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  )ح جري1750 شهيداً و380 ...(تتواصل محرقة .. أصبحت مدينة أشباحغزة .1
 أن عدد شهداء الغارات االسرائيلية على مدينة غزة، قـد           30/12/2008 المركز الفلسطيني لإلعالم     ذكر

 جـريح علـى     1750إلى أكثر من ثالثمائة وثمانين شهيداً، في حين بلغ عدد الجرحى حتى اآلن              ارتفع  
  .  منهم خطرة300اإلقل، إصابة 

هـا فـي    واصلت محرقت " إسرائيل"، أن   غزة رائد الفي  عن مراسلها من     30/12/2008 الخليج،   وأكدت
قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي في قطاع غزة، وشنت سلسلة من الغارات الجوية التي بدت أنهـا ال                   

طالت غارات أمس مقـار أمنيـة       كما   مئات في حال الخطر الشديد،       وأنه من بين الجرحى   تستثني هدفاً،   
 مزيد من الجثث تحـت      وعسكرية، ومؤسسات تعليمية ومجتمعية ومساجد ومنازل، بينما تم العثور على         

  . أنقاض المباني المدمرة
وقال مدير عام اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الطبيب معاوية حسنين إن حصيلة الـشهداء فـي                 

 مـا زالـوا     850وأضاف أن من بين الجرحـى       . ارتفاع مستمر، الفتاً إلى أن جل الشهداء من المدنيين        
  .ي حالة حرجة ف187يتلقون العالج في المستشفيات، منهم 

مبنى المختبرات العلمية في قسم الطالبات في الجامعة اإلسالمية فـي غـزة،    " 16إف  "وقصفت طائرات   
فدمرته بالكامل، من جانبها أعلنت فصائل المقاومة في بالغات عسكرية منفصلة مسؤوليتها عن إطـالق               

، والمستعمرات واألهداف   روسية الصنع، على مدينة عسقالن    " غراد"صواريخ محلية الصنع، وصواريخ     
.  صاروخاً أطلقت، أمس، مـن غـزة       50لإلذاعة العبرية ان    ": إسرائيلي"وقال متحدث   . المتاخمة للقطاع 

عن مقتل عامل عربي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء سقوط صاروخ           " إسرائيلية"وتحدثت مصادر   
  .على ورشة في عسقالن" غراد"من طراز 
 الطـائرات هاجمـت      أن غزة صالح النعامي   عن مراسلها من     30/12/2008الشرق األوسط،   وأضافت  

  . منزلي قياديين في حماس في حي النزلة بجباليا، وفي مدينة خان يوس، شمال وجنوب القطاع
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تعرضت مدرسة تابعة لوكالة الغوث في منطقة القرارة للقصف، وهاجمت طائرات االستطالع بدون             كما  
 الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في منطقة عبـسان الكبيـرة            طيار مجموعة من سرايا القدس    

  شرق خان يونس فقتل اربعة منهم وطفل، 
وأسفرت عمليات القصف التي استهدفت مجموعات المقاومة التي ترابط على التخوم الشرقية للتجمعـات              

وواحد الى كتائـب شـهداء      السكانية الفلسطينية، عن مقتل ثمانية من المقاومين سبعة ينتمون الى حماس            
  . األقصى، التابعة لحركة فتح

 أغارت الطائرات اإلسرائيلية على مبنى جامعة األمة للعلوم العسكرية في غزة، األمر الذي أدى الى                كما
ودمر القصف اإلسرائيلي مقار وزارات الداخلية والثقافة في غـزة، وقـصر            . انهيار طابقين من المبنى   
، ومجمع أنصار األمني في حي الرمال الجنوبي، وأحد         »قصر الحاكم «طلق عليه   الضيافة الرسمي الذي ي   

في نفس الوقـت واصـلت طـائرات األباتـشي          . المقرات األمنية في مرفأ الصيادين غرب مدينة غزة       
استهداف عدد كبير من ورش الحدادة والخراطة التي تزعم اسرائيل أنها تستخدم في تصنيع قذائف القسام                

  .نعالمحلية الص
 سيارات للـدفاع    3 سيارات إسعاف و   5وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن الطيران اإلسرائيلي استهدف         

المدني، ورجحت مصادر طبية فلسطينية أن يرتفع عدد القتلى بشكل كبير خالل اليومين القادمين علـى                
حث عن مزيد من    اعتبار أن هناك عشرات المفقودين ال يزالون تحت األنقاض، حيث توقف الناس عن الب             

األحياء خوفا من قيام سالح الجو اإلسرائيلي بمهاجمة المواقع التي تم قصفها، كما حدث مع مقر شرطة                 
  .حي الشجاعية الذي تم قصفه مساء امس، رغم من أنه تمت تسويته باألرض

  
   بغزة"سلطة حماس"بعد  اتحضر لم" غرفة طوارئ" عباس يأمر بتشكيل :" لإلعالمالفلسطيني" .2

 كشف تقرير سري النقاب عن تحركات يقوم بها رئيس السلطة محمود عباس، وبالتنـسيق مـع                 :م اهللا را
الذي يتوقعه عباس عقـب     " ملء الفراغ السياسي في غزة    "االحتالل الصهيوني والسلطات المصرية، لـ      

  .العملية الحربية والتي تهدف إلنهاء حكم حماس، بحسب ما يعلنه قادة الصهاينة
، إن رئيس السلطة محمود عباس اتصل من مصر         "المركز الفلسطيني لإلعالم  "رير، الذي وصل    وقال التق 

، بمسؤولي السلطة برام اهللا وطلب مـنهم تـشكيل       )28/12(قبل سفره إلى السعودية، يوم األحد الماضي        
غرفـة   "وبحسب ما جاء في التقرير؛ فإن     ". انهيار سلطة حماس بغزة   "استعداداً لما أسماه    " غرفة طوارئ "

لمالحقـة  "الداخلية وقادة األجهزة األمنية فـي حكومـة فيـاض           " وزير"لسلطة رام اهللا تضم     " الطوارئ
التطورات ومواجهة احتمال انهيار سلطة حماس في قطاع غزة، وما يستدعيه ذلك من اسـتعداد لمـلء                 

   .، وذلك بدعم من قبل الكيان الصهيوني"الفراغ الذي سينشأ عند انهيار سلطة حماس
" تنـسيق "وذكر التقرير أن عباس سيعود إلى القاهرة بعد زيارته إلى العاصمة األردنية عمان من أجـل                 

لمواجهة إمكانية تغيير الوضع في غزة على خلفية بدء العملية          "موقف السلطة مع موقف النظام المصري       
طـاع، حيـث أن شـن       العسكرية والتي ينتظر أن تتصاعد إذا أظهرت نتائج الضربة حالة صدمة في الق            

الغارات المكثفة على مواقع األمن التابعة للسلطة في غزة قد أحدث التأثيرات المطلوبة لتطوير العمليـة                
  . ، حسب تقدير التقرير"العسكرية باالنتقال إلى العملية البرية

من جهة أخرى؛ أكدت مصادر خاصة أن نمر حماد مستشار رئيس السلطة محمود عباس اتصل مـساء                 
، أي بعد شن العدوان الوحشي على قطاع غزة بساعات، بالجنرال االحتيـاط عـاموس               )27/12(ت  السب

جلعاد، الذي أسندت إليه منصب منسق العمليات الحكومية في المناطق والمستـشار الـسياسي لـوزير                
السلطة في الوقت الذي تعطي إسرائيل حق ضرب حمـاس          "الحرب الصهيوني إيهود باراك، ليبلغه بأن       

  ". فيتها؛ فإنها تطالب أن تتركز الضربات على مقار وقيادات حماسوتص
  30/12/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  وتطالب بقوات دولية لحماية الفلسطينيين... التحرير تؤيد عقد قمة عربية فوريةمنظمة .3

 التنفيذيـة    اللجنـة   أن  وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    30/12/2008 ،القدس العربي نشرت  
 فـي رام اهللا     أمـس لمنظمة التحرير الفلسطينية طالبت عقب اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس عقد            

وأكد الطيب عبد الرحيم امـين عـام الرئاسـة           . قوات دولية لحماية الفلسطينيين    بإرسالالمجتمع الدولي   
 الـشعب   أبناءقوات دولية لحماية     "لبإرساالفلسطينية للصحافيين مطالبة اللجنة التنفيذية للمجتمع الدولي        

 لمناقـشة   أمـس واجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير      ". اإلسرائيليةالفلسطيني في غزة من الجرائم      
 مواصلة عباس   إلىشار عبد الرحيم    أو .اإلسرائيليتداعيات األوضاع في غزة في ظل استمرار القصف         

 . على قطاع غزةإلسرائيليااتصاالته مع المجتمع الدولي لوقف العدوان 
منظمة التحرير  أن  كفاح زبون،رام اهللا نقالً عن مراسلها في  30/12/2008الشرق األوسـط،    وأضافت  

 تعمل على إزالة أية حواجز أو خالفات سياسية في الماضي، لتوحيد العمل من أجل وقف               أن أمسقررت  
ة مهما تباينت اتجاهاتها ومواقفها إلى وحـدة        ودعت جميع القوى والفصائل والفعاليات الفلسطيني     . العدوان

وأكدت اللجنة ضرورة استمرار الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها كافة في         . العمل وخاصة في قطاع غزة    
وقالت اللجنة  . تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية وتجنيد جميع اإلمكانيات من أجل توجيه الدعم واإلغاثة لغزة            

حلة القادمة ستعتمد أساساً على وقف العدوان الذي يؤدي استمراره إلى           إن أية مفاوضات سياسية في المر     
  .تدمير مقومات وفرص تحقيق سالم حقيقي وعادل

 إنهـا  من مسؤولياته، ودافعت عن مصر، وقالت        اإلسرائيليورفضت اللجنة أي محاولة لتبرئة االحتالل       
، وشن الهجوم على بعض العواصـم       ضد جميع المحاوالت التي تستهدف إثارة وتوسيع الخالفات العربية        

واختتمت اللجنة  . العربية األساسية، وتسديد حسابات إقليمية تحت ستار فلسطين وغزة الجريحة وباسمها          
  ".وستثبت األيام ذلك.. إن الدم لن يصير ماء"بيانها بالقول 

 اللجنـة    أن  إلـى   نائل موسـى   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    30/12/2008الحياة الجديدة،   وأشارت  
 علـى   اإلسـرائيلي  عقد القمة العربية الطارئة لمناقشة العدوان        إلى أمسالتنفيذية لمنظمة التحرير دعت     

كد امين سر اللجنـة     أو . تحت رعاية جامعة الدول العربية وفي مقرها بالقاهرة        إبطاءالقطاع فورا ودون    
 القـادة العـرب دون حـساسيات ودون         هإلي مقر الجامعة هو المكان المالئم لكي يأتي         أنياسر عبد ربه    

ن مندوب فلسطين في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية سوف يؤيـد هـذه              أعلن عبد ربه    أو .تأخر
 . المكان الذي ال جدل حولهألنهالدعوة في مقر الجامعة 

ـ " اللجنة التنفيذية قررت وقف المفاوضات السياسية مع         أن فيه عبد ربه     أعلنجاء ذلك في وقت       "رائيلإس
 . العدوانبإنهاءفورا وربطت عودتها 

نبيل عمرو قال إن السلطة الفلـسطينية       في مصر   السفير الفلسطيني   أن   30/12/2008الخليج،  وجاء في   
، "أننا لن نغيب عن أي قمة عنوانها فلسطين       "موقفها دائم ومعروف من مسألة الدعوة إلى قمة عربية وهو           

قمة عربية طارئة من عدمه سيتخذ خالل االجتماع الطارئ لـوزراء   أضاف أن القرار النهائي بشأن عقد       
، موضـحاً أن    "اإلعداد ألي قمة مسؤولية الجامعة العربيـة      "الخارجية العرب في القاهرة مشيرا إلى أن        

تكثيف المساعي العربية لوقف حرب     "الوفد الفلسطيني إلى اجتماع وزراء الخارجية غداً األربعاء سيطلب          
  ".زةاإلبادة في غ

  
   غزة إرهاب دولة وتطالب بمحاكمة دولية لقادة الكيانمجزرةالعالقات القومية تعد  دائرة .4

اعتبرت دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير العدوان اإلسرائيلي الحربي على : رام اهللا
ن صادر عن الدائرة، وقال بيا. قطاع غزة جريمة حرب ضد اإلنسانية وطالبت بمحاكمة دولية لمنفذيها

إن العدوان اإلسرائيلي على غزة وما نتج عنه من سقوط مئات الشهداء و ) 29/12(االثنين ] أمس[اليوم
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الجرحى من األطفال والنساء والمدنيين العزل ما هو إال إرهاب دولة منظم ضد الشعب الفلسطيني هدفه 
ناء الشعب الفلسطيني وفصائله للتوحد ودعت الدائرة أب. النيل من صمود وإرادة الشعب الفلسطيني

والتالحم والوقوف في وجه العدوان، لصده وإفشال مخططات إسرائيل التي عجزت عن تحقيقها في 
  . الحصار الظالم الذي تفرضه على القطاع

وطالبت الدائرة المجتمع الدولي بالوقوف بحزم تجاه هذا العدوان الهمجي والبربري على الشعب 
مين الحماية الدولية العاجلة ألبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمحرقة ومجازر من الفلسطيني وتأ

  . قبل آلة الحرب اإلسرائيلية التي تستخدم كافة أنواع األسلحة ضد شعب محاصر
وناشدت الدائرة األمتين العربية واإلسالمية وكافة الشعوب المحبة للسالم للتحرك الفوري لوقف العدوان 

ادة التي تشنها إسرائيل ضد شعب اعزل إال من إرادة قوية يتحدى بها عنجهية وإجرام وحرب اإلب
  .وإرهاب دولة إسرائيل

  29/12/2008قدس برس، 
  

  عباس يطالب االتحاد األوروبي بإجراءات عقابية عبر مجلس األمن .5
بقـوة تجـاه     التحرك   األوروبي طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس االتحاد        : فكرية أحمد  -بروكسل  

 مـن مجلـس     اإلدانة عباس أن قرار     وأكد لوقف المذابح التي ترتكبها ضد المدنيين في غزة،          "إسرائيل"
 بقـوة، التخـاذ   األوروبيـة  قرار حاسم من قبل المجلس تسانده الـدول        إصدار غير كاف، ويجب     األمن

، ومؤكدا علي   أبيب تل    الضاغط علي  األوروبي الدور   أهمية، مشددا علي    "إسرائيل" عقابية ضد    إجراءات
 قد أصابت البنية التحتية في غزة، وأحدثت بجانب الخسائر البـشرية الجـسيمة              اإلسرائيلية الضربات   أن

 الـرئيس الفرنـسي نيكـوالس       أجراهجاء ذلك في اتصال هاتفي مطول       . خسائر مادية واقتصادية هائلة   
ول األحد مـع الـرئيس الفلـسطيني         مساء أمس األ   األوروبيساركوزي بوصفه الرئيس الحالي لالتحاد      

 فوق  اإلسرائيليةمحمود عباس، وذلك للبحث عن مخرج يوقف نزيف الدماء الفلسطينية، وينهي الهجمات             
  .قطاع غزة

  30/12/2008الوفد، مصر، 
  

  باستمرار المقاومة لوقف العدوان يندد بالصمت العربي والدولي ويطالب القدومي .6
يس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمـين سـر اللجنـة            حذر رئ :  نادية سعد الدين   –عمان  

خطورة أهداف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غـزة لكـسر          "المركزية لحركة فتح فاروق القدومي من       
وقال القـدومي فـي تـصريح أمـس إن           ".إرادة الشعب الفلسطيني وإرغامه على قبول شروط التسوية       

دمير الروح الكفاحية للشعب الفلسطيني ومقومات صموده وإرغامه علـى          سلطات االحتالل تهدف إلى ت    "
بالـصمت  "ونـدد    ".قبول شروطه المذلة التي تطمس الحقوق الوطنية واالستكانة لالحتالل العنـصري          

، مطالبـاً   "الرسمي العربي والدولي، مقابل حشود جماهيرية واسعة تهتف للـصمود وللوحـدة الوطنيـة             
  ".بتحرك أممي لوقف العدوان"و، "باستمرار المقاومة"

  30/12/2008الغد، األردن، 
  

   الحواجز في الضفةإلى الفلسطينية تمنع وصول التظاهرات الحكومة .7
السلطة الفلسطينية قـررت     أن    محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    30/12/2008الحياة،  نشرت  

في الضفة الغربية، وقال مسؤولون في السلطة       " منياالنفالت األ " ما أسمته    أو االنتفاضة،   إلىمنع العودة   
منع ظهـور مـسلحين، ومنـع وصـول         " األمن تقضي بـ     أجهزة إلىإن تعليمات صدرت    " الحياة"لـ  

 وزيـر   وأكـد ". األمنـي االنفالت  "خشية عودة   " اإلسرائيلية الحواجز العسكرية    إلىمتظاهرين في المدن    
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 في مـؤتمر صـحافي عقـب االجتمـاع          أمسالشأن، وقال    رياض المالكي وجود قرار بهذا       . د اإلعالم
صـدرت أوامـر    : "وأضاف".  طرف كان  أي من   األمنيلن نسمح بعودة االنفالت     : " للحكومة األسبوعي

 مناطق التماس حتى ال يـسقط  إلىومنع التظاهرات من الوصول     ... ألجهزة األمن للتعامل مع المسيرات    
  ".منع رفع شعارات معادية للسلطة ومنع التحريض "أيضامل  القرار يشإنوزاد ". األبرياءالمزيد من 

 مناطق االحتكـاك  إلى متظاهرين في عدد من مدن الضفة من الوصول     األخيرة األيامومنعت السلطة في    
  . اإلسرائيليمع الجيش 
 أن  رام اهللا، عبد الرؤوف أرنـاؤوط      نقالً عن مراسلها في    30/12/2008الوطن السعودية،   وأضافت  
لمالكي قال إن الحكومة الفلسطينية لن تمنع المسيرات فـي الـضفة الغربيـة ولكنهـا سـتمنع                  رياض ا 

 .الفلسطينيين من وصولها إلى مناطق االحتكاك مع الجيش اإلسرائيلي
  

  بوقف عدوانها" إسرائيل"فوري من أجل إلزام تدخل ب تطالب المجتمع الدولي  فياضحكومة .8
  أن وكـاالت  وعـن ال   يوسف الشايب ،  رام اهللا   عن مراسلها في   نقالً 30/12/2008الغد، األردن،   نشرت  
 بوقف  "إسرائيل"لتدخل الفوري من أجل إلزام      با طالبت المجتمع الدولي      تسيير األعمال الفلسطينية   حكومة
، مؤكدة أنه آن األوان لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان رفع الحصار             ]على غزة [عدوانها

 الحكومة التأكيد على موقفها الداعي إلى بذل كل جهد ممكن، والعمل بمسؤولية وطنيـة               كما جددت  .عنه
وأوضحت الحكومـة علـى أنـه،        .لتحقيق التهدئة لتجنيب الشعب الفلسطيني ويالت التصعيد العسكري       

وبغض النظر عن أية خالفات داخلية، فإن هذا الوقت يمثل لحظة التوحد لكل أبناء الـشعب والوقـوف                  
  .واحداً من اجل وقف العدوانصفاً 

 أن  رام اهللا، عبد الرؤوف أرنـاؤوط      نقالً عن مراسلها في    30/12/2008الوطن السعودية،   وأضافت  
العودة إلى التهدئة لضمان تجنيب الشعب الفلسطيني االعتـداءات         "رياض المالكي دعا إلى      اإلعالموزير  

ضرورة توحيد الموقـف العربـي فـي        " دعا إلى    كما"اإلسرائيلية التي سقط ضحيتها المئات من األبرياء      
". اجتماع وزراء الخارجية العرب، بما يضمن وقف العدوان، وإعادة الوحدة على أساس الورقة المصرية             

 ".الحملة ضد جمهورية مصر الشقيقة" واستنكر المالكي
  

  اسيينوجود معتقلين سيالعدوان وتنفي  المقالة تؤكد قيامها بممارسة عملها رغم الداخلية .9
 كافة  أن أمس الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة          إيهاب أعلن: شرف الهور  أ -غزة  
 المتواصل الـذي دمـر كـل        اإلسرائيلي، رغم القصف    " وجه أكملتمارس عملها على    " وزارته   أجهزة

 مؤتمر صحافي بمدينـة     وقال في . األجهزة هذه   أفراد مئات الشهداء غالبيتهم من      وأوقع األمنيةالمقرات  
، " لتقديم الخدمة للمواطنين   أعمالهم على رأس    األمننؤكد على استمرار وجود كافة كوادر وقيادات        "غزة  

 الخفية والطابور الخامس من محاوالت العبث بالجبهة الداخليـة، ونـشر            األيادي"وحذر من اسماها بـ     
 أي فعـل    أو الشارع   إرباك أوكاب مخالفات    الرت األوضاع استغالل هذه    أو،  اإلشاعات، ونشر   األكاذيب

  . سلعةأي احتكار أو باألسعار والتالعب األوضاعوحذر التجار من استغالل  ". مساعد لالحتاللأمر
كانوا يمارسون عملهم ودورهم المهني، ولـيس كمـا         " الشهداء والجرحى الذين سقطوا      أن الغصين   وأكد

وحدة الصف الفلسطيني ونبذ     "إلىودعا الغصين    ".لصواريخ ا إلطالق كانوا يعدون    بأنهميتحدث االحتالل   
  ". غيرها لدى الداخليةأوال من فتح "، نافيا في الوقت ذاته وجود معتقلين سياسيين "الخالفات

 إلى، ودعا في الوقت ذاته مصر       "قبول غزة بجميع المساعدات من الدول العربية      " الغصين   أكد ذلك،   إلى
 للمساجد والبيـوت    اإلسرائيلي القطاع، معتبرا استهداف االحتالل      إلىدات  فتح معبر رفح لدخول المساع    

  ." الدولة المنظموإلرهابترسيخا "وللجامعات 
 30/12/2008القدس العربي، 
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  من المقار األمنية في غزة% 95 العدوان دمر :الداخلية المقالة .10

جهزتها األمنيـة ال تـزال تمـارس    أكدت وزارة الداخلية المقالة في قطاع غزة، أن أ : رائد الفي-غزة  
 في المائة من مقارها ومواقعها جراء الغارات الجويـة المكثفـة            95مهامها، رغم الدمار الذي حل بنحو       

  . الثالثة الماضيةاأليامخالل 
  30/12/2008الخليج، 

  
   غزةعدوان إلنجاح  مع اإلسرائيلييندحالن اجتمع: "قدس برس" لـمصدر مصري .11

إعالمي مصري النقاب عن أن اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى حصل قبل عدة  كشف مصدر :القاهرة
قطاع غزة، بين القيادي البارز في حركة فتح  الجاري على أسابيع من العدوان العسكري اإلسرائيلي

محمد دحالن، على رأس وفد من قادة األجهزة األمنية السابقين، مع الفريق المخصص بتنفيذ خطة 
  .تخبارات اإلسرائيلية، وبحثوا آفاق ضرب غزة والرهانات المتوقعة منهدايتون في االس

وأوضح اإلعالمي المصري المتخصص بالشأن الفلسطيني، إبراهيم الدراوي، في تصريحات خاصة لـ 
، أن لديه معلومات مؤكدة عن أن االجتماع الذي عقد في مدينة رام اهللا، وحضره إلى جانب "قدس برس"

ادات أمنية فلسطينية معروفة، منهم توفيق الطيراوي، تم فيه تقديم معلومات دقيقة عن محمد دحالن قي
المقار األمنية والعسكرية التي تستخدمها حماس في قطاع غزة، والتي تم استهدافها الحقاً في القصف 

  .الجوي الذي بدأ منذ يوم السبت الماضي، على حد تعبيره
لمعلومات التي قدمها دحالن تضمنت معلومات عن أن حركة حماس وذهب الدراوي إلى حد التأكيد أن ا

ال يمكن " ضربة موجعة"تعد لتخريج أفواج أمنية جديدة، وأنه طالب األمريكيين واإلسرائيليين بتوجيه 
  .بعدها لحماس أن تنهض، أما إذا كانت الضربة عابرة فإن حماس ستعود أقوى مما كانت، وفق روايته

لدي معلومات من مصادر موثوقة أن محمد دحالن أبدى استعداده في االجتماع "وأضاف الدراوي 
المذكور للعودة إلى غزة وتولِّي مهام األجهزة األمنية في حال القضاء على األذرع األمنية والعسكرية 

  .لحركة حماس، كما قال
  .المعلوماتللتأكد من صحة هذه  التواصل مع النائب محمد دحالن" قدس برس"ولم يتسن لـ 

بعض وسائل اإلعالم والفضائيات، متحدثاً عصر  مفاجئ لدحالن في تحدثوا عن ظهور وكان مراقبون قد
وذلك بعد فترة  بدء العدوان على غزة بساعات، رام اهللا في لقاءات مطولة بعيد السبت الماضي من

  .طويلة من الغياب اإلعالمي واالبتعاد عن المشهد
  30/12/2008 قدس برس،

  
  البرغوثي يحذر من اجتياح إسرائيلي بري لقطاع غزةمصطفى  .12

حذر النائب مصطفى البرغوثي األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية من اجتياح إسرائيلي            : ألفت حداد 
 .بري لقطاع غزة ما لم يكن هناك تحرك عربي ودولي جدي ينهي العدوان ويوقف المجازر اإلسرائيلية               

صحفي عقده في رام اهللا أن ما يقوم به القادة اإلسرائيليون اليوم هو جريمـة حـرب                 كما أكد في مؤتمر     
 تستخدم دماء الفلـسطينيين كوقـود للحملـة االنتخابيـة           "إسرائيل"بكل ما تحمل الكلمة من معان، وأن        

ن  تحـاول أ   "إسرائيل"اإلسرائيلية كما أنها تستخدم قطاع غزة كحقل تجارب ألسلحتها، باإلضافة إلى أن             
  .2006تعيد االعتبار لجيشها بعد هزيمتها في لبنان صيف 

وطالب البرغوثي الفلسطينيين بالتوحد وإغالق الباب أمام استمرار حالة االنقسام الداخلي وتشكيل قيـادة              
كما دعا السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس لوقف المفاوضـات          . وطنية موحدة لمواجهة التحديات   

  .إلسرائيليفورا مع الجانب ا
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طالب باتخاذ موقف عربي صحيح يضع حدا لالستهتار اإلسرائيلي بالعرب، ويكون هناك قرار عربـي               و
جماعي بكسر الحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح، باإلضافة إلرسال رسالة شديدة اللهجة إلسرائيل               

  .بأنها أن استمرت في عدوانها على غزة ستقطع العالقات معها
 29/12/2008، 48عرب

  
   يزور الرئيس اللبنانيالفصائل الفلسطينيةوفد موحد من  .13

 ووضعه في صورة الوضع فـي       ، ميشال سليمان  لبنانيرئيس ال  ال وفد موحد من الفصائل الفلسطينية    زار  
يقوم بجهود كبيـرة    " الذي   سليمانعلى الرئيس     في لبنان عباس زكي    منظمة التحرير  ممثل   ىوتمن غزة،

 حمدان  أسامةوتمنى ممثل حركة حماس في لبنان        ". الجائر العدوانوقف هذا   توظيف كل عالقاته بهدف     
 يكون دور لبنان فـاعال      أنالذي عايش عدوان تموز من موقعه كقائد للجيش آنذاك          "على الرئيس سليمان    

 الحصار من جهة وتحقيق المصالحة الفلسطينية       وإنهاء وقف المجزرة    إلىفي عقد القمة العربية للتوصل      
  ". ثانيةمن جهة

 أوجبهـا حضورنا الكامل كفصائل فلسطينية هو تأكيد على وحدتنا التـي           : "باسم الوفد فقال   وتحدث زكي 
الدم المهرق اآلن في غزة وتحدثنا مع فخامة الرئيس عن برامجنـا كفلـسطينيين فـي وجـه العمليـة                    

لتطورات في الـداخل     ووضعناه في صورة هذه البرامج وا      إسرائيلالمتدحرجة والمتدرجة التي تقوم بها      
الفلسطيني خصوصا وان هذا العدوان الغاشم يتوسع والجرح يتسع في ظل الصمت القاتـل سـواء مـن                  

 وضع فخامـة الـرئيس فـي صـورة        إلى القمة العربية المتأخرة وهذا ما دعانا        أو الدولي   األمنمجلس  
 فخامة الرئيس تفهمه الجيـد      وقد لمسنا من  . الموقف ونشاطاتنا في اتجاه قوى حزبية وحكومية وبرلمانية       

 إلى في غزة ويؤدي     إخوتنا شخصيا بما يخفف آالم      أوللوضع وهو يجري اتصاالته سواء عبر الحكومة        
وعن قراءته لدعوة الرئيس محمود عباس كل الفصائل بمـا           ".وقف هذا العدوان ورفع الحصار عن غزة      

 االستثنائي في غزة وضعنا جميعا فـي         ندرك بأن الوضع   أنيجب  : " قال ؟فيها حماس والجهاد لالجتماع   
 يكون ما قمنا به في لبنان نموذجا يحتذى بـه الن            أنخندق واحد مشترك وطلب فخامة الرئيس سليمان        

 رسـالة   أيضا يكون الفلسطينيون موحدين الن الوحدة مصدر القوة وهي          أنمكمن سعادة الرئيس سليمان     
  ". ال بجغرافيا وال بفصيل يستفردأنللعدو كي يتراجع عن عدوانه فال يجوز 

  30/12/2008المستقبل، 
  

  الجهاد ترفضان دعوة عباس للتشاور بشأن مجزرة غزةو حماس .14
حركة حماس، قالت على لسان المتحدث      ، أن   فلسطين المحتلة، دمشق   من 30/12/2008الخليج،   ذكرت

ـ         "باسمها فوزي برهوم، إن      سطيني، وال ينبغـي أن     الرئيس محمود عباس لم يعد أهالً لرئاسة الشعب الفل
، متهماً الرئيس باالستخفاف بدماء شهداء وجرحى المجزرة        "يدعو الفصائل للتشاور في مجازر االحتالل     

، وتبرئة االحتالل من دمائهم عبر تصريحاته التي يشير فيها إلى مسؤولية حماس عن جلب               "اإلسرائيلية"
لة اإلصالح والتغييـر أيمـن دراغمـة ل         التصعيد العسكري، فيما أكد عضو المجلس التشريعي عن كت        

عدم تلقي أية دعوات للحوار من قبل الرئيس عباس، مشدداً في الوقت ذاتـه علـى أن عبـاس                   " الخليج"
  .يعرف تماما ما هي الخطوات المطلوبة لوقف ما يجري وتوحيد الموقف الفلسطيني لمواجهة العدوان

ة، والمطلوب هو نقاش جدي وموقـف واضـح         هناك بعض المحاوالت واالتصاالت غير الرسمي     "وقال  
، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية التحرك الفلسطيني الرسمي لوقف هذا العدوان وهذه              "إلنقاذ قطاع غزة  

  .المجازر الوحشية في قطاع غزة
كما أعلنت حركة الجهاد اإلسالمي رفضها تلبية دعوة عباس إلجراء المشاورات، وقالت فـي بيـان إن                 

المطلوب اآلن هو إطالق يد المقاومة فـي        "، أضافت   "راهن ال يحتمل مثل هذه اللقاءات الشكلية      الوقت ال "
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الضفة الغربية المحتلة لتقوم بواجبها في الدفاع عن شعبنا وأرضنا وترد على المجازر التي ترتكب بحق                
ور المقاومـة   كان األولى أن تتخذ إجراءات عملية على طريق تعزيز حض         "وتابعت  ".أهلنا في قطاع غزة   

وفي مقدمة هذه الخطوات اإلفراج عن كافة المعتقلين من قـوى المقاومـة ووقـف               .. في هذه المواجهة  
  ".التنسيق األمني مع العدو

محمد نـزال عـضو المكتـب       ، أن   يوسف الشايب  عن مراسلها  30/12/2008 الغد، األردن،    وأضافت
لن تسمح باستغالل هذه اللقاءات للدعاية      حماس  "السياسي لحركة حماس، قال في تصريحات صحافية ان         

وأضاف أن دعوات    ".ليست ضد أي حوار ولكنها لن تعود إلى نقطة الصفر         "مضيفا أن الحركة    " السياسية
عن شعارات وال يوجد أي خطوات عملية علـى األرض          "الحوار التي يطلقها الرئيس عباس هي عبارة        

  ".العربية للحوار مجرد استهالك سياسيدعوة مصر والجامعة "، مشيرا إلى أن "لتطبيقها
إن حماس ترفض دعوة عباس للجلوس معها       "من جانبه قال المتحدث باسم حماس في غزة فوزي برهوم           

" تسويقا للعدوان اإلسرائيلي واالستـسالم لـه    "واعتبر برهوم دعوة عباس     ". للتباحث عما يجري في غزة    
  .على حد تعبيره

أن دعوة عباس للتشاور   حركة حماس، أعلنت الى ان ،30/12/2008 دمشقمن   قدس برسوأشارت
بشأن العدوان على غزة، وإعالن مسؤول المفاوضات في السلطة أحمد قريع تعليق التفاوض مع الجانب 

و حماس برعاية " فتح"وطالبت بحوار مباشر بين حركتي  تكفيان للرد على العدوان، ال اإلسرائيلي،
، "قدس برس"حركة حماس، سامي أبو زهري، في تصريحات خاصة لـ وأكد المتحدث باسم  .عربية

