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المصالحة لن تتم إال في القاهرةو... خط أحمرمشاركة حماس في قمة الدوحة : ادحم  

  قت للنارؤأولمرت ينتقد تسريب باراك خطة لوقف م
  تخاذ موقف مشتركلم ندع للقمة كي نجهز الجيوش ولكن ال: أمير قطر

 "إسرائيل"بوليفيا تقطع عالقاتها الدبلوماسية مع 

ل يقصف مستشفى ومقراالحتال
... نروا الرئيسي في غزةواأل
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***  
  
  
   جريح٤٦٠٠ شهيدا و١٠٦٦... .نروا الرئيسي في غزةوحتالل يقصف مستشفى ومقر األالا .١

صلت شن هجماتها  الطائرات والدبابات االسرائيلية واأن ،غزةمن  ١٥/١/٢٠٠٩وكالة سما، ذكرت 
المكثفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة حتى ساعات صباح اليوم العشرين للعدوان فيما ارتفع عدد 

 . جريح حتى االن٤٦٠٠ شهيدا واكثر من ١٠٦٦شهداء العدوان االسرائيلي على قطاع غزة الى 
مويه على تحركات قواته جيش االحتالل القذائف المحشوة بالفوسفور األبيض والتي تستخدم للتيستخدم و

   .بحيث تمنح ستاراً واقياً للجنود
 ان قذائف دبابابات اسرائيلية سقطت داخل اليوم الخميساعلن المتحدث باسم وكالة اونروا في غزة  كما

وقال عدنان ابو حسنة  .االونروا في غرب مدينة غزة مما ادى الى جرح ثالثة من الموظفين مقر 
عدد من قذائف الدبابات االسرائيلية سقط في داخل "في غزة لوكالة فرانس برس المتحدث باسم االونروا 

  ".الى جرح ثالثة موظفيين المقر الرئيسي لالونروا في غزة مما ادى 
واضاف ابو حسنه ان حريقا كبيرا شب في مقر االونروا وان هناك خوف كبير من امتداد النيران الى 

نة واالمر الذي قد يؤدي الى احراق المقر بكامله وامتداده الى احياء مئات االف اللترات من الوقود المخز
في غرب  ويقع المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل االجئين االونروا في حي الرمال الجنوبي  ".اخرى

  .مدينة غزة
ابو ظبي الفضائية في   مكتب قناة اليوماصيب صحافيان في قصف اسرائيلي استهدف من جهة أخرى 

  .ضم مكاتب عدة محطات تلفزيونية وكاالت انباء عالمية وسط مدينة غزةبرج ي
 قذائف دبابات االحتالل الصهيوني   ، أن   من غزة  ١٥/١/٢٠٠٩وكالة فلسطين اليوم االخبارية،     وأوردت  
 في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة مقر جمعية الهالل األحمر الفلسطيني و مستـشفى القـدس                  استهدف
  .التابع لها

مدير الخدمات الصحية في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، وائل قعدان ان القصف طـال مبنـى                وقال  
الجمعية وخاصة الجزء الذي يضم مباني االدارة، و يحتوي على سبع طوابق، باالضافة الى المستشفى و                

ن  مريض و طاقمه الطبي، باإلضافة إلى عـدد كبيـر مـن المتـضامني              ٥٠٠الذي يتواجد فيه أكثر من      
  .األجانب

 الطيران الحربي اإلسرائيلي  أن حامد جاد ،غزةعن مراسلها من  ١٥/١/٢٠٠٩الغد، األردن، وأضافت 
" الشيخ رضوان"لم يستثن األموات الفلسطينيين في قبورهم حيث استهدفت طائرات االحتالل أمس مقبرة 

سع في عدد كبير من  األمر الذي تسبب بدمار وا،١٦شمال مدينة غزة بصاروخ أطلقته طائرة اف
 .حيث تناثرت جثامين عدد من الموتى والشهداء خارج اسوار المقبرة المذكورة، القبور

  
  حصار وتفتح المعابرالوترفع  أن توقف المذبحة" إسرائيل"على : لغرب إلى ل رسالةيوجه هنية .٢

 والسياسية كافَّة، بينمـا     أكتب هذا المقال إلى القراء الغربيين بأطيافهم االجتماعية       ":  ضاحي حسن  -لندن  
 بهذه الكلمات يبدأ إسماعيل هنية، رئـيس الحكومـة          ."تواصل آلة الحرب اإلسرائيلية ذبح شعبي في غزة       

الفلسطينية المقالة وأحد أبرز قادة حركة حماس، نص رسالته المفتوحة التي يوجهها إلى الغـرب عبـر                 
يقـول  ]. ١٥/١/٢٠٠٩الخميس  [ها الصادر اليوم    صحيفة اإلندبندنت البريطانية التي تنشر نصها في عدد       

هنية في رسالته، التي يبدو أنه كان قد كتبها قبل أن ترتفع حصيلة قتلى الهجوم اإلسرائيلي على قطـاع                   
) من سكان غـزة   (حتى تاريخه، بلغ عدد من قضوا       : " قتيال يوم أمس األربعاء    ١٠٣٠غزة إلى أكثر من     

  ." األطفال والنساءحوالي ألف قتيل، نصفهم تقريباً من 
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فـي مخـيم    " األونروا"األسبوع الماضي لمدرسة تابعة لوكالة      " إسرائيل"ويذكِّر هنية في رسالته بقصف      
واحدة من أفظع الجرائم التي يمكن أن يتخيلها المرء، حيث شُرد           "جباليا لالجئين، واصفا تلك العملية بأنها       

وال ." لة الدولية لتقصفهم إسرائيل هناك بال شفقة وال رحمة        مئات المدنيين من منازلهم والتجأوا إلى الوكا      
  .  طفال وامرأة لقوا مصرعهم، وُأصيب العشرات بجروح في ذلك الهجوم٤٦يفوت هنية أن يشير إلى أن 

، إال أنها أبقت    ٢٠٠٥، ورغم انسحابها من غزة عسكرياً عام        "إسرائيل"ويعود هنية إلى الوراء ليذكِّر بأن       
. تاللها للقطاع، وذلك من خالل سيطرتها على المعابر وحدوده البرية والبحريـة والجويـة             فعليا على اح  

 فلسطينياً في غـزة     ١٢٥٠في الواقع، لقد أكَّدت األمم المتحدة أن الجيش اإلسرائيلي قتل حوالي            : "ويقول
  ". ٢٠٠٨ و٢٠٠٥في الفترة الممتدة مابين عامي 

رة إلخفاء الحقيقة، إال أن السبب الجوهري الذين يكمـن وراء           رغم جهودها المسعو  : "ويضيف هنية قائالً  
، والتي فازت بهـا     ٢٠٠٦يناير من عام    / جريمة الحرب اإلسرائيلية في غزة هو انتخابات كانون الثاني        

والواليـات  " إسـرائيل "ويردف بقوله إن ما تال تلك االنتخابات هو أن كال مـن             ". حماس بأغلبية ساحقة  
لقمـع اإلرادة الديمقراطيـة للـشعب       "ألوروبي تكاتفت واستنفرت قواها في مـسعى        المتحدة واالتحاد ا  

  ." الفلسطيني
ويرى هنية أن تلك القوى الثالث فعلت ذلك من خالل عرقلتها أوال لعملية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية                 

ر والخنـق   تحويل الحياة إلى جحيم بالنسبة للشعب الفلسطيني مـن خـالل الحـصا            "الفلسطينية، ومن ثم    
  ." االقتصادي

" إسرائيل"التي تشنها   " الحرب"ويمضي إلى القول إن إخفاق تلك السياسة هو الذي أدى أخيرا إلى اندالع              
إسكات كافة األصوات التي تعبر عن إرادة الفلسطينيين، ومن ثم          "حالياً على قطاع غزة، والتي ترمي إلى        

 لتحرمنا من األرض ومن حقنا بالقدس كعاصمة لدولتنا         على التسوية النهائية،  ) إسرائيل(فرض شروطها   
  ". المستقبلية، ناهيك عن حق عودة الالجئين إلى ديارهم

على غزة وما جره، ودائما حسب رسالة هنية، علـى          " إسرائيل"ويعرج هنية على الحصار الذي تفرضه       
 األوروبيـين وبقيـة دول      كما يعبر عن صدمته لعدم قيـام      . سكان القطاع من معاناة وحرمان وأمراض     

  . الغرب بأي شيء إلدانة الحصار ورفعه عن شعب غزة
لـن  : "ويعبر هنية في رسالته عن إصرار الفلسطينيين على الصمود في وجه الهجوم اإلسرائيلي قـائال              

يردعنا أي من االعتداءات التي تُرتكب ضد مدارسنا ومساجدنا ووزاراتنا ومشاريع البنية التحتية المدنية              
  ". ن المطالبة بحقوقنا الوطنيةع

 هدم وتدمير كل مبنى في قطاع غزة، لكنها ال تستطيع كـسر       لالشك، أنه بإمكان إسرائي   : "ويضيف بقوله 
  ." تصميمنا أو صمودنا وثباتنا على العيش بكرامة على أرضنا

ـ              : "ويتساءل قائال  صفه أو اسـتخدام    إذا كان تجميع الناس المدنيين في أحد المباني فقط من أجل أن يتم ق
ال فلـسطين وال    : "ويقول" القنابل الفوسفورية أو الصواريخ ليس بجريمة حرب، إذ ماذا يمكن أن يكون؟           

  ". العالم أجمع سيكون كما كان من قبل بعد هذه الجرائم
على إسرائيل أن تنهي حربهـا اإلجراميـة        : "وعن شروط حماس للقبول بوقف إطالق النار، يقول هنية        

، وأن ترفع حصارها غير القانوني لقطاع غزة وبشكل تام وبدون شروط، وأن تفـتح جميـع            وذبح شعبنا 
  ". بعد هذا سنفكر بالخيارات المستقبلية المتاحة. المعابر الحدودية وتنسحب كليا من غزة

أيا كان الثمن، فإن مواصلة إسرائيل لمذابحها لن يكـسر إرادتنـا            : "ويختم هنية رسالته إلى الغرب بقوله     
  ." ولن يحطم طموحاتنا وتطلعنا لنيل الحرية واالستقالل

 ١٥/١/٢٠٠٩بي بي سي، 
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  لعدوانادعمها للجهود المصرية لوقف تعلن غزة منطقة منكوبة وتؤكد  التحرير منظمة .٣
قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس، اعتبار قطـاع غـزة            :  يوسف الشايب  -رام اهللا   

، وأكدت دعمها للجهود المصرية لتأمين وقف عاجـل للعـدوان اإلسـرائيلي اإلجرامـي               منطقة منكوبة 
والهمجي ضد قطاع غزة، وجددت مطالبتها بتأمين قوة دولية فعالة لتـوفير الحمايـة الدوليـة للـشعب                  

  .جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. الفلسطيني
ينية، وفق البيان، على مطلب تأمين قوة دولية فعالة لتوفير الحماية الدوليـة للـشعب          وتؤكد القيادة الفلسط  

الفلسطيني، حيث إن هذه الخطوة هي وحدها الكفيلة بضمان وضع حد نهائي للعدوانية اإلسرائيلية ولمنع               
وتعتبـر  . تكرار األعمال اإلجرامية ضد شعبنا، وإنهاء عهد من الدمار والقتل والتسلط على شعبنا بأسره             

القيادة الفلسطينية أن رفض مطلب الحماية الدولية سوف يبقي شعبنا رهنا الستمرار االعتداءات وجـرائم               
الحرب في المستقبل، إن الحماية الدولية سوف تكفل استمرار فك الحـصار وفـتح المعـابر مـن دون                   

  .خضوعها للتحكم اإلسرائيلي كما حصل في السنوات الماضية
 ١٥/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
 وقف إطالق النار وإنهاء العدوان على غزة أولويات المرحلة: فياض .٤

سالم فياض أن األولوية القصوى لحكومتـه  . أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د:  حاوره فهيم الحامد -جدة  
في هذه المرحلة الخطيرة تتمثل في الوقف الفوري إلطالق النار في غزة، وضمان وضع حـد للعـدوان          

ئيلي الغاشم، وإنهاء الكارثة اإلنسانية غير المسبوقة التي أدت إلى سقوط المئـات مـن الـشهداء                 اإلسرا
وآالف الجرحى وتدمير آالف المنازل ونزوح عشرات اآلالف عن بيوتهم، إضافة للتدمير الـشامل فـي                

ء شعبنا في قطـاع     البنية التحتية، وانقطاع المياه الصالحة للشرب والكهرباء والوقود عن األغلبية من أبنا           
غزة، وأفاد أن هذا ما نسعى له بدعم األشقاء العرب ومطالبة الدول الكبرى الضغط على إسرائيل إلنهاء                 

المجتمع الدولي سرعة التحرك إلنهـاء العـدوان        " عكاظ"وطالب فياض في حوار مع      . العدوان البغيض 
ديره لما قدمته جميـع الـدول مـن         اإلسرائيلي على قطاع غزة، ووقف إطالق النار فورا، معربا عن تق          

مساعدات إنسانية منذ بدء العدوان اإلسرائيلي للشعب الفلسطيني ودعمها للـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية               
ومؤسساتها الشرعية في مواجهة آثار العدوان اإلسرائيلي ومساعدتها في إعادة إعمار ما دمره االحـتالل               

  .والعدوان
تعتبر جوهرية أشار إلى أن مسؤولية السلطة الفلسطينية هي في إدارة           وعما إذا كانت قضية فتح المعابر       

كل شؤون البالد وليس مجرد إدارة معبر واحد، مستغربا االستمرار في التلكؤ إزاء التجاوب الفوري مع                
  .المبادرة التي أعلن عنها الرئيس مبارك لوقف العدوان وحقن دماء أبناء شعبنا

 ١٥/١/٢٠٠٩عكاظ، 
  
٥. المصالحة لن تتم إال في القاهرةو... خط أحمرركة حماس في قمة الدوحة مشا: ادحم  

قالت السلطة الفلسطينية إنها لن تقبل، ولن تسمح، بحضور أي من ممثلي حركـة              :  كفاح زبون  -رام اهللا   
وبرغم أن ال معلومات لدى السلطة عـن        ). الجمعة(حماس في القمة الطارئة في قطر، إذا ما عقدت غدا           

ـ              أي ترتيب  الـشرق  "ات لحضور حماس إلى القمة، إال أن عزام األحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية، قال ل
 ."إن السلطة لن تقبل ولن تسمح ألحد بأن يتدخل بالتمثيل الفلسطيني": "األوسط

  ."أن منظمة التحرير والرئيس فقط هما من سيختار الوفد الفلسطيني للقمة": وأكد األحمد
ـ       وتحاول حماس حضور ا     إن حماس مهتمـة     "الشرق األوسط "لقمة في قطر، وقال مسؤول في الحركة ل

طبعا بحضور القمة لكنها لم تتلق دعوة حتى اآلن، وكشف أن هناك نقاشات وحوارات مع القطريين فـي        
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وبحسب المصدر فان حماس مطمئنة على األقل بان وجهة نظرها ستكون ممثلة بقوة في              . هذا الموضوع 
  .هذه القمة

ـ      أما    "هذا خط أحمر، هناك سلطة واحـدة      ": "الشرق األوسط "نمر حماد، المستشار السياسي لعباس فقال ل
ومين اخـوه   . يعني هل يمكن أن ندعو أي معارضة للقمة، وبكرة بنصير نسأل مين ابوه بعارضو             "وتابع  

بـين  وردا على سؤال حول احتمال عقـد لقـاء          . "ومين جارو بعارضو وبنجيبهم على القمة     . بعارضو
الرئيس الفلسطيني أبو مازن، ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، في قطر، على هامش القمـة                

. "لن يكون هناك حوار إال في القاهرة وبرعاية مـصرية         "، مؤكدا انه    "ليست هذه مهمة القمة   "قال حماد،   
 الـرئيس عبـاس أي      وال تريد السلطة إعطاء أي دور في المصالحة الداخلية إال لمصر، ولذلك سيرفض            

لقاء في قطر مع مشعل إذا ما عرض عليه، إال أن مصادر حماس قالت انه ال توجد ترتيبات بعد لمثـل                     
وهو ما أكده األحمد    . سيذهب إلى قطر أو ال    ) مشعل(هذا اللقاء ومن غير المعروف ما إذا كان أبو الوليد           

 ."ريين ال نعرف بالضبطال توجد ترتيبات حول أي لقاء لكن شو بفكرو القط"الذي قال 
وترى السلطة أن القمة الحالية تعمق االنقسام العربي، وهي تفضل المشاركة في قمة الكويت وليس قطر،                

ـ        إن غياب بعض الدول مثل السعودية لـه تـأثير           "الشرق األوسط "كما قال مصدر مسؤول في السلطة ل
ي قطر، وهذا االنشقاق مشكلة وحضور      نحن مصرون للذهاب إذا ما عقدت القمة ف       "وقال المصدر   . كبير

 ."الكل العربي في الكويت أفضل من قمة قطر، وستكون النتائج مختلفة بالتأكيد
 ١٥/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
 أقوى سياسياًستخرج حماس و... عباس من فشل إلى فشل:  سابق لعرفاتمستشار .٦

رفات اإلستراتيجية التفاوضية للرئيس انتقد مستشار سابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر ع: لوفيغارو
الحالي محمود عباس، وقال إنه يسير من فشل إلى فشل، وإن المشروع الوطني الفلسطيني بات مهددا، 

وقال . ، أقوى سياسيا مما كانت عليه"إسرائيل"متوقعا أن تخرج حركة حماس من المواجهة الجارية مع 
ألربعاء صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن الفلسطينيين في ا] أمس[حسن بلعاوي في مقابلة نشرتها اليوم 

الضفة الغربية يحتجون ويتضامنون مع إخوانهم في قطاع غزة، غير أنهم ال يجدون وسيلة سياسية 
  . يعبرون بها عن غضبهم في مواجهة الحرب اإلسرائيلية الشرسة على القطاع

ل سياسي للسلطة الفلسطينية، أجاب بلعاوي، وردا على سؤال للصحيفة عما إذا كان ممكنا الحديث عن فش
. ، بأن االنطباع السائد هو أن هناك تقهقراً"في كواليس الحركة الوطنية الفلسطينية: غزة"مؤلف كتاب 

فالمكاسب التي تحققت منذ اتفاق أوسلو تبخرت ألن االنتفاضة الثانية لم تفتح أفقاً يساعد على تحقيق 
  .حسب تقديرهالتطلعات الوطنية الفلسطينية 

وأشار في هذا اإلطار إلى تدمير االحتالل بنى السلطة الفلسطينية وقتله وسجنه آالف المناضلين 
من % ٤٠كما أشار بلعاوي إلى جدار الفصل الجاثم على صدور الفلسطينيين الذي قضم . الفلسطينيين

  . أراضي الضفة
وأضاف . مفاوضات دولية ال تفضي إلى شيءوفيما يتعلق بالتسوية اعتبر بلعاوي أن الرئيس عباس يقود 

هي المستفيدة من هذا الفشل، معتبراً أن " إسرائيل"أن عباس يمضي من فشل إلى آخر في حين أن 
  .الفلسطينيين هم المسؤولون عن وضعهم الحالي ألنهم لم يضعوا إستراتيجية موحدة

 السياسية لكن هذه األمنيات تظل وأضاف أن عباس يعبر عن أمنيات فيما يتعلق بالمفاوضات والتسوية
ورأى في المقابل أن نهج المقاومة الذي تتبناه حماس لم يكن بدوره مجديا ألنه ليس . حبرا على ورق

  .مرتبطا بالسعي إلى تحقيق إنجازات سياسية بل بتعزيز سيطرة الحركة على األرض
فلسطينية، ورأى أن الوقت يخدم وشدد بلعاوي على أن هناك ضرورة ملحة الستعادة الوحدة الوطنية ال

ووفقا لبلعاوي وجدت إسرائيل في سيطرة حماس على قطاع غزة فرصة تاريخية . مصلحة حماس
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لالنفصال نهائيا عن غزة وإلقاء مسؤولية توفير كل مقومات الحياة للسكان على مصر ودول الخليج 
 وغزة يعني شطب قضايا القدس وحذر بلعاوي من أن وجود كيانين سياسيين منفصلين بالضفة. العربي

وقال إن حماس تريد أن تتوصل إلى . ١٩٦٧والالجئين والقضاء على حلم دولة فلسطينية في حدود 
  .اتفاق يضمن لها ألول مرة اعترافا من المجتمع الدولي

 ١٤/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
  ائيلييندعاوى قضائية أمام محاكم أوروبية ضد مسؤولين إسر:  في رام اهللاوزير العدل .٧

قال مسؤولون فلسطينيون إن جهات ومنظمات فلسطينية وغربيـة بـدأت رفـع             :  محمد يونس  -رام اهللا   
دعاوى قضائية ضد مسؤولين إسرائيليين أمام محاكم وطنية في العديد من الدول األوروبية على خلفيـة                

. د]  حكومـة فيـاض    في[وقال وزير العدل    .  التي ارتكبوها ضد المدنيين في قطاع غزة       "جرائم الحرب "
" إسـرائيل "علي خشان إن الجهات الفلسطينية والغربية المهتمة وجدت أن أفضل خيار في ذلك مالحقـة                
وقـال إن   . أمام محاكم وطنية في العديد من الدول مثل بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وغيرها مـن الـدول               

دعاوى قضائية ضد مـسؤولين     مجموعة تضم أكثر من أربعين منظمة أوروبية وعربية بادرت إلى رفع            
إسرائيليين أمام محاكم دول أوروبية مثل فرنسا واسبانيا وغيرها، وان بعضها يعد لرفع دعاوى مماثلـة                

وقال إن مؤسسات حقوقية فلسطينية تشارك في هذا الجهد مـن بينهـا المركـز     . أمام المحاكم البريطانية  
مرفوعة موجهة ضد مسؤولين إسرائيليين شـاركوا  وقال خشان إن الدعاوى ال . الفلسطيني لحقوق اإلنسان  

واستبعد توجيـه طلـب     . وساهموا أو قرروا إصدار أوامر للجيش للقيام بعلميات قصف استهدفت مدنيين          
لتشكيل محاكم خاصة لمحاكمة مسؤولين إسرائيليين على غرار تلك المحـاكم التـي شـكلت لمحاكمـة                 

 ألن السلطة الفلـسطينية ال      " األمن والسلم الدوليين   تهدد"شخصيات يوغوسالفية تورطت في جرائم حرب       
  .لكنه قال إن السلطة مهتمة باألمر وتجري دراسة له. تتمتع بمواصفات الدولة

 ١٥/١/٢٠٠٩الحياة 
  
  بالمبادرة المصرية بشكلها الحالي  " حماس"أبو مرزوق ينفي قبول  .٨

 أبو مرزوق، نائب رئيس  موسى.د ، أن  وكاالت، عندمشق من ١٤/١/٢٠٠٩ ،وكالة سماذكرت 
المصرية بشكلها  ، قبول حركته المبادرة]أمس [مساء اليوم األربعاءنفى، ، "حماس"المكتب السياسي لـ 

  .الحالي، وذلك بخالف ما تناقلت وسائل اإلعالم المختلفة
ة وبين أبو مرزوق إلذاعة صوت القدس المحلية بغزة أن حركته نقلت مالحظات على المبادرة المـصري               

كل هـذه النقـاط كـان عليهـا         " تتعلق بالقوات الدولية و بمسألة المعابر ومراقبة الحدود ومدة التهدئة،           
  ".مالحظات نقلناها ونعبر عنها باسم الشعب الفلسطيني

 حركته تريد وقفاً فورياً للنار وفتح المعابر وفك الحصار، مشدداً علـى أن أي                أن وأشار أبو مرزوق إلى   
  .ذه المحددات لن يتماتفاق سيتجاوز ه

وفيما يتعلق بتعاطي الدول العربية مع العدوان اإلسرائيلي المتواصل على غزة منذ تسعة عشر يوماً، قال                
واضح أن هناك دوالً تريد أن تعطي العدوان فرصة لتحقيق أهدافه، وهناك دول أخـرى               :" أبو مرزوق   

  ".تريد وقفاً فورياً هذا العدوان
قال في مؤتمر صحفي من القاهرة مساء األربعـاء         " حماس"ل القيادي في حركة     صالح البردوي . وكان د 

إن المصريين سينقلون رد الحركة على المبادرة المصرية لدولة االحتالل، مشدداً على            :" ٢٠٠٨-١-١٤
أن حركته تسعى في كل اتجاه من أجل تحقيق وقف العدوان اإلسرائيلي، وكسر الحصار وإعـادة فـتح                  

