
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ح جري١٨٠٠ شهيداً و٣٩٠أكثر من ...  قصف غزة تواصل"إسرائيل"
  "غير مناسب" التوقيت دتحفّظ عن وساطة تركية للحوار وحماس تعيعباس ": الحياة"

  لن نستسلم ولن نتراجع عن مواقفنا: تهدد بنقل القتال إلى عمق الكيان الصهيوني حماس
  أمير قطر يتعهد بإعمار غزة

  لحماس" ضربة مؤلمة"يرفض التهدئة قبل توجيه  أولمرت
 ح في غياب ممثلي السلطة الفلسطينية والمراقبين األوروبيينمصر لن تفتح معبر رف:مبارك

...رغم الغـارات المـستمرة
لمقاومة تقصف بئـر الـسبع      ا

  وتهدد بتوسيع دائرة الرعب
  

 ٥ص ... 
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            ٢ ص                                     ١٣٠٠:         العدد       ٣١/١٢/٢٠٠٨ األربعاء :التاريخ

    :السلطة
 ٧  "غير مناسب" التوقيت دتحفّظ عن وساطة تركية للحوار وحماس تعيعباس ": الحياة" .٢
 ٨  بابات اإلسرائيليةالسلطة لن تعود على ظهور الد: اتهام حماسحماد مستغرباً  .٣
 ٨  بوش وعباس وفياض يتفقون على ضرورة احترام حماس ألي وقف للنار: البيت األبيض .٤
 ٨  ما يجري في غزة حرب إبادة جماعية: الحكومة المقالة .٥
 ٨   العدوان وتوفير الحماية لشعبنا وقفاآلنأولويتنا : فياض .٦
 ٩  فتح المعابرويطالب بتحرك لوقف العدوان وفك الحصار " الوطني الفلسطيني" .٧
 ٩   إلى وقف فوري للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةيدعوعريقات  .٨
 ٩  السلطة ستطالب الوزراء العرب بموقف واضح وسريع لوقف العدوان: المالكي .٩
١٠  وتأمين احتياجاته اإلنسانيةالقطاععدوان  وقفلى  تركز ع فياضحكومة :وزير التخطيط.١٠
١٠  الطلبة والمؤسسات التعليميةسنرفع دعاوى قضائية بحق االحتالل الستهدافه:وزيرة التربية.١١
١٠  الموت بشرف تحت االجتياح أفضل مليون مرة من الموت البطيء تحت الحصار: يوسف.١٢
١٠ فتحوحركة ألرثوذكس  لاحتفاالت رأس سنة والميالدتلغي رئاسة السلطة .١٣
١٠  شخصيات فلسطينية تحذر من تداعيات للعدوان تتجاوز غزة.١٤
١١  مسؤول في معبر رفح يناشد الدول التي أرسلت مساعدات الضغط على القاهرة إلدخالها.١٥
١١  في العقبةاألربعاءعباس يلتقي رئيس الوزراء التركي  .١٦
    
    :قاومةالم
١٢  لن نستسلم ولن نتراجع عن مواقفنا: تهدد بنقل القتال إلى عمق الكيان الصهيوني حماس .١٧
١٢  "بتحرك رسمي وشعبي لوقف مجازر االحتالل"  يطالبفصائل في دمشقالتحالف  .١٨
١٣  مغلق لدواع سياسيةفح معبر ر :أبو زهري .١٩
١٣   صاروخ وقذيفة٩١٧ – شهيدا ٥١ : ٢٠٠٨احصائية سرايا القدس للعام  .٢٠
١٤  غرفة عمليات مشتركة لقوات المقاومة من شتى الفصائل والجاهزية عالية: "أبو عبير" .٢١
١٤  عباس متورط في العدوان على غزة: أبوزهري .٢٢
١٥ الرئيس المصري بالتدخّل في شؤون الفلسطينيين  تتّهم"القيادة العامة" .٢٣
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٥  لحماس" ضربة مؤلمة"يرفض التهدئة قبل توجيه  أولمرت .٢٤
١٦   مكتب أولمرت يرفض الموافقة على المبادرة الفرنسية لوقف إطالق النار .٢٥
١٦ أولمرت يطلب من مجلس الوزراء الموافقة على استدعاء المزيد من جنود االحتياط .٢٦
١٦   "حماس" وقف العمليات سيقوي: بن اليعازر .٢٧
١٧  ستوجيه الضربات لحمالن راضون و الفلسطيني:ديسكين .٢٨
١٧  "مقصودة"الغارات اإلسرائيلية على المساجد والمساكن ": هآرتس" .٢٩
١٧ "لإسرائي" انخفاض حاد في الهجرة اليهودية إلى :اإلحصاء المركزية تقرير .٣٠
    

    :األرض، الشعب
١٧  ح جري١٨٠٠ شهيداً و٣٩٠أكثر من ...  قصف غزة تواصل"إسرائيل" .٣١
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١٨   مساجد في العدوان على غزة٥االحتالل استهدف  .٣٢
١٨    تعرضها للصدم والنيران اإلسرائيلية بعدتصل شواطئ لبنان الجنوبية" الكرامة"سفينة  .٣٣
١٨  التميمي يستهجن صمت المجتمع الدولي تجاه غزة .٣٤
١٨   فلسطينيين داخل الخط األخضر١١٠ تعتقل "إسرائيل" .٣٥
١٩  بوقف سفك الدماءرؤساء الكنائس المسيحية في القدس يطالبون  .٣٦
١٩  المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يحذر من أهداف العدوان على قطاع غزة .٣٧
١٩  في النقب" نور اإلسالم"تسمح بهدم مسجد " إسرائيلية"محكمة  .٣٨
١٩ وات االحتالل في مدينة القدستجدد المواجهات بين المواطنين وق .٣٩
١٩   نقل النساء العربياتونرفضي الحافالت في القدس وسائق .٤٠
٢٠   االعتصام األسبوعي يستنكرون المجازر الوحشية في غزةفي أهالي األسرى  .٤١
   

   :صحة
 ٢٠   تالحق الجرحى داخل المستشفياتإلسرائيليةاطائرات ال .٤٢
 ٢٠  أوضاع إنسانية كارثية في غزةب نقص األدوية يهدد .٤٣
   

   :بيئة
 ٢٠     آالف مواطن في غزة١٠ة تهدد حياةالمياه العادم .٤٤
   

   : األردن
٢٠  رانيا تلبي نداء أطفال غزة ونسائها وتتبرع بدمها لهمالملكة .٤٥
٢١  مسيرات واعتصامات في المحافظات تطالب بفتح المعابر مع غزة ونصرتها .٤٦
٢١ إسالميو األردن يدعون الشعوب العربية لمواصلة اليقظة وإعالن الجهاد المقدس .٤٧
   

   :لبنان
٢١   يندد بالمجازر ويعلن الحداد اليوم ومليون دوالر لغزة اللبنانيمجلس الوزراء .٤٨
٢٢  التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني بتشجيعه على المفاوضات: الجميل .٤٩
٢٢   بذل الجهود لتوحيد الموقف الفلسطينياالولىدول العربية للتهامات دل توجيه االب :جنبالط .٥٠
٢٢  ؟هل نعمل لفك العزلة عن غزة، أم ندفع إلى قلب األنظمة العربية: جعجع .٥١
٢٢ اتصاالت لبنانية لعقد القمة الطارئة .٥٢
٢٣  دون التوصل إلى حلمن سبعة عقود مستمرة مآسي القضية الفلسطينية: رلوس إدهكا .٥٣
   

   :عربي، إسالمي
٢٣ مصر لن تفتح معبر رفح في غياب ممثلي السلطة الفلسطينية والمراقبين األوروبيين:مبارك .٥٤
٢٣   وصبيح يدعو لنبذ الخالف العربي.. مةعمرو موسى يدافع عن المقاو .٥٥
٢٤  اتصاالت مع الدول الدائمة لوقف العدوان على غزة: العطية .٥٦
٢٤  إدانات للعدوان واتهامات لحماس: مصر... عاكف يرفض الهجوم على حماس .٥٧
٢٤  لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني" إسرائيل"بممارسة الضغط على أوغلي يطالب  .٥٨
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٢٥  الرئيس مبارك طلب مقابلة ليفني ليحذرها من شن هجوم على الفلسطينيين: أبو الغيط .٥٩
٢٥   األمريكيةالمؤتمرات الثالث تدين ما يجري في قطاع غزة بدعم من اإلدارة .٦٠
٢٥  مؤشرات على تضاؤل فرص عقد القمة العربية .٦١
٢٥  العراق يرسل مساعدات عاجلة إلى غزة .٦٢
٢٥   "لنصرة أهل غزة في القمة" نائبا كويتياً يرفعون خطاباً إلى األمير ١٦ .٦٣
٢٦   يأمر بإلغاء احتفاالت رأس السنة تضامناً مع الفلسطينيينحاكم إمارة دبي  .٦٤
٢٦   انشقاق الجسد الفلسطيني يبرر للكيان الصهيوني مواصلة عدوانها: وزير خارجية الكويت .٦٥
٢٦   فتوحة لمجلس األمن حول غزةالقاهرة تعرقل جلسة م": السفير" .٦٦
٢٦   نصرة فلسطين وفق االستطاعة:  في السعوديةاإلسالمي مجمع الفقه .٦٧
٢٧  غيابياًمحكمة لمحاكمة إسرائيليين حرب غزة بداية لتطورات إقليمية كبيرة وتشكيل : إيران .٦٨
٢٧   اإلسرائيليتزويد حماس بكل ما تحتاجه لصد العدوان نافعة يطالب األطراف العربية حسن .٦٩
٢٧ جزء من مخطط الكيان الصهيونيما يحدث في غزة : األشعل. د .٧٠
٢٨  البرلمان العربي يناقش العدوان على غزة .٧١
٢٨  "إسرائيل" مواطن موريتاني يهاجم السفارة اإلسرائيلية ومطالبات بقطع العالقات مع  .٧٢
٢٨  يهود إيران يدينون العدوان اإلسرائيلي .٧٣
٢٨ ع تل أبيباألسد يؤكد ضرورة وقف المجازر وصحيفة تشرين تطالب القاهرة بقطع العالقة م .٧٤
٢٩  جسر جوي لنقل المواد الطبية إلى غزة وتؤكد استعدادها الستقبال الجرحى: السعودية .٧٥
٢٩  متظاهرون يدخلون مقار دبلوماسية بريطانية في طهران رفضا للهجوم على غزة .٧٦
٢٩   شعب المصري يقود مظاهرة ضد مبارك    عضو في ال .٧٧
٢٩  قمة مسقط تدعو لوقف الغارات اإلسرائيلية وفك حصار غزة .٧٨
٢٩ بن علوي يدعو الفلسطينيين أن يرتفعوا فوق خالفاتهم .٧٩
٣٠  ورية إلى قطاع غزةقافلة مساعدات طبية وغذائية س .٨٠
٣٠  تظاهرات التضامن مع غزة تتواصل في انحاء الدول العربية واإلسالمية .٨١
٣٠   بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في ظل العدوان على غزة" إسرائيل"لن نفاوض : سوريا .٨٢
٣٠      ويتي يرفع عقاله احتراما لهنية وحذاءه لعباسنائب ك .٨٣
٣١       ال أعياد رأس سنة بمصر واألردن وتركيا بسبب عدوان غزة .٨٤
٣١   أمير قطر يتعهد بإعمار غزة .٨٥
٣١  القتحام سفارات مصريةاالحتجاجات العربية تتصاعد ومحاوالت .٨٦
٣١  المكاتب الهندسية العربية تستعد إلعمار دمار غزة .٨٧
   

   :دولي
٣١   في غزةإلى وقف فوري لإلجراءات العسكرية وفرنسا تدعو لهدنة إنسانية .٨٨
٣٢  ين وصول الفرق الطبية إلى القطاعاتصاالت بريطانية لتأم .٨٩
٣٢  مئات الجرحى في مستشفيات غزة يواجهون خطر الموتمنظمة الصحة العالمية  .٩٠
٣٣  اللجنة الرباعية للشرق األوسط دعت الى وقف فوري إلطالق .٩١
٣٣  هدنة إنسانية فورية"إعالن " إسرائيل"ان يطلب من يجب : انيةالخارجية االسب .٩٢
٣٣  رايس وقف اطالق النار ليس بالضروري ان يكون وقفا فوريا .٩٣
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٣٣  مجلس مسلمي عموم الهند يستنكر االعتداءات على قطاع غزة .٩٤
٣٣   لوقف اطالق النار"اسرائيل"ضغوط تتصاعد على ال .٩٥
٣٤ مبادرة قطرية بالتعاون مع فرنسا: السيناتور ماريني  .٩٦
٣٤  فقط بأن حملتها تستهدف أعضاء حركة حماس"اسرائيل"تدعم وسائل االعالم األمريكية  .٩٧
    

    :حوارات ومقاالت
٣٥ عبد الستار قاسم... معركة غزة .٩٨
٣٧  خالد الحروب ..."النظام الرسمي العربي"غزة و .٩٩
٣٩  عبد الباري عطوان...  تعترف بفشلها"اسرائيل".١٠٠
٤١   عصام نعمان... وأشعلت االنتفاضة ضد الحكام"إسرائيل" مجزرة غزة أخمدت الشراكة مع.١٠١
٤٣   داود الشريان...اهللا غالب يا مصر.١٠٢
 ٤٤  عريب الرنتاوي ...أداء فلسطيني رسمي مرتبك.١٠٣
 ٤٥   ياسر الزعاترة ...وأوراق اعتماد الرئاسة.. عمر سليمان وحماس.١٠٤
٤٦   إبراهيم األمين...عمر سليمان يستنجد بدحالن ألعمال تخريب في غزة: تحليل.١٠٥

    
 ٤٩  :كاريكاتير

***  
  
 لمقاومة تقصف بئر السبع وتهدد بتوسيع دائرة الرعبا... المستمرةغم الغارات ر .١

دخل مئات اآلالف من ، غزة من ضياء الكحلوت عن مراسلها ٣١/١٢/٢٠٠٨، قطر،  العربقالت
اإلسرائيليين باألمس نطاق تهديدات وضربات المقاومة الفلسطينية، بعد توسيع هذه األخيرة لمجال 
قصفها، وتكثيفها لعمليات إطالق الصواريخ، وإدخالها ألنواع جديدة إلى ساحة المعركة الضارية، ناهيك 

 .ثانية» فينوغراد»ستعمال لغة جديدة تهدد بـعن ا
 كيلومتراً عن ٥٠أمس أنها قصفت مدينة بئر السبع اإلسرائيلية التي تبعد نحو » كتائب القسام«وأعلنت 

غزة، للمرة األولى بالصواريخ، وواصلت أذرع المقاومة بمجملها إطالق القذائف الصاروخية باتجاه 
ى الرغم من استمرار التحليق المكثف للطائرات والغارات اإلسرائيلية في البلدات والمواقع اإلسرائيلية عل

 .سماء غزة
، »قسام«، الذراع المسلح لحركة حماس، أنها أطلقت سبعة صواريخ من نوع »كتائب القسام«وأعلنت 

 . ، باتجاه بلدات ومواقع إسرائيلية»هاون«الروسي الصنع، وثالث قذائف » غراد«وصاروخين من نوع 
 ٣٠أطلقا باتجاه مستوطنة كريات جات، التي تبعد أكثر من » غراد«رت الكتائب أن صاروخي وذك

كيلومتراً عن قطاع غزة، فيما أطلقت أربعة صواريخ باتجاه مدينة سديروت واثنان باتجاه موقع كيسوفيم، 
لن «: تكما هددت اإلسرائيليين بتوسيع نطاق القصف حسبما ذكره بيان صادر عن قيادتها التي قال

تنتزعوا منا موقفاً يسركم، ولن تجدوا منا سوى الصواريخ والنار والرصاص والقنابل، وإذا استمر هذا 
 .»العدوان فسنضرب بصواريخنا أماكن أبعد ومدناً أخرى

البد لقادة الحرب الصهاينة أن «: كما ردت الكتائب على التهديدات اإلسرائيلية بعملية برية بالقول
، فيبدو أنهم يقعون من جديد في شراك أوهامهم وأحالمهم »لجنة فينوغراد الثانية« أمام يستعدوا للمثول

البعيدة، فو اهللا لو جففتم بحر غزة أهون عليكم من القضاء علينا أو استئصالنا أو ضرب مشروعنا 
 .»المقاوم الذي يحتضنه أبناء شعبنا البطل
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كري لحركة الجهاد اإلسالمي مسئوليتها عن إطالق وعلى الصعيد نفسه أعلنت سرايا القدس الجناح العس
اإلسرائيلية الواقعة جنوبي إسرائيل، وأعلنت ) المجدل(باتجاه مدينة ) قدس(ثالثة صواريخ من طراز 

) ناحال عوز(ألوية الناصر صالح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية عن قصف موقع 
كما قصفت كتائب المقاومة الوطنية الجناح ).  ملم١٠٠(ر شرقي مدينة غزة بخمس قذائف هاون عيا

) مقاومة(العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بلدة سديروت اإلسرائيلية بصاروخ من نوع 
 .المطور

بلدة سديروت اإلسرائيلية ) كتائب نسور فلسطين(كما قصفت مجموعة فلسطينية تطلق على نفسها اسم 
أن عملية القصف هذه تأتي في إطار الرد على العدوان «وأكدت ). ١نسر(بصاروخين من نوع 

الصهيوني المتواصل والذي كان آخره المجزرة الصهيونية والقصف الهمجي الذي يتعرض له أبناء 
 .»شعبنا في قطاع غزة وسقوط المئات من الشهداء والجرحى
 آخرين ١٣٣يين وإصابة ما يزيد عن  إسرائيل٦وقد بلغت حصيلة الخسائر اإلسرائيلية إلى غاية األمس 

  .بجراح ما بين المتوسطة والخطيرة
 )أبو عبيـدة   (أن ،عال عطا اهللا   عن مراسلتها    غزة من   ٣١/١٢/٢٠٠٨.  اسالم اون الين   وأضاف موقع 

ـ  توعد بعيدة المدى إذا لم توقف محرقة غزة، مشيرا إلى أن كتائـب            " إطالق صواريخ جديدة  " إسرائيل ب
تجاه المدن  " قسام"و" جراد" صاروخا من    ١٥٠ها خالل أيام العدوان األربع من إطالق        القسام تمكنت وحد  

  .والمستوطنات المحيطة بالقطاع
أبـدت عـدم    " إسـرائيل "، الى أن    غزةمن  رائد الفي   عن مراسلها    – ٣١/١٢/٢٠٠٨ الخليج،   وأشارت

 قادتهـا أنهـا ستواصـل       اكتراث بدعوات لوقف إطالق نار دائم أو مؤقت، مؤكدة على لسان العديد من            
قائال إن الفلسطينيين ال يتسولون التهدئـة،       " حماس"ورد مشير المصري المتحدث باسم      . العدوان ألسابيع 

، فـي وقـت أكـدت تقـارير أن     "مغامرة غير محـسوبة "واصفاً أي هجوم بري على غزة بأنه سيكون   
 مـن قـوات     ٢٥٠٠عت لهـذه الغايـة      تستعد لالنتقال إلى المرحلة البرية من المحرقة، واستد       " إسرائيل"

  .االحتياط
الطائرات قصفت موقعاً ، أن غزةمن فتحي صباح عن مراسلها  ٣١/١٢/٢٠٠٨ الحياة، وذكرت

، في بلدة بيت الهيا شمال القطاع بثالثة صواريخ، وموقعاً آخر للكتائب في »كتائب القسام«للتدريب يتبع 
وأسفرت إحدى الغارات عن استشهاد ثالثة . خ أخرىبلدة بيت حانون في شمال القطاع بثالثة صواري

لجان «صاروخين على مكتب إعالمي تابع لـ » أباتشي«فلسطينيين، وأطلقت مروحية من طراز 
قرب المجلس التشريعي غرب مدينة غزة، بعد وقت قصير من إعالن مقتل إسرائيليين » المقاومة الشعبية

  .قبل منتصف ليل أول من أمس
. تهديدها في بيان مساء أمس بتوسيع قصفها إلسرائيل» كتائب القسام«عن » رانس برسف«ونقلت وكالة 

إذا كنتم قررتم أن يستمر هذا العدوان لمدة طويلة، فأنتم بذلك حكمتم باإلعدام على كل «: وجاء في البيان
 القطاع، وإذا قررتم الدخول البري إلى. سكان المغتصبات والمدن في جنوب فلسطين المحتلة ووسطها

  .»فستكون أرض غزة لهيباً وبراكين تنفجر في جنودكم
 إن أكثر مـن     ، مراسلة بي بي سي العربية دينا إبراهيم       هقالتما   ٣١/١٢/٢٠٠٨بي بي سي     ونقل موقع 

واعلن الجيش االسرائيلي انـه     . عشرين صاروخا وقذيفة سقطت على الشريط الحدودي بين مصر وغزة         
نها مقر مجلس الوزراء وخمس وزارات ومواقع اطالق صواريخ وورش           هدفا الثالثاء من بي    ٣١قصف  
كما استمر إطالق الصواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل مما أسفر عن مقتل جنـدي                . تصنيعها

  . إسرائيلي وثالثة مدنيين، وبذلك وصل عدد القتلى االسرائيليين منذ يوم السبت الماضي إلى اربعة
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 حـسب احـصاءات الجـيش       ٤٠٠لتي اطلق من غزة من يوم السبت اكثر من          كما بلغ عدد الصواريخ ا    
كما اشارت التقديرات االسرائيلية الى ثلث قوة حماس الصاروخية تم تدميرها لكن الحركـة              . االسرائيلي

  . حافظت على قوة جناحها العسكري من الناحية العددية
  
  
  "غير مناسب" التوقيت دتحفّظ عن وساطة تركية للحوار وحماس تعيعباس ": الحياة" .٢

ـ     : جيهان الحسيني  -القاهرة   أن الرئيس محمود عباس تحفـظ      " الحياة"  كشفت مصادر فلسطينية مطلعة ل
عن عرض تركيا مبادرة لرعاية حوار يجمع بين الفصائل، وعلى رأسها حركتا فتح وحمـاس، مـشدداً                 

لى أن السفير الفلسطيني في تركيـا    على تمسكه بالرعاية المصرية لجهود المصالحة، وأشارت المصادر إ        
  .نبيل معروف أبلغ أول من أمس الرئيس عباس باستعداد تركيا للوساطة

. هذا ليس التوقيت المناسب للبحث في الحـوار الـوطني         "مصدر قيادي في حماس أن      اعتبر  ومن جهته   
 المعابر كافة،   ويجب االلتفات إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن غزة وتشغيل            

المقاومـة كـسبيل النتـزاع      "، الفتاً إلى أنه ال يوجد خيار آخر أمام حماس إال            "وعلى رأسها معبر رفح   
 ومن ثـم    وإذاللهالحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها العيش بعزة وكرامة ورفض تجويع الشعب الفلسطيني            

رفـض قطـاع غـزة      "علـى   " ياةالح"وشدد في تصريحات لـ      ". المهينة اإلسرائيليةإخضاعه للشروط   
االستسالم وعدم قبول شروط التهدئة السابقة التي لم يكن هناك فتح للمعابر خاللها في شكل منتظم وكان                 
هناك انقطاع مستمر للكهرباء ونقص للمواد الغذائية واألدوية والوقود ونقص حاد في الخبـز والمـواد                

تناول أي قضية أخرى بالبحث، باسـتثناء وقـف         "ن  ورأى أ  ". للمتطلبات المعيشية ألهالي غزة    األساسية
". العدوان وتلبية المطالب الفلسطينية، هو تهميش للقضية األساس التي أدت إلى انفجار الوضع في غـزة               

شعور مسؤولي السلطة، وعلى رأسهم عبـاس بمـأزق         "إلى  " تسويق هذه المبادرات والترويج لها    "وعزا  
ن عن مخرج لهذه الورطة التي يشعرون بها ويريدون أن يحفظوا           يبحثو"وقال إنهم   ". شديد وموقف حرج  

  ".ماء وجههم الذي سال أمام الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة بأسرها
  ٣١/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  السلطة لن تعود على ظهور الدبابات اإلسرائيلية: اتهام حماسحماد مستغرباً  .٣

ن جهـد الـسلطة     أالرئيس الفلسطيني، محمود عباس،     اد مستشار   اعتبر نمر حم  :  كفاح زبون  - رام اهللا 
اد اتهام حركة حمـاس للـسلطة       واستغرب حم .  غزة إلىمنصب لوقف العدوان على غزة وليس العودة        

 الحكم في قطاع غزة، بعد احتماالت انهيار حكم الحركة هناك بفعـل             إلىالفلسطينية، بالعمل على العودة     
ـ وقال حم . اإلسرائيليةالضربات   ن السلطة لن تعـود علـى ظهـور الـدبابات           إ"،  "األوسطالشرق  "اد ل
عندما نقول انه يجب وقف العدوان والبدء بالحوار،        "وقال حماد   ". ، كما يروج مسؤولو حماس    اإلسرائيلية

 إلـى  العـودة    أن حماد،   وأكد". آخر شيء   أي وليس   أولوياتنانحن نقصد حوارا يشمل حماس، وهذه هي        
  ".، ومش مطروحأبدامش وارد "، يناإلسرائيليغزة عن طريق 

اد اتصل مساء يوم السبت الماضي، أي بعيـد         نقلت عن مصادر مطلعة، أن حم     قد  مواقع حماس   كانت  و
منسق العمليـات الحكوميـة فـي المنـاطق         (بدء العدوان على غزة، بالجنرال االحتياط عاموس جلعاد،         

السلطة في الوقت الذي تعطي إسرائيل حـق        "بأن  ، ليبلغه   )والمستشار السياسي لوزير الدفاع ايهود باراك     
ضرب حماس وتصفيتها، فإنها تطالب بأن تتركز الضربات على مقار وقيادات حماس، وأن تتجنب قدر               

