
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   جريحاً ٣٦٢٠شهيداً و ٨٧٨الحصيلة .. عائلةيبيدأسبوع المجزرة الثالث ب العدو الصهيوني
  ال نريد مقاومة تدمر شعبنا وعلى حماس قبول المبادرة المصرية: عباس

  في غزة من دون احتالله" حماس"يمكن تقويض حكم :  على غزة"إسرائيل"قائد حرب 
  "إسرائيل"آالف طن ذخائر من أميركا إلى ثالثة 

  الكثير من السالح يصل الى غزة عبر البحر ال عبر مصر: أبو الغيط

لقد قصرتم عمر   : مشعل للصهاينة 
والمعركــة .. كيــانكم بمجــازركم
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    :السلطة
 ٦ ال نريد مقاومة تدمر شعبنا وعلى حماس قبول المبادرة المصرية: عباس .٢
 ٧ الكتل البرلمانية الفلسطينية ترفض تدخل األجهزة األمنية في التظاهرات .٣
 ٧  على العرب أن يتحدوا".. ائيلإسر" يأتي في مصلحة ١٨٦٠القرار : القدومي .٤

    
    :المقاومة

 ٨   مالحظات على المبادرة المصرية.. الوضع الميداني الحالي مثالي للمقاومة: أبو مرزوق .٥
 ٩  برالمبادرات يجب أن تفضي إلى وقف العدوان والحصار وإلى فتح المعا: تحالف القوى .٦
١٠  "إسرائيل" يحقق أهداف وإقصائها شروط لحماس ٥ :حماس يبدأ حوارات القاهرةوفد  .٧
١٠  القسام تقصف قاعدة جوية.. المقاومة تواصل الصمود:  للعدوان على غزة١٥اليوم الـ .٨
١١  في كتائب القسام" غراد" الـإطالقول استشهاد مسؤ .٩
١١  ال بد من عقد قمة عربية اآلن وليس غداً: حمدان وزكي خالل مؤتمر دار الفتوى بلبنان.١٠
١٢ تسعى للسيطرة على الحدود مع مصر" إسرائيل: "جبريلأحمد  .١١
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢  ليفني ترفض اعطاء سقف زمني للعدوان على غزة .١٢
١٣   في غزة من دون احتالله" حماس"يمكن تقويض حكم :  على غزة"إسرائيل"قائد حرب  .١٣
١٣ بشكل متعمدالجيش يقتل مدنيين فلسطينيين : وزيرة إسرائيلية سابقة .١٤
١٣  الجيش اإلسرائيلي يقدم األكاذيب ويقيد مصدر المعلومات: القناة العاشرة .١٥
١٤ العملية البرية تراوح مكانها والجنود باتوا صيدا سهال: مراقبون إسرائيليون .١٦
    

    :األرض، الشعب
١٤  جريحاً ٣٦٢٠شهيداً و ٨٧٨الحصيلة .. عائلةيبيدأسبوع المجزرة الثالث ب العدو الصهيوني .١٧
١٥ المنظمات االنسانية تواجه معوقات شديدة اليصال االغاثة الى اهل غزة .١٨
١٥  االحتالل يعتقل عشرات الفلسطينيين في القدس .١٩
١٦   شهرا٣٧ً في معتقل ٧٥٠٠ ألف جريح و٣٧ شهيداً و٢٧٩٨: إحصائية فلسطينية رسمية .٢٠
١٦  الصحفيون في غزة يعتصمون تنديدا بجرائم االحتالل بحقهم .٢١
١٧ جرح ثالثة في اليومين الماضيينقوات االحتالل تقتل صحفيين وت: "مدى"مركز  .٢٢
١٧ منشورات في غزة تنذر بتصعيد العمليات العسكرية  .٢٣
   

   :صحة
 ١٧ واألزمة الصحية تتفاقم.. االحتالل يعيق تحرك الطواقم الطبية: الصحة المقالة .٢٤
   

   : األردن
١٨  ولم يتم استدعاؤه" إسرائيل"الحكومة لم تسحب السفير األردني لدى : الخارجية األردنية .٢٥
١٨  االردنمسيرات الغضب والتضامن مع غزة تتواصل في  .٢٦
١٨ الحركة اإلسالمية في الرصيفة تنظم مهرجانا تضامنيا .٢٧
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   :لبنان
١٨  في القاهرة" حماس"نتائج محادثات  لبنان يترقب .٢٨
١٩   تغيير طبيعة المواجهة"اسرائيل"العلماء المسلمون يحذرون من محاوالت : لبنان .٢٩
١٩ بنانهدد بقصف جنوب لتلسكان القرى  اتصاالت إسرائيلية .٣٠
   

   :عربي، إسالمي
١٩  الكثير من السالح يصل الى غزة عبر البحر ال عبر مصر: أبو الغيط .٣١
٢٠  ا ودعم الصهاينةلتمرير أهدافهامريكا تستخدم مجلس االمن : نجاد .٣٢
٢٠   مشينة"إسرائيل"العالقات مع : انيرئيس الوزراء الموريت .٣٣
٢١  الرئيس اليمني يجدد ألبي زهري دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه .٣٤
٢١  ملك البحرين يتكفل باعادة بناء مدرسة الفاخورة في غزة .٣٥
٢١ "اعماال غوغائية وضوضاء ال خير منها"التظاهرات مفتي السعودية يعتبر  .٣٦
٢١ الجل غزةمفتي مصر يطالب الحكام العرب والشعوب بالتحرك  .٣٧
٢٢    في مظاهرات تضامنية مع غزة الجزائرمواطنا في  ٤٠ شرطياً و٢٣إصابة  .٣٨
٢٢    الى غزة عبر رفح عربيا  طبيبا١٥بور ع .٣٩
٢٢       على غزةرابطة العالم اإلسالمي تشجب استمرار الحرب .٤٠
٢٣   غزة مع تضامنية  لسلطات تقمع مظاهرةا: تونس .٤١
٢٣  سيارة١٦وتفخيخ .. مرت بتهمة االتصال بأول٣محاكمة : اليمن .٤٢
٢٣   معركة برلمانية ساخنة في مصر بسبب عدوان غزة .٤٣
٢٣   مليون ريال١٧٥ تتجاوز  السعودية لغزة التبرعات المادية .٤٤
٢٤  ون دوالرملي ٨٨ االماراتية الهل غزة وصلت "أغيثوهم"حملة  .٤٥
٢٤  يأمر ببناء جامع كبير وصيانة المساجد المتضررة في قطاع غزة ماراتيإحاكم  .٤٦
   

   :دولي
٢٤   وقف إطالق الصواريخ ووقف تهريب األسلحةلوقف الحرب في غزة البد من : بوش .٤٧
٢٤  "إسرائيل"آالف طن ذخائر من أميركا إلى ثة ثال .٤٨
٢٤   بالسالح داخل االتحاد األوروبي"إسرائيل" فرنسا تحتل المرتبة األولى في تزويد :تقرير .٤٩
٢٥  لضبط حدودها تدريب األمن المصري  على مصرلماني يطرحاألخارجية الوزير  .٥٠
٢٥   قرار مجلس األمن"إسرائيل"كي مون ينتقد تجاهل  .٥١
٢٥   لمنعها وصول االمدادات اإلنسانية"إسرائيل"سويسرا تنتقد  .٥٢
٢٦  األمم المتحدة تستأنف مساعداتها في غزة بعد ضمانات أمنية .٥٣
٢٦  "إسرائيل" تطالب بالتحقيق في جرائم "العفو الدولية" .٥٤
٢٦  اوروبا في التوصل لهدنة إنسانية في غزة" فشل"تنتقد " امنستي"منظمة  .٥٥
٢٧  حماس ستخرج منتصرة: "واشنطن بوست" .٥٦
٢٧    لن تنتصر على حماس"إسرائيل ":فة نمساويةصحي .٥٧
٢٧  بلجيكا تطالب بتحقيق مستقل حول محرقة غزة .٥٨
٢٨  لندن ترحب بدور تركي ـ سوري في تطبيق القرار بشأن غزة: مسؤول بريطاني .٥٩
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٢٨  الوقت الستئصال حماس" إسرائيل"ينة األمريكيون يطالبون بمنح المسيحيون الصها .٦٠
٢٨  "إسرائيل"حزب بريطاني معارض يهاجم  .٦١
٢٨  السويد تدعو لمؤتمر دولي إلعادة إعمار غزة فور وقف إطالق النار .٦٢
٣٠  وبا يصدرون وثيقة شرف دعما لغزةمسلمو أور .٦٣
    

    :تقارير
٣٠  أنفاق غزة تستوعب عربة قطار ويمثل تدميرها الهدف األول إلسرائيل .٦٤
    

    :حوارات ومقاالت
٣٠  ياسر سعد.. ونهاية عباس البائسة.. غزة .٦٥
٣١  بالل الحسن... ماذا ال يحاكم قادة إسرائيل كمجرمي حرب؟ول .٦٦
٣٣  خالد الحروب... صعود الشرعيات وأفولها: حرب غزة .٦٧
٣٥ ياسر الزعاترة... الرئيس ال يريد مقاومة تفني الشعب .٦٨
 ٣٧  لعبداهللا األشع. د... ؟"إسرائيل"سالم مصر بتصدير الغاز إلى هل تلزم معاهدة ال .٦٩
    

 ٣٨  :كاريكاتير
***  

  والمعركة وصلت مرحلة عض األصابع.. لقد قصرتم عمر كيانكم بمجازركم: مشعل للصهاينة .١
 مـساء اليـوم الـسبت       حماس، في كلمة متلفزة   لحركة   خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي       قال: دمشق

هذه الحرب يجـب أن نـدركها،       : "، في اليوم الخامس عشر للحرب الصهيونية على قطاع غزة         )١٠/١(
فهي ليست حرباً على حماس كما حاول الصهاينة تصويرها، وليست حرباً على من يمسك بالسالح على                

جـم هـذه الحـرب    ارض غزة فحسب؛ إنما هي حرب على كل الشعب الفلسطيني، بل إذا استحضرنا ح   
وضراوتها، وأن المقاومة على أرض غزة هي المقاومة األهم في الساحة الفلسطينية، فهي حرب علـى                

إخضاعنا وفرض شـروط    "، مشيرين إلى أن الهدف من هذا العدوان هو          "القضية الفلسطينية وأمتنا جميعاً   
  ".الهزيمة، وفرض التسوية المذلة في المشروع الصهيوني األمريكي

  ومة بخير وستنتصرالمقا
: وطمأن القيادي الفلسطيني البارز األمة العربية واإلسالمية بأن المقاومة في قطاع غزة بخيـر، وقـال               

حاول العدو أن يعتبر غزة مسرحاً الستعراض عضالته واستعادة هيبته، وهي معركة فـرض الهزيمـة                "
 العالم العربي واإلسالمي والعـالم      اطمئنوا في .. على شعبنا؛ لكنه فوجئ بقوة المقاومة على أرض غزة          
فاجأت العدو بعد   "، الفتاً النظر إلى أن المقاومة       "الحر، المقاومة على ارض غزة بخير وستبقى وستنتصر       

  ".أن استوعبت ضربته ثم بادرته واستلمت زمام المبادرة، وها هي كل يوم تقدم المفاجآت
، مساء اليوم الـسبت،     "بالماخيم"وية الصهيونية   وأشار مشعل في خطابه إلى قصف القاعدة العسكرية الج        

والتي تبعد خمسين كيلومتراً عن قطاع غزة، كما لفت النظر إلى الكمائن للمقاومة وااللتفاف حول جنـود                 
  .العدو
البعض يتخوف أنه بعد هذه التضحيات أن تفرط قيادة المقاومة أو تساوم أو تضعف، األمر هـو                 : "وقال

ت ستزيدنا صالبة وتمسكاً بأهدافنا ومطالبنا، ولذلك من الظلم أنه بعد كل هـذه              العكس ألن هذه التضحيا   
المجازر أن تكون النتيجة تهدئة دائمة، هذه المعركة ثمنها الحرية والتحرر وحق تقرير المـصير وفـك                 

  ".المسألة عض أصابع وصبر ومصابرة ولذلك نحن سننتصر: "وأضاف". الحصار
  أهداف العدو غير محققة
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على أن فشل العدو في تحقيق أي من أهدافها التي أعلنهـا            " حماس" رئيس المكتب السياسي لحركة      وأكد
العدو وضع لنفسه أهدافاً، لكن هذه األهداف بدأت تتآكل مع مـرور الـزمن، أراد أن                : "مع بداية الحرب  

 الصواريخ  يسحق غزة وأن ينهي سيطرة حماس على غزة كما سماها، أراد أن ينهي المقاومة وأن يوقف               
إنه لم يحقـق    ! ولكن ماذا بقي من أهدافه اليوم؟     . وأن يفرض وقائع جديدة لمشاريع تمهد لتصفية القضية       

  ".شيئاً من أهدافه
بكل تواضع وصدق نأخذ جرد الحساب ما لذي أنجزه العدو، أقول بكل ثقة ومن واقـع الميـدان،               : "وقال

 الصواريخ ويزعم عن صنع حقائق في جنـوب قطـاع           العدو فشل فشالً ذريعاً ولم يحقق شيئاً، لم يوقف        
  !"غزة، فيما نجح إذن؟

ارتكب العديد من هـذه     . نجح في شيء آخر، نجح نجاحاً مخزياً في جرائمه بحق أطفالنا ونسائنا           : "وتابع
المجازر، حشر الناس في بيوت ثم قصفها وقتل الناس غدراً، اختطف الناس ثم أعدمهم بدم بارد، نجـح                  

  ".صنع محرقة وهولوكوست حقيقي على ارض غزةالعدو انه 
  رسالة للصهاينة

أقول لكم، ماذا أنجزتم عبـر هـذه        : "وإزاء ما يجري من مجازر؛ وجه مشعل خطابه إلى الصهاينة قائالً          
الحرب التي دعمتموها غير قتل األطفال األبرياء، الجماجم المهشمة، بحر الدماء الذي تغرق فيـه غـزة                 

م غير محرقة يريد قادتكم أن يكسبوا من خاللها االنتخابات القادمة في فبراير، هذا هو               اليوم، ماذا أنجزته  
  ".كيانكم الغاصب

لكنني أصارحكم لقد حققتم أشياء لم تقصدوها؛ فقد خسرتم الرأي العالمي الدولي، ولقد صنعتم              : "وأضاف
 قضيتم على آخـر فرصـة،       مقاومة في كل بيت وفي كل بلد، في وقت أردتم فيه القضاء على المقاومة،             

وألي نفس للتسوية والمفاوضات، ولن يسمح ألي مسؤول عربي أن يسوق علينا التسوية والمفاوضـات               
  ".ألن شعوبنا كفرت بهذه التسوية طويالً وحصادها مر

لقد قصرتم عمر كيانكم الغاصب، أنتم بهذه المجازر بحق األطفـال           : "وأشار مشعل في رسالته للصهاينة    
  ".نتم قصرتم أجل كيانكم، ال مستقبل هذا الكيانوالنساء أ

  المبادرات والحراك لوقف العدوان
في جملة من القضايا السياسية كالمبادرة المـصرية والفرنـسية أو           " حماس"وأوضح مشعل موقف حركة     

، مشيراً  ١٨٦٠الحرك السوري والتركي والقطري بشأن وقف العدوان ثم قرار مجلس األمن الدولي رقم              
جاء حين صمد شعبنا وصمت المقاومة وفشلت إسرائيل، وحين انكشف حجم هـذه         "أن القرار الدولي    إلى  

المذابح والمجازر وصعق العالم بها ورأت الواليات المتحدة انتفاضة األمة التي تنذر بالخطر؛ عند ذلـك                
 وحجـم   ، ولكن نزعوا أظافره، ومع ذلك اضطروا لهذا القـرار لـصمودنا           ١٨٦٠سمحوا بتمرير قرار    

، مشدداً على ضرورة أن يقوم من ارتكـب         "المجازر والمذابح، ولكن بعد ماذا بعد أسبوعين من الجريمة        
  .العدوان وهو الكيان الصهيوني بتنفيذ القرار وليس المقاومة التي تدافع عن شعبها

لقـرارات،  نحن لدينا موقف جلي نحاكم إليه كل المبـادرات وا         : "وبشأن المبادرات المختلفة؛ قال مشعل    
فنحن الضحية وارتكبت بحقنا كل هذه المجازر، نحن نطالب أوالً بوقف العدوان فوراً فهذه ليست معركة                
متكافئة وليست معركة إطالق نار متبادل، ثم االنسحاب الفوري لالحتالل من غزة، ورفع الحصار عـن                

عاً فتح المعابر جميعها من خالل      غزة، فالحصار الظالم هو الذي أدى إلى هذا االنفجار في المنطقة، وراب           
هذه مطالبنا العادلة، ونحن بعقل مفتوح نتعامل مع أي مبـادرة أو            .. كل المعابر وفي مقدمتها معبر رفح       

  .، حسب تأكيده"قرار انطالقاً من هذه المواقف
  "لن نقبل تهدئة دائمة"
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، ألن ذلك فيه مصادرة لحـق       لن تقبل تهدئة دائمة   "وشدد رئيس المكتب السياسي لحماس على أن الحركة         
المقاومة هي في معادلة مقابل االحتالل والعـدوان، مـادام          "، موضحاً أن    "الشعب الفلسطيني في المقاومة   

  ".هناك احتالل ال بد من مقاومة، وليست المقاومة مقابل اإلغاثة ومجرد إدخال مساعدات
رائيل وضرب المقاومـة، وسـنعتبر أي    ألنها تأتي لحماية أمن إس    "كما أكد على رفض قبول قوات دولية        

  ".لن نقبل أي حديث عن تضييق على المقاومة"، وأضاف "قوات دولية تفرض على شعبنا كقوات احتالل
  معبر رفح

آن األوان إلعادة اتفاقية معبر رفح، ونحـن عرضـنا صـيغة            : "وبشأن معبر رفح الحدودي؛ قال مشعل     
الم نعم نريد أن نتفاهم على شراكة فلسطينية بينـه وبـين            منطقية، وأنا أطالب محمود عباس أن يقول للع       

  ".حماس في غزة لترتيبات على معبر رفح تشارك فيها مصر واألوروبيون
  المزيد من أهل الضفة

لقد انتفـضتم وبـذلتم الكثيـر، لكـن         : "وخاطب القيادي الفلسطيني البارز أهل الضفة الغربية، وقال لهم        
خلق أفضل، شعبكم يتطلع أكثر نصرة لغزة ولكم أيضاً، ألنـه يـراد             المطلوب أكثر، ضفة يحيى عياش ت     

للضفة أن تظل تحت االحتالل والتهويد واالستيطاني والجدار، وأهيب بشريحة الطالب التـي أخرجـت               
  ".جيل االستشهاديين

قـى  أقول للدول العربية سامح اهللا من خذلنا وقـصر معنـا وأل           : "كما وجه رسالة للدول العربية قال فيها      
داعيـاً جميـع    ". الالئمة علينا، لكن إن أخطأتم في الماضي بادروا إلى تصحيح الخطأ قبل فوات األوان             

بعد انتهاء العدوان وانتصارنا، أدعوهم أن يقفوا معنـا         "الدول العربية إلى أن يقفوا مع الشعب الفلسطيني         
 مسؤول إسرائيلي فـي عاصـمة       في محاكمة قادة العدو على ما ارتكبوه من مجازر، ال أن يستقبلوا أي            

عربية، وإنما يتعاونوا مع شارعهم وشعوبهم لمحاكمة هؤالء القتلة، ثم أدعو الدول العربيـة التـي لهـا                  
عالقات مع إسرائيل سواء تمثيل أو أقل أن يستعملوا هذه الورقة وان يقولوا لقادة العدو إمـا أن توقفـوا                    

  ".النار فوراً وإال سننهي هذه العالقة
أن "الب الدول العربية، بعد أن فشل مجلس األمن في إلزام العـدو الـصهيوني بوقـف العـدوان                   كما ط 

معركة غزة لها ما بعدها؛ رغم جراحنا وآالمنـا سـوف           "وقال  ". يستجيبوا لقمة عاجلة ال مبرر لتأجيلها     
  ."ننتصر، رتبوا حساباتكم ومواقفهم على ذلك، قفوا مع المنتصرين وال تتفرجوا على ما يجري

  ١٠/١/٢٠٠٩كز الفلسطيني لإلعالم، المر
  
  ال نريد مقاومة تدمر شعبنا وعلى حماس قبول المبادرة المصرية: عباس .٢

علـى  " بال أي تردد  "إلى الموافقة   " حماس"دعا الرئيس محمود عباس حركة      :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
واعتبر أن الطـرف    ". ضياع الوقت "المبادرة المصرية إلنهاء العدوان اإلسرائيلي على غزة، محذراً من          

قرار " آلية تنفيذ "وأشار إلى أن المبادرة هي      . في القطاع " يتحمل المسؤولية عن شالل الدم    "الذي يرفضها   
وقال عباس خالل مؤتمر صـحافي  ". الجميع يعول عليها  "مجلس األمن الداعي إلى وقف النار، مؤكداً أن         

