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مؤمتر للقيادات الدينية والوطنية والشعبية
 في القدس تضامنا ومناصرة لألهل في قطاع غزة

ابــو خضير - عقدت  الــقــدس مــن محمد   
في  والشعبية  والوطنية  الدينية  القيادات 
نــصــرة ألهــل غزة  مــؤمتــرا تضامنيا  الــقــدس 
حضره القنصل التركي وذلك في قاعة فندق 
مونت سكوبس في الشيخ جراح بالقدس مت 
الهامة  الرسائل  من  مجموعة  توجيه  خالله 
والفلسطينية  واإلسالمية  العربية  للقيادات 
وإلسرائيل ، فكانت الرسالة االولى للمواطنني 
وثباتهم  صمودهم  ان  اكــدت  غــزة  قطاع  فــي 
وإصرارهم ومتسكهم بحقهم كان من اهم عوامل 
يصنع  والتغيير  التاريخ  وان  النصر  حتقيق 
حاليًا في غزة وهذا تأكيد على ان احلقوق ال 

توهب وإمنا تنتزع انتزاعًا .
اعضاء  وجهها  التي  الثانية  الــرســالــة  امــا 
الهيئة اإلسالمية العليا وممثلو كافة الطوائف 
املسيحية في القدس احملتلة وقيادات العمل 
الشعبي والوطني بكافة اطيافها لقادة وزعماء 
الداعم  ان وحــدتــهــم هــي  الــعــربــيــة  الــشــعــوب 
غزة  بأهل  أقوياء  ألنهم  غزة  ألهل  احلقيقي 
أقــويــاء بهم .ودعــا املتحدثون الى  وأهــل غــزة 
وحدة الصف الفلسطيني ونبذ اخلالفات كما 
دعوا األمة العربية الى أن تتوحد ألن أسرائيل 

تستهدفنا جميعا.
والرسالة الثالثة كانت نداء وحتذيرا جلميع 
الوطني  الفلسطيني  السياسي  الطيف  قــادة 
واإلســالمــي بــانــه ال مــجــال أمــامــكــم إال وحدة 
الصف واحلوار من اجل احلفاظ على الثوابت 
السيل  الفلسطينية وهذا  الوطنية  واحلقوق 
والــدمــار يحتم عليكم  الــدمــاء  الــفــائــض مــن 
الن  كلمتكم  وجتمعوا  رشدكم  الــى  تــعــودوا  ان 
التاريخ لن يرحم من يتخاذل او يتآمر على 
قضيته وشعبه ومينع حتقيق أهدافه . واكد 
مبسلميه  الفلسطيني  الشعب  أن  املتحدثون 
ومسيحييه مبساجده وكنائسه وكل مكوناته 
الثقافية واألنسانية والوطنية هو موحد في 

تضامنه وتعاطفه مع غزة املكلومة.
الرابعة  الــرســالــة  املجتمعون  وجـــه  فيما 
لالحتالل اإلسرائيلي بانه ال ميكن ان يحقق 
والطائرات  والصواريخ  الدبابات  عبر  نصرًا 
وان مصير هذا االحتالل الى زوال ، وان صمود 
اهــل غــزة وثباتهم أعــطــى رســالــة واضــحــة :« 
ان يحقق نصرًا من خالل أشالء  انه ال ميكن 
ودماء األطفال والنساء والشيوخ وهدم املنازل 
واملـــــدارس واملــســاجــد وان ذلـــك جــرائــم حرب 
ســيــحــاســب عــلــيــهــا قــريــبــًا .مــؤكــديــن لقادة 
زائـــف ألنكم  بالنصر  ادعــاءكــم  ان  االحــتــالل 
انتصرمت على احلجارة وليس على إرادة الشعب 

الفلسطيني املصر على احلرية واالستقالل .
املــقــاومــة وهـــي تتصدى  ان  وشـــــددوا عــلــى 
تقوم  غــزة  قطاع  فــي  اإلسرائيلي  لالحتالل 
بهذا الدور نيابة عن األمة اإلسالمية والعربية 

واحلاضر اإلنساني .
ودانوا هدم املساجد واملدارس واملستشفيات 
واملــراكــز والــــزرع والــضــرع وقــتــل األبــريــاء من 

النساء واالطفال واملسنني .
وكان املؤمتر اجلماهيري قد استهل بكلمة 
الهيئة  عضو  حمامي  جميل  للدكتور  مؤثرة 
اإلسالمية العليا واحملاضر في جامعة القدس 
الــصــمــود وامللحمة  أهــمــيــة  فــيــهــا عــلــى  شـــدد 
غزة  قطاع  في  أهلنا  سطرها  التي  البطولية 
.داعيًا الى ضرورة تقييم املرحلة وتعزيز وحدة 
الوطن الفلسطيني الن املعركة املقبلة هي في 
القدس وما تعانية من حصار وجدار واستيطان 

وهدم منازل ومصادرة أراض .
وقـــال د.حــمــامــي ان رســالــتــنــا لــغــزة هاشم 

معكم  نحن  القعيد  الشيخ  وأبطال  والشافعي 
مسلمون ومسيحيون ودماؤكم الزكية ستسطر 

التاريخ باحرف من نور ».
واضاف اذا كانت دماء شعبنا في غزة ثمنا 
العربي  والعاملي  الفلسطيني  الشعب  لوحدة 

