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 ٢٣  :كاريكاتير
***  

  
 الشيخ رائد صالح يكشف الوثائق اإلسرائيلية لمخطط تدمير األقصى  .١

الشيخ رائد أن : القدس المحتلة مراسلها من جمال جمال عن ١٤/٨/٢٠٠٨ الدستور األردنية نشرت
ن خمسة مخططات ووثائق وخرائط تنوي الحكومة اإلسرائيلية تنفيذها في ساحة البراق صالح، كشف ع

بهدف تهويد المنطقة وبناء مجموعة من الكنس اليهودية في ، وباب المغاربة في داخل المسجد األقصى
الجهة الغربية الجنوبية وبناء جسر عسكري إسرائيلي واعتبار جميع ساحات المسجد األقصى ساحات 

في  وكان قد أوضح .ة يحق للجميع دخولها تمهيداً للسيطرة عليها وبناء الهيكل الثالث المزعومعام
 أمس األول، بمشاركة الشيخ عكرمة صبري، والمطران عطا اهللا حنا، وحاتم عبد عقدهمؤتمر صحفي 

 األقصىن المخطط يعني استهداف جميع المباني اإلسالمية على طول الجدار الغربي للمسجد ، أالقادر
وحصر األقصى،  الهدف هو السيطرة على كامل المسجد أنكد أو. حسب المزاج والحاجة اإلسرائيلية

سلطة األوقاف في قبة الصخرة المشرفة والمسجد األقصى المسقوف فقط وباقي الساحات من حدائق 
 أنلتنفيذ بعد  الخرائط والوثائق معنونة بمخططات لأن إلىشار أو .عامة مفتوحة للجميع دون استثناء

 هذه أنعلى في هذا السياق وشدد  .حصلت على التواقيع والمصادقات من الجهات اإلسرائيلية المختصة
 . منحازة لالحتالل اإلسرائيليتها باتت لجنالتيالمؤسسات اإلسرائيلية حصلت على تغطية من اليونسكو، 

مع اإلشارة ، ٢م١٥٩٥  تقدر بـيةن هناك مخطط لبناء كنيس بمساحة إجمالولفت من جهة أخرى، إلى أ
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ن المخطط يأتي ضمن اشمل وأوسع لتهويد كامل منطقة ساحة البراق والساحات المالصقة للجدار إلى أ
  .الغربي والجنوبي والشرقي للمسجد األقصى

المطران عطا اهللا حنا،  أن :القدس المحتلة من ١٤/٨/٢٠٠٨ الشرق القطرية  مراسل محمد جمالوذكر
ذا المخطط الخطير يحث الجميع على العمل لحماية المقدسات وخاصة المسجد األقصى الذي ن هاعتبر أ

 وكذلك على  المزعوم،هيكلاليتعرض وفق هذه المعلومات الخطيرة إلى مؤامرة لشطبه وتدميره لبناء 
  .المقدسات والقدس المحتلة

  
  
  "ات المتواصلةرغم التحديات الكبيرة والتهديد"نجحنا في إدارة قطاع غزة : هنية .٢

إسماعيل هنية رئيس وزراء الحكومـة الفلـسطينية         أن   غزةمن   ١٤/٨/٢٠٠٨الشرق القطرية   ذكرت  
وتعهد ". رغم التحديات الكبيرة والتهديدات المتواصلة    "المقالة قال إن حكومته نجحت في إدارة قطاع غزة          

أصدرته األمانة العامـة    "  المعوقات رغم) المقالة(إنجازات الحكومة الفلسطينية    "في كلمة افتتاحية لكتاب     
تحمل مسؤولياتها وستعمل على تخفيف معاناة الفلـسطينيين        "لمجلس الوزراء أمس، بأن تواصل الحكومة       

الحكومة من خالل تواجـدها     "وقال إن   ". وتعزيز صمودهم في مواجهة اإلجراءات اإلسرائيلية والحصار      
سياسية واقتصادية وتعرضت لتهديدات داخلية     في قطاع غزة عملت في ظروف صعبة وواجهت تحديات          

وخارجية ووضعت في وجهها العراقيل بغية ثنيها عن خطها األصيل، وقطع الطريق على أية إنجـازات                
استمرت الحكومة المقالة رغم الصعاب والعراقيـل فـي تحمـل           : "وأضاف". يمكن أن تقدمها للفلسطيني   

فلسطينية والقدس في قلبها، وتواصلت مع الشعب فـي كافـة           مسؤولياتها الوطنية المتعلقة ببقية األرض ال     
أن الحكومـة نجحـت فـي معركـة       "وأكد هنية   ".  منها على وحدة األرض والشعب     أماكن تواجده تأكيداً  

الحصار وقدمت نموذجاً يحتذى به في الثبات والتضحية والتجرد والعطاء، وارتقى العديد من المنتـسبين               
  ".كن لم تنكسر اإلرادة ولم تضعف العزيمةإليها شهداء وجرحى وأسرى ول

هـي حكومـة    " إن حكومته     قال إسماعيل هنية  إلى أن    غزةمن   ١٣/٨/٢٠٠٨ قدس برس ولفتت وكالة   
شرعية ديمقراطية ممنوحة الثقة من المجلس التشريعي العتيد، وهي حكومة محضونة من شعبها الصبور              

إن من يعمل يخطئ    "وقال   ".صون ولم ينتزعوا المواقف   وأمتها المباركة، فلم تسقط القالع ولم تخترق الح       
أحياناً وهذا ما حصل معنا، ولكنها ليست نهجاً أو سلوكاً معتمداً بل عالجنا وتابعنا وعاقبنا، وسعينا إلـى                  

  .، كما ذكر"مرضاة اهللا أوالً ثم مرضاة شعبنا
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  يدعون لصد الهجمة اإلسرائيلية ضد مدينتهم  األسرى القدسنواب .٣
دعا نواب القدس من كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية، جماهير األمـة العربيـة             :  سامي سعيد  -اهللا  رام  

والمسلمة للتصدي لهجمة االحتالل الشرسة على مدينة القدس والتي تستهدف تهويدها وسلخها عن واقعها              
خة منـه، وحمـل     نـس " العرب"وفي بيان سرب من معتقل أيالون اإلسرائيلي وتلقت          .العربي اإلسالمي 
الفتاح الحـسيني،    سالم ومحمد طوطح وعبد    طير وأحمد عطون وإبراهيم أبو     محمد أبو : توقيعات النواب 

المدينة المقدسة  "إضافة إلى وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية العاشرة خالد عرفة، قال النواب              
ن تلك الحملة تأخـذ أشـكاال مختلفـة    تتعرض اليوم ألوسع حملة عرفتها منذ سقوطها في يد االحتالل وإ          

، وتحمل طابع الكرة المتدحرجة التي لن تتوقف قبل أن تتغير الوقائع كلية علـى األرض                وتتصاعد يومياً 
ما من يوم يمـر إال وتـستغل فيـه          : "وأضاف النواب  ".التي يسعى المحتلون لتحويلها إلى أرض يهودية      
لدولي المريب واالنقسام الفلسطيني المؤسف لتنفيذ المزيـد        الدولة العبرية حالة الصمت العربي والتآمر ا      

 من هدم منازل عربية في محيط البلدة القديمة ونقل السيطرة القانونية على مناطق              من جرائم التهويد بدءاً   
مأهولة بالفلسطينيين لجيش االحتالل وشرطته العنصرية وإقامة الجدار الفاصل وبناء المستوطنات في كل             

 طالعتنا وسـائل اإلعـالم      وأخيراً"وتابع   ".المدينة وتحرمها حتى من تنفس الهواء الفلسطيني      شبر لتخنق   
العبرية بأخبار عن تفعيل العمل إلحياء المخطط القديم الجديد لبناء كنيس يهودي في ساحة البراق، وهـو                 

إزاء كل ذلـك    : "واوقال ".أمر من شأنه لو نفذ ال سمح اهللا أن يكون البذرة النجسة إلقامة الهيكل المزعوم              
فإن األمة اليوم مدعوة للنفير والتصدي لهذه المخططات حماية للقدس والمسجد األقصى بما يمثلـه مـن                 

 ". مكانة روحية ووطنية لكل العرب والمسلمين
  ١٤/٨/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  واألحزابفياض وقادة القوى وشارك فيها عباس  لشاعر درويشل رسمية  تشييعمراسم .٤

  أن نبيـل غيـشان    و  محمد يـونس    وعمان، رام اهللا  نقالً عن مراسليها في    ١٤/٨/٢٠٠٨الحياة   ذكرت
ومنذ الصباح،  .  الشاعر الكبير محمود درويش بالغناء والزهور والدموع والشعر        أمس واودعين  الفلسطيني

ـ       إ فلسطين والمهجر،    أنحاءبدأ عشرات اآلالف من محبي درويش بالزحف من          يع لـى رام اهللا حيـث شُ
 اللجنة  وأعضاءالراحل في مراسم رسمية شارك فيها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سالم فياض              

ووصلت والدة الشاعر حورية، وهي عجـوز فـي          . ومثقفون واألحزابالتنفيذية والوزراء وقادة القوى     
". الفتى الطيـب  "الخامسة والتسعين من عمرها، من قريتها الجديدة في الجليل على كرسي متحرك لوداع              

