
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   جريحا٣٦٩٥ً شهداء وأكثر من ٩٠٦... العدو الصهيوني يزداد همجية على غزة
   من التقدم البري في عمق القطاع"إسرائيل"تمنع " الرادعة"مفاجآت حماس : أبو عبيدة

   ال يعنينا بشيء١٨٦٠حماس ستندم والـ: ليفني تسخر من نظرائها العرب
  جيشنا غرق في غزة وعليه المغادرة فورا: "هآرتس"

  موسى أبو مرزوق... لمعاناة الجماعية تغذي المقاومة الفلسطينيةا: مقال

: للعدوان١٦اليوم الـ
  غزةإسرائيلية تطوق" كماشة"
  على االجتياح " بروفات"و
 

 ٥ص ... 

 ١٢/١/٢٠٠٩١٣١٢اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٣١٢:         العدد       ١٢/١/٢٠٠٩اإلثنين  :التاريخ

    :السلطة
 ٦  القدومي يدعو العرب لدعم المقاومة بالمال لشراء األسلحة .٢
 ٧  ساعة للموافقة على المبادرة المصرية٢٤مهل حماس مصر ت: عبد ربه .٣
 ٧  دبابات حماس تحاصر تل أبيب مشعل يتحدث وكأن :ه تصريحاتاًنتقدم أحمد عبد الرحمن .٤

    
    :المقاومة

 ٨   على المبادرةاالتفاقتؤخر " تفاصيل كثيرة"غادر القاهرة إلى دمشق للتشاور و" حماس"وفد  .٥
 ٩   شلح يطلب من القاهرة الدعوة لقمة عربية طارئةرمضان  .٦
 ٩   من التقدم البري في عمق القطاع"إسرائيل"تمنع " الرادعة"مفاجآت حماس : أبو عبيدة .٧
١١   بالقطاعيتنكرون بالزي الرسمي لكتائب القسام خالل عمليات خاصةسرائيليون اإلالجنود  .٨
١١   لقوات االحتالل في قطاع غزةشهيدان لسرايا القدس في تصدي  .٩
١١   حماس تأسف من تأخير القمة العربية وتدعو إلى مواصلة األنشطة الشعبية االحتجاجية .١٠
١٢  ويعزز قوة حماس... العدوان على غزة يدمر القطاع : تقرير .١١
١٣  الحرب الصهيونية فشلت في تحقيق أهدافها: جهاد وحماسال .١٢
١٣  المقاومة الفلسطينية مضادات للطائرات من النوع المتطور تؤكد استعمال "إسرائيل" .١٣
١٣  نحو قرار فلسطيني موحد": دعم صمود غزة" خالل مهرجان حواتمة .١٤
١٤  ترفض تصريحات عباس حول المقاومة" الديمقراطية" .١٥
١٤  تدعو لتشكيل قيادة موحدة إلدارة المعركة" الشعبية" .١٦
١٤ فتح تنظم تظاهرة جماهيرية في القدس تنديداً بمجازر االحتالل .١٧
    

    :ئيلياإلسراالكيان 
١٤   تقترب من تحقيق األهداف" اسرائيل" ويعلن مواصلة الحرب: ولمرتأ .١٨
١٥   ال يعنينا بشيء١٨٦٠حماس ستندم والـ: ليفني تسخر من نظرائها العرب .١٩
١٦   يالدلفيا من اجل منع تهريب السالحالظروف تسمح بعملية في محور ف: باراك .٢٠
١٦   تقترب من إنهاء الحرب البرية في غزة"إسرائيل" :فلنائي .٢١
١٦   حماس على السلطةبالحرب جاءت ذروة للمخطط اإليراني الذي بدأ بانقال:ديسكن .٢٢
١٧  قيادة حماس لم ترفع العلم األبيض ايذانا باالستسالم ولن تفعل: يدلين .٢٣
١٧   ال مفر آخر أمام إسرائيل سوى مواصلة الحرب بكل قوة:يشاي .٢٤
١٧  ترسل االحتياط الى غزة في إشارة قوية لدخول مرحلة جديدة من الحرب" إسرائيل" .٢٥
١٨   فرض قيود اسرائيلية مشددة على االعالم:"هآرتس" .٢٦
١٨   "حماس متشابهةحركة التجمع و"أهداف حزب :"ليبرمان .٢٧
١٨  جيشنا غرق في غزة وعليه المغادرة فورا: "هآرتس" .٢٨
١٨   تستعد لسيل من الدعاوى الدولية بسبب العملية العسكرية في غزة"إسرائيل": مزوز .٢٩
١٩  "حماس"مصر مؤهلة لتحجيم : غلعادعاموس  .٣٠
١٩   تهاجم كارديناالً بعدما ندد بمأساة غزة"إسرائيل" .٣١
١٩  تعلن وسوريا تنفي اطالق نيران على جبهة الجوالن" إسرائيل" .٣٢
٢٠  يتظاهرون في تل أبيب ضد الحرب" اإلسرائيليين"مئات  .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٣١٢:         العدد       ١٢/١/٢٠٠٩اإلثنين  :التاريخ

    
    :األرض، الشعب

٢٠   جريحا٣٦٩٥ً شهداء وأكثر من ٩٠٦... العدو الصهيوني يزداد همجية على غزة .٣٤
٢٠  تستخدم مواد مسرطنة في قصف المدنيين"إسرائيل": مدير مستشفى الشفاء .٣٥
٢١  ألف فلسطيني يحتمون في مدارسنا٢٥: "أونروا" .٣٦
٢١  طفال على األقل قتلوا في الهجوم اإلسرائيلي٢٧٠: "اليونيسيف" .٣٧
٢١  منزل بمنطقة رفح٦٠٠ عائلة من ٨٠٠إجالء ": أوتشا" .٣٨
٢١  ن يومياادوالردخل المواطن في غزة : تقرير .٣٩
٢٢  تشن حملة تصفية عرقية في غزة" إسرائيل: "مفتي القدس .٤٠
٢٣  قانونيا" اسرائيل" لمالحقة قادة المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان يوثق أحداث غزة .٤١
٢٣      صحافيين في غزة منذ بدء العدوان٥استشهاد  .٤٢
٢٣  مسيرات تضامن في الضفة مع أهل غزة .٤٣
٢٤  اهالي رفح بمغادرتها اإلسرائيلية تلقي منشورات تطالب الطائرات .٤٤
٢٤ تبحر اليوم من قبرص باتجاه غزة" غزة الحرة"سفينة  .٤٥
٢٤   في غزة تحذر من مقابر جماعية الفلسطينيةلجان الرعاية الصحية .٤٦
٢٤  في غزة "إسرائيل"المساجد التي دمرتها قائمة ب .٤٧
   

   :اقتصاد
٢٥  احتكار وغالء أسعار في غزة .٤٨
   

   :صحة
 ٢٥  تتوقف عن العمل بسبب نقص الوقودفي غزة سيارات اسعاف  .٤٩
   

   : األردن
٢٦  ة بإيصال السالح للمقاومة الفلسطينيةألنظمة العربيتطالب افي األردن مية الحركة اإلسال .٥٠
٢٦ ن هددوا بإسقاط الحكومة إن لم يطرد السفير أردنيوبرلمانيون .٥١
٢٦ العاهل األردني يؤكد على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بقرار مجلس األمن .٥٢
٢٧ ممرضا وأطباء أسنان جاهزون للتوجه الى القطاع   ٢٧٠و.. أطباء أردنيون يصلون غزة  .٥٣
   

   :لبنان
٢٧   واالنسحاب من غزة١٨٦٠ تنفيذ الـ"إسرائيل"على : سليمانالرئيس  .٥٤
٢٧  بمعزل عن العرب"إسرائيل"حماس التقدر على مواجهة : انيلبنلاعالم اإلوزير  .٥٥
٢٧  نقبل بما تقرره مقاومة غزة: حزب اهللا .٥٦
٢٨ "عربيةالسالمية االمقاومة ال"  عن تنظيم االعالن:لبنان .٥٧
   

   :عربي، إسالمي
٢٨   عدم مشاورة حماسيؤيدالت لعقد اجتماع طارىء للوزاري العربي وعمرو موسى اتصا .٥٨
٢٨ بعض العرب اجتهدوا في تأجيج الخالف الفلسطيني : رئيس الوزراء القطري .٥٩



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٣١٢:         العدد       ١٢/١/٢٠٠٩اإلثنين  :التاريخ

٢٩  لوقف العدوان" إسرائيل"أردوغان يطالب بتحرك حاسم ضد  .٦٠
٢٩  طبيبا مصريا وعربيا يدخلون غزة وتدفق المساعدات عبر معبر رفح٣٩ .٦١
٢٩  إعادة إعمار غزة أهم ملفات القمة االقتصادية العربية: عمرو موسى .٦٢
٣٠  المبادرة المصرية في مصلحة حماس: مصدر مصري .٦٣
٣٠  "إسرائيل"األسد ال يأمل بالسالم في الشرق األوسط في ظل المجازر التي ترتكبها  .٦٤
٣٠  نحن ضد هذه األنفاق ألنها تتعارض مع المصالح القومية المصرية: بسيوني .٦٥
٣١  جريها مصر مع وفد حركة حماستلمحادثات التي في ا ينفي مشاركة وفد تركي حسام زكي .٦٦
٣١   بعض العرب مرتاح لما يجري في غزة: وفد حزب األمة الكويتي .٦٧
٣١  ال يمكن القبول باستمرار العدوان اإلسرائيلي: نظيف .٦٨
٣٢  لمطالبته بضرورة االمتثال لقرار مجلس األمن الخاص بغزة" رائيلإس"مصر تستدعى سفير  .٦٩
٣٢   وطفلين بشظايا صواريخ إسرائيلية أطلقت على غزةشرطيين مصريينإصابة  .٧٠
٣٢  الجزائر تتجه إلى االنسحاب من االتحاد المتوسطي .٧١
٣٣   إنذار قضائي لموسى يطالبه بتبني دعوة قطر لعقد قمة عاجلة .٧٢
٣٣  بأنها تزود حماس بالصواريخ" إسرائيل"اليمن تُكذّب ادعاءات  .٧٣
٣٣      تواصل المظاهرات الشعبية العربية واإلسالمية تضامنا مع غزة .٧٤
٣٣  اتحاد الصحافيين العرب يدين استهداف اإلعالميين في غزة .٧٥
٣٤  "حساب مساعدة فلسطين"المغرب يفتح  .٧٦
٣٤ مساجد في غزة" ١٠"تتكفل بإعادة إعمار " قطر الخيرية" .٧٧
٣٤  لغزة بالتعاون بين مصر وبرنامج الغذاء العالمي" ان حياةشري"إطالق عملية  .٧٨
٣٤       تتار القرم يتضامنون مع غزة مستذكرين مآسيهم .٧٩
٣٥   علماء األزهر يستنكرون الفتوى السعودية بتحريم المظاهرات .٨٠
٣٥  نموية في اليمن تعلن عن كفالتها أليتام شهداء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةاليتيم الت .٨١
٣٥    طائرة إلى العريش٩٥ طنا مساعدات لغزة نقلتها ١١٧٦ .٨٢
   

   :دولي
٣٥  ماليين دوالر مساعدات إنسانية لغزة١٠اليابان تقدم  .٨٣
٣٥  الكيان الصهيوني انهزم في حربه على غزة: خبير أمريكي .٨٤
٣٦  تواصل حظر تحويل االموال الى غزة"اسرائيل": األمم المتحدة .٨٥
٣٦ زةمن أجل وصول المساعدات العاجلة إلى غ يناشد برنامج االغذية العالمي .٨٦
٣٦ يشاهده العالم هو وصمة عار في جبين اإلنسانيةان ما : تشيكيون .٨٧
٣٧  حرب غزة صوت حي في الشارع السويسري  .٨٨
٣٧ خمسة آالف تظاهروا بسراييفو تضامنا مع غزة .٨٩
    

    :حوارات ومقاالت
٣٧  موسى أبو مرزوق... المعاناة الجماعية تغذي المقاومة الفلسطينية .٩٠
٣٩  بثينة شعبان.د... تغيير المعادلة في المنطقة والعالم .٩١
٤٢  سر الزعاترةيا... لماذا يمنع اإلسرائيليون اإلعالم من تغطية المعركة؟ .٩٢



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ١٣١٢:         العدد       ١٢/١/٢٠٠٩اإلثنين  :التاريخ

٤٣  نقوال ناصر... شراكة اميركية في العدوان على غزة .٩٣
٤٧  سمدار بيري - "يديعوت "...الملك غاضب .٩٤
٤٨  فايسغالس دوف-  "يديعوت... "الخطوة الفورية المطلوبة االن".. الرصاص المصهور"انهاء  .٩٥
    

 ٤٩  :كاريكاتير
***  

  
  
   على االجتياح " بروفات" و غزةإسرائيلية تطوق" كماشة":  للعدوان١٦اليوم الـ  .١

 مدينة غزة شهدت ليلة غير ، أنغزة عن فتحي صباح مراسلها من ١٢/١/٢٠٠٩الحياة، ذكرت 
حية عنف القصف الذي شاركت فيه مجتمعة الطائرات النفاثة من مسبوقة منذ بدء العدوان اإلسرائيلي، لنا

وطائرات االستطالع من دون طيار، والمدفعية، " اباتشي"والمروحيات المقاتلة من نوع " ١٦اف "طراز 
وبدا أن قوات االحتالل تسعى إلى إحكام الطوق على المدينة، تمهيداً الجتياحها بعد . والزوارق الحربية
  .ا أمس استمر ساعاتتوغل في عمقه

الجتياح " بروفات"، أجرت قوات االحتالل ما يمكن وصفه بأنه "كماشة"ولوضع مدينة غزة بين فكّي 
المدينة وحصر سكانها مع المقاتلين الفلسطينيين في وسط المدينة، وهو األمر الذي تعمل في شكل حثيث 

لمكثف من ناحية، ومن خالل حرب على إتمامه منذ بضعة أيام، من خالل الضغط العسكري والقصف ا
إعالمية ونفسية متزامنة من جهة أخرى، من خالل إلقاء عشرات آالف المناشير يومياً من الطائرات 

  .لحض السكان على مغادرة أطراف المدينة إلى وسطها
لتطويق مدينة غزة من ثالثة اتجاهات توغلت منها، وهي الجهة " بروفات"وأجرت قوات االحتالل ثالث 

لشمالية الغربية من محور منطقة التوام، وحي الشيخ عجلين جنوب غربي المدينة، ومن حي التفاح ا
  .شرقها ومنطقة عزبة عبد ربه شرق مخيم جباليا

ودارت اشتباكات عنيفة على تلك المحاور الثالثة استخدم خاللها المقاتلون الفلسطينيون امكاناتهم البسيطة 
ات الناسفة في صد قوات االحتالل التي انسحبت مع شروق شمس أمس، من الرشاشات والقذائف والعبو

بعد نحو ست ساعات من االشتباكات التي تعتبر األعنف منذ بدء الحرب على القطاع، فيما استخدمت 
قوات االحتالل بكثافة الفتة قنابل الفوسفور األبيض، واألسلحة المحرمة دولياً التي أدت إلى اشتعال النار 

  .٢٤ن المنازل والمواطنين الذين استشهد منهم بسببها في عدد م
وبعد ساعات قليلة من قصف متقطع نهار أمس، استعرت الحرب وتركزت على قلب حي التفاح شرق 
مدينة غزة والزيتون جنوبها، وشرق مخيم جباليا لالجئين، وهي المناطق التي قصفتها الدبابات والمدفعية 

 . منذ بدء الحرب٨٨٠زيداً من الشهداء، ليقفز العدد بسرعة إلى نحو بغزارة غير مسبوقة، ما أوقع م
  . وطاول القصف العنيف عمق هذه المناطق بغية تهجير السكان منها الى وسط المدينة

، استشهاد اثنين من "الجهاد اإلسالمي"، الذراع العسكرية لحركة "سرايا القدس"من جهتها، أعلنت 
كما شنت طائرات االحتالل عشرات الغارات الجوية على . رق بلدة جباليامقاوميها في اشتباكات عنيفة ش

وقصفت طائرات . منازل وأهداف مدنية، اضافة الى إطالق مئات قذائف المدفعية، والبحرية اإلسرائيلية
، في حي الشجاعية "حماس"، الذراع العسكرية لحركة "كتائب القسام"االحتالل منزل نائب القائد العام لـ 

  . مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره، واشتعال النار في منازل المواطنين المجاورةشرق
وواصلت فصائل المقاومة إطالق الصواريخ على البلدات اإلسرائيلية والمستوطنات المحيطة بالقطاع، 
رغم استمرار الحرب والتحليق المتواصل لطائرات االستطالع من دون طيار التي تلتقط صوراً على 
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 صاروخاً على مدن وبلدات ٢٥وسقط اكثر من . الساعة لكل شيء يتحرك على أرض القطاعمدار 
  ".غراد"اسرائيلية، بينها أسدود وبئر السبع التي سقط فيها عدد من الصواريخ من نوع 

الجوية األكبر في وسط إسرائيل وتبعد عن " بلماخيم"صاروخاً على قاعدة " كتائب القسام"كما أطلقت 
على بئر السبع، حيث وقعت " غراد"واعترفت اسرائيل بسقوط صاروخي .  كيلومترا٥٠ً القطاع نحو

أضرار نتيجة إصابة أحد الصواريخ عامود كهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض 
واعترفت اسرائيل . وسقط الصاروخ اآلخر على سيارة كانت تقف على طرف الشارع. احياء المدينة
، وخمسة على "عسقالن"وقع في منطقة مفتوحة، وآخر على " نتيفوت"وخ على بلدة بسقوط صار

  .سقط في حديقة منزل أدى إلى وقوع اضرار مادية" سديروت"، وصاروخ على "اشكول"
إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة من الحدود اإلسرائيلية مع  عن ١٢/١/٢٠٠٩ الجزيرة نت، وأضافت
أصيبوا نتيجة لسقوط صواريخ المقاومة محلية الصنع في بئر السبع وأسدود، أن أربعة إسرائيليين  غزة،

  . إسرائيليا آخرين نقلوا إلى المستشفيات نتيجة حاالت هلع٤١مشيرا إلى أن 
 صاروخا وتفجير ٣٣٠ إن حصاد عملياتها منذ بدء الحرب شمل إطالق أكثر من ،وقالت كتائب القسام

وأضافت القسام أنها أصابت خمس مروحيات ،  من اآلليات العسكرية عبوة ناسفة أدت إلى تدمير عدد٣٥
 جنديا وضابطا ٣٢عسكرية وغنمت طائرة استطالع، مشيرة إلى أنها تمكنت منذ بدء الحرب من قتل 

  . آخرين٣١٥وجرح 
أما سرايا القدس فقد قالت إنها قصفت تجمعين آلليات إسرائيلية في منطقتي بيارة الريس والعطاطرة 

 وشمال غزة، بثماني قذائف هاون، كما قصفت ناحال عوز شرق غزة بثالثة صواريخ من نوع جنوب
  .قدس

وأطلقت كتائب شهداء األقصى باتجاه مجمع أشكول وموقع زكيم العسكري أربعة صواريخ من نوع 
ع أما كتائب الشهيد أبو علي مصطفى فقالت إنها قصفت بلدة سديروت والنقب الغربي وموق. أقصى ثالثة

 .زكيم بسبعة صواريخ
وتبنت كتائب أحمد أبو الريش قصف سديروت بصاروخ من نوع صمود، وقصف تجمع آلليات 

  .إسرائيلية شرق القرارة بثالث قذائف هاون
  ألوية الناصر صـالح الـدين      أن غزة    مراسلها من    حامد جاد  عن ١٢/١/٢٠٠٩الغد، األردن،   وأفادت  
لصواريخ والقذائف على النقب الغربي والمـستوطنات المحيطـة    مسؤوليتها عن اطالق دفعة من ا  أعلنت

  . قذائف هاون٧بغزة، وقصف مدينة عسقالن بصاروخ غراد و
ان مجموعة من عناصـرها     ) الذراع العسكرية للجبهة الشعبية   ( كتائب الشهيد أبو علي مصطفى       وأعلنت

جنوبي غزة وشمال غـزة     خاضت اشتباكات عنيفة مع قوات االحتالل على أكثر من محور في شرقي و            
باإلضافة إلى التصدي لالحتالل في خزاعة بخان يونس جنوب قطاع غزة، كما استهدفت قوات االحتالل               

  .بوابل من قذائف الهاون وفجرت عددا من العبوات الناسفة في آليات شرق جباليا فجر امس
  
  القدومي يدعو العرب لدعم المقاومة بالمال لشراء األسلحة .٢

قال فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئـيس           : العتروسآسيا   -تونس
 ولكن  اإلسرائيليين صواريخ المقاومة الفلسطينية ال تسعى الستهداف حياة         إناللجنة المركزية لحركة فتح     

 أولاء  مـس " الـصباح "في حديث خص بـه      القدومي  واعتبر  .  لن يدوم  لألرض بان احتالله    إقناعهتريد  
 مـا   أن النـار    إطـالق  الدولي بوقف    األمن بالتزامن مع صدور قرار مجلس       ]٩/١/٢٠٠٩الجمعة  [مسأ

 مفاوضات دون مقاومة جريئة     أن الشعب الفلسطيني    أبناء يعزز القناعة لدى     أنيحدث في غزة من شانه      
 حول الـسلطة     الخالفات بين السلطة وحماس كانت تدور      أن الوطنية وكشف القدومي     األهدافلن تحقق   

ووصف السلطة بأنها    . للسلطة باسم منح لشعب ال يقاوم      أموال اللطف ما تقدمه دول الغرب من        أبووانتقد  
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سلطة محلية تشبه في مهامها رئاسة البلدية، وال أهمية لهذه السلطة بالقدر الـذي تحـاول دول الغـرب                   "
القـدومي  كما قلل    "...ت صوت المقاومة  أن تمنع المقاومة فيها وتستخدم أجهزة األمن إلسكا       " إسرائيل"و

 على أن بقية مـن       مشدداً األوسط في الشرق    األمريكية اإلدارةمن التوقعات بشان تغيير يذكر في سياسة        
  ... رفعها للضغط على سلطات االحتاللباإلمكان ال يزال أوراق

ل لشراء األسـلحة والـذخائر      دعا القدومي الدول العربية واإلسالمية إلى دعم المقاومة الفلسطينية بالما         و
إخواننـا فـي الـدول العربيـة        "وقال إننا نطالـب      .للتصدي لجيش االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة      

 بأن يقدموا الدعم للمقاومين ليقاتلوا االحتالل بعد أن فقدوا الكثير من إمكانات المقاومـة، وال                واإلسالمية
د األموال العربية لشراء البنادق والرصـاص ونحـن علـى       نريد المنح لتوفر الغذاء والكساء لنا، بل نري       

نريد الدعم المالي وال نطالب العرب بالسالح والـذخائر، ألننـا نـستطيع             "وأضاف  ". استعداد للتضحية 
وقـال   ".نفسها التي تهرب لنا هذه األسلحة     " اإلسرائيلية"الحصول على ذلك من األصدقاء أو من األسواق         

سلطة تفرق، ألن السلطة مكاسب مادية والمقاومة تضحية بالغالي والنفيس وتأكيـد            توحد وال " المقاومة   إن
ف، وقد عدنا إلى المقاومة لنتحدلموقف مشر."  