  ".اإلمكان التعرض للمدنيين
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  هنـاك   وكـشف أن  . بـإفالس  هذا االتهام يكشف عما سماه       أناد أنكر معرفته بجلعاد واعتبر      إال أن حم
، ويطلبـون   )عقلهم مغلق (دة حماس يتصلون به، ويقولون نحن عدنا قيادات مخهم مسكر،           عقالء في قيا  "

  ". نستمر في الجهود من اجل وقف العدوانأنمنا 
 ٣١/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
  
  
  بوش وعباس وفياض يتفقون على ضرورة احترام حماس ألي وقف للنار: البيت األبيض .٤

 نبيل  أن) ب.ف.أ( نقالً عن وكال  رام اهللا، و    عن مراسلها في   نقالً ٣١/١٢/٢٠٠٨.األيام، فلسطين نشرت  
أبو ردينه، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، أعلن أن الرئيس محمود عباس طالب الـرئيس األميركـي                

البحث عن حل سياسي سريع لألوضاع الخطيرة في        " بـ   األخيرجورج بوش في اتصال هاتفي بادر إليه        
  ".قطاع غزة

 حيـث يمـضي     ]تكساسفي  [ غوردن جوندرو من كروفورد    األبيضل المتحدث باسم البيت     من جهته، قا  
اتصل بالرئيس عباس ورئيس وزرائه سالم فياض       " بوش   إن في مزرعته    األعياد عطلة   األميركيالرئيس  

اتفقوا "ضاف المتحدث   أو .في قطاع غزة  "  النار إلطالق وقف دائم    إلىوبحثوا في الجهود اآليلة للتوصل      
 يكون فاعال وال بد من التقيد به خصوصاً من قبـل  أن النار يجب إلطالق وقف أي أن على اعتبار  أيضا
 أعمـال  النار، وال لكي تتجـدد       إطالقنحن ال نريد فقط من اجل المبدأ وقف         "ضاف جوندرو   أو ".حماس

 إلطالق دائم   نحن نريد تعهدا من جانب حماس باحترام وقف       .. . المقبلة األسابيع في   أوالعنف على الفور    
  ".النار

المتحدث باسم البيت األبـيض قـال إن         أن   )رويترز(نقالً عن وكالة     ٣١/١٢/٢٠٠٨الخليج،  وأضافت  
  .بوش أكد مجدداً قلقه على سكان غزة ورغبة الواليات المتحدة في تقديم المعوناتالرئيس 

  
  ما يجري في غزة حرب إبادة جماعية:  المقالةالحكومة .٥

 ستواصل القيـام بمـسؤولياتها وتقـديم        أنها أعلنت الحكومة المقالة في غزة أمس        : أشرف الهور  -غزة  
 محمد عوض، أمين عام مجلس الوزراء       .وقال د ". رغم الحرب اإلسرائيلية النكراء   "الخدمات للمواطنين   

 حكومته ستقف إلى جانب ذوي الشهداء والجرحى والمتـضررين والمنكـوبين جـراء              إنفي الحكومة   
الحكومة ومعها كل جمـاهير الـشعب الفلـسطيني     "أن وستخفف من معاناتهم، مؤكداً  ائيليةاإلسرالحرب  

 ".اإلسـرائيلي  اإلرهـاب  وستبقى صامدة شامخة في مواجهة       اإلسرائيليةستفشل أهداف الحملة العسكرية     
، الفتـاً   " الجماعية ضد الشعب الفلسطيني    اإلبادةحرب  "ووصف عوض ما جرى ويجرى بقطاع غزة بـ         

 يعمل على تدمير كل شيء في قطاع غزة لتركيع السكان وإجبـارهم علـى               اإلسرائيلي اإلرهاب"ن  أ إلى
  ".الخضوع لالمالءات االحتاللية

والخروج بتظاهرات ومـسيرات غاضـبة      "بالتحرك الفوري   " األشقاء العرب والمسلمين  "وطالب عوض   
  ". للسكان المحاصرينتضامناً مع غزة والعمل على إدخال المساعدات الغذائية والطبية

  ٣١/١٢/٢٠٠٨ ،القدس العربي
  
   وقف العدوان وتوفير الحماية لشعبنااآلنأولويتنا : فياض .٦

، أن األولوية القـصوى للقيـادة الفلـسطينية         ]الفلسطيني[سالم فياض، رئيس الوزراء   . اعتبر د :  رام اهللا 
الحماية العربية والدولية للـشعب     تتمثل في توحيد كل الجهود لضمان وقف العدوان اإلسرائيلي، وتوفير           

 جدد إدانته الشديدة للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، وطالـب المجتمـع الـدولي               أنالفلسطيني بعد   
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وأكد، خالل استقباله وفداً تضامنياً ايطالياً علـى األهميـة          . بممارسة أقصى الضغوط لضمان وقفه فوراً     
 الورقة المصرية المدعومـة     أساسعادة الوحدة للوطن على     القصوى إلنهاء حالة االنقسام واالنفصال، وإ     

وجدد فياض دعوته إلنهاء الحصار عن قطاع غزة، وفتح معابر القطـاع مـن              .  العرب األشقاءمن قبل   
  .٢٠٠٥خالل إلزام إسرائيل باتفاقية المعابر لعام 
قاقات المطلوبـة منهـا،      االستيطانية، وعدم تنفيذ االستح    أنشطتهاواعتبر فياض أن استمرار إسرائيل في       

  .يعرض مستقبل الحل واألمن والسالم في المنطقة للخطر
 ٣١/١٢/٢٠٠٨.األيام، فلسطين

  
  فتح المعابرويطالب بتحرك لوقف العدوان وفك الحصار "  الفلسطينيالوطني" .٧

بتحرك عربي ودولي عاجل لوقف العـدوان       "طالب المجلس الوطني الفلسطيني     : الدين نادية سعد  -عمان
بالوحـدة  "، و "بفك الحـصار وفـتح المعـابر      "، و "سرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة       اإل

  .، وذلك خالل اجتماعه أمس في عمان"الوطنية
  ٣١/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 

  
   إلى وقف فوري للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةيدعوعريقات  .٨

ئرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلـسطينية        دعا رئيس دا  :  محمد إبراهيم والوكاالت   -رام اهللا   
وقال فـي بيـان     . صائب عريقات أمس إلى وقف فوري للعدوان اإلسرائيلي المتواصل على قطاع غزة           

على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بوقف فوري للتصعيد ومساعدة مصر فـي إعـادة تثبيـت                "صحافي  
وثمن عريقات دعوة الرئيس محمود      ."لحصار وفتح المعابر  التهدئة بشكل متبادل وشامل بما يضمن رفع ا       

كون أن إنهاء حالة االنقسام بات يعتبر       "عباس كافة الفصائل بما فيها حماس والجهاد اإلسالمي لالجتماع          
ال يوجد ما يبرر استمرار هذه الصفحة السوداء مـن تـاريخ الـشعب              "وأضاف  . "أمرا حتميا وضروريا  

  ."الفلسطيني
، ١٩٤٩المجتمع الدولي خاصة سويسرا الدولة الحاضنة لميثاق جنيـف الرابـع لعـام              "ت  وطالب عريقا 

بتفعيل الميثاق الخاص بحماية المدنيين زمن الحرب وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في كافـة               
  . " وليس في قطاع غزة فقط١٩٦٧األراضي المحتلة عام 

  ٣١/١٢/٢٠٠٨البيان، اإلمارات، 
  
   السلطة ستطالب الوزراء العرب بموقف واضح وسريع لوقف العدوان:المالكي .٩

في حكومة تـسيير    [واإلعالمرياض المالكي، وزير الخارجية      .أعلن د :  عبد الرؤوف أرناؤوط   - القدس  
 السلطة الفلسطينية ستطلب من وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم اليوم فـي             أن" األيام"، لـ   ]األعمال
، مـشيرا   " المناسبة لوقف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة       اآلليات واضحاً وسريعاً عبر     موقفاً"القاهرة  

موضوع التهدئة مهم وبالتالي    " مشدداً، على أن     . مكان أي بعقد قمة عربية في      أيضاإلى انه ستتم المطالبة     
التهدئة وفي   في مصر االستمرار في موضوع       اإلخوةيجب الحديث عن العودة للتهدئة ويجب الطلب من         

 تستمر مصر في جهودها من اجل الحوار الداخلي ونحن سـوف نـصر           أنالوقت نفسه نحن ما زلنا مع       
  ". والوحيد للبحث في موضوع الحوار الفلسطيني الداخلياألساسي تبقى مصر هي العنوان أنعلى 

 أمـس ذين اجتمعوا    ال األوروبيين السلطة الفلسطينية تقدمت إلى وزراء الخارجية        أنوكشف المالكي عن    
طالبنا بالتحرك الفوري والسريع من اجل وقف العـدوان اإلسـرائيلي           " مطالب، وقال    بأربعةفي باريس   

 إلى  واألدويةما المطلب الثاني فهو العمل على توفير المساعدات الغذائية          أ ...الغاشم العسكري على غزة   
ثالثاً، " ضاف  أو ". والمواد الغذائية  األدوية داخل قطاع غزة لكي نلبي الحاجة المتزايدة لسكان القطاع من         
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 اآلليـات  ورابعاً طالبنا بالعمل على توفير       ...طالبنا بضرورة توفير الحماية لشعبنا في داخل قطاع غزة        
 المناسبة من اجل فتح المعابر ما بين غزة وإسرائيل كما كان مقترحا من قبل رئيس الوزراء                 واإلمكانيات
  ".سالم فياض

 ٣١/١٢/٢٠٠٨.سطيناأليام، فل
  
  
  
  وتأمين احتياجاته اإلنسانيةالقطاععدوان  وقفز على  ترك فياضحكومة:  التخطيطوزير .١٠

ن الحكومة تركز في عملها على وقف ولجم العدوان         إسمير عبد اهللا    .  قال وزير التخطيط د    : وفا -رام اهللا 
هنـاك  " ،  أمـس " وفا"كالة  ووأوضح في تصريح ل    .على قطاع غزة، والعمل اإلغاثي لشعبنا في القطاع       

 ودول عدم االنحيـاز،     وأميركااتصاالت على مدار الساعة مع األخوة العرب والجهات الدولية وأوروبا           
وأضاف  ". لوقف عدوانها على المواطنين في قطاع غزة       "إسرائيل"لحث كل المحافل الدولية للضغط على       

ياجات اإلنسانية ألهلنا في القطاع، من أدويـة        إلى جانب ذلك تولي الحكومة اهتماما خاصا لتوفير االحت        "
 ".ومواد غذائية بما في ذلك تأمين نقل الجرحى إلى الخارج لتلقي العالج

 ٣١/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
 سنرفع دعاوى قضائية بحق االحتالل الستهدافه الطلبة والمؤسسات التعليمية:  التربيةوزيرة .١١

، إن الوزارة ستعمل علـى رفـع        أمس والتعليم العالي لميس العلمي،       قالت وزيرة التربية   : وفا –رام اهللا   
دعاوى قضائية ضد قوات االحتالل اإلسرائيلي، بعد استهدافها للطلبة والمؤسسات التعليمية واألكاديميـة             

وأضافت العلمي خالل اعتصام تضامني نظمه المكتب الحركي لموظفي الـوزارة مـع              .في قطاع غزة  
ارة سترفع الدعاوى من خالل جامعة الدول العربيـة، والمؤسـسات والمنظمـات             إن الوز "قطاع غزة،   

على أن مصلحة الشعب الفلسطيني تتمثل فـي وقـف          "وأكد   ".الحقوقية، النعدام آليات رفع الدعاوى لدينا     
العدوان واستعادة الوحدة الوطنية واستقطاب كل أشكال الدعم والمساندة السياسية والمادية من قبـل كـل                

 ".ول واألطراف العربية الشقيقة والدولية الصديقةالد
 ٣١/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
  الموت بشرف تحت االجتياح أفضل مليون مرة من الموت البطيء تحت الحصار: يوسف .١٢

.  ما لم تترافق مع إعادة فتح معـابر غـزة          "إسرائيل" حماس التهدئة مع     ت رفض : محمد يونس  -رام اهللا   
المطروح إسرائيلياً هو التهدئة مقابـل المـوت        "إن  " الحياة" أحمد يوسف لـ     . د ركةالحوقال القيادي في    

". يتمتعون بالتهدئة، ونحن نموت تحت الحصار، وهـذا مـا ال يقبلـه أحـد              ) اإلسرائيليون(هم  . البطيء
  ".الموت بشرف تحت االجتياح أفضل مليون مرة من الموت البطيء تحت الحصار"وأضاف أن 

  ٣١/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
 فتحوحركة ألرثوذكس  لاحتفاالت رأس سنة والميالدتلغي  السلطة رئاسة .١٣

أعلنت رئاسة السلطة الفلسطينية إلغاء احتفاالت رأس السنة واحتفاالت األرثـوذكس بأعيـاد             : وكاالتال
ن كما أعل .  احتجاجا على العدوان اإلسرائيلي على غزة      ،في بيت لحم  )  يناير / كانون الثاني  ٧في  (الميالد  

ـ               الذي يوافـق    ٤٤بيان عن مكتب رئيس السلطة محمود عباس إلغاء احتفاالت حركة فتح بعيد ميالدها ال
 .وأطفأت أنوار شجرة الميالد في ساحة المهد في بيت لحم. رأس كل عام

 ٣١/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت، 
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  شخصيات فلسطينية تحذر من تداعيات للعدوان تتجاوز غزة .١٤

 تداعيات الجرائم اإلسرائيلية والعـدوان  أنكدت شخصيات سياسية فلسطينية،  أ : منتصر حمدان  -رام اهللا   
المتواصل على قطاع غزة، لن تكون محصورة في قطاع غزة، بل إنها ستنعكس على الـضفة الغربيـة                  

 انكسار المقاومة في غزة ستكون له مـردودات         أن،  "الخليج "ـوالعواصم العربية، مشددين في أحاديث ل     
اإلمعان في تمرير وتنفيذ مخططاتها السياسية على       " إسرائيل "ـ الحالة الفلسطينية، وتتيح ل    سلبية جدا على  

الفلسطينيين، إضافة إلى تداعيات إلحاق المزيد من الضعف في مواقف أصـحاب الخيـارات الـسياسية                
  .التفاوضية

نعكس بصورة  كل ما يحدث في غزة من جرائم وعدوان سوف ي         "وقال المحلل السياسي، هاني المصري،      
 المزيد من التطرف، فـي      إلىمباشرة على الضفة، فإذا انهزمت حماس والمقاومة، فإن ذلك سوف يقود            

 سلطة بأنها تكون سلطة     ألي ما أعادت احتالل غزة على اشتراط تسليم غزة          إذا" إسرائيل"وقت تعمل فيه    
سوف تفشل  " إسرائيل"ويرى أن    ".تابعة لها على غرار ما فعلته في جنوب لبنان عندما أنشأت قوات لحد            

 قاعدة  إلى تكون نتيجة هذا العدوان اإلجرامي ضد غزة الوصول          أنفي تحقيق أهدافها العسكري ويتوقع      
  . الذي سوف يعزز من قوة حماس في الحواراألمر" ال غالب وال مغلوب"

المقاومة وصمودها   انتصار   أنحسن خريشة،   .ومن جانبه يرى النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د        
 التنـسيق األمنـي     إنهاءفي غزة، ستكون له تبعيات مباشرة على األراضي الفلسطينية وسوف تساهم في             

  .ورحيل كيت دايتون ومخططاته عن الشعب الفلسطيني
لغاية اآلن فـي    " إسرائيل" فشل   إلىأيمن دراغمة إنه على الرغم من أن المؤشرات تشير          . وقال النائب د  
 ما نجحت في ذلك فإنه يعني عدم ترددها في فرض مخططاتها الجاهزة             إذاة في غزة، لكن     كسر المقاوم 

  .لفرض الحل بالطريقة التي تراها
 كل ما يجري في القطاع ستكون له تـداعيات          أنومن ناحيته يرى القيادي في حركة فتح، قدورة فارس،          

 هناك فـصال    أن ما تعاملت على     إذاتكون ساذجة   " إسرائيل"مباشرة على الضفة، ألن الشعب واحد وان        
  .بين الضفة والقطاع

  ٣١/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
   في معبر رفح يناشد الدول التي أرسلت مساعدات الضغط على القاهرة إلدخالهامسؤول .١٥

ناشد مسؤول فلسطيني في معبر رفح الدول العربية التي أرسلت مساعدات لقطاع غزة عبر مصر               : غزة
ية من اجل إدخال هذه المساعدات نظرا للحاجة الملحة لها في ظل العدوان             الضغط على السلطات المصر   

  .والحصار المفروض على قطاع غزة، واصفا ما تدخله مصر بأنه قطرة من بحر
إن ما تقوم السلطات المصرية     ": "قدس برس "وقال المسؤول الفلسطيني الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة          

يل القليل مقارنة مع ما وصل إلى مطار العريش من مساعدات عربية            بإدخاله عبر معبر رفح الشيء القل     
إن مصر توهم العالم بأنها تفتح معبر رفح مـن خـالل إدخـال              "وتابع  ". واصفا ذلك بأنه قطرة من بحر     

 جـريح  ١٥٠٠بعض الجرحى في حين أن عدد الجرحى الذين أصيبوا خالل األيام الماضية وصل إلـى          
نريد جرحانا يعالجوا في مصر ويعـودا لنـا أصـحاء ال أن             "، مضيفا   "جدا في حالة خطيرة     ٢٠٠بينهم  

  ".يعودوا في توابيت مصرية
  ٢٠٠٨/ ٣٠/١٢قدس برس 

  
  في العقبةاألربعاءعباس يلتقي رئيس الوزراء التركي  .١٦
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 الرئيس محمود عباس سـيلتقي رئـيس        أن ردينة   أبوعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل       أ :رام اهللا 
هذا اللقاء يأتي في    "ن  أ  وأوضح .األردنية في مدينة العقبة     األربعاء أردوغانزراء التركي رجب طيب     الو

 عبـاس اتـصل بـالرئيس       أن ردينة   أبوضاف  أو ". جهود الرئيس لوقف العدوان على قطاع غزة       إطار
بنـاني فـؤاد    االيطالي جورجيو نابوليتانو ووزير الخارجية البرازيلي سيلسو اموريم ورئيس الوزراء الل          

 . ورئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان للغرض نفسهالسنيورة
 ١٢/٢٠٠٨/القدس، فلسطين،  

  
 لن نستسلم ولن نتراجع عن مواقفنا: تهدد بنقل القتال إلى عمق الكيان الصهيوني حماس .١٧

ا كلفها ذلك من أعلنت حركة حماس اليوم الثالثاء رفضها االستسالم أو التراجع عن مواقفها مهم: غزة
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في بيان تاله عبر إذاعة األقصى التابعة لحركة حماس  .ثمن

إن شعبنا لم يكن ليفكر في يوم من األيام باالستسالم وال بالتراجع وال بالخنوع الن ذلك إنما يعني "
ال "وأكد برهوم أنه  ".طب وجودناالقضاء على الشرعية واإلجهاز على القضية وتصفية المقاومة وش

مجال للتخلي عن المقاومة بكافة أشكالها حتى إنهاء العدوان وفك الحصار، وال مجال للتراجع عن الدفاع 
عن حقوق وثوابت شعبنا واستحقاقاته وشرعيته مهما بلغت التضحيات، ألنها ستكون أقل كلفة من الخزي 

 ".والعار
لفلسطينية، وخصوصا كتائب الشهيد عز الدين القسام، جناحها فصائل المقاومة ا"ودعت المتحدث 

ودعا برهوم  ".العسكري، بنقل المعركة مع إسرائيل إلى عمق الكيان الصهيوني وساحاته الداخلية
المزيد من العمليات وصواريخ المقاومة والعمليات االستشهادية التي تزرع اليأس والرعب "المقاومة إلى 

مجرمين، وأن ينقلوا المعركة إلى عمقه وساحاته الداخلية، وأن يكونوا على جاهزية لدى العدو وجنوده ال
الذي بدأ المعركة هو "وأكد المتحدث أن  ".تامة لصد أي هجوم صهيوني بري أو بحري ليكسروا شوكته

 ، مشيرا إلى أن هذه الحرب فرضت علينا ولم نختارها بأنفسنا"بتخطيط جيد) إسرائيل(العدو الصهيوني 
 ".وعليه فمن حقنا الدفاع عن أبناء شعبنا

لم يستطع أحد لألسف الشديد إقليميا وال دوليا بما في ذلك الوسيط المصري من الزام "وأشار إلى أنه 
ما يدور اآلن من حديث حول محاوالت لوقف القتال "، الفتا إلى أن "العدو الصهيوني باستحقاقات التهدئة
 ".وف هو من قبيل المساومات بين الضحية والجالدوالدخول في تهدئة في هذه الظر

واعتبر برهوم دعوة الرئيس محمود عباس للجلوس على طاولة المفاوضات للبحث مع الفصائل 
جاءت متأخرة جدا مضيفا أنها تساهم في "الفلسطينية بما فيها حركة حماس لمواجهة األوضاع في غزة 

 ".لوقت الكاف لذلك ولمراوغاته ومشاريعه االنهزاميةإبعاد النظر عما يجري في غزة، وليس لدينا ا
الميدان يحتاج إلى وقفة وطنية ومقاومة صادقة وفعل رشيد، وليبحث الرئيس عباس عن وسيلة "ورأى أن 

  ".أخرى إلثبات وطنيته
  ٣٠/١٢/٢٠٠٨القدس، فلسطين، 

  
  "بتحرك رسمي وشعبي لوقف مجازر االحتالل"  يطالبفصائل في دمشقال تحالف .١٨

بتحرك رسـمي   "طالبت فصائل وقوى فلسطينية خالل اجتماعها أمس في دمشق          :  نادية سعدالدين  -مانع
محاوالت بعض الجهات استغالل الوضع الراهن للـضغط        "، محذرة من    "وشعبي لوقف مجازر االحتالل   

  ".على الجانب الفلسطيني لتمرير مبادرات تسووية مجزوءة
التي اجتمعت أمس في دمشق بحضور رئيس المكتب الـسياسي          وأكدت فصائل تحالف القوى الفلسطينية      

، مـع ضـرورة     "خيار المقاومة للتصدي للعدوان اإلسرائيلي ضد غزة      "لحركة حماس خالد مشعل على      
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تحركاتها مع القوى السياسية الشعبية والرسمية من أجل وقف العـدوان اإلجرامـي، وتفعيـل               "مواصلة  
  ".الدولية المساندة لتعزيز صمود أهالي القطاعالحركة الشعبية التضامنية العربية و

رفض محاوالت بعض األنظمة العربية الستغالل المجازر       "وأعلن األمناء العامون للفصائل المجتمعة عن       
-والحصار الظالم وشالل الدم الفلسطيني من أجل تمرير مخطـط للتـسوية واالستـسالم األميركـي                 

وحذرت الفصائل   ".ب حق العودة والتنازل عن عروبة القدس      الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية وشط    
القبول بشروط إسرائيل الستمرار المفاوضات العبثية على قاعدة أوسلو وأنابوليس وشروط الرباعية            "من  

  ".بغطاء فلسطيني عربي) الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة(الدولية 
عب الفلسطيني وبخيار المقاومة واالنتفاضة لمواجهة العدوان الغاشم واعتباره         تمسكها بحقوق الش  "وأكدت  

وقـف  "ودعت إلـى     ".كمرجعية وقاعدة ألي برنامج وطني للحوار الداخلي والوحدة الوطنية الفلسطينية         
 المفاوضات العبثية واالتصاالت والتنسيق األمني مع إسرائيل، وإلغاء اتفاقات أوسلو وكامب ديفيد ووادي            

، التي أقرت في قمة     "عربة وإنزال العلم االسرائيلي من العواصم العربية، وسحب المبادرة العربية للسالم          
  .٢٠٠٧ وأعيد التمسك بها في قمة الرياض ٢٠٠٢بيروت 
بوقـف مجـازر االحـتالل الغاشـم، والعـدوان          "، وطالبت الفصائل    "بالصمت العربي والدولي  "ونددت  

  ".ني وفك الحصار عن قطاع غزةاإلجرامي على الشعب الفلسطي
  ٣١/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 

  
 مغلق لدواع سياسيةمعبر رفح  :أبو زهري .١٩

ردا على تصريحات مبارك، قال المتحدث باسم حماس إن هذه التصريحات تؤكد أن المعبر مغلق وليس 
سرائيلي، مفتوحا كما ذكر مسؤولون مصريون من قبل، وإن اإلغالق مرتبط بالموقف المصري وليس اإل

وإنه مغلق لدواع سياسية بسبب وقوف القاهرة على مسافات غير متساوية من حماس وحركة التحرير 
ودعا سامي أبو زهري في حديث للجزيرة اجتماع وزراء الخارجية العربية  ).فتح(الوطني الفلسطيني 

الل لوقف العدوان وطرد الذي ينعقد اليوم إلى إعالن معبر رفح مفتوحا وإلى األبد، والضغط على االحت
  .السفراء اإلسرائيليين ووقف تصدير الغاز

  ٣١/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت، 
  
   صاروخ وقذيفة٩١٧ – شهيدا ٥١ : ٢٠٠٨ سرايا القدس للعام احصائية .٢٠

 شـهيداً مـن     ٥١قالت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد االسالمي في احصائية لها انها زفت             : غزة
 آخـرين فـي     ٨ في غـزة و      ٤٣ من بينهم    ٢٠٠٨قوا في عمليات متفرقة خالل م       قادتها ومجاهديها ارت  

 شهيداً  ٣٤وتبين من اإلحصائية المعدة أنه تم اغتيال         .الضفة المحتلة ارتقوا جميعهم خالل عمليات اغتيال      
وأدت الستـشهاده  " أيمـن فايـد  "خالل عمليات للطيران الحربي كتلك التي طالت منزل القيادي البـارز    

 نفذتها القوات الخاصة من الوحدات المختارة التي        ىجته وأطفاله وعدد من المواطنين، وعمليات أخر      وزو
 حدود القطاع كالعملية التي طالت منزل القيـادي البـارز           ى منهم في الضفة وعل    ١٠تمكنت من اغتيال    

  .وأدت الستشهاده" يوسف السميري"
 يد مجاهدي سرايا القدس خـالل عمليـات   ى العام عل من الصهاينة قتلوا هذا٧هذا وبينت اإلحصائية أن     

