
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جريح ٤٢٨٠شهيدا و  ٩٣٢... غزة  يصعد جرائمه فيالعدو الصهيوني
   مع أي مبادرةنتعاطى إيجابياًو.. وغزة لن تنكسر. .مشهد االنتصار تغلب على الدمار: هنية

   العدوان واالنسحاب الكامل وفتح المعابرحماس تصر على إنهاء: مباحثات القاهرة
  الحرب ستنتهي مع تحقيق هدفين رئيسيين وقف الصواريخ وتهريب األسلحة :أولمرت

 بانتهاكها حقوق االنسان "إسرائيل"رار يدين يصادق على قمجلس حقوق اإلنسان 

لمقاومة تتصدى لقوات االحتالل ا
  مدينةمحاصرةته تُفشل خطو

  "فكي كماشة"غزة بين 
  

 ٥ص ... 

 ١٣/١/٢٠٠٩١٣١٣الثالثاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٣١٣:         العدد       ١٣/١/٢٠٠٩الثالثاء  :التاريخ

    :السلطة
  ٧  مع أي مبادرةنتعاطى إيجابياً و.. وغزة لن تنكسر..مشهد االنتصار تغلب على الدمار: هنية .٢
 ٨   ويضع خطة إلعادة اإلعمارفياض يرفض تقاسم معبر رفح ويدعو لقبول المبادرة المصرية .٣
 ٩  الحكومة المقالة تؤكد قرب االنتصار .٤
 ٩  مكانو للمشاركة في القمة العربية الطارئة في أي زمان مستعدةالسلطة : نبيل عمرو .٥
 ٩  عريقات يدعو لوقف العدوان فوراً .٦
١٠ قوات االحتالل تستخدم قنابل كيماوية وتعرقل المساعدات :وزير الصحة في الحكومة المقالة .٧

    
    :المقاومة

١٠    العدوان واالنسحاب الكامل وفتح المعابرحماس تصر على إنهاء: مباحثات القاهرة .٨
١٢  مواصلة الغضب العربي واإلسالمييدعو ل مشعل .٩
١٢      حماس تنفي وجود خالفات داخل قياداتها وتؤكد وحدة صفوفها .١٠
١٣   فرنسية على معبر رفح-على نشر قوة تركيةوافقت حماس تقول أن " المصريون"صحيفة  .١١
١٣  معبر رفح مغلق بسبب رفض عباس..  ونمثل الشعبنحن السلطة: على فياض تردماسح .١٢
١٣ المقترحات التركية إلنهاء العدوان هي األكثر تقدما وتوازنا حتى هذه اللحظة: أبو زهري .١٣
١٤  د القمة العربية الطارئة بأسرع وقت ممكننطالب القادة العرب بالتحرك بسرعة لعق: حماس .١٤
١٤   حماس تعتمد عامل الوقت إلظهار قدرتها على المقاومة: منظمة األزمات الدولية .١٥
١٤    فشلت والمقاومة لن تتنازل"إسرائيل": رضوانإسماعيل  .١٦
١٥    لكن طائرات العدو قصفت مكان احتجازه وأودت بحياته.. تمكنّا من أسر جندي: القسام .١٧
١٥  العديد من األلوية جاهزة للقتالونملك.. لم نستبدل بعد الصف األول من مقاتلينا :القسام .١٨
١٥   غزة ألن الهدف الحقيقي منها هو حماية االحتاللنرفض وجود قوات دولية في: الشعبية .١٩
١٥  أسرى حماس يدعون المقاومة في الضفة لتنفيذ عمليات استشهادية في العمق الصهيوني .٢٠
١٦  العدوانفصائل المقاومة متحدة وتواجه.. غزة في حالة حصار: خالل زيارته لبنانحواتمة  .٢١
١٦ المطلوب طاولة حوار فلسطينية ـ لبنانية لحل قضايا الالجئين: ممثل الجهاد في لبنان .٢٢
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٦   الحرب ستنتهي مع تحقيق هدفين رئيسيين وقف الصواريخ وتهريب األسلحة :أولمرت .٢٣
١٧   استعادت هيبة الردع"إسرائيل" أن تعدليفني  .٢٤
١٧   للبقاء  في منصبهمفاوضات وقف النار عرقلياولمرت : صحف إسرائيلية .٢٥
١٨  القرار الدوليعلى اتصلت ببوش فمنع رايس من التصويت : اولمرت .٢٦
١٨  الحرب على غزة تنتهي مطلع األسبوع القادم: ليعازربن ا .٢٧
١٨  في مستشفى الشفاء" حماس"تزعم اختباء قادة " إسرائيل" .٢٨
١٨   تتحققيقول إن األهداف الخاصة بالعملية لم األمين العام للحكومة اإلسرائيلية  .٢٩
١٩   الصواريخبسبب " اسرائيل" في خسائر بعشرات الماليين لمصانع الجنوب  .٣٠
١٩  حاخامات إسرائيليون يدعون لوقف شامل إلطالق النار بغزة .٣١
١٩ رمي حرب كمج"إسرائيل" محاكمة قادة  يطالبالصانع .٣٢
١٩   ال مبرر للقتل الشيطاني:إسرائيليون يرفضون الخدمة .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٣١٣:         العدد       ١٣/١/٢٠٠٩الثالثاء  :التاريخ

٢٠   تعتذر لمصر عن إصابة مواطنيها"إسرائيل" .٣٤
٢٠ غزةفي حرب عالم االسرائيلي اإل تنتقد انحياز منظمات اسرائيلية .٣٥
٢٠ التعتيم اإلعالمي الذي تفرضه رقابة الجيش سيرتد فجأة الى نحورنا": معاريف" .٣٦
    

    :األرض، الشعب
٢١  جريح ٤٢٨٠شهيدا و  ٩٣٢... غزة  يصعد جرائمه فيالعدو الصهيوني .٣٧
٢١   ألف فلسطيني نصفهم اطفال ١٠٠يهجر العدوان ": األونروا" .٣٨
٢٢ شبكات الكهرباء في القطاع دمرت بشكل شبه كامل: سلطة الطاقة .٣٩
٢٢  اإلغالق القسري للبنوك يضم آالف األسر في غزة لصفوف طالبي اإلغاثة .٤٠
٢٢   فلسطينيين من الضفة ويزعم اكتشاف أسلحة٥تطف االحتالل يخ .٤١
٢٢  تنطلق من قبرص إلى غزة" روح اإلنسانية"سفينة  .٤٢
٢٣  مسيحيو نابلس يعتصمون تنديداً بمجازر االحتالل .٤٣
٢٣ لعربية للتضامن مع غزةبرنامج للبث الموحد للتليفزيونات ا .٤٤
   

   : األردن
٢٣ لوقف العدوان" اسرائيل"األردن يطالب المجتمع الدولي بالضغط على  .٤٥
٢٣ مطالبة الحكومة بمحاكمة سياسيين إسرائيليين على جرائم غزة:المحامون األردنيون .٤٦
٢٣ وفد األطباء يباشر عمله في غزة :األردن .٤٧
   

   :لبنان
٢٤  التعاون مع الفلسطينيين يبدأ بإزالة السالح خارج المخيمات: ليمانالرئيس س .٤٨
٢٤  لبنان معني مباشرة بحرب غزة: بري .٤٩
٢٤ مشاركة بالجريمةيشبه ال "إسرائيل"التقصير حيال : ونع .٥٠
٢٤   تنتقد الفتاوى التي تحرم التظاهر دعماً لغزة"الجماعة اإلسالمية: "لبنان .٥١
٢٥   تأهب لحزب اهللا في جنوب لبنان  .٥٢
   

   :عربي، إسالمي
٢٥   سخيف"إسرائيل"توقيت دخول السالح االميركي إلى : عمرو موسى .٥٣
٢٥ وإسبانيا تدعم المبادرة المصرية.. مصر لن تستخدم لتسليح حماس: أبو الغيط .٥٤
٢٥   مفاوضات عمر سليمان مع حماس حققت تقدماً: مصدر مصري .٥٥
٢٦  "اسرائيل"ال مفاوضات غير مباشرة بين حماس و: مصر .٥٦
٢٦  وسوريا تنفي مزاعم إطالق نار في الجوالن... عربي موحداألسد يدعو لموقف  .٥٧
٢٦ "إسرائيل"لى إيران تقر عقوبات على شركات أجنبية وتدعو إلى تحرك إسالمي للضغط ع .٥٨
٢٦  اتصاالت دولية لدعم المبادرة المصرية: الخارجية المصرية .٥٩
٢٧  الشارع العربي يواصل انتفاضته ضد محرقة غزة .٦٠
٢٧   قطر تدعو لقمة طارئة لبحث أوضاع غزة والجامعة ترحب .٦١
٢٧  دمشق ترحب بدعوة الدوحة للوزاري العربي .٦٢
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٢٨   شخص منذ بدء الحرب اإلسرائيلية على غزة١٠٠٠السلطات المصرية تعتقل نحو  .٦٣
٢٨  األزهر يحرم مصافحة غير المسلم المحارب .٦٤
٢٨  إندونيسيا وسوريا تدعوان مجلس األمن إلصدار قرار أقوى .٦٥
٢٨  مسؤول مصري يتهم إيران بتحريض حماس": جيروزاليم بوست" .٦٦
٢٩   غزةمجزرةمناقشة سبل تفعيل التحركات الشعبية في مواجهة اجتماع طارىء ل: دمشق .٦٧
٢٩ بال إنسانية" إسرائيل"قادة : السعودية .٦٨
٢٩  السعودية تسير جسراً برياً لنقل المساعدات للشعب الفلسطيني .٦٩
٢٩  "مجزرة األسرى"مصر تؤجل قضية تعويض ضحايا  .٧٠
٣٠  يتبنى إنشاء مستشفى ميداني في غزة العالمي للدعوة واإلغاثة المجلس اإلسالمي .٧١
٣٠  اإلصابات في غزة لم نجدها في حروب سابقة: الوفد الطبي المصري .٧٢
٣٠    "إسرائيل"المجموعة العربية في مجلس حقوق اإلنسان تؤيد قرار إدانة انتهاكات  .٧٣
٣٠   مليون درهم مساعدات لغزة٢٠مؤسسة محمد بن راشد الخيرية تقدم  .٧٤
٣٠  "إسرائيل" الواليات المتحدة صهيونية أكثر من :الشيخ العودة .٧٥
٣١  "إسرائيلية"مخطط الغتيال أردوغان بأسلحة  .٧٦
٣١   مصر تتجاهل طلبنا مساعدة غزة: ١٨٦٠إيران تنتقد ضعف القرار  .٧٧
٣١  عالماً يمنياً يطالبون بفتح الحدود للجهاد٦٠ .٧٨
   

   :دولي
٣١  نحن أبناء موقف واحد: شافيز للفلسطينيين .٧٩
٣٢  بانتهاكها حقوق االنسان "إسرائيل"رار يدين يصادق على قمجلس حقوق اإلنسان  .٨٠
٣٢  "اسرائيل"هيئات فرنسية ترفع دعوى جرائم حرب ضد  .٨١
٣٢  وقف فوري إلطالق النار مثلما يريد ذلك المتظاهرون عبر العالمر دعا الى كوشني .٨٢
٣٢  شخصيات فرنسية تدعو ساركوزي إلى إرسال سفينة مستشفى .٨٣
٣٣  نداءات عالمية الى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة .٨٤
٣٣  لثةخطط الجيش االسرائيلي في اطار المرحلة الثا:  غربيونديبلوماسيين .٨٥
٣٣  البرازيل تقترح مؤتمراً دولياً بمشاركة حماس .٨٦
٣٤  بذخائر وأعتدة من مخازنها في العراق" إسرائيل"أمريكا تزود  .٨٧
٣٤  غزة ليست مكاناً للمدنيين: الصليب األحمر .٨٨
٣٤  يدخل إلى غزة  من معبر رفح  وفد برلماني أوروبي .٨٩
٩٠. ٣٥   مسؤولية ما يجري من اعتداءات"إسرائيل"ل رئيس الحكومة اإلسبانية يحم
٣٥   لوقف هجومها على غزة"إسرائيل"يهود بريطانيون يدعون  .٩١
٣٦  استخدام الفوسفور األبيض في المناطق السكانية شديد الخطورة: هيومان رايتس ووتش .٩٢
٣٦  مقتل سعودي في غزة كان ضمن المقاومة وال تأكيدات رسمية: اإلعالم اإليطالي .٩٣
٣٦  ى وشك االنهيارمستشفى الشفاء بغزة عل: طبيبان نرويجيان .٩٤
٣٦  احراق العلمين اإلسرائيلي واألميركي في أثينا احتجاجا على العدوان اإلسرائيلي .٩٥
٣٧   مركزاً لقادتها مستشفى الشفاءتستخدم" حماس" نفى أن تكون كينججون  .٩٦
٣٧    تبتعد عن موقف فرنسا وتعلن استعدادها إلعادة بناء غزةاسبانيا  .٩٧
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٣٧  ال مكان لحماية السكان في غزة: االمم المتحدة .٩٨
٣٨  هو العمل مع مصر ةالسبيل االفضل لوقف تهريب االسلحة الى غز: بوش .٩٩
٣٨  الضفةمع ر يكشف عن استراتيجية لتوحيد القطاعبلي.١٠٠
٣٨  ألف فلسطيني نصفهم اطفال عن مساكنهم١٠٠العدوان اإلسرائيلي يهجر : ألونرواا.١٠١
٣٩   ألف طفل من غزة٥٠ ألف شخص بينهم ٩٠نزوح : "أوتشا".١٠٢

    
    :حوارات ومقاالت

٣٩  رأفت ناصيف... ما هي حقيقة أسباب الحرب على غزة؟.١٠٣
٤١  داود الشريان... رسالة إلى عمرو بن كلثوم.١٠٤
٤٢  مهنا الحبيل... )٢/٢(تغطية انكسار العدو .. اإلسناد الدبلوماسي للعدوان.١٠٥
٤٤  ياسر الزعاترة... شكر اهللا سعيكم.. فتح تحتج على حكومة فياض.١٠٦
٤٥  هاني المصري... توحيد الموقف الفلسطيني ضروري لوقف العدوان وهزيمته.١٠٧
٤٦  فهمي هويدي... جريمة المحرقة لن تمر.١٠٨
٤٩  ياسر سعد... والنهايات المحتملة..محرقة غزة.١٠٩
٥٠  عريب الرنتاوي... ورئيس منتهية واليته" كادوك"سلطة .١١٠
٥١  محمد صالح المسفر. د... ال شرعية في فلسطين لمن ال يقاوم.١١١
٥٢   نافعةحسن... العار.١١٢
٥٤  طه عبد الرحمن...  تبحث عن انتصار وهمي في غزة"إسرائيل".١١٣
٥٦  لغارديان ا- نعومي كالين... آن أوان المقاطعة.. كفى.١١٤
٥٧  شلومو غازيت) احتياط(اللواء ... هدفان إلسرائيل.١١٥

    
 ٥٨  :كاريكاتير

***  
  
  "فكي كماشة" غزة بين  مدينةمحاصرةته تُفشل خطلمقاومة تتصدى لقوات االحتالل و .١

فشلت قوات االحتالل االسرائيلي ، غزةمراسلها من فتحي صباح  عن ١٣/١/٢٠٠٩الحياة، ذكرت 
من " فكي كماشة"ة غزة ووضعها بين مرات ومرات أمس وخالل األيام الثالثة الماضية في خنق مدين

خالل التقدم على عدد من المحاور تحت ستار كثيف من القصف الجوي والبري والبحري، وخصوصاً 
  .القصف المدفعي المركز

ويهدف القصف الى إبعاد المقاتلين الفلسطينيين عن محاور وخطوط التماس وتراجعهم الى قلب مدينة 
 األثنين - وخالل ليل األحد . قدم لتحتل مساحات اضافية من األرضغزة، كي تتمكن الدبابات من الت

ونهار أمس، اليوم السابع عشر للعدوان على القطاع، حاولت قوات االحتالل التقدم من الجهة الشمالية 
الغربية والجنوبية الغربية، والشرقية للمدينة ومخيم جباليا لالجئين، كما حاولت تحقيق اختراق من محور 

  .من حي الزيتون الذي تخضع األجزاء الجنوبية والشرقية والغربية منه لالحتالل المباشرجديد، 
وتقدمت الدبابات على طريق صالح الدين الرئيسة متجهة شماالً في قلب حي الزيتون واألجزاء الشمالية 

آخر منه، ووصلت حتى سوق السيارات في منطقة غير مأهولة بالسكان قسم منها أرض زراعية، وقسم 
كما وصلت أثناء ساعات الليل الى مشارف حي تل الهوا الذي . يضم ورشاً ومعامل صناعية صغيرة

  .يعتبر المدخل الجنوبي الغربي لبداية الكثافة السكانية للمدينة
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ومن الجهة الشمالية الغربية تقدمت القوات الى محور التوام السودانية على بعد كيلومتر واحد تقريباً من 
  .نصر والشيخ رضوان في الوسط، وحي المقوسي ومخيم الشاطئ في الغربأحياء ال

لكن فصائل المقاومة كانت لقوات االحتالل بالمرصاد، وخاضت معها اشتباكات عنيفة استخدمت خاللها 
وعبوات ناسفة ومضادات أرضية للطائرات المروحية، التي " ار بي جي"قذائف متنوعة، من بينها قذائف 

  .، أنها أصابت عدداً منها خالل األيام الماضية"حماس"، الذراع العسكرية لحركة "لقسامكتائب ا"قالت 
وبعد معارك ضارية في كل هذه المناطق تراجعت قوات االحتالل الى المناطق التي احتلتها في الساعات 

ا، وجبلي األولى للعملية البرية في الثالث من الشهر الجاري، وهي النصف الشمالي من بلدة بيت الهي
الكاشف والريس شرق مخيم جباليا ومدينة غزة على التوالي، وشرق وجنوب وغرب حي الزيتون جنوب 

  .المدينة
ولوحظ أمس تراجع في عدد الغارات الجوية االسرائيلية، وكذلك في عدد الصواريخ التي أطلقتها 

  .المقاومة على بلدات ومدن اسرائيلية وسقط نحو عشرين منها داخل اسرائيل
، إال انها جوبهت بمقاومة كبيرة،  شمال جبالياوقالت مصادر إن قوات االحتالل حاولت التقدم في عمق

  .ودارت اشتباكات عنيفة مع قوات االحتالل
 جندياً شرق جباليا واشتبكت معها ٢٠نصبت كميناً لقوة راجلة مكونة من "إنها " كتائب القسام"وقالت 

قوة صهيونية "كذلك أعلنت أنها استهدفت بعبوة ناسفة ". ها اصاباتوفجرت بها عبوة ناسفة، وأوقعت ب
خاصة تقدمت في محيط مسجد عليين جنوب حي الزيتون، وأكد مجاهدونا وقوع إصابات عدة في 

  ".صفوف هذه القوة
استهداف آلية صهيونية متوغلة جنوب حي "عن ) أمس(، مسؤوليتها مساء "سرايا القدس"كما أعلنت 

وقالت إنها قصفت تجمعاً الليات ".  جندي صهيوني وإصابته بمقتل في المكان ذاتهالزيتون وقنص
  .االحتالل في بيارة الريس جنوب حي الزيتون بثماني قذائف هاون

. ، إنها فجرت عبوة ناسفة في دبابة اسرائيلية جنوب بلدة بيت الهيا"كتائب المقاومة الوطنية"وقالت 
  .بي حي الزيتونوأضافت انها قنصت جنديا شمال غر

، وثالثاً على "عسقالن"و " سديروت"أنها أطلقت صاروخين على بلدة " كتائب أبو علي مصطفى"وأعلنت 
  ".ايرز"منطقة 

أصاب منزال سكنيا، إال أنه لم يسفر عن وقوع إصابات بسبب " عسقالن"في مدينة " غراد"وسقط صاروخ 
كما سقط صاروخان في منطقة تابعة . إلنذارتوجه سكان المنزل الى الملجأ لدى سماعهم صفارات ا

  .شرق القطاع من دون أن يوقعا إصابات" مرحافيم"للمجلس اإلقليمي 
شمال شرقي القطاع من دون وقوع أضرار " كريات غات"في منطقة مفتوحة في " غراد"وسقط صاروخ 

  .أو إصابات وفقا لمصادر إسرائيلية
 دارت في حيـي      عنيفة اشتباكات، أن   غزةراسلها من   عن رائد الفي م    ١٣/١/٢٠٠٩الخليج،  وأضافت  

الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، والتفاح شمال شرقي المدينة، وشرق مخيم جباليـا لالجئـين، شـمال                 
وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات االحتالل فشلت في التقدم في عمق األحيـاء الـسكنية رغـم                 . القطاع

ولوحظ أن القوات البرية في جـيش االحـتالل تـستعين           . لطيرانالتغطية الكثيفة من نيران المدفعية وا     
أمريكية الصنع، والمروحيات، والمدفعية، والزوارق المنتشرة في عرض البحر، لدك          " ١٦إف  "بطائرات  

  .المناطق المستهدفة بالتوغل البري بعشرات الصواريخ والقذائف قبل التقدم
كتائب القسام بالل ديبة وعالء عبد الـشافعي، وطفـالن          واستشهد تسعة فلسطينيين، بينهم المقاومان في       

وامرأتان، في قصف مدفعي وغارات جوية على مناطق سكنية في حي الزيتون، ومخيم جباليا لالجئـين                
 آخرون، بينهم ثالثة في حال الخطر،       ١٠واستشهد فلسطينيان وأصيب    . وبلدة بيت حانون، شمال القطاع    

  .طين الرئيس وسط مدينة غزةفي غارة جوية استهدفت ميدان فلس



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                     ١٣١٣:         العدد       ١٣/١/٢٠٠٩الثالثاء  :التاريخ

أكد أن ،  الجزيرة في غزة قناةمراسل سمير أبو شمالة أن ١٣/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، وأورد موقع 
 طابقا وسط معلومات أن ١٥أعنف االشتباكات دارت عند محيط بناية برج األندلس السكنية التي تضم 

 عنيفة بين كتائب القسام وقوات إسرائيلية كما دارت اشتباكات. جنود االحتالل قد اعتلوا سقف هذا البرج
وقالت الكتائب إنها قصفت قوات راجلة في المنطقة بقذائف الهاون . في منطقة خزاعة شرق خان يونس
  .وأوقعت فيها عددا من اإلصابات

ووصف الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد اشتباكات الليلة الماضية بأنها األعنف منذ بدء 
وقوع خسائر كبيرة بجنود ومعدات العدو بسبب "دوان البري ال سيما شمال غرب بيت الهيا، ورجح الع

  ".ضراوة المقاومة التي يواجهها
وقد أقر الجيش اإلسرائيلي بإصابة أربعة من جنوده في اشتباكات أمس، في حين قالت كتائب عز الدين 

إن مجموعة من عناصرها أسرت جنديا لكن ) ماسح(القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية 
  .قصفا إسرائيليا على المجموعة أدى إلى مقتله

 المتحدث باسم ألوية الناصر صالح الدين إن المقاومة الفلسطينية في القطاع دخلت  أبو يوسفقالو
ي مع وأضاف أبو يوسف في اتصال هاتف .مرحلة جديدة في صد العدوان متمثلة في أسر جنود االحتالل

من قدراتهم، الفتا إلى أن % ٢٠الجزيرة أن عناصر المقاومة لم يستخدموا حتى الساعة سوى نحو 
ففي ردودها على العدوان، أطلقت المقاومة  .الصواريخ بدأت تصل مناطق بعيدة في العمق اإلسرائيلي

خ غراد وصاروخ  صارروخا باتجاه المدن اإلسرائيلية منذ صباح أمس منها خمسة صواري٢٠الفلسطينية 
  .قسام

  
  مع أي مبادرةنتعاطى إيجابياًو... وغزة لن تنكسر.. .مشهد االنتصار تغلب على الدمار: هنية .٢

، مـساء   "قناة األقصى " دعا رئيس الوزراء الفلسطيني المقال، إسماعيل هنية، في كلمة متلفزة بثتها             :غزة
 على قطاع غزة، وإنهـاء الحـصار        "إسرائيل"أمس، إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب التي تشنها          

وفتح المعابر كافة، قبل مناقشة الملفات األخرى والدخول في حوار على أرضية وطنية يحقق المصالحة               
ال "وقال هنية    .ويعتبر هذا الظهور الثاني لهنية منذ العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة          . بين الفلسطينيين 

هنا على ارض غزة نواجـه هـذا العـدوان بمـسارين، المـسار              إننا  . أريد أن أتحدث بالسياسية كثيرا    
الدبلوماسي، الذي يأخذ مداه، وهناك لقاءات واتصاالت ومبادرات من عدة دول عربية وإقليمية ودوليـة               
ونحن سنتعامل بإيجابية مع أي مبادرة من شانها إنهاء العدوان واالنسحاب ورفع الحصار وفتح المعابر،               

وحول طبيعة المعركة الجاريـة،      ".الثبات حتى اندحار االحتالل وتحقيق النصر     ومسار ثاني بالصمود و   
إن تناقضنا هو مع االحتالل اإلسرائيلي، وليس لنا معركة مع أحد من أبناء شعبنا، أو مـع أي                  "قال هنية   

ك من الدول العربية، وال نقبل بأن تحيد بوصلة المعركة عن االحتالل وحده، وال يمكن أن ننشغل بمعـار       
 ".إننا قد نعتب أو نتألم من شدة األلم، وعتابنا على ذوي القربى يكون على قدر األمل فيهم"وقال ". جانبية

لسنا دعاة انفصال أو    "وشدد هنية على الوحدة السياسية والجغرافية واإلدارية لألراضي الفلسطينية، وقال           
 ".لسطيني في غزةقسمة، كما أن فتح معبر رفح ال يعني أننا نريد فصل الشعب الف

 ألف أسير فلـسطيني     ١١وذكر أن غزة هي عنوان المعركة، وأن جوهر القضية هو االحتالل والقدس، و            
 .في سجون االحتالل وعودة الالجئين

واعتبر هنية العدوان الذي دخل يومه الثامن عشر، حرب إبادة شاملة تستهدف الشعب الفلسطيني، لكنـه                
وربط في خطابه بـين      ".ى مشهد الدمار، وإن عاقبة الصبر هي التمكين       مشهد االنتصار تغلب عل   "قال إن   

بدء العدوان وذكرى الهجرة النبوية، والدروس المستفادة منها، وخاطب الفلسطينيين في كل مكان، وخص              
 ".سيفوزون حتما وإن النصر قريب وأقرب مما يظن الناس"سكان غزة قائال إنهم 
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سنحرر أرضنا وقدسـنا وأقـصانا وهـذه        "نية بما فيها القدس، قائال      وتعهد هنية بتحرير األرض الفلسطي    
 يوما من عدوان وحشي، ال يمكـن أن         ١٧، معتبرا ما يجري في قطاع غزة منذ         "الدماء لن تضيع هدرا   

يقاس بالقياسات المادية وال الحسابات البشرية، وان ما يجري من قتل وقصف ودمـار وإعـدامات هـو           
 ".اهللا ومعجزة من معجزات هذه المرحلةبحق اهللا، آية من آيات "

إننـا نـشهد واهللا     "وطالب هنية باستمرار ما سماه االنتفاضات والهبات في العالم، وقال مبشرا أهل غزة              
رغم كل الجرح واأللم واألشالء ورغم القنابل الفسفورية التي تكوي أهلنا، إننا سنشعر معيـة اهللا ومـدد                  

يصنعون النصر كأننا نستشعر آيات اهللا وقرآن اهللا يتنزل علينا فـي هـذه              باسم الذين   "وتابع القول   ". اهللا
الذين قال لهم   : "، مضيفا أنه يستشعر بالقرآن يتنزل عبر عدة آيات قرأها ومن بينها           "األيام وهذه اللحظات  

يـة أن   واعتبـر هن  ".  وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل     الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً        
تعيد صور الـصحابة الـذين فتحـوا أبـواب الخيـر            "صمود الناس في غزة يكشف عن صور عظيمة         

أعظم ما  "متابعا،  " لكنهم يأبون االنكسار إال هللا    "وضرب مثال عن التهجير والقتل والدمار وقال        ". ونشروه
 ". يسريننراه اليوم هو هذا الصبر، وإن النصر مع الصبر وإن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر
 وبـوش   "إسـرائيل "وقال هنية إن دماء األطفال ستبقى لعنة تطارد كل من يقبل بهذه الدماء وسـتطارد                

.. نقبل رؤوسكم وأيديكم ونقبل األرض تحـت نعـالكم  "، وقال   "للمجاهدين"ووجه هنية التحية    . المنصرف
لن تنكسر غزة، لن    "وأضاف  ". أنتم اليوم تدافعون عن شعبكم وأعراضكم وكرامة هذا الشعب، وهذه األمة          

 ".تسقط غزة، ولن تنكسر إرادتنا وستنتصر غزة
اللهـم   "ومن ضمن ما دعا قائالً    ". أمنوا ورائي " اهللا وقال للشعب الفلسطيني      إلىوأنهى هنية خطابه بدعاء     

 اللهـم   ...اللهم نصرك الذي وعدت وفرجك الذي وعـدت        ...انصر أهلنا في غزة، وكن نصيرنا وأعنا      
سالم على غزة وسالم على أهلها      "وأنهى قائال   ". نا وسدد رمي مجاهدينا وانصرنا على الكافرين      احفظ أهل 

 ".وسالم على النصر القادم
 ١٣/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
   ويضع خطة إلعادة اإلعمار يرفض تقاسم معبر رفح ويدعو لقبول المبادرة المصريةفياض .٣

 رئـيس حكومـة تـسيير        أن محمد يونس ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٣/١/٢٠٠٩الحياة،  نشرت  
 اعمار غزة بعد الحرب، وانه      إلعادةن حكومته تعد خطة     أ  أمس علنأ سالم فياض    . الفلسطينية د  اإلعمال

 االعمار الذي   إلعادة اتصاالت مع مؤسسات دولية وجهات مانحة لتوفير التمويل الالزم           إجراءشرع في   
وحض فياض حركة حماس على قبول المبـادرة المـصرية،           .والرتقدره جهات عديدة بحوالي بليوني د     

وقـال انـه يرحـب      ".  منها على وقف العدوان    األولرفض مبادرة ينص البند     "معرباً عن استهجانه لـ     
 الـسلطة بيـت جـامع لكـل         أن، معتبـرا    "شريكا في السلطة، وليس شريكا مع السلطة      "بحركة حماس   

 إدارةورفض فياض عرض حماس الحصول على حصة في         . غزةالفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع      
 فتح معبر رفـح     إعادة أننؤكد  : "وقال". يكرس االنقسام " ذلك   أنمعبر رفح الحدودي مع مصر، معتبراً       

 الداخلية يكمن فـي الحـوار       األزمة التأكيد على الوحدة الوطنية، وان الطريق للخروج من          إطاريتم في   
  ".الوطني

 االعمار في قطاع غزة الواقع تحت حكم        إعادةبشأن الجهة التي ستتولى     " الحياة"لـ  وفي رد على سؤال     
 بناء وزارات ومؤسـسات حكوميـة تـديرها         إلعادة ما كانت حكومته على استعداد       وإذاحركة حماس،   

 اعمار ما تـم تـدميره فـي         إعادةتنوي السلطة، وبكل جدية، وبأسرع وقت ممكن،        : "حماس قال فياض  
 إقليميـة ، ومؤسـسات    وإنسانية دولية   أطراف اتصاالت مع    إجراءشرعت الحكومة في    : "وأضاف". غزة

  ". ما تم تدميرهوإصالح اعمار إعادةبشأن 
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 :قـال  أن سالم فيـاض،       منتصر حمدان  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٣/١/٢٠٠٩الخليج،  وأضافت  
المـصالحة ستـضمن    "وقال   ".معبرنحن نسعى إلى شراكة حقيقية في كل شيء وليس شراكة في إدارة             "

