترة القادمة في الترتيب لعقد هذا المؤتمر بالدعوة إليه واتخاذ ما يلزم من 

  .إجراءات لعقد هذا المؤتمر
  ١٠/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 

  
  غزةلذائية  وتقديم مساعدات غتبرعات من مشايخ اإلمارات ببناء المساكن والمستشفيات .٦٧

تبرع صاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
ة المنكوب  مسكن لمن فقدوا منازلهم في قطاع غز١٢٠٠الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ببناء 

جراء االعتداء اإلسرائيلي الغاشم على القطاع وشعبه الفلسطيني وذلك دعما من سموهما لصمود أهل 
وتبرع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة بتحمل . غزة على أرضهم وفي وطنهم

نائب رئيس مجلس كما وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان . تكلفة توسعة مستشفى الشفاء بغزة
الوزراء رئيس هيئة الهالل األحمر، سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة في القاهرة لتقديم ثالثمئة طن 
من المساعدات الغذائية وثالثين ألف بطانية مقدمة من الهالل األحمر ألهل غزة عبر معبر رفح وذلك 

وتبرع الشيخ زايد بن ). أونروا( الفلسطينيين بالتعاون مع وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين
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 مسكن لمن فقدوا منازلهم في قطاع غزة جراء االعتداء اإلسرائيلي ١٠٠سيف بن زايد آل نهيان ببناء 
  . على القطاع وشعبه الفلسطيني

  ١٠/١/٢٠٠٩البيان، اإلمارات، 
  
  اإلمارات تجدد ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزة .٦٨

لدعوة إلى ضرورة التدخل العاجل للمجتمع الدولي لوقف العمليات العسكرية اإلسرائيلية جددت اإلمارات ا
وقال عبيد سالم الزعابي، سفير اإلمارات ومندوبها الدائم لدى . لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني

ة، ان األوضاع المقر األوروبي لألمم المتحدة في جنيف أمام مجلس حقوق اإلنسان التابع للمنظمة الدولي
اإلنسانية المأساوية تستدعي من المجلس أكثر من أي وقت مضى لتحمل مسؤوليته القانونية في توثيق 

وأعلن تأييد اإلمارات الطلب الموجه لمفوضية األمم المتحدة . ورصد االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان
قبل االحتالل اإلسرائيلي ضد الشعب لحقوق اإلنسان إلعداد تقرير يرصد انتهاكات حقوق اإلنسان من 

  . الفلسطيني
  ١٠/١/٢٠٠٩البيان، اإلمارات، 

 
  "الخير"ينصح حماس بالتجاوب مع األصوات الداعية لها بـ: مفتي السعودية .٦٩

دعا سماحة مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز :  عبداهللا العريفج- الرياض 
حول نصيحته لزعماء حركة حماس الفلسطينية " عكاظ " على سؤال لـ آل الشيخ، في معرض رده

خصوصا مع هذه الظروف السياسية واألمنية التي تمر بالشعب الفلسطيني، زعماء حركة حماس الى 
التجاوب مع كل صوت حق يدعوهم إلى الخير في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة مع 

وعن ما إذا كان انفع للفلسطينيين المتضررين من العدوان . ة الجائرةاستمرار االعتداءات اإلسرائيلي
الغوغائية : " قال آل الشيخ.. التبرع بالمال والدم ام غوغائية الشوارع والمظاهرات التي التجدي نفعا

التنفع بشيء وإنما هي مجرد ترهات ولكن بذل المال والمساعدات هي التي تنفع فالمظاهرات الخير فيها 
  ".مصلحة منها وإنما غوغاء وضوضاء الخير منهاوال 

  ١٠/١/٢٠٠٩عكاظ، 
 
  أطنان أدوية تصل مطار العريش تمهيداً لدخول قطاع غزة١٠طائرة سعودية تحمل  .٧٠

وصلت مطار العريش، أمس، طائرة إغاثية إلى مطار :  واس– عبداهللا عبيداهللا الغامدي -الرياض 
ي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد بن محمد العريش في مصر تحمل، بحسب المتحدث الرسم

 أطنان من األدوية والمستلزمات السريرية والمحاليل الوريدية إلى غزة تنفيذا لتوجيهات ١٠مرغالني، 
  . خادم الحرمين عبداهللا بن عبدالعزي

  ١٠/١/٢٠٠٩عكاظ، 
  
  خبراء سياسيون يختلفون حول وجود تنسيق بين حماس واإلخوان في مصر .٧١

تباينت آراء خبراء سياسيين حول التحفظ الواضح الذي يكاد يصل لدرجة :  شريف عبدالغني- القاهرة 
الرفض، من جانب حركة المقاومة اإلسالمية حماس تجاه المبادرة المصرية لوقف الحرب في غزة، 

، أن تحفظ حماس "العرب"وبينما أكد البعض لـ . والذي تزامن مع رفض جماعة اإلخوان المسلمين لها
  إلخوان على المبادرة ناتج عن تنسيق بين الطرفين، فإن البعض اآلخر استبعد حدوث مثل هذا التنسيق وا
  



  

  

 
 

  

            ٣١ ص                                     ١٣١٠:         العدد       ١٠/١/٢٠٠٩السبت  :التاريخ

نظرا للمالحقة األمنية الشديدة للجماعة في مصر، معتبرين أن تشابه الموقفين طبيعي نظرا للتوجهات 
  .السياسية المتقاربة للحركة والجماعة

  ١٠/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
 
  "إسرائيل" ونقابة المحامين تشكل لجنة لمقاضاة قادة للتبرع بالدمو نور يدع أيمن .٧٢

أطلق السياسي المصري المعارض وزعيم حزب الغد أيمن نور حملة من داخل : القاهرة، اإلسكندرية
الحصار "محبسه للتبرع بالدم في السجون المصرية إلغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة، مستنكرا ما أسماه 

  ".ي تنفذه الحكومة ضد الفلسطينيينوالتواطؤ الذ
في غضون ذلك، أعلنت نقابة المحامين بمحافظة اإلسكندرية عن تشكيل لجنة قانونية مهمتها تفعيل 
وتطوير الوسائل القانونية للمطالبة بمحاكمة القيادات اإلسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة 

  . رب واإلبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينيارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم الح
  ٩/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
   في اإلمارات تنظم حملة إلغاثة أهالي غزة الهالل األحمرهيئة .٧٣

نظمت هيئة الهالل األحمر، أمس، حملة لجمع التبرعات لمساندة المتأثرين من األحداث اإلنسانية : وام
رين من سكان وأهالي قطاع غزة نتيجة العدوان الهمجي المؤلمة التي يعاني تداعياتها آالف المتضر

أبوظبي األولى واإلمارات ودبي : وشاركت في الحملة القنوات التلفزيونية بالدولة. اإلسرائيلي ضدهم
وسما دبي وقناة الشارقة، في بث مباشر من الساعة الثانية وحتى التاسعة ليالً من خالل تلقي التبرعات 

مراكز التجارية باإلمارات وعبر رسائل المحمول ومركز االتصاالت للحملة، بفروع الهيئة وبعض ال
وأكد أحمد يوسف . بمشاركة عدد كبير من المتطوعين من مختلف قطاعات المجتمع دعماً لألشقاء بغزة

غيث السويدي األمين العام لهيئة الهالل األحمر أن الحملة حققت أهدافها في اإلقبال الكبير من المحسنين 
ووصلت إلى العريش، أمس، في طريقها إلى رفح قافلة مساعدات . ي التبرع لمساعدة أهلنا في غزةف

برية سيرتها هيئة الهالل األحمر من القاهرة لمساندة المتأثرين من األحداث الجارية في غزة ضمن 
عاناة اإلنسانية البرنامج اإلنساني الذي تنفذه الهيئة منذ تطورات األوضاع األخيرة في غزة لتخفيف الم

  . طن من المواد اإلغاثية٣٠٠ شاحنة تحمل ٥٠وتتكون القافلة من . هناك
  ١٠/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   دينار تبرعات برنامج تلفزيوني بحريني١٢٥٩٠٠٠ .٧٤

نظمت اللجنة الوطنية البحرينية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة الحملة الوطنية األولى : المنامة
 األشقاء في قطاع غزة المحتل، حيث وصل مبلغ التبرعات حتى وقت انتهاء لجمع التبرعات لمصلحة

البرنامج على التلفزيون البحريني والذي امتد من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الثامنة مساء مليوناً 
  .ومائتين وتسعة وخمسين ألفاً

  ١٠/١/٢٠٠٩الخليج، 
 
  إيران تدعو المصريين للتظاهـر بـأي ثمـن .٧٥

أحذر "عضو مجلس خبراء القيادة الرئيس السابق احمد خاتمي، أمس، في خطبة الجمعة في طهران، قال 
أشكر "وأضاف ". السلطات المصرية من أن تربط مصيرها بمصير الكيان الصهيوني الغاصب السفاح

ح شعب مصر على تظاهراته، وأطلب منهم من موقعي هذا أن ينزلوا إلى الشوارع ويطالبوا حكامهم بفت
ال يليق بحكام مصر أن يقولوا بأنهم لن يفتحوا "واعتبر انه ". معبر رفح إلنقاذ سكان غزة مهما كان الثمن
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حتى تعملون وفق ما يملونه " إسرائيل"فهل أنتم عبيد ... معبر رفح إال بإذن من قادة الكيان الصهيوني
أمين تكاليف الهجوم على غزة، بعض الدول العربية تقوم بت"وأعرب خاتمي عن أسفه حول ان ". عليكم؟

بدالً من مواساة " إسرائيل"في حين تقوم الدولة المجاورة لغزة في الوقت الحاضر بالتجّسس لصالح 
وانتقد خاتمي الموقف االميركي من العدوان االسرائيلي على ". الجرحى الفلسطينيين والسعي إلى إسعافهم

شركاء في المجازر الوحشية التي "سؤولي إدارته غزة، معتبراً ان الرئيس األميركي جورج بوش وم
 ".ترتكب ضد الشعب الفلسطيني المظلوم

  ١٠/١/٢٠٠٩السفير، 
  
  الى حماس" إسرائيل" تركي يطلب من ادارة السجل المدني لتغيير اسمه من مواطن .٧٦

وهو تقدم مواطن تركي في أرذينجان، شمال شرق البالد، بطلب الى ادارة السجل المدني لتغيير اسمه 
  . ألن هذا االسم للنبي يعقوب١٩٥٩إلى حماس، وقال المواطن إن والده أسماه بهذا االسم عام " إسرائيل"

  ١٠/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  قرار مجلس األمن جسد إرادة المجتمع الدولي: كي مون .٧٧

جسد رحب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بتبني القرار، قائال إن قرار مجلس األمن  :وكاالت
  ".يتحتم أن يتم احترامه من جانب أطراف الصراع"، وأضاف "إرادة المجتمع الدولي"

  ١٠/١/٢٠٠٩الخليج، 
  

   دولية إلى تحرك على األرض يواكب قرار مجلس األمندعوات .٧٨
  ركزت أمس غالبية ردود الفعل الدولية على قرار مجلس : اسكندر الديك- برلين، بروكسيل، طوكيو 

وقرر حلف شمال . في اتجاه تطبيق القرار ووقف النار» التحرك على األرض«األمن، على ضرورة 
األطلسي وألمانيا واليابان إرسال موفدين إلى المنطقة لحض إسرائيل على تنفيذ القرار ووقف عدوانها 

  .على غزة
  ١٠/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  لدول العالمتصبح أكثر تمثيال لصالح ا الهيئة الدولية بحاجة إلى :رئيس جنوب إفريقيا .٧٩

 انتقد رئيس جنوب إفريقيا كيجالما موتالنتي قرار مجلس األمن الدولي الذي دعا إلى وقف :وكاالت
إطالق النار فورا في قطاع غزة، قائال إن الهيئة الدولية بحاجة إلى إصالح فوري لضمان أن تصبح 

ة تتمتع بأصدقاء ذوي نفوذ بمجلس المشكلة، أنه إذا كانت دول"أكثر توسعا وتمثيال لدول العالم، وقال إن 
  .األمن فإن بإمكانها أحيانا أن تتصرف بحصانة

ورحبت الصين بالقرار، وقال الناطق باسم الخارجية الصينية تشين جانج إن القرار يعكس اهتمام 
  .المجتمع الدولي بغزة، وأضاف أن الصين تدعو جميع األطراف إلى تطبيقه فوراً

  ١٠/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   نكرر أن حماس هي من تسبب في هذا الوضع مع األسف: باسم البيت االبيضطقالنا .٨٠

إنها أزمة إنسانية، إنها منطقة حرب، "صرح الناطق باسم البيت االبيض سكوت ستانزل  :وكاالت
ونحن أعربنا . أعربوا عن مخاوفهم" "اإلسرائيليين"وأضاف ان المسؤولين ". ومناطق الحرب صعبة جدا

