
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ال المتحدثين عن السالمحماسالفلسطينيون سيختارون : باراك
   إذا لم تنجح المفاوضاتدولة واحدة ثنائية القومية قد تصبح الحل الوحيد: قريع
  ال تنازل وال تراجع عن مطالب فصائل المقاومة لتبادل األسرى : يةهن

  حماس تطالب مصر بفتح معبر رفح فوراً"تظاهرة سلمية حاشدة لـ
   جاهزة لحوار وطني على قاعدة ال غالب وال مغلوب" حماس: "أحمد يوسف

 سابقون يطالبون باسترجاع شاليت" شاباك"رؤساء  ٣

ه ّدالرئاسة تنفي وحماس تع
" تنفيذيةال"... "إن صح"خطيراً 

 "إقليماً متمرداً "غزةتبحث إعالن 
  

 ٣ص ... 

 ١١/٨/٢٠٠٨١١٦٦اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١٦٦:         العدد                  ١١/٨/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

    :السلطة
 ٥   إذا لم تنجح المفاوضاتدولة واحدة ثنائية القومية قد تصبح الحل الوحيد: قريع .٢
 ٦  ألسرى ال تنازل وال تراجع عن مطالب فصائل المقاومة لتبادل ا: هنية .٣
 ٦  بتضليل الرأي العام الدولي" إسرائيل"نواب فلسطينيون يتهمون  .٤
 ٦  من قبل مصراألنفاق وراء محاربة وإسرائيلية أمريكيةضغوطات : الغصين .٥
 ٧ ة وتشير إلى ارتفاع مضطرد في أعداد ضحايا الحصار تحذر من كارثة إنساني"الصحة" :غزة .٦
 ٧  اإلشراف على باب المغاربة" إسرائيل"بالتراجع عن منح " اليونسكو"طالب تمنظمة التحرير  .٧
 ٧  حفظ األمنفيويشيد بجودها  وفد مسيحي من بيت لحم وغزة يلتقي قيادة الشرطة :غزة .٨

    
    :المقاومة

 ٨  حماس تطالب مصر بفتح معبر رفح فوراً"تظاهرة سلمية حاشدة لـ .٩
 ٩  حماس تعد مصر غير جادة في الحوار الداخلي وقضية شاليط": الشرق األوسط" .١٠
١٠    جاهزة لحوار وطني على قاعدة ال غالب وال مغلوب" اسحم: "أحمد يوسف .١١
١٠  حماس ترفض اقتراح فياض دخول قوات عربية إلى القطاع  .١٢
١٠   رحمة من بلعين لصموده في مواجهة الجدارأبو تكرم اشرف واإلسالميةالقوى الوطنية  .١٣
١١  خالل لقاء تضامني مع غزةأبو العينين وعبد العال ينتقدان حماس .١٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١١    ال المتحدثين عن السالمحماسالفلسطينيون سيختارون : باراك .١٥
١١  اع شاليتسابقون يطالبون باسترج" شاباك"رؤساء  ٣ .١٦
١٢     متهمين بجرائم حرب٦جهود إسرائيلية إللغاء قرار إسباني باعتقال  .١٧
١٢   !قضية فساد ثالثة تواجه أولمرت": يديعوت أحرونوت" .١٨
١٣  مليون شيقل٤٥٠طة والبرغوثي بقيمة عائالت إسرائيلية ترفع دعاوى قضائية ضد السل .١٩
١٣ تسليحها جورجيا بتزويد طهران ودمشق أسلحة متطورةل تتخوف من رّد روسي "إسرائيل" .٢٠
    

    :األرض، الشعب
١٣  ر من مصادرة أحد عشر ألف دونم من أراضي القدس للتوسع االستيطانييحذت .٢١
١٣   شخصيات إسرائيلية رفيعة٦ بإصدار مذكرات اعتقال إسبانية ضد  فلسطينيبيرحت .٢٢
١٤  الرئيس عباس يتحمل مسؤولية استمرار االنقسام الداخلي: مؤسسة الضمير .٢٣
١٤   القادمالتي تصل غزة الخميس" الحرية"ال سفينة الخضري يعلن انطالق مراسم استقب .٢٤
١٤  إطالق نار إسرائيلي على قوارب الصيادين .٢٥
١٤   الفلسطينيةمقتل مهربين داخل نفق قرب رفح .٢٦
١٥  يلالمستوطنون يجددون اعتداءاتهم على أهالي الخل .٢٧
١٥ ةفلسطينيالتظاهرات الاالحتالل يستخدم رائحة الظربان الكريهة لتفريق  .٢٨
   

   :صحة
 ١٥ شهيداً ٢٣٤ إلى  من المرضىوفاة فتى مريض يرفع ضحايا حصار قطاع غزة .٢٩



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١١٦٦:         العدد                  ١١/٨/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

   
   :لبنان
١٥  "إسرائيل" يطالب بالعودة إلى اتفاق الهدنة مع أمين الجميل .٣٠
١٥  البطريرك صفير يؤكد دعمه لحل وطني شامل للقضية الفلسطينية ويدعو إلنهاء االنقسام .٣١
١٦ ةالفلسطيني وتجنيب لبنان عبء الصراعات" فتح"و" حماس"المطلوب حوار بين : مرهج .٣٢
   

   :عربي، إسالمي
١٦  مبعوث مصري يلتقي أبا مازن في رام اهللا .٣٣
١٦ ما يحدث في فلسطين لعنة ستقضي على القضية برمتها: موسى .٣٤
١٦  رئيس البرلمان اليمني يدعو فتح وحماس إلى رأب الصدع .٣٥
١٧    إيالت فلسطينية وليست مصرية": إسرائيل"سفير مصر السابق بـ .٣٦
١٧  وقفة احتجاجية أمام الخارجية المصرية تطالب بفتح المعبر .٣٧
١٧  كافة المعنيين فقةالقاهرة لن تستجيب لطلب فتح معبر رفح إال بموا: إعالمي مصري .٣٨
١٨   ضغوط أمريكية إسرائيلية تمنع القاهرة من فتح معبر رفح: السناوي .٣٩
١٨  األسد يؤكد أن السالم يتطلّب جدية جميع األطراف ورعاية دولية .٤٠
١٨   في أوروبا إسرائيلّية-لقاءات سعودّية  .٤١
١٨  ٢٠١٠ األونروا في اللجنة اإلستشارية لوكالة تترأس السعودية .٤٢
١٩   الجامعة العربية تنعى محمود درويش .٤٣
١٩ مساعد الرئيس اإليراني يكرر محبته للشعب اإلسرائيلي .٤٤
   

   :دولي
١٩  أمريكا تشكل فريق عمل لتلقي المساعدات المالية وتمويل مشاريع في الضفة الغربية .٤٥
٢٠ هدم المنازل انتهاك للقانون الدولي: هيومان رايتس ووتش .٤٦
    

    :حوارات ومقاالت
٢٠ فايز رشيد. د... !وال موضوعية نسخ التجربة.. سبين حزب اهللا وحما .٤٧
٢٢    هشام نفاع... نجاحات الفتة وخسارة فلسـطينّية .٤٨
٢٣   عبد اهللا السويجي... الالجئون الفلسطينيون والعودة .٤٩
٢٥    منير شفيق... يونيتغييري وصه.. أوباما .٥٠
٢٧  نواف الزرو  ... فلسفة االختطافات الصهيونية .٥١
    

 ٢٨  :كاريكاتير
***  

  
  "إقليماً متمرداً "غزةتبحث إعالن " تنفيذيةال"... "إن صح"ه خطيراً ّدالرئاسة تنفي وحماس تع .١

ـ  اًمـصدر  أن   أشرف الهـور  ،  غزة نقالً عن مراسلها في    ١١/٨/٢٠٠٨القدس العربي   ذكرت    اً برلماني
في السلطة الفلـسطينية    " مكونات العمل السياسي  "أمس األحد قيام    " القدس العربي "أكد لـ   اً   كبير اًفلسطيني

بدراسة عدة احتماالت إذا ما فشلت جهود إنجاح الحوار الفلسطيني الداخلي، وذكر أن من بين ما طـرح                  



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١١٦٦:         العدد                  ١١/٨/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

 للسلطة الفلسطينية ما بعد كانون       أفكار إذا ما رفضت حماس التعامل مع الرئيس عباس بصفته رئيساً           من
، يكفل لها التوقف عن إمداده بالنفقات التـشغيلية  "إقليما متمردا" يناير القادم، هو إعالن قطاع غزة   /الثاني

كر اسمه نفى أن تكون هـذه       لكن المصدر الذي فضل عدم ذ     . لعدم اعتراف حماس برئاسة السلطة وقتها     
مكونات العمل الـسياسي    "األفكار قد تم إقرارها حتى اللحظة، وأشار إلى أن اجتماعات متواصلة عقدتها             

بحث الخطوات الواجب إتباعها،    للسلطة ومنظمة التحرير والمجلس التشريعي      اويقصد رئاسة   " الفلسطيني
  . يناير المقبل مع عباس/في كانون الثانيفي حال استمرت حالة االنقسام، ورفضت حماس التعامل 

وذكر المصدر أن من بين هذه االقتراحات كان موقف تبناه بعض المسؤولين يوصي في حـال رفـض                  
حماس الذهاب إلى الحوار الوطني، أن يبدأ هذا الحوار برعاية مصرية عربية بحضور فصائل منظمـة                

  .التحرير وحركة الجهاد اإلسالمي
الوقت ال يخدم   "ت أخرى طالبت باإلسراع في عقد المصالحة الوطنية على قاعدة أن            وقال أن هناك أصوا   

، وذكر أن هذا الفريق يطالب بوضع جدول زمني لبدء وانتهاء الحوار قبل اتخاذ أي خطوات ضد                 "الجميع
وأشار المصدر القريب من دائرة صنع القرار في السلطة أن أصحاب هـذا الـرأي يـرون أن                   .حماس

  ".ينذر باألسوأ"الوضع الفلسطيني الحالي استمرار 
ولم يخف المصدر وجود تيار قوي ثالث يطالب في حال رفضت حماس التعامل مـع الـرئيس عبـاس                   

  عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي أو نائبه       . يناير القادم د   /كرئيس ونصبت بدالً منه في كانون الثاني      
ذ عملية أكثر حدة تجاه حماس من بينها إبالغ األمم المتحدة           ، أن اتخا  "إمارة غزة " أحمد بحر رئيساً لـ      .د

، وكذلك القيام بقطع عمليات تنـسيق إدخـال         "، يخضع لسيطرة انقالبيين    متمرداً إقليماً"أن غزة أصبحت    
  .المواد األساسية لغزة كون أنه لم يعد خاضع لسيطرة الرئاسة، التي استبدلت بأخرى

، الفتاً إلى أنه ال يحق      "القطيعة، هو ما يدفع بالجميع إلى الهاوية      إصرار حماس على    "ورأى المصدر أن    
ـ              ، أن  "قبضة حديدية "لحماس في حال ظلت معترضة على إعادة الوحدة، من خالل انفرادها بحكم غزة ب

  ".عليها إن أقامت دولتها أن تدبر نفسها بنفسها"تطالب بأي حق في أخذ المعونات، وقال 
  ".صعيدية تحملها المسؤولية الكاملة عن القطاعخطوات حماس الت"وذكر أن 

وأشار المصدر المسؤول أن هناك تحضيرات لعقد جلسات للمجلـس المركـزي الفلـسطيني لمناقـشة                
الخطوات الواجب إتباعها في المرحلة المقبلة، وأكد أن المجلس المركزي سيحدد هذه الخطوات، بعـد أن                

ثني حمـاس   "المصرية لتدبر أمر إجراء الحوار، من خالل        للقيادة  " فرصة مناسبة "تكون السلطة أعطت    
لـن يكـون    "، على اعتبار أن باب الحـوار        "عن مواقفها الحالية، خوفاً من اتساع الهوة وتدهور األمور        

التـي يتوقـع أن تعـصف       " سوء األمـور  "ولم يخف المسؤول الفلسطيني خشيته من        ".مفتوحاً إلى األبد  
عربي " تململ"بل القريب، إذا ما فشلت جهود المصالحة، التي أكد أن هناك            بالساحة الفلسطينية في المستق   

  .من احتضانها لتأكدهم مسبقاً بنتائج فشلها
وتوقع أن تباشر المنظمة بدعوة المجلس المركزي لالجتماع بعد شهر من اآلن، وهي الفتـرة الممنوحـة                 

ة ستقوم بإطالع الـدول العربيـة علـى         الستنفاذ الجهود المصرية، ويشير المصدر أن السلطة الفلسطيني       
  ".قبل أن تبدأ باتخاذ خطوات مؤلمة"خططها 

من مكونات العمـل الـسياسي      " خلية أزمة "، على تشكيل    "األكثر شدة "ويقوم المقترح الثالث الذي يعتبر      
حسم األمـور مـع     "الفلسطيني، ترفع توصياتها للمجلس المركزي بجدول الخطوات الواجب إتباعها لـ           

  .، ليبدأ العمل بها بشكل تدريجي"حماس
وبحسب المقترح الثالث الذي قدمه للقيادة الفلسطينية أعضاء من اللجنة التنفيذية فإنه سيتم اعتبـار غـزة                 

إقليم متمرد تحت إمرة ميليشيات مسلحة وسيتم بناء عليه وقف كافة الخدمات التشغيلية المقدمة من قبـل                 "
ت الصحة والتعليم، والتوقف عن عمليـات تنـسيق دخـول المـواد             السلطة في رام اهللا لغزة مثل خدما      

، نافياً أن يكون المقترح ينص      "األساسية كالغذاء والوقود والكهرباء، ووقف عملية إصدار جوازات السفر        
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وكذلك سيتم بحسب المقترح الطلب من كل البنوك         ".حق فردي "على وقف رواتب موظفي السلطة كونها       
خدماتها وإغالق فروعها في غزة، في خطوة ترافقها في الوقت ذاته وقف إدخـال              الفلسطينية وقف كافة    

  .عملة الشيكل اإلسرائيلية المتداولة في المناطق الفلسطينية
وسيتلوا هذه الخطوات قيام السلطة بتقديم طلب رسمي لمقاضاة قيادات من حماس فـي محكمـة العـدل                  

، ليتسنى مالحقة قادة حماس في البلـدان        "ماعية في غزة  شاركوا في مجازر ج   "الدولية، على اعتبار أنهم     
المعترفة بالمحكمة، كسورية، التي قد تواجه عقوبات دولية حال رفضت تسليمهم، في خطـوة ترافقهـا                

  .استقبال المحاكم الفلسطينية دعوات قضائية فردية ضد حماس
مم المتحدة إرسال قوات أمن دوليـة       وتقترح الخطة في نهايتها أن تطلب القيادة الفلسطينية رسميا من األ          

 ".إلرجاعها للشرعية الفلسطينية"إلى غزة ) يحتمل أن تكون عربية(
أحمد عبد الرحمن الناطق باسم      إلى أن    )أ.ب.د (نقالً عن وكالة   ١١/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وأشارت  

 لمنظمـة   جنة التنفيذية حركة فتح ومستشار عباس اإلعالمي نفى بشدة وجود أي توجه لدى الرئيس أو الل             
سـبيال وحيـدا إلنهـاء      " الحوار"، وأكد أنهما ما زاال يعتمدان       "إقليما متمرداً "عالن قطاع غزة    التحرير إل 

لم ولن نفكر بالقوة العسكرية، نحن مع الحوار والرئيس لديه مبادرته وهـو             "االنقسام وحل األزمة، وقال     
عن عرقلة خطوات الحوار قائال     " كامل المسؤولية "ماس   ح عبد الرحمن ل  وحم ".يسعى لتطبيقها بكل جدية   

إن حماس تركب رأسها وتتمادى في انقالبها وهي ال تقدم أي مؤشرات من شأنها أن تمهد أجواء الحوار                  "
  ".وفق دعوة الرئيس وبرعاية عربية

