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   :عربي، إسالمي

١٣   صائلمصر تستبعد استئناف حوار الف .٣٠
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 ١٩  :كاريكاتير
***  

  
  
  تهم فياض بالسعي إليجاد بديل عنها وتنحية عباست" كتائب األقصى" .١

 سالم فياض، متهمة ] تصريف األعمالةحكوم[، بشدة رئيس "كتائب االقصى"هاجمت  : رام اهللا- غزة 
في بيان تلقت . اياه بإنشاء كيان سياسي بديل عن الحركة وتسخير انجازاتها التاريخية لخدمة إسرائيل

تح ، إن فياض يسعى الى تنحية الرئيس محمود عباس وحركة ف"الكتائب"نسخة منه قالت " الشرق األوسط"
في وقت يتناغم هذا الدور مع تصريحات بيرس بأن الرئيس عباس فاقد للشرعية "عن الحلبة السياسية، 

  . ، على حد تعبير البيان"وال يستطيع الوفاء باالتفاقات األمنية
رفضها للخطة األمنية التي أعلن فياض أنه ينوي تنفيذها في قطاع غزة، على غرار " الكتائب"وأعلنت 

تم تنفيذها في الضفة، على اعتبار أنها تستهدف المقاومة وسالحها، معتبرة أن فياض الخطة التي 
فياض بمساعدة االجهزة " الكتائب"واتهمت ". صاحب مشروع التنسيق األمني الخطير مع االحتالل"

االمنية التابعة لالحتالل في مالحقة أبنائها في الضفة الغربية وتصفيتهم أو اعتقالهم وسحب سالح 
نؤكد أن فياض الذي يترأس لجنة ثالثية أمنية بمشاركة بلير وباراك، غير أمين "وأضاف البيان . مقاومةال

على مصالح شعبنا بقدر ما هو أداة رخيصة في أيدي األميركيين والصهاينة، وهو الذي أغرق شعبنا في 
الرئيس ابو مازن الى " لكتائبا"ودعت ". الديون، التي لها آثارها السياسية التدميرية على قضيتنا الوطنية

لجم كل هذه األصوات النشاز والمتآمرة على المشروع الوطني وعلى منجزاتنا التاريخية، ونؤكد دعمنا "
 . ، على حد تعبير البيان"الكامل له

  ٦/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
 مبادرة جديدة للحوار عن وجود األنباءفياض ينفى  .٢

ور سالم فياض رئيس الوزراء انه ال توجد مبادرة جديدة بخصوص  اكد الدكت: فوزي الشويكي- الخليل 
الواقع الفلسطيني سوى مبادرة الرئيس محمود عباس والتي تعبر عن قناعته الدائمة والداعمة تجاه الوحدة 

واضاف فياض ان ما تناقلته وكاالت األنباء عن مبادرة له ما هو إال شرح إضافي لدعوة . الوطنية
 .اس إلى التوافق وإعادة اللحمة للصف الفلسطينيالرئيس محمود عب



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                    ١١٣٠:         العدد                  ٦/٧/٢٠٠٨األحد : التاريخ

جاءت اقوال رئيس الوزراء أثناء زيارته مدينة الخليل أمس حيث افتتح عددا من المشاريع التي نفذتها 
  . بلدية الخليل ووضع حجر األساس لعدد آخر من المشاريع التي تعمل البلدية على تنفيذها

  ٦/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  مصر أوقفت جهود الوساطة بين فتح وحماس: يمصدر فلسطين .٣

 أن مصر أوقفت جهود الوساطة "الشرق األوسط"ذكر مصدر فلسطيني مطلع لـ :  صالح النعامي-  غزة
وأشار .  أميركي إسرائيلي على الحوار الفلسطيني الداخلي"فيتو"بين حركتي فتح وحماس بسبب وجود 

ي على تنفيذ بنود اتفاق التهدئة والدفع نحو انهاء ملف المصدر الى أن القاهرة تركز في الوقت الحال
المصريون يعرفون ما يعرفه االمين "واضاف المصدر قائالً . الجندي االسرائيلي المختطف جلعاد شاليت

العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي طالب مؤخراً وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس 
وأكد المصدر أنه في ظل الظروف الحالية فإنه من . "ر الفلسطيني الداخليبسحب اعتراضها على الحوا

غير المتوقع أن يحدث تقدم على صعيد الحوار الوطني، السيما أن كالً من فتح وحماس تتمسكان 
واستبعد المصدر أن تؤدي الزيارة التي . بمواقفهما االصلية رغم اطالق الرئيس ابو مازن دعوته للحوار

ابو مازن لدمشق والزيارة التي يقوم بها رئيس المكتب السياسي خالد مشعل لليمن الى انطالقة سيقوم بها 
في الحوار بين الجانبين بسبب اصرار ابو مازن على أن يكون الحوار على تطبيق المبادرة اليمنية، في 

دئة لن يكتب له وشدد المصدر على أن اتفاق الته. حين تصر حماس على تحفظاتها على المبادرة اليمنية
النجاح اال في حال عاد الحوار بين حركتي فتح وحماس على اعتبار أن اعادة فتح معبر رفح يتوقف 

 .على موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس
  ٦/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   باتفاق التهدئة"التالعب"مستشار هنية يتهم إسرائيل بـ  .٤

السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسـماعيل هنيـة         اتهم أحمد يوسف المستشار     :  د ب أ   -غزة  
في فك الحصار المفروض علـى قطـاع   " المماطلة"باتفاق التهدئة من خالل     " التالعب"إسرائيل أمس بـ    

إن "المحليـة  " صـوت القـدس  "وقال يوسف في تصريحات إلذاعة     ".الذي يعد من أهم استحقاقاتها    "غزة  
ن خاللها االستفادة من إتفاق التهدئة المبرم من غير أن تقدم أي فوائـد              إسرائيل تمارس سياسة تستطيع م    

يتمثل أبرزها فـي  .. لدى إسرائيل أجندات مختلفة من وراء هذا االتفاق   "وأضاف أن    ".للطرف الفلسطيني 
خلق حالة من البلبلة بين قوى المقاومة الفلسطينية ، مؤكدا أن حماس مع باقي الفصائل تدرك جيدا تلـك                   

ساعي اإلسرائيلية ما يدفعها باستمرار إلى الحفاظ على الصف الفلسطيني موحدا وعدم تحقيق مـآرب               الم
 ".إسرائيل

وأشار إلى أن هناك قيادات في حماس تجري اتصاالت شبه يومية مع الجانب المـصري لوضـعه فـي            
 اتفـاق التهدئـة     أن المصريين الذين هم وسطاء في     "التي تقترفها إسرائيل ، موضحاً      " الخروقات"صورة  

وحول صحة األنباء التي تـداولتها وسـائل إعـالم           ".غير راضين عن استمرار الخروقات اإلسرائيلية     
إسرائيلية الجمعة عن معارضة قيادات في حماس للدور المصري في الوساطة مـع إسـرائيل ، أشـار                  

 القراءات تبقى وجهـات     إال أن تلك  "يوسف إلى أن هناك تباينات داخل الحركة في قراءة الدور المصري            
 ".نظر

  ٦/٧/٢٠٠٨الدستور 
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  تنفي"إسرائيل"و..  المفاوضات في واشنطن استئنافالسلطة تؤكد  .٥
أعادت السلطة الفلسطينية التأكيد ان اجتماعات بين مفاوضي السالم الفلسطينيين واإلسرائيليين : رام اهللا

االميركية، اال ان اسرائيل نفت وقالت ان  أيام بحضور ممثلي اإلدارة ١٠ستعقد في واشنطن في غضون 
واكد نبيل أبوردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية حدوث هذه االجتماعات قائال  .ال لقاءات في واشنطن

  . انها تهدف إلى إعطاء قوة دفع أقوى لمحادثات السالم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل
ت، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية اري ومن جهتها نفت إسرائيل صحة هذه المعلوما

 ان الواليات المتحدة طلبت عقد مثل هذه "الشرق األوسط"وعلمت . "هذا التقرير عار من الصحة"ميكيل 
 . اللقاءات اال ان وزيرة الخارجية اإلسرائيلية رفضت بينما قبل الفلسطينيون

ة عن التأخير، قائال ان االستيطان اإلسرائيلي في القدس وألقى أبو ردينة على عاتق إسرائيل المسؤولي
الشرقية والضفة الغربية يعيق المحادثات نظرا الن الفلسطينيين يعتبرون هاتين المنطقتين جزءا من 

 انه ال يمكن التنبؤ بحدوث اتفاق "الشرق األوسط"وكانت مصادر فلسطينية قد قالت لـ. دولتهم المستقبلية
وكان رئيس الوفد . ن خط مفاوضات يعمل ويمكن الحداها التوصل الى اتفاق مفاجئاو ال الن اكثر م

 ."فلتانا تفاوضيا"الفلسطيني المفاوض قد تحدث غير مرة عما اسماه 
  ٦/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  تتحدث عن السالم وتمارس على األرض كل ما له عالقة بالحرب"اسرائيل": الرئاسةديوان  .٦

رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة ان الرئيس محمود عباس . اكد د: أبو كامش إبراهيم - رام اهللا 
الفلسطيني من اجل إعادة الوحدة واللحمة بين الضفة والقطاع واالحتكام / يتحرك لرأب الصدع الفلسطيني