  ".لكننا نكرر أن حماس هي من تسبب في هذا الوضع مع األسف. يق حيال مقتل أبرياءعن قلقنا العم
وكل ما تفعله بغزة، اعتبرت انه " إسرائيل"ـلكن وزيرة الخارجية رايس التي كانت أكثر وضوحاً وتبنياً ل
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تستخدم بأن حماس " اإلسرائيلية"أن تحمي المدنيين في غزة، مكررة المزاعم " إسرائيل"من الصعب على 
يأتي هذا الدعم األمريكي في وقت توالت إعالنات المؤسسات اإلنسانية الدولية ". دروعا بشرية"السكان 

لطواقمها واستشهاد بعضهم، بينما تعج شوارع معظم مدن " إسرائيل"عن وقف نشاطاتها بسبب استهداف 
  ".اإلسرائيلية"العالم بالماليين تنديداً بالجرائم 

 ١٠/١/٢٠٠٩ الخليج، 
  
   وغزة"اسرائيل"وقف إطالق نار فعلي يضمن أمن  بـ طالب  الوزراء اإلسبانيرئيس .٨١

 طالب رئيس الوزراء اإلسباني خوسيه لويس ثاباتيرو نظيره اإلسرائيلي أولمرت خالل اتصال :مدريد
وقال مصدر حكومي إسباني إن .  وغزة"اسرائيل"يضمن أمن » وقف إطالق نار فعلي«هاتفي بـ 

شدد ألولمرت على أن أفضل طريق هو وقف إطالق نار يكون فعلياً، مع ضمانات أمنية لغزة ثاباتيرو «
وشروط وقف ... أولمرت نقل إلى ثاباتيرو نظرته الخاصة«وأضاف أن . » على حد سواء"إسرائيل"و

  .»النار
 ١٠/١/٢٠٠٩الحياة، 

 
   االحترام الكامل للقانون الدولي االنساني تدعو الىفرنسا .٨٢

ودعت . ونروا، مما أدى الى مقتل أحد سائقيهالألدت فرنسا، أمس، بإطالق النار على قافلة  ند:باريس
رسميا األطراف الى ضمان أمن العاملين االنسانيين وحرية الوصول الى المساعدات «باريس 
 .»االحترام الكامل للقانون الدولي االنساني«، والى »االنسانية

  ١٠/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
 

  بالسماح بالوصول الحر واآلمن للمساعدات"إسرائيل" األوروبية تطالب ةالمفوضي .٨٣
 "اسرائيل"قالت مسودة رسالة للمفوضية االوروبية اطلعت عليها رويترز، ان االتحاد االوروبي يريد من 

ومن المقرر ان تكون الرسالة قد . السماح بالوصول الحر واآلمن للمساعدات االنسانية الى قطاع غزة
 "اسرائيل" دولة حتى اآلن إلقناع ٢٧أمس، وهي أقوى محاولة من جانب االتحاد المؤلف من سلمت 

المدنيون «وقالت المفوضية في رسالتها . بالسماح بدخول مزيد من المساعدات الى القطاع المنكوب
ن الفلسطينيون المحاصرون في منطقة الصراع لهم الحق في مالذ آمن قريب يجدون فيه المأوى ويكونو

  . »بمأمن من التعرض للنيران من أي الجانبين
 وحركة حماس على تجنب اي عمل "اسرائيل"في الوقت ذاته حثت الرئاسة التشيكية لالتحاد االوروبي 

  .في بيان نشر أمس» قلقها العميق«العنف في غزة، واعربت عن » تصعيد«يمكن ان يسهم في استمرار 
  ١٠/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
   طفال فلسطينيا استشهدوا خالل الحرب االسرائيلية على غزة٢٥٧ ":أوتشا" .٨٤

تقرير الجمعة ' OCHA'نشر مكتب منسق الشؤون االنسانية التابع لالمم المتحدة : رام اهللا ـ وليد عوض
 مدنيين فلسطينيين ١١٠ بتجميع ٤/١/٢٠٠٩استند فيه لرواية شهود عيان بأن الجيش االسرائيلي قام يوم 

فال داخل بناية في حي الزيتون وحذرهم من مغادرة البناية وفي اليوم التالي هاجم الجيش نصفهم من االط
واضاف التقرير بأن من نجا من القصف المميت  . مدنيا٣٠البناية عدة مرات، ما ادى الى استشهاد 

اضطر للسير كيلومترين وصوال لشارع صالح الدين حتى تسنى نقلهم بسيارات خصوصية للمشافي 
   .توفي خمسة اطفال يبلغ اصغرهم خمسة اشهر من العمر بعيد وصولهم للمستشفىحيث 
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 طفال فلسطينيا ٢٥٧وفي ذات السياق، جاء في معطيات احصائية نشرتها االمم المتحدة الجمعة ان 
  . طفال اخر١٠٨٠استشهدوا خالل الحرب االسرائيلية على غزة اضافة الى جرح 

 ١٠/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  تدعو إلى تحقيق دولي مستقل في جرائم حرب في غزة لحقوق االنسان ضةالمفو .٨٥

 دعت المفوضة السامية لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة نافي بيالي أمس إلى :جنيف، القدس المحتلة
في شأن انتهاكات للقانون اإلنساني الدولي في غزة قد تصل إلى » مستقلة وذات صدقية«إجراء تحقيقات 

وقالت بيالي، وهي أكبر مسؤولة عن حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، إنه يتعين . حربجرائم «حد 
.  وغزة والضفة الغربية لتوثيق االنتهاكات ومرتكبيها"إسرائيل"نشر مراقبين حقوقيين تابعين للمنظمة في 

مان يتعين ض«: وأضافت في كلمة أمام جلسة خاصة لمجلس حقوق اإلنسان التابع للمنظمة الدولية
وكخطوة أولى يتعين إجراء تحقيقات مستقلة ذات صدقية وتتسم . المحاسبة على انتهاكات القانون الدولي

  .»بالشفافية لتحديد االنتهاكات والمسؤولين عنها
انتهاكات للقانون الدولي قد تصل إلى مستوى جرائم حرب، ويمكن أن تطبق عليها «وأشارت إلى أن 

 وحماس يجب أن تحترم المبادئ "إسرائيل"وشددت بيالي على أن . »فرديةبنود المسؤولية الجنائية ال
الثالثة األساسية لقانون حقوق اإلنسان الدولي المتضمن في معاهدات جنيف، وهي التكافؤ في استخدام 
القوة، والتمييز بين المقاتلين والمدنيين وبين األهداف العسكرية والبنية االساسية المدنية، واتخاذ 

  .اءات الممكنة لتجنب قتل المدنيين عن طريق الخطأاإلجر
  ١٠/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  األحمر حدت من عملياتها في غزة بعدما تعرضت إحدى آلياتها إلطالق نار الصليب .٨٦

 أعلنت اللجنة الدولية للصليب األحمر أمس أنها حدت موقتاً من عملياتها في مدينة غزة :القدس المحتلة
وقالت الناطقة باسم الصليب األحمر في القدس آن صوفي . ها إلطالق ناربعدما تعرضت إحدى آليات

 سيارة إسعاف كانت تنقل ١٣أصيبت إحدى شاحناتنا بإطالق نار فيما كانت تتقدم قافلة من «: بونفلد
ولدينا دوافع قوية تدعو إلى االعتقاد بأن الطلقات النارية كان . مساعدات طبية إلى جنوب قطاع غزة

  .»جيش اإلسرائيليمصدرها ال
في انتظار مراجعة الترتيبات «وأشارت إلى أن الصليب األحمر حد من أنشطته في غزة بصورة موقتة 

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين . التي يفترض أن تسمح له بالعمل في مناطق المعارك» األمنية
في قطاع غزة بعدما أصابت قذيفة أول من أمس تعليق مجمل نشاطاتها اإلنسانية » أونروا«الفلسطينيين 

  .اسرائيلية إحدى قوافلها
وفي القاهرة، حذر مسؤول في برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة من أن انعدام األمن في قطاع 

.  في المئة على األقل من سكان القطاع٨٠غزة يعرقل جهود توزيع المساعدات الغذائية التي يعتمد عليها 
قة باسم البرنامج نانسي رونان الموجودة على معبر رفح على الحدود بين مصر وقطاع وقالت الناط
 في المئة من االهالي في حاجة اآلن ٨٠«وأضافت أن . »هائلة) الغذائية(الحاجات «غزة، إن 

ع لقد أدخلنا األغذية إلى غزة، لكننا نواجه مشاكل في التوزي... وربما أكثر من ذلك) للمساعدات الغذائية(
  .»بسبب الوضع األمني

 ١٠/١/٢٠٠٩الحياة، 
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   بال حدود تنتقد استهداف المؤسسات اإلعالميةمراسلون .٨٧
 كانون االول الماضي ، أحصت منظمة ٢٧منذ بدء العدوان اإلسرائيلي في :  د ب أ- باريس ، غزة 

صف مقر مراسلون بال حدود عدة انتهاكات طالت المؤسسات اإلعالمية في قطاع غزة ، ال سيما ق
 .تلفزيون األقصى التابع لحركة حماس والحظر المفروض على الصحافة الدولية من دخول األراضي

وأشارت المنظمة إلى أنها وجهت رسالة إلى وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك ، أدانت فيه هذه 
قناة التلفزة تمثل "أنه كون ، مضيفة " انتهاكا فاضحا للقانون الدولي اإلنساني"الضربة ، مذكرة بأنها تشكل 

إذا : "واحتجت المنظمة بالقول". الجهاز الدعائي لحركة حماس ال يحولها إلى هدف عسكري شرعي
 قد شرعت االعتداءات الموجهة ضد المؤسسات اإلعالمية ، مهما كانت دعائية ، "إسرائيل"كانت دولة 

ليعرف الجميع أنها تعترض على تطبيق فال بد للهيئات المدنية من أن تعبر عن ذلك بوضوح ورسميا 
كذلك ، تدين المنظمة ، وفق البيان ، القرار ". القانون الدولي اإلنساني في النزاعات التي تورطت فيها

مانعا وصول الصحافة الدولية " منطقة عسكرية مغلقة"الصادر عن إسرائيل والقاضي باعتبار قطاع غزة 
  . إليها

  ١٠/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
 باما ينفي خطط اتصاالت بحماس  أوفريق .٨٨

نفى مسؤول في الفريق االنتقالي للرئيس المنتخب، باراك أوباما، : محمد علي صالح لندن: واشنطن
وقال المسؤول، الذي طلب عدم اإلشارة الى . تقارير قالت إن اوباما مستعد لفتح حوار سري مع حماس

وأشار الى تصريحات . »موقفا واضحا من حماس«ألنه أعلن » ال يمكن أن يفعل ذلك«اسمه، إن أوباما 
. سابقة ألوباما بأن حماس منظمة إرهابية، ويجب عزلها ومحاصرتها حتى توقف نشاطاتها اإلرهابية

مرات كثيرة، قال الرئيس المنتخب انه يؤمن ان حماس منظمة ارهابية «وقرأ المسؤول من بيان جاء فيه 
ها حتى تعترف باسرائيل، وتوقف االرهاب، وتلتزم باتفاقيات تريد تدمير اسرائيل وانه لن يتعامل مع

 .»سابقة مع اسرائيل
 ١٠/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

 
  يج تضامنا مع غزة النرو تعم الغضبمظاهرات .٨٩

 آخرين في اوسلو اثر هجوم الف ٣١اصيب ستة اشخاص بينهم خمسة من عناصر الشرطة وتم توقيف 
، على ما افادت الشرطة "اسرائيل"ـتظاهرة اخرى مؤيدة لمتظاهر متضامن مع فلسطينيي غزة على 

وقالت الصحف المحلية ان هذه الحوادث هي االولى بهذا المستوى من الخطورة في العاصمة . النرويجية
وغالبية الموقوفين هم من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين . النرويجية منذ ثمانينيات القرن الماضي

وقالت الصحف المحلية ان اضرارا لحقت بواجهات محالت في .  عاما٢٠ و١٦وتتراوح اعمارهم بين 
  .شارع كارل يوهان اكبر جادة تجارية في العاصمة

 ١٠/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
  
  كشف األنفاقل لواء الهندسة يقدم مساعدة تقنية الى المصريين : الدفاع االميركيةوزارة .٩٠

ح الهندسة في الجيش االميركي يساعد منذ بعض الوقت  أعلنت وزارة الدفاع االميركية ان سال:ب.ف.أ
وقال . الحكومة المصرية على كشف االنفاق التي تستخدم لنقل االسلحة والمواد االخرى المهربة الى غزة

عددا صغيرا من المدنيين االميركيين من لواء «الناطق باسم وزارة الدفاع االميركية جيف موريل ان 
ثمة جهدا منسقا منذ بعض «واضاف أن . »ية الى المصريين منذ بضعة اشهرالهندسة يقدم مساعدة تقن
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الوقت من الجانب المصري لالهتمام ببعض هذه االنفاق، كشفها واقفالها وازالتها، واعتقد ان لواء 
  . »الهندسة في الجيش قدم نصائح تقنية حول طريقة القيام بذلك