  . ما استقطبه الحضور الكبير للسياسيينأكثرواستقطب حضور والدة محمود من االهتمام 
 األردنيـة وشارك في مراسم التشييع رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان، ووزيرة الثقافة              

ـ  واألجنبيـة نانسي باكير، والقناصل وممثلو البعثات الديبلوماسية العربيـة           الفلـسطينية   األراضـي ي   ف
اليوم، نودع نجماً أحببناه إلى     : "وألقى الرئيس محمود عباس كلمة في مراسم التشييع قال فيها         . "إسرائيل"و

ترجل الفارس العنيد عن صهوة الشعر واألدب، ليترك فينا شمساً ال تغيـب، ونهـراً ال                ... درجة العشق 
الجهات الحكومية والرسـمية المعنيـة بجبهـة        "اس  ودعا عب ". ينضب، من عطاء الخير والبشائر واألمل     

الثقافة، إلى إيالء هذه الجبهة ما تستحق من تركيز واهتمام ورعاية، وتوفير اإلمكانات والموارد الالزمة               
  ".لتمضي قدماً نحو تعزيز دورها ومكانتها والعبور إلى عهد جديد من األصالة والتجديد

حمود درويش كلمة مؤثرة انتزعت الدموع من عيون المئـات،          وألقى الشاعر سميح القاسم رفيق درب م      
لكن المـستوطنين يـستخدمون     " الذبيحة" يدفن في مقبرة قريته البروة       أن درويش كان يجب     إنقال فيها   

قريـة  ( البروة، قرية الشاعر المدمرة، والرامة       إن: "وأضاف.  حظيرة لمواشيهم المستوردة   أجدادهمقبرة  
 المتقابلة والمتكاملة في معادلة الوطن      األطراف تشكل   إنماقدس وغزة وعكا والخليل،     ورام اهللا وال  ) القاسم
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 داحـس   إلـى  الجاهليـة،    إلىهل عدنا   : "وحمل بشدة على الصراع الداخلي الفلسطيني متسائال      ". الواحد
  ".والغبراء؟

 قـصر   إلـى ية   عليه في مقر الرئاسة، على عربة عسكر       األخيرةونقل الجثمان عقب إلقاء نظرة الوداع       
 عليه اسم قصر محمود درويش، حيث دفن على تلة مشرفة على القصر ومطلة علـى                أطلقالثقافة الذي   

  .القدس
 برئاسة عـضو الكنيـست الـسابق يـوري          اإلسرائيلية" السالم اآلن "وشارك في التشييع وفد من حركة       

  .افنيري
ومن بـين   . زعماء وشعراء العالم   برقيات تعزية برحيل الشاعر من عدد من         أمسوتلقى الرئيس عباس    

:  كوندوليزا رايس التي قالت في تعزيتهـا األميركيةالمعزين الرئيس نيكوال ساركوزي ووزيرة الخارجية     
كلي أمل بأن   : "، مضيفة "إن شغف الشعب الفلسطيني بدرويش سيظل يتردد صداه من خالل إرثه األدبي           "

  ".ة كما كان درويش تواقا لهايحل السالم، وأن تقام الدولة الفلسطينية الزاهر
 وداعاً حزيناً وباكياً للشاعر محمود درويش اسـتمر سـاعة           أمس عمان شهدت    األردنيةالعاصمة  وكانت  

مير األ وشارك في مراسم الوداع      . رام اهللا  إلى الجثمان   أردنية تقل طائرة عسكرية     أنونصف الساعة قبل    
اء الفلسطيني سـالم فيـاض، ووزيرتـا الثقافـة          ، ورئيس الوزر  األردنيعلي بن نايف مندوب العاهل      

 احمد الطيبي، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني سـليم         اإلسرائيلي، والنائب العربي    األردنيتانوالسياحة  
 سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، وممثل الجامعـة العربيـة محمـد                وأمينالزعنون،  

  . فلسطينيينصبيح، وعدد آخر من المسؤولين ال
 نـستمع   أنخسرنا محمود درويش ألننا لم نعد قادرين على         : "وقال الفنان مارسيل خليفة في تصريحات     

  ".ترك لنا الدمع ولم يترك لنا اي كلمة فهو سيد الكالم...  ما يكتبهإلى
 عضو اللجنة المركزية لحركـة فـتح محمـد     أنرام اهللا من   ١٣/٨/٢٠٠٨ قدس برس وجاء في وكالة    

أن وفاة محمود درويش تمثل محطة مناسبة للقاء        " قدس برس "اني اعتبر في تصريحات خاصة لـ       الحور
لقد خسرنا بوفاة محمود درويش جزءا كبيرا من روحنا، لقد كان درويش            : "بين الفلسطينيين للتوحد، وقال   

له واحد، ال سيما    كبيرا وفلسطينيا بامتياز، ووفاته اليوم تؤكد أننا شعب فلسطيني واحد على أرضه ومستقب            
سـنورثكم بحـة    : وأنه لم يكن شاعرا لفلسطين وحدها بل لإلنسانية جميعا لكنه فلسطيني قال لإلسرائليين            

درويـش جـزءا مـن الـصراع         وعما إذا كان محمود    ".الذكرى، أي سنجعلكم تخجلون مما صنعتم بنا      
درويش لم يكن شاعرا فصائليا     محمود  : "السياسي المحتدم أواره بين حركتي حماس وفتح، قال الحوراني        

  .، على حد تعبيره"وال فتحاويا وال خصما لحماس، لقد كان شاعر القضية الفلسطينية بامتياز
  
  الحكومة المقالة تنفي إعادة فتح معابر غزة .٥

أكد محمد عدوان المسؤول اإلعالمي لإلدارة العامة والمعابر التابعة للحكومـة           : عبد القادر فارس   -غزة  
  . حسب االدعاءات اإلسرائيليةأمسأن معبر كرم أبو سالم لم يتم فتحه المقالة 

 ١٤/٨/٢٠٠٨عكاظ 
  
 هاجس قطع الرواتب يالزم أفراد األجهزة األمنية في غزة: تحقيق .٦

هاجس قطع الرواتب موضوع أصبح يشغل بال الكثير من أفراد األجهزة األمنية            : نجالء عبد ربه   -غزة  
هذا .. .خوف من المستقبل يخيم فوق سماء سكان قطاع غزة        .. .ل قطاع غزة  التابعة لحكومة رام اهللا داخ    

 توقف رواتب موظفي السلطة بشكل عـام، فـي ظـل            احتمالالمستقبل ليس ببعيد كلما كثر الحديث عن        
 . توقف الدول المانحة عن الدعم المالي للسلطة
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صص لدعم الفلسطينيين، وشـكل      مليون دوالر لصندوق األمانة المخ     ٨٠ورغم تبرع دولة الكويت بمبلغ      
 سمير عبد اهللا وزير التخطيط، إال أن        .انفراجة مؤقتة في األزمة المالية التي تعاني منها السلطة بحسب د          

شبح توقف صرف الرواتب بات الّهم األكبر للمواطنين الفلسطينيين، خاصة بعد تأكيد عـضو المجلـس                
، بأن الدول األوروبية ستوقف الدعم عن الحكومة        سطل، معلالً ذلك  التشريعي عن حركة حماس يونس األ     

 . الفلسطينية في رام اهللا
وزاد تخوف أفراد األجهزة األمنية الفلسطينية وقلقهم مع عدم تلقيهم مستحقاتهم التي عهدوا أن يتلقونهـا                

).  دوالر ٣٠٠حـوالي   ( شـيكل    ١٠٠٠كل مطلع شهر بجانب راتبهم الشهري الذي يتقاضونه، وقيمتـه           
ستكون مصيبة كبرى في حال توقف رواتبنا، خاصة        "ؤاد، احد ضباط الشرطة الفلسطينية للقول       وذهب ف 

وأن قطاع غزة محاصر وال يوجد به أي أنواع من العمل، فضالً عن عدم السماح لنا في العمل بحريـة                    
  ". من قبل حكومة غزة التي تسيطر عليها حركة حماس

ـ       ال أعلم كيف سأطعم أطفالي إذا تأخرت الرواتـب لـشهر            " :"فإيال"أبو خليل أب لثمانية أطفال يقول ل
؟ !ويتساءل، من أين سأطعمهم ومن أين سـأعلمهم       ".  فما بالنا لو تتأخر ألشهر أو تنقطع تماما        ،واحد فقط 

فالراتب يمثل لنا في هذه الحياة كل شيء لعدم توفر غيره من مصادر الـرزق وخـصوصا فـي ظـل                     
 " ...لي القطاعالحصار اإلسرائيلي المفروض ع
 ألف منتسب في قطاع غزة، فإشاعة قطع        ٧٠ األمنية الفلسطينية،    األجهزةحال أبو خليل كحال كافة أفراد       

وسرعان ما تناقلتها وسائل اإلعالم اإللكترونيـة واأللـسن العامـة             كالنار في الهشيم،   انتشرترواتبهم  
 قطاع المعلمين واألطباء والموظفين داخـل       ثالًوالخاصة، بيدا أن أهون بكثير عند الموظفين المدنيين، فم        