أنهم سيشاركون في أي لقاءات فصائلية تعقد في رام اهللا لبحث الموقف من األوضاع في غزة، لكنه أكد 
  .أن المطلوب هو أكثر من التشاور بكثير

 األمين العام لحركة نائبأن : القاهرة من جيهان الحسيني عن مراسلتها 30/12/2008 الحياة، ونقلت
طلب رسمياً االجتماع ) ابو مازن(أن الرئيس عباس " الحياة" كشف لـ ،زياد نخالة" الجهاد اإلسالمي"

  .في الضفة الغربية، لكن طلبه قوبل بالرفض" الجهاد اإلسالمي"بقيادات حركتي حماس و
من "، الفتا إلى أنه "قد تهدئةماذا سيعرض عليهم أبو مازن؟، سيقول تعالوا نع: "وتساءل نخالة مستنكرا

خالل التهدئة وقبل إنهائها، كان أهالي القطاع يقفون طوابير للحصول على الخبز، وسعر أنبوبة الغاز 
أبو مازن يريد عقد اجتماع مع القيادات في الضفة ليطرح عليهم : "وأضاف". وصل إلى مئة دوالر

ه اآلن أن يفرج عن جميع المعتقلين من كوادرنا الشروط اإلسرائيلية التي يروج لها، من باب أولى ل
وكوادر حماس ويكف عن مطاردتهم، لكنه يريد وقف العدوان تحت عنوان مبادرة تحمل شروطا 

  ".أبو مازن ال يملك شيئاً يقدمه للشعب الفلسطيني"، معرباً عن أسفه ألن "إسرائيلية
  

  ة الثانية من العدوانوالقادة الميدانيون هدف المرحل" التنفيذية: " مصريخبير .15
توقع خبير عسكري مصري أن تستهدف الفترة المقبلة من العدوان الصهيوني القـوة              ":الخليج "-القاهرة  

التنفيذية لحركة حماس إلصابتها بالشلل التام، وقال اللواء قدري سعيد، إنها استهدفت بالفعل مقار القـوة                
رات التابعة للحركة وأماكن التدريب، في محاولة للقـضاء  التنفيذية تحديداً ومخازن السالح ومواقع المخاب   

وتوقع سعيد أن يتركز العدوان في الفترة المقبلة        . على الذراع العسكرية للحركة المعروف بكتائب القسام      
أنه يتم استخدامها لنقل السالح وتصنيع الصواريخ، مشيراً        " إسرائيل"على تدمير كافة الممرات التي تعتقد       

  . المتوقع أن تكون الخطوة التالية هي القادة الميدانيون بعمليات اغتيالالى أنه من
  30/12/2008الخليج، 
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  المقاومة بدأت تستعيد زمام المبادرة: حماس .16
 أكد مصدر مسؤول في حركة حماس أن األوضاع العـسكرية واألمنيـة واإلداريـة               - وكاالت   -غزة  

 لحكومة هنية، وأن المقاومة بدأت تستعيد زمام المبادرة         والمؤسساتية في قطاع غزة تحت السيطرة التامة      
وأوضح عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة       . في التصدي للحرب الصهيونية على قطاع غزة      

حماس مشير المصري في تصريحات صحفية أن قوات القسام وفصائل المقاومة، استطاعت امتـصاص              
  . عادلة وتوجيه صواريخها باتجاه المستوطنات الصهيونيةالضربة األولى، وأنها اآلن بصدد قلب الم

امتصت الضربة األولى، وهي ضـربة لـم تفقـدها          ) حماس(بالتأكيد حركة المقاومة اإلسالمية     : "وقال
البوصلة ولم تفقدها السيطرة، وكل هذه الحملة األمنية التي توصف بأنها األعنف منذ بداية االحتالل، إال                

 تسير وفق ما نريد في الميدان، وأن قطاع غزة يدار بطريقة متوازنة، وأن األمـور                أننا نؤكد أن األمور   
في الميدان العسكري واألمني واإلداري والمؤسساتي تحت السيطرة، ونؤكـد أن الهـدف االسـتراتيجي              
لتغيير المعادلة في غزة لن يتحقق، والطائرات اإلسرائيلية ال تزال إلى اآلن تقصف غزة بشكل مـستمر،              

  ".لكن أيضا بدأت صواريخ القسام وغراد تضرب وسط المستوطنات الصهيونيةو
  30/12/2008الوطن، قطر، 

  
     ء الحركة خالل العدوان من أعضا180 د استشها تعلن حماس":الجزيرة نت" .17

 واصل الطيران الحربي اإلسرائيلي ليل قطاع غزة بنهاره في سلسلة من الغارات : تامر المسحال- غزة
لتي لم تتوقف طوال الليل حتى صباح اليوم، وسط توقعات بأن تبدأ إسرائيل عملياتها العسكرية الجوية ا

  .البرية ضد القطاع بعد ساعات
إن الطائرات اإلسرائيلية شنت صباح اليوم ثالث غارات استهدفت مدينة ، وقال مراسل الجزيرة في غزة

عين آخرين ما أدى إلى رفع الشهداء إلى غزة وشمالها، أسفرت عن استشهاد عشرة أشخاص وإصابة أرب
وكانت أعنف الغارات تلك التي استهدفت مجمع الوزارات  . شهيدا وأكثر من ألف وسبعمائة جريح360

بمدينة غزة، وأدت لتدمير خمسة مبان في المجمع ومبنى تابعا للجامعة اإلسالمية والمقر الرئيس لنادي 
  .الشمس الرياضي

 إعالميا تابعا للجان المقاومة الشعبية وأراض خالية تستخدم في إطالق كما استهدف القصف مكتبا
وقبل ذلك استهدف القصف منطقة قرب المجلس . الصواريخ وسيارة تقل مقاومين دون وقوع إصابات

  .التشريعي في غزة وحي النصر شمال غزة
 ما أدى إلى ،الدين القسامواستهدفت غارة أخرى منزل أحد القياديين الميدانيين البارزين في كتائب عز 

 من أعضائها استشهدوا، وأن بقية الشهداء 180ووفقا لما أعلنته حماس أمس فإن  .إصابة ثالثة مدنيين
  . امرأة وأطفال16هم مدنيون ومن بينهم 

 30/12/2008 الجزيرة نت،
  

  الحرب في غزة لم تبدأ :  اإلسالميالجهاد .18
 أن يستمر ،زياد نخالة" الجهاد اإلسالمي"ين العام لحركة توقع نائب األم:  جيهان الحسيني-القاهرة 

القصف اإلسرائيلي المكثف بسالح الجو مستهدفاً قطاع غزة، ثم بعدها تحدث توغالت اسرائيلية وتقسم 
ألن اإلسرائيليين ال يستطيعون مهاجمة غزة برياً خشية "غزة إلى ثالث مناطق، مستبعداً احتالل القطاع 

كل صاروخ يلقى "واعتبر أن ". رب شوارع، فيتورطوا في مجابهة مقاومة شرسةحدوث مواجهات وح
  تستمر "ورجح أن ". غزة ستصمد(..) على المستوطنات يقول لالسرائيليين نحن موجودون وصامدون 
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الحد األقصى لها شهر ونصف الشهر، لكن "، الفتا إلى أن "معركة غزة من أسبوعين إلى ثالثة أسابيع
  ".ن لن يتمكنوا على االطالق من فرض أجندة سياسية ثانية على الفلسطينييناإلسرائيليي

  30/12/2008الحياة، 
  

   عباس زار مصر للتأكد من سير العملية اإلسرائيلية على ما يرام: حمدان .19
ان الحديث عن التهدئة في ذاته هو دعم للموقف "اكد ممثل حركة حماس في لبنان اسامة حمدان : بيروت
، منتقدا االتهامات التي تساق ضد حماس على انها هي من افشلت المفاوضات وتسببت في ما "ياالسرائيل

ان القراءة السياسية كانت تؤكد قيام حرب اسرائيلية لعدة اسباب "واشار حمدان الى  ".يحصل في غزة
نة بين القوى مقار"، ورافضاً الحديث عن "جهوزية حماس للتصدي وقتال اسرائيل"، مؤكداً "دولية وداخلية

وأشار الى ان على الرئيس الفلسطيني محمود  .، مراهناً على ارادة الفلسطينيين وصمودهم"المتوافرة
ال يحق له توجيه االتهامات "، مؤكدا انه "االختيار بين شعبه وقضيته وبين العدو االسرائيلي"عباس 

  ".االسرائيلية على ما يرامان زيارته لمصر هي للتأكد من سير العملية "لـحماس، ومشددا على 
  30/12/2008الراي، الكويت 

  
  حماس تنفي التصريحات السنغالية بشأن استعدادها التفاق تهدئة .20

أبدت اسـتعدادها لتوقيـع   ) حماس(قالت الخارجية السنغالية امس االثنين ان حركة : بيروت ـ رويترز 
ت حماس في تصريح رسمي ادلـى بـه         وقال. اتفاق تهدئة في قطاع غزة اال ان الحركة نفت ذلك رسميا          

حركة حماس تنفي رسميا ما ورد في بيان الخارجية السنغالية          'ممثلها في لبنان اسامة حمدان لرويترز ان        
لقد ابلغ االخ خالد مشعل وفي اتصال هاتفي اجراه معـه الـرئيس             'واضافت   .'الصادر في دكار االثنين   

و ذات الموقف الذي ابلغه لعـدد كبيـر مـن الزعمـاء             السنغالي عبداهللا واد موقف الحركة الرسمي وه      
موقف الحركة ينص علـى ان المطلـوب        'وجاء في تصريح حماس ان       .'والمسؤولين العرب واالجانب  

اليوم وبشكل ملح وقف العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة ورفع الحصار عن قطاع غزة بشكل                
انب او موضوع ال يتم اال بعد انهاء العدوان ورفـع           كامل ونهائي وان اي حديث عن المستقبل في اي ج         

  .'الحصار
 30/12/2008القدس العربي، 

  
   الموقف التركي من غزة أكثر إيجابية من المواقف العربية مجتمعة: نزال .21

أشادت حركة حماس بالموقف التركي الذي أعرب عنه اليوم وزير الخارجية التركي علي بابان  :دمشق
 وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، ووصفه بأنه موقف متقدم ومحرج في مؤتمره الصحفي مع
وأعرب عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال في تصريحات  .للمواقف العربية الرسمية

عن أسفه الستمرار وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في ما وصفه بـ " قدس برس"خاصة لـ 
نحن نحيي الموقف التركي ونأسف أن هذا الموقف متقدم : "مسؤولية، وقالاللمز في تحميل حماس ال"

بشكل كبير وواضح على كثير من المواقف العربية، ولعل هذا الموقف التركي الذي ال ينطلق من 
المزايدة على أحد، وينطلق من تقدير سياسي صحيح وشعور إنساني وأخوي، ال شك أنه يحرج كثيرا من 

وإذا أردنا أن نقارن بين وزير خارجية تركيا علي بابان ووزير خارجية مصر أحمد األنظمة العربية، 
 أبو الغيط، سنجد فارقا كبيرا، وهذا أمر يؤسفنا حقيقة، 

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

يوجد على األرض أي أمل في حل سياسي، ومن الواضح أن قطاع غزة سيبقى يواجه ببسالة بكل 
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فصائله وفي مقدمتهم حركة حماس هذا التصعيد، بعد أن تجاوزنا الصدمة األولى التي كانت يوم السبت 
ائل المقاومة استطاعت استيعاب الضربة األولى وبدأت اآلن تبادل وكانت صعبة حقيقة، لكن حماس وفص

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

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

هللا سبحانه أبلغ وأكثر داللة من أن نناشد أحدا، وأعتقد أن األمة بكل مستوياتها عليها أن تبادر بما أتاها ا
  .، كما قال"وتعالى وكل في موقعه لنصرة الشعب الفلسطيني

  29/12/2008 قدس برس
 

  عباس كان على علم مسبق بموعد العملية العسكرية على غزة: المصريمشير  .22
. اتهمت حركة حماس الرئيس محمود عباس بعلمه بالعملية العسكرية المفاجئة على قطاع غزة :غزة

صري أمين سر كتلة حماس البرلمانية أن الرئيس محمود عباس كان على علم وقال النائب مشير الم
وأضاف المصري ". مسبق بالعملية العسكرية اإلسرائيلية المفاجئة ضد قطاع غزة وبموعدها بالتحديد

ليس سرا أن الرئيس محمود عباس كان على علم بموعد العملية العسكرية وهذه " قدس برس"لوكالة 
ليل، لذلك قام بزيارة مفاجئة للملكة العربية السعودية وهو وما عرف عن الرئيس معلومات وليس تح

  ".عباس بمغادرته األراضي الفلسطينية في ظل وقوع أحداث كبيرة
 30/12/2008قدس برس 

  
  البرغوثي يدعو الفصائل الى اطالق مؤتمر الحوار خالل االسبوعين المقبلينمروان .23

 مروان البرغوثي أمين سر حركة فتح في الضفة العدوان الهمجي أدان المناضل االسير: رام اهللا
والوحشي اإلسرائيلي على قطاع غزة الصامد مؤكداً في رسالة إلى الشعب الفلسطيني،  ان هذا العدوان 
يأتي بهدف تدمير قطاع غزة، ومعاقبة الشعب الفلسطيني على صموده في وجه الحصار، واستغالل حالة 

 . الفلسطينية، وبهدف تحقيق مكاسب انتخابية في إسرائيل على حساب الدم الفلسطينياالنقسام في الساحة
ودعا البرغوثي من زنزانته الفصائل كافة إلى إطالق مؤتمر . وحيا البرغوثي صمود الشعب الفلسطيني

حة وطني للحوار الشامل خالل األسبوعين المقبلين رداً على العدوان والمجازر، ومن أجل تحقيق المصال
الوطنية أكراماً لدماء الشهداء الطاهرة، وأكد ان انهاء حالة االنقسام وترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز 
الوحدة الوطنية والعودة إلى وثيقة الوفاق الوطني وإعادة اللحمة للوطن والشعب وللسلطة وللقيادة والعودة 

  .وان اإلسرائيليلالحتكام للشعب الفلسطيني هو أفضل وأقصر الطرق لمواجهة العد
  30/12/2008الحياة الجديدة، 

  
  للعمل الموحد في مواجهة العدوان" الجهاد"الفصائل تبقي الدعوة مفتوحة لـ حماس و .24

ابقت الفصائل الفلسطينية الدعوة التي اطلقها الرئيس محمود عبـاس امـس، لحركتـي               :حسام عزالدين 
واجهة العدوان المتواصل على قطاع غزة، رغـم  حماس والجهاد مفتوحة لتنسيق الجهود الفلسطينية في م       

جاء ذلك، خالل اجتماع عقده ممثلو الفـصائل الفلـسطينية ليلـة      .اعالن الحركتين رفضهما لهذه الدعوة    
امس، برئاسة الرئيس عباس في مكتبه لتدارس االوضاع السياسية في ظل مواصلة العدوان االسـرائيلي               

  .على قطاع غزة
 30/12/2008. األيام، فلسطين
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  النطالقتها يوما للغضب الفلسطيني44فتح تعلن في الذكرى الـ: قريع .25
أعلن مفوض التعبئة والتنظيم في حركة فتح أحمد قريع : عبد الرؤوف أرناؤوط: رام اهللا، القدس المحتلة

ع  المقررة الخميس المقبل تضامنا م44، قرار الحركة تعليق احتفاالتها بعيد انطالقتها الـ)أبو عالء(
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وحدادا على أرواح الشهداء، مشيرا إلى أن الحركة قررت بالمقابل 
 .تحويل يوم االنطالقة إلى يوم غضب جماهيري ومظاهرات ومسيرات دعما للشعب الفلسطيني في غزة

 وقال أبو عالء .اإلسرائيلية المتوقفة أصال - وأكد أنه من غير الممكن استئناف المفاوضات الفلسطينية
المفاوضات أصال متوقفة بسبب االنشغال الداخلي اإلسرائيلي وال يمكن استئناف هذه المفاوضات في "إن 

 ".ظل العدوان اإلسرائيلي على غزة
 30/12/2008الوطن السعودية، 

  
  وشخصيات وطنية يشيدون بالمواقف المصرية" فتح"وفد من كوادر  .26

أن مصر لن تلتفت إلـى التفاهـات   "لدى السلطة الوطنية أشرف عقل أكد السفير المصري  : نائلة خليل
والصغائر والهجمة الشرسة التي تقوم بها بعض القوى إقليمية ضد مصر منذ نحو شهر مستخدمين بهـا                 

وأكد أمام عدد من كوادر حركة فتح وشخـصيات فلـسطينية زارت الـسفارة               ".اإلعالم لترويج أفكارهم  
ن مصر تحركت على كافة الصعد الدولية والعربية لوقف العدوان اإلسرائيلي           أ"المصرية للتضامن معها    

  ".الغاشم على قطاع غزة، وما زالت تبذل جهودا كبيرة الستعادة التهدئة في قطاع غزة وفتح المعابر
وزار عدد من كوادر حركة فتح، واتحاد المرأة العاملة، والنائب في المجلس التشريعي حنان عـشراوي                

عمال منيب المصري، أمس، مقر السفارة المصرية في رام اهللا، لإلعراب عن تـضامنهم مـع              ورجل األ 
دولة مصر بعد الحملة اإلعالمية التي تهدف إلى حرف األنظار عن المسؤول الحقيقي عن المجازر التي                

  .ترتكب في قطاع غزة
 30/12/2008. األيام، فلسطين

  
   تهدد باغتيال ليفني وباراكحماس .27

ددت حركة حماس باغتيال كبار المسؤولين اإلسرائيليين وبخاصة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني             ه :أ.ب.د
وذكرت صـحيفة    .المتواصل على قطاع غزة   " اإلسرائيلي"ووزير الحرب ايهود باراك رداً على العدوان        

سؤولي العبرية ان المسؤول البارز في حماس فتحي حماد هدد بأن حماس ستتعقب أيضا كبار م              " هآرتس"
في اشارة واضحة إلى مصر، وذلك      " من تآمر ضدنا من العالم العربي     "السلطة في الضفة الغربية وكذلك      

  .العبرية" هآرتس"حسب صحيفة 
  30/12/2008الخليج، 

  
  والصواريخ تنتظر االجتياح...  قادة حماس متوارون : غزة على قطاععدوانال .28

 االثنين قائمة األهداف المستهدفة في الغارات -حد وسعت اسرائيل أمس وليل اال:  فتحي صباح-غزة 
في " درة التاج"الجوية المكثفة خالل عدوانها على قطاع غزة لتشمل الجامعة االسالمية التي تعتبر 

 مساجد ومنازل وغيرها من المنشآت إلى إضافةالمؤسسات الكثيرة والمختلفة التابعة لحركة حماس، 
، "أباتشي"، و"16اف "وواصلت الطائرات الحربية من طراز  .ولياً قصفهاوالممتلكات المدنية المحرم د

واالستطالع من دون طيار، تحليقها المكثف فوق سماء القطاع الذي غطته تماماً من دون انقطاع منذ بدء 
ورغم ذلك، سعى مقاومون فلسطينيون كثر ينتمون الى األجنحة . الهجمات الواسعة ظهر السبت الماضي

روسية الصنع " غراد"ة وفصائل المقاومة على اطالق دفعات جديدة من الصواريخ محلية الصنع أوالمختلف
  .وتركز اطالق الصواريخ على بلدة سديروت ومدينة المجدل عسقالن .على بلدات ومدن اسرائيلية
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ات ولم يتسن للمقاومين الفلسطينيين اطالق العدد الكبير المتوقع من الصواريخ على المدن والبلد
االسرائيلية خالل األيام الثالثة الماضية من العدوان لسببين، األول يتعلق بصعوبة اطالقها نظراً للتحليق 
المكثف للطيران االسرائيلي في سماء القطاع الذي يعتبر منطقة ساحلية سهلية مكشوفة تماماً ال توجد فيه 

على عدم الوقوع في الفخ الذي يعتقدون أن أما السبب الثاني فيعود الى تصميم الفصائل . جبال أو غابات
اسرائيل نصبته لهم من خالل تصريحات في هذا الشأن مفادها أنها كانت تتوقع اطالق مئات الصواريخ، 

  .بل ادخارها أليام مقبلة قد تشهد عملية برية تحتل خاللها قوات االحتالل مناطق في القطاع
سرايا "ذ بدء العدوان عندما اغتالت قائداً ميدانياً من الطائرات أول صيد ثمين لها من" اصطادت"كما 
مع عدد من رفاقه وطفل في بلدة عبسان شرق مدينة " الجهاد االسالمي"، الذراع العسكرية لحركة "القدس

وتحسبا لسقوط مزيد من الشهداء والضحايا، أغلق قادة الفصائل . خان يونس جنوب القطاع أمس
، هواتفهم الخليوية، وامتنعوا عن حملها أو الرد على أي "لجهادا"خصوصاً قادة حركتي حماس و 

وباستثناء الناطقين باسم حماس وعدد من . اتصاالتهم، ونزلوا تحت األرض، ولم يدلوا بأي تصريحات
الوزارات في الحكومة المقالة، توارى قادة الحركة عن األنظار، فيما تنقل المتحدثون من استديو الى 

  .عالمي الى آخر لتقديم رواية الحركة الى وسائل االعالم المحلية والعربية والعالميةآخر، ومن مكتب ا
، الذراع العسكرية للحركة، تواروا عن "كتائب الشهيد عز الدين القسام"حتى رجال الشرطة وعناصر 

أن قادة " اةالحي"وعلمت ". الخاكي"األنظار نهاراً، وارتدوا مالبس مدنية بعدما خلعوا البزات الرسمية أو 
  .حماس في دمشق أغلقوا هواتفهم الخليوية ايضاً

وجاء قصف الجامعة االسالمية بعد ساعات على اطالق مقاتلي حماس صواريخ على بلدة اسرائيلية تبعد 
ويبدو أن الرسالة تهدف الى الضغط على حماس وتجعلها تفكر مرات .  كيلومتراً عن حدود القطاع40

دافاً في العمق االسرائيلي، وكذلك الضغط عليها للموافقة على التهدئة ومرات قبل أن تستهدف أه
  .بالشروط االسرائيلية والطلب من مصر التدخل إلبرام اتفاق جديد في شأنها

  30/12/2008الحياة، 
  

  معنويات عالية وإصرار على التصدي رغم شراسة العدوان: غزة .29
مكاناً " آر بي جي  " أبو عبد اهللا المتسلح بإحدى قذائف        بهدوء وحذر شديدين، اتخذ المقاتل     :عيسى سعد اهللا  

ولم تؤثر ضراوة القصف الجوي اإلسرائيلي على معنويـات   .تحت شجرة كثيفة األوراق في شرق جباليا   
وبدا اإلصرار على المواجهة من      .أبو عبد اهللا ورفاقه الذين اتخذوا مواقع مشابهة في المنطقة القريبة منه           

 . اهللا، الذي أكد تشوقه لالشتباك مع قوات بريـة إسـرائيلية فـي أقـرب فرصـة                 خالل حديث أبو عبد   
وباإلضافة إلى أسلحتهم المتواضعة مقارنة بأسلحة االحتالل، إال أن هـؤالء يتـسلحون بـسالح اإلرادة                

  .وعدالة قضيتهم الذين يدافعون من أجلها، كما يقولون
 يقوم بدور االستطالع ومراقبة تحركـات القـوات         وينقسم هؤالء إلى مجموعات متنوعة المهام، منها ما       

وانـشغل أحـد     .اإلسرائيلية المتمركزة خلف الحدود، وأخرى للمواجهة، ومجموعات أخـرى لإلسـناد          
 .المقاومين المتخفين بطريقة خاصة بمراقبة تحركات الطائرات وجمع المعلومات عن أمـاكن القـصف             

المواطنين لعدم إعطاء قوات االحتالل مبـرراً لـضرب         ويبتعد هؤالء المقاومون المتخندقون عن منازل       
  .المدنيين

وأبدى العديد من المواطنين دعمهم المطلق للمقاومة، مؤكدين أن أرواحهم وأرواح أبنائهم ليست أغلـى               
أي تحفظ على وجود المقاومين بينهم، مؤكـدين أنهـم          " األيام"ولم يبد أي ممن التقهم       .من أرواح هؤالء  
  .يمتلكونه دعماً لهؤالء الذين يسهرون الليل دفاعاً عن كرامتهم وكرامة الوطنسيقدمون كل ما 

 30/12/2008. األيام، فلسطين 
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  "اسرائيل"ترحب بتصريحات قريع تجميد المفاوضات مع " الشعبية" .30
رحب ناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بما تناقلته وسائل االعالم عن اعالن رئيس : رام اهللا

 اإلسرائيلية احتجاجاً على عدوان دولة -قم المفاوضات احمد قريع عن تجميد المفاوضات الفلسطينية طا
وطالب الناطق قيادة منظمة التحرير باعتماد هذا الموقف  .االحتالل على قطاع غزة والشعب الفلسطيني

 االسرائيلي والتمسك رسمياً وتطويره بمغادرة الرهان على ما يسمى بالمفاوضات وعلى السالم االميركي
بكسر الحصار وفتح معبر رفح، والدعوة الفورية للوحدة الميدانية في قتال ومقاومة العدوان واالحتالل، 
واعتماد موقف واضح وحازم بالعزوف عن مالحقة سراب ووهم منهج التسويات، باعالن وصول هذه 

قاومة ونقل ملف القضية الفلسطينية المفاوضات إلى طريق مسدود، واعتماد بدائل الصمود الوطني والم
 .لالمم المتحدة بديالً للمرجعيات االميركية واالحتكار االميركي اإلسرائيلي لهذه المفاوضات
 30/12/2008الحياة الجديدة، 

  
  لم نأخذ إذنا ولم نبلغ أحدا بضرب غزة: ليفني .31

 لم تهاجم غزة بالنيابة أو بطلب "يلإسرائ"قالت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني يوم االثنين إن 
 لكنها اعتبرت أن الهجوم على القطاع يحقق ما سمته مصلحة العالم الحر ،من أي طرف إقليمي أو دولي

 . "إسرائيل"على هجمات حماس على جنوب " طبيعي"وأنه رد 
ومن هذه . زةوفي مقابلة مع الجزيرة عددت ليفني الشروط اإلسرائيلية لوقف العمليات العسكرية ضد غ

الشروط أن تكف حماس عن مهاجمة البلدات اإلسرائيلية المتاخمة لغزة بالصواريخ وتتوقف عن تهريب 
 "ئيلاإسر"وأضافت أن . األسلحة إلى داخل القطاع وتفرج عن الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط

 لكن حماس - من هذا الشهر19 يونيو الماضي وانتهت في / حزيران19التي بدأت في -قبلت بالتهدئة 
لم تلتزم بها حيث شنت هجمات يومية خالل فترة التهدئة واستمرت في تهريب األسلحة على حد 

 . تعبيرها
وتابعت الوزيرة اإلسرائيلية أن تل أبيب قررت تغيير الوضع على حدودها الجنوبية عبر مهاجمة حماس 

اريخ على الرغم من التزام تل أبيب بالتهدئة دفاعا عن مواطنيها الذين ظلوا يتعرضون للقصف بالصو
 . كما قالت

" أجندة إسالمية متطرفة"واعتبرت أن حماس ال تمثل التطلعات الوطنية الفلسطينية وإنما تمارس ما سمته 
ال يقبل " العالم الحر" مضيفة أن هذا األمر يجب أن يتغير وأن ،وتحث على ما دعته اإلرهاب والكراهية

  .هابية بحسب تعبيرهابالمنظمات اإلر
 قالت ليفني إن أحدا من ،وردا على السؤال ذاته الذي تجنبت في البداية اإلجابة عنه بشكل مباشر

وأضافت بهذا الصدد أيضا أن أطرافا .  الهجوم على غزة"إسرائيل"بالمنطقة لم يطلب من " المعتدلين"
حديدا على ما يسمى حل الدولتين عربية معتدلة مقتنعة بأنها تمثل خطرا على عملية التسوية وت

 ).الفلسطينية واإلسرائيلية(
 من عمليات عسكرية ضد غزة يمثل "إسرائيل" فإن ما تقوم به ةاإلسرائيليوبحسب رأي الوزيرة 

غزة من خالل ما سمته االنقالب في إشارة إلى " اختطفت" مضيفة أن حماس ،للعالم الحر" مصلحة"
 . 2007حزيران /حركة على القطاع منتصف يونيواألحداث التي أدت إلى سيطرة ال

واعتبرت ليفني ردا على سؤال آخر للجزيرة أن العمليات اإلسرائيلية الجارية بغزة ال تستهدف المدنيين 
 . وإنما موجهة حصرا ضد األهداف التابعة لحركة حماس

القناة باالنحياز لطرف واحد وفي هذا اإلطار تحديدا انتقدت ليفني تغطية قناة الجزيرة أحداث غزة متهمة 
 . وبإثارة الشعوب العربية واإلسالمية من خالل الصور التي تبثها



  

  

 
 

  

            20 ص                                     1299:         العدد       30/12/2008 الثالثاء :التاريخ

إلى سكان غزة الذين تقع منازلهم بالقرب من مقار أمنية أو أي أهداف أخرى " رسالة"ووجهت ليفني 
 .  دعتهم فيها إلى المغادرة إلى مناطق أخرى بالقطاع،لحماس

  29/12/2008الجزيرة نت، 
  

  "وفق الحاجة"باراك يهدد بتوسيع العمليات في غزة  .32
هدد وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك بتوسيع العدوان المتواصل على قطاع :  أسعد تلحمي-الناصرة 

  ."بقدر ما يستوجب األمر ذلك"غزة 
الحكومة في القطاع قاطعها رئيس " العملية العسكرية"وكانت الكنيست عقدت أمس جلسة طارئة لبحث 

، وحولها نواب األحزاب "ان الوقت اآلن وقت األفعال ال األقوال" بداعي أولمرتالمستقيل ايهود 
وقاطع النواب العرب كلمات ". الخط األخضر"الصهيونية لمنصة تحريض على الفلسطينيين على جانبي 
  . نظرائهم من اليمين، مؤكدين تضامنهم مع األهل في القطاع

نعرف الهدف الذي نريد بلوغه : "، مضيفا"وفق الحاجة"قد تتسع رقعتها وتتعمق " العملية"وأعلن باراك أن 
خرجنا في عملية من أجل : "وحمل حماس مسؤولية كل ما يحصل، وقال". ونسعى إليه بعزيمة وإصرار
سلكنا بضبط نفس من ... خرجنا من أجل إحداث تغيير للوضع في الجنوب. إنزال ضربة قوية بالحركة

ال نتعجل الذهاب إلى حرب، لكننا ال نرتدع منها ... نطلق الروية والمسؤولية، واآلن حان وقت العملم
وتباهى باراك بـ ". أنا وزير أمن وليس وزير حرب. ولن نترك مواطنينا معرضين لقصف متواصل

  .األيام األولى من الحرب" ثمار"
  30/12/2008الحياة، 

  
   بيد من حديد48سطيني  يهدد بالتعامل مع فلنتانياهو .33

 بيد من 1948بنيامين نتانياهو بالتعامل مع فلسطينيي الـ" ليكود"هدد زعيم :  أسعد تلحمي-الناصرة 
  .حديد في حال لم يثبتوا إخالصهم للدولة العبرية

إن قدرات الردع ستعاد عندما نتبنى سياسة : "وأعلن بداية دعمه قرار الحكومة شن العدوان، وقال
مواجهة اإلرهاب، وعندما نوضح خطوطنا الحمر ونجبي الثمن من أعدائنا على تجاوزهم هذه منهجية ل
علينا االمتناع عن العودة ... باإلمكان القضاء على التهديد المتمثل بقذائف حماس" أنه وأضاف". الخطوط

والجنوب ) يةعلى الحدود اللبنان(إلى أخطاء سياسية منحت اإلرهاب جائزة ووفرت له قواعد في الشمال 
  )". قطاع غزة(

وكرس نتانياهو الحيز األكبر من خطابه ليوجه تحذيرا الى عرب الداخل على خلفية التظاهرات 
: وقال. االحتجاجية التي قاموا بها في اليومين األخيرين وقمعتها الشرطة واعتقلت أكثر من مئة متظاهر

  ن غير المحتمل أن يؤيد أعداءناليس مطلوبا من كل مواطن تأييد قرارات الحكومة، لكن م"
  30/12/2008الحياة، 

  
  "إسرائيل" ترفض الضغوط الدولية على لنفني .34

ليفني رفضها الضغوط الدولية على وزيرة الخارجية اإلسرائيلي تسيبي كررت :  أسعد تلحمي-الناصرة 
ن نترك مصيرنا بأيدي ل: "وزادت. إلسرائيل ال تعتمد على آخرين" العقيدة األمنية"، وقالت إن "إسرائيل"

حماس هي . ، مضيفة ان إسرائيل تقول للعالم إن النزاع الحقيقي هو بين المتطرفين والمعتدلين"آخرين
  حماس هي المسؤولة عما ... منظمة إسالمية متطرفة ال تمثل طموحات أبناء شعبها إنما تسيطر عليه
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 1948 وتوجهت ليفني إلى قادة فلسطينيي الـ".يحصل، ومن يدعمها ويقدم المساعدة لها يدفع الثمن اليوم
  ".إن األيام المقبلة ستشكل اختباراً لقيادتهم"وقالت 

  30/12/2008الحياة، 
  

  تصفية هنية" إسرائيل"باستطاعة : فلنائي .35
ماتان فلنائي إن باستطاعة إسرائيل تصفية رئيس  نائب وزير الدفاع قال  : أسعد تلحمي-الناصرة 