  :ولقراءة نص الحوار
17300=art_ID?php.article_pop/tn.com.assabah.www://http  

  ١١/١/٢٠٠٩جريدة الصباح، تونس، 
  
  ساعة للموافقة على المبادرة المصرية٢٤مهل حماس مصر ت: عبد ربه .٣

 كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، أن القيادة المـصرية                :رام اهللا 
 ٢٤سليمان، في القاهرة، أمـس،   عمرأمهلت حركة حماس، بعد لقاء عدد من قادتها مع مدير المخابرات     

، وأن هذه المهلة جاءت بعد التحفظات التي أبدتها حماس          "كما هي "ساعة للموافقة على المبادرة المصرية      
، مساء أمس أن السلطة الفلسطينية ترى فـي تطبيـق           "الغد"ـوأكد عبد ربه، في تصريح ل      .على المبادرة 

بالموافقـة   أي إثقـال أو مماطلـة     "، وأن   "اإلسرائيلي ضد غزة  انتصاراً على العدوان    "المبادرة المصرية   
وشدد عبـد ربـه    ".عليها، يمنح االحتالل تبريراً لمواصلة هذا العدوان، وسفك المزيد من الدم الفلسطيني   

على موقف السلطة الفلسطينية، الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس، بالترحيب بالمبـادرة المـصرية،               
 وأشار إلى أن.  لتنفيذ قرار مجلس األمنوالتعامل معها كإطار

هذه المبادرة تتضمن ما من شأنه وقف العدوان، وفيهـا الكثيـر مـن اإليجابيـات لمـصلحة الـشعب                    "
القوى الذي ال يـصب      في ظل توازن  "، وبخاصة مع ما نعيشه من أوضاع مأساوية في غزة،           "الفلسطيني

 "بطبيعة الحال في مصلحة الفلسطينيين
  ١٢/١/٢٠٠٩، الغد، األردن

  
   مشعل يتحدث وكأن دبابات حماس تحاصر تل أبيب:ه تصريحاتاًنتقدم أحمد عبد الرحمن .٤

الرحمن مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس، والنـاطق          وصف أحمد عبد  :  أماني سعيد  -رام اهللا   
 أمسمساء   رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل        أطلقهاالرسمي باسم حركة فتح، التصريحات التي       

 .، بأنها بعيدة عن واقع الحال في غزة، وال تأخذ باالعتبار الظروف الفلسطينية والعربية والدوليـة               األول
خالد مشعل يتحدث وكأن دبابات حماس تحاصر تل أبيب،         ": أمسالرحمن في تصريح صحافي      وقال عبد 

 في القطاع، وال    لت فشال ذريعاً   فش إسرائيلويبدو أن مشعل ال يعرف غزة، بل انه لم يزرها، إذ يقول إن              
 ترتكب مذبحة ضد الشعب الفلسطيني، وقد دمرت كل شيء في غزة، وهذا جانب مـن                إسرائيليرى أن   

عقـالء فـي    "الرحمن عن أمله في أن يكون هنـاك          وأعرب عبد  ."المأساة التي يبدو أن مشعل ال يراها      
 مسؤولية من تلك التي قدمها      وأكثرواقعية   ويملكون رؤية    اإلسرائيليحماس بقطاع غزة يعانون العدوان      
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هناك مكان لحماس في الشرعية الفلسطينية التي تتقدم موحدة بموقفها إلى العـالم إلدارة       ": ، مضيفا "مشعل
  ." أن يتحدث عن شراكة فليبحث عن جهة أخرى لشراكته معهاأماالمعابر، 

  ١٢/١/٢٠٠٩الجريدة، الكويت، 
  
   على المبادرةاالتفاقتؤخر " تفاصيل كثيرة"دمشق للتشاور وغادر القاهرة إلى " حماس"وفد  .٥

الموجود " حماس"وفد حركة ، أن القاهرة مراسلتها منجيهان الحسيني عن  ١٢/١/٢٠٠٩الحياة، ذكرت 
غادر إلى دمشق أمس، للتشاور في شأن ردود مصر على تحفظات الحركة عن مبادرتها ،  القاهرةفي

  . طاء رد نهائي عليهالوقف العدوان على غزة، قبل إع
إنها رفضت عرضاً مصرياً لتهدئة طويلة األمد مع إسرائيل، مؤكداً أنه " حماس"وكشف قيادي رفيع في 

  ".ال تزال هناك تفاصيل كثيرة في حاجة إلى البحث فيها حتى يمكن القول إننا توصلنا إلى اتفاق مبدئي"
مي وأيمن طه، في انتظار عودة رفاقهم برد على القياديان عماد العل" حماس"وبقي في القاهرة من وفد 

إن لقاء الوفد مع رئيس االستخبارات المصرية " الحياة"وقال مصدر في الحركة لـ . المبادرة من دمشق
من النقاط العالقة التي تتحفظ "وأوضح أن عرض التهدئة الطويلة هو . عمر سليمان استمر ساعتين أمس

لماذا ال تكون فترة التهدئة ستة شهور أو : "وتساءل". ث تفصيليعنها الحركة وتحتاج إلى درس وبح
  ".سنة؟

مسألة وجود قوات دولية في "عن المبادرة المصرية لوقف النار " حماس"وأشار إلى أن بين تحفظات 
وهل هو انسحاب كامل أم ستحتفظ إسرائيل بنقاط . القطاع، وكذلك البند المتعلق باالنسحاب اإلسرائيلي

وأوضح ". ماكن استراتيجية أم ستضع فترة اختبار، وبناء على سلوك الحركة سيتم االنسحابمراقبة وأ
ال تتناول كيفية االنسحاب وآلياته وليس هناك جدول زمني لهذا االنسحاب، إضافة إلى عدم "أن المبادرة 

  ".وجود ضمانات لتحقيق ذلك إذا التزمت حماس بوقف إطالق الصواريخ
ايا غير واضحة، ومنها على سبيل المثال ترتيبات تشغيل المعابر وآلية التشغيل بعض القض"واعتبر أن 

المقاومة ال تستورد أسلحة في شكل قانوني كي تتعهد "، الفتاً إلى أن "ومسألة التعهد بعدم تهريب أسلحة
ملة تنفذ الحركة تسعى إلى تحسين بنود المبادرة وأن يكون االتفاق ورقة متكا"وأوضح أن ". بهذه المسألة

  ".بالتوازي وليس خطوت متتالية من دون آلية محددة وسقف زمني
ورود "، مشيرا إلى "البند المتعلق بالمصالحة الوطنية غير واضح ويحتاج إلى مزيد من التفسير"ورأى أن 

هل االعتراف بالمنظمة وااللتزام : "، وتساءل"منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني
  ".تعهداتها شرط لتحقيق هذا البند؟ب

المبادرة المصرية في مصلحة حماس، وهناك بنود "أن " الحياة"ورأى مصدر مصري موثوق به لـ 
حرص مصر على أن ال تنكسر "لكنه شدد على ". تجعل حماس توقف إطالق الصواريخ مقابل مكاسب

  ". حماس أو تنهار لمنع حدوث فوضى في غزة
، القاهرةمراسليها من ومحمد عبد الرازق وإيهاب حسين  عن ١٢/١/٢٠٠٩،  الشرق األوسطوأضافت

إن الوزير عمر سليمان عرض على مسؤولي حركة " الشرق األوسط" لـاً قال مطلعاً مصرياً مصدرأن
حماس رد مصر على المالحظات التي أبدتها الحركة على مبادرة الرئيس مبارك، بشأن وقف إطالق 

قابل جدد الوفد الحمساوي مطالب الحركة بالوقف الفوري إلطالق النار، وانسحاب النار في غزة، في الم
  .القوات اإلسرائيلية من غزة، وفك الحصار وفتح المعابر بما فيها معبر رفح

وأشار المصدر إلى أن سليمان أوضح لوفد حماس أن مبادرة الرئيس مبارك تتضمن قضايا يتطلب الرد 
النار، وبها قضايا أخرى تحتاج بعض الوقت مثل انسحاب القوات عليها فورا مثل وقف إطالق 

اإلسرائيلية وفتح المعابر وفك الحصار، كما أن هناك قضايا سيتم مناقشتها مع الجانب اإلسرائيلي وقضايا 
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أخرى سيتم بحثها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشددت مصر على الوقف الفوري إلطالق 
  . النار

ـ    مصدر من وقال   إن المشاورات مازالـت مـستمرة مـع        "قائال  " الشرق األوسط " حركة حماس تحدث ل
وكـان وفـد حمـاس      ". بعض العقبات التي يمكن تجاوزها بالتفـاوض      "، وأكد وجود    "الجانب المصري 

، قد وصل إلى العاصمة المصرية مساء أول من أمس قادماً من دمشق، فيما جرت اتـصاالت                 )الخارج(
مـن  . ، بالمرور من معبر رفح    )الداخل(سرائيلي تم بمقتضاها السماح لوفد حماس       بين مصر والجانب اإل   

جانبه قال محمد بسيوني رئيس لجنة الشؤون الخارجية واألمن القومي في مجلس الـشورى المـصري                
  ".  ساعة لتقديم رد كل منهما على مبادرتنا٤٨) حماس وإسرائيل(لقد أمهلنا الجانبين "للصحافيين 

" حمـاس " من بيروت، أن أسامة حمدان، ممثل حركة         ١٠/١/٢٠٠٩كز الفلسطيني لإلعالم،    المروأورد  
إن المبادرة المصرية بشأن غزة فيها جوانب ال تستجيب لتطلعات          : "في لبنان، قال في تصريحات صحفية     

قاط وأكد حمدان أن بعض الن    . ، لكنه أشار إلى أن ذلك ال يعني رفض المبادرة بأكملها          "الشعب الفلسطيني 
وقـف العـدوان واالنـسحاب      "، مـشيراً إلـى أن       "ما زالت عالقة ويجري التشاور بشأنها     "في المبادرة   

الصهيوني من غزة ومسألة نشر قوات دولية وفتح المعابر وخاصة معبر رفـح إضـافة إلـى مـصير                   
  ".المقاومة أبرز هذه النقاط

  
      شلح يطلب من القاهرة الدعوة لقمة عربية طارئة رمضان .٦

غير أنها قالت إنها يمكن أن تكون ، ت حركة الجهاد موقف المقاومة المتحفظ من المبادرة المصريةجدد
في الوقت الذي عقد فيه وفد من حركة المقاومة اإلسالمية ، محل بحث وقاعدة للخروج من األزمة

القاهرة وطالب األمين العام للجهاد رمضان شلح  .مباحثات بالقاهرة لتدارس نفس المبادرة) حماس(
وبعد أن ، بالدعوة لقمة عربية طارئة خاصة بعد المطالبات األخيرة بنشر قوات دولية بين القطاع ومصر

وقال إن ذلك القرار الدولي صدر  .١٨٦٠على قرار مجلس األمن الدولي " داست الدبابات اإلسرائيلية"
وأشاد شلح بالموقف .كمحاولة أميركية المتصاص غضب الشعوب العربية، إلرضاء الوزراء العرب

أين الصحوة "متسائال في الوقت نفسه قائال ، التركي من العدوان قائال إنه ينم عن صحوة حقيقية
  ".العربية؟

  ١١/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
   من التقدم البري في عمق القطاع"إسرائيل"تمنع " الرادعة"مفاجآت حماس : أبو عبيدة .٧

إسـالم أون   "طق باسم كتائب القسام، في حوار مع مراسـل          كشف أبو عبيدة النا    : محمد الصواف  -غزة  
حول األساليب العسكرية التي تعتمدها كتائب القسام فـي مواجهـة العـدوان             بعض األسرار   ، عن   "الين

  . اإلسرائيلي
ويتحدث أبو عبيدة عن عدد من المفاجآت التي أظهرتها الكتائب لجيش االحتالل وأخرت تقدمـه داخـل                 

  .والكمائن المحكمة" شباح االستشهادييناأل"عمق غزة، مثل 
هي مجموعات من االستشهاديين الذين تدربوا تدريبات خاصة، كانت         " األشباح االستشهاديين "ويوضح أن   

ترابط لعدد من األيام مختبئة في األماكن المفتوحة التي كان من المتوقع التوغل البري لالحـتالل فيهـا؛                  
  .ك صفوفهلتباغت الصفوف الخلفية للعدو وترب

  األنفاق واإلرادة..غزة المكشوفة تتسلح باألفخاخ
السالح بعملية الشهيد محمود الريفي الذي كان مرابطا في جبل الريس           "واستدل أبو عبيدة على نجاح هذا       

 -شرق مدينة غزة لعدة أيام، معتمدا في طعامه على الماء والتمر، ليباغت القوات الخاصة اإلسـرائيلية                 
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التي توغلت في المنطقة، واستطاع تفجير عدد من العبوات المضادة لألفراد، وحمل جنديا              -الكوماندوز  
  .إسرائيلي مصابا كأسير قبل أن تقصفه طائرة أباتشي إسرائيلية، وترديه شهيدا مع الجندي

وذكر القيادي في القسام أن االحتالل اإلسرائيلي بدال من أن يجد رجال المقاومة في وضع الدفاع خـالل                  
  .تصديها لتوغالته، فوجئ بأنه في وضع الهجوم المكثف الذي جعله يفكر ألف مرة في التقدم في العمق

من مقاتليها فـي المواجهـة البريـة مـع االحـتالل        % ٥ويضيف أن الكتائب لم تستخدم سوى أقل من         
دت لستة أشهر، فـي     تمكنت من استغالل فترة التهدئة السابقة، والتي امت       "اإلسرائيلي، الفتا إلى أن القسام      

  .تدريب عناصرها وترتيب صفوفها وتجهيز قطاع غزة لمواجهة حرب طويلة مع القوات اإلسرائيلية
  الكمائن المحكمة

كانت أولى المفاجآت في استقبال القوات البرية مساء السبت علـى الحـدود الـشرقية               " الكمائن المحكمة "
عدة جنود إلى كمين؛ ما أوقع عددا منهم بين قتيـل   لقطاع غزة؛ حيث تمكنت قوة من القسام من استدراج          

  .حينها" القسام"وجريح، بحسب بيان صدر عن 
ـ " الكمائن المحكمة "ويشرح أبو عبيدة ماهية      إنه أسلوب حرب عـصابات جديـد       " إسالم أون الين  "قائال ل

 المـدربين   أعدته الوحدات الخاصة في كتائب القسام لالحتالل تقوم خالله مجموعة مـن االستـشهاديين             
تدريبا خاصا باالنفراد بمجموعة من القوات البرية اإلسرائيلية عبر إشغال المجموعات األخرى بقـصف              
مكثف بقذائف الهاون، وإشغال الطائرات بإطالق المضادات األرضية من قبل سالح المدفعيـة والـدفاع               

  .الجوي
 من مهاجمة القوة المحاصرة وزرع      وتحت تغطية كثافة النيران تتمكن المجموعة االستشهادية      : "ويضيف

  ".العبوات المختلفة بين أرتال الدبابات والمدرعات اإلسرائيلية واالنسحاب بسالم في معظم األوقات
مـن بـين    ) جراد(و) القسام( تفاجؤها بخروج صواريخ     -حسب أبو عبيدة    -ومما أربك قوات االحتالل     

خفي في المناطق الفارغة، ويتم التحكم فيها عـن         أرتال الدبابات، وهي صواريخ تم زرعها سابقا بشكل         
  .بعد

ومن بين الوسائل التي تستخدمها المجموعات االستشهادية لمفاجأة القوات البرية اختباؤها داخـل طـرق               
وأنفاق لم تكشفها قوات االحتالل، قبل تسللها وانقضاضها على هذه القوات من الخلف، باإلضافة لعامـل                

  .لعمل في الخنادق وتحت األرضالخندقة، فحماس أجادت ا
كما تطوع القسام األحوال الجوية لصالحها؛ حيث تمكنت مجموعات خاصة خالل اليومين الماضيين من              
                التسلل ليال واستغالل الضباب الكثيف بغزة، وقامت بزرع العبوات الخاصة بتفجير الدبابات، ومـن ثَـم

  .إلسرائيليةاالنسحاب بأمان دون اكتشافها من جانب الدبابات ا
ولفت أبو عبيدة إلى أن هذه الكمائن نُفذت عشرات المرات في القوات اإلسرائيلية المرابطة شرق وشمال                
قطاع غزة، وذكر مثاال لذلك ما حدث في بلدة بيت الهيا شمال غرب قطاع غزة، حين تمكن استـشهادي       

  .من تسلق دبابة إسرائيلية وتفجير نفسه داخلها
 أغلب المناطق المفتوحة بعبوات وألغام تنفجر بمجرد الضغط عليها، إضافة إلـى             وزرعت كتائب القسام  

أنه بات لديها القدرة على استدراج قوات خاصة إسرائيلية لمنازل خالية، وإغرائهم باعتالء أسطحها التي               
  .تم تلغيمها، ومن ثَم تفجير المنزل على من فيه

  سالح الصمت
ـ    ،ويقول  أستاذ العلوم الـسياسية فـي جامعـة         -عبد الستار قاسم    . د ،ون الين إسالم أ " في هذا الصدد ل

والصمت أسلوب جديد على الساحة الفلسطينية التي اعتدنا        .. المقاومة تعمل بصمت  "إن  : النجاح الوطنية   
فكل شيء مكشوف وطبعا سيكون مكشوفا إلسرائيل بسبب الجواسيس التـي         .. فيها أال يكون هناك أسرار    

  ".يبدو أن حماس نظمت صفوفها تماما وعملت بصمتلكن .. زرعتها
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وأوضح أن حماس في هذا االتجاه تتحدث عن أن لديها مفاجآت، ولكنها ال تكشف عن ماهية أي مفاجـأة                   
لم تجد ضرورة حتى اآلن الستعمال كل المفاجآت التـي          "إال في الموعد الذي تحدده، الفتا إلى أن حماس          

  ".تحدثت عنها
أجادت بذكاء استمرار التغطية على ما لدى المقاومـة         "د الستار قاسم أن كتائب القسام       ويعتبر الدكتور عب  

، مشيرا إلى أن الخوف اإلسرائيلي من المفاجآت التي وعدت          "من أسلحة، فهم ليسوا في عجلة من أمرهم       
جبـل  بها القسام منع القوات البرية من التقدم في عمق غزة، واستدل على ذلك بأنها حاولت أن تـدخل                   

  .الريس شرق مدينة غزة وجبل الكاشف بمخيم جباليا، وصدمت بمقاومة شرسة
  ١٢/١/٢٠٠٩. اسالم اون الين

  
   بالقطاعيتنكرون بالزي الرسمي لكتائب القسام خالل عمليات خاصةسرائيليون اإل الجنود .٨

ـ            :  حامد جاد  -غزة   م شـاهدوا   قال أحد سكان القطاع للصحيفة إنه سمع عددا من االشخاص يقولون إنه
ينادي بعضهم بعضا بالعربية وكأنهم رأوا زميال       "مسلحين يرتدون الزي الرسمي لكتائب عز الدين القسام         

وحذرت إذاعة في غزة من أن ثمة قوات إسرائيلية تتخفى في زي قـوات               ".لهم وفجأة يقتحمون المنازل   
طنون إن االذاعة ذكـرت أرقـام       وقال الموا . في القطاع وتقود مركبات عادة ما تستخدمها الفرق الطبية        

كما ذكرت الصحيفة أن من بين الطرق االخرى التي يستخدمها الجيش            .اللوح المعدنية للمركبات وألوانها   
  .االسرائيلي إلخالء المنازل إطالق صاروخ على أسطحها

  ١٢/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
   لسرايا القدس في تصدي لقوات االحتالل في قطاع غزة شهيدان .٩

أعلنت سرايا القدس استشهاد اثنين من مقاوميها في اشتباكات وصفتها بالعنيفة شرقي            : حامد جاد   -غزة  
صامد محفوظ عبدربه، ويسرى محمود عبدربه وهما من سكان عزبة عبدربه شـرقي             : بلدة جباليا وهما  

  .جباليا
  ١٢/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
  لة األنشطة الشعبية االحتجاجية  تأسف من تأخير القمة العربية وتدعو إلى مواصحماس .١٠

إن " يونايتد برس انترناشونال  "بدوره، قال نائب ممثل حركة حماس في دمشق على بركة في تصريح لـ              
على جميع أبناء األمة أن يستمروا في النشاطات الشعبية والجماهيرية من أجل الضغط على الحكام لكي                "

  ".الفلسطينييعملوا بشكل جاد لوقف هذا العدوان على الشعب 
ترفض حتى اآلن عقد قمة عربية عاجلة مـن أجـل           "وأسف بركة لبعض المواقف الرسمية العربية التي        

اتخاذ موقف داعم للشعب الفلسطيني ومندد بالعدوان ويوجه إنذار إلى الكيـان الـصهيوني والواليـات                
  ".المتحدة األميركية الداعمة لهذا العدوان

 ضغط أولها أن يهددوا على األقل بوقف مبادرة الـسالم العربيـة التـي               أوراق"واعتبر أن لدى العرب     
وقـال   ".، وأن تقطع الدول العربية عالقاتها مع الكيان الصهيوني        ٢٠٠٢طرحها العرب في بيروت عام      

  ".البعض من العرب مرتاح لما يجري في غزة ويريد أن يتخلّص من المقاومة"بركة إن 
  ١٢/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
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  ويعزز قوة حماس...  على غزة يدمر القطاعالعدوان: تقرير .١١
حصدت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة أرواح مئات من أبناء القطاع، :  محمد يونس- رام اهللا 

وحكومتها من مبان ومؤسسات، واستنزفت كثيراً " حماس"غالبيتهم من المدنيين، ودمرت كل ما لحركة 
  .صواريخ، لكن يبدو أنها عززت قوة الحركة بين الفلسطينيينمن مخزونها من األسلحة وال
من هذه الحرب أكثر قوة وشعبية، خصوصاً مع ضعف اإلنجازات " حماس"ويتوقع مراقبون أن تخرج 

، وإخفاق خيارها التفاوضي في تحقيق إنجاز ملموس، وفوق ذلك فشلها في "فتح"السياسية للحركة الخصم 
في رام اهللا " مركز البحوث السياسية والمسحية"وقال مدير . ذ سنين طويلةإصالح أوضاعها المترهلة من

لكننا نالحظ "إن مركزه لم يجر استطالعات رأي خالل هذه الحرب، " الحياة"الدكتور خليل الشقاقي لـ 
  ".أن شعبية حماس في ازدياد

 غزة، تشارك فيها وتشهد األراضي الفلسطينية تظاهرات وأنشطة يومية ضد الحرب اإلسرائيلية على
وتحميلها " حماس"عن توجيه االنتقادات إلى " فتح"وتوقفت حركة . مختلف الفئات، خصوصاً الشبان

المسؤولية عن ضحايا الحرب بعد تنامي التعاطف معها في مواجهة إسرائيل باعتبارها قوة االحتالل 
  .الغاشمة

، جاء بنتيجة "حماس"كلوا قوة ضغط على ويبدو أن استهداف المدنيين الذي أرادت منه إسرائيل أن يش
التي بات كثيرون يرون " حماس"عكسية، إذ يزيد سقوط ضحايا مدنيين بين الفلسطينيين من التأييد لـ 

  .فيها قوة قادرة على مواجهة إسرائيل، والثأر منها
 القصف تقول إن خسائرها ما زالت محدودة، وان" حماس"ورغم أن الحرب دخلت أسبوعها الثالث، فإن 

أعضاء الحركة "اإلسرائيلي طال المؤسسات الحكومية من مراكز شرطة ووزارات ومقرات، لكن 
، نافية التقديرات التي "منتشرون بين الناس، ويقاتلون الجيش اإلسرائيلي كلما تقدم إلى التجمعات السكانية

  .تذهب إلى تكبدها خسائر كبيرة
إذا توقفت الحرب ولم تصل إسرائيل إلى قيادتها أو " انتصاراً"يمكنها أن تعلن " حماس"ويرى مراقبون أن 

على األرجح، ستعلن حماس أنها انتصرت في هذه : "وقال الشقاقي. تشل قدرتها على إطالق الصواريخ
معيار حماس لالنتصار هو حماية قيادتها "وأضاف أن ". الحرب، وهذا ما سيعزز مكانتها بين الفلسطينيين

  ".إطالق الصواريخ، وإذا ما تحقق لها فتح المعابر، فإنها ستعتبره نصراً كبيراًوبقاء قدرتها على 
وحتى في حال دخول إسرائيل المرحلة الثالثة من حربها في غزة، واجتياح مناطق سكنية للقضاء على 

 ، فإن من المشكوك فيه أن تتمكن من دخول التجمعات عالية الكثافة مثل"حماس"البنية العسكرية لحركة 
.  ألفاً، يعيشون في مساحة ال تزيد على ثالثة كيلومترات مربعة١٢٠مخيم جباليا الذي يبلغ عدد سكانه 

حماس ستضعف عسكريا، "ويعتقد استاذ العلوم السياسية في جامعة بير زيت الدكتور باسم الزبيدي أن 
  ".لكنها ستقوى سياسياً بعد هذه الحرب

ويرى قادة الحركة . ما يجري للحركة في غزة بقلق" سحما"وفي الضفة الغربية، يراقب أعضاء 
وقال . المحظورة من قبل إسرائيل والمقيدة من قبل السلطة الفلسطينية أن نتيجة الحرب ستنعكس عليهم

إذا انتصرت المقاومة في غزة، فان حماس ستقوى : "خالد طافش" حماس"عضو المجلس التشريعي عن 
أما إذا انتصرت إسرائيل، فسينعكس هذا سلباً على . قف حظر أنشطتهاهنا، وسيدفع الشارع السلطة إلى و
  ".قدرتنا على العمل هنا لفترة طويلة

ومنعت السلطة الفلسطينية الحركة من تنظيم أنشطة وتظاهرات مؤيدة لها منذ بدء العدوان اإلسرائيلي، 
 في مختلف المناطق واعتقلت كل من حاول رفع أعالم للحركة في التظاهرات اليومية التي تجري

. في شأن خياراتها السياسية في المرحلة المقبلة" حماس"وأثارت الحرب نقاشاً في . تضامناً مع القطاع
كان من الممكن "ويقول مسؤولون في الحركة إنها ستخرج من هذه الحرب أكثر واقعية، مشيرين إلى أنه 
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حسابات سياسية غير "جراء ما أسماها أحدهم " تجنب الحرب، وتجنب الخسائر الهائلة التي لحقت بالقطاع
  ".دقيقة

  ١٢/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  الحرب الصهيونية فشلت في تحقيق أهدافها: حماسوالجهاد  .١٢

إن العدو الصهيوني لم يستطع تحقيق أي : "األمين العام لحركة الجهاد رمضان عبد اهللا شلح  قال:غزة
 .نه المتواصل على القطاع لألسبوع الثالث على التواليمن أهدافه المعلنة وغير المعلنة من خالل عدوا

قناة الجزيرة أن الجيش الصهيوني فقد القدرة على تحقيق أيه من أهدافه "وأكد شلح في مقابلة ملتفزة مع 
العسكرية، ولم يبق أمامه إال هدف واحد وأساسي وهو كيف يخرج من ورطة غزة دون هزيمة واضحة 

ان شلح على مطالب المقاومة الواضحة، وهي وقف كامل للعدوان وشدد الدكتور رمض .ومعلنة
  .اإلسرائيلي، واالنسحاب الفوري، ورفع الحصار، وفتح المعابر، ورفض تهدئة طويلة األمد

إن المحرقة الثانية تتواصل في محاولة لكسر إرداة : "وقال الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حماس
ى شعبنا بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها، وما لم نُعطه تحت الحصار شعبنا وفرض شروط صهيونية عل

وأضاف راضوان أنه ال يمكن الحديث عن أية تهدئة قبل  ."فلن نُعطيه تحت القصف والدمار والمحارق
الوقف الفوري للعدوان الشامل ضد شعبنا وانسحاب كامل للعدو الصهيوني من قطاع غزة وإنهاء 

بشكٍل كامل ودائم، وفي مقدمتها معبر رفح، مؤكدا أن التهدئة الدائمة تصادر حقنا الحصار وفتح المعابر 
في المقاومة، وحينما وجِد االحتالل وجدت المقاومة؛ حيث إن القضيةَ ليست إنسانية، فهناك احتالل 

  .ويجب أن يزول
 ١٢/١/٢٠٠٩اخوان اون الين 

  
  ادات للطائرات من النوع المتطورالمقاومة الفلسطينية مض تؤكد استعمال "إسرائيل" .١٣

أكدت مصادر أمنية إسرائيلية وصفت بأنها رفيعة المستوى، أمس األحد، أن  :الناصرة ـ زهير اندراوس 
المقاومة الفلسطينية استخدمت، خالل نهاية األسبوع، مضادات للطائرات من النوع المتطور وذلـك ألول              

وقالت اإلذاعـة   . ل اإلسرائيلي، معتبرة ذلك تصعيداً جدياً     مرة خالل المعارك بين المقاومة وجيش االحتال      
العبرية الرسمية باللغة العبرية، نقالً عن المصادر عينها، إن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، تواصل دعم              
المقاومة الفلسطينية، وانها تحث قادة حماس على عدم الموافقة على المبادرة المصرية لوقف اطالق النار               

  .حتالل اإلسرائيليمع اال
 ١٢/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
 نحو قرار فلسطيني موحد ": دعم صمود غزة" خالل مهرجان حواتمة .١٤

" دعم صمود غزة"قال نايف حواتمة أمين عام الجبهة الديمقراطية، في مهرجان أقامته الجبهة تحت شعار 
: ئل الفلسطينية واللبنانية، في قصر األونسكو في بيروت الذي شارك فيه عدد من الفعاليات والفصا

