
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   جريح٣١٠٠ شهيداً و٧٠٢.. في يومها الثاني عشرالحرب على غزة 
  األولوية لمواجهة العدوان والوحدة الوطنية:  خالل مهرجانحمدانأسامة زكي وعباس 

   واشكنازي يصلي من أجل وقف الحرب.."مأزق"الوضع الحالي هو ": يديعوت"
   اسرائيليين٥وإصابة صباح اليوم " اسرائيل" من لبنان على  كاتيوشا صواريخ ٣إطالق

 النفط ليس سالحا ومصدروه بحاجة لعائداته: سعود الفيصل

لن نقبل بحل سياسي ال: مشعل
يتضمن وقف العدوان واالنسحاب 

  من غزة وفتح المعابر
  

 ٥ص ... 
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            ٢ ص                                     ١٣٠٨:         العدد       ٨/١/٢٠٠٩الخميس  :التاريخ

    :طةالسل
 ٨   المبادرة المصرية لوقف العدوانيدعمعباس : نبيل عمرو .٢
 ٨   عّباس يهدد تل أبيب باالستقالة: ياحد-رئيس حزب ميرتس .٣
 ٨ الجيش اإلسرائيليحتكاك مع منعها من االنا سن ولكن...منع المظاهرات السلميةن لن :المالكي .٤

    
    :المقاومة

 ٩    غزةموقف حازم وحاسم إزاء العدوان علىمشعل يلتقي سلطانوف ويطالب روسيا اتخاذ  .٥
 ٩  األولوية لمواجهة العدوان والوحدة الوطنية:  خالل مهرجانحمدانأسامة زكي وعباس  .٦
١٠  تعلن قنص ثالثة جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة" قسام"كتائب الـ .٧
١٠   وتواصل إطالق الصواريخ.. فصائل المقاومة تتلقى قرار وقف إطالق النار بحذر .٨
١١  ولن نقبل بالشروط اإلسرائيلية.. درة المصرية هناك بعض التحفظات على المبا: حماس .٩
١١  عباس طلب من قيادات فتح إجراء اتصاالت مع كوادر حماس": الحياة" .١٠
١٢  حماس تطالب مجلس األمن باتخاذ قرارات مسؤولة وفعالة لوقف المجازر بغزة .١١
١٢  طرد السفير اإلسرائيليالفنزويلي تشافيز سحماس تشيد بخطوة الرئي .١٢
١٢  رفض المراقبين هو محل إجمال لدى جميع قوى المقاومة الفلسطينية: أسامة حمدان .١٣
١٢   بإحتالل أجنبياإلسرائيلياالحتالل ال نريد أن نستبدل  :حول اقترح نشر قوات دولية يوسف .١٤
١٣   على حدود رفحالجهاد ترفض نشر مراقبين دوليين .١٥
١٣                       وليس الفلسطينيين" إسرائيل"دولية يجب أن تراقب الالقوات : أبو ليلى .١٦
١٣   شهيدان من كتائب األقصى وسرايا القدس بقصف إسرائيلي لقطاع غزة .١٧
١٣   الديمقراطية تدعو إلى تهدئة متزامنة ومتبادلة تشمل الضفة والقطاع .١٨
١٤  ليةالديمقراطية ترفض شروط وقف النار األميركية اإلسرائي .١٩
١٤   مواصلة التصدي للعدوانالمقاومةغزة تخطى كل الخطوط الحمر وعلى بما يحدث : مهنا .٢٠
١٤  كانون الثاني /  يناير٩لن نعترف بمحمود عباس رئيسا بعد :  حمدانأسامة .٢١
١٤   في الضفة االعتداء على المتظاهرين من أجل غزةينتقدانتح  فومسؤول منحماس  .٢٢
١٥ والقسام عمودها الفقري.. األجنحة العسكرية تشارك في التصدي للعدوان": الشرق األوسط" .٢٣
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٦   واشكنازي يصلي من أجل وقف الحرب.."مأزق"الوضع الحالي هو ": يديعوت" .٢٤
١٦ وتوافق على حوار بالقاهرة لكن ليس مع حماس..  ترحب بمبادرة مصر"إسرائيل" .٢٥
١٧   تدرس وقف اطالق النار"اسرائيل" يعلن ان زبيري .٢٦
١٨  يعارض مواصلة الجيش اإلسرائيلي الحملة العسكرية على قطاع غزةباراك ": يديعوت" .٢٧
١٨ ويجب سحب مواطنتهم" حماس" يؤيدون ٤٨الطيبي والنواب العرب وفلسطينيو الـ: ليبرمان .٢٨
١٨   اسرائيليين٥وإصابة صباح اليوم " اسرائيل" من لبنان على  كاتيوشا صواريخ ٣إطالق .٢٩
١٨  نواجه مقاتلين مفخخين ومنازل ملغمة": إسرائيلي"ضابط  .٣٠
١٩   "حماس"إسرائيل عازمة على اإلطاحة بـ ": غارديانال" .٣١
١٩ خول غزة تواصل منع الصحافيين االجانب من د"اسرائيل" .٣٢
١٩  السفير اإلسرائيلي يعترف بأن العالقات التركية االسرائيلي تمر بمرحلة متأزمة .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٣٠٨:         العدد       ٨/١/٢٠٠٩الخميس  :التاريخ

١٩ أصوات إسرائيلية بدأت تدعو إلى وقف العمليات الحربية في غزة .٣٤
٢٠  دولة مارقة دعمت الرجعية العربية وال تريد دولة فلسطينية إسرائيل: إسرائيليباحث  .٣٥
    

    :األرض، الشعب
٢٠    جريح٣١٠٠ شهيداً و٧٠٢.. في يومها الثاني عشرالحرب على غزة  .٣٦
٢٠  شخصا من عائلة واحدة في غزة٢٥سرائيلية تقتل الطائرات اإل .٣٧
٢١  في غزةأب وثالثة من أطفاله استشهاد  .٣٨
٢١   عائلة عالقة فيها عدة جرحى تتداوى بالملح والليمون في غزة": بتسيلم" .٣٩
٢١  في غزة تستخدم قنابل كاتمة للصوت لقتل المدنيين "اسرائيل" .٤٠
٢٢  الغزيين تشن حربا نفسية في محاولة للتأثير على معنويات "إسرائيل" .٤١
٢٢  لوقف االبادةتستنكر الصمت العربيالعلماء والدعاة في بيت المقدس هيئة  .٤٢
٢٢  يات الدولية في محكمة الجنا"إسرائيل"دعوى ضد مركز فلسطيني يقدم  .٤٣
٢٣    في نعلينعلى حرب غزة متظاهرين في مظاهرة احتجاجية ٥إصابة  .٤٤
٢٣  االحتالل تفاجأ بقدرات المقاومة وقوة الجبهة الداخلية في غزة: قاسمالكاتب عبد الستار  .٤٥
٢٣ ة وطنية الغاثة غزة حمل:رام اهللا .٤٦
   

   :اقتصاد
٢٣ تجاوز الملياري دوالريغزة في  حجم الدمار :رئيس ديوان الرئاسة .٤٧
   

   :صحة
 ٢٣    مهدد باالنهيارالمجمع: مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة .٤٨
 ٢٤    مسعفين منذ بدء الحرب على غزة٦يارة إسعاف واستشهاد  س١١تدمير  .٤٩
 ٢٤  تدمر مستشفى ميدانيا في محور صالح الدين"اسرائيل" .٥٠
   

   :بيئة
 ٢٤    الصرف الصحي آالف من سكان قطاع غزة قد تغمرهم مياه١٠: البنك الدولي .٥١
   

   : األردن
٢٥ مطالبة بسحب جائزة نوبل للسالم من بيريز: األردن .٥٢
٢٥   مسيرة وفعالية وطنية شعبية تضامنا مع غزة٣٩٢ ألف شخص في نحو ٢٨٠أكثر من  .٥٣
٢٥ مي الحرب اإلسرائيليينرفع دعوى ضد مجربمركز حقوقي يطالب الخارجية : األردن .٥٤
   

   :لبنان
٢٥  فتح تحقيق بإطالق صواريخ الكاتيوشا: لبنان .٥٥
٢٦  حزب اهللااللن تستطيع القضاء على حماس و": الخائب"نصر اهللا ألولمرت  .٥٦
   

   :عربي، إسالمي
٢٦ النفط ليس سالحا ومصدروه بحاجة لعائداته: لفيصلسعود ا .٥٧
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٢٧  مسؤولية ما يجري في غزة" إسرائيل"السعودية تنتقد صمت المجتمع الدولي وليبيا تحّمل  .٥٨
٢٧ ورفع الحصار عن القطاع" إسرائيل"حماس مستعدة لتسوية بعد انسحاب : األسد .٥٩
٢٨  أبوالغيط يستعرض المبادرة المصرية أمام مجلس األمن .٦٠
٢٨  ى غزةلوقف هجومها عل" إسرائيل"الدول الغربية بالضغط على أردوغان يدعو  .٦١
٢٨  لجوي والبحري على قطاع غزةبوقف العدوان العسكري البري واقطر تطالب مجلس األمن  .٦٢
٢٩   على عدوانها ودعم المقاومة" اسرائيل"المؤتمرات العربية الثالثة تدعو العرب لعدم مكافأة  .٦٣
٢٩  مصر مستعدة لمناقشة تأمين الحدود مع غزة لكنها ترفض أي وجود دولي لمكافحة األنفاق .٦٤
٢٩  لحضه على ضرورة االستجابة للمبادرة المصرية القاهرة تدعو أولمرت لزيارة مصر .٦٥
٢٩  تحركنا مكمل للمساعي العربية: أبو الغيط .٦٦
٣٠   المجازر في غزةالمؤتمر اإلسالمي تدين قصف المدارس ومجمع الفقه اإلسالمي يدين .٦٧
٣٠ الموقف الروسي من التسوية يميل للرؤية السورية والتركية: مصادر سورية .٦٨
٣٠  القاهرة تطلب تأمين الطريق لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني .٦٩
٣١  بسرعة وقف العدوان اإلسرائيلي علي غزة الدوليالبابا شنودة يطالب المجتمع  .٧٠
٣١    طائرة مساعدات منذ بدء العدوان٥٤مطار العريش يستقبل  .٧١
٣١  أردوغان لحماس" تحمس"صحف تركية تنتقد  .٧٢
٣١  المعارضة للنظام السوري لتوفير الجهود لدعم غزةاالخوان المسلمون يعلقون أنشطتهم  .٧٣
٣٢  مصر رفضت استقبال وفد علماء المسلمين: القرضاوي .٧٤
٣٢  الشارع العربي واإلسالمي يواصل انتفاضته ضد المحرقة .٧٥
٣٢  م على غزة وتخصيص حمالت لدعم منكوبي غزةأحزاب تركية تستنكر الهجو .٧٦
٣٣   بسطاء المصريين يتسابقون إلغاثة أهل غزة .٧٧
٣٣  وصول طائرتين عراقيتين محملتين بمساعدات طبية الهالي غزة .٧٨
٣٣   ن القطاعاستعداد مصري لتدفق جماعي محتمل م .٧٩
   

   :دولي
٣٣  "وقف العدوان على غزة"مجلس األمن لم يعتمد مشروع القرار العربي  .٨٠
٣٣   ال يجب السماح بإعادة تسليح حماس:رايس .٨١
٣٤  لهدنة" عاجلة"البيت األبيض يرى حاجة  .٨٢
٣٤  أنفاق التهريب"أوروبا مستعدة لمساعدة مصر في ضبط : سوالنا .٨٣
٣٤   خطة هدنة في غزة"إسرائيل"ساركوزي يثير بلبلة بشأن قبول  .٨٤
٣٥  مسة أياميمكن أن يتحقق اتفاق لتأمين الحدود خالل أربعة أو خ: مسؤول فرنسي .٨٥
٣٥  اللوبي الصهيوني يغرق أمريكا بادعاءات الحرب اإلسرائيلية على التطرف اإلسالمي .٨٦
٣٥  مدير األونروا يطالب بوقف كامل إلطالق النار .٨٧
٣٦  ثة دولية في غزةدول أوروبية تؤكد استعدادها للمشاركة ببع .٨٨
٣٦  "إسرائيل "منظمات أوروبية تدعو لوقف تطوير العالقات مع .٨٩
٣٦  مدارس غزة" إسرائيل"اليونسكو قلقة من استهداف  .٩٠
٣٧  ل كبيرالفاتيكان يشبه غزة بمعسكر اعتقا .٩١
٣٧  بلير يرحب بالتهدئة اإلنسانية ويطالب بضرورة زيادة سبل دخول المساعدات .٩٢
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٣٧  شخصية يهودية١٠٠الئحة الغتيال :  صحيفة بريطانية .٩٣
٣٧ فير تل ابيب بمدريداليسار االسباني يعتبر العدوان على غزة جريمة حرب ويطلب طرد س .٩٤
٣٧  "إسرائيل"ـإسبانيا تتبنى مدونة سلوك عسكرية تحمل نقدا مبطنا ل .٩٥
٣٧  غيرنيكا الجديدة  بـ االسرائيلية على غزةالعالم الالتيني يصف االعتداءات .٩٦
٣٨   في غزة وكيفية إنهاء القتال"إسرائيل" أمريكي يتساءل عن أهداف باحث استراتيجي .٩٧
٣٩  مساعدات أوروبية ألهل قطاع غزة .٩٨
٣٩  خطر يتهدد سكان القطاع بسبب نقص مياه الشرب وعجز أنظمة الصرف: البنك الدولي .٩٩

   
    :مختارات
٣٩   بليون دوالر١٤٧٢الناتج المحلي العربي : ٢٠٠٨التقرير االقتصادي الموحد لعام .١٠٠
 ٤٠ عجز الميزانية األمريكية يبلغ الترليون.١٠١

    
    :تقارير
٤٠ ياً تداعياتها إقليمياً ودول– تحليلها –نطاق الصدمات : حرب غزة.١٠٢

    
    :حوارات ومقاالت

٤٢  عبد الباري عطوان...  يجب رفضها"مسمومة"مبادرة .١٠٣
٤٤  بشير موسى نافع... في األسبوع الثاني من العدوان.١٠٤
٤٦  حرغيد الصل... رأي فالديمير جابوتنسكي في أحداث غزة.١٠٥
٤٨  أحمد الحيلة... المبادرة المصرية لوقف المقاومة.١٠٦
٤٩  الوف بن... من بين االصابع" النصر"حتى ال يفلت .١٠٧
٥١  اليكس فيشمان... !الساق السياسية تسابق العسكرية: غزة.١٠٨
٥٣  عريب الرنتاوي...  على فلسطين واألردن معاً"المؤامرة".١٠٩

    
 ٥٤  :كاريكاتير

***  
  
  لن نقبل بحل سياسي ال يتضمن وقف العدوان واالنسحاب من غزة وفتح المعابر: مشعل .١

الل لقائـه فعاليـات    خالد مشعل، خ لحركة حماس  مكتب السياسي الرفض رئيس   :  محمد سويدان  -دمشق
حزبية ونقابية وشعبية اردنية بمقره في العاصمة السورية دمشق أول من أمس تعبيراً عن تضامن الشعب                
األردني مع اشقائهم في غزة، وجود قوات دولية فاصلة ايا كان نوعها وشكلها وحجمهـا فـي القطـاع،        

املة مع العدو االسرائيلي على حساب      تهدئة ك " معتبراً ان الهدف من وجود هذه القوات هو الوصول الى         
  ".الشعب الفلسطيني

غير ملزم للمقاومة "وذكر ان اي اتفاق دولي في مجلس األمن او غيره يوافق عليه الرئيس محمود عباس              
، مبينا ان المقاومة بالتعاون واالتفاق مع أطراف أوروبية صديقة تسعى الى تجنـب مجلـس                "الفلسطينية

  .رات التي تريدها اسرائيل واميركااألمن النه يفرض القرا
وشدد مشعل على ان حركة حماس ابلغت المبعوثين التركي والروسي وغيرهما من المبعـوثين الـذين                

  .يتصلون بها انها لن تقبل اي مشروع قرار دولي ال ينص صراحة على فك الحصار وفتح معبر رفح
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اسكة وتخوض قتاال حقيقيـا مـع القـوات         مطمئن وهي متم  "كما أكد على ان وضع المقاومة الفلسطينية        
، مشددا على ان القوات المعتدية لم تحقق اي انجاز وان تواجـدها             "االسرائيلية حيث كبدتها خسائر فادحة    

  .في غزة في مناطق مكشوفة وساقطة عسكريا
تـى  منصة صواريخ واحدة منذ بدء العـدوان وح       " تدمير"لم تتمكن القوات الغازية االسرائيلية من       : وقال

  .اآلن، ما يدل على جهوزية المقاومة واستعدادها
وأشاد مشعل بالموقف السياسي الرسمي األردني وخصوصا موقف جاللة الملك عبداهللا الثاني الذي قـال               

  .ان تحركاته على الصعد كافة مثمنة من الحركة والشعب الفلسطيني بأكمله
الشعب االردني الشقيق للـشعب الفلـسطيني   يعبر عن ضمير   "كما ثمن الموقف الشعبي الذي وصفه بأنه        

  ".والذي تعودنا على مواقفه المتالحمة والمشرفة مع قضايانا
ودعا مشعل الى استمرار حمالت التأييد واالحتجاج على الجرائم االسرائيلية بحق المدنيين والتي طالـت               

عبي له تأثيره االيجابي    كل فئات الشعب الفلسطيني في غزة ومؤسساته، مؤكدا ان المسيرات والغضب الش           
  .في صمود المقاومة على الصعيد الفعلي والسياسي

ـ         اتصاالت مـع الحكومـة     "، عن وجود    "الغد"وكشف رئيس المكتب السياسي لحماس، رداً على سؤال ل
  .، معتبرا ان العالقات تتطور وتنمو تدرجيا"األردنية على مستويات اقل من تلك التي كانت سابقا

عدوان االسرائيلي على غزة، وصف مشعل قوات االحتالل المعتدية بانها تعيش في حالـة              وفيما يتعلق بال  
اخبارا مهمة عن المعركة وانجازات     "، مبينا ان هناك     "ارباك شديد نتيجة المقاومة المحترفة التي تواجههم      "

  ".المقاومة ستعلن في الوقت المناسب
الميدان، وما يملكون من معدات واسلحة وصـواريخ        وأكد ان المقاومين الفلسطينيين في افضل حاالتهم ب       

  .وتجهيزات عسكرية تكفيهم للصمود
قادرة "، مؤكدا ان المقاومة     "بمعركة االرادات وعض االصابع ولن تطول     "ووصف المعركة الدائرة اآلن     

  ".سيبادر الى طلب وقف اطالق النار"، وان اسرائيل هي من "على ادارة معركتها وتملك ارادة حديدية
العدو يخوض معركته بثالثين الف جندي وبأسلحة حديثة ومتطورة يستعملها فـي معاركـه            "وأضاف ان   

البحرية والجوية والبرية، ولكنه يواجه بمقاومة باسلة ومتمكنة لم تسمح له بالتقدم او ايقاع الخسائر فـي                 
يرة وكبيرة، في حين ان     مازالت على اطراف القطاع، وخسائره كث     ) االحتالل(قواته  "مؤكداً ان   " صفوفها

  ".خسائر المقاومة محدودة، ولكن خسائرنا في صفوف شعبنا كبيرة
وأشار مشعل الى ان المعركة البرية بدأت بعد ان صمدت المقاومة في غزة، ولم ترفع الرايات البيـضاء                  
ورفضت ان تطلب وقف اطالق النار الذي تريده اميركـا وإسـرائيل ودول عربيـة لفـرض شـروط                   

  .مية عليهااستسال
وقال ان المعركة البرية وقعت لسببين، االول ان القيادة االسرائيلية تريد ان يصبح الدم الفلسطيني الغالي                

  .والطاهر وسيلة للكسب السياسي في االنتخابات االسرائيلية المقبلة
اتها حققت  أما السبب الثاني حتى يتسنى إلسرائيل واالطراف التي تدعمها التفاوض في مجلس االمن وقو             

انجازات وتقدم على ارض المعركة لفرض شروطها، وهذا لم يحدث، ولم يتحقق ألن القوات االسرائيلية               
  .الغازية ووجهت بقتال حقيقي وبمقاومة بطلة باسلة

وأسهب مشعل في شرح اسباب العدوان االسرائيلي، فقال ان ذلك قد يعود الى اغضاب حمـاس اطرافـا         
  .ا بالتهدئة على اساس خاطئدولية وعربية لعدم قبوله

أي تهدئة يريدون، والعدو يمارس قتله وعدوانه طوال ستة اشهر، ولم يتم نقـل التهدئـة الـى                  "وتساءل  
  ".الضفة الغربية التي استفرد فيها االحتالل

قتـل  " اشهر اخرى بهدف الحفاظ عليها بشكل دائـم،          ٦يريدون تمديدها   " المعادلة الظالمة "وقال ان هذه    
  ". اسرائيلي متواصل في غزة والضفة ومنع المقاومة من الرد على ذلكوعدوان
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ان الوضع الداخلي في القطاع متماسك وتحت سيطرة الحكومة الفلسطينية الشرعية برئاسة            "وقال مشعل   
  ".اسماعيل هنية وهي وأجهزتها تدير الحياة اليومية بكل اقتدار

شغل بـال المقاومـة علـى المـستويين الـسياسي           لكنه أوضح ان الوضع االنساني في غزة هو الذي ي         
والعسكري وخصوصا بعد الجرائم الكبيرة والكثيرة والمهولة التي ارتكبها االحتالل والتي طالت المدنيين             

  .وعلى وجه الخصوص النساء واالطفال
وقال ان العدو ينتقم من المقاومة وصمودها من خالل االنتقام من المدنيين عن طريق قـصف البيـوت                  
والمدارس والمناطق السكينة إللحاق اكبر عدد من الشهداء في صفوفهم، وعن طريق اختطاف اعـضاء               

  .حماس من الضفة الغربية في المجلس التشريعي
وفيما يتعلق بالمفاوضات التي تجرى مع حماس، قال مشعل ان االطراف السياسية المختلفة ومنهـا دول                

لب حماس منها التدخل لوقف اطالق النار، ولهذا لم يتـصل           عربية كانت ترغب في بداية العدوان ان تط       
  .احد منها بالقيادة السياسية لحماس طوال االيام االولى وحتى يوم الخميس الماضي

وبعد ان رفضت حماس ان تطلب وقف اطالق النار واستمرت بمقاومتها، اتصل بنا المـصريون               "وتابع  
تدارسنا االمر مع قيادة حماس في الداخل وقررنا ارسال         وطلبوا ارسال وفد من الحركة للتشاور معهم، ف       

، فنحن ال نريد ان نقطع الحبل مع اي طـرف           )محمد نصر وعماد العلمي   (عضوين من المكتب السياسي     
  ".عربي

واوضح ان الدعوة التي وجهت لحماس من مصر جاءت من القيادة السياسية، في اشارة منه ان الحـوار                  
  .يات السياسية في مصريجرى بطلب من اعلى المستو

حمـاس تؤيـد الحـوار      "وفيما يتعلق بالمصالحة مع حركة فتح والسلطة الفلسطينية، قـال مـشعل ان              
  ".واالصطفاف الوطني واللقاء تحت عنوان مواجهة العدوان، وقد ابلغنا جميع االطراف موقفنا هذا

ت المصالحة مـع فـتح      واستعرض مشعل االسباب التي دفعت حماس الى رفض االستمرار في اجراءا          
الماضي، فقـال  ) نوفمبر(والسلطة الفلسطينية التي كانت تجري برعاية مصرية بالقاهرة في تشرين الثاني       

ان الذي عرض على حماس شيئان االول بناء االجهزة االمنية في غزة فقط دون الضفة الغربية، والثاني                 
  .انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة

نتخابات المبكرة اخراج حماس من الشرعية السياسية والنظام الـسياسي كمـا            وأضاف ان الهدف من اال    
  .دخلتهما عن طريق االنتخابات التشريعية التي فازت بها

  موقفنا هذا اغضب اسرائيل واميركا والسلطة الفلسطينية واطرافا عربية، ما دفعهم الى: وتابع
  .الشعب الفلسطيني في غزةمن خالل عدوان مباشر عليها وعلى " محاولة تأديب حماس"

تنظيف الملف الفلسطيني امام الرئيس االميركي المنتخب       " تأديب حماس "واعتبر ان من اهداف ما اسماه       
تجنيـب  "باراك اوباما من قوة اساسية ومهمة وهي حماس والمقاومة الفلسطينية بكل فصائلها، وكـذلك               

الجهة الجنوبية اسـتعدادا لجهـات وجبهـات        اسرائيل وجع رأس تسببه المقاومة حتى يتسنى لها تأمين          
  ".أخرى

 وصدور تقرير فينوغراد الذي اكـد       ٢٠٠٦) يوليو(وقال مشعل بعد حرب إسرائيل على لبنان في تموز          
ان الجيش االسرائيلي هزم في الحرب، تقرر تجريب االستعداد االسرائيلي لمعارك مـن هـذا النـوع،                 

  .واعتبروا ان غزة هي الحلقة االضعف
ابلغتنا اطراف اوروبية ان االميركيين واطرافا اوروبية وعربية كانت على علم مسبق بالعدوان             "ف  واضا

  ".االسرائيلي
غطاء اميركي وشبه دولي وشـبه عربـي        "من قبل اسرائيل يتم من خالل       " تأديب حماس "واشار الى ان    

  ".منطلق من حسابات ضيقة"، مبينا ان الغطاء العربي للتأديب "وفلسطيني رسمي
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واعرب عن استغرابه من ردود فعل بعض الدول العربية على العدوان حيث توجهوا الى حماس بعبارات           
 كانون الثاني   ١٩، مشيرا الى ان التهدئة لم تطرح على حماس قبل           "انتم لم تردوا علينا لالسف    "من نوع   

  ".في القاهرةبعض االطراف العربية غضبت منا لعدم ذهابنا للمصالحة "الماضي الن ) ديسمبر(
واشار الى ان حماس لم تكن ترغب بالتصعيد بالرغم من انها لم توافق على تمديـد التهدئـة، مبينـا ان                     

  ".التزمت بالتهدئة غير العادلة والتي لم تأت لها بالنتيجة التي تريدها"حماس 
  ٨/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
   المبادرة المصرية لوقف العدوانيدعمعباس :  عمرونبيل .٢

أن ترتيبات تجرى لعقد لقاء بين رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي      " الحياة"علمت  :  جيهان الحسيني  -اهرة  الق
مبارك في القاهرة   الرئيس المصري حسني    إيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يلتقي         

  .السبت المقبل، تنفيذاً للبند الثاني من المبادرة المصرية
الوقف الفوري للنار فـي غـزة وإنهـاء         "إن  " الحياة" لدى مصر نبيل عمرو لـ       قال السفير الفلسطيني  و

وأضـاف أن  ". العدوان اإلسرائيلي سيكون على رأس أجندة محادثات الرئيس عباس مع الرئيس مبـارك  
ثمن المبادرة المصرية لوقف العدوان، ودعمها واعتبر أنها الخطوة الملموسة الواقعية الساعية إلى             "عباس  
محادثـات المـصريين مـع      "وأوضح أن   ".  األساسية المتعلقة بغزة كافة    اإلشكاالتالحرب وإنهاء   وقف  

المقصود فـي البنـد الثـاني       "، مضيفاً أن    "أولمرت ستتناول ترتيبات لعقد لقاء يجمعه مع الرئيس عباس        
هذه اللقـاءات   وستكون  . للمبادرة هو عقد لقاءات تجمع بين السلطة الفلسطينية والمسؤولين اإلسرائيليين         

علنية لعرض التوصل إلى تفاهمات واتفاقات، ومعالجة مسألة األنفاق، كما أن اتفاق المعابر سيكون على               
أن ال يجرى تعديل كبيـر علـى اتفـاق          "وتوقع   ".رأس أجندة هذه المحادثات المرتقب عقدها في مصر       

ولية وقوات حماية دولية قد تـضم       السلطة ستدير المعابر وستكون هناك قوات د      "، مشيرا إلى أن     "المعابر
احتالل إسرائيل الـشريط الحـدودي فـي    "وأبدى مخاوفه من ". قوات عربية تحت إشراف األمم المتحدة     

  ".شمال القطاع لضمان عدم إطالق الصواريخ
  ٨/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
   عّباس يهدد تل أبيب باالستقالة: ياحد-رئيس حزب ميرتس .٣

 ياحد، النائب حاييم أورون، المحسوب على ما        -يس حزب ميرتس  كشف رئ :  زهير اندراوس  -الناصرة  
يسمى اليسار الصهيوني اإلسرائيلي، األربعاء النقاب عن أنّه تلقى العديد من االتـصاالت مـن قيـادات                 
رفيعة المستوى في السلطة الفلسطينية، لم يفصح عنها، مفادها أن الرئيس محمود عباس يهدد باالسـتقالة                

وقـال أورون إن المـسؤولين    . حملتها العسكرية على قطاع غزة"إسرائيل" حال مواصلة  من منصبه في  
الفلسطينيين أبلغوه خالل االتصاالت بأن الرئيس عباس يخشى من أن يتهمه الشارع الفلسطيني بالتواطؤ              

لى ازدياد قوة   مع الدولة العبرية وعدم العمل على منع العملية العسكرية اإلسرائيلية، األمر الذي سيؤدي ا             
 .حماس في صفوف الفلسطينيين، هذا ولم تعقب أية جهة إسرائيلية رسمية على النبأ

 ٨/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  الجيش اإلسرائيليمنعها من االحتكاك مع نا سن ولكن...منع المظاهرات السلميةن لن :المالكي .٤