قال فلنائي لإلذاعة العسكرية إن  و.»عندما تقرر ذلك«المقالة اسماعيل هنية جسدياً الحكومة الفلسطينية 
وعندما نقرر " هنية لم يكن لغرض اغتياله، إسماعيلقصف مكتب رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة 

وأضاف أن العملية العسكرية في القطاع ما زالت في ". تصفيته جسدياً أعتقد أننا سننجح في المهمة
إننا بصدد سيرورة طويلة ستفهم حماس في نهايتها ... وستتواصل وقتاً أكبر مما يبدو في الظاهر"بدايتها 

وتابع أن إسرائيل ال ". أن الثمن الذي تدفعه على إطالقها القذائف الصاروخية على إسرائيل باهظ جداً
لتي نقوم بها تبغي إنزال ضربة لكن العملية ا"تضع لنفسها هدفاً بوقف تام إلطالق القذائف من القطاع، 

وسنوسع العملية وفقاً . قاصمة بحركة حماس والمس بشكل كبير بقدراتها على إطالق القذائف
  ".للتطورات

ورداً على سؤال عن رد حماس على العدوان، قال فلنائي إن احتمال أن تكون الحركة تحتفظ لنفسها 
 زالت تحت أجواء الصدمة األولى وتحاول أن تخرج فالحركة اآلن ما"باختيار موعد لرد عنيف وارد، 

  ".منها، صحيح أن قدراتها على اإلطالق ضربت لكنها ما زالت جيدة
  30/12/2008الحياة، 

  
  نتائج العمليات العسكرية في غزة ستكون سلبية:  باراك السابقمستشار .36

فاع اإلسرائيلي إيهود باراك إنه     قال ديفيد ليفي المستشار األسبق لوزير الد      : الهادي  أحمد عبد  - واشنطن
عمل بدأ من نقطة معروفة ولكنه سينتهي إلى نقطة غير معروفة           "يعتقد أن العدوان اإلسرائيلي على غزة       

وقال ليفي الذي يعمل اآلن في مجال الدراسـات األكاديميـة فـي             ". ألحد وال للحكومة اإلسرائيلية ذاتها    
إنني بصراحة ال أرى نهاية جيدة      "ألمريكية أول من أمس     واشنطن في تصريحات أدلى بها في العاصمة ا       

لقد حددت الحكومة اإلسرائيلية أهدافها العسكرية بدقة ولكنها تعمل بـدون أي اسـتراتيجية              . لهذه العملية 
وفي كل المرات التي بدأت فيها عمليات عسكرية بدون هدف سياسي           . سياسية أو أهداف سياسية واضحة    

 ".ق أي شيء يذكر في نهاية المطاف إن لم تأت بنتائج سلبيةواضح سنجد أنها لم تحق
إذا قيل لي بعد أسبوعين إن العمليات العسكرية أتت بنتائج عسكرية جيدة فإنني سأظل أسـأل         "وتابع ليفي   

وال أعتقد أن أحدا سيجيب على سؤالي حينئذ ألن الحكومة اإلسرائيلية           . عما تحقق على الصعيد السياسي    
هل يريدون مثال أن يخرج قادة حماس من مخابئهم وهم يحملون الرايات البيضاء؟ إننـا               . ذاتها ال تعرف  

والمؤكـد علـى أي     . بل إن الحركة تكتسب اآلن تعاطفا أكبر في الضفة أيضا         . نعرف أن هذا لن يحدث    
 إن. حال أن االنتخابات الفلسطينية لن تجرى في أي وقت قريب إذ يمكن أن تفوز بها حماس بشكل مريح                 

 ".بوسع الحكومة اإلسرائيلية أن تفوز في جولة تكتيكية ولكنها ستخسر جولة استراتيجية في المقابل
  30/12/2008الوطن السعودية، 

 
  رامون يعلن أن هدف العدوان إسقاط حكم حماس في غزة .37

ـ            أعلن:  كفاح زبون  - رام اهللا  زة  نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي حاييم رامون ان هدف العدوان على غ
 المصغرة لقناة التلفزيون اإلسرائيلية العاشرة      األمنيةوقال رامون عضو الحكومة     .  نظام حماس  إسقاطهو  

 النـار فـورا ان      إطالقسنوقف   "وأضاف".  نظام حماس  إسقاطالهدف من العملية هو     " ان   أمسالخاصة  
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تحـل محـل    نحن نؤيد اي حكومـة اخـرى        "واضاف  ". تولى احد مسؤولية الحكم، اي احد عدا حماس       
  ".ما يقوم به الجيش االن هو منع حماس من السيطرة على الوضع" ان وأكد". حماس

 هنية، بعـد قـصف      إسماعيلونفى متان فلنائي نائب باراك، نية إسرائيل اغتيال رئيس الحكومة المقالة،            
يٍح وقال فلنـائي فـي تـصر      . مقر يتبع للشرطة الفلسطينية قرب منزله بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة          

لم تكن لدينا النية الغتيال إسماعيل هنية، ولكن عندما نقرر اغتياله فـسوف             "إلذاعة الجيش اإلسرائيلي،    
  ".ننجح

 30/12/2008الشرق األوسط، 
 

   مليون دوالر يوميا20والحرب تكلفها ..  تعلن محيط غزة منطقة عسكرية"إسرائيل" .38
نطقة عسكرية مغلقة، وقالـت إن الهجـوم فـي      محيط غزة م   أمسأعلنت إسرائيل   : كفاح زبون : رام اهللا 

 اإلسرائيلي، اللواء دان هرئيـل خـالل        األركانوقال نائب رئيس    . بدايته ويستهدف نظام حماس الكامل    
 الجنوبية، بان إسرائيل ال زالـت فـي بدايـة           المنطقةاجتماع مع رؤساء المجالس والهيئات المحلية في        

 ألنفسنا وما يجري في غزة ليست عملية خاطفة، بل وضعنا           مامناأ ال زال    األسوأالعملية العسكرية، وان    
  ".أهدافاً كبيرة ونحن جاهزون لها تماما

فـي  "وتعهد نائب رئيس األركان، بتدمير كافة البنايات والمقرات التي تستخدمها حماس وقال للحـضور               
 هذه العملية تختلف عمـا      ان"،  وأضاف". نهاية العملية لن تجدوا بناية واحدة ممن تستخدمها حماس واقفة         

 ومطلقي الـصواريخ    اإلرهابيين ال نضرب    إننا"وتابع القول   ". إليهسبقها، لقد حددنا هدفا مرتفعا وسنصل       
فقط، ولكننا نستهدف كل ما ينتمي لسلطة حماس بكافة اذرعها، لقد ضربنا مبـاني حكوميـة، ومـصانع      

  ".األهدافس، وتشكيلة أخرى من لتصنيع الصواريخ، وكذلك األجهزة األمنية التابعة لحما
لذلك لن نفرق بـين     "، وقال   األرضوطالب هرئيل، حماس، بان تتحمل مسؤوليتها كسلطة مسيطرة على          

 تابعة لها وبعد العملية ستدمر كافة المباني التابعة لحماس وسيسود المنطقة قواعـد لعبـة                وأخرىتشكيلة  
  ". جديدة

بالسقوط على بلـدات الجنـوب،      " القسام"ي تستمر فيه قذائف     انه في الوقت الذ   " معاريف"قالت صحيفة   و
وتستمر طائرات سالح الجو بقصف قطاع غزة، بدأت الحكومة اإلسرائيلية بالتفكير بحجم الحسابات التي              

 مليـون   100ووفقاً لتقديرات مختلفة، فإن تكلفة الحرب في غزة تبلغ حـوالي            . ستقدمها في نهاية العملية   
  .يومياً) الر مليون دو20(شيكل 

واعربت مصادر حكومية مختلفة عن اعتقادها بأن اسبوعاً من العمليات العسكرية سيكلف دافع الضرائب              
التكلفة العسكرية المباشرة بمـا فـي ذلـك         :  مليار شيكل ويتضمن هذا المبلغ عنصرين      2.2اإلسرائيلي  

التكاليف العسكرية، امـا العنـصر      تحركات الطائرات، الدبابات، المدافع، وتجنيد قوات االحتياط وباقي         
الثاني فيتضمن تعويض االضرار المباشرة وغير المباشرة التي تلحق بالمساكن والمؤسـسات التجاريـة              

  .على منطقة غالف غزة" القسام وغراد"والصناعية جراء استمرار سقوط قذائف 
في حرب لبنـان الثانيـة      وحسب المصادر، فانه في حال استمرار العمليات العسكرية شهراً مثلما حدث            

 مليار كتكلفة عسكرية مباشـرة والبـاقي        3.5 مليارات شيكل منها     6فستبلغ األضرار االقتصادية حوالي     
 .تعويضات عن األضرار الناجمة عن الحرب

  30/12/2008الشرق األوسط، 
 

   في قطاع غزة"إنجازاته" يستعرض أشكينازي .39
الجنرال غـابي اشـكينازي، إن الغـارات        " إلسرائيليا" قال رئيس أركان جيش الحرب       -القدس المحتلة 

 في المائة من قدرات حركـة المقاومـة اإلسـالمية    50الجوية لطائراته الحربية على قطاع غزة دمرت        
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حماس، واعتبر أن تحليق المروحيات الحربية وطائرات االستطالع من دون طيار على مـدار سـاعات               
، لكنه اعترف أن المقاومة الفلسطينية أعـدت صـواريخ          "ياًوفر عنصر ردع قو   "اليوم في أجواء القطاع     

محلية الصنع، ومن نوع غراد روسية وإيرانية الصنع، في حالة جاهزية، ويتم إطالقها بالتحكم عن بعد،                
  .في جنوب فلسطين المحتلة" إسرائيلية"ما اعتبره سبباً يفسر إطالق عدد كبير من الصواريخ على مواقع 

  30/12/2008الخليج، 
  

  يطال تحمل حماس المسؤولية عن حياة الجندي ش"إسرائيل" .40
حملت إسرائيل امس حركة حماس المسؤولية عن سالمة الجندي اإلسـرائيلي           :  من اشرف الهور   -غزة  

وقال الناطق باسم جـيش االحـتالل اإلسـرائيلي          ".بكل ما ينطوي على ذلك معان     "االسير غلعاد شليط    
ى ما ذكرته بعض المصادر الفلسطينية من ان شليط اصيب بجـروح مـن              لالذاعة اإلسرائيلية تعقيبا عل   

ان جلعاد شليط يعتبر ذخرا بالنسبة لحركـة حمـاس          " على قطاع غزة     اإلسرائيليةجراء احدى الغارات    
ال يريـد   "واشار الى انه     ".ولذلك فان الجيش يعتقد بأن الحركة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على حياته           

  ".يطالات حول وضع الجندي شالتعليق على شائع
واشارت إسرائيل الى انها علمت ان اعضاء في حماس اتصلوا بوسائل اعالمية عربية بارزة وحـاولوا                

وذكرت ان جهات مسؤولة في الجيش كانت على اتـصال بابنـاء             .اقناعها ببث الخبر عن اصابة شليط     
 الن تقوم حركة حماس بمناورات اعالميـة        هناك احتماال "عائلة شليط خالل االيام االخيرة وقالت لهم ان         

  ".من هذا القبيل
  30/12/2008القدس العربي، 

  
  من اإلسرائيليين يدعمون الحملة العسكرية على غزة% 81 :استطالع .41

 يدعمون الحملة اإلسرائيليين في المئة من 81أظهر استطالع للرأي أجراه التلفزيون اإلسرائيلي أن 
ديره حركة حماس التي يجري شنها بدعوى وقف إطالق الصواريخ من العسكرية على القطاع الذي ت
  .غزة باتجاه البلدات اإلسرائيلية

ويرى محللون أن فرص وزيرة الخارجية زعيمة حزب كاديما في التقدم على حزب ليكود اليميني 
بين مدنييها ستتوقف على ما إذا كانت إسرائيل ستحقق أهدافها من الحملة العسكرية دون أن تتكبد خسائر 

  .وعسكرييها
وبينما تشير معظم االستطالعات إلى أن نتنياهو سيفوز في االنتخابات أشار استطالع أجري مساء األحد 

 إلى أن ليفني تسحب البساط من تحت أقدام -أي بعد يوم واحد من بدء الحملة العسكرية على غزة-
  .نتنياهو وأنها باتت تتقدم عليه بمقعدين

ع الذي بثت نتائجه القناة العاشرة بالتلفزيون اإلسرائيلي بتقدم نسبته أربع نقاط في شعبية وأفاد االستطال
وزير الدفاع إيهود باراك الذي يقود حزب العمل والذي كان أيضا قائدا للجيش ورئيسا للحكومة حتى 

  .2000العام 
 30/12/2008الجزيرة نت، 

 
   جديدةأميركية" قنابل ذكية" تستخدم في غزة "إسرائيل" .42

 كشفت مصادر إسرائيلية ان سالح الجو اإلسرائيلي استخدم صواريخ جديدة خارقا للتحصينات :رام اهللا
حصل عليها أخيراً من الواليات المتحدة، في غارات على اهداف لحركة حماس في قطاع غزة يوم 

جي بي يو "عى في عددها الصادر امس ان الصاروخ الذي يد" جيروزاليم بوست"وقالت صحيفة  .السبت
طورته الواليات المتحدة في السنوات االخيرة كقنبلة صغيرة القطر لتنفيذ غارات منخفضة التكلفة " 39 -
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واضافت الصحيفة ان إسرائيل حصلت على موافقة الكونغرس . وعالية الدقة وتلحق اضرارا أقل بالسكان
جيش اإلسرائيلي ان الشحنة  صاروخ في ايلول الماضي، وقال مسؤولون في وزارة ال1000لشراء 

االولى منها وصلت في وقت سابق من هذا الشهر وانها استعملت بنجاح في اختراق منصات اطالق 
واستخدمت . في قطاع غزة خالل القصف الجوي المكثف يوم السبت" قسام"تحت االرض لصواريخ 

 .ايضا االحد في قصف أنفاق في رفح
بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي هي واحدة من اكثر القنابل التي توجه " 39 -جي بي يو "يذكر ان 

 كيلوغراما نفس قدرات االختراق مثل القنبلة العادية زنة 113وتمتلك القنبلة التي تزن . دقة في العالم
 متر فقط، فان 57،1وبطول .   كيلوغرام فقط من المتفجرات7،22 كيلوغرام، ولكنها تحتوي على 900

يزيد من عدد القنابل التي يمكن للطائرة حملها ومن عدد المواقع التي يمكن استهدافها في حجمها الصغير 
 .طلعة جوية واحدة

 سنتيمترا 90 وأثبتت اختبارات اجريت في الواليات المتحدة ان القنبلة قادرة على اختراق ما ال يقل عن 
 ظروف جوية متنوعة ويزيد مدى في" 39 -جي بي يو "ويمكن استخدام . من االسمنت المسلح بالفوالذ

 . المنبثقةاألجنحة كيلومترات بفضل 110فاعليتها عن 
  30/12/2008الحياة الجديدة، 

  
   ساخنة في الكنيست بين األحزاب المتطرفة والنواب العربمشادات .43

لكنيست لبحث التطورات في قطاع غزة إلى اتحولت جلسة : عبد الرؤوف أرناؤوط: القدس المحتلة
ف حاد بين النواب العرب والنواب اإلسرائيليين انتهت بقيام رئيسة الكنيست داليا ايتسك مسرح لخال

 .بطرد النائب العربي في الكنيست محمد بركة من القاعة، فيما قاطع نواب عرب آخرون الجلسة
هو بعد أن أشاد نتنيا" يخرس"اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ) الليكود(فقد طلب بركة من زعيم حزب 

بالحرب اإلسرائيلية في قطاع غزة فما كان من عضو الكنيست الليكودي جلعاد أردان إال أن رد على 
وهو ما أثار " نعم أذهب إلى هناك من أجل التضامن مع شعبي"فرد بركة " اذهب إلى غزة"بركة بالقول 

فرد " ب إلى هناك وال تعداذه"أفيغدور ليبرمان الذي توجه إليه بالقول ) إسرائيل بيتنا(حفيظة زعيم حزب 
فرد عليه بركة ". أنت متطرف"عندها قال أردان ". أنا وشعبي شوكة في حلقك أنت وأمثالك"عليه بركة 

 .وهم بخلع حذائه لضرب أردان به لوال قيام حراس الكنيست بمنعه وطرده من القاعة" أنت حذاء"
المشاركة "ن في بيان على أنهم يرفضون وكان نواب التجمع الوطني الديموقراطي قاطعوا الجلسة مشددي
إن نواب األحزاب الصهيونية "وقالوا ". في منصة التحريض المنفلت والرقص على دماء الفلسطينيين

كافة، الذين يؤيدون مواصلة العدوان، شاركوا في الجلسة الستغالل المنصة للقيام بحملة انتخابية قذرة 
وا فيما بينهم على إطالق التهديدات الدموية للفلسطينيين على حساب جرائم الحرب في القطاع وتنافس

 ".بارتكاب مزيد من الجرائم
بدوره هدد نتنياهو المواطنين العرب في إسرائيل الذين يتظاهرون في القرى والمدن العربية تضامنا مع 

غير المحتمل ليس كل مواطن مطلوباً منه تأييد قرارات الحكومة، ولكن من " الفلسطينيين في غزة بالقول
  أن يؤيد أعداءنا، وفي الوقت الذي يقاتل فيه الجيش مجرمي الحرب من حماس والجنود يخاطرون 

: وللمتطرفين أقول. انبذوا المتطرفين من بينكم: أقول لعرب إسرائيل.. بحياتهم، هم يرفعون أعالم حماس
 ".احذروا، سنعمل بيد من حديد ضد مؤيدي حماس داخلنا

  30/12/2008 الوطن السعودية،
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  أولمرت يمنع مجادلة من زيارة األردن .44
 أعلن ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية أمس أن رئيس الحكومة المستقيل إيهـود أولمـرت،               - الناصرة

قرر منع وزير الثقافة والعلوم في حكومته غالب مجادلة من التوجه يوم غد األربعاء إلى األردن، كعقاب                 
  .حكومةله على مقاطعة جلسة ال

الذي يتزعمه وزير الحرب إيهود باراك، قد أعلن عـن مقاطعتـه            " العمل"وكان مجادلة وهو من حزب      
حسب ما أبلغ به سكرتارية الحكومة، وقـال إن         " بسبب العملية العسكرية في قطاع غزة     "لجلسة الحكومة   

  ".هذه العملية ستوقف العملية السياسية مع الفلسطينيين والدول العربية"
لالنتخابات البرلمانيـة، ولـم يعلـن مـا إذا     " العمل"ر ان مجادلة ما زال مرشحا على الئحة حزب     ويذك

  .سيسحب ترشيحه من الالئحة احتجاجا على المجزرة
    30/12/2008الغد، األردن، 

  
   بصاروخ فلسطيني8وإصابة " إسرائيلي"مقتل جندي  .45

ناحـال عـوز وكـذلك مـستوطنان        قتل جندي إسرائيلي وأصيب ستة آخرون في معـسكر          : آي.بي.يو
 كيلومترا عن قطاع غـزة فـي قـصف صـاروخي            40إسرائيليان في مستعمرة أشدود التي تبعد نحو        

وأكد مصدر عسكري إسرائيلي مقتل وإصابة الجنود اإلسرائيليين جراء سقوط صاروخ قـسام              .فلسطيني
وأصيب جنديان بجروح    . غزة وقطاع" إسرائيل"في معسكر ناحال عوز الواقع عند الشريط الحدودي بين          

كـذلك أصـيب    .خطرة وجندي ثالث بجروح متوسطة، فيما أصيب اربعة جنود آخرين بجروح طفيفـة            
وقالت قوات االحتالل    .جراء سقوط صاروخ من طراز غراد في مستعمرة أشدود        " إسرائيليان"مستوطنان  

  . إن إصابة أحد المستوطنين حرجة فيما إصابة اآلخر خطرة
  30/12/2008الخليج، 

  
   تطالب براون بالتدخل لوقف العدوان اإلسرائيلي"يهود من اجل العدالة للفلسطينيين"حركة  .46

ناشد يهود مناوئون للصهيونية غوردن براون رئيس الوزراء البريطاني التدخل          :  من هيام حسان   - لندن
 اإلسـرائيلي فـي     التي تقترفها قوات االحتالل   " عملية الرصاص المسكوب  "من أجل وقف ما يسمى بـ       

نسخةً منها ان براون الذي يعتبـر نفـسه صـديقاً           " القدس العربي "وجاء في الرسالة التي تسلمت      . غزة
إلسرائيل يتوجب عليه أن يتصرف على النحو الذي يتصرف به الصديق الصدوق عندما يضل صـديقه                

ووقع الرسالة التي أرسـلت      .الطريق ويتجاوز الخطوط الحمراء كما تفعل إسرائيل حالياً مع أهالي غزة          
الى براون بعد يوٍم واحد من تظاهرة حاشدة قبالة السفارة اإلسرائيلية في لندن أمس سيلفيا كوهين وديانا                 

وهي حركة تضم اآلالف من اليهود المعارضـين        " يهود من أجل العدالة للفلسطينيين    "نيلسون من حركة    
لعدوانية بحق الشعب الفلسطيني ولها امتـداداتها فـي دول          للدولة العبرية بقوميتها اليهودية وممارساتها ا     

  .مختلفة سيما أوروبا وأمريكا
 30/12/2008القدس العربي، 

 
   إسرائيلية وأمريكية تدعو إلى ضرب حماسمنظمات .47

احدى أقوى  " جي ستريت "وعلى رأسها   " إسرائيلية" منظمات أمريكية و   3أكدت   : حنان البدري  -واشنطن  
، أن تصعيد الصراع في قطاع غزة سيشكل المزيد مـن           "إسرائيل"الصاعدة الموالية ل    المنظمات الجديدة   

  .أن تهاجم منشآت حماس في غزة" إسرائيل"الغضب بالمنطقة، وان على 
ويبدو أن هـذا التحـرك      ". امريكيون من أجل السالم   "و" السالم اآلن "وانضم لهذه المنظمة كل من حركة       
ية وبحضور أمريكي عربي ملحوظ تندلع في عدد من المدن األمريكية           جاء بعد أن بدأت تظاهرات أمريك     
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الكبرى بما فيها هيوستن وتكساس، الوالية التي يمضي فيها جورج بوش حالياً عطلة نهاية العام، وهـو                 
األمر الذي اضطر وسائل اإلعالم األمريكية بعد عدة أيام من الصمت والتعتيم الى تغطية ما يحدث بغزة                 

حطة فوكس نيوز التي يمتلكها روبرت ميردوخ والمعروفـة بتوجهاتهـا اليمينيـة المؤيـدة ل                بما فيها م  
  .على طول الخط" إسرائيل"

ال سيما  " إسرائيل"ومع ذلك فقد ركزت محطات التلفزة األمريكية فقط على تغطية تظاهرات الغضب من              
المتعمد للمدنيين الفلسطينيين   " اإلسرائيلي"في لندن، دون الخوف من بث مظاهر أو معلومات االستهداف           

  .بمن فيهم األطفال والنساء
  30/12/2008الخليج، 

  
  تحولت إلى مدينة أشباح" سيديروت: "تقارير صهيونية .48

 تقارير صحفية صهيونية أن المغتصبات التي تقع على الحدود مع غزة أصبحت كلها تكشف :سمية هشام
من مصانعها % 99التي أغلقت " سيديروت"صةً مغتصبة مدن أشباح؛ حيث يعم الهدوء الرهيب بها، وخا

  .بطلٍب من قيادة المنطقة الجنوبية
من المحال التجارية مغلقة إال من بعض الدكاكين % 99الصهيوني أن ) يديعوت(وأشار موقع صحيفة 

التي فتحها أصحابها على أمل أن يحصلوا على بعض المكاسب، ولكنهم وجدوا  ذلك مستحيالً؛ ألن 
  .وارع كلها خالية من المارة؛ حيث يقبع كل السكان في مالجئهم المحصنةالش

وأكد الموقع أن بعض السكان فضل أن يترك المغتصبة ويتوجه إلى قرى الشمال لعله يجد بعض الهدوء 
  .النسبي واألمن

ن وفي هذا السياق أعلنت قرى الشمال من تل أبيب وبئر سبع وغيرها عن استعدادها الستقبال سكا
  .الجنوب، وأعلنت الفنادق عن توفيرها أماكن للسكن بأسعار زهيدة جدا تكاد تصل إلى المجانية

كذلك تحولت تلك المغتصبات إلى مدٍن لألشباح؛ خوفًا من صواريخ المقاومة الفلسطينية التي تنهال على 
 العسكرية قتيلين وأكثر من رءوسهم فتدك منازلهم وتُلقي في قلوبهم الرعب، وقد خلَّفت منذ بدء العملية

 . منهم خطيرة6 مصابا إصابة 30
  29/12/2008إخوان أون الين 

 
   أشقاء ضحايا مجزرة مستمرة في غزة3 وشقيقات 5 .49

المواطنة الفلسطينية سميرة بعلوشة إلتمـام      " اإلسرائيلية"لم تسعف الطائرات الحربية      : رائد الفي  -غزة  
 طفلها الوحيد واثنتين من بناتها السبع، حتى عادت إلى بناتها الخمس            مهمة انتشال أطفالها، فلم تكد تؤمن     

  .لتجدهن جثثاً هامدة تحت ركام منزل العائلة المتواضع في مخيم جباليا لالجئين، شمال قطاع غزة
منزل المواطن زياد العبسي مباشرة، وحول أجساد ثالثـة         " إسرائيلي"في مخيم يبنا، استهدف صاروخ      و

الذين ال تتجاوز أعمارهم سن الثانية عشرة، إلى أشالء ممزقـة،           ) محمود وأحمد وصدقي  (من أطفاله هم    
  ".اإلسرائيلية"بينما تساقط بقية أفراد األسرة جرحى اختلط صراخهم مع دوي الصواريخ 

  30/12/2008 الخليج، 
  

   في غزة أيام3 طفالً بين الشهداء في 30 .50
 طفالً فلسطينياً استشهدوا خالل     30ية للدفاع عن األطفال أن      أكدت الحركة العالم   : أمين أبووردة  -نابلس  

 . آخرون، بعضهم في حال الخطر خالل األيام الثالثة الماضية         150العدوان على قطاع غزة بينما أصيب       
األولى مع موعـد خـروج الطـالب مـن          ” اإلسرائيلية“وأشارت الحركة في بيانها إلى تزامن الغارات        

  .مدارسهم
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علـى وقـف    ” إسرائيل“من الدولي لعقد جلسة طارئة ثانية التخاذ إجراءات فعلية تجبر           ودعت مجلس األ  
  .عدوانها وتطبيق قرارات المجلس السابقة، وإنهاء احتاللها للضفة الغربية وقطاع غزة

وطالبت مؤسسات االتحاد األوروبي والدول األعضاء بتوظيف قواعد االتحـاد فيمـا يتعلـق باألطفـال                
 وقواعده المتعلقة باالنصياع للقانون اإلنساني الدولي، لضمان التزامها بالمعايير الدوليـة            والنزاع المسلح 
 شهيداً على األقل مـن المـدنيين منـذ بـدء            57وتحدثت مؤسسات حقوقية عن سقوط      . لحماية األطفال 
 .المحرقة الجديدة

  30/12/2008الخليج، 
  

  مواطنا برصاص االحتالل في القدس والخليل68اصابة  .51
 مواطنا بجروح في محافظة القدس والخليل برصاص قوات االحتالل التي تصدت 68اصيب : وفا

 مواطنين 10لمسيرات احتجاجية على العدوان االسرائيلي على قطاع غزة، فيما اعتقلت قوات االحتالل 
 .في محافظات رام اهللا ونابلس والخليل

  30/12/2008الحياة الجديدة، 
  

      اء استغاثة بعد اعتراضه إسرائيلياوجه ندت الكرامة سفينة .52
 نداء استغاثة بعد أن اعترضته الزوارق الحربية  لكسر الحصاروجه الطاقم الموجود على قارب الكرامة

اإلسرائيلية في المياه الدولية بينما كان في طريقه إلى شواطئ غزة، وأحدثت خرابا فيه، وطالبته بالعودة 
  .د حياة من على متنه، بسبب تسرب المياه إليه، ونفاد الوقودإلى ميناء الرنكا األمر الذي هد

وأصدر الرئيس اللبناني أوامره بإنقاذ قارب الكرامة فور دخوله المياه اللبنانية، في حين تمنع القوارب 
  .اإلسرائيلية القارب من التوجه إلى مياه لبنان اإلقليمية

، إن اإلصرار على القارب بالعودة إلى الرنكا وقال مراسل الجزيرة على متن القارب عثمان البتيري
  .القبرصية يعني الحكم بالموت غرقا على كل من في القارب

وأشار المراسل إلى أن القبطان طلب منهم السماح بالتوجه إلى المياه اإلقليمية اللبنانية غير أن الزوارق 
  .اإلسرائيلية رفضت طلبه

جاه لبنان ببطء شديد بعد إصالح العطل الفني الذي طرأ على وقال البتيري إن القارب يواصل طريقه بات
محركه، وأوضح أن القارب سوف يتمكن من دخول المياه اإلقليمية اللبنانية خالل أربع ساعات تقريبا، ما 

  .لم تعترض طريقه الزوارق اإلسرائيلية التي تطارده
  30/12/2008 الجزيرة نت،

  
  تنفر في الضفة تشيع شهيدين واالحتالل يساهللارام  .53

شيعت مدينة رام اهللا، أمس، جثماني الشهيدين عرفات الخواجا ومحمد حامد، من مستـشفى رام                :رام اهللا 
اهللا الحكومي وصوال إلى منطقة المنارة وسط المدينة، حيث نقل الشهيد حامد إلى بلدته سلواد شـرق رام              

  اهللا، والشهيد الخواجا إلى بلدته نعلين غرب رام اهللا، 
مواطنين مـن محافظـات رام اهللا       10دت الضفة حملة اعتقاالت نفذتها قوات االحتالل التي اعتقلت          وشه

  ونابلس والخليل، 
الى ذلك بدأت  سلطات االحتالل بتنفيذ حملة مالحقة واسعة تستهدف العمال الفلـسطينيين المتواجـدين                

  لوحدها بذريعة عدم حيازتهم    " تتل ابي " منهم في مدينة     74داخل الخط األخضر، حيث اعلنت عن اعتقال        
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التصاريح، فيما شددت من حصارها المفروض على الضفة من خالل الحواجز تحسبا لتنفيـذ عمليـات                
  .فدائية ردا على الجرائم التي ترتكبها في قطاع غزة

  30/12/2008الخليج، 
  

  عتقل العشراتي واالحتالل مجزرة غزة الفعاليات االحتجاجية ضد تواصليافا  .54
فـي إطـار    . صل عرب يافا تنظيم الفعاليات االحتجاجية منذ يوم أمس األول، السبت، وحتى اليـوم             يوا

الفعاليات االحتجاجية التي يقوم بها الفلسطينيون في الداخل، تنديـدا بجـرائم االحـتالل ضـد شـعبنا                  
  .الفلسطيني، وفي أعقاب ذلك قامت الشرطة بحملة اعتقاالت طالت عددا من الشبان اليافيين

 29/12/2008، 48عرب
  

  تستهدف المساجد في غزة واألهالي ينامون في الطرقات" اسرائيل" .55
 أثار استهداف المساجد في القطاع الليلة قبل الماضية حالة من الرعب في نفـوس المـواطنين                 :رام اهللا 

ت خاصة أصحاب المنازل القريبة منها، األمر الذي ضاعف من معاناتهم خاصة ان عدداً مـن العـائال                
اضطرت للمبيت في الشوارع تحسبا من تعرض منازلهم للتدمير مـن دون أن يملكـوا أيـة خيـارات                   

  تساعدهم في مثل هذه المحنة، 
  30/12/2008الخليج، 

  
    فتح معبر رفح أمام المساعدات اإلنسانية ونقل الجرحى  .56

ها عدة دول دخلت قطاع غزة أمس عبر معبر رفح على الحدود المصرية مساعدات أرسلت: وكاالت
ذكرت مصادر رسمية فلسطينية أنه تم فتح المعبر إلجالء جرحى العدوان اإلسرائيلي على ، وعربية

قطاع غزة وإدخال المساعدات الغذائية والطبية للقطاع بما فيها المساعدات القطرية وأخرى ليبية 
  .وسعودية وأردنية وإماراتية

لسطينية فتحي أبو مغلي في تصريح للجزيرة من وأكد وزير الصحة في حكومة تصريف األعمال الف
الجانب المصري في معبر رفح أنه بدأ فعليا االثنين إجالء الجرحى المصابين في الغارات اإلسرائيلية 

  .على القطاع وتحديدا اإلصابات الخطيرة التي ال يتوفر لها العالج داخل قطاع غزة
عددا من الجرحى إلى الجانب المصري من معبر وأضاف أبو مغلي أن سيارات إسعاف فلسطينية نقلت 

  .رفح على أن يستكمل نقل الباقين في وقت الحق
وذكر أن هناك طائرات سعودية وليبية جاثمة في مطار العريش مجهزة بكافة المعدات الطبية وعلى 

 .متنها طواقم متخصصة وذلك استعدادا لنقل بعض الجرحى إلى البلدان المعنية لعالجهم هناك
 30/12/2008جزيرة نت، ال

  
  ضد أبناء الشعب الفلسطيني حملة تصفية عرقيةتشن " اسرائيل: " فلسطينمفتي .57

أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ما تقوم به سلطات االحتالل ضد أبنـاء                 
ة تصفية عرقية ضد    الشعب الفلسطيني من مذابح ومجازر دموية، وأوضح أن سلطات االحتالل تشن حمل           

