
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جريحاً ٥٥٠٠شهيداً و ١٣١٠... غزة تلملم جراحها
 يدعو إلطالق حوار وطني وتعهد بمساعدة ضحايا العدوانيعلن االنتصار بغزة ويهنية 

  أسبوعاً لسحب قواتها" إسرائيل" وإمهال المقاومة وقف إطالق النار باسم أبو مرزوق يعلن
   صاروخاً وأسرنا عدداً من الجنود قتلوا في المعركة٩٨٠ جندياً وأطلقنا ٤٩قتلنا : القسام

  يا صهيونيا خالل الحرب جند١٨وقتلنا  .. من مجاهدينا٣٤ استشهد :سرايا القدس
   خالل شهورها العسكرية المقاومة قدراتحماس واستعادة ديسكن يحذر من 

  محسن محمد صالح ...)٢-٢(الحركة رصيد إستراتيجي وليست عبئاً .. صر وحماسم: قالم

تثبيت وقف النار:قمة شرم الشيخ
أمالً في تهدئة تمّهد لمصالحة 

  فلسطينية وصوالً لدفع السالم
  

 ٥ص ... 

١٩/١/٢٠٠٩١٣١٩اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٣١٩:         العدد       ١٩/١/٢٠٠٩اإلثنين  :التاريخ

    :أخبار الزيتونة
 ٦ يبحث معاناة األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل" الزيتونة"لـإصدار جديد  .٢

    
    :السلطة
 ٧ يدعو إلطالق حوار وطني وتعهد بمساعدة ضحايا العدوانيعلن االنتصار بغزة ويهنية  .٣
 ٨  حوار وحكومة وحدةل ودعيو حماس بوقف الصواريخو حابنسباال "إسرائيل"طالب عباس ي .٤
 ٩   وقف إطالق النار من جانب واحد غير كاف:منظمة التحرير .٥
 ٩  يقترح حكومة وفاق عاجلةو ..."لشطب التمثيل الفلسطيني"فياض يحذر من مخططات  .٦
١٠  تصر على القوات الدولية في غزة مهما كان موقف المعارضة الفلسطينية  السلطة:عمرو .٧
١٠ الداخلية في غزة مستمرة في عملها وفق الخطة التي أقرها صيام قبل استشهاده: الغصين .٨
١١  نار ال قيمة له من دون انسحابقرار وقف ال: مصطفى البرغوثي .٩
١١  رفض دعوات نيابية كويتية لعدم استقبال عباست  البرلمانية فتحكتلة.١٠
١٢ ١٨٦٠كيين والبريطانيين في صياغة القراريمرسالم فياض اقنع األ: "هآرتس" .١١
    

    :المقاومة
١٢  أسبوعاً لسحب قواتها" إسرائيل" وإمهال المقاومة وقف إطالق النارأبو مرزوق يعلن باسم  .١٢
١٣   صاروخاً وأسرنا عدداً من الجنود قتلوا في المعركة٩٨٠ جندياً وأطلقنا ٤٩قتلنا : القسام .١٣
١٤   جنديا صهيونيا خالل الحرب١٨وقتلنا  .. من مجاهدينا٣٤ستشهد  ا:سرايا القدس .١٤
١٥  وفد من حماس يغادر إلى القاهرة لبحث االنسحاب اإلسرائيلي ورفع الحصار والتهدئة .١٥
١٥  مصر رعته جزء من اتفاق شاملوقف إطالق النار  ةخطو": الشرق األوسط" .١٦
١٥ الوفاء للشهداء والجرحى يقتضي انجاز الوحدة الوطنية: مروان البرغوثي .١٧
١٦  أسطوري هزمت وصمودنا "إسرائيل": البردويلصالح  .١٨
١٦  "اف المتوخاة من وراء عدوانهفشل في تحقيق األهد"اإلسرائيلي االحتالل : الشعبية .١٩
١٦  التمسك بالمبادرة العربيةقمة الكويت على :أحمد عبد الرحمن .٢٠
١٦ مركزية فتح تعلن استعدادها الستعادة الوحدة الداخلية بعيدا عن أي ضغوط خارجية .٢١
١٨  عباس ودول عربية كانوا على علم بالعدوان على غزة وبعضهم شجع على ذلك: انرضو .٢٢
١٨  الشرعية الفلسطينية اليوم هي للمقاومة وسالحها وليس لغيرها: المصريمشير   .٢٣
١٨  يداً عن موقف المقاومةاجتماع شرم الشيخ لن يفلح في رسم أي خارطة بع: أبو زهري .٢٤
١٨   عقب اإلعالن األحادي لوقف إطالق النارإسرائيلي" شرك"فتح تحذّر من  .٢٥
١٩  حمدان وأبو العينين يشاركان في مهرجان دعماً للمقاومة أقامه حزب اهللا في جنوب لبنان .٢٦
١٩  أبو زهري يزور جرحى المحرقة الذين يعالجون في تركيا .٢٧
١٩   أمير دولة قطر الداعم للمقاومةالبردويل وقبعة يشيدان بوقف .٢٨
٢٠  المذكرة األمريكية اإلسرائيلية عدوان جديد على الفلسطينيين والعرب: الشعبيةالجبهة  .٢٩
    

    :اإلسرائيليالكيان 
٢٠   يحذر من أي خرق لوقف النار برد قاسي وقويولمرتأ .٣٠
٢٠   خالل شهورها العسكرية المقاومة قدراتحماس واستعادة ديسكن يحذر من  .٣١
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٢١ سرائيلي في قطاع غزة هي بمثابة إشارة قف إليرانعملية جيش االحتالل اإل: ديسكين .٣٢
٢١   حماس تلقت ضربة قاسية على مستوى سلطتها في قطاع غزة: عاموس يدلين .٣٣
٢١  " ذلك فإن قدرات حماس لم تختف ومعتلقت ضربة قاسية لقدراتهاحماس : أشكنازي .٣٤
٢١ نتنياهو يهاجم قرار وقف النار ويتهم الحكومة بإضاعة فرصة القضاء على حماس .٣٥
٢٢  لم تحقق أهدافها من الحرب على قطاع غزة" إسرائيل: "المحللون اإلسرائيليون .٣٦
٢٣  ن العودةاالحتالل يحذر النازحين م" يديعوت" .٣٧
٢٣ مقاتلون أشباح يندفعون صوبنا من باطن األرض: ضابط إسرائيلي .٣٨
    

    :األرض، الشعب
٢٤  جريحاً ٥٥٠٠شهيداً و ١٣١٠... غزة تلملم جراحها .٣٩
٢٤ غزةفي نقاض األ جثة تحت ١٠٠انتشال أكثر من  .٤٠
٢٥    وجعلها هياكل عظميةاألجسام إذابة استخدمت قذائف تسببت في "إسرائيل" .٤١
٢٥    في غزة شهيداً من أسرة واحدة٤٨ .٤٢
٢٥  منظمة التحرير تحذر من كارثة إنسانية في قطاع غزة .٤٣
٢٦  لجنة تحقيق دولية بشأن االعتداءات على الصحافيين .٤٤
٢٦  تطالب بانسحاب االحتالل من غزةالضفةتظاهرات في  .٤٥
٢٦  في غزة استشهدوا منذ بداية القصف١٣٠٠ ولدوا و٣٥٧٠:تقرير .٤٦
٢٦ في الخليلفلسطينية مستوطنون يهاجمون منازل  .٤٧
   

   :اقتصاد
٢٦  مليار دوالر تكلفة إعادة بناء غزة١,٦ :دبلوماسيون غربيون .٤٨
   

   :صحة
 ٢٧ دخول التجهيزات الطبية قلص الحاجة إلخراج الجرحى من غزة: مدير مستشفى الشفاء .٤٩
   

   : األردن
٢٧   يطالبون بتشكيل وفد نيابي لزيارة قطاع غزة أردنياً نائبا٢٣ .٥٠
٢٧  الكتلة اإلسالمية في البرلمان األردني تهدد بحجب الثقة عن الحكومة .٥١
٢٨  ا في غزة أسرة أردنية تؤاخي مثيلته١٠٠٠ .٥٢
٢٨ نشطاء نقابيون يدعون إلضراب جزئي للمطالبة بطرد السفير اإلسرائيلي: األردن .٥٣
   

   :لبنان
٢٨  مؤتمر بيروت الوطني يشيد بصمود غزة .٥٤
٢٩  كويتغزة يجب أن تحتل رأس اهتمام قمة ال: الحص .٥٥
٢٩ حان الوقت لجمع السالح الفلسطيني خارج المخيمات ولو بالقوة الشرعية: جعجع .٥٦
٢٩  حزب اهللا يحتفي بانتصار غزة في قانا .٥٧
٣٠ ستهداف الطواقم الطبية في غزةاستنكارا المسيرة آلليات اإلسعاف والدفاع المدني : لبنان .٥٨
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   :عربي، إسالمي
٣٠  خطة تحرك عربية دولية على أصعدة متعددة حيال الوضع في قطاع غزة: قمة الكويت .٥٩
٣٠  يدعو إلى تحقيق مصالحة فلسطينيةالمعني بأوضاع غزة  مشروع القرار .٦٠
٣١   لن ترفع األعالم البيضاء ألنها تملك ثقة شعبهااألسد حماس .٦١
٣٢  األسد يطالب بضرورة تزامن وقف النار في غزة مع انسحاب قوات االحتالل اإلسرائيلي .٦٢
٣٢  وقف النار مهم" إسرائيل "إعالن أن وأردوغان يرى غول يستبعد نشر قوات تركية في غزة .٦٣
٣٢  الغرب يكيل بمكيالين: أردوغان .٦٤
٣٣  وقف إطالق النار بغزة والتقريب بين فتح وحماس على طاولة البحث:وزير اإلعالم الكويتي .٦٥
٣٣  والفصائل للتباحث حول خطوات تثبيت وقف إطالق النار" يلإسرائ"مصر توجه دعوة لـ .٦٦
٣٣      القاهرة تمنع عالج جرحى غزة خارج المستشفيات المصرية": الجزيرة نت" .٦٧
٣٤     أحزاب موريتانيا تطالب قمة الكويت باستخدام النفط ضد االحتالل .٦٨
٣٤  رسالة من الخامنئي إلى هنية يحيي فيها صمود المقاومة .٦٩
٣٤ تدرسان تعديل اتفاقية السالم" إسرائيل"مصر و: صادرم .٧٠
٣٤ "إسرائيل"حزب جزائري يدعو إلى تشكيل هيئة دولية تضم المناهضين للتطبيع مع  .٧١
٣٥ لمهدي يطالب عمرو موسى باالستقالةالصادق ا .٧٢
٣٥ تشكيل لجنة لوضع تقرير شامل عن األسلحة المحرمة دوليا:دوا من غزةأطباء مصريون عا .٧٣
٣٥ نيين في قطاع غزةأول معسكر الستقبال المتطوعين لنصرة الفلسطي: اليمن .٧٤
٣٥ تنفيذ قرارات قمة الدوحة سيكون انتصاراً للدول اإلسالمية: نجاد لألسد .٧٥
٣٦   مبادرة السالم بال قيمة: مندوب الجزائر في الجامعة العربية .٧٦
٣٦  المقاومةبواالعتراف " إسرائيل"سحب المبادرة مع عرب دة العلماء مسلمون طالبوا القا .٧٧
٣٦  مليون دوالر إلعادة بناء ما دمرته الحرب٢٥٠سلطاني يطالب بوتفليقة بدفع  .٧٨
٣٦   دوالر ماليين٥تعرقل دخول المساعدات غزة، وصندوق األقصى يطلق حملة ب " إسرائيل" .٧٩
٣٧  بالمغادرةمكتب التمثيل التجاري اإلسرائيلي لديها  تطلب من رئيسقطر .٨٠
٣٧ اجتماع شرم الشيخ التشاوري مشبوه وال ينتظر منه شيء: العريان لقدس برس .٨١
٣٧ ت لتبني مطالب قمة الدوحةإخوان مصر يدعون قمة الكوي .٨٢
٣٧  ألف دينار في مهرجان نصرة غزة١٠٠كوفية إسماعيل هنية بـ  .٨٣
   

   :دولي
٣٧   وقف النار ويرّحل موقفه إلى ما بعد التنصيببإعالنأوباما يرحب  .٨٤
٣٨  بالتحلي بضبط النفس" إسرائيل"دد على أهمية توقف صواريخ حماس ويطالب  يشكي مون .٨٥
٣٨  جرائم حرب" إسرائيل"حول ارتكاب األمم المتحدة تطالب بالتحقيق  .٨٦
٣٨  في غزة اةالبابا يدعو لوقف المأس .٨٧
٣٨  مبادرة السالم العربية لم تمت: رباعيةمبعوث ال .٨٨
٣٨  خطة لبدء محادثات فعلية للتوصل إلى سالم دائم: مصدر فرنسي .٨٩
٣٩  فريقان من أطباء بال حدود وأطباء العالم يدخالن إلى قطاع غزة .٩٠
٣٩  رسال مساعدات إنسانية وفرق طبية إلى قطاع غزةفرنسا تعلن إ .٩١
٣٩  الجنائية الدولية تحقق في دعوى قضائية ضد مسؤولين إسرائيليين: منظمة حقوقية .٩٢
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٤٠  ينددون بالعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة األوروبيينآالف المتظاهرين .٩٣
    
    :اريرتق
٤٠ مهمات لقوات دولية في مرحلة ما بعد حرب غزة: "معهد واشنطن" .٩٤
    

    :حوارات ومقاالت
٤٣  محسن محمد صالح ...)٢-٢(الحركة رصيد إستراتيجي وليست عبئاً .. مصر وحماس .٩٥
٤٦  عبد الباري عطوان... رون في حرب غزةلرابحون والخاسا .٩٦
٤٨  بثينة شعبان...ماذا يمكن أن تفعلوا؟ .٩٧
٥٠ ياسر الزعاترة... اليد العليا لبرنامج المقاومة .٩٨
٥١ موسى حلمي ...بدل العسكري.. أولمرت وصورة النصر الدولي  .٩٩
٥٣  رون بن يشاي...وقف النار المشروط.١٠٠

    
 ٥٦  :كاريكاتير

***  
  
  تثبيت وقف النار أمالً في تهدئة تمّهد لمصالحة فلسطينية وصوالً لدفع السالم: قمة شرم الشيخ .١

دة المشاركون في أعمال قمة شرم الشيخ الدولية ، من شرم الشيخ، أن القا١٩/١/٢٠٠٩الحياة، نشرت 
 العام لألمم المتحدة والرئيسين واألمين مصر قادة ست دول أوروبية إلى التي ضمت حول غزة،

 أجمعوا على ضرورة الحفاظ على وقف إطالق النار في اهللا غل، الفلسطيني محمود عباس والتركي عبد
ن ثالثة أسابيع، وبحثت في متطلبات مرحلة ما بعد وقف القطاع الذي تعرض لحرب إسرائيلية ألكثر م

العدوان اإلسرائيلي على غزة، وتحديداً تثبيت وقف النار من خالل ضمان وقف الصواريخ وفتح المعابر 
  .وفك الحصار وحشد الموارد الدولية إلعادة إعمار القطاع وتقديم المساعدات اإلنسانية لمواطنيه

م عقب القمة، أكد الرئيس حسني مبارك، في كلمته خالل الجلسة  وفي مؤتمر صحافي مشترك نظ
االفتتاحية لقمة شرم الشيخ، أنه ال تزال هناك ضرورة للعمل على ضمان التزام وقف إطالق النار 

من غزة، واستعادة التهدئة وفتح المعابر ورفع الحصار، مطالبا بتعبئة " إسرائيل"وتثبيته، وانسحاب قوات 
وطلب مبارك . ة إلعمار غزة خالل المؤتمر العالمي الذي ستدعو إليه مصر وتستضيفهالموارد الالزم

من الزعماء المشاركين في القمة مساندة تحرك مصر ودعم جهود القاهرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية 
مصر في سعيها للخروج من األزمة الراهنة "وقال مبارك إن . بين السلطة الوطنية والفصائل في غزة

: ، مضيفا"عمل جاهدة على تأمين حدودها، إال أنها لن تقبل أبداً أي تواجد أجنبي لمراقبين على أرضهات
إننا إذ نتطلع لنهاية هذه الصفحة الحزينة علينا أال نفقد األمل في السالم، وعلينا أن نعمل معا على دفع "

  ".مسيرته بجهود جادة على نحو عاجل
كخطوة أولى نستطيع توجيه الكلمة "نيكوال ساركوزي، في كلمته، من جانبه، قال الرئيس الفرنسي 

لإلسرائيليين لنقول لهم إنه ال يجب البقاء في غزة، واألمور واضحة تماماً، ال يمكن أن يظلوا في غزة، 
فهذا لن يؤدي إلى شيء بالنسبة إلى أمن إسرائيل وسيعطي ذريعة لكل المتطرفين في المنطقة لزعزعة 

: وأضاف". طة الفلسطينية والرئيس عباس الذي ندعمه تماماً ألنه رجل يدعو إلى السالماستقرار السل
ننتظر من الطرف اآلخر أن يقوم بالتهدئة، يجب على حماس أن تتوقف عن إطالق الصواريخ، "

 أقول إلسرائيل لن يكون هناك مستقبل في: "وتابع". وإسرائيل تقول إنه إذا كانت هناك التهدئة فسيغادرون
المنطقة إال من خالل إقامة دولة فلسطينية ديموقراطية تعيش في سالم، وطالما أن الجيش اإلسرائيلي 
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يجب أن نسارع في خطواتنا وأن : "وقال ساركوزي". سيظل في غزة، فلن يكون هناك سالم في المنطقة
زمة حتى نضع يجب أن نستفيد إلى حد كبير من هذه األ... نسرع من أجل التوصل إلى إقامة دولتين

  ".على المائدة مرة أخرى فكرة مؤتمر كبير يسمح بإقامة سالم دائم
  .٢٠٠٩ اإلسرائيلي خالل العام -ودعا العاهل األردني عبد اهللا الثاني إلى تسوية شاملة للنزاع العربي 

ة هذه الكارثة يجب أن يعقبها خطوة رئيسي"وتحدث رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون، فقال إن 
  ". وجادة للوصول الى تسوية سلمية، على أساس المبادرة العربية للسالم

جئنا لنؤكد أننا نسعى إلى إيجاد الطريق الصحيح لتحقيق : "وقالت المستشارة األلمانية انغيال مركل
  .، مطالبة بأن يدوم وقف إطالق النار، وقطع الطريق على عمليات تهريب األسلحة"السالم

ركي، عبد اهللا غل، حزنه الشديد للمآسي التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة وأبدى الرئيس الت
طوال أيام العدوان، وأكد أن الوفاق الفلسطيني مشكلة تتطلب حلوال عاجلة وجهودا من جانب الفصائل 

 وأعرب عن أمله في أن تكون اإلدارة األميركية الجديدة. الفلسطينية والرئيس عباس لتحقيق المصالحة
  .مهتمة بعملية السالم

وأعرب رئيس الوزراء االسباني خوسيه لويس رودريجز ثاباتيرو، عن حزنه العميق لما عاشته غزة، 
وقال إنه يأمل في أن يكون وقف إطالق النار دائما، وأن تكون الخطوة التالية هي إرسال المساعدات لكل 

  . غزة بمساعدة البالد األوروبيةالجرحى، وأن يؤدي وقف إطالق النار إلى إعادة بناء قطاع
التي قدمها مبارك " الحاسمة والمحورية"وأشاد رئيس الوزراء اإليطالي سيلفيو بيرلسكوني، بالمبادرة 

للخروج من هذه األزمة البشعة، مطالبا اإلدارة األميركية الجديدة بأن تبذل جهدا حثيثا للتوصل إلى حل 
  .ملموس

ن القاهرة نقالً عن مراسلها رامي إبراهيم والوكاالت، أن  األمين م، ١٩/١/٢٠٠٩المستقبل، وأضافت 
العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ربط بين وقف تهريب السالح إلى غزة وضرورة إنهاء 

رزمة من "على القطاع، مؤكداً أن األزمة في غزة تحتاج إلى " إسرائيل"الحصار الخانق الذي تفرضه 
  .ف إطالق النار واالنسحاب وفتح المعابر وفك الحصارتبدأ بوق" اإلجراءات
مختار شعيب، أن رئيس وزراء  من شرم الشيخ نقالً عن مراسلها ، ١٩/١/٢٠٠٩األهرام، وجاء في 

، واصفا إياه بأنه خطوة نحو  التشيك الذي ترأس بالده حاليا االتحاد األوروبي رحب بوقف إطالق النار
  ، ، وأعرب عن استعداد دول االتحاد األوروبي للمشاركة في عملية السالم إعادة استئناف عملية السالم

   .  يجب أن نركز اآلن على توفير المساعدات اإلنسانية : وقال
شرم الشيخ، صالح متولي ومحمد عبـد        نقالً عن مراسليها في    ١٩/١/٢٠٠٩الشرق األوسط،   وأوردت  

ـ  الرازق أن مصادر مصرية مطلعة على هامش قمة شرم           ، إن توجه الدول    "الشرق األوسط "الشيخ قالت ل
وحماس في غزة، والضغط على تل أبيب لالنـسحاب مـن           " إسرائيل"األوروبية الست نحو التهدئة بين      

القطاع وفتح المعابر، وفك الحصار، يسير جنبا إلى جنب مع توجه آخر ينصب على ضـرورة إيجـاد                  
افت المصادر أن هناك طروحـات مـن المزمـع          وأض. طريقة تحول دون وصول األسلحة إلى القطاع      

تتعلق بتولي قوات بحرية أوروبية في المنطقة مهمة مراقبة الحـدود البحريـة،             " إسرائيل"عرضها على   
  . وتقديم تقنيات حديثة للجانب المصري لمراقبة الحدود مع القطاع لمنع التهريب أو حفر األنفاق

  
  سرى الفلسطينيين في سجون االحتالليبحث معاناة األ" الزيتونة"لـ جديد إصدار .٢

أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت كتاباً يتناول معاناة األسير الفلسطيني : بيروت
التي يسعى المركز من خاللها ' ألست إنساناً'وجاء الكتاب ضمن سلسلة  .في سجون االحتالل اإلسرائيلي

 يتسبب بها االحتالل اإلسرائيلي للشعب الفلسطيني، بأسلوب لتقديم صورة متكاملة عن المعاناة التي
 صفحة من القطع المتوسط، وهو ١٢٤يقع في  و.يخاطب العقل والقلب، وفي إطارٍ علمي ومنهجي موثق
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ويستعرض الكتاب معاناة ما يقارب  .محسن صالح ومريم عيتاني. من إعداد فراس أبو هالل، وتحرير د
 سجناً لالحتالل، بكافة أبعادها، سواء من حيث ٢٥ي يقبعون في أكثر من عشرة آالف أسير فلسطين

 حوالي ١٩٦٧ويلفت االنتباه إلى أن االحتالل اعتقل منذ عام  .ظروف االعتقال، أو المحاكمة، أو األسر
 ألف فلسطيني، أي ما يقارب ربع عدد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، من ٧٥٠

كما يلقي الضوء على موضوع التعذيب  . ألف اعتقلوا خالل انتفاضة األقصى٦٥والي بينهم ح
 أسلوباً من أساليب ٢٠واالنتهاكات القانونية التي تُمارس بحق األسير الفلسطيني، مستعرضاً أكثر من 

  .التعذيب التي يتبعها االحتالل
الل، واألطفال األسرى، ويخصص الكتاب مساحات للحديث عن كل من األسيرات في سجون االحت

  .وعائالت األسرى التي تنال نصيبها من المعاناة
ويفرد مساحة أخرى للحديث عن عدد من أبرز األسرى الفلسطينيين، مثل عزيز الدويك ومروان 
البرغوثي وأحمد سعدات، إضافة إلى عبد اهللا البرغوثي وحسن سالمة، اللذين يمضيان مع غيرهما 

 حكم بالسجن المؤبد، ٦٧لها في أي مكان في العالم، حيث حكم على األول بـأحكاماً ال يوجد مثيل 
ويستند الكتاب إلى ما هو متوفر من تقارير ومعلومات  . عاماً أخرى٢٠ مؤبداً، و٤٨وعلى الثاني بـ

فلسطينية وعربية ودولية في هذا المجال، وإلى شهادات األسرى أنفسهم، ومن أبرزهم عميد األسرى 
ويشير إلى أن األسر عند  . عاما٣١ًين السابق سعيد العتبة الذي قضى في األسر أكثر من الفلسطيني

االحتالل يشكّل سياسة منهجية، ال تراعي فرقاً بين رجل أو امرأة، وبين راشد أو قاصر، وبين معافى أو 
نجد أن أحد مريض، ويعتدى بها على شريحة واسعة من الشعب الفلسطيني إن لم يكن كله، فمن لم يؤسر 

أقربائه قد ُأسر، ومن لم يقضِ زهرة شبابه في ظلمات السجون وتحت ظلم السجانين نجده قد قضى 
ويضيف الكتاب أن  .طفولته أو شبابه أو شيخوخته في انتظار غاٍل قد ال يعود من غياهب السجون

 في كل جنباته األسرى الفلسطينيين، ليسوا مجرد عدد كبير مودع في السجون، بل هم مشهد تتجسد
أصناف العنصرية واإلهانة والتنكيل والتعذيب والالإنسانية التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي، الذي 

وفي الوقت نفسه يسعى االحتالل إلى التعتيم على قضيتهم، لما تنطوي  .يدعي التحضر والرقي، بحقهم
ويتميز الكتاب  . واألعراف والمبادئعليه ممارساته من انتهاكات وجرائم إنسانية تنافي كل القوانين

بأسلوبه السلس، الذي يجمع بين الدقة والمنهجية العلمية، وبين الصور والقصص المرافقة والمختارة 
بعناية، ليشرح بذلك فصول المعاناة التي يعيشها األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل اإلسرائيلي 

  .وممارساته الجائرة بحقهم
  ١٧/١/٢٠٠٩ وفا -الفلسطينية وكالة األنباء 

  
 يدعو إلطالق حوار وطني وتعهد بمساعدة ضحايا العدوانيعلن االنتصار بغزة وي هنية .٣

رئيس الحكومة الفلسطينية    أن   ،وكاالتنقالً عن مراسليه وعن ال     ١٩/١/٢٠٠٩الجزيرة نت،   نشر موقع   
  وسياسـياً  غزة بعـد فـشله أمنيـاً      المقالة إسماعيل هنية اعتبر أن الشعب الفلسطيني انتصر على العدو ب          

 .، ووصف قرار الفصائل الفلسطينية بإعالن وقف إطالق نار لمدة أسبوع بأنه حكيم ومـسؤول              وأخالقياً
 للعدوان اإلسـرائيلي وللتـضامن األممـي والعربـي           عبر قناة األقصى قدم فيه تقويماً      وتال هنية خطاباً  

قلـب  "وقال إن الحكومة استمرت بعملهـا فـي          .هااإلسالمي مع غزة خالله ولموقف الحكومة وإجراءات      
وقـال إن    .وإن الفوضى والفلتان لم يظهرا بغزة وبرز اإليثار والتعاون بأبهى صوره          " األجواء العاصفة 

وإنه نصر أممي وإنساني الحتضانه من قبل أحرار العالم، مضيفا فـي  "  ربانيا بحق إلهياًنصراً"ذلك كان  
تح الباب للنصر األكبر المتمثل بالتمسك بالحقوق والثوابـت وإطـالق           موضع آخر من الخطاب أنه سيف     

 .األسرى وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف
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وذهب هنية إلى القول إن االنتصار يفتح الباب أمام المصالحة الوطنية وإطالق حوار فلسطيني داخلـي،                
 .التحرك السياسي إلى أن صد العدوان تم بالمواجهة والصمود ومشيراً

ودعا رئيس وزراء الحكومة المقالة بالرحمة لشهداء العدوان اإلسرائيلي، وخص بالـذكر القيـادي فـي                
  .حركة حماس نزار ريان ووزير الداخلية بالحكومة المقالة سعيد صيام

دوحـة  وقال إن حكومته تابعت باهتمام التحركات السياسية القطرية والتركية والمصرية، وأشاد بقمتي ال            
إلى " عن أمله بأن تسعى قمة الكويت المقررة اليوم           لبحث العدوان معرباً   والرياض اللتين عقدتا خصيصاً   

  ".دعم الشعب الفلسطيني
التـي ارتكبهـا الجـيش      " بجرائم الحـرب  "وطالب هنية في خطابه بإرسال لجان تحقيق دولية للتحقيق          

 .لجنايات الدولية لتقديم قادته إلى محكمة ااإلسرائيلي بغزة تمهيداً
 وفـتح    تاماً نؤكد على ضرورة انسحاب الجيش اإلسرائيلي انسحاباً      "ومضى رئيس الحكومة المقالة قائال      
  ".المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة

وأعرب عن تقديره للتضامن الشعبي العالمي مع القطاع ودور النخب والهيئـات اإلنـسانية ومنظمـات                
 ."إسرائيل"بقرار فنزويال وبوليفيا قطع عالقاتهما الدبلوماسية مع المجتمع المدني فيه، وأشاد 

لقد أكدنا أّن مواجهـة هـذا       " قال    أن إسماعيل هنية   غزةمن   ١٨/١/٢٠٠٩ قدس برس وأضافت وكالة   
العدوان تتّم بمسارين؛ األول الصمود والثبات وعدم االنكسار وعدم التراجع، والثاني التحرك الـسياسي              

مـن  "وتابع قولـه     ".ثيف االتصاالت مع المحيط العربي واإلسالمي واإلقليمي والدولي       والدبلوماسي وتك 
خالل ذلك وصلنا إلى النقطة التي التقى عليها شعبنا وقياداته في الداخل والخارج؛ وقف العدوان وفـشله                 

 لـه مثيـل،     في تحقيق أهدافه، وانتصار شعبنا وصون كرامته، ولقد رأينا تعاطفاً رسمياً وشعبياً لم يسبق             
وتابعنا بكل اهتمام التحركات المصرية والتركية والقطرية والسورية، ونظرنا بكل التقدير للمقّررات التي             

  .، حسب تعبيره"صدرت عن قمة غزة الطارئة في دوحة الخير
هنيـة أعلـن أن حكومتـه       إسماعيل    إلى أن  غزةمن   ١٨/١/٢٠٠٩كز الفلسطيني لإلعالم،    المروأشار  

ت ومعونات عاجلة لكل العوائل واألسر التي هدمت بيوتهم أو تضررت منازلهم ومنـافعهم              سنقدم إغاثا "
، مطالباً في الوقـت  "بما يعينهم على إيجاد المأوى البديل وبسرعة، وستعمل على إعادة ما دمره االحتالل  

ت علـى هـذا     أشقائنا في الدول العربية واإلسالمية وفي المجتمع الدولي العمل وتحمل المـسؤوليا           "ذاته  
  ".الصعيد

  
  حوار وحكومة وحدةل ودعيو حماس بوقف الصواريخو نسحابباال "إسرائيل"طالب عباس ي .٤

  أن محمد يونس و جيهان الحسيني    ورام اهللا، القاهرة   نقالً عن مراسليها في    ١٩/١/٢٠٠٩ الحياة،   نشرت
ـ     "الرئيس محمود عباس قال إن وقف إطالق النار في غزة            ، مطالبـا   "ر كـاف  حدث مهم والزم لكنه غي