الوزارات المدنية، ال تسيطر عليهم أي من هذه المخاوف، فهؤالء يحملون مؤهالت علمية مدنية، يمكنهم               
 . العمل بها وقتما شاءت الظروف، إال أن حماس لن تسمح بتوظيف احد يحمل شهادة في العلم العسكري

 مليون  ٨٠ قال إن هناك دوال عربية وعلى رأسها الكويت قدمت مبلغ            وكان وزير التخطيط سمير عبد اهللا     
دوالر، من شانها أن تمكن السلطة من تسديد العجز في الموازنة ودفع المستحقات لهذا الشهر وستـساعد                 

 ٤٢لقد تبرعت دولة اإلمارات قبل أسـبوعين بمبلـغ          "وأضاف  . في حل جزء من متطلبات الشهر القادم      
م في حل جزء من المشكلة المالية لدفع رواتب الموظفين الشهر الماضـي لـذلك تـم                 مليون دوالر ساه  

اللجوء إلى البنوك وقامت الحكومة باقتراض مبالغ مالية، دون أن يحدد قيمة هـذه القـروض، مكنـت                  
 من عجز يـصل     وأوضح عبد اهللا أن الموازنة تعاني شهرياً      ". الحكومة من دفع الرواتب للشهر المنصرم     

 مليون دوالر تأتي من الجباية المحلية والمقاصة، بينما يبقى هنـاك            ١٥٠ ، مليون دوالر شهريا   ٢٥٠إلى  
 مليون يجب أن تأتي من الدول المانحة وهذا ما يسبب أزمة مالية بسبب تأخير الدفع خاصة                 ١٠٠حوالي  

 . وان الحكومة تتقاضي كل شهر بشهر، فتبقى آلخر لحظة وهي في حيرة
  ١٤/٨/٢٠٠٨موقع إيالف 

  
   وتتهم حماس بعدم اإلستجابة لدعوات الحوار جديتها في إنهاء حقبة االنقسامتؤكدفتح  .٧

زكريا األغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومسؤول تنظيم فـتح           . أشار د : أشرف الهور  -غزة  
 في قطاع غزة إلى أن حركته مستعدة للجلوس مع خصمها السياسي حركة حماس فـي مائـدة الحـوار                  

  ".جادة في هذا العرض ومعنية بإنهاء حقبة االنقسام"الوطني، مشدداً على أن فتح 
وطالب األغا حركة حماس باالستجابة لدعوة الرئيس محمود عباس للحوار، واستهجن في الوقـت ذاتـه                

جدية حقيقية لدى حركـة     "التصريحات التي صدرت عن قادة حماس التي تحدثوا خاللها عن عدم وجود             
  ".أحكاما مسبقة على نجاح الحوار"وذكر أن هذه التصريحات تمثل  ".الحوارفتح في 

، مؤكداً  "ال تزال ال تستجيب لدعوات الحوار من خالل التشكيك في دوافع الدعوات           "وأشار إلى أن حماس     
فتح معنية بالحوار ألنه الحل الوحيد لبحث كل األمور المختلف          "جدية دعوة الرئيس عباس للحوار، وقال       
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تـأخر  "وأكد األغا أن البدء في الحوار الـداخلي       ". ليها داخلياً، وكونه يمثل الحل الوحيد إلنهاء االنقسام       ع
  ".الوقت يمر والمعاناة تزداد"، وقال "كثيراً

  ١٤/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   والشعبية يؤكدان على أهمية انجاح الحوار الداخليالجهاد .٨

ـ    قال نافذ عزام القي    :أشرف الهور  -غزة   األمـور علـى    "ان  " القدس العربـي  "ادي في حركة الجهاد ل
يصبح أي حادث صغير بين الحـركتين       "، الفتاً الى أنه جراء هذه الصعوبة        "األرض صعبة للغاية ومعقدة   

بـل يجـب    "، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه ال يجوز الوقوف عند هـذه األوضـاع                "كبيرا أكثر من حجمه   
 الذي أكد أن حركته لم تتلق بعد الدعوة المصرية لبدء الحوارات الثنائيـة              وقال عزام ". تجاوزها بالحوار 

وأكـد عـزام أن      ".يمكن حلها بالحوار، بما فيها المواضيع الكبيرة والـشائكة        "أن أي خالفات فلسطينية     
  .االتصاالت التي تقوم بها حركة الجهاد مع القيادة المصرية بهدف إنهاء االنقسام لم تتوقف

سجون الضفة الغربية وقطـاع     " تبييض"قيام حركته بمبادرة تهدف إلى      " القدس العربي "لـ  وكشف عزام   
وذكر أن حركته تسلمت قائمة بمعتقلي حركة فـتح فـي سـجون غـزة               ". غزة من المعتقلين السياسيين   

الخاضعة لحركة حماس، وأنها تنتظر تسلم قائمة من حركة حماس بأسماء معتقليها في سـجون الـضفة                 
 الخاضعة لسيطرة فتح، من أجل التحرك إلطالق سراح هؤالء المعتقلين، كبادرة تمهد النطـالق               الغربية

  .الحوار في أجواء إيجابية
إلى ذلك فقد أبدى النائب جميل مجدالوي عضو المكتب السياسي للجبهـة الـشعبية اسـتعداد تنظيمـه                  

ار يجب أن يرتكز على المرجعيات      أن الحو " القدس العربي "للمشاركة في الحوار، ورأى خالل حديثه مع        
وعلـى  . الفلسطينية المتفق عليها، المتمثلة في إعالن القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، وجوهر اتفاق اليمن            

الرغم من تأكيد مجدالوي على صعوبة الحالة الفلسطينية، إال أنه أكد على إمكانية نجاح الحوار، بما في                 
  .، لتشارك فيها جميع الفصائل الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير بناء اطرذلك الحوار الهادف إلعادة

قبل بدء الحوار، تتمثل    " اتخاذ خطوات إيجابية  "وطالب مجدالوي الحركتين المتخاصمتين فتح وحماس بـ        
في وقف حمالت االعتقاالت وإغالق المؤسسات، ووفق التراشق اإلعالمي، وأكد أن حركته تـدين هـذه      

 .ة العالقات الفلسطينية، وأن استمرارها يجهض فرص التوصل لحلولاألساليب في إدار
  ١٤/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  "اتفاق الرف"تحذران من التعاطي مع فخ "  الوطنيةالمبادرة"الديمقراطية و .٩

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطيـة، فريـق الـسلطة           دعا تيسير خالد   : أمين أبو وردة   -نابلس  
عالن عن الرفض الصريح والواضح وغير القابل ألية تفسيرات وألي تأويل، لما تناقلته             المفاوض الى اال  

تسويقه بالتنـسيق مـع     " اسرائيل"، الذي تحاول حكومة     "اتفاق الرف "وسائل االعالم العبرية حول صيغة      
اعتبارها المـدخل   ، ب "االسرائيلي"االدارة االمريكية كترتيبات انتقالية متفق عليها بين الجانبين الفلسطيني و         

مـصطفى البرغـوثي    . من جانبه أكد النائب د     .لحل الدولتين وفق رؤية الرئيس االمريكي جورج بوش       
األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، ان عرض اولمرت يمثل خطة لتـصفية القـضية الفلـسطينية،                

، واالستيالء على أهم أراضـي      وضرب فكرة الدولة المستقلة بتحويلها إلى حكم ذاتي منزوع الصالحيات         
من مصادر المياه ومقايضتها وهمياً بأراض صحراوية لن تـسلم          % ٨٠الضفة الغربية التي تحتوي على      

  .للفلسطينيين
  ١٤/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  الكشف عن مخطط بناء كنس داخل األقصى تطور خطير في مسلسل التهويد: حماس .١٠
لبت حركة حماس األمة اإلسالمية والعربية بالوقوف بشكل حازم أمـام            طا  ):أ.ب.د(،  "الخليج "-نابلس  

المسجد األقصى وهدمه، داعية أن يكون رد األمـة بمـستوى هـذه             " تهويد"ـل" اإلسرائيلية"المخططات  
واعتبر سامي أبـوزهري المتحـدث باسـم         ".التهديدات وأن تثبت على أنها األقدر على حماية مقدساتها        

 للصحافيين في غزة ان الكشف عن مخططات لبناء كنس داخل المسجد األقصي،             الحركة في تصريحات  
  .لمدينة القدس والمسجد األقصى" االسرائيلي"يعد بمثابة تطور خطير في مسلسل التهويد 

  ١٤/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  محمود درويش سيبقى عالمة من العالمات الثقافية واالدبية الفلسطينية :الزهار .١١
ال شك في أن محمود درويش استطاع ان : " محمود الزهارحماسقال القيادي في : وكاالتال - غزة

درويش استطاع ان ... يعبر بشعره الكثير من الحواجز النفسية، وان يعبر الكثير من الحواجز الجغرافية
قى محمود درويش سيب. يكسر بشعره الكثير من الممنوعات بين المحتل والرجل الذي يقاوم المحتل

عالمة من العالمات الثقافية واالدبية الفلسطينية التي يجب ان تأخذ حقها من الدراسة والتقويم حتى 
 ".تستطيع الحركة الثقافية الفلسطينية ان تبني عليها، وان تتقدم وان ترسخ لمفاهيم اكثر عمقا
  ١٤/٨/٢٠٠٨النهار 