واضاف . للشعب عند االختالف، وليس للسالح والقوة التي تضعنا في خانة صعبة أمام إسرائيل والعالم
ان الرئيس يسعى جاهدا إلنجاح المفاوضات مع "لحسيني في كلمة القاها أمس في احتفال في مخيم قلنديا ا

مبينا أنه إذا ما تم " الجانب اإلسرائيلي، على أساس الثوابت الوطنية، بالرغم من تعثر تلك المفاوضات
إسرائيل باتهامه كما اتهمت تجميد أو توقيف المفاوضات من قبل الرئيس مع الجانب اإلسرائيلي، فستقوم 

لذا " واضاف . الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات بدعم اإلرهاب وإعطائها المبرر العتداءاتها المختلفة
فان الرئيس سيواصل التفاوض، مع أنهم يتحدثون كثيرا عن السالم لكنهم يفعلون كل ما له صلة وعالقة 

  .ضبالحرب على األر
  ٦/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

 
  السلطة تعتزم االعتراض على قضايا بحق منفذي عمليتي القدس .٧

 حذر حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون القدس، إسرائيل            : د ب أ   -القدس المحتلة 
المترتبة على قرار التحضير لهدم منزلي عائلتي دويات وأبودهيم في بلدتي           " الخطيرة"من مغبة التداعيات    

وقال عبد القادر في تصريحات لوكالة األنباء الفلـسطينية          .ل المكبر جنوب شرق القدس    صور باهر وجب  
أن العنـف  "وأكـد   .إنه سيتم التوجه إلى المحكمة اإلسرائيلية العليا ضد قرار هدم المنزلين  " وفا"الرسمية  

 جرى، الفتا إلى    الفردي ال يمكن أن يواجه بعنف الدولة وبعقوبات جماعية ضد عائلتين ال عالقة لهما بما              
وأضاف عبد القادر    ".أن الدفاع عن العائلتين المهددتين بهدم منزليهما إنما يأتي على خلفية أسباب إنسانية            

تستنكر كل األعمال التي تمس المدنيين سواء كانوا من الفلسطينيين أو غيـرهم             ) الفلسطينية(أن السلطة   "
يد العائلتين من منزليهما وما يشكله ذلك مـن انتهـاك           ولن تقف مكتوفة األيدي أمام مأساة إنسانية وتشر       

  ".صارخ لحقوق اإلنسان
لماذا لم يصدر باراك أوامره بهدم منازل يهود متطرفين قاموا بأعمال قتل مـشابهة              "وتساءل عبد القادر    

من جهة ثانية، وصف عبد القادر مطالب نائـب رئـيس            ".ضد مدنيين فلسطينيين في أكثر من مناسبة؟      
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ـ الوزرا وتـدخل فـي إطـار    " العنصرية"ء اإلسرائيلي بعزل بلدة صور باهر وسحب هويات مواطنيها ب
  .مواصلة سياسات العقاب الجماعي

  ٦/٧/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
   غير ملتزمة بالتهدئة لوجود خالفات بين الجيش والسياسيين"إسرائيل": خريشة .٨

إن دولة االحـتالل    : " التشريعي حسن خريشة   قال النائب األول لرئاسة المجلس    : محمود أبو كميل   - غزة
وأشـار   ".غير ملتزمة حتى اللحظة بالتهدئة وذلك لوجود خالفات داخلية بين الجيش والقـادة الـسياسية              

خريشة إلى أن االحتالل االسرائيلي يحاول ايصال رسائل متكررة عبر اإلغالقات المتواصـلة للمعـابر،    
وقال خريشة في حديث خاص      .الجيش اإلسرائيلي يعمل على خرقهاً    إن التهدئة ما زالت هشة وأن       : "قائال
إن هذه التهدئة بينت أن حركة حماس تهتم بشكل مباشر ورئيـسي بمـصالح المـواطنين                " :فلسطين"لـ

وان التهدئة جاءت في إطار خطة متكاملة تهدف أوالً لرفع الحصار وفتح جميـع              (...) وبنبض الشارع   
 ".محارب وكل هذا يتجاوب مع المصلحة العامة للساحة الفلسطينية وهي استراحة (...) المعابر
إن هذه التهدئة هي انتصار وإنجاز حقيقي للمقاومة الفلسطينية وهي المرة األولى التي يرضخ              : "وأضاف

  ".فيها االحتالل اإلسرائيلي لعملية تهدئة وإن كانت عبر وساطة مصرية
اس بإغالق المفاوضات في ملف الجندي االسـرائيلي        وفي معرض رده على سؤال حول قيام حركة حم        

أعتقد أن هذه خطوة في االتجاه الصحيح على اعتبار أن يفهم اإلسـرائيليون             : "االسير جلعاد شاليط، قال   
 .أننا ال نتعامل مع قضية اإلمالءات، وإنما نتعامل بقضية الندية بالتفاوض مع دولة االحتالل اإلسرائيلي

دعوة الرئيس عباس هي دعوة صادقة      : "ودعوة الرئيس محمود عباس للحوار، قال     وعن الحوار الداخلي    
ولكن لألسف الشديد هناك قوى سواء كانت خارجيـة ال تريـد            (...) كونه رئيساً لكل الشعب الفلسطيني      

لهذا الحوار أن يستمر ويتواصل، وتريد أن تشدد على استمرار حالة االنقسام، وايضاً هناك قوى داخليـة            
طينية تحاول توتير األجواء بشكل دائم ألن مصالحها تتقاطع مع بقاء حالة االنقسام ما بـين الـضفة                  فلس

حتى اآلن كل اإلجراءات المتبعـة فـي        : "وعن سير عمل المجلس التشريعي، قال      .الغربية وقطاع غزة  
ل القضايا  وطالب خريشة بأن تكون هناك جلسة للتشريعي لمناقشة ك         ".المجلس هي إجراءات غير رسمية    

 .الشائكة والعالقة بدون شروط وال اشتراطات، وأن يتم تمثيل إرادة الشعب الفلسطيني 
  ٦/٧/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  مشعل يلتقي أوغلو ويشدد على ضرورة رفع الحصار عن غزة  .٩

، على ضرورة رفع الحصار "حماس"أكد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة  :وكاالت -دمشق 
المفروض على قطاع غزة، والذي دخل عامه الثالث على التوالي، والذي جرى تـشديده خـالل                الجائر  

، أمس السبت إن مـشعل التقـى        "حماس"وقال بيان صادر عن المكتب اإلعالمي لحركة        . السنة األخيرة 
فـي  مساء الخميس الماضي مع األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو         

وأثنى مشعل خالل اللقاء على الجهود التي تبذلها المنظمة فـي الـدفاع عـن               . العاصمة السورية دمشق  
قضايا األمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأعرب عن ترحيبه بأي جهد ترغب المنظمة في بذله من                

  . ألي حوار جديأجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، مؤكِّداً على موقف حماس الداعم 
وقد طالب مشعل األمين العام بمواصلة الجهود لرفع الحصار الجائر عن الشعب الفلسطيني فـي قطـاع                 

يعد جريمة ضد اإلنسانية ويخالف كافة األعراف والمواثيق        "غزة، مشيراً إلى أن هذا الحصار المتواصل        
  ". الدينية والدولية

  ٦/٧/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
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  ترفض لقاءنا" فتح"و.. باس تراجع عن دعوته للحوارع": حماس" .١٠
فوزي برهوم الناطق باسم أن  :رام اهللا عن مراسلها كفاح زبون من ٦/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط  ذكرت
إن عباس تراجع عن دعوته للحوار بمطالبته حماس باالعتراف ": "الشرق األوسط"قال لـ   حماسحركة

  .ترفضه حماس وتعتبره شروطا مسبقة تخدم إسرائيلوهو ما ". بقرارات الرباعية الدولية
. متهما اياه بانه مازال مرتهنا للمواقف االميركية". ان عباس تراجع، امام معطيات كبيرة"وقال برهوم 

االصوات المعارضة داخل فتح، والمعطلة الي مصالحة مع "وبحسب برهوم فان من بين هذه المعطيات، 
 منظمة التحرير، وهي االصوات التي عطلت اتفاق مكة واتفاق حماس، واالصوات المعارضة داخل

صنعاء ووثيقة الوفاق قبل ذلك، اضافة الى الفيتو االميركي الجراء اي حوار مع حماس قبل اعترافها 
  ".بإسرائيل
شـدد   برهـوم  أن   ":وكاالت"ورائد الفي،   عن مراسلها   غزة   من ٦/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ونشرت  

 هو الطريق الوحيد لترتيب البيت الداخلي والمضي في طريق إنجاز المشروع التحرري،             على أن الحوار  
إلى تجاوز األصوات الداعية إلى تعطيل الحوار، والبدء فوراً في حوار شامل            " فتح"داعياً عباس وحركة    

ناف ومنظمة التحرير الفلـسطينية بـشأن اسـتئ       " فتح"وقال إن هناك انقسامات داخل       .لتحقيق المصالحة 
، الفتاً إلى أن هؤالء المعطلين والرافضين للحوار يستغلون أمـاكنهم وقـربهم مـن               "حماس"الحوار مع   

  .عباس
وأعرب برهوم عن استغرابه من غياب التحرك العربي الفاعل الحتضان الحوار الفلسطيني، الفتاً إلى أن               

