
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المستعمراتوتواصل قصف ..  جنود وضابطا٣ًالمقاومة تقتل :  على العدوان١١اليوم الـ
  واهم من يظن أن بإمكانه العودة لغزة على ظهر دبابة إسرائيلية": السلطة"نزال لـ 

  "٤شواظ "بالكامل ألول مرة بعبوة " ٤ميركافا "تدمير دبابة  تعلن عن "كتائب القسام"
  "إنجازاً"تبحث عن اتفاق دولي يرضيها وتسوقه وتهديدات الفي غزة رغم " عالقة"" إسرائيل"

  لبت من وفد حماس خفض سقف الشروط قبل فوات األوانالقاهرة ط: مصدر مصري
  والقاهرة تنفي.. حماسمبارك أكد لوفد أوروبي ضرورة هزيمة ": هآرتس"

  فنزويال تطرد السفير اإلسرائيلي لديها احتجاجا على العملية العسكرية في غزة
 إستراتيجية حماس الوحيدة هي الدمار والفوضى: "دير شبيغل"دحالن في حوار مع مجلة 

العدو الصهيوني يرتكب مجزرة
 ٦٨٠حصيلة العدوان جديدة و
    جريح٣٠٧٥و شهيدا 

  
 ٦ص ... 

 ٧/١/٢٠٠٩١٣٠٧األربعاء
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    :السلطة
 ٧  مجلس األمن بإصدار قرار بالوقف الفوري والتام للعدوان على قطاع غزةيطالب عباس  .٢
 ٧  الستكمال حربها " إسرائيل"  لـالفرصة بإعطاءس األمن  مؤثرة ومجلتهم دوالًي قريع .٣
 ٨  ل المتحدث باسمها في أعقاب احتجاج السلطةيقت الحكومة التشيكية :الحسيني .٤
 ٨   الرتكابها جرائم في قطاع غزة"إسرائيل"السلطة تستعد لرفع دعاوى قضائية ضد  .٥
 ٨   غزةحذر من نكبة جديدة تهدد الالجئين في قطاعيرئيس دائرة شؤون الالجئين  .٦
 ٩   نايف الرجوب يؤكد من سجنه أن األسرى يترقبون انتصار غزةاألسيرالنائب  .٧
 ٩  والهجوم يعزز موقف حماس "جريمة حرب"ما يحدث في غزة : شهيدليلى  .٨
 ٩  وفقاً لمعاهدة جنيف الرابعة  حماية المدنيينإلىزكي يدعو  .٩
١٠ عباس يضيق على المظاهرات خشية اتساع شعبية حماس": نيويورك تايمز" .١٠
    

    :المقاومة
١٠   المستعمراتوتواصل قصف ..  جنود وضابطا٣ًالمقاومة تقتل :  على العدوان١١اليوم الـ .١١
١٢  المقاومة قادرة على الصمود أمام العدوان وتكبيده أفدح الخسائر: أبو مرزوق .١٢
١٣  كشرط لوقف إطالق الناررفح ح معبر وفتالعدوان وانسحاب الجيش طلبت وقف حماس .١٣
١٤                        لن نقبل بأي حلول دون رفع الحصار ووقف العدوان: الجبهة الشعبية .١٤
١٤  "إسرائيل" من رألخضساركوزي يحمل مبادرة لكنها تحتاج إلى الضوء ا: حماس .١٥
١٥      تحمي المحتل وال تدافع عن المظلوم: "فخ المراقبين الدوليين"حماس تحذر من  .١٦
١٥  واهم من يظن أن بإمكانه العودة لغزة على ظهر دبابة إسرائيلية": السلطة"نزال لـ  .١٧
١٦  لمدرسة في غزة دليل فشل الجيش في مواجهة المقاومة" إسرائيل"حماس تعد استهداف  .١٨
١٦  فدائي من مقاومي كتائب القسام قام بتفجير نفسه في دبابة: أبو عبيدة .١٩
١٧  "٤شواظ "بالكامل ألول مرة بعبوة " ٤ميركافا "تدمير دبابة  تعلن عن "كتائب القسام" .٢٠
١٧   المطلوب من فتح االنخراط في مقاومة العدوان: قدورة فارس .٢١
١٧  في تصدي لقوات إسرائيلية دخلت من البحر  من مقاوميها٢سرايا القدس تعلن استشهاد  .٢٢
١٨  "قوة غازية للقطاع"سنعامل أي قوات دولية على انها : لجان المقاومة .٢٣
١٨  وقعت في الشرك التي نصبتها لها المقاومة في قطاع غزة" إسرائيل": نزالمحمد  .٢٤
١٨ في غزة الشريف بتحميلها مسؤولية ما يجري  صفوت تستنكر تصريحاتحماس .٢٥
١٩  هذه المرحلة من اخطر المراحل التي تمر على الشعب الفلسطيني": القيادة العامة" .٢٦
١٩  االحتالل يعتقل العشرات بينهم قياديون من حماس بالضفة .٢٧
١٩    في غزةى عناصر فتحبرهوم ينفي اإلقامة الجبرية عل .٢٨
٢٠ اختفاء تام وفعل ملموس.. تكتيك المقاومة في تضليل الجيش اإلسرائيلي: تقرير .٢٩
    

    :اإلسرائيليالكيان 
٢١  "يونتفاق يبلوره األميركإلأحترم األمم المتحدة ولكن يجب العمل من أجل التوصل  :اولمرت .٣٠
٢١  "إنجازاً"تبحث عن اتفاق دولي يرضيها وتسوقه وتهديدات الفي غزة رغم " عالقة"" إسرائيل" .٣١
٢٢  تعتزم تحقيق أهدافها من العدوان المتواصل" إسرائيل" :باراك .٣٢
٢٣   "دروعا بشرية"م االطفال حماس تستخد: بيريز .٣٣
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٢٣ الى غزة" ممرا انسانيا" ستفتح "اسرائيل": اولمرت .٣٤
٢٣   يشاي يدعو إلى تسوية قطاع غزة باألرض .٣٥
٢٣  لعدوان على غزةيؤيدون استمرار ا" اإلسرائيليون"العسكريون ": الغارديان" .٣٦
٢٤  أولمرت يحذر حزب اهللا من فتح جبهة جديدة .٣٧
٢٤  فتح تحقيق في جرائم الجيش االسرائيلي بحق االطفال في غزةيطالب بالصانع طلب  .٣٨
٢٤ لي غزة إلى سيناءهدف العدوان ترحيل أها: صحفي إسرائيلي .٣٩
    

    :األرض، الشعب
٢٥   نشوب أزمة غذاء حادة في غزة جراء العدوان": الغذاء العالمي" .٤٠
٢٥    من سكانها٥٠٠٠تستهدف قرية شرق غزة  وتهجر " اسرائيل" .٤١
٢٥ ل المسلمين العمل لرفع الظلم عن غزةفرض على ك: التميمي .٤٢
٢٦    فريضة على كل مسلمومن يساندها" اإلسرائيلية"مقاطعة البضائع : مفتي القدس .٤٣
٢٦  استشهاد مصور التلفزيون الجزائري في غزةاصابة عشرات الصحفيين و .٤٤
٢٦  تمدد اعتقال صحافيين مقدسيين" اسرائيل" .٤٥
٢٦   ضد استهداف الطواقم الطبية في غزة  االسرائيلية للمحكمة العليا حقوقيالتماس .٤٦
٢٧   االحتالل يعتقل عشرات الطالب في حيفا في مظاهرة احتجاجية  .٤٧
٢٧ تنديدا بمجازر االحتالل في غزة الضفةمسيرات واعتصامات في  .٤٨
٢٧  معبر رفح يشهد حركة بطيئة واطباء يشتكون عرقلة السلطات المصرية .٤٩
٢٨  ضد جرائم الحرب في غزةاولمرتمئات المحامين يتظاهرون قبالة مكتب  .٥٠
٢٨ "اسرائيل"لـاالتحاد االوروبي ورئاسته الحالية منحازة :رام اهللاب القوى الوطنية واالسالمية .٥١
   

   :صحة
 ٢٨  تحذر من انهيار مستشفيات غزة" أوكسفام" .٥٢
 ٢٩ ول القطاع عبر رفح تدعو لتمكين أطباء عرب من دخالصحة المقالة .٥٣
   

   : األردن
٢٩  يحذر من المؤامرة التي تستهدف الشعب الفلسطينيالعاهل األردني  .٥٤
٣٠ شبح ضم الضفة لألردن يلوح مجدداً في األفق: مسؤولون أردنيون .٥٥
٣٠ ية تعدل عن إزالة خيمة اعتصام تطالب بطرد السفير اإلسرائيلاألردنيالداخلية  .٥٦
٣٠  اإلخوان في االردن يدعون لمقاطعة البضائع الفرنسية احتجاجا على تصريحات ساركوزي .٥٧
٣٠  وفد اردني شعبي يزور قيادات حماس في دمشق .٥٨
٣١ يمة في األردن بعد العدوان على غزةتراجع معدالت الجر .٥٩
   

   :لبنان
٣١   لوقف الحرب على غزةهمية مساعي ساركوزيأنصراهللا يقلل من  .٦٠
٣١  وقتاً إضافياً" إسرائيل"صلوخ يتهم مجلس األمن بتأجيل القرار إلعطاء  .٦١
٣٢   دليل فشل في غزة لعائالتل "اسرائيل "استهداف: فضل اهللا .٦٢
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٣٢ يتظاهرون ألجل غزة ألف طفل لبناني ١٣ .٦٣
   

   :عربي، إسالمي
٣٢  القاهرة طلبت من وفد حماس خفض سقف الشروط قبل فوات األوان: مصدر مصري .٦٤
٣٣  نقاط لوقف المعارك وفرنسا تدعم٣مصر تعلن مبادرة من  .٦٥
٣٣   محكمة مصرية عليا تؤكد حكما سابقا بوقف بيع الغاز السرائيل .٦٦
٣٣  "لفدائيةالعمليات ا"الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز إلسرائيل تهدد بالعودة لزمن : مصر .٦٧
٣٤   االخوان يحركون المعارضة المصرية ضد موقف الحكومة المتخاذل تجاه غزة .٦٨
٣٤  االسد يدعو لوقف العدوان االسرائيلي على غزة ويلوح بعقد قمة عربية مصغرة .٦٩
٣٥  بشدة ويحملها مسؤولية حرب غزة" ائيلإسر"أردوغان يهاجم  .٧٠
٣٥  ومستعدة إلرسال قوات لغزة" إسرائيل"تركيا تتجه لتجميد عالقاتها العسكرية مع  .٧١
٣٦  هدفها عرض هدنة إنسانية لوقف الحرب في غزةمصر لعودة ساركوزي :مصدر مصري .٧٢
٣٦  الوزاري العربي يتفق على طرح مشروع القرار العربي بشأن غزة في جلسة مجلس األمن .٧٣
٣٦  تنشر مشروع القرار العربي أمام مجلس األمن" الحياة" .٧٤
٣٧ ولة من حماساالسد قدم لساركوزي مبادرة سورية تركية مقب: مصادر فلسطينية .٧٥
٣٨  القاهرة تنفي علمها بمشاركة عربية في مراقبة معبر رفح .٧٦
٣٨ والقاهرة تنفي.. حماسمبارك أكد لوفد أوروبي ضرورة هزيمة ": هآرتس" .٧٧
٣٨    ستعري األنظمة العربيةقمة الدوحة: مستشار وزير اإلعالم السوري .٧٨
٣٨  تأمين دخول المساعدات وتحقيق التهدئة ومباحثات مبارك وساركوزي تناولت وقف القتال .٧٩
٣٩  فشل مهمة القرضاوي بالرياض": القدس العربي" .٨٠
٣٩  ية تطالب القادة العرب بطرد سفراء إسرائيل وتتهم البعض بالتواطؤ القوى السياسية الكويت .٨١
٣٩ الجسر الجوي االغاثي يتواصل وجرحى فلسطينيون ينقلون الى المملكة: السعودية .٨٢
٣٩    العربلن يتحقق بفرض التطبيع على" إسرائيل"السالم مع : سعود الفيصل .٨٣
٤٠  يلوم ايران وامريكا  ويتوق لالستشهاد في سبيل اهللا وفي سبيل فلسطين: تركي الفيصل .٨٤
٤٠  على إدخال المساعدات من معبر العوجة" إسرائيل"القاهرة تتفق مع  .٨٥
٤٠  ترتيبات لوقف الحرب ومطالب بوقف تهريب األسلحةبشراك حماس أطراف عربية تسعى إل .٨٦
٤١  في قطاع غزة" جريمة اسرائيل الكبرى"المالكي يندد بـ .٨٧
٤١  يهود اليمن ينددون بالعدوان على غزة .٨٨
٤١ زرة لن يتحقق إال بتهديد العرب مصالح أمريكاإنهاء المج: خبراء مصريون .٨٩
٤١  الهجوم على غزة هدية أوباما للفلسطينيين: الظواهري .٩٠
٤٢  وزراء الصحة الخليجيون يدعون لوقف العدوان فورا .٩١
٤٢  "اسرائيل"الموريتانيون يرحبون بقرار سلطاتهم استدعاء سفيرها بـ .٩٢
٤٢ دخلت في استنزاف" إسرائيل: "خبيران عسكريان .٩٣
٤٢  حركة طالبية بمدارس وجامعات المغرب تضامنا مع سكان غزة .٩٤
٤٢ ر رسمي واسع لترميم صورة مباركاستنفا: القاهرة .٩٥
٤٣  الصحافيون العرب يتضامنون مع غزة .٩٦
٤٣  اتحاد األدباء العرب يدعو لتخصيص مساحات سوداء في الصحف تضامنا مع غزة .٩٧
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٤٣  تضامناً مع غزة" فبراير"الكويت تلغي حفالت  .٩٨
٤٣  ة تتواصل عربياً وقطر ترفض رقابة إسرائيليةجهود اإلغاث .٩٩
٤٤  صحافيون يعتصمون في العراق تضامنا مع غزة.١٠٠
٤٤  تطالب االمم المتحدة باعتبار المدارس مالذاً آمناً ألهالي غزةحرم أمير دولة قطر.١٠١
٤٤  صرية لتقييم أوضاع ما بعد العدوان على غزةلجان م.١٠٢
٤٥  رئيس البرلمان المصري ينتقد الصمت األوروبي تجاه مجزرة غزة.١٠٣
٤٥  الشارع العربي يواصل انتفاضته ضد المجازر.١٠٤
٤٦  يوم بث فضائي عربي مشترك لغزة.١٠٥
٤٦      منظمة حقوقية عربية تطالب مصر باإلفراج عن المتظاهرين.١٠٦
٤٦      منظمة بوسنية تنتقد تقاعس مجلس األمن عن وقف عدوان غزة.١٠٧
٤٧           باألحذيةهاالسفارة المصرية ببرلين يرشقون أمام متظاهرون.١٠٨
٤٧  وفد االتحاد العالمي لعلماء المسلمين يعود الجرحى الفلسطينيين.١٠٩
٤٧ تنسيق إسالمي عربي في مجلس األمن لوقف اطالق النار: منظمة المؤتمر االسالمي.١١٠
٤٧  ٢٠٠٦ب اهللا بعد حرب حماس ستكون مثل حز": الشرق األوسط"مصادر إيرانية لـ.١١١
٤٨  رئيس الدولة يوجه حملة تبرعات لدعم أهالي غزة: ابوظبي.١١٢
٤٨  الرئيس اليمني مرتاح لدعوة قطر لعقد قمة عربية طارئة من اجل العدوان على غزة.١١٣
٤٨  ات عبر رفح وشكاوى أطباء لدخول غزةحركة بطيئة للمساعد.١١٤
٤٩   عدوانالبسبب التحاد المتوسطي احقوقيون يدعون لالنسحاب من اعتقاالت في الجزائر و.١١٥
٤٩    شاب يتطوعون للدفاع عن غزة٢٠٠٠: افغانستان.١١٦
٤٩ يا يضربون عن الطعام حتى وقف عدوان غزةطالب بسور.١١٧

   
   :دولي
٤٩  فنزويال تطرد السفير اإلسرائيلي لديها احتجاجا على العملية العسكرية في غزة.١١٨
٥٠ الدعوة لوقف النار ليست تغييرا في الموقف: البيت األبيض.١١٩
٥٠   في غزة" إسرائيل"يستعد إلصدار قرار دعم لما قامت به الكونجرس .١٢٠
٥١  ة لتشغيل رادارات متقدم قرب الحدود المصرية جندي أمريكي١٢١.١٠٠
٥١  الرئيس األمريكي لن يقابل بان كي مون في موعدهما المقرر.١٢٢
٥١  ضباط أمريكيون في رفح لمراقبة األنفاق واستنفار رسمي واسع لترميم صورة مبارك.١٢٣
٥١ أمريكا تجهض أي قرار بوقف إطالق النار: هآرتس.١٢٤
٥٢  أوباما يخرج عن صمته ومجلس األمن يبحث الوضع بغزة.١٢٥
٥٢  "إسرائيل"دعوة لوقف صادرات السالح البريطانية إلى : الجارديان.١٢٦
٥٢   مليون دوالر٣٥حاجتها لـوتحقيق محايد بجريمة قصف مدارسها في غزة لاألونروا تدعو .١٢٧
٥٣   داخل أراضيهافرنسا تخشى من انتقال النزاع في غزة إلى.١٢٨
٥٣   على غزةاإلسرائيليالعاهل االسباني يطالب بوقف فوري للهجوم .١٢٩
٥٤   إلى االلتزام الصارم بالمبادئ اإلنسانية في الصراع الدائر في غزةالدعوة: المفوض السامي.١٣٠
٥٤  تحدث عن سيناريو تفاوضي لفتح المعابربراغ ت.١٣١
٥٤  " إلطالق النارإنسانيوقف "فالدنر انه اليزال من الصعب تحقيق .١٣٢
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٥٥  بولندا على استعداد للمشاركة في عملية إنسانية.١٣٣
٥٥   وحماس اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين"إسرائيل"على : هيومن رايتس ووتش.١٣٤
٥٥  متظاهرون في أوروبا وآسيا يطالبون بوقف المجزرة.١٣٥
٥٦  في غزة" المعارك"البابا يشجع الجهود إلنهاء .١٣٦
٥٦ يهود استراليون يدينون العدوان.١٣٧
٥٦  تزايد الهجمات على المعابد اليهودية.١٣٨
٥٦  الطرفين" انتصار"وحماس يجب أن تنتهي ب" إسرائيل"الحرب بين : مجموعة األزمات.١٣٩
٥٧ الم لساركوزي مشعل رسالة س يحمل من فرنسي اديب يهودي": الشرق األوسط".١٤٠
٥٧  حرب غزة طوت صفحة عباس وتهدد مبارك: أكاديمي ألماني.١٤١

   
    :مختارات
٥٨  غزة  االسرائيلي علىيستنكرون العدوان% ٦١: استطالع عالمي.١٤٢
 ٥٩  !بوشى قطة ابنة الرئيس البيت األبيض ينع.١٤٣

    
    :حوارات ومقاالت

٥٩  إستراتيجية حماس الوحيدة هي الدمار والفوضى: "دير شبيغل"دحالن في حوار مع مجلة .١٤٤
٦٠  خالد مشعل* ... الوحشية لن تكسر إرادة شعبنا.١٤٥
٦٢  ياسر الزعاترة... سلطة عباسالعدوان على غزة يفضح .١٤٦
٦٣  عريب الرنتاوي... مالمح الصفقة المنتظرة وعناصرها.١٤٧
٦٤  داود الشريان... وهم العمل العربي.١٤٨
٦٥  أحمد نوفل. د... !جريمة العصر الكبرى.١٤٩
٦٦  حسن نافعة... تحوالت عميقة في بنية النظام العربي.١٥٠
٦٩  طارق ديلواني... عالقته بإسرائيل؟" غزة"هل تُغَيُِّر .. األردن.١٥١
٧١  ناحوم برنياع... انتصار: المطلوب.١٥٢
٧١  الوف بن... ت إلى بيتتوسيع الحرب من بي.١٥٣

    
 ٧٣  :كاريكاتير

***  
  
  

   جريح٣٠٧٥ شهيدا و ٦٨٠الصهيوني يرتكب مجزرة جديدة وحصيلة العدوانالعدو  .١
واصلت أمس الثالثاء في اليوم الحادي      " إسرائيل" أن     وكاالت عن     غزة من   ٧/١/٢٠٠٩ذكرت الخليج،   

ى قطاع غزة، ارتكاب المزيد من جرائم الحرب، حيث انتقلت من الحرب على             عشر لعدوانها المستمر عل   
المنازل إلى استهداف المدارس التابعة لالمم المتحدة، فهاجمت ثالث مدارس تديرها وكالة غوث وتشغيل              

  . فلسطينياً على األقل٤٥ما أدى إلى استشهاد م، "اونروا"الالجئين 
 سقطوا في ٨ شهيداً فجر اليوم منهم ٢٢ من غزة  نبأ سقوط ٧/١/٢٠٠٩وكالة معاً اإلخبارية، وأضافت 

 غارات صباح اليوم على حيي الشيخ رضوان والزيتون بمدينة غزة وبلدة بيت الهيا في الشمال، فيما ٣
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 آخرون متأثرين بجراحهم التي أصيبوا بها أمس في القصف االسرائيلي الذي استهدف مدرسة ٤استشهد 
  .بجبالياتابعة لوكالة الغوث 

 ٣٠٧٥ شهيداً و٦٨٠عدد ضحايا العدوان االسرائيلي في يومه الثاني عشر بلغ عدد الشهداء وبهذا يرتفع 
  .جريحاً بينهم عدد كبير من االطفال والنساء

  
  مجلس األمن بإصدار قرار بالوقف الفوري والتام للعدوان على قطاع غزةيطالب  عباس .٢

اس مجلس األمن الدولي بإصدار قرار بالوقف الفوري والتـام           طالب الرئيس الفلسطيني محمود عب     :غزة
 وخاطب المجتمعين في جلسة مجلس األمن الدولي التي بدأت فـي            .للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة    

أتوجه إلى مجلسكم الكريم لكي يقدم على الخطوة األولى         :  األربعاء قائالً  - نيويورك منتصف ليل الثالثاء   
إنقاذ شعبنا في غزة، وهي صدور قرار بالوقف الفوري والتام للعدوان اإلسرائيلي،            والضرورية من أجل    

وإسكات صوت المدافع حتى يتاح المجال أمام ارتفاع صوت الحوار والحل السياسي لهذه األزمة الكبرى               
م وأوضح الرئيس أن ضمانة احترام أي حل نتوصل إليه، والشرط الـالز  .وهذه المحنة اإلنسانية المريعة  

لمنع تجدد العدوان وتكرار المأساة،  يتمثل في توفير حماية دولية كافية وفعالة لشعبنا كله، وذلـك عبـر                   
تشكيل قوة دولية تساعد شعبنا على استعادة أمنه وسالمه، وتضمن المساهمة في إنهاء الحـصار الظـالم                 

التفاقيات الدولية وخاصـة    الذي فرض على قطاع غزة لزمن طويل، وتعيننا على فتح المعابر كلها وفق ا             
المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل ومعبر رفح مع مصر، وتكفل أيضاً تثبيت وقف شامل ودائم ومتبـادل                 

وقال إن إنهاء الحصار بالكامل ودون رجعة هو هدف ال نحيد عنه وال يمكن ألي ترتيبات                 .إلطالق النار 
  .سالم أن تتحقق وتستقر بدونه

طوة التي أطلقها اليوم في القاهرة الرئيس المصري حـسني مبـارك والـرئيس              وأيد في هذا اإلطار الخ    
  . الفرنسي نيكوال ساركوزي

وأكد انه عندما يتوقف العدوان ضد شعبنا، سوف نواصل بجهد ال يكل العمل من أجل التغلب على أزمتنا                  
رارات مجلس جامعة الدول     وحدتنا الوطنية وفق األسس التي حددتها ق       باستعادةالفلسطينية الداخلية، وذلك    

العربية، والتي تشمل أساساً تشكيل حكومة توافق وطني تشرف على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسـية               
  . متزامنة

وشدد على إن القرار الذي سوف يصدره مجلسكم بشأن وقف الحرب والعدوان ضد غزة ال بد أن يشمل                  
دولي فعال وحقيقي لـضمان قيـام دولـة فلـسطين           التأكيد على استمرار العملية السياسية تحت إشراف        

 بعاصمتها القدس الشريف وتوفير حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئـين مـن              ٦٧المستقلة على حدود    
  .، واإلفراج عن كافة األسرى والمعتقلين١٩٤شعبنا وفق القرار 

  . شعبي يتحرردعوا.. دعوا شعبي يعيش.. أوقفوا المجزرة ضد شعبي: وختم الرئيس عباس بالقول
  ٧/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما

  
  الستكمال حربها" إسرائيل"  لـالفرصة بإعطاء مؤثرة ومجلس األمن تهم دوالًي قريع .٣

 وقت  إتاحة اتهم أحمد قريع أمس، دوال مؤثرة ومجلس األمن الدولي، بالعمل على             : نائل موسى  -رام اهللا   
طها على شعبنا، بالتريث في فرض وقـف        ، وفرض شرو  اإلجرامية الستكمال حربها    "إسرائيل"لـ  كافي  
 العـدوان   قريـع وأدان   . شعبنا لن يرفع الراية البيضاء ولـن يفـرط بحقوقـه           أن النار، مؤكداً    إلطالق

مؤكداً أن العدوان   .  على القطاع  واإلجراميووصفه بالفاشي الغاشم    غزة   على األهل في قطاع      اإلسرائيلي
  جـاءت  . بحقوقه الوطنية المشروعة وغيـر القابلـة للتـصرف      يزيد شعبنا وقواه المناضلة ثباتا وتمسكا       
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 وقيادات وطنية، أمس، أمام خيمـة االعتـصام الـدائم           قريعالتصريحات في سياق مؤتمر صحفي عقده       
 .المقامة بمدينة البيرة تضامنا مع األهل ورفضا للعدوان

 ٧/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
  
  اسمها في أعقاب احتجاج السلطةل المتحدث بيقت الحكومة التشيكية :الحسيني .٤

كشف مسؤول فلسطيني عن إقدام الحكومة التشيكية على إقالة المتحدث باسـمها فـي أعقـاب                 :رام اهللا 
احتجاج السلطة الفلسطينية على التصريحات التي أدلى بها حول العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة التي               

لسطينية، رفيق الحسيني أن الرئاسة استدعت ممثل التشيك        ، وأكد رئيس ديوان الرئاسة الف     "دفاعيا"اعتبرته  
لدى السلطة، وأبلغته استنكارها للتصريحات، وأوضح أن ممثل التشكيك ابلغ الرئاسة بـأن هـذا العمـل                 

  .فردي وأنه تمت إقالة المتحدث
  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   غزة الرتكابها جرائم في قطاع"إسرائيل" تستعد لرفع دعاوى قضائية ضد السلطة .٥

رفيـق الحـسيني    .  د  أن  وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٧/١/٢٠٠٩القدس العربي،   نشرت  
رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية قال انه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس تتجه السلطة لرفع دعـاوى                

في قطـاع   [عزلاألقضائية بخصوص جرائم الحرب التي ترتكبها قوات االحتالل ضد الشعب الفلسطيني            
 ناقشت هذا   األعمال حكومة تسيير    أنضاف في مؤتمر صحافي عقده بمقر الرئاسة في رام اهللا           أو .]غزة

الموضوع وكلفت وزير العدل وقانونيين فلسطينيين بدراسة كيفية رفع مثل تلك القضايا ومكـان رفعهـا                
 قطاع غزة فهناك القدس المهـددة       إلى باإلضافة فلسطين كلها مستهدفة     أنوشدد الحسيني على     .للبدء فيها 

نحن شعب ضد االحتالل وال نـستطيع الوقـوف ضـد اآللـة العـسكرية               " : قائالً فأضاباالستيطان، و 
، لذلك نطالب بحماية دولية لمنع تكرار المجازر التي تعرض لها الـشعب الفلـسطيني فـي                 اإلسرائيلية

نطلب من كافة القـوى تفهـم الموقـف    مخيمات صبرا وشاتيال، والمجازر التي تحدث في قطاع غزة، و         
  ."الرسمي الفلسطيني

الحـسيني   أن رفيـق      يوسف الشايب  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٧/١/٢٠٠٩الغد، األردن،   وأضافت  
هذا العدوان يستهدف كل أبناء الشعب الفلسطيني، لذلك فإن الرئيس الفلسطيني سيطلب من مجلـس               : قال

وأوضح  .عب الفلسطيني، من اجل منع المزيد من المجازر ضد أبناء شعبنا          األمن الدولي حماية دولية للش    
أن الرئيس الفلسطيني لن يقبل أي حل عسكري أو تدمير حماس، والحل الوحيد هو إنهاء االنقسام عبـر                  

  .إعادة بدء الحوار إلعادة اللحمة إلى شطري الوطن
  
   غزةجئين في قطاعحذر من نكبة جديدة تهدد الاليرئيس دائرة شؤون الالجئين  .٦

حذر رئيس دائرة شؤون الالجئين الفلسطينيين عضو        : منتصر حمدان وأمين أبو وردة     -رام اهللا، نابلس    
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، زكريا األغا، من مخاطر نكبة جديدة تهدد الالجئين في مخيمات قطـاع                

ـ  ي في قطاع غزة، مؤكداً    غزة بسبب الجرائم التي ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيل        علـى  " الخلـيج  "ـ ل
 ألف الجئ فلسطيني في مخيمات غزة بدأوا فعـال          ٢٠هامش مؤتمر صحفي عقده في رام اهللا، أن قرابة          

  .بمغادرة منازلهم في المخيمات بسبب استهدافها من قبل قوات االحتالل
بالالجئين الذين يصل عـددهم إلـى       إذا ما استمر العدوان فإننا سنكون أمام نكبة جديدة تحل           "وقال األغا   
هناك عمليـة تـشريد     "، مؤكدا أن جرائم االحتالل باتت تطول كل شيء في غزة، وأضاف             "قرابة مليون 

، "مبرمجة تنفذها قوات االحتالل من خالل استهداف مساكن ومنازل واقعة في مناطق العمليات العسكرية             
 مركزا إليواء المـواطنين     ٢٠الالجئين إلى افتتاح    مشيرا إلى أن هذه الجرائم دفعت وكالة غوث وتشغيل          
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وأشار إلى أن االنقسام الفلسطيني سبب في العدوان، واإلهمال          . في الجنوب  ٨في شمال غزة و   ) ١٢(منها
الدولي لقضيتنا، مشددا على أن األولوية الرئيسية يجب أن تكون باتجاه العمل المشترك لوقف العـدوان                

  .الوحدة الوطنيةوإنهاء االنقسام واستعادة 
  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   نايف الرجوب يؤكد من سجنه أن األسرى يترقبون انتصار غزةاألسير النائب .٧

 أعرب النائب الشيخ نايف الرجوب، األسير في السجون اإلسـرائيلية، وهـو وزيـر األوقـاف                 :الخليل
طيني في قطاع غزة، مـشيداً      للشعب الفلس " الصمود األسطوري "الفلسطيني األسبق، عن تثمينه لما سماه       

ـ   .بأداء المقاومة الفلسطينية   الصمود األسطوري لألهل في قطاع غزة، وحنكة فـصائل         "وأشاد الرجوب ب
، على حد تعبيره، في تصريح تم       "المقاومة الفلسطينية وحكمتها العالية في إدارة معركة الدفاع عن القطاع         

الحركة الفلسطينية األسيرة تنظر بإكبار وافتخار      "ألسير إن   وقال النائب ا   .تسريبه من سجنه اليوم الثالثاء    
فـي إشـارة إلـى      (بالغين لصمود الشعب بفصائله وقواه وجماهيره وأذرعه المقاتلة، وحكومته الشرعية           

التي رفضت تقديم أي تنازل في سبيل الحصول على حرية الشعب وصـون كرامتـه               ) حكومة المقالة ال
الحركة الفلسطينية األسيرة باتـت     " أن   جوبوأشار الر  .، وفق ما ذكر   "وطنيةوالدفاع عن قيمه وقضاياه ال    

  .، على حد تأكيده"ترتقب تباشير النصر الذي الحت مالمحه من قطاع غزة
  ٦/١/٢٠٠٩ قدس برس

  
  والهجوم يعزز موقف حماس "جريمة حرب"ما يحدث في غزة : شهيدليلى  .٨

وضع حـد لهـذه      "أن أمس ليلى شهيد    األوروبيتحاد   اعتبرت المفوضة العامة لفلسطين لدى اال      :باريس
جريمة " فلسطينيا بأنها    ٥٨٢ عن مقتل    أسفرت التي   اإلسرائيلية، واصفة مجددا العملية     "المجزرة أمر ملح  

هناك مجزرة تحصل في غزة، جريمة حرب تـسببت بمقتـل           " مونتي كارلو    إلذاعةوقالت شهيد    ".حرب
.  الواقـع  إلـى انظروا   "وأضافت".  عائالت عدة في شكل كامل     دةإبا فقط تمت    باألمس. عائالت بأسرها 

 .منذ بداية الهجـوم   " اإلسرائيلي قتلى في الجانب     وأربعة قتيل في الجانب الفلسطيني      ٥٠٠ من   أكثرهناك  
 إلطالق وقت عبر المطالبة بوقف      أسرع الملح وضع حد لهذه المجزرة في        األمر أناعتقد  "وتابعت شهيد   
   ".األوروبي الرئيس ساركوزي والوفد أمام ويا لألسف ئيلإسراالنار رفضته 

 وضع حد لهذه المجزرة، فـإن       إلى لم تتم المسارعة     إذا"، مضيفة   "العالم يتواطأ عبر صمته    "أنواعتبرت  
وطالبت شهيد المجتمع الـدولي      ".أوروبا الجميع، بما في ذلك مصالح       إلىالعدوى ستكون رهيبة بالنسبة     

 ذلـك ينبغـي اتخـاذ       إسـرائيل  النار، وفي حال لم تلتزم       إطالق يوقف   األمنجلس  تبني قرار في م   "بـ  
الجنون العـسكري للجـيش      "أن، معتبرة   "حماس) موقف(يعزز   "اإلسرائيلي الهجوم   أنورأت  ". عقوبات

 يكمن في االعتقاد المستمر انهم يستطيعون منع الفلسطينيين من المطالبة بحقهم فـي الحريـة                اإلسرائيلي
  ".دولة فلسطينية مستقلة) قيام( هو في إلسرائيل األفضل األمن"ن أ وأكدت". قوة العسكريةعبر ال

  ٧/١/٢٠٠٩الحياة، 
  

  وفقاً لمعاهدة جنيف الرابعة  حماية المدنيينإلى يدعو زكي .٩
 بوقف المجزرة الجاريـة     األوروبيطالب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي االتحاد           

وشدد خالل لقاء في مكتبه مع سفيرة النـروج          . ضد الشعب الفلسطيني   اإلسرائيلي االحتالل   في غزة من  
 الهمجي، وتجنيـبهم    اإلسرائيليحماية المدنيين األبرياء من القصف      "اودليز نورهايم أمس، على ضرورة      

 علـى   أن تحض الـدول المانحـة     "وطلب من نورهايم       ". العسكرية وفقا لمعاهدة جنيف الرابعة     األعمال



  

  

 
 

  

            ١٠ ص                                     ١٣٠٧:         العدد       ٧/١/٢٠٠٩ األربعاء :التاريخ

االهتمام بإعادة اعمار مخيم نهر البارد، وكذلك تغطية احتياجات الالجئين في مخيمـات لبنـان نتيجـة                 
  ".األونرواتقليص خدمات وكالة 

  ٧/١/٢٠٠٩المستقبل 
  
  عباس يضيق على المظاهرات خشية اتساع شعبية حماس":  تايمزنيويورك" .١٠

 النـار، والمأسـاة     إطـالق متشدد الرافض لوقف     ال اإلسرائيلي بالموقف   األمريكيةاهتمت الصحف   : لندن
 على مواقـف    "نيويورك تايمز "وركزت  .  بسبب شطر غزة لقسمين    اإلنقاذ التي عوقت عمليات     اإلنسانية

 غزة في نابلس لـم تتجـاوز        أهل تحدثت عن مظاهرة للتعاطف مع       إذ،  من العدوان   الغربية سكان الضفة 
 . الفلـسطينية  -هتمام ولكن بسبب الخالفات الداخلية الفلسطينية        قلة العدد ال يشير لقلة ا      أنالمئة، وعلقت   

 من محمود عباس، رئيس السلطة،      "إسرائيل"لـ  ففي الوقت الذي يرغب فيه الكثيرون برؤية انتقاد شديد          
.  قامت بالتـضييق علـى المتظـاهرين    أنهافان فتح منافسة حماس قلقة من التعاطف الشديد معها لدرجة           

  .امال آخر في قلة االهتمام له عالقة بالتعب هناك عأن وأضافت
.  على انتفاضة ثالثة في الضفة بعد نـداءات مـشعل          أدلة أيفغزة هي جولة جديدة من الحرب وال توجد         

 السكان متعبون وفقراء، متعبون من خالفات فتح وحماس، ومتعبـون وهـم             إنونقلت عن مواطن قوله     
  .يالحقون لقمة الخبز

 شـعبية  إنالصحيفة الحظت غضبا عارما من العنف وحزنا على الضحايا، وقالوا      وفي لقاءات قامت بها     
 التابعة لعباس ورجله،    األمنية األجهزةحماس ستزيد مع تطور األزمة وعبروا عن غضبهم من تصرفات           

 مـرة    وألول . حماس إعالم سالم فياض التي قمعت المظاهرات ومنعت        األعمالرئيس حكومة تصريف    
ونقلت عن محام فلسطيني    . الفلسطينية الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين فلسطينيين      استخدمت الشرطة   

 تحاول ترويج وجهة نظرها المتناسقة مع       بأنها السلطة تمنع الناس من الخروج للشوارع، واتهمها         إنقوله  
ي  العنف في غزة قد يـؤد      إنونقلت عن محلل استطالعات قوله      .  حول تدمير حماس   وأمريكا "إسرائيل"

 تدمير ما تم تحقيقه من االستقرار، وفي حالة تحقيق حماس ما يشبه االنتصار فالضفة الغربيـة لـن                   إلى
تكون بمعزل عن المشاكل حيث ستستعيد حماس شعبيتها هنا والتي خسرتها بعد سيطرتها على غزة عام                

٢٠٠٧.  
  ٧/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  المستعمرات وتواصل قصف .. د وضابطاً جنو٣المقاومة تقتل :  على العدوان١١ الـاليوم .١١

 وا نشطاء المقاومة واصـل ، أنغزة عن أشرف الهور مراسلها من ٧/١/٢٠٠٩القدس العربـي،  ذكرت  
عمليات االشتباك المسلح مع القوات االسرائيلية التي توغلت منذ السبت الماضي فـي منـاطق حدوديـة                

ثاء اشتباكات عنيفة، استخدم فيها جيش االحتالل       شمال وجنوب مدينة غزة، ودارت ليل االثنين وفجر الثال        
  .المدفعية والطائرات الحربية، السكات هجمات المقاومة

وقال شهود من منطقة بلدة جباليا ومناطق الشمال لشمال القطاع ان تلك المناطق شهدت اشتباكات عنيفة،                
  .تصدى خاللها النشطاء لمحاولة تقدم اسرائيلية

كات استخدمت فيها المقاومة عشرات القذائف المضادة للدروع، الى جانب تفجيـر            وذكروا ان تلك االشتبا   
  .عبوات ناسفة، واعترفت اسرائيل بمقتل ثالثة من الجنود واصابة العشرات خالل تلك االشتباكات