  .استشهادية وجهادية في الضفة وغزة
تصاعد إطالق الصواريخ والقذائف من قبل مجاهدي سـرايا القـدس           "وشهد هذا العام حسب االحصائية      

ت  صاروخ وقذيفة هاون أد    ٩١٧الذين استهدفوا البلدات والمدن والمواقع الصهيونية المحيطة بالقطاع بـ          
 صهيوني ما بين جراح وحاالت هلع وإحداث أضـرار ماديـة            ١٣٣لمقتل مستوطنة صهيونية وأصابت     

 صاروخ، فيما بلغ عدد قـذائف الهـاون         ٦١٩عدد الصواريخ قد بلغت     "وتبين من اإلحصائية أن      ".هائلة
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 مئة عملية،   أكثر من " وبلغت العمليات الجهادية المتفرقة في غزة والضفة المحتلة حسب بيان          . قذيفة ٢٩٨
  ". آخرين من بينهم ضابط أمني في بلدة قباطيا بجنين٨قتل خاللها جندياً صهيونياً وأصيب 

الناطق الرسمي باسم سـرايا القـدس الجنـاح         " أبو أحمد " اإلحصائية التي تم إعدادها، أكد         ىوتعقيباً عل 
ة ال تموت باغتيال قائد هنا أو        أن المقاوم  ىالعسكري لحركة الجهاد اإلسالمي أن هذه اإلحصائية تأكيد عل        
  ".هناك، وأن المقاومة ستواصل طريقها ودفاعها عن أبناء شعبها

  ٣١/١٢/٢٠٠٨ ،وكالة سما
  
  غرفة عمليات مشتركة لقوات المقاومة من شتى الفصائل والجاهزية عالية: "أبو عبير" .٢١

، الذراع "صر صالح الدينألوية النا"، القيادي البارز في "أبو عبير"كشف : عبد الغني الشامي -غزة
العسكري للجان المقاومة الشعبية، أن لديهم خطة كاملة متكاملة كفصائل مقاومة في إطار غرفة عمليات 
مشتركة، للتصدي للعدوان الصهيوني البري، مؤكداً أن المقاومين يتمركزون في مواقعهم وبانتظار 

مستعدون على قدم وساق، "، "قدس برس"وكالة ل" أبو عبير"وقال  .األوامر لهم في حال بدأت العملية
ونعتقد أنه لو كان االحتالل يمتلك القوة للمواجهة البرية ألقدم عليها ولتجنّب العملية الجوية، ولكن الدليل 

  ".على فشل العملية الجوية أنه لم تُمس المقاومة الفلسطينية حتى اآلن
 من مقدرات المقاومة الفلسطينية، بدليل أن صواريخ وأضاف القيادي أنه لم يمس سوى اثنين في المائة

المقاومة تنطلق من بين الطائرات اإلسرائيلية، حيث لم يمس أي قائد من قادة المقاومة، ولم يمس أي قائد 
  أن المعركة البرية هي المعركة التي ينتظرها المجاهدون، "وأضاف القيادي .سياسي أو في الحكومة

اآلن عمل المقاومة ليس عشوائياً، فهو يتم عن طريق "، "ألوية الناصر صالح الدين"وقال القيادي في 
رسم كروكي عن طريق خرائط باستخدام تقنيات عالية، وكل الخطط اإلسرائيلية التي جربها جيش 

وأضاف  ".االحتالل هي في حسبان المقاومة وكذلك ما تتوقعه، وقد أجرينا مناورات الختبار هذه الخطط
هناك العديد من المفاجآت التي تنتظر العدو الصهيوني، هناك كمائن نصبتها المقاومة لكي يقع " و عبيرأب"

الجنود أسرى في أيدينا، نحن نريد الجنود أسرى أحياء في أيدي المقاومة، وإذا أقدم العدو على ارتكاب 
  ".حماقة بدخول غزة ستكون هذه البشرى ألبناء شعبنا بأسرى إسرائيليين

 على لبنان، مؤكداً أنها أشبه بالواقع ٢٠٠٦) يوليو(أنهم استفادوا كثيراً من حرب تموز " أبو عبير"أكد و
لعل امتالك المقاومة لصواريخ غراد يؤكد لالحتالل أن المقاومة تمتلك ما "الفلسطيني في الجغرافيا، وقال 

، "آر بي جي"سفة، ومثلها من قذائف هو أدهى وأمر لمواجهة الدبابات، فهناك مئات آالف العبوات النا
  .، حسب ما ذكر"وعشرات االف الصواريخ، وال يمكن حصر ما تمتلك المقاومة

  ٣٠/١٢/٢٠٠٨ قدس برس
  
  عباس متورط في العدوان على غزة: أبوزهري .٢٢

، وأكدت أن ما تمارسه "فتح"إلى إجراء حوار مباشر وجاد مع حركة " حماس"دعت حركة  :دمشق
الفلسطينية في رام اهللا من مالحقة واعتقال عناصرها في الضفة الغربية ورفض االفراج السلطة الوطنية 

  .عن معتقليها يحول دون مثل هذا الحوار
أن الوقت " قدس برس"سامي أبو زهري في تصريحات خاصة لـ " حماس"وأكد المتحدث باسم حركة 

رفع الحصار بشكل نهائي وعدم الراهن يجب أن يتركز لوقف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة و
" حماس"االنشغال بأي موضوعات أخرى، وأكد أبو زهري أن السبب الجوهري في رفض حركة 

في رام اهللا هو أن الرئيس عباس شخصيا  )٢٩/١٢(للتشاور الذي دعا له الرئيس عباس أمس االثنين 
ام اهللا التي دعا لها الرئيس لهذا لم نشارك في مشاورات ر: "متورط في الحرب الجارية في غزة، وقال

محمود عباس ألنه متهم بالتورط في هذه الحرب من خالل الغطاء الذي يوفره للعدوان من خالل إدانة 
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المقاومة وصواريخها واستمراره في اعتقال قادة المقاومة، ومحاولة أجهزة أمنه في مواجهة المظاهرات 
، على حد "ع غزة في مواجهة العدوان اإلسرائيليالشعبية في مدن الضفة الغربية المتضامنة مع قطا

   .ترحب بأي دور إقليمي إلنهاء العدوان على غزة" حماس"وأكد أبو زهري أن  .تعبيره
  ٣٠/١٢/٢٠٠٨ قدس برس

  
  
  
  الرئيس المصري بالتدخّل في شؤون الفلسطينيين  تتّهم"القيادة العامة" .٢٣

التدخل في «مس الرئيس المصري حسني مبارك بـ أ»  القيادة العامة-الجبهة الشعبية «اتهمت : دمشق
وقالت القيادة العامة بزعامة أحمد جبريل في بيان إن . »شؤون الفلسطينيين وتبنّي أهداف اسرائيل

خطاب الرئيس مبارك يعكس الموقف الحكومي المصري الذي يتبنى أحد أبرز أهداف العدوان «
 عباس إلى القطاع على ظهر الدبابة -  الصهيوني على غزة التي تحاول إعادة سلطة دحالن

  .»اإلسرائيلية
خطاب مبارك عن المجزرة الصهيونية المفتوحة ضد شعبنا في غزة يمثل تدخالً سافراً في «وأضاف أن 

شروط مبارك لفتح «واعتبر أن . »الشأن الداخلي الفلسطيني ويشير إلى االنحياز الفاضح لسلطة أوسلو
 لفرض الشروط السياسية للعدوان والمجزرة الصهيونية ضد شعبنا في معبر رفح هي محاولة استباقية

وانحيازه إلى جانب سلطة عباس تدخّل سافر في الشأن الفلسطيني الداخلي وإسهام في تعميق . غزة
  .»االنقسام

  ٣١/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
  لحماس" ضربة مؤلمة"يرفض التهدئة قبل توجيه  أولمرت .٢٤

 ترفض جميـع    "سرائيلإ"ن  أان رسمي صادر عن ديوان رئاسة الحكومة،        قال بي :   كفاح زبون  -رام اهللا 
المحاوالت للتوسط بينها وبين حركة حماس من اجل اإلعالن عن وقف إطالق النار، قبل وقف إطـالق                 

تصميم إسرائيل على المضي قدما في العملية العسكرية في قطاع غزة الى حين             "وأكد البيان    .الصواريخ
، بـان مـا     ز شيمعون بيري   اإلسرائيلي اولمرت، ابلغ الرئيس  ان    فيه   جاء كما ".حددةتحقيق األهداف الم  

المرحلة االولى من بين عدة مراحل صادق عليهـا المجلـس األمنـي             "يجري اآلن في غزة، ما هو اال        
وقال اولمرت، ان المستوى السياسي اعرب عن دعمه الكامل للعملية ومـنح الجـيش حريـة                ". المصغر

، ما هي المراحل الالحقـة، لكـن        "سرائيلإ"ولم توضح   . قيق االهداف التي حددتها الحكومة    التصرف لتح 
  . تنفيذ عملية برية، وقد تلجأ الى اغتيال مسؤولين معروفين من حماستهامؤشرات عدة تدل على ني

نة رفض وزير الدفاع اإلسرائيلي، ايهود باراك، اثناء تفقده امس موقع سقوط صاروخ في مدي             من جهته   و
وقال ان الجيش يحشد قواته في محيط غزة وانـه          . عسقالن، الخوض في تفاصيل االجراءات العسكرية     

أكدت الناطقة باسـم    في حين   . سيستخدم الوسائل المتوفرة لديه إلعادة الهدوء للتجمعات السكنية بالجنوب        
ردت إلى ذلك   . لكالجيش اإلسرائيلي جاهزيته للتدخل بريا ضد القطاع، من دون ان تكشف عن موعد ذ             

 سلبا، على دعوات من األمم المتحدة الى وقف فوري إلطالق النار، وقال مئير شطريت، وزير                "سرائيلإ"
ال مجال لوقف اطالق النار، ولن يوقف الجـيش اإلسـرائيلي العمليـة قبـل ان يكـسر ارادة                   " الداخلية

 مصادر دبلوماسية اسرائيلية، ان امام      قالت في حين    ".الفلسطينيين في استمرار اطالق النار على اسرائيل      
وبحسب تقديرات المدير العام لوزارة الخارجيـة       . اسرائيل مدة اسبوع لالستمرار في عدوانها على غزة       

 إمكانية مواصلة الهجـوم     "إسرائيل"لـاإلسرائيلية، أهارون أبراموفيتش، فان الموقف الدولي سوف يتيح         
  .المقبل) كانون الثاني( يناير ٥حتى 
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امس، أنه بعد ثالثة أيام من الحملة العسكرية على قطاع غزة،           " هآرتس"كتبت صحيفة   من جهة أخرى،    و
رغم انه يجري االسـتعداد لعمليـة       "وأضافت  .  في البحث عن مخرج سياسي من القتال       "إسرائيل"بدأت  

ن الحملـة   برية، اال ان وجهة نظر أخرى لدى كبار المسؤولين في األجهزة األمنية بـدأت تتبلـور، بـأ                 
  ".أوشكت على تحقيق أهدافها

 كيلومترا من غزة، إنـه إذا كـان   ٤٠وقال مسؤولون في األجهزة األمنية، اثر سقوط صواريخ على بعد   
  .، فمن األفضل التوجه نحو ذلك"إسرائيل"ـباإلمكان التوصل إلى تسوية مع حماس، مريحة نسبيا ل

ضل اإلنهاء المبكر للحملة من اجل اقنـاع الـرأي          عن مسؤولين انه من األف    " يديعوت احرونوت "ونقلت  
وقالت ان الجيش يواجه خيارين، وهما إما الدخول الى القطاع          . العام بأن نصرا ساحقا تحقق على حماس      

، أي مقتل جنود، أو التوجه نحو اإلنهاء السريع للحملة على خلفية الضربة الـشديدة التـي                 "بثمن واضح "
  .تلقتها حماس

ـ   مصدر عسكر  ذكرو صور مجنزرات أو دبابات تـصاب بـصواريخ         " أن "يديعوت احرونوت "ي كبير ل
. ، وهذا ما أوصت بـه المحافـل المعارضـة للحملـة البريـة             "مضادة للدبابات هي صور ال داعي لها      

وبالمقابل، يدعي المؤيدون للحملة البرية، بان نتائجها االيجابية، عديدة، وتتضمن ضرب البنـى التحتيـة               
إن احد أهم المصاعب التي     " معاريف"قالت صحيفة   من جهتها،   و.  مناطق إطالق الصواريخ   واألنفاق، في 

ستواجه الجيش في حال إطالقه العملية البرية هو مواجهة مجموعات منظمة تابعة لحمـاس، ال يـستهان       
 الف جنـدي مقاتـل      ٢٠ ان الجيش يتوقع مواجهة      حيث. بتجهيزاتها للمواجهة المباشرة مع قوات الجيش     

حماس يعمل بصورة منظمة عسكريا في كافة مناطق قطاع غزة، موضـحة ان هـذه القـوات تلقـت                   ل
  .التدريبات على أيدي نشطاء تلقوا تدريباتهم في ايران

  ٣١/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
 

   أولمرت يرفض الموافقة على المبادرة الفرنسية لوقف إطالق النارمكتب .٢٥
إن كبار المسؤولين في مكتب رئيس الحكومة المنصرف، إيهود          ذكرت مصادر إسرائيلية     :القدس المحتلة 

أولمرت، قد تحفظوا الليلة الماضية من اقتراح وزير األمن، إيهود باراك، بالرد باإليجاب على المبـادرة                
كمـا تبـين أن وزيـرة       ). هدنة إنـسانية  ( ساعة   ٤٨الفرنسية لوقف إطالق النار ألغراض إنسانية مدة        

صف المدير العام للخارجية اإلسـرائيلية      وو .ني تتحفظ أيضا من االقتراح الفرنسي     الخارجية، تسيبي ليف  
ن األخير قد علم بموقف باراك      أ ،ونقل عن مقربين من أولمرت    ". سيئة إلسرائيل "بأنها  المبادرة الفرنسية   

  .عن طريق االنترنت، وليس من باراك نفسه
  ٣١/١٢/٢٠٠٨ ،وكالة سما

  
  اء الموافقة على استدعاء المزيد من جنود االحتياط يطلب من مجلس الوزرأولمرت .٢٦

ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن أولمرت طلب من مجلس الوزراء مساء أمس الموافقة على : تل أبيب
 وافق خالل اجتماعه كان قدمجلس الوزراء  أن علماً . جندي إضافي من قوات االحتياط٢٥٠٠استدعاء 

 فيما تجدر اإلشارة إلى أن . جندي من قوات االحتياط٦٧٠٠ستدعاء األسبوعي يوم األحد الماضي على ا
 .الجيش اإلسرائيلي رفض التعليق على إجمالي القوات التي تمت تعبئتها

  ٣٠/١٢/٢٠٠٨القدس، فلسطين، 
  
  "حماس"وقف العمليات سيقوي : اليعازربن  .٢٧

سرائيل غير مهتمة حاليـاً بوقـف       أعلن وزير البنى التحتية اإلسرائيلي بنيامين بن اليعازر أن إ         : وكاالت
إذا حصل وقف   "من انه   " فرانس برس "وحذر في حديث لوكالة     . في قطاع غزة  " حماس"إلطالق النار مع    
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إلطالق النار، فهذا سيسمح لحماس باستعادة قواها واستجماع انفاسها والتحضير لهجـوم اعنـف علـى                
  ".اسرائيل

  ٣١/١٢/٢٠٠٨البيان، اإلمارات، 
  
  
  
  توجيه الضربات لحماسلن راضون ولفلسطينيا: ديسكين  .٢٨

، في جلسة تقييم أمنية عقدت مساء أمس إن ثمـة رضـى              ديسكين "الشاباك" رئيس   قال: حسن عبد الحليم  
هناك إحباط شديد في أوساط السكان من اختفاء قـادة          "ن  أ مضيفاً .فلسطيني من توجيه الضربات لحماس    

  ".بأن تخلص إسرائيل السكان من عبء حماسحركة حماس على األعين، وهناك رغبة حقيقية 
 ٣٠/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
  "مقصودة"الغارات اإلسرائيلية على المساجد والمساكن ": هآرتس" .٢٩

اإلسرائيلية أمس، أن الغارات اإلسرائيلية على المساجد " هآرتس"ذكرت صحيفة :  ضياء الكحلوت- غزة 
وقالت إن مخططي هذه الغارات يعرفون حينما  .ةالقريبة من المدارس والمنازل السكنية، مخطط لها بدق

يكون جميع أطفال المدارس في ) بداية الحملة(اختاروا توقيتها، أنه في هذا الوقت من يوم السبت 
  .لزيادة عدد نوابهم للكنيست في االنتخابات القريبة، الشوارع، ورغم ذلك قرروا شن هذه الغارات

 ٣١/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر، 
 
   انخفاض حاد في الهجرة اليهودية إلى إسرائيل:اء المركزيةاإلحص تقرير .٣٠

أكد تقرير أصدرته دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية أمس الثالثـاء أن           :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
 لكنه سجل انخفاضا غيـر مـسبوق     ،٢٠٠١ تشهد انخفاضا حادا منذ العام       "إسرائيل"الهجرة اليهودية الى    

وحسب الدائرة، فإن عـدد      . عاما ٢٢ والحركة الصهيونية منذ أكثر من       "إسرائيل"هده  العام الحالي لم تش   
 ألفا مـن  ٢٦٠ مليون نسمة، إال أن هذا العدد يشمل حوالي   ٧،٣٧٣ في العام المنتهي بلغ      "إسرائيل"سكان  

لـة،   ألفا من أهالي هضبة الجوالن الـسورية المحت        ٢١، وقرابة   ١٩٦٧مواطني القدس المحتلة منذ العام      
 ١،٢ مليون نسمة، مـن بيـنهم حـوالي          ٧،١ من دون هؤالء بلغ قرابة       "إسرائيل"وعليه فإن عدد سكان     

  .من السكان% ١٧، الذي يشكلون نسبة حوالي ٤٨مليون نسمة من فلسطينيي 
 مهاجر، بعـد أن     ١٣٥٠٠ في العام المنتهي بلغ      "إسرائيل"وقالت الدائرة، إن عدد المهاجرين اليهود إلى        

 ألف مهـاجر، وفـي      ١٩ حوالي   ٢٠٠٦ مهاجر، وفي العام     ١٨٣٠٠ حوالي   ٢٠٠٧دهم في العام    بلغ عد 
عـن العـام    % ٢٥ ألف مهاجر، مما يعني ان الهجرة في هذا العام انخفـضت بنـسبة               ٢١ ٢٠٠٥العام  
  .٢٠٠٥عن العام % ٣٦، و٢٠٠٧

  ٣١/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 
  
  ح جري١٨٠٠ و شهيدا٣٩٠ًأكثر من ...  قصف غزة تواصل"إسرائيل" .٣١

 واصلت أمـس لليـوم      "إسرائيل"أن   ،غزة فتحي صباح   عن مراسلها من     ٣١/١٢/٢٠٠٨ الحياة،   ذكرت
الرابع على التوالي قصف قطاع غزة بعشرات الصواريخ، ليرتفع عدد المواقـع والمنـازل والمنـشآت                

اء وصلوا إلى   ، وحسب مصادر طبية، فإن عشرة شهد      ٤٠٠والممتلكات المدنية التي قصفت إلى أكثر من        
  . مختلف مستشفيات القطاع، جراء الغارات االسرائيلية المتتالية فجر أمس
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وهجر آالف الفلسطينيين منازلهم المجاورة لمبان حكومية أو مقرات شرطية وأمنية في األيام الماضـية،               
  .خشية استهدافها

، في بلدة بيت    »حماس« لحركة   ، الذراع العسكرية  »كتائب القسام «وقصفت الطائرات موقعاً للتدريب يتبع      
الهيا شمال القطاع بثالثة صواريخ، وموقعاً آخر للكتائب في بلدة بيت حانون في شمال القطـاع بثالثـة                  

  . صواريخ أخرى
 أن حصيلة المجازر الصهيونية المتواصلة على امتداد        ٣١/١٢/٢٠٠٨،  المركز الفلسطيني لإلعالم  وأكد  

 جريح على   ١٨٠٠ثمائة وتسعين شهيداً، في حين بلغ عدد الجرحى         قطاع غزة، ارتفعت إلى أكثر من ثال      
  .  منهم خطرة٣٠٠اإلقل، إصابة 

  
   مساجد في العدوان على غزة٥االحتالل استهدف  .٣٢

دمر خمسة مـساجد    االسرائيلي على غزة     العدوان   أن،  "المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان    "ذكر: ب ف أ
حصدت معها وفق الرصد الحقوقي، ثمانية مدنيين       وا باألرض،   بآالف األطنان من المتفجرات التي سوته     

 ٣٤فلسطينيين، من بينهم خمس طفالت شقيقات، وأحد العاملين من الطواقم الطبية، إلى جانـب إصـابة                 
  .مدنيا فلسطينيا بجروح، بينهم العديد من األطفال والنساء

  ٣١/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
   بعد تعرضها للصدم والنيران اإلسرائيلية يةتصل شواطئ لبنان الجنوب" الكرامة "سفينة .٣٣

 التي حملت على    "الكرامة"سفينة   أن   حسين سعد  صور عن مراسلها من     ٣١/١٢/٢٠٠٨السفير،  ذكرت  
، بعدما اعترضتها البحريـة  ي لبنانأمس، في ميناء مدينة صور جنوبرست  متضامناً مع غزة، ١٦متنها  

  . ع غزةقطااإلسـرائيلية، وحالـت دون وصـولها إلى 
 وروى العائدون أن زوارق البحرية اإلسرائيلية صدمت السفينة وركابها مطلقة نيرانها باتجاهها لتحـدث             

  .  أضراراً، فضال عن المخاطر التي هددت ركابها الذين تعرضوا قبل الصدم إلى تهديدات مباشرةفيها
نين تقدمهم ممثل رئيس مئات المواط أنه كان في استقبال السفينة ٣١/١٢/٢٠٠٨النهار، وأضافت 

في لبنان " حماس"مجلس النواب النائب علي خريس والنائبان عبد المجيد صالح وحسن فضل اهللا وممثل 
 .اسامة حمدان ورئيس اتحاد بلديات قضاء صور عبد المحسن الحسيني وممثلون لالحزاب والفصائل

ما تعرض له مركب الكرامة "ى ان ، مشيرا ال"ما يجري في فلسطين هو محرقة جديدة"واعتبر حمدان ان 
هذا القارب مدني جاء ليتضامن مع غزة وجرى االعتداء : "واضاف". هو نموذج لما يجري في غزة

 ".عليه، ولكن يا لالسف العالم يصور ذلك بطريقة غير عادية الن اسرائيل هي التي اعتدت
  
   يستهجن صمت المجتمع الدولي تجاه غزةالتميمي .٣٤

يمي قاضي قضاة فلسطين، صمت المجتمع الدولي وتجاهله لما يقوم به االحتالل استهجن تيسير التم
الغاشم ضد أهلنا في قطاع غزة، مطالبا األمم المتحدة وهيئاتها ومؤسساتها ومنظماتها ومجلس األمن 

لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني " إسرائيل"الدولي واللجنة الرباعية بالتحرك الفوري والضغط على 
وطالب في الوقت ذاته األمتين . وفير الحماية الدولية له، وإلزامها باالتفاقيات والمعاهدات الدوليةوت

العربية واإلسالمية قادة وشعوبا ومنظمات مساندة ودعم الشعب الفلسطيني بكل إمكانياتها وقدراتها 
  .وطاقاتها المادية والبشرية مبينا أن هذا من أوجب الواجبات عليها

  ٣٠/١٢/٢٠٠٨ قدس برس،
      

   فلسطينيين داخل الخط األخضر١١٠ تعتقل "إسرائيل" .٣٥
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اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية خالل اليومين الماضـيين أكثـر مـن         : ا ف ب   - برهوم جرايسي  -الناصرة
 فلسطينيين داخل الخط االخضر، شاركوا في مواجهات مع الشرطة خالل عدة مظاهرات ومسيرات              ١١٠

 تـصعيد  ٤٨قررت قيـادات فلـسطينيي   في حين .  االسرائيلية على قطاع غزة  احتجاجية على المجازرة  
  .خطواتها النضالية والتصدي لحملة التحريض والتهديد، والشروع بحملة إغاثة متشعبة

  ٣١/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 
  
   الكنائس المسيحية في القدس يطالبون بوقف سفك الدماءرؤساء .٣٦

المسيحية بالقدس طرفي النزاع في قطاع غزة للعودة الى التحكم دعا رؤساء الكنائس : القدس المحتلة
للعقل واالبتعاد عن اتباع وسائل العنف التي ال تجلب سوى الدمار والويالت والمآسي والعمل على حل 

 المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل واطالب كما .الخالفات من خالل الوسائل السلمية والالعنفية
علي لوقف سفك الدماء وإنهاء كل أشكال المواجهة والعمل بجد وصرامة على وضع حد الفوري والف

اع اإلسرائيلي الفلسطيني حال عادال صرالمسببات الصراع والمواجهة بين الشعبين من خالل حل ال
 .وشامال حسب قرارات الشرعية الدولية

 بالتوحد ووضع مصالح لفلسطينية اوجه بطاركة ورؤساء كنائس القدس دعوة لكافة الفصائلمن جهنهم و
الشعب الفلسطيني فوق المصالح الشخصية والفئوية واستخدام جميع الوسائل الالعنفية لتحقيق السالم 

 العادل والشامل في المنطقة
 ٣١/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
   الوطني الشعبي للقدس يحذر من أهداف العدوان على قطاع غزةالمؤتمر .٣٧

 الشعبي للقدس بيانا أكد فيه أن قطاع غزة ال يـزال يتعـرض لجـرائم عـدوان                  أصدر المؤتمر الوطني  
االحتالل بروح إجرامية شرسة وغير مسبوقة، هدفها ضرب الثوابـت الوطنيـة الفلـسطينية والحقـوق         