بضرورة االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من أراضي القطاع وفك الحصار وفـتح المعـابر حتـى تـصل           
  ".فاق كل خيال" أن حجم الدمار المساعدات ألبناء الشعب الفلسطيني في غزة، خصوصاً

 وكان الرئيس حسني مبارك استقبل عباس في القاهرة أمس قبيل توجههما إلى شـرم الـشيخ لحـضور                 
 إلى أن أي ترتيبات أخرى تأتي في وقت الحق لوقـف             عباس وأشار. االجتماع الدولي الخاص في غزة    

 المتحدة بان كي مون     لألممإعادة إعمار غزة، وطالبت األمين العام       ) كيفية(نفكر في   : "إطالق النار، وقال  
دوان اإلسـرائيلي   بتشكيل مجموعات عمل من أجل بحث هذا الموضوع وتقدير الخسائر الناجمة عن الع            

   ".على غزة والبدء فورا في إعمار القطاع
وعن إطالق حركة حماس عددا من الصواريخ عقب دخول وقف إطالق النار حيز التنفيذ، قال الـرئيس                 

 السـتئناف   لإلسـرائيليين ربما يكون ذلك خطأ، وال بد أن يتوقف حتى ال نعطـي ذريعـة               : "الفلسطيني
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لتركيز على المرحلة التالية لوقف إطالق النار والتي تتمثل في ضـرورة     ضرورة ا "، مشيرا إلى    "العدوان
  ".االنسحاب اإلسرائيلي من القطاع

هـذا  : " يشكل تجاهال للطرف الفلـسطيني، قـال       "إسرائيل"وعن ما إذا كان وقف إطالق النار من جانب          
ت أوال عـن وقـف      الوقف إلطالق النار جاء تجاوبا لطلب الرئيس مبارك، والمبادرة المـصرية تحـدث            

  ".االعتداءات ثم بحث الترتيبات الحقا بعد وقف العدوان
ونقـل كبيـر المفاوضـين      ".  حوار فوري للفـصائل الفلـسطينية      إلىالدعوة  "وطلب عباس من مبارك     

تشكيل حكومة وفـاق    " صائب عريقات عن عباس قوله إن الهدف من الحوار الفوري هو             .الفلسطينيين د 
مواجهة الكارثـة   "وحدد عباس مهمة الحكومة الفلسطينية الجديدة بـ         ".اإلنسانيةوطني لمواجهة الكارثة    

 إلـى  البناء ثالثا، ومن ثم الذهاب       وإعادة، ورفع الحصار وفتح المعابر ثانيا، وبدء االعمار         أوال اإلنسانية
  ".انتخابات رئاسية وتشريعية

الـرئيس   أن    منتـصر رحمـي    ،القـاهرة  نقالً عن مراسلها في    ١٩/١/٢٠٠٩الشرق، قطر،   وأضافت  
 بشأن تشغيل معبر رفح إن الـرئيس        المصريالفلسطيني قال ردا على سؤال حول ما أشار إليه الرئيس           

 وهذا تم تثبيته في قرارات جامعة الدول العربيـة          ٢٠٠٥مبارك ذكر أن المعبر ال يفتح إال حسب اتفاقية          
وحول تقييمه  . لتفسير أو التحوير فالقرار أصبح دوليا     واألمم المتحدة ولذلك فإنه لم يعد مجاال للتأويل أو ا         

 إنه مجرد اجتهاد من قبل بعض األطراف العربية وتـم الخـروج بتوصـية               عباسالجتماع الدوحة قال    
  ".شيء مفيد وال ضرر منه"تعرض على قمة الكويت، واصفا هذا األمر بأنه 

المتحـدث باسـم     إلـى أن      أحمد شاكر  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٩/١/٢٠٠٩األخبار،  وأشارت  
الرئيس يطالب بانسحاب إسرائيل فوراً بعـد قـرار وقـف           "أعلن أن    الرئيس الفلسطيني، نبيل أبو ردنية    

". إطالق النار، ويعّد هذا القرار خطوة أولى، ويجب أن تتبعه تهدئة شاملة ورفع الحصار وفتح المعـابر                
ي على الحكومة اإلسرائيلية لتنفيذ هـذه االسـتحقاقات         ال بد من استمرار ضغط المجتمع الدول      "وأضاف  

  ".١٨٦٠الضرورية وتنفيذ قرار مجلس األمن الدولي رقم 
خشيته من أن عدم انسحاب جيش االحتالل اإلسرائيلي من غزة لـن            "بدوره، عّبر صائب عريقات، عن      

االسـتمرار فـي    "ي  وأوضح أنه يجب على المجتمع الدول     ". يؤدي إلى استمرار صمود وقف إطالق النار      
بقاء جيش االحتالل يعني استمرار     "، ورأى أن    "ضغوطه على إسرائيل إللزامها باالنسحاب فوراً من غزة       

  ".العدوان
  
   وقف إطالق النار من جانب واحد غير كاف:منظمة التحرير .٥

إلسرائيلي بوقف   القرار ا  نظمة التحرير الفلسطينية  اعتبرت دائرة العالقات القومية والدولية في م       :رام اهللا 
إطالق النار من جانب واحد، غير كاف ويجب أن تتبعه خطوات جادة من المجتمع الدولي لتثبيته علـى                  

  .األرض وانسحاب قوات االحتالل وفتح المعابر ورفع الحصار، وإعادة اللحمة لشطري الوطن
  ١٩/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  رح حكومة وفاق عاجلةيقتو ..."لشطب التمثيل الفلسطيني"فياض يحذر من مخططات  .٦

رئيس حكومـة تـسيير      أن    منتصر حمدان  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٩/١/٢٠٠٩الخليج،  نشرت  
سالم فياض دعا إلى تشكيل حكومة توافق وطني وتحقيق وحدة الصف الفلسطيني            .األعمال الفلسطينية، د  

يني من خالل تشكيل إطار دولـي       وفق المبادرة المصرية، محذراً من توجه دولي لشطب التمثيل الفلسط         
لإلشراف على إعادة األعمار في قطاع غزة، وسط محاوالت إسرائيلية الستغالل هذا التوجـه لـصالح                

وأكد فياض   .تهميش دور السلطة كخطوة أولى للمس بوحدانية التمثيل الفلسطيني على المستوى السياسي           
ؤولين الدوليين طرحوا أفكارا لها عالقة بتـشكيل        خالل لقاء مع إعالميين في رام اهللا، أن عددا من المس          
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مثل هذا اإلطار الدولي في وقت سابق وتم تجديد مثل هذا الطرح حاليا تحت مبررات وقـف العـدوان                   
وتقديم المساعدات اإلغاثية واإلعمار في غزة، مؤكدا رفض السلطة الوطنية لمثل هذه األفكار التي تخدم               

  . تعزيز االنقسام وشطب الصفة التمثيلية للسلطة والمنظمةإلىالتوجهات اإلسرائيلية الرامية 
وأكد أن مواجهة هذه الطروحات يتطلب اتخاذ خطوات سريعة منها تشكيل حكومة توافق وطني، وإعادة               

 إنهاء االحتالل، رافضا االدعاءات التي تعزو فشل حكومة         إلىتوحيد الموقف الفلسطيني وفق رؤية تستند       
  ".إنها سقطت بفعل ذاتي داخلي"خارجية، وقال  عوامل إلىالوحدة 

يمكننـا  "قال    فياض سالم  أن  محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٩/١/٢٠٠٩الحياة،  وأضافت  
 أن انـه يـرى      وأضـاف ".  الـوطن  وإدارة نتفق اآلن على تشكيل حكومة وفاق وطني تتولى توحيد           أن
 تتولى الملفات العاجلة، فيما تتـرك القـضايا الـصعبة    أنالحكومة الجديدة مختلفة عن حكومته، ويمكن       "

للحوار الوطني مثل الشراكة في منظمة التحرير، والتمثيل الفصيلي، والموقف من المفاوضات، والموقف             
، إنقـاذ الكالم هنا هو عن محاولة      : "وتابع فياض بصوت بدا حازما     ".من المقاومة، واالنتخابات وغيرها   

 ميكانيكيا هو االتفاق على حكومة      إجراء اقترح   أنا)... األخرىمن الخيارات   (لة   سهو وأكثروهذا منطقي   
وفي رد على سؤال من      ". يمكننا االتفاق عليه؟   أدنىأليس من حد    : "وتساءل".  شخصية ٢٠جديدة كليا من    

روط  ما كان مطلوبا منها الموافقة على الـش        وإذااحد الحاضرين عن البرنامج السياسي للحكومة الجديدة،        
 باالتفاقات الموقعة بـين منظمـة       واإلقرار، ونبذ العنف،    بإسرائيلاالعتراف  "الدولية السابقة المتمثلة في     

 ".حكومة مش على القياس الدولي مئة في المئة ممكن تمشي         : "، قال فياض  "وإسرائيلالتحرير الفلسطينية   
 ما نص   أنفق وطني، مشيرا إلى      الظرف السياسي الدولي مناسب اليوم لقيام حكومة توا        أنويرى فياض   

 اإلسرائيلية من قيام مصالحة فلسطينية كجزء من الترتيبات لوقف الحملة           ١٨٦٠عليه القرار الدولي الرقم     
  .على غزة

  
  تصر على القوات الدولية في غزة مهما كان موقف المعارضة الفلسطينية  السلطة:عمرو .٧

 في شرم   أمسيني في مصر نبيل عمرو للصحفيين        قال السفير الفلسط   ):ب. ف. أ( - مصر   /شرم الشيخ 
في غـزة   "  يكون هناك قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني       أنتصر على   "ن السلطة الفلسطينية    إالشيخ  

  .الفلسطينية" مهما كان موقف المعارضة"
  ١٩/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، 

  
 م قبل استشهادهالداخلية في غزة مستمرة في عملها وفق الخطة التي أقرها صيا: الغصين .٨

 أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المقالة، أنها مستمرة في عملها بقطاع غزة، على                :غزة
األسس التي أقرها وزير الداخلية سعيد صيام، قبيل استشهاده في العدوان األخير على قطاع غزة، وأنها                

اطق اإلعالمي باسم الوزارة في تصريح لـه        وقال ايهاب الغصين الن   . تسير وفق خطة األزمة التي أقرها     
الشهيد الوزير صيام كان يتابع عمل الوزارة واألجهزة األمنية طوال فترة الحرب وحتى آخر لحظة               "أن  

من حياته، وأنه كان حريصا جدا على الحفاظ على حماية الجبهة الداخلية واألمن في الميدان الـداخلي،                 
وأضاف أن الوزير الشهيد قام بهيكلة األجهزة األمنيـة بعـد            ".قاومةألنه كان يعتبر ذلك حماية لظهر الم      

القصف الذي استهدف قيادات وضباط األجهزة األمنية في اليوم األول من الحرب، وأنها اسـتمرت فـي             
عملها خالل فترة الحرب، وأن كافة األجهزة كانت على رأس أعمالها، وتركز العمل على متابعة العمالء                

  وأكد الغـصين أن وزارة      .حقة المحتكرين والمستغلين من التجار وغير ذلك من الميادين        والمندسين ومال 
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الداخلية وأجهزتها األمنية كانت دائما منذ بداية الحكومة العاشرة هدفا لالحتالل، وخاصـة بعـد عمليـة                 
وفـق  " ارجيةألن الوزير الشهيد أسس األجهزة األمنية على أسس وطنية بعيدا عن أي أجندات خ             "الحسم  
  .تقديره

  ١٨/١/٢٠٠٩ قدس برس
  
  قرار وقف النار ال قيمة له من دون انسحاب: مصطفى البرغوثي .٩

مـصطفى البرغـوثي، إعـالن الحكومـة        . وصف األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية د       :رام اهللا 
. ل وتقطيع أوصال غـزة في قطاع غزة بأنه بال قيمة في ظل بقاء االحتال" إطالق النار"اإلسرائيلية وقف   

تحاول أن تأخذ القطاع وسكانه رهينة ألهداف       " إسرائيل "أنورأى في مؤتمر صحافي عقده في رام اهللا،         
، أولمـرت واتهم رئيس الوزراء اإلسرائيلي المستقيل، يهـود         .سياسية فشلت في تحقيقها خالل العدوان     

لم تغادر غـزة عـام      " إسرائيل "أن إلى   بممارسة الكذب والخداع في مؤتمره الصحافي أول أمس، مشيراً        
  . بل أبقتها محاصرة وتسعى اآلن لتبرير إعادة االحتالل المباشر٢٠٠٥

" إسرائيل" ما نجحت به     إنوقال البرغوثي   . وأكد أن مزيداً من االحتالل لن يخلق إال المزيد من المقاومة          
ول للعالم إنها أنهت الفصل األخير مـن        وأنها بعدوانها تق   هو أنها قضت على آمال السالم عند الكثيرين،       

 العمل الفوري لبناء قيادة وطنية موحدة واستعادة الوحدة على أسـاس            إلى وأضعفت السلطة ودعا     أوسلو
  .برنامج النضال التحرري

ووصف االتفاق األمريكي اإلسرائيلي بأنه ورقة توت أمريكية إضافية للتستر على الفشل اإلسرائيلي أمام              
إلسرائيليين، لكنه يحمل نقطة خطيرة هي تهميش العرب ومصر واألطراف الدولية وبان كـي              الناخبين ا 

  .مون واألمم المتحدة
  ١٩/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  رفض دعوات نيابية كويتية لعدم استقبال عباست  البرلمانية فتحكتلة .١٠

عـن  ي و خالد الهـاجري وعايـد العنـز      نقالً عن مراسليها،     ١٩/١/٢٠٠٩السياسة، الكويت،   نشرت  
 الرافـضين حـضور   ]الكويتي [ فيما تعالت أمس مجدداً أصوات بعض أعضاء مجلس األمة    أنه الوكاالت

 فـضالً عـن     ، بدعوى انتهاء فترته الرئاسية    ،الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقمة الكويت االقتصادية      
مت علـى االنتقـادات     بت كتلة فتح البرلمانية الـص     أ ،اتهامه بالتواطؤ مع العدوان اإلسرائيلي على غزة      

مجندون مـن  " بأنهم  إياهم متهمة   ، وشنت هجوماً عنيفاً على النواب اإلسالميين الكويتيين       ،الموجهة لعباس 
ضافت الكتلة في تصريح لرئيسها عزام      وأ". قبل قوى إقليمية تريد الشر للشعب الفلسطيني واألمة العربية        

لنواب الكويتيين غوغائي وال يـؤهلهم ألن يكونـوا          أسلوب هؤالء ا   إن": "فرانس برس "األحمد إلى وكالة    
ن تصريحاتهم تدل على جهل     أ كما   ، وليس من حقهم التدخل في الشأن الفلسطيني       ،نواباً يشرعون القوانين  

وفي حين أكد األحمد تقديره للموقف المسؤول الذي اتخذته الحكومـة           ". كامل في فهم القوانين الفلسطينية    
 ، عباس للمشاركة في القمة كونه الممثل الشرعي والوحيد للـشعب الفلـسطيني            الكويتية بدعوتها الرئيس  

موقف النواب الكويتيين المناوئ لرئيس دولة فلسطين ورئيس منظمـة التحريـر محمـود               "أناعتبرت  
 والمؤيد دعوة حركة حماس إلى القمة وراءه قوى تحاول بكل األساليب بث روح الفرقة والفتنـة                 ،عباس

  ". ربي الفلسطينيداخل الصف الع
 ، أحد أعضاء مجلس األمة الرافضين حضور عباس إلـى الكويـت           ،في المقابل رد النائب ناصر الصانع     

ن نواب الكويت أحرار ويشعرون بآالم أهل غزة        إ" ":برلماني برس "  بقوله في تصريح لخدمة    األحمدعلى  
ي إشارة منه لخطـة الجنـرال       ف" الذين ربطوا مصيرهم بالمشروع الصهيوني    " دايتون"أكثر من عمالء    

  .  على قطاع غزة"إسرائيل"األميركي دايتون لتفكيك مقاومة الضفة الغربية والعمل على استعادة سيطرة 
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) ب.ف.أ(  وعـن وكالـة    الكويت، محمد العجمي،   نقالً عن مراسلها في    ١٩/١/٢٠٠٩الخليج،  وأشارت  
 بـاالعتراض،   ]لقمـة الكويـت    [عبـاس د  محمـو  حضور   وان استقبل يكويتيالن  يسالمياإلنواب  ال إلى أن 

  .واعتصموا احتجاجاً
الذي ينزل فيه عدد    " ماريوت الكويت "نظم متظاهرون كويتيون مساء أمس، األحد، مسيرة أمام فندق          كما  

كبير من الوفود العربية المشاركة في القمة االقتصادية واالجتماعية، ونددوا بحضور عباس، وعدم دعوة              
 كويتيـة، بالـسلطة الفلـسطينية       إسالميةتظاهرون الذين يمثلون حركات طالبية      وندد الم . حركة حماس 

" رمـز المقاومـة  "، واعتبروا غزة ومعها حماس "ال يجوز أن تغيب غزة عن قمة غزة "وشددوا على انه    
  ".ال أهالً بعباس.. مرحباً بحماس"كما رفع المتظاهرون الفتات كتب عليها 

  
 ١٨٦٠كيين والبريطانيين في صياغة القرار يمرسالم فياض اقنع األ: "هآرتس" .١١

حكومة تـسيير    [ تدخل من قبل رئيس وزراء     أنسرائيلية النقاب عن     اإل "هآرتس " كشفت صحيفة  :رام اهللا 
 صـياغة قـرار     إلـى  والبريطانيين والفرنسيين قاد     األمريكيينسالم فياض لدى    .  د ]األعمال الفلسطينية 

 وفقـاً لمـصادر     أمس الصادرة   "هآرتس"وقالت   . في المجلس   ومن ثم تبنيه   ١٨٦٠ الدولي   األمنمجلس  
 الدولي  األمنيوم األربعاء الماضي كان االقتراح الوحيد الموضوع على طاولة مجلس           "دبلوماسية غربية   

 الواليات المتحدة ستستخدم حق النقض الفيتو       أنهو مشروع القرار الليبي األحادي وبما انه كان واضحا          
 للقلق، ولكن عندها قرر فيـاض التحـرك واسـتخدام           إسرائيلهناك من سبب يدعو     ضد القرار فلم يكن     

 إلى بدعم صيغة مخففة للقرار الذي دعا        األمريكيينفياض اقنع   "وأضافت هآرتس    ".اتصاالته مع واشنطن  
 هكذا قرار سيساعد المحادثات الجارية حول التهدئـة وطلـب مـساعدة             أن أمل النار على    أطالقوقف  

 رايس نظيريها الفرنسي والبريطـاني برنـارد كوشـنير          أبلغتن والفرنسيين ووافقوا ومن ثم      البريطانيي
 ". معهماأنهاوديفيد ميليباند 

  ١٩/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
 

  أسبوعاً لسحب قواتها" إسرائيل" وإمهال المقاومة وقف إطالق النارأبو مرزوق يعلن باسم  .١٢
فـصائل المقاومـة     هدى سـالمة، أن      دمشق اسلها في نقالً عن مر   ١٩/١/٢٠٠٩ الشرق، قطر،    نشرت

 مرزوق عـضو المكتـب      أبوالفلسطينية في غزة أعلنت وقف إطالق النار في قطاع غزة، وتال موسى             
تعلن فصائل المقاومة الفلـسطينية فـي       :"السياسي لحركة حماس بياناً عرضه التلفزيون السوري قال فيه        

نؤكد على مطالبنا فـي     " :وأضاف أبو مرزوق  ". طاع غزة قطاع غزة وقف إطالق النار من طرفنا في ق        
انسحاب قوات العدو من قطاع غزة خالل أسبوع مع فتح جميع المعابر والممرات لـدخول المـساعدات                 

نحن مستعدون مـع    : "وتابع أبو مرزوق  ". اإلنسانية واإلغاثية واالحتياجات الالزمة لشعبنا في قطاع غزة       
 والتركية والسورية والقطرية للوصول إلى اتفاق محدد يلبي مطالبنـا           أي جهود، خاصة الجهود المصرية    

المعروفة برفع الحصار بشكل نهائي وفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح مع تأكيدنا على القـرارات                 
يشار إلى أن نائب أمين عام حركة الجهـاد اإلسـالمي           ". الصادرة عن قمة غزة في الدوحة وتقديرنا لها       

  .  وعدد آخر من ممثلي الفصائل الفلسطينية كانوا إلى جانب أبو مرزوق أثناء تالوته البيانزياد نخالة
  داود شهاباإلسالميالناطق باسم حركة الجهاد  أن القاهرةودمشق من  ١٩/١/٢٠٠٩الحياة، وأضافت 

تح المعابر  ليتم فأسبوع النار من طرف المقاومة لمدة إلطالقن فصائل المقاومة وافقت على وقف أ أعلن
خالل هذه الفترة نحن في المقاومة على استعداد للتجاوب مع : "وأضاف.  واالغاثيةاإلنسانية الحاالت أمام
 جهود مصرية وتركية وسورية وعربية لوضع اتفاق بموجبه ينسحب االحتالل تماما من غزة وتفتح أي

 جميع فصائل المقاومة أن "وأكد". المعابر جميعها ويرفع الحصار بما في ذلك فتح معبر رفح بشكل دائم
  ".وافق، بما في ذلك حماس
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   صاروخاً وأسرنا عدداً من الجنود قتلوا في المعركة٩٨٠ جندياً وأطلقنا ٤٩قتلنا : القسام .١٣

 في مؤتمر صحفي عقده من قلب مدينـة غـزة اليـوم              القسام ، الناطق باسم كتائب   "أبو عبيدة "قال  : غزة
خالل المعارك التي عاد مجاهدونا منها؛ فقد رصدنا وبكل دقة عمليات قتـل             إننا ومن   ): "١٩/١(االثنين  

 جندياً صهيونياً بشكل مباشر وجرح المئات، ناهيك عن تلك العمليات التي لم يتم فيها مشاهدة عمليات            ٤٩
القتل المباشر كقصف بالهاون وقنص الجنود واستهداف الدبابات، بالتالي فإن تقـديراتنا تؤكـد أن عـدد            

 جندياً في أرض المعركة، إضافة إلى وقوع عدد مـن القتلـى ومئـات               ٨٠لقتلى الصهاينة ال يقل عن      ا
، متحدياً الجيش الصهيوني أن يعلـن       "اإلصابات في المدن المحتلة التي عاشت من الطوارئ والشلل التام         

  .عن خسائره الحقيقية في هذه المعركة
  "القسام"شهداء 
 شهيد غالبيتهم من    ١٣٠٠لشهداء الفلسطينيين في هذه الحرب قد بلغ أكثر من          أن عدد ا  " أبو عبيدة "وأعلن  

المدنيين وأكثرهم من األطفال والنساء والشيوخ، مشيراً إلى أن هذا يدل على أن هذه الحرب لـم تكـن                   
  .سوى عملية قتل جماعية تحمل عقيدة تلمودية حاقدة

في المعارك البطولية وغير المتكافئـة التـي        " لقسامكتائب ا " مجاهداً من    ٤٨نزف إلى أبناء أمتنا     : "وقال
بعد هذا الصمود األسطوري والمقاومة التي لـم يـشهد لهـا            : "وأضاف ".خاضها أبطالنا ضد هذا العدو    

التاريخ مثيالً، فقد حشد العدو كل قوته وبعد حصار مطبق طويل وبالترافق مع حرب نفـسية وإعالميـة        
، "لقد أعد العدو لهذه الحرب طويال ولعـدة شـهور سـابقة           . لبشعةضخمة؛ أقدم على ارتكاب المجازر ا     

من يبرر للعدو حربه ويسوق أكاذيبه بأنها كانت رداً على المقاومة شـريك فـي العـدوان                 "موضحاً أن   
  ".ومتواطئ في الحرب

  الحصاد الجهادي
ك على األرض   أنها بالرغم من ضراوة القصف الصهيوني واستهداف كل ما يتحر         " كتائب القسام "وأكدت  

واستخدام القنابل الفسفورية وإلقاء مئات الصواريخ على األراضي التي تحاول التوغل فيهـا؛ إال أنهـا                 
  .تمكنت من تنفيذ سلسلة من العمليات خالل ثالثة وعشرين يوماً

 ٢١٣و" قـسام " صـاروخ    ٣٤٠ صاروخاً وقذيفـة، منهـا       ٩٨٠تمكنت من إطالق    " القسام"وأوضح أن   
 قذيفة وصـاروخاً    ٩٨التصدر للدبابات الصهيونية بـ      ".هاون" قذيفة   ٤٢٢و" غراد "صاروخ من طراز  

 عبوة  ٧٩" القسام"مضاداً لآلليات وتم استخدام بعض الصواريخ المضادة للدروع ألول مرة، كما فجرت             
 كميناً محكماً في مناطق التوغل تم فيها مهاجمة جنـود االحـتالل             ١٢ عملية قنص و   ٥٣ناسفة، ونفّذت   

 اشتباكاً مسلحاً مع العدو وجهاً لوجه، وتنفيذ عملية استشهادية تفجيريـة            ١٩قواتهم الخاصة، إضافة إلى     و
وأكـدت   .واحدة، حيث قام االستشهادي رزق سامي صبح بتفجير نفسه عند فوهة دبابة غرب بيت الهيا              

ئرات مروحيـة    طـا  ٤ دبابة وجرافة، وإصـابة      ٤٧أنها دمرت بشكل كلي أو جزئي ما يقارب         " القسام"
  ".وطائرة استطالع واحدة تم إسقاطها

  أسر جنود صهاينة
أن مجاهدي الكتائب تمكنوا من تنفيذ عمليتي أسر لجنود صـهاينة أثنـاء             " القسام"كما أكد المتحدث باسم     

العدوان؛ األولى شرق حي التفاح في اليوم الثالث حيث تم أسر عدة جنود صهاينة وأثناء العملية تـدخل                  
 المروحي وكانت نتيجة العملية أن تم قصف الجنود مع المجموعة اآلسرة واستـشهد القـسامي                الطيران

  .محمود الريفي وقتل الجنود الصهاينة وأصيب عدد من المجاهدين وتمكنوا من االنسحاب
أما عملية األسر الثانية والتي تُنشر تفاصيلها ألول مرة، بحسب أبو عبيدة، فقد تمت شرق جباليـا يـوم                   

، حيث قام المجاهدون بأسر جندي بواسطة كمين محكم واحتفظوا به لمدة يومين في أحد المبـاني                 )٥/١(
على أرض المعركة، وأرسل العدو إلى المكان أحد المواطنين الذين اختطفهم كدروع بـشرية لمـساومة                
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ومين وأقدم على   المقاومين لتسليم الجندي؛ إال أنهم رفضوا، وهنا تدخل الطيران الحربي الصهيوني بعد ي            
 من القسام وهم اآلسـرون للجنـد        ٣وقتل الجندي واستشهد في العملية      " ١٦ف  أ"قصف المكان بطائرات    

  ".  حسن عبيدوإيادوهم محمد فريد عبد اهللا ومحمد عبد اهللا عبيد 
  القوة الصاروخية لم تتأثر

ـ           : " أبو عبيدة  وقال ضل اهللا، ونحـن أطلقنـا هـذه        إننا في القسام نؤكد أن قوتنا الصاروخية لم تتـأثر بف
الصواريخ أثناء الحرب وبدون توقف وما نزال قادرين على إطالق الصواريخ، ونؤكد أن صواريخنا في               
تطور وازدياد، وأن عدونا سيالقي المزيد وستطال صواريخها أهدافاً أخـرى، ونؤكـد أن صـواريخها                

ية الحرب للعدو بأنكم من بدأتم الحرب ولكن        انطلقت بوتيرتها المخطط لها أثناء الحرب، وكما قلنا في بدا         
سمعنا في بداية الحرب أنها سـتكون       : "وأضاف ".لن تستطيعوا وقفها من طرفكم بل نحن من يحدد ذلك         

قصيرة جداً، ولكن االحتالل أعلن عن مرحلة ثانية وثالثة، وما خسرناه ضئيل جداً وقمنـا بتـرميم مـا                   
هذا كـذب   "افياً ما حاول العدو ترويجه عن اعتقال مقاومين، وقال          ن". خسرناه قبل انتهاء الحرب وأثنائها    

  ".ودعاية سخيفة وأن أي من مجاهدينا لم يعتقل ومن اعتقل مواطنون عزل
  سنواصل التسلّح

انحسرت في وقف تهريب السالح عبر الحدود، ويحاول        "أن أهداف الصهاينة    " القسام"وأكد المتحدث باسم    
ول متى كان السالح الشريف يدخل غزة عبر الطرق الرسمية، ومتـى كـان              حشد تأييد دولي لذلك، ونق    

يسمح لنا أصال في إدخال رصاصة إلى غزة، إدخال السالح وصناعته مهمتها ونعرف جيداً كيف نحصل                
قلنا أن عملية إدخال السالح إلى غزة ليست تهريباً، األصل أن تدخل بشكل             : "وأضاف ".على هذا السالح  
أن كل العالم يتنكر لمقاومة الشعب على مستوى األنظمة، فمن حقنا أن نـدخل الـسالح              رسمي، لكن بما    

بالطريقة التي نراها مناسبة، والضغط لمنع إدخال األسلحة ليس جديداً، هو ضغط تاريخي ولم نخضع في                
 .ليوم من األيام ولن تكون أي مؤتمرات أو اتفاقيات حائلة دون مواجهة االحتال

  ١٩/١/٢٠٠٩ي لإلعالم، كز الفلسطينالمر
  

   جنديا صهيونيا خالل الحرب١٨وقتلنا  .. من مجاهدينا٣٤ استشهد :القدسسرايا  .١٤
 من مجمل عدد الشهداء، الذين ٣٤ أن لسرايا القدس،التابع " اإلعالم الحربي"بينت إحصائية أعدها : غزة

ي عمليات استهداف من قبل فاق عددهم األلف شهيد هم من كوادر ومجاهدي سرايا القدس الذين ارتقوا ف
وأوضحت  .الطيران الحربي وخالل عمليات االشتباكات التي كانت تدور في محاورة مختلفة من القطاع

اثنين من وحدة االستشهاديين، التي تم تجهيزها لشن عمليات " السرايا"اإلحصائية أن من بين شهداء 
شتباكات عنيفة مع قوة كوماندوز بحري استشهادية ضد القوات المتوغلة، حيث خاض االستشهاديين ا

" زورق مطاطي"كانت تنفذ عملية تسلل إلي شواطئ دير البلح، انطالقاً من عمق البحر عبر استخدام 
حيث دارت اشتباكات عنيفة بين االستشهاديين وقوات االحتالل، كبد خاللها المجاهدان قوات االحتالل 

  .عدد من القتلى والجرحى
يوم الرابع من العدوان علي القطاع أحد أبرز قادة سرايا القدس في جنوب القطاع كما ارتقي خالل ال

، فيما ارتقي أحد عشر شهيداً من مجاهدي الوحدة الصاروخية وآخر من وحدة "زياد أبو طير"القيادي 
  .المدفعية
   صاروخ وقذيفة هاون٢٣٥إطالق 

