
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سندعو كافة الفصائل بما فيها حماس للتشاور حول األحداث األليمة في غزة: عباس
  عدوان غزة مغطى بصمت وتواطؤ بعض األطراف العربية والسلطة في رام اهللا: مشعل
  الموقف التركي من غزة أكثر إيجابية من المواقف العربية مجتمعة: نزال
  اهللا يدعو المصريين لفتح معبر رفح بصدورهم  نصر

 فييةاإلسرائيلالمحرقةتواصل 

  وعدد الشهداء في ارتفاعغزة 

  
 ٥ص ... 

 ٢٩/١٢/٢٠٠٨١٢٩٨اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٢٩٨:         العدد       ٢٩/١٢/٢٠٠٨ اإلثنين :التاريخ

    :السلطة
 ٦   والعودة إلى التهدئةكان يمكن تفادي ما حدث واألولوية لوقف العدوان: عباس بعد لقائه مبارك .٢
 ٦  سندعو كافة الفصائل بما فيها حماس للتشاور حول األحداث األليمة في غزة: عباس .٣
 ٧  دون مقاومة ال يمكن أن نصل إلى حل عادل: القدومي .٤
 ٨  "إسرائيل"ات مع وضفامالتعليق يعلن قريع  .٥
 ٨   ما يجري في القطاع كارثة على الكل الفلسطيني والعربي:اإلعالمية المزايدات اًنتقدمفياض  .٦
 ٨   المطلوب هو استراتيجية تبين لنا متى يمكننا أن نحارب ومتى يمكننا أن نصنع سالماً:عبد ربه .٧
 ٨  أمانة المجلس الوطني تدعو إلى الحوار مع حماس .٨
 ٩   بإرسال طواقم طبية وأدوية إلقامة مستشفيات ميدانية في غزة تطالبالمقالةالحكومة  .٩
 ٩ "دماء أهلها" االكتفاء بتبني النّواب األسرى يطالبون عباس بالتوجه لغزة وعدم .١٠
 ٩   وجود أي معتقلين في السرايا أو سجن المشتلتنفيزارة الداخلية المقالة و .١١
١٠  تنشر األكاذيب والدعاية النفسية"إسرائيل": للحكومة المقالةالمكتب اإلعالمي  .١٢
١٠  أوسع الفعاليات تنديدا بالعدوانإلىتدعو الجاليات الفلسطينية : دائرة شؤون المغتربين .١٣
١١ أمن السلطة في الخليل يفرق بالقوة لحماس ضد العدوان على غزة": قدس برس" .١٤
    

    :المقاومة
١١  مغطى بصمت وتواطؤ بعض األطراف العربية والسلطة في رام اهللاعدوان غزة : مشعل .١٥
١٢    إلطالعهم على الوضع في غزةمشعل يجري سلسلة اتصاالت بعدد من الزعماء العرب .١٦
١٢  ق تهدئة في غزةحماس مستعدة لتوقيع اتفا: الرئيس السنغالي بعد اتصال هاتفي مع مشعل .١٧
١٢  ما يخطط له االحتالل سينكسر على صخرة صمود المقاومة: شلح .١٨
١٣  الموقف التركي من غزة أكثر إيجابية من المواقف العربية مجتمعة: نزال .١٩
١٤  دء العدوان ونحن سنحدد النهاية والنتائجاالحتالل اختار موعد ب: حماس .٢٠
١٤  أنباء عن إصابة شاليت في إحدى الغارات على القطاع .٢١
١٥  إذا كان ال بد من موقف مصري وعربي مسؤول فليصر إلى إنهاء الحصار فوراً: برهوم .٢٢
١٥  كتائب القسام تجدد قصفها لعسقالن .٢٣
١٥   حماس تنفي اتهام فتح لها بالتسبب بمقتل سجناء في القصف اإلسرائيلي على غزة .٢٤
١٦   "إسرائيل"الجهاد تتوعد بالرد على جرائم االحتالل في قلب  .٢٥
١٦  تدعو إلى توفير حماية دولية عاجلة وطّي صفحة االنقسام واستعادة الوحدة لديمقراطيةا .٢٦
١٦  القوى الوطنية واإلسالمية تدعو لتعزيز الوحدة ونبذ االنقسام لمواجهة العدوان: رام اهللا .٢٧
١٧  اإلسرائيليةمل مسؤولياته تجاه المجازر  بتح يطالب المجتمع الدوليبلعاوي .٢٨
١٧    إلى مزيد من االلتفاف حول خيار المقاومةلجان المقاومة تدعو .٢٩
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٨  طويالً وتتحسب للردإسرائيل تستدعي االحتياط وترّجح هجوماً برياً  .٣٠
١٩  تدمير نصف قدرات حماس علي إطالق الصواريخ :جيروزاليم بوست .٣١
١٩  من ضحايا العدوان ينتمون لحماس% ٩٧ تزعم أن "إسرائيل" .٣٢
١٩   واسعة سبقت عدوانإسرائيليةعملية خداع  .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٢٩٨:         العدد       ٢٩/١٢/٢٠٠٨ اإلثنين :التاريخ

    
    :األرض، الشعب

٢٠  رفح إلى مصرمعبر  فلسطيني يعبرون ٥٠٠ .٣٤
٢٠   سيدات من بين ضحايا العدوان اإلسرائيلي على غزة٩ طفال و٥٥: مركز حقوقي .٣٥
٢٠ االحتالل يستهدف االنفاق بين غزة ومصر بعدة غارات جوية .٣٦
٢١  مهددا بقصف منازلهم غزة عاود االتصال بسكان قطاعياالحتالل  .٣٧
٢١  ارتفاع عدد شهداء المواجهات مع جيش االحتالل في الضفة الغربية .٣٨
٢٢   تنديداً بالمجازر في قطاع غزة٤٨مظاهرات غاضبة واشتباكات في أراضي  .٣٩
٢٢   على قطاع غزةالمطران عطا اهللا حنا يستنكر الهجمة االحتاللية الشرسة .٤٠
٢٢   على شهداء المجزرة اإلسرائيلية في قطاع غزة يعلنون الحداد الفلسطينيوناألسرى .٤١
٢٢  دانة جرائم االحتالل في قطاع غزةإلدولية تحركات فلسطينية للقيام بحملة  .٤٢
٢٣   مستوطنين في مستوطنة موديعين عيليت بآلة حادة٤فلسطيني يطعن  .٤٣
٢٣   إزاء ما يحدث في غزة العالم بتحّمل مسؤولياتهونطالبي الفلسطينيون في اإلمارات .٤٤
٢٣  منذ عدوانه أمس األولفي قطاع غزة أبرز المواقع التي دمرها االحتالل تقرير حول  .٤٥
   

   :صحة
 ٢٤ غير قادرة على التعامل كما ونوعا مع اإلصاباتمستشفيات غزة : الصليب األحمر .٤٦
 ٢٤  اقم طبية وأدوية إلقامة مستشفيات ميدانية في قطاع غزةإرسال طوالحكومة المقالة تطلب  .٤٧
 ٢٤  صنف من االدوية١٠٥حذر من نفاذ ي وزير الصحة في قطاع غزة .٤٨
   

   : األردن
٢٥  العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة يجب أن يتوقف فورا: ملك األردن .٤٩
٢٥  "إسرائيل" أردنياً يطالبون الحكومة بإلغاء قانون معاهدة السالم مع  نائبا٢٣ً .٥٠
٢٥   تفتح باب التبرعات ألسر الشهداء والمتضررين في غزة األردنية"األوقاف" .٥١
٢٦   وتحقيق الوحدة الوطنية بوقف المفاوضاتتطالب أردنيةأحزاب وهيئات ونقابات  .٥٢
٢٦   شاحنة من المساعدات لغزة اليوم١٦ الهيئة الخيرية األردنية ترسل .٥٣
   

   :لبنان
٢٧  اهللا يدعو المصريين لفتح معبر رفح بصدورهم  نصر .٥٤
٢٧  محاولة لتنصل العرب من مسؤوليتهم   وحدة الفلسطينيينإلىالدعوة : يالحسين .٥٥
٢٨  لن نتفرج على ما يحصل في فلسطين : حزب اهللا .٥٦
٢٨   اإلنسانية أفظع مجزرة في حق  يعتبرهالحامو  غزةيجب وضع حد لمأساة: صفير .٥٧
٢٨   لن تستطيع االنتصار "إسرائيل: "عون .٥٨
٢٩  طالبت المسلمين بتحمل مسؤولياتهم الدينية والقومية قمة روحية ٍإسالمية في لبنان  .٥٩
   

   :عربي، إسالمي
٢٩   دة إلى فترة التهدئةثم العو..  أولوية مصر اآلن هي وقف العدوان : أبو الغيط .٦٠
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٣٠  عدوان غزةوالوحدة العربية لمواجهة  ضرورة تحقيق الوحدة بين الفلسطينيين :ىموسعمرو  .٦١
٣٠  غير كاٍف األمن الداعي إلى وقف أعمال العنف في غزة بيان مجلس: موسىعمرو  .٦٢
٣١  لبحث مجزرة غزة األحد  االنتقاليدورة طارئة للبرلمان العربي .٦٣
٣١  ردن تستدعيان السفير اإلسرائيليمصر واأل .٦٤
٣١  سفير مصر في تل أبيب ينفي استدعاءه إلى القاهرة .٦٥
٣١  سماح لجراحين مصريين باجتياز معبر رفح إلغاثة الجرحىمصر ترفض ال .٦٦
٣٢  الحكومة واألحزاب العراقية تندد بمجزرة غزة وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته .٦٧
٣٢   سوريا تعلن وقف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل .٦٨
٣٢   "إسرائيل" معاقبة إلىخامنئي يدعو المسلمين  .٦٩
٣٢   يرفض حضور القمة العربية الطارئةمن مجزرة غزة والقذافي ينتقد المواقف العربية  .٧٠
٣٣   ي مطار العريشمصر تمنع طائرة مساعدات ليبية من الهبوط ف: هنيبعل القذافي .٧١
٣٣   التعاون الخليجيالمذبحة في غزة تتصدر أعمال القمة التاسعة والعشرين لقادة دول مجلس .٧٢
٣٣   م الشمل الفلسطينيئاتهو إل  غزةالرد العملي على جريمة: محمد الصباح .٧٣
٣٤   وأولى طائرات اإلغاثة تصل إلى مطار العريشتشكيل لجنة طبية إلجالء جرحى غزةلسعودية ا .٧٤
٣٤  ترحب بأي لقاء عربي لبحث تداعيات العدوانتدين مجزرة غزة والسعودية  .٧٥
٣٤    قطر تقف إلى جانب الفلسطينيين: حمد بن جاسم لليفني .٧٦
٣٤  مملكة البحرين تنتقد مجزرة غزة وتؤكد على ضرورة التزام حماس بالتهدئة .٧٧
٣٤   يقترحون قانوناً لحظر التعامل مع الكيان الصهيونيكويتياً عشرون نائباً  .٧٨
٣٥   ية في غزة سرائيلجازر اإلللمكويتي استنكار نيابي  .٧٩
٣٥  "لإسرائي" رسمية ومسيرات احتجاج وتجديد الدعوة لقطع العالقات مع إدانة: موريتانيا .٨٠
٣٥  مفتي مصر وشيخ األزهر يدعوان إلى نصرة فلسطين .٨١
٣٦   في مصر تنديداً بمجزرة غزة وعاكف يعلن استمرارها حتى انتهاء العدوانمسيرات لإلخوان .٨٢
٣٦  تظاهرات في دمشق واليمن والمغرب تنديداً بمجزرة غزة .٨٣
٣٦  جماهير غفيرة تتظاهر في عدة مدن باكستانية ضد العدوان على غزة .٨٤
٣٧  األمن التونسي يمنع نقابيين من التظاهر وسط العاصمة ضد العدوان على غزة .٨٥
٣٧  جماعة اندونيسية تجند متطوعين للقتال في غزة .٨٦
   

   :دولي
٣٧  وإطالق حماس للصواريخ.. ةغير المتكافئ للقو" إسرائيل"استخدام األمم المتحدة تدين  .٨٧
٣٧  كوشنير يدعو للعودة للهدوء .٨٨
٣٧    يتابع التطورات في غزة عن كثب ويتصل برايسأوباما .٨٩
٣٨  "اإلسرائيلي إلجرامياالعمل " واشنطن شريكا في عّداسبانيا تشجب مجزرة غزة وشافيز ي .٩٠
٣٨   على وقف عملياتها العسكرية في غزة"إسرائيل"الصين تحض  .٩١
٣٨  والهند تدعو لوقف استخدام القوة ضد الفلسطينيين.. اليابان تأسف .٩٢
٣٨     حمام الدم في غزة يجب إنهاء : بابا الفاتيكان .٩٣
٣٩  العدوان جريمة حرب: األسقف توتو .٩٤
٣٩  "إسرائيل"حزب االتحاد األوروبي يطالب بوقف جميع المعامالت التجارية مع  .٩٥



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ١٢٩٨:         العدد       ٢٩/١٢/٢٠٠٨ اإلثنين :التاريخ

٣٩  اجاً على العدوان اإلسرائيلياستمرار التظاهرات في عواصم أوروبية احتج .٩٦
٣٩    سلسلة من التظاهراتممنظمات أمريكية المناهضة للعدوان اإلسرائيلي تعلن تنظي .٩٧
٤٠  مجازر غزة جرائم حرب ال يجوز التهاون معها: مؤسسات نمساوية .٩٨
٤٠  الغارات على غزة فاشلة وقد تعطي نتائج عكسية: حف بريطانيةص .٩٩
    

    :حوارات ومقاالت
٤٠  عريب الرنتاوي... مفتاح الحل في جيب عّباس.١٠٠
٤١  إبراهيم األمين... هكذا تواطأ عمر سليمان على حماس.١٠١
٤٥  عبد الحميد قنديل... حسابات حماس.١٠٢
٤٧   أحمد الفلو ... مجازر غزة لن تبيد حماس و لن تعيد عباس.١٠٣
٤٨   خالد الحروب  .د... غزة والنظام الرسمي العربي.١٠٤
٤٩   طالل سلمان ...عن غزة باعتبارها فلسطين والعرب.١٠٥
٥١  جدعون ليفي... حماقة إسرائيلية متكررة.١٠٦
٥٣  أبو يزن ... ٣ - ٣العوائق :  سيناريو إسقاط حماس.١٠٧

    
 ٥٤  :كاريكاتير

***  
  
  في ارتفاعوعدد الشهداء  في غزة اإلسرائيليةالمحرقة تواصل  .١

 واصـلت    "سـرائيل إ"، أن   غـزة  مراسلها من     وليد عوض   عن ٢٩/١٢/٢٠٠٨ القدس العربي،    نشرت
محرقتها ضد غزة لليوم الثاني بتوسيع الغارات لتشمل الحدود المصرية الفلسطينية، وظهرت بوادر على              

ت الذي ازدحمت    اذ احتشدت دبابات وقوات على الحدود مع قطاع غزة، في الوق           ،سرائيليةإهجمات برية   
  .شهداءهمفيه شوارع مدن ومخيمات القطاع بعشرات آالف الفلسطينيين الغاضبين الذين شيعوا 

الغارات الجوية طاولـت مـساجد      ، أن   غزة مراسلها    فتحي صباح  عن٢٩/١٢/٢٠٠٨ الحياة،   وأضافت
فـساد  عم الحزن والغضب الـشديدين قطـاع غـزة،          قد  و .ومستودعات أدوية ومنازل وسيارات مدنية    

االضراب العام والحداد، وأغلقت المحال التجارية والوزارات والهيئات والمؤسـسات أبوابهـا، وخلـت              
وانتـشرت مئـات بيـوت      . الشوارع من المواطنين والسيارات، باستثناء سيارات االسعاف والصحافيين       

ت معنويـات  ومـع ذلـك، بـد    .العزاء والجنازات في شوارع القطاع، التي شارك فيها آالف المواطنين   
إلـى  . الفلسطينيين مرتفعة، وهم مصممون على الصمود وتحدي العدوان االسرائيلي ورفض االستـسالم        

 لالطالع على حجم جريمـة       غزة طاعقعباس بالقدوم الى    محمود  طالب عشرات المواطنين الرئيس     ذلك  
لتوصل الـى مـصالحة     ، ورأب الصدع مع حماس وا     "سرائيلإ"االبادة الجماعية والمذبحة التي ارتكبتها      

واقترح عدد من المـواطنين أن      . وطنية، وتوحيد صفوف الشعب الفلسطيني للتصدي للعدوان االسرائيلي       
الى القطاع عبر معبر رفح الحدودي، كي يعبر عن رغبته في فتح المعبر المغلق منـذ عـام       عباس  يأتي  

  .ونصف العام
غارة على مقر الجامعـة     نفذت  السرائلية  الطائرات الحربية ا  ، أن   ٢٩/١٢/٢٠٠٨ ٤٨ عرب ذكر موقع و

االسالمية غرب مدينة غزة حيث اطلقت خمسة صواريخ دفعة واحدة استهدفت مبنـى المختبـرات فـى                 
كما قـصفت الـزوراق    .الجامعة ما ادى الى تدميره بشكل كامل وتدمير عدد كبير من المنازل المجاورة   

 مدينة غزة ما ادى الى تدميره كما اسـتهدفت سـفن            الحربية االسرائيلية بشكل كثيف ميناء الصيادين فى      
وفى مخيم جباليا شمال قطاع غزة اسـتهدفت         .الصيادين المتمركزة فى الميناء ما ادى الى تدمير بعضها        
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 الى تدمير منزل يعود لعائلـة       هالطائرات مسجد عماد عقل ما ادى الى تدميره بشكل كامل وأدى استهداف           
 من افراد العائلة من بينهم اربعة شقيقات الى جانـب وقـوع عـدد مـن     ٧ بعلوشة ما ادى الى استشهاد    

كما استشهد أربعة مواطنين علـى       .االصابات فى صفوف المواطنين وتدمير عدد من المنازل المجاورة        
األقل بينهم طفالن واصيب ثمانية اخرين في قصف للطائرات الحربية اإلسرايلية لمزل يعود ألسرة مـن                

ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غـزة إلـى    وقد .مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة عائلة العبسي في    
ة فلسطينيين، من بينهم طفل وأربعة من عناصـر         سبع جريح، وذلك بعد أن استشهد       ١٦٥٠ شهيدا و  ٣٤٥

سرايا القدس، في غارة استهدفت مجموعة من عناصر السرايا في بلدة عبسان الكبيرة بمدينة خان يونس                
 .اع غزةجنوب قط

  
  كان يمكن تفادي ما حدث واألولوية لوقف العدوان والعودة إلى التهدئة: عباس بعد لقائه مبارك .٢

 جيهان الحسيني ومحمد الشاذلي وأحمـد       ،القاهرة نقالً عن مراسليها في    ٢٩/١٢/٢٠٠٨الحياة،  نشرت  
 طاع غـزة، مـشدداً     محمود عباس طالب بوقف العدوان اإلسرائيلي على ق        ]الفلسطيني [ الرئيس  أن رحيم

، وأشار إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد فـي            على ضرورة العودة إلى التهدئة مجدداً     
وتحدث عبـاس    .القاهرة األربعاء المقبل سيناقش اإلجراءات والقرارات المناسبة من أجل وقف العدوان          

يط عقب محادثات مـع الـرئيس       في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغ          
ألن هذه النكبة أو المذبحة     " على ضرورة السيطرة على الوضع الحالي        حسني مبارك في القاهرة، مشدداً    

نحن أوالً وأخيراً مسؤولون عن كل قطـرة        : "، مضيفاً "التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني خطيرة للغاية      
، الفتا إلـى    "منا ويهمنا أن يخرج الجرحى للعالج     ذلك ه "، وبالتالي فإن    "دم تجري وتسقط في قطاع غزة     

السعودية وغيرها من الدول العربية أبدت استعداداً الستقبال الجرحى، ومصر على استعداد الستقبال             "أن  
  ". الالزمة إلنهاء هذه األزمةاإلجراءاتالجرحى والمساعدة على عودة التهدئة ووقف العدوان واتخاذ 

فعله بوصفه رئيساً للسلطة الفلسطينية في ضوء هذا العدوان وموقف حماس           وسئل عباس عما يمكن أن ي     
الرافض للتهدئة، فتحدث عن مسؤوليته عن الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى اتصاالته العديدة مـع جميـع                

ذهبت إلى السعودية واألردن وأجريت اتصاالت مـع وزراء      : "المسؤولين العرب والمجتمع الدولي، وقال    
: ، مـضيفا  "كية واألمين العام لألمم المتحدة من أجل وقف العدوان        يسا وأسبانيا واإلدارة األمر   خارجية فرن 

أنا ال يهمني اآلن أن نقول هناك انقسام أو غير انقسام، المهم وقف شالل الدم فوراً والتوصل إلى تهدئة،                   "
لى أن الخطر شديد وقادم     قمنا بالتنبيه إ   ": وأضاف قائالً  ".ويجب أن نعمل على ذلك في أقرب وقت ممكن        

وال بد من أن نتالفاه ونبتعد عنه وأن نمتصه وأن نزيل جميع األعذار أو المبررات التي يمكن أن تتذرع                   
، مشيراً إلـى أن     "قلنا هذا ومنذ ذلك الوقت وفي كل مكان نتحدث في هذه المسألة           : "، مضيفا "إسرائيلبها  

 ومصر مستمرة لذلك، معرباً عن أسفه لحـدوث مـا           وزراء الخارجية العرب كلفوا مصر بهذا الواجب،      
  ".كان بإمكاننا أن نتجنب هذه المذابح التي جرت: "وزاد. حدث

الـرئيس   أن    صـالح متـولي    ،القاهرة نقالً عن مراسلها في    ٢٩/١٢/٢٠٠٨ ،الشرق األوسط وأضافت  
مديدها التهدئة مـع     على قطاع غزة لعدم ت     اإلسرائيليةل حركة حماس مسؤولية الغارات الجوية       معباس ح 

وأضـاف   .اإلسرائيليةوذكر أن استمرار التهدئة كان من شأنه أن يجنب الفلسطينيين الغارات            . "إسرائيل"
تكلمنا معهم بالهواتف وقلنا لهم نرجوكم ونتمنى عليكم أال تقطعوا التهدئة، فلتستمر التهدئـة              "في القاهرة   

  ".وال تتوقف حتى نتفادى ما حصل وليتنا تفاديناه
  
  سندعو كافة الفصائل بما فيها حماس للتشاور حول األحداث األليمة في غزة: عباس .٣

 قال الرئيس محمود عباس، سندعو كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حمـاس للتـشاور                :بيت لحم 
 أهلنـا  األليمة في قطاع غزة، واآلن يجب أن تكون اليد واحدة من اجل وقف العدوان على              األحداثحول  
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ضاف خالل اجتماع اللجنة التنفيذية بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، اليوم، كما نشرت              أو .في قطاع غزة  
ورة، وسيكرس اجتماع اليوم، لمناقشة     طالوضع في قطاع غزة في غاية الخ      "الوكالة الفلسطينية الرسمية،    

ن اإلسرائيلي على قطاع غـزة،       إدانته للعدوا  عباسوجدد   ."األوضاع المأساوية ألهلنا في القطاع الحبيب     
 في  أهلنانتمنى لجرحانا الشفاء العاجل، وندين بكل معاني اإلدانة الهجوم الكاسح الذي يتعرض له              :" قائال

وطالب الرئيس العالم اجمع أن يعمل على وقف هذا العدوان، مؤكدا انه ومنذ بدء العـدوان                 ".قطاع غزة 
 والدولية، من أجل وقف هذا      واإلقليميةالمستويات العربية   ونحن نطالب وسنستمر في المطالبة، على كل        

تزداد معانـاة    وأضاف الرئيس كما وطالبنا أيضا بان تعود التهدئة إلى قطاع غزة حتى ال             .العدوان فورا 
  .قطاعال بوقف العدوان على األمنوكنا طالبنا مجلس  .الشعب ويزداد حصارهم

 تلك، والعرب يقومون بواجباتهم خاصـة الـشقيقة مـصر،           وأال نريد أن نلوم هذه الجهة       " :عباسوقال  
ال يجـوز أن توجـه      " :، متابعاً "نترحم على الضابط الذي قتل باألمس، وكلنا أسف لهذا الحادث البغيض          

 ".عون وفوق ما يستطيعون للشعب الفلسطيني     ييستط بنادقنا إلى من يقفون معنا ويساعدونا ويقدمون كل ما        
 الخطورة ويجب أن يتوجه كل الجهد اآلن ألهلنا في غزة لحمـايتهم والـدفاع               الوضع في غاية  " :مضيفاً

  ".عنهم وتقديم كل اإلمكانيات
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  دون مقاومة ال يمكن أن نصل إلى حل عادل: القدومي .٤

وق القـدومي  قال رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلـسطينية فـار        :  غادة الحوراني  -تونس  
 حركة حمـاس     نمر حماد   تحميل نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطيني      إنفي تونس،   " الدستور"لمراسلة  

مسؤولية المجزرة اإلسرائيلية المرتكبة في غزة هو تصريح ال يجوز أن ينطق به فلسطيني يحترم حقوق                
 إنه يشوه النضال الفلـسطيني      اعتقد أن مثل هذا التصريح ال يصور الواقع بل على العكس،          : وقال .شعبه

والصورة الفلسطينية أمام العالم، وكأنه يبرر العدوان اإلسرائيلي على الشعب والمواطن الفلسطيني فـي              
وأكد أنه ال بـد مـن        .قطاع غزة، بغض النظر إذا كانت هناك بعض الخالفات بين السلطة وبين حماس            

يصل الطرفان في السلطة الفلسطينية واإلخوة في       الوحدة الوطنية والتنازل عن بعض األمور من اجل أن          
 بالرغم من الفيتو الذي تضعه الواليـات المتحـدة علـى             صعباً أمراًحماس إلى وفاق وطني، وهذا ليس       

ودعا القدومي إلى الوقوف أمام هذه األحداث والمجازر التي تشبه المحـارق             .حماس وعدم التعامل معها   
 تتخذ هذا النموذج من المجازر والمحارق لتطبقـه علـى           "إسرائيل"ت  التي تعرض لها اليهود، وهكذا بدأ     

وأشار إلى أن العدوان اإلسرائيلي على القطاع وما يجـري فيـه دليـل               .شعب فلسطين صاحب األرض   
واضح على عنصرية دولة إسرائيل الرافضة لألمن والسالم وأية تسوية عادلة، مبينا أنها تـسعى إلـى                 

 باستبدال الشعب الفلسطيني بغرباء عن هذا الوطن ومما يشجع هـذه الدولـة              أهداف توسعية استيطانية،  
العنصرية هو الواليات المتحدة األمريكية، وخاصة اإلدارة الحالية لها، وفي الوقت نفسه هـذا الـصمت                

  .الدولي في الغرب وفي منطقة الشرق األوسط
ل ويقرر فقط دون اتخاذ إجراءات عملية       وبين انه ال فائدة من عقد مؤتمر قمة عربية طارئ يكرر ما يقا            

وأوضح  .ويبرر مواقف األنظمة العربية بإدانة االعتداء وبتقديم بعض المعونات المادية للشعب الفلسطيني           
 ما تحتاج إليه األرض الفلسطينية هو تكاتف العرب واتخاذ قرارات حاسمة، وفك الحصار عن الشعب                أن

هدئة هي دعوات ال تفيد، وال بد أن تقف الدول العربية مع المقاومة             الفلسطيني، وأن هذه الدعوات إلى الت     
  .الفلسطينية، ودون مقاومة ال يمكن أن نصل إلى حل عادل

 صمود الشعب الفلسطيني هو مقاومة، ومع األسف هناك إغراءات هي مد الـضفة الغربيـة                أنوأضاف  
هناك تعاون أمني مرفـوض، هنـاك       ببعض األموال والمساعدات كعملية تخدير، ولكن في الوقت نفسه          

  .صمت عربي وهناك تعاون في سبيل استمرار هذه المفاوضات العبثية
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وطالب بالدعم الحقيقي للشعب الفلسطيني، وفي الوقت نفسه فك الحصار عن هذا الشعب، قائال إن تطبيع                
ية، وفي الوقت نفسه     هو في حد ذاته السماح لها بالتصرف بمزيد من الحر          "إسرائيل"العالقات العربية مع    

فنحن نقول المتنا العربية القادرة على الوقوف بصالبة يمكنهـا          "بإحكام الحصار على الشعب الفلسطيني،      
  ."استخدام كل إمكانياتها للحد من هذا العدوان اإلسرائيلي ودعم المقاومة الفلسطينية

  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الدستور، األردن، 
  
  "ئيلإسرا"ات مع فاوضمالتعليق يعلن قريع  .٥

 المحادثات التي تجرى مـع      إن قال كبير المفاوضين الفلسطينيين في محادثات السالم أحمد قريع           :رام اهللا 
وتابع للـصحفيين انـه      . على قطاع غزة   "إسرائيل" بالهجوم الدموي الذي تشنه       علقت مستشهداً  "إسرائيل"

جرى فيه شـن هجمـات   ليست هناك مفاوضات ومن غير الممكن أن تجرى مفاوضات في الوقت الذي ي  
  .على الفلسطينيين

  ٢٩/١٢/٢٠٠٨رويترز، 
  
   ما يجري في القطاع كارثة على الكل الفلسطيني والعربي:اإلعالمية المزايدات اًنتقدمفياض  .٦

 رئـيس حكومـة تـسيير     أن محمد يونس،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٩/١٢/٢٠٠٨الحياة،  نشرت  
التي " المزايدات اإلعالمية على األشقاء العرب    "أصدر بياناً انتقد فيه      سالم فياض    .األعمال في رام اهللا د    

هو األهـم   "وقال إن هذا البعد     ". مسيئة إلى البعد للعربي للقضية الفلسطينية     "ماس، معتبرا أنها    حتقوم بها   
شقاء األ"وأشاد بموقف    ".للقضية الفلسطينية، ويجب الحفاظ عليه وصونه، ال االنتقاص منه أو من أهميته           

 اهللا بـن عبـد     إعالن خادم الحرمين الملك عبـد     "باستقبال الجرحى وتوفير العالج لهم، وبـ       " في مصر 
العزيز استقبال الجرحى كافة لعالجهم في مستشفيات المملكة، وكذلك باإلغاثـة األردنيـة واإلماراتيـة               

حملة حمـاس ضـد     "وانتقد   ".اوالقطرية، والجهود التي يبذلها األشقاء العرب كافة لتوفير الحماية لشعبن         
، واصـفاً تـصريحات     "تقود التحرك لتوفير الحماية لشعبنا    "التي قال إنها    " السلطة الفلسطينية ومؤسساتها  

  ".محاوالت لحرف األنظار عما يجري في غزة"بعض قادة الحركة عن مصر والسلطة بأنها 
م فيـاض اعتبـر أن العـدوان        سـال  أن   وكاالتنقالً عن ال   ٢٩/١٢/٢٠٠٨البيان، اإلمارات،   وأضافت  
 على قطاع غزة يمثل كارثة على الكل الفلسطيني، كما أنه يمثل كارثة على الكل العربي، وال                 اإلسرائيلي