  .الوطنية، وتكريس االنقسام وتدمير غزة وتوسيع االستيطان في الضفة الغربية وضياع القدس
 هي لحظة مواجهة هذا العدوان العنصري والمجرم، وال يجوز أن تكون لحظـة              كما أكد أن هذه اللحظة    

  .أي تناقض أو تعارض داخلي ألن ذلك يحقق األهداف الحقيقية للعدوان
  ٣١/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
  في النقب" نور اإلسالم"تسمح بهدم مسجد " إسرائيلية"محكمة  .٣٨

في بئر السبع قـراراً رفـض فيـه         " ائيليةاإلسر"أصدر قاضي محكمة الصلح      : أمين أبو وردة   -نابلس  
نـور  "االستئناف الذي تقدمت به مؤسسة األقصى، وعائلة أبو عجاج إلبطال قرار سابق بهـدم مـسجد                 

 انه سيتم االستئناف على قرار      أكدمحامي مؤسسة األقصى     إال أن    .في قرية زعرورة في النقب    " اإلسالم  
  .الهدم لدى المحكمة المركزية

  ٣١/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
  المواجهات بين المواطنين وقوات االحتالل في مدينة القدستجدد .٣٩

 مدينة القدس، وجنود االحتالل اإلسرائيلي، في في  الفلسطينيينتجددت المواجهات، امس، بين: القدس
 منذ استشهاد األسير والتي كانت قد بدأت في مخيم شعفاط،  هذ المواجهاتكان أبرزو .العديد من المواقع

خالل األسبوع الماضي في السجون اإلسرائيلية، وازدادت اشتعاالً إثر العدوان اإلسرائيلي "  إسماعيلأبو"
  .على قطاع غزة المستمر

 ٣١/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 



  

  

 
 

  

            ٢٠ ص                                     ١٣٠٠:         العدد       ٣١/١٢/٢٠٠٨ األربعاء :التاريخ

 
   نقل النساء العربياتونرفضي الحافالت في القدس وسائق .٤٠

  عيد نفاع، برسالة عاجلة إلـى  جمال زحالقة وواصل طـه وس . بعث نواب التجمع الوطني الديمقراطي، د     
  

وزير المواصالت، شاؤول موفاز، مطالبين بالتحقيق في شكاوى نساء فلسطينيات من القدس حول رفض              
  .بنقلهن" ايجد"سائقي حافالت 

  ٣١/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب
  
  االعتصام األسبوعي يستنكرون المجازر الوحشية في غزة في  األسرى أهالي .٤١

الي األسرى خالل اعتصامهم األسبوعي أمام الصليب األحمر الدولي في ندد أه: مراد ياسين -طولكرم
 الشعوب العربية واالسالمية مواصلة تحركهم واطولكرم بالمجازر الدموية الرهيبة في قطاع غزة، وناشد

في الشارع والضغط على حكوماتهم لقطع العالقات مع االحتالل االسرائيلي والوقوف الى جانب شعبنا 
 .في محنته

 ٣١/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
   تالحق الجرحى داخل المستشفياتاالسرائيليةطائرات ال .٤٢

تستهدف طواقم اإلسـعاف    " االسرائيلية"كشفت مصادر فلسطينية أن طائرات الحرب        : رائد الفي  -غزة  
 أصيب ستة ضباط إسعاف بجروح متفاوتة، فجـر          حيث .فضالً عن مالحقة المصابين داخل المستشفيات     

، خالل قيامهم بواجبهم المهني في انتشال الجرحى والمصابين جـراء الغـارات الجويـة               )الثالثاء(امس  
  .في مدينة غزة" اإلسرائيلية"

  ٣١/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
  أوضاع إنسانية كارثية في غزةب نقص االدوية يهدد .٤٣

العديد من الطلبات   تشرين الثاني تم رفض     / نوفمبر ٣منذ   " أنه قال محمد أبو غربية، المسؤول في أوكسفام      
، فيمـا أشـار     " من موظفيها من وإلى غزة     ١٠التي تقدمت بها أوكسفام بريطانيا لتنسيق دخول وخروج         

آب لـم   /إمكاناتنا محدودة، فمنـذ أغـسطس     "همام نسمان، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن          
 ٦٠للصليب األحمر التي توفر عادة      ولم تستطع اللجنة الدولية     . نحصل على أية مستلزمات طبية أساسية     

 أنواع من   ١٠٥وقد نفذ   ... نوعاً من األدوية والمستلزمات الطبية، توصيل أية شحنة إلى القطاع منذ شهر           
  ". مستلزماً طبياً أساسياً مثل الكحول والقطن واإلبر الطبية والحقن الوريدية٢٣٠األدوية و

  ٣١/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  

   آالف مواطن في غزة١٠ةة تهدد حيا العادمالمياه .٤٤
حذر رئيس سلطة المياه الفلسطينية الدكتور شداد العتيلي امس من ان الموت يتهدد             : وليد عوض  -رام اهللا 
 آالف مواطن في قطاع غزة بالمياه العادمة اذا ما تواصل القصف االسرائيلي على القطـاع،                ١٠حوالي  
اض الصرف الصحي في بيت الهيا شمال قطـاع         انهيار احد احو  إلى  ادت االهتزازات التي يحدثها     حيث  
 مليـون متـر     ٢,٥ ان حوض التجميع لمياه الصرف الصحي في شمال غزة يحتوي على             اوضح م .غزة

 يعني اغراق المنطقـة  هانهيار مبيناً أن . مترا١٢مكعب ويرتفع عن المناطق السكانية المحيطة به حوالي       
  .  آالف مواطن خالل لحظات١٠ا يعني وفاة حوالي  مم، امتار من المياه العادمة٦المحيطة به بـ 

  ٣١/١٢/٢٠٠٨ ،القدس العربي
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   رانيا تلبي نداء أطفال غزة ونسائها وتتبرع بدمها لهمالملكة .٤٥

لبت الملكة رانيا العبداهللا نداء أطفال غزة ونسائها وشيوخها وشهدائها، حيـث            :   أشرف الراعي   -عمان  
كمـا  . تبرع بالدم التي أطلقها الملك عبداهللا الثاني أول مـن أمـس          تبرعت بالدم، ضمن الحملة الوطنية لل     

أعلنت عن فتح باب التبرعات في مؤسسة نهر األردن الستقبال الدعم المادي والمواد العينية لتقديمها الى                
  .األهل في غزة

  ٣١/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 
  
  رتها واعتصامات في المحافظات تطالب بفتح المعابر مع غزة ونصمسيرات .٤٦

شارك اآلالف من ابناء المحافظات األردنية بمسيرات واعتصامات نظمتها فعاليـات طالبيـة            : محافظات
استنكارها لألعمال البربرية التي ترتكبها اسـرائيل بحـق ابنـاء الـشعب             "ونقابية وحزبية عبرت عن     

عالقاتها الدبلوماسـية   بقطع اتصاالتها و  "، مطالبين بعض الدول العربية      "الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة    
مع إسرائيل وطرد السفير اإلسرائيلي من عواصمها والعمل على فتح المعابر وفك الحصار الذي تفرضه               

  ".اسرائيل على القطاع
  ٣١/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 

  
   األردن يدعون الشعوب العربية لمواصلة اليقظة وإعالن الجهاد المقدس إسالميو .٤٧

زب جبهة العمل االسالمي االردني ان المحرقة الكبرى التـي تنفـذ بحـق              أكد ح :  طارق الفايد  -عمان  
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كشفت عن حقيقة التواطؤ بين الكيان الـصهيوني وبعـض األطـراف                 

  . العربية، داعيا الشعوب العربية الى مواصلة مشروع اليقظة العارمة تجاه األخطار المحيطة بها
مي أصدره الثالثاء من ان ما يجري في غزة يمثل أخطر حلقة مـن حلقـات                وحذر الحزب في بيان رس    

تصفية القضية الفلسطينية، مطالبا باعالن الجهاد المقدس، وتسخير كل إمكانات األمة في البناء وتحقيـق               
  .معركة االستقالل الحقيقي

  ٣١/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
 اد اليوم ومليون دوالر لغزة يندد بالمجازر ويعلن الحداللبناني الوزراء مجلس .٤٨

 نددحيث  . ميشال سليمان جلسة لمجلس الوزراء امس برئاسته في بعبدا اللبنانية رئيس الجمهوريةعقد
المجازر االسرائيلية وطالب بوقف العمليات العسكرية االسرائيلية فوراً، ورفع الحصار، " بـالمجلس

الحداد الرسمي اليوم وتنكيس االعالم، ومنح أهالي قرر اعالن كما . واالسراع في عقد قمة عربية طارئة
مجلس كما أكد  .غزة مساعدة قيمتها مليون دوالر واطالق حملة وطنية لجمع التبرعات لهذه الغاية

 : ما يأتي اللبنانيالوزراء
لي  ادانة هذا العدوان والمجازر التي ترتكبها اسرائيل وتحميلها المسؤولية كاملة بموجب القانون الدو– ١

 .والقانون االنساني الدولي
 الدعوة الى الوقف الفوري وغير المشروط لهذا العدوان وتحذير المجتمع الدولي من مغبة استمراره – ٢

 .وانعكاسه على السالم في المنطقة والعالم
 ضرورة رفع الحصار عن غزة وتأمين وصول المساعدات الطبية واالنسانية الى الجرحى – ٣

 .والمتضررين
 اعتبار هذا العدوان عدوانا على الشعب الفلسطيني كله والعمل على مواجهته بموقف فلسطيني – ٤

 .وعربي موحد ومتضامن
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 االسراع في عقد القمة العربية الطارئة التخاذ ما يقتضيه الوضع من تدابير واجراءات لمواجهة هذا – ٥
 .االعدوان ووقف حمام الدم ووضع االسرة الدولية امام مسؤولياته

 ٣١/١٢/٢٠٠٨النهار، 
 
  التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني بتشجيعه على المفاوضات: الجميل .٤٩

قضية الشعب الفلسطيني العادلة مادة مزايدة وابتزاز وورقة في "انتقد الرئيس أمين الجميل، جعل البعض 
  ". ضطهدالصراعات االقليمية والمذهبية، فيما تسفك يومياً دماء هذا الشعب الباسل والم

ان التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني، بعدما أصبح له نواة دولة، يكون : "وقال في تصريح أمس
بتشجيعه على سلوك طريق المفاوضات، وإال فلتلغِ السلطة الفلسطينية اتفاقات اوسلو، ولتلغ الدول العربية 

.  إلغائها من خريطة الشرق األوسطاتفاقات السالم والهدنة، ولنعلن الحرب المفتوحة على اسرائيل حتى
 ".اذا كان هذا هو المطلوب فليقل اصحاب هذا المنطق رأيهم بصراحة ويعملوا جميعاً بموجبه

 ٣١/١٢/٢٠٠٨النهار، 
 
   بذل الجهود لتوحيد الموقف الفلسطينياالولىدول العربية للدل توجيه االتهامات ب :جنبالط .٥٠

ائب وليد جنبالط استنكاره الشديد للعدوان االسـرائيلي علـى           جدد رئيس الحزب التقدمي االشتراكي الن     
إن الوقت ليس لمهاجمة مصر أو أنظمة عربية أخرى،         " اإليراني   "برس تي في  "غزة، وقال في حديث مع      

ألن ذلك سيدفعنا أيضا للتذكير بأن النظام السوري الذي ال تزال أرضه محتلة وجبهته هادئة منذ عقـود                  
 كـان   ٢٠٠٦مع إسرائيل، وهو حتى أثناء العدوان االسرائيلي على لبنان سنة           طويلة يخوض مفاوضات    

بدل توجيه االتهامات إلى الدول العربية ال بد من بـذل الجهـود لتوحيـد     "واعتبر أنه   . "يفاوض إسرائيل 
الموقف الفلسطيني ووقف حالة االنقسام العميق الحاصلة بين الفصائل الفلسطينية كمدخل حتمي لمواجهة             

الدول التي تدعم حركة حماس إلى الدفع في هـذا االتجـاه عـوض تغذيـة              "، داعيا   "عدوان االسرائيلي ال
  . "االنقسامات والخالفات الفلسطينية

أن الحل يكون بالعودة إلى المبادرة العربية للسالم التي أقرتها الدول العربية واإلسـالمية وبقيـام         "ورأى  
هذا العنـف   "، مشددا على أن     " القدس وتأمين حق العودة للفلسطينيين     دولة فلسطينية قابلة للحياة عاصمتها    

  . "لن يؤدي إال إلى المزيد مما يسميه الغرب اإلرهاب في كل مكان في العالم
 ٣١/١٢/٢٠٠٨السفير، 

  
  ؟هل نعمل لفك العزلة عن غزة، أم ندفع إلى قلب األنظمة العربية: جعجع .٥١

انــتقد جعجع كالم   كما  . غزة واصــفاً إياها بالمأساوية    أدان سمير جعجع األحداث التي تحصل في        
هل نعمل لفك العــزلة عن غزة، أم نـدفع إلـى           ": األمين العام لحزب اهللا حســن نصر اهللا، متسائالً       

  ."قلب األنــظمة العربية؟
 ٣١/١٢/٢٠٠٨السفير، 

  
  لبنانية لعقد القمة الطارئةاتصاالت .٥٢

أن لبنان يجري اتصاالت " "عكاظ"بلوماسية عربية في بيروت لـكشفت مصادر د:  زياد عيتاني- بيروت
مكثفة خالل الساعات المقبلة بين كافة الدول العربية لتقريب وجهات النظر مما يسهل عقد قمة عربية 

وأضافت المصادر أن عدة دول عربية أبدت ترحيبها بأن . طارئة لبحث العدوان اإلسرائيلي على غزة
 ميشال سليمان هذا الدور نظرا لما تربطه من عالقات ود واحترام مع كافة يلعب الرئيس اللبناني

  .الزعماء العرب
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 ٣١/١٢/٢٠٠٨عكاظ، 
  
  
 
  دون التوصل الى حلمن سبعة عقود مستمرة مآسي القضية الفلسطينية:  إدهكارلوس .٥٣

 حد بعيد ما أن ما يجري في فلسطين يشبه الى"رأى عميد حزب الكتلة الوطنية اللبنانية كارلوس اده 
جرى في فرصوفيا، فكما أراد هتلر أن تكون ألمانيا آرية وأوروبا من دون يهود، يريد الصهاينة فلسطين 

 العدوانية والدعم غير المحدود من الواليات "إسرائيل"أعمال  واعتبر أن ".يهودية من دون فلسطينيين
لت تربة خصبة لتنامي حركات المقاومة المتحدة، وغياب الحلول العادلة، وتجاهل القرارات الدولية شك

 .واألصوليات المتنوعة
 ٣١/١٢/٢٠٠٨النهار، 

  
  مصر لن تفتح معبر رفح في غياب ممثلي السلطة الفلسطينية والمراقبين األوروبيين: مبارك .٥٤

القاهرة عبر مراسلها محمد الشاذلي، أن الرئيس المصري  من، ٣١/١٢/٢٠٠٨الحياة، ذكرت صحيفة 
انتقد، عشية االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، اليوم، بشدة المواقف حسني مبارك 

الساعين إلى تحقيق مكاسب سياسية "ووصف من أسماهم بـ " التي تريد المزايدة على الموقف المصري"
لى الغاشم يمنحون العدوان اإلسرائي"بأنهم " المتاجرين بالدم الفلسطيني"و" على حساب الشعب الفلسطيني

وقال مبارك، في كلمة لمناسبة . من دون النظر آلالم ومعاناة أبناء فلسطين" على غزة الحجج والذرائع
تدرك ما تواجهه الساحة الفلسطينية من تشرذم وانقسامات "عيد رأس السنة الهجرية والميالدية، ان مصر 

  ". ألدوار وبسط النفوذوما تشهده المنطقة العربية من مزايدات ومحاور ومحاوالت للعب ا
بوقف " إسرائيل"وأكد رفض االعتداءات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني وإدانتها، مطالباً قادة 

إنكم تتحملون مسؤولية "، "إسرائيل"وقال مخاطباً قادة . االعتداءات على الفور من دون قيد أو شرط
كم الملطخة بالدماء تؤجج مشاعر غضب وأيدي. عدوانكم الوحشي أيا كان ما تتذرعون به من مبررات

  ". والدم الفلسطيني ليس رخيصاً أو مستباحاً. عارم وتبدد األمل في السالم
مصر لن تسمح ألحد بمحاولة تحقيق مصالحه وبسط نفوذه على حسابها بالمزايدة عليها "وشدد على أن 

 الفلسطينية ال تقبل التشكيك إن مواقفنا الداعمة للقضية: "، وأضاف"والمتاجرة بدماء الفلسطينيين
على مدار الشهور الستة الماضية لتثبيت التهدئة في غزة " جهود مضنية"وتحدث عن ". والمهاترات

وأكد مبارك من جهة ثانية، أن مصر لن تفتح معبر رفح سوى امام . وتحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني
ومراقبي االتحاد األوروبي وبما يخالف اتفاق العام الحاالت االنسانية، في غياب ممثلي السلطة الفلسطينية 

  .، كي ال تشارك في تكريس الفصل بين الضفة والقطاع٢٠٠٥
الوكاالت، أن الرئيس المصري حمل حركة  من، ٣١/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت،  وأضافت صحيفة

. لماضيالمسؤولية عن العدوان اإلسرائيلي الذي يتعرض له قطاع غزة منذ صباح السبت ا) حماس(
لقد حذرناكم مرارا من أن رفض تمديد التهدئة سيدفع "وقال حسني مبارك موجها كالمه إلى قادة حماس 

للعدوان على غزة، وأكدنا لكم أن إعاقة الجهد المصري لتمديد التهدئة هي دعوة مفتوحة " إسرائيل"
  ".لهذا العدوان" إسرائيل"لـ
  
   لنبذ الخالف العربيوصبيح يدعو.. عمرو موسى يدافع عن المقاومة .٥٥

دافع عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات له بالقاهرة :  أحمد علي-القاهرة 
إن أعمال الحصار والتجويع هي التي تدفع الناس في غزة لفعل : "أمس، عن المقاومة الفلسطينية، وقال
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هذا هو الموقف الذي أدى إلى ما ..  وحصار لغزةإنه موقف احتالل.. ما يفعلونه، ليس هذا موقفا إرهابيا
ومن ثم فإن الغضب وإطالق النيران والعنف ما هو إال .. نراه من وضع خطير للغاية في قطاع غزة

اآلن تستهدف " إسرائيل"وأكد على الرفض القاطع الستهداف المدنيين، مشيرا إلى أن ". نتيجة لالحتالل
وردا . األمن مسؤولية كبيرة في عدم وقف ما يجري في غزةوحمل موسى مجلس . المدنيين في غزة

هذا : "قال موسى.. على سؤال حول هل تشارك حماس أو فتح في مؤتمر القمة الطارئ في حالة انعقاده
  ". سيأتي فيما بعد، ونحن نتصل بقادة حماس وفتح لتقييم الموقف
 لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة وقال محمد صبيح األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

، إن أخطر ما نعانيه اآلن أن يتوجه الخالف إلى خالف عربي عربي، بدل "العرب"في تصريح لـ 
  . لوقف عدوانها على قطاع غزة" إسرائيل"التكتل في وجه العدوان اإلسرائيلي والضغط على 

  ٣١/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر، 
  
  دائمة لوقف العدوان على غزةاتصاالت مع الدول ال: العطية .٥٦

قال عبدالرحمن بن حمد العطية، االمين العام لمجلس التعاون، ان الموضوع الذي حظي بعناية كبيرة من 
مداوالت القادة، في القمة الخليجية، قد ارتكز على ما يجري من احداث مؤلمة في قطاع غزة واالراضي 

 مع الدول الدائمة في مجلس االمن للقيام بتولي الفلسطينية المحتلة، وقد وجهوا باجراء اتصاالت
المسؤولية الكاملة بشأن ما يجري في غزة والتعبير عن القلق واالستياء من العدوان االسرائيلي ضد 
  .الشعب الفلسطيني والعمل على وقف هذا العدوان الغاشم وفك الحصار عن االراضي الفلسطينية المحتلة

  ٣١/١٢/٢٠٠٨الشرق، قطر، 
  
  إدانات للعدوان واتهامات لحماس: مصر...  يرفض الهجوم على حماسعاكف .٥٧

رفض مرشد اإلخوان المسلمين محمد مهدي عاكف االنتقادات التي توجه لحركة حماس، : القاهرة
حتى إن وقعت الحركة في بعض األخطاء، "ورأى أنه ". مؤامرة على الجهاد ضد الصهاينة"واعتبرها 

وتظاهر آالف اإلخوان في محافظات مصرية عدة، أمس، للتنديد ". اليومفإنه ال يجوز الحديث عنها 
  .بالعدوان والمطالبة بدعم الشعب الفلسطيني

وهاجمت لجنة الشؤون العربية في مجلس الشورى العدوان اإلسرائيلي على غزة، كما دانت قيام حماس 
، ومحاولة لجر مصر إلى ورأت أن هناك مؤامرة على الدور المصري. بقتل ضابط مصري على الحدود

بوقف الحرب على "وطالب األعضاء خالل جلسة عقدتها اللجنة، أمس، . حرب جديدة في المنطقة
الفلسطينيين فوراً، وضرورة توحيد صفوفهم، وأن يكون القرار الفلسطيني نابعاً من الفلسطينيين، ال 

  ".لمصلحة إيران
  ".تعبيراً عن الدور القيادي المأمول من مصر"واعتبر موقفهم . لكن عاكف دافع عن منتقدي بالده

العدوان اإلسرائيلي "وفي سياق التنديدات، دان رئيس البرلمان المصري الدكتور أحمد فتحي سرور 
التوحد للعمل "وناشد الدول العربية واإلسالمية ". جريمة ضد االنسانية"واعتبره، في بيان أمس، ". الغاشم

عن التمادي فيه واتخاذ كل الخطوات الضرورية من أجل " إسرائيل"من أجل مواجهة العدوان وردع 
  ".ذلك

  ٣١/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
 
  لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني" إسرائيل"أوغلي يطالب بممارسة الضغط على  .٥٨

، مشاروات هاتفية بحث "أجرى أكمل الدين احسان أوغلي، االمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي: جدة
وطالب اوغلي، في رسائل بعث بها إلى االتحاد .  سبل حشد الدعم الدولي لوقف العدوانخاللها
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لوقف عدوانها على الشعب " اسرائيل"االوروبي، ووزيرة الخارجية االميركية، بممارسة الضغط على 
ثيق مشيرا الى ان هذا العدوان يمثل خرقا سافرا التفاقية جنيف الرابعة وللقوانين والموا. الفلسطيني
  .الدولية

  ٣١/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
  الرئيس مبارك طلب مقابلة ليفني ليحذرها من شن هجوم على الفلسطينيين: أبو الغيط .٥٩

قال أحمد أبوالغيط وزير الخارجية، في مقابلة على التليفزيون المصري، ردا على سؤال حول قيام 
ستقوم " إسرائيل"ل زيارتهااالخيرة، بأن وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني بإخبار مصر، خال

وقال إن اإلسرائيليين .. إن الرئيس مبارك شاهد المؤشرات والشواهد قبلها بثالثة ايام"بقصف غزة، 
عندهم نوايا وسيضربون الفلسطينيين فطلب مقابلة ليفني ليحذرها من شن هجوم على الفلسطينيين النه 

  ".سيكون له تأثيره على كل اإلقليم
  ٣١/١٢/٢٠٠٨هرام، األ

  
  المؤتمرات الثالث تدين ما يجري في قطاع غزة بدعم من اإلدارة األمريكية .٦٠

 –المؤتمر القومي العربي، المؤتمر العام لألحزاب العربية، والمؤتمر القومي وجه المؤتمرات الثالث، 
معلن من اإلدارة بيان إلى وزراء الخارجية العرب، دانوا فيه ما يجري في قطاع غزة بدعم اإلسالمي 

األميركية، وأسف البيان النحياز الجامعة العربية إلى أحد طرفي االنقسام الفلسطيني، مما شجع العدوان، 
  . بصورة غير مباشرة، من خالل اإليحاء أن الجامعة تقف ضد حماس وقطاع غزة

  ٣٠/١٢/٢٠٠٨بيروت في 
  
  مؤشرات على تضاؤل فرص عقد القمة العربية .٦١

، أن مصر أبلغت أطرافا عربية بأسباب تحفظاتها على عقد القمة وان "الخليج"علمت : االت وك-عواصم 
لم ترفض عقدها من حيث المبدأ، وقالت مصادر مطلعة، ان مصر لن تقبل أن تعقد قمة في ظل هذه 
 .الظروف التي تشهد هجوما ظالما على مواقفها، كما ال تقبل أن تشارك في قمة تحت ضغوط بهذا الشكل

واتهم مصدر دبلوماسي مصري أطرافا اقليمية في اشارة الى ايران، بالعمل على اجهاض الزخم الذي 
 االسرائيلي على مدى األشهر الماضية بغية الوصول الى - أمكن تحقيقه في المسار التفاوضي الفلسطيني 

راك أوباما مع ملف النزاع درجة عالية من الجهوزية استعدادا لتعامل االدارة األمريكية الجديدة برئاسة با
  . االسرائيلي- العربي 

  ٣١/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
  العراق يرسل مساعدات عاجلة إلى غزة .٦٢

قال بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، أمس، إن مجلس الوزراء العراقي : بغداد
  ".رائيلي على غزةقرر إرسال مساعدات طبية وغذائية عاجلة جواً لمتضرري العدوان اإلس"

  ٣١/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
  "لنصرة أهل غزة في القمة" نائبا كويتياً يرفعون خطاباً إلى األمير ١٦ .٦٣

بمناسبة قرب انعقاد القمة " نائبا خطابا الى سمو امير البالد الشيخ صباح االحمد، اكدوا فيه انهم ١٦رفع 
 قتل وتدمير، على يد العدو الصهيوني العربية الطارئة، وما يتعرض له اخواننا في قطاع غزة، من

يعقدون اآلمال على سموه لدعم المواقف العربية المؤيدة للحق الفلسطيني، عبر سلسلة من " الغادر
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المطالبة برفع الحصار فورا عن قطاع غزة، فتح معبر رفح رسميا ونهائيا وبصورة : االجراءات، بينها
 الصهيوني، ووقف اي مفاوضات معه، اضافة الى تقديم كاملة، وقطع جميع اشكال العالقات مع الكيان