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس انها قتلت الجنود الثالثة، حين اطلقت صوبهم قذيفـة                
 ٢٨في بيت الهيا شمال قطاع غزة، غير ان متحدثا اسرائيليا ادعى ان مقتـل الجنـود واصـابة                   هاون  

اخرين بجراح ما بين خطيرة ومتوسطة بينهم قائد الكتيبة جاء نتيجة تعرضهم عن طريق الخطأ الطالق                
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سـرائيلية  وأعلن الجيش اإلسرائيلي مقتل ضابط إسرائيلي في حادث منفصل بنيران إ          . قذيفة دبابة تجاههم  
  .أيضا فيما يبدو

وذكرت مصادر محلية وشهود عيان ان القوات االسرائيلية البرية توغلت في بلدة عبسان شـرق مدينـة                 
خانيونس جنوب قطاع غزة، مشيرة الى ان اشتباكات ومعارك عنيفـة دارت بـين المقـاتلين وقـوات                  

  .االحتالل
ـ          اورة لحـدود القطـاع بعـشرات القـذائف         الى ذلك، واصل النشطاء قصف البلدات االسـرائيلية المج
  .الصاروخية رغم التحليق المكثف للطيران في اجواء غزة

ووزعت حركة حماس امس الثالثاء شريط فيديو يظهر ما قالت الحركة انها بقايا طائرة اسرائيلية بـدون                
ن جزءا مـن    ويظهر الفيديو ما يمكن أن يكو      .طيار اسقطها مقاتلوها يوم االثنين قرب رفح بجنوب غزة        

  .وقد ظهر رقم مسلسل على هذا الجزء. جناح الطائرة
واعلنت كتائب القسام ان مقاتليها واصلوا عمليات اطالق الصواريخ باتجاه جنوب اسرائيل، وذكـرت ان               

  ".رد على التصعيد الصهيوني المتواصل على قطاع غزة"هجماتها 
ة الشعبية، عن اطالق صاروخ تجاه عسقالن       كما اعلنت كتائب ابو علي مصطفى، الذراع المسلحة للجبه        

  .وآخر باتجاه بلدة سديروت، وذكرت سرايا القدس انها قصفت بلدة سديروت بخمسة صواريخ اخرى
، وذكر ان صاروخا آخر     "اشكول"وقال ناطق عسكري اسرائيلي ان الصواريخ سقطت في محيط منطقة           

 تقع اي اصابات او اضرار جراء عمليات اطالق         جنوبي اسرائيل، مضيفا انه لم    " نتيفوت"انفجر في بلدة    
  .هذه الصواريخ

واكد الناطق االسرائيلي ان الفلسطينيين تمكنوا امس من اطالق نحو اربعين صاروخا وقذيفة صـاروخية               
  .على مناطق مختلفة من اسرائيل برغم تواصل العملية العسكرية البرية االسرائيلية في قطاع غزة

ومة اعترفت اسرائيل الول مرة بتعرض بلدة غديرا والمنطقة التي تقـع الـى              وفي تطور لهجمات المقا   
لسقوط قذائف صاروخية، مما ادى الى اصابة طفلة بجروح طفيفة وخمـسة            " كريات مالخي "الشمال من   

  .اشخاص بحالة من الهلع
 الفلسطينيين وأعلن ضابط إسرائيلي كبير موجود في ميدان القتال داخل قطاع غزة الثالثاء إن المسلحين

يشنّون هجمات متواصلة على القوات اإلسرائيلية البرية المتوغلة في القطاع، وإن القتال يتركز اآلن في 
  .مناطق مأهولة ومكتظة، وإن القوات اإلسرائيلية تتعرض لهجمات مسلحة طوال الوقت

جد أنفاق ويوجد بداخلها في جميع بيوت قادة األلوية والكتائب والسرايا التابعة لحماس، تو"وقال إنه 
  ".كميات كبيرة من األسلحة وطرق للفرار

الثالثاء، ان حماس قادرة على " معاريف"واورد تقرير لالستخبارات العسكرية االسرائيلية نشرته صحيفة 
  .اطالق صواريخ على اسرائيل السابيع عدة

 تدرس بجدية اقتراحا دوليا وقال مسؤولون ودبلوماسيون إسرائيليون امس الثالثاء إن إسرائيل بدأت
  .لوقف إطالق النار في غزة يتضمن تعهدا من قوى دولية بمنع حركة حماس من إعادة تسليح نفسها

 بحركة حماس أن الحركة ال تزال تدير القطاع اً قيادياًأكد مصدرأن  ٧/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، وأضافت 
وأوضح عضو التشريعي مشير  .واضحكما يدير جناحها العسكري كتائب القسام المعركة باقتدار 

المصري أن المعركة البرية مازالت لم تبدأ بعد، وأن كل ما يجري اآلن ليس إال معارك جانبية بمناطق 
وذكر القيادي بحماس في  .حدودية مكشوفة لم يستطع فيها الغزاة القضاء على إمكانيات المقاومة

 . االحتالل بشكل أفضل كثيرا من السابقتصريحات صحفية أن المقاومة تدير المعركة مع قوات
المعارك بين القوات  أن عن نظير مجلي مراسلها من تل أبيب، ٧/١/٢٠٠٩ الشرق األوسط، وجاء في

 البرية االسرائيلية والمقاومين الفلسطينيين من شتى الفصائل؛ وفي مقدمتهم مقاتلو حركة حماس، أمس،
واعترفت مصادر عسكرية اسرائيلية . ك في قطاع غزةشهدت تصعيدا كبيرا، في جميع مناطق االحتكا
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. بجرأة المقاتلين الفلسطينيين الذين بدأوا بالخروج لمواجهات مع االسرائيليين من داخل الخنادق واألنفاق
  . وحسب هذه المصادر، فان المقاومين الفلسطينيين يحاولون بكل قوتهم خطف جنود اسرائيليين

ولكن عندما . السرائيلية الى الهجوم على مناطق وجود المقاتلين وقادتهموفي المقابل، تبادر القوات ا
يصطدم الجنود بكمائن أو بيوت ملغومة، يستنجدون بطائرات سالح الجو، التي تمطر الهدفَ بقذائف 

  . ضخمة تصل زنتها الى طن وأكثر
 من المواقع التي وزعمت مصادر عسكرية ان القوات اإلسرائيلية تمكنت من تثبيت احتاللها للعديد

وصلت اليها باليومين األخيرين؛ وأهمها تلة ابو الريش مطلة على مخيم جباليا لالجئين، وفي عمارات 
وبدأت هذه القوات في المبادرة الى تحديد أهداف عينية في البيوت المجاورة . شاهقة بمداخل مدينة غزة

المزاعم االسرائيلية تقول ان عددا من قادة لتلك المواقع، وبينها بيوت وصلت معلومات استخبارية حسب 
وفي حاالت كثيرة، . ويحاول الجنود عادة احتالل هذه البيوت بيتا تلو اآلخر. حماس يوجدون فيها

وخالل عمليات االقتحام هذه ينقض مقاتلو . يجدونها خالية أو توجد فيها نساء وأطفال من دون رجال
ها سرايا القدس وكتائب األقصى، على القوات االسرائيلية أو حماس أو غيرها من التنظيمات المسلحة من

  .بالظهور أمامها ثم الهرب بهدف جر جنود الى مناطق جانبية وخطفهم
 عسكريين اسرائيليين، ثالثة منهم ٥وتعترف اسرائيل بأن العمليات البرية أسفرت حتى اآلن عن مقتل 

موظف في وزارة الدفاع االسرائيلية مسؤول يوسف معدي، وهو نجل (ضباط، وبينهم جندي عربي شاب 
.  جنديا٦٠ًوجرح حوالي )  عاما١٩عن التنسيق مع السلطة الفلسطينية في الشؤون الزراعية، وعمره 
الجهاد االسالمي ( مقاتل فلسطيني ١٠٠ويقول االسرائيليون إنهم خالل األيام الثالثة األخيرة قتل أكثر من 

 مقاتال، بينهم واحد حاول تنفيذ ٣٠ واعتقال حوالي ٣٠٠وجرح ) تليهاأعلنت عن استشهاد اثنين من مقا
وادعت اسرائيل ان .  في تجمع للجنود االسرائيليين لكنهم نجحوا في شل حركته واعتقاله"انتحارية"عملية 

 . أربعة من القتلى االسرائيليين سقطوا بقذائف صديقة نتيجة ألخطاء في التحقق من هوية المحاربين
  
  المقاومة قادرة على الصمود أمام العدوان وتكبيده أفدح الخسائر: رزوقأبو م .١٢

أعرب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق في حـديث لـه                : دمشق
في مكتبه بالعاصمة السورية دمشق لكل من األمـين العـام الـسابق             ) ٦/١(خالل استقباله اليوم الثالثاء     

لعربي معن بشور وعضو األمانة العامة للمؤتمر القومي العربـي النائـب الجزائـري              للمؤتمر القومي ا  
السابق حسن العريبي، عن استعداد المقاومين للصمود اياماً واسابيع طويلة فـي وجـه العـدوان، بـل                  
وتصميمهم على تكبيده افدح الخسائر في صفوف قواته وهو ما بدأ يبرز مـن خـالل المعـارك التـي                    

  .اهدون بالعمليات التي ينفذونها، كما قاليخوضها المج
واستمع أبو مرزوق لرؤى ضيوفه في االوضاع السياسية المتسارعة والضغوط التي تمارسـها جهـات               

  . معروفة لكي تنتزع بالسياسة ما عجز العدو عن تحقيقه بالحرب
العالميـة، المتـسارعة    وقد عبر المجتمعون عن اعتزازهم الكبير بالحركة الشعبية، العربية واإلسالمية و          

والمتصاعدة والمتنامية والرافضة للعدوان وجرائمه، والمتمسكة بخيار المقاومة في وجه محتل ال يفهم اال              
وأكـد بـشور أن      .بلغة المقاومة، ودعوا الى ضرورة تصعيد هذه الحركة لكي تؤتي ثمارها الـسياسية            

  .والمجازر هو مشاركة فيهاالصمت على العدوان عدوان، وان السكوت عن هذه الجرائم  
  ٦/١/٢٠٠٩قدس برس، 
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  كشرط لوقف إطالق الناررفح  وفتح معبرالعدوان وانسحاب الجيش طلبت وقف حماس .١٣
وفد حركة حماس الـذي يـزور القـاهرة أجـرى           ، أن   القاهرةمن   ٧/١/٢٠٠٩القدس العربي،   ذكرت  

ر عمر سـليمان تتعلـق بالمقترحـات        مباحثات امس الثالثاء مع رئيس جهاز المخابرات المصرية الوزي        
  .المصرية الهادفة الى وقف إطالق النار في قطاع غزة

وذكر مصدر مصري ان وفد حماس، الذي يضم عضوي المكتب السياسي للحركة في دمشق محمد نصر                
  ".الحرب الدائرة في غزة"وعماد العلمي، التقى سليمان وبحثا إمكانية التوصل الى تهدئة لـ

ر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن سليمان حاول إقناع وفد حماس بضرورة القبول               وأضاف المصد 
  .بالعودة الى التهدئة والتجاوب مع الجهود الدولية النهاء العمليات العسكرية االسرائيلية في القطاع

الـى  ولفت الى أن سليمان أطلع القياديين االثنين على الخطورة الكامنة في عدم قبول حمـاس العـودة                  
  .التهدئة، معتبراً أن ذلك يمثل خطورة داهمة على حياة الفلسطينيين

وكان الوفد التقى في وقت سابق امس نائب مدير المخابرات اللواء عمر قناوي وكبار الضباط المسؤولين                
  .عن الملف الفلسطيني

وقف إلطالق  وذكر مصدر، أن قناوي أوضح لوفد حماس المخاطر الناجمة عن عدم التوصل سريعاً الى               
النار واحتمال ان يؤدي ذلك الى إطالة الوجود االسرائيلي في غـزة واسـتمرار وتـصاعد العمليـات                  

  .العسكرية وسقوط أعداد أكبر من الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين
وأضاف المصدر أن الجانب المصري شرح لوفد حماس أن الهجوم االسرائيلي غير من قواعد اللعبة في                

ن الجانب االسرائيلي صار يضع اآلن شروطاً واستحقاقات جديدة من أجل العودة الى التهدئـة،               غزة، وا 
  .من بينها وجود مراقبين دوليين لإلشراف على التهدئة

وأشار الى ان وفد حماس شرح بدوره موقف حركته الذي يتلخص باستعداد الحركة لدراسة مقترحـات                 
لى التهدئة وفتح المعـابر مـع اسـئناف جهـود المـصالحة             مفصلة بشأن وقف إطالق النار والعودة ا      

وقال المصدر إن وفد حمـاس سـوف         .الفلسطينية، ولكنه لم يقدم أية التزمات محددة في الوقت الحاضر         
  .ينقل كل ما يسمعه في القاهرة الى قيادة حماس في دمشق وفي غزة لمناقشتها قبل التوصل الى قرار

الوزير عمر أن  ،القاهرة عن صالح جمعة  مراسلها من ٧/١/٢٠٠٩ الشرق األوسط، وأضافت
، بالقاهرة مع وفد حركة )االثنين(عقد اجتماعاً أمس االول  سليمان، رئيس جهاز المخابرات المصرية،

وتكتم . المقاومة اإلسالمية أطلعهم خالله على مقترحات القاهرة، واستمع في المقابل إلى مطالب الحركة
  .على تفاصيل ما دار في االجتماع) ماسالمصري وح(الجانبان 

ووفقاً لمصادر مصرية مطلعة كانت مصر تأمل في زيارة مسؤولين من حماس لديهم صالحيات اتخاذ 
القرار في الحال، بدالً من وفد يستمع وينقل ما سمعه لقيادة الحركة، ثم يعود برد، في إشارة إلى أن 

.  يتناسب مع التطورات المتسارعة على األرض في غزةالقاهرة ترى أن إيقاع تعامل حماس بطيء، وال
إن الوزير عمر ": "الشرق األوسط"وعقب اللقاء قال مصدر مصري مسؤول في تصريح مقتضب لـ

سليمان التقى كال من عماد العلمي ومحمد نصر، وبحث معهما سبل احتواء العدوان اإلسرائيلي على 
  ".قطاع غزة

وفد حماس على جهود مصر، ونتائج االتصاالت التي تجريها مع سليمان أطلع "وأضاف المصدر أن 
  ".مختلف األطراف لوقف العدوان اإلسرائيلي على القطاع، وسبل معالجة تداعياته

الشرق "وبالتوازي مع التصريح المقتضب للمسؤول المصري، قال مصدر مسؤول بحركة حماس لـ
إلى المقترحات المصرية إلنهاء العدوان " يستمع"إن الوفد جاء إلى القاهرة بدعوة مصرية لـ" األوسط

الحركة طرحت من جانبها رؤيتها للحل، ولن نتحدث في "اإلسرائيلي على قطاع غزة، وأشار إلى أن 
  ".تفصيالته إلى وسائل اإلعالم
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أهم مالمح الرؤية التي عرضها وفد الحركة على المسؤولين في مصر هو الوقف الفوري "وأوضح أن 
سرائيلي، وانسحاب القوات اإلسرائيلية من قطاع غزة، ورفع الحصار وفتح المعابر بما في للعدوان اإل

وأكد أن مصر هي الدولة الوحيدة التي يمكن أن تقف بجوار قطاع غزة، ولديها من ". ذلك معبر رفح
يرا لوقف اإلمكانيات والقدرات التي تستطيع من خاللها أن تفعل الكثير للفلسطينيين، وهي تبذل جهدا كب

إلى ذلك غادر محمد نصر عقب االجتماع إلى سورية، فيما تبقى عماد العلمي في القاهرة  .العدوان
 ).األربعاء(وسيغادر اليوم 

  
                                                لن نقبل بأي حلول دون رفع الحصار ووقف العدوان:  الشعبيةالجبهة .١٤

 مجدالوي، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، إلى تشكيل قيادة وحدة وطنية            دعا النائب جميل  : غزة
، تضم كل القوى واألحـزاب التـي        "قيادة المعركة السياسية  "، تتولى   "حكومة طوارئ "موحدة، على هيئة    

  .، بهدف التهيئة لحوار وطني فلسطيني٢٠٠٥شاركت في حوارات القاهرة الفلسطينية عام 
لن نقبل بأي حلول دون رفع      " مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم الثالثاء في غزة،           وقال مجدالوي، في  

 .، مشيراً الى أن شهداء الحصار المفروض على القطاع تجاوز عددهم المئـات            "الحصار ووقف العدوان  
، بينهم" تنسيق ميداني عالٍ  "وأعرب مجدالوي، عن تحيته لفصائل المقاومة الفلسطينية، مشيراً الى وجود           

ودعا القيادي فـي الجبهـة       ".الهبة العربية الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني      "كما وجه التحية إلى     
، داعياً  "في أقل احتجاج منها على هذا العدوان      "الشعبية، العواصم العربية الى طرد السفراء اإلسرائيليين،        

  ". للشعب الفلسطينيأخذ دورها في تقديم المساعدات"المؤسسات العربية األهلية إلى 
  ٦/١/٢٠٠٩قدس برس، 

  
  "إسرائيل" من رساركوزي يحمل مبادرة لكنها تحتاج إلى الضوء األخض: حماس .١٥

ـ           :  عماد الكركي  -دمشق   " العـرب "وصف أسامة أبو خالد مسؤول اإلعالم في حركة حماس بدمشق لـ
 إلى الضوء األخضر من     تصريحات ساركوزي بدمشق بأنها تغيير للهجة وإنه يحمل مبادرة لكنها تحتاج          

إسرائيل، إذ أن تصريحات ساركوزي في رام اهللا كانت منحازة إلـى إسـرائيل حيـث حمـل حمـاس                    
المسؤولية لما يجري في غزة وهو يعرف أن حماس كانت ملتزمة بالتهدئة ولكن عدم التزام إسرائيل هو                 

مقابل التهدئة دون فتح المعابر     الذي دفع رجال المقاومة للرد، حيث سعت إسرائيل للحصول على التهدئة            
وفك الحصار التي تطلقها المقاومة بشهادة الخبراء ال تشكل أي تهديد حدودي إلسرائيل رغم أنها تـزعج        

إال أننا نـسمع    : اإلسرائيليين وهي تطلق نتيجة االحتالل واالحتالل هو المسؤول عن المجزرة، وأضاف          
 إن الصور التي نشاهدها ال تُحتمل وهو يعرف أن إسرائيل           اليوم لهجة مختلفة تماماً عندما قال ساركوزي      

  .تمارس إرهاب دولة وهدفها النهائي ارتكاب مجازر لكسر المقاومة
وقال بتقديري إذا كان هناك مبادرة فرنسية فهي تحتاج إلى أيام لمراقبة الوضع الميـداني علـى األرض                  

ها سوف تخرج المبادرة الفرنسية إلـى النـور         وواضح أن إسرائيل تراقب المأزق وكلما اشتد مأزقها فإن        
  .لحفظ ماء الوجه

وحول دعوة قطر وسورية إلى القمة العربية أكد أن القمة كان يجب أن تعقد منذ أيام حيث ال يعول على                    
مجلس األمن انطالقاً من المقولة من ال تنفعه أمه ال تنفعه زوجة أبيه، وإذ أن عدم انعقـاد القمـة شـكل         

يل ألن مجلس األمن يستبعد إصدار قرار كما قال المندوب األميركي، وأصبح مـن الملـح                إغراء إلسرائ 
  .عقد قمة عربية لكي يطلع العرب بمسؤولياتهم

  ٧/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
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      تحمي المحتل وال تدافع عن المظلوم: "فخ المراقبين الدوليين" تحذر من حماس .١٦
 حاليا في نيويورك إلى الدفع في اتجاه وقف العدوان دعت حركة حماس وفد الجامعة العربية الموجود

على "وقال ممثل حماس في لبنان أسامة حمدان في تصريح للجزيرة  .اإلسرائيلي المتواصل على غزة
الوفد العربي أن ينسى الحديث عن وجود قوات دولية، ألن تجربتنا  كعرب ومسلمين مع هذه القوات 

 ". عن المظلوممريرة فهي تحمي المحتل وال تدافع 
فخ يراد بالعرب "أن رفض المراقبين هو محل إجماع جميع قوى المقاومة الفلسطينية، ألنه وذكر

قال حمدان إن موقف المقاومة مطمئن رغم ، وعن تقييمه للموقف الميداني في قطاع غزة ".والمسلمين
زال قوات على شاطئ الضغوط الشديدة، وإن القوات التي حشدتها إسرائيل فشلت حتى في محاولة إن

إنه سالح "وحذر حمدان اإلسرائيليين من عواقب حرب اإلبادة للشعب الفلسطيني في غزة، وقال  .غزة
 ".ذو حدين سيكون له عواقب خطيرة جدا على الكيان

 ٦/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
  واهم من يظن أن بإمكانه العودة لغزة على ظهر دبابة إسرائيلية": السلطة" لـ نزال .١٧

، في حوار انتقد محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس:  حمزة حيمور-  ه عبر الهاتفحاور
 تصريحات الرئيس المصري حول قانونية فتح معبر رفح، اذ وصفها ،"السبيل"عبر الهاتف مع 

  .مستغرباً أن تصدر تصريحات كهذه من زعيم أكبر دولة عربية" بالمضحكة والمؤلمة"
نتوقع أن يخرج الرئيس مبارك بقرارات تاريخية، يعلن فيها فتح المعبر ووقف تصدير إننا كنا : "قائالً

ولكن مبارك صدم جماهير األمة وصدم الشعب المصري قبلهم عندما قال إن " اسرائيل"الغاز إلى 
  .الحصار سيستمر، وإن معبر رفح لن يفتح

تاالً ضارياً وحرباً ضروساً مع قوات أستطيع القول حتى هذه اللحظة إن فصائل المقاومة تخوض ق: وقال
االحتالل، وتمكنت بحمد اهللا من قتل وجرح العشرات من الجنود وتدمير بعض الدبابات وهذه بشائر خير 
تدل على أن المعركة ستكون قاسية على اإلسرائيلي، وأن غزو قطاع غزة لن يكون نزهة لهم كما 

أعتقد أن المرحلة األولى من العدوان :  وأضاف.يعتقدون والمؤشرات األولية تدل على ذل وانكسار
  .فشلت في تدمير القوة العسكرية لفصائل المقاومة وفي مقدمتها حركة حماس

 هناك ثالثة سيناريوهات محتملة بعد انتهاء العدوان أن" هآرتس" صحيفة وحل سؤوال حول ما نشرته
ها فصل القطاع، وثالثها إجراء هدنة على غزة، أولها ارجاع القطاع إلى السلطة الفلسطينية، وثاني

  أي كما كان عليه الوضع سابقاً، كيف ترون هذا الكالم؟" متوترة"
 كل من يحلم بأن فلول األجهزة األمنية التي فرت من قطاع غزة يمكن أن تعود إلى هذا :قال نزال

ة إسرائيلية، ومن القطاع الصامد فهو واهم أو متوهم، وال يمكن ألي فلسطيني أن يعود على ظهر دباب
  .يقبل على نفسه هذا فإن الشعب الفلسطيني سيكون له بالمرصاد

السيناريو الذي أراه أن العدو الصهيوني سيفشل في كسر إرادة المقاومة وكسر صمودها، وأن الخيار 
 الوحيد أمامه أن يذهب إلى تهدئة يوقف فيها العدوان ويكسر فيها الحصار على الشعب الفلسطيني، وإال

فإن األوضاع ستعود إلى ما كانت عليه قبل هذا العدوان، أي أن الصراع سيكون مفتوحاً وأن المواجهة 
  .ستبقى قائمة وساخنة إلى أمد بعيد

 أوالً، أولئك الذين يتحدثون -وحول ما اإلشاعات التحريضية أن قيادة حماس قد توارت عن األنظار، قال
ريدون لقيادات حماس أن تكشف نفسها حتى تنالها عن اختباء قيادات حماس تحت األرض هم ي

الصواريخ اإلسرائيلية وهؤالء يمارسون جلداً لنا في الحالتين، فإذا كشفنا أنفسنا أمام هذه اآللة اإلجرامية 
اإلرهابية قالوا بأن هذه القيادات ال تأخذ باالحتياطات األمنية والمثال على ذلك الشهيد نزار ريان، وإذا 

 حماس عن االنظار وأخذوا باالحتياطات األمنية التي تكفل عدم الوصول إليهم وعدم تحقيق توارى قادة
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نصر استخباري لإلسرائيليين قالوا بأن هؤالء يختبئون تحت األرض أي أننا ندان ونجلد في الحالتين، 
رد أن سمع الذي اختبأ تحت الباص وانبطح أرضاً بمج" ايلي ايشاي"وهم تغاضوا عن الوزير اإلسرائيلي 

  .صفارات االنذار
أنا ال أريد استباق : ، قال نزال تمت التهدئةترضى عنها حماس إذاالمبادرة التي سوف وحول سؤال عن 

األمور نحن نحدد موقفنا بناء على المبادرة التي تطرح، وقبل اتضاح طبيعة أي مبادرة ال يمكن الحديث 
  .أو التعليق على أي مبادرة ستطرح

: قال نزال.  اقترب كثيرا٩/١ًبما يخص والية محمود عباس، خصوصاً وأن تاريخ ركة وحل موقف الح
نحن على مسافة أيام قليلة وستنتهي والية محمود عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية، ولكن من السابق 

أظن أن الظروف غير مواتية . ألوانه الحديث عن هذا الموضوع خصوصاً في هذه الظروف الحالية
في سجاالت قانونية أو سياسية حول هذا الموضوع، وعندما تنتهي الوالية من الناحية العملية للدخول 

  .سيكون لكل حادث حديث
اوجه من خاللكم تحية اجالل وإكبار إلى الشعب األردني بجميع فئاته وشرائحه : وختم حديثه بالقول

 كاملة على عمق الوشائج اإلنسانية وأظن أن هذا التفاعل غير المسبوق الذي جرى في األردن يدل داللة
واالخوية والجيرة بين فلسطين واألردن، والمطلوب أن تتواصل هذه الهبة الجماهيرية والشعبية وهذا 

  .التفاعل الرائع من قبل أبناء شعبنا األردني
  ٦/١/٢٠٠٩السبيل، األردن، 

  
  جهة المقاومةلمدرسة في غزة دليل فشل الجيش في موا" إسرائيل" تعد استهداف حماس .١٨

وصف المتحدث باسم حماس في شمال قطاع غزة عبد اللطيف قـانوع قـصفت    :غزة ـ اشرف الهور 
والتي أدت  ) األونروا(الطائرات اإلسرائيلية بعدة صواريخ المدرسة التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين           

 استهداف المـدنيين بهـذا      معتبراً" المجزرة"بـ  بجروح ٥٠ فلسطينياً وإصابة أكثر من      ٤٥إلى استشهاد   
  .الشكل دليل تخبط االحتالل وفشله في مواجهة المقاومة الفلسطينية

 ٧/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  فدائي من مقاومي كتائب القسام قام بتفجير نفسه في دبابة: أبو عبيدة .١٩

يها كشفت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، أمس، النقـاب عـن تـصد              : رائد الفي  -غزة  
  .في قطاع غزة باالستشهاديين" اإلسرائيلية"للدبابات 

، إن استشهادياً من مقاتليها أقدم على تفجيـر         "أبو عبيدة "وقالت كتائب القسام، على لسان المتحدث باسمها        
فـي تـصريح    " أبو عبيدة "وقال  . متوغلة، شمال القطاع  " إسرائيلية"نفسه بواسطة حزام ناسف في دبابة       

التابعة لحركة حماس في غزة، إن مقاومي كتائب القسام نصبوا كمينـاً            " صوت األقصى "صحافي إلذاعة   
إلى أحد المنازل القريبة من منطقة جبل الكاشف، شرق مخـيم           " إسرائيلية"محكماً واستدرجوا قوة خاصة     

  ". كيلوجراماً على جنود االحتالل داخل المنزل٦٠جباليا، شمال القطاع، وفجروا عبوة تزن 
بواسـطة  " إسـرائيلية "فدائياً من مقاومي كتائب القسام قام بتفجير نفسه في دبابة           "أبو عبيدة أن    وأضاف  

، وسط اشتباكات عنيفـة     "حزام ناسف، بعد أن اعتالها ووصل إلى جنود االحتالل المتحصنين في داخلها           
  .مع جنود االحتالل في مناطق متفرقة في شمال القطاع

  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  
  



  

  

 
 

  

            ١٧ ص                                     ١٣٠٧:         العدد       ٧/١/٢٠٠٩ األربعاء :التاريخ

  "٤شواظ "بالكامل ألول مرة بعبوة " ٤ميركافا "تدمير دبابة  تعلن عن "لقسام اكتائب" .٢٠
قـوة صـهيونية خلـف سـوق        ) ٧/١(، أنها هاجمت صباح اليوم األربعاء       "كتائب القسام "أعلنت  : غزة

وأضاف المصدر، في بيان عسكري، أن مقاتلي القسام تمكنوا مـن تفجيـر              السيارات في حي الزيتون،     
وتابع المصدر أنه بعـد      ".٤ميركافا  "، في دبابة صهيونية من نوع       "٤شواظ  "رة من نوع    عبوة ناسفة كبي  

تجاه ) آر بي جي  (قام المقاومون بإطالق زخات كثيفة من الرشاشات الثقيلة وقذائف          "تفجير تلك العبوات    
ن وقوع قتلى   القوة الصهيونية قبل انسحابهم من المكان وعودة مقاتلي القسام إلى قواعدهم سالمين، مؤكدي            

  ".وجرحى بهذه القوة
  ٧/١/٢٠٠٩كز الفلسطيني لإلعالم، المر

  
  المطلوب من فتح االنخراط في مقاومة العدوان :  فارسقدورة  .٢١

دعا قيادي في حركة فتح إلى تجاوز الضبابية في المواقف واالنخراط الفعلي في مواجهة : رام اهللا
 جدي ينهي االنقسام ويحقق الوحدة الوطنية، وأكد أن العدوان على قطاع غزة كمقدمة أولية لحوار وطني

المطلوب من الفلسطينيين في الضفة الغربية أن يتضامنوا بشكل مطلق مع أهلهم في غزة من خالل 
  .التظاهر االحتجاجي الدائم

" قدس برس"في تصريحات خاصة لـ  وطالب رئيس اللجنة الحركية العليا لحركة فتح قدورة فارس
ية الفلسطينية باإلعالن رسميا عن وقف المفاوضات وإطالق سراح المعتقلين السياسيين، السلطة الوطن

والدعوة إلى مظاهرات احتجاج في مختلف مناطق الضفة الغربية وعلى مدار الساعة لوقف العدوان على 
ن على تعمل على االنخراط الفعلي في المعركة ضد العدوا الغالبية العظمى داخل حركة فتح: "غزة، وقال

قطاع غزة، وتوجه الغالبية العظمى أيضا هو مع وقف المفاوضات ألنها ليست مجدية، على أن تكون 
  ".هذه المواقف جزءا من خطوات التمهيد لحوار وطني جاد نعمل من أجله بعد صد العدوان

ا ال شك أن الوضع الطبيعي أن أي قائد سياسي يجب أن يكون مع شعبه، وقد صدر بيان بهذ: "وقال
الخصوص من القيادي البارز مروان البرغوثي، ونحن في فتح نرى أنفسنا جزءا من المعركة الجارية 
حاليا في غزة، ونرى أن تذويب فتح في السلطة فيه ظلم كبير لـ فتح، والمفروض أن نشارك في القتال 

  ."وال تكفي مشاركة كتائب األقصى وأن ننخرط في المعركة بشكل ال لبس فيه
  ٧/١/٢٠٠٩لعربي، القدس ا

  
  في تصدي لقوات إسرائيلية دخلت من البحر  من مقاوميها٢ القدس تعلن استشهاد سرايا .٢٢

ان اثنين من وحدة االستشهاديين "قالت سرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد االسالمي : ألفت حداد
 خاصة كانت تحاول التسلل التابعة للسرايا استشهدا بعد أن خاضا اشتباكات ضارية مع قوة إسرائيلية

 ".على شاطئ بحر معسكر دير البلح وسط قطاع غزة، فجر اليوم الثالثاء
أن استشهادييها تمكنوا من نصب كمين بحري متقدم للقوة الخاصة وبعد "وأشارت السرايا في بيانٍ لها 

يران الحربي  دقيقة تدخل الط١٥دقائق من االشتباكات العنيفة التي دارت واستمرت ما يقارب الـ 
والزوارق البحرية اإلسرائيلية من قصف االستشهاديين بعدد كبير من القذائف التي أدت لتقطيع أجسادهم 

وأكدت السرايا أنه في جعبتها العشرات من االستشهاديين الجاهزين في كل  ".ألشالء من شدة القصف
 .مكان إليالم العدو وقتل جنوده حيثما وجدوا

 ٦/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب 
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  "قوة غازية للقطاع"سنعامل أي قوات دولية على انها :  المقاومةلجان .٢٣
اعلنت لجان المقاومة الشعبية رفضها اي مشروع دولي يهـدف الدخـال قـوات     :غزة ـ اشرف الهور 

التفافا على حق الشعب الفلـسطيني فـي المقاومـة          "دولية لوقف اطالق النار في القطاع، واعتبرت ذلك         
وشددت على ان اي قوة دولية ستتعامل معها         ".حتالل الرامية لعزل غزة عن الضفة     وتمريرا لمشاريع اال  

هي جـزء مـن مـشروع تثبيـت         "، ورأت ان فكرة طرح القوات الدولية        "قوة غازية للقطاع  "على انها   
 ".االحتالل على ارض فلسطين، وتكريس حالة االنقسام بين اجزاء الوطن

 ٧/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  وقعت في الشرك التي نصبتها لها المقاومة في قطاع غزة" إسرائيل" :نزال محمد .٢٤

أكد محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن المقاومة الفلسطينية  : محمد عبد اهللا- القاهرة 
وفي مقدمتها كتائب القسام تصدت بنجاح منقطع النظير للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، مشيرا إلى 

الفلسطينية تتصدى للجيش الصهيوني في المحاور الثالثة الرئيسية التي يحاول اختراق قطاع أن المقاومة 
  . غزة منها

من دمشق عن سقوط قتلى وجرحى كثيرين في صفوف " الشرق"وكشف في تصريحات صحفية لـ 
الجبهة جيش االحتالل االسرائيلي، الفتا الى أن إسرائيل ترفض االعالن عن هذه الخسائر حتى ال تنهار 

الداخلية، وقال إن إسرائيل وقعت في الشراك التي نصبتها لها المقاومة الفلسطينية في القطاع، مؤكدا أن 
الفشل سيكون هو العنوان الرئيسي للعملية العسكرية االسرائيلية على قطاع غزة، وأن مجموعة 

عب الفلسطيني سوف السياسيين االسرائيليين الذين حاولوا بناء مجد شخصي على حساب دماء الش
  .يخسرون حياتهم السياسية الى االبد بفعل صمود المقاومة الفلسطينية في غزة

وأوضح نزال أن المقاومة وكتائب عز الدين القسام بخير ولم يصيبها أي أذى حتى االن سواء من 
اية، وأن عمليات القصف الجوي أو العملية البرية، مؤكدا أن الخسائر في صفوف المقاومة محدودة للغ

غالبية الخسائر وسط المدنيين، وأن الخسائر التي لحقت بجيش االحتالل االسرائيلي تفوق بكثير الخسائر 
التي وقعت في صفوف المقاومة الفلسطينية منذ إنطالق العملية البريه، واشار الى وقوع خسائر في 

 قطاع غزة سواء في الشمال صفوف الجيش االسرائيلي في جميع المناطق التي حاول الدخول منها الى
  . أو الوسط أو الجنوب

ونفى نزال أن تكون الروح المعنوية للمقاومة الفلسطينية انهارت بسبب عمليات القصف التي استمرت 
 أيام، موضحا ان الروح المعنوية للشعب الفلسطيني والمقاومة في القطاع في أعلى ١٠أكثر من 

اع يدعمون المقاومة بكل قوتهم، وأن فشل المشروع االسرائيلي درجاتها، وأن جميع المواطنين في القط
  .في القطاع سوف يكون قريبا

  وتوعد الجيش االسرائيلي بحرب شوارع طويلة إذا فكرت إسرائيل في الدخول الى عمق القطاع، 
  ٧/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 

   
  الشريف بتحميلها مسؤولية ما يجري في غزة صفوت تستنكر تصريحاتحماس .٢٥

استنكرت حركة حماس التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس : وائل بنات، أ ف ب: ة، القاهرةغز
الشورى المصري، األمين العام للحزب الوطني الحاكم صفوت الشريف، وحمل خاللها الحركة 

وطالبت حماس في بيان النظام المصري والحزب  .المسؤولية عن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
، مشيرة إلى أن "بوقف الحملة الظالمة التي تشنها أبواقه وأجهزته ظلما وزورا وعدوانا"الحاكم 

 .استمرارها يمثل إهانة لدماء الشهداء الزكية التي تسيل على أرض فلسطين المباركة في كل يوم
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وان وقالت الحركة إنه في الوقت الذي يبدي فيه الشعب الفلسطيني البطل صمودا مشرفا في مواجهة العد
اإلسرائيلي الغاشم على القطاع، وفي الوقت الذي تكبد فيه فصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة 

يخرج علينا صفوت الشريف بتصريحات "حماس العدو اإلسرائيلي خسائر باهظة في األرواح والمعدات، 
، ممن ينتمون إلى العروبة مؤسفة تدل على مستوى السقوط السياسي الذي انحدر إليه بعض أبناء جلدتنا

اسما، ويناهضونها جوهرا ومضمونا، حيث حمل الشريف في تصريحات صحفية أدلى بها حماس 
 ".مسؤولية هذا العدوان الوحشي على القطاع

 ٧/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
  
  هذه المرحلة من اخطر المراحل التي تمر على الشعب الفلسطيني": القيادة العامة" .٢٦

القيادة العامة زياد    - قال القيادي في الجبهة الشعبية        : منتصر حمدان وأمين أبو وردة     -ابلس  رام اهللا، ن  
الشولي إن هذه المرحلة من اخطر المراحل التي تمر على الشعب الفلسطيني، وأكد أن المعركة الحاليـة                 

 بـل يجـب     وأضاف الشولي انه ال يمكن رهن القضية بإنهاء الحصار         .هي معركة وجود إثبات وصمود    
التشديد بالخطاب السياسي على إنهاء االحتالل وعدم تحجيم الخطاب وتركيزه على فتح المعابر وإنهـاء               

 .ذلك سيحجم مشروعنا في طريق نيل الحرية وإقامة المشروع الوطني في المستقبل القريب             الحصار ألن 
وحـول   .ر وطنـي شـامل    وقال إن المطلوب التوحد حتى نستطيع مواجهة العدوان واالنطالق إلى حوا          

ضعف الفعاليات الجماهيرية في الضفة الغربية قال الشولي هذا عائد إلى جماهير الشعب الفلسطيني فـي                
  .الضفة في حالة ذهول وصدمة مما يجري في غزة

  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  االحتالل يعتقل العشرات بينهم قياديون من حماس بالضفة .٢٧

أمس حملة اعتقاالت واسعة فـي الـضفة        " اإلسرائيلي"ات االحتالل   شنت قو  ":الخليج "-رام اهللا، نابلس    
وقالت مصادر فلسطينية ان الحملـة       .الغربية شملت عشرات الفلسطينيين بينهم قياديون من حركة حماس        