 وزير الخارجية والناطق باسـم      بأعمالئم   والقا اإلعالمأكد رياض المالكي، وزير     :  كفاح زبون  - رام اهللا 
حكومة سالم فياض، قد أن الحكومة، لن تمنع المظاهرات السلمية التي تجـري فـي الـضفة الغربيـة،            

لمنع "احتجاجا على العدوان اإلسرائيلي، ولكنها ستمنعها من الوصول لمناطق االحتكاك مع الجيش، وذلك              
سـتتخذ  "، محذرا مـن أن الحكومـة        "الوضع من التدهور  وقوع إصابات بين المواطنين، وللحفاظ على       
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، تجاه كل من يقوم باستغالل المظاهرات ليرفع شعارات ضد السلطة، ومحاولة خلق جو              "إجراءات حقيقية 
 .من االضطرابات في الضفة الغربية

 طلب   المظاهرات مسموحة بعد تقديم    إنوقال العميد عدنان الضميري، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية،         
 الفوضـى وال  إلـى رسمي للسلطة، وتحديد مكان المظاهرة حتى تقوم السلطة بحمايتها، بشرط أال تؤدي             

ـ  . تعتدي على الممتلكات العامة، وال تعرض حياة المواطنين للخطر         ، "األوسـط الشرق  "وقال الضميري ل
 فاإلشـكاالت نقسام،  يمنع رفع غير العلم الفلسطيني، كما هو ممنوع رفع شعارات فئوية تحرض على اال             "

ونفى الـضميري،   ".  فئوية تشعارا ترفع   أن هذا االختراق    أشكالتحصل في حال اختراق النظام، وأحد       
 .استهداف عناصر حماس

  ٨/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
    غزةموقف حازم وحاسم إزاء العدوان علىمشعل يلتقي سلطانوف ويطالب روسيا اتخاذ  .٥

إن جولة المبعوث الخاص " الشرق األوسط"لسطينية في دمشق لـ قالت مصادر ف: سعاد جروس: دمشق
للرئيس الروسي لشؤون الشرق األوسط نائب وزير الخارجية ألكسندر سلطانوف الى المنطقة كانت في 
إطار متابعة الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة، وأن سلطانوف لم يحمل معه أفكارا أو مبادرات 

. ف االطالع والتشاور والبحث في ما يمكن أن تقوم به روسيا في هذا الخصوصجديدة، وإنما جاء بهد
وأضافت المصادر أن الموقف الروسي أكثر ميال لتأييد الرؤية السورية ـ التركية للحل والمستندة إلى 

ورجحت المصادر قيام . مطالب فصائل المقاومة الفلسطينية والتي تؤيدها إيران وعدد من الدول العربية
رنسا وروسيا بمساع إليجاد حل وسط بين ما تطرحه أميركا وإسرائيل، وأيضا المبادرة المصرية من ف

جانب وبين ما تطرحه فصائل المقاومة الفلسطينية وتركيا وسورية وقطر وإيران من جانب آخر، مع 
ت أنه في ظل ، حسب ما قالته المصادر التي رأ"المقاومة لن تقبل بأية إجراءات تمس وجودها"العلم أن 

عدم التوصل إلى قرار مقبول في مجلس األمن من كل األطراف وتحفظات حماس على المبادرة 
المصرية، لم يبق هناك سوى عقد قمة عربية طارئة التي سبق ودعت إليه قطر وسورية بمن حضر، 

  ". هزال الوضع العربي"لتدارك 
خالد مشعل، وناقش معه " حماس"سي لحركة  وكان سلطانوف قد التقى في دمشق مع رئيس المكتب السيا

. وأعرب مشعل بدوره عن االستعداد للمشاركة في إيجاد حل سلمي للنزاع. سبل حل أزمة قطاع غزة
وفي بيان أصدرته . وأعلن في نفس الوقت رفض حماس للشروط االستسالمية التي تفرضها إسرائيل

 وحاسم إزاء العدوان اإلسرائيلي على قطاع موقف حازم"حماس بعد اللقاء طالب مشعل روسيا باتخاذ 
أسف بالده لما يتعرض له قطاع غزة وعن تعازيه "وأضاف البيان أن المبعوث الروسي عبر عن ". غزة

  ".الحارة بضحايا الحرب مؤكدا حرص روسيا على إيجاد مخرج لهذا الواقع المأساوي
قطاع غزة تستهدف كسر صمود الشعب هذه الحرب الظالمة الوحشية على "كما ذكر ان مشعل أكد أن 

الفلسطيني وإرادته، منتقدا الصمت الدولي على الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات االحتالل والتي 
فيما ذكر بيان لوزارة ". طالت في معظمها المدنيين اآلمنين العزل حتى أنها استهدفت مدارس االونروا

اس، كما جاء في بالغ لوزارة الخارجية الروسية، إلى أن الخارجية الروسية أن سلطانوف دعا قيادة حم
 ".تكون بمستوى المسؤولية عن مصير سكان غزة، واتخاذ قرارات بناءة"

  ٨/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  األولوية لمواجهة العدوان والوحدة الوطنية:  خالل مهرجانحمدانأسامة زكي وعباس  .٦

سطينية في لبنان عباس زكي وممثل حركة حمـاس فـي           ممثل منظمة التحرير الفل   شارك  :  صيدا -لبنان
دعت اليه اللجنة اللبنانية الفلسطينية للحوار والتنمية فـي صـيدا      سياسي   في مهرجان  لبنان اسامة حمدان  
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والجوار والتي انبثقت عن اللقاء التشاوري الصيداوي الموسع لفاعليات صيدا، وأشرفت علـى تنظيمـه               
  .التعليم العالي بهية الحريريرئيسة اللجنة وزيرة التربية و

هذا يوم يؤكد للقاصي والداني ان فلسطين رغم المحنة ال زالـت هـي              : تحدث رئيس عباس زكي فقال    
ان غـزة بلـد ياسـر       : أقول لكم .. .القضية المركزية لكل األوفياء والمناضلين من األشقاء والعالم أجمع        

ان هذه المعركـة تفـرض علينـا نحـن          .. .عرفات وأبو جهاد وأحمد ياسين والرنتيسي وصالح شحادة       
الفلسطنيين وحدة الموقف الفلسطيني على قاعدة ان نتعامل مع لبنان وهو يشهد انقساما وتجاذبـات علـه                 

واقولهـا بـال    .. .يتوحد معنا تجاه فلسطين، والحمداهللا أن توحد الفلسطينيون واللبنانيون رسمياً وشـعبياً           
قدم نفسها ضحية من أجل انقاذ األخوة في حماس سـواء كـانوا             شروط ان منظمة التحرير وحركة فتح ت      

معنا أو في طرف آخر، وكما فعلنا هنا انا واخي اسامة حمدان سنفعل في الداخل بعد انسحاب اسـرائيل                   
  . نتنازل لبعضنا البعض كي ال يصبح التنازل ألعداء األمة وإلسرائيل

صاحب "جه بالتحية الى الوزيرة بهية الحريري و      ثم تحدث ممثل حركة حماس في لبنان اسامة حمدان فتو         
فيما يتعلق بوحدتنا الفلسطينية هنـاك      : وقال" هذا البيت الذي نجتمع فيه اليوم عنواناً للصمود والمقاومة          

انقسام فلسطيني هذا صحيح، لكننا نعمل كي يصبح هذا من الماضي، نحن اآلن نضع ذلك وراء ظهورنا،                 
ي لبنان وأرجو ان يتبع ذلك خطوات واضحة تنهي هـذا االنقـسام وتوحـد               خطونا خطوتنا األولى هنا ف    

المستهدف اليوم هو الـشعب     : الموقف الفلسطيني ذلك ان العدوان على غزة يرسل رسالة واضحة تقول          
الفلسطيني، هي القضية الفلسطينية، ليس حركة وال حزباً انما المستهدف هو االنسان والقـضية واألرض               

نحن سنبذل كل ما     .ا يقتضي وحدة واتفاقا وتفاهماً فلسطينياً وهذا ال بد أن يكون بالحوار           الفلسطينية، وهذ 
بوسعنا لتحقيق هذه الوحدة وعلى قواعد واضحة اساسها حقوقنا وثوابتنا وتحرير أرضنا وعودة الالجئين              

 التي ارتكبت   واستعادة القدس وعنوان ذلك مشروع المقاومة وأقول لكم بكل اطمئنان وثقة رغم المجزرة            
الذي سيتراجع ويندحر هو العدوان بإذن اهللا نحن لن نستـسلم ولـن   ... بحق اهلنا في اليومين الماضيين،    

  .نرفع راية بيضاء اذا ظن عدونا أن هذا هو المطلوب
  ٨/١/٢٠٠٩المستقبل 

  
  تعلن قنص ثالثة جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة" قسام"كتائب الـ .٧

ـ  : غزة أن مقاتليها قنصوا صباح اليوم الخمـيس       " حماس"الجناح العسكري لحركة    " سامق"أعلنت كتائب ال
في بيانـات منفـصلة   " القسام"كما تبنت  .ثالثة جنود إسرائيليين على الشريط الحدودي لشمال قطاع غزة        

وقالـت الكتائـب إن مقاتليهـا       . الروسي على جنوب إسرائيل   " غراد"عمليات إطالق صواريخ من نوع      
ألويـة  "ومن جهتها، قالت     .الجوية بصاروخين ومدينة اسدود بصاروخين آخرين     " حتسريم"ة  قصفوا قاعد 

 قذيفة هاون على تجمعات     ١٧الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية إنها أطلقت        " الناصر صالح الدين  
  .لآلليات اإلسرائيلية شرق مدينة غزة

  ٨/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما
  
  وتواصل إطالق الصواريخ .. ف إطالق النار بحذرفصائل المقاومة تتلقى قرار وق .٨

، "ألويـة الناصـر صـالح الـدين     "، أنغزة مراسلها من فتحي صباحعن  ٨/١/٢٠٠٩الحياة،  ذكرت  
عتبرت إعالن إسرائيل وقف النار ثالث ساعات بمثابة مصيدة للمقاومة الستدراج تحركاتها، مؤكـدة أن      ا
المقاومة يقظة  "إن  " ابو مجاهد "وقال الناطق باسم اللجان     ". ومةهذه األساليب ال تنطلي على فصائل المقا      "

  ".والمقاومون في مواقعهم... لمحاوالت إسرائيل التغرير بها
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ذر للرماد في العيون ومصيدة لقادة المقاومة الستهدافهم "أن الهدنة القصيرة " كتائب المجاهدين"واعتبرت 
قبلنا بها لسحب الذرائع من اسرائيل، وحتى ال يقال ": "باللأبو "وقال الناطق باسمها ". من قبل االحتالل

  ".إن المقاومة تسبب الدمار
الى ذلك، واصلت فصائل المقاومة إطالق الصواريخ على جنوب اسرائيل أمس، فيما قال الجيش 
االسرائيلي إن أحد جنوده أصيب فجر أمس في اشتباكات مع المقاومين في غزة، ليصبح إجمالي عدد 

وأكدت .  مصابا٨٠ًد الذين قتلوا منذ بدء العدوان البري مساء السبت الماضي سبعة، وأكثر من الجنو
 جندياً ما زالوا يتلقون العالج في المستشفيات، أحدهم في حال بالغة ٥٩مصادر طبية في إسرائيل أن 

  . في حال الخطر، أما الباقون فجراحهم بين متوسطة إلى طفيفة٧الخطورة، و
ل المقاومة إطالق عدد من الصواريخ على جنوب إسرائيل وتفجير عبوات ناسفة وقنص وتبنت فصائ

جنود اسرائيليين، فيما اعترفت إسرائيل بسقوط ثماني قذائف على أسدود وعسقالن وكريات جات 
قصف سديروت " كتائب أبو علي مصطفى"وتبنت . وسديروت من دون وقوع اصابات أو اضرار

  .عبوة ناسفة بآلية إسرائيليةوتفجير " صمود"بصاروخي 
 قذيفة هاون في اتجاه القوات المتوغلة شرق حي الزيتون، ١٥و" قسام"صاروخي " كتائب القسام"وأطلقت 

، واطلقت قذيفتي هاون في اتجاه القوات المتوغلة في "غراد"وقصفت مدينة عزاتا شرق غزة بصاروخ 
عدداً من قذائف الهاون " مجموعات أيمن جودة "واطلقت. جنوب غزة" نتساريم"ما كانت يوماً مستوطنة 

  .جنوب شرقي القطاع" ٣أقصى "وصاروخ 
إنها قنصت جندياً اسرائيلياً في منطقة العطاطرة غرب بيت الهيا، وقصفت " كتائب القسام"وقالت 

سديروت بخمسة صواريخ، واطلقت قذيفتي هاون على قوة خاصة عند بوابة السرحي شرق مخيم 
على سديروت واشكول وبئيري وموقع " قدس"ستة صواريخ من طراز " سرايا القدس"لقت وأط. المغازي

 ٣أقصى "قصف المجدل عسقالن بصاروخي " كتائب شهداء األقصى"كما تبنت . اسناد صوفا العسكري
  ".فجر"وقصف سديروت بصاروخين من طراز " مطور

ابوخالد من المكتب السياسي لحركـة      اسامة   عن وكاالت،  أن      ٨/١/٢٠٠٩ البيان، اإلمارات،    وأضافت
حركته لـن   "موسى ابو مرزوق قوله ان      " حماس"نقل عن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة        " حماس"

واضـاف  ". تطلق صواريخ على اسرائيل طيلة فترة تعليق عمليات القصف االسـرائيلية علـى غـزة               
ه الثالث ساعات ولم يعلن عن وقـف        ال يتوقع ان تطلق فصائل المقاومة الصواريخ خالل هذ        "ابومرزوق  

  ". اطالق الصواريخ وكأن هناك تهدئة متبادلة
 
  ولن نقبل بالشروط اإلسرائيلية.. هناك بعض التحفظات على المبادرة المصرية : حماس .٩

المبادرة المصرية مقبولة، لكن هناك "إن " الحياة"لـ " حماس"قال قيادي رفيع في : غزة، فتحي صباح
لكننا لن نقبل . ومازال األمر قيد الدرس...  غير أننا ال نستطيع أن نقول إننا ضدها.بعض التحفظات

ونتمسك بوقف إطالق نار متزامن مع وقف الصواريخ وتشغيل ... بالشروط االسرائيلية ولن نخضع لها
رفض الحركة نشر قوات "ورحب بوجود مراقبين دوليين على المعابر، لكنه شدد على ". المعابر كافة

  ".والحركة لن تتزحزح عن موقفها هذا... ولية داخل القطاعد
  ٨/١/٢٠٠٩الحياة، 

 
  عباس طلب من قيادات فتح إجراء اتصاالت مع كوادر حماس": الحياة" .١٠

إجراء اتـصاالت   " فتح"إن عباس طلب من كل قيادات حركة        " الحياة"قالت مصادر فلسطينية متطابقة لـ      
". رقام هواتف قياديين في حركة حماس، فليجرِ اتـصاالت معهـم          من لديه أ  : "وقال". حماس"مع كوادر   

موسـى أبـو    " حماس"اتصاالً هاتفياً مع نائب رئيس المكتب السياسي لـ         " فتح"وأجرى قيادي بارز في     



  

  

 
 

  

            ١٢ ص                                     ١٣٠٨:         العدد       ٨/١/٢٠٠٩الخميس  :التاريخ

الوقت ليس وقت عتاب ويجب أن نوحد صفوفنا ونعمل على وقف العدوان وانهاء             "وقال له إن    . مرزوق
إعطاء تعليمات لقيادات حماس فـي الـضفة        "، طالباً منه    "ة وأن نتعاون معاً   الحصار وخلق أجواء ايجابي   

". بالتجاوب مع دعوات السلطة باالجتماع والجلوس سويا والمشاركة في العمل ألن هناك حال اسـتنفار               
بسبب اإلجراءات واالعتقاالت التـي تقـوم بهـا         " الفتحاوي"وعتب أبو مرزوق من جانبه على القيادي        

  .الضفة، ووعده بأن ينقل طلبه إلى المكتب السياسي ويرد عليهالسلطة في 
  ٨/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
   تطالب مجلس األمن باتخاذ قرارات مسؤولة وفعالة لوقف المجازر بغزةحماس .١١

فـي  " قرارات مسؤولة وجدية وفعالة لوقف المجازر     " طالبت حركة حماس مجلس األمن باتخاذ        :وكاالت
فروض عليه، وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم إن علـى مجلـس             قطاع غزة وإنهاء الحصار الم    

أن يتخذ قرارات مسؤولة وجدية وفعالة لوقف هذه المجازر وفك الحصار وانـسحاب االحـتالل               "األمن  
  ". ويجب عليهم أال يخضعوا لالمالءات األمريكية

  ٨/١/٢٠٠٩الخليج، 
 
 ر اإلسرائيلي طرد السفي بخطوة الرئيس الفنزويلي تشافيزتشيدحماس  .١٢

رحبت حركة حماس بقيام الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز بطرد السفير اإلسرائيلي وطاقم السفارة 
لقد أثبت تشافيز أن العربية ليست هي اللسان فحسب، بل هي الضمير " اإلسرائيلية من فنزويال وقالت

وتقديرها للخطوة الشجاعة، تثمينها "وعبرت حماس في بيان عن  ".والجيرة واإلحساس بالمصير الواحد
التي أقدم عليها الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز، والتي تمثّلت بطرد السفير اإلسرائيلي وعدد من الطاقم 
الدبلوماسي العامل معه كتعبير عن االستنكار العملي للعدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني 

 ".في قطاع غزة
 ٨/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

  
  رفض المراقبين هو محل إجمال لدى جميع قوى المقاومة الفلسطينية:  حمدانأسامة .١٣

وفد الجامعة العربية الموجود حالياً في نيويورك إلى الدفع في " حماس"دعت حركة :  فتحي صباح-غزة 
 وقال. اتجاه وقف العدوان المتواصل على القطاع، معلنة رفضها القبول بوجود قوات دولية في القطاع

على الوفد العربي أن ينسى الحديث عن وجود "إن " الجزيرة"في لبنان أسامة حمدان لقناة " حماس"ممثل 
سنعتبر أي قوات أجنبية : "وأضاف". قوات دولية، ألن تجربتنا كعرب ومسلمين مع هذه القوات مريرة

مة الفلسطينية، رفض المراقبين هو محل إجماع جميع قوى المقاو"ورأى أن ". في القطاع قوات عدوة
أكد في القاهرة ضرورة رفع الحصار "وأشار إلى أن وفد الحركة ". ألنه فخ يراد به العرب والمسلمون

وإنهائه في شكل كامل وحاسم، وأن تفتح كل المعابر بما فيها معبر رفح البري، وأي بحث سياسي في 
  ". ذلكقضايا أخرى تتعلق بتهدئة مقبلة أو المصالحة الفلسطينية يأتي بعد

  ٨/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
   بإحتالل أجنبياإلسرائيليال نريد أن نستبدل االحتالل  :حول اقتراح نشر قوات دولية يوسف .١٤

قال أحمد يوسف مستشار رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية لموقع صحيفة يديعوت أحرنوت : تل أبيب
أنا مقتنع بأننا سننجح في إيجاد صيغة مقبولة في ضوء كافة الجهود الدبلوماسية الدائرة حاليا "االسرائيلية 

غير أنه كرر مطالب حماس من أجل وقف الطالق النار من بينها  ". ساعة٤٨من كال الطرفين خالل 
كما طالب أيضا بإنهاء المقاطعة . وقف إسرائيل لغاراتها الجوية وإنهاء الحصار الذي تفرضه على غزة
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ال تزال تناقش مقترحا بوضع قوة دولية على حدود رفح مع وقال إن الحركة  .الدولية لحركة حماس
مصر رغم ما ذكره عضو لم يذكر أسمه في الجناح المسلح بحركة حماس من أن الحركة لن توافق على 

وقال بلهجة ". إننا ال نريد أن نستبدل االحتالل االسرائيلي بإحتالل أجنبي"وقال يوسف  .مثل هذا االقتراح
 ".دا أما النصر وأما الشهادةلن نستسلم أب"تحدي 

 ٧/١/٢٠٠٩القدس، فلسطين، 
  
   على حدود رفحالجهاد ترفض نشر مراقبين دوليين .١٥

ايا كانـت  "جددت حركة الجهاد رفضها نشر قوة من المراقبين الدوليين في غزة  :غزة ـ اشرف الهور 
لفين بـالتحرك الستـصدار     ، منتقدةً وبشدة دعوة الوزراء العرب المك      "االسباب التي تقف وراء هذا النشر     

ورأى وليـد    .قرار من مجلس االمن لوقف العدوان الى االسراع في استئناف المفاوضات مع اسـرائيل             
حلس المتحدث باسم الحركة ان مشروع القرار العربي الذي قدم لمجلس االمن والذي جاء ضمن بنـوده                 

ق النار لضمان حماية وسـالمة الـسكان        انشاء ونشر قوة من المراقبين الدوليين لمراقبة تنفيذ وقف اطال         
واكـد ان اي     ".يهدف لاللتفاف على المقاومة بهدف العمل علـى استئـصالها وضـربها           "المدنيين بغزة   

يجب ان يرتكز في اساسه الى لجم العدوان ووقف المجازر ورفع           "مشروع لوقف اطالق النار على غزة       
  ".مة لن تقبل بأدنى من ذلكالمقاو"، مشددا على ان "الحصار وفتح جميع المعابر

  ٨/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
 

  وليس الفلسطينيين                                       " إسرائيل"دولية يجب أن تراقب الالقوات : أبو ليلى .١٦
 النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، ونائب األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير رأى: اهللا رام

إال أن المشكلة تكمن في "، قيس أبو ليلى، أن المقترحات التي تضمنتها، المبادرة المصرية مقبولة فلسطين
عن النضال الوطني، .. نحن ال نريد قواتا دولية، لمحاصرة شعبنا، في قطاع غزة"وأضاف، . "التفاصيل

   نها تتضمن، أيضامشيرا إلى أن المبادرة األمريكية مرفوضة، رغم أ" فهذا أمر غير مقبول فلسطينيا
قواتا دولية، ولكن هذه القوات، بموجب هذه المبادرة، تهدف لمحاصرة، الشعب الفلسطيني في غزة، 

فنحن " وهذا ليس بالضرورة أن يكون موقف قوى ودول أخرى،  ومحاصرة نضاله، كما تريد إسرائيل،
 القوات   وبالتالي فإن مسألة وجودنريد قواتا دولية، لحماية الشعب الفلسطيني من الخروقات اإلسرائيلية،

  ". سيكون فيه أخذ ورد، كما هو واضح الدولية، وأهدافها
  ٧/١/٢٠٠٩قدس برس، 

  
  شهيدان من كتائب األقصى وسرايا القدس بقصف إسرائيلي لقطاع غزة  .١٧

أعلنت كتائب األقصى عن استشهاد أحد مقاتليها محمد عايش ابو النصر فـي غـارة               :  حامد جاد  - غزة
الـذراع العـسكرية    " على بيت الهيا، فيما استشهد معين عوض سلمي احد عناصر سرايا القـدس               جوية

وأصيب آخرون في قصف اسرائيلي على حي الزيتون جنوب مدينة غزة كمـا             " لحركة الجهاد اإلسالمي  
  .استشهد ناشط آخر ينتمي لسرايا القدس يدعى محمود فتوح متأثراً بجراح اصيب بها صباح امس

  ٨/١/٢٠٠٩األردن، الغد، 
  
  الديمقراطية تدعو إلى تهدئة متزامنة ومتبادلة تشمل الضفة والقطاع  .١٨

تهدئة شاملة  "دعت الجبهة الديمقراطية، أمس، العواصم الدولية والعربية إلى معادلة جديدة وبديلة            : القدس
  ابل التهدئة في قطاع    نرفض معادلة التهدئة مق   : تشمل قطاع غزة والضفة الغربية، وقالت     " متزامنة متبادلة 
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  ".الهدوء مقابل الهدوء"غزة وإسرائيل، فقد انهارت معادلة 

  ٨/١/٢٠٠٩. األيام، فلسطين
     
  الديمقراطية ترفض شروط وقف النار األميركية اإلسرائيلية .١٩

للـشروط األميركيـة    "أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن رفضها        :  نادية سعدالدين  -عمان  
بتهدئة شاملة متزامنة ومتبادلـة     "، مطالبة في الوقت نفسه      "لية لوقف إطالق النار في قطاع غزة      اإلسرائي

  ".توافق عليها جميع فصائل وقوى المقاومة
ما يدور في عواصم عربية ودولية ضـمن  "وحذر مصدر مسؤول في الجبهة، فضل عدم ذكر اسمه، من     

أميركا وإسرائيل تعمالن على تعطيـل      "اً إلى أن    ، الفت "غرف مغلقة عن وقف إطالق النار في قطاع غزة        
  ".وقف إطالق نار شامل متزامن متبادل يشمل قطاع غزة والضفة وإسرائيل

  ٨/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
 
   مواصلة التصدي للعدوانالمقاومةغزة تخطى كل الخطوط الحمر وعلى بما يحدث : مهنا .٢٠

رباح مهنا بوقف المجزرة الصهيونية المتواصلة .  طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية د:غزة
في قطاع غزة، وتأمين متطلبات حياة كريمة لشعب يرزح تحت االحتالل وفك الحصار المفروض عنه 

مهنا في تصريحات . وقال مسؤول الشعبية في غزة د .فوراً وفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح
وفي ختام  .طاع غزة تخطت كل الخطوط الحمراءصحفية أن الجرائم الصهيونية المستمرة في ق

تصريحه دعا أبناء شعبنا للتحلي بأعلى درجات الصبر والمزيد من الصمود والتعاضد والتكاثف، مطالباً 
األذرع العسكرية الفلسطينية وعلى رأسها كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بالمزيد من التصدي للعدوان 

 .  أن النصر قاب قوسين أو أدنى على هذا العدو المجرموالرد عليه بكافة األشكال، مؤكداً
  ٨/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

     
   كانون الثاني/  يناير٩ لن نعترف بمحمود عباس رئيسا بعد:  حمدانأسامة .٢١

في لبنان وعضو مكتبها السياسي أسامة حمدان في تصريحات خاصة " حماس"قال ممثل حركة : بيروت
لرئيس محمود عباس وقت طويل وسيرحل من الرئاسة، ولألسف فإنه لم يقم لم يبق ل": "قدس برس"لـ 

بأي شيء إيجابي لصالح غزة يدعونا لمراجعة موقفنا، بل إن طروحاته متساوقة مع الطروحات 
الجاري هو آخر يوم في والية محمود عباس ) يناير(األمريكية، وبهذا فإن يوم التاسع من كانون الثاني 

    .د تعبيره، على ح"الرئاسية
  ٧/١/٢٠٠٩قدس برس، 

  
   في الضفة االعتداء على المتظاهرين من أجل غزةينتقدان فتح ومسؤول منحماس  .٢٢

اتهم رأفت ناصيف عضو القيادة السياسية لحماس، السلطة بانها ال زالت تطبق : كفاح زبون: رام اهللا
تقاالت واالستدعاءات ما زالت االع"، "الشرق االوسط"وقال ناصيف لـ. مخططا الستئصال حماس

وبحسب ناصيف  ".مستمرة، وهناك منع ألي نشاط لحماس وهجمة مستمرة على عنصارها ومؤسساتها
كل أشكال المالحقة مستمرة، وإن كانت التغطية االعالمية اضعفَ بسبب انتباه وانشغال االعالم "فإن، 

ماس ال زالت على وتيرتها أم ورداً على سؤال عما اذا كانت الحملة ضد ح". بالعدوان على القطاع
يعملون بوتيرة أكثر انضباطاً، ولكن بنفس "تراجعت مع العدوان األخير على القطاع، قال ناصيف 

واتهم ناصيف السلطة أيضاً ". السياق، وهم ذاهبون لتنفيذ مشروع معين، يستهدف استئصال حركة حماس
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تم االعتداء على مسيرات وقمع " انه باعتقال حتى من يشارك في مسيرات التضامن مع غزة، مؤكدا
لقد اعتدوا بالضرب الشديد على : "وتابع القول". بعضها وتفريقها بالقوة، وضرب بعض من شاركوا فيها

  ".متظاهرين في رام اهللا والخليل وطولكرم
ـ           ، هذا غيـر    "الشرق االوسط "وقال حاتم عبد القادر، مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، سالم فياض، ل

انهم ال يمثلون فتح، وهذا ليس موقفها، ونحن مع التظاهر والتضامن والدفاع      "عقول وال مقبول عند فتح،      م
وأظهرت الصور التلفزيونية ان عناصر الـشرطة       ". عن غزة ايضا، وفتح هناك تقاتل دفاعا عن القطاع        

 .  الفلسطينيةالغاضبين، اعتدوا بالهراوات على الطلبة، وحاولوا منعهم من اختراق حد الحواجز
  ٨/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
 والقسام عمودها الفقري.. األجنحة العسكرية تشارك في التصدي للعدوان":  األوسطالشرق" .٢٣

تتشكل المقاومة الفلسطينية التي تتصدى للقوات االسرائيلية الغازية في قطاع غزة من : غزة ـ لندن
إن كانت كتائب عز الدين القسام ـ الجناح العسكري االذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية المختلفة، و

وفي ما يلي جرد . لحركة حماس هي االكبر عدداً واألكثر تنظيما وتسليحا والعمود الفقري للمقاومة
 .لألجنحة العسكرية المقاتلة في القطاع