أبناء الشعب الفلسطيني، وتستخدم شتى أنواع األسلحة، حيث طالت االعتداءات بيوت العبادة، ودمـرت              
  .مسجداً تدميراً كامالً، غير آبهة بالقيم السماوية وال األرضية

 30/12/2008األيام، فلسطين، 
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  تفاقيات والمعاهدات الدوليةانتهاك لمواثيق حقوق االنسان واال" اسرائيل "تفعلهما :التميمي .58
عقد المجلس األعلى للقضاء الشرعي برئاسة الشيخ تيسير التميمي قاضي القضاة، اجتماعاً طارئـاً فـي                
القدس لبحث التداعيات الخطيرة للمذابح التي ترتكبها قوات االحتالل ضد الشعب الفلسطيني فـي قطـاع           

  .غزة
 غزة من عمليات القصف المتواصلة بالطائرات للتجمعات        واكد المجلس أن ما تقوم به قوات االحتالل في        

السكانية والمساجد والمؤسسات التعليمية والجمعيات الخيرية، وقتل االطفال والنـساء والـشيوخ، يمثـل              
انتهاكا لمواثيق حقوق االنسان واالتفاقيات والمعاهدات الدولية، مندداً بتصريحات قادة االحتالل المهـددة             

  .من المجازر بحق المواطنين في غزةبارتكاب المزيد 
 30/12/2008األيام، فلسطين، 

  
   أمام السفارة المصريةاحتجاجية على مجزرة غزة مظاهرة يقمع االحتالل: القدس .59

اعتدت قوات األمن اإلسرائيلية بعد ظهر اليوم، اإلثنين، على المظاهرة التي دعت اليها حركة ابناء البلد                
التواطوء العربي مع العدوان االسرائيلي علـى       "ل ابيب، وذلك احتجاجا على      أمام السفارة المصرية في ت    

  ".الشعب الفلسطيني ومن اجل وقف العدوان وفك الحصار
وقامت الشرطة ورجال األمن الذين تواجدوا بشكل مكثف بمنع المظاهرة واالعتـداء الجـسدي عليهـا                

. طنوس وجورج غنطـوس ومحمـود عـودة       وتفريقها وقاموا باعتقال ثالثة من المتظاهرين وهم خلود         
  .وقامت الشرطة بمالحقة المتظاهرين

 30/12/2008، 48عرب
  

   تنديدا بمجزرة غزة الفلسطينيون يعتصمون أمام سفارات الكيانالمغتربون .60
واصل أبناء الجالية الفلسطينية والمقيمون العرب في أوروبا وأمريكـا الالتينيـة، تظـاهراتهم               :عواصم

، التي تركزت أمام سفارات الكيان في تلك الدول، فيما نظمت فـي إيـران               "اإلسرائيلي"ن  المنددة بالعدوا 
  .مسيرة شارك فيها اآلالف طالبت بنصرة الفلسطينيين

فـي العاصـمة    " اإلسرائيلية"وتظاهر العشرات من أفراد الجالية الفلسطينية في تشيلي أمام مقر السفارة            
  .سانتياجو للتعبير عن رفضهم للعدوان

إسرائيل "ورفعوا الفتات منددة هاتفين     " اإلسرائيلية"وتظاهر المئات في ستوكهولم، وساروا حتى السفارة        
  ".أغلقوا السفارة"و" مجرمة

  .،"اإلسرائيلية"وفي أثينا، اشتبكت الشرطة اليونانية مع مئات نظموا مظاهرة خارج السفارة 
  .في كوبنهاغن" اإلسرائيلية"سفارة وذكرت الشرطة الدنماركية أن المئات تظاهروا أمام ال

وكان عشرة اشخاص اعتقلوا أول أمس األحد، خالل تظاهرة صاخبة شارك فيها المئـات أمـام سـفارة          
  .في لندن، كما ذكرت شرطة سكوتلنديارد" إسرائيل"

ينـة  في العاصمة األسبانية مدريد منددين بالعدوان، وفـي مد        " اإلسرائيلية"كما تظاهر آالف أمام السفارة      
  .دعا اتحاد الجاليات اإلسالمية إلى وقف فوري للعنف في غزة) جنوب شرق البالد(مورثيا 

  30/12/2008الخليج، 
  

  منظمة بوقف المفاوضات والتنسيق األمني مع اسرائيلالالسلطة وتطالب  "المنظمات األهلية" .61
ت والهيئات الـشعبية، الـى      دعت شبكة المنظمات األهلية وعدد من االتحادا      :  سائد أبو فرحة   -رام اهللا   

إنهاء حالة االنقسام التي تشهدها الساحة الفلسطينية، مطالبة في الوقت ذاته مجلس األمن الدولي بممارسة               
  .صالحياته لحمل إسرائيل على وقف عدوانها على الشعب الفلسطيني
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ة الوطنيـة   اإلعالمي برام اهللا، امـس، الـسلط      " وطن"كما طالبت خالل مؤتمر صحافي عقد في مركز         
ومنظمة التحرير بوقف المفاوضات والتنسيق األمني مع اسرائيل، الى جانب عقـد اجتمـاع للمجلـس                

  . المركزي لبحث تداعيات هذا العدوان وسبل مواجهته
  30/12/2008األيام، فلسطين، 

  
  تدمير األنفاق يرفع أسعار الوقود والسلع ويزيد معاناة المحاصرين .62

عدد من أنفاق التهريب المنتشرة على طول الحدود المـصرية الفلـسطينية            أضاف تدمير    :محمد الجمل 
جنوب رفح معاناة جديدة إلى سكان قطاع غزة المحاصرين، خاصة أن تلك األنفاق أسهمت إلى حد كبير                 
في تخفيف معاناتهم، بعد أن نجحت خالل الفترة الماضية في جلب كميات كبيرة من الوقود وأنواع عديدة                 

  .المواد التي منعها الحصار من الوصول إلى غزةمن السلع و
وقد بدت تبعات ونتائج تدمير بعض األنفاق ووقف العمل في أخرى واضحة على األسواق والمتاجر في                
محافظة رفح، بعد أن شهدت أسعار الوقود ومعظم أنواع السلع المصرية ارتفاعاً كبيراً مفاجئاً، فيما بدأت                

  .سواقأنواع أخرى باالختفاء من األ
 30/12/2008األيام، فلسطين، 

  
  الدعوة إلى أوسع مشاركة في فعاليات االحتجاج على جرائم االحتالل في القطاع: بيت لحم .63

دعت القوى والمؤسسات والهيئات والفعاليات الشعبية والرسمية في محافظة بيت لحم            :حسن عبد الجواد  
 والفعاليات والمسيرات التـي تنظمهـا لجنـة         جماهير المحافظة إلى أوسع مشاركة شعبية في النشاطات       

التنسيق الفصائلي ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظة، احتجاجا على المجازر والجرائم البشعة التي             
  .يرتكبها االحتالل اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

والبلديات والهيئـات الـشعبية     جاء ذلك، خالل اجتماع موسع لممثلي القوى ومؤسسات المجتمع المدني           
  والرسمية في مقر المحافظة، أمس، 

 30/12/2008األيام، فلسطين، 
  

   مع غزةخالل تظاهرة تضامنفي بئر السبع  طالب 5عتقل ي االحتالل .64
 طالب عرب من جامعة بئر السبع، وذلك خالل تظاهرة تضامن           5أقدمت الشرطة اإلسرائيلية على اعتقال    

  .، وتنديدا بالمجازر الدموية التي يرتكبها االحتالل في القطاعمع أهلنا في قطاع غزة
وجاء أن العشرات من الطالب قد تظاهروا ظهر اليوم في الجامعة، وعندها اقتحمت الشرطة التظـاهرة،                

  .وقامت باعتقال خمسة طالب
 29/12/2008، 48عرب

  
   بصاروخ سقط على عسقالن48مقتل عامل من عرب  .65

 من سكان قرية عرعرة البدوية بالنقب، جنوب فلسطين المحتلة عام  48ن عرب قتل مواطن م :الناصرة
 شخصا آخر نتيجة سقوط صاروخ من طراز غراد أطلق 17وأصيب ) 29/12(، صباح يوم االثنين 48

إنه تم نقل : وقالت اإلذاعة العبرية. من قطاع غزة على ورشة للبناء، في مدينة عسقالن اإلسرائيلية
ال بناء من قرية كفر مندا العربية بالشمال إلى مستشفى بارزيالي في عسقالن للمعالجة الجرحى وهم عم

  .  منهم بأنها خطيرة بينما أصيب الباقون بجروح طفيفة وبهلع5حيث وصفت حالة 
  29/12/2008قدس برس، 
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  فلسطيني يطعن مستوطناً قرب قلقيلية وينجح بالفرار .66
مستوطن إسرائيلي، قرب قلقيلية الواقعة شمال غربي الضفة تمكن مواطن فلسطيني من طعن : قلقيلية

الغربية المحتلة، وذلك في سياق حالة الغليان التي تسود الضفة جراء العدوان المتواصل على قطاع 
وتمكّن المواطن الفلسطيني المهاجم من الفرار من موقع الهجوم، بينما شنّت قوات االحتالل  .غزة

  .حثاً عنهاإلسرائيلي حمالت تمشيط ب
   30/12/2008، قدس برس

  
 مئات المواطنين يتوافدون للتبرع بالدم  في مقر جمعية الهالل األحمر في رام اهللا .67

توافد المئات من المواطنين امس، للتبرع بالدم في بنك الدم بجمعية الهالل األحمر الفلسطيني : رام اهللا
 .بمدينة البيرة

ظة رام اهللا والبيرة، من كال الجنسين، للدعوة التي أطلقتها واستجاب المئات من المواطنين في محاف
الجمعية ووزارة الصحة عبر نظام الرسائل الخاصة، وتوافدوا على مقر الجمعية في مدينة البيرة للتبرع 

 .بالدم لصالح ضحايا العدوان اإلسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
 30/12/2008الحياة الجديدة، 

  
  لبنان لفلسطينيي الشتات في المخيمات والمناطقمظاهرات حاشدة في  .68

واصلت المناطق اللبنانية والمخيمات الفلسطينية أمس رفع الصوت رفضاً للعدوان اإلسرائيلي وتـضامناً             
مع فلسطينيي القطاع، ونظمت اعتصامات ومسيرات في صيدا وصـور والنبطيـة ومنطقتهـا والبقـاع        

 الى الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وتأمين وسائل الدعم          ورفعت الفتات التنديد والقيت كلمات دعت     
له وطالبت القوى الفلسطينية بتجاوز االنقسام وتأكيد وحدة الصف والدول العربية والدول الصديقة الـى               

  .الضغط على إسرائيل لوقف العدوان
  30/12/2008المستقبل، 

  
 نحو غزة" جيوشتحريك ال"واجب الحكام العرب : في فلسطين" حزب التحرير" .69

، موقف الحكومات العربية من العدوان اإلسرائيلي على غزة، "حزب التحرير اإلسالمي"انتقد  :لندن
واتهم تلك الحكومات بأنها تمارس دورا في ذلك العدوان، بحسب رأي الحزب الذي تحظر الدول العربية 

  .كافة أنشطته
طائرات العدو تجوب "، إن )30/12(الثالثاء نسخة منه " قدس برس"وقال بيان صدر عن الحزب، وتلقت 

األجواء في أمن وسالم، دونما خشية من صاروٍخ يسقطها أو طائرة تعترضها، ألن الحكام في بالد 
  ".على جيوشنا وطائراتنا، واتخذوها للعرض والزينة" منع التجول"المسلمين قد فرضوا 

 الحصار الذي فرض على غزة، قبل بدء عدد من األنظمة العربية مسؤولية" حزب التحرير"وحمل 
  .العدوان اإلسرائيلي عليه، وتهكم على بيانات الشجب واالستنكار التي صدرت عن الحكومات العربية

ال يحتاج اجتماعاً أو لقاء للبحث والتفتيش "واضح " مجزرة غزة"ورأى الحزب في بيانه، أن الرد على 
نشأت كيان يهود ودعمته، بل هو، فقط وفقط، في تحريك عنه، وهو كذلك ال يكون في قراٍر من دول أ

  ."الجيوش للقتال وجمع القادرين جنودا فيها، وال شيء غير ذلك، والحكام يدركون هذا األمر
   30/12/2008، قدس برس
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  هالي القطاع تطلق حملة إغاثية أللجان العمل الصحي: رام اهللا .70
 مدير عام مؤسسة لجان العمل الصحي، إطـالق الـشبكة           أعلنت شذى عودة،  :  سائد أبو فرحة   -رام اهللا   

  .حملة إغاثية تشمل مختلف القطاعات، بغية دعم ومساعدة أهالي القطاع
واشارت عودة إلى ان الشبكة شرعت بالتنسيق مع شبكات عربية ودولية بتنظيم حملة لجمع التبرعـات                

 من مستوى بغية تفعيل دور مؤسسات       لصالح أهالي القطاع، موضحة أن الشبكة تعتزم التحرك على اكثر         
المجتمع المدني العربية والدولية للضغط على الحكومات المختلفة لحملها على اتخاذ مواقف أكثر حزمـاً               

  .ضد اسرائيل ومقاطعتها
  30/12/2008األيام، فلسطين، 

 
  مستشفيات غزة تعاني وضعا مأسويا وال تستطيع استقبال مزيد من المصابين .71

وتبدو عـاجزة   ' مأساويا'تعاني مستشفيات قطاع غزة ذات االمكانات المتواضعة وضعا         :  ا ف ب   -غزة  
  . عن استقبال مزيد من الجرحى الذين وصلوا اليها بالمئات وخصوصا الى مستشفى الشفاء في مدينة غزة

الوضع مأسـوي وال    'وقال رئيس احد اقسام الجراحة في مستشفى الشفاء باسل بكر لوكالة فرانس برس              
هناك عشرات من الحاالت الحرجة في      'واضاف  ' مكن تصديقه وهو ال يحصل اال في الكوارث الضخمة        ي

  .'المستشفى ملقاة على االرض
واكتظت كل اقسام مستشفى الشفاء بمئات الجرحى، وبينهم اكثر من مئتين في حاالت حرجة وفقا للطبيب                

  .معاوية حسنين مدير عام االسعاف والطوارىء
حجم الضربة كان اكبر من ان يـتم        'هاني حمادة رئيس غرف العمليات في مستشفى الشفاء         وقال الطبيب   

، 'استيعابه الحاالت التي وصلت كانت غالبيتها خطيرة جدا وخصوصا في الرأس والـصدر واالطـراف              
  .'اننا استقبلنا مئة حالة في الدقائق االولى من الغارات'مؤكدا 

 30/12/2008القدس العربي، 
  

   جهازاً 220األجهزة الطبية المعطلة بلغ أكثر من : لمقالةالصحة ا .72
 220قال وزير الصحة في الحكومة المقالة باسم نعيم أن عدد األجهزة الطبية المعطلة بلغ أكثر من                 : غزة

 أصناف دوائية نفدت تماماً من      105جهازاً بسبب منع إدخال قطع الغيار الالزمة لها، مضيفاً أن أكثر من             
مـن  % 10وأوضح نعيم أن    .  صنفاً من المستهلكات الطبية المهمة     225زة إضافة إلى نفاد     مستشفيات غ 

 .من األطفال والنساء% 35القتلى هم من األطفال والنساء، مبيناً أن الجرحى تجاوزوا األلف؛ منهم 
  30/12/2008الشرق األوسط، 

  
   سياسيةمصر رفضت إدخال سيارات إسعاف لنقل الجرحى ألسباب: الصحة المقالة .73

نفت وزارة الصحة بالحكومة الفلسطينية المقالة تصريحات أحمد أبو الغيط وزير الخارجيـة             : هاني ضوة 
تمنع مرور الجرحى عبر معبر رفح، وقالت إنها طلبت من مصر إدخال سيارات             " حماس"المصري بأن   

رات اإلسـعاف   إسعاف لنقل بعض الجرحى، لكن طلبها قوبل بالرفض ألسباب سياسية، خاصة وأن سيا            
  .الفلسطينية غالبيتها معطل بسب نقص في قطع الغيار

على نسخة منه، أن هناك عدة دول حركت مساعداتها في          " المصريون"وذكرت الوزارة في بيان حصلت      
اتجاه العريش والقاهرة تشمل أدوية ومستلزمات طبية واحتياجات غرف العمليات، بما فيهـا مـساعدات               

  . ننقابة األطباء المصريي
لم يصل من المساعدات أي شـيء إلـى غـزة بحجـة             ) صباح االثنين (وأضاف أنه حتى هذه اللحظة      

إجراءات إدارية غير مفهومة في هذه الطوارئ، ونفى ما ذكره محافظ شمال سيناء من أن سبب التأخير                 
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هو عدم وجود جهة رسمية شرعية منسق معها، مشيرة إلى وجـود طـواقم صـحية تابعـة للحكومـة                    
  .لسطينية في المعبر منذ فجر االثنين لتلقي المساعداتالف

وطالب وزارة الصحة الفلسطينية بضرورة إرسال مستشفيات ميدانية بطواقمها عبر معبر رفح لتساعدها             
  .في الدقائق األولى من وصول الجرحى إلى المستشفيات وهي اللحظات الحرجة والخطيرة

ة وخاصـة األدويـة والمـستهلكات الطبيـة واحتياجـات      كما أكدت أنها بحاجة لمساعدات صحية عاجل  
وأيضا مولدات كهربائية   . الجراحة، كذلك تعويضهم بسيارات إسعاف جديدة، بعضها مجهز كعناية مركزة         

  .التي تحتاجها كل المستشفيات على مستوى القطاع
يحاولون الـدخول   أن المئات من األطباء الذين أبدوا استعدادهم للوصول إلى غزة،           " المصريون"وعلمت  

  .إلى قطاع غزة منذ أمس دون فائدة
  29/12/2008 المصريون،صحيفة 

  
   تفوق قدرة المستشفيات في غزةأعداد الجرحي: أوتشا .74

كشف مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة أوتشا التـابع لألمـم المتحـدة أن                 
ة التملك القدرة علي استيعاب أعداد الجرحي الكبيرة نتيجـة          التقارير المبدئية تشير إلي أن مستشفيات غز      

للقصف اإلسرائيلي علي القطاع وقد اضطرت المستشفيات إلي إخراج مرضي الحـاالت غيـر الملحـة                
  .واإلصابات األقل خطورة

وذكر تقرير وزعه المركز اإلعالمي لألمم المتحدة بالقاهرة أمس أن سعة المستشفيات في غزة تبلغ ألفي                
وأوضح أن القطاع   .  سرير لمستشفيات وزارة الصحة والباقي للمستشفيات الخاصة       1500رير من بينها  س

  ..يعاني من نقص حاد في األدوية والمعدات الطبية
  30/12/2008األهرام، 

  
  ملك األردن يقيل مدير االستخبارات بسبب دوره في االنفتاح على حماس: "الحياة" .75

اهل األردني الملك عبد اهللا الثاني أمس بصورة مفاجئة مدير االستخبارات           أقال الع :  نبيل غيشان  -عمان  
العامة الفريق أول محمد الذهبي وعين مكانه مساعده اللواء محمد الرقاد، في خطـوة تلقّفهـا مراقبـون                  

 بـين إقالـة الـذهبي       "الحيـاة "وربطت مصادر أردنية مطّلعة في تصريحات لـ        . بوجهات نظر متباينة  
 رسمية فلسطينية ومصرية على سياسة االنفتاح الكبير للديبلوماسية األردنية علـى حمـاس،              واحتجاجات

وكذلك التسهيالت اللوجستية التي قدمتها األجهزة األمنية للمحتجين على العدوان على غزة في شـوارع               
 خطـي   المدن األردنية، وتعطيل قانون االجتماعات العامة الذي يلزم الجهات واألفـراد بتقـديم طلـب              

وأشارت إلى امتعاض السلطة الفلسطينية من العالقة مـع         . للحصول على إذن مسبق بتسيير التظاهرات     
حماس، إضافة إلى شكوى القاهرة من وصول التظاهرات إلى باب السفارة المصرية في عمان، وترديـد                

  .هتافات مسيئة إلى الرئيس حسني مبارك، وهي خطوة لم يكن مسموحاً بها في ما مضى
. وتبرع الملك األردني أمس بدمه لضحايا العدوان على غزة وأمر بإرسال مستشفيات عسكرية ميدانيـة              

نحن مستاؤون مما يجـري     . هذا أقل ما يمكن أن نقدمه إلخواننا في غزة        : "وقال في تصريحات صحافية   
  ".هناك، وواجبنا أن نعمل بأقصى سرعة لوقف العدوان

  30/12/2008الحياة، 
  
  

  المنظمات والجمعيات اإلسالمية يشجب العدوان على غزةجلس م: األردن .76
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 -طالب مجلس المنظمات والجمعيات اإلسالمية في بيان له بوضع حـد للـصراع الفلـسطيني                : عمان
  .الفلسطيني وحالة الصمت العربي التي عمقت من تأثير العدوان على غزة

  30/12/2008الدستور، 
 

  سيرات احتجاجا على العدوان اإلسرائيلي على غزةعشرات اآلالف يشاركون في م: األردن .77
واصل األردنيون هبتهم لنصرة إخوانهم في غزة وتسابقوا للتبرع         :  الدستور، وبترا  –عمان، المحافظات   

وتصاعدت مسيرات الغضب االعتصامات االحتجاجية والتضامنية لتـشمل        ... بالدم والمال ألبناء القطاع   
، خاللها بوقف االعتداءات اإلجرامية     ...شاركون من أحزاب، ونقابات   جميع محافظات األردن وطالب الم    

على أهل القطاع وطرد السفير اإلسرائيلي من عمان وسحب السفير األردني من تل أبيب وإلغاء معاهدة                
  .وادي عربة تعبيرا عن الغضب والسخط من الجرائم اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

 العمل اإلسالمي زكي بني ارشيد كلمة عن أحزاب المعارضة أكد فيهـا             كما ألقى امين عام حزب جبهة     
وأشـار إلـى    . بان الرهان اليوم على المقاومة للرد على من راهنوا بكسر إرادة المقاومة وقوة العـدو              

العدوان على غزة تزامن مع الذكرى الستين لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وأعيـاد المـيالد، بـدعم                 
ولتختبر أمريكا أسلحتها الحديثة على أهلنا في قطاع غزة والذي أصبح مختبـرا لقيـاس              وغطاء أمريكي   

  .شدة الفتك لتلك األسلحة
  30/12/2008الدستور، 

  
  "إسرائيل"النواب األردنيون يدعون إلعادة النظر في العالقة مع  .78

 حال لم توقف الدولـة      في" إسرائيل"دعا مجلس النواب األردني الحكومة إلى إعادة النظر في العالقة مع            
 نـواب   110 نائبا من أصل     88ودعا المجلس في بيان وقع عليه       . العبرية حصارها وقصفها لقطاع غزة    

بذل أقصى الجهود لضمان وقف العدوان الهمجي اإلسرائيلي علـى الـشعب الفلـسطيني              "الحكومة إلى   
مضاعفة جهودها  "لحكومة إلى   كما دعا المجلس ا   ". الشقيق ووضع حد فاصل وفوري لهذا العدوان الغاشم       

  ".إلنهاء الحصار الظالم الذي تفرضه سلطات االحتالل اإلسرائيلي على غزة
  30/12/2008الشرق األوسط، 

  
  "إسرائيل"آالف األردنيين يطالبون الحكومة بإلغاء اتفاقية السالم مع  .79

ـ       20طالب أكثر من    :  حاتم العبادي  -عمان   اء معاهـدة الـسالم      ألف متظاهر أردني أمس الحكومة بإلغ
وسلمت .  احتجاجا على المجازر اإلسرائيلية في قطاع غزة       1994 اإلسرائيلية الموقعة في عام      –األردنية  

كرة بمطالبها المتمثلة بطرد السفير وإغالق السفارة وإلغاء المعاهـدة،          لجنة تمثل المتظاهرين الحكومة مذ    
ونددوا بالرئيس المصري حسني مبارك ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعبارات مـن العيـار               

ودعوا . واتهموهما بخيانة األمة والشهداء وبمنح إسرائيل الغطاء لتنفيذ عدوانها األخير على غزة           . الثقيل
وطالبوا الحكومة األردنية بسحب سـفيرها مـن        . ن المصري والفلسطيني إلسقاط عباس ومبارك     الشعبي

وقطـع كافـة العالقـات      " بوكر التجـسس  "وبإغالق السفارة اإلسرائيلية بعمان التي وصفوها       " إسرائيل"
  . الدبلوماسية وبإعالن تحرك فعلي لوقف المجزرة بعيدا عن التحركات الدبلوماسية

  30/12/2008، الغد، األردن
  
  
  

  يعتصمون تضامناً مع غزة"  األونروا"فلسطينيو األردن يتظاهرون وموظفو  .80
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تواصلت تظاهرات ومسيرات لالجئـين الفلـسطينيين فـي مخيمـات األردن            :  نادية سعد الدين   -عمان  
  .ولنصرة الشعب الفلسطيني في األرض المحتلة" بوقف العدوان"للمطالبة 

سفارة الفلسطينية في عمان عدة خطوات لدعم الشعب الفلسطيني في القطاع،           وفي الوقت نفسه، اتخذت ال    
فيما ينفذ العاملون في وكالة الغوث الدولية األونروا اعتصاماً أمام مقر األمم المتحدة في عمان تـضامناً                 

  .مع غزة
  30/12/2008الغد، األردن، 

  
   الى انتفاضة ثالثة في فلسطيننصر اهللا يدعو .81

في لبنان أمس التحركات والتظاهرات المتضامنة مع غزة والمنددة بالعدوان تواصلت : بيروت
وشهدت غير منطقة لبنانية والمخيمات الفلسطينية مسيرات تضامن سلمية ولم يسجل خاللها . اإلسرائيلي

وفي . أي حادث بعدما فرضت القوى األمنية تدابير مشددة حول عدد من السفارات وبخاصة المصرية
تلبية » حزب اهللا«في الضاحية الجنوبية لبيروت احتشد عشرات اآلالف من مناصري » يةالرا«ملعب 

نصرة «، تحت عنوان »يوم الحداد والتضامن«لدعوة األمين العام للحزب السيد حسن نصراهللا إلى 
  .»غزة

 العربي انتفاضة ثالثة في فلسطين وانتفاضات في العالمين«وألقى نصراهللا خطاباً بالحشود دعا فيه إلى 
  .»الوحدة«، مطالباً الفلسطينيين بـ »واإلسالمي

اليوم إذا اتصل . الذي يقاتل في غزة ليس العنوان اإلسالمي انما برنامج المقاومة«وأوضح نصراهللا أن 
األخ خالد مشغل أو أي من قادة المقاومة بأي من الوسطاء وقال نحن حاضرون لالعتراف بإسرائيل 

، وليس لديهم مانع بأن تتسلم السلطة »حماس«شروط يقف القصف في غزة وتقبل ومفاوضتها والقبول بال
  .»في غزة بل في الضفة الغربية أيضاً

أو فصائل المقاومة، المستهدف هو » الجهاد اإلسالمي«أو » حماس«المستهدف في غزة ليس «: وأضاف
 صوتي إلى كل أصوات القيادات بقية المقاومة وبقية اإلرادة الفلسطينية والتمسك بالحقوق، ولذلك أضم

الفلسطينية التي دعت الى انتفاضة ثالثة في فلسطين وانتفاضات على امتداد العالمين العربي واإلسالمي، 
ولذلك الدعوة » حماس«ألننا في غزة اليوم، نواجه كأمة، معركة مصير فلسطين وليس مصير حكومة 

البتعاد عن الشروط المسبقة والعمل بجد لوقف العدوان اليوم الى كل الفصائل الى التوحد ونبذ الخالف وا
  .»دون السماح لهذا العدوان بأن يحقق شيئاً من شروطه

، »مواصلة التحرك ألن العدوان مستمر«وجدد نصراهللا الدعوة الى الشعوب العربية واإلسالمية إلى 
  .»ود حقيقيةالى المسارعة، حتى لو لم يعقدوا قمة، إلى بذل جه«داعياً الحكام العرب 

الناس بدأت تنزل إلى الشوارع «، مشيراً إلى أن »الرهان يبقى على الوضع الميداني«وشدد على أن 
هذه المشاهد التي نراها اليوم في العواصم العربية . باآلالف، بمئات اآلالف، وهذه عالمة خير

حاً في موقف األمة وشعوبها  وهذا يعني أن هناك تقدماً واض2006) يوليو(واإلسالمية لم نرها في تموز 
  .»ويجب أن يتصاعد ساعة بعد ساعة ويوماً بعد يوم وكلنا معنيون أن نقف وأن نتكلم وأن نصرخ

باألمس عندما سميت األشياء بأسمائها كنت أعرف مسبقاً أنني سأقابل بسيل من «: وقال نصراهللا
ن يقدم اإلنسان دمه في سبيل اهللا، فكيف الدفاع عن عزة يستحق أ. االتهامات والشتائم وكنت مستعداً لذلك

أننا نخوض جميعاً معركة الوعي في األمة واستنهاضها في مقابل حمالت «، معتبراً »إذا تعرض للشتائم؟
  .»التضليل والتجهيل والكذب واالفتراء الذي يمارسه كثيرون

» حزب اهللا«لعربية، إن أحد الشتامين الكذابين قال على واحدة من القنوات ا«وأشار نصراهللا إلى أن 
فهل قصفها أحد؟ وقال تعمدنا عدم الذهاب إلى السفارة المصرية . قصف السفارة المصرية في بيروت

نحن نقوم «: وأضاف. »ألننا نتفهم وندرك بعض الظروف الخاصة وال نريد أن يدخل أحد على الخط«
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نحن . صدد االعتداء على أحدبتحرك سلمي ومطالبة سلمية بتغيير الموقف المصري، ولكن لسنا في 
نخوض المعركة على امتداد العالمين العربي واإلسالمي في مواجهة التضليل واالتهامات واألكاذيب كما 

  .»حصل معنا في تموز
باعت شعبها وأهلها «وفصائل المقاومة بأنها » حماس«وانتقد نصراهللا اتهام صحف عربية رئيسية حركة 

ما هي مصلحة سورية في «: وسأل. »قليمية، وتسمي سورية تحديداًمن اجل مصالح بعض األنظمة اإل
أن يقتل الناس في غزة؟ بالعكس سورية التي لها رؤيتها وما يعنيها بادرت الى وقف المفاوضات غير 

عن أي إيران «: بأنها تدافع عن إيران في غزة، سائالً» حماس«وكذلك انتقد اتهام . »المباشرة عبر تركيا
 يوماً ان المقاومة تدافع عن سورية او عن الملف النووي 33 كما قيل في لبنان على مدى تدافع حماس؟

  .»هذه سخافات واتهامات بغيضة وخبيثة وكريهة من أي كان صدرت. اإليراني
  30/12/2008الحياة، 

 
  الحكومة تدرس خطوات لدعم غزة تحت سقف التماسك الداخلي والتضامن العربي: لبنان .82

 سليمان مساء أمس، اثناء استقباله ممثل السلطة  ميشيلأكد رئيس الجمهورية: شقير محمد -بيروت 
المسعى لعقد قمة عربية طارئة «الفلسطينية في لبنان عباس زكي على رأس وفد فلسطيني موحد تأييده 

، وقال إنه أبلغ ذلك الى أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يوم السبت »في أسرع وقت
  .ضيالما

كي يكون الموقف على «وأشار سليمان الى انه اتفق مع السنيورة على عقد جلسة لمجلس الوزراء 
مستوى السلطة اإلجرائية موحداً في التضامن مع غزة وسنحمل وزير خارجيتنا هذا الموقف الى 

الً باألمن وأثنى على جهود الفصائل الفلسطينية في منع تحول تحركات التأييد مع غزة إخال. »القاهرة
هذا ما تطلبه إسرائيل وما بدأنا نلمسه تحديداً، وهذا ما نرفضه «واعتداءاً على السفارات، الفتاً الى ان 

  .»نحن
وقالت مصادر وزارية ان الموقف اللبناني من العدوان على غزة كان أمس موضع مشاورات مفتوحة 

ي نبيه بري الذي يرعى بعد غد الخميس بين رئيسي الجمهورية والحكومة من جهة ورئيس المجلس النياب
  .في صور» قاعة باسل األسد«االجتماع الطارئ التحاد البرلمانيين العرب الذي يعقد في 

وأشارت المصادر نفسها الى ان لبنان يقف ضد االنقسام العربي وال يحبذ سياسة المحاور، مشيدة 
التحالف «ى منظمة التحرير أو إلى قوى بالمواقف الهادئة لجميع الفصائل الفلسطينية، المنتمية ال

  .وتقديرها الوضع الدقيق للبنان وعدم استعدادها الطلب إليه ما ال طاقة له به» الفلسطيني
  30/12/2008الحياة، 

  
  الحص ينتقد التباطؤ العربي في حفظ الدم الفلسطيني .83

  .على غزة" السرائيليا"دان رئيس الوزراء اللبناني االسبق الدكتور سليم الحص العدوان  :بيروت
نحن كجميع المواطنين العرب ال نصدق ما تتعرض له ساحة غزة من فواجـع انـسانية بفعـل                  : "وقال

الهمجي عليها، كما ال نفهم سببا للتردد العربي في عقد لقاء قمة بعد تأجيل اجتمـاع                " االسرائيلي"العدوان  
ب يتريثون اياما قبل ان يلتقـوا الطـالق         ان الحكام العر  : "اضاف". وزراء الخارجية العرب دون مبرر    

