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  املسبوك الرصاص عملية
  

  2009 يناير/الثاين كانون 18 – 2008 ديسمبر/األول كانون 27
    

 حالة إىل متعمد بشكل جرّها يتم التي العامل يف األوىل املنطقة تصبح أن على غزة توشك
  .الدويل اجملتمع بتشجيع البعض، قول وحسب واطالع، بمعرفة وذلك املدقع العوز من

    
  زيد أبو كارين لألونروا العامة املفوضة    

  2009 يناير/الثاين كانون
  

 جاهزاً نفسه يُظهر كي جملتمعنا اختباراً العملية كانت. إلسرائيل ساعة أفضل هذه
 الكامنة الهائلة القدرة وإبراز] اخلطرة التحديات مع[ التعامل على وقادراً وراغباً
 التجربة هذه من وخرج مؤثر، بشكل الفترة هذه اإلسرائيلي اجملتمع واجه لقد. داخله

  .كافة اجلبهات على قوة أكثر
  

  براك إيهود اإلسرائيلي الدفاع وزير
  2009 يناير/الثاين كانون 17

  
 من املسبوقة غير غزة، على الوحشية حربها إسرائيل شنت املاضي العام نهايات يف

 من املدنية واملنشآت املدنيين واستهدافها املستخدمة، الفتاكة األسلحة نوعية حيث
 والقواعد الشرائع جميع وجتاهلها رسمية، ومقار ومستشفيات ومدارس سكنية مبان

 هو كما احلرب، هذه أوقعت وقد. احلروب أثناء يف املدنيين حلماية املوضوعة الدولية
 دماراً  وراءها وخلّفت واألطفال، النساء من منهم كثير واجلرحى، القتلى آالف معروف،

 كثير من موثقة إدانات وأعقبها مأوى، دون من) اآلن إىل( العائالت من وآالفاً هائالً،
 حرب جرائم ارتكابه بسبب اإلسرائيلي للجيش اإلنسان بحقوق املعنية الهيئات من

  .الشهير غولدستون تقرير وتوثيقاً  وتفصيالً  وضوحاً  أشدها اإلنسانية، ضد وجرائم
 ،)بعد تتضح مل والتي اتضحت التي( وانعكاساته اجلليل، احلدث هذا جسامة إىل ونظراً 
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 بذلت وقد. ونتائجها دوافعها والستقراء جوانبها، جميع من احلرب هذه على الضوء
 جرى ما لتقصي خارقاً جمهوداً  فيها العاملين الباحثين وفريق اجمللة حترير هيئة

 يشكل صفحة، 150 من مؤلفاً خاصاً ملحقاً  اجملهود هذا لنتائج وأفردت وتوثيقه،
 هذه لوقائع تفصيلياً  عرضاً ويتضمن والقراء، للباحثين وسجالً  مرجعاً  بالتأكيد

 بالضحايا دقيقة وقوائم فيها، استخدمت التي ولألسلحة الزمني، وتسلسلها احلرب
 سنة منذ احلرب سبقت التي العسكرية للعمليات وسجالً  املادية، واألضرار البشرية
 منذ عليه مرت التي لألحداث تاريخياً  وسرداً  غزة قطاع عن ومعلومات ،2000

 الساسة وتعليقات حتليالت من بدقة خمتارات يتضمن كما. 1948 سنة احتالله
 األجنبية والصحف الدوريات يف نُشرت التي والصحافيين واخملتصين والباحثين

 وتمخضت عليها انطوت التي املهمة واملسائل احلرب تناولت والتي واإلسرائيلية،
  .عنها
 تقدم أن احلرب، هذه على سنة مرور بمناسبة الفلسطينية، الدراسات جملة ارتأت وقد

 إىل نظراً  وذلك والتعليقات، اخملتارات باستثناء امللحق، لهذا دقيقة ترجمة لقرائها
  .اجملال ضيق

 بعد بشارة عزمي الفلسطيني املفكر مع أُجريت ملقابلة ترجمة تقدم أن ارتأت كما
 وانعكاساتها ونتائجها احلرب لدوافع قراءته فيها تناول وجيزة، بفترة مباشرة احلرب

 القيادة بطبيعة احلرب لعالقة وشرحاً  الفلسطيني، السياسي الوضع على احملتملة
 من طلبت التحرير هيئة أن إىل اإلشارة مع تفكيرها، ومناحي اإلسرائيلية السياسية

 منظور من وإضافات تعديالت من مناسباً  يراه ما وإدخال املقابلة مراجعة بشارة
 منه طالبة الراهن الفلسطيني الوضع تتناول أسئلة عدة إليه ووجهت احلرب، بعد سنة

 الوضع بشأن األسئلة عن اإلجابة القارئ ويجد. مشكوراً  باألمرين فقام عنها، اإلجابة
�.العدد صدر يف الراهن
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