سرائيلي حالياً، هي اكبر االذرع العسكرية، وتلعب دوراً اساسياً في مواجهة الجيش اال": كتائب القسام* "
فضالً عن أنها الذراع العسكري الوحيد الذي ينفرد بقصف المدن االسرائيلية الكبرى بالصواريخ التي تقع 

نتيفوت )  كيلومترا٥٦(واسدود وغديرا )  كيلومترا٤٠(في العمق االسرائيلي مثل مدن بئر السبع، 
كون من عشرين ألف مقاتل، تنقسم الى وحسب التقديرات االسرائيلية، فإن كتائب القسام تت. وعسقالن

اربعة ألوية، اللواء الشمالي بقيادة احمد غندور، ولواء غزة بقيادة احمد الجعبري، ولواء المنطقة الوسطى 
بقيادة ايمن نوفل المعتقل في السجون المصرية، ولواء خان يونس بقيادة محمد السنوار، ولواء رفح بقيادة 

. ات االسرائيلية ان كتائب القسام تمثل في الواقع جيشاً وتملك تنظيم جيشوتزعم المخابر. رائد العطار
ويحسب مع كتائب القسام القوة التنفيذية، وهي جهاز الشرطة الذي شكله وزير الداخلية في حكومة 

  . آالف مقاتل٨ ـ ٦حماس االولى سعيد صيام وقوامها يتراوح ما بين 
على الرغم من أنه ال يوجد مجال ": الجهاد االسالمي"ة ـ الجناح العسكري لحرك" سرايا القدس* "

للمقارنة بين حجمها وحجم كتائب القسام، إال أن هذا الجناح فاعل جداً في تنفيذ عمليات المقاومة، ال سيما 
 كيلومترا، كما أن السرايا ٢٠اطالق الصواريخ، التي تصل الى عسقالن والتي تبعد عن غزة مسافة 

  . مقاتل٣٠٠٠ و٢٠٠٠ويتراوح عدد مقاوميها ما بين . ات المقاومة االخرىتنشط في اوجه عملي
تعمل على إطالق الصواريخ : ـ الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية" ألوية الناصر صالح الدين* "

وتنشط في صد العدوان وال . وتنفذ عمليات فدائية اخرى، وكثيراً ما تعمل بالتعاون مع كتائب القسام
  . مقاتل١٠٠٠قوامها بالضبط، ولكنه ال يقل عن يعرف 

وتنشط في عمليات اطالق : ، التابعة لكتائب شهداء االقصى، التابعة لحركة فتح"ايمن جودة"مجموعات * 
  .الصواريخ وبقية عمليات المقاومة االخرى، وتشارك في صد العدوان، وقوامها بضع مئات

تنفذ عمليات اطالق : للجبهة الشعبية لتحرير فلسطينـ الجناح العسكري " كتائب ابو علي مصطفى* "
  .وتعد بضع مئات من المقاتلين. الصواريخ، وأعمال مقاومة اخرى

وتنشط ايضا في اطالق الصواريخ : كتائب المقاومة الوطنية ـ الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية* 
 .مئات أيضاًوالعمليات الفدائية االخرى وتشارك في صد العدوان وقوامها بضع 

  ٨/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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   واشكنازي يصلي من أجل وقف الحرب.."مأزق"الوضع الحالي هو ": يديعوت" .٢٤
أكدت مصادر إسرائيلية أن رئيس أركان الجيش، غابي أشكنازي، غير معنـي بتوسـيع              : القدس المحتلة 

د وقال إن أشكنازي يصلي مـن       بل ذهب أحد المعلقين أبع    . الحملة البرية وإدخال فرق االحتياط إلى غزة      
كما رأى عدد من المعلقـين إن       ). اجتياح قطاع غزة  (أجل وقف الحرب وعدم الدخول في المرحلة الثالثة       

إسرائيل غير معنية أيضا بخطوة من هذا النوع إال أنها تلوح بها للضغط على حماس وابتزاز تنـازالت                  
  .منها في اتفاقية التهدئة

وقالت إن إزاء معارضـة وزيـر       » مأزق«ونوت أن الوضع الحالي هو      واعتبرت صحيفة يديعوت أحر   
األمن اإلسرائيلي، إيهود باراك، على توسيع الحملة، أضطر رئيس الوزراء إيهود أولمرت إلى انتظـار               
تطور األحداث على صعيد المبادرة المصرية، لذلك لم يتخذ المجلس الوزاري المصغر قرارا في جلسته               

  .يوم أمس
ادر إسرائيلية اعتبرت أن المرحلة لحالية هي مرحلة التهديد لتحسين شـروط وقـف إطـالق          إال أن مص  

أليكس فيشمان إن إسرائيل غيـر معنيـة        " يديعوت أحرونوت "وقال المعلق العسكري في صحيفة      . النار
بإدخال فرق االحتياط إلى غزة ألن خطوة من هذا النوع تعتبر خطوة دراماتيكية إلى حـد كبيـر فـي                    

، وستمارس مزيدا من الـضغط علـى        »مرحلة التهديدات «لهذا دخلت إسرائيل إلى     . تمع اإلسرائيلي المج
  .سكان قطاع غزة لحمل حماس على تغيير رأيها بشأن اتفاق التهدئة

  ٨/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما
  
  وتوافق على حوار بالقاهرة لكن ليس مع حماس..  ترحب بمبادرة مصر"إسرائيل" .٢٥

افقت اسرائيل أمس على إرسال وفد الى القاهرة لبحث المبادرة المصرية لوقف و: نظير مجلي: تل أبيب
وجاء الموقف اإلسرائيلي بعد اجتماع مطول أجراه . اطالق النار والتوصل الى اتفاق تهدئة جديد شامل،

المجلس الوزاري األمني المصغر للحكومة االسرائيلية، الذي اجتمع صباح أمس بحضور قادة الجيش 
 .زة األمنيةواألجه

وقال مصدر سياسي رفيع في مكتب رئيس الحكومة االسرائيلية ايهود أولمرت ان اسرائيل، فيما ترحب 
بمبادرة القاهرة، إال أنها ال توافق على المبادرة التي وضعت بالتنسيق مع الرئيس الفرنسي، نيكوال 

لمبادرة األميركية، موضحا أنه ، وتفضل عليها ا)أبو مازن(ساركوزي والرئيس الفلسطيني محمود عباس 
ومع ذلك، وفي سبيل تسهيل الجهود الدبلوماسية الدولية، وتقديرا للرئيس المصري، حسني مبارك، 

ساركوزي، فإن تل ابيب توافق على المشاركة في حوار مع مصر، ومع مصر وحدها وليس  والرئيس 
 .لشروط االسرائيلية للتهدئةمع حماس، وتدرس امكانية التقدم نحو تسوية تؤدي الى تحقيق ا

وقررت اسرائيل ارسال وفد من الجنرال عاموس جلعاد، رئيس الدائرة السياسية األمنية في وزارة 
الدفاع، مندوباً عن الجيش وعن وزير الدفاع ايهود باراك، وشالوم تورجمان، المستشار السياسي 

يمات بأن يدرس مدى فاعلية المبادرة وبحسب المصادر االسرائيلية فقد تلقى الوفد التعل. ألولمرت
المصرية في وقف اطالق صواريخ حماس تجاه اسرائيل ومنع تهريب األسلحة من سيناء عبر الشريط 

وأوضحت المصادر أنه إذا كانت نتيجة الوفد االسرائيلي ايجابية، فإن تل أبيب . الحدودي الى قطاع غزة
  .ستوافق على وقف النار واالنسحاب من قطاع غزة

وقف اطالق : أوال: وكان أولمرت قد صاغ مع االدارة األميركية خطة لوقف النار، محورها البنود التالية
النار المتبادل، مع التوضيح ان اطالق أي صاروخ جديد على اسرائيل سيعد خرقاً لالتفاق يحرر 

لياتها الحربية رداً على أي انه يعطي الحق السرائيل بأن تعود الى غاراتها وعم(اسرائيل من االلتزام به 
 ).استئناف حماس اطالق الصواريخ
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. تأخذ اميركا على عاتقها العمل مع مصر والسلطة الفلسطينية لوقف تهريب األسلحة عبر سيناء: ثانيا
وفي هذا االطار، عرض األميركيون على اسرائيل سلسلة اجراءات تؤكد تفهمها للمطلب االسرائيلي في 

فجير وتدمير جميع األنفاق المحفورة حاليا على طول الشريط الحدودي بين مصر ت: منع التهريب، منها
وغزة، وزيادة عدد القوات األميركية العاملة على الجانب المصري المتخصص في اكتشاف األنفاق، 
وبناء جدار على طول الحدود وجعل معبر رفح الممر الوحيد للفلسطينيين الى الخارج، وزيادة العمل 

ري داخل سيناء المصرية لمكافحة نشاط المتعاونين المصريين مع حماس على تهريب األسلحة، االستخبا
ومراقبة شديدة على الحدود المصرية ـ السودانية التي تعتبر مصدراً اساسياً لألسلحة التي يتم تهريبها 

  .الى غزة
رائيل وحماس، يتم وضع جدول زمني صارم للمفاوضات حول تنفيذ صفقة تبادل اسرى بين اس:  ثالثا

  . أسيراً فلسطينيا٤٥٠بموجبها اطالق سراح الجندي االسرائيلي األسير، جلعاد شليط مقابل اطالق سراح 
 وقال مصدر مقرب من باراك انه يقف وراء التجاوب االسرائيلي مع المبادرة المصرية ألنها ال تبتعد 

األساسي بين المبادرتين، حسب رأيه، هو في والفارق . كثيراً من حيث المضمون عن المبادرة األميركية
، حيث أن مصر تصر على وقف اطالق النار فوراً وتقترح منحها الوقت إلقناع "الجدول الزمني للتطبيق"

وأضاف هذا المصدر انه ال يمانع في أن تصاغ المبادرة . حماس بالمصلحة في التوجه الى تسوية
 ان اسرائيل تمكنت بعملياتها الحربية من تحقيق معظم ، قائال"موفورة الكرامة"بطريقة تظهر حماس 

فهم مختبئون تحت األرض في منطقة "أهدافها، وأهم هذه األهداف هو وضع قيادة حماس الحالية 
مستشفى الشفاء في غزة وال يستطيع أي منهم أن يطل برأسه الى الخارج، وهم يدركون اليوم أن 

لى توجيه ضربات قاصمة لهم، وليس فقط من الجو بل عبر اسرائيل جادة في حربها، وانها قادرة ع
االجتياح البري من دون أن تدفع ثمناً باهظاً أو غير محتمل حيث ان عدد القتلى بين االسرائيليين حتى 

  ".  فلسطينيا، وهذه هي قوة الردع التي أرادت اسرائيل انجازها٦٥٠اآلن لم يتجاوز العشرة مقابل 
لم تتحمس إلنهاء القتال باتفاق تهدئة جديد، لكنها اقترحت أن توقف اسرائيل القتال وكان الفتاً أن ليفني 

حتى تبقي لنفسها المبادرة للرد على أي "وتنسحب بشكل أحادي الجانب، من دون مفاوضات أو اتفاق 
خرق لشروطها في المستقبل وتبقي حركة حماس جسما مهزوما يصارع في الشارع الفلسطيني وليدافع 

  ". غامرته الخطيرةعن م
لكن اليمين المعارض في المقابل بدأ يستعد لمهاجمة الحكومة االسرائيلية على تراجعها وقبول تسوية 

ونقل على  سياسية مع حماس بدال من استغالل دينامية الحرب لمواصلة الجهود من أجل تصفية حماس،
هة حماس هو إكمال خطة الجيش لسان رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، ان الطريق الوحيد لمواج

الى ذلك، قال مسؤول اسرائيلي لوكالة األنباء الفرنسية إنه بعد بحث . االسرائيلي وتنفيذ جميع بنودها
تعليماته للجيش باالستعداد للمرحلة الثالثة من "المسؤولين االسرائيليين المبادرة المصرية، أصدر باراك 

ال يزال علينا دراسة تفاصيل االقتراح .  ستتوقف خالل االيام المقبلةال نعتقد ان العملية"واضاف ". العملية
 المصري

  ٨/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
   تدرس وقف اطالق النار"اسرائيل" يعلن ان زبيري .٢٦

ـ        :اشرف الهور  -غزة   تـدرس المقترحـات    ' ان بـالده     زاعلن رئيس الدولة في اسرائيل شمعون بيري
وقال بيريس في سـياق مقابلـة تلفزيونيـة ان           .'ار في قطاع غزة   المصرية والفرنسية لوقف اطالق الن    

  .'ال تريد اطالة النزاع وهي تدرس حاليا تفاصيل المقترحات المختلفة لوقف اطالق النار'اسرائيل 
  ٨/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
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  باراك يعارض مواصلة الجيش اإلسرائيلي الحملة العسكرية على قطاع غزة": يديعوت" .٢٧
كشف المحلالن المعروفان في إسرائيل ناحوم بـارنيع وشـيمعون شـيفر،             :هير اندراوس  ز -الناصرة  

األربعاء النقاب عن أن وزير األمن اإلسرائيلي يقول في جلسات مغلقة إنّه يعـارض مواصـلة الجـيش               
  اإلسرائيلي حملته العسكرية على قطاع غزة، 

هو ) أي أمس (رية، عن باراك قوله إن اليوم       العب' يديعوت احرونوت 'ونقل المحلالن البارزان في صحيفة      
اليوم المصيري في الحملة العسكرية، فإذا تمكنت وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس من إقنـاع               

وأوضح .  ساعة ٢٤المصريين بتحمل المسؤولية عن تهريب األسلحة فإنّه من الممكن إنهاء العملية خالل             
ت وباراك بالنسبة للحملة العسكرية عميقة جداً، وأن باراك كـان يريـد             المحلالن أن الخالفات بين أولمر    

  .المبادرة الفرنسية لتجنب العملية البرية اإلسرائيلية في قطاع غزة
 ٨/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  ويجب سحب مواطنتهم" حماس" يؤيدون ٤٨الطيبي والنواب العرب وفلسطينيو الـ: ليبرمان .٢٨

افيغدور ليبرمان، العمل جاهـداً مـن       " إسرائيل بيتنا "تعهد زعيم حزب      :حسن مواسي  -القدس المحتلة   
ـ     ، وسحب مواطنة النواب العرب في الكنيست اإلسـرائيلي، كـونهم           ٤٨اجل إلغاء مواطنة فلسطينيي ال

  .، مشترطا انه من دون الوالء للدولة ال توجد مواطنة"غير مخلصين لوالء الدولة"
غيـر  "ال توجد دولة ديوقراطية في العالم تتهاون مـع مواطنيهـا            : "وكتب ليبرمان في مقال نشره أمس     

كما تتعامل إسرائيل مع مواطنيها العرب ال سيما في الوقت الذي يحارب فيـه بنـو الدولـة                  " المخلصين
العبرية من اجل سالمة واستقرار وامن جميع المواطنين عربا ويهودا، ومن اجل منح مواطنـة كاملـة                 

  ".ة يجب أن يكون المقابل الوالء المطلق للدولةتضمن الحقوق الشامل
تعودنا على هذا االنفالت العنصري مـن المهـاجم         : "وقال النائب أحمد الطيبي تعقيبا على أقوال ليبرمان       

الفاشي ليبرمان، نحن أصحاب البلد األصليون وهو مهاجر فاشي صغير جاء من خارج البالد، ويـسكن                
 .رج بلدنا، والمواطنة هي حق ال يرتبط بالمواقف السياسيةخارج البالد ويريد أن يطردنا خا

  ٨/١/٢٠٠٩المستقبل 
 
   اسرائيليين٥وإصابة صباح اليوم " اسرائيل" من لبنان على  كاتيوشا صواريخ ٣إطالق .٢٩

قالت مصادر إسرائيلية أن ثالثة صواريخ كاتيوشا سقطت قبل قليل في الجليل الغربي في منطقة نهريا 
ونقلت قناة  .روخ سقط في مدينة نهاريا بوقوع خمس إصابات وعدة حاالت هلعوشلومي وتسبب صا

 قرية لبنانية جنوبية ولم تعرف الجهة التي منالجزيرة عن مصادر لبنانية أن خمسة صواريخ أطلقت 
 .تقف خلف اإلطالق

  ٨/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب
  
  نواجه مقاتلين مفخخين ومنازل ملغمة": إسرائيلي"ضابط  .٣٠

المعارك التي تـدور بـين جيـشه        " اإلسرائيلي"وصف ضابط كبير في جيش االحتالل        :القدس المحتلة 
عنه القول عبر هـاتف مـشفّر       " يديعوت"ونقلت صحيفة   . والمقاومين في قطاع غزة بالحرب الضروس     

فوجئوا خـالل   " اإلسرائيليين"ويضيف ان الجنود    ". نحن نقاتل من بيت إلى بيت، نحن نتقدم ببطء وحذر         "
، يركض نحونا ليتفجر بحزام     "مخربة"أو  " مخرب"كل ساعتين يخرج لنا     "ويقول  . بيوت مفخخة المعركة ب 

عن إعداد المقاومين لدراجات نارية ومنافذ عبر جدران المنـازل          " اإلسرائيلي"ويتحدث الضابط   ". ناسف
  .وحسب هذا الضابط، فإن المقاومين يحاولون جر الجيش إلى حرب شوارع. من أجل خطف جنود

  ٨/١/٢٠٠٩خليج، ال
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  "حماس" عازمة على اإلطاحة بـ "إسرائيل"": غارديانال" .٣١

البريطانية نشر أول من أمس عـزم إسـرائيل         " غارديان"كشف تقرير لصحيفة    :  رؤوف بكر  -ترجمة  
من خالل عدوانها الحالي على قطاع غزة على الرغم من إحجـامهم عـن     " حماس"اإلطاحة بحكم حركة    
هذا خشية سحب العديد من الدول دعمها للعملية في وقت يؤكد فيـه المـسؤولين               التصريح علناً بهدفهم    

بسبب " ضعفت"األمنيين والعسكريين اإلسرائيليين أن قدرة الحركة على بسط سيطرتها على غزة مجدداً             
  ".غارديان"دمار معظم مقارها بحسب 

المسؤولين األمنيـين   "من أمس أن    وذكر التقرير الذي نشرته الصحيفة البريطانية في عددها الصادر أول           
والعسكريين في إسرائيل يدفعون من خالل حملتهم العسكرية على قطاع غزة بشكٍل متزايد نحـو إزالـة                 
حكم حركة حماس على القطاع وسط تأكيدات من قبل صناع القرار في تل أبيب أن القـصف المـستمر                   

  ". على الحكمعلى مدى األسبوعين الماضيين زعزع قدرة الحركة اإلسالمية
  ٨/١/٢٠٠٩البيان، اإلمارات، 

 
   تواصل منع الصحافيين االجانب من دخول غزة"اسرائيل" .٣٢

واصل الجيش االسرائيلي االربعاء منع الصحافيين االجانب من دخول قطاع غزة في اليوم  -القدس 
 .الثاني عشر من هجومه، وذلك رغم قرار اصدرته المحكمة العليا يضع حدا لهذا االجراء

قابلت باداء شائن حسن نيتنا بالتعاون ) االسرائيلية(السلطات "وقالت جمعية الصحافة االجنبية في بيان ان 
كل طلباتنا لدخول غزة "واكدت الجمعية ان  ".معها للسماح بدخول الصحافيين بناء على قرار المحكمة

 ".اصطدمت بعدم تلقي جواب
بمرافقة القوات العسكرية " بي بي سي" لمصور في تلفزيون وكان االستثناء الوحيد سماح الجيش االربعاء

لكن اي صحافي اخر لم ينل اذنا بدخول قطاع غزة، حيث وسعت اسرائيل السبت  .داخل قطاع غزة
 .هجومها بعمليات برية اكثر عنفا بحق المدنيين

 ٧/١/٢٠٠٩القدس، فلسطين، 
  
  ئيلي تمر بمرحلة متأزمةالسفير اإلسرائيلي يعترف بأن العالقات التركية االسرا .٣٣

اعترف السفير اإلسرائيلي في أنقرة جابي ليفي بأن العالقـات بـين تركيـا               : أسامة عبدالعزيز  -أنقرة  
إثر التصريحات العنيفة التي أطلقها رئـيس الـوزراء         , وإسرائيل تمر بمرحلة متأزمة ال تخفي علي أحد       

  .التركي رجب طيب أردوغان ضد إسرائيل
  ٨/١/٢٠٠٩األهرام، 

  
   إسرائيلية بدأت تدعو إلى وقف العمليات الحربية في غزةأصوات .٣٤

بعد التأييد الجماهيري والسياسي واإلعالمي الجارف للعمليات الحربية العدوانية : نظير مجلي: تل أبيب
ضد قطاع غزة في بدايتها، بدأت تسمع أصوات اسرائيلية عديدة ومتنوعة تطالب بوقفها، إن كان ذلك في 

  . عالم أو في المظاهرات أو في الغرف المغلقةوسائل اال
ونشرت صحيفة . ومنذ يوم األحد، لم تخل صحيفة اسرائيلية من مقاالت عدة تطالب بوقف الحرب

ونشرت أمس مقاالت أخرى . اول من أمس مقاال على صفحتها األولى يدعو الى وقف القتال" يديعوت"
من اضاعة فرصة زيارة الرئيس " هآرتس"وحذرت . في جميع الصحف تعارض استمرار الحرب

  .الفرنسي، نيكوال ساركوزي، واعادته من دون نتيجة
  ٨/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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   دولة مارقة دعمت الرجعية العربية وال تريد دولة فلسطينية"إسرائيل": إسرائيليباحث  .٣٥
االكاديمي ويؤلف عـدداً     آفي شاليم الباحث االسرائيلي الذي عمل في الجيش قبل ان يتحول للعمل              -لندن

قال فيه ان الطريقـة     ' الغارديان'من الكتب المهمة عن الصراع العربي االسرائيلي كتب مقاال مطوال في            
 جاء علـى    ١٩٤٨اسرائيل هي السياق التاريخي، ذلك ان انشاء اسرائيل عام          ' تبلد احساس 'الوحيدة لفهم   

  .حساب الظلم الفادح للفلسطينيين
لة كالسيكية عن االستعمار االستغاللي في مرحلة ما بعد االستعمار، ضارباً مـثالً             وقال ان غزة هي حا    

 ٨ بالمئة من ارض غزة وعـددهم        ٢٥على ذلك بالمستوطنات خاصة في غزة التي تمتع ساكنوها بنسبة           
وقال ان اوضاع الحياة في القطاع بسبب كل هذا ظلت سبة           . االف مقابل مليون ونصف مليون فلسطيني     

 الفاً  ١٢ االف مستوطن من غزة واسكنت بدلهم        ٨وقال ان اسرائيل نقلت     . قيم االنسانية والحضارية  لكل ال 
آخرين في الضفة الغربية لقتل اية امكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة والعادة ترسيم الحدود من طـرف                 

   .واحد
واشار الـى حمـاس وعزلهـا       . يةوقال انها تعاونت مع االنظمة العربية الرجعية لقمع الوطنية الفلسطين         

وموقف امريكا واوروبا واالدلة الدعائية االسرائيلية التي جعلت من كل الفلسطينيين ارهابيين ومعـادين              
واشار الى ان حماس مع وصولها للسلطة حاولت تعديل مواقفها اال ان اسرائيل التي تلعب لعبة                ،  للسامي

  .اغاثة حتى تمنع نشوء دولة فلسطينيةحاولت تحويل مسألة غزة الى مسألة ' فرق تسد'
 ٨/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
   جريح ٣١٠٠ شهيداً و٧٠٢.. في يومها الثاني عشر على غزة الحرب .٣٦

 فلسطينياً، جلهم من ٢٥ نحو  نبأ استشهاد  عن مراسلها من غزة رائد الفي٨/١/٢٠٠٩الخليج، ذكرت 
اء المحرقة في يومها الثاني عشر، والخامس من المدنيين بينهم نساء وأطفال، أمس، لترتفع حصيلة شهد

 جريح، بينهم عدد كبير في ٣١٠٠ امرأة، وقرابة ٨٥ طفالً و٢١٩ شهيداً منهم ٧٠٢العملية البرية، إلى 
  .حالة الخطر الشديد، وفقاً لمدير عام اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الطبيب معاوية حسنين

 دمرت وأحرقت عشرات  أن اسرائيلعن مراسلها من غزة ٨/١/٢٠٠٩. أليام، فلسطيناوأضافت 
الـمنازل؛ جراء قيام الطيران الحربي اإلسرائيلي بتنفيذ عدد كبير من الغارات، استهدفت معظمها 

  .مناطق قريبة من الحدود الفلسطينية الـمصرية، جنوب محافظة رفح، خالل ساعات فجر ونهار أمس
ت الحربية اإلسرائيلية أطلقت عشرات القنابل والصواريخ الفتاكة ووفقاً لـمصادر متعددة؛ فإن الطائرا

باتجاه منازل ومباني ومناطق خالية تقع بالقرب من الحدود؛ ما أدى إلى إحداث دمار هائل في الـمناطق 
  التي استهدفها القصف
 أكثر منأن الدكتور رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة، في مؤتمر صحافي  من جهت اخرى قال

هذا أمر ال يمكن قبوله حتى في . مدنيون% ٨٠من الشهداء هم من االطفال والنساء، وأكثر من % ٥٠
  ".شريعة الغاب

 
  شخصا من عائلة واحدة في غزة٢٥ االسرائيلية تقتل الطائرات .٣٧

 الطائرات اإلسرائيلية على منزل أل الداية في حي الزيتون شرق مدينة غزة الذي يشهد اغارت: غزة
  .  فردا بينهم نساء وأطفال٢٥يفا من الطائرات، حيث قضى تحت األنقاض قصفا عن

 إسرائيل تقتل المدنيين في : وهو بانتظار عائلة اخيه الذين قضوا تحت االنقاضالحاج فتحي الدايةوقال 
بيوتهم والعرب يتفرجون، وانا ال مطالب لدي اال ارض من سيناء يتبرع بها الرئس المصري لندفن 

 "وأكفانا من خادم الحرمين الشريفينأوالدنا، 
  ٧/١/٢٠٠٩القدس، فلسطين، 
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  في غزةأب وثالثة من أطفاله  استشهاد .٣٨

خمسة مواطنين فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم أب وثالثة من أبنائه في غارة امس، استشهد : غزة
  .إسرائيلية استهدفت سيارتهم شمال قطاع غزة، وأصيب سبعة آخرون بجراح

   ٧/١/٢٠٠٩، قدس برس
  
  عائلة عالقة فيها عدة جرحى تتداوى بالملح والليمون في غزة ": بتسيلم" .٣٩

استنادا لشهادات عاملين فيها " بتسيلم " سرائيليةاإلحقوقية المنظمة الأوضحت  : وديع عواودة-القدس 
طراف حي داخل القطاع أن حسين العايدي  وشقيقيه يسكنون في منطقة معزولة وخالية من السكان على أ

  .ار شرقي جنوب مدينة غزةطوسط الطريق لمعبر المن" جحر الديك"
وبحسب التقرير فإن منزل العائلة قد تعرض لقصف مدفعي في الثالث من الشهر الحالي ما أدى النهيار 

وتسبب استهداف . أجزاء من سقفه فيما تطايرت معظم أبوابه نوافذه وتحطم زجاجها وتفجرت شبكة المياه
سيدتان بالثمانين من العمر أصيبتا برأسيهما ووجهيهما، فتيان : بإصابة ستة من أفراد العائلةالمنزل 

  .أصيبا بمختلف أنحاء جسميهما، صبية وطفل بالثالثة من عمره أصيبا بشظايا
أن العائلة تعيش من دون كهرباء أو أي وسيلة تدفئة فيما ينفد الماء والغذاء " اإلسرائيلي"ويؤكد التقرير 

وميا فهم يأكلون وجبة خفيفة واحدة باليوم تشمل نصف رغيف صغير مع بعض الملح والليمون فيما ي
  يشربون من ماء المطر المتجمع في برميل 

المصابون " يعالج"استنادا التصال هاتفي مع العائلة إنه في ظل غياب الدواء " بتسيلم"ويقول تقرير 
ه طفالن مخاطر الموت الرتفاع درجة حرارتهما جراء تلوث جراحهم بالماء والملح والمسكنات فيما يواج

  .جروحهما
ويناشد حسين العايدي العالم إسعاف عائلته ويقول إنها ال تحتاج سوى من يخرجها من منطقة النيران 

  ويتساءل هل هنالك أبسط من طلب المدنيين واألطفال بالهرب من ساحة المعركة؟
سعاف الوصول إليهم من أجل إخالء الجرحى الذين يموتون ويؤكد أن الجيش يحظر على سيارات اإل

إذا لم تمت اإلنسانية فيكم فاضغطوا على سلطاتكم للسماح لنا بنقل  "اإلسرائيليين"ببطء ويضيف مخاطبا 
  ".جرحى ينزفون لليوم الرابع

  ٨/١/٢٠٠٩الخليج، 
 
  في غزة تستخدم قنابل كاتمة للصوت لقتل المدنيين "اسرائيل" .٤٠

اكدت مصادر طبية فلسطينية امس انه اتضح لها بأن قوات االحتالل االسرائيلي : وليد عوض -رام اهللا
استخدمت خالل عدوانها المتواصل على قطاع غزة قنابل كاتمة للصوت لقتل المدنيين الفلسطينيين وعدم 

 لتلك لفت انظار سيارات االسعاف واالطقم الطبية والمواطنين لهم من خالل عدم صدور اية اصوات
  .االنفجارات

واوضح الطبيب بكر ابو صفية، مدير مستشفى العودة في جباليا شمال قطاع غزة امس أنهم عثروا على 
عدد من الشهداء والجرحى بعد عدة ساعات من إصابتهم، نتيجة قصفهم بقنابل كاتمة للصوت أطلقها 

