
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بعد المجزرة في غزةدعو الفلسطينيين النتفاضة ثالثةمشعل ي
   غزة لن ترفع الراية البيضاء:هنية يدعو للصمود ويقول

  وراجمدنا كل خالفاتنا ومستعدون للمصالحة مع حماس ف: عمرونبيل 
  وتنتقد حماس.. السلطة تدين العدوان وتبدأ اتصاالت لوقفه

  حان وقت مقاتلة حماس: باراك
  لوقف الضربات االسرائيليةية مصرالمساعي ال بإجهاض" ضمنا"أبو الغيط يتهم حماس 

واصل ضربتطائرات االحتالل
 ٩٠٠ شهيداً و٢٨٥ ...غزة
  رتفاع والعدد مرشح لالجريح

 
 ٥ص ... 

 ٢٨/١٢/٢٠٠٨١٢٩٧األحد



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٢٩٧:         العدد       ٢٨/١٢/٢٠٠٨ األحد :التاريخ

    :السلطة
 ٦   غزة لن ترفع الراية البيضاء:هنية يدعو للصمود ويقول .٢
 ٧  وتنتقد حماس.. السلطة تدين العدوان وتبدأ اتصاالت لوقفه .٣
 ٨  دمنا لن يصبح ماءويجب ان يتوقف العدوان فورا وهذا وقت التوحد : عبد ربه .٤
 ٩  جمدنا كل خالفاتنا ومستعدون للمصالحة مع حماس فورا: عمرونبيل  .٥
١٠  من يعرف غزة يعلم أنها ال تنكسر للعدوان: الدويك .٦
١٠  استقبال اشارة الوحدة الصادرة من فتحيدعو حماس الى النائب دحالن  .٧
١٠  ته من يد حماس من أجل استعاد غزةقطاع ينفي استغالل العدوان على عزام األحمد .٨
١١  احمد عبدالرحمن يدعو حماس لطي صفحة الماضي والوقوف صفا واحدا لمواجهة العدوان .٩
١١  يل بارتكاب جريمة حرب فـي غزةليلى شهيد تتهم إسرائ .١٠
١١  مسيرات تندد بالعدوان وتطالب بالوحدة ووقف المفاوضاتيشاركون بالتشريعي في  نواب .١١
    

    :المقاومة
١٢      بعد المجزرة في غزةدعو الفلسطينيين النتفاضة ثالثةمشعل ي .١٢
١٢   لن نرفع الراية البيضاء:  اإلسالمي في تعليقها على مجزرة غزةالجهاد .١٣
١٢  على مجزرة غزة اً رد"٤٨"القسام بنقل المعركة إلى أراضي الـحماس تطالب  .١٤
١٣  وتقتل مستوطنه للمرة األولى " كريات جات"مدينة القسام تقصف  .١٥
١٣                         ألول مرة فلسطينيين في أسدود الساحلية" غراد"سقوط صاروخي  .١٦
١٣   من خالل جوالت لمسؤوليها في المنطقةنفذت مجزرة غزة "إسرائيل": حسام خضر .١٧
١٤     سنقدم نموذجا بطوليا في التصدي للعدوان اإلسرائيلي: د نزالمحم .١٨
١٤  قطع العالقات مع العدو وفتح معبر رفح هو الرد العملي على العدوان الصهيوني: حماس .١٩
١٤  حماس تفند مزاعم إسرائيلية حول تهريب قادتها إلى مصر .٢٠
١٥  كتائب األقصى تهدد بحل التهدئة مع االحتالل في الضفة إذا استمر العدوان على غزة .٢١
١٥  "إسرائيل"المطلوب من السلطة أن تعلن وقفا نهائيا للمفوضات مع : قدورة فارس .٢٢
١٥   الجامعة العربية محاكمة أعضائها المتواطئون في العدوان على غزةعلى: لمصريمشير ا .٢٣
١٥ غرفة عمليات موحدة بتحديد الموقف العربي من مجزرة غزة وبلباالشعبية تطالجبهة  .٢٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٦   ضربة افتتاحية لعملية متواصلةاعتبرتهباغت  حركة حماس بهجوم مفاجأت" إسرائيل" .٢٥
١٧  حان وقت مقاتلة حماس: باراك .٢٦
١٨   أشهر٦باراك يخطط للهجوم األخير على غزة منذ ما يزيد على : "سهآرت" .٢٧
١٨  تعد الجتياح بري لغزة الجيش يس:إذاعة الجيش اإلسرائيلي .٢٨
١٨  ماكن جديدةألمن أن الصواريخ التي تطلق على النقب الغربي ستتزايد وتصل يحذر أولمرت  .٢٩
١٩  اولمرت يؤكد لسكان غزة أن الغارات ال تستهدفهم .٣٠
١٩  تزال تلتزم بعملية التفاوض السلمية في الوقت الذي تجابه فيه حماس ال "إسرائيل: "ليفني .٣١
١٩  "دعما لموقف الجيش"األحزاب اإلسرائيلية توقف الحملة االنتخابية  .٣٢
٢٠  االستنفار تعلن حالة" إسرائيل" و بصواريخ المقاومة٥١مقتل اسرائيلي وإصابة  .٣٣
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٢٠   ترفع درجة التأهب لحالة الحرب تحسبا لعمليات انتقامية"إسرائيل" .٣٤
٢٠  !افضل حماية لنا هي ان يضرب الجيش غزة بال رحمة:  نتيفوتمستوطنو .٣٥
٢١   جرائم حرببارتكاب "يلإسرائ"حكومة يتهمون سرائيليين إنشطاء سالم  .٣٦
٢١  أولمرت يحذر من إطالق صواريخ من لبنان .٣٧
٢١   لن تعترف بحركة حماس كشريك في المفاوضات"إسرائيل: "بيريز .٣٨
٢١  حماس لمواجهة الجيش اإلسرائيلي  المفاجآت التي تعدهااإلسرائيليون يتساءلون عن:تقرير .٣٩
    

    :األرض، الشعب
٢٢   مواطنا في مواجهات مع قوات االحتالل٢٠اصابة : رام اهللا .٤٠
٢٢ على مجزرة غزة يطلقون صرخات االحتجاج والرفض ٤٨فلسطينيو الـ  .٤١
٢٣  مسيرة ومواجهات مع قوات االحتالل احتجاجاً على مجزرة غزة: ليلالخ .٤٢
٢٣   في مخيمات لبنان ضد مجزرة غزةمئات الفلسطينيين .٤٣
٢٣   في مخيمات سوريا ضد مجزرة غزةمئات الفلسطينيين .٤٤
٢٣  مع غزة في باحة كنيسة القيامة في القدسعتصام تضامني ا .٤٥
٢٣   شاحنة محملة بالمساعدات االنسانية واالدوية الي غزة٣٠دخول  .٤٦
٢٤  دماء أهل الضفة في طريقها ألجساد الجرحى في غزة .٤٧
٢٤  العدوان البربري على غزة حلقة متفاقمة من حلقات الحصار: الحصار لرفعالحملة األوروبية .٤٨
٢٤  يخطئ االحتالل إذا اعتقد أن سقوط الشهداء سيضعف المقاومة ":حزب الشعب" .٤٩
٢٥  زة على غلمناهضة العدوانبتحركات عاجلة اتحاد المنظمات اإلسالمية ينادي  .٥٠
٢٥  طالب سكان غزة هاتفياً بإخالء منازلهم لقصفهاياالحتالل  .٥١
٢٥ في غزة والمحطة تواصل بثها" األقصى"طائرات االحتالل تدمر مقر فضائية  .٥٢
٢٦  التهدئةمعدل أيام اغالق معابر غزة خالل  %٦٠: تقرير .٥٣
   

   :صحة
 ٢٦  وجود نقص حاد في األدوية ومستلزمات اإلسعاف األولي: غزة .٥٤
 ٢٦  كبر من طاقة مشافي القطاعأعدد القتلى والجرحى : الصحة المقالة .٥٥
   

   : األردن
٢٦  وقف كل العمليات العسكرية ضد القطاعب ب يطالالعاهل االردني .٥٦
٢٧   في مسيرة احتجاجية على مجزرة غزة ٢٠: األردن .٥٧
٢٧   الدور المصري بات عبئاً على الشعب الفلسطيني: بني ارشيد .٥٨
٢٨ "إسرائيل"العالقات الدبلوماسية مع نواب أردنيون يطالبون بقطع  .٥٩
٢٨  في االردن تدين مجزرة غزةمؤسسات المجتمع المدني .٦٠
   

   :لبنان
٢٨  تجاه غزةالعرب الى موقف حازم حالة استنفار في لبنان وسليمان يدعو  .٦١
٢٩  العدوان على غزةالتخاذ موقف عربي جامع للوقوف في مواجهة رة يدعو السنيو .٦٢
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٢٩  جريمة غزة تستدعي تحركا عاجال من المجتمع الدولي:حزب اهللا .٦٣
٢٩ "ئيلاسرا" تطالب مصر فتح المعبر وتدعو السلطة لوقف عالقاتها مع الجماعة االسالمية .٦٤
٢٩ التصعيد ضد غزة يقف وراءه تخاذل األنظمة العربية: بشارة مرهج .٦٥
   

   :عربي، إسالمي
٢٩  لوقف الضربات االسرائيليةية مصرالمساعي ال بإجهاض" ضمنا"أبو الغيط يتهم حماس  .٦٦
٣٠   األربعاء"الوزاري العربي"اجتماع عاجل لـ : وسىعمرو م .٦٧
٣٠   بسبب مجزرة غزة"اسرائيل"قطر تهدد بمعاقبة أمريكا و ": فراس برس" .٦٨
٣١  المسيطرون على غزة يمنعون عبور الجرحى: أبو الغيط .٦٩
٣١   معبر رفح لنقل جرحى فلسطينيينمصر تفتح .٧٠
٣١  من الغارات االسرائلية" جاد وحازم" الى اتخاذ موقف القذافي يدعو .٧١
٣١  مستشفيات المملكةلخالء ونقل المصابين الفلسطينيين إلخادم الحرمين يأمر بتأمين طائرات  .٧٢
٣٢  شكل جدي وعاجل بتحرك المجتمع الدوليمجزرة غزة تؤكد الحاجة ل": المؤتمر اإلسالمي" .٧٣
٣٢ قطر تطلب رسميا عقد قمة عربية الجمعة في الدوحة .٧٤
٣٢  تجاه غزةطهران تدين الصمت الدولي المريب  .٧٥
٣٢   تركيا تدين مجزرة غزة وتعلن انسحابها من الوساطة في المفاوضات .٧٦
٣٣  ل مجلس األمن مسؤولية مذبحة غزة تحم العربيةالجامعة .٧٧
٣٣   الى عقد قمة عربية طارئةسوريا تدين جريمة غزة وتدعو .٧٨
٣٣  يطالب مجلس األمن بالتدخل وبربري وهمجي  يعد الهجوم على غزةاليمن .٧٩
٣٤  جريمة غزةاإلمارات تدعو الجامعة العربية لبحث  .٨٠
٣٤  جاهزون ألي مطلب فلسطيني :  تدين مجزرة غزةالجزائر .٨١
٣٤ الحكومة العراقية تدين العدوان اإلسرائيلي على غزة .٨٢
٣٥   يدين بشدة مجزرة غزةمجلس التعاون الخليجي .٨٣
٣٥   غزة تفرض نفسها بقوة على قمة مجلس التعاون الخليجي في مسقطمجزرة .٨٤
٣٥ معارضة تنتقد الحكومة بعد الغارات على غزةاهرة تضامنية والمظ: مصر .٨٥
٣٥  لجريمة غزةاستنكاراً مظاهرات تضم اآلالف في تركيا  .٨٦
٣٦ تجاه غزةالقرضاوي يدعو الشعوب العربية واإلسالمية لالنتفاضة  .٨٧
٣٦  آالف المصريين يتظاهرون تنديداً بالصمت الدولي تجاه مجزرة غزة .٨٨
٣٦ ضد غزةأنظمتهم " تواطؤ"إخوان مصر يدعون الشعوب العربية للوقوف ضد  .٨٩
٣٧  وان على غزةعربية مع الكيان الصهيوني في العدالمشاركة الالمعارضة اليمنية تستنكر  .٩٠
٣٧ على غزة" تدخل دولي حازم لوقف العدوان"الخارجية التونسية تدعو لـ  .٩١
٣٧  على غزةالمجزرة الهمجية الكويت تدين  .٩٢
٣٨   ي في محنتهوزير االتصال المغربي نحن متضامنون مع الشعب الفلسطين .٩٣
٣٨  غاثة إلى غزةإل  قطريةطائرات ٣ .٩٤
٣٨  مليون ريال لمساعدة غزة» ٥،٥« يخصص "الهالل األحمر: "قطر .٩٥
٣٨ قطر الخيرية تطلق حملة عاجلة لجمع التبرعاتجمعية  .٩٦
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   :دولي
٣٨    لتجنب المدنيين"إسرائيل" تؤيد ضرب حماس وتدعو أمريكا .٩٧
٣٩   عن مجزرة غزةرايس تحمل حماس المسؤولية .٩٨
٣٩  قلقه ازاء اعمال العنف وحمام الدم في غزةيعرب عن بان كي مون  .٩٩
٣٩  مجلس االمن الدولي يدعو إلى وقف العمليات العسكرية في غزة.١٠٠
٤٠   وحماس لوقف الصواريخالعملية الواسعة النطاقلوقف " اسرائيل"روسيا تدعو .١٠١
٤٠ للوقف الفوري" يلاسرائ" وتدعو االستخدام غير المتكافئ للقوة تدين الرئاسة الفرنسية.١٠٢
٤٠   أقصى درجات ضبط النفس الى الحكومة االسرائيلية تدعوبريطانيا.١٠٣
٤٠  ردة الفعل االسرائيلي تجاه حماس كانت متوقعة :الفاتيكان.١٠٤
٤١  لجريمة غزةراً استنكامظاهرات تضم اآلالف في نواكشوط .١٠٥
٤١   في لندنمنظمات شعبية بريطانية تنظم سلسلة اعتصامات أمام السفارة اإلسرائيلية.١٠٦

    
    :حوارات ومقاالت

٤١  بالل الحسن... فسيفساء السياسة العربية.١٠٧
٤٣  عريب الرنتاوي"... ٣ – ٢"الصفقة : س سيناريو إسقاط حما.١٠٨
٤٤  "هآرتس" –غدعون ليفي "... قبضاي الحارة يضرب ثانية".١٠٩
٤٦ ياسر سعد... الرد اإلسرائيلي على السالم العربي.١١٠

    
 ٤٧  :كاريكاتير

***  
  
  رتفاعوالعدد مرشح لال  جريح٩٠٠ شهيداً و٢٨٥ ...واصل ضرب غزةتحتالل طائرات اال .١

قطاع غزة يشهد أعنف موجة ، أن غزة من فتحي صباح عن مراسلها ٢٨/١٢/٢٠٠٨ الحياة، ذكرت
لعملية » بداية«من القصف االسرائيلي في تاريخه الطويل مع االحتالل االسرائيلي، في ما بدا أنه 

في القطاع، حتى لو أدى ذلك الى » حماس«ف الى القضاء على حكم حركة عسكرية اسرائيلية تهد
ويتوقع ارتفاع عدد الشهداء نظرا الى ارتفاع عدد الجرحى وعدم توفر امكانات . »إبادة جماعية«ارتكاب 

وأصيب عشرات آالف المواطنين، خصوصاً النساء واألطفال وتالمذة المدارس، . معالجاتهم في غزة
أميركية الصنع، التي » ١٦اف «ما بدأ القصف الجوي المركز من طائرات من طراز بذعر شديد عند

ألقت عشرات القنابل الضخمة على مقار للشرطة تقع في أماكن سكنية مأهولة بالسكان والمنشآت المدنية 
  .والمدارس

وع ومروحية من ن» ١٦ - اف « واستهدف الطيران الحربي االسرائيلي المؤلف من عدد من طائرات 
األميركية، وعشرات طائرات االستطالع من دون طيار التي يطلق عليها الفلسطينيون » اباتشي«
 مقراً للشرطة في الجولة األولى، فيما وصل عدد المقار المستهدفة في الغارات التي ٣٠، نحو »الزنانة«

 .» المصبوبالرصاص« مقراً في عملية أطلقت اسرائيل عليها ٨٠استمرت ساعات طويلة، أكثر من 
وقصفت هذه الطائرات في الجولة األولى المباغتة التي جاءت عند تمام الحادية عشرة والنصف قبل 

 مركزاً ومقراً للشرطة في آن، ما يفسر سقوط العدد الكبير من رجال الشرطة الذين كانوا ٣٠الظهر، 
  .يؤدون أعمالهم
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 جبر، فيما سقط مدير جهاز األمن والحماية في وسقط في هذه الضربة القائد العام للشرطة اللواء توفيق
واطلقت الطائرات الحربية صاروخاً على . وزارة الداخلية في الحكومة المقالة العقيد اسماعيل الجعبري

انه » حماس«الجامعة االسالمية وسط غزة سقط في ملعب كرة القدم فيها، في رسالة واضحة لحركة 
  . الف طالب وطالبة١٨رحلة الحقة حيث يدرس بها نحو باالمكان استهداف مقر الجامعة في م

واستشهد في أحد المقار داعية اسالمي معروف في مدينة رفح الشيخ نظير اللوقا الذي كان في زيارة 
  .كما استشهد محام كان يحضر التحقيق مع موكله في أحد مراكز الشرطة في رفح ايضاً. للسجن

يع القوي ألقى بجثة طفلة بعيداً بسبب قوة االنفجارات التي قال إن القصف الفظ» الحياة«وقال شاهد لـ 
  .مواطنون إنها زلزلت منازلهم، وتم تدمير مئات المنازل والحاق أضرار بآالف اخرى بسبب القصف

واصل الطيران الحربي االسرائيلي لليوم الثاني علـى التـوالي          :  معا -غزة ٢٨/١٢/٢٠٠٨ معا،وكالة  
 شـهيداً   ٢٨٥، متسبباً بسقوط مزيد من الشهداء والجرحى الذين فاق عددهم           قصف مواقع في قطاع غزة    

وفي آخـر    . في حالة خطيرة، حسب المصادر الطبية في القطاع        ١٨٠ جريح بينهم ماال يقل عن       ٩٠٠و
الغارات استهدفت طائرات حربية بثالثة صواريخ مجمع الدوائر الحكومية وسط مدينة غـزة المعـروف              

أعمدة الدخان من الموقع، وأدى القصف إلى استشهاد اربعة من المعتقلين في السجن             بالسرايا وتصاعدت   
 .وحراسهم

واستهدف قصف آخر مقر بلدية بيت حانون في شمال القطاع، ومقر محافظة رفح المؤقت في الجنوب ما                 
لقطاع،  شهيداً مجهولي الهوية في مستشفيات ا      ١٥وقال معاوية حسنين إن هناك       .ادى إلى وقوع إصابات   

 شهيداً وصلوا الى المشافي عبارة عن اشالء، وهناك عـشرات           ٨٠عثر عليهم تحت االنقاض، مؤكداً أن       
وأشار إلى وجود نقص حاد في االدوية ومـستلزمات          .الضحايا ما زالوا تحت انقاض المقار التي قصفت       

 الدول العربيـة واتحـادات      االسعاف االولي وكافة العالجات الالزمة للعمليات الجراحية العاجلة مناشداً        
وقال إن غالبية الجرحى بحالة خطرة وال يمكـن          .االطباء بارسال األدوية بشكل عاجل للقطاع المحاصر      

   .نقلهم الى اي دولة عربية اال بعد استقرار وضعهم، مناشداً ارسال مروحيات خشية على حياتهم
صر، وعدد من ورش الحدادة في قطـاع        وقصفت الطائرات الحربية مبنى فضائية االقصى في منطقة الن        

وقد القيت جثامين الشهداء بممرات المشافي نظراً لصغر حجم ثالجات الموتى وعدم قدرتها علـى                .غزة
كما تناثر المصابون في ممرات المشافي واقسامها المختلفة وتم اخالء كافة            .استعاب هذا الكم من الشهداء    

 .متوسطة التاحة المكان لمن هم بحالة حرجةالجرحى ممن وصفت اصاباتهم بالطفيفة وال
ومن بين الشهداء اللواء توفيق جبر قائد شرطة الحكومة المقالة، ومحافظ الوسطى ابو احمـد عاشـور،                 

وحسب معلومات طبيـة فـإن       .والعقيد اسماعيل الجعبري قائد جهاز االمن والحماية في الشرطة المقالة         
حيث كان يقام احتفـال بتخـريج       " الجوازات"ز الشرطة المقالة    القصف استهدف بداية المقر الرئيس لجها     

وبعد ذلك بحوالي عشرين ثانية توالت االنفجارات في انحاء متفرقة من مدينة غـزة               ..دورة من الضباط  
والمحافظتين الوسطى والجنوبية وشمال القطاع، حيث تم استهداف مقر المـشتل والـسودانية ومواقـع               

 .ر جمعية واعد لالسرى التابعة لحماستدريب لكتائب القسام ومق
  
   غزة لن ترفع الراية البيضاء:هنية يدعو للصمود ويقول .٢

 اسـماعيل هنيـة رئـيس الـوزراء         أن: وكـاالت  عن   غزة من ٢٨/١٢/٢٠٠٨الشرق، قطر،    ذكرت
في كلمة مساء امس ان الهجمات االسرائيلية لن تجعـل          أكد   ،الفلسطيني المقال والقيادي في حركة حماس     

نقول لالحتالل لن نتنازل ولن نتراجع حتى لو        "وقال هنية   ". حتى لو ابادت اسرائيل غزة    "كته تتراجع   حر
ان هذه المجزرة البشعة لم توقف زخف       "واضاف هنية   ". ابدتم غزة ولن تتمكنوا النها عصية على الكسر       

 علـى ان حكومتـه      مشددا" المقاومة وسنواصل مسيرتنا في وجه االحتالل المتغطرس وسياساته الماكرة        
انهم يريدون استهداف االمن واالستقرار والنظام ويريدون مؤسسة تبنى على          "وقال  ". ستستمر في مهامها  "
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امام اهداف الخطة االسرائيلية والمجزرة نقـول لـو         "وتابع هنية   ". اعينهم ووفق ارادتهم وهذا لن يكون     
ت اشالؤنا على الجدران مـا ركعنـا وال         علقنا على اعواد المشانق ووزعت دماؤنا في الطرقات وتناثر        

لو قتلتم االالف منا فلن تقتلوا منا       "واضاف  ". تنازلنا عن فلسطين والقدس وعودة الالجئين وحرية اسرانا       
نحن لسنا طالب دنيا بل طالب كرامة واستقالل وعودة للديار وسـنظل            .. روح االصالة والوفاء للشهداء   

العدو يحاول ان يغطـي     "وقال هنية   ".  نحمي مشعل الحرية والعودة    رغم هذه الدماء من شرطتنا واطفالنا     
هذا الوجه القبيح من خالل المفاوضات والمصافحات واالحتضان لبعض القيـادات والزعامـات علـى               

رفع الحصار عمليا عن قطاع غزة      "ودعا هنية مصر والجامعة العربية الى       ". ساحتنا الفلسطينية والعربية  
  ". مي لفتح معبر رفح الى االبدواخذ قرار عربي واسال

ـ الى مـا     ،غزة من   رائد الفي  عن مراسلها  ٢٨/١٢/٢٠٠٨ الخليج، اإلمارات،    وأشارت  هنيـة أن    هقال
لكنها لن تنال من عزائم الرجال والنساء الذين بايعوا على الثبات والصمود حتى             “صور المجزرة مؤلمة    

ض غزة أرض العزة، ولن نغادر أرضـنا ولـن          إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة، نحن في أرضنا أر        
  .”نرفع الرايات البيضاء، ولن نستسلم

هنية، دعا الشعب ، أن صالح النعامي، عن مراسلها غزة من ٢٨/١٢/٢٠٠٨ الشرق األوسط، وأضافت
الفلسطيني إلى الوحدة والتكاتف والتماسك والتعاطف والتراحم واستحضار عظمة رسالته في مواجهة 

يتعرض قطاع غزة لهجمة بربرية وغدر « وقال هنية. »سكري اإلسرائيلي على القطاعالتصعيد الع«
هذا العدوان يأتي ألننا رفضنا أن نتنازل عن فلسطين والقدس وعودة الالجئين، وتمسكنا .. صهيوني

بتحرير أسرانا من سجون االحتالل وألننا لم ننكسر أمام الحصار والعدوان والمؤامرات التي تحاك ضد 
يمكن أن يسقط مزيد من الشهداء والجرحى وأن يزداد عدد الثكلى «وأضاف . »بنا صباح مساءشع