اتصاالتنا قائمة في غزة مع كل فصائل المقاومة الفلسطينية، فالقتال يدور على يد الدفاع الذي تنظمه "
على األرض وفي الميدان، الفصائل الفلسطينية التي تحمل سالح المقاومة وفي مقدمتها كتائب المقاومة 

ية، الذين يقومون بالقتال دفاعا عن شعب غزة وعن الوطن الوطنية الذراع العسكري للجبهة الديموقراط
 ". في غزة

وشدد حواتمة على ضرورة تطوير أعمال التنسيق على األرض وفي الميدان، إلى غرفة مقاومة موحدة، 
هذا هو الطريق "وإلى غرفة عمليات مشتركة موحدة، وإلى مرجعية سياسية وعسكرية موحدة، معتبرا أن 

وقال إن الجبهة الديموقراطية لديها مالحظات على قرار ". المقاومة في وجه العدوانلمواصلة الصمود و
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وعلينا معا اتخاذ القرار السياسي الموحد بأشكال التعامل مع القرار الدولي،  "١٨٦٠مجلس األمن الدولي 
 ". ، وعمال بوثيقة الوفاق الوطني الوحدوية"شركاء في الدم شركاء في القرار"عمال بمبدأ 

بقطاع غزة كما تحاول " التهدئة ووقف اطالق النار"ويهمنا أن نؤكد أيضا على ان حصر : "أضاف
لوقف اطالق النار الشامل المتزامن والمتبادل بين الضفة " تقزيم"واالدارة االميركية، هو " اسرائيل"

 وإلى قيادة لذلك ندعو إلى قرار سياسي موحد. وقطاع غزة وحكومة االحتالل، وسينهار في أية لحظة
  ". سياسية مشتركة تشمل الجميع بال استثناء

  ١٢/١/٢٠٠٩السفير، 
  
  ترفض تصريحات عباس حول المقاومة" الديمقراطية" .١٥

رفضت الجبهة الديمقراطية أمس تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة           : )آي.بي.يو (
نرفض "وقالت الجبهة في بيان      . أن تؤذي شعبها   السبت حول المقاومة، مشددة على ان المقاومة ال يمكنها        

وأضـافت أن    ".تصريحات الرئيس محمود عباس حول موضوع المقاومة المسلحة التي تـؤذي شـعبها            
  ".المقاومة الوطنية المسلحة ال يمكن لها أن تؤذي شعبها ألنها وطنية ضد االحتالل واالستعمار"

  ١٢/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  ادة موحدة إلدارة المعركةتدعو لتشكيل قي" الشعبية" .١٦

دعت الجبهة الشعبية إلى تشكيل قيادة وطنيـة موحـدة تتـولى توحيـد وإدارة            : أمين ابو وردة   -نابلس  
بعـد كـل    "وقالت الجبهة الشعبية في بيان صدر في قطاع غزة أمـس             .المعركة السياسية والدبلوماسية  

طاء العدو الصهيوني أطول وقـت ممكـن        المناورات األمريكية لشل المؤسسات الدولية عن العمل، وإع       
لتنفيذ جرائمه، فقد فرض صمود أبناء شعبنا العظيم انعقاد مجلس األمن وتتالي اتساع الحركة الـسياسية                
في المنطقة وعلى امتداد العالم، ورغم أن كل هذه الحركة لم تصل إلى مستوى عطاء وتـضحيات هـذا                   

ن الصبر والصمود والمقاومة سيفرض على هذا العالم بعربه         الشعب إال أننا واثقون كل الثقة أن المزيد م        
وعجمه أن يستجيب لضرورات أمن شعبنا ورفع الحصار عنه وألهدافه الوطنية وحقوقه الوطنيـة فـي                

  ".النهاية
  ١٢/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  فتح تنظم تظاهرة جماهيرية في القدس تنديداً بمجازر االحتالل  .١٧

لقدس في حركة فتح، امس، تظاهرة جماهيرية في منطقة باب العامود في            نظمت لجنة قيادة اقليم ا    : القدس
) فـتح ( قلب المدينة المحتلة، شارك فيها حاتم عبد القادر، عضو مكتب التعبئة والتنظيم التـابع لحركـة           

 ومطـالبين   اإلسـرائيلية وهتف المتظاهرون منددين بالمجـازر       .والنائب عن حركة فتح جهاد أبو زنيد،      
 أن تدافع الجمـاهير المـشاركة       إالحاصرت قوات االحتالل المدججة بالسالح موقع التظاهرة        و .بالوحدة

  . خرق المحاولة واستمرار التظاهرةإلىأدى 
  ١٢/١/٢٠٠٩. األيام، فلسطين

  
  تقترب من تحقيق األهداف" اسرائيل" ويعلن مواصلة الحرب: ولمرتإ .١٨

أولمرت في جلسة حكومتـه      يلية المستقيل إيهود  قال رئيس الحكومة اإلسرائ   :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
إن إسرائيل تقترب من تحقيق األهداف التي وضعتها لنفسها، ولكن األمر يحتاج إلـى              "األسبوعية أمس،   

صبر وإصرار وجهد، من أجل أن نحقق هذه األهداف بشكل نغير فيه الواقع األمني في الجنوب، علينـا                  
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 إنجازه، بجهد قومي غير مـسبوق، أعـاد روح الوحـدة لـشعب           ان ال نضيع في اللحظة األخيرة ما تم       
  ".إسرائيل

 الداعي لوقف فوري إلطالق النـار       ١٨٦٠وأعلن أولمرت مجددا رفضه لقرار مجلس األمن الدولي رقم          
لم نوافق أبدا أن تقرر لنا أية جهة إذا كان مسموح لنا أن نضرب أولئك الذين يطلقـون القـذائف                    "وقال،  

 ال، ولن نوافق على هذا مستقبال، لن نسمح ألي قرار صدر أو سيصدر مستقبال أن ينزع                 على أوالدنا أم  
  .، بحسب مزاعمه"منا حقنا األساسي في الدفاع عن إسرائيل

، ثـم   "إنجازات مثيرة، وهي نتيجة شجاعة وإصرار وتضحية      "وتباهى أولمرت بمجازر جيشه، واعتبرها      
ال يمكن ألي دولة فـي العـالم،        "ة، وقال بعصبية واضحة،     هاجم المظاهرات وحركات االحتجاج العالمي    

لقـد عرفنـا   "، واضاف،  "وخاصة تلك التي تعظنا باألخالقيات، أن تبدي صبرا وانضباطا كما أبدينا نحن           
مسبقا أن هذا صراعا ليس سهال، وما نراه في العالم اليوم مفهوم مسبقا، وهذا ما قد يحدث لكل دولة في                    

  ".العالم
  ١٢/١/٢٠٠٩دن، الغد، األر

  
   ال يعنينا بشيء١٨٦٠حماس ستندم والـ:  تسخر من نظرائها العربليفني .١٩

 قالت وزيرة الخارجية اإلسرائيلي، تسيبي ليفني، إن  الهجوم الذي تشنه تل أبيب علـى   -)CNN(القدس  
م سـتند "مضيفة أن الحركة    " ليس مجرد نزاع عابر يمكن أن ينتهي باتفاق،       "حركة حماس في قطاع غزة      

  ."على اليوم الذي قررت فيه تكثيف القصف بالصواريخ معتقدة أن إسرائيل ستعتمد ضبط النفس
وأضافت ليفني، التي كانت تتحدث في مؤتمر صحفي عقدته األحـد مـع نظيرهـا األلمـاني، فرانـك                   

قاطع ولترشتانماير، إن العملية العسكرية لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها، كما أعربت عن رفض حكومتها ال              
انتقلوا للعيش  "لقرار وقف إطالق النار الصادر عن مجلس األمن، ودعت نظرائها العرب الذين قالت إنهم               

وذلك بعد ساعات قليلة من توقع وكيـل وزارة  " ال يعني إلسرائيل شيئاً،"إلى فهم أن القرار  " في نيويورك 
  .الدفاع اإلسرائيلية انتهاء العمليات قريباً

ا أن نفهم أنه في اليوم الذي يلي انتهاء العملية يجب أن نكون واثقين من عجز حماس                 علين: "وقالت ليفني 
  .مشيرة إلى أنه ال يمكن السماح للحركة بتكديس األسلحة حتى من دون استخدامها" عن إعادة التسلح،

 نحن في وسط معركة ضد اإلرهاب، وهي ليست مجرد نزاع عابر يمكن أن ينتهي باتفاق، لقد               : "وتابعت
دخلنا في هذه المعركة مصممين على تحقيق األهداف العسكرية للتأكيد على أننا لـن نـسمح باسـتمرار                  

  ."الوضع على ما كان عليه
غير أنها رفـضت    " في مرحلة ما،  "ولم تستبعد وزيرة الخارجية اإلسرائيلية إمكانية التوصل إلى مخرج          

قائلة إن المسؤولين السياسيين في إسـرائيل   القاضي بوقف إطالق النار      ١٨٦٠تطبيق قرار مجلس األمن     
مساعدة الجيش على تحقيق األهداف ليتمكن من االستمرار في العمل العسكري واغتنام نافـذة              "يحاولون  
  ."الفرص

معتبرة أن هذه الحكومـة     " ال تحدد سلفاً الجدول الزمني للعمليات،     "وأكدت ليفني أن الحكومة اإلسرائيلية      
حديد تاريخ وقف الهجوم، بعد تحقيق األهداف المتمثلة بوقـف تهريـب األسـلحة              وحدها التي يحق لها ت    

وقصف الصواريخ، وتأمين فتح المعابر بوجود قوات تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية ولـيس لحركـة               
  .حماس على حد تعبيرها

ة مقره قبـل    وفي انتقاد الذع لضغط وزراء الخارجية العرب في مجلس األمن وتعهد بعضهم بعدم مغادر             
  ال يمكن أن أقول أنني مولعة بقرار مجلس األمن، ويجب أن           : "التوصل إلى وقف إطالق النار قالت ليفني      
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يدرك ووزراء الخارجية العرب الذين انتقلوا للعيش في نيويورك أن القرار لـن يغيـر شـيئاً بالنـسبة                   
  ."إلسرائيل وهو ال يعني لها شيئاً

  ١٢/١/٢٠٠٩سي ان ان 
  
  الظروف تسمح بعملية في محور فيالدلفيا من اجل منع تهريب السالح: باراك .٢٠

 األسـبوعية   الحكومة اإلسـرائيلية  قال وزير الحرب إيهود باراك في جلسة        :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
 والعملية متواصلة، وبدأت تنشأ ظروف تسمح بعملية في محور فيالدلفيـا            ١٦إننا في اليوم الـ     "أمس ،   

ن أجل منع التهريب، إن الجيش اإلسرائيلي يعمل برا وجوا وبحـرا، وبمـوازاة ذلـك                م) صالح الدين (
  ".يجري فحص المسار السياسي، وال يوجد تناقض بين العمليات العسكرية والعمل السياسي

  ١٢/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
   تقترب من إنهاء الحرب البرية في غزة"إسرائيل" :فلنائي .٢١

 أن إسرائيل تقترب من إنهـاء       ،نائب وزير الحرب اإلسرائيلي ماتان فلنائي      قال : أسعد تلحمي  -الناصرة  
لم يحلـم بهـا     "وقال إن الحرب حققت انجازات كبيرة       ". بفعل قرار مجلس األمن   "الحرب البرية في غزة     

". لكن يجب إيجاد حل لها    "، مضيفاً أن مسألة تهريب السالح لم تكن ضمن أهداف العملية العسكرية،             "أحد
قرار مجلس األمن ال يعطينا كثيراً من هامش المناورة وبالتالي أظن أننا اقتربنا من وقف               " إلى أن    وأشار

  ".العمليات البرية ومجمل العمليات
  ١٠/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
   حماس على السلطةبالحرب جاءت ذروة للمخطط اإليراني الذي بدأ بانقال: ديسكن .٢٢

في جلسة الحكومة ، يوفال ديسكن، )الشاباك(برات العامة رئيس جهاز المخاقال :  نظير مجلي- تل أبيب
 صارخا ٧٠ان هناك انخفاضا كبيرا في اطالق الصواريخ باتجاه اسرائيل، من معدل اإلسرائيلية أمس، 

وان بعض هذا االنخفاض ناجم عن شل .  صاروخا وقذيفة اليوم٢٥في اليوم في بداية الحرب الى 
ئيلية الموجعة، وبعضه من الرغبة في لإلبقاء على قدرة ضرب قدراتهم من جراء الضربات اإلسرا

  . الصواريخ حتى نهاية المعارك
وقال ديسكين ان هذه الحرب جاءت ذروة في المخطط االيراني، الذي بدأ بانقالب حماس على السلطة 

. سرائيلي، الذي يرمي الى اقامة قاعدة متقدمة إليران في الجنوب اإل٢٠٠٧) حزيران(الوطنية في يونيو 
. ولكن حماس بدأت تنكشف على الناس بأنها حركة محدودة األفق وقليلة الخبرة وخاطئة الحسابات

وادعى ديسكين ان . وهناك من يشتمها في غزة ألنها رمت بالشعب في ورطة، بينما قادتها مختبئون
وان . فق للمستقبلالناس في غزة بدأوا يتجاهرون بالحديث ضد حماس بسبب عظم معاناتهم وانعدام األ

ردود الفعل لقيادة حماس على ما جرى حتى اآلن يبدو متوترا ومتشنجا ويدل على المزيد من التورط في 
فقد أقدموا على إعدام العديد من رجاالت حركة فتح خالل الحرب وأخذوا يشعرون بالقلق . الحسابات

فالجمهور الغزي غاضب على "على حكمهم في قطاع غزة ألن الجمهور لم يعد يخفي غضبه عليهم 
أضاف ان هناك ". اسرائيل جدا وزاد كراهية لنا، ولكننا بدأنا نسمع تعابير عن الكراهية أيضا لحماس

  .عالمات على تمرد بعض عناصر حماس على قيادتهم وترك ساحة القتال هربا
 ١٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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  االستسالم ولن تفعلقيادة حماس لم ترفع العلم األبيض ايذانا ب: يدلين .٢٣
رئيس شعبة االستخبارات العسكرية، الجنرال عاموس يدلين، وفق بيان أدلى  قال:  نظير مجلي- تل أبيب

به أمس سكرتير الحكومة اإلسرائيلية، عوبيد يحزقيل، ان قيادة حماس لم ترفع العلم األبيض ايذانا 
تبث كل الرسائل الممكنة التي تدل على باالستسالم ولن تفعل، ولكن هناك توجها جديدا لديها بأنها 

وان هناك خالفات ما بين قيادات الداخل وقيادات الخارج في حماس حول . رغبتها في وقف اطالق النار
ولكن الطرفين موحدان في التقويم . التعاطي مع مسألة وقف النار، تبدو فيه القيادة الخارجية أكثر تشددا

وانهم لم يتوقعوا ان يكون الرد اإلسرائيلي على . حرب كانت خاطئةبأن حساباتهم حول التدهور لهذه ال
صواريخهم بهذه الضخامة من الغارات الجوية، ولم يتوقعوا ان تخوض اسرائيل حربا برية ولم يتوقعوا 

حماس قلقة اليوم من الخطر على حكمها في غزة، : "وقال يدلين ان. االستمرار في العملية الى هذا الحد
. عندما يخرج قادة حماس من مخابئهم وينظروا من حولهم سيصدمون: "وأضاف". محلهوقلقها في 

وسيسمعون انتقادات الناس لهم ألنهم اختفوا تحت األرض . فالدمار الذي تسببوا به للناس كبير جدا
وألن حلفاءهم . وألنهم قادوا الى هذه الحرب من دون حسابات صحيحة. وتركوا الناس يعانون وحدهم

  ".ب اهللا وسورية وإيران لم يقدموا لهم أية مساعدة حقيقية سوى الكالم الصارخ ال أكثرفي حز
  ١٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
   سوى مواصلة الحرب بكل قوة"إسرائيل" ال مفر آخر أمام :يشاي .٢٤

 ال"الدينية الشرقية المتطرفة إيلي يشاي، الذي اعتبر أن " شاس"بينهم نائب رئيس الحكومة زعيم حركة 
ونصح وزير اإلسكان زئيف بويم الحكومة بتبني ". مفر آخر أمام إسرائيل سوى مواصلة الحرب بكل قوة

ورأى أنه من دون مواجهة مباشرة بين الجيش اإلسرائيلي . توصيات قيادة الجيش وتوسيع الحملة البرية
مدى أبعد وسالح يخل ستنتظرنا في الجولة المقبلة صواريخ ل"وتدمير بنيتها التحتية " حماس"ومقاتلي 

  ".بالتوازن، بما في ذلك مضادات للطائرات
  ١٠/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  ترسل االحتياط الى غزة في إشارة قوية لدخول مرحلة جديدة من الحرب" إسرائيل" .٢٥

أعلنت إسرائيل امس إرسال احتياطييها إلى القطاع، بعدما مهدت بمعارك :  أسعد تلحمي- الناصرة 
ف منذ بدء الهجوم استمر طوال يوم أمس، لهذه المرحلة التي تقوم على التوغل ضارية وقصف هو األعن

على المدينة التي " كماشة"وأحكمت قوات االحتالل طرفي . في المناطق السكنية المكتظة في مدينة غزة
  .شهدت حركة نزوح كبيرة إلى وسطها

كت فيه مجتمعة الطائرات وعاش سكان مدينة غزة ليلة غير مسبوقة لناحية عنف القصف الذي شار
وطائرات االستطالع من دون طيار، " اباتشي"والمروحيات المقاتلة من نوع " ١٦اف "النفاثة من طراز 

وبدا أن قوات االحتالل تسعى إلى إحكام الطوق على المدينة، تمهيداً . والمدفعية، والزوارق الحربية
 فلسطينياً بسبب ٣٠واستشهد أمس أكثر من . الجتياحها بعد توغل في عمقها أمس استمر ست ساعات

  .القصف والغارات
الجتياح مدينة غزة وحصر سكانها مع المقاتلين الفلسطينيين في وسطها، " بروفات"وأجرت القوات البرية 

من ثالثة اتجاهات توغلت منها، وهي الجهة الشمالية الغربية من محور منطقة التوام، وحي الشيخ 
ودارت . ينة، ومن حي التفاح شرقها ومنطقة عزبة عبد ربه شرق مخيم جبالياعجلين جنوب غربي المد

  .اشتباكات عنيفة على تلك المحاور الثالثة قبل أن تنسحب قوات االحتالل مع شروق الشمس
  ١٢/١/٢٠٠٩الحياة، 
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  فرض قيود اسرائيلية مشددة على االعالم :"هآرتس" .٢٦
اإلسرائيلية أمس أن جيش االحتالل يفرض      " هآرتس"أكدت صحيفة   : وكاالت:  برهوم جرايسي  -الناصرة

قيودا صارمة على الصحافيين المحليين واألجانب الذين يعملون بقربه، وال يسمح بنشر أي تقريـر مـن                 
دون رقابة عسكرية مشددة، ويمنع الصحافيين االسرائيليين من االطالع على حقيقة ما يجري في داخـل                

  .القطاع من معارك
ه انه بموجب قانون الرقابة العسكرية في إسرائيل، فإنه يحظر على وسيلة اإلعـالم أن               ومن الجدير ذكر  

  .تلمح من قريب أو من بعيد أنه منع منها خبر معين، أو تفاصيل حادث
  ١٢/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
  حماس متشابهةحركة أهداف حزب التجمع و :ليبرمان .٢٧

" حماس"وحركة " التجمع"أهداف حزب "ر ليبرمان أن الفاشي أفيغدو" يسرائيل بيتينو"صرح رئيس حزب 
موجودة في الخارج " حماس"متشابهة، أال وهي القضاء على دولة إسرائيل، الفرق الوحيد هو أن 

 ".موجود داخل إسرائيل بل موجود حتى في هيئتها التشريعية" التجمع"و
 ١٢/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب

  
  راجيشنا غرق في غزة وعليه المغادرة فو: "هآرتس" .٢٨

إن الجيش الصهيوني لم يستفد من الدروس " هآرتس"قالت صحيفة  : وكاالت- األراضي المحتلة
المستخلصة من الماضي، والتي تشير إلى أنه كلما غاصت عجالت آلة الحرب في وحل غزة تعرض 

 .الجنود للمخاطر، مشددةً على ضرورة انسحاب الصهاينة فورا من غزة حرصا على أرواح الجنود
وأكدت الصحيفة أن الخالف في الرأي بين أعضاء مجلس الوزراء الصهيوني حول موعد الخروج من 

؛ الذي ال يمكن للكيان أن يسمح لنفسه بأن يحظى به "الترف"القطاع ووقف إطالق النار هو نوع من 
 .اآلن

نقسامات بين  إلى اال-"اخرجوا وحسب" التي حملت عنوان - وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها الجمعة
رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزير حربه إيهود باراك من جهة، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني من 

 .جهة أخرى
يسعى أولمرت وباراك للتوصل إلى اتفاق بمساعدة مصر والواليات المتحدة يعيد : "وقالت الصحيفة

، موضحةً أن كليهما يريد وضعا "الهدوء إلى الجنوب بعض الوقت، ويمنع من أن تزداد حماس قوةً
 .مشابها لما كان قائما قبيل بدء الهجوم على غزة

، معربةً "حماس"تصر ليفني على أن ال يكون االتفاق قابالً ألن يفسر بأنه اعتراف بـ: "وتتابع الصحيفة
ت إلى أنها تؤيد ، فيما أشار"عن قلقها من أن العودة إلى إطار التهدئة سيكون في صالح حماس عسكريا
 ا أنالجانب من القطاع ودون اتفاق؛ على أن يكون مفهوم ا أحاديأية محاولة لمهاجمة الكيان "انسحاب

 ".الصهيوني ستتم مواجهتها بقوة
  ١١/١/٢٠٠٩اخوان اون الين 

  
   تستعد لسيل من الدعاوى الدولية بسبب العملية العسكرية في غزة"إسرائيل": مزوز .٢٩

في " األخالقيات" في مؤتمر حول أمسار القضائي للحكومة اإلسرائيلية ميني مزوز، صرح المستش
القدس المحتلة، أن الجهاز القضائي اإلسرائيلي يستعد لسيل من الدعاوى الدولية بسبب العملية العسكرية 

 .في عزة، على حد قوله
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ها صيرورة عمل مبنية حيث نحن نستعد لسيل من الدعاوى، وهذا ليس جديدا علينا، إن"وقال مزوز 
 ".ترافق التحقيقات كل العمليات، أعتقد أنه في أعقاب األحداث في غزة سنعمل بشكل مكثف ومركّز

  ١١/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب
 

  "حماس"مصر مؤهلة لتحجيم : غلعاد عاموس .٣٠
ـ           : وكاالت -القدس المحتلة  ور صرح رئيس الهيئة السياسية واالمنية في وزارة الدفاع االسـرائيلي الميج

جنرال احتياط عاموس غلعاد بأن اسرائيل تجري حوارا موضوعيا مع مصر في مسألة تهريب االسلحة               
  .الى قطاع غزة وال توجه اليها التهديدات 

وتابع يقول ان لمصر اجهزة امن وجيشا على مستوى عال مما يتيح لها امكانيـة وضـع حـد لجميـع                     
ذاعي له صباح امس ان اسرائيل ال تنوي الدخول في          واضاف غلعاد في حديث ا     .المظاهر المخلة باالمن  

  .جدل مع مصر وما يهمها هو التوصل الى اتفاقات تمنع اعمال التهريب وتحد من تعاظم حركة حماس
  ١٢/١/٢٠٠٩الوطن، قطر 

  
   تهاجم كارديناالً بعدما ندد بمأساة غزة"إسرائيل" .٣١

لعدالة والسالم في الفاتيكان، الكاردينال  اتهمت إسرائيل، أمس، رئيس المجمع البابوي ل:أ ب، أ ش أ
بتصريحات كان قد استنكر فيها األوضاع المأساوية لقطاع " شيطنة إسرائيل"ريناتو مارتينو، بأنه يحاول 

 . غزة في ظل العدوان اإلسرائيلي
إسرائيل تشعر بالصدمة جراء "وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية إيغال بالمور، إن 

صريحات الكاردينال مارتينو، التي شبه فيها غزة في ظل العمليات العسكرية اإلسرائيلية بمعسكر ت
 ". اعتقال كبير

من جهته، نفى مارتينو، وهو مبعوث سابق للفاتيكان إلى األمم المتحدة، أن تكون انتقاداته للهجمات 
وكان الكاردينال قال، في . اتهاومصطلح" حماس"الوحشية اإلسرائيلية على قطاع غزة مستوحاة من لغة 

معسكر اعتقال "غزة باتت "اإللكترونية يوم األربعاء الماضي، إن " إل سوسيدياريو"مقابلة نشرتها صحيفة 
، الفتا إلى الظروف المأساوية لسكان القطاع، والتي تتناقض "كبير في ظل العمليات العسكرية اإلسرائيلية

 . تماما مع الكرامة اإلنسانية
  ١٢/١/٢٠٠٩السفير،     

  
  تعلن وسوريا تنفي اطالق نيران على جبهة الجوالن" إسرائيل" .٣٢

ان مجموعة من جنوده تعرضت إلطـالق عيـارات         " إسرائيلي"اعلن متحدث عسكري     -القدس المحتلة 
نارية من الجهة الحدودية من سوريا أدت الى أضرار في عدد من السيارات العسكرية ما أدى الى حالـة              

ورفع حالة التأهب لساعات على الحدود، في وقت قامت وحـدات مـن             " اإلسرائيلي"في الجيش   استنفار  
جيش االحتالل بالتمشيط على طول الحدود تحسبا من محاولة تسلل عناصر من الجهة الـسورية لتنفيـذ                 

  ".             إسرائيلية"عملية ضد أهداف 
عاملة في المنطقة منزوعة الـسالح بـين سـوريا          بشكوى الى قوات األمم المتحدة ال     " إسرائيل"وتقدمت  

تحتج فيها على عدم قيام القوات الدولية بمهمة مراقبة الحدود، فيما حذر عسكريون من أبعاد               " إسرائيل"و
ان تكون منظمات فلسطينية بادرت الى هـذه العمليـة،          " إسرائيل"وفي وقت توقعت    . إشعال هذه الجبهة  

  .حملت سوريا مسؤولية إطالق النار
ونفى مسؤول في محافظة القنطيرة السورية ما تردد عن اطالق نار من الجانب السوري باتجـاه جنـود                  

