
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   جريحا٥٥٠٠ شهيدا و١٣١٥... غزة تنتشل الجثث بعد الحرب
  إلى تشكيل حكومة وحدةحماس يدعو و... فياض يشترط المصالحة قبل البدء باعمار غزة

  حماس ينتزع تعهدا من قادة اوروبا عدم التفاوض معولمرت أ
   ويروا ما حصل في غزة"جحورهم"عليهم ان يخرجوا من : أحمد عبد الرحمن منتقداً حماس

 ماذا تفعلون في أرض ليست أرضكم؟: أردوغان لإلسرائيليين

تباينات حول:قمة الكويت
وتضامن ".. المبادرة العربية"

 مادي مع قطاع غزة
 

 ٥ص ... 
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            ٢ ص                                     ١٣٢٠:         العدد       ٢٠/١/٢٠٠٩الثالثاء  :التاريخ

    :السلطة
 ٧  وطنيشّدد على تشكيل حكومة وفاق وي ...يدعو إلى حوار فوري في القاهرة عباس .٢
 ٨  إلى تشكيل حكومة وحدةحماس يدعو و... فياض يشترط المصالحة قبل البدء باعمار غزة .٣
 ٨   الفلسطينيشعبالفي تركيع العدوان فشل  وتؤكد غزةة تدعو إلى إعادة إعمار هنيحكومة  .٤
 ٩ التشريعي الفلسطيني يؤكد تمسكه بالمقاومة لتحرير فلسطين .٥
١٠  جاهزون لحوار المصالحة في القاهرة على قاعدة إعادة االعتبار للمقاومة: أحمد يوسف .٦
١٠  العرب اتفقوا على تسليم ملف المصالحة الفلسطينية لمصر حصراً: نبيل عمرو .٧
١٠  إليواء الغزيين المدمرة بيوتهم" كرفانات"الرئاسة الفلسطينية تعمل على تأمين  .٨
١١  ئيلي على غزة لم يفرقا بين الفصائل الفلسطينية الدبابات والقصف اإلسرا:زكيعباس  .٩
١١  حرب أخرى ضد المقاومة الفلسطينية بمدينة رفح المصرية":الجزيرة نت" .١٠
    

    :المقاومة
١٢   إلى القاهرة لبحث التهدئة وحكومة الوحدة تتوجهالفصائل الفلسطينّية .١١
١٣      خيارات الفلسطينيين بعد الحرب تتجه للوحدة ودعم المقاومة: رأفت ناصيف .١٢
١٤   ويروا ما حصل في غزة"جحورهم"عليهم ان يخرجوا من : أحمد عبد الرحمن منتقداً حماس .١٣
١٤  عباس ال يمثل إال نفسه.. عماراإلومة فياض غير مؤتمنة على أموال حك: فصائل الممانعة .١٤
١٥         حمدان ينذر القوات اإلسرائيلية بالخروج من غزةأسامة  .١٥
١٥  في غزة وقتله من قبل الجيش" القسام" بأسر جندي على يد  يقّرإسرائيليتلفزيون  .١٦
١٥    ١٣ والديمقراطية ١٨ من عناصرها وألوية الناصر ٤٣شهداء األقصى تعلن استشهاد   .١٧
١٦          على العرب"إسرائيل"أوقفنا انتصارات : لجان المقاومة الشعبية .١٨
١٦  إعادة اإلعمارأولوياتنا في المرحلة المقبلة: مي يزور عمر كراحمدانأسامة  .١٩
١٦          وحماس صمام أمان لوقف النار"إسرائيل"تفاهم : "غارديان" .٢٠
١٧ حماس تقيم فعاليات للتضامن مع غزة بمشاركة وفد أندونيسي رسمي: جنوب لبنان .٢١
    

    :سرائيلياإلالكيان 
١٧   تخطط النسحاب سريع من غزة قبل تنصيب أوباما"إسرائيل" .٢٢
١٨  حماس ولمرت ينتزع تعهدا من قادة اوروبا عدم التفاوض معأ .٢٣
١٨  أليفني تبرر جرائم الحرب في غزة بأنها تأتي عن طريق الخط .٢٤
١٨   الحرب على غزة آلننّا تعبناأوقفنا: إسرائيليوزير  .٢٥
١٩   تسعى إلى استعادة شاليط وتراهن على ضعف حماس"إسرائيل" .٢٦
٢٠  وبات جمةلصع  وتعرضناالمقاومة حولت غزة الى مدينة متفجرات: "جفعاتي"قائد  .٢٧
٢٠   مليارد شيكل٥ أكثر من "إسرائيل"العدوان على قطاع غزة يكلف : تقديرات .٢٨
٢٠   من مالحقة أركانها بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة"إسرائيل"قلق في  .٢٩
٢٢  خرجت كطائر العنقاء من الرماد" حماس: "رئيس الموساد السابق .٣٠
٢٢  واستطالعات الرأي تبين ارتفاع شعبية اليمين.. تصعيد في المعركة االنتخابية اإلسرائيلية .٣١
٢٣  سنقضي عليك كما قضينا على حماس: ليبرمان لعضو الكنيست طلب الصانع .٣٢
٢٣  "ملحقاً سرياً" إلى غزة يتضمن "التهريب" اتفاق :اإلسرائيليةاإلذاعة  .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٣٢٠:         العدد       ٢٠/١/٢٠٠٩الثالثاء  :التاريخ

٢٣  صنعنا في غزة جيال سيقتلنا: جنود إسرائيليون .٣٤
٢٤  نصف الحقيقة تظهر للحرب على غزة التغطية اإلعالمية اإلسرائيلية .٣٥
٢٤  " واختراع الحروباألخطارخلق " تستمد قدرتها على البقاء من "إسرائيل": إخباريتقرير  .٣٦
    

    :األرض، الشعب
٢٥    جريحا٥٥٠٠ شهيدا و١٣١٥... غزة تنتشل الجثث بعد الحرب .٣٧
٢٥  ألف مبنى والخسائر تقدر بحوالي ملياري دوالر٢٢ من  دمر أكثراالحتالل": اإلحصاء" .٣٨
٢٦   تدمر األعضاء وتحلل العظام.. "دايم" استخدمت أسلحة "إسرائيل": تقرير ياباني .٣٩
٢٦   االحتالل يشن حملة اعتقاالت في الضفة .٤٠
٢٦  وحماس  لوقف التحريض المتبادل بين فتح صحفية فلسطينيةةمبادر .٤١
٢٦ سد منافذ منزل منفذ الهجوم على المدرسة الدينية في القدساالحتالل ي .٤٢
   

   :اقتصاد
٢٧  مليارات دوالر خسائر قطاع غزة٣ ":حكومة تسيير األعمال" .٤٣
   
   :انلبن
٢٧  فال ينشر القوات على أرض غزة فقطعلى الوسيط المصري أن يكون منصفاً :الحص .٤٤
٢٧ إذا سقطت المقاومة حصل التوطين ال محالة: بري .٤٥
٢٨ ى رؤوس اللبنانيينالسالح الفلسطيني خارج المخيمات سيف مصلت عل: جنبالط .٤٦
٢٨ "إسرائيل" يوصي بفرض عقوبات على "منتدى المقاومة والتضامن مع الشعوب: "لبنان .٤٧
   

   :عربي، إسالمي
٢٨   إدانة العدوان وإعمار غزة ومالحقة مجرمي الحرب:توصيات قمة الكويت .٤٨
٢٩ ماذا تفعلون في أرض ليست أرضكم؟: أردوغان لإلسرائيليين .٤٩
٢٩   " إسرائيل"وزارة الخارجية الموريتانية تنتقد تصريحات عبد ربه حول قطع العالقات مع  .٥٠
٢٩  سلحةمصر تنفي وجود اتفاق خطي مع االحتالل لمكافحة تهريب األ .٥١
٣٠   كانت نتيجة لدماء شهداء غزةالمصالحة العربية: حمد بن جاسم .٥٢
٣٠  غزة شدد على الخروج بموقف عربى موحد من أجل وقف العدوان االسرائيلى علىاليمن ت .٥٣
٣٠  "إسرائيل"وضع حد للتنازالت التي يقدمونها لـبوتفليقة يدعو القادة العرب ل .٥٤
٣٠  ومقاضاتها دولياً" إسرائيل"البرلمان المصري يدعو لتوثيق جرائم  .٥٥
٣١  رئاسة المؤتمر اإلسالمي تدعو إلى إرسال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة .٥٦
٣١ "إسرائيل"النواب اليمنيون يطالبون بتشريع عربي يجرم التطبيع مع  .٥٧
٣١  "دايم"جربت أسلحة جديدة على الفلسطينيين أخطرها الـ" إسرائيل": اللواء طلعت مسلم .٥٨
٣١   طبيباً قطاع غزة٤٩ رفح ودخول تواصل إدخال المعونات الطبية والدوائيةعبر معبر .٥٩
٣٢  على مسجد جديد تضامنا مع أهل غزة" غزة"بلدية بالعاصمة تطلق اسم : الجزائر .٦٠
٣٢ أكاديميون ومثقفون عرب يدعون لمحاكمة القادة اإلسرائيليين على جرائمهم في غزة .٦١
٣٢   رابطة العالم اإلسالمي ترحب بجهود الجامعة العربية في مقاضاة مجرمي الحرب على غزة .٦٢
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٣٢  طائرة مساعدات سودانية ثانية دعماً لغزة وحشد نسائي بمشاركة أرملة الرنتيسي .٦٣
٣٢ لمصالحة العربية في قمة الكويتارتياح في الشارع المصري ألنباء ا .٦٤
٣٣ نجاد يهنئ مشعل بانتصار المقاومة .٦٥
٣٣ الملتقى العالمي للعلماء المسلمين يجتمع اليوم في مكة المكرمة لبحث العدوان اإلسرائيلي .٦٦
٣٣ سارين لتطبيق المبادرة المصريةتتحرك على م: القاهرة .٦٧
٣٣  ألف دوالر من صندوق األقصى لغزة٥٠٠مساعدات طبية بـ  .٦٨
٣٤  األمن يعتدي على قيادات النهضة ويمنعها من المشاركة في تظاهرة مناصرة لغزة: تونس .٦٩
٣٤ تصعيد االحتجاج على العدوان االسرائيلي وزيادة التضامن مع الشعب الفلسطيني :المغرب .٧٠
٣٤  ممثلون عن الجالية الفلسطينية في ماليزيا يتحدثون بشأن األوضاع المأساوية لقطاع غزة .٧١
٣٤     محامو اإلسكندرية يتظاهرون دعما للمقاومة  .٧٢
٣٤     " إسرائيل"تحرك حقوقي ليبي إلدانة قادة  .٧٣
٣٥    مصر عرقلت مبادرة مركز الدوحة لكسر التعتيم اإلسرائيلي العتبارات سياسية: مينار .٧٤
٣٥      مجتمع األعمال الليبي يدعم أهالي غزة   .٧٥
٣٥  معبر رفح مغلق رغم تأكيد مبارك أنه مفتوح: إخوان مصر .٧٦
٣٥ يطالب المسلمين بضرورة استمرار التفاعل مع غزة المؤتمر الجماهيري لنواب اإلخوان .٧٧
٣٥   قطاع غزةشاحنات المساعدات السعودية في طريقها الى .٧٨
٣٦ بيان من اإلخوان المسلمين حول اجتماع شرم الشيخ  .٧٩
   

   :دولي
٣٦  أوروبا على استعداد لالعتراف بحكومة وحدة فلسطينية: "هآرتس" .٨٠
٣٦  راف بحكومة وحدة فلسطينيةقادة أوروبا حاولوا إقناع أولمرت باالعت .٨١
٣٧   قنابل الفوسفور األبيض في غزة"إسرائيل" أدلة على استخدام :منظمة العفو الدولية .٨٢
٣٧  الدنمارك وهولندا تعرضان اإلشراف على الهدنة .٨٣
٣٧   قوات إلى معبر رفحايطاليا مستعدة الرسال .٨٤
٣٧  في قطاع غزة تحفيز لجيل جديد من المقاتلين ثما حد :صحيفة نمساوية .٨٥
٣٨   محامون فرنسيون سيحاولون توقيف ليفني في بروكسل .٨٦
٣٨  ب الكامل من غزةتطالب الجيش االسرائيلي باالنسحاالصين  .٨٧
٣٨  إلى فتح المعابر" إسرائيل"األمم المتحدة تدعو  .٨٨
٣٨   الى غزة ونعترف بأن حماس من ارتكبت الخطأ أوال" اسرائيل"ال نقر دخول : ساركوزي  .٨٩
٣٩  ساكي مون يحث العرب على دعم عب .٩٠
٣٩  دراسة أمريكية تدعو إلى السماح لحماس بالحكم .٩١
٤٠  ألمانيا تنفي أنباء عن مشاركتها في إرسال سفن لمراقبة شاطئ غزة .٩٢
٤٠  تها للساميةادعوة لحظر حماس بألمانيا بحجة معاد .٩٣
٤٠  اوقف إطالق النار كان لمصلحة أوبام: روبرت فيسك .٩٤
٤٠   بريطانية على سوريا وراء قبول حماس وقف الناريةضغوط فرنس: مصادر دبلوماسية .٩٥
    

    :حوارات ومقاالت



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ١٣٢٠:         العدد       ٢٠/١/٢٠٠٩الثالثاء  :التاريخ

٤١  فهمي هويدي ...حصدنا ما زرعناه .٩٦
٤٤  فريد أبوضهير... وانتصار اإلرادة.. الحرب على غزة .٩٧
٤٥  ايالن بابي* ...الحرب على غزة حقد وحماقة ونفاق .٩٨
٤٩ افرايم هليفي ...، اسمحوا للفلسطينيين بأن يقرروارجاًء .٩٩
٥٠   ياسر الزعاترة... معركة غزة في موسم اللقاءات والقمم.١٠٠
٥١  نواف الزرو ...غزة والعرب.١٠١
٥٣  طارق زغموت.د... قمة غزة والرهان اإلسرائيلي على االنقسام العربي.١٠٢

    
 ٥٥  :كاريكاتير

***  
 
  
  وتركيز في الكلمات على ضرورة إعادة التضامن... قمة الكويت تتحّول إلى قمة مصالحة .٢

تحولت قمة ، محمد صالح ومحمد الشاذلي، عن مراسليها الكويت من ٢٠/١/٢٠٠٩ الحياة، قالت
باح الكويت االقتصادية واالجتماعية والتنموية التي افتتحها أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الص

 دولة عربية، امس، إلى قمة سياسية، ولم تكن تداعيات العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ٢٢بمشاركة 
وضمن القادة المتحدثون في . على هامشها، بل كانت تقريبا كل شيء فيها، هاجسا وطموحا وقرارات

ى يمكن للعرب ان كلماتهم عبارات شديدة الوضوح حول أهمية المصالحة العربية وضرورتها اآلن، حت
  .يقفوا صفاً واحداً وراء القضية الفلسطينية، قضيتهم المركزية األولى، كما برزت في قمة الكويت
 مليون ٥٠٠وانتهى الزعماء مما هو اقتصادي في أقل وقت، حيث أعلن أمير الكويت عن تبرع بالده بـ

 للمشاريع التنموية العربية التي تتطلب دوالر مساهمة في مبادرته الخاصة لتوفير الموارد المالية الالزمة
بليوني دوالر، على ان توكل ادارة هذه المبادرة التنموية الى الصندوق العربي لالنماء االقتصادي، كما 

  ). االونروا( مليون دوالر لتمويل وكالة ٣٤تبرعت دولة الكويت بـ
اسم شعب المملكة ببليون دوالر مساهمة وقدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز تبرعا ب

وكان مبارك . في برنامج تطلقه قمة الكويت إلعادة إعمار غزة والمقترح أن تكون موازنته بليوني دوالر
المقبل إلعادة إعمار ما دمرته ) فبراير(دعا إلى عقد اجتماع دولي للدول المانحة في منتصف شهر شباط 

  .اآللة الحربية االسرائيلية في غزة
وباشر قادة عرب اجتماعات مصالحة عقب جلسة االفتتاح مباشرة في مقر إقامة خادم الحرمين الشريفين 
الذي جمعتا الرئيس المصري حسني مبارك والرئيس السوري بشار األسد والملك عبد اهللا الثاني ملك 

قال مصدر مصري و. األردن والملك البحريني حمد بن عيسى وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
مشارك في القمة ان الرئيس مبارك كان متحفظاً بشدة على أي مصالحة مع من اعتبر انهم اساءوا الى 
مصر، وحوت كلمته نقداً حاداً لهؤالء، وانه وافق على الجلوس على مائدة الغداء استجابة لدعوة خادم 

  .الحرمين وتقديرا لجهود امير الكويت
شهدت بداية رغبة في المصالحة وفي عدم تعميق االنقسام أكثر مما هو قائم، وكانت الجلسة االفتتاحية 

أننا تجاوزنا مرحلة الخالف وفتحنا باب األخوة «عندما اعلن الملك عبداهللا في كلمته باسم العرب جميعا 
ف صفا العربية والوحدة لكل العرب دون استثناء أو تحفظ، وأننا سنواجه المستقبل بإذن اهللا نابذين الخال

  .»واحدا كالبنيان المرصوص
خالفاتنا السياسية أدت إلى فرقتنا وانقسامنا وشتات أمرنا وكانت وما «وشدد خادم الحرمين على أن 

زالت عونا للعدو اإلسرائيلي الغادر ولكل من يريد شق الصف العربي لتحقيق أهدافه اإلقليمية على 
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 األمة العربية مسؤولون جميعاً عن الوهن الذي أصاب قادة«، واعتبر ان »حساب وحدتنا وعزتنا وآمالنا
  .»أقول هذا وال أستثني أحدا منا. وحدة موقفنا وعن الضعف الذي هدد تضامننا

االنقسام الحادث على الساحة الفلسطينية وعواقبه، «وبدا مبارك في كلمته حريصا على نقد ما يجري من 
ومحاور وما يتنازعها من محاوالت تأتي من داخلها وما تشهده الساحة العربية من تشرذم ومزايدات 

وخارجها للعب األدوار وبسط النفوذ، تتاجر بمعاناة الشعب الفلسطيني وقضيته، وتستخف بأرواح شهدائه 
  .»ودماء أبنائه، وتمعن فى شق الصف العربى وإضعافه

مصر كعهدها «إن :  وقاللكن مبارك بدا أيضا منفتحاً على استمرار الدور المصري وإمكان المصالحة، 
تترفع دوما عن الصغائر وال تخضع أبدا لالبتزاز، ولكن علينا أن نعترف بالحاجة لوقفة صدق ومصالحة 

العالقات «، مشترطا في »مع النفس تتمعن في أحوال عالمنا العربي وتجتهد لاللتقاء على كلمة سواء
تقوم على الوضوح والمصارحة، وتطابق «ن ، أ»ليست في أحسن أحوالها«التي هي »  العربية- العربية 

األقوال واألفعال، وأن ال مجال في هذ العالقات لاللتواء والتطاول وال مجال للتخوين وسوء القول 
  .»والفعل والتصرف

الوضع العربي الراهن بانقسامه وخالفاته ومحاوره، معربا عن ثقته بأن  ونادى بضرورة تغيير 
 ال تستعصي على الحل بالجهود المخلصة والعزيمة الصادقة، فهي في - نت  أيا كا- الخالفات العربية «

  .»النهاية خالفات بين أشقاء
وكان أمير الكويت أكد في كلمته في افتتاح القمة على أهمية توحيد الصف واتفاق الكلمة وإزالة الفرقة 

 والتعاون، رافضا تصور أن بين األخوة في فلسطين، ودعا كل القيادات الفلسطينية إلى الوحدة والتكاتف
يكون العدوان على غزة ذلك بأي حال من األحوال مصدر انشقاق وفرقة وتمزق في مواقف دولنا تجاه 

ال نستطيع وال نملك سوى أن نكون متحدين في مواقفنا ومطالبنا وإن «هذه القضية المصيرية، ألننا 
لعليا للشعب الفلسطيني في حقه في الحياة اختلفت اجتهاداتنا وطرائق تعاملنا فكلنا ننشد المصلحة ا

  .»والحرية والكرامة االنسانية التي لن تتحقق إال بقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
وبدوره اعتبر الرئيس األسد أن ضعف اإلرادة السياسية يحول من دون تنفيذ مشاريع تكاملية عربية 

لسياسية على العالقات االقتصادية بشكل مباشر، وربما من دون إننا نعكس طبيعة عالقاتنا ا«اقتصادية و 
كلنا «و » إعطاء األولوية للعوامل األخرى الضرورية لالقتصاد، وبشكل يخالف أسس االقتصاد نفسه

 العربية خالل العقود الماضية، وكلنا يعي أن مثل هذا التذبذب - يعرف ويعيش تذبذب العالقات العربية 
لى عالقات اقتصادية سليمة ومتطورة، ألنه يضع لها سقفاً من الصعب تجاوزه مهما ال يمكن أن يؤدي إ

عقدنا من اتفاقيات ومعاهدات، طالما لم نوفر لها اآلليات والبنى التي تمأسس هذه العالقات وتفصلها عن 
  .»توجهاتنا السياسية وأمزجتنا الشخصية

خادم الحرمين الشريفين الملك ، أن ح الفهيد صال عن مراسلهاالكويت من ٢٠/١/٢٠٠٩عكاظ،  وأضافت
 أكد في الكلمة التي ألقاها أمس في الكويت أن على إسرائيل أن تدرك أن الخيار ،عبداهللا بن عبدالعزيز

بين الحرب والسالم لن يكون مفتوحا في كل وقت وأن مبادرة السالم العربية لن تبقى على الطاولة إلى 
  .األبد

بشعة ودامية ومؤلمة ومجازر جماعية تنفذ تحت  هدنا في األيام الماضية مناظرقد شاوجاء في كلمته، 
سمع العالم وبصره على يد عصابة إجرامية المكان في قلوبها للرحمة والتنطوي ضلوعها على ذرة من 

 إن . .ولم تقل التوراة . . إن العين بالعين .. لقد نسي القتلة ومن يناصرهم أن التوراة قالت  .اإلنسانية
وتقتضي األمانة هنا أن نقول ألشقائنا الفلسطينيين إن فرقتهم أخطر على  .العين بمدينة كاملة من العيون
وأذكرهم بأن اهللا عز وجل ربط النصر بالوحدة وربط الهزيمة بالخالف . . قضيتهم من عدوان إسرائيل 

 .»واعتصموا بحبل اهللا جميعا وال تفرقوا«مستذكراً معهم قوله تعالى 
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إننا قادة األمة العربية مسؤولون جميعا عن الوهن الذي أصاب وحدة موقفنا وعن الضعف وقال أيضا، 
أقول هذا وال أستثني أحدا منا لقد مضى الذي مضى واليوم أناشدكم باهللا جل جالله ، الذي هدد تضامننا 

لما وعدوانا على أرضنا في باسم الدم المسفوح ظ، ثم باسم الشهداء من أطفالنا ونسائنا وشيوخنا في غزة 
باسم شعوبنا التي تمكن منها اليأس أناشدكم ونفسي أن ، باسم الكرامة واإلباء ، فلسطين المحتلة الغالية 

نكون أكبر من جراحنا وأن نسمو على خالفاتنا وأن نهزم ظنون أعدائنا بنا ونقف موقفا مشرفا يذكرنا به 
 .التاريخ وتفخر به أمتنا

  
  وطنيشّدد على تشكيل حكومة وفاق وي...  حوار فوري في القاهرةيدعو إلى عباس .٣

حـوار  " الرئيس الفلسطيني محمود عباس جدد دعوته إلى         ، أن الكويت من   ٢٠/١/٢٠٠٩الحياة،  نشرت  
بين كل الفصائل واألطياف الفلسطينية تحت رعاية مصرية، مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة             " فوري

مواجهة الكارثة اإلنسانية ورفع الحصار وفتح المعابر والبدء فـي إعـادة            وفاق وطني تأخذ على عاتقها      
في كلمتـه   أبو مازن   ودعا   .اإلعمار والبناء وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة وبتوافق وطني        

 فوق الجراح وفـوق كـل مـا    تعلو جميعاً "أمام القمة العربية االقتصادية في الكويت، الدول العربية ألن          
بوسع الدول العربية جمع    " إلى أن    ، مشيراً "ق في المواقف والقوى لمصلحة وحدة حقيقة تجمع العرب        يفر

 واألهداف وتوظيفها على أكمل وجه في خدمة القضايا         واإلعالميةطاقاتها القومية واالقتصادية والسياسية     
  ".العربية

 ، مـضيفاً  "ل فلسطين وغـزة أوال    قمة الكويت االقتصادية أصبحت قمة عربية من أج       "وقال أبو مازن إن     
هذه القمة من أجل إزاحة كابوس االحتالل البغيض عن فلسطين وما تبقى من أراض عربية محتلة، ومن                 "

 المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحل جميع قضايا الوضع الدائم وفـي            ةالفلسطينيأجل إقامة الدولة    
مياه واألسرى، على أساس الشرعية الدولية ومبـادرة        مقدمها القدس والالجئين والمستوطنات والحدود وال     

السالم العربية، وهذا هو جوهر جدول أعمال القمم العربية منذ أن استضافت مصر أول وثاني أعمالهـا                 
   ".قبل عقود
العدوان على غزة قرعت طبوله قبل أشهر من البدء في تنفيذه واسـتحكام حلقاتـه               " إلى أن     عباس وأشار

، موضـحا   "ال مبرر له دفع ثمنه الشعب الفلسطيني غاليا وما زال يواصل دفع الثمن            بحصار خانق ظالم    
 في مصر بوقف العدوان أن يتم تحقيق انسحاب قوات          األشقاءما سيتم السعي له اآلن بعد نجاح جهود         "أن  

وأكـد    ". للمبادرة المصرية ككل ال يتجزأ     االحتالل اإلسرائيلي بشكل فوري ورفع الحصار الظالم تحقيقاً       
عملت كل جهدها من أجل انتشال الشعب الفلسطيني من دوامة الموت ولـم             "عباس أن القيادة الفلسطينية     

 يتفهم دوافعهـا     عاقالً تترك باباً إال وطرقته من أجل وقف الحرب العدوانية، لكن إسرائيل لم تسمع صوتاً             
عض النصائح للمجاملة بتجنب قتل     سوى صوت اإلدارة األميركية اآلفلة التي أيدت العدوان ودعمته مع ب          

  ".المدنيين، وهو ما كان مستحيال
 أكـد عبـاس   أن ، الوكاالت وعنفهيم الحامدجدة،  نقالً عن مراسلها في    ٢٠/١/٢٠٠٩عكاظ،  وأضافت  

وأوضـح    .لى تجاوز الخالفات واالتفاق على الممكـن إ العرب على أهمية المبادرة العربية للسالم، داعياً    
 تجميـدها أو    إلـى ثير عن المبادرة العربية للسالم وهناك من دعا لتشييعها ومن دعا            أنه جرى حديث ك   

تطويرها وأمامنا خيارات ثالثة األول ال حرب وال سالم وهذا ال نقبل به، والثـاني الحـرب، والثالـث                   
 فـي   وقال إن مبادرة السالم العربية لم تحمل بذور فنائها وإنمـا قـصرنا            . السالم، ونحن مع هذا الخيار    

 .خدمتها
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  إلى تشكيل حكومة وحدةحماس يدعو و... فياض يشترط المصالحة قبل البدء باعمار غزة .٤
 رئـيس حكومـة تـسيير        أن  محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٠/١/٢٠٠٩الحياة،  نشرت  

" لـة حكومة توافق وطنـي عاج    " تشكيل   إلىمس حركة حماس     أ  سالم فياض دعا   .د األعمال في رام اهللا   
وقال فياض فـي     . بناء ما دمرته الحرب في القطاع      وإعادة الوحدة بين الضفة وقطاع غزة،       إعادةتتولى  

 لحكومته إن القضايا المختلف عليها بين القوى الفلسطينية، مثل          األسبوعيمؤتمر صحافي عقب االجتماع     
 حـوار   إلـى  تؤجل   أنمكن  المفاوضات والمقاومة والشراكة في منظمة التحرير واالنتخابات وغيرها، ي        

 مليـون   ٣,٨أليس بمقدور   : "وتساءل. وطني شامل ينطلق بعد تشكيل الحكومة للقيام بهذه المهمة العاجلة         
 إلدارة يحظـون بالثقـة       وزيراً ٢٥-١٥التوافق على حكومة من     ) يعيشون في الضفة والقطاع   (فلسطيني  

  ".البالد والعباد؟
: ، قال فياض  أعضائها الحكومة بسبب مشاركة حماس في اختيار         العالم لن يقاطع هذه    أنلى  إ إشارةوفي  

 نص صراحة على تحقيق المـصالحة       ١٨٦٠مثل هذه الحكومة ستكون مقبولة دوليا ألن القرار الدولي          "
 تطرح عن تكليـف     أفكار عن قلقه الشديد من      وأعرب".  النار إطالقالفلسطينية كجزء من ترتيبات وقف      

مثل هذا الخيار يكرس االنقسام بين الـضفة      "أن اعمار غزة، معتبرا     إعادة  لجان دولية مهمة   أومؤسسات  
  ".وغزة

 طارئة مثل الغـذاء     إغاثة هو   األولوقال فياض إن هناك نوعين من المساعدات التي تحتاجها غزة اآلن،            
والطـرق   بناء البيـوت  إعادة المتحدة، لكن هناك     األمم تنفذ عبر    أن، وهذه يمكن    اإليواء وإعادة واألدوية

.  تقوم بها الحكومة   أنوالمستشفيات ومحطات الكهرباء والمساجد والمياه والمجاري وغيرها، وهذه يجب          
 الـذي يحـتم     األمر اإلعمار ألنها غير موجودة هناك،       إعادةوقال إن حكومته ستواجه صعوبة في تنفيذ        
  .على الطرفين تشكيل حكومة توافق وطني

، بمعنى تلقي التبرعات مـن  "األموالعنوانا لتلقي " تكون فقط أن تقبل وقال في الوقت ذاته إن حكومته ال      
 الـدور   أهمية إلى  مؤسسات تتولى تنفيذ مشاريع في غزة، مشيراً       أو شركات   إلىالدول المانحة وتقديمها    

  .السياسي الذي تلعبه حكومة التوافق الوطني
اء لتـضحيات الـشعب الفلـسطيني       إن الوف "فياض قال    أن   رام اهللا من   ٢٠/١/٢٠٠٩الخليج،  وأضافت  

 المصالحة الوطنية، كمدخل لمواجهـة خطـر تـصفية القـضية            إلىيتطلب االنطالق فوراً ودون تردد      
 حل هـذه  أن اعمار المساكن والمؤسسات، شدد على   بإعادةوفيما يتعلق بالمساعدات المتعلقة      ".الفلسطينية
 وحدة  إعادةشكيل حكومة توافق وطني تعمل على       ، يكون جوهرها  ت    "أوالالمصالحة  " يتمثل في    اإلشكالية

  ". اعمار ما دمره العدوانوإعادة شؤون البالد إدارةالوطن، وتتحمل المسؤولية في 
 فـي حـديث لــ       كد فياض أ   أن فهيم الحامد ،  جدة نقالً عن مراسلها في    ٢٠/١/٢٠٠٩عكاظ،  وأوردت  

