
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   جريحا٤٥٠٠ً و طفال٣١١ شهيداً بينهم ٩٧٥.. المجزرة اإلسرائيلية على غزة متواصلة
  الجيش اإلسرائيلي يفشل مجدداً في التقدم الى قلب مدينة غزة

  يشارك في قمة الكويتكوبة وعباس يوافق على قمة قطر ومنطقة من قطاع غزة دلسلطة تعا
  من أسرار الحرب على غزة: تقرير

  ليفني تفرق بين قيادتي حماس في غزة ودمشق
  قطاع غزةلة نووية على ليبرمان يدعو إلى إلقاء قنب

   مليار دوالر١,٤الخسائر االقتصادية في غزة ": اإلحصاء"

هناك فرصة لقبول : أبو مرزوق
 في حال أخذت  المصريةالمبادرة

  المالحظات الجوهرية
  

 ٥ص ... 

 ١٤/١/٢٠٠٩١٣١٤األربعاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٣١٤:         العدد       ١٤/١/٢٠٠٩األربعاء  :التاريخ

    :السلطة
 ٥ يشارك في قمة الكويتكوبة وعباس يوافق على قمة قطر ومنطقة من قطاع غزة دالسلطة تع .٢
 ٦ نشر قوات دولية وترفض  أمام المحاكم الدولية"إسرائيل" إلى تقديم قادة  تدعوةهني حكومة .٣
 ٦   بجرائم حرب"إسرائيل"رفض عباس مقاضاة تنفي السلطة  .٤
 ٧ درة المصريةوجود القوات الدولية وإدخال السالح عقبتا حماس لقبول المبا: نبيل عمرو .٥
 ٧  أننا نتعاطى مع حدث طارئ العربيةنتمنى أن تُظهر نتائج القمة: زكيعباس  .٦

    
    :المقاومة

 ٨  الجيش اإلسرائيلي يفشل مجدداً في التقدم الى قلب مدينة غزة .٧
 ٩   تقاعسالوقف التذرع بحالة االنقسام الفلسطيني لتبرير العرب ب طالب يسعداتأحمد  .٨
١٠  "إسرائيل"حماس تتهم مصر بتنسيق العدوان مع ": القدس العربي" .٩
١١  "إسرائيل"حماس تستغرب موقف عباس من رفع دعاوى ضد  .١٠
١١   فصائل المقاومة هي من تصنع المعادلة وعباس وفريقه ال عالقة لهم بمصير غزة: سحما .١١
١٢   من أسرار الحرب على غزة: تقرير .١٢
١٣  في غزةاستشهاد سعودي كان يقاتل الى جانب المقاومة  .١٣
١٣ إنهم يخرجون لنا من أعماق األرض..  إنها حرب أشباح: جندي إسرائيلي جريح .١٤
١٣   جنديا١٢ًأوقعنا قوات إسرائيلية خاصة بكمين وقتلنا : القسام .١٥
١٣  رة بعملية فدائية بمنزل في العطاط٦ وإصابة جنديا ١٢مقتل : األقصىكتائب  .١٦
١٤  جنود إسرائيليين في الضفة بعد تعرض دوريتهم إلطالق نار٣إصابة  .١٧
١٤ والصواريخ عمل مشبوه... نرفض زج لبنان بحروب: يواصل لقاء القادة اللبنانيينحواتمة  .١٨
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٤  "صرخة استغاثة" ساعة وترى في خطاب هنية ٤٨ تمهل الجهود الديبلوماسية "إسرائيل" .١٩
١٥   ليفني تفرق بين قيادتي حماس في غزة ودمشق .٢٠
١٥  باراك يقترح وقف إطالق النار لمدة أسبوع يحتفظ فيها الجيش بمواقعه .٢١
١٥ قطاع غزةليبرمان يدعو إلى إلقاء قنبلة نووية على  .٢٢
١٦   ليس بوسعنا اال االطاحة بنطام حماس: نتنياهو .٢٣
١٦  أي اتفاق تتم بلورته مع مصر يجب أن يشمل إطالق سراح شاليط: موفاز .٢٤
١٦   الجيش وجه ضربة قاسية لحركة حماس ولقدرتها على انتاج واطالق القذائف:اشكنازي .٢٥
١٧    جنود اسرائيليين يرفضون التوجه الى غزة١٠ .٢٦
١٧ ع المقبل مراحل لوقف إطالق النار مطلع األسبو٣ تبحث اتفاقا من "إسرائيل" .٢٧
١٨   وكأنها تتعرض للقصف منذ سنواتغزةبدت :  عن جنود إسرائيليين "التايمز" .٢٨
١٨ أهداف الحرب في نظر عسكريين إسرائيليين: تقرير .٢٩
    

    :األرض، الشعب
١٩   جريحا٤٥٠٠ً و طفال٣١١ شهيداً بينهم ٩٧٥..  غزة متواصلةالمجزرة اإلسرائيلية على .٣٠
١٩  حتالل في قلقيلية والخليلاستشهاد شابين على يد اال .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٣١٤:         العدد       ١٤/١/٢٠٠٩األربعاء  :التاريخ

٢٠   ألف فلسطيني٧٢٠ مليون دوالر لمساعدة ٧٥ لتوفير يوجه نداء" األغذية العالمي" .٣٢
٢٠   ٢٠٠٨ في ألف ٣٠ونزوح  شهيدا ١٤٤٦ : حصيلة فلسطينية رسمية .٣٣
٢١  "العالم" تقدم الئحة اتهام ضد صحفيين يعمالن في فضائية "اسرائيل" .٣٤
٢١ ضامن الضفة مع غزة محدود بسبب االنقسامات السياسيةت: علماء اجتماع .٣٥
٢١  وطريق المفاوضات مسدود.. نقف مع غزة شعباً ومقاومة : فلسطينيو إيرلندا .٣٦
   

   :اقتصاد
٢٢  مليار دوالر١,٤الخسائر االقتصادية في غزة ": اإلحصاء" .٣٧
   

   :صحة
 ٢٢    رفع القيود عن الفرق الطبية"سرائيلا" يناشدان "الصليب والهالل األحمر" .٣٨
 ٢٢  مسعفا منذ بدء العدوان١٣استشهاد : الصحة المقالة .٣٩
   

   : األردن
٢٢  لتنفيذ قرار مجلس االمن" اسرائيل"على المجتمع الدولي ان يضغط على : عبداهللا الثاني .٤٠
٢٣  عن إطالق نار عبر الحدود" إسرائيل"األردن ينفي ادعاءات  .٤١
٢٣  "إسرائيل"اإلخوان المسلمون في األردن يدرسون تسيير مسيرة مليونية صوب الحدود مع  .٤٢
   

   :لبنان
٢٣   قذائف٤ ترد بـ"إسرائيل"ت شمونة و صواريخ من لبنان تصيب كريا٣ .٤٣
٢٣  حجة لضرب لبنان"إسرائيل"نرفض إعطاء : المرالياس  .٤٤
   

   :عربي، إسالمي
٢٤  السعودية ومصر تشددان على وقف فوري للنار ويتفقان على حضور قمة الكويت .٤٥
٢٤  مصر والسعودية ترفضان عقد قمة عربية طارئة بشأن الوضع في غزة .٤٦
٢٤  القاهرة تقبل اعتذار تل أبيب عن إصابة مصريين بشظايا قنابل إسرائيلية بالخطأ .٤٧
٢٥  شريك لها" إسرائيل"الساكت على جرائم : أردوغان.. تركيا ترفض استقبال ليفني .٤٨
٢٥      استمرار المظاهرات وحمالت المساندة لنصرة غزة .٤٩
٢٦ "إسرائيل"األسد يطالب أوروبا بالضغط على  .٥٠
٢٦   النارمصطفى الفقي يطالب بمحاكمة حماس على المجزرة اإلسرائيلية بعد وقف إطالق .٥١
٢٧ الجامعة تنفي تلقي طلب من قطر تفيد بدعوة مشعل لحضور القمة العربية .٥٢
٢٧ وزراء الصحة العرب يقرون لجنة طارئة لمتابعة الوضع الصحي في غزة .٥٣
٢٧  "أعداء اهللا" التي تُجيش الشعوب ضد حكامها بـ وسائل اإلعالممفتي السعودية يصف  .٥٤
٢٨ الرئيس السوداني يلتقي مشعل وقادة فصائل فلسطينية .٥٥
٢٨ اطباء جاهزون لعالج ضحايا العدوان وهناك من يمنع وصولهم": الغارديان" .٥٦
٢٨      إغالق معبر رفح تعاون مع العدو: دين ومفكرونعلماء  .٥٧
٢٨  آثار القصف تطال مدارس في األراضي المصرية .٥٨



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٣١٤:         العدد       ١٤/١/٢٠٠٩األربعاء  :التاريخ

٢٩   نقل السالح للفلسطينيين من واقع الدفاع عن النفس هو شرف ال ندعيه: مصدر سوداني .٥٩
٢٩ "إسرائيل"أي وقف للنار يتجاهل حماس سيفشل وخامنئي يحرم شراء سلع تقوي : رانطه .٦٠
٢٩  حريق هائل بمقر السفارة اإلسرائيلية في القاهرة .٦١
٢٩  نائباً كويتياً يرفضون زيارة عباس إلى الكويت٢١ .٦٢
   

   :دولي
٣٠   عبر موانئها"إسرائيل"اليونان تلغي صفقة لنقل ذخائر أميركية إلى  .٦٣
٣٠  ١٨٦٠حترام القرار اوفي القطاع دعو إلى وقف اطالق النار الفوري ي : كي مون .٦٤
٣٠  رق واألطقم الطبيةرئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر يدعو لحماية الف .٦٥
٣١  للمدنيين المحتجزين في غزة' ال مكان آمن': األمم المتحدة .٦٦
٣١   بجرائم حرب في غزة"اسرائيل"توجه عالمي لمحاكمة : "الغارديان" .٦٧
٣١   تحذر من التأثيرات المدمرة في أطفال غزةلجنة حقوق الطفل في األمم المتحدة .٦٨
٣١   سوف تسقط حركة حماس في غزة"إسرائيل"أن حين أكدت  ليفني تخدع ساركوزي .٦٩
٣٢   إن واشنطن ترى أن الوضع جزء من صراع أكبر في الشرق األوسط:مسؤول أميركي .٧٠
٣٢  الدنمارك تؤيد تل أبيب وتتّهم حماس .٧١
٣٣   الضوء األخضر لضرب غزة"إسرائيل"تشيني أعطى : نائب جمهوري .٧٢
٣٣  من األمريكيين يطالبون بوقف العدوان% ٤١ .٧٣
٣٤  اور حماسلن نح: هيالري كلينتون .٧٤
٣٤  واب ووزراء مسلمون يحذّرون من ذيول الهجوم على غزةن: بريطانيا .٧٥
٣٤ ١٨٦٠الخارجية األمريكية تكذّب أولمرت بشأن عدم تصويت رايس على قرار مجلس األمن  .٧٦
٣٥  ألوروبي تقترح مؤتمراً للمانحين حول غزةرئاسة االتحاد ا .٧٧
٣٥ استراليا تدعو إلى تجنيب المدنيين .٧٨
٣٥ أمريكا تريد دعم السلطة من بوابة إعمار غزة .٧٩
٣٥  ن على غزة استهداف لليهود منذ بدء العدوا٥٥: فرنسا .٨٠
    

    :حوارات ومقاالت
٣٦  ياسر الزعاترة... ١٨٦٠شطب المقاومة في المبادرة المصرية والقرار  .٨١
٣٧  عبد الباري عطوان...  العربي"الفرز"قمة  .٨٢
٣٩  زعاترةياسر ال... نجدة القطاع والمقاومة في قمة الدوحة .٨٣
٤٠  عريب الرنتاوي... بعد أن تصمت المدافع في غزة .٨٤
٤١  نيل ساندلر... الحرب اإلسرائيلية على غزة واالنهيار االقتصادي .٨٥
٤٢  يديعوت- سيفر بلوتسكر...  ال تريد االنتصار"اسرائيل" .٨٦
    

 ٤٤  :كاريكاتير
***  

  
  



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ١٣١٤:         العدد       ١٤/١/٢٠٠٩األربعاء  :التاريخ

   في حال أخذت المالحظات الجوهرية المصريةهناك فرصة لقبول المبادرة: أبو مرزوق .١
هنـاك فرصـة لقبـول      "قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق أمـس، إن              

المبادرة إذا قبلت سـتكون     "دتها حماس، وأكد أن     التي أب " المالحظات الجوهرية "في حال أخذت    " المبادرة
، واعتبـر   "ووقف إطالق النار وفتح المعابر    " اإلسرائيلي"بالقواعد التي وضعتها الحركة وهي االنسحاب       

  ".هناك توجهاً إقليمياً ودولياً أن يكون الموضوع الفلسطيني عند القاهرة"أن 
بين وفد حماس ومـساعدي رئـيس       " حاسمة"بأنها  واستؤنفت، أمس، في القاهرة المحادثات التي وصفت        

تؤتي مبادرتها  "المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان، وقال دبلوماسي رفيع إن مصر تتوقع أن              
رغم وجود تحفظات، وقالت مصادر إن حلوالً وسطاً يجري تدارسـها مـن             " ثمارها خالل األيام المقبلة   

  . الحدود وتجنب تحديد مدى زمني للهدنةبينها مشاركة قوات تركية في مراقبة
من جهته، أعلن نائب األمين العام لحركة الجهاد زياد نخالة أن هدف المبادرة المصرية هو الضغط على                 

وقال نخالة في مهرجان خطابي أقـيم فـي مخـيم           . الفلسطينيين لالستسالم في الحرب على قطاع غزة      
، وشدد علـى  "ي غزة مستقر لصالح المقاومة الفلسطينية الوضع في ساحة المعركة ف    "اليرموك بدمشق إن    

دون وقف العدوان وانسحاب جيش االحـتالل وفـتح المعـابر ورفـع             "رفض المقاومة أية مبادرة من      
  ".الحصار

إننا نعمل بجدية مع حماس وينبغي أن تنتهي هـذه          "وقال دبلوماسي مصري رفيع طلب عدم ذكر اسمه،         
توافق على ما يبدو على المبادرة وفق مؤشـرات         " إسرائيل"، وأكد أن    "بادرتناالضبابية وان يقولوا نعم لم    

  .عدة لكن حماس تجد صعوبة في قبولها
  ١٤/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  يشارك في قمة الكويت وعباس يوافق على قمة قطر و"منطقة منكوبة" قطاع غزة دالسلطة تع .٢

 الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس إن الـرئيس          قال نبيل أبو ردينة الناطق باسم      : محمد يونس  -رام اهللا   
الـرئيس   "إن ردينة   أبوضاف  أو ".وقف العدوان اإلسرائيلي  " قمة عربية قادمة ألن هدفه       أيسيشارك في   

الرئيس ابلغ الجميع بأننـا مـع أي        "، وان   "والسلطة الفلسطينية، مع أي جهد عربي حقيقي لوقف العدوان        
الموقف العربي الجمـاعي قـوة       "أن، معتبرا   "كان يختاره العرب   أي م  أو الكويت   أولقاء عربي في قطر     

  ".للفلسطينيين ويساعدهم في الحصول على وقف إطالق نار سريع وفوري في قطاع غزة
في " منظمة التحرير الفلسطينية  " للجنة التنفيذية لـ      لدى ترؤسه اجتماعاً   أمسوقال الرئيس محمود عباس     

: وأضـاف ".  على قطاع غـزة    اإلسرائيليوقف العدوان   "هذه المرحلة    الهدف الرئيس له في      إنرام اهللا   
المسألة األساسية اآلن وقف العدوان، ونحن طالبنا بوقفه، ويجب إيقافـه وان تنـسحب إسـرائيل مـن                  "

 إنوزاد   ".األراضي الفلسطينية، وفك الحصار، وان تفتح المعابر وأن تنتهي معاناة الـشعب الفلـسطيني             
يوم شراسة، وكل يوم يزداد عدد الضحايا ويزداد التدمير، وإسرائيل ممعنة في هـذا              العدوان يزداد كل    "

  ".العدوان لتقضي على شعبنا هناك
قررت القيادة الفلسطينية اعتبار قطاع     "وقال امين سر منظمة التحرير ياسر عبد ربه في مؤتمر صحافي            

رئاسة سالم فياض كل التدابير لتنفيذ هـذا        غزة منطقة منكوبة وعليه ستتخذ القيادة والحكومة الفلسطينية ب        
 غزة وحماية شعبنا فيها وتـوفير كـل المقومـات           إلنقاذ أخرى مواقع   أي مشاريع في    أيالقرار وتجميد   

 وطني في كل المحافظات وفي التجمعات الفلـسطينية فـي           إنقاذانه تقرر تشكيل هيئات      " وأضاف ".لذلك
 والوطن نحو غزة لدعم قطاع غزة من آثار الـدمار الـذي    الشعب الفلسطينيإمكاناتالخارج لنوجه كل   

 غزة واجب وطني على كل فلسطيني، وله        إنقاذ مسؤولية   إن"وشدد   ". على غزة  اإلسرائيليخلفه العدوان   
جب وتشكيل هذه   ان الشعب الفلسطيني بأسره مطالب بتلبية نداء الو       إ"وقال  ".  على كل شيء آخر    األولوية

  ".لدعم شعبنا الصامد في غزةاللجان بأسرع وقت ممكن 



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                     ١٣١٤:         العدد       ١٤/١/٢٠٠٩األربعاء  :التاريخ

 إن" الحيـاة " الفلسطينية لـ    ]تسيير األعمال  [اهللا وزير التخطيط في حكومة     سمير عبد . من جهته، قال د   
 إن الـوزير وقـال   . اإلسـرائيلية حكومته بدأت في اإلعداد إلعادة اعمار قطاع غزة فور توقف الحملة            

 إعـادة  المتوجب   باألهدافاصه، في إعداد قائمة     الوزارات المختلفة في الحكومة بدأت، كل حسب اختص       
  .بنائها في غزة

  ١٤/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
 نشر قوات دولية وترفض  أمام المحاكم الدولية"إسرائيل" إلى تقديم قادة  تدعوةهني حكومة .٣

بـادة  دعت الحكومة الفلسطينية المقالة إلى تقديم قادة االحتالل اإلسرائيلي أمام المحاكم الدولية بتهمـة اإل              
وطالبت في بيان المؤسسات الحقوقية والمحامين الفلسطينيين والعرب، بتوثيـق          . الجماعية في قطاع غزة   

الجرائم اإلسرائيلية في قطاع غزة إلحالة قادة االحتالل أمام المحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حـرب                
تباطؤ الدولي في وقف االعتداءات     واعتبرت الحكومة أن ال   . وإبادة جماعية بحق المئات من سكان القطاع      

وإعطاء االحتالل اإلسرائيلي المزيد من الوقت      " تواطؤ لضرب عناصر الصمود في فلسطين     "اإلسرائيلية  
برنـامج  "وأكدت في هذا الصدد أن      ". تمرير تسوية هزيلة ال تصل للحد األدنى من حقوق شعبنا         "لفرض  

مشددة على تمسكها بالثوابت الوطنيـة      " ب اإلسرائيلية الصمود وخيار المقاومة ثابت في مواجهة آلة الحر       
المتمثلة في وقف العدوان الذي يشنه االحتالل اإلسرائيلي على غزة وإنهـاء            " تجاه القضايا اإلستراتيجية  "

 .الحصار بشكل كامل وإعادة فتح المعابر
إعادة احـتالل غيـر     "وفي المقابل اعتبرت الحكومة الفلسطينية أن نشر القوات الدولية على حدود غزة             

 ". مباشر لقطاع غزة يهدف إلى حماية أمن االحتالل والتضييق على الشعب وهي غير قابلة للتطبيق
 ١٣/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
   بجرائم حرب"إسرائيل"رفض عباس مقاضاة تنفي  السلطة .٤

نفت صحة   ة السلط ، أن  كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٤/١/٢٠٠٩الشرق األوسط،   نشرت  
مين عام مساعد في اتحاد المحـامين العـرب، ضـد الـرئيس             أاالتهامات أطلقها عبد العظيم المغربي،      

 رفض طلبا بالتوقيع على ميثاق محكمة روما الجنائية الدوليـة، وقالـت إن   بأنهالفلسطيني محمود عباس  
 في منظمـة التحريـر       واعتبر رئيس دائرة المفاوضات    ؛ تتخذ أن يجب   اإلجرائيةهناك بعض الخطوات    

  .الفلسطينية، صائب عريقات، أن ال احد يعمل من اجل وقف العدوان مثل السلطة
 توقع الدولة على    أن انه ليس شرطاً  " األوسطالشرق  "وضح علي مهنا، نقيب المحامين الفلسطينيين لـ        أو

مين العرب طلب مـن      يكون اتحاد المحا   أنونفى مهنا   . ميثاق المحكمة الجنائية لكي تستطيع رفع دعاوى      
   . مذكرةأي مازن التوقيع على أبو

وشكلت السلطة، بعد بدء العدوان على غزة، لجنة مختصة من وزارة العدل ونقابة المحامين ومؤسـسات            
 وجرائم الحرب والتوثيق لها من اجل تحريك        اإلسرائيلية وقانون من اجل رصد االنتهاكات       إنسانحقوق  

". بو مازن اصدر توجيهاته لوزير العدل من اجل تحريك دعاوى         أ األخ"ا  وقال مهن . "إسرائيل"دعوى ضد   
لسنا دولـة ولـسنا شخـصا مـن          "وأضاف"  يخلط القانوني في السياسي    أنهناك من يحاول    "وقال مهنا   
 رفض طلب لمنظمة التحرير عـام       أن القانون الدولي والتوقيع من اختصاص الدول فقط وسبق          أشخاص

نحن راسلنا اتحاد المحـامين العـرب وطالبنـا          "وأضاف". ة الجزائية الدولية   المحكم إلى لالنضمام   ٨٨
المحكمـة  ..  المحاكم المختـصة   أمام لتقديم دعاوى    اإلجرائيةبتشكيل لجنة خبراء من اجل تولي المسائل        
 حق النظر في جرائم لحرب وعلى ضوء ذلـك اتخـذ            أعطيتالجنائية الدولية، والمحاكم في الدول التي       

 ".كل لجنة كهذهقرار بتش
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 . د الفلسطينيةوزير العدل في حكومة تسيير األعمال        أن   رام اهللا من   ١٣/١/٢٠٠٨ قدس برس وأضافت  
أن يكون الرئيس عباس قد رفض التوقيع علـى         " قدس برس "علي خشان نفى في تصريحات خاصة لـ        

اضاة قادة إسرائيل بتهمة    مذكرة التحاد المحامين العرب سيتم رفعها إلى محكمة جرائم الحرب الدولية لمق           
، واعتبـر   "غير دقيقة علـى اإلطـالق     "ارتكاب جرائم حرب، ووصف التصريحات في هذا الشأن بأنها          

  .الترويج لها مجرد رفع للقضايا على شاشة الفضائيات ال أكثر وال أقل
مبـادرة  رئـيس ال  أن يوسف الشايبرام اهللا،   نقالً عن مراسلها في    ٢/١/٢٠٠٩الغد، األردن،   وجاء في   

الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي انتقد رفض الرئيس عباس التعاطي مع نداءات المنظمات الحقوقية             
 . ضد الفلسطينيين في محكمة الجنايـات الدوليـة        "إسرائيل"لرفع قضية ضد جرائم الحرب التي ترتكبها        

ـ     وقفها، فالشعب الذي يذبح هو     على السلطة الفلسطينية تغيير م    "إن  " الغد"وقال البرغوثي في تصريحات ل
عندما تراجعت السلطة الوطنيـة     ) ٢٠٠٢(الشعب الفلسطيني، ومن أجل تفادي تكرار مأساة مذبحة جنين          