  .جيش االحتالل صوبهم
قوع دمار في بعض البيوت وعثروا على شهداء ونقل عن شهود عيان قولهم امس انهم اكتشفوا و

وجرحى، كانوا يقطنون في أماكن بعيدة عن المناطق السكنية المكتظة بطريق الصدفة، مشيرين إلى أنهم 
  .لم يسمعوا أي انفجارات صادرة عن المواقع المقصوفة

 ٨/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
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  الغزيينيات  تشن حربا نفسية في محاولة للتأثير على معنو"إسرائيل" .٤١

 يوما، وقد ١٢شنت إسرائيل حربا نفسية إلى جانب الحرب الفعلية التي تنشها منذ : د حامد جا-غزة
وكانت أولى فصول تلك الحرب، سيل من المكالمات الهاتفية  استخدمت خاللها شتى الطرق والوسائل، 

 لكل من يحوي في منزله انهالت على المواطنين في منازلهم، وكانت تحمل رسائل التهديد والوعيد،
 آالف المنشورات من الطائرات على المدنيين، بعضها تطالب سكان  كما القت.أسلحة أو عتادا عسكريا

المناطق القريبة من حدود قطاع غزة مع إسرائيل بمغادرتها والتوجه إلى مراكز المدينة، وأخرى تحمل 
  .التهديد والوعيد لسكان المدينة

ئيلي لم يكتف بالطريقتين المذكورتين، وسعى الستخدام وسائل توصله إلى اكبر  الجيش اإلسراولم يكتف
  .عدد من المواطنين، محاوال على ما يبدو فصل جسم المقاومة عن جماهيرها، واالستفراد بها
  ٨/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

 
  لوقف االبادةتستنكر الصمت العربيالعلماء والدعاة في بيت المقدس  هيئة .٤٢

 بيت المقدس الى وقف حرب -دعت هـيئة العـلماء والـدعاة في فلسطين : ل جمال جما-القدس
كما  . االبادة التي تقوم بها قوات االحتالل االسرائيلي على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة

دعت الهيئة التي اجتمعت امس في مقرها في القدس المحتلة ، القيادات واألنظمة والمسؤولين العرب 
ألجانب الى تخطي دائرة االدانة والشجب واعالن االستنكار أو اللجوء إلى االمم المتحدة أو مجلس وا

  .االمن كي يصدر قراراً جديداً باإلدانة
حل المشكلة موجود هنا ، اذا قرر القادة العرب من صناع :" وقال عبد الرحمن عباد امين سر الهيئة 
لي غزة ال يطلبون المستحيل ، إنما يريدون تطبيق مبادئ القرار أن يستخدموه، واضاف عباد ان اها

القانون الدولي عليهم في زمن الحرب ، وقد قامت قوات االحتالل بخرق هذا القانون آالف المرات دون 
من يسدد فاتورة الدم المستباح ، دمنا الذي غطى الشوارع والمزارع  ":وتسائل .أن تجد رادعاً يردعها
 ؟،..لم يصل صوته بعد إلى اسماع العربوالمدارس والمشافي و

  ٨/١/٢٠٠٩الدستور، 
 
   في محكمة الجنايات الدولية"إسرائيل"دعوى ضد مركز فلسطيني يقدم  .٤٣

قدم المركز الفلسطيني لالتصال والدراسات التنموية أمس دعوى قضائية  :يوسف الشايب -رام اهللا 
  .سرائيليين على غزةرسمية إلى محكمة الجنايات الدولية ضد مجرمي الحرب اإل

إنه جند عشرة محامين دوليين من مختلف الدول األوروبية واألميركية "وقال مسؤولون من المركز 
لمتابعة هذه الدعوى القضائية، التي تم تسليمها الى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية القاضي لويس 

  ".مورينو أوكامبو وإلى نائبة المدعي العام نانو بنسودا
وتضمنت الشكوى عشرات الوثائق التي تثبت استهداف األطفال والنساء بشكل مقصود، وهدم المدارس 
والمساجد والمنازل والبنية التحتية الفلسطينية، واستمرار الحصار وفرض سياسة التجويع ومنع الدواء 

والقتلة وطالبت بمالحقة دولية لمجرمي الحرب  .والغذاء والماء والكهرباء على مواطني غزة
  .االسرائيليين حتى ال يصبح العالم غابة يقتل القوي فيها الضعيف وتنتهك فيها حقوق اإلنسان
  ٨/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
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    في نعلينعلى حرب غزة متظاهرين في مظاهرة احتجاجية ٥ إصابة .٤٤
 في قرية  مواطنين خالل مواجهات مع قوات االحتالل عقب مسيرة٥أصيب :  يوسف الشايب–ام اهللا ر

نعلين، غرب مدينة رام اهللا، ظهر أمس األربعاء، اثنان منهم أصيبوا بالرصاص المطاطي، واآلخرون 
  .باالختناق الشديد من قنابل الغاز والحارقة

ووجه المتظاهرون في هذه المسيرة رسالتين األولى كانت تضامنا مع أهالي قطاع غزة ودعوة دول 
 العدوان واالنسحاب من القطاع، واألخرى أن العدوان اإلسرائيلي العالم بالضغط على إسرائيل لوقف

  .ليس مقتصرا على قطاع غزة بل هو يشمل مدن وقرى الضفة الغربية أيضا
  ٨/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

 
  االحتالل تفاجأ بقدرات المقاومة وقوة الجبهة الداخلية في غزة: قاسم عبد الستار الكاتب .٤٥

سم أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية ان االحتالل تفاجأ بقدرات قال الدكتور عبد الستار قا
المقاومة وتجلى ذلك بقدرتها على قصف مواقع جديدة في  دولة االحتالل  مثل  بئر السبع والتي قد 

  ".تل أبيب"تصل الى تل الربيع 
 بثها واختراق مواقع وأضاف في بيان له حصلت فلسطين على نسخة منه ان مواصلة فضائية األقصى

االحتالل الكترونية وإذاعة جيش االحتالل هو دليل على قوة وقدرات المقاومة الجيدة واستعدادها قبل 
  .المجازر األخيرة من قبل االحتالل

وقال ان المفاجأة الثانية لالحتالل كانت في قوة وتماسك الجبهة الداخلية لقطاع غزة حيث تمسك حركة 
 جيد وال تسمح باختالل او شرخ في جبهتها الداخلية وهذا ينبع من انها حركة حماس باألمور بشكل

  .مقاومة والتفاف الشعب حولها
  ٨/١/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 

  
  حملة وطنية الغاثة غزة:اهللارام  .٤٦

 أطلق القطاعان العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، أمس، الحملة : إبراهيم أبو كامش-رام اهللا
، وذلك دعما لصمود شعبنا في قطاع غزة، "أغيثوا غزة"فلسطينية إلغاثة غزة تحت شعارالوطنية ال

وللمساهمة في مد يد العون والمساعدة في جمع التبرعات النقدية والعينية، عبر الحسابات البنكية التي 
 .محافظاتأعلن عنها في الصحف ووسائل اإلعالم المحلية واللجان الفرعية التي تم تشكيلها في جميع ال
  ٨/١/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

  
  تجاوز الملياري دوالريغزة في  حجم الدمار : الرئاسةديوانرئيس  .٤٧

 أعلن رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية أن حجم الدمار الذي أحدثه العدوان :وام
يني في مؤتمر وأضاف الحس. على قطاع غزة حتى اآلن تتجاوز تكلفته الملياري دوالر" اإلسرائيلي"

صحافي عقده في مقر المقاطعة برام اهللا، أمس، أن المؤسسات الدولية ستستغل الثالث ساعات لوقف 
  .إطالق النار لتعمل بكل طاقاتها إلدخال أكبر كمية ممكنة من المساعدات العينية واألدوية الى القطاع

  ٨/١/٢٠٠٩الخليج، 
  

   باالنهيار  مهددالمجمع: مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة .٤٨
 من انهيار الخدمات الصحية في مجمع الشفاء الطبي ،حذر مسؤولون فلسطينيون امس:  د ب أ-غزة 

أكبر مستشفيات قطاع غزة جراء نقص حاد في المعدات الطبية وكميات الوقود عدا عن انقطاع كامل 
فة االنهيار إذا لم يتم إن المستشفى على حا"وقال حسين عاشور مدير عام المستشفى . للتيار الكهربائي
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، مشيرا إلى أن المستشفى يعمل على أربع مولدات تغذي كافة "إدخال الوقود الالزم لتشغيل مولداته
 من ٣٤وأوضح عاشور أن . أقسامه بما فيها قسم العناية المركزة وغسيل الكلى والعمليات والحضانات

ضى غسيل الكلى حياتهم معلقة بالتيار و من مر٣٠٠و مريضا في العناية المركزة ٢٥األطفال الخدج 
  . الكهربائي الذي سيتوقف بعد يوم ونصف اليوم إذا لم يتم إدخال الديزل والوقود الالزم للمستشفى

ونبه عاشور إلى النقص الحاد في الغاز الالزم لطهي طعام المرضى وغسل األغطية ما يؤثر على 
از المتوفر لدى المستشفي ال يكفي إال ليومين ، مطالبا وأشار إلى أن الغ. التعقيم ونظافة غرف العمليات

المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق اإلنسان بإمداد المستشفى بما يحتاجه من الوقود الالزم لتشغيل مولدات 
  .الكهرباء التي يعتمد عليها المستشفى ، مؤكدا أنها ستتوقف عن العمل بعد غدا بعد نفاد ما لديها من وقود

  ٨/١/٢٠٠٩الدستور، 
 
    مسعفين منذ بدء الحرب على غزة٦ سيارة إسعاف واستشهاد ١١ تدمير .٤٩

اعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن كافة مستشفياتها ومؤسساتها في قطاع غزة هي : الناصرة
  .في مرمى المدفعية االسرائيلي وال حصانة لها من أي استهداف

والطواريء في وزارة الصحة نفيا لما نشرته الصحف وقال الدكتور معاوية حسنين مدير اإلسعاف 
يختبؤون في قبو أسفل مجمع الشفاء الطبي في " حماس"االسرائيلية بأن قادة حركة المقاومة اإلسالمية 

غزة أنه سبق وأن تعرض مجمع الشفاء الطبي للقصف، وكذلك مستشفى محمد الدرة وعدة عيادات 
أن ستة مسعفين وأطفاء استشهدوا " قدس برس"ريح لوكالة وأضاف في تص. ومسشفيات تابعة للوزارة

 سيارة إسعاف وعدد من سيارات ١١خالل العملية العسكرية األخيرة وجرح عدد آخر، كما تم تدمير 
  .الدفاع المدني

وقال إن المؤسسات الطبية هي عرضة للمدفعية والطائرات اإلسرائيلية، وممكن أن تقصف في أي وقت 
ونفى في الوقت ذاته إدخال أي مساعدات طبية الى . تشهاد اآلالف من الفلسطينيينمما يؤدى إلى اس

  .قطاع غزة رغم التصريحات اإلسرائيلية
  ٧/١/٢٠٠٩قدس برس، 

 
  تدمر مستشفى ميدانيا في محور صالح الدين "اسرائيل" .٥٠

قوات االحتالل أعلنت لجان الرعاية الصحية في رام اهللا ان جريمة جديدة ارتكبتها : القدس المحتلة
 بقصف مركز اتحاد لجان الرعاية الصحية مستهدفة مبنى العيادات ٦١Fاإلسرائيلي باستخدام طائرات 

وسيارات اإلسعاف وثالث عيادات متنقلة مزودة بتجهيزات طبية حديثة كمستشفيات ميدانية في محور 
ارات إسعاف وإلحاق دمار ونتج عن القصف تدمير كامل للعيادات الطبية المتنقلة وسي. صالح الدين

قيام إسرائيل بقصف مركز "وقالت إن . جزئي بمبنى العيادات والمركز اإلداري للجان الرعاية الصحية 
ومنشآت طبية بصواريخ الطيران الحربي وتدميرها بهذا العدوان الوحشي إنما هو استهداف للبنية التحتية 

  للمؤسسات الصحية ، 
  ٨/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
   الصرف الصحي  آالف من سكان قطاع غزة قد تغمرهم مياه١٠: دوليالبنك ال .٥١

 آالف من سكان قطاع غزة قد تغمرهم المياه غير المعالجة في ١٠ حذر البنك الدولي من أن :وكاالت
  ". اإلسرائيلي"حال انهيار شبكة الصرف الصحي نتيجة القصف 

  ٨/١/٢٠٠٩الخليج، 
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  م من بيريزمطالبة بسحب جائزة نوبل للسال: األردن .٥٢
 نائبا الى مخاطبة ١٧دعت مذكرة نيابية أردنية وقع عليها :  طارق الفايد- القدس العربي -عمان 

مؤسسة نوبل النيرويجية بسحب جائزة السالم المقدمة لشمعون بيريز كون االخير رئيس دولة االحتالل 
ضد المدنيين االبرياءفي االسرئيلي التي تمارس حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة ومحرقة 

  .القطاع المنكوب
  ٨/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
   مسيرة وفعالية وطنية شعبية تضامنا مع غزة٣٩٢ ألف شخص في نحو ٢٨٠أكثر من  .٥٣

 مسيرة ٣٩٢ ألف شخص في نحو ٢٨٠أعلنت سجالت األجهزة االمنية االردنية أنه قد شارك أكثر من 
  .امنا مع غزة منذ العدوان االسرائيليوفعالية وطنية شعبية شهدتها البالد تض

  
  ٨/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  اإلسرائيليين رفع دعوى ضد مجرمي الحربب يطالب الخارجية يحقوق مركز: األردن .٥٤

رفع المركز الوطني لحقوق االنسان رسالة إلى وزير الخارجية االردني طالب فيها الحكومة األردنية 
كمة العدل الدولية ضد قادة الحرب اإلسرائيليين، استنادا إلى المادة بالعمل على تبني رفع دعوة أمام مح

وقد أعلنت . التاسعة من االتفاقية الدولية لمنع اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها منع إبادة الجنس البشري
 منظمة مجتمع مدني بدء التحضير لعقد مؤتمر للمنظمات العربية في عمان، هدفه تشكيل تحالف ١٦

  .المسؤولة عن العدوان" اإلسرائيلية" لمحاكمة مجرمي الحرب من القيادات عربي
إلى تـشكيل لجنـة لتقـصي       " الشبكة األردنية لمنظمات المجتمع المدني    "ودعت المنظمات األعضاء في     

وقـررت الـشبكة توجيـه      . الحقائق، والعمل على حشد طاقات مؤسسات المجتمع المدني لوقف العدوان         
ن إلى رئيس وزراء األردن واألمين العام لألمم المتحدة والمفوضية األوروبية وجامعة            مذكرات بهذا الشأ  

  .الدول العربية والمنظمات والهيئات العربية والدولية واإلنسانية
  ٨/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  فتح تحقيق بإطالق صواريخ الكاتيوشا : لبنان .٥٥

سرائيل من جنوب لبنان فيما لم تتبن اية جهـة           اربعة صواريخ كاتيوشا على شمالي ا      اليوماطلقت صباح   
وقد ردت اسرائيل باطالق خمسة قذائف هاون على المنطقـة الحدوديـة بـين               . المسؤولية عن اطالقها  

البلدين ردا على هذه الصواريخ على اراضيها انطالقا من جنوبي لبنان صباح الخميس والتـي اسـفرت                 
  .. عن اصابة خمسة اسرائيليين بجراح طفيفة

 في بيروت عن مصدر مسؤول في حزب اهللا اللبناني قوله أن الحزب ال عالقة                بي بي سي   ونقل مراسل 
  . له بإطالق هذه الصواريخ

  . واعلنت قوات االمم المتحدة المنتشرة في جنوبي لبنان حالة االستنفار في صفوفها بعد القصف المتبادل
كومة اللبنانية قد فتحت تحقيقـا فـي الحـادث          اعلن مسؤول لبناني فضل عدم الكشف عن اسمه ان الح         و

لمعرفة الجهات التي تقف وراء اطالق هذه الصواريخ واكد التزام لبنان باتفاق وقف اطالق النار الـذي                 
  .  بين لبنان واسرائيل برعاية االمم المتحدة٢٠٠٦تم التوصل اليه عام 
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 ينف او يؤكد مـسؤول فـي الجبهـة          ونفت حركة حماس مسؤوليتها عن اطالق هذه الصواريخ فيما لم         
الشعبية القيادة العامة المقربة من سورية في مقابلة له مع قناة الجزيرة القطرية مسؤولية الجبهة عن هذه                 

  . العملية
  ٨/١/٢٠٠٩بي بي سي 

  
  حزب اهللااللن تستطيع القضاء على حماس و": الخائب" ألولمرت اهللانصر  .٥٦

الصهاينة بأنهم سيكتشفون ان حربهم «السيد حسن نصر اهللا » حزب اهللا«وعد األمين العام لـ: بيروت
وفيما دان عجز . » ستكون نزهة إذا ما قيست بما أعددناه لهم أمام أي عدوان جديد٢٠٠٦في تموز 

وتوجه . »شعبا وينصف قضية) المجلس(كيف يمكن أن يحمي «: مجلس األمن عن إدانة إسرائيل، سأل
 ولم نعاد من تواطأ علينا من العرب في حرب تموز، ومن اتهمنا وأساء نحن لم نخاصم«الى مصر قائال 

إلينا وشارك في دمائنا، ولكننا سنخاصم ونعادي من يتواطأ على غزة وأهلها ومقاومتها، ومن يشارك في 
 .»دمائها ويسد عليها أبواب الحياة والخالص

وأكد في الخطاب . »ح معبر رفح؟ شهيدا ليفت٦٥٠هل يحتاج النظام المصري الى أكثر من «: وتساءل
الذي ألقاه امس في ختام مسيرة العاشر من محرم التي نظمها الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت وبث 

 وغزة حسمتا النقاش حول استراتيجية دفاعية هنا او ٢٠٠٦تجربتي تموز «عبر شاشة عمالقة، ان 
  ، »هناك

شكال التطبيع معها وإعطاء الوصف الحقيقي لما قطع العالقات مع إسرائيل ووقف كل أ«:  واضاف
  . »ترتكبه من مجازر في غزة هي من ابسط الواجبات على الحكام والشعوب في هذه المرحلة واوضحها

 وتجربة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة حتى اآلن من خالل ٢٠٠٦ان تجربة حرب تموز «واعتبر 
، اعتقد ان هاتين التجربتين قد حسمتا ويجب ان تحسما كل االسطورة والثبات االعجازي الذي يقدمونه
فهذا الجيش الجبار، احد اقوى جيوش العالم، ويمتلك اقوى . نقاش حول استراتيجية دفاعية هنا او هناك

سالح جو في المنطقة، يقف عاجزا عن تحقيق اهدافه امام مقاومة متواضعة االمكانات ولكنها عظيمة 
قعة جغرافية ضيقة ومحاصرة، ما يؤكد ان خيار المقاومة الشعبية المسلحة االيمان واالرداة في ب

والمستندة الى االيمان والعزم واالحتضان الشعبي هي الخيار االقوى واالفضل لمواجهة اعتى الجيوش 
  في العالم

يكوال ن(اولمرت انه قال للرئيس الفرنسي ) رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود(نقل عن «وقال انه باالمس 
لن : وانا اقول الولمرت الفاشل والخائب والمهزوم في لبنان. اليوم حماس وغدا حزب اهللا): ساركوزي

نحن هنا ... وانا اقول لهم. ... تستطيع القضاء على حماس ولن تستطيع القضاء على حزب اهللا
لى ارضنا الى ولن اكرر ما قلته في السابق، لو جئتم ا. مستعدون لكل احتمال وجاهزون لكل عدوان

قرانا الى احيائنا الى بيوتنا، اقول لكم بكلمة بسيطة وعابرة جدا، سيكتشف الصهاينة ان حربهم في تموز 
نحن هنا لن نترك الساحة ولن نسقط . هي نزهة اذا ما قيست بما أعددناه لهم أمام أي عدوان جديد
 .»ئناالسالح وستبقى مقاومتنا عنوانا لتاريخنا وتضحياتنا ودماء شهدا

  ٨/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
 النفط ليس سالحا ومصدروه بحاجة لعائداته: سعود الفيصل .٥٧

رفض وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل دعوة إيران الستخدام :  صالح عواد-نيويورك 
ية للضغط عليها بسبب الحرب اإلسرائيل" إسرائيل"النفط كسالح للضغط على الواليات المتحدة وحلفاء 

ان "وأوضح األمير سعود الفيصل، في مؤتمر صحافي عقده بمقر إقامته في نيويورك، . على قطاع غزة
أن "وأفاد األمير سعود الفيصل ". مصدري النفط هم بحاجة إلى عائداته وانهم سوف لن يفعلوا هذا
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األمر المهم أن استخدام النفط خصوصا في هذا الوقت يبدو فكرة قد فقدت قيمتها على األقل اآلن وأن 
ان المصدرين للنفط يحتاجون "وأكد " ال نستطيع تغيير النزاع باستخدام النفط"، وأضاف "النفط ليس سالحا

إلى بناء قدرات دولهم من خالل هذا المصدر إذا أرادوا التصدي ألية مواجهات ضدها فهم بحاجة إلى 
  ". هذا المصدر لتعزيز قدراتهم

  ٨/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  مسؤولية ما يجري في غزة" إسرائيل"سعودية تنتقد صمت المجتمع الدولي وليبيا تحّمل ال .٥٨

انتقدت صمت مجلس األمن والمجتمع الدولي   السعودية، أن٨/١/٢٠٠٩َّالشرق األوسط، ذكرت صحيفة 
إزاء ما يجري في قطاع غزة وأعرب وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل، في بيانه أمام 

اع مجلس األمن ليلة أول من امس، عن استغرابه ودهشته من الصمت الرهيب إزاء الهجوم على اجتم
مسؤولية تدهور الوضع الخطير " إسرائيل"، وحمل "بالكارثة اإلنسانية"غزة، واصفاً ما يجري في غزة 

/ هر ينايروحماس في ش" إسرائيل"التفاقية الهدنة المبرمة بين " إسرائيل"وأشار إلى مخالفة . في غزة
واستعرض مشروع القرار العربي وأكد على أنه ال يهدف إلى وقف . كانون الثاني من العام الماضي

وحذر األمير سعود الفيصل مجلس األمن . القتال الدائر فحسب بل يمهد لمعالجة األسباب التي قادت إليه
 .من عدم االستجابة للموقف العربي

مسؤولية " إسرائيل"حمن شلقم العضو العربي في مجلس األمن وحمل وزير الخارجية الليبي عبد الر
تدهور الوضع في غزة، وأكد بأنها قد انتهكت الهدنة مع حركة حماس بدون مبرر ولم تلتزم بفك 

 .الحصار وفتح المعابر إال جزئيا
أن سعود الفيصل أكد، أمس، إصرار الوزراء العرب على طرح ، ٨/١/٢٠٠٩الحياة، وأضافت صحيفة 

وقال رداً على سؤال لـ . مشروع القرار في شأن غزة على التصويت في مجلس األمن قبل اليوم
مع مشروع القرار العربي، " ال تتنافى وال تتناقض"، خالل مؤتمر صحافي، إن المبادرة المصرية "الحياة"

قولوا لنا إنهم ال لم ي"عدم طرح مشروع القرار، و " لم تطلب منا"وأكد أن فرنسا ". هي مكملة له"وإنما 
وحذر وزير  ".لذلك نأمل في إجراء التصويت، ونأمل بنتائج إيجابية. يريدون التصويت في مجلس األمن

الخارجية السعودي مجلس األمن من أن العرب قد يضطرون إلى إدارة ظهورهم للشرعية الدولية وعملية 
  .السالم إذا استمر التلكؤ والتباطؤ في التعاطي مع قضاياهم

  
 عن القطاعورفع الحصار  "إسرائيل"حماس مستعدة لتسوية بعد انسحاب : األسد .٥٩

أعلن الرئيس السوري بشار األسد، امس، أن حركة حماس :  يو بي أي- واشنطن- هدى سالمة-دمشق 
مستعدة للتوصل إلى تسوية، إذا أوقف الجيش اإلسرائيلي عملياته العسكرية وانسحب من قطاع غزة 

إلبرام (إنهم على استعداد "اإلخبارية، " سي أن أن"وقال األسد، في مقابلة مع شبكة . ورفع الحصار عنه
اليوم، العوامل قد تغيرت لذلك فإن المتطلبات ستتغير . وهم اآلن مستعدون. كانوا مستعدين)...اتفاق
. قليلةال يمكننا الحديث عن المتطلبات نفسها، على غرار ما حصل قبل سنوات "وأضاف األسد ". أيضا

وبخالف ذلك، سنستمر في االنتقال من وقف إلطالق النار إلى صراع آخر ثم إلى خرق آخر لوقف 
  ". وكلما زاد نزيف الدم، يكون من الصعب الحديث عن السالم. إطالق النار هذا

قبول "وردا على سؤال عن كيفية وقف أعمال العنف في غزة، قال األسد أن ذلك ممكن اليوم من خالل 
رائيليين لوقف عدوانهم، وقبول حماس في المقابل وقف أي عمل عسكري ومن ثم ينسحب إالس

  .عن القطاع" اإلسرائيليون إلى خارج غزة وقبولهم برفع الحصار
  ٨/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
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   يستعرض المبادرة المصرية أمام مجلس األمنأبوالغيط .٦٠
 خالل كلمته أمام مجلس ،وزير الخارجيةاستعرض السيد أحمد أبوالغيط  : مراسل األهرام-نيويورك 

 تفاصيل المبادرة المصرية التي اقترحها الرئيس حسني مبارك إلنهاء الصراع في ،األمن الدولي أمس
وأكد أبوالغيط أن  .وقدم أبوالغيط عرضا مفصال للبنود التي اشتملت عليها مبادرة مبارك .قطاع غزة

 وطالب الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني ،صر لمسئوليتهاطرح الرئيس للمبادرة يأتي في سياق تحمل م
  ..وكل األطراف اإلقليمية والدولية بتحمل مسئوليتهم حقنا للدماء واحياء لألمل في السالم

  ٨/١/٢٠٠٩األهرام، 
 
  ى غزةلوقف هجومها عل" إسرائيل"الدول الغربية بالضغط على  يدعو أردوغان .٦١

إلى، أن تسيبي ليفني وزيرة الخارجية اإلسرائيلية " حريت"يفة أشارت صح:  أسامة عبدالعزيز-أنقرة 
أجرت اتصاال بنظيرها التركي علي باباجان أكدت له أنها تتفهم حساسية تركيا جيدا ولكنها تطالب بأن 

وأشار باباجان، الى أن األوضاع في غزة ال تهم تركيا وإنما تهم العالم . تتبع تركيا سياسة متوازنة
كن المصادقة على قتل األطفال والنساء واألبرياء، مشيرا الى أن تركيا دولة ديمقراطية بأجمعه واليم

حرة تستطيع التعبير عن آرائها وأفكارها كيفما تشاء، واليمكن غض النظر عن ردود فعل الشارع 
التركي، وشدد باباجان على أهمية إعالن هدنة ووقف الطالق النار على الفور، موضحا أن ذلك يشكل 

  . ضرورة حيوية للسالم العالمي
طلب من انجيال " إسرائيل"وكشفت مصادر بحزب العدالة والتنمية أمس، أن ايهود أولمرت رئيس وزراء 

ميركل المستشارة األلمانية وتوني بلير ممثلة اللجنة الرباعية الدولية التدخل لدى رئيس الوزراء التركي 
وقالت مصادر مقربة من مجلس الوزراء ". إسرائيل"رجب طيب أردوغان لتليين موقفه الحاد من 

يتنافي مع القانون الدولي " إسرائيل"التركي، إن أردوغان أكد خالل هذا االتصال لميركل أن ما تقوم به 
ومع كل األعراف ومبادئ حقوق اإلنسان، كما تلقي أردوغان اتصاال آخر من توني بلير وطالب 

لوقف هجومها على الفلسطينيين األبرياء، " إسرائيل"الضغط على أردوغان ميركل وكل الدول الغربية ب
وفك الحصار عنهم والعمل من أجل السالم، وطلب أردوغان من مستشاره السياسي في دمشق االتصال 

  .بخالد مشعل وإبالغه باألمر
  ٨/١/٢٠٠٩األهرام، 

  
   قطاع غزةبوقف العدوان العسكري البري والجوي والبحري علىقطر تطالب مجلس األمن  .٦٢

طالبت دولة قطر مجلس األمن الدولي بتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق األمم المتحدة وعدم االكتفاء 
، وهي القوة القائمة باالحتالل، "إسرائيل"بالبيانات الصحافية، بل القيام فورا باعتماد مشروع قرار يلزم 

عسكري البري والجوي والبحري على قطاع غزة واالنسحاب الفوري للقوات اإلسرائيلية بوقف العدوان ال
. وفك الحصار عن القطاع وفتح المعابر وإنهاء سياسة العقاب الجماعي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

اضحا وحثت قطر مجلس األمن على إنهاء التلكؤ الذي تقابل به حالة ال تعد تهديدا مباشرا وخطيرا وو
للسلم واألمن الدوليين فحسب، بل وحالة إنسانية خطيرة في قطاع غزة، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها 
وزير الدولة للشؤون الخارجية أحمد بن عبداهللا آل محمود، عضو اللجنة الوزارية العربية المشكلة للتوجه 

على قطاع غزة باألرض الفلسطينية إلى مجلس األمن الدولي الستصدار قرار لوقف العدوان اإلسرائيلي 
المحتلة خالل االجتماع المفتوح لمجلس األمن، والذي عقد حول الحالة في الشرق األوسط بما في ذلك 