ريحات  مصادر فلسطينية نفت في تـص      ت إلى أن  وكاالال نقالً عن  ١١/٨/٢٠٠٨البيان اإلماراتية   ولفتت  
أو عـرض    ،"إقليما متمـرداً  "  إعالن غزة  تكون اللجنة المركزية لفتح قد ناقشت اقتراح       "أن "سما"وكالة  ل

 القيادة الفلسطينية تدرس إعطاء الفرصة األخيرة للحكومة المصرية وجامعة الـدول            أن موضحة   أمامها،
 أعلـى طنـي شـامل وعلـى        انقالبها والشروع في حوار و     إنهاءالعربية للتدخل إلقناع حماس بسرعة      

  .المستويات لوقف التدهور القاتل للقضية الفلسطينية
الناطق باسم   أن   عالء المشهراوي ،  غزة نقالً عن مراسلها في    ١١/٨/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية   وجاء في   

 يقضي باعتبار قطاع غـزة       رسمياً حماس فوزي برهوم قال إنه لم يسمع أن اللجنة التنفيذية اتخذت قراراً           
فهو أمر خطير جداً يعزز االنقسام الفلـسطيني الـداخلي          " ولكن في حال ثبتت صحة الخبر         متمرداً ليماًإق

وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ويؤكد وجود مخطط من عناصر فتح الذين يهيمنون على اللجنـة                 
 كمـا يعـاقبهم     التنفيذية بعدم التقارب مع حماس وتعزيز االنقسام ومعاقبة مليون ونصف مليون فلسطيني           

  ".العدو اإلسرائيلي
  
   إذا لم تنجح المفاوضاتدولة واحدة ثنائية القومية قد تصبح الحل الوحيد: قريع .٢

 األحد إن المفاوضات الجارية مـع       أمس أحمد قريع رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض مساء         أكد :رام اهللا 
لحل النهائي، وان الحـل الوحيـد قـد          منذ شهور لم تفض إلى تحقيق تقدم على صعيد قضايا ا           "إسرائيل"

وقال قريع في بيان صحفي عقب اجتماعه مع أمناء سر األقاليم لحركة فـتح              . يصبح دولة ثنائية القومية   
إن المفاوضات متواصلة وهي جدية وصعبة، لكننا لم نصل التفاق على قـضية مـن               "في الضفة الغربية    

أن الشعب الفلسطيني   "وأكد  ".  الصعوبة التي تواجهنا   قضايا مفاوضات الحل النهائي، وهذا يدلل على مدى       
ونصون فيها حرياتنا،   .. وقيادته له مطالب وتطلعات واضحة وهي دولة حرة ومستقلة تحفظ فيها حقوقنا           

 وهي تقنـع    أن القيادة الفلسطينية منذ ما يزد على ثالثين عاماً        "وأوضح   ".وتكون القدس عاصمتها األبدية   
يونيو وإسرائيل تجهض هذا الخيار،      /فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران      شعبنا والعالم بدولة    

وفي حال مواصلة إسرائيل لرفضها إلحداث ذلك، فإن المطلب البديل للشعب الفلسطيني وقيادتـه دولـة                
  ".واحدة ثنائية القومية
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زة واعتبره كارثة وطنيـة     في غ " االنقالب"وعلى صعيد الوضع الفلسطيني الداخلي، دعا قريع إلى إنهاء          
خطيئة وجريمة  "، مؤكدا أن هجوم الشجاعية وتهجير عائلة حلس وتشريدها          يجب أن تنتهي وتزول نهائياً    

  ".بل عار يتوشح به كل من أسهم فيه
 ١١/٨/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
  ال تنازل وال تراجع عن مطالب فصائل المقاومة لتبادل األسرى: هنية .٣

راء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية على أنه ال تنازل وال تراجـع عـن مطالـب             شدد رئيس الوز   :غزة
فصائل المقاومة والشعب الفلسطيني بإنجاز صفقة تبادل أسرى مشرفة في مقابل إطالق سراح الجنـدي               

وشدد هنية في تصريحات صحافية خالل زيارته األسير المحرر هشام           .اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليت   
 عاماً، على التزام الحكومة وحركة      ٢١ أطلقته قوات االحتالل قبل بضعة أيام بعد اعتقال دام           شعث الذي 

لن نكل ولن نمل من أجـل كـسر قيـد           "حماس بالعمل الجاد من اجل إطالق سراح األسرى كافة، وقال           
  .، رافضا الخوض في مستجدات الصفقة"األسرى وإعادتهم سالمين إلى أهلهم وذويهم

  ١١/٨/٢٠٠٨راتية الخليج اإلما
  
  بتضليل الرأي العام الدولي" إسرائيل"نواب فلسطينيون يتهمون  .٤

بالعمل على تـدمير    " إسرائيل"اتهم عدد من ممثلي الكتل البرلمانية الفلسطينية         : منتصر حمدان  -رام اهللا   
رتداء أقنعـة   التجربة الديمقراطية الفلسطينية، وممارسة الخداع والتضليل للرأي العام الدولي من خالل ا           

جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقده أمس، النواب قيس عبد           .زائفة تبدلها بما يلبي الحفاظ على مصالحها      
 وبسام الصالحي ووليد عساف في رام اهللا، مع وفد شبابي أوروبي يمثل فرنسا وبلجيكـا                ]أبو ليلى [الكريم

ية الفلسطينية واالطالع على إجـراءات       بهدف استكشاف أبعاد القض    ةالفلسطينيوأسبانيا يزور األراضي    
  .االحتالل

إن الجانب اإلسرائيلي وجه له عدة أقنعة فهو من جهة يدعو إلى السالم ويطلق شـعارات                "وقال أبو ليلى    
بشأن السالم لكنه على األرض يمارس بحق أبناء الشعب الفلسطيني أبشع أنواع الجرائم من قتل واغتيال                

م وجود جدوى للتفاوض في ظل رفض التزامات خارطة الطريـق وبنـود             ، مؤكدا عد  "واعتقال وتدمير 
  .سأنابولياتفاق 

تعمل على تدمير التجربة الديمقراطية الفلسطينية من خالل تعطيل         " إسرائيل"وأكد النائب وليد عساف أن      
  .عمل المجلس التشريعي الذي بات يعيش حالة الالانعقاد

  . الرئيسية تكمن في استمرار االحتاللوأشار النائب بسام الصالحي إلى العقبة
  ١١/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  من قبل مصراألنفاق وراء محاربة وإسرائيلية أمريكيةضغوطات : الغصين .٥

 أكد إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة أن مصر تحارب األنفاق :غزة
وأشار  .وطات األمريكية اإلسرائيلية الكبيرة التي تتعرض لهاعلى الحدود مع قطاع غزة بفعل الضغ

الغصين، إلى الوسائل الخطرة التي تستخدمها الحكومة المصرية في محاربة األنفاق باالستعانة بخبراء 
أمريكيين كاستخدامها الغاز والمياه، واللذان أسفرا عن قتل العديد من الفلسطينيين، وردم األنفاق على من 

أوضح في تصريحات صحفية، أن الوزارة وجهاز األمن الوطني والشرطة كان لها دور كبير في و .فيها
منع بعض ما يتم تهريبه من الممنوعات عبر األنفاق، والسماح بإدخال ما يخدم الفلسطينيين، لتزويد 

ية وأشار إلى مساعي وزارة الداخل .قطاع غزة بالحد األدنى من احتياجاته في ظل إغالق المعابر
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والحكومة مع الجانب المصري للوصول إلى حلول بشأن األنفاق، مؤكداً على أن الحصار وإغالق 
 .المعابر من األسباب التي دفعت المواطن الغزي إلى اللجوء لذلك

 ١١/٨/٢٠٠٨سما 
  
   تحذر من كارثة إنسانية وتشير إلى ارتفاع مضطرد في أعداد ضحايا الحصار"الصحة" :غزة .٦

ة الصحة الفلسطينية في غزة من كارثة إنسانية خطيرة باتت تهدد حياة المئـات مـن                 حذرت وزار  :غزة
 .المرضى، وزيادة أعداد الوفيات منهم، ونفاد المخزون الدوائي في القطاع، مطالبة برفع الحصار فـوراً              
ل وقالت الوزارة في بيان لها إن هناك ارتفاع مضطرد في أعداد ضحايا الحصار نتيجة إغالق االحـتال                

ونفاد الرصيد الدوائي من مخازن ومـستودعات         ،للمعابر، وعدم سماحه بسفر المواطنين للعالج بالخارج      
وأضـاف بيـان     . داعيةً كافة أحرار العالم إلى الوقوف عند مسئولياتهم تجاه مرضى القطـاع            ،الوزارة

،  مريـضاً  ١٢  أغسطس الجاري ارتفع عدد شهداء الحصار إلـى        /الصحة يقول، إنه منذ بداية شهر آب      
فـي    ٢٣٤عمشة، حصل على المرتبة رقـم        ن الفتى أحمد أبو     ا"وتابعت   .بينهم ست سيدات وطفل واحد    

 منذ إعالن اتفاق التهدئة بين االحتالل اإلسـرائيلي والفـصائل           ٤٢ والشهيد رقم     ،قائمة شهداء الحصار  
  ".الفلسطينية

قوف عند مسئولياتهم تجاه مرضـى القطـاع،        كافة أحرار وشرفاء العالم إلى الو     "ودعت وزارة الصحة     
وطالبت منظمة الصحة العالمية، وجميع       ".االستهداف المنظم بحقهم منذ أكثر من عام       ووقف جميع أشكال    

 والمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفـوري        األحمر، مؤسسات حقوق اإلنسان، واللجنة الدولية للصليب       
ودعت إلـى تـصنيف الدولـة        .رفع الحصار وفتح المعابر    ل  من أج ، والعاجل والضغط على االحتالل   

العبرية في الئحة اإلرهاب الدولي، ومحاكمة قادتها بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلـسطيني               
  .على مدار عشرات السنوات 

  ١١/٨/٢٠٠٨رس قدس ب
  
  ب المغاربةاإلشراف على با" إسرائيل"بالتراجع عن منح " اليونسكو"طالب تمنظمة التحرير  .٧

طالبت دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلـسطينية، لجنـة التـراث              : القدس المحتلة 
بالتراجع عـن قرارهـا األخيـر خـالل         " يونسكو"العالمي التابعة لمنظمة األمم المتحدة للثقافة والعلوم        

واعتبرت الـدائرة    .على باب المغاربة  اجتماعها في كندا، القاضي بالسماح لسلطات االحتالل باإلشراف         
أن القرار يتيح لسلطات االحتالل اإلسرائيلي المضي قدما في تنفيذ مخططات تهويـد القـدس المحتلـة                 

وطالبت األمتين العربية واإلسالمية بـالتحرك       .وتغيير هويتها والسيطرة على المسجد األقصى وتدميره      
 التهويد، والعمل من خالل المؤسسات الدولية للوقـوف         العاجل إلنقاذ المسجد األقصى والقدس من خطر      

  .في وجه مشاريع االحتالل
  ١١/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  في حفظ األمنويشيد بجودها  وفد مسيحي من بيت لحم وغزة يلتقي قيادة الشرطة :غزة .٨

ة جهاز الشرطة في     رفيع المستوى التقى قياد     مسيحياً  قالت الشرطة المقالة في قطاع غزة، أن وفداً        :غزة
وضم الوفد، شخصيات مسيحية من بيت لحم وقطـاع غـزة،            .غزة، لمناقشة آخر األوضاع والتطورات    

وعلى رأسهم مسؤول الطائفة األرثوذوكسية في القطاع، وبحثوا العديد مـن القـضايا المهمـة وآخـر                 
وفد المسيحي بجهود الشرطة    وبحسب بيان الشرطة المقالة، فقد أشاد ال       .التطورات على الساحة الفلسطينية   

في حفظ األمن وتطبيق القانون، مؤكداً على أن وفداً من اليونان زار المنطقة مؤخراً وأشاد بدور الشرطة                 
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وأبلغ الوفد المسيحي الشرطة عن بعـض        .في تحقيق األمن، وأن هناك فرقاً بين األمن هذه األيام وسابقاً          
  .ن والمسلمين التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهااألسماء التي قد تسبب مشاكل بين المسيحيي

  ١١/٨/٢٠٠٨الدستور األردنية 
  
  حماس تطالب مصر بفتح معبر رفح فوراً"تظاهرة سلمية حاشدة لـ .٩

نظمـت تظـاهرة     حركة حماس   أن  :  غزة  فتحي صباح    من عن مراسلها  ١١/٨/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
حدودي المغلق، أرفقتها بانتقادات حادة لمصر، متهمـة         البوابة المصرية لمعبر رفح ال     أمامسلمية حاشدة   

 فتح المعبر، في وقت عززت      إلعادة التحرك فورا    إلى بـالمشاركة الفعلية في حصار غزة، ودعتها        إياه
  .   محاولة القتحامهاأليالحكومة المصرية قواتها عند الحدود تحسباً 

 ونوابهـا   أنـصارها آالف فلسطيني من     ٥ مصر، حشدت حماس أكثر من       إلىوفي رسالة شديدة موجهة     
  .٢٥/٦/٢٠٠٦ المعبر المغلق تماما منذ خطف الجندي شاليت في أمام

الضغط على مصر التخـاذ قـرار        "إلى هذه المسيرة تهدف     إنوقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم       
ـ " قطاع غزة حسب اتفاق التهدئة مع        أهالي معاناة   وإنهاءفوري وعاجل بفتح معبر رفح        الـذي   "رائيلإس

 قرارا بفتح معبـر     واإلسالميةعدم اتخاذ مصر والدول العربية      " برهوم ان    وأضاف. توسطت فيه القاهرة  
 العزلـة   إحكـام  القطاع، يعني مشاركة فعلية في حصار غزة، ومزيـدا مـن             أهالي معاناة   وإنهاءرفح  

ووجه انتقـادات    .تح معبر رفح   اتخاذ قرار فوري وعاجل بف     إلىالقيادة المصرية   "المفروضة عليه، داعياً    
لعدم اتخاذها حتى هذه اللحظة هذا القرار الذي يجب أن يكون بموجب اتفاق التهدئة الذي رعتـه                 "لمصر  

مصر وطالبت فيه الفصائل، وعلى رأسها حماس، بالتزام كل بنود التهدئة من أجل فك الحـصار وفـتح                  
لى مصر كونها دولة محورية وترعى الكثيـر        ع"وقال إن    .معبر رفح، ووقف شامل للعدوان اإلسرائيلي     

من الملفات والقضايا الفلسطينية المهمة أن تتفهم ضرورة اتخاذ هذا القرار، وأن ال تستجيب ألي ضغوط                
خارجية تهدف إلى تحطيم رغبات وطموحات الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة كباقي شعوب              

واإلنساني والقانوني والقومي والعربي أهـم بكثيـر مـن أي           المنطقة، وان تعي أن االستحقاق األخالقي       
  .استحقاقات سياسية أخرى

، في مسيرة حاشدة أمام معبر رفح، تعبيـراً         )أمس(الهبة الجماهيرية من أبناء غزة صباح اليوم        "واعتبر  
  .عن الغضب والسخط من استمرار إغالق المعبر
إنقاذ عشرات الذين   "حمد بحر مصر فتح معبر رفح و         أ .بدوره، ناشد رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د      

ال حجة لمصر في استمرار     : "خالل االعتصام وقال في كلمته    . يتعرضون للموت البطيء في قطاع غزة     
. صمتها تجاه ما يحدث للمرضى والعالقين في وقت تمتلك فيه السيطرة على المعبـر وتـستطيع فتحـه                 

ذتها الجامعة العربية والمؤتمر اإلسالمي بفك الحـصار عـن          الدعوات والقرارات التي اتخ   "وتساءل عن   
موقف القيادات العربية وعلماء األزهر تجاه معاناة       "غزة واعتبارها منطقة منكوبة، معرباً عن أسفه إزاء         

  .خيراً في يوم واحدأالمرضى في غزة الذين توفي ستة منهم 
شعب غزة يجوع ومرضـاه     "داً على أن    الرئيس حسني مبارك فتح معبر رفح بشكل فوري، مشد        "وناشد  