فبوركت تلك الدماء الزكية الطاهرة .
وشدد انه لم يعد امام الفصائل واحلركات 
وحده  واحلـــوار  احلـــوار  غير  مــدخــل  والسلطة 
لــالجــتــمــاع عــلــى الــقــضــايــا املــصــيــريــة ملـــداواة 

جراح شعبنا .
واشاد د.حمامي باملوقف واجلهود التركية 
الذي  التركي  الشارع  نبض  الذي عبر عنها 
خــــرج فـــي كـــل املــــدن لــلــتــعــبــيــر عـــن رفضه 
للمجازر وتقديره جلهود احلكومة والرئاسة 
املنطقة  فــي  املكوكية  وجــوالتــهــم  التركية 

لوقف احلرب .
بدوره قال منر منر ممثل املبادرة الدرزية 
من اجلوالن السوري احملتل ان العدوان على 
غزة كشف ضرورة ان ينتهي هذا االحتالل 
الذي استعرض قوته بقتل االطفال والنساء 
انتصر  انــه  ويزعم  والعباد  البالد  وتدمير 
بــأخــالقــه الــعــنــصــريــة مــشــيــرًا الــــى حجم 
املؤامرة التي عاشتها غزة خالل 22 يوما لم 
لوقف  احلرية  الذي يدعي  العالم  يتدخل 
تلك املجزرة وشدد على أهمية نهج الصمود 
واحلــفــاظ على املــقــدســات فــي كــل األراضـــي 

العربية احملتلة .
واكد الدكتور الشيخ عكرمة صبري رئيس 
املسجد  وخــطــيــب  العليا  اإلســالمــيــة  الهيئة 
استفاق  الــيــوم  العالم  ان   »: املــبــارك  األقــصــى 
زيف  وكشف  غــزة  في  االحتالل  جرمية  على 
الدعاية الصهيونية في العالم و ان املقاومة في 
قطاع غزة لم تتضرر ولم يتجاوز عدد شهدائها 
وان االحتالل استعرض عضالته  100 عنصر 
وجنونه وعنصريته على األبرياء وعلى البنى 

التحتية وهذا شأن االحتالل اينما كان .
وشدد الشيخ صبري على ان املعركة اليوم 
قواسم  على  والتفاهم  واحلـــوار  األعــمــار  على 
املتردي  الفلسطيني  بالوضع  تنهض  مشتركة 
وقال البد من وحدة الصف الفلسطيني ملواجهة 

التحديات.
ودعا د.صبري الى نبذ اخلالفات واالتهامات 
ــنــاكــفــات الــســيــاســيــة والــســيــر عــلــى هدي  وامل
الـــلـــه عــلــيــه وســـلـــم وديننا  املــصــطــفــى صــلــى 
الوحدة  لــلــحــفــاظ عــلــى  اإلســـالمـــي احلــنــيــف 

واالرواح واملمتلكات.
ولن يتمكن طرف  الطريق طويل  ان  وقال 
من  اكبر  وفلسطني  الثاني  الطرف  دون  السير 

اجلميع وبحاجة الى جهود اجلميع .
وقال مهدي عبد الهادي رئيس األكادميية 
من  :«البـــد  كلمته  فــي   ) بآسيا   ( السياسية 
الله  وسنة  وسمة  االســاس  والتغيير  التغيير 
في خلقه .. البد بعد هذه املعركة وهذا النصر 
الوطني  اخلــطــاب  تــضــافــر  مــن  لــغــزة  العظيم 
واخلطاب الديني اإلسالمي الوطني مؤكدًا أن 
القدس  وعلى  القدس  في  هي  املقبلة  املعركة 
وغزة ليست بعيدة عن القدس وعن ما يجري 
في الضفة الغربية 689حاجزا عسكريا تقطع 
أوصال الضفة وقدس تهود وغور األردن 26% من 

الضفة منطقة عسكرية مغلقة .
وقال ان ما جرى في غزة ليس الزلزال األول 
فسبقه عام 2000 عندما اقتحم ارئيل شارون 
املسجد األقصى املبارك واجتاح الضفة الغربية 
ثم مجزرة مخيم جنني ثم حصار واغتيال ياسر 
عرفات ) ابو عمار ( ثم جاء الزلزال السياسي 
في  حماس  فــوز   2006 انتخابات  فــي  الكبير 

االنتخابات التشريعية الثانية .
واوضح ان املعركة لم تنتهي ولها فصول في 
القدس اسرله وتهويد وحفريات متسائال ماذا 
ينتظر العرب ... هدم املسجد األقصى املبارك 
ليجتمعوا مؤكدًا أن هناك محاوالت إسرائيلية 

