
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لن نقبل المبادرة المصرية ما لم تتضمن وقف النار واالنسحاب وفتح المعابر: مشعل
   وعريقات يعتبرها شقا للصفوف.. حكومة مقاومة لحل السلطة وتشكيلشلح يدعو

  انقسام في فتح وحكومة فياض بسبب مجازر االحتالل في غزة: "العرب"جريدة 
  تكشف أسرار محاوالت إفشال عقد قمة الدوحة" جريدة العرب"

  "اسرائيل"فنزويال تقطع عالقاتها مع 
 وزراء إسماعيل هنيةالرئيس ...  توقف المجزرة أن"إسرائيل"على : سالتي للغربر: مقال
  *محسن محمد صالح.د... )١/٢ (طبيعة العالقة ومسارها.. مصر وحماس :مقال

االحتالل يغتال وزير الداخلية 
 وحصيلة العدوان... سعيد صيام

   جريحا٥٢٠٠ًو يداً شه١١٣٣
  

 ٥ص ... 

 ١٦/١/٢٠٠٩١٣١٦الجمعة



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٣١٦:         العدد       ١٦/١/٢٠٠٩الجمعة  :التاريخ

    :السلطة
 ٦  مالمح هادئة تضمر قوة راوغ بها الموت لسنوات: سعيد صيام .٢
 ٧  "إسرائيل"يطالب العرب بقطع فوري للعالقات مع " التشريعي" .٣
 ٧  الساعات المقبلة حاسمة لوقف النار: عباس .٤
 ٧سرائيليةة إالسلطة لن تعود على ظهر دباب ويؤكد أن المبادرة المصريةعريقات يدعو لقبول  .٥
 ٨  انقسام في فتح وحكومة فياض بسبب مجازر االحتالل في غزة: "العرب"جريدة  .٦
 ٨ على قطاع غزة أضعف السلطة الفلسطينيةالعدوان : صحف أميركية .٧

    
    :المقاومة

 ٩   تتضمن وقف النار واالنسحاب وفتح المعابرلن نقبل المبادرة المصرية ما لم: مشعل .٨
 ٩     وعريقات يعتبرها شقا للصفوف.. حكومة مقاومة لحل السلطة وتشكيلشلح يدعو .٩
١٠  عباس انزوى بعيدا عن شعبه وأفسح المجال للعدو ليقتل: أبو مرزوق .١٠
١١   القيادي بحماس سعيد صيام اغتيال بعد باالنتقامالقسام تتوعد  .١١
١١   بل كان يتولى مسؤولياته كما تدعي قوات االحتالل وال مختفياًصيام لم يكن مختبئاً: حمدان .١٢
١١ لنار السبت وإعادة فتح المعابرالق ا إط تتفقان على وقفمصرحماس و: "الشرق األوسط" .١٣
١٢   عناوين أساسية في المبادرة المصرية٣حماس وافقت على : "العرب القطرية" .١٤
١٢  ى تحاول التوغل بتل الهوى والمقاومة تتصد"إسرائيل":  للعدوان على غزة٢١اليوم الـ  .١٥
١٣  اإلسرائيليةال يمكننا التحدث عن تهدئة تحت النيران : الجهاد .١٦
١٣    والمبادرة المصريةاألمن قبولها قرار مجلس إلعالناللجنة المركزية لفتح تدعو حماس  .١٧
١٣  لدينا المقدرة على مواصلة القتال لوقت طويل.. اإلصابات في صفوفنا ال تُذكَر: القسام .١٨
١٤  لن نستثمر االنتصار بصورة عدائية وسنسعى للوحدة الوطنية: رأفت ناصيف .١٩
١٤     المقاومة تجمع بين قوة المواجهة وطول النفس : سرايا القدس .٢٠
١٤   الذي ألقاه أمير قطر حول القمة العربية"الخطاب الشجاع"حماس تشيد بـ .٢١
١٥ العرب يمكنهم الضغط على الصهاينة لوقف العدوان: برهوم .٢٢
١٥   انشقاقات من نتائج الحرب على فتح وسط مخاوف منإسرائيلية أملخيبة ":نيويورك تايمز" .٢٣
١٦  قطاع غزة الشجاع يناضل عن الشعب.. ال يمكن تفكيك المخيم: نهر الباردحواتمة في  .٢٤
١٦     االحتالل متخبط بسبب شراسة المقاومة : كتائب أبو علي مصطفى .٢٥
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٦   تعتذر عن قصف مقر األمم المتحدة وتّدعي أن مقاومين أطلقوا النار بالقرب منه"إسرائيل" .٢٦
١٧    أنها حققت الردع"إسرائيل"العملية ستتوقف فقط بعد أن تضمن :  لـ كي مونليفني .٢٧
١٧  حماسلى ية لرقابة بحرية على تهريب السالح ا تسعى الى ضمانات دول"اسرائيل" .٢٨
١٨ باراك يلمح الى مسعى لمخرج سياسي من العملية العسكرية في غزة .٢٩
١٨    تستعد لما بعد العدوان"الخارجية اإلسرائيلية": "هآرتس" .٣٠
١٨   العدوان على غزة ناجحيعدونمن اإلسرائيليين % ٧٨: استطالع .٣١
١٩  "ايسرائيل بيتن"كاديما والليكود يتراجعان لصالح العمل و: استطالع .٣٢
١٩ ال مصلحة لنا في إنهاء حكم حماس: معلقون إسرائيليون يقيمون نتائج حرب غزة .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٣١٦:         العدد       ١٦/١/٢٠٠٩الجمعة  :التاريخ

    
    :ألرض، الشعبا

٢٠   في غزةبيض الحارق مادة الفوسفور األ"لاسرائي" تؤكد استخدام "أوتشا" .٣٤
٢١    "هائلة"طفال غزة المطلوبة أل ةالمساعدات الضروري: "اليونيسف" .٣٥
٢١   ي الضفةفلسطينيا ف ٢٤عتقل ياالحتالل  .٣٦
٢١    طفال٣٣٥ًوزارة التربية والتعليم الفلسطينية تؤكد استشهاد  .٣٧
٢٢ وتجبرها على العودة" غزة الحرة"تعترض سفينة  "إسرائيل" .٣٨
٢٢  االحتالل يمنع أسيرات غزة من االتصال بعائالتهن .٣٩
٢٢  نشاء محكمة جنايات عربية لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليتدعو إل" مؤسسة شاهد" .٤٠
   

   :صحة
 ٢٢  الوضع في مستشفيات غزة أشبه بالجحيم: طبيبان نرويجيان .٤١
   

   : األردن
٢٢   على غزةة لن تغفر للمتواطئينّم ذاكرة األ:ية في األردنالحركة اإلسالم .٤٢
٢٣  يدعو الحكومة للمشاركة في القمة الطارئة" الملتقى الوطني: "األردن .٤٣
٢٣ اتفاقية وادي عربةمطالبة بإلغاء : األردن .٤٤
   

   :عربي، إسالمي
٢٣  تكشف أسرار محاوالت إفشال عقد قمة الدوحة" جريدة العرب" .٤٥
٢٤ الرئيس اليمني يحّضر مبادرة للمصالحة بين فتح وحماس .٤٦
٢٤ قمة الكويت ستشهد جلسة رسمية مغلقة للقادة حول غزة: عمرو موسى .٤٧
٢٤  الوزراء يعكفون على وضع خطة طوارئ عربية إلنقاذ أهل غزة: صبيح .٤٨
٢٥  حركة حماس بشكل واضحل عربية تريد أن تعلن تأييدها هناك دوالً: حسام زكي .٤٩
٢٥  قمة الرياض تؤكد وحدة الصف وتؤيد المبادرة المصرية .٥٠
٢٦   "قمة تكون بمثابة قمة منابر وقمة نضال أمام الميكرفونات"العاهل السعودي يرفض عقد  .٥١
٢٦    المصريين يتلقون رسائل استغاثة من كوادر حماس في غزة:مصدر مصري عن "الحياة" .٥٢
٢٦  بحجة أن الفلسطينيين يهربون سالحاًمعابر الي يستغرب إغالق ائررئيس مجلس األمة الجز .٥٣
٢٧      مصر تنفي عرقلة نقل المساعدات عبر رفح ومانحون يشتكون .٥٤
٢٧  استمرار التظاهرات والمسيرات العربية ضد العدوان .٥٥
٢٨  رلمانيو العالم اإلسالمي ينددون بالعدوان اإلسرائيلي على غزةب .٥٦
٢٨  المغرب يعلن مقاطعته قمة الدوحة والسفياني ينتقد القرار .٥٧
٢٨  ترحيب في الشارع المصري في أعقاب فتوى ردة الحكام المتقاعسين عن نصرة غزة .٥٨
٢٩  خطة طوارئ قطرية إلغاثة غزة فور توقف العدوان .٥٩
٢٩  ومكاتبها التجارية مراكز للموساد" إسرائيل"سفارات : قائد شرطة دبي  .٦٠
٢٩  ةالبرلمان المصري يشهد مباراة سياسية بين النواب حول أزمة غز .٦١
٣٠ الجزائر تؤّيد استعمال النفط والمال .٦٢



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٣١٦:         العدد       ١٦/١/٢٠٠٩الجمعة  :التاريخ

٣٠ يهود المغرب يدينون العدوان .٦٣
٣٠  بغزة" إسرائيل"اإلمارات تطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم  .٦٤
٣٠  "إسرائيل"العرب لقطع عالقاتهم مع نجاد يدعو الزعماء  .٦٥
   

   :دولي
٣١   العدوانلوقف الصين تعرض على عباس مبادرة من خمس نقاط .٦٦
٣١   وتنديد بالعقاب الجماعي باحترام التزاماتها الدولية"اسرائيل"مطالبة :البرلمانيون االوروبيون .٦٧
٣٢  مستشفياتاللقصف الذي استهدف ية ل باريسادانة ألمانية لوقف القتال و-دعوة بريطانية  .٦٨
٣٢  اإلسرائيلياالونروا تعلق عملها في غزة بعد تعرض مقرها للقصف  .٦٩
٣٢   العدوانبوقف" اسرائيل" تطالب  لألمم المتحدةالجمعية العامة .٧٠
٣٣  وقف فوري للنار يليه تفاوض حول تسوية جديدة: بان كي مون .٧١
٣٤ الزمن ال يسمح بتكرار تجربة أوسلو: وزير خارجية النرويج .٧٢
٣٤  "اسرائيل"فنزويال تقطع عالقاتها مع  .٧٣
٣٤  تنتقد الخجل األوروبي في أزمة غزة في باريسمصادر دبلوماسية .٧٤
٣٥ "إسرائيل"االتحاد األوروبي يعلق مباحثات التعاون مع  .٧٥
٣٥   خسرت الحرب في غزه إعالميا"إسرائيل" :أحد أحزاب هولندا .٧٦
٣٥  مقاطعة عربية في هولندا لسلسلة محالت ألمانية تدعم العدوان .٧٧
٣٥  "إسرائيل" من تعاظم مظاهر الكراهية ضد  تحذروزيرة الداخلية الفرنسية .٧٨
٣٥  م بحصار غزةتتهم مصر بدور حاس" هيومن رايتس ووتش"منظمة  .٧٩
٣٦  تهاتف باراكو" المقيت"رايس تعرب عن قلقها العميق من الوضع اإلنساني  .٨٠
٣٦  ممثلو األساقفة الكاثوليك في كل من أوروبا وشمال أمريكا يطالب بإنهاء العنف .٨١
٣٦  "إسرائيل"تطالب واشنطن بوقف تصدير السالح إلى ة  الدوليالعفو .٨٢
٣٧  "اسرائيل"عبارات ازدراء بعدم االنحياز في االمم المتحدة ادانت دول  .٨٣
٣٧  أوقفوا سفك الدماء: الفروف لـ ليفني .٨٤
    

    :تقارير
٣٧  للحلول وحماس تعيد حساباتها"طبخة مصرية": "احرونوت يديعوت"لـر تقري .٨٥
    

    :حوارات ومقاالت
٣٨  وزراء إسماعيل هنيةالرئيس ...  أن توقف المجزرة"إسرائيل"على : رسالتي للغرب .٨٦
٣٩  *محسن محمد صالح.د )١/٢( ...طبيعة العالقة ومسارها.. مصر وحماس .٨٧
٤٣  باتريك سيل...  خسرت معركة الشرعية"اسرائيل" .٨٨
٤٥  دانييل بايبس...  ال تريد االنتصار"إسرائيل" .٨٩
٤٦   محمد األحمري.د... !"يهمني أمريكا وإسرائيل.. غزة على الجزمة..ما يهمنيش " .٩٠
٤٨  "هآرتس "– عكيفا إلدار... "فقط عباس يهزم حماس" .٩١
٤٩  "هآرتس" - أبراهام بورغ... غير قادرين على الحديث مع انفسنا .٩٢
٥٠  "معاريف" - بن كاسبيت... المعركة بعد الحرب.. اليوم التالي .٩٣



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ١٣١٦:         العدد       ١٦/١/٢٠٠٩الجمعة  :التاريخ

    
 ٥١  :كاريكاتير

***  
  

  جريحا٥٢٠٠ًو يداً شه١١٣٣ وحصيلة العدوان... االحتالل يغتال وزير الداخلية سعيد صيام .١
، صالح النعامي و علي الصالح     وغزة، لندن نقالً عن مراسليها في    ١٦/١/٢٠٠٩الشرق األوسط،   نشرت  

عيد محمد شعبان صيام وزير داخلية الحكومة المقالة في قطاع غزة، والذي             س  أمس  اغتالت "إسرائيل"أن  
 األسـتاذ  وأحيانـاً فسعيد صيام الذي كان يطلق عليه لقب الشيخ سعيد          . كان يوصف برجل حماس القوي    

 مارس مهنة التدريس في مدارس وكالة الغوث في القطاع، هو مؤسس القوة التنفيذيـة عقـب                 ألنهسعيد  
 للداخلية في الحكومة العاشرة التي شكلتها حركة حماس بعد فوزها باالنتخابات التـشريعية              تعيينه وزيراً 

  دوراً ، الجناح العسكري لحمـاس    ، جانب كتائب عز الدين القسام     إلىولعبت هذه القوة    . ٢٠٠٦ العامفي  
واغتيل مع  .  الفلسطينية األمنية باألجهزة في بسط سيطرة حماس على قطاع غزة وإلحاق الهزيمة           حاسماً

 الـداخلي   األمـن  عاما، وقائد    ٢١الشيخ صيام، وهو عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، نجله محمد،          
" ١٦ أف" وعائلة األخير في قصف جوي نفذتـه طـائرات مـن طـراز               إياد شرخ، وشقيقه    أبوصالح  

. ظة بالـسكان  بصاروخين طاال منزل شقيقه الشيخ إياد صيام بمنطقة اليرموك في قلب مدينة غزة، المكت             
  .  ودمر عدد من المنازل المتاخمةباألرضوسوي المنزل 

 إلـى وكان صيام وهو ثاني شخصية قيادية بارزة في حماس تغتال خالل هذه الحرب على غزة، إذ سبقه   
  . نزار الريان.ذلك الشيخ د

 اإلعـالم   وجاءت عملية االغتيال وسط تصعيد استهدف المستشفيات واألبراج السكنية، ومقـار وسـائل            
توغل الجيش اإلسرائيلي فجر أمس ألول مرة منذ بدء حملتـه           كما  ،  "ااألونرو"األجنبية، ومخازن وكالة    

العسكرية على القطاع في حي تل الهوى الواقع في عمق الطرف الجنوبي الغربي من مدينة غزة، بينمـا                  
   .فشل في التقدم في بقية قطاعات المواجهة الباقية

موقع بي بـي     إلى أن     اشرف الهور  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٦/١/٢٠٠٩بي،  القدس العر وأشارت  
 معلومات بأنه   اإلسرائيليةصيام بعد أن تلقت الجهات األمنية       سعيد   قولها إنها قتلت     "إسرائيل"سي نقل عن    

  . بقصف المبنىإسرائيليةموجود داخل منزل معين مع شقيقه فقامت طائرات 
النائب " رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني نعت        أن غزةمن   ١٥/١/٢٠٠٩ قدس برس وأوردت وكالة   

، وقالت فـي بيـان      "القائد الشهيد سعيد صيام وزير الداخلية الفلسطيني، أحد رجاالت فلسطين األشاوس          
تنعي أحد أعضاء المجلس التشريعي المتميزين في أدائه واألكثر التزاماً          "صادر عنها مساء الخميس، إنها      

الوطني والبرلماني، ولقد كان مثاالً للنواب في اإلخالص وخدمة وطنه ودينه، ومنح الثقة مـن               في عمله   
المجلس التشريعي الفلسطيني كوزير للداخلية لما يتمتع به من مسؤولية وقيادة وإخالص لخدمـة شـعبه                

  . ، حسب البيان"وقضيته الفلسطينية
 والجرحى ١١٣٣اء في غزة ارتفاع إلى عدد الشهد من غزة أن ١٦/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، وذكرت 
  .٥٢٠٠إلى نحو 
 ٨٠ طفال ونحو ٣٣٥ أكثر من  إلى أن من بين الشهداء  غزة من١٦/١/٢٠٠٩وكالة سما، وأشارت 

وطال القصف الهمجي،  . في حالة الخطر٤٥٠ من األطفال والنساء وبينهم  الجرحى نصفوأنامرأة، 
وقال الدكتور  .ا ومباني تضم مكاتب لوسائل إعالم عالميةيوم أمس، المستشفيات ومقرا تابعا لألونرو

 شهيدا ٢٣معاوية حسنين مدير عام االسعاف والطوارئ ان الطواقم الطبية الفلسطينية عثرت على 
سقطوا أمس في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة بعد انسحاب جيش االحتالل من المنطقة، وان 

   في المنطقة، الطواقم الطبية ما زالت تبحث عن جثث
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 مريض، ما أدى إلى احتراق ٣٠٠وقصفت قوات االحتالل مشفى األقصى في تل الهوى الذي يضم نحو 
  .أجزاء منه، حيث أطفئ الحريق دون وقوع خسائر بشرية

  
  مالمح هادئة تضمر قوة راوغ بها الموت لسنوات: سعيد صيام .٢

، وهو وزير   "أبو مصعب "لشهيد سعيد صيام  كان القيادي البارز في حركة حماس ا      : نادر رنتيسي  - عمان
.  لموقعه التنظيمي في الحركة     نظراً "إسرائيل"ـ  الداخلية في أول حكومة تشكلها حماس، الهدف األعلى ل        

 من قـادة حمـاس      فالشهيد الذي رأس كتلة حركته في دورة المجلس التشريعي الفلسطيني، يعتبر واحداً           
 محمود الزهار، ورئيس الحكومـة    .العمل السياسي، إلى جانب د    الثالثة في الداخل الذين تصدروا واجهة       

  . هنيةإسماعيلالمقال 
، وهـي   ]١٩٤٨ المحتلة عام    ةاألراضي الفلسطيني جنوب  [ينتسب صيام إلى قرية الجورة قرب عسقالن      و

 من  ١٩٨٠ذاتها القرية التي ينحدر منها مؤسس حركة حماس أحمد ياسين، إلى جانب هنية، تخرج عام                
معلمين في رام اهللا حاصال على دبلوم تدريس العلوم والرياضيات، وأكمل دراسته الجامعيـة فـي                دار ال 

وعمل معلما فـي     جامعة القدس المفتوحة التي حصل منها على شهادة بكالوريوس في التربية اإلسالمية           
 مجلـس   ، وترأس لجنة قطاع المعلمين لمدة سبع سنوات متتالية، وكان عـضو           "ونروااأل"مدارس وكالة   

  .أمناء الجامعة اإلسالمية في غزة
، من قبـل الجـيش      ١٩٥٩واعتقل الشهيد، المولود في مخيم الشاطئ لالجئين الفلسطينيين في غزة العام            

 خالل االنتفاضة األولى، ثم ُأبعد لمدة سنة إلى مرج الزهور فـي جنـوب               اإلسرائيلي أربع مرات إدارياً   
  .١٩٩٢لبنان العام 

تصدر في السنوات األربع األخيرة واجهة حمـاس الـسياسية          " رجل المرحلة "عليه  وصيام، الذي يطلق    
والعسكرية، ما أعطاه شعبية كبيرة لدى كوادر الحركة، مكنه من الحصول على أعلى األصـوات فـي                 

  .٢٠٠٦االنتخابات التشريعية شتاء العام 
مر قوة مكنته من إدارة صراع حركته       ، يض  هادئاً قيادياً أثناء توليه منصب وزير الداخلية برز اسم صيام،       

مع حركة فتح وقوات السلطة الوطنية الفلسطينية، إبان االضطرابات التي شهدها القطاع صـيف العـام                
التي أشرف صـيام علـى      " القوة التنفيذية "لحماس ينسب فضله إلى     " حسم عسكري "، انتهت إلى    ٢٠٠٧

  .تينتأسيسها، وفجر تشكيلها الصراع على السلطة بين الحرك
شغل الحيز من الضوء الذي تسلط على حماس بعد دخولها المعترك السياسي الفلـسطيني،              " أبو مصعب "

وهو ما زاد من خصومه فـي الطـرف         . الذي بقيت ترفض التعاطي مع مفرداته، وتحديدا اتفاق أوسلو        
والقيـادي   ".مخططات فاشلة الغتياله  "المقابل، حد أن أعلن غداة سيطرة حركته على القطاع الكشف عن            
، على خلفية االنتماء الـسياسي      ١٩٩٥الراحل، الذي اعتقله جهاز المخابرات العسكرية الفلسطيني العام         

لحركة حماس، ضمن حملة االعتقاالت الواسعة التي شنتها السلطة ضد حركتي حماس والجهاد اإلسالمي              
 إلدارته الصراع مع حركة فتح علـى        إثر تبنيهما لسلسلة من العمليات االستشهادية، واجه انتقادات حادة        

ربما كان ذلك سببا في تعاظم       .السلطة، واتهم بالمسؤولية المباشرة على اعتقال المئات من كوادر الحركة         
نفوذه داخل حركته، ما جعله ذراعا قوية لها، يجمع بين الحضور السياسي واألمني، تجلى ذلك بتدرجـه                 

لسياسي مثل حماس في لجنة المتابعة العليا للقـوى الوطنيـة           في المناصب داخل الحركة، فعلى الصعيد ا      
  .واإلسالمية، وكان عضو القيادة السياسية، حيث تسلم دائرة العالقات الخارجية

 لدى عناصر كتائب القسام، امتلك عالقات قوية داخل الجهاز الـذي            في الجانب األمني بدا حضوره الفتاً     
ام جمع بينهما إبان توليه منصب وزير الداخلية، ورئيس كتلة          يفصل بين السياسي والعسكري، بيد أن صي      

  .حماس في المجلس التشريعي
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بعد انهيار حكومة الوحدة الوطنية عاد صيام لتولي وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، حيث كان يشرف                
لـوح  ، عندما بدأت ت   ٢٠٠٧  يونيو / ألف شرطي يتولون إدارة قطاع غزة منذ منتصف حزيران         ٣٠على  

، عاد من جديد إلى الواجهة، بجانبه األمني، وإن صار أقل قيـاديي             "إسرائيل"نذر المواجهة المحتومة مع     
  . على وسائل اإلعالمحماس ظهوراً

وتجنب ذلك تحديدا أثناء اشتداد العدوان، على نحو مغاير لقيادات أخرى، ربما بدا لذلك أن استهدافه أمر                 
 فـي   ب القسام، التي توثقـت عالقتهـا بـه        ة كبيرة، خاصة لدى كتائ    صعب للغاية، ليشكل اغتياله صدم    

  ".ستكون وقودا وزادا أمام مقاومتنا لالحتالل"السنوات األخيرة، والتي أعلنت أن لحظة استشهاده 
  ١٦/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
  "إسرائيل"يطالب العرب بقطع فوري للعالقات مع " التشريعي" .٣

، بقطع فوري للعالقـات مـع       أمستشريعي الفلسطيني الدول العربية،     طالبت رئاسة المجلس ال    : ا ب د
 أحمد بحر في بيان     باإلنابةرداً على استمرار المحرقة في قطاع غزة، ورحب رئيس التشريعي           " إسرائيل"
 المساندة للشعب الفلسطيني على كـل الـصعد خاصـة فـي كـل               واإلسالميةبالجهود الكريمة العربية    "

  ".اإلرهابية برفض العدوان الصهيوني والساخطة على الممارسات واإلسالميةالبرلمانات العربية 
الموقف الصادر عن البرلمان الجزائري والكويتي واإليراني والتركي والكتل البرلمانيـة           "ـ  وأشاد بحر ب  

في العديد من هذه البرلمانات التي طالبت وتعد قرارات وقوانين تحظر وتجـرم التعـاون مـع العـدو                   
أن يكون الموقـف العربـي موحـداً لوقـف العـدوان             "إلىكما دعا بحر اللقاءات العربية       ".يالصهيون

الصهيوني ضد شعبنا وقطع العالقات مع الكيان الصهيوني الغاصب وفك الحصار كـامال عـن قطـاع                 
  ".غزة

  ١٦/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  الساعات المقبلة حاسمة لوقف النار: عباس .٤

 محمود عباس أكـد      الفلسطيني الرئيسأن   ،ب فالً عن وكالة أ     نق ١٦/١/٢٠٠٩الوطن، قطر،   نشرت  
 أن أمـس،  ، فرانك فالتر شتاينماير فـي رام اهللا       األلمانيالخارجية   في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير     

 النار  إلطالق وقف   إلى التوصل   إلىالساعات القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للمحادثات التي تهدف          
  .في غزة

الرئيس محمود عبـاس     أن   ، محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٦/١/٢٠٠٩لحياة،  اوأضافت  
هذه ليست المـرة    : "وقال.  في غزة  أمس والمؤسسات المدنية    واإلنسانيةدان بشدة قصف المقرات الدولية      

 ألمانيـا ة  وقال عباس انه تحدث مع وزير خارجي       ". التي يقصفون فيها مثل هذه المقار لكنها األشد        األولى
  ". بنائه ثانيةوإعادة) قطاع غزة( هذا البلد إغاثة"عن مؤتمر للمانحين يعقد بعد الحرب من اجل 

  
 ة اإلسرائيليةدبابالالسلطة لن تعود على ظهر  ويؤكد أن المبادرة المصرية يدعو لقبول عريقات .٥

ت في منظمـة التحريـر       دعا دائرة المفاوضا   :).آي.بي.، رويترز، يو  .ب.ف.السفير، فلسطين اليوم، ا   (
حماس إلى إعالن قبولها الفوري بالمبادرة المـصرية، محـذراً مـن            حركة  الفلسطينية صائب عريقات    

ارتكاب أكبر قدر مـن المجـازر فـي    " في صياغة المبادرات وتوقيت تنفيذها بغرض        "إسرائيل"مماطلة  
لحكم قطاع  " ظهر دبابة إسرائيلية  على  "كما شدد على موقف السلطة الفلسطينية الرافض لعودتها         ". القطاع

لو انتظرت إسرائيل ألف عام فلن تعود السلطة على ظهر دباباتها لحكم حماس فنحن خرجنا               "غزة، قائالً   
 ". بخالف وسنعود بالوفاق فقط

 ١٦/١/٢٠٠٩السفير، 
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  انقسام في فتح وحكومة فياض بسبب مجازر االحتالل في غزة: "العرب"جريدة  .٦
 تتعدد الرؤى الفتحاوية للوضع الفلسطيني والحرب اإلسرائيلية على قطاع غـزة،            :يد سامي سع  -رام اهللا   

فمنها المتشفي من حماس التي تسيطر على غزة، ومنها الرافض للعدوان العتبارات وطنيـة وإنـسانية،                
إن الوضع الـراهن أدى أيـضاً لبـروز         " العرب"وقالت مصادر مطلعة لـ      .وآخرون كأن شيئاً لم يكن    

 في فتح وحكومة تسيير األعمال برئاسة سالم فياض، مشيرين إلى أن الموقف من الحرب علـى                 تيارات
  . غزة غير واضح وغير جدي في الوقت نفسه

وأوضحت المصادر أن تياراً يقوده مقربون من الرئيس محمود عباس وقياديون فـي اللجنـة التنفيذيـة                 
مرتاحون للحـرب اإلسـرائيلية علـى القطـاع         لمنظمة التحرير إضافة للقيادي الفتحاوي محمد دحالن        