ولقد صعقنا لموقـف  . موقف قومي، بينما ارواح المئات من ابناء االمة تزهق واجسادهم تمزق كل ساعة       
  بعض القادة العرب الذين ان نطقوا وانحوا بالالئمة على الضحية وخـاطبوا المنكـوب بلغـة الـشماتة                  

  
او تحمله تبعات الفظائع التي يرتكبها في حق        " االسرائيلي"و  وتحاشوا النطق بكلمة واحدة تسيء الى العد      

  ".اخوة لنا في بقعة محاصرة من فلسطين
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  30/12/2008الخليج، 
  

   وزاري لبناني للعدوان على غزةاستنكار .84
 استنكر نائب رئيس مجلس الوزراء عصام ابو جمرا عمليات القتل الجمـاعي التـي ترتكبهـا                 :بيروت

العنف بين الدول والشعوب ال يولد اال العنف وسياسة التفـاهم هـي             "نيين، وقال   بحق الفلسطي " اسرائيل"
وبعدما تبرع وزير الثقافة تمام سالم بالدم في اطار الحملة التي           ". السبيل الوحيد لتحقيق االستقرار واالمن    

 الـشعب   اليوم نقدم قطرة دم لمساندة ومساعدة هـذا       "اطلقتها جمعية المقاصد في وسط بيروت، امس قال         
ولكن المطلوب اكثر بكثير المطلوب موقف موحد الخواننا الفلسطينيين ولكل العرب مجتمعين ليؤكـدوا              

ورأى وزير الزراعة اليـاس     "". االسرائيلية"حقنا الكامل في مواجهة هذا االعتداء ومواجهة هذه الشراسة          
 في غفلة عن الرأي العام الدولي       ترتكب المجازر التي يندى لها الجبين     " اسرائيل"سكاف في بيان امس ان      

، بينمـا ينكفـئ     "االسـرائيلي "الذي كان ليحرك العواصم العالمية لو كان قتيال واحدا وقع لدى الجانـب              
  ".بالمقابل صامتا امام هول إبادة الشعب الفلسطيني وتعريضه لحمالت من التهجير والترانسفير

" إسـرائيل "عن خـوف مـن ان تقـوم         ) بلمستق(وأعرب عضو كتلة المستقبل النائب مصطفى علوش        
لقد اعتدنا كلبنانيين ان ندفع عادة ثمن التـداعيات بكثيـر مـن             "وقال  . باستدراج لبنان الى حرب جديدة    

  ".األثمان الباهظة، وآمل في ان تمر هذه العاصفة من دون ان تؤثر فينا
  30/12/2008الخليج، 

  
 ه المشاركة في الجريمة الصمت يشب: يدعو العرب لموقف حازم تجاه غزةعون .85

طالب النائب العماد ميشال عون العالم بالعمل لوقف العدوان االسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار 
 ".الصمت يشبه المشاركة في الجريمة"ودعا الدول العربية الى اتخاذ موقف حازم مما يجري الن . عنه

غزة تنزف منذ اعوام والعالم . ى ما هي عليهال يجوز استمرار الحال عل: "وقال في مداخلة تلفزيونية
اسرائيل "، لفت الى ان "تطبيع ما يحصل في غزة"واذ حذّر من ". اصبح يرى في ذلك امراً طبيعياً

لكنها لن تستطيع االنتصار، وهي تتصرف بدافع الخوف، وهذا ) بالفلسطينيين(تستطيع الحاق خسائر 
 ".دليل ضعف

ما حك جلدك : "، مذكراً بالمثل الشعبي" على الذات قبل اتكالهم على اآلخريناالتكال"ودعا اللبنانيين الى 
 .، الذين اعرب عن تضامنه معهم"ما ينطبق ايضاً على الفلسطينيين"وهو ". غير ظفرك

عليهم اتخاذ موقف وانقاذ مجتمع . ان القادة العرب يحتاجون الى براءة ذمة حيال الذي يحصل"والحظ 
 التي يتعرض لها، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، الن السكوت الضمني عن غزة من حرب االفناء

 ".الجريمة هو مشاركة غير مباشرة فيها
  29/12/2008النهار، 

  
  لتسوية مذلة  يراد للدماء الفلسطينية أن تؤسس: فضل اهللا .86

لمقاومة وتتـوزع  أننا نتطلع إلى الهدف الكبير الذي تتعاون فيه فصائل ا"السيد محمد حسين فضل اهللا     أكد
األدوار مع التحركات الشعبية وتتعاون فيه الحركات اإلسالمية المتعددة تحت العنوان الجهادي والسياسي             
بما يؤسس لحالة تحريرية كبرى في األمة تضغط على كاهل االحتالل اإلسرائيلي فـي فلـسطين وفـي                  

  ".امتداداته األخرى
زارة أريد له إسرائيليا وعربيا ودوليا أن يؤسـس لتـسوية           الدم الفلسطيني الذي أريق بغ    " وشدد على أن    

أن يندم  "، متوقعا   "مذلة تعبر فيها القضية الفلسطينية معبر االنتخابات اإلسرائيلية إلى ساحة التوقيع النهائي           
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القادة الصهاينة الحقا ألنهم سيفشلون في اإليقاع بين فصائل المقاومة والجماهير الفلسطينية كما فشلوا في               
  ".2006تحقيق هذا الهدف في حرب تموز من العام 

  30/12/2008المستقبل 
  

   يدعو الفلسطينيين الى االعتماد على النفس"تكتل التغيير: "لبنان .87
النيابي إثر اجتماع له برئاسة العماد ميشال عون الفلسطينيين الى » تكتل التغيير واإلصالح«دعا : بيروت

 أو -تسريع التحقيقات لكشف الجهة «اإلسرائيلي والى » عدواناالعتماد على النفس في مواجهة ال«
وتشديد (...)  التي تقف وراء نصب ثمانية صواريخ معدة لإلطالق في خراج بلدة الناقورة -الجهات 

  .»اإلجراءات األمنية من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل لمنع تكرار هذا الخرق ألمن لبنان الحدودي
» مواقف بعض األنظمة العربية«على غزة، استغرب » لعدوان اإلسرائيلي الوحشيا«وإذ دان التكتل 

  .»تخلى عن المبادرة العربية للسالم ومقررات قمة بيروت«وتساءل ما إذا كان هذا البعض 
  30/12/2008الحياة، 

  
   ين جرائم الحرب بحق الفلسطينيلمرتكبيمحكمة جنائية بالمجلس الشرعي يطالب : لبنان .88

عقد قمة روحية إسالمية مسيحية وتنسيق الجهـود        "جلس الشرعي اإلسالمي األعلى، الدعوة إلى       جدد الم 
االسراع في عقد قمـة عربيـة اسـتثنائية         "وناشد القادة العرب    ". الداعمة والمؤازرة لالخوة الفلسطينيين   

، "فلـسطيني تخصص لمعالجة تداعيات العدوان اإلسرائيلي وتأمين كل أشكال الحماية والدعم للـشعب ال            
خطورة الدعوات إلى نقل المعركة من الساحة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني الى مجتمعاتنا             "منبها على   

العربية التزاما بوحدة األمة العربية واإلسالمية التي تحتاج إلى تكثيف الجهود والتضامن لتبقـى وحـدة                
الدولة اللبنانية مـسؤولياتها وضـبط      ان تتحمل   "وشدد على وجوب    ". متراصة في وجه العدو اإلسرائيلي    

  ".األمور في منطقة الجنوب حتى ال تتخذ اسرائيل الذرائع من أجل االعتداء على لبنان مجددا
ـ  تشكيل محكمة جنائية لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب الفلـسطيني   "وطالب ب

حرمان "، داعياً االتحاد األوروبي إلى      " سابقاً على غرار المحكمة الخاصة بجرائم الحرب في يوغوسالفيا       
إسرائيل من الشراكة األوروبية لمسؤولياتها عن االنتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في األراضـي              

  ".الفلسطينية المحتلة
  30/12/2008المستقبل 

  
  لحماية المخيمات الفلسطينية لبنانية إجراءات أمنية ": العرب "جريدة .89

وزيري الدفاع إلياس المر «أن » العرب«أوضح مصدر لبناني واسع االطالع لـ : ود رمال دا-بيروت 
والداخلية زياد بارود ينسقان جهودهما على صعيد اإلجراءات األمنية والتدابير االهتزازية تحسباً ألي 

 أنه تم رفع جهوزية القوى«وأضاف المصدر » طارئ في ضوء التطورات الدموية التي تشهدها غزة
العسكرية واألمنية التابعة للوزارتين ال سيما الجيش وقوى األمن الداخلي لترسيخ االستقرار األمني 

كاشفا عن اتخاذ سلسلة من اإلجراءات العسكرية » والطمأنينة للبنانيين وللمقيمين على األرض اللبنانية
 .»لسطينيينوالخطوات التي يتخذها الجيش لحماية المخيمات الفلسطينية والمدنيين الف

  وجود خشية من قيام عناصر مشبوهة باستغالل الموقف في غزة عبر التسلل «وأشار المصدر إلى 
  

واإلخالل باألمن كما حصل بالنسبة للصواريخ الثمانية التي تم كشفها قرب الحدود الجنوبية، وبالتالي فإن 
 .»اإلجراءات تستهدف منع أي محاولة لوضع لبنان في موقف ال يريده

 30/12/2008لعرب، قطر، ا
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   عبر قرار دولي ملزم على غزةوقف فوري الطالق النار تدعو ل آذار14قوى  .90

 آذار بياناً تطرقت فيه إلى العدوان ضد غزة ودعا الى وقف فوري الطـالق               14 أصدرت قوى    :بيروت
لتمسك بمـشروع   النار عبر قرار دولي ملزم، واستعادة وحدة الشرعية الفلسطينية والقرار الفلسطيني، وا           

السالم العربي، ونبذ سياسة المحاور وتأكيد التضامن العربي ورفض المتاجرة بالدم الفلسطيني وتحصين             
  .لبنان ودرء األخطار عنه

  30/12/2008الخليج، 
  

  عمرو موسى يدعو إلى تحقيق المصالحة فوراً والعودة إلى مائدة الحوار في القاهرة .91
ألمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الفلسطينيين باتخاذ قرار طالب ا:  محمد الشاذلي-القاهرة 

سياسي بتحقيق المصالحة الفلسطينية فوراً من دون الدخول في التفاصيل، مطالباً الفصائل كافة بالعودة 
، في إشارة إلى "األوراق واالتفاقات الموجودة"واإلفادة من " المائدة المصرية للحوار والمصالحة"إلى 
يجب أن يكون القرار قرار : "وأضاف في تصريح صحافي أمس. رة المصالحة التي طرحتها القاهرةمباد

رجال دولة يريدون أن ينقذوا بلدهم وقضيتهم، فالقاهرة تقود موضوع الحوار والمائدة المصرية مفتوحة 
ن وحدة الصف وقائمة ويجب التعاون معها، كما يجب أن تستأنف المنظمات الفلسطينية الحوار فوراً أل

أننا نعمل على المستوى العربي التخاذ موقف "وأشار إلى ". مطلوبة في مواجهة هذا العدوان اإلسرائيلي
موحد في مواجهة العدوان على غزة، فالعدوان والعدد المتصاعد للشهداء يشير إلى أن أمامنا مذبحة 

وأهم شيء في الموقف . لذلك، يجب اتخاذ موقف عربي وموقف فلسطيني واضح. كبيرة في غزة
لم يقم بما هو منتظر منه، باعتباره الفرع "وقال إن مجلس األمن ". الفلسطيني اآلن هو وحدة الصف

المجلس لم يصدر قراراً "وأوضح أن ". الرئيس لألمم المتحدة للتعامل مع أي تهديد للسلم واألمن الدوليين
ه الذي يطالب بوقف استخدام القوة لم يؤد إلى حتى أن بيان. في شأن االعتداءات اإلسرائيلية على غزة

المبادرة قائمة، لكنها لن تكون "وفي ما يتعلق بالمبادرة العربية للسالم، قال موسى إن ". نتيجة حتى اآلن
ورداً على سؤال عن ". قائمة باستمرار على مائدة ال يلتقطها أحد وال يتعامل معها كما يحدث اآلن

هذا غير صحيح ألن المواقف والتداعيات : "ا يحدث، قال موسىمحاوالت تحميل طرف عربي م
  ".والتطورات على مختلف األصعدة أدت إلى ما نحن عليه اآلن

  30/12/2008الحياة، 
 

  أبو الغيط وباباجان يطالبان بوقف العمليات العسكرية في غزة .92
ن هناك حربا معلنة على أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، أ:  محمد عبد الرازق-القاهرة 

وذكر في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير . مصر من جانب بعض الفضائيات والدول واألفراد
الخارجية التركي علي باباجان في ختام مباحثاتهما أمس تعقيبا على تصريحات األمين العام لحزب اهللا 

 مصر بالنزول إلى الشارع إن احدهم ممن تحدثوا باألمس طالب شعب"في لبنان حسن نصر اهللا، 
كما تحدث إلى القوات .. وإحداث حالة من الفوضى في مصر مثلما خلقوا هذه الفوضى في بالدهم

ان هذا الشخص ال يعي من أمره شيئا وان هذه القوات "وأضاف ". المسلحة المصرية مطالبا إياها بالتمرد
 يعي ذلك فانني أقول له هيهات الن المسلحة المصرية هي قوات شريفة للدفاع عن مصر، وان كان ال
وعن من يطالبون بطرد السفير ". هذه قوات مسلحة شريفة وقادرة للدفاع عن هذا الوطن ضد أمثالك

اإلسرائيلي من القاهرة وسحب السفير المصري من تل أبيب وقطع امدادات الغاز المصري عن 
 نرى أن هناك مصلحة للفلسطينيين فيها قبل ان اننا ننظر في هذه األمور عندما"قال أبو الغيط " إسرائيل"

  ".تكون هناك مصلحة لمصر
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وشدد أبو الغيط على ضرورة اإلعداد الجيد ألي قمة عربية يتم التفكير في عقدها، محذراً بشدة من 
فشلها، وأكد اتفاق الرؤى المصرية التركية حول الحاجة للوقف الفوري إلطالق النيران من جانب 

دء مرحلة جديدة من التهدئة تتوقف فيها كل األطراف عن تبادل النيران أي وقف إطالق ، وب"إسرائيل"
أن الطرح المصري يطالب أيضا بفتح المعابر والبحث فى آلية لكيفية تأمين "وأوضح . الصواريخ أيضا

رك ، مشيراً إلى أنه أبلغ الرئيس التركي رسالة واضحة من الرئيس حسني مبا"هذه الحزمة من المطالب
حول وجهة النظر المصرية في التطورات الحالية والكيفية التي يجب أن نتحرك بها سويا مصر وتركيا، 

إن الرسالة المصرية تناولت ثالثة محاور أساسية أولها الجهد المصري منذ حدوث االنقسام "وقال 
نقسام وكيف تعاملت  حتى اليوم والرؤية المصرية لتأثيرات هذا اال2007يونيو / الفلسطيني فى حزيران

مصر مع هذا االنقسام، وثانياً الرؤية المصرية لكيفية التوصل إلى تسوية فورية ومطلوبة فى مواجهة هذا 
الوضع وثالثا تقدير وتقييم موقف للمسببات التي أدت لهذا الوضع الذي نشهده واإلطار االستراتيجي 

أعتقد أن "نفيذ ما سيتم االتفاق عليه قال أبو الغيط وحول الضمانات المطلوبة بالنسبة لت. للوضع في اإلقليم
مراقبين .. الضمانات يجب أن تكون في ضمانات دولية، باإلضافة إلى ربما إيفاد مراقبين أوروبيين

مراقبين من جنسيات أخرى ليتأكدوا من استمرار فتح المعابر ويتأكدوا من التزام الطرفين .. عرب
  ".ي بوقف العمليات العسكرية ووقف إطالق الصواريخبالتمسك الحرف" إسرائيل"حماس و

بوقف فوري للعمليات العسكرية ضد " إسرائيل"من جانبه طالب وزير الخارجية التركي علي بابا جان 
. قطاع غزة، مشددا على ضرورة توقف العمليات التي تقوم بها حماس وتؤدي إلى تأزم الوضع أيضا

اإلسرائيلي بالسماح بمرور المساعدات الى قطاع غزة، الفتا الى وناشد وزير الخارجية التركي الجانب 
مما يساعد عملية السالم في " إسرائيل"ضرورة العودة الى التهدئة ووقف إطالق النار بين حماس و

  .المنطقة برمتها
  30/12/2008الشرق األوسط، 

  
   القومي اإلسالمي يشدد على أهمية التظاهرات لغزةالمؤتمر .93

بشائر اإلنتفاضة الثالثة "، منير شفيق، أن  اإلسالمي–لمؤتمر القومي در عن المنسق العام لقال بيان صا
المعركة هي معركة كل الشعب الفلسطيني، وبكل فصائله، وهي معركة "وأضاف أن ". تلوح في األفق

 - تمر القومي إن المؤ"وقال البيان، ". بل هي معركة العرب والمسلمين كافة. مصير القضية الفلسطينية
اإلسالمي إذ يرى أن الحسم سيكون بفضل الصمود والمقاومة والتضحية في قطاع غزة، وبمساهمة 
اندالع إنتفاضة في الضفة الغربية، كما بفضل الدعم الشعبي المتصاعد عربياً وإسالمياً وإعالمياً، يطالب 

ومن هنا .  مواقف فعالة جماعية وفرديةالدول العربية بعدم التخلف فتعاجل إلى عقد القمة الطارئة التخاذ
فإن كل من يتباطأ أو يتقاعس في الوقوف ضد العدوان، سيفوته قطار النصر، ولن يجني غير الندامة، 

 اإلسالمي إذ يشدد على أهمية -ولهذا فإن المؤتمر القومي . وسوء السمعة، والعزلة عن شعبه واألمة
بات وتصعيدها في كل العواصم والمدن، ينبه بأن الدم مواصلة التظاهرات واإلعتصامات واإلضرا

قالعدو يجب أن يعاقب ويحرم من أية . الفلسطيني الذي دِفع في هذا العدوان ال يمكن أن يذهب هدراً
فال تهدئة مع استمرار . مكاسب، بل يجب أن يفرض عليه رفع الحصار عن كل المعابر بال قيد أو شرط

   ". و مع مواصلة اإلغتياالت واإلعتقاالت في الضفة الغربيةالحصار في قطاع غزة، أ
29/12/2008  

  
  
 

 النظام المصري متواطئ في العدوان على غزة : مهدي عاكف .94
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في بيان  دعا محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين،:  محمد المتولي-القاهرة 
 الحكام أمام نقابة الصحافيين وسط القاهرة، وزعه، أمس، خالل وقفة احتجاجية للتضامن مع غزة 

العرب والنظام المصري إلى التوبة إلى اهللا بسبب تواطئهم مع العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة مؤكدا 
كما طالب . أن كل القوى الوطنية لن ترجع إلى بيوتها وتترك الشارع قبل انتهاء العدوان على قطاع غزة

الذي ثبت " الفوري السريع وفرض إرادته على النظام المصري عاكف الشعب المصري بالتحرك
المزري الذي يروج له الطابور "في العدوان على أهل غزة ومواجهة التضليل اإلعالمي " تواطؤه

الشعب الفلسطيني هو حائط الصد وخط الدفاع األول في مواجهة "كما أكد عاكف أن ". الخامس في مصر
لذي يستهدف تركيع األمة وتذويب هويتها ونهب خيراتها والقضاء على المشروع األميركي الصهيوني ا

بالصمت الدولي المريب الذي صحب الهجمات الصهيونية على الشعب "، وندد "خصوصيتها الثقافية
  ".الفلسطيني األعزل

  30/12/2008العرب، قطر، 
  

  بالقوة آالف استشهادي لفتح معبر رفح 10 المصرية يدعو "كسر الحصار"رئيس حملة  .95
اقترح المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض ورئيس : أحمد حسن بكر، مجدي رشيد

، لفتح معبر رفح بالقوة، وقال إنه سيكون في مقدمة "مجموعة استشهادية"، تشكيل "كسر الحصار"حملة 
ثم نتوجه بالدعاء، وطالب من الجميع الجدية في األمر، وقال إنه يجب علينا أن نأخذ باألسباب . هؤالء

وأكد ". لو هزم إخوانا في غزة فستنكسر نفوسنا وسنصبح في أذى وعدم ارتياح ضمير"وأقسم باهللا بأنه 
، أن فكرة تشكيل مجموعات استشهادية هي الحل، وأنه يجب أن ال "المصريون"المستشار الخضيري لـ 

ح المعبر، وقال إن أهم الشروط  آالف شاب حتى ال يستطيع األمن المركزي منعهم من فت10تقل عن 
الواجب توافرها في المتقدمين هي الجرأة والرغبة في االستشهاد واالستعداد لالعتقال والتعذيب على 

  .أيدي األمن
  29/12/2008صحيفة المصريون، 

  
   واسعة في انحاء مصر احتجاجا على استمرار العدوان على غزةمظاهرات .96

عشرات من المدن المصرية لليوم الثاني على التوالي مظاهرات شهدت ال:  حسام أبو طالب-القاهرة 
ضخمة حيث خرج مئات اآلالف من المواطنين في القاهرة والجيزة واإلسكندرية والغربية والشرقية وبني 
سويف والفيوم والمنيا والدقهلية للتنديد بالعجز العربي تجاه حرب اإلبادة التي يتعرض لها مليونا 

وردد المتظاهرون هتافات تندد بمبارك ونظام حكمه الذي إعتبروه متواطئاً ضد . غزةفلسطيني في قطاع 
ونظمت جماعة اإلخوان المسلمين العديد من المظاهرات وسط القاهرة وشارع رمسيس . الفلسطينيين

وأحياء العباسية ومدينة نصر، وتمركز آالف المواطنين في شارع القصر العيني حيث حالت قوات األمن 
هم وبين الوصول الى قلب القاهرة، كما أغلقت باب مجلس الشعب للحيلولة دون انضمام أعضاء بين

  .المعارضة الى المتظاهرين
واتهمت حركة كفاية المعارضة واألخوان المسلمين والعديد من أحزاب وقوى المعارضة الحكومة 

ني في غزة وندد حزب العمل للقضاء على مليوني فلسطي" إسرائيل"المصرية بالمشاركة في مؤامرة مع 
وقال مجدي أحمد حسين األمين العام . المعارض بالدور العلني لنظام مبارك في الحرب التي تشن حالياً

  .، إن جمال مبارك يصعد للحكم على جثة آالف الفلسطينيين"القدس العربي"للحزب لـ
 أصبحت في الحضيض ، إن صورة مصر"القدس العربي"وقال عبد الجليل مصطفى منسق كفاية لـ 

كما إتهمت جماعة الثوريين اإلشتراكيين وحزب العمل ". إسرائيل"بسبب الدعم الذي يقدمه النظام لـ
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السلطات المصرية بالعمل على دعم المحتل اإلسرائيلي، مطالبا كال الفصيلين بفتح باب الجهاد للراغبين 
  . في السفر الى غزة

  30/12/2008القدس العربي، 
 

   غاضبون يقتحمون مقر القنصلية المصرية في اليمن ويرفعون علم فلسطين متظاهرون .97
إن متظاهرين غاضبين من العدوان " قدس برس"قالت مصادر محلية في مدينة عدن لوكالة : صنعاء

مقر ) 30/12(اإلسرائيلي على قطاع غزة ومن الموقف الرسمي المصري اقتحموا اليوم الثالثاء 
وأوضحت المصادر أن قوة من األمن المركزي .  العلم الفلسطيني فوق المبنىالقنصلية المصرية ورفعوا

حاولت تفريق المتظاهرين الذين حاولوا دخول القنصلية المصرية الكائنة في مدينة خورمكسر بمحافظة 
عدن باستخدام القنابل المسيلة للدموع إال أنها لم تفلح أمام قوة اندفاع المتظاهرين الذين بلغ عددهم 

آلالف، ونجحوا في اقتحام القنصلية المصرية الكائنة في مدينة خور مكسر وقاموا برفع العلم ا
الفلسطيني، وأحرقوا سيارة تابعة للبعثة الدبلوماسية بالقنصلية المصرية بعدن مما اضطر قوات الشرطة 

تظاهرون عن وعبر الم. إلى تفريقهم بالقوة واعتقال عدد من العناصر التي قامت بعملية االقتحام
 من استمرار العدوان اإلسرائيلي الذي راح ضحيته المئات، وأدانوا موقف الحكومة المصرية  غضبهم

 وطالبوا ممثلي السلطات المصرية في اليمن بفتح  الذي وصفوه بالشريك في جريمة الحرب على غزة،
  .معبر رفح لدخول المساعدات اإلنسانية واإلغاثة العاجلة ألهالي قطاع غزة

  30/12/2008قدس برس 
   

 وعلماء يدعون لدعم عسكري للفلسطينيين" إسرائيل"عالم سعودي يفتي بضرب مصالح  .98
أفتى العالم السعودي عوض القرني بجواز ضرب مصالح الحكومة اإلسرائيلية ومؤسساتها وأشخاصها 

ى تطالب المسلمين وأصدر القرني فتو .في جميع أنحاء العالم بسبب عدوانها العسكري على الفلسطينيين
أعلنت الحرب على المسلمين كافة منذ "في كل ربوع األرض بأن يستهدفوا الحكومة اإلسرائيلية ألنها 

انطلقت في فتواي من األدلة الشرعية، ولم تكن انفعاال "وقال في حديث للجزيرة نت ". سنين طويلة
  ".ري إلخواننا في غزةعاطفيا، وإن كانت عواطفنا في أشد حاالت االنفعال تألما لما يج

  29/12/2008الجزيرة نت، 
  

      اإلسالمي في أفغانستان يهاجم أميركيين نصرة لغزة الحزب .99
فجر شخص نفسه في موكب للقوات األميركية، اليوم االثنين، قرب منزل مسؤول محلي في : رويترز

سالمي الذي يتزعمه قلب ونقل مراسل الجزيرة عن ناطق باسم الحزب اإل. شمال العاصمة األفغانية كابل
. الدين حكمتيار، أن العملية تأتي رداً على ما يجري من مذابح لألبرياء في فلسطين، على حد تعبيره

وقال مراسل الجزيرة في كابل أحمد بركات، أن جماعة أهل السنة في غرب أفغانستان أصدرت بيانا 
ميركية، كما أصدر علماء أفغانستان بيانا أكدت فيه أنهم سيصعدون العمليات االنتحارية ضد القوات األ

  . طالبوا فيه األمم المتحدة بالتدخل لوقف المجازر اإلسرائيلية في غزة
  29/12/2008الجزيرة نت، 

  
  تظاهرات كبرى امام البرلمان والمؤسسات الدولية تنديدا بمذبحة غزة: المغرب .100

ط اآلالف، مساء أمس االثنين، امام مقر احتشدت في العاصمة المغربية الربا:  محمود معروف-الرباط 
البرلمان وامام مقر االمم المتحدة عبر خاللها المشاركون عن التنديد واالستنكار والغضب والتأكيد بأن 

وأعرب المشاركون وهم يحملون األعالم . القضية الفلسطينية قضية وطنية قومية وليست حملة سياسية
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ن المغرب المطلق مع الشعب الفلسطيني إلى حين استرجاع حقوقه المغربية والفلسطينية، عن دعم وتضام
  .المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

وعلى صعيد األحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني صدرت العشرات من البيانات المنددة 
ت على قطاع غزة والتي خلفت لحد باالعتداءات التي تشنها قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ صباح السب

وحصلت العديد من المظاهرات في أكثر من مدينة في المغرب تنديداً بما . اآلن مئات الشهداء والجرحى
  .يحصل في غزة

  30/12/2008القدس العربي، 
 

  ما يتعرض له شعب غزة مجزرة بشعة:  القطريالشورى .101
استنكاره الشديدين لالعمال االجراميـة التـي       أعرب مجلس الشورى القطري عن ادانته و      :  قنا -الدوحة  

من قتل للمئات من االشقاء االبرياء في قطاع غزة واصابة ما يربو على األلف مـنهم  " اسرائيل"تقوم بها  
. فضال عن مواصلة الحصار الجائر على الشعب الفلسطيني االعزل هناك وحرمانه من اساسيات الحيـاة              

خالل جلسته العادية االسبوعية أمس برئاسـة سـعادة الـسيد    ووصف مجلس الشورى، في بيان اصدره    
داعيـا المجتمـع    ". بالمجزرة البشعة "محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، ما يتعرض له شعب غزة            

الدولي الى تحمل مسؤولياته ازاء هذا االنتهاك الصارخ لحقوق االنسان والعمل على ارغـام اسـرائيل                
  .نين والمواثيق الدولية ورفع الحصار عن قطاع غزةلوقف عدوانها واحترام القوا

  30/12/2008الوطن، قطر، 
  

   قطرية إلغاثة غزةمساعدات .102
خصصت قطر الخيرية مبلغ عشرة ماليين ريال لتقديم مساعدات إغاثية عاجلة للفلسطينيين            : هناء الرحيم 

فزعة هل  (ية ، في إطار حملة      في قطاع غزة تشتمل على تقديم المواد الغذائية والدواء والمستلزمات الطب          
ويتم تنفيذ حملة قطر الخيريـة      . التي تنفذها بإشراف الهيئة القطرية لألعمال الخيرية لمدة شهرين        ) قطر

من خالل وجود مكتبين ميدانيين يتبعان لها، األمر الذي يعزز قدرتها في مجـال التأهـب واالسـتجابة                  
   غزة من المدنيين منذ عدة أيام للكوارث الناجمة عن الحرب التي يتعرض لها سكان

عن تقديم مساعدة عاجلة بقيمـة مليـون دوالر         ) روتا(من جانبها أعلنت مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا         
أميركي لتوفير مؤن غذائية لنجدة سكان قطاع غزة وتأمين األدوات واللـوازم الطبيـة األساسـية إلـى                  

 في المواد االساسية نتيجة الحصار وعدد كبير من         المراكز الطبية التي تعاني من ضغط هائل ونقص حاد        
االصابات التي خلفتها اإلعتداءات العسكرية اإلسرائيلية المتصاعدة هناك، وذلك بالتعاون مع العديد مـن              

  . المنظمات العالمية والمحلية العاملة داخل قطاع غزة
  30/12/2008الوطن، قطر، 

  
  إلى غزة قافلة أدوية تطلق عرب والطوارئ باتحاد األطباء الاإلغاثةلجنة  .103

انطلقت، مساء أمس، قافلة أدوية من لجنة :  شادي محمد، إيهاب حسين، محمد المتولي-رفح، القاهرة 
اإلغاثة والطوارئ باتحاد األطباء العرب بقيمة مليون ونصف المليون جنيه بمساهمة من جمعية الشيخ 

وقال مصدر مسؤول باللجنة، . هيونية في القطاععيد آل ثاني إلغاثة جرحى غزة ضحايا المجزرة الص
أن القافلة تحتوي على األدوية التي طلبها األطباء في غزة طبقا لنوعية اإلصابات التي وصلت 

في اإلطار ذاته قال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن مساعدات ليبية . مستشفيات القطاع
  .  السماح بدخولها إلى القطاع عبر معبر رفحأخرى عبارة عن مولدات كهربائية قد تم

  30/12/2008العرب، قطر، 
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 مجزرة غزة لم تكن لتحدث لوال ضعف األنظمة العربية :  ومثقفون سعوديونعلماء .104
وقع عدد من علماء ومثقفي المملكة العربية السعودية على بيان أدانوا فيه المجزرة :  حجي جابر–جدة 

أن هذه المجزرة لم تكن لتحدث لوال ضعف األنظمة العربية وارتهانها لعملية اإلسرائيلية بغزة، وأكدوا 
ووجه الموقعون على البيان نداء إلى منظمة المؤتمر . السالم واتفاقياتها التي زادت العدو قوةً ونفوذاً

ه اإلسالمي وإلى رابطة العالم اإلسالمي وإلى جامعة الدول العربية لتحرك فوري وعملي تُستخدم في
جميع الوسائل لوقف العدوان على غزة فوراً، وكسر الحصار الظالم المضروب على أهلها، والوقوف 

  .إلى جانبهم ومد يد العون إليهم من منطلق األخوة اإلسالمية والعروبة
  30/12/2008العرب، قطر، 

  
  زمإلى مستشفيات سعودية لتلقي العالج الال  سعوديتان لنقل الجرحى الفلسطينيينطائرتان .105

أرسلت السعودية طائرتي إجالء طبي بطواقمهما الطبية إلى مطار العريش في مصر، صباح : الرياض
وتعذر وصول . أمس، لنقل مصابين وجرحى فلسطينيين إلى مستشفيات سعودية لتلقي العالج الالزم

ب استمرار المصابين من الفلسطينيين إلى العريش حتى مساء أمس، بحسب وكالة األنباء السعودية، بسب
، حملة في جميع مناطق السعودية "الندوة العالمية للشباب اإلسالمي"وأطلقت . االعتداءات اإلسرائيلية

ودعت .  ماليين ريال كدفعة أولى3وأعلنت تقديم مساعدة عاجلة قدرها . إلغاثة الفلسطينيين في غزة
ى دعم سكان غزة واإلسهام في إنقاذ العلماء والدعاة ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين والمقيمين إل