للجم القدس والضفة .
وقــــال البـــد ان نــعــمــل و نــتــحــدى مــعــًا هذا 
وكذلك  الدولتني  الذي يرفض حل  االحتالل 
محاوالت  على  ويعمل  ــواحــدة  ال الــدولــة  حــل 
اصبح  انــه  واعتقد  وتذويبنا  لصهرنا  فاشلة 
اليوم يدرك اكثر مما مضى ان هذا الفلسطيني 
الثابت احملافظ على هويته وعلى ارضه ومفتاح 
االنصهار  يرفض  ألرض  الطابو  وكوشان  بيته 

ويرفض االسرلة .
واضــــــــــاف يــــجــــب عـــلـــيـــنـــا عـــــــدم إغــــفــــال 
االســتــراتــيــجــيــة اإلســرائــيــلــيــة الــتــي تــقــول ان 
الــدولــة( ومــا جرى  الــعــرب يــهــددون )يهودية 
وحرق  هــدم  مــن  والنقب  عكا  وفــي  فــي حيفا 
وتخريب وتشتيت وهدم منازل وإخالء منزل 

في عني االعتبار ».
ودعا عبد الهادي الى التمسك بالوجود في 
القدس بعيدًا على القمصان السياسية وشدد 
بخطاب  املقبلة  املرحلة  قــيــادة  ضـــرورة  على 
جــديــد واحــتــرام املــاضــي ووضـــع االقــــدام على 

اعتاب املستقبل بعيدا عن املساومات والشعارات 
، فالدبلوماسية الذكية املطله من واشنطن هي 
الى  والترغيب مما يدفعنا  الترهيب  سياسة 
احلــرص على اعــداد ما استطعنا لهم من قوة 

بكل معانيها .
واضــــاف ال بــد بــعــد مــا حـــدث فــي غـــزة ان 
تتحالف  بــحــيــث  اإلســـالمـــي  الــبــعــد  نحتضن 

القاهرة مع طهران وانقره مع الرياض .
فلسطينيا  وطــنــيــا  مـــؤمتـــرا  نــريــد  وقــــال 
ينتخب ممثلني يعيد هيكلة وتنظيم وتفعيل 
الـــى السلطة  الـــشـــارع  لــنــقــل نــبــض  املــنــظــمــة 
واخلــطــاب واملــطــلــوب الــيــوم هــو هـــذا احلـــراك 

وهذا احلوار .
ــلــه حنا  والـــقـــى املـــطـــران الــدكــتــور عــطــا ال
االرثوذكس  لــلــروم  سبسطية  أساقفة  رئــيــس 
املسيحية  الطوائف  جميع  عن  نيابة  كلمته 
ألــهــب فــيــهــا املــشــاعــر وركــــز فــيــهــا عــلــى احلـــوار 
ورص الصف مشيرًا الى ان من يريد ان يعرف 
طبيعة االحتالل اإلسرائيلي فلينظر ما فعل 
في قطاع غزة وقال هذه هي إسرائيل على مر 
غزة  الــى  جنني  من  متالحقة  مجازر  التاريخ 
ومن قبل بيروت وصبرا وشاتيال ودمار مؤكدًا 
أن االحتالل الى زوال إذا وحد العرب )مسلمني 

ومسيحيني( صفوفهم.
وكشف الدكتور عطا الله حنا عن معلومات 
موثقة تفيد ان إسرائيل في ظل العدوان على 
غزة استولت على عقارات واراضي في القدس 
وقال البد من التركيز على القدس وما يحاك 
كبيرة  فــاملــخــطــطــات  ومستقبلها  حلــاضــرهــا 

والعاملون على اقتالعها من جذورها كثر .
احلركة  رئيس  صــالح  رائــد  الشيخ  وختم 
اإلسالمية في الداخل الفلسطيني بكلمة لفت 
فيها الى ان التاريخ يعيد نفسه فأول معركة 
التتار كانت في قطاع غزة وها هم  هزم فيها 
نهايتهم  تكون  ان  نأمل  العشرين  القرن  تتار 

كما حدث في للتتار .
واضاف الشيخ رائد لقد انتهى شهر العسل 
اإلســرائــيــلــي واحلــــروب اخلــاطــفــة فــي الضفة 
لـــم تــكــســر شوكة  ــقــطــاع 22 يــومــا مـــجـــازر  وال

الفلسطينيني .
واوضح عن أي نصر يتحدثون في إسرائيل 
20 ألـــف مــنــزل دمــــروا قــتــلــوا وجـــرحـــوا أالف 
املــدنــيــني مـــن نــســاء واطـــفـــال ونـــســـاء ودمــــروا 
امنه  ومــنــازل  ومساجد  ومـــدارس  مستشفيات 

ووصف االحتالل بانه )غبي قاصر( .

القدس - مؤمتر للقيادات الدينية والوطنية والشعبية تضامنا ومناصرة لألهل في قطاع غزة.

اسوشييتدبرس غزة - األمني العام لالمم املتحدة » بان كي مون « يزور مقر االمم املتحدة الذي قصفه اجليش االسرائيلي .  