وبينت المصادر أن هذا التيار مدعوم في رؤيته هذه من قيادات فتح             .معتبرين أنها انتقام لفتح من حماس     
وأشارت المصادر إلى    .خوصة الذي يكن عداًء شخصيا لحماس      الهاربة من غزة وعلى رأسها توفيق أبو      

علـى اعتبـار أن الحـرب ال         ختلفة إلى حد كبير مع هذه الرؤية      م أن القواعد التنظيمية لفتح في الضفة     
  ).حماس(تستهدف حماس بل المدنيين الذين فيهم متعاطفون من فتح وتعرضوا العتداءات من قبل 

أما تيار اللواء جبريل الرجوب فإنه ضد الحرب على قطاع غزة لكنه ال يضم الكثيـر مـن الـسياسيين                    
يته التي تتركز على أن الحرب على غزة ستكون عواقبهـا وخيمـة             ويجمع معظم أهالي الضفة حول رؤ     

، كما قال الرجوب في أحاديـث  "ال يجوز ألنها ابنة الشعب الفلسطيني ومنه وإليه"وأن التشفي من حماس    
وقالت المصادر إن هذا التيار يواجه بعض االنتقادات من قيادات حاكمـة فـي               .خاصة مع مقربين منه   

ما أنه مرفوض من قبل الرئيس عباس ويواجه عمليات تحريض مباشرة عليه خاصة             السلطة الفلسطينية ك  
  .ربه من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد

وطال االنقسام الفتحاوي كتلتها البرلمانية إذ يحمل أعضاء تشريعي فـتح فـي غـزة رؤيـة ضـرورة                   
وتظهر بمظهر المتآمر، لكن نظراءهم مـن الـضفة         المسارعة إلنقاذ غزة حتى ال تخسر فتح كل القطاع          

  .يرون عكس ذلك تماماً
وليس ببعيد فإن حكومة فياض منقسمة هي األخرى لكنها تسعى بوسائل عدة وبطرق مختلفة إلى إظهـار             

" العرب"وتشير مصادر مطلعة لـ      ".لجني ثمار ما بعد الحرب    "التعاطف مع القطاع والرغبة في مساندته       
لحكومي بين تيارين، أولهما يمثله فياض نفسه ويدعو لالستفادة من كارثة غـزة لمـصالح               أن االنقسام ا  

أن "شخصية وانتخابية ولتقوية رصيده في القطاع تمهيداً الستحقاق االنتخابات القادمة، وآخر يرغب فـي            
في أن يستثمر الحـرب علـى        وتوضح المصادر أن فياض يرغب     ".تعرف حماس حجمها أمام إسرائيل    

 ليستفيد منه في االستحقاق االنتخابي القادم، حيث يتوقع أن يرشح نفسه لوالية رئاسية لرفض عباس                غزة
وتـستفيد   وتقول المصادر إن أكبر ما تخشاه حكومة فياض أن ينقلب الوضع الحالي            .خوضها مرة جديدة  

 بـروز   حركة حماس في الضفة الغربية من الحرب على غزة وتزداد شعبيتها ومناصروها خاصة مـع              
  .تعاطف بين عناصر القوى األمنية مع الحركة التي تتعرض لحرب ضروس في غزة

  ١٦/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
 على قطاع غزة أضعف السلطة الفلسطينيةالعدوان : صحف أميركية .٧

 المتواصلة علـى قطـاع غـزة        "إسرائيل"ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن حرب       : الصحافة األميركية 
ومنظمة فتح التابعة لها تبدو مطوقة وتعاني من التهمـيش     ، طينية بقيادة محمود عباس   جعلت السلطة الفلس  

وقالت الصحيفة في عـددها اليـوم إن         .أكثر فأكثر حتى في مدن الضفة الغربية التي تقع تحت سيطرتها          
 كانت تأمل أن تؤدي حرب غزة إلى شل حركة حماس وتقوية غريمتها السلطة الفلسطينية فـي          "إسرائيل"

وأضافت أن مظـاهرات االحتجـاج       .نهاية المطاف واألخذ بيدها حتى تتمكن من العودة مجددا إلى غزة          
التي شهدتها مدن الضفة الغربية أنحت بالالئمة على محمود عباس لعدم بذله جهودا كافية إليقـاف مـا                  
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عه علـى مـا     مشيرة إلى أنه كلما ازداد القصف على غزة ازداد م         ، وصفته الصحيفة بالمجزرة في غزة    
تعتبر أصال فاسدة وبمنـأى عـن       "يبدو التأييد الشعبي لحركة حماس على حساب السلطة الفلسطينية التي           

 المحلل الفلسطيني المستقل المقيم فـي       ،ونقلت الصحيفة عن غسان الخطيب     ".هموم الفلسطينيين العاديين  
 من الحرب التي تدور رحاها حاليـا         قوله إن السلطة الفلسطينية هي إحدى الخاسرين الرئيسيين        ،رام اهللا 

 .في قطاع غزة
زعمت صحيفة ذي كريستيان ساينس مونيتور في نسختها اإللكترونية أن األعضاء المنتمين            ، من جانبها 

لمنظمة فتح منقسمون حول الكيفية التي يتعين على حركتهم الرد بها على العدوان المتواصل الذي تـشنه            
لكـي تحـول   "وأشارت إلى أن فتح تفرض حظرا على المظاهرات  .إسرائيل على حماس في قطاع غزة  

ومضت إلى القول إن عـددا مـن         ".دون انجرار مواطني الضفة الغربية إلى حرب إسرائيل ضد حماس         
غزة كمـا   ) حرب(التورط في   " وإن   ،كبار رجال فتح يرون أن ضبط النفس مفتاح الوصول لحلم الدولة          

على أن آخرين في فتح يرون أن حركتهم ترتكب بـذلك خطـأ       ".اسيقولون لن يؤدي إال إلى تشجيع حم      
 وسـيؤدي إلـى     ، ذلك أن تراخيها سيلحق ضررا يتعذر إصالحه بمكانتها في عيون الفلـسطينيين            ،فادحا

 شريكا فـي الـسالم علـى حـد وصـف            "إسرائيل"تراجع التأييد للحركة التي تعتبرها كل من أميركا و        
 أن مجريات األحداث جعلت فتح تبدو وكأنهـا تؤيـد           ،ل هؤالء البعض   كما يقو  ،ولعل األنكى  .الصحيفة

حتى إن بعض أجهزة اإلعالم العربية تصورها كما لو آثرت البقاء علـى             "العملية العسكرية اإلسرائيلية    
 /الهامش على أمل أن تستعيد السيطرة على قطاع غزة الذي أخرجته منها حماس بانقالب في حزيـران                

 ".٢٠٠٧يونيو 
 ١٥/١/٢٠٠٩يرة نت، الجز

  
  لن نقبل المبادرة المصرية ما لم تتضمن وقف النار واالنسحاب وفتح المعابر: مشعل

جدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل التأكيد أن حركته            ":وكاالت" ،"الخليج "-عواصم  
ا ورفعا للحـصار وفتحـا      لن تقبل الخطة المصرية ما لم تتضمن وقفا فوريا إلطالق النار وانسحابا فوري            

  .للمعابر
أننا لن نقبل   "، مؤكدا   "يريدون فرض الهزيمة علينا وكسر المقاومة     " مشعل في تصريحات من دمشق       وقال

  .عاصمة للدولة الفلسطينية" والقدس) الفلسطينيين(تسوية من دون حق العودة لالجئين 
، الفتا إلى إخفاق جيش     "ليس عندنا قلق  " ةاإلسرائيلي"خسائرنا العسكرية أقل من الخسائر      "وأكد مشعل أن    

  .االحتالل في التقدم على األرض وفرض شروطه السياسية
غزة اليوم  "جديد اليوم الجمعة، احتجاجا على العدوان المتواصل على غزة، وقال           " يوم غضب "ودعا إلى   

  ".ستصنع تاريخا سترون، ما قبل غزة مختلف عما بعد غزة
فادها أن حماس أبلغت القاهرة استعدادها لتهدئة لمدة عام في حال انـسحبت             وسربت أنباء غير مؤكدة، م    

  .من القطاع خالل أسبوع، وتم فتح المعابر كافة فورا" إسرائيل"
  ١٦/١/٢٠٠٩الخليج، 

 
     وعريقات يعتبرها شقا للصفوف.. حكومة مقاومة لحل السلطة وتشكيلشلح يدعو

 إن المقاومة الفلسطينية ترفض المبادرة المصرية ألنها لم قال األمين العام لحركة الجهاد رمضان شلح
. تستجب للشروط األربعة التي وضعتها المقاومة داعيا إلى حل السلطة الوطنية وتشكيل حكومة مقاومة

 . األمر الذي اعتبره كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات شقا للصفوف
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هي المبادرة المصرية " لم تضع بيضها في سلة واحدة"ة وأضاف شلح في اتصال مع الجزيرة أن المقاوم
قدمنا مالحظات "وتابع . التي لم تتضمن وقفا فوريا للعدوان اإلسرائيلي وانسحابا وفتحا كليا لجميع المعابر

 . إلى القاهرة ولم نتلق أي رد إيجابي حتى اآلن
 الدول التي وافقت على انعقادها لكنه وبشأن عقد القمة العربية التي اقترحتها قطر أشاد شلح بقطر وبقية

ليشطبوا أسماءهم من قائمة العار وليوافقوا على انعقاد القمة في "ندد بموقف الدول الرافضة قائال عنها 
 ". الدوحة

أن دم الشعب الفلسطيني ليس سلعة تناقش كالدوالر والبترول بل هو دم يستحق عنوانا مستقال "وأضاف 
في إشارة إلى تأييد بعض الدول العربية للتشاور " كون بجوار البورصات واألسهمللعزة والكرامة ال أن ي

 . بشأن األوضاع بغزة خالل القمة االقتصادية في الكويت
قائال إن جيش االحتالل يواجه مقاومة " التي تعمل بتنسيق محكم" بدور جميع الفصائل شلحوأكد 

قاومة تصده ببسالة في المعارك الملتهبة التي تدور أسطورية ولم يحقق أي تقدم ميداني ألن عناصر الم
 .رحاها في محورين رئيسيين في جباليا شماال وتل الهوى جنوبا حسب قوله

في المقابل اعتبر رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات دعوة شلح لحل 
 إن حركة فتح لن تعود إطالقا على ظهر دبابة السلطة الوطنية وتشكيل حكومة مقاومة شقا للصفوف قائال

وقال عريقات في اتصال مع الجزيرة إن إسرائيل تهدف من خالل هجومها العسكري  .إسرائيلية إلى غزة
 . على غزة إلى القضاء على الدولة الفلسطينية المستقلة بفصلها بين الضفة الغربية وقطاع غزة

  ١٥/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  

  س انزوى بعيدا عن شعبه وأفسح المجال للعدو ليقتلعبا: أبو مرزوق
للحركة الدكتور موسى أبو مرزوق في تصريحات خاصة لـ   نائب رئيس المكتب السياسيقال :دمشق

منذ بدء المعارك قبل عشرين يوما والعمليات تجري جوا وبحرا وبرا إلخضاع الشعب " : "قدس برس"
لعالم جيش يجزئ أهدافه إذا كان قادرا على حسمها في وقت الفلسطيني وليس لمغازلته، وال يوجد في ا

محدود، لكن الواقع أنه فشل في تحقيق أي من أهدافه، وكلما تقدم شبرا في قطاع غزة إال وتصدت له 
  ".المقاومة وأعادته على أعقابه

يس رئ عما إذا كان من الوارد أن يكون هناك أي لقاء مع" قدس برس"وجوابا على سؤال وجهته له 
محمود عباس ال : "محمود عباس لوقف العدوان على غزة، قال أبو مرزوق السلطة المنتهية واليته 

يستطيع أن يساعد نفسه سياسيا، فقد انزوى بعيدا عن شعبه وأفسح المجال واسعا للعدو ليقتل هذا الكم 
تضامن مع غزة، وقد الهائل منه في غزة، ثم ترك أجهزته األمنية تعتقل وتمنع حتى مجرد التظاهر الم

 متظاهر، فهذا ال يستطيع أن يساعد أحدا، لكن يوم ٢٠٠اعتقلت أجهزته أول أمس في نابلس ما يزيد عن 
الحساب قادم ال محالة، ونحن في هذه اللحظات ال نقول شيئا غير االستمرار في صد العدوان، وإذا أراد 

ت نهائيا، وأن يدعو العرب الجتماع قمة أن يفعل شيئا على أرض الواقع فعليه إعالن وقف المفاوضا
يقطعوا فيها العالقات مع إسرائيل، ويفرج عن كافة المعتقلين، وأن يترك الباب مفتوحا أمام الشعب 

  ".الفلسطيني في الضفة الغربية ليعبر عن نفسه
ل أن أرجو أن ال تكون القمة الخليجية جملة اعتراضية على قمة الدوحة، نحن نأم: "وقال أبو مرزوق

كمواقف واضحة وأبرزها إنهاء مبادرة السالم العربية، وإرسال مساعدات عربية إلى غزة عبر  تكون هنا
البر والبحر والجوويوقفوا كل عمليات التطبيع مع الكيان االسرائيلي وعليهم إرسال رسالة أقوى من 

يني وليس فقط إرسال رسالة تشافيز، وتحمل مسؤولياتهم بالكامل تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسط
    .، على حد تعبيره"طائرات استعراضية لنقل الجرحى إلى مستشفياتهم

  ١٥/١/٢٠٠٩قدس برس، 
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   القيادي بحماس سعيد صيام اغتيال بعد باالنتقامالقسام تتوعد 

وزيـر الداخليـة فـي       [تزف الشهيد القائد سعيد صـيام      ": كتائب القسام في بيان    قالت: )وكاالت (-غزة
بغارة اسرائيلية في حي اليرموك في      "  الذي استشهد في عملية اغتيال     ]ة المقالة، القيادي في حماس    الحكوم

  ".دماءه لن تذهب هدرا والرد سيكون باذن اهللا ال بالكلمات بل باالفعال"واضافت ان . شمال غزة
ن كتائب عز   وقال عضو حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني بالضفة الغربية أحمد البيتاوي ا            

وأظهر التلفزيون المحلي في غزة جثمان       .الدين القسام سوف تنتقم من العدو الصهيوني بعد اغتيال صيام         
وتعهـد   .صيام ينقل الى المستشفى وكان ما يزال من الممكن التعرف على وجهه وكانت عيناه مفتوحتين              

 ".ستكون لعنة على أعدائناهذه الدماء "محمد نزال المسؤول في حماس بالثأر لمقتل صيام وقال 
  ١٦/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
  بل كان يتولى مسؤولياته كما تدعي قوات االحتالل وال مختفياًصيام لم يكن مختبئاً: حمدان
ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان قال إن الشهيد سعيد           ، أن   ١٦/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت ذكرت  
تدعي قوات االحتالل، وإنما كـان يـدير األعمـال التـي تـولى              لم يكن مختبئا وال مختفيا كما       "صيام  

 ."مسؤوليتها
، مـضيفا أن    "معركة طاحنة مع االحتالل يستهدف فيها كـل شـيء         "وأكد أن الشعب الفلسطيني يخوض      

ليس خطأ وال خلال أمنيا، بل هو مدعاة للفخر لحركة حمـاس التـي اعتـاد قادتهـا أن                   "استشهاد صيام   
 ."يتخلفوايواجهوا عدوهم وأال 

باب واسع لتدرك األمة أن     "، و "وقود ودافع للمجاهدين في الميدان    "وأشار إلى أن استشهاد قادة حماس هو        
  ."هؤالء القادة يتقدمون الشهداء، وأن هذا هو الثمن الذي تؤديه القيادة الملتصقة بشعبها

ة فـي طريـق     ماضـي "أكدت أنّها    "حماس" حركة   ، من دمشق، أن   ١٥/١/٢٠٠٩قدس برس   وأضافت  
سـيبقى  "، وقالـت    "المقاومة، دفاعاً عن أرضها المباركة، وشعبها البطل، ونيابة عن هذه األمة العظيمة           

  ".قادتنا دائماً في مقدمة الصفوف ال تخيفهم التهديدات
إلى جماهير الشعب الفلسطيني "مساء الخميس، نعت فيه " حماس"جاء ذلك في بيان أصدرته حركة 

ربية واإلسالمية القائد المجاهد والنائب في المجلس التشريعي ووزير الداخلية وجماهير األمة الع
، الذي استشهد مساء اليوم في غارة صهيونية غادرة استهدفته هو "أبو مصعب"الفلسطيني سعيد صيام 

  ".وابنه محمد وشقيقه إياد وزوجة شقيقه
تحقت بركب الشهداء القادة الذين سبقوك أبا مصعب؛ لقد ال"وخاطب البيان القيادي الشهيد صيام بالقول 

الشيخ أحمد ياسين، الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، الدكتور إبراهيم المقادمة، المهندس : إلى العال
إسماعيل أبو شنب، الشيخ صالح شحادة، الشيخ جمال منصور، الشيخ جمال سليم، الشيخ نزار ريان، 

، كما جاء "ت الشوكة، فلقوا ربهم راضين مرضيين بإذنه تعالىوغيرهم من القادة الكبار الذين اختاروا ذا
  .فيه
  
 لنار السبت وإعادة فتح المعابر إطالق ا تتفقان على وقفمصرحماس و: "الشرق األوسط"

أن حركة حماس والحكومة المصرية توصلتا الى صيغة لوقف اطالق " الشرق األوسط"علمت : القاهرة
وتنص الصيغة على انسحاب الجيش . سرائيلي على قطاع غزةالنار ينهي العدوان العسكري اإل

وتتضمن الصيغة التي . اإلسرائيلي بشكل فوري من القطاع، الى جانب فك الحصار وفتح جميع المعابر
  :يتوقف تحولها الى اتفاق نافذ الى موافقة الجانب اإلسرائيلي عليها، البنود اآلتية
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ًء من يوم غد، والشروع في ادخال االحتياطات األساسية الى  وقف إطالق نار متبادل ومتزامن ابتدا-١
  .مدن القطاع

 االنسحاب الفوري مع بدء سريان مفعول وقف اطالق النار على أن تكمل قوات االحتالل انسحابها -٢
  .بشكل كامل خالل أسبوع

  . يعاد فتح المعابر التجارية برقابة مصرية محددة وواضحة ورقابة أوروبية وتركية-٣
 يعاد فتح معبر رفح وفق ترتيبات تضمن وجود قوات األمن الوطني التابعة للرئيس الفلسطيني -٤

  .محمود عباس ومراقبين دوليين بمهام محددة يتم االتفاق عليها، الى حين تشكيل حكومة وفاق وطني
  . اتفاق تهدئة لمدة عام يتم تقييمه قبل نهايته-٥

 ١٦/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
   عناوين أساسية في المبادرة المصرية٣حماس وافقت على : "قطريةالعرب ال"

أن حركتـه   " حماس"أكد مصدر في حركة     :  وشريف عبدالغني وإيهاب حسين    - محمود جمعة  -القاهرة  
قدمت تـصورا يـضم     "على عناوين المبادرة المصرية لوقف إطالق النار في قطاع غزة، لكنها            " وافقت"

  ".التفاصيل الخاصة بهاآليات تنفيذ هذه العناوين و
حماس توافق على التحرك والجهد المصري لوقف العدوان        "إن  " العرب"وقال المصدر في تصريحات لـ      

  .القادرة على القيام بمثل هذا الدور" الوحيدة"، مشيرا إلى أن القاهرة هي "على غزة
رك، ولـم نـدخل فـي    ال نريد الخوض في المبادرة المصرية التي طرحها الرئيس حسني مبا   : "وأضاف

موضحا أن المبادرة تضمنت ثالث عناوين أساسـية هـي          " صلبها، بل قدمنا تصورنا للحل في ضوئها،      
وقف العدوان واالنسحاب من قطاع غزة، وتحقيق التهدئة، وهما عنوانان عـاجالن، والعنـوان الثالـث                

  ".عناوين الثالثةال يوجد خالف في الحركة مع هذه ال: "متعلق بالمصالحة الوطنية، مستطردا
آلية وقف إطالق النار واالنـسحاب مـن        "وقال المصدر إن الرؤية التي طرحتها حركة حماس تتضمن          

قطاع غزة، والمدى الزمني للتهدئة، وضمانات رفع الحصار آلية تعويض قطاع غزة عن الدمار الـذي                
  ".لحق به، وإعادة إعماره

لـن تـسمح    "اإلسرائيلي، و   " العدوان"لذين سقطوا في    الشهداء ا " ال يمكن أن تنسى   "وأضاف أن الحركة    
  ".للعدو بتحقيق مكاسب سياسية على األرض من عدوانه على قطاع غزة

  ١٦/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  

  ى تحاول التوغل بتل الهوى والمقاومة تتصد"إسرائيل":  للعدوان على غزة٢١اليوم الـ 
والت توغلها في حي تل الهوى جنوب مدينة غـزة          واصلت القوات اإلسرائيلية محا   :  وكاالت -الجزيرة  

فيما قصفت طائراتها الحربية موقعا أمنيا تابعا للحكومة المقالة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ما                 
 .أدى إلى تدميره
ـ    للعدوان اإلسرائيلي على غزة، سقطت بعض القذائف المدفعية في محـيط حـي تـل                ٢١وفي اليوم ال

 .لقوات اإلسرائيلية قذائف في منطقة شرق غزة وشرق بلدة جباليا شمال القطاعالهوى، كما أطلقت ا
وقال مراسل الجزيرة وائل الدحدوح إن االشتباكات ما تزال دائرة بين قوات المقاومة وقوات االحـتالل                

وأضاف أن جنود االحتالل حولوا بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية واحتجـزوا            . في منطقة تل الهوى   
 .داخلهاأهلها 

من جانبه أكد األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي رمضان شلح للجزيرة أن االحتالل اإلسرائيلي واجـه                
مقاومة بطولية منعته من التقدم إال ألمتار قليلة نحو عمق غزة، ما جعله يركز على محاولة خلق صورة                  

 .مإعالمية توحي بتفوقه، وهو ما يفسر استهدافه لمكاتب وسائل اإلعال
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 إسرائيليا أصيبوا ثالثة منهم جراحهم خطيرة جـراء         ١٥في المقابل ذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيلي أن        
 .سقوط صاروخي غراد على كل من مدينتي بئر السبع وعسقالن

 من جنودها في اشتباكات الليلة الماضية، كما تحدثت عن          ١١واعترفت قوات االحتالل اإلسرائيلي بجرح      
 .ذ صباح اليوم على أشكول وأوفاكيم بالنقب، لكنها قالت إنها لم تؤد إلى إصابات صاروخا من٢٠سقوط 

 صاروخا إضافة إلى العشرات من قـذائف الهـاون          ٢٥لكن فصائل المقاومة قالت إنها أطلقت أكثر من          
وأدى ، على مواقع القوات اإلسرائيلية في القطاع، كما فجرت عبوات ناسفة وقنصت العديد من الجنـود              

وقالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح المسلح لحركـة حمـاس             .ذلك إلى قتل جنود إسرائيليين    كل  
 قذائف هاون مستهدفة مدينتي بئر السبع وأسـدود         ٩ صاروخا بين قسام وغراد و     ١٩إنها أطلقت الخميس    

قـصف  ومستوطنات نتيفوت وأوفكيم ومواقع ناجل عوز ورعيم وإسناد صوفا العسكرية إضـافة إلـى               
 آليـة  ١٤وأكدت الكتائب أنها تمكنت من إعطاب وتدمير   .تجمعات وآليات للقوات اإلسرائيلية المتوغلة

إسرائيلية بين جرافات وناقالت جند ودبابات، كما أوقعت إصابات محققة في كمين نصبته لقوة إسرائيلية               
 .خاصة شرق بلدة جباليا

ظهر ضرب تجمع لقوات االحـتالل اإلسـرائيلي شـمال    كما بثّت كتائب القسام تسجيال مصورا جديدا ي     
كما أعلنت فصائل فلسطينية أخرى عن تنفيذ عـدد مـن عمليـات القـصف بالـصواريخ                  .غربي غزة 

.لمستوطنات وقواعد إسرائيلية فضال عن تدمير وإعطاب عدد من آليات االحتالل المتوغلة فـي غـزة               
  

 ١٦/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت
  

  دث عن تهدئة تحت النيران االسرائيليةال يمكننا التح: الجهاد
ال يمكننا التحدث عن تهدئة "انه " الحياة"زياد نخالة لـ " الجهاد االسالمي"قال نائب األمين العام لحركة 

، مشددا على "تحت النيران االسرائيلية، والمطلوب من الدول العربية وقف المجزرة الجارية في غزة
 عاما ونحن نرى أن ذلك ١٥مصر طرحت تهدئة لمدة "ألمد، وقال إن رفض قوى المقاومة تهدئة طويلة ا

  ".بمثابة اتفاقية كامب ديفيد جديدة في ظل استمرار وجود االحتالل االسرائيلي في الضفة الغربية
  ١٦/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
   والمبادرة المصرية األمن قبولها قرار مجلس إلعالناللجنة المركزية لفتح تدعو حماس 

ان اللجنـة المركزيـة    '،في بيان لهـا أمس،  اللجنة المركزية لحركة فتح قالت :  ـ وليد عوض رام اهللا
لحركة فتح تدعو حركة حماس الى التحلي باعلى درجات المسؤولية الوطنيـة وادراك اهميـة الوحـدة                 

لـى هـذا    الوطنية والتسلح ببرنامج العمل الوطني الموحد والتمسك الكامل بالشرعية الدولية والعربية وع           
االساس تدعو اللجنة المركزية لحركة فتح قيادة حركة حماس الى اعالن قبولها بقـرار مجلـس االمـن                  

والذي يدعو الى وقف فوري للعدوان االسرائيلي وكذلك قبول المبادرة المصرية التـي تـوفر               ) ١٨٦٠(
حـدة الوطنيـة وان     افضل الشروط لوقف العدوان االسرائيلي ورفع الحصار وفتح المعابر واستعادة الو          

التردد في قبول المبادرة المصرية يوفر للمعتدين االسرائيليين المزيد من الوقت لمواصلة مجزرتهم ضد              
  .'الشعب الفلسطيني

 ١٦/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
 

  لدينا المقدرة على مواصلة القتال لوقت طويل.. اإلصابات في صفوفنا ال تُذكَر: القسام
د أبو أحمد أحد القادة الميدانيين لكتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة أك : كارم الغرابلي-غزة

 أسابيع من القصف والدمار لقطاع غزة، وأنهم يعملون ٣حماس أن جهازهم لم يمس بأي سوء بعد 
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 بطرق وأساليب وتكتيكات جديدة تختلف عن األساليب القديمة التي يعرفها االحتالل، كانوا قد جهزوها
 .سابقًا

نحن نواصل عملنا بشكل طبيعي ولم : "عبر الهاتف) إخوان أون الين(وقال أبو أحمد في حوار خاص لـ
نتأثر بهذه الغارات، وكنا قد أخذنا كل احتياطاتنا لعملية كهذه بل وأكبر من ذلك، ولدينا المقدرة على أن 

 ".نواصل عملنا بهذه الطريقة لوقت طويل
ساليب عمل جديدة ومتطورة، وطرق اتصال جديدة ال يمكن لتقنيات االحتالل لدينا أ: "وأضاف القائد

، مؤكًدا أن مجموعات إطالق الصواريخ تعمل بشكل سري ومتقن، وال أحد "اختراقها أو الوصول إليها
 .يعرف من أين تخرج هذه الصواريخ، حتى من تطلق من جانبه، وهذا هو تكتيك المقاومة الجديد

هذه التي تصور كل صغيرة وكبيرة على ) الصهيونية(طائرات االستطالع "إن : ميدانيوقال القائد ال
أتحدى أن تتمكَّن من رصد مطلقي هذه الصواريخ، حتى وإن كان ارتفاعها عن األرض لمتر .. األرض
 ".واحد

  ١٥/١/٢٠٠٩إخوان أون الين، 
 

  ة الوطنيةلن نستثمر االنتصار بصورة عدائية وسنسعى للوحد: رأفت ناصيف
ان حركته " الشرق االوسط" رأفت ناصيف عضو القيادة السياسية لحماس لـأكد:  كفاح زبون- رام اهللا