  .لم تتلق أي دعوة عربية رسمية حتى اللحظة للشروع في الحوار" حماس"
، عـن وجـود     "الخليج"ايمن دراغمة، ل    . ومن جانب آخر كشف النائب، عن كتلة االصالح والتغيير، د         

اتصاالت بين قيادات من حركتي فتح وحماس في اطار المحاوالت لبدء الحوار، معبرا عن امله فـي أن                  
 يمكـن لفـصيل     التجربة اثبتت انه ال   "وقال دراغمة    .تفضي الى نتائج ملموسة تؤدي الى انهاء االنقسام       

، مؤكـدا   "واحد ان يتولى مسؤولية وقيادة الشعب الفلسطيني لذلك البد من انهاء االنقسام والبدء بـالحوار              
  .رفضه ألية محاوالت مهما كان مصدرها، لعرقلة البدء بالحوار

  
  عالقون في العريش يطالبون عباس بإنهاء أزمتهم " فتحاويون" .١١

ناء حركة فتح العالقين بمدينة العريش الرئيس الفلـسطينى محمـود           ناشد اب :  عبدالقادر مبارك  -العريش  
عباس بضرورة التدخل لحل معاناتهم ومأساتهم بعد خروجهم من قطاع غزة بعد سيطرة حركة حمـاس                

 شخصا من قيادات فـتح االمنيـة فـى          ٥٠على القطاع واستقرارهم بمدينة العريش ويصل عددهم الى         
  . القطاع

في مذكرة ارسلوها الى الرئيس عباس ان ابناء حركة فـتح الموجـودين بمدينـة               وقال ابناء حركة فتح     
العريش يعانون من البعد عن الوطن واالهل ويعانون ظروفا اقتصادية صعبة منذ خروجهم مـن قطـاع                 

  . غزة بعد سيطرة حركة حماس على القطاع وعدم تعرف السلطة الفلسطينية عليهم طوال هذه الفترة
 الى ان اللواء ركن اسماعيل جبر وعدهم قبل شهر ونصف بحل مـشكلتهم ومعـاملتهم                واشار ابناء فتح  

واكدوا ان زمالءهم الذين خرجوا من غـزة بـنفس الظـروف            . باخوتهم الموجودين فى مصر منذ عام     
يستطيعون التنقل بحرية وتتم مساعدتهم من قبل السلطة الوطنية والقيادة الشرعية فى رام اهللا ومن جهات                

 وان السلطة لم تقدم لهم شيئا ال ماديا وال معنويا فى حين ان اخوانهم االخرين تصرف لهم بـدل                    اخرى،
  .  دوالر شهريا١٠٠سكن وبدل معيشة اضافة الى 

ـ    قائد كتائب االقصى بخـان     " أبو جندل "قال الرائد حسن خالد القصاص    " الشرق"وفى تصريحات خاصة ل
لعالقين بمدينة العريش ان الرسالة التـى ارسـلناها الـى           يونس عضو قيادى فى فتح بخان يونس واحد ا        

الرئيس ابومازن والتى نناشد فيها سيادة الرئيس بالنظر الى معاناتنا التى وصلت الى اننا ال نجد األموال                 
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من اجل المعيشة ونعاني من ظروف سيئة جدا لعدم اهتمام السلطة بظروفنا ونعيش حياة صعبة جدا وال                 
  . رية حتى فى مدينة العريشنستطيع التجول بح

  ٦/٧/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  حواتمة يدعو أوروبا لدور أكبر في التسوية  .١٢

دعا األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينين        :دمشقمن   ٦/٧/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    ذكرت
 -لفلـسطيني   نايف حواتمة االتحاد األوروبي الى بذل دور اكبر لحـل قـضايا الـصراع العربـي وا                

وأشار خالل استقباله، امس، سفيري فرنسا وألمانيا في دمشق الى أن فرنسا أمام امتحـان                ".اإلسرائيلي"
، ورفع الحصار عن قطاع غزة،      "اإلسرائيلي "-كبير تجاه الحلول السياسية للصراع الفلسطيني والعربي        

دوليـة، ومـسؤولية اللجنـة الدوليـة        ووقف العدوان واالستيطان في القدس والضفة، عمالً بالقرارات ال        
  .الرباعية

لوقـف االسـتيطان وإنهـاء      " إسرائيل"وشدد على ضرورة تعاون فرنسا وألمانيا، بالضغط على حكومة          
االحتالل لألرض الفلسطينية والجوالن ومزارع شبعا األمر الذي يفتح الطريق لحلول سياسـية شـاملة،               

  .ةبديال عن مفاوضات الحلول األمنية الجزئي
 في بيان امس الـسبت   قالحواتمةأن : من دمشق، وعن د ب أ  ٦/٧/٢٠٠٨ الشرق القطريـة     وأضافت

بعد لقائه السفير الفرنسي في سوريا ميشيل دوكلو، أن هناك تحديا كبيرا أمام فرنـسا باتجـاه الحلـول                   
 .  اإلسرائيلي-السياسية للصراع الفلسطيني والعربي 

  
     لمفاوضي السلطة " لطمة"ضات تصريحات بيريز حول المفاو: حماس .١٣

اعتبرت حركة حماس امس تصريحات الـرئيس اإلسـرائيلي شـمعون بيريـز حـول               :  د ب أ   -غزة  
 .للمفاوضين الفلسطينيين" لطمة"مفاوضات التسوية الجارية مع السلطة الفلسطينية بمثابة 

طق القوة واالسـتعالء ،     االحتالل يتفاوض مع الجانب الفلسطيني بمن     "وقالت حماس في بيان صحفي إن       
  ".وأنه ال يحترم شريكا وال يبحث عنه من أجل تحقيق سالم

إن تصريحات بيريز الذي وصف خاللها عباس بأنه فاقد للشرعية بين أبناء شعبه وعاجز عن               "وأضافت  
ان قادرا  الوفاء بأي اتفاق ، تدلل على أن قادة االحتالل ال يعتبرون أن هناك زعيما فلسطينيا قويا إال إذا ك                  

وتابعت الحركة  ".على تنفيذ اتفاقياتهم األمنية وتلبية رغباتهم في الوقوف في وجه شعبه ومالحقة مقاوميه
تصريحات بيريز هي رسالة لمن ينفردون بخيار التفاوض واالجتماع باالحتالل بعيـدا عـن إرادة       "تقول  

 ".ه فقط مصدر قوتهم و مصداقية موقفهمورغبة شعبهم ، وأنه ليس لهم إال االنحياز الكامل لشعبهم ، ففي
  ٦/٧/٢٠٠٨الدستور 

  
   مجاهداً من الحركة١٣لتبادل األسرى تشمل تسليم رفات " حزب اهللا"صفقة ": الجهاد" .١٤

واسرائيل ستشمل " حزب اهللا"أن صفقة تبادل األسرى بين " الجهاد"كشف مصدر قيادي في حركة : غزة
  ".ا في الجنوب اللبناني أو على الحدود مع فلسطين المحتلة مجاهداً من الحركة قتلو١٣رفات "تسليم 

الشهداء جميعاً من سكان مخيمات الشتات في لبنان، من بينهم اثنان من مجاهدي "وقال المصدر ان 
شلومي داخل األراضي المحتلة قرب الحدود ) مستوطنة(الجهاد نفذا عملية استشهادية في مغتصبة 

 ". ا الشهيدان غسان الجدع، ومحمد عبدالوهاب الفلسطينية، وهم- اللبنانية 
  ٦/٧/٢٠٠٨الحياة 
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   غزة ينتقد قرار الكونجرس ضده  في" األقصى"تلفزيون  .١٥
استنكر تلفزيون األقصى ومقره مدينة غزة، أمس، قراراً قدم في الكونجرس األمريكي يـسعى              : )أ.ب.د(

 الفلسطيني الذي يرأس القنـاة الفـضائية        وقال فتحي حماد النائب    ".ارهابية"إلى حظره واعتباره منظمة     
حزيران ذو دوافع سياسية ويهدف إلى اخراس       /  يونيو ٢٦ان القرار الذي قدم يوم      " حماس"التابعة لحركة   

ويدين مشروع القرار قناة األقصى بالتحريض       .كل صوت حر يكشف التصرفات األمريكية والصهيونية      
" االرهاب"ة وأيضاً برعاية تجنيد وجمع التبرعات من أجل         على العنف ضد األمريكيين والواليات المتحد     

 . ضد الواليات المتحدة
  ٦/٧/٢٠٠٨المستقبل 

  بالتنحي حال انتخاب بديل لهأولمرتديختر يطالب  .١٦
وأثارت نية رئيس الوزراء، إيهود . الحاكم تطفو على السطح" كاديما"بدأت الصراعات في حزب 

ب العمل، االستياء في أوساط معينة داخل الحزب، وفي الوقت أولمرت االلتفاف على االتفاق مع حز
الذي تفضل فيه وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، التروي، خرج المرشح لرئاسة الحزب، وزير األمن 

وقال  .الداخلي، آفي ديختر ضد أولمرت بشكل علني، ودعاه إلى إحالء منصبه فور انتخاب بديل له
مرت باالحتفاظ بمنصبه بعد انتخاب بديل له في االنتخابات التمهيدية، هذا ال يجوز أن يستمر أول: ديختر

ودعاه إلى التنحي من منصبه بعد . وأعتبر أن قضية أولمرت هي حدث كبير. ال يصح ووطنيا وحزبيا
 .انتخاب بديل له مباشرة