  . اإلطار األمور إال في هذا إلىيجوز أن ينظر 
  
   المطلوب هو استراتيجية تبين لنا متى يمكننا أن نحارب ومتى يمكننا أن نصنع سالماً:عبد ربه .٧

مفهوم الوحـدة   " التحرير ياسر عبد ربه إن       ةلمنظمقال أمين سر اللجنة التنفيذية      :  محمد يونس  -اهللا  رام  
المطلوب بالنسبة إلينـا    "وأشار إلى أن    .  تقاسم السلطة والمنظمة   أي،  "لدى حماس يقوم على المحاصصة    

  ". أن نصنع سالماًهو االتفاق على استراتيجية وطنية تبين لنا متى يمكننا أن نحارب، ومتى يمكننا
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  أمانة المجلس الوطني تدعو إلى الحوار مع حماس .٨

 المجلس الـوطني     أن أعضاء   بترا ونقالً عن وكالة  عمان  من   ٢٩/١٢/٢٠٠٨الدستور، األردن،   نشرت  
 برئاسة رئـيس المجلـس      أمس في مقر المجلس بعمان       اجتماعاً وا عقد األردنالفلسطيني المتواجدون في    

دان المجتمعون العـدوان    أو . التطورات والمستجدات في قطاع غزة     آخر خالله على    واسليم الزعنون وقف  
 والدوليـة   واإلقليميـة  البربري على قطاع غزة وناشدوا جميع البرلمانات والمنظمات الوطنية           اإلسرائيلي

 وحكومـات   سـالمي اإل المتحدة والهيئات ذات الصلة وجامعة الدول العربية ومنظمـة المـؤتمر             واألمم
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 األعـزل  علـى الـشعب      الـصهيونية وشعوب العالم للتدخل الفوري لوقف هذا العدوان واالعتـداءات          
 ال تريد الـسالم وتجعـل مـن دمـاء الـشعب             "إسرائيل" أن المجلس الوطني    أعضاء  وأكد .والمحاصر

 إلـى والمسلمين باالرتقاء    المختلفة، وطالبوا العرب     األحزاب بين   اإلسرائيليةالفلسطيني وقودا لالنتخابات    
 عقد قمة عربية تخرج بنتـائج قويـة        إلىودعا المجتمعون    .مستوى المسؤولية تجاه هذه الجريمة النكراء     

وناشدوا جميـع    . بالعرب والمسلمين حكومات وشعوب    اإلسرائيليوحاسمة وجريئة تضع حدا لالستهتار      
 من اجل تحقيق    اإلسرائيلي النضال ضد العدو      تناسي الخالفات والتوحد في خندق     إلىالفصائل الفلسطينية   

  . الوطنية الفلسطينيةاألهداف
 مصدر فلسطيني رفيعـة المـستوى فـي          إلى أن  عمانمن   ٢٨/١٢/٢٠٠٨ قدس برس وأشارت وكالة   

العاصمة األردنية ذكر أن أمانة المجلس الوطني أوصت بضرورة التواصل مع حركة حمـاس، حـول                
وطلبـت االحتفـاظ    " قدس برس "وضحت هذه المصادر التي تحدثت لـ       وأ ".تطورات الموقف في غزة   "

باسمها، أن اجتماعاً للجنة السياسية في المجلس الوطني سيعقد غداً االثنين، للنظر في كيفية تنفيذ توصية                
التواصل مع حماس هذه، لكنها أشارت إلى أن بيان حماس الذي تاله الناطق باسمها فوزي برهوم اليـوم                  

  . ، على حد تعبير هذا المصدر"عقّد مسألة التواصل مجددا باتهامه للرئيس محمود عباس"قد  السبت،
  
   بإرسال طواقم طبية وأدوية إلقامة مستشفيات ميدانية في غزة تطالبالمقالةالحكومة  .٩

بإرسال طواقم طبية   " طالبت الحكومة المقالة أمس مصر والدول العربية واإلسالمية          : فتحي صباح  -غزة  
أدوية إلقامة مستشفيات ميدانية في قطاع غزة إلنقاذ مئات الجرحى الذين يتساقطون بـسبب العـدوان                و

السلطات المصرية لـم    " باسم نعيم إن     .وقال وزير الصحة في الحكومة المقالة د       ".اإلسرائيلي المتواصل 
إرسال أطقم طبية وأدويـة     "، داعياً الدول العربية واإلسالمية إلى       "تبلغنا رسمياً بفتح معبر رفح الحدودي     

وأشار في تصريحات متلفـزة إلـى أن        ". إلقامة مستشفيات ميدانية إلنقاذ مئات الجرحى في قطاع غزة        
 المـسافة التـي تبعـدها       إلى إشارة، في   " كيلومتر ٧٠٠صعوبة حاالت الجرحى ال تسمح بنقلهم لمسافة        "

  .القاهرة عن غزة
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
 "دماء أهلها"بون عباس بالتوجه لغزة وعدم االكتفاء بتبني النّواب األسرى يطال .١٠

دعا نواب حماس المعتقلون في السجون اإلسـرائيلية        : الرؤوف أرناؤوط   عبد - رام اهللا، القدس المحتلة   
الرئيس محمود عباس للتوجه إلى قطاع غزة فورا والتواجد بين أهله وإجراء اتصاالته لوقـف العـدوان                 

وقالوا  .ومن بين األهالي والسكان المفجوعين في االعتداءات الصهيونية المتواصلة        عنه من داخل القطاع     
إن التعذر بأي عذر يمنع رئيس السلطة من التوجه إلى القطاع هو عذر غير مقبول وإن حجـم                  "في بيان   

الدم الذي سال في غزة يتطلب نسيان كل المواقف والخالفات والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في                
  ".محنته والدفاع عنه

وأشاد النواب األسرى بتصريحات الرئيس في مؤتمره الصحفي مع وزير الخارجية المصري أحمد أبـو               
الغيط التي جدد فيها تأكيده على مسؤوليته عن كل قطرة دم فلسطينية تسيل، لكنهم قالوا إن هـذا التبنـي                    

  .نها وقف معاناة أهالي القطاعلدماء غزة ال يكفي وال يغني عن القيام بخطوات فعلية من شأ
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الوطن، السعودية، 

  
   وجود أي معتقلين في السرايا أو سجن المشتلتنفيزارة الداخلية المقالة و .١١

 نفت بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر في قطاع غزة أمس أن تكون أبلغت حركـة حمـاس أن                   :غزة
وقال الناطق  . وسط مدينة غزة  ) السرايا( والسجن المدني     ال تعتزم قصف مقر األجهزة األمنية      "إسرائيل"
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اللجنة لم تبلغ أي طرف أو جهة بـأي نيـات عـسكرية ألي              "أمس إن   " الحياة"باسم البعثة إياد نصر لـ      
لكنه أقر بأن اللجنة الدولية توجهـت إلـى          ."إسرائيل"، في إشارة إلى حماس و     "طرف من طرفي النزاع   

أوضـحت اللجنـة الدوليـة للـسلطات        : "وقـال . وجود معتقلين في السرايا   سلطات االحتالل وأبلغتها ب   
اإلسرائيلية وأبلغتها، في أعقاب بدء عمليات القصف بأن هناك معتقلين ال يزالون رهـن االعتقـال فـي                  

  ".السرايا
ن وجود أي معتقلـي   " الحياة"لكن نفى الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة إيهاب الغصين لـ             

  .في السرايا أو سجن المشتل
نقلت معتقلي حركة فـتح مـن سـجن         "وأكدت مصادر في إحدى المنظمات الدولية أن الحكومة المقالة          

  .ويعتقد بأنها نقلتهم إلى شقق وبنايات سكنية أكثر أمناً". السرايا إلى أماكن أخرى
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
 نشر األكاذيب والدعاية النفسية ت"إسرائيل": للحكومة المقالةالمكتب اإلعالمي  .١٢

 غزة بان العدو والطابور الخـامس يمـارس         في التابع للحكومة المقالة     اإلعالميكد المكتب   أ: ألفت حداد 
فهم يستخدمون   ...بجانب حربه العسكرية حربا نفسية ودعائية لتحقيق الهزيمة المعنوية ولتحطيم العزائم          

 فان هؤالء يعلنون باستمرار أن هدف       اإلعالمييان للمكتب   وحسب ب  :العديد من أشكال ومظاهر اإلشاعة    
ظهر أو .الحرب هو المقاومة وحماس وليس الشعب وفي ذلك محاولة للتفريق والتمزيق للجسم االجتماعي            

 . يمارسون القرصنة على أثير اإلذاعات المحلية ويوجهون رسائل رعب وتخويف للمـواطنين            أنهمالبيان  
 أرقام عشوائية للمواطنين يهددون بتدمير البيوت التي تحتـوي أو تـؤوي             يرسلون رسائل مسجلة على   و

 وقال .سالحا وهذا إلرهاب الناس وزرع الخوف واإلرباك في نفوسهم ودفعهم لتصرفات عشوائية مضرة            
 ونـشر   ،نهم يأمرون جواسيسهم وعمالئهم بأن ينتشروا في صفوف الشعب لنشر األكاذيب واألراجيف           إ"

 وللتلـصص وجمـع     ، وزعزعة الثقة بالنفس وبالقـدرات     ،م على خلخلة البناء الداخلي    اإلشاعة التي تقو  
 .المعلومات التي قد تفيدهم في تحديد أهداف

 ومزيد مـن    ،أمام ذلك فإننا ندعو أبناء شعبنا للمزيد من الوعي واليقظة وإدراك للمخطط           : أضاف البيان و
م التعاطي مع هذه اإلشاعات والحرب النفـسية         وعد ،االلتفاف حول الثوابت والصبر والصمود والتكاتف     

 .المبرمجة التي هي ال تقل خطورة عن الرحب العسكرية
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  أوسع الفعاليات تنديدا بالعدوانإلىتدعو الجاليات الفلسطينية : دائرة شؤون المغتربين .١٣

طينية القـوى الـسياسية     دعت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلـس        :  رامي دعيبس  –جنين  
الوطنية والديمقراطية واإلسالمية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات واالتحادات المهنية فـي البلـدان             

 الضغط على حكوماتها وبرلماناتها لتتحمل مـسؤولياتها فـي مناصـرة ومـساندة الـشعب                إلىالعربية  
 مقاطعة منتجـات الـدول      إلىحد يدعو   الفلسطيني وتمكينه من الصمود في وجه العدوان والى موقف مو         

 باعتبار ذلك مهمة وطنية وقوميـة عاجلـة         ،المساندة لهذا العدوان بما في ذلك مقاطعة وسائط النقل فيها         
مطروحة على جدول أعمالها في خطوات عملية لمناصرة ومساندة الشعب الفلسطيني، الـذي يتعـرض               

 . المدمرةللمجازر البربرية على أيدي آلة الحرب اإلسرائيلية
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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 أمن السلطة في الخليل يفرق بالقوة لحماس ضد العدوان على غزة": قدس برس" .١٤
 قال شهود عيان في مدينة الخليل، إن األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، فرقـت بـالقوة                 :الخليل

لعدوان اإلسـرائيلي علـى قطـاع    مسيرة جماهيرية دعت إليها حركة حماس في المدينة، احتجاجا على ا          
، من مـسجد الحـسين، فـي        )٢٨/١٢(وأضافوا أن المسيرة انطلقت بعد صالة ظهر اليوم األحد           .غزة

وذكـرت مـصادر   . المدينة باتجاه دوار المنارة وسط الخليل، قبل أن تعترضها قوات األمن الفلـسطينية       
أن تقوم عناصر األجهـزة األمنيـة فـي         حركة حماس في المدينة، أن اآلالف شاركوا في المسيرة، قبل           

الخليل باالعتداء عليها وتفريقها، ما أدى إلى اندالع اشتباكات عنيفة بين المشاركين في المسيرة وعناصر               
 أسفر عن إصابة أكثر من عشر المواطنين بجروح          تلك األجهزة، الذين أطلقوا الرصاص في الهواء، ما       

  . نة، بحسب شهود العياننقلوا علها إثرها إلى مستشفيات المدي
وفي مدينة رام اهللا، استخدم مسلحون تابعون للسلطة الفلسطينية وحركة فـتح، القـوة إلنـزال الرايـات       

  .الخضراء التي رفعها نشطاء حماس، خالل مسيرة نظمت في ميدان المنارة وسط رام اهللا
طينيا، شارك في مسيرة نظمت فـي       وفي مدينة طولكرم، اعتقلت األجهزة األمنية التابعة للسلطة شابا فلس         

المدينة، بعد أن انتقد السلطة الفلسطينية، وقام نشطاء من األجهزة األمنية وحركة فتح باالعتـداء علـى                 
  .الشاب المذكور، قبل أن يجري اعتقاله

وأكد شهود عيان في الضفة الغربية المحتلة، إن رايات حماس، غابت عن مـسيرات الـضفة الغربيـة،                  
  . من قبل أمن السلطة الفلسطينية، فيما رفعت رايات الفصائل األخرىبسبب منعها

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨ قدس برس
  
    العربية والسلطة في رام اهللاألطرافمغطى بصمت وتواطؤ بعض عدوان غزة : مشعل .١٥

  كلمـة   رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مـشعل        هوج : فهاد الفحيمان والسيد القصاص    -كتب  
الكويتي لنصرة أهـل غـزة واسـتنكار         األمة مجلس   ، في مهرجان خطابي أقيم أمام     ةعبر شاشة عمالق  

الشعب الفلسطيني شعب ال ينكسر     " فيها ان    العدوان اإلسرائيلي دعت إليه الحركة السلفية في الكويت، أكد        
 اصبحت تسير في طريق نهايتها وانهيارها على ايدي عباد اولي بأس شـديد هـم اهـل                  "إسرائيل"وان  
نحن صدقنا اهللا والجنة ثمنها غال ونسأل اهللا تعالى ان يؤجرنا ويثبـت اقـدامنا علـى                 : وقال ".طينفلس

 وهذا القصف الهمجي على ابنائنا يستهدف كسر االرادة التي لن تنكسر فشعب             ،الطريق ولن نقبل بالمهانة   
ن االولى ومنبع   غزة شعب ذو ارادة وشعب العزة وارض فلسطين ارض االسراء والمعراج قبلة المسلمي            

  .العزة والصمود وستظل ونسأل اهللا تعالى ان نجد من امتنا المساندة
لن نيأس او نفقد الثقة باهللا تعالى ولن نتخلى عن المقاومة ولقد استعصت على              : وخاطب اهل الكويت قائال   
  العربيـة والكـل    األطراف لذلك جاء الهجوم المغطى بصمت وتواطؤ بعض         ،العدو ارض غزة والضفة   

  . ضربة عابرةاإلسرائيليةيعرفها وتواطؤ من السلطة في رام اهللا التي اعتبرت الضربة 
 شوكة في عروقهم ولكن عبثا يحاولون ولن يقدروا         أصبحتواشار الى ان هناك اصرارا على غزة ألنها         

 القـادر الكبيـر   ونحن نلجأ الـى اهللا " قل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا هو موالنا   "علينا ألننا نعتصم باهللا     
  .الناصر ونعتصم به مهما اعتصموا باالميركان فنحن نعتصم بالرحمن

 هدنة لحل االزمة ولم يفعلوا شـيئا وكـرروا   ٢٠٠٣وقال مشعل ان الحكومات العربية سبق وطلبت عام  
وا  يونيو الماضي ولم يفعل    ١٤ بعد اغتيال عرفات ولم يفعلوا شيئا وانتهت الهدنة االخيرة           ٢٠٠٥ذلك عام   

 فطلبنـا   ٢ كـم  ٣٦٥والمعابر لم تفتح وظل مليون ونصف عربي مسلم داخل سجن كبير مـساحته              , شيئا
اي حر يقبل ذلك وانا اخاطب جماهير واعية حرة اقول لهم ان            : متسائال, استحقاق التهدئة ولم يفعلوا شيئا    

  . حماقات كثيرةاللوم على الغطاء الدولي والتواطؤ الفلسطيني العربي وسيعلمون انهم ارتكبوا
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واستعرض مشعل معاناة اهل غزة مع الحصار وسياسات التجويع ومنع تحويل االموال منذ اكثر من عام                
مؤكدا ان شعب فلسطين هو خط الدفاع االول عن االمـة           , "المؤامرة"¯واصفا ما يجري ب   , ونصف العام 
دما الشكر لنواب مجلس االمة الذين      مق,  داعيا اهالي الكويت لمزيد من الدعم السياسي والمادي        ،االسالمية

  .جاءوا الى ارض غزة حاملين معهم االدوية والغذاء للمحاصرين
كما دعـا الحكومـة     , ودعا الشارع الكويتي الى النزول بكل عنفوانه للتضامن مع شعب فلسطين والضفة           

  .الكويتية الى التضامن الرسمي مع غزة وتقديم جميع اشكال الدعم
ال تخشوا علينا يا اهلنا في الكويت فنحن شعب عرف طريق اهللا تعـالى وذاق               : القولوختم مشعل كلمته ب   

وهذه الجراح ليست إال جراحا عابرة وبـشارة        , حالوة االيمان والجهاد ولن نتخلى عن المسيرة المباركة       
ـ          زاكم اهللا النبي صلى اهللا عليه وسلم سابقا ونحن نثق باهللا تعالى ورسوله صلى اهللا عليه وسلم وانفسنا وج

  .خيرا يا اهل الكويت ونسأل اهللا ان يلهم العرب الوقوف مع فلسطين
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨السياسة، الكويت، 

  
   إلطالعهم على الوضع في غزة مشعل يجري سلسلة اتصاالت بعدد من الزعماء العرب .١٦

فية مـع   أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل سلسلة من االتصاالت الهات           : )وكاالتال(
ملك البحرين حمد بن عيسى والرئيس الليبي معمر القذافي والرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح، أكـدوا                 

علـى القطـاع بـشكل      " اإلسرائيلي"خاللها االتفاق مع اإلجماع العربي والدولي بضرورة وقف العدوان          
عهم على الوضع في القطاع،     كما أكد الزعماء الثالثة خالل اتصالهم مع مشعل، الذي أطل          .فوري وإدانته 

ضرورة وقف المجازر ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في القطاع، حيث أكد الملك البحريني على               
ضرورة التزام حماس بالتهدئة لحماية المصالح الفلسطينية وفق اتفاقية مكة، والتنسيق مع مـصر بـشأن                

  .  للشعب الفلسطينيموضوع فتح المعابر إليصال المساعدات اإلنسانية واألدوية
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
  حماس مستعدة لتوقيع اتفاق تهدئة في غزة: الرئيس السنغالي بعد اتصال هاتفي خالد مشعل .١٧

قالت وزارة الخارجية السنغالية يوم االثنين ان خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حمـاس               : دكار
 انهاء الهجمات االسرائيلية على قطاع غزة والحـصار         ابدى استعداده لتوقيع اتفاق تهدئة في غزة يشمل       

وقال ان اقتراح التهدئة طرح في اتصال هاتفي اجراه الرئيس السنغالي عبـد اهللا واد                .االسرائيلي للقطاع 
وواد هو الرئيس الحالي لمنظمة المؤتمر االسـالمي التـي          . مع مشعل في ساعة متأخرة من مساء االحد       

ابدى زعيم حماس استعداده للتوقيع علـى مثـل     "وذكرت الوزارة في بيان      . دولة ٥٦تضم في عضويتها    
تهدئه حاسمة بين اسرائيل وحمـاس      "وتابعت ان واد اقترح      ."هذا االتفاق في مكان يحدد بموافقة الجانبين      

من خالل التوقيع على اتفاق يقضي بان تلتزم حماس بوقف فوري الطالق النار مقابل وقف اطالق نـار                  
وفي بيان منفصل ادان واد الغارات الجويـة         ."جانب اسرائيل يصاحبه رفع الحصار عن غزة      فوري من   

  ".غير مقبولة"االسرائيلية ووصفها بانها 
يطالب القائم باعمال رئيس منظمة المؤتمر االسالمي اسرائيل بان توقف القصف الجـوي علـى               "وتابع  

  ."نيةالفور واالمتناع عن شن اي هجمات على االراضي الفلسطي
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨رويترز، 

  
  ما يخطط له االحتالل سينكسر على صخرة صمود المقاومة: شلح .١٨

أكد األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي رمضان عبد اهللا شلح أن ما يحدث في غزة هـو تـآمر                   : غزة
 لـن يتحقـق     االحـتالل إقليمي عربي دولي يهدف لتصفية قطاع غزة، مشددا على ان كل ما يخطط له               
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وأن المقاومـة أعـدت الكثيـر       " غابة من السالح في غزة    "، وأن هناك    "سينكسر على صخرة الصمود   "و
إلـى أن وزيـرة الخارجيـة       ) ٢٨/١٢(وأشار شلح في حديث مع قناة الجزيرة مساء األحـد            .للصهاينة

حتى يقطعـوا أوصـال     "الصهيونية تسيبي ليفني تحدثت في القاهرة الخميس الماضي باسم محور إقليمي            
  ".غزة أمالً في تغيير المعادلة وقواعد اللعبة

كذبة " المعلن بوقف إطالق الصواريخ نحوها مقابل وقف عدوانها مجرد           االحتاللواعتبر شلح أن مطلب     
  .، مؤكداً أن االحتالل هو الذي أنهى التهدئة وليس فصائل المقاومة"إسرائيلية

زة شرط أساسي قبل البحث في تهدئة جديدة        وقال إن وقف العدوان الصهيوني وفك الحصار عن قطاع غ         
  .قد يكون لنا منها موقف إيجابي، مؤكداً أن العودة إلى التهدئة أمر ممكن ولكن ليس بشروط صهيونية

ال يمكن ألي عربي أو مسلم أن يقبل أن تمـارس مـصر دور              "وعن الدور المصري أشار شلح إلى أنه        
بر أنه من الظلم أن تحملهم مصر مسؤولية ما يحدث وهـي           ، واعت "الوسيط ثم تنحاز أحيانا للطرف اآلخر     

، "عندما تحمل الضحية المسؤولية فهذا يعني أن يبـرر للجـالد مواصـلة القتـل              "تعرف مطالبهم، وقال    
  .وأضاف أن الموقف المصري يعبر عن وضعية خاطئة يمكن أن تمس بمصر وأمنها الداخلي

ة وبعض الدول العربية تجاوزت الخط األحمر بإعطائهـا         كما أشار شلح إلى أن سياسة السلطة الفلسطيني       
الضوء األخضر لإلحتالل لتنفيذ مجازره في غزة، ولو على األقل من خالل الصمت، وقال إن من يظن                 
أن الوضع سيتغير بدبابة صهيونية فهو خاطئ، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتغييـر الوضـع،                 

 .غةوأن غزة لن تكون أبداً لقمة سائ
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨كز الفلسطيني لإلعالم، المر

  
  الموقف التركي من غزة أكثر إيجابية من المواقف العربية مجتمعة: نزال .١٩

" قدس برس"أعرب عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال في تصريحات خاصة لـ  :دمشق
اللمز في تحميل حماس "عن أسفه الستمرار وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في ما وصفه بـ 

نحن نحيي الموقف التركي ونأسف أن هذا الموقف متقدم بشكل كبير وواضح على : "المسؤولية، وقال
كثير من المواقف العربية، ولعل هذا الموقف التركي الذي ال ينطلق من المزايدة على أحد، وينطلق من 

ا من األنظمة العربية، وإذا أردنا أن تقدير سياسي صحيح وشعور إنساني وأخوي، ال شك أنه يحرج كثير
نقارن بين وزير خارجية تركيا علي بابان ووزير خارجية مصر أحمد أبو الغيط، سنجد فارقا كبيرا، 
وهذا أمر يؤسفنا حقيقة، فالوزير المصري منذ اليوم األول وفي مؤتمره الصحفي مع الرئيس محمود 

ين الضحية والجالد، وإنما تحميل الضحية المسؤولية عباس ومع الوزير التركي يحاول ليس المساواة ب
  ". من ذلكحماسعندما يتحدث عن أنهم حذروا قيادة 

الموقف المصري الزال يحاصر غزة، فماذا يعني منع دخول المساعدات القطرية التي : " نزالوقال
يعني اإلصرار على عادت اليوم إلى الدوحة؟ وماذا يعني األطباء المصريين من العبور إلى غزة، وماذا 

االستمرار في تصدر الغاز المصري إلى غزة بأثمان أقل من سعر التكلفة؟ وماذا يعني اإلصرار 
المصري على معارضة انعقاد القمة العربية؟ كل هذه المواقف تعطينا داللة أن مصر لها موقفا غير 

وك على األرض غير ذلك تماما، مقبول، وأن شعارات االستنكار والتنديد والشجب ال تعني شيئا ألن السل
  ".وال أعتقد أن شعب مصر بعظمته وتاريخه الطويل ال يمكن أن يقبل بذلك

حتى اآلن ال يوجد أي أفق سياسي : "ونفى نزال وجود أي أفق سياسي للخروج من األزمة الحالية، وقال
لعربية من عدمها، وال للخروج من األزمة، فالعرب حتى اآلن الزالوا غير متفقين حول انعقاد القمة ا

يوجد على األرض أي أمل في حل سياسي، ومن الواضح أن قطاع غزة سيبقى يواجه ببسالة بكل 
 هذا التصعيد، بعد أن تجاوزنا الصدمة األولى التي كانت يوم السبت حماسفصائله وفي مقدمتهم حركة 

بة األولى وبدأت اآلن تبادل وكانت صعبة حقيقة، لكن حماس وفصائل المقاومة استطاعت استيعاب الضر
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العدو الضربات وتحاول استبام زمام المبادرة ووصلت الصواريخ إلى عسقالن، وأظن أننا لن نستسلم 
  ".ولن نرفع الرايات البيضاء، ونحن متوكلون على اهللا وسنقاتل من أجل الدفاع عن أرضنا وشعبنا

: الملك عبد اهللا بن عبد العزيز، قال نزالوعما إذا كانت حماس تراهن على موقف من العاهل السعودي 
نحن موقفنا أننا لن نستجدي أحدا، ولن نطلب من أحد أن يتدخل، فالصور التي تبثها الفضائيات أبلغ "

وأكثر داللة من أن نناشد أحدا، وأعتقد أن األمة بكل مستوياتها عليها أن تبادر بما أتاها اهللا سبحانه 
  .، كما قال"لشعب الفلسطينيوتعالى وكل في موقعه لنصرة ا

  ٢٩/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 
  
  االحتالل اختار موعد بدء العدوان ونحن سنحدد النهاية والنتائج: حماس .٢٠

أكدت حركة حماس، أنها وفصائل المقاومة من سيحدد نتائج وانتهاء العمليات العـسكرية، مـشددة               : غزة
   لعربية إلى وقف التطبيع مـع االحـتالل وإنهـاء    ، داعية سلطة رام اهللا والدول ا     "غزة لن تسقط  "على أن

  .الحصار عن قطاع غزة، وفتح معبر رفح فوراً
) ٢٨/١٢ (]أمـس  [وأكد فوزي برهوم، الناطق باسم حماس، في مؤتمر صحفي عقده عصر اليوم األحد            

رادة تهدف إلى كسر إ   "في مدينة غزة، مع القيادي في الحركة الدكتور إسماعيل رضوان، أن هذه العملية              
الشعب الفلسطيني والقضاء على برنامج المقاومة وتصفية حركة حماس، في إطار خطة مبرمجة من قبل               

  ".عزيمة الشعب الفلسطيني لن تنكسر"، مشدداً على أن "االحتالل وبموافقة إقليمية
     د المتحدث على أنحـتالل،  هذه الحرب المعلنة على غزة لن تزيدنا إالّ إصراراً على مقاومـة اال            "وشد

  .، كما قال"دفاعاً عن شعبنا واالستمرار في خيار المقاومة بما فيها العمليات االستشهادية
االحـتالل ومـستوطنيه    "، مؤكداً أن    "المسؤولية الكاملة عن هذه الحرب    "وحمل برهوم حكومة االحتالل     

  ".سيدفعون ثمن هذه العملية
، وثمن مواقف الدول    "ة التي خرجت للتضامن مع غزة     الشعوب العربية واإلسالمي  "ووجه برهوم تحية إلى     

  ".وعلى رأسها دولة قطر"العربية واإلسالمية التي أرسلت مساعدات 
وأعلن الناطق باسم حماس، رفضه لتصريحات وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، التي قال فيهـا    

 أن تكون مصر قد فتحت معبـر        إن حماس تمنع المرضى من الذهاب إلى مصر للعالج، فنفى المتحدث          
نرفض اللهجة التي تحدث بها أبو الغيط واألصل أن تفتح مصر معبرها لألحياء             "رفح في األساس، وقال     

  .، على حد تعبيره"ال لألموات، كي يعود جرحانا في توابيت مصرية
 اسـتخفافاً   أظهر فيها "وأعرب برهوم عن استغرابه لتصريحات الرئيس محمود عباس في القاهرة، والتي            

إن غزة لن تسقط    "، كما قال، وأضاف     "واضحاً بأهل غزة، بل برر لهذا العدوان ولهذه الجريمة والمحرقة         
  .، حسب تأكيده"يا أبا مازن، وسيسقط كل المتآمرين عليها على حماس وعلى شرعيتنا

الة االستنفار العام،   الدفاع عن الشعب الفلسطيني، واالستمرار في ح      "ودعا المتحدث فصائل المقاومة إلى      
  ، كما ذك"واخذ زمام المبادرة في توجيه ضربات لالحتالل وبكل الوسائل

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨كز الفلسطيني لإلعالم، المر
  
  أنباء عن إصابة شاليت في إحدى الغارات على القطاع .٢١

ـ "المركز الفلسطيني لإلعالم  "نقل الموقع اإللكتروني    : رام اهللا  ن وصـفها  ، المقرب من حركة حماس، عم
، أن جلعاد شاليت، الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة، أصيب في إحدى غـارات              "المصادر المطلعة "بـ

يجري تداول نبأ يفيد بـأن  "وأضاف الموقع، نقالً عن المصادر ذاتها، إنه         .طائرات االحتالل على القطاع   
، مشيراً إلى   "حدى الغارات ، أصيب بجروح في إ    ٢٠٠٦الجندي شاليت الذي أسرته المقاومة في حزيران        

  .أن هذه المصادر لم توضح طبيعة اإلصابة التي تعرض لها شاليت، أو المكان الذي تعرض فيه للقصف
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 أن مصادر رسمية في حركة حماس حملت قادة االحتالل المسؤولية الكاملـة عـن أي    إلىوأشار الموقع   
  .مصير يلحق بشاليت، رغم رفضها نفي أو تأكيد نبأ إصابته

صحيح أن شاليت مهم كورقة من أجل إطالق        ": "المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقالت مصادر حماس، وفق     
سراح أسرانا في سجون االحتالل، ونحن متمسكون بإنجاز الصفقة، غير أن تـصاعد العـدوان يجعـل                 

  ".تكرار ما حدث للطيار اإلسرائيلي رون أراد أمراً متوقعاً
ئيلية، نقلت عمن وصفته بالمصدر العسكري اإلسرائيلي البارز، قوله إنه          اإلسرا" معاريف"وكانت صحيفة   

  .ال أحد يمكنه ضمان عدم إصابة شاليت في العمليات العسكرية على غزة، وفق تعبيره
شـبكة فلـسطين    : وانتشر النبأ على مواقع إلكترونية عدة، وشبكات حوارية على اإلنترنت، ومن بينهـا            