ناء شعبنا في قطاع غزة، إال أن الوحدة وفي الوقت الذي كانت تتصاعد فيه الهجمة الصهيونية بحق أب
وقذيفة " قدس" من طراز اًصاروخ ٢٣٥الصاروخية والمدفعية التابعتين لسرايا القدس، تمكنتا من إطالق 

 اً صاروخ١٥٨وتبين من اإلحصائية أن  .باتجاه المواقع والتجمعات والمغتصبات الصهيونية" هاون"
سديروت وكفار عزا وناحل عوز وبيئري ونير عوز ونيريم استهدفت عسقالن و" سرايا القدس"أطلقتها 
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 مستوطن في عسقالن ١٦ومفتاحيم وأشكول، حيث أدت عمليات إطالق الصواريخ إلي إصابة 
وسديروت، وإحداث أضرار مادية فادحة بالمنازل والممتلكات العامة بعدد من المغتصبات التي تم 

ستهدفت ميغن وكوسوفيم وتجمعات لآلليات في شمال ووسط ا" هاون" قذيفة ٧٧فيما تم إطالق . استهدافها
 ٢٧من إطالق " السرايا"وتمكنت  .وشرق وجنوب القطاع، حيث أدت إلصابة عدد من الجنود الصهاينة

 جنود ٧ عبوة ناسفة بآليات وناقالت االحتالل، وقواته الخاصة، وقنص ٣٥، وتفجير )أر بي جي(قذيفة 
  . آخرين٥٦ جندي وإصابة ١٨ مقتل إلى أدىحاور، ما وخوض اشتباكات عنيفة في عدة م

  ١٨/١/٢٠٠٩كز الفلسطيني لإلعالم، المر
  
  وفد من حماس يغادر إلى القاهرة لبحث االنسحاب اإلسرائيلي ورفع الحصار والتهدئة .١٥

وقال . غادر القاهرة أمس وفد حماس في الخارج بعضوية عماد العلمي ومحمد نصر إلى دمشق: دمشق
إن االنسحاب اإلسرائيلي من غزة كان على رأس المحادثات التي تناولتها الحركة مع " حياةال"نصر لـ 

رفض "المسؤولين المصريين، باإلضافة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة واتفاق التهدئة، مشدداً على 
لتي يريدها الحركة تهدئة طويلة األمد وقبولها تهدئة لمدة عام تجدد كحل وسط بين التهدئة طويلة األمد ا

  ". كما كنا نريدهاأشهراإلسرائيليون وتهدئة لمدة ستة 
 لم تحقق أهدافها التي من أجلها قامت "إسرائيل"واعتبر نصر أن غزة خرجت من الحرب منتصرة ألن 

بالعدوان، الفتاً إلى أن حماس لم ترضخ للشروط اإلسرائيلية ولم ترفع راية االستسالم وفشلت إسرائيل 
افها أمام صمود المقاومة، مرجحاً عودة وفد حماس إلى القاهرة قريباً الستئناف المحادثات في تحقيق أهد

  .في مجمل القضايا التي تتناولها المبادرة المصرية
  ١٩/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
   رعته مصرجزء من اتفاق شاملوقف إطالق النار  ةخطو":  األوسطالشرق" .١٦

 الليلة قبل الماضية عن وقف إلطالق النار من "إسرائيل" إعالنقالت مصادر فلسطينية في غزة أن : غزة
عن وقف إلطالق النار لمدة ) أمس(جانب واحد ورد حركة حماس وبقية الفصائل في اليوم التالي 

وقالت .  وحماس"إسرائيل"أسبوع، يأتي ضمن اتفاق متكامل وأشمل وغير مباشر رعته مصر بين 
 اتفاق تلتزم الفصائل الفلسطينية إلىيلة قبل الماضية مصادر فلسطينية مطلعة إن مصر توصلت الل

وأضافت .  خاللها باالنسحاب من قطاع غزة"إسرائيل"، تقوم  أسبوعبموجبه بوقف إطالق نار لمدة
 وافقت على إعادة فتح المعابر الحدودية بينها وبين قطاع غزة، في حين سيتم "إسرائيل"المصادر أن 

 واالتحاد "إسرائيل" التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية مع ٢٠٠٥ية إعادة فتح معبر رفح وفق اتفاق
لكن هناك جزئية لم يتم االتفاق حولها حسب ما ذكرت المصادر، تتعلق . األوروبي برعاية أميركية

بوجود عناصر من أمن حركة حماس على معبر رفح، حيث أن السلطة الفلسطينية ترفض طلب حماس 
وأكدت المصادر أن مسؤولين أوروبيين . ى مواصلة البحث في هذا البند الحقاًهذا، لكن تم االتفاق عل
 في اتصاالت من وراء الكواليس إلنضاج هذا االتفاق، الذي يأتي ضمن اتفاق أيامشاركوا على مدى عدة 

شامل يقضي بالتزام مصر بالقيام بإجراءات عملية لضمان توقف تهريب السالح عبر الشريط الحدودي 
  .اع غزة ومصربين قط

 ١٩/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
 الوفاء للشهداء والجرحى يقتضي انجاز الوحدة الوطنية: مروان البرغوثي .١٧

 مروان البرغوثي في بيان من سجنه األسير أكد امين سر حركة فتح في الضفة النائب : معا–بيت لحم 
 للشعب الفلسطيني واألسطوريللصمود العظيم "  الشعب الفلسطيني على اعتزازه وتقديره العاليإلى
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 أتوجه من زنزانتي إنني"وقال البرغوثي  ." يوما٢٢ًومقاومته للعدوان في قطاع غزة على مدى أكثر من 
 فلسطيني وباسمهم بتحية التقدير واالعتزاز للشعب الفلسطيني العظيم أسير ألف ١١ومن وسط أكثر من 

شد على األيادي القابضة على الزناد في كافة تشكيالت وأنني أقبل الجباه العالية واأليادي الطاهرة، وأ
كباراً للشهداء العظام ولألطفال والنساء والرجال إجالالً وإالمقاومة لهذا الشعب المرابط الصامد، وانحني 

 وتقدير لكل من تصدى للعدوان، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني اعتزازوالشيوخ والمقاومين، وأسجل تحية 
 وعزيمته كما فشلت إرادته الوحشية وأنها فشلت في كسر اإلسرائيليةركع آللة الحرب لن ينحني ولن ي

انتصر دم األطفال "ضاف أو ". أينما وجدوانالفلسطينييفي إطفاء جذوة النضال والكفاح في قلوب 
أطفاله  الشعب الفلسطيني وإرادة، وأن اإلسرائيليةالفلسطينيين على الطائرات والدبابات والبوارج الحربية 

 حقيقة أخرىونسائه ورجاله وشيوخه ومقاوميه أقوى من العدوان المجرم وقد أثبت هذا العدوان مرة 
 والنساء والشعب األعزل، وأن هذا العدوان األطفال التي تستعرض قوتها بقتل اإلجراميةدولة االحتالل 

لى العكس من ذلك فان الشعب البربري لن يدفع الشعب الفلسطيني للتخلي عن حقوقه وثوابته الوطنية وع
 ". وتمسكه بالثوابت الوطنيةوإصرارهالفلسطيني سيزيد من عزيمته 

 الوحدة والتالحم ورص الصفوف ومواصلة الثبات والمقاومة، إلىودعا البرغوثي الشعب الفلسطيني 
والتسريع في مؤكداً أن الوفاء للشهداء والجرحى يقتضي وحدة الموقف الفلسطيني وانجاز الوحدة الوطنية 

تشكل برنامجاً وطنياً تجمع ) وثيقة األسرى(عقد مؤتمر الحوار الوطني، مؤكداً أن وثيقة الوفاق الوطني 
عليه كافة القوى والفصائل وقد حان الوقت لتشكيل حكومة فلسطينية واحدة موحدة على أساس هذه 

تخابات تشريعية ورئاسية ولعضوية  االعمار والبناء، وعلى التحضير إلجراء انإعادةالوثيقة تشرف على 
 .المجلس الوطني لتجسيد مبدأ الشراكة في الدم والقرار والسلطة والمنظمة والمقاومة

 االحتالل واالستيطان وإنهاء اتخاذ قرارات واضحة وقوية لوقف العدوان إلىودعا البرغوثي قمة الكويت 
ربية والفلسطينية واستخدام كافة الطاقات التي  احتاللها لألراضي العإنهاءسرائيل على إ وإجباروالحصار 

يمتلكها العرب لتحقيق هذا الهدف وضرورة توفير كل أسباب الدعم بكافة أشكاله للشعب الفلسطيني، كما 
 مضاعفة الجهود العربية وتوحيدها لدعم وحدة الصف الفلسطيني ودعم الحوار إلىدعا القمة العربية 

 . مقاومته لالحتاللالوطني والوفاق الفلسطيني ودعم
 ١٩/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

 
  أسطوري هزمت وصمودنا "إسرائيل": البردويل صالح .١٨

 حماس اإلسالميةاعتبر الدكتور صالح البردويل رئيس وفد حركة المقاومة  : محمد عبد اهللا -القاهرة 
 وعدم القدرة على  بوقف إطالق النار من جانب واحد اعتراف بالهزيمةاإلسرائيليةأن قرار الحكومة 

 للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقال إن إسرائيل لم تحقق األسطوريمواصلة الحرب أمام الصمود 
أهدافها المعلنة والخفية بالقضاء على المقاومة وحماس، وقال إن حماس خرجت من هذه الحرب أكثر قوة 

ا أن خيارات حماس هي الصحيحة وقدرة على المقاومة والصمود، كما أن الشعب الفلسطيني أدرك تمام
وأن كل من كانوا يراهنون على السالم والمفاوضات مع إسرائيل واهمون بعد أن كشفت إسرائيل عن 
وجهها الحقيقي خالل هذه الحرب، وشدد البردويل على أن المقاومة لم تفقد الكثير في هذه الحرب الن 

 دماء إلى المتعطش اإلسرائيليالشعب  حتى تشبع رغبات واألطفالإسرائيل استهدفت المدنيين 
 لكي يحسبوا على األجانبالفلسطينيين، مؤكدا أنه ال يمكن أن تدخل هذه القوات الدولية أو المراقبين 

المقاومة الفلسطينية أنفاسها، وقال إن هذه القوات لن تكون قادرة على حماية نفسها من المقاومة أو من 
  .اإلسرائيليالجانب 

 ١٩/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
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  "فشل في تحقيق األهداف المتوخاة من وراء عدوانه"اإلسرائيلي االحتالل : الشعبية .١٩
علـى قـرار    الفلسطينية  رأت الجبهة الشعبية، التي لم توقع مع بقية الفصائل          :  نادية سعد الدين   –عمان  

 إعـالن القـرار     رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت لم يكن أمامه مفر من         "وقف إطالق النار، أن     
بعدما أفضى ما في جعبته من المجازر والقتل والتدمير الذي طال أبناء الـشعب الفلـسطيني والمرافـق                  

فشل "  إن االحتالل اإلسرائيلي       القيادي في الجبهة الشعبية     مجدالوي  جميل   وقال ".الحياتية في قطاع غزة   
 أنها لم تكن معلنة في جميعها لعدم ثقتـه          في تحقيق األهداف المتوخاة من وراء عدوانه على القطاع رغم         

 كان الهدف هو قتل وجـرح آالف المـدنيين وتـدمير مئـات     إذاأما "وأضاف   ".من القدرة على تحقيقها   
األمنـي بـين     [مذكرة التفـاهم  "ويعتقد مجدالوي أن     ".المنازل فوق الرؤوس، فقد نجح االحتالل في ذلك       

 المفتوح للكيان المحتل من أجل ضمان أمن إسـرائيل          مريكياأل كرست حقيقة الدعم     ]وأمريكا" إسرائيل"
 حتى في حدود ما يسمى بدول الطوق وإنما اعتبار أن األمن اإلسرائيلي شـامل               أوليس فقط في حدودها     

إعـالن  "وأعقب ذلـك     ". بما في ذلك البحار    أفريقيا غرب   إلىلكل المنطقة ابتداء من شرق آسيا وصوالً        
 المعركة التـي    أبعادا وألمانيا وإيطاليا عن التزامها بتلك المذكرة، بما يوضح          صريح من بريطانيا وفرنس   

  ". العربيةاألمةتخوضها 
  ١٩/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

 
  التمسك بالمبادرة العربيةقمة الكويت على :أحمد عبد الرحمن .٢٠

 أن وقف تح،، القيادي في فالرحمن مستشار الرئيس الفلسطيني أفاد أحمد عبد:  فهيم الحامد- جدة
 أن تلحق هذا القرار اإلسرائيليةإسرائيل إلطالق النار من جانب واحد خطوة جيدة ، بيد أنه طالب القيادة 

بانسحاب كامل لقوات االحتالل من غزة ورفع الحصار وفتح المعابر وفقا لما ورد في المبادرة المصرية 
مازن سيطالب قمة   أبوأنس الفلسطيني إلى وأشار مستشار الرئي. التي وافقت عليها السلطة الفلسطينية

 التمسك بالمبادرة العربية للسالم باعتبارها حظيت باإلجماع الدولي أعمالهاالكويت التي تفتتح اليوم 
وأعطت مصداقية للعرب، داعيا إلى تجاهل األصوات غير المسؤولة والتي طالبت بتجميدها ووصفتها 

 . بأنها ماتت على حد زعمها
 ١٩/١/٢٠٠٩عكاظ، 

  
 مركزية فتح تعلن استعدادها الستعادة الوحدة الداخلية بعيدا عن أي ضغوط خارجية .٢١

 المبادرة المصرية التي أن على  في بيان، أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح،: منتصر حمدان-رام اهللا 
 ورفع سرائيليةاإل وانسحاب القوات اإلسرائيليأعلنها الرئيس مبارك توفر أفضل الشروط لوقف العدوان 

الحصار وفتح المعابر وتحقيق الوحدة الوطنية، مطالبة جميع القوى والفصائل قبول هذه المبادرة فورا 
 االنقسام وإنهاء، كما طالبت بضرورة العمل على رأب الصدع الداخلي إسرائيللتفويت الفرصة على 

داد الستعادة الوحدة الداخلية بعيدا عن  على أتم استعأنها اللجنة المركزية لحركة فتح  وأعلنت.دون تأخير
 .أي مؤثر أو ضغط خارجي

 العمل الجاد على المستوى الدولي إلىودعت اللجنة المركزية القادة العرب في القمة العربية في الكويت 
 دولته الفلسطينية إقامة وتأمين حق شعبنا في اإلسرائيلي االحتالل إلنهاءلعقد مؤتمر دولي للسالم 

   . القدس الشريفوعاصمتها
  ١٩/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
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  عباس ودول عربية كانوا على علم بالعدوان على غزة وبعضهم شجع على ذلك: رضوان .٢٢
 إسماعيل رضوان في تصريح صحفي مكتوب أرسلت نسخة .كشف القيادي البارز في حماس د: غزة

ولقاءات واتصاالت بين عباس أن حركته توفرت لديها معلومات عن اجتماعات  "قدس برس"منه لـ 
وأطراف عربية وإقليمية في المنطقة والتي هيأت ومهدت لهذا العدوان، وشجعت على إسقاط الحكومة 

يأتي في هذا السياق اغتيال القائد الكبير سعيد صيام وزير : "، وقال"حماس"الشرعية وسحق قادة حركة 
  ". قصيرةالداخلية، ظنا منهم أنهم سيحققون ذلك في مده زمنية 

إن محمود عباس أصدر تعليماته بتشكيل غرفة عمليات في المقاطعة من رؤساء أجهزته األمنية : "وقال
  ". وتم استدعاء رموز بعض قيادته الفارة من قطاع غزة لالستعداد إلى دخول قطاع غزة

ة  على أن كل الرهانات والمؤامرات التي راهن محمود عباس وبعض الدول العربيرضوانوشدد 
  .واإلقليمية عليها فشلت أمام صمود وثبات الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، على حد تعبيره

  ١٨/١/٢٠٠٩قدس برس، 
  

  الشرعية الفلسطينية اليوم هي للمقاومة وسالحها وليس لغيرها: المصري مشير .٢٣
قدس "أوضح عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حماس مشير المصري في تصريحات لـ :  غزة 

من المؤكد أن ما بعد الحرب هو غير ما قبلها، فمعادلة المقاومة ستكون سيدة الموقف ولن ": "برس
تستطيع أي معادلة أن تضاهيها، فالمقاومة تشكل اليوم جبهة قوية ومتماسكة وكلمتها واحدة وستبقى كذلك 

 المقاومة وما دون ذلك من بإذن اهللا، والقيادة الشرعية هي قيادة المقاومة والسالح الشرعي هو سالح
الهياكل المصطنعة والمهترئة التي تتنفس بأوكسجين أنابوليس والتنسيق األمني مع العدو والمفاوضات 

إلى تصحيح موقفها   ودعا المصري السلطة الفلسطينية في رام اهللا، .وفق تعبيره" العبثية ال قيمة لها
    .والعودة إلى حضن المقاومة والشعب الفلسطيني

  ١٨/١/٢٠٠٩دس برس، ق
  
  اجتماع شرم الشيخ لن يفلح في رسم أي خارطة بعيداً عن موقف المقاومة: زهريأبو  .٢٤

 :قدس برس" الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، في تصريحات خاصة لـ قال: دمشق
، مؤتمر شرم الشيخ الدولي لن يفلح في رسم أي خارطة جديدة تتعارض مع مصالح الشعب الفلسطيني"

ألّن من يرسم الخارطة هذه المرة هو المقاومة في الميدان، ونحن ننصح المجتمعين بأن يصّبوا جهدهم 
في مواجهة العدوان، أما محاولة منح االحتالل امتيازات سياسية فشل في تحقيقها على الميدان هذا لن 

  .ه، على حد تعبير"يكون ممكناً في ظل بسالة المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني
وأعرب أبو زهري عن رفض حماس القاطع الستقدام قوات دولية إلى غزة، وانتقد موقف السلطة 

وانتقد أبو زهري . الفلسطينية المطالب بذلك، وأكد أنها ستمثل قوات احتالل مثلها مثل القوات اإلسرائيلية
نبيل عمرو هو "ة، وقال تصريحات السفير الفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو باستقدام قوات دولية إلى غز

أحد األبواق المعادية لحماس والتي تخدم الموقف اإلسرائيلي واألمريكي، وليس من الغريب أن يتمسك 
  .، على حد تعبيره"هو وفريق رام اهللا بإرسال قوات دولية إلى غزة

  ١٨/١/٢٠٠٩قدس برس، 
  
  ار عقب اإلعالن األحادي لوقف إطالق النإسرائيلي" شرك"فتح تحذّر من  .٢٥

إسرائيلي عقب اإلعالن األحادي لوقـف إطـالق        " شرك"حذرت حركة فتح من     :  أحمد شاكر  -رام اهللا   
إلعالن وقف إطالق النـار مـن       "ورأت اللجنة المركزية للحركة، في بيان، أن إسرائيل اضطّرت          . النار

طينيين، إال أن   جانب واحد، الحتواء حملة اإلدانة العالمية على جرائمها الوحشية ضـد المـدنيين الفلـس              
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حكومة إسرائيل لم تعلن انسحاب قواتها ودباباتها من قطاع غزة، بل بقيت قواتها المعتدية تمزق قطـاع                 
أن هذا القرار اإلسرائيلي    "وأضافت  ". غزة إلى خمسة تجّمعات معزولة تحاصرها الدبابات وآالف الجنود        

واصلة عدوانها واحتاللها لقطاع غـزة،      بوقف إطالق النار من جانب واحد، ليس إال مناورة مكشوفة لم          
تحت ذريعة عدم التزام الجانب الفلسطيني بوقف إطالق النار، واستمرار إطالق الصواريخ على المـدن               

  ". والبلدات والتجّمعات اإلسرائيلية
وقال الناطق الرسمي باسم حركة فتح في الضفة الغربية، فهمي الزعارير، إن وقف إطالق النـار مـن                  

د من دون وقف العدوان وآثاره المتمثلة في مواصلة الحصار وإغالق المعـابر، واسـتمرار               جانب واح 
احتالل غزة، هو شرك إسرائيلي يستهدف تضليل الرأي العام وامتـصاص نقمتـه، وتهدئـة الجهـود                 

  . الدبلوماسية الدولية
 ١٩/١/٢٠٠٩األخبار، 

  
  قامه حزب اهللا في جنوب لبنانحمدان وأبو العينين يشاركان في مهرجان دعماً للمقاومة أ .٢٦

العزة »، تحت عنوان ، جنوب لبنانتجمعاً حاشداً في ساحة البركة في بلدة قانا« حزب اهللا»نظم : قانا
في لبنان سلطان ابو « فتح»امين سر حركة ممثل حماس في للبنان، أسامة حمدان، و، شارك فيه «لغزة

مشيراً الى ان ما عجز . «ت وألغت خالفاتنا السياسيةعلى ان دماءنا في المعركة وحد»، الذي شددالعينين
 . «العدو عن انتزاعه وتحقيقه في ارض المعركة لن يستطيع ان ينتزعه منا في السياسة

ال فضل لكم في هذا النصر اليوم وال : الذين راهنوا على الهزيمة واالنكسار قائال »"حمدانخاطب و
جملوا صورتكم او تبرروا موقفكم او تحسنوا المشهد الذي مكان لكم في هذا الفرح، مهما حاولتم ان ت

  . «وضعتم انفسكم فيه، فلم يعد لكم مكان بيننا وال وجود وال تأثير
  ١٩/١/٢٠٠٩السفير، 

  
   يزور جرحى المحرقة الذين يعالجون في تركيازهريأبو  .٢٧

المركز "في تصريح لـ أكد الدكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس،: غزة-أنقرة
أن حالة الجرحى الفلسطينيين  ،)١٨/١(عقب جولة تفقدية واطمئنانية اليوم األحد " الفلسطيني لإلعالم

وأشار إلى أن الجرحى يتمتعون  .الذين نقلوا إلى تركيا من أجل العالج، في حالة تحسن ومعنوياتهم عالية
 يتمسكون بحقوقهم ويضحون في وذويهم بمعنويات عالية ويعطون صورة جيدة ألهلنا في غزة، الذين

للجرحى في تركيا، ضمن زيارته " حماس"سبيل ذلك بالغالي والنفيس، وجاءت زيارة المتحدث باسم 
  .لتركيا التي بدأت يوم الخميس الماضي

  ١٨/١/٢٠٠٩كز الفلسطيني لإلعالم، المر
  
   أمير دولة قطر الداعم للمقاومة وقبعة يشيدان بوقفالبردويل .٢٨

إن قطر أميراً وحكومةً " الشرق" صالح البردويل رئيس وفد حركة حماس لـ . د قال:ن عما- القاهرة
وشعباً وقفوا وقفة شجاعة بجانب الشعب الفلسطيني ضد العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وأن قطر 

 إلىساعدت الشعب الفلسطيني من خالل تقديم كافة أشكال العون المادي والسياسي، مشيراً في ذلك 
 من أجل غزة، وأضاف أن كل مواطن فلسطيني طارئةود الجبارة التي بذلتها قطر لعقد قمة عربية الجه

يشعر باالمتنان والفخر لما قامت به قطر لمساعدة الشعب الفلسطيني، وأن التاريخ سوف يذكر لقطر ما 
  .قامت به من دعم للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية

، ]أمير دولة قطر [أتقدم من شخصكم الكريم": س المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبعة، نائب رئيوقال
ومن خاللكم للشعب القطري الشقيق بأسمى آيات الشكر والتقدير على مواقفكم العربية األصيلة بشكل 
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وأشاد قبعة بقرار األمير تجميد عالقات قطر بإسرائيل، وإغالق مكتب التمثيل التجاري اإلسرائيلي ". عام
وأكد قبعة في رسالته التي ينتظر أن تتبعها ". سابقة ومثالً يحتذى به"الدوحة، معتبرا هذه الخطوة في 

إن موقفكم هذا "تفاعالت داخل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، التي يتولى عباس رئاسة لجنتها التنفيذية 
  ".وأحرار العالمسيحفظه لكم ليس الشعب الفلسطيني فحسب، وإنما كافة الجماهير العربية 

 ١٩/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
  
  المذكرة األمريكية اإلسرائيلية عدوان جديد على الفلسطينيين والعرب: الشعبية الجبهة .٢٩

 -دان ناطق باسم الجبهـة الـشعبية ، مـذكرة التفـاهم األمنيـة األمريكيـة                  : وردة أبو أمين   -نابلس  
عب الفلسطيني والشعوب العربية، يهدف إلى تكبيلها       ، واعتبرها بمثابة عدوان جديد على الش      "اإلسرائيلية"

وأعرب الناطق عن خيبـة أمـل        .وحرمانها من حقوقها في الدفاع عن ذاتها ومقاومة االحتالل والعدوان         
الجبهة الشعبية من ضعف وعدم جدوى قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة بخصوص وقف العـدوان               

  .اإلسرائيلي
  ١٩/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   يحذر من أي خرق لوقف النار برد قاسي وقويلمرتأو .٣٠

على أي " رد فعل عنيف" أحزاب اليمين من أولمرتحذر رئيس الحكومة ايهود :  اسعد تلحمي-الناصرة 
، معرباً عن أمله في أن ال يحاول أي كان في الساحة "لنقض وتخريب نتائج العملية العسكرية"محاولة 

 يتحدث في جلسة الحكومة األسبوعية أمس غداة إعالنه أن أولمرتوكان ". يقضم انجازاتها"السياسية أن 
وأضاف ان وقف النار هش ويجب متابعته وإعادة تقويمه دقيقة . إسرائيل قررت وقف النار من جانبها

 اولمرت خالل حفلة وأعلن. بدقيقة، مهددا برد عسكري بكل قوة وبال تردد على أي خرق لوقف النار
ل اوروبية يزورون إسرائيل ان قواته تريد االنسحاب من غزة في اسرع وقت  دو٥عشاء لزعماء 

. سيصمد" حماس"ممكن، وان إسرائيل ال تنوي البقاء في القطاع، لكنها تريد ضمانات بأن وقف النار مع 
اذا صمد وقف النار، وآمل ان يصمد، سترون المعابر تفتح لكم هائل "وكان الناطق باسم اولمرت قال انه 

وسنرى كيف تسير ... سنمضي في ذلك يوما بيوم: "وعن االنسحاب من غزة، قال".  الدعم االنسانيمن
  ".االمور، نحن نريد ان نغادر غزة، وسنفعل بمجرد ان يكون بإمكاننا ذلك

  ١٩/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  خالل شهورها العسكرية المقاومة قدراتحماس واستعادة ديسكن يحذر من  .٣١

يوفال ديسكين من استعادة حماس وباقي فصائل المقاومة قدراتها " الشاباك"العام حذر رئيس جهاز األمن 
، مئير دغان أعرب "الموساد"بل وتعزيزها خالل شهور، فيما ذكرت القنال التلفزيونية العاشرة أن رئيس 

عن تشاؤمه من نتائج الحرب على غزة وشكك في إمكانية أن تتجند مصر لمنع دخول السالح لقطاع 
  . غزة

لم تتعرض حماس لهجوم : وقال ديسكين في تقريره األمني في جلسة الحكومة األسبوعية يوم أمس األحد
وإذا لم . بهذا الحجم والشمولية من قبل، إال أننا يجب أن نتذكر أنها ليست ضربة ال يمكن الخروج منها

منظمة االنتاج "  أن ويرى ديسكين". تواصل إسرائيل عملها سيعود الوضع إى سابق عهده خالل شهور
ولكن ما زال لديها قدرات صاروخية، إال . والتخزين لوسائل القتالية التابعة لحماس تضررت بشكل كبير

تتستر على حجم المصابين في قطاع غزة لكي ال : وقال إن حماس". أنها أيضا تعرضت ألضرار جدية
 ".تمس بمعنويات نشطائها

 ١٩/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب
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  ش االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة هي بمثابة إشارة قف إليرانعملية جي: ديسكين .٣٢

فـي   يوفـال ديـسكين،   " الشاباك"أكد رئيس هيئة االستخبارات اإلسرائيلية      :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
تقريره األمني في جلسة الحكومة األسبوعية يوم أمس األحد أن عملية جيش االحتالل اإلسـرائيلي فـي                 

ة إشارة قف إليران حيث ازدادت بشكل ملحوظ قدرة إسرائيل الرادعة كما تم إظهار              قطاع غزة هي بمثاب   
  ".القدرات العالية لسالح الجو اإلسرائيلي

  ١٩/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  

  حماس تلقت ضربة قاسية على مستوى سلطتها في قطاع غزة:  يدلينعاموس .٣٣
فـي جلـسة     سكرية، عاموس يـدلين،   ادعى رئيس جهاز االستخبارات الع    :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
أن حركة حماس تلقت ضربة قاسية على مستوى سلطتها في قطاع غزة، وادعى قـائال،                أمس،   الحكومة

إنه حين سيخرج قادة حماس إلى الشارع سيرون حجم األضرار وسيتبين لهم مدى الضربات التي وجهت                
  .لحركتهم

حلة المقبلة لقلب المشاهد التي خلفتها إسرائيل، من        وتابع يدلين مدعيا، أن حركة حماس قد تعمل في المر         
خالل تنفيذ عمليات تفجيرية في داخل إسرائيل، وادعى أيضا أن وقف إطالق النار الذي أعلنته إسرائيل                

إنهم يستصعبون بلورة موقـف مـن       "وقال   .فاجأ حماس، كما تفاجأت الحركة سابقا بتوقيت شن المعركة        
  .حركة حماس أعلنت موقفا واضحا بالتزامن مع مزاعم يدلين وجهازه، علما أن "وقف إطالق النار

  ١٩/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
  " ذلك فإن قدرات حماس لم تختف ومعتلقت ضربة قاسية لقدراتهاحماس : أشكنازي .٣٤

 زعم رئيس أركان جيش االحتالل غابي أشكنازي، فـي جلـسة الحكومـة            :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
إنه على الرغم مـن ذلـك       " حماس تلقت ضربة قاسية لقدراتها، ولكنه اعترف قائال،          أناإلسرائيلية أمس   

إن عملية الجيش اإلسرائيلي في قطاع غزة لم تنتـه بعـد            "وقال اشكنازي    ".فإن قدرات حماس لم تختف    
ونقل  ".ويجب مراعاة درجة عالية من اليقظة والتأهب لحين عودة الهدوء إلى مدن وقرى منطقة الجنوب              

إنه تم  "يو إسرائيل عن اشكنازي قوله في رسالة موجهة إلى جنود وضباط جيش االحتالل اإلسرائيلي               راد
  ".تحقيق جميع األهداف من العملية في قطاع غزة

  ١٩/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
  نتنياهو يهاجم قرار وقف النار ويتهم الحكومة بإضاعة فرصة القضاء على حماس .٣٥

س المعارضة اليمينية، بنيامين نتنياهو، بحملة يهاجم فيها وقف إطالق خرج رئي: نظير مجلي: تل أبيب
وقد اختار الوقوف قرب جرحى الجيش اإلسرائيلي الذين أصيبوا في الحرب مكانا إلطالق هذه . النار
في بئر السبع في صحراء النقب إن الجيش " سوروكا"فقال خالل عيادتهم في مستشفى . الحملة

قاصمة لحركة حماس، وكان بإمكانه أن يقضي على قدرات هذه الحركة عسكريا اإلسرائيلي وجه ضربة 
وفي غضون بضعة . لكن الحكومة أوقفت الحرب قبل أوانها وتركت حماس في الحكم. ويسقط حكمها