استعادة وحدة مؤسسات السلطة الوطنية التي تشكل البيت الجامع لكل الفلسطينيين وبما يمكننا من حمايـة                
وإنقاذ مشروعنا الوطني في إنهاء االحتالل، وانجاز حقوق شعبنا المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير               

  ".١٩٦٧دس على حدود عام مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها الق
، والمماطلة والتلكؤ في قبول     "إسرائيل"وانتقد ما وصفه االنجرار لسياسة إضاعة الوقت التي تسعى إليها           

مبادرة الرئيس مبارك، مطالبا بإعادة النظر في هذا الموقف، واإلسراع في الموافقة عليها من دون تردد                
  .به، ومنع سقوط المزيد من الضحاياإلنقاذ الشعب الفلسطيني من الكارثة المحدقة 

  
  الحكومة المقالة تؤكد قرب االنتصار .٤

وقـال   .بات اقرب من أي وقت مـضى      " إسرائيل" انتصارها على    أنعلنت الحكومة المقالة    أ: )ب.ف.ا(
 النصر بات اقرب من أي وقـت        أننؤكد لشعبنا   "طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة في بيان صحافي         

ال تـزال تـضطلع   " حكومتـه    أنوأضاف  ". األسطوريخبط كيف يتعامل مع صمودكم      مضى، فالعدو يت  
 وتواصل تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين فـي شـتى          أوصالهبكامل مهامها رغم تقسيم القطاع وتقطيع       

، وحذر من محاوالت العدو ترويج األكاذيب بهـدف         " خدماتها ألبناء القطاع   إيصالالمجاالت وتعمل على    
  .وجدد رفض الحكومة ألية قوات دولية في غزة.  المعنويةضرب الروح

  ١٣/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   مكانو للمشاركة في القمة العربية الطارئة في أي زمان مستعدةالسلطة :  عمرونبيل .٥

قال نبيل عمرو سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى           : محمد عبد اهللا   - القاهرة   - قنا   -الدوحة  
 العربية أن الرئيس محمود عباس أكد استعداد السلطة الفلسطينية للمشاركة في القمة العربية              جامعة الدول 

الطارئة في أي زمان أو أي مكان، مؤكدا أن الرفض اإلسرائيلي لقرار مجلس األمن، واستمرار عمليات                
األبـواب  الجيش اإلسرائيلي في استهداف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يحتم على الجميع طرق كـل          

لوقف شالل الدم في القطاع، وأضاف نحن في السلطة الفلسطينية على استعداد كامل إلنجاح أي أفكـار                 
  .يمكن أن توقف الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة

وقال نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن عقد قمة عربية طارئة أصبح أمرا                
  . الكامل من جانب مجلس األمن في وقف إطالق النار في قطاع غزةالبد منه في ظل الفشل

 ١٣/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
  
   يدعو لوقف العدوان فوراًعريقات .٦

 صائب عريقات   .دعا رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية د         ): بترا( –رام اهللا   
ي على قطاع غزة تنفيذاً لقرار مجلس األمـن         المجتمع الدولي للعمل على وقف فوري للعدوان اإلسرائيل       

 أن وقـف العـدوان      إلـى شار عريقات خالل لقائه القنصل األميركي العام جاك ولس          أو. ١٨٦٠الدولي  
اإلسرائيلي بكافة أشكاله يعتبر نقطة االرتكاز للخطوات المطلوبة في كافة المجاالت وبما يـشمل كافـة                

  .شامل ومتبادل والمصالحة الفلسطينيةمعابر قطاع غزة ، وتثبيت التهدئة بشكل 
  ١٣/١/٢٠٠٩الدستور، 
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 قوات االحتالل تستخدم قنابل كيماوية وتعرقل المساعدات :وزير الصحة في الحكومة المقالة .٧
أنحى وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة باسم أبو نعيم بالالئمـة              :  فهيم الحامد  - جدة

دخول المساعدات اإلغاثية إلى قطاع غزة، متوقعا أن يرتفع عدد ضحايا الحـرب              بعرقلة   "إسرائيل"على  
إن " عكاظ"ـوقال في تصريحات ل   .  جريح ٥٠٠٠ شهيد و  ١٢٠٠ شخص بينهم    ٦٢٠٠على غزة إلى نحو     

 طبيبـا ومـسعفا     ١٢فرق اإلنقاذ لم تتمكن بعد من انتشال عشرات الشهداء تحت األنقاض مشيرا إلى أن               
وأضاف أن المستلزمات الطبية واألدوية أوشـكت       .  سيارة إسعاف خالل أسبوعين    ١٣استشهدوا ودمرت   

على النفاد من مستشفيات القطاع التي لم تعد قادرة على تحمل أعداد الضحايا، الفتا إلى النقص الحاد في                  
   .بعض التخصصات الطبية مثل األوعية الدموية واألعصاب والتخدير

 أنء العرب إلى غزة ساهم في دعم الجهود الطبية الحاليـة، موضـحا              واعتبر أن دخول عدد من األطبا     
 بعد أن   األخرىالمستشفيات تعاني من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وتعطل االتصاالت مع المستشفيات            

 لقنابـل  اإلسـرائيلية وكشف النقاب عن استخدام القوات     .فصلت قوات االحتالل شمال القطاع عن جنوبه      
 غازات محرمة منها غازات تصدر رائحة كريهة ال يستطيع أحد تحملها باإلضـافة إلـى                كيماوية تحمل 

وأشار أبو نعيم إلى وجود معوقات إسرائيلية تحـول دون دخـول المـساعدات        .غازات تهيج األعصاب  
الطبية نظرا الستمرار القصف وإمكانية تعرض هذه القوافل للخطر مطالبا المجتمع الدولي بسرعة وقف              

  .إلبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزةحرب ا
 ١٣/١/٢٠٠٩عكاظ، 

  
    العدوان واالنسحاب الكامل وفتح المعابرحماس تصر على إنهاء:  القاهرةمباحثات .٨

عاد امس الى " حماس"وفد ، أن القاهرةعن جيهان الحسيني مراسلتها من  ١٣/١/٢٠٠٩الحياة، ذكرت 
الحركة هناك، ومن المقرر ان يجري محادثات اليوم مع رئيس القاهرة من دمشق بعد مشاورات مع قيادة 

  .االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان بشأن المبادرة المصرية لوقف العدوان
ان وفد الحركة سيبلغ القيادة المصرية بأن " الحياة"في قطاع غزة قالت لـ " حماس"وكانت مصادر من 

د بدال من القوات الدولية المطروحة والتي تمثل بالنسبة اليها تقبل بنشر قوات تركية على الحدو" حماس"
وقالت المصادر ان فكرة نشر قوات . قوات احتالل اجنبية، النها تثق بتركيا وبدروها كدولة اسالمية

تركية على الحدود عرضها مسؤولون اتراك على رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل اثناء زيارة 
  .ركي رجب اردوغان أخيرا الى سوريةرئيس الوزراء الت

واضافت ان الحركة توافق على التواجد التركي مقابل فتح جميع المعابر، بما فيها معبر رفح الحدودي 
  . مع مصر

إن األولوية التي تعمل عليها مصر اآلن هي وقف فوري " الحياة"قالت مصادر مصرية مطلعة لـ و
  .ن تنفيذ كل بنود المبادرة المصرية يحتاج إلى وقتإلطالق النار في قطاع غزة، الفتة إلى أ

ويل وجمال أبو هاشم، فيما ظل القياديان عماد العلمي وأيمن د محمد نصر وصالح البر حماسويضم وفد
  .طه في القاهرة لمواصلة المحادثات مع المصريين

سرائيليين ونفى مصدر مصري موثوق به ما تردد عن مفاوضات غير مباشرة يمكن أن تعقد بين اإل
هذا أمر غير مطروح على اإلطالق لعدم إمكان تحقيق ذلك سواء من الجانب : "والفلسطينيين، وقال

اإلسرائيلي أو من جانب حركة حماس ألن كال من الجانبين سيرفض هذا األمر الذي يمثل بالنسبة إليهما 
  ".خطاً أحمر له محاذيره

رائيل من قطاع غزة أوالً قبل التعاطي مع أي بند من بوقف العدوان وانسحاب إس" حماس"وحول مطالبة 
استبعد تماماً أن توافق إسرائيل على وقف عدوانها قبل تحقيق أهدافها من : "بنود المبادرة، أجاب المصدر

حربها على غزة وهي منع نهائي لتهريب األسلحة من خالل األنفاق، مع وجود ضمانة لتحقيق ذلك 
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الشارع اإلسرائيلي يدعم هذه الحرب التي يراها حرباً ضد "حاًَ أن ، موض"ووقف إطالق الصواريخ
اإلرهاب وأن وقوع خسائر في صفوف الجنود اإلسرائيليين لن يجعل إسرائيل تتراجع عن عدوانها أو 

إسرائيل قطعاً دخلت هذه المعركة وهي تعلم أنها في حال حرب "، مضيفاً أن "يثنيها عن تحقيق أهدافها
  ".سائر بشرية في صفوفهاوسيكون هناك خ

ورأى المصدر أن إسرائيل أيضاً لن تقبل بتزامن وقف العدوان مع وقف إطالق النار، مشيراً إلى أن 
الحكومة اإلسرائيلية عينها على االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة وتريد حصد مزيد من التأييد والحصول 

  .مر على اإلطالقعلى أصوات للفوز في االنتخابات ولن تغامر بهذا األ
أسامة حمدان رفض الحركة لتهدئة طويلة األمد وقال لـ " حماس"في غضون ذلك، أكد القيادي في 

قضية الصواريخ جزء من منظومة المقاومة "، الفتاً إلى أن "أي اتفاق يمس المقاومة لن نقبل به": "الحياة"
  ".وأن المقاومة هي التي تحدد كيف ومتى يتم إطالق الصواريخ

إن أي صياغة التفاق معبر رفح يجب أن تكون : "على صعيد االتفاق حول معبر رفح، قال حمدانو
إدارة مشتركة للمعبر مع حرس الرئاسة "، الفتاً إلى أن "بموافقة حماس ويجب أن تشارك في صياغته

  ".أمر مطروح لدى الحركة
إن تجاوز : " الفلسطيني، وقالوأكد حمدان رفض الحركة أن يتم تجاوزها في أي قضية متعلقة بالشأن

لقد سببوا أوجاعاً لشعبنا طيلة ثالث سنوات من الحصار والقتل أمالً في تجاوز . حماس انتهى وقته
  ".حماس لكنهم لم يتمكنوا من ذلك

لن نمنح اإلسرائيليين على اإلطالق من خالل : "وحول موقف الحركة من المبادرة المصرية اكتفى بالقول
  ".وا في تحقيقه على أرض المعركةالسياسة ما فشل

عقد محادثات مكثفة مع المسؤولين المصريين عقب وصوله من " حماس"جدير بالذكر أن وفد حركة 
على " حماس"دمشق حامالً الرد على المبادرة المصرية بعد أن غادر القاهرة أول من أمس إلطالع قيادة 

 .نتائج مشاوراته في القاهرة
 وعبد الرؤوف أرنؤوط من دمشق،  عن بارعة ياغي من ١٣/١/٢٠٠٩ة، الوطن، السعودي وأضافت
بعد أجرى  حماس بقيادة عضو المكتب السياسي للحركة عماد العلمي اً من وفد، أن  د ب أ، وعنالقاهرة

عودته من القاهرة إلى دمشق مباحثات مع قيادة الحركة لتقييم الموقف من المبادرة المصرية لوقف 
أن خالصة موقف الحركة من " الوطن"وكشف قيادي بارز من حماس بدمشق لـ. زةإطالق النار في غ

تتمثل في إنهاء العدوان على غزة، واالنسحاب الكامل من القطاع وإعادة فتح المعابر وأولها "المبادرة 
 ".معبر رفح إضافة إلى رفع الحصار

ألن هذا هو جوهر موقف الحركة لن تتعامل مع أي مبادرة ال تحقق هذه المطالب "وشدد على أن حماس 
وقد قبلنا بذلك لكي ننجح أية مبادرة تمكننا من إنهاء . وهذا هو الحد األدنى الذي تتحرك على أساسه

 ".الحرب
نقبل بصياغة " وإنما ٢٠٠٥وأكد القيادي في حماس رفض الحركة العودة إلى اتفاق المعابر الموقع عام 

قة اقترحناها سابقا على مصر إليجاد ترتيبات مشتركة بيننا وبين جديدة إلدارة وترتيبات معبر رفح بطري
سنرى كيف يتم تجاوز الفجوة بين المبادرة المصرية وقيادة حماس مع "وأضاف ". قيادة حركة فتح

  )". ليلة أمس(المسؤولين المصريين الليلة 
" حماس" في وفد البردويل العضو. د ، أندمشقمن  ١٢/١/٢٠٠٩كز الفلسطيني لإلعالم، المر ونشر

قبيل " المركز الفلسطيني لإلعالم"في تصريح خاص أدلى به لـ قال إلى القاهرة لبحث المبادرة المصرية 
نحن نريد أن نضمن أال يكافأ العدو الصهيوني على جرائمه "سفره من دمشق إلى القاهرة اليوم االثنين 

لم معنا في هذا التصور الذي وضعناه بإنجاز سياسي، وأعتقد أن كل العرب والمسلمين وأحرار العا
  ".بتفاصيله حتى نحرم العدو الصهيوني من تحقيق هذا اإلنجاز
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البنود التي تم طرحها هي "قال البردويل  والمسؤولين المصريين،" حماس"وحول ما تم نقاشه بين وفد 
، الفتاً النظر "الحظات عليهابنود قابلة للنقاش، ونحن لم نقل لإلخوة المصريين ال، إنما قلنا لهم إن لدينا م

 هذه األمور ال تزال تحت المداولة وال مجال للكشف عنها أمام وسائل اإلعالم أمالً في الوصول "إلى أن
الحضور الالفت للوفد "، مشيراً في الوقت نفسه إلى "إلى اتفاق يحفظ كرامة الشعب الفلسطيني ومصالحه

  ". في القاهرة ودمشقالتركي في المباحثات والمشاورات التي تتم
  
  يدعو لمواصلة الغضب العربي واإلسالمي مشعل .٩

الفلسطينية صـامدة   " المقاومة"خالد مشعل أن    " حماس"أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة      : )آي.بي.يو(
، داعياً لمواصلة الغضب في الشارع العربـي  "اإلسرائيلية"في قطاع غزة ولن تنكسر في مواجهة الحرب    

قال مشعل المقيم في دمشق خالل لقائه وفداً من رؤساء المؤتمرات واالتحادات والمنظمات             و .واإلسالمي
 ".االسـرائيلي "المقاومة الوطنية الفلسطينية صامدة في غزة ولن تنكسر أمام هول العـدوان             "العربية، إن   

ألمين العام  وأضاف مشعل خالل اللقاء الذي حضره األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي رمضان شلح وا             
المقاومة صامدة على الصعيدين العسكري     " القيادة العامة أحمد جبريل أن       -للجبهة الشعبية لتحرير فلسين     

األمتين العربية واإلسالمية إلى مواصلة غضبها فـي        "ودعا مشعل    ".اإلسرائيلي"والسياسي أمام العدوان    
ب قوات االحتالل من غزة ورفع الحصار       الشارع وفي كل المحافل والمنابر حتى يتوقف العدوان وتنسح        

  ". وفتح جميع المعابر وفي مقدمتها معبر رفح
  ١٣/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
      تنفي وجود خالفات داخل قياداتها وتؤكد وحدة صفوفها حماس .١٠

نفت مصادر قيادية في حركة حماس في الداخل والخارج وجود أي تباين في : قدس برس -  الجزيرة
 المصرية، وأكدت أن الشائعات إزاء وجود انقسامات داخل الحركة ما هو إال تعبير مواقفها من المبادرة

 . عن إفالس إسرائيل ومحاولتها شن حرب نفسية
فمن جهته أكد ممثل حماس في لبنان أسامه حمدان وجود توافق كامل بين قيادات الحركة على ضرورة 

 . في الميدان يعكس هذا التوافقالصمود في أرض المعركة، مشيراً إلى أن أداء المقاومة 
أن إسرائيل بعد أن فشلت في الميدان في تحطيم الحركة، بدأت ] أمس[وذكر في حديث مع الجزيرة اليوم 

وأوضح حمدان أن وفد الحركة الذي أجرى  . تحاول شن حرب نفسية بترديد نغمة وجود انقسامات
النار في غزة سيعود إلى القاهرة في وقت مفاوضات مع الحكومة المصرية حول مبادرتها لوقف إطالق 

 . الحق بعد التشاور مع قيادة حماس في دمشق، حامالً معه مطالب الحركة بشأن تغيير المبادرة
وقال أيضا إن وفد حماس في القاهرة عندما وجد نقاطاً جديدة خارج التفويض الممنوح له طلب العودة 

ا يهم الحركة هو توافق مصري فلسطيني حول موضوع إلى رأي القيادة في دمشق، إال أنه شدد أن م
وفي اإلطار ذاته نعت عضو بالمجلس التشريعي الفلسطيني  .وجود القوات الدولية والذي ترفضه حماس

يعبر عن إفالس إسرائيل وفشلها في تحقيق "عن حماس الحديث عن وجود خالفات داخل حماس بأنه 
عمق الموقف "اب رئيس المكتب السياسي خالد مشعل يشكل وأشار مشير المصري إلى أن خط ". أهدافها

العدو فشل بالتالي حتى اللحظة في تحقيق أهدافه، ودخل في المرحة الثالثة ولم "وأن " لحركة حماس
 ". يستطع اختراق المقاومة

  ١٢/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
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  معبر رفح فرنسية على -على نشر قوة تركيةوافقت حماس تقول أن " المصريون "صحيفة .١١
برئاسة عماد العلمي عضو المكتـب الـسياسي للحركـة فـي جولـة              " حماس"وافق وفد   : أحمد عثمان 

المفاوضات الثانية مع المسئولين المصريين على بندين مهمين من البروتوكول التنفيذي الخاص بالمبادرة             
 مراقبـا   ١٥٥نـشر   القبول بدور أوربي فاعل في تسيير معبر رفح، عبـر           :  الفرنسية، وهما  -المصرية

فرنسيا وتركيا، إلى جانب قيام مصر والسلطة بدور مهم في إدارة المعبر الحدودي بين مـصر وقطـاع                  
حول استمرار فـتح المعـابر      " حماس"وفي مقابل ذلك، تعهدت مصر وفرنسا بتقديم ضمانات لـ           . غزة

، حـال   )معابر األخـرى   الصوفا، وأحد ال   – العوجة   - كرم أبو سالم     -رفح  (الخمسة بين غزة ومصر،     
  .التوصل لوقف إطالق النار في القطاع، مع التزام دولي برفع الحصار المفروض عليه منذ عامين

  ١٢/١/٢٠٠٩ المصريون،صحيفة 
  
 معبر رفح مغلق بسبب رفض عباس.. نمثل الشعب ونحن السلطة:  على فياض تردحماس .١٢

ومة تصريف األعمال سالم فياض، الذي  حركة حماس على كالم رئيس حكردت:  كفاح زبون- رام اهللا 
نحن السلطة، ومعبر رفح مغلق بسبب رفض ابو ": وقالت رفض شراكة حماس في إدارة معبر رفح، 

حماس هي التي ": "الشرق االوسط"وقال رأفت ناصيف عضو القيادة السياسية للحركة لـ ". مازن فتحه
جلس التشريعي، اذن حماس هي السلطة تمثل الشعب وهي التي تشكل الحكومة وهي التي ترأس الم

الشرعية، ونحن الذين ندعو يوميا الى حوار على اسس واجندة وطنية، ووحدة تنبع من المصالح العليا 
  ".للشعب الفسلطيني، ونحن ندعو الى شراكة وطنية حقيقية

وافق ابو المصريين يقولون لنا انهم مستعدون لفتح المعبر اذا "اما بخصوص معبر رفح فقال ناصيف 
مازن، ويقولون ان جزءا من اغالق المعبر هو عدم موافقة ابو مازن على فتحه، ورغم ذلك نحن 

نحن ال "واضاف ". ندعوهم الى شراكة، وهذا دليل على سعي حماس من اجل وحدة وشراكة حقيقية
دتنا، ولو كنا نختزل القضية في معبر، ولو كنا نريد ذلك ما كنا نحتاج كل هذه الدماء من عناصرنا وقا

نريد تحقيق مكاسب وامتيازات ومليارات مقابل اثمان سياسية كنا فعلنا ذلك بكلمتين فقط، وهما االعتراف 
 ".باسرائيل

 ان حماس لم ترفض المبادرة المصرية، وانما اعلنت عن تحفظات ، رداً على فياض، ناصيفوأكد
شوف وله اهداف، وهو جزء من ومالحظات، وان الحديث عن رفض حماس للمبادرة، هو لعب مك

واوضح، ان الحوارات في القاهرة ما زالت مستمرة وهي صعبة . الحملة التي تشن للضغط على حماس
نحن نبحث عن اتفاق، او تخريجة، ال نقع فيها في فخ القوات الدولية، "قال ناصيف و. وعميقة وجدية جدا

نرفض اي "وتابع ". او عربية على ارض غزةونرفض وقفا دائما الطالق النار، ونرفض اي قوة دولية 
ونفى ناصيف ان حماس وافقت على قوة تركية على حدود غزة ". محاصرة او تضييق على المقاومة

 ".حتى الساعة ال يوجد اي تغيير على موقف حماس برفض وجود قوات دولية او عربية"وقال 
  ١٣/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
   نهاء العدوان هي األكثر تقدما وتوازنا حتى هذه اللحظة المقترحات التركية إل: زهريأبو  .١٣

": قدس برس"سامي أبو زهري في تصريحات خاصة لـ " حماس" المتحدث باسم حركة  قال :دمشق
نحن ال نحصر تعاملنا مع المبادرة المصرية فقط، فهنالك جهود تركية كبيرة، وقد عقد مستشار رئيس "

في القاهرة أمس األحد كما " حماس" والوفد المرافق له لقاء مع وفد الوزراء التركي احمد داوود اوغلو
عقد اليوم لقاء مع ممثلين للحركة في دمشق، وبالمناسبة المقترحات التركية حتى اللحظة هي األكثر تقدما 
وتوازنا، وهناك تحركات قطرية وسورية ويمنية، وهناك اتصاالت أروبية تجري بشكل مباشر أو عبر 



  

  

 
 

  

            ١٤ ص                                     ١٣١٣:         العدد       ١٣/١/٢٠٠٩الثالثاء  :التاريخ

طة، ولذلك فإن المبادرة المصرية ستجد طريقها إلى النور إذا استجابت لمطالب القوى أطراف وسي
   .، كما قال"الفلسطينية

  ١٢/١/٢٠٠٩قدس برس، 
  
  نطالب القادة العرب بالتحرك بسرعة لعقد القمة العربية الطارئة بأسرع وقت ممكن: حماس .١٤

ي أمين سر حركة حماس في المجلس أكد مشير المصر : محمد عبد اهللا-  القاهرة -  قنا - الدوحة 
التشريعي الفلسطيني ضرورة عقد القمة العربية حتى نكشف للعالم مدى االنحياز األمريكي والدولي 
إلسرائيل في مجلس األمن، وأضاف أنه كان متوقعا ان ترفض إسرائيل قرار مجلس األمن بعد امتناع 

 القادة العرب بالتحرك بسرعة لعقد القمة العربية الواليات المتحدة األمريكية عن التصويت، وقال نطالب
 .الطارئة بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن إسرائيل فشلت تماما في تحقيق أهدافها

  ١٣/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
 

  حماس تعتمد عامل الوقت إلظهار قدرتها على المقاومة : منظمة األزمات الدولية .١٥
المكلف مسائل الشرق االوسط فـي منظمـة االزمـات           قال نيكوالس بيالم     : ب. ف.ا -القدس المحتلة   

  ".ان الشعور السائد داخل حماس هو ان الوقت يلعب لمصلحتهم) "انترناشيونال كرايزس غروب(الدولية 
يريدون دفع اسرائيل الى التوغل داخل التجمعات الـسكانية         "وقال انهم   . ويعتمد قادتها على توسيع النزاع    
لكن الجيش االسـرائيلي    ،  الحق من االرض الفلسطينية   " بة اي انسحاب  في قطاع غزة ما يزيد من صعو      

الحذر لم يدخل بعد الى وسط التجمعات السكانية في قطاع غزة بل يتموضع عند اطرافها لتفادي خـسائر   
  .كبيرة في صفوفه في مكامن

وهي الحجة  في الواقع فان مئات الغارات الجوية لم تضع حدا الطالق الصواريخ على اسرائيل              وأضاف  
 ديـسمبر ثـم     ٢٧على قطاع غزة في     " الرصاص المصبوب "التي تذرعت بها الدولة العبرية لشن عملية        

  .لكن اطالق الصواريخ انخفض الى حد كبير منذ بدء الهجوم.شن هجومها البري على حماس
ـ   . وقد استعدت حماس بدقة لمواجهة جنود الجيش االسرائيلي داخل قطاع غزة           سكري فعززت جناحها الع

  . نفسها بنشر قناصة واخفت متفجرات وحفرت انفاقا لالخالءإسرائيلكتائب القسام كما قامت باعتراف 
مع االجتياح االميركـي للعـراق فـي        " البعض يرون في ذلك اوجه تشابه     "ولفت نيكوالس بيالم الى ان      

افـه امـام حـرب    ، حيث ان التفوق العسكري الساحق للواليات المتحدة لم ينجح في تحقيـق اهد            ٢٠٠٣
  .االستنزاف التي يقوم بها المقاومون العراقيون

ويعتبر ديفيد هارتويل االخصائي في شؤون الشرق االوسط في مجلة جينز الدفاعيـة االسـتراتيجية ان                
حماس تأمل على االرجح جر االسرائيليين الى معارك شوارع ضـيقة فـي مدينـة غـزة ومخيمـات                   "

يتها الفعلية هي زيادة الخسائر االسرائيلية بشكل يجعل منها مسألة حـساسة            استراتيج"وتابع ان    ".الالجئين
ورأى ملحق عسكري غربي ان اسرائيل ال تعلـم بدقـة حجـم               .بالنسبة للرأي العام في اسرائيل    " اكثر

  .االضرار التي الحقتها بحماس بالرغم من كل عملياتها
  ١٣/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، 

  
  شلت والمقاومة لن تتنازل  ف"إسرائيل": رضوان إسماعيل .١٦

إسماعيل رضوان أن المحرقة اإلسرائيلية علـى       " حماس"أكد القيادي في حركة     :  ضياء الكحلوت  -غزة  
لن تتنازل عن أي من حقوق الـشعب الفلـسطيني          " حماس"قطاع غزة قد فشلت في تحقيق أهدافها، وأن         

مرار المحرقة الثانيـة التـي      است"وأوضح رضوان في تصريح صحافي أمس أن         .تحت القصف والدمار  
استهدفت اآلالف من الشهداء والجرحى من األطفال والنـساء المـدنيين وأمـاكن اللجـوء والمـدارس                 
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والجامعات والمؤسسات الخيرية وكل ما هو فلسطيني، هدفه كسر إرادة الـشعب الفلـسطيني وفـرض                
  ".شروط إسرائيلية على شعبنا

  ١٣/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
    لكن طائرات العدو قصفت مكان احتجازه وأودت بحياته.. ا من أسر جنديتمكنّ: القسام .١٧

 كتائب القسام أن مقاتليها تمكنوا من أسر جندي إسرائيلي في المعارك الدائرة في              أعلنت:  حامد جاد  -غزة
 .قطاع غزة، إال أن قوات االحتالل اقدمت على قصف المجموعة اآلسـرة وقتلـت الجنـدي المأسـور                 

ولكـن  "نسخة عنه أن المقاومين احتجزوا الجنـدي فـي منـزل،            " الغد"ام في بيان تلقت     وأوضحت القس 
طائرات االحتالل قصفت ذلك المنزل ودمرته بالكامل وأودت بحياة جنديها، مفضلة هذه النهاية البـشعة               
ا للجندي، على أن يقع أسيراً في قبضة مجاهدي القسام، وهذه ليست المرة األولى التي يحصل فيهـا هـذ      

  ".األمر فقد تكرر ذلك منذ بداية الحرب البرية على قطاع غزة
  ١٣/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

 
 العديد من األلوية جاهزة للقتالونملك .. لم نستبدل بعد الصف األول من مقاتلينا: القسام .١٨

ين قالت كتائب القسام إنها لم تستبدل حتى اآلن الصف األول من مقاتليها الذ:  صالح النعامي-  غزة
ونقل موقع المركز الفلسطيني لإلعالم . يتصدون لتقدم القوات الغازية في محاور المواجهة المختلفة

الكتائب تملك العديد من األلوية "المقرب من حماس عن أحد قادة كتائب القسام باسم أبو معاذ قوله إن 
" ال تقل عن جاهزية"هم بأنها ، مستبعداً أن تتم االستعانة بالمتطوعين الذين وصف جاهزيت"جاهزة للقتال

بدأ مقاتلونا بالتصدي لتلك القوات ولكن بتكتيك جديد وغير "وأضاف أبو معاذ . مقاتليها األساسيين
معروف لالحتالل، ولم يتقدم في أي منطقة لم نرغب في التقدم فيها، بل كان كل تمركزه في المناطق 

ن لصيدهم، إال أن ذلك لم يحدث وان طال هذا التوغل المفتوحة والمكشوفة أمال منه أن يأتي له المقاتلو
  ".فإن تقدم االحتالل سيكون صعبا

 ١٣/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  نرفض وجود قوات دولية في غزة ألن الهدف الحقيقي منها هو حماية االحتالل: الشعبية .١٩

 ترفض وجود قوات إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" الجبهة الشعبية في بيانقالت: القدس المحتلة
دولية في قطاع غزة ألن الهدف الحقيقي لمثل هذه القوات في ظل هيمنة الواليات المتحدة على 
المؤسسات الدولية هو حماية االحتالل الصهيوني ومنع الشعب الفلسطيني من استمرار المقاومة ضد هذا 

يجري في قطاع غزة ليس ليست قضية أمنية، وما "وأضافت في بيان أن قضية فلسطين ". االحتالل
مسألة أمنية، بل قضية تحرر وطني، وقضية شعبٍ يكافح الستعادة أرضه وحقوقه الوطنية، وطرد 
االحتالل الجاثم على األرض الفلسطينية بكل وسائل المقاومة وفي مقدمتها المقاومة المسلحة التي تشكل 

ادئ القانون الدولي وقرارات األمم الخيار االستراتيجي للشعب الفلسطيني، وهذا الخيار صانته مب
 ".المتحدة

 ١٣/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
  
   حماس يدعون المقاومة في الضفة لتنفيذ عمليات استشهادية في العمق الصهيونيأسرى .٢٠

دعا أسرى حركة حماس في سجون االحتالل الصهيوني فصائل المقاومة الفلسطينية المختلفـة             : رام اهللا 
وافتتح أسـرى    .الضفة الغربية واستهداف العمق الصهيوني بالعمليات االستشهادية      لتصعيد مقاومتها في    

إن الدم ال يطلب غير الدم، والمجازر ال يردعهـا إال           "الحركة بيانهم الذي سرب من سجن ريمون بالقول         
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 وأضاف بيان األسرى مخاطباً فـصائل المقاومـة فـي          ".المقاومة، كما ال يفل الحديد غير العزم والنار       
اليوم بات موقفكم هو محل نظر الجميع، والكل يرقب ثقل ضرباتكم المؤلمة في عمـق               : "الضفة الغربية 

الدولة العبرية المسخ، فأعيدوا أيام االنتصار الكبرى في السبارو والبارك ورامات أفعـال وديزنجـوف               
  ".والتلة الفرنسية وفي كل موقع يتواجد فيه الصهاينة

  ١٣/١/٢٠٠٩م، كز الفلسطيني لإلعالالمر
  
 فصائل المقاومة متحدة وتواجه العدوان.. غزة في حالة حصار: خالل زيارته لبنان حواتمة .٢١