 المواطنين الغزيين عبر الشبكة، أن الخبر منتشر بشكل كبير في القطـاع،             للحوار، حيث ذكر العديد من    
بل إن بعضهم تحدث عن إمكانية وصف إصابة شاليت بالخطيرة، في حين تحدث آخرون عن بتر فـي                  

  .ساقيه
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

  
  وراًإنهاء الحصار فإذا كان ال بد من موقف مصري وعربي مسؤول فليصر إلى : برهوم .٢٢

بـشأن  أحمد أبو الغيط    رد المتحدث باسم حماس فوزي برهوم على تصريحات وزير الخارجية المصري            
نستنكر أن يفتح معبر رفح للحاالت الحرجة جداً        "صحة منع عبور الجرحى إلى الجانب المصري، وقال         

األحيـاء علـى    التي لن تصمد أمتاراً بعد خروجها من غزة، بينما يغلق المعبر على مليون ونصف من                
مدار عامين ماتوا موتاً بطيئاً من دون أن تسمح القيادة المصرية بفتح المعبر تحت حجج واهيـة وغيـر                   

إذا كان ال بد من موقف مصري وعربي مسؤول، فليصر إلى اتخاذ موقف فوري وعاجل               "وأكّد  ". مبررة
  ".ويعلن أن حصار قطاع غزة انتهى وبدأت مرحلة اإلمداد بكل األنواع

  .وكانت االتهامات قد وجهت أول من أمس إلى القاهرة لمنحها إسرائيل الضوء األخضر لشن
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨األخبار، 

  
  كتائب القسام تجدد قصفها لعسقالن .٢٣

وقالت الكتائب في بالغ . جددت كتائب القسام حماس قصفه لمدينة عسقالن بثالثة صواريخ أخرى: غزة
ة صواريخ من طراز جراد وذلك بعد الرشقة األولى التي أدت عسكري إنها عاودت قصف عسقالن بثالث

وأكدت الكتائب في بالغ عسكري ن هذا القصف يأتي رداً . إلى مقتل إسرائيلي وإصابة عدد اخر بجراح
على العدوان اإلسرائيلي المستمر، ورداً على المجزرة اإلسرائيلية األخيرة في غزة، وعلى الحصار 

إننا في كتائب القسام إذ نعلن عن هذه المهمة الجهادية لنؤكد بأن العدو بارتكابه "وقال البالغ . المتواصل
وقالت مصادر . ، على حد تعبير البالغ"لهذا الحماقة فتح على نفسه أبواب جهنم ولينتظر فعلنا ال قولنا

. فة بالمتوسطة بينما اصب خمسة آخرين بالطفي٣إسرائيلية إن حالة أحد الجرحى وصفت بالخطيرة و
  . كم٤٠وأضافت أن هذا الصاروخ الذي أدى إلى قتل إسرائيلي وصل بعده إلى 

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 
  
  حماس تنفي اتهام فتح لها بالتسبب بمقتل سجناء في القصف اإلسرائيلي على غزة  .٢٤

حملت حركة فتح حركة حماس والحكومة المقالة في غـزة، المـسؤولية عـن               : رائد الفي  ،غزة، نابلس 
اد عشرات من أعضائها وكوادرها المحتجزين في سجون غزة، التي تعرضت للقـصف ضـمن               استشه

 ٥١وقالت فتح إن عدداً من معتقليها يبلغ عـددهم           سلسلة الغارات الجوية التي طالت مواقع ومقار أمنية،       
حدث وطالب المت ". إسرائيلية"معتقالً محتجزين في سجن السرايا وسط مدينة غزة، استشهدوا جراء غارة            
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الرسمي باسم الحركة أحمد عبد الرحمن، حماس بإخالء سبيل جميع المعتقلين السياسيين من أبنـاء فـتح                 
غير أن حركة حماس وحكومتها المقالة اتهمت حركـة         . والفصائل الفلسطينية األخرى من سجونها فوراً     

  .فتح ووسائل إعالمها بالكذب، نافية وجود معتقلين لحركة فتح في سجون غزة
لحظة " السرايا"إن معتقلين أمنيين وجنائيين وليسوا سياسيين كانوا في         " الخليج "ـلت مصادر حقوقية ل   وقا

قصفها من الطائرات الحربية، ما أسفر عن مقتل اثنين من المعتقلين، فضالً عن تـصفية عناصـر مـن             
  .حركة حماس ثالثة سجناء من المتهمين بالتخابر مع االحتالل

  ".بتلفيق الروايات الكاذبة) فلسطين(حماس فوزي برهوم فتح وتلفزيون المقاطعة واتهم المتحدث باسم 
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
   "إسرائيل"الجهاد تتوعد بالرد على جرائم االحتالل في قلب  .٢٥

عن كـل جريمـة     " ثمنا باهظا " أكد القيادي في حركة الجهاد خضر حبيب، أن إسرائيل ستدفع            :وكاالت
شعبنا لن ينسي هذه الجرائم وخاصة الجريمـة التـي بـدأت            "لشعب الفلسطيني، وان  ارتكبتها بحق أبناء ا   

كـل  "وقال حبيب في تصريحات صـحافية أن      ". السبت وما زالت مستمرة، وانه سيكون هناك رد عليها        
الساحات مفتوحة أمام جهادنا ضد االحتالل اإلسرائيلي، هذا االحـتالل الـذي أبقـى كـل الخيـارات                  

لم يعد هناك حدود    "وتابع حبيب أنه    ". رسا لن ينساه وسيكون الرد في قلب هذا االحتالل        مفتوحة،وسنلقنه د 
أمام مقاومتنا مع هذا العدو، والتهدئة انتهت لألبد وال وجود لها وهناك صراع حتى استئصال هذا العـدو                  

  ". من فلسطين كل فلسطين
 ٢٩/١٢/٢٠٠٨البيان، اإلمارات،  

  
  حماية دولية عاجلة وطّي صفحة االنقسام واستعادة الوحدةتدعو إلى توفير  الديمقراطية .٢٦

، مجلس األمن الدولي لعقد جلسة طارئة من أجل وقف المجازر           أمسدعت الجبهة الديمقراطية،    : رام اهللا 
اإلسرائيلية المروعة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وللبحث في سبل تـوفير حمايـة فوريـة للـشعب                  

وأكدت الجبهة في أعقاب اجتماع طـارئ        . إبادة جماعية على يد إسرائيل     الفلسطيني الذي يتعرض لحملة   
، لبحث تداعيات العدوان اإلسرائيلي، أن هذه المجـازر         أمسعقدته قيادتها السياسية في القدس والضفة،       

الوحشية ليست مجرد ردة فعل مبالغ فيها على العمليات المنسوبة للمقاومة بل هي جزء من مخطط شامل                 
لى إرادة الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وتعميق االنقسام في صفوفه تمهيدا لتصفية قضيته             للقضاء ع 

  .الوطنية وتكريس االحتالل والضم واالستيطان
إن جريمة يوم السبت الدامي ال تستهدف فصيال بعينه وال تقتصر على قطاع غزة بـل                : وأضافت الجبهة 

  .ه الوطنيةتستهدف مجموع أبناء شعبنا الفلسطيني وحقوق
ودعت كافة القوى والفصائل الوطنية إلى الرد على هذه الجريمة بإعالن وتعهد صريحين إلنهاء االنقسام               
وتذليل كل الصعاب من أجل استعادة الوحدة الوطنية، مطالبة قيادة السلطة والحكومـة بـإعالن الوقـف                 

جهد سياسي ودبلوماسي الستصدار    الفوري للمفاوضات واالتصاالت مع الجانب اإلسرائيلي، والمباشرة ب       
موقف دولي يدين حكومة إسرائيل وجرائمها، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني فضال عن الشروع فـي               

  .إجراءات ملموسة لمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

  
  نقسام لمواجهة العدوانالقوى الوطنية واإلسالمية تدعو لتعزيز الوحدة ونبذ اال: رام اهللا .٢٧

 تعزيز الوحدة الوطنيـة     إلى،  أمس في محافظة رام اهللا والبيرة،       واإلسالميةدعت القوى الوطنية    : رام اهللا 
وقالت خـالل    .حداًأ في قطاع غزة والتي ال تستثني        اإلسرائيليةونبذ االنقسام لمواجهة العدوان والمجازر      
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 الكيان الصهيوني يعمل بكل ضراوة في سبيل وأد المقاومـة           إن: "أمساجتماع عقدته القوى في رام اهللا،       
وفرض االستسالم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وهو يستعد ويواصل جرائمه وعدوانه وعليـه               
فإننا ندعو شعبنا الذي أثبت في كل معاركه حيوية وصالبة وقدرة فائقة على تجـاوز أقـسى الظـروف                   

دوان الذي يستبيح الدم الفلسطيني ولنُطلق على هذا العـدو النيـران            والمحن على التوحد في مواجهة الع     
إن ضخامة التحديات التي نواجهها تفرض علينـا أن         : " وأضافت ".الكاسحة من جميع أبناء شعبنا الموحد     

نوحد نضالنا وأن نستجيب دون إبطاء أو تردد لمقتضيات المعركة المصيرية التي ال بد مـن زج كـل                    
 أجل إحراز النصر فيها وعلى جماهيرنا المناضلة أن تبقى في حالة استنفار تام لمـساندة                إمكاناتنا بها من  

  ".اخواننا في قطاع غزة فالدم الفلسطيني واحد سواء
 موقف عربي مشترك في مؤتمر القمة المقبل موقف وطني وقـومي يخاطـب العـالم                إلىودعت القوى   

 سيطرة وهيمنه أميركية وصـهيونية ويـدعم صـمود    والشرعية الدولية رغم ما تعانيه هذه الشرعية من       
وطالبت الجماهير الفلسطينية برفع أعالم فلسطين فقط واألعالم الـسوداء فـي             ".وحقوق شعبنا ومقاومته  

  .جميع فعالياتها في جميع مناطق الضفة الغربية 
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

  
  اإلسرائيليةه المجازر  بتحمل مسؤولياتهما تجا يطالب المجتمع الدوليبلعاوي .٢٨

أدان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حكم بلعاوي بشدة العدوان اإلسرائيلي الوحشي المستمر             : رام اهللا 
، وطالب المجتمـع الـدولي واألمـم    اإلنسانية جريمة حرب وإبادة ضد    بأنه واصفا إياه    ،على قطاع غزة  

ا الجيش اإلسرائيلي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة         المتحدة بتحمل مسؤولياتهما تجاه المجازر التي يرتكبه      
على مرأى ومسمع من العالم ودون وجل أو خجل، مؤكدا على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني ونبـذ                 

  .االستقالليالخالفات والتسامي على الجراح لمواجهة العدوان اإلسرائيلي وحماية المشروع الوطني 
 العبر والمواعظ من سياسة     واستخالص حالة االنقسام    إنهاءرة  وفي ختام حديثه، أكد بلعاوي، على ضرو      

 اإلسرائيلي الهادفة إلى تركيع وإذالل الشعب الفلسطيني بجميع فصائلة وتياراته الحزبية، مؤكدا             االحتالل
 الوحدة الوطنية هي السالح الوحيد الذي بواسطته يستطيع الشعب الفلسطيني الوصـول إلـى أهدافـه      أن

  .واالستقالل دولته ونيل الحرية بإقامةه وتحقيق أمنيات
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
   إلى مزيد من االلتفاف حول خيار المقاومةلجان المقاومة تدعو .٢٩

بأن الحرب العدوانية اإلسرائيلية على "أكد أبو مجاهد الناطق الرسمي للجان المقاومة الشعبية : ألفت حداد
كسر إرادة المجاهدين ولن تركع جماهير شعبنا الصامدة رغم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لن ت

وقال أبو مجاهد في  ".الحصار وموجات القتل العنيف في كل ساعة بفعل الطائرات الصهيونية المجرمة
إن العار كل العار يكلل جبين كل المتفرجين على جماهير شعبنا وهي تواجه آلة الحرب "بيان صحفي له 

 القتل العشوائي الذي يمارس في قطاع غزة الصامد عالمة فارقة في تاريخ األمة الصهيوأمريكية ومشاهد
تكشف عورتها القبيحة، وهي تخشى عاصمة الكفر أمريكا وربيبتها الصهيونية التي تغتصب مسرى 

أن هذه الجرائم "وأوضح الناطق الرسمي لجان المقاومة الشعبية  ".الرسول صلى اهللا عليه وسلم
مت والتواطؤ العربي والدولي لن يصنع فينا لحظة انكسار بل يزيدنا تمسكا بخيار الصهيوني والص

  ".المقاومة والجهاد كخيار استراتيجي عقائدي لتحرير فلسطين كل فلسطين
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ودعا أبو مجاهد جماهير شعبنا إلى مزيد من االلتفاف حول خيار المقاومة وتوجه بالتحية إلى كل 
أبناء شعبنا الفلسطيني الصامدين المدافعين عن كرامة األمة في هذه الحرب المقاومين والمجاهدين وجميع 

 .المفتوحة على كل ما هو حر وشريف ومقاوم في فلسطين المحتلة
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  طويالً وتتحسب للردإسرائيل تستدعي االحتياط وترّجح هجوماً برياً  .٣٠

أكـدت  الحكومة اإلسرائيلية    أن   عد تلحمي الناصرة  أس   عن مراسلها في   ٢٩/١٢/٢٠٠٨نشرت الحياة،   
 جندي في االحتياط للمشاركة في العدوان على غزة وتصريحات          ٦٥٠٠استدعاء  بأمس  من خالل قرارها    

 إلى عملية برية    "تتدحرج" ما زالت في بدايتها، وأنها قد        "الرصاص المنهمر "أركانها، أن العملية المسماة     
ز احتماالتها مع شروع قوات كبيرة من سالح المـدرعات فـي            واسعة يتوقعها مسؤولون أمنيون وتتعز    

  .بالتوجه إلى الحدود مع القطاع" إسرائيل"مناطق عدة في
ما يتطلب من السكان فـي الجبهـة        "وتوقع وزير الدفاع إيهود باراك أن تستغرق العملية أسابيع كثيرة،           

نا من استكمال المهمة كما حددناها وكما       الداخلية إبداء أكبر قدر من العزيمة والقدرة على الصمود لتمكين         
، بحسب قول رئيس الحكومة إيهود اولمـرت فـي افتتـاح الجلـسة              "نحن نعتقد أنه يجب التوصل إليها     

  .األسبوعية لحكومته أمس
الـذين  " من أجل إعادة الهدوء لسكان الجنـوب         "نشاط عسكري "شرعت في   " إسرائيل" وقال أولمرت إن  

إننا إزاء وضع   ": وأضاف. "إنسان مجرى الحياة الطبيعية التي يستحقها كل        يعانون عدم الهدوء وتشويش   
ستكون هـذه معركـة طويلـة       . ليس سهالً لكننا سنعالجه بروية وبصبر وبعزيمة تحقق النتائج المرجوة         

صبر المجتمع الدولي قليل وقدرات حماس      . وصعبة والتوقعات بأن نقتل يومياً مئات اإلرهابيين لن تتحقق        
وهذه العوامل ستقرر في    .  كثيراً من الصبر والقدرة على الصمود      "إسرائيل"تهان بها، وعليه تحتاج     ال يس 

حتى اآلن حققنا نتائج طيبة     "من جهته، قال باراك إنه       ."نهاية األمر قدرتنا على إتمام المهمة التي حددناها       
لن تكون سهلة ويجب علينـا      في العمليات العسكرية ويجب أن نعرف أن العملية كلها لن تكون قصيرة و            

  . "أن نواجه كل ما ينتظرنا
 "حرس الحـدود  "في غضون ذلك، ُأعلنت حال استنفار في صفوف جيش االحتالل في الضفة الغربية و               

 قد تجتاح الضفة والحتمال اسـتئناف العمليـات         "أعمال شغب "المنتشر على مشارفها وداخلها تحسباً لـ       
علن قائد الشرطة أعلى درجة تأهب في صـفوفها واالسـتعداد إلمكـان             وأ. "إسرائيل"االستشهادية داخل   

بالتعامل بصرامة مـع    " وتلقى أفراد الشرطة التعليمات      ".إسرائيل"اندالع مواجهات في أوساط العرب في       
، كما عززت الشرطة انتشارها في مداخل البلدات الرئيسة وفي المجمعات التجارية الكبرى فـي               "العنف

 ."إسرائيل"
وزير الدفاع إيهود باراك رفض دعوات من األمم المتحدة          أن   ٢٩/١٢/٢٠٠٨ ،الشرق األوسط رت  وذك

 النار مـع حركـة      إلطالقإسرائيل ال يمكن أن تقبل فعال وقفا        "لتهدئة في غزة، إن     لواالتحاد األوروبي   
 مـن    نار معها، كمن يطلـب     إطالقالتوصل لوقف   " إسرائيل" من يطلب من   أن"واعتبر باراك،   . "حماس

أكد رئيس الطاقم السياسي واألمني بـوزارة        ومن جانبه  ،" النار مع القاعدة   إطالقالواليات المتحدة وقف    
أن عملية الجيش ستستمر بمنتهى القوة والـزخم ريثمـا تـتم إزالـة التهديـدات                "الدفاع عاموس غلعاد    

  . "الصاروخية عن سكان منطقة الجنوب
مـستوى  " إن حماس سترد، وقال خالل جلـسة الحكومـة،          نإوحذر رئيس الشاباك، يوفال ديسكن من       

  ."سترد حماس، وستحاول ان تفاجئنا.  يبحثون عن الردفإنهمومع ذلك، . الصدمة بين قيادة حماس عالية
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  تدمير نصف قدرات حماس علي إطالق الصواريخ :جيروزاليم بوست .٣١
 اإلسرائيلية أمس أنه جري في الموجة        من وزارة الدفاع اإلسرائيلية خالل اجتماع الحكومة       أكد مسؤولون 

 إطـالق  غزة يوم السبت الماضي تدمير نحو نصف قدرات حمـاس علـي              ىالثانية للغارات الجوية عل   
وأوضح المسئولون العسكريون للوزراء أن تدمير البنية التحتيـة إلطـالق            ."إسرائيل"الصواريخ باتجاه   

  .  الرد وجعله محدودا للغايةىل قدرات حماس عإلضعافالصواريخ هو الذي أدي بدوره 
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨األهرام، 

  
  من ضحايا العدوان ينتمون لحماس% ٩٧ تزعم أن "إسرائيل" .٣٢

الفرنسي '' ـار تي ال  '' في مقابلة مع تلفزيون      اإلسرائيلية زعم متحدث باسم الحكومة      - ا ف ب     -باريس  
 على قطاع غزة ينتمون لحركـة       يليةاإلسرائمن الفلسطينيين الذين استشهدوا في الغارات       % ٩٧ أن أمس
 احتفالهم وهم يتبـاهون     أثناء فاجأتاهم إرهابيا ٢١٣ قتيال في غزة، هناك      ٢٣٠ أصلمن  '' :وقال .حماس

 كـذلك   لألسـف سـقط   ''على حد تعبيره وقال     . '' الصواريخ والقذائف على جنوب البالد     أطالقبمواصلة  
، %١٠٠ة السكانية في غزة تحقيق الهـدف بنـسبة           يستحيل في ظل الكثاف    ألنهبعض الضحايا المدنيين،    

  .''ونحن نأسف لكل خسارة بين المدنيين
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الرأي، األردن، 

  
   واسعة سبقت عدوانإسرائيليةعملية خداع  .٣٣

الرصاص المنصهر التـي ينفـذها      '' عملية   أن إسرائيليون كشف قادة عسكريون     -امال شحادة   : الناصرة
 وكان متوقـع    األمنية األجهزة قيادة   أعدتها حيز التنفيذ بعد خدعة      إلىرجت   في غزة خ   اإلسرائيليالجيش  

 حين ضـمان  إلى الجيش، غابي اشكنازي، قرر تأجيلها       أركان تنفذ قبل يومين من موعدها لكن رئيس         أن
 إنهـاء واختاروا موعـد    .  العملية بقتل اكبر عدد من عناصر حماس       أهداف التي تحقق    األفضلالفرصة  

 اإلسـرائيلي  من عملية التضليل     األولىوحسب الخدعة فان المرحلة     .  الشرطة الحمساوية  هلعناصردورة  
، يـوم األربعـاء     )الكابينيـت (كانت عندما قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنيـة           

لشن عملية عسكرية في غزة، فيما تم إصـدار بيـان           '' ضوءا أخضر ''الماضي، منح الجيش اإلسرائيلي     
سائل اإلعالم جاء فيه أن وزراء الكابينيت استمعوا لتقارير أمنية حول الوضع في القطاع وتـم أيـضا              لو

وكانت المشكلة بالنسبة إلسرائيل بعد قـرار       . بحث سبل مواجهة نشاط حركات الجهاد اإلسالمي العالمية       
ئيلية، ايهود أولمـرت،     رئيس الحكومة اإلسرا   أن إذ. الكابينيت، هي أن يسربه وزراء إلى وسائل اإلعالم       

ووزير الحرب، ايهود باراك، كانا قد قررا بصورة نهائية شن عملية عسكرية في القطاع، األحـد مـن                  
األسبوع الماضي، واحتفظا بسرية القرار ومن ثم ابلغا وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، بقرارهما في وقت               

وفـي  . العملية العسكرية اإلسـرائيلية   '' تفهم''ـ  الحق بهدف أن تبدأ ليفني بحملة إعالمية تطالب العالم ب         
المرحلة الثانية من عملية الخداع اإلسرائيلية كانت عندما قرر باراك السماح بفتح معـابر قطـاع غـزة                  

، رغم استمرار إطالق الصواريخ من القطـاع والتـي   األخيروتمرير بضائع ووقود إلى القطاع، الجمعة    
وكانت المرحلة الثالثة من الخدعة اإلسرائيلية      .  لمواصلة إغالق المعابر   كان باراك يستخدمها دائما ذريعة    

إصدار بيان لوسائل اإلعالم حول عزم أولمرت وباراك وليفني عقد اجتمـاع، للتـداول فـي مواجهـة                  
وذكـرت مـصادر     .وكيفية الرد على ذلك   " إسرائيل"استمرار إطالق صواريخ من القطاع باتجاه جنوب      

مـن مخـابئهم وأعـادت      ) العسكريين(أخرجت حماس قادتها    ''ب الخدعة اإلسرائيلية    سياسية إنه في أعقا   
يتضح أن حماس تـصدق مـا       ''وأضافت المصادر اإلسرائيلية ذاتها أنه       .''قواتها إلى نشاطها االعتيادي   

" ئيلإسـرا "تقوله وسائل اإلعالم اإلسرائيلية واعتقدت، على ما يبدو، أنه ما زال أمامها عدة أيام حتى تنفذ               
بناء على هذه التطورات وعندما سنحت الفرصة لشن        ''وتابعت المصادر السياسية أنه     . ''عمليات عسكرية 
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. العملية العسكرية استدعى أولمرت الجمعة، باراك وليفني إلى بيته وقرر الثالثة بدء العملية العـسكرية              
سـرائيلي، وأطلـق عليهـا اسـم        وقالت المصادر السياسية إن للعملية العسكرية التي بدأها الجـيش اإل          

، غايتين، األولى، وهي قصيرة األمد، تهـدف إلـى توقـف حمـاس              ''الرصاص الصلب، او المنصهر   ''
فيما الغاية الثانية، الطويلـة     . والفصائل الفلسطينية األخرى عن إطالق الصواريخ باتجاه جنوب إسرائيل        

. فـي المـستقبل   " إسـرائيل "ن القطاع ضد  األمد، تهدف إلى زيادة الردع اإلسرائيلي لمنع شن هجمات م         
غايات طموحة، فإنه هذه    " إسرائيل"وأضافت المصادر أنه على عكس حرب لبنان الثانية التي حددت فيها          

 حكم حماس في غـزة،      إسقاطال تشمل أهداف العملية العسكرية في القطاع أهدافا مثل العمل على            ''المرة  
  .''إعادة الهدوء لسكان النقب الغربي وجنوب إسرائيلوالقرار اإلسرائيلي محدد جدا ويهدف إلى 

 ٢٩/١٢/٢٠٠٨الخليج، اإلمارات، 
  
  رفح إلى مصر معبر  فلسطيني يعبرون ٥٠٠ .٣٤

 ، صرح مساء أمس   اً مصري اً أمني اً مصدر ، أن وكاالت نقال عن    ٢٩/١٢/٢٠٠٨ البيان، اإلمارات،    نشرت
يار أجزاء من الـسور الحـدودي بـسبب          فلسطيني تمكنوا من عبور معبر رفح بعد انه        ٥٠٠أن حوالي   

وأوضح أن المصريين في رفح المصرية ساعدوا الفلسطينيين        . القذائف التي أطلقتها الطائرات اإلسرائيلية    
في االختفاء عن أعين الشرطة المصرية التي أطلقت أعيرة نارية في الهواء فقام بعض الفلسطينيين بإلقاء                

كما أفادت أجهزة األمن المـصرية ومـصادر        .  شرطة مصرية  زجاجات حارقة نتج عنها احتراق نقطة     
  . معبرلطبية أن ضابط شرطة مصري قتل وأصيب آخر برصاص أطلق عليهما من الجانب الفلسطيني ل

 اً فلـسطيني  اً طبي اًمصدر، أن   غزةمن    مراسلها وليد عوض  عن   ٢٩/١٢/٢٠٠٨ القدس العربي،    وذكرت
 آخرين برصاص قوات األمـن المـصرية خـالل          ١٥ب نحو   إن شابا فلسطينيا قتل وأصي    قالوا  وشهود  

وكان مراسل إذاعـة    . مواجهات اندلعت بين الجانبين خالل محاولتهم اجتياز الحدود الفلسطينية المصرية         
األقصى التابعة لحركة حماس، ذكر في وقت سابق امس أن عدداً كبيراً من الفلسطينيين ومعهم جرافـات            

  .الفلسطينية المصرية، في الجهة المقابلة لمنطقة البراهمة في رفحيحاولون فتح ثغرة في الحدود 
  
  سيدات من بين ضحايا العدوان اإلسرائيلي على غزة٩ طفال و ٥٥: مركز حقوقي .٣٥

في األراضي الفلسطينية المحتلـة، أن العـدوان اإلسـرائيلي          " ميزان لحقوق اإلنسان  "كشف مركز   : غزة
مركـز أن   الوأوضح   . سيدات ٩ طفال و  ٥٥، تسبب في إصابة     الجوي على قطاع غزة، الذي بدء السبت      

التقديرات تشير إلى أن عدد الشهداء والجرحى مرشح لالرتفاع بسبب عدم تسجيل عدد من الشهداء فـي                 
المستشفيات حيث قام ذووهم بنقلهم من مواقع اإلصابة إلى منازلهم، ومن ثم ووروا الثرى، باإلضافة إلى                

  . تهم بالخطيرةالجرحى الذين توصف حاال
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨ قدس برس

  
  االحتالل يستهدف االنفاق بين غزة ومصر بعدة غارات جوية .٣٦

 شـهود ، أن   غزة والوكـاالت   مراسلها من     ماهر ابراهيم   عن ٢٩/١٢/٢٠٠٨ البيان، اإلمارات،    نشرت
 والفلسطينية،ن الطيران االسرائيلي نفذ عدة غارات جوية استهدفت االنفاق بين الحدود المصرية             بأ وافادأ

  .قذيفة ٢٠كثر من أبحيث تم قصفها . جنوب قطاع غزة
طائرات االحتالل أطلقت عدداً من القنابل العنقوديـة        ، أن   رفحمن   ٢٨/١٢/٢٠٠٨  قدس برس  وذكرت

أحـدثت   حيـث    .، بحسب ما أفاد شـهود عيـان       من نوع خاص تجاه األنفاق في حي البراهمة في رفح         
  .تربة وانهيار األنفاقاهتزازات أرضية من أجل تحريك ال
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  مهددا بقصف منازلهم  غزة عاود االتصال بسكان قطاعياالحتالل  .٣٧
مصادر امنية فلسطينية ان جيش االحتالل عاود مـرة اخـرى االتـصال             ذكرت  :  اشرف الهور  -غزة  

، مهددا بقصف منازلهم، بعد ان يمهلوهم لتنفيذ الهجوم برهة من الوقت، كمـا القـت                 غزة بسكان قطاع 
  .ئرات االسرائيلية بيانات تحذيرية للسكان، تحذرهم من التعامل مع رجال المقاومة الفلسطينيةالطا

  ٢٩/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  

  ارتفاع عدد شهداء المواجهات مع جيش االحتالل في الضفة الغربية .٣٨
 منسق اللجنـة الـشعبية     مراسلها من رام اهللا، قول        منتصر حمدان   عن ٢٩/١٢/٢٠٠٨ الخليج،   نشرت

ن قوات االحتالل أطلقت الرصاص الحي على المشاركين فـي          إلمقاومة الجدار في نعلين غرب رام اهللا        
 أن الشهيد أصيب بعدة     اًوضحم لسطيني،مسيرة جماهيرية نظمت في القرية، ما أدى إلى استشهاد طالب ف          

ن جـروحهم   يسبعة آخر  إضافة إلى     بجروح خطيرة،  فلسطينيانأعيرة نارية في الظهر، في حين أصيب        
أعلنت مصادر طبية إصابة فلسطينيين من قرية بدو شمال غرب القـدس             إلى ذلك    .بين متوسطة وطفيفة  

برصاص االحتالل، خالل مواجهات على مدخل القرية، موضحة أن قوات االحتالل أطلقت الرصـاص              
 بيت لحـم    الحي والمعدني وقنابل الصوت والغاز، في حين أصيب فلسطينيان من قرية المعصرة جنوب            

يرى مراقبون ومحللون سياسيون أن سقوط المزيد من الـشهداء           من جهة أخرى،     .خالل مواجهات عنيفة  
والجرحى في المواجهات الشعبية مع قوات االحتالل في الضفة سيقود إلى تفجيـر األوضـاع مجـددا،                 

معتبـرين أن   ويجعل السلطة الفلسطينية وأجهزتها غير قادرة على إحكام سـيطرتها علـى األوضـاع،               
  .تداعيات العدوان اإلجرامي لن تكون مقتصرة فقط على قطاع غزة بل يمكن أن تمتد إلى الضفة

أجواء االنتفاضة عادت من جديد الـى       بيها، أن   مندو نقال عن    ٢٩/١٢/٢٠٠٨ األيام، فلسطين،    وذكرت
لمنـاطق، وأغلقـت    مدينة القدس المحتلة، حيث اشتبك شبان فلسطينيون مع قوات االحتالل في عدد من ا             

وألقـى شـبان     .المحال التجارية ابوابها، في حين انتشر الجنود االسرائيليون بكثافة في شوارع المدينـة            
فلسطينيون الحجارة باتجاه قوات االحتالل عند باب العامود، وفي شارع صالح الدين، المركز التجـاري               

شـعفاط والـرام ومنطقـة حـاجز قلنـديا          في المدينة، وفي احياء عديدة مثل الطور والعيساوية ومخيم          
وكانت المحال التجارية اغلقت ابوابها لليوم الثاني على التـوالي احتجاجـا علـى المجـزرة                 .العسكري

االسرائيلية في قطاع غزة، حيث لوحظ أن االلتزام باالضراب كان غير مـسبوق مقارنـة بإضـرابات                 
 المواجهات دارت في مخيم شعفاط، حيـث رشـق          بيد أن اعنف   .شهدتها المدينة خالل السنوات االخيرة    