لن تستثمر االنتصار بصورة عدائية، كما يعتقد االخرون، وانما سيزيد االنتصار من تواضع حماس 
 . واصرارها على العودة للوحدة الوطنية

 بعد انتصارها الى العمل على تحقيق وحدة وطنية مع فصائل  ان حماس ستذهبمصادر مسؤولةقالت و
العمل الوطني واالسالمي التي قادت الصراع ضد االحتالل منذ عشرات السنين، بعيدا عن المسميات 

ورفض . الرسمية بدون اعتراف برئاسة عباس، اي انها ستتصالح مع فتح الحركة، وليس فتح السلطة
باس، قائال انه يلتزم بقرار الحركة عدم الخوض في جدل حول والية ناصيف الخوض في مسألة والية ع

ان الحركة لن تمر مرور " الشرق االوسط"إال ان مصادر حماس قالت لـ. ابو مازن حتى ينتهي العدوان
وقال احد عناصر حماس الخارجين من السجن . الكرام على مواقف السلطة من العدوان على القطاع

يريدون منا توقيع ورقة بأننا لن نخرق النظام ويبلغوننا ان اي "انهم " رق االوسطالش"لتوه، في حديث لـ
  ". نشاط لحماس ممنوع وبدون التوقيع ال يمكن االفراج عن اي معتقل

 ١٦/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  

  المقاومة تجمع بين قوة المواجهة وطول النفس: سرايا القدس
باسم سرايا القدس أبو أحمد أن عمليات المقاومة الفلسطينية أكد الناطق الرسمي :  ضياء الكحلوت- غزة

وأشار . منذ بدء الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة تسير بخطى ثابتة وبتركيز شديد وبتكتيك عالي الدقة
إلى أن المقاومة تحاول الموازنة بين قوة المواجهة والتصدي وبين االحتفاظ بالنفس الطويل تحسبا المتداد 

دوان، مؤكًدا أنها تعمل بطريقة محسوبة ومخطط لها جيدا منذ مدة طويلة وال تنجر إلى ساحة فترة الع
 . المعركة التي يريدها العدو خصوصا في األماكن المفتوحة

  ١٥/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  

   الذي ألقاه أمير قطر حول القمة العربية"الخطاب الشجاع"حماس تشيد بـ
الذي ألقاه امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، " لخطاب الشجاعا"بـ " حماس" اشادت حركة :دمشق

تضمن "وقالت في بيان ان الخطاب . ما جاء فيه" خطوات عملية تترجم"معبرة عن املها في اتخاذ 
مواقف جريئة ومتقدمة في دعم القضية الفلسطينية عموماً ومناصرة اهلنا وشعبنا في قطاع غزة 
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 فيه تخاذالً من بعض النظم العربية في نصرة الشعب الفلسطيني الذي خصوصا في الوقت الذي نجد
 ".يتعرض لإلبادة الجماعية تحت مرأى ومسمع من العالم

  ١٦/١/٢٠٠٩الحياة، 
 

  العرب يمكنهم الضغط على الصهاينة لوقف العدوان: برهوم
وكافة أوراق الضغط أكد فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس أن الدول العربية تمتلك القدرة  :خاص

على االحتالل الصهيوني لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، مشدًدا على أنه لم يعد هناك مبرر أمام هذه 
المجازر والمشاهد الدموية أال تتخذ هذه المواقف وتستخدم هذه األوراق إلنهاء معاناة شعبنا ووقف 

 .الحرب الضارية عليه
هود عربية رسمية وفاعلة تتوازى مع حجم معاناة شعب غزة، مؤكًدا أن ورحب برهوم في بيان له بأية ج

حماس ستبني مواقفها السياسية من أي طرح أو جهد أو مبادرة؛ بقدر ما تجلب هذه الجهود والمبادرات 
واستبعد أن تؤدي المجزرة الصهيونية في غزة إلى فرض  .الخير واألمن واألمان للشعب الفلسطيني

ه أو أي حلول سياسية؛ بعد تخبط االحتالل وحالة االرتباك التي تسوده، وتراجعه أمام العدو شروط
ودعا برهوم أبناء الشعب الفلسطيني إلى المزيد من التعاضد  .ضربات المقاومة وصمود شعب غزة

  .والتكاتف والتراحم وااللتفاف حول المقاومة الباسلة لحماية مصالحه وصون حقوقه وثوابته
 ١٥/١/٢٠٠٩،  اليناخوان أون

 
   من نتائج الحرب على فتح وسط مخاوف من انشقاقات إسرائيلية أملخيبة ": نيويورك تايمز"

في تحليل النعكاسات ازمة غزة على العالقات الفلسطينية الفلسطينية وازمة فتح التي تراوح بـين               : لندن
ضوع فقـد قـدمت صـحيفة       ضغط اسرائيل وامريكا ومطالب افرادها اهتمت الصحف االمريكية بالمو        

علـى  ' واشنطن بوسـت 'تحليالت بهذا االتجاه فيما ركزت ' كريستيان ساينس مونيتور'و' نيويورك تايمز '
  .وضع المدنيين

ان اسرائيل املت في حربها على غزة ان ال تشل فقط حماس بل تقـوم               ' نيويورك تايمز 'وجاء في تقرير    
لكن فـي كـل يـوم       . الفلسطينية على حساب التيار االسالمي    تدريجيا بتقوية التيار العلماني في السياسة       

تتواصل فيه الحرب على غزة يبدو رئيس السلطة الوطنية محمود عباس ومنظمته فتح محاصرة ومهمشة               
حتى في مدن الضفة الغربية التي تمتع فيها السلطة بشعبية زادت بعد سيطرة حماس علـى غـزة عـام                    

س، رئيس السلطة بانه لم يفعل شيئا من اجل وقف المذبحة فـي             ويتهم المتظاهرون محمود عبا   . ٢٠٠٧
  .غزة، بل ان شرطة السلطة استخدمت عصيها وغازها المسيل للدموع من اجل وقف المتظاهرين

والحظت الصحيفة انه مع استمرار تساقط القنابل على غزة تتصاعد شعبية حماس التـي تتزايـد علـى                  
ونقلـت  . ها على انها فاسدة وبعيدة عن المواطن الفلسطيني العادي        حساب السلطة الوطنية، التي ينظر الي     

  .عن محلل فلسطيني قوله ان السلطة الوطنية هي الخاسر االكبر في هذه الحرب
الى ان الخالف بين حماس فتح تتـسع شـقته          ' كريستيان ساينس مونتيور  'وبنفس السياق اشارت صحيفة     
عضاء فتح منقسمون حول الطريقة التي يجب ان يردوا         مشيرة الى ان ا   . وسط تصاعد الحرب على غزة    

وقالت ان حركة فتح قامت بتشديد الغطاء علـى المظـاهرات            .فيها على الهجمة االسرائيلية على حماس     
االحتجاجية في الضفة الغربية، حيث يعتقد قادة فتح الكبار ان ضبط النفس هو الطريق والمفتاح لتحقيـق                 

وتنقـل  . المسؤولون ان الوقوع في شرك غزة لن يؤدي اال لتعزيز قوة حماس           ويعتقد  . الدولة الفلسطينية 
الصحيفة عن مسؤولين اخرين قولهم ان ابعاد فتح نفسها عن االزمة ما هو اال خطأ تـاريخي، فعجزهـا                  
عن فعل شيء ووقوفها موقف المتفرج لن يؤدي اال االضرار بموقفها في عيون الفلـسطينيين ويمحـي                 

.  حيث سينظر اليها على انها عنصر متعاون مع اسرائيل وامريكا في الحرب على غزة              تاريخها النضالي 
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وتنقل تحلـيالت اعالميـة     . ويعتقد محللون ان فتح صار ينظر اليها كداعم للحملة االسرائيلية على غزة           
وتظهر رسالة كتبت مـن  . عربية قولها ان فتح تقف على السياج في انتظار السيطرة من جديد على غزة           
ونقلت عن الرسالة التـي      .عناصر في فتح ووقعت وارسلت الى السلطة مدى االحباط في دوائر المنظمة           

اشارت الى حالة فتح والول مرة وهي الوقوف موقف المتفرج مع انها كانـت فـي طليعـة الحركـات                    
 االمـر   وتحذر الرسالة من الثمن الباهظ الذي ستدفعه الحركة خاصة عنـدما يتعلـق            . المقاومة لالحتالل 
  وتحذر من فقدان الحركة مصداقيتها في عيون المواطنين. بالدعم الشعبي

 يم يفقدون الصبر ويفكرون في تركـه      ونقلت عن احد مسؤولي فتح قوله ان عددا كبير من اعضاء التنظ           
وقال ان هناك دعما واجتماعا لالخوة في غزة، مشيرا الى ان الموقـف             . واعالن تنظيمات منشقة اخرى   

ويعتقد عدد من مسؤولي فتح ان الطريـق        . القى بظله على الرد العام الخافت في الضفة الغربية        الرسمي  
ويرى المـسؤول   . الذي سيقودها مرة اخرى الى غزة ليس الدبابة االسرائيلية ولكن المصالحة مع حماس            

تفاق مع حماس   ان القيادة في فتح تنظر الى النتيجة السياسية للحرب في غزة وليس العسكرية ذلك ان اال               
  .هو الطريق اليها وليس مع اسرائيل

 ١٦/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  

  قطاع غزة الشجاع يناضل عن الشعب.. ال يمكن تفكيك المخيم: نهر الباردحواتمة في 
زار األمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة مخيم          :  عبد الكافي الصمد   -طرابلس  

وقـال  . ١٩٨٢، متفقّداً إياه للمرة األولى منذ مغادرته لبنان إثر االجتياح اإلسرائيلي عام             نهر البارد أمس  
ال يمكن تفكيك المخيم، وال توزيع أبنائه على أرض لبنان أو أي أرض عربية أو               "حواتمة ألهالي المخيم    

سـية موحـدة، وهـو      البديل عن نهر البارد هو نهر البارد، فهو كتلة اجتماعية وسيا          "وأكد أن   ". خارجية
كل من يحاول أن يمس بمخيم نهر البـارد         "، وأن   "الطريق األقصر إلى فلسطين، مثل المخيمات األخرى      

قطاع غزة الشجاع يناضل دفاعـاً      "ولم تغب غزة، فأشار حواتمة إلى أن        ". معاد لحق العودة إلى فلسطين    
، وبناء دولة فلـسطين المـستقلة،       عن الشعب الفلسطيني، وحق شعبنا في العودة، وتقرير مصيره بنفسه         

 عاماً متواصلة، وعلى هذا الطريق ستدحر المقاومـة فـي           ٤٠ونقول للعدو إنه لن يربح، فلنا في الثورة         
 ".غزة العدو اإلسرائيلي، ولن يحقق أبداً أغراضه العسكرية والسياسية مهما قام بأعمال وحشية ودموية

 ١٦/١/٢٠٠٩األخبار، 
  

      االحتالل متخبط بسبب شراسة المقاومة :كتائب أبو علي مصطفى
اعتبر أبو وديع الناطق الرسمي باسم كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح :  ضياء الكحلوت- غزة

العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قوات االحتالل اإلسرائيلي تعيش حالة من التخبط الشديد 
اف أبو وديع في تصريح للجزيرة نت أن استعدادات وأض .والصدمة من شراسة المقاومة في غزة

المقاومة الفلسطينية وكتائب أبو علي مصطفى كانت مبكرا قبل الضربة اإلسرائيلية المفاجئة، مشيرا إلى 
جهزت مقاتليها للبدء في عملية الرد واالستعداد للمواجهة الشاملة مع االحتالل منذ فترة "أن الكتائب 

  ".كبيرة
 ١٦/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
   تعتذر عن قصف مقر األمم المتحدة وتّدعي أن مقاومين أطلقوا النار بالقرب منه"إسرائيل" .٨

اعتذر وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك، لالمين العام لألمم المتحدة بان كي : كفاح زبون: رام اهللا
 في قطاع غزة، امس، التابعة لألمم المتحدة) االونروا(مون عن قصف مقر وكالة غوث الالجئين 

 . من العاملين فيه٣وإصابة 
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وأكد مصدر عسكري اسرائيلي مسؤول أن الجيش االسرائيلي قصف مقر االمم المتحدة في غزة بقذائف 
وجاءت عملية .  ملمترا، بدعوى ان نيرانا فلسطينية اطلقت من قرب المبنى١٥٥مدفعية من عيار 

فقال له . ورا باراك، وطلب منه توضيحات لهذا العدوانالقصف اثناء زيارة مون السرائيل، فهاتف ف
باراك إن عملية القصف كانت عن طريق الخطأ، وأن إسرائيل تأخذ ذلك بجدية كبيرة، لضمان عدم 

  .تكرار االمر
 ١٦/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
   أنها حققت الردع"إسرائيل"العملية ستتوقف فقط بعد أن تضمن :  لـ كي مونليفني .٩

 وزيـرة الخارجيـة   أن: اسعد تلحمـي نقالً عن مراسلها   –الناصرة   من   ١٦/١/٢٠٠٩ياة،  الحأوردت  
  ان  في مؤتمر صحافي مشترك األمين العام لألمم المتحدة بان كي مـون             قالت    تسيبي ليفني  اإلسرائيلية

نف، العملية ستتوقف فقط بعد أن تضمن إسرائيل أنها حققت الردع وأن إطالق الصواريخ عليها لن يستأ               "
وفي حال لم يتم ايجاد حل فإن إسرائيل لن تتردد فـي التحـرك   . وبعد ايجاد حل لمشكلة تهريب األسلحة  

  ".بقوة لضمان وقف التهريب
سمعنا تنديـداً مـن     . منذ ثماني سنوات تتعرض المدن اإلسرائيلية إلى الهجمات الصاروخية        : "وأضافت

لقد اقرت إسرائيل قبل بضعة     .  في األمم المتحدة   دول، لكنها لم تفعل أكثر بداعي أن حماس ليست عضوا         
  ). مع حماس(اشهر اتفاق وقف النار الذي عرضته مصر 

في أي سياق مستقبلي ووفـق أي سـيناريو،         "إلى ذلك أبلغت ليفني نظيرها األلماني فرانك شتاينماير إنه          
يب األسلحة، وليس فقـط  ستحتفظ إسرائيل لنفسها بحق الدفاع عن النفس، والرد العسكري أيضاً على تهر         

العملية العسكرية توضح صورة المعسكرات في المنطقة ومن هم         "وتابعت أن   ". على إطالق قذائف عليها   
إنها فرصة لممارسة ضغط أكبر على ايران وعلى نـشاطاتها فـي المجـال              . الالعبون في كل معسكر   

  ".النووي
ليفني قالت عند لقائها امين     أن   ،وكاالتنقالً عن ال   –تل أبيب     من ١٦/١/٢٠٠٩الوطن، قطر،   وأضافت  

إنهـم يـستهدفون     .لألسف فإنهم كما نرى يستخدمون هؤالء المدنيين كدروع بشرية        "،  عام االمم المتحدة  
اسرائيل من أماكن ذات كثافة سكانية عالية وفي نهاية المطاف وعلى الرغم من أننا نحاول تجنب وقوع                 

ه االشياء لكننا نضع في اعتبارنا خالل مناقشاتنا مـع أمـين            اصابات في صفوف المدنيين تحدث مثل هذ      
عام االمم الحاجة الى تقديم المزيد من المساعدات االنسانية ونحن نعمل وسنعمل مـع االمـم المتحـدة                  
وشركاء دوليين آخرين من أجل تخفيف الوضع االنساني بقدر استطاعتنا ألن هذا لـيس صـراعا بـين                  

  ". تعبر عن حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيهاشعبين إنها حرب ضد االرهاب
  ١٦/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، 

  
  حماسابة بحرية على تهريب السالح الى  تسعى الى ضمانات دولية لرق"اسرائيل" .١٠

أبرامـوفيتش قـام     أن وكيل وزارة الخارجية أهارون    " هآرتس"كشفت صحيفة   :  اسعد تلحمي  -الناصرة  
ن للتباحث مع مسؤولين في وزارتي الخارجيـة والـدفاع األميـركيتين وفـي              بزيارة خاطفة الى واشنط   

وكاالت االستخبارات األميركية في سبل صوغ ضمانات أميركية لمراقبة دخول أسلحة إلى القطاع وفـي          
المحاور التي تمر هذه األسلحة فيها ومصادرها، على أن يتم تشديد الرقابة  في البحـر لمنـع وصـول                    

من دول أفريقية وصواريخ بعيدة المدى من ايران، إلى سيناء ومنها إلى قطـاع غـزة         صواريخ وأسلحة   
  .في عملية المراقبة" حلف شمال األطلسي"وتطالب إسرائيل بأن تشارك دول اوروبية و . عبر األنفاق

ي وأفادت أوساط سياسية رفيعة ان إسرائيل تستعجل التوقيع على المذكرة قبل نهاية والية الرئيس الحـال               
وأضافت أنه في حال تم التوصل      . جورج بوش، لتكون المذكرة ملزمة إلدارة الرئيس الجديد باراك أوباما         
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الى مسودة اتفاق فإن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني قد تتوجه إلى واشنطن اليوم للتوقيع رسمياً على اتفاق                 
  .رسمي مع نظيرتها كوندوليزا رايس

  ١٦/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  لى مسعى لمخرج سياسي من العملية العسكرية في غزةباراك يلمح ا .١١

ألمح وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك إلى مسعى لمخرج سياسي من العملية العسكرية في : وكاالت
قطاع غزة وقال إن اسرائيل تتابع احتماالت إنهاء العملية في إشارة إلى المبادرة المصرية لوقف إطالق 

 . النار
القتال مستمر بهدف تحقيق الغايات، لكن "ل جولة في قاعدة سالح البحرية في أسدود، إن وقال باراك خال

عيننا مفتوحة باتجاه إمكانيات التوصل إلى نهاية هذه العملية العسكرية أيضا، واستكمال النتائج 
 من خرجنا"وأضاف ". واالنجازات الرائعة التي حققها الجيش اإلسرائيلي، بواسطة المؤسسة السياسية

عند ) األسلحة إلى القطاع(أجل إعادة الهدوء إلى جنوب إسرائيل ولكي تؤدي العملية إلى منع تهريب 
  ". الحدود ونحن مستمرون في تحقيق كال األمرين

 ١٦/١/٢٠٠٩السفير، 
  
   تستعد لما بعد العدوان"الخارجية اإلسرائيلية": "هآرتس" .١٢

يلية فريق مهام خاصة لإلعداد لما بعد انتهاء العدوان         شكلت وزارة الخارجية اإلسرائ   :  د ب أ   -تل أبيب   
االسرائيلية في موقعها االلكتروني أمس أن الفريق       " هاآرتس"وذكرت صحيفة   . العسكري على قطاع غزة   

سيتولى تقديم المقترحات بشأن أهم مخاوف الجيش االسرائيلي وهي إيران ، وحماس خاصة فـي ظـل                 
غزة ، والضرر الذي قد يلحق بصورة إسرائيل في الخارج ، على حـد              المرحلة المقبلة من إعادة إعمار      

  . زعمها
وتأمل الوزارة فـي    . ومن بين المهام الملقاة على عاتق الفريق صياغة التوصيات بشأن إعادة تأهيل غزة            

 حيث أرسلت إيران ماليين الدوالرات      ٢٠٠٦تجنب الموقف الذي تعرض له جنوب لبنان بعد حرب عام           
إلعادة تسكين االسر التي فقدت منازلها وهو ما أدى إلى تحـسين صـورة الجماعـة أمـام                  لحزب اهللا   
  .المواطنين

ويتمثل هذا الهدف في السماح للسلطة الفلسطينية والكيانات العربية والدولية المشاركة في مهـام إعـادة                
اقهم المشاعر السلبية   ويخشى المسؤولون االسرائيليون من تف    . اإلعمار وتمويلها بدال من حماس أو إيران      

  .ضد إسرائيل بعد توقف القتال والسماح للصحفيين االجانب بدخول القطاع وظهور صور الدمار هناك
  ١٦/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
   العدوان على غزة ناجحيعدونمن اإلسرائيليين % ٧٨: استطالع .١٣

أمس وشـمل   " رتسهآ" نشرته صحيفة     للرأي    اجرى معهد دايالوغ استطالع    : ا ف ب   -القدس المحتلة   
 %.٤،٣ شخصا يمثلون االسرائيليين مع هامش خطأ بلغ ٥٦١

 كانون  ٢٧اعتبر اكثر من ثالثة ارباع االسرائيليين ان العدوان الذي يشنه الجيش على قطاع غزة منذ                و 
 من االشـخاص  ٧٨%قال " هل العملية في غزة ناجحة ام فاشلة؟"وردا على السؤال التالي  . االول ناجح   

 .باي رأي% ٩ انها فاشلة ولم يدل ١٣%شملهم االستطالع انها ناجحة في حين رأى الذين 
  ١٦/١/٢٠٠٩الدستور، 
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  "ايسرائيل بيتن"كاديما والليكود يتراجعان لصالح العمل و: استطالع .١٤
" الليكود"و" كاديما"أن " إذاعة صوت إسرائيل"لـ" شفاكيم بانوراما"تبين من استطالع للرأي أجراه معهد 

 ١٠، في حين تحصل األحزاب العربية والجبهة على "يسرائيل بيتينو"و" العمل"تراجعا لصالح حزبي قد 
 .مقاعد

 مقعدا فقط، في حين يحصل ٢١برئاسة تسيبي ليفني يحصل على " كاديما"وتبين من االستطالع أن 
 . مقعدا٢٨على " الليكود"

 مقعدا لكل منهما، ١٥ العدد من المقاعد، وهو يحصالن على نفس" يسرائيل بيتينو"و" العمل"كما تبين أن 
ميرتس " مقاعد لـ٥ مقاعد، مقابل ٧إلى " يهدوت هتوراه" مقاعد، ويرتفع ١٠على " شاس"بينما تحصل 

 ".الجديدة
" البيت اليهودي" مقاعد، في حين يحصل كل من ٤كما أشار االستطالع إلى حصول الجبهة على 

 . مقاعد لكل قائمة٣ئمة الموحدة والتجمع الوطني الديمقراطي على والقا" الخضر"و" االتحاد القومي"و
في % ٤,٤ مستطلعا، بنسبة خطأ قصوى تصل إلى ٤٩١يذكر أن االستطالع قد شمل عينة تصل إلى 

 . من الجمهور لم يقرر بعد لمن سيصوت% ١٨,٤وتبين من االستطالع أن  .االتجاهين
 ١٥/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب

 
  ال مصلحة لنا في إنهاء حكم حماس: مون نتائج حرب غزةمعلقون إسرائيليون يقي .١٥

المصلحة . ال مصلحة السرائيل في تحطيم حكم حماس او في اعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية: "تل أبيب
، هذا ما قاله المحلل االسرائيلي للشؤون العسكرية "هي في ضرب رأس حماس وابقائها حاكمة في القطاع

 .ص الموقف بعد أن قاربت الحرب العدوانية على قطاع غزة على نهايتهارون فرحي أمس، في تلخي
قد حاولت استقصاء رأي محللين سياسيين ومحللين عسكريين، من أجل معرفة " الشرق األوسط"وكانت 

آفي سخاروف، المحلل السياسي . كيف ينظر االسرائيليون لهذه الحرب وكانت هذه الحصيلة من اآلراء
الهدف الوحيد لهذه "، ان "الشرق األوسط"قال لـ" هآرتس"ن العربية في صحيفة والخبير في الشؤو

الحرب، وتم تحقيقه، هو توفير قوة ردع اسرائيلية ضخمة تجعل حماس تتردد ألف مرة قبل أن تهدد 
والحقيقة ان هذا الهدف قد تحقق في األسبوع األول من الحرب وتعزز . باطالق صواريخ باتجاه اسرائيل

ي األسبوع الثاني مع االجتياح البري، ولكن يبدو ان شهية الجيش زادت فراحوا يواصلون الحرب أكثر ف
 ".وال أدري لماذا

فكال الطرفين، اسرائيل وحماس، يريدان وقف . نحن في المرحلة األخيرة قبل نهاية الحرب"ويواصل 
كان الهدف من الحرب أن لقد . الحرب بيد ان كال منهما يحاول تحسين صورته في اللحظات األخيرة

ولكن يبدو ان النية االسرائيلية هي ان توجه . توصل اسرائيل رسالة الى حماس وقد وصلت الرسالة
فحماس التي وضعت لها هدفا ازالة اسرائيل، ها . اهانة الى حماس لتخرجها في وضع ذليل من الحرب

. ظام يمنع تهريب األسلحة اليهاهي تتفق على وقف اطالق النار وترضخ لإلرادة الدولية في وضع ن
. وحماس التي قطعت الحوار مع فتح ورفضت التوجه الى القاهرة، ها هي تجد وسيلة للعودة اليه

وفوق كل هذا . وحماس التي هاجمت مصر وأظهرتها وكأنها خائنة، تعود اآلن وتسلم أمرها لمصر
 أسباب هذه المغامرة التي أدت الى ستواجه حماس بعد الحرب أسئلة كثيرة من الشارع الفلسطيني حول

أنا أخجل . وأنا أقول هذا الكالم، وبداخلي ألم شديد على الدمار وعلى الضحايا الفلسطينيين. دمار غزة
من قيام الجيش االسرائيلي بهذا القصف وال أرى فيه أية فائدة السرائيل بل أراه ضارا بشكل فادح لنا 

 ".ولمصالحنا
االستراتيجي والباحث في الشؤون العسكرية في معهد الدراسات المتعددة في من جانبه، يقول المحلل 

هدف الحرب كان من البداية توجيه ضربة قاسية الى حماس في عملية "أبيتار بنتصدف ان . هرتسليا د
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الضربة استهدفت أوال البنى التحتية للقدرات العسكرية للحركة . متدحرجة كل ما يمكن تحقيقه منها جيد
ولكننا لألسف أضعنا الفرصة . اء على أكبر عدد من قادتها الكبار، خصوصا العسكريين منهموالقض

فالغالبية الساحقة من المسؤولين الكبار نزلوا تحت األرض وقسم منهم نجح في الهرب الى . لتحقيق ذلك
فالوضع . ةوأنا أعتقد أننا بتنا في ورطة عسكرية حقيقي. والمسؤولون الذين بقوا ليسوا مهمين. مصر

ولكنه ال يستطيع التقدم الى المرحلة الثالثة . الذي يعيشه الجيش اآلن هو انه أنهى مهماته في هذه المرحلة
  . ألن الحكومة لم تقرر

فإما . أمام اسرائيل طريقين"من جانبه، اعتبر المحلل االسرائيلي للشؤون العسكرية، رون فرحي ان 
ة وإما البقاء والتوسع أكثر وتدمير حكم حماس والقضاء على بيئتها االنسحاب فورا وفقا للمبادرة المصري

االنسحاب أفضل لنا، ألن عدم االنسحاب يعني ان تسود الفوضى في قطاع غزة "ويقول ". األساسية
الرئيس (ولماذا نحن وليس أبو مازن .  مليون نسمة١,٥وتعود اسرائيل دولة محتلة تتحمل مسؤولية 

، ألن أبو مازن لن يقبل دخول غزة فوق الدبابات االسرائيلية، وإن قبل فلن )الفلسطيني محمود عباس
نحن علمناها . أما إذا انسحبنا، فينبغي ان تبقى حماس في الحكم. يستقبله الغزاويون استقبال األبطال

درسا قويا ووفرنا لها ميزان رعب جديد، وعندئذ تكون قد عرفت ثمن الحرب معنا وستكون مشغولة عنا 
نحن ال نعترض في اسرائيل على فتح معبر رفح حتى لو "ويضيف ". ي اعادة البناء واطعام أهل غزةف

ففي هذه الحالة تصبح وجهة أهل غزة نحو مصر وال . كان بإدارة حماس ومصر تحت المراقبة الدولية
لى ممر سهل  سنوات، تحولت خاللها ا٨لقد لعبت مصر بالنار . تعود مهمة وجهتها باالتجاه االسرائيلي

لكن األمر الذي . وها هي حماس تنقلب ضدها. لألسلحة التي تنطلق من غزة الى اسرائيل وتنغص حياتنا
يجب أن نحذر منه اآلن هو أن ال تعود السلطة الفلسطينية الى معبر رفح باتفاق مع حماس، ألن هذا 