... نخاطـب الـرئيس المـصري     : "يموتون على رغم تأكيد مبارك رفض مصر تجويع أهل غزة، وقال          
ونقول لك، يا سيادة الرئيس، إن شعب غزة يجوع ويموت مرضاه موتاً بطيئاً، فأين النخوة وأين الرجولة                 

قـرار فـتح    "وشدد على أن    . أن تأخذ دورها  "لعربية  يضاً الجامعة ا  أ وأين الجوار؟، مناشداً     اإلسالموأين  
 أن، يجـب    األيدي فلسطيني، فالسيادة لمصر، وال نسمح لها بأن تقف مكتوفة           -المعبر هو قرار مصري     

على مصر أن تسمح لنحو ثمانية آالف       "واعتبر أن   . يفتح هذا المعبر ونحن في غزة لن نتنازل عن ثوابتنا         
استمرار فرض الحصار علـى     "ساء واألطفال باجتياز المعبر، وقال إن       عالق من المرضى والطالب والن    

الرباعية الدولية، مـضيفاً أن     ) اللجنة(غزة سببه تمسك غزة بالثوابت والحقوق الوطنية، ورفضها شروط          
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المجلس التشريعي سيقود الشعب وسيتمسك بخيار المقاومة كحق من حقوق الشعب في محاربة االحتالل              "
منع السلطات المصرية وفداً من المجلس التشريعي مـن مغـادرة           "وأبدى استغرابه من     .هواستعادة حقوق 

. لتلبية دعوات البرلمانات العربية له للعمل على فك الحصار وبحث آليـات ذلـك             ) عبر المعبر (القطاع  
وعبر عن أسفه تجاه منع مصر المرضى العائدين من دخول غزة، على رغم خـروجهم مـن القطـاع                   

  .السلطات المصريةبموافقة 
 المركزي وقوات مكافحة الشغب في محـيط        األمن من   إضافيةعلى الجانب المقابل، حشدت مصر قوات       

 األمنـي  التكثيـف    إنوقال مصدر امني مصري     .  جندي ٧٠٠ نحو   إلىمعبر رفح ورفعت عدد القوات      
القتراب من الحدود    ا إن وأضاف.  بمرات سابقة  أسوة التصدي ألي محاولة القتحام معبر رفح        إلىيهدف  

  .المصرية سيقابل بكل حزم، وستكون له تداعيات خطيرة لن يحمد عقباها
مشير المصري، عـضو المجلـس   أن : رفح مـن  ١٠/٨/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم  ونقل موقع   

 في تصريحات صحفية أن االعتصام عند بوابة معبر رفـح            أكد "حماس"التشريعي الفلسطيني عن حركة     
هو تعبير عن حجم الغضب الشعبي المتزايد حيال ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من موت               "مع مصر،   

بطيء بفعل الحصار، وأن هدفه هو فرز المواقف ودفع جميع األطراف المعنية بالحصار بـأن تتحمـل                 
  ".مسؤولياتها السياسية والتاريخية

 أو الصامتة على الحـصار، وأنـه آن         هذا االعتصام موجه إلى كافة األطراف المشاركة       "المصريوقال  
 شـهيداً للحـصار، وأمـام     ٢٣٤األوان أن تقول هذه األطراف كلمتها وتبرئ ساحتها إن استطاعت أمام            

وجود ألفي مريض ينتظرون الموت، وما يزيد عن ثمانية آالف فلسطيني من أصـحاب المـصالح فـي                  
، على حد   "ارج دون أن يتم السماح لهم بالعودة      الخارج، هذا باإلضافة آلالف الفلسطينيين المعلقين في الخ       

  .تعبيره
ليست هناك نية القتحام معبر رفح باتجاه األراضي المصرية، وإنما هو اعتـصام للتعبيـر عـن                 "وقال  

، وفـق   "الموقف الساخط لبقاء معبر رفح مغلقاً، وللتأكيد على أن بقاءه مغلقاً هو قرار عربـي بامتيـاز                
  .وصفه

في صفقة تبادل   " كوسيط نزيه "الثقة في مصر    " حماس"تصام يعكس حجم فقدان حركة      وعما إذا كان االع   
هنـاك غـضب    "األسرى مع الجانب الصهيوني، أو حتى في الحوار الوطني الفلسطيني، قال المصري             

شعبي أمام فقدان الشعب الفلسطيني الثقة بمن يمد يد الوساطة من جهة، ويده األخرى تغلق معبر رفـح،                  
لسنا معنيين بتغيير الوساطة المصرية بشأن صفقة األسرى في هذه المرحلـة، لكـن              " حماس "ولكننا في 

، وأن تدرك أن الـشعب الفلـسطيني        "حماس"يجب على مصر أن تدرك حجم الضغوط التي تتعرض لها           
 .، على حد تعبيره"يعيش على فوهة بركان، وأن الكل اليوم أمام امتحان صعب

  
  عد مصر غير جادة في الحوار الداخلي وقضية شاليطحماس ت":  األوسطالشرق" .١٠

 إن المسؤولين المصريين األوسطالشرق "قال قيادي بارز في حماس طلب عدم ذكر اسمه لـ: غزة
 أنه لدى مروره وأضاف.  أي اتصال بين حماس وجماعة اإلخوان المسلمينإزاءيبدون حساسية مفرطة 

 في الفندق الذي نزل فيه، وبسبب ذلك اإلخوان"ياً عن جماعة العام الماضي بالقاهرة، التقى وفداً نياب
وعند عودته .  وجوده بالمطار في طريقه للخارجأثناء سلسلة من المضايقات الشديدة إلىتعرض بعد ذلك 

  .  هنيةإسماعيلتم التعامل معه بقسوة مع أنه كان يشغل منصباً وزارياً مهماً في حكومة 
 مصر غير جادة في الوساطة بينها وبين الرئاسة الفلسطينية وحركة أنواعتبرت مصادر في الحركة 

 سراح إطالق يتم فيها "إسرائيل" مع األسرىكما أنها غير جادة في التوسط بشأن انجاز صفقة تبادل . فتح
 إن هناك األوسطالشرق "وقال مسؤول في حماس لـ.  مقابل مئات المعتقلين الفلسطينيينطشالي األسير

اماً بان مصر غير معنية بان تنجح حماس في تحقيق انجاز خالل هذه الصفقة؛ وبالتالي فهي ال انطباعاً ع
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وعلمت .  بقبول الشروط التي تضعها إلنجازها"إسرائيل" إلقناعتبدي حماساً كبيراً من اجل بذل جهود 
لوسيط  من يد مصر وتسليمه طشالي أن هناك دعوات عديدة داخل حماس إلخراج ملف األوسطالشرق "

أوروبي، وال تخفي بعض األوساط في الحركة تحمسها لتسليم الملف للوسيط األلماني الذي توسط بين 
 . بين الجانبيناألسرى في كل صفقات تبادل "إسرائيل"حزب اهللا و

 ١١/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
    جاهزة لحوار وطني على قاعدة ال غالب وال مغلوب" حماس: "أحمد يوسف .١١

در سياسية رفيعة المستوى في حركة حماس أنها الزالت تعد اإلجابة على األسئلة التي              أكدت مصا : غزة
وجهتها القيادة المصرية في سياق التهدئة للحوار الفلسطيني، ورجحت أن تنجح القاهرة في جمع الفصائل               

 المقالة  حكومةالوكشف المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني في         .بعد نهاية شهر رمضان المقبل    
عن أن استمرار مصر في إغالق معبـر         "قدس برس " أحمد يوسف النقاب في تصريحات خاصة لـ         .د

رفح ونقل سفارتها إلى رام اهللا بدا لكثير من الفلسطينيين كما لو أنه انحياز لفريق دون آخر، وأعرب عن                   
از وفاق وطني فلـسطيني     أمله في أن تتمكن مصر من خالل مبادرتها الجديدة للحوار الفلسطيني في انج            

هي من يعرقل الحوار أو أنها تطلق        ونفى يوسف أن تكون حماس     .عجز الفرقاء الفلسطينيون في إنجازه    
اتهام حماس بأنها غير جادة في الحوار الوطني فيه ظلـم           " :دعوات للحوار من دون أي مضمون، وقال      

 يونيـو مـن العـام       /داث حزيـران  كبير للحقائق الموضوعية، فحماس هي أول من دعا للحوار منذ أح          
الماضي، وقد سعى رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل مع أكثر من نظام عربي عندما أدرك أن                 
الفلسطينية أعجز من القدرة على فك األزمة، واندفعنا من خالل الـيمن وقطـر والـسودان والـسعودية            

لرد من رام اهللا بعدم الحوار مع االنقالبيـين،  وجامعة الدول العربية لتحقيق المصالحة، لكن لألسف كان ا        
فورا على قاعدة ال غالب وال مغلـوب، وال زلنـا      وعندما دعا الرئيس عباس للحوار مؤخرا رحبنا بذلك       

وجهات مصر الدعوة في شكل أسئلة وجهتهـا للفـصائل           على هذه الحال، ونحن جاهزون للحوار، وقد      
أن نتوصـل إلـى تفـاهم وإلـى         وأن ترعى مصر هذا الحوار      ونحن نعد اإلجابة لها، ونأمل هذه المرة        

  ".مصالحة وطنية حقيقية
 ١٠/٨/٢٠٠٨قدس برس

  
 حماس ترفض اقتراح فياض دخول قوات عربية إلى القطاع   .١٢

حركة حماس ترفض رفضا قاطعا دخـول أي قـوات          "ان  ،  حماس في بيان  "قالت  :  ماهر إبراهيم  -غزة  
ربية أو قطاع غزة تحت أي ذريعة، ردا على مـا أطلقـه رئـيس               أجنبية أو عربية سواء إلى الضفة الغ      

المطلوب هو الـدعوة إلـى انـسحاب        "حماس في بيانها ان     "واعتبرت  . الحكومة الفلسطينية سالم فياض   
المخرج الوحيد  "حماس ان   "ورأت  . القوات اإلسرائيلية من األراضي الفلسطينية المحتلة دون قيد أو شرط         

لسياسي في الساحة الفلسطينية يتمثل في الحوار المباشر والجاد مع حركة حمـاس             إلنهاء حالة االنقسام ا   
  .  وليس المطالبة باستدعاء قوات أجنبية أو عربية

  ١١/٨/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
   رحمة من بلعين لصموده في مواجهة الجدارأبو تكرم اشرف واإلسالميةالقوى الوطنية  .١٣

الذي أطلق جندي إسرائيلي النار  [ اشرف أبو رحمةواإلسالميةوطنية كرمت القوى ال:  رام اهللا-بلعين 
 من قرية بلعين وأشادت بدوره وصموده البطولي في المواجهة ]على قدمه بينما كان تحت االعتقال

 إلىوقدم الوفد درعاً  .البطولية لالستيطان ولجدار الضم والفصل العنصري وفي فضح جرائم االحتالل
 كامل القيادي في منظمة الصاعقة وحزب البعث العربي االشتراكي كلمة باسم إحساناشرف، كما وألقى 
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 شعبنا أبناء فيها تنكيل االحتالل وانتهاكاته اليومية وجرائم حربه ضد أدانالقوى الوطنية واإلسالمية 
شعبنا  إلصرار رحمة في بلعين قبل نعلين، الذي بات رمزاً أبو وحقوقه، وحيا فيها بطولة اشرف وأرضه

  .على الحرية واالستقالل ومثاالً على وحشية وحقيقة سياسات االحتالل
 ١١/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   خالل لقاء تضامني مع غزةأبو العينين وعبد العال ينتقدان حماس .١٤

 العينين، خالل لقاء تضامني مع غزة نظمته حركـة          أبو امين سر حركة فتح في لبنان سلطان         عد: صور
يضاً، كانا سبباً رئيساً من أسـباب       أ االنقسام الداخلي الفلسطيني واالنقسام اللبناني       أن البص   فتح في مخيم  

مؤكداً أن السالح الفلسطيني في المخيمات لن يكون عبئاً على أي طفل فـي              ". استشهاد مخيم نهر البارد   
 حملـة تجريـد     أن العينين   أبوورأى   . مخيمات الالجئين، ولن تكون له سوى قبلة واحدة وهي فلسطين         

 مازن  أبو، التي رفض تنفيذها     األميركية اإلسرائيليةالسالح في غزة هي البند الثاني من خارطة الطريق          
هل هذه هـي    : مضيفاً. معتبراً أن ما تنفذه حماس في غزة هو انسحاب خطي وشفهي          . إسرائيليكشرط  

ذا كانت تبحث عن كرسي على هـذه         طاولة المفاوضات، وإ   إلىلقبولها  " ورقة العبور التي تريدها حماس    
 - حـرب داخليـة فلـسطينية        إلـى  عدم االنجـرار     أهميةوشدد على   . الطاولة فليس كذلك تورد اإلبل    

كاشفاً عـن انعقـاد     . خيانة وأصبحت اليوم قضية وطنية بامتياز     "لماذا كانت التهدئة    : ، متسائالً "فلسطينية
  المؤتمر 

 أنطين في لبنان مروان عبد العال باسم منظمة التحرير فأكد           وتحدث مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلس     
ما يجري في غزة هو برسم االنقسام والحسم، ألن ذلك ال يشكل تدميراً للمشروع الوطني الفلسطيني فقط                 

  ".  بالكامل، كما انه انتصار إلسرائيل وليس لحماسإسرائيليةبل مصلحة 
  ١١/٨/٢٠٠٨السفير 

  
 ال المتحدثين عن السالمحماس ارون الفلسطينيون سيخت: باراك .١٥

خفف وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك من وقع تصريحات سابقة له حول شن عدوان : وكاالت
 اجتاحت إسرائيل القطاع إذاوقال للقناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي انه حتى . عسكري على غزة

نت تسيطر على أ"، فبعد ذلك " وآخر ناشطوبقيت هناك سنتين ودمرت نظام حماس حتى آخر مكتب"
وليس أولئك ... شعب آخر ضد إرادته، والشعب الفلسطيني، حين يقارن بين االثنين، سيختار حماس

 ننجز أنسيتعين علينا " األمرأضاف انه في نهاية .  السلطةإلى إشارة عن السالم، في "الذين يتكلمون
  .  الحركةإلى إشارة، وذلك في " السابقهدنة، وان نتعامل مع األطراف نفسها كما في

 بوقف إطالق الـصواريخ مـن       "للمرة األولى منذ سبع سنوات    " التهدئة في غزة سمحت      أنورأى باراك   
 التقارير عن تعزيز حمـاس لترسـانتها مـن خـالل            إنوقال  . القطاع، معربا عن أمله بأن تستمر عاماً      

 التهدئـة،  أعلنتالجميع يدرك انه حين  " أن، ذلك   "رائيلال يطرح مشكلة إلس   " التهدئة،   إعالنالتهريب منذ   
  . لى القطاعإ "أدخلتكانت المئات من صواريخ الغراد قد 

  ١١/٨/٢٠٠٨السفير 
  
 سابقون يطالبون باسترجاع شاليت" شاباك" رؤساء ٣ .١٦

إطالق ب) الشاباك(طالب ثالثة رؤساء سابقين لجهاز ما يسمى األمن الداخلي اإلسرائيلي  :القدس المحتلة
 ملطخة أيديهم(بالتورط بقتل إسرائيليين وتعتبر أن " إسرائيل"سراح أسرى فلسطينيين ممن تتهمهم 

وأشارت صحيفة معاريف العبرية  .، مقابل إطالق سراح الجندي األسير في غزة جلعاد شاليت)بالدماء
عملية هو تحرير إلى أن عامي ايالون ويعقوب بري وكارمي غيلون اعتبروا أن الهدف األسمى من ال
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الجندي شاليت حيا، وان تحرير متهمين صغار هو أمر أكثر خطورة من تحرير أسرى كبار في السن 
  .على حد تعبيرهم