  .المنكوبين في القطاع
  30/12/2008الحياة، 

  
  تمويل مظاهرات تهتف باسم مبارك وتعليمات لألوقاف بتجاهل مجزرة غزة: "المصريون" .106

من مصادر بالحزب الوطني، أن قيادات عليا بأمانة السياسات " المصريون"علمت : أحمد حسن بكر
 تنظيم سلسلة مظاهرات حاشدة، ردا على مظاهرات الغضب التي اندلعت خالل طلبت من أمناء األحزاب

األيام الثالث الماضية في ربوع مصر، احتجاجا واستنكارا للمجازر اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني 
يأتي ذلك في إطار خطة الحزب الوطني لتدارك تداعيات حالة الغضب بالشارع . في قطاع غزة

أو ضد الموقف الرسمي المصري، وبهدف إظهار تضامن الشارع " إسرائيل"المصري سواء ضد 
المصري مع الرئيس حسني مبارك بعد االنتقادات الشديدة للدور الرسمي في المجازر اإلسرائيلية على 

 جنيا لكل عامل يخرج للمظاهرة، باإلضافة إلى وجبة 50ومن المقرر أن يصرف مبلغ . أبناء قطاع غزة
 مليون جنيه، مع وعود بعدم 25توقعت المصادر أن تتعدى تكلفة تلك المظاهرات أكثر من غذائية، حيث 

  .اقتطاع يوم المظاهرة من رصيد اإلجازات السنوية
محمود حمدي زقزق إلصدار قرار . من جانب آخر، صدرت تعليمات أمنية مشددة لوزير األوقاف د

في " إسرائيل"ات للفلسطينيين، وعدم إدانة مجازر فوري ألئمة المساجد بعدم الدعاء والقنوط بعد الصلو
غزة في خطبة الجمعة القادمة، تفاديا إلثارة مشاعر المصلين للتظاهر عقب الصالة في كافة المساجد 

  . المصرية
  29/12/2008صحيفة المصريون، 

  
   حقوقية مصرية تنتقد األمم المتحدةمنظمة 18 .107

ية مصرية الدول العربية التي تقيم عالقات تطبيعية مع  منظمة حقوق18طالبت : آي.بي. يو-القاهرة 
الكيان الصهيوني بالمثول لإلرادة الشعبية المطالبة بتجميد التمثيل الدبلوماسي كخطوة أولى على طريق 

ودعت المنظمات، في بيان . قطع العالقات مع االحتالل، وقطع التطبيع االقتصادي والثقافي وفتح المعابر
مس، القوى في فلسطين والوطن العربي إلى التكاتف لدعم صمود الشعب الفلسطيني مشترك أصدرته، أ
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وتأكيد وحدته، الفتة إلى أن حرب اإلبادة التي تتعرض لها غزة تأتي وسط صمت عالمي مثير للشبهات، 
منتقدة عدم مطالبة األمم المتحدة بوقف العدوان، وعدم إعالنها عزمها إرسال لجنة لتقصي الحقائق أو 

وانتقد البيان اإلدانة الصادرة عن اإلدارة األمريكية الراحلة لحماس وتحميلها . لطلب بوقف إطالق النار
وزر موت المدنيين من النساء واألطفال، مشيراً إلى أن اإلدارة األمريكية الوليدة لم تشأ قطع إجازة 

  .األعياد ولو لبضع دقائق تدلي فيها بدلوها حول ما يحدث في المنطقة
  30/12/2008لخليج، ا

  
       شعبية عربية وإسالمية متواصلة ضد العدوان على غزة مظاهرات .108

، من بغداد، والمنامة، وطهران، وإسالم آباد، وكابول، ونواكشوط، 30/12/2008الحياة، ذكرت 
والرياض، والجزائر، أن المظاهرات والمسيرات الشعبية في عدة عواصم ومدن عربية، استمرت لليوم 

  .لث على التوالي، منددة بالعدوان اإلسرائيلي المتواصل على قطاع غزةالثا
 2500شهدت المنامة، لليوم الرابع على التوالي، تظاهرات ضد الهجوم اإلسرائيلي شارك فيها نحو 

وردد المتظاهرون هتافات تنتقد الدول العربية وتدعو إلى تحرك سريع ووقف كل أشكال . شخص
   ".إسرائيل"التطبيع مع 

وفي الجزائر، وزع الفلسطينيون األدوار منذ أول يوم من القصف اإلسرائيلي بين نشاطات في مقر 
التواطؤ الدولي "السفارة وتجمعات يقودها ممثل حركة حماس صالح أبو أحمد، وبيانات تندد بـ 

عبد الحميد وقال األمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي اإلسالمي ". والصمت العربي واالسالمي
، وشدد على رفض أي "هاكم الثورة الجزائرية خذوا منها ما ينفعكم: "مهري مخاطبا الفلسطينيين في غزة

  .دعوة إسرائيلية لوقف المقاومة قبل المفاوضات
ودعا مقاتلو حركة طالبان األفغانية، المسلمين في شتى أنحاء العالم إلى االتحاد وشن حرب على 

  .عدوانردا على ال" إسرائيل"
الوكاالت، أنَّه في العراق خرجت مظاهرات في مدينة ، نقالً عن 30/12/2008 الجزيرة نت، وأضافت

النجف، ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني وطالبوا األمم المتحدة بالتدخل، في حين تبنى فصيالن 
  ". حملة الثأر لغزة"عراقيان عمليات ضد قوات أميركية أطلقا عليها 

ت اآلالف في الخرطوم مطالبين بفك الحصار وفتح معبر رفح واتخاذ موقف عربي حازم وخرج عشرا
  . ضد العدوان

وشهدت طرابلس ومدن ليبية أخرى، مظاهرات حاشدة ندد فيه المتظاهرون بالتقصير العربي وطالبوا 
ي وقت بسحب المبادرة العربية، كما هاجم بعض المتظاهرين السفارة المصرية ورشقوها بالحجارة ف

  .نظمت فيه مؤسسة القذافي الخيرية حملة للتبرع بالدم
  

  ونجاد يؤكد دعم مشعل" إسرائيل"إيران تطالب مجلس األمن بإجراءات عاجلة لوقف جرائم  .109
على " إسرائيل"قامت إيران بتحرك دبلوماسي لمطالبة مجلس األمن الدولي بإجبار :  وكاالت-طهران 

 في قطاع غزة، فيما أعلنت جمعية اسالمية إيرانية عن حملة لتجنيد انهاء عمليات القتل التي تمارسها
وأجرى الرئيس محمود أحمدي نجاد اتصاالً مع خالد مشعل رئيس المكتب . متطوعين للقتال في غزة

وأكد نجاد . السياسي لحركة حماس، وأكد له أن إيران حكومة وشعباً ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني
  .لسطيني سينتضر على الكيان الصهيوني بفضل صموده ومقاومتهثقته بأن الشعب الف

ومن جهة ثانية، أصدر نجاد توجيهات للحكومة االيرانية لرفع شكوى ضد قادة االحتالل الصهيوني الى 
  .محاكم محلية ودولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية
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 يكون هناك قرار دولي حازم لوقف ما من جهته، قال الرئيس السابق هاشمي رافسنجاني انه يجب ان
واعتبر وزير الخارجية اإليراني منوشهر متكي، أمس، . يحدث في غزة ومنع تكراره في أماكن أخرى

  . ان الدول اإلسالمية والعربية تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه ما يجري في غزة
  .ل أسمائهم للقتال في قطاع غزةوأعلنت جمعية مجاهدي العلماء، انها فتحت الباب أمام المتطوعين لتسجي

  30/12/2008الخليج، 
  

   لوقف حمام الدم في غزةتشمل سوريا واالردن والسعودية ومصر يقوم بجولة أردوغان .110
أعلن نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة جميل شيشك، أمس االثنين، ان : أ ف ب

ة في الشرق االوسط في محاولة لوقف المجزرة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان سيقوم، غداً، بجول
وقال، إن هذه الجولة التي تبدأ، غداً، تشمل سوريا واالردن والسعودية . الصهيونية في قطاع غزة

سيبحث ما يمكن القيام به "ومصر، وأضاف للصحافيين اثر الجلسة االسبوعية للحكومة ان اردوغان 
  ".استعداد تركيا لبذل ما في وسعها لوقف حمام الدماء"وأكد ". العادة السالم واالستقرار الى المنطقة

  30/12/2008الخليج، 
  

  انقسام الدول العربية جاء انعكاساً لالنقسام بين فتح وحماس:  اليمنيلرئيسا .111
أقر الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح بوجود انقسام بين القيادات العربية :  حسين الجرباني-صنعاء 

نقسام بين منظمتي فتح وحماس، وذلك في الذكرى األولى لوفاة الشيخ عبد اهللا بن حسين جاء انعكاسا لال
تسرح وتمرح كيف تشاء بسبب " إسرائيل"نحن العرب منقسمون بينما "وقال الرئيس اليمني . األحمر

لكبيرة المجزرة والمأساة ا"، واصفا ما يحدث في غزة بـ"االنقسام بين القيادات العربية وهذه هي المشكلة
تحديا لمشاعر األمة العربية وردا في ذات الوقت على ما "، ومعتبرا ما يحدث "التي يندى لها الجبين

العرب والمسلمين إلى أن يفهموا هذا الرد بهذه المذبحة على يد من "ودعا صالح ". حدث في العراق
رونها، فعندما تتعارض يريدون أن نتعلم منهم الديمقراطية في حين أنهم يقبرون الديمقراطية وينح

  ".الديمقراطية ومصالح الدول الكبرى ال ديمقراطية عندئذ
 30/12/2008الشرق األوسط، 

  
  معبر رفح سيفتح أمام الظروف اإلنسانية:  سيناءشمالمحافظ  .112

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن معبر رفح سيفتح :  يسري محمد-رفح 
نسانية وأنه سيتم افتتاحه في حاالت إدخال المساعدات اإلنسانية أو الستقبال الجرحى من أمام الظروف اإل

غزة للعالج في المستشفيات المصرية وأنه جار حصر المساعدات المقدمة من مصر وبعض الدول 
  .العربية للتنسيق إلدخالها إلى قطاع غزة

  30/12/2008الشرق األوسط، 
  

  عدوان اإلمارات يدين الطلبةاتحاد  .113
دان االتحاد الوطني لطلبة اإلمارات، في البيان أمس، اإلرهاب الصهيوني :  راشد النعيمي-العين 

والقصف الغاشم الذي شنته قوات العدو اإلسرائيلي على غزة، مؤكدا تضامن طلبة اإلمارات مع إخوانهم 
  .في فلسطين

  30/12/2008الخليج، 
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  لعدوان الصهيونيهيئة علماء المسلمين في العراق تدين ا .114
دانت هيئة علماء المسلمين في العراق، أمس، العدوان اإلسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة منذ : أ.ب.د

إن هذه الهمجية ليست بغريبة على الطبيعة اإلجرامية للكيان "وقالت الهيئة في بيان لها . السبت الماضي
اصة على ذلك، وأن يلف الصمت ذاته الصهيوني، ولكن الغريب أن يصمت المسلمون والعرب منهم خ
ودعت كل من يملك قدرا من الضمير ". منظمات دولية، مهمتها استنكار الظلم واألخذ على يد الظالم

الحي وحب العدل من الحكام والشعوب إلى مؤازرة إخوانهم في غزة، ومد يد العون لهم والضغط على 
  .الكيان

  30/12/2008الخليج،   
  

 نتضامن مطلقاً مع حماس: لمغربية واإلصالح االتوحيد .115
وجه محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد واإلصالح المغربية، اليوم :  عبد اهللا الراشدي-الرباط 

اإلثنين، رسالة تضامن مطلق إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في محنتها األخيرة، إثر الهجمة 
وعبر الحمداوي، عن .  جريح1000 وأكثر من  شهيد300الصهيونية الغاشمة، التي أودت بأكثر من 

الكامل والمطلق مع أهلينا وإخوتنا في قطاع غزة، غزة هاشم، غزة العزة، غزة "تضامن أبناء حركته 
الكرامة والشرف، ضد ما يتعرضون له من عدوان غاشم واعتداء سافر، وهجوم همجي ووحشي على 

  . أيدي الكيان الصهيوني الغاصب
  29/12/2008إخوان أون الين 

  
  المسلمون بالصومال ينددون بمجازر غزةاإلخوان .116

في الصومال بيانًا استنكرت فيه وبشدة المذبحةَ ) اإلخوان المسلمون(أصدرت حركة اإلصالح : مقديشو
البشعةَ؛ التي تكشف النزعة العدوانية للكيان الصهيوني الغاشم وعدم انصياعه واحترامه لتنفيذ قرارات 

ودعت الحركة المجتمع الدولي والحكوماِت والمنظمات . ة الخاصة بالقضية الفلسطينيةالشرعية الدولي
الدولية والهيئات اإلسالمية والعربية لدعم الشعب الفلسطيني في محنته وعدم الرضوخ للضغوطات 

ة في األمريكية، واعتبرت أن ما قامت به عصابة التقتيل والتدمير الصهيونية؛ يمثِّل حرب إبادة جماعي
عقاب جماعي لهذا الشعب األبي الذي يرفض االستسالم لشروط الذل والعار؛ بعد أن فشل المجرمون 

  .الصهاينة وحلفاؤهم في تركيعه؛ بالحصار الظالم والتجويع المفرط الال إنساني واإلرهاب المستمر
  29/12/2008إخوان أون الين 

  
   ون إلدانة مجازر غزةويدع" األقصى" اليمن يستنكرون قصف فضائية صحفيو .117

الفلسطينية جراء " األقصى"استنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين بشدة قصف وتدمير مقر فضائية : صنعاء
ورأت النقابة في هذه . استهداف الطيران الحربي اإلسرائيلي لها في الهجوم العدوان على قطاع غزة

ية الحرة دليال آخر على إفالس العدو ورعبه األعمال اإلرهابية ضد الصحفيين ووسائل اإلعالم الفلسطين"
من اإلعالم الحر الذي يكشف جرائمه وإرهابه على الشعب الفلسطيني الذي لم يتوقف منذ احتالله 

المجازر الوحشية التي يرتكبها "وأدانت نقابة الصحفيين في اليمن ". فلسطين منذ أكثر من ستين عاما
الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة وراح ضحيتها مئات الشهداء الكيان اإلرهابي اإلسرائيلي ضد الشعب 
  ".من الرضع واألطفال والنساء والشيوخ

  30/12/2008قدس برس 
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    آالف مقاتل يمني للدفاع عن غزة10 اليمن تعلن عن تجهيز قبائلأكبر  .118
هم كدعم مبدئي أعلنت إحدى أكبر قبائل اليمن عن تجهيزها لعشرة آالف مقاتل يمني بكامل عدت: صنعاء

للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، متهمة األنظمة العربية بالتواطؤ والشراكة في الجريمة اإلنسانية التي 
إن هذه المبادرة تأتي "وقال بالغ صحفي صادر عن مجلس قبائل بكيل . ترتكبها قوات العدو الصهيوني

واجب الذي كان مفترضاً القيام به في حين انحرفت الجيوش العربية عن مسارها وصارت تقوم بغير ال
للدفاع عن شعب عربي أعزل من كل شيء إال إيمانه بربه وعدالة قضيته وحماية مقدسات العرب 

  .والمسلمين
  30/12/2008قدس برس 

   
  للعدوان اإلسرائيلي على غزة" تأسف بشدة" إقليم كردستان العراق حكومة .119

للهجوم الصاروخي اإلسرائيلي على مدينة غزة " الشديد"عبرت حكومة إقليم كردستان عن أسفها : بغداد
وقال بيان نشر أمس . الفلسطينية، داعية األطراف المتنازعة للكف عن لغة التصعيد وعدم استخدام القوة

بأسف شديد نتابع منذ عدة أيام األوضاع في "، على الموقع الرسمي الحكومة اإلقليم )29/12(االثنين 
لى مرحلة من االحتقان والقتال وراح بسببها عدد من المواطنين ضحايا أعمال قطاع غزة والتي وصلت إ

نحن في حكومة إقليم كردستان العراق في الوقت "وأضاف ". العنف وتعرضوا إلى خسائر بشرية ومادية
الذي نعرب فيه عن قلقنا وأسفنا لهذه األحداث، نتمنى من األطراف المتنازعة الكف عن لغة التصعيد 

وبدا الموقف الكردساني وكأنه ينظر لالحتالل اإلسرائيلي والشعب الفلسطيني في ". ستعمال القوةوعدم ا
  .غزة على قدم المساواة في المسؤولية

  30/12/2008قدس برس 
   

  االمين العام لالمم المتحدة ينتقد زعماء العالم بشان العنف في غزة .120
بان كي مون زعماء العالم االثنين لعدم قيامهم بجهد كاف  انتقد االمين العام لالمم المتحدة :االمم المتحدة

لوقف ما قال انه مستوى غير مقبول من العنف في غزة وحث على العمل من اجل التوصل الى حل 
ودعا بان من جديد في ثالث بيان في ثالثة ايام بشأن غزة إلى وقف فوري الطالق  .سياسي طويل االمد
  .النار من الجانبين

 في الدفاع "إسرائيل"ي مؤتمر صحفي تصريحات سابقة بأنه في الوقت الذي يعترف فيه بحق وكرر بان ف
اعتقد ان الشركاء االقليميين والدوليين "وقال بان  . للقوة مفرطا"إسرائيل"عن النفس إال أنه يعتبر استخدام 

   .يجب عليهم عمل المزيد. لم يبذلوا جهدا كافيا
  30/12/2008 القدس العربي، 

  
  ونروا تطالب بتحقيق دولي باستشهاد التالميذاأل .121

، أمس، المجتمع الدولي بتحقيق دولي للقتل الذي يتعرض له الطلبة "اونروا"طالبت  :أ.ب. د-غزة 
بعد "وقال الناطق الرسمي لألونروا سامي مشعشع في بيان صحافي مكتوب إنه . واألطفال في قطاع غزة

وا خالل القصف الجوي على غزة أثناء خروجهم من معهد األونروا تشييع جثث الطلبة الثمانية الذين قتل
 طفال وامرأة فإن األونروا تطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين من 55للتدريب المهني، واستشهاد 

وأضاف أنه أصبح من المستحيل القيام بمهماتنا اإلنسانية الواسعة في ظل سياسة ". العدوان اإلسرائيلي
  .لتي تسمح لعدد قليل من الشاحنات بالدخول للقطاعا" التنقيط"

" اسرائيل"من جانبها، حذرت أوكسفام الدولية من كارثة إنسانية تتهدد مواطني غزة في حال عدم توقف 
الى تعليق " أوكسفام"واضطرت . عن قصف القطاع والسماح فوراً بدخول شحنات المساعدات االنسانية
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بسبب القصف، وعلق العمل أيضاً بأحد برامج أوكسفام الذي كان يؤمن عملها االنساني في غزة مؤقتاً 
  . ألف إنسان في القطاع25الغذاء ل 

  30/12/2008الخليج، 
  

   لفتح المعابر"إسرائيل"المنظمة الدولية تلقت ضمانات مبدئية من :  أمميمتحدث .122
تصريح للجزيرة االثنين  وصف منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ماكسويل جيرالد في :وكاالت

الوضع اإلنساني بقطاع غزة بأنه كارثي بسبب العمليات العسكرية والنقص الهائل في األغذية واألدوية 
 ألف فلسطيني على األقل في غزة يعتمدون بشكل أساسي على المعونات 85وأضاف أن .ومواد الطاقة
لقطاع يسبب صعوبات كثيرة أمام إيصال ونروا، وبالتالي فإن الحصار المفروض على ااألالتي تقدمها 

 "إسرائيل"وقال المتحدث األممي إن المنظمة الدولية تلقت ضمانات مبدئية من  .المواد األساسية للمواطنين
 .لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة

 30/12/2008الجزيرة نت، 
  

   بوش يتابع التطورات ويلتزم الصمت .123
الواليات المتحدة واصلت التزام الصمت ازاء ، أن وكاالت نقال عن 30/12/2008 الخليج، ذكرت

األحداث الجارية في قطاع غزة، واكتفى البيت األبيض ببيان مقتضب قال فيه ان الرئيس جورج بوش 
في البيت األبيض، قال المتحدث الرئاسي غوردون جوندرو األحد ان الرئيس بوش . يتابع الوضع

". وغزة" إسرائيل"مع مستشار األمن القومي ستيفن هادلي الذي أطلعه على الوضع في تحادث هاتفياً "
  ".سيبلغ بآخر التطورات"وأضاف ان الرئيس 

الناطق باسم البيت أن  ،نيويوركم من  راغدة درغانقال عن مراسلتها 30/12/2008الحياة، وقالت 
، وان "اسرائيل"ق صواريخها على توقف اطال«ان » حماس« ان على أعلن ،االبيض غوردون جوندرو

 تتحرك في "اسرائيل"، معتبرا ان »تقبل التزام وقف دائم الطالق النار بهدف وقف اعمال العنف الحالية
كما اعرب عن القلق ازاء . ، وانها ال تنوي اعادة السيطرة عليه»الدفاع عن النفس«قطاع غزة في اطار 

افساح المجال امام ادخال االدوية » من جميع االطراف«تدهور الوضع االنساني في قطاع غزة وطلب 
  .واالغذية الى القطاع

  
   والتزامه السالم"إسرائيل" يؤكّد حرصه على عالقة مميزة مع أوباما للرئيس مستشار .124

كيا أصداء العمليات اإلسرائيلية على قطاع غزة مع كشف مسؤول ي تفاعلت أمر: جويس كرم-واشنطن 
 اختارت التوقيت قبل تسلّم الرئيس الجديد باراك أوباما زمام السلطة "اسرائيل"أن أميركي رفيع المستوى 

خالل ثالثة أسابيع، وذلك تحسباً ألي تغيير في السياسة األميركية، فيما حرص مستشارو الرئيس 
  .»باتجاه هدف السالم«المنتخب على التأكيد على العالقة الوثيقة مع تل أبيب إنما 

 في شأن الحفاظ على عالقة متميزة مع "إسرائيل"ـباما عن صمته بإعطاء تطمينات ل خرج فريق أووقد
وحرص . الدولة العبرية، انما في الوقت نفسه االلتزام والعمل على تحقيق السالم بينها وبين الفلسطينيين

، » السالمسيتابع عملية«كبار مستشاري أوباما في البيت األبيض ديفيد أكسلرود على التأكيد أن أوباما 
أن تكون قوة بنّاءة في المساعدة «أن االدارة المقبلة تريد » أس. بي. سي«مضيفا في حديث لشبكة 

  .»للوصول الى السالم واألمن اللذين يستحقهما االسرائيليون والفلسطينيون
  ة لمتابعة وأقر المستشار الرئاسي بالتعقيدات التي يخلقها تجدد أعمال العنف على تحضيرات االدارة المقبل
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طبعا، نحن اليوم أمام واقع أكثر تعقيدا بعد إطالق حماس للصواريخ والرد «: عملية السالم، وقال
 . »شيء الرئيس المنتخب ملتزم به) عملية السالم(االسرائيلي، انما هذا 

 30/12/2008الحياة، 
  

  وأمريكية تدعو إلى ضرب حماس" إسرائيلية"منظمات  .125
احدى أقوى " جي ستريت"وعلى رأسها " اسرائيلية" منظمات أمريكية و3أكدت  : حنان البدري-واشنطن 

، أن تصعيد الصراع في قطاع غزة سيشكل المزيد من "اسرائيل "ـالمنظمات الجديدة الصاعدة الموالية ل
وانضم لهذه المنظمة كل من  .أن تهاجم منشآت حماس في غزة" اسرائيل"الغضب بالمنطقة، وان على 

ويبدو أن هذا التحرك جاء بعد أن بدأت تظاهرات ". امريكيون من أجل السالم"و" م اآلنالسال"حركة 
أمريكية وبحضور أمريكي عربي ملحوظ تندلع في عدد من المدن األمريكية الكبرى بما فيها هيوستن 
ئل وتكساس، الوالية التي يمضي فيها جورج بوش حالياً عطلة نهاية العام، وهو األمر الذي اضطر وسا

اإلعالم األمريكية بعد عدة أيام من الصمت والتعتيم الى تغطية ما يحدث بغزة بما فيها محطة فوكس 
  .على طول الخط" إسرائيل "ـنيوز التي يمتلكها روبرت ميردوخ والمعروفة بتوجهاتها اليمينية المؤيدة ل

ال سيما " إسرائيل"ب من ومع ذلك فقد ركزت محطات التلفزة األمريكية فقط على تغطية تظاهرات الغض
المتعمد للمدنيين الفلسطينيين " اإلسرائيلي"في لندن، دون الخوف من بث مظاهر أو معلومات االستهداف 

  .بمن فيهم األطفال والنساء
على صعيد آخر، أعلنت شبكة أمن المجتمع اليهودي، وهي مؤسسة يهودية أمريكية تتلقى تبرعات 

وجس واألمن وحول كافة المنشآت اليهودية في الواليات المتحدة ودعت فيدرالية، رفع درجة الحذر والت
  .اليهود األمريكيين إلى توخي الحذر

على صعيد آخر أكدت مصادر أمريكية باألمس ان هناك تنسيقاً حول تطورات األوضاع في غزة تتم بين 
و إدارة بوش على ادارة بوش والفريق االنتقالي للرئيس المنتخب باراك أوباما، حيث حرص مسؤول

إعالم فريق أوباما بشكل مفصل عن تطورات األوضاع، بما في ذلك مضمون مهاتفات كوندوليزا رايس 
  .ايهود أولمرت" االسرائيلي"على مدى األيام الثالثة الماضية ورئيس الوزراء 

  30/12/2008الخليج، 
  

  كافئ للقوة غير المتاالستخدامالستفزازات التي أدت إلى اشدة بساركوزي ادان  .126
تصاعد العنف في جنوب "حيال " القلق الشديد" أعربت الرئاسة الفرنسية لالتحاد األوروبي عن :وكاالت

وقال بيان صدر مساء األحد ان الرئيس نيكوال ساركوزي عبر عن ". فلسطين المحتلة، وفي قطاع غزة
وأشار البيان إلى  ". المتكافئ للقوةادانته الشديدة لالستفزازات التي أدت إلى هذا الوضع ولالستخدام غير"

من  .أن ساركوزي عبر عن هذا الموقف في اتصال هاتفي اجراه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس
تسيبي " االسرائيلية"جهته، طلب وزير الخارجية اإلسباني ميغيل انخيل موراتينوس االحد من نظيرته 

وحث موراتينوس ليفني في اتصالهما  .قطاع غزةليفني في اتصال هاتفي وقف العملية العسكرية في 
على السعي الى حلول سياسية لألزمة للحؤول دون تكبيد المدنيين المزيد من المعاناة، بحسب مصادر في 

  . وزارة الخارجية االسبانية
  30/12/2008الخليج، 

  
  حماس تتحمل وحدها المسؤولية : ميركل األلمانية المستشارة .127

ت المستشارة االلمانية انجيال ميركل أمس، في اتصال هاتفي اجرته مساء امس االول، قال:  كونا–برلين 
حركة حماس وحدها، وليس غيرها، «مع رئيس حكومة تصريف االعمال االسرائيلية ايهود اولمرت، ان 
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ال يمكن إيجاد ترتيبات وقواعد «وأبلغت أولمرت انه . »تتحمل مسؤولية التطورات الجارية في غزة
  . »اع في الشرق االوسط اال عبر عملية سياسية تؤدي في نهاية المطاف الى حل الدولتينللصر

  30/12/2008الجريدة، الكويت، 
  

   يأسف للخسائر البشرية غير المقبولة في غزةميليباند .128
جدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند االثنين دعوته الى وقف اطالق نار في : لندن ـ ا ف ب

  .'غير المقبولة'م الذي تشنه اسرائيل في قطاع غزة، مبديا اسفه للخسائر البشرية الهجو
من ان ' بي بي سي'وحذر ميليباند في مقابلة اجرتها معه القناة الرابعة في هيئة االذاعة البريطانية 

خسارة 'ن وسئل عما اذا كانت الغارات االسرائيلية مبررة فقال ا .'اوقاتا خطيرة وحالكة'المنطقة تعيش 
كل روح بشرية بريئة امر غير مقبول وفي هذه الحال هناك خسائر فادحة تشمل بعض المدنيين وحتى 

انها اوقات خطيرة وحالكة للغاية، وال سيما بسبب الخسائر البشرية في االزمة االنسانية 'وقال  .'اطفاال
واضاف ان االوقات  .'سطينيينالتي نشهدها والن ذلك يهدد فرص سالم في غاية االهمية بالنسبة للفل

  .' وال سيما النها تغذي التطرف الذي يشكل بنظر البعض الرد الصائب"اسرائيل"ـايضا بالنسبة ل'خطيرة 
  30/12/2008القدس العربي، 

  
       خارج مصنع سالح بريطاني تضامنا مع غزة اعتصام .129

" اي تي تي إيدو" مصنع اعتصاما ظهر أمس أمام" سحق إيدو"نظمت مجموعة  :مدين ديرية -لندن 
للسالح في مدينة برايتون جنوب العاصمة البريطانية لندن تضامنا مع غزة وضد ما وصفه المتظاهرون 

 التي قامت بقصف غزة 16 لحامالت قذائف وقنابل طائرات إف "إسرائيل"بتواطؤ المصنع ببيع 
 . وتكنولوجيا متطورة للجيش اإلسرائيلي

وانتشر , ت تضامن مع غزة تطالب بوقف العدوان على غزة وفلسطينورفع نشطاء المجموعة الفتا
بعض النشطاء في الشوارع السريعة والرئيسة لمدينة برايتون وهم يلوحون باألعالم الفلسطينية والالفتات 

وظل آخرون يذيعون عبر . الكبيرة التي توضح العالقة بين جرائم إسرائيل في غزة ومصنع إيدو للسالح
ت في الطرقات عن الفظائع والمجازر التي ارتكبت بغزة، في حين قام بعضهم بتوزيع مكبرات الصو

 . المنشورات وصور عن أحداث غزة على المارة والسيارات
  30/12/2008الجزيرة نت، 

  
     منذ النكبة وحتى اآلن"إسرائيل" الهجوم على غزة جريمة تضاف إلى : بريطانينائب .130

 في مظاهرة حاشدة أمام السفارة اإلسرئيلية في لندن للتضامن مع غزة شارك اآلالف :مدين ديرية - لندن
تقدمهم النائب البريطاني جورج غالوي والوزير والنائب السابق توني بن وسفير فلسطين في المملكة 

الذين حاول بعضهم اقتحام -واشتبك المتظاهرون . المتحدة ورؤساء منظمات دينية وسياسية واجتماعية
الشرطة التي اعتقلت أربعة منهم، فيما أغلقت قوات األمن الشارع الرئيسي المؤدي للسفارة  مع -السفارة

وقال الوزير والنائب . في وجه المتظاهرين الذين حملوا أعالما ورددوا هتافات تدعو للتضامن مع غزة
ة ارتكبتها إن الهجوم على غزة يعتبر جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة طويل"البريطاني السابق توني بن 

 ". إسرائيل منذ النكبة وحتى اآلن
 "إسرائيل"ـ الحاخام يعقوب أفيس من حركة ناطوري كارتر اليهودية المناهضة لومن ناحيته قال

أتينا اليوم لنقف مع أهلنا في غزة ولكي نعلن أن اليهودية براء مما تقوم "والصهيونية فقال للجزيرة نت 
  ".حون األطفال والشيوخ والنساء في غزةبه إسرائيل والصهيونية الذين يذب
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ألنكم أقوى من أميركا وإسرائيل "ودعا أفيس أهل غزة للصمود في وجه القتلة المجرمين الصهاينة 
  ".بإرادتكم وإيمانكم وصمودكم الرائع

   29/12/2008الجزيرة نت، 
 

  جنوب إفريقيا تستدعي السفير اإلسرائيلي  حكومة .131
قلقها « حكومة جنوب افريقيا السفير االسرائيلي لديها لتعرب له عن  استدعت:جوهانسبورغ – ب.ف.أ

الذي تمارسه القوات االسرائيلية في قطاع غزة، بحسب ما اورد امس » االعتداء العنيف«حيال » العميق
واعتبرت مساعدة وزير خارجية جنوب افريقيا فاطمة هاجيغ ان . بيان لوزارة الخارجية الجنوب افريقية

 الى وقف "اسرائيل"، داعية »ال يمكن قبولها«لخسائر البشرية التي خلفها القصف االسرائيلي الدمار وا
كذلك، دعت حكومة جنوب افريقيا كل االطراف الى العودة من دون شروط  .»فورا«هذه العمليات 

  .للمفاوضات بهدف التوصل الى حل دائم للنزاع، وفق بيان وزارة الخارجية
 30/12/2008الوطن، قطر، 

  
  الى وقف العمل العسكري" إسرائيل "تدعو: دول آسيوية .132

إلى أن توقف فوراً غاراتها الجوية على قطاع " إسرائيل"عت حكومات الدول اآلسيوية، أمس، د :وكاالت
وأصدرت وزارة الخارجية الهندية أمس بياناً دانت فيه  ".إسرائيل"غزة، وكثير من هذه الدول دان 

إن هذا "وقال البيان  .الى وقف العمل العسكري" إسرائيل"المتواصلة، داعية " اإلسرائيلية"الهجمات 
  ".االستخدام العشوائي للقوة غير مبرر ومستنكر

وجاء في بيان لوزارة  ".بنتائج عكسية"الى وقف غاراتها التي تأتي " إسرائيل"من جهتها، دعت باكستان 
على قطاع " اإلسرائيلية"لي زرداري يدين الهجمات ان الرئيس الباكستاني آصف ع"الخارجية الباكستانية 