  . »واأليتام ولكن لن تسقط غزة في مهاوى الردى والرذيلة السياسية وال في حفر الهزيمة واالنكسار
ع الراية لن ترف«من جانبها، قالت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة إنها 

البيضاء ولن تستجدي التهدئة من قبل إسرائيل على الرغم من الضربات التي وجهها الطيران اإلسرائيلي 
وقال طاهر النونو، المتحدث باسم الحكومة، في مؤتمر . »لمعظم المقرات واألجهزة والمراكز األمنية

..  أحد ولن نرفع الراية البيضاءلن نطلب من جانبنا بأي تهدئة مع االحتالل ولن نستجديها من«صحافي، 
لن نقبل عبارات اإلدانة والتنديد «وأضاف . »ارتكب االحتالل مجزرة في غزة وعليه تحمل نتائج ما فعله

والمطلوب من األمة العربية واإلسالمية والمجتمع الدولي التوقف عن الصمت تجاه ما .. بهذه الجريمة
  .»نهاتقوم به إسرائيل والتحرك سريعا لوقف عدوا

الحكومة المقالة اعلنت الحداد فى ، أن ألفت حداد عن مراسلته ٢٧/١٢/٢٠٠٨، ٤٨ عربونقل موقع
 ايام اعتبارا من يوم غد االحد وذلك حدادا على ارواح ٣كافة مناطق قطاع غزة وتنكيس االعالم لمدة 

 الشهداء وخاصة ونعت الحكومة كافة .شهداء المجزرة البشعة التى ادت الى استشهاد وجرح العشرات
قائد قوات الشرطة اللواء توفيق جبر، والعقيد إسماعيل الجعبري قائد جهاز األمن والحماية ومئات 

 .الجرحى من ضباط وعناصر الشرطة الفلسطينية
 ان استهداف أجهزة األمن والشرطة الفلسطينية يؤكد هدف االحتالل ضرب األجهزة ،وقالت فى بيان لها

 واالستقرار والنظام في القطاع وضرب األجهزة التي تشكلت بعيداً عن التنسيق التي نجحت فرض األمن
وحملت الحكومة اسرائيل كامل النتائج المترتبة على هذا العدوان ميدانياً  .األمني وخدمة أعداء شعبنا

 .وسياسياً ونشدد على حق شعبنا وفصائل المقاومة بالدفاع عن شعبنا بكل الوسائل المتاحة
  
 وتنتقد حماس..  تدين العدوان وتبدأ اتصاالت لوقفهالسلطة .٣

 الرئيس محمود عباس إنه حذر حماس من أن انهـاء الهدنـة             هقال ما ٢٠٠٨،/٢٨/١٢ بي بي سي     نقلت
وقال عباس  . سيجلب هجوما إسرائيليا كبيرا على غزة وأنه كان باإلمكان تجنب ما حدث لو استمعوا إليه              
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تكلمنا معهم بـالهواتف وبـشكل مباشـر        : "ني مبارك في القاهرة   بعد اجتماعه مع الرئيس المصري حس     
وبشكل غير مباشر عبر أطراف عربية وحذرناهم وقلنا لهم ما سيحدث وياليتهم استمعوا الى نـصائحنا،                

  ". ولكنا اآلن تفادينا ما حدث
ة السلطة الفلسطيني،أن كفاح زبون عن مراسلها رام اهللا من ٢٨/١٢/٢٠٠٨ الشرق األوسط، ذكرت

 ايام، احتجاجا ٣أدانت بشدة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، وأعلنت اإلضراب اليوم، والحداد العام 
وقالت الرئاسة الفلسطينية إنها بدأت سلسلة اتصاالت مع جميع األطراف . على الجريمة اإلسرائيلية

 الرئاسة، الطيب عبد الرحيم، وقال أمين عام. العربية والدولية لوقف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
إن القيادة الفلسطينية تجري االتصاالت مع كافة اإلطراف العربية والدولية، من أجل وقف العدوان 

نحن نطالب المجتمع الدولي بأن يضغط بكل الوسائل من «وأضاف . اإلسرائيلي الوحشي على قطاع غزة
وطالبت السلطة بوقف . » الدمأجل وقف هذا العدوان على شعبنا في قطاع غزة ووقف نزف

  . وقالت ان هذا وقت الحكمة. التي يطلقها متحدثون باسم حماس» العنتريات«
ودعا . على غزة» العدوان الوحشي«من الرياض حيث يزورها ) أبو مازن(ودان الرئيس محمود عباس 

وقال . ئيلي على قطاع غزةالفلسطينيين للتبرع بالدم إلنقاذ حياة الجرحى الذين أصيبوا في العدوان اإلسرا
يدين بشدة العدوان الذي تشنه إسرائيل حاليا على قطاع «نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة، إن عباس 

أن الرئيس يطالب الحكومة اإلسرائيلية بوقف هذا العدوان فورا لتجنيب أبناء شعبنا «وأضاف . »غزة
  . » هذا العدوانكما يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف. ويالته

كما دان رئيس الوزراء سالم فياض بشدة العدوان والهجوم العسكري اإلسرائيلي على قطاع غزة، مطالبا 
وأكد فياض أن الحكومة في حالة اجتماع طارئ لمتابعة تطورات األوضاع بالقطاع جراء . بوقفه فوراً

كما أعلن أن . على شعبنا في قطاع غزةوانها تعمل لضمان وقف الهجوم اإلسرائيلي . الهجوم اإلسرائيلي
واعلنت الحكومة . الحكومة تقوم بسلسلة من اإلجراءات والخطوات الضرورية إزاء ما يجري في القطاع

حالة الطوارئ في وزارة الصحة وكافة المؤسسات الصحية في قطاع غزة، واصدر وزير الصحة في 
م المتقاعدون، لاللتحاق بالمستشفيات والمراكز الطبية رام اهللا، تعليماته لكافة األطباء في غزة، بمن فيه

  . فوراً من أجل المساهمة في تقديم العالج واإلسعافات للمصابين
كبير المفاوضين الفلسطينيين ، الى أن جدة من فهيم الحامد عن مراسلها ٢٨/١٢/٢٠٠٨عكاظ  ولفتت

لجنة الرباعية الدولية بعقد اجتماع صائب عريقات انتقد الصمت الدولي إزاء مايجري في غزة وطالب ال
    . طارئ لمناقشة الوضع المتدهور في غزة

بالمشاركة في مـا    ) حماس( حركة   وا في السلطة اتهم   ونمسؤول أن   ٢٨/١٢/٢٠٠٨ الجزيرة نت،    وقالت
دعا  األمين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم         ، وقالت ان  وصفوه بالجريمة اإلسرائيلية ضد غزة    

وقال فـي تـصريحات     . ستعود إلى غزة  " الشرعية"كان قطاع غزة إلى الصبر، معتبرا أن ما أسماها          س
أقـول  "وأوضح عبـد الـرحيم      ".األجندة الخارجية ستسقط، وستعود الشرعية إلى غزة      "لتلفزيون فلسطين   

 المـستقلة،   لشعبنا الحبيب في قطاع غزة صبرا آل ياسر، فإن موعدنا إن شاء اهللا قريب مع إقامة دولتنا                
وأقول لشعبنا في غزة وهو يعلم تماما الواقع والظروف الصعبة التي يمر بها، إن هذه الظروف سـتنتهي         

  ".وإن هذا العدوان سيتوقف، وإن الشرعية ستعود إلى غزة، وكل األجندات الخارجية ستسقط
ي اتهم فـي اتـصال      وأكد هذا الموقف المناهض لحماس مستشار رئيس السلطة الفلسطينية نمر حماد الذ           

ودعـا حمـاد     .في الجريمة اإلسرائيلية ضد غـزة     " شركاء"هاتفي مع الجزيرة قادة حركة حماس بأنهم        
، قـائال   "عدم االستمرار في استرخاص دم المواطن الفلسطيني عبر إعطاء الذريعة إلسرائيل          "حماس إلى   

ق صواريخ يدفع ثمنهـا المـواطن       يتعين على حماس أن تفهم ما معنى أن تقوم بأعمال طائشة بإطال           "إنه  
  ".الفلسطيني
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 دمنا لن يصبح ماءويجب ان يتوقف العدوان فورا وهذا وقت التوحد : عبد ربه .٤
 أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، أمس، بشدة باسـم               : نائل موسى  -رام اهللا   

عدوان االجرامي والوحشي الـذي يتعـرض لـه         القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ال       
ودعت منظمة التحرير جماهير شعبنا الى      . قطاعنا الحبيب، داعيا الجميع الى التوحد في مواجهة العدوان        

اعالن االضراب العام اليوم احتجاجا على العدوان فيما دعت الجميع على لسان امين السر الـى اليقظـة           
 .والحكمة

في عاجل عقده في مقر الرئاسة برام اهللا، القوى الفلسطينية وخاصة تلـك             ودعا عبد ربه في مؤتمر صح     
المنضوية في اطار منظمة التحرير، ومنظمات المجتمع المدني الى التحـرك فـي مواجهـة العـدوان                 

دعونا كل فصائل العمل الوطني في غزة حتى تهـب لنجـدة كـل              : ولتخفيف المعاناة عن شعبنا، قائال      
ودعونـا الهيئـات    . هذا وقت الوحدة في مواجهة العـدوان      ... عدوان، وتابع مصاب وكل من تعرض لل    

فـي  . والمؤسسات المدنية الفلسطينية كي تعمل لمواجهة هذا الوضع الخطير سواء في القطاع أو الضفة             
 . وقت توقع فيه االسوأ

المزيـد مـن    وتابع نعبر ليس فقط عن ألمنا لسقوط المئات من الشهداء والجرحى، بل ونتحمل وسنتحمل               
المسؤولية في مواجهة هذا العمل الخطير ونأمل أن يكون هذا العدوان ليس مأساة مضافة الـى شـعبنا،                  

 . وانما خطوة تمهد لوحدة وتالحم الفلسطينيين كي ال تستمر المجازر ضد شعبنا في أي مكان
ن ابطاء وأوضح أن    ودعا عبد ربه حماس بصورة ضمنية الى اطالق سراح المعتقلين السياسيين لديها دو            

معتقلين فتحاويين تحتجزهم في سجن بمنطقة السودانية استهدفوا واستشهدوا في هذا القصف، مهيبا بكـل               
من يعنيهم األمر اطالق سراح جميع المختطفين في السجون، الن هذا الظرف الخطيـر يتطلـب أعلـى              

 . درجات اليقظة
اك مسلسال دمويا أوسع يمكـن أن يتعـرض لـه           ان حمام الدم وشالل الدم يشيران الى أن هن        : وأضاف

مؤكدا أن هذه اللحظة هي لحظة وحدة وان دمنا لـن           .. القطاع، ونحن ننظر بخطورة بالغة الى ما يجري       
 .يصبح ماء

وقال عبد ربه، نحن نتوقع األسوأ أن يحدث، ومن الواضح أن هذا عدوان ال يقتصر على هـدف واحـد                    
 البد من تدارك األمر، ولهذا نحن نقوم بالتحرك الواسع مـع جميـع              وانما له أهداف أوسع، ولهذا السبب     

. االطراف الدولية والعربية لتحقيق هدف واحد عاجل وهو الوقف الفوري والغير مشروط لهذا العـدوان              
  .وحذر عبد ربه من احتمال تصاعد وتيرة العدوان ومن ان تكون الغارات مقدمة لعدوان أشمل

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
  جمدنا كل خالفاتنا ومستعدون للمصالحة مع حماس فورا: عمرونبيل  .٥

أعلن نبيل عمرو سفير فلسطين في جمهورية مصر العربية ومندوبها لدى جامعة الدول             :  وفا -القاهرة    
العربية، أنه أبلغ مندوبي الدول العربية في مجلس الجامعة، بأن الفلسطينيين جمدوا تماما الخالفات فيمـا                

نحن جاهزون ومستعدون للدخول في حوار فوري ليس من أجل االتفاق فقط بل المـصالحة               "وقال   .همبين
  ". الفورية واغالق باب الخالف الى األبد

وأضاف عمرو، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المنـدوبين الليلـة                
ين وبخاصة المتعلقة بالشأن الداخلي سنعالجها بقلوب       ان كل القضايا المطروحة لدينا كفلسطيني     "الماضية،  
وذكر عمرو، أنه أطلع مجلس الجامعة عن طبيعة الجهود التي يبذلها الرئيس محمـود عبـاس                ". مفتوحة

  . والرئيس حسني مبارك، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز في هذا الشأن
ان الـذي يتحمـل     " مسؤولية ما يجرى في قطاع غزة، وقال         ورفض السفير عمرو تحميل حركة حماس     

المسؤولية اسرائيل التي أرسلت الدبابات وقتلت الناس، وأن الذي قال انه يقوم بعمليـة متدحرجـة هـي                  
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اننا ال نريد أن نخرج عن السياق األخالقي الذي يجب أن نتحلى به جميعا، نحن لـدينا                 "وقال   ".اسرائيل
  ".  الغاشم والعدوان االسرائيلي على قطاع غزةعدو مشترك هو االحتالل

ان موقف مصر ال غبار عليه، وأخيرا الجميـع         "وحول بعض المزايدات حول موقف مصر، قال عمرو         
نحن ال نقبل بأي حال أي يتوجه سهم مسموم تجاه          : "، واضاف "سيأتي لتقديم المساعدات عن طريق مصر     

  ". كل خاص جدا تجاه مصر العربيةأي شقيق عربي وبشكل خاص في هذه الظروف وبش
أقول ألهلنا في غزة لستم متروكين وحدكم، العالم العربي كله معكم، وعليكم أال تسمعوا للغـة                "وأضاف  

التحريض والتعبئة وبث الشقاق، والجميع مع غزة وأهلها، وان شاء اهللا  نتمكن من خالل تفرغنا جميعـا                  
  ". ه أولوية قصوى أجمعنا عليها جميعالوقف شالل لدم، وأن نحقق هذه النتائج وهذ

موضوع المفاوضات هـو بـالغ      : "وردا على سؤال حول دعوة حماس لوقف المفاوضات، أجاب عمرو         
نحن نريد وقف العدوان االسرائيلي، ونبذل جهودا لوقف الجرائم االسرائيلية          .. التعقيد، وليس اآلن وقته     

  ".  أخرىال نريد أن نضيف أعباء جديدة ونفتح مواضيع.. 
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
  من يعرف غزة يعلم أنها ال تنكسر للعدوان: الدويك .٦

 قال الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي القابع في سجون االحتالل الصهيوني ان غزة               :رام اهللا 
فـي بيـان    وأضاف  . لن تنكسر أمام عدوان االحتالل ولن ترفع الرايات البيضاء تحت قصف الطائرات           

من يعرف غزة يعلم أنها ال تنكسر للعدوان        " صحفي امس تعقيبا على العدوان الصهيوني على القطاع أن          
وأنها قادرة على النهوض والصمود ومواصلة الثبات على الحقوق والثوابـت مهمـا تـصاعدت حـدة                 

ء ومتمنيا الشفاء العاجل    وأبرق الدكتور دويك بالتحية لألهالي في القطاع معزيا عائالت الشهدا         ". العدوان
 ". والتام لألسرى

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
  استقبال اشارة الوحدة الصادرة من فتحيدعو حماس الى النائب دحالن  .٧

استقبال «، الحركة الى »حماس«دعا النائب محمد دحالن، الخصم التاريخي لـ :  محمد يونس-رام اهللا 
اسرائيل ال تريد «، مضيفا للصحافيين في رام اهللا ان »ه الظروفاشارة الوحدة الصادرة من فتح في هذ

  .»شريكا، ال عباس، وال عرفات من قبله، وال حماس، وان الوحدة الوطنية هي خير سبيل لمواجهتها
 ٢٨/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  ته من يد حماس من أجل استعاد غزةقطاع ينفي استغالل العدوان على عزام األحمد .٨

 نفى القيادي في حركة فتح الفلسطينية ورئيس كتلتها البرلمانية في المجلس :مي صالح النعا- غزة
العدوان اإلسرائيلي «التشريعي الفلسطيني، عزام األحمد، وجود أي نية لدى الحركة والسلطة الستغالل 

 .»الغاشم على قطاع غزة من أجل استعادة السيطرة على القطاع من يد حماس
في القاهرة، ) أ.ب.د(دلى به عبر الهاتف مساء امس لوكالة األنباء األلمانية وشدد األحمد، في تصريح أ

ال يوجد في أجندة فتح أمس وال اليوم وال غدا سوى الحوار إلعادة اللحمة وإنهاء االنقسام الحاصل في «
مجموعة من السطحيين، يتداولون «ووصف من يردد ويروج هذا االتهام بأنهم . »الصف الفلسطيني

 .»ما فارغا، وال يريدون الخير للشعب الفلسطينيكال
 ٢٨/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
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  احمد عبدالرحمن يدعو حماس لطي صفحة الماضي والوقوف صفا واحدا لمواجهة العدوان .٩
دعا ممثل الرئيس المتحدث الرسمي باسم حركة فتح احمد عبد الرحمن حركة            :  عاطف أبو الرب   -جنين  

والتسامي فوق الخالفات، والوقوف صفا واحـدا فـي مواجهـة العـدوان             حماس لطي صفحة الماضي     
اإلسرائيلي المتجدد على قطاع غزة، من خالل المجزرة التي ارتكبها االحتالل ضد قطاع غزة، والتـي                

وفي كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس عباس فـي         . تعتبر رسالة تهديد لشعبنا وقضيته وكافة القوى والفصائل       
قال أيادينا ممدودة نحو األخوة في حماس، لطي صفحة الماضي فورا والعودة للشرعية،             ،  مهرجان تأبيني 

 وأضاف علينا تناسي كل الخالفات والوقـوف        ،التي تحمينا جميعا في ظل ما تتعرض له غزة من مذابح          
صفا واحداً في وجه االحتالل والعدوان، وأضاف نقولها بشكل واضح ال خالفات بين فتح وحماس بعـد                 

ليوم، وجميع ما كان أصبح ماضيا، ونأمل أن تبادر حماس لنفس الموقف، وذلك لوقف العدوان وحمايـة           ا
  . األرض واإلنسان الفلسطيني

نتوجه بنداء حار لحماس لبدء صفحة جديدة تقـوم علـى           : ووجه عبد الرحمن كلمة إلى حماس قال فيها       
حيحة، فليست إسرائيل وحدها من ال يريد دولة        الوحدة البرنامج الوطني الواحد، وقراءة الواقع بطريقة ص       

  . فلسطينية بل هناك بعض من الدول العربية ال تريد دولة فلسطينية مستقلة
كما دعا عبد الرحمن أبناء حركة فتح وكتائب شهداء األقصى وكافة القوى والفصائل للتوحد في خنـدق                 

وتا فوق صوت الصمود الـوطني الن       المواجهة ولتصدي للعدوان، وقال يجب أن نتحد حتى ال يعلو ص          
  . كسر غزة معناه تهويد الضفة واستمرار الجدار وتكريس االحتالل

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
   بارتكاب جريمة حرب فـي غزة"إسرائيل"ليلى شهيد تتهم  .١٠

اتهمت المفوضة العامة لفلسطين لدى االتحاد االوروبي ليلى شهيد امـس اسـرائيل             :  ا ف ب   -باريس  
وقالـت  . بارتكاب  جريمة حرب  في غزة، آخذة على المجتمع الدولي  تخليه عن الشعب الفلـسطيني                  

شهيد الذاعة فرانس انفو ان ال شيء يبرر قصف مليون ونصف المليون مدني يعيشون علـى مـساحة                  
واضـافت  انهـم     .  كلم مربع، والقول ان القصف يستهدف مقاتلين من حماس كالم غير منطقـي               ٣٥٦
  .هذه جريمة حرب (...) ون سكانا مدنيين محاصرين منذ اكثر من ثالثة اشهر يقصف

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الرأي، األردن، 
  

  مسيرات تندد بالعدوان وتطالب بالوحدة ووقف المفاوضاتيشاركون بالتشريعي في  نواب .١١
نتي رام ندد حشد من المواطنين وممثلو عدد من القوى والمؤسسات في مـدي : رام اهللا ـ سائد أبو فرحة 

اهللا والبيرة، أمس، بالمجزرة التي ارتكبتها قوات االحتالل في القطاع، خالل مسيرات طافت عـددا مـن            
  .شوارع المدينتين، فيما أغلق عدد من المحال التجارية أبوابه حدادا على أرواح شهداء المجزرة

تين، وبمـشاركة بعـض   وجاء تنظيم هذه المسيرات بمبادرة من عدد من الفصائل والهيئات فـي المـدين   
  .أعضاء المجلس التشريعي، إضافة إلى مئات المواطنين

البرلمانية، ما ارتكبته قوات االحـتالل      " حماس"وفي هذا السياق، اعتبر النائب أيمن دراغمة، ممثل كتلة          
في القطاع، مجزرة وجريمة حرب، داعيا الشارعين الفلسطيني والعربي إلى الخروج للتعبير عن إدانتهما              

وحث دراغمة في حديث لصحافيين، القيادة الفلسطينية على اإلعالن عن وقف            .لما تقترفه قوات االحتالل   
  .المفاوضات واالتصاالت مع الجانب اإلسرائيلي

  بدوره، أكد النائب مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية، ضرورة استعادة الوحـدة الوطنيـة،               
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كما تطرق البرغوثي إلى أهمية وقف       .مواجهة االحتالل ومخططاته المختلفة   باعتبار ذلك السبيل األمثل ل    
  .كافة أشكال المفاوضات واالتصاالت مع الطرف اإلسرائيلي

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
  
      بعد المجزرة في غزةدعو الفلسطينيين النتفاضة ثالثةمشعل ي .١٢

فلسطينيين إلى انتفاضة ثالثة ضـد االحـتالل         ال ،حماسحركة   رئيس المكتب السياسي ل    ،دعا خالد مشعل  
علـى شاشـة    " حوار مفتوح "وقال مشعل في حلقة يوم السبت من برنامج          .اإلسرائيلي بعد عدوان السبت   

، داعيا سكان الضفة الغربية إلى التظاهر والتضامن        "هذا وقت االنتفاضة الثالثة   "قناة الجزيرة الفضائية إن     
حتى يعرف هذا العدو أنـه      "صائل المقاومة إلى تنظيم وتوحيد الصفوف       ، وف "إخوانهم في قطاع غزة   "مع  

  ".لن يستطيع هزيمتنا
من أجل مواجهة العدوان اإلسـرائيلي،      " االنتفاضة القادمة " الفصائل الفلسطينية التكاتف في      مشعل وناشد  

، وقـال   " والكفاح فتح البندقية واالنتفاضة  "وسماها  ) فتح(وخص بالذكر حركة التحرير الوطني الفلسطيني       
  .إنها مستهدفة مثل حماس وحركة الجهاد اإلسالمي وكل الفصائل

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت، 
  
 لن نرفع الراية البيضاء:  اإلسالمي في تعليقها على مجزرة غزةالجهاد .١٣

 زياد نخالة قال لـ     "الجهاد االسالمي "نائب األمين العام لـ     ، أن   غزة من ٢٨/١٢/٢٠٠٨الحياة،  نشرت  
، "لن نرفع الراية البيضاء ولو سقط كل أهـالي غـزة شـهداء            ": ]في تعليقه على مجزرة غزة    [" لحياةا"

لى حماس أكثر من أي وقت مضى، وال يوجد لدينا خيار آخـر سـوى هـذا                 إنحن اآلن أقرب    ": مضيفاً
نجـاز  سرائيل على اإلطالق من ا    إلى آخر الطريق، لكن لم ولن تتمكن        إالخيار الصعب الذي سنذهب فيه      

) عباس(بو مازن   أعادة  إسرائيلية و ساسي لهذه الحرب وهو تغيير الوضع واالستسالم لإلرادة اإل        هدفها األ 
و سـيارة   ألن نقبل بعودة ابو مازن علـى ظهـر دبابـة            ": وزاد. "ليركب على ظهر الشعب الفلسطيني    

  ."اسرائيلية
دي في حركة الجهاد اإلسـالمي      القياأن  : أ. ب.  نقالً عن د   غزة  من ٢٨/١٢/٢٠٠٨الدستور،  وذكرت  

علـى الـشعب    " الحرب المفتوحـة  "الهجوم اإلسرائيلي الواسع على قطاع غزة بـ        وصف   ،خالد البطش 
ل الصمت العربي والدولي مـسؤولية هـذه        وحم ".انتزاع استسالم وتنازل من المقاومة    "الفلسطيني بغية   

ربا مفتوحة لم تحدث لوال الـصمت العربـي         هذه الرسالة الدموية التي أصبحت ح     "، قائال إن    " المجزرة"
استسالم المقاومة أو انتزاع تنازالت، نؤكد على تماسك جبهتنا         "وأكد أن ما حدث لن يؤدي إلى        ". والدولي