 أسـيراً   ٤٥٠وقالت الصحيفة من ناحية حماس، فإن مطالبها مقابل تحرير شاليت باتت معروفة، تحرير              
الجانـب  (مـن ناحيتـه     "  دم علـى األيـدي     من دون " آخرين   ٥٠٠ونحو  " دم على األيدي  "فلسطينياً مع   
  .، ال يوجد ما يمكن الحديث فيه، هذا هو الثمن وانتهى)اإلسرائيلي

ـ وأضافت األسبوع الماضي شكلت لجنة وزارية مصغرة بعضوية الوزراء حاييم رامون، آفـي               ، رديخت
سـيع المعـايير     ودانيال فريدمان مهمتها فحص تخفيف حدة المعايير، وسيحاول الوزراء تو          أيلونعامي  

الذين تطالب حمـاس    " المخربين"ووصف مصدر سياسي كبير     . بعض الشيء، وهذه المهمة ليست سهلة     
  ".قتلة كبار "أو" قنطاريون كبار"بتحريرهم بأنهم 

  ١١/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  متهمين بجرائم حرب٦ إسرائيلية إللغاء قرار إسباني باعتقال جهود .١٧

صرح مصدر قضائي إسرائيلي في مكتب المدعي العام اإلسرائيلي  :وام -  حسينالرحيم  عبد – رام اهللا
 أمس بأن الحكومة اإلسرائيلية تبذل جهوداً حثيثة إللغاء قرار "جيروزاليم بوست اإلسرائيلية"لصحيفة 

 سياسيين وقادة عسكريين إسرائيليين حاليين وسابقين ٦قضائي إسباني بإصدار مذكرات اعتقال بحق 
  .٢٠٠٢ا جرائم حرب في قطاع غزة خالل صيف عام ارتكبو

وقد أصدرت المحكمة الوطنية اإلسبانية وهي أعلى سلطة قضائية في إسبانيا مذكرات العتقال كل من 
بنيامين بن أليعازر الذي كان وزير الدفاع والجنرال موشيه آيالون الذي كان رئيس األركان وجيورا 

لقومي والجنرال دان حالوتس قائد السالح الجو ورئيس األركان إيالند الذي كان رئيس مجلس األمن ا
السابق والجنرال نودرون ألموج الذي كان قائدا لقوات القطاع الجنوبي ومايك هيرتزوج الذي كان أحد 

المركز الفلسطيني لحقوق "وكان قرارها ذلك استجابة لعريضة قدمها . كبار مسؤولي المؤسسة العسكرية
لصحيفة اإلسرائيلية، فإن بن أليعازر أشرف شخصيا على حادثة قتل القائد في حماس وحسب ا. "اإلنسان

  .مدنيا فلسطينيا١٤صالح شحادة و
لكن  . قائلة إن القضية قيد المتابعةاألنباءوعلقت وزارة الخارجية اإلسرائيلية باقتضاب على تلك 

مفاوضات نشطة تجري مع  ذكرت نقالً عن مصدر في مكتب المدعي العام أن "جيروزاليم بوست"
 . الحكومة اإلسبانية إللغاء مذكرات االعتقال

 ١١/٨/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
 
  !قضية فساد ثالثة تواجه أولمرت":  أحرونوتيديعوت" .١٨

 أمس أن سلطات إنفاذ القانون اإلسرائيلية تـرجح تقـديم           "يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة   : يو بي آي  
ء ايهود أولمرت في قضية فساد ثالثة، بعد حصول تطورات في التحقيـق             الئحة اتهام ضد رئيس الوزرا    

.  التابع لوزارة الصناعة والتجارة والتشغيل، التي توالها أولمرت سـابقا          "قضية مركز االستثمارات  "في  
وتتلخص الشبهات ضد أولمرت في هذه القضية بأنه حول، عندما شغل منصب وزير الصناعة والتجارة               

 في بلدة ديمونا، الذي كان يمثله آنـذاك شـريك           "سيليكت"واال بماليين الشواكل إلى مصنع      والتشغيل، أم 
وأظهر التحقيق أن مـصنع     . أولمرت السابق في مكتب محاماة وصديقه الشخصي، المحامي أوري ميسر         

 طلب من الوزارة الحصول على مساعدات مالية، في الفترة التي سبقت تولي أولمرت الوزارة،             " سيليكت"
 "المظـاريف الماليـة   "وتحقق الشرطة اإلسرائيلية مع أولمرت حاليا فـي قـضيتي           . لكنه قوبل بالرفض  

  . ”الفواتير المزدوجة”و
  ١١/٨/٢٠٠٨السفير 
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   مليون شيقل٤٥٠عائالت إسرائيلية ترفع دعاوى قضائية ضد السلطة والبرغوثي بقيمة  .١٩

رب مواطنين إسرائيليين قتلوا في عمليات  أقاإن أمساإلسرائيلية " هآرتس" قالت صحيفة :رام اهللا
 مليون شيقل في المحكمة المركزية في القدس ضد ٤٥٠فلسطينية رفعوا دعوى قضائية جماعية بقيمة 

 مروان األسيرالسلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية وأمين سر حركة فتح في الضفة النائب 
برغوثي كونه أدين بسلسلة من العمليات ضد إسرائيليين وزعمت الصحيفة أن إدراج اسم ال .البرغوثي

  .كونه رئيس التنظيم العسكري في الضفة الغربية
مع العلم بأن اليتنر هي .  اليتنر ستقوم بتمثيل المدعين- وأضافت الصحيفة أن المحامية نيتسانا دارشان

 الدعاوى التي رفعتها باسم رئيسة مركز القانون اإلسرائيلي وذات باع طويل في الترافع في مثل هذه
 . والخارج، حسب وصف الصحيفة"إسرائيل"ضحايا اإلرهاب في 

  ١١/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
 

  تسليحها جورجيا بتزويد طهران ودمشق أسلحة متطورةل تتخوف من رّد روسي "إسرائيل" .٢٠
أعربـوا أخيـراً عـن      ، بأن مسؤولين إسرائيليين     أمسأفادت تقارير إسرائيلية    : تل أبيب، القدس المحتلة   

 أسـلحة متطـورة     "إسـرائيل "خوفهم من تزويد موسكو سورية وإيران أسلحة متطورة، على خلفية بيع            
 عن مـصدر    "هآرتس"ونقلت صحيفة    .وحديثة إلى تبليسي، وذلك بعد اندالع القتال بين روسيا وجورجيا         

ي هذه األيام، فالروس يبيعـون      ينبغي على إسرائيل إبداء حذر وحساسية بالغة ف       ": سياسي إسرائيلي قوله  
وأوضح المصدر أن    ."أسلحة كثيرة إليران وسورية وال ينبغي توفير الحجة لهم لبيع أسلحة متطورة أكثر            

 من روسيا إلى    "٣٠٠-إس" مهتمة بمنع نقل الصواريخ المتطورة المضادة للطائرات من طراز           "إسرائيل"
  . إيران

تال في أوسيتيا الجنوبية أوصت وزارة الخارجيـة اإلسـرائيلية           إنه على أثر اندالع الق     "هآرتس"وأوردت  
 تل أبيب حظرت قبل ستة أشـهر        أن إلىوأشارت الصحيفة    .بتجميد بيع أسلحة لجورجيا في شكل كامل      

 بأن نقاشاً دار خالل الـسنوات األخيـرة بـين           "هآرتس"وأفادت  . بيع أسلحة ومعدات هجومية لجورجيا    
 إسرائيل حول بيع أسلحة لجورجيا، وحذرت وزارة الخارجية خالل ذلـك            وزارتي الخارجية والدفاع في   

  .من مخاطر المس بالعالقات مع روسيا
  ١١/٨/٢٠٠٨الحياة 

  
  من مصادرة أحد عشر ألف دونم من أراضي القدس للتوسع االستيطاني ريحذت .٢١

ارك وزير حذر الشيخ يوسف جمعة سالمة خطيب المسجد األقصى المب: ألفت حداد ورأفت الكيالني
األوقاف والشؤون الدينية السابق، من النتائج المترتبة على قيام سلطات االحتالل بمصادرة أحد عشر 

، مدينة المقدسةألف دونم من أراضي محافظة القدس، لتوسعة المستوطنات اإلسرائيلية التي تقع شرق ال
 عن هاة القدس بهدف عزل عن طرح عطاء لبناء ستة آالف وحدة سكنية حول مدينلإلعالنباإلضافة 

  .محيطها كجزء من مخطط التهويد الكامل للمدينة المقدسة
  ١٠/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  شخصيات إسرائيلية رفيعة ٦ بإصدار مذكرات اعتقال إسبانية ضد  فلسطينيبيرحت .٢٢

 باعتقالرحب المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في قطاع غزة، بقرار المحكمة األسبانية العليا القاضي 
 حاليين وسابقين، وهم بنيامين بن إلعيزر ودورون ألموج وموشيه نإسرائيليي سياسين وقادة عسكريين ٦
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بتهمة المشاركة في جرائم حرب، وذلك بعد ، يعالون ودان حالوتس وجيورا إيالند ومايك هيرتسوج
 .٢٠٠٢ عامالدعوى رفعها المركز صيف 

  ١٠/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

 يتحمل مسؤولية استمرار االنقسام الداخليالرئيس عباس :  الضميرمؤسسة .٢٣
 في غزة الرئيس الفلسطيني محمود اإلنسان شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق أبوحمل خليل : غزة

 عن استمرار االنقسام الداخلي الذي يزيد من معاناة المواطنين باعتباره رئيسا منتخباً"عباس المسؤولية 
 فيما اعتبر أن ".الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني ظمة التحرير للسلطة ومنللشعب الفلسطيني ورئيساً

 أيضاً مسؤولية جزئية إلىإضافة .  مسؤولية الرئيس الفلسطينيأمامحركة حماس تتحمل مسؤولية جزئية "
كل الشواهد " وأشار في هذا السياق إلى أن .للفصائل والتي تاه دورها ومواقفها وأفقدت نفسها قوة التأثير

 % ٥٢ إلى نسبة الفقر وصلت أن "إلى منوهاً،  أسوأإلى الفلسطينية تسير من سيء األوضاع تقول بأن
ن التهدئة أراحت االحتالل بشكل كامل، أ  من جهة أخرىوبين % ".٤٥في قطاع غزة ونسبة البطالة 
  .الً إجما الفلسطينيونإليهلم يتغير ما كان يتوقعه ويطمح ، في حين والمجتمع الفلسطيني بشكل نسبي

  ١١/٨/٢٠٠٨سما وكالة 
  

  القادمالتي تصل غزة الخميس" الحرية" يعلن انطالق مراسم استقبال سفينة الخضري .٢٤
أعلن جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، عن انطالق مراسم استقبال سفينة : غزة

أكد قد و .و الخميس المقبلين قطاع غزة، األربعاء أإلىلكسر الحصار، مؤكداً على أنها ستصل " الحرية"
 على أن السفينة والقائمين عليها مصرون على اًشددم .سرائيليةأن السفينة لن تتراجع رغم التهديدات اإل

  .لذلكعلى استعداد أال يعودوا قبل وصول غزة المحاصرة، وهم 
  ١١/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   نار إسرائيلي على قوارب الصيادينإطالق .٢٥

زوارق حربية إسرائيلية أطلقت أمس نيران أسلحتها الرشاشة أن  در فلسطينية وشهود قالت مصا:غزة
على قوارب الصيادين قرب شاطئ بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة، من دون أن يبلغ عن وقوع 

ذلك جاء غداة علماً أن . خرق للتهدئةهذا  النار إطالقاعتبرت المصادر أن حيث  .إصابات أو أضرار
  .فلسطيني محلي الصنع أول من أمس في بلدة سديروت، من دون وقوع إصاباتسقوط صاروخ 

  ١١/٨/٢٠٠٨الحياة 
  

   الفلسطينيةمقتل مهربين داخل نفق قرب رفح .٢٦
تُوفي مهربان فلسطينيان وفُقد عشرة آخرون بسبب انهيار نفق عليهم في منطقة الجرادات  :القاهرة، غزة

وقال شهود من  .أمس من أول المصرية مساء - د الفلسطينية الواقعة جنوبي رفح الفلسطينية على الحدو
 تكون الوفاة حدثت نتيجة أن الرجلين كانا يحاوالن تهريب الوقود عبر النفق، مرجحين إن أمسالمنطقة 

  . االختناق بعد تسرب الوقود وانبعاث الغازات
 النفق الذي كان مخصصاً  يكون المهربون حاولوا إعادة تشغيلأنلم تستبعد مصادر فلسطينية في حين 

لتهريب الوقود والسجائر والمواد التموينية من رفح المصرية والفلسطينية، ففوجئوا بتدمير فوهته من 
  .الجانب المصري

  ١١/٨/٢٠٠٨الحياة 
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     يجددون اعتداءاتهم على أهالي الخليلالمستوطنون .٢٧
 األهالي الفلسطينيين ومنازلهم في  على أمسجدد مستوطنو كريات أربع اعتداءاتهم :االتحاد - رام اهللا

 نصب خيام على قطعة أرض مملوكة واأعادكما .  في الخليلمنطقتي وادي النصارى ووادي الحصين
  .لفلسطيني بهدف تحويلها إلى موقع استيطاني دائم في المنطقة

  ١١/٨/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  

     ةفلسطينيات الالتظاهر يستخدم رائحة الظربان الكريهة لتفريق االحتالل .٢٨
متظاهرين الم سائل يصدر رائحة حيوان الظربان النتنة، لتفريق ااستخدبقوات االحتالل بدأت 

السائل هذا وقد حصلت الشرطة على ترخيص من السلطات الطبية والقانونية الستخدام . فلسطينيينال
  .صاً أو من خالل جهاز صنع خصي والذي يمكن استخدامه يدوياً،الكريه الرائحة

  ١١/٨/٢٠٠٨الجزيرة نت 
    

 شهيداً ٢٣٤ إلى  من المرضى فتى مريض يرفع ضحايا حصار قطاع غزةوفاة .٢٩
 قطاع غزة من علنت وزارة الصحة المقالة عن ارتفاع عدد ضحايا حصارأ: ألفت حداد ورأفت الكيالني

 منذ ٤٢حية  الض، وهو يعتبر أيضاًبعد وفاة فتى مصاب بالقلب والسكريشهيداً  ٢٣٤لى المرضى إ
  .إعالن اتفاق التهدئة

 ١٠/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
 " إسرائيل" الجميل يطالب بالعودة إلى اتفاق الهدنة مع أمين .٣٠

أمين الجميل العودة إلى اتفاقية " الكتائب اللبنانية"طالب الرئيس اللبناني األسبق رئيس حزب : بيروت
 اإلسرائيلية آمنة  -  أن الحدود السورية كما: "وأضاف. لينعم لبنان باالستقرار" إسرائيل"الهدنة مع 

  ولهذا نحن، . التفاقية هدنة تحكم تلك الحدود
ونطالب، أسوة بسورية، . ، نطالب بالعودة إلى اتفاقية الهدنة١٧٠١وبعد أن جرى التصويت على القرار 

ار دبلوماسي أن ينعم لبنان بهذا االستقرار بالحد األدنى، لكي ينطلق بحوار جدي على صعيد الداخل وحو
نحن واضحون في : "وتابع". لكي يستعيد استقراره وكل حقوقه من الجميع ويسترجع ويحرر كل أراضيه

إنما نريد مفاوضات من أجل استرجاع " اسرائيل"ونقول ال نريد مفاوضات سالم مع . هذا الموضوع
 ".مزارع شبعا

  ١١/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   صفير يؤكد دعمه لحل وطني شامل للقضية الفلسطينية ويدعو إلنهاء االنقسامالبطريرك .٣١

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال نصراهللا صفير وزير الحكم المحلي الفلسطيني زياد : الديمان
  . البندك والوفد المرافق

سطينيون سيبقون ضيوفا عرضنا لقضايا الوجود الفلسطيني الضيف في لبنان، وهؤالء الفل: "وقال البندك
و أكد صفير وقوفه الى ". على لبنان وعلى شعبه، وفي حال تقدم المسيرة السلمية فهذا الوجود سيحل