حتى اآلن لم نسمع عـن تحفظـات        :  "رك في القاهرة أمس   عقده عقب لقائه الرئيس المصري حسني مبا      
لكن مصر سـتذلل    . ونأمل في أن ال تكون هناك تحفظات      . جذرية من حماس في شأن المبادرة المصرية      

وإذا كانت  . هذه التحفظات مع الجانب اإلسرائيلي، ألنها ليست صاحبة القرار وإنما تريد للمبادرة أن تنفذ             
مصر ستلعب دوراً لتذليل    "وأعرب عن ثقته في أن      . " إلى الجانب اإلسرائيلي   هناك تحفظات، فسيتم نقلها   

االتصاالت المصرية جاريـة علـى قـدم        "، مضيفاً أن    "العقبات التي يمكن أن تحول دون تنفيذ المبادرة       
اتفاق إزاء المبادرة المصرية بال أي تردد ألن المسألة ال تحتـاج            "إلى  " حماس"وآمل أن تتوصل    ". وساق
  ". قاً إلى التوقف لحظة واحدة عن عملية التنفيذ المباشرةإطال
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وإذا . ال نريد مقاومة من أجل أن ندمر شـعبنا        . والمقاومة ليست هدفاً لذاتها   . نحن نريد السالم  : "وأضاف
وشدد على أهمية الوقف الفوري للعـدوان وتفعيـل          ".كانت المقاومة من أجل تدمير الشعب، فال نريدها       

قرار مجلس األمن تضمن إشارة واضحة إلى المبادرة المـصرية لتكـون آليـة              "اً إلى أن    المبادرة، الفت 
وبالتالي، تـضمنها   . وهذه المبادرة كانت عملية إنقاذ طرحت قبل دخولنا المجلس بربع الساعة          ... التنفيذ

ضـحة  المبادرة فيها نقـاط وا    "وأوضح أن   ". قرار مجلس األمن لتكون آلية لتنفيذه بأقصى سرعة ممكنة        
وأي طرف لم يقبل بها، سيتحمل هو لألسـف         . محددة، فإذا قبلت بها األطراف المعنية سيتوقف العدوان       

   ".وإذا كانت إسرائيل ال تريد قبولها، فستتحمل مسؤولية استمرار شالل الدم. المسؤولية
م يكـن لـه     قرار مجلس األمن هو الحد األدنى الذي يمكن أن يحصل عليه العرب رغم أنه ل              "واعتبر أن   
نحن طالبنـا بوجـود دولـي لحمايـة الـشعب           : "وعن وجود قوات دولية في غزة، قال      ". تأثير مباشر 
ال بد من وجود دولـي      ... وما زلنا نطالب به   .  عاماً ٣٠وهذا المطلب ليس جديداً، بل عمره       . الفلسطيني

 ونحن نريد قوة دوليـة      مصر ليست لها عالقة بهذه المسألة     "لكنه شدد على أن     ". يحمي الشعب الفلسطيني  
ضروري في قطاع غزة، وليس على حدود       "وأوضح أن هذا الوجود الدولي      ". على األراضي الفلسطينية  

أهالي غزة تعرضوا إلى كثير من االعتداءات في مناسبات مختلفة ونحن نطالب بحمايتهم             ... مصر ورفح 
نع من وجود دولـي فـي الـضفة         ومطلبنا غير محصور في غزة، وليس لدينا ما       . ووقف العدوان عليهم  

  ".الغربية لحقن دماء شعبنا
عباس عن لقاءات مرتقبة قد تجمعه مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت تنفيـذاً              " الحياة"وسألت  

نحن اآلن  ... هذا الموضوع غير وارد وغير مطروح اآلن      "للبند الثاني من المبادرة المصرية، فأجاب أن        
إذا حدث وقف نـار، فـإن       "وأشار إلى أنه    ". وبعد ذلك، نرى ما يمكن أن نفعله      . ننبحث في وقف العدوا   

حماس جزء  ... هناك مصالحة وطنية بين األطراف الفلسطينية المختلفة ليعودوا كلهم إلى حظيرة السلطة           
 من السلطة الفلسطينية وجزء من الشعب الفلسطيني وال أحد ينكر هذا، إنما هي ليست جزءاً مستقالً مـن                 

  ".الشعب الفلسطيني
  ١١/١/٢٠٠٩الحياة 

  
  الكتل البرلمانية الفلسطينية ترفض تدخل األجهزة األمنية في التظاهرات  .٣

أعلن ممثلو الكتل البرلمانية الفلسطينية، أمس، عن رفضهم تـدخل األجهـزة             : منتصر حمدان  -رام اهللا   
داء عليهم واعتقال بعضهم، كما حـصل       األمنية الفلسطينية في المظاهرات واالحتكاك بالمتظاهرين واالعت      

في بعض مدن الضفة وآخرها ما حصل في المسيرة المركزية في مدينـة رام اهللا الجمعـة الماضـية،                   
وحملت الكتل البرلمانية الحكومة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن هذه التصرفات المتضاربة مع حريـة              

  .المسؤولين عن هذه التصرفاتالتعبير واألسس الديمقراطية وطالبتها بمحاسبة 
، مـن  ”الخلـيج “حسن خريشة في حـديث ل  .من جانبه، حذر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د   

مخاطر استمرار االنقسام السياسي وأثره في زيادة معاناة الشعب الفلسطيني، داعيا إلى إنهاء هذا االنقسام               
المفاوضات السياسية وفشل التعويل علـى الواليـات        من خالل بلورة استراتيجية موحدة بعد فشل خيار         

  .عالمتحدة األمريكية في حل الصرا
  ١١/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  على العرب أن يتحدوا".. إسرائيل" يأتي في مصلحة ١٨٦٠القرار : القدومي .٤

دعا رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القـدومي           :”وكاالت“، ”الخليج“دمشق 
ى وحدة الصف الفلسطيني والعربي والعمل على مساندة المقاومة في غزة، معتبرا أن قـرار مجلـس                 إل

  .”إسرائيل“األمن العائم يصب في مصلحة 
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والحرب الغاشمة على شعبنا المحاصر هو      ” اإلسرائيلي“الهدف الحقيقي من وراء العدوان      “وقال القدومي   
مؤكـدا أهميـة الوحـدة      ” كفاحية ومقومـات الـصمود    كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وتدمير روحه ال      

، مشددا على انـه لـن       ”الخالفات الداخلية والعربية ال تفرح وال تفيد القضية الفلسطينية        “الفلسطينية، وان   
ودعا الدول المجاورة لألراضي الفلسطينية إلى التعامـل        ” اإلسرائيلي“يعم السالم طالما استمر االحتالل      

  .”وحدت الفصائل الفلسطينية“التي ” قاومةبدعم الم“مع المسألة 
، ”الزعماء العرب الذين بدت مواقفهم مترددة ومهتزة بأن يتحدوا في هذا الظـرف العـصيب              “كما ناشد   

كان من المفـروض أن يكـون       “، وقال   ”إسرائيل“واعتبر أن قرار مجلس األمن العائم يأتي في مصلحة          
 ” واضحا ومفصال ودقيقا١٨٦٠القرار 

  ١١/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   مالحظات على المبادرة المصرية.. الوضع الميداني الحالي مثالي للمقاومة: أبو مرزوق .٥

موسى أبو مرزوق أن وفد الحركة الـذي يـضم خمـسة            " حماس"أكد نائب رئيس المكتب السياسي لـ       
ة ومحتوياتها،  سيناقش بنود المبادرة المصري    "]الذي يصل إلى القاهرة اليوم     [قياديين من الداخل والخارج   

هناك استفسارات عما إذا كانت بنود المبادرة ستنفذ        "إن  " الحياة"وقال لـ   ". وسينقل تحفظات الحركة عليها   
ولدينا أسئلة نريد أجوبة عليها، كما نريـد أن نـستوضح،           . على ثالث مراحل أم أنها كل واحد ال يتجزأ        

  ".ئيليعلى سبيل المثال، مسألة الحدود وكيفية االنسحاب اإلسرا
لـيس مـن الالئـق      : "وقـال . ورفض الخوض في تفاصيل المالحظات التي ستبديها الحركة للمصريين        

قتل الجيش اإلسرائيلي للمدنيين    "ورأى أن   ". عرضها على اإلعالم قبل التحدث فيها مع األخوة المصريين        
  ".يعكس يأساً من تحقيق أي انجاز يذكر في هذه العملية

هناك تعتيماً على خـسائر     "، الفتاً إلى أن     "سرائيليين بالعشرات والجرحى بالمئات   القتلى لدى اإل  "وأكد أن   
ورأى أن  ". العدو اإلسرائيلي ومنع لوسائل اإلعالم من تغطية الحرب في غزة لعدم كشف حجم خـسائره              

هدفهم الوضع الحالي لإلسرائيليين وعدم انسحابهم من المدن هو أمر مثالي للمقاومة ألنها يمكنها أن تـست               "
  ".وتوقع فيهم خسائر بشرية كبيرة

سـننتظر  : "خيارات أخرى بخالف المبادرة المصرية لوقف العدوان، قـال        " حماس"وعما إذا كانت لدى     
كل الخيارات  "، مشدداً على أن     "عودة الوفد الذي سيجري اجتماعات اليوم مع المصريين، وحينئذ سنقرر         

  ".يهزم وسينسحب من غزةوأنا على قناعة تامة بأن العدوان س. متاحة
. ال أدرى : "وحين سئل عما تردد عن إصابة الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة غلعاد شـاليت، أجـاب               

ونحـن غيـر آبهـين    . يجوز أن يكون أصيب، ويجوز أن يكون سالماً، فهذه المسألة أصبحت ال تعنينـا      
سالمته ال تهمنا ولـم  ...  قطة أو أقلبسالمته على اإلطالق، ولم نضع له حماية خاصة ألنه مثله مثل أي   

  ".تعد تعنينا
المقاومة هي األولى واألصلح للدفاع عن      "قوات حماية دولية للقطاع، قال إن       " حماس"وعن أسباب رفض    

رأينا كيف أن مؤسسات األمـم المتحـدة        . ومن يردد أن القوات الدولية ستحمي شعبنا، فهذا هراء        . شعبنا
نحن . ن حماية مدارسها ومقارها وسياراتها فكيف ستحمي الشعب الفلسطيني        والصليب األحمر لم تتمكن م    

نرى أن الشعب هو األقدر على الدفاع عن نفسه بنفسه، وغير مقبول مطلقاً أن يكون قرار المقاومة بيـد                   
  ".األمم المتحدة

  ١١/١/٢٠٠٩الحياة 
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 لى فتح المعابر المبادرات يجب أن تفضي إلى وقف العدوان والحصار وإ: تحالف القوى .٦
أكد قادة فصائل تحالف القوى الفلسطينية، في اجتماع عقد اليوم في دمشق أن موقف المقاومة من 
المبادرات لوقف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة يتلخص بوقف العدوان وإنهاء الحصار وفتح 

 .المعابر
لدائرة السياسية لحركة حماس، خالد وشارك في االجتماع الذي حضره األمناء العامون للفصائل، رئيس ا

مشعل ونائبه، الدكتور موسى أبو مرزوق عن حركة حماس، والدكتور رمضان شلح، وزياد نخالة عن 
، و )القيادة العامة ( حركة الجهاد اإلسالمي، وأحمد جبريل، والدكتور طالل ناجي عن الجبهة الشعبية 

، وخالد عبد )االنتفاضة (وأبو موسى عن حركة فتح محمد خليفة ، وفرحان أبو الهيجاء عن الصاعقة، 
المجيد عن جبهة النضال الشعبي، وعربي عواد عن الحزب الشيوعي الثوري، وأبو نضال األشقر عن 

  . جبهة التحرير الفلسطينية، وعدد من أعضاء المكاتب السياسية للفصائل الفلسطينية 
الميدانية، وتم التوقف أمام التحركات السياسية على واستعرض القادة الفلسطينيون التطورات السياسية و

كما بحثوا المبادرات والمقترحات المطروحة من قبل أكثر من . األصعدة العربية واإلقليمية و الدولية 
، واالتصاالت الدولية واإلقليمية والعربية  )١٨٦٠(جهة ، وكذلك القرار الصادر عن مجلس األمن رقم 

  .فلسطينيالتي جرت مع الجانب ال
  : وأكد المجتمعون أن األسس التالية هي قاعدة موقف المقاومة من أية مبادرات ومقترحات للحل

 . وقف العدوان الصهيوني فوراً واالنسحاب الكامل للقوات الصهيونية من القطاع . ١
طبية فك الحصار ، وفتح كافة المعابر وخاصة معبر رفح ،والسماح بإدخال المواد التموينية وال. ٢

 . للقطاع 
 . رفض الفصائل لوجود أية قوات أو مراقبين دوليين في القطاع . ٣
 . رفض أية ترتيبات أمنية تمس المقاومة ودورها وحقها في نضالها المشروع ضد االحتالل. ٤
، ال يلبي المطالب والمصالح الوطنية لشعبنا ، عالوة على  ) ١٨٦٠( اعتبار قرار مجلس األمن رقم . ٥

 . يلحق ضرراً بالمقاومة واستمرارها وجوهر القضية الفلسطينية أنه 
يؤكد المجتمعون رفضهم ألية مبادرات أو مقترحات تسعى لتحقيق األهداف التي عجز عنها العدو من . ٦

 . خالل الهجمة العسكرية البربرية 
 اإلبادة أبدت الفصائل استعدادها ومواصلتها للبحث في أية جهود مخلصة تسعى لوقف حرب. ٧

 . والمجازر التي ترتكب بحق شعبنا
أكدت الفصائل حرصها على الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تجسدت بين جماهير شعبنا في كل . ٨

 . أماكن تواجده ، وأكدت على استمرار الفعاليات الشعبية لدعم صمود شعبنا ومقاومته لالحتالل والعدوان 
رب باإلسراع في عقد القمة العربية ، وتحمل مسؤولياتهم التاريخية طالب قادة الفصائل الزعماء الع. ٩

 . أمام ما يجري من حرب إبادة ضد شعبنا والمحاوالت الجارية لتصفية القضية الفلسطينية 
وجهت الفصائل التحية لكل قوى أمتنا العربية واإلسالمية وكل قوى التحرر والتقدم في العالم التي . ١٠

نا ، وفي مواجهة الحرب اإلجرامية التي يشنها الكيان الصهيوني بدعم من أمريكا وقفت إلى جانب شعب
 . وبعض الدول الغربية والعربية 

ووجه قادة الفصائل التحية لشعبنا ومقاومته الباسلة والصمود األسطوري في مواجهة آلة الحرب 
  .الصهيونية

 ١٠/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب
  
  
  



  

  

 
 

  

            ١٠ ص                                     ١٣١١:         العدد       ١١/١/٢٠٠٩األحد  :التاريخ

  "إسرائيل" يحقق أهداف وإقصائهاوط لحماس  شر٥ :حماس يبدأ حوارات القاهرةوفد  .٧
من حماس في غزة، يضم أربعـة أعـضاء         أن وفدا من     وعن وكاالت، ،  ١١/١/٢٠٠٩ الخليج،   ذكرت

ويقوده ايمن طه وجمال أبو هاشم، وصل إلى مصر، وسينضم إلى قادة الداخل ممثلون للمكتب الـسياسي            
ة اللواء عمـر سـليمان، وسينـضم إلـى          في دمشق، وسيجرون محادثات مع مدير المخابرات المصري       

المحادثات بين مصر وحماس وفد تركي برئاسة أحمد داود أوغلو المستشار السياسي لـرئيس الـوزراء                
  .التركي

معلومات أولية التي تـوافرت      أن   القاهرة عن محمد عبد اهللا من       ١١/١/٢٠٠٩الشرق، قطر،   وأضافت  
إلى أن هناك خمسة شروط لحماس للتعامل        لقاهرة تشير عن االفكار التي تحملها حماس في جعبتها الى ا        
االعتراف بشرعية حماس ودورها في الصمود علـى        : مع أي طرح سياسي خالل المرحلة القادمة وهي       

األرض، وأن حماس ترفض أي صيغه القصائها أو تجاوزها بحجة التعامل مع السلطة الشرعية في رام                
لقاهرة إن الحركة هي المعبرة عن الشعب الفلسطيني سـواء          اهللا ، وقال بعض من رافق وفد حماس في ا         
 وفازت فيها الحركـة بإشـراف مـراقبين         ٢٠٠٦ يناير   ٢٥بنتائج االنتخابات التشريعية التي جرت في       

دوليين، أو بشرعية المقاومة والصمود ورفض التخلي عن الثوابت الفلـسطينية وأهمهـا إقامـة دولـة                 
سطينية من رأس الناقورة شماال حتى رفح جنوبا، ومـن البحـر الـى           فلسطينية على كامل األراضي الفل    

النهر، وترى حماس أن من يطالب بإستبعادها يحقق االهداف االسرائيلية التي فشلت إسرائيل في تحقيقها               
  .من خالل الحرب

   
  القسام تقصف قاعدة جوية.. المقاومة تواصل الصمود:  للعدوان على غزة١٥اليوم الـ .٨

جهاد السميري    ن في كتائب القسام     ي المقاوم ، أن   غزة عن رائد الفي من    ١١/١/٢٠٠٩،  الخليجذكرت  
  ". إسرائيلي"في قصف مدفعي  استشهدا ومحمود أبو الخير 

وأعلنت سرايا القدس عن استشهاد القائد الميداني في صفوفها شمس عمر، في غارة جويـة اسـتهدفت                 
 - مجموعات الشهيد ياسر عرفات    -وأعلنت األقصى . زةمنزله في مخيم الشاطئ لالجئين غرب مدينة غ       

عن استشهاد أحد قيادييها محمد زياد العبسي متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصـيب             " فتح"التابعة لحركة   
  .بها قبل يومين في مدينة رفح

وفي غضون ذلك، واصلت فصائل المقاومة التصدي لقوات االحتالل المتوغلة براً في أطراف عدد مـن                
روسـية  " غـراد "حياء مدينة غزة، وشمال القطاع، إضافة إلى استمرار إطالق الصواريخ من طـراز              أ

  .٤٨الصنع، وصواريخ محلية الصنع، على مستعمرات، داخل فلسطين المحتلة عام 
وأعلنت سرايا القدس أنها شنت هجوماً مباغتاً، أمس ضد قوات االحتالل خاصة كانت تتمركز في أحـد                 

، والقنابـل   "جـي .بي.آر"ب من المدرسة األمريكية، غرب بلدة بيت الهيا، مستخدمة قذائف           المنازل بالقر 
اليدوية واألسلحة المتوسطة، مؤكدةً وقوع قتلى وجرحى في صفوف جنود االحـتالل، بينمـا انـسحب                

  .المقاومون بسالم
في حي  " سرائيلياإل"وأعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن تفجير منزل تحصن فيه جنود قوات االحتالل             

  .التفاح شرق مدينة غزة، وأصابت كل من فيه إصابات مباشرة
، وقنص جندي   "إسرائيلية" كما أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن تفجير عبوتين ناسفتين في قوة راجلة             

  .في منطقة جبل الكاشف شرق مخيم جباليا
وصواريخ محلية الـصنع، علـى      " رادغ"وفي إطار المقاومة، واصلت فصائل المقاومة إطالق صواريخ         

وأقـرت مـصادر    . مستعمرات وقواعد االحتالل، رغم السيطرة المطلقة لالحتالل على أجـواء غـزة           
على مدينة عسقالن، فضالً    " غراد"بإصابة ثالثة مستوطنين بجروح اثر سقوط ثالثة صواريخ         " إسرائيلية"

  عن إلحاق أضرار مادية بمنازل ومبان في المدين
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 كتائب القسام ذكرت في بيان      ، أن غزة مراسلها من    حامد جاد  عن ١١/١/٢٠٠٩الغد، األردن،    وأضافت
 ٤٨الجوية اإلسرائيلية وسط فلسطين المحتلة عـام        " بالماخيم"قاعدة   صحافي أمس انها قصفت ألول مرة     

" سحيـت "و" بـاتريوت "مشيرة إلى أن القاعدة تستخدم كمخزن لصواريخ        ،  كم٥٠والتي تبعد عن القطاع     
التي تخوضها كتائب القـسام تـصدياً       " معركة الفرقان "يأتي ذلك في إطار     :" وقالت الكتائب  .اإلسرائيلية

  ".للحرب التي يشنها العدو الصهيوني ضد قطاع غزة األبي الصامد، ورداً على المجازر المتواصلة 
  
  في كتائب القسام" غراد" مسؤول اطالق الـاستشهاد .٩

ات االحتالل مساء أمس المسؤول العسكري المكلف إطـالق الـصواريخ فـي             قتلت قو :  القاهرة – غزة 
استشهاد منسي، وهو نجـل     " الكتائب"وأكدت  . ، أمير منسي  "حماس"، الذراع العسكرية لـ     "كتائب القسام "

وقال ناطق عسكري إسـرائيلي إن القيـادي كـان          . وزير االتصاالت في الحكومة المقالة يوسف منسي      
وأضاف أن وحدة مشاة قتلتـه      . التي يبلغ مداها أربعين كلم    " غراد"ت إطالق صواريخ    مسؤوالً عن عمليا  