وأوضحت انه تـم    . تركزت في مناطق قلقيلية ورام اهللا قرية الخضر جنوب بيت لحم وفي مدينة الخليل             
لطويل رئيس بلدية البيرة والنائب في المجلس التشريعي عبد الجابر الفقهاء والقيادي            اعتقال الشيخ جمال ا   

كما اعتقلت قوات االحتالل ثالثة فلسطينيين في       . في حركة حماس الشيخ اسعد فرحات في منطقة رام اهللا         
ـ                وات قرية الخضر جنوب بيت لحم، وشهدت مدينة الخليل جنوب الضفة، اوسع عملية اعتقاالت نفذتها ق

  . فلسطينيا من مخيم العروب وبلدة يطا حسب تلك المصادر١٨االحتالل طالت 
  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   في غزة  ينفي اإلقامة الجبرية على عناصر فتحبرهوم .٢٨

نفى مصدر مسؤول في حركة حماس ما أشاعته بعض األوساط اإلعالمية في الـضفة              :  وكاالت –غزة  
صدرت قرارا باإلقامة الجبرية على كامل عناصر فتح في غـزة           الغربية من أن أجهزة األمن في غزة أ       

منذ بداية العدوان العسكري اإلسرائيلي األخير، واعتبر ذلك مجرد إشاعة لتشويه صورة حماس ولتبرير              
  .موقف المتفرج على الحرب الذي دعت له قيادة فتح في رام اهللا عناصرها في غزة

م في تصريحات صحفية أن الساحة في غزة مفتوحة لكـل           وأكد المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهو      
فصائل المقاومة من أجل التصدي للعدوان اإلسرائيلي، ونفى أن تكون حماس أو حكومتها قـد وزعـت                 

ليس صحيحا على اإلطالق أننا وزعنـا       : "بالغا بفرض اإلقامة الجبرية على عناصر فتح في غزة، وقال         
دة فتح وعناصرها في غزة، فهذه إشاعات ال أساس لها من الصحة            مناشير بفرض اإلقامة الجبرية على قا     

للتغطية على نداءات وجهتها قيادة فتح في رام اهللا لعناصرها في غزة بأال يقاتلوا مع حماس في غـزة،                    
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والحديث عن أن حماس أصدرت أمرا بذلك افتراء، إذ أن الساحة مفتوحة لمن يريـد أن يقاتـل ويـصد                    
  ".العدوان

م عن أسفه الستمرار بعض أنصار السلطة في رام اهللا في إشاعة ما أسـماه بـاالفتراءات                 وأعرب برهو 
  .  بهدف تشويه صورة حماس

  ٧/١٢/٢٠٠٨الوطن، قطر، 
   
  اختفاء تام وفعل ملموس.. تكتيك المقاومة في تضليل الجيش اإلسرائيلي: تقرير .٢٩

النقل المعروفة لم تعد تظهر، حتى وسائل .. ال وجود علنيا لرجال المقاومة في شوارع القطاع: غزة
المضادات .. اختفاء تام للمقاومة بينما فعلها ملموس.. األسلحة الخفيفة لم يعد يراها الناس في غزة

الصواريخ تنطلق من قلب القطاع وال .. األرضية تطلق نيرانها على الطائرات دون أن تُعرف مواقعها
  .. اإلطالقيشاهد مطلقوها أو تعرف أماكن نصبها إال بعد

تكتيك جديد شرعت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة اإلسالمية حماس وفصائل المقاومة 
األخرى في اتباعه مع بدء الحرب اإلسرائيلية على غزة السبت قبل الماضي، لتجنب أي استهداف 

  .إسرائيلي لرجال المقاومة الفلسطينية
وارع غزة باتت خالية من وجود المقاومة الفلسطينية وتوارى ووفق رصد لمراسلنا في قطاع غزة فإن ش

رجالها عن األنظار، فيما اختفت وسائل النقل المعروفة لرجال المقاومة الفلسطينية من شوارع قطاع 
  .غزة

ويبلغ عدد مقاتلي كتائب القسام حوالي عشرة آالف مقاتل منظم، وعشرة آالف آخرون تلقوا دورات 
 حسب تقرير استخباراتي إسرائيلي نشر على موقع - القسام هم بمثابة جيش احتياطي تدريبية لدى كتائب 

  .قبل عدة أشهر" االستخبارات ومكافحة اإلرهاب اإلسرائيلي"
وحسب مصادر طبية فلسطينية فإن عدد الشهداء والجرحى من عناصر المقاومة الفلسطينية قليل مقارنة 

 بدء الحرب اإلسرائيلية على غزة باستثناء العدد الكبير من رجال بعدد الشهداء المدنيين الذين سقطوا منذ
  .الشرطة الفلسطينية الذين استشهدوا في أول يوم للحرب على غزة

وبات يفاجأ سكان القطاع بانطالق صواريخ المقاومة الفلسطينية من قلب مدن القطاع دون أن يشاهدوا 
 للتمويه لعدم اكتشاف طائرات االستطالع كيفية نصب منصاتها أو مكان المنصات، في محاولة

  .اإلسرائيلية لمكان إطالق الصواريخ
على المدن والبلدات " غراد"و " قسام" صاروخ من طراز ٤٠٠وأطلقت كتائب القسام ما يقارب الـ 

بقعة "اإلسرائيلية منذ بدء الحرب اإلسرائيلية على غزة السبت الماضي في العملية التي أطلقت عليها اسم 
  ".لزيتا

مثل مدينة أسدود وبئر السبع اللتين تبعدان أكثر " إسرائيل"ووصلت الصواريخ إلى مدن استراتيجية في 
 كليو متراً عن قطاع غزة، فيما أعلن التلفزيون اإلسرائيلي أن صواريخ القسام وصلت إلى مدى ٤٥من 
  . كليو متراً عن قطاع غزة٦٠

بدء تجهيز مالجئ المدينة خشية " إسرائيل"بة العاصمة الفعلية لـالتي تعتبر بمثا" تل أبيب"وأعلنت بلدية 
  .وصول الصواريخ الفلسطينية للمدينة

إن ما تسلكه كتائب القسام عبارة : " ألحد القادة الميدانيين في كتائب القسام، قال-  اسم مستعار-أبو معاذ 
اً إلى أنها جزء من خطة متكاملة ، الفت"لتضليل طائرات االحتالل وعمالئه" طاقية اإلخفاء"عن أسلوب 

  .أعدتها كتائب القسام لحرب طويلة مع االحتالل اإلسرائيلي
وشدد على أن طائرات االحتالل لم تتمكن من قصف أي منصة للصواريخ منذ بدء الحرب على غزة، أو 

  .أي مكان ذي أهمية عسكرية للجناح العسكري للحركة يمكن أي يؤثر على فعلها على األرض
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ب مراقبين لسير األحداث فإن مما فاجأ سكان القطاع أن أكثر األهداف التي تم استهدافها من قبل وحس
الطائرات اإلسرائيلية والتي كانت يعتقد أنها أماكن لتخزين الصواريخ أو للتصنيع العسكري لكتائب 

  .القسام اتضح أنها فارغة من أي عتاد عسكري
ام أن المقاومة الفلسطينية كانت تتحسب الستهداف أماكن تصنيع ويوضح القائد الميداني في كتائب القس

وحسب القائد  .وتخزين صواريخ القسام، وغيرت أماكنها إلى أماكن سرية غير معروفة أو متوقعة
القسامي، فإن المقاومة الفلسطينية تحرص من حين آلخر على إجراء عملية تدوير ألماكن تخزين 

و اإلسرائيلي في إخفاقات عبر صعوبة تحديد أماكن تخزين حركة حماس مما أوقع العد"وتصنيع سالحها 
  ".لسالحها

 ٦/١/٢٠٠٩السبيل، األردن، 
  
  " يبلوره األميركيونالتفاقأحترم األمم المتحدة ولكن يجب العمل من أجل التوصل  :اولمرت .٣٠

ـ       رفض  : برهوم جرايسي   -القدس المحتلة    س الثالثـاء،   رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمـرت أم
قبـل سـبعة   (قبل بدء التهدئـة  "قال خالل استقباله وزراء خارجية أوروبيين، ومجددا وقف إطالق النار  

 كيلومترا، وبعد التهدئة باتوا يطلقون القذائف إلى بعـد          ٢٠كان الفلسطينيون يطلقون القذائف لبعد      ) أشهر
 كيلومترا، إنني أحتـرم األمـم       ٦٠عد   كيلومترا، وفي حال كانت تهدئة أخرى فبعدها سيصلون إلى ب          ٤٠

  ".المتحدة ولكن اآلن يجب العمل من أجل التوصل إلى اتفاق يبلوره األميركيون
وأضاف أولمرت، إن أول شيء نطرحه كشرط لوقف إطالق النار، هو وقف تهريب السالح إلى قطـاع                 

، "ان إسرائيل في الجنوب   غزة، ووقف عملية تعزيز قوة حركة حماس، إننا نريد أفعاال تضمن األمن لسك            
  .حسب زعمه

أننا نأمل أن تكون معركة سريعة إلى أقصى حد، ليس لدينا نية بأن تطول، وفقـط فـي                  "وتابع أولمرت،   
حال تم تنفيذ شروطنا األساسية فإننا سنوقف إطالق النار، لقد عرفنا مسبقا أن الحلبة الدولية لن تتحمـل                  

، إال أنه ليس    "٢٠٠٦الحال في الحرب الثانية على لبنان صيف        ولن تضبط نفسها إزاء إسرائيل كما كان        
لدينا خيار آخر، فأنا ال أعرف دولة في العالم يتلقى مواطنوها ضربات بهذا القدر من الصواريخ، وتعض                 

  ".على شفتيها كما فعلنا نحن
ا، وتأثيرها  هم ال يعرفون حجم الضربة التي تلقوه      "وقال أولمرت زاعما، إن حماس تلقت ضربة قاصمة،         

  ".بعيد المدى، ونحن نعرف ان هذا ال يكفي من أجل ضمان الهدوء، ولهذا سنحتاج إلى خطوات أخرى
 لم يساورها الوهم مطلقا بأنه لن يكون        إسرائيل إن   اإلسرائيلية اإلذاعةوقال أولمرت في تصريحات نقلتها      

  .هناك ضحايا إسرائيليون لتوغلها في غزة
رف أيضا أنه ستكون هناك احتجاجات من المجتمـع الـدولي ضـد التوغـل               وقال أولمرت انه كان يع    

علـى  .  لم يعد بمقدورها القبول بتساقط دفعات الصواريخ على مناطقها الحدودية          إسرائيللكن  . العسكري
  .حد قوله

  ٧/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  

  "إنجازاً"قه تبحث عن اتفاق دولي يرضيها وتسووتهديدات الفي غزة رغم " عالقة"" إسرائيل" .٣١
تكدرت األجواء المنتشية في إسرائيل أمس بعد مقتل أربعة من جنودها في : أسعد تلحمي - الناصرة 

غزة، لكنها لم تحل دون إصرار قادة الدولة العبرية على مواصلة العدوان، فيما التقت تعليقات أبرز 
نسحاب من غزة ووقف الهجوم من بين خيار اال" عالقة"الصحافيين اإلسرائيليين في القول ان إسرائيل 

جهة، أو خيار مواصلته والتوغل في قلب غزة، أي إعادة احتاللها بالكامل من جهة أخرى مع معرفتها 
  .المسبقة للثمن الذي ستدفعه في كل من الحالين
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 وأشارت وسائل اإلعالم العبرية إلى أن الرسالة التي يبعث بها أقطاب المستوى السياسي إلى العالم قبل
انعقاد مجلس األمن الدولي تحذّر من أن إسرائيل ال يمكنها وقف الهجوم بال إنجاز، بل هي ماضية في 

  .عملياتها العسكرية وقد توسع نطاقها في حال لم يتوصل المجتمع الدولي إلى اتفاق وقف للنار يرضيها
وأكدت أوساط ". ماسح"ويتجه الموقف اإلسرائيلي الرسمي إلى اشتراط وقف النار باتفاق يفرض على 

سياسية أن االتصاالت األكثر جدية التي تجريها إسرائيل في هذا الشأن هي مع واشنطن والقاهرة 
والسلطة الفلسطينية، وتتناول إيجاد آلية مشتركة لألميركيين والمصريين تمنع استمرار تهريب األسلحة 

  .من سيناء إلى القطاع
لجيش األميركي موجودون منذ أيام في سيناء ويدرسون أن مهندسين من ا" يديعوت"وذكرت صحيفة 

كذلك، ثمة نية إلقامة . الخطط المختلفة لبناء منطقة عازلة في محور فيالدلفي تحول دون حفر أنفاق فيها
إلى " هآرتس"وأشارت صحيفة .   مصرية تستعين بوسائل إلكترونية متطورة لمنع التهريب- قوة أميركية 

اشنطن لتضغط بدورها على القاهرة لقبول وجود قوات أميركية على المحاور أن إسرائيل تضغط على و
  .الحدودية بين سيناء والقطاع لمنع أي تهريب

فإذا انسحبت اآلن من : وكتب المعلق السياسي في الصحيفة ألوف بن أن إسرائيل تجد نفسها في مأزق
، أما إذا استمرت نحو )د األربعةمقتل الجنو" (حماس"غزة، ستظهر كمن هربت بعد أول تورط لها مع 

  . احتالل كامل للقطاع، فإنها قد تدفع ثمناً اقتصادياً وسياسياً باهظاً من دون تأمين تسوية سياسية
ناحوم برنياع المشهد السياسي بالقول إن العملية العسكرية " يديعوت أحرونوت"واختزل كبير المعلقين في 

لم يكن سهالً في كل ما يتعلق " إلى أن يوم أول من أمس في غزة تقترب من نقطة مصيرية، مشيراً
بالعمليات البرية للجيش اإلسرائيلي في غزة، وكان يوماً خالياً من البشائر في كل ما يتعلق بالحراك 

  ".السياسي
رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك (وأضاف أن أركان المطبخ السياسي الثالثة 

يواجهون معضلة تتلخص في أنهم يشعرون بأنهم ملزمون باإلتيان في ) ارجية تسيبي ليفنيووزيرة الخ
ومثل هذا اإلنجاز "نهاية العملية بإنجاز يمكن التباهي به، وإالّ فإن العملية لن تنتهي بشعور انتصار، 

ق اإلنجاز، فلن وما يخشونه هو أنه في حال لم يتحق. سيتحقق إما بالعملية البرية أو من الحراك الدولي
أما الشرك، فيكمن في أنه مع توسيع .يتحقق مفعول الردع الذي من أجله خرجت إسرائيل إلى العملية

العملية البرية، فإن القوات اإلسرائيلية معرضة أكثر لإلصابات في صفوف جنودها، ما سيمس الشعور 
  ".باالنتصار

برية العتقادها بأن من شأنها أن تدحر حركة وذكر أن جهات عسكرية تضغط في اتجاه توسيع العملية ال
مئير داغان يرى أهمية قصوى لتحقيق " موساد"وأضاف أن رئيس المخابرات الخارجية ". حماس"

  ".لتجلجل في العالم العربي"إنجازات واضحة ال تقبل التأويل 
  ٧/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  تعتزم تحقيق أهدافها من العدوان المتواصل" إسرائيل" :باراك .٣٢

أكد وزير الدفاع إيهود باراك أن إسرائيل تعتزم تحقيق أهدافها من العدوان :  أسعد تلحمي- لناصرة ا
نحن اليوم في اليوم الحادي عشر من حملة الرصاص المنهمر، وهي حملة مركبة، : "وأضاف. المتواصل

ها معركة مريرة لكن إن... وعرفنا مسبقاً أنها ستكون صعبة، وأمس دفعنا ثمناً باهظاً بسقوط ثالثة جنود
ال يمكن لدولة ترغب في العيش أن تسمح لتنظيم إرهابي بأن يشوش مجرى حياتها وينغص . ال مفر منها

  ".حياة مواطنيها
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تغيير الوضع "، ومن أجل "حماس"وزاد أن إسرائيل خرجت إلى عمليتها من أجل إنزال ضربة شديدة بـ 
حددنا هذه األهداف ونحن نعتزم ... ب السالح إلى غزةفي الجنوب وتأمين الهدوء لمواطنيه ووقف تهري

  .وأضاف أن الجيش بتر القطاع إلى أجزاء عدة، ويطوق مدينة غزة". تحقيقها
  ٧/١/٢٠٠٩الحياة، 

 
  "دروعا بشرية"حماس تستخدم االطفال : بيريز .٣٣

ويقود الوفد  . سامس وفد من االتحاد االوروبي في القد       لرئيس االسرائيلي شمعون بيريس   التقي  ا :وكاالت
وقـال   .كارل شوارزنبيرج وزير خارجية التشيك التي تتولى بالده الرئاسة الدورية لالتحاد االوروبـي            

بيريس للوفد االوروبي ان ارتفاع عدد الشهداء بين االطفال الفلسطينيين دليل على ان حمـاس تـستخدم                 
فاظ على قدر من التناسب في اسـتخدام        نعرف انه يتعين علينا الح    "وقال بيريس   ". دروعا بشرية "االطفال  

وال يقتـل اطفـال     . يقتل العديد من االطفال الفلـسطينيين     . القوة والمشكلة الثانية لدينا هي مشكلة انسانية      
  ".الننا نحرص على اطفالنا.. لماذا؟.. اسرائيليون بالمرة

  ٧/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  الى غزة" ممرا انسانيا" ستفتح "اسرائيل": اولمرت .٣٤

اعلن مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت فجر اليوم االربعاء ان اسرائيل ستفتح - س القد
من اجل تحاشي حصول ازمة انسانية في قطاع غزة، قرر "وجاء في بيان  .ممرا انسانيا الى قطاع غزة

 إليصالرئيس الوزراء ايهود اولمرت تبني اقتراح مسؤولين امنيين بفتح ممر انساني في قطاع غزة 
هذا االمر يتطلب فتح قطاعات جغرافية لفترات محددة من "واضاف البيان  ". السكانإلىالمساعدات 

 التفاصيل الكاملة للبرنامج سيعلنها أن إلى وأشار ".الوقت لتمكين السكان من الحصول على المساعدات
 . المكلف العمليات المدنية التابع لوزارة الدفاعاإلسرائيليالمنسق 

 ٦/١/٢٠٠٩س، فلسطين، القد
 
   يدعو إلى تسوية قطاع غزة باألرضيشاي .٣٥

إيلي يشاي، إلى هدم آالف المنازل الفلسطينية في قطاع غزة وسحق حماس، " شاس"دعا رئيس حزب 
. يمكن تدمير غزة، كي يفهموا بأنه ال يجب إغاظتنا: " وقال يشاي في لقاء تلفزيوني .على حد قوله

لسحق آالف المنازل للمخربين، كي يفكروا مئة مرة قبل أن يطلقوا "ة فرصة معتبرا أن الحملة العسكري
بإنجازات كبيرة وسحق تام لحركة حماس "وأعرب يشاي عن أمله بأن تنتهي الحملة  ".صاروخا
 ". برأيي يجب تسويتهم باألرض، ولتهدم آالف المنازل، األنفاق والصناعات: "وأضاف". ولإلرهاب
يشار إلى ان يشاي  ".لجنوب يشدون على أيدينا كي تستمر الحملة حتى سحق حماسسكان ا: "وتابع قائال

امتنع عن التصويت على العملية العسكرية بتبرير خشيته على أرواح الجنود موضحا أنه من الواجب 
 .العمل على تقويض سلطة حماس حتى رغم االحتجاجات في العالم

 ٦/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب
  
  يؤيدون استمرار العدوان على غزة" اإلسرائيليون"العسكريون ": الغارديان" .٣٦

" اإلسرائيليين"الصادرة، أمس، أن المسؤولين العسكريين واألمنيين       " الغارديان"كشفت صحيفة   : آي.بي.يو
يضغطون على نحو متزايد من أجل استمرار العدوان العسكري على غـزة إلـى أن تـضمن الـسقوط                   

 يوماً شل قـدرة الحركـة علـى         ١١ القصف المستمر منذ     ويصرون على أن  " حماس"لحركة  " المنتظر"
  .الحكم
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أكثر ثقة بإمكانية تغيير المعادلة في غزة ويتوقعون        "هم اآلن   " اإلسرائيليين"وقالت الصحيفة إن المسؤولين     
حكومة إيهود أولمرت أنها تعتقد بـأن       " اإلسرائيلية"انهيار إدارة حماس، كما أبلغت أجهزة االستخبارات        

حول الرأي العام الفلسطيني ضد حماس وأضعف من قدرتها على الـسيطرة علـى              " اإلسرائيلي"القصف  
يرفضون تأكيد ما إذا كان الهجوم على غزة يهـدف          " اإلسرائيليين"واضافت أن المسؤولين    ". قطاع غزة 

 إلى ازاحة حماس من السلطة كي ال يفقدوا الدعم الدولي الذي حصلوا عليه ويصرون على أنـه إجـراء                  
  . دفاعي لوقف الهجمات الصاروخية لحركة حماس

  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
  

   يحذر حزب اهللا من فتح جبهة جديدةأولمرت .٣٧
حذر اولمرت امس حزب اهللا من اي محاولة لفتح جبهة جديدة علـى             : برهوم جرايسي  -القدس المحتلة   

ب اال يخطـئ احـد بـشأن        يج"وقال اولمرت متحدثا الذاعة الجيش االسرائيلي        .حدود اسرائيل الشمالية  
، في اشارة الى الحدود بين شمال اسرائيل ولبنان التي اشتعلت عليها حرب فـي               "تصميمنا على اي جبهة   

وأدلـى اولمـرت     ".نأمل ان ال يحاول اي كان اختبار تصميمنا وقدرتنا على الرد          "وقال   .٢٠٠٦صيف  
من العدوان العـسكري االسـرائيلي      بتصريحاته خالل زيارة الى جنوب اسرائيل في اليوم الحادي عشر           

  .على قطاع غزة
  ٧/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
  فتح تحقيق في جرائم الجيش االسرائيلي بحق االطفال في غزةيطالب بالصانع طلب  .٣٨

تقدم النائب العربي في الكنيسيت االسرائيلي طلب الصانع الى المستشار القانوني للحكومة            :  بترا –عمان  
 العام العسكري بطلب لفتح تحقيق في جرائم الجيش االسرائيلي بحق االطفـال فـي               االسرائيلية والمدعي 

وهدد الصانع بالتوجه الـى محكمـة العـدل         . "يديعوت"قطاع غزة ، بحسب الموقع االلكتروني لصحيفة        
الدولية في الهاي من اجل التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن قتل االطفال خالل العملية العسكرية الهمجية               

 . قطاع غزةفي
  ٧/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  هدف العدوان ترحيل أهالي غزة إلى سيناء:  إسرائيليصحفي .٣٩

قال الصحفي اإلسرائيلي شراغا إيالم إن أحد أهداف إسرائيل من العدوان  : تامر أبو العينين-  زيورخ
شمال هو تهجير أكبر قدر ممكن من الفلسطينيين إلى خارج القطاع، على أن يكون "على قطاع غزة 

سيناء مستقرا لهم، وإرغام االتحاد األوروبي على قبول عدد آخر كالجئين سياسيين، تحت ضغط المعاناة 
 ". اإلنسانية

 ١٩٤٨ويرى إيالم أن إسرائيل لم تتوقف عن سياسة التطهير العرقي للتخلص من الفلسطينيين منذ عام 
نح إسرائيل هدية ثمينة قبل مغادرته م"وقال إن الرئيس األميركي جورج بوش  . بالقتل أو التهجير

الرصاص "ووصف ما يجرى بأنه جعل  . ، بموافقته على العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة"الحكم
  ". المسكوب يصب في حقل أشواك فإما الرحيل أو الموت أمام السكان هناك

 الذي حصلت عليه  في حديثه مع الجزيرة نت إلى الضوء األخضر-المناهض للصهيونية- وأشار إيالم 
  . إسرائيل من جورج بوش لتنفيذ الخطة اإلسرائيلية الشيطانية

 ٦/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
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  نشوب أزمة غذاء حادة في غزة جراء العدوان ":  العالميالغذاء" .٤٠

، وأن "أزمة غذاء حادة"أطلق برنامج الغذاء العالمي، تحذيراً من أن قطاع غزة يعاني من : القدس
  . وان اإلسرائيلي الجاري تقيد عمله اإلنساني في المنطقةظروف العد

إن "وقال روبين لودج، المتحدث باسم البرنامج في مدينة القدس، في تصريح رسمي له االثنين، 
المواطنين في غزة ال يحصلون على الغذاء، وال يمكنهم مغادرة منازلهم، كما أن أكثر المواطنين ضعفاً 

الناجم " ال يحصلون على المساعدات الغذائية التي يتم توزيعها نظراً للوضع األمنيواحتياجاً للمساعدة 
  .عن العدوان، على حد تعبيره

يؤثر على قدرتهم المواطنين الفلسطينيين في القطاع "وقال البرنامج إن الوضع األمني الناجم عن العدوان 
   .، وفق توضيحه"مج التغلب عليهعلى الوصول إليها مساعدات البرنامج، وهو ما يحاول البرنا

  ٦/١/٢٠٠٩، قدس برس
  
   من سكانها ٥٠٠٠تستهدف قرية شرق غزة  وتهجر " اسرائيل" .٤١

جنوب شرق )  آالف نسمة٥(قرية جحر الديك ) ٦/١(دكت المدفعية االسرئلية صباح اليوم الثالثاء  :غزة
 سكان محليون إنهم فوجؤوا وقال. مدينة غزة بعشرات القذائف مجبرة سكانها على مغادرة منازلهم

صباح اليوم الثالثاء بدك قريتهم الصغيرة الزراعية وبدون سابق إنذار بعشرات قذائف المدفعية 
واستهدفت المنازل بشكل مباشر، حيث تم تدمير بعضهم مما أجبرهم على مغادرتهم هربا من نيران هذه 

  .القذائف دون اصطحاب أي شيء من أمتعتهم
 من منازلهم وتوجهوا إلى بعض المدارس التي فتحت كمأوى لجوء أو عند أقاربهم وأضاف أنهم خرجوا

في مخيم البريج المجاور له، وكان عدد من الشهداء والجرحى قد سقطوا في األيام الماضية بعد أن 
  .سيطرت عليها قوات االحتالل

خالء منازلهم والتوجه وكان المئات من سكان قرية المغراقة جنوب غرب مدينة غزة قد اجبروا على إ
  .الى مخيم النصيرات المجاور لهم حيث فتحت لهم مراكز ايواء في مدارس الالجئين

  ٦/١/٢٠٠٩، قدس برس
  
 فرض على كل المسلمين العمل لرفع الظلم عن غزة: التميمي .٤٢

وصف الدكتور تيسير التميمي، قاضي قضاة فلسطين، ورئيس مجلس القضاء الشرعي في  :رام اهللا
مذبحة همجية، وحملة التطهير العرقي ينفذ على "ي المحتلة، ما يجري في غزة من عدوان بأنه األراض

مرأى ومسمع من العالم، ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي المشارك في هذه المجازر بصمته 
  ".المريب ومواقفه السلبية مع طغيان االحتالل اإلسرائيلي المدعوم بالكامل من اإلدارة األمريكية

وأكد قاضي قضاة فلسطين، أن الحكم الشرعي بضرورة وقف العدوان على غزة والدفاع عن أهلها بكل 
، مناشداً "هو فرض على كل العرب والمسلمين ومن أوجب الواجبات عليهم"اإلمكانيات المادية والسياسية 

 المواقف الجادة إلنقاذ األمة قيادات ومنظمات وشعوباً إلى التحرك الفعلي لتنفيذ هذا الواجب واتخاذ"
  ".ونصرة أهل غزة وحمايتهم من التقتيل والتشريد

بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته القانونية و اإلنسانية و "وطالب التميمي، المجتمع الدولي 
األخالقية تجاه انتهاك حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية وضد الشعب الفلسطيني، وباألخص قطاع 

دد جيش االحتالل بتحويله إلى محرقة ألهله مما يتنافى مع تعاليم الشرائع اإللهية والمواثيق غزة الذي ه
  ".واالتفاقيات الدولية بشكل فاق كل التصورات

  ٦/١/٢٠٠٩، قدس برس 
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   فريضة على كل مسلم ومن يساندها" اإلسرائيلية"مقاطعة البضائع :  القدسمفتي .٤٣

لقدس رئيس الهيئة اإلسالمية العليا بفلسطين الشيخ عكرمة صبري أكد مفتي ا : جمال إسماعيل- القاهرة 
على غزة كان مخططا له في هذا التوقيت قبيل االنتخابات حتى لو لم تكن هناك " اإلسرائيلي"أن الهجوم "

صواريخ تطلقها حماس، ألن العدو الصهيوني يسير وفق خطة تستهدف تركيع الشعب الفلسطيني وفرض 
  ".ليه وكسب أصوات في سباق االنتخاباتحلول استسالمية ع

ما وصفه بانقسام الدول العربية في رد فعلها تجاه العدوان، ما " الخليج"وهاجم صبري في تصريحات ل
شجع المعتدين على التمادي من دون خشية أي رد فعل قوي، وخاصة أن قرارات مؤتمر وزراء 

ون جيدا أن مجلس األمن لن يفعل شيئا ألن الفيتو الجميع يعلم"الخارجية العرب مخيبة لآلمال، وقال إن 
األمريكي جاهز وموقف اإلدارة األمريكية الحالية والقادمة معروف ولهذا لم أتعجب من صمت أوباما 

  ".عما يجري في المحرقة
ووصف مفتي القدس تقسيم مواقف الدول العربية تجاه العدوان بين دول معتدلة وأخرى متشددة بأنه 

يستهدف تمزيق الصفوف وزرع الفتنة بين الشعوب العربية، بما يوجب أن تكون دولنا " عمارياست"تقسيم 
أكثر وعيا حتى ال تقع في الفخ الصهيوني، مشيرا إلى أن مسؤولية الدول العربية واإلسالمية ال تقتصر 

  .على المساعدات وإنما تحرير فلسطين أيضا
 ومنتجات الدول التي تساندها فريضة على كل مسلم، وأن "اإلسرائيلية"وأكد صبري أن مقاطعة البضائع 

  .من يشتريها آثم شرعا ومشارك في دعم المعتدين ويتحمل أمام اهللا جزاء إراقة الدم الفلسطيني
  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  استشهاد مصور التلفزيون الجزائري في غزة عشرات الصحفيين واصابة .٤٤

 التلفزيون الجزائري في غزة متأثراً بإصابته في غارة مصور" الثالثاء"توفي مساء أمس : آي بي يو
وقال مصدر طبي فلسطيني إن المصور الصحافي باسل فرج توفي  .سابقة على غزة قبل أيام" إسرائيلية"

وكان نحو  ".اإلسرائيلي"متأثراً بإصابته بجروح أصيب بها جراء غارة قبل أيام خالل تغطيته للقصف 
لعاملة في وكالة رامتان وقناة القدس وقناة االقصى اصيبوا جراء العدوان  من الطواقم الصحافية ا١٠

  . الصهيوني على غزة
  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  تمدد اعتقال صحافيين مقدسيين" اسرائيل" .٤٥

في مستوطنة بتاح تيكفا، أمس، اعتقال " اإلسرائيلية" "محكمة الصلح"مددت  : أمين أبو وردة- نابلس 
التلفزيونية اإليرانية الرسمية الناطقة باللغة العربية، بدعوى مخالفتهما " العالم "صحافيين يعمالن مع قناة
" العالم"اعتقلت، أمس األول، مراسل " اإلسرائيلية"وكانت الشرطة ". اإلسرائيلية"قانون الرقابة العسكرية 

حول بدء خضر شاهين والمنتج محمد سرحان وكالهما من القدس الشرقية بادعاء أنهما نشرا خبرا 
  .في قطاع غزة" اإلسرائيلية"العملية العسكرية البرية 

  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  ضد استهداف الطواقم الطبية في غزة   االسرائيلية للمحكمة العليا حقوقيالتماس .٤٦

 باسمه وباسم جمعية أطباء لحقوق اإلنسان واللجنة ٢٠٠٩ كانون ثاني ٤قدم مركز عدالة اليوم الثالثاء 
 التعذيب جمعية مسلك بمكوم وجمعية حقوق المواطن وهموكيد لحماية حقوق الفرد وجمعية الشعبية ضد

 طالبها فيه منع الجيش من استهداف الطواقم الطبية  االسرائيليةيش دين التماسا مستعجالً للمحكمة العليا
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 ونقلهم وسيارات اإلسعاف خالل أداء مهامها في قطاع غزة، وتمكينهم من تقديم المساعدة للجرحى
 .الفوري إلى المستشفى

 ٦/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب
  
   يعتقل عشرات الطالب في حيفا في مظاهرة احتجاجية  االحتالل .٤٧

اعتدت الشرطة اإلسرائيلية وقوى األمن في جامعة حيفا بوحشية أمس على الطالب العرب في : الناصرة
البة وطالباً، واألمين العام  ط١٢واعتقلت . الجامعة أثناء اعتصامهم التضامني مع أهالي قطاع غزة

وكان أكثر من ألف طالب عربي نظموا  .عوض عبدالفتاح» التجمع الوطني الديموقراطي«لحزب 
  اعتصاماً صامتاً ظهر أمس في باحة الجامعة

  ٧/١/٢٠٠٩الحياة، 
 
 تنديدا بمجازر االحتالل في غزة الضفة واعتصامات في مسيرات .٤٨

 قطاع وللتنديد اهلانطلقت امس مسيرات تضامن مع : سمبل عاطف ابو الرب وعماد ابو - محافظات
" النجدة"في جنين نظمت لجان الرعاية الصحية، وجمعية ف .بالجرائم التي يرتكبها جيش االحتالل

، وجمعية شبان المستقبل لذوي االحتياجات الخاصة، أمس، مسيرة ألطفال رياض األطفال التابعة "النسوية
 .ل قطاع غزة والذين يتعرضون لمجازر يومية من قبل آلة الحرب اإلسرائيليةللرعاية، تضامناً مع أطفا

الخليل تواصلت المسيرات واالعتصامات المنددة بجرائم االحتالل في قطاع غزة، امس، في المدينة وفي 
 .وبلداتها وقراها

عينية الهلنا في واعلنت القوى الوطنية في الخليل عن اطالق حملة وطنية من أجل غزه لجمع التبرعات ال
القطاع، ونظمت موجة مفتوحة عبر محطات االذاعة والتلفزة المحلية لهذا الغرض، بينما واصلت العديد 

 .من المؤسسات االهلية حملتها المماثلة
وفي أريحا اعتصم العشرات من طلبة جامعة القدس المفتوحة ظهر امس احتجاجا منهم على العدوان 

 .ع غزةاإلسرائيلي الجائر على قطا
 ٧/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

  
   رفح يشهد حركة بطيئة واطباء يشتكون عرقلة السلطات المصريةمعبر .٤٩

أكد مسؤول فلسطيني بغزة أن حركة مرور المساعدات اإلنسانية إلى غزة عبر معبر رفح بطيئة جدا في 
 القطاع للمساهمة في وقت اشتكى فيه أطباء وطواقم طبية مما اعتبروه عرقلة السلطات المصرية دخولهم

 . إسعاف وعالج ضحايا العدوان اإلسرائيلي
ونقل مراسل الجزيرة نت بغزة أحمد فياض عن المسؤول عن المعابر بالقطاع عادل زعرب قوله إن 

 . الكثير من المساعدات مازالت متكدسة في الجانب المصري من المعبر خاصة بمدينة العريش
 طنا من المساعدات ١٢٠أمس إلى القطاع عبر المعبر محملة بـ شاحنة دخلت ١٣وذكر المراسل أن 

الغذائية والطبية، مشيرا إلى أنها تمثل فقط جزءا من مساعدات قدمتها قطر والسعودية والبحرين وتركيا 
 .   إضافة إلى اتحاد األطباء العرب

دخولهم إلى قطاع وفي سياق متصل اشتكى أطباء وطواقم طبية مما اعتبروه عرقلة السلطات المصرية 
غزة، طوال األيام الماضية، لالنضمام التطوعي إلى فرق العمل في المستشفيات الفلسطينية هناك، في 

 . ظل الحرب الجارية
 ٦/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
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  ضد جرائم الحرب في غزةاولمرت المحامين يتظاهرون قبالة مكتب مئات .٥٠
 ٢٠٠سرائيلية في القدس الغربية، امس، أكثر من تظاهر قبالة مكتب رئيس الحكومة اال:  وفا–القدس 

محامي عربي وعدد من المحامين اليهود، ضد جرائم الحرب في غزة، وقامت الشرطة باعتقال احد 
 .المحامين

لحقوق " مركز مساواة"منتدى محامين وحقوقيين ديمقراطيين عربا ويهودا، و: وبادر الى تنظيم المظاهرة
المركز القانوني لحقوق األقلية العربية في اسرائيل، والمؤسسة " عدالة"يل، والمواطنين العرب في اسرائ

، والمركز العربي للحقوق والسياسات "اتجاه" العربية لحقوق االنسان، واتحاد الجمعيات العربية
 ".دراسات"

 ٧/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
 
 "اسرائيل"لـ الحالية منحازة االتحاد االوروبي ورئاسته: رام اهللاب القوى الوطنية واالسالمية .٥١

 عقدت القوى الوطنية واالسالمية اجتماعاً طارئاً في مدينة رام اهللا امس اكدت :  الحياة الجديدة-رام اهللا 
خالله أن الدم الفلسطيني الطاهر النازف ليس مطروحاً في بازار االنتخابات الصهيونية وتصفية حسابات 

ة هو دمنا ودم شعبنا في كل مكان وأن شعبنا بجميع قواه موحد بوش، وان هذا الدم الذي يراق في غز
مشددة على ان مقاومة العدوان ووحدة الصف ركنان أساسيان من أركان كفاح . في مواجهة هذا العدوان

شعبنا العادل، ودعت شعبنا وقواه لمواصلة الكفاح وتوحيد الصفوف حول ضرورة استعادة الوحدة 
اء القوى لحماية حقوقنا وثوابت نضالنا على قاعدة تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني الوطنية وجددت دعوتها للق

ومقررات مؤتمر القاهرة على قاعدة التمسك الحازم بحقنا في مقاومة االحتالل بكافة أشكال النضال 
مؤكدة أن اتفاق القوى الثورية ليس موقفاً تكتيكياً وال هو ضرورة سياسية فحسب بل هو أمر تفرضه 

 .روف الموضوعية للواقع الفلسطيني المعاشالظ
واشارت القوى الى ان االتحاد االوروبي ورئاسته الحالية منحازة للكيان الصهيوني برغم تشدقهم 
المستمر بمراعاة حقوق االنسان، ونطالبهم بتغيير مواقفهم لتنسجم مع القانون الدولي وحق شعبنا بالحرية 

 .واالستقالل
 ٧/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

  
  تحذر من انهيار مستشفيات غزة" أوكسفام" .٥٢

من أن " الثالثاء"البريطانية لمكافحة الجوع والفقر أمس " اوكسفام"حذرت منظمة : ب ف آي، أ بي يو
عشرات آالف العائالت المحاصرة في غزة تواجه ظروفاً مأساوية مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين 

  ".على شفير االنهيار"وغرق النظام االستشفائي بحيث بات 
المساعدات اإلنسانية بكمياتها غير المالئمة "ورأت ان استمرار العدوان الصهيوني يحول دون وصول 

  .وأن األسباب التي تمنع وقف النار سياسية" الى العائالت المحاصرة في القتال بغزة
طباء الذين يعملون في األ"ونقلت المنظمة عن مدير عملياتها في القدس جون بريدو  برون قوله إن 