جانب الحل الوطني الشامل للقضية الفلسطينية، ودعمه للشرعية الفلسطينية، ودعوته الملحة الى إنهاء 
، وقد حملنا من البطريرك تحياته "اسرائيل"هو اإلنقسام داخل الصف الفلسطيني، والمستفيد من إستمراره 
  ".الى األخ الرئيس ابو مازن ومالحظاته حول عدد من األمور

  ١١/٨/٢٠٠٨ المستقبل 
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  وتجنيب لبنان عبء الصراعات الفلسطينية " فتح"و" حماس"المطلوب حوار بين : مرهج .٣٢
حفي مكتوب أرسل نسخة منه لـ في تصريح ص بشارة مرهج دعا وزير الداخلية اللبناني السابق: بيروت

إلى تغليب اسلوب الحوار واعادة تفعيل المؤسسات الفلسطينية " حماس"و " فتح" حركتي ،"قدس برس"
وفي مقدمها المجلس الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية على قواعد التكافؤ وااللتزام 

ائل الفلسطينية بعدم إقحام لبنان في الصراعات والديمقراطية الحتواء كل الخالفات القائمة، وطالب الفص
في الوقت الذي يجب ان يسعى فيه كل المخلصين اللبنانيين برفض التوطين  .بين حركتي فتح وحماس

 وازالة كل اشكال الحيف والظلم الواقعة على افراد الشعب ١٩٤وتكريس حق العودة وفق القرار 
    .، كما قال"الفلسطيني ومخيماته في لبنان

  ٧/٨/٢٠٠٨قدس برس 
  
   مصري يلتقي أبا مازن في رام اهللامبعوث .٣٣

أن مبعوثاً مصرياً زار مدينة رام اهللا، أول من أمس، لمدة يوم " الحياة"علمت :  محمد صالح-القاهرة 
وأفادت مصادر ). أبو مازن(واحد والتقى مسؤولين فلسطينيين على رأسهم الرئيس محمود عباس 

لف عملية السالم في وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي بحث مع مطلعة، أن المشرف على م
تنسيق المواقف في شأن عملية التفاوض التي تجري بين الفلسطينيين "المسؤولين الفلسطينيين في 

اهتمام القاهرة بدعم أبو مازن في جهود التفاوض بغض النظر "، مضيفة ان الزيارة عكست ""إسرائيل"و
وأوضحت أن المبعوث المصري اطلع على ".  القائمة في شأن نتائج عملية التفاوض ذاتهاعن االحتماالت

نتائج زيارة رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض أحمد قريع وكبير المفاوضين في منظمة التحرير صائب 
ارجية عريقات للعاصمة األميركية أخيراً، ولقائهما كبار المسؤولين األميركيين، وعلى رأسهم وزيرة الخ

وذكرت المصادر أن القاهرة تعتقد بأن .  الجاري٢٠كوندوليزا رايس التي ستبدأ زيارة للمنطقة في 
والتي ستحسم شكل " إسرائيل"التوقيت الحالي فرض الزيارة اذ بحث الجانبان في التطورات الداخلية في 

  .الحكومة في الفترة القليلة المقبلة
  ١١/٨/٢٠٠٨الحياة 

  
 ي فلسطين لعنة ستقضي على القضية برمتهاما يحدث ف: موسى .٣٤

وصف عمرو موسى األمين العام للجامعة العربية ما يدور حاليا على األرض :  ضياء السعيد–القاهرة 
 فلسطيني بأنه لعنة أصابت الفلسطينيين وأصابتنا جميعا في - الفلسطينية المحتلة من اقتتال فلسطيني 
 .ذا االقتتال فورا فسوف يقضي على القضية الفلسطينية برمتهامقتل، محذرا من أنه إذا لم يتم وقف ه
إن الفلسطينيين وفصائلهم المختلفة يقع عليهم الدور ": الشرق"وقال موسى في تصريحات خاصة لـ 

األكبر في وقف هذه األفعال فورا، فالفلسطينيون يعون تماما ما يحدث، وال يحتاجون لنصيحة من 
إذا كان :  آخر، حتى يعلموا أن ما يفعلونه تدمير شامل لقضيتهم، وأضافالجامعة العربية أو أي طرف

الفلسطينيون ال يعلمون أنهم يرتكبون جريمة كبرى في حق فلسطين وشعبها، فيجب علينا أن نعيد النظر 
  .في مفاهيم كثيرة من جديد

  ١١/٨/٢٠٠٨الشرق القطرية 
 
  عرئيس البرلمان اليمني يدعو فتح وحماس إلى رأب الصد .٣٥

دعا رئيس البرلمان اليمني يحيى الراعي، أمس، حركتي فتح وحماس إلى الحوار ورأب : يو بي آي
: وقال الراعي خالل لقائه رئيس حكومة تسيير األعمال الفلسطينية سالم فياض في صنعاء. الصدع

اريخية، ندعو القوى السياسية الفلسطينية وفي مقدمتها منظمتي فتح وحماس إلى استغالل الفرصة الت"
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واالستفادة القصوى من المبادرة اليمنية لرأب الصدع الفلسطيني وتكثيف الجهود المشتركة لوضع آليات 
، وأضاف أن الظروف الراهنة والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية تتطلب مزيدا من "تنفيذية مناسبة

  .اصطفاف الشعب الفلسطيني في وجه العدوان اإلسرائيلي
  ١١/٨/٢٠٠٨ماراتية الخليج اإل

  
 إيالت فلسطينية وليست مصرية   ": إسرائيل" مصر السابق بـسفير .٣٦

محمد بسيوني إن قرية أم " إسرائيل"قال السفير المصري السابق لدى  : أحمد علي- اإلسكندرية 
 ال تدخل ضمن األراضي ١٩٤٩الرشراش المعروفة حاليا بميناء إيالت والتي تحتلها إسرائيل منذ العام 

وأوضح بسيوني، الذي يشغل حاليا رئيس لجنة العالقات  .١٩٢٢ و١٩٠٦لمصرية وفقا التفاقيتي ا
الخارجية بمجلس الشورى المصري، أن أم الرشراش كانت ضمن األراضي الممنوحة للدولة الفلسطينية 

هودية  الخاص بإنشاء دولتين األولى اسمها الدولة الي١٩٤٧ عام ١٨١طبقا لقرار األمم المتحدة رقم 
من الداخل وتطور " إسرائيل""ودعا بسيوني في ندوة  .والثانية اسمها الدولة العربية، وحدد لها خريطة

التي نظمها منتدى الحوار بمكتبة اإلسكندرية، مساء أمس، إلى دراسة توجهات وتركيبة " المسيرة السلمية
 العنصرية والتمييز وعبارة عن وقال إن هذا المجتمع يشبه الفسيفساء وتحكمه. المجتمع اإلسرائيلي

، وال يوحدهم "إسرائيل"مجموعة متناقضة تجمعت من يهود الغرب والشرق أو روسيا إضافة إلى عرب 
وعدم توصلهم " إسرائيل"وانتقد بسيوني ما سماه تفكك وانقسام العرب داخل  .سوى عدم الشعور باألمن

نع القرار اإلسرائيلي، الفتا إلى ضعف إلى صيغة تحافظ على مصالحهم وتستطيع التأثير على صا
  . تقريبا من عدد السكان% ١٨مشاركتهم في انتخابات الكنيست رغم أن عددهم يصل إلى 

  ١٠/٨/٢٠٠٨الجزيرة نت  
  
   احتجاجية أمام الخارجية المصرية تطالب بفتح المعبروقفة  .٣٧

ك الحصار عن غزة بمشاركة نظمت، أمس، الحركة المصرية من اجل التغيير كفاية والحركة الشعبية لف
عدد من الناشطين المعارضين وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الخارجية في القاهرة، مطالبين بفك 

  . الحصار عن قطاع غزة وسرعة فتح معبر رفح
واجبنا أن نطالب بفك الحصار عن الشعب : "وقال المنسق العام لحركة كفاية الدكتور عبدالجليل مصطفى

وأال نكون مشاركين للعدو الصهيوني األميركي في حصاره لقطاع غزة ومنع المطالب الفلسطيني، 
نطالب المسؤولين في الوطن العربي بمساندة هذا : "وتابع". اإلنسانية من الوصول إلى شعب القطاع

  ".الشعب الذي يناضل الصهيونية بالنيابة عن العرب
  ١١/٨/٢٠٠٨الحياة 

 
  كافة المعنيين يب لطلب فتح معبر رفح إال بموافقةالقاهرة لن تستج:  مصريإعالمي .٣٨

نفى إعالمي مصري بارز أن يكون استمرار إغالق معبر رفح على الحدود بين غزة ومصر : القاهرة
التي تريد " حماس"قراراً مصرياً، واعتبر ذلك من قبيل االتهامات التي تسوقها حركة المقاومة اإلسالمية 

واستبعد رئيس تحرير مجلة . ي تنظم العمل بالنسبة لمعبر رفح، على حد تعبيرهتجاوز االتفاقية الدولية الت
، أن تستجيب القاهرة لمطالب "قدس برس"، عبد اهللا كمال، في تصريحات خاصة لـ "روز اليوسف"

  .حماس بفتح معبر رفح إالّ في إطار موافقة األطراف المعنية بالمعبر
قف العمل باالتفاقية الدولية المنظمة لعمل المعبر، وهي اتفاقية معبر رفح مغلق بسبب تو"  وقال كمال إن

"". إسرائيل"أطرافها معروفون وهم مصر والسلطة الفلسطينية واالتحاد األوروبي واللجنة الرباعية و
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لذلك فال أعتقد أن القاهرة ستتجاوب مع مطلب حماس إالّ في إطار التوافق الدولي بين "وأضاف كمال 
  .، على حد تأكيده"ف المعنيةمختلف األطرا

  ١٠/٨/٢٠٠٨قدس برس 
  
  ضغوط أمريكية إسرائيلية تمنع القاهرة من فتح معبر رفح : السناوي .٣٩

انتقد إعالمي مصري استمرار القاهرة في موقفها الرافض لفتح معبر رفح مع غزة واعتبر ذلك : القاهرة
ة عن اتفاقية كامب ديفيد وما تبعها من وجها من وجوه الخضوع للضغوط األمريكية واإلسرائيلية الناتج

 الفلسطيني بين حركتي -  أمريكية، لكنه أعرب عن أسفه ألن الخالف الفلسطيني - اتفاقيات مصرية 
حماس وفتح خذل الشعوب العربية في مساندة القضية الفلسطينية وأضعف موقف المنادين بفتح معبر 

قدس "عبد اهللا السناوي في تصريحات خاصة لـ الناصرية " العربي"ودعا رئيس تحرير صحيفة . رفح
وانتقد . حركتي حماس وفتح إلى وضع حد لالقتتال بينهما والتوحد خدمة للقضية الفلسطينية" برس

  . السناوي الموقف المصري الرسمي المنحاز لحركة فتح مما يضعف جهوده إلنهاء االنقسام الفلسطيني
  ١٠/٨/٢٠٠٨قدس برس 

  
  م يتطلّب جدية جميع األطراف ورعاية دوليةاألسد يؤكد أن السال .٤٠

نقل ناطق رئاسي عن االسد تأكيده ان السالم يحتاج الى جدية جميع االطراف :  ابراهيم حميدي-دمشق 
والى الرعاية الدولية الجادة، معربا عن االمل في ان تلعب اوروبا دورا اهم في الشرق االوسط وان 

ئيلي وحقوق العرب في ارضهم وبلدانهم وحقوق الالجئين  االسرا- تتفهم حقيقة الصراع العربي 
  . الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي ضمنها جميع القرارات الدولية

  ١١/٨/٢٠٠٨الحياة 
  
   إسرائيلّية في أوروبا-لقاءات سعودّية  .٤١

صاالت جاء، أمس، عبر موقع إلكتروني سعودي وعلى لسان مسؤول إسرائيلي تأكيد وجود ات: يو بي آي
. في إحدى الدول األوروبية تتناول قضايا سياسية وأمنية" إسرائيل"سرية غير رسمية بين السعودية و

وقال المصدر اإلسرائيلي، الذي رفض الكشف عن هويته وعن الدولة األوروبية التي تستضيف 
ف سياسي أمني  إسرائيلية بهد- هذه هي المرة األولى التي تجري فيها اتصاالت سعودية "المحادثات، 

أن نتائج اللقاءات كانت مشجعة لكال "وأعلن المصدر اإلسرائيلي ".  وباستضافة إحدى الدول األوروبية
الطرفين، وارتكزت على تعزيز القدرات الدفاعية للجيش السعودي بتزويده بأحدث التقنيات العسكرية 

ة، وتبادل التقارير األمنية التي لمواجهة أي هجمات قد تشنها إيران أو جهات إرهابية داخل السعودي
تخص موضوع اإلرهاب، وتشجيع التعاون االقتصادي بين رجال األعمال لالستثمار المتبادل في 

المحافظة على معدالت إنتاج النفط السعودي إذا ما "وتابع أن اللقاءات ارتكزت أيضاً على ". البلدين
لشبابي بين البلدين ضمن مخيمات صيفية تعرضت إيران ألي ضربة عسكرية مقبلة ودعم التقارب ا

  ".دولية
  ١١/٨/٢٠٠٨األخبار 

  
  ٢٠١٠ تترأس اللجنة اإلستشارية لوكالة األونروا في لسعوديةا .٤٢

قال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية السفير احمد : جدة، القاهرة
ئب رئيس اللجنة االستشارية لوكالة غوث وتشغيل إن المملكة ستتولى منصب نا: "عبدالعزيز قطان
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 – ٢٠١٠ ورئاسة اللجنة في ٢٠١٠ - ٢٠٠٩في ) أونروا(الالجئين الفلسطينيين التابعة لألمم المتحدة 
٢٠١١."  