  
   الغربية فةفي الض من عناصرها ١٣باعتقال األجهزة األمنية  تتهم حماس .١٢

 مـن عناصـر     ١٣اتهمت حركة حماس أمس أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال          :  د ب أ   -رام اهللا   
وقالت  ".ضمن حملة اعتقاالتها المتواصلة منذ منتصف حزيران العام الماضي"الحركة في الضفة الغربية 

هللا والخليل وطوباس وسـلفيت     االعتقاالت جرت الثالثاء في مدن رام ا      "الحركة، في بيان صحفي إن هذه       
من بين المعتقلين الصحفي خلدون مظلوم الذي جرى اعتقاله بعد اسـتدعائه            "وذكرت الحركة أن     ".قلقيلية
  ".للمقابلة

  ١٤/٨/٢٠٠٨الدستور 
  
  عين الحلوة استهداف للوضع الفلسطيني برمته في لبنانمخيم  انفجارات :فتح .١٣

 ٤٨ في الجنوب خالد عارف ان عبوة ناسفة رابعـة خـالل             فتحأكد امين سر حركة     ": الخليج "-بيروت  
واضـاف   .ساعة انفجرت في مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين اقتصرت اضرارها على الماديـات            

عارف ان االنفجار استهدف سيارة عنصر من حركة فتح، مؤكدا ان االنفجارات التي تقع في مخيم عين                 
هناك من يسعى الى تهيئـة اجـواء        : "واضاف". ني برمته في لبنان   استهداف للوضع الفلسطي  "الحلوة هي   

وكشف انه سيكون هناك     ".غير مقبولة لمخيم عين الحلوة لزعزعة استقراره وايجاد جو سلبي في المخيم           
اجتماع مركزي مع ممثل السلطة الفلسطينية في لبنان عباس زكي وأمين سر حركة فتح في لبنان سلطان                 

 ومناقشة الوضع الفلسطيني في لبنان، واجراء اتصاالت مع القوى الفلسطينية االخرى            ابو العينين، للبحث  
  .داخل المخيمات وخارجها، والجهات الرسمية لوضع برنامج لردع مثل هذه االعمال

  ١٤/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 إلغاء حق العودة" ألف الجئ فلسطيني بشرط ٢٠أولمرت يقترح استيعاب : هآرتس .١٤

الذي عرضه رئيس الحكومة اإلسرائيلية، إيهود أولمرت، على رئيس " اتفاق الرف" ما يسمى في إطار
السلطة الفلسطينية محمود عباس، جاء أن االتفاق الذي تجري بلورته بين الطرفين يشتمل على استبدال 
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ي بلم شمل  ماليين الجئ فلسطين٤، ما يعني استبدال حق العودة لما يقارب "لم الشمل"بـ" حق العودة"
 .بضعة آالف من العائالت

 ٢٠٠٠تستوعب إسرائيل سنويا "وبحسب مصادر إسرائيلية وأمريكية فإن أولمرت عرض على عباس أن 
وتشترط عودة هؤالء ".  سنوات، على أساس إنساني، وبما يتناسب مع ما يتم االتفاق عليه١٠الجئ لمدة 

لالجئين ليس إلى " حق العودة"طينية على أن يكون بأن يتم االتفاق على باقي القضايا، وبموافقة فلس
 .إسرائيل، وإنما إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية

 ١٤/٨/٢٠٠٨  ٤عرب
  
 "كاديما"لرئاسة يدعم ليفني في معركتها لتولي هانيغبي  .١٥

 شخصيات كاديما أمس انه يدعم وزيرة الخارجية أهمأكد تساحي هانيغبي احد :  ا ف ب- القدس المحتلة 
، أيلول ١٧ في التمهيديةسرائيلية تسيبي ليفني في معركتها لتولي رئاسة هذا الحزب خالل االنتخابات اإل

 لإلذاعةوقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان اإلسرائيلي . أولمرتخلفا اليهود 
 لكن باالعتماد على يأصدقائقررت ان اختار احد المرشحين المتنافسين وجميعهم "اإلسرائيلية العامة 

ولعب  ". توافق على خط كاديما الوسطيإلى من يجسد الحاجة أكثر تسيبي ليفني هي أنحدسي اعتقد 
 شارون حزب كاديما منذ سنتين، بعد انشقاقه أرييل رئيس الوزراء السابق أنشاءهانيغبي دورا كبيرا عند 

 .عن الليكود
  ١٤/٨/٢٠٠٨الدستور 

 
 د قتلوا مصورا فلسطينيا من رويترز ساحة جنوتبرئ "إسرائيل" .١٦

 أن طاقم دبابة إسرائيلية قتـل مـصورا برويتـرز           إلى توصل المحامي العام بالجيش اإلسرائيلي       :لندن
وثمانية من المارة الشبان في قطاع غزة قبل أربعة شهور تصرف بشكل مناسب ولن يواجه أي إجراءات                 

  .قانونية
أفيهاي ميندلبليت لوكالة األنباء العالمية في رسـالة بعثـت يـوم            وقال المحامي العام البريجادير جنرال      

الثالثاء ان القوات لم تتمكن من رؤية ما اذا كان فضل شناعة كان يحرك كاميرا أم سالحا ولكـن كـان                     
 ٢٠ و١٢لديها ما يبرر إطالق قذيفة الدبابة التي قتلته وثمانية فلسطينيين آخرين تتراوح أعمـارهم بـين              

  .عاما
  ١٣/٨/٢٠٠٨ترز  روي

  
 ترقية ضابط إسرائيلي مسؤول عن إطالق النار على قدم فلسطيني مكبل .١٧

قرر قائد القوات البرية اإلسرائيلية اللواء آفي مزراحي أمس تعيين المقدم عومري بروربغ مسؤوال عـن                
الجديـدة  ، وقالت مصادر عسكرية إن المقدم الذي نال الترقية          "بتسليم"قسم المدرعات في قاعدة التدريب      

ين، بعد أن اعتقلته وقيـدت يديـه        لهو من أعطى أمر إطالق النار على قدم أحد الفلسطينيين في قرية نع            
وقال رئيس األركان اإلسرائيلي غابي اشكنازي خالل حضوره تدريبا عسكريا جرى في            . وعصبت عينيه 

ة لتولي منصب قيـادي فـي       ال استبعد أن يعود قائد الوحدة المذكور      "هضبة الجوالن تعليقا على القضية      
  ". المستقبل

  ١٤/٨/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  
 
 الشرطة اإلسرائيلية تطالب شركات الهواتف الخليوية بالمزيد من المعلومات .١٨

األربعاء، عن أن الشرطة اإلسرائيلية تخرج عن الصالحيات الممنوحة لها بموجب امس كشف النقاب، 
، وتطلب من شركات الهواتف الخليوية )قانون األخ األكبر( بـأو ما يعرف" قانون معطيات االتصاالت"
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، "سيلكوم"وجاء أن ذلك تبين من خالل ما كشفته شركة  .معلومات غير منصوص عليها في القانون
 .خالل جلسة لجنة الدستور والقانون والقضاء التابعة للكنيست

 ١٤/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  للد مهاجرا يهوديا أميركيا إلى مطار ا٢٤٠وصول  .١٩

 اإلذاعـة وحـسب    .األميركيين مهاجرا من اليهود     ٢٤٠وصل صباح أمس إلى مطار اللد       :  بترا –عمان  
حضرتها وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير االستيعاب       " مراسم رسمية "اإلسرائيلية فقد تم استقبالهم في      

المهاجرين منها العودة    تشريعات تشجع على الهجرة وتسهل على        أصدرت إسرائيل   أنيذكر   .إيلي أفاللو 
 .إليها أو المشاركة في العمليات االنتخابية

  ١٤/٨/٢٠٠٨الدستور 
  
 مصطلحات إسرائيلية تمس األسرىلوسائل اإلعالم  األسرى للدراسات ينتقد استخدام مركز .٢٠

انتقد مركز األسرى للدراسات، بعض وسائل اإلعالم المحلية والعربية، وخاصة المواقع : وفا -رام اهللا 
االلكترونية منها، والتي تنقل وبال  قصد في غالب األحيان مصطلحات إسرائيلية مرفوضة وطنياً 

المصطلحات التي تشوه هذه مركز إلى محاربة الودعا رأفت حمدونة مدير  .وإنسانياً تمس باألسرى
  .دماءصورة األسرى الفلسطينيين بنعوت باطلة كإرهابيين وقتلة ومخربين وأسرى ملطخة أيديهم بال

  ١٤/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  بمحاولة اغتيال ابنها"إسرائيل" غزية تتهم عائلة .٢١

الذي ،  رائد درابيهاألسير بمحاولة اغتيال ابنها اإلسرائيلياتهمت عائلة غزية، سلطات االحتالل  :غزة
 بإدراج هنية، إسماعيل مدى الحياة، مطالبة في الوقت ذاته، حكومة غزة برئاسة جنيقضي حكما بالس

صابة ابنها إن التحاليل الطبية كشفت أخيراً أعائلة،  وأوضحت ال.اسم ابنها ضمن صفقة التبادل المرتقبة
  . الطبي المتعمداإلهمالبمرض سرطان نادر في الظهر داخل سجون االحتالل، نتيجة 