ان " يو بـي أي   "وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ل          .في مرتفعات الجوالن المحتلة   " إسرائيليين"
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ـ "العلم له بما تنقلته بعض وسائل االعالم عن حادثة اطالق نار تعرض لهـا جنـود                  فـي  " رائيليونإس
  .الجوالن

  ١٢/١/٢٠٠٩الخليج، 
  

  يتظاهرون في تل أبيب ضد الحرب" اإلسرائيليين"مئات  .٣٣
األحد في تل أبيب مطالبين بوقف فوري إلطالق النـار          /ليل السبت " اإلسرائيليين"تظاهر مئات   : ب.ف.أ

  .لوضع حد للهجوم العنيف الذي يشنه جيش االحتالل على قطاع غزة
" ال للحـرب  "الذين لبوا نداء حركة السالم اآلن المناهضة لالستيطان، شعارات منهـا            وردد المتظاهرون   

ال حل عـسكريا   "و" نعم للسالم "والفتات كتب عليها    " إسرائيلية"، ورفعوا أعالما    "كفى نارا على األطفال   "و
  ". للنزاع

  ١٢/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   جريحا٣٦٩٥ً من  وأكثر  شهداء٩٠٦...  الصهيوني يزداد همجية على غزةالعدو .٣٤

 مواطناً ٤١ ذكرت مصادر فلسطينية ان عدد الشهداء الذين سقطوا يوم االحد وصل إلى :القدس المحتلة
 في التوغل االسرائيلي لحي تل الهوى ومنطقة الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة، وأصيب ١٤من بينهم 

 ٩٠٦ائيلي على قطاع غزة حوالي العشرات بجروح مختلفة، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان االسر
 . جريحاً ٣٦٩٥شهداء، وأكثر من 

  ١٢/١/٢٠٠٩وكالة سما، 
  
  تستخدم مواد مسرطنة في قصف المدنيين"إسرائيل":  مستشفى الشفاءمدير .٣٥

الدكتور حسين عاشور  أن ،صالح النعامي عن مراسلها من غزة، ١٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، ذكرت 
 بغزة، قال إن طبيعة الجروح واإلصابات التي يصاب بها القتلى والجرحى مدير عام مستشفى دار الشفاء

، وتدلل على أن اسرائيل تستخدم أسلحة محرمة »إصابات غير عادية«الذين يصلون المستشفى هي 
  .دولياً

وصل إلى مستشفيات شمال وجنوب القطاع خالل  من غزة، أنه قد ١١/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، وأضافت 
لمصابين الذين استنشقوا مباشرة هذه الغاز الذي لم يستطع األطباء الفلسطينيون والعرب  ساعة مئات ا٤٨

 . الذين قدموا إلى غزة تحديد مدى خطورته على المصابين
ويقول محمد الرنتيسي أخصائي جراحة األعصاب في مستشفى ناصر في خان يونس الذي وصل إليه 

تعاملوا مع مثل هذا الغاز الذي يصيب من يستنشقه بألم مئات المصابين، إنه لم يسبق ألطباء غزة أن 
 .شديد في العينين وفي الرأس، وباإلغماء، وبأعراض أخرى مرتبطة بالجهازين التنفسي والعصبي

وطالب عالء البطة مدير مكتب وزير الصحة الفلسطيني في الحكومة المقالة منظمة الصحة العالمية 
ودعا المؤسسات اإلنسانية والحقوقية إلى . الغاز الذي تستخدمهبالضغط على تل أبيب لتفصح عن نوع 

 . إرسال خبراء للتأكد من عدم خطورة هذا السالح الجديد على صحة مستنشقيه
  
  ألف فلسطيني يحتمون في مدارسنا٢٥: "أونروا" .٣٦

 الف فلسطيني يحتمون في مدارس ٢٥صرح متحدث باسم االونروا امس ان :  فاطمة العيساوي-لندن
 .ابعة للمنظمة بسبب تدمير منازلهم في الهجمات االسرائيلية المتواصلة لالسبوع الثالث على التواليت
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تقدم اغطية ومعلبات غذائية ومياه شرب لكن هناك نقصا نحاول «واوضح عدنان أبو حسنة ان االونروا 
االسرائيلي على وكان مئات االشخاص انضموا صباح امس الى هؤالء الالجئين اثر الهجوم . »تغطيته

 . فلسطينيا١٤منطقتي الشيخ عجلين وتل الهوى في جنوب غربي مدينة غزة حيث قتل 
 ١٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  طفال على األقل قتلوا في الهجوم اإلسرائيلي٢٧٠: "اليونيسيف" .٣٧

في مع قالت المديرة االقليمية لمنظمة اليونيسف سيغريد كاغ في اتصال هات: فاطمة العيساوي -لندن
 في عمليات القصف ١١٠٠ طفال على االقل قتلوا وجرح اكثر من ٢٧٠ان ،  من عمان"الشرق االوسط"

االسرائيلية، جروح بعضهم خطرة، مشيرة الى ان هذه االرقام تم التأكد منها من فريق المنظمة العامل 
يال وضع اولئك الذين نشعر بقلق كبير ح«واضافت المسؤولة . في غزة ومن الطواقم الطبية الفلسطينية

لم نتمكن من الوصول اليهم وال نعرف ما اذا كان هنالك المزيد من الضحايا او القتلى تحت االنقاض، 
 .»نخشى ان تكون حصيلة الضحايا الفعلية اكبر بكثير

 ١٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  منزل بمنطقة رفح٦٠٠ عائلة من ٨٠٠إجالء ": أوتشا" .٣٨

 عائلة في ٨٠٠ منزل على األقل تسكنها ٦٠٠أكد تقرير أممي أن : اؤوطعبدالرؤوف أرن - رام اهللا
منطقة رفح تفرغ ليال من سكانها الذين يلجؤون إلى المالجئ الطارئة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 

وأشار التقرير إلى أن عددا من السكان يعودون إلى . أو بيوت أقارب أو أصدقاء) األونروا(الفلسطينيين 
 .خالل ساعات النهار إال أنهم يخشون البقاء فيها ليالمنازلهم 

 ملجأ في غزة ٢٧إن لوكالة األونروا ) أوتشا(وقال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة 
وأضاف هذه المالجئ .  نازح بعد أن كان عددهم عدة مئات قبل أسبوع واحد فقط٢١٢٠٠يتواجد فيها 

 .أبنية أخرى وليس فيها وقاية خاصةعبارة عن مباني مدارس و
وبحسب التقرير فإن المشاكل في األجهزة الخلوية ما زالت قائمة بسبب الضرر أو نقص قطع الغيار 

 ٨٠ برجا تعمل بشكل اعتيادي وهو ما أدى إلى أن ما بين ١٨٥ فقط من أصل ٣٥الالزمة، حيث إن 
 .من شبكة الجوال ال تعمل% ٩٠و

 مليون شيكل ٢٤٣ة النقد الفلسطينية طلبت مصادقة إسرائيل على نقل سيولة بقيمة وتابع التقرير بأن سلط
 مليون دوالر من البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية إلى فروعها قي غزة من أجل استخدام هذه ١٦و

  ألف من الحاالت األكثر٩٤ ألف من العاملين في السلطة الفلسطينية وأيضا ٧٧السيولة في دفع رواتب 
، ودفع )المال مقابل العمل(احتياجا في قطاع غزة التي تتلقى مساعدات من وكالة األونروا وبرنامجها 

 .رواتب ومزودي الوكالة
 ١٢/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

  
  ن يومياادوالردخل المواطن في غزة : تقرير .٣٩

أن الى زع أول أمس أشار تقرير لمجلس الوحدة االقتصادية العربية ، و:  محمد خير الفرح - الدوحة 
 موقعا ٦٠ موقعا من بينها ١٦٠عمليات القصف الجوي في األيام األربعة األولى تركزت على أكثر من 

عبارة عن مساجد ومستشفيات ومنازل خاصة ، باإلضافة إلى تعطيل شبكات المياه وتدمير عدد من 
قتصادية الكبيرة التي نجمت عن تعطل اآلبار الرئيسية وتعطيل شبكة الكهرباء ، باإلضافة إلى الخسائر اال

  .الحياة اإلقتصادية بالكامل في قطاع غزة
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وقال المجلس إن التقارير قبل العدوان على غزة تشير الى ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط 
 جراء الحصار اإلسرائيلي المفروض ، وأن مستوى البطالة سجل ارتفاعا ٨٠%الفقر في القطاع إلى 

  %.٦٥ إلى ليصل
 دوالرا سنويا ودوالرين يوميا ٦٥٠وبين أن مستوى دخل المواطن في غزة انخفض ليصل إلى ما دون 

  .، ومن شأن ذلك أن يؤدي الى تراجع قدرة المواطنين الغزيين على تلبية احتياجاتهم اإلنسانية األساسية
 من مؤسسات ٤٣%امل لـ وأشار تقرير مجلس الوحدة اإلقتصادية الى أن الحصار تسبب في توقف ك

 من تلك المؤسسات خفضت أنشطتها التجارية بنسبة ٥٥%القطاع الخاص ، في حين أن أكثر من 
 منذ فرض ١١% ، وأظهر انخفاض الطاقة اإلنتاجية في القطاع الصناعي إلى معدل ٧٥%تتجاوز 

  ٢٠٠٧،اإلغالق الشامل على قطاع غزة منتصف يونيو 
 من ٩٧%المنشآت الصناعية أن اإلحصاءات تشير إلى إغالق أكثر من وأوضح التقرير فيما يتعلق ب

 منشأة ، وعدم تصدير أي من بضائعها ، األمر الذي أدى إلى ٣٩٠٠المنشآت الصناعية البالغ عددها 
  . في هذا القطاع إلى أعداد العاطلين عن العمل٣٥٥٠٠انضمام أكثر من 

سطينية تقديره الخسائر الشهرية المباشرة للقطاعات ونقل التقرير عن االتحاد العام للصناعات الفل
 مليون دوالر ، فيما تشير البيانات الصادرة من ١٥الصناعية منذ بدء الحصار على قطاع غزة بنحو 

  . مليون دوالر٣٢٠القطاعات االقتصادية إلى بلوغ الخسائر المباشرة إلى أكثر من 
 منشأة ، ما أدى إلى خسائر تتجاوز ٣٠منشأة إلى  ٦٠٠وأشار إلى انخفاض عدد المنشآت العاملة من 

  . عامل وظائفهم٦٥٠٠ مليون دوالر ، إلى جانب فقدان أكثر من ١٢٠
ويشير التقرير إلى أن القطاع الزراعي تكبد خسائر كبيرة تتجاوز حسب التقديرات األولية منذ منتصف 

  .يون دوالر مل١٣٥ نحو ٢٠٠٨ تشرين اول من عام - يونيو ، حتى منتصف أكتوبر 
 ألف ١٥٠ويضيف التقرير إن معدل الخسائر نتيجة عدم قدرة المزارعين على تصدير منتجاتهم يبلغ 

دوالر يوميا ، وهو يعني مجمل خسائر ناتجة عن عدم القدرة على التصدير خالل أشهر الحصار 
 القطاع ، فإن  مليون دوالر ، ونتيجة مباشرة لتقييد اإلحتالل حركة الصيد البحري في٦٧الماضية 

 آالف عامل صيد بحري وظائفهم ، وخسائر شهرية تقدر بحوالي ٣التقديرات تشير إلى فقدان أكثر من 
  . ماليين دوالر٣

  ١٢/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  تشن حملة تصفية عرقية في غزة" إسرائيل: " القدسمفتي .٤٠

الشيخ محمد أحمد حسين، أن أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية،  : منتصر حمدان- رام اهللا 
تمارس التصفية العرقية من خالل حربها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، موضحا " إسرائيل"

ان جيش االحتالل يستخدم جميع أنواع األسلحة المدمرة والمحرمة دولياً ضد المواطنين األبرياء العزل، 
األسلحة محرمة دولياً وال تقل خطورة عن األسلحة هذه "وقال حسين . بما في ذلك القنابل الفسفورية

الكيماوية، إضافة الى استخدام أسلحة ارتجاجية وقنابل ذات زنة عالية في مواقع ذات كثافة بشرية وتتعمد 
واعتبر حسين أن سقوط المزيد من الشهداء األطفال والنساء  ".تدمير البيوت على رؤوس أصحابها
حتالل للقضاء على جيل كامل من الفلسطينيين، وتهجير السكان من والشيوخ، يؤكد مساعي جيش اال

الى ذلك حذر حسين من االعتقاالت  .مناطق سكناهم وانتهاج سياسة األرض المحروقة لحماية جنوده
العشوائية التي تقوم بها سلطات االحتالل ضد المواطنين وتحويلهم إلى أسرى، ونقلهم إلى أماكن 

 إلى أن عدد هؤالء غير محدد واألماكن التي ينقلون إليها مجهولة، معبراً عن ومعتقالت مجهولة، مشيرا
وطالب بتشكيل لجان دولية للتحقيق في جرائم . قلقه من إقدام االحتالل على استخدامهم دروعاً بشرية
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م االحتالل واستخدامه األسلحة المحرمة دولياً، والعمل من اجل معاقبة قادة االحتالل على هذه الجرائ
   .أسوة بمجرمي الحرب الدوليين

  ١٢/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
 قانونيا " اسرائيل" لمالحقة قادة  الفلسطيني لحقوق اإلنسان يوثق أحداث غزةالمركز .٤١

أكد عضو المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في غزة ماهر لبد في اتصال هاتفي مع :  نادية الفواز-أبها
ئه الموجودين في غزة والضفة الغربية برصد األحداث الدامية أن المركز يقوم من خالل أعضا" الوطن"

في غزة بالتاريخ واليوم والساعة ووصف الحدث ونشره باللغتين العربية واإلنجليزية على موقع المركز 
على شبكة اإلنترنت بالصور واإليضاحات حيث تم خاللها وضع مناشدات وفضح االنتهاكات وتوثيق كل 

 .ما يحدث على أرض غزة
وأضاف لبد أن العمل يتم يوميا من خالل وضع تقرير مفصل وموثق عن كل ما يجري على أرض 

 . ساعة بإصدار بيان توضيحي٢٤فلسطين طوال 
وقال إن الهدف من التوثيق هو إعداد قاعدة بيانات حول ما يحدث على األرض حيث يهتم المركز 

ح ما يحدث من انتهاكات لحقوق اإلنسان في بوضع أرشيف لكل هذه الحاالت إضافة إلى االهتمام بفض
فلسطين حيث يقوم متخصصين في المركز بالمتابعة والمالحقة القانونية لعدد قادة من الجيش اإلسرائيلي 

 .أو إرسال مذكرات لمحكمة العدل الدولية
 ١٢/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

  
     واند صحافيين في غزة منذ بدء الع٥ استشهاد .٤٢

 ٢٠٠٨ كانون األول ٢٧افيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بداية الحرب على غزة في  عدد الصحبلغ
  . صحافيينخمسة

للدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية استهداف طائرة استطالع إسرائيلية « سكايز»وقد أكد مركز 
فيين والفضائيات، لمبنى برج الجوهرة في وسط مدينة غزة، حيث العديد من مكاتب المراسلين الصحا

والجدير بالذكر أن مبنى الجوهرة يضع عالمات ظاهرة . فأصيب صحافيان فلسطينيان بجروح طفيفة
كما أصيب منزل مراسل تلفزيون فلسطين سمير خليفة، بقذيفة إسرائيلية . تشير إلى طبيعته الصحافية

 . كانت قد استهدفت منزالً مجاوراً له
 ١٢/١/٢٠٠٩السفير، 

  
  امن في الضفة مع أهل غزة تضمسيرات .٤٣

اللجنة الشعبية لمواجهة الجدار العنصري في بلدة بلعين ان رام اهللا  من ١٢/١/٢٠٠٩الخليج، ذكرت 
غرب رام اهللا، نظمت مسيرة شعبية حاشدة شارك فيها معظم أطفال البلدة، استنكارا للمجازر 

  ، "اإلسرائيلية"
نابلس مسيرة جماهيرية بمشاركة مئات النساء نظم اتحاد المرأة الفلسطينية في من جهة اخرى 

الفلسطينيات رفعن خاللها األعالم الفلسطينية وصورا لمجازر االحتالل في قطاع غزة الذي يتعرض 
  . على التوالي١٦متواصلة لليوم ال " إسرائيلية"لهجمات 
في مدينة  االالف أن زهير اندراوس عن مراسلها في الناصرة ١٢/١/٢٠٠٩القدس العربي، وأوردت 

 مساء اول من امس، السبت، في مهرجان التحدي واالنطالقة، الذي دعت اليه الجبهة واالناصرة شارك
   .الديمقراطية للسالم والمساواة
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  اهالي رفح بمغادرتها اإلسرائيلية تلقي منشورات تطالب الطائرات .٤٤
متفرقة من محافظة رفح ألقت طائرات حربية إسرائيلية آالف المنشورات على مناطق  :محمد الجمل

  .ظهر أمس، طالبت فيها أكثر من نصف سكان المدينة بالرحيل عن منازلهم
ووفقا لمصادر متعددة، فإن المنشورات طالبت كافة السكان الذين يقطنون أحياء جنوب رفح بإخالء 

  .المناطقمنازلهم فورا، واللجوء إلى مركز المدينة، محذرة من أن قصفا وهجوما واسعا سيستهدف تلك 
 ١٢/١/٢٠٠٩األيام، فلسطين، 

  
 تبحر اليوم من قبرص باتجاه غزة" غزة الحرة "سفينة .٤٥

حركة »تبحر اليوم من الرنكا سفينة لدعم غزة، مباشرة إلى القطاع، في رحلة تنظمها : هدى حوا -أثينا
تداء إسرائيلي، الع« الكرامة»، وذلك تنفيذاً لوعد أطلقته مباشرة بعدما تعرضت سفينتها «غزة الحرة

وكان قد ُأعلن عن  .  كانون األول الماضي٣٠وهي في المياه اإلقليمية في طريقها إلى القطاع، في 
ويشارك . المهمة، في مؤتمر صحافي، عقد في اتحاد الصحافيين األجانب، في أثينا، الخميس الماضي

مية مختلفة، ومنهم أطباء  شخصا، معظمهم من األطباء من جنسيات أوروبية وعال٣٠فيها أكثر من 
ومن المتوقع في حال وصول السفينة، التي تحمل أيضاً مساعدات إنسانية طبية، أن يبقى األطباء . عرب

 . في غزة للمساعدة على معالجة المصابين
سياسية أيضاً ألنها تعارض حرب »ومن بين المشاركين، في الرحلة التي قال ممثل عن الحركة إنها 

شخصيات سياسية، بينها نائبان يونانيان، وصحافيون من « نتهك حقوق اإلنسان في غزةإسرائيل التي ت
 . ومن اليونان« س ان ان»والـ« الجزيرة»

 ١٢/١/٢٠٠٩السفير، 
 
   في غزة تحذر من مقابر جماعية الفلسطينية الرعاية الصحيةلجان .٤٦

في قطاع غزة والمذابح " ائيليةاإلسر"استنكر اتحاد لجان الرعاية الصحية في فلسطين المحرقة  :نابلس
" إسرائيل"البشعة التي ترتكبها قوات االحتالل ضد األبرياء من المدنيين العزل، معتبرة أن ما قامت به 

هو خرق فاضح لألعراف والمواثيق الدولية وحقوق اإلنسان، في ظل صمت وتواطؤ دولي ضد هذه 
  .اإلبادة الجماعية

إن الوضع في غزة  يتطلب من هيئات المجتمع المدني كافة "اللجان نهاد االخرس رئيس اتحاد . وقال د
التي ال تفرق " اإلسرائيلية"التكاتف من أجل  نصرة  األهل في غزة ضد هذا العدوان واآللة العسكرية 

، مطالبا بتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة، وحث المؤسسات العالمية "بين األطفال والنساء والشيوخ
وحذر . الحقوقية ومنظمات حقوق اإلنسان على الضغط على االحتالل لوقف هذا العدوان الجائروالهيئات 

  .من مقابر جماعية في القطاع نتيجة استمرار اآللة العسكرية االحتاللية في حصد أرواح الفلسطينيين
  ١٢/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  في غزة "إسرائيل"المساجد التي دمرتها  بقائمة .٤٧

  مساجد دمرتها إسرائيل:  ضياء الكحلوت -غزة
 مسجد الشهيد عماد عقل، وسط مخيم جباليا لالجئين شمال قطاع غزة وأدى تدميره بالكامل إلى -  ١

  .تدمير منزل مجاور واستشهاد خمسة شقيقات من عائلة بعلوشة
  مسجد أبو بكر الصديق، في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وقد تم تدميره بالكامل نتيجة القصف-  ٢

  .اإلسرائيلي المباشر عليه
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 مسجد النصر، يقع في بيت الهيا شمال قطاع غزة، ويعتقد أنه مسجد أثري بني قبل عشرات - ٣
  .السنوات

 مسجد الشفاء، غرب مدينة غزة وقبالة مجمع الشفاء الطبي وأدى تدميره إلى تضرر المشفى وعدد -  ٤
  .من المنازل المجاورة له

ي مخيم البريج وسط قطاع غزة وهو مكون من خمسة طوابق ويشمل  مسجد عمر بن الخطاب، ف- ٥
  .مسجد وروضة ومحطة تحلية للمياه

 مسجد الخلفاء الراشدين وسط مخيم جباليا لالجئين وقصف عقب تدمير منزل الشيخ نزار ريان -  ٦
  .  فردا من عائلته١٤واستشهاد 

  .اع بالقرب من مدينة خان يونس مسجد األبرار، يقع في بلدة بني سهيال جنوب شرقي القط- ٧
 مسجد الشهيد عز الدين القسام، يقع في عبسان بخان يونس جنوب قطاع غزة، حيث عملت -  ٨

  . الطائرات الصهيونية على تسوية المسجد باألرض
 مسجد أبو حنيفة النعمان، يقع في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة وتضرر عدد كبير من المنازل -  ٩

  . جراء القصف، والمنطقة هي مجمع ألبراج تضم صحافيين وأطباء ومدرسينالمجاورة من
 مسجد الشهيد إبراهيم المقادمة، يقع في مشروع بيت الهيا شمال قطاع غزة، وقد استشهد عقب - ١٠

  . شهيدا بعد أدائهم صالة المغرب١٦قصف بوابته 
١١  -فَ على عدة مراحل مسجد التقوى، في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة وقد قُص.  
 مسجد النور المحمدي، تم تدميره بالكامل، وهو من أكبر المساجد في قطاع غزة من حيث -  ١٢

  . المساحة وعدد الطوابق
  ١٢/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

 
   وغالء اسعار في غزة احتكار .٤٨

شهوان قال الناطق باسم الشرطة في الحكومة الفلسطينية المقالة اسالم : عبد الهادي عوكل: غزة
رغم ما تتعرض له األجهزة األمنية من استهداف مباشر من قبل قوات االحتالل «: "الشرق األوسط"لـ

االسرائيلي ومالحقة وتدمير لمقراتها، إال أن الشرطة الفلسطينية تواصل منذ اليوم األول للعدوان 
وأضاف أنه تم . مباحثاالسرائيلي مالحقة التجار المحتكرين ومحاربتهم في كل مكان من قبل جهاز ال

إنشاء وحدة مكافحة غالء األسعار وتعميم رقم طوارئ الستقبال شكاوى المواطنين للتبليغ عن التجار 
 شكوى من المواطنين بهذا ٥٠٠وتابع أنه تمت معالجة . المحتكرين والذين يتالعبون باألسعار

يتم تغريم «: محتكرين، قال شهوانالخصوص، وفيما يتعلق باإلجراءات التي يتم اتخاذها بحق التجار ال
 دوالرا أميركي، وإلزامهم بالبيع بالسعر الطبيعي، أما التجار الذين ٢٦٥التجار ألف شيكل اي ما يعادل 

وأضاف أن أكثر المواد التي يتم . »لم ينصاعوا لألوامر فيتم بيع كافة المواد لديهم للناس ومن ثم تغريمهم
 . والوقود والخبز والعديد من السلع االستهالكية األساسيةالتركيز عليها هي الطحين والسكر

 ١٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
 تتوقف عن العمل بسبب نقص الوقود في غزة  اسعاف سيارات .٤٩

اعلن الطبيب مدير عام االسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية معاوية :  ا ف ب-غزة 
 .العمل في قطاع غزة بسبب نقص حاد في الوقودحسنين ان عددا من سيارات االسعاف توقف عن 

نواجه مشكلة نقص في البنزين لتشغيل سيارات االسعاف في محافظة "وقال حسنين لوكالة فرانس برس 
غزة وشمال غزة ، وهناك على االقل ثالث سيارات توقفت عن العمل ويمكن ان تتوقف اخرى بسبب 
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 سيارة وهي ١٥٠االسعاف العاملة في القطاع يبلغ عدد سيارات "واضاف ان  ".نقص حاد في البنزين
 ".تابعة للوزارة وللهالل االحمر الفلسطيني ولالتحادات الطبية ، ومعظمها مهدد بالتوقف عن العمل

  ١٢/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  ة بإيصال السالح للمقاومة الفلسطينيةاألنظمة العربي تطالب في األردن اإلسالمية الحركة .٥٠

طالبت الحركة اإلسالمية في األردن، األنظمة العربية بإيصال الـسالح والعتـاد            : دي حاتم العبا  -عمان  
للمقاومة الفلسطينية التي تدافع عن أمن ومستقبل األمة، والتشديد على الحكومـة األردنيـة بــ تغييـر                  

سـالمي  وقد قال األمين العام لحزب جبهة العمل اإل       .سياستها الخارجية تجاه إسرائيل بقطع العالقات معها      
زكي بني أرشيد إن الدور اإلغاثي ليس هو الدور المطلوب من األنظمة التي تكّدس السالح في الوقـت                  

واستهجن في الوقت ذاته انخراط     . الذي تمر فيه المنطقة بأحرج اللحظات و يحرق فيه الشعب الفلسطيني          
ودعـا بنـي    . الفلسطينيةبعض األنظمة في مساعي العدو الصهيوني لوقف تهريب السالح إلى المقاومة            

أرشيد الشعوب إلى تصعيد االحتجاجات على تقاعص بعض األنظمة العربية و تواطؤ بعـضها اآلخـر،                
وتابع نحن في حرب شرسة مصيرية ستحدد معالم المنطقة المستقبلة وستشكل إطارا لطموحات الكيـان               