اآللة العسكرية الغاشمة، بيد انه قـال حتـى          أمام الصمود   إال الشعب الفلسطيني    أمامخيار   أن ال " عكاظ"
 إعادة الوحدة الوطنية وهذا أمر أساس لتـوفير القـدرة           إلىيكون الصمود ممكناً وفاعالً، يظل في حاجة        

 االنقسام الفلسطيني وتعميق االنفصال والوقوع في الفخ، ساهم فـي انـزالق             أنواعترف  . على الصمود 
، موضحا انه كان يمكن تفادي هذا األمر عبـر عـدم            ةالفلسطيني األمور إلى ما وصلت إليه على الساحة      

 .وضع الشعب الفلسطيني فريسة لنار العدوان
  
   الفلسطينيشعبالفي تركيع العدوان فشل  وتؤكد ة تدعو إلى إعادة إعمار غزةهنيحكومة  .٥

ـ ، أن   أيمن دلول  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٠/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين،   نشرت    سطينيةالحكومة الفل
 أمس، أن االحتالل اإلسرائيلي عجز عن تركيع شعبنا أو تحقيق أهدافه العملية، مـشيرة               ، أكدت ]المقالة[

إلى أن كل ما حصده بعد انتهاء حربه على غزة هو أرواح الشهداء ومنازل األبرياء، مـشددة علـى أن                    
ال طاهر النونو في مؤتمر صحفي      وق .اإلرادة والمواقف الفلسطينية لم تتغير عما كانت عليه قبل العدوان         
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 ".لقد حقق شعبنا انتصاراً تاريخياً على هذه الحرب األكبـر واألضـخم           " :عقده من أمام مجمع الوزارات    
وأكد النونو على أن األيام الماضية رغم قسوتها أكدت أن خيار المقاومة متجذر في شعبنا ولن تـستطيع                  

الذي أصبح الالعب األساس اآلن، مشيرا إلى أن تجاوزه         أي قوة مهما كانت أن تقضي على هذا البرنامج          
 أن مفتاح األمن واالستقرار أو المواجهـة        ، موضحاً "من الجنون وحلما غير قابل للتطبيق     "أصبح ضرباً   

  .في المنطقة يكون من غزة وحدها
كـل  ":من أجل تحقيق المصالحة الوطنية لـشعبنا الفلـسطيني، مـضيفا            " الصادقة" الدعوة   النونووجدد  

الرهانات على تغيير الواقع عبر الحصار والفوضى األمنية والحرب قد انهارت، والبوابة الوحيدة الحقيقة              
  ".هي طاولة الحوار، وهو ما يتطلب تهيئة األجواء المناسبة النطالقته في أجواء صحية

وضـحا أن   وشدد الناطق باسم الحكومة على ضرورة محاكمة قادة الحرب المجـرمين اإلسـرائيليين، م             
الحكومة ستقوم بمتابعة هذا الملف لضمان تقديم من ارتكبوا جرائم الحرب وعمليات اإلبـادة الجماعيـة                

  .لمحاكمات دولية أسوة بالمجرمين
ودعا الدول العربية واإلسالمية إلى الوقوف إلى جانب شعبنا في هذه المرحلة الدقيقة وتقديم كل أشـكال                 

  . دمره االحتاللالدعم والمساعدة إلعادة بناء ما
في حصيلة أولية تـم     "النونو أكد انه     أن طاهر    )ب.ف.أ( نقالً عن وكالة   ٢٠/١/٢٠٠الخليج،  وأضافت  

تدمير خمسة آالف منزل كليا وعشرين ألف منزل أخرى دمرت جزئيا أو أصيبت بأضرار وتقوم فـرق                 
ت الجويـة والقـصف     بقطاع غزة، ووصف ما خلفته الغـارا      " حاليا بإحصاء األضرار في كل المناطق     

  .بالكارثة الحقيقية" اإلسرائيلي"المدفعي 
من جهة ثانية، اعتبر المتحدث أن دعوة الرئيس محمود عباس في كلمته أمام القمـة العربيـة لتـشكيل                   

ملفات كثيرة للحوار من بينها تشكيل حكومة وحدة وطنية أو وفـاق            "حكومة وفاق وطني هي واحدة من       
لكنه اتهم سالم فيـاض رئـيس       " حوار حقيقي وتهيئة األجواء إلجرائه    "لوب  ، وشدد على أن المط    "وطني

  .الوزراء الفلسطيني برفض وصول المساعدات إلعادة إعمار غزة
  
  الفلسطيني يؤكد تمسكه بالمقاومة لتحرير فلسطينالتشريعي .٦

ين وحقهـا   أكد المجلس التشريعي الفلسطيني تمسكه بالمقاومة كسبيل لتحرير فلـسط         :  وائل بنات  - غزة
وشـدد  . المشروع في الدفاع عن شعبها والتصدي لكافة المحاوالت للنيل من الشعب الفلسطيني وحقوقـه            

على أن دماء الشهيد القائد النائب سعيد صيام هي دليل آخر علـى تمـسك المجلـس التـشريعي بثقـة                     
ة المجلـس التـشريعي     وأعربت رئاس . الفلسطينيين وتالحمهم مع القيادة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني        

عن تقديرها لكافة األشقاء العرب والمسلمين وأحرار العالم الذين ناصروا الشعب الفلسطيني ووقفوا فـي               
وجه العدو اإلسرائيلي، داعية إياهم لمزيد من التحرك لفضح هذا العدو وجرائمه ومجازره ضد األطفـال          

 .والنساء والتدمير والتخريب ضد أهلنا في قطاع غزة
 رئيس المجلس باإلنابة أحمد بحر األشقاء العرب للضغط لرفع الحـصار الغاشـم عـن الـشعب                  ودعا

الفلسطيني وفتح المعابر بشكل دائم مع قطاع غزة إليصال المساعدات اإلنسانية بشكل دائم للمساهمة في               
 .إعمار ما دمره العدو اإلسرائيلي

دولية لمزيد من الجهد والضغط لقطع كافة العالقات        كما دعا البرلمانات العربية واإلسالمية واالتحادات ال      
، "إسـرائيل "مع العدو اإلسرائيلي، مشيدا بالوقفة الجديدة لقطر وموريتانيا، مطالبا بقطع كافة العالقات مع              

واإلسراع في تشكيل محكمة دولية لمجرمي الحرب الصهاينة، وتفعيل دور المحكمة الدوليـة لمجرمـي               
ذكرات اعتقال بحق قادة العدو السياسيين والعسكريين لما ارتكبوه من مجازر           الحرب في الهي وإصدار م    

 .ضد الشعب الفلسطيني
 ٢٠/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
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  جاهزون لحوار المصالحة في القاهرة على قاعدة إعادة االعتبار للمقاومة: يوسفأحمد  .٧

ـ     أحمد يو  . المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني د      ذكر :غزة قدس "سف في تصريحات خاصة ل
حكومة المقالة في غزة اآلن هي معالجة مخلفات العدوان على غزة، لكن من دون أن               الأن أولوية   " برس

أعتقد اآلن أن القضية األهم هي تضميد الجراح ومتابعـة وضـعنا            : "يكون ذلك عائقا أمام الحوار، وقال     
نحن لسنا ضد الحوار، وقد كنا أول من نادى به والزلنا           وشأننا الداخلي إلزالة آثار العدوان على شعبنا، و       

نتطلع لحوار جاد ترعاه القاهرة وتدعمه جامعة الدول العربية، هذا ما كنا نطالب به ومازلنا علـى هـذا                   
النهج، وليست لدينا أي مشكلة في الذهاب إلى القاهرة للحوار والتوصل إلى توافقات علـى أي صـيغة،                  

هذه األيام منشغلون بمواساة الجرحى وأسر الشهداء والبحث عن آلية إلعادة إعمار            لكن كما قلت فإننا في      
  ".القطاع، وسنسعى لتعزيز فرص الحوار في األيام واألسابيع القليلة المقبلة

الجميع يعلم من الذي أعـاق الحـوار        : "ونفى يوسف أن تكون لحماس أية شروط للحوار الوطني، وقال         
قة ولم يلتزم بها، ونحن اليوم لسنا في موقع الضعيف حيث يمكن أن تملى علينا               وعطل تنفيذ نتائجه الساب   

 فـي   إشـكالية شروط ال من رام اهللا وال من غيرها، نحن بصدد إعادة تشكيل الوضع وليست لـدينا أي                  
حكومة الوفاق الوطني أو االنتخابات، ونحن بعد هذه المعركة في غزة التي أثبتت فيها المقاومة جدارتها                

نحن بحاجة إلعادة االعتبار للمقاومة وفكرها ألنها الوسيلة الوحيدة القادرة على تغييـر المعادلـة، أمـا                 ف
  ".المفاوضات بدون سقف زمني وبدون محددات فهذا الطريق لم يكن له أي مردود

وكشف يوسف النقاب عن أن التواصل بين قادة حماس وأجهزة الحكومة في غزة لم ينقطع طيلة الحرب،                 
    .كد أنهم عازمون على إعادة بناء مقراتهم الحكومية والسياسيةوأ

  ١٩/١/٢٠٠٩ قدس برس
  
  العرب اتفقوا على تسليم ملف المصالحة الفلسطينية لمصر حصراً: نبيل عمرو .٨

 إنقال السفير الفلسطيني لدى القاهرة نبيل عمرو االثنين على هامش القمة العربية في الكويـت                : الكويت
 وان المـصالحة العربيـة       يكون موضوع المصالحة الفلسطينية بيد مصر حـصراً        أنعلى  العرب اتفقوا   

 الدعوة  أناعتقد  "وقال عمرو لوكالة فرانس برس       . حكومة وفاق وطني فلسطيني    إلىستسهم في التوصل    
 عندما ستتم سيلبيها الجميـع، واآلن     ) للحوار في القاهرة  ( الفلسطينيين   األطرافالمصرية الوشيكة لجميع    

 ".ن العرب جميعا سلموا الملف لمصر ولم يعد هنالك من يطرح بديال عنها فـي عمليـة الوفـاق                  أ أظن
 بين مصر والسعودية وسوريا وقطـر علـى         أعلنت المصالحة التي    تأثيرضاف ردا على سؤال حول      وأ

بابـا ومناخـا     ويفتحان   إيجابان المصالحة والوفاق العربي يؤثران      أ متأكد أنا"العالقات بين الفلسطينيين    
  ".لوفاق فلسطيني فلسطيني

 ٢٠/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  إليواء الغزيين المدمرة بيوتهم" كرفانات"الرئاسة الفلسطينية تعمل على تأمين  .٩

كشف أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين النقاب عن جهود تبذلها مؤسسة            : حامد جاد  - غزة
إليـواء  " كرفانات"ع اتحاد المقاولين تستهدف توفير نحو ألف مسكن متنقل          الرئاسة الفلسطينية بالتعاون م   

 كحيل فـي حـديث       وأشار .األسر التي دمر االحتالل منازلها خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة          
 أن إدارة االتحاد سلمت أول أمس مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس لشؤون التنميـة               إلى" الغد"لـ

من خالل تكليف شركات فلـسطينية      " كرفانات" مروان عبد الحميد دراسة لتوفير مساكن متنقلة         واألعمار
 القريبة  األيامبالعمل على تجهيز تلك الكرفانات في مدينة رفح المصرية ومن ثم شحنها إلى القطاع خالل                

ببناء مساكن دائمة   المقبلة لتكون بمثابة منازل مؤقتة إليواء من دمرت منازلهم وذلك إلى حين تعويضهم              
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 ماليـين دوالر سـتعمل      ١٠ إلـى  ٨ونوه إلى أن الكلفة التقديرية النجاز هذا المشروع تتراوح من            .لهم
  .السلطة الفلسطينية على تمويلها من اجل توفير المأوى لألسر التي دمرت منازلها

قتصادية التي لحقـت    وأشار كحيل إلى أن االتحاد انتهى مؤخرا من إعداد دراسة حول حجم الخسائر اال             
وبين  .بقطاع غزة خالل العدوان مبينا أن تقديرات الخسائر تصل إلى نحو بليونين ونصف البليون دوالر              

 منزل  ٧٠٠٠ آلة العدوان اإلسرائيلي قامت بقصف  نحو         أن التي تم حصرها اتضح      األضرارانه من بين    
 تدمير المئات من    إلى إضافةاج سكنية    مسجداً وغالبية مقار وزارات السلطة وستة أبر       ١٤ مدرسة و  ٢١و

  .المنشآت الصناعية والتجارية وشبكات الكهرباء والمياه واالتصاالت
  ٢٠/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

 
   الدبابات والقصف اإلسرائيلي على غزة لم يفرقا بين الفصائل الفلسطينية:زكيعباس  .١٠

 ٨قاءات شملت شخصيات مـن قـوى         أجرى ممثال السلطة الفلسطينية لدى لبنان عباس زكي ل         :بيروت
 على غزة لـم يفرقـا بـين الفـصائل           اإلسرائيليأن الدبابات والقصف     "إلى، ولفت   ]اللبنانية [ آذار ١٤و

الالمحـدود  "النيابية سعد الحريري ونقل عنه اسـتعداده        " المستقبل"والتقى زكي رئيس كتلة      ".الفلسطينية
اللبناني وزار زكي وزير الشباب والرياضة       ".ب الفلسطيني لتوظيف كل عالقاته الدولية لتقديم العون للشع      

 الوضع صعب، وال أحد يستطيع الرهان على إسرائيل ألنها منفلتة مـن        إن"رسالن في خلدة وقال     أطالل  
  ".عقالها

  ٢٠/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  حرب أخرى ضد المقاومة الفلسطينية بمدينة رفح المصرية":الجزيرة نت" .١١

طاع غزة حيث القنابل تنهال على رؤوس الفلسطينيين، كانت تدور فـي مدينـة               عن ق  ليس بعيداً : خاص
رفح المصرية التي تبعد عشرات األمتار عن القطاع حرب من نوع آخر موجهة هذه المرة ضد المقاومة                 

فمعبر رفح وفنادق مدينة العريش المصرية كانت شـاهدا علـى            .الفلسطينية وتحديدا ضد حركة حماس    
عة من قبل مسؤولين وأعضاء بالسلطة الفلسطينية ضد حماس، بـين آالف الـصحفيين              حملة تشويه واس  

كما أن معبر رفـح      .والسياسيين والمانحين الذين أموا مدينتي رفح والعريش منذ بدء العدوان على غزة           
كان شاهدا على ممارسات مصرية وبدعم من السلطة الفلسطينية للتضييق علـى وصـول المـساعدات                

 في غزة، ألسباب اعتبر الكثيرون أنها محاولة لزيادة الضغط الداخلي على المقاومـة زيـادة                للفلسطينيين
  .على الضغوطات الناجمة عن الحرب اإلسرائيلية

ففي ردهات مدينة العريش ال يكف أعضاء بالسلطة الفلسطينية في أحاديثهم للصحفيين وللوفود المانحـة               
 في غزة عن تحميل حماس مسؤولية المعانـاة التـي يعيـشها    التي جاءت بمساعدات إنسانية للفلسطينيين  

الفلسطينيون بفعل آلة الحرب اإلسرائيلية، بل إن بعض هؤالء ال يتردد باتهام قادة حماس باالختباء فـي                 
  .عاماً) ٢٤-١٧( بينما أوكلوا مهمة القتال لشبان صغار تتراوح أعمارهم بين" الجحور"

لفلسطينيين القادمين من رام اهللا، يؤكـد لجمـع مـن الـصحفيين             وال عجب أن تسمع بعض المسؤولين ا      
والمانحين بأن عناصر حماس، يعتدون بالرصاص على مقاومين من فتح الذين يريدون المـشاركة فـي                
التصدي للعدوان، ويتهمون األخيرة بأنها تصدر بيانات تلزم العديد من عناصر فتح اإلقامة الجبرية فـي                

 .ديد، ودون ذنب يرتكبونهمنازلهم تحت طائلة الته
 اتهامات بالسرقة

ومن الطبيعي جدا أن تجد بعض المسؤولين الفلسطينيين يجلس بين بعض أعضاء الوفود المانحـة فـي                 
على المساعدات الغذائية والدوائية التي تـصل       " تستولي"ردهات أحد فنادق العريش ليؤكد لهم أن حماس         

  .للقطاع، وتقصر توزيعها على أنصارها
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 عبـر معبـر     الألونـرو قا لمصادر في السفارة الفلسطينية بالقاهرة، فإن قرار تسليم المواد الغذائية            ووف
 ويخضع لتفتيش دقيق من قبل األخيرة، جاء لمنع حمـاس مـن             "إسرائيل"العوجة المشترك بين مصر و    

 ".االستيالء على المواد لغذائية وتسليمها لعناصرها وحرمان بقية الفلسطينيين منها"
حد المسؤولين اتهم حماس بسرقة سيارات اإلسعاف الثماني التي بعث بها الحزب الوطني الحـاكم فـي                 أ

مصر للفلسطينيين في غزة، غير أن مصادر طبية ومطلعة بالقاهرة أكدت للجزيرة نت أن هذه االتهامات                
اع، بأن جميـع    كما أن الجزيرة نت تأكدت من مصادر بالهالل األحمر في القط           .ال تعدو كونها هرطقات   

السيارات قد أصبحت في عهدة منظمة الهالل األحمر، وأن حماس أو أيا من فصائل المقاومة لم تحـاول                  
االستيالء أو حتى استخدام سيارات اإلسعاف أو مرافق ومستشفيات الهالل بالقطـاع، مؤكـدة أن هـذه                 

  .مخالفة للقوانين وال يمكن إلدارة الهالل أن توافق على التورط فيها
يأتي ذلك في حين تشتكي الوفود المانحة من التضييق في اإلجـراءات الرسـمية إليـصال معونـاتهم                  
للفلسطينيين في غزة، خاصة على معبر العوجة حيث تدور األحاديث عن تكـدس آالف األطنـان مـن                  

 .المساعدات الغذائية على المعبر لدى الجانب اإلسرائيلي
 ترديد مزاعم إسرائيلية

ي يبدو أكثر غرابة هو عندما تجد المسؤولين الفلسطينيين يرددون نفـس المـزاعم التـي                لكن األمر الذ  
حيث إن أحد كبار المسؤولين بالسلطة أكد للجزيرة نت أن           .يسوقها جيش االحتالل في عدوانه على غزة      

 قوات االحتالل ال تضرب أي هدف في القطاع، إال بناء على معلومات دقيقة بوجود صواريخ أو عناصر                
وعندما سألناه عن تفسير كثرة الضحايا من المدنيين بين شهداء وجرحى، برر ذلـك بوجـود                . للمقاومة

  .هؤالء قرب أهداف للمقاومة
وبعيدا عن الخطاب الدبلوماسي والتصريحات الرسمية لوسائل اإلعالم، ال يخفي المسؤولون الفلسطينيون            

فاد صبرهم ألن المقاومة ما زالـت تـصر علـى           أمانيهم بالعودة للحكم في قطاع غزة، ويكشفون عن ن        
 .الصمود رغم العنف الذي لجأت إليه اآللة الحربية اإلسرائيلية

 ٢٠/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
   إلى القاهرة لبحث التهدئة وحكومة الوحدة تتوجهالفصائل الفلسطينّية .١٢

 أن ترسـل  مـن المنتظـر  "ن  مصادر مصرية قالـت أن ،  القاهرة مـن    ٢٠/١/٢٠٠٩األخبار،  ذكرت  
المنظمات الفلسطينية وفودها إلى القاهرة تباعاً بدءاً من يوم الخميس، من دون تحديد جـدول زمنـي أو                  

  ".ميعاد نهائي الختتام هذه المحادثات
وكلت مهمة اإلعالن عن هذه الدعوة إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، حسام             وخالفاً للعادة، أُ  

االجتماعات تهدف إلى التباحث بشأن الخطوات الالزمـة لتثبيـت          "مقتضب أن   زكي، الذي أكد في بيان      
وقف إطالق النار في قطاع غزة، واالتفاق على حزمة اإلجراءات التي ستطبق مـن خاللهـا المبـادرة                  

  ".المصرية، بما في ذلك الخطوات الالزمة لرفع الحصار وفتح المعابر
قة عن الدعوات ال يعنى مطلقاً أن الملف قد انتقـل مـن             اإلعالن بهذه الطري  "وقالت مصادر مصرية إن     

ضاحية كوبري القبة بشرق القاهرة، حيث المقر التاريخي لجهاز االستخبارات المصرية، إلى مقر وزارة              
ما حدث هو جزء من الطريقة التي تعمـل بهـا المؤسـسات             "ورأت أن   ". الخارجية على كورنيش النيل   

  ".المصرية في ما يخص هذا الملف
وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، على الخط هذه المرة مقصود بـه             "ورأت المصادر أن دخول     

وقـال  ". وضعه في صورة ما يجرى لتحاشي أي تصريحات سلبية تصدر عنه باتجاه حركـة حمـاس               
ـ  ريحاته كانت هناك إشكالية؛ فالرجل لم يكن ملماً بكل التفاصيل، لذلك كانت تص           "، إنه   "األخبار"مصدر، ل

لكن عملياً، لن يكون أبو الغـيط       . رأينا تصحيح الوضع لتفادي حدوث أي أخطاء      . تجري على هذا النحو   
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أو مساعدوه في أي اجتماعات تعقد لتثبيت وقف إطالق النار بين الجانبين الفلـسطيني واإلسـرائيلي، إذ                 
  ".سيضطلع مساعدو رئيس جهاز االستخبارات المصرية كالمعتاد بهذه المهمة

الوقت قد  "، مشيراً إلى أن     "جميع الفصائل الفلسطينية وافقت على تلبية الدعوة المصرية       "وأكد المصدر أن    
حان إلبرام اتفاق يفضي إلى هدنة دائمة في األراضي المحتلة، بالتزامن مع تأليف حكومة وحدة وطنيـة                 

  ".تشمل جميع الفرقاء الفلسطينيين
 الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، خالل كلمته أمـام القمـة            والحظ المصدر أن الدعوة التي أطلقها     

  .االقتصادية العربية التي تختتم أعمالها اليوم في الكويت، تصب في هذا االتجاه
محمد ، أن القيادي في حماس القاهرةمراسلتها من جيهان الحسيني  عن ٢٠/١/٢٠٠٩ الحياة، وأضافت

رائيلي من قطاع غزة سيكون على رأس أجندة المحادثات التي إن االنسحاب اإلس": "الحياة"لـ قال نصر 
، مشدداً على أن الموضوع األساسي بالنسبة إلى الحركة هو سحب "سيتناولها وفد الحركة في القاهرة

  .القوات اإلسرائيلية، وأي مسألة أخرى تعتبر هامشية اآلن بالنسبة إلى هذه القضية
إن إسرائيل لم تعلن حجم خسائرها " الحياة" البردويل لـ صالح" حماس"من جهته، قال القيادي في 

وعلى . البشرية في غزة وتعمدت إخفاءها حتى ال ينعكس هذا سلبياً على مجريات االنتخابات الداخلية
طرحنا موقفنا على اإلخوة المصريين بأن جوهر القضية الفلسطينية ليس : "صعيد المبادرة المصرية، قال

وبالتالي . غيل المعابر بل تحرير األرض وإقامة دولة فلسطينية وعودة الالجئينمجرد كسر الحصار وتش
ال يمكن إنهاء هذا الصراع كامالً تحت ضغوط معينة وأبلغناهم بأننا لسنا طرفاً في العدوان وأننا ندافع 

  ".عن أرضنا
، موضحا أن "دوانتحفظنا عن هذه الجملة، لكننا استجبنا للمبادرة المصرية من أجل وقف الع: "واضاف

معركة غزة مرحلة من مراحل "االستجابة عادة تكون بالتهدئة وليس بإنهاء الصراع، ومشيراً الى أن 
عندما : "وتابع". الصراع مع العدو االسرائيلي، والحركة ترفض تهدئة دائمة ألنها تعني إنهاء للمقاومة

ة اشهر، اتفقنا على تهدئة لمدة عام، على طلب المصريون منا صيغة وسطا ما بين تهدئة دائمة وتهدئة ست
  ".أن تجدد طالما أن األجواء تتطلب تجديدها، وال يوجد ما يستلزم إنهاءها

متعنّت ومتغطرس ) إسرائيل(هناك قناعة مصرية بموقفنا لكن الجانب اآلخر "ولفت البردويل إلى أن 
ي أؤكد أننا لن نستسلم ولن نعطيه ما ويريد أن يستثمر عدوانه على غزة ظناً منه بأننا سنستسلم، لكنن

 تريد أن تحصل على توقيع من حماس على ورقة إسرائيلالقضية باختصار شديد أن "وتابع أن ". يريد
إنهم : "وقال". تهدئة دائمة ملزمة لها وهذا يعني أن تتخلى حماس عن الورقة التي تملكها وهي المقاومة

  ".فنية وذكيةيريدون منا قراراً باالستسالم في طريقة 
: "قدس برس" في تصريحات لـ  قال محمد نصر، أندمشق من ١٩/١/٢٠٠٩ قدس برس، وأوردت

لم تمانع ولن تمانع أي مصالحة وطنية لتحقيق وحدة " حماس"أما الدعوة لمصالحة وطنية فلسطينية فـ "
 الخميس المقبل بين حوارات: " نصروقال ".حقيقية تقوم على أساس التمسك بالثوابت والحقوق الفلسطينية

والمسؤولين المصريين تتصل بمتابعة موضوع العدوان اإلسرائيلي على غزة برمته وفك " حماس"وفد 
، على "الحصار وفتح المعابر في إطار الجهد المصري، وال عالقة له بمسألة الحوار الوطني الفلسطيني

  .حد تعبيره
  
     للوحدة ودعم المقاومة خيارات الفلسطينيين بعد الحرب تتجه : رأفت ناصيف .١٣

أكد عضو القيادة السياسية لحركة حماس في الضفة الغربية رأفت ناصيف أن : عاطف دغلس - نابلس
حماس وعقب انتصارها بهذه الجولة من الحرب مع إسرائيل، تطرح اآلن وبكل قوة خيار المقاومة 

حيد الكفيل باسترجاع الحقوق وهذا وهو الو"باعتباره الخيار الوحيد الذي يمكن أن يجدي مع االحتالل 
 ". تأكد بتجربة الحرب األخيرة
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وأكد ناصيف في حديثه للجزيرة نت أن الخيارات األخرى وعبر سنوات طويلة فشلت في تحقيق أي من 
حقوق الشعب الفلسطيني، واكتفت بأن تكون استجداء ألمور حياتية ال قيمة لها مقابل الحقوق والمبادئ 

 . العامة
اصيف على أنه وفيما يتعلق بالشأن الداخلي الفلسطيني فقد أكد أن حماس لم تغير موقفها منذ أن وشدد ن

ألنها بنظر حماس تعزيز لمشروع المقاومة "حدث الخالف، وأنها مع الوحدة الوطنية وتدعو لتعزيزها، 
عيا إلى تهيئة وأكد ناصيف أن الذهاب للحوار الوطني هو ضرورة، دا ".الذي من شأنه أن يعيد الحقوق
 . األجواء لضمان نجاح الحوار

  ١٩/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
   ويروا ما حصل في غزة"جحورهم"عليهم ان يخرجوا من : أحمد عبد الرحمن منتقداً حماس .١٤

وصف احمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم فتح العدوان االسـرائيلي علـى   : رام اهللا ـ وليد عوض 
  انه ستتم مساءلة من كان السبب بها، ومنتقـدا تـصريحات           إلى مشيرا    مذبحة جرت في غزة،    بأنهغزة  

  . هنية التي وصف ما جرى في غزة بانه انتصار للفلسطينيينرئيس الحكومة المقالة إسماعيل
يتحدثون عن انتصارات وهمية وعليهم ان يخرجوا من جحورهم ويروا ما حـصل             : "وقال عبد الرحمن  

مسبوقة في التاريخ ودمار لم يحصل مثله فـي كـل معاركنـا مـع               في قطاع غزة ، هناك مجزرة غير        
  ".اسرائيل

وتساءل عبد الرحمن في تصريح نشره موقع حركة فتح الخاص بمكتب التعبئة والتنظـيم علـى شـبكة                  
نعم ان العدو االسرائيلي هو المسؤول ولكـن  : من المسؤول عن هذه المجزرة؟ ورد قائال    : االنترنت قائال 
  .يعة ليرتكب ما ارتكب؟ من قدم له الذر

يخرجون اآلن ليتحدثوا عن انتصارات وهمية وقـد دمـرت بلـدنا وخـسرنا اآلف الـشهداء                 : واضاف
  .والجرحى ، فهل بقاء هذه االصوات في حياتنا السياسية هو دليل االنتصار؟ 

دونا من  ان االنتصار هو شيء آخر، هو ان نحرر القدس وان نطرد ع           : واختتم عبد الرحمن حديثه قائال    
 .ارضنا ال ان نذبح

 ٢٠/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  عباس ال يمثل إال نفسه.. عماراإلحكومة فياض غير مؤتمنة على أموال : فصائل الممانعة .١٥

إن رئيس السلطة محمود عباس     : نسخة عنه، أمس  " فلسطين" في بيان وصل     ،قالت فصائل الممانعة   :غزة
ثل إال نفسه، وأن حكومته في رام اهللا غير مؤتمنة على أمـوال             فاقد الشرعية في قمة الكويت وهو ال يم       "

  ".إعمار قطاع غزة وال تعبر عن رأي المقاومة
، "ال يمثل إال نفسه، وهو فاقـد للـشرعية والـصالحية          "وأكدت الفصائل أن رئيس السلطة السابق عباس        

كما نؤكد  : "وأضافت .اء واليته داعيةً كافة الدول إلى عدم التعاطي معه على هذا األساس السيما بعد انته            
  ".ال يمثل الشعب وال المقاومة ال في قمة شرم الشيخ وال في قمة الكويت وال غيرها) عباس(بأنه 

في أي قضية تخص الشعب الفلسطيني السـيما        " سالم فياض "وحذرت الفصائل من التعاطي مع حكومة       
ألنهم غير مـؤتمنين علـى      "ل في غزة،    قضية جمع األموال والتبرعات من أجل إعمار ما دمره االحتال         

  ".حكومة فياض غير شرعية وغير منتخبة وال تعبر عن رأي الشارع الفلسطيني: "، مضيفةً"شيء
بعض األنظمة العربية بمشاركة االحتالل في جرائمه التي ارتكبها فـي قطـاع غـزة                "الفصائلواتهمت  

  ."خالل األسابيع الماضية
  ٢٠/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين،   
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       حمدان ينذر القوات اإلسرائيلية بالخروج من غزة  أسامة  .١٦
 أنذر المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان أسامة حمدان االسرائيليين بـأنهم             : نقوال طعمة  - بيروت

  .إذا لم يخرجوا من غزة طواعية، فسيضطرون للخروج تحت وطأة المقاومة
دحـر  "عطت دروسا للعرب والعالم أنه باإلمكان        وقال في حديث خاص بالجزيرة نت إن معركة غزة أ         