  .فيما كان يشرف على إطالق صاروخ
  ١١/١/٢٠٠٩الحياة 

  
  ال بد من عقد قمة عربية اآلن وليس غداً:  وزكي خالل مؤتمر دار الفتوى بلبنانحمدان .١٠

ي دار الفتوى في بيروت بـدعوة مـن مفتـي           عقد العلماء المسلمون في لبنان مؤتمراً طارئاً ف       : بيروت
الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، حضره ممثل السلطة الفلسطينية لدى لبنان عبـاس زكـي،                

اسامة حمدان، وخصص لبحث تداعيات العدوان االسـرائيلي        ) حماس" (حركة المقاومة االسالمية  "وممثل  
  .ماعية اسرائيلية على مرأى ومسمع من المجتمع الدوليالوحشي على قطاع غزة وما رافقه من جرائم ج

ما يجري في غزة ليس بالجديد، فمنذ ستين عاماً ونيف والمذابح مستمرة وال سميع وال               "واعتبر زكي ان    
الشعب موحد في غزة وفي الضفة الغربية، والـشعب الفلـسطيني           "وأكد ان   ". مجيب في المحفل الدولي   

اس مصر على ايقاع شرخ، وأقول ان كل من حـاول أن يهـدم عمـود                موحد في لبنان ولكن بعض الن     
  ".القضية الفلسطينية سيهدم ولو بعد حين، ألن التآمر على فلسطين كان سبباً في بقاء اسرائيل

اسرائيل دخلت في المرحلة الثالثة، أي أنها تريد دخول المدن والكثافات السكانية للتفتـيش         "وأشار الى ان    
 جداً على النفس، بالتالي كل اإلجراءات التي تمت فـي الـشارع العربـي أقـدرها        وهذا الموقف صعب  

وأحترمها، ولكن دائرة القرار يجب أن تأخذ اآلن دورها، ال بد من عقد قمة عربية عاجلـة اآلن ولـيس                    
  ."غداً

 ليست معركة فئة وال فصيل، صحيح ان المقاومة تثبت فـي          "وقال حمدان ان المعركة الجارية في غزة        
الميدان لكن الهدف الحقيقي لهذه المعركة هو كسر ارادة الشعب الفلسطيني وإنهاء حال المقاومـة طمعـاً    
وأمالً من أعدائنا ان يفرض حل على شعبنا ال حق لالجئين فيه ان يعودوا الى أرضهم ووطنهم وال مكان                   

مقطعة، ال سيادة فيها وال     ن وعرب ومسلمين وهو حل يريد دولة مطوقة باالسوار،          يفيه لقدس لنا كفلسطي   
  ".سلطة حقيقية لشعبها وال سالحاً يدافع به عن نفسه

أي حلول سياسية يجب ان تراعي حقوقنا كفلسطينيين ومصالحنا، والحد االدنى لهذه المصالح             "ورأى ان   
. والحقوق هو الوقف الفوري للعدوان وإنهاء الحصار وفتح كل المعابر كي ال يكون للعدو سلطة علينـا                

  ".القرارات التي صدرت من الواضح ان االدارة االميركية وفرت للعدو غطاء ليخرقها
  ١١/١/٢٠٠٩الحياة 
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  تسعى للسيطرة على الحدود مع مصر " إسرائيل: "جبريلأحمد  .١١
 القيادة العامة أحمد جبريل     -أكد األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين         : يوسف كركوتي  -دمشق  

 عجزت حتى اآلن عن تحقيق أي انجاز عسكري رغم القصف بمختلـف أنـواع األسـلحة                 "إسرائيل"أن  
إن العدو لجأ الستراتيجية نازية وهي الضغط عبـر المجـازر           " الخليج"وقال ل . الجوية والبرية والبحرية  

وأنه لم يتقدم عملياً إلى أي من الكثافات السكانية حيث يخشى الدخول في حرب شوارع حقيقية، مـشيراً                  
إلى أن الهدف التكتيكي اآلن لقادة العدو تحقيق انتصار تلفزيوني ولو من خالل احتالل بعـض البيـوت                  
المتفرقة والمتباعدة، أما هدفهم العسكري فهو السيطرة على محور فيالدلفيا واإلمساك بالمنطقة الحدودية             

 أكـد أن    ١٨٦٠وعن موقف الجبهة من القـرار        .مع مصر، وهو هدف سياسي عسكري يصعب تحقيقه       
مجرد اتخاذ قرار دولي يدعو إلى وقف إطالق النار واالنسحاب الكامل لجيش العدوان هو داللة واضحة                

  .على فشل العدو في تحقيق هدفه
  ١١/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   ترفض اعطاء سقف زمني للعدوان على غزةليفني .١٢

إلسرائيلية تسيبي ليفني في    رفضت وزيرة الخارجية ا   : )وكاالت(، برهوم جرايسي    - واشنطن   -الناصرة  
مقابلة نشرت أمس تحديد اطار زمني للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة مؤكدة ان اسرائيل بحاجة الى                

  .تحقيق أهدافها
وطالبت ليفني األسرة الدولية بالمزيد من الوقت للعدوان اإلسرائيلي على القطـاع، بـزعم أن إسـرائيل                 

حققت حتى اآلن جزءا من أهدافها، وفي نفس الوقت أعلنت رفـض            ، وأنها   "االرهاب"تحارب ما تسميه    
  .١٨٦٠الحكومة اإلسرائيلية لقرار مجلس األمن الدولي رقم 

إننـا ال نطلـب مـن       "، مضيفة بالقول    "واشنطن بوست "وجاءت تصريحات ليفني في مقابلة مع صحيفة        
وادعت ليفني، أن    ".من التفهم والوقت  األسرة الدولية أن تحارب إلى جانب إسرائيل، إننا نطالبها بالمزيد           

مصلحة إسرائيل تقتضي بأن تكون الحرب قصيرة زمنيا، إال أنها رفضت اإلجابة على سؤال حول المدة                
إن هذا األمر متعلق بعدة أمور، أولها التأكد من أن حركـة حمـاس              "الزمنية التي تريدها إسرائيل وقالت      

  ".يل إلى هدف لصواريخها، ألن إسرائيل ستدافع عن نفسهااستوعبت أنه ليس بإمكانها أن تحول إسرائ
أعتقد أن جزءا من األهداف     "وواصلت ليفني زاعمة أن الحرب حققت جزءا من أهداف إسرائيل، وقالت            

كانوا مذهولين، وبعد ذلك لم تؤمن حمـاس أن         ) الفلسطينيون(قد تم تحقيقه، منذ بدء الغارات الجوية، فهم         
 البرية إلى قطاع غزة، ولهذا اعتقد هنا أن حمـاس بـدأت تـستوعب أن ثمـن                  إسرائيل ستدخل قواتها  

  ".صواريخها قد تغير اآلن، وهذا ما يمكن القول إننا حققنا ردعا
 ١٨٦٠وأعلنت ليفني في المقابلة ذاتها موقفها وموقف حكومتها الرافض لقرار مجلس األمن الدولي رقم               

إنني ال أحب شروط وقف إطالق النار، ألن هـذا يبـدو             "الداعي إلى وقف فوري إلطالق النار وقالت،      
وكأن الحديث يجري بين جانبين شرعيين، ففي السطر األخير فإن النزاع ليس بين دولتين، وإنما حـرب                 

نحن ال نسعى الى اعـادة      "وأضافت   .، حسب تعبير ومنطق وزيرة حكومة االحتالل ليفني       "ضد االرهاب 
  ". نحقق اهدافنالكننا نريد ان. احتالل قطاع غزة

وردا على سؤال لمعرفة ما اذا كانت العملية العسكرية ستنتهي بحلول موعد تنصيب الرئيس االميركـي                
اكتفت ليفني بالقول إن مـن االفـضل إلسـرائيل ان         ) يناير( كانون الثاني    ٢٠المنتخب باراك اوباما في     

طـاف أنهـا حـرب متواصـلة ضـد      في نهاية الم"لكنها اضافت   .تنتهي العملية في اقرب وقت ممكن    
  ".االرهاب

  ".بأنها ال ترى حركة حماس تعيد تسليح نفسها"وقالت ليفني ان اسرائيل تريد ان تتأكد في نهاية هجومها 
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لكنها أقرت بأن اسرائيل للحصول على هذه الضمانات عليها ان تعالج قضية حصول حركة حماس على                
  . قطاع غزة ومصرصواريخ من ايران فضال عن تأمين الحدود بين

  ١١/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  

  في غزة من دون احتالله" حماس"يمكن تقويض حكم :  على غزة"إسرائيل"قائد حرب 
أن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش اإلسرائيلي  اليوم " يديعوت احرونوت" صحيفة ت أكد:القدس المحتلة

 غزة أوصى رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود الميجور جنرال يؤاف غالنت الذي يقود الحرب في قطاع
عن غالنت قوله إن وقف الحملة " يديعوت"ونقلت صحيفة . اولمرت بتوسيع الحملة وتنفيذ مرحلتها الثالثة

  ".سيكون خطأ تاريخيا"في مرحلتها الراهنة 
ا رأى كم. في قطاع غزة من دون احتالله كليا من جديد" حماس"واعتبر غالنت انه يمكن تقويض حكم 

قائد المنطقة الجنوبية انه ال يمكن إلسرائيل االعتماد على أي جهة سوى نفسها لمنع تهريب األسلحة إلى 
  .القطاع 

وبدورها، نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية باللغة العبرية عن ضابط كبير في الجيش اإلسرائيلي قوله إنه يجب 
الي على األقل معتبرا أن القيادتين السياسية المضي قدما في العملية العسكرية حتى نهاية الشهر الح

ويستمع مجلس الوزراء . للجيش اإلسرائيلي" هدفين مشروعين"تعتبران " حماس"والعسكرية لحركة 
  .اإلسرائيلي خالل جلسته األسبوعية اليوم إلى تقارير حول سير العملية العسكرية في قطاع غزة

  ١١/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما
  
  الجيش يقتل مدنيين فلسطينيين بشكل متعمد: قة إسرائيلية سابوزيرة .١٣

تصريحات اتهمت فيها  بتل أبيب أدلت وزيرة التعليم األسبق في الحكومة االسرائيلية، شولميت ألوني،
وقالت ألوني ان خطة الجيش االسرائيلي .  بإعدام المدنيين الفلسطينيين بشكل متعمد اإلسرائيليالجيش

م توقعوا أن تكون االصابات مرتفعة في صفوف المدنيين، ولم يترددوا وتنفيذها يدالن بوضوح على انه
لكن األنكى من ذلك، حسب ألوني، . في مواصلة العمل بها حتى عندما زاد عدد الضحايا على التوقعات
وقدمت مثال عن عائلة من شمال . هو ان الجيش قتل مدنيين فلسطينيين بشكل متعمد في عدة حاالت

 فردا منها داخل بيت واحد ليومين، وحين حاول اثنان من ٧٠، تم حشر )لسمونيعائلة ا(قطاع غزة 
أفرادها الخروج لجلب طعام وماء أطلق الجنود عليهم الرصاص، مع انهم يعرفون انهم عزل من السالح 
وال ينتمون لحركة حماس، وقامت طائرة من سالح الجو االسرائيلي بقصف المنزل، مما أدى الى قتل 

 . وبعد ذلك اعتقلوا من تبقى منهم حيا من الذكور٢٧منهم وجرح  شخصا ٢٣
 ١١/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  الجيش اإلسرائيلي يقدم األكاذيب ويقيد مصدر المعلومات:  العاشرةالقناة .١٤

بموازاة الحرب العسكرية البـشعة التـي يـشنها جـيش االحـتالل اإلسـرائيلي               :  حسن مواسي  -حيفا  
ن في قطاع غزة، بدأت تظهر أصـوات داخـل المؤسـسة اإلعالميـة عامـة،              والمسؤولون اإلسرائيليو 

والمراسلين العسكريين خاصة، تبدي امتعاضها من التقييدات واألوامر التي يصدرها الناطق بلسان جيش             
  .االحتالل

سبيل على  :"ذكرت القناة العاشرة في التلفاز اإلسرائيلي في تقرير لمراسلها العسكري ، ألون بن دافيد               فقد  
جي التي أطلقت قبل يومين ، باتجاه قوة من الجيش في شمال القطاع والتي قتـل                . بي. المثال قذيفة اآلر  

ماذا حدث للجنود الخمسة اآلخرين الذين كانوا       : جراءها ضابط وجرح فيه عدد من الجنود يطرح تساؤال        
  ".هنا يقع التكتيم والكذب.. ؟؟،، .على متن الدبابة
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لى الكذب الذي ينقله الناطق باسم الجيش للمراسلين العسكريين ، وهو ذكـره بـأن               وضرب مثاالً آخر ع   
إن :" مسلح فلسطيني ، ولكن يقـول بـن دافيـد            ١٠٠ إلى   ٥٠الجيش يقتل في كل اشتباك مسلح ما بين         

 مـسلح فلـسطيني ولكننـي       ١٠٠الناطق باسم الجيش أبلغنا انه في اشتباك حي الزيتون قبل أيام تم قتل              
 أثق بما يقوله لنا باسم الرقابة العسكرية وعلي أن أتابع عدد المسلحين الفلسطينيين بنفسي من                أصبحت ال 

  ". جهات أخرى داخل القطاع
إلى ذلك كتب مستشار رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق اسحق رابين لشؤون اإلعالم ، في مقال نـشره                 

 يرى صورة الحرب في غـزة جـراء التعتـيم           إن المجتمع اإلسرائيلي ال   : "يقول" يديعوت احرنوت "في  
الرسمي الصارم المفروض عليها وتعاون الصحافة العبرية مع المؤسـسة الحاكمـة ، ان اإلسـرائيليين                
سيطلعون على صور قاسية وغير محتملة فور رفع الستار اإلعالمي الحـالي بعـد انتهـاء الحـرب ،                   

 إدارة مثل هذه الحرب في غزة وهل يمكن إدارتها          المجتمع اإلسرائيلي الديمقراطي  "ويتساءل هل يستطيع    
  ".دون مشاهدة نتائجها؟

اشمئزازه من تغطية الـصحافة اإلسـرائيلية       " هآرتس"فيما أبدى الكاتب غدعون ليفي في مقال كتبه في          
للحرب على غزة ، ويتهمها بالتجنيد الطوعي لصالح الرواية الرسمية وتغييب الحقائق عن اإلسرائيليين،              

  . أن القارىء اإلسرائيلي ال يسمع أو يجد سوى صوت واحد ، وهو الصوت المؤيد للحربمشددا
  ١١/١/٢٠٠٩الدستور، 

 
  العملية البرية تراوح مكانها والجنود باتوا صيدا سهال :  إسرائيليونمراقبون .١٥

ن إلى اعتبر مراقبون إسرائيليون أن القوات اإلسرائيلية دخلت في اليومين األخيري: حسن عبد الحليم
. ، وحذروا من تحول تلك القوات إلى صيد سهل لفصائل المقاومة"الجمود والمراوحة في المكان"مرحلة 

ال يظهر بالشكل الذي يتوقعوه، وأعربوا عن " جيش حماس"واعترف ضباط ومسؤولون عسكريون أن 
ة إلى المناطق المفتوحة باتجاه القوات اإلسرائيلي" ال يندفعون"خيبة أملهم من أن المقاومين الفلسطينيين 

 .عن طريق الجو" اصطيادهم"ليتسنى 
وانتقد ضباط ومسؤولون عسكريون المماطلة من قبل دائرة صنع القرار في اتخاذ قرار حول استمرار أو 
وقف الحرب، وأكدوا على أهمية اتخاذ قرار فوري إما بوقف الحرب أو توسيعها ألن الوضع الحالي 

لعسكرية، وانتقالها إلى مرحلة المراوحة في المكان التي تعتبر خطيرة على يعني تراجع زخم الحملة ا
 ".بدأوا يغرقون في المستنقع الغزي"وقالوا إن الجنود . القوات المتواجدة في محيط قطاع غزة

حماس لديها الوقت الكافي لتخطيط هجمات على المواقع التي يتواجد فيها "وقالوا إن في الوضع الحالي 
 محذرين من أن االنتشار الحالي دون شن عمليات هجومية سيكون منوطا بالتعرض لهجمات ".الجنود

وأكدوا أنه يجب حسم الموقف بسرعة إما باتجاه االنسحاب أو البقاء، مؤكدين . وفقدان مزيد من الجنود
 ".البقاء منوط بأثمان"أن 

وباستثناء خاليا معدودة . باويؤكد مسؤول عسكري أن الذراع العسكري لحركة حماس لم يتضرر تقري
في غزة هناك جيش مدرب : ويضيف. فإن القوات العسكرية لحركة حماس لم تأخذ بعد دورا في القتال

والجيش اإلسرائيلي . تلقى التدريب من أفضل المدربين اإليرانيين، وهو مزود بسالح وصواريخ متطورة
 .لم ير هذا الجيش الذي ينتظره داخل المدن

 ١٠/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب
 
    جريحاً ٣٦٢٠شهيداً و ٨٧٨الحصيلة ..  عائلةيبيدأسبوع المجزرة الثالث في   الصهيونيالعدو .١٦

طـائرات االحـتالل    ، ان    ضياء الكحلـوت   ،غزة عن مراسلها من     ١١/١/٢٠٠٩العرب، قطر،   ذكرت  
عبدربـه  واصلت ارتكاب المجازر الجماعية بحق عائالت بأكملها فقتلت أمس، ثمانية مواطنين من عائلة              
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بعد استهداف منزلهم في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهدت فلسطينية وأصيب ثالثة آخرون بعد                
  .قصف منزلهم في بلدة بيت الهيا

معاوية حسنين مدير عام االسعاف والطوارئ اكد .  من غزة أن د١١/١/٢٠٠٩وكالة سما، وأضافت 
 شهيدا واكثر من ٨٧٨قطاع غزة وصل الى اكثر من  للعدوان على ١٥ان عدد الشهداء في اليوم الـ 

  . اصابة حرجة٤١١ جريحا بينهم اكثر من ٣٦٢٠
مشهد » الشرق األوسط«سائق اسعاف وصف لـأن  ،غزة من ١١/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، وافادت 

،  عاماً، وآخر مجهول اإلسم١٧الطفلة شهد سعد اهللا أبو حليمة بنت العام ونصف العام، وشقيقيها مطر، 
، عاماً، التي تغذت على جثثهم الكالب الضالة على مدار خمسة ١٧وابن عمها محمد حكمت أبو حليمة، 

لم أرى منظراً أفظع من ذلك، منظر يفوق المشاهد التي رأيتها من أشالء « كايد أبو عوكل وقال .أيام
   بهذه الكلمات. »للشهداء واألطفال منذ بدء العدوان االسرائيلي على قطاع غزة

وأضاف أن جثث الطفلة شهد وأهلها بقيت في مكانها في حديقة منزلها ألربعة أيام قبل ان تسمح قوات 
أكد شهود العيان أن باقي أفراد عائلتها اعتقلتهم . االحتالل لطواقم االسعاف بالوصول للمكان النتشالها

 .قوات االحتالل االسرائيلي مع العديد من المواطنين في تلك المنطقة
  
  االنسانية تواجه معوقات شديدة اليصال االغاثة الى اهل غزةلمنظماتا .١٧

" الدسـتور "التابعة لالمم المتحدة حـصلت      ) إيرين(في بيان شبكة األنباء اإلنسانية      : عايدة الطويل -عمان  
على نسخة منه ، قال اهالي غزة عبر الهاتف أن مئات اآلالف مـن الـسكان فـروا بـسبب القـصف                      

يد ، وبعضهم حاول اللجوء إلى مؤسسات تابعة لألمم المتحدة أو إلـى منـازل أصـدقاء                 اإلسرائيلي الشد 
 .وأقارب لهم في مناطق أبعد عن الحدود ولكنها تقع أيضاً في الجنوب

وتم إبالغ شبكة األنباء اإلنسانية عن حالة امرأة وأطفالها الذين اضطروا للنوم في الشارع ألنهم لم يجدوا                 
 فهربوا بعيداً عن الحدود المصرية قدر ما استطاعوا ، في الوقت الـذي كانـت فيـه                  مكاناً يلجأون إليه  

 .إسرائيل تشن قصفاً جوياً على أنفاق التهريب الموجودة في المنطقة
وقد أصدرت اللجنة الدولية للصليب األحمر بياناً شديد اللهجة انتقدت فيه إسرائيل بشدة لعـدم سـماحها                 

 .لى الجرحى وقالت أن ذلك خرق للقانون الدولي اإلنسانيلسيارات اإلسعاف بالوصول إ
  ١١/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
   يعتقل عشرات الفلسطينيين في القدس االحتالل .١٨

أستنكر رئيس وحدة القدس في ديوان الرئاسة الفلسطينية المحامي أحمد الرويـضي            :  فرح سمير  -القدس
سرائيلي في مدينة القدس منذ عدة أيـام علـى          حملة االعتقاالت الواسعة التي تشنها سلطات االحتالل اإل       

وقال الرويضي في تصريح له،إن االعتقاالت مستمرة حتـى         . خلفية العدوان المتواصل على قطاع غزة     
وأكـد  . اليوم وإنها في تصاعد مستمر مبدياً خشيته من توجيه لوائح اتهام ضد المعتقلين الذين تم توقيفهم               