  .زةمعابر قطاع غ
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وأكد البردويل أن المبادرة المصرية هي المبادرة الوحيدة التي عرضت عليهم لوقف العدوان اإلسرائيلي              
  .على قطاع غزة

وأشار البردويل أحد أعضاء وفد حماس إلى القاهرة إلى أن حماس قدمت رؤية مفَصلة للقيادة المـصرية                 
العـدو  "ي الخالف بشأن كيفية التعامـل مـع         وأنه ال يوجد خالف مع القيادة المصرية ولكن القضية ه         "

  ".من خالل فقرات هذه المبادرة" الصهيوني
وامتنع البردويل عن الخوض في تفاصيل رد حماس على الخطة التي مـن شـأنها أن تنهـي العـدوان                    

 يوما على قطاع غزة والذي أوقع ما يزيد عن األلف شـهيد وأكثـر مـن                 ١٩اإلسرائيلي المتواصل منذ    
  . جريح٤٧٠٠

وكان ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان قال إنه ما زالت هناك نقاط خالفيـة بـشأن المبـادرة                    
وأكد حمدان للجزيرة تجاوب حماس مـع        . المصرية الرامية لوقف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة       

  .المبادرة وأي جهد يهدف لوقف العدوان وسحب االحتالل وإنهاء الحصار وفتح المعابر
أن  عملت » الشرق األوسط « أن  كفاح زبون القاهرةعن من ١٥/١/٢٠٠٩ الشرق األوسط، أضافتو

وفد حماس طلب هدنة لمدة أسبوع، تقوم خاللها اسرائيل بسحب قواتها من غزة، وبعد ذلك يتم التوصل 
ا سترسل وأعلنت إسرائيل انه. إلى وقف إطالق نار دائم والبدء في موضوع الهدنة، والمصالحة الوطنية

  .عاموس جلعاد المسؤول الرفيع في وزارة الدفاع الى القاهرة اليوم
غير ان محمد نصر، عضو المكتب السياسي لحماس، وعضو وفد الحركة الى القاهرة، نفى ما تردد 

وأكد في اتصال هاتفي اجرته . حول موافقة حماس على وقف اطالق الصواريخ او وقف تهريب السالح
بحث في «، موضحاً أن وفد حماس »ال اساس له من الصحة) الحكي(ان هذا » «طالشرق االوس«معه 

وأكد ان . »القاهرة مع اإلخوة بمصر ومع الوزير عمر سليمان وعلى مدار ثالثة ايام وقف اطالق النار
حماس رحبت وترحب بالدور المصري، ولكنها اختلفت على بعض النقاط في المبادرة، رافضاً الحديث 

ورداً على سؤال حول ما أعلنه الرئيس المصري من استعداد . ختالفات في وسائل اإلعالمعن هذه اال
اننا منذ البداية لدينا استعداد لوقف اطالق النار المتبادل ووقف «حماس لوقف إطالق الصواريخ، قال 

بما في اسرائيل للعدوان عن شعبنا وانسحاب الجيش االسرائيلي من غزة ورفع الحصار وفتح المعابر، 
واكد موقف نصر هذا احد قادة . »ان هذا هو موقفنا ونصر عليه«واكد محمد نصر . »ذلك معبر رفح

إن كل ما أعلن عن موافقة » الشرق االوسط«حماس في الضفة الغربية، وهو رافت ناصيف، إذ قال لـ
ال تزال هناك واكد ناصيف انه . حماس غير صحيح، وان الموافقة مرهونة بالتجاوب مع تحفظات حماس

نقاط خالفية مع مصر، وان حماس بانتظار رد مصر التي ستنقل لالسرائيليين غدا كما يبدو موقف 
  .حماس ويتم نقاشه

وتحدث مصدر مصري شارك في مباحثات المسؤولين المصريين مع وفد حماس، خالل األيام الثالثة 
إن حماس تجاوبت » لشرق األوسطا«وقال المصدر المصري لـ. الماضية، عن تغير في موقف الحركة

مع التحرك المصري لوقف نزف الدم الفلسطيني خالل المباحثات التي جرت معها على مدار األيام 
  . الثالثة الماضية

 
 مواصلة إطالق الصواريخ.. العمليات العسكرية تراوح مكانها:  على العدوان١٩اليوم الـ  .٩

العمليات العسكرية راوحت مكانها في ظـل       ، أن   غزة عن فتحي صباح من    ١٥/١/٢٠٠٩الحياة  ذكرت  
تراجع عدد الغارات والهجمات التي شنتها قوات االحتالل االسرائيلي أمس في اليوم التاسع عشر للعدوان               
على قطاع غزة، في وقت ال تزال الشكوك تسيطر على الفلسطينيين بإمكان وقف الحرب الشاملة التـي                 

  .تشن عليهم
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قاومين فلسطينيين وقوات االحتالل على خطوط التماس المعروفة في شمال ودارت اشتباكات بين م
  .القطاع، عند بلدة بيت الهيا، وشرق مخيم جباليا لالجئين، ومدينة غزة، وجنوب المدينة في حي الزيتون

كما واصلت األجنحة المسلحة لفصائل المقاومة الفلسطينية اطالق الصواريخ محلية الصنع ومن طراز 
  .الروسي الصنع على مدن وبلدات اسرائيلية» غراد«

حاول تفجير نفسه في عدد من جنودها في شمال » مفخخاً«وقالت قوات االحتالل إنها قتلت فلسطينياً 
  .القطاع

على بلدة خزاعة شرق مدينة خان  ، استشهاد أحد قادتها في قصف اسرائيلي»سرايا القدس«وأعلنت 
م البريج لالجئين وسط القطاع في غارة على قرية المغراقة كما استشهد مقاوم آخر من مخي. يونس

  .جنوب مدينة غزة» نتساريم«بالقرب من األراضي التي كانت تحتلها في السابق مستوطنة 
، عن استشهاد اثنين من مقاتليها في قصف نفذته طائرات حربية »ألوية الناصر صالح الدين«وأعلنت 

جراء قصف استهدفه أثناء قيادته » سرايا القدس«د مقاتل آخر من اسرائيلية شرق مدينة رفح، كما استشه
  .دراجته النارية في مدينة خان يونس جنوب القطاع

وقال شهود إن اشتباكات عنيفة وقعت شرق حيي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، وحي الزيتون 
  . بلدة جبالياجنوبها، وفي منطقة العطاطرة جنوب غربي بلدة بيت الهيا، وإلى الشرق من

وبحسب الشهود، فإن منطقة التوام والسالطين والعطاطرة والسودانية شهدت أعنف االشتباكات، سقط 
  . »حماس«، الذراع العسكرية لحركة »كتائب القسام«خاللها ثالثة من مقاتلي 

ومساء أمس أعلنت قوات االحتالل أن سبعة من جنودها أصيبوا بجروح في استهداف دبابة شمال 
وقالت قوات االحتالل في وقت سابق من أمس إنه خالل عمليات التمشيط التي كانت تقوم بها  .لقطاعا

 المظلية، ١٠١قوات من المظليين شمال القطاع، أصيب ضابطان بجروح متوسطة، أحدهما قائد الوحدة 
  .وجنديان بجروح طفيفة

طلقوا النار باتجاه جنود االحتالل، ما وأضافت أن عــددا من عناصر المقاومة الذين كانوا في المكان أ
 جنود أصيبوا في اشتباكات ١٠وأعلنت أن . كما أصيب جندي سادس في موقع آخر .أدى إلى إصابتهم

  .مع مقاتلين فلسطينيين أمس في القطاع
الى ذلك، أعلنت أجنحة مسلحة فلسطينية أمس أنها اطلقت عدداً من الصواريخ على اسرائيل، واستهدفت 

  . في القطاع بعشرات القذائف والصواريخ والعبوات الناسفة االخرىقواتها
كتائب الشهيد أبو علي «و » سرايا القدس«و » كتائب القسام«وتبنت اطالق الصواريخ كل من 

، »فتح«، وأجنحة تابعة لحركة »ألوية الناصر صالح الدين«كتائب المقاومة الوطنيةو«، و»مصطفى
  .»كتائب المجاهدين«و

في » تسللت خلف خطوط العدو«كتائب القسام مقتل ضابط اسرائيلي، وأن احدى مجموعاتها وأعلنت 
  .جبل الكاشف ودمرت عدداً من آلياته
مجاهدينا تمكنوا صباح أمس من نصب كمين محكم لقوة صهيونية «وقالت سرايا القدس في بيان إن 

ذية لمحررة نتساريم التي تتمركز خاصة كانت تتمركز في منطقة القادسية قرب منطقة المغراقة المحا
فيها قوات االحتالل منذ العدوان على القطاع، حيث تم استدراج القوة إلى منزل مفخخ بعد إطالق النار 
عليهم بالقرب من المنزل، وبعد أن تمركز أفراد القوة داخل المنزل تمكن مجاهدونا من تفجير المنزل في 

  .»شكل كامل، وقتل وإصابة من بداخله
الت كتائب أبو علي مصطفى انها أطلقت أمس وللمرة األولى أربعة صواريخ موجهة على ناقلة جند وق

 متراً بخمس عبوات ناسفة أسفل رتل من ٢٠اسرائيلية جنوب غربي بيت الهيا، وفجرت نفقاً طوله 
  .دبابات االحتالل
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ائيلية جنوب غربي بيت الهيا، فيما أعلنت كتائب المقاومة الوطنية انها فجرت عبوة ناسفة في دبابة اسر
  .واخرى في دبابة في قرية المغراقة

الجيش اإلسرائيلي اعترف ، أن وكاالت، وعن الجزيرة عن، ١٥/١/٢٠٠٩ الجزيرة نت، وأضافت
بينما قالت فصائل  . صاروخا على جنوب إسرائيل بينها أربعة صواريخ غراد األربعاء٢٠بسقوط 

وذكرت القسام أنها نفذت ليلة األربعاء عملية فدائية معقدة  .صاروخا ٣٧المقاومة إنها اطلقت أكثر من 
وكبيرة خلف خطوط قوات االحتالل شرق جباليا مدمرة عددا من آلياته وموقعة قتلى وجرحى في 

  .صفوف تلك القوات
  
  تنفذ عملية فدائية معقدة وتضرب خلف خطوط االحتالل شرق جباليا" القسام" .١٠

ام إنها نفذت الليلة الماضية عملية فدائية معقدة وكبيرة خلف خطوط قوات قالت كتائب القس :جباليا
من ) ١٣/١(وأكدت الكتائب في بيان لها أن مقاتليها تمكنوا مساء أمس الثالثاء . االحتالل شرق جباليا

التسلل خلف خطوط قوات االحتالل في منطقة الواد شرق جبل الكاشف شمال قطاع غزة، بعد أن 
ونة من عشر آليات تتقدم صوب المنطقة، فخرجوا للقوات المتوغلة وقاموا بتدمير عدد رصدوا قوة مك

  .من اآلليات
في ناقلتي جند، وتدمير إحدى تلك " ٣شواظ "وأوضحت أنه نتج عن ذلك تفجير عبوتين ناسفتين من نوع 

ستهداف دبابة إسرائيلية ، كما تم ا"تانديم"الناقلتين بشكل كامل، بعد أن قاموا باستهدافها بقذيفة من نوع 
  .بقذيفة من نوع ار بي جي المضادة للدروع وإصابتها بشكل مباشر

شواظ "إن دبابة أخرى حاولت التقدم إلنقاذ الجرحى والقتلى في العملية فتم تفجيرها بعبوة " "القسام"وقالت 
  ." عادو إلى قواعدهم بسالم"، مشيرة إلى أن مجاهدوها "وتدميرها بشكل كامل" ٣

  ١٤/١/٢٠٠٩دس برس، ق
  
 الستدراجهم إلى المناطق المفتوحة" ٤مركافا "رتل من دبابات المقاومون يحبطون محاوالت  .١١

بعد ظهر األحد الماضي فوجئ األهالي الذين يقطنون األحياء الغربية من مخيم :  صالح النعامي-  غز
هم، حاول الناس معرفة النصيرات وسط القطاع، القريبة من شاطئ البحر بصوت هدير ضخم يقترب من

، التي تتمركز فوق موقع »٤ميركفاه «ما حدث، فوجدوا أن رتالً من الدبابات اإلسرائيلية من طراز 
مستوطنة نيتساريم السابقة، تتجه على الطريق الساحلي صوب الطرف الجنوبي من المخيم، لكن ببطء 

م فيها القيادي في حركة فتح محمد دحالن ودون أن تطلق نارا، وعندما وصلت قبالة الفيلال التي كان يقي
في المنطقة قفلت عائدة من حيث أتت، ثم ما لبثت أن عادت ثانية، وظلت تجيء وتروح وهكذا حتى حل 

أن ما قامت به الدبابات اإلسرائيلية يشكل » الشرق األوسط«مصادر أمنية فلسطينية أكدت لـ . المساء
يش في مواجهة مقاتلي المقاومة، مشيرة الى أن هذا التكتيك نجح مثاال لتكتيك االستدراج الذي يتبعه الج

في السنوات الماضية في تصفية مئات المقاومين الفلسطينيين، حيث كان المقاومون يخرجون للعراء 
للتصدي للدبابات اإلسرائيلية بمجرد ان يشعروا بانها تقترب من التجمعات السكانية، فتنهال عليهم 

وتضيف المصادر أن الجيش اإلسرائيلي هدف من . دون طيار بالصواريخطائرات االستطالع ب
استعراض الدبابات أمام المخيم الذي يضم عشرات اآلالف الى إغراء المقاومين للخروج للتصدي لها، 
في المناطق المفتوحة والمكشوفة قبالة البحر، ومن ثم يفسح المجال أمام طائرات االستطالع الستهدافهم 

أشارت المصادر الى أن أحد أهم أهداف الحملة البرية اإلسرائيلية على قطاع غزة هو و. من الجو
استدراج المقاومين للمناطق المفتوحة بغية قتل أكبر عدد منهم، مؤكدة أن المقاومة تعلمت من أخطائها 

 . »االنسياق لإلغراء القاتل«في الماضي وترفض 
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ن مصادر في قيادة المنطقة الجنوبية قولها إن هناك شعورا اإلذاعة اإلسرائيلية باللغة العبرية نقلت ع
بخيبة األمل يسود أوساط كبار الضباط في الجيش بسبب عدم استجابة المقاومين لالستدراج، مشيرة إلى 
أن المقاومين يرابطون في أنفاق وخنادق، وبين األزقة في األحياء السكنية، األمر الذي يقلص قدرة 

ويشير هؤالء الضباط الى أن الهدف من اطالة . ائرات األباتشي على المس بهمطائرات االستطالع وط
أمد الحملة البرية على القطاع هو السعي الى استدراج المقاومين نحو المناطق المكشوفة، وذلك حتى 

  .يكون باإلمكان اإلعالن عن جباية ثمن كبير من الفصائل الفلسطينية
 ١٥/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  منذ بدء الحرب" إسرائيل" قذيفة هاون أطلقت على ٢٠٠ صاروخاً و٥٦٥: الشاباك .١٢

 قذيفة هاون اطلقت علـى      ٢٠٠ صاروخا و  ٥٦٥قال جهاز االمن العام االسرائيلي الشاباك ان نحو         : غزة
 صاروخا اطلقت في    ٥٣٠وقالت إحصائية للشاباك ان     .  يوما ١٨اسرائيل منذ بدء الحرب على غزة قبل        

وقالت االحـصائية   .  قذيفة صاروخية اخرى امس واليوم     ٣٥لى من الحرب فيما سقطت       يوم االو  ١٦الـ  
 اسرائيليا اصـيبوا    ١٢٧٢وان  ، من الصواريخ كانت بعيدة المدى وصنفت انها صواريخ غراد        % ١٠ان  

 صاروخا وقذيفة هاون    ٥٧٠٠ووفقا للشاباك فان نحو     . بجراح جراء سقوط الصواريخ منذ بداية الحرب      
 صـاروخ سـقطت علـى البلـدات         ٢٠٠٠ وان اكثر مـن      ٢٠٠٥اسرائيل منذ بداية العام     اطلقت على   

واضاف تقرير الشاباك انه وخالل هدنة استمرت ستة اشهر بين اسـرائيل            .  ٢٠٠٨االسرائيلية في عام    
 قذيفـة هـاون     ٣٠٣ صـاروخا و     ٣٦١ديسمبر، سقط نحو    / وقطاع غزة التي انتهت في كانون األول        

  .اي يمعدل صاروخ وقذيفة هاون في اليوم الواحد . لاطلقت على اسرائي
  ١٤/١/٢٠٠٩دنيا الوطن 

  
   لم تتمكن من إضعاف حماس "إسرائيل": " تايمزنيويورك" .١٣

أن إسرائيل لم تستطع شل الجنـاح العـسكري         " نيويورك تايمز "أكدت صحيفة   :  محمد سعيد  -واشنطن  
ريخ ، على الرغم مـن تواصـل الغـارات          لحركة حماس أو تدمير الحركة وقدرتها على إطالق الصوا        

ونقلت الصحيفة عن    . يوما ١٩الجوية والعمليات البرية التي شنتها إسرائيل في عدوانها الذي مضى عليه            
مسؤولي االستخبارات اإلسرائيلية اعترافهم بعدم قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها الرئيسية من العدوان             

   .حتى بعد أكثر من أسبوعين من الحرب
وقالت الصحيفة إن هذه التعليقات تعكس وجهات النظر بين بعض المسؤولين اإلسرائيليين بأن أي حـل                
دائم للصراع يتطلب إما اتفاقا دبلوماسيا يقيد بشدة قدرة حماس العسكرية ، أو هجوما بريا أعمـق فـي                   

قطـاع غـزة ، قـال       وفي داخل    . للحرب" بالمرحلة الثالثة "المناطق السكنية في غزة ، وهو ما يعرف         
مسؤولون في المخابرات اإلسرائيلية إن الجناح العسكري لحركة حمـاس تعـرض لـبعض األضـرار                

  . البسيطة
ونقلت الصحيفة عن هؤالء المسؤولين االستخباراتيين اإلسرائيليين الذين لم تفصح الصحيفة عن هويتهم ،              

 ٣٠ إلـى  ٢٠ل قـادرة علـى إطـالق    قولهم حول مناقشة األوضاع الداخلية للحرب ، إن حماس ال تزا        
  . كيلومترا٢٠ صواريخ مداها أطول من ١٠ إلى ٥صاروخا يوميا ، بينها 

  ١٥/١/٢٠٠٩الدستور، 
   
  حماس تقبل مقترحاً تركياً لنشر قوات مراقبة في غزة بشرط فتح المعابر: تركيا .١٤

 حماس أعطت موافقة    أفادت مصادر دبلوماسية تركية أن حركة     :  أحمد ياسين، أ ف ب     ،أنقرة، إسطنبول 
مشروطة على مقترح بنشر قوات تركية في غزة، وأنها اشترطت حتى تقبل نشر هذه القوات فتح جميـع       
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وقالت المصادر إن المقترح التركي عرض خالل االتصاالت التي قام بهـا مستـشار رئـيس                . المعابر
ياسي لحركـة حمـاس خالـد       الوزراء التركي للسياسة الخارجية أحمد داود أوجلو مع رئيس المكتب الس          

وأشارت إلى أنه في حالة تحقق هذا الشرط فإن حماس ستوافق على نشر قوات تركية               . مشعل في دمشق  
 .للمراقبة ليس فقط في معبر رفح وإنما في قطاع غزة بالكامل

 ١٤/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
 
   تنتظر أبناءكم الكثير من المفاجئات:  إلى اإلسرائيليين من بريطانياsmsحماس ترسل  .١٥

 رسالة مكتوبة أو مسجلة بوساطة ١٠٠بعد أن قامت المخابرات اإلسرائيلية العسكرية بإرسال حوالي 
الى الفلسطينيين تدعوهم الى نبذ حماس أو الرحيل عن بيوتهم، بدأت حملة ) sms(الهاتف الخليوي 

  .س االسلوبرسائل مضادة من الحركة الى المواطنين االسرائيليين تستخدم فيها نف
الكثير من المفاجآت تنتظر . ادخلوا غزة«: فقد تلقى ألوف اإلسرائيليين، أمس، رسالة خليوية تقول

ولفت النظر ان الرسائل جاءت من هاتف بريطاني يحمل الرقم . الموت على األقل. أبناءكم
غة العبرية بالرقم من اسرائيل، فجاء الجواب بالل» الشرق االوسط«واتصلت ). ٠٠٤٤٧٦٢٤٨٠٣٧٧٧(

وقال اإلسرائيلي، كوبي جيزلكوفي، . »الرقم الذي تحاولون االتصال به غير موجود في الخارج«: يقول
هذه ليست شطارة، فليس من الصعب على أي انسان أن يرسل رسائل «وهو أحد الذين تلقوا الرسالة ان 

انها قدمت من بريطانيا، أما ياعيل روبنشتاين، فقالت انها انزعجت من الرسالة، خصوصا و. »كهذه
 . ولكنها تخلصت من االنزعاج بسرعة وتعتقد بأنها لن تخيف االسرائيليين

 ١٥/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  بحوزة المقاومة الكثير الذي لم تستخدمه بعد: الناطق باسم سرايا القدس .١٦

الشرق «سطين لـفي فل  قال أبو أحمد الناطق االعالمي باسم سرايا القدس: عبد الهادي عوكل-  غزة
الدبابات االسرائيلية لليوم التاسع عشر على التوالي، تتمركز في مناطق مفتوحة من «إن » األوسط

المدن عصية على جيش االحتالل، بفعل المقاومة الكبيرة على كافة «، مؤكداً أن »محافظات القطاع
، وأن المقاومة الفلسطينية لم المعركة البرية لم تبدأ بعد«وأضاف أبو أحمد أن  ، »الجبهات والمحاور

وكشف عن أن وحدات . » في المائة من قدراتها في المعركة الدائرة مع جيش االحتالل٤٠تستخدم سوى 
القناصة واالستشهاديين والبيوت والسيارات المفخخة وآالف المقاومين من الوحدات الميدانية المجهزين 

هذه «، لم تشارك بعد في التصدي، مؤكداً أن »جي.يب.آر«بالعبوات الناسفة وعبوات األفراد وقذائف 
 .»القدرات متأهبة للعمل في حال فكر العدو االسرائيلي في التوغل في المدن

ولفت إلى أن وحدات المدفعية المنوط بها إطالق قذائف الهاون والصواريخ، سيكون عملها بمنأى عن 
  .اآلالف من عناصر المقاومة الميدانية

 ١٥/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  على قطاع غزة   اإلسرائيلي حول العدوان"حقوق االنسان" تنتقد بيان حماس .١٧

بيـان المجلـس   "، في بيان مقتـضب إن   حماس قال إسماعيل رضوان القيادي في حركة     :  د ب أ   -غزة  
العالمي لحقوق اإلنسان الذي رفض إدانة جرائم الحرب والمحارق التي يمارسها االحتالل ضـد شـعبنا                

  ".دى تأثر المجلس بالهيمنة األمريكية على القرار األوروبي الذي رفض إدانة العدوانيعكس م
  بأال يخضع للضغوط التي تمارس عليه وأن يحافظ على األسس التي أقيم عليها             "وطالب رضوان المجلس    
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 وأن يقوم بدوره الحقيقي في الكشف عن انتهاكات حقوق اإلنسان وفضح جرائم الحرب التـي ارتكبهـا                
  ".العدو ضد شعبنا ، تمهيدا لتقديم قادة االحتالل إلى محكمة جرائم الحرب الدولية

  ١٥/١/٢٠٠٩الدستور، 
   
      في بداية جولته بالشرق األوسط  كي مونحماس تنتقد خطاب بان .١٨

انتقدت حركة حماس خطاب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في مستهل :  وكاالت- الجزيرة 
مشير المصري ووصف  .شرق األوسط بدأها من مصر وال يتوقع أن تشمل قطاع غزةجولة إلى ال

 حماس التصريحات التي أدلى بها بان في القاهرة بأنها غير متوازنة، معتبرا أن في التشريعي عننائب ال
حديثه عن زيارة غزة في وقت الحق ال معنى له على أرض الواقع إال منح المزيد من الوقت إلسرائيل 

 .  تبيد غزةكي
وأوضح المصري أن ما عبر عنه بان ال يعكس موقفا حازما لدفع إسرائيل لاللتزام بقرار مجلس األمن 

وأضاف المصري أن تحرك بان جاء متأخرا كثيرا بعد .  الذي يدعو لوقف فوري إلطالق النار١٨٦٠
 .  غزة بالكاملاستشهاد أكثر من ألف فلسطيني وإصابة ما يربو على أربعة آالف، وبعد تدمير