. ألردنية وإقفال السفارة اإلسـرائيلية    وطالب الحكومة األردنية باالستجابة للجماهير ا     . الغاصب المستقبلية 
ودعا جميع الدول والمنظمات العالمية، والشعوب والقوى والمجتمعات اإلنسانية إلى نبذ الكيان الصهيوني             
المحتل ومحاصرته وعزله، والدعوة إلى مقاطعته سياسياً وثقافياً واقتصادياً، ألنه أصـبح خطـراً علـى                

وقـدأعلن رفـضه للمبـادرة    . وعـدواً للطفولـة والحيـاة اإلنـسانية    األمن العالمي واالستقرار الدولي،  
  .الفرنسية، ولوجود قوات دولية على أرض غزة_المصرية

  ١٢/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
  ن هددوا بإسقاط الحكومة إن لم يطرد السفيرأردنيو برلمانيون .٥١

بـشكل فـوري    " إسـرائيل "هدد برلمانيون أردنيون بطرح الثقة بالحكومة ما لم تقم بقطع العالقات مـع              
وقـال رئـيس    . احتجاجا على مجازرها بحق أبناء قطاع غزة واستخدامها أسلحة محرمة دوليا البادتهم           
لمـسؤولية إبقـاء    الوزراء إن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مصلحة أردنية عليا وانه من الحكمـة وا             

  .خياراتنا مفتوحة لنسخر عالقاتنا لوقف العدوان وإفشال المؤامرة على الفلسطينيين
  ١٢/١/٢٠٠٩الخليج، 

 
   األردني يؤكد على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بقرار مجلس األمنالعاهل .٥٢

بقرار مجلـس   أكد العاهل األردني، الملك عبداهللا، أن على إسرائيل أن تلتزم فورا            :  قدس برس  -عمان  
، وأن توقف عدوانها على غزة، وترفع الحصار عن الشعب الفلـسطيني، وتـسمح              ١٨٦٠األمن الدولي   

وطالب الملك عبداهللا الثاني، خالل لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود         . بدخول المساعدات اإلنسانية والطبية   
وشدد . طبيق قرار مجلس األمن   عباس، المجتمع الدولي، بضرورة أن يتحمل مسؤوليته إلجبار إسرائيل ت         

أهمية استمرار التنسيق العربي وبلورة موقف      "الملك عبداهللا، بحسب بيان صدر عن الديوان الملكي، على          
موحد يحبط المخططات إلسرائيلية ويطلق جهدا دوليا حقيقيا لحل الصراع على أساس إنهـاء االحـتالل                

  ".تحقيق األمن واالستقرار في المنطقةوقيام الدولة الفلسطينية المستقلة سبيال وحيدا ل
  ١٢/١/٢٠٠٩قدس برس 
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   ممرضا وأطباء أسنان جاهزون للتوجه الى القطاع٢٧٠و.. أطباء أردنيون يصلون غزة  .٥٣
 اطباء اردنيين معبر رفح باتجاه قطاع غزة للمساهمة فـي           ٨عبر  :  بترا – محافظات   - الدستور   -عمان  

 ممرضـا   ٢٧٠ا من جراء العدوان االسرائيلي على قطاع غـزة، و         انقاذ حياة االف الجرحى الذين سقطو     
  .    وأطباء أسنان جاهزون للتوجه الى القطاع

  ١٢/١/٢٠٠٩الدستور، 
 
  واالنسحاب من غزة ١٨٦٠ تنفيذ الـ"إسرائيل"على : سليمان يسئالر .٥٤

 للقرار الرقم ان على اسرائيل وقف اطالق النار تنفيذا»أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، 
كل الردود التي ظهرت هي من جراء »، الفتا امام زواره الى ان « الذي اصدره مجلس االمن١٨٦٠

تعسف اسرائيل وظلمها للشعب الفلسطيني وحرمانه ابسط حقوقه، واولها حق العودة، مشيرا الى انه 
، الذين هم في ارضهم عليها هي االنسحاب من غزة النها هي التي اجتاحت القطاع وليس الفلسطينيين

يدافعون عن انفسهم وعنها في وجه االحتالل، الذي يواصل ارتكاب المجازر في حق االطفال خصوصا، 
 . «وهي جرائم يندى لها الجبين ألن التاريخ الحديث لم يشهد مثيال لبشاعتها

 ١٢/١/٢٠٠٩السفير، 
  
 عزل عن العرب بم"إسرائيل"حماس التقدر على مواجهة : لبنانيلاعالم اإلوزير  .٥٥

 الصادر عن مجلس ١٨٦٠انتقد وزير اإلعالم اللبناني طارق متري القرار :  فادي الغوش- بيروت 
إن القرار يشوبه الغموض لجهة وقف " عكاظ "وقال في حوار لـ . األمن حول الحرب على غزة 

تتواله مصر حول إطالق النار واالنسحاب اإلسرائيلي من غزة مضيفا أنه مرتبط بنتائج التفاوض الذي 
وأكد أن ال مقدرة لحماس على مواجهة إسرائيل . الترتيبات والضمانات الخاصة بتشكيل أداة لتنفيذه

  . بمعزل عن الدول العربية
وأبدى متري رأيه حول السباق االستراتيجي لحماس في المعركة الحالية واستهدافه وراثة السلطة 

ربية قائال إن حماس قد ال ترضى بأي تسوية على المدى الفلسطينية، فضال عن تجاوزه المبادرة الع
البعيد، السيما تلك التاريخية التي تمثلها المبادرة العربية، وأنها تنافس السلطة الفلسطينية بل تخاصمها، 

 .إال أنها تدرك عدم مقدرتها خوض هذه المعركة دون تضامن فلسطيني وعربي معها
 اسرائيلي منظم، فإن أهالي غزة دفعوا ثمنا باهظا ومن ثم فإن إذا كانت حماس تقاتل في مواجهة جيش

الحركة ال تستطيع المواجهة بمعزل عن الدول العربية من باب الواقعية والشعور الوطني، فهي تحتاج 
وثبت أن المملكة ومصر هما الدولتان اللتان أدتا . الى كل الدول العربية وليس الى دول الممانعة وحسب

 . في نصرة غزة بما فيها حماس نفسها، وحماس تعرف ذلكالدور األكبر
 ١٢/١/٢٠٠٩عكاظ، 

  
 نقبل بما تقرره مقاومة غزة : حزب اهللا .٥٦

 نائب األمين العام لحزب اهللا الشيخ نعيم قاسم، نحن مع المقاومة في غزة في أي قرار تتَّخذه، سواء قال
رت بعض الخطوات، هم أدرى بمصلحتهم اتَّخذت قرار المقاومة أو وافقت على بعض االقتراحات أو قر

من الموقع المقاوم لمصلحة عزة الفلسطينيين وعزة المنطقة، أما بعض النصائح التي تأتيهم من هنا 
وهناك فهي نصائح تريد ذبح المقاومة سياسياً مع عجز إسرائيل عن هذا األمر عسكرياً، أتمنى أن يكف 

 .لتي تُسيء إلى حق الفلسطينيينبعض العرب عن بعض االقتراحات والتدخالت ا
 ١٢/١/٢٠٠٩السفير، 
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   "عربيةالسالمية االمقاومة ال"  عن تنظيم االعالن:لبنان .٥٧
اول مناورات ميدانية في الدفاع المدني واإلسعاف والتدريب " المقاومة اإلسالمية العربية"أجرت  :بيروت

عسكرية في القطاعين الغربي واألوسط العسكري في عدد من المناطق، توجتها بتدشين غرفة عملياتها ال
  .وربطها بغرف العمليات العسكرية في البقاع الغربي والشمالي وفي بيروت

محمد علي الحسيني ان لدى مقاتلي المقاومة اإلسالمية " للمقاومة اإلسالمية العربية"وكشف األمين العام 
ا تجاسر على شن أي عدوان على لبنان، اذا م" اإلسرائيلي"العربية إمكانات متطورة سيفاجأ بها العدو 

وأشار الى ان إطالق الصواريخ قبل ايام على  .وسيفرح بها األصدقاء واألشقاء اللبنانيون والعرب
فلسطين المحتلة من لبنان، رسالة واضحة وصريحة ألولمرت وباراك ولجميع الصهاينة بأن عليكم وقف 

  .هجومكم البري على أهلنا في غزة
  ١٢/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   عدم مشاورة حماسيؤيد لعقد اجتماع طارىء للوزاري العربي وعمرو موسى اتصاالت .٥٨

دعت قطر، أمس، رسمياً الجامعة :  محمد الشاذلي-الدوحة، واشنطن، لندن، عمان، مدريد، القاهرة 
" إسرائيل"العربية إلى عقد اجتماع طارئ على المستوى الوزاري في أسرع وقت ممكن، بعد رفض 

ونقلت وكالة األنباء .  الذي يدعو إلى وقف العدوان على غزة١٨٦٠متثال لقرار مجلس األمن الرقم اال
درس تقرير اللجنة "القطرية الرسمية عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله، ان الهدف من االجتماع 

اذها لمواجهة الوزارية العربية عن مهمتها في مجلس األمن والتشاور في شأن الخطوات التي ينبغي اتخ
  ". استمرار العدوان اإلسرائيلي على غزة

وأكد األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى تلقيه الطلب القطري، وقال إن االجتماع سيعقد وأن 
في " االتصاالت والترتيبات تجري لتحديد المكان واليوم، وما إذا سيكون في الكويت أو في مقر الجامعة"

  . القاهرة
مشاكل كثيرة تواجهها هذه القمة، وعلى العرب التعامل معها واالتفاق على خطط جماعية "وأقر بأن 

سقف التوقعات من القمة انخفض ولم نقل أنها ستكون قاطعة، وحاسمة "واعترف بأن ". للتغلب عليها
ف ورفض موسى االنتقادات للقرار لعدم استشارة حركة حماس باعتبارها الطر". واألمور ستتغير بعدها

الطرف المعني هو العالم العربي، والعرب وجامعتهم مسؤولون عن "المعني قبل طرحه، مؤكداً أن 
 عاماً، فكيف يقال للجامعة والوفد الوزاري المنبثق عنها إنه ليس مسؤوالً عن ٦٠القضية الفلسطينية منذ 

ولون عن القضية العرب مسؤ: "واستدرك". هل المطلوب أن أرفع يدي بالكامل؟: "وتساءل". القضية
الفلسطينية ألننا كلنا دفعنا ثمناً وألنها أثرت فينا جميعاً، ولم يذهب الوفد العربي إلى مجلس األمن مفوضاً 

ولفت إلى خطورة الوضع العربي ". من حماس أو فتح، فالقضية الفلسطينية تعاني بسبب هذين الفصيلين
، "نها تريد التعامل مع الدول العربية فرادىوجود الجامعة بات مزعجاً لبعض األطراف، أل"وإلى أن 

بعض الدول التي ال تريد "، وما أظهرته "االتحاد من أجل المتوسط"مشيرا إلى ما جرى في اجتماعات 
  ".تعترض" إسرائيل"الجامعة في االتحاد ألن 

 ١٢/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
 ي بعض العرب اجتهدوا في تأجيج الخالف الفلسطين: رئيس الوزراء القطري .٥٩

جدد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير :  طه حسين–الدوحة 
وطالب العرب . الخارجية، دعوة قطر لعقد قمة عربية طارئة لبحث العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

  ". يترفعوا عن االنحياز لطرف فلسطيني على حساب آخر"بتحقيق اإلجماع وأن 
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، كتجميد المبادرة العربية، أو "إسرائيل"من عدم اتخاذ العرب خطوات سياسية تجاه وأبدى استغرابه 
". إسرائيل"تجميد مفاوضات السالم، مطالبا الدول العربية بأال تلتزم بقرار مجلس األمن ما لم تلتزم به 
 مع اإلجماع وعن االنتقادات لعدم اتخاذ الدوحة أي موقف إزاء المكتب التجاري اإلسرائيلي، قال إن قطر

  ". إسرائيل"العربي بشأن أي قرار لقطع العالقات مع 
وانتقد أيضا الدول العربية التي شاركت في الحصار على قطاع غزة قائال، إن بعض الدول شاركت في 

مضيفا أن بعض العرب اجتهدوا في تأجيج الخالف الفلسطيني الفلسطيني، " لتغليب فئة على أخرى"ذلك 
وأكد معاليه أهمية الدور الذي . على األغلبية في االنتخابات البرلمانية) حماس(كة خاصة بعد حصول حر
وطالب بأن تكون المبادرة ". دولة عربية مهمة ونحن نؤيد أي جهد تقوم به للحل"تبذله مصر، قائال إنها 

  .وتلبي المتطلبات العربية والدولية واإلنسانية" موزونة"المصرية 
  ١٢/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 

 
  لوقف العدوان" إسرائيل" يطالب بتحرك حاسم ضد أردوغان .٦٠

طالب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان األمم المتحدة ومجلس األمن :  أحمد ياسين- أنقرة 
والقيام بخطوات فعالة ضدها لحملها على تنفيذ قرار مجلس األمن " إسرائيل"باتخاذ إجراءات حاسمة ضد 
وقال، في كلمة خالل اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في . في غزةالخاص بوقف إطالق النار 

أنقرة أمس، إن تركيا ستكون أول من يلتزم بأي خطوات تتخذها األمم المتحدة ومجلس األمن ضد 
حال استمرارها في العدوان على غزة ورفض االنصياع للقرار الدولي، مشيرا إلى أن " إسرائيل"
وأشار إلى أن تركيا مستمرة في بذل . ما على عدم االنصياع للقرارات الدوليةاعتادت دائ" إسرائيل"

جهودها من أجل وقف إطالق النار وفك الحصار عن غزة وإيصال المساعدات ألبناء الشعب الفلسطيني، 
في غزة والتي راح ضحيتها أكثر من " إسرائيل"معربا عن عميق حزنه للمأساة اإلنسانية التي ارتكبتها 

وقال رئيس الوزراء التركي، إن تركيا .  آالف آخرين٤ مواطن فلسطيني ومع إصابة ما يقرب من ٨٠٠
ستحدد خطواتها القادمة في التحرك لوقف إطالق النار في غزة على ضوء االجتماع المنعقد بالقاهرة 

  .اليوم
  ١٢/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

  
 ات عبر معبر رفح مصريا وعربيا يدخلون غزة وتدفق المساعدطبيبا ٣٩ .٦١

أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، األمين العام التحاد األطباء :  وقنا- أيمن عبد الرازق -معبر رفح 
العرب في تصريح خاص لـ الشرق، أن عدد األطباء العرب الذين تطوعوا للعمل في مستشفيات قطاع 

ر الحصار انه تم إدخال تسعة من جانب آخر، أكدت لجنة كس. غزه وصل إلى حوالي ستين طبيبا
وقال المكتب . وثالثين طبيبا مصريا وعربيا عبر معبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة

 شاحنة محملة باألدوية ١١االعالمي للجنة، في بيانه اليومي، عن حركة معبر رفح إنه تم أيضا إدخال 
وأضاف أنه . د من األدوية والمعدات الطبيةالحتياجات مستشفيات القطاع التي تعاني من نقص حاد وشدي

 سيارات إسعاف مقدمة من الجزائر وليبيا و اتحاد األطباء العرب، موضحا أنه لم يتم إدخال ٥تم إدخال 
  .أي شاحنة محملة بالمواد الغذائية حتى اآلن عبر المعبر

  ١٢/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
  
  قتصادية العربيةإعادة إعمار غزة أهم ملفات القمة اال:  موسىعمرو .٦٢

أعلن األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أن القمة العربية :  محمد عوض- القاهرة 
 من الشهر الجاري في الكويت، مشيراً ٢٠ و١٩االقتصادية ستعقد في موعدها ومكانها المقررين يومي 
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وقال . سية وإعادة إعمار قطاع غزةإلى أنه سيجري مناقشة كيفية المساعدة على إعادة بناء البنية األسا
موسى، في المنتدى اإلعالمي الذي نظمته الجامعة العربية بصدد قرب انعقاد القمة االقتصادية، إن أخطر 
ما يضعف العمل العربي هو الضعف في االقتصاد والبنية األساسية واإلنسانية والتعليمية وغيرها من 

را عدة سواء على المستوى االقتصادي أو التنموي أو العناصر، مشيراً إلى أن القمة تناقش أمو
  .االجتماعي

  ١٢/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
  
  المبادرة المصرية في مصلحة حماس:  مصريمصدر .٦٣

، إن مستشار رئيس الوزراء "الحياة"قال مصدر مصري موثوق به لـ :  جيهان الحسيني- القاهرة 
. اهرة، أمس، لم يحضر اجتماع سليمان مع وفد حماسالتركي الدكتور أحمد داود أوغلو الذي زار الق

حضور تركيا سيعزز أي اتفاق يتم التوصل إليه وسيزيد من ضمانات تنفيذه، خصوصاً أن "ورأى أن 
أن يكون لألتراك دور في متابعة أي اتفاق لوقف النار واإلشراف على "وتوقع ". موقف االتراك متوازن

من خالل مبادرتها إلى التوصل إلى حل متوازن يحفظ ماء وجه مصر تسعى "وأشار إلى أن ". تنفيذه
لن تقبل بوقف عدوانها على غزة من دون أن تشعر أنها " إسرائيل"الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي، ألن 

  ". حققت مكاسب، وكذلك الفلسطينيين
الصواريخ المبادرة المصرية في مصلحة حماس، وهناك بنود تجعل حماس توقف إطالق "ورأى أن 

حرص مصر على أن ال تنكسر حماس أو تنهار لمنع حدوث فوضى في "لكنه شدد على ". مقابل مكاسب
أي هزيمة أو انكسار لحماس سيتسبب في إحداث فوضى كبيرة في القطاع، ونحن "وحذر من أن ". غزة

يجب أن يتم أي اتفاق سيتم التوصل إليه في شأن المبادرة "وأشار إلى أن ". نريد تجنب حدوث ذلك
  ".التوافق عليه فلسطينياً، بحيث يحظى بقبول حركة حماس والرئيس الفلسطيني محمود عباس
  ١٢/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  "إسرائيل" ال يأمل بالسالم في الشرق األوسط في ظل المجازر التي ترتكبها األسد .٦٤

نطقة الشرق األوسط أكد الرئيس السوري بشار األسد، أن الحديث عن أي أمل في السالم في م: دمشق
بحق الشعب الفلسطيني في غزة وإصرار " إسرائيل"غير ممكن حالياً في ظل المجازر التي ترتكبها 

وفي ذات السياق، أكد الرئيس األسد، ضرورة حشد تأييد . الحكومة اإلسرائيلية على مواصلة هذا العدوان
صار عن الشعب الفلسطيني وفتح لوقف عدوانها على القطاع ورفع الح" إسرائيل"دولي للضغط على 

  .المعابر بشكل دائم، مشيداً بمواقف وتحركات دول أمريكا الالتينية لدعم الشعب الفلسطيني
  ١٢/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  نحن ضد هذه األنفاق ألنها تتعارض مع المصالح القومية المصرية: بسيوني .٦٥

 بسيوني، رئيس لجنة الشؤون قال محمد:  صالح جمعة، محمد عبد الرازق، إيهاب حسين-القاهرة 
حماس (لقد أمهلنا الجانبين "الخارجية واألمن القومي في مجلس الشورى المصري للصحافيين، 

وأضاف بسيوني، وهو سفير سابق لمصر ".  ساعة لتقديم رد كل منهما على مبادرتنا٤٨") إسرائيل"و
وفي ما يتعلق بمسألة ".  من اجلهليس هناك بديل لوقف إطالق النار، وهذا ما نعمل"، "إسرائيل"لدى 

حاسمة، أكد " إسرائيل"تهريب األسلحة عبر أنفاق تحت الحدود بين مصر وقطاع غزة والتي تعتبرها 
نحن ضد هذه األنفاق "واستطرد ". باكتشاف هذه األنفاق وتدميرها"بسيوني أن السلطات المصرية تقوم 

 مليون ٢٩ا إلى أن مصر اشترت معدات ثمنها ، مشير"ألنها تتعارض مع المصالح القومية المصرية
وأكد محمد بسيوني، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن مصر ترفض بصورة مطلقة . دوالر لمكافحة األنفاق
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على حد علمه لم " إسرائيل"انتشار قوات دولية على الجانب المصري من خط فيالدلفيا، موضحا أن 
ي قوات دولية على أراضينا، ولكن إذا أراد محمود عباس إننا نرفض وجود أ"وقال بسيوني . تطلب ذلك

وفي ما يختص بفتح معبر رفح، أوضح بسيوني أن مصر ". قوة دولية على الجانب الفلسطيني، فال مانع
 الذي ينص على أن تتولى السلطة الفلسطينية تأمين وادارة المعبر في وجود مراقبين ٢٠٠٥تلتزم باتفاق 

كان في وسع حماس تسوية هذه المشكلة في ثانية واحدة وذلك بالسماح "أضاف و. من االتحاد األوروبي
 ".لخمسة عشر جنديا تابعين للسلطة الفلسطينية بالعودة إلى الموقع الحدودي

  ١٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  جريها مصر مع وفد حركة حماستفي المحادثات التي  ينفي مشاركة وفد تركي  زكيحسام .٦٦

كي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، ما تردد حول مشاركة تركية نفى السفير حسام ز
وقال . في المحادثات التي يجريها الجانب المصري مع وفد حركة حماس الموجود في القاهرة حاليا

المتحدث الرسمي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق األوسط أمس، إن ما نشر في اإلعالم حول هذا 
يس صحيحا، حيث أن تلك المحادثات تقتصر على نحو ما جرت عليه العادة، على الجانبين األمر ل

 .المصري والفلسطيني دون مشاركة أي طرف ثالث
  ١٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
   لما يجري في غزة "مرتاح"بعض العرب : كويتيالوفد حزب األمة  .٦٧

ي الفصائل الفلسطينية في دمشق األحد عن أعرب وفد حزب األمة الكويتي بعد لقائه ممثل: UPI –دمشق 
وأسف األمين العام  .رفضه انعقاد قمة عربية على هامش القمة االقتصادية المقرر عقدها في الكويت

لحزب األمة الكويتي فيصل الحمد لما تناولته بعض وسائل اإلعالم من أن قمة عربية ستعقد على هامش 
هذا ال يرضينا ألن القضية الفلسطينية «اير الحالي، وأضاف  ين١٩القمة االقتصادية في الكويت يوم 

يونايتد برس «وقال الحمد في حديث لـ  .»ليست قضية هامشية لتناقش على هامش قمة اقتصادية
هذا أمر مرفوض جملة وتفصيالً، فالقضية الفلسطينية قضية مفصلية والقمة كان يجب «: »انترناشونال

الموقف العربي الرسمي وطريقة «وانتقد  .اإلسرائيلي على قطاع غزة» وانأن تعقد في اليوم الثاني للعد
، داعياً إلى موقف جاد يقف إلى جانب القضية الفلسطينية »تعامله مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني

من ناحيته، أكد رئيس الوفد الكويتي نائب رئيس حزب األمة الكويتي حاكم  .ودعمها على جميع الصعد
قوف الشعب الكويتي وجميع القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني والنقابات في الكويت المطيري و

  .إلى جانب الشعب الفلسطيني
وسيلتقي الوفد الكويتي في وقت الحق اليوم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل واألمين 

  .العام لحركة الجهاد اإلسالمي رمضان شلح
  ١٢/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
  ال يمكن القبول باستمرار العدوان اإلسرائيلي: نظيف .٦٨

جدد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء المصري، تضامن بالده الكامل مع أهالي غزة، الذين 
وقال نظيف، ". يتعرضون لحرب غير متكافئة، ال تفرق بين مدنيين ومقاتلين، أو نساء ورجال وأطفال"

دكتور طارق كامل وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، في افتتاح في كلمة ألقاها نيابة عنه ال
، الذي بدأ أعماله أمس بالقاهرة، بالتعاون بين )مبادرة مجتمع المعرفة األفروآسيوى(المؤتمر التأسيسي 

إن مصر التي تتشرف بأنها "منظمة تضامن الشعوب األفروآسيوية والمجمع العربي لإلدارة والمعرفة، 
" إسرائيل"ف من الشهداء، ال تقبل باستمرار العدوان اإلسرائيلي على أهالي غزة، وتحمل قدمت آال
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المسؤولية الكاملة عن نتائجه، كما تتحمل األطراف الدولية مسؤولياتها تجاه وقف العدوان الغاشم، ومنح 
 ".الشعب الفلسطيني حقه في تنمية أرضه والعيش في سالم بالمنطقة

  ١٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
 
  لمطالبته بضرورة االمتثال لقرار مجلس األمن الخاص بغزة" إسرائيل" تستدعى سفير مصر .٦٩

استدعت وزارة الخارجية المصرية، اليوم األحد، السفير اإلسرائيلي بالقاهرة شالوم كوهين حيث : القاهرة
 واالستجابة ١٨٦٠تم إبالغه مرة أخرى بمطالبة مصر بضرورة امتثال تل أبيب لقرار مجلس األمن رقم 

وصرح السفير حسام . للمبادرة المصرية والوقف الفوري للعمليات العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزة
بجانب هذه "أنه " إسرائيل"زكى، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، بأنه أوضح لسفير 

العسكرية على األرض أن وفى ضوء تواجد قواتها " إسرائيل"المطالبة المصرية فمطلوب أيضا من 
تتجاوب مع المطالبات بفتح ممرات آمنة لمرور المساعدات اإلنسانية والتي بدأت تتراكم في جنوب قطاع 

وفيما يتعلق بما ". غزة وذلك في ضوء قطع القوات اإلسرائيلية الطريق الذي يربط جنوب القطاع بشماله
في االستمرار في العملية العسكرية من أجل نشرته الصحف اإلسرائيلية حول وجود رغبة إسرائيلية 

تم االستفسار من السفير اإلسرائيلي حول موقف "الضغط على الجانب المصري، أشار زكي إلى أنه 
حكومته في مدى صحة هذا الحديث حيث ذكر السفير اإلسرائيلي أن هذا الحديث ال أساس له وأن 

ة له صلة فقط باألوضاع في غزة وال يهدف بأي شكل الموقف اإلسرائيلي فيما يتعلق بالعمليات العسكري
 ".إسرائيل تقدر عاليا جهودها الداعمة لالستقرار في المنطقة"وقال السفير كوهين إن ". للمساس بمصر

  ١١/١/٢٠٠٩القدس، فلسطين، 
  
  وطفلين بشظايا صواريخ إسرائيلية أطلقت على غزةشرطيين مصريين  إصابة .٧٠

 مسؤول مصري، أن اثنين من رجال الشرطة المصرية وطفلين أصيبوا، ، عن"فرانس برس"نقلت وكالة 
وقال المسؤول إن الشرطيين . أمس، قرب الحدود مع غزة بشظايا صواريخ إسرائيلية أطلقت على القطاع