 ".رغم كل ما يواجهنا من انقسام
  
  على مجزرة غزة اً رد"٤٨"القسام بنقل المعركة إلى أراضي الـحماس تطالب  .١٤

" المجـزرة "بـالرد علـى     " كتائب القـسام  "مس، جناحها العسكري    أة حماس   طالبت حرك  :فايز ابو عون  
هـذه  "حركة فوزي برهـوم أن      ال المتحدث باسم    قالو ".بكل ما يمتلك من قوة    "اإلسرائيلية في قطاع غزة     

الغارات اإلسرائيلية المتتالية على القطاع مجزرة جماعية راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحـى بيـنهم            
  ".نساء وأطفال

كتائب عز الدين القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية ستنقل المعركة إلـى كـل شـارع فـي                 "وقال إن   
  ".١٩٤٨األراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 
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هذا اإلعدام الجماعي سيزيدنا إصـراراً علـى        .. من حق المقاومة الرد على تلك الجرائم      "إنه  : وأضاف
يليين في كافة أماكن تواجدهم حتى ال يشعروا باألمن ويدفعون ثمن جـرائمهم             المقاومة واستهداف اإلسرائ  

  ".غالياً
أقول لشعبنا ال تقلقوا إن حماس بخير والمقاومة بخير وسنستمر فـي المقاومـة ودك حـصون                 : "وتابع

  ".االحتالل ولن نجعله يشعر باألمن أو األمان وسنجعله يدفع ثمن تلك المجزرة غالياً
ما كان لهذه المجزرة أن تحدث لوال التنسيق األمني ووصف صواريخ المقاومة بالعبثيـة               ":ومضى قائالً 

والصمت العربي غير المبرر والمريب والدعم األميركي لهذه الجرائم والتواطؤ الدولي واألوروبي بهدف             
  ".إسقاط حماس والحكومة الشرعية

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
  
  للمرة األولى وتقتل مستوطنه " جاتكريات "مدينة القسام تقصف  .١٥

من إطـالق عـشرات الـصواريخ محليـة الـصنع،           الفلسطينية  فصائل  ال تمكنت   : فتحي صباح  -غزة  
وأقـرت مـصادر    .  روسية الصنع، على مستعمرات وأهداف لالحتالل متاخمة للقطاع        "غراد"وصواريخ  

 في النقـب الغربـي،      "نتيفوت"ع  إسرائيلية بمقتل مستوطنة، وإصابة آخرين، بصواريخ سقطت على تجم        
، برد موجع يقض مضاجع     "أبو عبيدة "تبنت إطالقها كتائب القسام التي هددت على لسان المتحدث باسمها           

وأعلنت الكتائـب   . "سيعلم االحتالل أنه عندما اتخذ هذا القرار فإنه ألقى بنفسه في النار           ": االحتالل، وقال 
 التي أطلقتها قبل بضعة أيام، مشيرةً إلى أنها أطلقت للمرة األولى            "بقعة الزيت "في بيان، توسيعها لعملية     

  ). كيلومتراً عن حدود قطاع غزة الشمالية٢٠تبعد نحو . ("كريات جات"صاروخاً وصل مدينة 
جراء سـقوط صـاروخ     ” كريات جات “واعترفت اإلذاعة العبرية بأن صفارات اإلنذار دوت في مدينة          

  . فارات اإلنذار في مدينة اسدود، من دون مزيد من التفاصيلفلسطيني، إضافة إلى إطالق ص
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
                         ألول مرة فلسطينيين في أسدود الساحلية" غراد"سقوط صاروخي  .١٦

، سقطا ألول مرة في مدينة أسدود الفلـسطينية         "غراد"أعلنت مصادر إسرائيلية، أن صاروخي       :الناصرة
، التي تضم ثاني أكبر ميناء في فلسطين المحتلة، وتبعد عن شمال قطاع غزة أكثـر                ١٩٤٨ة  المحتلة سن 

وكانت السلطات اإلسرائيلية أعلنت قبل أيـام أنهـا          .من ثالثين كيلومتراً، دون وقوع أضرار أو إصابات       
مسؤولين قررت تشغيل نظام اإلنذار المضاد للصواريخ في مدينة أسدود الساحلية، في أعقاب تصريحات              

  .أمنيين إسرائيليين عن امتالك حركة حماس صواريخ قد يصل مداها إلى أربعين كيلومتراً
  ٢٧/١٢/٢٠٠٨قدس برس 

  
  من خالل جوالت لمسؤوليها في المنطقة نفذت مجزرة غزة "إسرائيل": حسام خضر .١٧

التحريض التي كانت متوقعة بعد حمالت  ]مجزرة غزة[ن العملية أقال القيادي بحركة فتح حسام خضر، 
قام بها اإلعالم اإلسرائيلي مؤخرا، غير مستبعد أن تكون على غرار حملة السور الواقي التي حدثت في 

 .٢٠٠٢الضفة الغربية عام 
إسرائيل أخذت الضوء األخضر لتنفيذ عملية غير مسبوقة من خالل جوالت لمسؤوليها في "وأضاف أن 

الفلسطينية بالتحرك واالحتجاج العلني العنيف ضد المجازر ، مطالبا أبناء حركة فتح والقوى "المنطقة
 .البشعة والتعبير عن رفضها لما يجري
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إسرائيل ما كانت لتقوم بما قامت "وطالب حركة حماس بالتجاوب مع نداءات الوحدة الوطنية، مؤكدا أن 
الصواريخ، مضيفا أن وانتقد من يلوم مطلقي  ".به لوال الوضع الفلسطيني المخجل والمتمثل في االنقسام

 ."قصور رؤية ونظر"ذلك يدل على 
 ٢٧/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
   سنقدم نموذجا بطوليا في التصدي للعدوان اإلسرائيلي  : محمد نزال .١٨

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت، أن الحركة لن                 
لك في معرض رده على التهديدات التي أطلقها وزيـر الـدفاع            تتراجع عن مواقفها وثوابتها الوطنية وذ     

  .إيهود باراك السبت بعد الغارات الجوية التي استهدفت قطاع غزة
وفي رده على احتماالت توسع العدوان اإلسرائيلي ليشمل توغال بريا لتصفية قيادة حماس في القطاع قال                

سرائيلي، ولن تركع أو تستسلم وسـتكبد العـدو         ستقدم نموذجا بطوليا في التصدي للعدوان اإل      "إن حماس   
  ".اإلسرائيلي خسائر فادحة لم يكن يتوقعها

وفي معرض تعليقه على ما تردد من أنباء ذكرت أن مصر نقلت إلى قيادة حماس تطمينات تقـول بـأن                    
 أن  إسرائيل لن تقدم على أي عدوان على القطاع، نفى نزال معرفته بمثل هذه التفاصيل ولكنه لفت إلـى                 

فـي  " وتغيير الوضع القائم هنـاك    "وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أطلقت تهديداتها باالعتداء على القطاع          
  .مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في القاهرة

وفي رده على سؤال حول السبب الذي دفع الشرطة في الحكومة المقالة إلقامة حفل تخـرج للمجنـدين                  
غزة في ظل تهديدات واضحة من الحكومة اإلسرائيلية باستهداف القطاع، أجاب نزال بأنه لـم               الجدد في   

  .يطلع على الظروف والمالبسات التي دفعت الشرطة الفلسطينية هناك التخاذ مثل هذا الموقف
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت،  

  
 ان الصهيوني قطع العالقات مع العدو وفتح معبر رفح هو الرد العملي على العدو: حماس .١٩

ن الشعب الفلسطيني لن يقبل مـن األنظمـة العربيـة           أ": في بيان صحفي لها    حركة حماس    قالت: دمشق
واإلسالمية االكتفاء بإصدار بيانات التنديد، والشجب، واالستنكار، وإنّما المطلوب منها هو اتخاذ خطوات             

العالقات السياسية، التي تقيمها بعض     وإجراءات عملية تؤدي إلى وقف العدوان على القطاع، ولعّل قطع           
 ". الدول العربية مع الكيان الصهيوني، وفتح معبر رفح، يمثّالن الرد العملي على هذا العدوان

حركة بشدة التصريحات التي صدرت عن أحد مستشاري محمود عباس، التي حمـل فيهـا               الواستنكرت  
كحـد أدنـى    "دعت عباس إلى عزله من منصبه       حماس المسؤولية عن العدوان، مبرئاً ساحة االحتالل، و       

 ". لهذا الموقف المشين، الذي يفتقر إلى أبسط مقومات المروءة والرجولة
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  حماس تفند مزاعم إسرائيلية حول تهريب قادتها إلى مصر .٢٠

 قادتها في قطاع غزة إلـى       فندت حركة حماس مزاعم إسرائيلية حول تهريب      : غزة –عبد القادر فارس    
وقال الناطق الرسمي باسم حماس فوزي برهوم إن قادة الحركة في القطـاع ال              . مصر عبر نفق حدودي   

يهابون الموت وإنهم يقفون على خط الجبهة في المعركة ضد االحتالل اإلسرائيلي متأهبين لالنضمام إلى               
تبار إمكانية استهداف قادتها في القطـاع مـن         وأشار برهوم إلى أن حماس أخذت في االع        .قافلة الشهداء 

 . قبل إسرائيل، ولديها العديد من القادة الذين يمكن أن يحلوا مكان القادة الحاليين إذا ما تعرضوا لالغتيال
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨عكاظ 
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   األقصى تهدد بحل التهدئة مع االحتالل في الضفة إذا استمر العدوان على غزةكتائب .٢١
طلقت في جنين، مساء امس، مسيرة جماهيرية حاشدة بدعوة من حركـة فـتح              إن : محمد بالص  -جنين  

. والقوى الوطنية في المحافظة، وذلك للتنديد بالمجزرة البشعة التي ارتكبها جيش االحتالل في قطاع غزة              
، إنه في حال استمرار العدوان اإلسرائيلي على        "شهداء األقصى "كد ربيع تركمان في كلمة باسم كتائب        وأ
وأعلـن   .ستكون في حل من التهدئة المعلنة في الضفة الغربيـة         " شهداء االقصى "طاع غزة، فإن كتائب     ق

تركمان حالة االستنفار في صفوف كتائب شهداء االقصى في سائر محافظات الضفة، واستعدادها للـرد               
  .لعلى جرائم االحتالل، داعيا المقاومة في القطاع إلى توجيه البنادق إلى صدور االحتال

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
  
   الجامعة العربية محاكمة أعضائها المتواطئون في العدوان على غزةعلى: لمصريمشير ا  .٢٢

لـيس إال محاولـة     "أكدت حركة حماس أن ما يجري من تصعيد إسرائيلي في غزة ضد المقاومة               :غزة
ودعـا   .القاسي على هذا العـدوان    بالرد   ، وتعهدت الحركة  "فاشلة إلنهاء المقاومة وإسقاط حكومة حماس     

جامعة " قدس برس " في تصريحات لـ     ،حركةال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن       ،مشير المصري 
: على غزة، وقـال   " المؤامرة"الدول العربية إلى قمة تحاكم األطراف العربية المتورطة في ما أسماه بـ             

يام بقمة عربية أن تحاكم األنظمة العربية المتورطة        المطلوب من جامعة الدول العربية إذا كانت تريد الق        "
في التواطؤ في هذه الجريمة، ال سيما أن هنالك معلومات تؤكد أن قادة العـدو الـصهيوني أبلغـوا دوال                  

  ".عربية بنيتهم القيام بهذه الجريمة، ومطالبتها بكف شرها عن الشعب الفلسطيني
  ٢٧/١٢/٢٠٠٨قدس برس 

  
  "إسرائيل"ن السلطة أن تعلن وقفا نهائيا للمفوضات مع المطلوب م: قدورة فارس .٢٣

" قـدس بـرس   " في تصريحات لـ     ، فارس قدورة  ،فتححركة  ناشد رئيس اللجنة الحركية العليا ل     : رام اهللا 
جميع القادة الفلسطينيين وال سيما في حركتي فتح و حماس إلى التعالي فوق الخالفات السياسية والوقوف                

المطلوب من السلطة الفلسطينية اآلن هو وقف كل        : "وقال. على غزة  اإلسرائيليصفا واحدا ضد العدوان     
أشكال االتصال والتفاوض مع إسرائيل، وإتاحة الفرصة للمواطن الفلسطيني في الضفة الغربية ليعبر عن              
تضامنه مع أهله في قطاع غزة، وأنا واحد من الذين دعوا إلى وقف المفاوضات منذ زمن طويل ألنها لم                   

  ".تنجز شيئا، وال أعتقد أننا كنا بحاجة إلى هذه الدماء إلعالن وقف المفاوضات
  ٢٧/١٢/٢٠٠٨قدس برس 

  
  غرفة عمليات موحدة  بتحديد الموقف العربي من مجزرة غزة وبلباالشعبية تط الجبهة .٢٤

وقـف   طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وزراء الخارجية العرب بعقد اجتماع طارئ لتحديد م             :وام
واضح من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، داعية كافة الفصائل الفلسطينية لتـشكيل قيـادة وطنيـة                 

   .موحدة وغرفة عمليات موحدة وتجاوز الخالفات لصد هذا العدوان
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده بدمشق ماهر الطاهر مسؤول الجبهة في الخارج مع أبو احمـد فـؤاد                   

علينا أن نتوحد ونطالب اللجنة التنفيذية لمنظمة       "وقال فؤاد   . ياسية اإلعالمية في الجبهة   مسؤول الدائرة الس  
ن هذه المجازر تستدعي أن نغلق باب الخالفـات بيننـا   التحرير بالدعوة إلى الحوار الفلسطيني الشامل أل      

.                          "نين نتوحد ونتوجه للحوار لنقرر كيف سنواجه هذا العدوان الذي يستهدف الشعب الفلسطيأو
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الخليج، اإلمارات، 
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  ضربة افتتاحية لعملية متواصلةاعتبرته حركة حماس بهجوم مباغت فاجأت" إسرائيل" .٢٥
 فاجأت "إسرائيل"، أن رام اهللا  منكفاح زبونعن مراسلها  ٢٨/١٢/٢٠٠٨ الشرق األوسط، نشرت

  بيان عسكري اسرائيليأشارو .ربة افتتاحية، لعملية متواصلةحركة حماس بهجوم مباغت، قالت انه ض
األهداف التي استهدفت اختيرت على يد االستخبارات خالل الشهور األخيرة، وهي تشمل نشطاء " إلى أن

   ."إرهاب ومقرات قيادة، ومعسكرات تدريب، ومخازن سالح
لعملية ستبدأ بعد اجتماع الحكومة ن اأ الى مفاجأة حماس، بعد ان سربت معلومات ب"إسرائيل"وعمدت 

االسرائيلية، اليوم االحد، اال ان اجتماعا سريا بين اولمرت، ووزير دفاعه باراك، ووزيرة الخارجية 
على العملية، اسم  ليفني، عقد الجمعة الماضي، اقر بدأ العملية، يوم عطلة اليهود امس، وأطلق

 قررت توجيه ضربة لحماس "إسرائيل"ن إس وقالت مصادر سياسية في القد. "الرصاص المتدفق"
 االنطباع بأن أمامها متسعا من الوقت العادة تنظيم صفوفها مما األخيرةومفاجأتها بعد ان حصل لدى 

المهمة "ن أ مسؤول عسكري إسرائيلي في وقت اعتبر فيه. حدا بها الى اعادة عناصرها الى المعسكرات
 الفتاً إلى أنهم ."ابين يشير إلى أن مفعول المفاجأة تحقققد أنجزت بنجاح، وأن العدد الكبير للمص

متحدثة باسم القالت من جهتها و . إلى أن يصدر المستوى السياسي أمرا بوقف العملياتسيستمرون
مشيرة إلى " أي شيء خاص بحماس يمكن أن يكون هدفا"أن الميجر أفيتال ليبوفيتش  الجيش اإلسرائيلي

قال ديوان رئيس الوزراء  ومن جهته .حبونهايير ذلك بالطريقة التي  تفسالصحافيين أن بإمكانهم
في أعقاب خرق شروط التهدئة من جانب حماس والهجمات المتواصلة التي نفذتها "نه أاالسرائيلي، 

حماس على سكان إسرائيل في جنوب البالد اتخذت اللجنة الوزارية لشؤون األمن القومي يوم األربعاء 
الحالي، قرارا صدرت تعليمات بموجبه للجيش بالعمل من أجل ) تشرين األول ( ديسمبر٢٤الماضي 

اللجنة الوزارية خولت رئيس "وأضاف أن  ."وقف إطالق الصواريخ والهجمات اإلرهابية من قطاع غزة
وحسب القرار الذي اتخذ . الحكومة، ووزيرة الخارجية، ووزير األمن بتحديد موعد العمليات وشكلها

ويقول الجيش االسرائيلي انه بعد نهاية  .")امس(رر الثالثة تنفيذ هجمات جوية صباح اليوم باإلجماع ق
. موجة النيران االولى، يتعين على العسكريين دراسة نتائج القصف قبل تقرير الخطوة التالية من الهجوم

ماس ال سنخفف من الصواريخ ونقول لح" بقوله  الناطق بلسان الجيش االسرائيليمن جهته توعدو
   ".هناك سيناريوهات اخرى جاهزة.. تضطرونا الى اتخذا خطوات اخرى

يجري رئيس االركان الجنرال غابي أشكنازي سلسلة تقييمات في مركز للقيادة العليا اوال ومن جهته 
نقوم "وقال المتحدث بلسان الجيش . باول ويدرس ما هي الخطوات التالية المباشرة وراء كل هجوم جوي

مستمرة ومتنوعة االهداف والوسائل برا وجوا وبحرا عند الحاجة، وعليكم توقع صور اكثر قسوة بعملية 
إسرائيل تعمل في "أوضح بيان لوزارة الدفاع االسرائيلية أن  في حين . "في غزة خالل االيام المقبلة

 ال يحتمل، الساحة الدولية إليضاح أن قيام حماس والمنظمات اإلرهابية بشن هجمات من غزة هو وضع
بشكل أو بآخر ال يدور الحديث عن ضربة سريعة وانتهى "وتابع البيان، . "لهذا شنت إسرائيل الهجمات

كدت مصادر أ فيما ."حكومة إسرائيل ملتزمة بحماية سكان الجنوب وقد يستغرق األمر وقتا طويال. األمر
نما تهدف الى وقف اطالق  وا،إسرائيلية، بان هدف العملية ال يصل الى حد إسقاط حكومة حماس

 .الصواريخ
الجـيش  " أن    إسرائيليين أكدوا  نيمسؤولإلى أن    ،القدس من   ٢٨/١٢/٢٠٠٨ الخليج، اإلمارات،    وأشارت

. "لن يبقى يبحث عن خاليا كتائب القسام وإنما سيضرب أهدافاً رئيسية لحماس ليضعف رغبتها في القتال               
  .ة الجيش ال تستبعد هجوماً برياًقال المتحدث باسم جيش االحتالل إن قيادفيما 

 المتحـدث باسـم     ، أن وكـاالت  نقالً عن    تل ابيب  من   ٢٨/١٢/٢٠٠٨ الشرق، قطر،    وأضافت صحيفة 
تم استهداف هذه المواقع بناء على معلومـات اسـتخبارية           " قال أنه قد   الجيش اإلسرائيلي افيحاي أدرعي   

 المعلومات تؤكد أن كافة األهداف تابعة لحركة        دقيقة جمعها الجيش اإلسرائيلي في اآلونة األخيرة، وهذه       
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واعتبـر  ". حماس ومنها مقرات قيادية ومعسكرات تدريب ومخازن أسلحة وجميعها تابعة لحركة حماس           
الجـيش يحـذر المـواطنين      "وأضـاف أن     ".معظم القتلى هم ممن يرتدون الزي العسكري لحماس       "أن  

المناطق التي تلجأ إليها حركة حماس والجـيش يقـول       الفلسطينيين في قطاع غزة من مغبة االقتراب من         
وبأوضح الوسائل إن أي مكان تستخدمه حركة حماس وأينما كان هذا المكان فإنه عرضـة لالسـتهداف                 

الجـيش  "وأشـار إلـى أن       ".سرائيل استهدافه وسوف ُيستهدف   إومن يعطي الدعم لإلرهاب فإن من حق        
اسرائيل ألن يكونوا في حالـة مـن الترقـب والحـذر وأن         أعطى تعليمات لسكان المناطق الجنوبية في       

هنـاك سـيناريوهات    "وقال أدرعي إن     ".يستمعوا للتعليمات المباشرة الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية       
في إشارة إلى مـا     " يمكن تنفيذها لكن هذا مرتبط بقرارات الحكومة والتطور في الجانب الفلسطيني الحقا           

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع اإلسرائيلية شـلومو درور إن            . لتهدئةإذا أعلنت حماس قبول ا    
حماس رفضت كافة الرسائل بخصوص العودة إلى التهدئة التي بعثتها إسرائيل بواسطة مصر، لكن على               "

ورفض درور االعتراف بأن الغارات اإلسرائيلية مفرطـة فـي شـدتها            ". إسرائيل الدفاع عن مواطنيها   
هجمات حماس بالصواريخ وقذائف الهاون كانت مبالغـا فيهـا وتهديـد حيـاة المـواطنين                "أن  واعتبر  

قلنا طوال الوقت إن التهدئة هي األمر الصحيح ومن أجل التوصل إلى            وأضاف،  ". اإلسرائيليين لم يتوقف  
  .تهدئة ثمة حاجة إلى جانبين

أن  ووكـاالت،   الناصـرة ا من مراسله برهوم جرايسي نقالً عن٢٨/١٢/٢٠٠٨الغـد، األردن    وذكرت  
 عن أن رئيس الحكومة نقل مكتبه إلى تل أبيب حيث مقر وزارة              أعلن ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية   

  .الحرب وقاعدة رئاسة أركان جيش االحتالل
 في سديروت ومحيط "وضع خاص"عن أعلن أن وزير األمن ، ٢٧/١٢/٢٠٠٨، ٤٨ عربوأورد موقع

شمل إعالن قد و. الن من صالحيات الجيش على حساب السلطات المدنيةيوسع هذا اإلعحيث . غزة
 . كم في محيط غزة٢٠الوضع الخاص مسافة 

 نأ  ذكر باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي،اًمتحدث أن ،غزة من ٢٨/١٢/٢٠٠٨  قدس برسوبينت
 طلعة ١٧٠ وحتى ساعات الليل منه،) ٢٧/١٢(الطائرات الحربية اإلسرائيلية نفذت منذ ظهر السبت 
اعترف أن صواريخ  في حين . ضربات متتالية٣وغارات على عشرات المواقع األمنية في غزة، ضمن 

  . كيلومترا عن منصة اإلطالق٢٨المقاومة طالت مدناً وبلدات إسرائيلية، تقع على بعد حوالي 
  
  حان وقت مقاتلة حماس: باراك .٢٦

نه اعتبر أ ايهود باراك   أن   ،رام اهللا   من بونكفاح ز عن مراسلها    ٢٨/١٢/٢٠٠٨ الشرق األوسط،    نشرت
وشدد على ضرورة ابداء العزم والمواظبة حتى يتحقق التغيير المطلـوب فـي             . حان وقت مقاتلة حماس   

الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريس هاتفيـا علـى        أطلع  باراك،  وقد كان   ". إسرائيل"االوضاع في جنوب    
كما اجرى مكالمة مع كل من رئيسة الكنيست دالية ايتسيك          . اعتفاصيل العملية العسكرية الجارية في القط     

ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو ورئيس لجنة الخارجية واالمن البرلمانية تساحي هانيغبي الطالعهـم             
  .ذلك أيضاًعلى 

 كم حـول    ٢٠مساحة  "أعلن   باراك،   ، أن القدس المحتلة  من   ٢٨/١٢/٢٠٠٨ الخليج، اإلمارات،    وذكرت
 إنه سيتم تعميق وتوسـيع      وقال. "نطقة ذات طبيعة خاصة أي أقل درجة واحدة من حال الحرب          القطاع م 

إننا ال نبتهج للصدام لكنه ال يردعنا فهناك وقت للتهدئـة ووقـت             " مضيفاً. العملية وفقا لمتطلبات الوضع   
قصيرا لكن علينا أن    لن يكون سهال ولن يكون      ) العدوان(ال أريد أو أوهم أحدا فهذا       "  قائالً وتابع. "للحرب

 .نكون حازمين، حسب تعبيره
إنزال ضربة قاسية على " هو "إسرائيل"ن هدف أ أكد باراك ، أن٢٧/١٢/٢٠٠٨، ٤٨ عربوذكر موقع