شبان فلسطينيون قوات االحتالل بالحجارة، فيما ردت االخيرة باطالق قنابل الغـاز والقنابـل الـصوتية                
 شابا بجروح متفاوتة وصف بعـضها بـالخطير،      ٢٠والرصاص المطاطي، ما ادى الى اصابة اكثر من         
 شابا  ١٥نشاق الغاز المسيل للدموع، في حين تم اعتقال         وكذلك اصابة عدد آخر بحاالت اختناق جراء است       

وافاد شهود عيان بأن مواجهات مماثلة اندلعت فـي احيـاء العيـساوية              .بتهمة المشاركة في المواجهات   
وفي نابلس، عم اإلضراب الشامل والحداد       .وصور باهر، وايضا في بلدة الرام، لليوم الثاني على التوالي         

وفي محافظة بيت لحم، عم اإلضراب الشامل، امـس، وذلـك           . ناً مع اهالي غزة   المحافظة، امس، تضام  
استجابة للدعوة التي وجهتها لجنة التنسيق الفصائلي في المحافظة لالحتجاج على المجازر البشعة التـي               

 مواطناً علـى االقـل،      ١٥وفي محافظة الخليل، أصيب، امس،       .ترتكبها قوات االحتالل في قطاع غزة     
اصيبوا بالرصاص الحي خالل مواجهات مع قوات االحتالل، اتسمت بـالعنف قـرب الحـرم                ٤بينهم  

االبراهيمي، فيما انتظم المئات من المواطنين وممثلي الفعاليات والمؤسسات في مسيرة غـضب حاشـدة               
  . المشاركون العادة اللحمة الى الوحدة الوطنية خاللهاهتف
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  تنديداً بالمجازر في قطاع غزة ٤٨مظاهرات غاضبة واشتباكات في أراضي  .٣٩
 حتـى سـاعات   ٤٨امتدت المصادمات العنيفة مع قوات األمن اإلسرائيلية داخل أراضي   :القدس المحتلة 

ليلة أمس بعد يوم إضراب شامل تخللته مظاهرات حاشدة وغاضبة داخل مدن وبلدات الداخل الفلسطيني               
الشرطة اإلسرائيلية العشرات مـن الـشباب       واعتقلت الوحدات الخاصة في      .احتجاجا على محرقة غزة   

خالل المواجهات العنيفة فيما أصيب عشرات آخرون جراء االعتداء علـيهم بـالقنوات المـسيلة للغـاز      
أصيب طفالن من مدينة أم الفحـم خـالل          كما   .والهراوات والرصاص المطاطي منهم أربعة صحافيين     

المتظاهرون في جنازة رمزية تـابوت،  خاللها  رفع التيمدينة المشاركتهما في المظاهرة التي نظمت في  
انطلقت مسيرات احتجاجية في حيفا وعكا وشفاعمرو وعرابة         في حين    ".الكرامة العربية "شيع من خالله    

وسخنين والناصرة وكفركنا رفعت خاللها الرايات السوداء واألعالم الفلـسطينية وهتـف المتظـاهرون              
  .قة والداعية للوحدةبالشعارات الوطنية المنددة بالمحر

  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
   على قطاع غزةالمطران عطا اهللا حنا يستنكر الهجمة االحتاللية الشرسة .٤٠

عن استنكاره لما تقوم به سلطات االحتالل من هجمة شرسة           المطران عطااهللا حنا   أعرب: رامي دعيبس 
أسره وخاصة الذين يؤمنون بـاهللا مـن   العالم ب داعياً . العزل في قطاع غزة  الفلسطينيينغير إنسانية ضد    

تحرك الأتباع الديانات التوحيدية الثالث وكذلك كل الساعين والعاملين من أجل الدفاع عن حقوق اإلنسان،               
  .فاعل لوقف هذا العدوان الذي أدى الى سفك دماء بريئة في غزةالسريع وال

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  اء المجزرة اإلسرائيلية في قطاع غزة على شهد يعلنون الحداد الفلسطينيوناألسرى .٤١
أعلن األسرى الفلسطينيون في مختلف سجون االحتالل حالة الحداد العـام لمـدة             :  وليد عوض  -رام اهللا   

 في بيان صحافي، ما وصفوه      وااستنكرقد  و .ثالثة أيام احتجاجاً على العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة        
هزة األمن والمدنيين الفلسطينيين، مطالبين كافة الفصائل بالتوحد        بالمجازر اإلسرائيلية في القطاع ضد أج     

دعا  كما   .تحت شعار المقاومة وعدم االنسياق وراء حالة االنقسام التي يغذيها االحتالل، على حد تعبيرهم             
يعة ب" إلى الخروج في مسيرات تحت اسم        ١٩٤٨األسرى جماهير الضفة الغربية واألراضي المحتلة عام        

وعلى نفس الصعيد    . للتأكيد على أهمية مقاومة االحتالل كرد وحيد على عدوانه في القطاع           "قاومةالدم للم 
اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي المدججة بالهراوات واألسلحة النارية ظهـر امـس معتقـل جلبـوع           

اوات، مـا أدى    وأطلقت وابالً من القنابل المسيلة للدموع واألعيرة المعدنية واعتدت على األسرى بـالهر            
أن سلطات السجون دفعت بتعزيزات      وذكر   .إلى إصابة العشرات منهم بحاالت اختناق ورضوض مختلفة       

معتقل بإعالن اإلضـراب عـن      العسكرية، وسيارة إسعاف، وأطلقت صفارات اإلنذار بسبب قيام أسرى          
ذين سقطوا أثناء العدوان    الطعام وإرجاع الوجبات وقيامهم بتنظيم مهرجانات حدادا على أرواح الشهداء ال          

وفي نفس السياق نظم األسرى في معتقلي عوفر والنقب امس مهرجانات تأبينية حـدادا              . على قطاع غزة  
  .على أرواح الشهداء في قطاع غزة، وأرجعوا وجبات الغذاء وأعلنوا اإلضراب عن الطعام
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  انة جرائم االحتالل في قطاع غزةدإلتحركات فلسطينية للقيام بحملة دولية  .٤٢

علنت المبادرة الوطنية الفلسطينية انها شرعت بحملة دولية الدانة جرائم االحتالل فـي قطـاع                أ :كاالتو
دعت قوى اليسار الفلسطيني إلى المباشرة بجهد سياسـي         في حين   . غزة وحشد التأييد للشعب الفلسطيني    
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وجرائمها، والشروع فـي إجـراءات      " إسرائيل"ومة  ودبلوماسي حثيث الستصدار موقف دولي يدين حك      
  .جرمي حرب وتوفير الحماية للشعب الفلسطينيمملموسة لمحاكمة القادة العسكريين اإلسرائيليين ك

  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  

  مستوطنين في مستوطنة موديعين عيليت بآلة حادة٤فلسطيني يطعن  .٤٣
 أربعة مستوطنين في مستوطنة موديعين عيليت قبـل         ن شابا فلسطينيا قام بطعن    إقالت مصادر إسرائيلية    

في  و .ذلكاثنان منهم بجراح خطيرة جراء      وقد أصيب   . أن يتعرض إلطالق نار ويصاب بجراح خطيرة      
سياق متصل، قالت مصادر إسرائيلية يوم أمس أن شابا فلسطينيا دهس عمدا شرطيا إسرائيليا في القدس                

  .ض على الشاب واعتقاله بمساعدة شرطي آخر ونقل للتحقيقالشرقية، إال أن األخير تمكن من القب
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   إزاء ما يحدث في غزة العالم بتحّمل مسؤولياتهونطالبي الفلسطينيون في اإلمارات .٤٤

شارك المئات من ابناء الجالية الفلسطينية والجاليـات        : يمامة بدوان ،   خالد عبدالعزيز  -  دبي - أبو ظبي 
 مساء امس، في التجمع الذي دعت اليه اللجنة االجتماعية الفلسطينية بمقر الـسفارة              اراتمالعربية في اإل  

طـالبين  مالفلسطينية في ابوظبي تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم االحتالل في قطاع غـزة،      
 في بيان لهم  وا  طالبكما   .العالم بتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث من عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني           

البيان المجتمع الدولي، والحكومات العربية، والفصائل الفلسطينية باتخاذ  مجموعـة مـن اإلجـراءات               
العاجلة  أهمها وضع ترتيبات عاجلة لفتح المعابر بين قطاع غـزة والعـالم العربـي لتـأمين دخـول                    

الة االنقسام الحالي وااللتفاف    المساعدات إلى القطاع  وإنهاء الحصار، وعلى الفصائل الفلسطينية إنهاء ح          
حول القيادة الفلسطينية، والوصول فورا إلى توافق وطني يشد من أزر الشعب الفلسطيني ويـؤدي إلـى                 

نظمت الجالية الفلسطينية ظهر أمس اعتصاماً جماهيرياً ضم أكثـر           كما   .عودة الوحدة الوطنية فيما بينهم    
 قطـاع   ما يحدث في  ية الفلسطينية بدبي احتجاجاً على       شخص من أبناء الجالية في مقر القنصل       ٢٠٠٠من  
 حاول المئات من المعتصمين تسيير مسيرة خارج مبنى القنصلية، إال أن القنصل العام طالـب                 وقد .غزة

  .بإبقاء االعتصام داخل أسوار القنصلية
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
  دوانه أمس األولمنذ عفي قطاع غزة أبرز المواقع التي دمرها االحتالل تقرير حول  .٤٥

، غـارات    يوم السبت  ، من قبل ظهر   ١٦ طائرة حربية إسرائيلية من نوع أف        ٦٠شنت حوالى   : وكاالت
 مجمعـا   ٤٠ طن من القنابل على حـوالى        ١٠٠ دقائق، رمت خاللها أكثر من       ٥مكثفة، استمرت حوالى    
ز الشرطة المقالة حيث كان     واستهدفت الغارات في البداية المقر الرئيسي لجها      . لألجهزة األمنية في غزة   

يقام احتفال بتخريج دورة من الضباط، وبعد ذلك توالت االنفجارات في أنحاء متفرقة من مدينـة غـزة،                  
كما لحقت أضـرار  . منها مركز العباس وموقع اإلدارة المدنية، ومقر قيادة الشرطة ومقر األمن والحماية         

غارات، التي استهدفت أيضا مقر جمعية واعد لألسرى        بالغة بميناء مدينة غزة بعد تعرض موقع البحرية ل        
كما سقط صاروخ في ملعـب الجامعـة اإلسـالمية         . التابعة لحماس ومقر بدر للشرطة في محافظة رفح       

طائرات ليل أمس األول غارات على منازل في حـي الزيتـون، وأربـع ورش               الشنت  كما  . وسط غزة 
ت العسكرية ضد أهداف مختلفة، حيث قصفت بعض        وأمس، تصاعدت العمليا  . صناعية في غزة وشمالها   

كما استهدفت الطائرات موقعا تابعا لألمن      . الورش شرقي مدينة غزة باإلضافة إلى مقر فضائية األقصى        
  اإلسرائيلية حولت الصواريخ قد  و. ودمرت موقعا للقوة البحرية في دير البلح      . الوطني في حي الشجاعية   

وشن الطيران الحربي غارات علـى      . شفاء في غزة إلى كومة من ركام      مسجد الشفاء المقابل لمستشفى ال    
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مجمع السرايا الحكومي، ودمر مقر محافظة رفح جنوبي القطاع، وذلك بعد ساعات من اسـتهداف مقـر          
كما أغار على موقع لألمن الوطني جنوبي خان يونس وآخر          . األمانة العامة لمجلس الوزراء غربي غزة     

أعلن الجيش اإلسرائيلي أن طائراته     كما  . ة ومقر بلدية بيت حانون شمالي القطاع      للشرطة في بلدة القرار   
دمرت طائرة مستودعا كبيرا لألدوية وآخـر للوقـود         و.  نفقا قرب معبر رفح    ٤٠أغارت على أكثر من     

كما استهدفت الغارات سيارات في مخيم جباليا شمالي غزة وحـي الزيتـون شـرقي               .  رفح قرب معبر 
وشنت غـارات   .  ثالثة منازل قرب مسجد خليل الوزير في منطقة تل الهوا غربي غزة            ودمرت. القطاع

على موقع بدر التابع لكتائب القسام في السودانية شمالي غربي غزة ونادي خدمات جباليا وثكنـة سـعد                  
  .صايل في رفح وجمعية النور في شارع يافا

 ٢٩/١٢/٢٠٠٨السفير 
  
  درة على التعامل كما ونوعا مع اإلصاباتغير قامستشفيات غزة : الصليب األحمر .٤٦

مفوضة الصليب األحمر في غزة ماريان      ، أن   وكاالت نقال عن    ٢٩/١٢/٢٠٠٨ البيان، اإلمارات،    نشرت
المستـشفيات  "روبين وايتنجتون أكدت في بيان صادر من مقر المنظمة في مدينة جنيف السويـسرية أن                

  ."وعا مع اإلصابات التي تتوافد بصورة مستمرةغصت بالمصابين وغير قادرة على التعامل كما ون
وزارة الصحة في غزة    ، أن   غزةمن    مراسلها وليد عوض  عن   ٢٩/١٢/٢٠٠٨ القدس العربي،    وذكرت

 طائرات لنقل المصابين على عجل، لخطورة حالتهم الـصحية، وصـعوبة            بإرسالطالبت الدول العربية    
قطاع، والذي وصـلته غالبيـة شـهداء وجرحـى          وفي مشفى الشفاء اكبر مشافي ال      .معالجتهم في غزة  

شوهد مصابون يعانون من االلم، بعد ان قـال         كما  المجزرة شوهدت جثامين الشهداء ملقاة في الممرات،        
جرى عالج مصابين فـي     فيما  االطباء ان االدوية التي تخدر االلم تشهد نقصا حادا في مخازن الصحة،             

شـوهد رجـال االسـعاف       كمـا    . واالستقبال بمن فيها   ممرات المشفى، بعد ان ضاقت غرف العمليات      
والممرضون يحملون مصابين بين اذرعهم، بعد ان نفدت الحمـاالت الطبيـة، تمهيـدا لـنقلهم لغـرف                  

  .العمليات
  
  إرسال طواقم طبية وأدوية إلقامة مستشفيات ميدانية في قطاع غزةالحكومة المقالة تطلب  .٤٧

بإرسال طواقم طبية   "الة أمس مصر والدول العربية واإلسالمية        طالبت الحكومة المق   :فتحي صباح  - غزة
وأدوية إلقامة مستشفيات ميدانية في قطاع غزة إلنقاذ مئات الجرحى الذين يتساقطون بـسبب العـدوان                

السلطات المصرية لم تبلغنا رسمياً بفتح      "قال وزير الصحة باسم نعيم إن        في حين    ."اإلسرائيلي المتواصل 
صعوبة حاالت الجرحـى ال تـسمح بـنقلهم    "وأشار في تصريحات متلفزة إلى أن    . "وديمعبر رفح الحد  

  .، في اشارة الى المسافة التي تبعدها القاهرة عن غزة" كيلومتر٧٠٠لمسافة 
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
   صنف من االدوية ١٠٥حذر من نفاذ ي وزير الصحة في قطاع غزة .٤٨

ن أمـس   أ الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة باسم نعـيم          كد وزير أ:  ماهر ابراهيم والوكاالت   -غزة  
نفـاذ  "حذر من    في حين    .، نتيجة العدوان على غزة    بجراح بالغة الخطورة  ،   مصابا ١٨٠كثر من   أ هناك
   ." صنفا من المهمات الطبية٢٢٥ صنف من االدوية و١٠٥

 ٢٩/١٢/٢٠٠٨البيان، اإلمارات،  
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  على قطاع غزة يجب أن يتوقف فوراالعدوان اإلسرائيلي : ملك األردن .٤٩
اهللا الثاني أمس إن قيم السالم التي تحملها األعياد الدينية تفرض على العالم   قال الملك عبد: بترا–عمان 

أن يتحرك بشكل فوري إلنهاء العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار الذي يعاني منه أبناء الشعب 
وأضاف أن   .لسياسي واألخالقي في العيش بأمن وكرامةالفلسطيني حتى ينعموا بحقهم اإلنساني وا

 "إسرائيل"ـالعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة يجب أن يتوقف فورا، مؤكدا أن العنف لن يحقق األمن ل
وأشار إلى أن الجهود األردنية مستمرة بالتنسيق مع الدول العربية والتواصل  .ولن يجلب السالم للمنطقة
 بوقف عدوانها ورفع الحصار بشكل فوري والعودة إلى "إسرائيل"ولي إللزام مع عواصم القرار الد

المفاوضات التي يجب أن تنتهي وبأسرع وقت ممكن إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب 
وبين أن األردن يسخر كل إمكانياته لمساعدة األشقاء الفلسطينيين وتقديم كل أشكال  .الوطني الفلسطيني

  .عون واإلسناد والمساعدات الطبية لهم ومعالجة جرحى العدوان اإلسرائيليال
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الرأي، األردن، 

  
  "إسرائيل" معيطالبون الحكومة بإلغاء قانون معاهدة السالم أردنياً   نائبا٢٣ً .٥٠

يلي مـن   ألول مرة في تاريخ المجالس النيابية، وتحت قبة البرلمان، حرق العلم اإلسرائ           : )بترا( - عمان
قبل نواب، الحدث جرى أمس وقبل بدء جلسة نيابية خصصت للحديث عن االعتداء اإلسـرائيلي علـى                 

وبدأ الحدث قبل أن يعلن رئيس المجلس عبد الهادي المجالي بدء الجلسة، إذ بـادر النائـب                  .قطاع غزة 
عد ذاك أشعل بـه     ووضعه على األرض وداسه، وب    " قاع حذائه "خليل عطية بإخراج العلم اإلسرائيلي من       

المشهد لم يتوقف عنـد      .النار، بمؤازرة النواب خالد البكار، محمد عقل، هاني النوافله، ومحمود مهيدات          
حرق العلم، إذ استبق النائبان رسمي المالح وجعفر العبدالالت الجلسة، ودخال قبـة مجلـسهم يحمـالن                 

لم يكتـف    و .ازاة مقاعدهما طوال الجلسة   ، ووضعاهما بمو  "طرد السفير اإلسرائيلي  "يافطتين كتب عليهما    
 نائبا علـى مـذكرة تطالـب        ٢٣النائب خليل عطية بحرق العلم والدوس عليه، وإنما بادر ألخذ تواقيع            

 نائبـا تطالـب     ١٩ وقع عليها    أخرىومذكرة  " السالم األردنية اإلسرائيلية  "الحكومة بإلغاء قانون معاهدة     
ن أعضاء مجلس النواب وان يتم تحديد يوم بالتعاون مع الحكومـة            الحكومة بتأمين سيارة للتبرع بالدم م     

نواب لم بإلغاء معاهدة وادي عربة حينا، وإطالق سراح الجندي احمـد الدقامـسة،           وطالب ال  .لتأمين ذلك 
انتقد نواب بشدة أنظمة عربية، واألمين العام للجامعـة العربيـة            كما   .وطرد السفير األميركي حينا آخر    

 بسحب مبادرة السالم العربية، وعقد مؤتمر عربي عاجل بالسرعة الممكنة، وفتح            واطالبعمرو موسى، و  
وأعلن النائب مبارك أبو يامين عن تبرعه بقيمة اإلعفاء الجمركي الذي حصل             .معبر رفح مع قطاع عزة    

ن عليه لصالح أهالي قطاع عزة، داعيا النواب للتبرع براتب شهر ألهالي القطـاع، مبـادرة أبـو يـامي                  
وقال إن أيا من النواب الذين يرغبون بالتبرع عليهم إعالم األمانـة العامـة              " شخصية"اعتبرها المجالي   

  .ورئاسة لمجلس حتى يتم اتخاذ الخطوات الالزمة
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 

  
   تفتح باب التبرعات ألسر الشهداء والمتضررين في غزة األردنية"األوقاف" .٥١

 أعلنت وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية عن فتح بـاب           :عايشة فاطمة أبو  -  اربد -عمان
 بدءا من اليـوم     األوقافالتبرعات العينية ألسر الشهداء والمتضررين في قطاع غزة في جميع مديريات            

 أمس، أنه سيتم تأمين التبرعـات       أصدرتهوأكدت الوزارة، في بيان لها       .وحتى مساء يوم الجمعة المقبل    
ر الشهداء في قطاع غزة بواسطة الهيئة الخيرية الهاشمية، مشيرة إلى انه ستقام صـالة الغائـب                  أس إلى

  . الشهداء في جميع مساجد المملكةأرواحعلى 
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 
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  وتحقيق الوحدة الوطنية تطالب بوقف المفاوضات أردنيةأحزاب وهيئات ونقابات .٥٢

 عن استنكارها وشجبها للعدوان ]أردنية [ونقابات واتحادات عبرت أحزاب : حيدر المجالي-عمان 
البربري الغاشم الذي ينفذه الجيش اإلسرائيلي على أبناء غزة، مؤكدة دعمها ومؤازرتها لألهل الصامدين 

بالشروع في تحقيق الوحدة الميدانية ) وحدة(األردني وطالب حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي  .في غزة
 حوار إلىقاومة الفلسطينية الموحدة، والرفع الفوري للحصار على قطاع غزة والدعوة وبناء جبهة الم

 قيادة وطنية موحدة، ووقف المفاوضات مع االحتالل إلىوطني فلسطيني دون شروط مسبقة يفضي 
 اللون السياسي لتامين مقومات صمود الشعب أطيافوالتعبئة الجماهيرية والمسيرات، والعمل مع كافة 

 نبذ الخالفات إلى الشعب الفلسطيني أبناء الموحدة في بيان األردنيةودعا حزب الجبهة  .طينيالفلس
  .واعتماد الحوار لحل الخالفات وتوحيد الجهد والصف لمواجهة العدوان واالحتالل،

 جانب الشعب الفلسطيني، مطالبا بضرورة إلىوعبر حزب البعث العربي التقدمي عن تضامنه ووقوفه 
 دعم الحوار إلىكما دعا  .عربية طارئة وقطع العالقات مع الكيان الصهيوني وإحياء المقاطعةعقد قمة 

 الوحدة الوطنية، وضرورة بناء موقف عربي واحد إلىبين الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية وصوالً 
بية بالضغط وطالب المجتمع الدولي والهيئات الشع .داعم لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الشجاعة

 . والسلم الدوليين لمخاطر كارثيةاألمن باعتبارها تعرض "إسرائيل"على حكومة 
 االنقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية إنهاء بضرورة األردنيوطالب الحزب الشيوعي 

كد بيان أو . المشتركة الوثائق الفلسطينيةإلى وباالستناد التأجيل مطلباً جماهيرياً ال يحتمل أصبحتالتي 
 لوقف المجزرة واتخاذ الدوليطالق تحرك عربي رسمي فعال وتوسيع التحرك إالحزب ضرورة 

 .هشكالأخطوات ضد التطبيع بجميع 
 بالتطوع في عالج جرحى العدوان أعضائهكما دعا اتحاد الممرضين العرب في بيان الراغبين من 

 العام نقيب ألمينه ، كما قرر االتحاد وفقا األردنيينلممرضين  في القطاع للتسجيل لدى نقابة ااإلسرائيلي
ودعت نقابة المهندسين في   . غزةأبناء محمد حتاملة فتح باب التبرعات لصالح األردنيينالممرضين 

 من إدخاله فتح حدودها مع القطاع لنقل الجرحى وإدخال ما يمكن إلىبيان لها الحكومة المصرية 
وعبرت النقابة العامة  . في عماناإلسرائيلية السفارة إغالق إلىيني، ودعت مساعدات للشعب الفلسط

للعاملين في المناجم والتعدين عن شجبها واستنكارها للهجوم الهمجي السافر على شعب غرة هاشم 
 . غزة في هذه المحنةأهل المحاصرين العزل، مطالبة بفك الحصار ومساعدة األبطال األحرار

، في اإلنسانية مجزرة بحق إال ما هو "إسرائيل" ما تقوم به أن األردنيين واألدباءاب واعتبر اتحاد الكت
 .واألشقاء األهل فلسطين العالمي، لدعم ومساعدة إنقاذ صندوق بتأسيسوطالب  .ظل الصمت الدولي

  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الرأي، األردن، 
  
   شاحنة من المساعدات لغزة اليوم١٦ الهيئة الخيرية األردنية ترسل .٥٣

 شاحنة محملـة    ١٦الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية إلى غزة صباح اليوم االثنين          أرسلت  :  بترا - عمان
وقال أمين عـام الهيئـة الخيريـة         .بالمساعدات الغذائية والطبية، إضافة إلى حافلة محملة بوحدات الدم        

عدات وتبرعات مـن الـشعب      األردنية الهاشمية محمد ماجد العيطان إن الهيئة مستعدة الستقبال أية مسا          
األردني الى سكان قطاع غزة، موضحا أن الهيئة سترسل المزيد من المساعدات إلى القطاع على مـدى                 

  .األيام المقبلة
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الدستور، األردن، 

  
  



  

  

 
 

  

            ٢٧ ص                                     ١٢٩٨:         العدد       ٢٩/١٢/٢٠٠٨ اإلثنين :التاريخ

  اهللا يدعو المصريين لفتح معبر رفح بصدورهم نصر .٥٤
وسع تجمع جماهيري، الثالثة من عصر اليوم،        أ إلىدعا حزب اهللا بلسان أمينه العام السيد حسن نصر اهللا           

  . في ملعب الراية في الضاحية الجنوبية، من أجل التضامن مع غزة وشهدائها
وفي الشأن الجنوبي الحدودي، أعلن نصر اهللا، في خطاب متلفز، أمام المشاركين في اليـوم األول مـن                  

ه طلب من المقاومة التواجد والحيطـة       مجالس عاشوراء في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية، أن         
ألننا أمام عدو مجرم وغدار ونحن ال نعرف حجم المؤامرات التي تحاك من حولنا في المنطقة، وقـال                  "
  . "نحن على استعداد لمواجهة أي عدوان على أرضنا ونواجه كل المعتدين من خالل حضورنا ومقاومتنا"

ن وعدم السماح بتحقيق أي من أغراضه، وطالب الشعوب          العمل من أجل وقف العدوا     إلىودعا نصر اهللا    
  .  الشارع من أجل تغيير موقف األنظمةإلىالعربية بالخروج 

 بشكل غير مباشر المواقف التي أعلنها وزير خارجية مصر أحمد أبو الغيط بعـد بـدء                  نصر اهللا  وانتقد
لذين يحاولون اختراق معبـر رفـح       العدوان على غزة، وما أعلنه سابقاً حول تكسير أقدام الفلسطينيين ا          

 الشعب الفلسطيني في غـزة،  أمام فتح المعبر إلىباتجاه األراضي المصرية، ودعا المسؤولين المصريين   
، كما ناشد   "إن لم تفتحوا معبر رفح وتنجدوا الفلسطينيين فأنتم شركاء في الجريمة والقتل والحصار             "وقال

، وخاطب نـصر اهللا ضـباط       "فتح المعبر بصدورهم  "ن أجل   المصريين الخروج بالماليين إلى الشارع م     
، وقـال   "إنهم ما زالوا على أصالتهم العربية وعداوتهم للصهاينة        "وجنود القوات المسلحة المصرية قائالً    

أنا ال أدعو النقالب في مصر لكن أن يقول الضباط إلى القيادة المصرية إنهم يأبون أن يحرسوا الحدود                  "
  . "سطينيون في غزةفي حين يقتل الفل

  ٢٩/١٢/٢٠٠٨السفير 
      

  محاولة لتنصل العرب من مسؤوليتهم  وحدة الفلسطينيينإلىالدعوة : الحسيني .٥٥
 الحـرب الجاريـة علـى الـشعب         أن "أمسحسين الحسيني في بيان     مجلس النواب السابق    رئيس   رأى

 العراقـي، تـشكل انتهاكـاً       الفلسطيني، كما الحرب التي شنت على الشعب اللبناني وقبلها على الـشعب           
 اإلنسانيةصارخاً للشرعية الدولية التي ال بديل منها سوى العنف والفوضى وهي شرعية ال توجبها القيم                

 قدرة البشر على تنظيم عيشهم المشترك، في عالم محكـوم بالوحـدة        أيضاوالدينية المشتركة فحسب، بل     
  ".أخرىالمتزايدة من جهة، وبالتعدد األصيل من جهة 

 إذ واقعياً، بالقوة العشوائية، في عالم واحد ومتعدد الطـرق،        أوحكم القانون ال يمكن إبداله، مبدئياً       : "وقال
 اآلخرين لن يكون إال بالعنف والقهر، وبالتالي بما يـنقض           األطراف فرض سيطرة طرف واحد على       أن

ءاً من المـشكلة يكمـن فـي         جز أنفضالً عن   . الشرعية التي هي شرط اقتدار البشر على تنظيم حياتهم        
 العربية في قوة فاعلة ومحترمة، فتكون ذات مساهمة ليس فقط في تـوفير              اإلمكاناتالضعف في تجسيد    

الحرية واألمن لشعوبها، والنظام والتعاون المثمر في عالقات الدول العربية في ما بينها، بل ايضاً لكـي                 
سطين المستمرة، والمحنة التي عرفها لبنان وتلك التي        فمأساة فل . تكون شريكاً مسؤوالً في المجال الدولي     

 الدول العربية وجامعتها كائنة     أنعرفتها الكويت، ومحنة العراق وما تنذر به، كل هذه ما كانت لتكون لو              
  ". الجارية، من عجز ووهناإلبادة تكون عليه، ال كما نراها عليه اليوم تجاه حرب أنعلى ما يجب 

 ليست مسألة تضامن مع الشعب الفلسطيني بما هو شعب عربـي شـقيق              إلينافلسطين بالنسبة   : "وأضاف
 وحدة الصف الفلسطيني، والتي هـي       إلىكما ال نرى في الدعوة      . فحسب، بل هي مسألة دفاع عن النفس      

ى  ال نزال نـر    أنناواجبة الحصول في كل ظرف، إال محاولة للتنصل العربي من المسؤولية، فضالً عن              
 مـستقلة،   أميركية تجاه العرب، وليست سياسة      أميركية – إسرائيلية إنما هي سياسة     األميركية السياسة   أن

 ".األميركيكما تفرضها التطورات الجارية وباألخص في الداخل 
٢٩/١٢/٢٠٠٨النهار،   
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  لن نتفرج على ما يحصل في فلسطين: حزب اهللا .٥٦

أمر "غزة  ع   على قطا  اإلسرائيلية االعتداءات   أن فضل اهللا    النائب حسن " كتلة الوفاء للمقاومة  "رأى عضو   
 األنظمـة  بل بقرار سياسي دولي وتواطؤ لمجموعـة مـن           إسرائيليخطير، ولم يحدث بقرار عسكري      
  ".العربية على هذا الشعب الفلسطيني

 تطـور، وخـصوصا بعـدما        أي  نكون متيقظين لما يجري في غزة لمواجهة          أنعلينا  : "وقال فضل اهللا  
 أيـن  إلـى ونـسأل   .  الدولة اليهودية الخالصة   إقامةسمعنا قبل العدوان، عن تهجير الفلسطينيين من اجل         