مستشفيات القطاع غارقون في معالجة الضحايا ويفتقدون إلى األدوية األساسية والعقاقير والمعدات الطبية 
واستشهاد عدد من المسعفين بنيران الدبابات وأجبرت بعض العيادات على إقفال أبوابها . وقطع الغيار

  ".بسبب المعارك الدائرة قربها
  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
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  تدعو لتمكين أطباء عرب من دخول القطاع عبر رفح  المقالةالصحة .٥٣
دعت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة امس إلى تمكين عشرات األطباء :  د ب أ-  غزة 

والجراحين المتطوعين من بلدان عربية مختلفة من الدخول إلى غزة عبر معبر رفح إلنقاذ جرحى 
 .في القطاعالعملية اإلسرائيلية 

إن العديد من األطباء والجراحين تطوعوا لمعالجة جرحى المجزرة "وقالت الوزارة في بيان مناشدة 
اإلسرائيلية في غزة وتوافدوا إلى معبر رفح البري منذ عدة أيام ولكن ولألسف الشديد لم يتسن لهم 

 ".الدخول حتى هذه اللحظة بدون أي مبررات تذكر
صحاب الضمائر الحية والمنظمات الدولية ومؤسسات حقوق اإلنسان بضرورة وناشدت الوزارة جميع أ

 طبيبا وجراحا في ٤٥التدخل الفوري والعاجل من أجل تسهيل دخول هؤالء األطباء الذين فاق عددهم 
 ".كي يقوموا بواجبهم اإلنساني تجاه جرحى القطاع المنكوب"تخصصات مختلفة 

اخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة اللجنة الدولية للصليب األحمر الى ذلك ، طالب سعيد صيام وزير الد
الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان بتحمل مسؤولياتها تجاه حماية مقرات وأطقم الدفاع المدني والطواقم 

 .الطبية في قطاع غزة
الذي يتعرض وحيا صيام في بيان مقتضب العاملين في مجال الدفاع المدني واألطقم الطبية في القطاع 

 . يوما١١لعملية عسكرية إسرائيلية مستمرة منذ 
 آخرين في قصف إسرائيلي لثالث ١٠وكان خمسة مسعفين فلسطينيين استشهدوا وأصيب ما يقرب من 

 . سيارات إسعاف في قطاع غزة
  ٧/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  من المؤامرة التي تستهدف الشعب الفلسطيني األردني يحذر العاهل .٥٤

حذّر العاهل االردني الملك عبداهللا الثاني من المؤامرة التـي تـستهدف الـشعب              : ل غيشان  نبي -عمان  
وشدد لدى استقباله وفد الترويكا األوروبية في عمان،        . الفلسطيني ومستقبله وحقّه في إقامة دولته المستقلة      

زة الذي يهدد   على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي في شكل فوري لوقف العدوان اإلسرائيلي على غ             
 اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي       -الجهود المبذولة للوصول إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني         

  . يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني
ها العدوان  وطلب من الوفد األوروبي العمل على إنقاذ الشعب الفلسطيني من الكارثة اإلنسانية التي أوجد             

 مؤكداً أهمية قيـام االتحـاد       ،وفتح المعابر ورفع الحصار وإدخال المساعدات الطبية واإلنسانية إلى غزة         
األوروبي بدور فاعل لمواجهة آثار العدوان عبر التحرك السريع إلعادة إطالق المفاوضـات وضـمان               

  . تقدمها في أسرع وقت ممكن
ي وفد االتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة الشيخ يوسـف          وعلى نفس الصعيد، استقبل العاهل األردن     

 العاهـل   شـدد  وقـد . القرضاوي وبحث معه في الجهود المبذولة عربياً ودولياً لوقف العدوان على غزة           
األردني على ضرورة تكاتف الجهود كافة من أجل حماية الشعب الفلسطيني من العدوان و المؤامرة التي                

وجدد دعم األردن لمهمة الوفد، وشدد على أن األردن         .  في إقامة الدولة الفلسطينية    تستهدف مستقبله وحقه  
هو األقرب للشعب الفلسطيني الشقيق وسيستمر في بذل كل جهد ممكن لوقف العـدوان عليـه وتقـديم                  

اً مؤكـد . المساعدات الطبية واإلنسانية وإفشال أي مؤامرة تستهدف تهديد حقّه في إقامة الدولة المـستقلة             
على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وتحقيق المصالحة لمواجهة تداعيات العدوان وخدمـة المـصالح              

  .الفلسطينية
  ٧/١/٢٠٠٩الحياة، 
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  شبح ضم الضفة لألردن يلوح مجدداً في األفق: مسؤولون أردنيون .٥٥
خاطر  مع م  أكد مسؤولون اردنيون أمس ان شبح ضم جزء من اراضي الضفة الغربية لالردن،            : ب.ف.ا

 في الوقت الذي يتواصل فيـه       ان تصبح المملكة وطنا بديال للفلسطينيين بدأت تلوح في االفق من جديد،           
 واثر بدء المرحلة البرية من العدوان حذرت المملكة التـي يـشكل             .العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة    

يين نـسمة، مـن إمكانيـة        في المائة من سكانها البالغ عددهم ستة مال        ٥٠االردنيون من اصل فلسطيني     
العمليات العسكرية ضـد حمـاس      "وأضافت المصادر أيضا، أن     . تالشي آمال احالل السالم في المنطقة     

  ". ممكن ان تخلق فراغا في غزة التي قد تؤدي حينها الى عملية ضمها الى مصر
  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 

    
  فير اإلسرائيلي األردنية تعدل عن إزالة خيمة اعتصام تطالب بطرد السالداخلية .٥٦

عدلت وزارة الداخلية عن قرارها بإزالة خيمة يعتصم فيها شباب          :  غادة الشيخ  - أشرف الراعي    -عمان  
وشابات يطالبون بطرد السفير اإلسرائيلي من عمان على خلفية العدوان على غزة قبالة مبنـى الـسفارة                 

 يذكر المنظمون، أن االعتـصام شـهد        ومن جهتهم . اإلسرائيلية بساحة مسجد الكالوتي في منطقة الرابية      
  . شخص كل يوم٥٠٠مشاركة من مختلف الفئات العمرية حيث لم يقل عدد المشاركين عن 

  ٧/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
    

   في االردن يدعون لمقاطعة البضائع الفرنسية احتجاجا على تصريحات ساركوزياإلخوان .٥٧
وان المسلمين في االردن همام سعيد جماهير االمـة         دعا المراقب العام لجماعة االخ    :  ماجد توبة  -عمان  

العربية واالسالمية الى مقاطعة البضائع الفرنسية ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي             
عدائي لألمة العربية واالسالمية ويكشف عن      "واعتبر ان الموقف الفرنسي     . التي هاجم فيها حركة حماس    
، منوها الى ان سـاركوزي      "ل دعوة صريحة إلى استكمال المحرقة في غزة       انحياز كامل لالحتالل ويشك   

الفتا الى ان االخوان المـسلمين سـيدعون        ". يعبر عن الجانب الصهيوني ويتولى العمل لخدمة مصالحه       "
تتـدفق غـضبا   "ونوه الى ان الجماهير التي    . الجماهير العربية واالسالمية الى مقاطعة البضائع الفرنسية      

جازر الصهيونية المستمرة مهيأة لضرب المصالح االقتصادية الفرنـسية فـي العـالم العربـي               جراء الم 
  ". واالسالمي

كذلك، اتهم الناطق االعالمي باسم حزب جبهة العمل االسالمي رحيل غرايبة الرئيس الفرنـسي نيكـوال                
ت سياسية لـصالح    ترجمة المجازر الصهيونية بحق االهل في قطاع غزة الى انجازا         "ساركوزي بمحاولة   

يسعى لبلورة مبادرة تعبر عن الموقف الصهيوني تتـضمن وقـف           "وقال ان ساركوزي    ". العدو المعتدي 
إطالق النار ووقف اطالق الصواريخ وادخال قوات دولية الى قطاع غزة وفتح المعابر تحـت إشـراف                 

تجاهل المساعي الفرنـسية    "واستهجن غرايبة ما رأى انه      ". اوروبي، االمر الذي يعتبر تكريسا لالحتالل     
. في اشارة الى حركـة حمـاس      " للطرف الرئيسي المعبر عن ارادة الشعب الفلسطيني، والمنتخب شرعيا        

ومن جانب آخر، اعتبر االخوان المسلمون ان  اكتفاء  رئيس الوزراء االردني نادر الـذهبي بـالتلويح                  
 مقبول في ظل تطور العدوان الـصهيوني     هو موقف غير  " إسرائيل"بإعادة النظر في عالقات االردن مع       

  .على هذا النحو من البشاعة
  ٧/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

 
  وفد اردني شعبي يزور قيادات حماس في دمشق .٥٨

توجه امس وفد شعبي اردني يمثل اطياف الملتقـى الـوطني للنقابـات المهنيـة               :  طارق الفايد  -عمان  
دمشق للقاء قادة حركة حماس وعلى راسهم رئـيس         واحزاب المعارضة الوطنية الى العاصمة السورية       
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وتأتي الزيارة في سياق دعم الملتقى لبرنامج المقاومـة الوطنيـة           . المكتب السياسي للحركة خالد مشعل    
الفلسطينية ونقل موقف الشارع االردني ودعمه الالمحدود لالهل في قطاع غزة، بحسب ما اكده رئـيس                

  . ادي الفالحاتالملتقى رئيس مجلس النقباء عبد اله
إلى ذلك تواصلت الفعاليات الشعبية االردنية الرافضة للعدوان االسرائيلي الوحشي على قطاع غزة فـي               
محافظات ومخيمات المملكة، كما واصلت االحزاب والنقابات المهنية وفروعها فعالياتها المنددة بالعدوان            

لوطني للنقابات المهنية واحـزاب المعارضـة       في حين منعت االجهزة االمنية اعتصاما للملتقى ا       . الغاشم
. الذين حاولوا اقامته امس االول امام مجلس النواب داخل خيمة دائمة للمطالبة بالغاء معاهدة وادي عربة               

وقد أدان الفالحات هذا التصرف، مطالبا الحكومة االردنية بتحمل مسؤوليتها بالسماح للمـواطنين بحـق               
  .ن كفلهما الدستور وان ال يكون هذا الحق مرتبطا بموافقة ادارية حكوميةالتعبير والتجمع السلمي اللذي

  ٧/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  

  تراجع معدالت الجريمة في األردن بعد العدوان على غزة .٥٩
أكد مسؤول أمني أردني أمس أن معدالت الجريمة في مختلف أنواعها فـي األردن سـجلت                : يو بي آي  

وعزا ذلك إلى االنشغال العام باألحداث      . على قطاع غزة  " اإلسرائيلي"وان  انخفاضا ملحوظاً منذ بدء العد    
 مسيرة  ٣٩٣في غزة وخروج اآلالف في مسيرات واعتصامات بلغ عددها منذ بدء األحداث ولغاية اليوم               

  . واعتصاماً ومهرجاناً
  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   لوقف الحرب على غزةهمية مساعي ساركوزيأنصراهللا يقلل من  .٦٠

 قلل االمين العام لحزب اهللا حسن نصراهللا مساء الثالثاء من اهمية المساعي التي يقوم بها :تبيرو
الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي من دون ان يسميه لوقف المعارك في قطاع غزة، مشيرا الى ان 

  ".اوروبا تقدم مبادرة سياسية وال تجد آذانا صاغية"
بادرة او حل اال بواسطة الواليات المتحدة االميركية الن اسرائيل ال يمكن ان تقبل بم"وقال ان اسرائيل 

) على حل(الجهة الوحيدة التي يجب ان توافق "مضيفا ان " هي رصاصة اميركية في قلب هذه المنطقة
اميركا ال "و"  التي تعطل بواسطة الفيتو اي قرار في مجلس االمن،..لتوافق اسرائيل هي الواليات المتحدة

  ". الغطاء الكامل للحربتزال تعطي
في غزة، معتبرا ان " الجهود السياسية ال بد منها لكن الذي يبقى حاكما هو الميدان"واعتبر نصر اهللا ان 

، "االسطورة"، واصفا ما يجري في الميدان ب"االداء القتالي للمقاومين المجاهدين في غزة كان رائعا"
 ".السياسيةهذا الواقع الميداني سيفرض المعالجة "ومضيفا 

 ٧/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  وقتاً إضافياً" إسرائيل"صلوخ يتهم مجلس األمن بتأجيل القرار إلعطاء  .٦١

قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني فوزي صلوخ أمس إن مجلس األمن أمام مسؤولية  :بيروت
 تأجيل اتخاذ القرار، ما يتيح تاريخية للقيام بمسؤولياته بحفظ األمن والسلم الدوليين والتوقف عن سياسة

وقتا إضافيا الرتكاب مجازرها، مؤكداً  أن دروس العدوان على لبنان تدل على أن سياسة " إسرائيل"ل
  .لم تنفع في قهر إرادة الشعوب وفي توفير األمن" إسرائيل"العنف األعمى التي تمارسها 

  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
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  دليل فشل  في غزة لعائالتل "اسرائيل "استهداف:  اهللافضل .٦٢
إسرائيل عاجزة عن االنتصار «أكد المرجع الشيعي اللبناني السيد محمد حسين فضل اهللا، أن : بيروت

المؤشر ألن العدو لم يعد في «، مشيراً إلى أن ذلك هو »على المقاومة الفلسطينية وعن اجتياح غزة
 وآليات المواجهة واإلرادة الشعبية وسعه اجتياح مدينة عربية واحدة، إذا توافرت فيها فرص الصمود

استخدام العدو أسلوب اإلبادة الجماعية، في استهدافه عائالت بأكملها وقتله «وشدد على أن . »المقاوِمة
المدنيين، يشير إلى ضعفه وعجزه عن مواجهة المقاومة، وسعيه لإليقاع بين المقاومة الفلسطينية وأهلها، 

وأكد أن . »في لبنان وفشل فيه، وسيحصد في غزة النتائج نفسهاوهو األسلوب نفسه الذي استخدمه 
  الجهات الحرة في األمة لن تعدم وسيلة لدعم المقاومة في غزة بخطوات عملية ضاغطة«

 ٧/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
 
 يتظاهرون ألجل غزة ألف طفل لبناني ١٣ .٦٣

» االسكوا«امام مقر » غزةاطفال من اجل « الف طفل لبناني من جمعية ١٣اعتصم أمس نحو  :بيروت
، ليطالبوا الحكام »سنكبر يوما«في وسط بيروت، بدعوة من المنظمات النقابية والطالبية، تحت عنوان 

الذين تركوا مدارسهم لينتقلوا مرغمين الى أسرة «ودعاة حقوق االنسان في العالم بنصرة أطفال غزة 
تي رفعوها الى األمين العام لألمم المتحدة بان كي ، كما جاء في المذكرة ال»المستشفيات وحفر المقابر

  . مون عبر ممثله في لبنان مايكل وليامز
  ٧/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  القاهرة طلبت من وفد حماس خفض سقف الشروط قبل فوات األوان: مصدر مصري .٦٤

اس  أن القاهرة طلبت من وفد حركة حم،كشف مصدر مصري موثوق به:  جيهان الحسيني-القاهرة 
تحمل مسؤوليتهم إزاء الشعب " رئيس المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان ، أمس،الذي التقى

 أن ،وأوضح مصدر آخر. "قبل فوات األوان) للتوصل إلى تهدئة(الفلسطيني وخفض سقف شروطهم 
ورأى المصدر  ."وقف النار وتشكيل حكومة وفاق وطني والتهدئة بال شروط"مصر عرضت على الوفد 

. رهاناتها كانت خاطئة"واعتبر أن . "حماس تقف على شجرة عالية ويجب أن تنزل منها"المصري أن 
بل كانت تراهن على أن الغضب في . ولم تتوقع أن يحدث اجتياح بري وعدوان إسرائيلي بهذه الشراسة

ضح أن  عن القيام بعدوان كبير على غزة، وات"إسرائيل"الشارع العربي والمجتمع الدولي سيكبح 
 قواتها من غزة لوقف الصواريخ، لفت إلى "إسرائيل"وعن اشتراط حماس سحب  ."حساباتها خاطئة

 بسحب قواتها إال ضمن اتفاق كامل يضمن سالمتها ويكفل وقف إطالق "إسرائيل"استحالة أن تقبل "
وات وعما يطرح عن نشر ق ."الصواريخ ضمن آليات، وتعهد من حماس بذلك مكفول ومدعوم دولياً

وهذه المسألة سابقة . هذا األمر متعلق بقرارات مجلس األمن"دولية داخل القطاع لحفظ السالم، قال إن 
ألوانها، لكن مصر اآلن يمكنها أن تقبل بقوات حفظ سالم داخل القطاع ووجود مراقبين دوليين على 

   ."المعابر
هذا األمر غير مطروح "ال إن ورداً على سؤال عن احتمال تشغيل معبر رفح في الوقت الحالي، ق

إذا فتحنا معبر رفح اآلن، فسيتم "ورأى أنه . "بالنسبة إلينا اآلن، خصوصاً في ضوء العدوان اإلسرائيلي
 "إسرائيل" ألف أو أكثر من أهالي رفح وخان يونس إلى سيناء، وهذا ما تريده ٣٠٠ أو ٢٠٠فوراً تهجير 
 نريد ترحيل الفلسطينيين تحت عنوان الهروب من ونحن منتبهون إلى هذا األمر، وال. وتخطط له

وشدد على أن  ."العدوان اإلسرائيلي، ويصبح لدينا مخيم آخر لالجئين في سيناء على غرار مخيم كندا
. "ال يمكنها أن تقف متفرجة إزاء ما يحدث في غزة أو أن تقف مكتوفة األيدي إزاء هذه المذبحة"بالده 

زمن لوقف العدوان اإلسرائيلي على غزة وتستغل كل ما لديها من مصر تسابق ال"وأشار إلى أن 
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ورفض وصف أجواء االجتماعات مع وفد حماس، . "اتصاالت مع جميع االطراف من أجل تحقيق ذلك
وعدا بنقل ما لدينا إلى المكتب السياسي للتشاور في شأنه، لكنهما لم "مكتفيا بالقول إن نصر والعلمي 

  ."استمعا إلينا فقط، ووعدانا بالرد. محددةيعطونا إجابات واضحة و
  ٧/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
   نقاط لوقف المعارك وفرنسا تدعم٣مصر تعلن مبادرة من  .٦٥

بعد يوم دام شهد مجزرة في مدرسة االونروا في غزة، حدث تطور جديد على :  القاهرة- منال لطفي
وفي مؤتمر .  العدوان في غزة نقاط تدعمها فرنسا لوقف٣الجبهة الدبلوماسية بمبادرة مصرية من 

صحافي مشترك للرئيسين المصري حسني مبارك والفرنسي نيكوال ساركوزي الذي عاد الى مصر ليلة 
امس بعد مباحثات في دمشق وبيروت رأى بعدها ان هناك كوة امل، اعلن الرئيس المصري مبادرة 

، الفساح المجال الرسال "فترة محددةقبول وقف إلطالق النار ل"تتضمن دعوة اسرائيل والفلسطينيين الى 
مساعدات انسانية عن طريق ممرات آمنة، ولتمكين مصر من مواصلة التحرك من اجل وقف شامل 

وثانيا دعوة الفلسطينيين واالسرائيليين الى محادثات حول جذور التصعيد، . ودائم إلطالق النار
واضاف . الى الحوار لتحقيق الوفاق الفلسطينيوضمانات لفتح المعابر، وثالثا عودة الفصائل الفلسطينية 

اسرائيل والفصائل الفلسطينية الى اجتماع عاجل للتوصل الى الترتيبات الالزمة من «مبارك انه يدعو 
 .وقالت حماس انها تدرس المبادرة. اجل تأمين الحدود وإعادة فتح المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة

  ٧/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  مصرية عليا تؤكد حكما سابقا بوقف بيع الغاز السرائيل محكمة  .٦٦

ان محكمة القضاء االداري بمجلس الدولة في مصر، قضت امس باستمرار تنفيذ الحكـم              : وكاالت االنباء 
القاضي بوقف تصدير الغاز المصري السرائيل بأسعار تقل عن األسعار العالمية وقيمته السوقية والـزام               

كما قضت المحكمة بقبول االستشكال المقدم من السفير الـسابق          . ذ الحكم بمسودته  الحكومة المصرية بتنفي  
 من شـباط الماضـي      ١٨بالخارجية المصرية ابراهيم يسري الذي سبق له الحصول على هذا الحكم في             

على ضوء دعواه التى اقامها مطالبا بوقف قرار بيع الغاز المصري السرائيل بأسعار اقل من االسـعار                 
وقال يسري ان مصر تخسر يوميـا       . ة على اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر         العالمي

 ماليين دوالر جراء هذه الصفقة، وان صفقة كهذه كان من األجدرالتعامل معها بعرضـها اوال علـى                  ٩
ـ                  يس مجلس الشعب البداء رأيه فيها بالموافقة او الرفض على اعتبار ان الغاز المصري ملك للـشعب ول

وكانت هيئة قضايا الدولـة     .  سنة ١٧لشركة خاصة ال سيما ان المدة المقدرة للغاز بمصر هي في حدود             
قد اقامت طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء االدارى امام المحكمة االدارية العليا قائلة ان هذه                 

  . المقبل للنظر بهالقضية ليست من اختصاص القضاء االداري وتحددت جلسة في الثاني من شباط
 ٧/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
  " العمليات الفدائية"الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز إلسرائيل تهدد بالعودة لزمن : مصر .٦٧

الحملـة  "ان  :  صبحي عبد السالم ومجدي رشيد     من مراسليها  ٦/١/٢٠٠٩صحيفة المصريون،   أوردت  
يان أصدره المتحدث الرسمي باسمها أنـور       ، طالبت في ب   "الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري     

عصمت السادات، الحكومة المصرية بتنفيذ قرار محكمة القضاء اإلداري بوقف تصدير الغاز إلسرائيل،             
وحذرت الحملة من أن الـشعب      . وقالت إنها تحمل رئيس الجمهورية المسئولية كاملة في حالة عدم تنفيذه          

الدولة، مؤكدة أنه في هذه الحالة سيعود المصريون لمـا    " خاذلت"سيضطر إلى تنفيذ الحكم بنفسه في حال        
زمن الفدائيين في فترة االحتالل لينتزعوا حقوقهم بأنفسهم ويقوموا بأعمال تصب في صالح             "وصفته بـ   
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وأكد المحامي عصام اإلسالمبولي أنه على الحكومة تنفيذ الحكم، مهددا بأنه في حالة امتناعها،              ". المواطن
ل إنذار إلى رئيس الجمهورية للمطالبة بتنفيذ الحكم أو عزل الـوزيرين اللـذين امتنعـا عـن           سيتم إرسا 

تطبيقه، وهما وزيرا البترول والمالية، أما في حالة عدم تطبيق ذلك فسيتم رفع دعوى قـضائية تطالـب                  
  .بعزل رئيس مجلس الوزراء والوزيرين

" ال لنكـسة الغـاز    "عشرات من أعضاء حملة      ان ال  ٧/١/٢٠٠٩العرب، قطر،   وفي السياق ذاته أضافت       
هددوا في تظاهرة أمام المحكمة، بتدمير خط تصدير الغاز إذا أصرت الحكومة علـى مواجهـة اإلرادة                 

  .الشعبية المصرية وصدرت الغاز إلسرائيل
  
  االخوان يحركون المعارضة المصرية ضد موقف الحكومة المتخاذل تجاه غزة  .٦٨

 األمين العام للكتلة البرلمانية لإلخوان الدكتور محمد البلتاجي إن جماعتـه            قال:  أحمد مصطفى  -القاهرة  
. من العدوان على غـزة    " الرد على مواقف الحكومة المصرية المتخاذلة     "دعت المعارضة إلى مؤتمر لـ      

بعد استمرار االداء الحكومي على وتيرته المتخاذلة، كان لزاماً على قـوى المعارضـة أن               "واعتبر أنه   
د آليتها ومواقفها المستقبلية، خصوصاً بعدما بدأت السلطات في منع الشعب من التعبير عن غـضبه                تحد

المعارضة ما زالت مصرة على مطالبها التي تكمن في قطع العالقات التامة            «وأكد أن   ". عبر التظاهرات 
ب المصري حقـه    مع الكيان الصهيوني وفتح سيادي لمعبر رفح، وليس فتحه لإلغاثة فقط، وإعطاء الشع            

وسندرس كيفية الرد على مواقف الحكومة التي نرفـضها،         ... في التعبير عن رفضه للمذبحة االسرائيلية     
وأعلنت الجماعة أن السلطات أصـدرت أمـس قـرار          . »سواء كان ذلك عبر آلية مستحدثة أو التصعيد       

. رات تضامنية مع غـزة     من عناصرها على خلفية مشاركتهم في تظاه       ٣٩٠اعتقال إدارياً بحق أكثر من      
مخزٍ ومخالف  ... وقال محامي اإلخوان جمال تاج إن هذا القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية المصرية            

اعتقال نحـو   «وأشار إلى   . للقانون والدستور والمواثيق الدولية التي تتيح للمواطنين التعبير عن غضبهم         
، الفتاً إلـى أن     )شمال مصر (ن برج العرب     إخواني خالل أسبوع واحد، أرسل عدد منهم إلى سج         ٢٠٠٠

  .٢٠٠٥هذا العدد غير مسبوق، وهو األكبر منذ االنتخابات البرلمانية التي أجريت في العام 
  ٧/١/٢٠٠٩الحياة، 

 
   يدعو لوقف العدوان االسرائيلي على غزة ويلوح بعقد قمة عربية مصغرةاالسد .٦٩

عد لقائه الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي، امس اكد الرئيس السوري بشار االسد ب:  وكاالت- دمشق 
واضاف . الثالثاء، استعداده لبذل كل الجهود والتعاون مع اي جهد مبذول في المنطقة اقليميا او دوليا

شرحت للرئيس ساركوزي الموقف السوري ورؤيتنا للحل والتي تتلخص اوال بوقف العدوان البربري "
، "يني وبوقف اطالق النار وباالنسحاب الفوري لقوات االحتاللاالسرائيلي فورا على الشعب الفلسط

وشدد على ضرورة رفع الحصار ". مبادىء الي حل دائم ومستمر في غزة"مؤكدا ان هذه النقاط هي 
ديسمبر الماضي، مشبها ما /  كانون االول٢٧المفروض على غزة حتى قبل بدء العملية االسرائيلية في 

". معسكر اعتقال جماعي هدفه كسر ارادة شعب بأكمله"طة حماس بـ يشهده القطاع الخاضع لسل
من دون رفعه يصعب التوصل الى وقف "وقال ". اعالن حرب بموت بطيء"ووصف الحصار بأنه 

ولفت االسد ". حقيقي الطالق النار، فالخيار يكون بين موت بطيء او سريع، واحيانا يتم اختيار السريع
 بين حزب ٢٠٠٦يوليو / ، في اشارة الى حرب تموز"تعلموا من دروس لبنانلم ي"الى ان االسرائيليين 

  ".ارادوا ان يستأصلوا المقاومة فكان الرد هو تزايد هذا الفكر في المجتمع"وقال ". اسرائيل"اهللا و
من ناحية اخرى، لوح الرئيس االسد بعقد قمة عربية طارئة مصغرة في ظل تعثر انعقاد القمة بسبب عدم 

نحاول ان نحقق نصابا لنصل "وقال . مصر والسعودية ودول اخرى مع دعوة سورية وقطر اليهاتجاوب 
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الى قمة عربية ناجحة انما الظرف قد يستدعي انعقاد قمة بشكل ولو مصغر، قمة بمن حضر ربما وهذا 
  ".بحاجة الى التداول مع بعض الدول لنحدد الموقف منه

  ٧/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
 
  بشدة ويحملها مسؤولية حرب غزة" إسرائيل"م  يهاجأردوغان .٧٠

عبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من جديد عن رد فعله العنيف :  وكاالت-عواصم 
على العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة وقال إن تركيا حكومة ودولة وشعبا ال ولن 

لمجتمع الدولي للعمل العاجل من أجل وضع حد نهائي لهذا تكون الى جانب الظالمين اإلسرائيليين داعيا ا
وخاطب أردوغان وزيرة الخارجية اإلسرائيلية ليفني ووزير الدفاع أيهود باراك وقال إن . الظلم الغاشم

التاريخ سيسجل لكما هذا العار، داعيا إياهما للتخلي عن الحسابات الضيقة الخاصة باالنتخابات وقال ان 
وأضاف أن األتراك . النساء والعزل من الفلسطينيين يجب أن ال تكون ثمنا لهذه الحساباتدماء األطفال و

 لدى سقوط الدولة ١٤٩٠العثمانيين أنقذوا أجداد ليفني وباراك من مظالم الصليبيين في أسبانيا عام 
تضامنية مع ورد أردوغان على انتقادات اإلسرائيليين له فيما يتعلق باتخاذ مواقف عاطفية . األندلسية

، "نعم أنا عاطفي عندما أرى ما تفعله الهمجية اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين"الشعب الفلسطيني، وقال 
أن هذه الهمجية لطخة عار في جبين البشرية جمعاء وأن تركيا حكومة ودولة وأمة ال ولن "وأضاف 

 الكثير من يهود العالم أيضا على ولفت أردوغان االنتباه الى رد فعل". تغفر لإلسرائيليين هذه المظالم
العدوان الظالم في غزة وقال إن حكام تل أبيب أغلقوا آذانهم على كل صوت شريف وإنساني وأضاف أن 
المظاهرات التي خرجت وتخرج يوميا في كل مدن تركيا تعكس بكل وضوح حساسيات الشعب التركي 

. يع أن يتجاهل رد الفعل الشعبي في تركياوتعاطفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني وأن أحدا ال يستط
مسؤولية الحرب األخيرة وقال عنها إنها لم تحترم شروط التهدئة " إسرائيل"وحمل أردوغان من جديد 

على الرغم من التزام حماس بها وأشار إلى الحصار غير اإلنساني لغزة منذ عامين ووصف الموقف 
واعتبر أردوغان فلسطين قضية كل العرب واألتراك . ولاإلسرائيلي بأنه غير إنساني وظالم وغير مقب

والشرفاء في جميع أنحاء العالم وقال إنه دون حل المشكلة الفسطينية فلن يكون هناك أمن واستقرار 
  .وسالم في العالم

  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
 
  ومستعدة إلرسال قوات لغزة" إسرائيل"تركيا تتجه لتجميد عالقاتها العسكرية مع  .٧١

أكدت تركيا استعدادها إلرسال قوات حفظ سالم إلى غزة عند الضرورة، وقال :  أحمد ياسين- أنقرة 
نائب رئيس الوزراء وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة جميل شيشيك، إن تركيا على استعداد إلرسال 

ال وق. قواتها ضمن مهمة لحفظ السالم إذا طلبت األمم المتحدة منها ذلك وحسبما تقتضي الضرورة
شيشيك إن هناك مأساة في غزة وال يمكن لتركيا أن تقف صامتة تجاه ما يجري هناك، كما أن تركيا 

  .كإحدى دول منطقة الشرق األوسط ال يمكنها أن تعزل نفسها عن التطورات في المنطقة
في الوقت نفسه، أعلن إردوغان أنه لن يجري أي اتصال من أي نوع مع أي مسؤول إسرائيلي طالما 

وقال إردوغان، . على موقفها الرافض لوقف إطالق النار ورفع الحصار عن غزة" إسرائيل"تمرت اس
خالل اجتماع للجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إن جميع هواتفه ستظل مغلقة في وجه 

وأضاف . نارإشارة فعلية على قبول وقف إطالق ال" إسرائيل"المسؤولين اإلسرائيليين إلى أن تصدر عن 
على اتباع نفس األسلوب واالستمرار في العدوان على غزة " إسرائيل"إردوغان أنه في حالة استمرار 

وحمل . واستخدام القوة المفرطة بهذا الشكل فإن العالقات االقتصادية والتجارية مع تركيا ستتأثر
لصواريخ على إردوغان حماس جانبا من المسؤولية عما يجري في غزة اآلن بسبب إطالق ا
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المستوطنات اإلسرائيلية مما أدى إلى إشعال التوتر، لكنه اعتبر الرد اإلسرائيلي غير متناسب بالمرة مع 
  .ما تفعله حماس

ومن جانبه، نفى وزير الدفاع التركي وجدي جونول صحة تقارير صحفية ذكرت أن صفقة عسكرية 
  .بل الهجوم على غزةق" إسرائيل" مليون دوالر وقعت بين تركيا و١٦٧قيمتها 

  ٧/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
  
  هدفها عرض هدنة إنسانية لوقف الحرب في غزةلمصر عودة ساركوزي : مصدر مصري .٧٢

، إن عودة "الحياة"أكد مصدر مصري موثوق به لـ :  راغدة درغام، جيهان الحسيني- نيويورك، القاهرة 
 ٧٢ إلى ٤٨ف الحرب في غزة تستغرق بين عرض هدنة إنسانية لوق"ساركوزي إلى شرم الشيخ هدفها 

ونفى أن يكون هدف ساركوزي نقل أفكار واشتراطات لحركة حماس طرحها عليه الرئيس ". ساعة
  ".القرار اتخذ عقب لقائه اإلسرائيليين، وقبيل توجهه إلى دمشق"السوري بشار األسد، مشدداً على أن 

  ٧/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  مشروع القرار العربي بشأن غزة في جلسة مجلس األمنالوزاري العربي يتفق على طرح  .٧٣

اتفق وفد لجنة المتابعة العربية الوزاري على طرح مشروع القرار العربي :  راغدة درغام-نيويورك 
في جلسة مجلس األمن، التي من المقرر ان تكون عقدت في ساعة متقدمة ليل امس، متضمنا االصرار 

، مهما واجه المشروع من معارضة من األعضاء في المجلس، بما على نص وقف النار الفوري والدائم
، اعتزام طرح "الحياة"وأكد األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى لـ . في ذلك استخدام الفيتو

نحن لم نأت الى : "وقال. المشروع، مهما أسفرت عنه المفاوضات المارثونية في األمم المتحدة والعواصم
جئنا الى هنا الستصدار قرار . أما إذا فُرض علينا فيتو فإننا سنتصرف في ضوئه. وهنا لنستدعي فيت

ويجب التحرك فوراً في مجلس األمن ألنه ال يمكن لنا أن نكون جزءاً من المماطلة . وليس لنلعب
  ".أهدافها" اسرائيل"والتأخير كي تحقق 

االجتماع مع وزير الخارجية الفرنسي برنار ، بعد "الحياة"وقال وزير خارجية ليبيا عبد الرحمن شلقم لـ 
انما نحن في مزيد من التشاور لنضمن . نريد أن نضمن أن يمر القرار وأن يتم وقف النار: "كوشنير
وقال إن هناك محادثات مستمرة في كيفية ضمان ".  أصوات مع القرار وعدم تلقيه الفيتو٩موافقة 

المراقبة الدولية بعداً " ميكانيزم"واتخذت مسألة آلية أو . ةااللتزامات بوقف النار وبعدم تهريب األسلح
  .مهماً في المفاوضات اذ أرادها الغرب كافية ومتينة يتضمن عدم تهريب األسلحة إلعادة تسليح حماس

  ٧/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  تنشر مشروع القرار العربي أمام مجلس األمن" الحياة" .٧٤

  :لعربي، وهيعلى نسخة لعناصر المشروع ا" الحياة"حصلت 
 يطالب بوقف فوري ودائم لوقف اطالق النار في قطاع غزة مع وقف جميع األنشطة العسكرية -١

وأعمال العنف، بما فيها العمليات العسكرية اإلسرائيلية واطالق الصواريخ واالنسحاب الفوري للقوات 
 ويطالب باالحترام الكامل ٢٠٠٨ديسمبر /  كانون األول٢٧اإلسرائيلية إلى المواقع التي كانت فيها قبل 
  .لوقف اطالق النار من جانب جميع األطراف

 يدعو إلى الرفع الفوري للحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة وفتح لمعابر الحدود، في شكل دائم، -٢
  .لقطاع غزة مع إسرائيل لحركة طبيعية لألشخاص وإلى غزة

فاق التنقل والعبور والمبادئ لمعبر رفح المتفق  يشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لكال الطرفين الت-٣
 للسماح بحرية الحركة للسكان المدنيين الفلسطينيين وكذلك ٢٠٠٥نوفمبر /  تشرين الثاني١٥عليها في 
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بالنسبة إلى استيراد وتصدير البضائع داخل قطاع غزة وخارجه لمعالجة الحاجات اإلنسانية واالقتصادية 
  .للسكان المدنيين

، السلطة القائمة باالحتالل، لضمان الوصول اآلمن ومن دون عوائق للمساعدات "إسرائيل" يدعو -٤
اإلنسانية وغيرها من المستلزمات الضرورية، بما في ذلك األغذية واألدوية والوقود إلى السكان المدنيين 

 مجال الفلسطينيين في قطاع غزة، فضالً عن المرور اآلمن للمدنيين من األشخاص والعاملين في
  .المساعدة اإلنسانية من قطاع غزة وإليه، وفقاً للقانون اإلنساني الدولي

 يدعو المجتمع الدولي للتصدي على وجه االستعجال لنداءات الطوارئ من جانب األمم المتحدة -٥
لمعالجة الوضع اإلنساني الحرج في ) األونروا(الغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 

  .طاع غزةق
 يدعو إلى إنشاء ونشر قوة من المراقبين الدوليين لمراقبة تنفيذ وقف اطالق النار، وذلك لضمان -٦

  .حماية وسالمة السكان المدنيين الفلسطينيين، وتعزيز إعادة الهدوء بالكامل
الوطنية  يؤكد أهمية مواصلة كل الجهود الفلسطينية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية والوحدة -٧

  .٢٠٠٨ تشرين الثاني ٢٦تحت رعاية مصر وفقاً لقرار جامعة الدول العربية الصادر في 
حقيق سالم عادل ودائم وشامل في الشرق األوسط، ويدعو إلى االسراع في  يشدد على ضرورة ت-٨

 اإلسرائيلية التي تهدف إلى حل جميع القضايا العالقة في النزاع -استئناف المفاوضات الفلسطينية 
 الفلسطيني، بما في ذلك جميع القضايا األساسية وفقاً لقرارات األمم المتحدة ذات الصلة - اإلسرائيلي 

ئ مدريد، ومبادرة السالم العربية وخريطة الطريق للجنة الرباعية من أجل تحقيق الحل القائم على ومباد
  .دولتين

 يطلب إلى األمين العام، في ضوء الحاجة الملحة لهذه المسألة، لمتابعة تنفيذ هذ القرار وتقديم تقرير -٩
  .إلى المجلس في الوقت المناسب

  ٧/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
 االسد قدم لساركوزي مبادرة سورية تركية مقبولة من حماس: ة فلسطينيمصادر .٧٥

، من مصادر فلسطينية مطلعة جدا في دمشق، امس "القدس العربي"علمت :  زهير اندراوس-الناصرة 
 - الثالثاء، ان الرئيس السوري بشار االسد، قدم لنظيره الفرنسي، خالل اجتماعهما امس، مبادرة سورية 

ووفق . الق النار في قطاع غزة، وان المبادرة مقبولة من جانب حركة حماستركية مشتركة لوقف اط
: ، فان المبادرة التركية السورية المشتركة تشمل النقاط التالية"القدس العربي"المصادر التي تحدثت لـ

وقف اطالق النار بين جيش االحتالل االسرائيلي حماس بشكل متبادل من كال الطرفين، انسحاب جيش 
/ الل االسرائيلي من قطاع غزة فورا، العودة الى اتفاق التهدئة الذي تم التوقيع عليه في حزيراناالحت