  .قضية فلسطين
  ٨/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
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  على عدوانها ودعم المقاومة " اسرائيل"عدم مكافأة لالمؤتمرات العربية الثالثة تدعو العرب  .٦٣
المؤتمرات العربية الثالثة، القومي العربي والعربي اإلسالمي واألحزاب العربية بيان لها طالبت : بيروت

، مصر والسعودية والرئيس الفلسطيني محمود عباس باتخاذ مواقف ملموسة ضد )٧/١(اليوم األربعاء 
ت ودعت المؤتمرا. العدوان والوقوف بقوة في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة

الثالثة، إلى تأييد الدعوة لعقد مؤتمر قمة طارئ واعالن معارضة المواقف الدولية التي تساوي بين 
يشكل عمالً "بأنه ) الحصار(العدوان والصواريخ التي استهدفت كسر الحصار الظالم، الذي وصفته 

  ".عسكرياً بامتياز مثله مثل قصف المدنيين سواء بسواء
  ٧/١/٢٠٠٩قدس برس 

  
  عدة لمناقشة تأمين الحدود مع غزة لكنها ترفض أي وجود دولي لمكافحة األنفاقمصر مست .٦٤

، رئيس لجنة الشؤون العربية واألمن القومي "إسرائيل"قال سفير مصر السابق في :  أحمد رحيم-القاهرة 
" إسرائيل"، إن "الحياة"المصري، محمد بسيوني لـ ) الغرفة الثانية في البرلمان(في مجلس الشورى 

تطالب بإلحاح بمنع تهريب األسلحة ومنع حماس من استعادة قوتها كنقطة انطالق لوقف النار، كما "
وأشار إلى أن مصر ". تطالب بقوات دولية على الحدود لمنع تهريب األسلحة، وهو ما ترفضه حماس

بول قوات ليس مطروحاً ق"لكنه شدد على أنه ". آليات تضمن منع التهريب"تبحث مع األطراف المعنية 
هذا خيار غير مطروح، والحديث يدور عن قوات ... دولية على األراضي المصرية لمراقبة أمن الحدود

ألن التهريب يمكن أن يكون في "وأضاف أن مصر تعارض مسألة األنفاق ". في الجانب اآلخر
ئما إلى جانب االتجاهين، وبالتالي يمس بأمن مصر التي يهمها الحفاظ على حدودها وسيادتها وتقف دا

مبدأ مصر أنها تقبل المحادثات والنقاش مع الجميع لما يحقق مصلحة األمن "وقال بسيوني إن ". الشرعية
  ".القومي والشعب الفلسطيني، والوصول إلى اتفاق في شأن هذه النقطة سيدفع قدماً اتفاقاً لوقف النار

  ٨/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  لى ضرورة االستجابة للمبادرة المصريةلحضه ع القاهرة تدعو أولمرت لزيارة مصر .٦٥

دعت أولمرت لحضه على "، إن القاهرة "الحياة"قالت مصادر مطلعة لـ :  جيهان الحسيني-القاهرة 
ضرورة االستجابة للمبادرة المصرية وسرعة اتخاذ قرار بهذا الشأن، وأبلغنا بأنه سيحضر عقب اجتماع 

ستشهد األسبوع المقبل نشاطاً سياسياً مكثفاً، والقيادة "صر وأشارت إلى أن م". الحكومة األمنية المصغرة
المصرية ستلقي بكل ثقلها من أجل وقف شالل الدم الفلسطيني النازف ووضع حد لهذا العدوان والعمل 

 إسرائيلية -في أقرب وقت على إدخال مساعدات ومعونات ومواد إنسانية، ومن ثم عقد لقاءات فلسطينية 
مصر "ولفتت إلى أن ". لقة، ومعالجة أسباب االنهيار الجاري على الساحة الفلسطينيةلدرس القضايا العا

تعمل أيضا في شكل موازٍ من أجل جمع القوى الفلسطينية كافة على مائدة الحوار من خالل اتصاالت 
، ستجريها مع مختلف الفصائل بهدف إعادة اللحمة الفلسطينية والحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني

وتفويت الفرصة على من يلعبون بمقدرات الشعب الفلسطيني ويسعون من أجل ترسيخ االنقسام 
  ".الفلسطيني القائم بين الضفة والقطاع وبين حركتي فتح وحماس

  ٨/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  تحركنا مكمل للمساعي العربية: أبو الغيط .٦٦

، أن تكون مصر توافقت "الحياة"إلى نفى وزير الخارجية المصري في حديث :  جيهان الحسيني-القاهرة 
نحن طرف مشارك في هذا الجهد : "وقال. مع فرنسا على إجهاض استصدار قرار عن مجلس األمن

وإذا فشلنا في هذا، يجب أن يصدر مجلس األمن في ... العربي الذي يسعى إلى الحصول على قرار
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ت تفيد بتحرك فرنسا التي ترأس المجلس ، مشيراً إلى معلوما"نهاية أعماله، أمس، شيئاً يوضح توجهاته
تبين لنا أن "وقال أبو الغيط إن التحرك المصري جاء بعدما . الشهر الجاري نحو استصدار بيان رئاسي

إنقاذاً "وأضاف أن المبادرة جاءت ". المجلس قد ال يلبي رغبة العرب بقرار في هذا التوقيت تحديداً
لن تقبل بتنفيذ مخططات لدفع "وقال إن بالده ". مشروع القرارجهد مكمل ل"، مشدداً على أنها "للموقف

  ".غزة إليها لتصفية القضية الفلسطينية
  ٨/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
   اإلسالمي تدين قصف المدارس ومجمع الفقه اإلسالمي يدين المجازر في غزةالمؤتمر .٦٧

لو قصف جيش االحتالل دان األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغ: وكاالت
الجريمة النكراء "واستنكر أوغلو، في بيان، . اإلسرائيلي لمدرسة تابعة لألمم المتحدة في قطاع غزة

باستهدافها مئات المدنيين العزل من النساء واألطفال الذين لجأوا إلى مدارس األمم المتحدة حيث الحقتهم 
الجريمة الوحشية ومثيالتها جرائم "العام للمنظمة، هذه واعتبر األمين ".  منهم٤٠القذائف وقتلت أكثر من 

، وطالب مجلس حقوق اإلنسان "حرب موصوفة ال ينبغي لمرتكبيها أن يفلتوا من المحاكمة الدولية
بالتحرك السريع واتخاذ إجراءات لوقف الجرائم اإلسرائيلية، وأبدى خيبة أمله من عجز مجلس األمن عن 

  .القيام بواجبه
  ٨/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  الموقف الروسي من التسوية يميل للرؤية السورية والتركية: مصادر سورية .٦٨

، إن جولة المبعوث "الشرق األوسط"قالت مصادر فلسطينية في دمشق لـ :  سعاد جروس-دمشق 
الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق األوسط نائب وزير الخارجية ألكسندر سلطانوف الى المنطقة 

متابعة الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة، وأن سلطانوف لم يحمل معه أفكارا أو كانت في إطار 
مبادرات جديدة، وإنما جاء بهدف االطالع والتشاور والبحث في ما يمكن أن تقوم به روسيا في هذا 

 التركية للحل -وأضافت المصادر أن الموقف الروسي أكثر ميال لتأييد الرؤية السورية . الخصوص
ورجحت . المستندة إلى مطالب فصائل المقاومة الفلسطينية والتي تؤيدها إيران وعدد من الدول العربيةو

، وأيضا المبادرة "إسرائيل"المصادر قيام فرنسا وروسيا بمساع إليجاد حل وسط بين ما تطرحه أميركا و
وقطر وإيران من جانب المصرية من جانب وبين ما تطرحه فصائل المقاومة الفلسطينية وتركيا وسورية 

، حسب ما قالته المصادر التي رأت أنه "المقاومة لن تقبل بأية إجراءات تمس وجودها"آخر، مع العلم أن 
في ظل عدم التوصل إلى قرار مقبول في مجلس األمن من كل األطراف وتحفظات حماس على المبادرة 

دعت إليه قطر وسورية بمن حضر، المصرية، لم يبق هناك سوى عقد قمة عربية طارئة التي سبق و
  ". هزال الوضع العربي"لتدارك 

  ٨/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  القاهرة تطلب تأمين الطريق لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني .٦٩

قالت مصر، أمس، إنها أرسلت نص :  صالح متولي، صالح جمعة، محمد عبد الرازق-القاهرة 
 العام لألمم المتحدة، وأشارت إلى أنها تجري اتصاال مع مبادرتها إلى رئيس مجلس األمن، والسكرتير

لجعل الطريق المؤدية إلى معبر رفح "الصليب األحمر الدولي لكي يقوم باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
وصرح المتحدث ". الفلسطيني في داخل القطاع ممراً آمناً لنقل المساعدات اإلنسانية وإخالء الجرحى

التحرك المصري يهدف إلى "جية المصرية، السفير حسام زكي، أمس، بأن الرسمي باسم وزارة الخار
زيادة فرص فتح المعبر بشكل آمن من الناحية الفلسطينية حيث أن تواصل القصف والعمليات العسكرية 
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". أدى إلى اإلضرار بالطريق المؤدية إلى المعبر، ما أدى بدوره إلى تعذر إخالء الجرحى إلى مصر
ال يزال مفتوحاً من الجانب المصري منذ اليوم األول "المصري إلى أن معبر رفح وأشار المتحدث 

 ".للعدوان اإلسرائيلي على غزة
  ٨/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  بسرعة وقف العدوان اإلسرائيلي علي غزة البابا شنودة يطالب المجتمع الدولي .٧٠

مصر الحكيمة تجاه أحداث غزة متمنيا من أعرب البابا شنودة الثالث بابا اإلسكندرية عن تأييده لسياسات 
 ووصف الحرب في غزة  . اهللا أن يوفق جهود الرئيس حسني مبارك في إدارة هذه األزمة العربية الكبيرة

بأنها حرب إبادة وحرب غير شريفة ألنها التتم بين العسكريين بل تتم تجاه المدنيين العزل في غزة من 
 خالل احتفال الكنيسة القبطية الليلة قبل الماضية بعيد الميالد ،الباباوأكد   . األطفال والنساء والشيوخ

 مساندة وتضامن الكنيسة القبطية مع األشقاء الفلسطينيين في غزة ورفضه لهذا العدوان الهمجي ،المجيد
والوحشي داعيا المجتمع الدولي لسرعة التحرك لوقف هذه الحرب التي تحولت الي حرب برية شرسة 

  . دارس والمستشفيات ودور العبادةتطال الم
  ٨/١/٢٠٠٩األهرام، 

  
   طائرة مساعدات منذ بدء العدوان ٥٤مطار العريش يستقبل  .٧١

استقبل مطار العريش، أمس، ست طائرات سعودية وليبية وعمانية وسودانية وروسية :  د ب أ-القاهرة 
وقال . الفلسطيني في قطاع غزةعليها عشرات األطنان من األدوية والمعدات الطبية لمساعدة الشعب 

الطيار حسن راشد رئيس شركة المطارات إن مطار العريش استقبل منذ بدء العدوان اإلسرائيلي على 
  . طائرة مساعدات من الدول العربية واإلسالمية وروسيا٥٤غزة 

  ٨/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
  أردوغان لحماس" تحمس" تركية تنتقد صحف .٧٢

الم كل برامجها وأخبارها لالعتقاالت الداخلية األخيرة وتجاهلت خصصت جميع وسائل اإلع: أنقرة
محرقة غزة، ولفتت بعض األوساط السياسية االنتباه الى الحملة االعالمية التي تعرض لها رئيس 
الوزراء رجب طيب أردوغان من جانب بعض الصحف وكتابها الذين اتهموا اردوغان بالتحمس المبالغ 

ومنظمات اللوبي اليهودي في " اسرائيل" وحذرته من احتماالت استعداء فيه الى جانب حركة حماس
أمريكا لتركيا وقالت ان هذا العداء سيخلق لتركيا مشكالت عويصة في العديد من المجاالت ويهدد 

  .مصالحها الوطنية االستراتيجية
  ٨/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  توفير الجهود لدعم غزةاالخوان المسلمون يعلقون أنشطتهم المعارضة للنظام السوري ل .٧٣

تعليق أنشطتها المعارضة "اعلنت جماعة االخوان المسلمين المعارضة المحظورة في سوريا انها قررت 
واعلنت الجماعة، في . التي تدور في غزة" توفيرا لكل الجهود للمعركة االساسية"وذلك " للنظام السوري

انطالقا من اولوية القضية الفلسطينية " القرار بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، انها اتخذت هذا
في مواجهة العدوان، ) الدولة والشعب(ومن رؤية الجماعة الهمية الدور العملي المناط بسوريا (...) 

  ".ودعم المقاومة، وتعزيز صمود اهلنا في غزة
  ٨/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
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  مصر رفضت استقبال وفد علماء المسلمين: القرضاوي .٧٤
ل الشيخ يوسف القرضاوي رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أمس األربعاء، إن مصر لم قا: أ.ب.د

أبلغنا السفير "وأوضح . ترد باإليجاب على طلب وفد علماء المسلمين بمقابلة الرئيس حسني مبارك
أن المصري في الدوحة برغبة الوفد في زيارة مصر وااللتقاء بالرئيس مبارك، واعتذرت السفارة ب

  ".الظروف غير مواتية
  ٨/١/٢٠٠٩الخليج، 

 
   العربي واإلسالمي يواصل انتفاضته ضد المحرقةالشارع .٧٥

عواصم والوكاالت، أن الشارع العربي، واصل انتفاضته ضد  ، من٨/١/٢٠٠٩الخليج، ذكرت صحيفة 
بإقدام الزعيم المحرقة اإلسرائيلية المشتعلة في قطاع غزة، فيما استغل متظاهرون مسيراتهم لإلشادة 

  .الفنزويلي على طرد سفير الكيان في بالده
واحتل الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز مركز الصدارة في تظاهرتين داعمتين لغزة دعت إليهما منظمات 

، وشارك نحو مائة وخمسين شخصا في "التخاذل والصمت العربيين"يسارية، وسارتا في بيروت تنديدا بـ
السفارة المصرية غرب بيروت، وحمل المتظاهرون صورة كبيرة للرئيس تظاهرة توجهت نحو مقر 

  ".هكذا يكون الرجال"الفنزويلي كتب عليها 
وسارت تظاهرة ثانية نحو مقر المفوضية األوروبية وسط العاصمة أطلق خاللها المتظاهرون هتافات 

  .معادية للرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي ولالتحاد األوروبي
صاعدت وتيرة االحتجاجات الشعبية لتمتد إلى أغلب المحافظات مطالبة بوقف العدوان وفي تونس، ت

  . اإلسرائيلي واتخاذ موقف عربي مشرف إزاء هذه الهجمات
وتظاهر آالف األشخاص في نواكشوط في مظاهرتين منفصلتين مطالبين بقطع العالقات الدبلوماسية مع 

  ".إسرائيل"استدعاء السفير الموريتاني من ، وجاءت هاتان المظاهرتان غداة "إسرائيل"
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، مظاهرة نسوية أعربت خاللها المحتجات عن إدانتهن لمواصلة 

  .تقتيل الفلسطينيين وتنفيذ جريمتها البشعة في المئات من األطفال والشيوخ والنساء" إسرائيل"
ر مراسلها، في ماليزيا، أعلن أكثر من ألفي عواصم، عبمن ، ٨/١/٢٠٠٩األهرام، وأضافت صحيفة 

مطعم مقاطعتها للمنتجات األمريكية وفي مقدمتها المياه الغازية، في بادرة عملية لالحتجاج علي المساندة 
  ".إسرائيل"األمريكية المطلقة لموقف 

  
   تركية تستنكر الهجوم على غزة وتخصيص حمالت لدعم منكوبي غزةأحزاب .٧٦

، بسبب عدوانها علي غزة قائال إن "إسرائيل"كة القومية التركية دولت بهشلي هاجم رئيس حزب الحر
كما استنكر , تقوم بمذابح بحق السكان األصليين في فلسطين الذين استولت على أراضيهم" إسرائيل"

  .الصمت الدولي تجاه هذه المذابح
إن تلك : قائال" إسرائيل"نية لـكما ندد رئيس حزب الشعب التركي المعارض دنيز بايكال باألعمال العدوا
واصفا تلك االعتداءات بأنها , االعتداءات خاصة قتل األطفال والنساء واألبرياء العزل أمر اليمكن تبريره

  .وصمة عار في جبين اإلنسانية
كما واصل مجلس األمة التركي ودائرة الشؤون الدينية والهالل األحمر التركي، حمالت التبرع في 

سابات مخصصة لدعم منكوبي العدوان اإلسرائيلي، كما أفادت مصادر بوزارة الخارجية المصارف في ح
التركية أنهم يواصلون االتصاالت مع الجهات المصرية للتنسيق معها لنقل الجرحي الفلسطينيين بطائرات 

  .اسعاف للمستشفيات التركية
  ٨/١/٢٠٠٩األهرام، 
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   بسطاء المصريين يتسابقون إلغاثة أهل غزة .٧٧

أثار العدوان اإلسرائيلي على غزة تعاطف البسطاء من المصريين على اختالف :  شادي محمد-لقاهرة ا
وتنوع فئاتهم ومستوياتهم االجتماعية، ولم يجد هؤالء سبيال من اإلفصاح عن تعاطفهم بما يقدرون عليه 

أكثر المواقف التي وفي اإلسماعيلية، كانت  .حتى ولو كان أقل القليل من المال والمالبس واألغطية
جذبت االنتباه مجموعة من األطفال لم تتجاوز أعمارهم تسع سنوات تجمعوا، وقرروا أن يقوموا بحملة 
تبرع من أهالي الشارع الذي يقطنون به بمدينة اإلسماعيلية ليقدموها كمساعدة للشعب الفلسطيني عن 

  .طريق نقابة األطباء
  ٨/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 

 
  راقيتين محملتين بمساعدات طبية الهالي غزة طائرتين عوصول .٧٨

اعلن السفير العراقي في عمان سعد جاسم الحياني، االربعاء، ان طائرتين عسكريتين عراقيتين : بغداد
وقال الحياني، لوكالة . محملتين بمساعدات طبية عاجلة الى سكان غزة وصلت مساء الثالثاء الى االردن

 طنا من االدوية والمستلزمات الطبية المختلفة ومواد ٢١ريتين جلبتا الطائرتين العسك"فرانس برس، ان 
انسانية ومواد اغاثة الى اهالي غزة ستقوم الهيئة الخيرية االردنية الهاشمية بنقلها برا الى قطاع غزة بعد 

هذه المساعدات المستعجلة تم ارسالها من قبل "واضاف ان ". استحصال الموافقات االصولية على ذلك
  ".ارة الصحة العراقية وهيئة الهالل االحمر العراقيوز

  ٨/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  استعداد مصري لتدفق جماعي محتمل من القطاع  .٧٩

 إن مصر أعدت خطة طوارئ ، أمس لوكالة فرانس برس،قالت مصادر في منظمات إنسانية: القاهرة
  .حرب اإلسرائيليةلمواجهة تدفق جماعي محتمل لفلسطينيين من قطاع غزة هربا من ال

  ٨/١/٢٠٠٩البيان، اإلمارات، 
  
  
  "وقف العدوان على غزة" األمن لم يعتمد مشروع القرار العربي مجلس .٨٠

 انفض مجلس األمن الدولي فجر أمس، بعد أن استمع إلى نداءات ملحة من جانب الدول العربية :وكاالت
 من دون الحديث عن اعتماد قرار أو للتحرك من أجل إنهاء النزاع في غزة، فيما قرر مواصلة جلساته

وكان االجتماع مقتصرا على دول مجلس  ".اإلسرائيلي"مشروع القرار العربي المطالب بوقف العدوان 
في األمم " إسرائيل"األمن الخمس عشرة ودول الشرق األوسط، وشاركت في االجتماع أيضاً سفيرة 

 على المفاوضات في نيويورك اقتراح مبارك الذي وقال دبلوماسيون انه هيمن .المتحدة جابرييال شاليف
  .يدعو إلى هدنة مبدئية محدودة وإعطاء مصر وقتاً للتوسط من أجل هدنة دائمة

  ٨/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   ال يجب السماح بإعادة تسليح حماس:رايس .٨١

وان على  بدا أن أنفاق رفح جعلت من مصر طرفاً أساسياً في ترتيبات إنهاء العد: أحمد رحيم-القاهرة 
 ضمان وقف التهريب في إطار أي تسوية يتمخض عنها اتفاق لوقف ”سرائيل“قطاع غزة، إذ تشترط 

وهو المطلب الذي تبنته وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس في كلمتها أمام جلسة مجلس . النار
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 عبر نظام األنفاق ضرورة منع تهريب األسلحة والصواريخ"األمن مساء أول من أمس، حين شددت على 
  ".الذي ساعد على إعادة تسليح حماس

ال يجب السماح بإعادة تسليح حماس التي تستخدم غزة نقطة انطالق للهجوم على "ورأت رايس أنه 
في كلمات معظم " نقطة أساسية"وطالبت بآليات واضحة لضمان منع مسألة التهريب التي كانت ". إسرائيل

ثات التي شهدتها القاهرة أخيراً مع وفد الترويكا األوروبية والجانب الوزراء األوروبيين، والمحاد
  .الفرنسي

  ٨/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
 لهدنة" عاجلة" األبيض يرى حاجة البيت .٨٢

 البيت األبيض قال أمس إن هناك حاجة ، أناشنطن من و٨/١/٢٠٠٩ الشرق األوسط، ذكرت صحيفة
وأضافت دانا .  وحماس"إسرائيل"راع في غزة بين عاجلة للوصول الى اتفاق لوقف إطالق النار في الص

، ولكنها "إننا نعمل على تحقيق ذلك بأسرع ما يمكن"بيرينو، المتحدثة باسم البيت األبيض للصحافيين 
وتابعت أن الحكومة األميركية ما زالت . أضافت أن الجهود معقدة بسبب كثرة عدد األطراف الالعبة

وأبدت وزيرة الخارجية . ل بشأن المقترح المصري لوقف إطالق النارراغبة في معرفة مزيد من التفاصي
نحن بحاجة عاجلة للوصول الى "وقالت بيرينو . األمريكية، كوندوليزا رايس، دعمها لجهود مصر أمس

، ولكنها أصرت على وجوب أن توقف حماس إطالق "نوع من وقف إطالق النار دائم وقابل لالستمرار
 . أوال من أجل التوصل الى أي هدنةالصواريخ على إسرائيل

في واشنطن، أعرب الرئيس المنتخب باراك اوباما في ،  أن ٨/١/٢٠٠٩الحياة، وأضافت صحيفة 
أقوم بكل ما هو ممكن لكي أكون : "وقال. ازاء الوضع في غزة" قلقه العميق"مؤتمر صحافي، أمس، عن 

وكان البيت االبيض اعلن قبل ". ة الوضع هناكجاهزاً فور تسلمي مهماتي لالنكباب على السعي إلى تسوي
   .ذلك انفتاحه على المبادرة المصرية الفرنسية لتسوية الوضع في غزة

  
  
  أنفاق التهريب"أوروبا مستعدة لمساعدة مصر في ضبط : سوالنا .٨٣

ن في مقابلة في اسرائيل إ" رويترز"قال خافيير سوالنا منسق السياسة الخارجية باالتحاد االوروبي لـ 
لكنه قال إن البحث عن االنفاق . االتحاد سيدرس سبالً لمساعدة المصريين في مكافحة تهريب السالح

وقال ديبلوماسي  ".على االرجح بواسطة وسائل تكنولوجية وليس على يد أفراد"تحت ممر فيالدلفي سيتم 
بعثة مراقبة أوسع كبير آخر في االتحاد االوروبي طلب عدم كشف اسمه ان االتحاد يسعى إلى ارسال 

  .في اطار أي اتفاق لوقف النار في غزة للتأكد من التزام الطرفين تعهداتهما
  ٨/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  خطة هدنة في غزة"إسرائيل" يثير بلبلة بشأن قبول ساركوزي .٨٤

 قبلت خطة هدنة في غزة طرحتها "إسرائيل"أعلن الرئيس الفرنسي، نيكوال ساركوزي، أن : باريس
 المعلن في وقت ”إسرائيل“كتبه قال في وقت الحق أمس انه كان فقط يرحب برد فعل مصر، لكن م

لكنها لم تصل الى " ايجابية" إنها اعتبرت المحادثات بشأن االقتراح "إسرائيل"وقالت . سابق على االقتراح
 "يلإسرائ"الرئيس سعد بقبول "وقال بيان صادر عن مكتب ساركوزي . حد إعالن قبول الخطة المصرية

والسلطة الفلسطينية للخطة الفرنسية ـ المصرية التي طرحها الليلة الماضية في شرم الشيخ الرئيس 
رئيس الدولة يدعو لتنفيذ هذه الخطة بأسرع وقت ممكن لوقف "وأضاف ". مبارك) المصري حسني(

الخطة المصرية وإنها ما  للقول بأنها لم تقبل "إسرائيل"" قبول"ودفع استخدام البيان لكلمة ". معاناة السكان
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وقال مسؤول من مكتب ساركوزي في وقت الحق إن البيان . زالت تجري محادثات بشأن االقتراح
 االيجابية السابقة بشأن الخطة وانه ال يعلن قبول "إسرائيل"الفرنسي كان مجرد رد فعل على تصريحات 

  ". لتصريحات اإلسرائيلية والفلسطينيةإنه رد فعل على ا"وأضاف المسؤول .  لالقتراح المصري"إسرائيل"
الى ذلك أعلنت فرنسا أمس استعدادها للمشاركة في آلية دولية لمراقبة الحدود بين مصر وقطاع غزة في 

لنقل " ممر إنساني"كما رحبت فرنسا بقرار إسرائيل فتح . إطار الجهود المبذولة لوضح حد للنزاع
 . ودعت الى إقامته بدون إبطاء" خطوة أولى ايجابية" يشكل المساعدات الى سكان قطاع غزة، معتبرة انه

  ٨/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
 
  يمكن أن يتحقق اتفاق لتأمين الحدود خالل أربعة أو خمسة أيام:  فرنسيمسؤول .٨٥

قال مسؤول فرنسي كبير أمس إن وقف النار ستعقبه محادثات في شأن ترتيبات طويلة األجل على 
عن مسؤول كبير في مكتب الرئيس " رويترز"ونقلت وكالة . إلسرائيلي على غزةالحدود وإنهاء للحصار ا

يمكن أن يتحقق اتفاق لتأمين الحدود خالل أربعة أو خمسة أيام، ما "الفرنسي نيكوال ساركوزي قوله انه 
  ".يمكن أن يؤدي إلى انسحاب للجيش اإلسرائيلي خالل ثمانية أيام

  ٨/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
  ي يغرق أمريكا بادعاءات الحرب اإلسرائيلية على التطرف اإلسالمي الصهيوناللوبي .٨٦

بدأ اللوبي الصهيوني حملة مكثفة في وسائل اإلعالم والشارع األمريكي  : حنان البدري-واشنطن 
وترتكز على تصوير اإلبادة الجماعية " مناهضة أعداء الحرية ومؤيدي اإلرهاب"تستهدف ما سموه 

كما  ".اإلرهاب اإلسالمي"و" اإلرهابيين المسلمين"ة على انها انقاذ للعالم من للفلسطينيين في قطاع غز
" إسرائيل"لوحظ قيام حملة مجددة على الرئيس الفنزويلي تشافيز في بعض وسائل اإلعالم المحسوبة على 

  .من فنزويال" االسرائيلي"بسبب طرده للسفير 
  ٨/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  إلطالق النارر األونروا يطالب بوقف كامليمد
تواصلت أمس ردود الفعل العربية والدولية المستنكرة لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة : لندن

فمن غزة نفسها، طالب أمس مدير عام العمليات . والمطالبة بوقف كامل للعمليات العسكرية اإلسرائيلية
ووقف العملية " بشكل كامل "في االونروا في قطاع غزة، جون غينج بوقف اطالق النار في القطاع

نريد وقفا كامال الطالق النار، اليوم افضل من االمس، ولكن "العسكرية االسرائيلية على القطاع، وقال 
واضاف ".  ساعة من وقف اطالق النار، نريد وقفا كامال الطالق النار٢٤لدينا ثالث ساعات فقط، نريد 

 ٤٣ت للقصف أول من أمس وراح ضحيتها اكثر من غينج خالل زيارته لمدرسة تابعة لالونروا تعرض
انا هنا بسبب المأساة التي وقعت هنا : "وأضاف". نطالب بوقف العملية العسكرية على قطاع غزة"قتيال 

هؤالء الرجال والنساء "ولفت الى ان ". وقتل فيها عدد كبير من الناس واصيب آخرون) االول(باالمس 
واضاف ". ال يوجد امن في قطاع غزة وال حتى في مدارس االونرواواالطفال يبحثون عن االمن ولكن 

". يجب ان نضمن للناس هنا االمن، ليس في مدارس االونروا فقط بل في بيوتهم ايضا فهم يستحقون ذلك"
 ".خطوة اولى ولكنه ليس حال"واعتبرغينج القرار االسرائيلي بفتح ممرات انسانية الى غزة 

 ٨/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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   أوروبية تؤكد استعدادها للمشاركة ببعثة دولية في غزةدول .٨٧
 أعلنت دول أوروبية عدة استعدادها للمشاركة في قوة دولية تراقب سير الهدنة في قطاع غزة، :وكاالت

  .في حال التوصل إلى قرار دولي يقضي بنشر مثل هذه القوة
قبلهم لفكرة مشاركة جنود ألمان في مهمة دولية وأشار ساسة بارزون في االئتالف الحاكم في ألمانيا إلى ت