 يستبعد أن وقال إنه ال. وكان أولمرت قد ألمح يوم أمس األول في حديث إذاعي أنه سيحتفظ بمنصبه
 . يكون مرشحا في االنتخابات التمهيدية للحزب، مؤكدا أنه سيدرس ذلك في الوقت المناسب

أولمرت يحاول إطالة واليته كرئيس للوزراء عن "وقال ديختير في حديث تلفزيوني، مساء أمس، إن 
 في كاديما تهدف االنتخابات التمهيدية التي ستجرى"وأكد أن . "طريق التحايل واستغالل دستور الحزب
 ."استبدال أولمرت هو التزام حسبما تعهدنا للجمهور"واعتبر أن . "إلى تحديد من سيكون بديال ألولمرت

أعتقد أن االتفاق بين حزبي كاديما والعمل حول موعد االنتخابات التمهيدية، والنظرة : "قال ديخترو
 ".دال أولمرتالقيمية داخل كاديما للقضية برمتها تضع علينا لزاما استب

  ٦/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   تختبر بنجاح منظومة السقاط الصواريخ المحلية المنطلقة من قطاع غزة"اسرائيل" .١٧

ذكرت االذاعة االسرائيلية الرسمية ان الدوائر االمنية اختبرت بنجاح االسبوع الماضـي            : القدس المحتلة 
وقـال   . من قطاع غـزة واسـقاطها     منظومة العتراض الصواريخ الفلسطينية المحلية الصنع المنطلقة        

مصدر امني ان المنظومة ستكون جاهزة لالستخدام بعد نحو عام وستعطي أيضا ردا مالئمـا الطـالق                 
 . قذائف الهاون مضيفا انه تمت تجربة مرحلة اخرى لم يكن مخططا لها نظرا لنجاح االختبار
  ٦/٧/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  ن وأخرى تعرقل فرص السالمالكنيست يقر قوانين عنصرية ضد الفلسطينيي .١٨

 تزايدت في األسابيع األخيرة وتيرة سن القوانين العنصرية التـي تـستهدف             : برهوم جرايسي  -الناصرة  
 والفلسطينيين ككل، ومن شأنها عرقلة فرص الحل والسالم، وتحظى بأغلبيـة فـي ظـل                ٤٨فلسطينيي  

لكـي ال يحرجـوا أنفـسهم فـي         تواطؤ االئتالف الحكومي وهروب أعضاء الحكومة خالل التصويت،         
 .المعارضة والتأييد
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وسجل يوم األربعاء الماضي رقما قياسيا لعدد القوانين العنصرية، التي تم إقرارها بالقراءة التمهيدية في               
يوم واحد، فقد أقر الكنيست مشروعي قانون يقضيان بسحب الراتب التقاعدي لعضو الكنيـست الـسابق                

 .رج الوطن، لكونه مالحقا بملف مزاعم أمنية ينفيها بشارة جملة وتفصيالعزمي بشارة، نظرا لتواجده خا
، تعلـيم   ٤٨كذلك تم إقرار قانون يفرض على جميع المدارس في إسرائيل بما فيها مدارس فلـسطينيي                

، حسب نص القانون الـذي      "أمجاد الصهيونية وتراثها  "ثالث ساعات أسبوعيا طوال السنة الدراسية، عن        
 .و الكنيست العنصري المتطرف أفيغدور ليبرمانبادر إليه عض

وفي نفس اليوم تم إقرار قانونين يتعلقان بعائالت الفلسطينيين الذين ينفـذون عمليـات مقاومـة داخـل                  
إسرائيل، ويقضي األول بسحب المواطنة اإلسرائيلية منها، إذ كانت من أهالي القدس، والثاني منعها مـن                

ر حزن على ابنها في حالة مقتله، وقانون آخر يمنع إطالق سـراح مـن               إقامة بيت عزاء أو إبداء مظاه     
فرض عليه الحكم المؤبد، ويهدف باألساس عرقلة إبرام صفقات تبادل أسـرى مـع جهـات فلـسطينية                  

 .وعربية
وفي مطلع االسبوع أقر الكنيست نهائيا منع أي فلسطيني، من الترشح للكنيست لمدة سبع سـنوات، فـي                  

دولة تعتبرها إسرائيل معادية، مما يعني عرقلة تواصل قيادات سياسية فلسطينية مع دول             حال قام بزيارة    
 .عربية

كما أقر الكنيست بغالبية مطلقة، قانونا يلزم بإجراء استفتاء عام في حال توصلت الحكومة إلـى اتفـاق                  
جوالن الـسورية   ، بمعنى هضبة ال   "السيادة اإلسرائيلية "يقضي بانسحاب إسرائيل من أراضي واقعة تحت        

في الماضي، وهناك قانون قيد التشريع، يلزم غالبية        " السيادة"ومدينة القدس، اللتين فرض عليها االحتالل       
 . عضوا، إلقرار أي انسحاب من القدس المحتلة١٢٠ عضو كنيست من أصل ٨٠

طنة والتواجد فـي    كذلك مدد الكنيست قبل أيام، أنظمة الطوارئ في قانون المواطنة، الذي يمنع منح الموا             
، ممـا   ٤٨داخل إسرائيل لكل فلسطيني وفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة، متزوج من فلسطينيي              

 .يعني التفريق بين آالف العائالت الفلسطينية
  ٦/٧/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
 المخابرات اإلسرائيلية تصدر دراسة تتهم المسيري بـ معاداة السامية .١٩

هاجمت دراسة استخباراتية إسرائيلية، المفكر المصري الراحل الدكتور         ):يونالمصر(كتب محمد عطية    
: عبد الوهاب المسيري، واتهمته بمعاداة السامية، بسبب أطروحاته الفكرية، وفـي مقـدمتها موسـوعته              

 .، الذي تناولت األفكار النظرية التي خرجت منها الظـاهرة الـصهيونية           "اليهود واليهودية والصهيونية  "
، أن المفكـرين العـرب      "مركز التراث االستخباري اإلسرائيلي الرسـمي     "ت الدراسة التي أعدها     وزعم

والمسلمين يلجأون إلى معاداة إسرائيل لزيادة نسبة مبيعات كتبهم وإصداراتهم، وبرهنـت علـى صـدق                
لكتاب وتقول، إن هذا ا    .، الذي تمت ترجمته ألكثر من لغة      "بروتوكوالت حكماء صهيون  "مزاعمها بكتاب   

يروج ألكاذيب تصنع الكراهية والعداء لليهود بين الصغار والشباب من القراء الـذين تـستهويهم هـذه                 
 .الكتب

وحملت الدراسة، نظام التعليم في العالم اإلسالمي المسئولية عما قالت إنه استمرار العداء لليهـود، مـن                 
خالل ما يتضمنه من مواد تعليمية وتثقيفية، واستشهدت بالنظام اإليراني كنموذج على كراهية إسـرائيل               

 .وتكذيبه للمحرقة النازية ضد اليهود إبان الحرب العالمية الثانية
  ٥/٧/٢٠٠٨ المصرية صحيف
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   بعثة الحج اإليرانية باعتباره صاحب المعلومات عن آرادرئيس يالحق "الموساد" .٢٠
، معلومات جديدة في "الموساد"كشفت مصادر في : نظير مجلي لندن ـ طهران ـ باريس: تل أبيب

 صفقة تبادل  عاما، الذي ال يزال يشكل عقبة أمام٢٠قضية اختفاء الطيار االسرائيلي رون آراد قبل 
األسرى بين اسرائيل وحزب اهللا يتضح منها انه يالحق جنراال ايرانيا اسمه مصطفى حسكر كهرودي 

وكان كهرودي ـ حسب مصادر الموساد ـ قائدا للحرس . يعتبره يعرف المعلومات عن الطيار المفقود
وساد القتفاء اثره طوال ، وسعي الم١٩٨٨الثوري االيراني في لبنان، خالل فترة اختفاء رون آراد سنة 

سنوات بدون نجاح حتى ظهر عالنية قبل أربع سنوات على رأس لجنة الحج في ايران، ويقف في كل 
 .سنة على رأس البعثة االيرانية للحج

  ٦/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
  استشهاد فتى متأثراً بجراحه وإطالق نار على الصيادين في غزة .٢١

ت مصادر طبية فلسطينية أمس استشهاد فتى متأثراً بجراحه مـن           أعلن: ا.ب.د – ضياء الكحلوت    -غزة  
جراء إصابته بانفجار جسم مشبوه في رفح جنوب القطاع، وأكدت عائلة الشهيد أن ابنها أصيب بجـراح                 

، وحاول األطباء إنقاذ    .خطيرة في الرأس والصدر، من جراء تعرضه لعدد كبير من الشظايا في االنفجار            
في سياق متصل، أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية فجـر أمـس نيـران              .فارق الحياة حياته، إال أنه    

من دون وقوع إصـابات، فـي       ، أسلحتها الرشاشة تجاه الصيادين في منطقة السودانية شمال قطاع غزة         
وأكد نزار عايش نقيب الصيادين أن الزوارق الحربية اإلسرائيلية تطلـق           . خرق للتهدئة يهدد استمرارها   

 .لنار بشكل يومي على الصيادين ومراكبهم في عرض البحرا
  ٦/٧/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  فلسطينيين ٧الجيش اإلسرائيلي يعتقل  .٢٢