 ١٠/١/٢٠٠٩البيان، اإلمارات،  
 
  الميزان العسكري.. "لإسرائي"حماس و .٩١

 بـين حركـة     -إذا جاز استخدام هذا التعبير أصالً     -يكفي النظر إلى الميزان العسكري      : منار الرشواني 
وإسرائيل، ليكون باإلمكان مسبقاً معرفة حجم المجزرة التي تستطيع ارتكابها          ) حماس(المقاومة اإلسالمية   

ففيمـا   .ضد القطاع » الرصاص المصبوب « عملية   إسرائيل في قطاع غزة، وهو ما يظهر يومياً منذ بدء         
يعتبر الجيش اإلسرائيلي، من أقوى، إن لم يكن أقوى جيوش المنطقة على اإلطـالق، بـسبب التـدريب                  
والتجهيز فإن إمكانات حركة حماس العسكرية تكاد تكون مقتصرة على األسلحة الفردية، إضـافة إلـى                

من ناحيـة    . حديث عن نظام صواريخ صيني مطور      معصواريخ القسام محلية الصنع وصواريخ غراد،       
أخرى، ورغم ضيق مساحة قطاع غزة واكتظاظه بالسكان ليكون المكان األكثر كثافة سكانية في العـالم،                
فإن األسلحة التي تستخدمها إسرائيل تكاد تكون األكثر فتكاً في العالم، كما يظهر خصوصاً مـن خـالل                  

فوق كل ذلك، وبما ينسجم مع تاريخها        .، إضافة إلى دبابة ميركافا    )لمقاتلةا(الطائرات المقاتلة والمروحية    
الطويل في استخدام االسلحة المحرمة دولياً، تستخدم القوات اإلسرائيلية الفسفور األبيض في عملياتها في              
غزة، والتي تشكل خطورة كبيرة بالنظر إلى تأثيراتها، حتى على شكل دخـان ناهيـك عـن التعـرض                   

  .رالمباش
  :األسلحة اإلسرائيلية

  سالح الجو 
  :  طائرات أباتشي-

  .  مروحيات١٠٣ من هذه المروحية بأنظمتها المختلفة ٢٠٠٨بلغ عدد ما تمتلكه إسرائيل عام 
  .مروحية مقاتلة بمقعدين): AH-64(السمة الرئيسة 

  ).بوينغ(الواليات المتحدة األميركية : المنشأ
  .  حزم صواريخ غير موجهة٤ -أرض-و صاروخ ج١٦ -مدفع رشاش: األسلحة

  : » أي١٦إف « طائرات -
أي » سـوفا « من هذه المقاتلة التي يطلق عليها بالعبريـة اسـم            ٢٠٠٨بلغ عدد ما تمتلكه إسرائيل عام       

بأنظمتها » ١٦إف  »و» ١٥إف  «فيما يبلغ مجموع المقاتالت اإلسرائيلية من نوع        ( طائرة   ٣٤» العاصفة«
  ). طائرة٣٢٨المختلفة 

  .مقاتلة متعددة المهمات: السمة الرئيسة
  ). لوكهيد مارتن(الواليات المتحدة األميركية : المنشأ

  :القوات البرية
 مدرعة مختلفة،   ١١٠٠٠ دبابة، إضافة إلى     ٤٠٠٠تذهب التقديرات إلى امتالك الجيش اإلسرائيلي حوالي        

 فـي عـام     -على اختالف أنواعها  -ددها  األهم بين الدبابات اإلسرائيلية، ويقدر ع     » ميركافا«وتعد دبابة   
  . دبابة١٥٢٥ حوالي ٢٠٠٨

  دبابة ميركافا
  الخصائص 

   كغم ٦٢،٠٠٠الوزن 
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  ساعة/ كم٥٥سرعة التقدم 
  ساعة/ كم٢٥سرعة التراجع 
   ١٢٠mmالمدفع الرئيسي 

  ١٠/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
   مصدومة بالنتائج وتؤّرقها المراوحة البرّية"إسرائيل" .٩٢

  نإبراهيم األمي
يريدون تسوية مع مصر وبرعاية أميركية لـضمان        «: أوجز المحلّلون في إسرائيل ما يجري اآلن باآلتي       

وفكرة تأخير التصويت في األمم المتحدة هدفت إلى محاولة إقناع مـصر            . قوتها» حماس«عدم مراكمة   
  »جاهلكن يبدو أن الواليات المتحدة ال تمارس ضغطاً كافياً في هذا االت. بتولّي األمر

وهي . المواجهات القائمة اآلن مع المقاومين في كل قطاع غّزة، تنبئ بتجربة جديدة يواجهها اإلسرائيليون             
تجربة تفتح البـاب أمـام نقـاش        . تجربة سبق لهم أن قرأوا بعض عناوينها قبل عامين في جنوب لبنان           

فون أن ما يواجهونه اليوم لم      ومهما تصور االسرائيليون إنجازاتهم عند أطراف القطاع، فهم يعر        . مختلف
  .يكن يخطر ببالهم قبل عشر سنوات

  بال دسم...  الوجبة األولى■
في المعلومات التي سيتكشف األخطر منها يوماً بعد يوم، صارحت وزيرة خارجية العدو تـسيبي ليفنـي        

شـكل  الرئيس المصري حسني مبارك ومساعديه بأن ما تنوي إسرائيل القيام به في غزة سيكون علـى                 
. خارج الملعب ويفتح الطريق أمام عودة محمود عبـاس ورجالـه          » حماس«عقاب خاطف؛ سوف يطيح     

وفي المداوالت األمنية والعسكرية، قال اإلسرائيليون للمصريين إن العملية العسكرية ستأخذ شكالً قاسـياً              
سر الهرمية القياديـة    ولكن سريعاً جداً؛ سوف تكون هناك عملية جوّية تقضي على كل البنى التحتية وتك             

وتخطف أرواح غالبية القادة السياسيين وكوادر المقاومة العسكريين؛ وبعد يومين أو ثالثـة علـى أبعـد                 
تقدير، ستتقدم القوات البرية بسرعة نحو عمق القطاع، وتجهز على ما يبقى من جيوب، وتعود بعدها مع                 

هزة االمنية لسلطة محمود عبـاس نحـو تـسلّم          قوافل من المعتقلين، بينما يتقدم اآلالف من عناصر األج        
  .القطاع

 عاماً، حين أنجز االسرائيليون أكبـر       ٤٠وهكذا، تخيلت تسيبي ليفني صورة تعتقد بأن مبارك عاشها قبل           
ويبدو أن حديث المرأة، ومن لحقها وسبقها مـن عـسكريين           . ١٩٦٧أفعالهم خالل ساعات قليلة في عام       

وسارع حاكم مصر الى استدعاء من يمكن أن يؤدوا         . ر لدى القيادة المصرية   وأمنيين، قد ترك تأثيره الكبي    
عاد األمنيون يبحثون في تركيب الوضع في القطاع من دون تسليمه كـامالً الـى               . دوراً في اليوم التالي   

لكن اليوم األول مّر ومّر األسبوع األول ولـم         . فجأة، ارتفع سعر محمد دحالن وجماعته     . محمود عباس 
  .شيءيحصل 

   خطّة اإلخالء والتمويه■
من السياسيين والعسكريين ومعهم قادة الفصائل األخرى       » حماس«قبل أيام من انطالق العدوان، كان قادة        
وعندما أغار  . بدا أن خطة إخالء محكمة قد نفذت بهدوء وصمت        . قد اختفوا عن مراكز المراقبة التقليدية     

.  تبّين أنها كانت خالية وقتل من كان بقربها مـن مـدنيين             هدفاً مفترضاً  ١٥٠الطيران المعادي، أصاب    
، فإن الضربة االولى لـم      )التي لها روايتها وأبطالها من الذين نصبوا الكمين       (وعدا عن مجزرة الشرطة     

  فما الذي حصل؟. تحقق أياً من أهدافها
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نية يعيش هاجس نقل    لم يكن قد مّر وقت طويل على هزيمة إسرائيل في لبنان، حتى كان الشهيد عماد مغ               
سارع الى عقد سلسلة من االجتماعات التي لم تتوقف حتى عشية استشهاده، وهـو              . التجربة الى فلسطين  

قال رضوان لرفاقه الفلـسطينيين إن شـبكة االتـصاالت تمثّـل سـالحاً              . يتابع ما يعتبره حلمه األكبر    
نت الخطـط قـد وضـعت، وسـافر         وخالل وقت قصير، كا   . استراتيجّياً، ومعها سالح االماكن الخاصة    

العشرات من كوادر المقاومة الفلسطينية الى سوريا ولبنان وإيران وأتيح لهم االطـالع علـى تفاصـيل                 
كثيرة، واستفادوا من خبرات كبيرة، وخالل أقل من سنة، كانت غزة أمام واقع ميداني يختلف عّما سـاد                  

  .هذه المناطق لعقود خلت
ـ   الهرمية العسكرية لقوى المقا    وأخذت باالعتبـار حربـاً     . ، أخذت شكالً مختلفاً   »حماس«ومة، وال سيما ل

جرت مناقشة األمور كلها، بما في ذلك طريقـة حمايـة           . إسرائيلية من نوع مجنون كالذي يحصل اآلن      
المخزون المتعاظم من القدرات القتالية، وكيفية إبقاء طرق اإلمداد قائمة، وكيفية حفـظ التواصـل بـين                 

الفلسطينيين يثبتون يوماً بعد يوم أنهم الشعب الجبار        «وينقل عن الشهيد مغنية قوله إن       . كلهاالمجموعات  
الذي بمقدوره تحمل كل الصعاب، وأن طريقة تحويل باطن األرض حول القطاع وداخله إلى مدن قائمـة     

  .»يشير إلى أنه إذا توافرت لهم اإلرادة والقيادة فسيحققون ما عجز عنه السابقون
ك فإن الضربة االولى التي نفذها طيران العدو لم تحقق سوى صدمة الرعب، التي أربكت الجميـع                 ولذل

لم يكن األمر مستبعداً، ولكن حجـم الـضربة وحجـم           . بمن فيهم قيادات المقاومة في فلسطين وخارجها      
 وخـالل . وبحسب ما هو مفترض، فإن االمور سارت على النحو الحسن         . الجريمة ترك مفعول الصدمة   

يومين، استعادت المقاومة اإلمساك بالوضع، وتبّين أن قدرتها على التحكم والسيطرة على آلية المواجهـة               
جيدة، ال بل إنها لم تتعّرض لضربات جدية، وأن ما أصابته الغارات االسرائيلية كان القليل القليـل مـن                   

  .، التي لها حساباتها أيضاًالقدرات، وكان الجميع يعي أن الحملة الجوية سوف تمّهد للحملة البرية
   الالمركزية في مقابل التقطيع■

لم تكن مشاهد الحشود والـدبابات      . رأى العدو أن المهم بالنسبة إليه هو إضافة جرعة جديدة من الرعب           
وعندما توالى سقوط الصواريخ على جنوب القطاع وشـرقه وشـماله، اكتـشف             . كافية لتحقيق العرض  

 استخبارياً قد وقع، وأن هناك ما يشبه األيام األولى لحرب لبنان فـي تمـوز                االسرائيليون أن هناك فشالً   
  .٢٠٠٦عام 

المرحلـة  «وبعد مرور أسبوع على العدوان، كان النشاط البري ينحصر في مـا سـّماه االسـرائيليون                 
ـ               »الثانية ز ، التي تقضي بتقطيع أوصال القطاع واحتالل كل المناطق المفتوحة التي يفترض أنهـا مراك

ودخل المئات من جنود االحتالل، وهم يحسبون أن الحـرب علـى            . للوحدات المكلفة إطالق الصواريخ   
وشك االنتهاء، إذ إن المقاتلين اختفوا، ولكن سرعان ما عادوا الى الظهور، وصاروا يطـاردون قـوات                 

حصر الهدف بتقطيـع    االحتالل، التي تقضي المرحلة الثانية من عدوانها بتجنّب االلتحام مع المقاومين وت           
  .أوصال القطاع، أمالً بضرب الهرمية القيادية للمقاومة وإحداث فوضى وارتباك

غير أن الذي حصل هو الدرس الثاني واألهم من حرب تموز، وهو الذي يقضي بوضع كل الخطط التي                  
خططهـا  تجعل وحدات المقاومة مسؤولة عن قطاعات محددة، ولكل مجموعة تجهيزاتها الكاملة ومؤنها و            

. للعمل، وبالتالي فإن الحلقة المركزية ال تتطلب عمليات نقل للقوات أو عمليات إمداد ذات طابع تقليـدي                
وانعكس ذلك قدرة على المناورة في المناطق التي تحركت فيها قوات االحتالل، وأخذ بعداً إضـافّياً فـي         

ا إذا قرروا الدخول فـي المرحلـة        األماكن االخرى، حيث يفترض االسرائيليون أنهم سينطلقون باتجاهه       
  .الثالثة من العملية العسكرية

   العتاد والصواريخ والتكتيك■
إال أن العناصر اإلضافية تمثلت في توفير مخزون صاروخي لدى المقاومة يكفي لتحّمل الصعاب لوقـت                