ووصف المصري خطاب بان بأنه غير متوازن من حيث مساواته بين الضحية والجالد وبعدم وضع اليد 
كما انتقد  . على المشكلة في المنطقة وهو االحتالل، وتجاوز القوانين التي تعتبر المقاومة حقا مشروعا

اعتبارها منطقة منكوبة، قائال إن المصري رفض بان زيارة غزة واالطالع على األوضاع على الميدان ب
  .زيارته لغزة بعد نهاية العدوان ستكون بال جدوى

 ١٤/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
      الصواريخ أصبحت العمق اإلستراتيجي للمقاومة : كتائب األقصى .١٩

أكد أبو ثائر الناطق الرسمي باسم كتائب شهداء األقصى مجموعات الشهيد أيمن : ضياء الكحلوت -  غزة
التابعة لحركة فتح، أن إطالق الصواريخ الفلسطينية على جنوب إسرائيل أصبح يمثل العمق جودة 

وقال أبو ثائر في حديث للجزيرة نت إن المقاومة الفلسطينية أثبتت عبر تصديها  . اإلستراتيجي للمقاومة
المجازر بحق أنها ال تنكسر مهما اشتد العدوان وتصاعدت "للعدوان واالستبسال في الدفاع عن شعبها 

، مؤكدا أن المقاومة طورت نفسها ووصلت صواريخها إلى أهداف لم تعهدها "أبناء شعبنا الفلسطيني
 . وشدد أبو ثائر على أن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة سيفشل. إسرائيل من قبل

 ١٤/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
 
   حليف حماسالنصر سيكون ..  فشلت بحربها على غزة"إسرائيل":  بفتحقيادي .٢٠

أكد القيادي في حركة فتح حسام خضر أن إسرائيل ال تهدف من وراء عدوانها :  عاطف دغلس-  نابلس
على قطاع غزة إنهاء حركة حماس وإنما تريد أن تبقي سلطتها على القطاع وذلك من أجل تعزيز حالة 

خضر في حديث للجزيرة وقال  . االنقسام التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد على سنة ونصف
نت إن هدف إسرائيل البعيد هو إضعاف قوة المقاومة في قطاع غزة عبر إضعاف حركة حماس عسكريا 

ولكنها فشلت في تحقيق أي "وسياسيا وذلك بإخضاعها للدخول بمفاوضات سياسية مباشرة مع إسرائيل 
 ". من أهدافها

لكن "ي العدوان اإلسرائيلي على غزة، وأشار خضر إلى أن االنتصار سيكون حليف حركة حماس ف
  ". الخسارة ستكون للشعب الفلسطيني كله ما لم يؤدي هذا االنتصار إلى تالحم ووحدة الشعب الفلسطيني
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حركة فتح بدعم خيار المقاومة وعدم إسقاطه من أجندتها واإلبقاء على باب الحوار مع خضر طالب و
 . حماس مفتوحا

 ١٤/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
   على غزةي وحمدان يأمالن عمالً عربياً مشتركاً لوقف العدوانزك .٢١

بدعوة من وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري وبمـشاركة ممثلَـي منظمـة التحريـر                : صيدا  
الفلسطينية وحركة حماس في لبنان عباس زكي وأسامة حمدان، عقد اللقاء التشاوري الصيداوي اجتماعاً              

ليون خصص لمتابعة تطورات العدوان االسرائيلي على غزة والتحرك العربي الهـادف            استثنائياً في مجد  
  . الى وقف العدوان سواء من خالل المبادرة المصرية أو من خالل قمتي الدوحة والكويت 

تدارسنا ما يجري من مآس ومن معاناة تفوق طاقة البشر في غزة، والحمـد              : "من جهته قال عباس زكي    
في غزة وحدنا، وما وجودنا نحن هنا في نفس الموقف أنا وأخي أسامة حمدان اال تعبير                هللا أن ما يجري     

  ".صادق عن حجم الوعي الفلسطيني ألبعاد حرب اإلبادة التي تشن على شعبنا
هذا اللقاء يعكس اهتمام لبنان الرسمي والشعبي بالقضية الفلسطينية أوالً وبما يجري            : "وقال أسامة حمدان  

امن مع الشعب الفلسطيني في غزة والذي يعاني على المستوى االنساني، لكنه فـي ذات               في غزة والتض  
الوقت ال يسمح لهذه المعاناة أن تكون عنواناً للهزيمة بل هي عنوان لجهد من أجل االنتصار ان شاء اهللا                   

  ". تعالى
ال سـمعت أي    أوالً نحن لـم نعلـن و      : "ورداً على سؤال حول موقف حماس من المبادرة المصرية قال         

مسؤول من حماس يعلن رفض المبادرة، بوضوح شديد نحن قلنا منذ اللحظة األولى هناك قضايا في هذه                 
المبادرة مقبولة وهناك قضايا تحتاج الى نقاش وهناك قضايا توافقنا نحن واألشقاء في مصر على أنها ال                 

 أو موقفاً عربياً فلسطينياً يؤكد      يمكن أن تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، نحن نريد أن نرسم مبادرة           
  ."على ضرورة إنهاء العدوان فوراً وسحب القوات وانهاء الحصار وفتح المعابر 

  ١٥/١/٢٠٠٩المستقبل 
  
  " الكاتيوشا" الترسانة اإلسرائيلية التي تقتل أهل غزة أخطر من صواريخ ": العامةالقيادة" .٢٢

قدس "أنور رجا في تصريحات خاصة لـادة العامة  ـ القيكتفى المتحدث باسم الجبهة الشعبيةا :دمشق
ال تعليق لدينا في : "بالتحذير من خطورة النتائج المترتبة عن الحرب اإلسرائيلية على غزة، وقال" برس

الجبهة الشعبية على مسألة الصواريخ التي تساقطت على مستوطنات لدى العدو، وكلمتنا لمن يريد أن 
به إلى ترسانة األسلحة اإلسرائيلية ـ األمريكية التي تقتل الناس في يسأل عن مصدر الصواريخ أن ينت

غزة، وعلى الذين تشغلهم الصواريخ أن يتابعوا تفاصيل المحرقة، أما نحن فنتمنى دخول كل الجبهات 
     ".العربية في الحرب

  ١٤/١/٢٠٠٩قدس برس، 
  
 دعو إلى تشكيل غرفة علميات مشتركة لتعزيز الصمودحواتمة ي .٢٣

 االمين العام للجبهة الديموقراطية نايف حواتمه، جوالته على المسؤولين والقيادات، على رأس واصل
وفد من قيادة الجبهة، فزار كالً من الرئيس الدكتور سليم الحص، ووزير الخارجية فوزي صلوخ، ونائب 

ضل اهللا والنائب رئيس المجلس اإلسالمي األعلى الشيخ عبد االمير قبالن، والمرجع السيد محمد حسين ف
الى كل الفصائل الفلسطينية التي تحمل سالح « الجبهة الديموقراطية»تقدمت : وقال حواتمة. وليد جنبالط

الدفاع عن قطاع غزة داخل القطاع، بمبادرة جديدة تدعو أوال الى االنتقال بالتنسيق على االرض 
اً تشكيل قيادة سياسية وأمنية وعسكرية وبالميدان الى جبهة مقاومة متحدة وغرفة عمليات مشتركة، ثاني



  

  

 
 

  

            ١٧ ص                                     ١٣١٥:         العدد       ١٥/١/٢٠٠٩الخميس  :التاريخ

واجتماعية من جميع الفصائل والقوى في قطاع غزة إلدارة كل عمليات الصراع من أجل تعزيز صمود 
الشعب وتطوير مقاومتنا المشتركة، وثالثاً تشكيل لجان طوارئ على امتداد قطاع غزة لمعالجة قضايا 

 . ا العدوان الوحشي، والقضايا التي تعزز صمودهالشعب اإلنسانية واالجتماعية الناجمة عن هذ
  ١٥/١/٢٠٠٩السفير، 

  
  تصاعد األصوات الداعية لوقف الحرب على غزة في األجهزة األمنية اإلسرائيلية: "هآرتس" .٢٤

اإلسرائيلية مساء أمس في موقعها على االنترنـت،        " هآرتس"ذكرت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة
اع في إنهاء العدوان على قطاع غزة في األجهزة األمنية اإلسرائيلية تتكـاثر             أن األصوات الداعية لإلسر   

" العمليـة "هذه األيام، في حين أن مكتب رئيس الحكومة إيهود أولمرت انتقد الجدل العلني حول استمرار                
  .العسكرية في قطاع غزة، معتبرا أن هذا يمس بأهداف الحرب

 إن إسرائيل حققت منذ بضعة أيام اإلنجـازات الممكنـة مـن             وقال ضباط كبار في األجهزة اإلسرائيلية     
العملية في القطاع، وأثبتت أنه ال يردعها شيء عن مواجهة قاسية مع حركة حمـاس، أو عـن إدخـال     "

، ويفضل هؤالء الضباط أن توقف إسرائيل العملية بـشروط          "قوات برية وجنود احتياط إلى داخل القطاع      
يتسلم الرئيس األميركي الجديد باراك أوباما مهامه في العشرين من الـشهر  جيدة كما هي اليوم، وقبل أن      

  .الجاري
وقالت الصحيفة، إن قسما من المتحدثين من الضباط يفضلون سحب القوات البرية اآلن، وإعالن وقـف                
إطالق النار، وحتى قبل التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن تهريب األسلحة إلى قطـاع غـزة، ويقـول                   

إن بإمكان إسرائيل أن تنسحب اآلن وتهدد برد سريع وحاد في حال تم خرق وقف إطالق النـار                  هؤالء،  
  .من جهة حركة حماس، إن كان هذا من خالل إطالق القذائف أو باستمرار تهريب األسلحة عبر رفح

ويالحظ المحلل العسكري في الصحيفة، الذي نشر التقرير، عاموس هارئيل، أن هذه اللهجـة لـم تكـن                  
نتشرة قبل عدة أيام في األجهزة اإلسرائيلية، بل العكس كانت مطالبة كبيرة لتوسيع العدوان على قطـاع        م

  .غزة
ويقول هارئيل إن المعني بإبقاء قوات في الميدان لعدة اشهر، هو جهاز االستخبارات العامـة الداخليـة                 

صـل التفـاق بـشروط جيـدة        ، الذي يعتقد أن استمرار الضغط على الحركة سيؤدي إلى التو          "الشاباك"
  .ومريحة إلسرائيل

  ١٥/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
   تشعر بضغط دولي وتؤكد مواصلة الحصارالليفني  .٢٥

تـسيبي ليفنـي،    " اإلسرائيلية" وزيرة الخارجية    ، أن آي. بي. يو نقالً عن    ١٥/١/٢٠٠٩الخليج،   ذكرت
. ف المحرقة فـي قطـاع غـزة       زعمت أمس، أن بالدها لم تشعر بضغوط دولية جدية إلجبارها على وق           

وقالت في حديث إلى وكاالت األنباء الروسية إن غالبية الطلبات التي تلقتها تتعلق بالوضـع اإلنـساني،                 
  ".أن تأخذ الحاجات اإلنسانية في االعتبار"تحاول " إسرائيل"زاعمة ان 

اع مـا دامـت     ونصحت سكان غزة أال يتكلوا على تطبيع الوضع االقتصادي أو رفع الحصار عن القط             
في الوجـود،   " إسرائيل"ما دامت حماس تتحكم بغزة وترفض اإلقرار بحق         "وتابعت  . في السلطة " حماس"

للضفة الغربية حيث نتعـاون مـع الحكومـة         " إسرائيل"فال أرى أن الوضع هناك سيصبح كالذي تؤمنه         
، مشيرة إلى أنها    "حماس"مع  ال تحتاج الى مفاوضات     " إسرائيل"واعتبرت ليفني أن    )". السلطة(الفلسطينية  

  تعقد محادثات مع مصر من أجل محاربة تهريب األسلحة عبر الحدود
 قالت وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني ان - الدوحة من  ١٥/١/٢٠٠٩الشرق، قطر،وأضافت 

على وجود حماس ال يهدد اسرائيل وحدها بل يهدد الحكومات البراغماتية في المنطقة واضافت رداً 
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ال اريد احراج أحد ولكني أعلم اننا " بأنهم يتمتعون بدعم العرب المعتدلين " نيوزويك"سؤال وجهته لها
يهودي بل أمام - إسرائيلي أو عربي - نمثل مصالحهم ايضا، اننا لم نعد اليوم أمام صراع فلسطيني 

  .صراع بين المعتدلين والمتطرفين وهكذا تنقسم المنطقة اليوم
  
  د تسريب باراك خطة لوقف موقت للنارأولمرت ينتق .٢٦

تواصلت التقارير التي تتحدث عن انقسام في صفوف القيادة اإلسرائيلية بين وزير  : يو بي أي-تل أبيب 
وقد هاجم مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء . الدفاع ايهود باراك ورئيس الوزراء ايهود أولمرت 

بسبب تسريبات " عديم المسؤولية"يهود باراك ووصفوه بـاإلسرائيلي ايهود أولمرت بشدة وزير الدفاع ا
وقال المسؤولون في . امس األربعاء" هاآرتس"حول مساع إسرائيلية لوقف إطالق النار نشرتها صحيفة 

هذه التسريبات تشكل انعدام مسؤولية وطنية، وتصريحات "مكتب أولمرت لوسائل إعالم إسرائيلية إن 
ورأى ". خطوات تتعلق بمبادرات وقف إطالق النار هو أمر خطير للغايةوزراء في وسائل اإلعالم حول 

حماس ترى المشاهد وتسمع األصوات، وهذا بمثابة حقنة تشجيع لحماس ) حركة"(المسؤولون أن 
وقف إطالق نار الحتياجات "ذكرت أن باراك يسعى ألن تتبنّى إسرائيل " هاآرتس"وكانت ". وقادتها
نه يرى أن العملية العسكرية حققت أهدافها األساسية، فيما يعارض ذلك أولمرت لمدة أسبوع، وأ" إنسانية

ويرى أن العملية العسكرية في قطاع غزة لم تحقق أهدافها بعد فيما تؤيد وزيرة الخارجية تسيبي ليفني 
  . وقف العملية العسكرية

  ١٥/١/٢٠٠٩الشرق، قطر،
  
  ل لغزة تمنع سفينة مساعدات إيرانية من الوصو"إسرائيل" .٢٧

قال ناطق باسم الجيش اإلسرائيلي أمس ان سالح البحرية منع سـفينة إيرانيـة   : غزة ـ  أشرف الهور 
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية نقـال عـن       . محملة بالمساعدات الغذائية من االقتراب من شواطئ مدينة غزة        

 غزة بعد ان أبلغهـا زورق       سفينة إيرانية محملة بالمساعدات اضطرت إلى االبتعاد عن ميناء        'الناطق ان   
وأكد الناطق بلسان الجيش أن الطوق       .'من سالح البحرية بأن طوقا بحرياً مفروض على سواحل القطاع         

يـذكر ان الـسفينة     . 'سيستمر إذ تحول سفن سالح البحرية دون دخول أي سفينة كانت المنطقة           'البحري  
ن المواد الغذائيـة للـسكان المحاصـرين فـي          تابعة للهالل األحمر اإليراني وتحمل على متنها أطنانا م        

  .القطاع، ومن المتوقع أن تقوم هذه السفينة بالتوجه إلى ميناء العريش المصري، القريب من حدود غزة
 ١٥/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
   هائل في مصنع كيماويات في أسدودحريق .٢٨

. د جنوب فلـسطين المحتلـة     اندلع مساء أمس، حريق هائل في مصنع كيماويات بمدينة أسدو         : يو بي آي  
في أسدود لكن   " أغان كيميكاليم "وقالت تقارير عبرية إنه ليس معروفا بعد سبب اندالع الحريق في مصنع             

وسائل اإلعالم أفادت بأن أصوات انفجارات عديدة تصدر من داخل المصنع، فيما تحاول طواقم إطفـاء                
 أحدهما بجروح خطيرة واآلخـر بجـروح        وأصيب جراء الحريق عامالن   . كبيرة السيطرة على الحريق   

وطالبـت قـوات اإلطفـاء      . متوسطة، فيما أغلقت شرطة الكيان مداخل المدينة باستثناء المدخل الجنوبي         
  . سكان المدينة بالبقاء في بيوتهم حتى إشعار آخر تحسبا من استنشاقهم مواد كيميائية

  ١٥/١/٢٠٠٩الخليج، 
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  مصابين بالهلع" إسرائيليين"ات تعج بجنود  المستشفي:العبرية الثانية القناة .٢٩
الذين يـشاركون   " اإلسرائيليين"ذكرت القناة الثانية للتلفزيون العبري، أمس، أن أعدادا كبيرة من الجنود            

سيالً ال يتوقـف مـن      "وذكرت القناة أن    . في محرقة غزة أصيبوا بحاالت هلع وتم نقلهم إلى المستشفى         
والقسم القليل منهم مصاب بجروح طفيفة لكن القسم        ) في بئر السبع  (كا  الجنود يصلون إلى مستشفى سورو    

  ".األكبر مصابون بحاالت هلع
  ١٥/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  زحالقة يطالب بمحاكمة ليبرمان لدعوته إلقاء قنبلة نووية على غزة .٣٠

ار القضائي جمال زحالقة، رئيس قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، يوم األربعاء المستش. طالب النائب د
، أفيغدور ليبرمان للمحاكمة في "يسرائيل بيتينو"للحكومة اإلسرائيلية، ميني مزوز، بتقديم رئيس حزب 
وقال النائب زحالقة في رسالته إلى المستشار  .أعقاب دعوته القاء السالح النووي على قطاع غزة

ف والعنصرية، مستنداً إلى القضائي إن تصريحات ليبرمان فيها تحريض على إبادة شعب وتحريض للعن
نحن نضع بهذه : "وأضاف زحالقة .قانون العقوبات وقانون منع إبادة شعب والتحريض على إبادة شعب

الشكوى الجهاز القضائي اإلسرائيلي أمام إمتحان كيف يسمح لحزب يقوم رئيسه بالتحريض والدعوة 
مثل التجمع، ألنه يدعو للمساواة إللقاء قنبلة نووية على غزة وإبادة شعب، في حين يشطب حزب، 

 ".وبعد هذا كله يدعون أن إسرائيل دولة ديمقراطية. الكاملة ودولة المواطنين
 ١٤/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب

  
   آالف طن من المساعدات ال تزال في العريش٤":  األحمرالصليب" .٣١

ي القطاع بانه وصف رئيس اللجنة الدولية للصليب االحمر جاكوب كيلنبرجر الوضع االنساني ف :وكاالت
 ٤ طنا من المساعدات عبر االراضي المصرية، لكن ٨٠، فيما دخل إلى القطاع أمس "صادم ومأساوي"

  . آالف طن من المواد الغذائية ارسلتها دول عربية ال تزال تنتظر في العريش السماح لها بالدخول
ؤية الجرحى والتعرف إلى من المؤلم ر: "قال كيلنبرجر أمس خالل مؤتمر صحافي في القدس المحتلةو

وذكر جميع األطراف بااللتزامات المنصوص عليها في القانون االنساني الدولي والتي ". طبيعة إصاباتهم
  . تنص على ضرورة عدم عرقلة جهود انقاذ الجرحى والمحتاجين للمساعدة من المدنيين

  ١٥/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  ٤٨يي ال  من فلسطين٧٤٢  منذ بدء العدوان اعتقلاالحتالل .٣٢

 ٧٤٢أنها اعتقلت منذ بدء الحرب العدوانية على قطاع غزة، " اإلسرائيلية" الشرطة تاعترف: نابلس
 شخصا هم عمليا جميعا ٥٢٠ منهم من القدس المحتلة، فيما ٢٢٢ من القاصرين، و٢٤٤شخصا بينهم 

ا في مظاهرات  باستثناء عدد محدود من ناشطي السالم اليهود، الذين شاركو٤٨من فلسطينيي ال ،
  .ونشاطات مناهضة للحرب الجنونية

  ١٥/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   صهاينة في القدس  يجرحون أربعة جنودفلسطينيون .٣٣

هاجم شبان فلسطينيون في مخيم شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة، صباح اليوم األربعاء، جنود : القدس
كن الشبان من إصابة أربعة من أولئك وقد تم. اإلسرائيلي، بالحجارة" حرس الحدود"ما يسمى بقوات 
  .وقد عمدت قوات االحتالل إلى اعتقال أحد الشبان على إثر ذلك. الجنود بجروح

  ١٤/١/٢٠٠٩، قدس برس
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  دعاوى قضائية أمام محاكم أوروبية ضد مسؤولين إسرائيليين .٣٤

دأت رفع قال مسؤولون فلسطينيون ان جهات ومنظمات فلسطينية وغربية ب:  محمد يونس-رام اهللا
دعاوى قضائية ضد مسؤولين اسرائيليين امام محاكم وطنية في العديد من الدول االوروبية على خلفية 

  . التي ارتكبوها ضد المدنيين في قطاع غزة"جرائم الحرب"
وقال وزير العدل الدكتور علي خشان الذي كلفته الحكومة تنسيق الجهد القضائي الفلسطيني الرسمي 

في غزة ان مجموعة تضم أكثر من » جرائم الحرب«الى مالحقة اسرائيل قضائيا على واالهلي الرامي 
اربعين منظمة أوروبية وعربية بادرت الى رفع دعاوى قضائية ضد مسؤولين اسرائيليين أمام محاكم 
 .دول اوروبية مثل فرنسا واسبانيا وغيرها، وان بعضها يعد لرفع دعاوى مماثلة أمام المحاكم البريطانية
  .وقال ان مؤسسات حقوقية فلسطينية تشارك في هذا الجهد من بينها المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

  ١٥/١/٢٠٠٩الحياة 
  
   للتجمع تنديدا بمجازر غزة واحتجاجا على شطب الحزباحتجاجيمهرجان : شفاعمرو .٣٥

لديمقراطي في احتشد مساء األربعاء، أكثر من ألف وخمس مائة من أعضاء وأنصار التجمع الوطني ا
المهرجان االحتجاجي العاجل الذي دعا إليه التجمع، في أعقاب قرار لجنة االنتخابات المركزية من منعه 
من خوض االنتخابات البرلمانية، ودعما لصمود أبناء شعبنا في قطاع في ظل العدوان الهمجي وجرائم 

 .االحتالل الدموية البشعة التي ترتكب بحقه
 ١٤/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب

  
   يعيشون من دون ماءمواطن في غزة ألف ٨٠٠ .٣٦

تحولت المياه في قطاع غزة إلى بلسم يوازي الحياة بحد ذاتها، وصارت كل قطرة من مياه : ب ف ا
 ألف منهم يعيشون من دون مياه وفق مصادر ٨٠٠الشرب تعادل قطرة دم من أبناء القطاع الذين اصبح 

  . على القطاع" اإلسرائيلي"فلسطينية وتقارير دولية منذ بدء العدوان 
  . ويصطف مئات االشخاص امام محطات مياه الشرب التي اغلقت غالبيتها منذ بدء العدوان على غزة

  ١٥/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   مليون دوالر الحتفالية القدس ٣٦ بقيمة  يقدم منحةالمغرب .٣٧

ملكية التي أقرها الملك جرى في العاصمة المغربية الرباط، امس، حفل تسليم المنحة ال:  وفا–الرباط 
محمد السادس، لصالح وكالة بيت مال القدس الشريف، وهي الجهة المكلفة باإلشراف على برنامج 
احتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية وتنظيم فعاليته في المغرب، بهدف تنظيم وتنفيذ الفعاليات الخاصة 

 .باالحتفالية
 مليون دوالر، كما حضر حفل ٣٦ربي، وهو ما يعادل نحو  مليون درهم مغ٥٧ المنحة الملكية وتبلغ

  .التسليم عدد كبير من سفراء الدول العربية واإلسالمية
  ١٤/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

    
 العدوان على قطاع غزة وصل حدودا مرفوضة سياسيا وقانونيا وأخالقيا:  األردنيالعاهل .٣٨

العدوان على غزة وصل حـدودا مرفوضـة سياسـيا          "حذر العاهل األردني عبداهللا الثاني من أن        : عمان
وشدد خالل لقائه، أمس، االمين العام لالمم المتحدة بـان كـي            ".  وأخالقيا ال يمكن تبرير السكوت عليها     