معتبراً أن نتيجة المعركة فاجأت الكثيرين الذين عدلوا مـواقفهم بعـد            " العدو رغم تطور تقنيته العسكرية    
وبحسب حمدان فإن إسرائيل أعلنت عن وقف النار من جانب واحد بسبب إدراكهـا              . فشل كسر المقاومة  

 مكانها دون تحقيق أي من أهدافها الرئيسية، وأن صواريخ المقاومـة            أن المعركة العسكرية بدأت تراوح    
استمرت بالسقوط عليها رغم كل الجهود العسكرية، وبات واضحا أن إطالقها لن يتوقـف، وأن العمـل                 

وأضاف أن من ضمن أسباب هذا اإلعـالن كـذلك           .العسكري اإلسرائيلي سيصبح مع الوقت أكثر فشال      
ى المبادرة المصرية، حيث إن األخيرة قد تعطي دورا ما للقاهرة، وهذا مـا ال               محاولة إسرائيل القفز عل   
  .يمكن إلسرائيل أن تقبل به

 وأكد حمدان بأن فشل إسرائيل باحتالل بقعة فلسطينية للمرة األولى رغم أنها محاصرة منذ أكثـر مـن                  
يق الردع اإلستراتيجي وإنمـا     سنتين، سيشكل قناعة إستراتيجية بأن جيش االحتالل لم يعد قادراً على تحق           

  .تحقيق التدمير
 ١٩/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت

  
  في غزة وقتله من قبل الجيش" القسام" بأسر جندي على يد  يقّرإسرائيليتلفزيون  .١٧

، بتمكن  )١٩/١ (]أمس [أقرت القناة العاشرة في التلفزيون الصهيوني، مساء اليوم االثنين        : القدس المحتلة 
ونقلت القناة عن    .سر جندي صهيوني ومقتله بنيران القوات الصهيونية في قطاع غزة         من أ  "كتائب القسام "

أسرت جندياً خالل المعارك التي جرت في قطاع غزة، مشيرين          " كتائب القسام "ضباط صهاينة قولهم أن     
من جهة أخرى؛ أقـر      .إلى أن قوة من الجيش تدخلت وأدى االشتباك إلى قتل الجندي الصهيوني األسير            

  ".برميل بارود"حولت القطاع إلى " لقسام"بضراوة القتال في غزة، مشيراً إلى أن " غفعاتي"ئد لواء قا
  ١٩/١/٢٠٠٩كز الفلسطيني لإلعالم، المر

  
  ١٣ والديمقراطية ١٨ وألوية الناصرمن عناصرها  ٤٣  تعلن استشهاد األقصىشهداء .١٨

ألوية الناصر صـالح     "، أن    غزة  مراسلها من  اشرف الهور  عن   ٢٠/١/٢٠٠٩القدس العربي،   ذكرت  
 من عناصرها استشهدوا جراء اسـتهدافهم       ١٨أعلنت أن    ، الذراع المسلحة للجان المقاومة الشعبية،     "الدين

في غارات وخالل االشتباكات مع الجيش اإلسرائيلي خالل األسابيع الثالثة الماضية، فـي حـين أعلـن                 
  . من صفوفها١٣طين عن استشهاد الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلس

 صاروخاً وقذيفة تجاه التجمعات والقوات اإلسرائيلية منهـا         ١٣١وقالت األلوية في بيان لها، إنها أطلقت        
أطلقت صوب بلدات سديروت وكفـار عـزة      " هاون" قذيفة   ٧٢و" ناصر" صاروخاً من طراز     ٣٤إطالق  

لجنـود  "ر عوز وموقع إسناد صوفا وتجمعات       ونحل عوز وأشكول وكرم أبو سالم وكيسوفيم ونيريم وني        
  .تجاه مدينة عسقالن" غراد" صواريخ من طراز ٤وذكرت أنها أطلقت . في أكثر من موقع" العدو

 من عناصرها ٦الذراع المسلحة لحركة فتح استشهاد " كتائب األقصى ـ مجموعات أيمن جودة "وأعلنت 
 .في االشتباكات أيضاَ

كتائب األقصى أعلنت عـن      أن،   مراسلها من غزة   حامد جاد عن   ٢٠/١/٢٠٠٩ الغد، األردن،    وأضافت
 صاروخا على مدن عسقالن     ١٤٠ آخرين وان مجاهديها أطلقوا      ١٦ من عناصرها وإصابة     ٣٢استشهاد  

 قذيفـة   ١٨١وبئر السبع وعزاتا وعلى النقب الغربي وسديروت وقاعدة زيكيم العسكرية كما تم إطـالق               
العسكرية والمواقع في قطاع غزة وتحديداً في محـاور محـررة نتـساريم             هاون على تجمعات اآلليات     
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وموقع ناحل عوز ومبنى المخابرات في كيسوفيم ومعبر إيرز ومعبر كارني والموقع العـسكري شـرق                
  .صوفا

وأعلنت كتائب المجاهدين التابعة لحركة فتح عن استشهاد خمسة من مقاتليها في الحـرب علـى غـزة                  
 صاروخا باتجاه البلدات والمواقع االسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وأطلقـت           ٤٢ واوضحت انها اطلقت  

  . قذيفة هاون باتجاه اآلليات والمواقع العسكرية١٣
  
        على العرب  "إسرائيل"أوقفنا انتصارات : لجان المقاومة الشعبية .١٩

ـ         :  ضياء الكحلوت  - غزة شعبية فـي فلـسطين إن      قال أبو مجاهد الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة ال
مشروع المقاومة حقق انتصارات عديدة على إسرائيل وأوقف انتصاراتها على العرب، وأسـقط مقولـة               

وأضاف أبو مجاهد في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت أن المقاومة فـي فلـسطين             ".الجيش الذي ال يقهر   "
سيق الميداني كـان حاضـراً      وشدد على أن التن    .ستطور نفسها وتسمر حتى تحرير كامل تراب فلسطين       

بشكل كبير وفى مختلف مناطق القطاع والعالقة بين المقاومين كانت رائعة جدا والوحدة كانت تـسيطر                
على الميدان والتعاون والتكاتف وتوحيد الجهود لمواجهة العدوان كان لها األثر الكبير في تقوية الجبهـة                

  .وةالداخلية التي وقفت خلف المقاومة ودعمتها بكل ق
 ١٩/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت

  
  إعادة اإلعمارأولوياتنا في المرحلة المقبلة:  يزور عمر كراميحمدانأسامة  .٢٠

 عمر كرامي في دارته في طرابلس، رئيس الحكومة اللبنانية األسبقاستقبل ): شمال لبنان (- طرابلس
شاركة وفد من قيادة تقدمه ممثل الحركة في لبنان أسامة حمدان، بم" حماس"وفداً من قيادة حركة 

من أولوياتنا في المرحلة المقبلة "واكد حمدان ان  .في لبنان برئاسة رامي درغام" الجماعة االسالمية"
إعادة االعمار لما دمره االحتالل واستعادة اللحمة والوحدة الفلسطينية، وايضاً العمل على استعادة الدور 

حالة النفاق الدولي وهو يراقب المحرقة في غزة من العربي واالسالمي لصالح القضية، بعد أن ثبتت 
نعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيير، لكن أهم تغيير ان : أضاف ".دون أن يحرك ساكناً

  .الواقع الفلسطيني لن يتكئ إال على المقاومة كخيار من اجل التحرير واستعادة الحقوق
  ٢٠/١/٢٠٠٩السفير، 

  
        وحماس صمام أمان لوقف النار  "إسرائيل" تفاهم: "غارديان" .٢١

اهتمت الصحف البريطانية بقرار وقف إطالق النار الذي أعلنت عنه كـل مـن إسـرائيل والفـضائل                  
الفلسطينية في غزة، مشككة في فرص استمراره بشكله الحالي، كما تساءلت عما حققته إسـرائيل مـن                 

فعلينا حسب ما جاء     .حالي مجرد نقطة البداية لحل شامل     عدوانها، مطالبة بأن يكون وقف إطالق النار ال       
في افتتاحية صحيفة ذي إندبندنت أن نأمل في أن يمثل وقف إطالق النار الذي أعلنته إسرائيل من جانب                  
واحد ثم أقرته الفصائل الفلسطينية حسب شروط معينة بعد ذلك بساعات أن يمثل بدايـة نهايـة الجولـة                   

  .ء في غزةاألخيرة من إراقة الدما
 ومهما كان إلحاح المشاكل األمنية التـي تواجـه          -تقول الصحيفة -ومهما كان استفزاز حماس ومقاتليها      

الجنوب اإلسرائيلي فإنه حان وقت لجعل حد لهذا الصراع الذي ظل دائما يصرخ من أجل حـل سـلمي                   
  .متفاوض عليه

  الخطوط العريضة للحل
لسلمي لهذا الصراع جلية، فمقابل ضمان سـلطات حمـاس          الصحيفة قالت إن الخطوط العريضة للحل ا      

وقف إطالق الصواريخ على المدن اإلسرائيلية يجب على اإلسرائيليين أن يفتحوا المعابر كي يتمكن أهل               
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غزة من الخروج من السجن الكبير الذي هم فيه، كما يجب أن توجد طريقة لوقف تهريب الـسالح إلـى                 
  .غزة

 ١٩/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت
  
  حماس تقيم فعاليات للتضامن مع غزة بمشاركة وفد أندونيسي رسمي: نوب لبنانج .٢٢

ميزت التحركات التضامنية المتواصلة مع غزة مشاركة الفتة لوفد رسمي من السفارة األندونيسية             : صيدا
في لبنان زار مخيم عين الحلوة وشارك في تحركين نظمتهما حركة حماس فـي المخـيم وفـي سـاحة                    

  . المدينةالشهداء في 
بعد ذلك انتقل الوفد االندونيسي برفقة فضل الى ساحة الشهداء وسـط صـيدا وشـاركوا فـي الخيمـة                    

  . التضامنية المستمرة التي تقيمها حماس والجماعة اإلسالمية من أجل نصرة غزة
ي وفي مخيم القاسمية، أقيم لقاء في قاعة مسجد المخيم تحدث فيه إمام المسجد الـشيخ ديـاب المهـداو                  

مـسؤولها  " حمـاس "وألقى كلمـة    . علي خشان باسم القوى واألحزاب اللبنانية     " حزب اهللا "وعضو قيادة   
" حماس"ما يحصل من مجازر في غزة هدفه إنهاء مشروع المقاومة وإقصاء            "السياسي جهاد طه فأكد أن      

الـشمالي الـذين    وأقامت الحركة مسيرة شارك فيها أطفال مخيم برج         ". عن الساحة السياسية الفلسطينية   
وأقيم لقاء في مخيم الرشيدية تحدث فيه طه وعضو رابطـة علمـاء             . حملوا صور المجازر الصهيونية   

  .في لبنان أبو سامر موسى" الجهاد اإلسالمي"فلسطين الشيخ احمد اسماعيل وعضو قيادة حركة 
  ٢٠/١/٢٠٠٩المستقبل، 

  
  تخطط النسحاب سريع من غزة قبل تنصيب أوباما"إسرائيل" .٢٣

أن : الوكاالتو عبد الرؤوف أرناؤوط،  عن مراسلهاغزة من٢٠/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية،  ذكرت
 أن الجيش اإلسرائيلي سيستكمل انسحابه من قطاع غزة قبيل تنصيب وامسؤولون إسرائيليون أعلن

إلسرائيلي وأشاروا إلى أن الجيش ا. الرئيس األمريكي باراك أوباما رسميا رئيسا للواليات المتحدة اليوم
بدأ بالفعل انسحابه من قطاع غزة، وأن هذه العملية تم تسريعها في غضون ساعات، إال أنهم أكدوا أن 
الدبابات والقوات اإلسرائيلية ستبقى في حالة جاهزية في حال قررت الفصائل الفلسطينية استئناف إطالق 

 .الصواريخ من قطاع غزة
إلدخال ) كارني(ر بينها وبين قطاع غزة ومنها معبر المنطاروبدأت الحكومة اإلسرائيلية بفتح المعاب

 .أمس) أوتشا(إلدخال الوقود، وفقا لمكتب) ناحال عوز(المساعدات الغذائية والطبية ومعبر 
وبالرغم من إعالن االنسحاب اإلسرائيلي، قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن آليات وجرافات 

د ومفاجئ أمس في شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب عسكرية إسرائيلية توغلت بشكل محدو
وهذا هو أول توغل إسرائيلي منذ سحب . قطاع غزة، وشرعت في أعمال تجريف ألراض زراعية

الجيش آلياته ودباباته عقب إعالن تل أبيب وقفاً أحادي الجانب إلطالق النار في القطاع بعد عملية 
  .ا راح ضحيتها أكثر من ستة آالف فلسطيني بين قتيل وجريح يوم٢٣عسكرية شنتها إسرائيل على مدار 

على الرغم من ، أنه الوكاالتوعبد القادر فارس، من غزة عن مراسلها ٢٠/١/٢٠٠٩عكاظ،  وأضافت
إطالق زخات متقطعة من الصواريخ على اسرائيل أمس، فقد أعلن رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود 

جموعة من الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الواليات المتحدة ومصر أولمرت انجاز المهمة مشيرا الى م
وهدد وزير االمن الداخلي االسرائيلي افي ديختر . ودول أوروبية لمنع حماس من إعادة تسليح نفسها

بالرد عسكريا على أي تدفق جديد لألسلحة على قطاع غزة قائال ان اسرائيل ستعتبر مثل هذا التهريب 
هذا يعني أنه إذا تجدد التهريب فستعتبره إسرائيل "وقال ديختر لإلذاعة اإلسرائيلية . ضيهاهجوما على أرا

  ". كما لو أن النيران أطلقت عليها
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وقال رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود أولمرت إن اسرائيل تريد الخروج من غزة في أسرع وقت ممكن 
من المعونات إذا استمر " كميات هائلة" بعبور وقال المتحدث باسمه مارك ريجيف ان من الممكن السماح

 .الهدوء
  
  ولمرت ينتزع تعهدا من قادة اوروبا عدم التفاوض مع حماسأ .٢٤

عن مصادر سياسية مطلعة في تل ابيـب  ' يديعوت احرونوت'نقلت صحيفة : الناصرة ـ زهير اندراوس 
القادة االوروبيين، تعهـد القـادة      قولها انّه خالل االجتماع الذي عقده رئيس الوزراء ايهود اولمرت، مع            

بعدم فتح اي حوار مع حركة المقاومة االسالمية ومواصلة اعتبارها حركة ارهابية، حتى تعترف بشروط               
كما اكد لهم اولمرت ان الدولة العبرية غير قادرة على تحمل ايـران كدولـة نوويـة،                 . الرباعية الدولية 

ف لكي ال تضطر اسرائيل الى اسـتعمال القـوة بنفـسها            مشيرا الى انّه على المجتمع الدولي ان يتصر       
  .الحباط البرنامج النووي االيراني، على حد تعبيره

  ٢٠/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
   تبرر جرائم الحرب في غزة بأنها تأتي عن طريق الخطأليفني .٢٥

يفنـي، أن   اعتبرت وزيرة الخارجية في حكومة االحتالل اإلسرائيلي تسيبي ل        :  برهوم جرايسي  -الناصرة
، مكـررة تهديـداتها     "قتل عن طريق الخطأ أو حـادث      " إنسان في قطاع غزة، هو       ١٣٠٠قتل أكثر من    

وراحت ليفني تكرر تهديداتها التي لم تكف عنها في األيام األخيرة،            .لحركة حماس باستئناف إطالق النار    
ات أخرى، كالضربات التـي     إذا أطلقت حركة حماس القذائف باتجاه إسرائيل، فإنها ستتلقى ضرب         "وقالت  

تلقتها، وهي تعرف عما يجري الحديث، إنهم يعرفون ما الذي ستفعله إسرائيل بمن يحاول ضربها، ولهذا                
وقالت ليفني إنها وافقت على وقف إطالق النار من أجـل            ".أعتقد أنهم لن يفعلوا شيئا في الوقت القريب       

  ".علينا أن نعرف متى ندخل ومتى نخرج"معرفة ما الذي حققته إسرائيل على األرض، وأضافت 
وتحدثت ليفني بتلهف عن ورقة التفاهمات مع الواليات المتحدة، التي جرى التوقيع عليها فـي األسـبوع         
الماضي، وقالت إن هذه ورقة بدئ العمل بها مع اإلدارة األميركية الجديدة، وليست نهايـة عالقـة مـع                   

منع تهريـب األسـلحة إلـى    " التفاهمات التي جاءت تحت عنوان  اإلدارة المنتهية واليتها، وقالت إن هذه     
، تتعلق بتعاون استخباراتي وعسكري، وهذا يعني أن الواليات المتحدة تتجنـد إلـى جانـب                "قطاع غزة 
  .إسرائيل

أنا لن أضع مصير إسرائيل بيد مصر وال حتى بيد أوروبا والواليات المتحدة، إن بإمكـان                "وقالت ليفني،   
، )صالح الدين بين قطاع غزة ومـصر      (تقرر دائما إن كان عليها العمل في محور فيالدلفي          إسرائيل أن   

  ".في حال رأينا أن مصر والعالم ال يقومون بدورهم بإخالص
  ٢٠/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
  اوقفنا الحرب على غزة آلننّا تعبنا: سرائيليإوزير  .٢٦

حلل السياسي المعروف بن كاسبيت، المقـرب  كشف الم: من زهير اندراوس' القدس العربي'الناصرة ـ  
من المؤسسة الحاكمة في تل ابيب، االثنين، النقاب عن ان السبب الرئيسي الذي دفع اسرائيل الى وقـف                  
الحرب على غزة هو التعب، ونقل عن وزير اسرائيلي كبير، طلب عدم ذكر اسمه، قوله له فـي جلـسة      

، وهي تحمل في طياتها الكثير من االعصاب، خصوصا         خاصة ان ادارة الحرب مهمة غير سهلة بالمرة       
واننا في اسرائيل تعودنا على تشكيل لجان تحقيق بعد كل حرب نخوضها، وزاد الوزير قائال ان اي خطأ                  

  .في الحرب قد يؤدي الى انهاء الحياة السياسية لهذا الوزير او ذاك، على حد تعبيره
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 الجديد باراك اوباما الى البيت االبيض، والعالم سيقوم ضـدنا،  غدا سيدخل الرئيس االمريكي: وتابع قائال 
واكد ان السرائيل اهدافا عليها ان تحققهـا، ولكـن    .ومن يملك القوة لمواجهة هذه الحملة، تساءل الوزير    

  . هذه االهداف باستطاعتها االنتظار
ثقون بالـضمانات المـصرية     وكشف النقاب ايضا عن ان رؤساء االجهزة االمنية في الدولة العبرية ال ي            
قولـه  ) االستخبارات الخارجية (لمنع تهريب االسلحة من سيناء الى قطاع غزة، ونقل عن رئيس الموساد             

انّه ال يؤمن بقدرة المصريين على منع تهريب االسلحة، كما انّه ال يؤمن بان المصريين سيبذلون الجهود                 
كما كشف النقاب عن ان العديد من       ). فيالدلفيا(لوقف اعمال التهريب، خصوصا من محور صالح الدين         

الوزراء طالبوا في جلسة المجلس الوزاري االمني والسياسي المصغر االخيرة، مواصلة تطويق قطـاع              
  .غزة، حتى تقوم حركة حماس باطالق الجندي االسرائيلي االسير غلعاد شليط، اال ان هذا االقتراح فشل

على الوزراء استمرار القصف على غزة حتى تدميرها اكثر، الن هذه           اما رئيس الموساد فكان قد اقترح       
فرصة ذهبية لن تعود، وستسنح الفرصة مرة اخرى السرائيل فقط بعد عدة سنوات، وبالتالي علينا اكمال                

  .المهمة، قال رئيس الموساد، اال ان المستوى السياسي رفض االقتراح
 اقتراحه بعدم السماح لحركة حماس باعادة اعمار قطـاع          اما الوزير شاؤول موفاز، فما زال مصرا على       

غزة، ولكن بموجب المحلل االسرائيلي كاسبيت، فقد رد عليه في الجلسة القـائم االول باعمـال رئـيس                  
الوزراء حاييم رامون بالقول ان حماس وفقط حماس، هي التي ستعيد اعمار قطـاع غـزة، واضـاف                  

ا اراد السعوديون والمصريون واالوروبيون ان يتدخلوا في اعمال         كاسبيت ان رامون على حق، النّه مهم      
  .االعمار من جديد فان المفاتيح كانت وما زالت وستبقى في ايدي حركة حماس، على حد قوله

 ٢٠/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
   تسعى إلى استعادة شاليط وتراهن على ضعف حماس"إسرائيل" .٢٧

ئيل ستستأنف قريباً، في حال ثبات وقف إطـالق النـار مـع             إسرا"أن  " هآرتس"ذكرت صحيفة   : القاهرة
حماس، الجهود الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل يطلق فيها سراح الجندي اإلسرائيلي األسـير، جلعـاد                

المحادثات التي أجراها رئيس الدائرة السياسية في وزارة الدفاع اإلسـرائيلية،           "وأشارت إلى أن    ". شاليط
 ألجل بلورة وقف إطالق النار، تضمنت طلباً إسرائيلياً من القاهرة بالعمل على             عاموس جلعاد، في مصر   

  ".حل قضية شاليط
ووفقاً للصحيفة، فإن التقدير السائد في إسرائيل هو أن نتائج الحرب على غزة من شأنها، ضمن ظروف                 

إن فـرص تحقيـق     تحسن وضعية المساومة اإلسرائيلية في المفاوضات، إال أنه رغم ذلك، ف          "معينة، أن   
أن هناك من يعتقد في إسرائيل      "وأشارت إلى   ". اختراق في الملف ضئيلة جداً قبل االنتخابات في إسرائيل        

أن شاليط ال يزال موجوداً في غزة، وال صحة للشائعات التي تحدثت عن نقله خارج القطاع أو تعرضه                  
  ".لإلصابة خالل الحرب

عن جزء من األسماء التـي تـضمنتها قائمـة          " حماس"تتنازل  ولم تستبعد مصادر إسرائيلية احتمال أن       
في ضوء حاجتها اليوم إلى تحقيق إنجازات أمام الـشعب          "األسرى الذين تطالب بإطالق سراحهم، وذلك       
  ".الفلسطيني على خلفية فشلها في قتال إسرائيل

عمليـة  "حـد، إن    وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي، إيهود أولمرت، قال خالل االجتمـاع الحكـومي األ            
". الرصاص المصهور لم تنته، لذلك ال ينبغي إعداد خالصات بشأنها، بما في ذلك قضية الجندي شـاليط                

لقد قمنا بنشاطات لبلورة تفاهمات بشأن شاليط، وقد أعطيـت أوامـري لتـسريع هـذه                : "وأوضح قائالً 
 فيها ألن الحـديث العلنـي فـي         النشاطات، وهناك الكثير من النشاطات، لكني ال أنوي الكالم بالتفصيل         

  ".القضية ال يساعد
 ٢٠/١/٢٠٠٩األخبار، 
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  لصعوبات جمة  وتعرضناالمقاومة حولت غزة الى مدينة متفجرات: "جفعاتي"قائد  .٢٨

في جيش االحتالل اإلسرائيلي ايالن مالكا ، بأن        ) النخبة(اعترف قائد لواء جفعاتي     :  حسن مواسي  -يافا  
غزة إلى مدينة متفجرات، وان جنوده الذين عملوا في حي الزيتون تعرضـوا             المقاومة الفلسطينية حولت    
أن العديد من األنفاق حفـرت      "وأضاف مالكا في تصريحات للصحفيين أمس        .لصعوبات جمة في عملهم   

في المنطقة والعديد من المنازل السكنية كانت مفخخة ، مشيرا إلى انه من الصعوبة بمكان خوض القتال                 
وادعى أن لواء جفعاتي حقق الهدف وأوقف إطالق الصواريخ من هذه المنطقة وكبد              ".ولةفي مناطق مأه  

المقاتلين الفلسطينيين قتلى وجرحى، وان كميات األسلحة في حي الزيتون كانت هائلـة، وفيـه مواقـع                 
  . ما حول المكان إلى مدينة متفجرات" جي.بي.أر"محصنة كانت تحتوي على الذخائر وقذائف الـ 

  ٢٠/١/٢٠٠٩تور، الدس
  
  مليارد شيكل٥ أكثر من "إسرائيل"العدوان على قطاع غزة يكلف : تقديرات .٢٩

قدمت األجهزة األمنية اإلسرائيلية، يوم أمس األحد، طلبا إلى وزارة المالية يتضمن تقديراتها األولية 
 ٥ر إلى أكثر من وأفادت تقارير إسرائيلية أن التقديرات األولية تشي .لتكلفة العدوان على قطاع غزة

وتوقعت التقارير اإلسرائيلية أن تعارض وزارة المالية دفع هذا المبلغ، وخاصة في ظل . مليارد شيكل
 . مليارد شيكل٤٠، والذي يتوقع أن يصل إلى أكثر من ٢٠٠٩العجز المتوقع للعام 

الحرب على وأضافت المصادر ذاتها أن قدرة الحكومة على تمويل تكاليف الحرب، مثلما حصل بعد 
 كان يعتبر بمثابة ٢٠٠٦، قد تراجعت بسبب الوضع االقتصادي، حيث أن العام ٢٠٠٦لبنان في العام 

وتشير التقديرات إلى  . بداية ركود اقتصادي٢٠٠٩عام ازدهار اقتصادي، في حين يتوقع أن يكون العام 
م تجنيد االحتياط، عالوة أنه من الواضح أن المدة الزمنية للحرب على قطاع غزة، باإلضافة إلى حج

 .على مصاريف لم يكن مخططا لها خالل الحرب، كل ذلك ينضاف إلى تكاليف الحرب نفسها
 ١٩/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب

  
   قلق في إسرائيل من مالحقة أركانها بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة .٣٠

مسؤولين احتماالت تعرض ، أن الناصرة من أسعد تلحميعن مراسلها  ٢٠/١/٢٠٠٩ الحياة، قالت
في قطاع غزة " جرائم حرب"إسرائيليين، سياسيين وعسكريين، إلى مالحقة القانون الدولي بتهم ارتكاب 

، احتلت اهتمامات وسائل اإلعالم العبرية أمس التي أبرزت قلق "الرصاص المصبوب"خالل عملية 
  .تى أرجاء العالمأوساط سياسية وأمنية وقضائية من ان تتم مالحقة أركانها بأوامر اعتقال في ش

وكان أكثر من معلق لفت إلى أن العدد القليل من الجنود اإلسرائيليين القتلى نجم عن قرار قيادة الجيش 
استعمال قوة هائلة من النيران ضد الفلسطينيين حتى المدنيين، إذا كان من شأنها أن تحول دون إصابة 

 طائراتها الحربية وحدها قصفت القطاع وسكانه جندي واحد، هذا فضالً عن حقيقة أقرت بها إسرائيل بأن
إلى أن مخازن األسلحة كادت تفرغ من " هآرتس" طن من المتفجرات، فيما اشار معلق في ١٥٠٠بـ

  .الذخيرة لكثرة استعمالها في القطاع
البيوت الفلسطينية " تجريم"أمس أن المؤسسة األمنية شرعت في إعداد ملفات " هآرتس"وأفادت صحيفة 

 قصفتها الطائرات الحربية والمدفعية والدبابات خالل األسابيع الثالثة الماضية، استباقاً لدعاوى التي
ويقصد بـ . قضائية تتوقع أن تقدم للمحكمة الدولية في الهاي أو لمحاكم في دول اوروبية مختلفة

 لألسلحة أو ألغراض تقديم األدلة بأنه تم إطالق النار من هذه البيوت أو استعمالها مخازن" التجريم"
  .عسكرية أخرى
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وتحدثت التقارير الصحافية عن احتمال أن تقوم منظمات حقوقية من أرجاء العالم برفع دعاوى قضائية 
ونقلت الصحيفة . بارتكاب جرائم حرب، ضد مسؤولين إسرائيليين كانوا ضالعين في الحرب على غزة

األساسي يكمن في دعاوى قضائية يقدمها أفراد أو عن أوساط سياسية إسرائيلية تقديراتها ان التهديد 
ووفقاً لهذه األوساط، فإن زيارة ستة من . منظمات حقوقية، وليس في محاولة دول المطالبة بالتحقيق

زعماء أوروبا إلسرائيل أول من أمس، وكلماتهم المبررة للحرب اإلسرائيلية على اإلرهاب ستساعد 
  .إسرائيل في معركتها القضائية

عت هذه األوساط أن إسرائيل ستعتمد في دفوعها االدعاء أنها قامت بالعملية العسكرية في القطاع واد
، وأنها بذلت جهوداً كبيرة لتحذير المواطنين في القطاع ومطالبتهم بإخالء بيوتهم، "دفاعاً عن النفس"

ة وتوزيع  ألف مكالمة هاتفية ورسائل قصيرة على الهواتف المحمول٢٥٠وفعلت ذلك من خالل 
" حماس"وأضافت أن اسرائيل ستثبت أن . منشورات جواً وبراً والسيطرة على محطات بث فلسطينية

  .حولت شققاً سكنية ومدارس ومساجد لمخازن أسلحة ومواقع مفخخة
أنه يتعين على الضباط اإلسرائيليين الذين يعتزمون السفر " يديعوت أحرونوت"على صلة، أفادت صحيفة 

 سواء في رحلة خاصة أو زيارة عمل، الحصول أوالً على إرشادات النيابة العسكرية، وربما إلى أوروبا،
يتم منع بعضهم من مغادرة إسرائيل خشية ان تكون أوامر اعتقال دولية في انتظارهم وانتظار وزراء 

  .إسرائيليين أيضاً، بتهمة اقترافهم جرائم حرب في غزة
دخول إسرائيل عهداً اسود لم "عة المستوى قلقها مما وصفته ونقلت الصحيفة عن أوساط سياسية رفي

الفلسطينيين وأصدقاءهم سيحاولون إظهار إسرائيل كدولة جرباء منبوذة، "بداعي أن " نعرف مثله من قبل
إنهم سيديرون ... مثلها مثل الصين بعد أحداث تياننمين، وصربيا ميلوسوفتش وزيمبابوي موغابي 

الجيش ووزراء ونواب في الكنيست وديبلوماسيين وسيالحقونهم مع أوامر معركة قضائية ضد ضباط 
  ".اعتقال في أرجاء العالم

وتقدر أوساط سياسية وقضائية أن يزداد األمر سوءاً مع السماح لوسائل اإلعالم األجنبية بدخول القطاع 
 النساء واألطفال استخدمت" حماس"وأضافت أن االدعاء اإلسرائيلي بأن . وما ستراه من مشاهد دمار

ألنه في كل مرة طرح فيه متحدثون إسرائيليون هذا االدعاء، "درعاً بشرياً لم يعد يقنع احداً في العالم 
  ".كان الرد أنه طالما كنتم تعرفون بوجود نساء وأطفال، فال تطلقوا النار

يديعوت "ونقلت . في السياق ذاته، دافع ممثلو النيابة العسكرية عن ممارسات الجيش وأخالقياته
عنهم قولهم إنهم قدموا المشورة القانونية لصناع القرار والقادة العسكريين والضباط الميدانيين " احرونوت