  ١٤/٨/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
  غزةقطاع  يعيد فتح معابر مع االحتالل .٢٢

معابر صوفا وناحال عوز وبيت حانون والمخصصة على أن  اإلسرائيلية اإلذاعةت  ذكر: بترا- غزة 
 انه من إلى  وأشارت. مجدداًأمس فتحت واألشخاص إلى قطاع غزة، قدالتوالي لمرور البضائع والوقود 

 أشهر في ٤المتوقع أن يعاد بعد عدة أيام فتح معبر كيرم شالوم جنوبي القطاع بعد أن كان مغلقاً مدة 
  .أعقاب عملية فدائية

  ١٤/٨/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
   جثمان غسان أبو طير منفذ عملية الجرافة في القدس بحضور محدود من أسرتهتشييع .٢٣

سمحت سلطات االحتالل بتشييع جثمان الفدائي الفلسطيني غسان أبو طير، منفذ عملية الجرافة : القدس
أم طوبا جنوب ته سمح ألهالي قرييرته، فيما لم الثانية في القدس، بحضور عدد محدود من أفراد أس

  .تشييعالالقدس المحتلة من المشاركة في 
  ١٣/٨/٢٠٠٨ قدس برس
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  األردني وقادة حماس لقاء ثان بين مدير المخابرات .٢٤
عقد مدير المخابرات العامة الفريق محمد الذهبي، امس، اجتماعا في عمان مع وفد يمثل المكتب السياسي                

وقالت مصادر فـي الحركـة االسـالمية      . ئاسة محمد نزال هو الثاني في أقل من شهر        لحركة حماس بر  
أن اللقاء يأتي في سياق حوار حول عدد من القضايا المشتركة ويعبر عن رغبـة لـدى    " العرب اليوم "لـ

 اثر خروج قادة حمـاس  ١٩٩٩الطرفين بفتح صفحة جديدة في العالقة التي شهدت قطيعة كاملة منذ عام     
وجاء لقاء امس حسب  المصادر ذاتها الستكمال بحث مستقبل العالقة           . ان واغالق مكاتب الحركة   من عم 

كما تناول اللقاء االوضـاع فـي       ، بين االردن وحركة حماس ومعالجة الملفات االمنية والسياسية العاقلة        
لى تأسيس تحالف   ونقلت المصادر ذاتها عن الفريق الذهبي تأكيده ان اللقاءات مع حماس ال تهدف ا             . غزة

في مواجهة حركة فتح والرئيس الفلسطيني محمود عباس الن السياسة االردنيـة ال تقـوم علـى لعبـة                   
واكـدت  . لم تكن في االساس موجهة ضد حركـة حمـاس         " ابو مازن "المحاور خاصة وان العالقة مع      

  . قبلالمصادر أن الحوار مع حركة حماس ما زال في مراحله االولية وسيتواصل في المست
  ١٤/٨/٢٠٠٨العرب اليوم 

  
 االردن يمنع الزائرين االسرائيليين من ادخال رموز يهودية الراضيه السباب امنية": يديعوت" .٢٥

يفتش االردنيون منذ حوالي العام : "اليوم" يديعوت احرونوت"قالت صحيفة :  سما–القدس المحتلة 
دون الدخول الى االراضي االردنية وشددوا الزائرين االسرائيليين بدقة، خصوصا المتدينين الذين يري

التي يمكن ان تهدد حياة السياح " الرموز اليهودية"االجراءات في االسبوع االخير واكدوا بأنه يجب ابقاء 
والغت مجموعة من االسرائيليين يوم امس االول رحلتها الى البتراء بعد مصادرة ". على الحدود

واكدت الخارجية االسرائيلية .  جموعة بالكتب المقدسة وكتاب ادبياالردنيين ما وصفته احدى افراد الم
يقولون بان هذه : "تشديد االردنيين االجراءات الخاصة بالرموز اليهودية وقالت مصادر في الوزارة

  . اجراءات امنية، ويعتقدون بأن السياح الذين تمكن تشخيصهم كيهود سيشكلون هدفا مريحا للهجمات
  ١٤/٨/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  إزالة المراكز الفلسطينية المسلحة خارج المخيماتتطالب ب آذار ١٤وى ق: لبنان .٢٦

تعاون الحكومة السورية إلنجاح مهمة الحكومـة اللبنانيـة فـي إزالـة المراكـز                آذار   ١٤طالبت قوى   
الفلسطينية المسلحة خارج المخيمات، وهي مراكز تابعة للفـصائل الفلـسطينية المرتبطـة بالـسلطات               

 آذار في مؤتمر صحافي عقدته في مقرهـا         ١٤مانة العامة لقوى     األ هاقدمتجاء ذلك في مذكرة     . ريةالسو
   .ميشال سليمان الى دمشقالرئيس  السورية لمناسبة زيارة -بعد ظهر امس، حول العالقات اللبنانية 

  ١٤/٨/٢٠٠٨السفير 
        

  هناك فرصة وحيدة وأخيرة للحوار الفلسطيني: عمرو موسى .٢٧
حذر األمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، من استمرار حالة االنقسام : سن أبو حسينسو

، وقال إن "إسرائيل"الفلسطيني، مؤكداً أن العرب لن يتسامحوا عما حدث مؤخرا من لجوء فلسطينيين إلى 
 الطرف لن نظل في حالة صمت من مفاوضات يجريها"هناك فرصة وحيدة وأخيرة للحوار، وأضاف 

  ".بدون فائدة" إسرائيل"الفلسطيني مع 
كان هناك طلب عربي لعقد جلسة خاصة لمجلس األمن إلصدار قرار بوقف بناء المستوطنات في : "وقال

القدس، ولكنه عوق ألسباب كثيرة، منها اعتراض غربي بمستويات مختلفة، وفيها نوع من توزيع 
لك نناقش اآلن وضع األمور في أيدي وزراء الخارجية األدوار وتردد عربي وعدم حماس فلسطيني، ولذ
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وعدم االعتماد على ممثل أو اثنين أو ثالثة في نيويورك لم يكن أداؤهم على الوجه األكمل أو المستوى 
  ".المطلوب

  ١٤/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  معبر كرم أبو سالم" إسرائيل"مصر تستنكر تلويح حماس بسحب وساطتها وتنفي فتح  .٢٨

استنكرت القاهرة، أمس، إعالن قيادي في حركة حماس ضعف النتائج التي آلت إليها الجهود : القاهرة
وقال مصدر مصري، طلب عدم تعريفه، إن . المصرية في ملفات األسرى والتهدئة والحوار الوطني

صرية مثل هذه التصريحات ال تنسجم مع حجم الجهود والمساعي المكثفة التي تبذلها السلطات الم"
القاهرة تستغرب أن يؤكد موسى أبو "وأضاف أن ". إسرائيل"إلنجاح صفقة لتبادل األسرى بين حماس و

مرزوق، الرجل الثاني في حماس، ثقة الحركة بالوساطة المصرية في وقت يلوح فيه مسؤول آخر 
 وأن يتعين على حماس أن توحد خطابها الرسمي تجاه مصر،"ورأى أنه ". بالبحث عن وسيط دولي

  ".تتوقف عن هذه التلميحات المؤسفة والغريبة
وقالت . معبر كرم أبو سالم" إسرائيل"من جهة ثانية، نفت السلطات المصرية، أمس، ما تردد عن فتح 

مصادر حدودية في رفح، إن الجانب المصري لم يتلقّ أي إخطارات من السلطات اإلسرائيلية بموعد فتح 
وأشارت . وأضافت أن المعبر ال يزال مغلقاً ألجل غير مسمى. احنات فقطالمعبر الذي يستخدم لعبور الش

إلى أن هناك اتصاالت مستمرة بين الجانبين المصري واإلسرائيلي بما يسمح بفتح المعبر مرة أخرى 
وطبقاً للمصادر نفسها، فإن المئات من أطنان المساعدات من الطحين . إلدخال المساعدات إلى قطاع غزة

مقدمة مساعداٍت للشعب الفلسطيني قد أصبحت مهددة بالتلف بسبب طوال فترة احتجازها منذ والزيت ال
  .إغالق معبر كرم أبو سالم

  ١٤/٨/٢٠٠٨األخبار 
  
 حماس تمارس لعبة توزيع األدوار: مدادات إلى غزةتؤكد حرصها على دخول اإل مصر .٢٩

 وحرصها على تأمين وصول أكدت مصادر دبلوماسية مصرية التزام مصر : أحمد ربيع-القاهرة 
اإلمدادات والمساعدات اإلنسانية إلى قطاع غزة، وفتح معبر رفح أمام دخول وخروج الحاالت اإلنسانية 

وفيما نفت المصادر اتهامات بعض رموز قادة حركة حماس وأبدت استياءها لترديد مقولة، . للعالج
أكدت أن مصر حريصة تماما على عدم لتشديد الحصار على أبناء القطاع، " إسرائيل"التحالف مع 

تعرض أبناء القطاع إلى إجراءات قهرية وتأمين وصول الغذاء واإلمدادات، إلى جانب استمرار فتح 
وشددت بهذا الصدد على أن أي . معبر رفح لدخول وخروج الحاالت المرضية الراغبة بتلقي العالج