وكالة الطاقة الذرية تبحث احتمال
استخدام ذخائر يورانيوم في غزة

فيينا )رويترز( - قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس  إنها ستنظر في زعم لسفراء عرب 
يقيمون في فيينا بأن إسرائيل رمبا استخدمت ذخائر حتتوي على اليورانيوم املستنفد في هجماتها 
على قطاع غزة. وقالت الوكالة إن الطلب جاء في خطاب وجهه السفير السعودي نيابة عن دبلوماسيني 
بتوزيع  »نقوم  الوكالة  باسم  املتحدثة  فليمنج  وقالت ميليسا  البرادعي.  العام محمد  عرب ملديرها 
اخلطاب على الدول األعضاء وسنحقق في األمر بالدرجة التي تسمح بها قدراتنا.« وأضافت أن الوكالة 
لم تتخذ بعد قرارا بشأن طريقة حتركها إذ أنها حتتاج أوال لدراسة األمر مع الدول األعضاء. وامتنع 
اسرائيل ميخائيلي سفير اسرائيل لدى الوكالة الدولية عن التعليق بخصوص اخلطاب بينهما قال 
دراسات  املاضي في  الوكالة في  التقرير. وشاركت  انه يتحقق من  االسرائيلي  باسم اجليش  متحدث 
بشأن اثار اليورانيوم املستنفد الذي استخدم في ذخائر في منطقة البلقان خلصت إلى أن من املستبعد 
بدرجة كبيرة إمكانية ربط زيادة في مخاطر اإلصابة بالسرطان حتدثت عنها تقارير هناك بتلك 
االثار. ويستخدم اليورانيوم املستنفد في األسلحة نظرا لقدرته على اختراق الدروع بسهولة بسبب 
كثافته وخصائصه الفيزيائية األخرى. وميثل خطرا كبيرا على الصحة اذ ان الغبار احمليط باملواقع 
املتضررة ميكن ان تتأثر به الرئات واالعضاء احليوية االخرى لالشخاص. وله أيضا استخدامات مدنية 

في املعدات الطبية وفي صنع الدروع الواقية من االشعاع.

العثور على دمية في زي اجليش االسرائيلي 
على شاطئ في غزة

متحدث فلسطيني : اسرائيل قتلت كل شيء اال ارادة شعبنا 

»نيويورك تاميز« تنقل الصورة املأساوية في غزة 
ابناء القطاع يسعون جاهدين الستعادة احلياة رغم الدمار الهائل

بعد  األميركية  الصحافة  شرعت   - سعيد  واشنطن-محمد 
أن سمحت السلطات املصرية بدخول مراسليها عن طريق معبر 
رفح في فتح ملفات العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة الذي 
لم يتوقف منذ 27 ديسمبر  كانون االول املاضي مخلفا أكثر من 
1400 شهيد و5500 جريح إلى جانب الدمار الهائل في البنية 
التحتية فقد رسمت صحيفة نيويورك تاميز صورة للحياة فى 
االسرائيلي  العسكري  للعدوان  املؤقت  التوقف  بعد  غزة  قطاع 
مؤكدة ان ابناء القطاع يسعون جاهدين الستعادة احلياة رغم 
صعوبة املهمة جراء الدمار الهائل الناجم عن هجمات اسرائيلية 

مكثفة على مدى أكثر من ثالثة اسابيع.
واستعرضت الصحيفة في تقريرها بعض املشاهد التي توحي 
ببدء استعادة اوجه احلياة الطبيعية في قطاع غزة ..وقالت ان 
بعض رجال الشرطة يحاولون مبالبسهم الرسمية تنظيم حركة 
املرور في بعض الشوارع بينما شرعت بعض اجلرافات في املهمة 
الصعبة وهي ازالة االنقاض الناجمة عن الهجمات االسرائيلية 

املتواصلة اثناء احلملة على قطاع غزة.
وفي تقريرها امليداني - ذكرت الصحيفة انه على الرغم من 
انطالق اجلهود الستعادة احلياة في قطاع غزة فان الصورة تبدو 
كئيبة وسط الدمار الذي انتشر في كل مكان واكوام القمامة التي 

استفحلت في الشوارع.
به  أدلـــى  تصريح  مــغــزى  عند  توقفت  الصحيفة  أن  غير 
متحدث فلسطيني باسم حماس هو طاهر النونو وقال فيه:«ان 

اسرائيل جنحت في قتل كل شىء فيما عدا ارادة شعبنا« .
وأشارت الصحيفة إلى أن املزيد من جثث الفلسطينيني التي 
حتللت ما زالت تستخرج تباعا من حتت األنقاض في قطاع غزة 
الفلسطينيني ملواجهة محنة  بينما يسعى عشرات اآلالف من 
منازلهم املدمرة واستعادة منظومة احلياة التي احلقت بها الة 

احلرب االسرائيلية خسائر فادحة.
ووســــط هـــذه الـــصـــورة املــأســاويــة-تــســعــى اســرائــيــل حثيثا 
تنصيب  قبيل  من قطاع غزة  قواتها  الستكمال عملية سحب 
املقاومة  حركة  تنهمك  بينما  اوباما  بــاراك  األميركي  الرئيس 
االسالمية »حماس« في اجراءات تستهدف تأكيد سيطرتها على 