 ووقف اطالق النـار ورفـع       ١٨٦٠بتنفيذ قرار مجلس االمن الدولي      " إسرائيل"مون على ضرورة الزام     
بر والسماح بدخول المـساعدات االنـسانية والطبيـة واخـالء           الحصار عن القطاع عن غزة وفتح المعا      
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على المجتمع الدولي أن يجعل من وقف العدوان على غزة ومساعدة أهالي القطـاع              "وقال، أن   . الجرحى
وأبلغ عبـداهللا الثـاني     ". على مواجهة الكارثة اإلنسانية التي سببها أولوية يعمل على تنفيذها بشكل فوري           

األردن مستعد لتقديم كل التسهيالت لمؤسسات األمم المتحدة التي تعمـل           " المتحدة، أن    األمين العام لألمم  
على مواجهة تبعات الكارثة اإلنسانية التي سببها العدوان وإلطالق شراكة فاعلة مـع هـذه المؤسـسات                 

  ".لضمان تقديم كل العون واإلسناد الذي يحتاجه األشقاء
  ١٥/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
 هيئة الخيرية األردنية الهاشمية تواصل تسيير المساعدات إلى  قطاع غزةال: األردن .٣٩

تواصل الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية تسيير المساعدات التي كان العاهـل األردنـي             :  بترا –األردن  
 طناً من   ٢٣١١ قافلة محملة بـ     ١٤عبداهللا الثاني أمر بإرسالها إلى قطاع غزة، حيث بلغت، حتى أمس،            

ساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى تسيير جسر جوي لنقل نحو ثمـانين ألـف وجبـة                 الم
كما . غذائية جاهزة إلى مطار العريش تمهيداً لنقلها إلى القطاع وتوزيعها من خالل منظمة الغذاء العالمي              

 سـيرت الهيئـة     يستمر األردن في إيصال المساعدات إلى غزة من دول عربية وإسالمية وغربية، حيث            
  .مساعدات من هذه الدول تزيد عن ثمانمئة طن

  ١٥/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
  حمالت اردنية مكثفة لمقاطعة البضائع والمنتجات األمريكية واإلسرائيليةإنتشار .٤٠

أعاد العدوان االسرائيلي الهمجي على قطاع غزة المستمر، حمالت اردنية مكثفـة            :  طارق الفايد  -عمان  
ويركز الناشطون في حمالتهم على ان دعم المقاومة        . بضائع والمنتجات األمريكية واإلسرائيلية   لمقاطعة ال 

الفلسطينية في غزة ممكن ودون مشاركة فعلية في العمليات الحربية الدائرة هناك، فعن طريق مقاطعـة                
ربية واالسـالمية   البضائع االسرائيلية واالمريكية يساهم المواطنون في االردن وفي غيرها من الدول الع           

وتطالب المؤسسات والمنظمات الرافـضة للتطبيـع       . ومختلف دول العالم في المجهود الحربي للمقاومة      
تعميم ثقافة مقاومة التطبيع في اوساط مختلف الفئات الشعبية وكذلك في اوساط التجار والصناعيين حتى               

  . تكون مؤثرة ومفيدة
  

ائيلية واالمريكية في المسيرات واالعتصامات والمهرجانـات       وقد انتشرت دعوات مقاطعة البضائع االسر     
  . يوما٢٠التي نظمت احتجاجا وتنديدا بالعدوان االسرائيلي على غزة المستمر منذ 

  ١٥/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  حادثة اطالق الصواريخ ال تتالئم مع الظروف الحالية:  في لبنان"الجماعة اإلسالمية" .٤١

حادثة اطالق الصواريخ، من " علي الشيخ عمار، "الجماعة االسالمية"اسي لـاستغرب رئيس المكتب السي
مناطق لبنانية قريبة من احدى المؤسسات التربوية، وبطريقة عشوائية ال تتالءم مع ما تقتضيه الظروف 

وندعو السلطات المعنية الى تحمل . الحالية من تعاون وتنسيق مع الحكومة والجيش والمقاومة
  ."مسؤوليتها

  ١٥/١/٢٠٠٩السفير، 
  
  صلوخ وسعد وجعجع يدينون إطالق الصواريخ من الجنوب .٤٢

الصواريخ التي تطلق او يعثر عليها في الجنوب ليس "أكد وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ، ان 
لها أي احتضان سياسي لبناني، وموقف لبنان منها هو االستنكار والرفض لكل ما من شأنه ادخال لبنان 
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تاهات تخالف مصلحته كما اعتمدها ابناؤه من خالل حق الجيش والشعب والمقاومة في تحرير في م
 . "االرض والدفاع عنها

النيابية النائب سعد الحريري من مخاطر تكرار اطالق الصواريخ وتحويل " المستقبل"نبه رئيس كتلة و
 في قطاع غزة الى الحدود اللبنانية، األنظار عن المجزرة االسرائيلية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني

  . ومحاولة بعض الجهات استخدام االراضي اللبنانية وسيلة الستدراج العروض نحو توسيع رقعة الحرب
إطالق الصواريخ جريمة كبرى في " سمير جعجع، أن "القوات اللبنانية"رأى رئيس الهيئة التنفيذية في و

ومن منا يصدق أن . عتبار أنه ال يعلن مسؤوليته عن اطالقهاوالفريق الذي أطلقها جبان، با. حق لبنان
. إطالق ثالثة أو أكثر من الصواريخ من جنوب لبنان على شمال اسرائيل ستؤثر على ما يجري في غزة

  . بالتأكيد لن تؤثر بشيء، بل ستنعكس سلبا على الشعب اللبناني، وتحديدا في جنوب لبنان
  ١٥/١/٢٠٠٩السفير، 

  
  تريد إنهاء حلم الفلسطينيين بوطن وإيجاد وطن بديل "يلإسرائ ":بري .٤٣

كلمة لبنان امام اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة  ألقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري امس،
المؤتمر االسالمي المنعقد في اسطنبول لبحث الموقف من العدوان االسرائيلي على قطاع غزة، فأكد أن 

نها إنهاء حلم الفلسطينيين بوطنهم وعودتهم وهويتهم، وهي تستهدف روح إسرائيل تريد من عدوا"
كل ما نطلبه من القمتين العربية : ، وقال"المقاومة والممانعة وإنهاء الهوية والتوطين والوطن البديل

  في المئة من المعركة تنتهي، والعشرة في المئة٩٠واإلسالمية ان نقول للعالم اجمع إننا موحدون، عندئذ 
 .  صدر كي ال ينفذ١٨٦٠ورأى ان القرار . المتبقية على المقاومين

  ١٥/١/٢٠٠٩السفير، 
  
 الطارئة  العربيةالحص ينتقد موقفي مصر والسعودية من القمة .٤٤

انتقد الرئيس سليم الحص اعالن مصر والمملكة العربية السعودية عدم مشاركتهما في القمة العربية 
ندعو الفصائل : ي الدوحة، وقال في بيان باسم منبر الوحدة الوطنيةالطارئة التي دعت اليها قطر ف

الفلسطينية الى لم شملها وتوحيد صفوفها في مجابهة العدو االسرائيلي في عدوانه الغاشم فيكون هناك 
غرفة عمليات واحدة تتوحد عبرها جبهة المقاومة الفلسطينية سواء على ساحة غزة المجاهدة في الوقت 

 .  على ساحة المواجهة مع العدو الصهيوني بعد اليومالحاضر او
  ١٥/١/٢٠٠٩السفير، 

  
  تخاذ موقف مشتركلم ندع للقمة كي نجهز الجيوش ولكن ال: قطرأمير  .٤٥

أكد حضرة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر، أن دعوة دولة قطر لعقد قمة عربية :  قنا–الدوحة 
لم ندع للقمة كي نجهز الجيوش، فنحن لسنا " الليلة الماضية، وقال، في خطاب وجهه. ال تزال قائمة

حالمين، بل ندرك الواقع من حولنا، ولكننا نرى أن من واجبنا اتخاذ موقف مشترك وبوسعنا اتخاذ 
واقترح إنشاء صندوق إلعادة إعمار غزة بما فيها المنازل والبنية التحتية، تصل عائداته ". قرارات فاعلة

ودعا إلى إقامة جسر .  مليون دوالر٢٥٠، وأعلن األمير عن مساهمة قطر فيه بمبلغ مباشرة إلى غزة
" إسرائيل"وطالب بالسعي لمحاسبة . بحري تشارك فيه كافة الدول العربية لنقل ما يحتاجه أهلنا في غزة

موه كما طالب س. على ما ارتكبته وترتكبه من جرائم حرب ضد اإلنسانية أمام القضاء الدولي والوطني
  .برفع الحصار غير الشرعي وغير القانوني بكافة أشكاله، وإلغاء تقييد حركة األفراد واألموال والبضائع

  ١٥/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
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  ويؤكد أهمية مشاركة السعودية ومصر في أية قمة..  يعلن عدم اكتمال النصابموسى .٤٦
و موسى أن نصاب القمة العربية أعلن األمين العام للجامعة العربية عمر:  أشرف الفقي- القاهرة 

وتجاوز .  دولة عربية فقط١٤القانوني التي دعت إليها قطر، لم يكتمل وأن أمانة الجامعة تلقت موافقات 
موسى مسألة النصاب القانوني للقمة للتأكيد على أهمية تفادي أية خطوة من شأنها تعميق حالة االنقسام 

لتان أساسيتان يجب أن تكونا جزءا أساسيا من أي إجماع العربي، مشددا على أن مصر والسعودية دو
، أن األمين العام "الوطن"وعلمت . عربي، كما يجب أن تكون كل الدول العربية جزءا من هذا اإلجماع

للجامعة لم يحسب فلسطين ضمن الدول الموافقة على عقد القمة االستثنائية، مستندا في ذلك على أن 
دا للمشاركة في أية قمة أو اجتماع يستهدف إنهاء الوضع المتدهور في قطاع الموقف الفلسطيني جاء مؤي

  غزة
  ١٥/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

 
  حماس تقبل مقترحاً لنشر قوات مراقبة في غزة بشرط فتح المعابر: مصادر تركية

 أفادت مصادر دبلوماسية تركية، أن حركة حماس أعطت:  أ ف ب- أحمد ياسين -أنقرة، إسطنبول 
موافقة مشروطة على مقترح بنشر قوات تركية في غزة، وأنها اشترطت حتى تقبل نشر هذه القوات فتح 

وقالت المصادر، إن المقترح التركي عرض خالل االتصاالت التي قام بها مستشار رئيس . جميع المعابر
ة حماس خالد الوزراء التركي للسياسة الخارجية أحمد داود أوجلو مع رئيس المكتب السياسي لحرك

وأشارت إلى أنه في حالة تحقق هذا الشرط فإن حماس ستوافق على نشر قوات تركية . مشعل في دمشق
  .للمراقبة ليس فقط في معبر رفح وإنما في قطاع غزة بالكامل

  ١٤/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
 
  أشملوتهريب السالح من مصر يجب أن يتوقف في إطار حل.. نعمل للتهدئة في غزة: األسد .٤٧

قال الرئيس السوري بشار األسد، إن بالده التي تستضيف عددا من  : سعاد جروس- دمشق، لندن 
الفصائل الفلسطينية، تعمل ما في وسعها للتوصل الى تهدئة في غزة، مشيرا الى ان دمشق تعمل مع 

وقال . لالستمراربلدان كثيرة في هذا االتجاه خاصة فرنسا، وان حماس قبلت الحاجة الى وقف للنار قابل 
األسد، بحسب تلخيص للمقابلة منشور على موقع هيئة االذاعة البريطانية، ان تهريب السالح للفلسطينيين 

واعتبر األسد وقف تهريب . في غزة من مصر يتعين وقفه، ولكن ذلك ليس شرطا فوريا إلنهاء االقتتال
للصراع في الشرق األوسط، معربا " حل أشمل"األسلحة إلى الفلسطينيين في غزة من مصر، جزءا من 

عن تأييده لوقف تهريب السالح في غزة وفق هذه الرؤية، وقال ما معناه إن ذلك ليس شرطا بالضرورة 
 ".وقف فوري إلطالق النار"لـ

أثر الحرب أكثر خطورة من الحرب نفسها، إنه يبذر "، أن "سي.بي.بي"وأكد األسد في لقاء تلفزيون 
ودعا األسد إلى إنهاء العمليات العسكرية اإلسرائيلية في غزة، ". اب في المنطقةبذور التطرف واإلره

وأضاف األسد أنه لكي يتوقف المسلحون الفلسطينيون . وقال إن إطالق الصواريخ يجب أن يتوقف كذلك
االحترام الكامل لوقف إطالق النار، " إسرائيل"، فإنه يجب على "إسرائيل"عن إطالق الصواريخ على 

 اسرائيلية، لكي تكون ناجحة، يجب - واكد ان أية محادثات سالم فلسطينية . نهاء حصارها لقطاع غزةوإ
 . ان تتضمن حماس، ألن لديها نفوذا وهذا هو األهم، وبدون جلبها الى المفاوضات، فإنها لن تكون ناجحة

  ١٥/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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  يت قمة الدوحة ال تنتقص من قمة الكو: بن جاسم حمد .٤٨
أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، :  جيزيل رزوق- الدوحة 

استمرار السعي القطري لعقد القمة العربية الطارئة من أجل غزة في الدوحة، يوم غد الجمعة، في موقف 
ن الدول العربية نتيجة ونفى رئيس الوزراء أن يكون هناك شرخ بي. ترك هامش عدم انعقاد القمة مفتوحاً

". األهم يبقى في أن هذا االجتهاد سيؤدي إلى حل القضية"، مضيفاً أن "إنما اتحاد عربي"هذه المواقف 
وفي السياق نفسه، اعتبر الشيخ حمد بن جاسم أن قمة الدوحة إذا ما تمت لن تشكل انتقاصاً من قمة 

انت قد وجهت دعوة لخالد مشعل لحضور وعما إذا ك. الكويت التي ستحضرها قطر على أعلى مستوى
نحن "القمة، أكد الشيخ حمد بن جاسم أنه لم يتم حتى الساعة دعوة أحد ولم يجر الكالم عن مسألة مماثلة، 

بالنسبة لحضور خالد " ال"أم " نعم"نتكلم عن دعوة الدول العربية الممثلة بالجامعة العربية، ولم نبحث بـ 
  ". مشعل

  ١٥/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
  ةبحث أوضاع قطاع غزاستجابة قادة دول الخليج لقمة الرياض الطارئة ل: العطية .٤٩

أكد عبد الرحمن العطية، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية :  تركي الصهيل-الرياض 
، أن دعوة خادم الحرمين عبد اهللا بن عبد العزيز لعقد قمة خليجية طارئة، اليوم "الشرق األوسط"لـ
لخميس، ستبحث األوضاع المتدهورة التي يشهدها قطاع غزة، وقال إن دعوة عبد اهللا تأتي نظرا ا

. لتصاعد األحداث الناتجة عن االعتداءات اإلسرائيلية المستمرة والظروف التي تمر بها األمة العربية
تماع القمة ، حضور كافة قادة دول الخليج الج"الشرق األوسط"وأعلن العطية، في اتصال هاتفي مع 

 .الطارئة
 ١٥/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

 
  ال ننافس مصر لكن البد من وقف متوازن إلطالق النار:  بالخارجية التركيةمسؤول .٥٠

بحث رئيس البرلمان اإليراني علي الريجاني في أنقرة مع رئيس الوزراء التركي :  منال لطفي- لندن 
وقال مسؤول . ساء البرلمانات االسالميةرجب طيب اردوغان تطورات غزة على هامش اجتماعات رؤ

، ان تركيا متمسكة برؤيتها وان اي وقف الطالق النار يجب "الشرق األوسط"بارز بالخارجية التركية لـ
ان يتم في اطار متوازن بين الحل العسكري والحل السياسي وذلك كي يكون وقف اطالق النار قابال 

الرؤية التركية هي وقف اطالق النار " الكشف عن هويته وأوضح المسؤول، الذي ال يريد. لالستمرار
، واالحتياجات اليومية الهالي غزة "اسرائيل"وفتح المعابر وتحقيق توازن بين الدواعي الدفاعية لدولة 

ونفى المسؤول التركي ان ". هذا التوازن بين االحتياجين هو ما نسعى اليه حاليا. النهم تحت حالة حصار
نحن : " او تنافس بين القاهرة وأنقرة فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية في غزة، موضحايكون هناك تناقض

  . على تواصل وثيق مع كل االطراف، بما في ذلك طبيعيا مع الجانب المصري
وشدد المسؤول التركي على أن انقرة تريد بحث تسوية سياسية للوضع في األراضي الفلسطينية، موضحا 

من المبكر االن : " دائمة لالستمرار بدون مصالحة وطنية بين حماس وفتح، وتابعانه ال تسوية حقيقية
لكن حتى قبل ان تنشب . معرفة طبيعة المصالحة التي ستتم بين حماس وفتح بعد انتهاء الحرب الحالية
 . الحرب في غزة، ركزت تركيا في افكارها على خطورة االنقسام الفلسطيني

  ١٥/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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   مصريون يجددون المطالبة بطرد سفير الكيان اإلسرائيلينواب .٥١
) البرلمان(نظم عدد من نواب جماعة اإلخوان المسلمين والمستقلين بمجلس الشعب المصري : القاهرة

اعتصاما، أمس، بمقر المجلس احتجاجا على السياسات الحكومية تجاه العدوان الصهيوني على غزة، فيما 
وقال رئيس . وطني الحاكم مؤتمرا حاشدا أعلنوا فيه تأييدهم ألداء الحكومة المصريةعقد نواب الحزب ال

الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوان، إن اعتصام النواب المستقلين واإلخوان يأتي احتجاجا على تجاهل 
الحكومة لمطالب نواب المعارضة بطرد السفير اإلسرائيلي وسحب السفير المصري، والحرص على 

ضامن مع شعب غزة ضد المحرقة التي ترتكب كل دقيقة، مطالبا بفتح معبر رفح وإمداد غزة بالغذاء، الت
  .فيما طالب النائب المعارض محمد العمدة بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد

  ١٥/١/٢٠٠٩الخليج، 
 
   الكويتيون يتبرعون برواتبهم لدعم أهالي غزةالنواب .٥٢

شباط المقبل لمصلحة أبناء قطاع غزة، / رواتبهم عن شهر فبرايرأعلن نواب البرلمان الكويتي تبرعهم ب
طريق جمعية الهالل األحمر الكويتي، وحث النواب في جلسة في إجراء معنوي يهدف لدعمهم، عن 

البرلمان أمس التي خصصوا جزءا منها لمناقشة األوضاع في غزة، الحكومة، الستخدام جميع الوسائل 
الدبلوماسية واستثمار عالقاتها مع الدول والمنظمات العالمية إليقاف العدوان اإلسرائيلي بصورة فورية 

سرائيلية للمحاكم الدولية وتطبيق اتفاقية تجريم اإلبادة الجماعية عليهم الرتكابهم جرائم وتقديم القيادة اإل
وطالبوا جمهورية مصر العربية بفتح المعابر بشكل كامل وبصورة مستمرة ودائمة . حرب ضد المدنيين

اتها تجاه لكسر الحصار، إلى جانب مخاطبتهم البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية لتحمل مسؤولي
الحرب على غزة، واتخاذ الوسائل واإلجراءات المتاحة ودعوتهم للتحرك سياسيا وبرلمانيا إليقاف 

 .العدوان فورا وفك الحصار وفتح المعابر لتقديم كل أشكال اإلغاثة المطلوبة ألهالي غزة
 ١٥/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  لشاملةال حل بدون حضور حماس مساعي التسوية ا:  إيرانيةمصادر .٥٣

، ان إيران تريد وقفا الطالق النار في اطار تسوية "الشرق األوسط"قالت مصادر إيرانية مطلعة لـ
سياسية شاملة، وليس فقط في اطار تهدئة أمنية، موضحة ان طهران تريد ان يتم إشراك حماس في 

 من التداعيات التي وأشارت المصادر الى ان طهران ال تشعر بالقلق. الجهود السياسية لتحقيق المصالحة
يمكن ان تترتب على إشراك حماس في تسوية سياسية موسعة داخل االراضي الفلسطينية وفي االطار 
االقليمي ومن بين هذه التداعيات ان تنظر حماس جديا، في اطار المصالحة الوطنية بينها وبين فتح، في 

  . من جهة اخرى" اسرائيل"ة من جهة واالعتراف باالتفاقيات الموقعة بين السلطة الوطنية الفلسطيني
ليس من الصحيح ان إيران ترفض اعتراف حماس "، "الشرق األوسط"وأوضح مصدر إيراني لـ

وأوضح المصدر اإليراني ان المشاورات بين إيران وتركيا . ، هذا يعود لحماس"اسرائيل"باالتفاقيات مع 
ن هناك ميال لدى بعض الدول لتسوية حماس وسورية والفصائل الفلسطينية دافعها هو ان طهران رأت أ

كنا دائما داعمين لحماس في تحركها الوطني والنضالي، واليوم لن نقبل ان تتم : "، موضحا"اسرائيل"و
، ولهذا يجب ان "اسرائيل"التضحية بها في اطار اية عملية سياسية تنزع عنها مكاسبها في الحرب مع 

 ".ات للتسوية السياسيةتكون هناك مشاركة لحماس في اية مشاور
  ١٥/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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   " جريمة ضد االنسانية"العدوان االسرائيلي : المغرب  .٥٤
االلتزام بقرار مجلس االمن الدولي الذي يدعو لوقف اطالق " اسرائيل"أدان المغرب بشدة رفض : عمان

ير الشؤون الخارجية والتعاون وقال وز. النار في غزة واالنسحاب التام للقوات االسرائيلية المعتدية
المغربي الطيب الفاسي الفهري، في كلمة له في اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون 

 ينذر بأسوأ ١٨٦٠االسالمية في مجلس النواب، ان هذا الموقف االسرائيلي الرافض للقرار الدولي 
 ان العدوان االسرآئيلي على السكان وشدد الفهري على. االحتماالت والمخاطر على المنطقة كلها

تتحدى بذلك كل " اسرائيل"، لكون "الجريمة ضد االنسانية"الفلسطينيين في قطاع غزة ، يمكن وصفه بـ 
  .القوانين واالعراف والقيم الدينية والمواثيق الدولية

  ١٥/١/٢٠٠٩الدستور، 
 
   عربي موحد تجاه غزة اغاثة خامسة تغادر الخرطوم الى غزة والبشير يدعو لموقفطائرة .٥٥

دعت الحملة الشعبية السودانية لمناصرة غزة بمطار الخرطوم، امس، طائرة :  كمال بخيت- الخرطوم 
 طبيباً ٢٠وتحمل الطائرة معدات طبية وادوية وسيارات اسعاف برفقة . االغاثة الخامسة الى غزة

 السوداني عمر البشير الذي الى ذلك، أكد الرئيس . وحدة دم١٠٠٠سودانياً من مختلف التخصصات و
وصل الخرطوم، امس، ضرورة ان تضغط الدول العربية كافة، وتستخدم كل امكاناتها وعالقاتها لوقف 

وقال . العدوان االسرائيلي على قطاع غزة، وسحب قوات االحتالل منه ورفع الحصار فوراً وفتح المعابر
 نحن نسعى اآلن الى تحقيق الحد االدنى البشير، في تصريح للصحافيين قبيل مغادرته دمشق امس،

والوقوف الى جانب شعب غزة، متوجها بالتحية الى الشعب الفلسطيني في القطاع على صموده ومقاومته 
، نتمنى ان تتخذ "وقال البشير. من تحقيق اهدافها" اسرائيل"التي قال انها استطاعت حتى اآلن ان تمنع 

قفا عربيا موحدا تجاه هذه القضية، وان يتمخض موقف عربي دائم القمة العربية القادمة في الدوحة مو
  .وثابت يحافظ على الثوابت العربية وحق الشعب الفلسطيني وعدم التنازل عنه

  ١٥/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
 
   وأميركا " اسرائيل" الدعوة الستخدام سالح النفط ضد  تجددايران .٥٦

الزعيم االعلى االيراني ان من الممكن استخدام قال يحيى رحيم صفوي مستشار :  رويترز–طهران 
والواليات المتحدة وحلفائهما، مكررا دعوة سابقة من قائد ايراني لفرض " اسرائيل"النفط كسالح ضد 

  .حظر نفطي بسبب الحرب على غزة
 ١٥/١/٢٠٠٩الدستور، 

 
   حاشدة في دمشق وباكستان تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزةمسيرات .٥٧

تواصلت حملة التضامن الشعبي مع أبناء غزة لما يتعرضون :  رويترز–  بارعة ياغي- ستان دمشق، باك
له من إرهاب إسرائيلي، فقد انطلقت مسيرة تضامنية حاشدة في سوريا، أمس، نظمتها مجموعة من 