  ".عن المضي في المطالبة نفسها، وهو األمر الذي شجع قوات االحتالل على اقتراف جرائمها مجدداً
  
  حماس لقبول المبادرة المصريةوجود القوات الدولية وإدخال السالح عقبتا: عمرونبيل  .٥

أكد السفير الفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو على أن األيـام القليلـة             :  عبد الرؤوف أرناؤوط   - رام اهللا 
. المقبلة ستكون حاسمة باتجاه اتضاح الموقف فيما يخص المبادرة المصرية لوقف إطالق النار في غـزة               

آلن لم تنضج المحادثات بـين الجـانبين فـي القـاهرة            حتى ا "أمس  " الوطن"وقال في اتصال هاتفي مع      
وتحفظات حماس يمكن في تقديري اإلجابة عنها ولكن ينقص أن تعلن حماس بشكل واضـح موافقتهـا                 

وأضـاف عمـرو أن      ".واستعدادها للتعاون وهذا ما نأمل أن نراه خالل الساعات أو األيام القليلة المقبلة            
  . ت الدولية وإدخال السالحمالحظات حماس تتعلق بموضوعي القوا

. وأكد على أنه ال يوجد حضور مباشر لتركيا في محادثات القاهرة بين المسؤولين المصريين وحمـاس               
ونفى عمرو ما تردد عن وجود موافقة مصرية على وجود لحماس كحركة على معبر رفح مـع قـوات                   

 .الرئاسة الفلسطينية
 ١٤/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

  
   أننا نتعاطى مع حدث طارئ العربيةنى أن تُظهر نتائج القمةنتم: زكيعباس  .٦

 أمـس  في لبنان عباس زكـي زار        أن ممثل منظمة التحرير الفلسطينية     ١٤/١/٢٠٠٩المستقبل  نشرت  
 بعـد   أشـار و.  جوزيف طربيه وأعضاء هيئة مكتب مجلسها التنفيذي       ]اللبنانية [رئيس الرابطة المارونية  

 تاما على ضرورة رفع الصوت عاليا لدى منظمات حقوق اإلنسان بأال يستخدم              كان االتفاق" أن   إلىاللقاء  
أؤكد أننا من خـالل     : "أضاف و ".الفلسطيني في غزة كحقل تجارب ألسلحة جديدة مثل الفوسفور األبيض         

ادلة ثوابت العالقات الثنائية نشكل قوة هائلة نتيجة المعاناة المشتركة لكلينا والقناعة المشتركة بالحقوق الع             
 ديـارهم   إلىللقضية الفلسطينية ومنها حق الفلسطينيين بأن يعيشوا كبقية البشر وأن تتاح لهم حق العودة               

 وافقنا على حضور القمة في      إننا"وأوضح   ".التي طردوا منها وتتوقف كل األطماع التوسعية اإلسرائيلية       
 أي قمة ونهايتها بالشكل التقليدي      أي مكان ولكن هذا األمر متروك لألشقاء العرب وأعتقد أن مجرد عقد           

 ومهم جدا كالبحـث     طارئال يفيد فالمهم أن تنتج منها مسائل عملية ملموسة تظهر أننا نتعاطى مع حدث               
وحبذا لو أدرج هذا الموضوع ضمن بنود القمـة         .  الدفاع العربي المشترك   اتفاقمثال في موضوع إحياء     

  ". تبقى نتائج المؤتمرات مجرد نقاط بيانات فقطألنه يؤكد مرتكزات القوة العربية وذلك كي ال
عبرنا للسفير زكي عن أعلى منسوب من األسى والتضامن مع الشعب الفلسطيني            : "من جهته، قال طربيه   

ونعتقد أنه يجب وضع حد لهذه الحرب فـي أسـرع           . الذي يتعرض لحرب بأسلحة غير متكافئة في غزة       
  ".وقت



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                     ١٣١٤:         العدد       ١٤/١/٢٠٠٩األربعاء  :التاريخ

 رفضه استعمال لبنان عن  أعرب زكيعباس  أن،لبنان/ كيبكرمن  ١٤/١/٢٠٠٩السفير، وأضافت 
نحن منذ ": البطريرك الماروني نصر اهللا بطرس صفير بعد زيارته منصة إلطالق الصواريخ وقال

البداية حينما وجدت الصواريخ، تحدثنا قائلين إننا مع سيادة لبنان، ومع قرار لبنان ومع الدولة اللبنانية 
  ."يجوز العبث بالجبهة اللبنانيةبمكوناتها الثالثة وال 

  
  الجيش اإلسرائيلي يفشل مجدداً في التقدم الى قلب مدينة غزة .٧

فشلت قوات االحتالل االسرائيلي ليل ، غزةمن  مراسلها فتحي صباح عن ١٤/١/٢٠٠٩الحياة، ذكرت 
اخرى في  الثلثاء ويوم أمس، الثامن عشر للعدوان والحرب الشاملة على قطاع غزة، مرة -األثنين 

التوغل في قلب مدينة غزة وعدد من البلدات الصغيرة االخرى، خصوصاً خزاعة الى الشرق من مدينة 
  .خان يونس جنوب القطاع

وتقدمت الجرافات االسرائيلية الضخمة تتبعها الدبابات واآلليات المصفحة من ثالثة محاور من أماكن 
بلدة بيت الهيا عند الطرف الشمالي الغربي للقطاع، تمركزها في المنطقة الشمالية للقطاع، خصوصاً من 

والمنطقة الشرقية لمخيم جباليا لالجئين شمال مدينة غزة، والمنطقة الشرقية للمدينة التي تضم حيي التفاح 
  .والشجاعية، والمنطقة الجنوبية، أي من حي الزيتون الذي يحتل مساحة واسعة من جنوبها

ت الهيا الى طريق تربط حي التوام بمنطقة السودانية شمال مدينة غزة، ووصلت الدبابات المتوغلة من بي
وهناك دارت اشتباكات عنيفة بين قوات . ثم تقدمت الى منطة أبراج الكرامة القريبة من التوام والسودانية

االحتالل التي استخدمت نيراناً وقصفاً غير مسبوق من البر والبحر، وبتدخل من الطائرات من طراز 
  .، وطائرات االستطالع من دون طيار، التي توجه القوات الى األهداف"أباتشي"ومروحيات " ١٦اف "

وقصفت قوات االحتالل على مدى أكثر من سبع ساعات منازل المواطنين والمقاومين الذين تصدوا 
  .لقوات االحتالل ببسالة

 جبل الريس وحي التفاح شرق وبالتزامن مع هذا الهجوم حاولت قوات االحتالل من أماكن تمركزها في
المدينة كسب مزيد من األرض، اال أنها جوبهت بمقاومة شرسة حالت بينها وبين الوصول الى طريق 

  .صالح الدين الطولية الرئيسة إلحكام الطوق من جهة الشرق على المدينة
" نتساريم"مستوطنة وفي الوقت نفسه، حاولت قوات االحتالل التقدم من أماكن تمركزها في ما كانت يوماً 

وكما في المحاور االخرى، . والوصول الى حي تل الهوا الذي يعتبر بداية الكثافة السكانية في المدينة
عمدت الجرافات الضخمة الى هدم منازل واقتالع أشجار وتجريف أراضٍ لشق طريقها الى حي تل 

وعمد جنود االحتالل . عبوات ناسفةالهوا، متجنبة السير على الطرقات الترابية الزراعية، خشية وجود 
الذين وصلوا الى هذه المناطق الى هدم جدران منازل الفلسطينيين واالنتقال من بيت الى بيت خشية 

  .الخروج الى الشوارع الرئيسة والفرعية
إن معارك كبيرة وشرسة دارت بين مقاومين فلسطينيين وقوات " الحياة"وقال عدد من سكان الحي لـ 

التي كثفت خالل ليل االثنين الثلثاء اطالق القنابل الفوسفورية المحظورة على المنازل االحتالل 
  .والمواطنين، ما أدى الى استشهاد عدد منهم واصابة عشرات

وعلى رغم استمرار القصف الجوي والبري والبحري واصلت األجنحة العسكرية لفصائل المقاومة 
  . ق الصواريخ على بلدات ومدن وقواعد عسكرية اسرائيليةالفلسطينية التصدي لقوات االحتالل واطال

، الذراع العسكرية لحركة حماس، في سلسلة بيانات انها استهدفت ثماني آليات "كتائب القسام"وأعلنت 
ار "وجرافتين خالل المواجهات جنوب مدينة غزة، فيما اعلنت ألوية الناصر مسؤوليتها عن اطالق قذيفة 

 صاروخاً على بلدات ٢٠وسقط نحو  .أربع قذائف هاون جنوب غربي مدينة غزةتجاه دبابة و" بي جي
  . كيلومتراً الى الشرق من القطاع٤٠ومدن اسرائيلية، من بينها بئر السبع التي تبعد أكثر من 
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في " أوفاكيم"، إنها أطلقت أربعة صواريخ على مدينة بئر السبع و "كتائب د أبو علي مصطفى"وقالت 
  .النقب الغربي

، أنها قصفت مناطق عدة وقوات االحتالل بعدد من الصواريخ وتفجير عبوات "سرايا القدس"وأعلنت 
  .ناسفة وقنص جندي إسرائيلي وإصابته إصابة قاتلة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة

ولى، مضادة للدبابات، وذلك للمرة األ" تاندوم"اطالق قذيفة " ألوية الناصر صالح الدين"من جانبها اعلنت 
  .صوب ناقلة جند في منطقة الكرامة شمال غربي غزة، ما ادى الى مقتل واصابة من في داخلها

أنها اشتبكت مع قوة اسرائيلية خاصة شرق التوام شمال مدينة غزة، " كتائب شهداء االقصى"وأعلنت 
  .بصاروخين اخرين" عسقالن"بصاروخين، و " عزاتا"وقصف جنوب مدينة 
إنها خاضت اشتباكات مع قوات االحتالل االسرائيلي المتوغلة قرب أبراج الكرامة وقالت سرايا القدس 

وعبوات ناسفة، حيث تم تفجير ناقلتي جند حاولتا ) ار بي جي(استخدمت فيها األسلحة المتوسطة وقذائف 
  ".٣زلزال"التقدم في اتجاه المنطقة السكنية باستخدام عبوتين ناسفتين من نوع 

  .العسكري شرق مدينة غزة بصاروخين" ناحل عوز"اروخية التابعة للسرايا موقع وقصفت الوحدة الص
الى ذلك، قالت االذاعة العبرية الرسمية إن اربعة جنود اسرائيليين اصيبوا في المعارك الدائرة في غزة، 

 واضافت ان ثالثة. أحدهم في حال الخطر الشديد خالل الساعات االخيرة من المواجهات مع المقاومة
جنود اصيبوا شمال قطاع غزة أحدهم ضابط وصفت اصابته بأنها قاتلة، ووصفت جروح الجنديين 

  .اآلخرين بأنها بسيطة ومتوسطة
فإن الحادث وقع ليل االثنين الثلثاء عندما دخلت قوة من سالح " يديعوت أحرونوت"وحسب صحيفة 

  .اسفة واصابة الجنودالمظليين الى احد المنازل الذي كان ملغماً، فتم تفجير عبوة ن
رغم القصف المكثف ، أنه غزةمراسلها من صالح النعامي  عن ١٤/١/٢٠٠٩ الشرق األوسط، وأضافت

الذي استهدف التالل الرملية التي تنتشر في المنطقة الريفية قبل توغل الدبابات، إال أن عناصر المقاومة 
 على الدبابات المتقدمة، ٢٩ع، وقذائف بي المضادة للدرو" التندوم"فاجأوا القوات المهاجمة بصواريخ 

التي اطلقت عليها من خلف الكثبان الرملية، األمر الذي أدى الى تراجع الدبابات الى ما كان يسمى 
وأكدت كتائب القسام، واالجنحة العسكرية االخرى للفصائل . بمستوطنة نيتساريم، جنوب مدينة غزة

  .يلية قبل أن تنسحب قوات االسرائيلية من المكاناالخرى، أنها نجحت في تدمير دبابة اسرائ
لكن كان أكثر محاور القتال سخونة، هو محور قطاع بيت الهيا، الذي يتولى القتال فيه لواء المظليين، اذ 
اعترفت القيادة الجنوبية أن مقاتلي كتائب القسام نجحوا باستدراج الوحدة الخاصة في هذا اللواء الذي 

لمشاة نخبوية، الى بيت في حي العطاطرة، شمال غربي بيت الهيا، وتفجيره بعدما يعتبر أكثر ألوية ا
  .دخله الجنود، واصيب في الهجوم قائد الوحدة الخاصة، في حين اصيب خمسة اخرون بجراح

ولم يحرز أي تقدم على محاور القتال الثالثة االخرى في حي الزيتون والشجاعية، والخط الساحلي ـ 
 جنديا ١٥غ عدد جنود االحتالل الذين اصيبوا في المواجهات التي شهدتها محاور القتال وبل. حي التوام

إن الذي يفسر عدد الجرحى " الشرق االوسط"وقالت مصادر أمنية فلسطينية لـ . باعتراف اسرائيل
تقدم نحو والقتلى القليل من الجنود االسرائيليين هو حقيقة امتناع الجيش رغم التفوق النوعي الكبير عن ال

  . االحياء السكنية
  
  تقاعس الوقف التذرع بحالة االنقسام الفلسطيني لتبرير العرب ب  يطالبسعداتأحمد  .٨

االتحاد في المقاومة إلفشال "لجبهة الشعبية أحمد سعدات، أمس، الفلسطينيين إلى لدعا األمين العام 
وقف تطاول األجهزة " الفلسطينية، والوحدة" تعزيز"وطالب سعدات، من سجنه اإلسرائيلي، بـ ".العدوان

إطالق سراح كل المعتقلين السياسيين "، و"األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية على الجماهير المنتفضة
التسريع بتشكيل قيادة وطنية موحدة مؤقتة من كل األمناء العامين "، و"على خلفية الصراع الداخلي
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توحيد الموقف السياسي الفلسطيني، والتأسيس لحوار " بهدف ،"للفصائل السياسية الوطنية واإلسالمية
 ". وطني شامل بعد انتهاء العدوان، من أجل استعادة الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي

االرتقاء بالموقف العربي الرسمي إلى مستوى الحالة الشعبية العربية، وموقف القائد "كما دعا سعدات إلى 
، ووقف التذرع بحالة االنقسام الفلسطيني لتبرير تقاعس هذا الطرف أو ذاك عن شافيز) هوغو(األممي 

  ". تأدية واجبه القومي
 ١٤/١/٢٠٠٩السفير،    

  
  "إسرائيل"حماس تتهم مصر بتنسيق العدوان مع ":  العربيالقدس" .٩

ـ 'قالت مصادر قيادية في حركة حماس، أمس الثالثاء لـ :الناصرة ـ زهير اندراوس  إن ' يالقدس العرب
. التنسيق بين القاهرة وتل أبيب حول العدوان على غزة بلغ مراحل متقدمة للغاية وعلى أعلى المستويات               

واتهمت المصادر النظام المصري بأنّه نسق العدوان مع اإلسرائيليين قبيل بدئه على غزة فـي الـسابع                 
  .الماضي) ديسمبر(والعشرين من كانون األول 
ل في االحتياط عاموس غلعاد، رئيس الطاقم السياسي واألمني في وزارة األمن            وقالت المصادر إن الجنرا   

  .المصرية، هو الذي كان وما زال يلعب حلقة الوصل بين الدولة العبرية ومصر
وكشفت المصادر النقاب عن أن الجنرال غلعاد زار مصر عدة مرات في اآلونة األخيرة وبحث مع عدد                 

  . يوماً على بدئها١٧ئج الحرب على غزة، بعد مرور من المسؤولين في القاهرة نتا
ووفق المصادر فقد أبلغ غلعاد المصريين بأن إسرائيل تواجه مشكلة في تطوير الحملة البرية نحو دخول                
المدن، وعلى األخص المدن التي يوجد فيها قادة حماس وقواتها العسكرية، ووفـق غلعـاد فـإن إقـدام                   

 مصحوباً بخسائر بشرية كبيرة ودمار وهو ما سيجعل إسرائيل أكثـر            إسرائيل على هذه الخطوة سيكون    
وبين غلعاد أيضاً أن العامل اآلخر هو الخسائر التي من المتوقع أن تتكبدها القـوات               . انكشافاً أمام العالم  

  .التي ستقتحم المدن، األمر الذي جعل وزير األمن ايهود باراك، يفكر عميقاً في هذه الخطوة
 يوماً مـن    ١٧ادر قائلة إن المصريين أبدوا انزعاجهم الشديد من أن إسرائيل لم تتمكن بعد              وساقت المص 

وشددت المصادر علـى  . المعارك من توجيه ضربة مميتة لقوة حركة حماس العسكرية أو حتى إضعافها           
علـى  أن وزيرة الخارجية اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، التي زارت القاهرة قبل يومين من بـدء الهجـوم                 

القطاع، بأن تقديرات األجهزة األمنية اإلسرائيلية تؤكد أنه يمكن سحق حركة حماس خالل مدة تتـراوح                
بين ثالثة أو أربعة أيام، الفتة إلى أن رئيس الموساد الجنرال في االحتياط مئير داغان، كـان قـد أبلـغ                     

ركة معها لن يتجاوز األسبوع     المصريين في لقاء جرى في طابا أن اجل حماس قد اقترب وأن حسم المع             
  .على أعلى تقدير

وأكدت المصادر أيضاً أن المصريين أبلغوا اإلسرائيليين بأن مصالح الطرفين باتت متطابقـة فـي هـذه      
الحرب حول ضرورة إضعاف حماس وإنهاء سيطرتها على القطاع ولتعود السلطة الفلسطينية والـرئيس              

  .و ضمانة لإلسرائيليين والمصريين، على حد قول المصادرعباس لبسط الشرعية، ألنّه أي عباس، ه
وسائل القتـال   : ووفق المصادر، فإن الجانب اإلسرائيلي فوجئ بعدة عوامل لم يأخذها في الحسبان وهي            

المتطورة التي بحوزة حماس، والتي شكّلت عائقاً أمام حسم الحرب سريعاً، مستودع الـصواريخ لـدى                
حجمه ونوعه وولّد حالة من االرتباك نتيجة لضرب الجبهة الداخلية في المنطقة            حماس فاجأ اإلسرائيليين ب   

الجنوبية من الدولة العبرية، درجة االستعداد العالية لدى حماس للدخول مع القـوات اإلسـرائيلية فـي                 
  .مواجهة طويلة

ـ     جهـة الوضـع    مصر بأنّها اتفقت مع إسرائيل حول موا      ' القدس العربي 'واتهمت المصادر التي تحدثت ل
الجديد الذي سينشأ بعد توقف الحرب، حيث اتفقتا على ضرورة الحؤول دون تمكين حركة حماس مـن                 

ووفق المـصادر   . جني أية ثمار لهذه الحرب، أو السماح لها باستمرار سيطرتها المطلقة على قطاع غزة             
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ماس بعد وقف إطالق النار     فإن تل أبيب والقاهرة اتفقتا على اتخاذ إجراءات مشتركة لمنع عناصر من ح            
تنسيق إجراءات منع دخول أية أسـلحة أو مـواد يمكـن            : من إعادة بناء قوتها العسكريةوذلك من خالل      

استخدامها في تطوير وسائل قتالية أو صاروخية إلى القطاع عبر المعابر، وخاصة معبر رفح، تنـسيق                
ود القطاع وعلى الحدود بين مصر والقطاع       الجهود الدبلوماسية من أجل تكوين آلية قوات دولية على حد         

لتحقيق أعلى مستوى من ضبط األوضاع في قطاع غزة، بحيث ال يتكرر مشهد إطالق الصواريخ أو أي                 
نوع من النيران على المستوطنات اإلسرائيلية أو أية عمليات تنطلق من قطاع غزة، وسيتم ذلـك عـن                  

ن والمخيمات والقيام بعمليات تفتيش وعمليات اعتقـال        طريق منح هذه اآللية صالحيات الدخول إلى المد       
  .الناشطين الذين يسمونهم اإلرهابيين

باإلضافة إلى ذلك، فإن مصر، أضافت المصادر عينها، وافقت على منح إسرائيل مراقبة مباشرة علـى                
نيـة  معبر رفح، ألن هذا المعبر مفتوح على األراضي المصرية، واستخدامه لغير أهداف وأغـراض مد              

يؤثر سلباً على أمن كل من مصر وإسرائيل، وااللتزامات التي ترتبها اتفاقية السالم مع إسـرائيل تحـتم                  
التنسيق األمني بينهما بما في ذلك الوضع عند معبر رفح، لمنع دخول العناصر الخطرة مـن أعـضاء                  

 الجانبـان، بحـسب     كمـا اتفـق   . حماس لتلقي التدريبات العسكرية في لبنان وسورية وإيران والسودان        
المصادر، على أهمية عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع بعد أن أثبتت نفسها في الضفة الغربيـة منـذ                  

 في وقف العمليات اإلرهابية وتفكيك البنية التحتية لكـل مـن حمـاس              ٢٠٠٧من العام   ) يونيو(حزيران  
لة من االتصاالت واللقاءات بين مصر      والجهاد اإلسالمي، عالوة على ذلك اتفق الطرفان على إجراء سلس         

وإسرائيل والسلطة الفلسطينية من أجل دعم الرئيس عباس عبر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ستكون              
 .حماس الطرف الخاسر فيها بعد هذا الدمار الذي لحق بالقطاع

 ١٤/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  "إسرائيل"حماس تستغرب موقف عباس من رفع دعاوى ضد  .١٠

عبرت حركة حماس عن استغرابها لردة فعل الرئيس محمود عباس فيما يخص رفع دعاوى إلى                :دمشق
فيما يقترفونه من جرائم حرب بحق المدنيين       " اإلسرائيلي"محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة االحتالل       

عباس هو المخـول األول  نسخة منه، إن " الخليج"وقالت الحركة في بيان لها أمس، تلقت   .في قطاع غزة  
برفع القضية حسب لوائح المحكمة التي لن تنظر في القضية من دون موافقته وقد رفض التعـاطي مـع                   
نداءات المنظمات والجمعيات واالتحادات الحقوقية العربية والدولية، وفي هذا السياق فإن الحركة تـثمن              

  .جهود هذه المنظمات الحقوقية
  ١٤/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  فصائل المقاومة هي من تصنع المعادلة وعباس وفريقه ال عالقة لهم بمصير غزة ": اسحم .١١

دعت حركة حماس في الضفة الغربية السلطة في رام اهللا أن تدع الناس تتظاهر وتعبر عن : رام اهللا
رأيها وغضبها حيال ما يحدث في غزة، وأن ال ينصبوا أنفسهم أوصياء على المقاومة والمقاومين في 

أن " قدس برس"أرسلت نسخة منه لـ ) ١٣/١(وأكدت حركة حماس في بيان لها اليوم الثالثاء  .زةغ
مقاومة القسام في غزة ومعه فصائل المقاومة، هي من تصنع المعادلة، وهي من يحدد مصير الجنود 

التي " الهزيلة"اإلسرائيليين على أرض غزة، وهي من يحدد أيضاً مصير المبادرات التي وصقتها بـ 
ال ندري ما عالقة رجل كعباس يعلن جهاراً نهاراً : "وأضاف البيان. تُقدم استكماالً للعدوان على غزة

تحقير المقاومة وصواريخها العبثية، ما عالقته بالتفاوض على أمر يصنعه المجاهدون على أرض 
..  والكرامة والحرية الميدان بدمائهم وأشالئهم، وشعبهم يناصرهم من خلفهم ويدفع معهم ضريبة العزة
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وجددت حماس موقفها الرافض  ."حقاً إنها معادلة واضحة، وإن عباس و زمرته هم خارج هذا الركب
  .لالعتراف باستمرار الرئيس محمود عباس في منصب الرئاسة