صحيح أن العملية تسببت بدمار هائل، مدنيون قُتلوا، ولبعض : "وأضافوا. قبل بدء الحرب وخاللها
على الرغم : "وتابعوا".  لم ينفلت في القطاعالقرارات التي اتخذناها كانت هناك أبعاد فظيعة، لكن الجيش

  ".من قتل مئات األبرياء، فإننا ال نرى أي داع لنخجل أخالقياً، قياساً بما تقوم به جيوش أخرى في العالم
النائب العسكري السابق، دانئيل رايزمان، ، الى أن تل أبيب من ٢٠/١/٢٠٠٩ الشرق األوسط، وأشارت

وادعى رايزمان ان هناك أسبابا مهنية  . إنها ستنتهي جميعها الى الفشلاستخف بهذه المحاكمات، وقال
وموضوعية تجعله يشك في امكانية نجاح أية محكمة ضد اسرائيليين، أهمها ان قانون المحكمة الدولية 
لجرائم الحرب، ال يجيز محاكمة دولة إال إذا كانت موقعة على الميثاق الدولي الخاص بهذا الشأن، 

وفي . ليست طرفاً في هذا الميثاق ألنها امتنعت في حينه هي والواليات المتحدة عن التوقيعواسرائيل 
وطالما ان . هذه الحالة يمكن محاكمتها فقط في حالة صدور قرار صريح في مجلس األمن الدولي

ارا ، فإن من شبه المستحيل أن يتخذ مجلس األمن قر)الفيتو(الواليات المتحدة تستطيع فرض حق النقض 
 .كهذا

والجيش االسرائيلي مع . وقال رايزمان ان هذا الخطر قائم في بريطانيا، وهذه مسألة تحتاج الى عالج
ويأتي ذلك، بعد ان اتضح ان الواليات المتحدة هي الدولة الوحيدة . وزارة الخارجية يهتمان بالموضوع
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ة ويستصدروا في محاكمها قرارات التي يمكن ألهل غزة ان يحاكموا فيها اسرائيل على األضرار المادي
  .تلزم اسرائيل بتعويضهم عن هذه األضرار

  
  خرجت كطائر العنقاء من الرماد" حماس: "رئيس الموساد السابق .٣١

دعا رئيس الموساد السابق افرايم هليفي إلى عدم تجاهل حركة حمـاس             : وديع عواودة  -القدس المحتلة   
يـديعوت  "وأكد في مقال نـشرته       .قة بعد العدوان على غزة    عند اإلقدام على محاولة ترتيب أوراق المنط      

أن حماس ورغم الـضربات الموجعـة غيـر         " امنحوا الفلسطينيين حق القرار   "أمس بعنوان   " أحرونوت
أمطرنا قطاع غزة بالنار برا، بحـرا وجـوا،         "وتابع  .  يوما بقيت وصمدت   ٢٢المسبوقة التي تلقتها طيلة     

الرماد كطائر الفينيق وأدارت مفاوضات شرسة مع مـصر وهـي           لكن حماس خرجت من بين الركام و      
، الواليات المتحدة   "إسرائيل"وانتقد من يتساءل عن وجهة       ".تبحث عن حاجاتها ووجهتها ليست االستسالم     

  .والغرب والجهات الفاعلة لبلورة اتفاق  يتجاهل، في الوقت نفسه، السؤال عن وجهة الفلسطينيين
الفلسطينية واتهمها بالفساد والتحلل وتبديد أموال طائلة رصدتها الدول المانحة،          وحمل هليفي على السلطة     

وخالفا لموقفهم في بداية     .مؤكدا أن توكيلها بإعادة إعمار غزة يعني تبخر األموال مجددا وبشكل مخجل           
ة، بفشل العدوان وعدم تحقيق االهـداف الموضـوع       " اإلسرائيليين"وأثناء العدوان على غزة، اقر نصف       

  .وفق  استطالعات الرأي التي تمت عقب وقف النار
  ٢٠/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
 واستطالعات الرأي تبين ارتفاع شعبية اليمين.. تصعيد في المعركة االنتخابية اإلسرائيلية .٣٢

في اليوم الثاني لوقف اطالق النار في غزة، جرى تصعيد جديد في اشتعال :  نظير مجلي- تل أبيب
الحاكم، بحملة يرد فيها " كديما"ابية بين األحزاب في اسرائيل، أمس، إذ خرج حزب نيران الحرب االنتخ

" كديما"ورد مركز حملة . على اتهام الليكود المعارض له بوقف الحرب على غزة نتيجة للعجز والضعف
 بعملية) ١٩٩٩ ـ ١٩٩٦(ان رئيس الليكود الحالي، بنيامين نتنياهو، قام خالل فترة رئاسته للحكومة 

اغتيال فاشلة لزعيم حركة حماس، خالد مشعل، وأطلق سراح ومؤسس الحركة وزعيمها الروحي، الشيخ 
  . أحمد ياسين، من السجن االسرائيلي

وكان نتنياهو وسائر قادة الليكود وأحزاب اليمين، قد هاجموا وقف اطالق النار في غزة واعتبروه 
رئيس الحكومة، ايهود ( قادة الحرب السياسيين ووصفوا. اضاعة فرصة تاريخية لتصفية حماس وحكمها

بأنهم لجموا الجيش وقيدوا أيديه لكي ) أولمرت، ووزيري الخارجية، تسيبي ليفني، والدفاع، ايهود باراك
  . ال يكمل مهمته

وقال . ورد الحزب الحاكم باتهام الليكود بمساعدة حماس في ادعائه ان الحرب فاشلة ولم تحقق شيئا
الحتياط البروفسور يتسحاق بن يسرائيل، ان العالم كله، باستثناء اثنين، يعرف ان حماس الجنرال في ا

تلقت ضربة قاسية في هذه الحرب وان اسرائيل حققت هدفيها األساسيين، وهما وقف الصواريخ 
  . فهما فقط يتحدثان عن انتصار حماس. واالثنان هما الليكود وحماس. ومحاربة تهريب األسلحة

نتنياهو قوي في الكالم ولكنه ضعيف أمام حماس : "لمعركته ضد الليكود الشعار التالي" كديما"واختار 
جدير بالذكر ان استطالعات الرأي تشير الى ان الهوة بين الليكود برئاسة نتنياهو ". على أرض الواقع

القناة التجارية (فقد أشار أول استطالع للرأي ينشر بعد الحرب . ، تتسع أكثر لصالح الليكود"كديما"و
 مقعدا ٢٣ مقعدا لليكود مقابل ٣٢( مقاعد ٩بفارق " كديما"الى ان الليكود سيتغلب على ) الثانية
  .  مقعدا١٥بينما هبط حزب العمل مقعدا الى "). كديما"لـ

من جهة ثانية، دل استطالع جديد على ان اليهود الروس الذين يشكلون خمس السكان في اسرائيل زادوا 
من سكان البلدات % ٤٠ نحو اليمين أكثر من بقية المجموعات السكانية، علما بأنهم يشكلون نسبة انعطافا
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% ٤١فقد جاء في االستطالع ان . الجنوبية التي تعرضت لصواريخ حماس في السنوات الثماني الماضية
قية توزع والب. سيصوتون لليكود% ٣٠، بزعامة أفيغدور ليبرمان، و"اسرائيل بيتنا"سيصوتون لحزب 

  . على األحزاب األخرى
 ٢٠/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  سنقضي عليك كما قضينا على حماس: ليبرمان لعضو الكنيست طلب الصانع .٣٣

، افغدور ليبرمان، وعضو الكنيست     "يسرائيل بيتينو "مواجهة عنيفة وقعت اليوم بين رئيس       : القدس المحتلة 
يل بدء المحكمة العليا مداوالتها بشأن اإللتماس الذي قـدم          طلب الصانع، عن الموحدة والعربية للتغيير، قب      

فيما يتعلق بشطب قائمتي التجمع الوطني، والموحدة والعربيـة للتغييـر، ومنعهمـا خـوض انتخابـات          
انت مهاجر جديد، ال تعرف الحديث باللغة العبرية، انت دائمـا تقـوم             :" وقال الصانع لليبرمان   .الكنيست

من هنا، انت مهرج، ومخـرب  " طير"انت :" فأجابه ليبرمان قائالً   ".تطير من هنا  بالتحريض، بإمكانك ان    
  ".سنهتم بمعالجتك كما عالجنا المخربين من حماس. تمثل المخربين

  ٢٠/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما
  
  "ملحقاً سرياً" إلى غزة يتضمن "التهريب" اتفاق :سرائيليةاإلذاعة اإل .٣٤

، ان مذكرة التفاهم التي وقعتها إسرائيل والواليات المتحدة حـول           ذكرت اإلذاعة االسرائيلية امس   : أ ش أ  
واوضـحت  . إلى قطاع غزة، تتضمن ملحقا سريا حول زيادة التعاون االسـتخباراتي          " التهريب"مكافحة  

اإلذاعة انه بموجب مذكرة التفاهم، ستعمل الواليات المتحدة على منع تهريب السالح إلى قطاع غزة من                
 . بر مسارات تهريب من شرق أفريقياإيران بحرا أو ع

  ٢٠/١/٢٠٠٩موقع الجمل 
  
  صنعنا في غزة جيال سيقتلنا : جنود إسرائيليون .٣٥

أعرب جنود إسرائيليون عن استيائهم من عمليات القتل البارد التي يقوم بها الجيش             :  ماهرابراهيم –غزة  
، "دفاعا عن الـنفس   "نها تقوم بذلك    اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، رافضين ادعاء إسرائيل بأ         

ونقلت الصحيفة عن إسحاق بن موكا، جندي بقوات        . البريطانية" الجارديان"بحسب ما نقلته عنهم صحيفة      
في المـستقبل  ) االستشهاديين(إنها ليست حربا للدفاع، إننا نخلق على المدى الطويل آالف   "المظالت، قوله 

  . ، على حد وصفه"بذلك فإننا نخلق مزيدا من اإلرهابمن أخوة وأبناء القتلى الفلسطينيين، و
فـي  "مجموعات إرهابيـة  " وأبدى بن موكا خيبة أمله من مزاعم تل أبيب أن الجيش اإلسرائيلي يحارب              

يقمع تطلعات الفلسطينيين للحرية، واحتجاجات المزارعين الفلـسطينيين        "غزة، غير أنه يرى أن الجيش       
  ".ضيهمضد السرقة التي ال تنقطع ألرا

قتل المدنيين األبرياء ال يمكن تبريره، ال شيء يمكن أن يبـرر            "عن االحتياطي ليفنا قوله   "الغارديان"وتنقل  
هذا النوع من القتل، إنما هي الغطرسة اإلسرائيلية المستندة إلى منطق أنه إذا ما أكثرنا الضرب فسيكون                 

مـن جانبهـا،     ".ا في غزة سيرتدان علينا    كل شيء على ما يرام، لكن الكراهية والغضب اللذين نزرعهم         
قالت منظمة إسرائيلية مناهضة للحرب إن ما يحدث في غزة من قتل للمدنيين الفلسطينيين يعد وحـشية                 
وعنفا لم يسبق لهما مثيل، مؤكدة أن إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا مقابل هذه الهجمات التي لن تحقق األمن                  

  .  لهملإلسرائيليين؛ بل ستزيد من الكراهية
 ٢٠/١/٢٠٠٩البيان، اإلمارات،  
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  نصف الحقيقة تظهر للحرب على غزة التغطية اإلعالمية اإلسرائيلية .٣٦
ذهبت االنتقادات الموجهة لوسائل اإلعالم المرئية اإلسرائيلية في تغطيتها للحرب على غزة في األسابيع              

ب ما اعتبر تعاطفا من جانبها مـع        الماضية إلى حد المطالبة بفصل إحدى مقدمات األخبار الشهيرات بسب         
عن التغطية اإلعالمية لهذه الحـرب التـي وضـعت          " نصف الحقيقة "وفي مقال لها بعنوان      .الفلسطينيين

أوزارها أمس، كشفت صحيفة لوموند الفرنسية مدى التباين بين ما تنقله محطات التلفزة اإلسرائيلية ومـا                
نحـن ال نظهـر     "شؤون الداخلية بالقناة الثانية آراد نير قوله        ونقل الكاتب عن مدير ال     .تبثه قناة الجزيرة  

المـشكل  "مضيفا  " سوى نصف الحقيقة، جمهورنا إسرائيلي وليس له أي اهتمام بسماع أخبار فلسطينيين           
  ".يكمن في أن هذا الجمهور لن يفهم شيئا إذا ما اتهم يوما ما أحد جنراالتنا بارتكاب جرائم حرب

فإن المحطات اإلسرائيلية لم تفلت من النقد حسب المراسـل          " وحدتها المقدسة "من   وحتى في هذه الفترة     
الذي استشهد بإطالق نشطاء من أقصى اليمين في إسرائيل عريضة على اإلنترنت تهدف لطرد مقدمـة                

ـ       وعن تغطية الجزيرة قال بارت إن الرأي العام        ".الموالية لفلسطين "األخبار يونيت ليفي التي يصفونها بال
  ).حماس(في إسرائيل يرى أن الحرب على غزة عززت انحياز المحطة لحركة 

 ١٩/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت
  
  "خلق االخطار واختراع الحروب" تستمد قدرتها على البقاء من "إسرائيل": إخباريتقرير  .٣٧

طاع تأتي مذكرات موشي شاريت رئيس الوزراء االسرائيلي االسبق بعد توقف العدوان االسرائيلي على ق             
وأن الدولة  " احتالل غزة لن يحل أي مشكلة أمنية      " ثبت لهم أن     ١٩٥٥ لتكشف أن قادة اسرائيل عام       ،غزة

العبرية قامت على مبدأ القوة التي تضمن لها درجة من التوتر من خالل افتعال حرب مـع أي طـرف                    
  .عربي

 كـان أول وزيـر خارجيـة        وتقول الكاتبة االسرائيلية ليفيا روكاش في دراستها لمذكرات شاريت الذي         
ولم تـستطع الـنظم العربيـة       .. الخطر العربي أسطورة اخترعتها اسرائيل السباب داخلية      "اسرائيلي ان   

انكارها تماما رغم أنها كانت على الدوام في خوف من استعدادات اسرائيل لحرب جديدة ، مـضيفة أن                  
دة في اسرائيل التي تستمد قـدرتها علـى   القا" أجندة"احتالل غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية كان على   

  .على حد قول شاريت" خلق االخطار واختراع الحروب"البقاء من 
ان أمـن اسـرائيل     " من مذكرات موشي شاريت   .. ارهاب اسرائيل المقدس  "وتضيف روكاش في كتابها     

تقرير مصيره في   حق الشعب الفلسطيني في     "يبقى ذريعة رسمية للدولة العبرية والواليات المتحدة النكار         
تم قبول تلك الذريعة كتفسير شرعي النتهاك اسرائيل للقرارات الدولية التي تدعو الـى عـودة                .. وطنه

وال " مـنهج طـرد وابـادة     "وان من تصفهم بالقتلة االسرائيليين يمارسون       " الشعب الفلسطيني الى وطنه   
 .ز تبرر العمليات االنتقامية التالية    يترددون في التضحية بأرواح يهودية لضمان وجود درجة من االستفزا         

  .لمنع نشر يومياته" لضغوط هائلة"وتقول روكاش ان عائلة شاريت تعرضت 
" االنتقامية"ضمانا لتصعيد التوتر وان العمليات      " تفجير حرب "ويقول شاريت ان اسرائيل تهدف دائما الى        

ش االسرائيلي قيمة معنويـة تـصل الـى         تكتسب في الجي  " االرهابية"التي تقول المؤلفة انها تعني حاليا       
وخاصة في فرقة كان يتوالها في الخمسينيات ارييل شـارون رئـيس الـوزراء       " مستوى المبدأ المقدس  "

  .السابق
  ٢٠/١/٢٠٠٩الدستور، 
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   جريحا ٥٥٠٠ شهيدا و١٣١٥...  تنتشل الجثث بعد الحربغزة .٣٨
شر جثث لشهداء ارتقوا خالل الحرب  والطوارئ، أمس، عاإلسعافانتشلت فرق  : رائد الفي-غزة 

ضد قطاع غزة، ومكثوا أياماً تحت أنقاض وركام المنازل المدمرة، فيما استشهد ثالثة من " اإلسرائيلية"
  .الجرحى

وواصل المسعفون بمساعدة جرافات البحث عن مزيد من جثث الشهداء في المناطق التي تراجعت عنها 
  .ة، وشمال القطاعدبابات وآليات االحتالل في مدينة غز

إن األطقم الطبية انتشلت : "وقال مدير عام اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الطبيب معاوية حسنين
 جثة لشهداء، منهم أربعة ارتقوا في مناطق شرق مخيم جباليا، وستة آخرين من عدة مناطق متفرقة ١٢

وأعلن حسنين ارتفاع . في مدينة غزةفي منطقة قرية العطاطرة، شمال القطاع، وحيي الزيتون والتفاح
ديسمبر الماضي إلى /ضد القطاع منذ السابع والعشرين من كانون األول" اإلسرائيلية"عدد شهداء الحرب 

  . جريح، نصفهم من األطفال والنساء والمدنيين٥٥٠٠ شهيداً، ونحو ١٣١٥
 مسعفا وأفراد من ١٦جانب  من كبار السن إلى ١٢٣ امرأة و١١١ طفال و٤١٨وقال إن من بين الشهداء 

  .طواقم الدفاع المدني وأربعة صحافيين وخمسة أجانب
  ٢٠/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  ألف مبنى والخسائر تقدر بحوالي ملياري دوالر٢٢ يدمر أكثر من االحتالل": اإلحصاء" .٣٩

 المركزي الفلسطيني، أن قطاع غزة أصبح منطقة منكوبة من جميع اإلحصاءاعتبر جهاز  :رام اهللا
 من العدوان اإلسرائيلي المتواصل أسابيع ٣النواحي اإلنسانية واالقتصادية والصحية واالجتماعية جراء 

 من بينهم ٥٤٠٠ فلسطينيا وجرح خالله أكثر من ١٣٢٠الذي طال كل مناحي الحياة، وقضى فيه حوالي 
 . إصاباتهم خطيرة٤٠٠أكثر من 

 ألفا ونصف األلف مبنى ٢٢ إلى تدمير أكثر من ، ان العدوان أدىاإلحصاءوقال تقرير حديث لجهاز 
وان الدمار طال البنية التحتية لقطاعات الخدمة العامة وطال مباني .  الفا جزئيا١٨ آالف كليا و٤منها 

المؤسسات العامة والجمعيات والممتلكات الخاصة، والمؤسسات الصحية والتعليمية والرياضية ومباني 
وان إجمالي الخسائر االقتصادية . مل في الحياة االجتماعية واالقتصاديةلألنروا، كما أدى إلى شلل كا

وحسب تقرير جهاز االحصاء، فان العدوان اإلسرائيلي . بلغت أكثر من مليار وتسعمائة مليون دوالر
شمل البشر والحجر والشجر والحيوانات والقطاعات االقتصادية وجميع الفعاليات العامة والممتلكات 

 مليون ٢٠٠ مبنى بتكلفة اعمار ٤١٠٠وضح ان عدد المساكن المدمرة بشكل كلي وصل الى وا. الخاصة
 مبنى، وتحتاج لترميمها ما ١٧٠٠٠دوالر، اما عدد المباني والمساكن المتضررة جزئياً فقد وصل الى 

 محل صرافة ١٥٠٠وحسب التقرير، فقد تم تدمير او الحاق الضرر، بحوالي .  مليون دوالر٨٢قدره 
 ١٦ مقرا أمنيا، و٣١ مدرسة وجامعة ومستشفى، و٢٥ مسجدا، و٢٠رش حدادة ومنشآت تجارية، ووو

 مقرات بلديات وهيئات ٥ سيارات اسعاف، وجسرين، و٢٠وزارة باالضافة الى مجمع الوزارات، و
 ٥٠ محطات توليد كهرباء، و١٠ خطوط مياه مجاري، و١٠ محطات بنزين، و٤محلية ومالعب، و

 .لطرقكيلومترا من ا
وتضمن التقرير تقديرا لكلفة استرداد النشاط االقتصادي الفلسطيني في قطاع غزة عافيته الذي يحتاج 

 ماليين دوالر جراء العدوان ٨٠٤تقريبا لعام كامل، وقال ان االقتصاد الفلسطيني يكون قد خسر حوالي 
إعادة تأهيل وإعانة الضحايا، وقال كما تطرق التقرير إلى . اإلسرائيلي على قطاع غزة وتبعاته المستقبلية

 . مليون دوالر سنويا٣١,٥ًان التعويضات وإعادة التأهيل للخسائر البشرية تقدر بحوالي 
 ٢٠/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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  تدمر األعضاء وتحلل العظام.. "دايم" استخدمت أسلحة "إسرائيل": تقرير ياباني .٤٠
ل اإلسرائيلي استخدم في عدوانه على غزة ذخائر فتاكة أكد تقرير ياباني ان جيش االحتال:  بترا–طوكيو 

.  وتحلل العظام وتؤدي الى موت سريعاألعضاءتنفجر داخل جسم الضحية وتطلق حرارة شديدة تدمر 
.. الجحيم بعينه في غزة"الصادرة باللغة اليابانية تحت عنوان " فرايدي"وتضمن التقرير الذي نشرته مجلة 

 األسلحةصورا وتحليالت لخبراء وشهود عيان عن " ... ارقة ضد البشرإسرائيل تستخدم أسلحة ح
  .الكيميائية واإلشعاعية التي استخدمتها قوات االحتالل اإلسرائيلية ضد سكان غزة دون تمييز

تحتوي على قطر انفجاري صغير لكنه فعال، والقنبلة تحتوي على غالف " دايم"واكد التقرير ان قذائف 
وتختلط حشوة ..  يتحول عند انفجارها إلى غبار خطير بدال من أن يتحول إلى شظايامعدني ليفي كربوني

المعدني الثقيل مثل الكوبالت والنيكل والحديد ويتحول خليط التنغستين " التنغستين"المتفجرات مع خليط 
فقد الزخم الثقيل مع االنفجار إلى شظايا صغيرة قاتلة من المسافات القريبة حتى أربعة أمتار، ولكنه ي

بسرعة جدا بفضل مقاومة الهواء له، واالتجاه السفلي لالنفجار يعني أن الناجين القريبين من منطقة 
ويمكن أن تسبب السرطان بعد ذلك بسبب بقايا ) تقطع العظم والنسيج الناعم(االنفجار ربما تبتر سيقانهم 
  .المادة المتفجرة في الجسد

بهذه القنابل الدقيقة في مستشفيات غزة وال توجد جروح واضحة شاهدت مصابين "وقال كاتب التقرير 
على أجسامهم لكن تبين أنهم يعانون من إصابات بليغة داخلية في األعضاء وعضالتهم وعظامهم تتحلل 

  ." وفي الواقع تحترق بتأثير هذه القنابل الدقيقة
  ٢٠/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
   يشن حملة اعتقاالت في الضفة االحتالل .٤١

 أمس ،شن جيش االحتالل اإلسرائيلي حملة اعتقاالت ومداهمات واسعة: وكاالتال – المحتلة القدس
وقال جيش االحتالل اإلسرائيلي إن قواته . طالت سبعة فلسطينيين بالضفة الغربية بدعوى أنهم مطلوبون

  . حماعتقلت بمنطقة رام اهللا أربعة فلسطينيين فيما جرت االعتقاالت الباقية في منطقة بيت ل
ويشن الجيش اإلسرائيلي حمالت اعتقال شبه يومية في مناطق مختلفة بالضفة الغربية بدعوى مالحقة 

  .النشطاء الفلسطينيين
  ٢٠/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  وحماس  لوقف التحريض المتبادل بين فتح صحفية فلسطينيةمبادرة .٤٢

 مبادرة لوقف إطالقأمس، أعلنت مجموعة من الصحافيين الفلسطينيين، :  منتصر حمدان- رام اهللا 
موضحة أنه بعدما وصلت إليه الحالة الفلسطينية إلى ما  حماس  و  بين حركتي فتحاإلعالميالتحريض 

 من انقسام وما لذلك من تأثير في وضع الشعب الفلسطيني، فقد آن األوان للمؤسسات إليهوصلت 
  .المجتمعية كافة للعمل باتجاه دفع الفرقاء للتوحد

 اإلعالمدرة فإن أول المؤسسات التي قد تحدث تأثيراً ايجابياً في تحقيق الوحدة هي مؤسسات وحسب المبا
المحلية موضحة انه جرى االتفاق بين مجموعة من الصحافيين للدفع باتجاه مساعدة حركتي فتح وحماس 

  .للتقدم خطوة صغيرة لألمام من أجل تحقيق الوحدة
  ٢٠/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  فذ منزل منفذ الهجوم على المدرسة الدينية في القدس سد منااالحتالل ي .٤٣

أعلنت الشرطة اإلسرائيلية انها سدت أمس منافذ منزل فلسطيني نفذ في آذار :  وكاالت–القدس المحتلة 
  .هجوما على مدرسة تلمودية في القدس المحتلة أسفر عن سقوط ثمانية قتلى
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 المحكمة العليا طلب العائلة اعادة النظر في هذا وسدت الشرطة منافذ الطابقين باالسمنت بعدما رفضت
وقالت عائلة ابو دهيم ان هذا االجراء عقاب جماعي وال سيما وأن الشهيد عالء لم يكن  .االجراء العقابي

  . فردا٢٥ًيمتلك في المنزل سوى غرفة واحدة ، بينما تم اغالق طابقين يحتويان على اربع شقق يقطنها 
  ٢٠/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
   مليارات دوالر خسائر قطاع غزة٣ ":حكومة تسيير األعمال" .٤٤

قدر وزير االقتصاد في حكومة تسيير األعمال الفلسطينية محمد حسونة، أمس، الخسائر المباشرة  :نابلس
وأشار  .وغير المباشرة الناجمة عن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة بثالثة مليارات دوالر على األقل

لحكومة الفلسطينية كلفت لجنة مختصة من الخبراء بوضع دراسة بشأن الخسائر الناجمة حسونة إلى أن ا
الخسائر المباشرة الناجمة عن تدمير "عن العدوان، وقال إن اللجنة خلصت في تقرير أولي إلى أن 

 االحتالل للمدارس والمباني والمنشآت والمقار األمنية والوزارات والمصانع بلغت على األقل ملياري
  ".كبيرة جداً وال تقل عن مليار دوالر"وأضاف أن الخسائر غير المباشرة للعدوان ". دوالر

وأوضح أن حصر خسائر القطاع الخاص عملية ليست سهلة، ألن ذلك يحتاج لتشكيل لجنة تقدر عدد 
  .المصانع والمنشآت االقتصادية المدمرة، وإظهار الخسائر الناجمة عن توقف عملية التشغيل والبيع

  ٢٠/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
 على الوسيط المصري أن يكون منصفا فال ينشر القوات على أرض غزة فقط  :الحص .٤٥

 موقف أن، "منبر الوحدة الوطنية" سليم الحص، في بيان باسم ]الوزراء اللبناني األسبق [اعتبر رئيس
 ملتبسا او مشبوها،  العربية فكان ضعيفا اواألنظمةكان مشرفا، أما موقف تجاه غزة الشعوب العربية 

تميز موقف النظام المصري بأنه بدأ ملتبسا وانتهى وسيطا بناء بين الفلسطيني واإلسرائيلي، كونه النظام 
ونرجو .  انفتاحا على العدو اإلسرائيلي ويستطيع التحدث معه ونقل الرسائل الفلسطينية اليهاألكثرالعربي 

 الحل فيجهض إطارفال يملي عليها خطوات في ان يراعي الجانب المصري ظروف غزة المناضلة، 
االنتصار، فحديث منع السالح عن غزة الذي يتكرر انما يوحي وكأنما غزة هي المعتدية، ال بل أكثر من 

 منها القنبلة الذرية، كما أحدث أنواع الصواريخ األسلحةذلك فإنه يتجاهل ان إسرائيل مدججة بأفتك 
فهل تُفرض القيود على الضحية غزة وتترك إسرائيل .  الجماعيةدةاإلباوالقاذفات والمدافع وقنابل 

على الوسيط العربي المصري ان يكون منصفا، فال يطلب نشر قوات دولية على أرض : وتابع الجانية؟
غزة وحدها، لماذا ال يكون انتشار هذه القوات على جانبي الحدود في شكل عادل؟ ووجودها في الجانب 

 .ثم اخيرا لماذا ال تشرك مصر في مبادرتها البناءة سائر الدول العربية؟. ن غزةاإلسرائيلي يضمن أم
  ٢٠/١/٢٠٠٩السفير، 

  
 إذا سقطت المقاومة حصل التوطين ال محالة: بري .٤٦

كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن المخابرات تعرف من أطلق :  داود رمال- بيروت 
الفتاً إلى أنه ال يريد الدخول في التفاصيل، محذرا من أن أخطر ، "إسرائيل"الصواريخ من الجنوب على 

 أن إسرائيل عازمة على ترتيبات أمنية مع الواليات المتحدة والناتو لمراقبة ليس -وما يحصل-ما حصل 
فقط حدود غزة بل الحدود السورية أيضاً والعربية، داعيا اللبنانيين إلى الحرص على الوحدة اللبنانية 

الفلسطينية، مجددا القول إنه في اللحظة التي تسقط فيها بندقية المقاومة فإن التوطين حاصل ال والوحدة 
 محالة، مؤكدا أن لبنان شارك، ويجب أن يشارك في أية قمة عربية تبحث الوضع الفلسطيني، ولهذا 
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 لم يتردد أبداً شارك لبنان في قمة الدوحة وقمة الكويت، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان
 .في المشاركة في أي من القمتين

 ٢٠/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
 السالح الفلسطيني خارج المخيمات سيف مصلت على رؤوس اللبنانيين: جنبالط .٤٧

 الذي األسبوعيالنائب وليد جنبالط في موقفه  اللبناني قال رئيس الحزب التقدمي االشتراكي: بيروت
اآلن وقد دخل وقف إطالق النار ": الصادرة عن الحزب التقدمي االشتراكي "االنباء"تنشره اليوم جريدة 

في غزة حيز التنفيذ، ال بد من توجيه التحذير مجددا الى كل القوى الفلسطينية من الوقوع في فخ التخوين 
كما حصل في لبنان بعد حرب تموز، ألن ذلك يقضي على الوحدة الوطنية الفلسطينية والقرار الفلسطيني 

كما انه يعطل كل الجهود الرامية الى اعادة إنتاج وحدة الموقف الفلسطيني بعد العدوان على . لمستقلا
 . غزة

ان اطالق الصواريخ من جنوب لبنان خالل فترة العدوان "وتناول جنبالط الموضوع اللبناني، فاعتبر 
سية االرتقاء بالمسؤولية على غزة، وفي لحظة سياسية إقليمية حساسة جدا، يحتم على كل القوى السيا

الوطنية الى حجم التحدي والمبادرة فورا الى وضع مقررات الحوار السابقة والتي تم التوصل اليها 
باالجماع موضع التنفيذ، وعلى رأسها مسألة السالح المسمى فلسطينيا خارج المخيمات، والذي من 

ا على رؤوس اللبنانيين، كما على رأس السلطة السياسية في لبنان، وقادرا الممكن ان يبقى سيفا مصلت
على تفجير الوضع مجددا في الجنوب من دون قرار من الحكومة اللبنانية التي يعود اليها وحدها قرار 