زار االمين العام للجبهة الديموقراطية نايف حواتمة على رأس وفد من الجبهة، امس، كال من رئيس 
ان غزة تعاني اليوم : ةوقال حواتمالجمهورية العماد ميشال سليمان، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، 

وهي في حالة حصار، والمعالجة تكون بقرار سياسي موحد وبارادة عسكرية موحدة، لمواجهة سياسة 
بالمساعدة  " اللبنانيةوطالب حواتمة رئيس الجمهورية. العدو الذي يستهدف حق العودة، الذي ال بديل منه

 الظروف المعيشية للفلسطينيين في في جهود تحقيق التضامن الفلسطيني وكذلك العربي، وتحسين
  ". المخيمات ليتمكنوا من الصمود وتاليا العودة الى بالدهم

نحن اآلن في غزة في حالة صمود ومقاومة على األرض وفي : وقال حوامتة بعد لقاء الرئيس بري
قسام لحماس، كتائب المقاومة الوطنية، ال: الميدان تشمل األجنحة العسكرية الخمسة للمقاومة الفلسطينية

القدس للجهاد اإلسالمي، وابو علي للشعبية وشهداء األقصى لفتح، والتنسيق قائم بيننا على جبهات القتال، 
لكن تطور األحداث وعنف عدوان العدو وشراسته الوحشية تستدعي منا تطوير موقفنا على األرض وفي 

فصائل الى أن تكون غرفة عمليات الميدان من التنسيق الى بناء جبهة مقاومة متحدة، وأدعو كل ال
 . مشتركة وقيادة سياسية وعسكرية تدير كل عمليات الصراع في قطاع غزة ضد العدوان اإلسرائيلي

 ١٣/١/٢٠٠٩السفير، 
  
 المطلوب طاولة حوار فلسطينية ـ لبنانية لحل قضايا الالجئين: ممثل الجهاد في لبنان .٢٢

" قدس برس"و عماد الرفاعي في تصريحات خاصة لـ أوضح ممثل حركة الجهاد في لبنان أب: بيروت
أن طاولة الحوار اللبناني دعت إلى حسم مسألة السالح الفلسطيني خارج المخيمات لكنها لم تحدد اآللية 

وأشار الرفاعي إلى أن أي طاولة للحوار الفلسطيني ـ اللبناني تتطلب أن يكون الطرف الفلسطيني  لذلك،
  . السياسية الموجودةالمحاور ممثال للكيانات 

  ١٢/١/٢٠٠٩قدس برس، 
  
  الحرب ستنتهي مع تحقيق هدفين رئيسيين وقف الصواريخ وتهريب األسلحة :أولمرت .٢٣

أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية ايهود اولمرت أن الحرب على غزة ستنتهي :  أسعد تلحمي- الناصرة 
جنوب إسرائيل، وضمان وقف تهريب وقف سقوط القذائف الصاروخية على : مع تحقيق هدفين رئيسيين
وقال اولمرت أمس إنه يأمل في أن تنتهي الحملة العسكرية الحالية في أسرع  األسلحة إلى القطاع، فيما

ونحن قريبون من تحقيقهما أكثر مما كنا «وقت لكنه أضاف أن نهايتها مرهونة بأمرين ليسا بمستحيلين 
مطلب ليس مبالغاً به، كما قال، والثاني هو وقف تهريب ، األول وقف قذائف القسام، وهذا »قبل أيام

نشكر الرئيس : واضاف. »كي ال تتمكن حماس في المستقبل من إطالق النار«السالح إلى القطاع 
مبارك على جهوده في هذا السياق وأرجو أن يصار إلى النتيجة التي تمكننا من وقف ) المصري حسني(

  .»صر ايجابياًالقتال، وآمل أن يثمر الحوار مع م
  

  ١٣/١/٢٠٠٩الحياة، 
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   استعادت هيبة الردع"إسرائيل" أن تعد ليفني .٢٤

اعتبرت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني إأن االتصاالت مع مصر تنحصر فـي            :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
وأضافت . »ضد حماس ال معها   «كيفية منع تهريب األسلحة ووضع ترتيبات أمنية، وقالت إنها اتصاالت           

أنها غيرت المعادلة التي قضت بأن ال تـرد علـى           » حماس«ديث إذاعي ان إسرائيل أثبتت لحركة       في ح 
حققنا الهدفين الرئيسيين من الحرب، األول تغييـر الوضـع فـي            «: وقالت. إطالق النار على أراضيها   

قـدراتنا  الجنوب وتغيير المعادلة التي باتت تقوم على رد عنيف على كل إطالق نار، والثاني اسـتعادة                 
اآلن نحـن بـصدد     «: وتابعـت . »الردعية ونجحنا في ذلك بضرب قدرات حماس وحوافزها لمحاربتنا        

سيرورة سياسية لمنع تسلح حماس ونقوم بفحص إمكان تحسين ضبط منع التهريب على الحدود المصرية               
يساهم في منع   مع القطاع، وهذه المهمة ليست ملقاة على مصر وحدها بل على المجتمع الدولي أيضاً أن                

وأضافت أن إسرائيل ومصر تعمالن بتناغم في ما        . »وصول صواريخ بعيدة المدى من ايران إلى القطاع       
  .»يتعلق باألهداف المطلوب تحقيقها

بل ال يعنينـي    «أو أن توقع معها على ورقة،       » حماس«وكررت ان إسرائيل ال تبحث عن التفاوض مع         
 النهائية للعملية العسكرية أن تحظى حمـاس بالـشرعية وأمـور            يجب أن ال تكون النتيجة    ... ماذا تقول 

إنها باتت تعرف أنه في المرة المقبلة التي ستهاجمنا سنرد          . هذا هو الردع  . أخرى لم تحققها في الماضي    
في حـال تجـرأت حمـاس       «وأضافت مهددة أن عملية عسكرية أخرى في القطاع ممكنة          . »عليها بشدة 

الحرب على اإلرهاب طويلة وصعبة وسنلجأ      «وأضافت أن   . »يل من جديد  وأطلت برأسها وضربت إسرائ   
  .»إلى كل القوة العسكرية، ألنه هكذا تدار الحرب على اإلرهاب، بقوة عسكرية وليس ببدالت
  ١٣/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
   للبقاء  في منصبهمفاوضات وقف النار عرقلياولمرت :  إسرائيليةصحف .٢٥

على لسان مسؤولين إسرائيليين توجيه اتهامـات لـرئيس         " معاريف"نقلت صحيفة   :  حسن مواسي  -حيفا  
الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت ، ان لديه مصلحة تأجيل االنتخابات البرلمانية اإلسـرائيلية العامـة ،                

 الشهر المقبل ، وعليه يقوم بالسعي وراء عرقلة المساعي الدولية لوقف العـدوان              ١٠المزمع عقدها في    
  .على غزة

ألن لـدى   "بن كسبيت امس عن مسؤولين إسرائيليين قـولهم انـه           " معاريف"تب المحلل السياسي في     وك
، " أولمرت مصلحة واضحة بتأجيل االنتخابات فانه يسعى إلى عرقلة المفاوضات لوقف إطـالق النـار              

ة األمن  مشيرا إلى أن اولمرت تعمد تأجيل سفر عاموس جلعاد رئيس الدائرة السياسية واألمنية في وزار              
اإلسرائيلية ، بل قام بالعمل على تلطيخ سمعة جلعاد لدى الجانب المصري ، حيث سرب مكتب اولمرت                 

  ". المصريين جيدون بالكالم لكن ليس باألفعال"على لسان جلعاد مفادها ان 
إن أولمرت يقدر أن أغلبية الوزراء األعضاء فـي الحكومـة المـصغرة للـشؤون               " هآرتس"فيما قالت   

يعارضون وقف العملية العسكرية ، ولذلك فإن ارجاء اتخـاذ قـرار بهـذا              " الكابينيت"سية واألمنية   السيا
، الذي لم يحدد موعد التئامه ، ما يعني أن العمليـة العـسكرية              " الكابينيت"الخصوص إلى حين اجتماع     

  . ستستمر لعدة أيام أخرى
السياسية وإنما هناك خالفات بين رئيس أركـان   فيما أشار كسبيت إلى أن الخالفات ال تنحصر في القيادة           

  .الجيش اإلسرائيلي ، غابي أشكنازي ، وقائد الجبهة الجنوبية في الجيش ، اللواء يوآف غاالنت
  ١٣/١/٢٠٠٩الدستور، 
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  القرار الدوليعلى اتصلت ببوش فمنع رايس من التصويت : اولمرت .٢٦
يلي ايهود اولمرت أمـس ان وزيـرة الخارجيـة           قال رئيس الوزراء اإلسرائ    : ا ف ب     -القدس المحتلة   

االميركية كوندوليزا رايس شعرت بالعار بعد ان طلب منها الرئيس جورج بوش االمتناع عن التصويت               
  .على قرار حول الحرب على قطاع غزة

بالعار النها قامـت بـصياغة      " رايس"شعرت  "وقال اولمرت في خطاب القاه من مدينة عسقالن الجنوبية          
  ".ر وفي نهاية المطاف لم تصوت لصالحهالقرا

  ١٣/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
 
  الحرب على غزة تنتهي مطلع األسبوع القادم: ليعازرابن  .٢٧

أعلن بنيامين بن أليعازر وزير البنى التحتية الصهيوني أمس أن الحرب على غزة ستنتهي بداية األسبوع 
  .المقبل؛ وفقًا لما نقله تلفزيون الكيان

الن بالتزامن مع تصريحات متطابقة لميجيل موراتينوس وزير الخارجية األسباني؛ الذي توقَّع وجاء اإلع
 .في غزة" إلطالق النار"أن تشهد األيام القليلة القادمة وقفًا 

  ١٣/١/٢٠٠٩اخوان اون الين 
  
  في مستشفى الشفاء" حماس"تزعم اختباء قادة " إسرائيل" .٢٨

ها االلكتروني أمس عن المصادر أنه يعتقد أن العديد من قـادة            على موقع " هآرتس"نقلت صحيفة   : د ب ا  
حماس موجودون في األدوار االولى من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة وهو المجمع الـذي أعيـد                  

  .للقطاع" اإلسرائيلي"تجديده خالل االحتالل 
 لـداخلي اإلسـرائيلي   وخالل اجتماع الحكومة االسبوع الماضي أشار يوفال ديسكين رئيس جهاز األمن ا           

لـن  " إسـرائيل " إلى أن كبار مسؤولي حماس وجدوا مالذا آمنا في المشفى ألنهم يعلمون أن               "الشين بيت "
  .تستهدفه بسبب تواجد المرضى

  ١٣/١/٢٠٠٩الخليج، 
  

  يقول إن األهداف الخاصة بالعملية لم تتحقق العام للحكومة اإلسرائيلية األمين .٢٩
األهداف «ن العام للحكومة اإلسرائيلية عوفاد يحزكيل للصحافيين أمس إن          قال األمي : ب.ف.أ –تل أبيب   

تلقت ضربة قاسية جـدا  ) حماس(الخاصة بالعملية أي ضمان أمن سكان جنوب إسرائيل لم تتحقق مع أن  
(...) المعركة مستمرة طالما أن إسرائيل لم تقرر        «، وأضاف أن    »تترجم عمليا بتراجع إطالق الصواريخ    

  .»ال أحد يعرف إلى متى سيستمر ذلك«، موضحا » اجتمعت للعودة إلى الهدوءأن الشروط
هذا الغموض قد يكون سببه خالفا على رأس        «وأكد الخبير االستراتيجي شلومو بروم جنرال االحتياط أن         

بعـض  «وأضـاف أن    »  الدولة أو رغبة في إخفاء اللعبة ومباغته الخصم كما حدث عند بدء الهجـوم             
ممكن، لكـن   ) حماس(هم توسيع الهجوم بعيدا عن أهدافه األولى ويعتقدون أن القضاء على            الوزراء يغري 

، وتابع أن تهديدات    »هذا ليس الخط العام للحكومة ووزير الدفاع إيهود باراك يعارض ذلك بشكل واضح            
 نفسه  ، وأشار الخبير  »تبين أنها جعجعة بال طحن    «للجيش اإلسرائيلي   » مقبرة«بتحويل غزة إلى    ) حماس(

 مـن  ٥٠٠ بينمـا يؤكـد أن    -عشرة جنود قتلـوا   -الجيش اإلسرائيلي مني بخسائر ضئيلة جدا       «إلى أن   
، لكنـه   »قتلوا وهي خسارة هائلة لمنظمة يفترض أنها تضم حوالي عشرة آالف رجـل            ) حماس(عناصر  

  ح مـن   لن تواجه صعوبة بعد وقف إطالق النار، في تجنيد عناصر جديدة والتسل           ) حماس(«اعترف بأن   
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» ال خيار لديها سوى القتال    «) حماس(، ورأى أن    »جديد إذا لم توقف إسرائيل تهريب األسلحة من مصر        
  .»شرط أال يقدم لها على أنه استسالم«في هذه األثناء وقد تقبل اتفاق هدنة 

  ١٣/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
  الصواريخبسبب " اسرائيل" في  بعشرات الماليين لمصانع الجنوب خسائر .٣٠

الت تقارير اقتصادية إسرائيلية إن العدوان على قطاع غزة ورد المقاومة الفلسطينية بالقصف ق
 . مليون شيكل٨٠الصاروخي أدى إلى تكبيد المصانع المقامة في الجنوب خسائر مباشرة وصلت إلى 

ال  يوما، بسبب غياب العم١٧وبحسب المصادر فإن هذه الخسائر ناجمة أساسا عن توقف اإلنتاج مدة 
من أماكن عملهم، يضاف إليها الخسائر غير المباشرة كالحاجة لتعويض الزبائن عن عدم االلتزام بتزويد 

 .البضائع في الوقت المحدد
تجدر اإلشارة إلى أن دائرة النار التي يطالها القصف الصاروخي الذي تطلقه المقاومة الفلسطينية تضم 

 . عامل٣٩،٥٠٠ مصنع، يعمل فيها ما يقارب ١٧٠٠ما يقارب 
 ١٢/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب 

  
   إسرائيليون يدعون لوقف شامل إلطالق النار بغزةحاخامات .٣١

 .دعا العشرات من الحاخامات اإلسرائيليين إلى وقف فوري وشامل إلطالق النار في قطاع غزة: وكاالت
اء سفك أصيبوا بصدمة جر ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن الحاخامات قولهم في رسالة نشروها إنهم

حراس "وأضاف المصدر أن الحاخامات قالوا إنهم أعضاء في منظمة  .الدماء على طرفي الحدود
 .ويشعرون بالكآبة حيال إزهاق أرواح مئات األشخاص في قطاع غزة وإسرائيل" القانون

 ١٢/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
   كمجرمي حرب"إسرائيل" محاكمة قادة  يطالبالصانع .٣٢

وصف العضو العربي من القائمة الموحدة والعربية للتغيير في الكنيست اإلسرائيلي  :وفا –القدس المحتلة 
وخاصة ايهود اولمرت رئيس الحكومة،  وايهود براك وزير الحرب،  " إسرائيل"طلب الصانع،  قادة 

وتسيفي لفني وزيرة الخارجية،  وغابي اشكنازي رئيس أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي بمجرمي 
ب بمحاكمتهم ومطاردتهم في المحاكم الدولية على ما يقومون به من مجازر وقتل أطفاٍل وطال .حرب

تستعمل سالحاً محرماً دولياً " إسرائيل"وأضاف،  في تصريحات صحفية، ان  .ونساء أبرياء وإبادة شعب
ج مثل الفسفور والذي يسبب في غثيان عند األطفال ونزيف داخلي ومن ثم الموت وال يوجد له عال

والتي تعتبر أسلحة تجريبية  التي يستعملها الجيش، ولفت الصانع إلى وجود بعض األسلحة، .قطعياً
 .وفتاكة والهدف من استعمالها إبادة الشعب الفلسطيني

 ١٣/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
  
  ال مبرر للقتل الشيطاني:  يرفضون الخدمةإسرائيليون .٣٣

، أمس، للمرة األولى منذ أن شنت إسرائيل حربها على رفض أكثر من عشرة جنود احتياط إسرائيليين
وذكرت مصادر . «ال شيء يبرر القتل الشيطاني للمدنيين األبرياء»غزة، الخدمة في القطاع، لعلمهم بأن 

 .إسرائيلية أن عشرة جنود آخرين رفضوا، ألسباب مماثلة، الخدمة في القطاع، وينتظرون المحاكمة
 ١٣/١/٢٠٠٩السفير، 
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   تعتذر لمصر عن إصابة مواطنيها"ئيلإسرا" .٣٤
قدم السفير االسرائيلي لدى القاهرة شالوم كوهين لوزارة الخارجية المصرية، اعتذار الحكومة االسرائيلية 

وقال . عن الغارات التي أصابت مصريين وممتلكات في مدينة العريش والجانب المصري من رفح
بادر بهذا التحرك بتعليمات "كي إن السفير االسرائيلي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام ز

هذا القصف "، موضحا أن "من حكومته حيث أعرب للجانب المصري عن اعتذار الحكومة االسرائيلية
حكومته تعتذر كذلك عما حدث من "وتابع ان . "كان المقصود به أهداف عسكرية على الجانب الفلسطيني

دما اصيب ثالثة من افراد الشرطة المصرية وطفالن بشظايا قنبلة ، بع"تداعيات على الجانب المصري
 . اسرائيلية امس االول

 ١٣/١/٢٠٠٩السفير، 
 

  غزةفي حرب عالم االسرائيلي اإل تنتقد انحياز  اسرائيليةمنظمات .٣٥
دانت منظمات اسرائيلية للدفاع عن حقوق االنسان االثنين موقف االعالم االسرائيلي الذي قالت  - القدس

وكتب المسؤولون عن ثماني منظمات غير  .ه يقوم باسكات االصوات المنتقدة للهجوم على قطاع غزةان
حكومية في رسالة الى رؤساء تحرير صحف وشبكات تلفزيون واذاعات ومواقع اعالم اسرائيلية ان 

 الرسالة واضافت ".وجهات النظر التي تنتقد قرار شن الهجوم او عمليات الجيش في الحرب بالكاد تنشر"
العالمية او الفلسطينية والتي  االسوأ هو اننا اكتشفنا ان الكثير من المعلومات التي تنقلها وسائل االعالم"

وشددت الرسالة على ان رفض  ".تبثها قنوات تلفزيون اجنبية ال تصل الى وسائل االعالم االسرائيلية
 .ب االنتقادات للعمليةاسرائيل السماح للصحافيين بالتوجه الى قطاع غزة يعزز غيا

  ١٢/١/٢٠٠٩القدس، فلسطين، 
  
  التعتيم اإلعالمي الذي تفرضه رقابة الجيش سيرتد فجأة الى نحورنا": معاريف" .٣٦

) معاريف(لصحيفة " آفي فاكسمان"يؤكد الصحفي الصهيوني والخبير في الشئون العسكرية  :حسن محمود
لجيش الصهيوني على الحقائق القادمة من غزة، التعتيم الرهيب الذي تفرضه رقابة ا"الصهيونية أن 

 ."سيرتد فجأةً إلى نحورنا
يجب أن تُحصن الجبهة الداخلية الصهيونية ضد الصدمات، ال أن تُهيئ لنا الحكومة الصدمات : "ويقول 

هل ننتظر أن تخبرنا كاميرات مقاتلي حماس عن حرق جنودنا : "، متسائالً"بشكل منسق وغير محسوب
 ."!أم ننتظر أن تبثّ لنا فضائية حماس رسائل جنودنا وهم يتوسلون إلنقاذهم؟! اخل دباباتهم؟في د

أين ! أين ضيف اهللا؟: "أريد أن أسأل الثالثي الغبي والمخادع الذي يقف على رأس حكومتنا: "ويضيف
! ين منصاتها؟أ! أين مخازن الصواريخ؟! أين من يحفر األنفاق؟! أين من يأسر جلعاد شاليط؟! الجعبري؟

كل شيء كنا نفكِّر فيه قبل هذه الحرب الغبية أصبحنا نفكِّر في أضعافه، وال حلَّ له في .. أين.. أين
 ."األفق

من الواضح تماما أن الجنود : "وقال روني دانيل المحلل العسكري في القناة الثانية بالتليفزيون الصهيوني
، لدرجة أنه ال "ا أكثر مما نعتقد، وأن الوضع معقَّد للغايةيواجهون قتاالً عنيفًا وصعب" اإلسرائيليين"

 .يستطيع شرحه
  ١٢/١/٢٠٠٩اخوان اون الين 
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  جريح ٤٢٨٠شهيدا و  ٩٣٢...  غزة فييصعد جرائمهالعدو الصهيوني  .٣٧
 أفادت اإلدارة العامة لإلسعاف والطوارئ في قطاع غزة، بأن عدد الشهداء منذ الفجر وحتى :غزة

 شهيداً وهناك ٩٣٢وبلغ عدد الشهداء االجمالي حتى صباح اليوم  شهداء، األمر ٥صل إلى الساعة و
 . جريحا٤٢٨٠ًالكثير من المفقودين، فيما بلغ عدد الجرحى 

جيش االحتالل االسرائيلي يتقدم في حي تل الهوى ...خمسون في المائة من الشهداء هم اطفال ونساء 
 ات غرب مدينة غزة وغارات ليلية واصاب

 :وفي احصائية للمصادر الطبية
 % ٣٢بلغت نسبة الشهداء من األطفال . ١
 % ٨,٢بلغت نسبة الشهداء من السيدات . ٢
من مجموع الشهداء مع العلم بأن باقي الجرحى من % ٤١بلغت نسبة الشهداء من األطفال والسيدات . ٣

 .المدنيين
 الجرحى • 

 شخص ٤٢٨٠بلغ عدد الجرحى الفلسطينيين حتى اآلن 
 )١٤٩٧% (٣٥,٢بلغت نسبة الجرحى من األطفال . ٤
 ) ٦٢٦% (١٥بلغت نسبة الجرحى من السيدات . ٥
من مجموع الجرحى مع العلم بأن باقي % ٥٠ بنسبة ٢١٢٣بلغ عدد الجرحى من األطفال والسيدات . ٦

 الجرحى من المدنيين
 سيارة إسعاف ١١فة إلي تحطيم  منهم باإلضا٢٢ من الطواقم الطبية وجرح ١١قتل : باإلضافة إلي

 وتوقفها عن الخدمة
 ١٣/١/٢٠٠٩وكالة سما، 

    
   ألف فلسطيني نصفهم اطفال عن مساكنهم١٠٠العدوان يهجر ": األونروا" .٣٨

 ألف فلسطيني نزحوا عن مساكنهم، من بينهم ١٠٠"قالت وكالة األونروا إن :   نادية سعدالدين- عمان
يلي المتصاعد ضد غزة، بينما افتتحت الوكالة خمس مدارس جديدة  ألف طفل، نتيجة العدوان اإلسرائ٥٠

  ". ألف غزي٢٩إليواء أكثر من 
عدد المراكز التي افتتحتها الوكالة في مدارسها "سامي مشعشع إن " األونروا"قال الناطق الرسمي لـو

 ألف ٢٩كثر من  مركزاً في معظم أنحاء غزة، توفر اإليواء المؤقت أل٣٦إليواء النازحين ارتفع إلى 
افتتاح مركزين جديدين أمس في مدارس حكومية بمخيم جباليا لنفس الغرض"، الفتاً إلى "غزي."  

األونروا أدخلت عبر معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر الوحيد الذي تم فتحه أمس، "وأشار مشعشع إلى أن 
 شاحنة لمنظمة ١٥سبف، و شاحنات لليون٧ منها تابعة لألونروا، و٣٠ شاحنة ونصف الشاحنة، ٩٣

الغذاء العالمي، إضافة إلى ثالث شاحنات ونصف الشاحنة تابعة للصليب األحمر، احتوت على الطحين 
واألرز والخبز والماء ومأكوالت محفوظة، فيما ضمت احداها عبوات الدم التي تم التبرع بها إلى بنك 

  ".الدم المركزي
 ألف ٥٠٠ غزة يعاني من انقطاع المياه بشكل كامل، مقابل  ألف فلسطيني في٥٠٠قرابة "وأشار إلى أن 

يحصلون على المياه ألربع ساعات يوميا طوال خمسة أيام في األسبوع، بينما يحصل بقية السكان على 
الشبكة في غزة قد تعرضت الى "، الفتاً إلى أن "المياه ألربع ساعات يوميا كل يومين أو ثالثة أيام

  ". وان اإلسرائيليأضرار جسيمة جراء العد
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مصنع معالجة المياه العادمة في مدينة غزة تعرض أمس إلى قذيفة ألحقت أضرارا في بركة "وقال إن 
 ٣٠٠المعالجة وسببت تسربات ال يعرف مدى خطورتها حتى هذه اللحظة، رغم أنها تحتوي على قرابة 

  ".ألف متر مكعب من المياه العادمة
  ١٣/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
 شبكات الكهرباء في القطاع دمرت بشكل شبه كامل:  الطاقةسلطة .٣٩

ان شبكات الكهرباء في   قال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية عمر كتانة، امس،: وفا–رام اهللا
وأضاف، في بيان صحفي، ان . قطاع غزة، دمرت بشكل شبه كامل نتيجة قصف قوات االحتالل

ومغذيات محطة توليد الكهرباء في غزة، كذلك مغذيات الخطوط المغذيات اإلسرائيلية للقطاع دمرت، 
 .المصرية

 ١٣/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
  
   القسري للبنوك يضم آالف األسر في غزة لصفوف طالبي اإلغاثةاإلغالق .٤٠

زادت أزمة انعدام السيولة النقدية وتوقف بنوك قطاع غزة عن العمل قسرا ألكثر من : حامد جاد-غزة
سوء األوضاع الحياتية لمواطني القطاع، اذ فتحت هذه األزمة الباب واسعا أمام انضمام أسبوعين من 

  .عشرات آالف اسر الموظفين الى صفوف الباحثين عن المساعدات االغاثية
 ألف موظف يعتمد ٧٠ويشار في هذا الشأن الى ان عدد موظفي السلطة في قطاع غزة يتجاوز أكثر من 

  .    يتقاضونها شهرياجميعهم على الرواتب التي
أكد الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد ان عددا من فروع البنوك العاملة في قطاع غزة تضررت و

 يوما في ظل ١٥بفعل صواريخ وقذائف االحتالل، مبينا أن األحداث المأساوية التي يشهدها القطاع منذ 
ل دون تمكن البنوك في القطاع من العمل، مواصلة االحتالل فرض الحصار المشدد وإغالق المعابر حا

  ".ايرز"وفي ذات الوقت حال دون التمكن من تحويل أية مبالغ إليها عبر معبر بيت حانون 
  ١٣/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
   فلسطينيين من الضفة ويزعم اكتشاف أسلحة٥ يختطف االحتالل .٤١

الليلية، التي تقوم بها بوتيرة يومية في واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، حمالت االعتقال : رام اهللا
  .أنحاء الضفة الغربية، فاختطفت خمسة مواطنين فلسطينيين

وزعم جيش االحتالل أنّه عثر أسلحة وذحائر في نابلس، تشمل بندقة ومشطاً للرصاص وتجهيزات 
  .عسكرية متعددة

  ١٢/١/٢٠٠٩، قدس برس
  
 تنطلق من قبرص إلى غزة  " روح اإلنسانية "سفينة .٤٢

انطلقت سفينة تضم مجموعة من الناشطين المؤيدين للفلسطينيين ، بينهم نواب : ب ف  ا- الرنكا
 .في قبرص متوجهة الى غزة لنقل مساعدات طبية) جنوب(اوروبيون واطباء امس ، من ميناء الرنكا 

وتقل . يين اربعة نواب من بلجيكا واليونان واسبانيا وسبعة اطباء والعديد من الصحاف السفينة وتنقل
 شخصا ، اضافة الى اطنان من الحاجات ٣٠ما مجموعه " روح االنسانية"السفينة التي اطلق عليها 

   .الطبية االساسية مثل الضمادات واكياس الدم والمضادات الحيوية، المخصصة لمستشفيات غزة
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وتقول  .رائيليوكان هذا المركب قد قام بخمس رحالت الى غزة منذ اغسطس ، وذلك رغم الحصار االس

 .حركة غزة الحرة انها تلقت تهديدات لردعها من التوجه الى غزة
 ١٣/١/٢٠٠٩القبس، 

  
  مسيحيو نابلس يعتصمون تنديداً بمجازر االحتالل .٤٣

اعتصم مسيحيو نابلس امام كنيسة الراعي الصالح تضامنا مع قطاع غزة،  : أمين أبو وردة- نابلس 
والجرائم البشعة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، حيث شارك في " يلياالسرائ"وتأكيداً على رفض العدوان 

  .االعتصام شخصيات وطنية ودينية وأطفئت الشموع على أرواح شهداء القطاع
  ١٣/١/٢٠٠٩الخليج، 

 
   للبث الموحد للتليفزيونات العربية للتضامن مع غزة برنامج .٤٤

موحد الذي دعا إليه اتحاد المنتجين العرب وصل عدد القنوات التي طلبت ضمها لبرنامج البث ال: القاهرة
قناة بعد أن كانت قناة فقط وتبدأ فترة البث الموحد من العاشرة صباحاً وحتى  ٣٠للتضامن مع غزة إلى 

  .العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل
 ١٣/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  لوقف العدوان" اسرائيل"األردن يطالب المجتمع الدولي بالضغط على  .٤٥

 دولة معتمدة لديه    ٢١حمل األردن سفراء الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وسفراء          :  الخليج -ن  عما
وقال بيان صدر   . نقل شجبه واستنكاره وقلقه الشديد الستمرار العدوان اإلسرائيلي الغاشم على قطاع غزة           

سفراء وجدد لهم اسـتنكار      ال ،  )االثنين(مساء أمس    التقى،   عن وزارة الخارجية إن الوزير صالح البشير      
 وشدد خالل اللقاء على أن المجتمع الدولي يقع على عاتقه واجب التحرك الجدي والفاعل               .بالده للعدوان 

وفـتح المعـابر    ) ١٨٦٠(على وقف عدوانها فوراً وتنفيـذ القـرار         " إسرائيل"لممارسة الضغط إلجبار    
  .تهديد وقصف كثيف للمدنوالسماح للمساعدات اإلنسانية بالمرور دون أي عوائق أو 

  ١٣/١/٢٠٠٩الخليج، 
  

  مطالبة الحكومة بمحاكمة سياسيين إسرائيليين على جرائم غزة: المحامون األردنيون .٤٦
طالبت نقابة المحامين األردنيين الحكومة باتخاذ اإلجـراءات القانونيـة          :  عبد الجبار أبو غربية    -عمان  

 وأيهود باراك المتورطين في ارتكاب جـرائم الحـرب          لمالحقة ومحاكمة أيهود اولمرت،وتسيبي ليفني،      
ودعت النقابة إلى مخاطبة مجلس األمن ومحكمة العـدل الدوليـة           . ضد الفلسطينيين كافة في قطاع غزة     

ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتهم واتخاذ الخطوات الالزمة لتحريك الدعاوى ضد             
ردن من الدول التي وقعت وصادقت على نظام روما األساسي لعـام            مجرمي الحرب على اعتبار أن األ     

 .  ومن األطراف الموقعة على إنشاء المحكمة الجنائية١٩٩٨
 ١٣/١/٢٠٠٩عكاظ، 

  
  وفد األطباء يباشر عمله في غزة: األردن .٤٧

دعا رئيس الوفد الطبي األردني الدكتور باسم الكـسواني الـى االسـراع بإدخـال               :  ماجد توبة  -عمان  
لمساعدات والمستلزمات الطبية وفرق االطباء المختصين للقطاع، للمساعدة في عـالج آالف الجرحـى              ا

الفريـق الطبـي    "ولفت الـى ان     . والمصابين، الذين توقع تزايد اعدادهم مع تصاعد واستمرار العدوان        
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". ة للمـصابين   اطباء بدأوا العمل فورا في المستشفى، ويجرون العمليات الجراحي         ٧االردني، المكون من    
ورغم الوضع الصعب والنقص الشديد في المواد االساسية واالحتياجات االولية، فإن           "وقال الكسواني انه    