يونيو الماضي بين حركة حماس وبين الدولة العبرية، والذي انتهت مدته بعد مضي ستة اشهر، اي في 
 لفتح المعابر ديسمبر من العام الماضي، تشكيل لجنة خاصة دولية/ التاسع عشر من شهر كانون االول

باالضافة الى ذلك، تشمل المبادرة الثنائية اقتراحا لعقد مؤتمر دولي للمانحين يتم . المؤدية الى قطاع غزة
من خالله اتخاذ قرار بتخصيص المبالغ الالزمة العادة اعمار قطاع غزة، بعد ان دمرت آلة الحرب 

وزادت المصادر قائلة ان ". القدس العربي"االسرائيلية قسما كبيرا منه، كما اكدت المصادر عينها لـ 
الرئيس الفرنسي سيقوم بعرض المبادرة على دول االتحاد االوروبي في محاولة للحصول على قرار 

وزادت المصادر الفلسطينية قائلة ان دخول االتراك على خط المفاوضات والتدخل . مشترك القرارها
سرائيلي اخرج المصريين من المشهد السياسي، على لوقف اطالق النار بين حماس وجيش االحتالل اال

وحول الطلب االسرائيلي . الرغم من ان الدولة العبرية ما زالت تعول على النظام المصري الحاكم
بتشكيل منظومة دولية لمنع تهريب االسلحة من شبه جزيرة سيناء الى قطاع غزة، قالت المصادر 
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صري داخلي، ومصر هي دولة ذات سيادة وعليها ان تتخذ الفلسطينية، ان الحديث يدور عن شأن م
  .القرارات لوحدها، وان ال عالقة لحركة حماس بالموضوع، ال من قريب وال من بعيد، على حد تعبيرها

  ٧/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
   تنفي علمها بمشاركة عربية في مراقبة معبر رفحالقاهرة .٧٦

ه لم تتسلم من االتحاد األوروبي رسميا اقتراحا بوجود قال مصدر دبلوماسي مصري، إن بالد: القاهرة
مشاركة عربية إلى جانب قوة المراقبة األوروبية في معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة في 

والسلطة الفلسطينية واالتحاد األوروبي المبرمة عام " إسرائيل"حالة استئناف العمل باتفاقية المعابر بين 
ى أن المراقبين األوروبيين كانوا موجودين قبل مغادرتهم القطاع إبان سيطرة ، ولفت المصدر إل٢٠٠٥

 على الجانب الفلسطيني من القطاع، موضحا أن وجود مراقبة ٢٠٠٧حزيران / حماس عليه في يونيو
كدولة احتالل والوسيط األوروبي، أما على الجانب " إسرائيل"عربية مسألة تتعلق بالجانبين الفلسطيني و

  .ي فالسيادة هنا مصريةالمصر
  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
 والقاهرة تنفي.. مبارك أكد لوفد أوروبي ضرورة هزيمة حماس": هآرتس" .٧٧

ذكرت هآرتس، امس، أن الرئيس المصري أبلغ الوفد :  وكاالت االنباء- القاهرة، القدس المحتلة 
 لحركة حماس بكسب المعركة الوزاري األوروبي الذي زار القاهرة، أمس االول، أنه ينبغي عدم السماح

  .التي تخوضها في غزة ضد قوات االحتالل اإلسرائيلي
اذا كانت صحيفة "وقال الناطق باسم الخارجية المصرية " هآرتس"بدورها، نفت القاهرة، امس، تقريرا 

اسرائيلية تنقل هذه الرواية عما جرى في اجتماع مغلق من دون ان تحدد مصدرها، فما هي مصداقية 
  ".الكالم؟هذا 

  ٧/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  قمة الدوحة ستعري األنظمة العربية : مستشار وزير اإلعالم السوري .٧٨

، إن دعوة "العرب"ذكر أحمد الحاج علي، مستشار وزير اإلعالم السوري لـ:  عماد الكركي- دمشق 
 اآلن في سورية وقطر لعقد القمة العربية بمن حضر ستعري األنظمة العربية، إذ أصبح من الواضح

على أهلنا في غزة أن هناك مناخ عربي رديء للغاية " إسرائيل"مناخ الجريمة المنظمة التي تمارسها 
وهذه فجوة كبيرة ستعكس مباشرة عن عالقة الحدث بالقوى العالمية وأوساط األمم المتحدة، إذ أصبح من 

م يعد ممكن إليقاف نزيف الواضح أن اللجوء إلى مجلس األمن صار أمراً غير ذي جدوى من جهة ول
  .هذا الدم

  ٧/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
  تأمين دخول المساعدات وتحقيق التهدئة و مبارك وساركوزي تناولت وقف القتالمباحثات .٧٩

عقد الرئيس حسني مبارك والرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي قمة سياسية  :مختار شعيب - شرم الشيخ
تركزت القمة حول الجهود الساعية لوقف العدوان اإلسرائيلي و . بمدينة شرم الشيخ، ليلة أمس،مهمة
 وقف إطالق النار الكامل بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني وتحقيق ى قطاع غزة والوصول إلىعل

وشملت المباحثات بين الرئيسين ـ التي  .التهدئة في قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني
 بحث الجهود الدولية واإلقليمية ومختلف المبادرات خاصة المصرية ،ائيبدأت علي المستوي الثن

 ى العودة إلىوالفرنسية لتحقيق التهدئة في األراضي الفلسطينية والوقف الفوري إلطالق النار والعمل عل
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 ،كما تطرق الزعيمان .عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بعد تحقيق التهدئة بين الطرفين
 ى السبل الممكنة إلدخال كل أنواع المساعدات والمعونات إلى خالل المباحثات إل،ارك وساركوزيمب

  .الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
  ٧/١/٢٠٠٩األهرام، 

  
  فشل مهمة القرضاوي بالرياض": القدس العربي" .٨٠

 الذي التقاه وبخ العاهل السعودي عبد اهللا بن عبد العزيز بصورة غيرمباشرة وفد العلماء المسلمين
مؤخرا، متهما ضمنيا اعضاء هذا الوفد بأنهم يفتقرون للرؤية الواضحة ويبالغون بدون مبرر في مجاملة 

" غير جديرين بالثقة"حركة حماس وقادتها الذين اعتبرهم العاهل السعودي بصراحة امام العلماء 
ب من الوفد الذي يترأسه وقال مصدر مقر .وغيرمؤهلين لحمل األمانة والتصرف بمسؤولية كما قال

الشيخ يوسف القرضاوي اثناء وصوله الى عمان ان اللقاء مع الملك عبداهللا استغرق دقائق معدودة وكان 
وجرى الطلب من وسائل اعالم عربية حذف مقابلة مصورة مع القرضاوي تحدث فيها عن هذا  .فاشال

  .الفشل بعد خروجه من االجتماع
  ٧/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  قوى السياسية الكويتية تطالب القادة العرب بطرد سفراء إسرائيل وتتهم البعض بالتواطؤ  ال .٨١

نظمت القوى السياسية الكويتية مساء اول من امس في جمعية المعلمين الكويتية مهرجاناً خطابياً تحـت                
 الـصهيونية   للتنديد بالهجمات " ام ان للصمت نهاية   ... صمت أم قهر وكبت   ... ؟غزة لماذا الصمت  "شعار  

هذا الصمت الذي يحوم على بعض االنظمة العربية والذي يصل لحـد            "على غزة، وللوقوف على اسباب      
واستهجنوا القصور االعالمي في ايصال معاناة اهالي غـزة مطـالبين بـدعم             " التواطؤ في هذه الجريمة   

  .  من الدول العربيةوكذلك طالبوا بطرد السفراء الصهاينة. المقاومة ماديا ومعنويا وكسر الحصار
  ٧/١/٢٠٠٩السياسة، الكويت، 

  
  الجسر الجوي االغاثي يتواصل وجرحى فلسطينيون ينقلون الى المملكة: السعودية .٨٢

أوضح رئيس الفريق الطبي اإلغاثي الميداني الدكتور خالد الحبشي أن الرئيس العام لهيئـة              : رفح–واس  
وقـال إن   . إلغاثي المتواجد في العريش ومنفـذ رفـح       الهالل األحمر السعودي يقدم التسهيالت للفريق ا      

 طنا من المساعدات المشتملة على أدوية ومستلزمات طبية، فيما وصلت حتى اآلن             ٩٧الجسر الجوي نقل    
واعرب عن أمله   . ثالث طائرات لإلخالء الطبي بها عدد من الجرحى الفلسطينيين إلى مستشفيات المملكة           

ن يفتح إلدخال مزيد من المساعدات المقدمة من المملكة لألشقاء فـي            أن يتحسن الوضع في معبر رفح وأ      
  .غزة

  ٧/١/٢٠٠٩عكاظ، 
  لن يتحقق بفرض التطبيع على العرب " إسرائيل"السالم مع : سعود الفيصل .٨٣

أكد وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، في كلمة له أمس في افتتـاح منتـدى               :  حجي جابر  -جدة  
 في المنطقة لم ولن يتحقق عبر استمرار إسرائيل في ارتكاب المجازر والمذابح             ، أن السالم  ٢٠٠٩الخليج  

إن السالم المنـشود لـم ولـن يتحقـق          "والقصف العشوائي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وقال الفيصل         
بمحاولة فرض التطبيع على العرب قبل تحقق االنسحاب وقبل إنجاز السالم وكأن علينا مكافأة المعتـدي                

  ".دوانه في منطق معكوس ال يمت للجدية والمصداقية بأي صلةعلى ع
  ٧/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
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 يلوم ايران وامريكا  ويتوق لالستشهاد في سبيل اهللا وفي سبيل فلسطين: تركي الفيصل .٨٤
أنحى األمير تركي الفيصل رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية بالالئمـة             : الرياض

 المتحدة وإيران أنهما التريدان أن يتحقق السالم بين العرب واسـرائيل، مـشيرا إلـى أن                 على الواليات 
وفي معـرض تعليقـه علـى       . اإلدارة االمريكية وضعت قضية السالم في الشرق األوسط خلف ظهرها         

الحرب اإلسرائيلية على غزة قال كلنا اليوم فلسطينيون نتوق إلى االستشهاد في سـبيل اهللا وفـي سـبيل           
 . سطين غير مبالين ألي تبعات وفي خطى من استشهد من أطفال ونساء وشيوخفل

  ٧/١/٢٠٠٩عكاظ، 
  
  على إدخال المساعدات من معبر العوجة" إسرائيل"القاهرة تتفق مع  .٨٥

بعد أقل من ثماني وأربعين ساعة على اقتراح وزير الخارجيـة المـصري             :  محمد عبد الرازق   -القاهرة
لتوصيل المساعدات والغذاء والدواء لسكان قطـاع غـزة، بـدأت           » رات آمنة إقامة مم «أحمد أبو الغيط    

ويقع هذا المعبر بين    . القاهرة تتحدث بشكل مباشر عن منفذ لنقل المساعدات إلى غزة، وهو معبر العوجة            
. مصر وإسرائيل ويخضع إلشراف مشترك، وهو معبر تجاري باألساس مجهز لنقل البـضائع والـسلع              

 كيلومترا عن معبر رفح وثمانين كيلومترا عن مدينة العريش أكبر مدن شبه جزيـرة               ويبعد نحو أربعين  
وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية السفير حسام ذكي أنه تم االتفاق مع الجانـب               . سيناء

م أبـو   اإلسرائيلي على إدخال المساعدات الغذائية والشاحنات الكبيرة عبر العوجة ثم نقلها إلى معبر كـر              
  . سالم إلدخالها إلى غزة

  ٧/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
 ترتيبات لوقف الحرب ومطالب بوقف تهريب األسلحةبأطراف عربية تسعى إلشراك حماس  .٨٦

كثفت اللجنة الوزارية العربية المكلفة برئاسة السعودية جهودها في نيويورك :  صالح عواد- نيويورك
إلى وقف إطالق للنار دائم وإلى تأمين وصول المساعدات لبلورة موقف موحد من مشروع قرار يدعو 

عن خالفات بين أعضاء وفد " الشرق األوسط"اإلنسانية إلى قطاع غزة، وكشفت مصادر دبلوماسية لـ
اللجنة الوزارية العربية حول مقترحات تقدمت بها فرنسا تدعو إلى إدراج فقرة في مشروع القرار 

 األسلحة إلى قطاع غزة وإلى إخضاع المعابر الحدودية الى العربي تنص صراحة على وقف تهريب
  . مراقبة دولية أو متعددة الجنسيات
أهمية إشراك حركة ) التي لم تعارض المقترح الفرنسي من حيث المبدأ(وترى بعض األطراف العربية 

اف التي عبر وتنطلق رؤية هذه األطر. حماس بأية إجراءات يتفق عليها لتثبيت وقف دائم إلطالق النار
عنها وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم من اعتبار أن القطاع هو تحت السيطرة الكاملة لحركة 

وشددت هذه األطراف من بينها سورية على أهمية . حماس وأن السلطة الفلسطينية ال تملك أية سيطرة
  . روضرورة إشراك حركة حماس بأية ترتيبات تتعلق بوقف دائم الٌطالق النا

وأثناء مباحثات اللجنة الوزارية العربية مع أعضاء مجلس األمن الدائمين وغير الدائمين جرى بحث 
ثالثة أنواع للمراقبة أولها مراقبة المعابر لتأمين وصول المساعدات االنسانية، واستعادة النشاط التجاري 

 المدنيين والثالثة تتعلق بإنشاء منطقة والثانية تتعلق بحماية دولية للسكان. ولمنع تهريب األسلحة إلى غزة
  . منزوعة من السالح عند الحدود المشتركة بين غزة وإسرائيل

وأكدت نفس المصادر الدبلوماسية أن الواليات المتحدة أبلغت اللجنة الوزارية التي تضم السعودية ومصر 
ام الجامعة العربية بالتأني وقطر وليبيا واالمارات واألردن والمغرب وسورية وفلسطين ولبنان وأمين ع

من أجل الوصول إلى اتفاق على نص مشروع قرار يهدف إلى وقف دائم إلطالق النار يضمن وقف 
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إطالق صواريخ حماس على إسرائيل ويضمن أيضا وقف كامل لتهريب السالح إلى غزة سواء عبر 
  . األنفاق أو عبر المعابر الحدودية

  ٧/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  

  في قطاع غزة" جريمة اسرائيل الكبرى"يندد بـالمالكي  .٨٧
في " اسرائيل"ندد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، امس، بـ الجريمة الكبرى التي ترتكبها : بغداد

  ".السرية والعلنية مع هذا النظام القاتل"قطاع غزة، داعيا الدول العربية الى وقف كل االتصاالت 
  ٧/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
   ينددون بالعدوان على غزةيهود اليمن .٨٨

أدان أبناء الطائفة اليهودية في اليمن العدوان الوحشي الذي شنه جيش االحتالل االسرائيلي على : وام
من حرب إبادة وتنكيل " إسرائيل"وقالت، في بيان وزعته أمس في صنعاء، ان ما تقوم به . قطاع غزة

ن في منازلهم يعد جريمة بحق اإلنسانية وترفضه وقتل لألبرياء من االطفال والنساء والشيوخ واآلمني
وأشار الى أن تلك المجازر وحرب اإلبادة التي تقوم بها القوات االسرائيلية تعد . الديانات السماوية

جريمة بكل ما تعنيه الكلمة في حق األبرياء والمواطنين واآلمنين في منازلهم، ووصف تلك المجازر 
  .ل ذي روح وال تحمل معاني اإلنسانيةبأنها وحشية وفظيعة ومرعبة لك

  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
  

 إنهاء المجزرة لن يتحقق إال بتهديد العرب مصالح أمريكا: خبراء مصريون .٨٩
أكد خبراء مصريون أن التأييد المطلق إلدارة بوش المعادية للحقوق :  عبدالناصر عبدالمنعم–القاهرة 

على إحداث " إسرائيل" ونساء وشيوخ غزة العزل شجع العربية للعدوان اإلسرائيلي الهمجي على أطفال
وانتقد الخبراء ما ورد على لسان بوش بأن هذه الحرب . هذا الدمار المادي في األرواح والممتلكات

اإلرهابية مجرد دفاع مشروع عن النفس وهذا مجاف للحقيقة تماما، وتوقعوا أال تكون إدارة أوباما 
ن اإلدارة السابقة، مؤكدين أن أوباما لن يسعى إليقاف العدوان مختلفة في رؤيتها لهذه الحرب ع

سواء بالتغطية على فشلها في تحقيق " إسرائيل"اإلسرائيلي على غزة إال إذا كان هذا االيقاف في مصلحة 
أهدافها المعلنة أو غير المعلنة من هذه الحرب أو في حالة تحقيق خسائر إسرائيلية موجعة من قبل 

لسطينية أو من خالل تهديد مصالح أمريكا الضخمة من جانب العرب باستخدام مصادر قوتهم المقاومة الف
  .والضغط على أمريكا من خالل تهديد هذه المصالح

  ٧/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
  
  الهجوم على غزة هدية أوباما للفلسطينيين: الظواهري .٩٠

 مهاجمة أهداف اسرائيلية وغربية فـي       دعا أيمن الظواهري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة المسلمين إلى         
جاء ذلك في تسجيل صوتي للظواهري بث على        . أي مكان ردا على الهجوم االسرائيلي على قطاع غزة        
". هدية أوباما للشعب الفلسطيني قبل توليه منـصبه       "احد المواقع االليكترونية، وقال فيه إن هذه الهجمات         

كما دعا الشعب المصري إلى تنظيم      . صليبية على اإلسالم  وقال أيضا إن الهجوم غزة جزء من الحرب ال        
سلسلة من االضرابات والمظاهرات واالحتجاجات التي ال تتوقف إلى أن يرفع الحصار عن أشقائنا فـي                

  . ألنه يغلق الحدود بين بالده وقطاع غزة" مجرم وخائن"واتهم الرئيس المصري حسني مبارك بأنه . غزة
  ٧/١/٢٠٠٩بي بي سي، 
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  اء الصحة الخليجيون يدعون لوقف العدوان فوراوزر .٩١
 أدان مجلس وزراء الصحة الخليجيين، في بيان أصدره المدير العام للمكتـب التنفيـذي               - قنا -الرياض  

لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة، بـشدة العـدوان الوحـشي                 
 قطاع غزة هذه األيام والذي يتم فيه انتهاك كل ما عرفتـه             الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في      

  .البشرية من مواثيق دولية وأعراف إنسانية سامية داعيا إلى ضرورة وقف هذا العدوان فورا
  ٧/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، 

 
  "اسرائيل" يرحبون بقرار سلطاتهم استدعاء سفيرها بـالموريتانيون .٩٢

ترحيبا في األوساط السياسية " اسرائيل"ية باستدعاء سفيرها لدى القى قرار السلطات الموريتان: نواكشوط
، وشددت من مطالبتها بعد بدء "اسرائيل"والشعبية الموريتانية التي لطالما نادت بقطع العالقات مع 

غير أن الرأي العام الشعبي ومكونات المشهد السياسي والمدني . العدوان االسرائيلي على سكان غزة
 أن قرار استدعاء السفير غير كاف وهي تطالب بطرد السفير االسرائيلي بنواكشوط الموريتاني ترى

  .وقطع العالقات الدبلوماسية مع الدولة العبرية
  ٧/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
 دخلت في استنزاف" إسرائيل: "خبيران عسكريان .٩٣

لـ "ية واالستراتيجية قال العميد أمين حطيط، الباحث في القضايا العسكر:  حسين عبد الكريم- بيروت 
واهم هذه الدروس . الحرب ضد غزة مستفيدة من كل دروس حرب لبنان" إسرائيل"لقد دخلت ": الشرق

أن تضرب الضربة الصاعقة القاصمة لمنظومة القيادة والسيطرة على المقاومة، ولكن الصمود الفلسطيني 
خيبة امل للقيادة العسكرية من خالل استيعاب الضربة االولى أجهض الهدف اإلسرائيلي وسبب 

هذا الثبات الفلسطيني، في مواجهة الضربة االولى وتقليل الخسائر في اليوم ". اسرائيل"والسياسية في 
التالي، باالضافة الى االلتفاف الشعبي حول قيادة المقاومة، أجبر العدو على تجرع الكأس المرة من خالل 

  .المغامرة البرية
 ٢٠٠٦متقاعد والخبير العسكري وليد سكرية، الوضع في غزة بعدوان تموز من جهته، شبه العميد ال

، مشيراً إلى ٢٠٠٦الوضع في غزة شبيه إلى حد بعيد بعدوان تموز على لبنان العام : على لبنان، وقال
أن العملية الجوية لم تحقق أهدافها، ولم تنل الطائرات من قيادة المقاومة وقوتها العسكرية ومن منصات 

  ".واريخالص
  ٧/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 

 
  حركة طالبية بمدارس وجامعات المغرب تضامنا مع سكان غزة .٩٤

ما زالت االف التالميذ والطلبة الجامعيين المغاربة يعبرون عن تضامنهم مع :  محمود معروف- الرباط 
ات الشعب الفلسطيني الصامد بوجه العدوان الصهيوني على قطاع غزة وتواصل النقابات والجمعي

الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني ولجان دعم فلسطين تنظيم اشكال متعددة من االحتجاج على هذا 
  .العدوان

  ٧/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  

 استنفار رسمي واسع لترميم صورة مبارك :القاهرة
عم شهدت محافظة أسيوط وجامعة القاهرة مظاهرات حاشدة لتأييد مبارك ود:  حسام أبو طالب- القاهرة 

وفي السياق . موقفه الذي يبغي الحفاظ على مصلحة العرب كما يقول هاني هالل وزير التعليم الجامعي
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ذاته، خصص التليفزيون المصري وفضائيات أخرى، العديد من برامجه للدفاع عن سمعة الرئيس 
اسعة ضده والعمل على ترميم صورته بعدما تعرضت للكثير من األضرار على إثر الحمالت الشعبية الو

من مواطنين ومراقبين غاضبين حول العالم بسبب الموقف الرسمي المصري والذي بدا غير متعاطف 
  .بالمرة مع الفلسطينيين

  ٧/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
 
  الصحافيون العرب يتضامنون مع غزة .٩٥

 اعتصاما نظم عدد من الصحافيين الفلسطينيين والعرب، مساء امس االول االثنين،:  يمامة بدوان-دبي 
تضامنيا مع اهالي قطاع غزة في القنصلية الفلسطينية بدبي بحضور القنصل الفلسطيني الدكتور حسين 

وأشاد القنصل الفلسطيني بدور وسائل االعالم في تغطية االحداث الجارية في قطاع غزة . عبدالخالق
ميين الفلسطينيين الذين يخاطرون ونقل حقيقة االحتالل االسرائيلي للرأي العام العالمي، مثمنا دور االعال

  .بحياتهم لنقل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم يرتكبها جيش االحتالل
  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   العرب يدعو لتخصيص مساحات سوداء في الصحف تضامنا مع غزةاألدباءاتحاد  .٩٦

بية إلى تخصيص مساحة مجللة الصحف الصادرة في كل البالد العر" اتحاد األدباء العرب"دعا : القاهرة
بالسواد في صدر صفحاتها خالل األسبوع المقبل، وذلك احتجاجا على المجزرة التي يشهدها قطاع غزة 

  . على أيدي الكيان الصهيوني
  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  تضامناً مع غزة" فبراير" حفالت تلغيالكويت  .٩٧

" هال فبراير"أعلنت اللجان المنظمة لمهرجاني في استجابة للمطالبات النيابية، :  محمد العجمي-الكويت 
الكويتيين إلغاء فعالياتهما الغنائية لهذا العام احتراماً للمشاعر التي تسود الشارعين " ليالي فبراير"و

  .الكويتي والعربي، في ظل العدوان االسرائيلي الغاشم على غزة
  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 

 
  قابة إسرائيليةجهود اإلغاثة تتواصل عربياً وقطر ترفض ر .٩٨

تواصلت الجهود العربية إليصال المساعدات العاجلة للفلسطينيين الواقعين تحت :  وكاالت- القاهرة 
، أن المساعدات القطرية ال "الخليج"العدوان اإلسرائيلي، وأكد سفير قطر في فلسطين سيار المعاودة لـ 

ر معبر رفح والتي تقدر كميتها بنحو تزال عالقة بالجانب المصري بانتظار الموافقة على دخولها عب
عبر معبر العوجة بعد أن " إسرائيل" طنا، مشيرا إلى أن قطر رفضت نقل المساعدات عن طريق ٤٥٠

". إسرائيل"تقرر أن ترسل كافة مواد اإلغاثة الغذائية إلى غزة بعد مرورها عبر األراضي التي تحتلها 
 عاجلة كانت أرسلتها جمعيات خيرية مصرية  طن أغذية ومؤن٥٠٠وكشفت مصادر مطلعة أن نحو 

وعربية تم نقلها إلى معبر العوجة، وأشارت إلى أن الجانب اإلسرائيلي تسلم هذه الشحنات وجرى 
  .تخزينها بساحة المعبر، حيث لم يتم نقلها بعد للقطاع

ت لمطار على صعيد متصل، قامت جمعية الهالل األحمر المصري بنقل المساعدات الغذائية التي وصل
العريش إلى استاد العريش الرياضي لتخزينها لحين صدور قرار من السلطات المختصة لبيان كيفية 

 طن مساعدات ١٠٠ طائرات تحمل على متنها نحو ٥نقلها، فيما هبطت بمطار العريش الجوي، أمس، 
ب إبحار سفينة دوائية مقدمة من السعودية وقطر وليبيا، كما تلقى ميناء العريش البحري إشارة بقر
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 طن ٥٠٠٠المروة الليبية بسواحل العريش إلفراغ حمولتها من المساعدات الطبية والغذائية التي تبلغ 
  .وتعد اكبر سفينة تقل هذا الكم من المساعدات حتى اآلن

من جهته، قال السفير البحريني في مصر خليل الذوادي إن المساعدات الغذائية والطبية التي أرسلتها 
ن وصلت إلى قطاع غزة، فيما أعلنت جمعية األطباء البحرينية تشكيل لجنة طبية لدعم غزة مكونة البحري
 طبيبا استعدادهم للسفر للقطاع للمساهمة في تقديم الدعم لضحايا ١٥ طبيبا، وأبدى أكثر من ١٢من 

  .العدوان
 من جرحى العدوان ٥٠٠ل وأعلنت السلطات الصحية اليمنية استكمال الترتيبات الطبية الالزمة الستقبا

، أن السلطات الصحية رفعت جاهزية المستشفى العسكري "الخليج"وعلمت . تنفيذا لتوجيهات رئاسية
بصنعاء ومستشفى الثورة العام الذي يعد اكبر المستشفيات في اليمن الستقبال الجرحى من سكان قطاع 

  .غزة
 كم ٥٥( عاجلة جسر الملك حسين في غضون ذلك، عبرت عشر شاحنات محملة بمساعدات إنسانية

  .متوجهة إلى قطاع غزة) غرب عمان
من الرئاسة الموريتانية أن الجنرال محمد ولد عبد العزيز أمر بإرسال مساعدات طبية " الخليج"وعلمت 

  .وغذائية لمصلحة سكان غزة الذين يتعرضون لمجازر بشعة على يد جيش الكيان
تان عراقيتان محملتان بالمساعدات الطبية، وأعلنت الهيئة في السياق نفسه، وصلت إلى عمان طائر

الخيرية الهاشمية تسلمها للمساعدات، فيما قال السفير العراقي في عمان سعيد الحباني إن المساعدة مقدمة 
  .من وزارة الصحة والهالل األحمر العراقيين، وإن مساعدات أخرى ستتبعها قريبا

  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
 ون في العراق تضامنا مع غزة يعتصمصحافيون .٩٩

شهدت محافظة ميسان جنوب العراق عددا من االعتصامات واالحتجاجات :  هاني عاشور- بغداد 
  .لمؤسسات صحافية وإعالمية جراء العدوان اإلسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني

  ٧/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  لمدارس مالذاً آمناً ألهالي غزة تطالب االمم المتحدة باعتبار ا دولة قطرأميرحرم  .١٠٠

التقى المندوب الدائم لدولة قطر لدى االمم المتحدة بنيويورك السفير ناصر بن :  هديل رشاد- الدوحة 
عبد العزيز النصر، الليلة قبل الماضية، بان كي مون األمين العام لألمم المتحدة لينقل اليه رسالة عاجلة 

ند، حرم أمير دولة قطر ورئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم موجهة من الشيخة موزة بنت ناصرالمس
وتنمية المجتمع، تتضمن االستنكار والقلق الشديدين لما تتعرض له المؤسسات التعليمية من دمار وما 

وانطوت رسالة الشيخه موزة . يلحق الطلبة والمدرسين من استهداف جراء الغزو االسرائيلي لقطاع غزة
تحديد عدد من المدارس والمؤسسات لتكون مالذاً آمناً للطلبة وذويهم من على ضرورة وضع خطة ل

القصف اإلسرائيلي مع ضرورة السماح بدخول المساعدات االنسانية والمواد االساسية ونقل المرضى 
  .والجرحى منها واليها

  ٧/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  لجان مصرية لتقييم أوضاع ما بعد العدوان على غزة .١٠١

شكلت الحكومة المصرية لجنة تضم ممثلي عدد من الجهات المعنية بالقضية الفلسطينية لتقييم : القاهرة
األوضاع وتقدير موقف للتعامل مع التطورات في اليوم التالي لوقف العدوان على الصعيد السياسي، 

ن وقالت مصادر مطلعة، إن العدوان لن يستمر وسيتوقف والبد م. وعلى صعيد األوضاع على األرض
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االستعداد للتعامل مع التطورات بعد وقف العدوان فيما يتعلق بجهود إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي 
  . والعالقات المصرية مع حركة حماس) المسار التفاوضي الفلسطيني اإلسرائيلي(الفلسطينية 

وازي مع حوار صريح وتتناول عناصر تقدير الموقف استئناف جهود الحوار بين الفصائل الفلسطينية بالت
مع حماس ودعوة قادة الفصائل إلى لقاء تشاوري في القاهرة، بما في ذلك دعوة قائدي فتح وحماس، 
والعمل على تجديد اتفاق التهدئة مع وجود ضمانات بعدم انتهاكه بما في ذلك بحث وجود ضمانات 

 لتشغيل ٢٠٠٥لعمل باتفاق عربية ودولية ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتجديد ا
المعابر وعودة السلطة لقطاع غزة، منوها بأن حماس جزء من المعادلة ويجب عدم تجاهلها وال نية في 

  . ذلك
وقالت المصادر إنه من المنتظر أيضا دعوة اللجنة الرباعية المعنية بعملية السالم إلى االجتماع لبحث 

وكشفت المصادر أن من بين . انضمامها لعملية التسويةالشروط التي كانت وضعتها للحوار مع حماس و
األمور التي توليها القاهرة أهمية بالغة في هذا التوقيت مسألة انتهاء والية الرئيس الفلسطيني محمود 

 في ضوء ذهاب مواقف حماس  حتى اآلن  إلى رفض ٢٠٠٩كانون الثاني /  يناير٨عباس غدا الخميس 
الصدد إلى اتصاالت عاجلة جرت مع عواصم عربية تثق بها حماس من وأشارت في هذا . التجديد له

تشرين الثاني الماضي / أجل احترام قرار مجلس الجامعة العربية في اجتماعه االستثنائي في شهر نوفمبر
  .الذي دعا إلى استمرار تحمل أبو مازن مسؤولياته حتى موعد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة

  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  رئيس البرلمان المصري ينتقد الصمت األوروبي تجاه مجزرة غزة .١٠٢

" بو ترنج"وجه الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري رسالة شديدة اللهجة إلى : القاهرة
رئيس البرلمان األوروبي أعرب خاللها عن دهشته من الصمت األوروبي تجاه الوضع المأساوي في 

نسان رغم العديد من الوثائق والقرارات الصادرة عن البرلمان األوروبي في هذا غزة وانتهاك حقوق اإل
  .الشأن

  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
 
  الشارع العربي يواصل انتفاضته ضد المجازر .١٠٣

واصل الشارع العربي تضامنه مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يتعرضون :  وكاالت- عواصم 
كل مناحي الحياة وأشكالها، وتواصلت التظاهرات والفعاليات لعدوان وحشي ومحرقة إسرائيلية طالت 

  .المنددة بالعدوان والمطالبة بلجمه، ودعم الفلسطينيين المنكوبين
 محامٍ أمام بعثة األمم المتحدة، داعين المجتمع الدولي واألمم المتحدة ٤٠٠في تونس، تظاهر أكثر من 
  .ح فوراًلتوقف المذاب" إسرائيل"إلى التحرك والضغط على 

وتظاهر اآلالف من طالب جامعة صنعاء، ونددوا باستمرار العدوان على القطاع والصمت العربي 
  .إزاءه، وردد المتظاهرون شعارات يطالبون فيها الحكومات العربية بفتح باب الجهاد

دعت وسيرت االتحادات المهنية في السودان مسيرة نددت بالعدوان وسلمت ممثل األمم المتحدة مذكرة 
  .فيها إلى تدخل األمم المتحدة لوقف العدوان الغاشم فورا، وفك الحصار المضروب عليها وفتح المعابر
 ٣٥٧من جهتها، أعلنت جماعة اإلخوان المسلمين في مصر أن وزارة الداخلية أصدرت قرارا باعتقال 

  . التضامن مع غزةمن أعضاء الجماعة الذين تم القبض عليهم الجمعة الماضي، على خلفية مظاهرات
ووجه اتحاد األطباء العرب نداء إلى األطباء حول العالم الحاملين لجوازات سفر تسمح لهم بدخول قطاع 
غزة بالتوجه إلى مستشفياتها، مشيرا إلى زيادة معدالت اإلصابات بين أبناء القطاع عن المعدالت 
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بالمستشفيات وأعلنت األمانة العامة المقبولة في ظل وجود عجز في الطاقم الطبي الحالي والمعدات 
  ".منطقة منكوبة صحياً"لالتحاد في بيان لها أمس أن غزة 

وواصلت النقابات المهنية المصرية وجماعات المعارضة وفعاليات مختلفة تنظيم المظاهرات الرافضة 
ها بقطع للعدوان، ونظم عشرات من المحامين مظاهرة أمام مقر النقابة للتضامن مع غزة طالبوا في

  .العالقات مع الكيان وطرد سفيره بالقاهرة واتخاذ موقف حازم ضد العدوان
ونظم العشرات من علماء األزهر مظاهرة داخل مسجد الحسين بالقاهرة، وسط حصار أمني للمسجد، 

  .رددوا خاللها الهتافات المنددة بالصمت العربي واإلسالمي إزاء المجزرة
ة دمياط مظاهرة احتجاجية، مطالبين بفتح الحدود أمامهم للمساهمة في كما نظم عشرات األطباء بمدين

  .عالج مصابي غزة
، "البراكنة"وفي موريتانيا تواصلت المظاهرات المنددة بالعدوان على غزة، حيث تظاهر اآلالف في مدينة 
 الشعارات منددين بالعدوان ومطالبين سلطات نواكشوط بالقطع الفوري لعالقاتها مع الكيان، وهي نفس

  .وسط البالد، والذين سيروا بدورهم مظاهرة حاشدة" كيفة"التي رددها المتظاهرون في مدينة 
  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   فضائي عربي مشترك لغزةبثيوم  .١٠٤

أعلن اتحاد المنتجين العرب، أمس الثالثاء، أنه قرر بالتعاون مع جامعة الدول العربية تنظيم : ب.ف.ا
 دول عربية تتشارك في بث ٩ قناة فضائية من ٢٠بمشاركة فنانين وإعالميين و" يوم التضامن مع غزة"

وقال رئيس االتحاد إبراهيم أبو ذكري، إن . كانون الثاني الجاري/  يناير١٦ ساعة في ١٢مشترك لمدة 
إعالن حالة التضامن العربي من خالل انضمام المحطات الفضائية واألرضية "الهدف من هذه الخطوة 

 في برنامج إعالمي موحد وبث موحد يظهر للعالم ان العرب يتحدثون لغة واحدة وخطاباً إعالمياً العربية
يوم التضامن اختير مبدئياً يوم جمعة بهدف تشجيع المواطنين على جمع "وأشار إلى أن ". واحداً

  ".هم قلباً وقالباًالتبرعات المالية والعينية والدم عن طريق الهالل االحمر ليشعر أهلنا في غزة بأننا مع
  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
      منظمة حقوقية عربية تطالب مصر باإلفراج عن المتظاهرين .١٠٥

عبرت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان عن عميق قلقها لمواصلة السلطات المصرية اعتقال العشرات من 
ف محافظات البالد المتظاهرين من بين مئات جرى توقيفهم خالل المظاهرات التضامنية التي عمت مختل

واعتبرت المنظمة، أنه ليس هناك مبرر . تضامنا مع الشعب الفلسطيني وإدانة للعدوان اإلسرائيلي
الستمرار احتجاز هؤالء المعتقلين الذين يضمون نشطاء األحزاب والقوى السياسية ومواطنين مستقلين، 

  . نهموعزلهم عن االتصال بالعالم الخارجي وحجب الضمانات القانونية ع
  ٦/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
     منظمة بوسنية تنتقد تقاعس مجلس األمن عن وقف عدوان غزة  .١٠٦

 انتقد المدير التنفيذي بلجنة هلسنكي لحقوق اإلنسان في البوسنة والهرسك :إبراهيم القديمي -  سراييفو
من  "،يتشوقال محمد جاميج .تخاذل مجلس األمن الدولي حيال العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

المؤسف أن المجلس لم يصدر حتى اللحظة أي قرار يقضي بوضع خطة عاجلة لوقف سفك الدماء 
  المصالح االقتصادية واآلراء السياسية وضعت في مقدمة "موضحا أن " البريئة المسالة في قطاع غزة
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دات اإلنسانية واعتبر جاميجيتش إغالق المعابر أمام اإلمدا ".أجندة اهتمامات مجلس األمن الدولي
 .ووصفها بأبشع الطرق النتهاك حقوق اإلنسان" جريمة كبرى"واألغذية واألدوية ونقل الجرحى 

 ٦/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
      باألحذية هاالسفارة المصرية ببرلين يرشقون أمام متظاهرون .١٠٧

رية رشق عشرات المتظاهرين من الفلسطينيين والعرب مبنى السفارة المص: خالد شمت -برلين 
جاء ذلك أثناء مظاهرة جرت مساء أمس أمام . باألحذية بعد رفض السفير والمسؤولين فيها الخروج إليهم

 . السفارة المصرية في برلين استنكارا إلغالق السلطات المصرية معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة
 ٦/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
  
  الفلسطينيين  في االردنوفد االتحاد العالمي لعلماء المسلمين يعود الجرحى  .١٠٨

 عاد وفد هيئة االتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة الشيخ يوسف القرضاوي الذي يزور              - عمان -بترا
. األردن حاليا أمس المصابين من األشقاء في غزة الذين يرقدون في مستشفى الملكة عليـاء العـسكري                

  . الثانيوأشاد الوفد بالموقف األردني الذي يقوده الملك عبداهللا
  ٧/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
  تنسيق إسالمي عربي في مجلس األمن لوقف اطالق النار: منظمة المؤتمر االسالمي .١٠٩

أفصح مساعد األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي للشؤون اإلنسانية السفير عطـا            : جدة–فهيم الحامد   
تنسيق مع المجموعة العربية لحشد الجهـود       المنان أن المجموعة اإلسالمية في مجلس األمن تعمل على ال         

وحول ماتردد عن فـتح     . الستصدار قرار فوري لوقف إطالق النار في غزة وإنهاء العدوان اإلسرائيلي          
مكتب للمنظمة في العريش لتسهيل دخول المساعدات اإلغاثية، قال إن هذا اإلجراء غير مطروح حاليـا                