هم واستجوابهم ليست له أسباب قانونية حسب ما تشير منظمات حقوق           الرويضي أن اعتقال هؤالء وتوقيف    
وكانت سلطات االحتالل اإلسرائيلي شنت حملة      . اإلنسان والمحامين الذين يتابعون قضايا هؤالء المعتقلين      

اعتقاالت شملت العشرات من الشُّبان والقاصرين من مختلف أحياء مدينة القدس حيث تم احتجازهم فـي                
 .غربي مدينة القدس" المسكوبية "يق والتوقيف المعروف باسم مركز التحق

  ١١/١/٢٠٠٩عكاظ 
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   شهرا٣٧ً في معتقل ٧٥٠٠ ألف جريح و٣٧ شهيداً و٢٧٩٨:  فلسطينية رسميةإحصائية .١٩
أظهرت إحصائية أصدرتها الهيئة العامة لالسـتعالمات الفلـسطينية أن عـدد            : عبدالقادر فارس  -غزة  

 ٣٧٦٦٤ شهيداً، فيما بلغ عـدد الجرحـى         ٢٧٩٨ شهراً بلغ    ٣٧لذين سقطوا خالل    الشهداء الفلسطينيين ا  
 من األطفال، فيما بلغ عدد الشهداء مـن         ٥٠٩: من بين الشهداء  ). * عدا شهداء ومصابي غزة   ( جريحاً  
، "مـستهدفين " من المواطنين    ٢٠٨، ووصل عدد ضحايا عمليات االغتيال غير القانونية إلى          ١٨٥اإلناث  

 شـهيداً،   ٢٦، وسقط من أفراد الطواقم الطبيـة واإلنقـاذ          "غير المستهدفين " شهيداً من    ٧٨قط  في حين س  
 حالة اعتداء سقط خاللها     ٦٤٨ من كوادر الحركة الرياضية، وبلغ عدد االنتهاكات ضد الصحافيين           ٢٢٠و
علـى   مواطناً من المرضـى      ٩٩استشهد  . *  من الصحافيين، بينهم أجنبيان، وأصيب عدد كبير منهم        ٨

 آخـرون جـراء     ٤٢ نتيجة العراقيل اإلسرائيلية، واستشهد      - حواجز ١٨٠٣ التي بلغ عددها     -الحواجز  
 ، وتلقـى    ٣٧٦٦٤بلغ عدد الجرحى    . *  من طالب المدارس والجامعات    ٥٩٠، و "المستوطنين"اعتداءات  
صل عـدد   و. *  من طالب المدارس والجامعات    ٤٢٥٣ جريحاً عالجاً ميدانياً، ومن بين الجرحى        ٨٤٣٥

 مـن   ١٠٢٢ معلمـاً، و   ٢١٢ أسير، بينهم    ٧٥٠٠األسرى في المعتقالت اإلسرائيلية خالل تلك الفترة إلى         
وصـل  . *  أسير٧٠٠ أسيرة، فيما وصل عدد المعتقلين المرضى إلى    ٧٥طالب المدارس والجامعات، و   
ال في األراضـي     في المائة من مجموع العم     ٤٣,٧ ألف عامل، بنسبة     ٣٠٢عدد العاطلين عن العمل إلى      

  . في المائة٦٠الفلسطينية، فيما بلغت نسبة الفقر أكثر من
 منـزالً   ٤٣٣٩ منزالً ما بين جزئي وكلي، منهـا         ٧١٧٨٧ألحقت قوات االحتالل أضراراً متفاوتة في       * 

 منازل دمرت جزئياً وبأضـرار متفاوتـة، منهـا          ٧٥١٠٦ في قطاع غزة ، و     ٢٠١٧دمرت كلياً، بينها    
 مـن المقـار الحكوميـة       ٥٧٠تعرضـت   ). * عدا مانتج عن العدوان الحالي    ( زة   في قطاع غ   ١٥٠١٧

 ورشـة ومحـل ومنـشآت       ٧٤٧٦والمنشآت العامة للتدمير الكلي والجزئي من قبل االحتالل ودمـرت           
 ٧٣٢ مرة، سـقط جراءهـا       ٢٢١٠١صناعية كلياً، وأشارت اإلحصائية إلى أن عدد مرات القصف بلغ           

  .شهيداً
 مدرسة إلى ثكنات عسكرية، وأغلقت      ٤٣ومديريات ومؤسسات تعليمية، وحولت      مدرسة   ٢٩٩قصفت  * 
 مدرسة ومؤسـسة    ١١٢٥عسكرية، في حين تعطلت الدراسة في       " أوامر" مدرسة وجامعة بناء على      ١١

  .تعليم عاٍل
 لصالح المـشروع االسـتيطاني المـسمى        ٢٠٠٢ دونماً منذ مارس     ١٦٥,٩٥١استولى االحتالل على    * 
 دونماً من األراضي الزراعيـة فـي الـضفة وغـزة،     ٦١٨٥٧، وقد جرف ما مساحته   "اصلالجدار الف "

 . شجرة مثمرة وغير مثمرة٩٧١٣٤٦واقتلعت 
  ١١/١/٢٠٠٩عكاظ 

  
  في غزة يعتصمون تنديدا بجرائم االحتالل بحقهم الصحفيون .٢٠

ي الذي يـضم    اعتصم العشرات من الصحافيين الفلسطينيين أمس أمام برج الشوا والحصر         :  بترا –غزة  
العشرات من القنوات العربية والدولية ، احتجاجا على استهدافهم المباشر من قبل الطائرات االسرائيلية ،               

 ".بأنهم جميعاً في دائرة االستهداف"رافعين شعاراً 
وندد الصحافيون بالقصف الذي تعرض له برج الجوهرة الليلة قبل الماضية أثنـاء تواجـد الـصحافيين                 

ضافة الى استهداف منازل الصحافيين ، والذي أدى الستشهاد مراسل احدى االذاعات المحليـة              بداخله ، ا  
 .عالء مرتجى ، ومنزل الصحافي سمير خليفة وحرقه بالكامل صباح أمس

  ١١/١/٢٠٠٩الدستور، 
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 قوات االحتالل تقتل صحفيين وتجرح ثالثة في اليومين الماضيين: "مدى"مركز  .٢١
عن إدانته البالغة الستمرار ) مدى(مركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية أعرب ال:  رامي دعيبس

في إطار حربها الوحشية ، سلطات االحتالل في االعتداءات على الصحفيين ووسائل اإلعالم الفلسطينية
على قطاع غزة فقد توفي مساء أمس مذيع راديو ألوان عالء حماد مرتجى اثر إصابته بجراح خطيرة 

ء قصف منزله في حي الزيتون بمدينة غزة كما قام طيران االحتالل مساء أول أمس بقصف شقة جرا
وبذلك يرتفع عدد  ، مصور تلفزيون فلسطين إيهاب جمال الوحيدى في برج األطباء بمدينة غزة

حتاللية كما قامت طائرة إ .الصحفيين والعاملين في وسائل اإلعالم الذين قتلوا منذ بداية الحرب الى أربعة
لعدد من ، الذي تتخذه ميديا جروب مكانا للبث الحي، مساء أمس بقصف جدار سطح برج الجوهرة
مما أدى الى إصابة محرر تلفزيون االخبارية السعودي ، وسائل اإلعالم التي تقدم لها خدمات إعالمية

 ان قوات االحتالل ذكرت مصادر محلية) قلقيلية( وفي قرية جيوس ، منار شلولة بجراح طفيفة في رأسه
كما أصيب يوم أمس مصور االسوشيتدبرس محمد  ، أطلقت النار على المصور الصحفي خليل رياش

كما  ، محيسن من قبل قوات االحتالل أثناء تغطيته لمظاهرة قرب حاجز قلنديا شمال مدينة القدس
بحجة خرق ، سرحانوالمنتج محمد ، واصلت شرطة االحتالل اعتقال مراسل قناة العالم خضر شاهين

  ، منذ الخامس من الشهر الجاري، قانون الرقابة العسكرية
  ١٠/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب

  
  في غزة تنذر بتصعيد العمليات العسكرية  منشورات .٢٢

إلى جانب القصف ، تشن قوات االحتالل حربا نفسيا على سكان القطاع من أجل النيل من عزيمتهم
الجرحى والدمار الهائل في قطاع غزة، وقامت مقاتالت المتواصل والذي أسفر عن آالف الشهداء و

حربية إسرائيلية بعد ظهر اليوم بإلقاء آالف المناشير على مدينة غزة محذرة السكان من ان الجيش 
 . في قطاع غزة" سيكثف عملياته"االسرائيلي 

، »سرائيليجيش الدفاع اإل«وجاء في نص المنشور بالعربية أن قوات االحتالل والتي تسمي نفيها 
ستصعد من عملياتها في الفترة القريبة ضد االنفاق ومخازن الوسائل القتالية والعناصر االرهابية في «

 ".»كل ارجاء القطاع
 ١٠/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب

  
 واألزمة الصحية تتفاقم.. االحتالل يعيق تحرك الطواقم الطبية:  المقالةالصحة .٢٣

 وكيل مساعد وزارة الصحة في الحكومة المقالة قال الدكتور حسن خلف: عبد الهادي عوكل: غزة
، إن األزمة الصحية في مشافي القطاع قائمة منذ أن بدأ الحصار االسرائيلي قبل »الشرق األوسط«لـ
وأضاف .  شهراً، الذي أنهك وزارة الصحة ومقدراتها كما كل المجتمع الفلسطيني، من كافة النواحي٢١

من العام ) كانون االول( ديسمبر ٢٧ان االسرائيلي الذي بدأ في أنَّ األزمة وصلت ذروتها مع العدو
وتابع أن هناك معيقات كبيرة يعاني منها القطاع الصحي في ظل الهجمة الشرسة للجيش . الماضي

االسرائيلي، تتمثل في نقص األدوية والمستلزمات الطبية، وتعطيل عدد كبير من األجهزة الطبية، إضافة 
على المولدات الكهربائية بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وكذلك تقطيع أوصال إلى العمل المستمر 

القطاع وصعوبة التنقل للطواقم الطبية والمرضى، يضاف الى ذلك االستهداف المباشر لهذه الطواقم 
وعن آلية تعاون المؤسسات الدولية مع وزارة الصحة كالصليب األحمر ومنظمة  .وسيارات االسعاف

المية، أوضح بانهم مكبلون من قبل الجيش االسرائيلي وال يتعاملون مع الحادث على قدر الصحة الع
  .المشكلة

 ١١/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 



  

  

 
 

  

            ١٨ ص                                     ١٣١١:         العدد       ١١/١/٢٠٠٩األحد  :التاريخ

  
  ولم يتم استدعاؤه" إسرائيل"الحكومة لم تسحب السفير األردني لدى :  األردنيةالخارجية .٢٤

الحكومة «ردنية نصار الحباشنة أن أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية األ:  حاتم العبادي- عمان 
في «إنه » العرب«وقال في تصريح لـ  .»لم تسحب السفير األردني لدى إسرائيل، ولم يتم استدعاؤه

، نافيا بذلك ما تناقلته صحف »حال استدعاء أو سحب السفير سيتم اإلعالن عن القرار بشكل واضح
  .تل أبيبإسرائيلية من أخبار تفيد بأن األردن سحب سفيره من 

  ١١/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
  االردن الغضب والتضامن مع غزة تتواصل في مسيرات .٢٥

بترانظمت مسيرات غضب في مدن ومحافظات المملكـة احتجاجـا علـى العـدوان الهمجـي                 -عمان
واقامة صالة الغائب على    .. االسرائيلي على االهل في قطاع غزة وتواصلت حمالت التبرع بالدم والمال          

هداء في مساجد المملكة والدعاء الهل غزة بالصبر والصمود في وجـه الهجمـة الـصهيونية             ارواح الش 
  .الشرسة

وتوجه صباح امس سبعة اطباء في اختصاصات الجراحة المختلفة واالطفال والطـوارىء الـى مدينـة                
 العريش المصرية لالنضمام الى االطباء العرب الذين سيعتصمون اليوم امام معبر رفـح فـي محاولـة                

  للدخول الى قطاع غزة 
  ١١/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
   اإلسالمية في الرصيفة تنظم مهرجانا تضامنياالحركة .٢٦

أقامت الحركات اإلسالمية في لواء الرصيفة مهرجانا خطابيا فـي مخـيم حطـين لكافـة                : بترا -عمان
ريكيـة والـذين    الفعاليات النسائية للتنديد بما يتعرض له االهل في غزة جراء الهجمـة الـصهيونية األم              

يستخدمون كافة أنواع األسلحة الحديثة والمحرمة دوليا لضرب األطفـال والنـساء وتـدمير المـساجد                
والمدارس حيث بلغت خسائر األبرياء في غزة اكثر من خمسة آالف بين شهيد وجريح من بينهم اكثـر                  

  . طفل واكثر من مائة امرأة٢٢٥من 
ر الحوراني أن الصهاينة ينكرون القتلـى مـنهم ويمنعـون           واكد رئيس فرع جبهة العمل اإلسالمي جعف      

  .الصحفيين من التغطية االحداث ما يدل على حجم الخسائر الكبير في صفوف جنودهم
  ١١/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  في القاهرة" حماس"نتائج محادثات   يترقبلبنان .٢٧

لحظـات    المقبلة هـي ٢٤ـأن الساعات ال" الحياة"أكدت مصادر لبنانية رسمية لـ:  وليد شقير-بيروت 
والمنطقـة، ألنهـا ستـشهد والدة     مهمة وخطيرة بالنسبة الى الوضع في األراضي الفلسطينية المحتلـة 

حيال قرار مجلس األمـن الـرقم   " حماس"من قيادة حركة  القرارات شبه النهائية، سواء من إسرائيل أو
 ى بيروت واالتصاالت التي يجريها كبـار المصادر أن التقارير الواردة ال وذكرت.  والتزام تنفيذه١٨٦٠

التي يجريها وفـد حركـة    المسؤولين اللبنانيين مع العواصم العربية، تشير الى وجوب ترقب المحادثات
 .تنفيذ القرار الدولي اآلتي من دمشق ومن غزة، في القاهرة، حول آلية" حماس"

  ١١/١/٢٠٠٩الحياة 
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   تغيير طبيعة المواجهة"اسرائيل"والت العلماء المسلمون يحذرون من محا: لبنان .٢٨
عقد العلماء المسلمون في لبنان مؤتمراً طارئاً في دار الفتوى في بيروت بـدعوة مـن مفتـي                  : بيروت

الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، حضره ممثل السلطة الفلسطينية لدى لبنان عبـاس زكـي،                
 تداعيات العدوان االسرائيلي الوحشي على قطـاع        اسامة حمدان، وخصص لبحث   ) حماس(وممثل حركة   

  .غزة وما رافقه من جرائم جماعية اسرائيلية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي
قضية فلسطين هي قضيتنا في لبنان، حيث حسمت الحكومة والدولة ذلك،           "وأكد المفتي قباني في كلمة ان       

 النار ووقف عدوانها كي يتاح للملـوك والرؤسـاء          وينبغي على إسرائيل أن تبدأ هي أوالً بوقف إطالق        
العرب أن يحفظوا شعب فلسطين وأن يعملوا على حل هذه القضية وأن تتخلص األمة العربية شيئاً فشيئاً                 

  ".من هذا الكيان األجنبي المحتل في فلسطين
ة الـسياسية، وانهـا     غير معنية ال بالسالم وال بالتسوي     "واعتبر البيان الصادر عن المجتمعين ان اسرائيل        

محاوالت العدو الصهيوني استخدام القـوة العـسكرية        "وأكدوا ان   ". االبن غير الشرعي للنازية ووريثها    
". لفرض شروطه وإمالء ارادته على العرب عموماً وعلى الفلسطينيين بخاصة لن يكتـب لهـا النجـاح                

عب الفلـسطيني الـشقيق ونـضاله       مسؤولية العمل بكل الوسائل لدعم جهاد الـش       "وحمل العلماء أنفسهم    
  ".المشرف

المجتمع الدولي اثبت انه غير قادر وحده على الضغط على اسرائيل لوقـف عـدوانها               "ورأى العلماء ان    
أن يتخذ المبادرات العملية مـن أجـل        "، لكنهم أملوا بـ     "ولحملها على احترام المواثيق والقوانين الدولية     

  ".إنصاف الشعب الفلسطيني في حقوقهمعاقبة مجرمي الحرب االسرائيليين و
منظمة المـؤتمر   "كما ناشدوا   ". العالم العربي التوحد وتنسيق جهوده وامكاناته لمواجهة اسرائيل       "وناشدوا  

  ".االسالمي الخروج في مبادرتها من حيز الكالم االنشائي الى العمل
عالياً الحكمـة التـي     "وثمن العلماء   ".الترفع عن خالفاتها والتوحد من جديد     "وناشدوا القيادات الفلسطينية    

". اتسمت بها الدولة اللبنانية رئيساً وحكومة في قيادة السفينة اللبنانية وسط تهديدات اسـرائيل المباشـرة               
". ألي رد فعل يتجاوز الدولة اللبنانية واستراتيجيتها الدفاعية أياً كانت الجهة التي تقوم بهذا العمل              "وأسفوا  

  .لل مساعي الدولة بالنجاح لتحرير بقية األراضي اللبنانية المحتلة ان تتك"وأملوا بـ 
  ١١/١/٢٠٠٩الحياة 

  
  سكان القرى تهدد بقصف جنوب لبنانل إسرائيلية اتصاالت .٢٩

تلقى عدد من سكان القرى الجنوبية المتاخمة للـشريط الحـدودي رسـائل             : نجنوب لبنا -رئيفة المالح   
ش االحتالل حملت تهديدات للسكان في حال سـمحوا بـإطالق           إلكترونية واتصاالت هاتفية مصدرها جي    

وأثارت هذه التهديدات مخاوف وقلـق أهـالي المنـاطق          . الصواريخ من أراضيهم على شمال إسرائيل     
  .٢٠٠٦الجنوبية، خاصة أن مثل هذه االتصاالت كانت شائعة قبيل عدوان يوليو 

  ١١/١/٢٠٠٩عكاظ 
  
  غزة عبر البحر ال عبر مصر الكثير من السالح يصل الى: الغيطأبو  .٣٠

وزير الخارجية بعد ان طرح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط رد  : محمد عبد الرازق- القاهرة
تهريب السالح عبر «األلماني فرانك فالتر شتاينماير على مصر مساعدة بالده في وقف ما قال إنه 

فإن ذلك غير صحيح حيث نرى أن الكثير من فيما يتعلق بتهريب السالح «، قائالً »الحدود المصرية
  .»السالح يصل إلى القطاع من البحر

وتم .. قال أبو الغيط إن مصر قامت منذ عدة أشهر بشراء معدات بقيمة ثالثة وعشرين مليون دوالرو
تدريب األفراد المصريين وهم يعملون على خط الحدود ثم بدأت العمليات العسكرية فتوقف عمل األفراد 
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وأعتقد أن المصريين . وطرح الجانب األوروبي واأللماني واألميركي اآلن المزيد مجانا.. صريينالم
على استعداد ألن يأخذوا أي معدات من أي طرف ليقوموا بتدريب قواتهم ويزيدوا من قدرتهم على 

وقف قتل و.. وأكد أبو الغيط أن هذا هو ليس بيت القصيد بالطبع والهدف هو وقف إطالق النار. األرض
 ..الفلسطينيين وال يمكن استمرار آلة القتل األعمى هذه

وحول المزاعم التي تتردد بأن المبادرة المصرية تسعى إلضعاف المقاومة الفلسطينية وحصار 
ليس من مهمة مصر أن تعزز من قدرات الحرب بل أن مهمة مصر هي أن «الفلسطينيين قال أبو الغيط 

أما أن يقال فلتفتحوا البوابة لكي يعبر السالح فهذا هو ..  للعيش فى أمنتعزز قدرات الشعب الفلسطيني
 .»ولن نساير الشيخ نصر اهللا في هذا الطرح.. حديث الشيخ نصر اهللا 

أن ما يوقفهم هو االعتقاد « قال أبو الغيط ،وتعليقا على ما يراه يمنع إسرائيل من تنفيذ قرار مجلس األمن
إن إسرائيل لن «وأضاف معلقاً .. »أساليب عسكرية لتحقيق هدف سياسيالخاطئ بأنه يمكن استخدام 

فال أحد يستطيع تدمير حركة مقاومة سواء داخل غزة أو .. تتوصل إلى تحقيق هدف تدمير حماس
وقد .. نقول لهم اسعوا من أجل حل سياسي فهذا هو سبيلكم للخروج.. خارجها وهو ما نقوله لإلسرائيليين

ومن يلقون باللوم على مصر مخطئون ألننا قلنا لهم من اللحظة ..  المصري دائماكان هذا هو الموقف
 .»األولى ال تذهبوا للحرب

 ١١/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  ا ودعم الصهاينةلتمرير أهدافهامريكا تستخدم مجلس االمن : نجاد .٣١

 عن أداء واجباتها عاجزة“ الرئيس اإليراني احمدي نجاد أن األمم المتحدة  قال: ستار ناصر-طهران 
 اشهر حتى يحصل على تأشيرة دخول من ٣ألنه حتى ولو أراد احد الذهاب إليها فيتعين عليه أن ينتظر 