وأوضـح  ". الشعب الفلسطيني يتحلى بمعنويات عالية، وان هذا العدوان ال بد وان ينتهي بنصر المقاومة             
 وجراحة عامة، وجراحة أطفال وتجميل      الكسواني ان الوفد، الذي أرسلته النقابة، يضم اختصاصيي عظام        

  .وجراحة أعصاب
  ١٣/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
 التعاون مع الفلسطينيين يبدأ بإزالة السالح خارج المخيمات : ليمان سالرئيس .٤٨

ان اسرائيل ال يحق لها التذرع باطالق الصواريخ، " العماد ميشال سليمان  اللبنانية رئيس الجمهوريةقال
في حرمان الفلسطينيين حقوقهم في انشاء دولة مستقلة لهم وحرمانهم حق العودة وفقا ألنها هي السبب 

لمبادرة بيروت العربية للسالم، وعليها تالياً وقف اعمالها العسكرية والعدائية فوراً، واالنسحاب من غزة 
قت وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني، وان الرد على الصواريخ من قبلها هو مدان ألنها استب

 . التحقيقات التي تجريها قوة اليونيفيل والجيش، وهذا يدل الى نياتها السيئة
. لبنان ليس بعيدا عن ترتيب شؤون الفلسطينيين وتسهيل امورهم الحياتية"ولفت رئيس الجمهورية الى ان 

على طاولة الحوار، وهذا يتطلب تعاونا بين الدولة والفلسطينيين، يبدأ بتنفيذ ما اتفق عليه القادة اللبنانيون 
 . والقاضي بازالة السالح الفلسطيني خارج المخيمات

انه ال يوجد لبناني اال وهو متعاطف مع القضية الفلسطينية ومع مسألة غزة، مبديا امله في انتهاء "واكد 
هذا العدوان بأسرع وقت، مشيراً الى انه يجري اتصاالت متالحقة مع المعنيين آمال في التوصل الى 

 . « للنار قبل مؤتمر الكويت االقتصاديوقف
 ١٣/١/٢٠٠٩السفير، 

  
 لبنان معني مباشرة بحرب غزة : بري .٤٩

أن لبنان معني مباشرة بما يجري في غزة من جراء الحرب التي "أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري 
من مسؤوليتنا، تشنها إسرائيل عليها، وأنه معني على الصعيد القومي وعلى الصعيد الديني، فالقدس جزء 

 . "وسواء كنا مسلمين أو مسيحيين، نحن معنيون بالقدس
 ١٣/١/٢٠٠٩السفير، 

  
 مشاركة بالجريمةال  يشبه"إسرائيل"التقصير حيال : عون .٥٠

مسرحية " النائب العماد ميشال عون ما يحصل في غزة بانه "تكتل التغيير واإلصالح"وصف رئيس 
جرائم حرب وإبادة وفق القوانين الدولية، ونضعها برسم هذه الجرائم هي : وقال. "مضحكة ومأسوية

والتقصير في منع إسرائيل من وقف الحرب في غزة . منظمة األمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون
. «حماس»وكل دقيقة تأخير في التحرك تعطي الفرصة للقضاء على حركة . يشبه االشتراك في الجريمة
 . ع اسرائيل لتقوم بما تريده خالفا لكل الشرائع؟فلماذا هذا التساهل المفرط م

 ١٣/١/٢٠٠٩السفير، 
  
  تنتقد الفتاوى التي تحرم التظاهر دعماً لغزة "الجماعة اإلسالمية: "لبنان .٥١

 في لبنان، على لسان مسؤولها السياسي في الجنوب "لجماعة االسالمية"وجهت :  محمد صالح-صيدا 
رة عن عدد من رجال الدين، وبينهم بعض رجال الدين في بسام حمود، انتقادات ضد فتاوى صاد

 . السعودية، من دون تسميتهم، وهي فتاوى حرمت التظاهرات دعما لغزة
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بعض علماء السالطين أصحاب الفتاوى الجاهزة التي »ووصف حمود من يصدر مثل هذه الفتاوي بأنهم 
 . "هــي إفساد في األرضاعتبرت أن النشاطات التضامنية مع غزة من مسيرات واعتصامات 

 ١٣/١/٢٠٠٩السفير، 
  
  ن تأهب لحزب اهللا في جنوب لبنا .٥٢

أعلن حزب اهللا اللبناني والجيش اللبناني حالة التأهب القصوى منذ أمس األول األحد عقب قيام مسلحين 
مجهولين في سوريا بفتح نيران أسلحتهم على مجموعة من المهندسين العسكريين اإلسرائيليين على 

وذكر شهود عيان في وادي البقاع أنهم شاهدوا مسلحي حزب . فعات الجوالن التي تحتلها إسرائيلمرت
  اهللا يتخذون مواقع على المنطقة الجبلية التي تطل

  ١٣/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
   سخيف"إسرائيل"توقيت دخول السالح االميركي إلى : عمرو موسى .٥٣

 عن ،"الشرق األوسط"ربية، عمرو موسى، في حديث لـ األمين العام للجامعة العقال: سوسن أبو حسين
 والرسالة التي يحملها مثل هذا "سخيف"توقيت "، أنَّه "إسرائيل"توقيت دخول السالح االميركي إلى 

 في عدوانها والوضع اإلنساني الخطير "إسرائيل"التوقيت رسالة ال تطمئن، والذي يزعجني اآلن استمرار 
  ." العسكرية" إسرائيل" المساعدات أصبحت جزءا من أهدافجدا في غزة والخطورة أن كل

  ١٣/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
 
 وإسبانيا تدعم المبادرة المصرية.. مصر لن تستخدم لتسليح حماس: أبو الغيط .٥٤

أشار :  صالح جمعة، محمد عبد الرازق، صالح متولي، أحمد الجزار، يسري محمد- القاهرة، رفح 
غيط عقب لقائه نظيره اإلسباني ميجيل موراتينوس، إلى مؤتمر دولي يعقد وزير الخارجية احمد أبو ال

". األراضي المصرية لن تكون معبراً إلعادة تسليح حماس"، مؤكدا أن "إعادة إعمار غزة"قريباً لمناقشة 
تتصور من خالل عدوانها " إسرائيل"إن "وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحافي مشترك مع موراتينوس، 

" إسرائيل"ونحن نؤكد أن .. أنها ستحقق من هذه العملية العسكرية، األهداف التي خططت لهاعلى غزة 
  ". لن تحقق سوى المزيد من القتل للفلسطينيين، وهو أمر ترى مصر أنه يجب أن يتوقف على الفور

 من جانبه قال وزير الخارجية االسباني، إنه يعلن بكل وضوح وبشكل رسمي دعم اسبانيا للمبادرة
  .المصرية، التي تهدف بشكل أساسي لوقف إطالق النار ونزيف الدم الفلسطيني

  ١٣/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  مفاوضات عمر سليمان مع حماس حققت تقدماً:  مصريمصدر .٥٥

أعلن مسؤول مصري رفيع المستوى، أن القاهرة تجري مباحثات مكثفة مع :  محمود جمعة-القاهرة 
لالتفاق على ساعة الصفر لوقف إطالق النار في أسرع وقت ممكن كمرحلة الفلسطينيين واإلسرائيليين 

أولى ننطلق منها إلى تنفيذ باقي بنود المبادرة المصرية التي أعلنها الرئيس حسني مبارك لوقف إطالق 
. ة الفلسطيني- النار في غزة لتنفيذ البندين الثاني الخاص بالتهدئة والثالث المتعلق بالمصالحة الفلسطينية 

وقال المسؤول المصري، أمس، إن نتائج إيجابية تحققت في المباحثات التي يجريها وفد حماس حول 
المبادرة المصرية لوقف إطالق النار في غزة مع المسؤولين المصريين برئاسة مدير المخابرات عمر 

. قت ممكنسليمان، وإن الرؤى توحدت على ضرورة الوقف الفوري لنزيف الدم الفلسطيني في أسرع و
وقال المصدر، إن قضايا الهدنة والمراقبين الدوليين وفتح معبر رفح ومنع تهريب السالح لقطاع غزة 
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 الفلسطيني كلها موضوعات تم التطرق إليها، وهي محل الدراسة، ونحتاج لبعض - والحوار الفلسطيني
  ".ما يهمنا أوال االتفاق على وقف إطالق النار"الوقت لالتفاق عليها و

  ١٣/١/٢٠٠٩عرب، قطر، ال
  
  "اسرائيل"ال مفاوضات غير مباشرة بين حماس و: مصر .٥٦

، أن لقاء رئيس المخابرات المصرية "الحياة"قالت مصادر مصرية مطلعة لـ :  جيهان الحسيني- القاهرة 
لن يتم قبل إنهاء مصر مشاوراتها "عمر سليمان والمستشار اإلسرائيلي في وزارة الدفاع عاموس غلعاد 

أبلغنا اإلسرائيليين بإرجاء زيارة غلعاد إلى حين استكمال المحادثات مع : "، وقالت"فد حركة حماسمع و
ونفى مصدر مصري، موثوق به، ما تردد عن مفاوضات غير مباشرة يمكن أن تعقد بين ". وفد حماس

ذلك سواء من هذا أمر غير مطروح على اإلطالق لعدم إمكان تحقيق : "اإلسرائيليين والفلسطينيين، وقال
الجانب اإلسرائيلي أو من جانب حركة حماس ألن كال من الجانبين سيرفض هذا األمر الذي يمثل 

  ". بالنسبة إليهما خطاً أحمر له محاذيره
  ١٣/١/٢٠٠٩الحياة، 

 
   وسوريا تنفي مزاعم إطالق نار في الجوالن...األسد يدعو لموقف عربي موحد .٥٧

أهمية اتخاذ موقف عربي موحد يعبر عن إرادة "سوري بشار األسد أكد الرئيس ال:  بارعة ياغي- دمشق 
". الشعوب العربية ليستطيع اتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان اإلسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

دور المؤتمرات واالتحادات والمنظمات "وقال، خالل اختتام الملتقى العربي الدولي لحق العودة، إن 
نظيم التحرك الشعبي العربي على جميع المستويات، وإيصال صوت الجماهير العربية أساسي في ت

  ".المنددة بجرائم االحتالل إلى جميع الدول والهيئات الدولية بما يسهم في وقف العدوان على غزة
  ١٣/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

 
 "يلإسرائ" تقر عقوبات على شركات أجنبية وتدعو إلى تحرك إسالمي للضغط على إيران .٥٨

صادقت الحكومة االيرانية على مشروع قرار يفرض عقوبات على الشركات االجنبية التي : طهران
على قطاع غزة، " اسرائيل"وذلك على خلفية الهجمات الدموية التي تشنها الدولة " اسرائيل"تتعامل مع 

 الجنسيات التي وستطبق العقوبات على الشركات المتعددة. الرسمية امس" إيران"حسبما افادت صحيفة 
، حسب "تستثمر في االراضي الفلسطينية المحتلة او تساعد النظام الصهيوني"لها فروع في ايران والتي 

وسيتم طرح مشروع القرار، الذي جرى تبنيه اول من امس، أمام البرلمان الذي من المتوقع . الصحيفة
مود احمدي نجاد الدول االسالمية الى من ناحيته، دعا الرئيس االيراني مح . ان يصادق عليه باإلجماع

ضد سكان غزة، موضحا انه يتعين على الدول " اسرائيل"توحيد موقفها النهاء عملية االبادة التي تمارسها 
 .لمعاقبتها على تدخلها العسكري" اسرائيل"االسالمية ان تمارس ضغوطا اقتصادية على 

  ١٣/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
 
  الت دولية لدعم المبادرة المصريةاتصا: الخارجية المصرية .٥٩

أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي أمس، أن مصر تجري اتصاالت لحشد : الوكاالت
التعبئة الدولية للمبادرة المصرية لوقف إطالق النار في قطاع غزة، وقال إن وزير الخارجية أحمد أبو 

دول األوروبية وروسيا، بهدف إحاطتهم بالجهود الغيط أجرى سلسلة اتصاالت مع نظرائه في عدد من ال
  .المصرية لوقف إطالق النار في قطاع غزة

  ١٣/١/٢٠٠٩الخليج، 
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  الشارع العربي يواصل انتفاضته ضد محرقة غزة .٦٠

من عواصم ووكاالت، أن الشارع العربي واصل انتفاضته الجماهيرية ، ١٣/١/٢٠٠٩الخليج، ذكرت 
غزة، مطالبا بوقفها ومنددا بجرائم الحرب التي يقترفها االحتالل ضد المحرقة المشتعلة في قطاع 

 من عناصر جماعة اإلخوان المسلمين في دمنهور ١٠٠اإلسرائيلي، فيما اعتقلت أجهزة األمن المصرية 
  .قبيل تظاهرة دعت الجماعة إليها

لقاهرة إلعالن ونظم المئات من النشطاء السياسيين المصريين مظاهرة أمام نقابة المحامين وسط ا
  .التضامن مع الشعب الفلسطيني

وفي دمشق، اعتصم مئات األطفال من معاهد الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين أمام مكتب أنشطة األمم 
، تعبيراً عن إدانتهم واستنكارهم للعدوان، وسلم "أونروا"ووكالة " يونيسيف"المتحدة اإلنمائية ومبنى 

ات الدولية ناشدوا فيها األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون التدخل المعتصمون رسائل إلى الهيئ
وقررت وزارة التربية السورية إيقاف األنشطة التدريسية في جميع المدارس اليوم الثالثاء لمدة . الفوري

  .نصف ساعة في إطار الحملة السورية من أجل أطفال غزة
  .مدن المغربوتواصلت، أول أمس األحد، مسيرات التضامن في 

وتظاهر آالف األشخاص في مدن جزائرية عدة، حيث جمعت المسيرات مائة ألف شخص في عنابة 
، كما تظاهر عشرات )غرب(وعشرة آالف في عين تموشنت ) غرب(وثالثين ألفا في تلمسان ) شرق(

  ).غرب(اآلالف في عين الدفلى ومعسكر وسيدي بلعباس والنعامة 
من نواكشوط عبر مراسلها أمين محمد، أنَّه تظاهر عشرات ، ١٢/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، وأضافت 

الصحفيين الموريتانيين أمام ممثلية األمم المتحدة في نواكشوط استجابة لنداء اللجنة العربية للدفاع عن 
 .الصحفيين، وتضامنا مع زمالئهم الذين تستهدفهم آلة الحرب اإلسرائيلية في قطاع غزة

  
  لبحث أوضاع غزة والجامعة ترحب قطر تدعو لقمة طارئة  .٦١

قال الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس :  وكاالت– عبد الواحد عاشور - الدوحة 
الوزراء وزير الخارجية إن دولة قطر وباالتصال مع األشقاء العرب واألمين العام لجامعة الدول العربية 

، للنظر في ٢٠٠٩/ ١٦/١ة القادم الموافق قد دعت لعقد قمة عربية طارئة في الدوحة يوم الجمع
لقرار " إسرائيل"اإلجراءات الكفيلة بوضع حد للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في ضوء عدم امتثال 

  . ، واستمرارها في اعتداءاتها الوحشية على الشعب الفلسطيني١٨٦٠مجلس األمن 
إن الجامعة تلقت طلب قطر عقد قمة طارئة من ناحيته، قال عمرو موسى األمين العام للجامعة العربية 

وقال . بالدوحة يوم الجمعة المقبل، وأن األمانة العامة للجامعة قد وزعت الطلب على الدول األعضاء
عقد القمة يتطلب موافقات عدد من "موسى، رداً على سؤال لـ العرب، حول عقد القمة بالدوحة إن 

  ".الدول، وإنه يجري التشاور حالياً حول ذلك
من ناحية أخرى أعلنت الجامعة العربية، أمس، أنه تقرر عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية 

وقال األمين العام المساعد أحمد . العرب في الكويت يوم الجمعة القادم للتباحث بشأن األوضاع في غزة
  .الطارئةبن حلي إن االجتماع تم االتفاق عليه قبل أن تصل الدعوة القطرية لعقد القمة 

  ١٣/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
   ترحب بدعوة الدوحة للوزاري العربيدمشق .٦٢

أكد مصدر سوري لـ الوطن، أن سوريا تؤيد دعوة قطر الى عقد اجتماع طارئ لوزراء : دمشق
الخارجية العرب من أجل البحث في مواصلة التحرك العربي لوقف العدوان االسرائيلي على غزة واتخاذ 
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مشيرا الى ان هناك تشاورا ". اسرائيل" الذي رفضته ١٨٦٠بشأن قرار مجلس األمن موقف عربي موحد 
وتنسيقا متواصلين بين سوريا ودولة قطر لعقد قمة عربية طارئة ودفع الموقف العربي نحو اتخاذ 

ولفت المصدر السوري الى انه كان يفترض لقرار مجلس . سياسات حازمة لمواجهة العدوان االسرائيلي
، معتبرا "إسرائيل" أن يصدر تحت الفصل السابع لميثاق األمم المتحدة حتى يكون ملزما لـ١٨٦٠األمن 

  .ان الوفد العربي الى نيويورك كان مقصرا في هذا المجال
  ١٣/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، 

  
   شخص منذ بدء الحرب اإلسرائيلية على غزة١٠٠٠ المصرية تعتقل نحو السلطات .٦٣

، إن السلطات المصرية اعتقلت نحو "الشرق األوسط"ن المسلمين لـقالت مصادر في جماعة اإلخوا
 ما زالوا قيد االعتقال وفق قانون ٧٠٠ شخص منذ بدء الحرب اإلسرائيلية على غزة، بينهم ١٠٠٠

 .١٩٨١الطوارئ المطبق في البالد منذ 
  ١٣/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  األزهر يحرم مصافحة غير المسلم المحارب .٦٤

ى مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر بتحريم المصافحة لغير المسلم المحارب، وفي مقدمة أفت: القاهرة
وأكد . هؤالء الصهاينة الذين يقومون بمذبحة ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام وفي غزة بشكل خاص

م المجمع، في فتوى أصدرها أمس، أن المبدأ اإلسالمي أجاز للمسلم مصافحة غير المسلم طالما كان السال
واستثنى المجمع . سائدا، لكنه يحرم أي نوع من التعامل حتى المصافحة إذا تحول هؤالء إلى محاربين

في فتواه مصافحة شيخ األزهر محمد سيد طنطاوي لرئيس الكيان شيمون بيريز أثناء حضورهما مؤتمر 
  .حوار األديان بحجة أنه لم يكن بإمكانه تفاديها

  ١٣/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   وسوريا تدعوان مجلس األمن إلصدار قرار أقوىإندونيسيا .٦٥

االندونيسية الرسمية عن الرئيس سوسيلو بامبانغ يودهيونو قوله إثر " انتارا"نقلت وكالة أنباء : أ.ب.ي
إذا كان القرار الحالي "محادثات أجرها في جاكرتا مع رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري، 

 - س األمن إصدار قرار أكثر فاعلية لوقف الصراع الفلسطيني غير فعال، فيتوجب على مجل) ١٨٦٠(
ندعم : "ووافق عطري على كالم الرئيس االندونيسي وقال". من خالل وقف إلطالق النار" االسرائيلي"

، فإن قراراً جديداً أقوى )١٨٦٠(بالقرار " إسرائيل"بشكل كامل اقتراح الرئيس يودهيونو بأنه إذا لم تلتزم 
وأعرب عطري عن تشاؤمه إزاء ". على وقف هجماتها" إسرائيل"اً يجب أن يصدر إلجبار وأكثر إلزام

  .بالقرار الدولي ألن تل أبيب تجاهلت دائماً قرارات مجلس األمن" إسرائيل"التزام 
  ١٣/١/٢٠٠٩الخليج، 

 
  مسؤول مصري يتهم إيران بتحريض حماس": جيروزاليم بوست" .٦٦

اإلسرائيلية، أمس، عن مسؤول مصري قوله إن إيران " بوستجيروزاليم "نقلت صحيفة : آي.بي.يو
. تمارس ضغوطا على حركة حماس كي ترفض المبادرة المصرية لوقف إطالق النار في قطاع غزة

وأبلغ المسؤول المصري الصحيفة، أن مسؤولين إيرانيين كبيرين زارا دمشق مؤخرا حذرا قادة حماس 
  اإليرانيين هددوا بوقف إمدادات األسلحة والتمويل للفصائل "وتابع ان . من قبول المبادرة المصرية
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بشكل غير " إسرائيل"الفلسطينية إذا وافقت على وقف النار، اإليرانيون يريدون قتال الواليات المتحدة و
  ".مباشر

  ١٣/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   غزةمجزرةمناقشة سبل تفعيل التحركات الشعبية في مواجهة اجتماع طارىء ل: دمشق .٦٧

قد في دمشق، أمس األول، اجتماع طارئ، تنادى إليه رؤساء وأمناء عامون لعشرين مؤتمرا واتحاداً ع
ومنظمة وملتقى عربيا، جرى فيه مناقشة سبل تفعيل التحركات الشعبية في مواجهة الحرب العدوانية 

ت المنظمات ضد الشعب الفلسطيني في غزة والتخاذ خطوات تمثل ارادة وتوجها" اسرائيل"التي تشنها 
واالتحادات والجماهير العربية، كما بحث المجتمعون ورقة عمل تتضمن الدعوة الى هذا االجتماع بعد 

 يوما على بدء المجازر االسرائيلية واستمرارها ضد غزة وقدمت العديد من االفكار والمقترحات في ١٥
ح جرائم العدو الصهيوني والضغط على المجاالت السياسية والشعبية والقانونية والثقافية واالعالمية لفض

  .الدول والحكومات التخاذ مواقف اكثر رفضا للعدوان
  ١٣/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، 

  
 بال إنسانية" إسرائيل"قادة : السعودية .٦٨

شدد مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين عبداهللا بن عبدالعزيز على  :الرياض، غزة
على الشعب الفلسطيني في غزة تجرد القادة اإلسرائيليين من " إسرائيل"نها أن حرب اإلبادة التي تش

وأعرب المجلس عن تطلعه إلى أن . إنسانيتهم وتضع سياساتهم في مصاف سياسات اإلبادة العنصرية
  .تكون اإلدارة األمريكية القادمة أكثر جدية وموضوعية واستقاللية في تناولها للشأن الفلسطيني

  ١٣/١/٢٠٠٩دية، الوطن، السعو
  
   تسير جسراً برياً لنقل المساعدات للشعب الفلسطينيالسعودية .٦٩

حملة خادم الحرمين الشريفين إلغاثة "انطلقت، أمس، المرحلة األولى من :  سحر البندر- الرياض 
وقال . عبر الجسر البري لنقل المساعدات العينية للشعب الفلسطيني من الرياض" الشعب الفلسطيني

 فنياً لمتابعة حملة اإلغاثة من السعودية ١٥وزير الداخلية ساعد الحارثي، إنه تم تشكيل لجنة من مستشار 
إلى العريش، وتم إرسال فنيين للبحث في آلية التعاون مع برنامج الغذاء العالمي في توزيع التبرعات 

 يوماً، كما أن ٣٠ لمدة  ألف وجبة غذائية يوميا٢٧٠ًداخل قطاع غزة وتحديداً الغذاء وتم البدء بتوزيع 
 ٥٩وسيرت الحملة جسراً برياً من . المحاوالت جارية للدخول إلى قطاع غزة عبر المنافذ المسموح بها

 سيارة إسعاف ٣٠ طناً ومواد غذائية متنوعة إضافة إلى األدوية والمعدات الطبية و٦٧٠شاحنة بحمولة 
  .جديدة إلى غزة

  ١٣/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  "مجزرة األسرى" تعويض ضحايا  تؤجل قضيةمصر .٧٠

أجلت محكمة تعويضات شمال القاهرة دعوى أهالي األسرى المصريين الذين :  محمد المتولي-القاهرة 
 أبريل المقبل ٦لجلسة " روح شاكيد"والمعروفة إعالميا بـ ١٩٦٧قتلهم الجيش اإلسرائيلي في حرب 

ورا بإعالن دفاع المتهمين اعتزامه وشهدت القضية تط. لالطالع وضم خصوم جدد لصحيفة الدعوى
إعالم رئيس الوزراء اإلسرائيلي ورئيس التلفزيون اإلسرائيلي بصفتهما بأصل الدعوى بالطريق 

  .الدبلوماسي بواسطة مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام
  ١٣/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
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  ى ميداني في غزةيتبنى إنشاء مستشف اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة المجلس .٧١

قال رئيس اللجنة العامة في المجلس اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة عدنان بن :  محمد حميدان-جدة 
خليل باشا، إن اللجنة أقرت تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج، التي من شأنها مساعدة المنكوبين في قطاع 

ذائية، ومنها إنشاء مستشفى ميداني، بكلفة خمسة غزة، وتوفير الحاجات الطبية واإليوائية والمواد الغ
  .ماليين دوالر، تبرعت بها المنظمات األعضاء التابعة للجنة

  ١٣/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  اإلصابات في غزة لم نجدها في حروب سابقة:  الطبي المصريالوفد .٧٢

شافي أكد األطباء المصريون الموجودون في قطاع غزة أن اإلصابات التي رأوها في الم: غزة
الفلسطينية لم يروا مثيالً لها في أي حرب سابقة، مؤكدين أنهم يعملون حاليا على قدم وساق إلنقاذ حياة 

  .الجرحى والمصابين جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة
  ١٢/١/٢٠٠٩اخوان اون الين 

  
  "إسرائيل" العربية في مجلس حقوق اإلنسان تؤيد قرار إدانة انتهاكات المجموعة .٧٣

وافقت المجموعة العربية واإلسالمية واألفريقية واآلسيوية وأميركا الالتينية :  تامر أبو العينين- جنيف 
 دولة هي أعضاء المجلس، على قرار ٤٧ دولة مقابل صوت معارض واحد من كندا من بين ٣٣بأغلبية 

وقال المتحدث . ان في قطاع غزةمجلس حقوق اإلنسان الذي أدان االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنس
نجحنا في الحصول على موافقة أغلبية األعضاء على تشكيل "باسم المجموعة العربية، للجزيرة نت، 

لجنة دولية لتقصي الحقائق على الجانب اإلسرائيلي، ومطالبة المفوضة السامية لحقوق اإلنسان بإرسال 
  ". مكتب المفوضية بالقطاعفريق فوري إلى قطاع غزة، ودعم الوجود الميداني ل

  ١٢/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
   مليون درهم مساعدات لغزة٢٠مؤسسة محمد بن راشد الخيرية تقدم  .٧٤

 مليون درهم لتقديم ٢٠اعتمدت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية : دبي
ي يتعرض لها أهالي غزة واجب المساعدة للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف الراهنة الت

وذلك بتوفير المتطلبات واالحتياجات الضرورية خاصة " اإلسرائيلي"المتضررون من جراء العدوان 
األدوية المختلفة إلسعاف المرضى والمصابين وتوفير أسرة العناية المركزة التي أصبحت المستشفيات 

  .ال والكبار أيضاًفي أمس الحاجة إليها، كما سيتم توفير الحليب الالزم لألطف
  ١٣/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  "إسرائيل" الواليات المتحدة صهيونية أكثر من : العودةالشيخ .٧٥

مفاهيم من "وجه فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، خالل حلقة من برنامج :  حجي جابر- جدة 
والمستشارين ورجال األعمال الفضائية، دعوة إلى الحكومات والمؤسسات والمثقفين " دليل"بقناة " العدوان

ِلنَنْعتقْ من أسر أميركا التي . "والتجار، أن يبحثوا دوما عن بدائل واستراتيجيات مع قوى أخرى في العالم
وأنها " أميركا تستفيد منا وهواها مع غيرنا"مؤكدا أن ". تستثمر ثرواتنا وأموالنا، وال تنظر إلى مصالحنا

  ".التبديل وليس التعديل"داعيا إلى رفع شعار " نفسهمصهيونية أكثر من الصهيونيين أ"
  ١٣/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
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  "إسرائيلية"مخطط الغتيال أردوغان بأسلحة  .٧٦
، في مخطط "إسرائيل"كشف النقاب، أمس، عن تورط منظمة تركية إرهابية على صلة بـ : أنقرة

ت مصادر على صلة وقال. الغتيال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وشخصيات بارزة أخرى
اإلرهابية، أمس االثنين، إن عناصر المنظمة كانوا " أرجناكون"بالتحقيقات الجارية في قضية منظمة 

. يخططون أيضاً لتفجيرات في أنحاء مختلفة من البالد بينها مركز تجاري كبير في العاصمة أنقرة
في ضاحية جول بهشة في وأشارت الى أن األسلحة التي ضبطت في عملية تفتيش الخميس الماضي 

  ".إسرائيل"أنقرة مستوردة من 
  ١٣/١/٢٠٠٩الخليج، 

 
  مصـر تتجاهل طلبنا مساعدة غـزة : ١٨٦٠ تنتقد ضعف القرار إيران .٧٧

إنهاء العدوان، واالنسحاب "قال المتحدث باسم وزارة الخارجية االيرانية حسن قشقاوي، ان : الوكاالت
الفوري، وفك الحصار، واالهتمام بالمساعدات اإلنسانية، تشكل المحاور الرئيسية األربعة للتحركات 

ل إمكاناتها الحكومية ايران تستخدم ك.. الدبلوماسية التي تقوم بها طهران تجاه االزمة في قطاع غزة
المسؤولين المصريين لم يردوا حتى اآلن على رسالة "وذكر قشقاوي ان ". وغير الحكومية في هذا السياق

وزير الخارجية منوشهر متكي بشأن إعالن طهران استعدادها إليجاد تسهيالت خاصة لتوصيل 
كما ". صال المساعدات االيرانيةضرورة تعاون القاهرة في مجال إي"، مؤكدا "المساعدات الى سكان غزة

 ". خطوة متأخرة جداً" الداعي إلى وقف إطالق النار، معتبراً أنه يمثل ١٨٦٠انتقد قشقاوي ضعف القرار 
  ١٣/١/٢٠٠٩السفير، 

  
   عالماً يمنياً يطالبون بفتح الحدود للجهاد٦٠ .٧٨

ناء الشعب الفلسطيني في  عالما يمنيا ضرورة لفتح الحدود للمجاهدين من أجل نصرة أب٦٠أكد : صنعاء
فلسطين غزة، وأكدوا في فتوى لهم على وجوب نصرة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرين 

واعتبر العلماء اليمنيون . إلى أنه ال يجوز السكوت من المسلمين على ما يجري وإلبقائهم سلبيين تجاهه
 رجل واحد لنصرة إخوانهم ونجدتهم وإسعافهم أنه من الواجب أن يهب المسلمون في الوقت الحاضر هبة

جيوشا وشعوبا وحكومات بإقامة جسور جوية عاجلة تحمل الغذاء والدواء والمستشفيات الميدانية 
  .واألطباء والمال والسالح أو ما أمكن من ذلك

  ١٣/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  نحن أبناء موقف واحد: شافيز للفلسطينيين .٧٩

أكد الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز أنه يؤازر الشعب الفلسطيني  : وديع عواودة-القدس المحتلة 
والشعوب المستضعفة وأوضح أن دماءه المراقة في قطاع غزة هي دماء الفنزويليين وكل اإلنسانية، وقال 
في رسالة بعثها للجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة خالل مهرجان تضامني حاشد مع غزة نظم في 

إنه وشعبه يشدون على يد الفلسطينيين ومقاومتهم المشروعة  لسطين المحتلة أمس،الناصرة شمال ف
وأضاف لم يجمعنا االنتماء القومي، بل ما هو أعز، نحن أبناء موقف واحد، والدم  .لالحتالل والحصار

يال المراق في غزة هو دمنا هو دم اإلنسانية المراق على آخر معاقل االحتالل المنهارة ال محالة، فنزو
  .تقبل كل واحد من أبناء الشعب الفلسطيني وتؤكد أنها ستقف دائما معهم ومع سائر المظلومين