  ". لينفذوه؟األمرفهل نسمح لهم بذلك؟ هل نترك لهم .  لبنانإلى يتطلعون إنهميريدون تهجير الفلسطينيين؟ 
بعض األنظمة العربية التـي     "،  في الجنوب نبيل قاووق في احتفال تأبيني      " حزب اهللا "وانتقد المسؤول عن    

باالجتماع الذي حصل   "، وذكر   "إسرائيل على غزة وهي التي تقيم عالقات مع         اإلسرائيليتغطّي العدوان   
 التعاون االسـتخباراتي    إلى إضافة اإلسرائيليقبل شهر بين قادة عسكريين عرب ورئيس أركان الجيش          

  ".  من عشر دول عربيةأكثرمع 
لن يتفرج على   " حزب اهللا    أن"، مشددا على    "فك الحصار السياسي والمالي عن غزة      "إلىودعا هذه الدول    

  ". والدينيواألخالقيما يحصل في فلسطين ولن يتورع عن القيام يما يمليه عليه الواجب الوطني 
٢٩/١٢/٢٠٠٨النهار،   

 
  اإلنسانية أفظع مجزرة في حق  يعتبرهالحامو  غزةيجب وضع حد لمأساة: صفير .٥٧

 الزعمـاء   إلـى دعـوة   " نداء غزة "ه بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام في          وج
الـذين يتعرضـون    " المحاصرين في غزة     األهاليالعرب ورؤساء الدول الكبرى، التحرك السريع إلنقاذ        

مجزرة فـي حـق      أفظع الذين استخدموا آلة القتل لتحقيق       اإلسرائيليين أيدي الجماعية على    اإلبادةلخطة  
 أمـام ، يضع المجتمع الدولي     اإلسرائيلي اإلجرام السكوت عن    أن"واعتبر   ". في العصر الحالي   اإلنسانية

 الضحايا التي سقطت في غزة ستبقى في ضمير كل مسؤول،           إن"وقال  ".  والحضارية اإلنسانيةمسؤولياته  
لوضع حد لهذه   " عربي وتكاتف دولي      تضامن إلى، داعياً   " وقعه في التاريخ الحديث    اإلجراموسيكون لهذا   

 مـون   – المتحدة بان كي     لألمم العام   األمينوطالب  " األوسطالمجزرة التي تهدد عملية السالم في الشرق        
 والحد من تـدهور     إلغاثتها القطاع منطقة منكوبة والعمل      وإعالن في غزة،    األبرياء إلنقاذبالتدخل فوراً   

  ". والصحية فيهااألمنية األوضاع
 على قطاع   اإلسرائيليةندد البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر اهللا بطرس صفير باالعتداءات           ا  فيم

  ".وضع حد لهذه المأساة "إلىودعا " شرير ومستنكر"غزة، واصفها بأنها عمل 
٢٩/١٢/٢٠٠٨النهار،   

  
   لن تستطيع االنتصار"إسرائيل: "عون .٥٨

 على قطاع غزة ورفع الحـصار       اإلسرائيلي لوقف العدوان    طالب النائب العماد ميشال عون العالم بالعمل      
 ".الصمت يشبه المشاركة في الجريمـة     " اتخاذ موقف حازم مما يجري الن        إلىودعا الدول العربية    . عنه

 والعـالم   أعـوام غزة تنزف منذ    . ال يجوز استمرار الحال على ما هي عليه       : "وقال في مداخلة تلفزيونية   
 إسـرائيل  "أن إلـى ، لفـت    "تطبيع ما يحصل في غزة    " حذّر من    وإذ". يعياً طب أمرا يرى في ذلك     أصبح

لكنها لن تستطيع االنتصار، وهي تتصرف بدافع الخـوف، وهـذا           ) بالفلسطينيين( خسائر   إلحاقتستطيع  
  ".دليل ضعف

٢٩/١٢/٢٠٠٨النهار،   
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  ميةطالبت المسلمين بتحمل مسؤولياتهم الدينية والقوقمة روحية ٍإسالمية في لبنان  .٥٩
اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني ونائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى              
الشيخ عبد األمير قبالن وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن أن ردود الفعـل العربيـة                  

الستنكار، وهي لغة ال تردع      أكثر من الشجب واإلدانة وا     إلىلم ترق   "واإلسالمية على ما يجرى في غزة       
عدواناً وال تصون كرامة وال تحمي حق الحياة لإلنسان الفلسطيني المنكوب باالحتالل الصهيوني البغيض              

  ."وما يعرف عنه من غطرسة في استخدام القوة العسكرية ضد العزل واألبرياء المحاصرين
 إسـرائيل "ار الفتوى في بيروت أمـس، إن  وقال المشايخ الثالثة في بيان عقب قمة روحية إسالمية في د     

واليد التي تمدها للتسوية السياسية موغلة بدماء األبريـاء         . تتحدث عن السالم وترتكب الجرائم الجماعية     
شنّت إسرائيل سبع حروب ضد الدول العربية، وها هي اليوم تشن الحرب الثامنة في غزة، في                . األطهار

النتـائج المروعـة    "ولفت إلى   . "تثبيت احتاللها لألراضي العربية   محاولة يائسة منها لفرض شروطها ول     
للمذبحة الجماعية اإلسرائيلية المستمرة التي يندى لها جبين اإلنسانية خجالً، والتي جاءت بعـد حـصار                

  ."تجويعي حرم أهلنا في غزة ألشهر طويلة من المواد الغذائية واألدوية الطبية
أنه تواطؤ بعض القوى الدولية مع هذا العدوان اآلثـم، وتعثّـر مريـب              في ضوء ما يبدو     ": وتابع البيان 

لمنظمة األمم المتحدة في اتخاذ أي مبادرة للجم العدوان ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب من اإلسـرائيليين                
أمام المحاكم الدولية على رغم االنتهاكات المفضوحة لميثاق األمم المتحدة ولمعاهـدة جنيـف الرابعـة                

 القادة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربيـة،        إلىنين الدولية المختلفة، فإن المشايخ يتوجهون أوالً        وللقوا
من حماس وحركة فتح ومن الفصائل الفلسطينية األخرى بنداء حار للترفّع عن خالفاتهم وتوحيد صفوفهم               

يخ دعوتهم الدول األعـضاء     ونقل عن المشا  . "في مواجهة العدوان اإلسرائيلي ونتائجه اإلنسانية المفجعة      
تحمل مـسؤولياتها الدينيـة     "، إلى   "شعوباً وحكومات "في الجامعة العربية وفي منظمة المؤتمر اإلسالمي        

والقومية واإلنسانية، والقيام بكل جهد مستطاع واتخاذ كل مبادرة ضرورية لنصرة أهلنا المنكـوبين فـي       
 ."والميادين كافةغزة بكل ما يتوافر لديها من إمكانات وفي الحقول 

  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
  ثم العودة إلى فترة التهدئة ..  أولوية مصر اآلن هي وقف العدوان : أبو الغيط .٦٠

، جيهان الحسيني ومحمد الشاذلي وأحمد رحيم     ،  القاهرة عن مراسليها من   ٢٩/١٢/٢٠٠٨الحياة،  ذكرت  
، وقال أبو   عباسرئيس محمود عباس    محادثات مع ال    أجرى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط     أن  
 في مؤتمر صحافي مشترك إن اجتماع وزراء الخارجية العرب األربعاء المقبل بالغ األهمية، الفتا               الغيط

المطلوب من الوزراء العرب أن يقرروا كيفية التحرك من أجـل وقـف العمليـات العـسكرية                 "إلى أن   
وقف إطالق نار شامل بين الطرفين، ثم نعود إلى فترة          والعدوانية اإلسرائيلية، وكيف نحقق االتفاق على       

أن األولوية هـي للقـرارات      : "وعلى صعيد عقد القمة من عدمه أجاب      ". التهدئة التي كانت موجودة فعال    
واإلجراءات العربية التي سيتخذها وزراء الخارجية العرب لتحقيق هذه األهداف، ثم ننظر فـي مرحلـة                

تصور أننا يمكن أن نتحرك من دون إعداد جيد لمثل هذه القمة، ويجب النظـر               لكننا ال ن  : "، مضيفا "تالية
  ".أوالً في إجراءات وقف إطالق النار ووقف العمليات العسكرية ووقف العدوان

أبو الغيط قال إن  أن صالح متولي، عن مراسلها من القاهرة ٢٩/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، وأضافت 
أنه كانت هناك تحذيرات مصرية في الفترة : "وأضاف.  على الموقفهناك جهدا مصرياً كبيراً للسيطرة

مصر ستجري اتصاالت مع أعضاء مجلس "وأكد أن ". الماضية، وهي التحذيرات التي لم يسمعها أحد
األمن الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي، وسوف نجتهد ونمارس مسؤولياتنا ونحقق الهدف، وهو 

  ".دوان اإلسرائيلي على قطاع غزةوقف العمليات العسكرية والع
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فأنا أعتقد أن األولوية لإلجراءات العربية على "وأضاف أبو الغيط أنه في ما يتعلق بعقد القمة من عدمها، 
ولكننا ال نتصور أن نتحرك . مستوى وزراء الخارجية لتحقيق هذه األهداف ثم ننظر في مرحلة تالية

ظر أوال في إجراءات وقف إطالق النار ووقف العمليات دون إعداد جيد لمثل هذه القمة ويجب الن
أننا في مصر فتحنا معبر رفح الستقبال الجرحى، فهناك "وأكد أبو الغيط ". العسكرية ووقف العدوان

مجموعة عمل مصرية برئاسة وزير الصحة موجودة على خط الحدود الستقبال الجرحى، وهناك رغبة 
وعلى الجانب اآلخر، ..  لنقل هؤالء الجرحى وننتظر وصولهممن قبل السعودية وأطراف عربية أخرى

قمنا باستدعاء السفير اإلسرائيلي بالقاهرة لنؤكد له أننا نعترض على هذا األمر ونطالب بوقفه وعدم قيام 
وكلفنا السفير المصري في تل أبيب باالتصال بكافة . الجيش اإلسرائيلي بغزو جديد لألراضي الفلسطينية

سرائيلية لتحقيق هذا الهدف، باإلضافة إلى إجراء مشاورات مع سفراء الدول دائمة العضوية الدوائر اإل
بمجلس األمن لنرى كيف نتحرك مع هذه االتصاالت مع العواصم، فهناك جهد مصري كبير للسيطرة 

  ".على الموقف وكانت هناك الكثير من التحذيرات المصرية على مدى فترة ممتدة
  
  عدوان غزةوالوحدة العربية لمواجهة   تحقيق الوحدة بين الفلسطينيينضرورة :ىموسعمرو  .٦١

شدد عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة وحدة الصف :  هالة شيحة- القاهرة 
وقال أن . بين كافة الفصائل الفلسطينية في مواجهة االعتداءات التدميرية اإلسرائيلية في قطاع غزة

 الفلسطينية وبين كل العرب لمواجهة الموقف األطرافلية يجب أن تكون لحظة وحدة بين كل اللحظة الحا
 ظل تزايد عدد الشهداء والمصابين في الفلسطيني ووقف العدوان على غزة ووقف معاناة الشعب الحالي

 محمود عباس الفلسطيني أمس عقب لقائه مع الرئيس صحفي مؤتمر في وقال .بسبب غارات االحتالل
 الفلسطينيوالمتطلبات، والموقف على الصعيد  العربية الطارئة أهمية انعقاد القمةحول أنه جرى النقاش 

 و أوضح . انتظار ردود الدول العربية إزاء هذا الطلبفيمشيرا إلى أن الجامعة العربية ، واحتياجاته
ذا كان سيتم دعوة إ ما  وحول.موسى أنه  ناقش  البيان الصادر عن مجلس األمن ووصفه بأنه غير كاف

 إن اجتماع وزراء الخارجية يدعى إليه وزراء الخارجية قال الطارئ، الوزاريحركة حماس الجتماع 
 اليوم، المهم أن المعبر مفتوح حالياً" :وحول وجود أية وعود من القاهرة بفتح دائم لمعبر رفح قال. فقط

 إعاقةذا المعبر سيظل مفتوحا، وحول  مدى  األحداث وبمنطق األمور أرى أن هوبتداعيوأمس وغدا، 
معبر، وعدم دخول عربات اإلسعاف و المساعدات قال إن الالفلسطينيين، عبر  لمجيء الجرحى حماس

 وحول عقد القمة العربية الطارئة قال إننا أبلغنا .هذا سيكون مجال لالتصاالت لمعرفة المتسبب في  ذلك
ستقلين من قطر وسوريا لعقد القمة الطارئة، و الطلبان تم عرضهما كافة الدول العربية بأن هناك طلبين م

 تم التعبير خالل االجتماع هعلى الدول العربية األعضاء ونتلقى الردود الرسمية اليوم أو غدا، موضحا أن
   . عن أربع أو خمس موافقات فورية، فطلبنا أن تأتى الموافقات رسميا خالل الساعات القادمة

ل حول ما إذا ما كانت القمة العربية الطارئة المقترحة ستكون بديال عن القمة العربية  وردا على سؤا
ن الطلبين هما لعقد قمة أالدوحة، موضحا   شهر مارس قال إن قمة مارس مقررة وستعقد فيفيالعادية 

  .غير عادية
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الراية القطرية 

  
  غير كاٍف العنف في غزة  األمن الداعي إلى وقف أعمالبيان مجلس: موسىعمرو  .٦٢

 العربية عمرو موسى أن البيان الذي أصدره مجلس األمن ودعا فيه ة أكد األمين العام للجامع:ب.ف.أ
  ".غير كاف"إلى وقف أعمال العنف في غزة 
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نه ناقش مع األخير أوقال في تصريحات للصحافيين بعد اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
  ".نه غير كاف رغم أنه طالب بوقف كافة األعمال العسكريةأن مجلس األمن ونرى البيان الصادر ع"

  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
   لبحث مجزرة غزة األحد  االنتقاليدورة طارئة للبرلمان العربي .٦٣

مانة العامـة للجامعـة     قرر البرلمان العربي االنتقالي عقد دورة طارئة له بكامل هيئته بمقر األ            :القاهرة
 األمـين وقال  . حد واالثنين المقبلين بناء على طلب رئيس البرلمان محمد جاسم الصقر          يومي األ العربية  

 اللجنـة االقتـصادية والماليـة       أعمالالعام المساعد للبرلمان العربي المستشار طلعت حامد عقب اختتام          
 إلى عقد هذه الـدورة      ن رئيس البرلمان دعا   أمانة العامة للجامعة العربية،      للبرلمان في مقر األ    واإلدارية

جل اتخاذ موقف حازم ضد هذه الهجمة الصهيونية الشرسة على الشعب الفلسطيني خاصة             أالطارئة، من   
  . "في قطاع غزة

  ٢٩/١٢/٢٠٠٨القبس، الكويت، 
  
  ردن تستدعيان السفير اإلسرائيليمصر واأل .٦٤

قاهرة شالوم كوهين إلبالغه  المصرية السفير اإلسرائيلي بالالخارجيةاستدعت وزارة : عمان - القاهرة 
رفض مصر للتصريحات التي صدرت من وزير الجيش اإلسرائيلي إيهود باراك بشأن توسيع العملية 

  .العسكرية في غزة
 اإلسرائيلي في عمان وسلمته مذكرة باألعمالحد القائم  مساء األاألردنيةكما استدعت وزارة الخارجية 

 .لجوية في قطاع غزة على الغارات ا"شديدة اللهجة "احتجاج
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  سفير مصر في تل أبيب ينفي استدعاءه إلى القاهرة   .٦٥

ياسر رضا جملة وتفصيالً تقارير صحفية بـأن        " إسرائيل"نفى السفير المصري لدى      :د ب أ   - تل أبيب 
لإلذاعة اإلسرائيلية  غير أن السفير رضا أكد      . وزارة الخارجية في القاهرة قررت استدعاءه من إسرائيل       

فهية من نظيرها المصري أحمد أبـو      شأمس أنه نقل إلى وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني رسالة           
  .الغيط تؤكد غضب القاهرة من العملية العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزة

  ٢٩/١٢/٢٠٠٨االتحاد، اإلمارات، 
  
  رفح إلغاثة الجرحىمصر ترفض السماح لجراحين مصريين باجتياز معبر  .٦٦

يسعى ثمانية من الجراحين المصريين، ومعاونون طبيون لهم، إلى دخول قطاع غزة إلجراء  :رفح
عمليات جراحية عاجلة لجرحى العدوان اإلسرائيلي الجاري، لكن السلطات المصرية ترفض السماح لهم 

على بعد أمتار من معبر رفح ويتواجد هؤالء الجراحون والطواقم المساعدة لهم،  .باجتياز معبر رفح
وأكد الدكتور سعد الكتاتني،  . المغلق من الجانب المصري، وترفض السلطات المصرية دخولهم غزة

رئيس الكتلة البرلمانية لإلخوان المسلمين، وجود هؤالء الجراحين عالقين في رفح، بانتظار سماح 
  .السلطات المصرية لهم بالعبور

 وطالب "منع الشعوب من التعبير عن آرائها تجاه ما يحدث لغزة أمر مستنكر"وقال النائب الكتاتني إن ،
الحديث إلى الفعل، وأن تطرد السفير اإلسرائيلي من مصر، وتسمح "الحكومة المصرية بأن تتحول من 

  ".بإغاثة الشعب الفلسطيني، وتسمح بدخول جراحين مصريين لغزة
  ٢٨/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 
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  العراقية تندد بمجزرة غزة وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهالحكومة واألحزاب  .٦٧

ية على قطاع غزة، وطالبت سرائيلمس الغارات اإلأحزاب ورجال دين أدانت الحكومة العراقية و: بغداد
ي أمتضامنة مع "كدت انها ستكون أ، و"تحمل مسؤولياته في وقف الهجوم اإلسرائيلي"المجتمع الدولي بـ 

  س".  في هذا الشأنجهد عربي
من جانبه، دان المرجع الشيعي األعلى آية اهللا علي السيستاني االعتداء على قطاع غزة، وطالب األمتين 
العربية واإلسالمية باتخاذ مواقف عملية إلنهاء العدوان وكسر الحصار يتجاوز اإلدانات واالستنكارات 

األمم المتحدة "، وطالب "االعتداء"الحزب بشدة  العراقي، استنكر اإلسالميوفي بيان للحزب . اللفظية
من . "وفق القوانين الدولية" إسرائيل"ومجلس األمن الدولي بالتدخل لوقف هذه الجرائم المستمرة ومعاقبة 

جريمة إبادة "سالمي الغارات اإلسرائيلية المستمرة على غزة بأنها على اإلجهته، وصف المجلس األ
مس تظاهرة في الموصل أسالمي العراقي وعشائر لك، نظم الحزب اإللى ذإ ". جديدة ال مبرر لها

هجوم نفذه انتحاري إلى لكن التظاهرة تعرضت . تنديدا بالعمليات اإلسرائيلية في قطاع غزة) شماال(
  . آخرين حسب مصادر أمنية١٦ وإصابة مقتل شخص إلى أدىبدراجة مفخخة، ما 

  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
   "إسرائيل"اوضات غير المباشرة مع سوريا تعلن وقف المف .٦٨

بسبب " إسرائيل"أعلن مسؤول سوري أن دمشق قررت وقف المفاوضات غير المباشرة مع : وكاالت
وأفاد المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته في تصريحات صحافية .  على قطاع غزةالعدوان األخير

ق كافة األبواب تجاه أي خطوة لتسوية في العدوان األخير على غزة أغل"ن أ أمس "أسوشيتد برس"لوكالة 
  "المنطقة

 ٢٩/١٢/٢٠٠٨البيان، اإلمارات،  
  
   "إسرائيل" معاقبة إلىخامنئي يدعو المسلمين  .٦٩

 إلىسالمية ية اهللا علي خامنئي الدول اإلأ اإليرانيةسالمية على للجمهورية اإل دعا المرشد األ: ف بأ
  .  اليوم االثنين يوم حداد وطني تضامنا مع سكان غزةأنعلنا ، م"جرائمها في غزة"على " إسرائيل"معاقبة 

 ٢٩/١٢/٢٠٠٨البيان، اإلمارات، 
  
  يرفض حضور القمة العربية الطارئة من مجزرة غزة والقذافي ينتقد المواقف العربية  .٧٠

الزعيم الليبي معمر القذافي انتقد موقف الزعماء أن  :رويترز نقالً عن ٢٩/١٢/٢٠٠٨الخليج، نشرت 
 .بحق قطاع غزة، حاثاً إياهم على سحب المبادرة العربية للسالم" اإلسرائيلي"عرب من جرائم االحتالل ال

وقال القذافي إنه سيكون من األفضل إذا لم يفعل القادة العرب شيئا ولم يقولوا شيئا حتى يتمكنوا من 
، "راحات عقد قمم طارئةوسخر من اقت .عن مهاجمة الفلسطينيين" إسرائيل"التوصل إلى إجراءات لردع 

فقط اسحبوا مبادرتكم التي سميتموها "وحث القادة العرب على سحب المبادرة العربية للسالم، وقال 
  ". مبادرة عربية وهي مؤامرة عربية

رفض المشاركة في القمة أن القذافي : نقالً عن وكاالت ٢٩/١٢/٢٠٠٨وأوردت البيان، اإلمارات، 
لمرجح ان تعقد في الدوحة الجمعة المقبل لبحث االعتداءات اإلسرائيلية العربية الطارئة التي من ا

  . قطاعال
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   مصر تمنع طائرة مساعدات ليبية من الهبوط في مطار العريش: هنيبعل القذافي .٧١
صرح هنيبعل القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي لمحطة الجزيرة مساء األحد، : لميس أنس - لندن

 .مصرية منعت طائرة المساعدات الليبية إلى غزة من الهبوط في مطار العريش المصريبأن السلطات ال
" لتعلم كل األمة أن مصر منعت الطائرة الليبية المحملة بالمساعدات اإلنسانية ألشقائنا الفلسطينيين"وقال 

هي السلطة ليبيا مع حماس، الليبيون جميعا مع حماس، من هي حماس؟ اليسوا فلسطينيين؟ من "وأضاف  
  )".اإلسرائيليين( يذبحون كالكالب من قبل أولئك األوغاد الفلسطينيونالفلسطينية؟ أليست فلسطينية؟ 

وأضاف هنيبعل أن ليبيا سترسل غدا سفينة على الرغم من منع سفينة المروة التي كانت ليبيا قد أرسلتها 
 ."حارية إن شاء اهللاغدا سنرسل سفينة مساعدات وهي سفينة انت"سابقا إلى غزة، وقال 

  ٢٩/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
   التعاون الخليجيالمذبحة في غزة تتصدر أعمال القمة التاسعة والعشرين لقادة دول مجلس .٧٢

وزراء خارجية دول  أن :مسقط من مسعود الحناوينقالً عن مراسلها  ٢٩/١٢/٢٠٠٨األهرام، نشرت 
 ووضع الوزراء خالل ، في غزةة اإلسرائيليةالمجزر أمس أبعاد وامجلس التعاون الخليجي ناقش

اجتماعهم الوزاري اللمسات األخيرة لجدول أعمال القمة التاسعة والعشرين لقادة دول المجلس التي تعقد 
كما يعد . اليوم وغدا برئاسة السلطان قابوس بن سعيد بفندق قصر البستان بالعاصمة العمانية مسقط

  . القمةإلىات التي سيتم رفعها الوزراء مشاريع القرارات والتوصي
 الفلسطينيين األخوة بسلطنة عمان في تصريحات له أن عودة اإلعالموأكد حمد بن محمد الراشدي وزير 

 أن القضية إلىوأشار .  الوفاق والوحدة الوطنية هي الرد األمثل علي االعتداءات اإلسرائيليةإلى
يجري في غزة من  س التعاون الخليجي مؤكدا أن ما قادة مجلاهتماماتالفلسطينية كانت دائما في لب 

  .ي سيكون له اهتمامه من قبل القادة الخليجيين خالل قمتهم اليوم وغداإسرائيلعدوان 
: مسقط من محمد سيف الرحبي ومحمد المكي أحمدنقالً عن مراسليها  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الحياة، وأوردت 

ن وزراء الخارجية درسوا جميع أ قال علوي وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بنأن 
اتخذنا رؤى ستساهم في اجتماع وزراء ": ضافأو. "الوضع المحزن في غزة"القضايا وخصوصاً 

خارجية الدول العربية في القاهرة بهدف مساعدة الشعب الفلسطيني والعمل على وقف هذه المجزرة 
 البحث المسؤول في إلىلتفكير العميق في العودة  اإلى الفلسطينيين مرة أخرى األشقاءوالحصار، ودعوة 

تجاوز خالفاتهم ورص صفوفهم حتى تتمكن الدول العربية من مساعدتهم والوقوف معهم لالحتفال بقيام 
  ."الدولة الفلسطينية

  
  م الشمل الفلسطيني ئاتهو إل  غزةالرد العملي على جريمة: محمد الصباح .٧٣

محمد الصباح ما حدث    . وزير الخارجية د  الكويتي،  وزراء  وصف نائب رئيس مجلس ال    :  شوقي محمود 
مهما نقول عن   "وأضاف،  . بيوم حزن أسود وغاضب للعرب نظراً لفظاعة الجريمة       من مجازر في غزة     

فهي ليست بغريبة على هذا النظام والحكومة المغتصبة للحق العربي          " إسرائيل"هذه الجريمة التي ترتكبها     
ن نتجاوز  أ فيجب   ، يبقى علينا اآلن مهام كبرى     وقال أنه .  الشعب الفلسطيني  واألرض الفلسطينية ولحقوق  

كل الخالفات ونبدأ أوال بترميم هذه الثغرة في الموقف العربي وهو االنفصال أو االنشقاق فـي الجـسد                  
 بأن يلتئم الشمل الفلسطيني كي يكون هناك        ، وهذا هو الرد العملي الحقيقي على هذه الجريمة        ،الفلسطيني

  .إسرائيلرد قاس على 
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨السياسة، الكويت، 
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   وأولى طائرات اإلغاثة تصل إلى مطار العريشتشكيل لجنة طبية إلجالء جرحى غزةالسعودية  .٧٤
 الملك عبد اهللا بن عبد العزيز بفتح ات منشكلت السعودية بعد توجيه:  تركي الصهيل-  الرياض

 ٥إلسرائيلي على قطاع غزة، لجنة طبية، مكونة من المستشفيات السعودية أمام جرحى العدوان ا
  .قطاعات صحية في البالد، لرسم خطط عملية اإلجالء، والتنسيق مع الجانب المصري في ذلك

يأتي ذلك، فيما وصلت أولى طائرات الجسر اإلغاثي الطبي، الذي أمر به الملك، إلى مطار العريش، 
  .  المطاركمقدمة لطائرات أخرى يفترض أن تحط على أرض

  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
  ترحب بأي لقاء عربي لبحث تداعيات العدوانتدين مجزرة غزة والسعودية  .٧٥

ي على قطاع غزة ورحبت بعقد قمة عربية لبحث تداعيات سرائيل دانت السعودية العدوان اإل:عواصم
ن أالسعودية الرسمية  األنباءالعدوان على القطاع وقال مصدر سعودي مسؤول في بيان بثته وكالة 

المملكة ترحب بأي لقاء عربي سريع للنظر فيما يتوجب على العرب القيام به تجاه المجازر التي "
  ."ترتكبها إسرائيل

تتابع اتصاالتها الخارجية " المملكةن أمير سعود الفيصل  وزير الخارجية السعودية األأكدمن جهته، 
  ". ي السافر على غزةسرائيلطير الذي سببه االعتداء اإلبصورة حثيثة لمواجهة تداعيات الموقف الخ

  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الرأي، األردن، 
  
  قطر تقف إلى جانب الفلسطينيين  : حمد بن جاسم لليفني .٧٦

وزيـر  القطـري  تلقى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلـس الـوزراء              :  وكاالت –غزة  
زيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني حاولت فيـه تبريـر          الخارجية اتصاالً هاتفياً الليلة الماضية من و      

 أنه لـم يكـن هنـاك أي مبـرر للعـدوان             حمدمن جانبه أوضح    . الغارات اإلسرائيلية على قطاع غزة    
اإلسرائيلي الوحشي على قطاع غزة وأن ما حصل من جانب المقاومة الفلسطينية ويحصل هو ردة فعـل                 

وأكد . ما أوضح أن العدوان اإلسرائيلي ال يساعد على إحالل السالم         ك. على الحصار الظالم على القطاع    
   .أن دولة قطر تقف إلى جانب المواطنين الفلسطينيين في غزة

  ٢٩/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر، 
  
  مملكة البحرين تنتقد مجزرة غزة وتؤكد على ضرورة التزام حماس بالتهدئة .٧٧

 العربي والدولي اإلجماعمملكة البحرين يتفق مع ن موقف أ ةحمد بن عيسى آل خليفالبحرين كد ملك أ  
بضرورة وقف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة بشكل فوري ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني 

ن تلتزم حركة حماس بالتهدئة لحماية مصالح الشعب الفلسطيني وفق اتفاقية أفي القطاع وعلى ضرورة 
 المساعدات إليصاللشقيقة بشأن موضوع فتح المعابر مكة والتنسيق مع جمهورية مصر العربية ا

  . للشعب الفلسطينيواألدوية اإلنسانية
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨األيام، البحرين، 

  
  يقترحون قانوناً لحظر التعامل مع الكيان الصهيوني كويتياً عشرون نائباً  .٧٨

ن إلى مجلس األمة  تقدمهم بمشروع قانو الكويتيأعلن عدد من نواب البرلمان : محمد العجمي-الكويت 
يجرم أي شكل من أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني، حيث قدم النواب الدكتور جمعان الحربش، 

 مواد تحظر ٦ علي العمير واحمد السعدون مشروع القانون متضمنا .وعسكر العنزي ومسلم البراك، ود
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ب تمثيل من أي نوع، وعلى أي التعامل أو إقامة أي اتصاالت أو عالقات من أي نوع كانت أو فتح مكات
  .مباشرة أو بطريق غير مباشر أو تمويها" الكيان الصهيوني"مستوى كان مع 

كما يحظر على جميع الجهات الحكومية والخاصة واألفراد واألشخاص الطبيعيين واالعتباريين عقد أي 
  .اتفاقيات أو بروتوكوالت أو لقاءات أيا كانت طبيعتها مع الكيان الصهيوني

  ٢٩/١٢/٢٠٠٨لخليج، ا
  
  ية في غزة  سرائيلللمجازر اإلكويتي استنكار نيابي  .٧٩

لوضع النقـاط   "جاسم الخرافي أهمية االستعجال بعقد قمة عربية طارئة         الكويتي  أكد رئيس مجلس األمة     
 ،يةسـرائيل مشددا في الوقت ذاته على وقـف المجـازر اإل    "  بيانات بإصدارعلى الحروف وعدم االكتفاء     

 في فلسطين االنشقاق    األشقاءليس من مصلحة    أنه  وقال   ."لكلمة الفلسطينية في مواجهة االحتالل    وتوحيد ا 
  .وترك اآللة العسكرية اإلسرائيلية تعاقب حماس

كيف تسمح  "  متسائال   ،النائب ناصر الصانع الحكومة المصرية مسؤولية ما يحدث في غزة         حمل   بدوره  
ن التطمينـات المـصرية تجـاه غـزة تـشابه           ألى  إمشيرا  "ية  يلسرائمصر بان تنطلق منها المؤامرة اإل     