ان مصلحتنا . تين مضر السرائيلاتفاق الجه"ويشدد على ان ". يعني ان حماس وفتح ستعودان الى االتفاق
فإذا عادا الى االتحاد، ستصبح اسرائيل أسيرة . هي في ان تبقى غزة لوحدها والضفة الغربية لوحدها

االنقسام، حيث ان المعبر بين القطاع والضفة يقسم اسرائيل الى قسمين ويتسبب لنا في متاعب أمنية 
ا ودوليا واقليميا أقوى، بينما تصبح قوة الموقف وإذا اتحدا سيصبح موقف الفلسطينيين محلي. جديدة

وسيطالبنا العالم بدفع الثمن بواسطة االنسحاب من الضفة الغربية وقد نخوض حربا . االسرائيلي أضعف
  ". جديدة

 ١٦/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
   في غزةبيض الحارق مادة الفوسفور األ"لاسرائي" تؤكد استخدام "أوتشا" .١٦

 في تقرير له من القدس "اوتشا"قال مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية : نس محمد يو-رام اهللا 
تحرق الناس والمباني والحقول "المحتلة ان اسرائيل استخدمت مادة الفوسفور االبيض التي قال انها 

  .  في غزة في عملياتها العسكرية"واألشياء المدنية األخرى
. المهجرين في غزة جراء الحرب االسرائيلية وصل إلى عشرات األالفتقرير ان عدد المواطنين الوقال 

 ان اكثر "اوتشا"وقالت  . موقعا٣٨ نازحا تضعهم في ٣٥٥٢٠توفر ملجأ لـ  «"اونروا"وذكر ان وكالة 
 امرأة ٦٥٢ طفالً، و١٥٤٩ امرأة سقطوا في غزة حتى اعداد التقرير، يضاف اليهم ٧٦ طفل و٣٠٠من 

ت المنظمة الدولية ان ثمانية عاملين في األمم المتحدة، وتسعة متدربين قتلوا في وقال .اصيبوا بجروح
 من افراد الطواقم الطبية سقطوا في القصف، من بينهم طبيب قتل اثناء تقديمه ١٣وقالت ان  .القصف

الهجمات على الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف اعاقت "العالج للجرحى في مخيم حباليا، مضيفة ان 
  ."درة المنظمات على مساعدة الجرحىق

وفي الجانب الصحي قالت المنظمة الدولية ان المستشفيات ما زالت تعاني من ضغط شديد بسبب األعداد 
وقالت ان مستشفى لالطفال اغلق، باستثناء خدمات الطوارئ . المرتفعة من الجرحى الذين يأتون للعالج



  

  

 
 

  

            ٢١ ص                                     ١٣١٦:         العدد       ١٦/١/٢٠٠٩الجمعة  :التاريخ

 ٥٨ من أصل ٢٨وان . صف وقربه من مناطق القتال كانون الثاني الجاري بسبب تعرضه للق٨منذ 
 ٥٠٠وقالت ان هناك  .مركزا للرعاية الصحية األساسية التابعة لوزارة الصحة اغلقت بسبب القصف

الف فلسطيني في قطاع غزة ال يحصلون على المياه، وان مياه الصرف الصحي تتدفق إلى الشوارع في 
   ." نسمة١٥،٠٠٠ضان بركة المياه العادمة مما يهدد حياة هناك خطر من في"و. بيت حانون وبيت الهيا

وعن الغذاء قالت ان كثير من السلع الغذائية األساسية ليس متوافراً، خصوصاً الدجاج، والسمك، واللحوم 
  .٤٧ مخابزمن أصل ٩وان هناك نقصاً في الخبز حيث يعمل . المجمدة، والحليب

  ١٦/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  "هائلة"الطفال غزة المطلوبة ات الضرورية المساعد: "اليونيسف" .١٧

 في الشرق االوسط عبد "اليونيسف"اكد الناطق باسم صندوق االمم المتحدة للطفولة :  ا ف ب-باريس 
وستبقى كذلك } هائلة{الرحمن غندور امس ان المساعدات المادية والغذائية والنفسية الالزمة الطفال غزة 

اثر احتراق مستشفى  لة الضحايا من االطفال قد ترتفع كثيراواضاف ان حصي .على المدى الطويل
من السكان هم % ٥٦ جدا حيث ان  خطيروقال ان الوضع في غزة خاص .سقطت عليه قذائف اسرائيلية

 .من االطفال، فيما الكثافة السكانية مرتفعة، فيمكث االطفال في مساحات ضيقة الى جانب كونهم ضعفاء
وفي كافة االزمات االنسانية . فة بسبب استحالة الهروب الى اي مكان آخرهذه الحرب مختلأن واوضح 

التي شهدناها في العقود المنصرمة، تبدو اولى الصور التي نراها عبر التلفزيون صور العائالت 
واوضح ان اليونيسف تتشاور في االردن مع  .واالثر النفسي لذلك هائل) واالطفال وهم يهربون،
 . المنطقة لتقديم متابعة نفسية واجتماعيةاختصاصيين في شؤون

 ١٦/١/٢٠٠٩القبس، 
  
  فلسطينيا في الضفة  ٢٤عتقل ي االحتالل .١٨

 فجر الخميس، حملة اعتقاالت في أكثر من مكان   شنتهاأعلنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أن: رام اهللا
  . مواطنا فلسطينيا٢٤  ، اعتقلت خاللها الغربيةفي الضفة

  ١٥/١/٢٠٠٩، قدس برس
  
   طفالً ٣٣٥وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تؤكد استشهاد  .١٩

 طفال فلسطينيا في ٣٣٥اكدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية امس استشهاد : وليد عوض -رام اهللا
  . قطاع غزة جراء تواصل الحرب االسرائيلية على قطاع غزة والمستمرة لالسبوع الثالث على التوالي

زارة إلى التأثير النفسي على االطفال جراء العدوان، وما يتركه من ظالل ثقيلة ومرعبة واشارت الو
  .عليهم، حتى وان لم يقتلوا او يصابوا باإلعاقات الدائمة

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي واإلنساني، بالعمل على إلزام دولة االحتالل بوقف عدوانها على الشعب 
 الداعي إلى وقف فوري وملزم ١٨٦٠، استنادا إلى قرار مجلس األمن رقم الفلسطيني وأطفاله ومؤسساته

إلطالق النار يؤدي إلى انسحاب كامل للقوات اإلسرائيلية من غزة، والعمل على محاسبتها دولياً 
 ."قتلة األطفال عبر تقديمهم إلى المحاكم الدولية، والى عدم المساواة بين الضحية والجالد'ومحاسبة 

 ١٦/١/٢٠٠٩ربي، القدس الع
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 وتجبرها على العودة" غزة الحرة"تعترض سفينة  "إسرائيل" .٢٠
 التي نظمتها حركة "روح اإلنسانية"اعترض سالح البحرية اإلسرائيلية، أمس، سفينة رحلة : وكاالت

 لكسر الحصار على القطاع، وإيصال مساعدات غذائية وطبية إليه، وكانت ترفع علم اليونان، "غزة حرة"
 . اضطرها إلى العودة أدراجها إلى قبرص، ودفع بأثينا لالحتجاج فوراً لدى إسرائيلما 

 لتنظيم "غزة حرة" اليونانية التي استأجرتها "أريون"ووقعت المواجهة بين زوارق إسرائيلية وسفينة 
ا إن عن المنسقة في الحركة كارن بالي، قوله« رويترز»ونقلت . الرحلة، في المياه الدولية، ليل أمس

وهددتنا بفتح النيران " كيلومتراً عن شواطئ غزة، ١٥٠خمسة زوارق حربية حاصرت السفينة على بعد 
 .  في قبرص"أو منعنا من التحرك، فاتخذ القرار بالعودة إلى مرفأ الرنكا

 ١٦/١/٢٠٠٩السفير، 
  
  االحتالل يمنع أسيرات غزة من االتصال بعائالتهن .٢١

يعشن معاناة بالغة " اإلسرائيلية"يني أن أسيرات قطاع غزة في السجون أكد نادي األسير الفلسط :نابلس
وقاسية جراء انقطاع أخبار أسرهن ورفض إدارة سجون االحتالل السماح لهن بإجراء اتصاالت مع 

  ".اإلسرائيلي"ذويهن في القطاع لالطمئنان عليهم في ظل استمرار العدوان 
  ١٦/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  نشاء محكمة جنايات عربية لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليتدعو إل" مؤسسة شاهد" .٢٢

شاركت مؤسسة شاهد لحقوق االنسان في االجتماع الذي دعت إليه لجنة حقوق االنسان في البرلمان 
اللبناني للتباحث في االوضاع في قطاع غزة، وبحضور عدد كبير من النواب اللبنانين وممثلين لمنظمات 

  . ينيةحقوقية لبنانية وفلسط
الدعوة إلى إنشاء محكمة جنايات عربية لمالحقة : محمود الحنفي توصيات هي" شاهد"وقدم مدير 

والتحرك الفعال تجاه . مجرمي الحرب اإلسرائيلي مما يعطى دفعا هاما لمالحقتهم على المستوى الدولي
 للبعثات العربية في تلك االتحاد االوروبي عبر البرلمانات المختلفة وعبر تفعيل العالقات الدبلوماسية

ودعوة ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق االنسان واالتحاد االوروبي . الدول وخصوصا اللبنانية منها
إلجتماع ثاني تشارك فيه ممثلين عن منظمات حقوقية محلية وإقليمية وعربية في نفس المكان، وذلك 

 .للحديث إليهم بشكل مباشر
١٤/١/٢٠٠٩  

  
 الوضع في مستشفيات غزة أشبه بالجحيم : انطبيبان نرويجي .٢٣

روى جراحان نروجيان كانا الطبيبين الغربيين الوحيدين الموجودين في قطاع غزة :  ا ف ب-اوسلو 
 . خالل االيام العشرة االولى من العدوان االسرائيلي ان الوضع في مستشفيات غزة كان اشبه بالجحيم

س بلدي في النروج وهو من اقصى اليسار ومعروف وقال الطبيب مادس غيلبرت العضو في مجل
 ". ان مستشفى الشفاء كان اقرب الى مشهد من جحيم دانتي"بالتزامه من اجل القضية الفلسطينية 

  ١٦/١/٢٠٠٩الدستور، 
  

   على غزة ذاكرة االمة لن تغفر للمتواطئين: الحركة اإلسالمية في األردن .٢٤
تها البالغة لموقف بعض االنظمة العربية التي قالت انها عبرت الحركة اإلسالمية في األردن عن صدم

، مشددة على ان التردد عن "تعمل على إعاقة عقد قمة عربية طارئة والوصول إلى قرار عربي مشترك"
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تواطؤ وخذالن لدماء اطفال ونساء غزة الزكية، وان ذاكرة االمة لن "حضور القمة او الغياب عنها هو 
  ".ى ارواح الشهداء تالحق من تخاذل أو استكانتغفر للمتواطئين، وستبق

لقد راع الجماهير العربية وخيب آمالها وأشعرها بالصدمة موقف بعض "وقالت في بيان صدر عنها امس 
الدول العربية المخزي تجاه العدوان الصهيوني على أهلنا المحاصرين في غزة وما أحدثته آلة البطش 

  ". المدنيين العزلالصهيونية من مجازر وحرب إبادة ضد
  ١٦/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  يدعو الحكومة للمشاركة في القمة الطارئة" الملتقى الوطني: "األردن .٢٥

إلى المشاركة في مؤتمر القمة العربية االردنية ، الحكومة "الملتقى الوطني للنقابات المهنية األردنية"دعا 
سالة بعث بها الملتقى إلى الرئيس الوزراء الطارئ، الذي دعت إليه الدوحة يوم غد الجمعة، وجاء في ر

أننا نتابع ما يجري على الساحة العربية بخصوص الدعوة القطرية لعقد مؤتمر "األردني نادر الذهبى 
  . في غزةطارئ للقمة العربية، هذه الدعوة التي تمثل أقل ما يمكن فعله عربيا لمواجهة المحرقة

  ١٥/١/٢٠٠٩، قدس برس
  
  اتفاقية وادي عربةلغاء مطالبة بإ: األردن .٢٦

في األردن الحكومة بإعالن إلغاء اتفاقية " التنفيذية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع"طالبت اللجنة  :عمان
فرطت بحقوقنا التاريخية بفلسطين، وأعطت عدونا ما ال يستحق، بل "وادي عربة السلمية التي قالت إنها 
  ".وزادت اطماعه فينا وتآمره علينا

هددت نقابة المهندسين الزراعيين بنشر اسماء الشركات واالشخاص الذين يستوردون أو أخرى من جهة 
يصدرون بضائع وسلعاً زراعية من وإلى الكيان، وكانت غرفتا الصناعة والتجارة في العاصمة اطلقتا 

  ."إسرائيليون"عدة بيانات تحذر من استيراد البضائع من الكيان أو من شركات يساهم بها 
  ١٦/١/٢٠٠٩ليج، الخ

  
  تكشف أسرار محاوالت إفشال عقد قمة الدوحة" لعربجريدة ا" .٢٧

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية وعربية في القاهرة لـالعرب عن :  عبدالواحد عاشور-القاهرة 
تفاصيل الساعات األخيرة لمحاوالت إفشال القمة العربية الطارئة التي دعت إليها قطر بالدوحة اليوم 

وقالت هذه المصادر إن . حث المجزرة اإلسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني بغزةالجمعة، لب
مصر مارست ضغوطاً كبيرة على عدد من الدول العربية إلقناعها بعدم المشاركة في قمة الدوحة، وإن 
القيادات المصرية وعلى أعلى مستوى جندت نفسها إلجراء اتصاالت مع القيادات في عدد من الدول 

لعربية، خاصة تلك التي أعلنت مشاركتها في القمة إلقناعها بعدم المشاركة بزعم ضربها لقمة الكويت ا
وأشارت المصادر إلى أن هذه الضغوط أسفرت عن تراجع كل من ليبيا . وعدم التنسيق الجيد لها

والمغرب عن المشاركة في القمة رغم إعالنهما المسبق بذلك، ووضعت بعض الدول عدة شروط 
للمشاركة، مثل الدول التي قالت إنها ستحضرها في حال اكتمال النصاب، في حين أن عدة دول عربية 
أكدت رفضها ألية ضغوط لعدم المشاركة بالقمة، وهو األمر الذي يفسر بالنهاية تذبذب اكتمال النصاب 

 -غوط المصرية الالزم لعقد القمة، حيث اكتمل مرات عدة لتعود دول معينة لسحب موافقتها بعد الض
وقالت مصادر في الجامعة العربية إن . السعودية، أو ألنها كانت تقوم بدور ما للتسويف وإضاعة الوقت

القيادة الليبية قررت عدم المشاركة في الفعاليات العربية الحالية، سواء القمة االقتصادية المنعقدة في 
. اب القانوني لها، وكذلك كان موقف تونسالكويت أو القمة الطارئة بقطر، حتى إذا ما اكتمل النص

وأوضحت المصادر أنه رغم قرب األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى من الموقفين 
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المصري والسعودي فإنه آثر التزام الحياد طبقاً لميثاق الجامعة العربية، ووجد نفسه في موقف حرج 
إلى الكويت أنه سيتوجه إلى الدوحة للمشاركة في القمة للغاية، إال أنه أعلن في النهاية وعشية توجهه 

وكشفت المصادر المطلعة عن ما وصفته بأغرب موقف للسلطة الفلسطينية، حيث . حال اكتمال النصاب
كانت قد أعلنت مشاركتها في القمة، لكن مع اقتراب النصاب من االكتمال عادت وأبلغت األمانة العامة 

 مشاركتها على بعض الشروط، ومنها عدم دعوة أي ممثل لحركة حماس، للجامعة العربية أنها تعلق
وعدم اإلشارة بأية صورة إلى اسم الحركة في البيان الختامي، وأخيراً اإلشارة بصورة إيجابية للمبادرة 
المصرية لوقف إطالق النار، وهي شروط وصفتها المصادر بأنها مؤشر على تراجع السلطة عن تأييد 

  .كنها ال تريد إعالن ذلك صراحة، خشية موقفها أمام الرأي العام الفلسطيني والعربيعقد القمة، ل
  ١٦/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
   اليمني يحّضر مبادرة للمصالحة بين فتح وحماسالرئيس .٢٨

عقد الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح ،أمس الخميس، اجتماعاً مع كبار قادة الدولة : آي.بي. يو-اليمن 
وتطرق االجتماع حسب . ة مبادرة يمنية تدعو للمصالحة بين حركتي فتح وحماسخصص لمناقش

المصادر الرسمية لبحث تطورات العدوان الهمجي والمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات االحتالل 
اإلسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والجهود التي تقوم بها اليمن من اجل تحقيق 

وأكد صالح خالل االجتماع أهمية تجنب حدوث أي انقسام في الصف العربي ال يخدم . عربيالتضامن ال
وخلص االجتماع الى التأكيد على . مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومصلحة األمة العربية

موقف اليمن الداعي لضرورة انعقاد القمة العربية للخروج بموقف عربي موحد وفعال إزاء العدوان 
  . اإلسرائيلي

  ١٦/١/٢٠٠٩الخليج، 
 
 قمة الكويت ستشهد جلسة رسمية مغلقة للقادة حول غزة: عمرو موسى .٢٩

أكد األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أن جلسة مغلقة :  سوسن أبو حسين-الكويت 
ألوضاع في غزة رسمية سيعقدها القادة العرب في قمة الكويت التي ستففتح االثنين المقبل، ستناقش ا

وأوضح موسى، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي . والعالم العربي، وسوف يصدر عنها قرارات
يعقد صباح اليوم، سيخصص لموضوع غزة، وان اجتماع المساء، سوف يناقش موضوع القمة 

ة على  دولة عربي١٧، عن مشاركة اكثر من "الشرق األوسط"وكشفت مصادر مطلعة لـ. االقتصادية
مستوى القادة في قمة الكويت االقتصادية في مقدمتهم مصر والسعودية وتونس والبحرين واألردن 

  . والعراق ولبنان وسورية
  ١٦/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  الوزراء يعكفون على وضع خطة طوارئ عربية إلنقاذ أهل غزة: صبيح .٣٠

ؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة في قال األمين العام المساعد لش:  عبدالعزيز الدوسري-الكويت 
الجامعة العربية السفير محمد صبيح، على هامش االجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسئولين 
للقمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية، أن الوزراء يعكفون على وضع خطة طوارئ عربية 

وأوضح صبيح، أن التقرير . ي وآخر اقتصادي وثالث انسانيإلنقاذ أهل غزة تعتمد على شق سياس
  األولي لمؤسسة اإلحصاء الفلسطينية قدرت حجم الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية والمؤسسات 
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ال تزال تواصل " إسرائيل" مليون دوالر، مشيرا إلى أن ٤٠٠الفلسطينية ومنازل المواطنين بنحو مليار و
  .لمواطنين والمقار األمنية والمساجد في قطاع غزة موقعة المزيد من الدمارشن غاراتها على منازل ا

  ١٦/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
  
  حركة حماس بشكل واضحل عربية تريد أن تعلن تأييدها هناك دوالً: حسام زكي .٣١

قال المتحدث الرسمي للخارجية المصرية حسام زكي، حول االجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد اليوم 
قطر، ان الوزراء سوف يستمعون الى شرح من الجانب المصري، للجهد الذي قامت وتقوم به مصر في 

وأشار . إليقاف العدوان على غزة، موضحا انه لم يتم التوصل الى توقف كامل إلطالق النار حتى اآلن
يث إلى أن شرح الموقف المصري، يتضمن المباحثات التي أجريت مع حماس والجانب االسرائيلي، ح

سنضع كل ذلك بتفاصيله امام وزراء الخارجية، موضحا أن مصر سوف تسترشد بآراء الوزراء في 
وأوضح أن هناك دوال عربية، تريد أن تعلن تأييدها للجانب الفلسطيني المتمثل في . تقييم هذا الوضع

ى ال يؤثر حركة حماس بشكل واضح، وقال أعتقد أن هذا األمر يحتاج الى بعض التشاور والتأني، حت
 عربي، وأن مصر معها -وأكد زكى وجود انقسام عربي . بشكل سلبي على مستقبل القضية الفلسطينية

عدة دول عربية أساسية كالمملكة العربية السعودية، وهناك دول أخرى تقول رأيا آخر، وهذا األمر لم 
 .يعد سرا أو خفيا على أحد

  ١٦/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  حدة الصف وتؤيد المبادرة المصرية تؤكد والرياضقمة  .٣٢

القاهرة، عقد زعماء دول مجلس التعاون الخليجي قمة في من  ،١٦/١/٢٠٠٩الحياة، ذكرت صحيفة 
الرياض تلبية لطلب الملك عبداهللا بن عبد العزيز ودرست سبل مواجهة استمرار العدوان االسرائيلي على 

، في مؤتمر صحافي عقب انتهاء القمة ليل أمس، أن وأكّد وزير الخارجية األمير سعود الفيصل. القطاع
القادة ركّزوا على تكثيف الجهود الخليجية، وتوحيدها لمواجهة التحديات، وعلى وحدة الموقف العربي 

وفي رد على سؤال عن مبادرة . والعمل سوياً إلنجاح قمة الكويت، وإعادة اللُحمة في جو من الوئام
المبادرة صالحة ولكن الطرف االسرائيلي يتقاعس ويماطل ألنه ال : "لسعوديالسالم العربية، قال الوزير ا

إن المبادرة مكّنت العرب من اختراق : "وأضاف". يريد السالم ويبحث عن كسب المزيد من األراضي
  ". حول العالم" اسرائيل"مؤيدي 

ناك قرارات أكثر جدول أعمال واضح لتكون ه"وشدد على ضرورة أن تكون ألي قمة يراد لها النجاح 
وأكد سعود الفيصل أن كل دول مجلس التعاون الخليجي أيدت ". وضوحاً لكي ال تفقد القمة صدقيتها

المبادرة المصرية، وتمنت لها التوفيق، وإذا ما كان هناك ما يمكن لدول المجلس تقديمه لهذه المبادرة فلن 
  .يتردد أحد في ذلك
 من الرياض عن مراسلها موسى مروي، أنَّه بشأن ،١٦/١/٢٠٠٩ الوطن، السعودية، وأضافت صحيفة

، أكد وزير الخارجية األمير سعود الفيصل أن المناقشة إجماالً "الوطن"تعدد القمم ورداً على سؤال لـ
وأينما عقدت القمة .. ومن ثم نرجو أن ينعكس ذلك على القمم وأال يكون سلبياً" صحية وتحسن األداء"

ليس هناك أرض أصلح من أرض لمناقشة الوضع، والعبرة بالموقف الذي يتخذه ليس المكان هو المهم ف
  . القادة في هذا اإلطار
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   "قمة تكون بمثابة قمة منابر وقمة نضال أمام الميكرفونات"العاهل السعودي يرفض عقد  .٣٣
نابر وقمة قمة تكون بمثابة قمة م"نقل مصدر مطلع عن العاهل السعودي قوله، إن بالده ترفض عقد أية 

، مطالباً قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالخروج بموقف موحد حول "نضال أمام الميكرفونات
  .الحوادث في قطاع غزة، من شأنه دعم الموقف الفلسطيني عملياً ال كالمياً

وذكر مصر آخر أن القمة الخليجية الطارئة ستخرج ببيان موحد، تحدد فيه الدول الست موقفها من 
  .عملية العسكرية االسرائيلية في غزةال

  ١٦/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
   المصريين يتلقون رسائل استغاثة من كوادر حماس في غزة: مصريمصدر عن" الحياة" .٣٤

، ان عاموس غلعاد ابلغ رئيس االستخبارات المصرية "الحياة"ذكر مصدر مصري موثوق به لـ : القاهرة
ال يمكن أن تنسحب من قطاع " إسرائيل"ا في القاهرة، امس، بأن الوزير عمر سليمان خالل محادثاتهم

، موضحا ان الدولة "غزة وتضع جدوال زمنيا لهذا االنسحاب، طالما أن حماس ترفض تهدئة طويلة األمد
العبرية تربط الموافقة على جدول زمني بإيجاد آلية تمنع تهريب األسلحة وتضمن وقف اطالق 

ئيليين مطالبتهم بوجود قوات دولية على معبر فيالدلفي لمنع تهريب ونقل عن االسرا. الصواريخ
  . االسلحة

واشار المصدر الى ان الجانب المصري ابلغ غلعاد بموقف حماس التي سلمت قيادتها أول من أمس 
وقف : خالل اجتماع مع اللواء عمر قناوي كبير مساعدي الوزير سليمان ورقة تتضمن أربع نقاط، هي

 مع انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة وكسر الحصار وتشغيل المعابر ثم االتفاق على إطالق النار
المصريين يتلقون رسائل استغاثة من كوادر "وقال المصدر ان . تهدئة تتراوح ما بين ستة شهور وسنة

للحركة في غزة ومن رؤساء مؤسسات ومن شخصيات فلسطينية لها مكانتها، وانهم بناء لذلك نصحوا 
فد الحركة بالموافقة على المبادرة المصرية والقبول بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية حتى يمكن وقف و

ووصف المصدر اللقاء األخير الذي جمع المسؤولين المصريين ". العدوان وحقن دماء الفلسطينيين
الوزير "ا أن بقيادات الحركة بأنه كان عاصفا وأن مساعد الوزير سليمان حدثهم بلهجة حادة، كاشف

سليمان لم يستقبلهم ولم يجر محادثات معهم، مكتفياً باالجتماع الذي عقدوه مع مسؤولين برئاسة كبير 
  .»قوات دولية أو قوات من حرس الرئاسة بل تريد قوات تركية«وكشف أن حماس ال تريد ". مساعديه

  ١٦/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  ر بحجة أن الفلسطينيين يهربون سالحاًمعابالي يستغرب إغالق رئيس مجلس األمة الجزائر .٣٥

عبد القادر بن صالح، في ) الغرفة الثانية في البرلمان(قال رئيس مجلس األمة الجزائري : آي. بي. يو
في غلق " إسرائيل"إننا ال نفهم كيف أن بعض هذه الدول تساند موقف "خطاب ألقاه أمام شيوخ المجلس، 

لسطينيين يهربون السالح عبرها، وال تجد مانعاً في الوقت ذاته المعابر المؤدية إلى غزة بحجة أن الف
". تحديدا في رسو البواخر المشحونة بأحدث أنواع األسلحة الموجهة لقتل المدنيين من أبناء فلسطين

قبول البعض من هذه الدول بالمنطق الذي يساوي ما بين الجاني والمجني عليه "وتساءل بن صالح عن 
كيف يالم الفلسطينيون "كما تساءل قائال ". دوان والموافقة على استمرار الجريمةلتبرير مساندة الع

لرفضهم التسليم ببعض بنود الخطط التي هي في مضامينها عقود إذعان حقيقية تتجاهل حقوق ووجهات 
  ". نظر الفلسطينيين؟

  ١٦/١/٢٠٠٩الخليج، 
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 مصر تنفي عرقلة نقل المساعدات عبر رفح  .٣٦
أكد أبو شوشة محافظ شمال سيناء اللواء محمود أبو شوشة، أن جميع مساعدات : عبي رانيا الز-رفح 

 العريش، يتم إرسالها في نفس اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لكنه األدوية التي تصل إلى مطار
أشار إلى أن إرسال المساعدات الغذائية ال يتم بنفس السالسة، عبر معبر العوجة المشترك بين الجانب 

  .المصري واإلسرائيلي
  ١٦/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت

  
  ةعلى غز  التظاهرات والمسيرات العربية ضد العدواناستمرار .٣٧

عواصم، أن مظاهرات تضامنية مع سكان قطاع نظمت في   من،١٦/١/٢٠٠٩الخليج، ذكرت صحيفة 
سوريا، حيث نظم اتحاد شبيبة الثورة واتحاد الشباب العربي اعتصاما أمام ممثلية األمم المتحدة بدمشق، 

ل رياض االتحاد وعبروا عن إدانتهم للصمت العربي والتواطؤ الدولي إزاء العدوان، فيما اعتصم أطفا
بدمشق تضامناً مع أطفال غزة وذلك ضمن الحملة الوطنية التي ) اليونيسيف(العام النسائي أمام مقر 

  ".من أجل أطفال غزة"أطلقتها سوريا بعنوان 
وفي الدار البيضاء، دعت مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين إلى تنظيم مسيرة شعبية 