القطاع بشوارعه املدمرة كما تقول الصحيفة .
حركة  بني  السباق  من  نوعا  هناك  ان  الصحيفة  والحظت 
األخيرة  املواجهة  فى  االنتصار  ادعــاء  على  واسرائيل  حماس 
موضحة انه في الوقت الذي تؤكد فيه حماس عبر املتحدثني 
وسائل  عبر  يسعى  االسرائيلي  اجلانب  فــان  انتصارها  باسمها 
شمعون  الرئيس  من  بــدءا  مسؤوليه  كبار  وتصريحات  اعالمه 
اسرائيل  ان  التأكيد  ليفني  تسيبي  اخلارجية  ووزيــرة  بيريز 

هي التي انتصرت.
وخلصت الصحيفة الى انه على الرغم من هذه االدعاءات 
املتعارضة للجانبني والتي يحاول فيها كل طرف التأكيد على 
التي  االنقاض  ووســط  الدامية  املواجهة  من  منتصرا  خرج  انه 
ترسم صورة كئيبة لألوضاع في قطاع غزة فان اهم ما فى األمر 
يتمثل فى ان وقف اطالق النار ميهد السبيل نحو جهود دولية 

مكثفة القرار سالم دائم بني اجلانبني .
نقلت  اإلسرائيلي  الــعــدوان  ضحايا  حــول  آخــر  تقرير  وفــي 
الصحيفة عن طبيب فلسطيني قالت إنه داعية سالم وتعايش 
، فقد ثالثة من أفراد أسرته جراء العدوان ، سؤاله امللتاع »بأى 

ذنب قتلوا« ؟.
أبو  الــديــن  عــز  الفلسطيني  بالطبيب  الصحيفة  والتقت 
العيش الذى قالت انه »رجل كرس حياته لرسالة الطب ومداواة 
الفلسطينيني  بني  والتعايش  املصاحلة  فــرص  ودعــم  املرضى 
واالسرائيليني » ، حتى كان على موعد مع املأساة يوم السبت 

عندما قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ثالثة من بناته وابنة 
شقيقه فى خضم العمليات العسكرية آللة احلرب االسرائيلية 

بقطاع غزة.
والحظت الصحيفة أن هذا الطبيب الفلسطيني البالغ من 
العمر 53 عاما »يسعى جاهدا بعد هذه املأساة للتمسك بفلسفته 
االنسانية التى يعتبرها نبراسا حلياته وعمله غير أن فظاعة 
للتساؤل عن  اللحظة  راهن  الذي حل به تدفعه حتى  اخلطب 

سبب ما حدث وبأى ذنب قتلت الفتيات االربع ».
وقالت الصحيفة أن الدكتور عز الدين أبو العيش منهمك 
وسط هذه املأساة فى محاولة انقاذ حياة ابنة رابعة له أصيبت 
أشقائه  أخرى الحد  ابنة  االسرائيلي فضال عن  القصف  أثناء 

أصيبت هي االخرى جراء القصف .
ونقلت الصحيفة عن الطبيب الفلسطيني قوله » حياتى كلها 
كرستها للسالم والطب » .. موضحا أنه تعاون فى مشاريع بحثية 
طبية مشتركة مع أطباء اسرائيليني فيما سعى دوما ل« غرس 

ثقافة السالم والتعايش فى انفس أفراد عائلته ».
للجيش  مرير  بــســؤال  الصحيفة  عبر  العيش  أبــو  وتــوجــه 
االسرائيلي » ملاذا قصفتم منزلي مع أنه لم يكن يوجد به أى 
مسلح« .. منوها بأنه اذا كانت قذيفة الدبابة االسرائيلية التى 
سقطت على منزله قد ضلت سبيلها فان االمر يستوجب اعتذارا 
رسميا اسرائيليا على االقل بدال من التذرع بذرائع واهية لتبرير 

املأساة التى يعيشها اآلن .
أنه  زوجته حديثا  الــذي توفيت   - العيش  أبو  وأوضــح 
رفض مغادرة منزله فى منطقة جباليا منذ بدء العدوان 
التمسك باالقامة داخل  االسرائيلى على قطاع غزة وقرر 
مــع بعض  الــى جنب  أبــنــاء جنبا  مــع ثمانية  املــنــزل  هــذا 

االقارب واالهل .

إعادة اإلعمار ساحة حلرب إسرائيلية جديدة على غزة
لندن-قالت صحف بريطانية إن إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمره العدوان اإلسرائيلي 
األخير حتولت إلى »ساحة حرب جديدة« على سكان القطاع، مشيرة إلى أن إسرائيل تصر 

على أن تكون »حارس البوابة« الوحيد الذي متر عبره كل املساعدات.
وأوردت صحيفة تاميز في مقال للكاتب برونوين مادوكس أن »إسرائيل ستبدأ حربا أخرى 
غير مباشرة على غزة عبر التدخل في إعادة اإلعمار، وذلك بالتحكم في نوع املساعدات 

وحجمها وطريقة دخولها«.
القطاع من أجل إضعاف  إلى  املؤدية  املعابر  إسرائيل تستغل سيطرتها على  أن  وأضافت 
حركة املقاومة اإلسالمية )حماس( واحلكومة الفلسطينية املقالة، وتقرير ما يجوز وما ال 

يجوز أن يدخل إلى القطاع من مساعدات.
مهزلة سوداء

وكتب صاحب املقال أن هناك »مهزلة سوداء« هذه األيام بعد موجة التسابق نحو جمع 
مساهمات دولية إلعادة إعمار بقعة سوتها إسرائيل باألرض.