 وتقدم المسيرة طالب ونساء وأطفال مقعدون، باتجاه مقر. الجمعيات األهلية ومؤسسات المجتمع األهلي
الممثل المقيم لألمم المتحدة بدمشق، حيث سلمه المشاركون رسالة موجهة إلى األمين العام للمنظمة 

التدخل العاجل والفوري وتحمل المسؤولية تجاه ما يجري من جرائم "الدولية بان كي مون، ناشدوه فيها 
ك آالف من أطفال إلى ذلك، شار ".بشعة بحق النساء واألطفال و البنى التحتية والمنازل في غزة

المدارس الباكستانيين في احتجاج ضد الحملة اإلسرائيلية على غزة نظمه حزب إسالمي في مدينة 
  .كراتشي جنوب البالد، أمس

  ١٥/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
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   العرب يناشدون العالم وقف الحربالصحةء اوزر .٥٨

ري لوقف الحرب اإلسرائيلية في دعا وزراء الصحة العرب المجتمع الدولي للتدخل الفو: آي.بي.يو
ودان الوزراء العرب، في . قطاع غزة وتوفير الحماية للفلسطينيين، وطالبوا بتسهيل مهام الطواقم الطبية

ختام اجتماعهم الطارئ الذي عقد بالرياض أول أمس الثالثاء، المجازر اإلسرائيلية في قطاع غزة 
، داعين المجتمع الدولي إلى توفير الحماية له للعيش واالعتداءات التي ترتكب ضد الشعب الفلسطينيين

كما طالبوا بتسهيل مهام الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف .  عاما٦٠ًاآلمن في وطنه المحتل منذ 
واإلغاثة والطوارئ وتمكينهم من االستمرار في تقديم الخدمات الصحية للتعامل مع اآلالف من حاالت 

اء الصحة إلى الوقف الفوري لجميع ممارسات وسياسات وخطط جيش ودعا وزر. الطوارئ واإلعاقة
االحتالل في غزة، وإنهاء اإلغالق في األراضي الفلسطينية المحتلة فوراً، وشددوا على ضرورة تأمين 

وأشاد الوزراء بصمود الفلسطينيين في القطاع . مختلف الخدمات الصحية والحد من انتشار األوبئة
  .لعربية واإلقليمية والدوليةوثمنوا المساعي ا

  ١٥/١/٢٠٠٩الخليج، 
  

  من االتحاد المعماري المتوسطي" إسرائيل"لبنان يسقط عضوية 
عقد في مدينة فاس المغربية، أمس، اجتماع لالتحاد المعماري لدول البحر المتوسط ومثل لبنان : بيروت

وقدم الوفد اللبناني قبل بدء . كيفريق من المهندسين برئاسة نائب رئيس االتحاد المهندس ميشال برم
من االتحاد بسبب ما يرتكبه الكيان من مجازر بحق " إسرائيل"االجتماعات، اقتراحا بإسقاط عضوية 

األطفال والنساء والشيوخ العزل في مدينة غزة، األمر الذي أقره باإلجماع المجتمعون الذين يمثلون كل 
  .دول البحر المتوسط

  ١٥/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  اب الحزب الحاكم يعقدون مؤتمراً محاولة لتخفيف االتهامات للحكومة المصرية بالضعفنو .٥٩

عقد نواب الحزب الحاكم، صباح األربعاء، مؤتمرا في البهو الرئيس للبرلمان الذي كان مقررا أن يشهد 
 اعتصام المعارضة، في محاولة لتخفيف الضغوط  اإلعالمية واالتهامات الشعبية للحكومة بالضعف

ورفض مصطفى الفقي، رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشعب، في . والتخاذل إزاء األزمة
هل يمكن للرجل الذى قاد الضربة الجوية فى "متسائال .. المؤتمر القول بأن مصر تتآمر على القضية

موقف حماس وانتقد الفقى بشدة  ". أن يتآمر ضد الشعب الفلسطينى؟) يقصد الرئيس مبارك(حرب اكتوبر 
إن حركات التحرر الوطنى على مدى التاريخ كانت تفكر بوعى، ولكن ما تقوم به حماس هو نوع "قائال 

وأصدرت الهيئة البرلمانية للحزب الوطني، في ".  من االنتحار الجماعى يقوم على حسابات خاطئة
تصفية القضية " إسرائيل"محاوالت "المؤتمر، بيانا أدانت فيه العدوان اإلسرائيلي على غزة، رافضا 

األزمة "وأضاف البيان أن ".  والتنصل من مسؤولياتها تجاه غزة وتحميل تبعات أزمة القطاع لمصر
بالسعي إلى "، متهما إيران وسوريا "الحالية فى غزة تأتى على خلفية حالة من االستقطاب اإلقليمى
  ".ألمن القومى المصرىاستغالل األحداث الجارية لبسط نفوذهما اإلقليمى على حساب ا

  ١٤/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
 
  يينواتحاد الكتاب الصحراويين يدعو لحماية الشعب الفلسطين" اسرائيل" تدين جرائم البوليزاريو .٦٠

عبرت األمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو، في بيان ختامي لدورتها العادية :  ماء العينين لكحل-تندوف 
يناير الجاري، عن /  كانون الثاني١٤ و١٣جئين الصحراويين يومي الرابعة التي جرت بمخيمات الال
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مطالبا المجتمع الدولي . إدانتها الشديدة لجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة
بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه المأساة، وإيجاد حل لقضية الشرق األوسط، يضمن حق الشعب "

  ".لمصير وإقامة دولته المستقلةالفلسطيني في تقرير ا
من جهته دعا اتحاد الصحافيين والكتاب الصحراويين، في بيان له مؤخرا، المنتظم الدولي لحماية الشعب 
الفلسطيني من حرب اإلبادة الجماعية التي يبدو أن الجيش اإلسرائيلي عازم على مواصلتها وسط صمت 

في قطاع غزة قد تجاوزت كل مذابح الكيان "بح واعتبر البيان أن ما يحصل من مذا. دولي رهيب
  ".١٩٦٧الصهيوني السابقة منذ احتالل األراضي الفلسطينية في عام 

  ١٥/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  "إسرائيل"السلطة الفلسطينية تتجسس لصالح : في الكويتخطابي  مهرجان .٦١

 وصناعة البتروكيماويات، كشف المهرجان الخطابي الجماهيري التحاد عمال البترول: السيد القصاص
غزة تحتضر "الذي اقيم مساء أول من أمس، تحت رعاية االتحاد العام لعمال الكويت تحت عنوان 

على " اسرائيل"عن قيام السلطة الفلسطينية على رأسها محمود عباس بالتجسس لصالح " ولعوننا تنتظر
ما كشف عن قيام األمن الوقائي الفلسطيني الدول العربية، وبيع المعلومات بمقابل مبالغ مادية باهظة، ك

من جهة . بتصوير اشرطة جنسية ضد قيادات السلطة ووزرائها من أجل الدخول في أجندة التنازالت
  . الف دينار في ساعتين لصالح أهالي غزة٢٠اخرى، استطاع القائمون على المهرجان جمع ما يقارب 

  ١٥/١/٢٠٠٩السياسة، الكويت، 
  
  قف مصر والسعودية في رفض القمة العربية تساند موالكويت .٦٢

أيدت الكويت موقف مصر والسعودية بتخصيص جلسة مشاورات بين الرؤساء العرب بشأن : الكويت
 ساعة عن القمة التي دعت ٤٨غزة على هامش قمة الكويت االقتصادية التي تعقد االثنين المقبل بفارق 

لخليجية التي دعت إليها السعودية بشكل طارئ، وقالت إليها قطر، ولم تعلن الكويت موقفها من القمة ا
، ان الكويت لن تترك التحضيرات التي تجري لقمة االثنين لحضور قمة قطر، مؤكدة "الخليج"مصادر لـ 

انه على العكس فإن بعض دوائر صنع القرار مستاءة من دعوة قطر للقمة في نفس توقيت اجتماع 
وشدد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خالل جلسة . يتوزراء الخارجية الذي يعقد في الكو

في غزة جريمة بحق البشرية ال يمكن للضمير العالمي القبول بها " إسرائيل"للبرلمان على أن ما ترتكبه 
  .أو السكوت عنها، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل والسريع من أجل وقفها

  ١٥/١/٢٠٠٩الخليج، 
    
  المبادرة المصرية لم تصل إلى نهايتها ودور القاهرة لن يأخذه أحد : الدقاق .٦٣

ومسؤول التثقيف في لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم " الهالل"أكد رئيس تحرير صحيفة : القاهرة
، أن األبواب ال تزال مفتوحة أمام "قدس برس"في مصر مجدي الدقاق، في تصريحات خاصة لـ 

وكشف الدقاق النقاب عن . درة المصرية حتى لو أعلنت بعض قيادات حماس بعض التحفظات عليهاالمبا
ونفى الدقاق أن تكون لدى . أن التباينات بين حركة حماس والحكومة المصرية حول المبادرة ليس كبيرا

جهودا كبيرة في القاهرة أي مخاوف من انعقاد القمة العربية الطارئة في الدوحة، وأكد أن القاهرة بذلت 
طريق وقف العدوان وأن انعقاد قمة إلجهاض هذه الجهود ليس من شأنه إال التغطية على استمرار 

واستغرب الدقاق عقد قمة عربية موازية لقمة عربية كانت مبرمجة . الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة
  .ة طارئة في الدوحةوهاجم الدقاق الدعوة لقمة عربي. أصال في الكويت يوم االثنين المقبل

  ١٤/١/٢٠٠٩قدس برس 
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   شخصية إلى اللجنة الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة٥٠ انضمام .٦٤

في مبادرة شعبية متوازنة مع مبادرات القيادة السياسية في الدولة لمناصرة :  حصة سيف- الشارقة 
معية منهم االكاديميون  شخصية من مختلف القطاعات المجت٥٠الشعب الفلسطيني، بادرت اكثر من 

واالعالميون ورجال االعمال وممثلو جمعيات النفع العام والمؤسسات الخيرية لالنضمام الى اللجنة 
الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة التي انبثقت لتوحيد الجهود الرسمية والشعبية بناء على 

شيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وال
في االجتماع التأسيسي الذي عقد أمس " أغيثوهم"الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإطالق حمله 
  .في مكتبة الشيخ علي بن عبد اهللا المحمود في الشارقة

  ١٥/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
    مرة لدعم صمود الشعب الفلسطيني١٦٠ سوري يتبرع بالدم مواطن .٦٥

جل مواطن سوري قبل أيام رقما قياسيا في عدد المرات التي تبرع بها بالدم لنصرة الشعب الفلسطيني س
أنه يتبرع )  عاما٤٩(وحسبما ذكر موقع أرابيان بيزنس قال علي محمود سليمان .  مرة١٦٠وصل إلى 

أنه منذ وأضاف سليمان . بدمه لنصرة الشعب الفلسطيني وخاصة المحتاجين والجرحى في قطاع غزة
سنوات طويلة يتوجه إلى بنك الدم في مدينة حمص وسط سورية ليسجل رقما جديدا في التبرع وفي أداء 
الواجب اإلنساني والوطني بمنح أغلى ما يملك في سبيل نصرة الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة 

  . الصامدة في وجه العدوان الهمجي الظالم وما تتعرض له من قتل وتشريد اليوم
  ١٤/١/٢٠٠٩حيفة المصريون، ص

  
  ألسلحة وذخائر جديدة" حقل تجارب"حولت قطاع غزة إلى " إسرائيل": أمريكيباحث .٦٦

حولت قطاع غزة   " إسرائيل"أكد باحث مستقل في األسلحة أن        : حنان البدري، رائد الفي    -واشنطن، غزة   
تاج أسلحة وذخائر تـستهدف     ألسلحة وذخائر جديدة، تندرج في إطار برنامج إلن       " حقل تجارب "فعالً إلى   

القتل األكيد، ويمكن تسميتها أسلحة اإلبادة الكيماوية والجينية، في وقت أثارت منظمات حقوقية أمريكيـة               
وقال الباحث جيمس بروكز على موقـع       . بهذه األسلحة الفتاكة  " إسرائيل"احتمال تزويد الواليات المتحدة     

دي اي ام   "، واختصاراً باسـم     "االنفجار المعدني الداخلي الكثيف   "إن القنبلة المعروفة باسم     " ميديا مونيتير "
 ".سالح سري وغريب، يحدث إصابات مروعة ومهلكة"، هي عبارة عن "اي

وفي الواليات المتحدة أثارت جمعيات حقوقية أمريكية تساؤالت، ما إذا كانت وزارة الدفاع األمريكية قد               
ورفض المتحـدث   . ة ومحظورة في حرب اإلبادة على غزة      باستخدام أسلحة أمريكي  " إسرائيل "ـسمحت ل 

فـي واشـنطن    " اإلسـرائيلي "وكان الملحق العسكري    . باسم البنتاجون اإلجابة عن اسئلة في هذا الشأن       
قد بحثا أمس في البنتاجون حول شحنة ذخـائر أمريكيـة           " اإلسرائيلية"ومسؤول كبير من وزارة الحرب      
  .خروجها من مستودع للجيش األمريكي على أراضيهارفضت السلطات اليونانية السماح ب

  ١٥/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  "إسرائيل" تقطع عالقاتها الدبلوماسية مع بوليفيا .٦٧

قطعت بوليفيا امس عالقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل بسبب عدوان جيشها علـى            :  وكاالت االنباء  -الباز  
 الجنائية الدولية في الهاي على التحقيق في        وحث رئيس بوليفيا إيفو موراليس امس المحكمة       .قطاع غزة 

االعتداءات االسرائيلية المتواصلة على غزة التي ترتقي الى مرتبة جرائم حرب والتي أودت بحياة اكثر               
 جريح وتدمير البنى التحتية في قطاع غزة واستخدام سـكانه حقـل             ٤٥٠٠من الف فلسطيني واكثر من      
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لرئيس البوليفي أيضا بحرمان الـرئيس اإلسـرائيلي شـيمون          وطالب ا  .تجارب السلحة جديدة وغامضة   
  ١٩٩٤،بيريز من جائزة نوبل للسالم التي حصل عليها في العام 

  ١٤/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  بان كي مون يستعرض في القاهرة آفاق وقف إطالق النار في غزة .٦٨

لعنف في غزة حض االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون على وقف فوري ألعمال ا: القاهرة
والعمليات العسكرية االسرائيلية واطالق الصواريخ وقال بعد محادثاته مع الرئيس المصري حسني 
: مبارك، بحضور وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط، وعند استعراض آفاق وقف اطالق النار

   .من غير المقبول ان يتحمل المدنيون نتائج الصراع«
رة احترام قرار مجلس األمن من كل األطراف والسماح بدخول وأكد بان كي مون على ضرو
وقال، خالل مؤتمر صحافي مشترك مع أبو الغيط، إن طلبه هو وقف . المساعدات االنسانية الى القطاع

فوري للعنف في غزة وانهاء العمليات العسكرية الهجومية ووقف اطالق حماس الصواريخ ألن من 
يعانون من تلك الهجمات العدائية وهناك حاجة الى تكثيف المفاوضات من الواضح أن المدنيين هم الذين 

  .أجل التوصل إلجراءات وضمانات للتوصل الى وقف اطالق نار دائم
  ١٥/١/٢٠٠٩الحياة 

  
 ن ودبلوماسيون يهود يصفون أولمرت بالوقاحةون أميركيو رسمينوناطق .٦٩

 اإلسرائيليين ان أزمة دبلوماسية تسود العالقات أكد عدد من الدبلوماسيين األميركيين والخبراء: تل أبيب
بين الحكومة االسرائيلية واالدارة األميركية في األيام األخيرة، على خلفية تصريحات رئيس الوزراء 

ولكنهم . »كاذبة ووقحة«االسرائيلي، ايهود أولمرت، والتي وصفها الناطقون الرسميون في واشنطن بأنها 
ر في محيط العالقات الشخصية ولن تلحق ضررا في هذه المرحلة بالعالقات أكدوا أن هذه األزمة تدو

، ١٨٦٠وتعود هذه األزمة الى الجهود التي بذلت إلجهاض قرار مجلس األمن الدولي رقم . بين البلدين
وحسب البروفسور ايتمار رابينوفتش، السفير االسرائيلي . الداعي لوقف إطالق النار في قطاع غزة

الواليات المتحدة، فإنه كان من الممكن أن تنتهي القضية عند هذا الحد، لوال أن القادة األسبق لدى 
  . مصابون بمرض الثرثرة التبجحية"اسرائيل"السياسيين في 

  ١٥/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
   في أمريكا ينشط في الدفاع عن الكيانلوبي إسرائيلي .٧٠

” إسرائيل“ الواليات المتحدة حملة دعاية للدفاع عن        في” اإلسرائيلي“أعلن اللوبي    :واشنطن حنان البدري  
وتتضمن الحملة تقارير في وسائل االعالم تتحدث عما أسمته         . ”حقها في الدفاع عن نفسها    “: تحت عنوان 

تاريخ التآخي بين حركات حقوق االنسان ومكافحة التمييز في حقبة الـستينات، مـن              “أوساط هذا اللوبي    
بإخراج نسخة إلعادة تأريخ وكتابـة خطـاب        ” اإلسرائيلي“ كما قام اللوبي     جهة واليهود من جهة أخرى،    

  .”لدي حلم“مارتن لوثر كنج الشهير 
 .وبالتوازي لوحظ تكثيف نشر أخبار سلبية مناهضة للمسلمين والعرب االمريكيين

 ١٥/١/٢٠٠٩الخليج، 
 
  أوروبيون اعتبروا الدور السوري ضروريا لمفاوضة حماسدبلوماسيون .٧١

ينهمك دبلوماسيون اوروبيون في مهمة رسم تصورات لمرحلة ما بعد وقف اطالق :  مينا العريبي-  لندن
اجماع » الشرق االوسط«واكدت مصادر دبلوماسية من دول اوروبية عدة لـ. النار في غزة المرتقب
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لتفاصيل للتوصل الى وقف اطالق نار، اال ان ا» الحل الوحيد«اوروبا على ان المبادرة المصرية تعتبر 
وافاد دبلوماسي اسباني مطلع على ملف الشرق االوسط ان . االخرى المتعلقة بهذه القضية بقيت غامضة

واضاف ان . »الجميع يعلم بان حل غزة سيتركز في مصر، رغم اهمية دور الدول العربية االخرى«
جهود اوروبية «زيارة وزير الخارجية االسباني ميغيل انخيل موراتينوس الى المنطقة تأتي ضمن 

 .»للتوصل الى اتفاق بين االطراف المختلفة
وقال الدبلوماسي . وتعول اسبانيا على عالقاتها الجيدة تاريخياً مع سورية لتهدئة االوضاع في غزة

نحن ندعم عودة سورية الى اللعبة والعمل على اقناع سورية بالتفاوض مع حماس لتكون «: االسباني
 .»سورية ال تريد توسيع نطاق االزمة ونحن على تواصل معها«لى ان ، مشدداً ع»اكثر عقالنية

  ١٥/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  حماس قوة على االرض يجب اخذها في عين االعتبار: مصادر اوروبية .٧٢

حول تأثير االنقسامات العربية على االزمة الحالية باالضافة الى التنافس االوروبي للخروج بمبادرة 
الكل متفق على ضرورة وقف اطالق النار وكل «: ق نار، قال دبلوماسي اوروبيتتوصل الى وقف اطال

التحركات السياسية التي تصب في هذا المنحى جيدة ولكن، في النهاية االسرائيليون ال يريدون التنازل 
در اسباني مطلع على ملف الشرق االوسط ان مصواعتبر . »ولو ذرة واحدة مما يصعب المواقف

من و. ن تنجز شيئاً من هذه العملية وصعبت دور الذين يريدون التوصل الى سالم في المنطقة ل"اسرائيل"
القضايا التي تتم مناقشتها في وزارات خارجية أوروبية هو مصير حماس وإذا كان سيتعين التعامل معها 

 تنبذ وعلى الرغم من أن الموقف األوروبي الرسمي هو رفض التفاوض مع حماس إلى حين. مستقبالً
 وباالتفاقيات السالم السابقة، اال ان مصادر اوروبية من دول عدة قالت ان "إسرائيل"ـالعنف وتعترف ب

  . حماس مازالت قوة على االرض يجب اخذها في عين االعتبار
  ١٥/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  ضعفه اآلن د عباس بات ضعيفاً وزا: بريطانيمصدر .٧٣

، »الحقيقة ان محمود عباس بات ضعيفاً وزاد ضعفه اآلن: يطاني قال مصدر بر: مينا العريبي- لندن
الضغوط الداخلية تزداد على «ولفت المصدر البريطاني الى ان . مما يعني قوة حماس في المقابل

السياسيين االوروبيين، فرأي الشارع العام واضح في هذه المسألة والمعارضة الشديدة لما جرى في غزة 
: واضاف. » النواب في البرلمانات االوروبية يعني انه علينا التعامل مع االزمةباالضافة الى مطالبات

. »علينا ان ننشط من اجل التأكد من دور اوروبي في معالجة الدمار السياسي والفعلي الذي لحق بغزة«
واكدت مصادر اوروبية عدة على هذه النقطة وعلى تأثير مشاهد القتل والدمار الذي لحق بغزة على 

 .رأي العام االوروبي وزيادة المطالبات بالتوصل الى حل دائم بعد وقف اطالق النارال
 ١٥/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

 
 نعم لقوة دولية وهناك تساؤالت حول موقع نشرها:  أمام البرلمان الفرنسيكوشنير .٧٤

حاد األوروبي قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير إن بالده ومعها االت:  ميشال أبونجم- باريس
. جاهزة للمشاركة في قوة رقابة دولية تكون منتدبة من قبل مجلس األمن الدولي لحل االزمة في غزة

نشر هذه القوة »  ترفضان رفضا مطلقا"إسرائيل"ألن مصر و«غير أن الوزير رأى صعوبة في تنفيذ ذلك 
انتظار وقف النار إذ ال يمكن هل في غزة؟ يتعين : أين يمكن نشرها«: وتساءل كوشنير. على أراضيهما

ورأى الوزير الفرنسي الذي يرأس اليوم اجتماعا في وزارة الخارجية للجنة . »أن نفعل شيئا قبل ذلك
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مالمح اتفاق وقف النار «متابعة مؤتمر باريس من أجل النظر في مرحلة ما بعد غزة وإعادة إعمارها أن 
  . أجل ذلكوان باريس مستمرة في اتصاالتها من » بدأت تظهر

تقارن بين ما يمكن أن «الدائر داخل القيادة اإلسرائيلية التي » النقاش«وترتكز المصادر الفرنسية الى 
يحققه استمرار أعمالها العسكرية ميدانيا من نتائج من جهة وبين الخسائر الدبلوماسية والسياسية التي 

كذلك . العالمي ولدى الدول والحكوماتفي أوساط الرأي العام » يفضي اليها استمرار حربها على غزة
داخل قيادة حماس في الداخل والخارج حول جدوى االستمرار في القتال أو » نقاشا«ترى باريس أن ثمة 

وتحرص باريس على التواصل مع  .فوائد القبول بهدنة سريعة من خالل التجاوب مع المبادرة المصرية
 .وسطاء الذين هم سورية وقطر وإيران وتركياكل األطراف بما في ذلك مع حماس ولكن عبر ال

  ١٥/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  "إسرائيل"تعزيز العالقة مع " االشتراكي انتقد باريس في الدفع باتجاه الحزب .٧٥

قال النائب جان كريستوف كامبادليس، باسم الحزب االشتراكي، إن تفرد :  ميشال أبونجم-  باريس
، وانتقد الدور الذي لعبته باريس »أطاح بالسياسة األوروبية الموحدة«ساركوزي في مبادراته الدبلوماسية 

التي تم تبنيها خالل قمة » تعزيز العالقة مع إسرائيل«في الدفع باتجاه تبني االتحاد األوروبي خطة 
 .االتحاد األخيرة برئاسة فرنسا

  ١٥/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  "إسرائيل "االتحاد األوروبي يعلن تجميد رفع العالقات مع .٧٦

قررا تجميـد محادثاتهمـا     " إسرائيل" أعلن مسؤول أوروبي بارز أمس، أن االتحاد األوروبي و         :ب.ف.أ
وقال رئيس وفد المفوضية األوروبيـة       .بشأن رفع مستوى العالقات بينهما على ضوء العدوان على غزة         