شهور ستستعيد حماس سيطرتها على الشريط الحدودي بين غزة وسيناء المصرية وترمم األنفاق وتعود 
 . تهريب األسلحةإلى
 نتنياهو إن هناك أوساطا أمنية تقول إن بقاء حماس مسؤولة عن الشريط الحدودي بين القطاع وبين وقال

 حماس أن الحكومة ال تدرك بعد إن"وقال .  بناء األنفاق وتهريب األسلحةإلىسيناء سيتيح لها العودة 
 هي ذراع طويلة إنما، )الرئيس الفلسطيني، محمود عباس(ليس مجرد فصيل فلسطيني يحارب أبو مازن 
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ولن يكون هناك مفر .  وال قيمة لالتفاقات معهاإيرانتابعة إليران وقد سيطرت على قطاع غزة بدعم 
وينبغي ان تتم المواجهة اآلن، في الوقت الذي . أمام إسرائيل إال أن تدخل في مواجهة مع هذه الحركة

جرؤون على فتح جبهة ضد إسرائيل ونحن ال ي" حزب اهللا" وأتباعها في سورية وفي إيران أننرى فيه 
 ".نقص ذراعهم في غزة

  ١٩/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  لم تحقق أهدافها من الحرب على قطاع غزة" إسرائيل: " اإلسرائيليونالمحللون .٣٦

 لم تحقق "إسرائيل"أجمع المحللون السياسيون والعسكريون اإلسرائيليون على أن :  وديع عواودة-حيفا 
لنة والمخفية من الحرب على قطاع غزة، خاصة وقف إطالق الصواريخ الفلسطينية وإدخال أهدافها المع

 . الردع أمام الفلسطينيين-فقط-أسلحة إلى القطاع، وقالوا إنها حققت 
انتصار إسرائيل في غزة ليس مرتبطا "ورأى المحلل السياسي في صحيفة معاريف، بن كسبيت، أن 

تهريب، فالوثائق واالتفاقيات والرسائل والزيارات االحتفالية واألصوات باتفاقيات أو ضمانات أو أعمال 
واإلنجاز اإلسرائيلي الحقيقي مزدوج، .. المرتفعة ليست مهمة في الواقع ولن يذكرها أحد بعد عدة سنوات

وهو ترميم الردع وإعادة تعريف مبادئ الحرب ضد اإلرهاب وال حاجة للتحدث أكثر مما ينبغي بهذا 
، إذ إنه مثل أمين عام حزب اهللا حسن نصر اهللا في الماضي، فإن القياديين في حماس محمود الخصوص

 ".الزهار وأحمد الجعبري لم يصدقا أن إسرائيل ستنفجر عليهما بهذا الشكل
وحتى "من جانبه، رأى المحلل العسكري في معاريف، عوفر شيلح، أن الحرب على غزة كانت مبررة 

هدفها الوحيد، خصوصا "ا على إطالق الصواريخ من القطاع، لكنه أشار إلى أن رد" إنها جاءت متأخرة
أن احتالل القطاع لم يكن مطروحا أبدا، هو العقاب والردع، لهذا السبب بالذات كان ينبغي أن تستمر 
از العملية العسكرية أياما معدودة وتحدد فيها إسرائيل حجم العقاب والعقوبة وبعد ذلك تتوقف ألن أي إنج

الجيش اإلسرائيلي يحرص "ولفت شيلح إلى أن  ".يكمن في الوعي وألن االتفاقيات السياسية هي نكتة
على القول إن الغاية التي طولب بتحقيقها كانت الردع، ولذلك بإمكانهم االدعاء وبحق أنهم وصلوا إليها، 

ناء أنه يدل على مدى تزايد لكن هذا حصل في األسبوع األول وكل ما حدث منذئذ لم يضف الكثير، باستث
 ".بشاعة وجهنا ومدى ابتعادنا عن المنطق وترجيح الرأي واألخالق والعقالنية التي كنا نتفاخر بها

إيهود أولمرت، وهو أكثر رئيس حكومة ال أخالقي كان في إسرائيل، لم يتعلم شيئا من "ورأى شيلح أن 
ت منفلتة في الكنيست مثلما حدث حينئذ انتابته نشوة حرب لبنان الثانية، باستثناء الحذر من إلقاء خطابا
 تم توجيه ضربة قوية للغاية لمنظومة صواريخ ٢٠٠٦بعد العملية األولى لسالح الجو، إذ إنه في العام 

أولمرت واصل القتال من دون أية "، وأضاف أن "حزب اهللا وهذه المرة تمت إبادة شرطيي سير من الجو
رة التفاق مبكر، كان بإمكانه توفير حياة جنود ووقف القتل الجماعي فائدة أو هدف، وعارض مباد

، وانتقد شيلح وزير الحرب اإلسرائيلي، إيهود "لألبرياء الذي يضعفنا ويهددنا أكثر من أي شيء آخر
الذي عارض العملية في غزة لوقت طويل وأيد وقفها قبل أسبوعين ونصف بدال من أن يستغل "باراك، 

، كما انتقد تردد "كان سابق للجيش لكي يفرض على أولمرت وقف إطالق نار مبكرهيبته كرئيس أر
وأن يصفوا ) الحرب(مثل باراك هي أيضا تأثرت من الخوف من اليوم الذي يلي "وزيرة الخارجية وتابع 

 ". أحدهما أنه ضعيف، وهما الرجل والمرأة اللذان بسببهما لم ننتصر على حماس
امتنع عن ارتكاب الكثير من "اإلسرائيلي غابي أشكنازي، كتب شيلح أنه وحول رئيس أركان الجيش 

، لكنه خرج من هذه الحرب كمن يتفاخر جيشه باالنتصار على الضعفاء )دان حالوتس(أخطاء سلفه 
دولة بأكملها "، كذلك انتقد شيلح المجتمع اإلسرائيلي وكتب أن "وينفي القتل الجماعي للسكان المدنيين

 في الماضي ببرودة األعصاب والقيم األخالقية، غرقت اآلن بمشاعر الضحية التي بررت كانت تتفاخر
 ".كل شيء
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بيان "من جانبه أشار المحلل السياسي في صحيفة هآرتس، ألوف بن، إلى أقوال أولمرت لدى إدالئه 
، ٢٠٠٦ العام باإلمكان التكهن فقط أن أولمرت كان يريد قول األمور ذاتها في"وكتب بن أنه " االنتصار

في نهاية حرب لبنان الثانية، لكنه اضطر حينها إلى مواجهة جمهور غاضب وخائب األمل كان يدعو 
مما ال شك فيه أن حرب غزة كانت العملية المصححة بالنسبة "وأضاف أنه  ".إلى تشكيل لجنة تحقيق

 في بداية - المنية المصغرةالحكومة-لكن لم يتم تحقيق كل الغايات التي حددها الكابينيت ... ألولمرت
فإطالق الصواريخ لم يتوقف حتى اللحظة األخيرة، ولم يتم منع نشوء أزمة "وأضاف " العملية العسكرية

جلعاد شاليط، ) الجندي األسير في القطاع(إنسانية في القطاع، وليس واضحا إذا تزايد احتمال تحرير 
، " جديد في جنوب البالد سيتضح في األسابيع المقبلةوحتى إن السؤال حول ما إذا كان قد نشأ واقع أمني

القاعدة القديمة ثبتت مرة أخرى، وهي أن بإمكان اليسار فقط شن الحروب والحفاظ على "ورأى بن أن 
إذ "وتابع " عدم تجاهل إنجازات حماس"ودعا بن إلى  .إجماع مثلما بإمكان اليمين فقط إخالء مستوطنات

ي بشرعيتها من المجتمع الدولي وال أحد يحتج على استمرار حكمها، إنها حصلت على اعتراف فعل
واآلن ستتنافس الدول على تمويل ترميم غزة، بين إيران ومصر ودول الغرب، وسيكون بإمكان حماس 
أن تقرر ممن تأخذ المساعدة ولمن سيكون التأثير على الحل، واإلنجاز الثاني الذي حققته حماس هو 

ونجاحها في ضرب ...  إطالق الصواريخ باتجاه عسقالن وبئر السبع وأسدودقدرتها على استمرار
سيقوي معارضي االنسحاب من الضفة الغربية الذين سيحذرون من وضع ) اإلسرائيلية(الجبهة الداخلية 

 ".تل أبيب ومطار بن غوريون في مرمى الصواريخ
 دعوة الليكود، قبل اجتماع الكابينيت، سيما كدمون إلى" يديعوت أحرونوت"وأشارت المعلقة الحزبية في 

وخلصت كدمون إلى أن خطاب أولمرت . إلى عدم وقف الحرب وإنما مواصلتها حتى يتم تحقيق غاياتها
بدا كخطاب وداعي، وألول مرة في الفترة األخيرة بدا أولمرت فعال كمن يتواجد فوق السياسة، فقد كان "

ن هناك أحد ما تنقصه صورة انتصار فهو أولمرت، وباإلمكان لكن إذا كا... واسع القلب وكريما ومطريا
 ".التكهن بشكلها، وهو جلعاد شاليط عائد، ربما في فترة رئيس حكومة قادم

وعكس معلقون كثر في القنوات اإلسرائيلية الثالث رؤية مشابهة مؤكدين على عدم تحقيق األهداف 
ا على النساء واألطفال ال على المقاومة منوهين المعلنة وإلى تورط إسرائيل بحرب دموية انتصرت فيه

 .للثمن األخالقي والسياسي الباهظ لذلك
  ١٩/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
  االحتالل يحذر النازحين من العودة" يديعوت" .٣٧

 العبرية في عددها الـصادر أمـس، أن الجـيش أوصـى       " أحرونوتيديعوت  "ذكرت صحيفة   : )ا.ب.د(
" إسرائيل"هم خالل المحرقة في قطاع غزة إلى عدم العودة إليها بعد إعالن             الفلسطينيين الذين تركوا منازل   

وبخاصة الذين يقطنون في مناطق تطلق منها الـصواريخ بعـدم     . النار إلطالقعن وقف أحادي الجانب     
 ". أن هناك خشية من تجدد القتال"العودة في هذه المرحلة إلى منازلهم، مبررا ذلك 

  ١٩/١/٢٠٠٩الخليج، 
 

   مقاتلون أشباح يندفعون صوبنا من باطن األرض: إسرائيليضابط .٣٨
ال نرى مقاتلين بالعين المجردة، لكنهم سرعان ما يندفعون صوبنا من . إنها حرب أشباح" :القدس المحتلة

إننا نتحرك على األرض، ونحن نشعر أن أسفَل منا . باطن األرض إنهم يخرجون لنا من أعماق األرض
ا هو جزء مما جاء على لسان النقيب ميكي شربيط، قائد سرية في سالح هذ ".مدينة تحت أرضية

على شبكة " يديعوت أحرنوت"المدرعات اإلسرائيلية، في تقرير نشرته النسخة العبرية لموقع صحيفة 
وشهادة شربيط الذي ترك ساحة المواجهات بعدما أصيب في مواجهة مع عناصر كتائب  .اإلنترنت
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 في منطقة العطاطرة، أقصى شمال غربي قطاع غزة، تشير إلى ،ي لحركة حماس الجناح العسكرالقسام،
الدور الكبير الذي تلعبه األنفاق كجزء من الخطة الدفاعية التي تعتمدها القسام، في مواجهة التوغل 

. وتحدث شربيط عن الفزع الذي يشعر به الجنود من عمليات االختطاف عبر هذه األنفاق. اإلسرائيلي
 .ا يبرر المخاوف التي يتحدث عنها الضابط اإلسرائيلي هناكوهناك م

ففي اليوم الثاني للعدوان البري اإلسرائيلي على قطاع غزة، وأثناء قيام سرية من وحدة مختارة في لواء 
غوالني بعمليات تمشيط في أحد المنازل شرق مخيم جباليا، شمال غزة، فوجئ أحد الجنود الذي كان 

ي المنزل باثنين من مقاومي حماس يندفعان من حفرة في قلب الغرفة ويحاوالن يفتش إحدى الغرف ف
اإلمساك به ودفعه نحو الحفرة التي كانت تؤدي إلى نفق، إال أنه أفلت من األسر بعد تدخل زمالئه الذين 

 ويتضح من التقييمات العسكرية اإلسرائيلية أن". أباتشي"استدعوا طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز 
وطائرات " األباتشي"تحرك مقاتلي حماس عبر األنفاق في ساحات المواجهة بات يقلص تأثير طائرات 

ولعل الذي يدلل على ذلك هو ما حدث لعناصر . االستطالع اإلسرائيلية على استهدافهم أثناء المواجهات
اعية الواقعة ، وهي إحدى وحدات النخبة التي كلفت عمليات تمشيط في األراضي الزر"خوريف"وحدة 

فقبيل عملية التوغل، قامت طائرات . شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة الخميس الماضي
االستطالع بدون طيار وطائرات األباتشي بعمليات تمشيط واسعة النطاق، فضالً عن قيام المدفعية 

من المناطق ذات بقصف المنطقة لضمان طرد المقاومين الذين يفترض أنهم في المنطقة، علما بأنها 
الكثافة السكانية الضئيلة جداً، وبعد أن أنهت الطائرات والمدفعية ما قامت به، توغل في المنطقة عناصر 

، وأثناء قيامهم بعمليات تمشيط في أحد البيوت، فوجئوا بخروج مقاومين من باطن "خوريف"وحدة 
 . قائد الوحدةاألرض وأطلقوا قذائف عليهم ليقتل ويجرح عدد من الجنود، بينهم

 ١٩/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
  
   جريحا٥٥٠٠ً شهيداً و١٣١٠... غزة تلملم جراحها .٣٩

أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن طواقم اإلسعاف تمكنت اليوم من انتشال جثامين عشرة شهداء : غزة
 اإلسرائيلي فلسطينيين من تحت أنقاض منازل مدمرة وذلك في اليوم الثاني لتراجع آليات جيش االحتالل

  من مناطق حدودية لقطاع غزة
 الطبيب معاوية حسنين مدير عام اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد وأعلن

الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العملية اإلسرائيلية على قطاع غزة في السابع والعشرين من شهر ديسمبر 
 . آخرين نصفهم من المدنيين٥٥٠٠ والجرحى ألكثر من ١٣١٠الماضي الى 

 مسعفا وأفراد ١٦ من كبار السن إلى جانب ١٢٣ امرأة و١١١ طفال و٤١٨وأوضح أن من بين الشهداء 
  .من طواقم الدفاع المدني وأربعة صحفيين وخمسة أجانب

 ١٩/١/٢٠٠٩وكالة سما، 
  
 غزةفي نقاض األ جثة تحت ١٠٠انتشال أكثر من  .٤٠

إلسعاف الفلسطينية بعد صمت دوي القصف في تفقد األنقاض في  شرعت أجهزة ا: فرح سمير-غزة
بيت الهيا وجباليا، حيث تم العثور على نحو مائة جثة لم يتم انتشالها بسبب العمليات العسكرية 

  .والمعارك
 ١٩/١/٢٠٠٩عكاظ، 
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   وجعلها هياكل عظمية األجسام إذابة استخدمت قذائف تسببت في "إسرائيل" .٤١
 قوات االحتالل اإلسرائيلي استخدمت في أن أمس مصادر طبية فلسطينية أكدت: وضوليد ع -رام اهللا

 .كد دأو .اإلنسان الرابع على التوالي قذائف تذيب جسم لألسبوععدوانها المتواصل على قطاع غزة 
 والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية استخدام قوات االحتالل اإلسعافمعاوية حسنين مدير عام 

 وال اإلنسان بأن هناك قذائف تذيب جسم أمس حسنين ، وأوضح مرةألول غزة أهالياكة ضد  فتأسلحة
 الطبية الفلسطينية عثرت على جثث لبعض األطقم أن إلىشار حسنين أو . الهيكل العظميإاليبقي 

   .الشهداء كانت مجرد هياكل عظمية
ات جراحية هناك ان الذخيرة ونقل عن طبيبين دنمركيين زارا قطاع غزة مؤخرا وأجريا عدة عملي

المتفجرة في هذا السالح تتفاعل مع المادة المخدرة وتفجر جسد الجريح، ويمكن أن تسبب انتشارا لمرض 
  .السرطان

  ١٩/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
 
   في غزة  شهيداً من أسرة واحدة٤٨ .٤٢

 جثة ١٨تم أمس انتشال فقد .  شهيدا٤٨ إلىارتفع عدد الشهداء من أسرة فلسطينية واحدة في قطاع غزة 
 منزل شرق حي الزيتون، دمرته المدفعية الحربية لالحتالل أنقاضألفراد من عائلة السموني من تحت 

 على األقل من أفراد العائلة قد استشهدوا في ٣٠وكان . كانون الثاني الحالي/في الخامس من يناير
 تمنع قوات أنلت جثامينهم، قبل القصف على منزلهم حيث كانوا يتجمعون في غرفة واحدة، وانتش

  . من االقتراب من المكاناإلسعافاالحتالل طواقم 
  ١٩/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
 منظمة التحرير تحذر من كارثة إنسانية في قطاع غزة .٤٣

حذرت دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير من كارثة إنسانية حقيقية تهدد : ألفت حداد
يني باتوا تحت مرمى نيران االحتالل، مع اشتداد الحرب الدموية البشعة التي  مليون فلسط١,٥حياة 

وأدانت بشدة استهداف سيارات اإلسعاف وقتل المسعفين  .تشنها إسرائيل على شعبنا في قطاع غزة
واألطباء وضرب المستشفيات ومنع نقل المصابين إلسعافهم، واعتبرت ذلك بمثابة جريمة حرب حسب 

 األوضاع اإلنسانية والصحية في القطاع تزداد سوءا في ظل إن"ي اإلنساني، وأضافت القانون الدول
 الكثير من العيادات الصحية ُأغلقت إن"وتابع البيان  ".تصاعد حرب اإلبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل

ضى واألطفال النقطاع التيار الكهربائي عنها ونفاذ األدوية منها، وبات الخطر يتهدد حياة عشرات المر
 ".حديثي الوالدة في المستشفيات التي تعاني من نقص شديد في الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية

وطالبت الدائرة كافة الجهات الدولية وخاصة األمم المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا والصين يتحمل 
ة وتامين حماية دولية عاجلة للشعب مسؤولياتها والتدخل العاجل لوقف هذه الحرب التي تشن ضد اإلنساني

وناشد البيان الصليب األحمر الدولي ووكالة غوث وتشغيل الالجئين، للعمل الفوري على  .الفلسطيني
تامين المستلزمات األساسية من ماء وكهرباء وغذاء وعالج طبي ألبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، 

 المستشفيات التي هي أيضا باتت إلىنها من نقل المصابين وحماية سيارات اإلسعاف واألطقم الطبية لتمكي
 .في دائرة االستهداف اإلسرائيلي

 ١٨/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب
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   تحقيق دولية بشأن االعتداءات على الصحافيينلجنة .٤٤
 أن وفداً من ثماني دول عربية وأوروبية ،أعلن نقيب الصحافيين الفلسطينيين نعيم الطوباسي: أ ب د

غزة للوقوف على االنتهاكات التي طالت الصحافيين والمؤسسات اإلعالمية خالل سيصل إلى قطاع 
العدوان اإلسرائيلي األخير، ويضم الوفد اتحاد الصحافيين العرب، واتحادات الصحافيين في كل من 

  .فرنسا، وإيطاليا، والنرويج، وغيرها
  ١٩/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  غزة تطالب بانسحاب االحتالل منالضفةتظاهرات في  .٤٥

 شهدت مدينتا رام اهللا والبيرة لليوم الثاني والعشرين على التوالي مسيرة تنديد : مراد العاروري-رام اهللا
 .إبطاء النار للمطالبة بانسحاب االحتالل دون إطالقبالعدوان اإلسرائيلي على القطاع رغم قرار وقف 

 ١٩/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
  
  في غزةا منذ بداية القصف استشهدو١٣٠٠ ولدوا و٣٥٧٠: تقرير .٤٦

 ٣١٥٠كشف تقرير أممي أنه منذ بدء االجتياح العسكري اإلسرائيلي لقطاع غزة ولد ما بين : غزة
طفال كل  ١٧٠و ١٥٠ طفال، مشيرا إلى أنه طبقا لصندوق األمم المتحدة للسكان، يولد ما بين ٣٥٧٠و

ما عبر صندوق األمم المتحدة للسكان عن  حالة والدة تتم بعملية قيصرية في٢٥يوم في قطاع غزة، منهم 
قلقه تجاه التقارير التي تتحدث عن عمليات والدة مبكرة بسبب آثار الصدمة من القصف المتواصل 

 .وتعرض األطفال حديثي الوالدة إلى انخفاض درجات الحرارة بسبب نقص الكهرباء
في تقرير أول من أمس على أن ) أوتشا(وأكد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة 

إمدادات السلع األساسية، مثل الغذاء وغاز الطهي والمياه والوقود في قطاع غزة ما زالت في أوضاع 
خطيرة، مشيرا أيضا إلى وجود أعداد كبيرة من الناس العالقين في منازلهم بينما هناك آالف إضافية 

ئ األونروا، في حين أن أنظمة المياه والصرف تهرب بحثا عن المأوى مع عائالت مضيفة وإلى مالج
الخطر الذي يواجه المدنيين تفاقم بسبب هروب عدد " وقال .الصحي والكهرباء تعاني من ضعف شديد

كبير من الفلسطينيين إلى المناطق الحضرية كاستجابة للتحذيرات من الجيش اإلسرائيلي إلخالء 
 ".منازلهم

 ١٩/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
  
 في الخليل فلسطينية وطنون يهاجمون منازل مست .٤٧

 مجموعة من المستوطنين هاجمت منازل إنقالت مصادر أمنية فلسطينية في رام اهللا :  بترا–رام اهللا 
شمال شرق مدينة الخليل ،جنوبي الضفة " كريات أربع"و " خارصينا"المواطنين الواقعة بين مستوطنتي 

  .الغربية
القريبة من " عين بني سليم"المستوطنين منازل المواطنين في منطقة  من أخرىكما هاجمت مجموعة 

 ".أربعكريات "مستوطنة 
 ١٩/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
   مليار دوالر تكلفة إعادة بناء غزة١,٦ : غربيوندبلوماسيون .٤٨

عقد ممثلون من االتحاد األوروبي واألمم المتحدة والبنك الدولي اجتماعا طارئا في  : وكاالت-القدس
وقال ،  إلطالق النار من جانب واحد"إسرائيل" وقف ى إلعداد رد مبدئي عل،س أمس األولالقد

 تدعو لإلسراع ،دبلوماسيون غربيون إن الخطط المتعلقة بالمساعدات الدولية لقطاع غزة بعد الحرب
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 لكن ، ما كانت عليه قبل الحربإلىبإدخال الغذاء والدواء وإعادة المياه والكهرباء والخدمات الصحية 
  .عملية إعادة البناء الشاملة للقطاع أمر بعيد المنال

وأضاف الدبلوماسيون أن التقديرات األولية تظهر أن تكلفة إعادة البناء بعد الهجوم العسكري اإلسرائيلي 
 لكنهم أضافوا أن تقدير األضرار بالكامل لم يبدأ بعد وسوف يستغرق ، مليار دوالر١,٦المدمر تصل الي

قال الدبلوماسيون إن مؤتمرا للمانحين سيعقد في القاهرة الشهر المقبل ويشارك فيه لجنة و .أسابيع
  . اللجنة الدولية للصليب األحمرإلى باإلضافة ،الوساطة الرباعية للسالم في الشرق األوسط

  ١٩/١/٢٠٠٩األهرام، 
  

  غزةدخول التجهيزات الطبية قلص الحاجة إلخراج الجرحى من : مدير مستشفى الشفاء .٤٩
 أكبر مستشفيات قطاع غزة، إن السماح "دار الشفاء" حسين عاشور مدير عام مستشفى .قال د: غزة

 جانب تجهيزات طبية حديثة، قلص  إلىبدخول العشرات من األطباء العرب واألجانب المتخصصين،
  .  تحويل الجرحى من ضحايا العدوان اإلسرائيلي على القطاع للخارجإلىالحاجة 

 غازي حمد المكلف من قبل الحكومة المقالة، تنسيق عمليات تحويل الجرحى .قال دمن ناحيته 
 مصر، أن معبر رفح يفتح أبوابه من الصباح وحتى المساء الستقبال كل إلىوالمرضى من قطاع غزة 

. الجرحى، مؤكداً أن الجانب المصري ال يضع أي عائق أمام دخول الجرحى لتلقي العالج في الخارج
 حد كبير، مؤكداً أن إلىد مع ما قاله عاشور من أن الحاجة لتحويل الجرحى للخارج تقلصت واتفق حم

 . ينتظمون في العمل حالياً في مستشفيات القطاعواألجانب طبيب من كبار االستشاريين العرب ١٠٠
 ١٩/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
   يطالبون بتشكيل وفد نيابي لزيارة قطاع غزة أردنياً نائبا٢٣ .٥٠

 نائبا بتشكيل وفد نيابي لزيارة قطاع غزة، تأكيدا لدعم األردن للشعب ٢٣طالب :  جهاد المنسي-نعما
  .الفلسطيني ووقوفه إلى جانبه، حتى يتم تحرير األراضي الفلسطينية المحتلة

القادة المجاهدين من جميع الفصائل، وفي "، طالبوا فيها أخرى نائبا على مذكرة ١٥، وقع أخرىمن جهة 
تهم كتائب القسام المجاهدة، بان يستغلوا فرصة إعالن العدو وقف إطالق النار من جانب واحد، مقدم

 إستراتيجيةباالمتناع عن إعطائه المبرر إللغاء وقف إطالق النار، وذلك ليعيدوا ترتيب الموقف ووضع 
  ".جديدة للمواجهة

  ١٩/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
 
  ي تهدد بحجب الثقة عن الحكومة اإلسالمية في البرلمان األردنالكتلة .٥١

هددت كتلة نواب الحركة اإلسالمية في األردن بحجب الثقة عن الحكومة لتراخيها في أخذ موقف  :عمان
  .متشدد من العدوان على قطاع غزة وقطع العالقات مع الكيان

راض وطالب النائب صالح الزعبي الحكومة بعدم استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس على األ
األردنية بصفته االعتبارية بعد أن انتهت واليته، وانتقد النائب ممدوح العبادي عدم وجود دور سياسي 

  .لألردن في العدوان على غزة
وفي تطور الفت، صّعدت الحركة اإلسالمية في األردن لهجتها حيال الحكومة األردنية بعد مشاركة 

  . شرم الشيخاهللا الثاني في قمة العاهل األردني الملك عبد
  ١٩/١/٢٠٠٩الخليج، 
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   أسرة أردنية تؤاخي مثيلتها في غزة١٠٠٠ .٥٢
أطلقت الحركة اإلسالمية في األردن مشروع المؤاخاة العالمي إلعادة بناء ما :  حاتم العبادي-عمان 

سيشمل كل بلدان العالم بحيث ترتبط المؤسسات مع "دمره االحتالل في قطاع غزة، وقالت إن المشروع 
 ."سسات والشركات مع الشركات والمصانع مع المصانع واألسر مع األسر واألفراد مع األفرادالمؤ

وأعلنت الحركة عن تبني ألف أسرة أردنية مع ما يماثل هذا العدد من األسر الفلسطينية، وقرر المراقب 
د صيام، بينما قرر العام لجماعة اإلخوان المسلمين همام سعيد مؤاخاة أسرته مع أسرة القيادي الشهيد سعي
 المراقب العام  وقال.األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي مؤاخاة أسرته مع أسرة الشهيد نزار ريان

، منوها بهذا الصدد إلى أن "نريد أن تصل األموال والسالح وكل أسباب الحياة إلى غزة: "للجماعة
 .بمنع وصول السالح للمقاومة الفلسطينية" األخيرة"االتفاقية التي وقعتها إسرائيل مع أميركا، تعهدت فيها 

 ١٩/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
 
 نشطاء نقابيون يدعون إلضراب جزئي للمطالبة بطرد السفير اإلسرائيلي: األردن .٥٣

دعا الملتقى الوطني للنقابات المهنية، وأحزاب المعارضة الوطنية في األردن، وهو تجمع ينضوي : عّمان
اء السياسيين في البالد، المواطنين إلى اإلضراب عن العمل لمدة ساعة واحدة تحت مظلته معظم النشط

 منتصف النهار، إضافة إلى االمتناع عن قيادة السيارات في ١٢تبدأ الساعة ) ١٩/٢(يوم غد االثنين 
 منتصف النهار، وذلك تضامنا مع أهالي غزة، وتعبيرا ١٢الشوارع لمدة خمس دقائق تبدأ أيضا الساعة 

  . في بالدهم رفض الشارع األردني لوجود سفير وسفارة إسرائيليةعن 
وناشد الملتقى في بيان صحفي، المواطنين والتجار والصناعيين والمؤسسات الوطنية التجاوب مع 

إن الهدف من اإلضراب الجزئي يأتي في إطار مطالبة "الهادي الفالحات  دعوته، وقال رئيس الملتقى عبد
  ".ر اإلسرائيلي و إلغاء معاهدة وادي عربةالحكومة بطرد السفي

  ١٩/١/٢٠٠٩، قدس برس
  
   بيروت الوطني يشيد بصمود غزةمؤتمر .٥٤

التأم مؤتمر بيروت الوطني لدعم الشعب الفلسطيني وصمود غزة، في فندق كومودور بيروت،  :بيروت
تحرير الفلسطينية في حضور حشد من النواب والفاعليات السياسية والشعبية والحزبية وفصائل منظمة ال

تضامناً مع "وألقى رئيس الحكومة األسبق سليم الحص كلمة في المؤتمر بعنوان  .واتحاد المحامين العرب
إال أن . ، أكد فيها أن ما تتعرض له غزة من وحشية ليس مستغربا من العدو الصهيوني الغاشم"غزة

ة على هذا القدر من التردد، علما بأن المستغرب أن تكون ردة الفعل من جانب كثير من األنظمة العربي
الشعوب العربية والشعوب اإلسالمية وشعوب العالم عموما عبرت أبلغ تعبير عن حزنها وغضبها أمام 
ما يدور في قطاع غزة من فواجع وجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، مشيداً بصمود الشعب الفلسطيني 

المطلوب من العرب أجمعين : "وقال .١٩٤٨ي عام منذ تعرضه الغتصاب أرضه وللتهجير الجماعي ف
  .أن يقفوا في هذه اللحظة التاريخية وقفة مسؤولة إلى جانب الحق ضد العدوان الصارخ

وألقى كلمة فلسطين شفيق الحوت الذي أكد على انتصار المقاومة في غزة، مشيراً إلى أن ذلك وضح من 
 سمير صباغ في كلمة وأكدالقومي التاريخي، وأشاد الحوت بموقف بيروت ودورها . خطاب أولمرت

  .دور بيروت سابقا والحقا دور ملتزم بالقضية الفلسطينية "إناللجنة التحضيرية للمؤتمر، 
  ١٩/١/٢٠٠٩الخليج، 
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 غزة يجب أن تحتل رأس اهتمام قمة الكويت: الحص .٥٥
 أنن بأن أية قمة عربية يجب  نؤمإننا": "منبر الوحدة الوطنية" الرئيس سليم الحص، في تصريح باسم قال