. من القطـاع  طويل، ويوّزع بطريقة تمنع تعرضه للتعطيل، حتى لو نجح العدو في احتالل أمكنة كثيرة               
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وربطت آلية العمل بوتيرة تحفظ سقوط الصواريخ، ومن أمداء مختلفة، وذلك لمدة ال تقـل عـن ثالثـة                   
شهور، وهي المدة التي يفترض بالمقاومة أن تحولها إلى حرب استنزاف كاملة إذا ما قـررت إسـرائيل                  

  .البقاء في حالة العدوان وتوسعت في احتالل مناطق اضافية من القطاع
. ثّل عنصر المفاجأة اإلضافي في كميات األسلحة ونوعيتها وعدد الصواريخ التي أدخلت الى القطـاع     وتم

وعندما شعر حاكم مصر بأن ما تحّدث عنه اإلسرائيليون لم يتحقّق جدّياً، وبعد مرور أكثر من أسـبوع                  
ن فـي مـصر     على اندالع المعارك، تم ترتيب اجتماع عاجل في طابا بين كبـار المـسؤولين االمنيـي               

» حماس«كان الجانب االسرائيلي يقول صراحة إن الحملة الجوية لم تحقق هدف إطاحة قيادة              . وإسرائيل
، لكن األهم   »حماس«السياسية والعسكرية، وإن ما يجري على األرض يظهر قدرات خاصة عند مقاومي             

ن ينقل إليهم من تقارير يعّدها      بالنسبة لهؤالء هو األشارة إلى أن المخزون الصاروخي ال يشبه البتة ما كا            
عمالء، وبعضها أتى من ضباط في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، أو نقلتها الواليات المتحدة وعواصـم                

  .غربية من خالل آلية التعاون غير المباشر مع أجهزة أمنية عربية
صورة جدية، مـا    وركز االسرائيليون في االجتماع المذكور على مسؤولية مصر في عدم ضبط الحدود ب            

دفع الضباط المصريين الى الحديث عن إنجازات في تدمير مئـات األنفـاق واعتقـال العـشرات مـن              
المواطنين في جنوب سيناء، وعن تبديل ظل متواصالً للفريق األمني والعسكري العامل هناك، وصـوالً               

  .الى الحديث عن أن التهريب يتم عبر البحر ال عبر الحدود البرية
  ة الثالثة والبعد السياسي المرحل■

لماذا رفضت اسرائيل قرار مجلس االمن؟ وفـي محاولـة          : كل ذلك ال يجيب عن السؤال المركزي اآلن       
. اإلجابة، يبدو واضحاً أن في قيادة اسرائيل السياسية والعسكرية اقتناعاً بأن االهداف الفعلية لـم تتحقـق                

قاش السياسي حول أهداف الحرب، إال أنه في المداوالت         وإذا كان هناك الكثير من الكالم الذي قيل في الن         
الجدية مع الفرنسيين والمصريين واأللمان، فإن اسرائيل قالت صراحة انهـا ال تريـد تـسوية تـسمح                  

بتكرار تجربة حزب اهللا وأن يتاح لها االحتفاظ بنفوذ كامل داخل القطاع وأن تعيد مراكمـة                » حماس«لـ
  .قوتها العسكرية

على الخضوع، ولم يتح لآلخرين مـن دول المنطقـة          » حماس«ما جرى حتى اآلن لم يجبر       ولذلك، فإن   
وبالتالي، فقد بات واضحاً أنه لم يعد مطلوباً القـضاء          . فرض اتفاق يقضي بتوفير ترتيبات من هذا النوع       

 ، بل ضمان التزامها بوقف إطالق نار طويل المدى وعدم تهريب األسلحة الى القطاع من              »حماس«على  
  .مصر، وهو موقف قالت فرنسا وألمانيا إنهما مستعدتان للعمل على تطبيقه

   التناغم بين الميدان والمفاوضات■
على هذا األساس انطلقت اسرائيل في حربها، وهي كانت تعتقد بأن للحملة الجوية نتائجهـا الـسياسية،                 

ى طلـب النجـدة قبـل طلـب         عل» حماس«وذلك ألنها حسبت أن نتائجها الميدانية كانت كافية إلرغام          
لكن شيئاً من هذا لم يحصل، فكان الدخول إلى المرحلة الثانية، واالعتقاد الذي ساد بأن عنف                . االستسالم

وهو أمـر لـم يحـصل       . إلى داخل القطاع نفسه   » حماس«الحرب والجرائم الكبيرة ستنقل الضغط على       
ا يظن اآلخرون، حتى جاءت حملة التضامن       أيضاً، بل ظهر أن التعاطف الفلسطيني مع المقاومة أكبر مم         

في الشارعين العربي واالسالمي لتسقط كالماء البارد على الرؤوس الحامية في إسرائيل وفـي عواصـم         
  .القرار العربية والدولية

وعندما بدأت المرحلة الثانية من الحملة البرية، كان قادة العدو ال يتصرفون على أساس أنهـم سـيبقون                  
 فإما أن يصار إلى تحقيق مكاسب ميدانية يجري تثميرها سياسياً أو أن يتقدموا نحو المرحلة                لفترة طويلة، 

وبـدا واضـحاً أن رئـيس       . الثالثة، وعند هذا النقاش بدأ االنقسام يتسلل الى غرفة القيادة في اسـرائيل            
اسرائيل، بينما يؤيد   الحكومة إيهود أولمرت يريد االستمرار في العمليات حتى تحقيق التسوية التي تريدها             

أمـا وزيـرة    . ايهود باراك تفاهماً مع مصر على إنجاز سريع للعملية مع ترتيبات الحقة لتسوية دائمـة              
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» حمـاس «الخارجية تسيبي ليفني فكانت تخشى األسوأ، إذ قالت إنها تميل الى االنـسحاب اآلن وإفهـام                 
يعاود الهجوم، على أمل أن تنجز تفاهمات       والناس والدول االخرى بأنه في حال إطالق النار من جديد فس          

  .الحقة تضمن عدم تعرض إسرائيل من جديد للقصف
فباراك الذي يعرف أن االهداف لم تتحقق بعد، سارع الى زيارة           . لكن في الميدان بدت الصورة أكثر قلقاً      

ة إن  وقـال صـراح   . مخيمات التدريب الخاصة بجنود االحتياط، وحثهم على االستعداد لحرب اضـافية          
  .»الحرب طويلة واالهداف لم تتحقق بعد«

صحيح . أما قيادة الجيش، التي تبدو األكثر التزاماً بتوصيات لجنة فينوغراد، فإن القلق له شكله المختلف              
أنها ال تمارس الضغط على القيادة السياسية، لكنها تدرك أنه كلما تقدمت القوات العسكرية في القطـاع،                 

والمرحلة الثالثة المطلـوب تنفيـذها      . ي حرب استنزاف والعودة الى وحول غزة      ازداد احتمال التورط ف   
تقضي بالتوجه فوراً الى االماكن المكتظة بالناس والتجمعات السكنية، وهناك نُصبت الكثير من األشراك              

. مـة المفخخة، وهناك آالف المقاتلين الذين يتحولون في لحظة الى فدائيين يفجرون أنفسهم بالقوات المتقد             
أما إذا تقرر البقـاء فـي       . وإن الرد القاسي يعني وحشية إضافية سوف تودي بحياة المزيد من المدنيين           

مرحلة االنتظار، وعدم االنسحاب، فهذا يتطلب إما التموضع واتخاذ مواقع كأي جيش احتالل، وعنـدها               
 كل يوم مـن الـصدمة       ان العدو يفيق  «وهذا يكفي برأي االسرائيليين     . ستتحول المجموعات الى اهداف   

  .»ويعيد ترتيب اموره واالمساك بزمام المبادرة والصواريخ ستنهال من دون توقف
  ١٠/١/٢٠٠٩األخبار، 

  
   جرائمها في غزة؟"إسرائيل"برر تكيف  .٩٣

  اهللا األشعل عبد
تثير اسرائيل في كل المناسبات مقولة الدفاع الشرعي الذي تتذرع به إلحراق غزة، بحيث أفرغت مفهوم 

دفاع الشرعي من معناه الحقيقي، على رغم أنه يجد أصوله في قوانين السماء، وفي طبيعة المجتمعات ال
اإلنسانية قبل أن توضع القوانين الوضعية، وهو المبدأ الوحيد السابق على القانون العرفي والمعاهدات 

ق الدفاع الشرعي حق  من ميثاق األمم المتحدة من أن ح٥١وهذا ما أشار إليه صدر المادة . المدونة
وقد وضعت هذه المادة ضوابط . ، أي لصيق باإلنسان منذ خلقه مثل الحق في الحريةinnateطبيعي 

أضافت محكمة العدل الدولية إلى ذلك عندما رفضت . لممارسة هذا الحق، أهمها أن يقع هجوم مسلح
 في رأيها االستشاري الصادر في الدفع اإلسرائيلي الذي يبرر إقامة الجدار العازل بحق الدفاع الشرعي

، ألن الهجوم المسلح يجب أن يصدر من دولة وليس من وحدات ال ٢٠٠٤عام ) يوليو(التاسع من تموز 
 بصرف النظر عن -من هذه الزواية » حزب اهللا«و » حماس«أي أن أعمال . ترقى إلى مستوى الدولة
  .ع الشرعي ال توفر هذا الشرط لممارسة الدفا- كونها حركات مقاومة 

كما يشترط أن يكون هذا الهجوم المسلح غير متوقع وأنه يستحيل دفعه إال بعمل يدخل في إطار شروط 
وقالت . كما يتعين أن يكون الهجوم حاالً، أي على وشك الوقوع أو أن يكون قد وقع بالفعل. هذا المفهوم

الفلسطينية تمثل هجوماً مسلحاً إسرائيل في مذكرتها الموزعة على مجلس األمن إن صواريخ المقاومة 
فعلياً، والصحيح أن صواريخ المقاومة تعتبر رداً على االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة على غزة كما 
تعتبر رداً على العدوان المستمر المتمثل في االحتالل اإلسرائيلي ورفض االنسحاب، بل طلب المزيد من 

ولذلك، فإن األصل هو االحتالل كما أشار بحق األمين . يطانياألراضي تنفيذاً للمشروع الصهيوني االست
 في افتتاح ٢٠٠٨) ديسمبر( كانون األول ٣١العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى في كلمته يوم 

  .االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة
د على الهجوم المسلح بالقدر الالزم من ناحية أخرى، يشترط لقيام الحق في الدفاع الشرعي أن يكون الر

فقط لدفع هذا الهجوم، أي أن الممارسة الدولية وأحكام القانون الدولي والقضاء الدولي شددت كلها على 
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في هذه النقطة، من . مبدأ التناسب بين الفعل، أي الهجوم المسلح، وبين رد الفعل، أي الدفاع الشرعي
اً في المشروع الصهيوني وهو إبادة الفلسطينيين في كل فلسطين الواضح أن لدى إسرائيل مخططاً أساسي

ومن الواضح أيضاً أن مخطط إحراق . إلجبارهم على إخالء األرض حتى تقوم الدولة اليهودية الخالصة
 ووضع لمساته األخيرة شارون وبدأ التنفيذ بانسحاب ٢٠٠٥غزة وإبادتها في ما يبدو اتُخذ منذ أوائل 

 والمادي من قطاع غزة، ثم اتخاذ الخطوات التالية التي أدت إلى أحداث غزة وفق إسرائيل الميداني
بل إن التصريحات اإلسرائيلية تؤكد أن برنامج إبادة غزة كان جاهزاً ربما قبل بدء . التصور اإلسرائيلي

برنامج التهدئة وهذا يدحض ما قيل من أن رفض الفصائل تجديد التهدئة، هو ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ 
وهذا اإلعداد المدبر نظرياً وعملياً لبرنامج اإلبادة يهدر الركنين األساسيين في مزاعم الدفاع . اإلبادة

أما التناسب بين برنامج اإلبادة وصواريخ المقاومة . فجائية الهجوم المسلح وتلقائية الرد: الشرعي، وهما
ة الرمزي الذي يؤكد رسالة اإلصرار على فمن الواضح أنه معدوم، إذ يالحظ الفرق بين عمل المقاوم

الحق في مواجهة الغاصب والقوة وبين مشروع جاهز يرتكز على دولة تبحث دائماً عن أسباب القوة 
  .لتنفيذ هذا المشروع، ووظيفتها األساسية كما أشرنا هي الحلول محل الفلسطينيين في فلسطين

التذرع بالدفاع الشرعي نكتة سخيفة، ولكن إسرائيل ال من ناحية ثالثة، فإن برنامج اإلبادة الشامل يجعل 
ومن المعلوم أن الحق في الدفاع الشرعي يتوقف منذ . تتورع عن التذرع بأي شيء مهما كان تافهاً

اللحظة التي يتولى فيها مجلس األمن الموضوع سواء بمجرد االنعقاد أو بصدور القرار باعتباره 
لجة الحالة وضمنت إسرائيل أن مجلس األمن يستحيل أن يدين الحكومة المركزية التي تختص بمعا