ورأى أن ما يجري اآلن في القطاع »صدى« ملا جرى في لبنان عام 2006، »فحتى قبل أن 
ينتهي أهل غزة من إحصاء موتاهم بدأ جمع أموال االحتاد األوروبي واألمم املتحدة والعالم 

العربي«.
وقال الكاتب إن »شيئا من املنطق« يؤكد أن »إسرائيل عليها أن تتحمل جزءا من إعادة 

إعمار غزة، وأن تعترف بجزء من املسؤولية في مستقبل سكان القطاع«.
إلى  املساعدات  بعض شاحنات  ملرور  قليال«  الصنبور  إسرائيل  فتحت  »باألمس  وأضــاف 
غزة، لكنها تؤكد أن على وكاالت األمم املتحدة أن تضمن عدم »استغالل املواد التي تدخل 

غزة لتسليح حماس«.
القول أسهل من الفعل

وقال الكاتب إن االحتاد األوروبي يساند إسرائيل في هذا الشرط، ويؤكد أن حماس يجب 
أال تتسلم أي مساعدة »إال إذا تخلت عن العنف«، مشيرا إلى أن »القول أسهل من الفعل في 

هذا املجال«.
وذكر أن »أعواما من احلصار االقتصادي والرقابة على غزة لم تفلح في إقناع سكانها بلوم 
حماس وحتميلها املسؤولية عن حرمانهم ضروريات احلياة«، مشيرا إلى أن احلصار »سالح بشع 

يبقي إسرائيل في دائرة االتهام بأنها سببت معاناة ألهل غزة«.
وأضاف الكاتب أن احلجم الكبير من املساعدات التي حتتاجها إعادة إعمار غزة، إذا كانت 

ستخضع للرقابة اإلسرائيلية قطعة قطعة قبل دخولها، فإن ذلك سيحتاج أعواما.
اإلعمار،  إعــادة  مــواد  الوحيدة لدخول  البوابة  تكون  أن  إسرائيل  أرادت  »إذا  أنه  وأوضــح 
فإنها ستجر على نفسها سنوات أخرى من احلقد والغضب، سواء خارج أسوار قطاع غزة أو 

داخلها«.
بدء الصراع

إعادة  سيتولى  من  بشأن  بدأ  »الصراع  أن  تاميز  فايننشال  صحيفة  كتبت  جهتها  ومن 
إعمار غزة، وسط مخاوف من أن تدعم املساعدات الدولية شرعية حماس وتعمق االنقسام 

الفلسطيني«.

وذكرت أن دوال عربية أعلنت مساهمتها بنحو ملياري دوالر، كما وعدت دول أوروبية بدورها 
باملساهمة، مشيرة إلى أن رئيس حكومة تصريف األعمال في الضفة الغربية سالم فياض 

طالب املانحني بأن يسلموا األموال حلكومته.
وقالت الصحيفة إن أغلب املانحني يرفضون تسليم أموال إعادة اإلعمار إلى حماس التي 
تسيطر على قطاع غزة منذ 15 حزيران 2007، وإن »االنقسام الفلسطيني يعقد قضية إعادة 

اإلعمار«، لكن »الذي يزيد األمر تعقيدا هو الرقابة اإلسرائيلية وحصارها للقطاع«.
على  يبعث  العام  »اجلــو  إن  قوله  املانحة  الغربية  الــدول  إحــدى  من  مسؤول  عن  ونقلت 
إعمار غــزة في ظل  التحرك إلعــادة  السائد هو »عــدم معرفة كيف ميكن  وإن  اإلحــبــاط«، 
اخلالفات والضغوط املتبادلة«، مشيرا إلى أنه من الصعب حتديد ما هو نوع املساعدات التي 

قد تفيد حماس أو ال تفيدها.

كيسنجر: على العالم تشييد نظام جديد
 أو االنهيار في الفوضى 

لندن -قال وزير اخلارجية األميركي األسبق هنري كيسنجر إن االنحطاط الشديد للنظام املالي 
العاملي وما يصاحبه من أزمات سياسية طالت مناطق عدة عبر العالم وفي وقت متزامن يحتم 

بزوغ نظام عاملي جديد سيكون البديل عنه هو الفوضى، على حد تعبيره.
ولم يشهد العالم -حسب كيسنجر- من قبل تغيرات بهذا املستوى في آن واحد وفي مثل هذا 
العدد الكبير من بلدان العالم يسبق أن أتيحت لهذا الكم الهائل من الناس فرصة االطالع على 

مجريات األحداث في وقت وجيز بفضل وسائل االتصال الفوري.
وفي بداية مقاله الذي أوردته صحيفة ذي إندبندنت البريطانية، قال كيسنجر إن اإلدارة 
األميركية اجلديدة حتضر ألخذ زمام األمور وسط أزمات مالية ودولية خطيرة للغاية، مشيرا إلى 