  محتملة لتأمين وقف إطالق النار في قطاع غزة، 
قلقة للغاية من تصاعد األزمة اإلنسانية في "من جهتها، أصدرت حكومة نيوزيلندا بيانا قالت فيه إنها 

ألمم المتحدة، ، وقال وزير الخارجية موراي ماكولي إن الهجمات التي استهدفت منشآت ا"قطاع غزة
  .مثار قلق خطير مؤكدا حاجة الطرفين إلى الموافقة على وقف فوري إلطالق النار

والفلسطينيين " اإلسرائيليين"بين " جميع أنواع االعتداءات العسكرية"وطالبت الحكومة الكولومبية بوقف 
ندعو إلى وقف فوري "ز أمال بإقامة حوار يتيح العودة إلى السالم، وقال وزير الخارجية جايمي بيرمودي

  ".لجميع أنواع االعتداءات العسكرية وإلقامة حوار
ودعت بلجيكا االتحاد األوروبي إلى المساعدة على توفير العالج الطبي الضروري لألطفال الذين أصيبوا 

السماح " إسرائيل"على حماس و"في الحرب على قطاع غزة، وقال مكتب وزير التنمية تشارلز ميشال إن 
  ". المعابر في قطاع غزة وتسهيل التنقل بحرية عبرهابفتح

وفي مدريد أعلنت وزيرة الدفاع كارمي تشاكون عن مدونة سلوك أخالقي للجيش للحيلولة دون قيامه 
  ".إسرائيل"بإساءة استغالل قوته فيما ينظر إليه على انه انتقاد الذع غير مباشر لعدوان 

بب الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين الفلسطينيين في قطاع بس" إسرائيل"وأعلنت بولندا أنها وبخت 
بولندا ترى أن النزاع طال، وان "عن بيان لوزارة الخارجية البولندية أن " نيوز"غزة، ونقل موقع صحيفة 

  ".أعمال العنف األخيرة أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف المدنيين
 ٨/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
  "إسرائيل "طوير العالقات مع أوروبية تدعو لوقف تمنظمات .٨٨

 وجهت منظمات حقوق االنسان ومنظمات دولية ناشطة في مجال :عبداهللا مصطفى - بروكسل
المساعدات االنسانية والدفاع عن حقوق االنسان، بيانا الى االتحاد االوروبي، طالبت فيه بوقف أي 

 الذي صدر ببروكسل، انه يجب تعليق وقال البيان .اجراءات تتعلق بتطوير او ترقية عالقاته مع اسرائيل
، حتى تلتزم بوقف شامل الطالق النار، وتسمح بوصول "اسرائيل"اي اجراءات لترقية العالقات مع 

المساعدات االنسانية للمتضررين، بعد ان تسببت الهجمات االسرائيلية وعمليات القصف الصاروخي التي 
 .اعمال غير مقبولةنفذتها حماس، في وقوع ضحايا بين المدنيين وهي 

 ٨/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
 
  مدارس غزة" إسرائيل" قلقة من استهداف اليونسكو .٨٩

 أعرب المدير العام لمنظمة اليونسكو كويشيرو ماتسورا والممثلة الخاصة لالمم المتحدة لالطفال :ب.ف.أ
ثر القصف الصهيوني إ" قلقهما الشديد"عن ) االربعاء(في النزاعات المسلحة راديكا كوماراسوامي أمس 

االمم المتحدة اقامت هذه "وذكر المسؤوالن في بيان أن  .على مدارس تابعة لالمم المتحدة في غزة
. هذه الهجمات تثير الصدمة"وقال ماتسورا  ".المنشآت ليلجأ إليها المدنيون الهاربون من المعارك في غزة
على جميع االطراف "الت كوماراسوامي وق ".اكرر انه ينبغي عدم توريط المدارس في عدوان عسكري

  ". ان يتوافقوا على وقف الطالق النار لمصلحة االطفال والسكان المدنيين الذين يتحملون عبء النزاع
 ٨/١/٢٠٠٩الخليج، 
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   كبير يشبه غزة بمعسكر اعتقالالفاتيكان .٩٠
بات أشبه " قطاع غزة  اعتبر وزير العدل والسالم في الفاتيكان الكاردينال ريناتو مارتينو ان:ب.ف.ا

انظروا إلى ظروف "اإللكترونية " ايل سوسيدياريو"وقال مارتينو في مقابلة مع صحيفة ". بمعسكر اعتقال
نتائج االنانية هي كره اآلخر "أضاف ان ". الوضع يشبه أكثر فأكثر معسكر اعتقال كبيراً: العيش في غزة
  ". ن العزلومن يدفعون الثمن هم دائماً السكا. والفقر والظلم

 ٨/١/٢٠٠٩الخليج، 
 
 بلير يرحب بالتهدئة اإلنسانية ويطالب بضرورة زيادة سبل دخول المساعدات .٩١

 رحب رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير اليوم األربعاء بالخطوة اإلسرائيلية الخاصة :القدس
ة لقطاع غزة ، إال أنه قال أن بوقف األعمال القتالية لساعات قليلة للسماح بدخول المساعدات اإلنساني

 .الوضع يتطلب مزيدا من سبل توصيل المساعدات بصورة منتظمة
 ٧/١/٢٠٠٩القدس، فلسطين، 

  
   شخصية يهودية١٠٠الئحة الغتيال :  بريطانيةصحيفة .٩٢

 شخصية ١٠٠البريطانية أمس أن متطرفين وضعوا الئحة بأسماء " الصن" ذكرت صحيفة :آي.بي.يو
وأضافت أن  .على غزة" اإلسرائيلي"بريطانيا لتصفيتها رداً على العدوان العسكري يهودية بارزة في 

الئحة االغتيال وردت على موقع األمة اإلسالمي على شبكة االنترنت، والذي يعتقد الخبير في شؤون "
ة مكافحة اإلرهاب غلن جينفي أنه يجري استخدامه لإلعداد لشن هجمات انتقامية ضد اليهود في المملك

  ". المتحدة
  ٨/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   االسباني يعتبر العدوان على غزة جريمة حرب ويطلب طرد سفير تل ابيب بمدريداليسار .٩٣

طلب حزب اليسار الموحد الذي يعتبر ثالث قوة سياسية في اسبانيا من حكومة  : حسين مجدوبي- مدريد
داءات ضد الفلسطينيين في قطاع غزة التي مدريد طرد السفير اإلسرائيلي المعتمد في اسبانيا بسبب االعت

  ، 'عدوان رأس السنة'أصبحت تعرف هنا بـ
  ٨/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  "إسرائيل"ـ تتبنى مدونة سلوك عسكرية تحمل نقدا مبطنا لإسبانيا .٩٤

أعلنت وزيرة الدفاع اإلسبانية كارمي تشاكون عن مدونة سلوك أخالقي للجيش للحيلولة دون قيام الجيش 
باني بإساءة استغالل قوته فيما ينظر إليه على أنه انتقاد الذع غير مباشر لممارسات إسرائيل في االس

وأعلنت تشاكون عن هذه السياسة اإلصالحية في خطاب اعتبر أنه بمثابة توجيه نقد غير . قطاع غزة
 .مباشر من جانبها إلى إسرائيل، ألقته خالل حفل عسكري سنوي أول من أمس

 ٨/١/٢٠٠٩ودية، الوطن، السع
 
  غيرنيكا الجديدة  بـ االسرائيلية على غزةالعالم الالتيني يصف االعتداءات .٩٥

يشهد العالم الالتيني الناطق باإلسبانية والبرتغالية موجة تنديد كبيرة  : حسين مجدوبي- مدريد
  ) مريكا الالتينيةاسبانيا والبرتغال وأ(في العالم االبيروأمريكي ' عدوان رأس السنة'ويلقى ".إسرائيل"ـب
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تنديدا كبيرا، فدول المنطقة مثل البرازيل واألرجنتين والتشيلي تدين التدخل العسكري وتطالب بوقف 
 . فوري لالعتداءات

 ٨/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
 
  في غزة وكيفية إنهاء القتال"إسرائيل" أمريكي يتساءل عن أهداف استراتيجيباحث  .٩٦

م الباحث االستراتيجي والعسكري األمريكي آنتوني كوردسمان ورقة قد : أحمد عبدالهادي - واشنطن
وكوردسمان أحد أبرز المتخصصين في شؤون الشرق ". كيف سينتهي؟: القتال في غزة"هامة بعنوان 

األوسط بواشنطن وسبق أن عمل في عدد من اإلدارات األمريكية قبل أن ينتقل إلى مركز الدراسات 
 .لعاصمة األمريكية حيث يشغل اآلن موقعاً كبيراً بين باحثيه في شؤون المنطقةاإلستراتيجية والدولية با

األول . واقترح كوردسمان خمسة إجراءات ينبغي البدء في العمل على تطبيقها فور وقف إطالق النار
هو إعادة السلطة الوطنية إلى القطاع والثاني هو استبعاد أي خيار بعودة إسرائيل الحتالل القطاع 

ثالث هو إحياء عملية السالم بقوة والتزام حقيقيين والخامس هو بدء برنامج دولي ضخم إلعادة تعمير وال
القطاع وإنعاش اقتصاده والرابع هو الموافقة الدولية على إعالن دولة فلسطينية مؤقتة جنبا إلى جنب مع 

 .استمرار المفاوضات حول القضايا المعلقة
إن السؤال األساسي هو ما إذا كانت هذه المأساة والخسائر على الجانبين "وبدأ كوردسمان في ورقته قائال 

سيكون لها مردود استراتيجي ذو معنى؟ أي ما إذا كانت ستبقى في حدود كونها ذروة أخرى في مسلسل 
وقال الباحث إن  ".مستمر من الصراعات أم إنها يمكن أن تقود إلى تحرك نحو قدر من االستقرار؟

التي دفعت لكي تصبح المدافع الوحيد "مرة أخرى إلى عبء على كاهل الواليات المتحدة النزاع تحول 
سواء كان ذلك منصفا أو غير منصف فإن ما حدث رسخ من االنطباع القائل "وأضاف  ".عن إسرائيل

بأن مقترحات إدارة الرئيس جورج بوش لوقف إطالق النار التي تركزت على مطالبة حماس بوقف 
فضال عن ذلك فإن . ى إسرائيل كانت بمثابة الضوء األخضر إلسرائيل من الوجهة الواقعيةهجماتها عل

صمت الرئيس المنتخب باراك أوباما أضعف من آمال التوصل إلى مقاربة أمريكية جديدة لألزمة وهو 
ائيل أمر دعمه اختيار هيالري كلينتون وزيرة للخارجية على الرغم من القول بأن كلينتون منحازة إلسر

وتعرض كوردسمان للجانب العسكري من  ".يغفل أنها كانت من أول دعاة إقامة دولة مستقلة للفلسطينيين
 يمكن أن يسفر عن "إسرائيل"ـلكن السؤال األكثر أهمية هو ما إذا كان النجاح التكتيكي ل: فقالالمواجهة 

إن الصمت اإلسرائيلي الكامل . النسبينتائج إستراتيجية دائمة أو يؤدي إلى نتائج من االستقرار السياسي 
 ".حول األهداف العريضة من تلك العملية يثير أسئلة أخطر مما تثيره العمليات الميدانية

عدة مرات ويضيف " ماذا تريد إسرائيل بالضبط من عمليتها في غزة؟"ويكرر كوردسمان مرارا سؤاله 
ل غزة سجنا مهزوما أكثر وفاقدا لألمل أكثر إن إسرائيل لن تحقق أي قدر من االستقرار السياسي بجع"

بعبارة أخرى يلقي كوردسمان ". على الرغم من أن ذلك كان نتيجة كل العمليات السابقة ضد القطاع
بحذر ظالال من الشك حول ما تقوله إسرائيل عن أهدافها مكررا بانتظام سؤاله عن الهدف الحقيقي من 

 .العمليات العسكرية الحالية
عملية "احث األمريكي إن ما يوصف بأنه عملية السالم في الشرق األوسط أثبت مرارا أنه ويقول الب
إن القضية ليست فقط الضحايا المدنيين في غزة ولكنها أساسا فقدان "وتابع . وليس عملية السالم" الحرب

 ".أي أمل في مستقبل يمكن الوثوق به هناك
 القطاع والتدهور المروع في بنيته التحتية والخدمات ويشرح كوردسمان حالة الحصار التي يعاني منها

 . التي يحصل عليها سكانه
 ٨/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
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  أوروبية ألهل قطاع غزةمساعدات .٩٧
 ماليين يورو كمساعدة عاجلة للتعامل مع ٣ أعلنت فرنسا عن تقديم :عبد الرؤوف أرناؤوط، الوكاالت
لرئاسة التشيكية لالتحاد األوروبي أمس بيانا حول األوضاع وأصدرت ا.الوضع اإلنساني في قطاع غزة
" القلق العميق من تزايد أعداد الضحايا المدنيين وتدهور الوضع اإلنساني"في قطاع غزة أعربت فيه عن 

الوقف الشامل إلطالق النار بهدف الحد من معاناة "وطالبت براغ طرفي الصراع بـ. في القطاع
اسم االتحاد األوروبي بالكامل مطالبتها السماح بعبور نشطاء منظمات اإلغاثة وجددت براغ ب". المدنيين

 .بهدف إمداد قطاع غزة بالمساعدات األساسية مثل الغذاء والدواء والمياه ومصادر الطاقة
 ٨/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

 
 خطر يتهدد سكان القطاع بسبب نقص مياه الشرب وعجز أنظمة الصرف:  الدوليالبنك .٩٨

 من خطورة الوضع "إسرائيل"حذر البنك الدولي حكومة  : عبد الرؤوف أرناؤوط، د ب أ- قدس المحتلةال
 على "إسرائيل"وحث . المائي والصرف الصحي في قطاع غزة باعتبارهما من عنصر األزمة اإلنسانية

مياه  مضخة من مضخات ال١٧٠اتخاذ الترتيبات الفورية لتسهيل، توزيع الوقود على ما يقرب من 
والصرف الصحي في قطاع غزة حتى تتمكن من العمل، إضافة إلى صيانة بحيرة بيت الهيا لمياه 
الصرف الصحي وحماية سالمة هيكلها، وأخيرا استعادة إمدادات الكهرباء المنتظمة بأسرع ما يمكن للحد 

مة إسرائيل على يجب أن تقوم حكو"وشدد البنك على أنه  .من االعتماد على الوقود لتشغيل المولدات
الفور بتسهيل دخول الوقود وقطع الغيار وموظفي الصيانة إلى المنطقة وأن تعمل بشكل فاعل على 
ضمان سالمة انتقالهم إلى مضخات المياه والصرف الصحي، كما يجب بذل الجهد الستعادة إمدادات 

 .لمولداتالكهرباء المنتظمة بأسرع ما يمكن للحد من االعتماد على الوقود لتشغيل ا
 ٨/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

 
   بليون دوالر ١٤٧٢الناتج المحلي العربي : ٢٠٠٨ االقتصادي الموحد لعام التقرير .٩٩

 تأثر االقتصادات العربية ٢٠٠٨أكد التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام :  شفيق األسدي–أبو ظبي 
اتها، ولفت إلى أن تأثر اقتصادات الدول في شكل مباشر وغير مباشر، بأزمة المال العالمية وتداعي

العربية باألزمة انعكس في أسعار النفط والسلع الغذائية في األسواق العالمية، وتذبذبات أسعار صرف 
العمالت الرئيسة وأسعار الفائدة العالمية، وتراجع معدالت النمو وتراخي الطلب في الدول الشريكة 

  .التجارية الرئيسة للدول العربية
على نسخة منه، أن االقتصاد العالمي تأثر في شكل » الحياة«كد التقرير، الذي صدر حديثاً وحصلت وأ

 في شكل طفيف، ٢٠٠٧مباشر بأزمة المال العالمية وسجل انخفاضاً في معدل نمو االقتصاد العالمي عام 
ري في الواليات في ضوء االضطرابات المالية في األسواق العالمية التي نجمت عن أزمة الرهن العقا

 في المئة، في حين ٤,٩المتحدة، فتراجع النمو الحقيقي للناتج المحلي العالمي من خمسة في المئة إلى 
  .٧,٩ في المئة إلى ٧,٨ارتفعت معدالت النمو في الدول النامية واقتصادات األسواق الناشئة من 

ة وصندوق النقد العربي والصندوق العربي ولفت التقرير، الذي أعدته األمانة العامة لجامعة الدول العربي
، إلى أن معدل النمو )أوابك(لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ومنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 

، وانخفض في منطقة ٢٠٠٧ عام ٢,٢ إلى ٢٠٠٦ في المئة عام ٢,٩في الواليات المتحدة انخفض من 
 في ٥,٦ في المئة، وحافظت الدول اآلسيوية على نموها عند ٢,١ إلى ٢,٤اليورو خالل الفترة ذاتها من 

  . في المئة على التوالي نموا٩,٢ً و ١١,٤المئة، واستمرت الصين والهند في تحقيق 
 للفترة ٩,٢ في المئة مقابل ٦,٨وأكد أن معدل نمو حجم التجارة العالمية للسلع والخدمات تراجع ليبلغ 

 ٥٢٥,٢الحساب الجاري في موازين مدفوعات الدول المتقدمة من المشار إليها، وانخفض العجز في 
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وارتفع العجز في الحساب الجاري في موازين مدفوعات الدول النامية .  باليين٤٦٣٠٣بليون دوالر إلى 
وبلغ الدين العام الخارجي في ذمة الدول النامية واقتصادات .  بليون٦٣٠,٩ بليون دوالر إلى ٦٠٦,٧من 

  . في المئة١٩ بليون دوالر بزيادة ٤٠٤٤األخرى نحو السوق الناشئة 
، فأكد استمرار االنتعاش ٢٠٠٧وتناول التقرير التطورات االقتصادية التي شهدتها البلدان العربية خالل 

 بليوناً في ١٤٧٢ بليون دوالر إلى ١٢٩١في اقتصاداتها بحيث ارتفع ناتجها اإلجمالي المحلي من 
وأكد استمرار . ٢٠٠٦ في المئة عام ١٨,٢٣ألسعار الجارية، مقارنة مع  في المئة با١٤ بنمو ٢٠٠٧

  .٢٠٠٧االتجاهات التصاعدية لمعدالت التضخم ألسعار المستهلك في نصف عدد البلدان العربية خالل 
وتناول التقرير التطورات االجتماعية في البلدان العربية، مشيراً إلى أنها حققت تقدماً في اتجاه األهداف 

وبلغ . نمائية لأللفية الثالثة، بخاصة في مجاالت خفض حدة الفقر وتعميم التعليم والمساواة بين الجنسيناإل
 مليون نسمة في ٣٢٦ في المئة ليصل إجمالي سكان البلدان العربية إلى ٢,٤معدل النمو السكاني 

٢٠٠٧.  
، وتركزت العمالة في ٢٠٠٦و ١٩٩٥ في المئة سنوياً بين ٣,٢وارتفعت أعداد القوى العاملة العربية 

وشكلت .  في المئة١٦,٥ في المئة، والصناعة ٢٧,٧ في المئة والزراعة ٥٥,٨قطاع الخدمات بنسبة 
  . في المئة من القوى العاملة العربية٣١,٢النساء العامالت 

لزراعي وتناول التقرير االقتصادي العربي الموحد التطورات في القطاعات االقتصادية، وأكد أن الناتج ا
  . في المئة مع التوسع في استخدام تقنيات حديثة١١,٩ بليون دوالر محققاً زيادة ٨٩٨بلغ 

وبحسب التقرير استمر تحسن أداء قطاع الصناعة في البلدان العربية للعام الخامس على التوالي، وبلغت 
 ٢٠٠٦ون في  بلي٦٤٣ بليون دوالر مقارنة مع ٧٢٤ نحو ٢٠٠٧قيمة الناتج الصناعي العربي عام 

  . في المئة١٢,٥وبنحو 
  ٨/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
   األمريكية يبلغ الترليونالميزانيةعجز  .١٠٠

قال مكتب الميزانية التابع للكونجرس األمريكي إن انكماش اإلقتصاد األمريكي سوف : ستيف شيفرز
 مليار دوالر ٨٠٠وال يتضمن هذا العجز مبلغ . يدفع بعجز الحكومة اإلتحادية ليتجاوز التريليون دوالر

إضافي يخطط الرئيس المنتخب باراك أوباما إلنفاقها، كما يتوقع المكتب عجزا تراكميا للسنوات الخمس 
 .  في المئة من إجمالي الناتج القومي٨،٣وسيبلغ العجز .  تريليون دوالر٢القادمة بمقدار 

حيث ستصدر وزارة العمل ويتوقع أن تبرز مؤشرات إضافية لضعف اإلقتصاد األمريكي هذا األسبوع، 
كانون أول حول فرص العمل، ويتوقع العديد من اإلقتصاديين /األمريكية الجمعة تقرير شهر ديسمبر

 . ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل بمقدار نصف مليون ليصبح مجموع العاطلين مليونين ونصف
  ٨/١/٢٠٠٩بي بي سي 

  
   إقليمياً ودولياً  تداعياتها– تحليلها –نطاق الصدمات : حرب غزة .١٠١

سوف لن تؤثر العملية العسكرية اإلسرائيلية الجارية حالياً ضمن دائرة االسـتهداف العـسكري              : الجمل
بكلمات أخرى سـتؤثر    . الميداني المباشر المتمثلة في قطاع غزة، وإنما ستمتد تأثيراتها بما يتجاوز ذلك           

لعالقات العربية البينية وعلى وجـه الخـصوص        هذه العملية على التوازنات داخل الساحة الفلسطينية وا       
توازنات وعالقات الكيانات العربية الموجودة في منطقة شرق المتوسط باعتبارها المعنية أوالً وقبل كـل               

  .شيء بالتأثيرات والتداعيات المباشرة وغير المباشرة للعملية العسكرية اإلسرائيلية
  :تحليل الصدمات: نطاق الصدمات* 
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سكرية الميدانية في قطاع غزة أدت إلى توليد طاقة عالية من العنف السياسي الرمزي، على               الصدمات الع 
النحو الذي أدى بدوره إلى توليد المزيد من الصدمات السياسية والدبلوماسية ويمكن توضيح ذلك علـى                

  :النحو اآلتي
 األمريكي  –اإلسرائيلي  كانت الصدمات السياسية تجد محفزاتها في مثلث الموقف         : الصدمات السياسية • 
 األوروبي، ولكن ما هو جديد هذه المرة هو أن محفزات طاقة توليد الصدمات كانت بفعـل مواقـف                   –

 رام اهللا، وهي المواقف التي ظلت تعمل باتجاه القضاء على حركـة حمـاس               – القاهرة   –مثلث تل أبيب    
ل حماس، والوسائل االقتصادية عن     بشتى الوسائل والتي بدأت بالوسائل السياسية عن طريق محاولة عز         

طريق قطع المساعدات والمعونات ومحاصرة القطاع وانتهت بالوسـائل العـسكرية اإلسـرائيلية قيـد               
وستؤدي طاقة الصدمات السياسية إلى المزيد من االستقطابات داخل الساحة الـسياسية            . االستخدام حالياً 

ام اهللا يدفع باتجاه استثمار مذهبية الصدمة والترويع         ر – القاهرة   –الفلسطينية خاصة وأن مثلث تل أبيب       
التي تقوم بتطبيقها القوات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، بما يضع السكان الفلسطينيين أمام خيار               
مساندة حماس وبالتالي مواجهة الضربات العسكرية اإلسرائيلية، أو مساندة فتح وبالتـالي تفـادي هـذه                

  .على المساعدات في حالة تقديم المزيد من التنازالت إلسرائيلالضربات والحصول 
كانت الصدمات الدبلوماسية تجد محفزاتها في أداء الواليات المتحدة األمريكيـة           : الصدمات الدبلوماسية • 

وبريطانيا وفرنسا داخل مجلس األمن الدولي وبقية المنظمات الدولية الغربية، ولكن، ما هو جديـد هـذه                 
 محفزات توليد طاقة الصدمات الدبلوماسية انتقلت إلى داخل الجامعة العربية بـسبب موقـف               المرة، أن 

 رام اهللا المائل إلى جانب إسرائيل في صراعها في غزة، إضافة إلى تواطؤ األمين العام                –محور القاهرة   
 الدبلوماسية  الصدمات. للجامعة العربية عمرو موسى مع تلميذه وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط           

تمثلت في محاولة القاهرة إدارة ملف أزمة غزة عن طريق استخدام ورقة وقف إطالق النار بما يتيح لها                  
ترويض قطاع غزة إما عن طريق التخلص من حركة حماس واستبدالها بحركة فتح، أو بتركيع حركـة                 

افقة سلفاً مع توجهات محـور      حماس وتحويلها إلى تابع ألجندة وزير الخارجية المصري أبو الغيط المتو          
  . تل أبيب–واشنطن 

ستنتقل تداعيات الصدمات السياسية والدبلوماسية إلى البيئة اإلقليمية العربية، وذلك بما يمكن أن يعـزز               
هذا، وتشير التطورات الميدانية في المـسرح العربـي إلـى           .. حالة االنقسام العربي ويجعلها أكثر عمقاً     

 في الرأي العام العربي لدبلوماسية القاهرة وعلى سبيل المثـال ال الحـصر،              نهوض واسع لموجة العداء   
أصبح االنتقاد العلني لدبلوماسية القاهرة على لسان العديد من األطراف العربية، فقد برزت االنتقادات في               

ت األردن ولبنان ومصر نفسها إلى درجة الصدام مع قوات األمن المصرية والفئات المصرية التي تحرك              
  .معبرة عن رفضها لدبلوماسية القاهرة الحالية

  :تحليل الصدمات في الساحة الفلسطينية* 
بحيـث  " خارطـة الطريـق الفلـسطينية     "تمثلت تداعيات ما بعد أوسلو وخارطة الطريق إلى انقسام في           

أصبحت حركة فتح ضمن مسار خيار المفاوضات وعملية السالم في الشرق األوسط وأصبحت حركـة               
  .من مسار المقاومة المسلحةحماس ض

الفشل واإلخفاق المضطرد في مسار خيار المفاوضات وعملية سالم الشرق األوسط أدى إلى إضـعاف               
  :نفوذ حركة فتح وصعود نفوذ حركة حماس، وما كان مثيراً لالنتباه يتمثل في اآلتي

  .سيطرة حركة فتح على منظمة التحرير الفلسطينية• 
  .الفلسطينية أداة في يد حركة فتحأصبحت منظمة التحرير • 

بالمقابل لذلك، فإن حركة حماس لم تجد سبيالً متاحاً تنضم إلى منظمة التحريـر الفلـسطينية طالمـا أن                   
االنضمام إليها يصطدم بقضية فتح المتمثلة بضرورة االعتراف بأوسلو وخارطة الطريق وغيرها، أمـا              

ذت موقفاً مزدوجاً أقرب منه إلـى الذرائعيـة البراجماتيـة           بالنسبة للمنظمات الفلسطينية األخرى فقد اتخ     
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السياسية فهي من جهة تؤيد مقاومة حماس المسلحة ليس حباً في حماس وإنما خوفاً من مواجهة العزلـة                  
في الشارع الفلسطيني الداعم للمقاومة المسلحة ومن الجهة األخرى تتمسك بمنظمة التحرير الفلـسطينية              

ح ولكن خوفاً من انقطاع قنوات الدعم المالي والغطاء السياسي الذي تـوفره لهـا               ليس حباً في حركة فت    
  .المنظمة

اآلن، ستنتقل موجة جديدة من الصدمات إلى داخل المنظمة التي يتوجب عليها أن تحدد موقفاً صـريحاً                 
، وبكلمات  ليس إزاء ملف أزمة غزة وإنما إزاء ملف المقاومة المسلحة ومدى التمسك أو عدم التمسك بها               

أخرى فإن منظمة التحرير الفلسطينية أصبحت اآلن مطالبة بإعادة ترتيب أولوياتها لجهة من سوف يكون               
المقاومـة بالـسالح أم المقاومـة      : المقاومة أم المفاوضات؟ وإن شـئنا بطريقـة أخـرى         : في الصدارة 

لمفاوضـات وتنطلـق    بالمفاوضات أم تنسيق االثنين معاً بحيث تتوقف ضربات حماس عنـدما تنعقـد ا             
 واشـنطن اختـار     –بكلمات أخرى يمكن القول أن محور تل أبيـب          . ضرباتها عندما تفشل المفاوضات   

  خارطة الطريق الخاصة به فهل سينجح الفلسطينيون في اختيار خارطة الطريق الخاصة بهم؟
  ٧/١/٢٠٠٩موقع الجمل 

  
   يجب رفضها"مسمومة" مبادرة .١٠٢

  عبد الباري عطوان
ة المصرية الداعية ظاهريا لوقف القتال في قطاع غزة مناخاً مالئمـاً لتـصعيد الغـارات                وفرت المبادر 

وأعمال القصف االسرائيلية لقطاع غزة، مثلما انقذت االدارة االمريكية من احراج كبير في مجلس األمن               
دم به وفـد  الدولي، عندما اجهضت مشروع قرار عربي يطالب بادانة العدوان االسرائيلي ووقفه فوراً، تق            

وزراء الخارجية العرب الموجود في نيويورك، وكان من المؤكد استخدام المندوب االمريكي لحق النقض              
  .ضده' الفيتو'

الحكومة المصرية تعمدت التقدم بهذه المبادرة، مستغلة وجود الرئيس الفرنسي نيكوالي ساركوزي فـي              
ها عربياً وعالمياً، ولكن واقع الحال يقول انهـا         المنطقة، الضفاء شراكة أوروبية عليها، مما يسهل تسويق       