التطمينات المصرية للكويت يوم الغزو العراقي الغاشم على الكويت وتعليقا على زيارة الرئيس محمـود               
   . الكويتإلىنقول له ال اهال وال سهال بزيارتك "لى الكويت قال الصانع إعباس 

 مـن تحميـل     إعـالم  صدر عن مسؤولين عرب ومن وسائل        وبدوره استغرب النائب وليد الطبطبائي ما     
ن التهدئة التي تتهم حماس بخرقها لم تكـن موجـودة   أ وقال ،استباقي للمقاومة الفلسطينية لما يحدث اآلن  

كانت تهاجم وتضرب وتغتال في قطاع غزة متى شاءت ولديها مـشروع عـدواني              " إسرائيل"أساسا ألن   
ة والقائم على الصمود ورفض االستسالم وتقوده حركة حماس التـي           استئصالي للواقع الفلسطيني في غز    

  . والعربيةاإلسالمية للكرامة األخيرباتت الحصن 
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨السياسة، الكويت، 

  
  "إسرائيل" رسمية ومسيرات احتجاج وتجديد الدعوة لقطع العالقات مع إدانة: موريتانيا .٨٠

 إدانتها للعدوان أمسخارجية الموريتانية في بيان نشر أعلنت وزارة ال:  عبد اهللا ولد السيد- نواكشوط 
اإلسرائيلي على قطاع غزة مشددة على تمسك موريتانيا بالسالم كخيار وحيد للتعامل مع القضية 

وأكد البيان أن الجمهورية اإلسالمية الموريتانية تدين بشدة الهجمات العسكرية اإلسرائيلية  .الفلسطينية
   .نية، داعية الطرف اإلسرائيلي إلى الوقف الفوري لهذه الهجماتعلى مدينة غزة الفلسطي

واستمر اآلالف من سكان العاصمة نواكشوط أمس في اعتصامهم أمام مبنى األمم المتحدة في موريتانيا 
أن هذا العمل الوحشي ما كان ليحصل من "وأكد خطباء في هذا الحشد . لالحتجاج على مجازر غزة

 دون دعم وضوء أخضر من أنظمة العمالة في األقطار العربية التي توفر طرف الجبناء الصهاينة
  ."الحماية إلسرائيل من غضب الشعوب في العالم اإلسالمي

  .بالعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة) اإلسالميالتيار ( والتنمية لإلصالحو ندد حزب التجمع الوطني 
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
   يدعوان إلى نصرة فلسطينمفتي مصر وشيخ األزهر .٨١

 دعا مفتي جمهورية مصر العربية علي جمعة، وشيخ جامع األزهر بالقاهرة الدكتور : وفا–القاهرة 
مس، جميع المسلمين إلى نصرة الفلسطينيين ضد العدوان اإلسرائيلي على قطاع أمحمد سيد الطنطاوي، 

 اإلنسانيةئيلي في قطاع غزة جريمة ضد ما ارتكبه جيش االحتالل اإلسرا"وقال الدكتور جمعة،  .غزة
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تتطلب تكاتف العالمين العربي واإلسالمي، التخاذ موقف ضد ما يرتكبه جنود االحتالل من حماقات في 
  ".حق المدنيين العزل في قطاع غزة

  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
  هاء العدوانمسيرات لإلخوان في مصر تنديداً بمجزرة غزة وعاكف يعلن استمرارها حتى انت .٨٢

 في مصر "اإلخوان المسلمين"سيرت جماعة :  جيهان الحسيني ومحمد الشاذلي وأحمد رحيم- القاهرة 
وتقدم نواب الكتلة . تظاهرات حاشدة في القاهرة ومحافظات عدة احتجاجا على العدوان على غزة

 وطرد السفير "بشكل دائم"البرلمانية للجماعة بمذكرة للرئيس حسني مبارك طالبوا فيها بفتح معبر رفح 
  .اإلسرائيلي من القاهرة وسحب السفير المصري في تل أبيب

سندعو لتظاهرات في شتى ": "الحياة"في مصر محمد مهدي عاكف لـ " اإلخوان المسلمين"وقال مرشد 
محافظات مصر والعالم العربي، وستظل التظاهرات وتقوى حتى يتوقف العدوان على غزة وتفتح 

وأعلن األمين العام للكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوان محمد البلتاجي أن اإلخوان مدعوون . "المعابر
  .للتظاهر في أنحاء العالم ظهر اليوم، مطالبا بأن تكون التظاهرات حاشدة

  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
  تظاهرات في دمشق واليمن والمغرب تنديداً بمجزرة غزة .٨٣

عدوان لآلالف من اليمنيين في مسيرات غاضبة للتنديد باخرج يوم أمس مئات ا : وكاالت- عواصم 
، وكانت أكبر "اإلسرائيلية"وتضامنا مع الشعب الفلسطيني حيال حرب اإلبادة اإلسرائيلي على غزة 

المسيرات الغاضبة في صنعاء تعز، مأرب، الضالع، وذلك استجابة للدعوة التي وجهتها األحزاب 
ن مع الشعب الفلسطيني وجمعية كنعان في فلسطين وعلماء الدين السياسية والهيئة الشعبية للتضام

  . والمشايخ والشخصيات االجتماعية والثقافية
الوحشي " اإلسرائيلي"وفي دمشق، خرج آالف السوريين في مسيرة جماهيرية حاشدة تنديدا بالعدوان 

 وتجمعت في ساحة وانطلقت المسيرة من عدة محاور من العاصمة. المتواصل على الشعب الفلسطيني
  .يوسف العظمة وسط المدينة وشارك في المسيرة فعاليات سياسية واقتصادية ودينية واجتماعية

 شخص أمام ٤٠٠٠وشهدت مدينة الدار البيضاء مساء أمس تنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها أكثر من 
ودعوا إلى " إسرائيل"تحدة لالقنصلية األمريكية في البيضاء، ونددوا بالدعم المتواصل من الواليات الم

  . موقف عربي موحد وعلى وجه السرعة لوقف المجزرة الجديدة في غزة
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
  جماهير غفيرة تتظاهر في عدة مدن باكستانية ضد العدوان على غزة  .٨٤

غفيرة، شهدت عدد من المدن الباكستانية، اليوم األحد، مظاهرات كبيرة شاركت فيها جماهير  :إسالم أباد
وأطلق المتظاهرون هتافات  .عبرت عن سخطها العارم على العدوان اإلسرائيلي الجاري على قطاع غزة

مؤيدة للشعب الفلسطيني، ومنددة بالعدوان والموقف األمريكية التي اعتبروها منحازة بشكل صارخ 
  ".لبيك حماس"لالحتالل اإلسرائيلي، وقالوا 

ر هذه المظاهرات، وقد خرج فيها اآلالف من الباكستانيين، تتقدمهم وشهدت مدينة الهور واحدة من أكب
  .شخصيات سياسية وعامة، ومنهم قادة الجماعة اإلسالمية بباكستان

وأحرق المتظاهرون األعالم اإلسرائيلية واألمريكية، وطالبوا بوضع حد للمجازر اإلسرائيلية بحق 
   . ى قطاع غزة منذ سنتينالمواطنين الفلسطينيين، وفك الحصار المفروض عل

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 
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             األمن التونسي يمنع نقابيين من التظاهر وسط العاصمة ضد العدوان على غزة  .٨٥

يوم عطلة (منعت السلطات التونسية، عشرات النقابيين حاولوا الخروج في مسيرة، اليوم األحد : تونس
الحزب "من جهته؛ دعا  .إلسرائيلي ضد قطاع غزة، للتعبير عن غضبهم إزاء العدوان ا)رسمية

، إلى تنظيم مسيرة وسط العاصمة التونسية يوم الثالثاء المقبل، احتجاجاً على "الديمقراطي التقدمي
  .العدوان اإلسرائيلي المتواصل ضد غزة

  ٢٨/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 
 
  جماعة اندونيسية تجند متطوعين للقتال في غزة .٨٦

 ألف متطوع للقتال في إلىنها تنوي تجنيد ما يصل أسالم في اندونيسيا اة اإل أعلنت جبهة حم:جاكرتا
مين عام الجبهة أوقال احمد صبري لوبيس . ية على القطاعسرائيلغزة ردا على الغارات الجوية اإل

لرويترز هاتفيا أن الجبهة ستبدأ في تجنيد المتطوعين بمقرها في العاصمة جاكرتا خالل االيام القليلة 
  . للقتالإلعدادهممقبلة وسترسل المتطوعين لمعسكرات تدريب في اندونيسيا ال

  ٢٩/١٢/٢٠٠٨رويترز، 
  
  وإطالق حماس للصواريخ.. غير المتكافئ للقوة" إسرائيل"استخدام األمم المتحدة تدين  .٨٧

اء  عن قلقها وانزعاجهـا إز     أمسأعربت المفوضة العليا لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة        :  د ب أ   - جنيف
وقالت نافي بيالى المفوضة العليـا       .الخسائر البشرية الفادحة الناجمة عن تصعيد أعمال العنف في غزة         

في القطاع ودعـت إلـى      " إنها تدين بشدة استخدام إسرائيل غير المتكافئ للقوة       "لحقوق اإلنسان في بيان     
كما أدانـت قيـام حمـاس        .دنيينوقالت بيالى إن العديد من القتلى كانوا من الم        . احترام القانون الدولي  

  .بإطالق الصواريخ والتي أسفرت عن مقتل مدنية إسرائيلية
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

  
  كوشنير يدعو للعودة للهدوء .٨٨

 السكان المدنيين الفلـسطينيين     أن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير       أعلن:  صالح عواد  - نيويورك
في غزة، وذلـك فـي      "  التهدئة هي الحل الوحيد    إلىالعودة  "وان  " مالهمتخطوا قدرات احت   "واإلسرائيليين

  . صحيفة فرنسيةاألحدتصريح نشرته 
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨ ،الشرق األوسط

  
   يتابع التطورات في غزة عن كثب ويتصل برايس أوباما .٨٩

ن  كانو٢٠قبل ثالثة أسابيع من انتهاء والية بوش وتسلم أوباما السلطة في :  جويس كرم- واشنطن 
 الموجود حاليا في والية هاواي  باراك أوباما المنتخب األمريكي يناير المقبل، أكد مكتب الرئيس/الثاني

، وأجرى اتصاال هاتفيا مطوالً أول من "انه يراقب عن كثب التطورات في غزة: "في عطلة نهاية السنة
 إيضاحات إعطاءدرسون وفيما رفض الناطق باسمه بروك أن. أمس بوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس

عن موقف أوباما من العمليات لتفادي أي تضارب في الدور مع بوش، أجمعت تصريحات مسؤولين 
 الحق في الدفاع عن نفسها، وأن أوباما يدرك إلسرائيلديموقراطيين سابقين مثل مارتن أنديك على أن 

 الحق إلسرائيلي هوارد برمان أن كما أكد رئيس لجنة العالقات الدولية في مجلس النواب األميرك. ذلك
تقع على حماس وإلطالقها " أن المسؤولية إلىفي الدفاع عن نفسها، وأسف على سقوط الضحايا، مشيرا 

  ".الصواريخ
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 إسرائيل بيل كلينتون وجورج بوش، أن إدارتيوتوقع الخبير السياسي ديفيد غيرغن المسؤول السابق في 
 وإطالقها األسبوعوانسحابها من اتفاق الهدنة منذ أسبوع ونصف " استغلت خطأ استراتيجيا من حماس"

الى جانب .  لخوض انتخاباتها ويصعب تساهلها في مسألة األمنإسرائيلالصواريخ، في وقت تستعد 
 تستفيد من مواكبة ذلك بمرحلة انتقالية في واشنطن، ما يخفف الضغوط إسرائيلذلك، يرى غيرغن أن 

  .على تل أبيب
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  "اإلسرائيلي اإلجراميالعمل " واشنطن شريكا في ّداسبانيا تشجب مجزرة غزة وشافيز يع .٩٠

 وزارة الخارجيـة     أن حسين مجـدوبي  ،  مدريد عن مراسها من   ٢٩/١٢/٢٠٠٨القدس العربي،   ذكرت  
يه ضـد قطـاع   إدانة اسبانيا الشديدة للرد العسكري اإلسرائيلي المبالغ ف"بيانا تؤكد فيه   أصدرت اإلسبانية

التصرف غير المسؤول من طرف حركة حماس بتوجيـه صـواريخ ضـد             "كما نددت بما أسمته     " غزة
  .قدم وزير الخارجية اإلسباني ميغيل آنخيل موراتينوس تعازيه إلى ضحايا القصف الوحشيو". إسرائيل

 بالكامـل وهـو     اعتبر رئيس فنزويال هوغو شافيز أن الهجوم اإلسرائيلي بمثابة محاولة تصفية لشعب           و
واعتبر أن الواليات المتحـدة شـريكة       . الشعبي الفلسطيني وأن هذه الهجمات تعتبر عمال إجراميا خالصا        

  .إسرائيل في هذه العملية اإلجرامية
 اإلرهـاب "تمارس  " إسرائيل " اإلسباني اعتبر أن   الحزب الشيوعي  أن   ٢٩/١٢/٢٠٠٨الخليج،  ونشرت  

  ". الفلسطيني األعزلعبالش"بحق "  جماعيةإبادةوترتكب جرائم 
  
   على وقف عملياتها العسكرية في غزة"إسرائيل"الصين تحض  .٩١

قد صـدمت وتـشعر     " الصين   إن قال نائب رئيس الوزراء لي كيكيانغ في بيان          :، ا ف ب    القدس -بكين  
 ".ى عن عدد كبير من القتلى والجرح      أسفرتبالقلق العميق جراء العمليات العسكرية الحالية في غزة التي          

 القوة المسلحة يتنـاقض     إلى، واللجوء   األوسطالعالم حريص على عملية السالم في الشرق        " ان   وأضاف
 الوقف الفوري لعملياتهم العسكرية     إلى المعنيين   األطراف بإلحاحتدعو  " الصين   أن وأكد". مع هذه الجهود  

  ".والى اتخاذ تدابير واقعية لخفض التوتر في غزة
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨القدس، فلسطين، 

  
  والهند تدعو لوقف استخدام القوة ضد الفلسطينيين.. اليابان تأسف .٩٢

إنـه  " وقال أمين مجلس الوزراء تاكيو كـاومورا         اإلسرائيليللهجوم  " أسفها" اليابان عن    أعربت: وكاالت
  ".لمن المؤسف للغاية ان يحدث صراع مسلح بعد وقت قصير من انتهاء التهدئة

  .وقف فورا عن استخدام القوة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزةاعتبرت الهند أنه يتعين التو
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
  يجب إنهاء حمام الدم في غزة    : بابا الفاتيكان .٩٣

" شـعر بـاأللم   " العنف في قطاع غزة وقال إنـه         أمسدان بنديكت السادس عشر بابا الفاتيكان       : وكاالت
أناشد من اجل وضع حد لهذا العنف الـذي يتحـتم إدانتـه بكـل               "وقال البابا   . لسقوط القتلى والمصابين  

  ".أشكاله
أطالـب  "وأضـاف  " لفتة إنسانية وحكمة من هؤالء المسؤولين عن الوضـع "ودعا إلى هدنة فورية وإلى    

. المجتمع الدولي ببذل قصارى الجهد لمساعدة اإلسرائيليين والفلسطينيين للخروج من النفق المظلم للعنف            
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 ضـرورة   إلىداعيا  ". مكن أن يظل مسقط رأس المسيح شاهدا على إراقة الدماء التي ال تنتهي            ال ي "وتابع  
  . أبرياءوقف الهجمات فورا وبسط السالم في المنطقة لتفادي سقوط 

 ٢٩/١٢/٢٠٠٨البيان، اإلمارات،  
  
  العدوان جريمة حرب: األسقف توتو .٩٤

" اإلسرائيلية"ى جائزة نوبل للسالم، أمس الغارات       دان كبير أساقفة جنوب إفريقيا ديسموند توتو الحائز عل        
في ضـوء التفـوق التـام لـسالح الجـو           "وقال في بيان له أمس       .على غزة معتبراً أنها جرائم حرب     

والذي يسمح لها بصفتها أحد طرفي الصراع باستخدام الطائرات لقتل الطرف اآلخر الذي ال              " اإلسرائيلي"
  ".يحمل كل مؤشرات جرائم الحرب" اإلسرائيلي"لقصف يملك شيئاً للدفاع عن نفسه فإن ا

  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
  "إسرائيل"بوقف جميع المعامالت التجارية مع يطالب حزب االتحاد األوروبي  .٩٥

طالب حزب االتحاد األوروبي بوقف جميع المعامالت التجارية مع إسـرائيل،           :  صالح عواد  - نيويورك
ن، والقانون الدولي، وقرارات األمم المتحدة، والمحكمة الدوليـة فـي           طالما أنها ال تحترم حقوق اإلنسا     "

  ".الهاي
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨ ،الشرق األوسط

  
  استمرار التظاهرات في عواصم أوروبية احتجاجاً على العدوان اإلسرائيلي .٩٦

 الـسفارة   أمـام  في تظاهرة    أشخاصاعتقلت الشرطة البريطانية، أمس، ثالثة       :، وكاالت "الخليج "-أنقرة  
اإلسرائيلية في لندن احتجاجا على العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، وتسببت التظاهرة في لندن التـي                

 شخص في وقف حركة السير في منطقة كينسنغتون الفخمة وسط لندن حيث تقـع               ٧٠٠شارك فيها نحو    
ـ     باإلعالمولوح المتظاهرون   ". اإلسرائيلية"السفارة    دولـة   إسـرائيل "وا   الفلسطينية وحملوا الالفتات وهتف
 النظام وقامت بإبعاد عدد     إلعادةوحطّم المتظاهرون الحواجز وانتشرت شرطة مكافحة الشغب        ". إرهابية

  .من المحتجين بالقوة
لقطاع غزة ودعوا الـى  " اإلنسانيغير "و" اإلرهابي" القصف إلدانةوفي باريس، تظاهر المئات من جديد  

  .وقف العنف فورا
كمـا   . على الغارات اإلسرائيلية على غـزة      أمستردام شخص في وسط     ٢٠٠لي  وفي الهاي، احتج حوا   

في العاصـمة   " اإلسرائيلية" السفارتين المصرية و   أمام شخص غالبيتهم من الفلسطينيين      ٥٠٠تظاهر نحو   
وشهدت الكثير من المحافظات التركية وفي مقدمتها اسـطنبول وأنقـرة تظـاهرات             . القبرصية نيقوسيا 

وتجمع اآلالف من المواطنين من مختلف التنظيمات واألحزاب الـسياسية أمـام            ". ئيلإسرا"صاخبة ضد   
  .ضد الشعب الفلسطيني" إسرائيل" مستنكرين الجرائم التي تقوم بها اإلسرائيليةالسفارة والقنصلية 

  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
  ت  سلسلة من التظاهراممنظمات أمريكية المناهضة للعدوان اإلسرائيلي تعلن تنظي .٩٧

أن عشرات المنظمات األميركية المناهضة للعـدوان اإلسـرائيلي         " أميركا إن أرابيك  "ذكرت وكالة أنباء    
على غزة أعلنت تنظيم سلسلة من مظاهرات االحتجاج في جميع أنحاء الواليات المتحـدة تبـدأ األحـد                  

  .وتستمر خالل األيام القادمة
ث ستنطلق مظـاهرة مـن أمـام وزارة الخارجيـة           وستصل المظاهرات ذروتها يوم الثالثاء المقبل حي      

األميركية في واشنطن بالتزامن مع مظاهرات أخرى أمام القنصليات اإلسرائيلية في سـان فرانسيـسكو               
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ولوس أنجلوس ونيويورك، إضافة إلى احتجاجات أخرى في فلوريدا وشيكاغو وبوسطن وسياتل وغيرها             
  .من المدن األميركية الكبرى

ـ     وأضافت الوكالة    ، الذي يضم عشرات المنظمـات المناهـضة        "ائتالف أنسر "أنها تلقت نسخة من بيان ل
 ديـسمبر يومـاً     / كانون األول  ٣٠لالحتالل اإلسرائيلي والحرب في العراق، يطالب باعتبار يوم الثالثاء          

  ".إلظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة ووقف العدوان اإلسرائيلي"قومياً للتحرك 
منسق الوطني لالئتالف بريان بيكر إن عشرات اآلالف من األشخاص سوف يبعثـون بخطابـات               وقال ال 

 مليون دوالر   ١٥تطالب بإيقاف فوري للمساعدات األميركية إلسرائيل التي تصل في مجموعها إلى نحو             
  .يومياً

 ٢٨/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت،  
  
  امجازر غزة جرائم حرب ال يجوز التهاون معه: مؤسسات نمساوية .٩٨

مجازر غزة جرائم حرب ال يجوز "حذّرت مؤسسات وجمعيات نمساوية غير حكومية، من أن  :فيينا
، مطالبة بلجم العدوان اإلسرائيلي الجاري على قطاع غزة، ومحذرة من خطورة اجتماع "التهاون معها

وتحدثت  .الحملة الحربية والحصار المشدد في الوقت ذاته، على المواطنين الفلسطينيين في القطاع
فواجع متتابعة في "المؤسسات والجمعيات في بيان مشترك أصدرته في فيينا بهذا الشأن، عن حدوث 

قطاع غزة، جراء إقدام الطيران الحربي اإلسرائيلي، على تنفيذ سلسلة مكثفة من الغارات المتواصلة بال 
  ."هوادة في شتى أرجاء القطاع

 ٢٩/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 
  
  غارات على غزة فاشلة وقد تعطي نتائج عكسيةال: صحف بريطانية .٩٩

 على الغارات اإلسرائيلية التي خلفت مئات أمس ركزت معظم الصحف البريطانية الصادرة : بترا–لندن 
 صحيفة اإلندبندنت وأعربت. الشهداء والجرحى في قطاع غزة، واعتبرتها فاشلة وقد تعطي نتائج عكسية

بغي أن توصف برد الفعل غير المتناسب، بل بالعملية التي تأتي  ال يناألمسعن اعتقادها بان غارات 
 عندما شنت إسرائيل ٢٠٠٦وتذكر الصحيفة في هذا الصدد بما حدث بعد عدوان تموز . بنتائج عكسية 

وترى الصحيفة ان الصراع . حربا على لبنان ،فكانت النتيجة ان انضم المزيد من الشبان إلى حزب اهللا
غزة، هو صراع بين ديمقراطيتين، فمن الناحية الفلسطينية فقد وصلت حماس إلى بين إسرائيل وقطاع 

الحكم عبر صناديق االقتراع وفي انتخابات شفافة، والناخب على علم بموقف الحركة اإلسالمية من 
  ."إسرائيل"

  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الرأي، األردن، 
 
  مفتاح الحل في جيب عّباس .١٠٠

     عريب الرنتاوي 
قواعـد  "لسطيني محمود عباس أن يقلب الطاولة على رؤوس الالعبـين، وأن يغيـر              يستطيع الرئيس الف  

عن قوة الهزة التي    " مقياس ريختر "رأسا على عقب، بل وأن يحدث هزة سياسية ال تقل قوتها على             " اللعبة
  .تسببت بها الطائرات والصواريخ الحربية اإلسرائيلية التي عاثت قتال ودمار في حارات غزة وأزقتها

اسما له، قد اعتمد    " الرصاص المصبوب "إذا كان العدوان اإلسرائيلي البريري على غزة الذي اتخذ من           و
رد فعل متدحرجا أيضا، كـأن يعلـن مـثال          " أبو مازن "منهجا له، فإننا نقترح على      " التدرج والتدحرج "

ـ                  دم األمـن   انسحابه من التنسيق األمني مع إسرائيل، وهو تنسيق محرج ومذل علـى أيـة حالـة، ويخ
اإلسرائيلي أكثر مما يخدم األمن الفلسطيني، وهو يستطيع أن يتبع هـذا الموقـف بموقـف يعلـن فيـه                    
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االنسحاب من المفاوضات ومن مسار أنابوليس، وهي مفاوضات عبثية على أية حال، ومسار لـم يكـن                 
  .واعدا في أي وقت من األوقات، وهو بالغ طريقا مسدودا كما تشير كافة التقديرات

الورقة قبل األخيرة في جعبة الرجل التي يتعين عليه أن يلوح بها توطئة الستخدامها إن لزم األمر، ولـم                   
تنفع األوراق السابقة في تحقيق مبتغاها، هي تقديم االستقالة اآلن، واعتبارها سارية المفعول اعتبارا مـن       

" غيـر دسـتوري  "مديد له لن يكـون  منتصف ليلة التاسع من كانون الثاني ـ يناير القادم، ليس ألن الت 
  .فحسب، بل وبوصف ذلك تعبيرا عن االحتجاج الشديد اللهجة على الجرائم اإلسرائيلية

أما الورقة األخيرة فتتمثل في التلويح بحل السلطة، توطئة لحلها فعليا إن لـزم األمـر، ونحـن نرجـئ                  
اج اللجـوء إليهـا إلـى تفاهمـات         الحديث عن هذه الورقة ألنها ليست ملكا للرئيس عباس وحده، ويحت          

  .فلسطينية وطنية أوسع نطاقا
أنه رجـل   " أبو مازن "منذ أن تقلد منصب رئيس الحكومة زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات، عرف عن              

مـن مناصـبه،    " سرعة تقديمه استقالته  "زاهد بالسلطة، ونقلت عنه روايات عدة تدور في معظمها حول           
بصورة سلبية، بيد أنها وألول مرة في تاريخه السياسي، قد تكون ميزة            " صلةالخ"ولطالما نظرنا إلى هذه     

توقيتا، ومن غزة مكانا    " اآلن"إيجابية إن هي استخدمت في توقيتها ومكانها المحددين، وال نجد أفضل من             
  .الستخدام هذه الورقة

الرائجـة  " الزهد بالسلطة  "نقول ذلك ونحن نستبعد احتماال كهذا، ونكتشف أننا كنا من المخدوعين بحكاية           
  .تلك

لن يخدم قضية غزة وفلسطين، ولن يحقن أرواح األبرياء من أبنائها وبناتها، سوى خطوة كهـذه، وهـي                
خطوة غير مكلفة، وتكاد تكون مجانية على أية حال، فنحن نعرف والرئيس عباس يعـرف، أن الدولـة                  

نياهو القادم للسلطة ستكون أكثر عبثيـة مـن        الفلسطينية لم تعد على مرمى حجر، وأن المفاوضات مع نت         
تلك التي خضناها مع أولمرت، وأن األمر برمته، بما في ذلك المقعد الرئاسي، ال يستحق كل هذا العنـاء        

  .والتضحيات
لم نكن نريد أن يسجل تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية أنها شهدت االنقسام األخطر في عهـد الـرئيس                  

الرئيس الفلـسطيني   " إنجازات"د أيضا أن يدخل انفصال غزة عن الضفة في خانة           ولم نكن نري  ... عباس
للقادة الذين يشتمون فـي التظـاهرات       " القائمة السوداء "وال نريد لرئيس فلسطين أن يندرج في        ... الثاني

الجماهيرية، وأية تظاهرات، التظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني والمتـضامنة مـع كفاحـه العـادل               
  .شروعوالم

٢٩/١٢/٢٠٠٨الدستور، األردن،   
  

  هكذا تواطأ عمر سليمان على حماس .١٠١
  إبراهيم األمين

ال يتعلق األمر بمحاولة إسقاط حماس في غزة، بل بإيجاد قواعد لعبة جديدة، وإلزام حمـاس الخـضوع                  "
لجملـة  حتى اللحظة هـذه هـي ا      ". التفاق جديد لوقف النار في سبيل تحسين الواقع األمني جنوبي البالد          

  الوحيدة المفيدة في كل الكالم اإلسرائيلي عن أهداف الحملة اإلجرامية المفتوحة ضد قطاع غزة
في الرابع من تشرين الثاني الماضي، زار وفد من حركة حماس القاهرة والتقى بـرئيس االسـتخبارات                 

ة والحـوار  العسكرية المصرية اللواء عمر سليمان، وناقش معه الملف الخاص بالوضع في قطـاع غـز   
 الفلسطيني، إضافة إلى العالقات بين الحركة والقيادة المصرية، وما يتصل بملف التهدئة مع              - الفلسطيني
  .إسرائيل

. يعرف وفد حماس أن العالقات ليست جيدة، وليست في أحسن أحوالها مع القاهرة، وال سيما مع سليمان                
ات مصرية، وأبرزها سليمان نفسه، فيه لـوم        وكان قد وصل إلى قيادة حماس كالم منقول عن لسان قياد          
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لكن المفاجأة كانت في سماع وفد حماس كالماً مباشراً وقاسياً على لـسان             . وانتقاد وعتب وأمور أخرى   
سوف يـدفع   ) خالد مشعل (إن ما تقوم به قيادتكم خطير، وأنا أقول لكم إن أبو الوليد             "سليمان الذي قال له     

  ".الثمن
 الجانب المصري المعني بملف غزة من جميع الفصائل الفلسطينية تجاوز موقـف         سبق ذلك طلب تقدم به    

وعندما أعلنت حماس رسمياً قرارها عدم المشاركة في الحوار، راح سـليمان            . حماس بما خص الحوار   
إنهم عصابة يتـصرفون  : "يرفع من سقف الحملة عليها، وقال كالماً وصل إلى المعنيين على دفعات وفيه   

لقد أصابهم الغرور ومشعل يتصرف كأنه أكبر من مصر، وأكبر من العـالم العربـي،               . الدنياكأنهم كل   
هذه عصابة تحتاج   . وهو يسعى إلى إقحام كل حماس في خطوات هدفها تجاوز المصالح الخاصة بالجميع            

بل إلى تأديب، وعلى هؤالء أن يدفعوا ثمن ما يقومون به، واألمر لن يقتصر على الموجودين في غزة،                  
  ".الموجودين في دمشق أيضاً

حتى إن سليمان لم يكـن يخفـي        . ويبدو أن الموقف المصري يتصل أكثر بخطوات تعود إلى فترة سابقة          
رفضه ألي تعاون مع حركة حماس منذ فترة غير قصيرة، وهو حاول أن يطوق الحركة ومن يناصرها                 

. عم من خالل الحدود مع القطاع المحاصر      بدأ بتعطيل كل محاولة لتنشيط العمل والد      . في أكثر من مجال   
وعندما اقترب موعد البحث في التهدئة القائمة بين قوى المقاومة وإسرائيل، بدا سليمان في لقاءاته قليـل                 

" شروط حماس "وهو عاد واستفاد الحقاً مما سماه       . االرتياح إلى سعي إسرائيل لتجديد هذه التهدئة وسريعاً       
واتهم سليمان مشعل بأنه سعى إلى      . هدئة، وشن حملة قاسية عليها وعلى قيادتها      التعجيزية حيال تجديد الت   

وقال . منع قيادة حماس في غزة من الذهاب نحو تسوية في ما خص الحوار وفي ما خص أموراً أخرى                 
 وطلب منها عدم المـشاركة فـي حـوار          ةالفلسطينيإن مشعل دعا إلى لقاء مع قيادات الفصائل         "سليمان  
ثم تحدث سليمان عن سعي مشعل إلى اإلمـساك بـالقرار فـي             ". رة قبل تحقيق سلسلة من الشروط     القاه