  .الدعم المالي والعيني ألهل غزة، تخفيفا آلثار العدوان الوحشي الذي يتعرضون له
  ٣١/١٢/٢٠٠٨السياسة، الكويت، 

  
  يأمر بإلغاء احتفاالت رأس السنة تضامناً مع الفلسطينيينحاكم إمارة دبي  .٦٤

أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإلغاء : وام
وأمر . كافة مظاهر االحتفال بمناسبة رأس السنة الميالدية الجديدة في دبي والتي كان مقرراً أن تقام الليلة

اءات الالزمة لتعميم هذا اإللغاء سموه الجهات المعنية في دبي بتنفيذ هذا األمر واتخاذ التدابير واإلجر
على مختلف الجهات ذات الصلة وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وما يتعرض له قطاع غزة 

  . وأهله من تدمير وقتل وتشريد من قبل اآللة العسكرية اإلسرائيلية
  ٣١/١٢/٢٠٠٨البيان، اإلمارات، 

  
  يبرر للكيان الصهيوني مواصلة عدوانهاانشقاق الجسد الفلسطيني : وزير خارجية الكويت .٦٥

حذر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح :  كونا- مسقط 
تجد في انشقاق الجسد الفلسطيني واستمرار الخالفات بينهم " اسرائيل"السالم الصباح، امس، من ان 

وقال الشيخ محمد، في حديث لوكالة االنباء . فلسطينيلمواصلة عدوانها على الشعب ال" المبرر المريح"
الثغرة في "، ان ٢٩_وتلفزيون دولة الكويت على هامش اجتماعات القمة الخليجية ال) كونا(الكويتية 

واي شخص يدعو الى استمرار ... الموقف العربي واضحة وجلية وتكمن في انشقاق الجسد الفلسطيني 
  ". لمبرر المريح لالستمرار في جريمتها بحق الشعب الفلسطينيا" اسرائيل"هذا االنشقاق يعطي 

  ٣١/٢١/٢٠٠٨السياسة، الكويت، 
 
  القاهرة تعرقل جلسة مفتوحة لمجلس األمن حول غزة: "السفير" .٦٦

انتقلت االنقسامات العربية بشأن الموقف من حماس وفرص عقد قمة عربية، إلى أروقة األمم : نيويورك
وبون العرب على شكل التحرك المقبل، على األقل حتى تتضح نتائج اجتماع ولم يتفق المند. المتحدة

  . وزراء الخارجية العرب وإذا ما كان سيتم عقد قمة عربية
وكان مندوبو مصر وليبيا وفلسطين قد التقوا، أمس االول، األمين العام ورئيس مجلس األمن للشهر 

، لمطالبتهما بتبني بيان أصدره مجلس األمن في ساعة الحالي، مندوب كرواتيا، والذي تنتهي واليته اليوم
ولكن المندوب ". من كل األطراف"مبكرة من صباح األحد وطالب فيه بوقف فوري إلطالق النار 

المصري ماجد عبد الفتاح قال، إن العرب لم يطلبوا عقد اجتماع جديد للمجلس أو جلسة مفتوحة يعبر 
  . ري في غزة عن موقفهم مما يج١٥فيها أعضاؤه الـ

، إن ليبيا غير راضية عن الموقف الرسمي لمصر "السفير"غير أن مصادر دبلوماسية عربية قالت لـ
وقالت المصادر ان ليبيا كانت تدفع لعقد اجتماع مفتوح لمجلس األمن . وحكومة الرئيس محمود عباس

ن في المجموعة العربية هم لكي تحدد كل دولة موقفها علناً من العدوان اإلسرائيلي، ولكن أعضاء آخري
المقربون من واشنطن والسعودية، فضلوا التريث حتى ينهي وزراء الخارجية العرب اجتماعهم، 
وتساءلوا عن جدوى عقد ما وصفوه باجتماع خطابي لن ينتج عنه موقف رسمي لمجلس األمن سواء 

  . عبر بيان أو قرار
  ٣١/١٢/٢٠٠٨السفير، 
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  نصرة فلسطين وفق االستطاعة: عودية في الساإلسالمي مجمع الفقه .٦٧
إزاء ما يحصل "ذكرت األمانة العامة لمجمع الفقه اإلسالمي، التي تتخذ من جدة مقراً لها، انه : يو بي آي

مع الشعب الفلسطيني، ومن منطلقات قرارات المجمع وتوصياته في دوراته المتعددة، تسجل أمانة 
وأضافت ". ة الكاملة للشعب الفلسطيني بكل الوسائل المتاحةالمجمع األحكام الشرعية ومنها وجوب النصر

  ".يجب على المسلمين جميعاً تقديم كل ما يمكن تقديمه من صور النصرة وفق االستطاعة"
  ٣١/١٢/٢٠٠٨السفير، 

     
  غيابياًمحكمة لمحاكمة إسرائيليين حرب غزة بداية لتطورات إقليمية كبيرة وتشكيل : إيران .٦٨

لرئيس االيراني محمود احمدي نجاد، امس، ان العدوان االسرائيلي على قطاع غزة، قال ا: الوكاالت
يمثل بداية لتطورات كبيرة في المنطقة، ويبشر بنهاية الكيان الصهيوني، مبدية ثقتها بان المقاومة 

  .٢٠٠٦الفلسطينية ستلقن اإلسرائيليين درسا قاسيا، على غرار ما فعلته المقاومة في لبنان في تموز 
الدول العربية "بدوره، دعا رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني، 

وحذر من أن مشاهد القطاع يمكن أن ". واإلسالمية بالذات إلى تحمل مسؤولياتها حيال ما يجري في غزة
. ال العنفتتكرر في أي بقعة أخرى في العالم ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة إلنهاء أعم

، "في غزة" إسرائيل"لمواجهة جرائم "وفيما طالبت إيران مجلس األمن الدولي باتخاذ خطوات عاجلة 
  .شكلت طهران محكمة لمحاكمة إسرائيليين بشكل غيابي

  ٣١/١٢/٢٠٠٨السفير، 
  
   اإلسرائيليتزويد حماس بكل ما تحتاجه لصد العدوانحسن نافعة يطالب األطراف العربية ب .٦٩

حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الموقف العربي كان متوقعاً . رأى د: دحسن محمو
. وتوقَّع د. في ظل الشلل العربي الرسمي المتواصل وعدم قدرة أي نظامٍ على االرتقاء لمستوى األحداث

ع غزة بالكامل، نافعة عدم حدوث أي حراك عربي فعلي لمواجهة هذا العدوان حتى لو تم اجتياح قطا
مطالباً الشعوب العربية بأن تتحمل مسئوليتها تجاه هذه األنظمة في الفترة المقبلة بعدما أثبتت أنها غير 

كما طالب كافة األطراف العربية المناهضة للسياسية األمريكية والصهيونية . قادرة على الدفاع عنها
دا الشعب المصري تحديدا باستخدام كافة التحرك وتزويد حماس بكل ما تحتاجه لصد العدوان، مناش

  .الوسائل للضغط على النظام الرسمي من أجل فتح معبر رفح ودعم غزة في أزمتها الحالية المتفجرة
  ٢٩/١٢/٢٠٠٨إخوان أون الين 

  
  جزء من مخطط الكيان الصهيونيما يحدث في غزة : األشعل. د .٧٠

 ما يحدث من اجتياح لقطاع غزة إنما هو جزء من عبد اهللا األشعل في أن. قال السفير د: محمد يوسف
أحدهما إستراتيجي موجه إلبادة الشعب الفلسطيني، : مخطط الكيان الصهيوني الذي يعتمد على هدفين

ويؤكد أن ما يحدث في غزة اآلن . واآلخر سياسي وتكتيكي، وهو القضاء على حماس وشّل يد المقاومة
واطؤ مصري عربي دولي، باالتفاق مع السلطة الفلسطينية والكيان من مجازر وقتل بالمئات هو نتاج ت

الصهيوني، والبدء الفعلي للقضاء على حركة المقاومة اإلسالمية حماس بصفة خاصة والمقاومة الوطنية 
ويندد األشعل بالدور المخزي والمهين الذي تقوم به الدول العربية، . والشعبية لفلسطينية بصفة عامة

ر في تشديد الحصار، مؤكدا أن فتح مصر معبر رفح اآلن وبعد وقوع المجزرة وخصوصا مص
الصهيونية إلدخال المساعدات الطبية للقطاع يؤكد أن مصر ركن ضليع في ذلك التصعيد القذر؛ الذي 

ويوضح األشعل أن . تمارسه قوات االحتالل الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة
صهيونية كلما زادت وتوغَّلت في غزة كلما تعمقت سلطة حماس وتهاوت سلطة عباس، مشددا العمليات ال
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  . على أن حماس كسبت الرهان أمام الجميع، بينما خسر أبو مازن بعدما فضحه الكيان الصهيوني
  

 أنها تجهز األشعل أن الكيان الصهيوني عمل منذ انتهاء التهدئة على تهيئة الرأي العام الدولي. ويضيف د
  .لعملية واسعة؛ الغرض منها القضاء على حركات المقاومة، وعلى رأسها حماس

  ٢٧/١٢/٢٠٠٨إخوان أون الين 
  
  البرلمان العربي يناقش العدوان على غزة .٧١

أعلن رئيس البرلمان العربي محمد جاسم الصقر، أن الدورة الطارئة للبرلمان العربي التي ستنعقد : وام
 مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة ستناقش العدوان االسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، األحد المقبل في

وسبل وقفه، ودعم ومؤازرة الشعب الفلسطيني وتقديم كل وسائل اإلغاثة اإلنسانية والمساندة لسكان 
ن أمامهم وقال الصقر، في بيان له، إن ممثلي الشعوب العربية من أعضاء البرلمان العربي سيكو. القطاع

  . كل سبل اتخاذ المواقف والقرارات تجاه العدوان التي ستعكس الموقف الحازم تجاه المجزرة البشعة
  ٣١/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
  "إسرائيل" مواطن موريتاني يهاجم السفارة اإلسرائيلية ومطالبات بقطع العالقات مع  .٧٢

ط، أمس، وقذفها بثالث زجاجات هاجم مواطن موريتاني السفارة اإلسرائيلية في نواكشو: نواكشوط
  .صغيرة مملوءة بالبنزين قبل أن يتم اعتقاله من قبل السلطات الموريتانية

من جهته، دعا أحمد ولد داداه، زعيم المعارضة الموريتانية رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية إلى 
 عقده في قصر المؤتمرات ، وقال في مؤتمر صحافي"اإلسرائيلية"القطع الفوري للعالقات الموريتانية 

بنواكشوط إن حزبه سيبذل قصارى جهده من أجل أن تصدر عن المنتديات العامة للديمقراطية توصية 
  ".إسرائيل"باإلجماع بقطع العالقات مع 

  ٣١/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
  يهود إيران يدينون العدوان اإلسرائيلي .٧٣

" إسرائيل"ي سيامك مري صدق، أمس، ما تقوم به دان نائب األقلية اليهودية في البرلمان اإليران: ا.ب.ي
إننا نشهد اليوم تعامالً وحشياً وغير إنساني ومنافياً لتعاليم األديان السماوية للكيان "في قطاع غزة، وقال 

الصهيوني، وانه بعد أن فرض حصاراً طويل األمد غير قانوني وغير إنساني قام بخطوة جنونية وبهجوم 
  .ودعا صدق شعوب العالم إلى دعم الشعب الفلسطيني". شرفاء الصامدينشرس ضد أهالي غزة ال

  ٣١/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
  األسد يؤكد ضرورة وقف المجازر وصحيفة تشرين تطالب القاهرة بقطع العالقة مع تل أبيب .٧٤

أكد الرئيس السوري بشار األسد في لقاء مع السناتور األميركي :  وكاالت– عماد الكركي -دمشق 
كما . ري أرلن سبيكتر، الثالثاء، ضرورة وقف المجازر اإلسرائيلية التي ترتكب في قطاع غزةالجمهو

  ".فتح المعابر جميعها وبشكل دائم"أكد األسد ضرورة 
تعبيرا " إسرائيل"الحكومية مصر بقطع العالقات الدبلوماسية مع " تشرين"وفي دمشق، طالبت صحيفة 

 كدولة عربية تجاه القضية الفلسطينية بمعنى المواجهة السياسية عن عودة مصر لممارسة دورها الحقيقي"
  ".إسرائيل"مع 

 ٣١/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر، 
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  جسر جوي لنقل المواد الطبية إلى غزة وتؤكد استعدادها الستقبال الجرحى: السعودية .٧٥

بر مطار أعلنت الحكومة السعودية تسيير أسطول جوي محمل بالمواد الطبية واإلسعافية ع: الرياض
وقال األمير فيصل بن عبد اهللا بن عبد العزيز، رئيس جمعية الهالل . قاعدة الرياض الجوية البارحة

 طنا من األدوية والمستلزمات ٢٠األحمر السعودي، أن األسطول الجوي عبارة عن طائرتين محملتين بـ
اثي للشعب الفلسطيني الطبية، موضحاً أن هذه المساعدات تأتي كدفعة أولى من الجسر الجوي اإلغ

  .المقدمة من السعودية
من جهة أخرى، أكدت اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة جاهزية المستشفيات العسكرية 
التابعة للقوات المسلحة الستقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين 

  .خير كافة اإلمكانات المتاحة للفلسطينيينالشريفين عبد اهللا بن عبد العزيز بتس
  ٣١/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

 
  متظاهرون يدخلون مقار دبلوماسية بريطانية في طهران رفضا للهجوم على غزة .٧٦

افادت وكالة االنباء االيرانية الرسمية، ان متظاهرين اقتحموا، مساء الثالثاء، مجمعا :  ا ف ب- طهران 
التي تشن منذ " اسرائيل"لـ" سياسة الدعم البريطانية"في طهران رفضا لـلمبان دبلوماسية بريطانية 

 .السبت غارات جوية على قطاع غزة
  ١٢/٢٠٠٨/القدس، فلسطين،  

  
  المصري يقود مظاهرة ضد مباركعضو في الشعب  .٧٧

قال شهود عيان، أن عضو مجلس الشعب المصري محمد العمدة قاد مظاهرة، أمس، :  رويترز–القاهرة 
رئيس حسني مبارك في مدينة بجنوب البالد وسط تصاعد احتجاجات مصريين على الغارات ضد ال

  .االسرائيلية المستمرة على قطاع غزة
 ٣١/١٢/٢٠٠٨الدستور، 

 
  قمة مسقط تدعو لوقف الغارات اإلسرائيلية وفك حصار غزة .٧٨

، قمتهم السنوية اختتم قادة مجلس التعاون الخليجي، أمس:  سلمان الدوسري، سوسن ابوحسين-مسقط 
وأدانت القمة وبشدة األعمال االسرائيلية، ودعا قادة الخليح الى وقف الغارات الجوية . في مسقط

االسرائيلية ورفع الحصار عن القطاع، كما دعوا من جهة أخرى الفصائل الفلسطينية الى تحقيق 
  .المصالحة فيما بينها

  ٣١/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
  ينيين أن يرتفعوا فوق خالفاتهمبن علوي يدعو الفلسط .٧٩

دعا يوسف بن علوي بن عبداهللا الوزير المسؤول عن الشؤون :  مأمون عياش واحمد البلوشي–مسقط 
الخارجية العماني، القادة الفلسطينيين ألن يتبصروا طريقهم في البحث عن حقوقهم، وان يرتفعوا فوق 

أن انعقاد القمة العربية الطارئة له ضوابط وإجراءات تعقيدات السياسة الفلسطينية والخالفات، مشيرا الى 
  .وأيضا مسؤولية

هناك اتصاالت بين القادة العرب للتأكد من ان البرنامج الذي سينظر فيه في القمة سيؤدي الى : وقال
  اتخاذ موقف عربي يساعد الفلسطينيين ويؤدي الى تماسك الموقف العربي، وهذا ال يعني أنه ليس هناك 
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وأشاد بن علوي بدور مصر الناصح، . سنجتمع في القاهرة لبحث هذا الموضوع) األربعاء(واليوم تباين 
  ".هي العكازة التي يتكئ عليها العرب ومجلس التعاون يقف مع مصر"وقال 

  ٣١/١٢/٢٠٠٨الشرق، قطر، 
  
  قافلة مساعدات طبية وغذائية سورية إلى قطاع غزة .٨٠

قافلة مساعدات طبية وغذائية مقدمة من "، أن "سانا"باء السورية أفادت وكالة األن:  سحر البندر- دمشق 
الشعب العربي السوري الى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب ابادة شاملة تشنها 

ونقلت الوكالة عن وزير الدولة لشؤون الهالل . ، انطلقت أول من أمس"عليه قوات االحتالل االسرائيلي
 طناً من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية واألغطية ٥٠المساعدات هي "ر، أن االحمر بشار الشعا

تعبير عن وقوف الشعب العربي السوري الى جانب االشقاء "، موضحاً أنها "والحاجات االنسانية االساسية
  ".الفلسطينيين الذين يتعرضون لهجمة عدوانية اسرائيلية غاشمة

  ٣١/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
  لتضامن مع غزة تتواصل في انحاء الدول العربية واإلسالميةتظاهرات ا .٨١

تواصلت، امس، تظاهرات وفعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة :  وكاالت- عواصم 
وجرت تظاهرات حاشدة في مصر واليمن والمغرب . العدوان االسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

  .وليبيا وماليزيا واندونيسيا
   ٣١/١٢/٢٠٠٨ فلسطين األيام،

                      
  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في ظل العدوان على غزة" إسرائيل"لن نفاوض : سوريا .٨٢

، وأكد أن "إسرائيل"نفى مصدر سوري رسمي وجود أي قنوات اتصال مباشرة أوغير مباشرة بـ: دمشق
لمستمر على قطاع غزة، وأنها ستبلغ دمشق لن تفاوض تل أبيب على أي مستوى كان في ظل العدوان ا

وأوضح . موقفها الرافض لهذا العدوان والمطالب بموقف عربي موحد لدعم صمود الشعب الفلسطيني
عضو مجلس الشعب السوري ورئيس لجنة العالقات الخارجية فيه سليمان حداد في تصريحات خاصة 

عالمية عن أن عضو مجلس الشيوخ ، أن المعلومات التي أشاعتها بعض األوساط اإل"قدس برس"لـ 
الجمهوري أرلين سبيكتر نقل رسالة من رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت إلى الرئيس السوري 

هذا حديث غير وارد، وهو كالم غير دقيق على : "ليست دقيقة، وقال )٣٠/١٢(بشار األسد اليوم الثالثاء 
  ".  وال بطريقة غير مباشرة في ظل عدوانها على غزةال بطريقة" إسرائيل"اإلطالق، سورية لن تفاوض 

 ٣٠/١٢/٢٠٠٨قدس برس 
  
  نائب كويتي يرفع عقاله احتراما لهنية وحذاءه لعباس .٨٣

شهدت ساحة اإلرادة في العاصمة الكويت مظاهرة حاشدة هي األولى من :  جهاد أبو العيس-الكويت 
كرت فيها، شارك فيها المئات من نوعها من حيث حجمها ومستوى الشخصيات والمطالبات الذي ذ

وطالب األمين . الكويتيين والمقيمين من مختلف الجنسيات تنديدا بالعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
السابق للحركة السلفية في الكويت الشيخ حامد العلي بفتح مكتب سياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 

وقد فاجأ النائب اإلسالمي وليد الطبطبائي . قدماتالفلسطينية في الكويت على الفور ودون م) حماس(
الحضور وكاميرات التلفزة واإلعالم التي تواجدت بكثافة برفع عقاله احتراما لرئيس الحكومة الفلسطينية 

وحمل . المقالة إسماعيل هنية ورفعه لنعاله متوجها بالنقد لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
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ذي نظمته الحركة السلفية واالتحاد الوطني لطلبة الكويت األنظمة العربية المشاركون في المهرجان ال
متهمين النظام المصري وحكومته على وجه الخصوص بما سموه " محرقة غزة"مسؤولية ما وصفوه بـ

  ". التواطؤ وإعطاء الضوء األخضر لبدء المذبحة"
  ٣٠/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت، 

  
  يا بسبب عدوان غزةال أعياد رأس سنة بمصر واألردن وترك .٨٤

أعلن وزير اإلعالم المصري أنس الفقي إلغاء االحتفاالت الرسمية بأعياد رأس السنة بسبب : الوكاالت
وكانت بلدية . وهو ما سيقوم به األردن أيضا حسب التلفزيون الرسمي األردني، الوضع في غزة

  .ء بسبب االعتداءات اإلسرائيليةإسطنبول التركية أعلنت قبل ذلك إلغاء االحتفاالت المقررة األربعا
  ٣١/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت، 

  
  أمير قطر يتعهد بإعمار غزة  .٨٥

أبلغ أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني القيادات الفلسطينية المعنية في غزة بأن قطر سوف 
إلسالمية في وإثر إقدام العدو على قصف مقر الجامعة ا. تكون إلى جانبهم في مواجهة آثار العدوان

ال تهتموا لموضوع األضرار فسنكون : القطاع، أجرى أمير قطر اتصاالً بقيادي فلسطيني بارز مطمئناً
  .إلى جانبكم

  ٣١/١٢/٢٠٠٨األخبار، لبنان، 
  
      االحتجاجات العربية تتصاعد ومحاوالت القتحام سفارات مصرية  .٨٦

ة متعددة ضد العدوان اإلسرائيلي تواصلت االحتجاجات الشعبية في عواصم ومدن عربي: الوكاالت
وتطورت االحتجاجات، . المتواصل على قطاع غزة الذي أوقع ما يزيد على ألفي شهيد وجريح حتى اآلن

أمس الثالثاء، إلى اقتحام أو محاولة اقتحام مقار دبلوماسية مصرية خاصة في اليمن وسوريا إضافة إلى 
  .رشق السفارة المصرية بليبيا

مئات الفلسطينيين، مساء الثالثاء، اقتحام السفارة المصرية لكن قوات األمن السورية وفي دمشق حاول 
فرضت طوقا مشددا حول المبنى الواقع بحي راق وسط العاصمة السورية لمنع المتظاهرين المحتجين 

  .على موقف مصر من أحداث غزة من الوصول إليه
وعبروا عن غضبهم تجاه الصمت الدولي عن وفي بغداد أحرق مئات المتظاهرين العلم اإلسرائيلي 

  .االعتداءات اإلسرائيلية المستمرة
  ٣١/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت، 

  
  لمكاتب الهندسية العربية تستعد إلعمار دمار غزة

قررت هيئة المكاتب والشركات الهندسية االستشارية في الوطن العربي تشكيل لجـان مختـصة              :  عمان
دوان االسرائيلي في قطاع غزة وبأعلى المواصفات الفنية، وفقا لـرئيس           إلعادة إعمار جميع ما دمره الع     

  .الهيئة المهندس رايق كامل
  ٣١/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 

  
   في غزةإلى وقف فوري لإلجراءات العسكرية و تدعو لهدنة إنسانيةفرنسا .٨٧

ء أمس وبنـاء    استضافت العاصمة الفرنسية مسا   :  عبد اهللا مصطفى   -  بروكسل ، ميشال أبونجم  - باريس
، )حتى مساء اليـوم   (على دعوة من وزير الخارجية برنار كوشنير، بوصفه رئيسا للدبلوماسية األوروبية            
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وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي، إضافة إلى الممثل األعلى للسياسة الخارجيـة خـافيير سـوالنا                
 .ادرة ما إلعادة الهدوء إلى غـزة      ومفوضة الشؤون الخارجية بنيتا فيريرو فالدنر، في مسعى للخروج بمب         

ـ     التشاور في ما ينبغي عمله لوضع      «إن الغرض كان    » الشرق األوسط «وقالت مصادر رسمية فرنسية ل
. بين إسرائيل وحماس وخصوصا بحث الدور الذي يمكن أن يـضطلع بـه مجلـس األمـن       » حد للعنف 

ـ        باعتبار أن وقف النـار هـو       » نيةهدنة إنسا «ووصفت المصادر الفرنسية النداء األوروبي بأنه طلب ل
وكان ينتظر أن يؤكد    . ما سيسمح بإيصال المساعدات اإلنسانية واألدوية الى السكان       » أولوية األولويات «

التي من شأنها تسهيل فتح المعابر عـن        » التقنية«االتحاد األوروبي مجددا استعداده للمشاركة في التدابير        
 مصادر متطابقة، أن الوزير الفرنسي قدم اقتراحـا للمـسؤولين           ونقلت. طريق إرسال مراقبين أوروبيين   

يقضي بإعالن هدنة محددة زمنيا وأنه ناقش ذلك هاتفيا         ) أولمرت وباراك وليفني  (اإلسرائيليين األساسيين   
وفهـم فـي    . على اقتراحه » لم يلق ردا  «معهم عدة مرات يوم أمس قبل االجتماع األوروبي، مضيفا أنه           

مما يـؤمن لهـا     «ماسية الفرنسية أرادت أن تحول خطوتها الى مبادرة أوروبية جماعية           باريس أن الدبلو  
علما بأن العالقات الفرنسية ـ اإلسرائيلية وكذلك األوروبية ـ اإلسرائيلية قد شهدت   » وزنا سياسيا أكبر

وفي هـذا    ."إسرائيل"عالقاته مع   » رفع مستوى «تحسنا في األشهر األخيرة مما تجسد في قرار االتحاد          
السياق، ينتظر أن تصل إلى باريس وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني إلجراء محادثات مع رئيس               

  . الجمهورية نيكوال ساركوزي
  ٣١/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
  اتصاالت بريطانية لتأمين وصول الفرق الطبية إلى القطاع .٨٨

اء االثنـين اتـصالين هـاتفيين بنظيـره     أجرى رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون مـس   : ب.ف.أ
ايهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وحضهما على تـسهيل وصـول             " اإلسرائيلي"

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية فـي بيـان           ".في شكل عاجل  "الفرق الطبية إلى قطاع غزة      
غـوردن  (ئيس عباس، حـض رئـيس الـوزراء    خالل محادثاته اليوم مع رئيس الوزراء أولمرت والر       "