  ١١/٨/٢٠٠٨الحياة 
 
   تنعى محمود درويشالجامعة العربية  .٤٣

جامعة العربية عمرو موسى نعى االمين العام لل: ا ف ب -١١/٨/٢٠٠٨ الوطن القطرية ذكرت صحيفة
الذي توفي في وقت متأخر مساء امس االول في " شاعر فلسطين والعرب الكبير محمود درويش"االحد 

ببالغ االسى والحزن تنعي جامعة الدول العربية الشاعر المبدع "وقال موسى في بيان . الواليات المتحدة
 واحدا من ابرز اعالمها الشعرية والثقافية في محمود درويش والذي برحيله تفتقد فلسطين والعرب جميعا

وفي تونس، وجه الرئيس التونسي زين العابدين بن علي االحد برقية تعزية إلى الرئيس ". العصر الحديث
ابن فلسطين "الفلسطيني محمود عباس غداة وفاة الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش الذي وصفه بـ

لرباط، ذكرت وكالة انباء المغرب العربي ان العاهل المغربي محمد وفي ا". البار وشاعرها الكبير
بعد عمر حافل بالنضال "السادس ارسل، امس، برقية تعزية بوفاة الشاعر الفلسطيني محمود درويش 

  ".والتعبير الملتزم
 الشاعر الفلسطيني  نعتاألمانة العامة للمؤتمر القومي العربيأن : ١١/٨/٢٠٠٨قدس برس وأضافت 

 أن ،"قدس برس" في بيان له اليوم أرسل نسخة منه لـ ،وأكد المؤتمر القومي العربي .مود دوريشمح
فلسطين واألمة العربية فقدت بغياب محمود درويش شاعراً كبيراً ومناضالً ومثقفاً استثنائياً عبر في 

  .مسيرته النضالية والثقافية عن عمق التكامل بين فلسطين والعروبة واإلنسانية
  
 مساعد الرئيس اإليراني يكرر محبته للشعب اإلسرائيلي  .٤٤

كرر مساعد الرئيس اإليراني للشؤون السياحية رحيم مشائي تصريحات القت :  أحمد حسن- طهران 
اشمئزازا داخل الحكومة اإليرانية والبرلمان والحرس الثوري، حول محبة الشعب اإليراني للشعبين 

أقول هذا الكالم وأفتخر به ولن أتراجع عنه ألن عقيدتنا كإيرانيين  "وقال مشائي. األمريكي واإلسرائيلي
ال فرق بين الشعبين اإليراني واألمريكي، هؤالء أصدقاء "، مضيفا "هي عقيدة السالم والمحبة بين الناس

  "".إسرائيل"لنا حتى أبناء 
  ١١/٨/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
   وتمويل مشاريع في الضفة الغربية تشكل فريق عمل لتلقي المساعدات الماليةأمريكا .٤٥

اعتمدت إدارة الرئيس األميركي جورج بوش أحد الموالين لها من أصل فلسطيني            :  محمد سعيد  -واشنطن
 في الضفة الغربية المحتلة، وفق الشروط التي        "مشاريع"ليكون وكيلها في تلقي المساعدات المالية لتمويل        

وطلبت الوكالة األميركيـة    . اهضون االحتالل اإلسرائيلي منها   تضعها، وتحظر استفادة من تعتقد بأنهم ين      
، تأسـيس   "فريق العمل األميركي من أجل فلـسطين      "للتنمية الدولية من زياد العسلي، الذي يتولى رئاسة         

 لغرض تلقي التبرعات المالية     "منظمة الجمعيات الخيرية األميركية من أجل فلسطين      "منظمة أخرى باسم    
وقالت وزارة الخارجية األميركيـة،      .ية واألهلية المخصصة لتمويل مشاريع في الضفة      الحكومية األميرك 

على موقعها اإللكتروني، إن المنظمة الجديدة، التي تأسست وفق مذكرة تفاهم وقّعتهـا مـديرة الوكالـة                 
 األميركية للتنمية الدولية، هنرييتا فور، مع مؤسسة العسلي الجديدة فـي واشـنطن فـي األول مـن آب                  

  ."ستكرس جهودها لمساعدة أبناء الشعب الفلسطيني عبر آلية لتوزيع التبرعات األميركية"الجاري، 
  ١١/٨/٢٠٠٨األخبار 
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 هدم المنازل انتهاك للقانون الدولي  :  رايتس ووتشهيومان .٤٦
 "إسـرائيل " حثت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق اإلنسان أمس، حكومة           : الوكاالت -القدس المحتلة 

االمتناع عن خطط الستئناف ممارسات هدم ومصادرة منازل المشتبهين باإلرهاب، مشددة على أن             على  
 رئيـسة قـسم الـشرق       قالت و. تلك التدابير تمثل انتهاكاً للقوانين الدولية التي تحظر العقوبات الجماعية         

العقوبات الجماعية  مقترحات السماح للجيش اإلسرائيلي باستئناف      "اناألوسط بالمنظمة سارة لي وايتسون      
 للوراء فيمـا يتعلـق      ”إسرائيل“المتمثلة في هدم المنازل، سيعد بمثابة عالمة فاصلة، تؤشر نحو خطو            

 ". وعودة إلى عدم الشرعية-بحقوق اإلنسان 
 ١١/٨/٢٠٠٨الوطن السعودية 

   
 !وال موضوعية نسخ التجربة.. بين حزب اهللا وحماس .٤٧

  فايز رشيد.د
تحاول نسخ تجربة حزب اهللا فـي       " حماس" أن يخلص بنتيجة مفادها أن حركة         ليس صعباً على المراقب   

  .لبنان على صعيدي المواجهة بالنسبة للعدو الصهيوني، أو في ما يتعلق بالنظرة إلى الساحة الداخلية
، كان في أذهان قادتها تلك التهدئة المثيلـة غيـر           "إسرائيل"في موافقتها على التهدئة مع      " حماس"حركة  

 ١٩٩٦في أعقاب اجتياح الجنوب اللبناني فـي عـام،        ) تفاهم نيسان " (إسرائيل"باشرة بين حزب اهللا و    الم
ومجزرة قانا، حين أعلن الحزب إمكانية عدم قيامه بقصف مدنيي مستعمرات شمال فلسطين المحتلة، إذا               

 حـين قامـت     ٢٠٠٠وافقت األخيرة على عدم التعرض للمدنيين اللبنانيين، وفعالً هذا ما تم حتى عـام ،              
  .المقاومة الوطنية بتحرير معظم أراضي الجنوب اللبناني، محققة انتصاراً على العدو الصهيوني

 وعلى مدى أربع سنوات، لم يوقف حزب اهللا عملياتـه العـسكرية، ضـد        ١٩٩٦،٢٠٠٠ما بين العامين    
" إسـرائيل "العميلـة ل  " وبيجيش لبنان الجن  "في الجنوب اللبناني، كما لم يضع قوات        " اإلسرائيلية"القوات  

  .كهدف مباشر له
التهدئة بالنسبة إلى حماس هي عامة وشاملة إن لجهة إطالق الصواريخ على المستعمرات القريبـة مـن                 

، التي تغلق المعابر متـى تـشاء،        )باستثناء معبر رفح  (القطاع، أو بالنسبة لقوات االحتالل على المعابر        
أنواع المواد الداخلة الى غزة وكمياتها، أي أن قوات االحـتالل هـي             وتفتحها لفترات زمنية قليلة محددة      

وهذا ما يقوله حتى مراقبو     (المتحكمة فعلياً في القطاع، وبكالم آخر فإن القطاع عملياً يقع تحت االحتالل             
  ).األمم المتحدة في غزة

لصهيونية بـاختراق مـدنها     من ناحية ثانية، فإن التهدئة لم تسر على الضفة الغربية، التي تقوم القوات ا             
وقراها وكل مناطقها لقتل من تريد قتله أو العتقال من تريد اعتقاله، وكان األجـدر أن تـدخل الـضفة                    

التنسيق مع السلطة الفلسطينية حول هـذا       " حماس"الغربية أيضاً ضمن اشتراطات التهدئة، وكان بإمكان        
 ١٩٦٧، فاألراضي المحتلة في عام      ) الطرفين بالرغم من ظروف االنقسام والخالف الموجود بين      (األمر  

كانـت وسـتظل تقـسيم      " إسـرائيل "هي الضفة الغربية وقطاع غزة، وليس أحدهما منفرداً، وأهـداف           
الفلسطينيين ومناطقهم إلى أجزاء عديدة، وإذكاء نيران االختالف، وصوالً إلى االنقسام بين صفوفهم، أي              

ة يوقع من يمارسه، مباشرة أو بطريق غير مباشر في كمائن           ان الفصل القسري بين الضفة الغربية وغز      
  ".اإلسرائيلية"األهداف 

بالتالي، فإن النسخ الحرفي لتجربة المقاومة اللبنانية على الصعيد الفلسطيني هي مسألة تخرج عن نطـاق       
فوارق أخرى،  هناك  . الموضوعية، فإضافة إلى الفوارق الكبيرة في الجغرافيا، والجيوبوليتيكا بين البلدين         

فلبنان المتشكل في دولة ذات سيادة معترف بها دولياً، هو غير قطاع غزة الواقع تحت االحـتالل، مثـل                   
في لبنان هي غير أهدافها في فلسطين، فبينما تقتصر في          " اإلسرائيلية"الكل الفلسطيني، وطبيعة األهداف     

اهدة مع حكومته، فإنها بالنـسبة للفلـسطينيين        البلد العربي على تدمير سالح المقاومة اللبنانية وتوقيع مع        
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تتمثل في نفي الوجود الفلسطيني شعباً ودولة وسيادة، انطالقاً من رؤيتها للوجود الفلسطيني كنقيض تـام                
تحرير األسرى  : بالتالي، فإن أهداف حزب اهللا التي كانت وال تزال معلنة هي          . نفسه" االسرائيلي"للوجود  

زارع شبعا، والتصدي للعدوان الصهيوني، هذا بـالطبع بعيـداً عـن الرؤيـة              ، وتحرير م  )وهذا ما تم  (
  ".االسرائيلي"االستراتيجية لحزب اهللا في ما يتعلق بالوجود 

والمقاومة اللبنانية ال تعـيش     (بالنسبة إلى حركة المقاومة الفلسطينية، التي تعيش مرحلة التحرر الوطني           
تحرير المناطق التي جرى احتاللهـا فـي عـام          : ة تتلخص في  ، فإن األهداف االستراتيجي   )ذات المرحلة 

وتحرير فلسطين كاملة،   ) بالنسبة لبعض الفصائل  ( وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة        ١٩٦٧،
، مع اتفاق عام على حق عودة الالجئين الفلـسطينيين إلـى            )بالنسبة لفصائل أخرى  (من النهر إلى البحر     
  .اختالفاً موضوعياً بالنسبة لحركتي المقاومة في كل من فلسطين ولبنانديارهم، مما يعني 

نسخ تجربة حزب اهللا في الجنوب اللبنـاني، مـن          " حماس"بالنسبة إلى السياسات الداخلية، تحاول حركة       
حيث وجوده كقوة أساسية فيه، وفي ذلك أيضاً اختالف كبير، ففي الوقت الذي فرض فيه حزب اهللا نفسه                  

ية في الجنوب من دون االشتباك مع تيارات أخرى في المقاومة، فإنه استطاع أيـضاً تـشكيل                 قوة أساس 
البنى القادرة على جذب المقاومين من التيارات األخرى ضمن االتفاق على استراتيجية عامـة، وعمـل                

ن الحزب في بيئة جنوبية متجانسة مع أطروحاته على جميع الصعد، ولعل من أهمها الـسياسية، كمـا أ                 
 وعنـدما حـرر     ٢٠٠٠الحزب، وبالرغم من تضحياته، لم ير نفسه بديالً للدولة اللبنانية، بل إنه في عام               

وفـي المعـادالت    . معظم مناطق الجنوب، كان يقبض على أعضاء جيش لبنان الجنوبي ويسلمهم للدولة           
 بينها مـن يناقـضه   السياسية الداخلية يرى حزب اهللا نفسه جزءاً من قوى كثيرة متعددة أخرى، ترى من   

الرأي في مختلف المجاالت، لكنه يرى الحل من خالل التوافق الوطني بين جميع القـوى واالتجاهـات                 
أما حركة حماس، فإن تجربتها في الـسلطة        . السياسية، وللحزب وزير واحد في الحكومة اللبنانية الحالية       

 أن تسمع غير صوتها، فبعض مقاتليهـا        تثبت أنها ال تريد في قطاع غزة      ) النسبية ومحدودة الصالحيات  (
، مما  )اليوم اللحديون وغداً الملحدون   (في تلك اآلونة، كانوا يحملون شعاراً يقول        " فتح"وإبان االشتباك مع    

يعني أنها ال ترى في نفسها جزءاً من كل، بل ترى ذاتها بديالً لكل التنظيمات الفلسطينية، ولـذلك فهـي                    
آنذاك، وأعادت  ) التنظيم الثاني في فصائل منظمة التحرير الفلسطينية      (لشعبية  أغلقت إذاعة تابعة للجبهة ا    

إغالقها حديثاً، وهي أوقفت توزيع الصحف الفلسطينية في القطاع، واشتبكت مع عائالت فلسطينية آخرها              
عائلة حلّس، من دون إدراك منها لمخاطر االشتباك مع فئات مهمة في الشعب الفلـسطيني، ومـن دون                  

ك لألجواء العشائرية والطبيعة القبلية في القطاع، وهي أيضاً في أجواء يسودها التوتر مـع معظـم                 إدرا
جماهيرها الكبيرة، أيضاً لتنظيمات المقاومة     " حماس"صحيح ان ل  .. تنظيمات المقاومة الفلسطينية في غزة    

سطينية، ستنعكس سـلباً    وأي من التنظيمات الفل   " حماس"األخرى جماهيرها الغفيرة، وعالقات التوتر بين       
على العالقة بين الجماهير الفلسطينية، وهذا ما يجب أن تتجنبه حمـاس وكـل التنظيمـات الفلـسطينية                  

  .األخرى
لهم، وأين يهربـون؟ إلـى      " حماس"، من مالحقة    "فتح"كان مؤلماً وكريهاً ومحزناً، أن يهرب أعضاء من         

 على مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، أن يـساق         وكان أكثر إيالماً وحزناً ومدعاة للخوف     " إسرائيل"
  .هؤالء، بعد إعادتهم من قبل العدو الصهيوني، إلى السجن في غزة

 وهذا ال يجوز فتنظيمات كثيرة انطلقـت        ١٩٨٨تؤرخ للثورة الفلسطينية منذ انطالقتها في عام ،       " حماس"
ن التنظيمـات أن تتجاهـل تـاريخ        أو لغيرها م  " حماس"في أواسط ستينات القرن الماضي، وال يجوز ل       

  .الثورة الفلسطينية وتضحيات فصائلها
وجود تنظيمات فلسطينية متعددة من اليسار إلى       : تدرك حقائق الواقع الفلسطيني، وأبرزها    " حماس"ولعل  

اليمين، ولعلها تدرك أيضاً أنه ما من وسيلة إلتمام معركة االنتصار سوى التمـسك بالوحـدة الوطنيـة                  
ة على برنامج الثوابت الفلسطينية والقواسم المشتركة، وأن ال طريق بين الفصائل سوى الحوار              الفلسطيني
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الوطني، والحوار الوطني فقط، وبعد التحرير فلتتصارع البرامج ديمقراطياً، وهذه النقاط مجتمعة أدركها             
د ساحتنا الفلسطينية إلـى    ، حتى تعو  "حماس"حزب اهللا في التعامل مع الداخل اللبناني ونتمنى أال تتجاهلها           

  .سابق عهدها
 ١١/٨/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  نجاحات الفتة وخسارة فلسطينّية .٤٨

  هشام نفاع 
بات كثيرون يتفقون على أن المشروع األميركي الموجه ضد المنطقة، بصيغته الراهنة، يحصد الفشل تلو               

يد من القوى المناهضة والقـضايا التـي        العد. أو أنه على األقّل، لم يحقق ما أراده واضعوه منه         . اآلخر
هناك من يعيد سبب االنكفاء األميركي إلـى        . تمثّلها خرجت غانمة تبعاً لذلك، ما عدا واحدة أساسية فقط         

حقيقة أن القوى المناهضة لإلمبريالية األميركية ومشاريعها أظهرت إرادة صلبة تجلّت بقدرة الفتة علـى               
وهناك من يشير إلى فشل جوهري في       . ياز سباقات المسافات الطويلة   الصمود وعلى تنظيم األنفاس الجت    

أوالً ألن هناك الكثير مـن المـادي        ". حرب الخير ضد الشر   "المشروع األميركي، بصيغته الشهيرة عن      
  .والملموس خلف هذا التعبير األخالقوي الغيبي

ربما لو كان غوبلز النازي علـى       . الخير والشر هنا يغوصان معاً في حقل نفط محاط بالكثير من السالح           
  ...".اكذب ثم اكذب"قيد الحياة الكتشف مجدداً خطأ مقولته 

لقد جرت محاوالت أميركية حثيثة، بتواطؤ عرب رسميين، لجعل ذلك المحور حقيقة ناجزة تسيطر على               
 أشبه بحكايا   كانت تقنيات الترهيب  . العقول وتبلور الوعي العام لتمرير مشاريع هيمنة سياسية واقتصادية        

أما اآلن، فقد وصـل     . الغيالن واألشباح التي يخوفون األطفال بها ضمن األساليب التربوية غير المحبذة          
الرئيس السوري  : وهناك نتائج سياسية حقيقية   . األمر درجة لم يعد فيه مجدياً حتى مواصلة الثرثرة بشأنه         

تحـت أضـواء بـاريس؛ مجموعـة مـن          مباشرة إلى حفل استقبال رسمي      " محور الشر "خرج من قبو    
الدبلوماسيين األميركيين تستعد ربما اآلن للقيام بمهمة تمثيل واشنطن في طهران للمرة األولى منذ أكثـر                
من ربع قرن؛ حزب اهللا يتبادل اليوم وجهات النظر واإلطراءات الدبلوماسية مع رئـيس هيئـة األمـم                  

ع إسرائيل وتستعد لعقد عملية تبادل أسرى معها وتطبيقها،         أنجزت تهدئة م  " حماس"المتحدة ال أقّل؛ حركة     
  .التكتيكات اإلسرائيلية لرفض أي اتصال معها/ رغم جميع األحاديث 