  ١٢/١/٢٠٠٩الخليج، 
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  بانتهاكها حقوق االنسان في غزة "إسرائيل"رار يدين يصادق على قمجلس حقوق اإلنسان  .٨٠
 قرار يدين الهجوم  صوت مجلس حقوق اإلنسان التابع لالمم المتحدة في جنيف امس، على: ا ف ب

لحقوق اإلنسان ضد « خطيرة» بارتكاب انتهاكات "اسرائيل"االسرائيلي على قطاع غزة ويتهم 
وتمت المصادقة على القرار الذي ينص على تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في . الفلسطينيين

الدول األخرى بسبب لغة االنتهاكات االسرائيلية ضد الفلسطينيين، بعد انقسام بين دول غربية وعدد من 
وذكر عدد من الدول الغربية ان القرار الذي تقدمت به دول عربية وافريقية متحيز لجانب واحد . القرار

العملية االسرائيلية العسكرية « بشدة»ويدين القرار . وال يوضح دور الصواريخ التي يطلقها فلسطينيون
 دولة ٣٣وصوتت . لحقوق اإلنسان الفلسطيني« انتهاكات كبيرة»في قطاع غزة ويقول انه نتج عن 

 دولة أوروبية عن التصويت ١٣وامتنعت . افريقية واسيوية وعربية ومن اميركا الالتينية لصالح القرار
 دولة ٤٧وعادة ما يتخذ المجلس المؤلف من . فيما كانت كندا الدولة الوحيدة التي اعترضت على القرار

 .قراراته بالتوافق
 ١٣/١/٢٠٠٩السفير، 

  
  "اسرائيل"هيئات فرنسية ترفع دعوى جرائم حرب ضد  .٨١

قررت عدة هيئات فرنسية إنسانية وحقوقية عدة رفع دعوى قضائية، امام محكمة  : بشير البكر- باريس 
بتهمة ارتكاب جرائم حرب خالل العدوان على غزة، حين عرضت " اسرائيل"الجزاء الدولية ضد 

" منظمة مكافحة العنصرية والصداقة بين الشعوب"لقاء في مقر المبادرة ظهر امس في باريس، خالل 
من جانب لجنة قانونية تعمل على التحضير لمبادرات قانونية أخرى لمقاضاة قادة الحرب ) مراب(
  .، منها رفع دعاوى امام المحاكم الفرنسية، من قبل ممثلين عن الضحايا في غزة"االسرائيليين"

 ١٣/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
 وقف فوري إلطالق النار مثلما يريد ذلك المتظاهرون عبر العالمعا الى  دركوشني .٨٢

رأى وزير الخارجية برنار كوشنير أن ثمة حاجة لمراقبين أوروبيين عسكريين :  ميشال أبونجم- باريس
في الوقت  «"إسرائيل"لكنه أشار الى رفض مصر و.  وحماس"إسرائيل"لإلشراف على وقف النار بين 

مثلما «إلطالق النار » فوري«ودعا كوشنير مجددا إلى وقف .  مراقبين على أراضيهمالوجود» الحاضر
 .»يريد ذلك المتظاهرون عبر العالم

 ومصر وتركيا وقطر وسورية "إسرائيل"وفي نفس الوقت تستمر باريس باتصاالتها الدبلوماسية مع 
 .ف الناروغيرها من الجهات الدولية من أجل تسهيل تطبيق الخطة المصرية لوق

 ١٣/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
   فرنسية تدعو ساركوزي إلى إرسال سفينة مستشفىشخصيات .٨٣

من " سفينة مستشفى" دعت شخصيات فرنسية الرئيس نيكوال ساركوزي أمس، إلى إرسال :ب.ف.ا
حيدة إنكم الجهة الو"وقال موقعو الرسالة التي سلمت إلى قصر االليزيه  .البحرية الفرنسية إلى قطاع غزة

في فرنسا التي تستطيع تلبية مطالبتنا بإرسال سفينة مستشفى من البحرية الوطنية من دون إبطاء لترسو 
  ".قبالة قطاع غزة

 ١٣/١/٢٠٠٩الخليج، 
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   عالمية الى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزةنداءات .٨٤
الخاص للشرق االوسط صن  المبعوث الصيني ، أنبرلين وبكين  من١٣/١/٢٠٠٩الحياة، نقلت صحيفة 

وحض . بيغان دعا الى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة وتخفيف االزمة االنسانية في القطاع
في تصريحات موجهة الى االمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في القاهرة، األطراف كافة على 

  .التزام قرارات مجلس االمن الدولي إلنهاء النزاع
ين أعرب المتحدث باسم الحكومة األلمانية أولريش فيلهلم عن دعم حكومته الكامل للجهود التي وفي برل

إن اتصاالت المستشارة أنغيال «تبذلها مصر حاليا للتوصل إلى وقف إلطالق النار في قطاع غزة قائالً 
ت تقدماً من مركل ووزير خارجيتها فرانك فالتر شتاينماير مع الدول العربية وفرنسا وغيرهما حقق

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية . »المبكر الحديث عنه وقد يحتاج بعض الوقت لإلعالن عن نتائجه
يستند إلى فحوى «إن تفاؤل الوزير شتاينماير بقرب الوصول إلى وقف للنار » الحياة«ينس بلوتنر لـ 

تعتقد «وأضاف أن برلين . »المحادثات التي أجراها في نهاية األسبوع مع حكومتي مصر وإسرائيل
  .»بوجود مجموعة من األسباب التي تدعم قيام وقف موقت للنار، إنما من الصعب تحديد موعد له حاليا

وفي براغ، اعلنت الخارجية التشيكية ان الرئاسة التشيكية لالتحاد االوروبي تنوي الدعوة لعقد مؤتمر 
، من دون ان توضح مكان او تاريخ هذا المؤتمر، بينما للمانحين لتوفير االحتياجات االنسانية الهالي غزة

دعا رئيس مكتب األمم المتحدة اإلقليمي لتنسيق الشؤون اإلنسانية في الشرق األوسط عبد الحق أميري 
 مليون دوالر بصفة عاجلة لتوفير االحتياجات الضرورية من األغذية ١٠٠الدول المانحة الى توفير مبلغ 

وأكد أميري في اجتماع عقدته الجهات المانحة في أبو . حية والوقود والكهرباء لغزةوالمياه والرعاية الص
ظبي أمس ضرورة وقف اطالق النار وفتح المعابر لتتمكن المنظمات االنسانية من القيام بدورها 

  .ومسؤولياتها في ايصال المساعدات الى الشعب الفلسطيني في غزة
تأييد الحكومة   أعلن  موراتينوسال عن وكاالت، أننق ١٣/١/٢٠٠٩الخليج، أضافت صحيفة  و

إذا سارت األمور كما نريد نحن "، وقال "لوقف العنف في قطاع غزة"االسبانية للمبادرة المصرية 
  ". وشركاؤنا المصريون فيمكننا أن نعلن وقف إطالق النار

لة الجهود إلحالل من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف إن بالده مستعدة لمواص
   .السالم في الشرق األوسط في مجلس األمن وضمن تشكيلة اللجنة الرباعية

 
  خطط الجيش االسرائيلي في اطار المرحلة الثالثة:  غربيونديبلوماسيين .٨٥

امس عن ديبلوماسيين غربيين قولهم ان خطط الجيش االسرائيلي في اطار » رويترز«نقلت وكالة 
وستسمح أي عملية .  اعادة السيطرة على ممر فيالدلفي واجزاء من بلدة رفحتشمل» المرحلة الثالثة«

 باستخدام الجرافات ومعدات السونار لتدمير االنفاق التي لم "اسرائيل"ـبرية اسرائيلية على طول الممر ل
  .تدمرها القوة الجوية بعد

يلومترا قد يعطيها ورقة  ك١٤ على الممر الممتد لمسافة "اسرائيل"وقال الديبلوماسيون ان سيطرة 
 مصر وقوى غربية بضمانات أمنية لضمان "اسرائيل"وتطالب . مفاوضة في محادثات وقف اطالق النار

  .عدم اعادة حفر االنفاق لكن ال تزال هناك خالفات حول كيفية تحقيق ذلك
 ١٣/١/٢٠٠٩الحياة، 

 
   تقترح مؤتمراً دولياً بمشاركة حماسالبرازيل .٨٦

يس البرازيلي لويس ايناسيو لوال دا سيلفا أمس عقد مؤتمر دولي على غرار مؤتمر  اقترح الرئ:ب.ف.أ
ال بد لجميع "وقال في كلمته االذاعية االسبوعية . انابولس بمشاركة حماس إلنهاء العدوان في غزة
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كما اقترح تفعيل مجموعة . المعنيين بالعدوان في الشرق األوسط من االجتماع للتوصل الى حل
  ."انابولس

ليس من المهم ان تضم "ودعا الرئيس البرازيلي الى اشراك حركة حماس في هذا المؤتمر، وأضاف 
وفي " إسرائيل"والسلطة الفلسطينية وحدهما بل ايضاً الذين ال يريدون السالم في " إسرائيل"الطاولة 

  ".االراضي الفلسطينية ويضعون شروطاً مبالغاً فيها
  ١٣/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  بذخائر وأعتدة من مخازنها في العراق" إسرائيل"ود أمريكا تز .٨٧

اكدت مصادر ايرانية ان الواليات المتحدة متورطة في إرسال ذخائر وأسلحة  : ستار ناصر- طهران 
ونقلت وكالة  .في الفترة االخيرة وبعد بدء عدوانها على غزة، من مخازن قواعدها بالعراق" اسرائيل"الى 

تقدمت بطلب عاجل الى الواليات المتحدة وثالث دول " اسرائيل" قولها ان االيرانية عن مصادر" فارس"
وذكرت . واشارت الى ان النرويج كانت احدى هذه الدول االوروبية. اوروبية لتزويدها بذخائر وأسلحة

األمريكية الصنع، التي " ١٦اف "طلبت صواريخ ذكية وموجهة بالليزر تستخدمها طائرات " اسرائيل"ان 
واضافت المصادر . في عمليات القصف اليومي على قطاع غزة" االسرائيلي"ا سالح الجو يستخدمه

المطلعة ان مصانع سالح نرويجية في مدينة تونسبيرغ استلمت طلبات من الكيان الصهيوني للحصول 
  .على هذه الصواريخ

ت المتحدة بإرسال ووفق هذه المصادر، فان اجهزة استخبارات اوروبية رصدت معلومات عن قيام الواليا
  .من مخازن الجيش األمريكي في العراق" اسرائيل"ذخائر واعتدة عاجلة الى 

  ١٣/١/٢٠٠٩الخليج، 
 
  غزة ليست مكاناً للمدنيين:  األحمرالصليب .٨٨

إن المدنيين في غزة في وضع خطر على ) االثنين( قالت اللجنة الدولية للصليب األحمر أمس :رويترز
وقال  .اكنهم أكثر خطراً من أن يؤوى إليها وال يوجد مكان يفرون إليهنحو متزايد حيث صارت مس

ال يوجد مكان آمن في غزة هذه األيام، ال "أنطوان جراند رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر في غزة 
وخائفون من النزول .. يوجد مكان للمدنيين، إنهم خائفون من البقاء في منازلهم، وخائفون من االنتقال

وأضاف إن اللجنة الدولية التي نادراً ما تعلق على ".  الشارع أو محاولة شراء بعض الطعامإلى
الصراعات حتى ال يتضرر حيادها تعرضت إلطالق النار مرتين في األيام األخيرة بينما كان يحاول 

ومن الخطر التواجد في غزة أمر خطير جداً "وأضاف . مندوبوها القيام باألعمال اإلنسانية في قطاع غزة
  ". أيضاً أن تعمل منظمة إنسانية في غزة

  ١٣/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  معبر رفح من  إلى غزة  يدخلوفد برلماني أوروبي .٨٩

وقالت نائب رئيس البرلمان األوروبي لويسا مورغنتيني . دخل وفد برلماني أوروبي غزة أمس من مصر
انية، عبروا معبر رفح إلى القطاع حيث التي تقود الوفد في رسالة إلكترونية إن النواب، وعددهم ثم

  .ثاء لتقويم الوضع هناكالسيبقون حتى يوم غد الث
وسيزور النواب الثمانية ونائب في مجلس الشيوخ اإليطالي مخيمات الجئين ومستشفيات غزة مع أعضاء 

ن الوفد وأوضحت مورغنتيني أ. »أونروا«في وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
الذي تتمثل فيه مجموعات نيابية عدة، سيطلع البرلمان األوروبي لدى عودته إلى ستراسبورغ األربعاء 

  .»السلطات المصرية وأونروا لتعاونهما ودعمهما«وشكرت . على ما شاهده وسيعقد مؤتمراً صحافياً
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وحطت الطائرة التي . أمسووصلت طائرة برازيلية محملة مساعدات إنسانية ألهالي القطاع إلى األردن 
 طناً من المستلزمات الطبية واألدوية واألغذية، وهي مقدمة من الحكومة البرازيلية، في مطار ١٤تحمل 

جميع هذه المساعدات ستصل إلى القطاع مطلع األسبوع «وقدر العيطان أن . ماركا في عمان فجر أمس
  .»المقبل نظراً إلى الظروف السائدة حالياً

  ١٢/١/٢٠٠٩الحياة،  
 
   مسؤولية ما يجري من اعتداءات"إسرائيل"ل  اإلسبانية يحمالحكومةرئيس  .٩٠

نزل مئات اآلالف من اإلسبان إلى شوارع عدد من المدن في البالد للتنديد : مدريد ـ حسين مجدوبي
 في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأبرزها تظاهرة العاصمة "إسرائيل"بالمجازر التي ترتكبها 

دريد بحوالي ربع مليون متظاهر، في حين طالب رئيس الحكومة اإلسبانية خوسي لويس رودريغيث م
  .  وقف االعتداءات دون إشارته إلى حماس"إسرائيل"سبتيرو من 

سبتيرو يتخذ موقفا لصالح 'اليمينية في موقعها في اإلنترنت مساء أمس ' آ بي سي'وكتبت صحيفة 
ظهر أمس األحد أكبر التظاهرات العالمية في الغرب مع فلسطين وسجلت العاصمة مدريد . فلسطين

  . 'عدوان رأس السنة'وضد ما أصبح يعرف في هذا البلد بـ 
وشاركت كل األحزاب اإلسبانية والنقابات باستثناء الحزب الشعبي المعارض في هذه التظاهرة والذي لم 

 لنجوم السينما والغناء والمثقفين تجاوز وتميزت التظاهرة كذلك بحضور ملفت. يبد أي موقف حتى اآلن
  .عددهم في المجموع مئتي مبدع عالوة على المدير السابق لليونيسكو فيدريكو مايور سارغوسا

  ١٢/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  لوقف هجومها على غزة"إسرائيل"يهود بريطانيون يدعون  .٩١

 إلى وقف فوري لهجومها "إسرائيل"س دعت مجموعة بارزة من الجالية اليهودية في بريطانيا أم :لندن
على قطاع غزة معربة عن اعتقادها بأن العملية العسكرية لن تحقق األمن للدولة العبرية ومن شأنها 

 .زيادة التطرف
» برعب«البريطانية انهم ينظرون ) االوبزرفر(وقال أفراد المجموعة في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة 

 ديسمبر ٢٧ فلسطينيا منذ انطالقتها في ٨٧٠ية التي اودت بحياة اكثر من الى حصيلة العملية اإلسرائيل
 .الماضي) كانون االول(

 فان العملية المستمرة في غزة ستؤدي الى "اسرائيل"ـعوضا عن ضمان االمن ل« انه ،ورأت المجموعة
 .»عواقب زيادة التطرف وزعزعة استقرار المنطقة وتفاقم التوتر في الداخل اإلسرائيلي

 ويقرون بحقها في "اسرائيل"مع » المؤيدين والمتعاطفين«ووصف افراد المجموعة أنفسهم بانهم من 
حركة حماس، لكنهم اعتبروا ان االستراتيجية التي تعتمدها الدولة » جرائم حرب«الدفاع عن نفسها من 

ظن ان المفاوضات ن«وقال افراد المجموعة اننا . العبرية تهدد بتقويض الدعم الدولي الذي تتمتع به
وقف فوري « الى التفاوض بشأن "اسرائيل"ودعوا »  وللمنطقة"اسرائيل"ـوحدها تحقق االمن الدائم ل

ومبادرات دولية تضمن التوصل الى تهدئة دائمة تمنع تهريب االسلحة الى قطاع » ودائم الطالق النار
 .غزة

   ١٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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  الفوسفور األبيض في المناطق السكانية شديد الخطورةاستخدام: هيومان رايتس ووتش .٩٢
 أن استخدام الفسفور  ترى هيومن رايتس ووتشأن، ١٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، ذكرت صحيفة 

األبيض في األماكن المزدحمة بالسكان في غزة يخالف القانون اإلنساني الدولي القاضي باتخاذ كل 
 .ابات بالمدنيين، أو التسبب في قتلهماالحتياطات المستطاعة لتفادي إلحاق اإلص

 عن  نقلت'نيويورك تايمز'صحيفة ، أن  لندن في ١٢/١/٢٠٠٩ القدس العربي، وأضافت صحيفة
االمريكية اتهامه امريكا بأنها ال تولي اهتماما للحياة االنسانية ' هيومن رايتس ووتش'مسؤول في منظمة 

 باوند على منطقة ذات ٥٠٠فانك ال ترمي قنبلة وزنها ' شرعيا'والمدنيين، وقال انه حتى لو كان الهدف 
ويرى المسؤول الذي غطى النزاع في كوسوفو ان النتائج وان كانت اولية اال انها تشير  .كثافة سكانية

وقال ان استخدام حماس مسجدا الطالق النار على  . لقوانين الحرب"اسرائيل"الى خروق قامت بها 
 الحق او صكا مفتوحا الطالق النار يستخدم فيها كل شيء من اجل حماية الجيش االسرائيلي ال يعطيه

 لحرب مدن فيما تقوم "اسرائيل"واشارت الصحيفة الى تغيير في اساليب المعركة حيث تحضر  .جنوده
وقالت ان حماس خالل عامين قامت بتحويل غزة الى شبكة من . حماس للتكيف مع شروط المعركة

  .خخةاالنفاق واالماكن المف
 
 كان ضمن المقاومة وال تأكيدات رسمية ةمقتل سعودي في غز: اإلعالم اإليطالي .٩٣

تحدث اإلعالم اإليطالي أمس عن مقتل سعودي في غزة كان ضمن  : عبدالمجيد السباوي-  روما
كان " أبو أحمد المرعي"في موقعها على اإلنترنت أن " الريبو بليكا"ونقلت صحيفة  .المقاومة الفلسطينية

يم بالمدينة المنورة قبل أن ينتقل عبر األنفاق إلى مدينة غزة، مشيرة إلى أنه كان ضمن من قاتلوا في يق
 .البوسنة وفي دول أخرى، ولم تؤكد المصادر الفلسطينية واإلسرائيلية النبأ

  ١٢/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
  
 مستشفى الشفاء بغزة على وشك االنهيار: طبيبان نرويجيان  .٩٤

طبيبان نرويجيان يعمالن في قطاع غزة صورة تثير الرعب لألوضاع الطبية في المستشفى  رسم :غزة
وقال ماتس جلبرت وإيريك فوسي التابعان لهيئة إغاثة نرويجية إن مستشفى الشفاء  .الرئيسي فيها

الرئيسي في مدينة غزة على وشك االنهيار حيث يعاني من نقص في األطباء اإلخصائيين والمعدات 
 .وأضاف الطبيبان أن نوافذ المستشفى محطمة ومولدات الكهرباء تتوقف عن العمل يوميا.ية األساسيةالطب

ونصف المرضى كما يقول طبيبا اإلغاثة مدنيون، بعضهم أطفال مصابون بجراح ناجمة عن االنفجارات 
 وجود  من رجال اإلسعاف قد قتلوا بسبب القصف رغم١٢وذكر الطبيبان أن  .واإلصابة بالشظايا

ظروف شديدة لويتعرض العاملون في الحقل الطبي . عالمات واضحة على عرباتهم تدل على هويتهم
كما وواجه هؤالء .الصعوبة بسبب الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة إلطالق النار عليهم من الدبابات
يوانات تنهش جثث أياما طويلة من التأخير في الوصول إلى مواقع الهجمات، ليجدوا في بعض األحيان ح

 .القتلى
 ١١/١/٢٠٠٩القدس، فلسطين، 

  
  احتجاجا على العدوان اإلسرائيلي  في أثينالعلمين اإلسرائيلي واألميركيااحراق  .٩٥

 في اثينا، تجمع أمس األول نحو عشرة آالف شخص من اليونانيين :عبد الستار بركات - أثينا
هرة حاشدة وسط أثينا احتجاجا على العدوان والمهاجرين األجانب من أصول عربية وأوروبية في مظا

وتفرقت أمام السفارة اإلسرائيلية مرورا بالسفارة األميركية، حيث تم إحراق العلمين . اإلسرائيلي
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وفي الوقت نفسه، شهدت مدينة ثيسالونيكي عاصمة شمال اليونان تظاهرة . اإلسرائيلي واألميركي
 .  مؤسسات اجتماعية وأبناء الجالية الفلسطينيةحاشدة، في أكبر ميادين المدينة دعت إليها

 ١٢/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
   مركزاً لقادتها مستشفى الشفاءتستخدم" حماس" غانغ نفى أن تكون جون .٩٦

 أن قوافل المساعدات كينج،في غزة جون " األونروا" أعلن مدير عمليات وكالة :نيويورك ـ سامر رزق
بعدما امتنع سائقوها لفترة عن العمل خوفاً من العمليات "قطاع االنسانية عادت الى الدخول الى ال

وخاطب غانغ الصحافيين في نيويورك من غزة، قائالً إن عدد الفلسطينيين الذين لجأوا الى ". العسكرية
 ألفاً وأن األونروا تعمل على فتح مراكز جديدة الستقبال مزيد من ٣٥مدارس األونروا في غزة بلغ نحو 

. أضاف أنه زار مستشفى الشفاء في غزة أمس، ونفى أن تكون حماس تستخدمه مركزاً لقادتها. المدنيين
وحذر من كارثة .  طبيباً أجنبياً انضموا أمس الى الطاقم الطبي في مستشفى الشفاء٤٠وقال إن نحو 

ح انسانية نتيجة انقطاع الماء عن نحو نصف مليون فلسطيني في مدينة غزة ومحيطها وقال إن إصال
  .التمديدات المائية غير ممكن قبل توقف المعارك

  ١٣/١/٢٠٠٩المستقبل 
  
   تبتعد عن موقف فرنسا وتعلن استعدادها إلعادة بناء غزة اسبانيا .٩٧

 بدأ وزير الخارجية اإلسباني ميغيل آنخيل موراتينوس أمس االثنين زيارة :  حسين مجدوبي ـ مدريد
تلفة عن فرنسا بشأن إيجاد حل للعدوان اإلسرائيلي على قطاع إلى الشرق األوسط ليقدم رؤية أوروبية مخ

وعقد موراتينوس أمس اجتماعا مع نظيره المصري أبو الغيط، حيث أعلن عن استعداد اسبانيا  غزة، 
وتفيد مصادر مقربة من حزب االتحاد  .للمساهمة في إعادة بناء غزة وإرسال مراقبين إلى معبر رفح

يد أن اسبانيا ترفض االعتداءات اإلسرائيلية كما ترفض الموقف األوروبي االشتراكي الحاكم في مدر
يتنافى 'الذي عبرت عنه جمهورية التشيك، وتتحفظ على موقف الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي ألنه 

وعلى الرغم من أن اسبانيا تلتزم بمقررات االتحاد . 'وروح االتحاد المتوسطي ومسلسل برشلونة
يعتبر حماس حركة إرهابية إال أن حكومة مدريد ترى أنه يجب الحديث معها، وكان ذلك األوروبي الذي 

من خالل تصريح رئيس الحكومة اإلسبانية خوسي لويس رودريغيث سبتيرو نفسه الخميس الماضي 
  .'المباحثات يجب أن تشمل الجميع'عندما أكد أن 

    ١٣/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
 
  اية السكان في غزةال مكان لحم:  المتحدةاالمم .٩٨

كانون الثاني منشورات / يناير١٠ أسقط جيش االحتالل اإلسرائيلي على الفلسطينيين في غزة يوم :ايرين
ولكن من  .يحذرهم فيها بأنه سيصعد عملياته ضد المقاتلين في القطاع ويطالبهم بأخذ االحتياطات الالزمة

لجوء في ضوء تصريحات مسؤولي األمم المتحدة غير الواضح حتى اللحظة إلى أين يمكن للفلسطينيين ال
  .الذين قالوا انه ال يوجد أي مكان آمن في غزة

) أوتشا(وهذا ما تحدثت عنه اليغرا باشيكو، نائبة رئيس مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
يلورد، المنسق مؤكدة بذلك على تصريح سابق لماكس ماكس غا" ال يوجد مكان آمن في غزة: "التي قالت

اإلنساني التابع لألمم المتحدة في األرض الفلسطينية المحتلة الذي تحدث أيضاً عن عدم وجود مكان 
  . يحتمي فيه الفلسطينيون من القتال

  ١٣/١/٢٠٠٩الخليج، 
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  السبيل االفضل لوقف تهريب االسلحة الى غزة هو العمل مع مصر: بوش .٩٩
س االميركي جورج بوش امس في مؤتمر صحفي قد يكون أعلن الرئي:   وكاالت االنباء- واشنطن 

في غزة ، لكنه حمل حركة حماس التي تسيطر على قطاع " وقفا دائما الطالق النار"االخير انه يؤيد 
اؤيد وقفا "وقال بوش الذي يخلفه الرئيس المنتخب باراك اوباما بعد ثمانية ايام  .غزة مسؤولية وقف النار
اعتقد " ، مضيفا "اسرائيل"قف دائم للنار ان توقف حماس اطالق الصواريخ على الطالق النار ، ويعني و

السبيل االفضل لضمان وقف اطالق النار هذا هو العمل "واوضح بان  ".ان على حماس القيام بهذا الخيار
وفي رأيه  ".مع مصر لوقف تهريب االسلحة الى غزة الذي يتيح لحماس االستمرار في اطالق الصواريخ

الى " سهلوا ارسال المساعدات االنسانية"، مذكرا بان هؤالء " من حق االسرائيليين الدفاع عن انفسهم"ان 
  .قطاع غزة

  ١٣/١/٢٠٠٩الدستور، 
 

   الضفة مع  يكشف عن استراتيجية لتوحيد القطاعبلير .١٠٠
بلير إلنهاء دعا ممثل اللجنة الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسط توني  : أشرف الفقي - القاهرة

. حالة االنقسام بين الفصائل الفلسطينية سريعا، مؤكدا أن وحدتهم تساعد على إقامة الدولة الفلسطينية
وكشف بلير عقب لقائه أمس بالرئيس المصري حسني مبارك أنه تم وضع اتفاق إطاري لوقف إطالق 

ن اللجنة الرباعية تسعى إلى وقال إ. النار في غزة، مضيفا أن الجهود مستمرة لوضع تفاصيل هذا النص
. تنفيذ استراتيجية جديدة في غزة تقوم على توحيد القطاع مع الضفة الغربية، دون التطرق إلى تفاصيل

هذا ما نعمل على تحقيقه "وأعرب عن أمله في وقف إطالق النار، خالل األيام القليلة المقبلة، قائال 
 ".حاليا

التوصل إلى اتفاق دائم ومستمر يتمتع "ق النار في غزة يتمثل في وأشار إلى أن السبيل لتحقيق وقف أطال
 وحركة حماس، حيث نحتاج إلى ضمان عدم تكرار ما حدث مرة أخرى، "إسرائيل"بالمصداقية بين 

وأبدي بلير تأييده الكامل  ".ونريد أيضا موقفاً فلسطينياً موحداً وحقيقياً، مما يمهد إلقامة دولة فلسطينية
  .مصرية لوقف إطالق النار وإعادة الهدوء في غزة وفتح المعابرللمبادرة ال

١٣/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية،    
  

   ألف غزي٢٩الوكالة تفتح ابواب خمس مدارس جديدة إليواء أكثر من : ألونرواا .١٠١
الوكالة افتتحت خمس "ن اسامي مشعشع " األونروا"ال الناطق الرسمي لـق:  نادية سعدالدين- عمان

عدد المراكز التي افتتحتها "أضاف مشعشع إن  و".دة إليواء النازحين والفارين من العدوانمدارس جدي
 مركزاً في معظم أنحاء غزة، توفر اإليواء المؤقت ٣٦الوكالة في مدارسها إليواء النازحين ارتفع إلى 

  ،" ألف غزي٢٩ألكثر من 
األونروا أدخلت عبر "ار مشعشع إلى أن وأش، قصفت موقعين تابعين لألونروا"وقال إن سلطات االحتالل 

أدخلت "كما   شاحنة ونصف الشاحنة، ٩٣معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر الوحيد الذي تم فتحه أمس، 
، غير أنه " شاحنات، بتبرع سعودي، احتوت على أغذية ومالبس وأدوية٨األونروا عبر معبر رفح 

من أجل توزيعها ) إيريز(ر معبر بيت حانون ألسباب غير معروفة لم يتم اخال عمالت نقدية عب"
لم يتسلموا أي ) أفقر الفقراء( ألف شخص مصنفين كحاالت عسر شديد ١٠٠كمساعدات على قرابة 

مساعدات نقدية على مدى شهرين رغم افتقارهم لمعيل واعتمادهم على المساعدات النقدية لشراء 
  ".الحاجات األساسية

 توزيع الوقود بكميات الحد األدنى إلى بلديات جباليا والمنطقة الوسطى تمكنت األونروا أمس من"بينما  
احتياطي الوقود لتشغيل "والمناطق الشمالية بهدف تصريف وجمع المياه العادمة واآلسنة، وحذر من أن 
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 ٥٠٠قرابة "المولدات اإلحتياطية في مستشفيات القطاع تكفي ليومين إلى خمسة أيام فقط، وأشار إلى أن 
  . فلسطيني في غزة يعاني من انقطاع المياه بشكل كاملألف

  ١٣/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
 
  ألف طفل من غزة٥٠ ألف شخص بينهم ٩٠نزوح : "أوتشا" .١٠٢

أكد تقرير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي : اؤوط عبدالرؤوف أرن - رام اهللا، القدس المحتلة
دة أن وقف إطالق النار هو الخيار الوحيد الذي يمكن أن يتعامل مع التابع لألمم المتح) أوتشا(الفلسطينية 

وأضاف التقرير أمس أن مركز الميزان لحقوق اإلنسان قدر  .األزمة اإلنسانية واسعة النطاق في غزة
تشرف " األونروا" ألف طفل، مضيفا أن وكالة ٥٠ ألف فلسطيني من بينهم ٩٠ إلى ٨٠نزوح ما بين 

وأشار التقرير إلى أن المالجئ في جباليا مكتظة  . شخصا٦٩٦ ألفا و٢٥لمالذ لنحو  ملجأ يوفر ا٣١على 
 شخص ولكن ال يمكن فتح ١٩٠٠ شخص وأخرى تؤوي ١٧٠٠وهناك مدرسة تستضيف ما يزيد عن 

 .مالجئ جديدة في المنطقة بسبب غياب األمن، وتواجه األونروا نقصا في األغطية ومولدات المالجئ
 امرأة، مشيرا ٩٣ طفال و٢٧٥، منهم ٨٨٤في تقرير أن عدد الشهداء وصل إلى ) أوتشا(وذكر مكتب 

على صعيد الجرحى، يوجد ما ال "  عامال في الطواقم الطبية وقال١٢إلى أن من ضمن الشهداء هناك 
 حالة تصنف على أنها حاالت ٤١٣ويوجد .  امرأة٥٨٧ طفال و١,٣٣٣ جريحا، منهم ٣,٨٦٠يقل عن 
خطر الذي تتعرض له الطواقم الطبية وصعوبة الوصول إلى الجرحى من تحت ال"وأضاف " حرجة