من دون أن يحدد مدى " اصيبا بشظايا صواريخ عندما قصف سالح الجو اإلسرائيلي المنطقة الحدودية"
 متر من الحدود ٤٠٠وأضاف أن الضربات استهدفت أنفاقاً للتهريب على بعد . خطورة اصابتيهما

  .المصرية
  ١٢/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  الجزائر تتجه إلى االنسحاب من االتحاد المتوسطي .٧١

تركت الجزائر، أمس، انطباعاً قوياً بأنها متجهة إلى االنسحاب من االتحاد :  رابح هوادف- الجزائر 
أحداث غزة ستؤثر في سير االتحاد من "ارجية الجزائري مراد مدلسي، إن المتوسطي، وقال وزير الخ

. ، وهو تصريح فهمه متابعون بأن الجزائر قد تنفض يديها من هذا االتحاد المثير للجدل"أجل المتوسط
، لكنه قال على هامش لقاء تضامني مع غزة، إن "أي قرار لم يتخذ بعد"وشدد مدلسي على أن 

تظروا محرقة القطاع للتعبير عن عدد من القضايا التي ينطوي عليها االتحاد من أجل الجزائريين لم ين"
عبرت بكل وضوح ومنذ البداية عن موقفها من كون االتحاد ليس هيئة "، وأضاف ان بالده "المتوسط

  ".سياسية، وإنما هيئة تم إنشاؤها لحل المشكالت اإلنمائية في المنطقة
  ١٢/١/٢٠٠٩الخليج، 
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   قضائي لموسى يطالبه بتبني دعوة قطر لعقد قمة عاجلة إنذار .٧٢
تقدم عادل بدوي المحامي، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين المصرية، بإنذار :  حسام حنفي- القاهرة 

إلى أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى ومندوب دولة فلسطين بالجامعة، يطالبهما فيه بتبني الدعوة 
  .عربية عاجلة على مستوى الرؤساء لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشتركالقطرية لعقد قمة 

  ١٢/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
 بأنها تزود حماس بالصواريخ " إسرائيل" تُكذّب ادعاءات اليمن .٧٣

بأن اليمن " إسرائيل"نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية، ادعاءات :  وهيب النصاري-صنعاء 
وذكر المصدر ذاته لـ . ة اإلسالمية حماس صواريخ طويلة المدى صينية الصنعتزود حركة المقاوم

، أن ما نشرته صحيفة صهيونية حول أن الصواريخ طويلة المدى التي تطلقها المقاومة "العرب"
الفلسطينية من قطاع غزة وتستهدف أهدافاً صهيونية اشترتها اليمن من الصين غير صحيح، وليس من 

  .ن يتم تهريب تلك الصواريخ عبر عدة دولالمنطق والعقل أ
  ١٢/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
      المظاهرات الشعبية العربية واإلسالمية تضامنا مع غزة تواصل .٧٤

تواصلت الردود الشعبية في مختلف المدن العربية واإلسالمية احتجاجاً على العدوان اإلسرائيلي على 
. مع غزة بمسيرات في عدد من المحافظات الجزائريةففي الجزائر، واصل اآلالف تضامنهم . قطاع غزة

كما كان الفتا التقاء األحزاب السياسية الجزائرية المختلفة حول ضرورة رفع الضغوط السياسية التي 
  . تمارس على الفلسطينيين لحملهم على التخلي عن حقهم في مقاومة المحتل

غربية إلى ساحة البريد، أكبر ساحات العاصمة وفي المغرب، توافد مئات األطفال من مختلف المدن الم
  .الرباط، للتعبير عن تضامنهم مع غزة

 ٢٠وفي مصر، ذكرت مصادر أمنية أن األجهزة األمنية المصرية شنت حملة اعتقاالت واسعة طالت 
عضواً من جماعة اإلخوان المسلمين، فجر اليوم األحد بمدينة اإلسكندرية، وقالت الجماعة في موقعها 

  . ى اإلنترنت إن االعتقاالت تأتي على خلفية المشاركة في وقفات احتجاجية تضامنية مع قطاع غزةعل
وفي اإلطار ذاته، منعت السلطات الموريتانية، مساء أمس نساء، من حزب التجمع الوطني لإلصالح 

 مظاهرتهن والتنمية ذي التوجه اإلسالمي من تنظيم مظاهرة تضامنًا مع غزة، ولكن المتظاهرات حولن
  .  إلى وقفة احتجاجية

  .وفي إندونيسيا، تواصلت األنشطة التضامنية الشعبية مع غزة في عدد من المدن اإلندونيسية
وقد دعا قاضي . كما خرجت مظاهرات حاشدة في عدة مدن باكستانية السيما في العاصمة إسالم آباد

لم اإلسالمي إلى الضغط على حكوماتها حسين أحمد، زعيم الجماعة اإلسالمية في باكستان شعوب العا
  .وحكامها لممارسة دورهم تجاه قضية فلسطين بفعالية أكبر

  ١١/١/٢٠٠٩ الجزيرة نت،
  
  اتحاد الصحافيين العرب يدين استهداف اإلعالميين في غزة .٧٥

دان اتحاد الصحافيين العرب، أمس، حملة االغتياالت االسرائيلية بحق الصحافيين ورجال : آي.بي.يو
عالم في قطاع غزة، معتبراً أنها محاولة من تل أبيب لطمس حقائق ما يجري في القطاع واخفاء اال
واستنكر االتحاد، في بيان له، االعتداءات وحملة االغتياالت المستمرة والمقصودة التي ". جرائمها"

 الوحيدي، يتعرض لها الصحافيون ورجال االعالم، وخص باالدانة مقتل الصحافي الفلسطيني ايهاب
وأشار االتحاد . الذي استشهد ومعه زوجته ووالدتها، وأصيب أطفاله في قصف لمنزله الجمعة الماضي
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الى أن جيش االحتالل ما زال يمنع الصحافيين ووسائل االعالم من دخول غزة لتغطية األحداث لكشف 
المسؤولية الكاملة عما " سرائيلا"وحمل حكومة . فقط" اسرائيلية"الحقائق، في سعيه لبقاء األحداث بعيون 

  .يحدث للصحافيين من قتل واصابات واعتقال
وكانت نقابة الصحافيين التونسيين استنكرت استهداف الصحافيين واالعالميين في قطاع غزة، ودعت 

  . األمم المتحدة الى تحمل مسؤولياتها لوقف حرب االبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني
  ١٢/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  "حساب مساعدة فلسطين" يفتح المغرب .٧٦

امر عاهل المغرب محمد السادس الحكومة المغربية وبنك المغرب بفتح حساب خاص تحت اسم : عمان
. من اجل تمكين المغاربة من المساهمة في التعبئة وفي دعم الشعب الفلسطيني" حساب مساعدة فلسطين"

ان االيداعات في هذا الحساب ستخصص لشراء مواد طبية وقالت السفارة المغربية في عمان، في بيان، 
وغذائية سيتم نقلها بواسطة القوات المسلحة المغربية في اطار الجسر الجوي المقام بين المملكة المغربية 

  .ومصر
  ١٢/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
 مساجد في غزة" ١٠"تتكفل بإعادة إعمار "  الخيريةقطر" .٧٧

عمة، نائب رئيس مجلس اإلدارة العضو المنتدب لقطر الخيرية، إن قال المهندس عبد اهللا بن حسين الن
الجمعية قررت أن تتكفل بإعادة بناء عشرة مساجد تعرضت لألضرار أو التدمير بفعل الحرب على 

ما يعادل سبعة ماليين وثالثمائة (قطاع غزة، وأوضح النعمة أنها وضعت ميزانية تقدر بمليوني دوالر، 
  .ضلهذا الغر) ألف ريال

  ١٢/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
      

  لغزة بالتعاون بين مصر وبرنامج الغذاء العالمي" شريان حياة" عملية إطالق .٧٨
اتفقت مصر مع برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة على إطالق عملية :  أحمد الجزار- القاهرة 

عد مناشدة عالمية لتعزيز لغزة لتوفير احتياجات الجوعى المتزايدة في غزة، والتي ت" شريان الحياة"
وأعلن . عمليات توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الصراع الدائر في األرض الفلسطينية المحتلة

المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري، أن الحكومة أعدت برنامجا متكامال 
وأصحاب مصانع المواد الغذائية، وبالتعاون يستمر ثالثة أشهر، بالتعاون مع الهالل األحمر المصري، 

مع برنامج األغذية العالمي التابع لمنظمة األمم المتحدة لتوفير احتياجات أهالي غزة من المواد الغذائية 
الالزمة، من خالل معبر كرم أبو سالم والمخصص لدخول األغذية لقطاع غزة، حيث تم رفع درجة 

  .  المواد الغذائية، وسرعة توزيعها على أهالي القطاعاالستعداد بالمعبر لسرعة نقل شحنات
  ١٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
      تتار القرم يتضامنون مع غزة مستذكرين مآسيهم  .٧٩

تظاهر أمام مبنى البرلمان القرمي في مدينة سيمفروبل الواقعة في :  محمد صفوان جوالق- أوكرانيا 
 تتاري مسلم للتعبير عن تنديدهم ١٥٠٠ما يقرب من إقليم شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا، اليوم، 

بالمجازر التي ترتكب من قبل آلة الحرب اإلسرائيلية منذ أكثر من أسبوعين في قطاع غزة وتضامنهم 
  . مع أهاليه وسكانه

  ١١/١/٢٠٠٩ الجزيرة نت،
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   األزهر يستنكرون الفتوى السعودية بتحريم المظاهرات علماء .٨٠

تنكر علماء األزهر الفتوى التي أصدرها مفتي المملكة العربية السعودية والتي اس:  موسى حال- القاهرة 
تحرم التظاهرات التي تقوم بها الشعوب العربية واإلسالمية؛ للتنديد بالعدوان الصهيوني على غزة والتي 

وى ، أن فت"العرب"وأكد علماء الفتوى باألزهر في تصريحات لـ. اعتبرت المسيرات بعدا عن ذكر اهللا
آل الشيخ فتوى باطلة، وغير شرعية ومن يقول بها فهو مشارك في العدوان على شعب غزة المسلم، 
حسب تعبيرهم، وطالبوا مفتي السعودية بعدم تسييس الفتوى وتفصيلها على هوى الحكام والرجوع عن 

  .هذه الفتوى الباطلة
  ١٢/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
  لتها أليتام شهداء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة التنموية في اليمن تعلن عن كفااليتيم .٨١

أعلنت مؤسسة اليتيم التنموية في اليمن عن كفالتها أليتام شهداء العدوان اإلسرائيلي على أبناء الشعب 
وقال الدكتور حميد زياد أمين عام المؤسسة إن . الفلسطيني األعزل في قطاع غزه كفالةً تعليمية ومعيشية

 من مجازر وحشية بحق أهلها من قبل العدوان الصهيوني وأدى إلى سقوط مئات ما يجري في غزة
الشهداء، مخلفين أيتاماً دفع المؤسسة ألن تسهم تضامناً مع غزة بكفالة أيتام الشهداء كفالةً معيشية 

  . وتعليمية
  ١٢/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
   طائرة إلى العريش ٩٥ طنا مساعدات لغزة نقلتها ١١٧٦ .٨٢

 طنا من المساعدات الدوائية والغذائية ٧٠استقبل مطار العريش المصري، أمس، :  د ب أ- العريش 
 ١١٧٦لدعم شعب غزة نقلتها ثالث طائرات سعودية وليبية ومغربية ليصل عدد أطنان المساعدات إلى 

 إن المساعدات"وقال الطيار حسن راشد رئيس شركة المطارات . منذ بدء العدوان اإلسرائيلي على غزة
 طنا خيام وبطاطين ومقاعد متحركة ٧٧ طنا مواد غذائية و٣٩١ طنا مواد طبية وأدوية ٦٨٩تتضمن 

وقال إن مطار العريش استقبل أيضا طائرتي إسعاف سعودية ومغربية ". و طنا مولدات كهربائية١٩
دد طائرات  بينما بلغ ع١٩نقلتا ستة من الجرحى ليصل عدد طائرات اإلسعاف التي استقبلها المطار إلى 

  . طائرة٩٥المعونات 
  ١٢/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  ماليين دوالر مساعدات إنسانية لغزة١٠تقدم  اليابان .٨٣

قال بيان لوزارة الخارجية اليابانية نقلته السفارة اليابانية بالقاهرة أمس إن طوكيو ترثي  :محمد عثمان
اإلسرائيلي علي مدرسة تابعة لالونروا األعداد المتزايدة من الضحايا المدنيين بمن فيهم ضحايا الهجوم 

 والمسلحين الفلسطينيين علي االستجابة لنداءات الوساطة "إسرائيل"وحثت اليابان كال من  .في قطاع غزة
  .من جانب األطراف المعنية النجاز وقف فوري الطالق النار لمنع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين

  . ماليين دوالر مساعدات إنسانية لغزة١٠وستقدم، لتحقيق التهدئةوأعلنت اليابان انها ستواصل جهودها 
 ١٢/١/٢٠٠٩األهرام، 

 
  الكيان الصهيوني انهزم في حربه على غزة: خبير أمريكي .٨٤

كد خبير أمريكي بارز في الشئون اإلستراتيجية أن نتائج العدوان أ:  أمريكا إن أرابيك- واشنطن
؛ لعدم تحقيق أهدافه "انهزم إستراتيجيا"تشير إلى أن الكيان الصهيوني الجاري على قطاع غزة حتى اآلن 
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هزيلة على األرض؛ وهو ما يعني تكرار " تكتيكية"من الحرب على غزة، حتى وإن كان قد حقَّق مكاسب 
وأكد أنتوني كوردسمان الخبير اإلستراتيجي والمحلل  .م٢٠٠٦سيناريو حربه على لبنان في عام 

ز بمركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية في أمريكا أن األخبار القادمة من داخل اليهودي األمريكي البار
غزة حتى اآلن تشير إلى أن كل ضربة جوية صهيونية جديدة تزيد من الدعم الشعبي لحماس والغضب 

 .ضد الكيان في غزة، والشيء نفسه في الضفة الغربية والعالم اإلسالمي
 ١١/١/٢٠٠٩اخوان اون الين 

    
   تواصل حظر تحويل االموال الى غزة"اسرائيل":  المتحدةاألمم .٨٥

 بالمائة من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر المحدد ٨٠قالت مصادر االمم المتحدة ان حوالي 
  .وقالت انهم بحاجة للمساعدات اآلن أكثر من أي وقت مضى. بدوالرين في اليوم

على نسخة منه ، ان من " الدستور"ة لالمم المتحدة وحصلت وفي تقرير بثته شبكة االنباء االنسانية التابع
القضايا الملحة أيضاً النقص الحاد في السيولة في غزة ، مما يحد من قدرة الناس على شراء السلع حتى 

 تحويل األموال من الضفة الغربية إلى القطاع "إسرائيل"كما حظرت . بالنسبة للذين يملكون بعض المال
  . الدولي أن غزة بحاجة إلى التحويالت المالية من أجل االستمراروقال صندوق النقد

  ١٢/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
   من أجل وصول المساعدات العاجلة إلى غزة يناشد  االغذية العالميبرنامج .٨٦

تهدف إلى تلبية " شريان الحياة لغزة"قال برنامج االغذية العالمي التابع لالمم المتحدة في عمان ان عملية 
جات المتزايدة للجوعى عن طريق توفير وجبات جاهزة للتناول ومستساغة لدى مئات اآلالف من االحتيا

األشخاص ، وقد استجاب برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة الحتياجات الجوعى المتزايدة في غزة 
لغذائية من خالل إطالق هذه العملية والتي تعد مناشدة عالمية لتعزيز عمليات توزيع المساعدات ا

وكرر البرنامج مناشداته من أجل تيسير وصول المساعدات اإلنسانية العاجلة إلى  .للمتضررين في غزة
غزة حيث تزداد صعوبة إيجاد الطعام لألهالي ، وعلى الرغم من انعدام األمن التام في غزة ، إال أن 

 ألف ٧٥لغذائية ألكثر من موظفي البرنامج يواصلون العمل أثناء الصراع ، حيث قدموا المساعدات ا
  .شخص منذ ارتفاع وتيرة القتال

  ١٢/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  يشاهده العالم هو وصمة عار في جبين اإلنسانيةان ما : تشيكيون .٨٧

احتشد المئات من أعضاء جمعية حقوق اإلنسان التشيكية اليوم وسط العاصمة : أسامة عباس -  اغبر
 على قطاع غزة في أسرع وقت وتقديم يد العون ألهالي غزة براغ، مطالبين بوقف العدوان اإلسرائيلي
ووصف المتظاهرون ما يجري في غزة بأنه من أبشع الجرائم  .عبر المنظمات الدولية من معبر رفح

وقالت المسؤولة عن  .التي ترتكب ضد اإلنسانية، واعتبروا قصف المدارس في غزة بأنه فعل شنيع
جوفا للجزيرة نت إن هذه المظاهرة التي جاء إليها المئات من التشيك تنظيم هذه المظاهرة تانيا بيدنار

 درجة تحت الصفر، ال بد أن تلفت انتباه المسؤولين إلى ١٥رغم درجات الحرارة التي وصلت اليوم إلى 
 .ضرورة الضغط من أجل وقف تلك الحرب التي يدفع ثمنها األبرياء من األطفال والنساء والمدنيين

رجوف بفتح كل المعابر التي تساعد في تقدم المساعدات للمدنيين في أسرع وقت دون وطالبت بيدنا
  أما زيت هاملوفا  ".حتى نتجنب موت أعداد أخرى من المدنيين نتيجة الجوع والمرض"االنتظار، 
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 المسؤولة عن النشاطات في جمعية الصداقة العربية التشيكية فقالت للجزيرة نت إن ما يشاهده العالم من
  .قتل وتدمير عبر وسائل اإلعالم هو وصمة عار في جبين اإلنسانية

 ١١/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت
 
       حرب غزة صوت حي في الشارع السويسري  .٨٨

طالب متظاهرون بأرجاء متفرقة من سويسرا المجتمع الدولي بدور أكثر فاعلية : تامر أبو العينين - برن 
هدت برن بعد ظهر السبت واحدة من أكبر تلك وش .لوقف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

حيث احتشد نحو ثمانية آالف متظاهر، ناشدوا الرأي العام األوروبي مقاطعة المنتجات ، المظاهرات
وكانت كلمات ممثلي  ".إلى أن تعرف أين هو طريق السالم"اإلسرائيلية وكافة أشكال التعاون مع إسرائيل 

الدولة المارقة التي تروج لألكاذيب لتبرير "وصفوا إسرائيل بـحزب العمل السويسري أكثر حدة حيث 
وقد لوحظت  ".عن طريق ديمقراطي) حماس(إبادة الشعب الفلسطيني عقابا له على انتخاب حركة 

مشاركة بعض يهود سويسرا من مؤيدي السالم، احتجاجا على ما يقوم به الجيش اإلسرائيلي من 
  .نيين العزلانتهاكات لحقوق اإلنسان تجاه المد

  ١١/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت
 
   آالف تظاهروا بسراييفو تضامنا مع غزةخمسة .٨٩

تظاهر خمسة آالف شخص أمس في سراييفو تضامنا مع الفلسطينيين في : إبراهيم القديمي -سراييفو 
التي دعت -وهتف المشاركون في المظاهرة  .١٥قطاع غزة حيث دخلت الحرب اإلسرائيلية يومها الـ

 وأخرى تحيي صمود غزة "إسرائيل"ـ بشعارات معادية ل- لحركة الديمقراطية للشباب البوسنيإليها ا
وكبرياء أهلها الصابرين، ورغم الثلوج ودرجات حرارة تحت الصفر، مكث المتظاهرون ساعتين في 

يضا ساحة كلية االقتصاد بالحي النمساوي، في مظاهرة كان الفتا أنها متعددة األعراق فقد شارك فيها أ
  .صرب وكروات

  ١١/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت
  
  المعاناة الجماعية تغذي المقاومة الفلسطينية .٩٠

  موسى أبو مرزوق
قد يعتقد األميركيون أن العنف الجاري في غزة بدأ في السابع والعشرين من ديسمبر، ولكن في الحقيقـة                  

وفـي الرابـع مـن نـوفمبر        . كان الفلسطينيون يموتون من عمليات القصف اإلسرائيلية ألسابيع كثيرة        
الفلسطينية ما زالت سارية المفعـول ولكـن كـان االنتبـاه            -الماضي، وعندما كانت الهدنة اإلسرائيلية    

. علـى غـزة   " اسـتباقية "واالهتمام العالمي موجها إلى االنتخابات األميركية، شنت إسرائيل ضربة جوية         
ود إسرائيليين؛ وجرت هجمات واعتداءات     زاعمةً وجود معلومات استخباراتية عن عملية وشيكة ألسر جن        

  .أكثر على مدى الشهر
وتبددت واُنتهكت الهدنة هكذا، وذهب أي حافز من قبل القـادة الفلـسطينيين لفـرض وقـف إلطـالق                   

وأي توسيع لالتفاق أو تحسين لتنفيذه وتطبيقه في تلك المرحلة كان يتطلب من إسـرائيل أن                . الصورايخ
 وهـو مـستحيل     -على إجراءات إضافية لبناء الثقة والتفاوض مع حركتنا         ، وأن توافق    "حماس"تُشرك  

  .سياسي بالنسبة إلسرائيل، مع تبقي أسابيع فقط على انتخاباتها
وفي فترة الستة أشهر التي تـسبق القـصف الحـالي، قُتـل             . كما لم تكن الهدنة سهلة على الفلسطينيين      

واحهم إزاء أعمال من الجيش والشرطة اإلسـرائيليين،        إسرائيلي واحد، بينما فقد عشرات الفلسطينيين أر      
  .ومات آخرون كثيرون جراء الحاجة إلى رعاية طبية
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ولكن فشل إسرائيل فـي جعـل       . إن الحرب على غزة ال ينبغي أن يخطئ فيها على أنها نصر إسرائيلي            
 تسمح بمستقبل قـائم     الهدنة تعمل وتجدي، ولجوئها إلى إراقة الدماء، يظهر مرة أخرى أنها ال يمكن أن             

وفشلت الهدنة ألن إسرائيل لن تفتح حدود غـزة، وألن إسـرائيل            . على تقرير مصير سياسي فلسطيني    
ستكون سجانا أكثر من أن تكون جارة، وألن قيادتها المتصلبة المعاندة تحتكر المصير الفلـسطيني ولـن                 

  .تصنع سالما مع التاريخ
 ولكنه ببـساطة    - جناحنا العسكري في الحركة      -" ن القسام عز الدي " والحرب ليست هجوما على وحدات    

عدوان يستهدف الشعب والبنية التحتية والحياة االقتصادية في غزة، يهدف إلى زرع الرعب والفوضـى؛               
 أي أكوام من الركام والحطام مع جثـامين محـصورة           -" حقائق جديدة على األرض   " ويهدف إلى إرساء  

  .ألميركية القادمة في استقبال لإلدارة ا-تحتها 
وتزعم إسرائيل بصوت عاٍل أنها لم يكن لديها خيار آخر إال بث الموت على الالجئين فـي المخيمـات،                   

رئـيس الـوزراء    (وقتل عشرات النساء واألطفال، بينما يستخدم وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود بـاراك             
 يـستخدم القتـل     -انتخابـات فبرايـر      وعينه مثبتة على     -) السابق في الماضي والمحتمل في المستقبل     

الجماعي كأحدث عامل جذب للحصول على األصوات االنتخابية، وهي استراتيجية انتخابية تناسب خزي             
  .وعار العميل السياسي من شيكاغو األكثر تشددا وقسوة

إن إسرائيل كان يمكن أن ترق وتلين من شهور مضت، من أجـل             . ولكن، بالطبع، ظلت الخيارات قائمة    
الهدنة، في تصميمها اإلجرامي على تجويع غزة، وقطع جل الوقود وخنق كل التجارة ومنـع منظمـات                 

إن المراقب األكثر سخرية هو الذي سيسمي هـذا االهتـراء تمـسكا             . اإلغاثة من إيصال الغذاء والدواء    
  .إن عمليات الحصار، على أي حال، هي أعمال حرب صريحة". نية طيبة" بالهدنة ينم عن

يز الفلسطينيون في كل مكان ختام حقبة بوش بارتياح وانفراجة؛ ومع ذلك، يزداد الشك والريبة فـي                 ويم
أن أي عدالة لشعبنا يمكن أن تأتي من رئيس أميركي جديد ظل صامتا على نحو ينذر بشؤم في وجـود                    

ن رحلـة   إ. أحدث مذبحة إسرائيلية، وربط نفسه بشدة مع مصالح إسرائيل، طويال، قبل تـولي الـسلطة              
طائرة باراك أوباما المروحية منذ سنتين مضيتا فوق األراضي المقدسة لم تكن غير عادية في حوليـات                 

على حساب اللوبي اإلسـرائيلي؛ غيـر أن        " كشف حقائق   " البرلمانيين األميركيين الذين قاموا برحالت      
لتي يمكن أن يجدها المـرء      من منازل وشوارع مثل المنازل والشوراع ا       " -تصريحاته الفخورة بما رآه     

مثـل بـروز أى رؤى      ) عما يحدث للفلسطينيين    (  كانت بارزة في صمتها      -" في أي ضاحية أميركية     
فهل فقد أو لم ير الطرق األمنية والحواجز ونقاط التفتيش التي تشوه الضفة الغربيـة، أو                . مزعجة متعبة 

إلسرائيلية غير القانونية؟ ربما طارت طائرته      إنشاء جدار الفصل العنصري اإلسرائيلي، أو المستوطنات ا       
  .المروحية عاليا جدا

ولكن اآلن، وفي خضم الهجوم اإلسرائيلي األخير على شعبنا، وفي الوقت الذي ترتفع فيه حصيلة القتـل                 
 يتعجـب ويتـساءل     - وكلهم ضحايا سخاء دافعي الضرائب األميـركيين         -إلى مئات، وآالف الجرحى     

وهم يطلبون من رئيس البيت األبيض      . كون ردة فعل أوباما إزاء األزمة المتصاعدة      الفلسطينيون كيف ست  
 " ١٦إف  " القادم نسقا جديدا من االحترام والمساءلة والمحاسبة، ألنه عندما يرى الفلـسطينيون طـائرة               

  .مرسوم عليها نجمة داود في ذيلها، يرون ـ في ذلك ـ أميركا
 نحو مفهوم من اإلدارة األميركية القادمة، مشيرين إلى تعييناتها فـي            إن الفلسطينيين يتسمون بالحذر على    