وأضاف البيان نقالً . غزة ويدعو الى وقف العمليات العسكرية والعنف الذي تسبب بخسائر في األرواح
ان باكستان تدعو المجتمع الدولي للعمل فوراً على تسوية سلمية وعادلة ودائمة للقضية "عن زرداري 

  ".الفلسطينية
، وقالت إن إطالق الصواريخ الفلسطينية على األراضي "اإلسرائيلية"سيا أمس الهجمات كما شجبت اندوني

ودعت وزارة الخارجية االندونيسية األمم المتحدة الى إصدار قرار  ".دفاع عن النفس"هو " اإلسرائيلية"
  .بوقف اعتداءاتها العسكرية على قطاع غزة" إسرائيل"يطالب 

في قطاع غزة " االسرائيلي"س منظمة المؤتمر اإلسالمي التحرك العسكري كما اعتبرت ماليزيا التي تترأ
  .، محذرة من أن ذلك قد يقود الى كارثة إنسانية"غير متناسب"

" طرفي النزاع"أمس على وقف عملياتها العسكرية فوراً، ودعت " إسرائيل"من جهة ثانية، حضت الصين 
قد صدمت " الوزراء لي كيكيانغ في بيان ان الصين وقال نائب رئيس .الى العمل على خفض حدة التوتر

وتشعر بالقلق العميق جراء العمليات العسكرية الحالية على غزة التي أسفرت عن سقوط عدد كبير من 
  ".القتلى والجرحى

الى ضبط النفس والفلسطينيين الى التوقف عن إطالق " إسرائيل"من جهتها، دعت اليابان أمس 
اليابان تدعو الطرفين الى "الخارجية الياباني هيروفومي ناكاسوني في بيان ان وقال وزير  .الصواريخ

  ".)التوقف فوراً عن استخدام القوة للحؤول دون تفاقم العنف
  30/12/2008الخليج، 

  
  
  



  

  

 
 

  

            53 ص                                     1299:         العدد       30/12/2008 الثالثاء :التاريخ

  في عدة عواصم ومدن عالمية ضد العدوان على غزة  شعبية متواصلةمظاهرات .133
عبية في عدة عواصم ومدن عالمية لليوم الثالث على  استمرت المظاهرات والمسيرات الش:وكاالت

التوالي منددة بالعدوان اإلسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السبت الماضي الذي أدى إلى سقوط 
في فرنسا شهدت العاصمة باريس ومونبيلي جنوب فرنسا ومدن تولوز ف. مئات الشهداء والجرحى

 شارك فيها مئات األشخاص ضد العدوان اإلسرائيلي على غزة ومرسيليا ونانسي ظهر االثنين احتجاجات
  .والتواطؤ الفرنسي ورفعوا شعارات تدين اإلرهاب اإلسرائيلي وصمت المجتمع الدولي

وشهدت السويد وفرنسا وبولندا وفنلندا وفنزويال وتشيلي وبنغالديش مظاهرات واعتصامات احتجاجية 
  .  للحصار المفروض على غزةتطالب بوقف العدوان اإلسرائيلي ووضع حد

 شخصا أمام السفارة اإلسرائيلية وحملوا الفتات تندد 150في مدينة هلسنكي الفنلندية تظاهر حوالي و
 . بالعدوان ووصفوا إسرائيل بالدولة المجرمة

 30/12/2008الجزيرة نت، 
  

  غضب عالمي وتنديد بقتل األبرياء.. "إسرائيل" تحاصر سفارات تظاهرات .134
تظاهر العشرات من أفراد الجالية الفلسطينية في تشيلي أمام مقر السفارة اإلسرائيلية : وكاالت –عواصم 

أن " كوأوبيراتيبا"وذكر راديو  .في العاصمة سانتياجو للتعبير عن رفضهم للقصف اإلسرائيلي لقطاع غزة
ف خالل األيام المقبلة رئيس الجالية الفلسطينية ماوريثيو أبو غوش قد أعلن األحد أن التظاهرات ستتضاع

   ".أن ما يحدث أمر ال يمكن تصديقه"نظرا للثورة التي يشعر بها أعضاء الجالية الفلسطينية منددين 
وشهد الشارع اإليطالي سلسلة من الفعاليات الجماهيرية، التي تتسع رقعتها لمناهضة العدوان اإلسرائيلي 

إليطالية المظاهرات والمسيرات واالعتصامات على قطاع غزة ، كما تتواصل في العديد من المدن ا
والتحركات الجماهيرية بشكل متزايد، منددة بالعدوان الجاري على قطاع غزة المحاصر، ومعربة عن 

   .السخط على ما تقوم به آلة الحرب اإلسرائيلية
 اون مجازر غزة جرائم حرب ال يجوز الته"وحذّرت مؤسسات وجمعيات نمساوية غير حكومية، من أن

، مطالبة بلجم العدوان اإلسرائيلي الجاري على قطاع غزة، ومحذرة من خطورة اجتماع الحملة "معها
   .الحربية والحصار المشدد في الوقت ذاته، على المواطنين الفلسطينيين في القطاع

وأعربت فيتنام عن ادانتها للقصف االسرائيلي لقطاع غزة الذي تسبب في خسائر ضخمة في األرواح 
اننا ندين جميع أعمال "جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الخارجية الفيتنامية امس قال فيه  .والممتلكات

العدوان العسكري التي تسفر عن خسائر هائلة في األرواح والممتلكات بين المدنيين خاصة في قطاع 
"  والفلسطينيين داعيا وأعرب المتحدث عن قلق بالده البالغ ازاء العنف المتصاعد بين اسرائيل ".غزة

   ."كافة األطراف لضبط النفس وايقاف العنف واستئناف اتفاق وقف اطالق النار بسرعة
واشتبكت الشرطة اليونانية امس مع المئات الذين نظموا مظاهرة خارج السفارة االسرائيلية في أثينا 

رت الشرطة الطالق واضط. لالحتجاج على الغارات الجوية التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة
الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين، بينما سعى بعضهم القتحام الحواجز التي وضعتها الشرطة 

  .حول مبنى السفارة
  30/12/2008الشرق، قطر، 

  
     القصف أسوأ دفاع عن النفس تمارسه دولة :  إسبانيةصحف .135

فقالت إلباييس إن من الصعب تصديق , تصدر القصف اإلسرائيلي على غزة اهتمام الصحف اإلسبانية
ووصفته إل بيريوديكو دي كاتالونيا بأسوأ دفاع عن النفس يمكن أن تمارسه , حديث الضربات المركزة

وكتبت  .أما إي بي سي فتحدثت عن هجوم يجعل ماليين العرب يشعرون أنهم ضحايا إلسرائيل. دولة
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وحملت حركة , ع قد تتطور برا وبحرا وجواإلباييس عن عملية انتقامية تشنها إسرائيل ضد القطا
 . المسؤولية بسبب الصواريخ التي أطلقتها على إسرائيل بعد نهاية هدنة غير رسمية وهشة) حماس(

  30/12/2008القدس العربي، 
  

  امجازر غزة جرائم حرب ال يجوز التهاون معه: مؤسسات نمساوية .136
مجازر غزة جرائم حرب ال يجوز " من أن حذّرت مؤسسات وجمعيات نمساوية غير حكومية، :فيين

، مطالبة بلجم العدوان اإلسرائيلي الجاري على قطاع غزة، ومحذرة من خطورة اجتماع "التهاون معها
  .الحملة الحربية والحصار المشدد في الوقت ذاته، على المواطنين الفلسطينيين في القطاع

فواجع متتابعة "في فيينا بهذا الشأن، عن حدوث وتحدثت المؤسسات والجمعيات في بيان مشترك أصدرته 
في قطاع غزة، جراء إقدام الطيران الحربي اإلسرائيلي، على تنفيذ سلسلة مكثفة من الغارات المتواصلة 

  ."بال هوادة في شتى أرجاء القطاع
  29/12/2008، قدس برس

  
  أسئلة الساعة .137

  فهمي هويدي
  : األسئلة منها ما يليالمذبحة التي وقعت في غزة تستدعي شالالت من

 هل ُأخطرت مصر بالعملية، خصوصا أن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني قدمت اليها يـوم الخمـيس                 -1
 ساعة من صدور قرار الحكومة اإلسرائيلية بشن الغارة حسبما أعلن رسـميا فـي تـل                 24 بعد   25/12

  ابيب، االمر الذي يعني انها جاءت والقرار في جيبها؟
لوزراء التركي رجب طيب أردوجان تعليق الوساطة التركية فـي المفاوضـات بـين               أعلن رئيس ا   -2

سورية وإسرائيل بسبب الغارة، واعتبر أن بالده أهينت حين جاء إليها ايهـود بـاراك وزيـر الـدفاع                   
هل بوسع مصر   . اإلسرائيلي قبل خمسة أيام من تنفيذ العملية، ولم يشر إلى اعتزام إسرائيل ضرب غزة             

أنها أهينت بدورها، ألن ليفني زارتها والتقت برئيسها ووزير الخارجية من دون أن تخبرهمـا               أن تعلن   
  بشيء عن الغارة؟ أم أن سكوت مصر يعني أنها ُأحيطت علما باألمر قبل وقوعه؟ 

 إذا صحت التصريحات اإلسرائيلية بأن بعض الدول العربية ُأبلغت بالغارة، أليس من حقنا أن نعرف                -3
  ك الدول؟ماهية تل

) 15/12يديعوت احرونوت ومعاريف يـوم  ( ما مدى صحة األنباء التي نشرتها الصحف اإلسرائيلية     -4
من أن عاموس جلعاد مدير الدائرة السياسية واألمنية في وزارة الحرب سمع من السيد عمـر سـليمان                  

ئيل من إجراءات بحقهـا؟ وإذا      انتقادا حادا لحماس حين التقاه في القاهرة، وتأييدا لما يمكن أن تتخذه إسرا            
  لم يكن الخبر صحيحا، فلماذا لم تنفه القاهرة؟

 إذا كانت تركيا قد علقت وساطتها بين سورية وإسرائيل، فهل ستتخذ مصر أي إجراء تعبر به عـن                   -5
غضبها إزاء ما جرى في غزة، بخالف بيان الشجب وتصريح وزير الخارجية السيد أبوالغيط الذي حمل                

  المسؤولية عما انتهى إليه الوضع في القطاع؟فيه حماس 
لماذا لم يذكر اسم القاهرة ضمن حملة االتصاالت المكثفة التي تبادلتها القيادات العربية أمـس األول                -6

  التخاذ موقف، بعد ذيوع أخبار الغارة وسقوط العدد الكبير من الضحايا الفلسطينيين؟
بت، ثم اتجاه الجامعة العربية لعقد اجتماع لوزراء الخارجية         بماذا نفسر وقوع الغارة الوحشية يوم الس      -7

  العرب يوم األربعاء، أي بعد أربعة أيام من وقوع المجزرة، رغم اإلعالن اإلسرائيلي عن استمرارها؟
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هل البد أن يتحول الفلسطينيون إلى جثث أو جرحى شوههم القصف أو مرضى مشرفين على الموت                -8
  حتى يفتح لهم معبر رفح؟

  بعدما قال مفتي مصر إن العدوان جريمة إنسانية، ما رأي فضيلته في اشتراك مصر في حصار غزة؟-9
إذا اعتبرنا أن اجتماع المشير طنطاوي وزير الدفاع المصري مع قائد القيادة المركزية األميركيـة               -10

 كان األجدى واألليق    في اليوم نفسه الذي وقعت فيه الغارة اإلسرائيلية على غزة هو مجرد مصادفة، أما             
   ساعة على األقل، لكي ال يساء فهم داللة االجتماع؟ 24أن يؤجل ذلك االجتماع 

بعد المذبحة ما هي نسبة األصوات التي يمكن ان يحصل عليها السيد أبومازن في األرض المحتلة،                -11
  قبل؟إذا أجرى االنتخابات الرئاسية بعد انتهاء واليته في التاسع من شهر يناير الم

هل العملية العسكرية تستهدف تأديب حماس أم اسقاطها؟ وهل التزامن النسبي في التوقيت بين بدئها               -12
  وبين إعالن أبومازن انه سيعود الى غزة في وقت قريب، هو مجرد مصادفة؟ 

ء هل يصبح طريق التفاوض مفتوحا بين قيادة السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية بعد االنتهـا             -13
  من العملية العسكرية في غزة؟ 

اذا كان عنف الغارة االسرائيلية قصد به رفع أسهم ليفني وباراك في مواجهة نتنياهو في االنتخابات                -14
البرلمانية التي تجرى في فبراير المقبل، فما الذي سيفعله أبومازن لكي يعزز موقعه ويدافع عن شـعبيته                 

  في االنتخابات الرئاسية المفترضة؟ 
إذا صح أن إيران أصبحت موجودة في غزة، كما ذكرت بعض التصريحات الـسياسية واألبـواق                -15

االعالمية، فلماذا لم يظهر أثر ألسلحتها التي توافرت لدى حزب اهللا وسببت ذعرا لإلسرائيليين في حرب                
  ؟ وأين عناصر الحرس الثوري الذين قيل انهم تسللوا للقطاع؟2006لبنان عام 

 التهدئة المطلوبة اآلن هي بين مصر وحماس؟ وهل يكون من بين شـروطها مطالبـة                هل اصبحت -16
  وزير الخارجية السيد أبوالغيط بالتزام الصمت؟

  30/12/2008الدستور، مصر، 
  

  ال بديل عن النصر.. لها» اختبار قيادة«حماس في أول  .138
  عريب الرنتاوي

يخوض الشعب الفلسطيني حربا مفتوحة مـن دون        ألول مرة منذ انطالقة الثورة الفلسطينية المعاصرة ،         
ياسر عرفات ، وبقيادة سياسية مختلفة ، ففي جميع المرات السابقة ، كانت فتح والمنظمة هما القيـادة ،                   
أما هذه المرة فراية القيادة تنعقد لحماس والكلمة الفصل تعود لقادتها ، ال ألن العدوان يستهدفها فحسب ،                  

ة من األرض الفلسطينية تحت سيطرة الحركة الكاملة ، وسيكون متاحـا لكـل              بل وألنه يدور على رقع    
العالم مراقبة أداء الحركة في أول وأهم اختبار لها ، كما سيكون متاحا لكل من شاء ورغـب ، إجـراء                     

 .المقارنات والمقاربات والمقايسات
مواتية عموما ، وغالبا ما     حماس تواجه حربا شاملة كما وصفها إيهود باراك ، وفي شروط سياسية غير              

كان الشعب الفلسطيني يخوض معاركه وحروبه في شروط غير مواتية ، ال سيما حـين يتعلـق األمـر                   
، وستكون الحركة مضطرة التخاذ مواقف صعبة ومؤلمة ، إن سياسيا أو ميـدانيا ،               " الشرط العربي "بـ

لكبير ياسر عرفات ، أكـالف وتبعـات        وسيترتب على هذه القرارات التي غالبا ما كان يتخذها الراحل ا          
 .وتداعيات ، ال تطال الحركة وحدها بل مجمل الشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته الوطنية

ولست أبالغ إن قلت ، أن مصير حماس ومستقبلها متوقفان على كيفية إدارتها لهذه المعركة ، إذ وبقـدر                   
الوطنية الفلسطينية ، ونهاية الحقبة التي تولت       ما يمكن أن تدشن هذه المعركة مرحلة قيادة حماس للحركة           

بها فتح هذه القيادة ، بقدر ما قد تكون النتيجة إيذانا بانسحاب حماس من المشهد الفلسطيني وبداية نهايـة                   
 .نفوذها وشعبيتها
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ولست أبالغ أيضا أن قلت ، أن نصر حماس أو هزيمتها في هذه الجولة الدامية من المواجهة ، هو نصر                    
بهزيمة حماس ، يمكن أن يفـتح أفقـا     " حرب غزة "طين أو هزيمة لها ، ومخطئ من يظن أن انتهاء           لفلس

جديدا للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ، ووحدهم الفئويون والحاقدون والمتـآمرون ، مـن يتمنـون                
لفكري لهذا  الهزيمة للحركة في هذه المواجهة ، أقول ذلك وأنا لست حمساويا وال أنتمي للخط السياسي وا               

 .الحركة
الشجاعة صبر ساعة ، والنصر أيضا صبر ساعة ، ونريد لحماس وشعبها في غـزة ، ولكـل فـصائل                    
المقاومة هناك ، أن تصبر وتصمد في معركة عض األصابع التي فرضت عليها بضراوة ووحشية مـن                 

والمتواطئين مع مراميـه    الجانب اإلسرائيلي ، ونريد لهذه الجولة أن تنتهي بغير ما تشتهي سفن العدوان              
له لكي يحقـق مراميـه القـذرة ، إن          " المهل الزمنية "والعارفين برزنامته ، الذين ما توقفوا على توفير         

بالمماطلة في قبول الدعوة للقمة الطارئة أو باالنضمام للجوقة اإلسرائيلية التي تلقي بالالئمة على حماس               
 .اتهاوالفصائل في خرق التهدئة ووقف العمل بمقتضي

اسـتعادة الهـدوء    "جميع األطراف المحلية واإلقليمية والدولية ، حتى المتواطئ منها والمتآمر ، يريـد              
هي الرديـف   " تهدئة" ليفني ، ولكن شتان بين       - باراك   -، بمن في ذلك حكومة القتلة أولمرت        " والتهدئة

ة نفق العقوبات والحصار والتجويع     هي بداية نهاي  " تهدئة"لإلذعان واالستسالم ورفع الرايات البيضاء ، و      
 .المظلم الذي وجد القطاع نفسه فيه منذ عامين أو أزيد قليال

نريد استعادة التهدئة ، ووقف العدوان والقتل والتدمير ، ولكننا نريد هذا وتلك مجردين مـن اإلمـالءات                  
العربيـة  " الدواخل"حسابات  القذرة التي تجري اليوم ، إن ل      " التوظيف"اإلسرائيلية المذلة ، ومن محاوالت      
 .بالسلطة عن بعض أوساط السلطة في رام اهللا" شبق"في هذه العاصمة أو تلك ، أو لـ

، ولكن مـن أجـل      ) ال بأس (هي حرب فرضت على الشعب الفلسطيني ، وألول مرة تحت قيادة حماس             
 الظفر بهذه الجولة ،     المصالح العليا للشعب الفلسطيني ، يجب إسقاط مرامي العدوان ، وتوفير كل شروط            

ولتذهب إلى الجحيم ، جميع الحسابات الصغيرة والفئوية والسلطوية التي أملت وتملي على المتـواطئين               
والضالعين في الحرب على غزة ، االنحياز للعدوان والتخندق في معسكر واحـد مـع بـاراك وليفنـي                   

 .وأولمرت
  30/12/2008الدستور، 

  
  نية العربية قبل الفلسطيالمصالحة .139

  فهمي هويدي
أكان إلسرئيل ان تفترس غزة على هذا النحو الذى رأيناه هذا األسبوع، والبيت العربي على قلب رجل 

  واحد، ومصر هي الضمير الذى نعرفه؟
)١(  

مرة بسبب الهم االقتصادى الذى . ال يستطيع المرء أن يخفى قلقا مضاعفا على مصر فى العام الجديد
ومرة بسبب تداعيات االنفعاالت التى نتمنى على أهل السياسة أن يكبحوا . نانسأل اهللا ان يلطف به في

وإذا كان العالم يشهد اآلن مراجعات أساسية لقواعد األداء االقتصادى بعد . جماحها ويسعوا إلى ترشيدها
فأحسب أننا بحاجة إلى إجراء مراجعة . صدمة االنهيار الذى شهده سوق المال فى الواليات المتحدة

  .ماثلة لمسار األداء السياسي بعد االنقضاض اإلسرائيلى الوحشي على غزةم
أدرى أن البعض في مصر يئسوا من إجراء تلك المراجعة المنشودة ألسباب أتفهمها، لكننى أنبه إلى أن 
األداء السياسي المصري خالل العام الذى نودعه لم يخل من بعض الومضات التى تفسح المجال لألمل 

تمثلت تلك الومضات فى مؤشرات . ية إصالح العطب الذي أصاب بوصلة التحرك السياسيفى إمكان
الحضور السياسى المصري على الصعيد اإلقليمي، في لبنان والسودان ومسعى المصالحة الوطنية 
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والدعوة إلى اجتماع الدول المطلة على البحر األحمر للنظر في ) الذي لم يحالفه التوفيق(الفلسطينية 
  .فحة القرصنة التى نشطت على الحدود الصوماليةمكا

هذا النشاط المحدود أثار انتباه بعض المعلقين، خصوصا أولئك الذين يفتقدون دور مصر ويتمنون أن 
من هؤالء كان األستاذ رغيد الصلح المثقف اللبنانى البارز الذى نشرت له . تستعيد دورها ومكانتها

فى -كيف تستطيع مصر استعادة ثقلها العربى؟ :  مقاال تحت عنوان27/11اللندنية فى " الحياة"صحيفة 
هذا المقال قال الكاتب إنه إذا كان من الصعب أن تسترد مكانة حازت عليها خالل القرن الفائت، عندما 
كانت أولى دول المنطقة فى الثروة والنظام الديمقراطي البرلماني والتحرر الوطني والريادة الثقافية 

، اى على كل صعيد من أصعدة التقدم، فإنه ليس هناك ما يحول دون تنمية مكانتها العربية، والفكرية
وذكر أن القوة اإلقليمية التى ينبغي أن تسعى إليها مصر هي . بحيث تكون على االقل أولى بين متساويين

لحها في تلك التي تستمد من دعم دول المنطقة وشعوبها وتضامنها معها، وتعبر عن مواقفها ومصا
وبعد أن استعرض الكاتب بعضا من معالم التحرك المصري اإلقليمي على مدار العالم . المجتمع الدولي

تساءل عما إذا كان التحرك مجرد ممارسات محكومة بأوانها، ام أنها تعبر عن استراتيجية واضحة 
  المعالم واألهداف؟

  
)٢(  

صرية تطورات شككت فى اإلجابة على السؤال، خالل الشهر الذى أعقب نشر المقال شهدت الساحة الم
حماس وحكومة غزة، : إذ بدت القاهرة منفعلة ومتجهة إلى التصعيد والتسخين على ثالث جبهات هى

وهذا التسخين عبر عنه اإلعالم الرسمي والصحف القومية بصورة خرجت على . وسوريا وإيران
فإن الحوار النقدي الذي عبرت عنه وسائل وبصرف النظر عن تقييم مواقف تلك األطراف، . المألوف

 بدا واضحا - وال يجادل أحد في انه صدى للموقف السياسى-اإلعالم الرسمية وشبه الرسمية في مصر 
 ولألسف فان األسلوب الذى استخدمته -فيه انه متجه الى الصدام والقطع، وليس إلى التصويب والوصل

 بمستوى الحوار النقدي فحسب، وإنما أساء إلى صورة بلد بعض األقالم المحسوبة على السلطة لم يهبط
كبير كمصر يتوقع اآلخرون منه حواراً أرقى، ورؤية أكثر نضجاً تتحرى المصالح العليا، وتفرق بين 
العدو والشقيق أو الصديق، وبين تناقضات أساسية ينبغي االنتباه إليها، وتناقضات ثانوية ينبغي تجاوزها 

  .واالستعالء فوقها
إن أخطر ما في المبالغات التي عبر عنها اإلعالم الرسمي والقومي في مصر، أنها صورت االختالف 
في المواقف واالجتهادات السياسية مع هذه األطراف الثالثة بحسبانه تناقضاً أساسياً، وتجاهلت أن 

األمر الذي أوقع . ىالتناقض األساسي الحقيقي هو بين هذه األطراف جميعاً وبين إسرائيل بالدرجة األول
بعض المشاركين في حملة التحريض والتهييج في أخطاء مشينة، كان من بينها مثال أن أحدهم اعتبر أن 

  .حصار غزة مسؤولية إيرانية وسورية بأكثر منه مسؤولية إسرائيلية
ثقفين وال أريد أن أسترسل في عرض أمثال تلك النماذج المخجلة، حتى اليظن أنها تعبر عن مواقف الم

المصريين، ألنها في حقيقة األمر التعبر إال عن مواقف الذين اختارتهم السلطة بمواصفات معينة ليكونوا 
  .أبواقاً لها في ظرف تاريخي خاص

المدهش في األمر أن اإلعالم المصري يصعد االشتباك مع هذه األطراف الثالثة، في حين يزداد 
وتتحدث اإلدارة األمريكية الجديدة عن حوار مباشر مع التعاطف األوروبي مع المحاصرين في غزة، 

. وتمد فرنسا جسورها مع سوريا بما مكنها من أن تقوم بدور الوساطة بينها وبين لبنان. إيران وسوريا
أما الغريب وما يتعذر تصديقه، فهو ما نشرته صحيفة الحياة اللندنية في العناوين الرئيسية للصفحة 

. من أن الرئيس مبارك أبدى تحفظاً على الوساطة الفرنسية بين سوريا ولبنان، 25/12األولى من عدد 
ونقلت عن مصدر تابع زيارة رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون لمصر، أن الرئيس مبارك قال له أن 
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ورغم خطورة . فرنسا تخطئ إذا اعتقدت أن سوريا تسعى الستقرار لبنان، ألنها تريد السيطرة عليه
  .الذي تشتم منه رائحة التحريض المصري على سوريا، فإن أحداً لم يكذبه من القاهرةالتصريح 

  
)3(  

إلى أين يذهب هذا التصعيد، : سألت أكثر من واحد من الدبلوماسيين المخضرمين والخبراء في مصر
لكن . فووجدت أن حيرتهم التختلف كثيراً عن حيرتي، إذ لم يستطع أحد منهم أن يتنبأ بنهاية ذلك المطا

والتطرف في العالم " االعتدال"واحداً فقط قال إنه يمكن أن ينتهي بوضع خطوط فاصلة بين معسكري 
ومعروف . العربي، بحيث يصطف الموالون ألمريكا وإسرائيل في جانب والمعارضون في جانب آخر
 في شهادة لها أن وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس كانت قد أطلقت هذا التصنيف ألول مرة

، وقد تدخل حيز التنفيذ بحيث 2008، ثم اختبرت الفكرة بنجاح نسبي في عام 2007أمام الكونجرس عام 
  ).2009(تصبح جزءاً من الخريطة السياسية للمنطقة في العام الجديد 

ن الحكمة اآلخرون أبدوا تحفظاً على تأييد هذا التقييم، ومنهم من حذر من استباق األحداث قائالً بأنه م
انتظار وضوح موقف اإلدارة األمريكية الجديدة، التي تبنى رئيسها فكرة الحوار المباشر مع إيران 

األمر الذي إذا تحقق فقد يسفر عن نتائج تغير من الخرائط ) لتأمين االنسحاب من العراق(وسوريا 
  .المطروحة في الوقت الراهن

 فالقدر الثابت أن األمور وصلت إلى درجة تورث شعوراً رغم الحيرة في التنبؤ بمصير التصعيد الراهن،
ذلك أن الجسور تقطعت في العالم العربي، والمعايير انقلبت بحيث أصبح من . قوياً بالخزي والخجل

السهل أن تجئ تسيبي ليفني وزيرة الخارجية اإلسرائيلية إلى القاهرة وتطلق منها تهديداً بتدمير 
، في حين يبدو من الصعب في ظل التسخين !)وزير الخارجية المصرىال يعلق عليه (الفلسطينيين 

  .الراهن أن يتبادل وزير الخارجية المصري والسعودي الزيارات مع وزير الخارجية السوري
ذلك أن السيد أبو مازن له . هذه اللقطة األخيرة تستدعي إلى أذهاننا مشهداً مماثالً في الساحة الفلسطينية

لقاءاته المستمرة مع القادة االسرائيليين، لكنه اليزال يرفض بشدة أن يجتمع مع قادة خطوطه المفتوحة و
واليبدو أن مثل هذا اللقاء بين اإلخوة األعداء يمكن أن يتم . حركة حماس الذين انتخبهم الشعب الفلسطيني

  .في األجل القريب
قلبت اآلية، بحيث أصبح الغريب قريباً إذا دققت في الحالتين فستجد أن الموقف فيهما واحداً، بمقتضاه ان

وهي حالة ليست شاذة في التاريخ . والقريب غريباً، ولم يخل األمر من االستعانة بالغريب على القريب
فقد شهدت بالد الشام واألندلس قبل سقوطهما تقاطعات بين الوالة المسلمين أوصلت . العربي واإلسالمي

األمر الذي انتهى بهزيمة الجميع . فرنجة ضد إخوانهم المسلمينبعضهم إلى االستعانة بالصليبيين وال
  .واندثارهم

)4(  
في أكثر من خطبة ألقاها الرئيس مبارك هذا الشهر تكرر نداؤه للفلسطينيين داعياً إياهم إلى التصالح 

لدعوة، كما أن الخطاب السياسي العربي باختالف مصادره ما برح يردد هذه ا. وإنهاء االنقسام فيما بينهم
حتى قال أمين الجامعة العربية السيد عمرو موسى وأكثر من مسؤول ومعلق عربي بأن االنقسام الراهن 

رغم أن أحداً ال يستطيع . من شأنه أن يصيب القضية في مقتل، بما يؤدي إلى تصفيتها في نهاية المطاف
 إال أننى -نتفعين به بطبيعة الحال باستثناء اإلسرائيليين وغيرهم من الم–أن يعبر عن سعادته باالنقسام 

أزعم بأن ما يهدد القضية الفلسطينية حقاً هو االنقسام العربي قبل االنقسام الفلسطيني، وأن العواصم 
واألصوات العربية التي ما برحت تصيح منددة باالنقسام الفلسطيني وخطره على القضية يريد بعضها 

  .ن القضية والتفريط فيهاعلى األقل أن يغطي بعلو الصوت االنسحاب م
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والصراع بين . إن االنقسام وارد دائماً في صفوف الحركات الوطنية وحركات المقاومة بوجه أخص
إذ . األجنحة المنقسمة له تاريخ طويل في أوساط المناضلين والساحة الفلسطينية ليست استثناء فى ذلك

طاني، خصوصاً بين جماعة النشاشيبى عرفت االنقسام منذ الثالثينات فى مواجهة االحتالل البري
، كانت تالحق الثوار "فصائل السالم"بل إن أسرة النشاشيبي شكلت وقتذاك جناحاً مسلحاً باسم . والحسينى

معهم، إذا استخدمنا مصطلحات هذا " التنسيق األمني" من أتباع الحسيني وتسلمهم إلى اإلنجليز، بمقتضى 
نشقاقات التي أفرزت في السبعينات حالة دموية مثلها صبري البنا ومن ذلك الحين تتابعت اال!. الزمن

  .الذي قتل العشرات من الشخصيات الفلسطينية) أبونضال(
طوال تلك التقلبات ظلت حرمة القضية مصونة ال تمس لسبب جوهرى، هو أنه كان هناك سياج عربي 

مايز في المواقف واالجتهادات، لكن صحيح أنه كان هناك ت. ظل مسانداً للتحرير والمقاومة طوال الوقت
ومنذ وقعت اتفاقيات كامب . 67أياً منها لم يمس صلب القضية وثوابتها، حتى في ظل هزيمة يونيو عام 

حدث أول اختراق في السياج العربي، الذي كان بداية النفراط 1979ديفيد بين مصر وإسرائيل في عام 
الجتهاد حتى في ثوابتها، حتى وجدنا قيادة فلسطينية تصف اإلجماع حول القضية، وانفتاح األبواب حول ا

كما وجدنا . ، ووجدنا آخرين يساومون على األرض وعلى حق العودة"حقيرة"العمليات االستشهادية بأنها 
دوالً عربية تسهم في بناء الجدار العازل وتوفر النفط والغاز آللة الحرب اإلسرائيلية، التي تسحق 

  .الفلسطينيين
نهار السياج العربى انهار البيت الفلسطينى وأصبح التفريط في ثوابت القضية والمساومة عليها يتم حين ا

الذي ال يقل أهمية عن ذلك وخطورة أن الشقاق العربي صار سنداً للتشرذم . جهاراً نهاراً أمام كل األعين
القول بان االنقسام الفلسطيني األمر الذي يدعونا إلى . الفلسطيني ونقطة الضعف الحقيقية في ملف القضية

لن يلتئم عقده إال إذا تصالح العرب أوالً، خصوصاً محور القاهرة الرياض دمشق، وهو المثلث الذهبي 
وذلك هو . الذي باتصال أضالعه يؤمن السياج للقضية، وبانفصالها تصبح القضية في مهب الريح

  .الحاصل اآلن
  30/12/2008الشرق، قطر، 

  
 أين القسام؟ .140

   اليكس فيشمان-يعوتيد
االن فقط، حين تنكشف أسماء بعض من مئات القتلى والجرحى في غزة، يمكن أن نبدأ في الفهم لقوة 

 .الضربة للذراع التنفيذي لحماس
 ولكن قتل قادة وحدات في - فلهؤالء لم نصل -صحيح أن الحديث ال يدور عن قادة االجهزة او القيادة 

ة االضرار في سالح الجو، الذين يحللون المعلومات االستخبارية التي خبراء رقاب. المستوى المتوسط
لماذا ال : تأتي من مواقع القصف يمكنهم االن ايضا أن يعطوا تفسيرا جزئيا لمسألة تشغل بال الجميع

 تطلق حماس االف صواريخ القسام التي ال تزال في مخازنها؟
ن، قادة وحدات القسام ومن كانوا يقودون مهندسو: ضمن امور اخرى الن مراكز المعلومات دمرت