من غير . المباني المدمرة يجعل من عملية اإلخالء الصحيحة وتقدير الخسائر البشرية أمرا بالغ الصعوبة
 ".الممكن في هذه المرحلة تحديد عدد الخسائر البشرية من ناحية تصنيف المدنيين مقابل المقاتلين

 ١٣/١/٢٠٠٩، السعودية، الوطن  
  

 ما هي حقيقة أسباب الحرب على غزة؟ .١٠٣
 رأفت ناصيف

قد يتساءل الكثيرون بشأن حجم الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة، حيث يستخدم كل 
: وحتى الحرمات تجاوزها. إمكاناته العسكرية، البرية والبحرية والجوية، ولم يستثن من حربه شيئا

لمستشفيات والجامعات والمدارس، لدرجة انه استهدف المؤسسات الدولية لتكون النتائج األولية المساجد وا
آالف من المدنيين بين شهيد وجريح وعشرات اآلالف مشردين ودمار وهدم وتخريب ليس ولم يسبقه 

 .مثيل
  ما وراءها؟فهل فعالً كل ذلك كان بسبب إطالق المقاومة اإلسالمية للصواريخ ؟ أم إن وراء األكمة

وللوقوف أو االقتراب من الحقيقة بشأن هذه الحرب على قطاع غزة التي تعرفها األطراف المعادية على 
  :انها حرب على حماس، ال بد أن ندرك بعض األمور حتى نستخلص النتائج 

ث حزيران   إن هذا العدوان بدأ يتصاعد منذ نتائج االنتخابات التشريعية ليصل مرحلة متقدمة بعد أحدا١
  . بالحصارات، وليصل اليوم الذروة بالحرب العسكرية ٢٠٠٧

  إن أطرافا فلسطينية محلية وعربية إقليمية دولية كانت مشاركة بصورة أو بأخرى بهذا العدوان ٢
المتدحرج منذ نتائج االنتخابات التشريعية، وحتى اليوم، ولعل المتابع لمجريات األمور ال يجد عناء في 

  .ى هذه الحقيقةالوصول ال
  إن الدعوات التي تنطلق مع كل جولة عدوان، لديها شرط واضح للوصول الى وقف العدوان، أال ٣

وهو استجابة حركة حماس لالشتراطات الدولية  الرباعية  والتي تعني االعتراف بالكيان الصهيوني 
  .ومنحه الشرعية على ارض فلسطين
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وكان . وماً التهدئة التي كانت مريحة له، حجته الصواريخ   إن االحتالل الصهيوني، وهو يخترق د٤
  .بإمكانه وقف الصواريخ بالتزامه بالمحافظة على التهدئة، لو كان هذا هو السبب فعالً

  واخيرأ ال بد من التذكير بانه تم االعالن مع بداية هذه الحرب اإلجرامية على غزة على لسان أكثر ٥
  .دف هو إنهاء حكم حماس في القطاعمن لسان مسؤول صهيوني، ان اله

وأمام ذلك لن يبقى السؤال الواقعي، إذن لما هذا العدوان السافر على قطاع غزة وبهذه الصورة الوحشية 
  ؟

 والتي جاءت بعد ١٩٨٧وحتى نجيب، فال بد ان نعود للوراء قليالً، فانطالق االنتفاضة الفلسطينية عام 
اعادت » ف.ت.م«نتهت معها قوى المقاومة ممثلة بعنوانها انذاك، أن ظن البعض أن القضية قد انتهت وا

  .الحياة للقضية، خصوصا بانطالقة حركة المقاومة اإلسالمية، حماس
وعندما فشل العدوان الصهيوني بكل إمكاناته في القضاء على المقاومة وكسر إرادة التحرير لدى الشعب 

سياسة الخداع التي أثمرت، عندما وقع بعض الفلسطيني، ذهب وبدعم غطاء إقليمي ودولي الى 
  .الفلسطينيين في هذا الفخ وذهبوا الى مدريد وأوسلو

ومرة أخرى ظن العدو انه استطاع أن يوفر لنفسه الدعم والغطاء اإلقليمي والدولي والعربي أثناء جمعهم 
أوسلو  وقرارهم شن هجوم على حركات المقاومة التي رفضت اتفاق ١٩٩٦في شرم الشيخ عام 

  .ورفضت االعتراف بالكيان الصهيوني، وكانت حماس حينها كما اليوم هي العنوان األبرز لتلك الحملة
لم يطل االمر كثيراً حتى بان زيف الوعود، وانطلقت انتفاضة قوية لم تترك للذين أعلنوا التزامهم بكل 

صهيوني، وكانت حماس هي االشتراطات أي مجال إال المشاركة فيها والتي شكلت استنزافا للعدوال
العنوان األبرز للمقاومة، وبعدما فشلت كل الضربات التي وجهت للحركة لحرفها عن خطها المقاوم 
لجأت األطراف المحلية واإلقليمية والدولية الى سياسة الخداع مره أخرى على أمل إن ينجحوا مع حماس 

  .ن جدوىكما نجحوا مع أشقائها من قبل، فكان الترهيب والترغيب دو
ورغم تجاوب حماس في بعض المراحل مع عرض تهدئة مشروطة ومحدودة الزمن، وعندما وصلت 
التسوية الى مرحلة التنازل بالقضايا الرئيسية في المفاوضات، برزت حماس مرة اخرى، كمشكلة 

  .وعائق، فكانت محاولة جر حماس لمربع التسوية ولو من باب خلفي
دخل، فحسبوا إن دخول حماس في هذه االنتخابات سيلزمها باحترام لعبة وظنوا أن االنتخابات هي الم

الديمقراطية، وان حماس لن تحصل على األغلبية وبالتالي تدخل مربع التسوية من حيث ال تشعر تحت 
عنوان احترام رأي األغلبية من قبل األقلية، إال أن رياح االنتخابات جاءت بغير ما تشتهيه سفنهم حيث 

 .س على األغلبيةحصلت حما
هذه النتيجة أربكت كل المستويات واألطراف المحلية واإلقليمية والدولية، حيث ان معنى فوز حماس هو 
نجاح لخيار المقاومة والثبات كوسيلة لتحقيق الحقوق والحفاظ على الثوابت، وهنا كانت نتائج االنتخابات 

 .عامل رعب وتهديد
ون على زمام األمور منذ زمن، شعروا بان هذه النتائج تهديد الفلسطينيون، الذين يسيطر: محلياً 

لمصالحهم وتهديد استمراريتهم على كراسيهم، لذلك كان ال بد لهم أن يعملوا ضد هذه النتائج لبقاء 
في حين أن الصهاينة شكلت لهم هذه النتائج صدمة وصفعة قويتين، فلم يحسبوا لها حسابا، . مصالحهم

ن قبل بات مهدداً بالذهاب وقدرتهم على مواصلة مشروعهم االحتاللي في فلسطين فكل ما حصلوا عليه م
  .أمامه عقبات جديدة لذلك فموقفهم هو في عدم السماح لضياع ما أنجزوه بالسنوات السابقة من انجازات

ت وتحديداً العرب، بات بعضهم يخشون ان يترجم هذا النجاح لحماس في فلسطين نجاحاً للحركا: إقليميا 
اإلسالمية في بلدانهم، ما يعتبرونه تهديداً مباشراً ألنظمتهم، األمر الذي يستدعي بنظرهم عدم السماح بان 

 .تصبح حماس نموذجا يقتدى به
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جاء نجاح حماس في الوقت الذي كان النظام الدولي يبشر العالم بنجاحه في القضاء على كل من : دولياً 
قاومة ضارباً مثاالً بما قام به في أفغانستان والعراق وإذا بنجاح يتبنى المنهج اإلسالمي أو خيار الم

حماس يجهض هذه االدعاء، ما أربك هذا النظام الدولي وجعله يصمم على إفشال هذه التجربة في 
 .فلسطين

هذا باختصار ما كان عليه رد فعل من حاولوا اإليقاع بحماس والمقاومة وخانتهم حساباتهم وكان قرارهم 
فكانت البداية لتفريغ النتائج من مضمونها عبر سلسلة من االجراءات . افشال حماس وتجربتهاضرورة 

 .والقوانين والتعيينات وسحب الصالحيات، من قبل الجانب الفلسطيني الذي خسر هذه االنتخابات
ن رد وكان التجاهل اإلقليمي وسياسة الحصار السياسي، الذي نفذ بحق حماس، وعلى المستوى الدولي كا

الفعل األول االشتراط على حماس باالعتراف بالكيان الصهيوني وااللتزام باالتفاقات التي تنتقص من 
الحق الفلسطيني كشرط لقبول نتائج االنتخابات، وإال فالمقاطعة والحصار وعدم االعتراف بهذه النتائج، 

ن تحفظ األمن وتحسن كل ذلك واجهته حماس بثبات وصمود وتحد، واستطاعت رغم كل الصعوبات أ
اإلدارة وأن تزاوج ما بين العمل السياسي والمقاومة، ما عزز مكانة حماس وصدقية طرحها، وهو ما 
أزعج اآلخرين وجعلهم يتفقون على ضرورة العمل إلضعاف حماس بكل وسائل ممكنة وإفقادها البعد 

ن على القطاع بما يصاحبها من االلتفافي الشعبي، وهو ما نراه يترجم اليوم في هذه الحرب التي تش
 .جرائم بحق المدنيين اآلمنين والبنية التحتية كافة

وتشكل هذه، حقيقة، الخلفية الحقيقية لهذه الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة وتفسر هذا الدعم من 
 .البعض العربي الرسمي واالصطفاف الدولي المعلن لصالح العدوان الصهيوني على غزة 

مام صمود المقاومة وحماس بعد هذه األيام الطويلة وفشل االحتالل، ومن خلفه، بتحقيق ما اخيرأ ربما أ
ارداوا، قد نشهد توسيعا وتصعيدا لهذا العدوان، وإن كنا نرجح ان يبحث االحتالل اآلن عن مخرج لهذا 

 .المستنقع الذي تورط فيه خوفاً من تكرار سقوطه الذي حدث في لبنان
 ١٣/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
   إلى عمرو بن كلثوم رسالة .١٠٤

  داود الشريان
أيها الفارس الشجاع، والشاعر العربي المقدام، يا سيد بني وائل، نشهد أننا انتشينا بشعرك قروناً، وعشنا 

ونربي أطفالنا على الشموخ الذي تعلمناه من معلقتك . بحس فروسيتك نستلهم األنفة وعظم النفس
جور، واعتدى علينا عدو، وغدر بنا جار وحليف، استلهمنا أبياتك العظيمة الشهيرة، فاذا مر بنا خطب و

  :ورددنا
  َأنَّا المطْعمـون ِإذَا قَدْرنَـا وَأنَّا المْهلكُون ِإذَا اْبتُلينَـا«

  وَأنَّـا المانعـون ِلما َأرْدنَـا وَأنَّا النَّازِلُون بِحْيثُ شينَـا
  ون ِإذَا سخطْنَـا وَأنَّا اآلخذُون ِإذَا رضينَـاوَأنَّا التَارِكُ

  .مْألنَا البر حتَّى ضاقَ عنَّـا وماء البْحرِ نَْملَُؤه سفينا 
  .»اذَا بلَغَ الفطَـام لَنَـا صبِي تَخر لَـه الجبابر ساجدينا

فنحن اليوم غير قادرين . ا، شعرك لم يعد يمثلنايؤسفنا أيها التغلبي الفذ ان نبلغك خبراً يحزنك وال يسرن
. أصبحنا نتسول الطعام من دول العالم. على الحصول على رغيف خبز، فضالً عن ان نطعم غيرنا

وكل . ولم نعد قادرين على إهالك ذبابة. »أونروا«وأطفالنا في فلسطين يتوالهم قوم رحماء يقال لهم 
. فانتهكت حقوقنا، وشوهت تاريخنا، ولعنت جدنا. لجاهليناأقوام األرض جهلت علينا اشد من جهل ا

وليس في وسعنا في أوقات االبتالء، وهي أكثر من العد، إال الصراخ في . وشربنا الماء كدرا وطينا
ناهيك ايها الشاعر العظيم . الشوارع والطرقات، ورفع الشعارات والبكاء أمام مجلس االمن والكاميرات
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أصبحت . لم يعد لنا، يا عمرو، بر وال بحر. ضنا، وهزمنا وتخلينا عن ردهاعن اننا أخرجنا من أر
وأطفالنا يخرون صرعى وال يخر لهم ويموتون قبل . أرضنا بال شعب، فأعطيت لشعب بال أرض

. يموتون، يا عمرو، وهم على صدور أمهاتهم، وال عمرو بن كلثوم لهم. يقتلون خُدجاً امام أعيننا. الفطام
.  قتل من اطفالنا مئات، وفقد البصر مئات، وشُل مئات، وتيتم الباقون، وهم بالمئات ايضاًفي حرب غزة
  .أطفالنا يموتون وعيونهم مفتوحة، ويشاهدون وحشية إسرائيل والموت. اهللا لنا، يا عمرو

لم يعد لنا في األرض قبر . نعم عزت علينا القبور. صبرنا بعد، يا عمرو، حتى عزت علينا القبور
وإذا وجدنا قبراً، ان وجدنا، دفنا أمواتنا فوق . ري فيه أجسادنا التي تموت غيلةً وتحرق وتدفن أشالءنوا

نشهد، يا . ضاقت مقابرنا من هواننا. تكدست أجسادنا في القبور بعدما شردت على االرض. أمواتنا
 اليوم، يدفن شهيدنا في غزة. صرنا عالة حتى على المقابر. عمرو، ان البر والبحر ضاقا منا وليس عنا

  .وغدا سنبعث، يا عمرو، من قبر واحد. فوق رفاة شهيدنا
  .»َأالَ الَ يْعلَم اَألقْـوام َأنَّـا تَضْعضْعنَا وَأنَّـا قَْد ونينَـا« 

  ١٣/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  ) ٢/٢(تغطية انكسار العدو ..  الدبلوماسي للعدواناإلسناد .١٠٥

  مهنا الحبيل
 قراءة القواعد التي أعلنها أردوغان لمبادرته وقواعد الوسيط اآلخر المعتمد إسـرائيليا             من المهم أن نعيد   

ولماذا تدخل مجددا كوسيط بعد أن تحول قبيل العدوان إلى طرف فاعل فيه، ويبرز لنا جليا الفرق، حيث                  
ن ثـم توقـف     تقوم المبادرة التركية على وقف العدوان اإلسرائيلي وسحب الجنود وفتح المعابر فورا وم            

المقاومة صواريخها مع ضمان رعاية تركية لتحقيق هذه األهداف، والمهم أيضا أن تستمر تركيا كطرف               
راع بحكم أن الطرف اآلخر يعلن رسميا تحالفه مع تل أبيب، ووجود تركيا بهذه المسؤولية أيضا قد يفتح                  

ين ممر بحري دائـم لغـزة       الباب على أن تضمن تركيا بطلب من حماس من خالل أسطولها الضخم تأم            
إليصال المساعدات اإلنسانية حتى ال يكون الوضع مرهونا بيد التحالف الثالثي المعادي لغزة يقطعه في               

  .كل وقت
  إجماع أطراف العداء على صد تركيا

وهذه المبادرة هي التي جعلت األوروبيين وتل أبيب ومن خالل تكثيف لقاءات ساركوزي يلتفتـون إلـى                 
ام رسمي بأن تبادر بموقف يقطع الطريق، وهي ليست مبادرة بقدر ما هي اشـتراط علـى                 القاهرة كنظ 

حماس حين ذكر الرئيس مبارك أن الصواريخ توقف أوال، وركّز على ذلك، فيما لم تتضح قضية سحب                 
ال يجوز لطرف أن يـدعي أنـه ال         (القوات اإلسرائيلية المعتدية ولم تذكر المعابر كفتح شامل مضمون          

  ).ع أن يرفعهيستطي
ولو الحظنا، فإن ما أعلنه الرئيس مبارك هو ما ذكره الرئيس المنصرف جورج بوش ثالث أيام العدوان                 
وذكّرت به رايس مرارا، وكل ما جرى في األمر أنه تم تسويقه عربيا، ولذا أعلنت واشنطن فوراً تأييدها                  

ه على محمل الجد، وسواء كانت تلـك        له وكذلك فعل االتحاد األوروبي، ووعدت تل أبيب بدراسته وأخذ         
المبادرة لقطع الطريق على اسطنبول أو كانت لمحاولة قلب الطاولة على معالم النـصر الـذي صـنعته                  
الدماء والصمود وإعطاء تل أبيب فرصة الختراقه فالمحصلة واحدة بأن الطرف العربي الرسمي الشريك              

عمه، خاصة مع العشرات من الشهادات التي قـدمتها         في العدوان ال يزال فاعال فيه ومساهما بقوة في د         
منظمات إنسانية عربية ودولية بأن معبر رفح ال يزال يغلق دونهم في برنامج ميداني استراتيجي يـسابق                 

  .الزمن حتى تتحقق أكبر معاناة لضحايا المجاز اإلسرائيلية وتضطر المقاومة للتسليم
  خسارة العدوان والوهم القاتل
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يات التي يقدمها شعب غزة، فإن قوة المقاومة وإرادة الصمود شكلت في الحرب البريـة               ومع كل التضح  
برنامج اختراق معاكسٍ عمق أزمة العدوان الثالثي وأصبح يشكل ضغطا عليهم في تمركزٍ هو األول من                
نوعه، والتف العالم المستقل عن أطراف العدوان حول الضحية وأشاروا إلى الجاني وشـركائه، وهـي                

  .قضية ستكون لها امتدادات مستقبليا لسنا في صدد العرض لها اآلن
 مجـرد  ٢٠٠٦وقد تزامن هذا مع تحقيق إنجازات كبرى على ساحة المعركة أضحت فيها حرب يوليـو              

ذكرى عابرة أمام الفداء النوعي والكمي للمقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القـسام، خاصـة أن طـرف                 
ان له محور من دولتين وعتاد ودعم مالي وإسناد سياسي ضخم، فيما واجه أبنـاء               عدوان يوليو اللبناني ك   

غزة العدوان بظهر مكشوف، بل إن هذا التفوق النوعي لمقاومة غزة عزز مكانـة اإليمـان بالمقاومـة                  
  .واإلثخان في العدو كبرنامج استراتيجي طويل المدى على جبهات مختلفة

لعدوان إلى احتوائه وقلبه بعد وقف إطالق النار هـو مـا حققتـه    والعنصر المهم الذي ستسعى أطراف ا     
حماس من تعزيز وجودها وقيادتها كمشروع فلسطيني وعربي وإسالمي يحظى بالثقة والشعبية المطلقـة              
من الرأي العام العربي، وهي الحقيقة التي استيقظ لها النظام الرسمي العربي خاصة في القـاهرة بـأن                  

هم شعب مصر فشلت الحملة األمنية اإلعالمية التي هاجمت شعب غـزة وقـرار              الشعب العربي بمن في   
إرادته أن تؤثر عليه، وأصبحت الحملة تتصدع أمام حجم اإلرهاب العدواني والتواطؤ العربي وصـمود               

  .المقاومة وشعبها
  المحور العربي اإلسالمي ومزيد من الضغط

لمؤسسات والحركات المنتميـة للمحـور العربـي        ولذا فهي مسؤولية مضاعفة على القيادات والنخب وا       
اإلسالمي المستقل لمضاعفة الضغوط والجهود وتركيزها وتنظيمها في هـذه األيـام حتـى ال يـستريح                 
المعتدي ويلتقط أنفاسه فيزيد من الضحايا، ولكي يتعزز الصمود ويعجل وقف العدوان بثوابت المقاومـة               

  .يقا للنصربحسب برنامج الشهداء الذي شرعوه لنا طر
وما يضاعف المسؤولية على الدعم العربي اإلسالمي لغزة إعالن إيران التي قررت وعلى لسان جليلـي                
في وقت مبكر لوسطاء المحور األميركي أكده حزب اهللا في مجلس الوراء اللبناني أن حدود تـل أبيـب                   

ه تل أبيب مع مصادر حـزب اهللا        الشمالية لن تتأثر بالعدوان على غزة، وأكد فؤاد السنيورة ذلك، بل أكدت           
حين علّق الطرفان على صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت من جنوب لبنان على نهاريا، واتفق الطرفان أن                

ولنا مع فتح الجبهة اللبنانية عربيا ودورها الحيـوي فـي           -الحزب لن يتقدم بعمل عسكري إلسناد غزة        
الحجم المحدود جدا للحراك والخطـاب لعواصـم         وهو كذلك يبرز في      -إسناد غزة وقفة أخرى مستقبال    

  .المحور اإليراني
وهذا ال يعني أال يتبنى أي طرف تسجيل موقف إعالمي مساند ليبقيه في دائرة الـضوء ويـستثمر مـن          
خالله، وليس ذلك مسؤولية حماس، فاألصل في زمن الحرب أن من أسند الموقف ولو لمـصالحه فـال                  

لماذا ساندك هذا الطرف، إنما أصابع االتهام تتوجه للطرف اآلخر الـذي            يجب أن يقال للضحية المقاوم      
فأجب شـعبك   .. أنت متهم بالشراكة وليس اإلسناد وحسب     .. ساند العدو بإعالمه وأفعاله وشكك بالضحية     

قبل شعب غزة، فأنت كنظام أو هيئة تعلن رسميا ذلك فمتى تكف شرك عن ضحايا العدوان قبل أن يفوت                   
  ؟ عليك األوان

  ١٣/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
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  شكر اهللا سعيكم..  تحتج على حكومة فياضفتح .١٠٦
  ياسر الزعاترة

مختلف أشكال التعاطف مع أهل غزة في مواجهة العدوان الصهيوني ، قامـت             " تقنين"في مواجهة قمع و   
يه كتلة فتح ،    عدة كتل برلمانية بإصدار بيان تلته يوم السبت النائبة الدكتورة حنان عشراوي ، ووقعت عل              
  .كتلة الشهيد أبو علي مصطفى ، قائمة البديل ، قائمة فلسطين المستقلة ، وقائمة الطريق الثالث

من المفيد التذكير هنا ، أن لقائمة الطريق الثالث مقعدين في المجلس التشريعي ، أحدهما لحنان عشراوي                 
في رام اهللا ، وهي شرعية بـالطبع        " عيةالحكومة الشر "، أما الثاني فهو لسالم فياض رئيس الوزراء في          

الفرق ليس كبيراً بين    ( مقعداً   ٧٦ألن ثمة حكومة غير شرعية في قطاع غزة تملك في المجلس التشريعي             
" الـشديدين "،، البيان الذي وقعته الكتل البرلمانية أعلن استنكاره واستهجانه          ) مقعدا ٧٤الحكومتين ، فقط    

م بها األجهزة األمينة الفلسطينية في الـضفة الغربيـة ، والتـي مـن               لتنامي حالة من قمع الحريات تقو     
االعتداء على بعض الفعاليات االحتجاجية ، مالحقة األجهزة األمنية لـبعض           : (مظاهرها ، والكالم للبيان   

النشطاء في حمالت جمع المساعدات العينية في محافظات مختلفة ، والتهديد باعتقالهم أو مـصادرة مـا                 
  ). استمرار وجود معتقلين سياسيين في سجون السلطة تحت مسميات وذرائع مختلفةيجمعونه ،

هكذا إذن ، تحتج النائبة في كتلة الطريق الثالث على سلوك حكومة زميلها الوحيد في المجلس ، ثم هـذه                    
 كتلة فتح تحتج أيضاً ، وهي مرجعية الحكومة ، ومعها سائر فصائل منظمة التحرير ، فمن هو المسؤول                 

  ).كلكم يبكي ، فمن سرق المصحف؟،(يا ترى عما يجري في الضفة الغربية 
حكومة مْن هذه التي تتحرك في الضفة ، والتي تقمع المظاهرات وتـضع المجاهـدين فـي الـسجون ،      

وقعـت  (وتتعامل مع ما يجري في قطاع غزة كما لو كان في بوركينا فاسو؟ أليست حكومة حركة فـتح                   
؟، هل هي حكومة الطريق الثالث ،       )جميع فصائلها وقعت  (حكومة منظمة التحرير    ؟، هل هي    )على البيان 

أم حكومة الجنرال دايتون الذي يدرب األجهزة كي تحافظ على األمن وليس كي تقاتل اإلسرائيليين؟، أين                
ق حركة فتح من هذا الذي يجري ، أين لجنتها المركزية ورجالها الكبار ، لماذا ال نسمع منهم غير فـارو      

القدومي ، هو الذي يعلم الجميع أنه ال يمون على شيء ، رغم أنه أمين سر الحركة؟، حركة فتح اليـوم                     
ونمر حمـاد ونبيـل     ) حزب فدا (تتشكل عملياً من السيد الرئيس ومعه أحمد عبدالرحمن وياسر عبدربه           

هؤالء جميعاً ال شـغل     عمرو ونبيل أبو ردينة والطيب عبدالرحيم ، وينضم إليهم أحيانا عزام األحمد ، و             
لهم غير الردح لحركة حماس والهجوم عليها ، وهم غير معنيين سوى بالعودة المظفرة إلى قطاع غزة ،                  
أما الجار اإلسرائيلي فيمكن تأجيل بحث النزاعات الحدودية معه إلى وقت آخر ، ال سيما أنه ال يقـصر                   

 وإلى الخارج حتى يتـابعوا مهمـاتهم فـي          في إيصال المعونات الدولية وتسهيل حركة مرور القادة من        
  .مطاردة حماس بالسياسة في الوقت الذي يطاردهم هو بالطائرات والدبابات واألسلحة المحرمة دوليا

عن أي فتح يتحدث البعض ، وكيف يحدث أن تعثر على أناس يزعمون حب فلسطين واالنتماء لألمـة ،                   
، بينما يأوي اآلخرون إلى الظل ، إما خوفاً من قطـع            ثم يدافعون عن حركة ال نجد فيها غير من ذكرنا           

رواتبهم ومخصصاتهم ، أو خوفاً من غضب االحتالل لمن يتواجدون منهم في الداخل ، من دون أن نعدم                  
  .بعض األصوات المحدودة المغايرة هنا وهناك ، وإن لم تؤثر في المسار العام

ك كذب وهراء ، إذ ليست المشكلة في االنقسام ، بـل      تلك هي مأساة قضية فلسطين الحقيقية ، وما عدا ذل         
في تحول فتح إلى حزب حاكم يعلن زعيمه األول أنه يرفض المقاومة ويراها شكالً من أشـكال العبـث                   

  .الذي يدمر الشعب
كيف يحدث أن يكون لمثل هذا الوضع أنصار ومؤيدون ، بما في ذلك طلبة في الجامعات يهتفون للشهيد                  

وال يسألون عمن تآمر عليه ، بل حاول االنقالب عليه بالقوة المسلحة ، ثم مـن قتلـه                  " ارأبو عم "الرمز  
  وسرق الحركة من بعده وغير مسارها؟، 
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ما يجري في الضفة عار على فتح إذا لم تغيره ، وليس على رئيس حكومة هبط بالبراشوت على الشعب                   
بمسارها األخير ، واألعمال بخواتيمهـا كمـا فـي          الفلسطيني ، والحركات ال تقيم بتاريخها القديم ، بل          

  .الحديث الشريف
  ١٣/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
   الموقف الفلسطيني ضروري لوقف العدوان وهزيمته توحيد .١٠٧

  هاني المصري
التباينات في المواقف الفلسطينية إزاء الجهود العربية والدولية المبذولة لوقـف العـدوان اإلسـرائيلي،               

المصرية وقرار مجلس األمن، تساهم في مساعدة اسرائيل على مواصلة العدوان           خصوصا إزاء المبادرة    
وتشتيت الجهود المبذولة لوقفه، وبالتالي تقلل من إمكانية تحقيق مكاسب سياسية تعوض عـن الخـسائر                
الجسيمة التي تكبدها الشعب الفلسطيني، رغم الصمود األسطوري، والمقاومة الباسلة لألسـبوع الثالـث              

توالي، التي استطاعت أن تواصل إطالق القذائف والصواريخ وتحول دون تقدم القوات اإلسرائيلية             على ال 
  .المعتدية الى عمق المدن والمناطق اآلهلة بالسكان

فالرئيس الفلسطيني والسلطة أيدا المبادرة المصرية، وقرار مجلس األمن، وحركة حماس ومعظم فصائل             
ف مثل الجبهتين الشعبية والديمقراطية، تحفظوا أو انتقدوا        .ت.صائل في م  المقاومة الفلسطينية، بما فيها ف    

المبادرة المصرية، واعتبروا أن ال عالقة لهم بقرار مجلس األمن، ألنه يساوي بين الضحية والجالد، وال                
ينص على انسحاب القوات اإلسرائيلية، وينادي بترتيبات إقليمية ودولية تحمي اسرائيل بدال مـن تـوفير       

  .حماية دولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإلبادة والمجازر من القوات المعتدية
، إذا اعتقدت أن المقاومة الباسلة في غزة، تستطيع إلحاق هزيمة عسكرية بقوات االحتالل              "حماس"تخطئ  

ـ                  ن اإلسرائيلية المعتدية، ألنها تراهن على خشية اسرائيل من زج قواتها في معركة بريـة طويلـة، وم
التوغل في عمق المناطق اآلهلة بالسكان، التي يمكن أن تؤدي الى إعادة احتالل قطاع غـزة، ووقـوع                  
اسرائيل مجددا في مستنقع غزة، ووسط مقاومة شعبية ومسلحة طويلة ستكون قادرة على إلحاق خـسائر                

لجرافـات  أكبر في القوات اإلسرائيلية عندما تتموضع، وتـضطر لمغـادرة الـدبابات والمجنـزرات وا     
فال يمكن تطهير غزة من المقاومة، وتصفية بنيتها التحتيـة، واغتيـال أو اعتقـال قيادتهـا                 . المصفحة

وكوادرها العسكرية والسياسية، من خالل القصف الجوي والبري والبحري الذي يستطيع أن يقتـل وأن               
  .أفقا جديدايدمر ولكنه ال يستطيع أن يقضي على المقاومة بل يزودها بعناصر قوة جديدة و

حتى لو سلمنا جدال، أن احتالل قطاع غزة يمكن أن يكلف اسرائيل خسائر كبيرة، فإنه ال يمكن أن يسجل                   
، في هذه الحرب يتمثل في عـدم تحقيـق األهـداف            "حماس"انتصار المقاومة بقيادة    . انتصارا للمقاومة 

ف إطـالق الـصواريخ وإقامـة       اإلسرائيلية منها، وهي توجيه ضربة قوية وربما قاصمة للمقاومة ووق         
، تضمن عـدم تهريـب الـسالح        "حماس"ترتيبات إقليمية ودولية، بمعزل عن فصائل المقاومة وتحديدا         

اسرائيل ال يمكن أن تسمح بهزيمة جيشها عسكريا للمرة الثانية خـالل عـامين لـذلك                . وتحمي اسرائيل 
  . الهزيمةستمضي في العدوان لتحقيق نصر او صورة نصر أو على األقل لمنع

ال "ونحن يجب أال نسمح بهزيمة المقاومة، وهذا يمكن أضعف اإليمان بالسعي الى إنهاء الحرب بـصيغة          
، ألن هذا بحد ذاته يعتبر نصرا للمقاومة التي صمدت وقاتلت في ظل االختالل الكاسح               "غالب وال مغلوب  

  .في ميزان القوى، وفي ظروف عربية ودولية غير مواتية للمقاومة
هذا السياق، فإن الحفاظ على قوى المقاومة وبنيتها التحتية وقيادتها وكوادرها مهم جدا، كما أن تقليل                في  

الدمار والخسائر في صفوف الفلسطينيين أمر يجب أن يحظى باألولوية، وال يعتبر أن القضية الفلسطينية               
تمت اسـتعادة الوحـدة،     باإلشراف على معبر رفح، وإنما إذا       " حماس"انتصرت إذا أشرفت أو شاركت      

  .وأشرفت السلطة الواحدة على المعبر
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وتخطئ السلطة كثيرا، إذا تصرفت أن دورها ينحصر في التـضامن وتنظـيم المـساعدات اإلنـسانية،                 
على السلطة أن تتصرف باألفعال وليس باألقوال فقط، بأن هذه الحـرب ضـد              . والتحضير إلعمار غزة  