بالمجمل، جميع محاوالت إخراج المناهضين إلرادة البيت األبيض من حيـزات الـشرعية الدبلوماسـية               
  . بعيداً عن المنابر السياسية األولىتذهب مع الرياح نفسها التي تأخذ معها جورج بوش وزمرته
تسويقه وفرضه إال ما يشبه بقايـا       " المحور"يصح التوقّع أنّه لن يبقى قريباً من عملية صناعة فكرة ذلك            

  .ملصقات دعائية ممزقة فوق الجدران لفيلم سينمائي مثير، لكنه، لشدة إثارته بالذات، ذو أجل قصير
ن السينما ستتوقّف، لكن آخر األفالم وصـل نهايتـه فـي صـاالت       ال يعني هذا أن صناعة هذا النوع م       

فال بد أن هناك ممولين يدرسون اآلن سبل إعادة إنتاج صيغة سياسـية جديـدة تُبقـي علـى                   . العرض
مـن  " نعـاني "أي إننا لن    . مصالحهم، وهذه األخيرة ال يهمها بوش وال غيره، ألن بوش نفسه وسيلة لها            

  !فراغ أميركي
األول، االستفادة من تجربة هذه السنوات األخيـرة        : لى سبيل التلخيص المؤقّت، وجب أمران     من هنا، ع  

  .التي انتهت إلى فشل أميركي رسمي محدود لكن مبارك، عبر تفعيل العقل ال العواطف
والثاني، بناء على األول، عدم اإلسهاب في احتفاليات النصر، ولربما ال بأس مـن اعتمـاد مـضادات                  

مثالً، يجب الحذر من التوجـه نحـو المـستقبل          .  واقعية للحد من اإلفراط في نشوات النصر       -ة  عقالني
نهاية أية دولة في العالم ليست مسألة       ". قرب نهاية إسرائيل  "القريب بناء على أحالم يقظة إرادية من نوع         

نفسه قريبـاً فـي موقـع       من يبنِ استراتيجيته على العواطف فسيجد       . عابرة، هذا تغير استراتيجي هائل    
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من يهمـل   .  وما ترتّب عليها   ١٩٦٧ال أحد يحتاج إلى تلك األجواء التي رافقت حزيران          . الخاسر، فمهالً 
  .قراءة الواقع، فسيجد الواقع يهمله بعد حين

إسرائيلياً، كان الفتاً ما توصل إليه أخيراً مسؤول سياسي إسرائيلي كبير سابق، هو شلومو بن عامي الذي                 
أن ) أواخـر تمـوز   (إذ كتب في مقالـة      . ٢٠٠١ وحتى مطلع    ١٩٩٩ى وزارة الخارجية بين أواسط      تول

محـور الـشر هـو    "ألنها قامت على تصور خاطئ مفاده أن     " فشالً ذريعاً "سياسة بوش الخارجية فشلت     
ئـتالف  وشدد منتقداً على أن ذلك اال     ". ائتالف لدول مجنونة، اهتمامها كله منصب على زرع الشر حولها         

فسوريا وإيران غير معنيتين بأن تأخـذا دور        . ال يعني استعمال التكتيكات المتطرفة الجنون بالضرورة      "
إن سياستهما تؤيد دفع األهداف التي يمكن وضعها على مائدة التفاوض           . المعزولتين عن الجماعة الدولية   

 تشجيع عدم االسـتقرار، وتترقبـان       وهما عالمتان جيداً بقيود   . أكثر مما تريدان إشاعة اإلرهاب والثورة     
  ".إدارة أميركية أكثر وداً تكون مستعدة إلجراء حوار معهما

ال يزال من الصعب تقدير الشكل الذي سيقره مسؤولو المؤسسة اإلسرائيلية لالنسجام فـي هـذا الواقـع                  
 بمثابـة االرتـداد   التي بنوا عليها، تدخل أزمـة هـي       " المعتدلة"المتغير، وخصوصاً أن األنظمة العربية      

  ".المتطرفين"العكسي التساع حيز المناورة السياسية لدى 
فـإن  . وهو الفلسطيني . وسط كل هذا، هناك سؤال عن ذلك الطرف الذي لم يستفد أبداً من هذه التغيرات              

حققت، خارجياً، خطوات لألمام على سبيل اعتالء سكّة سياسية ال البقاء في فلك الشعارات              " حماس"كانت  
فاللحظـة الفلـسطينية    ". فـتح "الضبابية، نراها تنكفئ للوراء داخلياً في خضم رقصة الموت بينها وبين            

صحيح أن هناك اختالفات سياسية بين الطـرفين؛ طـرف          . الداخلية الراهنة محكومة بالسلوك االنفعالي    
ين يحـول دون    أسرف بل قامر بتعويله على واشنطن، وآخر يتبنى نهج مقاومة عقائدية، وكـال األمـر              

ولكن، وكأن هذا ال يكفي، حتى انخرط الطرفان في حرب ضروس           . صياغة برنامج مقاومة وطني شامل    
  .على اإلمساك بسلطة انفرادية تحت االحتالل اإلسرائيلي، هي أشبه بالعشائرية منها بالخالف السياسي

فـي  " حمـاس "طير عبر وضع    ، أو باألحرى المؤسسة المتنفذة في هذه الحركة، تواصل رهانها الخ          "فتح"
  .نقطة أبعد عنها من إسرائيل

، فمن جهتها تنسجم في هذه اللعبة، عملياً، حين ال يتردد بعض كبار متحدثيها فـي إطـالق                  "حماس"أما  
وبين هذا وذاك، يصبح التخلّص مـن االحـتالل         . نعوت العمالة والتخوين صبحاً ومساء على خصومهم      

اً باألولوية العجيبة التي اختارها الطرفان وهـي اإلصـرار علـى الحـسم            اإلسرائيلي مسألة ثانوية قياس   
  .الداخلي بمفردات العداء وسياسات االنقسام وممارسات السالح

مـع االحـتالل    " تهدئتـه الخاصـة   "المفارقة المؤلمة هي أن كل طرف يبذل كل الجهود للحفاظ علـى             
ك ببذل كل ما بوسـعه للحفـاظ علـى سـلطته            هذا بمواصلة تفاوض عقيم من رام اهللا، وذا       : اإلسرائيلي

بينما ال يكلف أحدهما عناء تكبد مسؤولية الوصول الـى نقطـة التالقـي الـوطني        ! المحاصرة في غزة  
الضرورية حفاظاً على القضية الفلسطينية التي تثقب جسدها اآلن الرصاصات والقذائف التـي يتبادلهـا               

سلطة وهمية، تقطّع فضاء تطبيقها جدران وحواجز ومنشآت        الفصيالن الغريمان على االنفراد اإلطالقي ب     
  .ومستوطنات كولونيالية

  ١١/٨/٢٠٠٨األخبار 
  
  الالجئون الفلسطينيون والعودة .٤٩

  عبد اهللا السويجي
أيلول المقبل ذكرى مذبحة صبرا وشاتيال، التي نفذتها ميليشيات         / تحل في النصف األول من شهر سبتمبر      

في مخيمي صبرا وشاتيال، بعد إجبار المقـاتلين الفلـسطينيين علـى            " سرائيلياإل"لبنانية بمساندة الجيش    
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 وكانت نتيجة المذبحة مئات الضحايا من الرجال والنساء واألطفـال،           ١٩٨٢الرحيل من لبنان في العام ،     
  .معظمهم من المدنيين

التي أحلت بهم في    تلك كانت مذبحة أخرى ضمن سلسلة المذابح التي تعرض لها الفلسطينيون منذ النكبة              
 وخلفت وراءها ماليين الالجئين المنتشرين في دول المواجهة مع العدو الـصهيوني، وفـي               ١٩٤٨العام  

  .بلدان العالم أجمع
الالجئون الفلسطينيون شكلوا أزمة للدول التي لجؤوا إليها، والتي لم تستطع حلها رغم مرور ستين عاماً،                

 الدولي لقضية الالجئين وحقهم في العودة إلى أراضيهم، وفي ظـل          بل إن األزمة تتفاقم، في ظل التجاهل      
االقتتال الفلسطيني  الفلسطيني، واالرتباك العربي في إدارة األزمة مع العدو الـصهيوني، ومـن خلفـه                 

  .الواليات المتحدة األمريكية
 تخوفـت الـدول مـن       .الالجئون الفلسطينيون لم يعاملوا كحالة إنسانية، ولم يعاملوا أيضاً كحالة وطنية          

وجودهم، فعزلتهم في مخيمات تشكلت وكبرت إلى جانب مدن كبرى وصـغرى فـي لبنـان وسـوريا                  
واألردن، وحين قويت عزيمتهم بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية وظهور تنظيمات عديدة لمقاتلة الكيان             

، وفي دول أخرى ال     الصهيوني، حدثت مشكالت مع سلطات عربية عدة، وفي دول ال يسمح لهم بالعمل            
  .يسمح لهم بالتنفس

العجز العربي تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين يتضخم يوماً بعد يوم، خاصة مع خيار السالم الذي أقرته                
 سنة  ١٥قمة بيروت، إذ بات على الالجئ انتظار ما ستقدم له المفاوضات، التي لن تقدم له شيئاً، ومرور                  

بل إن الجميع يعلم أن الكيان الصهيوني يـرفض         .  أكبر دليل على ذلك    من دون تقدم  " أوسلو"على توقيع   
االعتراف بحق عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم، والمساومة الحالية نشطة بشأن التنازل عن هـذا الحـق                

  .والخروج بحلول غامضة
فـي الـوطن    الفلسطينيون يدفعون ثمن تمسكهم بأرضهم ومحاولة استرداد وطنهم، ولهذا يتشبثون بالبقاء            

ولكنهم وهم يحـاولون البقـاء فـي الـوطن          . العربي، رغم وجود مئات اآلالف منهم في الدول األجنبية        
العربي، فإنهم يتعرضون في بعض عواصمه للقتل والتشريد من جديد، كما حدث مع الجالية الفلـسطينية                

  .خيمات أيضاًفي العراق، وتجمعوا بين العراق وسوريا، وبين العراق واألردن وعاشوا في م
ما استجد في األسبوع الماضي هو أن المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة أعلنـت أن                 

 الجئ فلسطيني، ممن كانوا يقيمون في العراق حصلوا على حق اللجوء اإلنـساني إلـى أيـسلندا                  ٢٠٠
لفلسطينيين المقام فـي صـحراء       شهراً من المكوث القصري في مخيم الوليد لالجئين ا         ١٤والسويد بعد   

 الجئ فلسطيني يقيمون حالياً داخل      ٢٣٠٠األنبار العراقية قرب الحدود مع سوريا، وتذكر المعلومات أن          
 الجئاً فقدوا حياتهم داخل المخيمـات       ١٢مخيمي التنف والوليد، على الحدود العراقية  السورية، علماً أن           

  .المذكورة نتيجة غياب الرعاية الصحية
معة الدول العربية التي ترفض منح الالجئين الفلسطينيين جوازات سفر في الدول التي يقيمـون فيهـا                 جا

خوفاً من نسيانهم قضيتهم، تسمح لهؤالء الالجئين باللجوء إلى السويد وأيسلندا، وهو أمر يستحق التوقف               
 عائلـة   ٢٠٠ة الكريمة ل    عنده بدهشة واستغراب، فجامعة الدول العربية تعجز عن استيعاب وتوفير الحيا          

فلسطينية، في الوقت الذي يمكن لثري عربي واحد أن يبني مساكن لهؤالء ويكفيهم شر السؤال واللجـوء                 
  .والمذلة

وكما نشأ مخيم التنف على الحدود العراقية  السورية، نشأ مخيم السلوم على الحدود الليبية  المـصرية،                  
ن على أراضيها، ومنعت دخول القادمين إليها مـن إجـازاتهم،           حين قامت ليبيا بطرد الفلسطينيين العاملي     

، ثم احتجت على اتفاق أوسلو      "اإلسرائيليين"احتجاجاً على اتفاق إعالن المبادئ للتسوية بين الفلسطينيين و        
 شـخص،   ٦٠٠ حوالي   ١٩٩٥تشرين األول   / وطردت المزيد من الالجئين، حيث بلغ عددهم في أكتوبر        

  .م الذي أحيط بأسالك شائكةأقاموا في مخيم السلو
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وتعرض الالجئون الفلسطينيون إلى شتات مؤلم بعد تلك الحركة، حيث قامت السلطات اللبنانية بفـرض               
  .تأشيرات دخول على حملة الوثائق اللبنانية، وهذا جعلهم هائمين في البر والبحر

واجه الفلسطينيون مـن    الفلسطينيون يتعرضون لحرب تشتيت وتهجير قسرية داخل وخارج وطنهم، إذ ي          
سكان األحياء الشرقية في مدينة القدس المحتلة خطر هدم منازلهم بـشكل يـومي مـن قبـل القـوات                    

. ، وذلك في إطار الحملة التي تشنها الدولة العبرية ضد الوجود العربي في المدينة المقدسـة               "اإلسرائيلية"
 منشأة منـذ    ٨٠لهم، وقد تم هدم ما يقارب       ومن هذه اإلجراءات إصدارها قرارات إخالء المواطنين لمناز       

مطلع العام الجاري آخرها منزل يعود لعائلة أبوعيشة في بلدة بيت حنينا، وطرد عائلة الكرد من منزلهم                 
  .يوليو الماضي/ في حي الشيخ جراح أواخر شهر تموز

 بعض العرب يطـردونهم     السويد وأيسلندا والدنمارك وكندا وأستراليا تستقبل الالجئين الفلسطينيين، بينما        
ليبقوا في العراء، متذرعين تارة بالوطنية وتارة بالتوازن الديمغرافي الطائفي وتارة ثالثة بالوضع األمني،              
ويستمر الالجئ مهاجراً في سبيل حفاظه على هويته، يطهر نفسه بالعذاب والشتات، كأنـه كتـب عليـه      

  .التيه، وهو بين أبناء جلدته وعمومته وعقيدته
بات الالجئ الفلسطيني ملعوناً في أرضه وفي الشتات أيضاً، يحاربونه بحجـة محاربـة التـوطين،                هل  

ويحاربونه بحجة أنه يعرقل التسوية، ويصبح إرهابياً حين يقـوم بعمليـة ضـد الجـيش الـصهيوني،                  
 ويحاربونه ألنه يحمل السالح حتى ال يتعرض لمذبحة شبيهة بمذبحة صبرا وشاتيال، ويـشعرونه بأنـه               

  عبء عليهم، رغم أنهم ال يتحملون مسؤولية تعليمه أو تطبيبه أو عملية نحوهم؟
الالجئون الفلسطينيون في مخيمات الشتات أصبحوا عرضة للتيارات المتشددة، وطالما ظلـت الرعايـة              

 ، فإلى متى سيبقى هؤالء بين مطرقة الفقر       "متطرفين"العربية غائبة عنهم، فإنهم سيتحولون مع الزمن إلى         
والحاجة اليومية والبؤس، ومحاربتهم، ليس لسبب، إال ألنهم يحرجـون الـساسة والـدول والمنظمـات                

  العالمية، بل إنهم يحرجون السلطة الفلسطينية ذاتها، التي باتت حائرة بشأنهم؟ فإلى أين المفر؟
  ١١/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  تغييري وصهيوني.. أوباما .٥٠

  منير شفيق 
ين الديمقراطية في لعبتها االنتخابية بين الواليات المتحدة مثال ونموذجا، وأي بلد عربـي              الفارق الحاسم ب  

السيما مصر مثال ونموذجا يكمن في حقيقة بسيطة، وهي أن اللعبة الديمقراطية في أميركا محصورة في                
 غيرهمـا،    على -نظريا أو قانونيا أو دستوريا    -الحزبين الديمقراطي والجمهوري وليست مفتوحة عمليا       

هذا من جهة، أما من الجهة األخرى فإن الوصول إلى مرتبة مرشح للحزب في انتخابـات الرئاسـة أو                   
الكونغرس ال يتم إال بعد أن يمر المعني بتجربة سنوات، وفي األغلب ما يزيد على العشر سنوات، وفـي    