 ١٣/١/٢٠٠٩قدس برس، 
  
  من أسرار الحرب على غزة : تقرير .١٢

وبيانات الجيش الصهيوني، وفيما يتحدث     " القسام"نات  تتضارب المعلومات يومياً بين بيا    : شبوب أبوطالب 
عن أسرى جرى إعدامهم من طرف طائرات دولتهم، وعن إطالق صواريخ وضحايا لعملياتهـا              " القسام"

وعن منصات إطالق صواريخ لم تمس بعد، فإن الجيش اإلسرائيلي ينفي كل ذلك، ويفاخر بإنجـازات ال                 
  .يصدقها الواقع

وبعضها نشر على مواقع متخصصة وربما لم يتح        " مصدر مطلع "لومات مستقاة من    ما سيأتي هنا هو مع    
  .لعموم القراء االطالع عليه

 أن قـوات االحـتالل      ـ  ما يستغرب له البعض من أن الصواريخ ال زالت تطلق من مناطق يفتـرض               
ـ    اطق تـسيطر  تسيطر عليها ويفترض أن ال وجود فيزيائيا للمقاومة فيها، الصواريخ تطلق فعال مـن من

أرض المعركة ونصبت نظاما آليا إلطالق الـصواريخ،        " حرثت"عليها إسرائيل، والسبب أن المقاومة قد       
وهو نظام ال يفترض حضورا بشريا قربه، إذ يكفي تعديله إلطالق ما يلزم من صواريخ، حيـث يطلـق             

منها إلدامة  " ما يلزم  "الصاروخ ثم تعود المنصة لمكمنها، وحتى لو تم اكتشاف وقصف المنصة فإن هناك            
  .إطالق الصواريخ آلخر ثانية قبل إعالن انسحاب قوات االحتالل من أرض غزة

اسة عليهـا، يجـدر بهـم       ـ الذين يخافون من منع المقاومة من تسلح عبر إغالق المعابر وتشديد الحر            
ـ             التي ضـربت   " دغرا"االطمئنان إلى نقطتين مهمتين، أوالهما ما قاله مصدرنا من أن بعض صواريخ ال

هذه واحدة، والخبر الـسعيد أيـضا أن بعـض          ! بها إسرائيل قد تم شراؤها من المافيا اإلسرائيلية نفسها        
المـشروع  "الصواريخ التي ضربت على إسرائيل قد جرى تصنيعها محليا، ففي العامين الماضيين كـان        

ر المعركة، وقـد نجحـت      لبعض فصائل المقاومة هو صناعة صاروخ مؤذ ومؤثر في سي         " االستراتيجي
" ألن غزة تصنع سالحها بنفسها    .. لن يتغير أي شيء   ..فلتحاصر الدنيا غزة  "التجارب، ومعنى هذا كله هو      

وليست بحاجة للتعاون مع اليمن ـ كما قالت إسرائيل ـ للحصول على سالح، واألفضل إلسـرائيل أن    
  .الخاصة بها ال على حماس" المافيا"تفرض حصارا على 

، فقد سمعنا جميعا عـن المعـارك التـي حـدثت هنـاك              "جبل الكاشف "ة الثالثة تتعلق بمعركة     ـ النقط 
" الكاشف"ى تلة   والضربات التي سددتها المقاومة للجيش اإلسرائيلي هناك، هل تعرفون كم مقاوما كان عل            
 وقد تم تجهيزه    في إحدى تلك المعارك؟ الرائع أن مقاوماً وحيداً كان على تلك التلة، كامنا في مكان آمن،               

بنظام تفجير آلي يطول معظم نواحي المنطقة، وهذا المقاوم الشجاع هو الذي فاجأ القوات الغازيـة فـي                  
أكثر من ناحية، وبينما كانت قوات إسرائيل تنتفض غضبا باعتقادها أن هناك ألفاً من المقاومين يتصدون                

أما باقي  .. د هزم نخبة أقوى جيوش المنطقة     لها، فإن رجالً واحداً قد أوجعهم وكسر غرورهم، مقاوم وحي         
المقاومين فكانت وظيفتهم أن يبلغوه بمناطق التقدم اإلسـرائيلي وإحـداثياتها، وكـذا إشـغال الجنـود                  

  .اإلسرائيليين ومهاجمة أطرافهم
ـ ولكي تطمئنوا جيدا فال مانع من إخباركم بطرفة حدثت قبل فترة، فقد تحدث أحد عناصر المقاومة في                  

 إياها قد قالـت     "الشخصية" دعمت صمود غزة على إحدى الفضائيات، والطريف أن          "شخصية"إلى  غزة  
!"  الجرائد أصـال   وهل لديكم وقت لمشاهدة التلفزيون وقراءة     ..متى شاهدتموني "للمقاوم الذي تحدث معها     

عهـا أن  واثقة من النفس ومن النصر الذي لن تستطيع جيوش األرض جمي         " ضحكة"فكان الجواب المقاوِم    
  .تمنعه من معانقة رايات جميع فصائل المقاومة الغزاوية

  ١٤/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
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  في غزة سعودي كان يقاتل الى جانب المقاومة استشهاد .١٣

ذكرت مواقع الكترونية اسالمية أمس ان سعوديا يقاتل الى جانب حركة حمـاس فـي               :  ا ف ب   -غزة  
وقالت مواقع ومدونات اسالمية     .مجي المستمر على القطاع   قطاع غزة استشهد في العدوان االسرائيلي اله      

" قبل عشرة ايام من شن العدوان اإلسرائيلي      "ان ابو محمد المري الذي تمكن من الدخول الى قطاع غزة            
، لكنها لم توضح موعد استشهاده بدقة او الطريقة التي وصل بهـا الـى               " سقط شهيدا على ارض غزة    "

  .القطاع
  ١٤/١/٢٠٠٩الدستور، 

 
 إنهم يخرجون لنا من أعماق األرض..  إنها حرب أشباح: جندي إسرائيلي جريح .١٤

ال نرى مقاتلين بالعين المجردة، لكنهم سرعان ما يندفعون صوبنا من باطن . إنها حرب أشباح": غزة
إننا نتحرك على األرض، ونحن نشعر أن أسفَل منا مدينة . إنهم يخرجون لنا من أعماق األرض. األرض
هذا هو جزء مما جاء على لسان النقيب ميكي شربيط، قائد سرية في سالح المدرعات ". أرضيةتحت 

على شبكة " يديعوت أحرنوت"اإلسرائيلية، في تقرير نشرته صباح أمس النسخة العبرية لموقع صحيفة 
  .اإلنترنت

في " قسامال"شهادة شربيط الذي ترك ساحة المواجهات بعدما أصيب في مواجهة مع عناصر كتائب 
منطقة العطاطرة، اقصى شمال غربي قطاع غزة، تشير الى الدور الكبير الذي تلعبه األنفاق كجزء من 

وتحدث شربيط عن الفزع الذي . ، في مواجهة التوغل اإلسرائيلي"القسام"الخطة الدفاعية التي تعتمدها 
 المخاوفَ التي يتحدث عنها وهناك ما يبرر. يشعر به الجنود من عمليات االختطاف عبر هذه األنفاق

  .الضابط اإلسرائيلي هناك
 ففي اليوم الثاني للعدوان البري االسرائيلي على قطاع غزة، وأثناء قيام سرية من وحدة مختارة في لواء 

بعمليات تمشيط في أحد المنازل شرق مخيم جباليا، شمال غزة، فوجئ أحد الجنود " غوالني"الصفوة 
غرف في المنزل باثنين من مقاومي حماس يندفعان من حفرة في قلب الغرفة الذي كان يفتش إحدى ال

ويحاوالن اإلمساك به ودفعه نحو الحفرة التي كانت تؤدي الى نفق، إال أنه أفلت من األسر بعد تدخل 
  ". أباتشي"زمالئه الذين استدعوا طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز 

 ١٣/١/٢٠٠٩القدس، فلسطين، 
  
   جنديا١٢ًقعنا قوات إسرائيلية خاصة بكمين وقتلنا أو: القسام .١٥

 كتائب القسام في بيان لها إن عددا من مجاهديها من كتيبة الصبرة  قالت: وكاالت- محمد جمال -غزة 
أوقعوا قوات إسرائيلية خاصة في كمين محكم وخاضوا معهم اشتباكات عنيفة أسفرت عن " وتل االسالم 

االشتباكات أسفرت كذلك عن استشهاد ثالثة من مجاهدي " ئب القسام أن وأضافت كتا".  جنديا١٢مقتل 
  ". القسام

 ١٤/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
  
   بعملية فدائية بمنزل في العطاطرة٦ وإصابة جنديا ١٢مقتل : األقصى كتائب .١٦

في تمام الساعة الثالثة وخمس وثالثين دقيقة من بعد عـصر هـذا             " :بيانفي   كتائب األقصى    قالت :غزة
   عامـا، بتفجيـر     ٢٢م، قام الفدائي االستشهادي عبد الرحمن بوادي        ١٣/١/٢٠٠٩اليوم الثالثاء الموافق    
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نفسه وتنفيذ عملية فدائية في ثمانية عشر جندياً اسرائيليا في إحدى المنازل المهدمة في منطقة العطاطرة،                
   ." جنديا وإصابة الباقيين بجروح خطيرة١٢والكتائب تؤكد مقتل أكثر من 

  ١٤/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما
  
  جنود إسرائيليين في الضفة بعد تعرض دوريتهم إلطالق نار٣إصابة  .١٧

أكدت مصادر إسرائيلية، إصابة ثالثة جنود إسرائيليين، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، 
ينيين، بينما كانوا خالل تعرض سيارتهم إلطالق نار، من قبل مقاومين فلسط) ١٢/١(فجر اليوم الثالثاء 

 أن النيران أطلقت من منطقة جبل  وادعى جيش االحتالل، ".كريات أربع"في طريقهم إلى مستوطنة 
جوهر المجاورة للمستوطنة، وهذه أول عملية للمقاومة الفلسطينية منذ بدء العدوان العسكري على قطاع 

  .غزة
  ١٢/١/٢٠٠٩قدس برس، 

  
 والصواريخ عمل مشبوه ... نرفض زج لبنان بحروب: يينيواصل لقاء القادة اللبنان حواتمة .١٨

نايف حواتمة، خالل جولته على المسؤولين في لبنان على رأس " الجبهة الديموقراطية"أكد األمين العام لـ
، واعتبر "استخدام جنوب لبنان منصة للزج بلبنان بحروب فوق طاقته"وفد من الجبهة، امس، رفضه 
 .  اسرائيل بمثابة العمل المشبوهعملية اطالق الصواريخ على

نحن اآلن في : "فقد التقى حواتمة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في السرايا الكبيرة، وقال اثر اللقاء
قطاع غزة نبدي مقاومة وصمودا من كل الشعب، نحن بحاجة إلى إنهاء االنقسام واإلعالن السياسي عن 

  ". ذلك والعودة إلى الوحدة الوطنية
هذا العدوان " على أن  حواتمةوأكد، السيد حسن نصر اهللا" حزب اهللا"زار حواتمة ايضا، األمين العام لـو

ال خيار أمامنا وأمام "، مستخلصا أن "عاما من المفاوضات العبثية والتنازالت المجانية١٧هو حصيلة 
 " شعبنا سوى المقاومة وأن شعارنا اليوم هو نسلِّم أرواحنا وال نسلم سالحنا

 ١٤/١/٢٠٠٩السفير، 
  
  "صرخة استغاثة" ساعة وترى في خطاب هنية ٤٨ تمهل الجهود الديبلوماسية "إسرائيل" .١٩

، وبشكل غير مباشر لمصر، بتصعيد "حماس"واصلت إسرائيل تهديداتها لحركة :  أسعد تلحمي-الناصرة 
قف النار ورفضت العدوان العسكري على قطاع غزة في حال رفضت الحركة الشروط اإلسرائيلية لو

  .مصر مقترحاتها بشأن آلية ضبط تهريب السالح من سيناء إلى القطاع
 ساعة بحسب أوساط ٤٨وقالت مصادر صحافية إن إسرائيل تمهل الجهود الدولية بعض الوقت، او 

وكوادرها في " حماس"سياسية رفيعة، مهددة في حال فشل الجهود، بمواصلة الضربات العسكرية لمقار 
من قادة الحركة في القطاع لوقف " صرخات استغاثة"و " عالمات انكسار"عتبره اإلسرائيليون ظل ما ي

  .النار
، لمنح "اآلن"قرر صباح أمس عدم توسيع رقعة العدوان " المطبخ السياسي"وأفادت تقارير صحافية أن 

قرر أن يزور وعليه ت. الفرصة للتوصل إلى اتفاق مع مصر يفضي إلى وقف تهريب السالح إلى القطاع
رئيس الهيئة السياسية األمنية في وزارة الدفاع عاموس غلعاد القاهرة اليوم لالستماع إلى المستجدات، 

أن رئيس الوزراء ايهود " هآرتس"وذكرت صحيفة . على المقترحات المصرية" حماس"وتحديداً رد 
 وقتاً، مضيفاً أنه لن يتردد في اولمرت أبلغ عددا من زعماء العالم موقفه بإمهال الجهود الديبلوماسية

األول وقف : وأضافت أن اولمرت يصر على تحقيق شرطين. توسيع العدوان في حال لم تثمر اتفاقاً
إطالق القذائف الصاروخية على جنوب إسرائيل، والثاني وقف تهريب السالح الى القطاع، معتبرا عودة 
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بالقدرات الرادعة إلسرائيل في نظر المنطقة كلها، مساساً "إطالق القذائف على إسرائيل بعد وقف النار 
من إرادته : بلغت نقطة الحسم"ويعتبر اولمرت أن الحرب على القطاع ". خصوصاً الجهات الراديكالية

  ".أقوى، نحن أم هم؟
أصدر تعليماته للجيش لتكثيف القوة العسكرية على " المطبخ"قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى إن و

  .وعلى مقار الحركة" ماسح"مسلّحي 
  ١٤/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
   تفرق بين قيادتي حماس في غزة ودمشقليفني .٢٠

" حماس غزة" قالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أمس إن ثمة إشارات إلى أن : أسعد تلحمي-الناصرة 
 في الغرف وثمة فارق كبير بين ما نسمعه"في ضائقة لكن قيادة الحركة في دمشق تبث انطباعاً مغايرا، 

نجاح العملية العسكرية سيساعد كل القوى "وتابعت أن ". المغلقة وبين ما يحصل في الحلبة العامة
وأضافت إن إسرائيل تجري ". المعتدلة في المنطقة والفلسطينيين الذي يؤمنون بحل الدولتين للشعبين

  ". وتعمل بقوة عسكرية مع المتطرفين"حواراً مع المعتدلين 
الدفاع ايهود باراك أن الجيش اإلسرائيلي سيواصل عملياته في القطاع في موازاة متابعة وأعلن وزير 

وأضاف ان إسرائيل تحترم توجه . المستوى السياسي المحاوالت الديبلوماسية الدولية للتوصل إلى اتفاق
ال سيتواصل لكن القت"األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون لوقف النار وتتابع المبادرة المصرية 

  ".والجيش اإلسرائيلي يواصل تفعيل قواته
  ١٤/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  باراك يقترح وقف إطالق النار لمدة أسبوع يحتفظ فيها الجيش بمواقعه .٢١

إن وزير األمن، إيهود باراك، يسعى إلى القبول بتهدئة لمدة أسبوع في قطاع " هآرتس"قالت صحيفة 
على " الحملة العسكرية"لمنصرف، إيهود أولمرت، يعتقد أن في المقابل، فإن رئيس الحكومة ا. غزة

ومن جهتها فإن وزيرة الخارجية . القطاع لم تحقق أهدافها بعد، وأنه يجب مواصلة الضغط العسكري
تسيبي ليفني تؤيد وقف الحملة العسكرية، مقابل التلويح برد فعل عنيف على كل صاروخ يتم إطالقه من 

 .القطاع
أن أولمرت لم يعقد االجتماع اليوم المصغر الذي يجمعه مع باراك وليفني يوم أمس وأضافت الصحيفة 

 .الثالثاء، كما لم تتم دعوة المجلس الوزاري السياسي األمني لالجتماع اليوم
قد حققت أهدافها األساسية من جهة تعزيز قوة " الحملة العسكرية"وبحسب الصحيفة فإن باراك يعتقد أن 

ويقترح . ن استمرارها ال يحقق نتائج، وإنما لخسائر محتملة ومزيد من الضغط الدوليوبحسبه فإ. الردع
باراك وقف إطالق النار في حين يظل الجيش في مواقعه واالحتياط مجند، بينما تجري المفاوضات مع 

 .مصر والواليات المتحدة للتوصل إلى اتفاق أفضل لمنع وصول األسلحة إلى قطاع غزة
تقد ليفني أنه يجب وقف إطالق النار بدون أي تسوية سياسية، في حالة ردع ضد حركة في المقابل، تع

 .وبحسبها فإن استمرار إطالق النار لن يؤدي إلى إنجازات ملموسة. حماس
 ١٤/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب

  
  قطاع غزة يدعو إلى إلقاء قنبلة نووية على ليبرمان .٢٢

 افيغدور ليبرمان إلى القاء قنبلة ذرية للقضاء "اسرائيل بيتنا" دعا رئيس حزب :صالح النعامي: غزة 
شعب اسرائيل لن "، قال ليبرمان "بار ايالن"وخالل محاضرة ألقاها أمس أمام طالب جامعة . على غزة

يكون في أمان ما دامت حماس تحكم قطاع غزة، وعلينا االستمرار في الحرب حتى انهاء وجود حركة 
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الحل يتمثل في أن نقتدي بالضبط بما قامت به "أضاف إن و". حماس والقضاء عليها قضاء مبرماً
الواليات المتحدة لحسم الحرب العالمية الثانية، ويتوجب علينا أن نتصرف بالضبط مع غزة كما تصرفت 

واكدت النسخة العبرية لموقع صحيفة ". الواليات المتحدة مع اليابان، وبالتالي ال داعي الحتالل غزة
نترنت أنه يستشف من كالم ليبرمان أنه يدعو الى إلقاء قنبلة ذرية على غزة، على شبكة اال" معاريف"

 .من اجل االنتهاء من هذه المشكلة نهائياً والتخلص من وصف العالم السرائيل بانها دولة احتالل
 ١٤/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  ليس بوسعنا اال االطاحة بنطام حماس: نتنياهو .٢٣

قال زعيم حزب الليكود اليميني االسرائيلي المعارض بنيـامين         : )االتوك(،   برهوم جرايسي  -الناصرة  
نتنياهو أمس إن على اسرائيل ان تقوم في نهاية االمر بالقضاء على سلطة حركة حماس التـي تـسيطر                   

  .على قطاع غزة
 في حال قـررت   (...). في نهاية االمر ليس بوسعنا اال االطاحة بنظام حماس          "وقال نتنياهو للصحافيين    

  ".الحكومة تبني هذا القرار سوف ندعمها
يجب ان تنتصر اسرائيل بشكل حاسم على حماس، انتصارا يقضي تماما على قدرتها على شن               "واضاف  

كما اتهم زعيم  ".يجب على غزة التخلص من حماس" ورأى نتنياهو أنه  ".هجمات ارهابية ضد اسرائيل
ال يمكـن   "وقـال إنـه     . ي يتم تهريبه الى قطاع غـزة      الليكود ايران بدعم حماس عبر مدها بالسالح الذ       

  ".إلسرائيل ان تسكت على وجود قاعدة ايرانية بالقرب من مدنها
  ١٤/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
  أي اتفاق تتم بلورته مع مصر يجب أن يشمل إطالق سراح شاليط: موفاز .٢٤

، يوم اإلثنين لصحيفة صرح وزير المواصالت وعضو المجلس الوزاري السياسي األمني، شاؤل موفاز
أن أي اتفاق تتم بلورته بين إسرائيل ومصر لوقف القتال في قطاع غزة يجب أن يشتمل على " هآرتس"

وبحسبه فإن قضية شاليط يجب أال  .إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي لدى حركة حماس، غلعاد شاليط
أن هذه المسألة يجب التعجيل فيها، تظل في الوضع الذي كانت عليه قبل بدء العدوان على قطاع غزة، و

 .وإبقاؤها على جدول األعمال
وبحسب موفاز فإن االتفاق الذي سيؤدي إلى وقف إطالق النار في قطاع غزة يجب أن يشتمل، إضافة 
إلى إطالق سراح شاليط، على ثالثة بنود أخرى؛ وقف إطالق النار من قطاع غزة باتجاه المستوطنات 

 .ز قوة حماس العسكرية وحل قضية المعابرفي الجنوب، ووقف تعزي
وأضاف أنه يجب على مصر أن تأخذ على عاتقها التزامات كبيرة، وأنه ال يوجد خيارات أمام مصر في 

وأشار إلى أن تعزز قوة حماس مصدرها الحدود . ظل الوضع الجديد الذي نشأ والضغط الممارس عليها
 .المصرية

غرق قطاع غزة بالمواد الغذائية والمياه واألدوية بكميات كبيرة وبحسب موفاز يجب على إسرائيل أن ت
 . أكبر مما هي عليه اآلن، وذلك من أجل كسب الرأي العام العالمي

 ١٣/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب
  
   الجيش وجه ضربة قاسية لحركة حماس ولقدرتها على انتاج واطالق القذائف:اشكنازي .٢٥

أركان جيش االحتالل غابي اشكنازي، في زيارة لـه         زعم رئيس   : )وكاالت(، برهوم جرايسي  -الناصرة  
إن الجيش اإلسرائيلي وجه ضربة قاسية لحركة حماس ولقدرتها علـى           "إلحدى القواعد العسكرية، قائال،     

، )"الفلسطينيين(انتاج واطالق القذائف، وإن الجيش يبذل كل جهد من أجل االمتناع عن المس بالمواطنين               
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س، ضمن حملة التحريض والتشويه التي تشنها إسرائيل فـي إطـار            وحرض اشكنازي على حركة حما    
الحرب النفسية، وادعى أن حركة حماس تمنع المواطنين من إخالء بيوتهم، وأن الحركة تزرع األلغـام                
في المدارس والبيوت المأهولة، وزعم أيضا أن المساجد التي قصفها جـيش االحـتالل كانـت مراكـز                  

  .قذائفلتحزين األسلحة وإلطالق ال
  ١٤/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
   جنود اسرائيليين يرفضون التوجه الى غزة١٠ .٢٦

 ١٤قضت محكمة إسرائيلية أمس األول ، بسجن جندي إسرائيلي من االحتياط لمدة             :  حسن مواسي  -يافا
يوما ، وذلك لرفضه التقيد بأوامر وزارة الدفاع والجيش اإلسرائيلي بالمشاركة في العدوان على قطـاع                

  .ةغز
 عاماً ، والعامل في سالح الهندسة ، بحجه         ٣٥وحكمت المحكمة العسكرية اإلسرائيلية على الجندي البالغ        

رفضه األوامر ، وهذه هي المرة األولى التي يقوم جندي إسرائيلي برفض الخدمة منذ مباشرة إسـرائيل                 
  .حربها على قطاع غزة منذ ثمانية عشرة يوماً

 ايمتاس لسيروف ، أن المحكمة العسكرية اإلسرائيلية فرضت عليـه           -شجاعة الرفض   "وذكرت جمعية   
انه يريد برفضه االحتجاج على قتل مئات الفلـسطينيين فـي           :" يوما ، ونقلت عنه قوله       ١٤بالسجن لمدة   

 جنـود فـي     ١٠وذكرت انه حتى اآلن رفـض       ".  الشهر الماضي  ٢٧العملية اإلسرائيلية التي بدأت في      
  .غزةاالحتياط الذهاب إلى 

  ١٤/١/٢٠٠٩الدستور، 
 
   مراحل لوقف إطالق النار مطلع األسبوع المقبل٣ تبحث اتفاقا من "إسرائيل" .٢٧

كشفت مصادر اسرائيلية سياسية، أمس، ان الخطوط العريضة التفاق تهدئة جديد أصبحت : تل أبيب
 تتواصل في غضون ذلك. جاهزة، وبموجبها سيتوقف اطالق النار تماما في مطلع األسبوع المقبل