لقـد قـرر    "، وأضـاف    "قـات لقد توقفت المحادثات لتطوير العال    "راميرو كيبريان اوزال    " إسرائيل"إلى  
نطـاق  "، وتـابع إن     "الجانبان انه من المناسب التوقف، والجانبان يدركان أن هذا الوقت مالئم للتوقـف            

آمـل أن   "وقـال    ".وتوقيت رفع مستوى العالقات يجب أن يتم في إطار عملية السالم في الشرق األوسط             
  ". رفع مستوى العالقاتينتهي النزاع المسلح وان تظهر نتائج مالئمة لتجديد عملية

  ١٥/١/٢٠٠٩الخليج، 
 
 جرائم حرب في قطاع غزة" اسرائيل" هناك شكوكا قوية جدا حول ارتكاب :فولك .٧٧

اعلن مبعوث األمم المتحدة لمتابعة شؤون حقوق االنسان في الشرق األوسط، :  نظير مجلي -  تل أبيب
 جرائم حرب في قطاع غزة وانه "ائيلاسر"ريتشارد فولك، امس ان هناك شكوكا قوية جدا حول ارتكاب 

ومن  .يتوقع أن تصدر الجمعية العامة لألمم المتحدة في جلستها القريبة قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة
، ليس "اسرائيل"الواضح ان ضخامة الحملة الدولية ضد تلك الجرائم في غزة، بدأت تثير قلقا شديدا في 

 . القادة العسكريين والسياسيين أيضافقط على صعيد الحكومة بل على صعيد 
  ١٥/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

 
  زعماء المسلمين في روسيا يناشدون ميدفيديف مساعدة غزة .٧٨

وجه أعضاء مجلس المفتين في روسيا ورئيس الدائرة الدينية لمسلمي جمهوريـة             :موسكو كريم المظفر  
يدفيديف دعوه فيه إلـى بـذل قـصارى         كاريليا وسام علي باردفيل نداء إلى الرئيس الروسي ديمتري م         

وشددوا على  " اإلسرائيلي"الجهود من اجل التخفيف من مصير الشعب الفلسطيني البريء ووقف العدوان            
انه على الرغم من كثرة القرارات التي اتخذتها األمم المتحدة واالتفاقات المبرمة لـصالح الفلـسطينيين                
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اية  وان مسألة الحياة والموت تمثـل أمـامهم اآلن بكـل             يجابه سكان قطاع غزة اليوم وضعا عصيبا للغ       
  .معنى هذه الكلمات ويزداد عدد الضحايا البشرية يوما بعد آخر

  ١٥/١/٢٠٠٩الخليج، 
  

   كلينتون ينصحون بمبادرة انقاذية مستعجلة لعملية السالممستشارو .٧٩
 في ادارة بيل كلينتون  يرى مارتن أنديك المسؤول السابق لشؤون الشرق األدنى: جويس كرم- واشنطن 

» نار حامية«والمستشار المقرب من الوزيرة كلينتون، أن أحداث غزة تضع ملف عملية السالم على 
أمرا الزاميا ومستعجال بدال من أن يكون فقط مصلحة «وتجعل من مهمة االنخراط األميركي في النزاع 

  .»سياسية واستراتيجية لواشنطن
انه على رغم التعقيدات التي تضعها أزمة غزة أمام عملية » تايم«جلة ويشير انديك في مقال نشرته م

الستعادة الدور األميركي واكتساب الرئيس الجديد باراك أوباما » نوعا من الفرصة«السالم فأنها تخلق 
   .من خاللها انطالقة ديبلوماسية قوية إلدارته

  ١٥/١/٢٠٠٩الحياة 
 
  ربيالع" التواطؤ"تغول  .٨٠

  وانعبد الباري عط
هدف هذه  . تشهد العواصم العربية هذه االيام حربا اكثر ضراوة من العدوان االسرائيلي على قطاع غزة             

الحرب هو كيفية منع انعقاد قمة عربية طارئة في مدينة الدوحة، يكون زمام المبادرة فيها لـدول مثـل                   
  .سورية والسودان والجزائر وقطر واليمن

 قطبا هذه الحرب الرئيسيان، يريدان مسح سورية كليا من الخريطـة            فالمملكة العربية السعودية ومصر،   
السياسية، وإحكام العزلة العربية عليها، ولهذا مارستا ضغوطا شرسة، مرفقة بتهديدات مبطنة لألطـراف              
القوية، واغراءات مالية علنية لمن هو بحاجة اليها، للحيلولة دون تحقيق النصاب الذي يسمح بانعقاد هذه                

التي قررتا مقاطعتها مسبقا، تحت ذريعة تقويضها لقمة الكويت االقتصادية التي جرى االعداد لهـا               القمة  
  .جيدا على مدى عام كامل

انـسحابات  : ست عشرة دولة عربية وافقت على انعقاد القمة الطارئة، ثم بدأت الضغوط تعطي ثمارهـا              
، مقابل المـشاركة فـي      'غير ثورية 'او  ' مائعة'متتالية او على شكل مساومات تشترط ان تأتي القرارات          

  .القمة
وهكذا فإن الهم االساسي لقادة محور االعتدال العربي لم يعد التصدي للعـدوان االسـرائيلي، وايقـاف                 
المجازر في قطاع غزة، وانما التصدي الي دول من المحور اآلخر تريد ان تنتصر للضحايا، وتتمـاهى                 

في ضرورة التحرك واتخاذ اجراء ما للخروج مـن حـال الهـوان             مع الشارع العربي ومطالبه الملحة      
  .اما ابناء قطاع غزة فليذهبوا الى الجحيم ولتحصدهم الصواريخ االسرائيلية. الرسمي المخجلة

لنفترض ان المحور السعودي ـ المصري حقق االنتصار الكبير الذي يقاتل حاليا من اجله، اي افـشال   
د ذلك ، هل سنراه يأخذ زمام المبادرة ويدفع باتجاه خطوات عملية تظهـر  قمة الدوحة، فماذا هو فاعل بع    

  مدى جدية العرب في الدفاع عن كرامتهم المهدورة في قطاع غزة؟
قمة الكويت التي ستعقد يوم االثنين المقبل هي قمة اقتصادية، ستخصص جـزءا مـن وقتهـا الجـراء                   

 في قطاع غزة، وكيفية وقـف اطـالق النـار،           مشاورات بين الزعماء المشاركين فيها لبحث االوضاع      
والوصول الى صيغة جديدة تؤدي الى فتح المعابر، وانهاء الحصار المفروض علـى مليـون ونـصف                 

  .المليون فلسطيني، جميعهم من العرب، نقولها للتذكير فقط
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) تى االن ح(المنطق يقول ان تبحث هذه القمة، طالما انها تصدرت، وبسبب ضغوط قمة الدوحة الموؤودة               
التخاذ زمام المبادرة النهاء الحرب االسرائيلية على القطاع، كيفية استخدام االقتـصاد كورقـة ضـغط                

  .للوصول الى هذا الهدف، جنبا الى جنب مع اوراق سياسية اخرى
بمعنى آخر، هل سيلوح الزعماء المشاركون فيها، والعاهل السعودي الملك عبداهللا بن عبـدالعزيز علـى                

وص، بسالح النفط في وجه امريكا والدول الغربية الداعمـة لهـذا العـدوان االسـرائيلي،                وجه الخص 
والمعرقلة لتطبيق قرار مجلس االمن الدولي المطالب بوقـف فـوري الطـالق النـار؟ ام ان هـؤالء                   
سيستخدمون ارصدتهم المالية الضخمة كورقة ضغط، من حيث رفض التجـاوب مـع طلبـات االدارة                

  مات اوروبية اخرى النقاذ النظام الرأسمالي الغربي من حال االنهيار التي يعيشها حاليا؟االمريكية وحكو
فإذا كان استخدام سالح النفط غير وارد، مثلما اكد االمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي فـي                 

، فهل نرى   مؤتمر صحافي عقده في نيويورك قبل اسبوع، الن الشعب السعودي بحاجة الى عوائده المالية             
قمة الكويت تتخذ قرارا بتجميد عضوية دولها في االمم المتحدة بسبب ازدواجية معاييرها، وعدم جعلهـا                
القرارات الصادرة عن مجلس امنها بحق الصراع العربي ـ االسرائيلي الزامية، على اساس البند السابع  

غييـر النظـامين فـي العـراق        من ميثاق المنظمة الدولية، على غرار قرارات مماثلة صدرت بـشأن ت           
  .وافغانستان

ال نعتقد ان زعماء محور االعتدال سيترجمون انتصارهم المظفر في افشال قمة الدوحـة علـى شـكل                  
كما اننا ال نتوقع توظيف االقتـصاد       . اجراءات عملية تلقن اسرائيل درسا موجعا عقابا لها على عدوانها         

ي مواجهة الدول الغربية الداعمـة للعـدوان، الن هـؤالء ال      بأذرعه المالية والتجارية والنفطية كسالح ف     
يريدون الحاق اي اذى باسرائيل، الحليف المحتمل في اي حرب قادمة ضد ايـران لتـدمير مفاعالتهـا                  

  .النووية، والحد من قوتها العسكرية ونفوذها السياسي المتنامي في المنطقة
العدوان االسـرائيلي الحـالي، وتحـريم القيـام         فكيف يمكن تفسير هذا الصمت السعودي الرسمي تجاه         

بالمظاهرات تعاطفا مع الضحايا العرب المسلمين في قطاع غزة، وجميعهم سنّة بالمناسبة، وكيف يمكـن               
لنقـل الـشروط    ' ساعي البريـد  'فهم الدور الرسمي المصري الحالي في إحكام الحصار واالكتفاء بدور           

  ، والضغط بكل الوسائل من اجل تمريرها؟'حماس'ركة االسرائيلية في وقف اطالق النار الى ح
رجب طيب اردوغان ليس زعيما عربيا، ويملك كل الحق في ادارة ظهره الى الغـرب بعـد ان طعـن                    
العرب بالده في الظهر بخنجر مسموم عندما تحالفوا مع القوى الغربية، وثـاروا ضـد االمبراطوريـة                 

 ذلك، ووقف في البرلمان التركي يدين العدوان االسـرائيلي          العثمانية بتحريض بريطاني، ولكنه لم يفعل     
على القطاع بأقسى الكلمات، ويصفه بأنه بقعة سوداء في تاريخ البشرية، ويرد على بعض منتقديه بالقول                

  .بأن كلماته هذه ليست اقوى من قنابل الفوسفور االبيض التي تحرق اطفال غزة
المسؤولين السعوديين والمـصريين، والملـك عبـداهللا بـن          كنا نتمنى لو صدرت مثل هذه الكلمات عن         

عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، والرئيس حسني مبارك على وجه التحديد، ولكن امنياتنا لم تكن فـي                
وهذا ما يشجع اسرائيل على المضي قدما في عدوانها ومجازرها وهي مطمئنـة             . مكانها لألسف الشديد  

  .يقافهاالى غياب اي مواقف عربية ال
، النه يكشف عـن مواقـف االنظمـة         'رحمة'هذا االنقسام العربي الذي نراه حاليا في ابشع صورة هو           

فال نريد تضامنا عربيا على ارضية الخنـوع السـرائيل،          . الحقيقية، والهوة المتسعة بينها وبين شعوبها     
يخفي نوايا متأججـة نحـو      واستجداء عطفها من خالل مبادرات سالم متخمة بالتنازالت، او حوار اديان            

  .التطبيع المجاني
تسيبي ليفني وعدت بتغيير المعادلة السياسية في قطاع غزة بالقوة العسكرية، ونجحت في تحقيـق ذلـك                 
فعال، فقد توجت فصائل المقاومة على عرش التمثيل الفلسطيني، وانهت العملية السلمية باطالق رصاصة              

الطرف الفلسطيني األقوى، تماماً مثلما أدى انتصار المقاومـة         ' حماس'الرحمة عليها، وجعلت من حركة      
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 إلى تتويج ياسر عرفـات رئيـساً لمنظمـة التحريـر            ١٩٦٨عام  ) مارس(في معركة الكرامة في آذار      
  .الفلسطينية، وابعاد يحيى حمودة إلى زاوية النسيان

لذراع العسكرية للحركـات    بمثابة ا ' حماس'ولعل التطور األهم الذي كرسته هذه الحرب هو جعل حركة           
كذراع عـسكرية للحركـات     ' حزب اهللا 'االسالمية السنية، واالخوان المسلمين بشكل خاص، في موازاة         

  .االسالمية الشيعية على الحدود مع الدولة العبرية
وهذا بال شك انقالب كبير في المعادالت السياسية العربية واالسالمية، يفـسر حجـم العـداء المتنـامي                  

  .، في دول عربية مؤثرة مثل مصر والمملكة العربية السعودية'حماس'ر لهذه الحركة، أي والساف
نحن اآلن في انتظار قمة الكويت االقتصادية، وما يمكن ان يتخذه فرسانها من قرارات، وال نعلم كم مـن   

وعد انعقادها  األطفال والنساء والمدنيين ستسحق عظامهم صواريخ الدبابات والطائرات االسرائيلية حتى م          
يوم االثنين المقبل، ولكن ما نعلمه ان ابطال المقاومة لن يرفعوا الرايات البيضاء مطلقـاً حتـى يثبتـوا                   

  .لألمتين العربية واالسالمية انهم ليسوا من طينة هؤالء الزعماء المتواطئين المتخاذلين
شاوري في الدوحة، يـدعون إليـه       قمتهم الطارئة ان يتداعوا إلى اجتماع ت      ' الموؤودة'نصيحتنا للزعماء   

شرفاء االنسانية والكرامة، من أمثال هوغو تشافيز، ورجب طيب أردوغان، وأحمدي نجاد، ويـصدرون              
بيانا يحددون فيه مواقفهم بكل صراحة ووضوح، ويشرحون كل مالبسات التخاذل، وتفاصيل الـضغوط              

رئة، ويعلنون سحب أو تجميد مـساندتهم       االرهابية التي تعرض لها البعض حتى ال يشارك في القمة الطا          
او اعترافهم بمبادرة السالم العربية، ويذهبون بعد ذلك إلى قمة الكويت على أرضية المواجهـة وفـرز                 

  .المواقف، والتبرؤ من المتواطئين مع العدوان
 ١٤/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
   أخرى"نورمبرغ" الى الحاجة .٨١

  عبداهللا األشعل
السالم مع إسرائيل أدت إلى استمرار نمو المشروع الصهيوني وانحسار آمال أصبح واضحاً أن تجربة 

العالم العربي في السالم، ألن العالم العربي انقسم بين انظمة وشعوب، فاستكانت االنظمة إلى مفاهيم 
ساعدت إسرائيل على النفاذ إلى العالم العربي، فأصيب على المستوى الرسمي بالشلل التام، بينما 

ت حيوية الشعوب العربية غضباً ونقمة على تطبيقات المشروع الصهيوني وأعمال اإلبادة التي تصاعد
يمارسها في غزة، كما سبق أن مارسها في لبنان وفي فلسطين ومصر وسورية طوال الستين عاماً 

 ومجزرة غزة يجب أن تكون مناسبة لالرتفاع فوق الحسابات السياسية العقيمة والتنظيرات. الماضية
المتهافتة لكي نراجع معاً فاتورة المكاسب والخسائر في الجانب العربي، حتى تستعيد األمة العربية 
كرامتها وتساهم بدورها في صناعة العالم الجديد، الذي يطل علينا وقد غابت عنه هذه األمة بعد أن 

رجة أن إسرائيل طاردتها إسرائيل ولم ترحم ضعفها وعجزها حتى عن المواجهة اللفظية الجادة، لد
اتهمت بعض دول المنطقة بأنها متواطئة معها، مثلما اتهمت أميركا هذا البعض من قبل بالمساهمة في 

  .احتالل العراق وتمزيقه، وهو أمر كشفت عنه الوثائق اإلسرائيلية واألميركية
خندق واحد وأن آن اآلوان إذن بعد حصيلة العالقات العربية اإلسرائيلية أن يقف الحكام والشعوب في 

يعيدوا النظر في التجربة المريرة لهذه العالقات وأن يعودوا مرة أخرى إلى جذور الصراع الوجودي 
  .وليس الحدودي مع المشروع الصهيوني

وتبدأ المراجعة بأن تحدد إسرائيل ماذا تريد في النهاية ما دامت تتمدد كل يوم وتبيد أكبر عدد من 
الجبهة األولى هي أن تدعو الدول .  التحرك العربي الفوري على جبهتينويفترض أن يتم. الفلسطينيين

العربية والدول األخرى المناصرة لهذا االتجاه إلى عقد مؤتمر دولي في أوروبا لبحث ماذا قدمت 
والجبهة . إسرائيل للمنطقة وسالمها، أو دمارها وخرابها وتدمير استقرارها ونموها وإرهاب انظمتها
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ن تطلب المجموعة العربية في األمم المتحدة عقد دورة طارئة للجمعية العامة تكون على الثانية هي أ
مراجعة مدى تنفيذ إسرائيل للتعهدات التي قطعتها على : جدول أعمالها خمسة مواضيع، الموضوع االول

ضو في  وصدور قرار قبولها من الجمعية العامة كع١٩٤٩- ٤٨نفسها أمام اللجنة السياسية األولى عامي 
، واحترام ١٩٤، وقرار عودة الالجئين ١٨١احترام قرار التقسيم رقم : األمم المتحدة، وبين هذه التعهدات

  .حقوق العرب داخل إسرائيل كأقلية لها كل الحقوق وأولها حق المواطنة
أما . أما الموضوع الثاني، فهو بحث مدى توافر شروط العضوية في إسرائيل في ضوء ممارساتها

وع الثالث، فهو طلب رأي استشاري من المحكمة الدولية مستفيدة من رأيها بشأن الجدار العازل الموض
 وذلك لبحث مدى انسحاب الطابع العنصري والممارسات اإلجرامية والتطهير ٢٠٠٤) يوليو(في تموز 

 أن تطلب أما الموضوع الرابع، فهو. العرقي في فلسطين مع استمرار اسرائيل عضواً في األمم المتحدة
الجمعية العامة رأياً استشارياً في مدى انسحاب قرار التقسيم مع حق تقرير المصير للفلسطينيين، 
الموضوع الخامس، أن تبحث الجمعية العامة في موقف إسرائيل من قرارات األمم المتحدة عموماً لتحديد 

  .يثاق األمم المتحدةمدى إمعان إسرائيل في امتهان هذه القرارات وفق المادة السادسة من م
وإذا كانت واحدة من هذه الجرائم . من ناحية أخرى فإن جرائم اإلسرائيليين ال يمكن تركها بال عقاب

قد ارتكبت بحق اليهود وكانت سبباً في محاكمات نورمبرغ التي امرت بإعدام عدد من ) الهولوكوست(
أخرى لمعاقبة المجرمين » نورمبرغ «كبار قادة النظام النازي في المانيا، فإن العرب بحاجة إلى

اإلسرائيليين الذين تفوقوا مئات المرات على جالديهم وقد آن اآلوان لمحاكمتهم على جرائمهم في فلسطين 
  .ولبنان ومصر وغيرها ممن ذاقوا مرارة هذه الجرائم

  ١٥/١/٢٠٠٩الحياة 
  
   الثالث من العدوان األسبوعفي  .٨٢

  بشير موسى نافع
ث من العدوان يحاول كل من أطراف الحرب حسم النتائج السياسية لصالحه، هذه حرب              في األسبوع الثال  

بات الطرف اإلسرائيلي يعرف معرفة يقينية أنه لن يمكنه كسبها عسكرياً، بدون إفنـاء كامـل للـشعب                  
الفلسطيني في قطاع غزة، يصل تعداد المسلحين في القطاع إلى عشرات اآلالف، تحـيط بهـم حاضـنة              

بة وواسعة، ويدرك الطرف الفلسطيني الذي لم يختر الحرب أصالً، أن لـيس هنـاك فرصـة            شعبية صل 
مـا  . لتحقيق تكافؤ في القوى العسكرية، والتوصل بالتالي إلى إيقاع هزيمة عسكرية بالجيش اإلسرائيلي            

، لفـرض   يحاوله اإلسرائيليون هو إيقاع دمار هائل بالقطاع، وإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية             
انتصار إسرائيلي سياسي، وما يقوم به الفلسطينيون هو الصمود في كل شبر من أراضي القطاع، وفضح                

الهجمة اإلسرائيلية تصل إلى طريق مسدود، وقد دخلت        . العدوان باعتباره مجزرة دموية ضد سكان عزل      
  .الحرب إلى مرحلة صراع اإلرادات السياسية

جوية هائلة، كانوا يأملون أنها ستطال قيادات حماس الرئيسة والكوادر          بدأ اإلسرائيليون حربهم بضربات     
ما كان يأمله   . العليا لألجنحة المسلحة، وتوقعوا اضطراباً نوعياً وواسعاً في قدرات القطاع على الصمود           

اإلسرائيليون أن تحقق الضربة الجوية إطاحة إدارة حماس، أو على األقل إخضاعها، خالل أسبوع علـى     
ثر، ولكن ال الضربات الجوية المتالحقة حققت أهدافها، وال انهارت إرادة الفلـسطينيين فـي قطـاع                 األك

غزة، وبذلك انتقل اإلسرائيليون إلى المرحلة الثانية، والتي تضمنت تدميراً منهجيـاً لمنـاطق بأكملهـا،                
القطاع باحتالل محـاور    تمركزاً برياً في المناطق الزراعية حول المدن الرئيسة للقطاع، وتقطيع أوصال            

  .خالية من السكان
في المرحلة الثالثة، بدأت القوات اإلسرائيلية التوغل في مناطق سكانية محـدودة، إمـا لتـدمير مواقـع                  
ومراكز معينة، أو لجذب المقاومين إلى مواجهات غير متكافئة وإيقاع خسائر كبيـرة بهـم، وألن كـل                  
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الخسائر فـي صـفوف المقاومـة ضـئيلة، وألن القـوى            محاولة توغل ووجهت بمقاومة كبيرة، وألن       
الفلسطينية المسلحة حافظت على معدلها اليومي في إطالق الصواريخ، فإن الهجمة اإلسرائيلية العسكرية             

وسيكون على اإلسرائيليين إيقاف الحرب من طرف واحد، وبـدون الـسعي            . وصلت إلى مفترق حاسم   
اف، والتهديد بالعودة إلى الحرب في حالـة اسـتمرار إطـالق            التفاق سياسي، مع االدعاء بتحقيق األهد     

الصواريخ الفلسطينية، أو التوجه نحو اتفاق حل سياسي وسط على أسـاس مـن المبـادرة المـصرية،                  
واالعتراف غير المباشر بإخفاق الهجمة، أو اتخاذ قرار باحتالل كامل للقطاع، بكل ما يعنيه ذلـك مـن                  

 قلب المدن الفلسطينية، ستؤدي بالتأكيد إلى إيقاع خسائر متزايدة فـي            خوض مواجهات طويلة وقاسية في    
  .القوات اإلسرائيلية وفي سكان القطاع

حماس والقوى الفلسطينية األخرى تواصل التوكيد على الصمود أمام االجتياح اإلسـرائيلي، والمحافظـة              
 أنها غيـر معنيـة بقـرار        على إطالق يومي للصواريخ، واعتبرت حماس، التي تقود التحرك السياسي،         

مجلس األمن، ولكن حماس لم ترفض التعامل مع المبادرة المصرية، التي وضعت االتصال والتفـاوض               
ثمة عدد من التحفظات الفلسطينية على المبادرة المصرية، التي بدأت كمبـادئ            . مع حماس في مركزها   

ومن وجهة نظر حماس، فإن االتفاق      . اًثالثة عامة، ثم أخذت في الدخول إلى مجال التفصيالت شيئاً فشيئ          
المقبول ال بد أن ال يسمح بتغيير اإلرادة الشعبية الفلسطينية االنتخابية، ألن أي تغيير في اإلدارة السياسية                 
للقطاع ال بد أن يتم بإرادة شعبية أو توافق وطني فلسطيني، ال بد أن يتـضمن نهايـة فوريـة وغيـر                      

اب إسرائيلي كامل وشامل من القطاع، ال بد أن ال يضمن لإلسـرائيليين             مشروطة للعدوان، وتعهداً بانسح   
تهدئة مطلقة زمنياً، فليس ثمة شعب تحت االحتالل يطلب منه ضمان أمن قوة االحتالل؛ وال بد أن يؤدي                  
إلى رفع كامل للحصار المستمر على قطاع غزة منذ زهاء العامين، وقد أعلنت حماس والقوى الفلسطينية                