حماس من كل جوانبه، وأنه يتصرف باألموال ويصدر األوامر، وأنه استمال رئيس الحكومة إسـماعيل               
بـرام  هنية إلى جانبه، وأنه يقود حماس في الضفة ويطلب إليها الضغط على قيادة الحركة في غزة لمنع إ  

  .أي اتفاق
ومع أن سليمان لم يكن يوماً مغرماً بحماس، إال أنه كان يحرص على أشكال مختلفة للتواصـل معهـا،                   
سواء مباشرة أو من خالل شخصيات فلسطينية عامة، أو حتى من خالل قوى حليفة لـحماس مثل حركة                 

على مـشعل   "م من يزوره أن     لكن سليمان قرر وقف أي نوع من االتصال، مكرراً أما         . الجهاد اإلسالمي 
رهـن  "كما كرر سليمان معزوفته بـشأن       ". أن يعتذر منه ومن مصر، وقبل ذلك لن يحصل أي تواصل          

، "ــ فلـسطيني اآلن      السوري، حيث ال توجد حماسة لتوافق فلسطيني       - حماس قرارها للقرار اإليراني   
فهم يـدعمون  . عب الفلسطينيقيادة حماس ومجموعات أخرى تعمل وفق نظام مصالح ال تخص الش          "وأن  

حزب اهللا في لبنان ضد اآلخرين، وهم مستعدون لمنع حصول أي توافق أو هدوء حتى يتـسلّم الـرئيس                   
  ".األميركي الجديد باراك أوباما منصبه، وحتى انتظار ما ستؤول إليه االنتخابات في إسرائيل

  الحوار والحصار والحرب: حماس إسقاط ■
يوم نجحت في االنتخابات، كان هناك توجه لمقاطعتهـا ومحاصـرتها           . بكراًمسلسل إسقاط حماس بدأ م    

وبعد فشل هذه التجربة، لجأ الجميع إلى       . كانوا يعتقدون أن في ذلك ما يضعف الحركة ويكشفها        . وعزلها
الحصار المباشر، الذي كان يهدف إلى إظهار حماس غير قادرة على إدارة مدرسة، فكيف إدارة شـؤون                 

 مليون بشري؟ ثم فشلت هذه التجربة، فانتقل الجميع، أميركا وإسـرائيل والعـرب، إلـى                مليون ونصف 
وهو األمر الذي بدأ عاديـاً ثـم   . كان األوروبيون قد نصحوا باالحتواء من خالل الحوار      . مرحلة الحوار 

تحول إلى حالة فرض شروط على حماس من خالل الحوار وبرنامجه، سواء في مـا خـص الحـوار                   
الداخلي، أو من خالل المفاوضات بشأن ملف التهدئة، أو حتى المفاوضات الخاصة بتبـادل               -ني  الفلسطي

  .األسرى والمعتقلين
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وإزاء فشل هذه المحاولة، بدا أن الجميع أمام الحائط، وأنه ليس هناك سوى الحرب والعملية العـسكرية                 
كة أهلية داخلية في غزة، وهـو       لمواجهة الوضع وإسقاط حماس، وخصوصاً بعدما تعذّر إعادة فتح معر         

األمر الذي تطلّب في لحظة معينة أن يتوجه الجميع من خصوم حماس نحو إسرائيل لكي يشجعوها على                 
  .شن عملية عسكرية واسعة

  "إسرائيل" حسابات ■
لكن ثمة اعتبارات عديدة كـان ال       . لم يكن اإلسرائيليون يحتاجون إلى إذن للقيام بالعمل العسكري الواسع         

بد من أخذها باالعتبار، بينها ما يتصل بالوضع اإلسرائيلي الـداخلي ومعركـة االنتخابـات والمرحلـة                 
وكانت . االنتقالية التي تعيشها اإلدارة األميركية، وصوالً إلى الملف الميداني الذي يخص جيش االحتالل            

صر دعم وتغطية من قبـل  إسرائيل تدرس الجانب المتصل بالوضع العربي، ألنه في حالة عدم توافر عنا   
  .دول عربية بارزة، فإن تل أبيب سوف تكون مضطرة إلى صياغة الموقف بطريقة مختلفة

والحظت مصادر مطّلعة أن العمل جرى بقوة، منذ ثالثة أسابيع على األقل، على هـذه النقطـة، وكـان                
 الفلـسطيني نفـسه،     العنوان الرئيسي لالتصاالت هو مصر ومن خلفها محور االعتدال العربي والجانب          

لجهة حجم استعداد حكومة الرئيس محمود عباس لتغطية العملية لناحية تحميل حماس المـسؤولية مـن                
  .خالل رفض الهدنة ورفض الحوار

وقتهـا،  .  وما يجري اآلن كانت حاضرة في أذهان الجميـع         ٢٠٠٦المقارنة بين ما جرى في لبنان عام        
ـ حمل العالم العربي على حزب اهللا واتهم       ، بعدما اتخذت إسـرائيل عمليـة       "المغامرة غير المحسوبة  "ه ب

األسر ذريعة مباشرة لعدوانها، ومن ثم رفع هؤالء العرب مستوى الخطاب المذهبي في محاولـة لعـزل                 
حزب اهللا كقوة شعبية أو كامتداد إليران، يضاف إلى ذلك وجود انقسام سياسي داخلي لبناني واسـتعداد                 

لكن ملف غزة وحماس كان يتطلب إجراءات أخرى، أبرزها الغطاء          . ة هذه الحملة  من قوى لبنانية لمالقا   
المصري ومشاركة قيادة أبو مازن، ألن في ذلك ما يعزز االنقسام الفلسطيني حول الحركة اإلسـالمية،                

  . هذا الحدإلىويدفع قسماً من الفلسطينيين ومن العرب إلى تحميل حماس مسؤولية إيصال األمور 
ا كان الفريق العربي، وال سيما مصر ومعها السعودية واألردن، يريد التخلص من حماس نهائياً،               ولكن إذ 

يحتـاج كمـا يقـول      " هدف إسـقاط حكـم حمـاس      "فإن إسرائيل ال تقيس األمور على هذا النحو، ألن          
ويلـة   حرب ط  إلىأوالً،  :  عناصر ال يمكن حصرها بالدعم الكالمي والمواقف السياسية        إلى اإلسرائيليون

 االستفادة من   إلىاألمد، والى مواجهات ليس معروفاً المدى الذي تذهب إليه، وهو ما دفع إسرائيل مبكراً               
للعدوان قياساً بطموحاتها أو رغبات وطموحات الشركاء من        " متواضع"أخطاء حرب لبنان بوضع هدف      
  .العرب والغرب على حد سواء

حقيق سلـسلة أهـداف ال تتـصل بالـصراع المباشـر مـع              ثم إن إسرائيل تريد ثانياً من عملية كهذه ت        
للهيبـة والقـوة    " إعـادة االعتبـار   "الفلسطينيين؛ ففي جيش االحتالل هناك الحاجة اليومية الى ما يسمى           

 واألمنـي وربما لهذا السبب كان الفريق العسكري       . الردعية التي تعرضت لضربة كبيرة بعد حرب لبنان       
 سـوريا   إلىكذلك تحتاج إسرائيل الى توجيه رسالة مباشرة        .  القرار األخير  بقيادة إيهود باراك من اتخذا    

وإيران تعويضاً عن غياب األفق للقيام بعمل مباشر ضد هاتين الدولتين بهدف منعهما من استمرار الدعم                
لـحماس في فلسطين وحزب اهللا في لبنان، عدا عن وجود هدف آخر في ذهن قيادات إسرائيل العسكرية                 

سية وحتى األمنية، يتصل بأن يكون حزب اهللا يراقب ويشاهد ما جرى، وإشعاره بأن هذه الوحشية                والسيا
  .وهذه الدموية سوف تكونان معياراً في أي مواجهة مقبلة معه

   الحرب والتضليل ودور مصر؟■
 النيـة    القاهرة، كانت تصريحاتها واضحة حيال     إلىبعد قيام وزيرة خارجية إسرائيل تسيفي ليفني بزيارة         

والقرار لدى إسرائيل بشن حرب حقيقية على غزة، وهو األمر الذي كان حاضراً فـي كـل مـداوالت                   
ومن جهتها، كانت فصائل المقاومة في القطاع وال سيما حركة حماس، تتـصرف             . المعنيين في المنطقة  



  

  

 
 

  

            ٤٤ ص                                     ١٢٩٨:         العدد       ٢٩/١٢/٢٠٠٨ اإلثنين :التاريخ

ـ                ولكـن  . هعلى أساس أن الجميع مقبل على مواجهة، وتفاوتت التقديرات بشأن حجـم العـدوان وطبيعت
 التي  واألماكناإلجراءات الميدانية والحذر والتحسب كانت حاضرة بقوة، وأخليت جميع المواقع والمنازل            

يلجأ إليها عادة قياديو الحركة من السياسيين ومن الجسم العسكري أيضاً، حتى حركة هـؤالء الميدانيـة                 
اعتراف في قيادة حماس بأن التوقع      وثمة  . األولىتعرضت لتدابير هدفها الحؤول دون تعريضها للضربة        

ومع ذلك فإن اإلجراءات شملت     . كان يركز على تعرض هؤالء لضربة أولى بهدف تخريب وحدة القرار          
كل القطاعات، حتى قيادة الشرطة، التي تتمتع حماس بنفوذ كبير فيهـا، كانـت تخـضع ضـمناً لهـذه                    

 هي جهاز شبه مدني ويعمل على متابعة ملفات         اإلجراءات، ولكن ليس بالوتيرة نفسها باعتبار أن الشرطة       
  .يومية للناس تفترض حضوره وانتشاره في مقاره وفي جميع المناطق

ورغم هذا، فقد تلقت قيادة الشرطة أمراً بعدم إقامة حفل تخريج عدد من الضباط خشية التعرض لعمليـة                  
 إلـى في حمـاس محمـود الزهـار       تل أبيب، بادر القيادي      إلىوعندما عادت ليفني    . عسكرية إسرائيلية 

االتصال بمسؤول مصري رفيع عاتباً ومحتجاً على السماح لليفني بإعالن نية شن الحرب من على منبر                
ولكن الزهار سمع كالماً مفاده أن ما قالته ليفني ال يعبر بالضرورة عن واقع القرار في                . رسمي مصري 

وعندما عقدت مشاورات الحقة علـى      . اق انتخابي إسرائيل وأن هناك الكثير من التهديدات تطلق في سي        
 إلـى مستوى قيادة حماس، كان هناك التفسير المباشر الذي يقول بأن المصريين أوصلوا رسالة واضحة               

وعندما أثير موضوع تخريج الضباط من جديد، جـرت         . الحركة اإلسالمية بأن ليس هناك عملية وشيكة      
 التي جاءت مـن إسـرائيل، وال        اإلضافيةبعض اإلشارات   المزيد من المشاورات وجرى الوقوع في فخ        

ومـع ذلـك، فـإن      . سيما فتح المعابر، ما دفع إلى التعامل مع األمور على أساس استبعاد عدوان وشيك             
الجسم السياسي القيادي كما الجسم العسكري بقي خاضعاً لإلجراءات نفسها وسمح فقط باالحتفال الخاص              

  .جومه المفاجئ على القطاع بضربهبالشرطة، الذي افتتح العدو ه
حتى في إسرائيل نفسها، كان هناك من يخشى تسرب المعلومات عن قرار العملية العـسكرية، ونـشرت          
صحافة إسرائيل أمس أنه نظراً إلى وجود خشية من تسرب نبأ التصديق علـى العمليـة فـي المجلـس                    

 منها نفي وجـود قـرار وأن المجلـس     اتخاذ إجراءات جديدة إلى المصغر، اضطرت الحكومة     الوزاري
عرض األمر فقط، ثم إعالن باراك نية إدخال مساعدات إنسانية والحديث عن اجتماع آخر سيعقد األحـد                 

  .لبتّ األمر
  ! في غزة- الوزن النوعي ■

، حيـث   ٢٠٠٦ومع بدء العملية، كان واضحاً أن إسرائيل تريد تكرار تجربة بداية الحرب في لبنان عام                
 هدفاً اختارتها االستخبارات العسكرية تعتقد إسـرائيل        ٤٢الطائرات في غارات مكثفة على نحو       انطلقت  

 لقيادة التحكم والسيطرة ومخازن الصواريخ الطويلة المدى ومستودعات الـذخيرة           األساسيةأنها المراكز   
الغارات على غزة   ويبدو أن في إسرائيل من هو مقتنع بأن         . ومقار مفترضة للقيادات العسكرية والسياسية    

حققت أهدافها وأنه تم تدمير كل المواقع التي تخص عمليات إطالق الصواريخ من القطاع، وهو موقـف                 
التـي اسـتهدفت    " الوزن النوعي "يشبه ما هو موجود حتى اللحظة في أذهان إسرائيل عن نتيجة عملية             

ن عـن تـدمير كـل مواقـع          حين تحدث اإلسرائيليو   ٢٠٠٦حزب اهللا في اليوم األول من الحرب عام         
ومنصات الصواريخ البعيدة المدى الخاصة بالحزب، حتى إن محرراً بارزاً مثل بن كسبيت كتب أمـس                

إنه عمل نموذجي استخباري، وغرفة حرب مشتركة بين الشاباك         . دقيقة وفتاكة "أن الضربة الجوية كانت     
ثانية، حين أبيدت من الجو في غضون       ومثلما حصل في حرب لبنان ال     . والجيش اإلسرائيلي للمرة األولى   

ثالث وثالثين دقيقة جميع صواريخ حزب اهللا البعيدة المدى، ففي غزة أبيدت من الجو في غضون ثالث                 
  ".دقائق كل مواقع اإلطالق تحت األرض التي أعدتها حماس

لقليلـة الماضـية    إال أن حقيقة األمر سوف تظهر توالياً، باعتبار أن حماس استفادت كثيراً من األعوام ا              
لتعزيز ترسانتها العسكرية على اختالف أنواعها؛ ثمة إجراءات اتخذت وأخرى في سياق اإلعداد لمرحلة              
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صواريخ من أنواع جديدة سـوف      : اإلسرائيليينأصعب من المواجهة، وهو أمر يحتمل ما يرد في ذهن           
د العمليات الفدائية االستشهادية    تسقط على مناطق جديدة في إسرائيل، واستئناف ما كان مجمداً على صعي           

لكن األهم من كل ذلك، هو أن األمر قد ال يظل محصوراً فـي              . في أي مكان يصل إليه عناصر حماس      
  .جبهة واحدة أو في مكان واحد أو مع جهة واحدة

٢٩/١٢/٢٠٠٨األخبار،   
  
  حسابات حماس .١٠٢

  عبد الحليم قنديل
 لدور الوساطة المصرية، وصيحات إسـرائيلية تحـذر   رغم محاوالت استئناف التهدئة، والنشاط المفاجئ   

  .من عواقب عملية عسكرية في غزة، فإن االنفجار بات وشيكا وبعنف غير مسبوق
وقد بدت تصريحات السياسة على السطح كأنها تمهد لتفاوض يقبل االنزالق لحرب، فإسرائيل تشكو إلى               

، توالي حرصها على تأكيد الرغبة في       مجلس األمن من صواريخ حماس، وسلطة عباس بدت في المأزق         
 الفلسطيني، فيمـا    -الحوار مع حماس، وتكثر من مناشداتها للقاهرة باستئناف جوالت الحوار الفلسطيني            

بدت القاهرة حريصة على وصل ما انقطع مع حماس، واستئناف االتصاالت، وتنشيط دور اللواء عمـر                
ء توحي بحرص واشنطن على مد أجل التهدئـة فـي   سليمان مدير المخابرات المصرية، وفي وسط أجوا    

  .غزة
أن الطريق بـات مـسدودا،      : وقراءة السطح الظاهر قد توحي بالرغبة في المزيد من التفاوض، المشكلة          

فحماس ال تريد التهدئة بأي ثمن، وهي تدرك أن التهدئة المجانية تسحب من رصيدها، فمـا معنـى أن                   
 ألـف   ٨٠٠ن يتوقف إطالق الـصواريخ المزعجـة، وأن تتـرك           تتوقف عمليات المقاومة المسلحة، وأ    

إسرائيلي عند مرمى صواريخها في أمان، بينما ال يحصد أهل غزة سوى البؤس واسـتمرار الحـصار،                 
وبينما ال تفتح المعابر إال أليام، وبينما ينزلق وضع غزة إلى حافة المجاعة الجماعيـة، وكـأن التهدئـة                   

رة العكسية بالضبط لما أرادته حماس، فقد أرادت حماس من التهدئة           صارت قرينة للحصار، وهي الصو    
أن تقتطـع   : فتح المعابر مع العدو، والفتح الدائم لمعبر رفح بالذات، وثانيهما           : شيئين واضحين، أولهما    

وقتا تضيف فيه إلى قوتها العسكرية وتنظيم جيشها، وقد تحقق الهـدف األخيـر دون األول، وصـارت                  
  .رية معتبرة، ولكن دون أفق سياسي يغري بمنافع من وراء وقف إطالق النار حماس قوة عسك

وقد بدت حماس بإعالنها أوال عن نهاية التهدئة، وكأنها تستعيد زمام المبادرة، وصـارت فـي وضـع                  
المطلوب ال الطالب المستجدي، فسلطة عباس توالي مناشداتها باستئناف الحوار مع حمـاس، والقـاهرة               

حماس تستعيد همزة الوصل بها، بينما تبدو إسرائيل في عين الحيـرة، وتبـدو أجواؤهـا                التي خاصمت   
مضطربة على مقربة من انتخابات عامة، وتبدو األطراف اإلسرائيلية كلها حريصة على كسب سياسـي               

 زعيمـة   -وانتخابي من حوادث غزة، ووسط اختالط حسابات المكسب والخسارة، تذهب السيدة ليفنـي              
 إلى مصر، وتبحث في تجديد وساطة القاهرة بشأن التهدئة وملف جلعاد شليط، بينمـا ال                -ا  حزب كاديم 

تبدو ليفني نفسها واثقة بأن شيئا ذا بال سوف يتحقق توا، وتنتقل من لغة الحمائم إلى لغة الـصقور فـي                     
على غمضة عين، وتتحدث كثيرا عن ضرورة اقتالع حكم حماس في غزة، وتطلق التهديدات بالحرب، و              

رجاء اإلضافة لرصيدها الخائر في مواجهة تقدم انتخابي ظاهر لحزب الليكود بزعامة نتنياهو، بينما يبدو               
 في وضع البطة العرجاء، فقد صار بال مستقبل سياسي بعد قـضايا             - رئيس الوزراء الحالي     -أولمرت  

  .فساده المتكاثر، وليس من صالحه النفسي أن تبني ليفني مجدها على جثته
  "إسرائيل"ل تتورط ه

وبالجملة، تبدو حسابات السالح في صالح حماس، فقد تستطيع إسرائيل بالفعل أن تنفذ عمليـة عـسكرية                 
خاطفة في غزة، وبقوة نيران وتدمير واسع النطاق، وقد حشدت قواتها على حدود غزة في انتظار تلقـي                 
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، فعملية خاطفة قد ال تكفي، واالنـزالق        األوامر، لكن االندفاع العسكري اإلسرائيلي غير مأمون العواقب       
إلى خيار السالح قد يتصل إلى زمن يطول، وكلما طال وقت العمل العسكري كلمـا خـسرت إسـرائيل       

 -، وربما لذلك بدا حرص قادة الجيش اإلسرائيلي على إطالق صيحات التحذير، جابي أشـكنازي                 أكثر
صير الجندي جلعاد شليط األسير لـدى حمـاس،          أعلن تخوفه على حياة وم     -رئيس األركان اإلسرائيلي    

 في حياة جلعاد، القصة الحقيقية في التخوف من تورط الجيش اإلسرائيلي في             - بالطبع   -وليست القصة   
 مدربة جيدا على حرب العصابات، وتـدرك أن  - والفصائل األخرى   -حرب مفتوحة، فجماعات حماس     

يلة المد، وأن نقل مسرح العمليات إلـى الـداخل          مقتل الجيش اإلسرائيلي في خوض حرب استنزاف طو       
اإلسرائيلي سوف يقلب الطاولة، وربما لذلك يهدد قادة حماس باستئناف العمليات، وتلك إشـارة ظـاهرة                
لتهديد باستئناف العمليات االستشهادية في مدن العمق اإلسرائيلي، ويبدو التهديد بالعمليات االستـشهادية             

يلية معلنة قد تلجأ إلى الخيار األسهل، وهو تنفيذ عمليـات اغتيـال لقـادة               ردا مباشرا على خطط إسرائ    
  .حماس الكبار في غزة

  إسرائيليمأزق 
إذن، تبدو أجواء الحرب، أو حتى التهديد بها، مما يفيد حماس بأكثر مما تفيدها التهدئة غير المجدية، فقد                  

فتراض أن إسرائيل اغتالـت بالفعـل       في معادلة الصراع مع إسرائيل، وبا     ' رقما صعبا   'صارت حماس   
عددا من قادتها الكبار، فإن دم الشهداء الكبار يزيد من قوة حماس جيدة التنظيم، فحماس ليـست مجـرد                   

 مهما بلغـت    -حكومة في غزة، إنها تنظيم سياسي وعسكري معقد التركيب، وقصف النيران اإلسرائيلية             
ل لتنفيذ عمليات استشهادية، فقد تحولـت غـزة إلـى            ال ينهي سيرة حماس، وربما يعزز المي       -كثافتها  

، وإلى قاعدة عمليات ربما لم تتح لتنظيم فلسطيني من قبل، والمعنى أن ضـربة إسـرائيلية                 "حماس الند "
 إلى إعادة احـتالل غـزة،       - بتالحق الحوادث    -خاطفة قد ال تكون مؤثرة بما يكفي، وقد تدفع إسرائيل           

ي تستطيع أن تجتاح غزة، بينما ال تستطيع ان تبقى فيها بدون تكلفة دم ال               وهنا بالذات مأزق إسرائيل، فه    
تطيقها، وال يطيقها القادة اإلسرائيليون الذاهبون إلى انتخابات قريبة، فكل فشل محتمل للجيش اإلسرائيلي              
يضيف إلى حساب الفشل المتضخم للسيدة ليفني، وربما يضيف لحساب النجاح المتوقع لحـزب الليكـود                

 ربما تجد نفـسها مدفوعـة       - حال فوزها االنتخابي     -قوى اليمين اإلسرائيلي، وهذه األطراف األخيرة       و
آخر ملوكها فـي    ' شارون'للتهديد بحرب أكبر، وهو ما يضاعف من خطورة مأزق إسرائيل التي ضاع             

  .غيبوبة السنين
رة، وقد بادرت بإعالن إنهـاء      ويبدو أن حماس تدرك القصة كلها، وأن حساباتها أقرب إلى الدقة هذه الم            

التهدئة، لكنها لم تقطع الطريق تماما على فرص تجديد التفاوض، وربما بميل إلى التشدد أكثر هذه المرة،                 
فهي ال تبدي استعدادا متعجال الستئناف الحوار مع سلطة عباس، وتعرف أن موقـف عبـاس سـيكون                  

ع مساعي استئناف االتصاالت، وتجديد الوسـاطة       أضعف مع نهاية مدة واليته الرئاسية، بينما تتجاوب م        
المصرية، وقد استجابت لطلب القاهرة بهدنة وقتية قصيرة، وربما لتأكيد أنها قادرة على ضمان التهدئة،               
وفي الوقت نفسه الذي ال تخشى فيه التفجير، أي أنها تضع األطراف كلها تحت االختبار، فهـي تريـد                   

صاالتها مع مصر، وتريد ثمنا كبيرا بإطالق سراح مئـات األسـرى            تفريج أزمة معبر رفح من خالل ات      
مقابل جلعاد شليط، وتريد ربط العناصر كلها في توليفة تفاوض متصلة، وتريد كـسر الحـصار تحـت                  
ضغط التهديد بانفجار، فليس لدى حماس ما تخسره لو جرى االنزالق لخيار السالح، بينما ستجد القاهرة                

ها، وتجد إسرائيل نفسها في هلوسات الخوف من تكرار تراجيديا الـصدام مـع              نفسها في حرج أمام شعب    
  .حزب اهللا، وعلى جبهة حماس هذه المرة

٢٩/١٢/٢٠٠٨القدس العربي،   
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  مجازر غزة لن تبيد حماس ولن تعيد عباس .١٠٣
  أحمد الفلو 

ايتون لم ييأس بعد بـل      رغم كل إخفاقاته المتتالية التي تمت بتصدي المقاومة اإلسالمية لها فإن الجنرال د            
أضاف هدفاً جديداً لقائمة أهدافه الشريرة وهو إعادة سيطرة محمود عباس على قطاع غزة عبر سـحق                 
المقاومة اإلسالمية تارة عبر اإليعاز بتشديد الحصار وعبر اعتراض مندوب عباس في مجلـس األمـن                

ويين المنحرفين بتحريـك عناصـر    دايتون للقادة الفتحاأوعزعلى مشروع فك الحصار تارة أخرى، وقد    
في غزة بإقامة المربعات األمنية لمجموعات حلـس والعـشائر والمرتزقـة، ولكـن              " الفتحاوي"التنظيم  

المقاومة اإلسالمية كانت لهم بالمرصاد وأفشلت محاوالتهم االنقالبية وكعادتهم فقد لجأ هؤالء االنقالبيون             
  .س والشعب الذي انتخب حماس إلسرائيل، واآلن يلجأون إلسرائيل لضرب حما

لقد تطورت األساليب المتبعة إلعادة سيطرة عباس على غزة وسحق المقاومة مـن مرحلـة المكايـدات                 
يجب " الدايتونية"السياسية ثم إشاعة الفلتان األمني، ومع قرب انتهاء فترته الرئاسية فإن غزة وفق النظرة               

تعانة بالعمل العسكري عن طريق استجرار الجيـوش        أن تعود  إلى حكم عباس بالدخول في مرحلة االس         
 وخالل زيارته لفرنسا طرح عباس فكرة نشر قوات دولية في قطـاع غـزة               ٢٠٠٧األجنبية ففي يونيو    

وطلب من الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي تقديم الدعم لذلك المشروع وطرحه فـي مجلـس األمـن                 
ذلك الطلب ولكن حركة حماس أعلنـت رفـضها لهـذه           الدولي، وقد دعمت إسرائيل و الواليات المتحدة        

الفكرة وأنها ستعتبر تلك القوات جيوش احتالل، وأنها ستقاتلها، فأفشلت المشروع، لكن دايتون وعباس لم               
ييأسا بل إن عباس بالتعاون مع عمرو موسى وأبي الغيط حاولوا الحصول على إجماع عربي من خالل                 

 بالموافقة على إدخال قـوات عـسكرية عربيـة ذات غالبيـة             ٢٠٠٨ أغسطسجامعة الدول العربية في     
مصرية إلى القطاع وبالطبع فإن الهدف سيكون اجتثاث حركة حماس وإعادة تنصيب عبـاس بواسـطة                
الدبابات المصرية، ولكن مشروع القرار قد أفشله رفض حماس القاطع لدخول تلك القوات، ولكن مبادرة               

ط وعريقات عاودوا طرح مـشروع قـرار بجـدر بموجبـه وزراء             عمرو موسى بالتعاون مع أبي الغي     
الخارجية العرب قرار التمديد لعباس بالبقاء رئيساً للسلطة لسنة أو سنتين، لكن أحـبط القـرار سـورية                  

  . وقطر واليمن والسودان
ونستخلص من كل ما ذُكر بأن إسرائيل والواليات المتحدة تضغطان بقوة لفرض عبـاس رئيـساً علـى                  

طينيين في رام اهللا وغزة، مهما كلَّف األمر وعليه فإنه لم يعد لدى الـشعوب العربيـة واإلسـالمية                   الفلس
وخصوصاً الشعب الفلسطيني أدنى شك ان هناك مؤامرة واضحة المعالم والوسـائل واألهـداف، يقـوم                

ـ              ة والتـضليل   بالتنفيذ الفعلي لها الجيش اإلسرائيلي بينما يقوم الجانب المصري بتشديد الحصار من جه
  .اإلعالمي وتشويه صورة المقاومة الفلسطينية من جهة أخرى

إن التخطيط للمجزرة اإلسرائيلية األخيرة قد تم وضع تفاصيله بالمشاركة مع عصابة قصر المقاطعة في               
رام اهللا وبمباركة الكثير من األنظمة العربية، خصوصاً وأن كل الجهـود التـي بـذلها أزالم دايتـون                   

منذ فوز حركة حماس وحتى اآلن لم يحالفها النجاح ، و لم يهدأ النشاط المحموم               " ين األوسلويين الفتحاوي"
ألزالم عباس لحظة واحدة منذ فوز حركة حماس في االنتخابات من أجل إسقاط تلك الحركة المجاهـدة،                 

ما هي مؤامرة تـم     ويتكشف لنا أن الوصول بالقضية الفلسطينية لهذا الحال لم يكن وليد اليوم و األمس إن              
إعدادها و الترتيب لها منذ أكثر منذ أربعين عاماً تمكنت خاللها الماسونية العالمية مـن التـسلل ألعلـى         
المناصب في حركة فتح وفي قيادة منظمة التحرير ليبدأ مسلسل التنازالت من تحرير فلسطين كاملة إلى                

 من التصفيق للقائد الرمز و اإلعجـاب المطلـق      القبول بجزء من أريحا من دون أن تكلَّ األيدي المنتفعة         
  .بتكتيكاته الراقصة التي جلبت لشعبنا الويالت ، والتي أورثها ألزالمه اللصوص والعمالء من بعده 

لقد مكر دايتون و صبيانه في رام اهللا مكراً فارتد مكرهم علـيهم و ترسـخت حمـاس فـي ضـمائر                      
سرائيلية على غزة، و تجلَّت حقيقة مشاركة عباس و أزالمه في           الفلسطينيين أكثر وأكثر بعد المجزرة اإل     
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تصفية المقاومة و معهم اليسار الماركسي المنافق المعادي للعقيدة اإلسالمية والطامع بدوالرات دايتـون،              
والتحمت الجماهير الفلسطينية بقيادتها الشرعية المنتخبة وإذا كان عباس قد راهن على إسقاط حماس من               

ارات على غزة و تراءى له أنه سيعود إلى غزة حاكماً، فإنها أضغاث أحالم و أضحت عودتـه                  خالل الغ 
إلى غزة ضرباً من المستحيل خصوصاً بعد انكشاف دوره بالتنسيق للمجزرة، فالمقاومة اإلسالمية رغـم               

عـرب  ضعف إمكاناتها المادية، فإنها تتنامى و تكبر ليس في فلسطين فقط بل في قلـوب المـسلمين وال                 
  ؟جميعا، فهل ستنجح إسرائيل بفرض عباس رئيساً على الفلسطينيين عبر المجازر
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨ الكويت، ،السياسة

     
  غزة والنظام الرسمي العربي  .١٠٤

  خالد الحروب.د
المجزرة الدموية المتوحشة التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين في قطاع غـزة لهـا اسـتتباعات                 

على المستوى العربي يتكرر انكشاف العجز الرسمي الكبيـر مـضافاً           . وعربياً، ودولياً كثيرة، فلسطينياً،   
وليس من جديد في هذا االنكشاف      . إليه العجز الشعبي المحصور بمظاهرة صغيرة هنا، أو احتجاج هناك         