المفاوضات حول الشروط التفصيلية ويتم العمل في األمور اللوجستية من أجل ضمان فتح المعابر، بما 
وفي اليوم العاشر يبدأ الجيش االسرائيلي . فيها معبر رفح، بعد عشرة أيام من وقف اطالق النار

 .باالنسحاب من قطاع غزة بالتدريج
 : الجاري اعداده يشتمل على ثالث مراحل، على النحو التاليوحسب المصادر االسرائيلية، فإن االتفاق

وقف شامل الطالق النار في اللحظة التي تعلن فيها مصر انها توصلت الى صيغة نهائية حول : األولى
مبادئ المرحلتين الالحقتين، بموافقة كل من اسرائيل وحماس، وتوقف اسرائيل عندها التقدم بقواتها 

وتوقف حماس أيضا وبقية .  الجوية والقصف المدفعي وأية عمليات حربيةالبرية وتوقف الغارات
ولكن في هذه المرحلة تبقى القوات االسرائيلية . الفصائل والتنظيمات الفلسطينية أي نوع من اطالق النار

في المواقع التي احتلتها في قطاع غزة حتى االنتقال الى المرحلة التالية، ولكنها تمتنع عن توسيع 
اللها، وتقتصر نشاطاتها على حماية القوات المحتلة ومدها بالتموين واالحتياجات المعيشية األخرى، احت

 .من دون عراقيل
تسعى مصر بالتعاون مع اسرائيل وجهات أميركية وأوروبية وعربية الى وضع تفاصيل الصياغة : الثانية

ح الدين، الذي يسميه االسرائيليون شريط طريق صال(النهائية التفاق مراقبة الحدود المصرية الفلسطينية 
لمنع تهريب األسلحة ووقف تزود حماس باألسلحة، وذلك بواسطة الجهد العسكري الذي ) فيالدلفي

يقتصر على مصر وحدها وقواتها المسلحة، مسنودة بمساعدة لوجستية وتكنولوجية من أوروبا والواليات 
ق القائمة تحت األرض ومراقبة دائمة لمنع حفر أنفاق وتشمل هذه الخطة تدمير جميع األنفا. المتحدة

أخرى ووضع آليات لمنع تهريب األسلحة فوق األرض أيضا وحتى بواسطة البحر األحمر أو البحر 
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وفي الوقت نفسه تواصل مصر االعداد التقني لفتح معبر رفح، وجنبا الى جنب مع . األبيض المتوسط
نية ومع حماس ومع دول االتحاد األوروبي من أجل فتح معبر ذلك تقيم مصر محادثات مع السلطة الوط
 . في غضون عشرة أيام من وقف اطالق النار٢٠٠٥رفح باشراف أوروبي وفقا التفاقية عام 

وهي المرحلة التي سيبدأ تنفيذها بعد عشرة أيام من وقف النار وتشمل فتح معبر رفح وفقا لالتفاق : الثالثة
ت االسرائيلية بالتدريج من قطاع غزة، وكذلك فتح المعابر بين اسرائيل وقطاع الدولي وبدء انسحاب القوا

 .غزة بشكل تدريجي في اتجاه العودة الى أيام ما قبل فرض الحصار االسرائيلي والدولي
  ١٤/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

 
   وكأنها تتعرض للقصف منذ سنواتغزةبدت : عن جنود إسرائيليين" التايمز" .٢٨

 تحقيقا عن مشاهدات الجنود االسرائيليين الذين خاضـوا         "التايمز"صحيفة   اجرت: حمومصطفى    -لندن
 يوما وهم االن في مرحلة االستراحة بعد        ١٢المعارض داخل قطاع غزة منذ اطالق العمليات البرين قبل          

  . دخول قوات االحتياط الى ساحة المعركة
ن الذين شاركوا في العلميـة خـالل االسـبوع          اجرت الصحيفة مقابالت مع عدد من الجنود االسرائيليي       و

االول من بينهم جندي رفض الكشف عن كامل السباب امنية واكتفي بذكر اسمه االول قدم وصـفا لمـا                   
  . شاهده في القطاع من دمار في القطاع بعد انطالق العملية االسرائيلية

ء كاملة باالرض وال يـصدق      لقد دهشت مما شاهدت داخل غزة حيث تم تسوية احيا         "يقول الجندي آلون    
ان العمليات العسكرية بدأت قبل عدة ايام فقط بل بدا االمر وكأن المنطقة تتعرض للقصف منذ سـنوات                  

ال يمكنك تصور التدمير الذي اوقعناه وانهم كانوا يطلبون         "واضاف الجندي االسرائيلي    ،  "من قبل اسرائيل  
العمليات العسكرية مغادرتها لكن االمر لـيس سـهال         من السكان المدنيين في المناطق التي كانت تشهد         

  . مشيرا الى الجنود كانوا يقومون بعمل صعب
كما تنقل الصحيفة عن هؤالء الجنود انهم واجهوا العديد من الخدع والكمائن من قبل مقاتلي حماس مثـل                

كـن االدعـاء    المنازل المفخخة واالنفاق وتنكر مقاتلي حماس بمالبس مدنية مـشيرين الـى انـه ال يم               
باالنتصار على حماس ما لم توجه ضربة قاصمة للحركة عبر تمشيط المنـاطق ذات الكثافـة الـسكانية         

  . العالية في غزة ورغم المخاطر العالية لمثل هذه العملية لكن ال مفر منها
  ١٤/١/٢٠٠٩بي بي سي 

  
  أهداف الحرب في نظر عسكريين إسرائيليين: تقرير .٢٩

تقد ياكوف اميدرور الجنرال السابق في المخابرات العسكرية أن على إسـرائيل            يع:  تيم فرانكس  - القدس
أن "ويقـول اميـدرور     . اجتياح غزة بصورة حاسمة كما فعلت في الضفة الغربية خالل االنتفاضة الثانية           

تحتل غزة، أن تقضي على مقدرات حماس فيها، أن تجعل حماس في وضع ال تـستطيع فيـه مهاجمـة                    
ويقر اميدرور أن قلة من الناس فـي        ".  أرادت ذلك؛ وهذا هو الوضع في الضفة الغربية        إسرائيل حتى لو  

.  مليون شخص إلى السيطرة اإلسرائيلية الكاملة      ١,٥إسرائيل ترغب في إعادة سكان القطاع البالغ عددهم         
  .لكنه يقول إن هذا الفعل سيكون رد عسكري مقنع ومناسب على كيفية إيقاف الصواريخ

   مصرالضغط على
لكن الميجر جنرال جيورا إيالند الرئيس السابق لمجلس األمن القومي اإلسرائيلي ال يوافق علـى هـذا                  

يوافق إيالند بأن إعادة إحتالل غزة عسكرياً هو خيار مطروح، لكنه يفضل إرجاء هـذه العمليـة    . الرأي
قاف تهريب األسلحة بإرغام    ويشرح إيالند فكرته بأنها إي    . اآلن وبدالً عن ذلك التوجه للضغط على مصر       

مصر على تولي مسؤولية األمن في منطقة عازلة يتراوح طولها ما بين خمسة إلى عـشرة كيلـومترات      
سنكون مستعدين لفتح هذه المعابر     "ويوضح إيالند فكرته أكثر بالقول      . حول الحدود الجنوبية الغربية لغزة    
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 معقوالً للوضع األمني على الحـدود بـين مـصر           وإمداد غزة باحتياجاتها مجدداً، فقط عندما نشهد حالً       
  ".والقطاع

  ألف مقابل واحد 
. لكن هناك هدف آخر يناقشه كبار العسكريين اإلسرائيليين وهو إطالق سراح الجنـدي جلعـاد شـاليط                

وحسب الكلمات التي استخدمها الميجر جنرال أوزي دايان المستشار السابق لألمن الوطني، فـإن هـذا                
ويعتقد دايان أن هدف إسرائيل العـسكري يجـب أن          ". أخالقي"ال يكون واجب عسكري بل      الهدف ربما   

إنها فرصة جيدة العتقـال ألـف عـضو مـن           "يتجاوز إيقاف الصواريخ إلى اعتقاالت جماعية، مضيفاً        
  ". حماس، وذلك سيكون كافياً للتعجيل بعودة شاليط إلى إسرائيل

  إضعاف حماس
ؤالء الضباط المتقاعدون عن أنفسهم بثقة ووضوح، وهذا توجه في طبيعة           ربما يتوقع البعض أن يعبر ه     

لكن الجنرال إيالند يحذر من تفكير رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود اولمرت في إزاحـة               .كبار الضباط 
ربما يكون ذلك خلق للفوضـى، ولـيس مـن          "ويضيف إيالند قائالً    . حماس نهائياً من إدارة قطاع غزة     

ون هذا الخيار أفضل من إضعاف حماس، هذه على األقل ستكون حكومة واحدة لـديها               الضروري أن يك  
  ". شيء لتخسره، لديها شيء لتقوله لمواطنيها

لكن كل العسكريين يتفقون على أن أمام إسرائيل ايام قليلة فقط على أكثر تقدير لتحديد أهـدافها النهائيـة    
ربما تمتلك كل الوقت في العـالم،       "سرائيليين فإن إسرائيل    وكما قال أحد كبار الضباط اإل     . وانتشار قواتها 

  ."لكن العالم ال يمتلك كل الوقت إلسرائيل
  ١٣/١/٢٠٠٩بي بي سي 

  
   جريحا٤٥٠٠ً  و طفال٣١١ شهيداً بينهم ٩٧٥.. المجزرة اإلسرائيلية على غزة متواصلة .٣٠

 على غزة بتشديد القصف على  استهلت قوات االحتالل اإلسرائيلي اليوم التاسع عشر من عدوانها-غزة
مناطق متفرقة من قطاع غزة واستمرار محاوالت التوغل على عدة محاور وسط مقاومة شرسة من 

وشهدت الساعات الماضية قصفا عنيفا للشريط الحدودي مع مصر وسط أنباء . الفصائل الفلسطينية
  .تحدثت عن أن هذه القوات تستعد الحتالل هذا الشريط

 جريحا في غزة، ليرتفع عدد ١٥٠ شهيدا وأكثر من ٧٠ الماضية نحو ٢٤اعات الـوقد سقط في الس
 امرأة، في حين بلغ عدد الجرحى ٨٠ طفل ونحو ٣١٠ بينهم أكثر من ٩٧٥الشهداء منذ بدء العدوان إلى 

  . نصفهم من األطفال والنساء٤٥٠٠
 ١٤/١/٢٠٠٩وكالة سما، 

  
  الخليل شابين على يد اإلحتالل في قلقيلية واستشهاد .٣١

إذاعة الجيش ونقلت . قرب مدينة قلقيلية" شومرون"استشهد فلسطيني برصاص مستوطن قرب مستوطنة 
عن شاهد عيان وهو مستوطن قوله إن إسرائيليا أطلق النار على مجموعة شبان بعد أن تعرضت سيارته 

 .للرشق بالحجارة
تأثرا بجراحه التي أصيب بها وفي وقت سابق أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد شاب فلسطيني م

ظهر اليوم جراء تعرضه إلطالق نار على يد جنود االحتالل على حاجز ترقوميا القريب من مدينة 
 .الخليل

 ١٣/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب
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   ألف فلسطيني٧٢٠ مليون دوالر لمساعدة ٧٥ لتوفير يوجه نداء"  العالمياألغذية" .٣٢
العالمي لألمم المتحدة أن العدوان المستمر في قطاع أكد برنامج األغذية  : حسين الصمادي-أبوظبي 

 مليون دوالر لمساعدة ٧٥غزة أدى إلى أزمة انسانية وغذائية خطيرة، وناشد المجتمع الدولي توفير 
  . ألف فلسطيني من غير الالجئين في القطاع٧٢٠

النسانية الذي عقد وقال البرنامج في تقرير عرضه في االجتماع التنسيقي للدول المانحة والمنظمات ا
" االسرائيلية"نتيجة المحرقة : ويقول التقرير، أمس األول في أبوظبي لبحث الوضع االنساني في غزة

االخيرة في غزة حدث نقص شديد وخطير في السلع االساسية حيث اغلقت العديد من المخابز والمحال 
ديد في الدقيق وغاز الطهي ال يوجد التجارية، وليس هناك المزيد من مخزون القمح، ونظراً للنقص الش

  . في جميع انحاء قطاع غزة٤٧ مخبزاً من أصل ١٢سوى 
 ١٤/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  ٢٠٠٨في  ا ألف٣٠ونزوح  شهيدا  ١٤٤٦ : فلسطينية رسميةحصيلة .٣٣

 فلسطينيا استشهدوا خالل العام الماضي ١٤٤٦اكدت مصادر فلسطينية امس ان  :وليد عوض -رام اهللا
عشر من الشهر الجاري الذي يتواصل فيه العدوان االسرائيلي على قطاع غزة لالسبوع وحتى الثاني 

  .الثالث على التوالي
 مواطنا استشهد خالل ١٤٤٦واكدت دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية أن 

 صحافيين، ٥امرأة، و ١٢٠ طفال و٣٦٠ وحتى تاريخ الثاني عشر من الشهر الجاري، منهم ٢٠٠٨عام 
  . مسعفا وطبيبا١٢و

 منها ١٣ مسجدا ودمر ٥٣وقالت الدائرة، في تقريرها السنوي الذي أصدرته امس إن االحتالل قصف 
بصورة كاملة، ودمر مئات المنازل، والمدارس والجامعات والجمعيات الخيرية واألندية الرياضية 

  .لفترةومراكز اإلسعاف والمستوصفات الطبية، خالل ذات ا
 ألف مواطن نزحوا عن منازلهم ولجأوا إلى مدارس وكالة الغوث طلبا ٣٠وأضافت أن ما يزيد عن 

  .للحماية، ومع ذلك قصف االحتالل مدرسة منها وقتل العشرات فيها
ولفتت إلى نقص األدوية في مستشفيات غزة ومنع خروج المرضى من القطاع، ما أدى إلى وفاة نحو 

إضافة إلى وقف تزويد القطاع بالمواد األساسية . ٢٠٠٨ختلفة خالل عام  مريضا بأمراض م٢٨٠
  .من المخابز عن العمل% ٧٥والدقيق وانقطاع التيار الكهربائي أدى إلى توقف نحو 

في حين أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى توقف محطات تكرير المياه العادمة عن العمل وإلى تفشي 
بينما إغالق معابر القطاع منع . اه الشرب، ما ينذر بكارثة بيئية خطيرةالعديد من األمراض وتلوث مي

 أسير من غزة من زيارتهم في سجون االحتالل، فيما أدى الحصار إلى ارتفاع نسبة البطالة ٩٠٠أهالي 
  .% ٧٠والفقر إلى أكثر من 

لعدوانية بلغت نحو وأضاف التقرير أن عدد اإلصابات في صفوف المدنيين نتيجة للعمليات العسكرية ا
  . من فرق التضامن الدولية٤٥ من األطفال والنساء، إضافة لـــ٢٣٠٠ إصابة منهم ٦٠٠٠

، ووصلت ٢٠٠٨وأشار التقرير إلى أن جيش االحتالل صعد من حمالت المداهمة واالعتقال خالل العام 
 غزة، فيما أفرجت خالل  معتقل من قطاع٢٠٠ معتقل، بينهم نحو ٥٥٠٠أعداد المعتقلين الفلسطينيين إلى 

 امرأة، ليصل ٣٠ طفال و٣٧٠، ومن بين المعتقلين 'حسن النوايا' أسيرا في إطار ٢٢٧ عن ٢٠٠٨العام 
  . امرأة٧٥عدد النساء في سجون االحتالل إلى 

طفال أعمارهم ٢٦٥ آالف أسير بينهم ٩وأضاف التقرير أن عدد األسرى في سجون االحتالل بلغ نحو 
 من االتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تقول ٣٧يجري اعتقالهم بصورة مناقضة للمادة  عاما ١٨اقل من 
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 معتقالً إداريا دون ٦٩١، كما يوجد 'بأال يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية'
  . طفال١٣ نساء، و ٦محاكمة، منهم 
زل الفلسطينيين وتشريدهم منها، تارة ، واصل االحتالل واذرعه المختلفة هدم منا٢٠٠٨وخالل العام 

، ٢٠٠٨ منزل خالل العام ٤٠٠بحجة عدم الترخيص وأخرى لدواعي األمن، حيث دمرت ما يزيد عن 
ونوه التقرير إلى أن سلطات االحتالل شددت من . نصفها في قطاع غزة خالل عملياتها العدوانية

يون فلسطيني في الضفة الغربية من حقهم في  مل٢إجراءاتها على الحواجز العسكرية خالل العام حارمة 
  . حاجزا وعائقا أمام حركتهم٦٣٣التنقل والحركة، ومواصلة حياتهم اليومية بصورة منتظمة عبر نصب 

، شهد تسارعا ملحوظا وسباق مع الزمن في بناء جدار الضم والفصل ٢٠٠٨وورد في التقرير أن العام 
 دونم إضافة لتجريف نحو ٨٠٠٠احة ما صودر منها عن العنصري، ومصادرة األراضي التي زادت مس

  . شجرة مثمرة وحرجية٨٠٠٠ دونم أخرى لصالح الجدار فيما تم اقتالع وحرق ٥٠٠٠
 ١٤/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

 
  "العالم" تقدم الئحة اتهام ضد صحفيين يعمالن في فضائية "اسرائيل" .٣٤

، "العالم"الفلسطيني، خضر شاهين، مراسل فضائية  أصر ممثلو النيابة االسرائيلية على ابقاء الصحافي 
 وقال. "نقل معلومات عسكرية الى العدو"والمنتج المرافق، محمد سرحان، في المعتقل ومحاكمتهما بتهمة 

محامي الدفاع، دافيد درعي، ان النيابة تتصرف في هذا الملف بطريقة قمعية لكبت حرية العمل 
سرائيليان من القدس العربية المحتلة، وكل ما فعاله كان في اطار فالمتهمان هما مواطنان ا. الصحافي

  .عملهما الصحافي المهني
 ١٤/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  ضامن الضفة مع غزة محدود بسبب االنقسامات السياسيةت: علماء اجتماع .٣٥

مشابهة اقتصر تضامن فلسطينيي الضفة الغربية مع سكان غزة على التبرع بالدم وتظاهرات : رام اهللا
  .لتلك التي تجري في ارجاء العالم وجمع مساعدات عينية، وذلك بسبب حال االنقسام السياسي

وقال سياسيون وعلماء اجتماع فلسطينيون إن ثمة اسباباً عدة منعت الفلسطينيين من التحرك الجماهيري 
ثر مقتل ستة  التي اندلعت ا١٩٨٧في الضفة الغربية واشعال انتفاضة على غرار انتفاضة العام 

ومن بين هذه األسباب، كما يقول االمين العام لـ  .فلسطينيين بيد اسرائيل في مخيم جباليا في قطاع غزة
غياب هدف سياسي واقعي يدفع الناس للتحرك مجتمعين، «الفلسطيني بسام الصالحي » حزب الشعب«

في قيادات الحركة الوطنية الجماهير الفلسطينية لم تعد تثق «: ويضيف. »وتقديم التضحية من اجله
 .»الفلسطينية، لذلك هي تقدم التضامن العام فقط مع الشهداء الذين يسقطون خالل العدوان على غزة

حال االنقسام الفلسطيني القائمة والمستمرة، خصوصاً بين حركتي «ويعتبر الصالحي ان السبب الرئيسي 
  .»طينية العظمى بالوحدةفتح وحماس، في الوقت الذي تنادي فيه الغالبية الفلس

  ١٤/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  وطريق المفاوضات مسدود.. نقف مع غزة شعباً ومقاومة :  إيرلندافلسطينيو .٣٦

، مطالبين "أهلنا في غزة؛ شعباً وفصائل مقاومة"علن الفلسطينيون في إيرلندا، وقوفهم بقوة مع أ :دبلن
الفلسطينيين "جاء ذلك في بيان صادر عن ". ربفتح معبر رفح بشكل دائم وعلى الفو"السلطات المصرية 

  .على نسخة منه" قدس برس"بمؤسساتهم وتجمعاتهم وشخصياتهم، اليوم الثالثاء، وحصلت " في إيرلندا
 ١٣/١/٢٠٠٩، قدس برس
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   مليار دوالر١,٤الخسائر االقتصادية في غزة ": اإلحصاء" .٣٧
لم تتوقف " اإلسرائيلية"طاع غزة جراء المحرقة أكد جهاز اإلحصاء الفلسطيني، أن الخسائر في ق :رام اهللا

 ألف مبنى تعرضت للدمار ٢٠على االعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى، مشيراً إلى أن أكثر من 
واعتبر رئيس الجهاز .  مليار دوالر١,٤الجزئي أو الكلي، في حين بلغ إجمالي الخسائر االقتصادية 

. نكوبة من النواحي اإلنسانية واالقتصادية والصحية واالجتماعيةلؤي شبانه، أن القطاع أصبح منطقة م.د
كما أدى العدوان إلى تدمير البنية التحتية لقطاعات الخدمة العامة وتدمير مباني المؤسسات والجمعيات 
والممتلكات الخاصة، كما أدى إلى شلل كامل في الحياة االجتماعية واالقتصادية، موضحاً ان هذه البيانات 

  .ردة هي تقديرات أولية تعتمد على معطيات تقديرية عامةالوا
  ١٤/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   رفع القيود عن الفرق الطبية "سرائيلا" يناشدان " والهالل األحمرالصليب" .٣٨

عبرت الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر في بيان مشترك امس عن القلق إلى أبعد : جنيف
ل العدائية االسرائيلية في غزة وأثرها المأساوي على أهلها، حيث لقي المئات الحدود إزاء نتائج األعما

من المواطنين حتفهم وأصيب المزيد بجراح واضطراالهالي إلى الفرار من بيوتهم في خضم القتال 
  . الدائر
ى لها جميع أطراف النزاع ، وباألخص إسرائيل ، رفع القيود على الفرق الطبية حتى يتسن " البيان وناشد

على أنه وفقاً للقانون الدولي اإلنساني يقع على جميع األطراف " واكد البيان".القيام بعملها إنقاذاً لألرواح
  ".المعنية واجب نقل الجرحى ورعايتهم وإجالئهم دونما إبطاء ودونما تمييز

  ١٤/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
   مسعفا منذ بدء العدوان١٣استشهاد :  المقالةالصحة .٣٩

وجود  اكد الدكتور حسن خلف وكيل مساعد وزارة الصحة في الحكومة المقالة: لهادي عوكل عبد ا-غزة
 شهراً، وان هذه األزمة وصلت ذروتها مع العدوان المستمر، مشيراً الى ٢١أزمة في مشافي القطاع منذ 

يل عدد ان هناك معيقات كبيرة يعاني منها القطاع الصحي من نقص األدوية والمستلزمات الطبية، وتعط
كبير من األجهزة الطبية، إضافة إلى العمل المستمر على المولدات الكهربائية بسبب انقطاع التيار 
الكهربائي، وكذلك تقطيع أوصال القطاع وصعوبة التنقل للطواقم الطبية والمرضى، يضاف الى ذلك 

 ١٣المسعفين اكثر من االستهداف المباشر لهذه الطواقم وسيارات االسعاف اذ بلغت الخسائر في صفوف 
وفي ما يتعلق بالمساعدات الطبية . قتيال وفي صفوف اثنين يضاف الى ذلك العديد من سيارات االسعاف

 ."رغم اهميتها في التخفيف من األزمة لكنها غير كافية": العربية قال الدكتور خلف
دي آي "ير معروف اسمه أن الجيش االسرائيلي يستخدم سالحاً غ: وقال الطبيب النرويجي ماس جلبروت