 تشكل القمة لجنة أنمن المفترض "أضاف و. "تطلق حركة متابعة لتنفيذ مقرراتها فال تكتفي بإعالنها
 القمة من الدول العربية تباعا بتقدم العمل أعضاءمتابعة تسهر على تنفيذ المقررات، وتتابعها وتشعر 

 لحظة يستدعي أي االلتئام في إلى تكون القمة العربية على استعداد للعودة أنعلى التطبيق، كما ينبغي 
الموضوع ذلك، علما بأن الوضع الفاجع والخطير في غزة يستوجب انعقادا متكررا للقمة العربية بحسب 

.  يتبدل عنوانها بحيث تكون غزة هي محورهاأن قمة الكويت ونرجو ىإلنحن نتطلع : وقال. "الحاجة
 المرحلة الحاضرة لها أولوياتها وعلى رأسها أن إال األهميةاالقتصادية على جانب عظيم من فالقمة 

 . فال يجوز تناول قضية فلسطين وغزة على هامش ذلك المؤتمر كما كان يقال. فلسطين وغزة
تابع لقد فضحت محنة غزة ركاكة الموقف العربي وتفكك الصف العربي في وقت كانت الساحة أحوج و

 .  موقف عربي موحد حاسمإلىون ما تك
 ١٩/١/٢٠٠٩السفير، 

  
 حان الوقت لجمع السالح الفلسطيني خارج المخيمات ولو بالقوة الشرعية: جعجع .٥٦

 ما يجري في غزة هو وليد إن" سمير جعجع "القوات اللبنانية" رئيس الهيئة التنفيذية لـقال: بيروت
 مبادرة السالم العربية في قمة الدوحة بأنه إلغاء، واصفاً طرح " لم يكن للعرب رأي فيهاإستراتيجية

ن تخرج قمة الكويت بأي شيء في شأن غزة ألن ما يجري ليس نتيجة أ"وإذ استبعد ". مراجل وهمية"
مأساة كبيرة أثبتت وجهة نظرنا "، وصف ما حدث في غزة بأنه " توافق عليها االفرقاء العربإستراتيجية

حان الوقت لجمع السالح الفلسطيني خارج المخيمات حتى لو اقتضى ": الوق". في االستراتيجية الدفاعية
 ."األمر استعمال القوى الشرعية

 ال إستراتيجيةن الفريق الموجود في غزة اليوم حماس، ورغم تضحياته الكبيرة، انطلق من إ: "وأضاف
" نية والعربية والدوليةوكان يعاني من مشاكل على المستويات الفلسطي. أساسيةتتأمن فيها نقاط ارتكاز 

  ".  رغم النيات الحسنة للمشاركينإنقاذه ما يمكن إنقاذتحاول قمة الكويت "متوقعا أن 
 ١٩/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
 حزب اهللا يحتفي بانتصار غزة في قانا .٥٧

ه ، شارك في"العزة لغزة"تجمعاً حاشداً في ساحة البركة في بلدة قانا، تحت عنوان  نظم حزب اهللا: قانا
 إلى فيها أشار وألقى عضو الهيئة التـنفيذية في حركة أمل علي كوراني كلمة .مئات من عناصر الحزب

محور المواجهة والممانعة الذي ظهرت مالمحه بشكل جلي في هذه المعركة، مقابل :  هناك محورينأن
 في هذه محور آخر هو محور عربي غربي أميركي وهو محور االستسالم والتواطؤ الذي ظهر أيضا

   .المحنة
باسم الجنوب وباسم المقاومة والثائرين الذين "واعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل اهللا 

وقفوا الى جانب هذا الشعب والمقاومة، اننا افشلنا بالصمود والتضحية والثبات واالستبسال في غزة هذا 
  . " وحط رحاله اليوم في غزة٢٠٠٦العدوان االسرائيلي، والمخطط الذي بدأ في تموز 

عندما تسقط اهداف الحرب ويقف جيش العدو على ابواب المدن والمخيمات والقرى، وال يجرؤ : وقال
على دخولها ويضطر الى التراجع، عند ذلك نستطيع ان نعلن بالفم المآلن اننا امام انتصار جديد وامام 

  .فجر جديد وامام هزيمة جديدة لهذا العدو
 ١٩/١/٢٠٠٩السفير، 
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 استنكارا الستهداف الطواقم الطبية في غزةمسيرة آلليات اإلسعاف والدفاع المدني : لبنان .٥٨
 أمس مسيرة آلليات اإلسعاف والدفاع المدني التابعة للمؤسسات اإلنسانّية والصحّية بيروت،جابت شوارع 

ة، شبيبة الهدى، الهالل األحمر هيئة اإلسعاف الشعبي، النجدة الشعبّي: اللبنانّية والفلسطينّية التالية
الفلسطيني، الرسالة اإلسالمّية، الهيئة الصحّية اإلسالمّية، جمعّية الكيان، المساعدات الشعبّية لإلغاثة 

ويأتي هذا العمل . والتنمية، المساعدات الشعبّية النرويجّية، الجمعّية الطبّية اإلسالمّية وجمعّية جبل عامل
 لطواقم الطبية في غزة من عدوان إسرائيلي طالها مباشرة،استنكارا لما تعرضت له ا

 ١٩/١/٢٠٠٩السفير، 
   

  خطة تحرك عربية دولية على أصعدة متعددة حيال الوضع في قطاع غزة: كويتالقمة  .٥٩
تتبنى القمة العربية االقتصادية التي تنطلق أعمالها في الكويت :  صالح الفهيد، ربيع شاهين-الكويت 

وفق ما أكده مصدر . ربية دولية على أصعدة متعددة حيال الوضع في قطاع غزةاليوم خطة تحرك ع
وكشف األمين العام المساعد للجامعة العربية السفير محمد صبيح، في . مسؤول في الجامعة العربية أمس

، أن معالم هذه الخطة تتمثل في العمل على عدة محاور تتضمن الدعوة إلى مؤتمر "عكاظ"حديث لـ 
عادة إعمار قطاع غزة وأن تتبنى الدول والتجمعات مسؤولية توفير الدعم والتمويل الالزمين، دولي إل

المسؤولية الكاملة عن جرائمها التي ارتكبتها بحق المدنيين األبرياء " إسرائيل"وكذا ضرورة تحمل 
ة ولفت صبيح، إلى أن خطة التحرك تتضمن تعقب مجرمي الحرب اإلسرائيليين من القاد. العزل

السياسيين والعسكريين وكل من يثبت تورطه بارتكاب هذه الجرائم من خالل تشكيل لجنة قانونية عربية 
  .دولية تضطلع بهذه المهمة

من جانبها، قالت السفيرة سيما بحوث، األمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون االجتماعية، إن 
رجة كبيرة على قرار وزراء الصحة العرب الطارئ القمة تتبنى مشروع قرار سيعرض عليها يعتمد بد
يناير مع بدء العدوان اإلسرائيلي، في شأن الوضع / الذي عقد بالرياض خالل شهر كانون الثاني
وكشفت السفيرة بحوث، في تصريحات خاصة في . باألراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة

ادة بناء وترميم المستشفيات الفلسطينية التي الكويت، عن أن معالم هذا القرار يتضمن خطة عمل إلع
كما تتضمن بناء مستشفيات جديدة والتوسع . دمرت خالل العدوان اإلسرائيلي اإلجرامي ضد قطاع غزة

بالمستشفيات الميدانية، باإلضافة إلى دعوة منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي وخاصة األمم 
لألطباء العرب واألجانب من أجل أداء مهمتهم حيال الشعب المتحدة إلى توفير الحماية الالزمة 

  .الفلسطيني
  ١٩/١/٢٠٠٩عكاظ، 

  
  يدعو إلى تحقيق مصالحة فلسطينيةالمعني بأوضاع غزة   القرارمشروع .٦٠

دعا مشروع القرار الذي سيعرض على القادة العرب في :  محمد صالح، محمد الشاذلي–الكويت 
 غزة، إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري، معربا عن الكويت والمعني باألوضاع في قطاع
ى وقف العدوان اإلسرائيلي على القطاع واعتبارها إحدى وسائل  تأييده للمبادرة المصرية الرامية إل

وتحفظت دولة قطر . ، مشيداً بجهود مصر في هذا الصدد١٨٦٠استكمال تنفيذ قرار مجلس االمن الرقم 
كان يجب عرضه على مجلس الجامعة على مستوى القمة التخاذ ما يراه مناسباً  "على القرار ورأت أنه

على تنفيذ " إسرائيل"، فيما تحفظ السودان على بندين يدعوان إلى العودة لمجلس األمن إلجبار "في شأنه
وحيا مشروع القرار، الذي أعده . ٢٠٠٥ وفتح المعابر وفقا لبروتوكول المعابر للعام ١٨٦٠القرار 

على نسخة منه، الشعب " الحياة"زراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ الجمعة الماضية وحصلت و
الفلسطيني على مقاومته الباسلة لمواجهة العدوان اإلسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ودعم صموده 
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لس األمن، إلى ومقاومته لدحر هذا العدوان، داعيا المجتمع الدولي والدول المؤثرة، وعلى نحو خاص مج
" إسرائيل"تحمل مسؤولياته القانونية واالخالقية وفقا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، بإلزام 

الوقف الفوري لعدوانها على قطاع غزة، وتأكيد رفض ذريعة الدفاع عن النفس، والتزام تطبيق القرار 
 يحظى باالحترام الكامل ويفضي الى إلى وقف فوري ودائم إلطالق النار" الذي يدعو ١٨٦٠الرقم 

وأيد ". االنسحاب الكامل للقوات اإلسرائيلية من غزة ويشدد على الحاجة الملحة لهذا الوقف إلطالق النار
التنفيذ، " إسرائيل"مشروع القرار اتخاذ الخطوات الالزمة للعودة إلى مجلس األمن الصدار قرار يلزم 

/ جميع المعابر الحدودية مع قطاع غزة طبقاً التفاقية تشرين الثانيمطالباً بالعمل على الفتح الفوري ل
  . وتسهيل عبور األفراد ومواد اإلغاثة٢٠٠٥نوفمبر 

  ١٩/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
   لن ترفع األعالم البيضاء ألنها تملك ثقة شعبهااألسد حماس .٦١

القضاء "، أن "ديرشبيجل"مجلة مع   األسد، في مقابلة الرئيس السوري بشاررأى:  غسان أبو حمد-برلين 
، مبّرراً عدم ممارسة نظامه ضغوطاً على "على حماس، يعني القضاء على الشعب الفلسطيني بكامله

المشكلة األساسية هي إسرائيل وحصارها "الحركة اإلسالمية لكي تنصاع للمطالب الدولية، بحقيقة أن 
ال يموتون "، بما أّن الناس " وبطيءموت متواصل"حصار وصفه بأنه ". على قطاع غزة وسكانه ومعابره

لم تعد "وأشار األسد إلى أّن حماس ". فقط بسبب القنابل، بل أيضاً بسبب حرمانهم من الطعام واألدوية
في الفترة األخيرة، أجرى أكثر من سياسي أوروبي محادثات مع الحركة "، كاشفاً عن أنّه "معزولة سياسياً

، عازياً السبب إلى أّن "إلعالم، ونحن نقدم المساعدة حيث نستطيعفي دمشق بطريقة سرية وبعيداً عن ا
  ".األوروبيين تعلموا من التجربة بأنه ال يمكن إال التفاوض مع الجهة المعنية لوقف القتال"

تؤدي إلى انتقام وردة ) باتجاه المستوطنات(كل قذيفة تطلقها حماس "بأن " درشبيغل"وتعليقاً على اعتبار 
، قبل أن يشير إلى "قد تبدو منطقية"، اعترف الرئيس السوري بأّن هذه المعادلة "سرائيليةفعل عسكرية إ

حماس المحاصرة التزمت باتفاق وقف إطالق "، مذكراً بأّن "السياسة ال تستند إلى المنطق النظري"أّن 
 ورداً على ".طوال هذه الفترة عملية محاصرة القطاع" إسرائيل"النار طوال ستة أشهر، بينما واصلت 

استيضاح الصحيفة عن استضافة بالده قيادة منظّمة تصنّفها الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي على 
، "دائماً الكليشيهات والشعارات األميركية، هذا هو األسلوب األميركي"، سخر األسد قائالً "إرهابية"أنها 

بية، سواء أعجبتهم أو ال، فإنها قوة سياسية سواء كانت حماس حركة إرهابية أو مقاومة شع"جازماً بأنه 
وذكّر بأن االنتخابات البرلمانية، التي تم االعتراف بنتائجها دولياً، هي ". على األرض ال يمكن تجاهلها

وتساءل ". ال يجوز اعتبار الشعب بكامله إرهابياً"التي أعطت حماس الغالبية المطلقة، ليخلص إلى أنه 
، مجدداً انتقاده "س إرهابية من دون اعتبار التصرفات اإلسرائيلية إرهابية؟كيف يمكنهم اعتبار حما"

وفي تبريره الحتضان دمشق رئيس المكتب السياسي . للصمت األوروبي عن المجازر اإلسرائيلّية
لحماس، خالد مشعل، بالرغم من تصنيفه على لوائح اإلرهاب، أجرى األسد مقارنة بين موقف سوريا من 

نحن في سوريا "وتابع ". ، ويقبل بقيام دولتين١٩٦٧يعترف بحدود "، وموقف مشعل الذي "يلإسرائ"دولة 
، وهي ال تزال دولة عدوة وتحتل قسماً من أرضنا، وفي حال انسحاب "إسرائيل"ال نعترف بـ

وعن رؤيته للسالم، رأى األسد أنه يجب على تل أبيب إقامة ". اإلسرائيليين من الجوالن سنعترف بهم
المطلوب وجود حماس في "، مؤكداً أّن "وليس فقط الحديث إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس"م سال

وعن كيفية تحقيق الوحدة الفلسطينية الضرورية إلنجاز السالم، رفض الرئيس ". أي مباحثات سالم
سد وعن قدرة الدولة العبرية على القضاء على حماس، أكد األ. السوري ممارسات الضغوط على حماس

أنّه لن يتم القضاء على الحركة اإلسالمية، وأنها لن ترفع األعالم البيضاء ألنها تملك ثقة شعبها، ومن 
في المقابل، رأى األسد أنه من المستحيل ". يحاول القضاء عليها، يجب عليه القضاء على شعب بكامله
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ك يستطيعون فرض الرقابة كطرف منع تهريب األسلحة منعاً كامالً إلى قطاع غّزة، معتبراً أّن األترا
أما بالنسبة للدور المصري في منع التهريب، فاعترف بأنّه كبير بسبب الحدود المصرية المشتركة . ثالث

  .مع غزة، الفتاً إلى إمكان أن تدخل فرنسا في هذه القضية أيضاً
  ١٩/١/٢٠٠٩األخبار، 

 
  ات االحتالل اإلسرائيلياألسد يطالب بضرورة تزامن وقف النار في غزة مع انسحاب قو .٦٢

أكد الرئيس السوري بشار األسد، خالل استقباله أمس أمين عام األمم المتحدة بان :  هدى سالمة-دمشق
كي مون، ضرورة أن يتزامن وقف إطالق النار في قطاع غزة مع انسحاب قوات االحتالل اإلسرائيلي 

ا يضمن توفير االحتياجات األساسية للشعب من كامل القطاع ورفع الحصار نهائيا وفتح كافة المعابر بم
  .الفلسطيني

  ١٩/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
  
  وقف النار مهم" إسرائيل "غول يستبعد نشر قوات تركية في غزة وأردوغان يرى أن إعالن .٦٣

شدد الرئيس التركي عبد اهللا غول، على ضرورة سعي جميع الدول العالمية من أجل :  وكاالت–أنقرة 
 إلى حل طويل األمد في منطقة الشرق األوسط من خالل تأسيس دولة فلسطينية مستقلة المساهمة للتوصل

وأكد غول، في تصريح صحفي، أن الدبلوماسيين األتراك يجرون سلسلة ". إسرائيل"لها القابلية العيش مع 
وردا على . من المفاوضات حول الموضوع مع األطراف المعنية بكل من دمشق والقاهرة وتل أبيب

ال صحفي حول نشر قوات تركية في المنطقة للمساهمة في حفظ السالم للمدى البعيد، استبعد الرئيس سؤ
" إسرائيل"كما اكد غول ان وقف األعمال الحربية الذي اعلنته . التركي أن يتم هذا األمر بالوقت الحاضر

ق النار متبادال ودائما ضمان ان يصبح وقف اطال"وقال، ان الهدف بات اآلن ". اجراء اول ايجابيا"يشكل 
ورأى ان من الضروري معالجة االزمة اإلنسانية التي يعاني ". كليا من قطاع غزة" إسرائيل"وان تنسحب 

  .منها قطاع غزة واعادة بناء البنى التحتية فيه
، "إسرائيل"من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان كذلك ان وقف اطالق النار المعلن من 

الدبابات اإلسرائيلية "وقال . لكنه شدد على القلق الناجم عن بقاء القوات اإلسرائيلية في قطاع غزة" مهم"
ومعتبرا " قلق من هذا الجانب"، مشيرا الى وجود "متواجدة حاليا في غزة، ال نعرف الى متى ستبقى فيها

  .بهذا الخصوص" يجب ان تعطي ضمانات" إسرائيل""ان 
  ١٩/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، 

 
  الغرب يكيل بمكيالين: أردوغان .٦٤

اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أمس األحد، في كلمة ألقاها في بلجيكا وبثها : ب.ف.ا
" إسرائيل"وبعدم التحرك عند شن " الكيل بمكيالين"التلفزيون التركي مباشرة، دول أوروبا الغربية بـ 

حركت بها عند نشوب النزاع في جورجيا حول أوسيتيا عدوانها على القطاع بالسرعة ذاتها التي ت
وانتقد إعالن االحتالل أن عدوانه حقق نجاحاً، مشيراً الى انه أسفر عن اكثر من . الجنوبية االنفصالية

لقد قتل أطفال . قالوا انهم أنجزوا ما كانوا يريدون" شهيد فلسطيني ثلثهم أطفال، مستنكرا ١٣٠٠
  " تموه؟أهذا ما أنجز. وأشخاص عزل

  ١٩/١/٢٠٠٩الخليج، 
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  وقف إطالق النار بغزة والتقريب بين فتح وحماس على طاولة البحث:  اإلعالم الكويتيوزير .٦٥
 قائدا عربيا سوف ١٧أعلن الشيخ صباح الخالد، وزير االعالم الكويتى، أن :  أحمد عبده-الكويت 

وأضاف وزير االعالم الكويتى ..  بالكويت يمثلون بالدهم فى القمة االقتصادية العربية التى تعقد اليوم
وقال الشيخ صبح . ألن الخمس دول العربية األخرى سوف تمثل بوفود على مستوى رفيع فى القمة

الخالد إن قمة الكويت ستنظر فى الجهود التى بذلتها مصر لوقف إطالق النار فى غزة، وإمكانية 
طقة وتقريب وجهات النظر بين الفصيلين الفلسطينيين استمرار هذه الجهود إلحياء عملية السالم فى المن

فتح، وحماس حتى يتمكنا من الحصول على حقوق الشعب الفلسطينى فى ظل االوضاع السياسية المعقدة 
وأكد، أن قمة الكويت ستأخذ فى االعتبار كافة الجهود التى تمت بشأن الوضع فى . التى تشهدها المنطقة

ى قامت بها، المهم هو تجميع كل الجهود لتصب فى نقطة واحدة هى غزة دون النظر عن الجهة الت
  .مساعد الشعب الفلسطينى فى غزة

  ١٩/١/٢٠٠٩. المدينة، السعودية
  
  والفصائل للتباحث حول خطوات تثبيت وقف إطالق النار" إسرائيل" توجه دعوة لـمصر .٦٦

 نقلتهـا وكالـة أنبـاء       من القاهرة أن مسؤول مصري قال في تصريحات        ١٩/١/٢٠٠٩الحياة،  نشرت  
المسؤولين المصريين واصلوا االحد مفاوضاتهم مع وفد حماس في اطـار الجهـود             "الشرق األوسط، إن    

التي تقوم بها مصر لتثبيت وقف اطالق النار الستكمال تطبيق بنود المبادرة المصرية في ضوء اعـالن                 
  ".وقف اطالق نار من جانب واحد" إسرائيل"

المبادرة المصرية ما "، ان "فرانس برس"ارة الخارجية المصرية حسام زكي لوكالة واكد الناطق باسم وز
وسئل عن احتمال عودة المفاوض . بعد وقف اطالق النار اإلسرائيلي من جانب واحد" زالت قائمة وحية

، مضيفا ان "ليس هناك بعد اي تأكيد، سنعرف ذلك قريبا: "اإلسرائيلي عاموس غلعاد الى مصر، فقال
ثبيت وقف اطالق النار بحيث يكون "واكد ان مصر تعمل على . بمواقف حماس" إسرائيل" ستبلغ مصر

  ".قابال لالستمرار
شرم الشيخ، صالح متولي ومحمد عبد  نقالً عن مراسليها في ١٩/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، وأضافت 

ة كافة للحضور إلى والمنظمات الفلسطيني" إسرائيل"الرازق أن حسام ذكي قال إن مصر وجهت دعوة لـ
القاهرة الخميس المقبل، وعقد اجتماعات منفصلة مع الجانب المصري للتباحث حول خطوات تثبيت وقف 
إطالق النار واالتفاق على حزمة اإلجراءات التي سيتم من خاللها تطبيق المبادرة المصرية بما في ذلك 

 .الخطوات الالزمة لرفع الحصار وفتح المعابر
  
     القاهرة تمنع عالج جرحى غزة خارج المستشفيات المصرية : " نتالجزيرة" .٦٧

أكدت مصادر موثوقة في القاهرة، للجزيرة نت، إن السلطات المصرية وبضغط من ممثلي السلطة : رفح
الفلسطينية الموجودين في مصر، أصدرت قرارا يقضي بعالج جميع الجرحى الفلسطينيين جراء العدوان 

ووفقا . لمستشفيات المصرية فقط، ومنع سفرهم ألي دولة عربية أو إسالميةاإلسرائيلي على غزة في ا
للمصادر ذاتها، فإن بعض السفراء في القاهرة اتصلوا، أمس، بوزير الصحة المصري، لالستفسار عن 
سبب منع ترحيل الجرحى الفلسطينيين لبالدهم، فأبلغهم الوزير أن المستشفيات المصرية قادرة على 

  . الجرحىاستيعاب جميع
  ١٨/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
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      موريتانيا تطالب قمة الكويت باستخدام النفط ضد االحتالل أحزاب .٦٨
طالبت األحزاب السياسية في موريتانيا القمة العربية، التي ستلتئم غدا االثنين :  أمين محمد-نواكشوط 

ميركي في هذه المعركة التي في الكويت، باستخدام سالح النفط ضد االحتالل اإلسرائيلي وحليفه األ
عدوا يستهدفنا وعدوا يرعى العدوان ويدعمه "وصفوها بمعركة األمة األهم، ودعوهم إلى التصريح بأن 

ودعت األحزاب، في بيان تسلمت الجزيرة نت نسخة منه، قادة القمة إلى اتخاذ ". لن يستفيد من نفطنا
ت الدبلوماسية واالقتصادية والثقافية وغيرها القائمة مع بالقطع التام والنهائي لكل أشكال العالقا"قرارات 

، وبطرد جميع القواعد العسكرية األميركية من كافة "الكيان الصهيوني وعدم االكتفاء بما هو دون ذلك
وأكد البيان، الذي وقعته األحزاب الموريتانية في المعارضة ". معلنة كانت أو خفية"الدول العربية 

العدوان " القمة أيضا توحيد الموقف العربي الداعي بصراحة وصرامة إلى وقف والمواالة، أن على
الصهيوني الهمجي على غزة وانسحاب قواته منها ورفع الحصار عنها وفتح جميع المعابر وفي مقدمتها 

  ".معبر رفح
  ١٨/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
   من الخامنئي إلى هنية يحيي فيها صمود المقاومةرسالة .٦٩

جمهورية اإلسالمية اإليرانية علي الحسيني الخامنئي رسالة إلى رئيس الوزراء إسماعيل وجه مرشد ال
هنية، يحي فيه صمود المقاومة، ويدعوه إلى الثبات، فالعالم بات واعيا على حقيقة العدو، وإلى انتظار 

 مصير يجب أن يعلم الخونة من العرب بأن مصيرهم ليس أفضل من: وجاء في الرسالة. الوعد اإللهي
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من " :عندما قال اهللا تعالى) الخندق(اليهود في غزوة األحزاب 

  "صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا 
وأي نظام أو دولة تعمل على خالف هذا التوجـه، تعمـق            . وإن كل الشعوب مع أهل غزة ومجاهديها        

إن الذين يحرصون على حياتهم وماء       .ن شعبها ، وإن مصير هذه األنظمة والدول معلوم          الهوة بينها وبي  
 :وجههم وسمعتهم ، يجب أن يتذكروا حديث أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السالم، عندما قـال                 

  ."الموت في حياتكم مقهورين ، والحياة في موتكم قاهرين "
  ١٨/١/٢٠٠٩المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  تدرسان تعديل اتفاقية السالم" إسرائيل"مصر و: مصادر .٧٠

كشفت مصادر مصرية وأوروبية ذات صلة بالقوات الدولية الموجودة في سيناء، ان مصر : جمال شاهين
بصدد اإلعالن عن اتفاق وشيك فيما بينهما يقضي بإضافة بند التفاقية السالم الموقعة في " إسرائيل"و

لنشر مزيد من القوات المصرية المسلحة بشكل متطور تخدمها قطع " سرائيلإ" بين مصر و١٩٩٧مارس 
  . الطائرات لمراقبة الحدود

  ١٩/١/٢٠٠٩البيان، اإلمارات، 
 
  "إسرائيل" جزائري يدعو إلى تشكيل هيئة دولية تضم المناهضين للتطبيع مع حزب .٧١

شبيهة بمنظمة عدم االنحياز، دعت حركة مجتمع السلم إلى تشكيل هيئة دولية :  كمال زايت-الجزائر 
تجاوزتها األحداث "، معتبرة أن األمم المتحدة "إسرائيل"تضم الدول العربية المناهضة للتطبيع مع 

وأظهرت حجم تحيزها للكيان الصهيوني رغم بشاعة المجازر التي ارتكبها طوال األسابيع الماضية ضد 
  ر الدولة والممثل الشخصي للرئيس الجزائري ومن جهته دعا وزي". الشعب الفلسطيني األعزل في غزة
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عبد العزيز بلخادم إلى توحيد الصف العربي للحفاظ على مكاسب الشعب الفلسطيني، ودعم مقاومته 
  . واالنسحاب الكامل لقوات االحتالل الصهيوني من غزة

  ١٩/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  الصادق المهدي يطالب عمرو موسى باالستقالة .٧٢

لب زعيم حزب األمة السوداني الصادق المهدي األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو طا: الخرطوم
وأوضح . موسى باالستقالة من منصبه بعد أن وصف موقف الجامعة العربية من مجازر غزة بالمعيب

المهدي، في بيان له أمس، أنه بعث رسالة إلى موسى في األسبوع األول من الشهر الجاري اعتبر فيها 
موقف الجامعة العربية األخير حول مذبحة غزة معيباً وقال انا وآخرون يثقون بوطنيتك وقوميتك لذلك 
أرجو المطالبة بموقف يليق بك مشفوعا باالستقالة من هذا المنصب الذي لم يعد يخدم هدفاً وطنياً أو 

  .قومياً
  ١٩/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  قرير شامل عن األسلحة المحرمة دوليا تشكيل لجنة لوضع ت:  من غزةدواأطباء مصريون عا .٧٣

دعا أطباء مصريون عائدون من قطاع غزة إلى تشكيل لجنة من اتحاد :  نجوى رجب-القاهرة 
الصحافيين العرب والمؤسسات الصحية الدولية لوضع تقرير شامل عن األسلحة المحرمة دوليا والتي 

وقالوا إنه رغم أنهم أطباء فإن ما ". الدايم"بـفي عدوانها على غزة خاصة ما يسمى " إسرائيل"استخدمتها 
  .رأوه هو أبشع ما وقعت عليه أعينهم من جثث مشوهة بسبب هذه األسلحة

  ١٩/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
   
  أول معسكر الستقبال المتطوعين لنصرة الفلسطينيين في قطاع غزة: اليمن .٧٤

ام اليمن بافتتاح أول معسكر الستقبال أعلن موقع نبأ نيوز القريب من السلطة اليمنية، قي: يو بي آي
المتطوعين لنصرة الفلسطينيين في قطاع غزة، بدعم من إيران وقطر، والجهاد إلى جانبهم في مواجهة 

 . قوات االحتالل اإلسرائيلي
  ١٩/١/٢٠٠٩السفير، 

  
  تنفيذ قرارات قمة الدوحة سيكون انتصاراً للدول اإلسالمية: نجاد لألسد .٧٥

آي، أن الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد أكد، أمس، في .بي.من يو، ١٩/١/٢٠٠٩الخليج، ذكرت 
اتصال مع نظيره السوري بشار األسد، أن السعي لتنفيذ قرارات قمة الدوحة ومتابعتها بشكل نهائي في 

  .قمة الكويت سيكون انتصارا كبيرا للدول اإلسالمية
 محادثته الهاتفية، أشار احمدي نجاد الى أن نجاد، في، أنَّ ١٩/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، وأضافت 

، مؤكدا ضرورة ابقاء الكيان الصهيوني في حالة "الكيان الصهيوني قد انفضح بعد ان ذاق الهزيمة الثانية
انفعال من خالل قطع العالقات وفرض العقوبات لكي ال يتمكن هذا الكيان من مواصلة ممارساته 

  .العدوانية
وقف اطالق النار من جانب واحد من قبل "يراني منوشهر متقي، أن اعالن واكد وزير الخارجية اإل

وقال متقي، . الكيان الصهيوني في غزه يعكس فشل هذا الكيان في تحقيق اهدافه من العدوان على القطاع
ان اعالن وقف اطالق النار يثبت انتصار المقاومة االسالمية وصمود ابناء غزه االبطال امام الجيش 

كانت ترمي ": إسرائيل"، وأعرب عن اعتقاده بأن " يوما من العدوان٢٢ي المدجج بالسالح طيلة الصهيون
من خالل عدوانها على غزة القضاء على قدرات حماس العسكرية وتدمير قدرتها الصاروخي، موضحا 
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الثة ان اإلسرائيليين كانوا يتصورون أنهم قادرون على تحقيق اهدافهم من خالل شن هجوم جوي لمده ث
 . أي من أهدافهم ايام ويومين من العمليات البرية لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق

  ١٩/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  مبادرة السالم بال قيمة: مندوب الجزائر في الجامعة العربية .٧٦

قال السفير عبد القادر حجار مندوب الجزائر لدى الجامعة العربية وسفيرها :  أحمد ربيع-الكويت
 إن مبادرة السالم العربية فقدت قيمتها وباتت عديمة الجدوى، خاصة بعد العدوان اإلسرائيلي بالقاهرة

. الوحشي ضد الشعب الفلسطيني وارتكاب أبشع الجرائم بحق األبرياء العزل خاصة األطفال والنساء
ا عن ،معتبرا أنها السبيل الى معاقبته" إسرائيل"ودعا حجار الى فرض مقاطعة عربية شاملة على 