شخصي والسياسي والفكـري    ثم يجب أن يكبر ملفه األمني وال      ". منخل"إلى  " منخل"هذه السنوات يمر من     
  ".آي.بي.أف"واالجتماعي داخل الحزب، ولدى الـ 

أو (فإذا مر من االختبـارات المطلوبـة        . وهذا كله يتم بطريقة روتينية تقليدية غير متطورة، وبال ضجة         
، يمكن أن يتنافس داخل الحزب مع مرشحين آخرين عبروا العملية نفسها، وأصبحوا في وضـع              )المناخل
  .ه أو يسمح لهم فيه بالترشح، أي في وضع الموثوق تماما من حيث سياسته ومواقفهيمكنهم في

كما يجب أن يتضمن ملفه وثائق أو صورا تُمكن من أن يفتح ضده إذا ما خرج عـن اإلطـار المحـدد،               
عن منافسيه، أو ما يمكن أن يطـرح        " التمايز"واعتبر مهددا للسياق السياسي المحدد كذلك، بما فيه حدود          
  .من أفكار وسياسات، أو يوجه من نقد أو يسعى إلى تغيير
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 متمثال فـي    -كما فيما بين مرشحي الحزب الواحد     -ولهذا ليس عجيبا أن ترى االختالف ما بين الحزبين          
فروق طفيفة خفيفة ال تخرج عن حدود اإلطار المعين، سواء كان في االسـتراتيجية الدوليـة، أم كـان                   

  .لداخلي الذي حدده الدستور والتقاليد التي أرساها اآلباء المؤسسونبالنسبة إلى أسس النظام ا
يستطيع كل من هـب ودب أن يـشق         " فالتة"ومن هنا فإن الديمقراطية األميركية والغربية عموما ليست         

صفوفها أو يخترقها، أو أن باستطاعة أحد أن يفلت من داخل الحزبين ليخرج أكثر من المحدد والمحمول                 
وقـد عـرف رئيـسان      .  وإذا حدث فإن االغتيال بانتظـاره      -خارجيا أو داخليا  - واالختالف   في التغير 

أميركيان هذا المصير، علما بأن الحدود التي اعتبرت خروجا ال تضرب في الجـوهر، وإنمـا تعـدت                  
  .اإلطار المحدد للخروج بضعة سنتيمترات، وما مثل جون كينيدي ببعيد

رة على اتجاهات الرأي العام والناخـب مـن جانـب الحـزبين             أضف إلى ما تقدم ما يمارس من سيط       
والممسكين بقيادة الدولة وأجهزتها، نحو الممثلين للقوى االجتماعية واالقتصادية والمالية والسياسية التـي             

أيضا من الحـدود التـي رسـمها        " فالت"فالرأي العام هنا ليس بـ      . تتحكم بالنظام أو قام النظام لخدمتها     
  .تحكمون بهالنظام والم

هذه المعادلة المسكوت عنها أو الفعالة تحت السطح، وبأعلى درجات النعومة، لكن بسيطرة دونها سيطرة               
فيمـا األخيـرة    " الدكتاتوريـة الناعمـة   "أشد األنظمة التي عرفت بشموليتها، وهذا ما يمكن أن نـسميه            

، أي اختيار الذي سيخرج من صـناديق        ، والفارق بينهما ليس في النتيجة     "الفظة"أو  " الدكتاتورية الخشنة "
االقتراع، وإنما في العملية السابقة لتلك اللحظة، أي األسلوب في طريقة ارتقاء المعنـي علـى مـستوى                  

  .مرشح ثم منتخب
هذا الفارق بين اللعبة الديمقراطية بالنسبة إلى الترشح والتنافس واالنتخاب بين الواليات المتحدة نموذجـا               

إذا أعطت الحرية للترشح وللناخـب  - أن العملية الديمقراطية في الثانية ال تستطيع    ومصر نموذجا، وهي  
 أن تضبط نتائج االنتخابات بحيـث يـنجح مـن           -أن يختار بحرية، ولصندوق االقتراع أن يكون نزيها       

يريدهم النظام، فالناخب خارج عن السيطرة والمرشح قد يقفز إلى الموقع بال مقدمات، وهـذه إشـكالية                 
ديمقراطية في بالدنا، وتلكم أشد عيوب ما يسمى الديمقراطية األميركية، إذا ما تعدى المرء من السطح                ال

  .إلى ما تحته
عندما رشح الحزب الديمقراطي باراك أوباما لينافس داخل الحزب على الرئاسة، أخذت الـضجة حولـه                

توق إليه شباب أميركا، وقد انـسحب       الذي ي " رجل التغيير "تكبر مع تقدمه في صناديق االقتراع باعتباره        
ومما زاد الضجة أن الرجل من أصول إفريقية ومن أب مسلم           . الحماس له إلى شباب العالم الغربي كذلك      

  ).المسألة هنا ملتبسة، ألن أوباما كما ظهر بروتستانتى متشدد وينتسب إلى كنيسة منذ سنوات(
عـدا  ) البروتستانت البيض األنجلوساكسون  " (واسبال"ال شك أن أميركا لم تعرف قط مرشحا ال يأتي من            

وكان ذلك حدثا خطيرا في مجتمع عنصري ومتحكم في ديمقراطية إلى           " الكثلكة"كيندي الذي شذ فقط بـ      
  ؟ "ملون حسب التعبير العنصري"فكيف اآلن يخرج رجل من أصل إفريقي . أبعد الحدود

ي الرأي العام، وإذا وصل أوبامـا إلـى الرئاسـة           ال شك في أن ما حدث حتى اآلن يمثل تغييرا عميقا ف           
  .فسيكون ذلك انقالبا عميقا من الناحية العرقية
 يجده خطابا   -أقوى لوبي أميركي يهودي صهيوني    -" إيباك"لكن من يستمع إلى خطاب أوباما في مؤتمر         

أميركا، مع وعد   ، وأمنها مرتبط بأمن     "فالقدس عاصمة إلسرائيل وإسرائيل يهودية لليهود فقط      . "صهيونيا
وقد زايـد فـي     . وعليه قس في تبنى كل ما يتطلبه اللوبي اليهودي        . بعشرات الميليارات لدعمها عسكريا   

أما على مستوى السياسة الخارجية بعامة، والسيما فيما يتعلق         . ذلك على بوش وماكين وهيالري كلينتون     
  . ين أو كلينتون كان ضمن اإلطارفكل ما حاول التمايز فيه عن ماك. بإيران، فالرجل ضمن اإلطار
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أما التغيير الخطير الذي يخرج عن اإلطـار        . لهذا ال ينخدعن أحد بأوباما من ناحية السياسات األميركية        
وإذا لم يقتل وأصبح رئيسا واستمر فيعني أن تغييرا حدث          . ففي لون البشرة فقط، وهو ما قد يكلفه حياته        

  .أو العنصرية" أميركا الخشنة"في 
  ٩/٦/٢٠٠ العرب القطريةفة صحي

  
   االختطافات الصهيونية  فلسفة .٥١

  نواف الزرو  
أن قوات االحتالل اإلسرائيلي اختطفت خالل شهر يوليـو         »  جاء في أحدث معطيات المشهد الفلسطيني       

 فلسطينيا، معظمهم من محافظات الضفة الغربية، وكان لمدينة نابلس الحـصة األكبـر              ٤٦٨ فقط   ٢٠٠٨
، ووصل عدد المعتقلين من األطفال ممن هم دون الثامنة عشرة من            « مواطنا ١٤٠ها نحو   حيث اعتقل من  

  .  مواطنات٦ طفالً، كما شملت االعتقاالت ٦٨العمر إلى 
قوات االحتالل اختطفت منذ بدء المحادثات السياسية بين رئيس السلطة محمود عبـاس ورئـيس وزراء                

لسطيني، وأوضحت جمعية نفحة للـدفاع عـن حقـوق           ف ٣٥٠٠االحتالل إيهود أولمرت، ما يقرب من       
، تم  ٣٥٠٠ فلسطيني من بين الـ      ٥٠٠أن حوالي   : ٢٥/٠٩/٢٠٠٧األسرى واإلنسان، في بيان نشر يوم       

تجاه رئيس السلطة محمود    « حسن النية » أسيراً ضمن ما سمي بمبادرة       ٢٥٦اختطافهم عقب اإلفراج عن     
  .  مواطن خالل حملتها على مخيم العين بنابلس فقط١٠٠عباس، كما اختطفت قوات االحتالل أكثر من 

 فلسطيني منذ مطلع العام وحتى نهاية مايو، وحسب دراسـة أصـدرتها             ٢٧٠٠ قوات االحتالل اعتقلت    
 الئحـة اتهـام ضـد       ٦٠٠٠ فقـط نحـو      ٢٠٠٦وجهت خالل العام    »النيابة العسكرية اإلسرائيلية فإنها     

 وصل عدد لوائح االتهام التـي وجهـت لمعتقلـين           ٢٠٠٠العام  ، وجاء في الدراسة انه في       «فلسطينيين
 وبعد أن أقدمت إسرائيل على إعادة احتالل مـدن الـضفة            ٢٠٠٢وفي العام   .  الئحة ٥٦٠مختطفين إلى   

 ، وأشارت الى ان هذا الرقم استمر        ٢١٣٥الغربية ارتفع عدد لوائح االتهام ضد النشطاء الفلسطينيين إلى          
 ورغم تراجع عدد االتهامات ضـد       ٢٠٠٤ الئحة اتهام بحلول العام      ٣٠٠٠حو  في التصاعد ووصل الى ن    

 محطمة كـل األرقـام      ٢٠٠٦ فقد عادت األرقام لترتفع مرة أخرى في عام          ٢٠٠٥الفلسطينيين في عام    
  .  الئحة اتهام٦٠٠٠القياسية التي وصلت إلى نحو 

ن قوات االحتالل اإلسـرائيلي ومنـذ       أما عن اختطاف الفلسطينيات فقد أعلن عبد الناصر عوني فروانة أ          
مواطنة فلسطينية، مـن بيـنهن   ) ١٠٠٠٠( اختطفت أكثر من   ٢٠٠٧ ولغاية منتصف سبتمبر     ١٩٦٧العام  
وبقي منهن لغاية اآلن في السجون اإلسـرائيلية        . مواطنة اختطفتهن خالل انتفاضة األقصى    ) ٧٠٠(قرابة  
ها إن عدد األسـرى المقدسـيين فـي سـجون           وقالت مؤسسة القدس الدولية في تقرير ل      .  أسيرات ١١٠

 أسـيراً   ٥١ طفالً، مـنهم     ١٢ نساء و  ٦ أسيراً، بينهم    ٥٢٥االحتالل الذين اختطفتهم قوات االحتالل بلغ       
بينما جـاء   . اعتقلوا قبل اتفاقات أوسلو، أي أنهم من قدامى األسرى وفق التعريف االصطالحي لألسرى            

 المختفين بالنسبة لعدد السكان هي في محافظة نابلس، حيـث           في تقرير آخر أن أعلى نسبة لعدد األسرى       
من العدد الكلي لألسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، وأوضح في حديث صحافي أن             % ١٩,٥بلغت  

 ٩٥ أسيرة، و  ٢٢ أسيراً من محافظة نابلس يقبعون في سجون االحتالل، من بينهم            ١٩٥٠-١٩٠٠ما بين   
ووفـق تقريـر شـامل لمؤسـسة        .  طفالً من محافظات الوطن    ٣٩٠ عاماً من أصل     ١٨طفالً تحت سن    

 امرأة في معـتقالت     ٩٩ طفال و  ٣٦٠ أسير بينهم    ١١٥٠٠األسرى والمعتقلين الفلسطينيين فان هناك نحو       
االحتالل، وقالت وزارة شؤون األسرى والمحررين إن قوات االحتالل اإلسرائيلي سجلت أعلـى نـسبة               

ت االعتقال واالختطاف التي تعرض لها الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام           اعتقال في العالم من خالل حمال     
 حيث اعتقلت واختطفت إسرائيل ربع الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية وشملت كافة القطاعات             ١٩٤٨

  . ٤٨والشرائح الفلسطينية عرب
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الت واالختطافـات   وتبين المعطيات أن دولة االحتالل تواصل على مدار الساعة االجتياحـات واالعتقـا            
وغيرها، ووفق التحليالت الفلسطينية والعربية وبعض التحليالت اإلسرائيلية أيضا، ناهيك عن المواقـف             

 مجزرة بحق الديمقراطية والمنجزات االنتخابيـة،       ٢٠٠٧/٥/٢٤العالمية، فقد كانت ارتكبت إسرائيل يوم       
  .   وثالثة وزراء سابقين نائبا من المجلس التشريعي الفلسطيني٤٣باختطافها أكثر من 

وهم إلى ذلك يختطفون المواطنين الفلسطينيين من بيوتهم في نابلس وجنين وطولكرم والخليـل والقـدس                
ورام اهللا وغيرها على مدار الساعة، ويعتقلون، بل يختطفون الشعب الفلسطيني كله، والوطن الفلـسطيني       

كافة القرارات والمواثيق الدولية، بما يمكن أن نطلق        بكامله والحقوق العربية الفلسطينية كلها، ويختطفون       
عليه عملية االختطاف الكبرى المستمرة التي تشنها دولة االحتالل ضد األرض والـوطن والبـشر فـي                 

وال ننسى هنا أيضا عملية اختطاف المناضل احمد سعدات احد أهم كبار رموز العمل الـوطني                . فلسطين
  .  من المواطنين الفلسطينيين من سجن اريحاالفلسطيني إلى جانب نحو مائتين 

إلى بدايات االحتالل الصهيوني للضفة الغربية وقطـاع غـزة          ..ونعود في هذا الصدد قليال إلى الوراء        
فقد نظر أبرز قادة دولـة      : لنذكر بفلسفة وأدبيات االحتالل االعتقالية واالختطافية ضد الشعب الفلسطيني        

ت واالختطافات والمحاكمات بالجملة والعقوبات الجماعية المتنوعة الـشاملة         االحتالل أيضاً إلى االعتقاال   
  . التي شملت كافة أبناء الشعب العربي الفلسطيني

فمنذ البدايات أعلن موشيه ديان وزير الحرب آنذاك معقباً على انتهاج سياسة االختطافـات واالعتقـاالت     
 معاقين وعجزة يـشكلون عبئـاً علـى الـشعب           سوف تخرج السجون اإلسرائيلية   : والمحاكمات بالجملة 

الفلسطيني، وهي السياسة التي انتهجتها تلك الدولة بصورة مكثفة واسعة النطاق خالل سنوات االنتفاضة              
، لدرجة أن االعتقاالت الجماعيـة طالـت حـسب المـصادر            ١٩٩٣-١٩٨٧الفلسطينية الكبرى األولى    

  .  ألف فلسطيني على مدى سنوات االحتالل٨٥٠ - ٧٥٠اإلسرائيلية والفلسطينية على حد سواء ما بين 
فاألصل إذن أن الوطن الفلسطيني هو الذي يتعرض للسرقة واالعتقال واالختطاف، ويأتون بعد كل ذلك                

فكيف يمكن للعالم والمجتمع الدولي ان يتجاهل       . «أن الفلسطينيين إرهابيون وقتلة ومختطفون    »ويزعمون  
وثقة حتى في القرارات الدولية؟ وكيف يمكن للعالم العربي من جهته أن يلتزم             كل هذه الحقائق الدامغة الم    

  كل هذا الصمت وان يكتفي بهذه الفرجة المذهلة على ما يجري في فلسطين؟ 
وهكذا إذن هي األمور على حقيقتها، فالقصة إذن قصة االحتالل وفلسفة وثقافة وأدبيـات وإسـتراتيجية                

  ! واالعتقال واالختطاف للوطن والشعب العربي الفلسطيني وقضيته برمتهاوأهداف تضمر القتل والتهديم 
  ١١/٨/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  :كاريكاتير 

  
  ١١/٨/٢٠٠٨الوطن القطرية   