  .”قبل اإلدارة األمريكية
، واألمريكيون يستخدمون مجلس األمن لتمرير أهدافهم ”واعتبر أن مجلس األمن يشكل أداة بيد أمريكا

  .”المقيتة ولدعم الصهاينة
تكبد ” اإلسرائيلي“أكد وزير الدفاع اإليراني العميد مصطفى محمد نجار أن جيش االحتالل من جهته 

 وقال نجار أثناء لقائه قادة ٢٠٠٦خسائر في حربه بغزة تفوق التي تكبدها في حربه على لبنان عام ،
، ”إسرائيل”وعسكريين إن دفاع إيران عن حماس لن يتغير رغم الحرب النفسية التي تشنها أمريكا 

  .وأضاف انه لوال إغالق المعابر بوجه أهالي غزة لما شهدنا تلك الجرائم  الوحشية
  ١١/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  مشينة "إسرائيل"العالقات مع : رئيس الوزراء الموريتاني .٣٢

وصف رئيس الوزراء الموريتاني موالي ولد محمد لقظف عالقات بالده مع :  د ب أ- نواكشوط 
وقال في مداخلة أمام البرلمان الليلة قبل ". عالقات مشينة ، كان ينبغي أن ال تكون أصال"إسرائيل بأنها 

التي تربط موريتانيا " العالقات المشينة"وقال . الماضية إن حكومته ورثتها ضمن ما ورثت من الماضي
 مضيفا أن هي جزء من الميراث الذي ورثته حكومته ،" والتي كان ينبغي أن ال تكون أصال"بإسرائيل 

الحكومة قامت ألول مرة في تاريخ العالقات بين البلدين باستدعاء السفير من تل أبيب للتشاور نظرا لما 
 . يحدث في قطاع غزة

وكان ولد محمد لقظف يرد على مطالبة جميع النواب للحكومة بقطع العالقات مع إسرائيل ردا على 
األوضاع عن كثب في غزة وكل االحتماالت تبقى الحكومة تتابع "العدوان على غزة ، حيث قال إن 

 ".واردة
  ١١/١/٢٠٠٩الدستور، 
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   اليمني يجدد ألبي زهري دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقهالرئيس .٣٣

التقى الرئيس اليمني علي صالح الناطق الرسمي باسم حركة حماس سامي أبو  : وكاالت - عواصم
وعلى موقف حماس من قرار مجلس األمن الدولي زهري الذي أطلعه على تطورات األوضاع في غزة، 
  .والمبادرات المطروحة إليقاف العدوان وإحالل التهدئة

وأشاد صالح بالصمود البطولي ألبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا دعم نضاله من أجل نيل حقوقه 
  .المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، وجدد مطالب اليمن بوقف العدوان وإنهاء الحصار
  ١١/١/٢٠٠٩خليج، ال

  
  ملك البحرين يتكفل باعادة بناء مدرسة الفاخورة في غزة .٣٤

تكفل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة امس باعادة بناء مدرسة الفاخورة في :  بترا–المنامة 
منطقة جباليا بقطاع غزة التي تعرضت لقصف اسرائيلي راح ضحيته عشرات الشهداء والمصابين من 

  . والنساء وذلك تخفيفا لمعاناة الشعب الفلسطيني وفق بيان للديوان الملكي البحرينياالطفال
 مليون دينار ، ٢،٤٦٣من ناحية اخرى بلغت حصيلة التبرعات التي جرت عبر تلفزيون البحرين امس 

  . الف دينار١٠٠تبرع خاللها نجل ملك البحرين الشيخ ناصر بن حمد ال خليفة بـ 
  ١١/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
 "اعماال غوغائية وضوضاء ال خير منها" السعودية يعتبر التظاهرات مفتي .٣٥

وصف مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل :  الفرنسية
الشيخ التظاهرات التي انطلقت امس في العديد من الدول العربية واالسالمية لنصرة الفلسطينيين في 

وذلك في " اعمال غوغائية وضوضاء ال خير منها"بانها " بيوم الغضب" غزة في ما عرف قطاع
 .السعودية السبت" عكاظ"تصريحات نقلتها صحيفة 

الغوغائية ال تنفع بشيء وانما هي "وردا على سؤال عما هو انفع للفلسطينيين المتضررين قال المفتي 
ي تنفع فالمظاهرات ال خير فيها وال مصلحة منها مجرد ترهات ولكن بذل المال والمساعدات هي الت

 ".وانما غوغاء وضوضاء ال خير منها
كل صوت حق يدعوهم الى "الى التجاوب مع ) حماس(دعا المفتي قادة حركة المقاومة االسالمية و

 ".الخير
  ١٠/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب

  
 الجل غزة مصر يطالب الحكام العرب والشعوب بالتحرك مفتي .٣٦

وجه الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية تحية إجالل للمقاومة الفلسطينية :  رجب  نجوى- القاهرة 
وطالب مفتي مصر في تصريح لـ  .ودعا إلى االستمرار في الثبات والعزة والصبر والتوكل على اهللا

 . المسلمين في كل مكان بالمساعدة في نصرة أهل غزة بكل الطرق كل حسب مقدرته ومكانه"العرب"
في هذا الوقت يجب أن يعمل كل فرد على حسب قدرته ومكانه فالعلماء والدعاة وأئمة المساجد «ل وقا

ووصف  .»عليهم أن يقوموا بدورهم بكلمة الحق في نصرة إخواننا في غزة وأن يواظبوا على الدعاء
من البد «مفتي مصر العدوان الصهيوني بالمجرم الظالم على شعب فلسطين األعزل المجاهد وقال 

تحرك الجماهير والحكام والشعوب لنصرة المسلمين في كل مكان وألن ما يجري في غزة هو حلقة من 
 ." عام١٠٠سلسلة العدوان المستمر على شعبنا الصابر في فلسطين منذ حوالي 
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وقال إن األمة العربية واإلسالمية يجب أن تعلم علم اليقين أن ما يسمى بمشروع السالم في المنطقة هو 
اب ووهم وأنه ال سبيل إلى تحرير األرض والمقدسات إال بالمقاومة في سبيل اهللا عن طريق دعم سر

 . حركات المقاومة في أرض فلسطين المحتلة ويأتي في مقدمتها كل من يقف أمام العدو الغاشم
  ١١/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
  ة  في مظاهرات تضامنية مع غز الجزائرمواطنا في  ٤٠ شرطياً و٢٣إصابة  .٣٧

 شرطيا ٢٣عن إصابة «أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان لها أمس، :  حسين بوجمعة-الجزائر
نهاية المسيرة المليونية تضامنا مع عقب . » مواطنا من بينهم صحفيان بجروح متفاوتة الخطورة٤٠و 
  غزة

وا بأعمال عنف بعض المشاغبين قد تسللوا في صفوف هذه المسيرات حيث قام«وأوضح البيان أن 
. » مواطنا من بينهم صحفيان٤٠ شرطيا و ٢٣خاصة من خالل الرشق بالحجارة مما أدى إلى جرح 

سجلت أعمال سرقة المحالت و تخريب السيارات وواجهات المحالت والتجهيزات «مضيفا أنه 
 بتوقيف الحضرية، مما أثار حالة من الهلع لدى المواطنين و استدعى تدخل قوات األمن التي قامت

  . »مرتكبي تلك األعمال
  ١١/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
   الى غزة عبر رفح  عربيا  طبيبا١٥ عبور .٣٨

  شاحنات أدوية ومستلزمات طبية ومياه معدنية ويتواصل تحميل٣تم إدخال : كاالت و–حسناء الشريف 
محمد شوشة ومن ناحية أخرى أكد . شاحنات أخرى إلدخالها إلي قطاع غزة عبر ميناء رفح البري١٠

محافظ شمال سيناء ان ميناء رفح لم يغلق وال ساعة واحدة منذ بدء العمليات العسكرية في غزة وخاصة 
أمام إدخال المساعدات اإلنسانية واستقبال الجرحى وان أي توقف كان يحدث بسبب القصف اإلسرائيلي 

 .على الحدود
طبيبا من نقابة ١٥ رفح كما تم عبور  من الجرحى والمصابين عبر٣ وصل إلى مستشفى العريش كما 

 اردنين وأخر سوري ليصل بذلك إجمالي عدد األطباء الذين ٣مصريا و١١اتحاد األطباء العرب منهم 
 .طبيبا٢٦عبروا الى قطاع غزة عبررفح الى 

  ١١/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
       على غزةرابطة العالم اإلسالمي تشجب استمرار الحرب .٣٩

عامة لرابطة العالم اإلسالمي عن قلق المسلمين في العالم وشجبهم الستمرار أعربت األمانة ال: ا ب د
في شن حربها الشرسة وارتكاب فظائع اإلبادة الجماعية في قطاع غزة، وإعالنها رفض ” إسرائيل“

  .الذي أصدره مجلس األمن الدولي ودعا فيه إلى وقف فوري للعدوان) ١٨٦٠(االستجابة للقرار رقم 
على ” إسرائيل“خطورة موقف “م الرابطة عبداهللا بن عبد المحسن التركي، في بيان من وحذر أمين عا

أسلحة اإلبادة المحرمة ” إسرائيل“االستنكار الشديد الستخدام “، وأعرب عن ”األمن والسالم في المنطقة
  .”دوليا

ة أن تتابع مخالفات الرابطة تهيب بالمفوضية السامية لحقوق اإلنسان في األمم المتحد“وقال التركي إن 
وتجاوزها مبادئ القانون الدولي وأن تعمل على متابعة محاسبتها من قبل الجهات الدولية ” إسرائيل“

 .                       ”المختصة على ما ارتكبته من جرائم اإلبادة والتدمير في غزة
  ١١/١/٢٠٠٩الخليج، 
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   غزة مع تضامنية  لسلطات تقمع مظاهرةا: تونس .٤٠
قمعت قوات مكافحة الشغب التونسية يوم أمس السبت تظاهرة مساندة لغزة :  محمد الحمروني–س تون

واعتدت تلك القوات على المتظاهرين بالضرب مما نتج عنه نقل أحدهم . دعت لها نقابات التعليم بتونس
  .النقابيينإلى المستشفى بعد أن أصيب إصابة بليغة على مستوى الرأس، كما اعتقلت قوات األمن بعض 

  ١١/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
  سيارة١٦وتفخيخ ..  بتهمة االتصال بأولمرت٣محاكمة : اليمن .٤١

 شبان يمنيين للمحاكمة بتهم التخابر مع إسرائيل ٣قدمت النيابة العامة اليمنية : حسين الجرباني: صنعاء
 مثَل ثالثتهم بقاعة محكمة  سيارة لتفجيرها في القصر الرئاسي ووزارة الداخلية، حيث١٦والزعم بتفخيخ 

  و. البدايات المعنية بالنظر في قضايا اإلرهاب وأمن الدولة في البالد
 متهمين اتُّهموا من قبل السلطات ٤وكانت هذه الخلية قد قُدمت للمحاكمة قبل عدة أسابيع وتتكون من 

ستهداف السياح األجانب بتكوين عصابة مسلحة واتفقوا جنائياً للقيام بأعمال إجرامية بالتخطيط ال
والمصالح االقتصادية والمنشآت الحكومية كما سعوا لالنتقام بالثأر لمقتل حمزة القيادي في تنظيم القاعدة 

آب / الذي قتل في هجوم لفرق مكافحة اإلرهاب في مدينة تريم بمحافظة حضرموت في أغسطس
 .الماضي

 ١١/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
   مصر بسبب عدوان غزة  برلمانية ساخنة فيمعركة .٤٢

فجر العدوان على غزة أزمة ساخنة تحت قبة مجلس الشعب المصري أمس، : القاهرة ـ محمد المتولي 
وذلك بعد أن وجه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب اتهامات صريحة إلى نواب 

مر الذي لم يقبله نواب كتلة المعارضة باإلساءة للقيادة المصرية في القنوات اإلخبارية الفضائية وهو األ
ـ عضواً بينما اندفع نائب الحزب الوطني نشأت ٨٦بالبرلمان والبالغ عددهم ـ» اإلخوان المسلمين«

إن المعارضة في مصر أصبحت تعمل لصالح أعداء «: وقال» اإلخوان«القصاص للرد على نواب كتلة 
  .» إليران وسوريا«مصر في إشارة 

  ١١/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
 
   مليون ريال١٧٥ تتجاوز  السعودية لغزة  الماديةالتبرعات .٤٣

قال رئيس حملة خادم الحرمين الشريفين إلغاثة الشعب الفلسطيني بغزة، إن جهود اإلغاثة  :الرياض
السعودية تتم على كافة المستويات سواء من خالل الجسر الجوي أو الجسر البري الذي سينطلق من 

الحارثي، إن الحملة تواصل مرحلتها األولى لإلغاثة العاجلة والتي وأضاف  .الرياض غدا االثنين
 مليونا ١١ مليون ريال، وشملت عمليات إغاثة عاجلة داخل القطاع بتكلفة قدرها ٦٣تجاوزت قيمتها 

 ألف ريال إضافة إلى إغاثة عاجلة للحملة بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في داخل قطاع ٢٥٠و
 مليون ريال وعمليات إغاثة عينية عاجلة عبارة عن تبرعات المواطنين والمحسنين، قامت ٥١غزة بقيمة 

 . الف شخص لمدة ثالثين يوما٨٥٠بها الحملة في قطاع غزة، والتي سيستفيد منها اكثر من 
وقال الدكتور الحارثي، إن الجسر البري لإلغاثة السعودية سينطلق غدا من الرياض إلى جمهورية مصر 

مضيفا أن قيمة التبرعات المادية التي تلقتها الحملة حتى ظهر ، بية تمهيدا إلدخالها إلى قطاع غزةالعر
 . رياال١٧٥,٤٢٩,٢٥٢بلغت ) السبت(أمس 

 ١١/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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 مليون دوالر  ٨٨ االماراتية الهل غزة وصلت "أغيثوهم"لة مح .٤٤
ة حملة تلفزيونية خيرية لجمع تبرعات مالية  انطلقت في االمارات الجمع:كاالت و–حسناء الشريف 

وأعلن مسؤولون في هيئة الهالل االحمر االماراتي .وعينية لصالح ضحايا العدوان االسرائيلي على غزة
مليون ( ٨٨ مليون درهم اماراتي ٣١٥جمعت حتى مساء الجمعة " أغيثوهم"ان الحملة التي حملت عنوان 

 ).دوالر تقريبا
  ١١/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
   يأمر ببناء جامع كبير وصيانة المساجد المتضررة في قطاع غزة  ماراتيإحاكم  .٤٥

أمر الشيخ سعود بن راشد المعال عضو المجلس األعلى حاكم أم القيوين ببناء جامع كبير على نفقة الشيخ 
راشد بن أحمد المعال في قطاع غزة الى جانب صيانة وتجهيز المساجد المتضررة من العدوان 

  .على القطاع” رائيلياإلس“
  ١١/١/٢٠٠٩الخليج، 

 
  وقف إطالق الصواريخ ووقف تهريب األسلحة لوقف الحرب في غزة البد من : بوش .٤٦

أعلنت واشنطن أمس ان الرئيس األميركي أبلغ نظيره التركي عبداهللا غُل بأن وقفاً دائماً للنار في غـزة                  
وقال الناطق باسم البيت األبـيض      . سالحيستدعي وقف إطالق الصواريخ على إسرائيل ووقف تهريب ال        

أهمية وقف إطالق الصواريخ على     «غوردن جوندرو في بيان إن بوش ركز خالل اتصاله مع غُل، على             
  .»إسرائيل ووقف تهريب األسلحة من جانب حماس كشرطين مسبقين لوقف دائم للنار

  ١١/١/٢٠٠٩الحياة 
  

  "إسرائيل"آالف طن ذخائر من أميركا إلى ثالثة  .٤٧
 تسعى الواليات المتحدة الى استئجار سفينة تجارية لنقل مئات األطنان من االسلحة من اليونان :رويترز

 .  في أواخر الشهر الحالي"اسرائيل"الى 
 مستوعبا من ٣٢٥، ان السفينة ستحمل «رويترز»وذكرت البحرية االميركية في وثائق نشرتها وكالة 

ين من اليونان الى ميناء اسدود، وان الشحنة جزء من صفقة اكبر في رحلت« الذخائر والمواد المتفجرة»
 آالف ٣نقل »وقال احد الوسطاء ان .  مستوعب ذخائر من كارولينا الشمالية الى اسدود٩٨٩تشمل نقل 

هذا النوع من الطلبات نادر جدا ولم نر مثله في »وأضاف . «طن من الذخائر مرة واحدة، هو رقم كبير
 . «لسنيناالسواق على مر ا

 أي بعد مرور اقل من أسبوع على بدء ٢٠٠٨ كانون االول ،٣١وقدم الطلب الستئجار السفينة في 
 كانون الثاني الحالي، وان تصل ٢٥العدوان االسرائيلي على غزة، على اال تصل الشحنة االولى قبل 

 . الشحنة الثانية أواخر الشهر
 ١٠/١/٢٠٠٩السفير، 

  
  ة األولى في تزويد إسرائيل بالسالح داخل االتحاد األوروبي فرنسا تحتل المرتب:تقرير .٤٨

أكد تقرير نشر في بروكسل امس أن غالبية الدول األوروبية المنتمية لالتحاد األوروبي تـزود إسـرائيل     
  .بالسالح وبكميات كبيرة

ـ    " كريب  " وقال التقرير الذي أعدته مجموعة البحوث واإلعالم حول السالم واألمن            ستقلة وهي هيئـة م
مقرها بروكسل، إن ست عشرة دولة من بين دول التكتل األوروبي السبع والعشرين عمدت إلى تـصدير           
كميات كبيرة من األسلحة والمعدات العسكرية المختلفة لإلسرائيليين رغم االتفاقيـات األوروبيـة التـي               
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 حالة حرب وهو مـا      تحظر تصدير أي نوع من السالح للمناطق والدول التي تشهد نزاعات أو توجد في             
  .ينطبق على إسرائيل

وذكر التقرير أن فرنسا تحتل المرتبة األولى في عمليات تزويد إسرائيل بالسالح داخل االتحاد األوروبي               
 مليون يورو وتليها ألمانيـا      ١٢٧ ما قدره    ٢٠٠٧وبلغت قيمة المبيعات الفرنسية لإلسرائيليين خالل عام        

فيما لم تصدر الدول األوروبية، وخالل نفس الفترة ، أي نوع أو كمية من              ،رومانيا ، بريطانيا، وبلجيكا،     
 .السالح إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

  ١١/١/٢٠٠٩عكاظ 
  
  لضبط حدودها تدريب األمن المصري  على مصر لماني يطرحاألخارجية الوزير  .٤٩

ينماير أمس أن المانيا سترسل فريقا      أوضح وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتا      :  رويترز –القاهرة  
والعـرض  . إلى مصر لبحث سبل تعزيز الجهود المصرية لمكافحة التهريب على الحدود مع قطاع غزة             

األلماني هو األول الذي يتعامل فيما يبدو مع االعتراضات المصرية على تمركز قـوات أجنبيـة علـى                  
اتفقنـا علـى أن     «ادثات مع نظيره المصري     وقال شتاينماير للصحفيين عقب مح    .حدودها مع قطاع غزة   

تتوجه مجموعة من ألمانيا الى مصر في األيام القليلة المقبلة لبحث كيفية المساعدة في تجهيـز الـشرطة                  
 .»بالمعدات وتوفير التدريب

  ١١/١/٢٠٠٩عكاظ 
  
  قرار مجلس األمن "إسرائيل"كي مون ينتقد تجاهل  .٥٠

مم المتحدة بان كي مون رئـيس الـوزراء االسـرائيلي ايهـود      ابلغ االمين العام لال   :  وكاالت –عواصم  
اولمرت الجمعة انه يشعر بخيبة امل لتجاهل قرار مجلس االمن الذي يدعو لوقف اطالق النار في قطاع                 

 .غزة حتى االن
خيبـة  "وقالت ميتشيل مونتاس المتحدثة باسم االمم المتحدة ان بان اعرب في اتصال هاتفي باولمرت عن              

واشارت الى ان   ". تمرار اعمال العنف على االرض في تجاهل للقرار الذي اصدره مجلس االمن           امله الس 
بان يواصل اجراء االتصاالت مع بعض الزعماء في المنطقة والمجتمع الدولي امال منـه فـي تطبيـق                  

 .القرار الدولي عما قريب
سانية ان عدم سريان وقـف      صرح جون هولمز رئيس مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون االن         من جهته   

انه توقع منطقي من جانبنـا ان       "وقال للصحفيين   ". مخيب لالمال بدرجة بالغة   "الطالق النار في غزة امر    
النزال بحاجـة ماسـة   "وتابع ". يلتزم الطرفان بهذا القرار واتمنى ان يفعال ذلك في المستقبل القريب جدا        

المـدنيون  ... ا ان نفعل ما نحتاج لعمله لحماية المدنيين       اليه هو وقف كامل ودائم الطالق النار كي يمكنن        
 ".غير امنين في اي مكان في غزة حتى يكون هناك وقف كامل الطالق النار