مبادرة مصرية صرفة موحى بها امريكياً واسرائيلياً، بدليل ان حكومة اولمرت تلقفتها بسرعة خياليـة،               
ورحبت بها وقررت ايفاد مبعوث عنها الى القاهرة لمناقشتها، بينما قامت في الوقـت نفـسه، باعطـاء                  

لفـرض  ) محور صالح الدين(الجوية على الحدود المصرية الفلسطينية   الضوء األخضر لتكثيف الغارات     
  .واقع على األرض يحكم السيطرة االسرائيلية على طول هذه الحدود

وفصائل المقاومة االخرى في القطاع، وطالبت بوقـف        ' حماس'المبادرة تمت دون اي تنسيق مع حركة        
ية في الوقت نفسه بأن هناك تكافؤا بين الطـرفين  اطالق نار مؤقت، مساوية بين الجالد والضحية، وموح  

وفي هذا مغالطة كبيرة، وتزوير للوقائع على األرض، وتـشريع للمجـازر            . المتواجهين في هذه الحرب   
  .االسرائيلية في القطاع

الصمود الفلسطيني الرائع الذي استمر ألكثر من ثالثة عشر يوماً احرج اسرائيل وحلفاءها في الغـرب،                
أي العام العالمي في معظمه ضدهم، وفضح كل االدعاءات الكاذبة حول الديمقراطية الغربيـة،              وحشد الر 

النقاذ اسرائيل على وجه الخصوص من هذا المأزق،        ' طوق نجاة 'ومبادئ حقوق االنسان، وكان ال بد من        
  .وليس هناك غير النظام المصري لكي يقوم بهذا الدور بكفاءة واتقان

 غطت صدر الصحف العالمية ونشرات محطات التلفزة، واحـدثت حالـة مـن              صور االطفال الشهداء  
في الشارع العربي، وعبأت العالم االسالمي كله ضد اسرائيل والعالم الغربـي، وهـي كلهـا                ' الصحوة'

تطورات فوجئت بها دوائر صنع القرار في اسرائيل، وكان ال بد من التحرك سريعاً لتقلـيص الخـسائر                  
ايجاد مخارج تمتص الغضب العالمي ولو جزئياً، مثل اعالن هدنة لثالث سـاعات             واالضرار من خالل    

  .للسماح بمرور بعض المعونات االنسانية، واطالق بالون المبادرة المصرية لوقف اطالق النار
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انها مؤامرة جديدة على المقاومة الفلسطينية، تنطلق من شرم الشيخ، مصدر كل الطبخـات المـسمومة                
  .العربية، ونزع كل مقومات كرامتها وعزتها، وتصفية القضية المركزية األولى بثمن بخسلتركيع االمة 

الحكومة المصرية تجاوزت دور الوسيط منذ زمن بعيد عندما انحازت بالكامـل للطـرف االسـرائيلي،                
يكي فلم يكن من قبيل الصدفة ان يهاتف الرئيس االمر        . وادارت ظهرها لكل واجباتها الوطنية واالخالقية     

جورج بوش نظيره المصري مهنئا بمواقفه المتميزة والمقدرة تجاه العدوان االسرائيلي الحالي على قطاع              
  .غزة

التحركات المصرية الحالية تأتي في توقيت محسوب بعناية ولتحقيق اهداف عديدة غير التـي ذكرناهـا،                
  :نوجزها في النقاط التالية

اي الدول المتواطئة مـع  ' مع'او دول الـ' ضد' سواء لدول الـمنع انعقاد اي مؤتمر قمة عربي،     : ـ اوال 
  .وجعل هذه المبادرة المصرية اساس اي تحرك مقبل. العدوان االسرائيلي او المعارضة له

جاءت هذه المبادرة بعد نجاح المقاومة في امتصاص حالة الصدمة الناجمة عن الغارات الجوية              : ـ ثانيا 
برية ثانيا، وتأقلمها مع هذا العدوان وبدء التصدي له، واحداث خـسائر فـي       االسرائيلية اوال، والحرب ال   
  .صفوف القوات المهاجمة

ظهور بوادر عن امكانية توسيع هذه الحرب، ودخول اطراف فيهـا، وخاصـة علـى الجبهـة                 : ـ ثالثا 
  .د دون ان يؤكدهالشمالية، فلم يستبعد السيد حسن نصراهللا قائد المقاومة اللبنانية، اي خيار في هذا الصد

قيام بعض الدول االقليمية المؤثرة، وخاصة تركيا بتقديم مبادرات وتحركات لوقـف الحـرب،              : ـ رابعا 
ولكن بشروط افضل تحفظ مصالح المقاومة والشعب الفلسطيني، وزيادة االتصاالت بين طهران وانقـرة              

  .لتنسيق المواقف
اليات االسالمية في اوروبا، بـسبب المجـازر   تصاعد حالة الغضب واالحباط في صفوف الج : ـ خامسا 

التي تستهدف االطفال والمدنيين بشكل وحشي، ووجود مخاوف اوروبية مـن حـدوث اعمـال عنـف                 
الستغالل الموقف، وتجنيد شباب محبط لتنفيذ      ' القاعدة'وارهاب، ودخول تنظيمات متشددة على الخط مثل        
  .هجمات دموية، على غرار ما حدث في لندن ومدريد

وقف القتال، وفق الشروط االسرائيلية، وبعد كل هذه الخسائر البشرية، هو مكافـأة للقاتـل،               : ـ سادسا 
  .واهانة للضحية

في قطـاع   ' حماس'ما يمكن قوله، وبايجاز شديد، ان اسرائيل ادركت ان اهداف حربها في تغيير حكومة               
اريخ بات مسألة شبه مستحيلة، ان      غزة من خالل الخيار العسكري لن تتحقق، كما ان وقف اطالق الصو           

  .لم تكن مستحيلة، وبدأ العد التصاعدي للخسائر السياسية في تزامن مع تصاعد الخسائر البشرية
، او االفراج عـن الجنـدي       'حماس'اسرائيل فشلت وبعد ما يقرب من االسبوعين في اعتقال اي من قادة             

هو قصف المدارس اآلمنة،    ) ال تحسد عليه  ( بنجاح   االسرائيلي جلعاد شاليط، والشيء الوحيد الذي انجزته      
  .وقتل واصابة اكبر عدد من االطفال والمدنيين

ساركوزي تطوع لتوفير تغطية لهذا الدور الرسمي المصري بوضع اسمه شريكا في هذه المبادرة، بعـد                
سـرائيل بعـد    ادراكه مدى خدمتها للمصالح واالهداف االسرائيلية، وعلينا ان نتذكر انه اوثق صديق ال            

جورج بوش، ان لم يكن قبله، وعلينا ان نتذكر انه استغل رئاسة فرنسا لالتحاد االوروبي التي انتهت مع                  
نهاية هذا العام، العطائها كل امتيازات الدول االعضاء في االتحاد، دون ان تكون عضوا فيه، وخاصـة                 

  .االمتيازات التجارية واالقتصادية واالمنية
سيتجاوز هذه الحرب الدموية، وسيعيد بناء كل ما تدمر من انفاق ومنازل، تماما مثلما              الشعب الفلسطيني   

فعل شقيقه اللبناني، اما ما سيصعب بناؤه واصالحه فمواقف انظمة عرب االعتدال المتآمرة على عدوان               
  .وحشي على شعب اعزل قرر المقاومة نيابة عن هذه االمة وهذه العقيدة
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لوبة من الحكومة المصرية هي ان تفتح المعابر والحدود، وترسل الدبابات لوقـف             المبادرة الوحيدة المط  
العدوان، وتنــــحاز الى المقاومة في مواجهة هذه المجازر النازية، هذا هـو مـا يريـده الـشعب                  
المصري، وهذا ما يتظاهر من اجله يوميا للتعبيـر عـن غـضبه العـارم واسـتعداده إلرسـال آالف                    

  .اما غير ذلك فمرفوض وغير مقبول ومعيب ايضا. ع حد لهذه الغطرسة االسرائيليةاالستشهاديين لوض
 ٨/١/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  في األسبوع الثاني من العدوان  .١٠٣

  بشير موسى نافع
في األسبوع الثاني من العدوان اإلسرائيلي البشع على قطاع غزة، صـعد اإلسـرائيليون الهجـوم مـن                  

بدأ االجتياح البري بـاحتالل     . لقادة والمساجد واألنفاق إلى االجتياح البري     استهداف المقرات والمراكز وا   
مناطق زراعية خالية في المنطقة الحدودية للقطاع الضيق، وستتطور الحقاً الختراقات للمناطق السكانية             

األسبوع األول من العدوان، بكل ما جاء به مـن          . تستهدف مراكز لفصائل المقاومة ومخازن وجمعيات     
لم تستطع الهجمة تدمير ولو منـصة       . ف وتدمير وقتل وحشي، لم يحقق لقادة الدولة العبرية أهدافهم         قص

واحدة إلطالق الصواريخ، لم ترتبك قوى المقاومة، ولم يبد القادة الفلـسطينيون أي اسـتعداد للخـضوع         
نذ أكثر من عام    وتقديم التنازالت عن المطالب المشروعة والبسيطة لمنطقة تخضع لحصار غير قانوني م           

األيام القليلة القادمة ستكون بالغـة      .  كان في التصعيد نحو االجتياح البري      -إذن–المخرج  . ونصف العام 
القسوة، ولكن في النهاية لن يكون أمام اإلسرائيليين سوى إيصال الهجمـة إلـى نهايتهـا، واالعتـراف                  

  .االجتياح الشامل: جنونية التاليةباإلخفاق في تحقيق أهداف العدوان، أو الذهاب إلى الخطوة ال
في األسبوع الثاني من العدوان تتسع حالة االنقسام العربي، وتزداد الهوة اتساعاً بين الماليين من أبنـاء                 

رئيس وزراء دولة قطر ووزير خارجيتها، التي ال يمكـن أن           . الشعوب العربية والنظام العربي الرسمي    
من األحوال، خرج من اجتماع وزراء الخارجية العـرب لـيعلن           توصف بأنها دولة راديكالية بأي حال       

األردن، الذي حسب دائماً في معسكر االعتدال،       . كمواطن عربي عدم رضاه عن قرارات مجلس الجامعة       
لم يتبق في معسكر االعتدال سوى حفنـة صـغيرة مـن            . يحافظ على مسافة كافية عن شركائه السابقين      

 ومصر والسعودية، من    -من جهة -ضيق، وصلت العالقات بين سوريا      على المستوى األ  . الدول العربية 
فقط يمكن أن تعيد العالقـات      ) أو غير منطقية، باألحرى   (معجزة منطقية   . جهة أخرى، إلى أسوأ حاالتها    

. إلى سابق عهدها، أو إدراك القاهرة والرياض أنهما خسرتا الرهان على تغيير ميزان القـوى العربـي                
  قات بين الثالثة العرب الرئيسيين،وبدون عودة العال

ال يمكن للنظام العربي أن يعمل بطريقة قريبة من الفعالية أو العادية، ويستعيد ولو شـيئاً صـغيراً مـن                    
  . احترام الشارع العربي

كشف الغطـاء   . خلف هذا االنقسام، ثمة انقسام آخر أشد وطأة، بات يفصل األنظمة الحاكمة عن شعوبها             
ع، الذي أطلق اليد اإلسرائيلية ضد هذا الجزء الصغير، المكتظ من فلسطين، استمر في              العربي عن القطا  

مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، في األسبوع األول من العدوان، واستمر بعد بدء               
اه اآلباء  األمين، كما سم  (المدهش، أن عمرو موسى، األمين العام لجامعة الدول العربية          . االجتياح البري 

، قبِل أن يقرأ القرار الهزيل لمجلس الجامعـة، ولـم يبـادر إلـى               )المؤسسون للجامعة، وليس السكرتير   
وعلى خلفية من أكبر وأوسع حركـة تـضامن         . االستقالة والمحافظة على ما تبقى من احترام عربي له        

ة ولو ضئيل يتستر    شعبي عربي وإسالمي وعالمي مع الشعب الفلسطيني، لم يعد هناك من رصيد شرعي            
قمة . وحده العمل من أجل عقد قمة عربية عاجلة يمكن أن يغفر لعمرو موسى وفريقه             . به النظام العربي  

  .عربية بسقف مرتفع أو االستقالة، هكذا تكون األمانة على العمل العربي المشترك
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لعالم بالعقـاب الجمـاعي     في األسبوع الثاني من الحرب تعيد الدولة العبرية والشعب اإلسرائيلي تذكير ا           
ليس ثمة دولة في التاريخ، بهذا الحجم الصغير وهذه الهامشية بالنـسبة            . الذي تعيشه هذه الدولة وشعبها    

ولكـن اإلسـرائيليين ال يكترثـون    . للنظام الدولي، تمتعت بهذا الدعم الهائل من القوى الكبرى في العالم       
ضطهاد، وما أن يطلق العنان لجنونهم العسكري، حتـى         بالعالم، ال يستطيعون التحرر من عقد الظلم واال       

تنقلب عقد الظلم واالضطهاد إلى هوس جماعي، واستعالء عنصري، وعزلة صلبة عن القيم اإلنـسانية               
ال صيحات شعوب العالم ورأيه العام يكترث بهـا، وال حتـى مـا يمليـه العقـل                  . والمشترك اإلنساني 
. الم، خارج المشترك األدنى من مقاييسه، وخارج المنطق البسيط        هذه دولة خارج الع   . البراغماتي البحت 

وألنها كذلك، فمن السذاجة تصور إمكانية التوصل إلى سلم تفاوضي دائم بين هـذه الدولـة وجوارهـا                  
ليس ثمة حل لهذا الصراع، ألن الحل يتطلب سلوكاً عقالنياً من كافة أطرافه، وهذه الدولة توجد،                . العربي

كيف يمكن لدولة أن تصل إلى سـلم  . ، وتنشط، وتعبر عن نفسها، فيما وراء حدود العقل     وتحيا، وتحارب 
مع جوارها، دولة تعتقد أن دمها أسمى من دماء اآلخرين، ورفاهها ال يتحقق إال بجوع وإفقار اآلخرين،                 

  ووجودها ال يضمن إال بإلغاء وجود اآلخرين؟
شك في أن الغرب خسر الرهان على اسـتبعاد القـضية           في األسبوع الثاني من العدوان، لم يعد ثمة من          
الماليين التي خرجت في شوارع اسـطنبول، الربـاط،   . الفلسطينية من ميزان عالقته بالعرب والمسلمين 

الخرطوم، بيروت، مسقط، وصنعاء، أعادت التوكيد، للمرة األلف، وبصورة ال تحتمل الجدل أو الـشك،               
كان الرئيس األميركي المنتخـب قـد       . ة في هذه المنطقة من العالم     على أن فلسطين هي المسألة المركزي     

دعم إدارة الرئيس بـوش     . أعلن عزمه على إطالق مناخ جديد من العالقة بين العالم اإلسالمي والغرب           
للهجمة اإلسرائيلية على القطاع لم يكن مستغرباً، ولكن الرئيس المنتخب صامت صمت القبـور، بينمـا                

ما الذي يمكن أن يقوله اآلباء العـرب        . لرئيسة، تعلن دعماً صريحاً للعدوان اإلسرائيلي     الدول األوروبية ا  
  والمسلمون ألبنائهم عن العدالة الغربية، عن قيم حقوق اإلنسان، والسلم في العالم؟ 

كيف يمكن لآلباء واألمهات العرب والمسلمين المساعدة في بناء عالم جديد وهم يرون المدارس تقـصف            
، المساجد تقصف، المدارس تقصف، ومنازل األهالي تنهار على رؤوس ساكنيها؟ إلى أي مـدى      في غزة 

أبعد يمكن للضمير الغربي أن يتحمل أعباء الوطن القومي اليهودي، الذي لم يعمل منـذ أقامتـه القـوى                   
  الغربية إال على نشر الموت والدمار والحروب من حوله؟

لتحقق الهجمـة   . في أن هذه الحرب ستنتهي بإخفاق إسرائيلي جديد       في األسبوع الثاني لم يعد هناك شكا        
اإلسرائيلية أهدافها عليها أن تدمر منصات إطالق صواريخ قوى المقاومة المختلفة ومخازنها، عليهـا أن               

سـياق  . تقضي على عدد بين عشرة وعشرين ألفاً من المقاتلين، وأن تطيح حكومة حماس في قطاع غزة               
العـودة  . وعين الماضيين يشير بوضوح إلى أن أياً من هذه األهداف غير ممكن التحقق         القتال خالل األسب  

إلى احتالل كامل وشامل للقطاع سيدخل قوات االحتالل في وحل حرب استنزاف لن تتوقف، ومحاولـة                
إقامة إدارة بديلة إلدارة حماس بقوة الدبابات والطائرات، ستكون محاولة قصيرة العمـر وغيـر قابلـة                 

في المقابل، ليس من المطلـوب مـن إدارة     . ستمرار، هذا إن وجدت من الفلسطينيين من يتعاون معها        لال
بقـاء  : حماس في القطاع وقوى المقاومة والشعب سوى تحقيق األهداف التالية لحظة إيقاف إطالق النار             

لسطينية، بقـاء   إدارة حماس في قطاع غزة باعتبارها حكومة شرعية، وصلت إلى الحكم بإرادة انتخابية ف             
قوى المقاومة، والمحافظة على قدراتها التسليحية وقدرتها على المقاومة، كسر الحصار المفروض علـى              

  .وهذه، بالطبع، شروط بسيطة وممكنة التحقق. قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف العام
كيف . ياً وإقليمياً ودولياً  السؤال الذي ينبغي أن يسأل اآلن ما الذي سينجم عن اإلخفاق اإلسرائيلي، فلسطين            

  ستتداعى الخارطة السياسية ابتداء من صباح اليوم التالي؟
  ٨/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
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  رأي فالديمير جابوتنسكي في أحداث غزة .١٠٤
  رغيد الصلح

فيما تبدي اوساط دولية كثيرة قلقها واستنكارها بسبب المأساة البشرية التي يتعرض اليها شعب فلسطين 
فريقا واسعا من الوسطاء الدوليين الذين يأتون من العالم االطلسي الى المنطقة بغرض في غزة، فإن 

التوصل الى وقف هذه المأساة، يضع مسؤولية ما يحصل في غزة اليوم على عاتق الطرف الفلسطيني 
هي » حماس«اليست . تحديدا مسؤولية سقوط ذلك العدد الكبير من الضحايا الفلسطينيين» حماس«ويحمل 

لتي رفضت مساعي التهدئة؟ اال تطلق الصواريخ على البلدات والمستوطنات االسرائيلية القريبة من ا
غزة؟ اليست هي التي ترفض كل حوار مع اسرائيل وهذا فضال عن رفض االعتراف بها واالنخراط في 

  عملية السالم معها؟
، امرا مخالفا ألصول بصورة خاصة» حماس«من هذه الزاوية يغدو سلوك فلسطينيي غزة، وسلوك 

انه سلوك ال يمكن فهمه وتفسيره اال باستذكار الحرب المريرة التي يخوضها العالم . العالقات الدولية
المتحضر ضد ظاهرة االرهاب االجرامية، كما قال الرئيس االسرائيلي شمعون بيريز ابان استقباله وفد 

واخيرا الى تدمير اسرائيل، قلعة الحضارة انه سلوك عدواني فحسب، يهدف اوال . االتحاد االوروبي
  .الغربية ومنارتها المشعة في الشرق

الصورة العامة التي تتكون من متابعة هذه المواقف والتقييمات هي ان اسرائيل دفعت بأكبر جيش في 
 المنطقة وبسالح الجو االسرائيلى الذي يعتبر رابع قوة جوية في العالم، للقيام بأعمال القصف في غزة

بغرض الدفاع عن نفسها وعن سكانها ضد الصواريخ المحدودة االثر والمحلية الصنع التي يطلقها 
وال تختلف هذه الصورة عن الرواية االسرائيلية وعن روايات . الفلسطينيون من غزة ضد االسرائيليين

.  جهة اخرىغربية تتكرر في كل مجابهة عسكرية بين الفلسطينيين والعرب من جهة واالسرائيليين من
هذه الرواية تحمل، على الدوام، الفلسطينيين والعرب مسؤولية الحروب التي وقعت بينهم وبين اسرائيل، 
وتضع على عاتقهم مسؤولية سقوط االلوف من العرب الذين سقطوا في تلك الحروب، هذا فضال عن 

  .المئات من اليهود الذين قضوا فيها
ين والمتعاطفين مع اسرائيل على مثل هذه الرواية، فإن هناك صهيونياً اذ يجمع اكثر المحللين االسرائيلي

ولهذه المقاربة اهمية خاصة ليس .  االسرائيلي-واحداً على االقل يقدم مقاربة مختلفة للصراع العربي
فقط بسبب االطار الخاص الذي ترسمه للصراع، ولكن ألن صاحبها هو فالديمير جابوتنسكي، احد 

  .»كاديما«و » ليكود«خيين للحركة الصهيونية، فهو االب الروحي والفكري لحزبي الزعماء التاري
، نجد »نحن والعرب: الجدار الحديدي« بعنوان ١٩٢٣واذ نرجع الى مقال كتبه فالديمير جابوتنسكي عام 

فيه خير شرح للعدوان االسرائيلي الحالي على غزة، ولمواقف كل من االحزاب االسرائيلية الرئيسية 
. بزعامة تسيبي ليفني، والعمل بزعامة ايهود باراك» كاديما«بزعامة بنيامين نتانياهو، و » ليكود«لثالثة ا

بل انه من المفارقات ان جابوتنسكي، الذي كان من اشد الزعماء الصهاينة تطرفا وعنفا، والذي انتشرت 
مواقف وحوافز منظمات المقاومة افكاره بين الغالة من االرهابيين الصهاينة، يبدو اكثر دقة في تصوير 

فأي عالقة بين تلك . الفلسطينية من بعض الوسطاء الدوليين الذين يضعون مسؤولية الجرم على الضحية
 عاما االحداث في ذلك ٨٦فالديمير جابوتنسكي قبل » يصف«الشروحات وبين احداث غزة؟ وكيف 

  الجزء من ارض فلسطين؟
حيد عنه هو تحويل فلسطين الى دولة بأغلبية يهودية، وان هذا يقول جابوتنسكي ان الهدف الذي لن ي

الهدف هو سلمي اما الوسيلة فهي ليست سلمية، وان استخدام العنف لن يكون بسبب موقف الصهيونية 
االستعمار «فالعرب سوف يقاومون بالضرورة . تجاه العرب وانما بسبب موقف العرب تجاه الصهيونية

ذه المقاومة ليست شأنا استثنائيا، وال هي تعود، كما يقول جابوتنسكي، الى ه. »واالستيطان الصهيوني
النه لم يسبق في التاريخ او في اي مكان من العالم ان قبل ... «سلوك المستوطنين واعمالهم، ولكن 
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 سواء كان متمدنا ام -ان اي شعب «. »السكان االصليون لبلد ما بقيام مستوطنات للغير على اراضيهم
هؤالء السكان لن يقبلوا .  ينظر الى بلده على انه وطنه القومي، الذي يعيش فيه كسيد مطلق-ا همجي

  .»طوعا بالرضوخ لسيد جديد وغريب، وال حتى لشريك من هذا النوع
المساومون بيننا يسعون الى اقناعنا بان . هم ليسوا استثناء لهذه القاعدة«قال جابوتنسكي، » العرب«

 اي -لحمقى الذين يمكن االحتيال عليهم من خالل تزويق اهدافنا ومرامينا، او انهم العرب هم نمط من ا
هذه ...  هم من عبدة المال الذين يتخلون عن حقوقهم الموروثة في فلسطين من اجل كسب مالي-العرب 

لعله من المستطاع ان نشتري بعض االفراد العرب، ولكن هذا ال . الصورة ال اساس لها من الصحة
  .ي ان عرب اسرائيل الكبرى مستعدون لبيع وطنية ال تقبل حتى الشعوب المتخلفة بالتخلي عنهايعن

ان كل شعب سوف يقاوم المستوطنين االغراب طالما بقي له ولو بصيص من امل في التخلص من خطر 
عاع من هذا ما يفعله عرب فلسطين، وما سوف يستمرون في القيام به ما دام هناك ش. االستيطان االجنبي

  .»ارض اسرائيل«الى » فلسطين«االمل بقدرتهم على منع تحويل 
ان االستعمار يفسر نفسه بنفسه بصورة قاطعة ال يمكن التهرب «يضيف الزعيم الصهيوني الى ذلك، 

العرب الفلسطينيون ال يقبلون هذا . لالستعمار هدف واحد. منها، وهو مفهوم من العرب ومن اليهود
  .»تغيير هذه الطبيعة امر غير ممكن. االشياءهذه طبيعة . الهدف

  ما العمل اذن؟
. مستحيل) للمشروع الصهيوني(ان قبول العرب الطوعي «يجيب جابوتنسكي على هذا السؤال بقوله 

هو شرط من شروط ) اي العرب(استطرادا فإن على الذين يعتقدون بأن التفاهم مع السكان االصليين 
االستعمار الصهيوني، حتى في اضيق . هم ان يتخلوا عن الصهيونيةتحقيق المشروع الصهيوني، علي

هذا االستعمار لن يستمر ولن يتطور اال في ظل . اشكاله، ال يتحقق اال ضد ارادة السكان االصليين
.  من خالل جدار حديدي ال يستطيع السكان االصليون اختراقه-حماية قوة مستقلة عن هؤالء السكان 

  .»أي صياغة اخرى ال تعدو ان تكون نفاقا. ستنا تجاه العربهذه هي باختصار سيا
هذا االتفاق ممكن، ولكن بعد ان يفهم . هذا ال يعني، في نظر جابوتنسكي غياب امكانية االتفاق مع العرب
او بمعنى آخر قيام . »الجدار الحديدي«العرب انهم لن يستطيعوا بأي شكل من االشكال ان يخترقوا 

واذ يخسر . فلسطين يغيب عنها اي تأثير عربي، اي حكومة سوف يحاربها العربوتقوية حكومة في 
العرب هذه الحرب، ويشعرون بالقنوط الكامل وبفقدان اي امل في كسب اية جولة من جوالت الصراع 
مع هذه الحكومة، وعندما تكسب هذه الحكومة كل جوالت الصراع وتخرج منها باالنتصارات الساحقة، 

  .وفر فرصة التفاهم بين العرب واالسرائيليين، في تقدير جابوتنسكيعندها فقط تت
. تمكنوا من اقامة اقوى جيش في المنطقة. تمكن االسرائيليون فعال من اقامة جدار حديدي حول اسرائيل

ولكن هل فشل . بل تمكنوا من تكوين قوة عسكرية قادرة على ان تهزم كل جيوش المنطقة مجتمعة
، وما حدث في لبنان على امتداد العقدين ١٩٧٣ذا الجدار؟ ما حدث في حرب عام العرب في اختراق ه

االخيرين من الزمن وما يحدث في فلسطين اليوم يدل على ان العرب قادرون على اختراق الجدار 
االسرائيليون . ولكن لها دالالت بعيدة المدى. هذه االختراقات موضعية ومتفرقة ومحدودة االثر. الحديدي
ا هذه الدالالت، لذلك فإنهم يخوضون الحرب تلك االخرى بقصد القضاء عليها وعلى مقدماتها فهمو

فهل يفهمها العرب؟ هل يفهمها الوسطاء الدوليون الذين يصرون على تحميل صواريخ . ومفاعليها
  مسؤولية مأساة غزة؟» حماس«

  ٨/١/٢٠٠٩الحياة، 
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  المبادرة المصرية لوقف المقاومة .١٠٥
  أحمد الحيلة

أثارت المبادرة المصرية لوقف إطالق النار في غزة عالمات استفهام كبيرة لدى المراقبين، كما أثـارت                
  .العديد من األسئلة لدى األطراف المعنية بالصراع الدائر بين الفلسطينيين واالحتالل اإلسرائيلي
ـ               ة بـاألجواء   وقبل مناقشة مضمون المبادرة المصرية ال بد من التعرض لـبعض المالحظـات الخاص

  :السياسية التي رافقت اإلعالن عن المبادرة، وذلك على النحو التالي
القيادة المصرية أطلقت مبادرتها دون التشاور المسبق مع حركـة حمـاس وفـصائل المقاومـة                : أوالً •

الفلسطينية التي تقاتل على األرض، وهي الطرف األساسي في معادلة الصراع القائم  في غـزة، وهـذا                  
لماذا مصر أطلقت مبادرتها دون التشاور المسبق، أو دون األخـذ بـرأي وموقـف               : ه يثير السؤال  بدور

  !المقاومة الفلسطينية؟ هل القيادة المصرية ما زالت تعتبر نفسها وصياً سياسياً على الفلسطينيين؟
ـ   ) ساركوزي(المبادرة المصرية أطلقت بشراكة فرنسية، ذلك الشريك        : ثانياً • شكل واضـح   الذي عبر ب

عن اهتمام فرنسا بوقف الصواريخ الفلسطينية، وبنشر قوات دولية لحمايـة           ) ٦/١(أثناء زيارته لتل ابيب     
األكثر من ذلك أن قيادة االحتالل وتحديـداً        ! أمن إسرائيل، وكأن الفلسطينيين هم المعتدون على االحتالل       

بعض البنود الواردة في المبادرة، في      عن ارتياحه ل  ) ٧/١(المجلس الوزراي المصغر أعرب في بيان له        
وقت تحفظ فيه على مبدأ رفع الحصار عن غزة، أي أن االحتالل مرتاح لبنود المبـادرة التـي تتعلـق                    