  ."الحرب ضد اإلرهاب هي حرب طويلة"ن مشيراً إلى أ. "حماس لتغيير الوضع بشكل جذري
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أن  نقال عن وكاالت، الناصرةلها من مراس برهوم جرايسي عن٢٨/١٢/٢٠٠٨ الغد، األردن وأضافت
  .باراك اعترف أن جيشه شرع يعد لهذه الضربة منذ عدة أشهر، أي حين كانت التهدئة في أوجها

ن العملية العسكرية على غزة قد تتحول إلـى         أكد أ  باراك   ، أن ٢٨/١٢/٢٠٠٨ بي بي سي     وذكر موقع 
 ولم يبد أي نبرة اعتذارية في تبريـر         .هجوم بري إذا لم تنجح الغارات الجوية في وقف هجمات حماس          

  ". إن إسرائيل تتعرض لهجمات وقد طفح الكيل"الغارات قائال 
  
   أشهر٦باراك يخطط للهجوم األخير على غزة منذ ما يزيد على : "سهآرت" .٢٧

كشفت مصادر إعالمية إسرائيلية أن الجيش اإلسرائيلي بدأ باالستعداد لضرب غزة منذ بضعة : القدس
وطبقاً لصحيفة  .ةً إلى أن التضليل والخداع ساهما في تحقيق عنصر المفاجأة للعملية األخيرةأشهر، مشير

 "إسرائيل"موضحةً بأن  .باإلعداد للضربة العسكرية منذ ما يزيد على ستة أشهر باراك ؛ أمرسهآرت
ن شأنه أن كانت تستعد للتفاوض من أجل التوصل إلى إتقاق للتهدئة مع حماس في ذلك الوقت، ما كان م

 أمر وقتها بإجراء حملة  ، الذييمنح الجيش اإلسرائيلي الوقت لالستعداد والتحضير، وفقاً لتقديرات باراك
شاملة لجمع معلومات استخبارية حول البنية التحتية لحماس، والفصائل المسلحة األخرى في القطاع، 

 من قبل -  وبتكتم- ملية أعطي  للعوتشير إلى أن الضوء األخضر. بحسب ما أوردت الصحيفة اليوم
 معلومات  قد األربعاء الماضي، حيث قدم مكتب الرئاسةع اجتماعه األخير الذي ان مجلس الوزراء في

الجهاد على المستوى " يتناول موضوع  ير صحيحية لوسائل اإلعالم حول االجتماع؛ إذ أشار إلى أنهغ
حدد التفاصيل النهائية مع المسؤولين عن تنفيذ  كان باراك ي حينوفي، أنه  الصحيفة وتضيف ".العالمي

وتؤكد  . قررت ضرب حماس"إسرائيل"ن أالعملية، توجهت ليفني إلى القاهرة إلبالغ الرئيس المصري ب
 استمرت في عملية التضليل حيث سمحت بفتح المعابر إلى غزة، وأعلنت أنها لن "إسرائيل"الصحيفة أن 

، حيث سيجري رئيس الوزاء اإلسرائيلي المزيد من )٢٨/١٢(حد تقوم بأي ضربة عسكرية قبل يوم األ
  .المباحثات حول هذا الموضوع، إال أنه تم تحديد وقت الهجوم صباح يوم الجمعة

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨ قدس برس
   
   الجيش يستعد الجتياح بري لغزة:إذاعة الجيش اإلسرائيلي .٢٨

إن الجيش يستعد ، سرائيلي قالتإذاعة الجيش اإل ، أنالناصرة من ٢٨/١٢/٢٠٠٨  قدس برسأوردت
 بدأت منذ "إسرائيل"لشن عملية عسكرية برية وأن قوات كبيرة من سالح المدرعات في مناطق عدة في 

، فيما امتنعت وزارة األمن اإلسرائيلية عن اإلعالن عن توقيت "إسرائيل"أمس السبت بالتوجه إلى جنوب 
  .بدء االجتياح البري وحجمه

 استدعت اآلالف من قوات االحتياط وذلـك فـي   "إسرائيل"، أن ٢٨/١٢/٢٠٠٨  بي بي سي وذكر موقع 
  .الوقت الذي حذرت فيه من توسيع نطاق العملية العسكرية التي تشنها على قطاع غزة

  
 ماكن جديدةألمن أن الصواريخ التي تطلق على النقب الغربي ستتزايد وتصل يحذر  أولمرت .٢٩

ألمنية تأخذ بعين االعتبار أن تتعرض المستوطنات المحاذية ن المنظومة اأذكرت مصادر إسرائيلية 
حذر ومن جهته .  قذيفة صاروخية وقذيفة هاون يوميا٢٠٠لقطاع غزة لقصف مكثف قد يصل إلى 

أولمرت من أن عدد الصواريخ التي تطلق على النقب الغربي ستتزايد وتصل إلى أماكن جديدة، وقال 
 فعلت ما بوسعها من أجل إنجاح التهدئة، إال أن "إسرائيل" إن ،في غزةمبررا الجرائم التي ارتكبها جيشه 

 . بحسب وصفهاإلرهابو قوبل بالضجيج ذلك
  ٢٧/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب
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   يؤكد لسكان غزة أن الغارات ال تستهدفهماولمرت .٣٠
أولمرت توجه إلى سكان غزة مؤكدا لهم أن الغارات ، أن إيهود ٢٧/١٢/٢٠٠٨، ٤٨ عربذكر موقع
يلية ال تستهدفهم وإنما تستهدف من وصفها بالتنظيمات اإلرهابية، مشيرا إلى حماس وغيرها من اإلسرائ

وأبدى أولمرت ثقته بمقدرات قوات بالده وأجهزة المخابرات . فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع
العمليات العسكرية  أن مؤكداًالعسكرية التي قال إنها نجحت بتحديد أهدافها بعيدا عن المواقع المدنية، 

  ".تنجز المهمة"سوف تستمر حتى 
 نقال عن وكاالت، أن  الناصرة مراسلها من برهوم جرايسي عن٢٨/١٢/٢٠٠٨ الغد، األردن وأضافت
في قطاع غزة عقب الغارات المكثفة " أزمة انسانية"مساء أمس بالعمل على منع حدوث تعهد اولمرت 

  .التي شنها جيش االحتالل
  
   ال تزال تلتزم بعملية التفاوض السلمية في الوقت الذي تجابه فيه حماس"ائيلإسر: "ليفني .٣١

 إن ،في بيان اصدرته أمسقالت ليفني  من رام اهللا، أن ٢٨/١٢/٢٠٠٨ الشرق األوسط، نشرت
 تحلت حتى اآلن بضبط النفس ازاء االعتداءات الصاروخية الفلسطينية المتكررة المنطلقة من "إسرائيل"

 تواصل "إسرائيل "نإواضافت .  انه اليوم لم يعد هناك اي خيار سوى عملية عسكريةقطاع غزة اال
ن أوشددت على . السعي إلى تجنب حدوث أزمات إنسانية والحد من المساس بالسكان المدنيين في القطاع

شروعة في  ال تزال تحبذ حل الدولتين وتلتزم بعملية التفاوض السلمية مع السلطة الفلسطينية الم"إسرائيل"
 سلسلة مكالمات هاتفية مع  ليفنيتجري إلى ذلك من المنتظر أن .الوقت الذي تجابه فيه حركة حماس

 . إلطالعهم على التطوراتنظرائها من الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن الدولي
زارة جلسة مع كبار موظفي الو    عقدت  ليفني  أن   ،القدس من   ٢٨/١٢/٢٠٠٨ الخليج، اإلمارات،    وذكرت

وتحدثت هاتفياً، مع نظيرتها األمريكيـة كونـدوليزا        . إلطالق حملة إعالمية ودبلوماسية لتبرير جرائمها     
كانت قد قالت قبل ذلك للصحافيين إن الخيار الوحيد الممكن مع حماس هو ما              فيما  . رايس حول العدوان  

  .أسمته الخيار العسكري
 نقال عن وكاالت، أن  الناصرة مراسلها منيسي برهوم جرا عن٢٨/١٢/٢٠٠٨ الغد، األردن وأضافت

 ".ألسباب دعائية"ليفني اتهمت حركة حماس بأنها تستغفل المدنيين في االراضي التي تسيطر عليها 
  ". إذا أصيب مدنيون فالمسؤولية عن ذلك تقع على عاتق حماس"وشددت على أنه 

يء من أجل التوصل إلى تهدئة جربنا كل ش"ليفني لقد  ، قول٢٧/١٢/٢٠٠٨، ٤٨ عربوأورد موقع
رقها من قبل حماس التي واصلت خلى تهدئة بوساطة مصر إال أنه تم عوافقنا . دون استخدام القوة

 ".مهاجمة إسرائيل وزيادة قوتها واالحتفاظ بغلعاد شاليط
  

 "دعما لموقف الجيش" اإلسرائيلية توقف الحملة االنتخابية األحزاب .٣٢
إلسرائيلية، المتنافسة في االنتخابات اإلسرائيلية، أمس، الحرب على قطاع استغلت األحزاب ا :رام اهللا

احتراماً لموقف الجيش وخدمة "شكال الدعاية، عن وقف الحمالت االنتخابية، أغزة، وأعلنت كأحد 
 باراك الذي أصدر تصريحاً من مكتبه، يعلن فيه تجميد حملته قام بذلكوكان أول من  ."الصالح الوطني

سارع حزب كاديما إلى اإلعالن عن  كما .ية بشكل تام والتفرغ لما يجري على الصعيد األمنياالنتخاب
موقف مماثل، ودعت رئيسة الحملة االنتخابية في الحزب داليا ايتسيك كافة األحزاب إلى تجميد حمالتها 

ف الجيش التوحد خلمشيرة إلى ضرورة .  الجارية في المنطقة الجنوبية"الحرب"االنتخابية في ظل 
أن المستوى السياسي قام بعمل غير مسؤول حين جر البالد لمعركة " الفتة إلى. والمؤسسة األمنية

ومن جهته أعلن حزب الليكود الغاء كافة  ."انتخابية غير ضرورية في ظل أوضاع اقتصادية وأمنية سيئة
ن إعالن الحزب تجميد حملته  انه يمكهوقالت مصادر. النشاطات االنتخابية أمس، بسبب العملية العسكرية
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االنتخابية، خاصة الموجهة ضد حزب كاديما وتحديدا االعالن الذي من المقرر نشره اليوم في الصحف 
  ."انها كبيرة على تسيفي ليفني"وبواسطة اليافطات والذي يتضمن شعار 

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  

   االستنفار تعلن حالة" إسرائيل" و بصواريخ المقاومة٥١مقتل اسرائيلي وإصابة  .٣٣
 ٥١ اعلنت اسرائيل حالة االستنفار في النقب الغربي عقب مقتل اسرائيلي وإصـابة              : ماهرابراهيم –غزة  

واعلنت الجبهة الداخلية االسرائيلية تجنيد جـزء        .اسرائيليا بصواريخ المقاومة التي سقطت على نتيفوت      
وأشـار تلفزيـون     .المنطقة الجنوبية وتوجيه السكان   من االحتياط مهمتهم االتصال بالسلطات المحلية في        

 سـمعت   حيـث . " صاروخاً محلياً وغراد على مدينة عسقالن والنقب الغربـي         ١٦سقوط   " إلى "سرائيلإ"
  .  بدء الهجمات في قطاع غزة معصفارات اإلنذار في بلدات الجنوب

ن أ احرونوت اليكس فيشمان      محلل الشؤون العسكرية واالستراتيجية في صحيفة يديعوت       ومن جهته توقع  
يشمل صواريخ يبلغ مداها    مشيراً إلى أن ذلك     . "سرائيلإ"تطلق الفصائل الفلسطينية مئات الصواريخ على       

حيـث  . "سرائيلإ" كيلومترا تستطيع ان تصيب ميناء اسدود وبئر السبع، وكل مدينة كبيرة في جنوب               ٤٠
 .هذا لن يعتبر فشال اسرائيلياً    مبيناً أن   م الحرب،   ستنطلق هذه الصواريخ دون توقف حتى اخر يوم من ايا         

 بعـد ان تـزول      - وقف اطالق النـار    ن ما يمكن اعتباره انجازا اسرائيليا هو ان تطلب حماس         إ وقال
وأي شيء اقل من هـذا      . الحكومة، القوة العسكرية والتسهيالت المدنية    : مصادر اساسية تقوم عليها قوتها    

 ان ينهضوا من خنـادقهم وان يـستعيدوا          إذا استطاعوا  قادة حماس لى أن   وأشار إ . يعتبر مضيعة للوقت  
البنية التحتية للحركة خالل شهرين، ويجددوا اطالق النار والقدرة على االرهاب، فان ذلك يعنـي انهـم                 

 قبل  - ال نقع في هذا المطب، فان على القيادة المركزية للجيش االسرائيلي             الفتاً بقوله، لكي  . المنتصرون
 أهبة االستعداد الحتمال القيام بعملية تنجز       ى تقلع القاذفات النفاثة بخمس دقائق وضع القوات البرية عل         ان

  . تدمير االهداف التي تضربها القوات الجوية
  ٢٨/١١/٢٠٠٨البيان، اإلمارات  

  
   ترفع درجة التأهب لحالة الحرب تحسبا لعمليات انتقامية"إسرائيل" .٣٤

تحسبا لعمليات انتقامية لجرائمها في قطاع  منية اإلسرائيلية درجة التأهب،رفعت األجهزة األ: الناصرة
الموازية لحالة الحرب وألغيت اإلجازات " ج"وأعلنت الشرطة عن رفع حالة التأهب لدرجة . غزة

ألفرادها، وانتشرت قوات مكثفة في المدن التي يتوقع فيها توترا كالمدن المختلطة وفي محيط البلدات 
   .العربية

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨ قدس برس
  

  !افضل حماية لنا هي ان يضرب الجيش غزة بال رحمة:  نتيفوتمستوطنو .٣٥
جيش االحتالل الى المزيد من الغارات علـى قطـاع غـزة            " نتيفوت "مستوطنودعا  : ب.ف. ا -نتيفوت  

نبغي ي"وقال احد سكان المدينة الواقعة على مشارف صحراء النقب،           .لوقف اطالق الصواريخ من القطاع    
اعرب في حين   ". طالما لم ننعم نحن بالطمأنينة، لن يذوقها سكان غزة        . ان يتوقف سقوط الصواريخ نهائيا    

ولفترة طويلـة املـت      يشار إلى أنه     . المطلق لعملية جيش االحتالل على غزة      مسكان دعمه ال العديد من 
ى الشرق من قطاع غزة، فـي        كلم تقريبا ال   ٢٠ ألف شخص وتقع على بعد       ٢٥البلدة الفقيرة التي يقطنها     

غير ان الواقع أتى مغـايرا،       .تجنيبها الصواريخ التي تسقط بانتظام على بلدة سديروت األقرب الى غزة          
 ومن جهته شدد ساكن آخر للمستوطنة على أن         .بعد تزود حركة حماس بصواريخ غراد ذات مدى اطول        

 تحـت    كانـت ال تـزال     شابةقرت   في حين ا   . هي ان يضرب الجيش غزة بال رحمة       همافضل حماية ل  
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 في بئر السبع، المدينة التي ما زالت بعيدة عن مدى           هاعود الى منزل اهل   ت س هاأنمبينة  الصدمة بمخاوفها،   
  .الصواريخ

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
   جرائم حرببارتكاب "إسرائيل"حكومة يتهمون سرائيليين إنشطاء سالم  .٣٦

 اإلسرائيليين في تل أبيب، احتجاجا على الغارات اإلسرائيلية في  تظاهر مئات نشطاء السالم:الناصرة
وقالت وسائل إعالم . في غزة" إبادة شعب"و" جرائم الحرب" بوقف "إسرائيل"قطاع غزة وطالبوا 

 باتجاه مقر وزارة الدفاع اإلسرائيلية في تل وا وسار،ن المتظاهرين اشتبكوا مع قوات الشرطةإإسرائيلية 
  ".حكومة إسرائيل ترتكب جرائم حرب"عارات كتب فيها أبيب ورفعوا ش

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨ قدس برس
  

   يحذر من إطالق صواريخ من لبنان أولمرت .٣٧
 حذر ايهود أولمرت أمس منظمات مسلحة في لبنان من مغبـة إطـالق صـواريخ باتجـاه                  :آي.بي.يو
 اآلن  ون يركـز  أنهم  إلى الفتاً. ، في إشارة إلى الكشف عن عدد من الصواريخ في جنوب لبنان           "إسرائيل"

  .رهابية التي تعمل على تقويض االستقرار في المنطقة كلها، على حد وصفهاإلعلى ضرب المنظمات 
 ٢٨/١٢/٢٠٠٨الخليج، اإلمارات، 

  
   لن تعترف بحركة حماس كشريك في المفاوضات"إسرائيل: "بيريز .٣٨

" فوكوس" بيريز في لقاء مع مجلة أكد الرئيس اإلسرائيلي شيمون: وكاالت - برهوم جرايسي -  الناصرة
 قد اإلسرائيليين والفلسطينيينتنشره في عددها الصادر غدا في ألمانيا إلى أن المفاوضات الحالية بين 

 وبين الدولة "إسرائيل"تقريبا مسار الحدود بين "وقال إن المفاوضات حددت  .حققت بعض النجاح
من هذه الحدود لم تتحدد بعد وهذا شيء قابل % ٣ إلى ٢لم يعد هناك سوى "الفلسطينية المنتظرة، مضيفا 

  . لن تعترف بحركة حماس كشريك في المفاوضات"إسرائيل" أوضح في الوقت نفسه أن هغير أن ".للحل
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨ ،الغد، األردن

  
  حماس لمواجهة الجيش اإلسرائيلي  المفاجآت التي تعدهااإلسرائيليون يتساءلون عن: تقرير .٣٩

شغل غالبية اإلسرائيليين في محاولة اإلجابة على السؤال الذي طرحه المحللون السياسيون ين :الناصرة
 والعسكريون اإلسرائيليون، عن قوة حماس العسكرية، في ظل المخاوف من أن تحمل عملية عسكرية

 فقد .٢٠٠٦يونيو /  كتلك التي حملها العدوان على لبنان في حزيران  مفاجآتكبيرة بحق قطاع غزة
، إن القوة العسكرية الفلسطينية التي ستواجه )٢٦/١٢( الجمعة يومالت صحيفة هآرتس في عددها ق
 ١٥تصل إلى ما يقارب "جيش اإلسرائيلي في حال أقدم على تنفيذ عملية عسكرية واسعة في القطاع ال

عة آالف  مشيرة إلى أنهم سيتعاونون مع بض ،"ألف فلسطيني مسلح في األجهزة العسكرية لحركة حماس
في السنتين "كما أشارت إلى أنه  .أخرى من الفلسطينيين المسلحين في فصائل فلسطينية أخرى

األخيرتين، وبمتابعة إيرانية متواصلة، عكفت حركة حماس على تطوير قوتها العسكرية بناء على 
لدفاعية ون الخنادق احصنوأضافت أن الفلسطينيين في قطاع غزة ي ".النموذج الذي طوره حزب اهللا

، التي تسير في ماسحأن  شير إلىوت .جيش وتكبده خسائر جسيمةالوالتي يفترض أن تصعب عملية تقدم 
وفي إطار هذه العملية جرى تطوير عنصري القيادة . ، تأخذ شكال مشابها للجيش"حزب اهللا"أعقاب 

ائل قتالية أفضل، والتحكم، كما أجريت تغييرات في التنظيم الداخلي للذراع العسكري، وامتلكت وس
وأضافت أن المركب العسكري األساسي في قوة حماس هو  .وجرت إقامة أنظمة تدريب وتأهيل عسكري



  

  

 
 

  

            ٢٢ ص                                     ١٢٩٧:         العدد       ٢٨/١٢/٢٠٠٨ األحد :التاريخ

يمتنع عن القيام بعمليات ، مبينة أنه  نواة لجيش نظامي مدرب ومنضبطهترى فيالذي الذراع العسكري، 
كتائب عز " أن عدد عناصر كما تدعي .هي من اختصاص الشرطة لصالح استكمال التدريبات العسكرية

لوائية   تشكيالت ٨وتضيف أن حماس لديها .  فقط، مقسمة على قطاعات١٠٠٠يصل إلى " الدين القسام
وهي تتألف . في القطاع تعتمد على نواة نظامية، وبإمكانها أن تستدعي وحدات أخرى في حال الضرورة

نقلت عن جنود، ممن  إلى ذلك، ".التنفيذية "من أجهزة األمن الداخلي، التي يقف في رأسها القوة الخاصة
شاركوا في عمليات ضد خاليا حماس في السنتين األخيرتين، قولهم إن هناك تقدما مذهال في مستوى 

قد فوجئوا بمدى االنضباط وااللتزام " المظليين"كما أشارت إلى أن . االنضباط والعتاد الموجود لديهم
تتصل بالزي العسكري والتي ال يتقيد بها جنود جيش االحتالل بالتعليمات العسكرية حتى في جوانب 

أما بالنسبة للفصائل األخرى، فأشارت الصحيفة إلى أنه في حال حصول مواجهة عسكرية، فمن  .أنفسهم
المتوقع أن يتم التنسيق بين حماس وتلك الفصائل، وعلى رأسها الجهاد، باإلضافة إلى جناحين عسكريين 

هما على استعداد لوضع عناصرها تحت قيادة حماس في حال نشوب  اومة الشعبيةتابعين للجان المق
وترفض العمل تحت إمرة حماس " الجهاد العالمي" تنظيمات تتماثل مع ٣وفي المقابل هناك . الحرب

حركة حماس قد حققت تقدما في "أن  ومن جهة أخرى تشير الصحيفة إلى .وتواصل نشاطها بشكل مستقل
صواريخ، حيث بات بإمكانها إنتاج مركبات جديدة تصلح كمواد متفجرة متطورة، األمر مجال إنتاج ال

 كيلومترا، وفي الوقت نفسه مكنها من إطالة ٢٠الذي مكنها من زيادة مدى الصواريخ إلى حد يزيد عن 
  ".أمد استخدام المواد المتفجرة المخزونة لديها

 ٢٧/١٢/٢٠٠٨ قدس برس
  

 ا في مواجهات مع قوات االحتالل  مواطن٢٠اصابة :  اهللارام .٤٠
 مواطنا بالرصاص المعدني، وبحاالت اختناق شديد بالغاز المسيل ٢٠أصيب :  نائل موسى-  رام اهللا

للدموع عندما قمعت قوات االحتالل مسيرات غضب شعبي عارم احتجاجا على المجزرة في القطاع، 
ية حيث دارت مواجهات لم تشهد المدينة انطلقت من مدينتي رام اهللا والبيرة، صوب الحواجز العسكر

 .مثلها منذ سنوات
وشهدت مدينتا رام اهللا والبيرة سحابة نهار أمس، على وقع اضراب تجاري، ومظاهر حداد والتنديد 
واالستنكار العارم، مسيرات وفعاليات غضب عبرت فيها الجماهير والقوى الحية بها عن سخطها على 

 في القطاع، بعد ان قاد مفوض عام التعبئة والتنظيم في حركة فتح أحمد االحتالل وجرائمه ازاء األهل
، باكورة المسيرات التي انطلقت من بيت فتح بالبيرة الى مستشفى رام اهللا للتبرع بالدم <أبو عالء<قريع 

 .لجرحى القطاع، تعبيراً عن وحدة الدم والوطن االسرائيلي البشع على قطاع غزة
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
 على مجزرة غزة يطلقون صرخات االحتجاج والرفض ٤٨ الـ فلسطينيو .٤١

 ، أمس حالة من الغليان والغضب الشديدين، ١٩٤٨شهدت األراضي العربية المحتلة عام : حسن مواسي
على المذبحة التي نفذها جيش االحتالل اإلسرائيلي ضد فلسطيني غزة المحاصرين ، وفور شيوع خبر 

.  ردود األفعال الغاضبة والمستنكرة للمجزرة التي ارتكبها جيش االحتالل وبدم باردالمذبحة توالت
وشهدت جميع القرى والمدن العربية خروج اآلالف بصورة تلقائية للتظاهرة والمشاركة في المسيرات 

 .الغاضبة المنددة بالمجزرة الرهيبة ، احتجاجا على مواصلة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
 إلى جميع األحزاب والحركات السياسية ، الممثلة ٤٨وجهت لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطيني الـوت

لقضايا الجماهير العربية الفلسطينية ، إلى تنظيم سلسلة خطوات احتجاجياً ، على المستويات المحلية 
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ل والمتصاعد على والقطرية الحزبية منها والوحدوية ، ضد العدوان اإلسرائيلي اإلجرامي المتواص
 .الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، في أعقاب المجزرة اإلرهابية التي نفذها جيش االحتالل اإلسرائيلي