 بالعدوان، ويشارك في الوقفة فعاليات المؤتمرات الثالث في المغرب، العربي األحد المقبل، تنديدا
  .واإلسالمي ومؤتمر األحزاب القومية العربية

من جهة ثانية عبرت مئات النساء من برلمانيات مغربيات ونساء الجمعيات النسائية عن تضامنهن مع 
منتدى النساء "رلمان، مساء أول أمس، نظمها المرأة الفلسطينية في قطاع غزة في وقفة تضامنية أمام الب

  ".البرلمانيات المغربيات
وفي العاصمة نواكشوط شارك اآلالف في مهرجان تضامني مع سكان غزة، فيما نظم عشرات المدرسين 

، وقفة احتجاجية على العدوان، حيث شددوا على ضرورة تتويج خطة استدعاء السفير "كيهيدي"في مدينة 
  .بقطع العالقات" إسرائيل"الموريتاني من 

وخرج مئات المحامين التونسيين، أمس، في تظاهرة للتنديد بما وصفوه بصمت األنظمة العربية 
  ".المخجل"

أحزاب شــيوعية سورية ولبنانية وأردنية  عن الوكاالت، أن، ١٦/١/٢٠٠٩السفير، وأضافت صحيفة 
دعماً لصمود "جان يقام اليوم، في دمشق والجبهة الشعبية لتحـرير فلسطين وغيرها دعت إلى مهر

خط الدفاع األساسي ضد المخطط "في غزة، التي باتت " المقاومة الفلسطينية في وجه العدوان اإلسرائيلي
 ". األميركي اإلسرائيلي في المنطقة

الهمجي الذي "وبدورها، دعت مؤسسات أهلية إلى تظاهرة حاشدة اليوم فـي صنعاء، تنديداً بالعدوان 
، صادق عبد اهللا "الهيئة الشعبية لنصرة الفلسطينيين"، كما قال رئيس "رق كل القيم اإلنسانية واألخالقيةخ

  .األحمر
في ليبيا، خرج اآلالف للتنديد بالعدوان اإلسرائيلي عن الوكاالت، أنَّه  ،١٦/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، وعن 

في غزة، مستنكرين الموقف العربي الرسمي ورفع المشاركون الفتات التأييد والدعم للمقاومة . على غزة
  . العاجر عن إنقاذ سكان القطاع

ونظم علماء من رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي ندوة في البحرين قالوا فيها إن 
إحياء روح الجهاد في األمة أصبح واجبا اآلن، مؤكدين أن اإلثم سيقع على الجميع حكاما ومحكومين إذا 

  . ما أرادت من إخضاع للمقاومة في غزة" إسرائيل"م لـما ت
  . وفي مدينة الهور الباكستانية تظاهر مئات األطفال للتنديد بالمجازر التي ترتكب بحق أطفال غزة
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كما خرج نحو ألفي أفغاني إلى الشوارع في ننغرهار جنوبي كابل لالحتجاج على العدوان اإلسرئيلي في 
 . غزة

  
  اإلسالمي ينددون بالعدوان اإلسرائيلي على غزة العالم برلمانيو .٣٨

طالب االتحاد البرلماني للدول األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي :  أحمد ياسين-أنقرة، الرياض 
وشدد، في بيان صدر في ختام االجتماع الطارئ . بالوقف الفوري للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

 أمس، على ضرورة انسحاب قوات االحتالل اإلسرائيلي من قطاع للجنة التنفيذية لالتحاد في إسطنبول
غزة، ورفع الحصار اإلسرائيلي دون قيد أو شرط وفتح جميع المعابر بهدف تقديم المساعدات اإلنسانية 

  . العاجلة للشعب الفلسطيني
  ١٦/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

  
   مقاطعته قمة الدوحة والسفياني ينتقد القراريعلنالمغرب  .٣٩

، ان وزير الخارجية المغربي الطيب "القدس العربي"قالت اوساط برلمانية لـ:  محمود معروف-الرباط 
الفاسي الفهري، قبل ان يبلّغ اللجنة البرلمانية قرار حضور قمة الدوحة، اجرى اتصاالت مع الجهات 

ء عن أن المغرب سيتغيب اال ان نبأ سرب لالوساط الدبلوماسية، صباح االربعا. العليا لتأكيد هذا القرار
عن قمة الدوحة قبل ان يصدر مساء بالغ القصر الملكي الذي جاء فيه ان عاهل المغرب محمد السادس 

وكذا في القمة العربية االقتصادية بالكويت، المبرمجة منذ "قرر عدم الحضور شخصيا في قمة الدوحة 
البالغ أوضح أن القرار الملكي ". محتلةمدة والمفتوحة على كل المواضيع وخاصة الوضع في فلسطين ال

حيثيات موضوعية واعتبارات مؤسفة متمثلة في الوضع العربي المرير الذي بلغ حدا من "ينطلق من 
  ". التردي لم يسبق له مثيل في تاريخ العمل العربي المشترك

غياب المغرب عن وانتقد خالد السفياني منسق مجموعة العمل الوطنية المغربية لدعم العراق وفلسطين 
  .قمة الدوحة

، ان مشاركة المغرب في قمة الدوحة على أساس النقط "القدس العربي"وقال السفياني في بيان ارسل لـ
تمثل الحد األدنى المطلوب لمواجهة الغطرسة الصهيونية وإنقاذ أهلنا في غزة من "التي طرحتها قطر 

  ". هذه المحرقة
  ١٦/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

 
  ي الشارع المصري في أعقاب فتوى ردة الحكام المتقاعسين عن نصرة غزةترحيب ف .٤٠

أحدثت فتوى وقع عليها مائة من أشهر علماء المسلمين في العالم العربي :  حسام أبو طالب-القاهرة  
. حالة من اإلرتياح البالغ بين جماهير الشارع المصري فضالً عن الكثير من الدعاة الذين تجاوبوا معها

الدعوة التي تنتقل بسرعة شديدة بين مختلف في المدن والقرى المصرية على أن الحكام الذين وتنص 
يقفلون المعابر في وجه الفلسطينيين ويمنعون عنهم الغذاء والدواء ويناصرون االعداء ولو بالقول اللين 

ألشقائهم ناقضاً من واشارت الدعوة إلى أن هؤالء الزعماء قد إرتكبوا بعدم نصرتهم . هم على شفا الردة
، ان قيادات بارزة في "القدس العربي"وعلمت . نواقض اإلسالم العشرة والذي يذهب بصاحبه للكفر

النظام المصري قررت إستنفار كبار رموز المؤسسة الرسمية متمثلة في األزهر الشريف من أجل شن 
  .يرها في المواطنينحرب واسعة ضد الفتوى ومن يقف وراءها خالل األيام القادمة لمنع تأث

  ١٦/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
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   طوارئ قطرية إلغاثة غزة فور توقف العدوانخطة .٤١
وضعت لجنة اإلغاثة والطوارئ للهيئة القطرية لألعمال الخيرية خطة :  ياسين بن لمنور-الدوحة 

لسطينية التي وتهدف الخطة إلى إيواء األسر الف. طوارئ وتدخل سريع لتنفيذها فوراً إلغاثة أهل غزة
شردت وهدمت بيوتها بشكل كلي أو شبه كلي وغير قابلة للسكن، وإعانات مادية لعوائل الشهداء ضحايا 
العدوان، وإعانات مادية وعينية ألصحاب األراضي المدمرة، وإعانات مادية ألصحاب الورش والمصانع 

وأخرى مادية وعينية لألسر المشردة والمزارع التي تم تدميرها، وإعانات مادية لقطاع الخدمات العامة، 
من الشريط الحدودي وألصحاب المنازل المتضررة بشكل جزئي، ومساعدات عاجلة لألسر التي تعيش 

وقال إبراهيم شريم من إدارة اإلغاثة بالهيئة القطرية لألعمال الخيرية، . تحت خط الفقر في قطاع غزة
من آثار العدوان على سكان غزة، ورفع الروح إن أهداف الخطة تتمثل في المساهمة في التخفيف 

المعنوية لدى األسر المتضررة والمشردة جراء العدوان على قطاع غزة، وحشد الطاقات وتنسيق الجهود 
اإلنسانية من أجل تخفيف معاناة المتضررين جراء العدوان على قطاع غزة، وتعزيز قيم التكافل واإلخاء 

  .ب الفلسطينيوالتواصل بين شعوب العالم والشع
  ١٦/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

 
  ومكاتبها التجارية مراكز للموساد  " إسرائيل"سفارات : قائد شرطة دبي .٤٢

ال بد "قال القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، في بيان صدر باسمه امس، :  كونا-دبي 
 ألف منهم ٤٠٠ل تقريبا، يكون أن يكون لألمة العربية جيش واحد مؤلف من مليون وستمائة ألف مقات

 الف في منطقة ٤٠٠ ألف في بالد الشام و٤٠٠ ألف في مصر والسودان و٤٠٠في المغرب العربي و
تلتحم وحدات هذا الجيش عند بؤر التوتر وكلما دعت الضرورة لذلك، عندها فان كل "وأضاف ". الخليج

 ذلك فان اجتماعات القمم العربية ال ستركع والعالم سيحترمنا، ومن دون" اسرائيل"متغطرس سيذعن و
ومكاتبها التجارية، أو باألحرى التي تسمى تجارية، انما هي " اسرائيل"واشار الى أن سفارات  ".معنى لها

هي تجارة حروب، لهذا فان اجتماع القمة العربية " اسرائيل"اي تجارة مع "مراكز استخبارات، معتبرا ان 
، وبالذات تلك الدول التي لها "اسرائيل"ض بموجبه يده من التعامل مع المقبل عليه أن يتخذ قرارا ينف

ال تهدف الى سالم مع العرب، " اسرائيل"ورأى ان  ".تجارية كانت أم دبلوماسية" اسرائيل"عالقات مع 
 ولو كانت تريد السالم لما تجاهلت المبادرة العربية الجماعية التي أطلقها العاهل السعودي عبداهللا بن عبد

 . اسرائيلي شامل-العزيز في قمة بيروت القامة سالم عربي 
  ١٦/١/٢٠٠٩القبس، 

  
   حول أزمة غزةنواب يشهد مباراة سياسية بين ال المصريالبرلمان .٤٣

شهد البرلمان المصري، أمس، مباراة سياسية بين نواب الحزب الوطنى، ومنتخب نواب المعارضة، 
ورغم اتفاق . لفة من أزمة غزة انتهت بالتعادل دون أهدافواإلخوان، والمستقلين، حول المواقف المخت

 على إدانة المجازر اإلسرائيلية فى غزة، وضرورة دعم المقاومة - الوطني والمعارضة -الفريقين
فالمعارضة حملت النظام . الفلسطينية، فإنهما اختلفا بوضوح فى تقدير تعامل النظام المصرى مع األزمة

خال من "العربى الراهن، وانتقدت أداء الدبلوماسية المصرية، ووصفته بأنه المصرى مسؤولية العجز 
، ووقف تصدير الغاز، وقطع العالقات الدبلوماسية "إسرائيل"، وطالبت بإلغاء اتفاقية السالم مع "النخوة

وة ، وفتح معبر رفح، ودعوا لضرورة امتالك الدول العربية األسلحة النووية أس"اسرائيل"والتجارية مع 
  أما نواب الحزب الوطنى الحاكم فأشادوا بحنكة الرئيس مبارك فى التعامل مع األزمة، ". إسرائيل"ب
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، وقالوا إن مصر "حماس"وشنوا هجوًما حاًدا على كل من سوريا وإيران وقطر وحزب اهللا وحركة 
  .ليست بحاجة إلى دروس من أحد، واتهموا المعارضة بالمزايدة علي مواقف النظام
  ١٥/١/٢٠٠٩ برس قدس

  
   تؤّيد استعمال النفط والمالالجزائر  .٤٤

أكد سفير الجزائر في جامعة الدول العربية عبد القادر حجار أمس، أن بالده تؤيد استعمال النفط والمال 
لوقف الحرب اإلسرائيلية في قطاع غزة، وسط العجز العسكري العربي ولو يتخذ العرب في قمة قطر أو 

قرارات أو يهددون أو حتى يلوحون فقط بسحب الودائع العربية من البنوك حتى في قمة الكويت 
  . ساعة١٢األمريكية، فستتوقف الحرب خالل 

  ١٦/١/٢٠٠٩الخليج، 
  

   المغرب يدينون العدوانيهود .٤٥
دانت منظمتان تمثالن الجالية اليهودية المغربية أمس، العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ودعتا المجتمع 

وأعرب األمين العام لمؤسسة التراث الثقافي اليهودي .  إلى التدخل إليجاد نهاية عادلة للنزاعالدولي
وقال مجلس الطائفة . المغربي سيمون ليفي عن صدمته من تلك المذبحة التي ال أفق لها وال مبرر

تعرضون اليهودية في المغرب في بيان له منذ أكثر من أسبوعين وسكان غزة المستهدفون العالقون ي
للقنابل ومختلف أشكال الدمار ويعانون نقص الماء واألغذية والموت، وأضاف أن صور أولئك األطفال 

نحن اليهود المغاربة متضامنون "وخلص البيان إلى القول . الفلسطينيين الذين تنتزع منهم الحياة ال تطاق
  ".  إيجاده بالقوةال حل عادالً ودائماً يمكن"، مشدداً على أن "مع الضحايا األبرياء

  ١٦/١/٢٠٠٩الخليج، 
  

 بغزة" إسرائيل" تطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم اإلمارات .٤٦
طالب المندوب الدائم لدولة اإلمارات، لدى األمم المتحدة أمام مجلس األمن الدولي :   وام-اإلمارات 

مها االمتثال لقرار مجلس األمن إللزا" إسرائيل"بضرورة ممارسة المجتمع الدولي أقصى الضغوط على 
وأشار إلى أن األزمة الحالية في قطاع غزة أثبت انه ال بد من اإلسراع في انهاء المفاوضات . ١٨٦٠

القوة المحتلة بمسؤولياتها واتفاقاتها وتعهداتها السابقة بما يحقق قيام " اسرائيل"السلمية الجادة والتزام 
وطالب بضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب . ع وقتالدولة الفلسطينية المستقلة في اسر

ضد المدنيين في غزة ومحاكمة المسؤولين عنها عمالً بقرارات الشرعية الدولية " اسرائيل"التي ارتكبتها 
  .وآخرها قرار مجلس حقوق اإلنسان

 ١٦/١/٢٠٠٩.البيان، االمارات
  
  "إسرائيل "نجاد يدعو الزعماء العرب لقطع عالقاتهم مع .٤٧

دعا الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد الزعماء العرب إلى قطع عالقاتهم السياسية والدبلوماسية مع 
واتخاذ خطوات عملية من أجل الضغط عليها لوقف العدوان العسكري الذي يشنه جيشها على " إسرائيل"

الحيات واسعة ال بد أن ص"وقال أحمدي نجاد إن لدى الحكام العرب  .قطاع غزة منذ عشرين يوما
والتلويح بقطع العالقات " إسرائيل"، وإن بإمكانهم ممارسة الضغوط على "يستثمروها لصالح فلسطين

وناشد، في مقابلة مع قناة الجزيرة، اليوم  .الدبلوماسية وكل أشكال التعاون االقتصادي والسياسي معها
سياسيا وعسكريا، " إسرائيل"أيضا كل من يدعم الخميس، الرؤساء والملوك العرب أن يهددوا بالمقاطعة 



  

  

 
 

  

            ٣١ ص                                     ١٣١٦:         العدد       ١٦/١/٢٠٠٩الجمعة  :التاريخ

ولو صدرت قرارات موحدة من زعمائه "مضيفا أن في العالم العربي قسما كبيرا من ثروات العالم، 
  .لوضعوا أميركا في زاوية حرجة

 ١٥/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
   العدوانلوقف  تعرض على عباس مبادرة من خمس نقاطالصين .٤٨

 محمـود    الفلـسطيني   الرئيس  أن وكاالتال ونقالً عن رام اهللا   من   ١٦/١/٢٠٠٩.األيام، فلسطين نشرت  
وقال أمين عام الرئاسـة      .، المبعوث الصيني لعملية السالم سون بيغان      أمسعباس استقبل بمقر الرئاسة     

الطيب عبد الرحيم إن المبعوث الصيني عرض المبادرة الصينية المكونة من خمس نقاط، وقـد رحـب                 
ارا بهذه المبادرة، وطالب بالتجاوب معها من قبل كل األطراف، خاصة أنها تتكامل مع              الرئيس ترحيبا ح  

  .الجهود المصرية والدولية لوقف القتال والعدوان على قطاع غزة
بدوره، عرض المبعوث الصيني بنود المبادرة الصينية لوقف إطالق النار في قطاع غزة والمكونة مـن                

  :خمس نقاط، هي
 ووقـف فـوري لجميـع       ١٨٦٠راف المعنية بااللتزام بقرار مجلس األمن رقم        تطالب الصين األط   -١

  .العمليات العسكرية لتجنب سقوط مزيد من القتلى والجرحى
ضرورة تخفيف األزمة اإلنسانية في قطاع غزة وفتح قنوات مضمونة في أسرع وقت ممكن لتقـديم                 -٢

 قطاع غزة، على أن تـوفر األطـراف         الغذاء والدواء والوقود وغيرها من المساعدات اإلنسانية إلى       
  .المعنية الضمانات الالزمة لذلك

ضرورة أن تتشاور األطراف المعنية حول إقامة آلية دائمة تضمن وتراقب وقف إطالق النار فـي                 -٣
  .قطاع غزة لتحقيق األمن و االستقرار المستدام 

 حل لمـسائل الوضـع      ضرورة اإلسراع باستئناف مفاوضات السالم بين فلسطين و إسرائيل وإيجاد          -٤
النهائي على أساس الثقة المتبادلة وصوال إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة في يوم مبكـر وتحقيـق                 

  .عيش فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب في السالم
يجب على المجتمع الدولي أن يضاعف الجهود السلمية إليجاد حل شامل وعادل ودائم لقضية الشرق                -٥

  . ستعداد لمواصلة جهودها مع األطراف المعنية بهذا الصددوالصين على ا. األوسط
 الرئيس محمـود عبـاس    أن محمد يونس،رام اهللا نقالً عن مراسلها في    ١٦/١/٢٠٠٩الحياة،  وأضافت  

. ]العدوان على غـزة   [ة لوقف الحرب  يكشف عقب لقائه المبعوث الصيني لعملية السالم عن مبادرة صين         
 ال تتنـاقض مـع      وإنهـا ،  ١٨٦٠الصينية تأتي ضمن القرار الدولي الرقم       المبادرة   "إنوقال للصحافيين   

  ".المبادرة المصرية الجاري البحث في تطبيقها
  
   وتنديد بالعقاب الجماعي باحترام التزاماتها الدولية"اسرائيل"مطالبة : البرلمانيون االوروبيون .٤٩

رضة اي منهم، ان الحظر المفروض جاء في قرار اعتمده النواب االوروبيون برفع االيدي من دون معا
كما طالب النواب  .على قطاع غزة يشكل عقابا جماعيا وهو امر يتناقض مع القانون االنساني الدولي

.  بالوفاء بااللتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي والقانون االنساني الدولي"اسرائيل"
، ودعوا المجتمع الدولي الى وضع » ودائم إلطالق الناربوقف فوري«وطالب البرلمانيون االوروبيون 

تشمل ارسال بعثة متعددة الجنسيات بتفويض واضح العادة االمن وضمان االلتزام «يمكن ان » آلية«
  .»الى تبني موقف سياسي اكثر حزما واكثر وحدة«ودعوا االتحاد االوروبي ايضا  .»بوقف اطالق النار

  ١٦/١/٢٠٠٩الحياة، 
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  مستشفيات اللقصف الذي استهدف ية ل باريسادانة ألمانية لوقف القتال و-ريطانية دعوة ب .٥٠
 دانت غالبية الدول االوروبية ومفوضية الشؤون االنسانية في االتحاد قصف :بروكسل، لندن باريس

عرب  لمقر وكالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين في غزة بالقنابل الفوسفورية الحارقة وا"اسرائيل"
من القصف االسرائيلي » ذهوله«و » صدمته«المفوض االوروبي للشؤون االنسانية لوي ميشال عن 

  .في غزة» اونروا«لمقر 
غير «وانه » ال يمكن تبريره«قال رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون ان التصرف االسرائيلي و

رار اطالق صواريخ حماس يعزز تكثيف العمليات العسكرية االسرائيلية واستم«موضحا ان » مقبول
واعرب براون والمستشارة االلمانية انغيال ميركل عن . »دعوتنا الملحة لوقف فوري إلطالق النار

  .حيال المأساة االنسانية في غزة ودعيا الى وقف اطالق نار سريع» صدمتهما«
من اجل » شديد الضغطالوضع االنساني يستدعي ت«قالت ميركل، في ختام لقاء مع براون في برلين ان و

  .التوصل الى وقف اطالق نار
القصف الذي استهدف مستشفيات في قطاع غزة، ودعت » بأقصى قدر من الحزم«دانت باريس أمس و
  . إلى العدول عن أي عمل مناف للقانون الدولي"إسرائيل"

من الحزم قصف إننا ندين بأقصى قدر «: وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه
  . في مدينة غزة» الجيش اإلسرائيلي لمستشفيات عدة ومبنى يضم مكاتب وسائل إعالم دولية
تجنيب المدنيين الذين استهفدوا «وجدد شوفالييه الدعوة إلى االلتزام الفوري بوقف اطالق النار لـ 

  .»اإلنسانيةبطريقة مأسوية من جراء األيام العشرين للنزاع، والسماح بإيصال المساعدات 
  ١٦/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  اإلسرائيلي تعلق عملها في غزة بعد تعرض مقرها للقصف االونروا .٥١

ونروا في غزة الخميس ان الوكالة علقت اعمالها في غزة األاعلن المتحدث باسم :  أشرف الهور- غزة
ا، مما اثار ادى الى حدوث حريق هائل في مخازنه' قصف بالقنابل الفوسفورية'عقب تعرض مقرها لـ 

في غزة ' االونروا'وقال عدنان ابو حسنة المتحدث باسم . غضب االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون
سنواصل عملنا في قطاع غزة لكن التعليق في المقر الرئيسي الذي تعرض للقصف االسرائيلي واشتعل '

ت النيران كافة مخازن االونروا وطال .'فيه الحريق فلن تستطيع شاحنات نقل المساعدات الخروج منه 
  .والتي تحتوي على مواد غذائية وادوية تقدر بمئات ماليين الدوالرات وفقا للمتحدث باسم االونروا

امتدت النيران الى كافة المخازن والحريق يقترب من خزانات السوالر والبنزين، 'وقال ابو حسنة 
  .'جية وال نستطيع السيطرة عليهفالحريق هائل بسبب وجود مواد كيماوية وفرشات اسفن

من مقره في القدس ان مئات االشخاص لجأوا الى داخل ' االونروا'وقال كريس غانيس المتحدث باسم 
وتوجد في المقر خمس . النار اشتعلت في المقر ولم يتم اخمادها بعد'واضاف ان . مقر االمم المتحدة
ض فيها المدنيون وعمال االغاثة الى ظروف تهدد مع كل لحظة تمر يتعر'وقال غانيس . 'عربات ميدانية

الدولية للمساعدات االنسانية انها اجبرت كذلك على تعليق ' كير انترناشونال'وذكرت منظمة  .'حياتهم
كافة عمليات توزيع االغذية واالدوية بسبب القصف الشديد على مخازنها وحولها وعلى مواقع التوزيع 

  . في مدينة غزة
  ١٦/١/٢٠٠٩ القدس العربي،

  
  بوقف العدوان" اسرائيل" تطالب  لألمم المتحدةالجمعية العامة .٥٢

الجمعية العامة انعقدت أمس لالستماع إلى أكثر أن في نيويورك،  ١٦/١/٢٠٠٩ الحياة، ذكرت صحيفة
 . روز ميغيرو- متحدثاً بينهم رئيس الجمعية القس ميغيل ديسكوتو ونائبه األمين العام أشار ٤٦من 
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قطع الطريق على انعقاد الدورة في " إسرائيل"القانوني لألمم المتحدة محاوالت د أن أحبط الرأي وذلك بع
العاشرة االستثنائية للجمعية العامة لبحث األوضاع في غزة بذريعة تجاوز الجمعية العامة قانونياً 

  .صالحياتها فيما مجلس األمن منعقد لتناول المسألة
رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة ميغيل ديـسكوتو        أن    ١٥/١/٢٠٠٩.  الجزيرة نت  وأضافت صحيفة 

 من انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي اإلنساني فـي هجومهـا            "إسرائيل"بروكمان استنكر ما تقوم به      
في جلـسة   -وانتقد بروكمان بشدة     .المستمر على قطاع غزة، والذي وصفه المسؤول الدولي بأنه مذبحة         

 الذي أصدره   ١٨٦٠ تنفيذ القرار    "إسرائيل" رفض   -لألمم المتحدة كرست للوضع في غزة     للجمعية العامة   
وأكد المـسؤول األممـي أن       .مجلس األمن قبل أيام، والذي دعا إلى وقف فوري إلطالق النار في غزة            

وقف إطالق النار في غزة هو مطلب لكل شعوب األمم في جميع أنحاء العالم، وهـو مـا تجلـى فـي                      
   .  نفسها"إسرائيل" التي خرجت في أغلب دول العالم بما الواليات المتحدة والمظاهرات

النشاطات الدبلوماسية فـي    "كما دان تصريحات لوزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني قالت فيها إن            
 ". األيام الماضية كانت إلعطائنا الوقت للمضي قدما في أعمالنا العسكرية، ولتجنب الضغط على إسرائيل             

ووصف رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة الحصار المفروض على غزة منذ ما يزيد على سنة ونصف                
 بتحمل مسؤولياتها إزاء سكان القطاع طبقا لمقتـضيات القـانون الـدولي          "إسرائيل"وطالب   .بأنه جريمة 

ليم وغيرها، مشيرا إلى    واتفاقيات جنيف التي تلزم الجهة المحتلة بتوفير وسائل العيش من طعام وماء وتع            
  . أن المجتمع الدولي يكون مسؤوال عن توفير تلك الحاجيات إذا أخفقت الجهة المحتلة في توفيرها

التي وصفها بأنها األكثـر تمثيليـة       –وطالب بروكمان الدول األعضاء في الجمعية العامة لألمم المتحدة          
 لحماية مبادئ القانون القانون الدولي، ورفـع         بتحمل مسؤولياتها  -وديمقراطية داخل هيئات ألمم المتحدة    

  .الحصار المفروض على غزة، كما دعاها للمساعدة في وقف ما وصفه بالجحيم في غزة
 
  وقف فوري للنار يليه تفاوض حول تسوية جديدة: بان كي مون .٥٣

 فوراً في دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون مجدداً إلى وقف النار:  اسعد تلحمي-الناصرة 
خالل «: وقال بان في مؤتمر صحافي مشترك مع ليفني. قطاع غزة ثم إتمام التفاوض حول تسوية جديدة

 تولّد لدي االنطباع أنه يمكن التوصل على اتفاق لوقف النار في "إسرائيل"لقاءاتي بقادة مصر واألردن و
افرة، واألمر متعلق بالرغبة عدد من عناصر االتفاق الضرورية لوقف النار متو. قطاع غزة قريباً

  .السياسية للحكومة اإلسرائيلية
يمكن البحث في . واضاف يجب وقف العنف قبل الوصول إلى اتفاق لوقف النار يحظى بتأييد الجميع

بقلب مثقل إزاء الوضع  «"إسرائيل"وزاد أنه وصل إلى . »شروط االتفاق، ومطلبي اآلن وقف النار فورا
لقد نددت دائما بهذه األفعال ودعوت . إطالق الصواريخ عليها لسنوات من غزةالذي وصلت إليه نتيجة 

لكن الفلسطينيين يعانون أيضاً من القتال، ومعاناة الوضع في قطاع . إلى وقفها ورأيت فيها عمالً إرهابياً
  .»غزة ال تحتمل، لذا أدعو إلى وقف فوري للنار ألمد طويل يحترمه الطرفان

وجوب انتهاء العملية اإلسرائيلية والقصف من غزة وعدم العودة إلى الوضع الذي «واكد االمين العام 
يجب التأكد من وقف تهريب السالح الى منظمات اإلرهاب واستئناف «وقال . »كان قائماً قبل العملية