ساس لها من الصحة أو المصداقية، فيما اتهامات أو ادعاءات غير ذلك من بعض رموز الحركة ال أ
كشفت أنه حين تناقش القاهرة هذه األقوال وما يصدر عن مسؤولين في حماس من تصريحات يكون الرد 

". أنهم ال يؤخذ بأقوالهم وال يعبرون عن مواقف الحركة التي تكن كل التقدير لمصر قيادة وشعبا"الجاهز 
ألدوار مع مصر إذ يتهمها البعض ويتحامل عليها ثم سرعان واعتبرت أن الحركة تمارس لعبة توزيع ا

ما تنفي القيادات العليا وتعمل من أجل تطييب الخاطر، غير أنها أشارت إلى أن القاهرة ال تعبأ بمثل هذه 
المواقف بعد أن اعتادتها مرارا على مدى السنوات الماضية، وإنما يهمها مصالح الشعب الفلسطيني 

 واستبعدت المصادر أن تقدم حركة حماس على دفع أبناء القطاع إلى اقتحام الحدود .وقضيته األساسية
الفاصلة مع مصر، وشددت على التحذيرات التي صدرت عن القاهرة بهذا الخصوص وأنها تأخذ هذا 

كما شددت مجددا على أن مصر تحرص . األمر مأخذ الجدية ولن تسمح به تحت أي ظرف من الظروف
أبناء القطاع لما يدفعهم إلى هذه الخطوة، الفتة إلى أن فتح المعابر بانتظام، وخاصة على أال يتعرض 

معبر رفح ليس مسؤولية مصرية وإنما يخضع التفاق ثالثي ليست مصر طرفا به، وأن هذا االتفاق موقع 
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الحركة  والذي ينظم ٢٠٠٥المعروف باتفاق مايو " إسرئيل"بين االتحاد األوروبي والسلطة الفلسطينية و
  .على المعبر وتدفق السلع واألفراد

  ١٤/٨/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  مصر تعثر على مخبأ للذخائر في العريش وتفتح معبر رفح لمرور نجل الزهار .٣٠

على " اسرائيل"عثرت الشرطة المصرية في مدينة العريش المتاخمة للحدود مع قطاع غزة و: القاهرة
وطلقتي هاون وعدد " تي ان تي"دهيشة في داخل كيس معبأ بمادة كمية من المتفجرات مخبأة في منطقة ال

وكانت الشرطة تلقت معلومات من سكان محليين تشير الى وجود مخبأ متفجرات وذخائر . من األلغام
من جانبها، فتحت السلطات المصرية معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، . قامت على إثرها بمداهمته

نجل القيادي في حركة حماس محمود ( الثلثاء، لعودة محمد الزهار –ثنين في ساعة متقدمة من مساء اال
الى قطاع غزة قادماً من القاهرة، في واحدة من الحاالت االستثنائية التي يسمح خاللها الجانب ) الزهار

  .المصري بتنقل الفلسطينيين بين مصر والقطاع
  ١٤/٨/٢٠٠٨الحياة 

 
  بواشنطن" إسرائيل " تنفي زيارة مبتعثين سفارةالسعودية .٣١

نفت الملحقية الثقافية السعودية بالعاصمة األمريكية واشنطن أنباء ترددت عن زيارة طلبة : أ.ب.د
وأكد الملحق الثقافي بالواليات . مبتعثين سعوديين السفارة اإلسرائيلية في وقت سابق من هذا األسبوع

ر الزيارة قامت على الفور بالتأكد من الملحقية وفور ورود خب"المتحدة محمد العيسى في بيان أن 
بعد "وأضاف أنه ". الشخصيات الزائرة التي أظهرتها الصورة في الصحيفة اإلسرائيلية التي نشرت الخبر

الفحص والتدقيق تبين عدم وجود أحد ممن ظهرت صورته في الصحيفة من المبتعثين السعوديين بحسب 
  ".تحدةجميع ملفات الطلبة الدارسين بالواليات الم

 ١٤/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
   الدولية تدعو إلى إنهاء حصار غزةالعفو .٣٢

 قطاع غزة، وقالت انه     عنالى رفع الحصار    " اإلسرائيلية"دعت منظمة العفو الدولية السلطات       :آي بي يو
في تقرير  وقالت المنظمة    .ترك سكان القطاع الفلسطينيين برمتهم يعانون فقدان المصادر واقتصاداً مدمراً         

" إسـرائيل "من سكان غزة يعتمدون اآلن على قطرات المساعدات الدولية التي تـسمح             % ٨٠أمس، ان   
وأضافت العفو الدوليـة ان      .بدخولها الى القطاع وهي ازمة انسانية يمكن تجنبها كونها من صنع االنسان           

جندة التغطيات األخباريـة    جعل معاناة سكان غزة تغيب عن ا      " إسرائيل" و حماساتفاق التهدئة بين حركة     
  ". الدولية

  ١٤/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 ة ايران ترفض تزويد تل أبيب بأسلحة هجومية لمهاجمواشنطن .٣٣

 االسرائيلية امس ان الواليات المتحدة "هارتس"كشف تقرير نشر في صحفية :  نظير مجلي-  تل أبيب
دتها على االعداد لهجوم محتمل على  للحصول على أسلحة هجومية لمساع"اسرائيل"رفضت طلبات 

 "اسرائيل"وجاء في التقرير غير المنسوب الى مصدر ان االميركيين حذروا . المنشات النووية االيرانية
من القيام بهجوم على المنشآت النووية اإليرانية ورفضوا مدها بأسلحة هجومية وبدال من ذلك عرضوا 

ولم يحدد تقرير هارتس، الذي كتبه احد . ريخ أرض أرضتحسين دفاعات الدولة االسرائيلية ضد صوا
وقال ان واشنطن ابلغت . "اسرائيل"كبار محرريها في الصفحة االولي، انظمة االسلحة التي طلبتها 
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 "هآرتس"وقالت  . انه لن يسمح لطائراتها باستخدام المجال الجوي العراقي للوصول الى ايران"اسرائيل"
 من ان مثل هذا الهجوم سيسيء لمصالحهم وطلبوا ابالغهم في مطلق "ائيلاسر"ان االميركيين حذروا 
ورفض متحدث باسم رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت التعليق على تقرير  .االحوال اذا كان سيتم

 .  لكنه قال ان هناك حاجة الى دفعة دبلوماسية عالمية أقوى ضد ايران"هآرتس"
  ١٤/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  آمل أن تقام الدولة الفلسطينية الزاهرة كما كان درويش تواقا لها:  لعباسيسرا .٣٤

وللشعب عباس تقدمت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس بأحر التعازي للرئيس  : وفا- رام اهللا
إن شغف الشعب الفلسطيني بدرويش : وقالت في برقيتها، الفلسطيني برحيل الشاعر محمود درويش

 كلي أمل أن يحل السالم، وأن تقام الدولة الفلسطينية :وأضافت، ردد صداه من خالل إرثه األدبيسيظل يت
 .الزاهرة كما كان درويش تواقا لها

 ١٤/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  من منصبه الفلسطينيينطرد صحافي فرنسي متعاطف مع  .٣٥

الخيرة المؤيدة للقضايا العربية فـي      طرد ريشار البيفيير، أحد االصوات الفرنسية ا       :محمد بلوط -باريس
بعد ثالثة أسابيع فقط من إجرائه مقابلة مـع         ويأتي ذلك   اإلعالم الفرنسي الرسمي قبل يومين من منصبه،        

 يـشار الـى أن     . األسد، وبثها في التاسع من تموز الماضي، في القناة الخامسة وإذاعة فرنـسا الدوليـة              
ة للفلسطينيين، وكتاباً، العام الماضي، مشتركاً مع الصحافي بيار         البيفيير ارتكب عشرات المقاالت المؤيد    

ناطح البيفيير  و. بيان بيت لحم في فلسطين، وجد بعده رسالة على مكتبه في اإلذاعة معنونة سنسلخ جلدك              
التـي تجـرم انتقـاد       الفيلسوف اليهودي برنار هنري ليفي، في مقاالت ترد على مقاالته قواعد اللعبـة            

  . في فرنسا،"إسرائيل"
  ١٤/٨/٢٠٠٨السفير 

  
  فقد العالم مدافعا كبيرا ضد الطرد من الوطن درويشبرحيل: بو زيدأ .٣٦

كارن ابو زيد الشاعر الفلسطيني محمود درويش مؤكدة فـي          " االونروا"نعت المفوض العام لوكالة     : غزة
ـ          " أن برحيله   كلمة لها    ن الـوطن واآلالم التـي      فقد العالم صوتا قويا وفريدا ومدافعا كبيرا ضد الطرد م

وقد فجعنا في األونروا، كما فجع الشعب الفلـسطيني بأكملـه، بفقـدان             "واضافت  ،  "تصاحب ذلك الطرد  
في الحقيقة، فقد كان المعرض الذي قمنا بإطالقه إحياء للذكرى الـستين للنكبـة              "منوهة  " محمود درويش 

 . يحمل عنوانا استقيناه من واحدة من أكثر القصائد شعبية له
  ١٣/٨/٢٠٠٨وكالة سما 

  
 بروكسل تطلق اسم محمود درويش على موسمها الثقافي .٣٧

قررت مدينة بروكسل تكريم الشاعر الراحل محمود درويش وإطالق إسمه على الموسم :  وفا–بروكسل 
 وأشار البيان إلى أنه سيتم تقديم العديد من المدارات الثقافية واللقاءات .م٢٠٠٨الثقافي للمدينة للعام 