  ١١/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  لمنعها وصول االمدادات اإلنسانية "إسرائيل"سويسرا تنتقد  .٥١

ة لمنعها وصول اإلمدادات اإلنسانية     وجهت الحكومة السويسرية انتقادات إلى الحكومة اإلسرائيلي      : د ب أ  
وشجبت وزارة الخارجية في بيان االعتداءات التي وجهت ضـد منظمـات المـساعدة              . إلى قطاع غزة  

 ".ما ينتج عنه من اإلضرار بحق الشعب في الحصول على تلك اإلمدادات"اإلنسانية و
وأشارت إلـى   ".  طرف حيادي  الوقوف حائال أمام مهمة   "وطالبت سويسرا إسرائيل في الوقت نفسه بعدم        

 .أهمية تطبيق فترة وقف إطالق النار بشكل فوري حتى يمكن تأمين معبر دائم للمساعدات اإلنسانية
  ١١/١/٢٠٠٩الدستور، 
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  األمم المتحدة تستأنف مساعداتها في غزة بعد ضمانات أمنية .٥٢

يع المساعدات للفلـسطينيين    أعلنت األمم المتحدة في بيان أمس أن وكاالتها ستعاود توز         : وكاالت –غزة  
وأكدت المديرة التنفيذية لبرنامج األغذيـة      . في قطاع غزة بعد حصولها على ضمانات أمنية من إسرائيل         

على األقل من سكان غـزة يحتـاجون مـساعدة          % ٨٠العالمي التابع لألمم المتحدة جوزيت شيران أن        
وأقـر برنـامج    . اعدات اإلنسانية للمنطقة  غذائية عاجلة، فيما يتعين على إسرائيل أن تسهل وصول المس         

األغذية العالمي أن العثور على أغذية في غزة سيصبح مسألة تتزايد صعوبتها باطراد مع قلة اإلمدادات                
في األسواق ونفاد الطحين من المخابز، فضال عن ندرة في الحبوب لدى المطاحن، في ظل الفزع الـذي                  

 من جهتها طالبت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق اإلنـسان،           .يمنع أناسا كثيرين من مغادرة منازلهم     
مجلس األمن الدولي بسرعة إرسال محققين إلى غزة وجنوب إسرائيل لتقديم تقارير عن انتهاكات جميـع                

، ألنه لم يشر إلى جرائم الحرب وغيرها مـن          ١٨٦٠األطراف في الصراع ، منتقدة قرار مجلس األمن         
 .لقانون الدولي وعدم التحقيق في مالبساتهااالنتهاكات الخطيرة ل

  ١١/١/٢٠٠٩عكاظ 
 
  "إسرائيل" تطالب بالتحقيق في جرائم "العفو الدولية" .٥٣

طالبت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق اإلنسان مجلس األمن الدولي الجمعة بنشر            :  د ب أ   -نيويورك  
غـزة وتحميـل الجـانبين المتحـاربين        محققين للتحقيق في جرائم حقوق اإلنسان في إسرائيل وقطـاع           

  .المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب
إجراء صـارم لـضمان     "وقالت المنظمة ومقرها لندن في خطاب إلى مجلس األمن إنه ينبغي عليه اتخاذ              

تحديد المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب وغيرها من االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنـسان والقـانون               
 وطالبت المنظمة بإرسال محققين إلى غزة وجنوب إسرائيل لتقديم تقارير عن انتهاكات             .في غزة " الدولي

  .كل األطراف في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس
  ١١/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  اوروبا في التوصل لهدنة إنسانية في غزة" فشل"تنتقد " امنستي"منظمة  .٥٤

عن قلقها بشأن فشل االتحاد األوروبي فـي        " ستيأمن"أعربت منظمة العفو الدولية     : فرح عطيات  -عمان  
لعب دور حاسم في مجلس األمن الدولي، داعية إياه العمل بشكل فعال مع الدول األعضاء فـي مجلـس                   

  .األمن من أجل تنفيذ هدنة إنسانية بال تأخير
ـ           المقـاتلين  الجنود اإلسـرائيليين و   "بيد أن المنظمة، حملت المسؤولية عن األوضاع اإلنسانية في غزة ل

كال الجانبين يعرضان   "وقالت، في بيان نشرته على موقعها اإللكتروني، إن          .، على حد سواء   "الفلسطينيين
  ".حياة المدنيين الفلسطينيين للخطر، بما في ذلك عن طريق استعمالهم كدروع بشرية

لـدى  ) رويكـا األوروبيـة  الت(وحثت المنظمة، في رسالة بعثت بها إلى اللجنة الثالثية لالتحاد األوروبي            
عودتها من منطقة الشرق األوسط، وزراء خارجية بلدان االتحاد الذين سيجتمعون في براغ الضغط على               
إسرائيل لحملها على إنهاء الهجمات الموجهة على السكان المدنيين أو المباني المدنية أو الهجمات غيـر                

  .نسانية إلى المنطقةالمتناسبة في قطاع غزة، والسماح بوصول المساعدات اإل
  ١١/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
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  حماس ستخرج منتصرة: "واشنطن بوست" .٥٥
مفترق طرق  " صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها الرئيسية امس بعنوان          قالت:  محمد سعيد  -واشنطن  
ضـد  " الحرب"إن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة مصيرها الفشل ، مشيرة إلى أن               " في غزة 
ودعـت الـصحيفة     .  برهنت على أنه ال يمكن القضاء عليها بالوسائل العسكرية         - مرة أخرى    -حماس  

لم تبذل سوى القليل مقارنة بـالكثير الـذي         "حكومة الرئيس األميركي المنتهية واليته جورج بوش التي         
توصل إلى تـسوية    إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لل     " قدمته لدعم القرارات اإلسرائيلية في هذه األزمة      

وتابعت إن إسرائيل تراهن على إمكانية خفض القدرة العسكرية لحماس وإجبارها على قبول              .مع حماس 
وقف إطالق النار بشروط أكثر مالءمة إلسرائيل ، إال أن حماس ، التي حددت انتـصارها فـي البقـاء                    

وأوضحت الصحيفة بـأن علـى        واستنادا لهذا المعيار  . لمواجهة إسرائيل ، رفضت اللعب بتلك القواعد      
إسرائيل أن تختار بين محاولة القضاء على حماس ، بما يعني إضافة أعباء كبيرة علـى قواتهـا التـي                    
ستعاني خسائر كبيرة في قطاع غزة أكثر مما تخسره حماس وهو األمر الذي سيكون لـصالح الحركـة                  

، أو االنسحاب دون أي ضـمان إلطـالق         اإلسالمية المقاومة يعزز من مكانتها في المنطقة وفي أوروبا          
قادة إسرائيل هم اآلن على وشك      "وذكرت إن   . الصواريخ ضد مدنها ، والتي سوف تتوقف في تلك الحالة         

إعطاء حماس ما تريد ، فكبار قادة إسرائيل أيضا رفضوا قرار مجلس األمن ، وهم يناقشون اآلن ما إذا                   
  ".رك الشوارعينبغي الدفع بآالف جنود االحتياط لخوض معا

  ١١/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
   لن تنتصر على حماس "إسرائيل ":صحيفة نمساوية .٥٦

النمساوية على العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ، قائلة إن          " دير شتاندر "علقت صحيفة   :  د ب أ   -فيينا  
در وذكرت الصحيفة في عددها الـصا     . إسرائيل ال يمكنها تحقيق االنتصار في حربها ضد حركة حماس         

 ومن قبلها على كتائب حزب اهللا وعناصر        -الحرب التي يشنها الجيش اإلسرائيلي على حماس        "أمس أن   
 مجرد حرب تقليدية تعتمد فيها إسرائيل بالدرجة األولى على القوة في مواجهـة جماعـات                -حركة فتح   

تـسليحا إال أنهـم     تضم بين صفوفها مقاتلين غير تقليدين بأي حال من األحوال فبالرغم من أنهم أدنـي                
  ".يخططون وينفذون عملياتهم وسط الشعب الفلسطيني

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن بهذه الطريقة لن تتمكن إسرائيل من تحقيق هدفها الـذي تـسعى إليـه                   
وأضافت الصحيفة إلى أنه في ظل هذه الحـرب الـدائرة اختفـت             . والمتمثل في اإلطاحة بحركة حماس    

وفي النهاية طرحت   . وقتال الشوارع في إشارة لدماء المدنيين التي سفكت بشراهة        ) اإلرهاب(الحدود بين   
وكانت اإلجابة أنه ما من سـبيل لحـل هـذه           . الصحيفة تساؤال حول ما الذي يتوجب على إسرائيل فعله        

  .األزمة سوى أن تتعلم إسرائيل كيفية تقدير قيمة حياة الشعب الفلسطيني
  ١١/١/٢٠٠٩الدستور، 

 
  طالب بتحقيق مستقل حول محرقة غزة تبلجيكا .٥٧

طالبت الحكومة البلجيكية، أمس بإجراء تحقيق مستقل حول الوضع في غزة، معتبرة انه يناقض تماماً 
 .القانون اإلنساني الدولي، في وقت يتأخر فيه قيامها بإجالء أطفال مصابين جراء مشاكل في التأشيرات

الحكومة تدين بشدة التصاعد "مان فان رومبوي ان وقال بيان أصدره رئيس الوزراء البلجيكي هر
تظهر شكاوى الصليب األحمر الدولي من عدم إسعاف الجرحى أن الوضع الميداني . المستمر للعنف

الحكومة تدين "وأضاف ان  ".يناقض تماماً القانون اإلنساني الدولي ويستدعي فوراً إجراء تحقيق مستقل
  ".هذه االنتهاكات لقانون الحرب

 ١٠/١/٢٠٠٩خليج، ال
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  بشأن غزة لندن ترحب بدور تركي ـ سوري في تطبيق القرار:  بريطانيمسؤول .٥٨

اوضح باري مارستون، الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية لشؤون الشرق :سمير ناصيف -لندن 
قم البندين الثالث والسادس في قرار مجلس االمن ر'ان ' القدس العربي'االوسط، في لقاء خاص مع 

 الذي صدر مساء الخميس يعطي اهمية للمبادرة المصرية في التطبيق الميداني للقرار، ولكنه ١٨٦٠
، كما 'يدعم ويشجع ايضا المبادرات االقليمية االخرى كالمبادرة التركية ـ السورية في هذا المجال

مدنيين والحفاظ يرحب بمبادرات حتى من ايران في مجال تحقيق وقف اطالق النار الفوري وانقاذ ال'
كما اشار مارستون الى دور بريطاني اساسي في اقناع وزيرة الخارجية االمريكية . 'على حياتهم

كوندوليزا رايس بعدم تأخير او معارضة اقرار القرار ودفعها للقبول بخيار االمتناع عن التصويت مما 
  .بريطانيا وضعت المسودة للقرار'واوضح بان . 'اتاح مروره

  ١٠/١/٢٠٠٩عربي، القدس ال
  
  الوقت الستئصال حماس" إسرائيل" الصهاينة األمريكيون يطالبون بمنح المسيحيون .٥٩

حملة للضغط ) الجمعة(بدأت منظمات ليبرالية وعربية وإسالمية أمريكية أمس  : حنان البدري-واشنطن 
" اسرائيل"ستخدام على الشيوخ والنواب في مجلسي الكونجرس، بأن يجري الكونجرس تحقيقاً دقيقاً في ا

  .أسلحة وقنابل أمريكية الصنع للفتك بالمدنيين الفلسطينيين
بيد أن غالبية النواب والشيوخ األمريكيين طالبوا إدارة الرئيس جورج بوش التي تلفظ آخر أنفاسها، بدعم 

لكاتب ودعا ا). حماس(ومنحها الوقت الكافي الذي تحتاجه للقضاء على المقاومة اإلسالمية " اسرائيل"
المحسوب على اليمين المسيحي الصهيوني تشارلز كراثامر أمس الواليات المتحدة والغرب الى إتاحة 

لكي تستمر في أداء مهمة القضاء المبرم على حماس، وأشار الى ان " اسرائيل"الفرصة السانحة أمام 
في لبنان واعتبر أن وحذر من تكرار ما حدث . المهمة لم تعد تحتاج إال للقليل من الوقت إلنجازها

أولمرت أتيحت له فرصة ثانية وثمينة وال تعوض إلنجاز ما فشل في تحقيقه بلبنان، في قطاع غزة، 
  .واستئصال حماس مرة ولألبد

  ١٠/١/٢٠٠٩الخليج، 
 
  "إسرائيل"حزب بريطاني معارض يهاجم  .٦٠

سة برلمانية بعد غد  دعا حزب الديمقراطيين األحرار البريطاني المعارض أمس، إلى جل:آي. بي. يو
لعدم التزامها بقرار مجلس األمن الدولي حول " إسرائيل"االثنين، لبحث األوضاع في قطاع غزة، وهاجم 

وقال ديفيد هيث، المتحدث باسم قطاع الشؤون البرلمانية في الحزب في  .وقف إطالق النار في غزة
 الكثير من البريطانيين يراقبون األحداث إن"رسالة وجهها إلى وزيرة الشؤون البرلمانية هارييت هارمن 

في غزة بقلق ويأس متزايدين ومن المهم أن يحصل النواب على فرصة للتعبير عن آرائهم، كما أن من 
  ".المهم أن تخصص الوزيرة جلسة لمناقشة قضية على قدر كبير من األهمية

طانية إلى المساعدة وقف الحرب رسالة تدعو الحكومة البري" أوقفوا الحرب"من جهة أخرى سلّم تحالف 
  .في غزة" اإلسرائيلية"

  ١٠/١/٢٠٠٩الخليج، 
 
 السويد تدعو لمؤتمر دولي إلعادة إعمار غزة فور وقف إطالق النار .٦١

دعا وزير خارجية السويد كارل بيلدت للقيام بعملية تقييم سريعة :  عبدالرؤوف أرناؤوط-  القدس المحتلة
بناء في قطاع غزة فور بدء وقف إطالق النار، مؤكدا أن السويد على لالحتياجات اإلنسانية وإعادة ال
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على هذا األساس يجب إعداد خطة بناء "وقال . استعداد ألن تكون جزءا من هذه الجهود دون إبطاء
فقط "وأشار إلى أنه  ".وإعادة إعمار وعقد مؤتمر دولي سريع للمانحين من أجل ضمان التمويل والخبراء

وقال إن الجهود الدبلوماسية ".  تحقيق هدفها باألمن"إسرائيل"ـقيات السياسية يمكن لمن خالل االتفا
المستمرة لتحقيق حل دائم سيتم تكثيفها على أن يكون ذلك مستندا إلى إنهاء العزل االقتصادي لغزة إذ إن 

  ".تحقيق هدف واحد دون آخر"من المستحيل 
  ١٠/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

  
     صدرون وثيقة شرف دعما لغزة أوروبا يمسلمو .٦٢

 أصدر اتحاد المنظمات اإلسالمية في أوروبا من مقره ببروكسل وثيقة :تامر أبو العينين - سويسرا 
تضع بعض األفكار التي يمكن لألسرة المسلمة في " عهدا لن ننساكم"الشرف للتضامن مع غزة بعنوان 
انطلقنا من :اد للجزيرة نت الشيخ شكيب بن مخلوفويقول أمين االتح .أوروبا أن تطبقها لدعم سكان غزة

ثوابت القرآن والسنة التي توجب على المسلم دعم أخيه المسلم، ونحث مسلمي أوروبا على اتباعها على 
  .أربعة محاور

  ٩/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
 أنفاق غزة تستوعب عربة قطار ويمثل تدميرها الهدف األول إلسرائيل .٦٣

قيل إن البعض منها متسع بما يكفي لتسيير عربات : جل وجيفري فلشمان بيتر شبي،واشنطن ـ رفح
 قدما، كما أنها مزودة بأسالك المحركات الكهربائية التي ٦٠أنفاق، كما تصل أعماق البعض منها إلى 

كما تعد أيضا أحد . تنقل الطعام والوقود وربما بعض الصواريخ الثقيلة التي تقصف بها حماس إسرائيل
  .ستمرار القتال في غزةأسباب ا

ويناقش المسؤولون اإلسرائيليون المدى الذي يرغبون في أن تصل إليه حملتهم في غزة، فيشيرون إلى 
أن أحد األهداف الرئيسة في حملتهم يتمثل في وقف وصول شحنات األسلحة إلى حماس عبر شبكة معقدة 

  .من األنفاق تمر أسفل الحدود بين مصر والقطاع
ذي تقوم فيه القوات األرضية باالشتباك مع مقاتلي حماس في الشوارع تقوم الطائرات في الوقت ال

. الحربية اإلسرائيلية بقصف أهداف في غزة بالقرب من رفح التي تقع على الحدود بين مصر وغزة
وتضع إسرائيل وقف شحنات األسلحة عبر ما يسمى بممر فيالدلفي، الشريط الذي يفصل غزة عن 

  .رئيسي في محادثات وقف إطالق النارمصر، كمطلب 
ويقول أحد كبار المسؤولين العسكريين األميركيين الذي اطلع على أحد التقارير االستخباراتية الخاصة 

  .»األنفاق مهمة بدرجة كبيرة فاألسلحة الثقيلة تأتي عبر تلك األنفاق«: بوصول األسلحة إلى حماس
لنسبة لسكان غزة الذين ال تهمهم األسلحة، فمنطقة الحدود غير أن األنفاق تعتبر ذات أهمية أخرى با

، وباتت االنفاق تعتبر خط الحياة التجاري ٢٠٠٧مغلقة منذ أن استولت حماس على السلطة في عام 
  .الحيوي للغذاء والدواء

ويعتبر التهريب عبر األنفاق المصدر الوحيد لدخول قبائل البدو التي ظلت مهمشة من قبل الحكومة 
صرية منذ أمد بعيد، فيقول أحد المهربين الذي عرف نفسه باسم أبو محمد إن الوقود والطعام يشكالن الم

  .جل تجارته
ويطمح الفلسطينيون المشاركون في مفاوضات وقف إطالق النار إلى إعادة فتح المعبر، ويقول أبو 

ائيلي أوضح المسؤولون وعلى الجانب اإلسر. »ما دامت الحدود مغلقة فسوف تستمر األنفاق«: محمد
  .السياسيون والعسكريون أنهم يرون أن إغالق األنفاق شرط مسبق لوقف إطالق النار
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وقد قال يوسي بيليد الجنرال باالحتياط اإلسرائيلي والرئيس السابق للقيادة الشمالية في قوات الدفاع 
هذه الحرب إلى وقف تهريب يجب أن نصل، في نهاية «: اإلسرائيلية خالل برنامج إذاعي هذا األسبوع

  .»هذه األسلحة، وإن لم نحقق هذا الهدف فقد يتساءل البعض ما الداعي وراء بدء هذه الحرب
ومن المؤكد أن إغالق تلك األنفاق بالقوة سيكون أمرا صعبا، ففرص نجاح إسرائيل في ذلك ضئيلة، حتى 

 االستخبارات اإلسرائيلية إن األنفاق ويقول المحللون الذين اطلعوا على. وإن سيطرت على قطاع غزة
  .أصبحت أكثر تعقيدا خالل السنوات الثالث التي تلت انسحاب إسرائيل من غزة

وأوضحت الدراسة الحكومية األميركية التي نشرت العام الماضي أن المسؤولين المصريين اعترفوا 
  .د بين مصر واإلقليم نفقاً رئيسياً تعمل تحت الحدو٣٠ إلى ١٠بصورة سرية بوجود ما بين 

ويشير أحد مسؤولي البنتاغون السابقين إلى أن الصواريخ اإليرانية بعيدة المدى، مثل غراد، والتي 
وأوضح بعض . قصفت بها البلدات اإلسرائيلية تعد أسلحة كبيرة نسبيا وتحتاج إلى أنفاق من نوع خاص

بل المسؤولين على الرغم من عدم توضيح ما إذا الذين اطلعوا على التقارير االستخبارية اإلسرائيلية من ق
كات تلك العربات تستخدم أم ال، أن بعض األنفاق من الضخامة بحيث يمكن تسيير عربة سكة حديد 

  .فيها
تقوم العائالت الثرية في رفح بالسماح باستخدام منازلها أو أراضيها المستأجرة في استخدامها كفتحات 

  . حماسأنفاق وتؤجر بعد ذلك لمقاتلي
عندما « والذي أعدته إدارة األبحاث التابعة للكونغرس إلى أنه ٢٠٠٨ويشير التقرير الذي نشر في عام 

كما يتم سحب . ينتهي العمل بالنفق، يتم منح المستثمر األساسي وأقاربه نسبة من كل شحنة تمر عبره
 قدما، باألسالك ٦٠إلى  ٥٠شحنات األسلحة والذخيرة عبر النفق، التي تصل أعماقها إلى ما بين 

  .»والمحركات الكهربائية لتجنب كشفها
من األنفاق، لكن تلك % ٦٠وأضاف أبو محمد أن الضربات الجوية اإلسرائيلية دمرت ما يقرب من 

 قدما وأن ٤٩ إلى ٣٩األضرار يمكن التغلب عليها بسهولة، وأشار إلى أن عمق األنفاق يتراوح بين 
  . تستطيع أن تتخطى عمق األربعة والعشرين قدماالصواريخ اإلسرائيلية ال