 ."الحرب والسلم
 ٢٠/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  "إسرائيل"بات على  يوصي بفرض عقو"منتدى المقاومة والتضامن مع الشعوب: "لبنان .٤٨

 في ختام "منتدى بيروت العالمي للمقاومة والتضامن بين الشعوب ومناهضة اإلمبريالية والبدائل"أوصى 
قطع العالقات وإلغاء المعاهدات وفرض : ، من بينها"إسرائيل"فرض عقوبات صارمة على "أعماله بـ 

االتحاد األوروبي إلى وقف التعاون "نتدى ودعا الم. "حظر على بيع السالح وصوالً إلى المقاطعة الشاملة
  ."االقتصادي والسياسي والثقافي مع إسرائيل وإلغاء االتفاقات معها

 الذي يساوي بين الصهيونية ٣٣٧٩إعادة االعتبار إلى قرار األمم المتحدة "بـ  المجتمعون وطالب
لي لتوثيق جرائم الحرب  من األمم المتحدة، وعقد مؤتمر دو"إسرائيل"والعنصرية والعمل على طرد 

 ومحاكمة قادتها جماعياً وافرادياً، السيما على "إسرائيل"والجرائم ضد اإلنسانية والبيئة التي تقوم بها 
  ."جرائمها في غزة وجنوب لبنان

العمل على مالحقة الدول والشركات التي تبيع أسلحة إلى إسرائيل، ومحاكمة "كما أوصى المنتدى بـ 
الدول التي تسهل نقل هذه األسلحة، وإطالق حملة دولية إلعادة إعمار غزة ورفع القيمين عليها، و

  ."الحصار عنها وإطالق األسرى
  ٢٠/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
   إدانة العدوان وإعمار غزة ومالحقة مجرمي الحرب:توصيات قمة الكويت .٤٩

ية واالجتماعية التي تم تتضمن مشاريع قرارات القمة العربية االقتصادية والتنمو : أحمد ربيع- الكويت 
رفعها الى القادة والتي سيتم اصدارها اليوم في ختام أعمال القمة الى جانب اعالن الكويت وبرنامج 

 عدة بنود رئيسية تتصدرها ادانة العدوان العسكري االسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة ،العمل
زة وتداعياته وسبل ايقافه وتحقيق المصالحة وبحث كافة الجوانب المرتبطة بهذا العدوان على قطاع غ
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بين الفصائل الفلسطينية، وتبني خطة تحرك تضطلع بها الجامعة العربية بالتنسيق مع مختلف الجهات 
المعنية لمعاقبة مجرمي الحرب االسرائيليين وتشكيل محاكم دولية لهذا الغرض، وحث األفراد 

كما تتضمن مشاريع القرارات اعادة اعمار قطاع  .ضوالمنظمات العربية على رفع دعاوى لنفس الغر
غزة وضرورة اصالح األوضاع الصحية للقطاع، وتتضمن برنامجا إلعادة التأهيل والبناء بالتنسيق مع 
السلطة الوطنية الفلسطينية وفق اآلليات العربية والدولية المعتمدة لدعم الشعب الفلسطيني واالستمرار في 

وينص القرار على تقديم الدعم المالي والفني  .انية واالغاثية ألهالي قطاع غزةتقديم المساعدات االنس
الالزم إلعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات الصحية وتحسين األوضاع المعيشية لسكان القطاع 
 وتكليف مجلس وزراء الصحة العرب بإنشاء المستشفيات الميدانية وتوفير الطواقم الطبية والكوادر

  .الصحية القادرة على توفير الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية
 ٢٠/١/٢٠٠٩الشرق، قطر،

  
  ماذا تفعلون في أرض ليست أرضكم؟: أردوغان لإلسرائيليين .٥٠

والغرب، وخاطب " إسرائيل"واصل رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان انتقاد : محمد نور الدين
قائالً هل غزة أرضكم؟ ماذا تفعلون هناك؟ وانتقد " إسرائيل"جهاً كالمه لالجالية التركية في بلجيكا مو

رئيس الحكومة التركية ازدواجية المعايير التي يطبقها الغرب، موضحاً أن مجلس األمن يتخذ قراراً 
  ال تطبقه، فهل اتخذت أية عقوبات؟ " إسرائيل"بوقف النار لكن 

هل هي قتل األطفال والمدنيين؟ وقال . ققت أهدافهاتقول إنها ح" إسرائيل"إن "وأضاف اردوغان 
علينا أال نحشرالفلسطينيين في الزاوية ألن ذلك لن يؤدي إال إلى تعزيز التطرف، مذكراً بأنه "اردوغان، 

  ".إذا أردنا أن تتقدم الديموقراطية في هذه المنطقة، علينا احترام قرار الناس الذين انتخبوا حماس
  ٢٠/١/٢٠٠٩السفير، 

  
  " إسرائيل"وزارة الخارجية الموريتانية تنتقد تصريحات عبد ربه حول قطع العالقات مع  .٥١

انتقد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الموريتانية السفير باباه سيدي :  عبد اهللا السيد-نواكشوط 
سر عبده  الحكومية أمس، تصريحات القيادي الفلسطيني يا"الشعب"عبد اهللا في مقال صدر في صحيفة 

ربه بشأن تجميد العالقات الموريتانية االسرائيلية، وهي التصريحات التي استاءت لها األوساط الرسمية 
  .والشعبية الموريتانية استياء كبيرا

 "الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني"وفي مالسنة أخرى اتهمت السفارة الفلسطينية بنواكشوط، 
العمل على إضعاف الجهود " بالقضية الفلسطينية، و"العبث"حاج الشيخ بـوأمينه العام محمد غالم ولد ال

الشعبية في موريتانيا المناصرة للقضية الفلسطينية من خالل تحويل مظاهرات التنديد بالعدوان اإلسرائيلي 
  ."على غزة، إلى تصفية حسابات سياسية موريتانية داخلية، واالعتداء على قوات األمن الموريتانية

  ٢٠/١/٢٠٠٩دس العربي، الق
  
  مصر تنفي وجود اتفاق خطي مع االحتالل لمكافحة تهريب األسلحة .٥٢

حول مكافحة تهريب األسلحة إلى " إسرائيل"نفت مصر، أمس، التوصل إلى اتفاق خطي مع : وكاالت
حول وجود مثل هذا االتفاق، قال المتحدث باسم " فرانس برس"ورداً على سؤال لـ  .قطاع غزة
  ".بالتأكيد ال: " المصرية، حسام زكيالخارجية

  ٢٠/١/٢٠٠٩الخليج، 
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   كانت نتيجة لدماء شهداء غزةالمصالحة العربية: حمد بن جاسم .٥٣
أشاد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في :  قنا-الكويت 

هذه المصالحة كانت نتيجة لدماء "ضح أن وأو. تصريحات لقناة الجزيرة، بالمصالحة بين الدول العربية
نأمل اآلن أن نحط يدنا بيد بعض للتقدم "وقال ". شهداء غزة واحساس خادم الحرمين الشريفين بالمسؤولية
وحول تصنيف الدول العربية إلى دول اعتدال ". نحو لملمة الجراح وتقوية الموقف العربي بشكل واضح

". أنا أعتقد الذي جر الطرفين ضحايا غزة ومجزرة غزة"مد ودول ممانعة ومن جر من، قال الشيخ ح
وعما إذا كانت المصالحة الفلسطينية أصبحت اآلن سالكة أكثر بعد المصالحة العربية أعرب معاليه عن 

وفي رده على سؤال عن . أمله، أن تكون هناك مصالحة فلسطينية حقيقية تكرس حكومة وحدة وطنية
ي محمود عباس في لقاء المصالحة الذي عقد أمس في الكويت، قال الشيخ عدم مشاركة الرئيس الفلسطين

أعتقد أن هذا الكالم بين القادة وهم اتفقوا، وهناك دعوة وجهت لمن يحضر لهذه المشاركة، وما "حمد 
أعتقد أن الرئيس الفلسطيني عنده مشكلة مع أحد، وأنا أعتقد أن الرئيس الفلسطيني عنده مشكلة فلسطينية 

وعما إذا كان هناك لقاء ". سطينية، ولذلك يجب أن يتوجه ونتوجه معه ونساعده لحل هذا الوضع فل- 
نحن :"قطري مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو لقاء سوري مع الرئيس عباس، قال رئيس الوزراء 

، معتبرا "فنتكلم دائما.. مع محمود عباس اخوان وعالقاتنا قديمة، ونحن جالسين جيرانهم في القاعة 
  . معاليه أن المصلحة العربية والمصلحة الفلسطينية هي األهم

  ٢٠/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، 
  
  غزة شدد على الخروج بموقف عربى موحد من أجل وقف العدوان االسرائيلى علىاليمن ت .٥٤

أكد الرئيس اليمنى على عبد اهللا صالح أن األحداث الراهنة فى غزة فرضت نفسها :  أ ش أ- الكويت 
وشدد على . ى جدول أعمال مؤتمر القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية، امس بالكويتعل

أهمية الخروج بموقف عربى موحد وفعال يكفل استخدام كافة اإلمكانات والعالقات والمصالح العربية من 
دولى وإنهاء أجل وقف العدوان االسرائيلى ومحاسبة المسؤولين عنه كمجرمى حرب أمام القضاء ال

  ".الحصار اإلسرائيلى الجائر على أبناء الشعب الفلسطينى فى غزة
  ٢٠/١/٢٠٠٩الشرق، قطر،

  
  "إسرائيل"بوتفليقة يدعو القادة العرب لوضع حد للتنازالت التي يقدمونها لـ .٥٥

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أن الفصائل الفلسطينية مطالبة :  كمال زايت- الجزائر 
باإلسراع في تحقيق المصالحة الوطنية فيما بينها، موضحا أنه حان الوقت ليضع العرب حدا للتنازالت 

وأضاف بوتفليقة، في رسالة شكر . على حساب مصالح األمة االستراتيجية" إسرائيل"التي يقدمونها لـ
 البربري على غزة وجهها إلى أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بأن العدوان اإلسرائيلي

  .من ورائه إلى القضاء على روح المقاومة لدى الشعب الفلسطيني" إسرائيل"تحدي للعرب جميعا، تهدف 
 ٢٠/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
 ومقاضاتها دولياً " إسرائيل"البرلمان المصري يدعو لتوثيق جرائم  .٥٦

رحى الفلسطينيين الذين قال طبيب مصري أشرف على عالج مجموعة من الج:  شادي محمد- العريش 
وصلوا إلى مستشفى العريش للعالج، إن معظم الجرحى كانت إصاباتهم متشابهة، ومن األسفل، األمر 

وتعتبر " العرب"بكثافة والتي تحدث عنها األطباء النرويجيون لـ " دايم"الذي يرجح استخدام قنابل الـ 
  .أسلحة دمار شامل محرمة دولياً
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ة حقوق اإلنسان بمجلس الشعب المصري األطباء بتوثيق الحاالت الجراحية من من ناحيتها، طالبت لجن
الجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى المستشفيات المصرية قادمين من قطاع غزة لتلقي 

  .ألسلحة محرمة دوليا ضدهم أمام المحاكم الدولية" إسرائيل"العالج بمصر إلثبات استخدام 
  ٢٠/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
  رئاسة المؤتمر اإلسالمي تدعو إلى إرسال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة .٥٧

 بلداً، نداء ٥٧وجه الرئيس السنغالي عبداهللا واد، الذي يتولى رئاسة منظمة المؤتمر اإلسالمي التي تضم 
ال الرئيس السنغالي، وق. للمساهمة في القوافل االنسانية التي بدأت المنظمة بتنظيمها إلرسالها إلى القطاع

نداء إلى الدول االعضاء في المنظمة ومواطنيها "الذي شارك في قمة الكويت، في بيان انه يوجه 
المساهمة في القوافل االنسانية التي "، مضيفاً انه يأمل منهم "واصحاب االرادة الطيبة في المجتمع الدولي

  ".سكان غزةبدأت المنظمة بتشكيلها عن طريق أمينها العام لمصلحة 
  ٢٠/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
 "إسرائيل"النواب اليمنيون يطالبون بتشريع عربي يجرم التطبيع مع  .٥٨

دعا مجلس النواب اليمني األنظمة العربية المشاركة في قمة الكويت إلى :  وهيب النصاري-صنعاء 
قاومة بالمال تبني قرارات قمة الدوحة الداعمة للمقاومة الفلسطينية، مشددين على ضرورة دعم الم

وطالب أعضاء مجلس النواب، في جلسة طارئة . والسالح للدفاع عن نفسها من وحشية الكيان الصهيوني
االثنين، النظام اليمني بتجميد العالقات مع الواليات المتحدة األميركية وتخفيض التمثيل الدبلوماسي معها 

طين، وسحب مبادرة السالم العربية كون هذه باعتبارها الداعم الرئيسي للكيان الصهيوني المحتل في فلس
كما دعا أعضاء المجلس . المبادرة قد نسفت بعد هذا العدوان البربري الصهيوني على أهلنا في غزة

البرلمانات العربية لوضع تشريعات تحرم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب وتجريم 
ك الكيان ضد أية دولة عربية أو إسالمية ويدعو مجلس النواب التعامل مع أية دولة تدعم التعاون مع ذل

اليمني كافة الفصائل الفلسطينية إلى لم الشمل والتوحد على قاعدة مقاومة االحتالل وقطع الطريق على 
  . كل المتربصين بالشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

 ٢٠/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
 
 " دايم"حة جديدة على الفلسطينيين أخطرها الـجربت أسل" إسرائيل: "اللواء طلعت مسلم .٥٩

جربت أسلحة أميركية " إسرائيل"قال الخبير االستراتيجي اللواء طلعت مسلم، أن :  نجوى رجب- القاهرة 
، أن القنابل "العرب"وأضاف اللواء طلعت مسلم، في حوار مع . جديدة في عدوانها األخير على غزة

لحة جديدة شديدة التدمير لم يكشف عنها إال في السنوات األخيرة وهي هي أس" دايم"الفسفورية وقنابل الـ
  . تندرج تحت بند أسلحة الدمار الشامل

  ٢٠/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
   طبيباً قطاع غزة٤٩تواصل إدخال المعونات الطبية والدوائيةعبر معبر رفح ودخول  .٦٠

ى غزة عبر معبر رفح حيث وصل إلى تواصل إدخال المعونات الطبية والدوائية إل:  وكاالت-القاهرة 
 طنا من األدوية والمستلزمات الطبية، وتواصل أيضاً عبور المئات من المتطوعين من ١٤٠القطاع أمس 

  . طبيبا٤٩ًأطباء وممرضين وناشطين حقوقيين وإعالميين عرب وأجانب، حيث دخل 
  ٢٠/١/٢٠٠٩الخليج، 
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     سجد جديد تضامنا مع أهل غزةعلى م" غزة"بلدية بالعاصمة تطلق اسم : الجزائر .٦١
على المسجد الجديد الذي " غزة"اختار أبناء منطقة شارع سفينجة بالجزائر العاصمة إطالق اسم : الجزائر

  .يعتزمون إقامته تضامنا مع أهالي قطاع غزة ضد العدوان اإلسرائيلي
  ١٩/١/٢٠٠٩قدس برس، 

  
  رائيليين على جرائمهم في غزةأكاديميون ومثقفون عرب يدعون لمحاكمة القادة اإلس  .٦٢

 من الكتاب والصحفيين واألدباء واألكاديميين والنقابيين الديمقراطيين من كل ٣٠٠أصدر أكثر من : لندن 
الوطن العربي، من المغرب إلى البحرين والمنافي األوروبية، بيانا طالبوا فيه بمتابعة القادة اإلسرائيليين 

وأكد بيان الكتاب والمثقفين العرب، أن . ارتكاب جرائمحرب في غزةأمام محكمة العدل الدولية بتهمة 
حصول الوقف الفوري للعدوان ال يلغي أهمية المطالبة بمحاكمة المجرمين والمشتركين بجرائم الحرب 

   .على غزة، وتطبيق القانون الدولي االنساني، واالنتصار للمقاومة والشعب الفلسطيني
  ١٩/١/٢٠٠٩قدس برس، 

  
   العالم اإلسالمي ترحب بجهود الجامعة العربية في مقاضاة مجرمي الحرب على غزةرابطة  .٦٣

أشادت األمانة العامة لرابطة العالم اإلسالمي بسعي الجامعة العربية لتكوين لجنة قانونية عربية : جدة
ون مع دولية تضطلع بمهمة المتابعة القانونية لجرائم الحرب في غزة، وقالت إنها على استعداد للتعا

، بالجهود "قدس برس"كما أشادت الرابطة، في بيان وصل . الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي
التي تبذلها المملكة العربية السعودية على المستويات الدولية واإلسالمية بشأن األحداث الدامية التي 

 وتقديم العون إلعادة إعمار ما هدمه شهدتها غزة المنكوبة، وبمساعيها اإلنسانية المتواصلة إلغاثة أهلها
العدوان من بيوت ومساجد ومؤسسات، والمساعدة في تشغيل البنى والمؤسسات التي يحتاج إليها أهل 

  .غزة الستئناف حياة آمنة
  ١٩/١/٢٠٠٩قدس برس، 

  
  طائرة مساعدات سودانية ثانية دعماً لغزة وحشد نسائي بمشاركة أرملة الرنتيسي .٦٤

أمس، إلى قطاع غزة طائرة دعم سودانية أخرى ضمن الحملة الشعبية لنصرة غزة توجهت، : الخرطوم
 من األطباء االختصاصيين في ٢٥ آالف زجاجة دم و٤ أطنان من األدوية والمساعدات و٨تحمل 

مجاالت الجراحة والعظام وجراحة المخ واألعصاب والفك وعدد من الصيادلة لتقديم الخدمات اإلسعافية 
وتواصلت الندوات والمسيرات االستنكارية تنديدا بالعدوان . حايا المجزرة الصهيونيةوالعالجية لض

على غزة، وشهدت قاعة الشهيد الزبير في الخرطوم، أمس، حشداً نسائياً كبيراً لنصرة غزة " اإلسرائيلي"
لشهيد أقامه منبر إعالميات للتصدي، والقيت كلمات خطابية قوية دعما للفلسطينيين بمشاركة حرم ا

  .عبدالعزيز الرنتيسى التى تزور السودان حاليا
 ٢٠/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  ارتياح في الشارع المصري ألنباء المصالحة العربية في قمة الكويت .٦٥

القت األنباء التي تحدثت عن مصالحة عربية بين سورية والمملكة العربية :  حسام أبو طالب-القاهرة  
وقال مهدي عاكف . عاً بين قطاعات عريضة في الشارع المصريالسعودية ومصر وقطر إرتياحاً واس

 نحن مع المصالحة التي تمت بين الزعماء العرب ولكننا ال ننظر بثقة "القدس العربي"مرشد اإلخوان لـ
كبيرة لتصريحات العاهل السعودي والمصري وغيرهما وذلك ألنهم بعيدون عن شعوبهم ويقفون 

وأعرب عاكف عن أمله في أن تستيقظ ضمائر الرؤساء العرب . " دعمهابالمرصاد للمقاومة وال يريدون
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القدس "وفي تصريحات خاصة لـ. خاصة في ظل تلك اللحظات القاسية التي تمر بالشعب الفلسطيني
 أكد المحامي عبد المنعم عبد المقصود أحد قيادات الوسط في اإلخوان إن مختلف فئات الشعب "العربي

  . اليدين إذا استمر النظام المصري في إغالق المعابر خالل المرحلة القادمةالمصري لن تقف مكتوفة
  ٢٠/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  نجاد يهنئ مشعل بانتصار المقاومة .٦٦

قدم الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد تهانيه الى خالد مشعل رئيس المكتب :  ستار ناصر- طهران 
ي حققته المقاومة الفلسطينية في مواجهتها للعدوان السياسي لحركة حماس بمناسبة االنتصار الذ

الصهيوني في غزة، واعتبر أن انسحاب قوات االحتالل الصهيوني من غزة وكسر الحصار وفتح 
 .المعابر تمهد إلكمال تلك االنتصارات

  ٢٠/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   اإلسرائيليالملتقى العالمي للعلماء المسلمين يجتمع اليوم في مكة المكرمة لبحث العدوان .٦٧

يعقد المجلس التنفيذي للملتقى العالمي للعلماء والمفكرين المسلمين دورته :  عبد النبي شاهين- الرياض 
الثانية، اليوم الثالثاء،  برئاسة األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي ورئيس المجلس الدكتور عبد اهللا بن 

و الذي سيناقش عدداً من القضايا المدرجة . كرمةً عبد المحسن التركي وذلك في مقر الرابطة بمكة الم
في جدول أعمال الدورة، ومنها العدوان اإلسرائيلي على غزة، والكارثة التي حلت بأهلها ومواقف 

  .العلماء والمفكرين المسلمين في العالم من هذا الحدث الذي أصاب شعب فلسطين واألمة اإلسالمية
  ٢٠/١/٢٠٠٩الشرق، قطر،

  
  تحرك على مسارين لتطبيق المبادرة المصريةت: القاهرة .٦٨

: تسعى القاهرة الى وضع مبادرتها قيد التطبيق من خالل مسارين، هما، االول:  محمد عبد اهللا- القاهرة 
ومنح " إسرائيل"بعد وقف إطالق النار من جانب " إسرائيل"تثبيت التهدئة بين الفصائل الفلسطينية و

وفي هذا االطار دعت . هدئة لمدة إسبوع واحد للخروج من قطاع غزةت" إسرائيل"الفصائل الفلسطينية 
القاهرة الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حماس الى اجتماع عاجل مع القيادة المصرية، لبحث الخطوات 

العمل على : الثاني. التي تتبع وقف إطالق النار بما فيها فتح المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة كما
 .لوحدة الوطنية الفلسطينية من خالل الحوار الوطني الفلسطينياستعادة ا

  ٢٠/١/٢٠٠٩الشرق، قطر،
  
   ألف دوالر من صندوق األقصى لغزة٥٠٠مساعدات طبية بـ  .٦٩

قدم صندوق األقصى عبر وزارة الصحة الفلسطينية دفعة جديدة من :  عبد الرؤوف أرناؤوط-رام اهللا 
 ألف دوالر، تشمل أدوية ومستلزمات طبية ومواد ٥٠٠بقيمة المعونات اإلغاثية العاجلة لقطاع غزة 

تموينية، ضمن البرنامج اإلغاثي العاجل لقطاع غزة الذي اعتمدته اللجنة اإلدارية لصندوق األقصى في 
وتم تسليم هذه المعونة لوكالة األمم المتحدة لغوث .  مليون دوالر٢٥اجتماعها الرابع والثالثين بقيمة 

  .لتسليمها لمستشفيات القطاع" األونروا"ن الفلسطينيين وتشغيل الالجئي
  ٢٠/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
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  األمن يعتدي على قيادات النهضة ويمنعها من المشاركة في تظاهرة مناصرة لغزة : تونس .٧٠
اعتدت قوات أمن تونسية، أمس االثنين، على عدد من قادة حركة النهضة :  محمد الحمروني- تونس 

، ومنعوهم من الوصول إلى وسط العاصمة حيث كانوا ينوون المشاركة في مسيرة احتجاجية اإلسالمية
  .على المجازر التي شهدها قطاع غزة

الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد والتكتل من اجل : وقد دعت ثالثة، أحزاب سياسية معارضة
زة وللمطالبة بفتح تحقيق في جرائم الكيان العمل والحريات، يوم أمس إلى مسيرة للتنديد بما جرى في غ

  . آالف٣الصهيوني شارك فيها  نحو 
  ٢٠/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
  تصعيد االحتجاج على العدوان االسرائيلي وزيادة التضامن مع الشعب الفلسطيني:المغرب .٧١

ة لدعم صرح خالد السفياني المحامي ومنسق مجموعة العمل الوطنية المغربي:  محمود معروف-الرباط 
فلسطين والعراق قال للقدس العربي ان هناك توافقا بين كل القوى والفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية 
المغربية على تصعيد حالة االحتجاج على العدوان االسرائيلي وتطوير وتوسيع حالة التضامن مع الشعب 

ارك  مئات االلوف من المغاربة في فقد ش. الفلسطيني من اجل االسراع بشفاء جراحه ومواصلة صموده
مدينة الدار البيضاء و مختلف المدن المغربية امس االثنين واالحد في تظاهرات ومسيرات تضامن مع 
الشعب الفلسطيني ضد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، كانت قد دعت إليها هيئات ونقابات 

  .وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني
  ٢٠/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  ممثلون عن الجالية الفلسطينية في ماليزيا يتحدثون بشأن األوضاع المأساوية لقطاع غزة  .٧٢

تحدث ممثلون عن الجالية الفلسطينية في ماليزيا بشأن األوضاع المأساوية لقطاع :  محمود العدم- ماليزيا 
نون الدولي والجرائم وعن انتهاكات القا، وقضية الالجئين الفلسطينيين، غزة في ظل الحصار والحرب

  .التي ارتكبها االحتالل في عدوانه األخير على غزة
  ١٩/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
  محامو اإلسكندرية يتظاهرون دعما للمقاومة  .٧٣

نظمت نقابة المحامين العامة ولجنة الشريعة اإلسالمية باإلسكندرية وقفة :  أحمد علي- اإلسكندرية 
ارك فيها أعضاء مجلس النقابة لالحتجاج على غلق معبر رفح ومنع احتجاجية االثنين بميدان المنشية ش

الكيان "وقدأكدوا علي رفضهم التفاقية التفاهم األمني بين . وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني
  . والواليات المتحدة مع التأكيد علي رفض أي وجود للقوات األجنبية علي األراضي المصرية" الغاصب

  ٢٠/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  

  " إسرائيل"تحرك حقوقي ليبي إلدانة قادة  .٧٤
يتحرك ناشطون حقوقيون ليبيون هذه األيام على جميع األصعدة لجمع أدلة قطعية :   خالد المهير-ليبيا 

استعدادا لتقديمها إلى القضاء الجنائي الدولي بالتعاون مع جهات حقوقية " إسرائيل"تدين قادة الحرب في 
ح غوقة نقيب المحامين الليبيين السابق أن مهام اللجان جمع وتوثيق ما يتعلق وأوض. عربية ودولية

بجرائم الحرب التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني من أبرزها جرائم اإلبادة الجماعية والحرب التي 
 .ارتكبت في قطاع غزة

  ٢٠/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
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 رائيلي العتبارات سياسيةمصر عرقلت مبادرة مركز الدوحة لكسر التعتيم اإلس: مينار .٧٥

قال مدير مركز الدوحة لحرية اإلعالم في حديث مع الجزيرة نت إن السلطات : المحفوظ الكرطيط
المصرية عرقلت العتبارات سياسية مبادرة المركز في كسر التعتيم اإلعالمي المضروب على قطاع 

 محاوالت كثيرة واتصاالت مع وعن أسباب ذلك الرفض، قال إنه بعد. غزة خالل العدوان اإلسرائيلي
مسؤولي الخارجية المصرية تبين أن المصريين رفضوا ألعضاء الوفد بالدخول إلى غزة ألن المبادرة 

  .تقف وراءها هيئة يوجد مقرها في قطر
ورغم عدم دخول وفد مركز الدوحة إلى غزة، فإن المركز تمكن من إرسال بعض المساعدات إلى 

القطاع والذين يغطون العدوان اإلسرائيلي ويتجشمون مخاطر جمة في سبيل الصحفيين العاملين داخل 
  .أداء رسالتهم اإلعالمية

  ١٩/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
  مجتمع األعمال الليبي يدعم أهالي غزة .٧٦

انتهت حملة جمع تبرعات مجتمع األعمال الليبي ألهالي غزة بعد أسـبوعين مـن العمـل                : خالد المهير 
 مليون دينار ليبي بين تبرعات عينية ونقديـة، وفـق           ١٢قيمة التبرعات ما يقارب     المتواصل، وقد بلغت    

  .تصريحات المسؤولين في غرفة التجارة والصناعة
  ١٩/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت

  
  معبر رفح مغلق رغم تأكيد مبارك أنه مفتوح : إخوان مصر .٧٧

لطات ال تزال تغلق معبر رفح  في مصر إن الس"اإلخوان المسلمين"قالت جماعة :  عماد عجالن–القاهرة 
الحدودي مع قطاع غزة الذي تعرض لحرب إسرائيلية دامت أكثر من ثالثة أسابيع، رغم تأكيد الرئيس 
حسني مبارك أمام القمة االقتصادية العربية بالكويت أمس أنه أمر بفتح المعبر منذ اليوم األول للعدوان 

  . ديسمبر وأنه ال يزال مفتوحا حتى اآلن٢٧في 
  ٢٠/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
  المؤتمر الجماهيري لنواب اإلخوان يطالب المسلمين بضرورة استمرار التفاعل مع غزة .٧٨

 طالب المشاركون في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي عقده نواب : أسامة جابر- حسن محمود  
استمرار التفاعل  ألف مواطن بضرورة ٢٥اإلخوان المسلمين بالبحيرة اليوم والذي حضره أكثر من 

الشعبي مع غزة؛ حتى يتم رفع الحصار عنها، واستمرار الجهود الشعبية لجمع التبرعات المادية والعينية 
لدعم صمود إخواننا في فلسطين، ووضع آلية منتظمة الستمرار المقاطعة للسلع األمريكية والصهيونية، 

مراجعة اتفاقية كامب ديفيد، وااللتزام بتنفيذ ووقف كل أشكال التعامل االقتصادي مع العدو الصهيوني، وب
أحكام القضاء الخاصة بفتح معبر رفح بصورة دائمة ومنتظمة، ووقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان 
الصهيوني، وإلغاء مولد أبو حصيرة نهائيا، وإلغاء اتفاقية الكويز التي تخترق االقتصاد الوطني، وإلغاء 

 .ومالحقة مجرمي حرب الصهاينة أمام المنظمات والمحاكم الدوليةمبادرة السالم العربية، 
  ١٨/١/٢٠٠٩اخوان اون الين 

 
  شاحنات المساعدات السعودية في طريقها الى قطاع غزة  .٧٩

أشار مصدر سعودي في العريش الى أن من المنتظر وصول :   أحمد مصطفى-  رفح -  القاهرة 
ريقها الى قطاع غزة عبر ميناء نويبع البحري الذي شاحنات المساعدات السعودية، مساء امس،  في ط
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ويضم قافلتين من المساعدات، واحدة . تغادره لمدينة العريش لتفريغ حمولتها وادخالها عبر معبر رفح
 شاحنة محملة باألدوية والمستلزمات الطبية ٦٥من حملة خادم الحرمين إلغاثة الشعب الفلسطيني وتضم 

 سيارة ٣٠ محملة بـ١٥ شاحنة منها ٥١ة، واالخرى لالغاثة وتضم واالطعمة والمالبس واالغطي
اسعاف مجهزة لدعم مرفق االسعاف الفلسطيني، وباقي الشاحنات محملة باألدوية والمستلزمات الطبية 

  .وااللبان والطحين
  ٢٠/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
 بيان من اإلخوان المسلمين حول اجتماع شرم الشيخ  .٨٠