وأكد أنه عاين في إطار عمله على منذ وصوله لمستشفى الشفاء بمدينة غزة، إصابات تشير إلى . "أم آي
 . بنسبة كبيرة"دي آي ام أي"احتمال استخدام قذائف 

 ١٤/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  جلس االمنلتنفيذ قرار م" اسرائيل"على المجتمع الدولي ان يضغط على :  الثانيعبداهللا .٤٠

ني، خالل استقباله وزير الخارجية البرازيلي سيلسو اموريم، أن أكد العاهل االردني عبداهللا الثا: األردن
لتنفيذ قرار مجلس االمن الدولي " اسرائيل"على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته ويضغط على "

".  ووقف عدوانها العبثي على قطاع غزة وما يسببه من كارثة انسانية ال يقبل السكوت عليها١٨٦٠
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بع وقف العدوان جهد دولي جاد وفاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين يت"وشدد على ضرورة ان 
  ".الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

  ١٤/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  عن إطالق نار عبر الحدود" إسرائيل" ينفي ادعاءات األردن .٤١

 أراضيه على القوات نفى األردن ادعاءات الجيش االسرائيلي بأن أعيرة نارية أطلقت، امس، من: عمان
إن قطع العالقات الديبلوماسية "في وقت قالت صحف اردنية . اإلسرائيلية عند معبر حدودي مع المملكة

  ".سيدفع ثمنه غالياً الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة" إسرائيل"مع 
  ١٤/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  "إسرائيل"ود مع  المسلمون في األردن يدرسون تسيير مسيرة مليونية صوب الحداإلخوان .٤٢

أعرب المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين في األردن الشيخ همام سعيد، عن استيائه لعدم : عمان
استجابة الحكومة لمطالب األردنيين الذي خرجوا بمئات اآلالف للتعبير عن رفضهم لبقاء العالقات 

مستويات ال  لمحرقة الصهيونية إلى اآلثمة مع العدو الصهيوني على الرغم من تفاقم فظاعة مشاهد ا"
، عن أن اإلخوان المسلمين في "قدس برس"وأوضح سعيد، في تصريحات لـ ". يمكن لبشر قبولها

األردن، يدرسون تنظيم مسيرة مليونية لألردنيين، تتجه صوب الحدود األردنية اإلسرائيلية، مشيرا إلى 
الذي بات يستشعر مخاطر "قوى في المجتمع األردني أن مسألة تلك المسيرة يجري بحثه حاليا مع باقي ال

ودعا ". مؤامرة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خالل طرد سكان األرض األصليين باتجاه األردن
فضح المؤسسات والشخصيات التي ال تزال تمارس "المراقب العام لإلخوان المسلمين في األردن إلى 

 إجراءات من شأنها وقف التطبيع رسمياً مع الكيان الصهيوني الذي وطالب الحكومة باتخاذ... التطبيع
تستلزم مواقف "بحسب ما يرى، وقال إن المجازر اإلسرائيلية في غزة " يستهدف أمن واستقرار األردن

  ".حقيقية مؤثرة تنهي ذيول العالقة مع الكيان الصهيوني فضالً عن إغالق سفارته عمان
  ١٤/١/٢٠٠٩. قدس برس

 
   قذائف٤ ترد بـ"إسرائيل" من لبنان تصيب كريات شمونة ويخصوار ٣ .٤٣

 صباح اليوم صواريخ انطلقت من لبنان، ٣أعلن ناطق باسم الشرطة االسرائيلية أن :  وكاالت–القدس 
وأشار  . وسقطت على منطقة كريات شمونة في الجليل األعلى، بدون أن تسبب اصابات أو أضرار

في منطقة " الهبارية" االسرائيلية أن الصواريخ انطلقت من قرية مصدر أمني في المنطقة الحدودية
 قذائف مدفعية ٤ردت اسرائيل بإطالق  و. كيلومترات عن الحدود٤العرقوب، غرب بلدة شبعا التي تبعد 

وقد وضع الجيش  . على المنطقة نفسها، بينها اثنتان سقطتا في الماري غرب بلدة الغجر الحدودية
  .ي حال تأهب قصوى وكذلك قوات اليونيفيلاللبناني وحداته ف

  ١٤/١/٢٠٠٩العربية نت، 
  
  حجة لضرب لبنان "إسرائيل"نرفض إعطاء : المر الياس .٤٤

أن لبنان ليس مسرحاً ألي جهة قد تورطه في حرب لم تقررها :  الياس المراللبناني وزير الدفاع قال
ن نقبل من أي فريق ارهابي جر الجيش ول. الدولة وال الشعب وال المقاومة وال الحكومة وال الجيش

فالقرار . اللبناني والشعب اللبناني الى حرب تصب في مصلحة اسرائيل، ولبنان لم يتخذ بعد قراراً فيها
  .واضح والتعليمات لقيادة الجيش واضحة في هذا الموضوع

 ١٤/١/٢٠٠٩السفير،  
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   قمة الكويت ومصر تشددان على وقف فوري للنار ويتفقان على حضورالسعودية .٤٥

أصدر خادم الحرمين الشريفين عبداهللا بن عبدالعزيز : القاهرة، غزة، الناصرة، نيويورك، الرياض
بين (المشاورات "والرئيس المصري حسني مبارك، امس، عقب القمة في الرياض، بياناً جاء فيه ان 

انية العسكرية التي دارت حول الوضع الدموي في غزة واألعمال العدو) الجانبين المصري والسعودي
ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وقد اتفق الجانبان المصري والسعودي على ضرورة " إسرائيل"تقوم بها 

التوصل إلى وقف فوري إلطالق النيران والتنفيذ الفوري والكامل للمبادرة الكريمة التي أطلقها الرئيس 
ركة المملكة العربية السعودية ومصر في مشا"وقال البيان انه تم االتفاق ايضا على ". حسني مبارك

مؤتمر القمة العربية بالكويت لتحقيق المصالح العربية ومعالجة القضية الفلسطينية لما فيه هدف وقف 
  ".العدوان وتحقيق السالم للشعب الفلسطيني

  ١٤/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  مصر والسعودية ترفضان عقد قمة عربية طارئة بشأن الوضع في غزة .٤٦

وقال الناطق . ، امس، دعوة قطر الى عقد قمة عربية طارئة في الدوحة الجمعة المقبلرفضت مصر
القمة االقتصادية التي تستضيفها الكويت يمكن أن تشكل مناسبة "باسم الخارجية المصرية حسام زكي ان 

  ".مالئمة للتشاور بين القادة العرب بشأن الوضع في غزة
أبلغنا الجامعة ": "الحياة"جامعة العربية السفير أحمد قطان لـ وبدوره، قال المندوب السعودي لدى ال

 ١٩العربية في مذكرة رسمية بأنه حيث إنه من المقرر عقد القمة العربية االقتصادية في الكويت يومي 
يناير الجاري فإن المملكة ال ترى مناسبة لعقد قمة أخرى غيرها، خصوصا أن دولة /   كانون الثاني٢٠و

وقال األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، إن ". ت الترتيبات الالزمة لعقد القمةالكويت أخذ
 موافقة كتابية على عقد القمة التي دعت إليها قطر وهناك اتصاالت هاتفية ستستمر ١٢الجامعة تلقت "

  ".جارية حتى مساء اليوم، أمس، وبعدها سنعلن النتيجة
  ١٤/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  عتذار تل أبيب عن إصابة مصريين بشظايا قنابل إسرائيلية بالخطأالقاهرة تقبل ا .٤٧

لدى القاهرة عن إصابة ضابطين وأطفال " إسرائيل"قبلت مصر ضمنيا االعتذار الذي قدمه سفير : القاهرة
مصريين بشظايا قنابل إسرائيلية، وكانت الخارجية المصرية استدعت السفير لدى القاهرة شالوم كوهين، 

وبحسب ما صرح به حسام زكي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، فإن . اجها من الحادثوأبدت انزع
كوهين قدم اعتذارا من الحكومة اإلسرائيلية للحكومة المصرية على الغارات اإلسرائيلية التي طالت 

وأكد . مشددا أن المقصود كان فلسطينيون وليس مصريون. بعض شظاياها أفرادا من الناحية المصرية
  .زكي أن تبريرات السفير اإلسرائيلي كانت كافية

) ١٣/١(وسخر الكاتب والمفكر المصري فهمي الهويدي من موقف بالده، في مقال نشره اليوم الثالثاء 
، مشيرا إلى "بهدوء مع نيران إسرائيلية صديقة"في صحيفة الدستور المصرية، معتبرا أن القاهرة تعاملت 

) حماس(جرى شن حملة إعالمية كبيرة عليها " حركة حماس حينما أنه على العكس تماما حصل مع
  ".حينما قتل ضابط مصري في تبادل إلطالق نار أسفر عن مقتل فلسطيني أيضا وجرح عشرة آخرين

  ١٣/١/٢٠٠٩قدس برس 
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  شريك لها" إسرائيل"الساكت على جرائم : أردوغان.. تركيا ترفض استقبال ليفني .٤٨
التركية عن المصادر، أن وزير الخارجية " حريت"نقل موقع صحيفة : آي.بي.و ي- حسني محلي -أنقرة 

أبوابنا مفتوحة، ولكن عليك أن تتحدثي عن شروط "علي باباجان قال لنظيرته اإلسرائيلية تسيبي ليفني 
ال تأتي إلى تركيا كي تظهري أن لديك عالقات جيدة "، وأضاف "وقف النار إذا أردت المجيء إلى تركيا

ونقلت وكالة األناضول التركية عن مصادر قولها ". ا، تعالي إذا أردت الحديث عن شروط وقف النارمعن
إن االتصاالت بين حركة حماس ومصر انقطعت، مشيرة إلى أن القاهرة وافقت على اقتراح تركيا 

  .المساعدة
ف عملية وعاجلة في سياق متصل، دعا رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان المجتمع الدولي التخاذ مواق

" إسرائيل"لوقف العدوان اإلسرائيلي ومساعدة الشعب الفلسطيني، وقال إن من يقف متفرجا على جرائم 
يصبح شريكا لها، محمال مجلس األمن الدولي مسؤولية استمرار الجرائم في غزة، وقال إن على المنظمة 

ولفت أردوغان إلى محاوالت ومساعي . الدولية أن تثبت التزامها العملي بالدفاع عن األمن والسالم
من جرائم وحشية وقال إنها مدعومة " إسرائيل"بعض وسائل اإلعالم في تركيا والعالم لتبرير ما تقوم به 

من اليهود والمنظمات اليهودية في العالم، واستغرب االنتقادات التي تستهدفه وتتهمه باستخدام تعابير 
تعابير ليست أكثر شدة من القنابل الفوسفورية وقذائف المدفعية، كما ، وقال إن هذه ال"إسرائيل"عنيفة ضد 

استغرب انتقادات أحزاب المعارضة فيما يتعلق بعدم اتخاذ الحكومة أي موقف عملي وقال إنه سيتخذ 
  .القرارات الالزمة في الوقت الذي يراه مناسبا

  ١٤/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
     غزة  المظاهرات وحمالت المساندة لنصرة استمرار .٤٩

األحزاب السياسية والفعاليات الشعبية في مختلف  عن الوكاالت، أن، ١٤/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، ذكرت 
أنحاء العالم واصلت التعبير عن تضامنها مع أهل قطاع غزة في وجه العدوان اإلسرائيلي المستمر على 

  . يوما١٨القطاع منذ 
مي قرار مجلس األمن بخصوص الحرب اإلسرائيلية فقد انتقدت القيادة العالمية لحزب التحرير اإلسال

على غزة وما أسمته دور الحكام العرب تجاه المجازر اإلسرائيلية هناك، مثمنة في الوقت ذاته صمود 
  .المقاومة الفلسطينية

 طن من المواد الغذائية ٨٠٠ قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة محملة بأكثر من تتوجوفي سوريا، 
ة، في حين شارك آالف السوريين في مظاهرات واعتصامات لمطالبة الحكومات العربية واإلغاثي

  .واإلسالمية بالضغط على إسرائيل كي توقف هجومها على غزة
كما غادرت مطار الخرطوم طائرة سودانية هي الخامسة من جسر جوى أقامته الحكومة لنقل مساعدات 

صا وكوادر مساعدة ومعدات طبية وجراحية وكميات من وتقل الطائرة عشرين طبيبا متخص. لقطاع غزة
كما تحمل الطائرة المتجهة إلى مطار العريش المصري شحنات من الدم تبرع بها . األدوية المنقذة للحياة

  .مواطنون سودانيون إلسعاف الجرحى والمصابين في القطاع
ة نظمها طالب قطر تأتي ضمن وفي الدوحة تواصلت األنشطة التضامنية مع غزة من بينها مسيرة سلمي

فعاليات حملة الفاخورة الدولية التي أطلقت قبل أيام لمواصلة المطالبة بحماية المؤسسات التعليمية في 
  .القطاع

كما استمر توافد أطباء يمنيين إلى غزة للمشاركة في عالج األطفال والنساء الذين يتعرضون لصواريخ 
 .دولياوقنابل القوات اإلسرائيلية المحرمة 

أقيم في كل من طرابلس وبنغازي وسيرت مهرجان نسائي للتضامن مع " غزة تدافع عنا"وتحت شعار 
  .غزة شاركت فيه الفعاليات النسائية الليبية من مختلف الشرائح
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وفي المغرب تستمر المظاهرات الشعبية تنديدا بالهجمات اإلسرائيلية على قطاع غزة منوهة بصمود 
عت موجة الغضب الشعبي إلى المدن المغربية كافة، مرددة شعارات تطالب بصحوة وقد اتس. المقاومة

  .األمة وإعادة بعض الهيبة لها لمواجهة مخططات إسرائيل في المنطقة
وفي أنقرة وصلت دفعة من الجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على 

ية بمختلف مراحلها قد بدؤوا يومهم الدراسي بالوقوف دقيقة وكان طالب المدارس الترك. قطاع غزة
  .حدادا على أرواح شهداء غزة

وفي طهران أحرق عشرات اإليرانيين صور الرئيس األميركي المنتخب باراك أوباما ولوحوا باألعالم 
لعدوان كما خرج عشرات الباكستانيين إلى شوارع العاصمة كراتشي للتنديد با. الفلسطينية تأييدا غزة

  .اإلسرائيلي
عن مصادر جماعة اإلخوان المسلمين في مصر، قالت إن  ،١٤/١/٢٠٠٩الخليج، وأضافت صحيفة 

 على األقل من أعضاء الجماعة بعد مظاهرة لنصرة فلسطينيي قطاع غزة ٢٠الشرطة ألقت القبض على 
إلخوان المسلمين ونواب وأعلن نواب جماعة ا. في مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية بدلتا النيل

مستقلون اعتزامهم تنظيم اعتصام داخل مقر المجلس للتعبير عن رفضهم لموقف الحكومة المصرية من 
  .العدوان

جنوب شرق نواكشوط، في مظاهرة منددة " كنكوصة" آالف من سكان مدينة ٥وفي موريتانيا، خرج 
  ".سرائيلإ"بالعدوان على غزة، وطالبوا بالقطع الفوري للعالقات مع 

وأطلق طالب سعوديون فعاليات أسبوع التضامن مع الشعب الفلسطيني، وذكرت وكالة األنباء السعودية 
الرسمية أن اتحاد الطالب في كليتي إدارة األعمال والهندسة وتقنية المعلومات بجدة نظم أنشطة بعنوان 

  .، بالتعاون مع الندوة العالمية للشباب اإلسالمي"ال عزة بدون غزة"
  .واستنكرت اسماء االسد قرينة الرئيس السوري بشار االسد الجرائم االسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

 
 "إسرائيل" يطالب أوروبا بالضغط على األسد .٥٠

طالب الرئيس السوري بشار األسد بضرورة تكثيف الدول األوروبية جهودها :  هدى سالمة-دمشق 
سرائيلي فورا ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع لوقف العدوان اإل" إسرائيل"للضغط على 

وشدد األسد، خالل استقباله صباح أمس الثالثاء وزير الخارجية . غزة وفتح كافة المعابر دون استثناء
االسباني ميغيل انخيل موراتينوس، على أهمية انفتاح الدول األوروبية على جميع األطراف على الساحة 

  .لوصول إلى حلول ناجعة تنعكس إيجابا على الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقةالفلسطينية لضمان ا
  ١٤/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 

  
   الفقي يطالب بمحاكمة حماس على المجزرة اإلسرائيلية بعد وقف إطالق النارمصطفى .٥١

صرح الدكتور مصطفى الفقي، رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشعب، للفضائية : مروة حمزة
صرية، أنه البد من محاسبة حماس عن تصرفاتها التي دفعت المنطقة، حسب قوله، لهذا الوضع الم

الدموي، في أعقاب توقف إطالق النار في قطاع غزة، معربا عن أمله بتحقق ذلك بموافقة الحركة على 
ول في النضال والكفاح له وسائل وأساليب كثيرة ليست بالضرورة الدخ"وأضاف أن . المبادرة المصرية

، "المدعومة من حليفتها الواليات المتحدة" إسرائيل"حرب غير متكافئة مع قوة عسكرية كبيرة بحجم 
دخلت المنطقة العربية كي تحارب، وليست حماس في القوة التي تسمح لها بدخول " إسرائيل""موضحا أن 

  ". هذه الحرب الشرسة
لمصرية لوقف إطالق النار في غزة، وخص بالذكر وهاجم الفقي، الدول العربية التي انتقدت المبادرة ا

وانتقد دور قطر في األزمة الحالية، والذي قال إنه ). المصرية" (استخفت بالمبادرة"قطر، التي قال إنها 
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واعتبر الفقي الهدف من ذلك وضع حماس على األجندة . ينحصر في وقفتها المبالغ فيها مع حماس"
، "ى األجندة الدولية حتى لو أرادت قطر وضعها على األجندة العربيةحماس ليست عل"العربية، واستدرك 

 التي حظيت باعتراف ٢٠٠٦رغم وصولها إلى الحكومة الفلسطينية عن طريق فوزها في انتخابات 
  . المجتمع الدولي

وأشار الفقي إلى االنقسام الراهن على الساحة الفلسطينية في ضوء الخالف بين حركتي فتح وحماس، 
هناك هوة كبيرة بين الفلسطينيين، واالثنان دخال في ظاهرة االستقطاب اإلقليمي، والمبادرة : "وقال

لكنه لم يعف رئيس السلطة ". المصرية تسعى لتوحيد الفلسطينيين تحت سلطة شرعية واحدة وقيادة واحدة
ولة إسالمية على د"في الوقت أبدى فيه رفضه لقيام . الفلسطينية محمود عباس من مسئولية هذا التفكك

، في إشارة إلى "أطرافها، ألن هذا شيء مقلق في ظل تنامي التطرف الديني وخطورته على المنطقة ككل
وانتقد الفقي الموقف األوروبي . رفض مصر استمرار حماس في السيطرة على السلطة بقطاع غزة

  .واألمريكي من العدوان اإلسرائيلي على غزة
  ١٣/١/٢٠٠٩صحيفة المصريون، 

 
  تنفي تلقي طلب من قطر تفيد بدعوة مشعل لحضور القمة العربيةالجامعة .٥٢

رفضت الجامعة العربية ما تردد عن مشاركة :  الوكاالت– أشرف الفقي -القاهرة، الجزائر، الكويت 
وقالت المشاركة في القمة، في حال انعقادها، . الرئيس اإليراني أحمدي نجاد في قمة الدوحة المرتقبة

كما نفى األمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، أن تكون الجامعة ". والرؤساء العرب فقطللملوك 
العربية قد تلقت رسالة من الدوحة تفيدها بدعوة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى 

دة االنقسام وعبر موسى عن أمله أن يتمكن القادة العرب من تجاوز أية خالفات لتجنب زيادة ح. القمة
  ".أمامنا تحديات كثيرة واألمر لم يعد يتحمل أي انقسام جديد"وقال . العربي

  ١٤/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
 
  الصحة العرب يقرون لجنة طارئة لمتابعة الوضع الصحي في غزةوزراء .٥٣

 ٥عضوية  بلداً عربياً، تشكيل لجنة عربية للطوارئ، ب١٣قرر وزراء صحة :  خالد العويجان-الرياض 
دول عربية، للوقوف على األوضاع الصحية في األراضي الفلسطينية، وفي قطاع غزة على وجه 

  . التحديد
  ١٤/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

 
  "أعداء اهللا"وسائل اإلعالم التي تُجيش الشعوب ضد حكامها بـ  يصف السعوديةمفتي  .٥٤

، "الحرب الضروس" التي وصفها بـ ربط مفتي السعودية الحرب على غزة،:  خالد العويجان-الرياض 
ووصف الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، . باحتقار اإلنسان المسلم، وانتقاص قدره في أعين اإلسرائيليين

مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء، وسائل اإلعالم التي 
، الذين يسعون ألن تعم الفوضى بين الناس، "المنافقين"و، "أعداء اهللا"تُجيش الشعوب ضد حكامها بـ 

ولم يؤيد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الخروج في مظاهرات . بحسب وصف الشيخ عبد العزيز آل الشيخ
وفيما يتعلق بالوضع الدائر في غزة، اعتبر مفتي السعودية . سلمية في رده على أسئلة أحد الحاضرين

وطالب . ة فيما بينها، من األسباب التي استخدمها العدو في الحرب ضد بالدهماختالف الفصائل الفلسطيني
وشدد مفتي السعودية على وجوب إخراج الصدقة . آل الشيخ الفصائل الفلسطينية باالتحاد واالجتماع

ألبناء غزة، ورآهم أكثر حاجةً من غيرهم، في حين وصف الحملة الشعبية التي ُأطلقت في السعودية، 



  

  

 
 

  

            ٢٨ ص                                     ١٣١٤:         العدد       ١٤/١/٢٠٠٩األربعاء  :التاريخ

 من خادم الحرمين الشريفين، بعد تعرض غزة للحرب بأيام قالئل، بالحملة العظيمة، مستدال بإيعاز
 .بمواقف بالده من القضية الفلسطينية، وحرصها على وحدة الصف الفلسطيني

  ١٤/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
 
  السوداني يلتقي مشعل وقادة فصائل فلسطينيةالرئيس .٥٥

السوداني عمر حسن البشير، مساء أول من أمس، رئيس المكتب التقى الرئيس :  بارعة ياغي-دمشق 
السياسي لحركة حماس خالد مشعل واألمين العام لحرة الجهاد اإلسالمي رمضان عبد اهللا شلح، وكذلك 
قادة سبعة فصائل فلسطينية أخرى، وذلك ضمن برنامج زيارته إلى سوريا التي وصل إليها للتعبير عن 

بالوقف الفوري للعدوان "وطالب الرئيس البشير خالل لقاء مع مشعل . ينيتضامنه مع الشعب الفلسط
على غزة وانسحاب قوات االحتالل اإلسرائيلية من القطاع وكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني وفتح 

  ".المعابر
  ١٤/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

 
 هماطباء جاهزون لعالج ضحايا العدوان وهناك من يمنع وصول": الغارديان" .٥٦

البريطانية، اليوم الثالثاء، تحقيقا عن مستشفى أخر مصري ال " ذي غارديان"نشرت صحيفة : العريش
يبعد سوى عشرين كيلومترا عن اقرب نقطة حدود بين القطاع ومصر يشكو اطباؤه وممرضيه من 

ات الجهات التي تضع عراقيل بيروقراطية تؤخر من وصول المصابين من اهالي غزة الى غرف العملي
 . النقاذ ارواحهم وتخيف اصاباتهم التي خلفتها قنابل القصف الوحشي

  ١٣/١/٢٠٠٩القدس، فلسطين، 
  
     إغالق معبر رفح تعاون مع العدو : علماء دين ومفكرون .٥٧

أصدر أكثر من مائة من علماء الدين والمفكرين العرب والمسلمين بيانا اعتبروا فيه ما سموه تعاون 
الق معبر رفح وتتبع األنفاق وهدمها حتى ال يصل الغذاء والدواء إلى أهالي بعض الدول العربية بإغ