  .برنامج اإلبادة الذي تمارسه
ولعلنا نذكّر الباحثين في مجال حق الدفاع الشرعي بأن قيام إسرائيل بأعمال اإلبادة في غزة وتبريره بأنه 

لدى إسرائيل، وهو تطبيق لحقها في الدفاع الشرعي هو المحطة الثالثة في تطور مفهوم الدفاع الشرعي 
تطور يقع خارج دائرة الفقة الدولي المعتبر الذي يؤكد الضوابط التي أشرنا إليها ويعتبر كل خروج عنها 

وال شك لدينا في أن برنامج اإلبادة في غزة يعرض القيادة اإلسرائيلية . عمالً من أعمال العدوان
تفي باإلشارة إلى أن إسرائيل بررت عدوانها عام للمحاكمة الجنائية الدولية، وهذا له سياق آخر، لكننا نك

، ثم ابتدعت مصطلحاً جديداً لتبرير عدوانها عام »الوقائي« بأنه تطبيق لحق الدفاع الشرعي ١٩٦٧
  . بنظرية الدفاع الشرعي العقابي٢٠٠٨

  ١٠/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  حين يذوب الثلج ويظهر المرج  .٩٤

  عريب الرنتاوي
االتصاالت السياسية التي شهدتها المنطقة والعواصـم ذات الـصلة          " ليدجبل ج "لسنا نرى سوى جزء من      

بأزمة العدوان اإلسرائيلي البربري على قطاع غزة ، وسوف تكون المفاجأة كبرى على ما يبدو ، حـين                  
نتعرف في قادمات األيام على حقائق المواقف التي اتخذتها بعض األطراف العربية والدولية في غضون               

ت ، وما كانت ترمي لتحقيقه بسيف العدوان المسلط على رقاب الشعب الفلسطيني في قطاع               هذه االتصاال 
  .غزة

عظيمة ونحن نطالب بقمة عربية     " حماقتنا"والحقيقة أننا لم نعرف الكثير بعد ، لكننا نعرف اآلن كم كانت             
قادة حماس ، أشـد     طارئة ، فما الذي كنا نتوقعه من هؤالء الذين مارسوا ضغوطا سياسية ومعنوية على               

قسوة من قصف الطائرات والمدافع ، ودائما لتحقيق أغراض وأهداف ال عالقة لها بـشعب فلـسطين أو                  
حقوقه ومصالحه ، بقدر ما كانت ترتبط بحسابات هذه العواصم ومصالحها الـضيقة وعجزهـا المقـيم                 

  .ورغبتها في االحتفاظ بما تبقى من قطرات ماء وجهها المهدور
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ن ، أن الذين استدعوا تركيا للقيام بدور إنقاذي مساعد ، هم أنفسهم الذي خـذلوا رجـب                  نحن نعرف اآل  
طيب أردوغان وأخرجوه من لعبة الوساطة والمساعي الحميدة ، ال لشيء إال ألن الرجل رفض رفـضا                 

عدم الـسماح لحمـاس بـالخروج       "ورفض األخذ بطلب    " الحرب على حماس  "قاطعا أن يكون طرفا في      
نحن نعرف أن الشقيقة الكبرى ، أرادت تحت ضغط العدوان أن تعيد االعتبار             ".  هذه الحرب  منتصرة من 

لوساطتها المأزمة بين الفلسطينيين ، إذ لم يبق إال اللجوء للفصل السابع للنص علـى الـدور المـصري                   
قـل مـن    الوسيط في الحوار بين فتح وحماس ، علما بأن القاهرة لم تعد جهة يمكن الوثوق بها على األ                 

  .وجهة نظر نصف الشعب الفلسطيني ، ونصف قواه الوطنية ، إن لم نقل أكثر
وثمة ما يؤكد أن القاهرة عملت على استغالل الوضع الراهن إلعادة غزة إلـى واليـة عبـاس وفـتح                    

 ٢٠٠٥والدحالن ، تارة من بوابة إعادة بناء األجهزة األمنية وطورا مـن خـالل االستمـساك بـصفقة             
عابر ، وثالثة من خالل النص على دورها الحاسم في الحوار والمصالحة وصوال إلى إقامـة                الناظمة للم 

حكومة وفاق وطني يقبل بها المجتمع الدولي ، ولم يبق إال أن ينص علـى أسـماء رئـيس الحكومـة                     
ووزرائها من بين األطقم الفلسطينية التي نعرف والءاتها وهبوب رياحها وهواها الـسياسي والـسياحي               

  .ى حد سواءعل
ونحن اليوم نعرف ، أن بعض العرب ، أراد أن يجعل من حماس وحكومتها عبـرة لمـن اعتبـر مـن                      

" معارضـاته "حركاتها اإلسالمية المحلية ، وأراد أن يبني من عظام شهداء غزة جـدارا يحـول بـين                  
  .اإلسالمية خصوصا وبين الوصول إلى الحكم أو المشاركة فيه

الوراثة والخالفة وأزمـة العالقـة مـع المعارضـة          " خرم إبرة " غزة من    بعض العرب أدار الحرب في    
مع دمـشق ، والتـي      " حرب داحس والغبراء  "وبعض العرب إدار أزمة الحرب من منظور        .. اإلسالمية

، " القمـة بمـن حـضر     "بدأت منذ اغتيال الحريري وتصاعدت مع خطاب أنصاف الرجال وصوال إلى            
م غزة وعظام أبنائها وقودا لحروبهم الـصغيرة وحـساباتهم الـضيقة            هؤالء أرادوا أن يجعلوا من حطا     
  .ونزعاتهم الثأرية القبلية البغيضة

نحن نعرف أن أداء الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي كان خفيفا ، استخدمته القاهرة وتل أبيب للضغط                
ل وسـعى فـي     على سوريا لتضغط بدورها على حماس ، والرجل لم يحفظ وعده لألسد وأردوغان ، ب              

 ، ال لـشيء إال ألنـه أراد حـضورا    ١٨٦٠مجلس األمن إلى تعطيل ـ تأجيل التصويت على القـرار   
  .شخصيا استعراضيا ، حتى وإن كانت كلفة هذا االستعراض مائة شهيد فلسطيني إضافي

علـى  نحن نعرف اليوم أن خطاب نصراهللا الذي أبقى فيه الباب مفتوحا أمام شتى االحتماالت ، كان ردا                  
و آذار بأن حزب اهللا لن يتدخل ، في إشارة على أن الحزب ال يبـث                ١٤تطمينات سعيد جليلي للسنيورة     

  .على نفس الموجة مع إيران في هذه األزمة ، أو أقله مع تيار فيها ، يمثله جليلي
ة ، نحن نعرف اآلن ، أن كل وعود السلطة وتعهدات بأنها لن تعود إلى غزة على ظهر دبابـة إسـرائيلي              

الجملة وليس مضمونها ومعناها ، ففي كـل المـشاورات   " حرفّية"هي وعود جوفاء ، وأنها ربما قصدت        
والمداوالت ، كانت السلطة تريد التسلل إلى غزة تحت جنح العدوان واالتفاقيات والمبادرات التي نجمت               

  .عنه وتدور حوله أو ترتبت عليه
فه بعد ، لكن القليل الذي عرفناه كاف إلثارة القـشعريرة           كثير مما جرى من اتصاالت ومشاورات لم نعر       

في العروق بالنظر للتهافت الذي بلغه النظام العربي والهوان الذي مّيز مواقـف دول عربيـة كبـرى ،                   
  .التي وصلت إليها السلطة" الحالة البائسة"و

  ١٠/١/٢٠٠٩الدستور، 
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  هي التي خرقت الهدنة  "إسرائيل" .٩٥
  جيمي كارتر

فبعد ان زرت  .من تجربتي الشخصية ان الغزو اإلسرائيلي المدمر لقطاع غزة كان يمكن تفاديهأعرف 
مستوطنة سديروت في شهر أبريل الماضي ورأيت اآلثار النفسية الخطيرة الناجمة عن الصواريخ التي 

ادر أن يسقط وعلى الرغم من أن من الن. تسقط عليها، أعلنت حينها ان ال مبرر لمثل هذا العمل اإلرهابي
فإن سكان المستوطنة ) حيث لم يقتل سوى ثالثة أشخاص خالل سبع سنوات(ضحايا عن هذه الصواريخ 

وقد نزح ثالثة آالف شخص من . كانوا يشعرون بالصدمة نتيجة االنفجارات المباغتة لهذه الصواريخ
 وساحات المدينة سكانها ليسكنوا في مناطق أخرى، ووجدت أثناء زيارتي، ان معظم شوارع وأسواق

وقد جمع لي رئيس البلدية مجموعة من السكان الذين تحدثوا عن معاناتهم . كانت خالية من الناس تقريباً
وألقوا بالالئمة على الحكومة اإلسرائيلية ألنها عجزت عن وقف سقوط الصواريخ سواء بالدبلوماسية أو 

 .بالعمل العسكري
ن حركة حماس من غزة ودمشق في وقت قريب، فقد وعدتهم وبما انني كنت أخطط لمقابلة مسؤولين م

وقد علمت من رئيس المخابرات المصرية عمرو سليمان . بتقييم آفاق التوصل إلى وقف إلطالق النار
فحماس تطالب بوقف . الذي كان يتوسط بين إسرائيل وحماس ان ثمة خالفات جوهرية بين الجانبين

 وغزة، بينما أصر اإلسرائيليون على ان وقف اطالق النار ال شامل إلطالق النار في الضفة الغربية
 .يشمل سوى غزة

 مليون فلسطيني في غزة يعانون الجوع، وان مستوى سوء التغذية في القطاع يناهز ١،٥وكنا نعلم ان 
مستوياته في افريقيا جنوب الصحراء، وان اكثر من نصف العائالت الفلسطينية ال تتناول اكثر من وجبة 

 .دة يومياًواح
وكان القادة الفلسطينيون في قطاع غزة يتجاهلون كل هذه المسائل ويزعمون ان الصواريخ ليست سوى 
رد على الحصار المفروض عليهم ومن اجل لفت انظار العالم الى المحنة االنسانية التي يعاني منها 

الق النار في غزة وحدها، الفلسطينيون، ومع ذلك، فقد وافق قادة حماس في دمشق على دراسة وقف الط
 . شريطة امتناع اسرائيل عن مهاجمة غزة وان تسمح للمساعدات االنسانية بالدخول

وبعد مناقشات مستفيضة مع قادة حماس في غزة، وافقوا ايضا على القبول بأي اتفاق سالم يتم التوصل 
قبول غالبية الفلسطينيين اليه بين اسرائيل ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس شريطة ان يحظى ب

 .في استفتاء يعرض عليهم، او تصادق عليه حكومة وطنية منتخبة
وبما اننا كنا مجرد مراقبين ولسنا مفاوضين، نقلنا هذه المعلومات الى المصريين الذين واصلوا مساعيهم 

ه تم التوصل وبعد حلول شهر، ابلغنا المصريون وقادة حماس ان. للتوصل الى اتفاق لوقف اطالق النار
، ٢٠٠٨الى اتفاق يقضي بوقف النار ووقف اطالق الصواريخ اعتبارا من التاسع عشر من ديسمبر 

ولمدة ستة اشهر، وان يستأنف دخول المساعدات االنسانية الى المستويات التي كانت سائدة قبل انسحاب 
يد هذا االتفاق في القدس ولم نستطع تأك).  شاحنة يوميا٧٠٠حوالي  (٢٠٠٥اسرائيل من قطاع غزة عام 

وهكذا، توقف . بسبب عدم رغبة االسرائيليين في االعتراف بوجود أي شكل من المفاوضات مع حماس
ولكن . اطالق الصواريخ وتمت زيادة االمدادات اإلنسانية من المواد الغذائية والطبية والمياه والوقود

 .مائة فقط من المستويات المعتادة في ال٢٠الزيادة كانت طفيفة ولم يصل مستواها سوى الى 
وقد تم خرق هذا االتفاق الهش في الرابع من نوفمبر حين شنت اسرائيل هجوما علىغزة لتدمير نفق 

 .دفاعي كانت تحفره حماس داخل الجدار الذي يطوق غزة
ة وتبين لي ان القضي. وفي زيارة أخرى لي إلى دمشق في منتصف ديسمبر، بذلت جهودا لتمديد الهدنة

وقد زار ممثلون عن مركز كارتر، مدينة القدس والتقوا . األبرز التي تعيق ذلك هي فتح المعابر
مسؤولين اسرائيليين وسألوهم عما إذا كان ذلك ممكنا مقابل تمديد وقف اطالق الصواريخ، فأفادهم 
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توى المعتاد  في المائة فقط من المس١٥المسؤولون االسرائيليون بشكل غير رسمي انهم قد يسمحون بـ
فرفضت حماس هذه .  ساعة٤٨من االمدادات، اذا اوقفت حماس اوالً، اطالق الصواريخ في مدة 