ن غلعاد شاليت وفتح المعابر الحدودية بي) اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة(المفاوضات إلطالق الجندي 
  .»القطاع وإسرائيل ومصر وإعادة ربط الضفة بالقطاع

ان غزة تعاني أزمة إنسانية خانقة وعدداً من المواطنين أصيب، لذا يجب وقف النار والشروع «واضاف 
 النه كلما تواصلت ١٨٦٠تطبيق القرار الدولي الرقم « إلى "إسرائيل"ودعا . »في عملية تأهيل القطاع

احتجاجه «واوضح أنه أعرب عن . »أكبر من المدنيين، وهذا وضع ال يطاقالعملية اكثر سيقتل عدد 
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أمام وزير الدفاع ايهود باراك وليفني على قصف مقر األونروا وطالب بتشكيل » الشديد وغضبه العميق
  .لجنة تحقيق

  ١٦/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  الزمن ال يسمح بتكرار تجربة أوسلو:  خارجية النرويجوزير .٥٤

طالب وزير الخارجية النرويجي يوناس جاهر بضرورة تضافر الجهود لوقف : لفقي أشرف ا- القاهرة
وأكد أن الزمن ال . إطالق النار فورا في قطاع غزة، الفتا إلى دعم بالده للمبادرة المصرية حيال ذلك

وكان جاهر قد التقى الرئيس المصري حسني مبارك أمس بمقر . سلوويسمح اآلن بتكرار تجربة أ
ضاحية مصر الجديدة، وبحث معه الجهود الدولية لتنفيذ قرار مجلس األمن بالوقف الفوري الرئاسة ب

وأكد  .إلطالق النار في غزة إلى جانب جهود القاهرة لتحقيق التهدئة، والوفاق بين الفصائل الفلسطينية
مار في قطاع وزير خارجية النرويج أنه من األهمية معالجة المشكالت واألوضاع اإلنسانية وإعادة اإلع

غزة عقب وقف إطالق النار مباشرة، مؤكدا أن بالده تدعم المؤتمر الدولي الذي دعت إليه مصر إلعادة 
إعمار غزة، خاصة أن النرويج شريك رئيسي في تقديم المساعدات للجانب الفلسطيني وسبق أن قدمت 

 .العديد من المنح للشعب الفلسطيني
 ١٦/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

  
  "اسرائيل" تقطع عالقاتها مع يالفنزو .٥٥

 احتجاجا على العدوان "اسرائيل"قطعت الحكومة الفنزويلية عالقاتها الدبلوماسية مع : ا ف ب،كراكاس
الجمهورية الفنزويلية "وجاء في بيان لوزارة الخارجية تلي عبر التلفزيون الفنزويلي ان  .االسرائيلي

 واحترام القانون الدولي ، قررت بشكل نهائي قطع عالقاتها وانسجاما مع رؤيتها لعالم مسالم وللتضامن
باالضطهاد غير االنساني الذي يتعرض له الشعب "وبررت كراكاس قرارها بـ". الدبلوماسية مع اسرائيل

  ".الفلسطيني من قبل سلطات اسرائيل
  ١٦/١/٢٠٠٩الدستور، 

 
  تنتقد الخجل األوروبي في أزمة غزة في باريس دبلوماسيةمصادر .٥٦

فيما استضافت الخارجية الفرنسية ليل أمس اجتماعا ضم وزير الخارجية :  ميشال أبو نجم- باريس
برنار كوشنير ونظيره السويدي جوناس غار ستور ومفوضة االتحاد األوروبي للشؤون الخارجية بنيتا 

لمانحين الدوليين فيريو فالدنر وممثل اللجنة الرباعية للسالم توني بلير في إطار لجنة متابعة مؤتمر ا
دهشتها إزاء الغياب والعجز «للدولة الفلسطينية، أعربت مصادر دبلوماسية في باريس أمس عن 

وقالت هذه المصادر التي . عن التحرك والتأثير في مجريات الحرب اإلسرائيلية على غزة» األوروبيين
ما يجري في غزة » يراقب عن بعد«أمس إن االتحاد األوروبي » الشرق األوسط«تحدثت اليها 

والمبادرات التي يقوم بها هنا أو هناك، في إشارة الى اجتماع أمس أو الى االجتماع الذي تنوي الرئاسة 
غرضه التستر على العجز األوروبي «التشيكية لالتحاد الدعوة اليه حول موضوع إعادة إعمار غزة 

وقف فوري « بـ "إسرائيل"وبيون وطالب النواب األور. » تحمل مسؤولياتهم٢٧وكذلك على رفض الـ
  . وإرسال قوة متعددة الجنسيات لضمان وقف النار» آلية دولية«للنار وإيجاد » ودائم

لذا، فإن المصادر الدبلوماسية قدرت أن الموقف . غير أن قرارات البرلمان األوروبي غير ملزمة
ار والخسائر البشرية والمادية بالنظر الى حجم األضر» ما زال دون الحد األدنى المطلوب«األوروبي 

  .وتجاهل الجيش اإلسرائيلي لكل األعراف وتعرضه للمؤسسات الدولية والمستشفيات
 ١٦/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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  "إسرائيل" األوروبي يعلق مباحثات التعاون مع االتحاد .٥٧

لة أمس تعليق أعلن رئيس بعثة االتحاد األوروبي في القدس المحت  : فكرية أحمد،أ ف ب-ستراسبورج 
 إلى أجل غير محدد، بسبب التوتر الجاري بين "إسرائيل"مباحثات التعاون بين االتحاد األوروبي 

وأوضحت مفوضة العالقات الخارجية لالتحاد األوروبي بنيتا والدنر في  .اإلسرائيليين والفلسطينيين
 بين الجانبين في القدس المحتلة،  بل جاء وفقا التفاق"إسرائيل"بروكسل أمس، أن التعليق ليس عقوبة ضد 

حيث إن الوقت اآلن بالنسبة إلسرائيل غير مالئم ألن تجري مفاوضات إتمام رفع مستوى التعاون مع 
   .االتحاد

 ١٦/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
  

  خسرت الحرب في غزه إعالميا"إسرائيل" : أحد أحزاب هولندا .٥٨
 ،هولندا في  المسيحي أحد أحزاب الحكومة االئتالفية أكد زعيم االتحاد: فكرية أحمد،أ ف ب- الهاي

 خسرت الحرب في غزه إعالميا، مبينا أن الصور التي تنشر عن الضحايا "إسرائيل"آري سلوب أمس أن 
 يتعاطفون مع ضحايا "إسرائيل"في غزة وجدت تعاطفا دوليا كبيرا حتى إن كثيراً من المواطنين داخل 

 ."إسرائيل"ـك بنفسه خالل زيارته األخيرة لغزة من األطفال، وأنه سمع ذل
  ١٦/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

  
   عربية في هولندا لسلسلة محالت ألمانية تدعم العدوانمقاطعة .٥٩

 بدأ عشرات اآلالف من المسلمين والعرب في هولندا فرض مقاطعة : فكرية أحمد،أ ف ب- الهاي
 ، التهامها بتقديم المساعدات Lidl وAldiية وهما شاملة لمنتجات ومبيعات سلستين من المحالت األلمان

.  الجاري لمساعدة الحكومة اإلسرائيلية١٠، وتخصيص دخل هذه الشركات منذ "إسرائيل"ـالمالية ل
وصرح  .وتبادل المسلمون على مدى الساعات الماضية آالف من الرسائل الهاتفية التي تدعو للمقاطعة

 "إسرائيل" فرقانى أن مقاطعة المتاجر والبضائع للشركات التي تدعم رئيس اتحاد األئمة المغاربة ياسين
يعتبر أقل تصرف يمكن أن يقوم به المسلمون في حالة عجزهم عن القيام بالدفاع عن إخوانهم الذين 

  .يذبحون في غزه على مرأى ومشهد من العالم
 ١٦/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

  
  "إسرائيل"م مظاهر الكراهية ضد تعاظمن   تحذر الداخلية الفرنسيةوزيرة .٦٠

حذرت وزيرة الداخلية الفرنسية ميشال أليو ماري في بيان تم توزيعه على دول االتحاد األوروبي أمس، 
يجب الحذر داخل دول أوروبا "وأضافت . من انتقال الصراع في الشرق األوسط إلى الدول األوروبية

، "إسرائيل" بذلك، فقد تعاظمت مظاهر الكراهية ضد من انتقال الصراع إلى أراضينا، ويجب عدم السماح
 مدينه بالعالم في يوم واحد معظمها داخل الدول ١٣٠وتمثل ذلك في خروج متظاهرين في أكثر من 

األوروبية، مشيرة إلى االضطرابات األمنية التي شهدتها باريس وكذلك مدينة إنتورب البلجيكية بسبب 
 .يهودثورة وغضب العرب والمسلمين ضد ال

 ١٦/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
 
   تتهم مصر بدور حاسم بحصار غزة"ايتس ووتشرهيومن " منظمة .٦١

في حصار " دور حاسم"اتهم كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش مصر بلعب 
  .قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي دخل يومه العشرين
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 .مراقبين على المعبر ليس مبررا لتجويع شعب غزة حسب قولهوقال للجزيرة إن تذرع مصر بوجود 
وأبدى قلق هيومن رايتس ووتش العميق لمعاناة المدنيين في القطاع، وقال إنه إذا لم يكن إلسرائيل ما 

  .تخفيه فلماذا ال تسمح لمراقبي المنظمة الحقوقية بدخول غزة
 ١٥/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

 
  وتهاتف باراك" المقيت" الوضع اإلنساني من ق تعرب عن قلقها العميرايس .٦٢

من " قلقها العميق" أفاد ناطق بأن وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس أعربت عن :ب.ف.ا
احتجاجا على " اإلسرائيليين"في قطاع غزة واتصلت، أمس، هاتفيا بالقادة " المقيت"الوضع اإلنساني 

كورماك في لقاء مع الصحافيين انه يرتقب وصول وأوضح شون ما. في غزة" األونروا"قصف مقر 
  .إلى وزارة الخارجية للبحث في صيغة وقف إطالق النار" إسرائيلي"مبعوث 

ايهود " اإلسرائيلي"وأفاد المتحدث بأن وزيرة الخارجية األمريكية اتصلت صباح أمس بوزير الحرب 
في " االونروا"تودع مساعدات لوكالة باراك ونظيرتها تسيبي ليفني بعد الحريق الذي نشب في اكبر مس

، لكنه رفض كشف فحوى حديث رايس، وقال إن باراك رد عليها "إسرائيلية"غزة اثر إصابته بقذائف 
ارتكبه " خطأ فادح"بالعبارة نفسها التي قالها لالمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بأن ما حدث 

  .االحتالل
 ١٦/١/٢٠٠٩الخليج، 

 
   بإنهاء العنفيطالبة الكاثوليك في كل من أوروبا وشمال أمريكا  األساقفوممثل .٦٣

 انتهى أمس في بيت لحم اجتماع ممثلي مؤتمرات األساقفة الكاثوليك في كل من أوروبا وشمال :ا.ب.د
  .في الشرق األوسط" العنف"أمريكا بنداء إلنهاء 

والفلسطينيين إليجاد الحلول " رائيلييناإلس"وجاء في بيان األساقفة أن المجتمع الدولي مطالب بالعمل مع 
 .في قطاع غزة وتوصيل المعونات اإلنسانية الى المتضررين على وجه السرعة" العنف"الكفيلة بإنهاء 

ال يمكن تحقيق السالم عندما ال يؤمن به أحد، وال يمكن تحقيق األمن عندما ال يكون "وأضاف البيان 
 تحقيق العدل عندما ال يكون عدالً لجميع من يعيشون في هذه مضموناً للجميع بنفس الدرجة، وال يمكن

  ".  البالد على قدم المساواة
  ١٦/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  "إسرائيل"تطالب واشنطن بوقف تصدير السالح إلى  الدولية العفو .٦٤

 دعت منظمة العفو الدولية الى فرض حظر على االسلحة لوقف اراقة الدماء في قطـاع غـزة                  :وكاالت
وقـال المـدير    .  الواليات المتحدة التخلي عن مشاريعها لتسليم اسلحة الى حليفها االسـرائيلي           طالبة من 

الشيء االخير الذي نحن بحاجة اليه حاليا هو عـدم نقـل            «االقليمي للمنظمة ماكوم سمارت االربعاء ان       
ية والتي لها تـأثير     اسلحة وذخائر الى المنطقة الغارقة باالسلحة التي تستعمل بشكل مخالف للقوانين الدول           

واعتبرت هذه المنظمة التي تدافع عن حقوق االنسان فـي بيـان انـه              . »تدميري على المدنيين في غزة    
حظرا كامال وفوريا على االسلحة يطال جميـع اطـراف          «يتوجب على مجلس االمن الدولي ان يفرض        

 بسبب رفـض    "اسرائيل" الى   واضطرت الواليات المتحدة الى الغاء عملية تسليم ذخائر       .»النزاع في غزة  
   .اليونان السماح لها بنقلها من اليونان

 ١٦/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، 
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  "اسرائيل"عبارات ازدراء بعدم االنحياز في االمم المتحدة ادانت دول  .٦٥
 نشرت دول عدم االنحياز في االمم المتحدة هذا االسبوع بيانا ادانـت فيـه باشـد                 :ب.ف.أ - نيويورك

 وموقفها الرافض للدعوات المتكررة مـن       ١٨٦٠ الفاضح بقرار مجلس االمن      "اسرائيل" العبارات ازدراء 
  .»االسرة الدولية لوقف نشاطاتها العسكرية بشكل كامل

  ١٦/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، 
  
  أوقفوا سفك الدماء:  لـ ليفنيالفروف .٦٦

ة بهـدف وقـف    دعا سيرجي الفروف وزير الخارجية الروسي إلى اتخاذ إجراءات سريع          : قنا -موسكو
وعبر الوزير الروسي   . ١٨٦٠مشددا على ضرورة تنفيذ القرار الدولي رقم      .. سفك الدماء في قطاع غزة    

في مكالمة هاتفية أجراها مع نظيرته اإلسرائيلية تسيبي ليفني عن قلق روسيا من ازدياد عـدد ضـحايا                  
 أمـن المـواطنين الـروس       مشيرا الى األهمية التي توليها موسكو لضمان      .. المواجهات في قطاع غزة   

  .الموجودين في القطاع
  ١٦/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، 

  
  للحلول وحماس تعيد حساباتها"طبخة مصرية"": يديعوت احرونوت"تقرير لـ .٦٧

ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية الصادرة امس انه في محادثات  : أحمد عبدالفتاح–القدس 
لو كان االمر منوطا بحماس التفقت بقوة على تسوية : بتسامةالكواليس في وزارة الدفاع يقال بنصف ا

 حتى قبل ان ينتهوا من –وقف النار مع عاموس جلعاد، وصحيح ان المصريين حتى االن يتشددون معها 
 . اال انهم يتلقون هم صفعة مصرية في القاهرة–التقاط الصفعة االسرائيلية في غزة 

الغيط ان يظهر في التلفزيون ويتحدث عن المطالب التي لمصر وعليه فبوسع وزير الخارجية احمد ابو 
من اسرائيل، ولكن في الغرف المغلقة ينبغي االفتراض بان رجال وزير المخابرات عمر سليمان يجرون 

وقد يصح القول ان المصريين يعرضون على حماس سلسلة شروط . تدريبات مضنية لممثلي حماس
س دون شروط، والحركة من جهتها تحاول بكل قوتها التحرر من استسالم حما: متصلبة معناها واحد

الربقة المصرية واالبقاء على بعض من كرامتها، وعليه ثمة امكانية في ان تستمر هذه المواقف المتلونة 
 .من حماس في اطار المفاوضات لوقف النار لعدة ايام اخرى، الى ان يعثر على الحل الوسط

 هو ان تعود غزة الى ابو – والذي عمليا يؤخر اليوم تسوية وقف النار –التطلع المركزي للمصريين 
المصريون يسعون الى استغالل الزخم لتحقيق مصالحة وطنية فلسطينية . مازن وادارة السلطة الفلسطينية

اعتراف حماس بتمديد رئاسة ابو مازن، ومن هنا االعتراف بمكانته السلطوية العليا ليس : داخلية، بمعنى
عمليا، يحاول المصريون ان يطبخوا هنا طبخة تعيد السلطة .  في الضفة، بل وفي القطاع ايضافقط

هذا ليس مطلبا اسرائيليا، وليس واضحا اذا كان هناك السرائيل . الفلسطينية الى غزة وتلغي ثورة حماس
 بالضبط ما هذا. على االطالق مصلحة كهذه، الواضح هو ان حماس ال يمكنها ان تقبل مثل هذا الشرط

 .من شأنه ان يعرقل استكمال تسوية وقف النار
 هدنة لسنة أو أقل

اثناء االتصاالت حاولت حماس مطالبة الجيش االسرائيلي بالخروج من غزة : تضيف يديعوت احرونوت
حماس ارادت وقف نار مؤقتا لسنة، او . اما المصريون فبعثوا بهم الى الجحيم. قبل ترتيب وقف النار

. وهم يتحدثون عن تسوية بعيدة المدى.  المصريون رفضوا هذا المطلب ايضا رفضا باتا– لنصف سنة
 المصريون اوضحوا لها بان ال امل، –حماس تريد ان تستبدل ممثلي السلطة الفلسطينية في معبر رفح 

 . بالنسبة لتشغيل معبر رفح اليزال قائما٢٠٠٥واعلنوا ان اتفاق 



  

  

 
 

  

            ٣٨ ص                                     ١٣١٦:         العدد       ١٦/١/٢٠٠٩الجمعة  :التاريخ

. العربة ويقررون تعليم حماس فصال في االداب في الشرق االوسطالمصريون ببساطة يقفزون على 
االن حماس تدفع الثمن لقاء االهانات التي وجهتها الى مصر، على عدم امتثالها لحضور محادثات 
المصالحة في القاهرة، على اتهام مصر بالخيانة، على التخريبات التي نفذتها في سيناء، على تحريض 

، وبالمناسبة، مجرد حضور حماس محادثات وقف النار في القاهرة، يعتبر نوعا العالم العربي ضد مصر
 .من االستسالم واالهانة في نظر العالم العربي

المعلومات التي تصل من القاهرة تدل على انه في هذه االثناء تأخذ : وتمضي الصحيفة االسرائيلية قائلة
 يخرج الجيش االسرائيلي من القطاع قبل االعالن فمثال من ناحية مطلب ان. حماس بتلطيف حدة مواقفها

وبالنسبة للمعابر على الحدود مع اسرائيل، يدور الحديث . عن وقف النار، تخلت عنه حماس منذ االن
 يكون حاضرا سواء في الجانب االسرائيلي او في الجانب – اوروبي او غيره –عن تمثيل اجنبي ما 

 .لعبور ولكن، مشكوك في ان توافق اسرائيل على قبول هذا البندالفلسطيني للرقابة على تأمين حرية ا
كما ان حماس تنازلت عن ابعاد السلطة الفلسطينية عن معبر رفح والتزال تكافح حول نوع من الحضور 

فيما اسرائيل ستصر على مطلبها .. كما لطفت حماس موقفها بالنسبة الستمرار وقف النار. لممثليها هناك
 .بالضبط مثلما يطلب المصريون.. لنار دون قيد زمنيبان يكون وقف ل

حماس لن تعلن انها ستوقف تهريب السالح عبر محور فيالدلفيا، لكنها في واقع االمر قبلت بحقيقة ان 
المصريين بالتعاون مع جهات اجنبية سيستخدمون منظومات متطورة ومنظومات استخبارية حيال سلسلة 

صر توشك على التوقيع على اتفاقات سرية مع االميركيين في مجال في حماس يعرفون ان م. التهريب
عالوة مكافحة "مكافحة التهريب، وفي اللحظة التي يقبلون فيها المبادرة المصرية فانهم يقبلون رغم انفهم 

وال يخفي المصريون نيتهم في عمل كل ما في وسعهم لقطع قطاع غزة عن ايران . »التهريب ايضا
 .وسوريا

 ١٦/١/٢٠٠٩القبس، 
  
   أن توقف المجزرة "إسرائيل"على : رسالتي للغرب  .٦٨

   وزراء إسماعيل هنيةالرئيس 
إنني أكتب مقالي هذا للقراء الغربيين من مختلف األطياف االجتماعية والسياسية ، فيمـا تواصـل آلـة                  

النـساء  حتى اليوم ، قتل حوالي األلف ، نصفهم تقريبـا مـن             . الحرب اإلسرائيلية ذبح شعبي في غزة     
وفي األسبوع الماضي ، كان التفجير الذي طال مدرسة تابعة لألونـروا فـي مخـيم جباليـا                  . واألطفال

فمئات المدنيين الذين هجروا من منازلهم وابتغوا ملجأ        . لالجئين الفلسطينيين واحدا من اكثر الجرائم خسة      
 مـن   ٦٤ل في هذا الهجوم المشين      لقد قت . لدى تلك المنظمة الدولية قصفوا بدون رحمة على يد إسرائيل         

  . النساء واألطفال كما جرح عدد كبير
 لم ينه احتاللها للقطاع ، وتبعا لذلك لم         ٢٠٠٥من الواضح أن انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في العام           

وفـي  . لقد واصلت سيطرتها على حدودنا البرية والبحريـة والجويـة         . ينه أيضا التزاماتها كقوة احتالل    
 ٢٠٠٥أن األمم المتحدة كانت قد أثبتت أن الجيش اإلسرائيلي ، وفي الفترة الواقعة ما بين العـام                  الحقيقة  
كما أن عبور الحـدود كـان       .  منهم من األطفال   ٢٢٢ فلسطينيا في غزة ،      ١٢٥٠و ، قتل حوالي     ٢٠٠٨

يوانـات  منوعا فعليا معظم الوقت ، وسمح بإدخال كميات محدودة فقط من الطعام والوقـود وعلـف الح                
  . وغيرها من المواد األساسية

وبالرغم من جهودها المسعورة إلخفاء ذلك ، إال أن جذور المشكلة لحرب إسرائيل على غزة تعود إلـى                  
ما حدث بعـد ذلـك هـو أن إسـرائيل           .  ، التي فازت فيها حماس بأغلبية ساحقة       ٢٠٠٦انتخابات العام   

.  في محاولة لقمع اإلرادة الديمقراطية للشعب الفلسطيني       والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي قد تكاتفت     
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لقد بدأوا بمحاولة تعطيل هذا األرادة ، أوال باالعتراض على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، وبعد ذلـك           
  .بتحويل حياة الشعب الفلسطيني إلى جحيم بخنقه اقتصاديا

إن هدف إسرائيل هو إسـكات      . رب الوحشية إن الفشل الذريع في كل هذه اآلليات قاد أخيرا إلى تلك الح           
كل األصوات التي تعبر عن إرادة الفلسطينيين ، وبهذا يمكن لها أن تفرض شروطها في التسوية النهائية                 
وتحرمنا من أرضنا وحقنا في القدس كعاصمة لدولتنا المستقبلية ، كما تحرم الالجئين من حق العودة إلى                 

  . بيوتهم
امل على غزة ، والذي هو خرق فاضح التفاقية جنيف الرابعة ، إلى منع تزويد               أخيرا ، أدى الحصار الش    

مستشفياتنا بمعظم المواد الطبية األساسية ، كما منع وصول الوقود لتأمين الكهرباء لشعبنا ، وفوق كـل                 
. جهذه الالإنسانية ، حرمتهم إسرائيل من الطعام وحرية الحركة ، حتى لو كانت تلك الحركة بهدف العال                

  . لقد أدى كل ذلك إلى موت المئات من المرضى وإلى زيادة خطيرة في سوء التغذية بين أطفالنا
إن ما يروع الفلسطينيين هو أن اعضاء االتحاد األوروبي ال يرون أن هذا الحصار القذر هو نوع مـن                   

ن جلبـت تلـك   وبالرغم من األدلة الدامغة ، مازالوا يصرون بدون خجل على أن حماس هي م     . العدوان
هـل احترمـت    : وبالرغم من ذلك فـنحن نـسأل      . الكارثة للشعب الفلسطيني ألنها رفضت تجديد الهدنة      

لقد نـص ذلـك     . إسرائيل شروط وقف إطالق النار الذي تم بوساطة مصرية في حزيران؟ ال ، لم تفعل              
 من التزامنا الكامل    االتفاق على رفع الحصار وإنهاء الهجمات في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وبالرغم            

به ، واصل اإلسرائيليون قتل الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية طوال الفترة التي أصـبحت تعـرف                 
  . بسنة أنابوليس للسالم

إن شيئا من األعمال الوحشية التي ارتكبت ضد مدارسنا ومساجدنا ووزاراتنا وبنيتنا التحتية لن يردعنـا                
نحن ال نشك في أن إسرائيل يمكن أن تدمر كـل بنايـة فـي         . وطنيةعن السعي للحصول على حقوقنا ال     

وإذا كان إطالق   . قطاع غزة ، لكنها أبدا لن تدمر تصميمنا ورغبتنا الثابتة في العيش بكرامة على أرضنا              
القنابل على تجمع من المدنيين واستخدام القنابل الفسفورية والصواريخ ضدهم ال يعتبر جريمة حـرب ،                

ذلك إذن؟ كم من المعاهدات والمواثيق الدولية يجب أن تخرق إسرائيل الـصهيونية قبـل أن                فماذا يكون   
تقدم للمحاسبة؟ ال توجد عاصمة واحدة في العالم اليوم لم يثر فيها غضب الشعب الحر الكريم بسبب هذا                  

  . ال فلسطين ، وال العالم سيكون كما كان قبل هذه الجرائم. الظلم الوحشي
علـى  . إن شروطنا لوقف إطالق النار بسيطة وواضـحة       . حدة للتقدم ، وال يوجد غيرها     هناك طريقة وا  

إسرائيل تنهي حربها اإلجرامية ومجزرتها ضد شعبنا ، وأن ترفع دون شروط حصارها غير الـشرعي                
أخيرا ، إن الفلسطينيين    . لقطاع غزة ، وأن تفتح كل المعابر ، وأن تنسحب من قطاع غزة بصورة كاملة              

ناضل للتحرر من االحتالل وإنشاء دولة مستقلة عاصمتها القدس ، ومن أجل عودة الالجئين إلـى             شعب ي 
ومهما كان الثمن ، فإن المذبحة التي تقوم بها إسرائيل لن تكـسر إرادتنـا وال                . قراهم التي طردوا منها   

  .سعينا الدائم للحرية واالستقالل
  )غزة( رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية *

  "بندنتاإلند"
  ١٦/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  )١/٢(... طبيعة العالقة ومسارها.. مصر وحماس .٦٩

  *محسن محمد صالح.د
تفرض روابط العروبة واإلسالم واللغة والتاريخ والجغرافيا نفسها فرضاً عندما يتم الحديث عن مصر 

  .وتدرك مصر أن أمنها القومي مرتبط بسالمة جناحها الشرقي في فلسطين. وفلسطين
 هم الدور المصريفي ف
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وبالنظر إلى اإلمكانات البشرية والمادية والقيادية لمصر في العالم العربي، فقد مارست منذ إنشاء 
ومهيمناً في الشأن الفلسطيني، وهي التي تولت قيادة الجيوش " أبوياً" دوراً ١٩٤٥الجامعة العربية سنة 

ي إلنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، ولحصولها ، وكانت الداعم الرئيس"إسرائيل"العربية في المعارك مع 
  .على صفة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

في " إسرائيل"صحيح أنه قد تم تحييد مصر إلى حد كبير عندما وقّعت اتفاقات كامب ديفد مع 
ع خصوصاً ، وصحيح أن أداء النظام المصري قد شابه الكثير من االرتباك والتراج١٩٧٨أيلول /سبتمبر

ولم يستثمر النظام ما لديه من أوراق بشكل فعال سواء في أداء الدور القومي . في السنوات الماضية
غير أنه، وبالرغم من كل ذلك، ظل . المرتجى أو في ممارسة الضغوط باتجاه انتزاع الحقوق الفلسطينية

  .لمصر ثقلها الذي ال يمكن تجاوزه
مع " شعرة معاوية"الفصائل الفلسطينية، فإن مصر ال تقطع  يكن الخالف بين مصر وأي من ومهما