نتيجة لذلك ينوه الخبراء اإلسرائيليون واألميركيون إلى أن محاولة إغالق األنفاق بصورة دائمة يجب أن 
. تمر عبر اتفاق دبلوماسي مع مصر والتي تولت عبء مراقبة الحدود بعد االنسحاب اإلسرائيلي من غزة

ألنفاق دفع المنتقدين، ومن بينهم أعضاء في الكونغرس، إلى التشكيك في قيام غير أن اتساع رقعة شبكة ا
وقال أبو محمد الذي يعيش الكثير من أقاربه في غزة كما هو حال الكثيرين . مصر بالدور المنوط بها

إذا ما توقفت «ويضيف . من بدو رفح إنهم غالبا ما يعمدون إلى رشوة الشرطة المصرية لعدم إغالقها
  .»من تجارتنا% ٩٠نفاق فسوف يتم القضاء على األ

  لوس أنجليس تايمز
 ١١/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  ونهاية عباس البائسة.. غزة .٦٤

  ياسر سعد
بعض نهايات القادة والزعماء إما أن تكون طيبة، فتذكرهم األجيال من بعد بالثناء، أو تكون وخيمة تجلب                 

ولعل ياسر عرفات وإن اعترض على سياساته كثيرون،        . معليهم الذكريات المشينة والتي تالحق تاريخه     
انتهى صامدا وصلبا ورافضا لكل محاوالت اإلغراء واإلكراه، فقضى مسموما فـشيعه شـعبه بحـزن                

  .وأسى، وبالذكر الحسن
والتي أضافت رصيدا جديدا لخواتيم السوء لحكم جورج بوش والذي انتهى كما            -وقد شكلت محرقة غزة     

 لبعض الزعماء العرب ممن بلغوا من الكبر عتيا نهاية          -مظالم مع إخفاقات كبيرة ومتنوعة    بدأ بالدماء وال  
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بائسة لحكم اتسم بالفشل اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، باإلضافة إلى تقلص مكانة دولهم تحـت قيـادتهم                
  .إقليميا ودوليا وبشكل كبير

 أحداث غزة، إذ وضعته في موقـف ال         ولعل محمود عباس يعد من أكبر الخاسرين معنويا وتاريخيا من         
يحسد عليه، وكتبت له سجال تاريخيا ال يتمناه سياسي وال زعيم، فالرجل الذي خاصم عرفات قبل مقتلـه                  
بدعم أميركي ومصري، ووصل للحكم بانتخابات لم يكن له فيها منافس جدي، وحتى لما حاول مـروان                 

من السباق االنتخابي، بل إن حـسني مبـارك         البرغوثي ترشيح نفسه تعرض لضغوط كبيرة لالنسحاب        
  .طلب منه ذلك وبشكل علني

وبعد أن شاركت حماس باالنتخابات التشريعية وحققت فيها فوزا كاسحا، كان الهم األساس لسلطة عباس               
وضع العصي في عجالت الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس وإفشالها بكل الوسـائل والـسبل، وكانـت                

غير متناه من واشنطن وإسرائيل ودول عربية في مساعيها لتطويق حماس، وحـين             السلطة تتلقى دعما    
نجحت حماس في إجهاض محاولة دحالن السيطرة على القطاع بالقوة بإيعاز أميركي، وضعت الـسلطة               
الفلسطينية يدها على الضفة وبدأت حمالت واسعة القتالع جذور حماس منها، مـن خـالل اسـتهداف                 

  .ية والخيرية والتضييق على عناصرها ومقاوميهامؤسساتها االجتماع
وقد سبق حملة الرصاص المسكوب على غزة انتشار لعناصر أمن السلطة في ثـالث مـدن، ومالحقـة                  
سالح المقاومة وبعنف، للجم الضفة عن التضامن مع محرقة غزة التي كانت في طور اإلعـداد، حيـث                  

 تشوش على المهمة اإلسرائيلية في القطـاع، وحـين          استنفرت السلطة قواتها لمنع أي انفجارات غاضبة      
إليها، وقفز عباس   » الشرعية«بدأت محرقة غزة انطلقت تصريحات من رموز السلطة تبشر بقرب عودة            

إلى القاهرة ليتحدث عن أمنيته لو أن حماس استمعت لنصائحه وتجنبت الضربة، معطيا االحتالل غطاءا               
  . الرأي لعدم الحاجة لعقد مؤتمر قمة عربي-عباس–لجرائمه ومجازره، ومشاركا القاهرة 

بعد أكثر من أسبوعين من المجازر اإلسرائيلية والصمود الفلسطيني األسطوري تغيرت األولويات، فلـم              
تعد إزالة حماس مطروحة، وتحول الهدف إلى احتوائها وإضعاف قدراتها، ووجدت سلطة عباس التـي               

داث، في قرار مجلس األمن األخير طوق النجاة لها، فوصفته بأنه           وضعتها سياساتها ومواقفها وراء األح    
  .إنجاز

 شدد على قبول مبادرة حلفائه المصريين، مجـددا         -ومن القاهرة -األمر المثير للسخرية المرة أن عباس       
الدعوة لتواجد قوة دولية لحماية الشعب الفلسطيني، قائال إنه إذا لم توافق إسرائيل علـى قـرار مجلـس                   

  . األخير فستكون مسؤولة عن شالل الدم في غزةاألمن
وعباس الذي انتهت صالحياته كرئيس يريد تواجدا دوليا، ألنه يستمد اآلن شرعيته من المجتمع الـدولي                
ومن النظام العربي الرسمي العاجز كما أثبتت أحداث غزة، ثم إن عباس حتى اآلن لم يحمـل إسـرائيل                   

مـن يحتمـل    : وافقت على قرار مجلس األمن، وهنا يثور السؤال       مسؤولية شالل الدم، خصوصا إذا ما       
التي يتشدق بها، وأن يرحل عن المـشهد        » الشرعية«مسؤولية الدماء إذا؟ كنت أتمنى أن يحترم أبومازن         

  .بوش وأولمرت: السياسي مع شريكيه الحميمين في عملية السالم
  ١١/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
  مجرمي حرب؟ولماذا ال يحاكم قادة إسرائيل ك .٦٥

 بالل الحسن
والحرب اإلسرائيلية المستمرة ال تعني إال المزيد من . وال تزال الحرب اإلسرائيلية مستمرة ضد غزة.. 

 .قتل األطفال والنساء والمدنيين، وال تعني إال المزيد من تدمير المدارس والبيوت وقتل عائالت بكاملها
سجل مع بدايتها ونهايتها، أن إسرائيل هي دولة جرائم ستنتهي هذه الحرب مهما طال زمنها، ولكنها ست

أما بعد هذه . الحرب، وسيسجل التاريخ أنها الدولة التي لم تحاسب مرة واحدة على الجرائم التي ارتكبتها
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ال بد من حملة يبادر لها من . الغارة الممتدة فإن الجريمة كبيرة وكبيرة إلى حد ال يسمح بالصمت بعدها
وال بد من حملة تدعو .  لها، تدعو إلى محاكمة إسرائيل كدولة تقود وتنفذ جرائم حربيجد نفسه كفوا

 .العالم لكي يفرض على إسرائيل دفع تعويضات للشعب الفلسطيني عن كل جرائم الحرب المرتكبة بحقه
ي تنجو لقد كانت إسرائيل محمية دائما من الواليات المتحدة األميركية، وسمحت هذه الحماية إلسرائيل لك

ولكن جرائم غزة األخيرة لقيت استهجانا من عواصم العالم . دائما من دعوات محاسبتها على جرائمها
بأكمله، وخرجت مظاهرات الشعوب في كل العواصم، تستنكر ما فعلته إسرائيل، وتستنكر الحماية 

يمكن أن تنطلق منها، وتشكل هذه اإلدانة العالمية الشاملة منصة مناسبة، . األميركية لجريمة إسرائيل
وباالستناد إليها، دعوات محاكمة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها، ودعوات إجبار إسرائيل 
. على دفع التعويضات عن عمليات التدمير التي مارستها بحق المؤسسات والمدارس والبيوت والمساجد

الرضع الذين مألت صورهم العالم أما عمليات التدمير ضد المدنيين، ضد األطفال والنساء، وضد 
بأكمله، فهي جرائم حرب ال يمكن التعويض عنها، وستبقى راسخة في الذاكرة اإلنسانية، كجريمة ال 

وكجريمة ال بد من استنكارها دائما، لعلها ال تتكرر، ال على يد إسرائيل، وال على يد سواها من . تغتفر
 .الدول والحكومات والجيوش في العالم كله

ا الواليات المتحدة األميركية، التي رعت إسرائيل ومجازرها، فقد سجلت عالمة سوداء جديدة في أم
عالمة سوداء في إبادة . إذ ثمة عالمات سوداء عديدة في سجل الحضارة األميركية. تاريخ حضارتها

ن إفريقيا وعالمة سوداء في خطف البشر م. الهنود الحمر عند بداية االستيطان الغربي في تلك األرض
ثم . واستقدامهم عبيدا إلى العالم األميركي الجديد، ومن خالل مأساة مديدة استمرت ما يقارب المائتي عام

كانت العالمة السوداء الثالثة، عندما برز المحافظون الجدد، ووصلوا إلى منصة الحكم في البيت األبيض 
ة سلسلة من الحروب التي زرعت الشر ، وبدأوا بفرض سياستهم، وكانت خالصة هذه السياس٢٠٠٠عام 

 .في العالم كله، ونالنا منها، نحن العرب، شر كبير، في لبنان وفي العراق وفي السودان وفي فلسطين
وقد فشلت سياسة المحافظين الجدد على امتداد العالم كله، ولم ترث منها أميركا سوى الضعف 

لسياسة جاءت من داخل المجتمع األميركي، حين اختار والكراهية، ولكن الهزيمة األميركية األكبر لهذه ا
ولكن المجرم يبقى مجرما . هذا المجتمع قيادة جديدة له، وطرد قيادات المحافظين الجدد من كل مواقعهم

وفي الشهر األخير المتبقي لهم في الحكم، بادروا إلى .. ولهذا. حتى لحظة موته كما يقول علماء النفس
شر الكامن في نفوسهم، فشجعوا إسرائيل على إعالن الحرب في غزة، وضمنوا مواصلة اإلعالن عن ال

وفي ظل هذه الحماية، تم قتل األطفال الفلسطينيين برعاية . لها توفير الحماية في العالم وفي مجلس األمن
أميركية، وتم قتل النساء الفلسطينيات برعاية أميركية، وتم تدمير بيوت الناس فوق رؤوسهم برعاية 

 .أميركية
أميركا الشعب، وأميركا المواطنين، وأميركا الناس الطيبون، . وربما تكون أميركا بريئة من هذا كله

ولذلك فإن األصوات األميركية والعالمية ال بد أن ترتفع، . الذين يكدون ويتعبون يوميا من أجل العيش
حق العالم، وعلى تشجيعهم ورعايتهم لمحاكمة قادة المحافظين الجدد، على قاعدة ما ارتكبوه من جرائم ب

لجريمة غزة بشكل خاص، لتكون محاكمة المجرمين على جريمتهم، حماية لكل ما هو خير وطيب داخل 
الذي حمل الرئيس باراك اوباما » التغيير«وبعمل من هذا النوع، يمكن لشعار . أوساط الشعب األميركي

وهو تغيير ال تريد له إسرائيل أن يحدث، لكي . طبيقإلى البيت األبيض، أن يجد طريقه الفعلي إلى الت
وهناك تحد كبير أمام الرئيس أوباما اآلن، هل سيبقى وفيا . تبقى متمتعة بالحماية األميركية لجرائمها

 الذي رفعه، أم أن إسرائيل ستواصل ارتكاب جرائمها معفية من العقاب؟» التغيير«لشعار 
رة اإلسرائيلية المستمرة، فمن المفيد القول إن تفاصيل هذه الجريمة وإذا كان ال بد من وقفة أمام المجز

 :ولكن تبقى ثمة مالحظات للتفسير أو للتذكير. معروفة أمام أعين الجميع في القنوات التلفزيونية جمعاء
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 جريمة إسرائيل في الضفة ٢٠٠٢إن جريمة إسرائيل في غزة اآلن ليست هي البداية، لقد سبقتها عام 
وليس على إطالق (لقد بادر شارون يومها، وبحجة القضاء على االنتفاضة .  بقيادة آرييل شارونالغربية

، إلى إعادة احتالل الضفة الغربية، وقام يومها بنسف وتدمير كل مؤسسات السلطة )الصواريخ
ام أيضا وق. الفلسطينية، الوزارات، ومقرات أجهزة األمن، ومباني اإلذاعة والتلفزيون، ومحالت الصيرفة

بمحاصرة الرئيس ياسر عرفات في مكتبه حتى استشهد، وارتكبت في سياق هذا العمل جرائم تدمير في 
فما الذي هدفت إليه إسرائيل، سياسيا، . أكثر من مدينة، برز منها أمام العالم جريمة ومجزرة مخيم جنين

.  تصفية السلطة الفلسطينية:من وراء تلك المجازر في الضفة الغربية؟ لقد كان الهدف واضحا وجليا
وفي . تصفية المقاومة الفلسطينية لالحتالل، تشتيت أجهزة األمن. تصفية منظمة التحرير الفلسطينية

 .الختام تصفية وإنهاء فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة
ر مباني إنها تدم. وها هي إسرائيل تكرر اآلن في غزة، الشيء نفسه الذي أقدمت عليه في الضفة الغربية

أجهزة السلطة، وتدمر مباني أجهزة األمن، وتدمر مباني البلديات، وتدمر مباني المدارس، وتحاصر 
المستشفيات وتمنع طواقمها من العمل وتقتلهم، وهدفها األساسي أن تقضي على أي تنظيم يمارس مقاومة 

فلسطيني، حل ذليل، وكل ذلك من أجل فرض حل سياسي على الشعب ال. االحتالل اإلسرائيلي لوطنه
، ومن أجل أن يقبل هذا الحل كل »سالم اقتصادي«يسمونه أحيانا دولة فلسطينية مؤقتة، ويسمونه أحيانا 

 .من ال يزال يرفضه داخل الشعب الفلسطيني
، بعد أن اعلنت إدارة ٢٠٠٢لقد بادر آرييل شارون إلى بدء ممارسة تلك السياسة في الضفة الغربية عام 

، وتقدم آرييل شارون ليقول إن مقاومة »الحرب ضد اإلرهاب« بوش، ما سمته الرئيس جورج
الفلسطينيين لالحتالل اإلسرائيلي هو عمل إرهابي، وأن إسرائيل حين تضرب هذه المقاومة فإنها تساهم 

وتعمقت على أثر ذلك . وقبلت إدارة بوش من شارون هذا الموقف ودعمته. في الحرب ضد اإلرهاب
 . األميركي للجرائم اإلسرائيلية ضد الفلسطينيينسياسة الدعم

القصة إذا قديمة، وهي ليست وليدة اليوم، ليست وليدة بروز حركة حماس، وليست وليدة الصواريخ 
إنها سياسة إسرائيلية رسمية، اعتمدت ودعمت من واشنطن ومن البيت األبيض، وها . المنطلقة من غزة

عم األميركي العنيد إلسرائيل في مناقشات مجلس األمن، ومن هي تتواصل أمامنا علنا من خالل الد
خالل الرفض األميركي العنيد لكل مطلب عربي يدعو إلى إدانة الحرب اإلسرائيلية، وإلى فك حصار 

  .التجويع عن أهل غزة
  ١١/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  صعود الشرعيات وأفولها: حرب غزة .٦٦

  خالد الحروب
. ال تُعرف وجهته، ويصعب إن استمر توقع على أي وضع تؤول نهايتـه            الحرب كائن خرافي إن تحرك      

وهي وحش تصعب السيطرة عليه حتى من قبل من يقوم على تخليقه بدقة وتخطيط وحذر، راسـماً لـه                   
حروب كثيرة ارتدت وباالً على من أطلقها، وحروب أكثـر خلقـت            . المسار المحدد واألهداف الواضحة   

، )المحير والبائس معاً  (الحروب، وعلى مدار التاريخ اإلنساني      .  أن تدمرها  دوالً وشرعيات أرادت أصالً   
هي اآللية البشعة والواقعية التي صنّعت شكل المجتمعات وحدودها وشرعيات الدول والقوى التي تـتحكم       

ه، الشرق األوسط كما نعرفه اليوم، ودوله، ومسار      . عالم اليوم هو نتاج سلسلة ال تنتهي من الحروب        . فيها
وحدود دوله، وطبيعة أنظمته، وألي أن يضيف ما يشاء، هو جماع ما تمخضت عنه حروب طاحنة على                 

حرب غزة تندرج في هذا السياق الكالسيكي آللية اشتغال الحرب، وهي بهذا المعنى             . مدار أكثر من قرن   
باشرة، أو المتـأثرة    يتنوع ميزان الربح والخسارة لألطراف المختلفة المنخرطة فيها م        . مفصلية وتاريخية 
  .بها بشكل أو بآخر
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في الساحة الفلـسطينية وتمنحهـا شـرعية        » حماس«ستكرس هذه الحرب قوة ووجود حركة       : فلسطينياً
كل مرحلة نقلتها إلى مـا      . ١٩٨٧مرت بمراحل متعددة منذ تاريخ نشوئها في أواخر         » حماس«. إضافية

، مرحلـة المعارضـة الـسياسية       )١٩٩٣-١٩٨٧(المرحلة االنتفاضية األولى    : يليها في منحنى صاعد   
-٢٠٠٠(، المرحلة االنتفاضية والعسكرية الثانيـة       )٢٠٠٠-١٩٩٤(التفاقيات أوسلو والسلطة الفلسطينية     

). ٢٠٠٩(، واآلن مرحلة ما بعد حرب غـزة         )٢٠٠٨-٢٠٠٦(، ثم مرحلة االنتخابات والسلطة      )٢٠٠٥
ر االحتالل اإلسرائيلي وتكرسـه وفـشل الحلـول         في كل مرحلة من تلك المراحل، وعلى خلفية استمرا        

باالنتفاضة، بالمعارضة، بالمقاومـة، باالنتخابـات،      (تكرس وجودها وشرعيتها    » حماس«السلمية، كانت   
حرب غزة هي النقلة الكبيرة األهم بعد مرحلة االنتخابات الفلسطينية في تكريس شرعية             ). واآلن بالحرب 

انت الشرعية الفلسطينية الوطنية متشرذمة بـين شـرعية منظمـة           إلى ما قبل الحرب بقليل ك     .»حماس«
المنتخبة في قطـاع غـزة ورام       » حماس«التحرير الفلسطينية والرئاسة الفلسطينية في رام اهللا، وشرعية         

شرعية الرئيس الفلسطيني محمود    : شرعية رام اهللا تقوم على ركنين     . اهللا، لكنها المتجسدة فقط في القطاع     
» حمـاس «شرعية  . تخب، وشرعية االعتراف الدولي المرتبطة باالتفاقات مع إسرائيل       عباس كرئيس من  

مع انتهاء الوالية الدسـتورية     . تقوم على ركن أساسي وهو فوزها في انتخابات ديموقراطية حرة ونزيهة          
يـنخفض  للرئيس الفلسطيني، وبعيداً عن التبريرات الضعيفة قانونيا لتمديد تلك الوالية لمدة سنة إضافية،              

منسوب شرعية السلطة الفلسطينية في رام اهللا ليتوقف عند شرعية االعتراف الدولي والعالقات مع العالم               
إلـى شـرعية الفـوز      » حماس«ومع حرب غزة تضيف     . أي أنها شرعية مصدرها خارجي    : الخارجي

بة الـى   حرب غزة بالنـس   . باالنتخابات شرعية كونها الطرف الرئيسي الذي خاض الحرب ضد إسرائيل         
الرافعـة  : ١٩٦٨ومنظمة التحرير الفلسطينية عـام      » فتح«هي ما كانته حرب الكرامة لحركة       » حماس«

طالما تواجد االحتالل اإلسرائيلي وزاد وحشية وتكرسـاً       . الشعبية والسياسية والعسكرية لتكريس الشرعية    
إذا انتهـى هـذا     . طينيةفوق األرض الفلسطينية سوف تظل مقاومة هذا االحتالل جوهر الشرعية الفلـس           

خـسارة  .االحتالل تصبح االنتخابات ونتائجها هي المحدد األساسي والوحيد لمصدر الشرعية والـسلطة           
باهظـة  » حمـاس «ومنظمة التحرير والرئاسة في رام اهللا من جراء حرب إسرائيل ضد غزة و              » فتح«

سطيني حين أظهرتـه عـاجزاً      لقد قوضت إسرائيل ما تبقى من شرعية للرئيس الفل        . على كل المستويات  
والسلطة في رام اهللا عن عمل أي شيء فيما مليون ونصف مليون فلسطيني من شـعبه تحـت نيـران                    

لم يستطع الرئيس الفلسطيني أن يعلن إيقاف المفاوضات المتوقفة أصالً، ولو           . الحريق اإلسرائيلي اليومي  
البطش اإلسرائيلي األعمى أغلق الملـف      . حتى كموقف ديبلوماسي موقت يحاول ترميم الصورة المتردية       