اعلنت وزارة الدفاع االسرائيلية انها » القتال« يوماً من ١٢وبعد . الشروط، مما ادى الى انفجار الموقف
لجهود الدولية للتوصل الى قصفت اكثر من الف هدف، ورفضت الحكومة االسرائيلية في هذه االثناء، ا

 مسجداً ١٧وقف الطالق النار، وحظيت بتأييد كامل من واشنطن، وادى القصف االسرائيلي الى تدمير 
ومدرسة تابعة لوكالة الغوث والعشرات من البيوت فضالً عن الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية لهذه 

 .المنطقة الصغيرة والمكتظة بالسكان
شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي، وسقطت اعداد كبيرة من المدنيين، وفقاً لتقارير ويشمل ذلك 

أفراد شجعان من الطواقم الطبية المحلية واألجنبية الذين يعملون في ظروف صعبة حيث المستشفيات 
ي، ويؤمل حين يتبين ان ال جدوى من العمل العسكر. التي تعمل بمحركات كهربائية تعمل على الديزل

ان تقبل اسرائيل وحماس والواليات المتحدة بوقف جديد الطالق النار يتوقف بموجبه اطالق الصواريخ، 
وتعود االمدادات االنسانية الى مستواها الطبيعي على ان تتم مراقبة تطبيق االتفاق من قبل المجتمع 

 . وسالم دائم وشاملوحينها، فإن الخطوة التالية الممكنة هي، وقف دائم إلطالق النار. الدولي
 واشنطن بوست 

 ٩/١/٢٠٠٩القبس، 
  
  والخاسر بين حماس وإسرائيلالرابح .٩٦

 علي الجرباوي. د
. جهود حثيثة ومتنوعة تبذل حاليا لوقف العدوان اإلسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أسبوعين

ائيلية ضد الشعب مظاهرات شعبية في عواصم ومدن العالم تندد بهول ما تقترفه آلة الحرب اإلسر
الفلسطيني الغزي، وتعبر عن الغضب العارم من إسرائيل ومن العجز عن مواجهتها، وتطالب بإجراءات 

تحركات سياسية ـ دبلوماسية داخل اإلقليم . لمحاسبتها على ما تقترفه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني
وتنقذ أهل غزة من هول المأساة وخارجه بحثا عن مبادرات وصيغ تستطيع وقف هذه الحرب المجنونة 

انعقاد لمجلس األمن وحضور عربي مكثف سعيا الستصدار قرار لوقف . اإلنسانية التي يتعرضون لها
كل هذا يجري والقذائف اإلسرائيلية التزال منهمرة على مخيمات ومدن القطاع، على . إطالق النار

ودمارا واسعا لن يكتشف العالم مداه سوى بعد األحياء السكنية والبيوت والمدارس، محدثة قتال مستمرا 
ولكن من الواضح أن هذا اإليقاف لم يحن بعد، فإسرائيل لم تحقق . أن يتمكن من لجم وإيقاف هذا العدوان

حتى اآلن غاياتها من الحملة العسكرية، ولحين ذلك فهي تتمتع بغطاء الدعم الروتيني المتوقع من حليفتها 
حدة األميركية، التي تقود المساعي المستمرة الهادفة إلى حماية إسرائيل وضمان العضوية، الواليات المت

وبالمقابل، فان موعد إيقاف هذه العملية لم يحن أيضا ألن . مكانتها المتفردة الخاصة فوق القانون الدولي
السعي إسرائيل لم تتعرض حتى اآلن لخسائر بشرية تثير على الحكومة رأيا عاما داخليا يجبرها على 

باختصار، لم تحقق إسرائيل حتى اآلن انتصارا قاطعا، ولكنها لم تتعرض أيضا . لمخرج من مأزق
وبالتالي فان الحملة العسكرية اإلسرائيلية على غزة لم تنته بعد، ولن تتوقف ما لم يتم . لهزيمة واضحة

 .حصول أحد األمرين المذكورين
يس إلسرائيل فحسب، وإنما لحركة حماس خصوصا، وباقي ولكن لكي نُقيِِم ميزان الربح والخسارة، ل

المكونات السياسية الفلسطينية عموما، علينا أن نفهم الدوافع واألهداف الكامنة وراء تحريك الطائرات 
وإذا استطعنا استخالص الزبدة من رغوة . والدبابات اإلسرائيلية في عملية شائكة ومحفوفة بالمخاطر

. يمكننا تحديد ثالثة أهداف إسرائيلية متشابكة لهذه الحملة من الوجهة اإلسرائيليةالتصريحات اإلسرائيلية 
أوال، إنهاء حالة الخاصرة الرخوة التي تحول إليها قطاع غزة بعد سيطرة حركة حماس عليه وتحويله 
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ركة إلى قاعدة للمقاومة المسلحة المرموز لها بإطالق الصواريخ على غالف قطاع غزة، وتعاظم قدرة ح
تستهدف إسرائيل من عدوانها على قطاع غزة، إذا، توجيه ضربة . حماس العسكرية ومكانتها السياسية

عسكرية قاسية لحركة حماس لتكبح قدراتها القتالية وتوقف خطوط إمدادها التسليحية، وبالتالي تتوصل 
ب تحاول آلة الحرب ولهذا السب. إلى تهدئة طويلة األمد ينتهي معها إطالق الصواريخ من قطاع غزة

وبالتالي . اإلسرائيلية أن تبرهن وتعرض قوة ردعها كي توصل الرسالة بوضوح ودون إمكانية للتأويل
وثانيا، تعتقد أوساط . لن توقف إسرائيل الحملة العسكرية إال عندما تتيقن من ضمان تحقيق هذا الهدف

حتى وان حافظت على (اومة الفعلية سياسية إسرائيلية نافذة أن زعزعة قدرة حركة حماس على المق
سيؤدي إلى االضطرار في نهاية المطاف إلى تليين مواقفها واالنسياب إلى حلبة ) شعاراتية المقاومة
وثالثا، تريد هذه األوساط توجيه ضربة للتحالف المضاد إلسرائيل في المنطقة، وأن . التسوية السياسية

وعالوة على هذه األهداف االستراتيجية الثالثة . بها؟ ا انتهاءمن إيران وإنم؟ تبدأ بتفكيكه، ليس ابتداء
يجب أن ال يغيب عنا الدوافع التكتيكية ألطراف سياسية إسرائيلية، والمتمثلة بحسابات الحملة االنتخابية 
 الدائرة في إسرائيل حاليا من ناحية، والقيام باالستعدادات الضرورية الستقبال اإلدارة األميركية الجديدة

في هذا السياق علينا أن ال نخطئ في تقدير الدوافع اإلسرائيلية واعتبار أن ما تقوم به . من ناحية أخرى
فإسرائيل في . إسرائيل في قطاع غزة اآلن يأتي من رغبتها إعادة قطاع غزة لسيطرة السلطة الفلسطينية

سياسية بالشروط اإلسرائيلية على حقيقة األمر ال تكترث بالسلطة الفلسطينية إال كأداة لفرض التسوية ال
وعلى من ال يدرك أن يعي أن توصيل قطاع غزة بالضفة بواسطة ممر بري ال يقع . الشعب الفلسطيني

بل إن إسرائيل تُفّضل استمرار االنقسام السياسي الفلسطيني وتركيب هذا . ضمن الرؤية اإلسرائيلية
فهذا األمر يسّهل المهمة اإلسرائيلية في . لقطاعاالنقسام ليتوافق مع الفصل الجغرافي بين الضفة وا

تذويب القضية الفلسطينية وتحويل القبول اإلسرائيلي الشكلي بحل الدولتين إلى تثبيت واقع باندوستوناتي 
من هذا المنطلق ال . للفلسطينيين لينساب في النهاية ليصب في خانتي مصر واألردن) كانتونات مجزأة(

وهناك فرق كبير . اس عن الخارطة السياسية يدخل في الحسابات اإلسرائيليةأعتقد أن مسح حركة حم
في االستراتيجية اإلسرائيلية بين حركة حماس السياسية حتى وذات البرنامج المناوئ للتسوية السياسية، 

 .األولى مرغوبة والثانية مرفوضة. وبين حركة حماس المسلحة صاحبة ومنفذة مشروع المقاومة الفعلية
فهذه الحركة فازت .  مقابل الدوافع واألهداف اإلسرائيلية يوجد بالتأكيد دوافع وأهداف لحركة حماسفي

في االنتخابات الفلسطينية، ولكن ذلك لم يمكنّها من الحكم بيسر وسالسة ألن الكثير من العصّي وضعت 
عدم بصيرتها السياسية التي قادت ونتيجة الستهدافها من ناحية، و. لها في الدواليب، محليا وإقليميا ودوليا

إلى تشبثها بالحكم من ناحية أخرى، ارتكبت الحركة سلسلة من األخطاء االستراتيجية أوصلتها إلى 
وكان البد لحماية مكانتها السياسية أن تخوض حركة حماس . االنحشار في قطاع غزة، ما سّهل حصارها

التالي تحول فتح معبر رفح بسيطرة الحركة عليه من وب. في لعبة اإلرادات وأن تُحقّق كسر هذا الحصار
الجانب الفلسطيني إلى غاية قصوى، كون ذلك سيؤدي إلى ضمان شريان استمرار السيطرة على غزة، 
. وبالتالي الحفاظ على الحركة كرقم صعب في المعادلة السياسية الفلسطينية الداخلية، والخارجية أيضا

ها في قطاع غزة حاولت حركة حماس كل الوسائل الممكنة، من ولتحقيق فتح المعبر وتمرير حكم
محاوالت إقناع مصر، إلى القبول بتهدئة مع إسرائيل أطاحت بمبرر خالفها مع السلطة المتهمة من قبلها 
بعدم المقاومة والتفريط التفاوضي، إلى حفر اإلنفاق واستخدامها للتسلح ورفع وتيرة ونبرة التهديدات 

 .ك من التصعيد المتبادل بينها وبين حركة فتح والسلطة الفلسطينيةإلسرائيل، ناهي
لم تُمكّن كل هذه األساليب حركة حماس من فك الحصار المفروض عليها وفتح المعبر الرئيسي لقطاع 

لذلك عندما انتهى موعد التهدئة مع إسرائيل لم تجد . غزة على العالم الخارجي مباشرة، أي معبر رفح
وتدحرج الوضع بسرعة . فع أو مبرر لتجديدها دون الحصول على المقابل المطلوبالحركة أي دوا

وبدأت المساعي العربية . وأخرجت إسرائيل إلى حيز التنفيذ خطتها العسكرية المعّدة سلفا، وبدأت بالتنفيذ
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يطلب وكما في جميع األحوال التي . واإلقليمية والدولية تتكاثف لوقف العدوان الشرس على قطاع غزة
وبدأ هذا التعبير . »وقف إطالق النار«فيها تدخل المجتمع الدولي فان أول األهداف يبدأ بالسعي لتحقيق 
وعلينا االنتباه الى أن هذا التعبير . يتداول ويستجمع قوة في العواصم المختلفة وأروقة مجلس األمن

لب من الطرف المعتدي فقط أن ألن هذا األخير يط» وقف العدوان«يختلف اختالفا جذريا عن تعبير 
وبالتالي يكون أول األهداف اإلسرائيلية قد . أن الطرفين سيتوقفان» وقف إطالق النار«يتوقف بينما مفاد 

هذا هو أساس التهدئة . تحقق في أن وقف الحملة اإلسرائيلية أصبح مرتبطا بوقف الصواريخ الفلسطينية
إلى إجراءات عديدة، وقد تصبح مشمولة بقرار دولي يصدر عن القادمة والتي سيحتاج إبرام اتفاق بشأنها 

وبالتالي، يمكن توقع أن تحقق إسرائيل الهدف الملموس األول من حملتها العسكرية، . مجلس األمن
إال في حالة توسع رقعة الحرب وفتح جبهة جديدة على (وستنتظر تحقق الهدفين األخيرين كنتائج تابعة 

، ٢٠٠٦وعليه، وبخالف ما حصل في الحرب اإلسرائيلية على لبنان عام . )إسرائيل من جنوب لبنان
 .ستدعي الحكومة اإلسرائيلية انتصار جيشها في هذه الحملة لترد له االعتبار المفقود منذئذ

دون أن تحصل حركة حماس على مقابل يسمح لها هي » وقف إطالق النار«ولكن كيف يمكن تحقيق 
 والثبات، هذا إذا لم تستطع إسرائيل تحقيق حسم عسكري تام يتطلب إعادة أيضا إعالن انتصار الصمود

احتالل كامل للقطاع والمكوث فيه لفترة مديدة ال تدخل على ما يبدو ضمن الرغبة اإلسرائيلية المتوخاه 
سيكون موضوع إعادة فتح المعابر ضمن اإلجراءات المطلوبة لعقد . من هذه الحملة العسكرية الحالية

وستوافق إسرائيل على فتح المعابر التي تصل بينها . »وقف إطالق النار«ق تهدئة طويلة بعد تحقق اتفا
ولكن العقبة ستكون في إعادة فتح معبر رفح . وبين القطاع مباشرة الن لها سيطرة أمنية مباشرة عليها