ـ . الذي يعاود الظهور بمزاج ممل عند مواجهة أي حدث من العيار الثقيل، إقليمياً أو عالميـاً                ن هـذه   لك
المعاودة والتكرار لهما أن يظال ينخرا في األساس الهش أصالً لهذا النظام وتعريضه لمخاطر إضافية من                

عندما تلغُّ إسرائيل فـي الـدم       . اإلهمال، واالستسهال، وعدم االعتبار، وربما االنهيار في بعض أجزائه        
 أن تقيم للـدول العربيـة جميعـاً،    الفلسطيني بمستوى الفظاعة الذي شاهده العالم على الشاشات من دون       

سواء المتعاهدة معها باتفاقيات سالم، أو التي ما تزال العالقة معها، نظرياً، عالقـة حـرب فـإن تلـك                    
وهذا يكرس النظرة الدونية للعرب وللقدرة العربية       . الفظاعة تهين الجميع وتستخف بهم من دون استثناء       

حسب، بل األطراف اإلقليمية األخرى كإيران وتركيا، فضالً        على المستوى األعم ليس من قبل إسرائيل ف       
عندما تصبح السياسة العربيـة الجماعيـة موسـومة بـالعجز           . عن األطراف الدولية على الوجه األعم     

والفضيحة بحيث يعربد أي طرف في إسرائيل، حتى ولو كان حكومة أو حزباً أو رئيس وزراء قريـب                  
 التي يلتقطها الجميع هي عدم إعطاء أدنى اعتبار للعرب مجتمعين عند            من انتهاء الصالحية، فإن الرسالة    

  .إقرار أي توجه سياسي يخص المنطقة
خالل عامي الحصار اإلجرامي فعالً على مليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة تحولت معظم               

حمولة "اول حكوماتها إيصال    تُح. الدول العربية، إن لم يكن كلها، إلى ما يشبه الجمعيات الخيرية الخجولة           
وهذا التحجيم المدهش في الدور لهذه الدول وضعها فـي دائـرة            . إلى المنكوبين في غزة   " من المعونات 

وهذا اشتغل بشكل أكيد على مضاعفة النظرة االزدرائية الشعبية من قبل           . انكشاف العجز بشكل متواصل   
اتها، األمر الذي يصب مباشرة في رصيد التيـارات   الجمهور األوسع في البلدان العربية ألنظمتها وحكوم      

لنا أن نتوقع الوقع التراكمي للتسيس العربي إزاء        . الراديكالية، التي يتساءل المتساذجون عن أسباب قوتها      
الحصار على الفلسطينيين على الوجدان الشعبي العام، وتحول الدول العربية إما إلـى وسـطاء لتمريـر        

اإلسرائيلية التي تقف وراء السياسة الوحشية واإلباديـة        " لالعتبارات"ى متفهمين   شاحنات المعونات، أو إل   
  .وتفصيلًا في األثر التراكمي للعجز العربي المشاهد حالياً يمكن التأمل في عدة أوجه. التي نراها اآلن

ن مزايدات يتم   الوجه األول هو الخضوع لمنطق التنافسات االنتخابية اإلسرائيلية الداخلي وما ينتج عنه م            
فهنا نعرف جميعاً أن جزءاً من العوامل األهـم وراء الحملـة            . تطبيقها على الساحة الفلسطينية والعربية    

النازية ضد قطاع غزة تكمن في محاولة تسيبي ليفني وإيهود باراك الظهور بأنهما ليـسا أقـل تـشدداً                   
 يتوعد الفلسطينيين حال فوزه باالنتخابـات       المتطرف الذي " الليكود"من بنيامين نتانياهو قائد     " صقورية"و

الشيء المدهش والمدمر في هذه النزعة اإلسرائيلية االنتخابية هو اعتبار الفلسطينيين والعـرب             . القادمة
ميداناً للتدريب على الرماية ليس إال، ومنطقة فراغ سياسي ال يتأتى من طرفها أي رد معتبر يستحق أن                  
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سيقول كثيرون إن الهجمة اإلسرائيلية الراهنة على قطاع غزة هـي           . ياسييدرج في حسابات القرار الس    
لكن هذا هو التعذر اإلسرائيلي الذي يغطي الممارسـة األهـم           . بسبب حماس، وإن لها ظروفها الخاصة     

واألخطر وهي توظيف الفضاء الفلسطيني والعربي كميدان إلظهار البطوالت والمزايدات التي يـستهدف             
. رائيليون من ورائها حصد أصوات انتخابية من الشرائح األكثر تطرفـاً فـي مجـتمعهم              السياسيون اإلس 

ومعنى ذلك أنه في أي مرحلة من المراحل القادمة، ولنفترض أنها كانت مرحلة معاهـدات سـالم بـين                   
إسرائيل والدول العربية، يمكن ألي حزب إسرائيلي أو مجموعة من السياسيين اإلسرائيليين أن ينهجـوا               

. س التكتيك االنتخابي إن كان في تقديرهم أنه سيفيدهم، من دون أن يأخذوا في اعتبارهم أي رد عربي                 نف
ربما يمكن القول إنه ليس هناك في العالم اليوم وضع يشبه وضع إسرائيل مع الفلسطينيين والعرب مـن                  

طش العسكري ضده مـن دون      هذه الزاوية، زاوية اعتبار الجوار ميداناً انتخابياً لممارسة أقصى أنواع الب          
  .الخوف من أي رد أو خسارة كبيرة

العرب ميدان للتدريب على الرماية ليس إال، ومنطقة فراغ سياسي ال يتأتى من طرفها أي رد يستحق أن                  
  .يدرج في حسابات القرار السياسي

وهنا يأتي  . ميالوجه الثاني متعلق بمنعكسات االستهتار اإلسرائيلي بالعرب على صورتهم ودورهم اإلقلي          
فمن الطبيعي أن يتعاظم    . الحديث عن دور إيران وتركيا المتعاظم في المنطقة على حساب البلدان العربية           

ذلك الدور ويحتل المساحات التي ينحسر منها الدور العربي وأهمها المساحة المتعلقـة بالـصراع مـع                 
نقمة الشعبية الجارفة هـو الـذي أغـرى         وهذا االنحسار المتواصل الذي تم ويتم على خلفية ال        . إسرائيل

لكن األمر يتعدى تطور دور إيراني أو تركـي علـى           . ويغري إيران بالتقدم على جبهة حماس وغيرها      
وأهمها حالياً موضوع الـدور اإليرانـي اإلقليمـي         . الصعيد الفلسطيني، ويصل إلى صعد عديدة إقليمية      
وتهافـت الـدور    . تي ستصل إليها طهران مع واشنطن     متضمناً الملف النووي وطبيعة الصفقة النهائية ال      

العربي في أهم ملف راهن وهو الملف الفلسطيني سينعكس على تكريس النظرة االسـتهتارية بـالعرب                
إذ ما الذي يضغط    . سواء من قبل إيران أو من قبل األطراف الدولية األخرى التي تحسب حساب طهران             

لمصالح العربية أو الدور العربي في وارد االعتبار عند الوصول          على الواليات المتحدة أو أوروبا ألخذ ا      
إلى أي صفقة كبرى مع إيران؟ وما الذي يضغط على إيران لتبني نظـرة اعتبـار لـألدوار العربيـة                    
والمصالح العربية خالل سعيها لتكريس دورها اإلقليمي، أو اإلبقاء على ملفها النووي مفتوحاً وهي ترى               

  للتدريب على الرماية من قبل إسرائيل؟العرب مجرد ميدان 
الوجه الثالث لقراءة الهشاشة العربية الرسمية والشعبية إزاء الجرائم اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين يركـز              

إذ إن العجز الرسمي والخـضوع      . على ما يحدثه ذلك من تدعيم لتيارات التطرف في المجتمعات العربية          
ى مناصرة الفلسطينيين ولو بالحد األدنى يصب الَحب كله في طاحونة           للمنطق اإلسرائيلي وعدم القدرة عل    

فالصورة الراهنة حالياً هي األكثر مثالية السـتقطاب        . الحركات الراديكالية واإلسالمية على وجه التحديد     
  .وتجنيد الشرائح الشبابية الغاضبة التي تشعر باإلهانة الجماعية مما يحدث

  ٢٩/١٢/٢٠٠٨االتحاد، اإلمارات، 
  
  عن غزة باعتبارها فلسطين والعرب  .١٠٥

  طالل سلمان 
وفي العيد الخامس واألربعين النطالق الثورة الثانية أو الثالثة أو الرابعة بهدف تحريـر األرض، لـم          .. 

  . تجد فلسطين ما تحتفل به أو تحتفي به إال مواكب الشهداء في غزة المحاصرة بدمها
  . الدم، الدم، الدم

نفتح عيوننا على الدم المراق ونغلقها على صور الـشهداء ومـواكبهم            . ئلة من دمائنا  نغرق في بحيرة ها   
التي يتصدرها من سوف يستشهدون غداً داخل شرنقة الحصار الذي يشارك فيه األخوة ـ األعداء، جنباً  
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 تعـزز   إلى جنب مع العدو األصيل والثابت والدائم، الوافد، الغريب، العنصري والمستقوي بخالفاتنا التي            
  . فيه ادعاءه بأنه ال يهزم

إلـى  ) وعراقياً، ولبنانياً من قبل   (يطاردنا الدم فلسطينياً    . نفتح عيوننا على الدم يغطي أرضنا     . نكتب بالدم 
  . نسبح في دمائنا بينما تالحقنا اتهامات االحتالل السفاح باإلرهاب. أسرة النوم

المهددة باإلفقار واإلذالل   " شعوبنا" جدرانا عازلة بين     ، سرعان ما تصير   "دولنا"ترتفع اسوار من الدم بين      
  . والضياع وإضاعة غدها وحقها في الحياة

داخـل  " أهلها... "قبل ان تكون مع أعدائها    " أهلها"مشكلة غزة، اليوم، وقد خبرناها في لبنان باألمس، مع          
لكي تستمر وتدوم،   " االنفاق "حتى لقد انحدرت روابط األخوة إلى     ... فلسطين ذاتها، ثم في الجوار العربي     

ال تفتح المعـابر، إذا فتحـت، إال        . في تعبير كاريكاتوري عن وحدة المصير، حتى لو اختلفت المواقف         
وفي هذه الساعة ال تفتح المعابر      . ممنوع الدخول، مرحب بالرحيل إلى أي مكان      . للخارجين من فلسطين  

  . بيإال للخارجين من الموت اإلسرائيلي إلى الموت العر
  . الموت هو الطائر الوحيد الذي يجوب األفق المفتوح لطائرات القتل اإلسرائيلي

يبكون عجزهم عن نجـدة أخـوتهم المهـددين باإلبـادة           . في فلسطين الثانية يشهقون بكاء على أخوتهم      
ـ           ١٦من لم تقتله األباتشي قتلته األف ،      . الجماعية أمين  ومن نجا قتله ذُل العجز عن إطعام أطفاله وعن ت

  . اإلسرائيلي... أي مستقبل لهم خارج دائرة الموت
  ! ليتنا كنا معكم: أما في فلسطين الشتات فيبكون حسرة

يدير الرجال وجوههم حتى ال يرى أطفالهم       . يشهق األطفال بالدمع  . تبكي النساء . وأما العرب فيتفرجون  
مهم هم حكامهم، وحكام حكامهم هـم        يبدلوا هذا الوضع المذل، طالما استمر حكا       أنال يملكون   . دموعهم
  .  األمر والنهيأصحاب

ونراه خالل حربه علينا يحظى بتأييد العالم، بدوله الكبرى ومجلس األمن،           . نلتفت إلى عدونا فنراه موحداً    
 أنوصوالً إلى العديد من األعضاء المؤسسين لجامعة الدول العربية، التي لم تعد تجمع، بل يـراد لهـا                   

  . فريق الشرعي بين دولها التي تتجرع المهانة كل يومتصبح أداة للت
تهاوت المناصب الكرتونية في طوفان الدم الفلسطيني الذي غطى عيـون           . باخت األلقاب . بهتت األسماء 

العالم، والذي وجد بين الدول البعيدة من يستهول إراقته، أكثر مما وجد بين المسؤولين العـرب، الـذين                  
بل ويتهم الضحايا بأنهم المتسببون، به والمسؤولون عنه، ألنهم لم          ... العدوانتصدى من بينهم من يبرر      

ناهيـك بكرامـة    ... يسكتوا عن إذاللهم بحصار الجوع والعطش والحاجة إلى الدواء والمشفى والطبيب          
  ! اإلنسان

طة أما غـزة فمكـشوفة، منبـس      ... فوق إسرائيل مظلة عربية تحميها    . فوق إسرائيل مظلة دولية تحميها    
 يختار أهدافه وفق مزاجه، من يفضل المجازر الجماعية أمامه المدارس           أنكراحة الكف، يستطيع الطيار     

ومـن  ... ومقار الشرطة والمساجد والدكاكين التي يحتشد أمامها جمهور ال يجد فيها ما يقيه غائلة الجوع              
إذ انه حر الحركة يملك الجو      فيصطاده،  " قادة خطرين "يحب التفرد يختار من شاء ممن تعتبرهم إسرائيل         

  . واألرض والبحر وما بينهما
المجمع من أربع رياح األرض، بال رابطة غير اإلطار الديني المسيس حتى            " الشعب"في إسرائيل يتوحد    

ثم يعلنها الرئيس األميركي وفي حـضور       . يصير عقيدة، ويصير دولة يحرسها العالم كله بشرقه وغربه        
  . دولة لليهودالرسميين العرب جميعاً 

وليس إال بعـد دهـر      ".  المسلمين اإلخوان"أما في فلسطين، فقد حاسبنا فتح طويالً ألنها نبتت من صلب            
وها نحن نحاسب حماس على إسالمها، ونصدع       . حتى قبلنا إسالمها بوصفه منطلقاً إيمانياً لحركة تحرير       

ي الديني بوصفه شرط حياة، بينما نـرفض        ألوامر الدولة الدينية في إسرائيل ونبرر لها مرتكزها العقائد        
  .القاعدة ذاتها لمن يواجهها
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ها هم العرب جميعاً، بدولهم التي ليست دوالً، وتنظيماتهم الرسمية التي ليست أحزاباً، تشارك في إدانـة                 
لقد نبهناك، لن تستطيعي توريطنا بإسقاط مبادرة السالم وحوار األديان ومهرجـان            : حماس بعد تقريعها  

  وليس وتمزيق خريطة الطريق واالستغناء عن خدمات الرباعية، أناب
وها هي  : علني مع إسرائيل  " تحالف استراتيجي "انقلب العجز الحقيقي الذي كان ستارة تغطي التواطؤ إلى          

غزة جبهة كونية تالقى على قتال أهلها معظم دول العالم، تتصدرها بعض الدول العربية، فتبرر الحرب                
  دين اإلسرائيلية وت

  . كل من يتصدى ولو بصدره العاري لنيرانها الحارقة
  . لقد تعذر على إسرائيل أن تغرق غزة في البحر، فأغرقتها بدماء أهلها

وتعذر على السلطات في مصر أن تتبرأ من عالقتها التاريخية بغزة، حدوداً وصالت نسب وارتباطـات                
وتركـت إلسـرائيل ان     " تهدئة الجوع والـذل   "اط  حياة ومسؤولية مباشرة عن سالمة أهلها فأدانتها بإسق       

  . تؤدبها
صارت نبتـاً   . نُزعت عنها عروبتها  . صارت السلطة هوية  . نزع العرب عن غزة كونها بعض فلسطين      

  . شيطانياً يستحق اللعنة والتأديب
ءلة حمـاس   واختار المثقفون العرب لخطة اإلبادة الجماعية التي تتوالها إسرائيل، براً وبحراً وجواً، لمسا            

  عن أيديولوجيتها، وإدانة مقاتليها قبل استشهادهم وبعد االستشهاد، 
  نسي الجميع إن االنقسام الفلسطيني هو بعض الثمار المرة للتخلي العربي، 

نسي الجميع أن اإلسرائيليين قد توحدوا، من فوق انقاسمهم السياسي، وهم يشنون حـربهم علـى غـزة،          
م انتصاراً مدوياً قد يغطي بعض الجراح الثخينة لهزيمتهم في الحرب على            بتغطية عربية كاملة تسهل له    

  . نتيجة صمود مقاومته المجيدة وسط االحتضان الشعبي العام ٢٠٠٦لبنان في تموز ،
وليس تجنياً القول إن حجم الدعم العربي المقدم اآلن إلسرائيل في غزة يفوق ما قُدم لها خـالل حـرب                    

  . تموز على لبنان
ومن "... السجن"لقد قصف الطيران اإلسرائيلي حتى      . ب فلسطين في غزة يقتل أمام عيوننا جميعاً       إن شع 
  .  العصبية الحزبية قد تركت في السجن رفاق سالح لمحازبي حماسأنآسف 

وإسـرائيل  (وليس من زقاق في غزة إال فيه جنازة أو أكثر، لكن الكـل يعرفـون                . القتلى في الطرقات  
ومعهـم  (ويعرف الفلسطينيون   . خيار آخر أمام الفلسطيني، حيثما وجد، إال المقاومة       ان ليس من    ) تعرف

ان الصراع مع العدو اإلسرائيلي مركب ومعقد، ومكلف في الدماء وفي االقتـصاد وفـي               ) سائر العرب 
  . االستقرار وفي الحلم بمستقبل أفضل، لكنه صراع حتمي، ال مفر من خوضه ومن االنتصار فيه

  . ق استعادة الوحدة الفلسطينية، بأي ثمنوأول الطري
  . والوحدة ضمانة ضد االنحراف والتخاذل والمفاوضات المفتوحة على الفراغ

  . الذي تتهم به العديد من الدول العربية" التواطؤ"والوحدة هي التي تنهي 
  . هم أسخياء بهاوقد برهنوا أن... وقدر الفلسطينيين ان يستعيدوا وحدتهم، ومن بعد وطنهم، بدمــائهم

  ٢٩/١٢/٢٠٠٨السفير 
  
  حماقة إسرائيلية متكررة .١٠٦

  جدعون ليفي
، بعـد   ٢٠٠٦في السادس عشر مـن تمـوز        .  من حرب جديدة بائسة وبال داع      باألمس خرجت   إسرائيل
 يحظـر   أزعـر في كل حارة هنـاك      : " من اندالع حرب لبنان الثانية، كتبت في هذه الصحيفة         أيام أربعة
". ولكن رده كبير وغير متناسـب     .  تعرض فعال للمس   األزعر ليس على حق، فهذا      ليس ألنه ... إغاظته

خـالل بـضعة    .  نفسها ولكن بصورة مفزعة ومثيرة للقشعريرة      األحداثبعد ذلك بعامين ونصف تكرر      
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 ال تقترب صواريخ    بأحجام في غزة القتل والدمار      اإلسرائيليساعات من ظهيرة يوم السبت زرع الجيش        
مـرة  . ما زالت في بـدايتها    " الرصاص المصهور " طوال كل السنوات منها، وعملية       طلقتأالقسام التي   

 العنيفة حتى وان كانت مبررة كل نسبة وتناسب، وتجتـاز كـل خـط            إسرائيل تتجاوز ردود فعل     أخرى
  . وقانوني على المستوى الدولي وتتجاوز حدود الحكمةوأخالقي إنسانياحمر 
حكومة خرجـت بعـد     : سخرية التاريخ المريرة  . ة حرب وحماقة دولة    في غزة هو جريم    باألمسما بدأ   

 إلـى تخرج  .  اليوم يوشك الجميع على االعتراف بذلك تقريبا       - بحرب عدمية فظيعة     إقامتهاشهرين من   
وبين هذا وذاك كان ايهود اولمرت يطلق من حنجرته         .  قبل شهرين من انتهاء واليتها     أخرىحرب بائسة   

شعار السالم الذي   . إسرائيل الكلمات جرأة في تاريخ رؤساء الوزراء في         أكثروقال  شعارات السالم عاليا    
 قوبل بحربين عدميتين في ممارسته والى جانبه وزير دفاعه ايهود بـاراك قائـد حـزب اليـسار                   أطلقه

  .المزعوم، في منصب الشريك الرئيسي في الجريمة
صـواريخ  .  في حملة القتل والدمار المفزعة     مسباأل لم تستنفد الخطوات السياسية، قبل خروجها        إسرائيل

 الـرد   أن إال،  أيضاالقسام التي تطلق على غالف غزة تحولت الى ظاهرة ال تطاق، وقد تسببت بالموت               
 النار هذا الوقـف     إطالق وقف   إلعادةتحركات سياسية   :  يكون مغايرا في مضمونه وهدفه     أنعليها يجب   

، عندما قصفت النفق من دون      إسرائيل نقول اآلن، بمبادرة من      أن كما يجب    األولىالذي خرق في المرة     
كل . ولكن ال .  وبعده، وان لم ينجح ذلك، فمن الواجب التوجه نحو رد عسكري مضبوط وتدريجي             -داع  

  . في حرب ال نعرف نهايتها كالعادةباألمس شرع اإلسرائيليالجيش .  ال شيءأوشيء 
، ولكن الـدم    األساسية والفقيرة، مدينة الالجئين، ستدفع الثمن       غزة المحاصر . دم سيراق اآلن مثل المياه    

حماس بحماقتها تسببت بذلك لنفسها ولشعبها، ولكن ذلك ال يبرر البتـة            .  من دون داع   أيضاعندنا سيراق   
 يكرر نفسه بصورة دقيقة وعجيبة، وال يزداد في هذه          األوسطتاريخ الشرق   .  المبالغ فيه  إسرائيلرد فعل   

 تـسع سـنوات   األولى شهدنا بين حرب يوم الغفران وحرب لبنان        إن.  والصرامة اإلصرار إالالتكرارية  
 علـى عـدم     إسـرائيل ، فنحن نخرج اآلن للحروب كل عامين، وبذلك تبرهن          األياممن الهدوء في سابق     

  .وجود عالقة بين حديثها عن السالم وبين سلوكها الحربجي
 ساد قبـل الحـرب      أخرىمرة  : ص العبرة من الحرب السابقة     لم تستخل  أنها تبرهن اآلن،    أيضا إسرائيل

 صوت واحد فقط، الصوت الذي يدعو للـضرب         إطاره بصورة غريبة، وتردد في      إجماعيجدال شعبي   
 فـي   بـاألمس  جلس المحللـون     أخرىمرة  . والتدمير والتجويع والقتل ويحرض على تنفيذ جرائم حرب       

 قصفت قواعد الشرطة الزرقاء التي ترعى النظام العـام           وصفقوا للطائرات الحربية التي    تاالستوديوها
 يـصف   أخـرى مـرة   .  مواصلة الضرب بشدة وعـدم التوقـف       إلى يدعون   أخرىومرة  . في الشوارع 

 تجرأنـا للتـذمر     أخرى، مرة   "مشهدا صعبا "الصحافيون فقط صورة البيت المثقوب في نتيفوت باعتباره         
ـ   حتـى  أخـرى  أيـام  يجب االنتظار بضعة أخرى ومرة واالدعاء بأن العالم يعرض المشاهد من غزة 

 سيتنافس المحللون فيما    أسبوعين - أسبوعبعد  . واألخالق صوت من الظالم، صوت الحكمة       أخيرايرتفع  
 سـيكون   أخرى ومرة   - بعد ان تنافسوا في الدعوة لتوجيه الضربات         -بينهم في انتقاداتهم لهذه الحرب      

  .ذلك بعد تأخر كبير
 مسيرات الجثث والجرحى، الذين يلقى      أظهرت باألمس العالم   إرجاءغطت الشاشات في كل     المشاهد التي   

ربمـا  .  يسمى كـذلك   أن المستشفى الوحيد في غزة، الذي يستحق        إلىبهم من صندوق السيارات الخلفي      
 أبنـاء  نتحدث عن منطقة فقيرة بائسة، والتي يعتبر اغلب سـكانها مـن              أننا أخرىيتوجب التذكير مرة    

، وهم مسجونون ومقاطعون من قبل العـالم     إنسانيةجئين الذين شهدوا في حياتهم مراحل صعبة وغير         الال
االعتقاد بأننا سننصب في غزة حلفاء جددا من خـالل الحـرب، وان التنكيـل               . كله منذ عامين ونصف   

، يكـون    حكم راسخ واستبداله بـآخر     إسقاط سيكوي وعيهم، وان الحرب قادرة على        أبنائهمبالناس وقتل   
حزب اهللا لم يصبح ضـعيفا بعـد        .  خيالية بائسة  أفكار من   أكثر ليس   -محبوبا على قلوبنا ومقبوال علينا      
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بعد مدة من الزمن وبعد     .  بالعكس وإنماحرب لبنان الثانية، بل على العكس لن تضعف بسبب حرب غزة            
كما حدث بعـد لبنـان،       نار جديد، تماما     إطالق وقف   إلىان تنتهي مسيرة الجثث والجرحى، سنتوصل       

  . يحصل دون هذه الحرب التي ال يوجد لها داعأنوبالضبط كما كان من الممكن 
الجـيش  . بطل على الضعفاء  .  حتى ينتصر، هكذا يقولون    اإلسرائيلي المجال للجيش    أتيح األثناءفي هذه   

 وللعـرب   ليينلإلسرائي، وصور الدم والنار ستظهر      األهداف من الجو عشرات     باألمس قصف   اإلسرائيلي
  . يقف في طريقهأن ألحدوعندما يعربد، ال يمكن .  الحارة لم تتالشىأزعر قوة أنوللعالم كله 

  "هآرتس"عن 
٢٩/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين،   

  
   ٣ - ٣العوائق : سيناريو إسقاط حماس .١٠٧

  أبو يزن 
بحكومـة حمـاس    نحن إذن، على وشك الولوج إلى ما يعتقد أنه الفصل األخير في سيناريو اإلطاحـة                 

وتقويض سيطرتها على القطاع، وبرغم أن المواجهة تدور في مناخات سياسية وعـسكرية، فلـسطينية               
وإقليمية ودولية غير مواتية لحماس، بل وتدفع لالعتقاد بأن تطورا نوعيـا قـد يطـرأ علـى الـساحة                    

عليه، ما يجعل الجزم بفـرص      الفلسطينية، إال أن ثمة من العوامل غير المواتية لهذا السيناريو والقائمين            
  .نجاحه ينطوي على مجازفة تحليلة ومعرفية كبيرة

فإسرائيل المرشحة إلنجاز الحسم العسكري مع حماس، ليست موحدة في نظرتها لهذا الملف، وهـي وإن                
كانت كذلك اآلن، فإن تجربة الصراع الطويل معها تؤكد بما ال يدع مجاال للشك، بأنها قد ال تظل كـذلك                    

أولمـرت،  : لمستقبل، خصوصا إذا ما جرت الرياح في ميدان القتال، بغير ما تشتهي سفن الثالثـي              في ا 
  .ليفني وباراك

وإذا كان البازار االنتخابي سببا يدفع على تغليب التكهنات السوداء، فإن هذا البازار نفسه، قد يدفع صناع                 
بعاته، فميزان االنتخابات حساس جـدا ألي       القرار في إسرائيل للتردد اتخاذ القرار أو التنصل منه ومن ت          

  .بين كاديما والليكود، وال أحد أبدا يريد أن يقع في الخطأ القاتل" توازن الرعب"خطأ، خصوصا في ظل 
ثم من قال أن غزة ستكون لقمة سائغة أمام اإلسرائيليين، وأن غزوها وإطاحـة سـلطة حمـاس فيهـا،                    

ائيل قادرة على تدمير غزة وإغراقها في البحر، ولكن كلفة          سيكونان بمثابة نزهة قصيرة، صحيح أن إسر      
الذين تغنـت بهـم     " البراغماتيين الفلسطينيين "خيار كهذا ستكون باهظة على إسرائيل وأطراف أنابولس و        

صحيح أن إسرائيل تستطيع أن تصل إلى مكان في غزة، ولكن الصحيح كـذلك أنهـا                . ليفني في القاهرة  
لسطينيين وجثث جنودها كذلك، فغزة على ما يظن ويؤمل، لن تكـون أقـل   ستضطر للسير على جثث الف 

من مخيم جنين، خصوصا وأن قادة الفصائل وكوادرها يعرفون ما ينتظرهم إن دارت الـدوائر               " رجولة"
  .عليهم

في غزة، يقابلهم محور لم يعد ضعيفا وال معزوال كمـا           " حز الرؤوس "فضال عن ذلك، فإن داعمي خيار       
لحال من قبل، وثمة إدارة أمريكية جديدة تقرع األبواب، قد ال تكون سعيدة بتدشين عهدها فوق                كان عليه ا  

بركة من دماء الفلسطينيين في القطاع، وأوروبا التي ال تروقها حركة حماس وال حكومتها، بصدد إجراء                
وانفتاحـا  مراجعات هي األخرى لسياساتها ومواقفها، واألرجح أن من بين هـذه المراجعـات، حـوارا                

  .وشراكة متوسطية مع سوريا، ودبلوماسية وقنوات اتصال مع إيران
وثمة تطور ال يجوز التقليل من شأنه كذلك، فما يسمى محور االعتدال العربي لم يعـد علـى تماسـكه                    

 سعودية شعواء ضد سوريا، هناك      -وانسجامه السياسي الذي كان قائما قبل عامين، فمقابل حملة مصرية           
نظريـة  "ح بين عمان ودمشق، وهناك تفلت عربي عموما وخليجي خصوصا مـن قبـضة               تقارب واض 

، هناك عالقـات مـستأنفة بـين        "عصابة مشعل ونصر ونزال   "، وفي مقابل الحملة على      "الشقيقة الكبرى 
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األردن وحماس، من شأنها أن توفر قنوات اتصال خلفية يمكن ان تسهم في تدوير الزوايا الحـادة، وأن                  
حكام أطواق العزلة، وتوفير نصاب سياسي كامل للسيناريو ـ المخطط المذكور، شريطة أن  تحول دون إ

تعرف حماس، كيف تدير اللعبة السياسية، وان ال تبقى أسيرة التـصريحات االنفعاليـة لقـادة الكتائـب                  
  .والعصائب واألولوية، ووعودهم بردود خارقة حارقة ومزلزلة

اسيا وميدانيا على األرجح، معظم عناصرها والعوامل المحيطة بها،         نعم، هي مواجهة ليست كسابقاتها سي     
تشير إلى وضع غير موات لحماس وحلفائها، بل وتنذر بتغيرات وتبدالت جوهرية في ميزان القوى على                
األرض، بيد أن هناك تطورات مضادة، كفيلة بإسقاط مرامي هذا السيناريو وأهدافه، خـصوصا إذا مـا                 

إلى البيت األبيض، وإجراء االنتخابات المقبلة فـي        " آل أوباما "ن الوقت لحين انتقال     أمكن شراء المزيد م   
إسرائيل، حيث من المتوقع أن تتبدل الكثير من األولويات والتحالفات في المنطقة برمتها، وحيـث مـن                 

 مكانـا تحـت   "المرجح أن تتبدد الكثير من الرهانات واألوهام، خصوصا حين يحتل نتنياهو من جديـد               
  ".الشمس

  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الدستور، األردن، 
  
  :كاريكاتير .١٠٨

  

  
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨ ،الشرق، قطر

  