وستخسر قدرتها على اإلمساك " األبوي"الفصائل الفاعلة على الساحة، ألنها عند ذلك ستخسر دورها 
  .بخيوط وتشابكات الوضع الفلسطيني

عن وعندما يتعلق األمر بطرفين يتنازعان الساحة الفلسطينية، فمن الصعب على مصر أن تتنازل 
وقد ترفع البطاقة الصفراء أو الحمراء لهذا الفريق أو ذاك، لكنها ال ترضى إال أن تكون ". صافرة الحكم"

  .كحكمٍ أو راعٍ) أحبوا أم كرهوا(في وضع يجعل الجميع يقبلها 
أما عندما يتعاظم دور مصر فقد تتجاوز اإلمساك بالصافرة، إلى محاولة تحديد شروط اللعبة ومواصفات 

في ذلك للحاج أمين وللشقيري بل " دروساً"وقد سبق لها أن وجهت " تأديب المشاغبين"كين والمشار
  .ولعرفات نفسه

 التعامل مع حماس
تعامل نظام الحكم في مصر مع حماس على أساس مخاوفه المعتادة من اإلسالميين، وخشيته من أن 

ان المسلمين في مصر، أو من نجاح نموذج حماس قد يؤثر على وضعه الداخلي من حيث تقوية اإلخو
  ).المسار العلماني الموالي للغرب ومسار التسوية(حيث إضعاف المسارين اللذين يتبناهما 

لكن . وعلى هذا فقد كان صعود حماس واتساع شعبيتها وفوزها وتشكيلها للحكومة أمراً غير مرغوب
مصر يتجنب الدخول في أي مقتضيات العمل المصري في الساحة الفلسطينية جعلت نظام الحكم في 

  .صراع مكشوف مع حماس
وفي الوقت نفسه، سعت السلطات المصرية بشكل منهجي حذر لمحاولة ضبط إيقاع عمل الحركة، بحيث 
ال يؤثر سلباً على مسار التسوية وسلطة الحكم الذاتي، كما سعت إلبقاء هامش من العالقة يمكّن من 

  ".الترويض"ذا التأثير إلى شكل من أشكال االستيعاب والتأثير على حماس، بل وربما تطوير ه
أن حماس حركة : لكن يكمن التعارض بين حماس ونظام الحكم في مصر في أمرين أساسيين، األول

وهما أمران مرتبطان بجوهر تكوين حماس، إذ إن اسم حماس . أنها حركة مقاومة: إسالمية، والثاني
  ."حركة المقاومة اإلسالمية"الرسمي هو 

النظام المصري يتعامل بحساسية شديدة مع الحركات اإلسالمية، وخصوصاً عندما يتعلق األمر باإلخوان 
المسلمين الذين يمثلون المعارضة األقوى، والوريث المحتمل للنظام، والذين تعترف حماس باالنتماء إلى 

  .جماعتهم
 الوقت الذي يهاجم فيه التيارات األصولية ويحاول النظام المصري أن يقدم نموذجاً علمانياً ليبرالياً في
  .التي يتهمها بالتطرف وبخدمة المشروع اإليراني في المنطقة

وتدعم القوى الفلسطينية التي " إسرائيل"ومن جهة أخرى فإن مصر اختارت مسار التسوية والسالم مع 
اقعية السياسية، وال يفهم اختطّت مسارأ مماثالً، وترى أن العمل المقاوم في هذه المرحلة ال يخدم الو
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حقيقة موازين القوى على األرض، والتي تقتضي العمل من خالل الوسائل الدبلوماسية النتزاع جانب من 
  .الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على الضفة والقطاع

 مدركات حماس وسياساتها
أن عملها اإلسالمي منصب على تدرك حماس هذين التعارضين وتحاول إن تطمئن النظام المصري 

 ٢١شعب فلسطين، وأنها ال تتدخل في الشؤون الداخلية للبالد العربية، وهو ما أثبتته في السنوات الـ
  .الماضية

كما تحاول أن تؤكد أن مشروعها المقاوم مستقل ومركز في الداخل الفلسطيني، وأنه تعبير عن رغبة 
ني، وهو ما أثبتته االنتخابات الحرة النزيهة، وأنه ينبغي أن وإرادة قطاعات واسعة من الشعب الفلسطي

  .ينظر لفعلها المقاوم كورقة ضغط النتزاع الحقوق الفلسطينية وليس العكس
وتدرك حماس أن مصر تمثل البوابة الرسمية للوصول إلى الشرعية العربية، وأنها مدخل مهم الكتساب 

 .الثالثالشرعية في العالم اإلسالمي ودول العالم 
كما تدرك حماس خطورة استعداء مصر لكونها المتنفس الوحيد لقطاع غزة، وبسبب تشابك عالقاتها 

وتدرك حماس أنه مهما كان الخالف مع النظام المصري مستحكماً، فإن مصر بإمكاناتها المادية . ونفوذها
  .تهاوالبشرية الهائلة وبانتمائها العربي واإلسالمي تظل ذخراً لفلسطين ولقضي

تميزت حماس بالكثير من المرونة والديناميكية، وسعت إلى توظيف العديد من نقاط التقاطع لطمأنة 
لكنها كانت . النظام المصري، وإظهار روح المسؤولية تجاه المصالح الوطنية الفلسطينية والمصرية

أو عندما ترى أن النظام تتصرف باستقاللية تامة، عندما يتعلق األمر بهويتها اإلسالمية أو بالمقاومة، 
أخذ يمارس الضغط عليها لصالح مسارات ال تؤمن بها كمسارات التسوية، أو عمل ترتيبات تنتقص من 

  .حقوقها في الساحة الفلسطينية
 مسار العالقة

، عندما كانت ١٩٩٥كانون األول /كانت أول رعاية مصرية لمباحثات بين فتح وحماس في ديسمبر
ى مشارف االنتخابات، وقد تحقق هدف أساسي لهذه المباحثات عندما تعهدت حماس السلطة الفلسطينية عل

بعدم التسبب في تعطيل انتخابات رئاسة سلطة الحكم الذاتي والمجلس التشريعي ولكنها قررت في الوقت 
  .نفسه مقاطعتها

فت مصر ، استضا"إسرائيل"وعندما انتقمت حماس الغتيال الشهيد يحيى عياش بسلسلة عمليات هزت 
، الذي شاركت فيه العديد من القوى ١٩٩٦نيسان /مؤتمر شرم الشيخ لمكافحة اإلرهاب في أبريل

اإلقليمية والدولية، ودعمت اإلجراءات القاسية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية بحق حماس وعناصرها 
  .ه صورتهابما في ذلك ضرب تنظيمها، ومطاردة خالياها العسكرية، وإغالق مؤسساتها، وتشوي

في السنوات األربع التالية، لم يشغل النظام المصري " تحت السيطرة"وعندما تم تحجيم حماس ووضعها 
غير أنه عندما انطلقت انتفاضة األقصى، وأصبح واضحاً أن حماس تقود العمل المقاوم، فضالً . نفسه بها

ار التسوية أو وقف االنتفاضة عن استرجاعها زخمها وشعبيتها، وعدم قدرة السلطة على السير في مس
أعلنت رئاسة السلطة وقف االنتفاضة عدة مرات في األشهر التسعة األولى (دون موافقة حماس 
 .، فقد ظهرت الحاجة لضبط وتوجيه مسار العمل الوطني الفلسطيني)لالنتفاضة دونما فائدة

، ٢٠٠٢تشرين الثاني /ولذلك عاد الدور المصري للبروز ورعاية مباحثات فتح وحماس في نوفمبر
وتكللت الجهود المصرية في مباحثات . ٢٠٠٣كانون األول /، وديسمبر٢٠٠٣كانون الثاني /ويناير
 عندما عقدت فتح وحماس وباقي التنظيمات الفلسطينية اتفاق القاهرة الذي وضع أسس ٢٠٠٥آذر /مارس

توفير المناخات المناسبة  وعلى ٢٠٠٥العمل الفلسطيني المرحلي، وأكد على التهدئة حتى نهاية 
  .لالنتخابات البلدية والتشريعية



  

  

 
 

  

            ٤٢ ص                                     ١٣١٦:         العدد       ١٦/١/٢٠٠٩الجمعة  :التاريخ

وهكذا ُأسدل الستار عملياً على انتفاضة األقصى، وُأتيح المجال للرئيس الجديد المنتخب محمود عباس 
وكان هذا ما يريده الرئيس عباس، . ألخذ زمام المبادرة في ترتيب البيت الفلسطيني في الضفة والقطاع

 وخصوصاً ما يتعلق بتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها، فلم تكن هناك أية جدية أما باقي النقاط
  .من قيادة فتح لتنفيذها، كما لم تكن هناك أية ضغوط من مصر تجاه تحقيقها

كان من المتوقع مصرياً وعربياً وعالمياً أن تحقق االنتخابات انتصاراً لفتح يعطيها شرعية شعبية، ويضع 
الرئيس (خرين في وضع األقلية التي عليها أن تحترم رأي األغلبية، التي وعدت قيادتها حماس واآل

  .باستئناف عملية التسوية وبنزع سالح المقاومة) عباس
وقد أدركت حماس حجم . لكن فوز حماس أربك حسابات النظام في مصر كما أربك حسابات اآلخرين

ة قيادتها األولى في جولتها العربية والدولية؛ حيث المخاوف التي سببها فوزها، فكانت مصر هي محط
  .حرصت على طمأنتها

 الراعي، ومن إظهار " األبوي"من لعب دوره ) مهما كان انزعاجه(ولم يكن لدى الحكم في مصر بد
احترامه لنتائج االنتخابات، واعترافه الرسمي بحكومة حماس، ولكنه من الناحية العملية تعامل مع فوز 

كومتها كمشكلة، وليس كتطور طبيعي في المسيرة الديمقراطية للشعب الفلسطيني، وعلى حد حماس وح
  ".إيه المصيبة دي اللي عملتوها"تعبير مسؤول مصري كبير، فقد قال لبعض قيادات حماس 

وبالرغم من أن حماس شكلت حكومتها فإن التعامل الرسمي معها استمر في معظم األوقات من خالل 
منية، ولم يتمكن رئيس الوزراء هنية وال وزراء حكومته من التواصل مباشرة مع أقرانهم النافذة األ
  .المصريين

كانت الحكومة المصرية تريد من حماس التناغم مع متطلبات الرباعية وااللتزام باالتفاقات التي وقعتها 
 من يعيد عقارب الساعة لن تكون مع"منظمة التحرير الفلسطينية، وقالت على لسان وزير خارجيتها إنها 

  ".إلى الوراء
ولم تقم الحكومة بدور جدي في كسر الحصار وكانت أقرب إلى التجاوب مع الحصار وإمالءاته، منها 

  .إلى تحديه ومحاولة رفع السقف العربي واإلسالمي
ها كما رشحت تقارير عن تدريب السلطات المصرية لعناصر القوة الخاصة التي كان دحالن يتولى قيادت

والتي كان هناك عالمات استفهام كبيرة عن دورها في االنفالت األمني ومحاولة تشويه وإسقاط حكومة 
بل رشحت تقارير أخرى عن توبيخ مسؤولين مصريين لدحالن على التقصير والعمل بعفوية . حماس

  .ميأدت لتمكين حماس من السيطرة على قطاع غزة بسهولة مما تسبب باإلضرار بأمن مصر القو
أثارت سيطرة حماس على القطاع استياء النظام المصري، واعترف فقط بالرئيس عباس وحكومة 

وأبقى على خيط عالقته مع حماس، وظل هو الوسيط المعتمد إلنجاز . الطوارئ التي شكّلها في رام اهللا
 وحماس وباقي صفقة تبادل األسرى وتحرير الجندي اإلسرائيلي شاليط، كما ظل الوجهة المعتمدة من فتح

وكثيرا من (الفصائل لرعاية الحوار الفلسطيني، لكنه تابع إغالق معبر رفح وهو ما جعل حماس 
يعتبرونه شريكاً في الحصار، وفي محاولة إسقاط وإفشال ) الفلسطينيين والعرب والمسلمين وغيرهم

  .حماس وحكومتها
ية، وباتفاقية المعابر بين السلطة الفلسطينية وقد برر النظام المصري موقفه بالتزامه باالتفاقيات الدول

لكن ذلك لم يكن مقنعاً للكثيرين فمصر ليست طرفاً في اتفاقية المعابر، كما أن مدة اتفاقية ". إسرائيل"و
" إسرائيل"، ولم يتم رسمياً تجديدها ثم إن ٢٠٠٦تشرين الثاني /المعابر كانت سنة واحدة انتهت في نوفمبر

 .ذه االتفاقية وقامت بخرقها مئات المرات واستخدمتها أداة إلذالل وتركيع الفلسطينييننفسها لم تحترم ه
تدعي ليل نهار أنها قد " إسرائيل"وكان مقتضى الواجب القومي المصري فتح معبر رفح خصوصاً أن 

  .انسحبت من القطاع وأنه ليست مسؤولة تجاهه
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كانون الثاني /ي باختراق معبر رفح في ينايرقامت حماس ومعها مئات اآلالف من الشعب الفلسطين
 بعد أن اشتد الحصار اإلسرائيلي، وقد أثار ذلك حرج مصر وغضبها، لكنها قررت امتصاص ٢٠٠٨

التعاطف الهائل الذي لقيه سلوك أهل القطاع، بالسماح لهم بالتسوق بضعة أيام، ثم ما لبثت أن أعادت 
  .خارجية المصري بكسر سيقان من يعبر الحدودغلق معبر رفح من جديد، بينما هدد وزير ال

" طنجرة الضغط"وأصبح واضحاً لدى الكثير من المحللين أنه يتم التعامل مع قطاع غزة بأسلوب 
بالتنفيس عن بعض البخار " صفارة األمان"الموضوعة تحت النار، والتي عندما تقترب من االنفجار تقوم 

 ).سقوط حكومة حماس(تستمر في انتظار إنضاجها " الطبخة"غير أن ) فتح المعابر مؤقتاً(
وعلى الرغم من شعور حماس باالمتعاض نتيجة ما تراه من موقف مصري متحيز، فإنها قبلت من جديد 
الرعاية المصرية للحوار بين فتح وحماس ولعملية المصالحة الفلسطينية وهي العملية التي انتهت بقرار 

، ومعها ثالثة فصائل ٢٠٠٨تشرين األول /ن مقرراً في أكتوبرحماس عدم الذهاب للمؤتمر، الذي كا
فلسطينية أخرى، ألنها شعرت أن الشكل الذي سينعقد هو شكل احتفالي يتم فيه إعطاء الغطاء للتمديد 
لعباس، بينما تحال باقي القضايا الجوهرية للجان، حيث ستضيع في دهاليزها كما حدث سابقاً، في الوقت 

قد حققت ما تريد من المؤتمر، واستشهدت حماس بعدم جدية ) وربما مصر(سلطة الذي تكون فيه ال
  .عباس في المصالحة بعدم إطالق سراح سجنائها لدى السلطة الفلسطينية

وقد أثارت مقاطعة حماس للمؤتمر استياء مصر، التي بذلت الكثير للترتيب له وإلنجاحه، واعتبرته إساءة 
هكذا، جاء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في أجواء مشحونة بين و. لها، وألقت اللوم على حماس

  ".بتأديب مشاغبي حماس"مصر وحماس، ووسط شائعات برغبة بعض القيادات المصرية 
 مدير مركز الزيتونة للدراسات واإلستشارات*

  ١٥/١/٢٠٠٩ الجزيرة نت،
 

   خسرت معركة الشرعية"اسرائيل" .٧٠
  باتريك سيل

ارد فولك، المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق اإلنسان في قال البروفسور ريتش
األراضي الفلسطينية المحتلة وأشد األشخاص انتقادا إلسرائيل، هذا األسبوع إن إسرائيل تخسر المعركة 

  فماذا كان يعني بقوله هذا؟. من أجل الشرعية
فبالنسبة إليهم، يعني .  عن هذا السؤالأجابت الحشود الغاضبة التي تظاهرت في مختلف مدن العالم

أو (الهجوم الوحشي الذي شنته إسرائيل على سكان عزل، أن الدولة اليهودية قد خسرت سمعتها الحسنة 
  ".القيم الغربية الحضارية"، وادعاءها السخيف ان سلوكها يتطابق مع )ما كان قد تبقى منها

ئيل الوحشية بالبربرية النازية التي مورست ضد رفع بعض المتظاهرين شعارات تقارن أعمال إسرا
وتُعتبر المجزرة التي ترتكب في غزة قاسية، وقاسية جدا بعد الالئحة الطويلة من األعمال . اليهود

الوحشية التي ارتكبتها إسرائيل منذ مجزرة دير ياسين، وضد الفلسطينيين واللبنانيين والعرب اآلخرين 
  .لب المنطقة منذ ستة عقودمنذ أن نشأت بفعل العنف في ق

حربا "ويبدو أنهم ظنوا أن بلدهم يشن . وفرح معظم اإلسرائيليين بالمهمة المروعة التي يؤديها جنودهم
في قطاع غزة بعد أن خضعوا لحملة غسل دماغ على يد زعمائهم المثيرين للسخرية واإلعالم " عادلة

وكذلك األمر بالنسبة إلى بعض .  بشكل أفضلإال أن سائر العالم يفهم الموضوع. المتواطئ معهم
  .اإلسرائيليين الحكماء، الذين يشرفهم هذا الموقف ويمثلون الضمير المضطرب في بلدهم العدواني

ستنطبع في : "كتب يوري أفنيري، وهو أقدم المروجين للسالم في إسرائيل وأكثرهم مثابرة، هذا األسبوع
وستنتج عن ذلك عواقب وخيمة على مستقبلنا على ... بالدماءذهن العالم صورة إسرائيل كوحش ملطخ 

  ".وفي نهاية المطاف، تُعتبر هذه الحرب جريمة ضد أنفسنا وجريمة ضد دولة إسرائيل... المدى البعيد
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أما اإلسرائيلي الحكيم اآلخر فهو آفي شاليم، أستاذ العالقات الدولية في جامعة أكسفورد، الذي يعتبر أن 
عادةً، تنتهك الدولة المارقة القانون الدولي وتمتلك أسلحة الدمار الشامل : " دولة مارقةإسرائيل باتت

  ".وهذه المعايير تنطبق على إسرائيل. وتمارس اإلرهاب وتستخدم العنف ضد المدنيين ألهداف سياسية
 الى الحوار التقدمية التي تدعو" تيكون"أعلن الحاخام األميركي مايكل ليرنر، وهو رئيس تحرير مجلة 

وكوني رجل دين يهودياً، يبين لي هذا الموقف مدى ... يحطّم قلبي أن أرى غباء إسرائيل: "بين االديان
  ".سهولة تحريف رسالة المحبة التي تنادي بها اليهودية إلى رسالة كره وسيطرة

إيالن بابي، وهو ولعّل االنتقاد األكثر حدةً الذي أطلق ضد إسرائيل من قبل إسرائيلي جاء على لسان 
ويذكر فيه كيف . ٢٠٠٦الذي نُشر في العام " التطهير العرقي لفلسطين"مؤلف الكتاب المؤثر بعنوان 

وهو . ١٩٤٨ والعام ١٩٤٧عمدت إسرائيل إلى ترهيب شعب فلسطين األصلي وقتله وطرده بين العام 
رقي واالحتالل والمجازر الصهيونية هي عقيدة تدعم التطهير الع"يدين الحرب على غزة فيعتبر أن 

  ".واليوم، لسنا بحاجة إلى إدانة المجازر فحسب، بل إلى الطعن بشرعية هذه العقيدة. الجماعية
وال شك في أن ذلك ". لطالما اعتبرت الصهيونية عقيدة عنصرية تسعى إلى الهيمنة: "ويتابع بابي بالقول

فلنأمل : "ويضيف بابي قائالً. لعرب والمسلمينغير جديد بالنسبة إلى الضحايا الفلسطينيين وإلى معظم ا
أن تقول األصوات المسموعة في العالم للدولة اليهودية إن هذه العقيدة وسلوك الدولة العام غير مقبولين 
وغير مسموح بهما، وطالما أنهما سيستمران على هذا النحو، ستتم مقاطعة إسرائيل وإخضاعها 

  ".للعقوبات
. ليين المعارضة هذه أن تقول إن إسرائيل قد خسرت المعركة من أجل الشرعيةوتحاول أصوات اإلسرائي

التي تعتبر " صورتها"فلم تعمد من خالل تدمير غزة وترهيب سكان القطاع وقتلهم سوى إلى اإلساءة إلى 
 مهمة في عالم يسيطر عليه اإلعالم اليوم، كما أساءت أيضا إلى موقفها السياسي واألخالقي الذي يعتبر

  .مهماً لبقائها على المدى الطويل
إلى " ١٦-أف"ومروحيات " األباتشي"لماذا تفعل إسرائيل ذلك؟ فيما يشاهد العالم بهلع كيف تعمد طائرات 
األول هو وجود عنصر غير منطقي . تدمير غزة على رؤوس سكانها الشهداء، يمكن استنتاج تفسيرين

ها مهما كلف الثمن بالنسبة إلى اآلخرين، ويمكن تفسير هذا في سعي إسرائيل إلى تأمين األمن الكلي لشعب
وقد . السلوك بأنه رد فعل متأخر على العذاب الكبير الذي عاناه اليهود في أوروبا في القرن الماضي

. تفسر هذه المعاناة الماضية لماذا تبدو إسرائيل عاجزة عن السماح بأي مقاومة لها حتى لو كانت ضعيفة
تتسبب بغضب جنوني وقاتل بين " حماس"اريخ غير المجدية التي تطلقها حركة ويبدو أن الصو

اذ كيف تجرؤ ميليشيا عربية على تحدي قوة الدولة اليهودية التي قاتلت بشدة كي تفرض . االسرائيليين
هيمنة عسكرية كاملة على أي تحالف عربي محتمل وأصرت على أن تضمن أميركا تفوقها العسكري 

  ف في وجهها؟على كل من يق
فيبدو أن أفعالها تكشف عن . ال يتناسب مع تصرفها" غير منطقي"غير ان وصف سلوك اسرائيل بأنه 

اضطراب نفسي عميق وتدل على أن الواليات المتحدة لم تتخذ قرارا صائبا عند وضع أسلحة قاتلة بين 
  .أيدي مجرمين محترفين، ال يتمتّعون بكامل صحتهم العقلية

آلخر للتصرف اإلسرائيلي فهو مختلف للغاية ويشير إلى هدف إسرائيلي أكبر وأكثر فسادا أما التفسير ا
، أو باألحرى منذ إعالن وعد بلفور ١٩٤٨فمنذ عام . من مجرد إرضاء حاجة لألمن مبالغ بها ومريبة

قمع ، كان الزعماء اإلسرائيليون، من مختلف التيارات السياسية، مصممين على ١٩١٧في بريطانيا عام 
فقد كانوا يخشون، وال يزالون، أن يسيء ذلك إلى . أي تحرك يهدف إلى إرساء الدولة الفلسطينية

وتصرفوا على أساس أنه ال توجد مساحة كافية الحتواء دولتين في فلسطين . مشروعهم القومي
رفض أن ترسم فكيف يمكننا أن نفسر واقع أن إسرائيل ت. فهم يريدون األرض بكاملها ألنفسهم. التاريخية

  حدودها وال تزال توسعها أكثر؟
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وقد تطرق بعض الزعماء اإلسرائيليين أمثال إسحاق رابين مثال إلى السالم لكن من دون أن يترجموا 
وقد حصلت عملية ضم الضفة الغربية بسرعة كبيرة، سواء في ظل حكم حزب . أقوالهم إلى أفعال

  ".كاديما"م حزب أو حزب العمل، أو أخيرا في ظل حك" الليكود"
ويبدو أن الحرب في غزة هي محاولة يائسة للقضاء نهائيا على أي احتمال للتوصل إلى حل الدولتين 

فما هو البديل الذي يملكه الزعماء اإلسرائيليون؟ من الواضح أنهم .  الفلسطيني-للنزاع اإلسرائيلي 
ؤولية هؤالء البشر الذين يتعذبون، يريدون أن يسلّموا قطاع غزة إلى مصر وأن يخلصوا أنفسهم من مس

وقد عارضت مصر فتح معبر رفح حتى . مع القضاء على تطلع الفلسطينيين الى ارساء دولتهم المستقلة
لو أوشكت على أن تواجه غضب الرأي العام العربي، وذلك ألنها تشتبه بأن هذه هي نية إسرائيل 

  .الفعلية
ل شارون المستوطنات اليهودية من قطاع غزة في العام سحب رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق أريي

وارتفع عدد . وال تزال هذه السياسة حية.  بغية تعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية٢٠٠٥
فهم غير مهتمين . المستوطنين حاليا في الضفة الغربية وأصبحوا أقوياء إلى حد بات من الصعب إزالتهم

  .رض واالستيالء على المزيد من األراضيبإحالل السالم بل يريدون األ
هل يستطيع باراك أوباما أن يعكس هذا المنحى الخطير؟ أشارت هيالري كلينتون، التي تم تعيينها وزيرة 
للخارجية األميركية في اإلدارة الجديدة، إلى أنه يجب عدم التخلي عن فكرة أن يعيش الفلسطينيون 

إال أنها سارعت إلى إضافة أن . د سمعنا كالما مماثال في السابقلق. واإلسرائيليون معاً بسالم وأمان
فكيف تأمل في أن . وقد يبدو ذلك أول خطأ كبير ترتكبه". حماس"الواليات المتحدة لن تتحاور مع حركة 

  تحقق السالم بين طرفين متحاربين عندما ترفض الحوار مع أحدهما؟
بل الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا واألمم وحدها الجهود الجبارة المشتركة المبذولة من ق

  .المتحدة، قادرة على إجبار إسرائيل على العودة إلى صوابها وإعطاء عملية السالم فرصة أخرى
  ١٦/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  ال تريد االنتصار "إسرائيل" .٧١

  دانييل بايبس
ومع أن هذا بحث ذو . خالقيتعنى بشكل عام بالمستوى األ» حماس«التحليالت حول حرب إسرائيل 

من : أهمية حاسمة ولكن ليست هذه هي المسألة الوحيدة، توجد أيضاً حاجة إلى تحليل استراتيجي متزن
 المنتصر، ومن المهزوم؟

اخطأت خطأ فادحاً عندما قررت إغضاب الحكم المصري وشن الحرب » حماس«هناك من يدعي أن 
 . دي إلى االنتحار االستراتيجيضد إسرائيل، وهكذا سارت في المسار المؤ

خالد أبو طعمة يقف على الدعم المتزايد لـ . فيها رابحة» حماس«يحتمل، ولكن يوجد سيناريوات تكون 
عودة الوضع : »حماس«كارولين غليك تصف سيناريوهين تنتصر فيهما . في الشرق األوسط» حماس«

فاق وقف نار يتضمن إقامة آلية رقابة دولية الحكم في غزة، أو ات» حماس«إلى سابق عهده بينما تواصل 
ما ينطوي عليه ذلك هو أنه من . تسمح للقوى األجنبية بالرقابة على حدود غزة مع إسرائيل ومصر

وكون هذه القرارات هي النقطة . ، نتائج الحرب منوطة أساساً بقرارات تتخذ في القدس»حماس«ناحية 
 يادة اإلسرائيلية؟المركزية جدير السؤال كيف أدت دورها الق

، ١٩٩٣االهمال االستراتيجي العميق للقدس يتواصل ويبرز سياستها الفاشلة منذ . فظيع ورهيب: بكلمتين
هذا االستنتاج السلبي يستند إلى . السياسة التي شوهت سمعة إسرائيل، في تفوقها االستراتيجي وفي أمنها

 . أربعة تعليالت مركزية
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زعيم العصبة، رئيس الوزراء ايهود اولمرت، علل في . دس خلقت مشكلة غزةأوالً، عصبة القيادة في الق
نحن «:  االنسحاب من طرف واحد المقترب من جانب إسرائيل من غزة بجملة ال تنسى٢٠٠٥العام 

 .»تعبنا من القتال، تعبنا من أن نكون شجعان، تعبنا من االنتصار، تعبنا من هزيمة أعدائنا) اإلسرائيليين(
 الولمرت دور حاسم في مبادرة االنسحاب من غزة، والتي وضعت حداً لتحكم الجيش اإلسرائيلي لقد كان