والعروض وإلقاء العديد من المحاضرات التي تتمحور حول أعمال محمود درويش ومساهمته في إثراء 
 ".مسارات فلسطينية" الفكر اإلنساني وذلك في عدة مدن بلجيكية خالل الخريف المقبل وتحت عنوان

 ١٤/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  هل سيعلن السيد عباس غزة إقليماً متمرداً؟ .٣٨
  بو هليلعدنان سليم أ

تأكيدها أن اللجنـة التنفيذيـة      ( وكاالت األنباء نقلت قبل يومين عن مصادر فلسطينية وصفتها بالمطلعة           
 - بـالقوة    -لمنظمة التحرير الفلسطينية ناقشت مؤخرا فكرة إعالن قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس              

يات وأنهـا أبلغـت الـرئيس       إقليما متمردا ما لم تدخل حماس في حوار وطني شامل وعلى أعلى المستو            
 وفق تلـك    –وأن ذلك سيترتب عليه     . .المصري وعددا من القيادات العربية وعمرو موسى بموقفها هذا        

 وحسب تلك الخطة مطاردة حماس قانونيا محليا ودوليا ووقف الرواتب عن غزة ووقف كـل             –المصادر  
  :وأقول) إلخ . .التنسيقات المتعلقة بالغذاء والوقود

وقع ذلك وأسوأ منه من هؤالء وإن كان الظن الغالب حتى اآلن أنهم لن يفعلوها وأن تـسريب                  يجب أن نت  
خبر بهذا المضمون إنما يراد به الضغط على حماس وإقناعها بضرورة الحوار علـى أسـاس رؤيـتهم                  

لـة  وذلك أمر مفهوم في العمل السياسي وإن كان غير مناسب فـي الحا            ) أو االبتزاز   ( ويراد به التهديد    
إال أن سـابق    . .الفلسطينية وبالنظر لما وصل إليه الفصام بين شقي الوطن والحاجة إلصالح ذات البين            

التجربة وسياق تفكيرهم ومغامراتهم خارج المنطق المعتاد يجعل من الممكن أن يتجاوزوا كل المعـايير               
ن وحي قناعاتهم ومـصالح    فهم ال يتصرفون دائما م    !! الوطنية والعقلية ويغامروا بكل شيء ولغير شيء        

شعبهم ويقعون تحت ضغوط المشكالت الداخلية واستحقاقات االتفاقات الموقعة والدور الوظيفي لسلطتهم            
. .ما قد يدفعهم إلى مغامرة من هذا القبيل لعلهم يتوهمون أنها ستكون تصديرا ألزمتهم ومخرجـا منهـا                 

ويتمتعـون  (طة لهم فكر وأهـواء وارتباطـات        يزيد هذا االحتمال بوجود أشخاص بأعيانهم في هذه السل        
 وال يجوز أن ننسى هنا أنهم فعلوا قريبا من          ،تجعلهم قد يغامرون بكل شيء    ) برعونة وصبيانية استثنائية    

ما عده المراقبون غطاء أخالقيا وسياسيا ألي محاولة اجتياح         ) إرهابية(ذلك يوم ادعوا أن في غزة خاليا        
ريكا والغرب عليها، وفعلوها يوم قدموا مشروع قرار لمجلس األمن بهذا           صهيوني وتهييجا وتحريضا ألم   

لما تراجعوا عن ذلك، وفعلوها يوم طلبوا من باراك         ) وخشية بعض الحسابات  (المضمون ولوال الضغوط    
 صراحة اجتياح غزة وقدموا له رؤية متكاملة بهذا الخصوص ولم يهدؤوا حتـى              – وزير حرب العدو     –

 وفعلوها يوم قطعوا رواتب من ليس معهم ويوم عبثـوا بلقمـة الخبـز وجرعـة                 ،ذلكأخذوا وعدا منه ب   
وفعلوها حتى أيام الخير بينهم وبين حماس بعد اتفاق مكة عندما راسلوا الحكومات الغربية بعدم               . .الدواء

( فالقوم لم يهدؤوا لحظة عن الكيد لحماس وما من مرة سـئلوا الفتنـة إال                . .التواصل مع وزراء حماس   
  ..)آتوها وما تلبثوا بها إال يسيرا

 بهذه الوقاحة والمباشرة ومن غير استخفاء وال أقنعـة،          - على األقل    -ومع ذلك فالظن أنهم لن يفعلوها       
والظن أنهم لن يضعوا أنفسهم في مواجهة كل الشعب الفلسطيني ولن يدخلوا مع حمـاس فـي صـراع                   

 -ا ألنهم يعلمون أن الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة          إرادات من هذا النوع وبهذا الحجم، ولن يفعلوه       
ولـن  !  لم يقبل بذل االحتالل وجبروته ولن يقبل بما هو أشد إساءة وإذالال منه               –وليس في غزة وحدها     

يفعلوها ألنهم يعلمون أن القضية الفلسطينية والتضامن مع حماس لم يعد مسألة داخلية تحسمها المعادالت               
 ولن يفعلوها ألنهم يعلمون     ،)وفتحاويا(قواء بالخارج بل صار عربيا وإقليميا وإنسانيا بل         الداخلية أو االست  

 بديال عن االحتالل ووكيال عنه في دفع ثمن الدم والهـدم،            - كما يتوهمون    –أن العالم لن يقبل أن يكون       
في غزة فقط بل    ولن يفعلوها ألنهم يعلمون أن ذلك سيسرع في تشقيق ما تبقى من أطالل حركة فتح ليس                 

وباألخص إذا صار الفرز على قاعدة من مع الوطن ومن ضده ومن يقتل غـزة               . .وفي الضفة والخارج  
ومن يحييها ؟ وأخيرا وليس آخرا لن يفعلوها ألنهم يعلمون أن حماس لن تهرول طالبة الرحمة منهم وأنه                  

وإن ألمحت باإلجراءات األخيـرة     (سيكون لديها من الوقت وهوامش الفعل الكثير مما لم تفعله حتى اآلن             
ويعلمون أنها أثبت منهم في سباق التحمل ولعبة عض األصابع، وهم يعلمـون يقينـا وقبـل                 ) لشيء منه 
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غيرهم أن صبرها على إساءاتهم في الضفة إنما هو كون ذلك ال يزال في إطار ما يمكن الـصبر عليـه                     
  !) ولعلهم يتقون(وأنه ال يزال يجري الحديث عن مصالحة 

أقول إن األهم واألولى والذي يجب أن يتذكره ويعمل له هؤالء خاصة وكل من يتآمرون معهم وبدل كل                  
هذه المغامرات واإليحاءات الشيطانية والفذلكات والجعجعات الفارغة وبدل الولوج في مغامرة جديدة تبدد             

 وطنية وقبل فوات األوان أن      ما تبقى من إمكانية التصالح والوحدة وما تبقى لهم من وجاهة ثورية ونسبة            
وال يبدد خالصات وحصائل ما أنجزته      ) قبل حماس ماء الوجه   (يعودوا لتفكير منطقي تصالحي يحفظ لهم       

صحيح أن الخالف بين فتح وحمـاس صـار         . .ثورة وتضحيات هذا الشعب العظيم الذي يستحق الكثير       
والتـدخالت واإلصـالحات والمنظمـة    المفاوضات والمقاومة والثوابت والخالفـات     (يشمل كل الملفات    

ولكن ذلك يعنـي العمـل علـى فكفكـة هـذه      ) إلى غير ذلك. .وموازين العمل وعالقة الداخل بالخارج 
ثم لماذا تلقى المسؤولية كلها على حماس وحدها إذا كانت هذه كلهـا ملفـات               . .المشكالت وليس تعميقها  

 تجاوز المجالس والكواليس والمؤسسات المختصة      عالقة داخل حركة فتح نفسها وإذا كان الحديث عنها قد         
إلى الصحافة واإلعالم وتجاوز التباينات في الرأي إلى التعيير والتخوين والتهديد؟ ولمـاذا يطلـب مـن                 
حماس أن تقبل بمفاوضات لم يقبل بها فاروق القدومي مثال وهو من الفتحاويين األقحاح والمؤسسين في                

إذا كانت حركة فتح نفـسها تـزعم أنهـا ال    ) إسرائيل( أن تعترف بـفتح؟ ولماذا يشترطون على حماس 
ـ    : تعترف بها، وتقول على لسان متحدثيها      إنما كان يمثل المنظمـة     ) إسرائيل(إن عرفات عندما اعترف ب

  وليس حركة فتح؟
يـة   غزة كيانا معاديا وقصفها بالصواريخ والطائرات والمدفع       -قبل سنة من اآلن     -لقد أعلن العدو    : أقول

وصنفت حماس فـي    ! وحرض العالم كله عليها وحاصرها وجوعها ثم حاول اجتياحها بنفسه ال بالوكالة           
فأين وصل كل ذلك ؟ ألم يعودوا يبحثون عن تهدئة مع حماس ويوسـطون              . .دول كثيرة منظمة إرهابية   