  . المصريةموضحا أن دخول المساعدات سيتم عبر اآللية
  ٧/١/٢٠٠٩عكاظ، 

  
  ٢٠٠٦حماس ستكون مثل حزب اهللا بعد حرب ": الشرق األوسط"مصادر إيرانية لـ .١١٠

، قـال   "عندما تنتهي هذه الحرب، لن يكون توازن القوى في المنطقة كما كان قبلهـا             : " منال لطفي  -لندن
ـ    ني بالسفارة اإليرانية   فيما قال مسؤول إيرا   . حول تطورات غزة  " الشرق األوسط "مصدر إيراني مطلع ل

في دمشق، ان رئيس البرلمان اإليراني علي الريجاني سيجري اليوم في دمشق مباحثات مع قادة فصائل                
واستبعد لواء رودباري مسؤول المكتـب الـصحافي فـي          . المقاومة الفلسطينية حول االوضاع في غزة     

نحن واثقون ان المقاومة    :  غزة موضحا  السفارة اإليرانية في دمشق تدخال إيرانيا مباشرا في الحرب على         
كمـا رفـض    . الفلسطينية في غزة تمتلك القدرة، واألهم اإليمان واإلرادة الالزمين لمواجهة هذا العدوان           

الحديث حول موقف إيران من مقترحات اسرائيلية  أميركية تربط بين وقف اطالق النار واالتفاق علـى                 
هذا سـؤال   : داخل اسرائيل وتقييد تسلحها مستقبال، موضحا     آلية دولية لمنع حماس من اطالق صواريخ        

وفي كل االحوال نحن ندعم توجها فلسطينيا مشتركا        . يطرح على حماس، ال يمكن أن تجيب عليه إيران        
وأوضح ان الرؤية اإليرانية إلنهـاء التـصعيد        . يصب في اتجاه تعزيز المقاومة ضد العدوان الصهيوني       

هذا . وثانيا فك الحصار عن غزة    . أوال ايقاف العدوان  : ى محوريين رئيسيين  االسرائيلي في غزة تقوم عل    
  . هو االساس

  ٧/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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  رئيس الدولة يوجه حملة تبرعات لدعم أهالي غزة: ابوظبي .١١١
اعلن الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس هيئة الهالل األحمـر رئـيس                  

لمساعدات الخارجية عن اطالق حملة لجمع المساعدات النقدية والعينيـة لـدعم الـشعب              مكتب تنسيق ا  
الفلسطيني في قطاع غزة، وقد تقرر البدء بحملة عبر محطات االذاعة والتلفزيون والـصحف بالدولـة،                
مشيرا الى ان هيئة الهالل األحمر ستشرف على هذه الحملة، ثم تتولى ايصال المساعدات الى غزة فـي                  

  .رب وقت ممكن، بالتنسيق مع المنظمات االنسانية الدوليةأق
  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 

 
   اليمني مرتاح لدعوة قطر لعقد قمة عربية طارئة من اجل العدوان على غزةالرئيس .١١٢

أجرى الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح ليل أمس األول اتـصالين هـاتفيين مـع نظيـره                 : يو بي آي  
وبحسب مـا   . لة قطر بحث خاللهما تطورات األوضاع في قطاع غزة        المصري حسني مبارك وأمير دو    

أمس، فقد عبر صالح عن ارتياحه لدعوة قطر عقد قمة عربيـة طارئـة إليجـاد                " إذاعة صنعاء "ذكرت  
وطالب الرئيس اليمني   . موقف عربي موحد إليقاف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الحصار          

عالقات دبلوماسية أو مكاتب تجارية إسرائيلية في أقطارها أن تبادر إلى إيقـاف           الدول العربية التي لديها     
كافة أشكال التعاون االقتصادي والتجاري مع إسرائيل، مطالبا االقتداء بما قامـت بـه سـلطنة عمـان،                

، ودعا كافة الدول العربيـة إلـى        "باعتبار ذلك أقل ما يمكن اتخاذه من موقف متضامن مع الفلسطينيين          "
وظيف عالقاتها والمصالح التي لديها مع الواليات المتحدة وبقية دول العالم من أجل ممارسـة الـضغط             ت

على إسرائيل لوقف عدوانها وإنهاء حصارها على قطاع غزة، وأشار إلى ضرورة أن يظل معبر رفـح                 
  .المصري مفتوحا أمام أبناء الشعب الفلسطيني المحاصر

  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  لمساعدات عبر رفح وشكاوى أطباء لدخول غزةحركة بطيئة ل .١١٣

أكد مسؤول فلسطيني بغزة أن حركة مرور المساعدات اإلنسانية إلى غزة عبر معبر : الجزيرة ووكاالت
رفح بطيئة جدا في وقت اشتكى فيه أطباء وطواقم طبية مما اعتبروه عرقلة السلطات المصرية دخولهم 

ونقل مراسل الجزيرة نت بغزة أحمد .  العدوان اإلسرائيليالقطاع للمساهمة في إسعاف وعالج ضحايا
فياض عن المسؤول عن المعابر بالقطاع عادل زعرب قوله إن الكثير من المساعدات مازالت متكدسة 

 شاحنة دخلت أمس إلى ١٣وذكر المراسل أن . في الجانب المصري من المعبر خاصة بمدينة العريش
نا من المساعدات الغذائية والطبية، مشيرا إلى أنها تمثل فقط جزءا  ط١٢٠القطاع عبر المعبر محملة بـ

وفي سياق . من مساعدات قدمتها قطر والسعودية والبحرين وتركيا إضافة إلى اتحاد األطباء العرب
متصل اشتكى أطباء وطواقم طبية مما اعتبروه عرقلة السلطات المصرية دخولهم إلى قطاع غزة، طوال 

لالنضمام التطوعي إلى فرق العمل في المستشفيات الفلسطينية هناك، في ظل الحرب األيام الماضية، 
وذكرت وكالة قدس برس أن جراحين وأطباء، قدموا من اليونان ومصر منعتهم السلطات . الجارية

  .المصرية من اجتياز معبر رفح منذ بدء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
  ٦/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
  
  



  

  

 
 

  

            ٤٩ ص                                     ١٣٠٧:         العدد       ٧/١/٢٠٠٩ األربعاء :التاريخ

  بسبب العدوان "التحاد المتوسطيا"حقوقيون يدعون لالنسحاب من  في الجزائر وتاعتقاال .١١٤
االتحاد من  "دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان إلى االنسحاب من           :  كمال زايت  -الجزائر

ل ، على خلفية العدوان اإلسرائيلي على غزة، معتبرة أن المذبحة التـي ارتكبتهـا إسـرائي            "أجل المتوسط 
  . وعدم إصدار االتحاد أي موقف، أفرغ المشروع من محتواه

في المقابل اعتقلت الشرطة مجددا علي بن حاج نائب رئيس جبهة اإلنقاذ، المحظورة، بالقرب من مقـر                 
السفارة األمريكية، التي تنقل إليها إلبالغ رسالة إلى السفير األمريكي، وكان بن حـاج ينـوي توجيـه                  

وقد دعا مصر إلى قطـع عالقاتهـا        . السفيرين المصري وأخرى للسفير السعودي    رسالتين، واحدة إلى    
غير راض عـن موقـف النظـام        "وأشار إلى أن الشعب الجزائري      . مع الكيان الصهيوني  "الدبلوماسية  

، "السعودي الخاذل للمقاومة اإلسالمية المسلحة في فلسطين عموما وفي قطاع غزة على وجـه التحديـد               
سعودية أن تعلن عن فتح باب الجهاد ضد إسرائيل، أو أن تشن الجهاد بنفـسها علـى                 وطالب بن حاج ال   

الكيان الصهيوني لما تملكه من ترسانة عسكرية وأموال طائلة وقدرة على حمل العلماء علـى إصـدار                 
  .الفتاوى الشرعية، كما فعلت في نصر األفغان ضد السوفييت

  ٧/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  اب يتطوعون للدفاع عن غزة ش٢٠٠٠: أفغانستان .١١٥

 شاب افغاني مستعدون للذهاب الى غـزة        ٢٠٠٠قال نواب البرلمان االفغاني أمس ان       :  ا ف ب   -كابول  
للدفاع عن الفلسطينيين في وجه الهجمات االسرائيلية التي قالوا انها قـد تـشعل انتفاضـة فـي العـالم                    

يانا اقره النواب في جلسة خاصـة لبحـث         وتال سكرتير مجلس النواب عبد الستار خواسي ب       . االسالمي
  .التطورات في قطاع غزة

" الغزو"وحذر البيان من ان استمرار      ". همجية" ديسمبر بانها    ٢٧ووصف النواب الهجمات التي بدأت في       
واتهم النـواب  ". انتفاضة في العالم االسالمي ضد الكفار"االسرائيلي لالراضي الفلسطينية سيدفع الى قيام     

  . بوش بتبرير هذه الجريمة االسرائيلية المريعة، وانتقد البيان زعماء العالم لصمتهمكذلك جورج
  ٧/١/٢٠٠٩السياسة، الكويت، 

 
     طالب بسوريا يضربون عن الطعام حتى وقف عدوان غزة  .١١٦

 إضرابا عن ، مساء أمس،أعلنت مجموعة من الطالب الفلسطينيين والسوريين: محمد الخضر - دمشق 
في " آلة القتل اإلسرائيلية الدموية جريمتها البشعة" السفارة المصرية بدمشق حتى توقف الطعام من أمام

وندد المشاركون في االعتصام بالصمت الدولي جراء المذابح اإلسرائيلية، كما انتقدوا . قطاع غزة
 . وأعلن نحو ثمانية طالب شاركوا باالعتصام عزمهم على بدء اإلضراب المفتوح. الموقف المصري

 ٦/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  

 فنزويال تطرد السفير اإلسرائيلي لديها احتجاجا على العملية العسكرية في غزة .١١٧
 قررت فنزويال أمس الثالثاء طرد السفير اإلسرائيلي لديها على خلفية العملية العسكرية التي : تل أبيب

و شافيز وصف أمس الثالثاء وكان الرئيس الفنزويلي هوج .يقوم بها الجيش اإلسرائيلي في قطاع غزة
 يجب عليه أن "إسرائيل"علي قطاع غزة ، وقال إن شعب " عدوانه"بسبب " الجبان"الجيش اإلسرائيلي بـ

كم هو جبان الجيش اإلسرائيلي فهو يهاجم أناسا :"وأضاف شافيز للصحفيين  ".العدوان"يتظاهر ضد هذا 
بالده وأنا أدعو الشعب اإلسرائيلي بأن يثور ضد وهم مرهقين ونياما وأبرياء ويتفاخر بأنه يدافع عن 

وقال إنه يجب محاكمة الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز والرئيس األمريكي جورج بوش  ".حكومته
" للجنون"المجتمع الدولي إلى وضع نهاية  ودعا شافيز .في محكمة العدل الدولية" اإلبادة الجماعية"بتهمة 
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وأشار الرئيس  .ل على إيصال المساعدات اإلنسانية للشعب الفلسطينيفي غزة ، مضيفا أن حكومته تعم
يعارض "الفنزويلي إلى أن حكومته تحترم اإلسرائيليين الذين يعيشون في فنزويال ، ولكنه يأمل أن 

 ".المجتمع اليهودي في فنزويال هذا العمل الوحشي
  ٦/١/٢٠٠٩القدس، فلسطين، 

  
 يست تغييرا في الموقفالدعوة لوقف النار ل: البيت األبيض .١١٨

أوضح البيت األبيض أمس ان دعوته لوقف فوري قابل لالستمرار إلطالق : محمد المداح -  واشنطن
وقالت دانا بيرينو المتحدثة باسم البيت األبيض نريد وقفا إلطالق . النار في غزة ليست تغييرا في سياسته

 .ذا كان ذلك فوريا فنحن نرحب بذلكالنار قابال لالستمرار طويل األمد في أقرب وقت ممكن وا
  ٧/١/٢٠٠٩عكاظ، 

  
   في غزة" إسرائيل"يستعد إلصدار قرار دعم لما قامت به  الكونجرس .١١٩

ضد " إسرائيل"يستعد الكونجرس االمريكي الصدار قرار دعم لما قامت به :  حنان البدري- واشنطن 
عملياتها في قطاع "في " إسرائيل"اهداف الفلسطينيين في غزة وجاء في حيثيات مسودة القرار انه لمساندة 

قال النائب الديمقراطي تسيين هوبر ان مسودة القرار بالفعل على مكتب هوارد بريمان رئيس  و".غزة
لجنة العالقات الخارجية بمجلس النواب، واضاف ان القرار لم يطالب بوقف اطالق النار ألنه ببساطة 

  .إسرائيل"لما ان هذا الوقف سيحدث من جانب واحد وهو يعني انه لن يكون هناك وقف اطالق نار طا
يأتي هذا بينما تعالت استنكارات االصوات الليبرالية في انحاء الواليات المتحدة تجاه استمرار فريق  

الرئيس المنتخب باراك أوباما في رفض التعليق على ما يحدث في غزة وبينما استمرت كبريات وسائل 
لدرجة وصلت إلى نشر جرائد كبرى " إسرائيل"ـالنحياز شبه المطلق لاالعالم االمريكية في ا

بعضها طالب بالتوقف عن " إسرائيل"مقاالت لكبار كتابها واشخاص محسوبين على " واشنطن بوست"ـك
" إسرائيل"وكتب آخرون بأن  .بحث مسألة وقف اطالق النار ألنها حرب لن تتوقف إال بفوز احد اطرافها

بل كل المحترمين في كل مكان عن عملياتها في غزة في الوقت الذي بدأت منظمات تستحق الشكر من ق
من " إسرائيل"خطة جمع تبرعات بقدر عشرة ماليين دوالر ترصد لمساعدة جنوب " اإلسرائيلي"اللوبي 

  !!المتضررين من صواريخ حماس
 مساعدات امريكية على صعيد آخر لوحظ اصدار وزارة الخارجية االمريكية ورقة حقائق تتحدث عن

لغزة عبر المنظمات الدولية والسيما أونروا، وتزامن اصدار هذه الورقة التي تتحدث عن مساعدات 
عينية مشكوك في وصولها واعالن مسؤول أونروا بغزة عقب مجزرة قصف مدرستين باالمس ان ال 

ية أمس الثالثاء وذلك في معرض رده على اعالن وزارة الخارجية االمريك.. مكان آمناً في غزة
وفي تأكيد لما  ".استمرارهم في تأييد توصيل الغذاء والخيام والمساعدات الطارئة والطبية الى شعب غزة"

االسبوع الماضي اكد مسؤول امريكي الترتيب الجتماع محمود عباس ووزيرة الخارجية " الخليج"نشرته 
  .طالق الناركوندوليزا رايس في نيويورك وذلك لبحث جهود التوصل لوقف ا

وأكد مرة " إسرائيل"ـ واعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية االمريكية التأكيد على مساندة واشنطن ل
أخرى ان الشروط االمريكية الثالثة بشأن مقترح لوقف اطالق النار تتضمن وقف اطالق صواريخ 

 التوصل الى وسيلة او اتفاق أوالً، ثم انهاء مسألة االنفاق بين مصر وغزة واخيرا،" إسرائيل"حماس ضد 
  .إلعادة فتح المعابر

  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
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   لتشغيل رادارات متقدمة  قرب الحدود المصرية أمريكيجندي ١٠٠ .١٢٠
حول   رفض مسؤولون أمريكيون في واشنطن امس االجابة عن اسئلة الخليج: حنان البدري- واشنطن 

ة الى غزة كأحد الشروط والنقاط المطروحة أمريكياً، تفاصيل المقترح االمريكي للدفع بقوات مراقبة دولي
 مرة حول ١٧عن طريق رايس التي هاتفت على مدى االيام القليلة الماضية زعماء بالمنطقة وبأوروبا 

تلك المقترحات وهي المهاتفات التي تقع ضمن محاوالتها قبيل رحيلها لالنتهاء من هذا الملف بشكل 
ولكن هذا األمر ال ينطبق على وزير الدفاع ". دبلوماسية الهاتف "ولو باستخدام" إسرائيل"يرضي 

ايهود باراك حسب المتحدث باسم البنتاجون " اإلسرائيلي"األمريكي روبرت جيتس الذي هاتف نظيره 
  .برايان وايتمان، فجيتس مستمر في إدارة أوباما الجديدة

  أن مصادر في واشنطن أكدت لورفض وايتمان إعطاء أي تفصيالت عن مجمل هذه المحادثة إال
العسكري في نطاق محادثات ثنائية " اإلسرائيلي "- الخليج أنها تأتي بالطبع في نطاق التنسيق األمريكي 

من " إسرائيل"ـبين االثنين جرت في وزارة الدفاع بواشنطن الصيف الماضي حين أمر جيتس بهدايا ل
رقابة مباشرة على المنطقة العربية، وأشرف " يلإسرائ"ضمنها التسليح بأحدث الرادارات التي منحت 

.  خبيراً عسكرياً أمريكياً في قاعدة نيغاتيم شرق بئر السبع بالنقب الفلسطيني المحتل١٢٠على تركيبها 
 جندي أمريكي لتشغيل هذه الرادارات المتقدمة والموجودة بالقرب ١٠٠يذكر أن هناك اآلن على األرض 
فيها بناء أكبر " إسرائيل"دة نيغاتيم التي أهدت في السابق الواليات المتحدة من الحدود المصرية حيث قاع

  .ممر هبوط وإقالع في الشرق األوسط
على " باالتفاق"أن رايس تحديداً حصلت على موافقات مبدئية على شرطها الخاص " الخليج"وعلمت 

عرب، وأيضاً على بعض الحلفاء ال" بعض"الحدود مع مصر من مجموعة من األوروبيين، وكذلك من 
  .باألساس حول إعادة فتح المعابر" إسرائيل"على شرطها اآلخر وهو أيضاً شرط " الهامة"الموافقات 

  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   األمريكي لن يقابل بان كي مون في موعدهما المقررالرئيس .١٢١

دة بشكل غير مفهوم أعلن المتحدث باسم بان كي مون األمين العام لألمم المتح: حنان البدري-واشنطن 
أمس أن الرئيس األمريكي لن يقابل بان كي مون في موعدهما المقرر أمس الثالثاء، حيث لم يفهم إن 

سنبلغكم بأي جديد حول هذا " "الخليج"ـكان اللقاء قد أجل أم تم إلغاؤه، واكتفت مصادر أمريكية بالقول ل
  ".األمر الحقاً

  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
  

  فح لمراقبة األنفاق واستنفار رسمي واسع لترميم صورة مبارك أمريكيون في رضباط .١٢٢
أن ضباطا أمريكيين تابعين ' القدس العربي'كشف مراقبون بالعريش لـ: القاهرة ـ حسام أبو طالب

لسالح المهندسين يوجدون في الوقت الراهن بمدينة رفح من أجل مراقبة المناطق الحدودية واألنفاق 
  . ان الفصائل الفلسطينية تستخدمها في تهريب األسلحة للقطاع"يلإسرائ"السرية التي تقول 

 بعد "إسرائيلية"وكانت تقارير خارجية قد كشفت عن وصول هؤالء الضباط منذ أسابيع إستجابة لمطالب 
  .أن شككت تل أبيب في نوايا المسؤولين المصريين واتهمت القاهرة بتهريب األسلحة لغزة

  ٧/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  

 أمريكا تجهض أي قرار بوقف إطالق النار: رتسآه .١٢٣
اإلسرائيلية أن الواليات المتحدة مصممة على إحباط " هآرتس"كشفت صحيفة  :محمد بشير جابي - جدة 

. أي مبادرة عربية تهدف إلى حمل مجلس األمن على لعب دور مباشر في الحرب على قطاع غزة
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ا إن المندوب األمريكي لدى الهيئة الدولية زلماي خليل ونقلت عن مصادر موثوقة في األمم المتحدة قوله
زادة تلقى تعليمات من رؤسائه في وزارة الخارجية بتقويض أي مشروع قرار للكتلة العربية يهدف إلى 

  وقالت إن هذه التعليمات . منح المجلس سلطة التحكيم في الحرب أو إصدار قرار بوقف إطالق النار
يكي جورج بوش لمحاولة صدور بيان غير ملزم من قبل المجلس حول تفسر معارضة الرئيس األمر

 . العدوان اإلسرائيلي على الفلسطينيين
 ٧/١/٢٠٠٩عكاظ، 

  
     أوباما يخرج عن صمته ومجلس األمن يبحث الوضع بغزة  .١٢٤

 بشأن الحرب اإلسرائيلية على غزة وأبدى قلقه الرئيس األميركي المنتخب باراك أوباما عن صمتهخرج 
قال أوباما إن لديه الكثير ليقوله بعد توليه السلطة  ."إسرائيل"ميق بشأن فقد أرواح مدنيين في غزة والع

  .رسميا في العشرين من الشهر الجاري
  ٦/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
  "إسرائيل"دعوة لوقف صادرات السالح البريطانية إلى : الجارديان .١٢٥

الديمقراطيين الليبراليين البريطاني رئيس الوزراء  دعا نيك كليج زعيم حزب :عمر عبد العزيز -  لندن
ووصف كليج التظاهرات التي . "إسرائيل"جوردون براون إلى وقف صادرات السالح البريطاني إلى 

شهدها العالم خالل األسبوعين الماضيين احتجاجاً على تطورات األحداث في غزة بأنها الئحة اتهام 
لية من هذه األحداث أشار كاتب المقال إلى ما أسماه إجازة الرئيس وحول المواقف الدو. للمجتمع الدولي

األمريكي المنصرف ألفعال الجيش اإلسرائيلي والصمت المؤلم من قبل الرئيس المنتخب، إضافة إلى 
وعبر كليج عن رأيه بأن . إتحاد أوروبي يعاني من التخبط في اتخاذ القرارات والرسائل المتضاربة

ني بلير جعل السياسة الخارجية البريطانية تابعة للواليات المتحدة، مشيراً في هذا براون مثل سلفه تو
الصدد إلى أن انتظار تغير الموقف األمريكي حيال هذا الصراع أمر ال يمكن تحمله في ظل الظروف 

  . اإلنسانية في غزة
  ٧/١/٢٠٠٩بي بي سي 

    
   مليون دوالر٣٥حاجتها لـوة تحقيق محايد بجريمة قصف مدارسها في غزلاألونروا تدعو  .١٢٦

قدمت األونروا احتجاجاً صارماً لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلي التي دمرت : الدين  نادية سعد-  عمان
 فلسطينياً من المدنيين لجأوا إليها في قطاع ٤٢أمس ثالث مدارس تابعة للوكالة أسفر عن استشهاد قرابة 

، في الوقت الذي "بمحاسبة المسؤولين عن ذلك االنتهاك" و،"بإجراء تحقيق عاجل وحيادي"وطالبت  .غزة
سلطات االحتالل تعلم مسبقاً بلجوء عدد من السكان المدنيين إلى مدارس تابعة للوكالة إلتخاذها "كانت فيه 
السماح "، وبـ"الوقف الفوري للقصف الممنهج، الذي يستهدف أهدافاً مدنية"كما طالبت بـ ".مأوى لهم

  .لم يعد هناك أماكن آمنة للجوء"، إذ "ل المواد األساسية للسكان وضمان سالمتهملطواقمها ايصا
 مليون دوالر ٣٥توفير زهاء "وبالتزامن مع ذلك، طالبت المفوض العام لـاألونروا كارين أبو زيد بـ 

 ، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي لليوم"لتلبية االحتياجات الملحة على مدى أربعة أشهر فقط في غزة
سكان غزة يتأرجحون على حافة األزمة اإلنسانية، "وحذرت أبو زيد من أن  .الثاني عشر على التوالي

قال الناطق فيما ". وستعرضهم المواجهة العسكرية المطولة إلى الدمار والضائقة بمقاييس غير مسبوقة
بأنها مقراً تابعاً المدرسة كانت محددة بوضوح وتحمل إشارات تفيد "الرسمي للوكالة سامي مشعشع إن 

الوكالة، وقبل بدء العمليات الحالية، كانت قد زودت السلطات اإلسرائيلية "، الفتاً إلى أن "لألمم المتحدة
هذا الحادث المأساوي "وتابع إن  ".باإلحداثيات الجغرافية لكافة منشآتها في غزة بما فيها مدرسة أسماء
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، مثلما يكشف عن الواقع المحزن الذي يواجه أولئك الذين يوضح مرة أخرى الحاجة الماسة إلنهاء القتال
تفاقم المخاطر الحقيقية على حياة المدنيين في غزة ما لم يتم "، محذراً من "يفرون من أعمال العنف

  ".التوصل إلى وقف دائم إلطالق النار
طحين (ائية أساسية  شاحنة تابعة للوكالة الى القطاع محملة بمواد غذ٣٢من جهة ثانية انطلقت أمس نحو 

  . وأدوية ومعدات طبية) وأرز وحليب وغيرها
 شاحنة محملة بحصص غذائية وأدوية تبرعت بها الهيئة الخيرية ١٢وستدخل الشاحنات، بما فيها 

االردنية الهاشمية، إلى غزة بعد ضغوط متواصلة بضرورة إدخال المواد األساسية وضمان سالمة 
ب وقوع أزمة صحية عامة وكارثة بيئية وتوفير الوقود للبلديات وشددت على أهمية تجن. طواقمها

من % ٧٠، بمن فيهم الالجئون الذين يمثلون أكثر من "ومؤسسات الخدمات العامة إلى السكان المدنيين
  .السكان في غزة

 ألف شخص متضرر من ٥٥٠تقديم رزمة من المواد الغذائية األساسية لصالح "وأشارت إلى ضرورة  
 آالف شخص ٥، وتوفير المأوى المؤقت والطارئ والمواد غير الغذائية لنحو ) ألف أسرة١٣٠ (العدوان

ودعم  ". آالف مسكن تضررت أو دمرت أثناء العدوان٥الجئ نتيجة العدوان، وإصالح ما يقارب 
صابين، العائالت في تغطية تكاليف دفن موتاها، إضافة إلى دعمها في تكاليف الرعاية الطبية ألفرادها الم

 لتر من الوقود للبلديات أو ٥٠٠,٠٠٠توفير "كما شددت على ضرورة  ".بما في ذلك التحويل إلى الخارج
تسبب في "وقالت إن العدوان اإلسرائيلي  ".مؤسسات الخدمات العامة لدعم الخدمات العامة األساسية

صل، كما دمرت آالف المنازل إحداث أضرار بالغة للبنية التحتية العامة التي تعاني من التهلهل في األ
والمصالح التجارية الخاصة، بينما تبحث مئات العائالت المهجرة عن مأوى لها في منشآت األونروا 
نتيجة للقصف، ويتوقع أن يحدث تهجير أعداد كبيرة من السكان مع استمرار العمليات العسكرية، مما 

  ".مواد الغذائية الطارئة آلالف العائالتيؤدي إلى ارتفاع الحاجة إلى توفير المأوى المؤقت وال
  ٧/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
 فرنسا تخشى من انتقال النزاع في غزة إلى داخل أراضيها .١٢٧

تتخوف السلطات الحكومية واألمنية الفرنسية من انتقال الحرب الدائرة في  : ميشال أبو نجم-  باريس
ويقيم في فرنسا . وتر بين يهود فرنسا ومسلميهاغزة إلى شوارع وأحياء المدن الفرنسية، وتحديدا إلى ت

ويتزامن تدهور الوضع في الشرق األوسط أحيانا .  الف يهودي٦٠٠ ماليين مسلم ونحو ٥ و٤ما بين 
واحترقت مساء االثنين الماضي سيارة في تولوز . مع تصاعد للتوتر بين الجاليتين، األكبر في أوروبا

ولم تتبين اي صلة . ة، حيث كان حاخام يعطي درسا لشبانبعد اصطدامها بسور كنيس قرب المدين
من جهتها، قالت وزيرة الداخلية ميشال إليو ماري . رسمية بين الحادث والمواجهات في قطاع غزة

". أخشى ان ينتقل هذا الوضع الى بلدنا، ويتم استيراد العنف"، مضيفة "الواقع ان الوضع الدولي يقلقني"
عدم انتقال التوترات على "الثنين ممثلين للجاليتين طالبة منهم السعي إلى وجمعت اليو ماري مساء ا
 .فرنسا" المستوى الدولي إلى داخل

 ٧/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  

   االسباني يطالب بوقف فوري للهجوم االسرائيلي على غزةالعاهل .١٢٨
ريع لوقف أزمة طالب العاهل اإلسباني الملك خوان كارلوس بتحرك دولي س:  حسين مجدوبي-  مدريد

الشرق األوسط، ويعتبر بهذا أول ملك أوروبي يضم صوته الى المجتمع الدولي لوقف المجازر التي 
، في حين ترتفع حدة التظاهرات في المدن "إسرائيل"يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة على يد 

وم الوطني للجيش اإلسباني أمس وخالل حفل الي .اإلسبانية المنددة باالعتداءات الوحشية ضد الفلسطينيين
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نطالب بتكثيف المجهودات الدبلوماسية 'الثالثاء، أكد الملك خوان كارلوس في خطابه أمام الجنود 
الضرورية لوقف سريع للنار في الشرق األوسط حتى يتم تجاوز الوضع المأساوي والعنيف والمعاناة في 

اسبانيا مستعدة للمساهمة ' هذه األزمة، واعتبر أن وأبرز القلق الذي يسود في اسبانيا جراء. 'المنطقة
بشكل نشيط في المساعي الدبلوماسية تماشيا مع الروابط اإلسبانية التقليدية للصداقة والدفاع عن السلم في 

  .'المنطقة
  . ولم يحمل الملك خوان كارلوس أي جهة مسؤولية هذه األزمة القاتلة

  ٧/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
 

   إلى االلتزام الصارم بالمبادئ اإلنسانية في الصراع الدائر في غزةالدعوة: ميالمفوض السا .١٢٩
 بفتح الحدود أمام أي نزوح -أنطونيو غوتيريش- طالب المفوض السامي لشؤون الالجئين  :وكاالت

فلسطيني من القطاع معربا عن استعداد مفوضية الالجئين لنشر فريق طوارئ ومعدات في المنطقة إذا 
االلتزام الصارم بالمبادئ اإلنسانية في الصراع الدائر في غزة، "ودعا غوتيريش إلى  . حاجةاقتضت ال

وشدد غوتيريش ". بما في ذلك احترام حق أولئك الذين يفرون من القتال بحثا عن األمن في دول أخرى
ينيين في هذا على ضرورة أن يتم تسهيل إيصال المساعدات اإلنسانية فورا إلى الضحايا المدنيين الفلسط

الصراع، بما في ذلك كل من الجانبين المصري واإلسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي وكافة األطراف 
  وكشفت المفوضية في بيان أصدرته بجنيف  .اإلنسانية لدعم جهود أونروا في مساعدة الضحايا األبرياء

  
 قطاع غزة، جراء العدوان أنها قد قدمت مساعدات للجانب المصري تحسبا ألي نزوح فلسطيني من

 . اإلسرائيلي المتواصل
 ٦/١/٢٠٠٩الجزيرة نت،  

 
   عن سيناريو تفاوضي لفتح المعابرتتحدثبراغ  .١٣٠

" خطة"نفى رئيس الوزراء التشيكي ميريك توبوالنيك المكلف الرئاسة الدورية لالتحاد االوروبي، امتالكه 
تفاوضي لفتح المعابر في " سيناريو" يتصل ببهدف التوصل الى تهدئة في قطاع غزة، معلنا ان األمر

وقال المسؤول التشيكي خالل مؤتمر صحافي خصص ألولويات الرئاسة التشيكية لالتحاد  .القطاع
قلت ان لدينا، "واضاف ". قرأت في صحف اليوم اننا اطلقنا خطة سلمية، لم اقل شيئا مماثال"االوروبي 

معارك في غزة، وهي خطوات يمكن ان تفضي الى وقف بفضل مشاوراتنا، نوعا من سيناريو لوقف ال
ثمة احتمال إلجراء مفاوضات وايجاد مخرج، هذا االمر مرتبط بفتح "وتابع ". إلطالق النار في المنطقة
  ".السيناريو"، رافضا كشف أي تفاصيل حول هذا "المعابر الى قطاع غزة

  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
  ف انساني إلطالق الناروق"فالدنر انه اليزال من الصعب تحقيق  .١٣١

وقف "اعلنت المفوضة االوروبية للشؤون الخارجية بنيتا فيريرو فالدنر انه اليزال من الصعب تحقيق 
 قتيال ٥٨٢مستمرا اسفر عن سقوط " إسرائيليا"في قطاع غزة الذي يشهد هجوما " انساني إلطالق النار

تحقيق وقف انساني إلطالق النار "مان ان وقالت فيريرو فالدنر خالل مؤتمر صحافي في ع .على االقل
اليزال صعبا على الرغم من اننا تحدثنا الى جميع االطراف المختلفة لرؤية ما بوسعنا فعله للوصول إلى 

  واضافت خالل المؤتمر المشترك الذي حضره اعضاء وفد االتحاد االوروبي الذي يزور المنطقة  ".ذلك
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لدينا هدفان رئيسيان، األول هو تحقيق "شيكي كاريل شوارزنبرغ، في مهمة يقودها وزير الخارجية الت
  ".وقف انساني إلطالق النار والثاني فعل شيء للمدنيين الذين يعانون

  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
 
   على استعداد للمشاركة في عملية إنسانيةبولندا .١٣٢

ى استعداد للمشاركة في  أعلن الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي أول أمس االثنين، أن بالده عل:ب.ف.أ
تلقيت بقلق معلومات عن "وجاء في بيان للرئيس البولندي أصدرته الرئاسة  .عملية إنسانية في قطاع غزة

العدد المتزايد للضحايا في المعارك، إن بولندا تعرب عن رغبتها بالمشاركة في عملية إنسانية لصالح 
لبولندي الطرفين إلى تسوية سلمية للنزاع، وقال ودعا الرئيس ا .من ضحايا الصراع" السكان المدنيين

إنني على اقتناع بان وقف األعمال العدائية من جانب طرفي النزاع والحوار والوسائل السلمية هو "
  ".الكفيل فقط بالتوصل إلى تحقيق االستقرار والى سالم دائم في الشرق األوسط

 ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
 
   وحماس اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين"إسرائيل"على : هيومن رايتس ووتش .١٣٣

طالبت منظمة عالمية معنية بحقوق اإلنسان قوات االحتالل اإلسرائيلية إصدار : فرح عطيات -  عمان
تعليمات اشتباك واضحة ال لبس فيها تلتزم بقوانين الحرب في حظرها الهجمات التي تستهدف المدنيين 

هيومن "ودعت  .تمييز في كل األوقات بين المدنيين والمقاتلينأو يتم شنها عشوائياً عليهم، مع ضرورة ال
الجيش اإلسرائيلي وحركة "، في بيان نشرته على موقعها االلكتروني أمس، كال من "رايتس ووتش

حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة، إيالء االنتباه الكافي في معرض العمليات العسكرية لمراعاة 
  ".ها على عدم إلحاق الخسائر بالمدنيينقوانين الحرب وما ينص في

  ٧/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  

   في أوروبا وآسيا يطالبون بوقف المجزرةمتظاهرون .١٣٤
على قطاع " اإلسرائيلي" واصل الشارع األوروبي واآلسيوي، أمس، تظاهراته المنددة بالعدوان :وكاالت

  .ء والمدنيينغزة، والتي طالبت بوقف العدوان ومحاسبة قتلة األطفال والنسا
 شخص وسط العاصمة النيوزيلندية، ودعا المتظاهرون الحكومة النيوزيلندية ١٠٠٠وتظاهر أكثر من 

  .إلى التخلي عن موقفها الحيادي بخصوص العدوان
في براغ تنديدا بالعدوان على قطاع غزة، بحسب " اإلسرائيلية"وتظاهر نحو مائة شخص أمام السفارة 

" غزة يحق لها أيضا أن تعيش"باء، وكتب على الفتات رفعها المتظاهرون لألن" سي تي كيه"وكالة 
  ".حرروا فلسطين"و" أوقفوا المحرقة في فلسطين"و

وسط إجراءات أمنية مشددة، مطالبين " اإلسرائيلية"وفي مانيال، تظاهر أكثر من مائة ناشط أمام السفارة 
  .بوقف الهجمات على قطاع غزة
طفال وأخرى لسحب الدخان التي تغطي سماء قطاع غزة بسبب الغارات، ورفع المتظاهرون صورا أل

وتظاهر مئات التايالنديين لليوم الثاني ". أوقفوا االجتياح، فلسطين حرة، ارفعوا الحصار عن غزة"وهتفوا 
" إسرائيل"في بانكوك، وحملوا الفتات كتب على بعضها قاطعوا " إسرائيل"على التوالي أمام سفارة 

  ". إسرائيليا"زة، كما احرقوا علما وحرروا غ
  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
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   الجهود إلنهاء المعارك في غزةيشجعالبابا  .١٣٥
" اإلسرائيليين"جهود الذين يسعون لمساعدة " أعلن البابا بنديكتوس السادس عشر أمس، انه يشجع :ب.ف.أ

بشير في ساحة القديس ، في ختام صالة الت"والفلسطينيين على القبول بالجلوس إلى طاولة والتحدث
، "أتابع بقلق شديد المواجهات المسلحة العنيفة الجارية في قطاع غزة"وقال البابا  .بطرس بالفاتيكان

اكرر أن الحقد ورفض الحوار ال يقودان سوى إلى الحرب وأود أن أشجع المبادرات والجهود "وأضاف 
بناة "إن اهللا يدعم مبادرة "، وتابع "لفلسطينيينوا" اإلسرائيليين"التي يقوم بها كل الذين يسعون لمساعدة 

  ".الشجعان هؤالء" السالم
  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 

 
   يدينون العدواناستراليونيهود  .١٣٦

 دان مئة من اليهود االستراليين من بينهم عدة شخصيات، أمس، في بيان لهم العدوان :ب.ف.أ
  ".الفظيع"و" الوحشي"على غزة ووصفوه ب " اإلسرائيلي"

وفي كل أنحاء العالم إلى الذين يدينون " إسرائيل"نحن يهود استراليا ننضم في "في البيان وجاء 
" اإلسرائيلية"معا، مع منظمة غوش شالوم "، وأضاف "على غزة" اإلسرائيلية"االعتداءات العسكرية 

  ".السلمية، ندين الحرب الراهنة الوحشية والفظيعة
هذه الهجوم العسكري " من غزة ال يمكن أن يستعمل لتبرير وأشارت المنظمة إلى أن إطالق الصواريخ

  ". غير المتكافئ كليا
  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  تزايد الهجمات على المعابد اليهودية .١٣٧

على قطاع غزة أدى إلى تزايد الهجمات " اإلسرائيلي"أمس أن العدوان " التايمز" ذكرت صحيفة :وكاالت
، وهي "صندوق أمن الجالية"ونقلت الصحيفة عن . ومانشسترعلى المعابد اليهودية في مدينتي لندن 

التهديدات تزايدت بعد مطالبة قادة حركة حماس في تصريحات "منظمة خيرية يهودية، تأكيدها أن 
وأضافت ".  حادث عداء للسامية خالل األسبوع الماضي٢٠شكاوى بوقوع "، وأنها تلقت "بمهاجمة اليهود

لندن السبت الماضي، كان محاولة ثالثة شبان مسلمين إحراق معبد أن أخطر حادث من نوعه شهدته 
يهودي في منطقة بروندزبوري بارك، الواقعة شمال غرب لندن، وأن الشرطة أكدت أن الحادث وقع 

   .نتيجة أحداث الشرق األوسط
  ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  طرفينال" انتصار"وحماس يجب أن تنتهي ب" إسرائيل"الحرب بين :  األزماتمجموعة .١٣٨