ر لن يتحقق، هذا األم.  المصري المباشر- الذي تريده حركة حماس معبرا تحت اإلشراف الفلسطيني
 بشأن ٢٠٠٥على اتفاق عام ) ولكن ال تمس الجوهر(ولكن قد يكون هناك إمكانية إلدخال تعديالت مهمة 

 .معبر رفح، ما يمكن أن يعطي انطباعا بتغيير الوضع عليه استجابة لمطلب حركة حماس
طينيين، وإذا انتهى عند قد ينتهي األمر عند ذلك بالنسبة إلسرائيل، ولكنه يجب أن ال ينتهي بالنسبة للفلس

علينا فلسطينيا أن نستخلص العبر مما . ذلك الحّد ستكون النتائج كارثية على القضية الوطنية الفلسطينية
وفي هذا السياق يتطلب أخذ ثالثة أمور بالجدية . جرى لنا وأن نقوم بمراجعة شاملة لتعديل المسار

 .الكبرى والضرورة القصوى
ة الفلسطينية شرط ضروري وأساسي للحفاظ على النضال الفلسطيني المستمر أوال، أن الوحدة الوطني

ويجب أن ال تُعتبر هذه الوحدة ترفا أو إسرافا من . لتحقيق الحقوق الفلسطينية الشرعية للشعب الفلسطيني
قبل أي طرف فلسطيني، بل واجب كل طرف أن يقدم المطلوب لتحقيقها، ويحافظ عليها، ويرعاها ألنها 

من هذا المنطلق، وحتى إن لم .  المانع الوحيد لمجابهة األطماع اإلسرائيلية الصهيونية في فلسطينالسد
يجب أن ال ينتهي الحال بنا بعد هذه الحرب على التشبث بوضعنا البائس ) وهي ترغب(ترغب إسرائيل 

 .وبالتالي على االنقسام السياسي الفلسطيني أن ينتهي. قبلها
على طرفي الصراع ) هذا إذا انتهى(ا االنقسام بالفعل وليس فقط بالشكل والمظهر ثانيا، لكي ينتهي هذ

الفلسطيني الداخلي أن يتنبها إلى خطر استمرارهما تبني خطين متوازيين ال يلتقيان، ألن ذلك لن يحقق 
فخط مفاوضات غير محدد زمنيا، بل مفتوح على مصراعيه إلى . ألي منهما األهداف الوطنية المرجوة

ما ال نهاية، وبما يسمح إلسرائيل بتثبيت وتوسيع الوقائع على األرض من خالل االستيطان، هو خط 
كذلك فان المقاومة المسلحة مع وجود عنوان رسمي وعلني للفلسطينيين . عدمي مدمر للقضية الوطنية

تراكما يؤدي إلى لن تنتج ) إن كانت في الضفة أو القطاع(تحت االحتالل تحت تسمية السلطة الفلسطينية 
فإذا أردنا تبني خط المقاومة المسلحة علينا واجب . إنهاء االحتالل، بل عبثا يؤدي إلى تقويض السلطة

حل السلطة، أما إذا أردنا لها االستمرار، بل خُضنا بين أنفسنا صراعا عليها، فان المقاومة المسلحة مع 
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، وكما يجري ٢٠٠٢ية كما جرى في الضفة عام وجود هذه السلطة لن تنتج إال تدمير القدرة الفلسطين
 .حاليا في غزة

وهذا األمر ال يتحقق في الحالة الفلسطينية . ثالثا، المقاومة والمفاوضات يجب أن يرفدا بعضهما بعضا
لذلك يجب أن يتضمن التوافق الفلسطيني الداخلي التوصل إلى استراتيجية . بالتوازي وإنما بالتوالي

س على فتح آخر فرصة زمنية محددة سلفا لمسار المفاوضات المستمرة منذ خمسة موحدة تقوم باألسا
ويجب أن يعلن مسبقا إلسرائيل والعالم أن انتهاء هذه . عشر عاما دون التوصل إلى النتيجة المطلوبة

الفرصة األخيرة التي نحترم خاللها التهدئة الشاملة والتامة سيؤدي إلى إغالق الباب أمام التفاوض، 
وبالتالي أمام حل الدولتين، ويفتح الباب حينها للولوج إلى مرحلة جديدة تقوم باألساس على مقاومة 
االحتالل، إما بالوسائل المسلحة أو السلمية لتحقيق إما االستقالل أو تحويل الوضع أالحتاللي اإلسرائيلي 

عنا في مفاوضات جدّية لها وعندها على إسرائيل أن تختار بين أن تدخل م. لفلسطين إلى دولة واحدة
 .نهاية زمنية، أو أن تُفتح خيارات أخرى تُغّير لها طبيعتها

العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة مرشّح ألن يحقق النتائج المرسومة له إسرائيليا، والمدعومة من 
االنكفاء علينا وقف نزيف الدم بأسرع وقت ممكن وعدم االكتفاء عند ذلك و. حلفاء إسرائيل الغربيين

إن حصل ذلك تكون إسرائيل قد انتصرت، وهذه ستكون كعديد . مجددا على وضعية االنقسام الفلسطيني
 .طامة جديدة كبرى: من سابقاتها

 ١٠/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  

  المحتملة للعدوان اإلسرائيلي ولما بعدهالسيناريوهات .٩٧
 هاني المصري

لعدوان اإلسرائيلي على غزة، ولما بعد هذا العدوان، علينا أن قبل أن نتوقف أمام السيناريوهات المختلفة ل
لقد شهدت المنطقة عشية العدوان . نتوقف أمام المعطيات التي سبقته والسياق السياسي الذي جاء فيه

 :اإلسرائيلي على غزة، األحداث المهمة التالية
نتخابات مبكرة، حيث تسود فيها حمى األزمة الحكومية اإلسرائيلية التي دفعت اسرائيل نحو إجراء ا: أوال

االنتخابات وتكثر المزايدات وإظهار التطرف ضد الفلسطينيين للحصول على أصوات الناخب 
 .اإلسرائيلي

 بدون الوفاء بوعد بوش ووعد مؤتمر أنابوليس ٢٠٠٨إخفاق عملية السالم، حيث انقضى عام : ثانيا
 . سالم قبل نهاية العام المنصرمبالتوصل الى إقامة دولة فلسطينية أو الى اتفاق

اندالع األزمة المالية العالمية التي وجهت ضربة قوية لالقتصاد العالمي، وستأخذ األولوية في : ثالثا
 .األجندة العالمية خالل السنوات القليلة القادمة

م الدور صعود الدور اإليراني سواء لجهة استمرار البرنامج النووي اإليراني، أو لجهة تعاظ: رابعا
اإليراني في المنطقة، مما أدى الى جهود أميركية حثيثة لبلورة حلف عربي أميركي للوقوف في وجه 
إيران، وال يعيق قيام هذا الحلف سوى عدم حل القضية الفلسطينية لتشجيع العرب المعتدلين للمضي في 

 .تشكيل هذا الحلف
وهو يحمل برنامجا طموحا للتغيير يهدف الى إنقاذ نجاح باراك اوباما برئاسة الواليات المتحدة، : خامسا

الواليات المتحدة من عقم سياسة الرئيس جورج بوش التي أدت الى إخفاقات وحروب ومغامرات 
وفوضى على امتداد العالم، كنتيجة لتحكم المحافظين الجدد بإدارته، خصوصا في فلسطين ولبنان 

 .والعراق وأفغانستان
نق على غزة في إسقاط أو احتواء حركة حماس في إطار النظام السياسي فشل الحصار الخا: سادسا

فإسرائيل كانت . الفلسطيني، مما أدى الى ارتداد اسرائيل على التهدئة بدليل الخروقات اإلسرائيلية
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ستضرب حماس سواء إذا وفرت لها ذرائع أم ال، فحماس عقبة أمام المساعي األميركية ـ اإلسرائيلية 
كان على . على الفلسطينيين تتيح بلورة الحلف األميركي ـ العربي في مواجهة إيرانلفرض تسوية 

الفلسطينيين استقراء مسار األمور واستنتاج الدروس والعبر واالستعداد للحرب اإلسرائيلية القادمة بالعمل 
ال يسعى العتماد إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أساس برنامج وطني ال يقر و: الجاد أوال

بالبحث عن مسار سياسي جديد، ومطالبة المجتمع الدولي : الشروط األميركية ـ اإلسرائيلية، وثانيا
وإدارة اوباما بوضع سياسة جديدة قادرة على حل الصراع وليس إدارته من خالل جعل المفاوضات 

 إنهاء االحتالل وتجسيد الحد تستند الى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتكون قادرة على
اختارت اسرائيل توقيتا مناسبا لعدوانها، فحماس متعبة بعد الحصار .. األدنى من الحقوق الفلسطينية

الخانق، وهي على خصومة مع مصر والسعودية، واالنقسام الفلسطيني يتعمق أكثر وأكثر، والخالفات 
عربية، والواليات المتحدة تمر بفترة فراغ في العربية ـ العربية تطفو على السطح وتشل اإلرادة ال

السلطة، فهناك رئيس منتخب لم يتسلم مهامه بعد، ورئيس راحل لم يرحل بعد، كما أن فترة األعياد 
إن أهداف اسرائيل من العدوان متنوعة، معلنة . مناسبة للحرب، فكل زعماء العالم تقريبا في إجازة

ور حول إزاحة حماس عن الطريق لفرض تسوية للصراع ومخفية، مباشرة وبعيدة، ولكنها تتمح
الفلسطيني والعربي االسرائيلي تناسب الشروط والمصالح اإلسرائيلية، وتفتح الطريق إلقامة الحلف 

ويقف في مقدمة األهداف اإلسرائيلية أيضا، استعادة قوة الردع اإلسرائيلية، . المذكور في مواجهة إيران
ب اللبنانية األخيرة، وفي عدم قدرة اسرائيل على وقف إطالق الصواريخ التي تضررت كثيرا في الحر

وضعت اسرائيل أهدافا متواضعة مثل توجيه ضربة قوية لحماس، ومنع إطالق الصواريخ . من غزة
اآلن وفي المستقبل وفرض تسوية إقليمية ودولية عليها ال تشارك حماس في التوصل إليها، ووضع 

ن الحصول على السالح، ضمن ما سمته تغيير قواعد اللعبة تارة، وتغيير الواقع ترتيبات دولية تمنعها م
وإذا استطاعت اسرائيل استعادة قوة الردع وفرضت اتفاقا لوقف إطالق . األمني في غزة تارة أخرى

النار بشروطها، فهذا يعني تأكيد تفوقها العسكري مجددا ليس على حماس لوحدها أو الفلسطينيين 
أما بالنسبة لألهداف اإلسرائيلية البعيدة من الحرب على غزة، فال . ل على العرب مجتمعينلوحدهم، ب

فما هي البدائل المفضلة . يمكن التعرف عليها إال من خالل التوقف أمام البدائل المفضلة لدى اسرائيل
 احتاللها، فإسرائيل محتلة بدون أن تتحمل المسؤولية عن. استمرار الوضع الراهن: أوال: إلسرائيل

احتالل خمسة نجوم، وطرف في عملية السالم بدون سالم، وبصورة مكنت اسرائيل من استخدام 
المفاوضات إلضاعة الوقت وقطع الطريق على الجهود والمبادرات األخرى، عبر اإليحاء بأن الحل على 

أن تبادر للحل قبل األبواب، ولكن اسرائيل باتت تدرك أن استمرار الوضع الراهن مستحيل، وأنها يجب 
فرض حل يقضي بإقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة : ثانيا. أن يفرض عليها حل غير مناسب لها

على جزء من األراضي الفلسطينية المحتلة، وتأجيل قضايا الالجئين والقدس والحدود أو حلها بشكل ال 
العودة : ثالثا. لي وقرارات الشرعية الدوليةيلبي الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية المكرسة بالقانون الدو

وكان من . للخطوات اإلسرائيلية أحادية الجانب، التي بدأتها حكومة شارون بخطة فك االرتباط عن غزة
المفترض أن تواصلها حكومة ايهود اولمرت زعيم حزب كاديما الذي قام على فكرة واحدة هي 

يل بالحرب اللبنانية األخيرة، وبعد أن تواصل إطالق االنطواء، وقام بتجميدها بعد أن هزمت اسرائ
الصواريخ والقذائف من غزة الى اسرائيل، مما أثبت أن الخطوات احادية الجانب ال تجدي، ومن ضمن 

عودة الوصاية المصرية على غزة، والسيطرة : رابعا. هذه الخطوات التهجير وتبادل األرض والسكان
ا سبق، فإن السيناريوهات المحتملة للحرب الحالية تنحصر في وعلى ضوء م. األردنية على الضفة

 :ثالثة
أن تنتصر اسرائيل، بمعنى أن تنجح في تحقيق أهدافها أو جزء مهم من أهدافها، وهذا : السيناريو األول