فوزيرة الخارجية األميركية الوشيكة ال تُنسى في حثها وحضها مـن سـنوات             . المناصب بخوف وذعر  
إلسرائيل، بينما كبير المـوظفين فـي       " غير مقسمة   " مضت على االعتراف األميركي بالقدس كعاصمة       

اإلرهابية المحظـورة،   " إرجون  " لقادمة يحمل لطخة ووصمة خدمة والده في جماعة         اإلدارة األميركية ا  
  .وهي جماعة صهيونية مسئولة عن فظائع وأعمال وحشية كثيرة
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، في وجه المذبحـة القانلـة،       "تعترف بحق إسرائيل في الوجود      " إن الدعاوى المجددة اليوم لحركتنا بأن       
في الوقت الـذي تقتـل فيـه        " دفاعا عن النفس  " رة في التصرف  تأتي جوفاء مثل مزاعم إسرائيل المستم     

الوجودي التخيلي الزائف لدولة إسرائيل، فأي      " الحق  " وبدون الجدال هنا حول     . طائراتها النفاثة المدنيين  
 التي يريد منا الغرب أن نعترف بها؟ هل هي إسرائيل التي تحتل عسكريا األرض               - بالضبط   -إسرائيل  

 من جيرانها، متجاهلةً القانون الدولي وعشرات القرارات من األمم المتحدة على مـدى              التي تخص ثالثة  
عقود؟ وهل هي إسرائيل التي توطن مواطنيها بشكل غير قانوني على أرض شعب آخر، وتستولي على                

 عاما بأن   ٦٠موارد المياه وتستأصل أشجار الزيتون؟ وهل هي إسرائيل التي لم تعترف قط في غضون               
 القسري للفلسطينيين من مزارعهم وقراهم هو عمل مؤسسي لدولتها وتنكر حـق الالجئـين فـي                 الطرد

بإسرائيل كشرط مسبق للحوار، فإن     " االعتراف"العودة؟ من خالل التجربة المريرة، وعندما نسمع طلبات         
  .بت باسمهاما نسمعه هو دعوة للقبول واإلذعان لجرائمها ضدنا، سابغين الشرعية على المظالم التي جل

مـع عـشرات اآلالف مـن       .. إن روحنا وعزيمتنا للقتال والنضال باستمرار هو تراث المعاناة الجماعية         
 مسلمة  -، ال يمكنك أن تجد عائلة في فلسطين         "عملية السالم   " القتلى أو الجرحى في عقود ما يسمى بـ         

بدون ابن قتيـل أو بنـت قتيلـة أو           -أو مسيحية أو حمساوية أو فتحاوية أو جهادية أو جبهوية شعبوية            
جريح أو جريحة أو مسجون أو مسجونة أو معذب أو معذبة، أو ال تعد نفسها أو أقرباءها من بين ماليين                    

  .الالجئين الذين يعيشون في مخيمات األمم المتحدة
، بمـن   وإسرائيل يمكن أن تقتل كل القيادة الحالية في جولة من العنـف           . ليست حفنة من القادة   " حماس"و

 -نحـن   . ، ولكن بنية حماس العضوية واالجتماعية األساسية لـن تمـوت          )كاتب هذا المقال    ( فيهم أنا   
 حركة مقاومة وتحرير وطنية مترعرعة في الداخل، لها ماليين الناس الذين يـدعمون              -وأقولها ببساطة   

  .كفاحنا من أجل الحرية والعدالة
بية من أجل سياسة للحوار المفتوح، وغياب الشروط المسبقة،         لقد تحدث أوباما بشجاعة في حملته االنتخا      

لقد جرؤ رئيس أميركي    . مع أولئك الذين يعتبرون ضارين بالمصالح األميركية، ونحن كنا نسمع ونصغي          
 على زيارتنا وسماع وجهة نظرنا في هذا الكفاح، ولم          - وهو صانع سالم حقيقي      -) جيمي كارتر (سابق  

واآلن حان الوقت بالنسبة للرئيس األميركـي القـادم         .  تبادل منعش لوجهات النظر    كان هناك . يغفل نقدنا 
  .ألن يفعل نفس الشيء

 وهـي حقيقـة     -لم يزر أي زعيم أميركي مطلقا مخيم الجئين فلسطينيين في أي مكان، ليس أقلها غـزة               
يجرؤ أي منهم علـى     ولم  . مذهلة، باألخذ في االعتبار الدور المحوري الذي لعبته أميركا في قصة شعبنا           

  .النظر إلى الجئينا في وجوههم والشعور بمعاناهم مباشرة
  

وباسم التقليد والعرف التاريخي المتمثل في حسن ضيافة العرب للضيوف، وتوقعا لذلك اليوم الذي يحقق               
  .فيه رئيس أميركي وعده بالتغيير، نوجه الدعوة اآلن، وسنعد العدة الستقبال الضيف

 "الوطن "  خاص بـ- " وس تايمز وواشنطن بوست لوس أنجل" خدمة 
  ١١/١/٢٠٠٩مان، الوطن، سلطنة ُع

  
   في المنطقة والعالمالمعادلةتغيير  .٩١

  بثينة شعبان.د
ولكنها لم " إن هذه الحرب ستغير المعادلة في المنطقة"قالت تسيبي ليفني إحدى مجرمي الحرب الصهاينة 

مجي الذي شنته وزمالؤها ألسبابهم االنتخابية، لم تكن تتوقع تكن تتوقع في اليوم األول لهذا العدوان اله
أن المعادلة ستتغير في المنطقة والعالم ولكن ليس بالشكل الذي كانت تأمله وتتوقعه بل بالشكل المعاكس 

. لقد كانت أسباب هذه الحرب على غزة الذي خططت إسرائيل لها منذ زمن بعيد واضحة. تماماً
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فإراقة دماء األطفال .  الفلسطينيين هي الدم الذي يغذي كّل انتخابات إسرائيلفالمجازر ضد المدنيين
الفلسطينيين وهم نيام في منازلهم هي العملية التي ترفع من شعبية المرشحين لقيادة هذا الكيان اإلجرامي 

ة ضد فالناخبون اإلسرائيليون معروفون بتعطشهم لسفك الدماء العربية بسبب الشحن العنصري للكراهي
العرب الذي يتعلمونه تربوياً في المدارس، ودينيا على يد الحاخامات، وسياسياً من قبل األحزاب 

  .الصهيونية واإلعالم المحرض على كراهية العرب
تعتمد " الديمقراطية"إن الدارس لالنتخابات اإلسرائيلية على مدى العقود الماضية يكتشف نوعاً فريداً من 

ريخه الملطخ بالدماء العربية، وعلى ممارسته الفعلية إلبادة المدنيين العرب العزل، شعبية المرشح على تا
وهدم بيوتهم فوق رؤوسهم، وقتل أطفالهم، ونسائهم، وإعدام أسراهم، وسد كل سبل الماء والغذاء والدواء 

جمهور في وجههم على الضد من كل الشرائع والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، ويستمتع ال
اإلسرائيلي بالمناظر البشعة للمجازر التي يرتكبها جنودهم ويعتبرونها انتصاراً معلنين ابتهاجهم بشكل 

  .مقيت ومقزز
والسبب الثاني األبعد لهذه الحرب هو محاولة استعادة قوة الردع اإلسرائيلية بعد أن منيت بهزيمة نكراء 

لمقاومة اللبنانية وكان لهذه الهزيمة تداعياتها  وفقدت هيبتها على يد مقاتلي ا٢٠٠٦في حرب تموز 
الخطيرة على الكيان الصهيوني، ولذلك كان البد من التفكير بعدوان جديد يعيد للنظام العدواني قدرته 
على االعتداء السافر وارتكاب القتل والدمار، لتأكيد حقيقة أن المجازر والتهجير والقتل والدمار تشكل 

وكان من المؤاتي لهذا الكيان أن غزة هي الحلقة األضعف، خاصة في . رائيلالهوية األساسية إلس
ظروف انهيار النظام الرسمي العربي، وارتهان اإلرادة السياسية للهيمنة األمريكية، وتواطؤ إدارتي بوش 
وأولمرت على تدمير الديمقراطية الفلسطينية وإغراقها بالخالفات والدماء، ولذلك فرض العدو عليها 

صاراً منافياً لكل الشرائع الدولية منذ سنوات، ولذلك كان من المتوقع، إسرائيلياً، أن يكون العدوان على ح
كل هذا بذريعة إطالق الصواريخ من غزة والتي . غزة قصيراً وسريعاً ومحققاً لألهداف التي رسموها

وجود أسلحة الدمار الشامل هي ذريعة واهية ال عالقة لها بالعدوان، وتشبه ذريعة بوش لغزو العراق ب
 بأسر الجنديين لشن عدوانها على المدنيين ٢٠٠٦ودعم العراق للقاعدة، وتشبه ذريعة أولمرت عام 

  .اللبنانيين
أما ما لم يدخل إلى تفكير ورؤية وتخطيط مجرمي الحرب الجدد الذين يسيرون على هدى مقولة بن 

فهو أنهم أمام شعب مقاوم لالحتالل، تواق للحرية، ، "الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت"جوريون 
إن ما لم يخطر ببال قتلة األطفال . ورافض للذل منذ ستين عاماً، هو عمر اإلرهاب اإلسرائيلي المتواصل

والنساء من الحكام اإلسرائيليين هو أن غزة الصامدة ستقاوم، لتاريخه أربعة عشر يوماً، بصدور أبنائها 
ائها من األطفال وبصالبة نسائها، وبإيمان رجالها وتمسكهم باألرض والكرامة وبناتها وأرواح شهد

ما لم يخطر لإلسرائيليين ببال هو أن العرب الذين يصورونهم بأبشع الصور في إعالم وأذهان . والعزة
الغرب، مستغلين فساد وممارسات البعض وانكسارهم فكرياً وعقائدياً، أن عرب غزة وعلى عكس ما ظن 

ؤهم قد أعدوا لهم من المقاومة والصمود اللذين برهنا على أنهما أسطوريان في وجه أبشع محرقة أعدا
ترتكب بحق أي مجموعة بشرية في التاريخ الحديث وهذه المقاومة وهذا الصمود، وليس العدوان الغاشم 

  .المجرم، هما اللذان بدآ بتغيير المعادلة في المنطقة والعالم
معادلة هو أن المواقف من العدوان المجرم بدأت تفرز العرب بأعين أبنائهم وأجيالهم أول تغيير هام في ال

فرزاً حقيقياً، وأخذت الخيوط المتشابكة والتي عمدت في السنوات األخيرة على مساواة المتواطئ مع 
 فالموقف من .المجاهد، والذليل مع المقاوم، أخذت هذه الخيوط تتضح معالمها وألوانها وبداياتها ونهاياتها

المقاومة العربية في غزة والتي تدافع عن كرامة العرب جميعاً ومكانتهم تحت الشمس أصبح هو معيار 
العروبة والوطنية، وظهرت الفجوة واضحة وواسعة بين ضمير األمة، الذي عبرت عنه الجماهير 

 بسلطة ال تمثل اإلرادة العربية الغاضبة، وبين حكامها، الذين اعتادوا الصمت فانتفت مبررات تمسكهم
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العربية، وبذلك ظهرت الحاجة لديمقراطية عربية تعبر عن إرادة العرب وليس أعدائهم، وبذلك ظهر 
تغيير سيكون له تأثير طويل األمد يرتبط فيه احترام الجماهير للحكام والنظم والمؤسسات بقدر تعبيرها 

فاكتشف الجميع أن . لطغاة ومجرمي الحربعن كرامة األمة وحقوقها، وبقدر قدرتها على التصدي ل
العروبة بخير حية تنبض في ضمائر وقلوب الماليين من موريتانيا إلى اليمن والبحرين والكويت مروراً 

بل إن هذه المظاهرات لم تهدأ . بأقطار المغرب العربي وسورية ومصر والسودان وكل بلد ناطق بالضاد
 في دول المتحالفين مع العدو في األمريكيتين وأوروبا، وفي في عواصم ومدن العالم المسلم، وأيضاً

هذا العدوان الوحشي على األطفال والنساء والرجال، وسد سبل . الدول الصامتة مثل الصين والهند
اإلغاثة في وجه شعب محاصر يقصف بجميع أنواع األسلحة المحرمة دولياً وفّر فرصة للعالم برمته كي 

 للكيان الغاصب بأنه كيان عصابة من مجرمي الحرب ال يحترمون األعراف الدولية يرى الوجه الحقيقي
للحروب بل يقتلون حتى موظفي اإلغاثة والمسعفين وسائقي شاحنات الطعام والدواء من األونروا 
ويمنعون الصليب األحمر من إسعاف الجرحى ويقتلون األبرياء في المالجئ ويعدمون األسرى ويقصفون 

 وال يصدق في كلمة أو هدنة مؤقتة، فيقصف المدارس وهي مليئة بالطالب والمساجد على المنازل،
رؤوس المصلين الخاشعين هللا، ويترك األطفال أياما مع جثث أهليهم دون أن يسمح بدفن الجثث، أو نقل 

ى همجية ما تكشّف للعالم في هذا العدوان هو مد. األطفال خارج مكان المجزرة التي ارتكبت بحق أهليهم
فساهم . حكام إسرائيل واإلرهاب المنظم الوحشي الذي هو بالنسبة لهم أسلوب حياة وطريقة عيش عادية

. هذا العدوان الغاشم بإعادة القضية الفلسطينية إلى وعي وضمير اإلنسانية في كّل مكان في العالم
 مشرفاً يجب أن يخجل منه واتخذت الشعوب الحية مثل شعوب فنزويال وتركيا وإيران وقادتهم موقفاً

  .بعض العرب
 وحرب بوش على العراق قد ساهمت بتعرية صورة الواليات المتحدة ٢٠٠٦إذا كانت نتائج حرب 

الداعمة دوماً للعدوان والحرب والمجازر ضد العرب أينما كانوا، فإن العدوان على غزة وجرائم ليفني 
ير هام وهو الوعي لضرورة محاسبة القتلة ومجرمي وباراك الفظيعة من إبادة عوائل بكاملها أدى لتغي

الحرب من قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين الذين تمادوا في ارتكاب جرائم اإلبادة ضد المدنيين منذ 
ستين عاماً بسبب التواطؤ والتخاذل العربي من جهة، وبسبب النفاق الغربي المعهود من قبل قادة أمريكا 

. ن مجرمي الحرب في كوسوفو وراوندا ولكن يحمون مجرمي الحرب اإلسرائيليينوأوروبا الذين يالحقو
إن المحرقة التي ارتكبتها ليفني في غزة ستشكل لطخة عار في تاريخ إسرائيل سيتذكرها الناجون من 
ا هذه المحرقة الذين سيولدون من هذه المأساة الدموية أشد بأساً واحتراماً لحقوقهم وعروبتهم وحريتهم، أم

على مستوى العالم العربي، فإن هذا العدوان سيكون عالمة فارقة في تاريخ هذه األمة يبدأ التحول بعدها 
باتجاه والدة قيادات عربية تنتصر ألبنائها وتغضب لسفك دمائهم، وتتحرك لرد العدوان عنهم، وتأبى 

وجب عمله كي تضمن كرامة الذّل ألي مواطن عربي في أي بلد من بلدان هذه األمة، وتعمل كّل ما يت
أما على المستوى الدولي فإن المعادلة ستكون لنصرة الشعب . وحقوق ومستقبل العرب أينما كانوا

. الفلسطيني األعزل التواق للحرية واالستقالل والديمقراطية ضد المحرقة المستمرة ضده منذ ستين عاماً
المنطقة والعالم، ولكن بعكس ما رغبت وخططت له إذاً المعادلة ستتغير حتماً، وقد بدأت في التغيير في 

آلة اإلجرام اإلسرائيلية، فالتاريخ يؤكد دوماً، وفي كل مرة، أن الهزيمة للطغاة والغزاة ومجرمي الحروب 
  .أما االنتصار فهو دوماً للحرية والكرامة والمقاتلين من أجلهما

 ١٢/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
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  عالم من تغطية المعركة؟لماذا يمنع اإلسرائيليون اإل .٩٢
  ياسر الزعاترة

لم يعد سراً أن األجهزة األمنية والعسكرية اإلسرائيلية تمنع وسائل اإلعالم العالمية من تغطية مجريـات                
المعركة الدائرة في قطاع غزة ، ال سيما الجانب اإلسرائيلي منها ، فقد أشارت إلى ذلـك الكثيـر مـن                     

  .كثيرون من بينهم الصحفي البريطاني روبرت فيسكالمنظمات الدولية ، كما كتب عنه 
ثمة بعدان لهذه اللعبة ، يتعلق األول بنوايا دولة االحتالل التغطية على المجازر التـي ترتكبهـا بحـق                   
المدنيين في قطاع غزة ، والتي تسعى من خاللها إلى ابتزاز المقاومة وفرض االستسالم عليها ، وهـي                  

تيم عليها ، ال سيما أن المراسلين الموجودين أصالً داخل القطاع قد كشفوا             مجازر لم يكن من السهل التع     
جزءا ال بأس به منها ، كما أن الصور التي تلتقط للضحايا ، وبخاصة األطفال ، باتـت تتـوزع علـى                      
مختلف وسائل اإلعالم ، من دون أن ينفي ذلك أن جزءا كبيراً من االنتهاكات البشعة لم يفـضح بعـد ،                     

 استهداف الناس في بيوتهم ، وترك جرحاهم ينزفون حتى المـوت مـن دون الـسماح لطـواقم                   السيما
  .اإلسعاف بالوصول إليهم

أما البعد الثاني ، فيتعلق ببسالة المقاومة في قطاع غزة ، مقابل جبن الجندي اإلسرائيلي ، الذي لم يعـد                    
 ، ال سيما بعد أن      ٢٠٠٦لسابقة قبل تموز    هو ذلك الجندي القديم الذي عرفته الدولة العبرية في حروبها ا          

  .تحول إلى شرطي يطارد األطفال ويمارس القمع خالل االنتفاضتين األولى والثانية
، وهذه األخيرة هي التي     ) ستر واقية وما شابه   (إنه جندي مدجج بالتكنولوجيا ووسائل الحماية الشخصية        

 إصاباتهم بليغـة ، إذ ذكـرت بعـض المـصادر           تفسر قلة القتلى مقابل كثرة المصابين ، حتى لو كانت         
 من الجنود الجرحى يعانون من الشلل الكامل ، وهؤالء أكثر كلفـة علـى               ٤٢اإلسرائيلية قبل يومين أن     

  .على مجتمعه) من الناحية النفسية(الكيان الصهيوني ، ومن ثم أكثر تأثيراً 
أكد من ضرب وتدمير كل شيء ، حتى لو         لتجنب القتل أو اإلصابة يفضل الجنود عدم التقدم من دون الت          

والنتيجة أن جنوداً بمثل هذه المعنويات البائسة ال يحسن         . انطوى ذلك على حصد أرواح المدنيين األبرياء      
  .أن يتحركوا أمام وسائل اإلعالم ، فكيف حين يكون مقابلهم مقاومون أبطال ال يهابون الموت

 مؤهالً لتحمل التضحية ، وال شك أن صور القتلـى مـن             إنهم يخشون من تأثير ذلك على مجتمع لم يعد        
الجنود ومشاهد زمالئهم يبكونهم ، في مقابل بسالة المقاومين وإقبالهم على الشهادة تؤثر تأثيراً كبيراً في                
المجتمع اإلسرائيلي ، وحين يحدث ذلك سيتبدد إجماعه من حول المعركة ، األمر الذي يساهم بدوره في                 

ونتذكر هنا منظمة األمهات األربع التي تشكلت إبان حـرب          . لجيش وجنوده أكثر فأكثر   تهبيط معنويات ا  
  ٢٠٠٠،لبنان ، وكيف ساهمت في الدفع نحو االنسحاب من الجنوب ، أيار 

 ، والذي يحارب اليوم في قطاع غزة هو أقل قابلية للتضحية ، وهو              ٢٠٠٦الجيش الذي حارب في تموز      
يفضل الحرب التكنولوجية من خالل الطائرات والدبابات ، وحيث الـشاشات           تبعاً لذلك أكثر دموية ، إذ       

  .واألزرار ، أما في الميدان ، فهو جبان ضعيف يحسب كل صيحة عليه
هذا هو الفارق بيننا وبينهم ، فهنا في الحالة الفلسطينية ثمة روح تضحية واستشهاد استثنائية ، حيث يقبل                  

تحفزهم روح الشهادة ، واإليمان بما أعد اهللا للشهيد من ثواب ، أمـا              الشبان على القتال من دون وجل ،        
أولئك فيهربون من الموت بكل وسيلة ، ليس على قاعدة القتال المدروس كما يمكن أن يذهب الـبعض ،                   

  .بل فراراً من الموت أو اإلصابة من أجل بلد صار قادته يحاكمون بتهم الفساد واحداً تلو اآلخر
 ، فالمشهد رغم كل التعتيم اإلعالمي مفضوح ، فهنا ثمة مجازر لن يكون بوسـع العـدو                  أياً يكن األمر  

إخفاؤها ، وهي تساهم في فضح وحشيته أمام العالم أجمع ، وهناك على الطرف اآلخر ثمة رجال مقبلون                  
  جتمـع  على الشهادة دفاعاً عن وطنهم ودينهم ، في مقابل آخرين يجرون إلى القتال جرا ، ومن ورائهم م                 
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تلك هي الحقيقـة ، ولكـن المهـزومين ال          . تنخره الهزيمة ، وتتراجع فيه روح التضحية عاماً إثر آخر         
  .يعلمون

  ١٢/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
   اميركية في العدوان على غزةشراكة .٩٣

  نقوال ناصر
بعة عندما يطالب ممثلو هيئات دولية محترمة محايدة مثل الصليب والهالل االحمر ووكاالت متخصصة تا

لالمم المتحدة مثل المفوضة السامية لحقوق االنسان نافي بيالي ووكالة االونروا الغاثة الالجئين 
تحقيق في جرائم حرب "الفلسطينيين وغيرهم كثيرون يمثلون المنظمات االنسانية غير الحكومية بفتح 

، ويخرج العالم من ، كما قالت بيالي يوم الجمعة الماضي " وانتهاكات حقوق انسان محتملة في غزة
النرويج الى تشيلي مرورا بلندن والبحر المتالطم من ماليين البشر الذين اغلقوا شوارع العواصم 
والحواضر العربية واالسالمية احتجاجا على المجزرة التي ترتكبها قوات االحتالل االسرائيلي في القطاع 

 والصمت في - -  تلوذ بالصمت فحسب المحاصر منذ ثماني سنوات وتشذ عن ذلك واشنطن فقط لكي ال
 بل لتجاهر سلطتاها التنفيذية والتشريعية -- هذه الحالة هو في حد ذاته موقف مثير لالشمئزاز والسخط 

بتاييدها ودعمها للعدوان باعتباره دفاعا اسرائيليا عن النفس ، ليخرج بالرغم من ذلك من يتساءل في 
  !تشري الميركا في الوطن العربي والعالم االسالمي العاصمة االميركية عن اسباب العداء المس

من مجلسيه ، الشيوخ يوم الخميس الماضي " غير ملزمين"فالكونغرس االميركي الذي اجاز قرارين 
 نائبا عن التصويت ، ٢٢وباالجماع ، والنواب في يوم الجمعة التالي بمعارضة خمسة اصوات وامتناع 

وجزءا " دفاعا عن النفس"ن في دعم العدوان االسرائيلي باعتباره قد انضم الى الرئيس جورج بوش االب
" اليات مراقبة"يتطلب وجود " عمال ارهابيا"الن اطالق الصواريخ من القطاع " الحرب على االرهاب"من 

دولية على االرض تمنع تهريب الصواريخ عبر االنفاق كشرط مسبق لوقف العدوان ، مما دفعه ليل 
 اصدار تعليماته لوزيرة خارجيته كوندوليزا رايس باالمتناع عن التصويت على الخميس الماضي الى

 ليضعها في موقف شخصي محرج امام نظرائها العرب بخاصة ١٨٦٠قرار مجلس االمن الدولي رقم 
بعد ان اضطرت الى التخلي عن القرار الذي اقترحت هي نفسها مسودته وكانت فاعلة رئيسية في 

ماع السلطتين التنفيذية والتشريعية على الموقف نفسه يعكس اجماعا بين ادارتي ان شبه اج. صياغتها 
بوش الراحلة وباراك اوباما المقبلة وبين الحزبين الجمهوري والديموقراطي على مواصلة االنحياز 
السرائيل ظالمة او مظلومة كثابت في السياسة الخارجية االميركية يحول واشنطن عمليا الى شريك لدولة 
االحتالل االسرائيلي في كل مغامراتها العدوانية والتوسعية بكل ما تنطوي عليه هذه المغامرات من 

  .       جرائم حرب وانتهاكات صارخة للقانونين الدولي واالنساني 
بعد انهيار االتحاد السوفياتي السابق اواخر القرن العشرين الماضي تقلصت اعداد من يستعدون الواليات 

السباب ايديولوجية الى الحد االدني بحيث لم يعد عديدهم بين العرب والمسلمين يزيد على قلة المتحدة 
قليلة نخبوية استطاعت العولمة الراسمالية التي تقودها واشنطن استيعاب الكثيرين منهم في واجهاتها 

دفاعا عن حقوق الليبرالية التي تتاطر في المنظمات غير الحكومية المعنية بخوض معارك دينكوشيتية 
وحريات فردية لالنسان والطفل والمراة وغير ذلك في اوطان صادرت الهيمنة االميركية سيادتها الوطنية 
وارادة شعوبها الحرة في تقرير مصيرها اما بالغزو واالحتالل المباشرين كما في العراق او بالغزو 

ن او بالحصار والعقوبات االقتصادية واالحتالل بالوكالة االسرائيلية كما في فلسطين وسوريا ولبنا
واالمثلة العربية واالسالمية على ذلك عديدة ، بينما اختار النظام العربي الرسمي كدول تجزئة منفردة 
وكمنظمة اقليمية ممثلة بجامعة الدول العربية ، ومثله النظام االسالمي ممثال بمنظمة المؤتمر االسالمي ، 

كي االوحد في صنع القرار الدولي بالتساوق او التقاطع او الخضوع اتقاء شر انفراد القطب االمير
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الصريح الستراتيجيته العالمية واالقليمية على حد سواء ، باستثناءات معدودة على االصابع ، لكن بالرغم 
من ذلك فان االدارات االميركية ، بغض النظر عما اذا كانت قيادتها ديموقراطية او جمهورية ، تبدو 