نحن علـى   "وأضاف المتحدث   ". على تسهيل دخول الفرق الطبية من دون قيود وفي شكل عاجل          ) براون
   ".اتصال واسع باألمم المتحدة لتحديد أفضل سبل اليصال هذه المساعدة إلى من يحتاجون إليها

  ٣١/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
   الى وقف فوري إلطالقاللجنة الرباعية للشرق األوسط دعت .٨٩

يـتم  "دعت اللجنة الرباعية للشرق األوسط الى وقف فوري إلطالق النار           :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
، حسب ما جاء في بيان لألمم المتحدة صدر في ختام محادثات هاتفية جرت بين ممثلـين                 "االلتزام به كلياً  

الوضع في غزة   "ية الدولية دعوا خالل اجتماع حول       وجاء في البيان ان اطراف اللجنة الرباع      . عن اللجنة 
كما دعوا كل األطراف الى األخذ بعـين  "أضاف البيان    ".وقف فوري إلطالق النار يتم التقيد به كليا       "الى  

االعتبار الحاجات الملحة على المستويين اإلنساني واالقتصادي في غزة، والى اتخاذ كـل اإلجـراءات               
كما اتفقوا على الـضرورة الملحـة       "وتابع البيان   ". ائم للمساعدات اإلنسانية  الالزمة لضمان الوصول الد   

  ".والفلسطينيين للمضي قدما على طريق السالم" اإلسرائيليين"بالنسبة الى 
وبحث الرئيس االيطالي جورجو نابوليتانو مع عباس والرئيس المصري حسني مبارك وأمـين جامعـة               

   .غزة والمساعي للتوصل إلى وقف فوري إلطالق النارالدول العربية عمرو موسى الوضع في 
  ٣١/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
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  هدنة إنسانية فورية"إعالن " إسرائيل"ان يطلب من يجب : الخارجية االسبانية .٩٠

أعلن وزير الخارجية االسباني ميغيل انخيـل موراتينـوس ان االتحـاد            :  آمال شحادة  - القدس المحتلة   
اع بدأه أمس في باريس على مـستوى وزراء الخارجيـة، ان يطلـب مـن                األوروبي يعتزم خالل اجتم   

الهدف هو وقف إطالق نـار فـوري        "وقال للصحافيين   . في غزة " هدنة إنسانية فورية  "إعالن  " إسرائيل"
  ".والحصول خاصة على هدنة إنسانية فورية

  ٣١/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
  ارايس وقف اطالق النار ليس بالضروري ان يكون وقفا فوري .٩١

اتـصاالت  « أعلنت وزارة الخارجية األميركية أن كوندوليزا رايس، تجـري           : طلحة جبريل   - واشنطن
أن يكون ذلـك وقفـاً      «إلطالق النار في غزة، لكن ليس بالضرورة        » دائم ومتين «من أجل وقف    » مكثفة
 الخارجيـة   أجرت وزيرة «: وقال متحدث باسم الخارجية األميركية للمراسلين في واشنطن أمس         .»فورياً

اتصاالت مع قادة عرب وإسرائيليين، وشمل ذلك العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني، وضغطت خـالل           
هذه االتصاالت من أجل حل متين للقتال، ال يستغل من طرف حماس من أجل إطالق صـواريخ نحـو                   

  . "إسرائيل"
 ٣١/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
  اءات على قطاع غزةمجلس مسلمي عموم الهند يستنكر االعتد .٩٢

أخذ مجلس مشاورات مسلمي عموم الهند، المظلة الجامعة للمنظمات اإلسالمية الهندية، موقفاً قوياً تجـاه               
االعتداءات التي ينفذها االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة القابع تحت الحصار اإلسرائيلي الخانق منذ              

هذه األحداث  التي أدت حتى      . اطية وتوليها السلطة  سنتين، في أعقاب فوز حماس في االنتخابات الديمقر       
اآلن إلى استشهاد ما يزيد عن ثالثمائة من سكان القطاع بمن فيهم األطفال والنساء وجـرح مـا يفـوق                    
األلف، في منطقة محرومة تماماً من الكهرباء والمواد الغذائيـة والمعـدات الطبيـة بـسبب الحـصار                  

بعدم رفعها الحصار عن القطاع كانت السباقة إلى عدم احتـرام           " ئيلإسرا"ورأى المجلس أن    . اإلسرائيلي
  . واآلن ها هي تهاجم المدنيين الذين قامت بتجويعهم وتفقيرهم بشكل منهجي. اتفاق التهدئة

ظفر اإلسالم خان، رئيس المجلس إن مسؤولية وقف العدوان األساسية فوراً ودون تـأخير تقـع   . وقال د 
ويشاركها في هذه المسؤولية المجتمـع      .  التي تدعم العنف اإلسرائيلي بشكل أعمى      على اإلدارة األمريكية  

الدولي، الذي يجب أن يبقي قوات االحتالل اإلسرائيلي تحت نظره ومراقبته، خاصة وأن هذا المجتمـع                
وأضـاف أن دعـم   . هو الذي أنشأ الكيان الصهيوني على أرض شعب آخر وحماه طوال هذه الـسنوات   

. كمـا طالـب د    .  وهم يخوضون حرب التحرير ضد قوة محتلة واجب على المجتمع الدولي           الفلسطينيين
حتى تقبـل بـااللتزام بالـشرعية الدوليـة         " إسرائيل"خان المجتمع الدولي بفرض عقوبات فورية على        

  . وقرارات األمم المتحدة الداعمة لحقوق الفلسطينيين، وتضع حداً الحتاللها
٣١/١٢/٢٠٠٨  

  
   لوقف اطالق النار"اسرائيل"د على  تتصاعالضغوط .٩٣

 االوضاع التي تعيشها غزة ما زالت هي العنوان الـذي توجهـت اليـه صـحافة                 :أحمد سليمان  - لندن
واتفقت اكثر من صـحيفة     . بريطانيا في اعدادها الصادرة االربعاء، بالصورة والتعليق والتحليل والخبر        

لفرنسية باريس مساء الثالثاء، في طريقها الن تتمخض        على ان الجهود االوروبية التي شهدتها العاصمة ا       
  ".اسرائيل" ساعة من جانب ٤٨عن توقف الطالق النار لمدة 
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 النهاء غاراتها العسكرية على غزة تصاعدت الليلة الماضية         "اسرائيل"تقول االندبندنت ان الضغوط على      
وبي من اجل وقف فـوري الطـالق        بعد ان انضمت الواليات المتحدة الى وزراء خارجية االتحاد االور         

اكتسب قوة دفع وسـط     " وتقول الصحيفة ان الجهد الدبلوماسي من اجل هدنة مؤقتة في اقل تقدير             . النار
  ". جزع دولي بسبب تصاعد القتلى في صفوف المدنيين الفلسطينيين جراء القصف االسرائيلي اليومي

ن اجل التوصل الى وقف الطالق النار، وتـضيف         التايمز ابرزت الدور الدبلوماسي الذي تلعبه فرنسا م       
التايمز ان احد المشاكل التي تواجه التوصل الى هذه الهدنة هو اختباء قادة حماس الـذين نزلـوا تحـت                  

  . االرض خوفا على حياتهم مع بدء العمليات، مما يجعل من مناقشة اتفاق هدنة امرا صعبا
حاد االوروبي حيث ابرزت موقف كل من التـشيك، التـي           كما تشير الصحيفة الى االنقسام بين دول االت       

ستتسلم رئاسة االتحاد االوروبي من فرنسا غدا، حيث انضمت الى ايطاليـا فـي الوقـوف علنـا مـع                    
حمـاس زادت   : دعونا ندرك شـيئا واحـدا     " وتنقل الصحيفة عن وزير خارجية التشيك قوله        . "اسرائيل"

ـ    بشكل حاد عدد الصواريخ التي اطلقتها منذ       وهذا لم يعد مقبوال من     .  من ديسمبر  ١٩ انتهاء الهدنة في ال
  ". االن فصاعدا

 لوقف عمليتها العسكرية واوضحت     "اسرائيل"الديلي تيلجراف بدورها ابرزت الضغوط التي تتعرض لها         
 "يلاسرائ"ان وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك يدرس اقتراح الهدنة، اال انه اكد على ان ذلك لن يمنع                  

اكثر من صحيفة تناولت صمت الرئيس االمريكـي المنختـب حيـال     . من االستعداد لهجوم بري محتمل    
التطورات التي شهدها قطاع غزة واالراضي االسرائيلية منذ يـوم الـسبت الماضـي، حيـث تناولـت                 

ان وتقول الـصحيفة    ". اوباما يحتفظ بصمت في اول اختبار رئيسي      " االندبندنت الموضوع تحت عنوان     
اوباما يبرر صمته بان الواليات المتحدة لها رئيس واحد، في اشارة الى الرئيس الحالي جورج بوش، اال                 

اجراء يصور كم هي مستعصية ازمة الشرق االوسط التي سوف تواجـه            " ان الصحيفة تضيف ان ذلك      
  ". االدرة االمريكية المقبلة

  ٣١/١٢/٢٠٠٨ ،بي بي سي
 

  قطرية بالتعاون مع فرنسامبادرة :  ماريني السيناتور .٩٤
 اشاد السيناتور فيليب ماريني، الذي كلفه الرئيس الفرنسي نيكـوال سـاركوزي             : طوني شاميه  -باريس  

دراسة وتحليل والقيام باتصاالت حول الشرق االوسط، بالدور القطري وما تقوم به قطـر مـن مـساع                  
وفرنسا مشتركتين دورا مهما نظـرا      للتوصل الى حل لما يجري في غزة معربا عن أمله بان تلعب قطر              

لما لهما من عالقات مشتركة مع الفرقاء المعنيين، واكد ماريني وجود مبـادرة قطريـة بـدأت تتـضح                   
معالمها من اجل ايجاد حل سريع ووضع حد للعنف وهذا ليس بمفاجئ لما لقطر من اهميـة وصـداقات                   

عداده للقيام بما يلزم في حال تم الطلب منـه          يمكن ان تساهم في تغليب لغة العقل على العنف، وأبدى است          
 .الدخول في هذه االتصاالت

  ٣١/١٢/٢٠٠٨الشرق، قطر، 
  
   فقط بأن حملتها تستهدف أعضاء حركة حماس"اسرائيل"تدعم وسائل االعالم األمريكية  .٩٥

ن اإلنسانية   تلقفت وسائل اإلعالم األميركية والغربية الرقم الذي أطلقه وكيل األمين العام للشؤو            :نيويورك
 لتدعم المـزاعم    ٣٦٠ شهيداً فقط من بين أكثر من ،       ٦٢جون هولمز وزعمه أنها تقتصر حتى اآلن على         

اإلسرائيلية بأن حملتها الحالية تستهدف أعضاء حركة حماس فقط، وأن أي خسائر مدنيـة تكـون غيـر          
ـ    . مقصودة لى أنه خسارة فـي حـدود       ، ع ”إسرائيل“ طفال وامرأة الذين قتلتهم      ٦٢كما تم اعتبار رقم ال

ولـم يثـر     ."إسرائيل"المقبول، نظراً للكثافة السكانية في غزة ومدى اتساع العدوان العسكري الذي تشنه             
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تصريح هولمز امتعاض الصحافيين العرب الذين حضروا مؤتمره، فقط، ولكنه أدهش كذلك مديرة وكالة              
  .ت في المؤتمر الصحافي عبر الفيديواألونروا المقيمة في قطاع غزة كارين أبو زيد التي شارك

  ٣١/١٢/٢٠٠٨السفير،  
  
   غزةمعركة .٩٦

 عبد الستار قاسم
ضحايا كثيرة ستسقط، والتضحيات الفلسطينية الجسام مطلوبة، وهي . جحيم ينهمر على غزة، وسيستمر
س إسرائيل ال تبحث عن مجرد لي ذراع، وإنما تريد تدمير حما. متوفرة بإرادة واعية وعقيدة صلبة

إسرائيل ال تبحث عن وقف إطالق الصواريخ، وإنما تهدف . تماما، وكل المقاومة الفلسطينية في القطاع
إلى قلب األوضاع في غزة لكي تعود غزة إلى بيت الطاعة المتمثل في المشروع اإلسرائيلي األمريكي 

  :لكن ماذا بيد إسرائيل أن تفعل؟ أرى التالي. لتصفية القضية الفلسطينية
  :من الناحية العسكرية، لدى إسرائيل الخيارات التالية: أوال 
سينجح الطيران بضرب أهداف كثيرة عسكرية .  استعمال الطيران بكثافة، وهذا ما تقوم به اآلن-١ 

 - ا: لكن الطيران مقيد بأمرين وهما. ومدنية، وسيوقع الكثير من الضحايا، وهذا ما حصل حتى اآلن
 أن -هزة المخابرات حول المواقع ذات األهمية األمنية والعسكرية؛ بالمعلومات المتوفرة لدى أج

بالنسبة للنقطة األولى، واضح أن إسرائيل تعاني من نقص في . الطيران ال يحسم المعركة على األرض
المعلومات من حيث أن الخسائر في صفوف المقاومين الفلسطينيين قليلة مقارنة بالخسائر التي تكبدتها 

وبالنسبة للنقطة الثانية، يتوضح إلسرائيل اآلن أن كثافة القصف الجوي لم . طة والمدنيونأجهزة الشر
  .تفلح في دفع المقاومة الفلسطينية نحو االستسالم

هذه االجتياحات أيضا .  تتمثل الخطوة العسكرية الثانية في اجتياحات برية هامشية على أطراف المدن-٢
ي غزة، وسبق لها أن فشلت على الرغم من الخسائر الكبيرة التي ال تحقق هدف تغيير الوضع القائم ف

من المحتمل أن تستعمل إسرائيل هذا التكتيك من أجل أن تستكشف قدرة . أوقعتها في النفوس والممتلكات
إسرائيل تتخوف من أسلحة فتاكة قد تكون موجودة بيد المقاومة، وهي ال . المقاومة القتالية والتسليحية

وفي كل األحوال، اجتياحات من هذا القبيل ال .  ضد حزب اهللا٢٠٠٦رار فشل حرب عام ترغب في تك
  .تجدي نفعا إال إيقاع خسائر كبيرة في الجانب الفلسطيني

  :لهذا الخيار محاذيره الكثيرة وهي.  أما الخيار الثالث فيتمثل باالجتياح البري الشامل   -٣ 
 نظامي في قطاع غزة ضعيفة وذلك بسبب االزدحام السكني  القدرة العسكرية التكتيكية ألي جيش - أ 

االزدحام السكاني يعرقل حركة الجيش النظامي، بينما . والسكاني، بينما القدرة التكتيكية للمقاومة عالية
هذا يعني أن خسائر الجيش اإلسرائيلية ستكون مرتفعة، بينما الخسائر . يساعد المقاوم على الكر والفر

الخسائر في صفوف الجيش ستجلب استياء عاما لدى . يين الفلسطينيين ستكون عاليةفي صفوف المدن
، وستجلب الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين سطوة اإلعالم ٤٨/اليهود في فلسطين المحتلة

إسرائيل ال . العالمي بسبب التقارير اإلعالمية التي ستمأل الشاشات حول أشالء األطفال ونحيب النساء
  .د هذه النتيجة، وال تريد تلكتري
ماذا لو تبين أن لدى المقاومة أسلحة تفتك . إسرائيل ال تأمن ماذا بحوزة المقاومة من أسلحة-  ب

بالدبابات؟ وماذا لو تبين أن المقاومة مخندقة جيدا، وال تستطيع معها إسرائيل أن تخرج من الشرك؟ إذا 
وتملك أسلحةة مضادة للدبابات، فإنه من المتوقع ) ة بالفعلوهي مخندق(كانت المقاومة الفلسطينية مخندقة 

وقوع أسرى سيقلب .أن تكون خسائر إسرائيل كبيرة، ومن المتوقع أن يقع جنود إسرائيليون أسرى
  .الطاولة على رأس إسرائيل ورؤوس أنظمة اإلعوجاج العربي
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نه من الممكن السيطرة على  اجتياح قطاع غزة ال يضمن إلسرائيل هدوء القطاع على الرغم من أ-  ت
 عاما، ولم تستطع القضاء على ٣٩بقيت إسرائيل في قطاع غزة حوالي . مسألة إطالق الصواريخ

المقاومة، فهل ستستطيع القضاء عليها خالل عدة أشهر من االحتالل؟ إسرائيل تعي تماما أن المقاومة 
  .تدة في العمق السكانيالفلسطينية ليست مجرد عدد محدود من األفراد، وهي مقاومة مم

 وفيما إذا حصل االجتياح وسقطت غزة، لمن ستسلم إسرائيل القطاع، وهل سيستطيع المستلم الجديد -  ث
  السيطرة على األوضاع؟

 إسرائيل تحسب أيضا األضرار التي يمكن أن تنعكس على أنظمة اإلعوجاج العربي والتي تسميها -  ج
مة حتى اآلن من الشتائم والسباب على طول الوطن العربي تلقت هذه األنظ. هي بأنظمة االعتدال

وعرضه ما يكفيها لعدة سنوات، فكيف يمكن أن تتطور المظاهرات العربية واالحتجاجات إذا حصل 
االجتياح البري وبدأ سقوط المدنيين بكثافة مرعبة؟ إسرائيل حريصة على هذه األنظمة العربية، وتعي 

ال شك بأن هذه األنظمة تتصل . خدم مصالحها التكتيكية واالستراتيجيةتماما أن بقاء هذه األنظمة ي
بإسرائيل باستمرار وتطلب منها السرعة في إنجاز المهمة مع ضرورة التقليل من الخسائر في صفوف 

  .الفلسطينيين، وتؤكد لها ضرورة تجنب وضعها في المزيد من المواقف غير المشرفة
سكري عبارة عن مغامرة، وال يوجد ما يجعل إسرائيل متأكة من في النهاية أقول إن الخيار الع 

وواضح اآلن أن قادة إسرائيل العسكريين والسياسيين . االنتصار، وتغيير األوضاع في القطاع وفق هواها
  .منكبون على تقييم األوضاع الميدانية، وهم متحسبون جدا من كل خطوة يقومون بها

  على المستوى الشعبي: ثانيا
سرائيل ومعها أنظمة عربية عدة أن القصف والقتل سيثور الشارع في قطاع غزة ضد حركة تظن إ

. هذا كان هدف الحصار المستمر منذ حوالي ثمانية عشر شهرا. حماس، وسيتحرك من أجل إسقاطها
ظنت إسرائيل ومن معها من األنظمة أن حماس ستسقط خالل فترة تمتد إلى ثالثة أشهر على أبعد تقدير، 

ربما تطور الظن اآلن إلى أن الناس سيتحركون تحت وطأة الخسائر . كن األشهر مرت وحماس بقيتل
  .الهائلة

مما الحظت في اآلونة األخيرة، أستبعد أن يهب الناس في وجه حماس بسبب قاعدتها الشعبية الواسعة 
شدة، ومنهم من صحيح أن هناك أناسال مناهضين لحماس، ويكرهونها ب. والمرتكزة على بعد عقائدي

يشعر باالرتياح للقصف اإلسرائيلي، لكنني ال أرى أن لديهم قدرة على تحريك الشارع الغزي ضد 
  .حماس، وال أرى أن لديهم قدرة على مواجهة مؤيدي حماس إن خرجوا إلى الشارع محتجين

 اآلن في دعم الشارع العربي يتظاهر. الشارع العربي يشكل دعما قويا لحماس ولو بطريقة غير مباشرة
أهل غزة ومقاومة غزة، وبما أن حماس هي التي تشرف على القطاع، فإنها بصورة أو بأخرى تحقق 

حركة . الفائدة الكبيرة من االحتجاجات العربية، وتجعل من إشرافها على القطاع أكثر قوة وأكثر قبوال
ة، أو على األقل تضعها في الشارع العربي تشكل رادعا إلسرائيل ألنها حركة تهدد األنظمة العربي

موااقف محرجة، وربما تجد إسرائيل نفسها تحت ضغط هذه األنظمة للتخفيف من حملتها العسكرية أو 
  .لوقفها تماما

  :من الناحية األخرى، ماذا عن المقاومة؟ أرى التالي 
يبدو . بدونهاواضح أن الناس متماسكون في قطاع غزة على الرغم من الخسائر الهائلة التي يتك: أوال 

يبدو أن الناس في غزة . الشارع الفلسطيني متكاتفا متضامنا، ومستعدا المتصاص الصدمات والضربات
  .قد تخلوا كثيرا عن األنا، وهم بتعاملون على مستوى نحن بحيث تمتد أيدي المساعدة بصورة متبادلة

  :د، أذكر منهاهناك مؤشرات على أن استعداد المقاومة الفلسطينية في غزة جي: ثانيا
  .استطاعت قناة األقصى الفضائية االستمرار في البث على الرغم من أن مبناها الرئيسي قد دمر  - أ
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 العالبية الساحقة من الشهداء من أفراد الشرطة والمدنيين، بينما الخسائر في صفوف المقاومين -  ب
  .هذا يدل على االستعدا الكامن لدى المقاومة. المحترفين قليلة جدا

 ال يالحظ المراقب ظهورا عسكريا استعراضيا في شوارع غزة، وهذا سلوك جديد في تاريخ -  ت
  . المقاومة الفلسطينية

 الكالم الكبير االعتباطي حول قدرات المقاومة غير موجود، وهذا يشير إلى عمل صامت قد يخفي -  ث
  .مفاجآت كبيرة

  ماذا عن السلطة الفلسطينية؟
إن تغير الواقع في غزة واستلمت . لسطينية هي أكبر الخاسرين في هذه المعركةتقديري أن السلطة الف

السلطة الفلسطينية المسؤولية فإنها ستبقى في دائرة االتهام الشديد ألنها اعتمدت على االحتالل في إعادتها 
نال منها وهي لن تكون أفضل حاال إن بقيت المقاومة صامدة على اعتبار أن أسهم المقاومة ست. إلى غزة

  .بعد استقرار األحوال؛ فضال عن أسهم الناس
  النتائج 

  :إلى ماذا ستؤول األمور؟ أرى التالي
المقاومة الفلسطينية ستصمد، وستظهر شراسة قتالية منقطعة النظير على الرغم من شح السالح وتفوق 

شعبية، وربما على بعض كلما طال صمود المقاومة يتزايد الدعم لها على المستويات ال. العدو العسكري
الحظنا في اجتياحات سابقة أن المقاومين الفلسطينيين ال يتركون مواقعهم، . المستويات الرسمية العربية
الروح القتالية لدى المقاومة عالية جدا، وسنجد فلسطينيين يفجرون أنفسهم . وهذا أشد ما يخيف إسرائيل

  .بالدبابات الصهيونية
ة أن هذه المعركة على أرض غزة هي معركة تاريخية فاصلة، والقضية تدرك المقاومة الفلسطيني

  .الفلسطينية ال تحتمل هزيمة أو تراجعا، وإال فإن الفلسطينيين سيفقدون دورهم الريادي في تحرير وطنهم
إسرائيل ال تحتمل حربا طويلة بسبب وضع األنظمة العربية الهش، وهي تدرك أن أنظمة اإلعوجاج 

عن عبء كبير على كاهلها اآلن، وأنها ال تستطيع االستمرار في القتال الدامي إن طال العربي عبارة 
األنظمة العربية أشد رغبة في إنهاء المعارك من إسرائيل، لكنها ليست هي التي تقاتل على . أمد الصمود

  .األرض
تتغير، كما أن تعامل صمود المقاومة الفلسطينية هو النصر بحد ذاته، وإذا تحقق فإن أوضاعا فلسطينية س

  .دول عربية كثيرة مع المقاومة الفلسطينية سيتغير
٣٠/١٢/٢٠٠٨ 

 
  "النظام الرسمي العربي"غزة و .٩٧

  خالد الحروب
المجزرة الدموية المتوحشة التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين في قطاع غزة لها استتباعات 

عربي يتكرر انكشاف العجز الرسمي الكبير مضافاً على المستوى ال. ودوليا، وعربيا، فلسطينيا، كثيرة
وليس من جديد في هذا االنكشاف . أو احتجاج هناك، إليه العجز الشعبي المحصور بمظاهرة صغيرة هنا

لكن هذه . إقليميا أو عالمياً، الذي يعاود الظهور بمزاج ممل عند مواجهة أي حدث من العيار الثقيل
ظال ينخران في األساس الهش أصال لهذا النظام وتعريضه لمخاطر إضافية المعاودة والتكرار لهما أن ي

عندما توغل إسرائيل في . وربما االنهيار في بعض أجزائه، وعدم االعتبار، واالستسهال، من اإلهمال
، الدم الفلسطيني بمستوى الفظاعة الذي شاهده العالم على الشاشات من دون أن تقيم للدول العربية جميعاً

عالقة حرب فإن تلك ، نظرياً، أو التي ما تزال العالقة معها، ء المتعاهدة معها باتفاقيات سالمسوا
وهذا يكرس النظرة الدونية للعرب وللقدرة العربية . الفظاعة تهين الجميع وتستخف بهم من دون استثناء
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فضال ، إيران وتركيابل األطراف اإلقليمية األخرى ك، على المستوى األعم ليس من قبل إسرائيل فحسب
عندما تصبح السياسة العربية الجماعية موسومة بالعجز . عن األطراف الدولية على الوجه األعم

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

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

حمولة "تُحاول حكوماتها إيصال . إلى ما يشبه الجمعيات الخيرية الخجولة، إن لم يكن كلها، الدول العربية
وهذا التحجيم المدهش في الدور لهذه الدول وضعها في دائرة . إلى المنكوبين في غزة" اتمن المعون

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

لنا أن نتوقع الوقع التراكمي للتسييس . التي يتساءل المتساذجون عن أسباب شعبيتها وقوتها، الراديكالية
وتحول الدول العربية إما إلى وسطاء ، العربي إزاء الحصار على الفلسطينيين على الوجدان الشعبي العام

 اإلسرائيلية التي تقف وراء السياسة الوحشية "لالعتبارات"أو إلى ما متفهمين ، لتمرير شاحنات المعونات
وتفصيال في األثر التراكمي للعجز العربي المشاهد حالياً يمكن التأمل في عدة . واإلبادية التي نراها اآلن