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
  
  مسيرة ومواجهات مع قوات االحتالل احتجاجاً على مجزرة غزة: الخليل .٤٢

ي مسيرة حاشدة تنديداً بالمجزرة  شارك المئات من طلبة الجامعات والمواطنين بالخليل، أمس، ف:الخليل
البشعة التي اقترفتها قوات االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة، فيما قالت مصادر طبية إن عدداً من 
المواطنين أصيبوا بحاالت اختناق جراء استخدام جنود االحتالل للقنابل المسيلة للدموع بكثافة، خالل 

وسط " باب الزاوية"الغربي وفي منطقة " ارع الشهداءش"مواجهات عقب المسيرة، تركزت عند مدخل 
  .المدينة

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
  
   في مخيمات لبنان ضد مجزرة غزةالفلسطينيينمئات  .٤٣

. ”اإلسرائيلي“لبنان ضد العدوان في تظاهر مئات الفلسطينيين أمس في مخيم عين الحلوة : وكاالت
 كما تظاهر المئات .اغلقوا الطريق الرئيسي في المخيموأحرق المتظاهرون اإلطارات والنفايات و

احتجاجاً على العدوان قرب السفارة المصرية في بيروت التي تم تحصينها بالكامل وحمايتها بعشرات 
  . الجنود والشرطيين

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
 
   في مخيمات سوريا ضد مجزرة غزة الفلسطينيينمئات .٤٤

انطلقت في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في سوريا مسيرات طافت شوارع المخيمات رداً : توكاال
وردد فيها المتظاهرون هتافات تدين . على المجزرة الوحشية التي ارتكبتها قوات االحتالل في قطاع غزة

ار وتستنكر الصمت الرسمي العربي على هذه الجرائم الدموية، والحص” اإلسرائيلي“العدوان 
وخرج آالف الفلسطينيين في مخيم اليرموك جنوب دمشق بعد ظهر .  المستمر منذ عامين” اإلسرائيلي“

ورفع المتظاهرون أعالم الفصائل الفلسطينية وشعارات . أمس في مظاهرة غاضبة احتجاجا على العدوان
  . والمجازر التي وقعت امس في القطاع” اإلسرائيلي“تندد وتستنكر العدوان 

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨ج، الخلي
  
   تضامني مع غزة في باحة كنيسة القيامة في القدسعتصاما .٤٥

 أقيم مساء اليوم في باحة كنيسة القيامة في القدس أعتصام تضامني مع قطاع غزة شارك فيه :القدس
وقد تحدث في هذا األعتصام المطران عطااهللا . العشرات من أبناء القدس وعدد من المتضامنين األجانب

 أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس الذي أعرب عن أستنكار وشجب جميع أبناء القدس لما تقوم حنا رئيس
 .به سلطات األحتالل من هجمة شرسة غير أنسانية ضد أهلنا العزل في قطاع غزة
 ٢٨/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
  شاحنة محملة بالمساعدات االنسانية واالدوية الي غزة ٣٠ دخول .٤٦

لعبرية الرسمية بعد ظهر اليوم االحد انه وبناء على تعليمات من وزير  ذكرت االذاعة ا: سما-غزة
 شاحنة محملة بالمساعدات اإلنسانية ٣٠الجيش إيهود باراك تم فتح معبر كرم ابو سالم التجاري إلدخال 
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 سيارات إسعاف من ٥كما أرسلت مصر عن طريق هذا المعبر  . واألدوية التي أرسلتها منظمات دولية
 .ي القاهرة الى قطاغ عزةالحكومة ف

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨ ،وكالة سما
  
  دماء أهل الضفة في طريقها ألجساد الجرحى في غزة .٤٧

حتى هرع مئات المواطنين في رام اهللا وعموم محافظات الضفة إلى المشافي :  يوسف الشايب- رام اهللا
عبير عن وحدة الدم الحكومية للتبرع بالدم، بهدف نقله إلى مئات الجرحى في قطاع غزة، في خطوة للت

  .الفلسطيني
شعب في الوطن للتبرع بالدم إلنقاذ حياة الجرحى ال  ودعا الرئيس محمود عباس، أمس السبت، جماهير
  .الذين أصيبوا في العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

فى أحمد قريع، مسؤول التعبئة والتنظيم في حركة فتح، وعدد من كوادر الحركة، تحركوا على إلى مستش
مؤكدين أن أي انقسام، وأية خالفات سياسية، ال يمكن أن تلغي أهل غزة رام اهللا، وقدموا دماءهم إلى 

  .وبدأت المبادرة.. وحدة الدم الفلسطيني 
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

 
  العدوان البربري على غزة حلقة متفاقمة من حلقات الحصار:  لرفع الحصار األوروبيةالحملة .٤٨

، بشدة، بالحملة الحربية اإلسرائيلية الجارية "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"ددت ن: بروكسيل
جريمة حرب منظمة ما تزال في بدايتها "بحق الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وتحدثت عن 

  .على ما يبدو
، )٢٧/١٢(ظهر السبت وقالت الحملة في تعليق لها من بروكسيل، على العدوان اإلسرائيلي الذي بدأ 

 ر لجرائم الحرب اإلسرائيلية "والذي أوقع مئات الشهداء والجرحى، إنهذه الحملة الحربية، هو تطو شن
التي جسدها الحصار الخانق التي تم تشديده منذ سنتين على المليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع 

  ".غزة
، أنها بصدد تنظيم سلسلة من الفعاليات المدنية "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"وأعلنت 

والتحركات الجماهيرية في عموم القارة األوروبية، من خالل المنظمات المؤسسة لها في بلدان أوروبا، 
السخط على ما يجري من عمليات قتل جماعية واسعة النطاق طالت المئات من المواطنين "تعبيراً عن 
  ".الفلسطينيين

  ٢٧/١٢/٢٠٠٨، قدس برس
  
 يخطئ االحتالل إذا اعتقد أن سقوط الشهداء سيضعف المقاومة  ": الشعبحزب" .٤٩

 وقال في ة، المجازر اإلسرائيلية المروعة والمتواصلة في غز"حزب الشعب الفلسطيني"استنكر  :رام اهللا
ك  المحتل اإلسرائيلي يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، والمتمس إن "،بيان

بحقوقه الوطنية الثابتة في التحرر واالستقالل والعودة، فيبدأ بحملة عسكرية واسعة النطاق ضد أهلنا في 
 كل األعراف والمواثيق الدولية، ومتذرعا بحجج – وكنهجه الدائم –قطاع غزة، ضاربا بعرض الحائط 

لمحتلين الغزاة واهية الهدف منها ضرب صمود الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، المقاوم ل
ولمخططاتهم الرامية إلى تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه وطمس هويته الوطنية وتكريس فصل 

  ".قطاع غزة عن الضفة الفلسطينية
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هذا التصعيد اإلسرائيلي اإلجرامي ما كان ليتم لوال الضوء األمريكي األخضر "وأضاف البيان، أن  
زامه في لجم المحتلين وكبح العنجهية العدوانية لسلطات االحتالل، وغياب المجتمع الدولي عن القيام بالت

  ".  على المحتلين إجراءاتهم اإلجرامية- بصمتها- إضافة إلى الصمت الخجول لألنظمة العربية التي سهلت
  ٢٧/١٢/٢٠٠٨، قدس برس

 
   على غزةلمناهضة العدوانبتحركات عاجلة  المنظمات اإلسالمية ينادي اتحاد .٥٠

يدين وبأقصى العبارات، هذا العدوان "، إنه "اتحاد المنظمات اإلسالمية في أوروبا"ل قا: بروكسيل
البربري الذي يمارسه جيش االحتالل اإلسرائيلي، أقوى ترسانة حربية في المنطقة، على الشعب 

  ".الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة
رائم حرب صارخة ال يمكن تبربرها، باعتباره ج"واستنكر االتحاد، بشدة، العدوان اإلسرائيلي الجاري 

وممارسات من القتل الجماعي تضرب عرض الحائط بقيم القيم والمبادئ اإلنسانية واألخالقية، والمواثيق 
  .، على حد تحذيره"الدولية والحقوقية

، بتحركات عاجلة "قدس برس"في بيان صادر عنه وتلقته " اتحاد المنظمات اإلسالمية في أوروبا"وطالب 
كافة المسؤولين واألطراف في العالم، رسمياً وشعبياً، إنسانياً وحقوقياً، باعتبار ذلك مسؤولية أخالقية  "من

  ". وإنسانية ال يجوز التلكؤ فيها
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨، قدس برس

  
  طالب سكان غزة هاتفياً بإخالء منازلهم لقصفهاي االحتالل .٥١

 غزة ليل أمس السبت وفجر اليوم األحد، إن  قال العشرات من المواطنين الفلسطينيين في قطاع:غزة
وأضاف  .المخابرات اإلسرائيلية أجرت اتصاالت هاتفية معهم تطالبهم فيها إخالء منازلهم تمهيداً لقصفها

، يطالبهم بإخالء منازلهم )تسجيل صوتي(المواطنون أنه بعدما يرن الهاتف عندهم، تحدثهم اسطوانة 
  .تمهيداً لقصفها

 .الفلسطينية في غزة المواطنين إلى عدم االلتفات هذه االتصاالت، وعدم إخالء منازلهمودعت الحكومة 
نوع من الحرب النفسية التي تشنها قوات "واعتبرت الحكومة في تصريح لها، أن هذه االتصاالت هي 

  ".االحتالل ضد المواطنين
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨، قدس برس

  
 ي غزة والمحطة تواصل بثهاف" األقصى" االحتالل تدمر مقر فضائية طائرات .٥٢

مقر فضائية ) ٢٨/١٢(قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر األحد  :غزة
في مدينة غزة دون وقوع إصابات في حين أن بث " حماس"األقصى التابعة لحركة المقاومة اإلسالمية 

  .المحطة لم يتوقف
أطلقت صاروخين تجاه مقر فضائية األقصى "١٦إف "وقال شهود عيان إن طائرات االحتالل من نوع 

  .غرب مدينة غزة وتم تدميره بالكامل، وسوته باألرض دون وقوع إصابات
وواصلت الفضائية بثها ولم تتوقف عن العمل، األمر الذي يشير إلى أنها تبث برامجها من مكان غير 

  .معروف، منذ بدء العدوان على غزة
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨، قدس برس
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  معدل أيام اغالق معابر غزة خالل التهدئة  %٦٠: رتقري .٥٣
 ذكر تقرير فلسطيني أمس أن معدل إغالق إسرائيل لمعابر قطاع غزة خالل فترة التهدئة التي :وكاالت

من إجمالي عدد أيام العمل المفترضة في حين % ٦٠أبرمتها مع الفصائل الفلسطينية لمدة ستة شهور بلغ 
  %. ٥٣ة ما قبل التهدئة بلغ معدل اإلغالق خالل فتر

أن معدل أيام فتح المعابر وعدد الشاحنات الواردة إلى » بال تريد«وأظهر التقرير الذي أعده مركز 
القطاع بقي على حاله دون أي تغيير جوهري باستثناء ما سمحت إسرائيل بدخوله من سلع جديدة شكلت 

 أن إجمالي عدد الشاحنات الواردة خالل وأوضح.  في المئة من إجمالي عدد الشاحنات الواردة٤نسبة 
 شاحنة ٤٧٩٥ شاحنة، منها ١٥٣٣٤ يونيو الماضي ولمدة ستة أشهر بلغ ١٩فترة التهدئة اعتبارا من 
 شاحنة محملة بالسلع التي شكلت ما نسبته ٦٩٠ شاحنة من االسمنت، ونحو ٦٠٠محملة بالحصمة ونحو 

  . ن الفترة المذكورة في المئة من إجمالي عدد الشاحنات الواردة ع٤
  ٢٨/١١/٢٠٠٨البيان، 

  
  وجود نقص حاد في األدوية ومستلزمات اإلسعاف األولي: غزة .٥٤

إلى وجود نقص حاد في  وأشار معاوية حسنين  .٣٥٠توقعت مصادر طبية أن يرتفع عدد الشهداء إلى 
لعاجلة مناشداً الدول األدوية ومستلزمات اإلسعاف األولي وكافة العالجات الالزمة للعمليات الجراحية ا

  . العربية واتحادات األطباء بإرسال األدوية بشكل عاجل للقطاع المحاصر
، "إن غالبية الجرحى بحالة خطرة وال يمكن نقلهم إلى أي دولة عربية إال بعد استقرار وضعهم"وقال 

لمستشفيات في حين ألقيت جثامين الشهداء في ممرات ا. مناشداً إرسال مروحيات خشية على حياتهم
  . لعجزها عن استيعاب هذا الكم الهائل من الشهداء

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  عدد القتلى والجرحى اكبر من طاقة مشافي القطاع:  المقالةالصحة .٥٥

مألت الدماء وأشالء قتلى الغارات اإلسرائيلية أمس على قطاع غزة الممرات وثالجة الموتى في : غزة
اء بغزة التي تتسع القل من ثالثين جثة وسط اندفاع عشرات المسعفين والمدنيين وهم مستشفى الشف

 .يحملون جثث واشالء قتلى في ممرات المشفى الذي أضحت رائحة الموت تفوح في كل جنباته
وصف باسم نعيم وزير الصحة في الحكومة المقالة والقيادي في حماس الذي اشرف على معالجة و

 .، على حد قوله»جريمة رهيبة تمت بتواطء عربي ودولي« الشفاء ما حصل بانه الجرحى في مستشفى
لذا نناشد اخواننا العرب ارسال «واوضح نعيم ان عدد القتلى والجرحى اكبر من طاقة مشافي القطاع 

 .»مساعدات طبية ومساعدتنا في نقل جرحانا ذوي الحاالت الحرجة
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
  وقف كل العمليات العسكرية ضد القطاع يطالب بني االردالعاهل .٥٦

تصريحاً غاضباً باسم الملك عبداهللا الثاني طالب االردني أصدر الديوان الملكي :  نبيل غيشان-عمان 
المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف العدوان االسرائيلي في شكل فوري، في حين أصدر مجلس 

وأكد الناطق باسم الحكومة ناصر جودة إدانته .  غزة جريمة ضد االنسانيةالنواب بياناً اعتبر فيه مجزرة
للعدوان، فيما تدفقت الجماهير إلى مجمع النقابات بعد لحظات من سماع أخبار مجزرة غزة وسارت في 

  .تظاهرة غاضبة يتقدمها قادة األحزاب والنقابات
رية ضد القطاع وإنهاء المعاناة الكارثية وقف كل العمليات العسك«وطالب العاهل االردني إسرائيل بـ 

لن يؤدي إال إلى «، محذراً من أن العنف »التي جلبها العدوان والحصار على األبرياء في قطاع غزة
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ودان العدوان اإلسرائيلي الذي طال األبرياء من المدنيين . »تفاقم األزمة ولن يجلب األمن إلسرائيل
  .والنساء واألطفال

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  

   في مسيرة احتجاجية على مجزرة غزة ألف ٢٠: األردن .٥٧
 ألف مواطن الشعوب والحكومات العربية بالتحرك الفوري وعلى كافة المستويات، ٢٠طالب نحو : عمان

لوقف العدوان والمجازر اإلسرائيلية في قطاع غزة، وأكد الخطباء في نهاية المسيرة الجماهيرية الحاشدة 
مع الحسيني في عمان بعد صالة العصر واختتمت امام ساحة امانة عمان الكبرى التي انطلقت من الجا

  .على العدوان اإلسرائيلي" الرد الصحيح"في رأس العين على ان المقاومة المسلحة هي 
العربي الرسمي، " الصمت"ودان المشاركون في المسيرة التي نظمتها الحركة االسالمية ما اسموه 

جريمة بحق "صمت، وعدم فك الحصار المفروض منذ اشهر على قطاع غزة معتبرين ان استمرار ال
  ".العروبة واالسالم واالنسانية

وطالب المشاركون الذين رفعوا الفتات تظهر حجم العدوان على غزة وبشاعته، الحكومات التي تقيم 
  .ن من بالدهمعالقات مع إسرائيل بقطعها فورا، وسحب سفرائها وممثليها وطرد السفراء اإلسرائيليي

كما طالبوا الحكومة المصرية بفتح معبر رفح، وفك الحصار على الشعب الفلسطيني، مؤكدين على ان 
  ". مدان ومرفوض في كل االعراف العربية واالسالمية واالنسانية"بقاء المعبر مغلقا 

، محذرا "طتسق"بدوره، اعتبر رئيس مجلس شورى االخوان المسلمين عبد اللطيف عربيات ان االقنعة 
، ووجه تحيات الشعب األردني لشقيقه الشعب الفلسطيني "كل من يتجاهل صوت الشعوب هالك"من ان 

  ".كتب عليكم ان تكونوا طليعة االمة ومقدمة النصر"في قطاع غزة، وقال 
من جهته، انتقد رئيس كتلة حزب جبهة العمل االسالمي حمزة  منصور موقف السلطة الفلسطينية 

  ".بالمشاركة في حصار غزة والعدوان الذي وقع عليها"حمود عباس، متهماً اياها ورئيسها م
على الشعب المصري ان "كما ناشد الشعوب بالتحرك لنصرة الشعب الفلسطيني في القطاع، مؤكدا ان 

  ".ينفض العار الذي لحق به جراء تصرف قيادته
العربية " المشاركة" في المسيرة ما اسمته الى ذلك، دانت جماعة االخوان المسلمين في بيان لها وزعته

  .الذي ارتكبته إسرائيل في غزة" الهمجي"في العدوان " المخزية"
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن 

  
  الدور المصري بات عبئاً على الشعب الفلسطيني: ارشيدبني  .٥٨

ياح الكيان قال زكي بني ارشيد، األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي األردني إن اجت: عمان
  ". سيشعل المنطقة بمجملها"الصهيوني لغزة المحاصرة إن حدث فإنه 

نسخة منه، في جملة " المركز الفلسطيني لإلعالم"وشكك بني ارشيد في بيان صحفي عن الحزب، تلقى 
على " بات عبئاً"الممارسات المصرية بخصوص الملفات الفلسطينية الرئيسية، معتبراً أن الدور المصري 

  ". عب الفلسطينيالش
ناهيك عن "وطالب بأن تلعب اإلدارة المصرية دور المؤازر لقضايا الشعب الفلسطيني، ال دور الوسيط، 

  ". دور الوسيط المنحاز للكيان الصهيوني
التوظيف المستمر "واستذكر بني ارشيد استهداف الكيان الصهيوني لألمن القومي المصري من خالل 

قي وتخريب القطاع الزراعي وضرب االقتصاد المصري والتهديد بضرب السد للعمالء واإلفساد األخال
يثقل كاهل الشعب الفلسطيني ويشكل قيداً إضافياً في الحصار الظالم "وأوضح أن الدور المصري ". العالي
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المفروض على قطاع غزة من خالل استمرار إغالق معبر رفح الحدودي، األمر الذي يستدعي مشاركة 
  ". ن فضالً عن الوسيط المصريوسطاء آخري

" حرج"ولفت أمين عام حزب جبهة العمل اإلسالمي األردني االنتباه إلى أن النظام المصري في موقف 
يضعف الدكتاتوريات المتواطئة مع السياسة األمريكية الصهيونية خصوصاً "فما يجري في قطاع غزة قد 

اعتقد أن اجتياح غزة المحاصرة إن حدث "، وأضاف "في بازار االنتخابات المقررة في الكيان الصهيوني
  ". سيشعل المنطقة بمجملها

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
 "إسرائيل"نواب أردنيون يطالبون بقطع العالقات الدبلوماسية مع  .٥٩

ر  نائبا أردنيا امس حكومة بالدهم بطرد السفير االسرائيلي من عمان واستدعاء السفي٢٤طالب : عمان
في قطاع » ردا على المجازر االسرائيلية البشعة«االردني من تل أبيب، ووقف كل اشكال التطبيع معها 

  . غزة
. »أخطار على االردن والمنطقة«واعتبر النواب ان في سياسة المجازر االسرائيلية والغطرسة السياسية 

، وجعلها تدفع ثمن عدوانها خطوات عملية مدروسة للرد على اسرائيل«ودعوا الحكومة االردنية الى 
وغطرستها السياسية وضربها بعرض الحائط بكل الجهود الدولية الرامية لحل سياسي للصراع يقوم على 

  . على اسرائيل» رد سياسي وعملي جماعي«كما حث النواب الدول العربية الى . »حل الدولتين
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
   تدين مجزرة غزة  في االردن المجتمع المدنيمؤسسات .٦٠

دانت مؤسسات المجتمع المدني من نقابات واحزاب سياسية معارضة ووسطية العدوان والمجازر 
  .االسرائيلية في غزة

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن 
  

  تجاه غزةالعرب الى موقف حازم  استنفار في لبنان وسليمان يدعو حالة .٦١
العماد ميشال سليمان المجازر الوحشية ضد غزة ي اللبناناستنكر رئيس الجمهورية :  وليد شقير-بيروت 

ودعا العرب الى موقف حازم من إسرائيل، لكنه شدد على أن على الجميع االلتزام بالقرار الدولي الرقم 
  . وأشار الى نيات غير سليمة في تصرفات العدو اإلسرائيلي١٧٠١

جة االستنفار في الجيش اللبناني وأدت المخاوف من تداعيات ما يجري في غزة على لبنان الى رفع در
التنبه "والقوى األمنية وإلغاء المأذونيات خالل األيام المقبلة، فيما دعت مصادر وزارية لبنانية الى 

لخطورة ما يجري، سواء كان يتم من ضمن خطة عسكرية إسرائيلية تصعيدية أم في سياق مناخ 
صاالت الدولية اإلقليمية الجارية حالياً، والذي تمهيدات لمرحلة جديدة من التفاوض، في ظل مناخ االت

  ".يحمل معه مخاطر على الفرقاء الذين يخطئون الحسابات، في توقيت دقيق للغاية
ليس في أجواء القيام بأي رد فعل انطالقاً من " حزب اهللا"وكررت مصادر أمنية رفيعة التأكيد أن 

لتحركات القائمة حتى اآلن استنكاراً للمجازر، ، وأن ا"ألن ال مصلحة له بذلك"األراضي اللبنانية، 
، وأن القوى األمنية شددت إجراءاتها، إزاء أي احتماالت أخرى مثل تكرار جهات ما "مضبوطة"

وذكرت . فلسطينية محاولة نصب صواريخ إلطالقها على المستعمرات اإلسرائيلية انطالقاً من الجنوب
، "هي تحت المراقبة والمتابعة"ن حال االنضباط والتهدئة، المصادر أن الجهات التي يمكن أن تتفلّت م

  .مالحظة أن المؤشرات الواردة تدل على التهدئة من الفرقاء المعنيين
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
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  العدوان على غزةالتخاذ موقف عربي جامع للوقوف في مواجهة  يدعو السنيورة .٦٢

أشد االستنكار «سمه وباسم الحكومة اللبنانية  أعلن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة با:أ ف ب، رويترز
الجامعة «وتوجه الى . »والشجب والرفض، لهذه العملية اإلجرامية التي ارتكبت وترتكب في قطاع غزة

العربية والرؤساء والملوك العرب، طالباً الدعوة وبشكل عاجل الجتماع استثنائي للجامعة العربية، التخاذ 
  .»وف في مواجهة هذا العدوانالموقف العربي الجامع للوق

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
  جريمة غزة تستدعي تحركا عاجال من المجتمع الدولي:حزب اهللا .٦٣

ان ما يجري في قطاع غزة هو جريمة حرب اسرائيلية وعملية ابادة : "بيانا جاء فيه" حزب اهللا"اصدر 
ولي ومؤسساته وعلى رأسها األمم جماعية ترتكبها حكومة العدو، تستدعي تحركا عاجال من المجتمع الد

 .المتحدة ومجلس االمن تحديدا الن سكوتهما المريب تواطؤ مكشوف مع هذا العدوان
كما ان االدانة من الدول العربية وجامعتها لم تعد قادرة على تغطية موقفها السياسي المخزي ألن السماح 

 الدول داعمة لهذا الشعب في جميع بحصار الشعب الفلسطيني هو شراكة في الحصار بدل ان تقف هذه
 ".الميادين المدنية والعسكرية بما يجعله قادرا على صد العدوان

 ٢٨/١٢/٢٠٠٨النهار، 
  
 "اسرائيل" تطالب مصر فتح المعبر وتدعو السلطة لوقف عالقاتها مع  االسالميةالجماعة .٦٤

وقف " الفلسطينية الى في بيان مصر بفتح معبر رفح، ودعت السلطة" الجماعة االسالمية"وطالبت 
العرب والمسلمين ممارسة الضغط على االنظمة "، وناشدت "عالقاتها ومفاوضاتها مع الكيان الصهيوني