القرار األخير الذي يميل . بما يجري في القطاع، وبهجر السيطرة اإلسرائيلية على حدود غزة مصر
لوسائل بأن تبني األنفاق إلى داخل األراضي المصرية، أن تهرب ا» حماس«الناس إلى تجاهله، سمح لـ 

 . القتالية، وان تطلق الصواريخ نحو إسرائيل
منذ االنسحاب اإلسرائيلي . ثانياً، اولمرت وزمالؤه حبذوا عدم الرد على وابل الصواريخ وقذائف الهاون

 صاروخ نحو إسرائيل، ببساطة ال يصدق مواطنو ٦,٥٠٠أكثر من » حماس«وحتى اليوم، أطلقت 
هجمات في اليوم على مدى ثالثة أعوام؛ حكومة مسؤولة كانت سترى إسرائيل، الذين تلقوا نحو ثمانية 

 . في أول صاروخ ذريعة للحرب وكانت سترد على الفور
بالنسبة » لم يبقَ شك«ثالثاً، في ديسمبر نشرت لجنة من البرلمان الفرنسي تقريراً فنياً مهماً يقضي بأنه 

. يكون فاعالً في غضون عامين حتى ثالثة أعواملألهداف العسكرية للبرنامج النووي اإليراني، والذي س
أيام الصمت إلدارة بوش، حين يكون الرئيس الحالي في طريقه إلى الخارج، والمنتخب لم يتسلم مهام 

فلماذا اختار اولمرت إضاعة هذه الفرصة في التصدي . منصبه، تمنح فرصة نادرة لمعالجة األمور
دالً من الخطر الوجودي للبرنامج النووي اإليراني؟ لهذا ب» حماس«لخطر خفيف القيمة نسبيا تشكله 

 . االهمال البد ستكون آثار شديدة للغاية
هو اضعافها، » حماس«وأخيراً، بقدر ما يمكن أن نفهم يبدو أن هدف حكومة اولمرت في الحرب ضد 

رة أخرى كي يتمكن محمود عباس من العودة للسيطرة مرة أخرى على غزة، والشروع م» فتح«وتعزيز 
 .إلى المحادثات مع إسرائيل

اورن ويوسي كالين هليفي قدما تعبيراً عن المزاج الفكري هذا بعنوان لمقال نشر اخيراً . ميخائيل ب
وواصلت طريق اإلرهاب، فإن » حماس«إذا ما نجت : الفلسطينيون يحتاجون إلى نصر إسرائيلي«

 . »المسيرة السلمية ستنتهي
أثبتت منذ اآلن بأنها عدو لدود » فتح«قبل كل شيء منظمة . ستبعد هذه النظريةولكن التجربة المريرة ت
، ٢٠٠٦إضافة إلى ذلك أدار الفلسطينيون ظهر المجن لفتح في االنتخابات في . معنٍ بتصفية دولة اليهود

ك وبدالً من ذل. »شريكا للسالم«من الصعب أن نصدق بأن هناك من ال يزال قادراً على أن يرى في فتح 
على القدس أن تفكر بشكل ابداعي بحلول أخرى مثل حل الال دولة الذي أطرحه أنا، وبموجبه األردنيون 

 . يحصلون على السيطرة في يهودا والسامرة، والمصريون في غزة
في المستويات العليا للسياسة اإلسرائيلية ال : وراء اولمرت وخلفائه المحتملين تنتظر األنباء السيئة حقاً

وعليه فإني أرى في إسرائيل دولة فاقدة للطريق، مليئة . أحد يتحدث عن الحاجة إلى االنتصاريوجد 
  .بالكفاءات، الطاقة وقوة اإلرادة، ولكنها عديمة االتجاه

 "إسرائيل اليوم"
  ١٥/١/٢٠٠٩الراي، الكويت،  

  
  !"يهمني أمريكا وإسرائيل.. غزة على الجزمة..ما يهمنيش " .٧٢

  محمد األحمري. د
 قال المسؤول المصري األول في المفاوضات بين حماس ومصر، قبل بدء اإلبادة العـسكرية فـي                 هكذا

.. ، فرد الفلسطيني، ولكـن    "كلمة وحدة .. يجب أن تخرج حماس من غزة وتسلمها للسلطة       : "غزة، وأكمل 
ري ، المـسؤول المـص    "يهمني أمريكا وإسرائيل  .. غزة على الجزمة  ..ما يهمنيش   : "فرد المسؤول الكبير  
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الكبير الذي قال وهدد بهذا القول، ولكنه كان صارما ونهائيا في قوله قبل بدء اإلبادة، النص السابق قالـه       
  . المسؤول المصري األعلى من مبارك في الموضوع

التي أصبحت مجرد مكاتب دعاية وضغط      (يستحي المفاوضون الفلسطينيون فيمدحون الحكومة المصرية       
ومن نكد  "، ولكنهم يعلمون حقا أنها في حالة حرب معهم،          "وسيطة: "ن مصر فيسمو) للحكومة الصهيونية 

ألنه ما من نصير وال صديق وال وسيط وال قريب          !" الدنيا على المرء أن يرى عدوا له ما من صداقته بد          
  . وال بعيد

 ، قالهـا فـي وجـوه      "يهمني أمريكا وإسرائيل  .. غزة على الجزمة  ..ما يهمنيش   : "الوسيط المصري قال  
الغزاويين المقاومين، وهو الموقف المعلن والمخفي أسوأ إن كان هناك تخيل لألسوأ، ثـم يقـوم بـدور                  
الوسيط، ومن قبل أهانت كونداليزا رايس محمود عباس ونهرته أمام حكومتـه وصـعب األمـر علـى                  

المـدح  الموجودين فمدحته بعد خروجها على اإلعالم، وهي من ميراث العبيد تعرف تماما أثر السوط و              
  ! لتقويم سلوك العبد

أن تهين كونداليزا وبوش الحكام العرب، فهذا هو الهاري والطاري، وكلـه مقبـول عنـدهم إذ يكفـي                   
ولكن أن يتخيلوا هم أنهم ارتقوا لمستواها، وأن يقلدوها ويـستخدموا األسـلوب نفـسه الـذي                 ! رضاهم

  ! شبهتستخدمه معهم على المقاومة فقد ارتقوا مرتقى صعبا بهذا الت
 الموقف الصهيوني واألمريكي، ويدينون المقاومة،      ونمصر وأتباعها كانوا صريحين وبال نقاش أنهم يمثل       

قالت ليفني قبل أيام إن محادثات القاهرة لمصلحة إسرائيل وضد حماس، واآلن على الصفحة األخيرة من                
نكم تتمتعون بـدعم العـرب      هل تشعرون بأ  :  مقابلة مع ليفني، وجوابا على سؤال      ٢٩ يناير   ٢نيوزويك  

ال أريد أن أحرج أحد، ولكن أعلم أني أمثل مصالحهم أيضا، لم نعد اليوم أمام صراع                : "المعتدلين؟ أجابت 
  ". إسرائيلي فلسطيني أو عربي، بل أمام صراع بين المعتدلين والمتطرفين، هكذا تنقسم المنطقة اليوم

أخر الرد المماطل ثم يعود بالرفض، وكأنـه ال هواتـف   فالمبادرة المصرية اإلسرائيلية تذهب وتجيئ ويت    
وال دوائر تلفزيوينة ومماطلة للتأخير والستمرار المذبحة وإلبادة المقاومة، وإلخضاعها التام، وقد حاول             
المحور اإلسرائيلي المصري إيقاف عقد جلسة مجلس األمن، ثم منعوا القمة، ولينتهي الصهاينة من فكرة               

، الـذي   "دحـالن " أوأن هناك مستقبل لهم، فالمستقبل إلدارة تكلف بها تل أبيب أمثال             أن هناك فلسطينيين  
لعله أمر بأن يخفف ظهوره حتى يأتي وقته وأمثاله، ولينتصر الصهاينة بالحرب التي ألهبتهـا مـصر،                 
بتوجيه الصهاينة بأن ترفض وجود حماس على حدودها، وبرفض ما تعنيه مـن إسـالم وديمقراطيـة                 

شعبي، فصور الصهاينة الحرب المصرية على غزة بأنها مصيرية لمبارك وأنها حرب مصرية             واختيار  
داخلية حاسمة، وفرع عن الحرب الداخلية على اإلسالم الذي يمثله أحرار مصر من الـذين لـم يقبلـوا                   

ـ              رد بالعبودية المباركية للصهاينة، ويأبون أن تصبح بالدهم كما يريد جواسيس الصهاينة المتحكمين مج
إلدارة المصالح الصهيونية في المنطقة، وبث السيطرة الصهيونية على مجموعة المعتذرين           " مكتب خلفي "

  ". المعتدلين"لإلرهاب الصهيوني أي من تسميهم ليفني مادحة بـ
ال يعرف الصهاينة في قاموسهم السياسي في المنطقة العربية إال عبيدا تملكتهم ودولهم بمعاهدات مهينـة                

تعرف في المقابل مقاومة تقتلها وتسميها إرهابا، وتحـرض العـرب علـى حـرب المقاومـة                 ومذلة، و 
ـ             ، "المعتـدلين "والمستقلين واإلسالميين، ولكنها كأي إرهابي محتل ستغدق المدح على العبيد وتصفهم بـ

تقدير وهم من يجاهر باالعتذار لها، وتجمع العالم ضد المقاومة وتجرمها، وفي الطريق لمدح المعتذرين و            
جهودهم، وسيرقّصهم مرة أخرى بيريز ولفني وباراك بالمدح كاألطفال، ويشكرونهم علنا على الخدمات             

  . الجليلة لإلرهاب الصهيوني في حربه على غزة
أن تعقد مصر معاهدة مع اإلرهاب الصهيوني العنصري، فهكذا الدول تضطر للظروف الصعبة، تنتصر              

عاهدة أخرجت مصر من التاريخ ومن القدرة والقوة، وأصبحت كمـا           وتنهزم، وتحارب وتقاوم، ولكن الم    
  . ترون ال قيمة لها إال بما تمنحه تل أبيب لها من دور
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ولكن أيضا أن ترهق اآلخرين بأن يتبعوها، وتجرهم بالقوة والترغيب بمودة الصهاينة والترهيب بالطرد              
رين ال لمصلحة مصر فليته كذلك، ولكن       أو الحرمان من الحضن األمريكي، وأن يستعبد مبارك عربا آخ         

  . لخدمة سادته، وإثبات كمال العبودية فهذه إنهاء لبقية أشكال السيادة، وفراغ وضياع سياسي هائل
إن الحكومات العربية الكثيرة التي يجرجرها حتى مبارك وعمر سليمان والغيط، ويـستخدمونها رشـوة               

 يجب أن تبحث عن مخرج يخرجها من الذل والخضوع          رخيصة لكسب استمرار المودة ولتأييد الصهاينة     
لمكتب ليفني في القاهرة، فإن لم يقدموا شيئا للفلسطينيين فال يحق لهم أن يساعدوا على تدمير غزة وإماتة            
الناس فيها، فال أقل من أن يترفعوا من التبعية المهينة هذه، ومن رضي بإبادة غزة فلن يدافع عن غيرها،                   

  . الضحية القادمة عسكرياويعلم أنه سيكون 
إن العرب الذين تنازلوا من قبل وسحبوا جهودهم ومبادراتهم للمصالحة الفلـسطينية، والتـي كـادت أن                 
تثمر، فأبى مبارك وأوقف مبادرتهم، بسبب تبعيته، وبسبب حربه المشتركة معهـم ضـد الفلـسطينيين                

بسبب خوفه أيضا من دخـول غيـره        ولتستفرد بهم واحدا واحدا، فأوغر صدور العرب ضد إخوانهم، و         
  . مستقال على خط المودة، فمبارك هو من أوقف المصالحة األولى بإلحاح إسرائيلي

يجب أن تفكر هذه الكيانات العربية أن تتحول يوما ما لتكون دوال، ال أن تبقى مجرد مكاتب تابعة لمـن                    
  .. يهمنيشما : عبر أو لمبارك، وهو بدوره تابع لغيره، وسيقول مستقبال لكم

  ١٥/١/٢٠٠٩ ،مجلة العصر
  

  "فقط عباس يهزم حماس" .٧٣
  "هآرتس "– عكيفا إلدار

أعاد األردن سفيره من تل أبيب، وفي األمس أطلقوا النار من األراضي األردنية نحو قوة من حرس 
ومن حدود سوريا، أطلقت النار على قوة إسرائيلية فيما أصابت . الحدود كانت في دورية شمالي إيالت

تركيا غاضبة، والسعودية تغلي وقطر تقاطع، أما . واريخ كاتيوشا أطلقت من لبنان مركز نهارياص
 فإنها تلتزم – وهي المجتمع األقرب إلى مئات القتلى وآلالف الجرحى في قطاع غزة –الضفة الغربية 

 بقيت قوات وقد. حتى أن شوارع القدس الشرقية واللد صاخبة أكثر من أزقة جنين ورام اهللا. الهدوء
. األمن اإلسرائيلية التي تهيأت إلمكانية أن تمتد المواجهات إلى جميع المناطق المحتلة، بدون عمل تقريبا

ويمتدح ضباط كانوا سخروا من أجهزة أمن . حيث أن أفراد شرطة السلطة الفلسطينية ينفّذون المهام عنها
 .المهمات الملقاة عليهاالسلطة ما تقوم به من أعمال كما يمتدحون التزامها ب

يخلخل الهدوء في الضفة اإلدعاء الذي يطرحه معارضو المعادلة أرض مقابل سالم، بأن اإلنسحاب من 
ويمكن . ضواحي نابلس سيعمل لكفار سابا ولنتانيا ما فعله اإلنفصال عن غزة لسديروت وبئر السبع

دون ) المحتلة( أن الهرب من المناطق للفارق ما بين الهدوء في الضفة والحرب في غزة أن يبرهن فقط
اتفاق وفرض حصار على مليون ونصف إنسان هو عمل غبي، وال يمتّ بأية صلة لتسوية سالم أو 

إن الحرب القاسية التي تشنها إسرائيل في غزة ضد حماس هي اإلمتحان األصعب الذي . ترتيبات أمنية
 . ثانيةتواجهه السلطة في رام اهللا منذ تفجر اإلنتفاضة ال

 ديفيد وزيارة أريئيل -ركب ياسر عرفات على اإلحتجاج الشعبي الذي تفجر في أعقاب فشل قمة كامب 
أما . عن معسكره" الشريك"شارون إلى المسجد األقصى، فعزز موقف أولئك الذين ابتغوا سحب صفة 

أثبت فعال أنه حتى محمود عباس فقد كبح اإلحتجاجات في الضفة في أعقاب القصف الثقيل على غزة، ف
لم يفعل إعالن حماس بأن فترة والية ابو مازن كرئيس لفلسطين ). ألشريك(الراهن يستحق هذا المقام 

انتهت منذ يوم الجمعة الفائت، أي تأثير حتى هذه اللحظات على سكان الضفة، الذين ال يتلهفون لرؤية 
التي تنزل على قطاع غزة منذ فوز حماس إسماعيل هنية في المقاطعة برام اهللا، وذلك إزاء الضربات 

 . ٢٠٠٦يناير العام / في اإلنتخابات البرلمانية في كانون ثاني
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كم من الوقت سيظل ابو مازن عامال أسود عندنا؟ وحتّام سيقبل أفراد شرطته بالتعاون مع سلطات 
التي خلّفها البطل لورثة شارون فرصة نادرة للم األشالء " الرصاص المصبوب"اإلحتالل؟ تتيح عملية 

إنه الوقت المناسب إلصالح األخطاء التي ساهمت في فوز حماس في اإلنتخابات وأنزلت . وراءه
بل يجب . لن تعود فتح إلى غزة على دبابات إسرائيلية هدمت أحياءها. الويالت على أطفال النقب وغزة

ويجب ضمان أن السلطة . مار فيهاعلى فتح العودة إلى هناك على ظهور رافعات البناء التي سترمم الد
الفلسطينية هي من ستقود هذه الخطوة، قبل أن تتدفق الملياردات إلى حماس من إيران، كما كان 

وقد قال رئيس الحكومة الفلسطينية، سالم . اإليرانيون فعلوا في لبنان غداة انتهاء الحرب مع حزب اهللا
 . إلى الدول العربية وإلى جهات دوليةفياض، أول من أمس، أنه قد توجه في هذا الخصوص 

إنه الوقت المناسب ألن يمنح المصريون ابو مازن دورا مركزيا في المساعي لوقف النار في قطاع غزة 
فإذا جلب أبو مازن إلى مواطني القطاع البؤساء بشارة التهدئة، فإنه سيشتري دنياه . ولفتح المعابر

ألحادية الجانب، ال يمكنها ) يمكن القول، فيما مضى(رة وزيرة الخارجية، وهي مؤيدة كبي. عندهم
فلتبدأ بالتحدث مع من هي على . اإلعالن فقط عمن هي على استعداد للتحدث معه على مستقبل غزة

فال يوجد في هذه األثناء أي غطاء في الواقع للنصف اإليجابي في قولها من ). ألن تتحدث معه(استعداد 
 ". ارا مع المعتدلين ونستعمل القوة إزاء المتطرفينإنّنا نجري حو"األمس 

إنه الوقت المناسب لإلثبات . سنة من الحوار برئاستها على تسوية دائمة لم تتقدم بنا قيد أنملة نحو اتفاق
للناخب الفلسطيني بأن الوسيلة إلخراج إسرائيل من المناطق لن تتأتى عن طريق تبادل إطالق النار الذي 

إنه الوقت المناسب ألن يرى الناخب اإلسرائيلي أن . لمواطنون، وإنما بالحوار بين القادةضحاياه هم ا
ستكون " ألرصاص المصبوب"أية نتيجة أخرى لـ . هناك شريكا فلسطينيا يمكن الوثوق به لتقسيم البالد

  .انتصارا ساحقا لحماس
 ١٥/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب

  
  غير قادرين على الحديث مع انفسنا .٧٤

  "هآرتس" - غأبراهام بور
. وذات يوم سنعجب لماذا لم نتحدث مع قادة حمـاس         . ليس بعيدا اليوم الذي سنتوق فيه لهؤالء الحماسيين       
  .هذا واضح لي، إذ إنه الدرس المرير للتاريخ. في ذاك الوقت ستقف امامنا تهديدات اكبر بكثير

مذكراته المكتوبـة برقـة     ". بالدكانت  "فصل في التاريخ يعلمني اياه االن سري نسيبه في كتاب مذكراته            
الفلسطينيين لم يفوتوا فرصة    "ثورة على الحجة االسرائيلية المتعالية في أن        . دقيقة ونبيلة، هي مرآة هدرنا    

  ".لتفويت الفرص
. هاكم كل الفرص التي فوتهـا االسـرائيليون       : " يخرق بدبوس حاد بالوننا المنتفخ ويقول      - نسيبة   -هو  

 البائسة اياها، االيام الستة، طردنا على الفور مؤيدي الملك االردنـي، ومنذئـذ              عندما انتهت تلك الحرب   
كي ال نتعاطى مع وجهاء القدس، رام اهللا ونابلس،         " روابط القرى "اخترعنا  . ونحن ال نكف عن التوق لهم     

أعلنا باننا  بعد ذلك   . وكم ينقصنا اليوم والد نسيبة، فيصل الحسيني وباقي الزعماء الذين كانوا ولم يعودوا            
، وبالفعل، بعد لحظة قصيرة من ذلك لم نتمكن من الحديث معهم اذ لم يكـن             "ف.ت.ابدا لن نتحدث مع م    "

  .هناك مع من يمكن الحديث
متى نصل الى اللحظة التي لن يكون فيها ممكنا الحديث مع رجالها، فقط             . واالن تربط حماس في بوابتنا    

كانت المنظمة جزءا ال يتجـزأ مـن التجربـة الوطنيـة للـشعب              التوق للقليل الذي يوجد اليوم؟ طالما       
ولكن في اليوم الذي تيأس فيه      . الفلسطيني، فان رجالها هم محاورون محتملون؛ عنيدون ولكن موجودين        

رجالها باتوا منـذ االن فـي نقطـة         . حماس وترتبط بكل بواطن روحها باالسالم العالمي، سنفقدها تماما        
ولكننا ال نزال نرفض أن نفهم بـان الحركـة          . تقال الى المجرة االصولية التالية    االنطالق، على شفا االن   
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السياسية هي جزء من النسيج االقليمي، الذي اساس ابعاده ال تزال وطنية، يجب أن تكـون، مـع كـل                    
وفي اليوم الذي تصبح فيه مناطق غزة ملكا للقاعـدة          . الصعوبة التي في ذلك، جزءا من الحوار االقليمي       

 لم تكن على هذا     - تلك التي في ايامنا هذه       -سالم العالمي سنكتشف أن حماس اياها في واقع االمر          ولال
  .القدر من الفظاعة

في كل المـرات التـي      . الحقيقة هي أننا نرفض الحديث معهم الننا غير قادرين على الحديث مع انفسنا            
ع ال توجد لنا مشكلة في أن نتحدث عنها         هناك مواضي . حاولنا فيها هزهم، كنا نعصب ايضا عيوننا أنفسنا       

اما عن الالجئين والمستوطنين فليست لدينا الشجاعة الن نقول         . الحمص، الكراجات، المماسح  : مع العدو 
  .الحقيقة حتى النفسنا

 في والدة المشكلة،    -نحن لسنا مستعدين للحديث مع انفسنا عن دورنا في المسؤولية عن مشكلة الالجئين              
 ونحن غير مستعدين الن نتحدث عـن اخـالء          -تغاللها السياسي وعدم حلها حتى هذا اليوم        تجاهلها، اس 

المستوطنين خشية الثمن الداخلي الذي ينطوي عليه اخالء وكالء االحتالل؛ نحن غير قـادرين علـى أن             
هـذا  بسبب كل   . نعترف باننا تحولنا الى دولة المستوطنين وان الجيش االسرائيلي هو جيش الدفاع عنهم            

  .نحن ال نتحدث مع أي فلسطيني عن شيء ذي معنى
الوجـه الـديني    : وهو سيتناول الالجئين، المستوطنين وشيئا آخر     . مع حماس الحديث سيكون أكثر شدة     

هل نحن حقا قادرون على اجراء بحث جوهري في المعنى الديني للنزاع وفي الجوهر الروحاني               . للنزاع
 االديان في اثناء الحرب وفي قيم الحديث الديني في اثناء السالم؟ في             للسالم، في كيف سيبدو الحوار بين     

  كيف نعيد شياطين التزمت لدينا جميعا الى الزجاجة؟
هل يوجد في داخلنا ما يكفي من االسس الحتجاج ديني غير عنيف ضد االجرام االعتقادي الذي يـصفي                  

 فاننا نهرب من اللقاء، خـشية أن نجلـس فيـه            وعليه،. الشعبين والمعتقدين؟ في هذه االثناء ال يوجد لنا       
  .صامتين او مجانين او كالهما معا

  ١٦/١/٢٠٠٩.األيام، فلسطين
  

  المعركة بعد الحرب.. التالياليوم  .٧٥
  "معاريف" - بن كاسبيت

كمـا ان خلـال     . رئيس الوزراء، في محفل داخلي مع مقربيه، بات يعرف اننا انتصرنا في هذه الحرب             
و عملية ال سمح اهللا، لن يغيرا حقيقة ان حماس ليست حزب اهللا وان المواجهة بينهـا                ايضا غير متوقع، ا   

، يقول "االفضلية هي لعدم توسيع الحملة    ". "ال قوى "وبين الجيش االسرائيلي الجديد هو ما يسمى في الحي          
  ".بالتاكيد طالما يوجد طريق آخر"رئيس الوزراء في محادثات مغلقة، 

را مشابهة، وكذا تسيبي ليفني تقول في التصريحات المغلقـة إن اسـرائيل اثبتـت    ايهود باراك يقول امو 
عن االعالن  . من جهة اخرى، ال يزال بانتظارنا اليوم التالي       . لنفسها وللمنطقة ما كان ينبغي لها ان تثبت       

 عن وقف النار غدا، بعد غد، او بعد اسبوعين، وجيش الكاميرات والصحافيين االجانب سـيدخلون الـى                
  .غزة

كـل بيـت    . الجيش االسرائيلي نزل على غزة بقوة ال تعقـل        . المشاهد التي ستظهر هناك ستكون قاسية     
. قذائف كبيرة اصـابت منـاطق شـاملة       . واحيانا ايضا البيوت التي الى جانبه     . اطلقت منه النار شطب   

ت في الجـدران    والمقاتلون ثقبوا فتحا  .  حرثت مسارات تقدم واسعة، نظفت مناطق كاملة       ٩جرافات دي   
  .الداخلية للبيوت وتقدموا هكذا، من بيت الى بيت، على نمط مخيمات الالجئين في جنين

. الجيش االسرائيلي قرر أنه في المعضلة بين حياة الجنود وصورة اسرائيل في العالم، حياة الجنود اهـم                
 تزال عالقة غير قليل من      بين الحطام ال  . االن، من المتوقع للعالم ان يكتشف الفظائع عن كثب        . وعن حق 
اولمـرت  . في اسرائيل يجتهدون لالسـتعداد    . الفلسطينيون عرفوا كيف يقيمون احتفاال حول هذا      . الجثث
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فـي الجـيش    . عين فريقا خاصا برئاسة الوزير اسحاق هرتسوغ العداد رد اعالمي على هذه القـصة             
 كل مسجد تحول الى مخزن للسالح،       "يدينون"االسرائيلي يجهزون مادة جمة، يوثقون كل بيت، كل زقاق          

مقاتلون كثيرون تجولوا وهم يحملون الكاميرات المعلقة على طاساتهم الحربية، اعدوا ملفات، قـرائن ،               
  .ستكون معركة مشوقة، بعد الحرب. صور

  دعوة لمواصلة العمليات.. مؤيدو القتال
واالمن فـي الكنيـست هـي االكثـر         اللجنة الفرعية لالستخبارات والخدمات السرية في لجنة الخارجية         

تـساحي هنغبـي    (اول من امس بعث خمسة من اعـضائها         . حساسية بين اللجان البرلمانية في اسرائيل     
برسالة عاجلـة الـى اعـضاء       ) رئيسا، عيتن ايل شنلر، ايفي ايتام، سلفن شالوم، واسحاق اهرونوفيتش         

جنة الفرعية تتابع تقدم المعركة في غزة، من        الل: وهذا هو نص الرسالة   ). اولمرت، باراك، لفني  (الثالثية  
واضح ان الحملـة    . خالل لقاءات عاجلة مع كبار مسؤولي القيادة السياسية واالمنية والزيارات الميدانية          

الجمهور يمنح القيادة اسنادا هائال، انطالقا مـن االيمـان بـأن            . تدار حتى اآلن بشكل مدروس ومهني     
نحن نقف اآلن امام مفترق حسم حرج بالنـسبة السـتمرار الحملـة             . حققاالهداف التي حددتها قابلة للت    

  .ونتائجها المحتملة
اعضاء اللجنة يأخذون االنطباع بأن وقف العملية في هذا الوقت من شأنه ان يضرب انجـازات الحملـة                  

لصواريخ قدرة اطالق ا  . حتى االن، بالنسبة لقسم كبير من القوة التنفيذية لحماس لم يصب بأذى حتى االن             
لدى حماس وان كانت قلت، ولكن ليس بقدر حاسم، وباالساس، لم يتبلور بعد رد حقيقي سواء من مصر                  
ام من العالم، على التهديد الكامن في اعـادة التـرميم التدريجيـة لمنظومـة الـصواريخ والمقـذوفات                   

بأنه يجـب اسـتنفاد     نحن نعتقد   . الصاروخية لدى حماس بل والتطوير الكبير لها من خالل تهدئة اخرى          
تغير جذري ومتواصـل فـي   "الهدف الذي حددته الحكومة . االنجاز من خالل مواصلة العملية العسكرية 

لن يكون ممكنا التحقيق اال من خالل استمرار مبـادرة الهجـوم علـى              " الوضع االمني في جنوب البالد    
ار تعاظم حماس من خالل     اساس خطط اعدت في الجيش االسرائيلي وعرضت علينا في شأن منع استمر           

  ".تهريب الوسائل القتالية من المجال الجنوبي لقطاع غزة
 ١٦/١/٢٠٠٩األيام، فلسطين، 

  :كاريكاتير .٧٦

  
  ١٦/١/٢٠٠٩الوطن، قطر،   