ن الجيش اإلسرائيلي اعتقل سبعة فلسطينيين في الضفة الغربيـة فجـر   أذكرت مصادر فلسطينية : د ب أ
ة نابلس بعد اقتحام أعـداد كبيـرة مـن          وقالت أن خمسة من بين المعتقلين جرى اعتقالهم في مدين         ،  امس

، اآلليات العسكرية اإلسرائيلية المدينة جهة حاجز بيت ايبا وسط إطالق نار وقنابل صوت بشكل متقطـع               
وأوضحت المصادر أن اآلليات االسرائيلية داهمت عددا من المنازل الـسكنية واعتقلـت خمـسة مـن                 

وأضافت المصادر المحليـة أن     مدينة الخليل،   بين من    قوات الجيش اإلسرائيلي شا    ، كما اعتقلت  المواطنين
قوة كبيرة من الجيش اقتحمت بيت لحم عبر محاورها الرئيسية وانتشرت في أحياء عديدة منهـا حيـث                  

 .شنت حملة دهم واسعة النطاق طالت عددا من المنازل وأسفرت عن اعتقال الشابين
 ٦/٧/٢٠٠٨الدستور 

  
  ت دينية في الضفة   أضرحة ومقامايقتحمونالمستوطنون  .٢٣

شرع عشرات المستوطنين خالل اليومين الماضيين باقتحامات ليلية تحت حراسة جنود االحـتالل      : نابلس
 كما تعرضت بلدة عورتا شرق نـابلس        ، لمقامات وأضرحة دينية في الضفة الغربية المحتلة       "اإلسرائيلي"

 تحت ذريعة زيارات مقامات دينية      "براخاه" و "ايتمار"القتحامات مشابهة لمستوطنين قدموا من مستوطنتي       
وشهدت بلـدة كفـل     ،  ؟، الخاضعة الشراف إسالمي   "المفضل" و "سبعين شيوخ " و "العزيرات"تعرف باسم   

 االحتالل التي أغلقت    "أمن"حارس شمال سلفيت استهدافاً متزايداً من قبل المستوطنين تحت حماية أجهزة            
  . البلدة لبضع ساعات

  ٦/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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 نعلين في الضفةيغلق قرية اإلحتالل  .٢٤
قال فلسطينيون من قرية نعلين القريبة من رام اهللا ان الجـيش االسـرائيلي يواصـل                :  أ ف ب   -رام اهللا 

اغالق القرية لليوم الثاني على التوالي بسبب احتجاجات اهاليها على اقامة جزء من الجدار الفاصل على                
ن لوكالة فرانس برس ان الجيش االسرائيلي منعهم من دخول القريـة            وقال مصورون صحفيو  ،  اراضيهم

 .عبر مدخلها الرئيسي بعدما حاولوا الدخول اليها
  ٦/٧/٢٠٠٨الدستور 

  
 رفح سيظل مغلقاً إلى أجل غير مسمى معبر: القاهرة .٢٥

إن المعبر سيظل مغلقا "قالت مصادر مصرية مطلعة داخل معبر رفح الحدودي :  يسري محمد-  مصر
لى أجل غير مسمى وإن الجانبين المصري والفلسطيني لم يتوصال حتى اآلن إلى اتفاق جديد لفتح إ

المعبر لعبور آالف الفلسطينيين العالقين داخل قطاع غزة بعد إغالق مصر حدودها مع القطاع بشكل تام 
نبين الفلسطيني وقالت المصادر إنه ليس هناك موعد جديد تم االتفاق عليه بين الجا، الجمعة الماضية

والمصري إلعادة فتح المعبر، غير أن المصادر أشارت إلى أن مصر قد تسمح طوال فترة إغالق المعبر 
بمرور المرضى الفلسطينيين للعالج بالمستشفيات المصرية وأصحاب الحاالت اإلنسانية بعد إجراء 

 .التنسيق الالزم مع أجهزة األمن
  ٦/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 "االنتقامية" سائق الجرافة وإلغاء القرارات "إعدام"ية تدعو للتحقيق في منظمة حقوق .٢٦

 "بدم بارد" و"اإلعدام"دعت مؤسسة حقوقية فلسطينية إلجراء تحقيق دولي لما وصفته بعملية  : رام اهللا
لت وقا،  إسرائيليين٣للفلسطيني سائق الجرافة، حسام دويات الذي نفذ عملية االربعاء الماضي وقتل فيها 

تابعت المشاهد التي بثت تلفزيونيا حول عملية إعدام السائق " أنها  مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان
دويات، عندما قام عناصر أمن إسرائيليين يرتدون لباساً مدنياً بتصفية السائق، وكان بإمكانهم إلقاء القبض 

اإلسرائيلية، التي تلت العملية، وطالبت الضمير، بتعطيل كل القرارات ، "عليه، كونه عجز عن المقاومة
ها قوانين وقرارات  دويات، تعتبر أولى مالمح أعمال االنتقام اإلسرائيلية، وقد تال"اعدام"قائلة، ان عملية 

، ال يمكن تصنيفها إال باعتبارها أعمال انتقام وعقوبات جماعية تتنافى مع قواعد القانون الدولي اإلنساني
محايد في مالبسات حادث القدس، والعمل على نشر نتائج هذا التحقيق وطالبت بإجراء تحقيق دولي 

على اعتبار وجود دالئل تشير لعدم إدراج هذا الحادث في "ومالحقة من يشتبه بارتكابهم جريمة إعدام، 
إطار النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني، وأن الحادث ربما يصنف على أنه حادث طرق فقد فيه دويات 

 ."رافة وأدى لوقوع هذا الحادثالسيطرة على الج
  ٦/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 "إسرائيل" تثير جدال في كندا بين األردن و" التراثيةالقدس": اليونسكو .٢٧

يتوقع أن يطغى موضوع مدينة القدس على حيز كبير من مناقشات اجتماعات :  بدر الخريف- الرياض
 مشارك ما بين ١٢٠٠ الكندية ويحضرها أكثر من هيئة التراث العالمي، التي تنعقد حاليا في مدينة كيبيك

وزراء ثقافة وتراث وسياحة، وسفراء دول العالم لدى منظمة اليونسكو، ولعل من ابرز الموضوعات 
التي يتوقع ان يثور حولها جدل كبير ومفاوضات متوالية هو موضوع مدينة القدس، حيث تسعى اسرائيل 

المي من طرفها، بينما هي مدرجة اصال في قائمة االردن، وذلك الى ادراج القدس على الئحة التراث الع
لعدم وجود دولة فلسطينية كاملة العضوية في الهيئة الدولية حتى اليوم، كما تناقش وفي ملف القدس ايضا 
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قضية الحفريات التي تقوم بها السلطات االسرائيلية في باب المغاربة بالمسجد االقصى، التي تشوه الوجه 
 . للقدس وتعبث بالهوية الروحية للمسجد االقصىالتراثي

  ٦/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  

   بسبب الحصار٢٠١ الضحية .٢٨
أعلنت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في القطاع أمس، عن استشهاد مريضة مسنة جراء عـدم               : غزة

قالت اللجنة إن   و،  توفر العالج وعدم تمكنها من مغادرة القطاع لتلقي العالج في الخارج في ظل الحصار             
من سكان المحافظة الوسطى في القطاع استشهدت بعد معاناة مع          )  عاما ٥٠(المريضة سميحة أبو جري     

 .٢٠١وارتفع عدد شهداء الحصار من المرضى إلى . مرض في القلب
  ٦/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  المرضىالسابقة يبتزون " فتح" أطباء ونواب ووزراء حكومات ":الفلسطيني لإلعالم" .٢٩

عليها، فضيحة مدوية فيما يتعلّق بالفساد الـصحي        " المركز الفلسطيني لإلعالم  "كشفت وثائق حصل     :غزة
الذي يمس صحة وأرواح المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة على وجه الخـصوص، حيـث تتعلّـق                 

، أخالقيات المهنـة  السابقة قاموا بممارسة بعيدة كل البعد عن        " فتح"ووزراء في حكومات     بأطباء ونواب 
ابتزت العديد من المرضى والمواطنين من أجل       " فتح"ويستدل من الوثائق أن الجهات المذكورة في حركة         

الحصول على المال بطريقة غير مشروعة، وهو ما زاد األعباء المادية على كاهـل المرضـى رغـم                  
الصحي، فـي عهـد وزيـر       وقد وقعت هذه الحوادث، التي تعبر عن الفساد         ،  خضوعهم للتأمين الصحي  
ذهني يوسف الوحيدي، حيث تُظهـر تلـك األوراق          الدكتور) في حكومة فتح  (الصحة الفلسطيني األسبق    

والملفات حاالت ابتزاز للمرضى والمواطنين بالمال بغير وجه حق وبطريقة غير مشروعة ومحرمة في              
  . الدين والعرف وفي أخالق مهنة الطب الشريفة

  ٥/٧/٢٠٠٨عالم المركز الفلسطيني لإل
  

  صائلمصر تستبعد استئناف حوار الف .٣٠
جددت القاهرة التأكيد على أنه ال مجال للحوار اآلن مع الفـصائل الفلـسطينية أو               :  احمد ربيع  –القاهرة  

فيما بينها، فيما نفت أن تكون قد توجهت بدعوات بهذا الصدد الى أي من هذه الفصائل حـسبما ذكـرت                    
 مصادر مصرية مطلعة أن األولوية القصوى بالجهود المصرية تتركز على           وقالت. بعض وسائل اإلعالم  