 ".العربية لتقديم العون ألهالي غزة
 ٢٨/١٢/٢٠٠٨النهار، 

 
  التصعيد ضد غزة يقف وراءه تخاذل األنظمة العربية : بشارة مرهج  .٦٥

" قدس برس"ناني السابق بشارة مرهج في تصريحات خاصة لـ وصف وزير الداخلية اللب: بيروت 
 في لبنان وهدفه ضرب المقاومة ٢٠٠٦التصعيد اإلسرائيلي ضد غزة اليوم بأنه تكرار لعدوان تموز 

وإلغاؤها من المنطقة العربية، واتهم النظام العربي الرسمي بالتواطؤ ضمن هذا المخطط إلسكات صوت 
 إلغاء المقاومة واستئصالها من المنطقة العربية وغزة على وجه التحديد مرهج من أن وحذر .المقاومة

  .يهدد أمن الشرق األوسط ومصر تحديدا
  ٢٧/١٢/٢٠٠٨، قدس برس

    
  لوقف الضربات االسرائيليةية مصرالمساعي ال بإجهاض" ضمنا" يتهم حماس الغيطأبو  .٦٦

 معبر رفح الستقبال الجرحى، في دانت مصر االعتداءات االسرائيلية وفتحت: أحمد غالب - القاهرة
ضمنا بأنها اجهضت مساعي مصر لوقف » حماس«وقت اتهم وزيرالخارجية المصري احمد ابو الغيط 

 صاروخا ليلة وصول وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ٦٠وقال ان اطالق . الضربات االسرائيلية
واعرب مصدر مصري . لمصري للتهدئةليفني الى القاهرة اوصل رسالة معينة مفادها افشال الجهد ا

عن صدمة مصر البالغة للتصعيد االسرائيلي في غزة، مشيرا الى ان رئيس » الحياة»موثوق به لـ
االستخبارات المصرية عمر سليمان طلب من ليفني خالل زيارتها االخيرة لمصر اعطاء مصر فرصة 
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بالتهدئة ووقف الصواريخ، مضيفا ان ، »حماس«القناع التنظيمات والقوى الفلسطينية، وعلى رأسها 
  . »سنرى: ليفني استمعت الى مبارك وسليمان وابو الغيط وقالت«

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
   األربعاء"الوزاري العربي"اجتماع عاجل لـ : عمرو موسى .٦٧

 اعلن عمرو موسى االمين العام للجامعة العربية أن مجلس الجامعة على مستوى :  وكاالت–القاهرة 
ء الخارجية سيعقد اجتماعا عاجال األربعاء بناء على طلب من االردن ساندته مصر في مقر االمانة وزرا

العام للجامعة للنظر في العدوان االجرامي ووقف المجازر التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني في 
  .ياءغزة وانهاء الحصار وجرائم الحرب التي ترتكبها سلطات االحتالل االسرائيلي ضد االبر

وقال موسى أنه كان يجري مباحثات إلجراء اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية على مستوى 
تقرر عقد اجتماع «المندوبين امس تمهيدا الجتماع آخر لكنه بعد أن جاءه طلب األردن بصفة عاجلة 

ذا وزراء الخارجية لبحث الموقف فى غزة والعدوان الخطير هناك وتجرى مشاورات اآلن لعقد ه
  .»االجتماع

إذن نحن أمام مشهد مستمر خطط له بعناية ودقة ولذلك يجب «وقال  .وتابع ان الهجوم ما هو اال بداية
  .»نحن أمام مأساة إنسانية كبرى. أن نتوقع كثرة في عدد الضحايا

رة من ووجه االمين العام للجامعة العربية نداء إلى جميع الفصائل الفلسطينية لتوحيد صفوفها وأخذ العب
  .استغالل ضعفهم وانقسامهم واستمرار احتاللهم واساءة معاملتهم واالعتداء عليهم 

وقال موسى إنه تقرر أيضا تكليف المجموعة العربية في االمم المتحدة برئاسة ليبيا بطلب عقد جلسة 
  .لمجلس االمن الدولي التخاذ موقف إزاء العدوان اإلسرائيلي على غزة 

ال يمكن أن يكون هناك غطاء عربي لذبح مواطنين عرب أيا «ات له امس انه وقال موسى في تصريح
مشددا على أن إسرائيل مسؤولة عما يجري في قطاع غزة الذي يرزح تحت االحتالل .. » كان الوضع

اإلسرائيلي وهي جزء من األراضي الفلسطينية المحتلة، وإن إسرائيل مسؤولة عن التعامل اإلنساني مع 
  .يس التعامل بهذا الشكل الدموي سكانها ، ول

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الوطن، قطر، 
 
  بسبب مجزرة غزة "اسرائيل"طر تهدد بمعاقبة أمريكا و ق ":فراس برس" .٦٨

أعلن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري و وزير : فراس برس- الدوحة
 أن قطر قد ٢٧/١٢/٢٠٠٨ء اليوم السبت خارجيتها في لقاء مباشر على قناة فوكس األمريكية مسا

 .تضطر الى اتخاذ اجراءات غير مسبوقة بهدف الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على غزة 
 وقد أكد الشيخ حمد أن قطر تدرس امكانية سحب قواتها القطرية المكلفة بحراسة القاعدة العسكرية 

 .الجاثمة فوق االراضي القطرية ' السيلية  'األمريكية 
 و أضاف رئيس الوزراء القطري أن قطر تدرس حاليآ امكانية القيام باغالق مكتب التمثيل االسرائيلي 

 .في العاصمة الدوحة 
وأكد أن الحكومة القطرية مقتنعة تمامآ أن لديها القدرة في التأثير على القرار االسرائيلي إن هي لوحت 

 .يد األكبر من العالقات المتميزة بين البلدين باغالق مكتب التمثيل نظرآ ألن اسرائيل هي المستف
 وقد اعتبر الشيخ حمد بن جاسم أن الهجوم على غزة اليوم و ضرب مقرات حماس يمثل ضربة حقيقية 

و هو احراج كبير للحكومة القطرية التي عملت ،، ألواصر الصداقة و المحبة بين اسرائيل و قطر 
  جاهدة 
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اء و تطبيع كل بؤر و حلقات و جماعات التوتر و التوتير في المنطقة خالل األعوام الماضية على احتو
 .العربية بأسرها 

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨فراس برس، 
  
  المسيطرون على غزة يمنعون عبور الجرحى: الغيطأبو  .٦٩

اتهمت مصر حركة حماس بعد السماح لمئات الجرحى الفلسطينيين من ضحايا الغارات اإلسرائيلية من 
  . عالجمغادرة قطاع غزة لل

وأكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني 
  . محمود عباس أن الجرحى منعوا من العبور على مصر

  ". المسيطرين على المعبر يمنعون خروج الجرحى ونحن ننتظر عبورهم"وقال أبو الغيط إن 
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨بي بي سي، 

 
 عبر رفح لنقل جرحى فلسطينيين  تفتح ممصر .٧٠

ذكر مصدر فلسطيني مسؤول بأن السلطات المصرية قامت امس بفتح معبر رفح البري لنقل مجموعة 
وقال المصدر في . من الجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء الغارات اإلسرائيلية على قطاع غزة

ي رفح والعريش الستقبال الجرحى ، تصريحات صحفية امس ، إنه تم فتح أبواب المستشفيات المصرية ف
كما تم ادخال عربات إسعاف مصرية إلى غزة محملة بكميات من المستلزمات الطبية وذلك بأوامر 

 .مباشرة من الرئيس حسني مبارك ومدير المخابرات اللواء عمر سليمان
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الدستور، 

 
  رائليةمن الغارات االس" جاد وحازم" الى اتخاذ موقف  يدعوالقذافي .٧١

. من الغارات االسرائلية" جاد وحازم"دعا الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي الى اتخاذ موقف : وكاالت
يجري اتصاالت مع قادة الدول العربية التخاذ موقف جاد وحازم "وقال مصدر ليبي مسؤول ان القذافي 

اتخاذ "بية الدول العربية الى من جهتها ، دعت وزارة الخارجية اللي. من المجزرة التي جرت في غزة
موقف عملي وحاسم بما في ذلك سحب ما يسمى المبادرة العربية لردع العمل الوحشي النازي الفاشي 

 ".الذي ترتكبه اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الدستور، 

 
  مستشفيات المملكة الحرمين يأمر بتأمين طائرات اإلخالء ونقل المصابين الفلسطينيين إلى خادم .٧٢

وجه خادم الحرمين الشريفين بتأمين كل ما يمكن من كافة المستلزمات الطبية :  روضة خريم- الرياض 
واألدوية وشحنها حاالً إلى قطاع غزة عن طريق جمهورية مصر العربية، إضافة إلى تأمين طائرات 

من العريش في مصر إلى المملكة اإلخالء الطبي لنقل ما يمكن من المصابين والجرحى من الفلسطينيين 
وكذلك تأمين طائرات الشحن الجوي لنقل المستلزمات الطبية واألدوية بالتنسيق مع األشقاء المصريين 

 .والفلسطينيين إلى العريش في مصر وبالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة
ينيين في كافة مستشفيات المملكة التخصصية كما وجه الملك عبد اهللا باعتماد معالجة الجرحى الفلسط

والمرجعية والعامة كل حسب حالته الصحية وأن تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال 
 .ذلك واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة إلنجاز ذلك بشكل عاجل جداً

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
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  شكل جدي وعاجل بتحرك المجتمع الدولياجة لمجزرة غزة تؤكد الح":  اإلسالميالمؤتمر" .٧٣
في جدة المجزرة االسرائيلية » منظمة المؤتمر اإلسالمي« دانت األمانة العامة لـ :أ ف ب، رويترز

واعتبر األمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلي هذه . البشعة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة
سرائيل بالقانون الدولي واتفاق جنيف الرابع الخاص بحماية المجزرة جريمة حرب تعكس استهتار إ

  .المدنيين زمن الحرب
إن ما اقترفته إسرائيل بحق المدنيين األبرياء يؤكد من جديد الحاجة «وقال أوغلي في بيان أصدره 

الماسة إلى تحرك المجتمع الدولي في شكل جدي وعاجل من اجل وضع حد لعدوان إسرائيل ضد الشعب 
، داعياً »طيني واستهتارها بالقيم اإلنسانية والقوانين والمعاهدات الدولية التي تجرم استهداف المدنيينالفلس
  »إعادة العمل بالتهدئة وتثبيتها وتجنب استهداف المدنيين«إلى 

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
  تطلب رسميا عقد قمة عربية الجمعة في الدوحةقطر .٧٤

 قمة عربية طارئة، لمناقشة الغارات اإلسرائيلية واتخاذ موقف دعت دولة قطر إلى عقد: ربيع شاهين
إن قطر طلبت رسميا من «: وقال هشام يوسف مدير مكتب األمين العام للجامعة العربية. عربي بشأنها

الجامعة الدعوة لقمة عربية طارئة يوم الجمعة المقبل في الدوحة، وأنه جار تعميم الطلب على الدول 
وأكد األمين . »يجري حاليا تعميم الطلب على الدول األعضاء في الجامعة «: نهوأضاف أ.»األعضاء

العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أنه طلب من سفير ليبيا في األمم المتحدة التقدم بطلب لعقد 
هذا العدوان االسرائيلي مدان من جميع الدول «اجتماع طارئ لمجلس األمن الدولي، مضيفا أن 

  .»العربية
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨عكاظ 

  
  تجاه غزة تدين الصمت الدولي المريب طهران .٧٥

دانت إيران على لسان المتحدث باسم خارجيتها حسن قشقشاوي االعتداءات :  ستار ناصر-طهران
التي استهدفت المدنيين واألبرياء من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وطالب في تصريح ” اإلسرائيلية“

ع الدولي سيما مجلس األمن ومنظمة المؤتمر اإلسالمي بالتحرك لمنع الكيان للصحافيين أمس المجتم
وأضاف ان الجرائم األخيرة . الصهيوني من االستمرار في ارتكاب جرائمه الوحشية ضد الفلسطينيين

  .للكيان الصهيوني إنما هي نقطة سوداء أخرى في ملف هذا الكيان المملوء بالجريمة واإلرهاب
داءات األخيرة ستبقى وثيقة صارمة على استمرار النهج الهمجي للكيان الصهيوني في وأوضح أن االعت

وتساءل هل يجوز االعتداء على مناطق سكنية وقتل األبرياء بأبشع صورة من . ظل صمت دولي مريب
  .دون أن ال يلقى هذا العمل الشنيع أي ردود فعل من قبل دول العالم ومنظمات حقوق اإلنسان

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨مارات، الخليج، اإل
 

   تدين مجزرة غزة وتعلن انسحابها من الوساطة في المفاوضاتتركيا .٧٦
دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أمس، الى وقف الغارات االسرائيلية على : ا ف ب

ة ، معلنا تراجعه عن الوساط»ضربة لمبادرات السالم العربية اإلسرائيلية«غزة، مع إدانته لما اعتبره 
  . بين سوريا وإسرائيل

اعتبر الوسيلة التي تستخدمها اسرائيل ضربة «:  ونقلت وكالة االناضول لالنباء عن اردوغان قوله
اصر على ضرورة وقف هذا النهج . لمبادرات السالم في حين بذلنا الكثير من الجهد من اجل السالم

ازاء تركيا بعد ان » عدم احترام «واعتبر اردوغان ان العملية االسرائيلية تنم عن. »باسرع وقت
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فكرت «: اضطلعت منذ اشهر بدور الوسيط في المفاوضات غير المباشرة بين اسرائيل وسوريا، وقال
اليوم في االتصال برئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت بشأن المباحثات االسرائيلية السورية ولكني 

  . ان مجلس االمن الدولي الى التدخل باسرع ما يمكنكما دعا اردوغ. »تراجعت عن ذلك، ولن اتصل به
  ٢٨/١١/٢٠٠٨البيان،  

  
  ل مجلس األمن مسؤولية مذبحة غزة تحم العربيةالجامعة .٧٧

حملت جامعة الدول العربية مجلس األمن الدولي مسؤولية ما يحدث من مذبحة اسرائيلية : قنا - القاهرة
اجراءات فورية كفيلة لوقف هذا التهور واالندفاع وطالبته باتخاذ .. في غزة ضد الشعب الفلسطيني 

  .اإلسرائيلي واتخاذ آلياته لحماية الشعب الفلسطيني من هذه الجرائم اإلسرائيلية واإلرهاب اإلسرائيلي
وقال محمد صبيح األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين في تعليقه على العدوان 

غزة امس إن ما تقوم به اسرائيل هو هدية ملطخة بالدم على كل من يسكت اإلسرائيلي الغاشم على قطاع 
ودعا الشعب الفلسطيني الى أن يعي خطورة الفرقة والخالف وضرورة العودة للوحدة . على هذه الجرائم

مطالبا بموقف عربي موحد .. الوطنية الفلسطينية ألن جميع الفلسطينيين مستهدفون في قضيتهم وأرضهم 
وحمل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة ويسجل . لشعب الفلسطيني من هذه الجرائملحماية ا

في تاريخها الحافل باإلجرام مذبحة جديدة دون أدنى سبب وهي خرقت كل التفاهمات وااللتزامات 
  .والمواثيق على مدى تاريخها

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الوطن، قطر، 
 
  مة عربية طارئة الى عقد ق تدين جريمة غزة وتدعوسوريا .٧٨

. ودعت الى عقد قمة عربية طارئة" عدوان وحشي"دانت سوريا الغارات الجوية معتبرة انها : وكاالت
سوريا دعت باعتبارها رئيسة "نقال عن مصدر رسمي ان ) سانا(وقالت وكالة االنباء السورية الرسمية 

، في "  الوضع الخطير في غزةللقمة العربية حاليا القادة العرب الى عقد قمة عربية طارئة لبحث
  . اتصاالت اجراها الرئيس السوري بشار االسد

واوضحت ان االسد دعا في اتصاالت هاتفية امير قطر حمد بن خليفة ال ثاني والرئيس الليبي معمر 
عقد قمة عربية طارئة "القذافي والرئيسين السوداني عمر حسن البشير واليمني علي عبد اهللا صالح الى 

  ".لوضع الخطير في غزة وسبل صد العدوان االسرائيلي عن ابناء الشعب الفلسطينيلبحث ا
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الدستور، 

  
  يطالب مجلس األمن بالتدخل وبربري وهمجي  يعد الهجوم على غزةاليمن .٧٩

، وطالبت مجلس األمن الدولي "بربري وهمجي"وصفت اليمن الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة  بأنه 
  .التي ترتكبها القوات اإلسرائيلية" المجازر الوحشية"اجل إليقاف بالتدخل الع

عن إدانتها ) أمس(عبرت الحكومة اليمنية السبت :"الرسمية امس" سبأ"وجاء في بيان بثته وكالة أنباء 
وشجبها للعدوان اإلسرائيلي الوحشي على قطاع غزة وحرب اإلبادة التي تمارسها إسرائيل بحق األبرياء 

  ". الشعب الفلسطيني في القطاعمن أبناء
تتابع حكومة الجمهورية اليمنية بقلق بالغ تطورات : "ونقل البيان عن مصدر مسؤول في الحكومة قوله

العدوان البربري الهمجي والمجازر الوحشية البشعة التي ترتكبها ومازالت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
  "ضد أبناء الشعب الفلسطيني األعزل في قطاع غزة

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن 
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  جريمة غزة تدعو الجامعة العربية لبحث اإلمارات .٨٠
العدوان "في أبوظبي، أعلنت اإلمارات تأييدها عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية لبحث 

العدوان االسرائيلي المتواصل على قطاع " واستنكرت وزارة الخارجية االماراتية، على غزة" االسرائيلي
  "غزة

الوزارة أعلنت تأييدها طلب األردن عقد اجتماع عاجل لمجلس "أن ) وام(وذكرت وكالة أنباء االمارات 
  "جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التخاذ موقف عربي موحد لوقف هذا العدوان

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن 
 
  جاهزون ألي مطلب فلسطيني:  تدين مجزرة غزةالجزائر .٨١

االعتداءات اإلجرامية اإلسرائيلية التي استهدفت عدة «أدانت الجزائر بشدة :  حسين بوجمعة- لجزائر ا
مواقع في قطاع غزة، وقالت إنها تأتي في وقت يتأهب فيه العالمان اإلسالمي والمسيحي لالحتفال بحلول 

 . السنة الهجرية والسنة الميالدية الجديدتين
الجزائر إذ تدين «نسخة منه أن » العرب«الجزائرية، مساء أمس، تلقت وأفاد بيان لوزارة الخارجية 

وتستنكر بشدة هذا العمل اإلجرامي الشنيع، فإنها تهيب المجتمع الدولي العمل على سرعة وقف 
االعتداءات وفرض الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني األعزل ورفع الحصار الجائر المفروض 

 . »عليه
وقفة عربية ودولية تضامنية مع الشعب الفلسطيني لدرء االعتداءات المتكررة «ودعت الجزائر إلى 

 . »تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني األعزل في هذه الظروف المأساوية«، كما جددت »ضده
تتابع «، وإنها »استعداد تام لتقديم كل الدعم الممكن للتخفيف من معاناته وآالمه«وقالت الجزائر إنها على 

كل ألم وحسرة تطورات األوضاع الخطيرة في قطاع غزة جراء االعتداءات اإلجرامية اإلسرائيلية من ب
خالل غارات جوية على العديد من المواقع في قطاع غزة مما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى 

مي والمسيحي والجرحى من المواطنين الفلسطينيين األبرياء وذلك في الوقت الذي يتأهب العالمان اإلسال
 . »لالحتفال بحلول السنة الهجرية والسنة الميالدية الجديدتين

أعربت األحزاب اإلسالمية الجزائرية أمس عن حزنها العميقة وشجبها القوي لما حدث للشعب من جهتها 
 الفلسطيني، من مجازر وحشية بقطاع غزة ارتكبتها اآللة الحربية اإلسرائيلية، كما أجمعت كل الفعاليات

على دعوة الشعوب العربية إلى الضغط على األنظمة من أجل مقاطعة الكيان الصهيوني، والتحرك 
 .الدولي لوضع حد للغطرسة اإلسرائيلية

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر، 
 
  العراقية تدين العدوان اإلسرائيلي على غزةالحكومة .٨٢

  سرائيلي على قطاع غزة، والتي تسببتأدانت الحكومة العراقية، الغارات التي قام بها الجيش اإل: بغداد
  .في مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين

الحكومة "وقال الدباغ، بحسب البيان، إن  .جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ
والذي العراقية تدين الغارات اإلسرائيلية والهجوم الذي يتعرض له المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة 

تطالب بوقف األعمال "، مبينا أن الحكومة "تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا واألبرياء واألطفال
العسكرية وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر وتجنب سياسة العقاب الجماعي، وتطالب المجتمع الدولي 

 الدباغ أن العراق وأضاف ".بتحمل كامل مسؤولياته واتخاذ اإلجراءات الالزمة لوقف هذا الهجوم
  ".سيشارك في اجتماعات الجامعة العربية لبلورة موقف عربي موحد من هذا الهجوم"“

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨، قدس برس
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   يدين بشدة مجزرة غزةمجلس التعاون الخليجي .٨٣

الدعم «على » الحياة«شدد األمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية، في تصريحات الى 
، وتوقع ان يخرج الخليجيون بموقف مندد بالغطرسة االسرائيلية وداعم للشعب »لفلسطينيينالخليجي ل
  .الفلسطيني

المجازر االسرائيلية  البشعة التي ارتكبتها وترتكبها سلطات االحتالل االسرائيلي ضد «ودان العطية بشدة 
تحدة مسؤولياتها في هذا الدول الكبرى وخصوصاً الواليات الم«، وحمل »الفلسطينيين العزل في غزة

  .»الوقت العصيب لوضع حد لسياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين
تحرك دولي عاجل لبلورة مبادرة دولية ترعاها االمم المتحدة لحماية الفلسطينيين من «ودعا العطية الى 

الشعب وقوف دول مجلس التعاون الى جانب «، وأعلن »عشوائية وفوضوية آلة القتل االسرائيلية
  .»وشدد في الوقت نفسه على وحدة الصف الفلسطيني» الفلسطيني

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
   غزة تفرض نفسها بقوة على قمة مجلس التعاون الخليجي في مسقطمجزرة .٨٤

في مسقط يعقد اليوم ) االثنين(عشية القمة الخليجية التاسعة والعشرين غداً :  محمد المكي أحمد-مسقط 
للقمة »  التكميلية١٠٩الدورة الـ«رجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وزراء خا) األحد(

الخليجية التاسعة والعشرين، فيما قال وزير االعالم العماني حمد الراشدي ان التطورات في غزة 
  .ستفرض نفسها بقوة على القمة

سيكونان ) في غزة(ستجد القضية الفلسطينية وما ا«عن الراشدي أمس ان » فرانس برس«ونقلت وكالة 
  .في القمة التي تستضيفها بالده االثنين والثلثاء» على رأس اهتمامات القادة في اجتماعاتهم المقبلة

وال شك ان التطورات االخيرة في (..) القضية الفلسطينية في لب اهتمامات القمة «واكد الراشدي ان 
  .»في القمةغزة وما جرى من عدوان اسرائيلي سيكون لهما نصيبهما 

الكاملة لهذه الهجمات االسرائيلية التي راح ضحيتها الكثير من الشهداء «واكد الوزير العماني ادانة بالده 
بدوره وممارسة ضغطه على اسرائيل كي توقف هذه ) للقيام(المجتمع الدولي «ودعا . »الفلسطينيين
الى الوفاق الوطني والوحدة الوطنية حتى االخوة الفلسطينيين ان يعودوا «كما اعتبر انه على . »الهجمات

  .»يلموا شملهم وبالتالي يكون هذا الرد االوفر واالوفى لما يجري على الساحة الفلسطينية حاليا
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
 معارضة تنتقد الحكومة بعد الغارات على غزةمظاهرة تضامنية وال: مصر .٨٥

حكومة الرئيس حسني مبارك يوم السبت بعد  هاجمت أحزاب وجماعات المعارضة المصرية :رويترز
 .الغارات االسرائيلية على قطاع غزة لكن الحكومة قالت انها سعت لمنع وقوع الغارات

 ٥٠٠وشارك المرشد العام لجماعة االخوان المسلمين مهدي عاكف في مظاهرة احتجاج جمعت حوالي 
وقال أعضاء . حفيين بوسط القاهرة أمام مبنى نقابة الص شط أغلبهم أعضاء في جماعة االخوانان

معارضون في مجلس الشعب في جلسة المجلس التي هيمنت عليها األحداث في القطاع ان الحكومة كانت 
على علم بخطط اسرائيل وذلك في إشارة الى محادثات وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني مع 

 .وم الخميسمبارك ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط في القاهرة ي
: وفي جلسة مجلس الشعب قال نائب رئيس كتلة جماعة االخوان المسلمين في المجلس حسين ابراهيم