جرائمها بحق األشقاء الفلسطينيين، كما دعا الى سرعة احتواء الخالفات العربية الراهنة واعادة بناء 
الموقفين العربي والفلسطيني، واشار الي اهتمام الجزائر بهذا األمر ووضعه علي رأس أولوياتها 

  .بالتحرك مع األشقاء العرب خالل الفترة المقبلة
  ١٩/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 

  
  واالعتراف بالمقاومة " إسرائيل"علماء مسلمون طالبوا القادة العرب بسحب المبادرة مع  .٧٧

سارع ما يقارب من مائة عالم إسالمي بإصدار بيان أسموه بيان نصرة غزة طالبوا فيه القادة : الدوحة
ية، ودعمها ، واالعتراف بشرعية المقاومة الفلسطين"إسرائيل"العرب بسحب المبادرة العربية للسالم مع 

واشار هؤالء الموقعون على البيان ". إسرائيل"بالمال والسالح، ووقف كافة أشكال التطبيع العربي مع 
ووصفوا الموقف األمريكي بالداعم للكيان الصهيوني، والمواقف الرسمية للدول . الى الوحشية اإلسرائيلية

  العربية واإلسالمية بالضعيفة العاجزة
  ١٩/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 

  
  مليون دوالر إلعادة بناء ما دمرته الحرب٢٥٠سلطاني يطالب بوتفليقة بدفع  .٧٨

حركة مجتمع " أبو جرة سلطاني وزير الدولة ورئيس الحزب اإلسالمي دعا:   بوعالم غمراسة-الجزائر 
 مليون دوالر، إلعادة إعمار غزة، وقال إن ٢٥٠، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التبرع بـ"السلم
وأعرب عن . جزائر بلد نفطي ال يقل أهمية عن قطر التي تعهدت بدفع نفس المبلغ لذات الغرضال

  .استعداده لـقيادة فيلق من المجاهدين للقتال في غزة
  ١٩/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
   ماليين دوالر٥تعرقل دخول المساعدات إلى غزة وصندوق األقصى يطلق حملة ب " إسرائيل" .٧٩

واجهت قوافل المساعدات اإلنسانية المتجهة إلى قطاع غزة صعوبات جديدة في :  وكاالت-القاهرة 
إلغالق معبر العوجة، وهو المعبر الوحيد " إسرائيل"توصيل األغذية والمؤن الى غزة، بعد أن عادت 

المخصص لدخول االغذية، خالل اليومين الماضيين، فيما دخلت فرق دولية لمنظمتي أطباء بال حدود 
عالم كانت تنتظر منذ أيام عدة عند الحدود إلى غزة،  في وقت تواصل ارسال المساعدات وأطباء ال

االنسانية الغذائية والطبية من دول عربية واجنبية، وأطلق صندوق األقصى برنامجا مشتركا مع الهيئة 
الجرحى الخيرية اإلسالمية العالمية في الكويت، بمبلغ خمسة ماليين دوالر لإلغاثة الطبية وتأهيل 

 قال صندوق االقصى، انه سيعمل مع الهيئة ومع شركاء آخرين لدعم هذا ، ووالمعاقين في القطاع
 .البرنامج الذي يهدف إلى تزويد القطاع بمستشفيات متنقلة ومراكز دعم نفسي للنساء واألطفال

 ١٩/١/٢٠٠٩الخليج، 
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  مغادرة بال مكتب التمثيل التجاري اإلسرائيلي لديهاقطر تطلب من رئيس .٨٠

أبلغت وزارة الخارجية القطرية، امس األحد، رئيس مكتب التمثيل التجاري اإلسرائيلي لديها : قطر
' قنا'ونقلت وكالة األنباء القطرية الرسمية . بقرارها إغالق المكتب، طالبة منه المغادرة خالل سبعة أيام

مكتب التمثيل التجاري عن مسؤول في وزارة الخارجية أن الوزارة قامت امس باستدعاء رئيس 
اإلسرائيلي لدى الدوحة، وسلّمته مذكرة رسمية تتضمن قرار دولة قطر بإغالق المكتب ومغادرة موظفيه 

  .خالل مدة أقصاها سبعة أيام اعتبارا من االحد
  ١٩/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
 اجتماع شرم الشيخ التشاوري مشبوه وال ينتظر منه شيء: العريان .٨١

في الهدف من االجتماع  المصريين، عصام العريان، اإلخوان المسلمين  ادي في حركةشكك قي: القاهرة
في مدينة شرم الشيخ المصرية، ووصفه بأنه اجتماع مشبوه  )١٨/١(التشاوري الذي ينعقد اليوم األحد 

من النظام المصري لنقل استراتيجيته في التعاطي مع ملف غزة، وال ينتظر منه أن يقدم شيئا لغزة 
ودعا العريان، في تصريحات لـ قدس برس، مصر إلى اتخاذ موقف استراتيجي شجاع . هلهاوأل

    .واإلقالع عن تحميل حماس مسؤولية الحرب اإلسرائيلية في غزة
  ١٩/١/٢٠٠٩. قدس برس

  
 إخوان مصر يدعون قمة الكويت لتبني مطالب قمة الدوحة .٨٢

 العرب، الذين سيجتمعون غدا االثنين في قمة دعت جماعة اإلخوان المسلمين في مصر القادة: القاهرة
الكويت، إلى تفعيل القرارات التي اتخذتها قمة الدوحة يوم الجمعة الماضي لوقف العدوان اإلسرائيلي 

وقال المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف، في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، . على قطاع غزة
 تكون مجرد دفعة معنوية، وإنما يجب أن تدخل حيز التنفيذ باعتبارها قرارات قمة الدوحة ال يجب أن"إن 

  ".الحد األدنى لدعم صمود الشعب الفلسطيني في غزة
  ١٨/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
     ألف دينار في مهرجان نصرة غزة١٠٠كوفية إسماعيل هنية بـ  .٨٣

ألف دينار كويتي خـالل   ١٠٠ أمس، كوفية رئيس حكومة غزة اسماعيل هنية بـ ،بيعت :فلسطين اليوم
الذي نظمته اللجنة الكويتية لنصرة غزة في جمعية        " نصرة غزة نصرة لألمة   "مزاد علني شهده مهرجان     

  .االصالح االجتماعي
  ١٩/١/٢٠٠٨وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، 

  
   وقف النار ويرّحل موقفه إلى ما بعد التنصيببإعالنأوباما يرحب  .٨٤

باسم أوباما بروك أندرسون إن الرئيس المنتخب يرحب بوقف إطالق النار الذي  قالت المتحدثة :وكاالتال
، وهو ملتزم بمساعدة اإلسرائيليين والفلسطينيين في العمل من أجل إحالل السالم، "إسرائيل"أعلنته 

وأضافت في بيان لها أن أوباما سيصرح بالمزيد بخصوص الوضع في غزة بعد أن يتولى مهام منصبه 
  .واليات المتحدة غدا الثالثاءكرئيس لل

  ١٩/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  



  

  

 
 

  

            ٣٨ ص                                     ١٣١٩:         العدد       ١٩/١/٢٠٠٩اإلثنين  :التاريخ

 بالتحلي بضبط النفس" إسرائيل "ويطالبحماس  على أهمية توقف صواريخكي مون يشدد  .٨٥
 شدد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون على أهمية توقف حماس عن : أشرف الفقي- شرم الشيخ

وكشف . ها بالتحلي بضبط النفس والتحكم في ردود أفعالها، التي طالب"إسرائيل"إطالق صواريخها باتجاه 
عن نية األمم المتحدة إرسال فريق من موظفيها في غضون أيام إلى غزة لتحديد حجم حاجياتها إلعادة 
اإلعمار، كما سيتم إرسال فرق آخر من المؤسسات المالية الدولية لتتمكن األمم المتحدة في غضون 

 .رير يتضمن الميزانية الالزمة إلعادة اإلعمارأسابيع ثالثة من إعداد تق
 ١٩/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

  
 جرائم حرب" إسرائيل"حول ارتكاب األمم المتحدة تطالب بالتحقيق  .٨٦

ألمم المتحدة كريس غونيس بإجراء التحقيقات حول ا طالب المتحدث باسم : محمد بشير جابي- جدة
" تسهآر" ونسبت صحيفة ،تها العسكرية في قطاع غزة جرائم الحرب خالل هجما"إسرائيل"ارتكاب 

اإلسرائيلية أمس إلى غونيس قوله إن قصف القوات اإلسرائيلية مدارس األمم المتحدة في شمال القطاع 
يعد من قبيل جرائم الحرب باعتبار هذه المدارس من األهداف المدنية حيث كان يحتمي داخلها نحو 

ودعا لمحاكمة . ين، نساء وأطفال ومسنين وموظفي الهيئة الدوليةشخص من المدنيين الفلسطيني ١٦٠٠
  . كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم الحرب

 ١٩/١/٢٠٠٩عكاظ، 
  
  ةفي غز ةالبابا يدعو لوقف المأسا .٨٧

الذين  "أولئك دعم الجهود التي يبذلها إلى أمس دعا بابا الفاتيكان بينيديكت السادس عشر :ب.ف.ا
 .في غزة قبل ساعات من قمة دولية حول غزة تنظم في شرم الشيخ في مصر" اةيحاولون وقف المأس

يتمكنوا من  "أنوتمنى  ".كل الذين، يؤمنون بأن ثمة مكانا للجميع على األرض المقدسة"وشجع البابا 
مساعدة شعوبهم على النهوض من بين الدمار والرعب ومعاودة الحوار بشجاعة في جو من العدالة 

مئات األطفال والمسنين والنساء الضحايا األبرياء لعنف غير "ورفع البابا الصلوات من أجل  ".والصراحة
  ". معقول

  ١٩/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  مبادرة السالم العربية لم تمت: مبعوث الرباعية .٨٨

 اعتبر ممثل اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق األوسط توني بلير أمس، أن المبادرة العربية :وكاالتال
، لكنها تتطلب تأكيد جميع األطراف مبدأ قيام "لم تمت"والفلسطينيين " إسرائيل"حقيق السالم بين لت

األحد، مع العاهل السعودي الملك عبد اهللا بن عبد العزيز في /وقال بلير بعد لقاء ليل السبت .الدولتين
حاجة إلى التحرك من أجل تنفيذ حل وأكد بلير ال ".المبادرة العربية لم تمت إال إذا قتلناها بأنفسنا"الرياض 

إن هناك " سي.بي.بي"الدولتين لتحقيق السالم في قطاع غزة، وقال في حديث مع هيئة اإلذاعة البريطانية 
  . إلقامة الدولتين" عملية جديرة بالثقة حقا"حاجة لوجود 

  ١٩/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  خطة لبدء محادثات فعلية للتوصل إلى سالم دائم: مصدر فرنسي .٨٩

 الوفد الرئاسي إن "الحياة"قال مصدر فرنسي مسؤول لـ :  رندة تقي الدين، اسعد تلحمي-شرم الشيخ 
 تعلن أن انه ينبغي اإلسرائيلية ليقول للقيادة "إسرائيل" إلى شرم الشيخ توجه إلىاألوروبي الذي حضر 

عد االنسحاب الذي ينبغي  انه بوأضاف.  النار حيز التنفيذإطالقعن انسحابها من غزة حالماً يدخل وقف 
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 جانب مكافحة تهريب إلى. اإلنسانية يتم في مدة محدودة وسريعة، يجب فتح المعابر أمام المساعدات أن
 المرحلة الثانية من الخطة تتمثل بمؤتمرين أحدهما أنوذكر . األسلحة عبر حدود مصر مع غزة

وأشار .  سالم دائمإلىء محادثات فعلية للتوصل ، والثاني لمعالجة القضايا السياسية وبداإلنسانيةللمساعدة 
 النار تقضي بإقامة هدنة دائمة، وفي الوقت نفسه العمل على سالم إطالق آلية تعزيز وقف أن إلى

 أنه تم االتصال بين مستشار الرئيس الفرنسي جان دافيد ليفيت ونظيره األميركي إلىولفت . حقيقي
ة، وقال إن فرنسا خرجت بانطباع بأن اإلدارة األميركية الجديدة الجديد جيمس جونز في الواليات المتحد

  .تريد العمل مع أوروبا في مواضيع مختلفة منها الشرق األوسط
 ١٩/١/٢٠٠٩الحياة، 

 
  يدخالن إلى قطاع غزة"أطباء العالم" و"أطباء بال حدود"فريقان من  .٩٠

أعلنت وزيرة التنمية .): ب.ف.أ( عصام واحدي،  عبد الرؤوف أرناؤوط،- كوبنهاجن القدس المحتلة،
 مليون دوالر بعد ١,٧الدنماركية أوالتورنيس أن بالدها أرسلت إلى غزة مساعدات طبية وغذائية ومبلغ 

 .إعالن وقف إطالق النار
كانت تنتظر منذ أيام عدة " أطباء العالم"و" أطباء بال حدود"من جهة أخرى، دخلت فرق دولية لمنظمتي 

قطاع غزة مساء السبت الماضي لتعزيز الفرق الطبية المحلية والقيام بعمليات جراحية عند الحدود، إلى 
بيار إلييه الموجودة حاليا في القدس إن  -ماري" أطباء بال حدود"وقالت رئيسة  .على ما أفادت المنظمتان

ي مدينة فريقا من المنظمة يضم ستة أشخاص بينهم جراحان سيباشر العمل األحد في مستشفى الشفاء ف
الكثير من إصابات الحرب والحاجة "وأكدت إلييه وجود  ".حيث ينتظر عدد كبير جدا من الجرحى"غزة 

يضم " أطباء العالم"ودخل فريق دولي تابع لمنظمة  ".إلى بتر أعضاء وإلى إجراء جراحات متعلقة بالعظم
 .لى ما جاء في بيانأطباء وجراحين إلى قطاع غزة السبت عبر معبر رفح عند الحدود مع مصر ع

نريد تقديم الدعم للفرق الطبية الفلسطينية التي عملت في "وقال مارك فان دير مولن منسق هذه المهمة 
 ".ظروف صعبة للغاية منذ بدء النزاع وإلى السكان الفلسطينيين

  ١٩/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
  
  فرنسا تعلن إرسال مساعدات إنسانية وفرق طبية إلى قطاع غزة .٩١

 أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا .):ب.ف.أ(عصام واحدي،   عبد الرؤوف أرناؤوط،- اريسب
 عضوا من فرق طبية ولنزع األلغام لالنتشار ٨٠أرسلت أمس إلى مصر طائرات تنقل مساعدة إنسانية و

رية  وثالث طائرات نقل عسك٣١٠-وستنقل طائرة إيرباص أي .في قطاع غزة في أقرب فرصة ممكنة
من نوع ترانسال إلى العريش في مصر سبعة أطنان من األدوية ومعدات طبية وثالث محطات لمعالجة 

 .المياه وإنتاجها
 شخصا منهم ثالث فرق متخصصة بجراحة الرضوض وفريق لنزع األلغام ٨٠وستتألف الفرق من 

ز في مصر وتنتشر في ستتمرك"وأوضحت الوزارة أن جميع هذه الفرق  .لتفكيك القنابل غير المنفجرة
وتضاف هذه المساعدة إلى المساعدة المالية المؤلفة من ثالثة ماليين يورو  ".غزة في أقرب فرصة ممكنة

  .التي سبق أن أفرج عنها بناء على طلب وزير الخارجية برنار كوشنير
  ١٩/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

  
     د مسؤولين إسرائيليينالجنائية الدولية تحقق في دعوى قضائية ض: منظمة حقوقية .٩٢

كشفت منظمة التحالف الدولي لمكافحة اإلفالت من العقاب أن المحكمة الجنائية الدولية ستشرع قريبا 
بالتحقيق في الدعوى التي قدمتها المنظمة ضد عدد من المسؤولين اإلسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم 
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رة نت إن الدعوى التي قدمتها مؤخرا في وقالت رئيسة المنظمة المحامية مي الخنساء للجزي. حرب
الهاي شملت إضافة إلى ذلك الرئيس األميركي المنصرف جورج بوش، ووزيرة الخارجية كوندوليزا 

وأشارت إلى أنه تمت إضافة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني إلى قائمة . رايس، والحكومة البريطانية
، وهم رئيس الوزراء إيهود أولمرت، ووزير الدفاع المسؤولين اإلسرائيليين المتهمين في هذه الدعوى

إيهود باراك، وماتان فلنائي نائب وزير الدفاع، ووزير األمن الداخلي آفي ديختر، ورئيس األركان غابي 
وأبرزت الخنساء أن التهم التي تضمنتها الدعوى القضائية تشمل أيضا ارتكاب جرائم ضد . أشكنازي

 .الدولية وخرق كافة االتفاقيات من بينها اتفاقية جنيفاإلنسانية ومخالفة القوانين 
  ١٨/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
 بالعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ونندد ي األوروبيينآالف المتظاهرين .٩٣

تواصلت المظاهرات المنددة :  عبد اهللا بن عالي-  شادي األيوبي-  مدين ديرية-  باريس، أثينا،لندن
ى قطاع غزة في عدة مدن بريطانية حيث شهدت العاصمة لندن يوم السبت بالعدوان اإلسرائيلي عل

مظاهرة حاشدة شارك فيها حوالي عشرة آالف متظاهر في ساحة الطرف األغر تقدمها األطفال والنساء 
واشتبك عدد من المتظاهرين مع الشرطة  .على رأسهم الوزير والنائب السابق البريطاني توني بن

نعتهم من التقدم نحو السفارة اإلسرائيلية لتمتد االشتباكات إلى الشوارع المحيطة بساحة البريطانية عندما م
الطرف األغر حيث رشقوا الشرطة بالعصي وحطموا مقهى ستاربوكس الموجود على قائمة المقاطعة 

 . وقاموا بحرق العلم اإلسرائيلي
ا على المجازر التي ترتكبها خرج آالف اليونانيين والعرب في مظاهرة حاشدة ظهر أمس احتجاجو
 في غزة منذ ثالثة أسابيع، في حين وصف ناشطون وأطباء عائدون من غزة الوضع هناك بأنه "إسرائيل"

وتجمع المتظاهرون في ميدان سينداغما قرب البرلمان، حيث ألقى المنظمون خطابات  .صعب للغاية
عب والقوى اليونانية إلى مواصلة التظاهر  والدول المساندة لها، ودعوا الش"إسرائيل"ـنددوا فيها ب

وانطلقت المظاهرة باتجاه السفارة اإلسرائيلية مرورا بالسفارة  .واالحتجاج حتى يتوقف العدوان
  .األميركية، وندد المشاركون فيها بالتواطؤ األميركي مع االحتالل اإلسرائيلي والسكوت عن جرائم جيشه

ص في باريس رافعين الفتات تطالب بتعليق التعاون الفرنسي  حوالي عشرين ألف شخ أيضاتظاهرولقد 
 وتجميد شراكتها مع االتحاد األوروبي ردا على ما وصفوه بجرائم الحرب والجرائم ضد "إسرائيل"مع 

، وشدد المشاركون في المظاهرة أمس. اإلنسانية التي ارتكبها الجيش اإلسرائيلي أثناء عدوانه على غزة
 على ضرورة أن تتواصل التعبئة الشعبية في فرنسا وفي بقية ،ن فرنسيون بارزونالتي تقدمها حقوقيو

أنحاء العالم حتى يتم تقديم القادة السياسيين والعسكريين المتورطين في مجازر غزة أمام المحكمة الجنائية 
 .الدولية

 ١٨/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
  غزة مهمات لقوات دولية في مرحلة ما بعد حرب: " واشنطنمعهد" .٩٤

معهد واشنطن لسياسات "ترجمة لتقرير صادر عن " مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحافية"نشر 
، أعده الباحث مونتغمري ميغز في "استدعاء طرف ثالث إلى قطاع غزة"تحت عنوان " الشرق األدنى
 : اآلتي نصه

من طرف ثالث على معبر مع احتدام القتال في قطاع غزة، طالبت عدة جهات دولية أن يتم نشر قوى 
تتراوح الدعوات بين حصر مهمة الطرف الثالث بمراقبة الحدود . رفح على الحدود المصرية مع القطاع

وبين تولي مسؤولية حفظ السالم بكل ما تتطلبه العملية من إجراءات؛ ومن المفترض أن تكون هذه القوة 
لكن لم تتجل حتى اآلن . ا بشكل صحيحلصالح جميع األطراف في حال إقرار وتنسيق غايتها ومهمته
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الغاية من وجود الطرف الثالث، ولم يتم تحديد قواعد التدخل في الصراع أو حصر العدد الكافي من 
وبغض . الخبراء والمدربين، هذا ما قد يجعل وجود قوة جديدة خطراً قد يزيد من سوء الوضع في القطاع

جاحها يتعلق بقبول األطراف المعنية بتنفيذ القوة لما تمليه النظر عن مهمة هذه القوة أو تركيبتها، إن ن
 . هذه هي العقبة التي قد ال يتمكن أحد من تجاوزها. إجراءات حفظ السالم على أراضيها

 االتحاد األوروبي وقطاع غزة 
 استدعاء قوة ٢٠٠٥تتضمن اتفاقية الحركة والعبور التي تلت االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة عام 

أثناء عمل هذه القوة بين تشرين . من االتحاد األوروبي لمراقبة معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع
ثم خالل .  ألف شخص إلى القطاع عبر معبر رفح٢٨٠ تم دخول حوالى ٢٠٠٦ وحزيران،٢٠٠٥الثاني 

 له عقب اختطاف العام التالي، لم يفتح معبر رفح إال لثالثة وثمانين يوماً نتيجة اإلغالقات المتكررة
 ألف شخص عبروا إلى القطاع خالل ١٦٥ إال أن ٢٠٠٦.الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط في حزيران 

لقد باتت عمليات التسرب والتهريب التي تكثر على معبر رفح عامالً رئيسياً . هذه األيام الثالثة وثمانين
 . في الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني
تها على المراقبة، واجه المراقبون األوروبيون مصاعب ال تقارن مع على الرغم من اقتصار مهم

المشاكل التي من المتوقع أن تتعرض لها القوة الدولية التي ستحضر بموجب اتفاق لوقف إطالق النار في 
أوالً، إن مهمة المراقبين األوروبيين اقتصرت على المراقبة، فلم يكن المراقبون . المعركة الحالية

فقاموا . عن ضبط البضائع الداخلة عبر الحدود ولم تتعد سلطتهم حواجز المرور على المعبرمسؤولون 
بالتحقق من عمل مسؤولي الحدود التابعين للسلطة الفلسطينية ولعبوا دور قناة التواصل مع جيش الدفاع 

لجة عمليات أما في حال االتفاق على إنهاء الحصار عن القطاع، فيجب وضع ترتيبات لمعا. اإلسرائيلي
 . مرور البضائع واألشخاص أي العمل على فتح معبري األفراد واآلليات لمرور الشاحنات التجارية

 متطلبات القوة الدولية في القطاع 
بغض النظر عن ماهية مهمتها ومسؤولياتها، على القوة الدولية أن تكون مفوضة لوقف عمليات التهريب 

وللتمكن من إثبات فعاليتها إلى القطاع، على . عاً إلعادة تسليح حماسمن معبر كرم أبو سالم إلى البحر من
القوة الدولية أن توسع جهودها في مكافحة عمليات التهريب إلى داخل األراضي المصرية أو غزة أو 

في . كليهما، ما يتوقع أن يزيد من تعقيد عالقة القوة مع هذين الطرفين وبالتالي يرتد سلباً على عمل القوة
نهاية، ربما تجد إسرائيل أنه من األسهل لها أن تعمل على التوصل إلى اتفاقية ثنائية مع مصر، حيث ال

من األكثر تحدياً وتعقيداً أن يتم استدعاء طرف ثالث للقيام بما هو أكثر من وقف عمليات التهريب 
 : بات التاليةإن نجاح القوة الدولية في وقف عمليات التهريب منوط بالمتطل. وإطالق الصواريخ

 أوالً، تخول القوة الجديدة السلطة الكاملة على كامل المساحة البرية والبحرية التي تلزمها إلقامة *
وقد تمتد هذه المساحة لعمق معين على جانبي الحدود بشكل يضمن فعالية . منشآتها ومزاولة عملياتها

 . العمليات الحدودية
في الصراع شروطاً مالئمة الستعمال السالح إما لمكافحة ما  ثانياً، يجب أن تتضمن قواعد التدخل *

كما يحق لقائد القوة الدولية التصرف بحرية حيال ما يهدد . يهدد األمن والسالم أو للدفاع عن النفس
 . األمن والسالم وتحديد التوقيت المناسبة الستخدام السالح والعنف

ة التي سيتم وضعها، من غير المرجح أن تتمتع كل نظراً إلى حتمية الطابع الدولي للقوة االئتالفي
ونظراً . األطراف المشاركة في القوة بالحزم السياسي والخبرة العسكرية الالزمة لهذا النوع من العمليات

إلى االلتزامات العسكرية األخرى حول العالم للدول المساهمة مثل وجود قوى دولية في أفغانستان، 
إال أن الدول التي ال يمكنها . م والنوع المالئم للقوة المطلوبة في قطاع غزةسيكون من الصعب تأمين الك

حيث ينبغي أن . توفير جنود يتمتعون بالكفاءة المطلوبة يجب أن ال يتم إشراكهم في تشكيل القوة الدولية
 يكون قائد الفريق وطاقمه ضليعين بعمليات حفظ السالم وأن يضم الفريق مستشارين سياسيين رفيعي
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كما من الواجب دعم الفريق الدولي بالسلطة الالزمة . المستوى من كل من الواليات المتحدة وحلف الناتو
للتمكن من التعامل سياسياً مع المسؤولين البارزين إقليمياً في إسرائيل وفلسطين ومصر وربما مع 

 . مسؤولين في هيئات عالمية كالناتو
 : ىأيضا تحتاج قوة حفظ السالم الدولية إل

 قدرات استخباراتية هائلة مع التقرب من كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر، ومع أولوية *
 . الحصول على الدعم االستخباراتي من الواليات المتحدة األميركية والعواصم العالمية المساهمة

ع التسوية بند في حال تضمن مشرو) مع قائد احتياطي نائب( قسم كبير من قوات العمليات الخاصة *
إرسال فرق من القوات التابعة للسلطة الفلسطينية من الضفة الغربية إلى القطاع لتولي مهمات التفتيش 

 . والتحقيق الدورية أو لتدريب عناصر فلسطينية أمنية
 .  مهارات هندسية وخبرات تكنولوجية اختصاصية لوقف عمليات التهريب عبر معبر رفح*
وي ومهارات التفاوض، ألن االعتماد على المترجمين المحليين سيفتح الباب أمام  الوعي الثقافي واللغ*

كما ينبغي أن تضم قوة حفظ السالم خبراء من العراق وممن شاركوا في عمليات حفظ السالم . العمالء
 . حول العالم مؤخراً، مع التركيز على من يتقن تحدث اللغة العربية

 النتائج المتوقعة
ن تنجح القوة الدولية في ضبط الحدود شرط أن تتمتع بقيادة جيدة وطاقم مناسب  من الممكن أ-

 . وتجهيزات متطورة وصالحيات واسعة، أي بكلفة وجهد الفتين
 من وجهة نظر فلسطينية، تشكل القوة الدولية حائالً من دون أي عملية إسرائيلية عسكرية مستقبلية -

 . على محور معبر رفح
وجود القوات التابعة لمحمود عباس إلى قطاع غزة، أو على األقل على المعابر  كما أنها ستعيد -

 . األساسية على حدود القطاع
 أما بالنسبة لإلسرائيليين، فإن القوة المجهزة بدقة قد تنجح في وقف عمليات تهريب السالح وبالتالي -

 . اع غزةالقضاء على أي سبب يبرر االعتداءات اإلسرائيلية المستقبلية على قط
 ومع حفظ األمن والسالم لفترة ال بأس بها قد تتمكن قوة حفظ السالم من إيصال المساعدات اإلنسانية -

 . إلى أهالي قطاع غزة عاجالً ومن تنفيذ مشاريع التنمية وإعادة اإلعمار فيما بعد
 الواليات المتحدة األميركية  أخيراً ان القوة الدولية بعالقتها الدبلوماسية والسياسية مع الجانبين قد تمنح-

 . وحلفاءها نوعاً من السيطرة على األحداث وربما القدرة على التحكم بالوقائع على األرض
 انعكاسات وجود قوات دولية بغزة

إن سعي أي طرف خارجي إلرساء األمن في قطاع غزة سيجد الكثير من المصاعب، حتى لو كان بقبول 
فجراح القتال العنيف الحالي وكل األحداث السابقة في القطاع تتخلل . ينيمن الطرفين اإلسرائيلي والفلسط

أي تواصل مع األطراف المحليين، خاصة عندما ترتكب القوة الدولية خطأ ما؛ عندها سرعان ما يتم بث 
لذلك أن تقبل وجود القوة الدولية مرتبط بنجاح القوة . الخبر على صعيد الدول العربية واإلسالمية كافة

عدم إخفاقها في عدد ال بأس به من العمليات المتتالية التي تظهر فعاليتها وتتجلى في حفظ األمن و
". اإلسرائيلي"هذه العوامل تلعب الدور نفسه سواء لدى جانب الشعب الفلسطيني أو جيش الدفاع . والسالم

تسليم مهام األمن إلى أطراف إلى " إسرائيل"علماً أن سجل المراقبين الدوليين حتى اآلن ليس فيه ما يدعو 
 . خارجية

األخطر من ذلك أن القوة قد تصبح هدفاً للرافضة والجماعات المتطرفة سواء كانوا من أتباع حماس أو 
على القوة الدولية إذن أن تكون مستعدة الستباق أو . من الفصائل الفلسطينية الخارجة عن محور حماس

مثل قوات حفظ السالم في سيناء ومرتفعات الجوالن مؤشراً وت. مكافحة سلسلة من الهجمات المدروسة
 . للدول المساهمة لتقبل فكرة وإدراك ضرورة بقاء قوة حفظ السالم الدولية في قطاع غزة لمدة عقود
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باختصار، قبل اتخاذ أي قرار استدعاء قوة دولية لحفظ السالم ومكافحة عمليات تهريب السالح إلى 
 المعنية أن يدرسوا األمر بواقعية، نظراً للمصاعب التي ستواجهها القوة القطاع، على زعماء الدول

ولنجاح مهمتها، تحتاج القوة الدولية . الدولية في قطاع غزة ولخيبات األمل المستمرة التي قد تصطدم بها
قبة المنتدبة إلى صالحية استخدام السالح القاتل لوقف عمليات التهريب، أي ال تقتصر مهمتها على المرا

هناك أمل في نجاح مهمة قوة دولية لحفظ السالم شرط أن يتم دعمها جيداً، وتحديد جدول . والتقرير
  . صالحيتها وأهدافها، مع تجهيزها كماً ونوعاً وإال فإنها ستجد نفسها خائبة وبكلفة سياسية إقليمية باهظة

  ١٩/١/٢٠٠٩السفير، 
  
 )٢-٢(اً الحركة رصيد إستراتيجي وليست عبئ.. مصر وحماس .٩٥

 محسن محمد صالح
هل يمكن لمصر أن تتعامل مع حماس باعتبارها رصيداً إستراتيجياً يخدم مصالحها العليا وأمنها القومي؟ 