مسألة التهدئة ووضع ضمانات لعدم تعرضها لالنهيار برغم اعترافها بعدم وجود هذه الضمانات خـالل               
وشـددت  . االتفاق الذي تم التوصل اليه بوساطة مصرية بين اسرائيل وحركة حماس الـشهر الماضـي              

وغير ذلك من الموضـوعات     .. مفاوضات أو حديث عن حوار أو اطالق لألسري       المصادر على أنه ال     
وأشارت الى أنـه اذا مـا       . حتى يتم تثبيت التهدئة جيدا وتوفير المناخ المناسب الطالق أي حوار الحق           

تحققت هذه الخطوة فسوف يأتي بعدها الحديث عن رفع للحصار المضروب علي األراضي الفلـسطينية               
النظر في سياسات االغالق، والعمل على تنظيم فتح المعابر ثم يأتي الحديث عن صـفقة               واعادة اسرائيل   
  . اطالق األسري

  ٦/٧/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  العثور على أسلحة ومتفجرات في سيناء تعلنالداخلية المصرية  .٣١

 والـذخيرة   الداخلية المصرية العثور على كمية من المتفجرات واألسلحة        أعلنت وزارة :  د ب أ   -القاهرة  
وقالت مـصادر أمنيـة فـى الداخليـة         ،  )شمال شرق مصر  (واكتشاف ثالثة انفاق فى شبه جزيرة سيناء      
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شديدة االنفجار بمنطقة   ) تى ان تى  ( الشرطة ضبطت مخزنا للمتفجرات به ثمانية اجولة بداخلها مادة          "إن
ق الية وكمية من الذخيرة     اسمها الحلوة جنوب العريش ، كما ضبطت الشرطة مخزنا لالسلحة به تسع بناد            

ضبطت الشرطة نفقين اثنين بمنطقـة البراهمـة        :"وتابعت المصادر ،  "بمنطقة اسمها مقضبة وسط سيناء    
جنوب منفذ رفح ، وعثرت بداخل االنفـاق    متر بمنطقة الدهنية٧٠٠شمال منفذ رفح ، ونفقا اخر بطول 

 ".على كمية من الوقود
  ٦/٧/٢٠٠٨الدستور 

  
  تنكيل االحتالل بطفل فلسطيني يوثقتقرير دولي  .٣٢

وثقت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال، فرع فلسطين حالة اعتداء نفذه جنود             : أمين أبو وردة   - نابلس
 على طفل من قرية سنيريا قضاء قلقيلية بالضرب المبرح لمدة ساعتين ونصف الساعة، مـا        "إسرائيليون"

 ووقـع االعتـداء فـي الحـادي عـشر مـن             ،صدمة حادة أدى إلى فقدانه الثنين من أسنانه وإصابته ب       
واستمر التنكيل المبرح للطفل داخل منزله وأمام عائلتـه، واعتبـرت الحركـة             . حزيران الماضي /يونيو

العالمية للدفاع عن األطفال أن ما حصل يدخل في نطاق التعذيب وفقاً التفاقية األمم المتحـدة لمناهـضة                  
 .بالتعذي

  ٦/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 ظهور الصهاينة فى اإلعالم العربى .٣٣

 عبداهللا األشعل.د
أصبح قطاع من اإلعالم العربى يتيح الفرصة لشخصيات إسرائيل للتعليق على أحداث تتعلق بالـصراع               

فالمعارضون لظهور شخصيات صـهيونية علـى الـشاشات         . مع إسرائيل مما يبرر مناقشة هذه القضية      
لهم يعد كسر الحاجز النفسى الذى أحاط بإسرائيل أيام المقاطعة العربيـة            العربية يرون أن إتاحة الفرصة      

وهذا الحاجز النفسى هو أخطر حلقـات الـصراع         . والتى توسعت لتشمل مساحات دولية مجاملة للعرب      
خاصة فى ضوء ما هو معلوم من شعور اليهود تاريخياً باإلضطهاد وشـعورهم فـى فلـسطين بـأنهم                   

يرى هذا الفريق أيضاً    . رض تحت أقدامهم رغم ادعاءاتهم العلنية بعكس ذلك       مغتصبون معتدون تهتز األ   
أن الرئيس السادات قد استهان، يقصد أو بغير قصد، بهذه الحقيقة وأعلن أن هذا الـستار الحـاجر بـين                    
العرب وإسرائيل يجب أن يسقط حتى نعالج القضايا الجوهرية بحرية كاملة، ورأى السادات أن زيارتـه                

 القدس، وال أدرى لماذا زار القدس وليس تل أبيب مادام عازماً على االعتراف بإسرائيل ولماذا لم                 لمدينة
 بالنسبة لمصر وسـوريا وبإسـرائيل قـرار         ١٩٦٧يحدد فى خطابه أمام الكنسيت أنه يعترف بإسرائيل         

ى الذى وضعها فيـه     التقسيم بالنسبة لفلسطين فكانت أولى ثمار هذا العمل هو تحرير إسرائيل القمقم النفس            
العرب وأصدقاءهم فإعطاها جرعة من االجتراء على الحقوق العربية، وهذا يماثل فـى أثـره تـصريح          
السادات بأن حرب أكتوبر هى آخر حروب العرب ضد إسرائيل اعترافاً منه بأن العرب هـم المعتـدون                  

فلـسطين ولبنـان والعـراق      المبادئون بالحروب، رغم أن إسرائيل لم تكف عن سفك الدماء العربية فى             
 .ومصر والعدوان المتكرر على سوريا

أما االعتراض الثانى فهو أن ظهور شخصيات إسرائيلية على الشاشات العربية يحقق هذف إسرائيل فى               
أن تصبح مألوفة فى الذهن العربى مما يقضى على حالة الرفض للكيان بكل مكوناته، كمـا يتـيح هـذا                    

صيات عن المنطق اإلسرائيلى حتى يخفف من حقد الرأى العام العربى وهـو             الظهور أن تدافع هذه الشخ    
االعتراض الثالث هو أن هذه الشخصيات تظهر عقدها على الشاشة          . منطق حافل باألكاذيب واألفتراءات   

وقد رأيت بنفسى عدداً من هذه الشخصيات فى حوارات فضائية يؤكدون فيها            . فى تحد مستفز للمشاهدين   
منذ آالف السنين وسوف يبقون والغلبة لهم مما يدفع المتحدث العربى إلى فقدان سيطرته على               أنهم كانوا   
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على الجانب اآلخر، ال يمانع فريق آخر من إتاحة الفرصـة أمـام شخـصيات               . نفسه إال من رحم ربك    
 إسرائيلية رسمية وإعالمية ومعلقين سياسين وعسكرين على أساس أننا يهمنا أن نـسمع مـنهم مباشـرة                

وليس نقالً عن وسيط بيننا، كما أن ذلك يسمح بالرد عليهم أحياناً فى البرامج الحوارية، ولكن الرد غيـر                   
ويرى هذا الفريق أيضاً أنه أحياناً يكون ظهورهم هاماً الستكمال التغطية           . وارد فى التعليق على األحداث    

م ينتقد إسرائيل وسـلوكها إتجـاه   يضيف هذا الفريق أن بعضه. أو مناقشة بعض التصريحات اإلسرائيلية 
 .الدولة العربية

وال أعلم إن كانت مراكز قياس الرأى العام قد رصدت وجهات النظر المشاهدين العرب فى هذه الظاهرة                 
أم أن البعض منع بالرفض الداخلى دون عرض المسألة لمناقشة علمية، ولكن المحقق هو أن ظهور هذه                 

 يؤثر على قناعات المشاهدين العرب، وال يستفيد المـشاهد العربـى            الشخصيات يفيد إسرائيل ويمكن أن    
ولماذا ال تطلب إسرائيل من المعلقين العرب التعليق على أحداثها باللغتين االنجليزيـة والفرنـسية               . شيئاً

 .والعربية أيضاً أم أنها تريد حماية مجتمعات من االختراق اإلعالمى والثقافى
ن تطلق العنان للشخصيات اإلسرائيلية بحجة الموضوعية من جانب اإلعالم          هل األفضل فى هذه الحالة أ     

العربى، أم تمنع هذه الشخصيات مثلماً يفعل اإلعالم اإلسرائيلى معنا تحت ستار المعاملة بالمثل أو توفى                
آثار انفتاح مجتمعاتنا على الداخل اإلسرائيلى علماً بأن هـذه الشخـصيات تـروج بـالقطع للمـشروع                  

 ونى بشكل أو بآخر؟الصهي
األصل أن اإلعالم العربى يدافع عن القضايا العربية، ولكن الموضوعية تعنى عدم اخـتالق القـصص                
واألكاذيب على الطرف اآلخر، وذلك على عكس اإلعالم الصهيونية الذى يعد ركيزة أساسية للمـشروع               

فعندما يقول اإلعالم العربى أن شـهيدا       . الصهيونية ولذلك أصبح فناً سياسياً ونفسياً لمساندة هذا المشروع        
فلسطينياً سقط بنيران قوات االحتالل بينما يقول أن شخصاً إسرائيلياً قتل فـى عمليـة فلـسطينية، فـإن         
اإلعالم العربى بذلك يلتزم الموضوعية فى نقل الخير وأنه يعتبر القتلى الفلسطينيين شهداء على أسـاس                