 ."ليفني أعلنت قرار الحرب على غزة من القاهرة"



  

  

 
 

  

            ٣٦ ص                                     ١٢٩٧:         العدد       ٢٨/١٢/٢٠٠٨ األحد :التاريخ

عملية القصف "وأضاف  ".خذله الحكام العرب"وقال عاكف للصحفيين خالل المظاهرة الشعب الفلسطيني 
 ."عربتمت بمباركة بعض الحكام ال

 ٢٨/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب
  
 لجريمة غزةاستنكاراً  تضم اآلالف في تركيا مظاهرات .٨٦

وفي اسطنبول، تظاهر نحو خمسة آالف تركي وسط المدينة استنكاراً للغارات الوحشية التي : وكاالت
على قطاع غزة استجابة لدعوة من جمعيتي الحرية والمظلومين ” اإلسرائيلي“شنها الطيران الحربي 

  .ة حقوق وحريات اإلنسان والمساعدات اإلنسانيةووقفي
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

 
 تجاه غزة يدعو الشعوب العربية واإلسالمية لالنتفاضة القرضاوي .٨٧

استنكر الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي باسمه وباسم االتحاد العالمي لعلماء :  ياسين بن لمنور- الدوحة 
ي الغاشم الذي يشنه الكيان الصهيوني اآلثم، على الشعب العدوان الوحشي اإلجرام«المسلمين بشدة 

  ، »الفلسطيني الصابر والمصابر المرابط في غزة
وقال الدكتور القرضاوي في تصريح مكتوب، إن الكيان الصهيوني لم يكتف بتجويع الشعب الفلسطيني 

تي وصفها بحرب إبادة وتجريعه الويل والثبور بحصاره الظالم، فقام بهذه المجزرة البشرية البشعة ال
 .عنصرية ضد الشعب البطل الصامد

وطالب فضيلته من منصبه كرئيس لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علماء المسلمين في العالم أن 
يوقظوا شعوبهم لتتحرك مدافعة عن هذا الحق المبين، وأن يطالبوا الحكام بوقفة رجولية تناسب الموقف، 

تحرك لوقف هذه المأساة، ويقطعوا :  أيديكم أيها الوحوش، ويقولوا لمجلس األمنكفوا: ليقولوا للصهاينة«
 .»كل عالقة بإسرائيل، ما لم توقف عدوانها الذي يلطخ أيديها بالدماء

 ٢٨/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر، 
 
  يتظاهرون تنديداً بالصمت الدولي تجاه مجزرة غزة المصريينآالف  .٨٨

لمصريين يتقدمهم نواب المعارضة ونشطاء حركات االحتجاج تظاهر آالف ا:  حسام حنفي- القاهرة 
السياسي مساء أمس أمام نقابة الصحافيين بوسط القاهرة للتنديد بالصمت المصري والعربي تجاه المذبحة 

» كفاية«ومن بين القوى السياسية التي دعت إلى هذه التظاهرة حركة . الصهيونية في قطاع غزة
حزب العمل وحزب الكرامة، إضافة إلى عدد من األحزاب والقوى وجماعة اإلخوان المسلمين و

 .السياسية
بنحو ألف جندي وضابط مع المتظاهرين » العرب«واشتبكت قوات األمن المصرية التي قدرها مراسل 

عندما حاولوا الخروج من الطوق األمني المفروض حول مقر النقابة، والخروج بمسيرة غاضبة في 
 . اإلخوان التي تولت إدارة التظاهرة أقنعت المشاركين بالبقاء في حرم النقابةالشوراع، لكن قيادات

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر، 
 
 ضد غزةأنظمتهم " تواطؤ" يدعون الشعوب العربية للوقوف ضد مصرإخوان  .٨٩

في مصر الشعوب العربية واالسالمية للوقوف ضد ما اسمته " االخوان المسلمون"دعت جماعة : القاهرة 
لتواطؤ من قبل معظم األنظمة والحكومات العربية واإلسالمية التي يستعين بها العدو فى ضربه ا"و

  ".للمقاومة الفلسطينية وارتكاب مجازر وحشية فى حق الشعب الفلسطينى األعزل
الحكومات والنظم " محرقة غزة الثانية"وطالبت الجماعة في بيان أصدرته اليوم السبت، تعقيبا على 

الوقوف مع شعوبها فى مواقفها الرافضة لهذه العربدة الصهيونية "اإلسالمية أن تقوم بواجبها بـ العربية و
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الغاشمة وتقديم يد العون إلخوانهم فى فلسطين وقطع العالقات أو أى نوع من االتصاالت المباشرة أو 
 الدفاع العربى المشترك غير المباشرة مع العدو الصهيونى وطرد سفرائه أينما وجدوا، وتنفيذ بنود اتفاقية

للدفاع عن أرض فلسطين، وإمداد الشعب الفلسطينى بالسالح المقاوم ليتمكن من الدفاع عن أرضه 
  ".وعرضه ومقدساته

  ٢٧/١٢/٢٠٠٨، قدس برس
 
  عربية مع الكيان الصهيوني في العدوان على غزةالمشاركة ال اليمنية تستنكر المعارضة .٩٠

اليمنية بشدة ما وصفته مشاركة األنظمة العربية الرسمية مع العدو استنكرت أحزاب المعارضة : صنعاء
الصهيوني في العدوان على قطاع غزة، وقال النائب سلطان العتواني رئيس المجلس األعلى ألحزاب 

إن ما حدث في " قدس برس"اللقاء المشترك األمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري في تصريح لـ 
 حرب إبادة يمارسها العدو الصهيوني باالشتراك، مع األنظمة العربية، وليس يعد"قطاع غزة اليوم 

 ما كان ليقوم بفعلته اإلجرامية لوال اإلبالغ المسبق مع األنظمة  بالتنسيق، ألن يقيننا أن العدو الصهيوني
من العربيةـ والتأكد من عدم ممانعتها للعدوان، والتأكد من أنها ستقف في وجه شعوبها الغاضبة 

  .وفق ما يرى" الجريمة
  ٢٧/١٢/٢٠٠٨، قدس برس

  
 على غزة" تدخل دولي حازم لوقف العدوان" التونسية تدعو لـ الخارجية .٩١

المجتمع الدولي إلى التدخل الفورى والحازم لوقف العدوان "دعت وزارة الخارجية التونسية : غزة
  ".سطيني ووضع حد لمعاناتهاإلسرائيلي على قطاع غزة،  وتوفير الحماية الالزمة للشعب الفل

عن عميق انشغال الحكومة التونسية إزاء الغارات الجوية  "  وأعرب بيان أصدرته الخارجية التونسية
وأكّد الموقف التونسي أن التطورات األخيرة  ".اإلسرائيلية على قطاع غزة والتي راح ضحيتها العشرات

د كل المساعي المبذولة من أجل إحالل السلم واألمن من شأنها زيادة حدة التوتر وتعقيد األوضاع وتهدي"
  ".واالستقرار في المنطقة

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨، قدس برس
  
  على غزةالمجزرة الهمجية الكويت تدين  .٩٢

المجزرة الهمجية «خرجت الكويت امس بكل ألوان الطيف السياسي الرسمي والنيابي والمدني للتنديد بـ 
، محملة »والقتل والتدمير االسرائيلية ضد ابناء قطاع غزة العزل البربرية التي ارتكبتها آلة الحرب - 

الواليات المتحدة االميركية والدول العربية والسلطة الفلسطينية مسؤولية االبادة التي يتعرض لها ابناء 
  . القطاع

ادانة واستنكار الكويت الشديدين للتصعيد الخطير من «أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن و
بتحمل مسؤولياته بالتحرك الفوري التخاذ االجراءات الالزمة «، مطالبا المجتمع الدولي »انب اسرائيلج

، وعلى خط مواز انطلقت امس عاصفة من ردود الفعل النيابية والسياسية والمدنية »لردع اسرائيل
طينية محمود عباس المنددة والمستنكرة للغارات االسرائيلية والصمت العربي وموقف رئيس السلطة الفلس

الذي دعا غير نائب الى رفض استقباله في الكويت للمشاركة في القمة العربية االقتصادية لمواقفه تجاه 
غزة، وسط دعوات لدعم ابناء غزة عبر ارسال وفود نيابية وطبية الى القطاع واستقبال الجرحى 

  .لمعالجتهم ومد يد العون البناء الشعب الفلسطيني
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨ت الراي، الكوي
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  وزير االتصال المغربي نحن متضامنون مع الشعب الفلسطيني في محنته  .٩٣
قدس "أكد وزير االتصال والناطق باسم الحكومة المغربية خالد الناصري في تصريحات لـ : الرباط
نحن موقفنا : "، وقال"موقف الشعب المغربي الثابت المتضامن مع الشعب الفلسطيني"ما وصفه بـ " برس

واضح وال يمكن أن يطاله أي شك، نحن مع الشعب الفلسطيني في محنته التي يمر بها، ونحن مع كل 
تحرك عربي أو دولي يمكن أن ينهي هذا التصعيد ضد الفلسطينيين، وال يمكننا أن نتعامل مع ما يجري 

الفلسطيني في غزة اليوم على أنه أمر طبيعي، ما يجري هو عمل غير عادي وكل اعتداء يطال الشعب 
  ".ال يمكن لعاقل إال أن يدينه

وعما إذا كان لدى المغرب أي تحرك في سياق الدعوات التي تطلق لعقد قمة عربية طارئة، قال 
وزارة الخارجية تستعد اآلن إلصدار بيان رسمي توضح فيه موقفها بشكل رسمي من : "الناصري

  .، على حد تعبيره"التصعيد والموقف الواجب اتخاذه
  ٢٧/١٢/٢٠٠٨، برسقدس 

  
  غاثة إلى غزةإل  قطريةطائرات ٣ .٩٤

تغادر مطار الدوحة اليوم ثالث طائرات قطرية، محملة بمساعدات غذائية :  وكاالت- فتحي الدويدي
وطبية عاجلة إلى قطاع غزة، عن طريق مطار العريش المصري وذلك لدعم ومساعدة الشعب 

وكانت قد غادرت الليلة الماضية .ية الوحشية على القطاعالفلسطيني في مواجهة آثار االعتداءات اإلسرائيل
  .ثالث طائرات قطرية تحمل مساعدات إغاثية لمنكوبي غزة

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الوطن، قطر، 
  
  مليون ريال لمساعدة غزة» ٥،٥« يخصص " األحمرالهالل: "قطر .٩٥

وأربعمائة وافق مجلس ادارة الهالل األحمر القطري على تخصيص خمسة ماليين : طارق عبد اهللا
وخمسة وسبعين ألف ريال لشراء مواد طبية وغذائية ألهالي قطاع غزة الذي تعرض لمجزرة بشعة يوم 

  .أمس ويعاني من حصار خانق منذ عدة شهور
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الوطن، قطر، 

  
  قطر الخيرية تطلق حملة عاجلة لجمع التبرعاتجمعية  .٩٦

عن إطالق حملة عاجلة لجمع التبرعات لصالح أعلنت جمعية قطر الخيرية  : عبداهللا مهران- الدوحة 
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مستهدفة جمع المساعدات العينية والمادية وكل ما يمكن تقديمه 

  . إلخواننا في قطاع غزة المحاصر
وقال السيد عبداهللا بن حسين النعمة إن دعم إخواننا في هذه الظروف العصيبة يعد من أوجب الواجبات، 

ا الجميع المشاركة في هذه الحملة بتقديم كل ما يستطيعون ، خاصة أهل الفضل واإلحسان الذين مناشد
  . تعودوا على المبادرة والمسارعة في دعم مثل هذه المشاريع

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الشرق، قطر، 
  

   لتجنب المدنيين "إسرائيل" تؤيد ضرب حماس وتدعو أمريكا .٩٧
في قطاع غزة عندما حضت ” اإلسرائيلية“ تأييداً للمذبحة أبدت الواليات المتحدة:  وكاالت - عواصم

، على تجنب إيقاع ضحايا مدنيين، وحذرت حماس بوجوب وقف هجماتها الصاروخية على ”إسرائيل“
إزاء ” قلقة للغاية“إذا كانت تريد أن يتوقف العنف، وأعلنت حليفتها الوثيقة، بريطانيا أنها ” إسرائيل“

  . طالبت دول أوروبية عديدة بضبط النفسالضحايا المدنيين، فيما 
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الواليات المتحدة “وقال المتحدث باسم مجلس األمن القومي في البيت األبيض غوردون جوندرو ان 
وأضاف . ”على تجنب إيقاع ضحايا مدنيين عند استهدافها حركة حماس في قطاع غزة” إسرائيل“تحض 

على حماس أن تضع حدا ألنشطتها “ آل بوش انه القريبة من مزرعة) تكساس، جنوب(في بيان من واكو 
  .”اإلرهابية إذا كانت تريد أن تؤدي دوراً في مستقبل الشعب الفلسطيني
وهجماتها الصاروخية على ” عنفها“ودعا المتحدث باسم البيت األبيض جوردون أندروا حماس الى وقف 

مجريات العدوان، حيث يقضي وكان الرئيس األمريكي جورج بوش قد اطلع، أمس، على . ”اسرائيل“
  .عطلة نهاية العام في مزرعته في كراوفورد تكساس

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
 
   عن مجزرة غزةرايس تحمل حماس المسؤولية .٩٨

حملت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس أمس السبت حركة حماس :  ا ف ب-واشنطن 
  .ع إسرائيل المسؤولية عما وصفته بانتهاك وقف الطالق النار م

تدين الواليات المتحدة بقوة هجمات الصواريخ والمورتر المتكررة ضد إسرائيل "وقالت رايس في بيان 
  ".وتحمل حماس المسؤولية عن انتهاك وقف اطالق النار وتجدد العنف في غزة

ى معالجة وتابعت تدعو الواليات المتحدة كل المعنيين ال.  واضافت يجب استعادة وقف اطالق النار فورا
  . االحتياجات االنسانية العاجلة للناس االبرياء في غزة

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 
 
  قلقه ازاء اعمال العنف وحمام الدم في غزةيعرب عن بان كي مون  .٩٩

. »بالغ قلقه ازاء اعمال العنف وحمام الدم في غزة«اعرب االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون عن 
وقال االمين العام انه . »الى وقف فوري لكافة اعمال العنف«سم االمين العام انه يدعو وقال المتحدث با

نذكر (..) مع اخذ مخاوف اسرائيل في االعتبار، في ما يتعلق بمواصلة اطالق الصواريخ من غزة «
فرط للقوة، اسرائيل بحزم بالتزاماتها ازاء القانون االنساني الدولي وحقوق االنسان، وندين االستخدام الم

كما دعا الى وقف اطالق الصواريخ من . »الذي يؤدي الى خسائر في االرواح وجرحى بين المدنيين
 .قطاع غزة على اسرائيل

يكرر نداءه من اجل ايصال المواد االنسانية الى غزة لمساعدة السكان «وقال المتحدث ان بان كي مون 
 .»المدنيين المنكوبين

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  

 مجلس االمن الدولي يدعو إلى وقف العمليات العسكرية في غزة  .١٠٠
 دعا مجلس االمن الدولي االحد الى الوقف الفوري لكل العمليات العسكرية في قطاع :وكاالت -غزة

والبيان الذي تاله الرئيس الحالي لمجلس االمن سفير كرواتيا نيفين يوريكا . غزة، في اعالن غير ملزم
ويدعو جميع اطراف النزاع " يدعو الى الوقف الفوري لكل اعمال العنف "١٥لس الباسم اعضاء المج

 ٢٧١وقتل . وال يذكر النص تحديدا ايا من اسرائيل وحركة حماس". وقف عملياتها العسكرية فورا"الى 
 بجروح بحسب حصيلة فلسطينية جراء الغارات الجوية االسرائيلية على غزة ٦٢٠فلسطينيا واصيب 

 .ة منذ السبت ردا على اطالق صواريخ على االراضي االسرائيليةالمتواصل
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨ ،وكالة سما
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   وحماس لوقف الصواريخالعملية الواسعة النطاقلوقف " اسرائيل"روسيا تدعو  .١٠١
ضد غزة وحركة حماس الى وقف عمليات » العملية الواسعة النطاق«دعت روسيا اسرائيل الى وقف 

 .راضي االسرائيلية، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسيةاطالق الصواريخ على اال
ان موسكو ترى من الضروري ان تتوقف فورا العمليات الواسعة النطاق ضد «وجاء في بيان الخارجية 

ندعو «وتابع .»غزة التي تسببت حتى االن بسقوط العديد من الضحايا والحقت معاناة بالشعب الفلسطيني
 .»ادة حماس لوقف اطالق الصواريخ على االراضي االسرائيليةفي الوقت نفسه قي

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
 

 للوقف الفوري" اسرائيل" وتدعو االستخدام غير المتكافئ للقوة تدين الرئاسة الفرنسية .١٠٢
ف الوق«، داعية الى »االستخدام غير المتكافئ للقوة«أدانت الرئاسة الفرنسية لالتحاد االوروبي في بيان 

ودعا  .على اسرائيل» اطالق الصواريخ من غزة«على قطاع غزة و"القصف االسرائيلي"لـ» الفوري
. خافيير سوالنا منسق السياسة الخارجية باالتحاد االوروبي الى وقف فوري الطالق النار في قطاع غزة

طالق النار ندعو الى وقف فوري ال. نشعر بقلق بالغ من جراء االحداث في غزة«وقال متحدث باسمه 
 .»ونحث الجميع على ضبط النفس القصى درجة

وقف اطالق الصواريخ على اسرائيل والقصف «وطالب الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي بـ
رئيس الجمهورية «وجاء في البيان ان . ، في بيان صادر عن قصر االليزيه»االسرائيلي على غزة فورا

 جنوب اسرائيل وفي قطاع غزة ويدين بشدة االستفزازات يعبر عن قلقه البالغ حيال تصعيد العنف في
وتابع البيان ان  .»غير المسؤولة التي قادت الى هذا الوضع، وكذلك استخدام القوة بصورة غير متناسبة

 .»رئيس الجمهورية يأسف للخسائر المدنية الطائلة ويقدم تعازيه للضحايا االبرياء ولعائالتهم«
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

 
   أقصى درجات ضبط النفس الى الحكومة االسرائيلية تدعوبريطانيا .١٠٣

إثر الغارات التي شنها الطيران الحربي » قلقة جداً« أعلنت بريطانيا أنها :أ ف ب، رويترز -لندن
، ومطالبة »أقصى درجات ضبط النفس«االسرائيلي على قطاع غزة، داعية الحكومة االسرائيلية إلى 

  . الصواريخ من غزة على اسرائيلإلطالق» فوري«بوقف 
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

 
  ردة الفعل االسرائيلي تجاه حماس كانت متوقعة :الفاتيكان .١٠٤

قال كبير الناطقين باسم الفاتيكان أمس، إن الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة : د ب أ
 . من المحتمل أن تزيد من الكراهية في المنطقة

ذاعة الفاتيكان قال األب فيدريكو لومباردي إن رد الفعل اإلسرائيلي على اطالق  وفي تصريح إل
. »متوقعا«الصواريخ من جانب مسلحين فلسطينين بعد قرار حماس رفض تجديد اتفاق إطالق النار كان 

بالتأكيد انها كانت «وقال لومباردي . قويا» إنطباعا«وأوضح أن حجم الغارات وعدد الضحايا قد ترك 
، وأضاف إن حماس »بة قوية ضد حماس وفي نفس الوقت سيكون هناك العديد من الضحايا األبرياءضر

 . »أسيرة منطق الكراهية وإسرائيل أسيرة منطق القوة«
  ٢٨/١١/٢٠٠٨البيان،  

  
  
  



  

  

 
 

  

            ٤١ ص                                     ١٢٩٧:         العدد       ٢٨/١٢/٢٠٠٨ األحد :التاريخ

  لجريمة غزةاستنكاراً  تضم اآلالف في نواكشوط مظاهرات .١٠٥
ة حاشدة ضمت اآلالف تنديداً بالمجزرة التي  وفي نواكشوط انطلقت مساء أمس مظاهرات شعبي: وكاالت

ضد سكان قطاع غزة، وشارك فيها آالف المتظاهرين الذين تقدمهم قادة األحزاب ” إسرائيل“ارتكبتها 
” الخليج”في تصريح ل” حاتم“وقال صالح ولد حننه رئيس حزب . السياسية من الواليات والمعارضة

عدوان يجب أن يكون توحد الصوت الفلسطيني لمواجهة وهو يتقدم المسيرة إن أقل رد على هذا ال
  .”االحتالل

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  

   في لندنمنظمات شعبية بريطانية تنظم سلسلة اعتصامات أمام السفارة اإلسرائيلية .١٠٦
قررت منظمات أهلية وتجمعات غير حكومية بريطانية، اليوم السبت، تنظيم سلسلة من الفعاليات : لندن

 االحتجاجية، قبالة مقر السفارة اإلسرائيلية في العاصمة البريطانية لندن، تنديداً بالعدوان واالعتصامات
  .اإلسرائيلي الجاري على قطاع غزة

ومن بين المنظمات والتجمعات، كل من مركز العودة الفلسطيني، وحملة التضامن مع الشعب الفلسطيني، 
" احترام"، وحزب "أصدقاء االقصى" بريطانيا، وجمعية ، والمنتدى الفلسطيني في"أوقفوا الحرب"وحملة 

البريطاني، والرابطة اإلسالمية في بريطانيا، والمبادرة اإلسالمية في بريطانيا، والمنتدى اإلسالمي في 
  .أوروبا، واللجنة اإلسالمية لحقوق اإلنسان

  ٢٧/١٢/٢٠٠٨، قدس برس
  

 فسيفساء السياسة العربية .١٠٧
 بالل الحسن

ويعمل المحلل على . لى إزالة شوائب الحجر من أجل استكشاف التمثال داخل الحجريعمل النحات ع
حاليا . إزالة التفاصيل عن األحداث السياسية من أجل استكشاف المنطق الذي يحرك األحداث السياسية

  .ويقوم المحلل بإزالة التفاصيل وال يجد منطقا. يقوم النحات بإزالة الشوائب فال يجد تمثاال
  !لماذا؟ من أجل إنجاز اتفاق تهدئة معها. تريد أن تقضي عليها. يل تحارب حماس في غزةإسرائ

مصر تضغط من أجل مواصلة الحوار الوطني الفلسطيني، حتى يكون نجاح الحوار مدخال للتهدئة مع 
  .وال يمنعها هذا من القول إن التهدئة يجب أن تسبق الحوار. إسرائيل

ني جزءا أساسيا من أمنه القومي، ولكنه يبحث كيف يتجنب أية عالقة األردن يعتبر الوضع الفلسطي
خشية أن تؤدي عالقة من هذا النوع إلى تفكيك اللحمة السياسية ) إذا قامت(وحدوية مع الدولة الفلسطينية 

 .في األردن
اد ال نجد أمامنا منطقا سياسيا يضيع عبر التفاصيل، ونحتاج إلى عمل دؤوب إلبع.. وهكذا.. وهكذا

وحتى نوضح ذلك ال نحتاج إلى تحليل، إنما نحتاج إلى رص . التفاصيل عنه بحثا عن المنطق وتثبيته
التفاصيل إلى جانب بعضها بعضا، كأنها قطع من الفسيفساء، ومن الفسيفساء وحدها يمكن استخالص 

 .لوحة ال معنى لها سوى أنها موجودة. لوحة
 وهنا نجد أنفسنا مباشرة أمام مسعى القضاء على حماس من .هل نبدأ من إسرائيل؟ يمكن أن نفعل ذلك

اجتمع المجلس الوزاري األمني المصغر : كيف؟ هنا تتدخل التفاصيل وتقول.. أجل تحقيق تهدئة معها
وتوقع . ، ومنح الجيش اإلسرائيلي ضوءا أخضر للقيام بعملية عسكرية في قطاع غزة٢٤/١٢/٢٠٠٨يوم 

:  إسرائيل القيام بعملية شاملة، وأن تكتفي بشن عمليات تصاعدية، يتم فيهاالخبراء العسكريون أن تتجنب
والهدف هو . مواصلة عمليات االغتيال. القيام بعمليات عسكرية محددة. تكثيف عمليات القصف الجوي

 .الضغط على حركة حماس، وحملها على وقف إطالق الصواريخ، وقبول تمديد التهدئة



  

  

 
 

  

            ٤٢ ص                                     ١٢٩٧:         العدد       ٢٨/١٢/٢٠٠٨ األحد :التاريخ

عاد القيام بعملية عسكرية شاملة، يعود إلى التخوف من وقوع خسائر كبيرة وذكر الخبراء أن سبب استب
 .والتأكيد على أن خطوة عسكرية واسعة بحاجة إلى موافقة الواليات المتحدة األميركية. في أرواح الجنود