 وليس باعتبارها مشكلة أو عبئاً يحرجها ويثقل كاهلها، وتود لو ترتاح منه؟
 "العبء"حماس 

ذ فوزها في االنتخابات وتشكيلها من الواضح أن سلوك نظام الحكم في مصر مع حماس، خصوصاً من
 .للحكومة، قد تعامل معها باعتبارها عبئاً ومشكلة

ودونما حاجة للتكرار، فإن تعامل مصر مع حكومة حماس، وموقفها من الحصار، ومن سيطرة حماس 
على القطاع، ومن إغالق معبر رفح، ومن مشروع المقاومة، ومن مسار التسوية، ومن التيارات 

كلها تشير إلى مدى . ومن الرئاسة الفلسطينية، ومن العدوان اإلسرائيلي األخير على القطاعاإلسالمية، 
 .اسمها حماس" مشكلة"شعورها بوجود عبء أو 

التسريبات التي رافقت إغالق معبر رفح إثر سيطرة حماس على القطاع تحدثت عن أن الرئيس 
 .ماس في القطاعالمصري كان يتحدث لمقربيه بأنه لن يسمح بنجاح حكومة ح

ولذلك، فهمت حماس إغالق المعبر باعتباره جزءاً من عملية اإلفشال واإلسقاط غير المعلنة التي 
ويظهر أن عمليات خرق الحدود واألنفاق، واألحداث المرتبطة . يمارسها النظام الحاكم في مصر ضدها

 .تقان بين الطرفينكلها زادت من حالة االح، بخروج الحجاج والمرضى والمسافرين وعودتهم
كما أن تأييد الجانب المصري إرسال قوات عربية إلى القطاع فسرته حماس أيضاً على أنه محاولة 
إلسقاطها، ولتعبيد الطريق أمام رئاسة السلطة وفتح للسيطرة على قطاع غزة قبل تحقيق المصالحة 

ي مؤتمر الحوار، كان الرّد وعندما أبلغت حماس مصر باعتذارها عن المشاركة ف. والتوافق الوطني
 .المصري الشفوي عنيفاً وغاضباً

بن كاسبيت، معاريف، (وقبل أسبوع من العدوان اإلسرائيلي على القطاع سربت الصحافة اإلسرائيلية 
". بالمهمة"تطلب منها أن تقوم " إسرائيل"معلومات تذكر أن بالداً عربية أرسلت لـ) ٢٠/١٢/٢٠٠٨

، وأن "والقضاء على قادتها. وقت الحالي يشجعوننا على تحطيم رأس حماسعلى األقل في ال"وأضافت 
 .لالغتيال من قادة حماس" موصى بها"إحدى الرسائل تضمنت قائمة أسماء 

وفي زيارة ليفني للقاهرة قبل يومين من العدوان اإلسرائيلي، صرّحت من هناك بأن الوضع سيتغير في 
ليست مشكلة إسرائيل فقط، نحن نتفهم احتياجات مصر، ولكن سيطرة حماس على القطاع "القطاع، وأن 

 .وقد رأى كثيرون في ذلك ضوءاً أخضر مصرياً بالغزو". ما نفعله هو تعبير عن احتياجات المنطقة
وقد فسر متخصصون إصرار السلطات المصرية على االستمرار في إغالق معبر رفح بعد بدء العدوان، 

المذابح اإلسرائيلية في القطاع وحتى مجرد سحب السفير المصري أو وعلى عدم اتخاذ أي إجراء ضّد 
، ومضمون خطاب الرئيس المصري بل والمبادرة المصرية )كما فعلت فنزويال(طرد السفير اإلسرائيلي 



  

  

 
 

  

            ٤٤ ص                                     ١٣١٩:         العدد       ١٩/١/٢٠٠٩اإلثنين  :التاريخ

يضاف إلى ذلك قدوم محمد دحالن إلى القاهرة . نفسها على أنها أدلة على رغبة النظام بسقوط حماس
 .ه الكثير من أتباعه، لعمل ترتيبات ما بعد سقوط حماسقبيل العدوان، ومع

وأشارت األنباء إلى أن الرئيس المصري خالل محادثاته مع ساركوزي بعد أيام من العدوان قد أكد على 
ضرورة تغيير سلطة حماس وضمان عودة سلطة أبي مازن إلى القطاع، مشيراً إلى دعم دول عربية 

 لن تفتح معبر رفح إال بوجود السلطة والمراقبين الدوليين وإشراف أخرى لهذا الخيار، وقال إن مصر
 .إسرائيلي لمنع تهريب أي أسلحة في المستقبل

المستشار السياسي لوزير (وقد تسربت معلومات قريبة بهذا المعنى، عندما زار الجنرال عاموس جلعاد 
ني مصري كبير مؤكداً أن ، حيث تحدث إليه مسؤول أم٨/١/٢٠٠٩مصر يوم الخميس ) الدفاع باراك

 ".في فرض االستقرار واألمن والنظام"عودة السلطة وأبو مازن ضمانة للطرفين 
المبادرة المصرية التي أعلنها الرئيس المصري صّبت في إطار إضفاء مزيد من قلق حماس من الدور 

عتدى عليه، ولم تطالب المصري، إذ لم تنص على إدانة العدوان اإلسرائيلي، ولم تمّيز بين المعتدي والم
بشكل واضح بانسحاب القوات اإلسرائيلية من القطاع، ولم تتعامل بشكل مباشر مع الطرف الفلسطيني 

الجتماع " الجانب الفلسطيني"و" إسرائيل"الذي يدير القطاع ويتولى الدفاع عنه، عندما دعت كالً من 
 .رار التصعيد ومعالجة مسبباتهعاجل من أجل التوصل للترتيبات والضمانات الكفيلة بعدم تك

والجانب الفلسطيني المقصود هو قيادة السلطة في رام اهللا ألنها الوحيدة التي يمكن أن تجتمع مع الجانب 
 .اإلسرائيلي أو يجتمع معها الجانب اإلسرائيلي

ط على إن سلوك النظام المصري خصوصاً في الفترة األخيرة ال يمكن أن يفهم منه إال مزيداً من الضغو
 .وهو يعبر إلى أي مدى تتعامل السلطات المصرية مع حماس كعبء ثقيل. حماس

 حماس كرصيد إستراتيجي
ماذا لو نظر النظام في مصر إلى حماس من زاوية أخرى، كرصيد إستراتيجي يصّب في المصلحة 

 :القومية العليا لمصر؟ ولعل المعطيات التالية تفيد في توضيح الصورة
 حماس حركة حصرت عملها في العمل الوطني المقاوم على أرض فلسطين، ولم تتدخل إن حركة: أوالً

كما أن مشروعها .  سنة التي مضت على نشأتها٢١طوال الـ) وال الشؤون العربية(في الشأن المصري 
 .اإلسالمي مرتبط بالعمل على تحرير فلسطين، ولم يهدد النظام المصري وال األنظمة العربية القائمة

إن حركة حماس حركة مستقلة غير مرتهنة ألي من األنظمة أو المحاور، والنظام المصري أول : اًثاني
من يعلم أن دعوى الوالء إليران أو العمل لحسابها غير صحيحة، وأن استفادة حركة حماس من عالقتها 

لقت األبواب في مع إيران في دعم برنامج المقاومة، كانت أساساً بعد أن حاربتها األنظمة العربية وأغ
ثم إن الحركة تتمتع بدينامية عالية تمكنها من التعامل بإيجابية حتى مع الجهات التي تختلف . وجهها
 .معها
إن حركة حماس حركة متجذرة في وجدان الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وفضالً عن أنها : ثالثاً

، فإنها فازت بشكل رسمي ونزيه باالنتخابات في أصبحت رائدة المقاومة الفلسطينية في السنوات الماضية
الضفة والقطاع، وأصبحت من ناحية المؤسسة التشريعية تمثل أبناء هذه المناطق وتعبر عن همومهم 

 .وتطلعاتهم، ومن العبث تجاوزها أو محاولة تهميشها أو تهشيمها
 سنة الماضية قد ٢١وقد أظهرت التجارب أن كل محاوالت اجتثاث أو ضرب حركة حماس طوال الـ

 .فشلت، وأنها كانت تعود في كل مرة أصلب عوداً وأكثر شعبية
في " تهديد حقيقي"من المعروف في التخطيط اإلستراتيجي أنه ال بد من وجود ما يعرف بـ: رابعاً

والتهديد . المفاوضات مع الخصم أو العدو، عندما يجنح للمراوغة أو ال يستجيب للحد األدنى من المطالب
 .لحقيقي الوحيد المتاح لمفاوضات التسوية مع الطرف اإلسرائيلي هو اللجوء للمقاومة المسلحةا
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إن ضرب المقاومة الفلسطينية هو ضرب ألداة الضغط الحقيقية للفلسطينيين، وهو إضعاف للمفاوض 
ل ال الفلسطيني نفسه، إن كان جاداً في انتزاع حقوق أو بعض حقوق شعبه، ووضع له في أحوال وأوحا

 .يمكن إال أن تؤدي إلى فرض شروط االحتالل عليه
ومن المثير لألسى أن يأتي الكيان اإلسرائيلي ليسوق نفسه لبعض األنظمة العربية كشريك في الحرب 

، بينما هو يحارب حماس وقوى المقاومة، ليتمكن من االستمرار في مصادرة "التطرف واإلرهاب"على 
ل شعبها، وفي الوقت نفسه تتعامى األنظمة العربية عن النظر لحماس األرض المقدسة وتهويدها وإذال

وقوى المقاومة باعتبارها عنواناً لعزتها وكرامتها، وخط الدفاع المتقدم عن األمة، بل ورافعة حقيقية 
 .لمطالبها السياسية

التعامل معه وإن وجود حماس ينبغي . إن الطرفين اإلسرائيلي واألميركي يفهمان لغتي القوة والمصلحة
 .كقيمة مضافة حتى لمن يخالفها مسارها

دونما انتقاص لشعب مصر العظيم وجيشها الذي لم تتح له فرصة قتال حقيقية، فقد خسر النظام : خامساً
بينما ال يزال القطاع صامداً منذ أيام طويلة بقيادة .  في يوم واحد١٩٦٧المصري قطاع غزة في حرب 
 .مار اإلسرائيلية الهائلة من دخول المدنحماس دون أن تتمكن آلة الد

إن أمن مصر القومي يحتم عليها النظر إلى حركات المقاومة الفلسطينية بمعيار يبحث عن العناصر 
ويمكن النظر هنا إلى قيمة قوى المقاومة الشعبية في أوضاع ال . اإليجابية واإلمكانات المذخورة فيها

 .راغبة في الدخول في حروب أو أداء أدوار معينةتكون فيها الجيوش النظامية قادرة أو 
إن أي عملية إلصالح البيت الفلسطيني سواء كان ذلك متعلقاً بمنظمة التحرير الفلسطينية أو : سادساً

السلطة الوطنية أو األجهزة األمنية، لن تتّم إال بمشاركة حماس، وبأن تأخذ حماس حقها العادل ودورها 
 .الطبيعي في هذا المسار

ثم إن حماس ال تزال تتمتع بتماسك كبير وفعالية عالية وقيادة شابة، في مقابل حالة التفكك والترهل 
 ٢٠والفساد والتراجع، التي تعاني منها حركة فتح والتي لم تتمكن من عقد مؤتمرها السادس طوال الـ

 .سنة الماضية
ادة للشعب الفلسطيني أو كشريك في وعلى هذا فإن مصر ستتعامل إن عاجالً أو آجالً مع حماس إما كقي

ولذلك فمن األولى أن يوجه النظام المصري جهده للتفاهم مع هذه الحركة، وأن يستفيد منها . تلك القيادة
 .في رفع سقف المطالب الفلسطينية

إن الطريقة التي أدار بها النظام المصري عالقته بحماس بما في ذلك قضية قطاع غزة ومعبر : سابعاً
وتسببت في خسائر . د أثارت استياء وغضب الشارع المصري والعربي واإلسالمي، بل والعالميرفح، ق

 :ولو أن النظام فتح معبر رفح وأفشل الحصار. كبيرة للدبلوماسية المصرية، ولهيبة مصر ومكانتها
 .لكان قد حقق شعبية هائلة في الشارع المصري، وقوى جبهته الداخلية• 
 .يذ الحصار مشكلة إسرائيلية وليس مشكلة مصريةولجعل من مشكلة تنف• 
 .وألصبح أقدر على التأثير على كل من فتح وحماس في تسريع خطوات المصالحة الوطنية• 

ال يزال الكيان اإلسرائيلي ينظر إلى مصر كعدو محتمل، ويضع إستراتيجياته وفق معايير : ثامناً
 ومن حقّ مصر أن تضبط إستراتيجياتها وفق واحتماالت خوض حرب مع مصر وباقي الدول العربية،

احتماالت العدوان اإلسرائيلي، خصوصاً وأن اتفاقيات كامب ديفد جعلت من سيناء منطقة ساقطة 
 .عسكرياً

ولذلك فإن وجود كتلة مقاومة قوية في غزة لن يكون فقط عنصر حماية للفلسطينيين، يمنع تهجيرهم 
نصراً دفاعياً وخطاً أمامياً رادعاً للكيان اإلسرائيلي من أن يقوم وتجويعهم وإذاللهم، بل سيكون أيضاً ع

 .بمغامرات محسوبة أو غير محسوبة ضّد مصر
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 النظام الملكي عندما قصر في حقّ فلسطين في حرب ١٩٥٢لقد أسقطت الثورة المصرية سنة : تاسعاً
لتحرير فلسطين، وال يزال ، وحملت مصر على كاهلها لسنوات طويلة عبء قيادة األمة العربية ١٩٤٨

 .شعبها زاخراً بالعطاء واإلمكانات
وال يعقل لدولة انطلقت منها جيوش تحرير فلسطين من الغزوين الصليبي والتتري، أال تتمكن حتى اآلن 

 .من مجرد طرد السفير اإلسرائيلي أو سحب السفير المصري
، فقط المطلوب أال يكون شريكاً في وليس مطلوباً من نظام الحكم في مصر الكثير في هذه المرحلة

نفسها لم تحترم اتفاقية " إسرائيل"وأن يعلن أنه لم يعد ملزما بإغالق بوابة رفح أو الحدود، ألن . الحصار
وأن مصر لن تدخل في أي اتفاق جديد ما لم يضمن الحقوق الكاملة . المعابر وخرقتها مئات المرات

 .للفلسطينيين، فضالً عن أمن مصر القومي
 ١٨/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
   والخاسرون في حرب غزةلرابحونا .٩٦

  عبد الباري عطوان
 رئيس الوزراء اإلسرائيلي ووزير دفاعه ايهود باراك        أولمرتلم تكن عالمات البهجة تكسو وجهي ايهود        

وهما يعلنان في ساعة مبكرة من فجر امس عن وقف احادي الجانـب للحـرب علـى قطـاع غـزة،                     
 حققتها هذه الحرب جاءت قليلة، بل مخجلة، النها لم تتجاوز قتل المئات مـن االطفـال                 فاالنجازات التي 

  .والنساء والمدنيين، وتدمير بعض البيوت والمساجد والمباني الحكومية
السيدة تسيبي ليفني توعدت بتغيير المعادلة في قطاع غزة، وسحق فصائل المقاومة، ونجحت في االولى               

في الثانية، وخلطت جميع االوراق في المنطقة العربية بشكل لم يتوقعه اكثر            ولكن بشكل عكسي، وفشلت     
  .المتفائلين بامكانية حدوث التغيير المأمول

بعد ان هدأ غبار المواجهات، وتوقفت الصواريخ وقذائف الدبابات والزوارق اإلسرائيلية عـن تمزيـق               
 بد من االعتراف بان ابناء قطاع غزة دفعوا         جثامين الشهداء، وحرق اجساد اآلالف بالقنابل الفسفورية، ال       

ثمنا باهظا لهذه الحرب، من خيرة ابنائهم، فلم يتوقع احد ان تبلغ وحشية اإلسرائيليين هذه الدرجـة مـن                   
التعطش لسفك الدماء والتمثيل بالجثث، وتدمير البيوت فوق رؤوس اصحابها الجوعى المحاصرين، ولكن             

سرائيليين امام العالم بأسره كعامل عدم استقرار وبؤرة ارهاب تهـدد           هذه التضحيات الجسيمة وضعت اإل    
  .امن هذا العالم

المعركة لم تكن ابدا بين طرفين متكافئين، وكيف تكون كذلك وقد احكم النظام الرسمي العربي الطـوق،                 
المزيد من  وتواطأ مع المعتدين، وسّهل لهم مهمتهم بصمته تارة، والتحرك الدبلوماسي المشبوه العطائهم             

  .الوقت النجاز مهمتهم، تارة اخرى
ربما يكون تعداد الرابحين من هذه الحرب عملية شاقة، عالوة على كونها موضع جدل، بحكم الـصورة                 
المأساوية على أرض القطاع الصغير المحاصر التي نقلتها وتنقلها شاشات الفضائيات بتفاصيل مرعبـة،              

  :ى االقل، يبدو اكثر يسرا، ويمكن ايجازهم في النقاط التاليةولكن حصر الخاسرين، من وجهة نظرنا عل
الخسارة اإلسرائيلية هي األضخم، ان لم يكن عسكريا، فسياسيا بكل تأكيد، فبعد اكثر مـن ثالثـة                 : اوال

اسابيع لم يخرج المقاومون من انفاقهم رافعين الرايات البيضاء، متوسلين وقف اطالق النار، ولم تتوقف               
ولم يخرج شعب قطاع غزة، رغم فجيعته الكبرى في مسيرات بين انقاض منازله المـدمرة               الصواريخ،  

القيادة اإلسرائيلية، ذهبت الـى واشـنطن،       . وعودة سلطة رام اهللا ورجاالتها    " حماس"مطالبا بطرد سلطة    
ظهرت امـام   و. وهي القوة االقليمية العظمى، لتوقع اتفاقا امنيا معها لمراقبة تهريب االسلحة الى القطاع            

العالم بأسره كقوة مكروهة متعطشة لمص دماء ضحاياهم من االطفال والمـدنيين فـي حـرب يجمـع                  
  .انصارها انفسهم بأنها لم تكن ابدا شبه متكافئة
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إسرائيل خسرت الجزء االكبر من الرأي العام العالمي، مثلما خسرت اصدقاءها العرب، وقتلـت عمليـة     
" االرهاب"نمو منظمات فلسطينية واسالمية ربما لن تتردد في تبني          السالم، وشجعت التطرف، واسست ل    

واستغالل اجواء االحباط السائدة في الشارع العربي لتجنيد المئات،ان لم يكن اآلالف، من الشباب، تماما               
  . المهينة١٩٦٧مثلما حدث بعد هزيمة حزيران عام 

ره كوسيط، بعد ان خـسره كقـوة اقليميـة    خرج النظام المصري الخاسر االكبر عربيا، وخسر دو   : ثانيا
رائدة، وتعرض لطعنات قاتلة ومهينة من اقرب حلفائه، االمريكان واإلسرائيليين، وتمثل ذلك في امـرين               
اساسيين، االول توقيع تسيبي ليفني وزيرة خارجية إسرائيل ونظيرتها االمريكية كوندوليزا رايس اتفاقـا              

طاع غزة، ومنع التهريب، دون التشاور مع الحكومة المـصرية، او           امنيا بمراقبة الحدود المصرية مع ق     
حتى اطالعها على تفاصيل هذه االتفاقية، مما يؤكد ان دور نظام مصر هو التـابع المـؤدي للخـدمات                   

اما الثاني فهو ادارة إسرائيل ظهرها للمبـادرة المـصرية          . بمقابل، وليس الحليف االستراتيجي المحترم    
بشكل ينطوي على احتقار وازدراء متعمدين، ودون اي اعتبار لجهـود واتـصاالت             لوقف اطالق النار    

  .مصرية استمرت اسبوعين لتثبيت هذه المبادرة، وشق الصف العربي من اجل تحقيق هذا الغرض
السلطة الفلسطينية في رام اهللا تهمشت بشكل مفجع، ليس بالنسبة الينا، وانما بالنسبة الى المسؤولين               : ثالثا
، فقد خسرت تأييد نصف العرب على االقل، ودول اسالمية عظمى مثل تركيا وايران واندونيـسيا،                فيها

ولم تتحقق احالمها في العودة الى قطاع غزة، واستمرارها في رام اهللا بصورتها وتركيبتها الحالية بـات                 
لحقيقة، فقد  وجاء خطاب رئيسها محمود عباس في قمة شرم الشيخ انعكاسا واضحا لهذه ا            . موضع شكوك 

كان األقصر واألضعف من بين جميع الخطابات، لم يتحدث عن معاناة ابناء القطاع، ولم يطالـب بفـتح                  
  .المعابر، ولم يكشف عن خيبة امله في عملية سالم فشل رهانه عليها

مني ما يسمى بمحور االعتدال العربي بضربة موجعة في مصداقيته، او ما تبقـى منهـا، امـام                  : رابعا
ي بلدانه، عندما تهرب من القيام بأي تحرك فعلي، وظهر بمظهر المتورط المشارك في العـدوان،                مواطن

سواء بتصدير االزمة الى مجلس االمن الدولي، او بعرقلة عقد قمة عربية طارئـة، وتمـسكه بمبـادرة                  
  .مصرية رمت بها إسرائيل في سلة المهمالت، وأدارت الظهر لها ولصاحبها

 موسى امين عام الجامعة العربية قد يكون ابرز ضحايا حرب غزة علـى الـصعيد                السيد عمرو : خامسا
الشخصي، فقد حاول الرجل ان يلعب على عدة حبال في وقت واحـد، وان يتجنـب الـسقوط، ولكـن                    
محاوالته باءت بالفشل، وحسب نفسه على محور االعتدال، او باالحرى كشف عن حقيقة انحيـازه الـى          

ية، وهو الذي اخفى هذا االنحياز ببراعة من خالل عبارات رنانة حـول الـصمود               هذا المحور منذ البدا   
جامعة السيد موسى سقطت جماهيريا، وانتهى رصيدها القليل في الـشارع العربـي بـشكل               . والمقاومة

امر محـزن ان ينهـي      . درامي، وال نعتقد انها ستخرج من هذه الكبوة سريعا، وباألحصنة الحالية نفسها           
  .ى بعض جوانب تاريخه بهذه الطريقة المأساويةالسيد موس

خرج اعالم محور االعتدال بخسارة كبيرة انهت كل اآلمال بتعافيه من الضربة الكبيـرة التـي                : سادسا
ولم تشفع كل ادعاءات المهنية في ابـراء        . انهت مصداقيته بسبب انحيازه الى االحتالل االمريكي للعراق       

بينما عزز اعالم دول الممانعـة، علـى        . ان اإلسرائيلي على قطاع غزة    ذمته من االنحياز المبطن للعدو    
  .قلته، وضعف امكانياته من وجوده في الشارع العربي الذي وقف الى جانبه مساندا ومؤازرا

صمود اهل قطاع غزة حقق معجزة في زمن قلّت فيه المعجزات، مع اعترافنـا بـالثمن البـاهظ لهـذا                    
اليا في كيفية توفير االمن والحماية لإلسرائيليين، وايجاد الطرق والوسائل          فالعالم كله منشغل ح   . الصمود

وتوفير المعدات المتقدمة لمنع تهريب االسلحة الى الصامدين المحاصرين في هذا القطاع الـصغير فـي                
  .مساحته الكبير في عزيمة ابنائه

سرائيل وقيادتها وشـعبها، فـإذا      هذا العناد في التمسك بالثوابت، وفي رفض االستسالم هو الذي تخشاه إ           
كان هؤالء صمدوا ثالثة اسابيع، ولم يخرج واحد منهم على شاشات التلفزة يندد بالمقاومة، رغم انهيـار                 



  

  

 
 

  

            ٤٨ ص                                     ١٣١٩:         العدد       ١٩/١/٢٠٠٩اإلثنين  :التاريخ

واختفاء قواتها التنفيذية، وضخامة اعداد الشهداء والجرحى، فإن اداءهم في اي مواجهـة             " حماس"سلطة  
فالجيل القادم من ابناء القطـاع،      . لحة الدفاعية، سيكون مفاجئا   قادمة، اذا ما امتلكوا الحد االدنى من االس       

الذي سيتكون من اطفال شاهدوا مجازر آبائهم وامهاتهم واشقائهم وشقيقاتهم، سـيكون االشـرس، ولـن                
  .ينسى، وال نعتقد انه سيغفر

ثيـة،  حرب غزة اعادت القضية الفلسطينية الى الواجهة مجددا، وجّبت كل ما قبلها مـن مفاوضـات عب                
وعملية سالم مزورة، وقيادات متخاذلة، وما يسمى بحل الدولتين، وعززت ثقافة المقاومة، وكشفت عـن               
المعدن الصلب المقاوم للشعب الفلسطيني، مثلما اعادت احياء الشارع العربي، والتالحم بين ابنائه والتفافه              

ية العاجزة، فاقـدة االرادة والـسيادة       حول قضيته المركزية، وتوسيع الفجوة بينه وبين االنظمة الدكتاتور        
  .التي تحكمه

مسرحية مؤتمر شرم الشيخ لن تنقذ النظام الرسمي العربي من مأزقه، ولن تعيد له شرعيته ومـصداقيته                 
الن هذا النظام بات فاقد الكرامة والشرعية، بعد ان سحبهما منه شهداء غزة، واحتجاجات الشرفاء، وهم                

 .وسة، والعواصم العربية االخرىالغالبية، داخل مصر المحر
 ١٩/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
 ماذا يمكن أن تفعلوا؟ .٩٧

 بثينة شعبان
الصحافة المرافقة "أي " Embedded Journalism"خالل الغزو األميركي للعراق ظهر مصطلح 

غازية ، وكانت تلك الصحافة هي التي رضيت طوعاً بالرقابة العسكرية بحيث توفّر لها القوات ال"للقوات
وقد فوجئ العالم، أو بعضه، بهذا . الحماية، بشرط أن تنشر هذه الصحافة ما توافق عليه قيادة هذه القوات

االنتهاك الخطير لحرية الصحافة التي طالما تغنّوا بها في الغرب، واعتبروها إحدى أهّم سمات األنظمة 
ات فغالباً ما استُهدفت، وقد استشهد عدد أما الصحافة التي رفضت االنضواء تحت قيادة القو. الديمقراطية

كبير من الصحافيين الشرفاء الذين غامروا بحياتهم من أجل إيصال الحقائق إلى ضمير العالم في كّل 
وقد برهنت األرقام التي ظهرت بعد ذلك أن عدد الصحافيين الذين استشهدوا في العراق . أصقاع األرض

أّي حرب سابقة، وقد كان واضحاً من تاريخ وأعمال الصحافيين فاق أّي نسبة الستهداف الصحافيين في 
 .الذين استشهدوا أنهم كانوا مقصودين ومستهدفين، ولم يستشهد أحد منهم بطريق الخطأ

أما اليوم، وفي آخر عدوان على العرب، وفي غزة هذه المرة، كان المدنيون من أطفال ونساء غزة 
العدوان اإلسرائيلية باإلعداد اإلعالمي لتغطية جرائمها ضّد المحاصرة هم الضحايا، فقد قامت قوات 

أطفال غّزة حتى قبل أن تبدأ بارتكاب جرائمها الوحشية، وصاغت الرسائل، وأوفدت المبعوثين إلى الدول 
العربية والغربية لشرح ذرائع الكيان الصهيوني التي تدفعه للقيام بهذا العدوان، والذريعة هذه المرة 

لكّن الوحشية المعروفة لدى حكام إسرائيل تجاوزت نفسها، ففي هذه المّرة قامت . سصواريخ حما
إذ منعت اإلعالم " الصحافة المرافقة للقوات" أولمرت بما هو أشّد وأدهى من – باراك –عصابة ليفني 

د عيان العالمي من التواجد في غّزة، ولم يوفّر ألّي إعالمي الحماية من أجل التغطية منعاً لوجود شهو
ال بل إّن اإلجرام الصهيوني قد استهدف البرج الذي يتواجد فيه . على جرائم يندى لها جبين البشرية

اإلعالميون علناً بفضل التغطية التي يوفرها التملّق الغربي المعهود للوبيات الصهيونية، والتمويل 
 الهواتف المحمولة حتى من كما قامت بسحب. الصهيوني للعديد من السياسيين واإلعالميين في الغرب

عناصر جيشها المعتدي كي ال يتمكّن أحد من إعطاء صورة ما يجري من إبادة ألطفال غّزة للخارج، 
وبذلك أحكم حكّام إسرائيل حصاراً إعالمياً على شعب محاصر منذ سنوات ونزل به جيشهم بطشاً وقتالً 

عدد الشهداء والجرحى أكثر من ستة آالف، وقد يكون ونهباً وإحراقاً بالقنابل الفوسفورية المحّرمة، وبلغ 
ومع ذلك فإّن اإلعالم العالمي، الذي يستنفر عادةً . الرقم تجاوز ذلك لدى ظهور مقالتي هذه يوم االثنين
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لتغطية حادث تصادم بين قطارين، لم يقطع برامجه، ولم يستنفر ولم يتوقّف لينشر لنا صور العوائل التي 
سرائيلية عن بكرة أبيها، وال صور مئات األمهات واألطفال وهم يحرقون نياماً في تباد بالصواريخ اإل

منازلهم بالقنابل اإلسرائيلية، وال صور المدارس وحتى تلك التابعة لألمم المتحدة التي قامت الطائرات 
ب والموت اإلسرائيلية، أميركية الصنع، بقصفها عدة مرات لقتل المزيد من األطفال، ولم نر صور الرع

والدمار تحّل بشعب أعزل محاصر منذ سنتين من قبل قوة إرهابية مدّججة بأحدث األسلحة وبالكراهية 
والوحشية مطلقة العنان التي اعتادت على ارتكاب المجازر والقتل والبطش واالستيالء على األرض 

. ها المتحّضرين في أوروباوتهجير السكان بتغطية سافرة من عدو العرب األول الواليات المتحدة وحلفائ
ولم تظهر في الصحافة الغربية أو وسائل إعالمها صورة واحدة لجنود اإلرهاب يسرقون مصاغ النساء 
الفلسطينيات، ويصادرون أغذيتهن ويأكلونها أمام أطفالهن ليحرموا األطفال من الغذاء والماء، وهم 

ولمن . الجريمة اإلسرائيلية وبالشقاق العربييستبيحون كّل ما يحلو لهم في غّزة الجريحة المحاصرة ب
يريد المقارنة بين ما الذي يتوّجب فعله في مثل هذه الحال وماذا كان يفعل اإلعالم العالمي حين يقوم 
فلسطيني بتفجير نفسه في حافلة ركاب أو مقهى إسرائيلي، فليتذكر كيف كانت الصور تبقى في اإلعالم 

افيون عن كّل إسرائيلي قُتل وعن حياته وطموحاته قبل أن يقتل ومشاعر العالمي عدة أيام، ويكتب الصح
أما اليوم فنحن نشاهد آالف األطفال والنساء . أهله، وما إلى ذلك مع إعادة لتراث المحرقة ومعاناة اليهود

مح يذبحون علناً ويومياً نتيجة استخدام حكام إسرائيل األسلحة المحّرمة والقنابل الفوسفورية، وال يس
لهؤالء بمغادرة القطاع للعالج في أّي بلد من بلدان العالم، األمر الذي يتناقض مع كّل األخالق 