  .بوضوح رفضها األفكار المتعلقة بوجود قوات دولية في القطاعاألخرى 
وترغب القاهرة في التخلص من مـشكلة       . في ظل سقف كامب ديفيد، تلعب مصر دوراً وسيطاً، ال أكثر          

قطاع غزة ألطول فترة ممكنة، ولذا فقد دفعت باتجاه تطبيق هدنة طويلة المدى، ولكن القاهرة تستـشعر                 
ولي شريك في قطاع غزة، وهي بالتالي أقل استجابة لفكرة وجود قوات دوليـة،              الخطر من بروز نفوذ د    

ورغم المطالب التي تقدمت بها حماس لتعديل المبادرة المصرية، واستمرار المباحثات في القاهرة طوال              
األسبوع الثالث بين وفد من حماس والمفاوضين المصريين، فإن أحداً في القاهرة ال يبدو واثقـاً مـن أن                   
تفاهماً مصرياً مع حماس حول صيغة االتفاق األخيرة، يمكن أن يكون مقبوالً من اإلسـرائيليين، وكـان                 
موقف السلطة الفلسطينية هو األسوأ على اإلطالق، سواء فيما يتعلق بالموقف من العدوان أو ما يتعلـق                 

ل من الحـرب وكأنهـا      بالمفاوضات الجارية لوضع نهاية له، وقد بدت قيادات السلطة في األسبوع األو           
تنتظر انهيار إدارة حماس، وعودة القطاع إلى أحضان السلطة، وما إن طرحت المبادرة المصرية حتـى                
تعلق بها الرئيس عباس، بينما كانت قوات أمن السلطة تواجه المتظاهرين في بير زيت وبعـض المـدن                  

تيبات المتعلقـة بفـتح المعـابر       األخرى، وعندما طرحت أفكار حول مشاركة قوات تتبع السلطة في التر          
واإلشراف على خط الحدود، لم يتردد رئيس وزراء السلطة الفلسطينية في التصريح بأن السلطة ترفض               
تقسيم األدوار، وما يستبطن من هذا التصريح هو إحجام حكومة رام اهللا عن القيام بدور جدي ومخلـص                  

  .للمساهمة في إيقاف الهجمة على القطاع
ية األميركية الكاملة للدولة العبرية، واقتراب إدارة الرئيس بوش من ساعاتها األخيرة في             وفي ظل التغط  

البيت األبيض، وجدت فرنسا ساركوزي فرصة من أجل تعزيز دورها وموقعها فـي المنطقـة، ولكـن                 
ساركوزي، ووزير خارجيته كوشنير، تصرفا كوريث لإلدارة األميركية في حماية الموقف اإلسـرائيلي             

وتبدو فرنسا األكثر تصميماً على الـدفع       . برير المجزرة الدائرة في قطاع غزة، وليس كوسطاء أمناء        وت
، بحجة مراقبة وقـف إطـالق النـار بـين الفلـسطينيين             )والمقصود فعالً أن تكون فرنسية    (بقوة دولية   

  .واإلسرائيليين
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 قطاع غزة في مواجهة العدوان،      أولها، صمود : ما سيحدد نتيجة هذه الحرب في النهاية عدد من العوامل         
ووحدة قواه وشعبه، ورفضه الخضوع لإلرادة اإلسرائيلية، وثانيها، تواصـل الـدعم الـشعبي، عربيـاً                
وإسالمياً وعالمياً، ولكن هناك عوامل أخرى ستؤثر أيضاً على نتيجة الحرب، بينها مستوى الثقـة بـين                 

ة النظام العربي الرسمي على االتفاق علـى رؤيـة          قيادة حماس والمفاوض المصري، وبينها بالتأكيد قدر      
. لحماية قطاع غزة وأهله، وممارسة ضغط متصاعد على الواليات المتحدة والقوى األوروبيـة الرئيـسة      

وعاجالً أو آجالً، ستصل هذه الجولة من الصراع نهايتها، وعندما تنتهي فستتكشف بالتأكيد عن خارطـة                
  . قوى مختلفة، فلسطينياً وعربياً

في هذه الحرب، بدا المشهد الفلسطيني السياسي منقسماً على نفسه، ومنقسماً في حالة حرب شاملة علـى                 
قطاع كبير ومهم من الشعب والوطن الفلسطينيين، بينما كرر الموقف العربي الرسـمي انقـسام دولـه                 

ى الضمير  ، هذه المرة في مواجهة حرب أكثر بشاعة، وأثقل وطأة عل          ٢٠٠٦الرئيسة خالل حرب صيف     
العربي واإلسالمي، وإن انتهت الحرب بإخفاق إسرائيلي، وهو ما تشير إليه تطورات األحداث، فسيكون              
هناك في المشهدين العربي والفلسطيني رابحون وخاسرون، ليس بالضرورة خالل أيام وأسابيع، ولكـن              

  .بالتأكيد خالل فترة ليست طويلة
  ١٥/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
 وما بعده.. ة على غزالعدوان .٨٣

 *عبد الرحيم ملوح
تتركز أنظار شعوب العالم على العدوان اإلسرائيلي على غزة، وعلى ما يحدث للفلسطينيين من عمليات 

فلم يحدث . تقتيل جماعي فيه، على أيدي جنود االحتالل بأحدث اآلالت والتكنولوجيا الحربية األمريكية
ى حرب ابادة جماعية بحق شعب تحتله كما يحدث في في التاريخ المعاصر ان أقدمت قوة احتالل عل

ويتركز الجهد السياسي الدولي على البحث عن كيفية وقف هذه الحرب، قبل انتقال شررها . غزة اليوم
ألماكن أخرى، خاصة أنها تجري في منطقة هشة والعدوان، والقضية الفلسطينية وموقع المنطقة وتشابك 

 .مصالح قوى عدة منها
لدولة القائمة باالحتالل والعدوان، تستهدف ان يحقق لها عدوانها بشكل مباشر، وقف فإسرائيل ا

الصواريخ ومنع تهريب األسلحة عبر األنفاق وإضعاف قوى المقاومة وفي المقدمة حماس، الى اكبر قدر 
. ذاأي فرض مفهومها األمني على الوضع في غزة، مع توفير الضمانات الدولية واإلقليمية لكل ه. ممكن

واستناداً لهذا تعمل لتكريس االنقسام الفلسطيني سياسيا وجغرافيا، وتطويع الشعب وقواه للتعامل مع 
وعلى المدى المتوسط والبعيد، تريد القضاء على . مفهومها السياسي للتسوية وفي حالة انقسام وضعف

 فلسطين المستقلة على كامل المشروع الوطني الفلسطيني في الحرية واالستقالل والعودة، ومنع قيام دولة
وتفكيك . ١٩٤ وعاصمتها القدس، وعودة الالجئين لديارهم وفقا للقرار ١٩٦٧األرض المحتلة عام 

ف كخطوة ال بد منها لتفكيك ارض وطنه .ت.التمثيل السياسي الموحد للشعب الفلسطيني ممثال ب م
ات في غزة والضفة والقدس والتعامل مع الشعب واألرض الفلسطينية، كتجمع. ومشروعه الوطني

والخطوة الضرورية على هذا الطريق هي .  مجزأة ومنفصلة سياسياً وجغرافياً وتمثيليا٤٨ًومنطقة الـ
تكريس االنقسام الفلسطيني، ودفع غزة نحو الجنوب، والبحث عن إدارة ضفة مجزأة كتجمعات فلسطينية، 

. د التفهم ان لم نقل الدعم من اإلدارة األمريكيةهذه السياسة التي تأخذ طريقها للتطبيق على األرض، تح
ومن بعض األطراف الدولية وفي مقدمتها اإلدارة األمريكية، وتحويل القضية الفلسطينية الى قضية 
إنسانية وليست سياسية ووطنية، تحت ذريعة محاربة اإلرهاب، وتوفير الهدوء واالستقرار لصالح هذه 

واإلدارة األمريكية، الحليف االستراتيجي إلسرائيل والحامي السياسي لها . األطراف المشتركة أو المنفردة
ولسياستها العدوانية والتوسعية، تعمل إلعطاء أطول فرصة ممكنة للعدوان اإلسرائيلي من اجل تحقيق 
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، وهو يحدث اليوم بتوجيه من ٢٠٠٦أهدافه، حدث على مدار سنوات الصراع الطويلة وفي لبنان عام 
فنراها تعطل مجلس األمن عن اتخاذ قرار ملزم، وبتهديده بحق النقض، وفي . مريكي بوشالرئيس األ

الوقت نفسه تعمل لتنزيل سقف القرار وبما يحمي العدوان اإلسرائيلي، متناسية ان من يقوم بالعدوان 
ة وأنها كانت طوال المرحل. وعمليات التقتيل للمدنيين وحصار الشعب كله لسنوات مضت هي إسرائيل

الماضية الدولة الراعية لما سمي بعملية السالم التي أثبتت فشلها وعقمها، بتفويض من الرباعية الدولية 
 .واألطراف المتفاوضة

إن التحدي الذي يواجهه الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والمجتمع الدولي هو هذا العدوان 
ب عمله هو التوحد لوقف هذا العدوان وما يج. اإلسرائيلي الفاشي، والذي هو جريمة حرب موصوفة

وتفكيك الحصار الظالم على . فورا وانسحاب جيش االحتالل من كل أرجاء غزة فوراً وبدون شروط
القطاع وفتح المعابر بما فيه معبر رفح، وتوفير الحماية الدولية المؤقتة للشعب الفلسطيني في غزة 

ب الفلسطيني وارض وطنه، هو من يتعرض للعدوان فالشع. والضفة والقدس، في بيت الهيا كما الخليل
واستحضار الموقف السياسي والمادي الداعم . وليس غزة فقط، مع انه يتركز في هذه المرحلة على غزة

للشعب الفلسطيني في مجابهة ومقاومة العدوان واالحتالل، يتطلب توحيد قوى الشعب الفلسطيني وجهوده 
فاألولوية الفلسطينية اليوم هي . من اجل وقف العدوان مجابهتهفي الوطن والشتات، وتوحيد موقفه 

ومن اجل هذا ندعو للقاء على كل . لمجابهة العدوان، فال شيء يعلو على وقف العدوان على غزة
المستويات لجميع قوى وفعاليات شعبنا في الوطن والشتات لتنسيق جهودها وقواها في مجابهة العدوان 

 المسمى التي تعمل في ظله هذه القوى اليوم مع أننا نرى ان تعمل كجبهة والحصار، وال يهم كثيرا
  . ف أو تحت سقفها.ت.وطنية موحدة في إطار م

والهدية األهم الذي علينا تقديمها ألهل غزة خاصة ولشعبنا عامة، هي وحدتنا الوطنية الفلسطينية في 
 يعقل ان تتحول القيادات والمؤسسات ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، حيث ال.ت.إطار م

وصون . الفلسطينية الى برلمان بيزنطة، تناقش جنس المالئكة في الوقت الذي تسقط فيه القسطنطينية
وحدة الشعب ووحدة القضية ووحدة التمثيل السياسي باتت اليوم قضية يجب ان تحظى بكل المسؤولية 

لمصالح الفئوية والحسابات الشخصية لهذا الفصيل أو ذاك، واالهتمام من جميع الفلسطينيين، الن تغليب ا
لهذا القائد أو ذاك، يعمل لحساب االحتالل ومشاريعه القصيرة والبعيدة، ويلحق أفدح الضرر لمصالح 

. فلم يسجل التاريخ ان شعبا منقسما على نفسه تمكن من الصمود أو االنتصار. شعبنا الوطنية العليا
الخيرة خير دليل على هذا، والتي أثبتت ان المقاومة ليست فاعلة كفاية في ظل وتجربتنا الفلسطينية ا

االنقسام، وان المفاوضات عقيمة وضارة، كذلك في ظل االنقسام، فبالوحدة الصلبة المستندة للبرنامج 
وكما ورد في وثيقة الوفاق الوطني هما المرتكز لصون إنجازاتنا وتعظيم . السياسي الوطني للمنظمة

انا نحو تحقيق أهدافنا الوطنية، وفي المقدمة وقف العدوان وفك الحصار وبموازاة هذا، فان ضعف قو
الحضور والدور العربي، أفسح المجال لتدخل أكثر من طرف دولي وإقليمي في الشأنين الفلسطيني 

  .ومحاولة إدخال الحسابات والمصالح الخاصة بهذه األطراف. والعربي
 العربية لقواها وجهودها وتوظيف امكاناتها السياسية ومقدراتها المادية وموقعها فبدال من توحيد الدول

االستراتيجي، نجدها تدخل بصراعات بينية على قضايا ثانوية على حساب القضايا األساس، وفي مقدمتها 
 القضية الفلسطينية وقضية الصراع العربي ـ الصهيوني، فبدال من عقد القمة العربية فورا واتخاذ

مواقف سياسية موحدة وواضحة في مواجهة العدوان اإلسرائيلي ودعم الشعب والقضية والحقوق 
الفلسطينية، وحمل هذا الموقف بثبات محليا وإقليميا ودوليا، نجدها تتردد في هذا وتستعيض عنه باجتماع 

لى التهرب من ان هذا لمؤشر كبير ع. لوزراء الخارجية، وانتظار ما تسفر عنه اجتماعات مجلس األمن
وفي الوقت الذي يتطلب من الجميع حزم أمره والتحرك . المسؤولية السياسية والقومية إذا لم نقل أكثر

لقد نزلت جماهير غفيرة للشوارع . فوقت أهل غزة ال يحتمل اللعب به ألنه من دم ودمار. سياسيا وماديا
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 المغرب العربي، وهناك بعض الدول في أنحاء المعمورة كافة، ومنها أعداد بالماليين كما حدث في
العربية سحبت سفيرها من إسرائيل مثل موريتانيا لكن هناك العديد من الدول العربية واإلسالمية، ال 
زالت تحرص على عالقاتها السياسية واالقتصادية المباشرة أو غير المباشرة مع إسرائيل، ولم تستجب 

صي والداني ولم تسمعها حكامها، مع أننا في عصر لنداءات وتحركات الجماهير التي أسمعت القا
فهناك من يتابع ما يجري على األرض من منزله أو مكتبه أكثر . الفضائيات والصوت والصورة معا

وفي الوقت الذي نثمن فيه عاليا التحرك الجماهيري من لندن . بكثير ممن يعيشون الواقع المر في غزة
فإننا ندعوها لتنظيم صفوفها ومتابعة ما بدأته، وتحويله . ات آسياالى الفلبين ومن المغرب الى جمهوري

الى أطر منظمة تدعم صمود ونضال وحقوق الشعب الفلسطيني، وتحويله الى مواقف مؤشرة على 
أصحاب القرار السياسي في بلدانها، وتطوير مواقفهم السياسية في كل االتجاهات وبما يعزز من دور 

فك الحصار وفتح المعابر وتوفير الحماية الدولية الشاملة للشعب الفلسطيني بلدانهم، لوقف العدوان و
فمناصرة الشعب الفلسطيني . كخطوة على درب تحقيق حقه بتقرير المصير والحرير واالستقالل والعودة

وأهل غزة بخاصة، يجب أال تقتصر على التأسف والتأسي على األطفال والنساء والشيوخ، أو على 
ر العبادة أو البنية التحتية المدمرة، ألن القضية الفلسطينية ليست قضية إنسانية فحسب، بل المدارس ودو

  .هي قضية سياسية، قضية حرية واستقالل وعودة
األمر الذي يفرض على الجميع التعامل معها كذلك، وان تتحول الى فعل سياسي ومادي ملموس في دعم 

  .ضد االحتالل والدولة القائمة باالحتاللصموده ونضاله، من اجل حقوقه، وفعل ملموس 
   عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين*

  ١٥/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  ؟ "صفير النهاية "اقتربهل  .٨٤

  عاموس هرئيل وافي يسسخروف -  "هآرتس"
جندوا مطلع الشهر باألمر، امس، الى بيـوتهم الول عطلـة ليـوم             سرح جزء من جنود االحتياط، الذين       

قد يشهد هذا بأن اسرائيل ما زالت تؤخر المرحلة الثالثة من عملية الجيش االسرائيلي في قطـاع                 . واحد
القناة السياسية إلنهاء الحرب اصبحت مـرة اخـرى فـي           . غزة، التي هي التوسيع المهم للعملية البرية      

  .ان االمور هناك ايضا تجري بكسلالمركز، لكن يبدو 
فقد بين نائب رئـيس     . قدمت حماس كالمتوقع تقريبا، جوابا غامضا للمبادرة المصرية لوقف اطالق النار          
اذا تم قبول التغيرات    . "المكتب السياسي للمنظمة، موسى ابو مرزوق انه يحتاج الى تغيير عدد من المواد            

يتصل تحفظ حماس الرئيس بعدم وجود جدول زمني فـي          . ل، قا "فسيصبح االقتراح المصري اطار الحل    
بعـد  . تطلب القاهرة وقفا تاما للعنف بغير تحديد موعد بخروج القوات االسرائيلية من القطـاع             . المقترح

حماس تتوقع جوابا من الفور لهذه االسـئلة الحاسـمة          . ذلك فقط يحدد متى وكيف تفتح المعابر من جديد        
  . بالنسبة اليها
ماس ايضا المرحلة الثالثة من الخطة، في شأن تجديد االتصاالت بفتح نحو مـصالحة وطنيـة                تعارض ح 

االتصاالت بين حماس ومـصر     . فهذه المادة تكاد ال تستطيع هضمها     . فلسطينية وعودة السلطة الى غزة    
لت يومـا   في هذه االثناء ُأج   . ستتصل في االيام المقبلة وستتنقل وفود المنظمة بين القاهرة وغزة ودمشق          

بدأوا في اسرائيل يرتابون في أن حماس تلعب لعبـة          . عاموس جلعاد لمصر  ) احتياط(آخر زيارة اللواء    
فقبل ستة ايام من اداء الرئيس الجديد في واشنطن اليمين الدستورية تفضل المنظمة انتظار ادارة               . الوقت

إن االنبـاء عـن     . سهل عليها قلـيال   اوباما، مؤملة ان تحدث التغيرات في الواليات المتحدة بيئة عمل ا          
مـن  . خضوع حماس عقب خطبة رئيس حكومتها اسماعيل هنية، اول من امس، تبين انها سابقة الوانها              

 ليفني معارضا توسـيع العمليـة،       -الجهة الثانية، على الرغم من االتفاق الذي ينصاغ في محور باراك            
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يعـود  . المضي الى النهاية حتى اسقاط حمـاس      يبدو ان رئيس الحكومة ايهود اولمرت خاصة عاد ليزن          
نجح، امس، فـي اهانـة وزيـرة        (الى الصورة ايضا عجرفة اولمرت المشهورة ايضا في تلك الحرب           

  . ، يبدو ان شخصا ما ها هنا عاد للعب بالنار)الخارجية االميركية كوندوليزا رايس
بتـشديد الحـصار    (عدة قوة حماس    في الميدان تواصل اسرائيل الضغط العسكري المستعمل حقا على قا         

. اكثر القضايا حسما في التسوية التي ستفضي الى انهاء الحـرب    " فيالدلفيا"، بقي محور    )على مدينة غزة  
. إن التخوف الرئيس في اسرائيل هو من تهريب السالح الذي يستطيع في المستقبل تهديد تل ابيب ايـضا      

ان تهدد مباشرة مركز الدولة في غضون اسابيع فـضال          اذا لم يرأب هذا الصدع االن، فستستطيع ايران         
  .عن اشهر

لكونه عنصرا واحدا فقط فـي الدولـة        ( بخالف حزب اهللا الذي يعمل في نطاق ميزان ردع اشد تعقيدا            
ستسيطر ايران بواسطة حماس على الزناد الموجه ال الـى بئـر            . ، حماس هي السلطة في غزة     (اللبنانية

بدأوا في اسرائيل يهضمون االن فقط مبلغ االحكـام الـذي           .  غوش دان ايضا   السبع واسدود فقط بل الى    
تستعمله شبكة التهريبات المشتملة على العالم لنقل ضباط حرس الثورة االيـرانيين مـن طهـران الـى                  

في كـانون   " كارين اي "منذ نجاح الكوماندو البحري في احباط سير سفينة السالح          . السودان ثم الى رفح   
فبدل التهريب الضخم، يحول السالح قطرة قطرة بواسطة شـبكة          . ، غير االيرانيون النهج   ٢٠٠٢الثاني  

لكن صواريخ الكاتيوشا اتت في هذه القطرات ويمكن ان تصل ايـضا صـواريخ              . متشعبة من الوسطاء  
اذا كانت توجد نقطة ضعف مهمة لحظت في اسرائيل فـي           . التي يبلغ مداها نحو سبعين كيلومترا     " فجر"
 عن مجلس االمن، فهي قضية تهريب السالح التي بقيت بال رد ومكنت من تسليح حـزب                 ١٧٠١رار  الق

فاسرائيل ال تستطيع االكتفاء بـاالرادة      . في هذه المرة سيحتاج الموضوع الى عالج عميق       . اهللا من جديد  
  .ماني بهمالخيرة لخبراء الهندسة، مثل الدكاترة من جامعة كلين الذين يتطوع وزير الخارجية االل

فبهجـوم  . في الوقت الذي ينحصر فيه النظر في رفح، تبدأ مسيرة مهمة في الشريط الشمالي من القطاع               
في شريط كتيبـة    . للواء المظليين في الليلة بين االثنين والثالثاء، بلغت القوات االحياء الشمالية من غزة            

وقع من المظليين ضابط جـرح جرحـا        و. دورية اللواء فقط ابلغ عن مقتل نحو عشرين مسلحا فلسطينيا         
  .بليغا بانفجار بيت ملغم وعدد من الجرحى بعضهم نتيجة حادثة اطالق نار متبادل مع قوة احتياط

امتنعت حماس حتى، امس، عن هجمات واسعة على قوات الجيش االسرائيلي واكتفت بمحاوالت اقـالق               
ن هذه ستكون الحال بالضرورة، بعد ذلك ايضا        لكنهم في هيئة القيادة العامة حذرون من الجزم با        . مركزة

ما زالوا في الجيش يتذكرون لذع التصريح عـن         . اذا عمقت القوات الدخول في قلب مدينة غزة او رفح         
رد عليه الجانب الفلسطيني بعمليـات      " (السور الواقي "، مساء عملية    "نمر مخيم بالطة الذي تبين انه قط      "

فسه لن يعلن احد احتالل غزة كما تم قبل سنتين ونـصف فقـط فـي                لذلك السبب ن  ). فتاكة في الحواجز  
  .احتالل بنت جبيل في ظاهر االمر
  السير في المكان أصبح أسهل

في الحقيقة، إن وسائل االعالم تسمي ما يحدث اآلن في غزة سيرا في المكان، لكن يبدو هذه اللحظـة أن                
سمين يثبت نفسه، على االقل بالتشويش علـى        إن تقطيع اوصال القطاع ق    . السير في المكان اصبح اسهل    

 -في زيـارة الـى ممـر كـارني          . هكذا حدث انخفاض دائم الطالق القذائف       . تزويد الشمال بالسالح  
يوجد وعي كبير للتهديدات المختلفة لحيـاة       . نتساريم، اول من امس، برزت الثقة بالذات عند قادة الميدان         

ة التي يستعملها الجيش االسرائيلي تمكنه من سيطرة نسبية على مـا            الجنود، لكن يبدو بمقابلة ذلك أن القو      
. من هذه الجهة، القتال اكثر تذكيرا بالعمليات في القطاع في الماضي من تذكيره بحرب حقيقيـة               . يجري

قد ال يكون مما يلذ الجيش االعتراف بذلك جهرا، لكن غزة ال تزال في هذه االثناء تجربة تقويم له بعـد                     
العمل منهجي ومنظم يشتمل على فتح محاور حركة لوجستية وتزويد المقاتلين في المواقع االكثر              ف: لبنان

  .تقدما في الميدان بطعام معقول
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إن االيام الحاسمة التي حددت مطلع االسبوع قد انقضت وال يزال القرار االسرائيلي على توسيع العملية                
في الرأي تتعلق بما يأتي بعد، في حين ان جزءا من           في الجيش االسرائيلي ايضا توجد اختالفات       . يؤجل

رجال االستخبارات يعتقد أن الخراب في غزة سيضمن قدرا كافيا من الردع على نحو يمكن من انسحاب                 
اذا كان منطق الردع كما وصفه مسؤول رفيع في هيئة القيادة العامة، يقوم في قلب العملية، فـإن                  . سريع

  .وامكان صفير النهاية؟" اإلنهاء التام"يستقر الرأي على متى : السؤال في الحقيقة هو
  ١٥/١/٢٠٠٩. األيام، فلسطين