  .خوضها بالطريقة التي تناسبهاالشعب الفلسطيني وقضيته، وأنها ست
  . وال يعني خوض الحرب، فتح جبهة عسكرية، بل خوضها سياسيا أوال وجماهيريا ثانيا

إن خوض المعركة جماهيريا يقتضي إطالق حرية الشعب الفلسطيني في الضفة للتعبير عن نفسه وتنظيم               
  .مقاومة شعبية متعاظمة ضد االحتالل

تضي أوال تحميل اسرائيل المسؤولية الكاملة، وليس التردد بين موقفين          كما أن خوض المعركة سياسيا يق     
مشاركة بالمسؤولية عما جـرى، وإنهـا كـان         " حماس"األول تحميل اسرائيل المسؤولية والثاني اعتبار       

بإمكانها أن تتفادى الحرب، وإن بإمكانها أن توقفها اآلن، عبر القول ذلك صراحة أو بشكل ضمني مثـل                  
  .الطرف الذي ال يوافق على المبادرة المصرية هو المسؤول عن شالل الدم الفلسطينيإن : القول

إن اسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة، في كل األحوال، إذا وافقت أو لم توافق على المبادرة المـصرية،                 
 خرقـت   فإسرائيل هي التي  . السياسية أو اإلعالمية، تشكل ذرائع تستخدمها اسرائيل      " حماس"وإن أخطاء   

التهدئة، وهي التي رفضت تمديدها، وهي التي شنت العدوان، وترفض وقفه، كما رفضت عمليا المبادرة               
فإسرائيل لم تحقق معظم أهدافها حتى اآلن، وال تريد أن          . المصرية، ورسميا رفضت قرار مجلس األمن     

بالتوصـل الـى حـل      توقف العدوان قبل أن تحقق نصرا عسكريا حاسما أو نصرا سياسيا حاسما يتمثل              
، يكون بوقف دائم إلطالق الصواريخ على اسرائيل ويتضمن ترتيبات          "حماس"إقليمي دولي، ال تشارك به      

  .تمنع تقوية المقاومة وعدم حصولها على السالح
إن المطلوب فورا، توحيد الموقف الفلسطيني إزاء العدوان لوقفه ودحره، وتنسيق المواقـف الفلـسطينية               

عربية والدولية لحله، وذلك من خالل رفع سقف موقف السلطة الـى مـستوى المعركـة                إزاء الجهود ال  
، حتى ال تبدو أمام العالم وكأنها ال تريد وقف العدوان وتعطي إلسرائيل             "حماس"وتخفيض سقف مطالب    

أو الفرصة لمواصلة العدوان ولتحقيق أهدافه، وبدون أن يصل األمر الى حد الموافقة على إدانة المقاومة                
التوصل الى وقف دائم إلطالق النار، وتمرير ترتيبات تحمي اسرائيل وتمنع تقوية المقاومـة وتزويـدها         

أن المقاومة صـمدت صـمودا عظيمـا        : والجميع أن يتذكروا جيدا، أوال    " فتح"و" حماس"على   .بالسالح
من % ٩٠  ٨٠لك ال يزال    وقاتلت قتاال باسال، ولكنها لم تلحق بالقوات اإلسرائيلية خسائر كبيرة جدا، لذ           

اإلسرائيليين، كما تشير االستطالعات يؤيدون استمرار العدوان، وإسرائيل لن توقف الحرب إال إذا انقلب              
الرأي العام اإلسرائيلي من تأييد الحرب الى وقفها، وخصوصا أن عين الحكومة واألحزاب المشاركة بها               

  . باط القادم ش١٠على االنتخابات اإلسرائيلية التي ستحدث في 
إن استمرار االنقسام الفلسطيني والعربي يعطي إلسرائيل فرصـة مواتيـة السـتمرار عـدوانها               : ثانيا

خصوصا أن الواليات المتحدة األميركية، ال تزال تعطي نصف ضوء أخضر إلسرائيل، بعد أن أعطتها               
  !!طوال أسبوعين ضوءا أخضر كامال

 ١٣/١/٢٠٠٩. األيام، فلسطين
  
  رقة لن تمر المحجريمة .١٠٨

  فهمي هويدي
، لكن العرب   "إسرائيل"إحدى الخالصات التي نخرج بها من متابعة المشهد في غزة أنه ال شيء تغير في                

  .هم الذين تغيروا
)١(  
األطفال كانوا يقتلـون بتحطـيم رؤوسـهم        .  فلسطيني، من النساء واألطفال    ١٠٠ إلى   ٨٠قتلت ما بين    "

أجبر الرجال والنساء على البقاء في بيوتهم بال طعـام أو           .  جثث لم يكن هناك منزل واحد بال     . بالعصي
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أمر قائدنا أحد الجنود باحضار امرأتين إلى المنزل        . ثم جاء الجنود لكي يفجروا المنازل بالديناميت      . ماء
جندي آخر افتخر بأنه اغتصب امرأة عربية قبل اطـالق النـار عليهـا              ".. الذي كان على وشك تفجيره    

الجنود امرأة عربية أخرى معها جنينها بتنظيف المكان لمدة يومين، وبعد ذلك اطلقوا النـار               أمر  . وقتلها
تحولوا " أفضل الرجال "القادة المتعلمون من ذوي األخالق الحسنة، الذين كانوا يعدون          . عليها وعلى طفلها  

 عرب أقل، كـان ذلـك       إلى قتلة في معارك الطرد واإلبادة التي انطلقت من االقتناع بأنه كلما كان هناك             
  ".إسرائيل"أفضل ل

كان علينا أن نهاجم الالجئين الفلسطينيين، انقسمنا إلى ثالث مجموعات، كـل واحـدة ضـمت أربعـة                  "
. هار، جهز سـكينك   : قال لي زميلي جبيلي   . شاهدت مع زميل لي عربياً يقف عند منحدر التل        . أشخاص

رع جبيلي إلى اإلمساك به، وأنا أغمدت الـسكين فـي         زحفنا نحو الرجل الذي كان يردد لحناً عربياً، فسا        
ودون أن أضيع أيـة ثانيـة، تـصرفت         . رأيت الدماء تتدفق على قميصه القطني المخطط      . عمق ظهره 

  ".تصرفاً غريزياً وقمت بطعنه مرة أخرى بالسكين، تأوه الرجل وتمايل ثم سقط مضرجاً في دمائه
غزة هذه األيام، ولكن األول منهما جزء من شـهادة جنـدي   هذان النّصان ال يصفان شيئاً مما يحدث في     

فـي  " اإلسـرائيلية " "دافـار " نشرتها صـحيفة     ١٩٤٨شارك في احتالل قرية الدوليمة الفلسطينية عام ،       
٩/٦/١٩٧٩.  

أما الثاني فهو مقتبس  من يوميات جندي اسمه مائير هارتزيون، تحدث فيها عن تجربتـه مـع الجـيش              
قـد  " هـآرتس "وكانت صحيفة   . ١٩٦٩ة الخمسينات، التي نشرت في تل أبيب عام         في بداي " اإلسرائيلي"

سألته حينذاك عما إذا كان يشعر بوخز الضمير جراء ما فعل، فنفى ذلك، وقال إن طعن العدو بالـسكين                   
القصتان وردتا في ثنايا كتاب صـدر مـؤخراً عـن دار            . (يمنحك احساساً بأنك رجل حقاً    " شيء رائع "

  ").المقدس" اسرائيل"إرهاب "لية حول الشروق الدو
)٢(  

اختلف في الدرجـة، فـي   " اإلسرائيلي"لكن السلوك  . هذا الذي حدث قبل ستين عاماً يتكرر اآلن في غزة         
ظلت على موقفهـا فـي الفتـك بالفلـسطينيين          " اسرائيل"ف. حين أن الموقف العربي اختلف في النوع      

ووقتذاك استخدمت السالح واآلن    . رهم واآلن تريد تركيعهم   في االربعينات أرادت تهجي   . واستباحة دمائهم 
وما فعله النازيون معهم حين وضعوا اليهود في معسكرات االعتقال ثـم سـاقوهم              . أضافت إليه الحصار  

حولوا غزة بالحصار إلى معسكر لالعتقال، وأقامـت لهـم محرقـة        " االسرائيليين"إلى غرف الغاز، فإن     
بل لم يتورعوا   . قصفهم ودك بيوتهم فوق رؤوسهم من الجو والبر والبحر        باسلوب آخر، حيث عمدت إلى      

وقصف سيارات اإلسعاف   ) الصليب األحمر ووكالة غوث الالجئين    (عن ضرب مقرات المنظمات الدولية      
  .األمر الذي يعني أنهم ضاعفوا من وحشيتهم واستهتارهم وتنكيلهم بالفلسطينيين. وتصفية المسعفين
ف العربي في النوع، فيظهر جلياً حين نالحظ أنه في االربعينات كان هناك توافق بـين                أما اختالف الموق  

الحكومات والشعوب العربية على ضرورة مواجهة العدوان الصهيوني الذي أسـفر عـن وجهـه فـي                 
ن منتصف الثالثينات، األمر الذي وفر مناخاً مواتياً لفتح الباب واسعاً لتطوع المجاهدين من أنحاء العالمي              

العربي واالسالمي، وإلشراف الجامعة العربية على جمع المال والـسالح لمقاومـة تقـدم العـصابات                
 من خالل اللجنة السياسية بالجامعة      ١٩٤٨وهو ما انتهى بإعالن الحكومات العربية في عام ،        . الصهيونية

ـ            ألن أمـن   "سطين  زحف الجيوش المصرية والسعودية واللبنانية والعراقية واالردنية لمساندة شـعب فل
  .، كما ذكر البيان الذي صدر بهذا الخصوص"فلسطين وديعة مقدسة في عنق الدول العربية

لست هنا بصدد تقييم النتائج التي يعرفها الجميع، ألن ما يعنيني في اللحظة الراهنة هو المدى الذي بلغه                  
ت مع بعضها الـبعض علـى       اختالف الموقف العربي على الصعيد النوعي، فال الحكومات العربية اتفق         

مواجهة العدوان، بل عجزت حتى عن أن تعقد قمة التخاذ موقف موحد، وال توافقت تلك الحكومات مـع                  
  .١٩٤٨شعوبها، التي مازالت أغلبيتها الساحقة على األقل ثابتة على موقفها الذي عبرت عنه في عام 
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عامل مع العدوان أكثر توافقاً وتناغماً مع       األدهى من ذلك واألمر، أن بعض الحكومات العربية بدت في الت          
وكان ذلك أوضح ما يكون في أصداء قرار مجلـس األمـن            . الدول الغربية، منها مع شقيقاتها العربيات     
ناهيك عن اللغط المثار حول الموقف من العدوان ذاته ومـن           . األخير بخصوص وقف العدوان على غزة     

  .حصار القطاع بوجه عام
ارنة، فإننا ال نستطيع أن نتجاهل في رصد الموقف الغربي، الذي أفزعته الممارسـات              ومادمنا بصدد المق  

النازية األلمانية بحق اليهود في اربعينات القرن الماضي، هو ذاته الذي يقف اآلن متفرجاً إزاء المحرقـة        
  .بحق الفلسطينيين" اإلسرائيلية"النازية 

)٣(  
مبكراً، إال أن ثمة أموراً أبرزت في األفق اآلن، بحيث يمكـن            رغم أن أي تقييم لنتائج المحرقة ال يزال         

من ذلك مثالً أن ما جرى في غزة لن         . التعامل معها كمؤشرات مقطوع بها، أو مرجحة عند الحد األدنى         
وفي هذا الصدد ينبغي أن ننتبه باستمرار إلى أن الـشارع العربـي             . يمر بسالم، ال عربياً وال فلسطينياً     

تمارس " إسرائيل"وأذكر في هذا الصدد بأنه إذا كانت        .  غزة يوماً بيوم بل ساعة بساعة      يعيش الحدث في  
اآلن بدرجة أعلى ذات الجرائم التي ارتكبتها في فلسطين، فإن تفصيالت تلك الجرائم لم يتعـرف إليهـا                  

. ماضـي العرب والمسلمون إال بعد سنوات من وقوعها، وأن االعالم كان ضعيفاً في اربعينات القـرن ال               
لكن األمر اختلف اآلن تماماً، ألن الناس أصبحوا يتابعون ما يجري في غزة ساعة بساعة، وفي أحيـان                  
كثيرة فإن مشاهد المحرقة تنقل إليهم مباشرة عبر بعض الفضائيات، وال ينبغي أن يستهان بهذه التعبئـة                 

وما تفعله،  " اسرائيل"لى  المستمرة التي شحنت الشارع العربي بمختلف مشاعر السخط والغضب، ليس ع          
  .وهذا وجه الخطر في الموضوع. ولكن على العجز الذي ظهر في مواقف األنظمة العربية ذاتها

ذلك أن مواقف األنظمة العربية، التي وضعت أغلبها موضع االتهام إما بالتقاعس أو بما هو أبعد من ذلك                  
صحيح أن ثمة فجوة تقليدية بين األنظمة       . ظمةوأسوأ، أحدثت أزمة ثقة عميقة بين الجماهير وبين تلك األن         

والشعوب في العالم العربي، لكن االتهامات التي أصبحت توجه إلى تلك األنظمة في ظـروف الحـرب                 
الراهنة، سواء بالتقاعس أو بالمواالة للطرف اآلخر، لم تعمق من تلك الفجوة فحسب، وإنما افقدتها رصيد                

ية وإزاء استمرار التشنج اإلعالمي الراهن، لم يتح للنـاس أن يتبينـوا           وفي غياب الشفاف  . الثقة واالحترام 
  .الحقائق، األمر الذي وسع من نطاق الشبهات وأبقى على بعض الدول في قفص االتهام

ال أظن أننا عشنا زمناً تعمقت فيه أزمة الثقة في بعض األنظمة العربية، وال أثيـرت حولهـا الـشكوك                    
ذلـك أن شـعوبنا التـي       . وذلك وجه الخطوره في الموضوع    . ي نعيشه اآلن  والشبهات، كهذا الزمن الذ   

احتملت في السابق ممارسات كثيرة من األنظمة المختلفة، يصعب عليها ويهينها ويجـرح كرامتهـا، أن                
ال أعرف بالضبط ما الذي يمكن أن يحدث، لكني فقط          . تحتمل طويالً أوضاعاً من هذا القبيل الذي استجد       

ارسات المخزية الراهنة، التي تشعر شعوبنا بالذل والعار، أصبحت تفوق طاقة الصبر عنـد              أقول إن المم  
وليت األمر وقف عنـد     . الناس، خصوصاً أولئك الذين لديهم باألساس ما يكفيهم من المرارات واألوجاع          

تطرد سفير  أيضاً، بعد أن وجدنا فنزويال      " فضيحة"حدود المهانة وجرح الكبرياء، ألن المشهد لم يخل من          
، ومهاتير  "إسرائيل"لديها، وموريتانيا تستدعي سفيرها في تل أبيب، وتركيا تعلق اتصاالتها مع            " اسرائيل"

محمد يدعو من ماليزيا إلى مقاطعة البضائع األمريكية، في حين يسود الخرس عواصمنا، ويخيم عليهـا                
  "!صمت الحمالن"
)٤(  

؟ أرجو أال يسارع أحد إلـى المزايـدة         "إسرائيل"سالم مع   هل يمكن بعد الذي جرى أن يتحدث أحد عن ال         
وتتحسب لها باستمرار، ألن ما أدعو إليـه        " اسرائيل"علي قائالً إنني أدعو إلى الحرب، التي لم تستبعدها          

" اسرائيل"ذلك أن الجنون الذي اقترفته      . حقاً هو سالم مشرف ال يشترط علينا الركوع أو االنبطاح مقدماً          
أن " اسـرائيل "ا الوحشية في غزة، لم يهدم فقط بيوت القطاع لكنه أيضاً هدم كل ما حاولت                في ممارساته 
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على محرقـة   " اسرائيل"وقد شاءت المقادير أن تقدم      . تبنيه من أوهام السالم طوال الثالثين عاماً األخيرة       
جهز علـى مـا     ، لتطوي صفحتها وت   )١٩٧٩عام  (غزة في العام الثالثين لتوقيع معاهدة السالم مع مصر          

أليس من العـار رغـم      : بقي لها من آثار، خصوصاً بعدما أصبح السؤال المركزي في العالم العربي هو            
؟ بسبب من ذلك، فلعلي ال أبالغ       "إسرائيل"الذي جرى، أن تحتفظ أي دولة عربية بعالقات من أي نوع مع             

أعادتها خطوات بعيدة   ". إسرائيل "إذا قلت إن نكسة شديدة أصابت أوهام السالم التي حاولت أن تروج لها            
قد تحتاج إلى عشر سنوات أخرى لكي تعود إلى فتح ذات الملـف             " إسرائيل"إلى الوراء، حتى أزعم أن      

  .مرة أخرى
حين أرادت أن تحرق غزة فإنها حرقت أصدقاءها معها،         " اسرائيل"المالحظة األخيرة في هذا الصدد أن       
حمة إلى الصف الوطني الفلسطيني الذي عانى مـن التـصدعات           واألهم من ذلك أن الجريمة أعادت الل      

وهي لحمة يمكن أن تنتقل بالوضع الفلسطيني إلى طور مغاير تماماً إذا ما استمرت مقاومـة                . واالنقسام
غزة في صمودها االسطوري، ألن ذلك الصمود إذا ما تحقق فإنه لن يختلف في أثره عن عصا موسى،                  

  ".فإذا هي تلقف ما يأفكون"ه حين ألقاها التي ذكر القرآن الكريم أن
  ١٣/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  والنهايات المحتملة .. غزةمحرقة .١٠٩

  ياسر سعد
ماذا بعد؟ وكيف سـتكون النهايـة       : فيما السؤال المطروح  .. محرقة غزة ومجازرها في أسبوعها الثالث     

  والخاتمة؟ 
ادته دمويا ومدويا على طريقة رامـسفيلد       لقد اختارت إسرائيل بعناية توقيت الهجوم أميركيا وعربيا، وأر        

في الصدمة والترويع، واستهدف الهجوم المباغت والعنيف إسقاط حماس مع انهيار مباني قواتها األمنيـة               
» الـشرعية «ورموز حكومتها في القطاع، وكان االحتالل يأمل أن يكون هجومه قصيرا وصاعقا لتعود              

اإلجرامية خرج وبعد طول غياب محمد دحالن على قنـاة          إلى القطاع، وفي الساعات األولى للضربات       
  . عربية إخبارية كانت وما تزال سندا للعدوان على القطاع المنكوب

وقد أظهر الفلسطينيون في غزة التفافا عجيبا حول المقاومين والذين هـم فـي نهايـة المطـاف أهلهـم          
ي والفكر العربـي أبعـاده العميقـة        وعشائرهم، كما أبدت المقاومة صمودا أسطوريا سيكون له في الوع         

والمؤثرة، ووجدت الدولة العبرية نفسها في مستنقع كبير ظهر واضحا فـي تخبطهـا فـي اسـتراتيجية               
الخروج منه، وبدأت أول مالمح التخبط في تغيير أهداف العدوان، من اجتثاث حماس إلى وقف إطـالق                 

  . الصواريخ
ر بدأت المبادرات تتوالى، واتخذ مجلس األمن قرارا بوقـف          من هنا وبعد أيام من القصف والقتل والتدمي       

إطالق النار، وتحرك السياسيون بدافع من الحقائق على األرض وليس بوازع من ضمائر بدت عديمـة                
  .اإلحساس واإلنسانية

وأرادت التحركات السياسية أن يحقق المعتدي أهدافه سياسيا بعد ما فشل بتحقيقها عسكريا، وبدا أن هدف                
ف إطالق النار مع عودة األوضاع إلى ما كانت عليه من حصار وتضييق هو إغراق حكومة حمـاس                  وق

في أزمات إنسانية ومعيشية، فالمأساة مهولة، والمدن تعرضت لتدمير كبير، والجرحى بـاآلالف، فيمـا               
يشتكي القطاع نقصا كبير في االحتياجات األساسية من طعام ودواء ومعدات، ومن هنـا كـان رفـض                  
حماس لوقف إطالق النار دون التعهد برفع تام للحصار أمر متوقعا، وإال فإنها تحكم على نفسها وعلـى                  

  .المقاومة بالموت
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ولجأت إسرائيل إلى أسلحة محرمة دوليا، واستهدفت المستشفيات والمدارس والمساجد والمدنيين بعنـف             
 أن تستمر في عدوانها، أو توقفه رغم        فإما: ووحشية للضغط على المقاومين، تجد أمامها خيارين صعبين       

  . فشلها في تحقيق أهدافها
استمرار المحرقة يؤثر سلبا على صورة إسرائيل الدولية، خصوصا مع تحـرك المنظمـات الحقوقيـة                
واتهامها لالحتالل بارتكاب جرائم حرب، وسيزيد من غضب الشارع العربي وحنقه، وربما يؤدي إلـى               

ثر على األمن القومي اإلسرائيلي، ورغم أن األمور ال تـزال فـي نطـاق               اهتزاز أنظمة عربية مما يؤ    
السيطرة، فإن انطالق صواريخ من لبنان، وإطالق نار من الجوالن وانتهاكات إسرائيل للمجال الجـوي               

  .المصري وإصابة ضابطين مصريين بقذائفها، أمور قد تشكل شرارات انفجار ألوضاع محتقنة
وقف عدوانها جراء تزايد خسائرها وازدياد الضغوط الـشعبية والدبلوماسـية           أما إذا اضطرت إسرائيل ل    

عليها، خصوصا إذا ما كان في جعبة المقاومة مفاجآت، وهو ما أرجحه، فإن الخسارة اإلسرائيلية ستكون                
  .»الذي ال يقهر«مرة وستشجع المترددين على االلتحاق بنهج المقاومة مع اهتزاز صورة الجيش 

عدوان األولى، وحين كان كتَّاب المارينز وإعالميوه العرب يعربدون ويـسخرون، كتبـت أن              منذ أيام ال  
اآلن وبعد أن ألقت إسـرائيل مـا فـي          . ألحداث غزة ما بعدها، وأنها تشكل انعطافة في التاريخ العربي         

جعبتها من أحقاد ومن أسلحة فتاكة ومحرمة دوليا وعجزت عن كـسب معركتهـا ضـد المحاصـرين                  
ومين، فإني أكاد أجزم بأن زلزاال سياسيا سيغير الخارطة في المنطقة وبغض النظر عـن مـآالت                 والمقا

  .محرقة غزة بل مالحمها
  ١٣/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
  ورئيس منتهية واليته" كادوك "سلطة .١١٠

  عريب الرنتاوي   
تها أصبحت ليس الرئيس الفلسطيني محمود عباس من انتهت واليته فحسب، بل السلطة الفلسطينية برم

، وفقا للكلمة الفرنسية التي اشتهرت عالميا منذ أن استخدمها الرئيس "كادوك"ومتقادمة " منتهية الصالحية"
  .الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، في وصف الميثاق الوطني الفلسطيني

، ال في قطاع غزة فحسب، بل وفي الضفة الغربية كذلك" منتهية الصالحية"ونقول أن السلطة باتت 
للعودة والدولة والقدس، بل أصبحت ...والسبب ببساطة أنها لم تعد طريق الفلسطينيين للحرية واالستقالل

إدامة االحتالل " آليات"قيدا على حريتهم وعبئا على مشروعهم الوطني، بعد ان صارت واحدة من 
  .وتخفيض كلفته وتجميل صورته

ومنع " غضب الضفة"ة وأجهزتهما األمنية في ضبط الذي لعبته السلطة والحكوم" المقدر"ولعل الدور 
انفالته، وتأمين خاصرة إسرائيل الشرقية، هو أبشع مثال على المآالت التي انتهت إليها السلطة، وعلى 

  .الذي تعد ألجله األجهزة األمنية الفلسطينية" التقاسم الوظيفي"الوظيفة أو باألحرى 
فحسب، فالمتتبع لتطور األداء السياسي للسلطة في هذه " النيةالعم"وليت أن األمر وقف عند هذه الحدود 

األزمة، يلحظ أنه تساوق مع أسوأ المواقف العربية وأكثرها تهافتا وابتذاال، بل أنه انخرط وبنشاط، في 
لعبة ممارسة الضغوط السياسية على المقاومة في القطاع المحاصر والجائر، والتي واكبت الضغوط 

 التي يتعرض لها أكثر من مليون ونصف المليون مواطن لليوم السابع عشر على العسكرية المجرمة
على يد العدوان وآلته الجهنمية، وليس على يد " إبادة وإفناء"التوالي، مع كل ما فيها من محاوالت 

  .المقاومة كما يزعم الزاعمون
لسطيني محمود عباس، ونحن قلنا في بداية الحرب المجرمة على غزة، أن مفتاح وقفها بيد الرئيس الف

بعد سبعة عشر يوما من الجريمة األبشع والصمود األشرف، نعود ونكرر بأن عباس وحده من بين جميع 
 بمقدوره أن يقلب الطاولة على رؤوس الالعبين جميعا، وأن -  وما يزال –الزعماء العرب، من كان 
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ني، بدل أن يكون وسيطا ومراقبا وحكما، ولو يتخذ موقفا تاريخيا يجعل منه قيادة تاريخية للشعب الفلسطي
أن الرئيس عباس، ذهب إلى غزة بدال عن نيويورك، وقدم استقالته من واليته المنتهية على أية حال، 
ولوح بحل السلطة، لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ولما اضطررنا لدفع مئات الشهداء وآالف 

  .الجرحى من خيرة أبناء غزة وبناتها
ن يتعين على الرئيس عباس، أن يتصرف في هذه األزمة كمناضل، وكقائد لحركة تحرر وطني، ال كا

كداعية سالم، وال كرئيس لسلطة هشة، تحرج أصحابها والقائمين عليها، بدل أن تضيف مجدا إلى 
القطاع، كان عليه أن يتأسى بسيرة سلفه الراحل الكبير، وأن يكون بين أبناء شعبه  في ...سيرهم الذاتية

  .ال أن يكون عبئا على صمودهم ومقاومتهم
مع حماس، وانهجست بأحالم العودة " تصفية حساباتها"لقد انشغلت السلطة في حسابات أو باألحرى في 

إلى القطاع، تحت ظالل المبادرات العربية والدولية التي شقت طريقها الدبابات اإلسرائيلية، حتى أن 
حد تمني الهزيمة الساحقة لحماس في غزة، لكي تثبت " العقالنية المذلة"م بعض الناطقين باسمها بلغت به

" صالح الدين األيوبي الجديد"وجهات نظرهم ورهاناتهم وحساباتهم، ولكي ال يصبح خالد مشعل " صحة"
على حد التعبير الساخر لسفير فلسطيني قاله معلقا على خطاب خالد مشعل، في زمن ليس فيه مكان 

  .مجة أو الفكاهة الكريهةللسخرية الس
لكن ما غاب عن أذهان بعض أركان السلطة، أن الحرب اإلسرائيلية على غزة، إن قدر لها أن تبلغ 

 ستأخذ في طريقها حلم الفلسطينيين في الحرية واالستقالل والدولة والعودة، بل – ال سمح اهللا –مراميها 
" بروتوكوالت"فقت في تلبية المطلوب منها بموجب وقد تأخذ أيضا السلطة الهشة في رام اهللا إن هي أخ

التنسيق األمني، ولن يمضي وقت طويل قبل أن يدرك الثور األبيض بأنه أكل يوم أكل الثور األسود، 
وأن الحرب التي اتخذت من غزة مسرحا لها، ليست في واقع الحال سوى حرب على الضفة والعودة 

تقالل، عندها سيندم كل من في وجهه قطرة ماء وفي عروقه والقدس والدولة والحرية والسيادة واالس
لقد : فهؤالء يصح فيهم القول" مكان تحت الشمس"قطرة دم، أما الذين ال هم لهم سوى البحث عن 

  ...أسمعت إذ ناديت حيا 
  ١٢/١/٢٠٠٩ ،القدس للدراسات السياسية

  
   في فلسطين لمن ال يقاومشرعيةال  .١١١

  محمد صالح المسفر. د
هذا األسبوع الثالث والمحرقة اإلسرائيلية لقطاع غزة ما برح لهيبها يتصاعد ويشتد وهجا وتتـسع                 )١( 

دائرته، والعالم العربي منشغل قمة عربية طارئة أو ال قمة ، اجتماع وزاري عربي عاجل أو ال ضرورة                  
مبـارك أفكـاره    له، وفود تصل إلى القاهرة لمناقشة مبادرة الطالسم المصرية، ووفود ترحل، الـرئيس              

مشغولة وتكاد تكون كسيحة، ال يريد أن يتخذ موقفا على ما يجري على ارض غـزة الن عينـه علـى                     
التوريث فال يريد أن يغضب أمريكا وال إسرائيل كي ال تخربا عليه تعيين ابنه محله، وأريد ألتا كيد على                   

ـ               ر هـو إرادة جماهيريـة      أن قرار التوريث لن تستطيع أمريكا فرضه على شعب مصر ألن ذلـك األم
  .مصرية 

ال شك بان اإلدارة المصرية تعمل لهدر الزمن العربي والفلسطيني على وجه التحديد لـصالح إسـرائيل                 
حتى تنهي األخيرة مهمتها بتدمير القطاع وإعادة احتالله وفرض األمر الواقع، وال جـدال بـان اإلدارة                 

دمير غزة، وإال ماذا يعني قول مبارك للرئيس الفرنسي         المصرية متواطئة إلى ابعد الحدود مع إسرائيل لت       
ولماذا رفض القمة العربية؟ وما معنى إمعان النظام المصري         ' يجب أن ال يسمح لحماس بتحقيق انتصار      '

في إحكام الحصار على قطاع غزة؟ تقول أركان الحكومة المصرية إن حمـاس حـزب إسـالمي مـن                   
  .مسلمين، وال نريد أن تقوم إلى جوارنا دولة لإلخوان المسلميناإلخوان المسلمين ونحن ضد اإلخوان ال
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 مليون إنسان وفيها حزب اإلخوان المسلمين منذ أكثر         ٨٠هذا كالم الجاهلية األولى، مصر فيها ما يقارب         
 مليون فلسطيني في غـزة تغييـر        ١،٥من ستين عاما ولم يغيروا نظام الحكم لصالحهم فكيف سيستطيع           

صر؟ انه حقا نظام ال يثق في نفسه وال في والء الشعب له، ألنه لـم يحقـق العدالـة                    نظام الحكم في م   
  .والمساواة لشعبه وانتشر الفساد المنظم وتوسعت دائرة المحسوبية

الغريب أن الرئيس مبارك وحزبه لم يعترضا على قيام دولة دينية يهودية إلى جوار مصر في فلـسطين                  
 ذلك أسلحة الدمار الشامل، إنما يرفضون ويتآمرون على أي حزب           مدججة بأحدث أنواع السالح بما في     

  .إسالمي أو ليبرالي عربي ينجح في االنتخابات في فلسطين اذا لم ترض عنه إسرائيل وأمريكا
انتهت واليته الدستورية كرئيس لما يسمي السلطة الفلسطينية فـي          ) أبو مازن (السيد محمود عباس      )٢( 

يناير هذا العام، وشرعيته كان يستمدها من الشعب الفلسطيني الذي بايعه علـى             /يالتاسع من كانون الثان   
 طبقـا   ٢٠٠٨االستمرار في المقاومة حتى قيام الدولة الفلسطينية واسترداد حقوقه المشروعة بنهاية عام             

ـ          ٢٠٠٧لتعهدات مؤتمر انابوليس الذي عقد في عام         م ، فلم تقم الدولة الموعودة ولم يستمر عباس في دع
المقاومة حتى النصر، بل انه طعن الشعب المقاوم عمليا والمقاوم بالصبر على االنتهاكـات اإلسـرائيلية                

  .وعلى تجاوزات السلطة في رام اهللا 
صـواريخهم  ' شـرذمة 'يناير عن حركة حماس انهـم       / كانون الثاني  ٩تقول السلطة المنتهية واليتها يوم      