السياسية العربية واالسالمية وهو انها واقعية الضعفاء فحسب " الواقعية"على تفسير واحد لهذه حريصة 
لكي توغل هذه االدارات في مكابرتها في اثمها السياسي وصلف قوتها العسكرية وانحطاطها االخالقي ، 

مثال االحدث وليس موقفها من العدوان االسرائيلي على عرب فلسطين ومسلميها في قطاع غزة اال ال
الذي لم تتورع فيه عن المجاهرة بانحيازها للجالد ضد الضحية دون حتى ان تحاول االقتداء بالحكمة 
العربية االسالمية التي تقول ان بليتم فاستتروا ، ولو في االقل حماية لصدقية حلفائها واصدقائها امام 

سياسي الناجم عنها من اجل ابتزاز شعوبهم بدل ان تستغل اهتزاز هذه الصدقية الستغالل ضعفهم ال
  .المزيد من التنازالت من هؤالء الحلفاء واالصدقاء 

ما يحدث في "الليبرالية يقول ان " اوبن ديموكراسي"في السابع من الشهر الجاري كتب بول روجرز في 
كذا فان وه. مشتركة للواليات المتحدة واسرائيل ) عسكرية(ليس حربا اسرائيلية ، بل عملية ... غزة 

 الهجومية وحوامات االباتشي الحربية ال تعتبر طائرات اسرائيلية بقدر ما ينظر اليها ١٦ –طائرات اف 
  " .كطائرات اميركية بعالمات اسرائيلية

وهذه الشراكة االميركية في العدوان ليست دبلوماسية فقط كما اتضح من الموقف االميركي الذي حال 
لس االمن الدولي واصدار قرار ملزم بوقف فوري للعدوان ، اذ بالرغم نهاية االسبوع الماضي دون مج

من اهمية الدعم السياسي واالعالمي االميركي للعدوان االسرائيلي على القطاع فان الدعم العسكري الذي 
  .ال يحظى باضواء االعالم ال يقل اهمية 

ت بكاملها ورجال االسعاف واالطباء ان الطائرات الحربية التي تقتل االطفال والنساء والشيوخ وعائال
والصحفيين في بيوتهم واثناء تادية اعمالهم او في المالذات الآلمنة التي وفرتها لهم االمم المتحدة في 
مدارس االونروا ، دون ان تفرق بين مدني وبين مقاوم او بين عضو في حماس وبين عضو في فتح او 

 - - ، والتي دمرت ) بعة مسيحيين من اقل من ثالثة آالفاستشهد حتى اآلن ار(بين مسلم وبين مسيحي 
والمنازل والمدارس والمؤسسات ) وبناية من اربعة طوابق لمؤسسة مسيحية(باالضافة الى المساجد 

 كل البنى التحتية المدنية التي بنتها منذ انشائها سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية الحليفة - - االعالمية 
س ، من اموال دافعي الضرائب االميركيين واالوروبيين واليابانيين بصفة لواشنطن ، ال حركة حما

قدر رفيق الحسيني مدير مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس قيمة الخسائر المادية للعدوان (اساسية 
  ... ، ) حتى السابع من الشهر الجاري باكثر من ملياري دوالر اميركي

ي فحسب بل كذلك ذخائرها الفوسفورية الحارقة وقنابلها المفجرة ان هذه الطائرات ليست من صنع اميرك
لالعماق وجميعها ممولة اميركيا ينفق االحتالل عليها من حوالي اربعة مليارات دوالر قيمة مساعدات 
اميركية سنوية تدفعها واشنطن لتل ابيب ، ال بل ان البنتاغون لم يجد في رد الفعل العربي الرسمي على 

 يسبب له أي حرج في اليوم الخامس عشر للعدوان لكي يمتنع عن اعالن مناقصات لتزويد العدوان ما
  .جيش االحتالل بذخائر جديدة يستخدمها في عدوانه

وفي خضم حمام الدم الجاري في غزة يغيب عن وسائل االعالم حقيقة ان االستعدادات االسرائيلية لشن 
 ، أي منذ السنة التي اعادت فيها قوات االحتالل ٢٠٠٥هذا العدوان على القطاع جارية منذ عام 

انتشارها من داخل القطاع الى حدوده لتضرب حوله طوقا عسكريا محكما ، وكانت الواليات المتحدة 
فالقوات الغازية حاليا لغزة اجرت تدريباتها في . مشاركة في هذه االستعدادات وليست على علم بها فقط 

صحراء النقب في تلك السنة في منطقة تشبه القطاع في طوبوغرافيتها منشاة تدريب عسكرية بنيت في 
، وهي عبارة عن مجسم لمدينة من مدن مخيمات الالجئين في غزة ، " البلدية"واطلق عليها اسم 

رسميا في اواسط " البلدية"بمساجدها وازقتها واسواقها ومنازلها التي يزاحم بعضها بعضا ، وقد افتتحت 
، وكان سالح المهندسين االميركي هو الذي " المدن) حرب(مركز التدريب القومي ل" باسم ٢٠٠٧عام 
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بنى المنشاة كاملة وقد تم تمويلها بصفة اساسية من المساعدات العسكرية السنوية السرائيل ، ويتم فيها 
بريغادير تدريب القوات االميركية المحتلة للعراق على حرب المدن ضد المقاومة العراقية ، وكما قال ال

مركز معرفة "جنرال عوزي موسكوفيتش القائد االسرائلي االول للمنشاة فان الهدف منها هو ان تكون 
  ".ثمينة يستفيد منها حلفاؤنا االميركيون وغيرهم من االصدقاء) عسكرية(

  بين ضغط المقاومة والتزامات كامب ديفيد
مستشار االمن القومي والمبعوث ان تحرك الجنرال جيمس جونز مرشح الرئيس المنتخب لمنصب 

االمني الخاص الدارة بوش الى الشرق االوسط خالل االيام القليلة الماضية القناع مصر بالموافقة على 
تغيير مهمة البعثة العسكرية االميركية في صحراء سيناء من مراقبة االلتزام المصري بمعاهدة كامب 

ة بحجة ان الجيش الوطني المصري قد اثبت عجزه عن ديفيد الى مراقبة الحدود المصرية مع قطاع غز
ضبط هذه الحدود انما هو تحرك بقدر ما يحمل من اهانة وطنية بقدر ما يشير الى ان الشريك االميركي 
يستعد عسكريا ايضا لكي يؤمرك بواجهة دولية ، على طريقة تدويل االحتالل االميركي للعراق 

رض يحققه العدوان االسرائيلي على امتداد ما يعرف باسم ممر وافغانستان ، أي مكسب عسكري على اال
، وهو المنطقة الحرام البالغ طولها حوالي اربعة ) المعروف عربيا باسم صالح الدين(او طريق فيالدلفي 

عشر كيلومترا وعرضها كيلومتر واحد الفاصلة بين الحدود المصرية الفلسطينية مع قطاع غزة والتي 
 االسرائيلية حتى اعادت قوات االحتالل انتشارها من القطاع فسلمتها الى الجيش كانت تحت السيطرة

 . ٢٠٠٥المصري تحت مراقبة اوروبية على المعابر طبقا لالتفاق الخماسي على فتح معبر رفح عام 
ويسعى العدوان االسرائيلي الحالي الى اعادة سيطرته على المنطقة وتوسيعها ثم تسليمها الى قوة دولية 
عمادها اميركي تنوب عنه في منع التسلل منها او حفر االنفاق تحتها ، وهذه هي الجائزة الكبرى التي 
يامل االحتالل االسرائلي في الحصول عليها من عدوانه الذي بداه في السابع والعشرين من الشهر 

حصل اسرائيل الماضي وهي الجائزة التي يعطل الشريك االميركي أي جهد دولي لوقف العدوان حتى ت
  .عليها 

والجدير بالذكر هنا ان الواليات المتحدة مولت العام الماضي حملة مصرية يقودها خبراء من سالح 
الهندسة االميركي للكشف عن هذه االنفاق وتفجيرها حيث ما زال عدد الضحايا الفلسطينيين لمثل هذه 

صري الفلسطيني على عدم صب الزيت التفجيرات سرا بعيدا عن وسائل االعالم يعتم عليه الحرص الم
على عالقات تسعى دولة االحتالل ، وخصوصا منذ العدوان ، الى زيادة توتيرها ، ويكاد يكون امرا 
مؤكدا نتيجة لتبادل المعلومات االمنية المعروف والمعلن بين الشريكين ان خبراء سالح الهندسة 

 عن االنفاق الى الجانب االسرئيلي الذي مما ال االميركي او رؤساءهم قد مرروا ما جمعوه من معلومات
شك فيه قد استفاد منها في قصف ما قال انه يزيد على سبعين نفقا فجرها خالل عدوانه الحالي بواسطة 

  .القنابل االرتجاجية التي حصل عليها من شريكه االميركي 
الى شرط مسبق " القوة الدولية"وقد حول الشريك االميركي مطالبة دولة االحتالل االسرائيلي بمثل هذه 

لموافقته على وقف العدوان كما ارتهنت دولة االحتالل لهذا الشرط نفسه وقف عدوانها واستجابتها للقرار 
 ، وقد نجح شريكها االميركي في العدوان في ان يؤجل القرار انسحاب قوات العدوان البرية ١٨٦٠رقم 

ص في بنده االول على وقف اطالق نار فوري ومستدام الى ما بعد حصول اسرائيل على جائزتها بالن
ووفقا لرويتز في ! الى انسحاب هذه القوات دون تحديد أي سقف زمني النسحابها " يقود"ومحترم بالكامل 

على " وجود دولي"الرابع من الشهر الجاري فان اسرائيل غير راضية عن مقترحات اوروبية بانشاء 
مراقبين مسلحين تسليحا ثقيال ومجهزين للبحث عن االنفاق "ينية وهي تريد امتداد الحدود المصرية الفلسط

بناء جدار تحت االرض على الجانب المصري من ممر فيالدلفي "، ال بل انها تطمح الى " وتدميرها
كما كانت لديها خطة قديمة لحفر قناة مائية على امتداد الممر متصلة بالبحر االبيض )" صالح الدين(

  . اذا وافقت مصر المتوسط ،
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لكن مصر باسم السيادة الوطنية لم توافق ال على بناء المنشات المقترحة وال على أي تواجد عسكري 
دولي الدارتها فوق ترابها على الجانب المصري من الحدود ، كما اتضح بعد زيارة اموس جلعاد 

 مصرية يوم الخميس الماضي المستشار السياسي لوزير الحرب االسرئيلي ايهود باراك للقاهرة بدعوة
 الفرنسية لوقف العدوان ، مما يهدد بفشل هذه –لبحث ترتيبات امن الحدود في اطار المبادرة المصرية 

المبادرة اال اذا قررت اسرائيل احتالل الممر بصفة دائمة لكي تتمكن من اغالق المنفذ الوحيد لقطاع غزة 
، لكن دولة االحتالل حتى اآلن ترى بان البديل لذلك هو الذي ال تسيطر عليه بالوسائل التي تقترحها 

" قوة دولية"وبعض آخر " وجودا دوليا"اعادة احتالل مؤقتة للمنطقة لتسلمها بعدها الى ما يسميه البعض 
على الجانب الفلسطيني من الحدود " قوة مراقبين دوليين"وغيرهم " قوات حفظ سالم دولية "وآخرون 

ت علم سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية وهي التي يعترف الشريكان االسرائيلي الذي  سيدار اسميا تح
واالميركي بها قيادة شرعية وحيدة للشعب الفلسطيني ، غير ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اعلن 
بان الحوار الوطني وصناديق االقتراع ، ال القوة المسلحة ، هي طريق عودته الى القطاع كما ان رفض 

 وللمبادرة الفرنسية وغيرهما من المشاريع التي ١٨٦٠ماس وفصائل المقاومة التي تقودها للقرار ح
تؤسس الي تواجد عسكري دولي خصوصا على الحدود مع مصر يعيد االطراف جميعها الى المربع 

دوان ، االول مما يعني استمرار العدوان واستمرار المقاومة له وبالتالي يعني فشل الهدف الرئيسي للع
  .اللهم اال اذا غيرت مصر موقفها

وبما ان السلطة الفلسطينية ليست بحاجة الى اقناع او ضغوط للتساوق مع المخطط االسرئيلي االميركي 
 وعلى المبادرة ١٨٦٠كما يستدل من دعوات الرئاسة الفلسطينية لحركة حماس للموافقة على القرار 

وط الشريكين االسرائيلي واالميركي على مصر بخاصة المصرية ، لذلك من المتوقع ان تتصاعد ضغ
لكي تتجاوب مع خططهما على حساب السيادة المصرية المنقوصة اصال على حدودها مع القطاع ومع 
دولة االحتالل بسبب القيود المفروضة على ممارسة هذه السيادة بموجب معاهدة السالم المصرية 

 تمويل واشنطن لبعثة خبراء سالح الهندسة االميركي الذين كانوا االسرائيلية ، وربما يتذكر المراقبون ان
يكتشفون االنفاق من غزة ويفجرونها على الجانب المصري من  الحدود انما حصل على الموافقة 
المصرية فقط بعد اقتطاع اكثر من مائة مليون دوالر من قيمة المعونة االميركية السنوية لمصر وغير 

لمعلن والمستتر ، ليتساءل المراقب عما اذا كان اجدى لمصر حقا ، طالما انها ذلك من اشكال الضغط ا
ستتعرض لضغوط الشريكين في كل االحوال ، ان تجد في العدوان الجديد المتجدد على القطاع وفي 
المقاومة الباسلة له فرصة تاريخية ذهبية الستكمال سيادتها على حدودها ، وهذه معركة وطنية مصرية 

 ريب فيها يحاول الشريكان االميركي واالسرائيلي تاجيلها الى اطول مدى ممكن ، وهي معركة آتية ال
دفاع عن السيادة الوطنية المصرية الكاملة ستجد القاهرة في التاييد الشعبي المصري والعربي واالسالمي 

 االنتصار المصري فيها والعالمي العارم المساند للمقاومة الفلسطينية في القطاع سندا لها فيها باعتبار
مقدمة النضمام مصر الى امتها على الجانب االخر من الحدود مع القطاع الذي تحاول دولة االحتالل  

  .االن اسرلته بواجهة دولية تتخذ عناوين مصرية وفلسطينية لها
طنية ومثل هذه االسرلة ايا كانت واجهاتها ستكون تغييرا استراتيجيا هاما من المؤكد اال مصلحة و

مصرية فيه النه اوال يحول حدودا عربية بينية كادت تتعرب فعال مرة ثانية الى حدود مصرية اسرائيلية 
ال " فلسطيني"، والنه ثانيا يغلق المنفذ الفلسطيني الوحيد عبر بوابة عربية الى العالم الخارجي وهو منفذ 

ال ريب فيها ان عاجال او آجال مهما طال امد الن الوحدة الوطنية السياسية واالقليمية آتية ايضا " غزاوي"
االنقسام الحالي الشاذ ، والنه ثالثا وصفة مؤكدة الستمرار المقاومة واتساعها مما يعني اصدار شهادة 
وفاة لعملية سالم ماتت فعال منذ ثماني سنوات وتاكد موتها بوفاة رائدها الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر 

 والنها رابعا تحكم الحصار على القطاع وتضع جميع مفاتيحه بايدي دولة عرفات قبل اربع سنوات ،
 ١٨٦٠االحتالل االسرائيلي بعد ان كاد احدها يقع في يد مصرية او فلسطينية ليتحول حديث القرار 
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لمعابر القطاع امام " دون انقطاع"والمبادرة المصرية الفرنسية المتعثرة وغيرها عن أي فتح دائم 
لها منع أي منهم من رؤية " االنسانية"نسانية الهله الى نكتة سمجة ال تستطيع العناوين الحاجات اال

مخاطرها االستراتيجية على النضال الوطني الفلسطيني او اقناعه باقتراب توقف معاناتهم االنسانية 
  .عاما االحتالل منذ ما يزيد على االربعين " انسانية"وموتهم البطيء  في ضوء تجربتهم المرة مع 

١٢/١/٢٠٠٩  
  
   غاضبالملك .٩٤

  سمدار بيري
فبعد ان  . في االردن حتى ان يحلم بهذا الشرف      " الجزيرة"لم يتجرأ ياسر ابو هاللة، المراسل الكبير لقناة         

تلقى ظهر يوم الجمعة ضربا مبرحا من قوات االمن، رفع الملك عبد اهللا الهـاتف فاتـصل بالمستـشفى                   
رئـيس الـوزراء، خمـسة وزراء،       .  قاطعة في صالح حرية التعبير     واهتم بسالمته واغدق عليه كلمات    

موظفون كبار ووجهاء عامون وقفوا الى جانب سرير ابو هاللة، كل واحد حرص على ان تلـتقط لـه                   
وفي المساء هبطت عليه رسالة اعتذار لم يكن مثيل لها في عالقات            . الصور الى جانب وجهه المضروب    

  .رئيس جهاز المخابرات بعظمته يعتذر عن الحادثة ويعد بلجنة تحقيق: السلطة ــ االعالم في المملكة
لم يكن هذا تورط من السلطة مع روابط الصحافيين في العالم العربي، التي تسيطر عليها حركة االخوان                 

يمكن لهذه ببساطة ان تصبح حادثة دبلوماسية زائدة مـع امـارة قطـر،              ". حماس"المسلمين التي ولدت    
ان ياخذ صورة من يصفي الحسابات مع القناة المثيرة، بتكليف          : هذا فقط ينقص القصر   . رةاصحاب الجزي 
  .من اسرائيل

. ابو هاللة باالجمال خرج ليغطي مسيرة الغضب التي حاولت اقتحام مجال السفارة االسرائيلية في عمان              
 ان  اي كان بوسـعه   الشرطة الت . الشرطة صدت الجماهير الملتهبة الحماس، الجزيرة صورت المناوشات       

  .تخمن ما الذي سيصدر على الشاشات، قررت التعرض للصحافي والمصورين
وفي داخل المجال المحروس يمكث السفير االسرائيلي، يعقوب روزين، ويـرى االردن يغلـي، وكيـف      

السفير االردنـي، علـي     . تنخدش شبكة االتصاالت المتفرعة التي بنيت على احترام متبادل وثقة حميمة          
ايد، تلقى قبل الدخول الى غزة تعليمات باالبتعاد عن مكان مقره في تل ابيـب، ومستـشارو الملـك                   الع

: هكذا، روزين عالق في عمان دون خروج في العطلة الى القـدس           . يلمحون بان هذه ليست نهاية القصة     
 لطرده  نصف اعضاء البرلمان االردني يضغطون ليس فقط      . اذا خرج ليس مؤكدا ان يكون بوسعه العودة       

  ".العدو"من عمان، بل لتمزيق اتفاقات السالم مع 
خالـد  ". حمـاس "وفي ظل هذا التورط، فان لقصر الملك يوجد سجل مفتوح، مرير ومشحون، مع قيادة               

مشعل ال ينجح في الحصول على موطئ قدم في المملكة، كي ال يـشعلها تكليـف مـن االسـتخبارات                    
  .االيرانية

اللذين وصـال الـى     ( استدعى الملك عبد اهللا اولمرت وباراك على عجل          نحو شهر قبل الحملة في غزة     
، ليحذرهما من اشتعال المشاعر الذي سيكون غير قابل         )عمان في مروحيتين منفصلتين، العتبارات امنية     

لكبح الجماح، وباالساس ليذكرهما بالهدوء على الحدود االردنية بفضل اجهزة االمن التي تحـبط بتـشدد                
في االردن لم يحفروا حتى اليوم االنفاق، ال توجد وسائل اطالق للصواريخ، وهي حدود              . حتهريب السال 

تصد التسلل، من يعرف ذلك يعرف كيف يثني على منظومة فاخرة من العالقات الشجاعة، التي صمدت                
  .وماذا فعل اولمرت وباراك؟ انصتا دون ان يعدا بشيء. في اختبارات غير بسيطة

نتنيـاهو  : ا اصبحت عندهم كابوسا، ومنذ االن رسمت هذه سيناريو الرعـب االردنـي            واالنتخابات عندن 
، يفتح معابر الحدود، يؤدي الى توحيـد        "االردن هو فلسطين  "كرئيس وزراء سينفض الغبار عن مشروع       

الضفة الغربية بالشرقية، وبأثر الطوفان الفلسطيني، فان مستقبل ومـصير االسـرة المالكـة الهاشـمية                
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القناع االستراتيجيين في القصر، بان الخيار      ) بفضل ليبرمان وامثاله  (ال يوجد سبيل في العالم      . انسيتبدد
االردني لن يصفعهم في وجوههم فور االنتخابات، وان نتنياهو، الذي سـبق ان ورطهـم فـي محاولـة         

 جـدا علـى     اذا سألتم االن الملك، فهـو غاضـب       . التصفية الفاشلة لمشعل، ال يعد بنك مغامرات جديدة       
اسرائيل وبقدر ال يقل عن ذلك قلق من ان تتعقد الحملة في غزة وتبقيه منعزال في المعركـة، للتـصدي                    

  .للواقع
  ١٢/١/٢٠٠٩. األيام، فلسطين

  
 الخطوة الفورية المطلوبة االن" .. الرصاص المصهور"انهاء  .٩٥

  دوف فايسغالس- يديعوت 
يه هو وقف النار من غزة وضمان الهدوء واالمن الهدف الفوري الذي ينبغي السرائيل ان تتطلع ال

حماس كقوة مسلحة؛ والخطوة تفترض " تصفية"عمليا، يمكن تحقيق هذا الهدف من خالل . للبلدات حولها
ضمن امور اخرى، السيطرة العسكرية على غزة، االنتقال من باب الى باب، اعتقال مشبوهين، البحث 

مثل هذه العملية، في نسج مديني يضم مئات االف . منشآتوالقبض والتدمير للسالح، المعدات وال
 .االشخاص باكتظاظ فظيع، مشكوك أن تكون ممكنة

كل عمل عنف : ولما كان هذا هو الحال، فانه من الممكن تجربة وتحقيق الهدوء فقط لسياسة رد صلبة
صب ومنشآت فلسطيني يجب أن يؤدي الى رد عسكري حاد وفوري، وال سيما تجاه المتبوئين للمنا

هكذا يبقى الهدوء حاليا . السيطرة، رد يفرض الرعب على اصحاب القرار ويردعهم من المس باسرائيل
 لمجلس االمن، الهدوء يستند الى ١٧٠١سياسي او بفضل قرار " ترتيب"ليس بسبب : في الحدود الشمالية

 .حطام بيروت
الحكم، ولكن العتبارات فصلناها اعاله الهدف النهائي السرائيل، في سياق غزة، هو ابعاد حماس عن 

فقط خيبة أمل، مرارة . فان هذا غير قابل للتحقيق بوسائل عسكرية، وكذا سياسة الرد لن تؤدي الى ذلك
 واغالق اقتصادي هو - وغضب على مدى الزمن من الجماهير الفلسطينية هي التي ستطرد حماس 

االغالق االقتصادي هو أمر أليم ولكن ضرره . عمل ذلكالوسيلة الوحيدة الكفيلة بان تدفع الفلسطينيين ل
 .ليس سيئا كالقصف من المدافع او الطائرات

ناجع لحماية البلدات، " ميزان رعب"الحفاظ على : غاية الحرب في غزة يجب أن تتلخص في اثنين
ان واستمرار االغالق االقتصادي المضبوط على غزة للدفع باتجاه اسقاط حكم حماس من قبل السك

لن : ، في صيغة او بوساطة كهذه او تلك سيحبط الغاية المطروحة"وقف النار"كل اتفاق لـ . أنفسهم
يكون ردع، وذلك الن اسرائيل ستمتنع، على عادتها، عن الرد بالنار حتى عندما تخرق حماس، على 

 مسبق لكل اتفاق، فتح المعابر، بالنسبة لحماس، هو شرط: عادتها، االتفاق؛ االغالق االقتصادي سينتهي
 .والعالم بأسره يؤيد موقفهم

ضمن امور : بفضل هزيمتها العسكرية ستحظى حماس بتحسين وضعها"النتيجة المتوقعة هي بالتالي انه 
. اخرى الجراء مفاوضات سياسية مع اسرائيل والعالم ولتحقيق وقف للنار وانهاء الحصار االقتصادي

 النه ال يمكن الي رقابة -  ما يقال في هذا االتفاق او ذاك  رغم- التعاظم العسكري لحماس سيستمر 
 .دولة ان تتمكن من التصدي لقدراتهم في مجال التهريب، الحفر واالنفاق

قرار المجلس الوزاري بعدم القرار يطيل الحملة العسكرية ومن شأنه بالتالي ان يعرض للخطر تحقيق 
قرار . تدخال دوليا متسعا وضغطا لوقف النار" ذبيجت"استمرار النشاط العسكري . الغاية المذكورة

فالول مرة منذ زمن بعيد . مجلس االمن، وان كان بحد ذاته ليس فيه تخوف عملي، هو مؤشر مقلق
. تمتنع الواليات المتحدة عن استخدام حق الفيتو لمنع مثل هذا القرار او لفرض التوازن في مضمونه
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لذي سيكون بعد اسبوعين؟ اسرائيل لن تصمد امام الضغط الدولي هكذا تصرفت ادارة مؤيدة وودية، فما ا
 .المتصاعد، وفي نهاية المطاف ستضطر الى الموافقة على وقف النار في تسوية مع حماس

الوهم هو االعتقاد ان مثل هذه التسوية يمكن أن تتحقق بشكل غير مباشر بين اسرائيل ودول العالم في 
الجميع يسألون عن رأيها وموقفها، . ن تشارك حماس في المفاوضاتفمنذ اال. عن حماس" القفز"ظل 

وتطرح الشروط وما " تتردد"و " تفكر"مبعوثوها يخرجون ويدخلون، ومن خرائب مملكتها المهدمة فانها 
 .شابه من اصوات البطولة

يد قدرة حماس، سواء بفضل تدخل العالم ستنجو من الحرب وفي يدها اتفاق يرفع الحصار االقتصادي ويق
محظور . اسرائيل على الرد بالنار، هي حماس التي انتصرت في الحرب، في نظرها وفي نظر محيطها

اسرائيل ملزمة بان تنهي الحملة العسكرية الستنفاد انجازاتها المهمة قبل أن يفرض على . أن يحصل هذا
 .اسرائيل اتفاق سيء وضار

 ١٢/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
  
  :كاريكاتير .٩٦

  
  ١٢/١/٢٠٠٩ليج، الخ  