  .أوجه
الوجه األول هو الخضوع لمنطق التنافسات االنتخابية اإلسرائيلية الداخلي وما ينتج عنه من مزايدات يتم 

فهنا نعرف جميعاً أن جزءا من العوامل األهم وراء الحملة . لى الساحة الفلسطينية والعربيةتطبيقها ع
النازية ضد قطاع غزة تكمن في محاولة تسيبي ليفني وإيهود باراك الظهور بأنهما ليس أقل تشدداً 

االنتخابات وصقورية من بنيامين نتانياهو قائد الليكود المتطرف الذي يتوعد الفلسطينيين حال فوزه ب
الشيء المدهش والمدمر في هذه النزعة اإلسرائيلية االنتخابية هي اعتبار الفلسطينيين والعرب . القادمة

ومنطقة فراغ سياسي ال يتأتى من طرفها أي رد معتبر يستحق أن ، ميداناً للتدريب على الرماية ليس إال
اإلسرائيلية الراهنة على قطاع غزة هي سيقول كثيرون إن الهجمة . يدرج في حسابات القرار السياسي

لكن هذا هو التعذر اإلسرائيلي الذي يغطي الممارسة األهم . بسبب حماس وإن لها ظروفها الخاصة
واألخطر وهي توظيف الفضاء الفلسطيني والعربي كميدان إلظهار البطوالت والمزايدات التي يستهدف 

. نتخابية من الشرائح األكثر تطرفاً في مجتمعهمالسياسيون اإلسرائيليون من ورائها حصد أصوات ا
ولنفترض أنها كانت مرحلة معاهدات سالم بين ، معنى ذلك أنه في أي مرحلة من المراحل القادمة

يمكن ألي حزب إسرائيلي أو مجموعة من السياسيين اإلسرائيليين أن ينهجوا ، إسرائيل والدول العربية
. من دون أن يأخذوا في اعتبارهم أي رد عربي، قديرهم أنه سيفيدهمنفس التكتيك االنتخابي إن كان في ت

ربما يمكن القول إنه ليس هناك في العالم اليوم وضع يشبه وضع إسرائيل مع الفلسطينيين والعرب من 
زاوية اعتبار الجوار ميداناً انتخابيا لممارسة أقصى أنواع البطش العسكري ضده من دون ، هذه الزاوية
  .ي رد أو خسارة كبيرةالخوف من أ

وهنا يأتي . الوجه الثاني متعلق بمنعكسات االستهتار اإلسرائيلي بالعرب على صورتهم ودورهم اإلقليمي
الحديث عن دور إيران وتركيا المتعاظم في المنطقة على حساب البلدان العربية األهم مثل مصر 

ل المساحات التي ينحسر منها الدور العربي فمن الطبيعي أن يتعاظم ذلك الدور ويحت. والسعودية وسوريا
وهذا االنحسار المتواصل الذي تم ويتم على خلفية النقمة . وأهمها المساحة المتعلقة بالصراع مع إسرائيل

لكن األمر يتعدى . الشعبية الجارفة هو الذي أغرى ويغري إيران بالتقدم على جبهة حماس وغيرها
وأهمها حالياً . ويصل إلى صعد عديدة إقليمية، يد الفلسطينيتطور دور إيراني أو تركي على الصع

موضوع الدور اإليراني اإلقليمي متضمنا الملف النووي وطبيعة الصفقة النهائية التي سوف تصل إليها 
تهافت الدور العربي في أهم ملف راهن وهو الملف الفلسطيني سوف ينعكس على . طهران مع واشنطن
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ية بالعرب سواء من قبل إيران أو من قبل األطراف الدولية األخرى التي تكريس النظرة االستهتار
ما الذي يضغط على الواليات المتحدة أو أوروبا ألخذ المصالح العربية أو الدور . تحسب حساب إيران

العربي في وارد االعتبار عند الوصول إلى أي صفقة كبرى مع إيران؟ وما الذي يضغط على إيران 
أو اإلبقاء ، تبار لألدوار العربية والمصالح العربية خالل سعيها لتكريس دورها اإلقليميلتبني نظرة اع

  على ملفها النووي مفتوحاً وهي ترى العرب مجرد ميدان للتدريب على الرماية من قبل إسرائيل؟
ينيين يركز الوجه الثالث لقراءة الهشاشة العربية الرسمية والشعبية إزاء الجرائم اإلسرائيلية ضد الفلسط

إذ أن العجز الرسمي والخضوع . على ما يحدثه ذلك من تدعيم لتيارات التطرف في المجتمعات العربية
للمنطق اإلسرائيلي وعدم القدرة على مناصرة الفلسطينيين ولو بالحد األدنى يصب الحب كله في طاحونة 

ة حالياً هي األكثر مثالية الستقطاب فالصورة الراهن. الحركات الراديكالية واإلسالمية على وجه التحديد
فعناصر هذه الصورة التي . وتجنيد الشرائح الشبابية الغاضبة والتي تشعر باإلهانة الجماعية مما يحدث

سيرسمها بحدة الخطاب اإلسالموي الشعبوي تقول إن إسرائيل ومن ورائها الغرب الداعم تشن حرب 
وليس هناك من حل ، مة العربية العاجزة موقف المتفرجفيما تقف األنظ، إبادة على الشعب الفلسطيني

  !سوى االلتحاق بالتنظيمات اإلسالمية لمحاربة كل أولئك معا
 ٣١/١٢/٢٠٠٨الشرق، قطر، 

 
   تعترف بفشلها"اسرائيل" .٩٨

  عبد الباري عطوان
رين ساعة،  ان تجتمع الحكومة االسرائيلية لمناقشة المبادرة االوروبية بوقف الطالق النار لمدة اربع وعش            

ناهيك عن القبول بها، فهذا يعني اقرارا بعدم القدرة على تحقيق االهداف المعلنة من العدوان الحالي على                 
قطاع غزة، مثلما جاء على ألسنة كل من ايهود باراك وزير الدفاع وتسيبي ليفنـي وزيـرة الخارجيـة،                   

طاع غزة، وهو نفس ما حـدث فـي         وابرزها القضاء على المقاومة، وتغيير االوضاع بشكل نهائي في ق         
  .حرب تموز ضد لبنان

االتحاد االوروبي لم يتحرك النقاذ الفلسطينيين، وانما النقاذ نفسه، وأمنه، ومصالحه، ثم بعد ذلـك انقـاذ                 
اسرائيل نفسها من نفسها، بعد ان ادرك قادته ان نتائج كارثية ستترتب على هذا العدوان علـى المـديين                   

وقت يواجه فيه العالم الغربي حروبا خاسرة فـي العـراق وافغانـستان، وانهيـارا               القريب والبعيد، في    
  .اقتصاديا شامال، وتنبؤات بموجات من العنف واالرهاب

فبعد اربعة ايام من القصف الوحشي، وتعاظم ارقام الضحايا من االبريـاء، وانتـشار صـور االطفـال                  
شات التلفزة العالمية، بات واضحا للعيان ان       الشهداء على صدر الصفحات االولى من الصحف، وعلى شا        

الخاسر االكبر في هذه المواجهة غير المتكافئة هو اسرائيل وحلفاؤها من الزعماء العرب الذين شجعوها               
على هذا العدوان على امل التخلص من حركات المقاومة االسالمية في قطاع غزة، وازالة عقبتها امـام                 

  .تسارع بشكل مسبوق هذه االيامخطواتهم التطبيعية معها التي ت
الغارات الجوية االسرائيلية لم ترعب فصائل المقاومة، ولم تدفعها لرفع الرايات البيضاء استسالما، بـل               
زادتها قوة وصالبة، فاطالق الصواريخ لم يتوقف مطلقا، وزاد خطره عندما وصلت هذه الصواريخ الى               

  .لى والجرحى في صفوف االسرائيليينبئر السبع وأسدود، وبدأت توقع ضحايا من القت
االول هو االستمرار في الغارات الجوية وحـدها،  : القيادة السياسية االسرائيلية وجدت نفسها امام خيارين   

حتى بعد استنفاد مهامها، حيث لم يعد هناك ما يمكن ضربه من اهداف غير اكوام اللحم الفلـسطيني، او                   
اء الضوء االخضر للدبابات المحتشدة على تخوم غزة لبـدء عمليـة            االنتقال الى العمليات البرية، واعط    

  '.االقتحام
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التورط في حرب برية هو آخر شيء يريده جنراالت الجيش االسرائيلي، الن هذا يعني خـوض حـرب                 
عصابات طويلة االمد، ربما تترتب عليها خسائر بشرية ضخمة، وهزيمة ثانية في غضون عامين بعـد                

جنوب لبنان، االمر الذي سيدمر ما تبقى من معنويات وهيبة لدى المؤسسة العسكرية             الهزيمة االولى في    
  .االسرائيلية

صباح امس كان ايهود باراك يقول ان ما تم حتى اآلن هو المرحلة االولى من هذه الحرب، وان هنـاك                    
االخـرى،  وفصائل المقاومة   ' حماس'مراحل اخرى عديدة قادمة، وان الحرب ستستمر حتى نهاية حركة           

واقتالعها من جذورها، وبعد ذلك بساعتين سمعنا المتحدثين باسم الحكومة االسـرائيلية يتحـدثون عـن                
دراسة مبادرة وقف اطالق النار، وبعد دقائق معدودة من هذا التراجع المهين، نطق الناطق باسم البيـت                 

  .االبيض بعد صمت طويل، وتحدث بدوره عن ضرورة وقف اطالق النار
باعتبارهـا  ' حمـاس 'ذه االطراف، من اوروبية وامريكية وعربية ال تقيم اي اتصاالت مع حركة    جميع ه 
، اآلن اصبحوا يطلبون وسطاء للتفاوض معها على وقف اطالق النـار، اال تـدل هـذه                 'ارهابية' حركة  

  الحقيقة على تغير المعادالت السياسية بفضل الصمود على األرض، واالصرار على المقاومة؟
دنة في حال اقرارها، يجب ان تعني فتح المعابر بما فيها رفح وتدفق المساعدات االنـسانية، ورفـع                  اله

الحصار الظالم، ودفن الشهداء، وعالج الجرحى، ولذلك تبدو مطلوبة، اللتقاط األنفاس، واالنطالق نحـو              
ظالمـة مجحفـة    التفاوض من أجل تحسين شروط أي تهدئة جديدة، تجب كل ما قبلها من وسطاء وبنود                

جاءت نتيجة تواطؤ ذوي القربى، وخداعهم الواضح والمتعمد للطرف الفلـسطيني ولمـصلحة الطـرف               
  .االسرائيلي

وباجراء جردة سريعة لوقائع األيام األربعة الماضية، والنظر إلى النتائج من منظور الربح والخـسارة،               
  :يمكن تلخيص كل ذلك في النقاط التالية

وفصائل المقاومة األخرى في قطاع غزة هو هزيمة للمشروع االسرائيلي          ' حماس'ة  استمرار حكوم : أوال
  .العربي الرامي إلى انهاء ظاهرة المقاومة

سلطة رام اهللا هي الخاسر األكبر بكل المقاييس، فقد ظهرت بمظهـر المتـواطئ مـع العـدوان،                  : ثانيا
 الحكومة االسرائيلية على هـدف منـع        وتعاملت مع أهل الضفة الغربية كسلطة قمعية، عندما التقت مع         

واألهم من ذلك ان هذه السلطة كانـت مهمـشة عربيـاً            . المظاهرات تضامناً مع اشقائهم في قطاع غزة      
  .ودولياً، ال أحد يتصل بها، ودون أن يكون لها أي دور فاعل في الحرب أو التهدئة

ولى من شعب مصر الوطني الشريف      تعرضت الحكومة المصرية إلى أكبر صفعتين في تاريخها األ        : ثالثاً
الذي تعاطف بماليينه مع اشقائه في قطاع غزة وخرج باآلالف في مظاهرات غضب عارمـة، والثانيـة             
من الشعوب العربية التي فضحت التواطؤ الرسمي المصري مع العدوان االسرائيلي، عندما تدفقت فـي               

  .مسيرات احتجاج إلى سفارات النظام المصري في عواصمها
ما تبقى لديهم من مصداقية، عندما تلكأوا في عقـد قمـة طارئـة لبحـث                ' عرب االعتدال 'خسر  : ابعار

األوضاع في قطاع غزة، العطاء القوات االسرائيلية المزيد من الوقت على أمل ان تنجز مهمتها، وتحقق                
  .سرائيلي لجنوب لبنانظاهرة المقاومة الشريفة، تماماً مثلما فعلوا أثناء االجتياح اال' سحق'آمالهم في 

ما نريد قوله هنا، انه سواء نجحت جهود الوساطة في وقف اطالق النار أو تعثرت، فان األيام األربعـة                   
غير مـسبوقة، حيـث تحـدت الـشعوب         ' صحوة'الماضية أكدت ان المنطقة العربية تغيرت، وشهدت        

المتسارعة نحو تحويل اسـرائيل     سجانيها، ورفعت صوتها عالياً ضد مشاريعهم االستسالمية، وخطواتهم         
  .في مواجهة العدو الجديد ايران' الفتوة'إلى صديق يمكن التعويل عليه للعب دور الشرطي، أو 

الرئيس المصري حسني مبارك بشّرنا يوم أمس بأنه لن يسمح باعادة فتح معبر رفح إال بعد عودة قوات                  
ته من الوقائع الجديدة التـي فرضـها الـصمود          السلطة والمراقبين األوروبيين، مؤكداً على عدم استفاد      

  .الفلسطيني على األرض في األيام األربعة الماضية، وربما فيما هو قادم من أيام
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تصريحات الرئيس مبارك هذه تكشف االستمرار في التواطؤ، واالصرار على اهانة الشعب المـصري،              
هذه، االمر الذي يذكرنا بعنـاد الـرئيس        وتقزيم دور مصر، هذا اذا بقي مثل هذا الدور في ظل سياساته             

  .الراحل انور السادات في االشهر االخيرة من حكمه
قواعد اللعبة في المنطقة تغيرت فعال، ولكن في غير مصلحة اسرائيل والغرب المنافق المتـواطئ مـع                 

ئيلية، وسـد   عدوانها الذي ساوى بين الجالد والضحية بتبريره العدوان، وتبنيه لألدبيات الهمجية االسـرا            
  .اذنيه وعينيه عن رؤية ضحايا النازية االسرائيلية في مستشفيات قطاع غزة من االطفال االبرياء

هذه المجزرة االسرائيلية رسخت قيم المقاومة، وانهت عملية سلمية مضللة، ومهدت لصعود جيل جديـد               
  .ءهم الصواريخ االسرائيليةمن االستشهاديين، يتحرق شوقا لالنتقام الشقائه وآبائه الذين مزقت اشال

بقي ان نختم بالقول ان هذه الشعوب العربية واالسالمية الشريفة بزئيرها المزلزل في مظاهرات العـزة                
والكرامة ضد العدوان، وشعاراتها المتحدية لتخاذل النظام الرسمي العربي وانحيازه الفاضح للمعتـدين،             

ل المعادالت التي فرضها االسرائيليون واالمريكيـون       ساهمت بدور كبير في حدوث هذا التغيير، وقلب ك        
  .في شهر عسلهم الموبوء الذي اوشك على نهايته

  ٣١/١٢/٢٠٠٨ ،القدس العربي
 
   وأشعلت االنتفاضة ضد الحكام"إسرائيل" غزة أخمدت الشراكة مع مجزرة .٩٩

  عصام نعمان
ى ويجري في غزة معركـة،      ما جر . ليس الميدان من سيحدد هوية المنتصر في معركة غزة بل السياسة          

وهـي نتيجـة    . السياسة ستقرر نتيجة الحرب او فيها ستتقرر      . لكن ما جرى ويجري في المنطقة حرب      
إخماد شراكة إنعقدت، او كادت، بين بعض العرب        : بدأت مالمحها ترتسم في غزة وتشي بحقيقة بازغة         

ي إشعال نار إنتفاضة شعبية عارمة ضد       وإسرائيل، ونجاح العرب المتشددين، بل المقاومين، ف      ' المعتدلين'
  .الحكام المتواطئين والمتخاذلين 

حربـه تلـك    . ٢٠٠١سـبتمبر   / ايلول ١١عقب هجمات   ' الحرب ضد اإلرهاب  'جورج دبليو بوش أعلن     
تحولت حرباً ضد الشعوب ومقاومتها الضارية للهيمنة اإلمبراطورية األمريكية والصهيونية العنـصرية            

  .حشة والرأسمالية المتو
بعـضهم  . إلتحق بحرب بوش العدوانية بدعوى المشاركة في مكافحة اإلرهـاب         ' المعتدلين'بعض العرب   

إلى شراكة مع أمريكا وإسرائيل فـي مواجهـة         ' اإلرهاب'اآلخر سعى إلى تطوير المشاركة في مكافحة        
ادية ورجعية تنهب   شعوب وحركات سياسية معادية للهيمنة األمريكية وللصهيونية العنصرية ولنظم استبد         

  .خيرات الشعوب 
وأمريكا وإسرائيل قـد    ' المعتدلين'عشية الهجمة الوحشية على غزة كان نظام الشراكة بين بعض الحكام            

لماذا إيـران؟ ألنهـا نجحـت فـي إكتـساب      . موضوع الشراكة ومحورها العداء إليران . إكتمل أو كاد  
ذرية، وربما الى تسليح حركات المقاومة في المنطقة        التكنولوجيا النووية وسلكت طريقها إلى صنع قنبلة        

  .بأسلحة دمار شامل خفيفة 
ذهب إلى أبعد من    ' االعتدال'بل ان بعضاً من أهل      . إسرائيل هي الخطر اآلجل   . إيران هي الخطر العاجل   

  .ذلك بإجازته التحالف مع إسرائيل، ضمناً أو علناً، من اجل مواجهة إيران 
في بلورة مخطـط متكامـل      ' االعتدال'خطر العاجل، فقد تورط فريق من عرب        بدعوى أن إيران هي ال    

. من الفلسطينيين كياناً وسلطة بحدود دنيا     ' االعتدال'يرمي إلى تسوية قضية فلسطين على نحوٍ يعطي أهل          
  .هذا من شأنه، في رأي المخططين، إرضاء شريحة كبيرة منهم من دون اإلساءة إلى أمن إسرائيل 
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مهمات سياسية لتـرويض المتـشددين مـن أهـل          ' االعتدال'إلطار تولّت قيادات نافذة من أهل       في هذا ا  
النموذجي والشريك األفضل إلسرائيل    ' االعتدال'المقاومة ووضعهم تحت إبط محمود عباس بما هو رجل          

  .في تخريج تسوية مناسبة للصراع 
 والرياض وعمان ورام اهللا من اجل       جرت اتصاالت واجتماعات ومؤتمرات كثيرة في القاهرة وواشنطن       

غير ان اإلنتخابات التشريعية التي انتهت إلى فـوز مبـين لحركـة             . بلورة التسوية المرتقبة وتخريجها   
باالشتراك مع بعـض    ' معتدلون'إزاء ذلك، باشر عرب     . أربكت أهل االعتدال وعطلت مخططهم    ' حماس'

  .وإخراجها من السلطة الفلسطينية ' حماس'رب حركة اقرانهم من اإلسرائيليين المعتدلين بإعداد خطة لض
  .يقدرون فتضحك األقدار 

بأن العد التنازلي قد بدأ لإلنقالب عليها في قطاع غزة بغية تجريدها من السالح والسلطة               ' حماس'أحست  
  .وبالتالي المقاومة، فتحركت بسرعة وقوة وتغدت جماعة محمد دحالن وحلفائه قبل ان يتعشوها

في غـزة،   ' حماس'قامت به   ' انقالب' يتحدث محمود عباس وجماعته عن       ٢٠٠٧يونيو  / حزيران ١٧ منذ
  .وان السبيل الوحيد إلستعادة وحدة العمل الفلسطيني إنما تكون بإعادة األمور إلى ما كانت عليه 

ـ 'االعتدال'الفئوي، فكان ان باشر أهل ' الحل'وحلفاؤها رفضوا هذا    ' حماس' ركائهم مـن  ، بالتعاون مع ش
في هـذا   . وحملها على التراجع  ' حماس'بفرض سلسلة عقوبات متصاعدة إلنهاك      ' المعتدلين'اإلسرائيليين  

السياق جرى إلقاء القبض على عشرات النواب الحمساويين وزجهم فـي سـجون إسـرائيل، وفـرض                 
  .الحصار على قطاع غزة، وإقامة حكومة اسماعيل هنية اإلئتالفية

. وإعادتها الى بيت الطاعـة    ' حماس'االت والحصار والتجويع فشلت جميعا في ترويض        االعتقاالت واإلق 
  .الحرب : إنه السالح األخير. لكن العالج لدى أمريكا وإسرائيل لمثل هذه الحاالت معروف

. ٢٠٠٣عندما اخفق الحصار على العراق في ترويض صدام حسين، جرى اللجوء الى الحـرب سـنة                 
. ٢٠٠٦سياسي في تجريد حزب اهللا من السالح جرى اللجوء الى الحرب سـنة              وعندما فشل الحصار ال   

أو في ترويضها، جرى اللجوء الى الحرب أواخـر         ' حماس'في كسر شوكة    ' االعتدال'وعندما اخفق أهل    
  .٢٠٠٨سنة 

تلجأ إليه أمريكا أو إسرائيل باالستخدام غيـر المتكـافئ للعنـف األعمـى              . الحرب هي السالح األخير   
، بل على تواطؤ هـؤالء      'االعتدال'والن تسويغه وتمريره باالعتماد على التخاذل المفرط لدى أهـل          وتحا

إذ انكـشف   .المكشوف مع إسرائيل الذي بلغ، في حالة غزة، مستوى الشراكة الكاملة في تصميم العدوان               
  التخاذل والتواطؤ والشراكة المخزية مع العدو على هذا النحو، ما العمل؟

  .آن أوان الصدق في المصارحة والموضوعية في التحليل والجذرية في المعالجة : الجواب
إن حكاماً متحكمين في وطننا العربي يعتقدون بأن بعض حركات المقاومة تهـدد مـصالحهم ونظمهـم                 

بل هم يشعرون أيضا بـأن إيـران اخطـر علـى            . السياسية، وانها بالتالي خطر عليهم وليس إسرائيل      
  .وليس إسرائيل مصالحهم ونظمهم 

يتأسس على هذه القناعة ان بعض الحكام والنظم السياسية باتوا حلفاء بل شركاء إلسرائيل في محاربـة                 
  .حركات المقاومة والقوى الحية وفي مناوئة ايران 

ذلك تجلّى في حرب أمريكا على العراق، وحرب إسرائيل على لبنان، وحرب إسرائيل على غزة بما هي                 
  . عن فلسطين تعبير حي مقاوم

إزاء هذه العداوة الواضحة والممارسة العدوانية الفاضحة، يتوجب على حركات المقاومة والقوى الحيـة              
في األمة إستخالص العبرة الساطعة من حقائق الصراع وبالتالي إعادة ترتيب أولويات المواجهـة علـى                

  النحو اآلتي 
  .ي السرطاني العدو القومي والحضاري األول لألمة إعتبار الصهيونية وكيانها اإلستيطاني العنصر: اوال
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في الواليات المتحدة األمريكية، المطعمة عضوياً بقيـادات        ' االستبلشمانت'اعتبار المؤسسة الحاكمة    : ثانيا
وكادرات وقوى صهيونية، شريكاً وحليفاً للصهيونية العالمية ولمشروعها االستعماري المتمثل بإسـرائيل            

  .طانية التوسعية وسياستها االستي
توسيع االشتباك ضد الكيان الصهيوني بكل القوى المتاحة، سياسياً واقتصادياً وحضارياً وعسكرياً،            : ثالثا

  .من خالل إستراتيجية للممانعة والمقاومة تنهض بها جبهة وطنية عريضة للقوى الحية في األمة
ل مواقع وجودها العسكري وهيمنتها السياسية في       مواجهة الواليات المتحدة، سياسياً وميدانياً، في ك      : رابعا

الوطن العربي من حيث هي قوة استعمارية طامعة من جهة وشريك عضوي للكيان الصهيوني من جهة                
  .أخرى
تصنيف النظم السياسية العربية ذات الطابع واألداء االستبداديين المقـرونين بالنهـب المنهجـي              : خامساً

تحالف الضمني او العلني مع إسرائيل والواليات المتحدة، كيانات معاديـة           للموارد والثروات العربية وال   
  .األمر الذي يستوجب مواجهتها سياسياً وشعبياً وميدانياً

أياً تكن نتيجة المواجهة الميدانية في غزة، فإن نتيجتها السياسية قد حسمت إذ تمكّنت قوى المقاومة فـي                  
ممالئة ألمريكا مع إسرائيل وإخمادها، كما تمكّنت مـن إشـعال           األمة من فضح شراكة النظم السياسية ال      

  .إنتفاضة شعبية نامية ضد الحكام المتواطئين والمتخاذلين 
  .بذلك يستعيد الشارع العربي حركيته وقضية فلسطين مركزيتها في حياة األمة

  ٣١/١٢/٢٠٠٨ ،القدس العربي
 
  اهللا غالب يا مصر .١٠٠

  داود الشريان
وخالل األيام الماضية تجاوز بعض السياسيين والحزبيين . ز، وتخوينها مفزعاالختالف مع مصر جائ

واعتقد . واإلعالميين على مصر، واتهمها بإرشاد الطائرات اإلسرائيلية وإحكام الحصار على غزة
وآخر . بعضهم ان بإمكانه شطب التاريخ المشرف لمصر والمصريين بتظاهرة ومسيرة وخطاب منفعل

ى مكانة مصر بطائرة أو قارب أو قافلة مساعدات، هدفها الدعاية السياسية، ووقودها حاول التطاول عل
  .المن واألذى واالدعاءات الجوفاء

كان الحوار بين الحركة والحكومة المصرية وصل الى . »حماس«قبل أشهر التقيت بمسؤول في حركة 
المصريون ضغوطاً عليكم؟ وما سألت الرجل، هل يمارس . حد التوقف وتبادل التصريحات غير الودية