فقد ضرب الجيش االسرائيلي مباٍن .  قتلوا او اصيبوا-االنتاج في المختبرات وفي المخارط المقصوفة 
الذخيرة التي جمعت تفجرت، والجدران انهارت ومن . في اقبيتها كانت حماس تخزن الوسائل القتالية
معظم المواقع الثابتة . ريخ القسام غير المتضررة من هناكالصعب الدخول الى المنشآت الستخراج صوا

 .الطالق الصواريخ ، والتي كانت اعدت مسبقا دمرت
قادة صغار قتلوا، . فضال عن ذلك، فان ضربة النار لليوم االول افقدت المنظومة القيادية لحماس توازنها

الجيش . جد للقادة اتصال بالوحداتال يو. منظومة االتصاالت انهارت، منظومات القيادة والتحكم سقطت
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ارتباك . التلفزيونية" القدس"ومحطة " جوال"االسرائيلي ضرب هوائيات منظومة الهواتف الخلوية لشركة 
 .وحرج

والى اين اختفى جنود حماس؟ طالما ال يجتاح الجيش االسرائيلي غزة ليس لهم، في واقع االمر، دور 
. ضهم نزعوا بزاتهم، لبسوا المالبس المدنية وانخرطوا بين الناسبعضهم فقد االتصال بقادتهم، بع. عملي

بل ببساطة فقد توازنه على . الذراع العسكري لحماس لم يتحطم، لم يباد. بعضهم يختبئون في المساجد
هذه الصدمة وجدت تعبيرها في وتيرة .  ساعة االولى من حملة رصاص مصهور48االقل في الـ 

 .نسبيا في اليومين االخيريناطالق الصواريخ المتدنية 
فهو . هذا االنجاز لم يفاجىء قيادة الجيش االسرائيلي. ولكن هذه هي مجرد النصف المليء من الكأس

في . يظهر على نحو شبه متطابق في المناورات الحربية التي يجريها الجيش االسرائيلي استعدادا للحملة
اليوم يدعي قادة . دة غزة الى القرون الوسطىترمي الى اعا" رصاص مصهور"االصل، حملة على نمط 

 بالضبط - او الى كل من يرغب فيها -في الجيش االسرائيلي بهزء بان الحملة ستعيد غزة الى مصر 
مع الكثير من المواقع االثرية والمنازل من طابق : 1967في الوضع الذي حصلنا عليها فيه في العام 

 .واحد
في سيناريوهات المناورات الحربية تنتعش حماس من . ن الكأسولكن يوجد ايضا النصف الفارغ م

وذلك أغلب الظن الن . حاليا قد يستغرق هذا وقتا أطول مما تقرر في المناورات الحربية. الضربة
ولكن اذا ما خف الضغط حتى وان كان قليال، فان . الضربة الجوية كانت اكثر نجاحا مما خطط له

الى الوحدات، سيجمعون الصواريخ ويحشدون الجنود والقدرات القادة سيصلون . حماس ستنتعش
 .وسيعودون الى الخطة التي تدربوا عليها

ولكن هذه . اليوم يجدون صعوبة في القيام بعملة على الجدار او اطالق الصواريخ المضادة للدبابات
إن لم تلحق كم، والتي و40 الصواريخ لمدى -" السالح السري"مؤخرا امتشقوا . مجرد مسألة وقت

فهم يطلقون النار بكل ثمن فقط كي يظهروا بانهم ال يزالون . ضررا اال انها دلت على ضائقة حماس
 .على قيد الحياة

. في صفوف حماس وتأخير قدرتها على االنتعاش" االبقاء على الصدمة"هدف اليوم الثاني للحملة كان 
اصاب بعضا من االهداف التي يفترض وفي تقدير فظ فقد .  هدف300حتى االن هاجم الجيش نحو 

ال يدور الحديث عن استسالم حماس او انهيار حكمها، . ضربها أن يحطم نجاعة حماس كجهة عسكرية
. بل عن خلق خراب في البنية التحتية يلزم المنظمة باالنشغال لزمن اطول بذاتها الى أن تعيد بناء نفسها

فهم بانها لها مصلحة في الوصول الى تسوية تهدئة هذا الخراب كفيل ايضا بان يحمل حماس على ال
 .طويلة المدى بالشروط التي يمكن السرائيل أن تحتملها

صحيح حتى يوم امس . اليوم، ظاهرا، هو الزمن االكثر مناسبة من ناحية اسرائيل للتوصل الى تسوية
من هنا . لصدمة وحماس ال تزال في ذروة ا-االول نحن نوجد في ذروة االنجازات وذروة الردع 

ولكن حتى لو كان السرائيل اليوم " نظيف"حتى اليوم قام سالح الجو بعمل . فصاعدا قد يقع تدهور
 .مصلحة في التوصل الى تسوية فلم تعد مسبقا االلية التي ستبدأ في دحرجة التسوية

جازات، الدخول الخطر الكبير هو ان يكون بدل مرحلة قطف االن. يوم االربعاء من المتوقع امطار قوية
أمس االول . في هذه االثناء ال يزال يوجد للجيش عدة ارانب في القبعة. الى مرحلة المراوحة في المكان

 .امتشق االرنب الكبير لضرب االنفاق
 نفق معروفة وشل اغلب الظن العمل في 300 - 200الهجوم دمر اربعين نفقا ناشطا من اصل 

الوزراء، القادة :  يوجد  رمز آخر لم يضرب بعد-ح لحماس  وهي رمز واض-بعد االنفاق . التهرب
 .الكبار وقادة المنظمة
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وزير الجيش اتخذ امس االول سلسلة من القرارت التي تلمح بان لدولة اسرائيل زمنا غير محدود الدارة 
صاد  االعالن عن نظام اقت-االعالن عن تأجيل العودة الى التعليم في ختام اجازة الحانوكا : الهجوم

 .باختصار، باراك يطبق بتمسك كل دروس لجنة فينوغراد. الطوارىء، االعالن عن مناطق أمن خاصة
هذه ليست الفرق الحتالل غزة بل .  رجل6.700فضال عن ذلك، فقد أعلن عن تجنيد احتياط بحجم 

رانب الجوية وعندما تنتهي اال. قوات تأتي الستكمال القوة النظامية المقاتلة والمنظومات اللوجيستية
 .ينبغي الصالة في اال تكون االمطار قوية جدا والوحل أال يكون عميقا جدا. ستمتشق ارانب برية

باراك يخطط لخطوة طويلة المدى، ولكن بعض الخبراء يقدرون بان ليس لديه الكثير حتى ما بعد اجازة 
 . آليات التسوية- شئنا أم أبينا -عندها سيبدأ العالم بجمع نفسه وتنشأ . عيد الميالد

ماذا نريد تحقيقه في هذه الحملة وما هو الثمن الذي : بقي لنا عدة ايام كي نجيب على السؤال البسيط
 نبدي استعدادنا لدفعه لقاء هذا االنجاز؟
من أجل وقف النار يجب التوصل الى تسوية، ومن اجل . وقف النار: الجواب على سؤال ماذا نريد بسيط

 وذلك ايضا كي ال يكون الثمن الذي تطلبه -الى تسوية فاننا نحطم لها العظام اقناع حماس للتوصل 
يجدر بنا أن نقرر بسرعة كي . ولكننا لم نقرر بعد، امام أنفسنا، أي ثمن نحن مستعدون الن ندفعه. عاليا

  .ال يقرر االخرون نيابة عنا
 30/12/2008الحياة الجديدة، 

  
   ما يجري في غزةحقيقة .141

  أحمد الحيلة
ساعات وأيام ثقيلة مرت على قطاع غزة ، تحت وطأة حمم القاذفات اإلسرائيلية التي انطلقت بعد ساعات 
من تهديد وزيرة الكيان الصهيوني تسيبي ليفني من القاهرة، بتغيير الوضع في قطاع غزة وإنهاء حكم 

  ..حماس هناك
  : عدة زوايا أهمها على لبنان من2006طبيعة العدوان على غزة، ذكرنا بحرب تموزعام 

كثافة القصف الصهيوني على المؤسسات المدنية، والبنى التحتية كأهداف مكشوفة لطائرات : أوالً
  .االحتالل اإلسرائيلي

بتحميل المقاومة مسؤولية العدوان الصهيوني، مما منح ) ممثالً بالسلطة(خروج فريق داخلي : ثانياً
  .االحتالل مبررات استمرار العدوان

يمنح االحتالل الغطاء والمظلة ..) مصر وبعض الدول العربية المستترة(خروج فريق إقليمي : ثالثاً
السياسية لمزيد من العدوان واالستهداف للمقاومة والمدنيين، بذريعة رفضهم التخلي عن خيار المقاومة 

  .ورفض تجديد التهدئة في ظل استمرار الحصار على غزة والعدوان على الضفة
  . اء أمريكي صارخ للعدوان الصهيوني، وموقفاً دولياً متواطئاًغط: رابعاً

يعيد تكرار نفسه باستهداف المقاومة ولكن ) دولي، إقليمي، محلي(تلك المالمح تقودنا إلى وجود سيناريو 
  .هذه المرة في غزة

لسطينية التي فلماذا اآلن تستهدف غزة بمدنييها وبمقاومتها المتمثلة في حركة حماس وجميع الفصائل الف
  ما زالت تتمسك بالبندقية؟ 

ما الذي طرأ حتى تقع غزة تحت النار والقصف الصهيوني الهمجي المفاجئ الذي لم يفرق بين المدنيين 
العزل والمقاومة المسلحة، والذي لم يفرق بين مقار الشرطة، والمساجد، ومستودعات األدوية، إلى حد 

   غزة، ذلك الصرح العلمي الذي طالما تفاخرت به فلسطين؟استهداف مباني الجامعة اإلسالمية في
لوزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط والرئيس ) 28/12/2008(المؤتمر الصحفي أمس في القاهرة 

، ..، بأن حماس تُعاقَب ألنها رفضت تجديد التهدئة بشروط مذلة..محمود عباس كشف جزء من الحقيقة
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حماس تعاقب أيضاً ألنها رفضت تمديد الوالية للرئيس عباس ـ حسب الرغبة وما لم يقله أبو الغيط بأن 
المصرية ـ قبل التوصل إلى توافق فلسطيني على جميع الملفات السياسية الداخلية المختلف عليها، وذلك 
عندما رفضت حماس وبعض الفصائل األخرى الدعوة المصرية للحوار نهاية الشهر الماضي، األمر 

لقيادة المصرية ودفعها على لسان وزيرها عمر سليمان ـ حسب بعض المصادر الصحفية الذي أغضب ا
  ..ـ  إلى تهديد قيادة حركة حماس، وتوعدها بالعقاب

إذن الواقع في غزة يفيد، بأن هناك سيناريوهاً عسكرياً متدحرجاً يستهدف القطاع بكل مكوناته، يسعى 
الل والرباعية الدولية من اعتراف بالكيان اإلسرائيلي، ومن إما الخضوع لشروط االحت: إلى نتيجة مفادها

نبذ للمقاومة والسير في ركب المطبعين والمفاوضين الالهثين وراء سراب السالم المزعوم، وإما الدمار 
  .واالقتالع من الجذور

ييد أمريكي ـ والجزء األول من المعادلة هو ما كانت تسعى إليه القيادة المصرية والرئاسة الفلسطينية بتأ
إسرائيلي، باستمرار التهدئة والتمديد لها على قاعدة المقاومة مقابل الغذاء وإلى األبد، األمر الذي كان 
يعني جمود المشهد الفلسطيني المقاوم وخاصة في غزة، إلتاحة الفرصة لمسار التسوية العابث ألن يبقى 

استحقاقات الواجب اتجاه القضية الفلسطينية، هو سيد الموقف، وهو ما يعفي النظام العربي الرسمي من 
مزيفة بعيداً عن إرادة " شرعية"وهو ما يمنحها أيضاً رضاً أمريكياً من البوابة اإلسرائيلية، من أجل 

  .شعوبها المغلوبة على أمرها
ضان عندما فشل هذا األمر، انتقل القوم إلى الجزء اآلخر من المعادلة وهو العدوان لقلع المقاومة من أح

مؤيديها وشعبها الذي ينكَّل به اآلن عقاباً له على تأييده واحتضانه للمقاومة وعقاباً له على تالحمه معها 
، وهذا ما يفسر سقوط العدد الكبير من المدنيين خالل ..رغم الحصار الجائر الذي طال كل مناحي الحياة

من النساء ناهيك عن العشرات من  طفالً شهيداً، وتسعة 60اليومين الماضيين، حيث سقط أكثر من 
  .عناصر الشرطة الذين ينتمون إلى مؤسسات رسمية مهمتها حفظ النظام العام

األيام القليلة القادمة ستشهد المزيد من مظاهر العدوان الوحشي على قطاع غزة، والصورة ستكون مؤلمة 
علتها وأوصتها بالمزيد لكل صاحب ضمير حي، إال من بعض النظم العربية التي باركت إلسرائيل ف

  إلخضاع المقاومة ولكسر إرادة الشعب الفلسطيني، وذلك 
  .على ذمة ما أوردته القناة العاشرة في الكيان الصهيوني

غزة اآلن أصبحت رمزاً فلسطينياً وعربياً مقاوماً يراد له االنكسار، وما زالت المعركة رغم شدتها في 
جأش وفي انتظار ساعة المواجهة على األرض مع الجيش بدايتها، والمقاومة ما زالت رابطة ال

الصهيوني المتخوف من تكرار مشهد الهزيمة التي تجرعها في جنوب لبنان، ألنه يعلم أن سالح الطيران 
لم ولن يحسم المعركة مع المقاومة الفلسطينية المتسلحة بإرادة المواجهة واالنتقام لدماء الشهداء واألطفال 

  .وا جراء العدوان والحصارالرضع الذين سقط
  

29/12/2008  
  

   مع حصار قطاع غزةتهدئةال  .142
  منير شفيق

ما من قضية أكثر عدالة ووضوحا وبساطة من قضية عدم الجمع بين التهدئة والحصار المضروب على                
قطاع غزة، الن الحصار هو بحد ذاته حالة حرب ومن أعلى أشكال الحرب، قديما وحديثا، في اكتـساح                  

لحصون ولهذا ما من تفكير عسكري أو سياسي إال ويعتبر الحصار عمال حربيا، كمـا يحـدث                 المدن وا 
لقطاع غزة منذ سنة ونصف السنة فالمعابر كلها مغلقة، مما يعني قطع اإلمداد بالوقود والغذاء والـدواء                 

لـدولي  ومن هنا اعتبر المبعـوث ا     . والحرمان من التنقل ومعالجة المرضى سيما الذين في حالة خطيرة         
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الممثل للجنة حقوق اإلنسان التابعة لهيئة األمم المتحدة ريتشارد فولك أن حصار غزة يشكل جريمة إبادة                
إنسانية، فهو عقاب جماعي بامتياز يعطل الحياة العادية تماما، ويعرض عشرات ألوف األطفال ألمراض              

. العاديين والبكاء قبل غيرهم   فقر الدم والموت جوعا، وتسبب بما ال يحصى من أضرار تقع على الناس              
ومن ثم يعجب المرء كيف قبلت حماس وفصائل المقاومة األخرى التقيد باتفاق التهدئة، مـع اسـتمرار                 

  .إغالق المعابر وتصعيد الحصار إلى مستوى اشد مما كان عليه قبل اتفاق التهدئة
ي كلـه تجديـد اتفـاق       وكذلك يعجب المرء كيف يطلب من حماس وفصائل المقاومة والشعب الفلسطين          

الـسيدة تـسيبي ليفنـي وزيـرة        . التجديد مع استمرار الحصار   : التهدئة، بعد أن انتهت مدته ألنه يعني      
الخارجية في حكومة أولمرت، بعد خروجها من لقاء الرئيس المصري حسني مبارك، وبحضور وزيـر               

ريحات تهديديـة ضـد حمـاس       الخارجية أحمد أبو الغيط، وأمام الصحافة واالقنية الفضائية أطلقت تص         
وفلسطينيي قطاع غزة، ومفادها ومعناها عليكم القبول بالتهدئة مع استمرار الحصار وإال انتظروا الـرد               
اإلسرائيلي العسكري الحاسم، علما أن القوات اإلسرائيلية لم تتوقف عن االغتيال واالعتقال في الـضفة               

، أي أن التهديد والوعيد هنا يلوحان بما هو أعظم          الغربية وعن القصف ومحاولة االقتحام في قطاع غزة       
أن تقول ليفني ذلك فال جديد فيه ولكن أن تقوله في مؤتمر صحافي وفي القـاهرة، وبعـد                  . أو االستسالم 

خروجها من اجتماع مع الرئيس المصري حسني مبارك يخرج على التقاليد المصرية فـي مثـل هـذه                  
الرئيس بما سيصرح به في المؤتمر الصحافي، أما إذا كانت ليفني           الحاالت، وهي تقاليد تفترض أن يعلم       

قد خرجت على أصول اللباقة والضيافة فكيف ال يرد عليها احمد ابوالغيط وزير الخارجية، كأنه لم يسمع                 
التهديد والوعيد الموجه للشعب الفلسطيني واالستفزازي لكل عربي ومسلم ولم يكن في جعبته إال الدعوة               

لنفس من جانب الطرفين، والعودة إلى الهدوء ولكن من دون أية إشارة إلى الحصار ورفعـه                إلى ضبط ا  
. أو ربط التهدئة برفع الحصار، كما هو االتفاق السابق بين مصر وكل من حماس وفـصائل المقاومـة                 

وباختصار ال يمكن أن يكون موقف وزير خارجية مصر احمد ابو الغيط مفهوما أو مقبوال، حتـى مـن                   
ب أي مواطن مصري وعربي فكيف من قبل الفلسطينيين عموما والـذين يكتـوون مـن الحـصار                  جان

  .خصوصا
حصار وتهدئة ال يجتمعان في قطاع غزة، علما أن فصائل المقاومة ال سيما             : المسألة في منتهى البساطة   

االعتقاالت فـي   حماس والجهاد اشترطتا دائما أال تجتمع التهدئة في قطاع غزة مع استمرار االغتياالت و             
الضفة الغربية، وإال يجب أن يعود هذا الشرط ومعه أن تتوقف حكومة سالم فياض غير الشرعية، عـن                  

صـحيح  . مطاردة خاليا المقاومة واعتقال من تصل إليهم من المقاومين بل وتعذيبهم النتزاع االعترافات            
 فلسطينية،  -استها مسألة فلسطينية    أن هذه اإلشكالية األخيرة التي يجسدها وجود حكومة سالم فياض وسي          

إال أنها مرتبطة بدورها بسياسات اإلخضاع للشعب الفلسطيني، التي هي وراء محاوالت فـرض تهدئـة                
وحصار لقطاع غزة في آن واحد، الن العقل الذي يخطط لقطاع غزة هو العقل الذي يخطط للـسياسات                  

  .المطبقة في الضفة الغربية
وحدة فلسطينية في إطار الجمع بين الحصار والتهدئة في قطـاع غـزة، أو              ومن ثم كيف يمكن أن تقوم       

هذا من دون الحديث األهـم والمتعلـق بإشـكالية          . الجمع بين مطاردة خاليا المقاومة في الضفة الغربية       
المفاوضات الثنائية السرية وما جرى فيها، وعلى أي أسس تقوم وإلى أين ستنتهي، علمـا أن األسـاس                  

إذا لم يضع المرء رأسه كما تفعل النعامة في         . ليه فاسد ابتداء ومؤشراتها السرية أكثر فسادا      الذي قامت ع  
الرمال فال بد من أن يرى المعادلة كلها مترابطة، ابتداء من استمرار الحصار وشده إلى الحد األقـصى                  

مـن مطـاردة    مع الضغط الهائل الستمرار التهدئة من جانب واحد، ومرورا بما تمارسه حكومة فياض              
هذا ويأتي الحكـم علـى الـزعيم        . لخاليا المقاومة في كل الفصائل، وانتهاء بمسار المفاوضات الثنائية        

الفلسطيني الكبير أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات بثالثين سنة سجنا و تتويجا لهذه المعادة ورسالة                
  .لكل مقاوم شجاع وهدية للمفاوضات السرية ولتهدئة مع الحصار
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ومن هنا فان الحلقة الرئيسة التي يجب أن تكسر وعليها إجماع من قبل فصائل المقاومة كافة بمـا فيهـا                    
، وال يـشذ عـن هـذا        )الحصار(غالبية في حركة فتح، هي رفض التهدئة مع استمرار إغالق المعابر            

 الحـصار،   اإلجماع غير حكومة سالم فياض والرئيس الفلسطيني محمود عباس اللذين يرفضان مقاومة           
ويعتبران الصواريخ عبثية ويستنكران أي عمل عسكري مقاوم سواء أكان انطالقه من قطاع غزة أم من                

وبالمناسبة يفترض أن ثمة إجماعا بين كل فصائل        . الضفة أي القبول عمليا بالجمع بين الحصار والتهدئة       
سياسات حكومة سالم فيـاض     المقاومة، بما فيها كتائب شهداء األقصى وقطاع كبير من فتح على رفض             

ولهذا فـإن الوحـدة الوطنيـة       . وممارساتها ال سيما من جهة مطاردة خاليا المقاومة في الضفة الغربية          
الفلسطينية يجب أن تبدأ بل بدأت عمليا من رفض العودة إلى التهدئة مع استمرار حصار قطـاع غـزة،                   

فهو قابل الن يحقق إجماعا عربيا ودوليـا        فالحصار ومن كل المعابر يمكن أن يكسر وبال قيد أو شرط،            
فالظروف كلهـا متـوافرة إلحـراز       . في ظل وحدة وطنية ال تتردد في خوض مواجهة عسكرية لكسره          

انتصار بالدم الفلسطيني بعد كل تلك العبثية التي جمعت بين التهدئة واستمرار الحصار، وهذا ما تريـده                 
  .تسيبي ليفني فلتحصل عليه

 30/12/2008 ،رينيةصحيفة الوقت البح
  

  هل ال تزال فلسطين قضية مصرية ومصيرية؟ .143
  حسن نافعة

توحي تصريحات تسيبي ليفني وأحمد أبو الغيط في المؤتمر الصحفي الذي عقداه عقب لقـاء الـوزيرة                 
اإلسرائلية بالرئيس مبارك يوم الخميس الماضي ، إضافة إلى تصريحات محمود عبـاس عقـب لقائـه                 

ليوم السابق ، بأن حماس تبدو كعدو مشترك لكل من مـصر وإسـرائيل والـسلطة                بالرئيس مبارك في ا   
الفلسطينية ، وبأن المصلحة المشتركة لهذه األطراف الثالثة باتت تقضي يتـصوير حمـاس باعتبارهـا                
الطرف المسئول عن عدم التوصل إلى تهدئة بين إسرائيل وفصائل المقاومـة ، وعـن فـشل الحـوار                   

ليفني من ناحيتها لم تتردد في وصف       . ي ، بل وعن غياب التسوية شاملة في المنطقة،        الفلسطيني الفلسطين 
يتعين العمل على تخليص الشعب الفلسطيني من قبضتها والقـضاء علـى            " منظمة إرهابية "حماس بأنها   

وعباس من ناحيته لم يتردد في      . سلطتها في قطاع عزة حتى لو تطلب األمر عمال عسكريا واسع النطاق           
يل حماس مسئولية استمرار الحصار المضروب على قطاع غزة واتهامها بوضع العراقيل في طريق              تحم

أما أحمد أبو الغيط فقد اكتفـى مـن         . المصالحة وتخريب الجهود الرامية إلى توحيد الفصائل الفلسطينية       
لتهدئـة مـع    ناحيته بمناشدة إسرائيل ضبط النفس والتأكيد على أن الجهود المصرية الراميـة لتحقيـق ا              

 . إسرائيل والمصالحة بين الفصائل الفلسطينية لم تتوقف،
وألنه سبق لمصر تحميل حماس مسئولية إفشال مؤتمر للمصالحة كانت قد دعت إليه وتم االتفاق علـى                 
عقده في القاهرة منذ أسابيع ، فمن الواضح أن فجوة المواقف بين القاهرة وحماس تحولت إلى جفوة باتت                  

ن قدرة القيادة المصرية على اإلمساك بخيوط حقيقية تسمح لها بالتـأثير علـى األطـراف                تحد كثيرا م  
المختلفة ، وهو ما قد يغري إسرائيل في النهاية على تفضيل خيار الحسم العسكري في غـزة والـسعي                   

سيق لتوريط مصر والسلطة الفلسطينية في الوقت نفسه ، من خالل اإليحاء بأنه تم وفقا لترتيب مسبق وتن                
  . مشترك معهما،

فإذا أضفنا إلى المشهد الذي تعكسه تلك التصريحات مشهدا آخر كشفت عنه مؤخرا مـصادر صـحفية                 
وثيقة االطالع ، لتبين لنا بوضوح أن األوضاع في المنطقة ربما تكون في طريقهـا نحـو مزيـد مـن                     

 .االحتقان وليس االنفراج كما كان يأمل البعض
لندنية في عددها الصادر يوم الخميس الماضي أن الرئيس مبارك عبر لرئيس            فقد ذكرت صحيفة الحياة ال    

الوزراء الفرنسي أثناء زيارته األخيرة للقاهرة عن عدم اطمئنانه للنوايا السورية تجاه لبنان ، ألن سوريا                
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 من وجهة نظره ال تسعى لتحقيق مصالحة في لبنان قدر سعيها الستعادة السيطرة عليها ، كما عبر عـن                  
اعتقاده بأن التحالف الذي يربط سوريا بإيران أقوى وأعمق مما تظن فرنسا ودوال أوربية أخرى ومن ثم                 
فإن الجهود الدولية الرامية إلبعاد سوريا عن إيران ستبوء بالفشل حتما ألن سوريا من وجهة نظره تبدو                 

  .أراضيها المحتلة في الجوالن،معنية بالمحافظة على تحالفاتها اإلقليمية أكثر مما هي معنية باستعادة 
وال جدال في أن هذه التصريحات وغيرها تبدو غير منطقية وال تتسق مع األجواء التي سـادت عقـب                   

وإن .  نوفمبر الماضـي   4الفوز الكبير الذي أحرزه أوباما في انتخابات الرئاسة األمريكية التي جرت في             
 انتهجتهـا اإلدارتـان الـسابقتان ، األمريكيـة          دل ذلك على شيء فإنما يدل على نجاح سياسة كانت قد          

واإلسرائيلية ، في خلق أوضاع جديدة في المنطقة ساهمت في غرس أوهام عميقة لدى دول عربية كبيرة                 
ومؤثرة ، على رأسها مصر والسعودية ، لإليحاء بأن المد الشيعي بقيادة إيران بات يشكل الخطر األكبر                 

 .  وإلقناعها بأهمية تشكيل تحالف في مواجهتهعلى المنطقة ككل في هذه المرحلة
ويبدو أن الجرثومة التي نجح االحتالل األمريكي في زرعها في العراق وتعهـدتها إسـرائيل بالرعايـة                 

العرب من معظم قضايا الصراع فـي  " المعتدلين"تمكنت من التغلغل في الجسد العربي لدرجة أن مواقف   
وهذا أمر خطير للغاية قد يفضي في النهايـة إلـى           . قف اإلسرائيليةّ، المنطقة باتت شبه متطابقة مع الموا     

ظهور تحالف عربي إسرائيلي فعلي ربما يجسده حصار التجويع المفروض حاليا على الشعب الفلسطيني              
وأعتقد ، كما يعتقد كل مراقب منصف ، أنه ما كان لهذا الحصار ،              . في قطاع غزة على أوضح صورة     

ون ونصف مليون فلسطيني أن يستمر طوال هذه المدة ، وبكل هذه القسوة ، ما لـم                 والذي يهدد حياة ملي   
فمن الوضح لكل ذي عينين أن هـذا الحـصار ،           . يكن هناك تواطؤ عربي يسنده ويدعمه سرا وعالنية،       

والذي يبدو في ظاهره وكأنه موجه إلضعاف سلطة حماس ، ال يستهدف سوى شيء واحد وهو تركيـع                  
  . وإجباره على االستسالم والقبول بالشروط اإلسرائيلية للتسويةالشعب الفلسطيني

لنفترض اآلن أن إسرائيل باجتياحها قطاع غزة وتمكين السلطة الفلسطينية من بسط نفوذها في القطاع ،                 
فنجاح إسرائيل في تصفية حماس ، بافتراض أنه        . فهل سيؤدي ذلك إلى حل المشكلة؟ اإلجابة بالنفي طبعا        

ناحية الفعلية وهو أمر مشكوك فيه كثيرا ، يسقط من معادلة الصراع ورقة الضغط الوحيـدة                ممكن من ال  
وربما يتصور البعض أن    . المتبقية في مواجهة إسرائيل لحملها على االعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني         

ال يقـوم   وهذا تصور أقل ما يقال فيه أنه ساذج و        . إزاحة حماس يمهد الطريق للتوصل إلى تسوية مقبولة       
فليس هناك ما يدعو إسرائيل لتقديم تنازالت كانت ترفض تقديمها في ظل وجود             . دليل واحد على صحته   

فالتصور المنطقي أن تصبح إسرائيل أكثر عنادا كلما ازداد         . حماس ، بل ربما يكون العكس هو الصحيح       
مواتية لفرض شـروطها    الطرف اآلخر ضعفا ، ومن ثم تصبح أكثر ميال لالعتقاد بأن اللحظة أصبحت              

للتسوية كاملة على الطرف الفلسطيني ، وإذا ما نجحت في تحقيق هدفها فلن يكون لديها حينئذ أي حـافز      
فألن دافعها الوحيـد لتقـديم      . أو مبرر لتقديم أي تنازالت جديدة على أي من المسارات العربية األخرى           

الضغوط على الطرف الفلـسطيني ، فيـرجح أن         تنازالت من هذا القبيل فيما سبق كان توليد المزيد من           
تصبح بعد انهيار الصمود الفلسطيني أكثر ميال للتراجع عن مواقف سابقة ، وليس التقدم في اتجاه مواقف                 

 .أكثر مرونة ، ومن ثم للسعى إللحاق الهزيمة ببقية أطراف الممانعة العربية،
هل سيكون مركزهـا    :  أن تتهرب منه وهو    هنا يتعين أن تطرح مصر على نفسها سؤاال ليس من الحكمة          

اإلجابة . اإلقليمي أفضل في حال تمكن إسرائيل من فرض شروطها للتسوية على كل األطراف العربية؟             
ال ، وذلك لسبب بسيط وهو أن إسرائيل ستبدو حينئذ أكثر قناعة بأن الفـضل فيمـا                 : ببساطة وبوضوح 

 وألنها تـدرك أن وجـود مـصر كدولـة موحـدة             .أنجزت يعود إلى قوتها هي وليس ألي اعتبار آخر        
ومتجانسة سيظل يشكل خطرا عليها على المدى الطويل ، فـاألرجح أن تمـارس سياسـات تـستهدف                  

، بشروطها ، تعتقد أنه يمنحها فرصة أكبر بكثيـر          " سالم شامل "إضعافها وربما تفتيتها مستفيدة من مناخ       
لـذا أعتقـد    . مع المصري والعمل على تفجيره من داخله      مما هو متاح لها حاليا للتغلغل في أحشاء المجت        
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جازما أن السياسة التي تمارسها مصر تجاه قطاع غزة حاليا ليست فقط سياسة مدانـة أخالقيـا وغيـر                   
 .منبررة قانونيا ، ولكنها أيضا سياسة تضر بالمصالح الوطنية المصرية على المدى الطويل

قيا ، ألنها تساند من الناحية الفعلية حصارا ظالما تترتب عليه           فسياسة مصر الحالية تجاه غزة مدانة أخال      
بسبب نقص المواد الغذائيـة والوقـود ،   : كوارث إنسانية يسقط خاللها يوميا بشر كثيرون ضحايا للجوع   

بسبب الحرمان من الدراسة    : بسبب نقص األدوية والمواد واألدوات الطبية والوقود ، وللجهل        : وللمرض
وهي سياسة مدانة قانونا ، ألن مصر ليست طرفا في اتفاق المعابر            . الخ.. ة في الخارج  والتعليم ، خاص  

سفر المراقبين األوربيين ، وعدم تجديـد       : ، وألن هذا االتفاق لم يعد ساري المفعول ألسباب كثيرة أهمها          
فيفتـرض أن   وألن معبر رفح يقع بالكامل داخل حدود الدولة المـصرية           . االتفاق نفسه يعد انتهاء مدته    

تكون سيادة مصر عليه كاملة ومطلقة وبالتالي يصبح في سلطتها وحدها وليس في سلطة أحد غيرها أن                 
تسمح أو ال تسمح بفتحه دونما تدخل من أحد ايا كان ، وال يتعين أن يكون عليها أي قيد سوى كل ما له                       

 تخفيف العـبء والمعانـاة      ومعنى ذلك ان باستطاعة مصر وحدها وبقرار منفرد       . صلة باألمن الوطني  
الواقعين على عاتق الفلسطينيين دون يكون بمقدور أحد أن يثير أي مشكلة قانونيـة مـن أي نـوع ألن                    

وألنني من الذين يعتقدون بحزم أن فلسطيين مـصرية ومـصيرية ،            . القانون اإلنساني فوق كل اعتبار    
اإلغالق فليس له بالنسبة لـي سـوى        أما استمرار   . فمصلحة مصر الوطنية تقضي بفتح معبر رفح فورا       

معنى واحد وهو أن سياسة مصر الراهنة لم تعد فقط غير أخالقية ولكنها كفت عـن أن تكـون وطنيـة                     
  .أيضا

  كتب هذا المقال قبل قيام إسرائيل بشن حربها األخيرة على غزة*
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