وإذا نقلت القنوات اإلعالمية العربية أخبـار المواجهـات بـين           . أن الشهيد هو من مات دفاعاً عن حقه       
 . المقاومة واالحتالل والتوغالت فى غزة فيجب أن تتفادى األوصاف والمسميات الصهيونية

  ٥/٧/٢٠٠٨ المصريونصحيفة 
  
 الرجل الذي حاصر الفكر الصهيوني بالكلمات: غياب المسيري .٣٤

 بالل الحسن
عد صراع مرير مع مرض عضال، األديب والمفكر والسياسي غيب الموت عن سبعين عاما، وب

شخصية مصرية في الصميم، والدة وانتماء وفكرا، ولكنه . والمناضل المصري عبد الوهاب المسيري
باإلضافة إلى ذلك، عربي صميم يؤمن أن العروبة هي انتماء لحضارة، ومسلم صميم يؤمن أن الدين 

عه من المادية الغربية، والمادية األميركية بشكل خاص، والتي تقترب يفتح أفقا واسعا أمام اإلنسان ينتز
 .في نهاياتها من الفاشية، حسب الصيغة العالمية التي نعيشها اآلن

، ودرس األدب اإلنجليزي في جامعة ١٩٣٨ولد عبد الوهاب المسيري في مدينة دمنهور عام 
ألميركية متخصصا باألدب الرومانسي، ثم عاد اإلسكندرية، ونال الماجستير والدكتوراه من الجامعات ا

 .إلى اإلسكندرية ليمارس التدريس في جامعة عين شمس وفي جامعة الملك سعود في الرياض
أثناء دراسته الثانوية والجامعية كان ماركسيا، عمل في الحزب الشيوعي قبل تشرذمه، وترجم كتاب 

 عمره، وكان المفاجئ بعد ذلك أن يتخصص وهو في التاسعة عشرة من) التناقض(ماوتسي تونغ عن 
 تسود العديد من "الواقعية"بالرومانسية في مرحلة إعداد الماجستير والدكتوراه، وبينما كانت نظريات 

ولكن هناك من يقدم تفسيرا لهذا التوجه . األوساط األدبية العربية والعالمية، وبخاصة في فترة الخمسينات
تشرين (ضل النقيب في مقالة مميزة له عن المسيري ومراحل تكونه الفكري يقول الدكتور ف. ملفتا للنظر
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والرومانسية هي . إن الرومانسية والماركسية هما من نتاج القرن التاسع عشر): ٢٠٠٧أكتوبر / األول
الريح التي حركت أفكار الغرب في ذلك القرن، والرومانسية هي الجذوة الكامنة في أعماق كل طامح 

 .ى صعيد الفكر أو على صعيد الممارسةللتغيير عل
ولكن المسيري هو في الوقت نفسه، وليد الحالة الفكرية التي سادت في مصر، قبل والدته، وأثناء تكونه، 

المدرسة األولى التي تبلورت . فهو وليد الحالة التي تبلورت في أربع مدارس فكرية. وعند بدايات نضجه
لمية األولى للطالب المصريين إلى فرنسا، وكذلك على يد رفاعة على يدي محمد علي باشا وبعثته الع

رافع الطهطاوي الذي كان مشرفا على البعثة وموجها لها، وهي المدرسة التي دعت إلى التحديث 
المدرسة الثانية تبلورت على يد طه حسين الذي كان . العلمي، وواصل العمل بعدها محمد عبده وآخرون

مستقبل الثقافة في "توراه من جامعة السوربون، والذي صدر كتابه عن أول مصري يحصل على الدك
كانت هذه المدرسة تدعو إلى اقتباس النموذج األوروبي .  عام والدة عبد الوهاب المسيري"مصر

المدرسة الثالثة ظهرت كرد فعل . حضاريا وفكريا، ثم طورها سالمه موسى إلى اقتباسها اشتراكيا
بتعاد عن حقيقة الدين اإلسالمي، وتمثلت بجهود محمد رشيد رضا عبر جريدة وكتيار مضاد، ينتقد اال

من ) ١٩٥٤ ـ ١٨٨٦(المدرسة الرابعة كانت مدرسة الفريق الوسط والتي كان أحمد أمين ). المنار(
وقد شكلت هذه المدارس األربع الخلفية الفكرية للحركة الوطنية المصرية، التي نشأ . أبرز رموزها
 ١٩٥٢ولكن تبلوره النظري المباشر كان بعد ثورة .  كنفها، وانحاز يافعا إلى أحد أطرافهاالمسيري في

التي شهدت ظهور جيل فكري جديد هو الجيل الذي تعايش معه المسيري، وذهب إلى الدراسة في أميركا 
 .وهو يحمل معه إرثه

ال منفتحا، عقال نقديا، وهو كان المسيري ماركسيا في ذلك الحين، ولكنه كان يحمل في الوقت نفسه عق
العقل الذي قاده إلى تجاوز الفكر الماركسي نحو تيار وسط، تيار منفتح على الحضارة الغربية، وملتزم 

وهو ألف كتابا عن مسيرته الفكرية، عرض فيه التحوالت . في الوقت نفسه باالنتماء العربي واإلسالمي
سس الفكرية الجديدة التي كان ينتقل بموجبها من التي مر بها، وعرض فيه أيضا ما هو أهم، أي األ

القوانين المادية للطبيعة (مرحلة إلى مرحلة، وهي أسس فكرية تقطع مع مسلمات الفكر الغربي 
أما . ، وتؤمن بالمقابل بفلسفة القيم التي تضع اإلنسان فوق الطبيعة، كفاعل في التجاوز والتغيير)واإلنسان

 .فه في مسيرته هذه بأنه حبه األولالموضوع الرومانسي فإنه يص
ولكن هذا المثقف الماركسي، الدارس للرومانسية، وبحكم دراسته المعمقة لتناقضات الفكر المادي ـ 
الغربي، يبتعد عن ذلك كله، وينشغل فورا، وبعد قليل من نيله شهادة الدكتوراه، بالتفرغ لدراسة الفكر 

 كان المسيري أول من تحدث عن ١٩٧٢ففي العام . مهالصهيوني، ليصبح في النهاية علما من أعال
، وفعل ذلك قبل األميركي فرانسيس فوكوياما بما يقرب من ثالثين عاما، وجسد )نهاية التاريخ(نظرية 

نهاية (ولكن بينما اعتبر فوكوياما ). مقدمة لدراسة بنية الفكر الصهيوني: نهاية التاريخ(ذلك في كتابه 
ضارة األميركية بعد سقوط االتحاد السوفياتي، عالج المسيري نظرية نهاية التاريخ انتصارا للح) التاريخ

) الزمان والمكان(أن الفلسفات الفاشية تحاول دائما أن تضع نهاية للتاريخ "من منظور آخر يذهب إلى 
 تتحول لتبدأ من نقطة الصفر، وهذا ما يصنعه الصهاينة بالنسبة لكل من الفلسطينيين ويهود العالم، إذ

فلسطين العربية إلى أرض بال شعب، ويتحول اليهود إلى شعب بال أرض، وهو يقدم من خالل هذه 
حلول اإلله في (، أي )الحلولية(المعالجة إنجازا فلسفيا، إذ يرجع أساس هذه النظرية إلى المدرسة 

مخلوق، بحيث يصبحان والحلولية هنا كما يعرفها المسيري هي إلغاء المساحة بين الخالق وال). التاريخ
جوهرا واحدا، ومن ثم يستحيل التجاوز وتسود الحتميات، وتصبح الظواهر ذات بعد واحد، فتسود 

وبهذا يصل المسيري إلى رفض نهاية . ، بدال من الثنائية والجدل والتدافع)الروحية والمادية(الواحدية 
 .التاريخ، بينما ينطلق فوكوياما من نقطة الوصول إليها
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هذه البداية النظرية في التعاطي مع الفكري الصهيوني، قادت المسيري إلى رحلة أوسع قليال، قادت 
: موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية(كتابه ) ١٩٧٥عام (وذلك حين أصدر بعد ثالث سنوات 

لم يرض هذا الكتاب طموح . ، وكانت بمثابة موسوعة مصغرة عن الفكر الصهيوني)رؤية نقدية
ويوما بعد يوم، وسنة بعد سنة، كانت عملية التطوير مستمرة، ولم يصح . ري، فبدأ يعمل لتطويرهالمسي

المسيري من الغرق في هذا العمل التطويري إال بعد ربع قرن من الزمان، ومن خالل موسوعة جديدة 
: الصهيونيةموسوعة اليهود واليهودية و( بعنوان ١٩٩٩من ثمانية أجزاء، أنجزها منفردا، ونشرها عام 

، وكانت بذلك عمل عمره، وأصبح المسيري من خاللها أهم باحث ودارس وناقد )نموذج تفسيري جديد
وبين الموسوعة الموجزة، والموسوعة الكاملة، كان . عربي للحركة الصهيونية والفكر الصهيوني

 . والعالميةالمسيري قد أصدر ستة وعشرين كتابا عن إسرائيل والصهيونية وتفاعالتهما العربية
ولم ينس المسيري في خضم ذلك كله، أن على المثقف واجبا سياسيا تجاه مجتمعه، وهو الذي استقبل 