أن الطبيعة املضطربة جدا لهذه األزمات تتيح فرصة فريدة للدبلوماسية اخلالقة.
إال أن تلك الفرصة تنطوي –حسب الكاتب- على تناقض ظاهري، فاالنهيار املالي ميثل صفعة 
مدوية ملكانة الواليات املتحدة عبر العالم، إال أن حجم هذه الكارثة املالية يجعل من املستحيل 

بالنسبة لبقية دول العالم أن تظل تختبئ وراء الهيمنة أو وراء اإلخفاق األميركي.
ويرى كيسنجر أن كل بلد سيجد نفسه مضطرا إلعادة تقييم مشاركته في هذه األزمة، كما 
أن كل بلد سيسعى إلى النأي بنفسه إلى أقصى حد عن الظروف التي أدت إلى هذا االنهيار املالي، 
وفي الوقت ذاته سيجد كل بلد نفسه مجبرا على مواجهة الواقع الذي يثبت أنه ال ميكن التصدي 

لهذه املعضلة إال بالعمل املشترك، على حد تعبيره.
وحتى البلدان الغنية ستواجه انكماش وارداتها، مما سيجبرها -حسب الكاتب- على إعادة 

حتديد أولوياتها القومية.
وعندما يبزغ إلى الوجود نظام من األوليات املتناغمة سينتج عنه نظام عاملي جديد، يعتبر 

كيسنجر أنه ضروري وأن البديل عنه هو الفوضى.

اجليش االسرائيلي يقتحم مدينة رام الله ويشن حملة اعتقاالت في الضفة الغربية
ــه  -وفــــا- اقــتــحــمــت قـــوات اجليش  ــل ال رام 

اإلسرائيلي، امس مدينة رام الله.
وأفاد شهود عيان بأن ثالث آليات عسكرية، 
داهـــمـــت وســـط املــديــنــة، ومتـــركـــزت فـــي حي 
بــعــمــلــيــات تفتيش  الــنــهــضــة،وقــام  اجلـــنـــود 
لـــلـــمـــركـــبـــات ولـــلـــمـــواطـــنـــني والـــتـــدقـــيـــق في 

بطاقاتهم.
االحتالل  قــوات  اعتقلت  اخــرى،  جهة  من 
اإلسرائيلي،  امس 25 مواطنا، من اخلليل وقرية 
طورة الغربية جنوب غرب مدينة جنني، ورام 

الله، ونابلس، وبيت حلم.
وقــالــت مــصــادر أمنية   فــي أنــحــاء الضفة، 
مواطنني  عشرة  اعتقلت  االحــتــالل  قــوات  إن 
أنحاء  في  نفذتها  وتفتيش  دهم  عمليات  اثر 

متفرقة من محافظة اخلليل، وخالل عمليات 
توقيف على احلواجز العسكرية.

وأشارت مصادر محلية من بلدة سعير، إلى 
إطالق  تخللها  اإلسرائيلية  الدهم  أن عمليات 
نارية من قبل  وأعيرة  قنابل غازية وصوتية 
قوات االحتالل التي أجبرت أصحاب عدد من 
املنازل على اخلروج منها  واحتجزتهم في العراء، 
وأخضعتهم لعمليات تفتيش مهينة، واعتدت 

على بعضهم بالضرب.
وفي مدينة اخلليل، اعتقلت قوات االحتالل 
اإلسرائيلية املواطن يوسف مسوده اثر مداهمة 
منزله القريب من املقاطعة باملدينة، واعتقلت 
املواطن يوسف بدر اخليل )28عاما( من بلدة 
بيت أمر شمال اخلليل وفتشت منزل شقيقه 

محمود املعتقل لديها منذ عشرة أيام.
كما اعتقلت قوات االحتالل مواطنني من 
على  توقيفهما  بعد  عــوا  وبــيــت  دورا  بلدتي 
ونقلتهما  القدس  قــرب  >الكونتينر<  حاجز 

الى جهة مجهولة.
 وذكرت مصادر أمنية أن اجليش االسرائيلي 
محافظة  في  رافــات  قرية  من  مواطنا  اعتقل 
رام الله، وآخرين من مدينة بيت حلم، وأربعة 
مواطنني من قريتي عصيرة الشمالية وبيت 

أمرين غرب نابلس.
كما اعتقلت قوات االحتالل سبعة مواطنني، 
منهم خمسة أطفال بعد فرض حظر التجول 
على قرية طورة الغربية جنوب غرب مدينة 
وقــال طــارق قبها رئيس مجلس قروي  جنني. 

قــوات كبيرة من اجليش  إن  الغربية،    طــورة 
االسرائيلي فرضت  حظر التجول عند الساعة 
الصوت  مكبرات  عبر  اليوم،  صباح  اخلامسة 
عددا  اجلنود  واقتحم  املشاة  من  فرقا  ونشرت 

من منازل املواطنني.
وأضـــاف أن جــنــود االحــتــالل عــاثــوا فسادا 
بحجة  املــداهــمــة،  املــنــازل  وخــرابــا مبحتويات 
البحث عن راشقي احلجارة  للجنود املوجودين 
عند الــبــوابــة احلــديــديــة قـــرب  جـــدار الضم 

والتوسع   املقام فوق أراضي القرية.
من  كبيرا  عـــددا  جمعوا  اجلــنــود  أن  وأكـــد 
أهالي القرية البالغ عدد سكانها 1500 نسمة 
في داخل صالة بلياردو، وأخضعوهم للتحقيق 

على أيدي املخابرات اإلسرائيلية.