وحماس، التي دخلت " إسرائيل" قال تقرير لمجموعة األزمات الدولية صدر أمس ان الحرب بين :ب.ف.ا
  . يجب أن تنتهي بطريقة تتيح للطرفين ادعاء االنتصار١٢يومها ال 

  .واعتبر أن أياً من الطرفين لم يكن راغباً في هذه المواجهة ولكن كل منهما كان مستعداً لخوضها
قتاالً بدأ كصراع على شروط وقف إطالق نار جديد تحول الى معركة حول شروط "ير ان وقال التقر

تريد وقفاً إلطالق النار ولكن بعد تدمير قدرة حماس " إسرائيل"، وأضاف ان "الردع وميزان القوى
الصاروخية والقضاء على أي وهم لديها بإمكانية إدارة صراع متكافئ تستخدم فيه الصواريخ كسالح 

من مصلحة حماس كذلك التوصل الى "واعتبر التقرير أن  ".اإلسرائيلي" يعادل في تأثيره سالح الجو ردع
" الكيان"وحذر التقرير من أنه على الرغم من قدرة  ".وقف إلطالق نار ولكن فقط في مقابل فتح المعابر
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أي مخرج منطقي " أمامها لن تجد" إسرائيل"على إعادة احتالل القطاع الفقير، فإن الثمن سيكون عالياً و
  ". أو نقطة نهاية

 ٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
  

   مشعل رسالة سالم لساركوزي يحمل من فرنسي اديب يهودي":  األوسطالشرق" .١٣٩
قال األديب الفرنسي اليهودي، مارك هالتر، أمس، انه التقى مساء يوم الجمعة :  نظير مجلي-  تل أبيب

لحركة حماس خالد مشعل، وانه عاد من لقائه برسالة الماضية في دمشق مع رئيس المكتب السياسي 
 .سالم الى اسرائيل والى ذوي الجندي االسرائيلي األسير، جلعاد شليط

وقال هالتر، في حديث أجرته معه اذاعة اسرائيل الرسمية، تكلم خالله باللغة العبرية، انه هو الذي بادر 
ونظم . يستخدمها بعض السياسيين في هذا العصرالى لقاء مشعل ألنه ال يؤمن بسياسة المقاطعة التي 
خالل اللقاء بدا مشعل شخصية : "وأضاف هالتر. اللقاء بواسطة مساعدي الرئيس السوري بشار األسد

وطلب مني ايصال رسالة الى الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي يبلغه فيها . تكلم بطريقة معتدلة. مهمة
ثم قال لي انه مستعد للتفاوض مع اسرائيل . ية الشرق األوسطانه، أي مشعل، معني بإداء دور في قض

   ".١٩٦٧على سالم يقوم على أساس حدود سنة 
أبو (وواصل مشعل يقول بحرارة ان اسرائيل بإدارتها المفاوضات السلمية مع الرئيس محمود عباس 

درات ونفوذ الرئيس فأبو مازن ـ حسب مشعل ـ ليس قويا وال يتمتع بق. ، انما تضيع الوقت هباء)مازن
وقال مشعل، . هي التي تستطيع اليوم استيفاء الشروط للمفاوضات" حماس"وفقط . الراحل ياسر عرفات

حسب األديب الفرنسي هالتر، ان حماس لم تكن قد خططت الدارة حرب مع اسرائيل، وكل ما أرادته هو 
 . الضخامةولم تتوقع أبدا ان يأتي ردها بهذه. اجراء استفزاز بسيط ال أكثر

شليط هو جندي أسير لدينا : "وتطرق مشعل بمبادرته الى موضوع الجندي االسرائيلي، جلعاد شليط، فقال
ولذلك يضطر الرئيس . ويؤسفني اننا بالصدفة أسرنا جنديا اسرائيليا يحمل أيضا الجنسية الفرنسية

 مدنيين، ألنها ليست تنظيما ال تخطف" حماس"لكن عليكم أن تعرفوا ان . ساركوزي الى التدخل من أجله
وأضاف هالتر ان ". وعليه فإن شليط هو أسير حرب ويمكن مبادلته بأسرى الحرب الفلسطينيين. ارهابيا

مشعل أكد ان شليط محبوس في ظروف انسانية وان وضعه الصحي جيد، وانه يتحمل شخصيا مسؤولية 
طيعون متى يريدون ان يرسلوا الرسائل ودعاه ان يتصل مع ذوي شليط ويخبرهم بأنهم يست. أمان شليط

أرسل لي أنت الرسائل بواسطة الرئيس ساركوزي وأنا أضمن وصولها الى : "وقال له. الى ابنهم األسير
  وقال هالتر انه أبلغ الرئيس ساركوزي وكذلك وزيرة الخارجية ". جلعاد واعادة رد عليها منه الى والديه

  
وانه بعث بمضمون الرسالة الى عائلة شليط عبر السفير . هذا اللقاءاالسرائيلية، تسيبي ليفني، بمضمون 

 .االسرائيلي في باريس
 ٧/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  حرب غزة طوت صفحة عباس وتهدد مبارك: أكاديمي ألماني .١٤٠

اعتبر الباحث األكاديمي األلماني البارز البروفيسور أودو شتاين باخ أن الحرب : برلين -  خالد شمت
 في قطاع غزة والحرب األخيرة على لبنان أظهرتا أن أمن إسرائيل بات هشا بفعل صواريخ الدائرة

مؤكدا أن مصالح تل أبيب من العدوان الحالي تقاطعت مع مصالح أنظمة ، حركات المقاومة بالمنطقة
 .عربية

عب بها دمية تال" وقال شتاين باخ في حوار مع الجزيرة نت إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان 
اإلسرائيليون واألميركيون ولم يحقق أي إنجاز لشعبه، والهجمات اإلسرائيلية على غزة أظهرت عجزه 
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التام وانتقال زمام المبادرة الفعلية إلى الفلسطينيين في شوارع الضفة الغربية الخاضعة إلسرائيل وسلطة 
رة على توظيف الزخم الراهن في ورأى أن الفلسطينيين في حاجة اآلن لقيادة شابة نشطة قاد". عباس

 . التعامل مع إسرائيل ووضعها تحت ضغوط هائلة تؤدي في النهاية إلنجاز تسوية حقيقية
ونفى شتاين باخ حدوث أي مفاوضات سالم جدية حتى اآلن بين الفلسطينيين وإسرائيل، ووصف ما 

  .ي عربي ضد إيرانجرى في مؤتمر أنابوليس بأنه أستعراض أميركي هدفه إقامة حلف إسرائيل
 المعهد األلماني للدراسات الشرقية القريب من دوائر ٢٠٠٧الذي ترأس حتى عام - وأكد شتاين باخ 

وقال ال يستطيع أحد .  أن الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة تم بموافقة ضمنية مصرية-صنع القرار
 المصريين في هذا األمر أثناء زيارتها إقناعنا بأن وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني لم تتحدث مع

 . القاهرة قبل ساعات من بدء الهجوم
وأضاف لقد كشفت الحرب الجارية في غزة عن تقاطع مصلحة إسرائيل واألنظمة العربية المسماة 

األخيرة - ونوه األكاديمي األلماني البارز إلى أن حربي إسرائيل . في التخلص من حركة حماس" معتدلة"
 كرستا دور الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى كمصدر تهديد جديد وخطير -الحالية في غزةبلبنان و

 . ألمن الدولة العبرية
واعتبر أن مرونة هذه الصواريخ في اإلطالق والحركة يفرض على من يتحدثون عن أمن إسرائيل 

لم تقبل اليوم قبل الغد بقيام  سيأخذ في التعاظم إن - بفعل التطور التسليحي-إدراك أن الخطر المحدق بها 
  .دولة فلسطينية إلى جوارها

توقع أودو شتاين باخ أن تسهم هذه الحرب ، وحول تأثير الحرب الدائرة في غزة على مصر المجاورة
وقال بهذا الصدد إن . في تفاقم الغليان الشعبي داخل مصر ووصوله بسرعة إلى مرحلة االنفجار

حايا الفلسطينيين في غزة سيفاقم الضغوط الواقعة على نظام الرئيس استمرار تساقط المزيد من الض"
المصري حسني مبارك الذي وصل إلى نهايته بعد أن أوصل بالده إلى أوضاع كارثية في كافة 

 ". المجاالت
٦/١/٢٠٠٩الجزيرة نت،   

  
  غزة  االسرائيلي علىيستنكرون العدوان% ٦١:  عالمياستطالع .١٤١

 في المائة ٦١أي على شبكة اإلنترنت حول الحرب اإلسرائيلية على غزة أن أظهر استطالع للر :الدوحة
 في المائة منهم كانوا مع الحرب ٣٩ممن استجابوا لالستطالع كانوا يؤيدون الفلسطينيين مقابل 

 ألفاً منهم ٦٦ ألفاً، ١١٠٠٠٠اإلسرائيلية على فلسطين، حيث بلغ عدد المشاركين في االستطالع حوالي 
  . اآلخرون مع إسرائيل٤٤ينيين ومع الفلسط

ويشار إلى أن غالبية المصوتين كانوا من إسرائيل حيث بلغ عدد المصوتين إلسرائيل من ضمن إسرائيل 
 ألفاً مقابل ألفين ممن يساندون الفلسطينيين، هذا واحتلت األردن المرتبة الثالثة من حيث ٢٥حوالي 

 آالف وجاءت بعد الواليات المتحدة التي احتلت ٩التصويت حيث بلغ عدد المصوتين لصالح فلسطين 
 آالف صوت لكل ٦المرتبة الثانية حيث تساوت األصوات تقريباً بين فلسطين وإسرائيل بواقع حوالي 

   آالف صوت لصالح الفلسطينيين، والمملكة العربية والسعودية ٦منهما، وبعد ذلك مصر بواقع 
  

أما بالنسبة للتصويت من . الح الفلسطينيين من كل بلد آالف صوت لص٥واإلمارات والمغرب بواقع 
  . آالف صوت لصالح فلسطين٣داخل األراضي الفلسطينية فقد كان عدد األصوات حوالي 

 ٧/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
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  !ى قطة ابنة الرئيس بوشالبيت األبيض ينع .١٤٢
الـرئيس األمريكـي جـورج      ، الخاصة بابنتي    "إنديا" أعلن البيت األبيض وفاة القطة األولى        :سي إن إن  

  . عاماً، بمقر إقامتها في البيت األبيض١٨بوش، والتي رحلت األحد، عن عمر يناهز 
وقال البيت األبيض في بيان إن الرئيس بوش وزوجته لورا وابنتيه باربرا وجينا، يشعرون بحزن عميق                

 القطـة الـسوداء، ذات الـشعر        كانون الثاني الجاري، مشيراً إلى أن     / في الرابع من يناير   " إنديا"لرحيل  
  .القصير، عاشت كفرد من العائلة قرابة عقدين

على القطـة إلعجابهـا     " إنديا"وأضاف البيان أن باربرا كانت في التاسعة من عمرها، حينما أطلقت اسم             
  "إل إنديو"، روبن سييرا، الذي كان يلقب باسم "تكساس رينجرز"باسم العب البيسبول السابق بفريق 

، التـي كـان الجميـع       "إنديا" البيان قوله إنه عندما انتقلت باربرا وجينا إلى الجامعة، ظلت القطة             وتابع
  .، في البيت األبيض مع الرئيس بوش والسيدة األولى لورا"ويلي"و" كيتي"ينادونها باسم 

 والجميـع   إنديا كانت عضواً محبوباً في عائلة بوش لقرابة عقدين مـن الـزمن،            "واختتم البيان بقوله إن     
  .، حسبما ذكر المكتب الصحفي للسيدة األمريكية األولى لورا بوش"سيفتقدونها كثيراً

وكان اسم القطة األولى داخل البيت األبيض قد أثار غضباً واسعاً في الهند، نظراً لتشابه األسماء بينهما،                 
علـى  " بـوش " إلى إطالق اسـم      لدولتهم،" إهانة"مما دفع بالعديد من الهنود، الذين اعتبروا أن ذلك يمثل           

  .كالبهم
  ٦/١/٢٠٠٩ المصريون،صحيفة 

  
  إستراتيجية حماس الوحيدة هي الدمار والفوضى: "دير شبيغل"دحالن في حوار مع مجلة  .١٤٣

في حوار غير منقوص مع مجلة دير شبيغل األلمانية واسعة االنتشار، تحدث            : أشرف أبوجاللة  -القاهرة  
الوقائي الفلسطيني السابق في حركة فتح بقطاع غزة، عن الحرب التي           محمد دحالن، رئيس جهاز األمن      

تخوضها إسرائيل خالل هذه األثناء ضد حركة حماس كما كشف عن أسـباب اعتقـاده بـأن الحركـة                   
  :وجاء الحوار كما يلي. اإلسالمية سوف تخرج خالية الوفاض من االنتخابات المقبلة

تي تنتمي إليها وهي حركة فتح من قطاع غزة على يد حمـاس             السيد دحالن، لقد تم إخراج الحركة ال      * 
  قبل عام ونصف، هل أنت سعيد اآلن لقيام إسرائيل بشن حرب ضد غريمكم ؟

فهـم يجلـسون فـي أمـان بـداخل          . ال، ألن قادة حماس ليسوا هم الذين يعانون من هذه الهجمـات            -
خرى، من يـدفع الـثمن هـو الـشعب     ومرة أ. مستودعاتهم ويشاهدون المواطنين بالخارج وهم يموتون    

وقد قامـت   . ١٩٦٧ منذ عام    – وبخاصة مصالح إسرائيل     –لقد كانوا رهينة مصالح مختلفة      . الفلسطيني
إسرائيل في عقد الثمانينات من القرن الماضي بوضع من هم أعضاء بحركة فتح مثلي في الـسجن فـي                   

  . امتداد لتلك السياسةوما يحدث في غزة اآلن هو. الوقت الذي كانت تدعم فيه حماس
  هل تشارك حماس في تحمل مسؤولية الغارات الجوية اإلسرائيلية ؟* 
وحماس هي واحدة من أسوأ     . تعطي الحركة الذريعة إلسرائيل كي تشن الحرب من خالل صواريخها          -

اته، وإال  فالناس يخافون من اإلسالميين وال يتجرأ أحد في غزة أن يوجه لهم انتقاد            . المنظمات في المنطقة  
وشأنها شأن إسرائيل، ال تظهر حماس أي اعتبار لألشخاص العـاديين           . فقد يواجه الحبس أو حتى الموت     

  . حيث يقوم مقاتلوها بإطالق الصواريخ من قلب المناطق السكنية-
  هل تعتقد أن الشعب سوف يثور ضد حماس ؟* 
يضا بأن العراقيين سوف يرحبـون بهـم        فلم يسبق لألميركيين وأن اعتقدوا أ     . هذا ليس باألمر السهل    -

بالزهور ؟ سوف يبدأ الفلسطينيون فقط في كره حماس عندما تعرض علينـا إسـرائيل سـالما حقيقيـا                   
  . وحماس تحاول عرقلة هذه الفرصة

  .ال زاال يتفاوضان مع بعضهما اآلخر" أبو مازن"لكن إسرائيل والرئيس الفلسطيني محمود عباس 
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فاإلسرائيليون يوقفوننا فقط باالجتماعات والمـؤتمرات وعمليـات الـسالم          .  لها هذه المحادثات ال معنى   
  . وعن طريق ذلك، ينجحوا في أن يعبثوا فقط بأيدي حماس. المزعومة

  نصيبها من األخطاء) فتح ( كما كان لحركتك * 
  . ظارهفانتخاب قيادة جديدة أمر طال انت. نعم، نحن لم نتعلم بعد من هزيمتنا في االنتخابات -
هناك بعض الشائعات التي تقول إن السلطة الفلسطينية في رام اهللا والحكومة اإلسرائيلية توصال التفاق               * 

  تعليقك ؟. بخصوص الهجمات الدموية
فمثل هذه الهجمات ال تساعد أيا مـن محمـود   . مثل هذه األقاويل تندرج تحت إطار نظريات المؤامرة    -

  .عباس أو حركة فتح
  تري واقعية الهدف اإلسرائيلي من تدمير حماس؟إلى أي حد * 
فإسرائيل تريد حماس مـن أجـل منـع تأسـيس دولـة      . في واقع األمر، هم ال يريدون ذلك بالضبط   -

والهدف من العملية العسكرية الدائرة اآلن هي الوصول لشروط أفضل التفاق وقـف إطـالق               . فلسطينية
  . النار القادم

  ح فرصة جديدة لتولي السلطة في قطاع غزة من جديد ؟لكن أال تعرض الحرب على فت* 
وإذا .  وليس من خـالل القـوة العـسكرية        –سوف نعود إلي غزة فقط في حالة فوزنا في االنتخابات            -

  .سألتني عن رأيي الشخصي، فأنا سعيد مع هذا باالنقالب ضد حماس
  ماذا تقصد من وراء ذلك؟* 
فقد كان يتم االحتفاء بقادتهـا كأبطـال        . ير قادرة علي القيادة   لقد أدرك الفلسطينيون اآلن أن حماس غ       -

وأصبحت إستراتيجية الحركة   . للمقاومة ولقيامهم بمحاربة الفساد، لكن منذ انتخابهم فقدوا الشرعية بأكملها         
  .  وستخسر االنتخابات المقبلة–وفقدت بريقها . الوحيدة هي الدمار والفوضى

  ٥/١/٢٠٠٩موقع ايالف 
  
  لن تكسر إرادة شعبنا الوحشية .١٤٤

  خالد مشعل* 
  رئيس المكتب السياسي لحركة حماس* 

طوال ثمانية عشر شهراً عانى أبناء شعبي في غزة ويالت الحصار وهم محتجزون داخل أكبر سجن في                 
وما أن انتهت   . العالم وقد أغلقت عليهم األرض والسماء وجوعوا وحوصروا وحرموا من العالج الطبي           

طيء حتى جاء القصف ولم يسلم شيء من قصف الطائرات اإلسرائيلية داخل هذا الجزء              سياسة الموت الب  
الصغير الذي يعد أكثر األماكن ازدحاماً بالسكان في العالم فلم تنج مباني الحكومة والمنـازل والمـساجد                 

صـيب   مواطناً بينما أ   ٥٥٠والمستشفيات والمدارس واألسواق من حمم هذا القصف وقد قتل ما يزيد عن             
اآلالف بعاهات دائمة وما يقرب من ثلث هؤالء هم من النساء واألطفال الذين أبيدت عائالتهم عن بكـرة                  

  .أبيها وهم نائمون في معظم األحوال
وقد فجرت إسرائيل شالالت الدم هذه تحت مختلف الحجج الواهية واألكاذيب ، فقد التزمت حماس طوال                

وقـد  .  ، وكانت إسرائيل هي التي تخرقه منذ البداية عدة مرات          الستة شهور الماضية بوقف إطالق النار     
، ولكن   تمتد التهدئة إلى الضفة الغربية     كان من متطلبات وقف إطالق النار أن تفتح إسرائيل المعابر وأن          

عوضاً عن ذلك فقد قامت إسرائيل بإحكام الحصار على غزة وبقطع إمدادات الكهرباء والمـاء بـشكل                 
هذا العقاب الجماعي بل تسارع كما توسعت إسرائيل في عمليات االغتيال والقتل، فقد             متكرر ولم يتوقف    

. قتل ثالثون مواطناً بنيران إسرائيل بينما عانى مئات المرضى من آثار الحصار خالل ما سمي بالتهدئة               
.  او استقرار  ، فقد استمتعت إسرائيل بالهدوء اثناء التهدئة ولكن شعبنا لم يحظَ بأي راحة بال             ى آخر وبمعن

وعندما اقترب موعد انتهاء الهدنة أبدينا استعدادنا لعقد هدنة شاملة جديدة مقابل رفع الحصار وفتح كـل                 
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ومع ذلك فنحن مستعدون أن نعقـد هدنـة         . معابر غزة بما في ذلك رفح ولكن نداءنا لم يلق آذاناً صاغية           
ومع أن الصواريخ لـم     . زية من قطاع غزة   جديدة وفق تلك الشروط بعد انسحاب القوات اإلسرائيلية الغا        

تطلق مثالً من الضفة الغربية إال ان خمسين مواطناً قتلوا هناك، وأصيب المئات بجراح على يد إسرائيل                 
بينما تواصلت سياستها التوسعية وكأن إسرائيل تعتقد انه كتب علينا قبول احتالل أراضينا وتقسيمها إلـى                

وحقيقة األمر أن إسرائيل تبحث عن وقف إطالق نار من جانـب            . كنتونات محاصرة من جميع الجهات    
واحد يطبقه أبناء شعبي فقط ويحصلون مقابل ذلك على الحـصار والتجويـع والقـصف واالغتيـاالت                 

  . ما تريده إسرائيل هو وقف إطالق نار مجاني. والتوغالت واالستيطان االستعماري
 قيمة له فإنهم يعفون المعتدي والمحتل المدجج بـأكثر          إن منطق من يطالبوننا بوقف مقاومتنا سخيف وال       

أسلحة الموت والدمار فتكاً من المسؤولية بينما يلقون بالالئمة على الضحية وعلى السجين والرازح تحت               
إن صواريخنا البسيطة المصنعة يدوياً هي بمثابة صرخة احتجـاج نطلقهـا صـوب العـالم،                . االحتالل

ننا لـن   ، ولك ن نرحل عن هذه الدنيا دونما ضجيج      ا األوروبيون يريدون منا أ    فإسرائيل وأميركا وداعموه  
وعلينا ان نذكر أن ما تتعرض له غزة اآلن من عدوان هو نفس ما القـاه                 .نستسلم لهذا الموت الصامت   

، فعندما رفض الرضوخ لشروط إسرائيل تم سجنه في المقاطعـة بـرام اهللا              ياسر عرفات الزعيم الراحل   
  .  الدبابات لمدة عامين وعندما لم تكسر كل هذه اإلجراءات إرادته تم قتله عن طريق السمحيث حاصرته

، ونذكر أنه فـي      فهي في مرمى النار اإلسرائيلية     ٢٠٠٨: كما فعلت في العام      ٢٠٠٩إن غزة تدخل العام     
ـ          ١٤٠شهري كانون الثاني وشباط من العام الماضي قتل          ة  مواطناً من غـزة نتيجـة الـضربات الجوي

 أمطـرت   ٢٠٠٦اإلسرائيلية وقبل أن تشرع إسرائيل في هجومها الفاشل على لبنان فـي شـهر تمـوز                 
 ١٩٤٨، ومنذ مذبحة دير ياسين في عام         شخصاً ١٤٠قنابل التي أودت بحياة     إسرائيل سماء غزة بآالف ال    

استعمار : قة واحدة قد تتغير التبريرات ولكن الحقي    . حتى مذابح غزة اليوم فإن قائمة جرائم إسرائيل طويلة        
  .استيطاني واضطهاد وفقدان دائم للعدالة

 كما تزعم وزير خارجية الكيان الـصهيوني        -إذا كان هذا هو العالم الحر الذي تدافع إسرائيل عن قيمه            
  . فإننا ال نريد أن نكون جزءا من هذا العالم-ليفني 

عـن تحديـد أهـداف واضـحة        من الواضح أن قادة إسرائيل يتخبطون في الفوضى ، فهم عـاجزون             
لالعتداءات ، فقد تراوحت تبريراتهم بين انهاء حكومة حماس المنتخبة شعبيا وتدمير بناها التحتية إلـى                

واآلن يتحدثون فقـط عـن      . وعندما فشلوا في كسر إرادة غزة خفضوا سقف توقعاتهم        . إيقاف الصواريخ 
ياً من أهدافهم ، فقد اتحد سكان غـزة اآلن          إضعاف حماس والحد من قوة المقاومة ، ولكنهم لن يحققوا أ          

  .أكثر من أي وقت مضى و عقدوا العزم على اال يرهبهم العدوان او يدفعهم لالستسالم
وقد أوقع مقاتلونا المسلحون بعدالة قضيتهم خسائر بشرية عديدة في صفوف جيش االحتالل وسيواصلون              

  .ينال من تصميمنا على ان نصبح أحراراًقتالهم ذوداً عن شعبهم وأرضهم ، فال شيء يستطيع أن 
وقد الحظنا أن واشنطن وأوروبا قد اختارتا مرة أخرى أخذ جانب السجان والمحتل والمعتـدي و إدانـة                  

وقد راودتنا آمال بأن باراك أوباما سيستطيع الفكاك من ارث جورج بوش الكـارثي ، ولكـن                 . الضحايا
نة الهجمات في مومباي فإنه الذ بالصمت بعد عشرة أيـام           بدايته ليست مشجعة فبينما تحرك بسرعة إلدا      

ولكن أفراد شعبنا ليسوا وحدهم فقد وقف إلى جانبهم الماليين من محبي الحرية من              .من المذبحة في غزة   
الرجال والنساء في العالم وساندوا نضالهم من أجل الحرية والحياة الكريمة ، وما علينـا إال أن نـشاهد                   

 ضد العدوان اإلسرائيلي ليس فقط في العالمين العربي واإلسالمي ولكن على مستوى             المظاهرات اليومية 
ال يساورنا شك في أن إسرائيل ستحدث خراباً كبيراً وقتالً وترويعاً في غزة ، ولكنها سـتلقى                 .العالم كله 

  . حتاللنفس المصير الذي لقيته في لبنان ، فإرادتنا لن تكسر بالحصار والقصف ولن نستسلم أبداً لال
  البريطانية» غارديان«عن الـ 

  ٧/١/٢٠٠٩الدستور، 
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   على غزة يفضح سلطة عباسالعدوان .١٤٥

  ياسر الزعاترة
إضافة إلى النظام المصري الذي تجلت فضيحته على رؤوس األشهاد، ولم تسعفه في التقليل من وطأتها                

الليبرالية في الـسعودية    (ودي  السع» الليبرالي«وصالت الردح التي مارسها إعالمه مدعوما من اإلعالم         
إضافة إلى النظام المذكور، كان     ) تعني معاداة األمة والظاهرة اإلسالمية وليس الليبرالية بمفهومها الغربي        

ثمة جهة أخرى تجلت فضيحتها أيضا على رؤوس األشهاد، وهي السلطة الفلسطينية التي تتخذ مـن رام                 
» بـي .آي.فـي «الدولية، ويتحرك قادتهـا ببطاقـات الــ         اهللا عاصمة لها، بينما تعيش على المعونات        

اإلسرائيلية حتى ال يذلوا على الحواجز اإلسرائيلية التي تحيل حياة الشعب الفلسطيني جحيما، أقلـه مـن                 
 .تضطره منهم الحاجة إلى التنقل من منطقة إلى أخرى

لدفاع عن القيـادة المـصرية،      وقد كان الفتا أن هذه األخيرة قد حاولت بدورها القيام بشكل من أشكال ا             
سواء من خالل وسائل إعالمها والمتحدثين باسمها، أم من خالل الهجوم على حركة حماس التي تهـاجم                 

من دون وجه حق، مع أن قيادة حماس لم تفعل الكثير على هذا الصعيد، إذ تكفلت                » األشقاء المصريين «
ة إلى جاكرتا، وجميعها وجهت سهام سـخطها        بالهجمة جماهير األمة من المحيط إلى الخليج، ومن طنج        

نحو النظام المصري الذي لم يكتف بحصار حماس وابتزازها، بل أضاف إلى ذلك شـكال مـن أشـكال                   
الخديعة عندما أوهمها بأن هجوما إسرائيليا لن يقع، أقله خالل يومي السبت واألحد، األمر الذي أدى إلى                 

وفي العموم فقد   . وظفون ورجال األمن على رأس أعمالهم     ضرب مقرات الحكومة في غزة بينما كان الم       
كانت خالصة تحرك السلطة هي إدانة الهجوم اإلسرائيلي مع المطالبة بوقفه، ولكن مع الحرص على أال                

وللعلم فإن حرص السلطة الظاهر علـى عـدم         . تخرج حماس مستفيدة من الجولة بأي حال من األحوال        
ن هذه المعادلة، السيما أن حماس ستكون المستفيد األكبر منه، حتـى            تنفيذ اجتياح بري شامل هو جزء م      

لو انتهى إلى احتالل القطاع ومن ثم إعادته إلى محمود عباس، إذ من ذا الذي سيمكنه تجاهـل عودتـه                    
على ظهر الدبابة اإلسرائيلية، بينما كانت حماس قد فازت على حركته في انتخابات ديمقراطيـة حـرة                 

 ! ونزيهة؟
قاهرة وقف محمود عباس إلى جانب وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط الـذي يـسجل بأنـه                 في ال 

األسوأ في تصريحاته ومواقفه حيال حركة حماس، وإن يكن موظفا لدى عمر سليمان مدير المخـابرات                
ندما الذي يمسك بالملف من الناحية العملية، وهنا تحديدا تحدث عباس بطريقة أثارت حنق الفلسطينيين ع              

أشار إلى نصيحته لحماس بضرورة عدم وقف العمل بالتهدئة، األمر الذي ينطوي عمليا علـى تحميلهـا                 
مسؤولية المجزرة، وليس االحتالل، متجاهال أن بنود التهدئة لم تنفذ، وأنها أصبحت عمليا مجرد تهدئـة                

 واالجتياحات، ومن دون فـك      ، من دون وقف االغتياالت    )نكرر القليل من الغذاء   (مقابل القليل من الغذاء     
الحصار أو فتح المعابر، أو نقل التهدئة للضفة الغربية التي تتواصل فيها االجتياحات واالعتقاالت رغـم                
عدم وجود صواريخ فيها، ورغم وجود سلطة تقمع المقاومة وتطاردها بكل الوسائل، بل تعلن انحيازهـا                

 .المطلق لمبدأ التفاوض بصرف النظر عن النتيجة
الحال أنه لو وافقت حماس على تمديد التهدئة بذات الشروط القديمة، لما كـان مـن الـسلطة وجوقـة                    و

المتحدثين باسمها غير القول إنها فعلت ذلك من أجل حماية رؤوس قادتها ال أكثر وال أقل، وإنها باعـت                   
 .ئة وبعدهاالمقاومة التي تتغنى بتبني خيارها، مع العلم أنهم قالوا ذلك من قبل، قبل التهد

إلى جانب ذلك لم يوفق محمود عباس في اتخاذ خطوة تحسن موقعه أمام الجماهير من قبيل اإلفراج عن                  
معتقلي حماس لدى أجهزته األمنية، كما لم يوفق في السماح للنـاس بالتظـاهر واالصـطدام بـالجيش                  

بشكل غير مباشر، وكمـا     اإلسرائيلي، وبالطبع خوفا من اندالع انتفاضة جديدة كما ذهب بعض متحدثيه            
أوضحت الصحف اإلسرائيلية من دون مواربة، وأضاف إلى ذلك قمع مظاهرة لحماس في الخليل، مـع                
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أما األهم من ذلك كله فيتمثل فـي مطـاردة          . منعها من حمل الفتاتها في تظاهرات مشتركة مع اآلخرين        
سيما بعد بدء االجتياح البـري،      المقاومة على نحو لم يسمح لها بإطالق رصاصة واحدة لنصرة غزة، ال           

 .لكأننا أمام شعبين ووطنين
هكذا تجلت فضيحة القوم، األمر الذي لم يعد باإلمكان معه الحديث عن خالف حول سلطة، بـل حـول                   
نهجين، نهج يريد المقاومة، وآخر يريد السلطة والمفاوضات بصرف النظر عن النتيجة، مع اإلصـرار               

ما يعني أن على كل أحد أن يختار الجبهـة          . الفلسطينية بأية طريقة كانت   على استمرار احتكار الشرعية     
 .التي ينتمي إليها أو يدافع عنها، بصرف النظر عن مآالت الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة
  ٧/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
  مالمح الصفقة المنتظرة وعناصرها .١٤٦

  عريب الرنتاوي
على عدد من المبادرات والطروحات التـي       " محرقة غزة "ن  للخروج م " الصفقة المنتظرة "تتناثر عناصر   

ينقلها الموفدون والمبعوثون ، وكل مبادرة تميل بهذا القدر أو ذاك ، لهذه الجهة أو تلك ، ولم تنضج بعد                    
  .التي يمكن أن توفر مخرجا سياسيا للحرب المجنونة على القطاع المحاصر" الصفقة المتوازنة"مالمح 

، ال تكون حماس طرفا فيه ، وتُجبر على قبوله وهي جاثية على ركبتيها ، حل يضمن                 إسرائيل تريد حال    
  : لها تحقيق جملة أهداف أهمها

) ٢.(تجريد حماس وحلفائها من القدرة على إطالق الصواريخ ، وليس مجرد وقف إطالقها فحـسب              ) ١(
 قطاع غـزة ، وبمـشاركة       تسخير الوحدات األمنية والعسكرية المصرية المرابطة على طول الحدود مع         

ممـر  "أمريكية كاملة ، ورقابة إسرائيلية حثيثة ، إلغالق األنفاق ومنع التهريب وإحكام السيطرة علـى                
  ".فيالدلفي

، توطئة إلنهـاء حكـم حمـاس        " معبر رفح "حمل السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة ولو من بوابة          ) ٣(
  .وسيطرتها على هذه المنطقة

 بيد طليقة في غزة أمنيا وعسكريا ، اقتصاديا وماليا ، وتفادي تقييد حركتها بذريعـة                احتفاظ إسرائيل ) ٤(
  .أو كرد على أي اختراق أمني" متكتكة"إحباط عمل إرهابي أو بحجة تفكيك قنبلة 

على غرار تفاهمات نيسان مع حزب اهللا التي        " تفاهمات نيسان فلسطينية  "أي باختصار ، إسرائيل ال تريد       
 لتنظيم قواعد االشتباك بين حزب اهللا وإسرائيل وأخرجت المـدنيين مـن             ١٩٩٦عاية فرنسية   أبرمتها بر 

 ال تريد إعادة انتاج الهدنة مع حمـاس ،          - إسرائيل   -بنوك األهداف التي يحتفظ بها كل طرف ، وهي          
حـا للقـرار    ومن باب أولى ال تريد هدنة شاملة ، متزامنة ومتبادلة ، إنها تريد طبعة فلسطينية أكثر تنفي                

  . ، ولكن من دون قوات أو مراقبين دوليين١٧٠١الدولي 
في المقابل ، حماس تريد وقفاً غير مشروط للعدوان ، يتبعه رفع الحصار وفتح المعابر ، وهي مـستعدة                   
على ما يبدو للقبول بتهدئة طويلة نسبيا ، أو غير منصوص على وقت محدد لها ، كمـا أنهـا مـستعدة                      

ين إلدارة معبر رفح ، ال يستبعدها وال يستنثي الرئاسة الفلسطينية كذلك ، هي تـرفض                للقبول بترتيب مع  
أن يكون إلسرائيل إشراف الكتروني على معبر رفح ، بخالف ما تطالب به أطراف عدة ، بمـن فيهـا                    

  .مصر
طوني بلير على سـبيل المثـال ،        : بين هذين الموقفين ، ثمة مروحة واسعة من المواقف واألطروحات         

اكتشف فجأة أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية ، وحدة غزة والضفة ، ولكنها وحدة تفرضـها الـدبابات                 
اإلسرائيلية بالطبع وينعقد لواءها لحكومة سالم فياض ، وهو ما حدا بالرئيس الفلسطيني للقول بأن الوحدة                

طته إلى غزة على ظهـر دبابـة        الوطنية لن تتحقق بقوة العملية العسكرية بل بالحوار ، وأنه لن يمد سل            
إسرائيلية ، وأنه لن يخرج حماس من أي تسوية ، ونأمل أن يظل على مواقفـه هـذه ، وأن ال يخـضع                     
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ساركوزي األقرب فـي    . لضغوط غربان السوء أو يصغي لنعيق كثيرين ممن يحيطون به في المقاطعة           
أما رجب طيب   . ادلة المنطقة طروحاته إلى إسرائيل ، يعمل على توظيف الحرب إلخراج حماس من مع           

. أردوغان فيحمل أكثر المواقف الدولية توازنا ، واستحق لذلك غضب إسرائيل وغضبة إعالمها الحربي             
فيما العرب منقسمون بين من يريد لغزة أن تغرق في بحر من دماء كوادر حماس وقادتهـا ، وآخـرون                    

  .يكبل العجز وقلة الحيلة أيديهم وأرجلهم
لم تنضج بعد ، وما يجري في غزة هذه الساعات من قتال مريـر وقـصف مجنـون             " رةالصفقة المنتظ "

وصمود باسل ، هو محاولة إلنضاجها بشروط يسعى كل طرف لكي تكون تكـون األقـرب لمطالباتـه                  
لهذا السبب تدير إسرائيل ظهرها لنداءات وقف إطالق النار ، حتى ألسباب إنسانية             ". شروطه الخاصة "و

 تصر الواليات المتحدة على منح إسرائيل الوقت الذي تريد لتحقيق مكاسب على األرض ،               ، ولهذا السبب  
  ٢٠٠٦،تماما مثلما فعلت في حرب تموز 

الفلسطينيون في غزة ، لن يرفعوا الرايات البيضاء حتى وإن أدماهم العدوان ، وحماس لن تجثـو علـى                   
بيع ، وهي فترة سـتكون كافيـة بـال شـك ،             ركبتيها ، والمقاومة والصمود سيستمران أياما وربما أسا       

إلنضاج تسوية أكثر توازنا ، قد ترد على شكل قرار يصدر عن مجلس األمن ، وتشتمل من ضمن مـا                    
  :ستشتمل عليه ، النقاط التالية

وقف األعمال العسكرية بكافة أشكالها ، اإلسرائيلية والفلسطينية ، بما فيها إطـالق الـصواريخ ،                : أوال
  .ة زمنية النسحاب القوات اإلسرائيلية إلى المواقع التي كانت فيها قبل العدوان البريوتحديد مهل

وقف عمليات التهريب بكل أشكالها ، وتحديدا تهريب األسلحة إلى قطاع غزة ، وذلك وفـق آليـة                  : ثانيا
  .ملزمة لمصر ، تشترك فيها الواليات المتحدة ، وتراقبها إسرائيل بطريقة أو بأخرى

 ، على أن    ٢٠٠٥رفع الحصار عن قطاع غزة ، وفتح معبر رفح وفق آلية شبيهة بما تضمنه اتفاق                : ثالثا
  .في هذا الصدد) الرئاسة(يترك للفلسطينيين الحقا ، مسألة تنظيم العالقة بين حماس والسلطة 

  .منيةسيكون تنفيذ هذا القرار ملزما ، وربما بموجب الفصل السابع ، ولن يكون مقيدا بمدد ز: رابعا
سينص على ضرورة توفير مساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة ودعوة المجتمع الـدولي إلـى               : خامسا

  .الشروع في إعادة إعمار ما خلفته الحرب من أضرار ودمار
سيصار إلى التأكيد على عملية السالم ومرجعياتها ومساراتها وضـرورة االلتـزام بمقتـضياتها              : سادسا

حول االلتزام بخيار الدولتين والدولـة القابلـة للحيـاة          " أكاذيب" ما هناك من     وتسريع وتائرها إلى غير   
  .والسالم كخيار استراتيجي وغير ذلك

هذه النقاط ، ليست منصفة للجانب الفلسطيني أبدا ، وال تليق بصمود أهل غزة ومقاومة مناضليه ، بيـد                   
، ربمـا   " الوقاحـة " يكن يوما بمثل هـذا       أنها في ظل الشرط العربي الخانع ، واالنحياز الدولي الذي لم          

  ، وسوف يسجل التاريخ بعد سنوات أو عقود ، أن " ليس باإلمكان أبدع مما كان: "ينطبق عليها القول
النظام العربي الرسمي أضاع فرصتين لتسجيل انتصار واضح على إسرائيل ، حتى وإن كـان بالنقـاط                 

" كوانين" والثانية في    ٢٠٠٦المالكمة ، األولى في تموز      " ةلغ"وليس بالضربة القاضية الفنية كما يقال في        
٢٠٠٨.  