ي بيان حول اجتماع شرم الشيخ أن فلسطين ليست بحاجة إال لدعم المقاومة صرح اإلخوان المسلمون ف  
ال لمنع السالح عنهاوأنه إذا كانت تلك القمة تستهدف إخضاع الشعب الفلسطيني والنيل من ثباته 
وصموده ومقاومته فسوف تفشل كما فشلت كل المؤتمرات التي سعت من قبل إلى ذلك، وسيتعزز صمود 

ن، وستلتف حولهم كل الشعوب العربية واإلسالمية وكل القوى الحرة المحبة للسالم لتقدم أهلنا في فلسطي
  .دعمها وتأييدها ومساندتها المادية والمعنوية رغم كل الحواجز والقيود والسدود

  ١٨/١/٢٠٠٩اخوان اون الين 
  
 أوروبا على استعداد لالعتراف بحكومة وحدة فلسطينية : "هآرتس" .٨١

عن مصادر مقربة من الرئيس الفرنسي، نيكوال ساركوزي، إن أوروبا على " تسهآر"نقلت صحيفة 
استعداد لالعتراف بحكومة وحدة فلسطينية إذا تم تشكيلها، وفي هذه الحالة تنتهي المقاطعة التي فرضت 

تنظيم "وأضافت الصحيفة أن االتحاد األوروبي يصنف حركة حماس على أنها  .على حركة حماس
 .٢٠٠٦ض إجراء مفاوضات مع الحركة منذ صعودها إلى السلطة في انتخابات العام ، ويرف"إرهابي

 ولوقف إطالق النار، باإلضافة إلى الجاهزية "إسرائيل"ـوأشارت الصحيفة إلى أنهم عبروا عن دعمهم ل
إلرسال قوات عسكرية وتزويد معدات تكنولوجية، وتقديم أي مساعدة أخرى من أجل وقف تهريب 

 . قطاع غزةالسالح إلى
  ١٩/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب 

 
 قادة أوروبا حاولوا إقناع أولمرت باالعتراف بحكومة وحدة فلسطينية .٨٢

 صيغة جديدة للواقع في المنطقة "اسرائيل"نصح األوروبيون أولمرت بأن تقبل :  نظير مجلي -  تل أبيب
لرئيس الشرعي أبو بحيث تعود اللحمة الوطنية الى الصف الفلسطيني بتشكيل وحدة وطنية تحت كنف ا

وحسب مصدر اسرائيلي، فإن األوروبيين . مازن، األمر الذي تسعى اليه مصر والعديد من الدول العربية
فال حركة فتح التي . مقتنعون بأن الوضع الفلسطيني بلغ درجة ال يستطيع فيها أي فصيل أن يحكم وحده

كل بديال عن حماس، حيث انها ما زالت يقودها أبو مازن مؤهلة للعودة الى السلطة في قطاع غزة لتش
عاجزة عن عقد مؤتمر لها، وال حماس مؤهلة للحكم وحدها، خصوصا ان الحرب دمرت أركان سلطتها 

وأكد األوروبيون انهم معنيون بالمساهمة . والعالم لن يتجند إلعادة إعمار غزة وهي تحت حكم حماس
وانهم يرون ان المطلوب . قيادة حماس وحدهابقسط كبير في إعمار غزة، ولكن هذا غير ممكن تحت 

. اآلن هو التوصل الى تسوية شاملة للصراع االسرائيلي ـ الفلسطيني والصراع االسرائيلي ـ العربي
  . والخطوة األولى لتحقيق ذلك تكون بوحدة صف فلسطينية

 ٢٠/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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 نابل الفوسفور األبيض في غزة ق"إسرائيل" أدلة على استخدام :منظمة العفو الدولية .٨٣
التي تتخذ من لندن مقرا لها ادلة دامغة » امنستي انترناشينال«وجد فريق من منظمة العفو الدولية : لندن

 .الستخدام واسع لقنابل الفوسفور االبيض في مناطق مكتظة بالسكان في مدينة غزة وفي المدن الشمالية
ر قطاع غزة ضمن فريق يضم اربعة اشخاص اوفدته وقال كريستوفر كوب خبير السالح الذي يزو

شاهدنا شوارع وازقة مليئة باالدلة على ) اول من امس(باالمس «منظمة العفو الدولي لتقصي الحقائق، 
واضاف كوب . »استخدام الفسفور االبيض بما في ذلك بقايا قذائف وعبوات اطلقها الجيش االسرائيلي

ض منه توفير ستار دخاني لتحركات القوات في ارض المعركة ان الفوسفور االبيض هو سالح الغر«
 .»وهي مادة حارقة جدا وتتفجر بالهواء وتأثيرها المنتشر ال يسمح باستخدامها في مناطق سكنية مدنية

 واالراضي الفلسطينية المحتلة "اسرائيل"من جانبها قالت دوناتيال روفيرا احدى باحثي العفو الدولية في 
وان . ان االستخدام المفرط لهذا السالح في مناطق غزة المكتظة كان عشوائيا«زائر وعضو الوفد ال

استخدامه المتكرر في هذه الطريقة رغم االدلة على تأثيراتها وعدد ضحاياها من المدنيين، هو جريمة 
 .»حرب

 ٢٠/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
 
  الدنمارك وهولندا تعرضان اإلشراف على الهدنة .٨٤

رجية الدنماركي والهولندي أن يقوم بلداهما باالشراف على تطبيق وقف اطالق النار عرض وزيرا الخا
  .في غزة، في رسالة وجهاها الى مصر واسرائيل والسلطة الفلسطينية

وقالت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان، إن الوزير الدنماركي بير ستيغ مولر ونظيره الهولندي 
 تسيبي ليفني وفلسطين رياض "اسرائيل"جية مصر احمد ابوالغيط ومكسيم فرهاغن كتبا لوزراء خار

  .المالكي يعرضان المساعدة في تطبيق وقف اطالق النار
الدنمارك وهولندا مستعدتان الرسال بعثة الى المنطقة لتحديد اذا كانت هناك ضرورة «وذكر البيان أن 

لمساعدة في استئناف مهمة االتحاد ، واعلنت الدنمارك وهولندا استعدادهما ل»لمراقبة حدود غزة
االوروبي لمراقبة معبر رفح بين قطاع غزة ومصر ما ان يصبح ذلك ممكنا، والمساهمة في المساعدات 

  .االنسانية
  ٢٠/١/٢٠٠٩ ، الكويت،الجريدة

 
 ايطاليا مستعدة الرسال قوات إلى معبر رفح  .٨٥

، ان ) انسا( روسا لوكالة االنباء االيطالية أعلن وزير الدفاع االيطالي ايناسيو ال:  ا ف ب- روما،باريس 
واضاف . محتملة في غزة" عملية سالم"ايطاليا يمكن ان ترسل فرقة من الدرك وسفينتين للمشاركة في 

" امكانية ارسال سفينتين وفرقة صغيرة من عناصر الدرك الى معبر رفح الحدودي"ان ايطاليا تبحث في 
لالتحاد " تى االن بضعة عناصر من الدرك في اطار مهمة يوبامحيث يتمركز ح"بين مصر وقطاع غزة 

 . االوروبي
 ٢٠/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  ما حدث في قطاع غزة تحفيز لجيل جديد من المقاتلين : صحيفة نمساوية .٨٦

استمرت الصحف العالمية في تحليل الموقف الراهن في قطاع غزة بعد توقف :  د ب أ- فيينا  جنيف،
السويسرية أنه ال يوجد منتصر في حرب " نويه زيوريخر تسايتونج"ورأت صحيفة . العدوان االسرائيلي

الحرب التي استمرت ثالثة أسابيع زادت فعليا من تدهور "غزة ، وكتبت في عددها الصادر أمس إن 
وأوضحت الصحيفة أن سكان ". األوضاع في قطاع غزة ، لكن لم يحقق أحد من الطرفين أي مكسب
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 ال يمكنهم الثقة في أن القصف الصاروخي ضدهم سيتوقف كما أن "إسرائيل" جنوبي المناطق الواقعة
  . سكان غزة ليس لديهم أي ضمان النتهاء الحصار اإلسرائيلي

النمساوية في تحليلها للوضع في منطقة الشرق األوسط أن " دي بريسه"من جهتها ، ذكرت صحيفة 
وتعقيبا على . سوى المزيد من االعداء الجدد" غزةحرب " لن تكسب على المدى الطويل من "إسرائيل"

صور الحرب التي تبثها بعض القنوات التليفزيونية والتي تدخل منازل الشباب المسلمين ، قالت الصحيفة 
  ". االرهابيين والمقاتلين"إن هذه اللقطات بمثابة تحفيز لجيل جديد من 

 ٢٠/١/٢٠٠٩الدستور، 
 
   ليفني في بروكسلمحامون فرنسيون سيحاولون توقيف .٨٧

تسيبي " اإلسرائيلية"أن محامين فرنسيين سيحاولون غداً توقيف وزيرة الخارجية " الخليج"علمت : باريس
  .في قطاع غزة" إسرائيل"ليفني في بروكسل على خلفية جرائم الحرب خالل المحرقة التي ارتكبتها 

  ٢٠/١/٢٠٠٩الخليج، 
 
   الكامل من غزةتطالب الجيش االسرائيلي باالنسحابالصين  .٨٨

طالب شنغ لي شنغ السفير الصيني بالخرطوم الجيش اإلسرائيلي باالنسحاب الكامل من قطاع : الخرطوم
وكشف شنغ عن تقديمهم لمساعدات إنسانية لقطاع . غزة، وضمان تدفق المساعدات اإلنسانية للفلسطينيين

ة بالخرطوم أمس ان الصين وعبر غزة بقيمة مليون دوالر، وأضاف فى مؤتمر صحافي بالسفارة الصيني
اعلى مستوياتها القيادية تحدثت مع الواليات المتحدة واطراف النزاع بالشرق األوسط عن ضرورة وضع 

 ). ١٨٦٠(حد العمال العنف بغزة، والقبول بقرار مجلس األمن 
 ٢٠/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

 
  إلى فتح المعابر" إسرائيل"األمم المتحدة تدعو  .٨٩

إلى فتح معابر قطاع غزة، للسماح بدخول المساعدات اإلنسانية " إسرائيل"دعت األمم المتحدة  :آي.بي.يو
) سي.بي.بي(ونروا في غزة هيئة اإلذاعة البريطانية األوأبلغ جون غينغ مدير عام عمليات . لمستحقيها

  .أن توزيع مياه الشرب على السكان المفجوعين يمثل األولوية األولى للوكالة
إن نصف مليون إنسان من سكان القطاع لم يحصلوا "الى فتح معابرها الحدودية، قائالً " سرائيلا"ودعا 

على المياه منذ بدء المحرقة، كما ان مناطق شاسعة تؤوي عشرات اآلالف من المشردين، تفتقد 
ة خالل  مليون كانوا يفتقدون الطاقة الكهربائي١,٥، مضيفاً أن ثلثي السكان البالغ عددهم "الكهرباء
  . العدوان

  ٢٠/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  الى غزة ونعترف بأن حماس من ارتكبت الخطأ أوال " اسرائيل"ال نقر دخول : ساركوزي .٩٠

رحب الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي، أول أمس، في القـدس المحتلـة بقـرار الحكومـة                : ب ف ا
عبـر  " الذهاب ابعد مـن ذلـك     "نبغي  وقف إطالق النار في قطاع غزة معتبرا مع ذلك انه ي          " اإلسرائيلية"

، موضـحا انـه     "مؤتمر دولي كبير للسالم هذه السنة     "من القطاع، داعيا إلى     " اإلسرائيلية"سحب القوات   
بقوة بتقـديم   "ينتظر من الرئيس األمريكي المنتخب باراك أوباما الذي يتولى زمام الحكم اليوم، أن يتعهد               

  .لنجاح العملية" الضمانات الضرورية
، باإلجماع، بوقف إطالق النـار قـرار        "اإلسرائيلية"إن قرار الحكومة    "ل ساركوزي أمام الصحافيين     وقا

لكننا نقول إن ذلك ليس إال خطوة أولى، ويتعين الذهاب إلـى            . فهو قرار جدير بدولة ديمقراطية    . نسانده
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ونحن نعلم ونعترف بأن    . في غزة " اإلسرائيلي"إننا لم نؤيد ولم نقر تدخل الجيش        "، أضاف   "ابعد من ذلك  
ولكننا نعتقد أن مكان    . حماس هي التي ارتكبت الخطأ أوال بإطالقها الصواريخ مما أدى إلى إنهاء التهدئة            

  ".ليس في غزة" اإلسرائيلي"الجيش 
 الفلسطيني مـن وقـف      -" اإلسرائيلي"طرفا النزاع   " يستفيد"وأعرب ساركوزي عن األمل أيضا في أن        

ال نحتاج إلى جهد اكبر لوضـع       "، وقال مخاطباً أولمرت     "ل األوراق على الطاولة   لطرح ك "إطالق النار   
من غـزة،   " اإلسرائيلي"وعندما ينسحب الجيش    .. خطة كبيرة لسالم دائم من خطة صغيرة لسالم مؤقت        
  ".للتحدث معكم) محمود عباس(يتعين اقتراح عقد قمة على رئيس السلطة الفلسطينية 

  ٢٠/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  سمون يحث العرب على دعم عباكي  .٩١

 حث األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون الزعماء العرب على توحيد صفوفهم وراء الرئيس :رويترز
وفي  .الفلسطيني محمود عباس لدعم جهوده إلعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة الذي دمرته الحرب

وحدة العربية ضرورية حتى ال يتكرر صراع غزة الذي خطابه أمام القمة االقتصادية العربية، قال إن ال
يجب أن يواجه الفلسطينيون أنفسهم تحدي المصالحة والعمل "استمر ثالثة أسابيع في المستقبل، وأضاف 

أدعو جميع الزعماء العرب للتوحد ودعم "وتابع  ".على تشكيل حكومة موحدة تحت قيادة الرئيس عباس
يجب أن تعيد " إسرائيل"وأكد مجددا أن  ".ة بناء غزة من دون وحدة فلسطينيةال يمكننا إعاد. تلك المحاولة

فتح معابرها الحدودية مع غزة وتسمح بدخول المعونات اإلنسانية وتنسحب من القطاع، وبالمثل حث 
حماس على وقف إطالق الصواريخ، لكنه قال إن الحل الدائم سيتطلب العودة إلى عملية السالم المتعثرة 

  .شرق األوسطفي ال
على حد سواء إال من خالل " اإلسرائيليين"وتابع لن تأتي نهاية حقيقية للعنف وأمن دائم للفلسطينيين و

  ". يجب أن ينتهي االحتالل"، وأضاف "اإلسرائيلي "- تسوية عادلة وشاملة للصراع العربي 
  ٢٠/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  دراسة أمريكية تدعو إلى السماح لحماس بالحكم .٩٢

قالت الدراسة التي أعدتها الدكتورة شريفة زهور أستاذة أبحاث الدراسات  : أمريكا إن أرابيك- نواشنط 
إن جماعة : اإلسالمية واإلقليمية بمعهد الدراسات اإلستراتيجية في كلية الحرب التابعة للجيش األمريكي

 ١٠٧رت في  التي صد- وأشارت الدراسة .اإلخوان المسلمين وحركة حماس تمثل تنظيمات معتدلة
 إلى أن -"اإلستراتيجيات المتصارعة للسياسة المبنية على الجماعة: "إسرائيل"حماس و"صفحات بعنوان 

وقالت الدراسة إن  .، الذي يدعو له تنظيم القاعدة"الجهاد العالمي"حركة حماس ليس لها اهتمام بمفهوم 
ها فرع لجماعة اإلخوان المسلمين في حركة حماس التي تصنِّفها الواليات المتحدة كمنظمة إرهابية وأن

وأشارت الدراسة إلى أن  .مصر، لكنها تركِّز دائما على خصوصيتها كجماعة في بلد خاضع لالحتالل
 عدوا لها هو نتيجة للعداء الذي -  وليس الشعب األمريكي- اعتبار حركة حماس لإلدارة األمريكية

 .مارسته الواليات المتحدة ضد حماس
التخلي عن سياستهما الخاصة بعدم التفاوض "راسة الواليات المتحدة والكيان الصهيوني إلى كما دعت الد

 تحقيق وعودها االنتخابية للفلسطينيين" ورفع الحصار عن الحركة وتمكينها من ."أو االتصال بحماس
  ١٩/١/٢٠٠٩اخوان اون الين،  
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  اطئ غزةألمانيا تنفي أنباء عن مشاركتها في إرسال سفن لمراقبة ش .٩٣
نفت الحكومة األلمانية أنباء مفادها أنها ستشارك بريطانيا وفرنسا :  عرفان رشيد، اسكندر الديك-برلين 

في إرسال سفن حربية لمراقبة شاطئ قطاع غزة بهدف منع تهريب السالح إليه، وأكدت تقديم المساعدة 
  .  حفر األنفاق وتهريب السالحالتقنية والمشورة إلى مصر لضمان حدودها الشمالية مع القطاع ومنع

، مشيراً الى »لن يشارك في مهمة بحرية قبالة غزة«وقال الناطق باسم الحكومة أولريش فيلهلم إن بلده 
بريطانيا التي اقترحت ذلك في قمة شرم الشيخ وفي القدس، ستبحث أمر الرقابة من البحر مع «أن 

وخبراء ألمان ومصريون . حدود األرضيةعروضنا تركز على ال«وأضاف أن . »الحكومة المصرية
وكشف أن وفداً من . »يبحثون في التفاصيل حالياً لتحديد حاجات مصر إلى األجهزة واالستشارة التقنيتين
و في المقابل، في  .وزارتي الخارجية والداخلية األلمانيتين في طريقه اآلن إلى القاهرة لهذا الغرض

فرنسا واالتحاد األوروبي مستعدان لتحمل «رجية اريك شوفالييه إن باريس، قال الناطق باسم وزارة الخا
مستعدون لتقديم «: وأضاف. »المسؤوليات عبر دعم الجهود المصرية للمساهمة في ترسيخ وقف النار

» مساهمتنا بشتى االشكال لمحاربة تهريب االسلحة والتعاون مع االطراف والسماح بإعادة فتح المعابر
  .لتفاصيلمن دون مزيد من ا

 ٢٠/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
      تها للسامية ادعوة لحظر حماس بألمانيا بحجة معاد .٩٤

 الصادرة اليوم أن وزير الداخلية المحلي لوالية العاصمة "برلينر تسايتونغ"ذكرت : خالد شمت - برلين
 .بالداأللمانية برلين يسعى إلصدار حظر قانوني لحركة المقاومة اإلسالمية الفلسطينية حماس في ال

سأطلب من وزير الداخلية االتحادي فولفغانغ شويبله المعني "ونقلت الصحيفة عن إيرهارت كورتينغ قوله 
وقالت برلينر  .بقرارات حظر المنظمات، دراسة إصدار قرار بحظر حماس وفقا لقانون للجمعيات
دارية العليا في تسايتونغ إن رغبة الوزير في حظر حماس داخل البالد، جاءت بعد رفض المحكمة اإل

برلين السبت الماضي قرار الشرطة بمنع رفع الصور واألعالم والالفتات المؤيدة للحركة في تظاهرة 
  .جرت بنفس اليوم للتنديد بالسياسة اإلسرائيلية في غزة

  ١٩/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  

     اوقف إطالق النار كان لمصلحة أوبام: روبرت فيسك .٩٥
: كاتب روبرت فيسك سؤاال لألمين العام لألمم المتحدة بان كي مونال وجه "إندبندنت"في مقاله بصحيفة 

ألم يحن الوقت لمحكمة جرائم حرب؟ ورد عليه بأن األمر ليس بيده أن يدعو لمثل هذا األمر، وكان 
   .تعليق الكاتب أن هذا أمر محزن

ي ليفني ظنتا أن اتفاقهما وأضاف أن وزيرتي الخارجية األميركية اإلسرائيلية كوندوليزا رايس وتسيب
بينما رحب بان بالهدنة .  سينجح- الذي أبرمتاه دون حضور أي مسؤول عربي-الجديد لمراقبة األسلحة 

وعرج على تجمع الكبار واألخيار، كما وصفهم، في قمة شرم الشيخ بمصر، باستثناء  .أحادية الجانب
ق المزيد من الصواريخ إلثبات أن هدف حماس التي لم تُستشر، ومع ذلك ردت على وقف النار بإطال

   . األساسي من الحرب، لوقف الصواريخ، قد باء بالفشل"إسرائيل"
     ١٩/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت

                    
   بريطانية على سوريا وراء قبول حماس وقف النار يةضغوط فرنس: مصادر دبلوماسية .٩٦

مس أن فرنسا وبريطانيا مارستا ضغوطا جدية على  ذكرت مصادر دبلوماسية وبرلمانية بريطانية أ
قات معها، ما لم تضغط على حركة حماس من أجل القبول البتجميد الع» التهديد«سوريا وصلت لحد 
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وحسب . بوقف إطالق النار والعودة إلى المبادرة المصرية كأساس لحل االزمة بين اسرائيل وقطاع غزة
وقال  بين مسؤولين فرنسيين وبريطانيين ونظرائهم في سوريا،المصادر فإن عددا من االتصاالت دارت 

مصدر دبلوماسي بريطاني إنه بالفعل دار عدد من االتصاالت مع سوريا ووزير الخارجية السوري وليد 
المعلم من أجل العمل على ترتيب األوضاع وانه يجب على دمشق أن تساعد في دعم عملية السالم في 

  . منطقة الشرق األوسط
 ٢٠/١/٢٠٠٩لبيان، اإلمارات، ا 

  
  حصدنا ما زرعناه

  فهمي هويدي
حين فشلوا في تركيع غزة بالسالح، لجأ اإلسرائيليون إلى التدليس، لكي يحققوا بالحيلة والخداع ما 

  . والقنابل الفسفورية واالنشطارية١٦عجزت عن بلوغه طائرات أف 
)١(  

ومة الشعب الفلسطيني واستعصائه على في البدء قالوا إن معركتهم ضد حماس وليست ضد مقا
إذ تصور خبراء وحدة الحرب النفسية في المخابرات العسكرية اإلسرائيلية التي يشار إليها . اإلخضاع

أن الدس والتحريض ضد حركة حماس يمكن أن يؤدي إلى إعالن التمرد عليها وإسقاط ) أمان(باسم 
تابعة للحركة يفاجأون بين الحين واآلخر باختراق لذلك أصبح المتابعون لفضائية األقصى ال. سلطتها

ترددها وبث مواد دعائية ضد قيادات حماس، تخلع عليهم مختلف الصفات السلبية، وتتهم بالجبن 
وذكر زميلنا صالح النعامي الصحفي . واالختفاء عن األنظار في الوقت الذي تتعرض فيه غزة للقصف

ة في األسبوع الماضي أن خبراء الحرب النفسية في الجيش الفلسطيني في رسالة بعث بها من داخل غز
منها . اإلسرائيلي لجأوا فضال عن ذلك إلى دس مواد دعائية لتثبيط معنويات مشاهدي فضائية األقصى

مثال صورة مرسومة ألحد مقاتلي القسام وهو يرتجف من الخوف والفزع، ثم يفر هارباً من ساحة 
التابعة لحماس، وتقديم " صوت األقصى"م تفوقهم التقني الختراق إذاعة كما لجأوا إلى استخدا. المعركة

، التعنيها مصلحة الشعب الفلسطيني وأنها أداة في يد "إرهابية"مواد إذاعية أخرى تتهم الحركة بأنها 
  .إيران وعدوة للسالم

ت اآلالف من إلى جانب عمليات اختراق البث المرئي والمسموع، قام الجيش اإلسرائيلي بإنزال عشرا
المنشورات والبيانات المكتوبة باللغة العربية على التجمعات السكانية الفلسطينية، وتحديداً المناطق التي 
تشهد مواجهات في بلدتي بيت الهيا وبيت حانون ومخيم جباليا، والضواحي الشرقية والجنوبية لمدينة 

تعاون مع حركة حماس، وعدم مساعدة أو هذه المنشورات دعت الفلسطينيين إلى عدم ال. إلخ... غزة 
بعض تلك المنشورات ركزت على الحجة التي تلح عليها إسرائيل في مختلف وسائل . إيواء مقاتليها

اإلعالم، والتي تدعي فيها أن حماس هي العقبة الحقيقية في سبيل تحقيق السالم اآلن، وأنه لوالها لكان 
  . غزة قد أصبح يرفل اآلن في االزدهار االقتصاديولكان قطاع. حلم إقامة الدولتين قد تحقق

في نفس الوقت فإن إسرائيل لجأت إلى استخدام وسائل إعالمها الرسمية الناطقة باللغة العربية والتي يتم 
. التقاطها في الضفة الغربية وقطاع غزة وبعض الدول العربية في محاولة تشويه حركة حماس

 باللغة العربية عادة ما يمنحان معلقين يهود يتحدثون اللغة العربية بطالقة فالتلفزيون واإلذاعة اإلسرائيلية
في غزة ملجأ لها وأن " دار الشفاء"مساحة كبيرة لمهاجمتها ويتهمون قيادتها بأنها تتخذ من مستشفى 

" كتائب القسام"مقاتلي حماس يرتدون زي العاملين في القطاع الطبي، وأن كثيراً من الوحدات في 
  .خلعوا زيهم العسكري وباتوا يختبئون وسط الناس" الكتائب"رت، وأن نشطاء انها

)٢(  
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ومع ذلك لم . ليس جديداً ذلك األسلوب في الحرب النفسية الذي يسعى إلى إثارة الفتنة وتهوين العزائم
ن تتردد إسرائيل في استخدامه إلى جانب وسائلها األخرى، التي كان من أحدثها اإلعالن على المأل ع

وهو إعالن خبيث أرادت به إسرائيل أن تضرب أكثر من عصفور . أنها أوقفت الحرب من جانب واحد
فمن ناحية هي أرادت امتصاص الغضب والسخط الذي شاع في مختلف عواصم العالم . بحجر واحد

ر بعدما ظهرت صور الجرائم البشعة التي ارتكبها وهتكت بها كل األعراف والقوانين، األمر الذي فج
مظاهرات التنديد العارمة، وأدى إلى تراجع صورة إسرائيل وفضح حقيقتها التي ظلت طوال الوقت 

وتمثل هذه الخطوة احتياالً من جانب إسرائيل يحاول أن يعطي انطباعاً . تحاول إخفاءها تحت أقنعة عدة
  .بأنها ليست راغبة في استمرار الحرب وساعية إلى إحالل السالم

ذلك أن . فإنها أرادت أن توقف مسلسالً طال منها بأكثر مما قدرت، والتكاد ترى له نهايةمن ناحية ثانية 
التقارير اإلسرائيلية تجمع على أن الخطة العسكرية اإلسرائيلية بنيت على تقدير يعطي استسالم غزة فترة 

يع، ظلت صواريخ وكانت المفاجأة أن االشتباك استمر طوال ثالثة أساب. تتراوح بين ثالثة وعشرة أيام
وظلت عناصر المقاومة تتحدى على . المقاومة تطلق خاللها كل يوم على المستوطنات اإلسرائيلية

وهو ما أقنع القيادة اإلسرائيلية بأن الحرب يمكن أن تطول بما قد . األرض محاوالت التقدم واالختراق
مثل استدعاء األلوف من ) ر يومياً مليون دوال٢٠٠تكلفهم (يرهقهم ويحملهم بأعباء لم تكن في حسبانهم 

إضافة إلى ذلك، فإن . قوات االحتياط، وتوفير الذخيرة والعتاد الالزمين لحرب طويلة لم تعتد عليها
حيث . إسرائيل أرادت حسم األمر وفرض واقع جديد قبل أن تباشر اإلدارة األمريكية الجديدة مهامها

ثم ال تنس أن ثمة انتخابات ). ٢٠/١الثالثاء ( من اليوم يفترض أن يتولى الرئيس أوباما منصبه رسمياً
إسرائيلية في العاشر من شهر فبراير القادم، ويريد القادة اإلسرائيليون الذين سيخوضون تلك االنتخابات 

أن يجنوا ثمار المعركة التي رفعت من أسهمهم في ) ليفني وباراك اللذان يمثالن حزبي كاديما والعمل(
  ).بنيامين نتنياهو مرشح الليكود(م الذي يزايد عليهم في قمع الفلسطينيين وسحقهم مواجهة منافسه

وجه الخبث في القرار اإلسرائيلي أنه في حين يحاول امتصاص الغضب في الخارج فإنه ينصب كميناً 
م ذلك أن وقف إطالق النار ل. للمقاومة الفلسطينية في الداخل ويظل شاهراً سيف االحتالل فوق رقابها

وهو ما يعني أن هذه القوات ستظل قابعة في مواقعها . يقترن بانسحاب القوات اإلسرائيلية من القطاع
داخل القطاع، األمر الذي يجعل الوضع الراهن أسوأ مما كان عليه قبل االجتياح حين كانت القوات 

، فليس )الفلسطيني(خر وألن قرار وقف إطالق النار لم يتم باالتفاق مع الطرف اآل. ترابط خارج القطاع
بمعنى أن الذي أوقف اإلطالق بإرادته يستطيع أن يستأنف الحرب في أي لحظة بقرار . فيه أي إلزام

  .يصدره من جانبه
. من ناحية أخرى فوجود قوات االحتالل داخل القطاع يسبب حرجاً للمقاومة ويشكل مصيدة لعناصرها

ت مع تلك القوات فسيقال على الفور إنها بادرت إلى فهي إذا مارست حقها في الدفاع الشرعي واشتبك
خرق قرار وقف إطالق النار، األمر الذي يوفر لإلسرائيليين ذريعة للقيام بعمليات القمع والتأديب، 

وإذا ما ظهرت عناصر المقاومة في ظل وقف إطالق النار فإن ذلك . الفلسطيني" الهولوكوست"ومواصلة 
  .بالتالي يمكن اإلسرائيليين من تصفيتهم واحداً تلو اآلخرسيكشف أمرها ويسهل رصدها، و

بسبب كل ذلك فإن إعالن إسرائيل للقرار من شأنه أن يحقق لها مكاسب متعددة، ويضع المقاومة في 
رغم . واليقل عن ذلك أهمية أنه يؤدي عمليا إلى اإلطاحة بالمبادرة المصرية وتجاوزها. موقف حرج

وهو تجاوب ال يخلو من خبث، ألنها . مع المبادرة" يتجاوب"ائيلي أن القرار إعالن رئيس الوزراء اإلسر
وعلى طريقة . دعت حقاً إلى وقف إطالق النار، لكنها اشترطت بعد ذلك االنسحاب الكامل من القطاع

، فإن القرار اإلسرائيلي، تجاوب مع الدعوة إلى وقف إطالق النار، إال أنه أبقى على "التقربوا الصالة"
  .وات االحتالل في المواقع التي تمركزت فيها داخل القطاعق

)٣(  
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بعدما فشلت إسرائيل في القضاء على المقاومة وإسكات صواريخها، فإنها لجأت إلى محاولة تعجيزها 
 مع الواليات المتحدة لمنع تهريب السالح ١٦/١وتجفيف منابع قوتها، من خالل االتفاق الذي وقعته في 