في أي حرب مع    . المسؤولية لهذا السبب أو ذاك    » حماس«باكراً على كل حديث عن تبادل اللوم وتحميل         
إسرائيل هي العـدو المحتـل      . إسرائيل ال يقبل الوجدان الفلسطيني العام موقفاً فلسطينياً محايداً أو وسطاً          

وية ضد الشعب الفلسطيني هناك موقـف واحـد يتوقعـه جميـع             وعندما تخوض حرباً من حروبها الدم     
جولـة  » محـور االعتـدال   «خسرت دول   : عربياً.الفلسطينيين من جميع الفلسطينيين، ناهيك عن قيادتهم      

الواليات المتحدة والغرب واصال خذالنهما للـدول العربيـة         . ٢٠٠٦أخرى، بعد خسارتها حرب صيف      
سياسة اإلهمـال والالمبـاالة     . األعمى لسياسات إسرائيل وحروبها   المعتدلة عن طريق الدعم المتواصل و     

تجاه ما يحدث من انزياحات سياسية واسعة من جراء حروب الواليات المتحدة مـضافة إليهـا حـروب                  
إسرائيل أدت إلى إضعاف منطق الدول العربية المعتدلة أمام شعوبها وأمام األطراف اإلقليمية والدوليـة               

وكسل وتل أبيب لم تلق باالً ألهم وأكبر تنازل عربي جماعي نحو السالم مع إسرائيل               واشنطن وبر . أيضاً
برفض تلك المبادرة وعدم االهتمام بهـا       . ٢٠٠٢ممثالً في المبادرة العربية التي أعلنتها قمة بيروت عام          

منذ ذلـك العـام وحتـى اآلن تـضاعف          . أسقط في يد الدول العربية الكبرى، ووضعت في مأزق كبير         
  .جبروت إسرائيل وبطشها واحتاللها، الذي ال تستطيع الدول العربية إيقافه أو التقليل منه
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أدى هذا المأزق االستراتيجي الكبير، تزايد وحشية إسرائيل وغطرسة حروب أميركـا، مقابـل عجـز                
لمحفـز  وكان هذا الفراغ هو ا    . العرب، إلى اتساع حيز الفراغ السياسي في المنطقة الخالي من رد الفعل           

ووجود هذا الفراغ هو الذي يـدفع مقاومـات         . والمغري لدول مثل إيران، وحالياً تركيا، ألن تقفز لتمأله        
عندما تغيب الدول عـن رد الفعـل الـذي    . الى البروز واالستقواء» حماس«و » حزب اهللا«مختلفة كـ  

.  الذي تحتله المقاومـات    يتناسب مع الحدث تتراجع شرعية سيطرتها على الحيز السياسي، فيتولد الفراغ          
في ظل ظرف وجود دولة احتاللية وتوسعية شماالً وجنوباً وتملك جيشاً باطشا ال تتوانى عن اسـتخدامه                 
لطحن المدنيين، ال بد من وجود قوى رادعة، ليس شرطاً بالحرب والقوة العسكرية، فهذا نعلم جميعاً أنه                 

كل ذلك لم يتوفر في الحـرب  . ة واالستراتيجيا المانعةليس في وارد الدول العربية، لكن بالسياسة الحازم 
األخيرة، وعدم توفره أضعف شرعيات الدول العربية ونفوذها وصورتها أمام شعوبها والرأي العام فـي               

شرعيات الدول والحكومات تتأتى هي األخرى من التشكيل التاريخي األولي، بالحرب أو غيرها،             . بلدانها
. خابات، او التعبير العام واإلجمالي عن مصالح وتطلعـات ورغبـات شـعوبها   ثم تتواصل إما عبر االنت 

عندما ال يتوفر أي من ذلك تضعف شرعيات الدول، وتصبح حكوماتها هشة، ويتزايد اتساع الشقوق في                
لكـن  . ومرة أخرى ال يطالب أحد بإطالق حروب أو القيام بما ال طاقة للدول العربية به              . بنيتها الداخلية 

فاض الكبير عن سقف الحد األدنى من الرد والموقف المتوقع يخلف دماراً فـي الـشرعية ال ينـي                   االنخ
خسر الغرب وخسرت أوروبا مرة أخرى معركة القيم، وازداد انكشاف مـستوى            : غربياً وأوروبياً .يتراكم

ـ      . النفاق والتردي السياسي الغربي عندما يتعلق األمر بفلسطين        رب ثمـانين   لو قتل الفلـسطينيون أو الع
) مـارس (قام العالم ولم يقعد بعـد فـي آذار          . إسرائيلياً كل يوم على مدار أسبوعين لقام العالم ولم يقعد         

في شـرم   » ضد اإلرهاب « عندما هرع أكثر من ثالثين رئيس دولة يتقدمهم بيل كلنتون لعقد قمة              ١٩٩٦
جرائهـا بـضعة عـشرات مـن        الشيخ بعد سلسلة من العمليات االنتحارية في إسرائيل التي سقط مـن             

وكل الفصائل الفلسطينية   » حماس«قبل اندالع حرب غزة كانت صواريخ       . اإلسرائيليين على مدار أسابيع   
جيش إسرائيل قتل في قطاع غزة وحـده اكثـر مـن ألفـين              . قتلت خالل ثماني سنين اربعة إسرائيليين     

.  اإلسـرائيلية لحقـوق اإلنـسان      »بتسيلم«وتسعمئة فلسطيني في نفس الفترة، بحسب إحصاءات منظمة         
. هذا ليس نفاقاً فحسب   . السياسة الغربية ترى أفراد القتلى اإلسرائيليين، وال ترى آالف القتلى الفلسطينين          

ما يحدث في الـشرق األوسـط وضـد         . إنه سياسة تغذي التطرف في قلب الجاليات المسلمة في أوروبا         
أو باألحرى، مع وجود مـشاهد الـدم        . »القاعدة«وتنظيم  الفلسطينيين هو العتاد األهم لخطاب ابن الدن        

المستباح في غزة هذه األيام، لم تعد هناك حاجة لخطابات ابن الدن أو الظواهري كي تـستثير غـضب                   
فـضال  . الشبان المسلمين في طول العالم وعرضه، وفي أوروبا والواليات المتحدة على وجه التخصيص            

فبحسب هذا المقياس   . قاس به قيمة حياة البشر هو ممارسة عنصرية       عن ذلك فإن اعتماد مقياس منحاز تُ      
هذا يـسمى   . تتبدى قيمة حياة اإلسرائيلي أكثر قيمة ووزناً من قيمة حياة الفلسطيني أو العربي بألف مرة              
  . بحسب القيم األوروبية عنصرية بحتة، وتصبح هذه القيم فاقدة ألي شرعية حداثية أو إنسانية
  ١١/١/٢٠٠٩الحياة 

 
  الرئيس ال يريد مقاومة تفني الشعب .٦٧

  ياسر الزعاترة
دعك من حكاية انتهـاء     (إذا كانت المقاومة ستفني الشعب فال نريدها ، هذا ما قاله الرئيس الفلسطيني ،               

، والذي يخوض شعبه في قطاع غزة معركة بطولية ضـد عـدوان             ) واليته في التاسع من كانون األول     
 هذا التصريح على من يواجهون حمم الطائرات والدبابات في قطاع غزة ،             تخيلوا كيف يقع مثل   . همجي

ومن بعدها على جماهير األمة التي تنزل إلى الشوارع كل يوم تضامناً مع الفلسطينيين وحقهم في مقاومة                 
  االحتالل؟،
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، وإنمـا   في سياق التعليق على كالم السيد الرئيس نتذكر أمرين ، األول أن المقاومة ال تفني الـشعوب                  
تحييها ، وليس ثمة شعب أفنته المقاومة ، اللهم إال إذا أراد تشبيه الفلسطينيين بالهنود الحمر ، مع العلـم                    

  . أن ثلثي الشعب الفلسطيني ال يزالون في الخارج ، وليسوا معرضين لإلفناء تبعاً لذلك
 إفناء الشعب أو تدميره ، فهـو        األمر اآلخر هو أن موقفه من المقاومة ال صلة له بإمكانية أن تتسبب في             

ضدها في أي حال كما صرح مراراً وتكراراً ، وال ندري إن كان غير رأيه وصار مع مقاومة منزوعة                   
  القدرة على اإلفناء ، ويمكنها الحفاظ على أعداد من الناس تكفي لقيام سلطة وانتخاب زعامة،،

) ١ ـ  ٨(الة في صحيفة هـآرتس اإلسـرائيلية   بينما كنت أستمتع بتصريحات السيد الرئيس كنت أقرأ مق
، يشير فيها إلى لقاء بينه وبين وزير الحـرب  " هل يتذكر باراك الجزائر  "لكاتب اسمه يئير تسبان بعنوان      

 ، حيث شاهد علـى الطاولـة كتـاب المـؤرخ     ٢٠٠٠الصهيوني باراك في بيت هذا األخير نهاية العام        
 ، فبادر إلى القول إنه      ١٩٦٢ "- ١٩٥٤حرب الجزائر   .. الم  حرب وحشية للس  "البريطاني اليستر هورن    

مع االختالف بين   "كتاب مهم على كل سياسي إسرائيلي أن يقرأه ، وهو ما وافق عليه باراك ، معتبراً أنه                  
  ".النزاعين ، إال أن النزاع الجزائري هو األشبه بنزاعنا مع الفلسطينيين

صمود الجزائريين رغم الضربات البشعة التي تعرضوا لها ،         يستعرض الكاتب سيرة النزاع المذكور ، و      
األمر الذي لم يتوقعه الفرنسيون الذين اضطروا إلى التراجع شيئاً فشيئاً وصوالً علـى خـروجهم مـن                  

  .الجزائر
مـن  ( بلغ عدد القتلى الجزائريين مئات اآلالف        ١٩٦٠في نهاية   : يقول الكاتب ، نقالً عن الكتاب بالطبع      

بينما كان ميـزان    ):  ألف بحسب أقوال فرنسية ، ونحو مليون بحسب الرواية الجزائرية          ٥٠٠ إلى   ٣٠٠
فمن بين خمسة وأربعين ألف مقاتل ، قتل ستة وعشرون ألفـاً ،             : خسائر حركة التحرير الجزائرية فظيعاً    

  . ضحية من فرنسا في حرب الجزائر٢٣١٩٦وسقط . ووقع أحد عشر ألفاً في األسر
 بدأت مفاوضات سرية بين مفوض ديغول ومفوض حركة تحرير الجزائر ، تخلى             ١٩٦١في مطلع سنة    

ديغول خاللها عن شرط وقف إطالق النار ، وكان مستعداً أيضاً لمواجهة الجيش ، وأن يفـرض عليـه                   
وقف إطالق النار من طرف واحد ، وأن يحرر اآلالف من مقاتلي حركة تحرير الجزائر ، وكـل ذلـك                    

  . وقع اتفاق السالم الذي ضمن استقالل الجزائر١٩٦٢في آذار . زائريين للتفاوضمقابل استعداد الج
في سنوات انتفاضة األقصى التي رفضها الرئيس عالنية ، كان ميزان الخسائر أقل من واحد إلى خمسة                 

 أما معركة هذه األيام فـي     . في المجمل ، مقابل واحد إلى سبعين في الحرب الفيتنامية على سبيل المثال            
قطاع غزة فال يقاس عليها وحدها ، والسبب أنها معركة لفرض االستسالم ، ولذلك شبهها صاحب المقال                 

، بهجوم الطيران الفرنسي على قرية على الحـدود التونـسية           ) تلك هي فكرة المقال أصالً    (المشار إليه   
 المقاومة الجزائرية ،     ، والتي أراد الفرنسيون من خاللها ضرب إرادة        ١٩٥٢الجزائرية في كانون األول     

  .حيث ذهب ضحية الهجوم عشرات القتلى ومئات الجرحى ، من بينهم نساء وأطفال
من هنا نقول إن معركة قطاع غزة هي معركة رمزية ، ألن هدفها هو فرض االستسالم علـى الـشعب                    

  . ياتالفلسطيني ، ولذا فإن الصمود فيها ينبغي أن يكون شعار الجميع ، بصرف النظر عن التضح
المقاومة لن تفني الشعب الفلسطيني ، مع أن المحتلين ال يرشقون من يقاومهم بالورود ، والفلـسطينيون                 
يرفضون مثل هذا الحنان ، في ذات الوقت الذي يسأل فيه هؤالء وأولئك عن بديلهم المطروح؟ أليس هو                  

امل مع الواقع الذي يصنعه ، كمـا        االستسالم إلرادة المحتل ، والقبول بالفتات الذي يعرضه ، وأقله التع          
  هو حال القبول بالسلطة البائسة القائمة؟،

سيقول بعضهم إننا نتحدث ونحن مرتاحون ، ونرد بأن ذلك هو خيار الذين يدفعون الدم ، بينمـا يتمتـع                    
  .اآلخرون بمزايا االحتالل والمعونات الدولية

  ١١/١/٢٠٠٩الدستور، 
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  ؟"إسرائيل"ر الغاز إلى هل تلزم معاهدة السالم مصر بتصدي
  عبداهللا األشعل. د

البد أن نعترف بأننى أشعر بالقهر والضيق كلما تناولت مسألة تتعلق بإسرائيل وعالقتها بمـصر، فقـد                 
أكدت غير مرة أننى رغم كل شىء لم أفهم هذا المثلث الغامض وهو العالقـات الثالثيـة بـين مـصر                     

ديم أى تفسير مقنع وعقالنى لهذه العالقة الغريبـة والتـى           وإسرائيل والواليات المتحدة، وعجزت عن تق     
 ، وأن تعقد مؤتمراً صـحفياً       ٢٠٠٨ ديسمبر   ٢٥سمحت للرئيس مبارك أن يدعو ليفنى لزيارة مصر يوم          

تسلك فيه سلوكاً ال يتفق مع الوقار المطلوب فى المسئولين فى أى دولة تعبيراً عن استهتارها بـالجميع،                  
 أنها تجاوزت جميع    ٢٠٠٨فيها الرئيس مبارك فى تصريحات رسمية فى أوائل عام          وهى نفسها التى قال     

من ناحية أخرى فإن إسرائيل     . الخطوط الحمراء معه، ولكنه مع ذلك حريص على العالقات مع إسرائيل          
تسعى لتدمير فرص انتخاب وزير الثقافة المصرى لمنصب مدير عام اليونسكو، ورغم ذلـك تـستميت                

 مليون جنيه مصرى يومياً للمواطن اإلسرائيلى فى صفقة الغـاز، كمـا             ٥٥ية فى تقديم    الحكومة المصر 
تحارب القضاء اإلدارى وتوعز لبعض القضاة للزراية بأحكامه، وأخيراً تـزعم أن تفـضيلها للمـصالح              
اإلسرائيلية على مصالح المجتمع المصرى عمل من أعمال السيادة، وقد أوضحنا فـى مقـال سـابق أن                  

السيادة ال يمكن أن تستخدم ستاراً أو مبرراً النتهاك الدستور المصرى، وإهدار مـصالح الـشعب                أعمال  
المصرى لصالح عدو يتربص بنا ونذر نفسه للنيل من مصالحنا، األدهى من ذلك أن الحكومة قد عمدت                 

ن معاهـدة   إلى تخويف الشعب المصرى وبث األكاذيب والتذرع بأن سلوكها اتجاه إسرائيل التزام نابع م             
السالم، فقد أشارت معاهدة السالم المبرمة بين مصر وإسرائيل إلى البترول ولم تذكر كلمة الغـاز مـرة                  
واحدة، وحتى بالنسبة للبترول فقد ورد فى المعاهدة أن تبيعه مصر إلسرائيل بالشروط العادية، وليس فى                

عار محددة سلفاً، وهذا نوع من العبوديـة  المعاهدة أن مصر ملتزمة ببيع البترول إلسرائيل إلى األبد وبأس       
أمـا  . اإلقتصادية إلسرائيل يفضح صانع المعاهدة إن صح هذا القول، كما يفضح الحكومة إن فسد القول              

دفع الحكومة بأن المادة الثالثة من إتفاقية السالم تلزم مصر بتصدير الغاز إليها فإنه تفسير غريـب لمـا                   
ول المصريين جميعاً خاصة الذين لم يقرؤوا المعاهدة والذين يجـب أن            جاء فى هذه المادة واستخفاف بعق     

يقوم هذا التفسير على ما ورد فى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة فيما يتعلـق               . نثقفهم وننشر المعاهدة لهم   
عالقـة  فما هى   . بإنهاء المقاطعة اإلقتصادية وأسوار التمييز التى تحد من حرية انتقال األفراد والبضائع           

االمتناع عن مقاطعة إسرائيل وبين إلتزام مصر بتصدير الغاز والبترول إليها؟ ذلـك أن االمتنـاع عـن                  
المقاطعة امتناع عن عمل أما توريد الغاز فهو إلتزام بعمل، وهذا دجل قانونى صراح يجـب أن يعلمـه                   

ائماً بهذه المعاهدة فقد آن     وإذا كانت الحكومة فى كل مناسبة تتعلق بإسرائيل تحتمى د         . المجتمع المصرى 
 هو عـام المعاهـدة؛ حتـى يقـرر          ٢٠٠٩اآلوان أن يتدارس المصريون هذه المعاهدة وأن نجعل عام          

المصريون ويقيمون عالقة مصر بإسرائيل خالل الثالثين عاماً الماضية ويستخلـصون بأنفـسهم مـاذا               
مرار المعاهـدة أو تعـديلها أو       خسرت مصر وماذا كسبت، وللشعب أن يقرر بعد ذلك إن كان يريد است            

  .إلغاءها
وقد ورد النص على العالقات التجارية واإلقتصادية بين مصر وإسرائيل فى المادة الثانية مـن الملحـق                 
الثالث، وأكدت هذه المادة على نفس المعنى السابق وهو إقامة عالقات إقتصادية عادية وإنهاء المقاطعـة                

أمـا  . برام اتفاق تجارى بغرض تنمية العالقات اإلقتصادية النافعة       اإلقتصادية والدخول فى مفاوضات إل    
الملحق الثالث من المحاضر المتفق عليها وهو التفسير الذى أتفقت عليه مصر وإسرائيل فى المعاهدة فقد                
أدى نفس المعنى أيضاً؛ حيث نص على إنشاء عالقات إقتصادية عادية، وأن هذه العالقات تشمل أن تقوم                 

 ، كما نـص هـذا   normal commercial sales of oil البترول بالشروط التجارية العادية مصر ببيع
الملحق على أن يكون إلسرائيل الحق الكامل فى أن تطلب من مصر تزويدها بالبترول المنتج فى مصر                 
والذى ال يكون اإلستهالك المحلى بحاجة إليه، أى أن ما يفيض عن حاجة اإلستهالك المحلى فى مـصر                  
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ومعنى ذلك أنه ليس هناك أى إلتـزام علـى مـصر            . يمكن أن تطلب إسرائيل الحصول من مصر عليه       
بتصدير البترول إلسرائيل سواء بالشروط التجارية العادية أو فيما زاد عـن حاجـة الـسوق المحلـى                  

عر المصرية، وال أدرى من أين جاءت الحكومة بترتيب أمتياز إلسرائيل فى مجال البترول من حيث الس               
لذلك نص هذا الملحق على أن تنظر مصر وأصحاب اإلمتياز البترولى فيها فى الطلبات              . والكمية والمدة 

. التى تقدمها إسرائيل على نفس األساس وبنفس الشروط التى تطبق على البترول فى مثل هذه األحـوال                
  .ئاً خاصاً لهاأى أن هذا الملحق ال يعطى أى أمتياز إلسرائيل كما ال يلزم مصر بأن تقدم شي

وبناء على ما تقدم فإن إصرار الحكومة المصرية على تفسير المعاهدة لصالح إسرائيل خارج نصوصها               
يدل على عالقة مشبوهة تدخل فى سياق التجريم الجنائى والخيانة العظمى وأرجو أن يكون ذلك بالغـاً                 

فقة الغاز لمحاكمة جنائية، بمـن فـيهم        إلى النائب العام للتحقيق فى هذه الوقائع وتقديم المسئولين عن ص          
المدافعون الرسميون عن موقف الحكومة وهيئة قضايا الدولة والصحفيون من الصحف القوميـة الـذين               
يدافعون عن موقف الحكومة المريب بشكل أعمى، خاصة وأن إسـرائيل تـستطيع أن تتمـسك بـدفوع                  

لمعاهدة وأنها التفسير الرسـمى إللتزامـات       الحكومة على أنها أساس إلمتيازات جديدة ليست واردة فى ا         
وبدالً من أن تنهى الحكومة هذه المهزلة فى صمت فإن هذا الموقف البـد أن يثيـر                 . مصر فى المعاهدة  

الشك فى المجتمع المصرى تجاه حكومته، وأرجو أن يسفر التحقيق عن رد اإلعتبار لمصر ومصالحها،               
ة وكذلك كل من له صلة بهذه المأساة، وأرجـو أن يتفـضل             وأن يقدم أعضاء الحكومة للمحاكمة الجنائي     

  . الرئيس مبارك بإقالة الحكومة التى لم تعد صالحة أو مؤهلة لخدمة مصر
  ١١/١/٢٠٠٩ المصريون،صحيفة 
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  ١١/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، 