ال يثير في السياسيين واإلعالميين الغربيين " العنف"واألعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وكّل هذا 
 .ن وقرارات األمم المتحدة، وهم الذين يثرثرون دون انقطاع عن حقوق اإلنسا"القلق"سوى ما يسمونه 

ورغم كّل هذا، فإن اإلعالميين الغربيين لم يعترضوا على حرمانهم من الدخول إلى غّزة حيث تجري 
أبشع الجرائم ضّد المدنيين ألكثر من ثالثة أسابيع دون هوادة، ولم أقرأ مقالة واحدة تدين هذا الحصار 

ئم التي ترتكبها إسرائيل بحيث يبقى مرتكبوها في اإلعالمي الشنيع ويجري التعتيم المطلق على الجرا
إّن التفسير الوحيد لهذا الموقف هو الشعور العنصري . منأى عن العدالة، ويبقى الضحايا من دون عالج

الغربي المعلن أو المدفون تجاه العرب بحيث إّن دماءهم ال تساوي الدم اإلنساني لآلخرين وحياة أطفالهم 
القيمة ذاتها لحياة أطفال ونساء ورجال آخرين، " المتحّضر"كتسب في نظر العالم ونسائهم ورجالهم ال ت

وقد يكون هذا الموقف هو امتداد للعنصرية اإلسرائيلية تجاه العرب حيث يطّل سكان سديروت على تلة 
ة، باراش والتي كانت متنزهاً في األيام الهادئة ليستمتعوا بصور القصف الوحشي والدمار الذي حّل بغّز

 تلقي بحممها من القنابل الفوسفورية على ١٦ويبلغون أقصى درجات سعادتهم وهم يراقبون طائرات إف 
قصف غّزة "كما أّن عنصرية الصهاينة مثل ليبرمان ونتانياهو وغيرهما دعت إلى . األطفال المذعورين

يد مماثل إلسرائيل، بحيث ال لم يتسرب إلى قادة الرأي الغربي، كما يتسرب عادةً، أّي تهد". بقنبلة نووية
يقيمون لدماء األطفال والنساء العرب وزناً وال ينشرون صور ضحاياهم، وال يغضبون حتى لعدم قدرتهم 

والجانب اآلخر من . على تغطية الحدث من مكان الحدث، هذا إذا ما اعتبروه حدثاً مهماً على كّل حال
 تقوم به الطغمة المجرمة في إسرائيل هو إحجام العنصرية تجاه العرب، واالنحياز الشديد لكّل ما

الصحف والقنوات العالمية عن تغطية المظاهرات التي عّمت مدن وعواصم العالم منّددة بالهجوم 
اإلسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني، وقد عّبرت الجاليات والجمعيات المناهضة للحرب 

ز اإلعالمي، حيث خرجت في واشنطن مثالً مظاهرة ضّد والعنصرية عن استيائها الشديد من هذا االنحيا
بسبب انحيازها إلسرائيل في تغطية " أوقفوا الحرب والعنصرية"الواشنطن بوست من قبل جمعية 

المجازر اإلسرائيلية ضّد المدنيين في غّزة، متجاهلة تماماً كّل األنشطة المناهضة للعدوان التي شهدتها 
ذاً العنصرية تجاه العرب، واالنحياز للعدوان تمثلت في عدم االعتراض على إ. الواليات المتحدة مؤخراً

وثانياً في االنحياز الكامل للدعاية . منع اإلعالم منعاً باتاً من البقاء في غّزة، واالعتداء على من بقي
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ئيلي اإلسرائيلية حول صواريخ حماس، وتجنّب اإلشارة إلى الصواريخ اإلسرائيلية وإلى الحصار اإلسرا
على المدنيين، وتجاهل تام لمعاناة ضحايا الجرائم البشعة التي ترتكبها إسرائيل ضّد المدنيين العّزل في 

وثالثاً من خالل عدم تغطية المظاهرات المناهضة لهذا العدوان والتركيز على بضعة أصوات . غّزة
صواريخ "بإسرائيل من تتحدث عن أمن إسرائيل، وتعزف على األسطوانة المشروخة للخطر المحدق 

وقد أضافت قوى العدوان على كّل هذا التركيز اإلعالمي والذي هو جزء أساسي من الحرب ". حماس
وهم في المالجئ واألخطار المحدقة بهم " خوف"على غزة إنتاج أفالم قصيرة عّما ينتاب اإلسرائيليين من 

تلف اللغات األجنبية من عربية نتيجة سقوط صواريخ حماس عليهم، وترجمة هذه األفالم إلى مخ
 .وإنجليزية وفرنسية وروسية وإسبانية وألمانية وحتى اللغة الصينية

نحن الذين نتألم أللم شعب غّزة، نسبح في آالمنا بينما ال يصل الصوت الحقيقي والصورة الحقيقية إلى 
ائمه ووحشيته، ونتيجة فُرقة من يجب أن تصل لهم نتيجة دهاء العدّو اإلعالمي وإعداده العدة والعديد لجر

العرب وإحجامهم عن تكريس المال والجهد الضروريين كي يصبح العرب شركاء على األقل في إنتاج 
إذ هل يعقل أنّه مع حجم العالم العربي، وحجم ثرواته، ال يوجد لديه وكالة . وتسويق الكلمة والصورة

ربي، وال توجد لديهم محطة فضائية واحدة بحجم أنباء واحدة دولية تصيغ الخبر من وجهة نظر الحقّ الع
السي إن إن أو البي بي سي، تمكّنهم من اختراق هذا الخطر اإلعالمي العنصري ضّد العرب جميعاً 

 .وليس ضّد فئة منهم دون األخرى
في غّزة عدوان غاشم وظالم ووحشي، يعتبر هذا النهج اإلعالمي وتواطؤ اإلعالم الغربي برّمته معه 

 حقيقياً للعدوان، وعامالً مساعداً لالستمرار في سفك دماء األطفال والنساء في غفلة من الضمير سنداً
كما يعتبر اإلحجام عن نقل مظاهرات التأييد للفلسطينيين والتنديد بالجرائم الصهيونية سنداً غير . العالمي

: مكنهم أن يفعلوا لمناصرة غّزةلقد تساءل الكثيرون عّما ي. مباشر للعدوان ولكنه سند مهم بكّل األحول
اكتبوا قصصهم، وثّقوا صورهم، اصنعوا أفالماً عنهم، وانطلقوا إلطالع العالم على ما يجري لهم، 

 .واكسروا عتبة التّعتيم المجرمة والمشاركة في اإلجرام والتغطية عليه
 ١٩/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

 
 اليد العليا لبرنامج المقاومة  .٩٨

 ياسر الزعاترة 
ن استمع إلى إيهود أولمرت وهو يتحدث عن معركته وانتصاره، وقوة الردع التي استعادها جيشه م

العظيم سيظن أنه خاض معركة ضد جيش الصين وليس ضد قوة مقاومة معزولة ومحاصرة في شريط 
 .ضيق اسمه قطاع غزة

نتصارات الصهيونية تلك أولى مالمح الهزيمة للجيش الصهيوني وكيانه العتيد، ما يؤكد أن زمن اال
السريعة والخاطفة قد ولّى، تماماً كما هو زمن الهزائم لهذه األمة، وإال فأي انتصار حققه أولمرت 
بالطائرات وقذائف الدبابات من دون االشتباك المباشر مع المقاومين خوفاً على حياة جنوده الذين 

ر حققه في مواجهة صمود بطولي استمر يسيرون إلى المعركة بأيد مرتجفة وأقدام مهزوزة؟، وأي انتصا
ثالثة أسابيع كاملة، وكان بوسعه االستمرار لفترة أطول بكثير لو تورط الجيش الصهيوني بدخول 

 .المناطق السكنية؟، وأي انتصار، وقد بدأ معركته وأنهاها من دون الوصول إلى جنديه األسير؟،
ي قطاع غزة، وإنهاء حكم حماس، فهل تغير شيء لقد أعلنوا أنهم يشنون الحرب من أجل تغيير الوضع ف

من ذلك، أم أن حماس باقية على نحو أفضل بكثير مما كانت عليه، حيث أضافت إلى شرعية 
 االنتخابات، شرعية جديدة هي شرعية المقاومة والدم والتضحيات واالعتراف العربي والدولي؟، 

ي االنطالق حتى ما بعد اإلعالن اإلسرائيلي عن قالوا إنهم سيوقفون إطالق الصواريخ، لكنها استمرت ف
وقف إطالق النار، أما تهريب األسلحة فليس ثمة ما يمنعه في واقع الحال، حتى لو صار أكثر صعوبة، 
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مع العلم أن حماس لم تهّرب إلى غزة طائرات وال دبابات، وإنما هي صواريخ من النوع العادي ال أكثر 
 . فرفضتها قوى المقاومة، وبالطبع لما تنطوي عليه من تنكر لخيار المقاومةوال أقل، أما التهدئة الدائمة

قال أولمرت إن حماس قد تلقت ضربة موجعة في قيادتها وقدرتها العسكرية، األمر الذي ال يبدو صحيحاً 
 من مقاتليها، وحتى لو خسرت ٤٠٠بحال، حتى لو صدقنا تقاريرهم الصهاينة حول فقدانها لما يقرب من 

ض ما لديها من إمكانات عسكرية، والسبب أن كل ذلك صار برسم التعويض على نحو أكبر بكثير بعد بع
 .الشرعية الشعبية الداخلية والخارجية التي حصلت عليها

لقد حققت حماس في هذه األسابيع الثالثة أرباحاً وفيرة، ومعها قوى المقاومة وبرنامج المقاومة، فالحركة 
ديد من األسئلة منذ دخولها االنتخابات ومن ثم الحسم العسكري صارت اليوم األكثر التي كانت تواجه الع

شعبية في الداخل والخارج، وفي العالم العربي واإلسالمي، ومن يحصل على مثل هذه الشعبية سيكون 
بوسعه تعويض خسائره، أكان على الصعيد البشري، أم على الصعيد المادي، بل سيضيف إليها الكثير 

 .اإلمكانات التي لم تكن لتتوفر قبل ذلكمن 
نعم، لقد حصلت حماس من خالل هذه المعركة على حاضنة شعبية، فلسطينية وعربية وإسالمية ستمكّنها 
من مراكمة الكثير من أسباب القوة، وتلك معادلة يدركها جماعة رام اهللا، بينما ال يستغرب أن يتجاهلها 

اره المزعوم الذي يريد من خالله مسح قصص فساده وإخفاقاته في أولمرت، وبالطبع حتى ال يفسد انتص
 .٢٠٠٦حرب تموز 

أولمرت سيتعامى أيضاً عن الخسارة السياسية التي منيت بها دولته في العالم أجمع، وأمام الرأي العام 
ن الدولي حين ظهرت بصورة قاتلة األطفال الذين نقلت صورهم وسائل اإلعالم، بينما ظهر الفلسطينيو

 .بوصفهم شعبا مقاوما وصامدا يرفض القبول بشروط عدوه، مهما كانت التضحيات
ليست حماس وال قوى المقاومة وحدها التي ربحت من هذه الحرب، بل القضية برمتها، والسبب هو 
الشرعية التي حصل عليها نضال الفلسطينيين أمام العالم، إضافة إلى الشرعية التي حصل عليها برنامج 

 .مة الذي يعلم الجميع أنه الوحيد القادر على تحقيق اإلنجازاتالمقاو
بعد هذا اليوم سيكون بوسع حماس وقوى المقاومة أن تطرح رؤى جديدة للصراع برمته، من قبيل ما 
طرحه الدكتور رمضان شلح حين طالب بحل السلطة وتشكيل حكومة مقاومة، ال سيما أن شرعية 

يض، ليس فقط بسبب موقفه من المعركة، بل أيضاً بسبب فشله في الطرف اآلخر قد هبطت إلى الحض
 .تحقيق شيء من خالل المفاوضات رغم قمعه المتواصل للمقاومة

ما تحقق في هذه المعركة كان انتصاراً للمقاومة ولحماس ولفلسطين، مقابل هزيمة لالحتالل ولمن 
 بإذن اهللا من حر مال أبناء األمة إذا قصرت أما الدمار الذي وقع فسيعاد بناؤه. يطلبون رضاه وتسهيالته

 .الدول
لقد كانت معركة رائعة ألهبت مشاعر جماهير األمة، وأعادت إليها الحيوية، وهي معركة ستتواصل ما 

كما أنها معركة سيكون لها ما بعدها، في سياق مواجهة الغطرسة . دام جنود االحتالل داخل القطاع
 .تثبت ذلكوالمرحلة المقبلة س. الخارجية

 ١٩/١/٢٠٠٩الدستور، 
 
  بدل العسكري..  وصورة النصر الدولي أولمرت .٩٩

 حلمي موسى 
" صورة النصر"أفلح رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت، الذي أخفق في الحصول ميدانيا على 

بية السياسية بعقده قمة أورو" صورة النصر"العسكرية ألن صور الدمار والقتل ال تخدمه، في نيل 
 األوروبيين لحظة انشغال األميركيين بمراسم التسلم أولمرتوقد جنّد . مصغرة في مقره الحكومي
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وأعلن أن أول مهامه هو المحافظة . والتسليم بين اإلدارتين القديمة والجديدة لتعزيز استقرار وقف النار
 . على الردع الذي نشأ في مواجهة حماس واستعادة الجندي األسير جلعاد شاليت
فاليمين اإلسرائيلي يعتقد أن . وما ان توقفت حرب إسرائيل في غزة حتى اشتعلت حرب غزة في إسرائيل

وقد شدد زعيم الليكود بنيامين نتنياهو على أن وقف . المهمة لم تكتمل وأن إيقاف الحرب يعتبر خطأ
ور ليبرمان أن حماس ستنال أفيغد" إسرائيل بيتنا"ورأى زعيم . النار يعني إعادة تسلح حماس عبر األنفاق

 . في نهاية الحرب ما كانت تطالب به من فتح للمعابر وستستمر في بناء حماستان في غزة
وفيما أعلن أولمرت أن الحرب حققت أهدافها شدد رئيس األركان غابي أشكنازي على أن العملية 

طبيعة مؤقتة، وأن الجيش جاهز وقد عاد أولمرت للتأكيد بأن وقف النار هش وذو . العسكرية لم تنته بعد
وأبلغ أولمرت، القمة األوروبية المصغرة التي عقدت في مقره الحكومي، أنه . لمواجهة كل االحتماالت

ومع ذلك فإن رئيس الحكومة اإلسرائيلية ينظر بارتياح . راغب في الخروج من غزة بأسرع وقت ممكن
والرئيس المصري حسني مبارك ومؤيدوهم في إلى ما تحقق على الصعيد الدولي من فرز بات فيه هو 

 . صف األخيار وحماس وإيران ومؤيدوهم في صف األشرار
ويرى معلقون إسرائيليون أن القمة التي عقدت في شرم الشيخ تخلق من الوجهة العملية بديال لالحتالل 

اإلسرائيلي ما يجري وسّمى إيهود يعري من القناة الثانية في التلفزيون . العسكري اإلسرائيلي المباشر
وتشدد مصادر إسرائيلية على أن التدمير . سياسي واقتصادي" احتالل مدني"العمل عليه في غزة بأنه 

الشامل كان وال يزال سياسة رسمية معلنة وأن الصراع يدور في الواقع حول السماح أو عدم السماح 
 . بمشاركة إيران في إعادة إعمار القطاع

 بالجبهة اإلقليمية والدولية التي أفلح في بنائها في وجه حماس فإن مصادر ومع أن أولمرت يتفاخر
. عسكرية سّربت انتقادات للقيادة السياسية التي لم تترجم إنجازاتها الميدانية إلى حقائق سياسية ملموسة

ومع ذلك فإن الجيش يعتقد أن الرسالة الردعية وصلت وخصوصا إلى كل من حماس والجهاد اإلسالمي 
 . للذين اديا الدور األبرز في المواجهة العسكريةا

وينظر الجيش اإلسرائيلي، وفق المراسلين العسكريين بقلق إلى استمرار تساقط الصواريخ على 
ومع ذلك فإن السياسة . المستوطنات المحاذية لغزة بل ووصولها إلى أسدود وكريات غات وبئر السبع

وتعتقد قيادة الجيش أن . قف النار على مختلف الجهاتالمتبعة هي منح حماس بعض الوقت لفرض و
ومع ذلك أوحت بأنه إذا استمر إطالق الصواريخ بوتيرة . وقف النار سوف يستقر خالل األيام القريبة

وترى مصادر . ولم تتناقص بسرعة فإن الجيش سيعيد النظر في كبحه لجماح نفسه)  صاروخا٢٠(أمس 
محاولة من جانب الفصائل الفلسطينية السترداد بعض ماء "ريخ إسرائيلية في استمرار قصف الصوا

 ". الوجه
وفي كل األحوال فإن المواقف اإلسرائيلية السياسية والعسكرية تبدو متباينة تجاه التوقعات من وقف 

وكان رئيس الموساد مئير داغان صاحب الرؤية األشد سوداوية بين قادة األمن بشأن المستقبل في . النار
وأشار إلى أن غزة ستعود . ورأى داغان أنه ال ينبغي الثقة بقدرة ورغبة المصريين في العمل. غزة

 . لتكون حماستان، ومع ذلك قال للوزراء إنه إذا سألتموني عن احتالل غزة فإنني ال أحبذ ذلك
مية ورغم تشدد رئيس الشاباك السابق يوفال ديسكين في كل ما يتعلق بغزة وإشارته المتكررة إلى أه

 المهم في نظره هو استمرار رفض التعامل مع ألن. احتالل القطاع إال أنه أعلن عن تأييده وقف النار
 . حماس كشريك

 ١٩/١/٢٠٠٩السفير، 
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  النار المشروطوقف .١٠٠
 رون بن يشاي

تسمح التفاهمات المبدئية التي توصل إليها عاموس جلعاد مع مصر، وإنجازات الجيش اإلسرائيلي على 
هذا على األقل ما يعتقده حالياً إيهود . إلسرائيل باإلعالن من طرف واحد عن وقف الناراألرض 

غير أنه . أولمرت، إيهود باراك وتسيبي ليفني، وهم الطاقم السياسي األسمى الذي يدير المعركة في غزة
طاقم الوزاري من أجل أن يكون إلعالن وقف النار صالحية قانونية ملزمة، ينبغي للحكومة بكاملها أو ال

المخول من جانبها أن تتخذ قرارات عمالنية ذات صلة باألمن القومي، أي المجلس الوزاري األمني 
 . المصغر

إن مداوالت المجلس األمني المصغر، مساء السبت، لن تكون مداوالت سهلة ولذلك فإن نتائجها لن تكون 
تبلغ بعد مصر رسمياً موافقتها على وقف والسبب األساسي لذلك هو أن حماس لم . أيضاً بالغة الوضوح

وهو يطلب من الجيش . ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل ال يزال يعرض شروطاً. النار
اإلسرائيلي الشروع باالنسحاب من أراضي القطاع فور اإلعالن عن وقف النار، ولديه أيضاً مطالب 

 . الفوربشأن فتح المعابر نحو القطاع من مصر وإسرائيل على 
ويتواجد اآلن في القاهرة وفد من حماس، وهو يعرض هذه المطالب على وزير المخابرات المصري، 

وهو من جانبه يعرض لهم التفاهمات التي تحققت مع إسرائيل، وسوف يحاول إقناعهم . عمر سليمان
ى من الخطة المصرية وهذه التفاهمات تتعلق بتنفيذ المرحلة األول. بالموافقة عليها وتنفيذها على األرض

وليس هناك ما يضمن بأن تقتنع . المكونة من ثالث مراحل، والمعدة لتحقيق وقف نار ثابت ولزمن طويل
ولكن مصر تعرض على إسرائيل عدم انتظار . حماس وأن تتحقق موافقة من جانب الفصائل المختلفة

 . موافقة حماس واإلعالن عن وقف إطالق نار من طرف واحد
األول، الضغط المتصاعد على : أولمرت، باراك وليفني هذا االقتراح وبقوة ألربعة أسبابوقد تبنى 

والثاني، اإلقرار بأن استمرار القتال لن يوفر . إسرائيل في الحلبة الدبلوماسية وفي الرأي العام العالمي
أو أن تقع وبالعكس، من الجائز أنه إذا نجحت حماس في ضرب قواتنا، . إلسرائيل إنجازات جوهرية

أما السبب الثالث فهو أن إسرائيل ال . حادثة عملياتية للجيش اإلسرائيلي تعيب على إنجازاته حتى اليوم
تريد أن تنال حماس مشروعية دولية كمن تدير مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل وتؤخذ مواقفها 

باما، من تسلم طاولة نظيفة عند والسبب الرابع هو تمكين الرئيس األميركي الجديد، باراك أو. بالحسبان
 . دخوله يوم الثالثاء إلى البيت األبيض

لكل ذلك تفضل إسرائيل اإلعالن من طرف واحد عن وقف النار وأنها تحتفظ لنفسها بحق مواصلة القتال 
وسوف تحتفظ إسرائيل لنفسها بهذا الحق أيضاً إذا وافقت حماس، في مباحثات . إذا لم توقف حماس النار

 . وفي حالة كهذه تستأنف إسرائيل هجماتها. مصر، لوقف النار ثم انتهكت تعهدها الحقاًعبر 
. وبكلمات بسيطة، فإن المجلس الوزاري ستكون مطلوبة منه الموافقة على وقف النار بشكل مشروط

فالموافقة اإلسرائيلية على وقف النار مشروط بشكل يحمل حماس بشكل واضح المسؤولية عن وقوع 
وهذا . وإذا لم توقف حماس النار، فسوف تغدو المسبب للدمار والمعاناة في الجانب الفلسطيني. ضحايا

يمنح إسرائيل أفضلية كبيرة في الحلبة السياسية، في العالمين العربي والغربي، وفي الوقت نفسه يسمح 
 . للجيش اإلسرائيلي باستئناف الضغط إذا بقيت حماس على عهدها

يث عن تنفيذ فوري لنموذج تتأسس بموجبه عملية وقف نار ثابتة وطويلة األجل على وعملياً يدور الحد
غير أن هذا النموذج يستلزم . الردع الذي حققه الجيش اإلسرائيلي وليس على أية تفاهمات مع حماس

قراراً صريحاً من المجلس الوزاري، يقضي بأن كل انتهاك لوقف النار من جانب حماس أو أي تنظيم 
وكذلك فإن قرار المجلس الوزاري ملزم للجيش . آخر في القطاع، يستدعي رداً إسرائيلياً قاسياًمسلح 
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وكل هذا من أجل فحص سلوك . بالبقاء في القطاع على األقل لبضعة أيام بعد اإلعالن عن وقف النار
 . نارحماس ونواياه ومن أجل أن ال تكون هناك حاجة للدخول من جديد، إذا انتهكت حماس وقف ال

. في تل أبيب سبب جيد آخر، ألن تكون راضية وأن تؤيد االقتراح المصري" الترويكا السياسية"ولدى 
وقد جلب رئيس الطاقم السياسي األمني في وزارة الدفاع، عاموس جلعاد معه، يوم أمس، تفاهمات توفر 

سي إلسرائيل، وهو منع ترميم بنية تحتية جيدة، على األقل على الورق، لتلبية المطلب االستراتيجي األسا
والمفاوضات المفصلة لألساليب والوسائل التي ستتبع لتحقيق هذا الهدف . وتعاظم القوة العسكرية لحماس

وعندما تبقى القوات اإلسرائيلية على أراضي القطاع، فإنه ليس إلسرائيل ما . ستدور في المرحلة المقبلة
 . تخسره من إعالن وقف نار فوري

 تتركز في العديد من المجاالت وهي معدة ليس فقط لكبح تعاظم حماس، وإنما في األساس والنشاطات
 . إلحباط نوايا إيران في تحويل قطاع غزة إلى امتداد لطهران، كما جرى في لبنان بعد الحرب األخيرة

ن وفي المجال التكتيكي ستشمل هذه النشاطات تصعيد الجهود من جانب مصر، بمساعدة خبراء، فنيي
وقد سبق . ومراقبين من الواليات المتحدة وأوروبا، لمنع عمليات التهريب فوق وتحت محور فيالدلفي

إلسرائيل أن وافقت على قيام مصر بزيادة عديد جنودها وقواتها في المنطقة، كما أن القاهرة وافقت على 
ين رفح المصرية ورفح تلقي مساعدات دولية لكشف األنفاق وإنشاء عوائق في القطاع الضيق الفاصل ب

وفي هذا المجال تفحص إمكانية مشاركة قوة دولية إسالمية، تركية مثالً، أو عربية في . الفلسطينية
 . النشاطات على طول هذا المحور

فمنع تهريب الوسائل القتالية . وتم تحقيق موافقة أخرى بين إسرائيل ومصر أيضاً بشأن فتح معبر رفح
أنهم في إسرائيل حددوا هدفاً آخر، وهو منع رجال حماس من الخروج يعتبر قضية مركزية، غير 

 . للتدرب في إيران، لبنان، الصومال أو السودان وكذلك منع خبراء إيرانيين من الوصول إلى غزة
وتتفق إسرائيل ومصر على أن معبر رفح يفتح فقط وفق االتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية 

، )أبو مازن(بحسب هذا االتفاق، فإن رجال السلطة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس  و٢٠٠٥.في العام 
ويقوم مراقبون أوروبيون بمراقبة ما يجري في . هم من يسيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر

وتطالب حماس بأن . المعبر، وتستطيع إسرائيل فحص كل ما يجري عن بعد عبر كاميرات مراقبة
 .  في إدارة المعبر، غير أن إسرائيل ومصر تعارضان ذلك حتى اآلنيشارك رجالها

وهناك مدماك آخر وهو التعهد المصري بتكثيف المراقبة االستخبارية لمسارات التهريب إلى سيناء، في 
وتتواصل . وتمر هذه المسارات من إيران إلى المحيط الهندي ومن هناك إلى البحر األحمر. البر والبحر
 . ات براً في أراضي الدول المجاورة لمصر، كالسودانهذه المسار

 الجانب المصري 
ويحسن االتفاق الذي أبرمته الوزيرة تسيبي ليفني مع وزيرة الخارجية األميركية، كوندليسا رايس فرصة 

وهذا االتفاق، بذاته، ال يغير كثيراً نوعية ومستوى التعاون القائم أصالً بين . التزام مصر بتعهداتها
رائيل والواليات المتحدة في ميادين االستخبارات، مكافحة اإلرهاب وإحباط النشاط السري إليران في إس

وتتمثل كل قيمة هذا االتفاق في الجانب اإلعالمي في الضغط الذي يمارسه على مصر للوفاء . المنطقة
 . بالتزاماتها

و من الواليات المتحدة حول سفينة وعلى سبيل المثال فإنه إذا حصلت مصر على معلومات من إسرائيل أ
تهريب تحمل سالحاً أو مقاتلين من إيران إلى سيناء ومن هناك إلى قطاع غزة فإنه سوف يتعذر عليها 

وذلك بسبب أن مصر . أن تغض الطرف كما كانت تفعل عندما كانت الرقابة على ذلك محصورة بها فقط
 اإلشارة إلى أن للواليات المتحدة موارد تجدر. تخشى من رد الفعل األميركي على غضها للطرف

وهناك أيضاً اتفاقيات دولية تعتبر الواليات . استخبارية كبيرة في منطقة المحيط الهندي والبحر األحمر
المتحدة شريكة سامية فيها لمنع انتقال الصواريخ، األسلحة غير التقليدية واألسلحة لإلرهابيين في تلك 
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فضال عن التواجد االستخباري والبحري األميركي والدول المتحالفة معها في وهذه االتفاقيات . المناطق
فقد تم ضبط صواريخ ومكونات . الناتو سبق وأن أحرزت في السنوات الثماني األخيرة نتائج ممتازة

 . إلنتاج أسلحة نووية كانت في طريقها إلى ليبيا، إيران واليمن
رجية من أجل أن تفتح عيونها وتحبط حركة مهربي والواقع أن مصر ليست بحاجة إلى مساعدة خا

السالح واألشخاص إلى سيناء ومنها، ولكن مجرد العلم بأن عيون اإلدارة األميركية مفتوحة يشكل حافزاً 
إنه يسمح للوزيرة ليفني ولوزارة : كما أن لالتفاق الذي وقع في واشنطن قيمة إضافية. لتحرك القاهرة

وحتى إذا لم تغير هذه . هار مساهمة خاصة في التسوية التي تتبلور في القطاعالخارجية التي ترأسها بإظ
 . المساهمة الكثير في الجانب العملي، فإنها قد تفيد ليفني ورايس شخصياً، في مسيرتهما الالحقة

وتحذر الجهات . ولكن ليس هناك ما يكفي في منع تهريب الوسائل القتالية والمقاتلين إلى غزة
ة في إسرائيل من أن إيران ستحاول اآلن السيطرة على قطاع غزة عبر عملية إعادة إعمار االستخباري

 فالتمويل والمساعدة ٢٠٠٦.فعالً كما حدث في لبنان منذ العام . واسعة للبنى التحتية واالقتصاد المدمر
يكون سكان وس. الفنية اإليرانية الحصرية للترميم المدني للقطاع سيحول حماس إلى ذراع طويلة لها

القطاع معلقين بطهران وحماس في كل ميادين حياتهم اليومية وسوف يضطرون لخدمة أهدافها حتى لو 
 . كان المقابل لذلك ضحايا وانشقاقاً في صفوف الشعب الفلسطيني

فتحت غطاء عمليات البناء واإلنتاج المدني تستطيع حماس تجديد مخزونها من الصواريخ وإنشاء 
لذلك ثمة اتفاق بين . حصينة أكبر بأضعاف من تلك التي كانت قائمة حتى اآلنمنظومة عسكرية 

إسرائيل، مصر، السلطة الفلسطينية، الواليات المتحدة وأوروبا على أنه محظور ترك إعادة إعمار 
ومؤتمر القمة الذي تعقده مصر في األسبوع المقبل بمشاركة الجهات المعارضة . القطاع ألفضال إيران

وفي كل .  يفترض أن يخصص موارد ويرسم أفقا إلعادة إعمار القطاع بواسطة مساعدات غربيةإليران،
 . األحوال ليس بمساعدة إيرانية

ومجموعة هذه التفاهمات المبدئية التي تحققت بين إسرائيل ومصر، بدعم أميركي وأوروبي ومن السلطة 
وستبدأ . ع في قطاع غزة وجنوبي إسرائيلالفلسطينية، توفر أساسا واعدا الستمرار عملية ترسيخ الوض

وبعد ذلك ستبدأ . المرحلة األولى من تنفيذ الخطة، مرحلة وقف النار، في األسبوع القريب على ما يبدو
وبعد . مرحلة التداول حول االتفاقيات المفصلة بشأن منع تعاظم حماس، فتح المعابر وانسحاب إسرائيل

وإذا سارت األمور كما ينبغي، بشكل أو بآخر، يمكن إلسرائيل . نفيذذلك، أي بعد عدة أسابيع، سيبدأ الت
 . سحب قواتها من القطاع خالل أسبوع إلى عشرة أيام

 موقع يديعوت 
  ١٩/١/٢٠٠٩السفير، 
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  :كاريكاتير .١٠١

  
  ١٩/١/٢٠٠٩الوطن، قطر،   