هل حركة حماس المتصدية للعدوان الصهيوني      : ، وسؤالنا .. )(.فتوشية ال تخيف، وانهم من أهل الكهف        
وأنتم في  ' شراذم'اليوم في غزة والى جانبها كل الفصائل الوطنية ومن خلفها يناصرها كل شعوب العالم               

  أم ماذا؟( ... ) رام اهللا أصحا ب أربطة العنق آخر موضة، والمساكن الفاخرة تعتبرون أنفسكم 
يا للهول من هذا    ' كانت المقاومة من اجل إفناء الشعب الفلسطيني فال نريد مقاومة           إذا  'يقول السيد عباس    

هل مقاومة العدوان ستكون طريقها مفروشة بالحرير أم بالدماء؟ االتحاد السوفييتي دفع حياة ما              !! القول  
 مليـون   يزيد عن خمسة ماليين نسمة من اجل دحر العدوان النازي، والشعب الجزائري دفع ما يزيد عن               

لم يتحرر شعب في الدنيا     . شهيد من اجل تحرير الجزائر من االحتالل الفرنسي، وفيتنام حدث وال حرج           
من االحتالل األجنبي عن طريق المفاوضات الالنهائية، من المؤسف ان السيد عباس حتى هذه اللحظـة                

  . سنة من التفاوض ما برح يراهن على تلك الفكرة١٦وبعد مرور 
أن عباس يطالب باألمس أمام العالم بحماية دولية لقطاع غزة، وسؤالنا له ولرهطـه مـن                المؤسف أيضا   

لماذا ال تحمون انتم الشعب الفلسطيني من العدوان اإلسرائيلي بتسليحه وتدريبه كما فعل اخـوانكم               : حوله
ه السجن؟  في غزة، لماذا تعتقـلون كل رافض للعدوان اإلسرائيلي على غزة في الضفة الغربية وتودعون             

 كـادر وطنـي،     ٥٠٠أليس في سجونكم من حركة الجهاد اإلسالمي وحماس في الضفة ما يزيـد عـن                
  وصادرتم كل األسلحة التي كانت بيد المواطنين؟

أليست جريمة وطنية أن تعتقلوا اخوانكم في الوقت الذي يستدعي الجيش اإلسرائيلي قواتـه االحتياطيـة                
  لقتال اخوانكم في غزة؟

 ١٣/١/٢٠٠٩ربي، القدس الع
  

  العار .١١٢
  حسن نافعة

وألن األوقات الـصعبة    . الدول كاألفراد يختلف سلوكها في المحن والملمات كما في الحروب واألزمات          
هي التي تظهر المعادن الحقيقية للبشر ، أناسا عاديين كانوا أم قادة وزعماء سياسيين ، فمن الطبيعـي أن   

ت وبدائل متاحة ، وذلك وفـق معـايير للمفاضـلة تختلـف             ينتقي كل صانع قرار ما يالئمه من خيارا       
وعلى الرغم من أنه يمكن القول بصفة عامة أن كل صانع قرار ينحـاز              . بالضرورة من حالة إلى أخرى    

دوما إلى خيارات أو بدائل يرى أنها تحقق مصالحه بشكل أفضل ، إال أن الرؤية الخاصة بماهيـة هـذه                    
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 لتحقيقها تتشكل وفقا لعوامل عديدة بعضها مادي وبعضها اآلخر قيمي           المصالح وبأنسب الوسائل المتاحة   
فالشخص السوي يدخل في اعتباره ، عند المفاضلة بين الخيارات والبدائل المتاحـة ، قيمـا                . أو معنوي 

الخ ، أما الشخص غير السوي فال يقيم عـادة أي وزن            .. عامة نبيلة ، كالسمعة والكرامة واحترام النفس      
القيم وبالتالي يميل إلى اختيار الحلول التي يعتقد أنها تحقق له أكبر منفعـة ماديـة أو حـسية                   لمثل هذه   
وعلى سبيل المثال فعندما يواجه شخص سوي ضائقة مالية نجده يفكر على الفور فـي ضـغط                 . مباشرة

د حرجا  ، أما الشخص غير السوي فقد ال يج       " سؤال اللئيم "نفقاته إلى أقصى حد ممكن كي ال يضطر إلى          
من االستجداء أو اللجوء إلى السرقة أو الرشوة وربما يذهب إلى حد التغاضي عن شـرف زوجتـه أو                   

وما يصدق على األفراد في أوقات المحن والشدائد يصدق على الـدول فـي أوقـات األزمـات                  . ابنته،
دول فـي   فبينما تتصرف   . والحروب ، ال فرق هنا بين كبير وصغير ، قوي أو ضعيف ، غني أو فقير               

وقد تردد أن بعـض     . أوقات األزمات بشموخ يستحق اإلكبار ، تتصرف أخرى بخسة تستدعي االحتقار          
  .الدول وصل استهتارها بسمعتها حدا دفعها أحيانا لبيع صوتها في مجلس األمن،

كانت هذه المعاني تسيطر على مشاعري طوال فترة متابعتي ألحداث الحرب القـذرة والوحـشية التـي                 
إسرائيل على غزة منذ أكثر من أسبوعين والتي كشف سلوكها الهمجي فيها عن نـوازع شـريرة                 شنتها  

وألنني ال أسـتبعد    . وعنصرية ال تليق إال بشيطان تجرد تماما من كل معاني الشرف واألخالق والفضيلة            
لم يشكل سلوكها   أبدا على هذه الدولة اللقيطة أن تقوم بأي تصرف ، مهما كان منافيا لكل القيم السامية ، ف                 

المفاجأة الحقيقية جاءت هذه المرة من مصر الرسمية والتي بدا سـلوكها منحـازا            . أي مفاجأة بالنسبة لي   
وال أخفي على القارئ أنني أحسست بأن مصر الرسمية بدت لي فـي هـذه               . إلسرائيل على نحو فاضح   

ختلفت كثيرا مع مواقف رسمية     فقد سبق لي أن ا    . األزمة دولة أخرى أصغر كثيرا مما تستحق من مكانة        
أمـا هـذه    . مصرية سابقة ، لكنها كانت مواقف تعكس سياسة أو رؤية تحتمل االختالف أو االتفاق معها              

المرة فلم أحس أبدا أن لدى مصر الرسمية سياسة أو رؤية يمكن الدفاع عنها ، وبـدت فاقـدة إلرادتهـا           
كن أتصور مطلقا أن تصل األمور يوما إلـى مـا           ورغم تحفظاتي السابقة فلم أ    . ومنقادة على نحو مخجل   

  .وصلت إليه وأن تتجاوز هكذا كل الخطوط الحمراء
اعتراضي على موقف مصر الرسمية من األزمة الراهنة ، بل وإدانتي له ، ال يعني أبدا تأييدي المطلـق                   

سة التـي   لمواقف الدول واألطراف العربية األخرى ، بما في ذلك موقف حـزب اهللا ، أو حتـى للـسيا                  
فلم اتردد في توجيـه انتقـادات مـسجلة         . انتهجتها حماس منذ فوزها في االنتخابات التشريعية األخيرة       

بالصوت والصورة لمواقف وسياسات دول عربية أخرى ، بما في ذلك مواقف وسياسات ما يـسمى دول          
 ، في الخطأ الذي وقـع       ، وتمنيت لو لم يقع رجل أكن له كل االحترام ، كالسيد حسن نصراهللا             " الممانعة"

وحين سئلت في قناة المنار نفسها عما إذا كانت زيارة ليفني           . فيه حين وجه خطابه إلى الجيش المصري      
لمصر قبل األزمة تشكل دليال على وجود تواطؤ من نوع ما مع إسرائيل ، استبعدت ذلك ورجحـت أن                   

 وقوعها ، لكنني اعتبرت فـي       تكون مصر قد سعت لمنع حرب تجمعت لديها معلومات مؤكدة عن قرب           
الوقت نفسه أن إخفاق مصر في كبح جماح إسرائيل يعد في حد ذاته دليال على استهتار إسرائيل بالموقف                  

وعندما يذهب األستاذ هيكل    . المصري ، وهو ما كان يفرض على مصر أن تستخلص دروسه الصحيحة           
ئهما األخير بالقاهرة عن رأيه في ضرورة       إلى حد التأكيد على أن الرئيس مبارك عبر لساركوزي في لقا          

فإذا صح هذا القول ،     . عدم السماح لحماس باالنتصار في هذه األزمة ، يصبح األمر في حاجة إلى وقفة             
وال أظن أن شخصا بوزن هيكل يمكن أن يجازف بتصريح على هذه الدرجة من الخطورة إال إذا كـان                   

ل فليس لذلك سوى معنى واحد وهو أن الرئيس مبـارك           وعلى أي حا  . واثقا من صحته إلى درجة اليقين     
  .وهذا أمر جلل. تصرف في هذه األزمة من منطلق أن حماس ، وليس إسرائيل ، هي العدو

أفهم أن تكون هناك تعقيدات في عالقة مصر بحماس ألسباب تتعلق بانتماء هذه األخيرة إلى تيار إسالمي                 
غير أن حماس ليست فـصيال مـن فـصائل          . خوان المسلمين يعتبره النظام المصري امتدادا لجماعة اإل     
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المعارضة المصرية ويجب أن ال تعامل على هذا األساس ، وإنما باعتبارها جـزءا ال يتجـزأ وامتـداد                   
لحركة وطنية فلسطينية يؤثر مصيرها تأثيرا مباشرا على أمن مصر الوطني وتعد دون أي نـوع مـن                  

طينية المقاومة بالطبع ، حصنا متقدما للدفاع عن أمن مصر الـوطني            المبالغة ، ومعها بقية الفصائل الفلس     
لكن كيف تحول خالف أيديولوجي مشروع بـين       . يتعين الحفاظ على مناعته بكل السبل والوسائل الممكنة       

. مصر وحماس يتعين العمل على احتوائه والتخفيف من ضرره إلى قطيعة ثم إلى عداء على هذا النحو؟                
فمصر تعلم يقينا تفاصيل ما جرى في غزة ،         . ي يتعين العمل على فك أسراره وطالسمه      هذا هو اللغز الذ   

والذي أدى إلى ما تسميه بعض األوساط الفلسطينية باالنقالب ، ولديها معلومات كاملة عما حدث هناك ،                 
سواء من خالل فريقها األمنى الذي ظل متواجدا في غزة حتى وقت قريـب ، أو مـن خـالل صـلتها                      

وال جدال في أن مصر الرسمية أخطأت خطأ جسيما بانحيازها الكامل للفريـق             . اشرة بطرفي األزمة  المب
اآلخر ، واألرجح أن هذا االنحياز إلى طرف فلسطيني ظاهر كان يخفي في حقيقته انحيازا إلسـرائيل ،                  

  .المحرك الحقيقي لألزمة،
ل مـن التزاماتهـا بموجـب معاهـدة         لم يطلب أحد من مصر أن تعلن الحرب على إسرائيل أو أن تتحل            

، لكن من حقنا كمواطنين أن نطالب صانع القرار المصري بالدفاع عن استقالل مصر وصـيانة      " السالم"
فليس في المعاهدة ما يفرض على رئيس مصر أن يفرج عن جاسوس إسرائيلي أدانه القـضاء                . كرامتها

لين السياسيين ، وليس في المعاهدة ما يجبره        في مصر ، بينما يقبع في سجونه عشرات اآلالف من المعتق          
على بيع الغاز إلسرائيل بسعر يقل كثيرا عن سعر السوق ، بينما ال يجد ماليين الفقـراء المـصريين ،                    

. خصوصا ممن يعيشون في المقابر وفي األحياء العشوائية ، أنبوبة غاز بسعر يناسب دخـولهم الهزيلـة     
ات المتحدة ليس معناه إجبار مصر على التزام الصمت تجاه مـا            والحرص على حسن العالقة مع الوالي     

وأظـن أن رئـيس     . تقترفه إسرائيل من جرائم سواء في حق الفلسطينيين أو في حق المصريين أنفسهم            
الوزراء التركي ، الطيب رجب أردوغان ، قدم درسا بليغا في الطريقة التي يمكن بها لدولة تحترم نفسها                  

ل قرارها رغم ارتباطها بعالقات خاصة ليس فقط مع الغرب ولكن مـع إسـرائيل               أن تحافظ على استقال   
فتركيا عضو في حلف شمال األطلسي ، وتبدو على استعداد لفعل أي شـيء مقابـل انـضمامها                  . نفسها

. لالتحاد األوربي ، بل وترتبط بعالقات متينة بإسرائيل وصلت إلى حد القيام بمناورات عسكرية مشتركة              
أردوغان صنع الفرق بين دولة تدير عالقاتها الخارجية من منطلق الحرص على اسـتقاللها              لكن موقف   

  .وأخرى لم تعد تملك من أمرها شيئا وتتصرف كدولة تابعة ومستجدية
فما الذي تستجديه مصر الرسميه يا ترى من إسرائيل أو من الواليات المتحدة؟ وهل يقبل أن تتخذ موقفا                  

لحسن الحظ أن مصر الـشعبية أنقـذت سـمعة          . كون منحازا ، في أزمة كهذه     محايدا ، ناهيك عن أن ي     
ليس الوقت متأخرا على أي حال لكي تصحح مصر سياستها وتلقي بثقلهـا السـتثمار الـصمود                 . مصر

  البطولي للشعب المصري ، وإال فسيلحق بها العار ال محالة،
  ١٣/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  ة تبحث عن انتصار وهمي في غز"إسرائيل" .١١٣

  طه عبد الرحمن
مع صمود المقاومة الفلسطينية، رغم مشاهد الدمار والموت الجماعي الناجمة عن العدوان، تتصاعد فـي               

، في ظـل اسـتمرار تـساقط        "الرصاص المسكوب "إسرائيل حالةٌ من الجدل والبلبلة حول أهداف عملية         
  .جميع أنحاء الكيانللمقاومة، على مغتصبات االحتالل في " القسام وجراد والقدس"صواريخ 

وتؤكد معظم التقارير والتحليالت اإلسرائيلية ذاتها أن الهجوم المضاد بالصواريخ الذي تـشنه الفـصائل               
وهى الصواريخ  ، الفلسطينية يعتبر بمثابة ضربة على رأس إسرائيل؛ لتصحو من نشوة ارتكاب المجازر           
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وهم قتلـى جنـود     ، ع أعداد من القتلى   فضلًا عن وقو  ، التي حصدت العشرات من الجرحى اإلسرائيليين     
  ".الجيش الذي ال يقهر"جيشٍ، كثيرا ما كان يردد بأنه 

ولم يكن يتَصور هذا الجيش، الذي أصبحت تطوله صواريخ المقاومة في عمـق أجهزتـه ومؤسـساته                 
وعـدم تكـافؤ    ، اتهاعلى الرغم من ضعف إمكان    ، بسالةَ المقاومة الفلسطينية وجهوزيتها العالية    ، النظامية

ال يملك من قوته المادية سوى أقـل        ، وآخر يتعامل معه بِندية   ، الفُرص بين طرف يمتلك أحدث األجهزة     
  .فيما يملك كنزا زاخرا من اإلرادة والصمود، القليل

أدركه جيش االحتالل بعد ساعات قليلة من عدوانـه         ، هذا السيل الجارف من اإلرادة والصمود للمقاومة      
، وبعدما عانى من ضراوة المقاومة    ، وتأكد  له ذلك أيضا بعد ساعات مشابهة من هجومه البري          ، الجوي

  .أو جولة في أجوائها، أو في نُْزهة على ضفافها، وأنه لم يكن في رِْحلَة خَلَوِية في محيط غزة
حتى استهدفتهم المقاومة   ،  غزة   الذي لم يكد تطأ أقدامه أرض     ، هذه الحقيقة تأكدتْ بِجِلَاء لجيش االحتالل     

وأدرك سـريعا أن    ، ما أصاب جنوده بالذعر وحاالت الهلع       ، لتوقع فيه الخسائر ما بين قتلى وجرحى      ، 
  .فإنه ال يمكن له أن ينهيها ، وأنه إذا كان قد رغب في بدء إعالن الحرب، الحرب لم تكن نزهة

العبرية، نقلًا عن مصادر جيش االحتالل، بأنـه  " سهآرت"فقد سبق أن اعترفت صحيفة ، وفي هذا السياق  
حاول اختراق شبكات الهاتف الفلسطينية لبث تحذيرات تخويفية مسجلة عن طريق الهـاتف، أو البريـد                

لما وجده من ضـراوة     ، لإلرشاد عن عناصر المقاومة   ، الصوتي، أو الرسائل النصية القصيرة للمحمول     
  .المقاومة واستبسالها ضده

 نقلته تقارير صحفية إسرائيلية، فإن مسئولين عسكريين نـصحوا رئـيس وزراء االحـتالل               وبحسب ما 
والتقاط األنفاس، وإعـالن    " حماس"المستقيل إيهود أولمرت، بالسْعيِ لمبادرة سياسية لوقف الحرب ضد          

في تحقيق  خاصةً بعد فشل الجولة األولى من الغارات الجوية العنيفة ضد سكان غزة             ، وقف إطالق النار  
  .أهدافها

، فإنـه ال يوجـد      "عاموس عـوز  "اإلليكتروني عن اإلسرائيلي    "يديعوت أحرونوت   "ووفق ما نقله موقع     
إلسرائيل ما يمكن أن تكسبه من الهجوم على قطاع غزة، وأن سكان القطاع لن يثـوروا ضـد حركـة                    

ن الهجوم البري من الممكـن      وأ، ، كما أن إسرائيل لن تتمكن من إقامة سلطة مؤيدة لها في غزة            "حماس"
، أْن يَؤدي إلى التورط والغرق في أوحال القطاع الذي يعتبر الوحل اللبناني إلى جانبـه شـيًئا ال يـذكر                   

  ".عوز"وفق
  نهاية الفشل

، ثم سْرعان ما تفشل في إنهائهـا      ، ويؤكد كثير من المراقبين أن إسرائيل كثيرا ما تبدأ حروبها العدوانية          
  . يوما٣٣عندما بدأت عدوانها على مدى  ، ٢٠٠٦ر في عدوانها على لبنان في يوليو وهو ما ظه

، ولكن مع عدم تحقيقها النتصارٍ يذْكر على األرض، وتعرضها لهزائم قوية ومزلزلة في الجنوب اللبناني              
، ه العاري   يحفظ لها ماء الوج   ، فقد كانت تَْبحثُ مع ذلك كله عن مالذ سريع        ، وفشلها في هجومها البري     

األمر الذي كان لها بمثابة استعادة األنفاس التي كانـت          ، لذلك كان قرار مجلس األمن بوقف إطالق النار       
  .محبوسةً بين أنياب المقاومة وقتها

فإن ما هو حاصل حاليا هو أن التصعيد اإلسـرائيلي        ، وإذا كانت الحالة السابقة تختلف عن الحالة الراهنة       
، إلى ِإْحداث أي إنجاز     "الثالثاء"في اليوم الخامس على التوالي، واليوم الحادي عشر         بعدوانه البري يهدف    

بعد هزيمته فـي   ، حتى ال يبدو أمام مجتمعه الصهيوني أنه هزم للمرة الثانية على التوالي           ، على األرض   
  .لبنان قبل ثالثة أعوام

االنتصار "بعد إخفاقها في    ،  على األقل    "انتصار إعالمي "فإن قوات االحتالل تسعى إلى تحقيق       ، ومن هنا 
أو ، بإظهار عمليـات اعتقـال للمقاومـة   ، بأن يروج الجيش اإلسرائيلي إلى أنه حقق إنجازا  ، " العسكري

بـدليل اسـتمرار    ، وذلك كله بعد ما فشل في تحطيم منصات صواريخ المقاومة         ، احتالل مواقع في غزة     
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لم تكن قد وصلت إليها منذ بدء       ، ووصولها لمواقع جديدة  ،  أيام حتى بعد بدء الهجوم البري بعدة     ، إطالقها
  .العدوان

، "انتـصار "على أنه   ، ولذلك يسعى االحتالل إلى تحقيق ترويج دعائي بصور االعتقاالت واقتحام المنازل          
وهو إثبات أن العـدوان كانـت لـه         : األول: في محاولة لتحقيق هدفين   ، وذلك ِلعْرضه أمام الرأي العام    

، "تـل أبيـب   "محاولة وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك كَْسب ثقة الرأي العام في            : واآلخر، دوىج
  .خالل المعركة االنتخابية التي سيخوضها خالل شهر فبراير المقبل

ولكـن  ، كل ذلك يؤكد أن قوات االحتالل تسعى إلى تحقيق انجاز هامشي، ليس علـى األرض بـالطبع                  
في الوقت الذي لم يدرك فيه االحتالل، أن الحرب التي          ، به أمام المجتمع اإلسرائيلي   إنجاز دعائي تفاخر    

ليس فقط في داخـل األراضـي       ، أكسبتها تعاطفًا شعبيا هائلًا   " حماس"خاضها بدعوى القضاء على حركة    
  .ولكن في جميع الدول العربية واإلسالمية والغربية، المحتلة

، تي تخوضها المقاومة بإرادة واستبسال أمام عـدو همجـي غاشـم             ومع ضراوة المعركة ال   ، ومن هنا   
أصبحت تدفع االحتالل إلى التفكير في مخرج سياسي للحرب والعمل على وقفها، بِشَكٍْل يحقق له علـى                 

وفْقَ تأكيد الوسائط اإلعالميـة     ، في غزة   " فتح"األقل ما أصبح إعالمه يردده بعودة الشرعية إلى حركة          
  .لبدولة االحتال

  ١٣/١/٢٠٠٩موقع اإلسالم اليوم 
  
 آن أوان المقاطعة .. كفى .١١٤

  لغارديانا- نعومي كالين
أفضل استراتيجية لوقف االحتالل الدموي المتنامي في غزة تكمن في استهداف إسرائيل، . الوقت حان

ف هي استراتيجية سبق لتحال. بنوع من التحرك العالمي كالذي أوقف الفصل العنصري في جنوب أفريقيا
  ٢٠٠٥.فلسطيني ضخم أن أطلقها في تموز 

من يملكون ضميراً في سائر أنحاء العالم إلى مقاطعة شاملة وتنفيذ مبادرات تعرية »آنذاك دعا التحالف 
هي حملة أصبحت، برأي كثيرين . «المقاطعة، التعرية والعقوبات»وهكذا ولدت حملة ... ضد إسرائيل

 . ن، ملحة، كلما ضربت إسرائيل غزةوحتى في أوساط اليهود اإلسرائيليي
 إسرائيلي، بينهم فنانون وأكاديميون، رسالة إلى السفراء األجانب لدى ٥٠٠في خضم الهجوم، وجه نحو 

إسرائيل، توازي تلك التي رافقت صراع « اتخاذ إجراءات فورية وعقوبات تقيد»اسرائيل، دعوا فيها إلى 
لكن إسرائيل تحكم القبضة على صيد .. انت المقاطعة فاعلةحيث ك»الفصل العنصري في جنوب أفريقيا 

فالعقوبات االقتصادية تعتبر أكثر الوسائل فاعلية في الترسانة . «الدعم الدولي يجب أن يتوقف.. ثمين
 . «المقاطعة، التعرية والعقوبات»في اآلتي الغايات من حملة . الالعنفية

 واظبت إسرائيل على تصعيد ٢٠٠٦منذ ،. لقد فشل تماماً. «التدخل البنّاء»لقد جرب العالم ما سمي ب
توسيع المستوطنات، شن حرب وحشية على لبنان، وفرض عقوبات جماعية على غزة : مستوى إجرامها

لم ... ورغم التصعيد، لم تواجه إسرائيل أي إجراءات عقابية، ال بل على العكس. عبر الحصار الوحشي
ففي نهاية . ا واشنطن سنوياً، بقيمة ثالثة مليارات دوالر، سوى البدايةتكن األسلحة، التي تمنحها إياه

هي مكافأة لطالما ... الوزراء األوروبيون من شأن اتفاق الشراكة األوروبية اإلسرائيلية« رفع »٢٠٠٨،
في ظل هذا اإلطار، شن اإلسرائيليون حربهم األخيرة، وهم واثقون من أنهم لن . تاقت إليها إسرائيل

 أيام ٧كان الفتاً للنظر أن يشهد مؤشر التبادل في سوق تل أبيب المالي، خالل . هوا تكاليف باهظةيواج
 . عندما تفشل الجزرات ال بد من العصي.  في المئة١٠،٧من الحرب، صعوداً بنسبة 

 إسرائيل ليست جنوب أفريقيا 
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المقاطعة، التعرية »ن تكتيكات بالطبع ليست كذلك، فأهمية نموذج جنوب أفريقيا هو أنه أثبت أن بإمكا
التظاهرات، العرائض ومجموعات (أن تكون فاعلة، عندما تفشل اإلجراءات األضعف « والعقوبات
الهويات الملونة، وتصاريح السفر والمنازل المدمرة : ثمة فصل عنصري في األراضي المحتلة). الضغط

سي الجنوب أفريقي روني كاسريلز إن قال السيا. والترحيل القسري وتعبيد طرقات المستوطنات فقط
كان ذلك في . «هي حتماً أسوأ من الفصل العنصري»هندسة التقسيم التي رآها في الضفة الغربية وغزة 

 .  قبل أن تبدأ إسرائيل حربها على سجن الهواء الطلق القائم في غزة٢٠٠٧،
وم باألمر ذاته في العراق وأفغانستان؟ الواليات المتحدة وبريطانيا والدول الغربية تق. إسرائيل ال تستنبط

 . في دولة صغيرة غير مستقلة تجارياً، قد تنفع المقاطعة: عملي.. المقاطعة ليست عقيدة، إنها تكتيك
 المقاطعة تمزق التواصل؛ 
 . نحتاج إلى مزيد من الحوار

اطعة، التعرية المق»وبناء على نصيحة . ، أردت تكريس المقاطعة«عقيدة الصدمة»عندما ألّفت كتاب 
، يناهض االحتالل، وهو اإلسرائيلي الوحيد الذي يترجم من «أندلس»، اتصلت بدار يدعى «والعقوبات

، التي توسعت إلى تل «األندلس»اشترطت في العقد على أن تمر كل اإلجراءات ب. العربية إلى العبرية
بعد أيام من الهجوم . ي تنمو باطّرادعندما تبدأ حملة مقاطعة، فه. أبيب ورام اهللا وباريس وتورنتو وغزة

، لن )العدوان(نتيجة »: على غزة، اتصل مدير مؤسسة اتصاالت بريطانية بمصنع إسرائيلي، وقال لهم
ال »هو . ؛ دافعه في ذلك ليس سياسياً، وإنما تجاري«أعمل معكم بعد اآلن وال مع أي شركة إسرائيلية

سابات، ما دفع شركات عديدة إلى االنسحاب من جنوب هي مسألة ح. «يريد أن يخسر أياً من زبائنه
 . وهي أكثر اآلمال واقعيةً إلحقاق العدالة، التي لطالما حرمت منها فلسطين. أفريقيا

 «الغارديان»عن 
 ١٣/١/٢٠٠٩السفير، 

  
   إلسرائيل هدفان .١١٥

  شلومو غازيت) احتياط(اللواء 
راز هدف واحد هو واقع أمنـي جديـد فـي           بمراحلها االربع الى اح   " الرصاص المصبوب "ترمي عملية   

 تمكين سكان الجنوب من العيش بـال خـوف مـن اطـالق              -وبكلمات اسهل واوضح    . منطقة الجنوب 
  .الصواريخ التي تطلق عليهم من داخل قطاع غزة

 اسقاط سلطة حماس    -كان يمكن في ظاهر االمر احراز هذا الهدف بتغيير الواقع السياسي داخل القطاع              
طة تحميها اسرائيل، ترى غايتها تأسيس دولة مصغرة فلسطينية داخل قطـاع غـزة وتـسلم                وانشاء سل 

الننا نعترف ونـدرك    " في ظاهر االمر  "اقول  . بتعايش بين السكان العرب في المكان وبين دولة اسرائيل        
أينا قادة  حتى لو احتللنا القطاع كله، وحتى لو ر       . ادراكا يكاد يكون مطلقا ان هذا الهدف ال يمكن احرازه         

ال ). ١٩٨٢بالضبط كما طرد ياسر عرفات من بيروت في         (حماس في هذا المكان مغتالين او مطرودين        
  . نستطيع ان ننشئ في هذا المكان نظاما مواليا السرائيل متعاونا معها، نظاما فلسطينيا يدوم زمن طويل

 اوال القـضاء علـى الـدافع        -ين   على مرحلت  -نريد أن نحرز الواقع االمني الجديد اليوم بطريقتين أو          
 سد انابيـب تزويـد      - اذا لم يبطل الدافع      -الفلسطيني الى مواجهة اسرائيل والجيش االسرائيلي، وثانيا        

  . القطاع بالوسائل القتالية، لمنع مجرد القدرة على استعمال النار علينا
وتصريحات دراماتية لقيادة   " ضاءراية بي "ال ينبغي أن نتوقع     . تم احراز الهدف االول بحسب جميع االراء      

يستطيع نظام حمـاس أن يـسلم للواقـع         . حماس تعبر عن ندم لسياسة اطالقها الصواريخ وتلتزم الهدوء        
فضال عن ذلـك ال اشـك فـي انهـم           . انه ال يستطيع تحمل اذالل علني     . الجديد وان يتبنى سياسة تهدئة    



  

  

 
 

  

            ٥٨ ص                                     ١٣١٣:         العدد       ١٣/١/٢٠٠٩الثالثاء  :التاريخ

صارهم ويؤكدون اطالق الصواريخ الـى آخـر        سيعلنون عشية وقف اطالق النار الذي سيتم احرازه، انت        
  . ساعة قبل سريان فعل وقف اطالق النار

 كانون  ٢٧أعادت اسرائيل بناء قوة ردعها، وقد فعلت ذلك الضربة االبتدائية لسالح الجو في يوم السبت                
وا الـى   ان زرع الدمار في جميع انحاء القطاع شهادة ال لبس فيها على أنه ال ينبغي لهم أن يعود                 . االول

  . التحرش باسرائيل
اعادة بناء الردع بل تريد ان تـضيف        " نطاق"فهي ال يكفيها    . بيد أن اسرائيل غير مستعدة لالكتفاء بذلك      

وطريقة . تريد اسرائيل التحقق من اال يسقط السروال فضال عن ان يستطيع السقوط           ". االبزيم"اليه ايضا   
  . ائل القتالية من سيناءاحراز ذلك السد التام النابيب التزويد بالوس
ان منـع التهريـب     . لكن القاهرة غير راغبة في فعل ذلـك       . نريد أن نطرح هذه المهمة على المصريين      

يقتضي مواجهة مصرية للفلسطينيين، ويخاطر بتحرش وضغوط من قبل الجهات االسالمية داخل مصر،             
" االبـزيم "الوقوف على وجود هذا     اذا اردنا حقا    . ويحدث خطرا حقيقيا على مستقبل نظام حسني مبارك       

فثمة طريقة واحدة فقط الحراز ذلـك       . فلن نحرز ذلك بالمحادثات التي يجريها عاموس جلعاد في القاهرة         
 هي سيطرة الجيش االسرائيلي علـى كامـل الـشريط           - انشاء واقع عسكري جديد على حدود سيناء         -

يجب ان يكون   . اال تحت مسؤولية اسرائيلية   الحدودي للقطاع مع سيناء ومع مصر، سيطرة تضمن سدا فع         
هذا المرحلة النهائية البرية للجيش االسرائيلي، ويجب أن يكون الوضع الذي يفضي الى محادثة سياسـية                

هكذا فقط ثـم    . مختلفة، واشتراط خروج الجيش االسرائيلي من هذه المنطقة بسد حقيقي النبوب التهريب           
  .ايضا اضافة الى النطاق" االبزيم"احتمال الن نستطيع تحقيق 

  "معاريف"عن 
  ١٣/١/٢٠٠٩. األيام، فلسطين 

  
  :كاريكاتير .١١٦

  
  ١٣/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب  