قطاع غزة تعاونا صريحا مع العدو اإلسرائيلي في قتلهم ومن أعظم الخيانات التي مرت على األمة عبر 
 ، وقالوا إن هذا"مظاهرة الكفار على المسلمين كفر وردة عن اإلسالم"واتفق العلماء، على أن . التاريخ

هو الناقض الثامن من نواقض اإلسالم العشرة، ويخشى أن يدخل في هذا الحكم من تعاون على إغالق 
المعبر أو األنفاق أو الداللة عليها أو منع دخول المساعدات وكذلك تسليم المعابر لليهود أو القوات الدولية 

عالمية التي تماألت مع اليهود على كما يدخل في هذا الحكم األفراد والمنظمات والوسائل اإل. الموالية لهم
  .المجاهدين في سبيل اهللا في غزة، على حد وصف البيان

  ١٣/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
   تطال مدارس في األراضي المصريةالقصفآثار  .٥٨

واصلت طائرات الكيان الصهيوني، أمس، اختراق األجواء المصرية في :  محمد أبوعيطة-القاهرة 
غزة، فيما طالت آثار القصف للقطاع ثالث مدارس في الجانب المصري هي المنطقة المحاذية لقطاع 

، حيث أحدثت في األخيرة حفرة "عباس العقاد االبتدائية، واإلمام علي اإلعدادية، ورفح الثانوية"مدارس 
عميقة بأرضيتها من دون وقوع إصابات وقال شهود عيان إن الواجهات الزجاجية للعشرات من المحال 

   في رفح المصرية تعرضت للتكسير متأثرة بآثار القصف العنيف لغزة، فيما قامت السلطات التجارية
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 ١٥المصرية بنقل متعلقات بنك مصر فرع رفح من مدينة رفح إلى مدينة الشيخ زويد على بعد 
  .كيلومتراً

  ١٤/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
    شرف ال ندعيهنقل السالح للفلسطينيين من واقع الدفاع عن النفس هو: مصدر سوداني .٥٩

أوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق، في تصريحات نقلتها : الخرطوم
، بأن االدعاءات االسرائيلية واتهامها لليمن بتهريب )١٣/١(السودانية اليوم " الرأي العام"صحيفة 

ية رخيصة للنيل من السودان صواريخ إلى قطاع غزة عبر السودان ومصر واريتريا، دعاية الصهيون
جراء مواقفه المساندة للموقف الفلسطيني في قطاع غزة، على اعتبار أنه ال يمكن الحديث عن تهريب 

على هذه المناطق " اسرائيل"أسلحة لألراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة وقطاع غزة بسبب سيطرة 
إن نقل "عاءات ال أساس لها من الصحة، وقال وأكد الصادق ان هذه االد. براً وبحراً وجواً، كما قال

أن من واجب كل "وأضاف ". السالح للشعب الفلسطيني من واقع الدفاع عن النفس هو شرف ال ندعيه
العرب والمسلمين مساعدة الشعب الفلسطيني على التخلص من االحتالل واقامة دولته المستقلة وعاصمتها 

  ".القدس
  ١٣/١/٢٠٠٩قدس برس 

 
 "إسرائيل" وقف للنار يتجاهل حماس سيفشل وخامنئي يحرم شراء سلع تقوي أي: طهران .٦٠

دعت طهران، امس، دول العالم، وخاصة الدول العربية واإلسالمية، الى قطع عالقتها مع : يو بي آي
بسبب عدوانها المتواصل على غزة، معتبرة ان اي قرار بوقف إطالق النار ال يأخذ وجهات " اسرائيل"

في هذا الوقت، أفتى مرشد الجمهورية االيرانية آية اهللا السيد علي ". سيفشل"حماس باالعتبار نظر حركة 
تحريم شراء السلع التي تؤدي الى تقوية الكيان الصهيوني ويستخدم عوائدها في محاربة "خامنئي، بـ

ي تعادي اإلسالم استــيراد البضـائع من الدول الكافرة والمستعمرة الت"كما حرم ". اإلسالم والمسلمين
والمسلمين وتستخدم في تعزيز قدراتهم المالية لالعتداء على االراضي االسالمية والمسلمين في أنحاء 

 ". العالم
  ١٤/١/٢٠٠٩السفير، 

  
  حريق هائل بمقر السفارة اإلسرائيلية في القاهرة .٦١

ة، دون وقوع شب، مساء أمس، حريق هائل في مقر السفارة اإلسرائيلية في القاهر: ميرفت أحمد
إصابات بشرية، بعدما تمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، قبل تسلله للطوابق الثالث 

، أن الحريق "المصريون"وصرح مصدر أمني لـ . األخيرة التي تشغلها السفارة والشقق المجاورة لها
ونفى شبهة التعمد، . طي للسفارةنشب نتيجة حدوث ماس كهربائي بأحد وصالت المولد الكهربائي االحتيا

التي ترددت بين جيران السفارة بإلقاء القبض على ساكن بالطابق الخامس من نفس العقار بتهمة تعمد 
وأكد أن الحريق حدث قضاء وقدر، كما نفى وقوع . إلقاء عقب سيجارة مشتعل نتج عنه اشتعال الحريق
  .بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية داخلهاإصابات بين موظفي السفارة، نظرا الندالع الحريق 

  ١٣/١/٢٠٠٩صحيفة المصريون، 
 
   كويتياً يرفضون زيارة عباس إلى الكويتنائباً ٢١ .٦٢

 نائباً كويتياً، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ٢١اعتبر :  محمد العجمي، الحسيني البجالتي-الكويت 
بار زيارته إلى البالد في إطار القمة العربية شخصا غير مرحب به في الكويت، ودعوا الحكومة الى اعت
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كانون الثاني / في التاسع من يناير" واليته القانونية"، خاصة بعد انتهاء "غير مرغوب فيها"االقتصادية 
وقال النواب، في بيان، إن عباس صاحب مواقف سلبية ومتخاذلة في مواجهة حرب العدو . الحالي

محاصر في قطاع غزة، وإنه ذو مواقف صريحة في التقييد على الصهيوني على الشعب الفلسطيني ال
كما طالبوا الشعب الكويتي وممثليه في مختلف النقابات .عمليات المقاومة المشروعة ضد المحتل 

وكان أربعة نواب كويتيين . والجمعيات بالتعبير عن رفضهم لهذه الزيارة بالطرق القانونية المشروعة
  .راح بقانون يحظر جميع أشكال التعامل مع الكيان الصهيونيتقدموا في وقت سابق باقت

  ١٤/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  عبر موانئها"إسرائيل"اليونان تلغي صفقة لنقل ذخائر أميركية إلى  .٦٣

نجح المسؤولون في الحكومة اليونانية عبر اتصاالت مكثفة تواصلت على مدى ساعات طويلة أمس، مع 
في إلغاء نقل كميات كبيرة من األسلحة والذخائر األميركية إلى ) ونالبنتاغ(وزارة الدفاع األميركية 

واتهمت أحزاب المعارضة اليونانية .  عبر ميناء استاكو اليوناني في البحر األيوني غربي البالد"إسرائيل"
. الحكومة بالمشاركة في الحرب على غزة، بعدما علمت عبر وسائل اإلعالم بوجود مثل هذه الصفقة

رة الخارجية، دورا باكوياني، الخبر وسارعت بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني على معرفة ونفت وزي
حقائق الموضوع وتقديم طلب إلى الواليات المتحدة بإلغاء او وقف نقل هذه األسلحة الموجودة منذ أكثر 

نت واشنطن ستنقل وكا. من عامين في الميناء اليوناني، على األقل في فترة العدوان إالسرائيلي على غزة
 حاوية من األسلحة والذخائر والمتفجرات إلى إسرائيل عبر سفينة تجارية أجنبية يتم تأجيرها إلتمام ٢٣٥

 .الصفقة ونقل الذخائر من مرفأ استاكو اليوناني إلى مرفأ اسدود اإلسرائيلي
 ١٤/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  ١٨٦٠حترام القرار او في القطاعدعو إلى وقف اطالق النار الفوري يكي مون  .٦٤

أيد مجلس األمن في نيويورك، مهمة األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في سعيه الى ضمان وقف 
 . أثناء جولته على المنطقة التي تبدأ اليوم في القاهرة١٨٦٠النار في غزة وتنفيذ قرار مجلس األمن 
 دعوته إلى وقف اطالق النار الفوري سيكرر في كل لحظة«وأبلغ بان كي مون أعضاء المجلس أنه 

، كما سيطالب بتوفير المساعدة اإلنسانية الملحة من دون قيود ١٨٦٠والدائم وسيصر على احترام القرار 
  .»للذين في حاجة إليها، وسيشجع الجهود الديبلوماسية التي تبذلها األطراف المعنية

 ١٤/١/٢٠٠٩الحياة، 
 
  مر يدعو لحماية الفرق واألطقم الطبيةرئيس اللجنة الدولية للصليب األح .٦٥

زار رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر ياكوب كيلنبرغر أمس قطاع غزة في اطار زيارة الى : غزة
وجال كيلنبرغر في مستشفى دار الشفاء في مدينة غزة،  . تدوم ثالثة أيام"اسرائيل"االراضي الفلسطينية و

. وال المصابين والجرحى، خصوصاً في قسم العناية الفائقةأكبر مستشفيات القطاع، واضطلع على أح
وبدا التأثر واضحاً على وجه رئيس اللجنة الدولية الذي قال إنه جاء الى القطاع بعدما علم أن األوضاع 

   .فيه صعبة للغاية
غنى حماية الفرق واألطقم الطبية أمر ال «وقال كيلنبرغر للصحافيين في أعقاب جولته في المستشفى إن 

يجب أن ال ينتظر الجرحى ساعات طويلة أو أياماً كي يتم «وأضاف . »عنه، وغير قابل للتفاوض عليه
  تركز «وأشار الى أن اللجنة  .»وجوب نقلهم واجالئهم بأقصى سرعة ممكنة«، مشدداً على »االعتناء بهم
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 والتعاون مع جمعية في شكل خاص على النشاطات الطبية والمستشفيات من خالل توفير فرق الجراحين
  .وتعهد استمرار التعاون مع الفلسطينيين. »الهالل األحمر التي تقوم فرقها بعمل رائع

  ١٤/١/٢٠٠٩الحياة، 
  

  للمدنيين المحتجزين في غزة' ال مكان آمن':  المتحدةاألمم .٦٦
وفر حماية وجه مسؤول رفيع في األمم المتحدة مناشدة للمجتمع الدولي كي ي : ستيفاني نيبيهاي -جنيف 

ونروا في ألودعا جون غينغ مدير العمليات التابع ل .'امتحان إلنسانيتنا'للمدنيين في غزة واصفا ذلك بأنه 
غزة إلى تحقيق تام في المزاعم بأن قوات الجيش اإلسرائيلي ربما تكون قد استخدمت أسلحة غير شرعية 

  . شهرا١٨خالل الهجوم المستمر منذ 
  ١٤/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

 
   بجرائم حرب في غزة "اسرائيل"توجه عالمي لمحاكمة : "الغارديان" .٦٧

البريطانية النقاب امس عن وجود مساع دولية الخضاع " الغارديان"كشفت صحيفة :  بترا–لندن 
وذكرت الصحيفة في عددها  . للتحقيق بشأن جرائم الحرب التي ترتكبها في قطاع غزة "اسرائيل"

 باتت تواجه مطالب متزايدة من قبل مسؤولي األمم المتحدة ومجموعات حقوق "اسرائيل"الصادر امس ان 
 .االنسان العالمية الجراء تحقيق دولي حول االتهامات التي تتحدث عن ارتكاب جرائم حرب في غزة

وأوضحت الغارديان بأن من بين تلك الجرائم االسرائيلية التي يجري الحديث عنها القصف غير 
ر للمناطق السكنية واستخدام العائالت الفلسطينية من قبل الجنود االسرائيليين كدروع المتناسب والمتهو

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في األمم المتحدة قوله ان الوكاالت والهيئات االنسانية التابعة  .بشرية
 غزة وأخذت للمنظمة الدولية بدأت بالفعل بجمع األدلة التي تشير الى احتمال ارتكاب جرائم حرب في

بتمرير ما تتوصل اليه من نتائج ومعلومات الى أعلى المستويات الستخدامها واالفادة منها في حال كانت 
  .كافية او مناسبة

  ١٤/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  لجنة حقوق الطفل في األمم المتحدة تحذر من التأثيرات المدمرة في أطفال غزة .٦٨

لطفل في بيان لها أمس من التأثيرات المدمرة لألعمال  حذرت لجنة االمم المتحدة لحقوق ا:آي.بي.يو
لدى " بالغة"العسكرية في غزة في األطفال، مشيرة إلى أن اآلثار النفسية والعاطفية لهذه األحداث ستكون 

 الصادر عن ١٨٦٠ودعت لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل الى تنفيذ القرار  .جيل كامل من األوالد
  . وقف الفوري ألعمال العنف من الطرفينمجلس األمن وإعالن ال

 ١٤/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   سوف تسقط حركة حماس في غزة"إسرائيل"أن حين أكدت  ليفني تخدع ساركوزي .٦٩

تقول مصادر فرنسية أن الرئيس الفرنسي يعيش حالة نقمة هذه األيام، اتجاه :  نضال حمادة-باريس 
ويضيف المصدر . مها بخداعه عند زيارتها له في باريس تسيبي ليفني، التي يته"إسرائيل"وزيرة خارجية 

 ٢٠٠٩ - ١ - ١ سوف تسقط حركة حماس في غزة قبل تاريخ "إسرائيل"أن ليفني أكدت لساركوزي أن 
وبناء على هذا التأكيد اإلسرائيلي، أقنعت ليفني ساركوزي بالتحرك إلى المنطقة للضغط على الرئيس . 

لقدرة على الحصول على تنازالت من حركة حماس التي تتخذ من السوري بشار األسد الذي يملك ا
المصدر الفرنسي يقول أن ما وجده ساركوزي خالل زيارته كان مغايرا تماما لكل . دمشق مقرا لقيادتها

وقد وجد الرئيس ساركوزي ان الرئيس السوري في وضع . التأكيدات التي قطعتها أمامه تسيبي ليفني
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هناك : (وتقول المصادر أن بشار األسد بادر ساركوزي بالقول. ي في الميدانمرتاح من ناحية ما يجر
أما الوضع الميداني فليس في صالح . ستمائة قتيل من المدنيين الفلسطينيين ، وأنا معني كثيرا بهذا

وهذه حماس يمكن لك مفاوضتها على مبادرتك ألنها الطرف الذي يقاتل على . إسرائيل على اإلطالق
  ). األرض

وتنقل المصادر في المقابل ان هناك داخل القصر الرئاسي الفرنسي ، نقمة ثانية على بعض العرب ، 
بسبب ما تسميه المصادر تضليال للمسؤولين الفرنسيين حول مقومات صمود قطاع غزة في وجه الهجوم 

 إلى باريس حيث ما دفع الرئيس الفرنسي إلى المرور بالقاهرة قبل عودته. العسكري اإلسرائيلي الحالي
حصل من الرئيس المصري على إخراج يحفظ له ماء الوجه ، عبر اإلعالن عن مبادرة فرنسية مصرية 

  .لحل األزمة ، كانت كل ما أنجزه ساركوزي في زيارته تلك
  ١٤/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  واشنطن ترى أن الوضع جزء من صراع أكبر في الشرق األوسط:مسؤول أميركي .٧٠

ان واشنطن ما » الشرق األوسط«قال مسؤول بارز بوزارة الخارجية االميركية لـ: في منال لط - لندن
 عناصر متداخلة، يؤدي ٣ يقوم على "اسرائيل"زالت ترى مخرجا سياسيا للحرب الحالية بين حماس و

 واألراضي الفلسطينية عندما يتم تنفيذ عناصر الحل "إسرائيل"ضمنا إلى فتح المعابر المغلقة بين 
هناك مخرج سياسي لهذه «: وأوضح المسؤول األميركي، الذي ال يريد الكشف عن هويته. اسيالسي

نريد وقفا قابال للتحقق واالستمرار إلطالق النار، تلتزم به جميع األطراف، وهذا طبعا يستلزم .. الحرب
.  واحداالوصول لوقف اطالق النار يلزمه عناصر عديدة وليس عنصرا.. ترتيبات سياسية لتحقيق هذا

، ويجب أن يتوقف تهريب االسلحة الى غزة عبر االنفاق "اسرائيل"اوال يجب أن تتوقف الهجمات على 
مع مصر، كذلك يجب أن تتخذ خطوات تهدف الى فتح المعابر بطريقة قابلة لالستمرار قائمة على 

  . ٢٠٠٥االتفاق الذي تشاورت حوله الوزيرة رايس حول المعابر في نوفمبر 
شنطن تركز على مقاربة متداخلة، بها نقاط عديدة لوقف اطالق النار، وليس نقطة واحدة او مطلبا اذاً وا
وهناك مباحثات .. وبالتأكيد نحن نحترم ونحيي ما يفعله المصريون في مساعيهم الدبلوماسية. واحدا

  . »اميركية ـ مصرية للسيطرة على الحدود بدأت منذ شهور، فالجميع يرى أن األنفاق مشكلة
 عناصر في االفكار االميركية لوقف اطالق النار من بينهما فتح ٣هناك «: وتابع المسؤول االميركي

فإذا تأكدنا من وقف تهريب االسلحة، فإن فتح المعابر سيكون شيئ ضرروي، وفقا لالتفاقيات . المعابر
والجامعة . سطينية الشرعيةلسيطرة القانونية للسلطة الوطنية الفلاعادة غزة تحت الكن هدفنا . السابقة

 وحول ما إذا كانت الحرب على .العربية وضعت الخطوط التي يمكن السير عليها لتحقيق هذا الهدف
.. نهائيا ال«: غزة قد تدفع واشنطن إلعادة النظر في سياستها بعدم الحديث مع حماس، رد المسؤول قائال

وأضاف  .» حماس ليس مطروحا على الطاولةهذه االدارة اوضحت بطريقة ال لبس فيها ان الحوار مع
في الحقيقة نحن فوجئنا ان حماس هي التي رفضت قرار مجلس االمن االخير رقم : المسؤول االميركي

، وهذا يشير بشكل واضح الى حقيقة نوايا حماس، ومسؤوليتها عن الوضع الذي يعيش فيه أهالي ١٨٦٠
ترى الحرب الحالية جزءا من صراع أكبر في منطقة وأشار المسؤول االميركي الى ان واشنطن . »غزة

 .الشرق األوسط
 ١٤/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  الدنمارك تؤيد تل أبيب وتتّهم حماس .٧١

إنها تتعرض النتقادات « التي قال "اسرائيل"دافع رئيس الوزراء الدنماركي اندرس فوغ راسموسن عن 
  .في نظره» زاعالمسؤولة الوحيدة عن الن«، ودان حركة حماس »احادية
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حماس هي التي نقضت الهدنة وهاجمت «وقال راسموسن في لقاء مع الصحافيين في كوبنهاغن إن 
رافضاً توجيه انتقاد للجيش االسرائيلي ال سيما لقصف المدارس التي ترعاها »  بالصواريخ"اسرائيل"

مؤكداً ان رد الدولة » يينغير معقول ان تسعى حماس الى االحتماء وراء المدن«واعتبر  .االمم المتحدة
 "اسرائيل"وخالفا لوزير خارجيته بير ستيغ مولر الذي يرى ان . في الدفاع عن نفسها» شرعي«العبرية 

وقال إن  .»استغرابه الكبير لهذا الجدل حول اإلفراط«تفرط في استخدام القوة، اعرب راسموسن عن 
وسقوط عشرة . مقتل كل شخص يعتبر مريعاالتحدث عن ذلك موقف مريع بالنسبة لالرواح البشرية و«

  .»قتلى اسرائيليين فقط ال يعني انه يجب عدم مهاجمة حماس
 ١٤/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
   الضوء األخضر لضرب غزة"إسرائيل"تشيني أعطى : نائب جمهوري .٧٢

 رون بول الذي يشغل مقعدا  معفي حوار اجرته محطة سي سبان اإلخبارية : احمد محسن -واشنطن 
 قامت بهذه "اسرائيل"لست ساذجا حتى اصدق ان " بدأ بول تناوله لمأساة غزة بقوله : س النوابفي مجل

  ،"العملية العسكرية بدون ضوء اخضر من إدارة الرئيس بوش
ما يبعث على التشاؤم ال ينحصر فقط في ان تلك العملية العسكرية تحمل إلى الشرق األوسط "وتابع 

رب السالم وانما أيضا إلى أنها تؤكد ان نظرية الحرب الوقائية التي اعتقد مستقبال ال يدعو إلى افتراض ق
 تشيني تكتسب دعما متزايدا وانتشارا متزايدا من كثيرين -انها كانت من اخطر ما افرزته ادارة بوش 

  ".في العالم ممن يجدونها تناسب مصالحهم واهدافهم
 صواريخ حماس تعرض أمنها القومي للخطر  من ان"إسرائيل"وحين سئل بول عن رأيه فيما تقوله 

 رأس نووي كما يعرف الجميع وتقول لي ان ٢٠٠إسرائيل دولة لديها "ضحك بصوت مرتفع قائال 
  ".كيف بوسعي ان اصدق هذا؟. صواريخ بدائية على هذا النحو تهدد أمنها القومي؟

جيوش في العالم وشعب ال احد اقوى ال"وقال بول ان المواجهة التي تحدث في غزة هي مواجهة بين 
وقال  ".انها مواجهة غير متكافئة بأي معيار يمكننا استخدامه. يمتلك أية أسلحة متطورة لمواجهة االحتالل

. يعني استمرار الغليان في الشرق األوسط والتمهيد لحروب جديدة" لقطاع غزة "إسرائيل"بول ان غزو 
لقد كان علينا ان نمنع وقوع . لمي او االقتصاد األمريكيان هذا ال يعد باخبار جيدة سواء لالقتصاد العا
  ".هذه الحرب باي ثمن ال ان نشجع على وقوعها

 لم تأخذ اذنا من الواليات المتحدة قبل "إسرائيل"وسئل بول عما قاله نائب الرئيس ديك تشيني من ان 
فترض انه كان صادقا ولكن دعنا ن. انا شخصيا ال اصدق اي شئ يقوله تشيني"الحرب على غزة فقال 

 تعتمد علينا اقتصاديا بصورة شبه "إسرائيل"ان . هذه المرة فهل يعني ذلك انه ال مسؤولية لنا فيما يحدث؟
ان ما يفعله . كاملة كما اننا نزودها بكل األسلحة التي تستخدمها في هذه الحرب وفي كل حروبها األخرى

  .تريد ان تقنعني انه ال شأن لنا إذن بهذه الحرب على غزة؟هل . اإلسرائيليون يفعلونه بأموالنا وباسلحتنا
  ١٤/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 

 
  من األمريكيين يطالبون بوقف العدوان% ٤١ .٧٣

 ٣١اوضح استطالع للرأي اجرته مؤسسة راسموسن لالستطالعات جرى في  :أحمد محسن -واشنطن 
وفي تفصيل  .ايدوها% ٤٤غزة مقابل من االميركيين رفضوا العمليات االسرائيلية في % ٤١ديسمبر ان 

 وعدوانها على غزة فيما كانت النسبة "اسرائيل" ممن قالوا انهم جمهوريون دعموا ٨٣اآلراء تبين ان 
  وفي المقابل فقد تلقى موقع االنترنت الذي يمثل الفريق %. ٣١المقابلة في صفوف الديمقراطيين هي 
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باما سيال من الرسائل التي نشرها الموقع والتي تطالب بان االنتقالي الدارة الرئيس المنتخب باراك او
  .يتخذ اوباما موقفا واضحا ورافضا للعدوان االسرائيلي على غزة