  
  "!! أبرياء" المس بـ ضرورة .٨٥

  دانييل دورون -  "إسرائيل اليوم"
ماذا كان يحدث لو أن البريطانيين، مع نشوب الحرب العالـمية الثانية، قصفوا برلين فجـأة، وأحـدثوا                 

النازي، لكن لـم يمسوا عن عمد، القادة ورؤوس الجيش؟ماذا كان يحدث لو            ضررا بالغا لـمباني الحكم     
كان البريطانيون هاجموا بعد بضعة ايام من بدء الـمعركة القيادة االلـمانية، بعد تحذير من مهاجمتهـا                
فقط؟ كيف كان سكان بريطانيا يردون لو أن حكومتهم اضاعت فرصة القضاء على مستعملي آلة الحرب                

 وكيف كانوا يردون لو كانوا بينوا لهم أن لكل واحد من القادة بديالً، وأن قتلهم لن يحسم الحرب؟                   النازية؟
  ماذا كانوا سيقولون بإزاء بيان انه ينبغي تحذير القادة لـمنع الـمس بالجيران؟

؟ ألـم يكن القضاء على جزء كبير من القيادة النازية يقصر الحـرب           : من الـمحقق انهم كانوا سيسألون    
أليس اكثر اخالقا توفير حياة مئات آالف من الناس من الطرفين، يقتلون في معركة متصلة بحسم سـريع      

  ؟ "(ابرياء"حتى لو كان مصحوبا بمس بـ (
بعد ثالثة ايام فقط قصفت قيادة حماس، وبعد ستة عشر يوما فقط قصف بيت قائد               . ال يوجد عندنا سائلون   

تخلت (ئيل الـمفاجأة التي حصلت عليها للقضاء على رؤوس حماس          لـم تستعمل اسرا  . الذراع العسكرية 
، وهو شيء كان سيساعد على تقـصير        )اسرائيل في الـماضي ايضا عن عشرات الفرص للـمس بهم        

يمكن اسـقاط حمـاس     . الـمعركة بل ربما يمنع الحاجة الى دخول غزة البري الذي يفضي الى خسائر            
يجب ببساطة ان نقتـل او      . بغير دخول غزة لـمدة طويلة    )  اليه وهذا كل ما يحتاج   (كمنظمة حرب فعالة    

عندما تمتنع اسرائيل عن عملية كهذه      . ان نأسر او ان نطرد عددا كافيا من رؤوس الـمنظمة لكي نشلها           
. تضطر الى اتخاذ عمليات اقل فعال، مثل الحصار والقصف واختراق حاجز الصوت او عمليـة بريـة                

فلـماذا ترفض حكومتنا االنتصار؟ ثم من يرجعون       . بغير افضاء الى النصر   " تحدث هذه ضررا انسانيا   "
من يعرف السياسة االسرائيلية ال يستطيع ان يرفض        . ذلك الى االشفاق من اي مخاطرة عشية االنتخابات       

وثم من يقولـون ان     . ويعلق اخرون ذلك باختالفات شديدة، وحيرة وعدم تصميم عند قادة اسرائيل          . هذا
اي انهم  . ، وان القضاء على حماس سيفضي الى فوضى       "السالم يصنع مع االعداء   "لى قناعة بان    قادتنا ع 

  ".نعلـمهم درسا"يريدون االبقاء على حياتهم التمام صفقة معهم بعد ان 
يوجد شيء ما صحيح في جميع هذه التفسيرات لكن من جهة مبدئية يختفي وراء كل اخفـاق اسـرائيلي                   

وس التاريخ، وبخالف العقل الـمستقيم، اقنعت قيادتنا، نفـسها بتأييـد وسـائل             بخالف جميع در  : دائما  
ال يمكن ان نهزم االرهاب     "او  " لـم تعد توجد حروب ننتصر فيها كما كان االمر ذات مرة          "االعالم بأنه   

  ".بالقوة
شر حتى  في واقع االمر، هزمت كل حركة ارهاب تقريبا بالقوة، منذ كان الحشاشون في القرن الحادي ع               

، وهذه حال حركات االرهاب ايضا في اليونان وماليزيا وايطاليـا والــمانيا             ١٩٣٦التمرد العربي في    
كيف يمكن ان نزعم ان الجيش االسرائيلي، الذي يفترض ان يواجه جيوشـا نظاميـة               . واليابان وغيرها 

لحين بـسالح خفيـف     من الـمس ) اذا بالغنا (قوية، غير قادر على حسم معركة مع نحو من عشرين الفا            
  .ومتوسط ــ اال اذا كان يحارب كما حارب في لبنان مرة بغير خطة للنصر
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تدل على ان قادتنا يتكلون على الـمصريين ان يدافعوا عنهم بمنع التهريب مـن              " خطتنا"في الحقيقة ان    
  .هذا بطبيعة االمر امل باطل. سيناء

ن لهذا تريد ان تضربها اسرائيل، لكن مصر لن         من الـمحقق ان مصر ال تريد حماس التي ترعاها ايرا         
تدع السرائيل ان تهزم حماس النه مع عدم امكان اخضاع اسرائيل لـمعركة مباشـرة، تخـدم حمـاس                  

ايعتقد احـد   (لهذا شجعت مصر التهريب وتزويد حماس بالسالح        . مصلحة مصرية هي اضعاف اسرائيل    
سائل القتالية الــمهربة او حفـر مئـات مـن           ان مصر لـم تكن قادرة على وقف االف اطنان من الو          

وستفعل ذلك مرة اخرى بعد ان توافق اسرائيل بغبائها على وقف اطالق نار سيعاد بـه بنـاء              ). االنفاق؟
  .، في مواجهة اسرائيل"تناسب"حماس وتسليحها لتستمر على العمل بـ 

لتي هي مـستخدمة اليـران،      من الـمهم ان نذكر ايضا انه سيكون المتناع اسرائيل عن هزيمة حماس ا            
من ال يجهد نفسه في االنتصار في الحـرب الـى           : الدرس سهل . اثار خطيرة ايضا على مصر واالردن     

  .النهاية سيكون حكمه حكم نتائج حرب لبنان الثانية
 ١٥/١/٢٠٠٩. األيام، فلسطين  

  
 باس بين السجال الدستوري والمصالحة المتعثرةع" شرعية" .٨٦

  وسام متى
 اإلسرائيلية األخيرة على غزة لتحجب الضوء، وإن بشكل مؤقت، على قضية خالفية جاءت الحرب

ففي خضم المجازر . شكلت أحد العناصر الرئيسية للصراع على السلطة بين حركتي فتح وحماس
مع انتهاء « الفراغ الدستوري»اإلسرائيلية في القطاع، دخلت السلطة الوطنية الفلسطينية في ما يشبه 

 .ئيس محمود عباس في التاسع من كانون الثاني الحاليوالية الر
وكانت مسألة انتهاء والية عباس، بما تحمله من تداعيات قانونية وسياسية، قد أثارت جدالً واسعاً في 
األوساط الفلسطينية، حيث أصرت حركة فتح، مدعومة بقرار سابق من وزراء الخارجية العرب، على 

 إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، وهو أمر ترفضه «أبو مازن»شرعية التمديد لـ
حماس، إذ ترى أن صالحيات الرئيس تؤول، بعد انتهاء واليته، إلى رئيس المجلس التشريعي عزيز 
الدويك المعتقل في سجون االحتالل، أو نائبه أحمد بحر، مع جواز التمديد لهما في حال تعذر إجراء 

 .سيةاالنتخابات الرئا
عدم دستورية مبدأ التزامن بين االنتخابات الرئاسية »وفيما يبرر نواب حماس موقفهم بالتشديد على 

، وهو أمر يؤكد عليه العديد من القانونيين وقد تبناه تقرير صدر مؤخراً عن مركز «والتشريعية
دراسة قانونية أعدتها أمانة الفلسطيني، فإن لمنظمة التحرير الفلسطينية رأياً آخر، شرحته في « الزيتونة»

 .السر في لجنتها التنفيذية، وتناولت جملة من الحجج القانونية للتأكيد على شرعية التمديد
 ٢٠٠٥ للعام ،٩ومن أبرز النقاط التي استندت إليها الدراسة للرد على حماس أن قانون االنتخابات رقم 

، نص، في المادة «ودخلت االنتخابات على أساسهقبلت به القوى والقوائم كافة، بما فيها حماس »الذي 
تجرى االنتخابات الرئاسية المقبلة بحلول نهاية الدورة التشريعية ألول مجلس » االنتقالية، على أن ١١١

 وهو ٢٠١٠، أي في كانون الثاني من العام،«تشريعي ينتخب بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ووفقاً له
 في الثاني من أيلول العام ١ي قانون االنتخابات الصادر بالقرار الرئاسي رقم ما جرى التأكيد عليه ف

.٢٠٠٧ 
االجتهاد بتمديد والية الرئيس حتى نهاية والية المجلس »يشير إلى أن « الزيتونة»لكن تقرير مركز 

 السلطة أولهما اختالف بداية والية رئيس: التشريعي استنادا إلى قانون أو أمر رئاسي يصطدم بأمرين
عن بداية والية المجلس التشريعي، وبالتالي اختالف موعد تجديد انتخابات الرئاسة عن موعد إجراء 

وبالنسبة . «انتخابات المجلس التشريعي، وثانيهما أن القانون األساسي هو دستور ال يعدل بقانون عادي
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 قررت أن مدة ٢٠٠٥لمعدل في العام ، من القانون األساسي ا٣٦للنقطة األولى يوضح التقرير أن المادة 
 والية المجلس بأربع سنوات ٤٧رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات، فيما حددت المادة 

 فيما تنتهي والية ٢٠٠٩أيضاً، وعليه فإن والية عباس قد انتهت عملياً في ليل الثامن من كانون الثاني ،
 ما يعني أن هناك استحالة قانونية إلجراء االنتخابات ٢٠١٠ي ، كانون الثان٢٥المجلس التشريعي في 

لكن منظمة التحرير توضح في دراستها أنّه عندما جرت انتخابات . الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن
 كان القانون األساسي يحدد فترة والية الرئيس ٢٠٠٥ كانون الثاني ،٨الرئاسة التي فاز بها عباس في 

، أضف إلى ذلك أن التعديل الذي يحدد «المرحلة االنتقالية»بأنها تمتد حتى نهاية ) عيوالمجلس التشري
 آب من ١٨مدة الرئاسة بأربع سنوات، بات ساري المفعول منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 

لنقطة أما بالنسبة ل.  أي بعد مرور سبعة أشهر وعشرة أيام على انتخاب الرئيس أبو مازن٢٠٠٥العام ،
إلى أن هذا القانون أضاف حكماً لم « الزيتونة»الثانية، المتعلقة بدستورية قانون االنتخابات، فيشير تقرير 

، وبالتالي فإن االنتخابات )إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية في آن واحد(يرد في القانون األساسي 
تم إال بموافقة غالبية ثلثي المجلس التشريعي، المتزامنة تتطلب تعديل هذا القانون، وهذا األمر ال ي

 التعديل الذي أدخله قانون االنتخابات باطل لعدم دستوريته»ليخلص إلى أن». 
رزمة متكاملة من »في المقابل، تشير دراسة منظمة التحرير إلى أن هذا التعديل كان جزءاً من 

 ٢٠٠٥القاهرة بين الفصائل في آذار العام ،لتنفيذ اتفاق « اإلطار القانوني»بهدف تأمين « التعديالت
مضيفة أن إقرار تعديل دستوري يحدد فترة الرئاسة بأربع سنوات، بعد مرور نحو ثمانية أشهر على 
انتخاب عباس، كان يتطلب إدخال مادة انتقالية في قانون االنتخابات الجديد، وأن المشرعين استندوا في 

وفقاً ألحكام »ص على انتخاب رئيس السلطة باالقتراع العام والمباشر ذلك إلى القانون األساسي الذي ين
ويستند نواب حماس في دعوتهم إلى تولي الدويك أو بحر مهام الرئاسة، . «قانون االنتخابات الفلسطيني

بعد انتهاء والية عباس، إلى القانون األساسي، الذي يجيز االنتقال المؤقت لمهمات الرئاسة لرئيس 
و نائبه، لكن منظمة التحرير تشير إلى أن هذا القانون حصر هذا األمر بحاالت ثالث هي المجلس أ

الوفاة، واالستقالة، شرط أن يوافق عليها المجلس بغالبية الثلثين، وفقدان األهلية القانونية، الذي يتطلب 
فإن القانون األساسي ال وفي جميع الحاالت . تقره المحكمة العليا وأن يوافق عليه المجلس بالثلثين أيضاً

 .يسمح إال بانتقال مؤقت لسلطة الرئيس، وذلك لفترة ال تتجاوز الستين يوماً
ولكن رغم كل هذه التفسيرات، تبدو القضية سياسية أكثر منها قانونية، فالصراع على السلطة يبدو 

وثمة من يعتقد أن . خرىالمحرك لكل ما يثار حول مسألة التمديد لعباس وغيرها من القضايا الخالفية األ
التداعيات المترتبة على انتهاء والية الرئيس ترتبط بمدى نية الطرفين على تعميق الصراع أو الدخول 

 .في مصالحة جدية
ولهذا يتخوف كثيرون من سيناريوهات كارثية تهدد وجود السلطة الوطنية، من مثل إعالن الرئاسة غزة 

انتخابات متزامنة بشكل أحادي، بما يساهم في تعزيز االنقسام، أو اللجوء ، أو الدعوة إلى «إقليماً متمرداً»
تقتصر مفاعيلها على الضفة أو القطاع، فيما يأمل آخرون بصيغة توافقية على « دستورية»إلى حلول 

، الذي أخرج االستحقاق «اتفاق الدوحة»قاعدة الحوار الوطني المتعثر، وذلك على غرار ما انتهى إليه 
  .ي في لبنان من عنق الزجاجة، حتى إن لم تكن بنوده دستورية مئة في المئةالرئاس

  ١٥/١/٢٠٠٩السفير، 
  

 !وإنما من أجل خالد مشعل..  من أجل عيون غزة ودفاعا عنهاليس .٨٧
 صالح القالب

كل هذا الذي جرى، من االرتداد على اتفاقية مكة المكرمة وإسقاطها، وحتى هذه الحرب المدمرة التي 
سرائيل على غزة، له سبب واحد ال غير، وهو فرض حركة حماس كممثل للشعب الفلسطيني، تشنها إ
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وكبديل لمنظمة التحرير والسلطة الوطنية ومحمود عباس أبو مازن، على العرب والجامعة العربية، 
 ،١٩٦٨وعلى المجتمع الدولي واألمم المتحدة، وعلى غرار ما فعله أبو عمار مع أحمد الشقيري في عام 

، وليس على الفلسطينيين »فسطاط الممانعة«ولكن بطريقة أخرى، وعبر االعتماد على إيران وتحالف 
، التي دعت إليها الشقيقة قطر، والتي من »الطارئة«وحتى هذه القمة . والمعادلة الداخلية الفلسطينية

عة العربية، فإن المفترض أن تنعقد غدا في الدوحة، هذا إن توفر لها نصاب الثلثين من دول الجام
المقصود بها هو أن تشهد والدة قيصرية تفرض خالد مشعل فرضا على العرب وعلى الفلسطينيين، 
والحقا على المجتمع الدولي واألمم المتحدة، وهذه رغبة تقف وراءها إيران وتؤيدها سوريا، والهدف هو 

قم في معادلة ما بعد انتقال باراك استغالل مأساة غزة للسيطرة على القضية الفلسطينية، الستخدامها كر
قطر، أصرت على هذه » الشقيقة«والغريب أن . أوباما، واإلدارة األميركية الجديدة، إلى البيت األبيض

القمة، وعلى وضع العرب على هذا المفترق الصعب، بينما كانت الكويت قد دعت إلى قمة اقتصادية، 
سياسية، وبينما كانت هناك استجابة للطلب القطري وإلى قمة » غزة«باإلمكان تحويلها إلى قمة لـ

باجتماع لوزراء خارجية دول الجامعة العربية تقرر أن يعقد في الكويت، غدا الجمعة، أي في اليوم ذاته 
، والتي من غير »قمة خالد مشعل«الذي حددته الدوحة النعقاد القمة الطارئة، التي باإلمكان تسميتها 

قبل .  الذي يعتبر أن هذه القضية قضيته- إن هي انعقدت- ود أحمدي نجاد المستبعد أن يحضرها محم
الدعوة القطرية إلى هذه القمة الطارئة، التي ستقطع الطريق، بالتأكيد، على قمة الكويت االقتصادية، التي 

 ، كان هناك كالم، بينما وزراء الخارجية»مأساة غزة«كان باإلمكان تحويلها إلى قمة سياسية عنوانها 
العرب يخوضون أعنف وأشرس معركة سياسية في أروقة األمم المتحدة في نيويورك، عن قمة عربية 
بمن سيحضر، وقد تردد هذا الكالم على مستويات عليا في دمشق، في الوقت الذي كان فيه األمين العام 

حيث أبلغ تعليمات لمجلس األمن القومي اإليراني سعيد جليلي، في زيارة إليها، قادته أيضا إلى بيروت، 
مرشد الثورة السيد علي خامنئي إلى السيد حسن نصر اهللا، بضرورة ضبط النفس، وبضرورة عدم قيام 

  .حزب اهللا بأي عمل عسكري ضد إسرائيل، عبر جبهة الجنوب اللبناني
، فتح جبهة قتال ثانية، إلسناد غزة المحاصرة عبر هضبة »قمة بمن حضر«لم يكن هدف الدعوة إلى 

والن السورية المحتلة، وعبر الجنوب اللبناني، وال الضغط على األميركيين لتغيير مواقفهم والتخلي الج
 بإغالق قواعدهم في - ولو مجرد تهديد- عن انحيازهم الفاضح إلى العدوان اإلسرائيلي الغاشم، بتهديدهم 

رار الذي يحمل رقم إنجاز صدور الق» تبخيس«لقد كان هدف هذه الدعوة هو إحراج العرب، وهو . قطر
 الذي لم يصدره مجلس األمن، إال بعد معركة دبلوماسية صعبة، وهو تنصيب خالد مشعل على ١٨٦٠

رأس العمل الوطني الفلسطيني، وإلغاء الحالة الفلسطينية السابقة كلها، وتسليم إيران مفاتيح هذه المنطقة 
 .موقع االقتدار والقوةلتفاوض األميركيين واإلسرائيليين في المرحلة المقبلة من 

واستكماال لهذه التوجهات فإن مهمة قمة الدوحة، التي قد تنعقد بمن سيحضر، إن هي لم يتوفر لها نصاب 
ثلثي الدول األعضاء في الجامعة العربية، ستكون تحويل مأساة غزة إلى عرس لحركة حماس ولقائدها 

 الفرنسية، التي هي مبادرة - ة المصرية وزعيمها خالد مشعل، وسحب البساط من تحت أقدام المبادر
، بحجة ضرورة استبدال ١٨٦٠مصرية، والتخلي عن قرار مجلس األمن اآلنف الذكر الذي يحمل رقم 

 ال يمكن أن يكون على اإلطالق، ألن الدول – في حقيقة األمر–قرار آخر تحت البند السابع، به، وهذا
يا وفرنسا، وأيضا روسيا والصين، من المستحيل أن توافق الرئيسية المعنية، الواليات المتحدة وبريطان

  .على قرار كهذا القرار ضد إسرائيل
كان خالد مشعل قد أطلق تصريحات من دمشق، بينما تكثفت الوساطات واالتصاالت الدولية لوقف 
العدوان اإلسرائيلي على غزة، وصف فيها الوسطاء والمتصلون بأنهم أخطأوا العنوان، وكان بعض 

قد اعترضوا على قرار مجلس األمن الدولي » فسطاط الممانعة«لمسؤولين في دول عربية محسوبة على ا
، ليس ألنه لم يصدر تحت البند السابع من ميثاق األمم المتحدة، وال ألنه لم ينتصر لغزة كما ١٨٦٠رقم 
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ها فيه قبل يجب أن يكون االنتصار، بل ألنه صدر دون استشارة حركة حماس، ودون أن تقول رأي
صدوره، مع أن المفترض أن الرئيس محمود عباس أبو مازن يمثل الفلسطينيين كلهم، بكل تنظيماتهم 

  .وفصائلهم
إن كل هذا الذي جرى، منذ أن فشل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في إقناع حماس، في أن 

مكرمة وإفشالها، وإفشال كل تكون جزءا من منظمة التحرير، وحتى االرتداد على اتفاقية مكة ال
، وافتعال ظاهرة الصواريخ التي ٢٠٠٧) حزيران(مفاوضات الوحدة الوطنية، والقيام بانقالب يونيو 

اقتصرت إنجازاتها على توفير كل المبررات التي تريدها إسرائيل لشن هذا العدوان الدموي والمدمر 
اإلسالمية محل الحالة الفلسطينية كلها، ، هو إلحالل حركة المقاومة )الشهيدة(والغاشم على غزة 

وتنصيب خالد مشعل زعيما، لشعب تناوبت عليه زعامات كثيرة منذ مرحلة الحاج أمين الحسيني، رحمه 
لقد كان ال بد من كل هذا الذي جرى، وكان ال بد من خوض كل هذه المعارك من أجل . اهللا، وحتى اآلن

، التي أقيمت في غزة، في إطار المخطط »حماس«اف بدولة فتح معبر رفح، ألن فتحه يشكل بوابة اعتر
، إلقامة رؤوس »وتدفع دم قلبها ودم قلب الشعب اإليراني من أجله«إياه الذي بقيت إيران تتابعه وترعاه، 

جسور لها في الشرق األوسط، وفي القضية الفلسطينية، لتحقيق تطلعاتها اإلقليمية المعروفة، والتي لم تعد 
كان على حماس أن تختطف جنديا إسرائيليا، كما اختطف حزب اهللا جنديين إسرائيليين، . أحدخافية على 

وكان عليها أن تبني شبكة من األنفاق األرضية، كما بنى حزب اهللا شبكة أنفاقه في الجنوب اللبناني، 
، وأخيرا، وكان على هذه الحركة أن تمتلك ترسانة صواريخ، كما امتلك هذا الحزب ترسانته الصاروخية

وليس آخرا، كان ال بد من استدراج إسرائيل إلى هذه الحرب المدمرة، كما استدرج حزب اهللا حرب 
، لتنصيب خالد مشعل زعيما »فسطاط الممانعة«، وكان ال بد من تشغيل إعالم ٢٠٠٦عام ) تموز(يوليو 

قما أساسيا في ورمزا، كما جرى تشغيله قبل نحو عامين ونصف لتنصيب السيد حسن نصر اهللا، ر
  !المعادلة اللبنانية الداخلية، وزعيما لألمة العربية واإلسالمية

، ٢٠٠٦عام ) تموز(لم يكن مهما أن يحل كل ذلك الدمار والخراب الذي حل بلبنان خالل حرب يوليو 
وليس مهما أن يقتل من اللبنانيين نحو ألف وخمسمائة مواطن بريء، إن المهم هو أن يظهر حزب اهللا 

واآلن فإنه ليس مهما أن تدمر غزة، وأن يذبح الشعب .. تصرا، وأن يتكرس حسن نصر اهللا زعيمامن
الفلسطيني، وتحل به كل هذه المآسي والويالت، إن المهم هو أن تظهر حركة حماس على أنها منتصرة، 

  .وأن يكرس خالد مشعل زعيما، ولكن على بعد مسافة طويلة وراء حسن نصر اهللا
ماعيل هنية وشاهده وهو يقول إن حركته لن تتخلى عن مواقفها وأهدافها، حتى وإن أبيدت الكل سمع إس

لقد فشل العدو اإلسرائيلي فشال «: غزة عن بكرة أبيها، والكل سمع خالد مشعل وشاهده وهو يقول
قد » يةالتقدم«و» الثورية«، وهذا من المفترض أنه يذكر الذين ال تزال لديهم ذاكرة بأن األنظمة »ذريعا

لقد فشلت الحرب ولم تحقق أهدافها، ما دامت هذه «:  بشعار١٩٦٧عام ) حزيران(واجهت هزيمة يونيو 
، هذا مع أن إسرائيل كانت قد احتلت باقي ما كان متبقيا من فلسطين، »األنظمة لم تسقط وبقيت صامدة

عسع، على مشارف باإلضافة إلى سيناء حتى قناة السويس، وباإلضافة إلى هضبة الجوالن حتى س
 .دمشق

 ١٥/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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  :كاريكاتير .٨٨

  
  ١١/١/٢٠٠٩موقع أمية جحا،   

  
  

    