ذلك أن موضوعه األساسي هو كيفية . أغرب االتفاقات التي يمكن أن توقع بين الدولوهو من . إلى غزة
األمر الذي يعني . تجنيد اإلمكانيات األمريكية واألوروبية لمنع تسلح المقاومة في بلد واقع تحت االحتالل

) ؟(قليمية شيئاً واحداً هو أن إسرائيل أرادت حشد األمريكيين واألوروبيين إلى جانب بعض الدول اإل
ليس لضمان أمن إسرائيل المدججة بمئتي قنبلة ذرية، ولكن لضمان استمرار احتاللها القطاع بتكبيل 

  .وهي حالة غير مسبوقة في التاريخ المعاصر. المقاومة وشل قدرتها على الحركة
بشأن مصري غرائب االتفاقية ال تنتهي، فطرفاها هما إسرائيل والواليات المتحدة، لكن موضوعها يتعلق 

فلسطيني حيث ذكرت الديباجة أن السيطرة على حدود غزة أمر ال يمكن االستغناء عنه لضمان وقف 
ولتهدئة خاطر مصر وتمرير هذه النقطة عليها، فإن الديباجة عبرت عن التقدير . القتال في القطاع

المقصود التزامه (ة الذي تمسك فيه بتأمين حدود غز) وليس الحكومة المصرية( لموقف الرئيس مبارك 
  ).بإغالق معبر رفح

من غرائب االتفاقية أيضاً أنها نصت في ديباجتها على أن تسلح المقاومة في القطاع هو السبب المباشر 
وبناء . الفلسطيني" اإلرهاب"الجتياحه بواسطة الجيش اإلسرائيلي، معتبره أن الحرب جاءت رداً على 

إال بسد منافذ تهريب السالح " اإلرهاب" سبيل إلى حل مشكلة على ذلك التشخيص رأى الطرفان أنه ال
  .إلى القطاع بكل السبل المتاحة

وبعد أن قلب الوضع على هذه الصورة، واعتبر االحتالل هو الوضع الذي يحتاج إلى استقرار وتأمين، 
  :وأن مقاومته هي المشكلة التي ينبغي القضاء عليها قرر الطرفان ما يلي

ومع المجتمع الدولي، أي أن يستنفر العالم ) ؟؟(ألمريكيون واإلسرائيليون مع الجيران أن يتعاون ا* 
  .، خصوصاً حركة حماس)منظمات المقاومة(بأسره، لمنع السالح عن المنظمات اإلرهابية 

إلى جانب التوافق على هذا الموقف فإن الطرفين األمريكي واإلسرائيلي، سيعمالن باالشتراك مع * 
على مراقبة وضبط كل مظان توصيل السالح إلى فلسطينيي القطاع، عبر البحر ) الناتو(نطي حلف األطل

  .سواء في مياه البحر المتوسط وخليج عدن والبحر األحمر وشرق إفريقيا
تبادل المعلومات الخاصة بتهريب السالح للمقاومة من خالل التنسيق بين أجهزة المخابرات التابعة * 

بين أجهزة ومؤسسات الحكومة األمريكية، وفي مقدمتها القيادة المركزية وقيادة و) ؟(لدول المنطقة 
  .القطاع األوروبي، إلى جانب قيادة إفريقيا وقيادة العمليات الخاصة

تلتزم الواليات المتحدة بتقديم كافة صور الدعم المعلوماتي والفني إلسرائيل، كما تلتزم بتدريب الطواقم * 
  ).الحكومات لم تحدد(بها الحكومات المحلية في العملية الفنية التي ستشارك 

فيما يخص التعاون العسكري بين البلدين لتنفيذ التزامات االتفاق فإن مجموعة مكافحة اإلرهاب * 
األمريكية اإلسرائيلية ستنهض به، وكذلك المجموعة السياسية العسكرية المشتركة، كما أنه سيخضع 

  .ات العسكرية التي تعقد بين الطرفين لبحث مختلف األمور التي تهم كالً منهاللتقييم السنوي في االجتماع
)٤(  

ذلك أن أبواقنا السياسية واإلعالمية . ما فعلناه بأنفسنا في التعامل مع المذبحة ال يقل تعاسة عما فعلوه بنا
لمقاومة فتجاهلت على نحو كارثي حقيقة استهداف ا. فشلت في تشخيص المشهد منذ اللحظة األولى
حتى استحيي أن أقول إن المنشورات التحريضية التي . والسعي اإلسرائيلي إلخضاع القطاع وتركيعه

ألقتها الطائرات اإلسرائيلية على أهالي قطاع غزة، تبنت نفس الخطاب الذي عبرت عنه كتابات عديدة 
حماس وتصفية وهي التي شغلت باتهام . ظهرت في الصحف المصرية والعربية الصادرة في لندن

الحسابات معها عبر تحميلها المسؤولية عما جرى، ولم تنشغل بتبصير الرأي العام بحقيقة أن المقاومة 
وال أريد هنا أن استعيد تصريحات مخجلة صدرت عن . هي المستهدفة والمحتل هو الجاني وهو العدو
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ا جرى لها، في تجريم بعض كبار المسؤولين وأعلنت أن حماس لم تستمع إلى النصيحة، وتستحق م
حين صمدت ) خجالً ربما(صحيح أن هذا الكالم المسموم تراجع . مدهش للضحية وتبرير مقزز للعدوان

تماماً كما حدث مع حزب اهللا في حرب لبنان عام (المقاومة ولم تتعرض لالنهيار الذي توقعه المعتدون 
سرائيليون حيث حولوا القطاع إلى شالل ، وحين تكشفت حقيقة الجرائم البشعة التي ارتكبها اإل)م٢٠٠٦

  .من الدماء تطفو فوقه جثث وأشالء الفلسطينيين
لقد خذلنا المقاومة منذ اللحظات األولى لالجتياح، وإذا ادعى بعض المسؤولين أنهم لم يكونوا ضدها، 

 خذلت شعوبنا كما أن أغلب أنظمتنا. فالقدر الثابت الذي ال يستطيع أحد أن ينكره أنهم لم يكونوا معها
أيضاً، حين تقاعست عن إعالن موقف حازم ضد العدوان منذ بدايته، األمر الذي اعتبره اإلسرائيليون 

على أن تعلن " العدو"ضوء أخضر يسمح لهم بمواصلة المذبحة، حتى شجع السيدة ليفني وزيرة خارجية 
  ).٢٠/١خير الصادر في نيوزويك العدد األ (–"(!!) تمثل العرب المعتدلين"صراحة أنها اآلن 

لقد احتموا بالتقاعس العربي، وفي الفراغ العربي تقدموا وعربدوا كيفما شاءوا، حتى أهانوا أصدقاءهم 
المعتدلين بوقف إطالق النار الذي فصلوه على هواهم، وذهبوا في االستهانة إلى حد أنهم اتفقوا على 

  . في ذلك، ألننا حصدنا ما زرعناهوال تثريب عليهم. ترتيبات لخنق المقاومة على حدودنا
 ٢٠/١/٢٠٠٩الشرق، قطر،

  
  وانتصار اإلرادة.. الحرب على غزة

  فريد أبوضهير
يجمع المراقبون، وتقر إسرائيل، بأن الحرب على غزة، والتي استمرت لثالثة أسابيع، هي حرب غير 

ائيلي، واألسلحة التي فعناصر المقاومة ليسوا جنودا في جيش كالجيش اإلسر. متكافئة بكل المقاييس
يمتلكونها ال تقارن بالترسانة العسكرية اإلسرائيلية، فضال عن عناصر أخرى كثيرة تجعل من الميزان 

  .بالمقاييس البشرية يميل لصالح إسرائيل دون ريب
وبالرغم من أن إسرائيل كانت قد حددت أهدافا لهذه الحرب، وبصرف النظر عن التضارب في الحديث 

، وتغيرها وفق تطور الوضع الميداني، فإن المؤكد أن الحرب تحولت إلى صراع إرادات، عن األهداف
وال شك هنا أيضا أن الخسائر في الجانب الفلسطيني أكبر بكثير من . وصراع على القدرة على التحمل

، ونتيجة الخسائر في الجانب اإلسرائيلي نتيجة القدرة التدميرية التي يمتلكها الجيش اإلسرائيلي من جهة
النتهاك إسرائيل للمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في الحروب، وقيامها بقصف المناطق المدنية 

، واستخدامها لألسلحة المحرمة دوليا، )التي تحظر المواثيق الدولية التعرض لها تحت أية ذريعة(
  .تستخدم سابقا في الحروبوبخاصة القذائف الفسفورية، باإلضافة إلى أسلحة يعتقد أنها لم 

إسرائيل، بالطبع، تدرك جيدا تفوقها العسكري، وقدرتها على التدمير، وبالطبع على إضعاف الخصم، كما 
ولكن المخاوف اإلسرائيلية تكمن في جوانب أخرى، أهمها مستقبل الصراع، . حدث في جنوب لبنان

  . اء قوة ردع يمكن أن تهدد وجود إسرائيلوإمكانية تعاظم قوة الخصم العسكرية، وقدرة الخصم على إنش
، وتواجه حاليا في الحرب على ٢٠٠٦لقد أشارت التحليالت العسكرية أن إسرائيل واجهت في حرب 

غزة، مقاومة عنيدة وضارية، جعلت من إمكانية حسم المعركة عسكريا أمرا بالغ الصعوبة، إن لم يكن 
 عدة مع الدول العربية، ومع منظمة التحرير صحيح أن إسرائيل خاضت حروبا. متعذرا بالمطلق

، ٢٠٠٦الفلسطينية في السابق، وهي حروب ال يمكن التقليل من مستواها وأهميتها، ولكن دروس حرب 
إنها حروب . وربما أيضا الحرب على غزة، تدل على أن إسرائيل اآلن أمام نوعية مختلفة من الحروب

ية ذات بعد ديني، وهو األمر الذي قد يكون أكثر تعقيدا في ضد مجموعات عسكرية تستند إلى عقيدة قتال
فالمقاتل الذي يسعى إلى الموت والشهادة من الصعب التصدي له، ومحاربته، وإلحاق الهزيمة . المواجهة
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وإذا كان هذا المقاتل يعيش في مجتمع يحمل نفس المفاهيم، ويرفض االستسالم رغم األلم، فإنه . به
  .اخ المالئم للصمود والقدرة على التحملبالتأكيد يوفر المن

إسرائيل، على ما يبدو، تدرك ذلك جيدا، وهو ما دفعها لالستعجال بالحرب، سواء في الحرب ضد حزب 
فإسرائيل تخشى من المستقبل أكثر مما تخشى من الوقت الراهن، وهي . اهللا، أو في الحرب ضد حماس

  .ن القوى في المستقبلتحسب ألف حساب لما يمكن أن تكون عليه موازي
ماذا لو امتلك هؤالء المقاتلون قدرات عسكرية : ولذلك، فإن السؤال الذي تطرحه إسرائيل على نفسها هو

متقدمة، تكافئ ما تمتلكه إسرائيل، أو حتى أقل من ذلك؟ ماذا لو امتلك هؤالء القدرات التي يمكن أن 
رة على التحول من الدفاع إلى الهجوم؟ ال شك أن تتصدى للطائرات والدبابات والبوارج الحربية، والقد

  .المسألة ستكون أكثر تعقيدا بالنسبة إلسرائيل
لكن في المقابل، إسرائيل ترى أن القضاء على أي قوة في المنطقة، يؤدي حتما إلى خروج قوى أخرى، 

جنوب لبنان حتى فقد قامت إسرائيل بعملية اجتياح شاملة ل. ربما تكون أخطر على إسرائيل من سابقتها
والنتيجة كانت ميالد .  لتدمير البنية العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية١٩٨٢وصلت إلى بيروت عام 

. ١٩٤٨حزب اهللا الذي ألحق بالجيش اإلسرائيلي إهانة غير مسبوقة في حروبه التي خاضها منذ عام 
ة فتح التي قادت النضال الفلسطيني واليوم، أرادت إسرائيل أن تلغي منظمة التحرير الفلسطينية وحرك

كما صرحت مرارا بأن الرئيس الراحل أبو عمار كان عقبة في طريق السالم، وال بد من . منذ الستينات
فكانت النتيجة أن خرجت لها فصائل المقاومة التي . إزالته، فعملت على إنهاء وجوده سياسيا، ثم جسديا
  .دافه المتمثلة في تصفية القضية الفلسطينيةعملت على فضح سياسة االحتالل، وتصدت أله

ومهما كانت نتيجة الحرب على غزة، فإن شعور المواطن الفلسطيني والعربي بالضعف والعجز، الذي 
فقد شهد المواطن في الحرب على غزة قوة اإلرادة، وعدم . ، ال يجوز أن يتكرر١٩٦٧ساد بعد حرب 

مكن أن يعزز ثقة المواطن بنفسه وبقضيته وبقدرته على التراجع أو الخضوع أو االستسالم، وهو ما ي
فإسرائيل تسعى، سواء من خالل الحرب أو من . التمسك بحقوقه وعدم التنازل عنها، حتى في التفاوض

  .خالل التفاوض، إلى إضعاف اإلرادة الفلسطينية، وبالتالي إمالء شروطها ورؤيتها
هذا الدمار، وتوقع هذا الكم من القتل والتدمير لسكان غزة، إن إسرائيل لم تكن لتقوم بهذه الحرب، وتنفذ 

ولم تكن لتقوم بذلك لو كان . لو كان الصف الفلسطيني موحدا، ولو كانت الجبهة الفلسطينية الداخلية متينة
العرب أيضا موحدين، أو على أقل تقدير، قادرين على عقد مؤتمر قمة، أو تنسيق المواقف، أو اتخاذ 

  . هذا الدمار والقتل، وتكبح آلة الحرب اإلسرائيليةإجراءات توقف
إن الحرب على غزة يجب أن تكون سببا مهما في تعزيز إيمان اإلنسان الفلسطيني بنفسه وبقضيته، 
وإيمانه كذلك بأهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية، وبضرورة تعزيز الموقف الفلسطيني إزاء السياسات 

اطن الفلسطيني، أو حتى المواطن العربي، سيقبل بعد اليوم بغير الوقوف وال أظن أن المو. اإلسرائيلية
ويصح هذا . في وجه محاوالت إسرائيل والواليات المتحدة فرض تسويات تنتقص من الحقوق الفلسطينية

القول إذا أخذنا في االعتبار صور الفظائع التي رسمتها آلة الحرب اإلسرائيلية في غزة، ونقلتها شاشات 
  . وكشفت بها عن طبيعة هذه الدولة وعن أهدافها المرعبة، زة إلى المشاهدين في العالم أجمعالتلف

٢٠/١/٢٠٠٩  
 

  الحرب على غزة حقد وحماقة ونفاق
  ايالن بابي

واستطيع أن أقول إننـي     . الوحشي على غزة  " اإلسرائيلي"تزامنت زيارتي لمنزلي في الجليل مع العدوان        
لكل وسائل اإلعالم، والدوائر األكاديمية لعكـس وجهـة نظـر    " إسرائيل "قد ذهلت، عندما عايشت تجنيد 
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واحدة متطابقة، كان صوتها أعلى بكثير من الحملة االعالمية التي كانت سائدة أثناء العدوان اإلجرامـي                
  .٢٠٠٦على لبنان في صيف 

ترجمته إلـى سياسـة     أنغمست مرة ثانية في أتون حقدها وحنقها الذي تحاول تبريره، ومن ثم             " إسرائيل"
عدوانية على غزة، ومحاولتها إيجاد التبريرات، وخلق األعذار لوحشيتها، ال تدعو للقلق فحسب، وإنمـا               

، وتخلق بها ذرائعها، وتقـوم بتـسويقها        "إسرائيل"تدعونا كذلك للتفكير ملياً في األسس التي ترتكز عليها          
  .وترويجها بمساعدة أمريكا والدول الغربية

في تشويه الحقائق  وإيجاد المبررات الزائفة، من منهجية موروثة من أوروبا فـي              " إسرائيل"ة  تنبع طريق 
حقبة الثالثينات، فاإلذاعة والتلفزيون يذيعان نشرة في كـل نـصف سـاعة، تـصف سـكان غـزة ب        

يها تصف نفسها لمواطن  " إسرائيل"ف" دفاع عن النفس  "لهم يجري وصفه بأنه     " إسرائيل"، وقتل   "اإلرهابيين"
  .باعتبارها ضحية تدافع عن نفسها أمام شرير ماكر

على تشويه النضال الفلسطيني وتركز حالياً على األوساط األكاديميـة حـول العـالم،              " إسرائيل"وتعمل  
وتبعث برسالة مفادها أن حماس إذا سمح لها بقيادة النضال الفلسطيني ستجعل منه شيطاناً وحشياً، ومـن                 

هم األكاديميون والباحثون أنفسهم الذين كانوا ينزعون الـشرعية عـن منظمـة             يروجون لهذه األكذوبة    
  .التحرير الفلسطينية، ويحولون ياسر عرفات إلى شيطان ماكر خالل حقبة االنتفاضة الثانية

بل تعمل كذلك على شن عدوان مباشر على ما         . بتشويه الحقائق، ونشر األكاذيب فقط    " إسرائيل"ال تكتفي   
نية وكرامة الشعب الفلسطيني وشملت حمالت التشوية الفلسطينيين الذين يعيـشون داخـل             تبقى من انسا  

، وأصبحت  "الطابور الخامس "، ألنهم أظهروا تضامنهم مع سكان غزة، وحالياً يطلق عليهم لقب            "إسرائيل"
حقوقهم في ان يظلوا داخل وطنهم األم، محل شك وما يزيد وضـعهم بؤسـاً، عـدم تأييـدهم للغـزو                     

المحلية، بعض الفلسطينيين الـذين يعيـشون       " اإلسرائيلية"وتقدم وسائل اإلعالم    . على غزة " سرائيلياإل"
في مقابالت أشبه باالستجوابات، وأعتقد أن من يخطئ منهم ويوافق على ان تتم مقابلتـه               " إسرائيل"داخل  

 يتعرض لتحقيق في أحـد      ، ويبدو كأنه يؤيد غزو غزة يظهر في المقابلة كمن         "اإلسرائيلي"في التلفزيون   
" اإلسـرائيلي "، وقبل أن تتم مقابلتهم، أو باألحرى استجوابهم يعرض التلفزيون           "الشين بيت "سجون جهاز   

مقدمة مألى بالتعليقات العنصرية ضدهم، وبعد انتهاء المقابلة يواصل التلفزيون بث هذه التعليقات وخالل              
  .مس، ويوصفون بالعمالة، والالعقالنية والتطرف الدينيالمقابلة يواجهون بتهمة االنتماء للطابور الخا

، ""إسرائيل"فلسطينيي  "ال تكتفي بمثل هذه الضغوط على       " اإلسرائيلية"ويبدو أن الحكومة وأجهزة اإلعالم      
تعـالج بـضعة اطفـال      " اإلسـرائيلية "فالمستشفيات  . فثمة ممارسات ال إنسانية اخرى يتم فرضها عليهم       

سرطان واهللا وحده يعلم الثمن الذي دفعته أسر هؤالء االطفال، لكي يتم قبولهم في              فلسطينيين من مرض ال   
  .هذه المستشفيات

تذهب لهذه المستشفيات يومياً، إلجراء مقابالت مع أسر األطفال المرضى، وهـذه            " اإلسرائيلية"فاإلذاعة  
لى حق في هجومهـا علـى       ع" إسرائيل"األسر التي ال حول لها وال قوة، تضطر للقول عبر االذاعة، إن             

  .غزة، وإن حماس عبارة عن شيطان رجيم
سادرة في غيها، وال حدود لنفاقها الناتج من حماقتها، فساستها وجنراالتها يتحدثون تارة عـن              " إسرائيل"و

، ثم  "الجراحة"احترام االنسانية بزعم ان الجيش يميز في حربه التي اعلنها على غزة والتي يشبهونها ب                
  !ارة أخرى عن الحاجة لتدمير غزة نهائياً، وبالطبع بطريقة انسانية أيضاًيتحدثون ت

إذ يتم  . والصهيونية لفلسطين " إسرائيل"وتبرير الحقد والحماقة، ظاهرة ثابتة ومتأصلة في عملية اغتصاب          
" خالقياًمبرر أ "تصوير أي فعل سواء كان تطهيراً عرقياً، أو احتالالً، أو مذبحة، أو تدميراً على أنه أمر                 

  .مرغمة في إطار حربها على أسوأ أنواع البشر" إسرائيل"، تقوم به "دفاعاً عن النفس"باعتباره 
  منهج الكذب والحقد
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، يعمد الكاتـب غـابي       ""إسرائيل"األبحاث والسياسات واالساطير في     : عودة الصهيونية "في سفره القيم،    
" اإلسـرائيلية "ة والتطـور التـاريخي للحماقـة        بيتربرغ إلى التنقيب والغوص في االصول االيديولوجي      

اليوم وغدت تشمل الجميع مـن أقـصى        " إسرائيل"وقد تضخمت منهجية الكذب  في       . وتبريراتها الكاذبة 
اليسار إلى أقصى اليمين، من الليكود الى كاديما، ومن العلم إلى االعالم، وبإمكـان الجميـع أن يـسمع                   

، مشغولة اكثر من اي دولة اخرى في        "إسرائيل"اليوم، وباتت   " ائيلإسر"صدى توليفة الحماقة المبررة في      
  .العالم، بتدمير،  واغتصاب، حقوق سكان وشعب الدولة األصليين

، واستنباط نتائجه السياسية    "اإلسرائيلي"ومن المهم سبر أغوار األسس االيديولوجية لهذا المنهج والسلوك          
من أي نقد أو توبيخ،     " إسرائيل"ر تحمي المجتمع والساسة في      التي أدت إلى بروزه، فمنهجية الحنق المبر      

ولكن األسوأ من ذلك، أنه يتم دائماً ترجمة هذه المنهجية الى سياسات تدميرية ضد الفلسطينيين مـن دون               
  .أي انتقاد محلي لها، وال أي ضغط خارجي عليها

ارنا القوة النارية الهائلة التي تمتلكهـا       ويصبح أي فلسطيني هدفاً محتمالً لهذا الحنق، واذا أخذنا في اعتب          
الدولة اليهودية، يكون حتمياً أن يتحول منهج الحنق المبرر إلى مزيد مـن القتـل الجمـاعي والمـذابح                   

  .والتطهير العرقي
  .الطهر واإلنصاف، يوفر لها ذريعة قوية إلنكار الحقائق وتبريرها" إسرائيل"وإدعاء 
بعبـارات حكيمـة، أو     " إسرائيل" عدم إمكان إقناع المجتمع اليهودي في        الزائفة، تفسر " إسرائيل"وأقنعة  

ألن المجتمع اليهودي يدعي انه محق فيما يقول ويفعل،         . بطرق إقناع منطقية وعقالنية وحوار دبلوماسي     
  .ويرفض قبول الحقائق العقالنية المنطقية

ديولوجية الحقد المبرر، لن نجد أمامنا أي       وإذا أردنا أو اخترنا ان نتجنب العنف والقوة، كخيار لمواجهة اي          
خيار آخر، سوى إظهار خطورة هذه االيديولوجية، باعتبارها ايديولوجية ماكرة القـصد منهـا تغطيـة                

  .المذابح االنسانية
  مواجهة الصهيونية

الوجه اآلخر لهذه االيديولوجية الزائفة، هو الصهيونية، وعلى المجتمع الدولي دحـض وتفكيـك البنيـة                
بحد ذاتها، وهذه هي الطريقـة المثلـى لمواجهـة          " اإلسرائيلية"لفكرية للصهيونية، وليس فقط السياسات      ا

  .ايديولوجية الحقد المبرر
أنفسهم، ان الصهيونية ايديولوجيـة     " لإلسرائيليين"علينا أن نحاول ان نشرح ليس للعالم فحسب، بل ايضا           

  .ابح الجماعيةتتبنى التطهير العرقي، واالحتالل وراهناً المذ
وما نحن بحاجة اليه اآلن، ليس الشجب واإلدانة فقط للمجازر الحالية، وإنما علينا كـذلك وقـف وصـد                   

  .، بإنتاج وتبرير هذه السياسات أخالقياً وسياسياً"الصهيونية"الشرعية التي تسمح لهذه االيديولوجية 
بالغ الدولة اليهودية بأن ايديولوجيتها هـذه،       فلنأمل إذاً، ونتطلع إلى أن تقوم أصوات مؤثرة في العالم، بإ          

انها اذا واصلت التمسك بايديولوجيتها     " إسرائيل"وسلوكها عامة ال يطاقان وال يمكن قبولهما، وعلينا إفهام          
  .وسياساتها سوف تصبح مقاطعة، وتخضع لعقوبات

 كافياً إلحداث مثل هذا التحول      ولكنني لست ساذجاً، فأنا أعلم أن قتل مئات الفلسطينيين االبرياء، لن يكون           
في الرأي العام الغربي، وحتى الجرائم التي ارتكبت في غزة لن تزحزح الحكومات االوروبيـة، ولـن                 

  .تجعلها تغير موقفها تجاه الفلسطينيين
 الـذي   ٢٠٠٨ مجرد عام آخر، وان يمر مثل العـام          ٢٠٠٩ومع ذلك، ال يمكننا ان نسمح بأن يكون عام          

بة، والذي أخفق في تحقيق آمالنا وتطلعاتنا، فقد كنا نأمل ان يكون عام ذكرى النكبـة،                صادف ذكرى النك  
  .فرصة إلحداث تحول دراماتيكي في سياسة ومسلك العالم الغربي تجاه فلسطين، والفلسطينيين

 لها  ويبدو أن أشد الجرائم بشاعة، مثل مجزرة غزة يتم التعامل معها باعتبارها أحداثاً منفصلة، ال عالقة               
بأي أحداث جرت في الماضي، وغير مرتبطة مع أي ايديولوجية أو نظام، وفي هذه السنة الجديدة، علينا                 
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وعلينا كـذلك   " الحقيقي"ان نحاول ان نجذب، ونوجه الرأي العام، لكي يدرس ويتمعن في تاريخ فلسطين              
يونية، فـالمجتمع الـدولي، أو      بشرور االيديولوجية الصه  " العالمي"بذل جهد يؤدي إلى تنوير الرأي العام        

الرأي العام العالمي، بحاجة الى توعيته واطالعه على تاريخ فلسطين الحقيقي، والمجتمع الدولي يجب ان               
  .يدرك طبيعة ومكر االيديولوجية الصهيونية، لكي نحول دون وقوع جرائم جديدة مثل مجزرة غزة

بـين االيديولوجيـة    " العالقـة "ة فعالـة تكـشف      والتحدي الرئيسي الذي يواجهنا، يتمثل في ايجاد طريق       
ومن السهل فضح ابعاد هذه العالقة عنـدما ينـصب          " السابقة، والحالية "الصهيونية، وسياساتها التدميرية    

اهتمام العالم على فلسطين وتكون األحداث فيها في ذروة سخونتها، ومن الصعب فـضح العالقـة بـين                  
ألن اجهزة االعالم الغربيـة     . ما تكون األوضاع هادئة في فلسطين     االيديولوجية الصهيونية والتدمير عند   

تهمش المأساة الفلسطينية عندما تتقلص مساحة الدراما فيها، ويتحول اإلعالم الغربي الى متابعة المـذابح               
العرقية المرعبة في افريقيا، واألزمة المالية العالمية، أو ينشغل بتغطية الكوارث البيئية في باقي أرجـاء                

وعلينا ان نقر بأن اإلعالم الغربي غير مهتم بسرد تاريخ القضية الفلسطينية، وبالرغم مـن ذلـك                 . العالم
يتحتم علينا اجراء مراجعة تاريخية نكشف بها الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، علـى مـر                 

ملـوا عليهـا، وعلـيهم أال       وهذه المراجعة التاريخية يجب على االكاديميين ان يع       . الستين عاماً الماضية  
يستهينوا بعملية تنوير وتثقيف المجتمع الدولي بتاريخ القضية الفلسطينية، ونأمل منهم ايضاً، بـذل جهـد                
ملموس للتأثير في ضمائر الساسة لكي يروا األحداث الفلسطينية، من منظورها التاريخي الحقيقـي، ثـم                

خـالل الـستين عامـاً      " اسـرائيل "امة، أن سياسة    علينا بعد ذلك، ان نجد طريقة نوضح بها للجمهور ع         
الماضية تنبع من ايديولوجية عنصرية متسلطة تسمى بالصهيونية، وهذه االيديولوجية تختبئ خلف أشكال             

على تغذية واشعال هذه االيديولوجية باسـتمرار وتمـدها         " اسرائيل"وأصناف من الحنق والحقد، وتعمل      
  .بالتبريرات الزائفة

وقت قد حان لكي ندرك جميعاً أن االيديولوجية الصهيونية تقف خلـف المآسـي التاريخيـة                وأعتقد ان ال  
 وقمع الفلـسطينيين اثنـاء الحكـم العـسكري،        ١٩٤٨للشعب الفلسطيني، وابرزها التطهير العرقي في ،      

  .واالحتالل الوحشي للضفة الغربية، واآلن مجزرة غزة
جية التمييز العنصري، التي كانت الحكومات فـي جنـوب          وااليديولوجية الصهيونية، تتطابق مع ايديولو    

افريقيا تعمل بها، فالحكومات في جنوب افريقيا كانت تتخذ من ايديولوجية التفرقة العنـصرية، مبـرراً                
ترتكز على االيديولوجيـة الـصهيونية،      " اسرائيل"لسياسات القمع الوحشية على الزنوج، والحكومات في        

الـسابقة والحاليـة،    " االسـرائيلية "واسـتغلت الحكومـات     . سانيتهم وحقوقهم لتجريد الفلسطينيين من ان   
وقد اختلفت الوسائل التي تحقـق بهـا     . االيديولوجية الصهيونية وذرائعها لمطاردة الفلسطينيين وتدميرهم     

اغراضها ومذابحها واختلفت كذلك األمكنة التي حدثت فيها هذه المـذابح، وكانـت الروايـات               " اسرائيل"
  .التي تغطي وتبرر هذه الفظائع، تتغير تبعاً للظروف" سرائيليةاال"

، "اجراميـة "لديها منهجية   " اسرائيل"، بإمكاننا أن نلحظ ان      "االسرائيلية"وبالرغم من تغير وتلون الروايات      
واضحة ومستمرة وال يجب علينا ان نكتفي بمناقشة هذه المنهجية في األبراج االكاديمية العاجية فحسب،               

جـزءاً مـن المنـاخ      " اسـرائيل "ن علينا كذلك ان نعمل من أجل ان تصبح مناقشة منهجية وأساليب             ولك
تحديداً المثابرين علـى    "والبعض منا،   . السياسي العام، من دون خوف وتحفظات من مبدأ معاداة السامية         

نهـم يركـزون   ، يتجنبون عفوياً أو بجهل منهم، الخوض في هذه النقاشات، أل      "العدل والسالم في فلسطين   
على األراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، وقطاع غزة، والتركيز على مناهـضة الـسياسات               
االجرامية في الضفة وغزة، مهمة أساسية ومطلب ملح، بيد أن التركيز إذا أصبح على الـضفة وغـزة                  