  ١٤/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
 
 لن نحاور حماس: هيالري كلينتون .٧٤

استبعدت هيالري كلينتون المرشحة لتولي وزارة الخارجية في إدارة الرئيس : طلحة جبريل - واشنطن
، أي حوار مع حركة حماس، طالما لم تعترف »شكل قاطع«األميركي المنتخب باراك أوباما بـ

وكانت هيالري تتحدث أمس، خالل جلسة االستماع األولى لها أمام .  وتتخلى عن العنف"إسرائيل"ب
بادئ الم«لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، مؤكدة أن دبلوماسية المرحلة المقبلة، ستعتمد على 

اميركا ال يمكنها ان تحل معظم المشاكل الملحة وحدها، وال يمكن للعالم أن يحلها «وقالت إن . »والواقعية
 . من دون اميركا

 ١٤/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
 
  نواب ووزراء مسلمون يحذّرون من ذيول الهجوم على غزة : بريطانيا .٧٥

ساس بالظلم في الشرق االوسط، في حين وجه حذّر وزيرا دولة بريطانيان مسلمان من ذيول االح: لندن
بينما طالب نواب عماليون بطرد . وزير الخارجية انتقادات مباشرة السرائيل لعدم امتثالها للقوانين الدولية

  .السفير االسرائيلي وفرض عقوبات دولية على اسرائيل
ع غزة على معنويات وأشار وزيرا الدولة شهيد مالك وصديق خان الى تأثير اجتياح اسرائيل لقطا

وكانت  .»التي يسودها الغضب والقلق مما يجري من أعمال القتل والدمار في غزة«الجاليات المسلمة 
مناقشات للوضع المأسوي في غزة سيطرت على مناقشات جرت في مجلس العموم ليل االثنين في 

ية ديفيد ميليباند انتقادات مباشرة الجلسة البرلمانية االولى بعد عطلة رأس السنة، ووجه فيها وزير الخارج
على رغم أنها كانت منارة للديموقراطية «الى اسرائيل بسبب عدم امتثالها للقوانين والقرارات الدولية، 

  .»في المنطقة
ويحذّر المسؤولون في أجهزة االستخبارات في الوقت نفسه من احتمال وقوع هجمات إرهابية على غرار 

 ضد شبكة المواصالت في لندن بعد المآسي التي وقعت في ٢٠٠٧عام ) يوليو( تموز ٧ما جرى في 
  .غزة ضد الفلسطينيين وانعكاساتها على المسلمين

 ١٤/١/٢٠٠٩الحياة، 
 
  ١٨٦٠الخارجية األمريكية تكذّب أولمرت بشأن عدم تصويت رايس على قرار مجلس األمن  .٧٦

ئيس الوزراء اإلسرائيلي، إيهود أولمرت، بأن انتقدت الخارجية األمريكية اليوم بشدة ما ورد على لسان ر
 بضغط من الرئيس ١٨٦٠وزيرة الخارجية األمريكية امتنعت عن التصويت على قرار مجلس األمن 

 . بوش على إثر اتصال هاتفي أجراه أولمرت مع الرئيس األمريكي
صل بالرئيس بوش، أقوال أولمرت بأنه ات«وقال الناطق بلسان الخارجية األمريكية شون مكورماك إن 

وأدى هذا االتصال إلى امتناع وزيرة الخارجية رايس عن التصويت على قرار مجلس األمن غير 
وطالب مكورماك الحكومة اإلسرائيلية بإصدار بيان توضيح، كما نفى البيت األبيض  .صحيحة بتاتا

: " بيض، غوردون جونروصحة أقوال أولمرت ولكن بلهجة أكثر ديبلوماسية، وقال الناطق باسم البيت األ
 . اطلعت عل التقارير في وسائل اإلعالم وهي غير صحيحة

 ١٣/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب
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  رئاسة االتحاد األوروبي تقترح مؤتمراً للمانحين حول غزة .٧٧
 أعلنت الرئاسة التشيكية لالتحاد األوروبي أنها مستعدة لتنظيم مؤتمر للمانحين بصورة عاجلة :رويترز

وزير خارجية التشيك كاريل شوارزنبيرج "وقالت الرئاسة األوروبية في بيان إن  .لمساعدة قطاع غزة
الرئاسة التشيكية .. مستعد للدعوة لمؤتمر دولي للمانحين للتعامل مع الوضع اإلنساني الملح لسكان غزة

وأشارت إلى أن مثل هذا المؤتمر يتعين أن يناقش  ".مستعدة لتولي هذه المهمة في أقرب وقت يمكن
من  .ومشاريع إعادة اإلعمار طويلة األجل" اإلسرائيلي"االحتياجات اإلنسانية لسكان غزة جراء العدوان 

جانبه، قال السناتور األمريكي جون كيري الرئيس القادم للجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 
وينبغي أن تشارك  .فلسطينيينينبغي أن تكون هناك مبادرة إنسانية كبيرة من أجل ال" "رويترز"مقابلة مع 

  ". في ذلك الواليات المتحدة والعالم
  ١٤/١/٢٠٠٩الخليج، 

 
  استراليا تدعو إلى تجنيب المدنيين .٧٨

لعدد الضحايا المـدنيين الـذين   " أسفه" أعرب وزير الخارجية االسترالي ستيفن سميث أمس عن         :ا ب ي
  .فادي استهداف المدنيينقتلوا بسبب النزاع في قطاع غزة، ودعا طرفي النزاع الى ت

االسترالية عن سميث قوله إنه يتعين على المنخرطين فـي النـزاع مـن              " اسوشيتد برس "ونقلت وكالة   
وأضاف انه علم بعدد من المزاعم عن فظـائع   .تجنب إلحاق األذى بالمدنيين" اإلسرائيليين"الفلسطينيين و

الل االسبوعين الماضيين، مشيراً الى أن مـن        خالل توغله في قطاع غزة خ     " اإلسرائيلي"ارتكبها الجيش   
فـي غـزة    ) االونروا(بين هذه الفظائع قصف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين            

  . األسبوع الماضي ما أسفر عن مقتل عدد من األطفال والمدنيين
  ١٤/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  أمريكا تريد دعم السلطة من بوابة إعمار غزة .٧٩

 تأمل الواليات المتحدة باستخدام إعادة اإلعمار في قطاع غزة بعد الحـرب مـساعدة الـسلطة                 :رويترز
  .الفلسطينية على استعادة حضورها ونفوذها

وقال مسؤولون أمريكيون وغربيون ان تفاصيل الخطة لم توضع بعد وتتوقف على مدى نجاح المحرقـة                
هو ضمان ان يعود الفضل في إعادة اإلعمـار  وسيكون الهدف  ".حماس"في إضعاف حركة " اإلسرائيلية"

من سـيعيد  "وقال دبلوماسي غربي  ".حماس"للسلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وليس الى 
 بأنهـا درس    ٢٠٠٦في لبنان عام    " إسرائيل"، ووصف الحرب التي خاضتها      "بناء غزة أياً كان هو الفائز     

  . ياسية لعدم التحرك بسرعة كافية إلعادة اإلعماربالغ الداللة لواشنطن بشأن المخاطر الس
  ١٤/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  ن على غزةاستهداف لليهود منذ بدء العدوا ٥٥: فرنسا .٨٠

 الهجوم العسكري على قطاع غـزة فـي         "اسرائيل" عمال ضد اليهود منذ شن       ٥٥ شهدت فرنسا    :أ ف ب  
ل رئيس اتحاد الطالب اليهـود فـي        وقا.  ديسمبر الماضي، والذي خلف آالفا من الشهداء والجرحى        ٢٧

 حين سحق الجيش االسرائيلي تـدريجيا انتفاضـة         ٢٠٠١هذا يفوق ما شهدناه عام      «: فرنسا رافايل حداد  
  .»٢٠٠٠عام 

  ١٤/١/٢٠٠٩البيان، اإلمارات، 
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   ١٨٦٠شطب المقاومة في المبادرة المصرية والقرار  .٨١
  ياسر الزعاترة

كـالم  (عدم السماح لحماس باالنتصار في هـذه المعركـة          من الصعب االعتقاد أن من يرون ضرورة        
يمكن أن يقدموا مبادرة متوازنة إلنهاء العدوان، سواء تـم          ) الرئيس المصري لمندوبي االتحاد األوروبي    

في قطاع غزة بكـل الوسـائل الممكنـة، أم          » اإلمارة اإلسالمية «ذلك استمراراً للقناعة بضرورة إنهاء      
ع لإلمالءات األميركية لتمرير التوريث والتمتع بقمـع متواصـل للمعارضـة            استمراراً لسياسة الخضو  

اإلسالمية دون انتقادات خارجية، ينطبق ذلك على الواليات المتحدة وعلى دول االتحاد األوروبي التي ما               
  .زالت مقيمة على سياساتها التقليدية في االنحياز للدولة العبرية، على تفاوت في الموقف بين هذه وتلك

لم يكن سـاركوزي    (وفي حين جاءت المبادرة المصرية التي وضع عليها الختم الفرنسي بهدف الترويج             
، جاءت لقطع الطريق على قمة عربية طارئة بمن حـضر           )ليوافق عليها لو لم تحظ بالموافقة اإلسرائيلية      

نقاذ موقف عرب    في سياق من إ    ١٨٦٠لوح بها السوريون والقطريون، فقد جاء قرار مجلس األمن رقم           
االعتدال من جهة، وبالطبع ألن شرط القمة كما جاء في بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب هو الفشل                 
في استصدار قرار من مجلس األمن، ومن جهة أخرى في سياق إنقاذ الموقف اإلسرائيلي الـذي يعـاني                  

ين تؤلب الرأي العـام الـدولي       الفشل في معركته العسكرية من جهة، بينما يتورط في مذابح ضد المدني           
ضده، في ذات الوقت الذي تشعل الشوارع العربية واإلسالمية في مواجهة األنظمة واالحتالل والغـرب               

  .كله في آن
وفي حين تقدم القرار الدولي الجديد على المبادرة المصرية، إال أن نصه على الترحيب بهـا، وتفـسير                  

مها في سياق التطبيق في ظل ميزان قوى دولي مختل لصالح           بنودها لغموض في بنوده، قد رجح استخدا      
اإلسرائيليين، فضالً عن أن أية وساطة بين حماس والدولة العبرية ستكون من خالل مـصر المنحـازة                 

  . أصالً ضد الحركة
، ولكن لصالح اإلسرائيليين مع األسف، تماماً كما هـي          »البناء«وتنطوي المبادرة على قدر من الغموض       

ار مجلس األمن، إذ تبدأ بفقرة أولى تتحدث عن وقف إطالق نار لفترة محددة إلتاحة فتح ممرات                 حال قر 
دعوة مصر وإسرائيل والفصائل الفلسطينية، إضـافة       «آمنة لنقل المساعدات، ثم تتبعها بثانية تنص على         

عـدم تكـرار    لمناقشة الترتيبات والـضمانات الكفيلـة ب      » أطراف أخرى »إلى ممثلي االتحاد األوروبي و    
التصعيد الراهن، ومعالجة مسبباته، بما في ذلك تأمين الحدود، وبما يضمن إعادة فـتح المعـابر ورفـع                
الحصار، واستعدادها للمشاركة في مناقشة ذلك مع الجانبين الفلـسطيني واإلسـرائيلي، ومـع االتحـاد                

  .»األوروبي، وبقية أطراف الرباعية
رفضه اإلسرائيليون ألن لـديهم علـى       (عن وقف فوري إلطالق النار      أما القرار الدولي، فيبدأ بالحديث      

، ثم االنسحاب من المناطق التي احتلت في القطاع         )األرض ما يفعلونه ويؤثر في الترتيبات األمنية التالية       
، وبعد ذلك يتحدث عن فك الحصار وفتح المعابر علـى قاعـدة االتفاقيـة               )ليس ثمة سقف زمني لذلك    (

، أما األهم فهو حديثه عن ترتيبات وضمانات لتحقيق وقف دائم إلطالق النـار،              ٢٠٠٥ الموقعة في عام  
  .بما في ذلك تهريب األسلحة

هنا تكمن الفخاخ المنصوبة لحماس في المبادرة، وفي القرار الدولي كذلك، إذ إن جوهر المطلـوب هـو                 
وقف المقاومة بـشكل كامـل،      إيجاد ترتيبات تمنع تسلحها من جديد، كما توقف إطالق الصواريخ، بل ت           

أما فتح معبر رفح فلن يتم إال من خالل السلطة الفلسطينية التي ستعود بذلك              . والنتيجة هي تهدئة مفتوحة   
  . إلى القطاع دون تهمة المجيء على ظهر الدبابات اإلسرائيلية

ـ                 ود المـصالحة   وإذا ما أخذنا البند الثالث من المبادرة في االعتبار، والذي يتحدث عـن اسـتئناف جه
، وبالطبع وصوالً إلى انتخابات ينبغي أن ترتب لفـوز حركـة        )نص عليها في القرار الدولي    (الفلسطينية  
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فتح والفصائل المولية لها، إذا أخذنا ذلك في االعتبار، فإن النتيجة هي فرض استسالم على حماس وقوى                 
  .المقاومة

ة أن تقبل بترتيبات من هذا النوع عنوانها شطب         كيف يمكن لحماس بعد هذه التضحيات والمقاومة الباسل       
المقاومة وضم القطاع إلى سلطة دايتون في الضفة الغربية، وهي السلطة التي كان موقفها مخزيـاً مـن                  

  العدوان؟ وكيف لها أن تمنح المحتلين بالسياسة ما عجزوا عن أخذه بالسالح والمجازر؟
 حراك تقوده دول الممانعة، السيما أن الـرد اإلسـرائيلي   من هنا فإن الرد على ذلك لن يتم إال من خالل 

على القرار الدولي كان سلبياً، وبالطبع إلى جانب استمرار الفعاليات الشعبية المناهضة للعدوان، السـيما               
في مصر التي يتواطأ نظامها معه، ذلك أن تركيع الفلسطينيين في هذه المنازلة ال يمكن أن يكون مقبوالً                  

  . ر الممانعة، رغم أنه ال يمكن أن يكون في صالح دول االعتدال كذلكمن قبل محو
 ١٤/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
   العربي"الفرز"قمة  .٨٢

  عبد الباري عطوان
ة ستعقد في الدوحة بعد غد الجمعة، رغم قرار غياب بعـض قـادة           بات من المؤكد، ان قمة عربية طارئ      

 المصري حسني مبارك والعاهل السعودي عبداهللا بن        دول محور االعتدال العربي عنها، وبالذات الرئيس      
  .عبدالعزيز

انعقاد القمة هذه، بعد فشل محاولة وزراء الخارجية العرب تصدير ازمة المجازر االسرائيلية في قطـاع                
غزة الى االمم المتحدة، واستجداء وقف الطالق النار من حلفائهم االمريكان والغربيين، بات ضـروريا               

اطن العربي على مواقف زعمائه الحقيقية مـن هـذا التغـول الهمجـي االسـرائيلي،            حتى يتعرف المو  
والخطوات التي يمكن ان يتخذوها في مواجهته، بعد ان طفح الكيل، واتضحت حرب االبادة االسـرائيلية                

  .لمليون ونصف المليون فلسطيني في ابشع صورها
عيان من هو مع العدوان االسرائيلي على قطاع        في المواقف العربية، وستظهر لل    ' فرزا'هذه القمة ستحدث    

غزة، ومن هو ضده، من يريد ان يعمل على وقفه، ومن يريد له االستمرار حتى يحقق اهدافه كاملة في                   
  .ترويض المقاومة، ونزع سالحها، وكسر شوكتها، واعادة القطاع الى بيت االستسالم العربي

لنفاق، ونزع األقنعة عن الوجوه المتواطئة مع العدوان،        هذا الفرز مطلوب، بل هو حتمي، لتمزيق حالة ا        
الداعمة للجالد، بصورة مباشرة او غير مباشرة، ضد الضحية التي تسحق عظامها الصواريخ االسرائيلية              

  .من كل االتجاهات برا وبحرا وجوا
رية االسرائيلية  من حق اطفال قطاع غزة الذين تحرق طفولتهم البريئة، واجسادهم الطرية، القنابل الفسفو            

ان يعرفوا من هو معهم ومن هو مع العدو، الذي يقذف بحممه مـن كـل االحجـام واالوزان ضـدهم                     
ويأسرهم في مركز االعتقال الذي اسمه غزة، الذي هو اسوأ واكثر بشاعة من نظيراتـه النازيـة، الن                  

  . القطاع الضحيةاالخيرة لم تكن تتعرض للقصف المكثف والوحشي بالصورة التي نراها حاليا في
فهذا الخذالن الرسمي العربي هو الذي يشجع اسرائيل على تصعيد عدوانها، وتكثيف قصفها، مثلما يشجع               

فطالما ان العـرب، وكبـارهم      . حلفاءها في الغرب على دعمها، وتوفير الحماية لها في المحافل الدولية          
يفتحون إعالمهم لمن يؤيد الجالد ويلـوم       بالذات، ال يتحركون، ويديرون وجوههم الى الناحية االخرى، و        
  الضحية، فلماذا يتحرك االوروبيون واالمريكيون لوقف العدوان؟

ومع ذلك ال نتردد في القول ان الحضور نفسه ال يعني الحصول على صك براءة من تهمـة التواطـؤ،                    
فالقمم العربية  . ةوالظهور بمظهر من فعل ما هومطلوب منه في هذه اللحظة االكثر حرجا في تاريخ األم              

التي اقتصرت على بيانات الشجب والتنديد كانت اسوأ من تلك التي لم تنعقد، ألن ما يجري حاليـاً فـي                    
فنحن . قطاع غزة اكبر كثيراً من كل القضايا السابقة التي استدعت التداعي الى عقد مؤتمرات قمة طارئة               
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رتكب اي ذنب غير التمسك بحقه في مقاومـة         امام حرب ابادة، وتطهير عرقي، وافناء شعب بكامله لم ي         
  .احتالل عنصري ظالم همجي، وهو حق كفلته كل الشرائع الدولية

ال نريدها قمة مثل كل القمم األخرى، يلقي خاللها الزعماء خطبا ثورية رنانة، تنقلها محطـات التلفـزة                  
 نريدها قمة أفعال، قمـة تتخـذ        العربية او بعضها، ألن فضائيات المقاطعين للقمة ستقاطعها ايضاً، وانما         

خطوات عملية تتصدى للعدوان، وتفرض عقوبات على من يدعمونه ويتـسترون عليـه،وفي الغـرب               
  .خصوصاً

  :هناك خطوت عملية كثيرة يمكن ان يتخذها الزعماء المشاركون، نوجزها في النقاط التالية
ئيل، واغـالق سـفاراتها ومكاتبهـا       وقف كل االتصاالت وقطع كل العالقات الدبلوماسية مع اسرا        : اوال

التجارية في العواصم العربية، ونتمنى من دولة قطر المضيفة لهذه القمة ان تبادر بهذه الخطوة وتغلـق                 
المكتب التجاري االسرائيلي او تجمده، مثلما فعلت هي وسلطنة عمان كرد على مجازر اسرائيلية مماثلة،               

  .نعقاد القمة االسالمية في الدوحة قبل عشر سنواتواستجابة لطلب دول عربية اسالمية قبيل ا
ان تقدم الدول العربية النفطية المشاركة في هذه القمة على استخدام سالح النفط، وال نقول بوقفـه                 : ثانيا

تماما عن الدول المستهلكة، وانما بتخفيض كميات االنتاج حتى ترتفع االسعار بصورة تؤذي هذه الـدول                
. وان االسرائيلي، ومعظمها في اوروبا، مع بيع النفط للدول الفقيرة بأسعار تـشجيعية            الداعمة أساساً للعد  

هذه الخطوة اذا اتخذت، وفي هذا التوقيت الذي يعاني فيه االقتصاد الغربي من حالة ركـود وانكمـاش،                  
  .ستحدث اثراً كبيراً من حيث تغيير مواقف الدول الغربية المتواطئة مع العدوان

 الدول المشاركة ان تبث الرعب في نفوس االمريكيين واالوروبيين اذا ما قـررت وقـف                تستطيع: ثالثا
والجماعات االسـالمية المتـشددة     ' القاعدة'تعاونها األمني واالستخباري معهم على صعيد محاربة تنظيم         

 األخرى، وعلينا ان نتذكر ان السعودية استخدمت هذا السالح بفاعلية عندما هـددت بريطانيـا بوقـف                
لألسـلحة، التـي   ' اليمامـة 'التعاون األمني واالستخباري معها اذا لم توقف التحقيقات في رشاوى صفقة           

تورط فيها امراء من األسرة الحاكمة، وتجاوبت بريطانيا سريعاً مع هذا التهديد، وأوقفت التحقيقات فعالً،               
  .وبررت ذلك بحماية امنها القومي وأرواح مواطنيها

فريقيا العربية، الجزائر والمغرب وليبيا وتونس وموريتانيا تملك سالحا قوياً في يدها            دول شمال أ  : رابعا
للضغط على أوروبا، وهي ورقة التعاون مع االتحاد األوروبي لوقف قوارب الهجرة السرية، ويكفي ان               

ق مـن   لمنع المهاجرين مـن االنطـال     ' البوليس'يقول زعماء هذه الدول إنهم سيتوقفون عن القيام بدور          
وتكفي االشـارة إلـى أن      . سواحلهم، حتى تهرع الدول األوروبية اليهم مستجدية التراجع عن هذا القرار          

سبعين الف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى أوروبا في العام الماضي، رغم التنسيق المحكم بـين هـذه                  
 تراخـت قبـضة     الدول ونظيراتها األوروبية، ويمكن أن يتضاعف هذا الرقم خمس مرات أو أكثـر اذا             

  .الحكومات العربية في هذا الصدد
تشكل الجزائر أهمية استراتيجية خاصة بالنسبة إلى أوروبا من حيث كونها المصدر الوحيد للغاز              : خامسا

لهذه الدول، بعد االتحاد الروسي، وأوروبا التي تحصل على أربعين بالمئة من احتياجاتها من الغاز مـن                 
منة لتقليص اعتمادها على الغاز الروسي، خاصة بعد ما سمته أوروبا بــ             روسيا، تريد مصادر بديلة آ    

فلعل الرئيس عبد العزيـز     . الروسي األخير الذي تمثل في وقف هذه االمدادات ألسباب سياسية         ' االبتزاز'
ـ                 ي بوتفليقة ابن الثورة الجزائرية يلتفت إلى هذه المسألة ويستخدم ورقة الغاز النقاذ أشقائه من المحرقة ف

  .قطاع غزة
اننا نناشد الزعماء المشاركين في هذه القمة ان يعتبروا هذه النقاط الخمس بمثابة ورقة عمل لقمتهم، وان                 

ألن من سيقاطعون   . يخرجوا باجراءات عملية ترتقي إلى مستوى الخطوات المطلوبة هذه وغير المسبوقة          
 خروجها بعبارات الشجب والتنديد فقط حتى       هذه القمة، وهم من العيار الثقيل، ينتظرون فشلها، ويتمنون        

  .يسخروا منها من خالل آلتهم االعالمية الجبارة
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عقد هذه القمة، ووسط هذه الظروف، ورغم الضغوط الهائلة من قبل األطراف العربية المعارضة لهـا،                
لمـشاريع  هو انجاز كبير، وقمة التحدي، وتحرير للقرار العربي من هيمنة من يرهنون أنفسهم ودولهم ل              

 االسرائيلية في المنطقة، ولن يكتمل هذا االنجاز إال بقرارات عملية حقيقيـة تنـزل بـرداً                 -األمريكية  
فإذا لـم   . وسالماً على أهل غزة، وكل الشعوب العربية التي انتصرت لهم في هبتها االحتجاجية الرائعة             