  ٧/١/٢٠٠٩الدستور، 
  

  وهم العمل العربي .١٤٧
  داود الشريان
. كل الضجيج الذي نسمعه عن العمل العربي لمواجهة الهمجية االسرائيلية هو التوصل الى هدنة انسانية

صار منتهى طموح السياسة . يه في نيويوركهذا بالضبط هو الجهد الذي يحاول الوفد العربي التوصل إل
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، وضع حد نهائي للحرب القذرة على غزة مقابل الموافقة »العمل العربي المشترك«العربية، او ما يسمى 
  .على نظام لمراقبة المقاومة الفلسطينية بقوة دولية، وإن شئت سجن الضحية

ها على قتل المدنيين واالطفال والنساء بهذا المعنى، غاب عن الجهد العربي مساءلة اسرائيل عن إقدام
الى سفر وتصريحات ومشاورات؟ ثم هل في أيدي » الجبار«فهل يحتاج هذا العمل . وتماديها وغطرستها

لكي تشكّل وفداً وتتصدر للمهمة؟ واذا كان الحل ليس في » حماس«الدول العربية اصالً وقف صواريخ 
ضمن الوفد الذي سافر الى » حماس«مندوب من حركة يدي الوفد، فلماذا لم يسمح العرب بإشراك 

  نيويورك؟ 
والعرب ال . الخالصة، المحزنة والمحرجة في آن، هي ان اسرائيل ال تعترف بالمقاومة وتريد تصفيتها

هذه هي . تعددت السياسات والنتيجة واحدة. ويسعون الى لجمها» حماس«يدعمون الخط السياسي لـ 
الخالصة المؤسفة هي قبول . نا إليها بعد كل هذا الموت والقتل والتشريدالحقيقة المفزعة التي وصل

، او تسجيل »حماس«التضحية بكل هذا العدد من البشر األبرياء من أجل هدف سياسي بخس هو  تركيع 
هل السبب لكل ما حدث هو تسولنا عملية السالم، أم هواننا على أنفسنا ! يا له من ثمن. موقف ضدها

  والناس؟
فنحن في الحرب على لبنان تشردنا وقُتلنا ثم تبادلنا المالمة ولعنّا . كيد ان حروبنا األخيرة حرب علينااأل

وفي الحرب على غزة لن نكون أفضل . بعضنا بعضاً، والنتيجة اننا خرجنا أكثر فرقة ومذهبية وتشرذماً
اريخ، ووضع أسوار سياسية على اطالق الصو» حماس«فهذه الحرب ستنتهي، ربما، بتحجيم قدرة . حاالً

بين » حماس«جديدة لمنعنا من المطالبة بالحد االدنى من حقوقنا، واإلبقاء على حال الخالف التي تشكلها 
وبعد كل هذه الهزائم، سترى من يتحدث عن انتصار السياسة العربية الحكيمة التي . الفلسطينيين والعرب

  .اضي الفلسطينيةمنعت تدهور االوضاع، وأعادت السالم الى االر
  ٧/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  ! العصر الكبرىجريمة .١٤٨

  أحمد نوفل. د
  ..تفوق اليهود على أنفسهم في العدوان

  ..وتفوق العرب على أنفسهم في الخذالن
سالم على غزة وسط النيران، سالم على .. وتفوقت غزة على نفسها في الفداء وتوجت فداءها بالريان

  . من الجيرانغزة تحت الحصار الخانق الجائر
  .لك اهللا يا غزة، يا من تضحين لوجهه الكريم مبتغية منه سبحانه الرضوان

قد آتت ثمارها، فها هي تدمر » إسرائيل«ها إن تحريضكم على إخوانكم آتى أكله، واستجارتكم بمعاونتكم 
  !غزة ليعود عباس وفياض وحماد والطيب على ظهر الدبابة اإلسرائيلية، ولن يعودوا

 اليهود يعلنون تنسيقكم معه وال يتسترون عليكم، فأولمرت يعلن بصريح العبارة أن العرب وها إن
يرجونه لسحق حماس، ويلحون في الطلب عليه أال يتوقف إلى نهاية الشوط، تماماً كما تكرر في حرب 

  .٢٠٠٦تموز سنة 
أنا خارج : م١/١/٢٠٠٩ومراسل إذاعة لندن، أحمد البديري، يقول في نشرة السابعة من مساء الخميس 

هل أعطاكم : »مجلي وهبة«لتوي من مكتب وزير الخارجية اإلسرائيلي وسألت معاون الوزير أو نائبه 
مصلحة العرب سحق «: وافق بقوله: العرب غطاء سياسياً في هجومكم على غزة؟ فقال المراسل

  .»!حماس
ن الخطر اإلسالمي القادم على فهمنا أنكم تعادون حماس، ويحذر الدقاق، صحفي المع دامع يحذر م

  .المنطقة
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فهمنا هذا، فلماذا حاصرتم عرفات من قبل وتواطأتم على دمه؟ لقد قال عرفات قبل موته بقليل إنه منذ 
: البدالة خربانة، فيسأل عرفات: وال يجيب، وعامل البدالة يجيب» كبير«ستة شهور يتصل بزعيم عربي 

ألم تقفوا مع ! حيث كانت وحيث دارت هذه هي القضية» رائيلإس«أنتم مع ! وهي البدالة ما تتصلحش؟
  تدمير عراق صدام؟ هل كان صدام أصولياً يمثل الخطر اإلسالمي القادم؟

وإذا كنتم تخشون من خطر الشيعة القادم ممثالً في حزب اهللا، فلماذا وقفتم مع احتالل إيران واألمريكان 
  للعراق؟

أنتم مع االحتالل حيث يمم، وإن بدا سلوككم .. بل تناسق وانسجامال تناقض في شخصياتكم معاذ اهللا، 
  !متضارباً مضطرباً

 جريمة كبرى، بل جريمة العصر، بل جريمة - بقطع النظر عن التواطؤ العربي- ما يجري في غزة 
ثم إن محرقة ! بالنسبة لها لعب عيال» المزعومة المضخمة«الدهر، ومحرقة حقيقية تعتبر محرقة اليهود 

يهود كانت بسبب خيانتهم، ومحرقة أهل غزة بسبب أمانتهم على عهد العروبة واإلسالم والرجولة ال
والمقاومة، والصمود والحرية، فكيف يثبتون في زمن االنهيار؟ وكيف يكونون أحراراً في زمن العبيد 

  والغلمان؟
ي حشدت جيشاً قوامه أين عدالة أمريكا الت! هذه جريمة تبرر التواطؤ العربي واإلجرام الصهيوني
عشائرية في كل شهر اثنان، فجندت » هوشات«عشرون ألفاً لتحمي أهل دارفور ألنه كان يقتل منهم في 

أمريكا العالم لنجدة دارفور، علماً بأن ما يجري في دارفور تمرد مرتزقة على نظام بلدهم، بينما الذي 
هو عملية » إسرائيل«ا الدمار من قبل يجري في غزة مقاومة محتل، ومع هذا ترى أمريكا أن كل هذ

  !والمقاومة البسيطة إرهاب يهدد أمن العالم! دفاع عن النفس
والميدان ليس الكلمات وإنما الميدان المواجهات حتى يقضي ! ولماذا نناقش من ال يناقش إال بالرصاص؟

برد، مع الصقيع الذي  ال يفتر وال ي- عربياً- اهللا أن أمريكا عدو سافر مباشر، ودفء العالقات معها 
  !يضرب المنطقة متزامناً مع نار اليهود وغدرهم

ولكن هللا حكمة أن يرينا اهللا آياته في أضعف مكونات الجسم العربي واإلسالمي، فتكون بالد األفغان 
  .روسيا ثم أمريكا.. نهاية امبراطوريتين من إمبراطوريات الشر والعدوان

مثلما تلقن الصهاينة درساً .. غزة: وأفقر وأبأس بقعة في فلسطينوأن تكون نهاية الصهيونية في أضعف 
  .وسينتهي العدوان، وستبقى غزة وقيادتها! في بلد ممزق طحنته حرب أهلية هو لبنان

أين تختبئ قيادات حماس وتترك الجماهير تواجه النار؟ : أما األقالم المأجورة ومنها ذاك الكاتب الذي قال
  .ن قيادات غزة هم أول المستشهدين، ولكنك من زمرة المطبلينأيها الكاذب المأجور، إ

  .وسالم على غزة في البدء والختام
 ٦/١/٢٠٠٩السبيل، األردن، 

  
  تحوالت عميقة في بنية النظام العربي .١٤٩

  حسن نافعة
غير أنه ما . ١٩٤٥يربط الدارسون بين نشأة النظام الرسمي العربي وتأسيس جامعة الدول العربية عام 

هذه الخطوة أن تتم لوال توافر عاملين ساعدا على تأمين حد أدنى من الصدقية المطلوبة لضمان كان ل
وجود حكومة مصرية تملك رؤية واضحة وإرادة مكنتاها : العامل األول. نجاحها في ذلك التوقيت بالذات

ع الحرب من انتهاز فرص أتاحتها تحوالت مهمة طرأت على النظامين الدولي واإلقليمي عقب اندال
تطور الصراع على الساحة الفلسطينية على نحو أسهم في زيادة مخاوف : العامل الثاني. العالمية الثانية

وألن بريطانيا كانت غارقة حتى أذنيها . دول عربية عدة من خطر قيام دولة يهودية مستقلة على حدودها
اسية عربية مع ألمانيا فقد وجدت في أوحال الحرب العالمية الثانية وتخشى من تحالف دول وحركات سي
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 لإلعالن عن استعدادها لتأييد أي خطوة وحدوية يمكن أن تتفق عليها الدول ١٩٤٣نفسها مضطرة عام 
والتي ، وكان يمكن إلعالن كهذا أن يمر من دون أن يترك أثراً لوال إدراك الحكومة المصرية. العربية

بأنه يتيح فرصة يتعين اقتناصها ، طفى النحاسكان يقودها في ذلك الوقت حزب الوفد برئاسة مص
. الستطالع رأي الدول العربية حول أنسب الصيغ التي تراها ممكنة لعمل عربي مؤسسي مشترك

وأسفرت المشاورات الثنائية واالجتماعية التي أجرتها لهذا الغرض عن تأسيس جامعة تضم الدول 
  .ذلك الوقت سبع دولالعربية شبه المستقلة والتي لم يتجاوز عددها في 

ما جعل الجامعة العربية تبدو ، ورغم قيام اإلطار المؤسسي الذي تم التوافق عليه وفق صيغة الحد األدنى
أقرب ما تكون إلى منتدى للتنسيق بين سياسات دول مستقلة منه إلى مشروع وحدة فيديرالية أو 

همت في تضخيم اآلمال المعلقة على هذه إال أن عوامل معينة أس، كونفيديرالية مثلما كان يطمح البعض
لقيادة وتوجيه المنظمة ، وهي مصر،  تحمس الدولة األكبر واألكثر ثقالً في ذلك الوقت- ١: الصيغة منها

لذا لم يكن غريبا أن . وهي القضية الفلسطينية،  وجود قضية مركزية توحد حولها العرب- ٢الوليدة 
تعهدت الدول العربية بموجبه بمساعدة الشعب ، ا عن فلسطينيتضمن ميثاق الجامعة العربية ملحقا خاص

كما لم يكن غريبا أن يتم اختيار القاهرة ، الفلسطيني وتمكينه من الحصول على استقالله السياسي الكامل
  .مقراً دائما للجامعة وأن يقودها أمين عام مصري عروبي هو عبدالرحمن عزام باشا

ترتبط فعالية الجامعة العربية بمدى استمرار اهتمام الدولة القائد في سياق كهذا كان من الطبيعي أن 
وألن صدقية هذا االهتمام أصبحت محل شك بعد قرار )! فلسطين(بقضية العرب المركزية ) مصر(

فقد كان من الطبيعي أن ، الرئيس السادات زيارة القدس ثم قيامه بإبرام معاهدة سالم منفردة مع إسرائيل
لذا يمكن القول إن نقل مقر الجامعة من القاهرة إلى . الرتباطية بين مصر والجامعةتضعف العالقة ا

تونس كان هو البداية الحقيقية لموت جامعة الدول العربية إكلينيكياً بالتوازي مع انكماش دور مصر 
لدائم في صحيح أن الجامعة العربية ظلت باقية على قيد الحياة ثم عادت مرة أخرى إلى مقرها ا. اإلقليمي

لكن روحها لم تعد معها وإن بقيت منذ ذلك التاريخ في حال موت ، القاهرة بعد عشر سنوات من الغياب
سريري من دون أن تتمكن من اتخاذ ما تتطلبه المواقف من قرارات لمعالجة القضايا العربية الملحة 

  .بعيدا من التأثير األميركي واإلسرائيلي
، معة العربية في أي وقت من األوقات أي تأثير حقيقي على الواقع العربييعتقد البعض أنه لم يكن للجا

. حتى عندما كانت مصر تمارس قيادتها الفعلية للنظام العربي، بما في ذلك على القضية الفلسطينية نفسها
ية فقد مارست الجامعة العربية في الواقع أدوارا شديدة األهم، غير أنه ليس لوجهة النظر هذه ما يبررها

بصرف النظر عن تقييمنا السلبي أو اإليجابي لهذه ، والتأثير على مسار القضية الفلسطينية منذ نشأتها
والتي عقدت في أنشاص عام ،  أن أول قمة عربية- ١: ويكفي أن نذكّر هنا بالحقائق التالية. األدوار
ة تطور األوضاع في خصصت مداوالتها بالكامل لمناقش،  أي بعد عام واحد من إنشاء الجامعة١٩٤٦

 أن القمم العربية المنتظمة التي جرت - ٢. ١٩٤٨فلسطين ومهدت لمشاركة عربية جماعية في حرب 
 وضعت خططاً للتصدي للمحاوالت اإلسرائيلية الرامية ١٩٦٤محاولة لعقدها دورياً اعتباراً من عام 

الذي مكّن دول المواجهة  أن الدعم الذي تقرر في قمة الخرطوم هو - ٣لتحويل مجرى نهر األردن 
عام ) أكتوبر(في صنع نصر تشرين األول ، من ثم،  وساهم١٩٦٧العربية من الصمود بعد هزيمة 

  . والذي كان آخر مناسبة تجلى فيها التضامن العربي على أعلى وأرقى صوره١٩٧٣
مهد الطريق وال جدال في أن خروج مصر من معادلة الصراع مع إسرائيل أربك كل الموازين العربية و

النخراط العراق في حرب طويلة األمد مع إيران ثم لغزو الكويت الذي أدى بدوره إلى خروج دول 
ومهد ذلك ، حتى ولو لم تبرم اتفاق سالم معها، مجلس التعاون الخليجي فعليا من الصراع مع إسرائيل

اق بدوره من الصراع الطريق لغزو أميركي للعراق أفضى في نهاية المطاف ليس فقط إلى خروج العر
وهكذا ظل مسلسل انفراط . مع إسرائيل وإنما إلى تدمير هذا البلد العربي الكبير وخروجه من التاريخ
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والذي يبدو فيه النظام العربي الرسمي شريكا ، العقد العربي مستمرا إلى أن وصلنا إلى المشهد الراهن
  !إلسرائيلية على النحو الذي نراه اآلنفي حصار ظالم فُرض على غزة وأفسح الطريق آللة القتل ا

لكن دعونا اآلن نفحص الوجه اآلخر لصورة النظام العربي في تلك المواجهة المستمرة والمحتومة مع 
التي » عملية السالم«فقبل أن تبدأ . إسرائيل كي يصبح بوسعنا رصد وجهة هذا النظام في المرحلة المقبلة

برام مصر لمعاهدة سالم منفردة مع إسرائيل ثم تبعتها منظمة ووصلت ذروتها بإ، أعقبت حرب أكتوبر
 و ١٩٥٦ و١٩٤٨كان النظام الرسمي العربي خاض أربع حروب في ، التحرير الفلسطينية واألردن

جاءت نتائجها إجماال لصالح ، ٦٩ و ١٩٦٧إضافة إلى حرب استنزاف بين عامي ، ١٩٧٣ و ١٩٦٧
لم ، دأتها أطراف عربية رسمية بصورة عشوائية وغير منظمةوالتي ب، »العملية«وألن هذه . إسرائيل

فقد كان من الطبيعي أن ينتقل ، تضع حدا للحروب في المنطقة ولم تصنع سالما حقيقيا في الوقت نفسه
وأن يدار بوسائل ، خصوصاً على الجبهتين اللبنانية والفلسطينية، الصراع المسلح إلى جبهات أخرى

المذهل في األمر أن . هي مزيج من حرب العصابات والمقاومة الشعبية، أخرى غير الحرب النظامية
لغير ، وعلى عكس ما كان يتوقع أكثر المراقبين تفاؤال، نتائج المواجهة كانت راحت تميل بشكل واضح

حين نجح في تحرير الجنوب ، أن يحقق انتصارين كبيرين» حزب اهللا«فقد استطاع . صالح إسرائيل
 وفرض على إسرائيل االنسحاب منه من دون قيد أو شرط ألول مرة في تاريخ ٢٠٠٠اللبناني عام 

ومن المؤكد . ٢٠٠٦ يوما كاملة في مواجهة آلة الحرب اإلسرائيلية عام ٣٣الصراع ثم حين صمد لمدة 
وثبت في الوقت نفسه ،  شجع ياسر عرفات على الصمود سياسيا في كامب ديفيد٢٠٠٠أن انتصار عام 
صحيح أن عرفات دفع حياته ثمنا لهذا . صائل الفلسطينية المسلحة داخل األرض المحتلةمن عزيمة الف

إال أن صموده ! الصمود ولم تشفع له كل التنازالت التي سبق له أن قدمها إلسرائيل إظهارا لحسن النية
وها هي . ورفضه التوقيع على إمالءات إسرائيلية فتحا الطريق من جديد أمام استمرار الكفاح المسلح

في الصمود في ، رغم الحصار والتجويع، تنجح» حماس«فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة بقيادة 
، المثير للتأمل هنا أن المقاومة المسلحة. وجه آلة القتل اإلسرائيلية على نحو فاق أكثر التوقعات جنوحا

ترعرع إال في ظل انهيار سلطة لم تستطع أن تنمو وت، والتي حققت إنجازات كبيرة في مواجهة إسرائيل
  !الدولة المركزية

وأيا كان األمر فمن الواضح أن تحوالت النظام العربي على مدى السنوات الطوال الماضية لم تقصر 
على فشل النظام الرسمي في تحقيق إنجازات تذكر سواء على صعيد التسوية السياسية أو على صعيد 

نجاح المقاومة الشعبية في تحقيق إنجازات عسكرية يعتد بها في وعلى ، المواجهة العسكرية مع إسرائيل
 تراجع دور ونفوذ دول القلب في -١: فإلى جانب ذلك توجد عوامل آخرى ال تقل أهمية منها. المقابل

 انكماش الدور - ٢! النظام الرسمي العربي مقابل صعود الدور الذي تلعبه بعض الدول الهامشية فيه
خصوصا إسرائيل ، بية الرئيسية مقابل تزايد الدور اإلقليمي لدول الجوار الجغرافياالقليمي للدول العر

  !.وإيران وتركيا وحتى إثيوبيا
هي تلك التي لم تتم بعد وال تزال في طور ، في تقديري، غير أن أخطر وأهم تحوالت النظام العربي

فإسرائيل لم . شي الراهن على غزةالتكوين وأعتقد أنها ستخرج إن آجال أو عاجال من رحم العدوان الوح
بإقدامها على شن هذه الحرب البربرية على ، ترتكب فقط خطأ استراتيجيا قاتال يصل إلى حد الخطيئة

فمن الواضح أن الشعوب العربية لم تقتنع . وإنما سعت عن عمد لتوريط النظام الرسمي العربي، غزة
وترى في سلوك إسرائيل الوحشي ،  األزمةهو السبب في اندالع» حماس«على اإلطالق بأن تشدد 

كما ترى في ، واإلجرامي أكبر دليل على استحالة العيش في سالم مع دولة من هذا النوع في المنطقة
إصرارها على احتكار السالح النووي أكبر دليل على أنها ال تستهدف ردع الفلسطينيين وحدهم وإنما 

وألن إسرائيل هي التي تسببت اآلن في . »ال«يات المتحدة ردع كل من يتجرأ على أن يقول لها أو للوال
والمقاومة المسلحة من هذا العدوان » حماس«فاألرجح أن تخرج ، وضع الجميع في مأزق ال فكاك منه
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فإعادة احتالل القطاع من شأنها أن تضع الجيش اإلسرائيلي في مرمى نيران . أقوى وأصلب عودا
في ، »حماس«واختطاف القيادات السياسية لـ ،  لو توقفت الصواريخالمقاومة باألسلحة الصغيرة حتى

حتى ولو كان اسماعيل » حماس«لن يؤدي إلى إسقاط حكومة ، عمل هوليوودي قد تلجأ إليه إسرائيل
وأجهزتها األمنية من العودة إلى قطاع » فتح«وأي محاولة لتمكين قيادات ، هنية نفسه من بين المختطفين

لرماح اإلسرائيلية لتولي المهمات األمنية لن يكتب لها النجاح واألرجح أن تنهي ما تبقى غزة على أسنّة ا
األهم من ذلك كله أن الفجوة بين . للسلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية من هيبة أو كرامة

 يكون وربما ال، األنظمة الرسمية والشعوب ستتسع كثيرا وعلى نحو غير مسبوق في سياق هذه األزمة
في وسع تلك األنظمة أن تستعيد بعضا من هيبتها وكرامتها إال بعد مرور فترة طويلة من الزمن ال يعلم 

  .إال اهللا ما الذي يمكن أن يحدث للمنطقة خاللها
كثيرين يزينون لحكامهم بعض ما يفعلون » خبراء«أدرك أن في مطابخ صنع القرار في العالم العربي 

وربما يذكرونهم بما جرى ، صر ذاكرة الشعوب التي سرعان ما ستنسى ما حدثوسيحدثونهم كثيرا عن ق
 وبقدرتهم على أن يحصلوا بالسياسة وبمساعدة حلفائهم على ٢٠٠٦ويجري للبنان منذ حرب صيف 
ولذلك أعتقد أن ، غير أنني أرى فارقا كبيرا بين حالتي لبنان وغزة. بعض ما عجز سالحهم عن تحقيقه

وأظن أنه ،  غزة هو بمثابة إرهاصات كبيرة لتغييرات كبيرة وربما هائلة في الطريقما يجري اآلن في
  !لن يمضي وقت طويل قبل أن يحس الجميع بهبوب رياحها الساخنة

  ٧/١/٢٠٠٩الحياة، 
  

  عالقته بإسرائيل؟" غزة"هل تُغَيُِّر .. األردن .١٥٠
  طارق ديلواني

 األردني شعبيا ورسميا تجاه ما يحدث في غزة،         التطور النوعي الالفت في حجم وشكل ردة فعل الشارع        
ينْذر بتحوالت سياسية أردنية، قد تأخذ في طريقها معاهدةَ وادي عربة، كأحد استحقاقات المرحلة، علـى                

  .اعتبار أن تداعيات ما يحدث قد تغير خارطة المنطقة ككل
مة، فيدشِّن حملة للتبرع بالدم، ويحـرض  هذه المرة يقود العاهل األردني بنفسه غضبةً شعبيةً بحجم الجري   

األردنيين على النزول للشارع، والتعبير عن غضبهم، وسطَ تراخٍ وغَض للطرف مـن قبـل األجهـزة                 
  .األمنية األردنية، التي كانت إلى وقت قريب تقمع أي تظاهرة غير مرخصة 

الطابع اإلنساني، خرجتْ عن سـياق الدبلوماسـية،        الملكة األردنية رانيا العبد اهللا، وخالفا ألدوارها ذات         
ـ         ، وزادت منسوب وجرعة وحجـم      " الكفر" وعبرت عن غضبها، فوصفت السكوت على جريمة غزة ب

  .االحتجاج لدى األردنيين، بِحثِّهِم على عدم االكتفاء بِرد الفعل، وتجاوزِ ذلك إلى الفعل نفسه 
كة األردنية، فإن مؤسسة القصر األردنية، بتالحمها وانـسجامها مـع           وأيا كان الفعل الذي تلمح إليه المل      

الشارع األردني، خالفًا ألنظمة عربية أخرى، خَطَّتْ سابقة ال تفسير لهـا سياسـيا، إال محاولـة األردن            
  .مع اإلسرائيليين" العبء"الرسمي االنسحاب ببطء من العالقة 

لم اإلسرائيلي تحت قبة البرلمان األردني، قبل أن يتم دوسـه           فللمرة األولى على اإلطالق، يتم إحراق الع      
باألقدام، فَضلًا عن المطالبة بطرد السفير اإلسرائيلي، وإلغاء معاهدة السالم، التي مررتْ بأريحية تحـت               

  . عاما ١٥القبة ذاتها، قبل 
لًا وعرضا، بوتيرة ال تهدأ منذ      وللمرة األولى على اإلطالق، تجوب المظاهرات الغاضبة أنحاء البالد طو         

  .سبعة أيام
وللمرة األولى على اإلطالق، تكون السفارة اإلسرائيلية الجاثمة على رابية من روابي العاصمة األردنيـة               
عمان، محجا لجموع األردنيين الغاضبين، فتنصب خيام االعتصام على مقربة منها، دونمـا اعتـراض               

  .رسمي أو أمني
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ى ترعى الحكومة األردنية مهرجانًا جماهيريا حاشدا، رفَع فيه عشرات اآلالف من األردنيين             وللمرة األول 
  .صور إسماعيل هنية، ورايات حماس الخضراء

العاهل األردني هذه المرة غاضب إلى حد القطيعة مع الساسة اإلسرائيليين، إلى الدرجة التي حرص فيها                
رحى غزة شخصيا، والتلويح بعودة أجواء البرود والتوتر، مذَكِّرا         على أن يقوم رئيس حكومته باستقبال ج      

، عندما اقتحم الهالك شارون الحرم القدسـي، فانطلقـت   ٢٠٠٠بتلك التي سادت العالقة مع تل أبيب عام         
  .شرارة انتفاضة األقصى 

، مدير المخـابرات    وليس بعيدا عن كل ذلك، أن ثمة من قرأ في قرار العاهل األردني إقالة محمد الذهبي               
  .األردنية، مدفوعا بما يجري في غزة، أكثر من مجرد استحقاق سياسي وأمني داخلي وخارجي 

                   ا ، ففي بلـدماء الوجه، وإن كان هذا حاضر فْظة الشارع، أو حبليست المسألة إذن محاولةً لتنفيس غَض
لسياسية مع الحكومة، خاصةً فيمـا يتعلـق        كاألردن اعتاد أعضاء السلطة التشريعية أن تتقاطع مواقفهم ا        

  .بالعالقة مع إسرائيل، باستثناء بعض النُّواب المعارضين
أما اليوم، فإن أكثرهم وسطيةً ينحاز إلى غضب الشارع، الهادف هذه المرة إلى طَرد السفير اإلسـرائيلي          

  . في عمان بأي ثمن
لى التمسك بمطلب قطع العالقات األردنية مـع إسـرائيل، إال أن            هذه المرة ثمة إصرار شَعبِي ُأردني ع      

المعلومات المتوافرة تشير إلى أن الحركة اإلسالمية في األردن وجدتْ ضالَّتَها في هذا المطلب تحديـدا،                
وأنها ستمارس ضغطًا ال محدودا على الحكومة األردنية خالل األيام القادمة؛ للخروج بموقف أكثر حـدةً                

  . جرائم إسرائيل في غزةتُجاه 
إن اإلسالميين األردنيين الذين يقودون الشارع باقتدارٍ على وقْعِ جريمـة غـزة،             : المعلومات ذاتها تقول  

سيخيرون الحكومة األردنية بين استمرار التظاهرات الشعبية إلى ما ال نهاية، أو اتخاذ قـرارٍ شـجاعٍ،                 
ق الجندي األردني أحمد الدقامسة، الذي قَتَـَل ،قبـل عـشر            سيشَكُِّل صفعة لإلسرائيليين، من قبيل إطال     

  .سنوات تقريبا، سبع إسرائيليات على الحدود األردنية اإلسرائيلية 
ويبدو خيار إطالق الجندي األردني أقلَّ تكلفةً لألردن الرسمي من طرد السفير، أو اغتيال معاهدة السالم،                

ي الرسمي حتى اللحظة، إال أن ثمة إصرارا أردنيا على استمرار           فعلَى الرغْمِ من شجاعة الموقف األردن     
العالقة مع إسرائيل على األقل في اللحظات الحالية، استنادا إلى أن هذه العالقة في مثل هـذه الظـروف                   

  .الصعبة تخدم األوضاع اإلنسانية للفلسطينيين، من فتح للمعابر، ونقل للجرحى، وإمداد بالمعونات 
د الفعل شبه الرسمية في األردن من عقالها، يشي بـالكثير، فثمـة قـرار سياسـي أردنـي                   خروج ردو 

  . باالستدارة إلى الجانب الذي تقف فيه حماس، واالبتعاد قليلًا عن محور عباس ومصر في هذه األثناء
ـ              ا لقناعـة   وثمة اعتبارات سياسية وأمنية واجتماعية تجبر األردن الرسمي على االلتحام مع الشارع، أولً

األردن التي ترسخت منذ أشهر، بأن حماس هي الشريك السياسي األمثل الذي تلتقي معه علـى قاعـدة                  
  .رفض الوطن البديل، وهاجس الخيار األردني

  .ِلجزمِ األردن بأن المعركة الحالية لن تُسقطَ حماس، بل ستزيدها قُوةً: وثانيا
حو نصف مليون غَزي ،وأكثر من مليوني فلسطيني، من التعبير          إلدراك األردن تبعات عدم منح ن     : وثالثا

واألهم أن نقمة الشعوب العربية ضد القاهرة الرسمية أوحت لعمـان           . عن غضبهم على األرض األردنية    
  .بتبني موقف مغاير، خوفًا من نقمة شعبية عربية مماثلة

  ٦/١/٢٠٠٩موقع اإلسالم اليوم 
  

  انتصار: المطلوب .١٥١
  ناحوم برنياع



  

  

 
 

  

            ٧١ ص                                     ١٣٠٧:         العدد       ٧/١/٢٠٠٩ األربعاء :التاريخ

امس كان يوما غير سهل في كل ما يتعلق في          . حملة الجيش االسرائيلي في غزة تقترب من نقطة حرجة        
  .النشاط البري للجيش االسرائيلي في غزة، يوم عديم البشائر في كل ما يتعلق بالنشاط السياسي

  . دراماتيكيةثالثة وزراء المطبخ السياسي، الذين اجروا تقويما يوميا للوضع، لم يتوصلوا الى قرارات
فهم يشعرون بانهم ملزمون بانهاء الحملة بانجاز يمكنهم ان         : يمكن ان نصف معضلتهم على النحو التالي      

واال فلن تنتهي الحملة باحساس بالنصر، انجاز كهذا يفترض ان يأتي من النـشاط البـري او      . يتباهوا به 
 كما يشعرون، فلن يتحقق فعل الردع الـذي         اذا لم يكن هناك انجاز،    . من النشاط الدولي او منهما االثنين     
  .من اجله انطلقت اسرائيل الى الحملة

المـس بـالجنود    . الشرك هو انه كلما وسعت اسرائيل نشاطها البري تكون اكثر تعرضا للمس بجنودها            
هذا ما قاله باراك حين تحدث عشية الحملة عن العالقة بين الكلفـة             . يعطي على الفور االحساس بالنصر    

  .نفعةوالم
اسرائيل توضح للواليات المتحدة بانها لن توقف الهجوم        : النشاط الدولي يجري اساسا في االفق االميركي      

الطلب االسـرائيلي   . البري في غزة طالما يمتنع المصريون عن التعهد بتغيير الواقع في محور فيالدلفيا            
كما توجد ايضا محـاور     . صريةالميركا يترجم الى ضغط اميركي مباشر وغير مباشر على الحكومة الم          

  .نشاط سياسي اخرى، ولكن هذا هو المحور الحاسم
قبـل  . الخطر في هذه الحملة ان تتدحرج الحملة الى ذات االخطاء التي وقعت فيها اسرائيل في الماضي               

والوهم هو انه ما لم يتحقـق       . كل شيء التدحرج من حملة محدودة الى حملة موسعة بقوة القصور الذاتي           
محافل في الجيش االسرائيلي ــ ليس كل الجيش االسـرائيلي ـــ            . وة قد يتحقق ربما بقوة اكبر     بالق

ـ                ". حماس"تؤمن بان مهمتها هو الدفع نحو توسيع العملية وان هذه هي الخطوة السليمة اللحاق الهزيمة ب
 لنتيجة ال لـبس     فهو يرى اهمية كبيرة جدا    . رئيس الموساد، مئير دغان، هو االخر يدفع في هذا االتجاه         

  .فيها في ان الحملة تلقى الصدى في كل العالم العربي
وهي تتعلق ايضا بالجنود في الميدان وكذا بالنسبة لمقرر السياسة          . مشكلة ثانية هي المراوحة في المكان     

عندما ال يتحرك الجيش الى االمام فانه ينتظم للدفاع عن نفسه وعندما ينـتظم              . في تل ابيب وفي القدس    
، وهكذا  ٢٠٠٦هكذا كان في لبنان في حرب       . دفاع فانه يكون عرضة للخلل وللهجمات من خالل العدو        لل

المراوحة سيئة ايضا للقيادة السياسية وهي الملزمة بان تعرض علـى           . من شأنه ان يكون في غزة ايضا      
  .العالم تقدما عسكريا كي تحمله على ان يأخذ االنطباع والعمل حسب مصالح اسرائيل

عندما يكسبون يواصلون المقامرة، وعنـدما      . ل عن المدمنين على القمار انهم ال يعرفون متى يتوقفون         يقا
انا امل جدا ان يكون وزراء المطـبخ الـسياسي المـصغر            . يكسبون اقل هم بالتأكيد يواصلون المقامرة     

امـا  . نفادها وانهاؤها المرحلة الحالية في العملية البرية يجب است      . الثالثة حصينين تماما من هذا الضعف     
بالنسبة للمراحل التالية فيجدر التفكير جيدا جيدا قبل الوصول الى قرارات يكون من الصعب جدا التراجع                

  .عنها
  "يديعوت"عن 

 ٧/١/٢٠٠٩. األيام، فلسطين
   الحرب من بيت إلى بيتتوسيع .١٥٢

  الوف بن
لم تثر في القيادة السياسية افكارا عن       االصابات التي تكبدتها، امس، قوات الجيش االسرائيلي في القطاع،          

الرسـالة  . اسرائيل تقترب من قرار باحتالل كامل لغـزة . وقف الخطوة البرية والموافقة على وقف النار 
دون انجاز، واذا لم يتوفر     " رصاص مصهور "التي خرجت امس من القدس كانت انه ال يمكن انهاء حملة            

  .عين على اسرائيل ان توسع العمليةفي اليومين القريبين حل سياسي مرضي فسيت
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في الـضفة الغربيـة،     " السور الواقي "يمكنه ان يكون التقدم من بيت الى بيت، على نمط           " توسيع العملية "
او حصار غزة من الخارج على نحو يـشبه حـصار           ". حماس"بهدف قتل او اسر اكبر عدد من مقاتلي         

مـن  " حمـاس " الى ان يخرج قادة      ١٩٨٢في   او حصار بيروت     ٣٧٩١الجيش المصري الثالث في عام      
مـصادر سياسـية تنفـي      . قد يستغرق هذا بضعة اسابيع وربما اكثـر       . مخابئهم واياديهم على رؤوسهم   

االدعاءات بخالف القيادة السياسية بالنسبة الستمرار العملية، وتصر على ان ايهـود اولمـرت، ايهـود                
لوضع القائم محظور التوقف ويجب مواصـلة الحملـة       باراك، وتسيبي ليفني موحدون في الفهم بانه في ا        

  .حتى االنجاز السياسي
باراك يـؤمن بـان رد االقتـراح        . مصادر اخرى تروي عن ادعاءات بشأن تآمر وخطوات غير منسقة         

الفرنسي بالتوقف عن القتال االسبوع الماضي كان خطئا ادى الى تفويت نقطة خروج من الحملـة؛ امـا                  
ليفني قلقة من خطوة    . اولمرت، حسب عدة شهادات، يدفع نحو تعميق العملية       . صلاالن فهو يريد ان يوا    

  ".حماس"دولية تعطي شرعية لـ
اذا انسحبت االن من غزة ستظهر كمن هربت بعد اول ورطة في المعركـة              : اسرائيل علقت في مضيق   

ي باهظ دون ضمان    اذا واصلت االحتالل الكامل للقطاع من شأنها دفع ثمن اقتصادي وسياس          ". حماس"مع  
المشكلة في هذه االوضاع هي ان مالحقة النصر يمكنها ان تكون باهظـة اكثـر مـن    . االنجاز السياسي 

  .المقابل
مفهوم ان االحاديث عن احتالل كامل، والكشف المصور عن تدريبات االحتياط تمهيدا لدخولهم الى غزة،               

  .لدولية كي تمنح انجازا السرائيلكي تستسلم، ودفع االسرة ا" حماس"ترمي ايضا للضغط على 
الرئيس الفرنسي نيكـوال    . ولكن هذا ال يعني انهم لن يضطروا الى استخدام هذه القوة في نهاية المطاف             

ساركوزي، شرح امس الولمرت بان زعماء اوروبا يتعرضون لضغط كبير من الـراي العـام، تحـت                 
مجلس االمن يدعو الى وقف النـار وتـسوية         واقترح حث اقتراح في     . انطباع المشاهد القاسية من غزة    
اسـرائيل  . يمكن التقدير بان فرنسا تسعى الى تشكيل ونشر قوة دوليـة          . امنية جديدة في محور فيالدلفيا    

  .تحاول نسج خطوة مركبة في مركزها تفعيل الية دولية الحباط تهريب السالح الى غزة
التنفيذ على االرض سيلقى علـى عـاتق        . ضيهااما مصر فيفترض ان تقدم الغطاء واالذن للعمل في ارا         

والجهد لن يتم فقط على طول الحدود في رفح بل سـيتركز فـي كـل سلـسلة                  . قوات امريكية وغيرها  
هذا يبدو مغامرا مثل فيلم جيمس بوند ومعقدا مثـل تفكيـر            . التهريبات من ايران وحتى محور فيالدلفيا     

سيضعضع ما تبقى من استقرار     " حماس"ان استمرار تسلح    ايهود باراك، ولكن اسرائيل ستحاول االقناع ب      
  .في الشرق االوسط

  .مصر هي الدولة االساس في التسوية التي يحثها اولمرت وليفني لوقف تهريب السالح
في اسرائيل يؤمنون بـان المـصريين       . زيارة مبعوثين اميركيين الى القاهرة ستكون مؤشرا على التقدم        

دفع احتالل غزة الى بوابتهم مئـات االف الالجئـين الفلـسطينيين الـذين              سيؤيدون الخطوة خشية ان ي    
الخطر من ناحية اسرائيل في التسوية المتبلورة هو ان العالقات الحساسة           . سيهربون من القتال الى سيناء    

  .مع مصر ستكون متعلقة من االن فصاعدا بنجاح المساعي ضد مهربي السالح
  "هآرتس"عن 

 ٧/١/٢٠٠٩. األيام، فلسطين
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