ه قـوى غربيـة بإيعـاز       فقط، ينقل رسالة مفادها ان فلسطين هي الضفة وغزة فقط، وهذا ما تسعى الي             
ويتوجب . وهذا يعني ان الفلسطينيين هم الشعب الذي يعيش في الضفة وغزة فقط           ". اسرائيل"وضغط من   

علينا بناء على ما تقدم، ان نعمل على توسيع مظلة تمثيل الفلسطينيين، جغرافيـاً وديموغرافيـاً بـسرد                  
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آلن، ومن ثم يحق لنا المطالبة بحقـوق         حتى ا  ١٩٤٨واظهار التاريخ الحقيقي لألحداث في فلسطين منذ        
،  للـذين يعيـشون فـي        "اسرائيل"انسانية عادلة ومنصفة لكل من كانوا يعيشون في ما يعرف اليوم ب             

  .األراضي المحتلة حالياً
التي انتجت المجازر الـسابقة     " االسرائيلية"إن العالقة التي تربط االيديولوجية الصهيونية، مع السياسات         

". اسـرائيل "عيننا على تقديم تفسير واضح ومنطقي لحملتنا من أجل تعرية وحظر ومقاطعـة              والحالية، ت 
وعبر نقاشنا السلمي نستطيع تغيير موقف المجتمع الدولي الصامت تجاه دولة ذات ايديولوجيـة زائفـة،                

  .تبرر لها سحق شعب واغتصاب حقوقه
وقف المجزرة الحالية في غزة، والحيلولة دون       وهذا النقاش السلمي وسيلة فعالة كذلك لحشد الرأي العام ل         

ويمكن عبر النقاش السلمي تحقيق ما هو أهم من كل ما سبق، إذ يمكن              . وقوع مذابح أخرى في المستقبل    
فمن دون هذه الحماية الغربية، يأمـل المـرء أن          " اسرائيل"من خالله دعم جهود ايقاف حماية الغرب ل         

 الجرائم التي ترتكب باسمهم، عندئذ سيتحول غضبهم نحـو مـن زج             طبيعة" االسرائيليين"يعي مزيد من    
  .بهم في هذه المصيدة، وحشرهم مع الفلسطينيين في دوامة العنف والدم

مقـيم فـي    و" اسـرائيل "وهو مؤرخ يهودي ترك      "انجلترا"أستاذ كرسي، مادة التاريخ  جامعة اكستر        *
  بريطانيا 
  محمد إبراهيم فقيري: ترجمة

  ٢٠/١/٢٠٠٩الخليج، 
  

 ، اسمحوا للفلسطينيين بأن يقرروارجاًء
 *افرايم هليفي

للجيش االسرائيلي والحكومة لم تضرب جذورها بعد، وها هي محافل دولية واقليمية " كف النار"خطوة 
االنجازات المثيرة . تسارع الى تصميم الواقع الذي بين اسرائيل والفلسطينيين وبين الفلسطينيين أنفسهم

متميزة للجيش والمخابرات االسرائيلية اوقعت بحماس هزيمة شديدة وأليمة، سحقت اجزاء لالنطباع وال
واسعة من قدرتها القتالية وتركت قيادتها دون استراتيجية، عزلتها عن مصر، السعودية، وعن االردن، 

 .الشقيقات السنية، واثارت هجرا حقيقيا من جانب سوريا العلوية، ايران الشيعية وحزب اهللا
فبالذات شدة الضربة المثبتة لحماس تبرز نجاتها حيال . لكن ال ينبغي تجاهل الجانب االخر من العلةو

نار غير مسبوقة امطرها الجيش االسرائيلي عليها من الجو، من البر والبحر، وكطير الرمال نهضت من 
 الى االستسالم وهي تبحث عن تلبية الحتياجاتها وال تتجه. حطامها وتدير مفاوضات عنيدة مع مصر

 .دون شرط
في نظرها .  في المسائل المختلفة-  ال تفاهمات واتفاقات - " ترتيب"اسرائيل ودول اخرى تعنى االن بـ 

ولكن في الوقت نفسه تتطلع عيون العالم بالذات . وليست جديرة بالدعوة للحضور" طرفا"حماس ليست 
ءات الترتيب الرامية الى احداث سياقات الى حماس، في رغبة وفي أمل بان تنزل الرأس وتقبل امال

 .تنتهي مع انعدامها
في معركة مركزية في النزاع " الطرف"فهي كانت . ازدواجية الموقف هذا من حماس صعبة الفهم

.  االسرائيلي، ولكن مع انتهاء المعارك فانها تتصرف كأنها ليست موجودة على االطالق-الفلسطيني 
 ولكن احدا - ) مصممو الترتيب(ائيل، الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي ونحن نسأل الى اين تتجه اسر

 .ال يسأل اين الفلسطينيين في هذه القصة التي امامنا
اليوم هي تواصل التبجحات، ولكن . من السابق الوانه ان نعرف كيف ستصمم حماس استمرار طريقها
البند السابع في . زة ومع تحطم طريقهافي الزمن القريب المقبل ستضطر الى التصدي للحطام في غ

تشجيع "، الذي دعا الى وقف النار استند الى رغبة العالم العربي في ١٦٨٠قرار مجلس االمن رقم 
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طالما بقيت حماس منبوذة، فال يوجد أي مبرر او أي ". سياقات عملية نحو مصالحة فلسطينية داخلية
ل، اذا فتحت لها كوة، فلعلها تبحث في بديل بالمقاب. احتمال في أن تبتعد عن طريقها السيء

 .اليديولوجيتها، التي اوقعت عليها مصيبة بهذا القدر
وبدال من ان يحاولوا مرة اخرى تصميم مستقبل الفلسطينيين في واشنطن، في باريس وفي القدس، لعلنا 

في المكان الذي فشلنا فيه نحاول نقل مهمة الترتيب الى العالم العربي والفلسطينيين انفسهم؟ ربما ينجحوا 
 ومن شأننا أن نفشل فيه مرة اخرى؟

لعل حكماء القاهرة، الرياض وعمان ينجحون في جذب حماس الى داخل نسيج يبعدها عن دمشق 
وطهران؟ ولعل سيعود رجال القاعدة لوصف حماس كخونة مثلما فعلوا قبل سنتين؟ اعطوهم الفرصة، 

  .ار النتيجةسنحاكمهم في اختب. ودون أن نعرقلهم
  رئيس الموساد السابق*

 يديعوت
  ٢٠/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

  
  معركة غزة في موسم اللقاءات والقمم

  ياسر الزعاترة
، وقـع   ) قمة مجلس التعاون الخليجي ، قمة شـرم الـشيخ         (ما بين قمة الدوحة وقمة الكويت وما بينهما         

ت للواليات المتحدة والغرب أن هناك الكثيـر مـن          الكثير من الفرز واالنقسام في العالم العربي ، كما ثب         
القضايا التي ال بد من معالجتها كي ال يفلت زمام األمور من أيدي دول االعتدال العربي التي ال بد مـن                     
استمرار تصدرها للمشهد السياسي في المنطقة في مواجهة تقدم المحـور اآلخـر ، محـور المقاومـة                  

  .والممانعة
تدال الذي ينسجم مع التوجهات األمريكية والغربية ال يحصل في مقابل خدماتـه             المصيبة أن محور االع   

على ما يحفظ ماء الوجه ، وما جرى لمصر خالل األسابيع األخيرة رغم تعاونها الكبير في ملف العدوان                  
على غزة يؤكد ذلك ، إذ لم تتورع الواليات المتحدة عن توجيه صفعة للقيادة المـصرية بتوقيعهـا مـع                    

سرائيليين اتفاقاً أمنياً يتعلق بتهريب األسلحة إلى قطاع غزة ال يلقي بـاالً للدولـة العربيـة الوحيـدة                   اإل
  .المجاورة للقطاع ، وال تسأل عن تجاهل أولمرت للمبادرة المصرية

الحشد الغربي الذي جاء إلى شرم الشيخ لم يتوقف عند مجاملة القيادة المصرية وإعادة االعتبار إليها بعد                 
جهرها باالستياء من السلوك اإلسرائيلي ، على أهمية ذلك من أجل أن تواصل مصر مهماتها التقليدية في                 
القضية الفلسطينية ، ومن ضمنها المضي في برنامج مطاردة حماس وقوى المقاومة ، بل إن هناك هدفاً                 

كد أكثر من خالل زيارتهم     آخر بالغ األهمية تجلى من خالل كلمات الزعماء األوروبيين في القمة ، ثم تأ             
لتل أبيب ، ويتمثل في التأكيد على االنتصار اإلسرائيلي في الحرب على غزة ، وبالطبع مـن أجـل أن                    
يساهم ذلك في خدمة حزب كاديما وتسيبي ليفني ، إلى جانب حزب العمل في االنتخابات ، وبالطبع مـن                   

ة ، كي تتواصل مسيرة المفاوضـات ، تلـك          أجل أن تتمخض عن ذات االئتالف القائم في الدولة العبري         
المسيرة التي تستدعي بالضرورة منح المزيد من الدعم للرئيس الفلسطيني محمود عباس ، األمر الذي قد                
يتم من خالل جملة من المسارات ، من بينها قضية إعادة إعمار القطاع ، وربما اإلشراف علـى معبـر                    

  .رفح
حسابات محور االعتدال والجهات التي تدعمه في الغرب ، ما جعل           من المؤكد أن قمة الدوحة قد أربكت        

الجهود التالية لها تتركز على نسخ تداعياتها ، واآلن نسخ كل ما ترتب على معركة غزة ممثالً في مـنح                    
  .الشرعية لبرنامج المقاومة ونزع الغطاء الشعبي عن خيار التفاوض
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لسياق الذي أشرنا إليها ممثالً في إعادة االعتبار لمسيرة         من هنا ستتركز جميع الجهود المقبلة على ذات ا        
 ، ثـم    ٢٠٠٦التسوية ، مقابل العمل على تحجيم قوى المقاومة ونزع مخالبها التي نبتت بعد حرب تموز                

  .ازدادت قوة بعد هذه المعركة األخيرة في قطاع غزة
فع الـثمن ، فـاألوروبيون الـذين        على أن المشكلة هي أن الجهات التي تريد ذلك وتسعى إليه ال تريد د             

جاءوا إلى شرم الشيخ ثم رحلوا إلى تل أبيب لم يغادروا مربع المواقف التقليدية حول حل الدولتين ودعم                  
المسارات التفاوضية القائمة ، فيما كان موقفهم من الحرب داعماً على نحو سافر لمطالب الدولة العبريـة     

  .التي ارتكبتها بحق المدنيين في قطاع غزة، من دون أية إشارة إلى جرائم الحرب 
إذا كان رأي الجماهير في العالم العربي واإلسالمي يعني هؤالء ، فليعلموا أن خطاب التفاوض قد سـقط                  
مع مشاهد القتل الرهيبة والمقاومة الباسلة في القطاع ، أما إذا كان الرأي المعتمد هـو رأي األنظمـة ،                    

أما انتظـار   . م تعد كما كانت عليه ، وأن تمايزاً صار واضحاً بين المواقف           فليعلموا أن خريطة مواقفها ل    
فوز تسيبي ليفني فلن يغير الكثير في المشهد ، إذ سيبقى المعروض بائساً ال تقبله الجماهير ، ما يعني أن                    

جـع  خيار المقاومة والممانعة هو الذي سيمكث في األرض ، بينما يذهب جفاء زبد المفاوضات ، وليترا               
  .معه نفوذ القوى التي تعتبرها خياراً وحيداً لهذه األمة

بقي القول إن مفاجأة الكويت كانت كلمة العاهل السعودي ، والتي تبدو كما لو كانت إعـادة نظـر فـي                     
المواقف السابقة ، السيما حديثه عن المبادرة العربية ، فضالً عن إعالنه تخصيص مبلـغ مليـار دوالر                  

ء لقاء المصالحة السباعي ليمنح األمل بإعادة النظر في مسار العالقات العربية التـي              ثم جا . إلعمار غزة 
ال يمكن أن تكون في وضع جيد من دون تفاهم مصري سوري وسعودي ، فهل ثمة مؤشرات على تفاهم                   

  .من هذا النوع؟ نتمنى ذلك وإن لم تمنحنا المؤشرات المتوفرة الكثير من األمل
  ٢٠/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  غزة والعرب

  نواف الزرو
في األيام األخيرة من " إسرائيل" بإجماع جملة كبيرة من التحليالت وتقديرات الموقف في غزة فقد رفعت 

التدميرية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبينما / العدوان منسوب إرهابها ومحرقتها الجماعية
إسرائيل "يض المحرم دولياً، تنطح رئيس حزب تعمد جيش االحتالل إغراق غزة بقنابل الفوسفور األب

استنساخ هيروشيما وناجازاكي في غزة بقصفها "محرضا على " أفيجدور ليبرمان"اليميني المتطرف " بيتنا
 ...!". وكفى- بقنبلة نووية

وقد وصل التصعيد االسرائيلي للمحرقة حتى إلى مستوى أن عجز المفكر اليهودي األمريكي ناعوم 
بشاعة العدوان اإلسرائيلي على غزة جعلت لساني عاجزا عن " : اللغة عن وصفها إذ قالتشومسكي أبو

حتى مفردة .. بحثت في القاموس عن لفظة تجسد هول ما يحدث، فلم أجد.. وصف دقيق لما يحدث هناك
 ".٢٠٠٩/١/١٥/إسالم اون الين/ غير معبرة عن حقيقة المأساة) العدوان(أو ) اإلرهاب(

لمخجل أوال أن العرب واجهوا ويواجهون توحد اإلسرائيليين وراء المحرقة ومواصلتها ولكن المؤسف ا
قمة عربية عاجلة في الدوحة "بمزيد من االنقسام، والتشرذم والضعف كما تابعنا قبل أيام في مسألة عقد

 ...! تصوروا- "من أجل غزة
وكأنها " صة الصواريخ الفلسطينيةق"نجحت إلى حد كبير في صناعة " إسرائيل"والمؤسف أيضا ثانيا أن 

هي المشكلة والمفتاح لكل شيء، فالجدل الفلسطيني والعربي معه، إلى جانب الغطاء السياسي واإلعالمي 
في مواجهة الصواريخ الفلسطينية، هو الذي يتسيد " حق الدفاع عن النفس"بمنحها " إسرائيل"الدولي ل

 ...!.لي برمته اإلسرائي- عمليا المشهد السياسي الفلسطيني 
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واألشد أسفا وخجال ثالثا أن بعض الفلسطينيين والعرب أيضا أوقعوا أنفسهم عن عمد ووعي أو عن غير 
عمد في مأزق الصواريخ، وأصبحوا يتعاملون معها بالمنطق اإلسرائيلي ذاته، ولكن مع مفارقة عجيبة 

.!... 
وتخلق توازن رعب بين الطرفين، درج ان الصواريخ فعالة وتشكل تهديدا " إسرائيل"فبينما اعتبرت 

ليس لها أي تأثير حقيقي على " صواريخ عبثية"الفلسطينيون والعرب المعارضون لها على القول إنها 
 ..!.لمواصلة اجتياحاتها واغتياالتها ومحارقها" إسرائيل"وإنها إنما تشكل ذريعة ل" إسرائيل"

معبر رفح "لعناوين األخرى المتعلقة سواء بوينسحب هذا السيناريو مع بالغ األسف رابعا على ا
مهمة مراقبتها في إطار أي مخرج "، و"تهريب األسلحة عبر األنفاق"، وبقصة "والسيطرة عليه

 !؟...وهكذا"دبلوماسي
تحدث الكاتب اإلسرائيلي تسفي بارئيل في هآرتس العبرية أيضا منذ ذلك الوقت " الصواريخ"وفي ذريعة 

إن الصمت : "ضد الفلسطينيين قائال" محرقة إسرائيل"ين العرب في تسويغ وعن دور العرب والمثقف
العربي الرسمي وتعليقات بعض المثقفين العرب على الحملة اإلسرائيلية في قطاع غزة نظر إليه في 

وليس " حماس"بتلك الحملة وكأنها تستهدف حركة المقاومة اإلسالمية " قبول عربي"إسرائيل على أنه 
 ". زةكافة سكان غ

ورغم هذه اآلراء اإلسرائيلية من طرفهم، ورغم كل المعلومات واألدبيات السياسية والحربية ورغم كل 
الوثائق والنوايا الموثقة التي كانت تحدثت عن المحرقة القادمة أصر بعض الفلسطينيين والعرب وأصرت 

هي سبب التصعيد "ة الصواريخ الفلسطيني"االدارة األمريكية وبعض الدول األوروبية على أن 
الصهيونية المفتوحة ضد غزة بنسائها وأطفالها وشيوخها وشيبها " المحرقة"واالغتياالت واالجتياحات و

 ...!وشبانها
 :، ويعلنون"الصهيونية"المحرقة "شيء مخجل ومعيب أن يتنطح البعض لتحميل حماس مسؤولية 

يدعون حركة حماس إلى وقف إطالق "، ول"إن وقف الصواريخ الوسيلة الوحيدة لوقف العدوان" 
إليقاف هجماتها ” إسرائيل“باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد للضغط على " إسرائيل"الصواريخ على 

 ".العسكرية
 !؟...فهل األمر كذلك يا ترى

وشيء معيب أيضا على المجتمع الدولي بمجلسه األمني أن يحمل الصواريخ الفلسطينية مسؤولية حروب 
 ..!.محارقها اإلجرامية ضد الفلسطينيينإسرائيل و

 ...!ليست دول احتالل" إسرائيل" وكأن - 
 ...!.١٩٦٧وكأن غزة والضفة ليستا أراضي محتلة منذ عام - 
 ...!. وكأن غزة دولة مستقلة تعامل بالند مع دولة االحتالل واإلجرام- 
عام " إسرائيل"طلق على  وكأن المحرقة والمجازر اإلسرائيلية بدأت مع أول صاروخ فلسطيني ي- 
/٢٠٠٠!... 
أرضه ووطنه واغتصبت حقوقه وشردته " إسرائيل" وكأنه ليس من حق شعب فلسطين الذي احتلت- 

 ...!ولجأته ونفته إلى أصقاع العالم أن يتحرك للدفاع عن نفسه
ة التي تهدد دولة مسالمة مسكينة تدافع عن نفسها أمام الصواريخ الفلسطيني" إسرائيل" وكأن تلك الدولة - 

 ...!بإبادتها
السور " وكأن الضفة الغربية أيضا تعج بالصواريخ التي تبرر لتلك الدولة بجيشها ومستعمريها مواصلة - 

 ...!واالجتياحات واالغتياالت واالعتقاالت الجماعية " الواقي
قال جماعية  وتبرر لها تقطيع أوصال الضفة إلى جيوب ومعازل وكانتونات وتحولها إلى معسكرات اعت- 

 .لحوالي مليونين ونصف وأكثر من النساء 
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 :لذلك نقول ونستغرب ونستنكر ونتساءل
ضد شعب " المحرقة الصهيونية" لماذا يتعامى كل أولئك الذين يحملون الصواريخ الفلسطينية مسؤولية - 

ه الحقائق  عن كل هذ- المافيا–بكامله احتلت أرضه واغتصب وطنه وسلبت حقوقه على أيدي تلك الدولة 
 ...!.الدامغة

 !؟...١٩٤٨ الم تقترف وتواصل تلك الدولة محارقها ومجازرها منذ ما قبل النكبة الكبرى األولى عام - 
 !؟... السنا في الحقيقة أمام موسوعة مفتوحة من جرائم الحرب الصهيونية ضد فلسطين وأهلها- 
 فهل يا -يليا منذ ثماني سنوات كاملة إسرائ١٤التي لم تقتل سوى -  لو توقفت هذه الصواريخ -  إذن- 

 !؟...المسكينة عن حروبها ومحارقها" إسرائيل"ترى ستتوقف دولة 
 !؟... وهل ستنسحب من الضفة الغربية وغزة مثال- 
 !؟... وهل ستسمح بإقامة الدولة الفلسطينية حقا- 
وقف حروب االحتالل  هل يمكن أن تؤدي المفاوضات المجربة إلى – ثم ربما األهم من كل ذلك أيضا - 

وتعطيل بلدوزره الذي يعمل على مدار الساعة في جسم فلسطين على امتداد مساحتها منتهكا بذلك كافة 
 !.؟...القوانين والمواثيق والحقوق وبمنتهى االستخفاف واالستباحة الشرسة 

ان االستخالص  يبدو انه في ظل هذا الكم من الوثائق والمعطيات المتعلقة بالمحرقة ف- ونقول أخيرا
 :الكبير الذي يقف أمامنا

أن ال سبيل إلى ردع وتعطيل مشاريع االحتالل في االجتياحات والجرائم والمجازر واالستيطان 
والجدران إال بإعادة صياغة السياسات والمواقف الفلسطينية و العربية وعلى نحو مغاير تماما لما هي 

 !!.؟...عدوانعليه خالل العدوان، ولما هي عليه ما بعد ال
 ١٩/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب

  
  قمة غزة والرهان اإلسرائيلي على االنقسام العربي

  طارق محمد زغموت.د
لعل استضافة العاصمة القطرية، الدوحة، لقمة غزة الطارئة، والتي عقدت لمناقشة النتائج المترتبة علـى               

 على يد اآللـة الحربيـة       العدوان اإلسرائيلي، وما صحبه من عمليات قتل وتدمير وحشي وغير مسبوق          
اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، أثارت غير قليل من الجدل لدى جميع األطراف العربيـة المعنيـة،                
والتي على الرغم من اتفاقها على تاريخية هذا الحدث، إال أن خالفاتها لم تقتصر فقط على توصيف ذاك                  

أعمق من ذلك، بتناول تأثيره على واقع االنقـسام         االجتماع من حيث كونه قمة أو لقاء، بل تعدته لما هو            
الذي يشهده العالم العربي، فذهب البعض إلى التشكيك في دوافع من دعا والتقى في الدوحـة وتحمـيلهم                  
مسؤولية مفاقمة الشقاق والشرخ، في الوقت الذي نفى فيه الفريق اآلخر، وخاصة المبادرون إلـى هـذا                 

  . تفصيالًاالجتماع، تلك االتهامات جملة و
  : معيار الحكم على قمة غزة* 

ولكي نكون منصفين في الحكم على هذه الخطوة، لجهة كونها زائدة ال معنى لها أم هي ضرورة ملحـة،                   
تفرضها تحديات المرحلة، كان البد من توخي الموضوعية، وذلك عبر النظر من زاوية طبيعة وعمـق                

سرائيلي، والذي يعتبر المسؤول األول عن الوضع المتـردي  التأثيرات المباشرة لتلك القمة على الكيان اإل 
التي وصلت إليه المنطقة، وبالتالي تجاوز ما رمي به الشارع العربي، من قبل بعض الزعماء، من كونه                 
عاطفي وقاصر عن إدراك الموازين والضوابط الدولية في تعاطيه مع أحداث من هـذا النـوع، كـالتي                  

 أن جل ما تطلبه الشعوب ال يتعدى اتخاذ موقف عربي موحد يتخطى حالـة               يشهدها قطاع غزة،مع العلم   
  . االنقسام ويشكل غطاء يدعم المقاومة

  : التورط اإلسرائيلي في تعميق االنقسام العربي* 
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قد ال يخفى على أحد بأن الكيان اإلسرائيلي لم يكتفي بحالة التشرذم والضعف وشبه الغياب للنظام العربي                 
تي كانت حاضرة لحظة اإلعالن عن قيامه، بل إنه عمل جاهداً على تكريسها وتعميقهـا ،                الرسمي، و ال  

لكي تصبح من أهم سمات التاريخ المعاصر، نظراً لكونها تخدم المـشروع الـصهيوني فـي فلـسطين                  
والمنطقة وتحقق مخططاته االستيطانية واالستعمارية، ولم يقتصر ذلك على زمن الحروب بـل تكـرر               

  . ا توجه النظام العربي الرسمي نحو السالمأيضا عندم
فالحروب اإلسرائيلية العدوانية وما نتج عنها، من احتالل لألرض وتفرد بعض األنظمة العربيـة بعقـد                
اتفاقيات سالم، وبالتالي نقض عرى ما اتفق عليه من رفض للتفاوض والصلح والتطبيع مع ذلك الكيان،                

العربي في تعاطيه مع ملف الصراع اإلسرائيلي، والـذي انعكـس           كانت بمثابة إعالن عن بدأ التناقض       
بدوره على كافة مناحي التنسيق والتضامن والتعاون، وتفاقم ذاك التناقض مع بدايـة تـسعينات القـرن                 
الماضي وانطالق مؤتمر مدريد الدولي للسالم، حيث تمكنت إسرائيل من القضاء على تالزم المسارات،              

ساسه هذه المفاوضات، وتجلى ذلك بعقد اتفاقية أوسلو مـع منظمـة التحريـر              والذي دخل العرب على أ    
  .الفلسطينية، األمر الذي ترتب عليه وأد آخر فرصة لتحقيق عمل عربي مشترك

  : االنقسام العربي و حافة الهاوية* 
نيـة  وبلغ هذا التفتت ذروته في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول، ورفـع اإلدارة األمريكيـة اليمي                

، وما نتج عن ذلك من عملية تصنيف وفرز، طالت منطقة الـشرق             )إما معنا أو ضدنا   (والمحافظة لشعار 
األوسط، بحيث أضحى هناك محاور للشر وأخرى لالعتدال، وما رافق ذلك من انقالب للمفاهيم وخلط ما                

خل عوضـاً عنهـا     بين المقاومة واإلرهاب وإخراج الكيان الصهيوني من دائرة عداء بعض األنظمة ليد           
  ). اإلرهاب(عدو جديد، أال وهو 

هذا الواقع الجديد وظّفته إسرائيل لتحقيق أهدافها األمنية، في وقت شهدت فيه بيئتها اإلسـتراتيجية دوراً                
وحضوراً متنامياً لحركات المقاومة، محاولةً خلق جبهة دولية وإقليمية تدعمها وتمنحها الغطـاء فـي أي                

ات والدول الداعمة لها، بذرائع التهديد المشترك والحاجة إلى اسـتقرار المنطقـة،        مواجهة مع تلك الحرك   
مما أدى إلى القضاء على آخر عامل تجميع للعرب أال وهو المقاومة وارتباطها بقضية فلسطين، األمـر                 

  . الذي يعني أن حالة االنقسام العربي قد وصلت إلى حافة الهاوية
  : نية وبعدها المقاومالدور الموحد للقضية الفلسطي* 

وعلى الرغم من سوداوية الواقع السابق وما ترتب عليه من غياب ألي دور عربي فاعل فـي مواجهـة                   
منعطفات وأحداث خطيرة عصفت بالمنطقة واألمة، إال أن صمود المقاومة وتوليهـا لزمـام المبـادرة                

نان وغـزة، خلـط األوراق، وكـان        العسكرية والسياسية وإفشالها للمخططات الصهيونية العدوانية في لب       
  . بمثابة رافعة بعثت الحياة في الحضور العربي، وانقلب بذلك السحر على الساحر

وبدأت شعوب المنطقة تخرج من حالة الخمول، والتي سيطرت عليها ردحاً من الزمن، مجـسدة تحـرك      
اوز التضامن ليصل إلى حد     شعبي فاعل نهض بالحالة العربية العامة وشكل بداية مرحلة جديدة سقفها يتج           

  . المطالبة بوحدة المصير
وفي الوقت ذاته أيضاً، بدأت تتضح وتتبلور عملية تغير مالمح المشهد السياسي فـي المنطقـة، بفقـدان      
الدول المركزية في محور االعتدال، والتي يعتبر الكيان اإلسرائيلي نفسه جزءاً منه، مكانتها االعتباريـة               

 على المستوى السياسي والتاريخي لصالح دول أخرى منافسة، ولـم تتوقـف سلـسلة               الداخلية واإلقليمية 
اإلخفاقات اإلسرائيلية عند ذاك الحد، فمع فقدان السيطرة على ما تشهده المنطقة من إعـادة اصـطفاف                 
لدولها وانتقال أنظمة كانت تحسب على االعتدال إلى المحور اآلخر الممانع، تعزز وتوسع ذلك األخيـر                

 ينبئ ببداية تبلور صف عربي رسمي، مدعوم من دول إقليمية ودولية، متحد خلف خيار المقاومـة،                 بما
  . شهدنا والدته في قمة غزة الطارئة
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ولعل أحد جوانب المأزق اإلسرائيلي، في المواجهة الحالية، يتمثل في أن هذا الكيان قد ذهب بعيداً فـي                  
وانه على قطاع غزة،لدرجة أنه بات يجد نفسه عاجزاً عن          رهانه على االنقسام العربي لتحقيق أهداف عد      

وقف السياقات السياسية اآلخذة في التطور، والتي من شأنها أن تعيد القضية الفلسطينية ببعـدها المقـاوم               
  . إلى مركز اإلجماع العربي، أي توفير القاسم المشترك واألساسي الالزم لردم هوة الفرقة والشقاق

  : لمكملقمة غزة ودورها ا* 
ومن هنا، جاء تكامل لقاء الدوحة مع األداء المميز للمقاومة الفلسطينية في الميدان، وذلك إذا مـا أخـذنا                   

  . بعين االعتبار ما تمخض عنها من نتائج
فعلى الرغم من أن التضامن العربي مازال في بدايته ولم يتجاوز مستوى التشاور، إال أن إسرائيل باتت                  

آلن، فالدعوة لتعليق المبادرة العربية للسالم، أفقدها أهم ما ميزها، أال وهو التبني             تحصي خسائرها منذ ا   
، مما ترتب عليه، وبأثر رجعـي، إعـادة         ٢٠٠٢العربي الرسمي لها، والذي تحقق في قمة بيروت لعام          

ما كـان   النظر فيما درج على اعتباره بالخيار االستراتيجي والوحيد للعرب، أال وهو السالم، والذي لطال             
، وفي الوقت ذاتـه تجـاوز       )كالتطبيع(بمثابة المنصة التي استخدمتها إسرائيل للقفز والوصول إلى نتائجه        

  . استحقاقاته المتمثلة باالنسحاب من األرض المحتلة
وليس هذا فحسب، فإسرائيل باتت مضطرة للتعامل مع واقع عربي جديد، أعادها إلى المربع األول مـن                 

ل بإعادة االعتبار إلى المقاومة بوصفها حركة تحـرر ولـيس إرهـاب، واالعتـراف               تاريخ نشأتها، تمث  
، ممـا يعنـي     "ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة      "بشرعيتها وبضرورة احتضانها ودعمها على قاعدة أن        

  . الفشل في عزل تلك المقاومة عن عمقها االستراتيجي العربي واإلسالمي
قاد قمة الدوحة على النحو الذي شاهدناه، من حضور لقادة المقاومة، وما            وبناء على ما سبق، نجد أن انع      

تمخض عنها من نتائج، ما هو إال خطوة أولى على طريق لم الشمل وتوحيد الصف العربي، بمـا يلبـي              
متطلبات المرحلة وتعزيز االنتماء والهوية في األمة، وتفرضه في الوقت ذاته ضرورة مواجهة العدوان،              

  . انتصار الدم الفلسطيني في مواجهة آلة القتل اإلسرائيليةبما يعزز 
  ١٩/١/٢٠٠٩مجلة العصر 

  :كاريكاتير .٩٧

  
  ٢٠/١/٢٠٠٩الوطن، قطر،   