البة المقاومة، وسـتعزز قـدرتها      توقف هذه القرارات والخطوات المنتظرة العدوان، فإنها ستزيد من ص         
  .على الصمود، واالستبسال في ميادين المواجهة

 ١٤/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  نجدة القطاع والمقاومة في قمة الدوحة .٨٣

  ياسر الزعاترة
لم يعد مقنعاً وضع النظام العربي الرسمي في سلة واحدة ، ففي حين نجد أنفسنا مثل معظم شعوبنا على                    

ر األنظمة العتبارات تتعلق بإدارة الداخل قبل كل شيء ، فإن ذلك ال يعني إنكـار                خالف مزمن مع سائ   
حقيقة أن مواقف األنظمة من قضايا األمة والهجمة الخارجية عليها تبدو متباينة ، وإن أخذ بعضها شكل                 

  .المناكفات البينية بين األنظمة ذاتها العتبارات أخرى في بعض األحيان
طري األولي لعقد قمة طارئة دعت إليها الدوحة ، رتبت مصر اجتماعاً لـوزراء              في مواجهة المسعى الق   

الخارجية في القاهرة تحول إلى مهرجان إلسناد مواقفها ، وكان القرار األهم لالجتماع هو نقل القـضية                 
إلى مجلس األمن ، مع إبقاء الباب مفتوحاً للتشاور من جديد بشأن القمة الطارئة في حال فـشل مجلـس                    

  .ألمن في اتخاذ قرار بوقف العدوانا
 الذي اعتبروه فتحاً عظيماً ، كما عبرت عن         ١٨٦٠ذهب القوم إلى مجلس األمن ، وكان أن عادوا بقرار           
، إلى  ) المندوب الفلسطيني ، المصري والسعودي    (ذلك كلمات المندوبين العرب الثالثه الذين علقوا عليه         

لكن المفاجأة أن القرار الذي امتنع األمريكيـون عـن          . المجلسجانب ليبيا ، العضو العربي الوحيد في        
التصويت عليه لم يعجب تل أبيب ، فكان أن تجاهلته كأنه لم يكن ، األمر الـذي أعـاد التركيـز علـى        

  .المبادرة المصرية التي سبقت القرار ، والتي أشاد بها في حيثياته
لم يلتفت إليها أصالً ، كما أنه ينص علـى وقـف            بالطبع ال قيمة للقول إن حماس رفضت القرار ، ألنه           

إطالق النار تمهيداً النسحاب اإلسرائيليين من المناطق التي احتلوها ، ولو حدث ذلك وواصلت حمـاس                
  .إطالق الصواريخ لكان لذلك القول بعض القيمة

إفشالها من طرف   حتى المبادرة المصرية لم يعلن اإلسرائيليون موافقتهم عليها ، ومن العبث الحديث عن              
حماس ، ال سيما أن الجزء األول منها يتحدث عن وقف مؤقت إلطالق النار ، األمر الذي لـم يحـدث                     

  .كذلك ، مع العلم أن موقف الحركة منها لم يكن سلبياً بالكامل
في هذه األجواء ، وفي ظل صعوبة الوضع اإلنساني في قطاع غزة ، وتصاعد وتيرة الهجوم اإلسرائيلي                 

 ال بد للدول التي تدرك دالالت هزيمة المقاومة على القضية والمنطقة أن تتحرك إلنقاذ الموقف ،                 ، صار 
  .حتى لو قيل إن صمود المقاومين ما زال جيداً إلى حد كبير

في هذا السياق تأتي الدعوة القطرية الجديدة ، والتي رد عليها المصريون باجتماع لوزراء الخارجية في                
، وبالطبع باالتفاق مع عمرو موسى الذي يبدو جزء مـن المؤسـسة             ) الجمعة(موعد  الكويت في نفس ال   
، ما يعني وضعاً حرجاً إلـى حـد         ) تصريحاته وخطاباته لم تعد تثير الشارع العربي      (الرسمية المصرية   

  .كبير ، إذ سيكون على مختلف األطراف أن تحدد موقفها بشكل واضح
فضل بالطبع أن ال تعارض مصر هذا التحرك ، ال سيما في ظل             ال ندري كيف ستسير األمور ، ومن األ       

االستخفاف اإلسرائيلي بمواقفها ، ونتمنى بالطبع أن تكون تصريحات أبو الغيط الناقـدة لإلسـرائيليين ،                
  .والخارجة عن السياق قبل يومين مقدمة لموقف من هذا النوع
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 وبدرجة أقل السعودي ، وإذا ما تجاوزت        ال شك أن القمة ستصطدم أكثر ما تصدم بالموقف المصري ،          
، فـإن   ) هناك عالقة معقولة بين الرياض والدوحة منـذ شـهور         (األولى حساسيتها التقليدية حيال قطر      

باإلمكان تفعيل التحرك الجديد على نحو يشكل ضغطاً على اإلسرائيليين من أجل وقف العدوان ، األمـر                 
 بدء والية الرئيس األمريكي الجديد الذي لن يفضل بدء واليته           الذي ال يبدو مستبعداً على مرمى أيام من       

  .في ظل وضع متوتر على هذا النحو االستثنائي
اإلسرائيليون اليوم يمارسون ضغطاً على مصر ، وليس على حماس وحدها ، وبالطبع فـي موضـوع                 

قبول الحركة بالمبـادرة    نعلم أن القاهرة لن تغير موقفها من حماس بهذه البساطة ، لكن             . القوات الدولية 
المصرية ، مع بعض التحفظات ، يمكن أن يشكل مدخالً لتأجيل النزاع ، أقله لبعض الوقت ، إن لم يكن                    
حفاظاً على األمن القومي المصري ، فمن أجل الخروج من دائرة االتهام التي حـشرت فيهـا الـسياسة                   

في حاجة إلى تبرئة نفسها أمام الجمـاهير ،         المصرية منذ انطالق العدوان ، مع العلم أن جميع األنظمة           
  .على تفاوت بين هذا وذاك

  ١٤/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  بعد أن تصمت المدافع في غزة .٨٤

  عريب الرنتاوي
لن يمضي وقت طويل بعد أن تصمت المدافع في غزة ، قبل أن يبدأ الحديث وتنشط المساعي السـتئناف     

 ما بعد االنتخابات االنتخابات المبكرة فـي إسـرائيل ،           مفاوضات السالم بين السلطة الفلسطينية وحكومة     
" الرصاص المصهور "وسيضرب صفح عن مئات الشهداء وألوف الضحايا الذين سقطوا في غزة بنيران             

األعمـال  "، فهو في األصل مشروط بوقف العدوان وانتهاء         " تعليق المفاوضات "، وستعلق السلطة قرار     
  ".العدائية

ـ          الغائب عن المشهد س    مـع  " بطـل للـسالم   "يكون إيهود أولمرت ، الذي أراد أن ينهي حياته السياسية ك
لعنـة تمـوز    "طالما أن المهم هو التغطية على فساده وفضائحه و        ) ال فرق (محمود عباس أو بشار األسد      

 التي تطارده ، ولكنه إذ وجد أن السالم غير ممكن مع االحتفاظ باألرض المحتلـة فـي القـدس       ٢٠٠٦"
، وفي الحالتين   " بطل حرب ومجازر  "كـ" المهني"والجوالن وغور األردن ، آثر أن يقفل سجله         والضفة  

من بوابة السياسة أو الحرب التي هي       ) وليس الدخول فيه  (يعتقد الرجل أنه نجح في الخروج من التاريخ         
  .امتداد للسياسة ، وليس من بوابة الجريمة المنظمة والفساد والمحكمة الجنائية

 لتسيبي ليفني أن تشكل الحكومة المقبلة ، ومعها إيهود باراك ، فإن مسار أنابوليس الذي مدد لـه                   إن قدر 
:  وبيان الرباعية الدولية ، سيستأنف ، وعلى المسارات التفاوضية الثالثـة ذاتهـا             ١٨٥٠بموجب القرار   

من سيأتي على رأس قريع و.. الرئيس الممدة واليته قسرا محمود عباس ـ رئيسة الحكومة تسيبي ليفني 
رئيس حكومة تصريف األعمـال     (وسالم فياض   ) وزير الدفاع المجدد له   (الخارجية اإلسرائيلية ، باراك     

، وسيعاد اجترار المواقف والخرائط والعروض ذاتها ، ولكن األمل معقـود            ) التي ال تنتهي وال تتصرف    
يعرض عليه ، بعد أن تكون حماس ومعها        لقبول ما س  " الجرأة"هذه المرة على أن يجد الجانب الفلسطيني        

  .بقية فصائل المعارضة والمقاومة ، قد أضعفت
، فسيذهب الرجل وحكومتـه فـي       ) وهذا مرجح (أما إن قدر لبينيامين نتنياهو أن يشكل الحكومة المقبلة          

وسيرفع ،  ) وفقا لتعبيره (سيسعى للسالم االقتصادي مع الفلسطينيين      : طريق آخر ، مغاير لمسار أنابوليس     
فيدراليـة  "، سيرجئ مفاوضات الحل النهائي ، وسيبحث عن دور لألردن في إطـار              " األمن أوال "شعار  
، وستتهمش السلطة والرئاسة وفتح في حقبة نتنياهو ، ولن يكون للمبادرة            " كونفيدرالية سياسية "أو  " أمنية

إسرائيل على القبـول بمبـادرة      الذي رفع لتشجيع    ) ١«( ٥٧العربية بريقها ، وسينظر باستخفاف لشعار       
  . دولة عربية وإسالمية٥٧السالم العربية مقابل تطبيع كامل مع 
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واضح " عملية السالم "اإلسرائيلية لمستقبل   " القراءات"و" السيناريوهات"القاسم المشترك األول بين مختلف      
فيا ، ودائما بهدف االحتفاظ     التخلص من الديمغرافيا الفلسطينية واالحتفاظ بأكبر مساحة من الجغرا        : للعيان
التي أصبحت الهاجس والشغل الشاغل للدولة العبريـة ، والمحـرك الـرئيس             " يهودية الدولة العبرية  "بـ

لهذا يقال الدولة الفلـسطينية     (النخراطها في عملية السالم والدافع األكبر لقبولها بفكرة الدولة الفلسطينية           
  ).مصلحة إسرائيلية كذلك

 الذي سينبثق عن أي منهما لـن يكـون          Entityالفلسطيني  " الكيان"شترك الثاني ، فهو أن      أما القاسم الم  
قابال للحياة بذاته ، ولن يتمتع بالحرية واالستقالل ، فهو إما أن يكون تابعا لألردن أو إلسرائيل أو لمصر                   

الرصاص "ب  ، وتحت أي مسمى من المسميات ، وهو لن يكون سيدا مستقال في حال من األحوال ، فحر                 
وغير " العمق ، واألرض والطبوغرافيا والمناطق العازلة     "على غزة ، أعادت االعتبار لمسائل       " المصهور

  .في التفكير السياسي وااليديولوجي الصهيوني" نظرية القلعة"ذلك من مفاهيم شكلت 
بل حربا على   ولكل هذه األسباب ، رأينا مبكرا أن حرب إسرائيل على غزة ، ليست حربا على حماس ،                  

وقلنا أن هزيمة حماس في هذه الحرب لن تقوي         .. القضية الفلسطينية بمجملها والشعب الفلسطيني برمته     
وشددنا على أن هذه الحرب الوحشية      .. خصومها في رام اهللا ، بل ستضعفهم وتضعف قدرتهم التفاوضية         

  .ضفة والقدس والدولة والعودة، وإن اتخذت من غزة مسرحا لعملياتها ، إال أنها حرب على مستقبل ال
" الغبار"وسيكتشف الشتّامون والشامتون ، بعد أن ينجلي غبار المعارك ، بأنهم أصبحوا أقل وزنا من هذه                 

، وأن قدرتهم على الصمود في مواجهة الضغوط واإلمالءات اإلسرائيلية قد تالشت ، وأن قدرهم الـذي                 
  .يجملوه وأن يسهروا على جعله مريحا ومربحاارتضوه ألنفسهم هو أن يتكيفوا مع االحتالل و

  ١٤/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
   اإلسرائيلية على غزة واالنهيار االقتصاديالحرب .٨٥

  نيل ساندلر
تعد شركة كافريت للصناعات الكيميائية اإلسرائيلية الواقعة في كيبوتز على بعد : ترجمة قاسم المسالمة

واحداً من عشرات المصانع التي أصدرت الحكومة كيلو متر واحد من الحدود مع غزة، شركة تشغل 
اإلسرائيلية أمراً بإغالقها حتى إشعار آخر مباشرة بعد الهجمات الجوية التي نفذتها على األراضي 

وحتى قبل التصعيد األخير للعدوان الذي بدأ في السابع والعشرين من ديسمبر، . الخاضعة لسيطرة حماس
مستخدمة في صناعة المواد البالستيكية التعامل مع نيران الصواريخ كان يتوجب على منتج اإلضافات ال

ولكن كافريت للصناعات حالها حال معظم الشركات اإلسرائيلية التي تعاني من أثر . الفلسطينية المتقطعة
  .الركود العالمي

حتى : "تواآلن ومع اتساع رقعة المواجهات العسكرية، يقول آفي زالك مان، الرئيسي التنفيذي لكافري
. اآلن ال زلنا قادرين على تلبية التزاماتنا، إال أن الوضع األمني يمثل عائقاً كبيراً أمام تسيير عملياتنا

ولحسن الحظ أن الشركة تمتلك مصانع في ألمانيا والصين يمكنها تعويض خسائر اإلنتاج في إسرائيل 
نتج اآلالت الزراعية بالقرب من ولكن اآلخرين مثل آر إم إتش الشيش اندستريز، م". ولو جزئياً

إن مئة بالمئة من إنتاجنا : "يقول جيرشون جولدبير، الرئيس التنفيذي لالشيش. سديروت، فهي أقل حظاً
  ".هو للتصدير وقد ألغينا الطلبات

وحتى اآلن فقد اقتصر اإلغالق على المنشآت غير . هذا وبدأ األثر يظهر جلياً على االقتصاد اإلسرائيلي
إال أن بعض الشركات التي ال تزال خاضعة .  كيلو متر عن حدود قطاع غزة٤,٥ية والتي تبعد الرئيس

  .لمدى الصواريخ الفلسطينية تعمل بكامل طاقتها
يعد تأثير إغالق المصانع بالقرب من غزة ثانوياً نسبياً مقارنة بالتأثير األوسع على االقتصاد اإلسرائيلي 

تحاد الصانعين اإلسرائيليين الخسارة الحالية لإلنتاج بواقع واحد مليون هذا ويقدر ا. للرعاية المتجددة
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وعلى الرغم من أن الوقت مبكر لتقييم التكلفة النهائية للعملية العسكرية، إال أن بعض . دوالر يومياً
اء ويتنبأ ليو ليدرمان، كبير الخبر.  مليون دوالر يوميا٥٠ً و ٢٥التقديرات تشير إلى أنها تتراوح بين 

سوف ترتفع هذه التكلفة بشكل كبير في حال استنزاف : "االقتصاديين في البنك اإلسرائيلي هابوليم قائالً
  ".االحتياطيات من أجل العمليات األرضية وفي حال استمرار الصراع ألكثر من أسابيع قليلة

وبالنسبة . سمبرفي التاسع والعشرين من دي% ١٢إن ما يقلق التجار هو ارتفاع أسعار النفط بواقع 
وقد قرر بنك ). على الرغم من انخفاضه أمام اليورو(للشيكل فقد ارتفع مقابل الدوالر في األيام األخيرة 

  .إسرائيل عند نهاية التاسع والعشرين من ديسمبر دعم االقتصاد
أبيب بعد االنخفاض األولي يوم األحد نظراً للهجوم الجوي اإلسرائيلي على غزة، استعادت بورصة تل 

ويقول محللون إن االختبار الفعلي ألسواق المال . جزءاً من خسارتها في التاسع والعشرين من ديسمبر
يقول مايكل ساريل، كبير الخبراء االقتصاديين . المحلية سيكون أثر العملية العسكرية على عجز الميزانية

في حال زيادة العجز بحدة فإنه : "يةفي هاريل للتأمين والتمويل، إحدى كبرى الشركات المالية اإلسرائيل
  ".سيؤثر سلباً على الشيكل وسوق البورصة

من % ٥ كان مخططاً له بواقع ٢٠٠٩حتى بدون الصراع الجديد، فإن العجز في ميزانية إسرائيل لعام 
 وذلك بسبب االنخفاض الشديد في عائدات ٢٠٠٨في عام % ١,٦إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ 

طط زيادة اإلنفاق لمواجهة التباطؤ، فإن التكلفة الكبيرة للعملية العسكرية المطولة قد يؤدي الضرائب وخ
  .إلى زيادة في العجز

على مدار السنوات، اكتسب االقتصاد اإلسرائيلي الخبرة في التكيف مع المستويات المختلفة للعدائية، إال 
زدهار نسبياً جراء الحرب على حزب  عندما توقف االقتصاد عن اال٢٠٠٦أن الوضع مختلف عن عام 

وبعد خمس . اهللا في لبنان والتي استمرت ألربعين يومياً، فإن االقتصاد معرض أكثر من أي وقت سبق
سنوياً، تعرض النمو هذا إلى توقف إلى الربع الثالث من عام % ٥سنوات من النمو االقتصادي بواقع 

  .القتصاد المحلي وذلك نتيجة للركود العالمي الذي يعتري ا٢٠٠٨
هذا وتأتي األخبار السيئة بالنسبة إلسرائيل من كل حدب وصوب، حيث انخفض اإلنتاج الصناعي بواقع 

في نفس الفترة % ٤,٢من أغسطس إلى أكتوبر، بينما انخفض اإلنفاق االستهالكي بواقع % ٣,٥
 في الربع الثالث، قد أخذت كذلك بالنسبة لنسبة البطالة التي انخفضت. باإلضافة إلى انخفاض الصادرات

حالياً باالرتفاع، حيث تم إيقاف آالف من العمال عن العمل لفترة غير محددة في الشركات المحلية وهذا 
  .من الصادرات الصناعية اإلسرائيلية التي تعرضت لالنخفاض أصالً% ٤٠يشكل 

ا التوقع كان قبل تصاعد ، ولكن هذ%١ سيكون ٢٠٠٩يتوقع معظم الخبراء بأن النمو االقتصادي لعام 
  .وسوف يكون األثر أكثر سوءاً في حال توسيع رقعة الصراع إلى صراع إقليمي. العنف األخير
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   ال تريد االنتصار"اسرائيل" .٨٦

   يديعوت- سيفر بلوتسكر
 امس في   ، قالت "حسنا ان هكذا  "على نار صواريخ حماس و      " ردت بعصف "اسرائيل  : هدف الحملة تحقق  

الوسـيلة االسـاس فـي حملـة        " رد عاصـف  "اذا كان   . مقابلة في الراديو وزيرة الخارجية تسيبي لفني      
فال عجب في ان، في اثنائها قتل مدنيون فلسطينيون بهذه الكثرة، وزعماء من حماس              " رصاص مصهور "

هايـة الحملـة سـتجد      هو الوسيلة السليمة، فال عجب في انه فـي ن         " الرد العاصف "واذا كان   . بهذه القلة 
  .اسرائيل نفسها تعيد قطاع غزة مرة اخرى الى حكم حماس
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كـي  : هو الوسيلة السليمة، فماذا كان الهدف بالضبط؟ ها هو الجـواب الـوارد            " الرد العاصف "اذا كان   
كي يعرفوا الحقا بان اسرائيل مجنونة، فاقدة الصواب منذ الوالدة، وعلـى            . الدرس في وعي قادة حماس    

  . يطلق باتجاهها سترد بمحو بيت سكني في اطراف غزةكل قسام
هل هذا حقا سيردع حماس؟ اشـك فـي         : لندع للحظة جانبا المسائل االخالقية ولنسأل فقط سؤال المنفعة        

في اثناء الحرب العالمية الثانية حاول الحلفاء كي وعي القيادة النازية بقصف كثيف علـى المـدن                 . ذلك
من اجل اخضاع النـازيين اضـطرت جيـوش         .  محيت اما الوعي فلم يتغير     المدن. االلمانية دون نجاح  

  .الحلفاء الى الوصول حتى برلين
" تـايم "علـى عادتهـا،   . ادعت هذا االسبوع بان اسرائيل ال يمكنها ان تنتصر على حمـاس           " تايم"مجلة  
يرية للشعب  فحماس ليست حركة تحرر وطني جماه     . مفهوم ان اسرائيل يمكنها ان تنتصر عليها      . مخطئة

 فاشية صغيرة، سيطرت بقوة الذراع على اقليم يائس وجعلته كابوسـا            –هي منظمة اسالمية    : الفلسطيني
  .من الدولة اسالمية

مثال، على كل قسام يطلق من قطاع غزة        . اال يوجد سبيل ناجع لالنتصار على حماس؟ يوجد سبيل ناجع         
نحو اسرائيل يصفى كبيـر فـي حمـاس،         مثال، على كل قسام يطلق      . يقصف هدف لحماس في دمشق    

لقد انتصرت اسرائيل على االنتفاضة الثانيـة لـيس بقـصف المـدن واالحيـاء               ". مدني"او  " عسكري"
  .عندها كنا نريد االنتصار. والمخيمات الفلسطينية، بل بالتصفية التدريجية والمنهجية لقادة االرهاب

رغـم ان   .  ال تريد ان تصفي حكم حماس في غـزة         اما االن فنحن ال نريد ان ننتصر، اسرائيل الرسمية        
بل ناشدنا عمل ذلك، شريطة اال يسفك بحر        . العالم كله، بما في ذلك العالم العربي، منحنا اذنا بعمل ذلك          

ربمـا  . نسفك بحرا من الدم وفي نفس الوقت ال نعتزم االنتصار         : من الدم الفلسطيني ولكننا نخيب االمال     
  .من يدريبسبب اقتراب االنتخابات، 

عندما صفي الشيخ احمد ياسين توقع الكثيرون هزة ارضية ولم يحصل شيء، وماذا كـان رد الـشارع                  
؟ رد  "رصاص مـصهور  "العربي على مقتل كبار مسؤولي حماس اخرين، بمن فيهم من صفي في حملة              

وعاد الـى   ". االسرائيليون وحشيون، حماس غبية   "المواطن العربي شاهد بث الجزيرة وقال لنفسه        . صفر
  .اعماله

يمكن االنتصار على حماس وازاحتها من هنا ولكن قيادة اسرائيل تعتقد على ما يبدو بان حسنا انه توجد                  
هـذه  . حماس في الحكم في غزة، حسنا انه يوجد من ال يعترف بوجودنا وعليه ال حاجة للحـديث معـه   

  .خبيث يجب اجتثاثه في الوقت المناسبالورم ال. القيادة تخطىء خطئا تاريخيا من شانه ان يكون مصيريا
  تصفية حماس وتصفية حكمها كان ينبغي ان يكون المصلحة الواضحة لليسار الحمائمي في اسـرائيل               

اذ انه طالما بقيت حماس تسيطر على فلسطين او         . ايضا، ذاك الذي يتطلع الى حل متفق لدولتين لشعبين        
ولكـن  . حماس تبرر االحتالل وليس العكس    . ذا تتحدث على اجزاء منها فليس السرائيل مع من وعلى ما        

. اليسار االسرائيلي ايضا مدمن على الحجة الكاذبة بان حماس تعكس االماني الحقيقية للشعب الفلسطيني             
وهو يوصي بترويض االفعى ومناشدة     . واليسار يعارض بحزم التصفيات المركزة لرؤوس االفعى السامة       

  .الى قلبها
 ليس من حيث النية ولكن من حيث الفعل         –ونعاقب  " نرد بعصف " على حماس بل فقط      اذا لم ننتصر االن   

 السكان المدنيين الفلسطينيين، سيعتبر االسرائيليون مخلوقات عاصفة ليس مكانهم بين شعوب الثقافـة              –
  .وحماس ستخرج منتصرة

  ١٤/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما
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