وهو لم يقبل المنصب فخريا فحسب، .  المعارضة"كفاية" له أمينا عاما لحركة "الشباب"بترحاب، اختيار 
لقد مارس .  نفسه إلى بطلبل نزل إلى الشارع وتظاهر وضرب واعتقل، ومن دون أن يسعى إلى تحويل

 .ببساطة.. موقفه هكذا 
وقد اعتدنا أن نقول إن غياب المسيري يمثل خسارة لمصر وللعرب وللفكر العربي أيضا، وهو خسارة 
فعال من الخسائر التي تفجعنا بها الحياة دائما، ولكن ميزة المسيري وأمثاله، أنهم طرحوا فكرا، وقدموا 

ل، سيتغذى منها جيل كامل من الشباب العربي، وقد يتأثر بها وينسج على نماذج جديدة للفهم والتحلي
منوالها، بحيث يبقى المسيري حيا فكريا من خاللهم، وتستمر رسالته في مواصلة تأثيرها حتى بعد وفاته، 

 .وربما لزمن طويل
وهو . لقد عرفت المسيري شخصيا، وعرفت تواضعه وصالبته، وعاصرت تدفقه في اإلنتاج واإلبداع

كان يتطلع ألن يؤثر في من حوله، ولم . روى لي يوما كيف يتعذب ليكتب جملة واضحة يفهمها الجميع
يتطلع أبدا إلى أن يشار إليه كموضوع يجب أن يدرس لفك طالسمه، على غرار ما يحدث مع كثير من 

 .يرحمه اهللا.. رغم أنه مارس عمله كله بإبداع. الفالسفة والمبدعين
  ٦/٧/٢٠٠٨ط الشرق األوس

 
   وتبادل األسرىالتهدئةعلى هامش  .٣٥

  هاني المصري
، تم اإلعالن عن االتفاق على صفقة تبادل األسرى بين "حماس"بعد اتفاق التهدئة الذي عقدته اسرائيل مع 

وإسرائيل من أجل االتفاق " حماس"اسرائيل وحزب اهللا، في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات بين 
شكل كلي وإتمام صفقة تبادل األسرى التي من المتوقع أن تشمل جلعاد شاليت مقابل على رفع الحصار ب

  .إطالق سراح المئات من األسرى والمعتقلين الفلسطينيين
، يدل على أن اسرائيل ال "حماس"التهدئة في غزة وإطالق سراح األسرى مع حزب اهللا وما سيليه مع 

لمفاوضات والمناشدات والتمنيات فال تجدي شيئا وال تسمن تفهم سوى لغة القوة والضغط والمصالح أما ا
  .وال تغني من جوع

وأفضل مثال إلثبات ذلك هو أن حكومة الرئيس أبو مازن برئاسة سالم فياض المعتدلة والمعتمدة على 
أسلوب المفاوضات كأسلوب وحيد لحل الصراع، والملتزمة حتى النخاع بتطبيق االلتزامات الفلسطينية 

طة الطريق دون اشتراط التبادلية، والتي ترتبط بعالقات أكثر من جيدة مع الواليات المتحدة في خار
األميركية وأوروبا، ومع كل أصدقاء وحلفاء اسرائيل، لم تتحمل اسرائيل قيامها بإرسال رسالة لالتحاد 

زم بمقتضيات عملية األوروبي تطالبه فيها بعدم رفع مستوى العالقات بينه وبين اسرائيل ما دامت ال تلت
السالم وتواصل العدوان واالستيطان وخلق الحقائق على األرض، مما يثبت أن حكومة سالم فياض 
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بل االتفاق . التي تسمى متطرفة وإرهابية" حكومة حماس"الشرعية ال تحظى بمعاملة أكثر ما تحظى به 
تدل على أن اسرائيل ال " حماس"على التهدئة، وإمكانية رفع الحصار وإتمام صفقة تبادل األسرى مع 

  .تفهم سوى لغة القوة
قد يقول قائل إن اسرائيل تدعم التطرف ألنه يعمق االنقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني ويجعل 
. اسرائيل قادرة على محاربته وهزيمته بسهولة أكبر من هزيمة االعتدال وهذا صحيح لكن نسبيا

" فتح"فاالحتالل ضد . وة والمصالح وجراء الخشية من الخسارةفإسرائيل لم تتراجع إال تحت ضغط الق
وضد كل الفلسطينيين معتدلين ومتطرفين ألن أهدافه توسعية استيطانية استعمارية اجالئية " حماس"و

. ويغذي الفرقة واالنقسام بينهم. ولكن االحتالل يسعى لبث الفتنة في صفوف الفلسطينيين. تطال الجميع
حينا، ولكنه يريد دائما طرد الفلسطينيين وطمس حقوقهم ومصادرة " حماس" وحينا" فتح"ويضرب 

  .حاضرهم ومستقبلهم
كل االعتدال الفلسطيني لم يستطع سوى اإلفراج عن معتقلين أنهوا معظم محكومياتهم، ولم يزل حاجزا 

ليومية، لقد زادت واحدا ولم يمنع العدوان واالستيطان والجدار واالقتحامات واالغتياالت واالعتقاالت ا
.  ضعفا١١الحواجز بعد مؤتمر أنابوليس واستئناف المفاوضات، وتضاعفت معدالت االستيطان أكثر من 

فإسرائيل ليس لديها ما تخشاه ما دامت اللقاءات على مستوى القمة الفلسطينية ــ اإلسرائيلية مستمرة، 
 يقال إنها وصلت الى ما وصلت إليه وما دامت المفاوضات الجدية والمعمقة متواصلة لدرجة، حسبما

، بل والى ما بعد طابا، دون أن نلمس شيئا، ال على األرض و ال على ٢٠٠١المفاوضات في طابا عام 
صعيد االتفاق على القضايا التفاوضية األساسية، بل على العكس اسرائيل تتصرف على أساس أن قضية 

جارٍ إسقاطها، والكتل االستيطانية حقائق أقامتها الالجئين سقطت عمليا من أجندة التفاوض، والقدس 
 وحتى اآلن، ويجب أن تؤخذ بالحسبان عند إقرار الحل النهائي كما جاء ١٩٦٧اسرائيل منذ احتاللها عام 

  .٢٠٠٤في ورقة الضمانات األميركية إلسرائيل التي منحها بوش لشارون عام 
ال تفهم سوى لغة القوة والدليل أنها عقدت التهدئة قلت إلسرائيلي كان مسؤوال في السابق، إن اسرائيل 

في غزة رغم أنها تضربها بالصواريخ والقذائف ولم تعقد تهدئة مع السلطة في الضفة رغم " حماس"مع 
أنها ال تقصف اسرائيل بالصواريخ والقذائف، بل المستوطنون هم من قصفوا مؤخرا، وللمرة الثانية قرية 

ة اإلسرائيلية صعدت من عمليات االغتياالت واالقتحامات واالعتقاالت بعد بورين بالصواريخ، والحكوم
  .التهدئة في غزة للتأكيد على فصل الضفة عن غزة

لم يجد اإلسرائيلي ردا على كالمي هذا سوى االبتسام، ألن الرسالة التي ترسلها اسرائيل للفلسطينيين 
إذا أردتم التهدئة في الضفة عليكم أن .  القوةواضحة إذا أردتم شيئا من اسرائيل عليكم أن تستخدموا

  .تطلقوا صواريخ على اسرائيل
طبعا أنا رغم إيماني العميق بحق الشعب الفلسطيني المقدس بمقاومة االحتالل بكافة األشكال، ال أدعو 
إلطالق الصواريخ من الضفة على اسرائيل ألن خسائرها أكبر من أرباحها، وألنها ليست األسلوب 

لكن أدعو ألخذ العبرة . ح للمقاومة وألن اسرائيل ليست هي التي تحدد جدول أعمالنا وأشكال نضالناالناج
والدروس مما جرى سواء منذ بدء الصراع العربي ــ اإلسرائيلي عندما لم تعقد اسرائيل سالما مع 

لمقاومة  إال بعد تصاعد ضربات ا٢٠٠٠مصر إال بعد حرب تشرين، ولم تنسحب من جنوب لبنان عام 
إال بعد االنتفاضة الشعبية األولى، ولم تطلق سراح ) رغم كل ويالته(اللبنانية، ولم تعقد اتفاق اوسلو 

األسرى إال ضمن صفقة تبادل األسرى، كما تذعن اسرائيل حاليا بعد اتفاق التهدئة في غزة وصفقة تبادل 
  .األسرى مع حزب اهللا

عالم حاليا في عصر العولمة، لغة المصالح، واللغة التي يفهمها يجب علينا استخدام اللغة التي يفهمها ال
االحتالل لغة المقاومة وهذه اللغة هي وحدها القادرة على شق الطريق التي يمكن أن تؤدي الى تحقيق 

  .األهداف والمصالح والحقوق الفلسطينية
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لى تحقيق األهداف ويمكن أن تكون المقاومة، ويجب أن تكون المقاومة مثمرة ذات جدوى قادرة ع
الوطنية، ولكن بدون مقاومة لن يدحر االحتالل فالمفاوضات وحدها، في ظل موازين القوى القائمة 
والمختلة بشكل كبير لصالح االحتالل بدون مقاومة، ستكون في أحسن األحوال مضيعة للوقت، وفي 

 !!وأ منهاأسوئها مفاوضات عبثية وكارثة وطنية ال تستطيع سوى أن تمهد لكارثة أس
  ٥/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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