إسرائيل تقرر فتح ثالثة معابر إلدخال اإلمدادات اإلنسانية إلى غزة

قــــال خــبــيــر عسكري   - )رويــــتــــرز(  غــــزة 
إسرائيلي إن دمية باحلجم الطبيعي عثر عليها 
الفلسطينيون على شاطئ في غزة يحتمل ان 
تكون القوات اإلسرائيلية استخدمتها كخدعة 
إطالق  الــى  فلسطينيني  مسلحني  الســتــدراج 
النار. ووصف بعض الفلسطينيني الدمية التي 
تقتصر على الرأس واجلذع وقد ألبست قميصا 
للجيش ووصلت بأسالك كهربائية بأنها »إنسان 
الــقــوات االسرائيلية  آلـــي« ســاعــد وحـــدة مــن 
اخلاصة على النزول على الشاطئ وقتل عشرة 
اإلسرائيلي  الهجوم  أثناء  حماس  مقاتلي  من 

على غزة الذي استمر 22 يوما.
يــقــوم بتدريب  الـــذي  ايــتــاي جيل  ولــكــن 
اإلسرائيلية  الــقــوات  مــن  متنوعة  وحــــدات 

الدمية  أن  احملــتــمــل  مـــن  إن  قــــال  اخلـــاصـــة 
املــصــنــوعــة مـــن املـــطـــاط اســتــخــدمــت خلـــداع 
النار  يطلقوا  حتى  الفلسطينيني  القناصة 

كي يتسنى اكتشاف أماكنهم وقتلهم.
وقـــال جــيــل »هـــذه الــدمــى مـــوجـــودة لدى 
التدريب  اإلسرائيلية ألغراض  الدفاع  قوات 
على الرماية ومحاكاة أماكن متركز مجموعات 
شركا  الدمية  هذه  تكون  »قد  وتابع  العدو.« 
نصب على زورق أو عربة الستقبال أول وابل من 

النيران وحرمان العدو من عنصر املفاجأة.«
وأضاف »كل شيء وارد.«

وامــتــنــعــت مــتــحــدثــة بــاســم اجلــيــش عن 
استخدمت  الــتــي  االســالــيــب  عــلــى  الــتــعــلــيــق 

خالل الهجوم. 
وحتدث شهود عيان أثناء القتال عن جنود 
يتسللون إلى القطاع الساحلي املكتظ بالسكان 
متخفني في هيئة مقاتلني حلماس أو ينزلون 
عــلــى أســطــح الــبــيــوت فــي غـــزة مــن طائرات 
من  بسحب  اقترابها  تغطية  يتم  هليكوبتر 

الدخان من وابل نيران املدفعية.
األلغام  اإلســرائــيــلــيــة  الــدبــابــات  وتــفــادت 
عن  بــعــيــدا  بالسير  الفلسطينبة  األرضــيــة 
على  غزة  بدخول  املشاة  جنود  وقــام  الطرق. 
مضادة  مجموعات  أي  إلحباط  ليال  األقـــدام 
لــلــدبــابــات تــابــعــة حلــمــاس تــنــتــظــر لتصيد 

ناقلة جند.

امس  إسرائيل  قــررت   - أ(  ب  )د  أبيب  تل 
شالوم  وكيرم   ، )املنطار(  كارني  معبري  فتح 
اإلمــدادات اإلنسانية  أبو سالم( إلدخال  )كرم 

إلى قطاع غزة.
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن مئتي شاحنة 
مرة  وألول  واألدويــة دخلت  باألغذية  محملة 
الى القطاع منذ بدء العملية االسرائيلية في 

القطاع في 27 كانون أول املاضي.
وأشارت اإلذاعة إلى انه سيعاد اليوم أيضا 
إلدخال  عــوز)الــشــجــاعــيــة(  نــاحــل  معبر  فتح 

الوقود ومشتقاته إلى القطاع.
السيطرة  متــلــك  إســرائــيــل  أن  إلـــى  يــشــار 
التي ال بد  التجارية  الكاملة على معابر غزة 
أن متر من خاللها السلع واملواد األخرى الالزمة 

إلعادة البناء.
العسكرية  عمليتها  قبل  إسرائيل  وكانت 
واحــد في وقت مبكر  اوقفتها من جانب  التي 
صباح االحد املاضي متنع دخول معظم شحنات 
االسمنت وحديد الصلب واملبالغ النقدية قائلة 
حتصينات  بناء  في  تستخدمها  )حماس(  إن 

وصنع صواريخ ودفع رواتب املسلحني .

صورة من » ا.ف.ب « انتيغوا - كولومبيا - جانب من مسيرة جرت هنا أمس االول احتجاجا على الهجمات االسرائيلية ضد قطاع غزة .  