إن : هاوأجرى وزير الدفاع ايهود باراك عقب انتهاء االجتماع، مقابلة مع القناة الثانية للتلفزيون قال في
حماس هي المسؤولة عما : وقال. إطالق الصواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل سينتهي إلى األبد

 .يحدث، وستدفع ثمنا غاليا إلطالق الصواريخ
فقالت تسيبي ليفني وزيرة . وترافق اجتماع المجلس الوزاري المصغر، مع تصريحات إسرائيلية تصعيدية

ومن جانبه قال وزير المواصالت . ع غزة يجب أن تتغير، وهي ستتغيرإن المعادلة في قطا: الخارجية
وسلطة حماس في غزة يجب أن .. شاؤول موفاز إنه يتعين على إسرائيل ترميم قدرتها على الردع 

 .تغيب عن هذا العالم
إن على إسرائيل أن تنتقل من : ومن جانبه قال بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود في مؤتمر صحافي

سياسة التلقي إلى سياسة االعتداء، وهذه السياسة ال تأتي من أجل وقف إطالق الصواريخ فقط، إنما 
 .والحكومة التي سأرأسها ستعمل كل ما في وسعها لتغيير نظام حماس في غزة. لترميم الكرامة القومية

تسيبي : يل التاليةتنتقل بشكل طبيعي وسلس، وفيها نجد التفاص. بعد إسرائيل تنتقل األحداث إلى مصر
، بدعوة من الرئيس )٢٥/١٢/٢٠٠٨(ليفني وزيرة الخارجية اإلسرائيلية وصلت إلى القاهرة يوم الخميس 

حسني مبارك، وترافقت زيارتها مع تصريحات لمسؤول مصري رفيع لم يذكر اسمه، أشاد فيها بمواقف 
 التهدئة في غزة، وباعتبار أن ليفني ألنها كانت أول من أعلن ضرورة دعم الجهود المصرية لتجديد

وانتقد المصدر نفسه قرار حماس والفصائل . التهدئة حسب قولها تدعم العالقات المصرية اإلسرائيلية
 .الفدائية بإنهاء التهدئة وعدم تجديدها

ال حوار بال تهدئة، : وربط الناطق بين الحوار الوطني الفلسطيني وبين التهدئة مع إسرائيل، وقال
 خطوة يجب أن تتقدم على الحوار، ألنه طالما هناك إطالق صواريخ فإن إسرائيل ستستمر في فالتهدئة

  .غلق المعابر، وستظل قيادة حماس مستهدفة
ليس من المصلحة أن تستمر الفصائل في غزة في استفزاز إسرائيل عبر استهداف البلدات «وقال الناطق 

هناك تنسيق «وقال . » أن نقول لإلسرائيليين ال تردوااإلسرائيلية بصواريخها، ألننا حينئذ ال نستطيع
 .»أمني جيد بين مصر وإسرائيل، واإلسرائيليون في حاجة كبيرة لهذا التنسيق مع مصر

وإذا مل القارئ من تفاصيل الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي وتوابعه، فباستطاعته أن ينتقل إلى إفريقيا، 
تفاصيل كشفت النقاب عنها محطة سكاي نيوز التلفزيونية . خروهناك سيجد تفاصيل غريبة من نوع آ

الخبير العسكري واالستراتيجي األميركي، ذكر فيها أن إسرائيل ) مارك برترامب(التي أجرت مقابلة مع 
وتشمل . نصبت صواريخ حديثة في مواجهة السعودية ومصر، داخل قاعدة قديمة لها في أثيوبيا

يذكر أن . صواريخ من طراز أريحا القادرة على حمل رؤوس نوويةالصواريخ اإلسرائيلية هذه، 
صاروخ أريحا هو صاروخ باليستي، صممته الواليات المتحدة األميركية الستخدام حلف الناتو في 

 كلم، وقد تم آخر تطوير له في ١٤٥٠ كلم إلى ٤٥٠ويوجد منه ثالثة أنواع يتراوح مداها من . اوروبا
 .٢٠٠٧إسرائيل عام 

 هي المرة األولى التي تقوم إسرائيل فيها بتوجيه صواريخها نحو السعودية، وهي المرة األولى التي وهذه
 .١٩٧٩تقوم فيها بتوجيه صواريخها نحو مصر، منذ توقيع معاهدة السالم بينهما عام 

 والغريب أن هذا التوجيه لصواريخ، يأتي في ظل إشادة إسرائيل، ورئيس إسرائيل، طويال بالمبادرة
ويبدو أن ثمة رابطا بين التسوية وبين توجيه الصواريخ ال يعرفه . للتسوية السياسية) السعودية(العربية 

. المحللون السياسيون، إنما يمكن اعتباره قطعة فسيفساء جديدة، ترصف إلى جانب زميالتها لتشكيل لوحة
 .لوحة ما
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ابو مازن إلى القاهرة، /حمود عباس ومن دون التفات إلى صواريخ إسرائيل ووجهتها، يصل الرئيس م
، إنه تم االتفاق مع مصر على استئناف )٢٣/١٢/٢٠٠٨(ويقول بعد لقائه مع الرئيس حسني مبارك 

اتفقنا مع األشقاء في مصر بأنه ال بد من «: وقال. الحوار الوطني الشامل إلنهاء حالة االنقسام الراهنة
مساعي فال بد من استمرارها وتواصلها، ألن المصالحة استئناف الحوار رغم توقف حماس، وإن فشلت ال

 .»والحوار مصلحة فلسطينية
ونقرأ عبر الحجر األول . ويبقى في اللوحة مكان لحجر أو حجرين، ويمكن الحصول عليهما من األردن

على أساس الدولتين، من دون الخوض ) فلسطيني ـ إسرائيلي(سنستمر في الدفع صوب حل «: ما يلي
ات مثل الكونفيدرالية أو الفيدرالية بين األردن وفلسطين، اآلن أو مستقبال، ألن األردن ال في أطروح

التقطت عمان النافذة الدبلوماسية التي يرغب «ونقرأ عبر الحجر الثاني ما يلي . »يرغب في حلول كهذه
ي شكل دبلوماسي، الرئيس األميركي أوباما بالولوج منها للتعامل مع دول وقوى منطقة الشرق األوسط بأ

وينظر األردن إلى ذلك باعتباره فرصة لتنويع خياراته من دون كلفة . مثل ايران وحماس وسوريا
 .»سياسية تترتب على ذلك

 .وعبر هذا الخيار الشارد باتجاه آخر، تكتمل اللوحة الفسيفسائية.. وهنا
الالمنطق لتصل إلى شكل يحمل تفاصيل تبدأ من . وهكذا نجد أنفسنا أمام تفاصيل تتراكم لتصنع لوحة

  .شيئا من المنطق
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
   "٣ – ٢"الصفقة :  إسقاط حماس سيناريو .١٠٨

  عريب الرنتاوي
، والمنسقة إلى حد كبيـر      " تغيير الوضع في غزة   "إلسقاط حماس و  ) المتدحرجة(تقوم الخطة اإلسرائيلية    

الجوية والبرية والبحرية ، ضد بنى حماس ، حكومـة          دوليا وإقليميا ، على توجيه سلسلة من الضربات         
وحركة وقوة تنفيذية وقيادات ومؤسسات وكوادر ومنشآت ، مكثفة ومتتالية ، على أمل أن ينتهي ذلك إلى                 

األول ، أن ينجح الضغط العسكري والتجويع والحصار في إسـقاط حكـم حمـاس               : واحد من احتمالين  
لصعب الذي ستجد الحركة نفـسها فيـه ، خـصومها علـى             وإضعاف سيطرتها ، وأن يساعد الوضع ا      

الغـذاء مقابـل   "والثاني ، أن تقبل حماس ، بشروط إسرائيل السـتعادة التهدئـة    . في وجهها " االنتفاض"
، وتبقي لنفسها يدا طليقة في شن العدوانات واالغتياالت متى شاءت وأينما أرادت ، وفـي هـذا                  " التهدئة

، أن تشترط إسرائيل إطالق سراح جلعاد شاليط من دون قيد أو شـرط ، أو                السياق ، ليس مستبعدا أبدا      
بصفقة مذلة لحماس ، أي باختصار فإن هدف الجولة المقبلة من العدوان المتدحرج هو إسـقاط حمـاس                  

إحراجها وإخراجها من السلطة ، أو إحراجها وإراقة ماء وجهها وصدقيتها ونفوذهـا             : بواحد من أسلوبين  
 .عود القطاع بعد ذلك ، خاضعا لوالية السلطة وحكومة تصريف األعمالوشعبيته ، لي

صفقة "والحقيقة أن ثمة ما ينبئ ، بأن أطرافا دولية وعربية قد تمت مفاتحتها بسيناريو كهذا ، وأن مالمح                   
 : ما يلي" التسريبات"قد تبلورت بين هذه األطراف ، وهنا تقول " ما
أبدت تجاوبا مشروطا   ) ميعها ، وبالقطع ليست عمان من ضمنها      ليس ج (أن بعض عواصم االعتدال     ) ١(

مع هذا السيناريو ، والشرط هنا يتعلق بتفادي وقوع مجازر في صفوف المدنيين أو جرائم مـن النـوع                   
 .المحرج لهذا العواصم والمثير لعواطف جماهيرها وعواصف غضبهم

اقتراح بعض القادة العرب حـز رؤوس       "أن ما أوردته بعض الصحف اإلسرائيلية من معلومات عن          ) ٢(
، وعادت صحف عربية مهاجرة لتأكيده بصياغات أخرى ، ونقال عن           " قادة حماس وفصلها عن أجسادهم    

حـول ضـرورة    " التفاهم اإلقليمي "يصب في سياق    " تأديب عصابة حماس  "مصادر أخرى ، تحدثت عن      
 .دهم القادرين على ذلكتوجيه ضربة قاصمة لحماس ، وعلى يد اإلسرائيليين ، ألنهم وح
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، يريدون في الفصل القادم من سيناريو إسقاط        ) وأطراف دولية ، تذكروا تصريحات بلير     (بعض العرب   
 : حماس ، ضرب جملة من العصافير بحجر واحد

فهم من جهة يريدون الثأر لما يعتبرونه طعنة حمساوية نجالء لجهودهم فـي المـصالحة والحـوار                ) ١(
 شاليط المعطلة ، وهو ما نظر إليه من زاوية الكرامة والهيبة إلى غيـر مـا فـي                   ولوساطتهم في صفقة  

 .العربية من مفردات" القبلية"قواميس 
 .لعباس وأنابوليس" التمديدين"تكسير رؤوس قادة حماس لتمرير ) ٢(
هم جعل حماس عبرة لمن اعتبر ومن لم يعتبر من اإلسالميين العرب الذين تحـدوا هيبتـة أنظمـت                 ) ٣(

 . وحكامهم
وتحديدا سوريا وإيران ، اللتان استحضرتا بقـوة فـي اآلونـة            " الممانعة"تصفية الحساب مع محور     ) ٤(

األخيرة ، كخطر يتهدد الدور القومي لهذه العاصمة العربية أو تلك ، وجرى التصعيد ضدهما والتجييش                
صل األخطر مـن سـيناريو تـصفية        عليهما كسبا للرأي العام المحلي ، ومحاولة لصرف االنتباه عن الف          

ولقد قرأنا باألمس   ...حماس الذي يجري تفنيذه على األرض ، وستظهر مالمحه الدموية في قادمات األيام            
القريب والبعيد انتقادات عربية ومن عواصم كبرى لتقارب باريس مع دمشق ، وهو انتقـاد بلـغ حـد                   

 .التحريض والتأليب والتجييش
 بأن الفصل المقبل من المواجهة بين حماس وإسرائيل ، يكتسب هذه المرة بعـدا               والحقيقة أن ثمة ما ينبئ    

 : أشد خطورة من أي مواجهة سابقة ، ويعود هذا التقدير المتشائم إلى جملة أسباب أهمها
أن الغطاء السياسي العربي يكاد يكون قد سحب عن حماس ، وبصورة تذكر بما واجهه حـزب اهللا                  ) ١(

أن ) ٢.(عندما خاض حربا شرسة عاريا من الغطاء السياسي الرسـمي العربـي            ٢٠٠٦في حرب تموز    
إطرافا فلسطينية أساسية تقف بالمرصاد لحماس وما ستؤول إليه سلطتها في غزة ، وهي استلت سكاكينها                
الحادة بانتظار أن ترى رؤوس قادة حماس في غزة قد أينعت فتقوم بقطافها ، تماما كما فعلت في الضفة                   

 .ة ، وبتنسيق مع اإلسرائيلي ، مكشوف ومستفز وغير مسبوق في تهافتهالغربي
ـ     ) ٣( ، لعباس وأنابوليس ، قد سحب أيضا عـن  " التمديدين"أن الغطاء الدولي بعد موقف موسكو المؤيد ل

 .الحركة
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨الدستور، 

  
  "قبضاي الحارة يضرب ثانية" .١٠٩

 "هآرتس" –غدعون ليفي 
، بعد أربعة ٢٠٠٦تموز / يوليو١٦في . حرب خاسرة أخرى ال لزوم لهاخرجت إسرائيل باألمس إلى 

في كل حي هنالك واحد كهذا، قبضاي ممنوع إغاظته، ليس : "أيام على بدء حرب لبنان الثانية، كتبت هنا
بعد سنتين !". ألنه ليس على حق، القبضاي، ففي الحقيقة كان هنالك من مس به، لكن الرد، أي رد

حيث أن جيش الدفاع زرع . ور على نفسها، للقرف الشديد، في دقة توقف شعر البدنونصف تعود األم
في بضع ساعات من يوم السبت قتال في غزة ودمارا لم تصل إليه القسامات على مدى السنين، علما أن 

مرة أخرى يتجاوز الرد اإلسرائيلي، حتى لو أنها محقة، . ما زالت في بدايتها" الرصاص الصلب"عملية 
 . لمنطق والمعقول، ويتجاوز كل الخطوط الحمراء لإلنسانية، واألخالق والقانون الدولي والحكمةا

أن الحكومة : والمضحك المبكي تاريخيا. إن الذي حصل في غزة باألمس لهو جريمة حرب وغباء دولة
 حربا  تشن– يعترف الجميع اآلن بذلك –التي شنت حربا خاسرة ورهيبة، بعد تشكيلها بشهرين فقط 

وبين هذه وتلك، كانت مقوالت السالم في حلق وعلى لسان . خاسرة أخرى، قبل نهاية واليتها بشهرين
مقوالت السالم في . إيهود أولمرت، الذي أطلق المقوالت األجرأ من بين جميع رؤساء حكومات إسرائيل
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لمفترض، في مهمة  ا–ومعه وزير أمنه، إيهود براك، زعيم حزب اليسار . حلقه، وحربان في رقبته
  .الشريك األكبر في الجريمة

. لم تستنفذ إسرائيل الخطوات السياسية، قبل أن تخرج باألمس إلى جولة أخرى مخزية من القتل والدمار
إطالق القسامات على بلدات الجنوب القريبة من غزة أضحى وضعا ال يطاق، برغم أنه لم يؤد إلى 

 –نشاط دبلوماسي إلعادة وقف إطالق النار : مختلفا في جوهرهالقتل، لكن الجواب عليه يجب أن يكون 
 وبعده، إذا لم يفلح هذا، –الذي كانت إسرائيل األولى التي اخترقته في قصفها للنفق الذي لم يكن له لزوم 

كل شيء أو ال شيء، فقد بدأ جيش الدفاع باألمس حربا والتي . لكن ال. رد عسكري تدريجي وطويل
  .كالعادة، أهللا يسترستكون نهايتها، 

غزة المحاصرة والفقيرة، مدينة الالجئين، ستدفع الثمن الرئيس، لكن عندنا . ستسيل الدماء اآلن كما الماء
حماس، لغبائها، جلبت هذا على نفسها وعلى شعبها، لكن ذلك ال يمنح إسرائيل . أيضا ستسيل الدماء عبثا

فإذا كنا . وسط على ذاته في دقة مذهلة، فقط الوتيرة تزداديعود التاريخ في الشرق األ. الحق بالرد المبالغ
شهدنا بين حرب الغفران وحرب لبنان األولى تسعة أعوام من الهدوء، فإننا اآلن نخرج إلى الحرب كل 

 .هكذا تثبت إسرائيل أن ال عالقة بين إعالمها الذي يتحدث عن السالم، وبين إجراءاتها الحربية. عامين
فمرة أخرى سبق الحرب نقاش جماهيري : أيضا أنها لم تستخلص نتائج الحرب السابقةوتثبت إسرائيل 

موحد الذي سمع من خالله صوت واحد، هذا الذي نادى بالضرب، والتدمير، والتجويع، والقتل، وحرض 
مرة أخرى يجلس المحللون في اإلستديوهات ويبجلون ويهتفون للطائرات : على ارتكاب جرائم الحرب

مرة أخرى : ة، التي قصفت قواعد الشرطة الزرقاء التي مهمتها الحفاظ على النظام في الشوارعالحربي
ناشد هؤالء باإلستمرار في الهجوم وعدم التراجع، مرة أخرى يصف الصحفيون البيت المثقوب جداره 

ن ، مرة أخرى نتجرأ على الشكوى من أن العالم يعرض صورا م"صورة قاسية"في نتيفوت على أنها 
 ومرة أخرى هنالك حاجة لإلنتظار بضعة أيام حتى يسطع صوت أخيرا من خالل العتمة، صوت –غزة 

 أسبوعين، سيتنافس المحللون أنفسهم، الذين نادوا باستمرار الضرب، في –بعد أسبوع . الحكمة واألخالق
 . انتقاد هذه الحرب أيضا، وسيأتي ذلك، مرة أخرى، متأخرا

ضها على الشاشات في جميع أرجاء العالم عروضا لجثث ولجرحى، يتم عكست الصور التي تم عر
هنالك حاجة . رميهم من السيارات الخصوصية إلى المشفى الوحيد في غزة، الذي يستحق أن يدعى هكذا

ربما للتذكير ثانية بأن الحديث يدور حول منطقة مصابة وبائسة، والتي معظم سكانها هم أبناء الجئين من 
 بصعاب وأحوال ليست إنسانية، والذين هم محاصرون منذ سنتين ونصف السنة ومقاطعون الذين مروا

التفكير بأن الحرب ستكسبنا أصدقاء جدد في القطاع، وأن التنكيل بالسكان وقتل أبنائهم . من العالم كله
ى سيوقظان عقولهم، وأن بإمكان عملية عسكرية تقويض نظام حكم ثابت واستبداله بآخر، نظام نرض

. لم يضعف حزب اهللا بسبب الحرب على لبنان الثانية، بل بالعكس. عنه، هو تفكير عقيم ليس أكثر
فبعد وقت ما، وإذ تنتهي عروض الجثث والجرحى، . وحماس لن تضعف بسبب حرب غزة، بل بالعكس

قه دون سنتوصل إلى وقف إطالق نار جديد، تماما كما بعد حرب لبنان ، وتماما كما كان باإلمكان تحقي
  .هذه الحرب الزائدة

بطل على ضعفاء، لقد قصف باألمس من الجو عشرات . أآلن دعوا جيش الدفاع ينتصر، مثلما يقولون
األهداف، حيث أن صور الدم والنيران ستقول لإلسرائيليين وللعالم كله وللعرب أن قبضاي الحارة ما 

 . وعندما يثور ال أحد يستطيع أن يقف في وجهه. زال قويا
 ٢٨/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب
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 الرد اإلسرائيلي على السالم العربي
  ياسر سعد

مجزرة غزة الوحشية ال تتحمل قواتُ االحتالل الصهيونية وحدها وزرها، بل وتتحمل الواليات المتحـدة               
والمجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية والنظام العربي الرسمي وجهاتٌ عربية فاعلـة، مـسؤوليةً ماديـة               

فبأسلحة الواليات المتحدة ُيقتل الفلسطينيون وتـدمر       . ة وتاريخية عما يجري في القطاع المنكوب      وأخالقي
مساكنهم، وبغطائها السياسي تُقترف الجرائم والمجازر بحقهم، وبتمويلها وبمبادراتها ومناوراتها السياسية           

 .الف بينهمتقضم حقوقهم، وبوعودها تسوق الوهم لهم، وبتمويلها وتشجيعها تؤجج نار الخ
أما المجتمع الدولي فقد رضي ومن خالل معاييره المزدوجة بدور شاهد الزور، والذي يغمض العين عن                
جرائم االحتالل، بل ويكافئه على حصاره وعقوباته الجماعية، كما فعل االتحاد األوروبي مؤخرا بتوثيق              

 .قوبات الجماعية على سكانهاعالقاته مع الدولة العبرية بعد أعوام من حصارها لغزة وفرضها الع
-أما السلطة الفلسطينية فقد هددت عدة مرات بإعالن القطاع إقليما متمردا، فيما جعلت أجهزتُها األمنية                

 مهمتَها األساسية مالحقة المقاومين واعتقالهم، وأصبحت تحتفل بالقيـام          -الممولة أميركيا والمدربة عربيا   
.  فشلت األجهزة اإلسرائيلية بتوقيفهم بعد مطاردات استمرت لسنوات        بعمليات تصفها بالمعقدة إلسقاط من    

، تـصاعدت   »غير القانوني «ومع انتشار األجهزة الفلسطينية في الضفة وإتمامها مهامها في جمع السالح            
 .اعتداءات المستوطنين وجرائمهم بحق المواطنين الفلسطينيين العزل

بوش على جهوده وأفضاله، ابتعد عـن نـبض الـشارع           أبو مازن الذي توجه لواشنطن ليشكر الرئيس        
الفلسطيني ومشاعره، مرسال برسالة خاطئة مليئة بالتقدير واالمتنان للجالدين ومجرمـي الحـرب بـأن               

 .موازيين القوى المادية هي التي توجه البوصلة وتحدد المسار وليست الحقوق والقيم األخالقية
رة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني وفي مؤتمر صحافي جمعها         القاهرة والتي منها انطلقت تهديدات وزي     

مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط باستهداف القطاع، بعد أن حظيت بلقـاء الـرئيس حـسني                  
المواقف المصرية والتـي مـن أبرزهـا تـشديد     . مبارك، تتحمل مسؤولية كبيرة عما يجري في القطاع    

ت اإلعالمية النارية ضد حماس، قرأتها إسرائيل علـى أنهـا ضـوء             الحصار على قطاع غزة والحمال    
أخضر لعملياتها العسكرية، خصوصا مع تسرب تقارير صحافية عن طلب مدير المخـابرات المـصرية               

 .اللواء عمر سليمان من إسرائيل ضرب وتأديب حماس
شـرة وتكـرار محاولـة      التهافت العربي على السالم مع الدولة العبرية والحديث عن المفاوضـات المبا           

 دولة عربية وإسالمية إن هي تعطفت وقبلت بمبادرة السالم العربية، إشـارات             ٥٧إغرائها بالتطبيع مع    
فهمتها إسرائيل بأن السبيل المثمر والفعال للتعامل مع العرب هو في استعراض العضالت وإبراز مزيـد                

لمستويات جاءت مع كـل المخالفـات       من القوة والوحشية، خصوصا أن العروض العربية وعلى أعلى ا         
 ومـع   ٤٨والتجاوزات الصهيونية من استيطانٍ وبناء جدار الفصل وتصريحات ليفني حول فلـسطينيي             

 .جرائم الحصار واالغتياالت اإلسرائيلية
مجزرة غزة هي الرد اإلسرائيلي العملي على تهافت العرب وعلى مبادرتهم السلمية، وهي نموذج عملي               

فجميع مفاوضات  . الجديد والذي يراد إلسرائيل أن تكون فيه السيد المطاع والحاكم بأمره          للشرق األوسط   
السالم والمبادرات الدولية تتعامل بعنصرية مع الفلسطيني والذي عليه واجب حماية المحتل مقابل دولـة               

متلك الـسالح   مسخ ال جيش لها وال معدات عسكرية فيها، فيما تتعامل بتبجيل مع دولة االحتالل والتي ت               
 .النووي وتقابل أي إزعاج أو إيذاء لها ببراكين من النيران والمجازر، كما يجري اآلن في غزة

إذا سقطت غزة وانهارت مقاومتها، فسيدفع العرب ثمنا باهظا من كرامتهم ومستقبلهم كما حـصل فـي                 
كرامتها في وجه الغطرسـة     فالذين يقاومون في غزة إنما يدافعون بأجسادهم العارية عن األمة و          . العراق

 .الصهيونية ويدفعون شرا مستطيرا، حتى على من يتآمر عليهم من أبناء جلدتهم
 ٢٨/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر، 
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  :كاريكاتير .١١٠

  
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 