صحة اتهام الحكومة المصرية بالتواطؤ مع إسرائيل، ومحاولة تثبيت هدنة على حسابكم؟ تبسم المسؤول 
سؤالك هذا ذكرني بحادثة جرت خالل أحد االجتماعات مع االخوة المصريين، لكن «: الفلسطيني، وأجاب

هذا .  عن رئيس المخابرات المصرية عمر سليمانقبل ان اروي لك الحادثة، دعني اقول لك شيئاً مهماً
الرجل يملك قدرة غير عادية على الصبر وحسن االستماع، وحين يشتد الحوار أو يصر أحد االخوة على 

اهللا غالب، هذه ... موقفه، يطوي سليمان صفحة الملف، ويردد كلمة اشتهر بها بيننا نحن الفلسطينيين 
  .»!واطأ المصريونالكلمة أقصى ما يفعل، هكذا يت
مع المخابرات المصرية، ارتفع صوتي وبدأت » حماس«في اجتماع لوفد «: ويضيف المسؤول الفلسطيني

كان الرجل . اتحدث عن نضال شعبنا واخوتنا في المقاومة، في محاولة للتأثير على محاوري المصري
الى الفندق، وبعد ساعة اتصل انتهى االجتماع وذهبت . ولم أكن اعرفه من قبل. يرتدي لباساً مدنياً

اخرج مجموعة . دخل الرجل الى الغرفة وهو يحمل صندوقاً. المسؤول المصري، وطلب زيارتي
وجدت تجسيداً لتاريخ . ألبومات تضم صوره منذ كان ضابطاً صغيراً، وقصاصات صحافية وأوسمة

فقلت له اعذرني . رفالرجل قاتل وجرح وأس. شعرت بحرج شديد. مشرف من النضال في سبيل قضيتي



  

  

 
 

  

            ٤٤ ص                                     ١٣٠٠:         العدد       ٣١/١٢/٢٠٠٨ األربعاء :التاريخ

لكن ال بد ان تعرف . تبسم الرجل وقال، انا ال ألومك. يا سيدي، يبدو ان الحماسة أخذتني اثناء الحوار
  .اننا امام مهمة سياسية

كان هذا الضابط نموذجاً لعدد آخر من . ودورنا اليوم يتطلب الحوار والتفاهم وال شيء غير ذلك
لكن كنا نشعر على الدوام . نختلف ونتفق. يرتفع صوتنا. لحوار معناالوطنيين المصريين الذين يديرون ا

وهي اليوم تمارس دوراً سياسياً . في األمس كانت تدافع عنا بدماء أبنائها. بأن مصر تقف الى جانبنا
وخالفنا مع االخوة المصريين ال يعني اننا نقلل من . ال نشك في هذا. إلصالح أوضاعنا ودعم موقفنا

  .»ضالً عن ان نجرؤ على تخوينهموطنيتهم، ف
  ٣١/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

 
  أداء فلسطيني رسمي مرتبك .١٠١

  عريب الرنتاوي 
األولى ، دعوة لعقد القمـة العربيـة فـي          : دعوتان مثيرتان للسخرية صدرتا عن رام اهللا في يوم واحد         

  .ام اهللا لتدارس األمردعوة الفصائل جميعها ، بما فيها حماس والجهاد لالجتماع في ر: القاهرة ، والثانية
ونقول مثيرتين للسخرية ، ألن أولى الدعوتين تتجاهل الموقف المصري الرافض للقمة أصال تحت حجج               

، فكيف نطالب بقمة طارئة ونسلم زمام أمرها لعاصمة         " التحضير الجيد "ومبررات ال تقنع أحدا من نوع       
  .شاط لعقدها واستضافتها فضال عن ترؤسهابحاجة لمن يقنعها بضرورة المشاركة فيها ، وليس العمل بن

 الفلسطينية الطارئة في رام اهللا ، وهي الـدعوة التـي         -وثانية الدعوتين ، تلك المتعلقة بالقمة الفلسطينية        
 ساعة على المؤتمر الصحفي المشترك في القاهرة الذي حمل فيه الرئيس عباس             ٢٤انطلقت بعد أقل من     

فصائل المدعوة الجتماع رام اهللا مسؤولية انفجار الوضع في غزة وإنهـاء            والوزير أبو الغيط عددا من ال     
التهدئة ، ضاربا صفحا من حيث يدري أو ال يدري ، عن مسلسل الخروقات اإلسرائيلية للتهدئـة وعـن                   

  .أشهر الحصار والتجويع واإلغالق الطويلة ، التي عانى خاللها الغزيون أشد المعاناة
، ومن باب الحيطة    " الفولكلور السياسي الفلسطيني  "باتت جزءا من    " صريحاتفوضى المواقف والت  "وألن  

قد قررت إطالق مثل هذه الدعوة ، أم        " القيادة الفلسطينية "والتحوط ، نقول أننا ال ندري فعال ما إن كانت           
هـدف  أن من اختطف اللجنة التنفيذية تحت قبعة أمانة السر ، هو الذي ناب عن الجميع في إطالقها ، وب                  

  .التشويش على مطلب عقد القمة ، بل ومنع انعقادها إن أمكن
القاهرة لم تأخذ دعوة رام اهللا الستضافة القمة على محمل الجد ، فالدعوة مطلوبة لذاتها ولـدورها فـي                   

" خدمـة "تأجيل عقد القمة ال تسريع انعقادها واستعجاله ، واألرجح أن الدبلوماسية المصرية رأت فيهـا                
أن القمة يجـب أن     " أصحاب الشأن "لق الدارج على األلسنة الفلسطينية الرسمية ، فحين يقول          تتخطى التم 

تكون في القاهرة أو ال تكون ، فمعنى ذلك أنهم وضعوا عصيا غليظة في عربة قطر وسـوريا والـرأي             
  ".طرةتحت السي"، فإنها ستعقد " إن عقدت وال بد"العام العربي ، وأنهم ضمنوا من اآلن ، أن القمة 

ال أظن أن رام اهللا جادة في دعوتيها معا ، وأكاد أجزم بأننا أمام محاولة رفع عتب ومعركـة عالقـات                     
، فالقاهرة في هذه األزمة بالذات ، فقدت دورهـا الراعـي            " وهم حركة ومبادرة  "عامة ورغبة في خلق     

ران االتهامـات وتطلـق     والحاضن للعمل العربي المشترك ، بعد أن تحولت طرفا وخندقا ، تطلق منه ني             
كما أن من يريد أن يجلس على رأس مائدة الحوار والتشاور الفلسطينيين ، وان يتـصرف كقيـادة          . عليه

تاريخية للشعب بأسره ، وليس لفريق منه ، كان عليه أن يتصرف قبل األزمة وأثناءها على هذا النحو ،                   
  .صائل وفوق المحاور واالنقساماتويقدم نفسه كقيادة عابرة للف" خراب غزة"ال أن يأتي بعد 

والحقيقة أن المراقب ليشعر باألسف ، وهو يتابع األداء المرتبك والمتهافت للقيادة الفلسطينية الرسمية في               
ـ              " العبقريـة "أزمة غزة وحرب إسرائيل عليها ، خصوصا حين يقرأ التصريحات والمواقف التي تنضح ب

حكومة ، من قرار منع المظاهرات وفـرض قيـود علـى            لبعض المستشارين والوزراء في السلطة وال     
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شعاراتها وهتافاتها ومنع وصولها إلى حواجز االحتالل عمال بالتنسيق األمني وليس حرصا على أرواح              
المواطنين ، إلى التصريحات األبشع لنمر حماد ، التي كاد فيها يعطي إسرائيل تفوقا أخالقيا وقيميا على                 

والصادرة عن الـذين ال  " الدم الذي ال يصير ماء  "لمحاصر ، مرورا بتصريحات     الفلسطينيين في القطاع ا   
  .ماء وال دماء في وجوههم ، بعد أن أهدروها وأراقوها على مذابح التجييش والتحريض على االنقسام

والخالصة ، أنه من السابق ألوانه اآلن حصر جميع الرابحين والخاسرين في الحرب الدائرة على غزة ،                 
ب التي تدخل يومها الخامس ما زالت في بواكيرها ، لكننا بتنا نعرف سلفا ومقدما بعـض أبـرز                   فالحر

الخاسرين والمهزومين فيها ، وفي صدارة هؤالء المحرضين على أشقائهم في غزة ، من وزراء السلطة                
لعبـارة الـشهيرة    ومستشاريها وقدامى أعضاء لجنتها التنفيذية ، الذين ذكّرونا بإداناتهم األخيرة لحماس با           

 ، فضال عن زعيم أكبر الدبلوماسيات العربية وأعرقهـا ،       ٢٠٠٦في حرب تموز    " مغامرة غير محسوبة  "
والذي لم يكن لتصريحاته وتعليقاته ومجمل أدائه في إدارة هذه األزمة ، من نتيجة سوى وضع بالده في                  

  .موقف يزيدها حرجا على حرج
نوغراد وتقريرها الشهير ، ونتمنى أن تنتهي حـرب كـانون            انتهت بتشكيل لجنة في    ٢٠٠٦حرب تموز   

 بلجنة إسرائيلية ثانية وتقرير إسرائيلي آخر ، على أننا ال نجرؤ حتى علـى التمنـي بـأن                   ٢٠٠٨الثاني  
تنتهي الحرب بتشكيل لجان تحقيق عربية وفلسطينية مماثلة ، تلقي بكثيرين من هؤالء إلى مزبلة التاريخ                

يل كامل النصيرات قد نظفها من زبائنها القدامى لتتفرغ الستقبال زبائنها الجدد على             ، بعد أن يكون الزم    
  ".يا وحدنا: "حد تعبيره باألمس ، وليصرخوا فيها بأعلى أصواتهم

  ٣١/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
  

  وأوراق اعتماد الرئاسة.. عمر سليمان وحماس .١٠٢
 ياسر الزعاترة  

رئيس في مصر، كان االعتقاد السائد في الدوائر حتى سنوات قريبة، ورغم غياب منصب نائب ال
السياسية واألمنية العربية واألجنبية هو أن عمر سليمان، مدير المخابرات المصرية هو المرشح األوفر 
حظاً، بل ربما المحسوم لخالفة الرئيس المصري حسني مبارك، لكن تطورات مستجدة ربطها مراقبون 

 حرم الرئيس السيدة سوزان ما لبثت أن حرفت المسار وأخذت في الساحة المصرية بضغوط من جانب
 .ترتب األجواء لصالح نجلها جمال

منذ ذلك الحين خرج مصطلح التوريث الذي صار األكثر شهرة وتداوالً في قاموس السياسة المصرية، 
لى وصار خصوم النظام الحالي يستخدمون المصطلح في سياق المناكفة، بينما يعكف الطرف اآلخر ع

دفع جمال قدماً نحو التأهل للمنصب، والذي بدا أقرب ما يكون إليه بعد ترؤسه لجنة السياسات العليا في 
 .الحزب الوطني الحاكم

كل ذلك ال يخفي أن دوائر عسكرية وأمنية، فضالً عن دوائر المعارضة والكثير من النخب السياسية لم 
جمال غير مؤهل للرئاسة، وأنه ال بد من الوفاء لذات تستسلم لهذا الخيار وما زالت على قناعتها بأن 

 .التقليد القديم القائم على خروج الرئيس من المؤسسة العسكرية
هكذا يمكن القول إن جمال مبارك قد حصل على أوراق اعتماده األولية من الداخل عبر هيمنته المتدرجة 

 بعض الدوائر العسكرية، بينما تأكدت على الحزب الحاكم ومؤسساته وتمدده نحو دوائر المال، وربما
، إثر زيارة سرية ما )الواليات المتحدة تحديداً(أهليته للمنصب إثر حصوله على دفعة أخرى من الخارج 

 .٢٠٠٦لبثت أن كشفت في مايو 
 أنه األكثر جدارة -ومعه دوائر عسكرية وأمنية نافذة- لكن عمر سليمان الطامح للمنصب، والذي يعتقد 

لم بالوضع الجديد، وما لبث يرتب األجواء لنفسه، بل ربما طمع بالمنصب قبل وفاة الرئيس الذي به لم يس
 .شاخ وآلت صالحياته عملياً للعائلة وحلفائها من السياسيين ورجال األعمال
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وألنه يدرك أن العامل الخارجي له دور حيوي في هذه المسألة، فقد مال إلى بناء عالقات جديدة تمنحه 
ية على منافسه، مستغالً مخاوف بعض الدوائر األميركية واإلسرائيلية من نظرية أن وصول جمال األفضل

 .للرئاسة قد يعني وضعاً أمنياً هشاً يمنح المعارضة، وبخاصة اإلخوان فرصة االنقضاض على السلطة
ي مصر في ذات السياق، يدرك عمر سليمان أنه ما من شيء يؤثر على الموقف األميركي مما يجري ف

مثل الموقف من الصراع العربي اإلسرائيلي، إلى جانب ملفات أخرى عربية وإقليمية، وعلى رأسها 
الملف العراقي، مع العلم أن السياسة الخارجية المصرية خالل السنوات األخيرة قد غدت عملياً من 

 .اختصاصه أكثر من أي أحد آخر
 احتالل العراق، قدم عمر سليمان نفسه بوصفه رجل هنا، وخالل السنوات األخيرة، تحديداً منذ مالمح

االعتدال األقرب إلى الرؤى األميركية اإلسرائيلية في المنطقة، في تغيير واضح لصورته القديمة كرجل 
وطني متشدد في الدفاع عن مصر ودورها وأمنها القومي، حيث لم يكتف بتمرير قتل ياسر عرفات 

، بل تواطأ عملياً مع برنامج احتالل )محمود عباس(ركياً وإسرائيلياً وترتيب الخالفة للرجل المطلوب أمي
العراق، ومختلف الخطوات التالية لتشريع الوجود األميركي، مع العلم أن الرئيس قد انسجم مع ذات 

 !السياسية، وللمفارقة من أجل تمرير التوريث
، واألهم منذ ٢٠٠٦انتخابات لكن األهم هو موقفه، أعني سليمان، من حركة حماس منذ فوزها في 

سيطرتها على قطاع غزة، إذ انسجم مع برنامج حصارها بمختلف الوسائل، فضالً عن موقفه من 
المقاومة العراقية ومحاولة جرها طوال الوقت نحو حوار مع األميركيين أسهم في شق صفوفها، وتشكيك 

 . أفضل مع الوضع القائم في العراقبعضها في البعض اآلخر، وصوالً إلى إضعافها، مع ترتيب عالقات
وفي السياق الفلسطيني وهو األهم، يمكن القول إن الرجل اليوم هو الصديق الذي يشعر اإلسرائيليون 
بالثقة حياله، وما رشح مؤخراً حول مطالبته اإلسرائيليين باستهداف قادة حماس، إلى جانب تهديده 

س، وعضو المكتب اآلخر محمد نصر، إنما يصب في الواضح لخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحما
ذات االتجاه الرامي إلى تركيع الحركة لحساب البرنامج اإلسرائيلي، وليس قناعة بأنها تهدد األمن القومي 

 .المصري، وقد جاءت المجازر اإلسرائيلية في القطاع لتؤكد هذه المعلومات
نية، جسر عمر سليمان نحو منصب الرئاسة، مع هكذا تغدو حماس، ومعها سائر ملفات القضية الفلسطي

أن ضمان ذلك يبدو صعباً، ألن العامل الداخلي سيكون حاضراً بقوة، السيما إذا لم يلق األميركيين بثقلهم 
لصالح أحد، األمر الذي يعتمد على التطورات القادمة إلى حين نضج أوان التغيير أو وفاة الرئيس 

  .الحالي
 ٣١/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر، 

  
  عمر سليمان يستنجد بدحالن ألعمال تخريب في غزة: تحليل .١٠٣

  إبراهيم األمين
لم يكن حاكم مصر حسني مبارك في حاجة إلى قول ما قاله أمس، حتى يعرف العالم أن هدف الحرب 
اإلسرائيلية هو فرض قواعد أمنية وسياسية وإنسانية مختلفة في قطاع غزة وعند حدوده مع مصر أو مع 

طين المحتلة، إذ إن ربطه فتح معبر رفح بتسليمه إلى عناصر أمنية تعمل تحت سلطة الرئيس بقية فلس
وبقوى » حماس«محمود عباس، وبإشراف مراقبين دوليين، هو نفسه الكالم الذي كان يفترض بـ

 المقاومة القبول به على طاولة الحوار التي كانت االستخبارات المصرية تعمل على جمعها بقصد التمديد
ألبو مازن، وإنهاء مفاعيل االنتخابات التشريعية، وتحويل الحركة اإلسالمية إلى فرقة صغيرة، إضافة 

ومع ذلك، فإن وزير خارجية النظام . إلى فرض حسابات مصر اإلقليمية والدولية على الفلسطينيين
ى غزة، سارع إلى هناك، أحمد أبو الغيظ، الذي أظهر مهارة فائقة في شرح تورط حكومته بالعدوان عل

وقف إلطالق النار مع تجديد للتهدئة : أنقرة وعرض على المسؤولين األتراك ورقة تتضمن البنود نفسها
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من دون شروط، وإطالق الحوار وفق قاعدة أن سلطة عباس هي المرجعية، وتولّيها أمن المعابر 
يلة، من موقع الجهة الراعية لتفاصيل لم ينتبه أبو الغيظ لماذا انتقلت مصر، خالل أيام قل. بضمانات دولية

خالد مشعل، كان قد » حماس«الملف الفلسطيني، إلى مجرد طرف، علماً بأن رئيس المكتب السياسي لـ
في «اجتمع برئيس االستخبارات المصرية عمر سليمان على هامش أداء العمرة في السعودية، وقال له 

 ألنك ستقول إن كالمي مرتبط بوجودنا هناك، ولكن هناك لن أذكر لك سوريا،. المنطقة دول إقليمية نافذة
ولألسف لم تعد مصر العباً كبيراً، وإن السياسة التي تتبعونها أفقدتكم الدور . تركيا وإيران وإسرائيل

  .»الذي لم يكن أحد يرغب في أن يكون خارج مصر
يحصد عالمات إيجابية من لم يكن هذا الجواب مريحاً لرئيس االستخبارات المصرية، الذي يسعى ألن 

عواصم القرار لعّل في ذلك ما يرفع رصيده كمرشح لخالفة حسني مبارك، ما زاد من غضبه على 
، وهو الذي يعرف أن إسرائيل تسير نحو الصدام، ثم كان له رأيه الداعم، »حماس كلها«مشعل وعلى 

حقيق وعدهم بنزع سالح  آذار اللبناني عندما عجزوا عن ت١٤في فريق » صبيانه«ألن ما أصاب 
تعود » حماس«المقاومة بالحوار، أصابه هو، ووجد نفسه مؤيداً لعمل تأديبي تقوم به إسرائيل بغية جعل 

وألن في إسرائيل من أقنعه بأن األمر سهل ويحتاج إلى أيام فقط، سارع عمر . إليه رافعة الراية البيضاء
  .سليمان إلى وضع الخطة البديلة

  »حماس« ما بعد إزاحة ■
أول الواصلين كان محمد دحالن، رجل مصر . فجأة دبت الحركة في المداخل الخاصة لمطار القاهرة

األول في غزة الذي فر بعدما ُأحبط مشروعه لالنقالب على نتائج االنتخابات هناك، ولحق به عدد آخر 
، أو تلك التي انتقلت إلى من القيادات والكوادر األمنية، سواء تلك التي وزعت على عدد من دول الخليج

االستعداد ومباشرة الخطوات اآليلة إلى : وبرنامج العمل محصور في بند واحد. رام اهللا أو األردن
وبدل أن يظل الكالم نظرياً، قررت الجهات . »حماس«السيطرة على الوضع في قطاع غزة عند انهيار 

االتصاالت، ومقر خاص في مدينة العريش األمنية في القاهرة توزيع هؤالء بين القاهرة، حيث تجري 
  .لمتابعة األحداث

. دحالن، الذي وصل إلى القاهرة، أول من أمس، أجرى اتصاالت مع مسؤولين في االستخبارات العامة
تحدث عن اتصاالت أجراها مع مسؤولين في الواليات المتحدة ومع بريطانيا وفرنسا، وهو رفض مقابلة 

. همه األمر أن ما يجري في غزة اليوم سوف يكون مقدمة لحالة من الفوضىالصحافيين، لكنه أبلغ من ي
  .بإلقاء السالح ومغادرة القطاع» حماس«وتوقع دحالن أن يخرج أبناء غزة في تظاهرات تطالب 

   ودور عباس في الداخل■
ءات لقمع رغم أن المعلومات الواردة خالل الساعات الماضية من غزة تفيد بأن أجهزة األمن اتخذت إجرا

حاسم، ولو بالرصاص، ألي محاولة انقالبية يقوم بها أنصار دحالن، فإن االمر ال يقتصر على هذه 
المجموعات، إذ إن الرئيس عباس كلّف مستشاره نمر حماد تنسيق األوضاع على األرض مع القيادات 

وتولّى عناصر . ة الغربيةاإلسرائيلية المعنية، والهدف هو منع اندالع انتفاضة شعبية أو مسلحة في الضف
من الشرطة التابعة لسلطة عباس توقيف واعتقال متظاهرين بحجة أنهم يعدون ألعمال أمنية تخريبية، 
علماً بأن إيهود باراك كان قد كلّف قائد قيادة المنطقة الوسطى في جيشه االجتماع مع قادة األجهزة 

بضرورة اتخاذ المزيد من «ال اإلسرائيلي األمنية الفلسطينية في مدينة جنين، حيث طالب الجنر
وسمع الجنرال اإلسرائيلي في . »اإلجراءات األمنية لمنع عناصر حماس من القيام بعمليات عسكرية

المقابل، وتحديداً من وزير الداخلية في سلطة رام اهللا عبد الرزاق اليحيى، أن لديه تعليمات واضحة 
كن أن تثير الشغب من أئمة في المساجد وناشطين في إلقاء القبض على كل العناصر التي يم«بـ

  .»المجموعات الطالبية وفي نقابات األطباء والمهندسين والمعلمين
   مبارك وليفني وعباس■
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ومع أن في مصر من ال يريد التعليق على اتهام النظام هناك بالتواطؤ، إال أن المتابعين يتحدثون عن 
يرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني والرئيس عباس إلى القاهرة تقارير دبلوماسية عن نتائج زيارة وز

حتى إن دبلوماسيين أوروبيين ينقلون عن نظراء لهم في تل أبيب قولهم إن . عشية وغداة انطالق العدوان
تحدثت صراحة مع «ليفني تحدثت صراحة أمام قياديين من حزبها عن نتائج زيارتها، وقالت إنها 

لوزير أبو الغيط ورئيس االستخبارات عمر سليمان عن قرار حاسم من إسرائيل الرئيس مبارك وا
بضرب حماس وعدم انتظار أي جهود، وأنها ترى في عملية جراحية كبيرة في غزة نموذجاً صالحاً 

في أجواء رغبتها في تكليف «، وأنها وضعت المصريين »للتعميم باتجاه لبنان، وتحديداً باتجاه حزب اهللا
وفاز مهمة وزير الدفاع إذا فازت برئاسة الحكومة، وأنها طلبت منه منذ اآلن إعداد الخطط شاؤول م

  .»الخاصة بعملية حاسمة ضد حزب اهللا
وتطويعها، وأبلغه » حماس«أما مع الرئيس عباس، فإن مبارك شجعه على السير في خطوات لمحاصرة 

حماس «وشدد مبارك أمام عباس على أن . أنه حصل على تأييد أميركي وأوروبي وروسي لتمديد واليته
  .»صاحبة مصلحة في نسف التهدئة واستئناف المواجهات، ألن التوتر يبقيها مسيطرة على غزة

  »حماس« الوساطة التركية وموقف ■
ويبدو أن الوساطة التركية ستكون . إال أن كّل الكالم الدبلوماسي لم يعد ينفع داخل الحلبة العربية نفسها

وإلى جانب اجتماعه بالرئيس السوري بشار األسد، اليوم، فإن . النسبة إلى المرحلة المقبلةاألساس ب
وبحسب ما . رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان سيسمع من مشعل كالماً واضحاً عما يجري

هو مفترض، فإن مشعل سوف يؤكد ألردوغان عدم معارضة الحركة ألي وساطة تستهدف وقفاً فورياً 
تتطلّب تهدئة من نوع مختلف، حيث ال مجال لبقاء «لكن الشروط التي تجعل الهدوء يستمر . دوانللع

الحصار تحت أي ظرف، وحيث ال يمكن أن تتوقف الصواريخ إذا لم تتوقف العمليات العسكرية واألمنية 
لمعابر سيكون واالغتياالت، وحيث إن األمر ال يتم في غزة فحسب، بل في الضفة أيضاً، وحيث إن أمن ا

 الفلسطيني له ظروفه، لكنّه ليس شرطاً لوقف - بيد الحكومة المنتخبة، ال بيد آخرين، والحوار الفلسطيني 
  .»العدوان

هذا على أنه تصعيد في الهواء، لكن مشعل يعي حقيقة الوضع على » حماس«وثمة من ينظر إلى موقف 
ج وحشية ومجازر سببت أذية للحركة، لكنّها لم وعمليات الساعات األولى التي أدت إلى نتائ. األرض

وصدمة الساعات األولى ذهبت، وثمة قدرة على إدارة . تصب القيادات السياسية وال القيادات العسكرية
المعركة، وثمة إمكانات وقدرات تكفي ألسبايع طويلة، وثمة تقديرات بأن خسائر إسرائيل ستزداد يوماً 

  .بعد يوم
إلسرائيلي أن باراك الذي يتسلّق شجرة غزة، سيدرك خالل أيام حاجته إلى النزول، المفيد في المشهد ا

وهو يعرف أنه ليس في إسرائيل وال في فلسطين وال في العالم من يقدر على مساعدته، ولذلك قرر أن 
  .يبقي السلّم معه منذ اللحظة األولى

  ٣١/١٢/٢٠٠٨األخبار، 
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  :كاريكاتير .١٠٤

  
  ٣١/١٢/٢٠٠٨الوطن، قطر،   