  !بالمقاومة الفلسطينية حسب المقترح المصري، فلماذا، هل ألنها في صالح الفلسطينيين؟
بادرة المصرية، ومعلنة دعمها للجهود المـصرية       الواليات المتحدة األمريكية سارعت مرحبة بالم     : ثالثاً •

الفرنسية لوقف إطالق النار في غزة، إلى الحد الذي تحول فيه مجلس األمن من مناقشة مشروع قـرار                  
عربي لوقف العدوان على غزة إلى فكرة إصدار بيان رئاسي غير ملزم يدعم فيه المبـادرة المـصرية                  

 يمكن أن تدعم موقفاً أو مشروعاً إال إذا كان في صالح االحتالل             وهذا يثير القلق، فواشنطن ال    . الفرنسية
  .اإلسرائيلي، وهذه بديهية ال تحتاج إلى نقاش

  :مضمون المبادرة المصرية
وقبل التعليق على مضمون المبادرة، فإننا نضع بين يدي القارئ، بنود المبادرة المذكورة علـى النحـو                 

  :التالي دون تصرف
 والفصائل الفلسطينية لوقف فوري الطالق النار لفترة محددة بما يتيح فتح ممـرات              قبول اسرائيل .. أوال

امنة لمساعدات االغاثة الهالي القطاع ويتيح لمصر مواصلة تحركها للتوصل لوقـف شـامل ونهـائي                
  .الطالق النار

يبـات  دعوة مصر كال من اسرائيل والجانب الفلسطيني الجتماع عاجل من أجـل التوصـل للترت              .. ثانيا
والضمانات الكفيلة بعدم تكرار التصعيد الراهن ومعالجة مسبباته بما في ذلك تأمين الحدود وبما يـضمن                
اعادة فتح المعابر ورفع الحصار واستعدادها للمشاركة في مناقـشة ذلـك مـع الجـانبين الفلـسطيني                  

  .واالسرائيلي ومع االتحاد االوروبي وباقي أطراف الرباعية الدولية
تجديد مصر دعوتها للسلطة الوطنية وكافة الفصائل الفلسطينية للتجاوب مع الجهـود المـصرية              .. ثالثا

لتحقيق الوفاق الفلسطيني باعتباره المتطلب الرئيسي لتجاوز التحديات التي تواجه شعبهم وقضيتهم فـي              
  .الظرف الخطير الراهن وفي المستقبل

  : وبالنظر إلى مفردات المبادرة فإننا نالحظ التالي
، أي وقف نهائي ودائـم للمقاومـة        "وقف شامل ونهائي إلطالق النار    "يدعو البند األول في نهايته إلى        •

وإلى األبد، مقابل وقف االحتالل العتداءاته على غزة فقط، وهذا فيه إجحاف من حيث مساواة المقاومـة                 
 ومتكافئين من حيث القـدرة      الفلسطينية باالحتالل وكأن المسألة مجرد نزاع مسلح بين طرفين متساويين         

األمر األهم أن ثمن وقف المقاومة ليس انسحاب االحتالل من كامل األراضي المحتلة عـام               . والمسؤولية
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، وإنما توفير الغذاء والدواء للفلسطينيين، أي تثبيت المعادلة التي أرادها االحتالل من تهدئـة الـستة                 ٦٧
، وهذا يعني ضمناً فـتح الطريـق        )و التهدئة مقابل التهدئة   المقاومة مقابل الغذاء أ   (أشهر الماضية وهي    

لمسار التسوية العبثي من جديد بعد التخلص من المقاومة التي تشكل عائقاً أمام مشاريع تصفية القـضية                 
ويعني أيضاً إطالق يد االحتالل الستكمال مشاريع التهويد في القدس، ويعنـي أيـضاً فـتح                ! الفلسطينية

الل الستكمال مشاريعه االستيطانية في الضفة الغربية دون رادع يذكر إال مـن بيـان               المجال أمام االحت  
  !استنكار أو إدانة من هنا أو هناك لذر الرماد في العيون

ولضمان وقف المقاومة التي تعد الورقة القوية واألخيرة بيـد الفلـسطينين فـي مواجـه االحـتالل                   •
، وهنـا   "بتأمين الحدود "لمصرية على توفير الضمانات الكفيلة      الصهيوني، نص البند الثاني من المبادرة ا      

حدود من التي يراد تأمينها؟ هل هي حدود غزة لمنـع االعتـداءات اإلسـرائيلية علـى                 : محل السؤال 
الفلسطينيين؟ وإذا كانت القيادة المصرية تقصد فعالً هذا التفـسير، وتحـرص علـى حمايـة المـدنيين                  

ق تأمين الحدود أيضاً على الضفة الغربية المستباحة؛ حيـث جـدار الفـصل              الفلسطينيين، فلماذا ال يطب   
العنصري، ومصادرة األراضي، واالعتقال، والقتل، واعتداءات المستوطنين على المـدنيين الفلـسطينين          

أم أن  !! حاجز عسكري تقطـع أوصـال المـدن والقـرى؟         ٦٠٠الذين يتعرضون للتنكيل على أكثر من       
د االحتالل مع قطاع غزة؟ أم أن المطلوب هو منع إدخال األسلحة للمقاومة عبر              المطلوب هو تأمين حدو   

الحدود المصرية؟ وكل ذلك مقابل ماذا؟ مقابل فتح المعابر إلدخـال األغذيـة واألدويـة والمـساعدات                 
هل القضية الفلسطينية تحولت لمجرد مسألة إغاثية، هل قضية الشعب الفلسطيني تحولت إلـى              ! اإلنسانية

  !!ة تسول على أبواب الدول المانحة؟قضي
إضافة إلى ذلك، من هي الجهة الضامنة لرعاية هذه المبادرة، حتى يلتزم االحتالل بعدم تكرار عدوانه                 •

على غزة، وحتى يلتزم االحتالل برفع الحصار وعدم إغالق المعابر تحت حجج وذرئع واهيـة؟ فـإذا                  
هي استطاعت مصر من قبل أن تلزم االحتالل        : ال التالي كانت مصر هي الجهة الضامنة، فهذا يثير السؤ       

بشروط التهدئة السابقة والتي انهارت نتيجة خرق االحتالل لها، حتى تستطيع أن تلزم االحتالل في هـذه                 
المرة؟ وإذا كانت األمم المتحدة هي الضامن، فهل استطاعت تلك المنظمة أن تمنع االحتالل من انتهـاك                 

أم أن الضامن هو الواليات المتحدة األمريكية الحليف االستراتيجي         !  ؟ ١٧٠١فقاً للقرار   السيادة اللبنانية و  
  !للكيان اإلسرائيلي

األسئلة كثيرة، والشكوك حول الدور المصري تتعاظم بعدما أصرت القيادة المـصرية علـى اسـتمرار                
  . كل ساعةإغالق معبر رفح في وجه الفلسطينيين المحاصرين والذين يتعرضون لمجازر في 

ومن حق كل مراقب أن يتخوف بعدما أصبحت القاهرة تتعاطي مع القضية الفلسطينية كاستحقاق رئاسي               
مصري، إلرضاء الواليات المتحدة من خالل العمل على إنهاء مشروع المقاومة لصالح مشروع التسوية              

  .قضية الفلسطينيةالسياسية الذي يعفيها كما يعفي العديد من العواصم العربية من استحقات ال
٨/١/٢٠٠٩  

  
  من بين االصابع " النصر"حتى ال يفلت  .١٠٦

  الوف بن
ما الذي يجعل حروبا تبدأ بداية حسنة تنتهي الى نهاية سيئة؟ وما الذي يجعل عمليـة عـسكرية المعـة                    
وجريئة حرب استنزاف باهظة؟ وكيف تنتهي عملية تبدأ بتفوق بالقوة الى حوادث كتلك التـي حـدثت،                 

   وبخسارة ارواح؟-مدرسة وكالة الغوثامس، في 
الحرب قضية معقدة مع الكثير من عدم اليقين والمفاجآت، لكن توجد ظاهرة مكـررة تـسبب خـسارة                  

النجـاح الـسريع فـي بـدء     : ، ويمكن تعريفها على هذا النحو   "نقطة النشوة "لنسمها  . العمليات العسكرية 
، اعتقادا بأن استعمال قوة     "حتى النصر "ار في القتال    المعركة يرفع معنويات القادة ويشجعهم على االستمر      
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في هذه المرحلة ترفض اقتراحات وقف اطـالق النـار          . اخرى سيفضي الى اخضاع العدو المضروب     
في هذه االثناء يكون العدو قد اعاد تنظيم نفسه، ويغرق االنجاز االول في الوحـل، ويـتملص                 . باحتقار

 يبدأ مثل نزهة لطيفة ينتهي الى استنزاف طويل بل الى خـسارة             وما. النصر المضمون من بين االصابع    
  .الذعة

 بعـد   ١٩٤٠ففي  . افشلت نقطة النشوة كبار خبراء االستراتيجية والقادة العسكريين في التاريخ العسكري          
ان اخضع هتلر فرنسا بحرب خاطفة لم يقف لينجز تسوية مع بريطانيا، بل اغراه اعتقاد ان قصف لندن                  

بدل ان يـستغل االنجـاز      . فشل وبعد سنة من ذلك اخطأ الخطأ نفسه بغزو روسيا         . ريطانيينسيخضع الب 
ليبتز ستالين تسوية سياسية افضل، استمر على الضغط العسكري وكان ذلك           " عملية برباروسا "االولي لـ   

  .قبره كما كانت حال نابليون تماما قبلها
ن هاجمت بنجاح بيرل هاربر وسـيطرت بعـدد مـن           في السنة نفسها اخطأت اليابان الخطأ نفسه، بعد ا        

نشوة قادتها قادتهم الى االعتقاد بانهم سينجحون في الـسيطرة          . العمليات الخاطفة على جنوب شرقي اسيا     
  .وكانت النتيجة خراب اليابان واحتاللها. على هذه االمبراطورية بدل ان يبحثوا عن نقطة مخرج

، ١٩٤٥ فقد اخطأ الجنرال ماك ارثر، الذي هزم اليابـانيين فـي             .لكن المنتصرين ايضا لم يتعلموا شيئا     
نجح بانزال بحري جريء من البحر في تحرير كوريـا          . مثلهم بعد مرور خمس سنين في حرب كوريا       

اسـقطته  . وآنئذ بدل ان يقف استمر يطارد الشماليين الى الحدود الـصينية          . الجنوبية من احتالل الشمال   
 وصد االميركيون، وعزل ماك ارثر وانتهت الحرب الى تعادل اسـتمر الـى              النشوة فقد تدخلت الصين،   

  .اليوم
دفعت اسرائيل الى نقطة النشوة بعد النصر الخاطف في حرب االيام الستة، واعتقدت انها اذا اسـتعملت                 

اقترح المصريون المضروبون، الذين اخربت مدنهم في       . قوة اخرى فستستطيع البقاء في سيناء الى االبد       
وكانت النتيجة حرب يوم الغفران التي دفعت       . رب االستنزاف السالم الذي رفضته غولدا مئير باحتقار       ح

  .اسرائيل الى صدمة وطنية وبعدها الى انسحاب من سيناء بعد آالف القتلى بال حاجة
 بعـد تحريـر   ١٩٩١كان جورج بوش االب زعيما فريدا في نوعه، أوقف التقدم في حرب الخليج فـي     

واخفق ابنه في نقطة النـشوة بعـد ان اسـقط           .  السريع، ولم يغره ان يطارد العراقيين الى بغداد        الكويت
وكانت النتيجة اسـتنزافا    .  واخطأ برؤى باطلة لجعل العراق ديمقراطية غربية       ٢٠٠٣سريعا في   " صدام"

  .ضعضع مكانة اميركا كقوة كبرى مسيطرة على العالم
 من نابليون، ومن االدميرال يماموتو او الجنرال ماك ارثر، لكنه           ايهود اولمرت قائد عسكري اصغر شأنا     

في الحربين اللتين قادهما في لبنان وفي غزة اآلن، يصعب على اولمـرت             . يسقط مثلهم في نقطة النشوة    
 ٢٠٠٦فبدل ان يقف بعد العملية الجوية، التي فاجأت العدو واصابته بمكان مؤلم، اعتقـد فـي                 . ان يقف 

ن النصر قريب ويصر على االستمرار والضغط، بعرضه شروطا مفرطة لوقـف اطـالق              ويعتقد االن ا  
اضعاف االنجاز االولـي، وخـسائر     : في الحالتين، بإزاء حزب اهللا وحماس كانت النتيجة متشابهة        . النار

قد يكون اولمرت قرأ تقرير فينوغراد وعمل به حرفيا لكنـه           . وضعضعة التأييد الدولي والتكتل الداخلي    
  . خطأه األساسيكرر

 جرت اسرائيل الى خمسة اسابيع من االستنزاف انتهت         ٢٠٠٦ففي  : ال يزال الوقت غير متأخر لالصالح     
 ان تقف وان تخرج من غزة قبل ان يحل محل النشوة البراقة             ٢٠٠٩ويحسن بها في    . الى صدمة وطنية  

  .خُمار مؤلم
  "هآرتس"عن 

  ٨/١/٢٠٠٩. األيام، فلسطين 
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  ! ياسية تسابق العسكريةالساق الس: غزة .١٠٧
  اليكس فيشمان

حيث اختبأ مدنيون يمكنهـا أن      " االونروا"الضربة في مدرسة    . كل شيء يمكن أن ينتهي في ايام معدودة       
تحث التسوية في ضوء الضغط الدولي بل ان المتفائلين يتجرأون على الرهان بأنه مع قليل مـن النيـة                   

واذا مـا   . والتوصل الى وقف للنار في غضون يوم واحـد        الطيبة والجهد سيكون ممكناً ربط االطراف       
جهـاز االمـن    . نضجت الخطة االميركية بالفعل، فستكون اسرائيل مستعدة ألن توافق على وقف النـار            

  . ايضا ستقبل على نفسها وقف النار هذا" حماس"وبتقدير محافل امنية رفيعة المستوى، . سيؤيد القرار
لمـاذا؟ ألنهـا    .  وعليه فان لها فرصة    -اآلخذة في التجسد بسرعة، ذكية      الصيغة االميركية لوقف النار     

  . تسمح لكل طرف من الطرفين أن يعرض انجازاً ما
وفضالً . التخلي عن أي ذخر ملموس    " حماس"باستثناء مطلب وقف النار، ال تطلب الصيغة االميركية من          

ـ : عن ذلك  في شكل وعد في أن تبحث في االشـهر         سلماً مشرفاً ما للنزول عن مطالبها       " حماس"تترك ل
  . القريبة القادمة بشكل ايجابي مطالبها بشأن المعابر

 في ظل تفعيل خطـوات      -إلسرائيل، بالمقابل، تعطي هذه الصيغة منذ المرحلة االولى تعهدات ملموسة           
هم وحسب الصيغة المتبلورة سيأخذ االميركيون على عـاتق       .  لوقف التهريب من مصر الى غزة      -عملية  

مسؤولية مساعدة المصريين بشكل نشط لصد سلسلة التهريبات، التي تبدأ بالـسودان، عبـر االراضـي                
كما يفترض باالميركيين ان يكونوا من يتابع عمليـة منـع           . المصرية وصحراء سيناء ونهايتها في غزة     

  . التهريبات
  : بين الخطوات العملية لمنع التهريبات المفصلة في االقتراح االميركي

 حفر آبار وزرع عبوات ناسفة على طول محور فيالدلفيا، في ظل تنفيذ تفجيـرات مـضبوطة تهـدم                   -
  .االنفاق القائمة وتمنع حفر أنفاق جديدة

 زيادة القوة االميركية المرابطة في محور فيالدلفيا وتساعد المصريين على اكتشاف االنفـاق بوسـائل         -
  .الكترونية

  . الدخول الى رفح فقط في معابر يضبطها المصريون اقامة جدار يؤدي الى ان يتم -
  .  تعميق النشاط االستخباري في سيناء وفي مصر الحباط وكشف شبكات التهريب-
 زيادة الرقابة المصرية على طول حدود السودان، في الموانئ المصرية وفي البحر لمنع التهريب الى                -

  . داخل االراضي المصرية
وضبطها . كلها يفترض أن تتم داخل مصر     .  هي ان ال حاجة لموافقة حماس      الميزة في كل هذه الخطوات    

بل ان المبادرة االميركية تتحدث عن أن الواليات المتحـدة سـتعالج            . يكون بين االميركيين والمصريين   
  . قرارات مجلس االمن هذا االسبوع كي ال تعرقل الخطوة السياسية المتبلورة

ويحاولون هناك وضع صيغة فـي موضـوعه ال         . التفاق االميركي وجلعاد شليت؟ هو ايضا يظهر في ا      
الصيغة تتحدث عن قرار بالبحث في صفقة تبـادل         . االحساس بانها خضعت للضغوط   " حماس"تعطي لـ   

مع جلعاد شليت بشكل سريع وفي غضون فترة زمنية قصيرة ومحددة السابيع معـدودة              " حماس"سجناء  
  . يخ نهاية محدد الستكمال الصفقة بما في ذلك تار-منذ بدء وقف النار 

في اللحظة التي تأخذ اسرائيل تعهدات ملموسة في مسألة التهريب فانها يمكنها أن تعرض انجـازا فـي                  
حـل  : يختبئ عنصران " واقع جديد "إذ تحت هذا العنوان     . مجال ضمان واقع جديد لسكان جنوب اسرائيل      
  . للتهريبات وردع حقيقي من النار نحو اسرائيل

اما موضوع الردع فيوجد السرائيل منـذ       . وضوع التهريب يتعين على االميركيين ان يعطوا الجواب       لم
 سلسلة من االنجازات التي يفترض بها أن تضمن الهدوء على مـدى             - هكذا يقرر وزير الدفاع      -اليوم  
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اظهرتهـا  في المداوالت الداخلية في وزارة الدفاع يشير ايهود باراك الى سلـسلة قـدرات               . زمن طويل 
  :رد لها" حماس"، قدرات ال يوجد لـ"رصاص مصهور"اسرائيل في حملة 

 مثل مؤسسات حكم، مساجد، جامعـات وشـقق         -لم تؤمن بان اسرائيل ستهاجم اهدافا مدنية        " حماس "-
  .بما في ذلك منشآت وكالة الغوث االونروا" حماس" استخدم فيها المدنيون كدرع بشري لـ-سكنية 

  . لم تؤمن بانه بعد لبنان ستتجرأ اسرائيل على ادخال قوات برية الى القطاعايضا " حماس "-
ـ   - أي تـشخيص   ": اغالق دوائر "بان ليس لها أي رد ايضا على تكنيك قتال          " حماس" الحملة اوضحت ل

هذا هو السبب، حسب وزير     . هدف بوسائل استخبارية وفي غضون فترة زمنية قصيرة ضربها من الجو          
  .ال يخرجون انفهم من الخنادق ومن الحفر" حماس"قادة الكتائب وااللوية في الدفاع، في أن 

ـ  - رد، يضيف باراك، ايضا على حصار هجومي يعقده الجيش االسرائيلي على غـزة،             " حماس" ليس ل
  . ذاك الطوق الذي يواصل الجيش االسرائيلي توثيقه حول المدينة

  .رد على بتر القطاع الى قسمين" حماس" ليس لـ-
اسرائيل القت على محـور فيالدلفيـا       .  اسرائيل أثبتت، من الجو، بان لديها قدرة على ضرب االنفاق          -

في االماكن التي كان فيهـا      . قذائف مع اجهزة توقيت في االماكن التي شخصت على يقين كفوهات انفاق           
كغم مـع   ٦٠٠بوزن   متر قذائف    ١٠القى في مسافات    : اشتباه باالنفاق استخدم سالح الجو تكنيكا مغايرا      

غير مرة يمكن مالحظة انفجارات هائلة على محـور         . االنفاق المختبئة " بشكل ثابت "اجهزة توقيت تصيد    
  . خزنت مواد متفجرة هربتها في غرف جانبية داخل االنفاق" حماس"فيالدلفيا، وذلك الن 

ام والهاون نحو اسرائيل لـم      النشاط حيال الخطوة البرية للجيش االسرائيلي ونار القس       :  االنجاز االخير  -
وبنت عليها االمل بضغط يأتي من الرأي       " حماس"يؤد الى كمية اصابات في الجانب االسرائيلي توقعتها         

  .العام االسرائيلي
 سيـسمح  -" حمـاس " المصري بمعالجة التهريب وبين الـردع حيـال      - الربط بين التعهد االميركي      -

  .رب والموافقة على وقف النارالسرائيل بان تعلن عن انجاز مهمات الح
وقف النار يمكن أن يبدأ من وضع يبقى فيه الجيش االسرائيلي في المكان الذي يوجد فيه االن في قطاع                   

وفي ذات القدر، فان وقف النار يمكن ان يبدأ بعملية خروج القوات البرية من القطاع وانتـشارها                 . غزة
 - االحوال، اسرائيل تقرر لحمـاس شـارة سـعر           في كل . في مناطق الدخول على طول حدود القطاع      

اذا رفضت حماس قبول هذه التسوية، ستعود اسرائيل الى مصر          .  على كل قسام تطلقه    -معروفة مسبقا   
  . وتواصل المباحثات

المجلس الوزاري االمني صادق لوزير الـدفاع مـن قبـل           . وفي هذه االثناء في المنطقة ال يوجد فراغ       
الحرب في ضواحي المنطقة المبنيـة      . ف رجال االحتياط الذين سبق ان جندوا      بمضاعفة عدد عشرات اال   

حول غزة لن تستمر الى االبد، والى جانب المباحثات السياسية تجري ايضا عمليـة متواصـلة العـداد                  
  .المراحل التالية في القتال

ترض االعـالن الفـوري      ستف - دخول الوية احتياط الى المنطقة المبنية في مدينة غزة           -المرحلة التالية   
عن تجنيد آخر لبضع عشرات االف الجنود الذين سيلقى بهم، في المرحلة الرابعة الى الحرب الحـتالل                 

ال احد يريد أن يصل الى المرحلة الثالثة وبالتأكيد ليس الى المرحلة            . كل قطاع غزة وانهيار نظام حماس     
اسرائيل ال يمكنها أن تواصل لزمن طويـل        . الرابعة، التي من شأنها أن تستمر من عدة اشهر حتى سنة          

المراوحة في القتال في ضواحي المدن وانتظار التسوية، وذلك الن الحرب في ضواحي المـدن تجبـي                 
المعنى هو أننا   . اثمانا دون االقتراب من تحقيق اهداف الحرب، وعلى أي حال تؤدي الى تآكل قوة الردع              

  . ق العسكرية، على أمل ان تسبق الساق السياسيةندخل في سباق بين الساق السياسية والسا
ال يوجد في غزة من يدير كل موضـوع         . قصة مدرسة االونروا هي دليل آخر على انهيار حكم حماس         

اسرائيل تدخل شاحنات مع مؤن ولكن توجد صعوبة كبيـرة فـي        . المعالجة للسكان، نقل الغذاء وتوزيعه    
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كما أنه ال يوجد من يوزع المـؤن داخـل          . واد من المعابر  جلب ممثلي منظمات االغاثة الخذ وجمع الم      
  . الفوضى مطلقة. القطاع تماما مثلما ال يوجد من يصلح خطوط الكهرباء المصابة

. اسرائيل حاولت أمس مساعدة الفلسطينيين الصالح خطوط الكهرباء التي توردها اسرائيل الى القطـاع             
في اسرائيل فحصوا حتـى امكانيـة       .  الجراء االصالحات  ولكن لم يكن ممكنا اخراج العمال الفلسطينيين      

ولكن ال يوجد من يمكـن      . ادخال عمال من محطة توليد الطاقة من شركة كهرباء شرقي القدس الى غزة            
  . الحديث معه هناك

ورغم ذلك، ففي هيئـة االركـان تـشكلت         . اسرائيل ال تعترف وال تقر باالزمة االنسانية في قطاع غزة         
ويقف على رأس هذه الغرفة ضابط      . للتصدي لالزمة المتفاقمة في القطاع    " نسانية اركانية غرفة حربية ا  "

  . برتبة عميد قيادته تحاول تنسيق النشاط االنساني ومع وكاالت االغاثة العاملة في القطاع
  "يديعوت أحرونوت"عن 

  ٨/١/٢٠٠٩. األيام، فلسطين 
  

   على فلسطين واألردن معاً"المؤامرة" .١٠٨
  تاويعريب الرن

، وحذّر مـن    " ما بعد غزة  "فتح جاللة الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين الباب للتفكير في تداعيات مرحلة              
، محفّزا خيالنا السياسي لإلجابة عن أسئلة المرحلة ، ورسـم           " مؤامرة على الشعب الفلسطيني ومستقبله    "

فلسطين ، أم أنها ستتخطاهما إلـى       مالمح المؤامرة وترسيم حدودها ، وما إذا كانت ستتوقف عند غزة و           
  .األردن واإلقليم برمته

والحق أن الحرب اإلسرائيلية التي تدور على غزة ، وتتخذ من القطاع المحاصر والجـائع والمقـاوم ،                  
مسرحا للعمليات البربرية القذرة ، إنما تتركز أهدافها أساسا حول الضفة الغربيـة والقـدس والحـدود                 

ة الالجئين وحقهم في العودة إلى وطنهم ، وهذا ما يجـب أن يفهمـه الـشتّامون                 والدولة المستقلة وقضي  
إف "والشامتون ، الذين انهالوا باالتهامات على حماس وفصائل المقاومة منذ اللحظة األولى النطالق أول               

 من قاعدتها الجوية في إسرائيل إللقاء حممها فوق رؤوس األطفال والنساء والشيوخ فـي القطـاع                 ١٦"
  .لنازفا

أقول ان إسرائيل بحربها على غزة ، وتوسعها االستيطاني في الضفة ، وتهويدها المتسارع للقـدس ، ال                  
تبقي للفلسطينيين أمال وال رجاء في مستقبل أفضل ، وال تترك متسعا لدولة فلسطينية قابلة للحياة ، مـا                   

  .يفتح الباب ألشد السيناريوهات بؤسا وأكثر االحتماالت قتامة
، وهي تعـابير    " نقاء الدولة اليهودية  "حفاظا على   " الديموغرافيا الفلسطينية "ائيل تريد أن تنفصل عن      إسر

المنابت "عنصرية نازية يعاد انتاجها في مفتتح القرن الحادي والعشرين ، وبدعم من الواليات المتحدة بلد                
لتخلي عنه ، فيما الدولة الفلـسطينية       فهي آخر ما تفكر إسرائيل با     " الجغرافيا الفلسطينية "، أما   " واألصول

من المنظور اإلسرائيلي ليست سوى بانتوستانات مقطّعة األوصال ، تلتقي مع بعـضها الـبعض عبـر                 
  .األردن ومن خالله وتحت مظلته

قبل أسابيع كنت طرفا من جدل دار في عاصمة أوروبية حول ما الذي يحمله نتنياهو القادم للسلطة فـي                   
 ، وكان من بين الحضور ، شخصيات رفيعه ومقربة جـدا مـن الرجـل ، وكانـت                   إسرائيل في جعبته  

والثاني ،  ...  فلسطينية -األول ، فيدرالية أمنية أردنية      : الخالصة أن مشروع نتنياهو يذهب في اتجاهين      
كونفيدرالية سياسية بين األردن وما سيتبقى من الضفة الغربية بعد اقتطاع القدس ومنـاطق مـا خلـف                  

  . وغور األردنالجدار
والحرب علـى غـزة     ... الحرب على غزة ، أجهزت على السلطة الفلسطينية ، الهشة والمتهالكة أصال           
والحرب على غـزة ،     ... ستدخل بعد غد يومها الرابع عشر ، فيما والية الرئيس عباس ستكون قد نفدت             
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الحرب على غزة   ... ستقلةأجهزت على مسار أنابوليس وقطعت الطريق على خيار الدولة الفلسطينية الم          
، أما الدول الثالث فهي إسرائيل      "دولتان لشعبين "بدل  " ول الثالث الد"فتحت شهية جون بولتون للقول بحل       

 مخصوما منه مـا سـتقتطعه       ١٩٦٧إلى الوضع الذي كان قائما قبل       " مذلة"واألردن ومصر ، في عودة      
  .حقوقهإسرائيل لنفسها من أراضي الضفة ودماء الشعب وكرامته و

علـى الـشعب   هذه هي مالمح المؤامرة على الشعب الفلسطيني ومستقبله كما نقرأها ، وهـي مـؤامرة     
، وتستوجب منا جميعا أن نكون على مستوى المـسؤولية والـشجاعة والـوعي              األردني ومستقبله كذلك  

  .للتصدي لمراميها
فإن الـرد عليهـا يتطلـب إجـراءات         وألن المؤامرة استثنائية ، في أهدافها وقذرة في وسائل تنفيذها ،            

الذي يسمى زورا   " التهافت العربي "عن محور   " االستقالل"استثنائية ، من بينها المضي قدما في ممارسة         
مهـددات  "، ومن بينها إعادة تقييم العالقة مع إسرائيل ووضع األخيرة في خانة             " االعتدال العربي "محور  

 اإلسرائيلي ، معاهدة وسفارات     -ددات هذه ، فالسالم األردني      ، بل في صدارة قائمة المه     " األمن الوطني 
وترتيبات ، لم يعد جدارا واقيا ألمننا الوطني ، والدولة التي قررت بناء قدرتها الردعيـة علـى جثـث                    
األطفال والنساء في لبنان وفلسطين ، وأعلنت رسميا ونهائيا خروجها من نادي اإلنسانية ، وتموضـعها                

  . والنازية دولة وإيديولوجيا وكيان ، ال يمكن الركون إلى وعودها وعهودها وتعهداتهافي نادي الفاشية
 ٨/١/٢٠٠٩الدستور، 
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