يمكن أن يتحقق من خالل تحقيق انتصارات عسكرية حاسمة وتوجيه ضربة قاصمة لحماس، قد تصل 
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تكسر إرادة الفلسطينيين على الصمود والمقاومة وإقامة ترتيبات إقليمية ودولية تمنع الى إنهاء حكمها و
حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية من إطالق الصواريخ والقذائف على اسرائيل، وتمنع تهريب 
السالح، وعدم ربط وقف إطالق النار أو التهدئة الجديدة برفع الحصار وفتح الحدود والمعابر، ألن 

وإذا نجحت في ذلك ستكرر نفس السيناريو بالضفة، أي . سرائيل تريد رمي غزة في حضن مصرا
وهذا سبب . سترمي الضفة بعد الحصول على كل احتياجاتها منها خصوصا القدس في حضن األردن

لذلك أقول لمن !! تحذير العاهل األردني من المؤامرة على مستقبل القضية الفلسطينية، ومما بعد غزة
ص على انغام العدوان وتصور أن اسرائيل ستعطي غزة إذا أعادت احتاللها على طبق من فضة رق

فكما قالت ليفني إن إسرائيل لم تطلب إذنا من أحد وال تخوض معركة . للسلطة بأنه مخطئ وواهم تماماً
رت اسرائيل وإذا انتص. ومن يتسلم غزة إذا احتلتها يجب أن يستحقها أي أن يكون عميال إلسرائيل. أحد

 .ستكون أقوى بكثير لفرض شروطها على الفلسطينيين جميعاً وليس على حماس لوحدها
أن تنتصر غزة، وهذا يكون بنجاح المقاومة بقيادة حماس بوقف العدوان بدون أن يحقق : السيناريو الثاني

 :أهدافه، عن طريق
يها على وقف متبادل إلطالق ـ استمرار قصف جنوب اسرائيل حتى اللحظة األخيرة التي يتفق عل١

 .النار
 . ـ تكبيد اسرائيل خسائر بشرية ملموسة٢
 . ـ استمرار وتصاعد حملة التضامن الشعبي والعربي واإلسالمي والعالمي مع غزة٣
 ـ تثبيت سلطة حماس في غزة من خالل عقد االتفاق معها ومشاركتها في الوجود على معبر رفح، ٤

 .عربي ودولي، وحتى إسرائيلي بهاوبداية الحصول على اعتراف 
أن تنتهي الحرب بصيغة ال غالب وال مغلوب، أي أن اسرائيل ال تحقق أهدافها أو : السيناريو الثالث

معظم أهدافها، وتتلقى حماس ضربات قاسية جدا ال تدفعها الى االستسالم ولكن تجبرها على قبول صيغة 
 وجود أو بدون وجود قوات عربية ودولية أو مراقبين تؤدي الى وقف طويل األمد إلطالق النار، مع

فهي صمدت . دوليين، ولكن حماس ستبدو في هذه الحالة مهزومة عسكرياً ولكن منتصرة سياسيا وشعبيا
ورغم أن الوضع . طويال وقاومت ببسالة، ولن ترضى أال تقبض ثمن ذلك بتعزيز دورها الفلسطيني

إن حماس قادت الحرب الحالية، .. الخالف العربي إبان العدوانالعربي في أسوأ حاالته لدرجة تفاقم 
فالحروب اإلسرائيلية ـ الفلسطينية في العقود الماضية، قادتها حركة فتح . وهذا يحدث ألول مرة

ومهما كانت نتائج الحرب، فإن حماس . ومنظمة التحرير الفلسطينية والرئيس الراحل ياسر عرفات
كون قادرة خصوصاً إذا استمرت غزة صامدة وتقاوم على تحويل ضحية ومقاومتها مشروعة وست

الخسائر العسكرية الكبيرة، والدمار والدماء الغزيرة، الى نصر سياسي متسلحة بموقفها الدفاعي، وأن 
قضيتها عادلة وإن التحركات الشعبية على امتداد العالم كانت تدين اسرائيل وتدعو لدعم المقاومة 

فما دامت المفاوضات لم تنجح، فال . الوحدة على أساس برنامج وطني مقاوم إلسرائيلالفلسطينية وتحقيق 
بديل عن الوحدة على أساس برنامج وطني ديمقراطي واقعي يجمع ما بين المفاوضات المثمرة والمقاومة 

ن هناك المثمرة، برنامج قادر على إقناع اسرائيل أن البدائل المفضلة لديها مرفوضة من الفلسطينيين، وأ
بدائل مفضلة للفلسطينيين تبدأ بالتمسك ببرنامج إنهاء االحتالل والعودة والدولة الفلسطينية، وتمر بإعادة 
تقويم السلطة ووضعها في خدمة البرنامج الوطني، وكأداة في يد المنظمة التي بحاجة الى إصالح 

إن حماس ستكون . الواحدة الديمقراطيةوتطوير وإعادة تشكيل، وتنتهي البدائل الفلسطينية ببرنامج الدولة 
يمكن ان يفرض عليها في نهاية . قادرة في معظم الحاالت على تعزيز نفسها كالعب فلسطيني رئيس

أما في الوضع . الحرب أن تمتنع عن إطالق الصواريخ، ولكن أي اتفاق ال توافق عليه ال يرى النور
فال بد من . أن يفرض على األرض ما يتفق عليهالحالي، فمن يفاوض وهو الرئيس ابو مازن ال يقدر 
فحماس إذا لم تهزم هزيمة ساحقة فإنها تستطيع أن . اتفاق مع حماس على أي اتفاق حتى تضمن تنفيذه
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ويساعد حماس، صعود الدور اإليراني، والسوري . تفشل أي اتفاق يتم التوصل إليه بمعزل عنها
ك شكل عدم تحميل رئيس وزراء تركيا حماس أية والتركي الذي صعد إبان هذه الحرب، وأخذ ذل

مسؤولية وإدانة اسرائيل مما يشير الى استعداد للعب دور تركي أكبر في المنطقة ويشمل المساهمة في 
المصالحة الفلسطينية ووقف العدوان، وفي ضمان تنفيذ أي اتفاق عبر إرسال مراقبين أو قوات تركية 

وما دام . ب هو من يقطف ثمار حربه إذا انتصر أو يدفع ثمن هزيمتهإن من يحار. ضمن القوات الدولية
وإذا لم يتوحدوا بعدها، ستؤدي . الفلسطينيون لم يخوضوا الحرب مجتمعين وموحدين، ولم يتوحدوا فيها

وهناك أسباب كثيرة لحدوث . الحرب الى تفاقم االنقسام الفلسطيني، ويمكن أن يتحول الى انفصال دائم
الذي يمكن بسبب العدوان تأجيل تداعياته وليس ) كانون الثاني( استحقاق التاسع من يناير ذلك مثل

إلغاءها، وهناك تصفية الحساب، وخصوصا مع األصوات التي حملت حماس المسؤولية عن الحرب 
إن خارطة سياسية جديدة ترسم في فلسطين والمنطقة، وهناك محاوالت ضخمة لكي !! والدفع إليها؟

صالح اسرائيل والواليات المتحدة، وهناك محاوالت أخرى كبيرة لكي تكون في صالح محور تكون ل
إن أحد . الممانعة الذي حقق انتصارات مهمة في العراق ولبنان، ويطمح لتحقيق انتصار بفلسطين

ت مصادر قوة القضية الفلسطينية منذ اندالع الثورة الفلسطينية المعاصرة بقيادة ياسر عرفات أنها ظل
. بعيدة عن المحاور وسعت لتوظيفها لصالحها بحيث كانت القضية الفلسطينية توحد العرب وال تفرقهم

وعلى كل األطراف الفلسطينية بدون استثناء أن تستوعب ذلك، وتكف عن االنحياز لهذا المحور أو ذاك 
لخطيئة وتمحوروا مع االتهامات التي يطلقها كل فريق على اآلخر ليست صحيحة، فالجميع ارتكبوا نفس ا

هذا المحور او ذاك، واالنقسام الفلسطيني يجعلهم جميعاً ضعفاء وعرضة للتأثير أكثر بالمحاور اإلقليمية 
والدولية، وعرضة للخضوع لألجندة اإلسرائيلية، التي هي األجندة األخطر بكثير من كل األجندات 

 !!أليس كذلك. األخرى
  ١٠/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  لن تنجح في قمع تطلع الشعب الفلسطيني"يلاسرائ" .٩٨

  عوزي بنزيمان- معاريف
تذكر دولة اسرائيل " رصاص مصهور"في مدخل مرحلة المراوحة التي توجد فيها على ما يبدو حملة 

أحدهم يتحسس ساقه ويعلن لرفاقه بانهم امام عامود، الثاني يمسك : بعصبة العميان الذين يلتقون بفيل
 يجد حبال اما الثالث فيمسك باذن الحيوان ويتوصل الى استنتاج بانه يداعب غرباال بالذيل ويقول انه

أي منهم ال يمكنه أن يرى . والرابع يلمس جلد الحيوان ويكون مقتنعا بانه يقف امام كتلة من الفوالذ
 .العائق بكامله

صا الدروس التفصيلية  من الحرب في غزة تثبت الحكومة وهيئة االركان بانهما استخل١٣في اليوم الـ 
 .الالزمة من حرب لبنان الثانية، ولكن الدرس االساس، الشامل، فوتوه

عملية اتخاذ القرارات تمهيدا للحملة كانت . الجيش تدرب كما ينبغي: شروط بدء العملية كانت مثالية
ات مداوالت متكررة، فحص دقيق لكل البدائل، تعداد سليم لالعتبار: سليمة وتمت حسب االصول

المفهوم العملياتي كان متبلورا، وتحديد االهداف متواضع كي ال يبعث على توقعات . السياسية والعسكرية
كما أن المظلة . الخطط العملياتية التفصيلية كانت واضحة، ونقلت كما ينبغي للقوات المقاتلة. مبالغ فيها

ائيلي والحكومة طول نفس واضح السياسية نشرت كما ينبغي في الساحة الدولية، وضمنت للجيش االسر
وحتى السياسة . مخازن المعدات كانت كافية، الجبهة الداخلية استعدت كما ينبغي. كي تحقق االهداف

ال ريب أن دولة اسرائيل . االعالمية كانت منسقة وكذا وسائل االعالم ادت دورها كحيوان أليف للجيش
 آب - الالزمة من اخفاقات حرب تموز خرجت الى الحرب ضد حماس وهي مستوعبة لكل الدروس 

٢٠٠٦. 
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أصوات : وعلى الرغم من ذلك، يتعاظم االنطباع بان الحملة الشاملة في غزة تصل الى طريق مسدود
متصاعدة تدعو الى وقف الجيش االسرائيلي االن والسعي الى نوع من االتفاق او التسوية غير الرسمية 

 هل نستخدم المرحلة الثالثة في المعركة -المعضلة الوحشية . الضغط الدولي آخذ في االثقال. مع حماس
الحكومة تبدي .  تردع اصحاب القرار في القدس وتؤخر حسمهم- مع الثمن الباهظ فيها لحياة جنودنا 

 .استعدادا لدراسة اقتراحات حل وسط ال تستوي مع توقعاتها االصلية، مثلما صيغت في بداية المعارك
التي " رصاص مصهور" يمكنه أن يواصل التملص من السؤال لنفسه لماذا حملة المجتمع االسرائيلي ال

شروط بدايتها كانت كاملة جدا، تبدو كخطوة تتدحرج نحو تعادل مخيب لالمل، رغم انه طبقت فيها كل 
 االمور الحكيمة التي تعلمناها في اعقاب حرب لبنان الثانية؟

ون المجتمع االسرائيلي منذ حرب االيام الستة يجعل الجواب بسيط ولكن زوغان البصر الذي يغشي عي
ال يكفي .  الفلسطيني غير قابل للحسم بالقوة- النزاع االسرائيلي : من الصعب عليه أن يالحظ ذلك

ثمة حاجة لنظرة شاملة وقدرة نفسية على االعتراف بالواقع . اصالح االخفاقات الموضعية او الشمولية
ال . سرائيل لن تنجح في قمع تطلع الشعب الفلسطيني الى االستقاللا. وتشخيص أسسه على نحو سليم

 .يمكن الي قوة عسكرية ان تقتلع من قلوب ماليين الناس أمانيهم لتحقيق طموحاتهم الوطنية
وكلما مر الوقت .  بسبب رفضها التسليم بهذا الواقع١٩٦٧لقد قطعت اسرائيل شوطا عسيرا منذ حزيران 

االن، مع نهاية االسبوع الثاني من . ن على الدولة أن تدفعه كي تسوي النزاعارتفع الثمن الذي يتعي
الحرب في غزة، علقت اسرائيل في وضع مطالبة هي فيه ان تمنح اعترافا، وان لم يكن معلنا، بمكانة 

ف، ممثل التيار .ت.محاورها لم يعد م. التيار االسالمي المتطرف، الفوق قومي، في المجتمع الفلسطيني
علماني، الوطني، الذي رأت فيه منذ زمن غير بعيد العدو اللدود للصهيونية، وهو يظهر االن كأمنية لها ال

  .في المداوالت على انهاء المواجهة
 ٩/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

  :كاريكاتير .٩٩

  
  ١٠/١/٢٠٠٩الشرق، قطر،   