حماس منـذ   الوساطات؟ بل ألم يرفض االنقالبيون في فتح كل دعاوى المصالحة والحوار التي طرحتها              
ثم ماذا ؟ ألم يتنازلوا عن كل تشرطاتهم ويعودوا هم يدعون للحوار ويوسـطون مـصر مـرة                  . .الحسم

واليمن أخرى والسودان ثالثة ؟ ثم ألم تقطع دول عربية عالقاتها مع حماس وتفتـري عليهـا وتـدرب                   
ن قوتلتم لننصرنكم واهللا    لئن أخرجتم لنخرجن معكم وال نطيع فيكم أحدا أبدا وإ         (االنقالبيين ضدها وتعدهم    

؟  وأن تبحث عن صالت وتقاطعات معها      ثم ماذا؟ هاهي تحاول أن تتقرب من حماس       ) يشهد إنهم لكاذبون  
 أن في القيادة الفلسطينية من يبدو أنه يحلف بكل مقدس لديه أنه لن يفهـم المتغيـرات                  – لألسف   –ولكن  

ما ) إلحقني وأنا سيدك  (تعامل مع شعبه بطريقة     وأنه سيقع في نفس الحفرة ألف مرة ومن ال يزال يفكر وي           
أدى لكوارث فيما مضى وال يظن أنه سيؤدي إال إلى المزيد منها ومن االنشقاق في الحالـة الفلـسطينية                   

ويبدو أن اهللا تعالى يستدرج هؤالء القوم من حيث ال يعلمون ويملي لهـم بكيـده                . .جغرافيا وديموغرافيا 
ولكي يأتوا لحوار فلسطيني معمق وتفصيلي وليس في يدهم ما ينـاورون            المتين ليفضح آخر مؤامراتهم     

  ..به
 إن على كل ذي ضمير حي في فتح قبل غيرها ثم من كل المعنيين بهذه القضية بعد ذلك أن                    :آخر القول 

يتداركوا وقفة محاسبة ولحظة عودة فالرجوع ال يزال ممكنا وإن كان شاقا، وصحيح أنه يحتـاج لعمـل                  
يـا  (قال اهللا تعالى في كتابه العزيز       . .العودة للحق والمعاجلة إليه خير من التمادي في الباطل        كثير ولكن   

  .)أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين
  ١٤/٨/٢٠٠٨الشرق القطرية 
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  مصر وسلوكها العدائي حيال حماس .٣٩
  ياسر الزعاترة

 الوضع الفلسطيني قد دخل مرحلة صعبة من التأزم في ضوء المناوشات التي جرت بين               من الواضح أن  
وفي حين كانت االعتقاالت الواسعة في صفوف حمـاس فـي الـضفة             . فتح وحماس منذ تفجيرات غزة    

الغربية بدعوى الرد على اعتقاالت غزة ذات البعد األمني نوعاً من البلطجة، فإن رد حماس باعتقـاالت                 
 سياسي، إضافة إلى األمني، كان مرفوضاً كذلك، وفي حين أراد قادة حماس في القطاع تخفيف                ذات بعد 

الضغط على إخوتهم المضطهدين في الضفة، فإن الصحيح أنهم أضافوا عليهم المزيد من األعباء، السيما               
، أكان مـن  حين جاء ذلك معطوفاً على تهديدات عبثية بحسم عسكري في الضفة يعلم مطلقوها أنها بائسة        

الناحية العملية في ظل االستباحة اإلسرائيلية الكاملة لمناطق الضفة، أم من زاويـة المـصلحة العامـة                 
  .للقضية الفلسطينية التي ما تزال على حالها قضية بلد وشعب واقع تحت االحتالل

الل، وبـدت   لقد تمثل منطلق األزمة في مشاركة حماس في انتخابات سلطة أوسلو المصممة لخدمة االحت             
أكثر وضوحاً في ظل تحول الفعل الفتحاوي بالكامل نحو إعادة األوضاع إلى ما كانت عليه قبـل فـوز                   
حماس، مع استغالل خطأ الحسم العسكري في العودة إلى برنامج المفاوضات العبثية، المصر بدوره على               

تكرس الوضع القائم في الضفة     رفض برنامج المقاومة والمضي قدماً في تنفيذ بنود خريطة الطريق التي            
  .رغم التوسع االستيطاني واستمرار االنتهاكات اإلسرائيلية

في هذا السياق يحضر الدور، بل التورط المصري، وقد كان هذه المرة أكثر وضوحاً، ليس فقـط فـي                   
 الجانب المتعلق باستخدام الحصار للضغط على حماس، ولكن أيضاً في سياق التلكؤ في ترتيب مـصالحة            

وإذا حاولنا قراءة اسباب الموقف المصري الـسلبي مـن          . تأخذ في االعتبار مصلحة القضية الفلسطينية     
حماس، فسنعثر على سببين مهمين؛ يتمثل األول في إصرار القاهرة على التعامل مع حمـاس بوصـفها                 

وط األمريكيـة   فرعاً لإلخوان المسلمين المطاردين في الداخل، أما الثاني فيتمثل في االسـتجابة للـضغ             
المصرة بدورها على حصار حماس وعزلها وشطب سائر مستحقات فوزها االنتخابي، في تناغم كامـل               

  .مع مطالب الفريق المتشدد في سلطة رام اهللا
تفجيرات غزة كانت جزءاً من لعبة إعادة االنفالت األمني والضغط على حماس لتهبيط سقف مطالبهـا،                

 فحسب، وإنما أيضاً في سياق التهدئة وملف الجنـدي األسـير، وقـد              ليس فيما خص الحوار مع السلطة     
زودت حماس مصر بأسماء عدد من الموجهين لتلك التفجيرات وأخرى قبلها تم إحباطها، ممن يتحركون               
بحرية داخل مصر، لكنها لم تتلق رداً، وال حاجة للقول إن ذلك شكل من أشكال التواطؤ مع من يقفـون                    

حالن الذين ال يفعلون ذلك في سياق ثأري فقط، وإنما أيضاً لتحسين وضعهم داخـل               خلفها، وهم جماعة د   
  .حركة فتح في سياق إعادة ترتيب بيتها الداخلي

 بين حماس وفتح مثل االتفاق اللبناني، فإن ذلك ال يبدو ممكنـاً  "اتفاق دوحة "وإذا كان البعض يتحدث عن      
 الصراع الداخلي بين الحركتين هو ملف مصري مـن          ما دام الفيتو المصري حاضراً، ما يعني أن ملف        

الناحية العملية، وإذا كانت الضغوط األمريكية عقبة في الطريق، وهي كذلك بالفعل، فإنها اليوم أقل وطأة                
في ظل تخبط إدارة المحافظين الجدد في مستنقعات فشلها من العراق إلى أفغانستان إلى لبنان، فضالً عن                 

ه إثر شعور اإلسرائيليين بالعجز عن اجتياح غزة واضطرارهم إلى تهدئـة مذلـة              الملف الفلسطيني نفس  
  .بحسب تقديرهم الذي تعكسه صحافتهم ومواقفهم

كل ذلك ال يغير في حقيقة ارتكاب حماس بعض األخطاء في القطاع، مع وطأة ثقيلة فـي التعامـل مـع      
 الطرف اآلخر ومحاوالتـه اسـتعادة       الوضع الداخلي، األمر الذي ينبغي أن يؤخذ كردة فعل على موقف          

مسلسل االنفالت األمني، لكنه يبقى غير مقبول من حركة مجاهدة؛ األصل أنها تدرك حقيقة أن التناقض                
األساسي ينبغي أن يبقى مع االحتالل، حتى لو ذهب الطرف اآلخر بعيداً في استفزازاته وقمعه، مع العلم                 
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يتوقف منذ الحسم العسكري، كما لم يتوقـف عنـدما بـادرت        ان مسلسل القمع واالستفزاز في الضفة لم        
  .حماس إلى إطالق أغلب المعتقلين من حركة فتح وفتح المؤسسات التي جرى إغالقها

خالصة القول؛ إن مسؤولية ما يجري تقع على عاتق مصر، ليس فقط فيما خص الحصار الـذي يقتـل                   
لقاهرة لعبة إدارة الظهر للفلسطينيين، فال مناص       الناس، ولكن فيما خص الحوار أيضاً، وإذا ما واصلت ا         

  .من تكرار سيناريو هدم معبر رفح أياً تكن النتيجة
يبقى القول إن من الضروري أن ال ينسى قادة حماس أن قطاع غزة لم يكن هو قضية الحركة، وإنما كل                    

ائـسة سـرقت منـه      فلسطين، وتبقى فتح التي ينبغي أن تعود إلى ذاتها كحركة تحرر، ال حزب سلطة ب              
أغلبيته وتتلخص معركته في السعي الستعادتها، مع العلم أنه من دون هذا التحول األخير ستبقى القضية                
في وضع المراوحة، هذا إذا لم يفاجئنا القوم باتفاق بائس يقلب األوراق ويفرض مستحقات جديدة علـى                 

  .الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة
 ١١/٨/٢٠٠٨السبيل األردنية 

  
  االختطاف الكبير  .٤٠

 نواف الزرو 
 : جاء في احدث معطيات المشهد الفلسطيني

 معظمهـم مـن     ، فلسطينيا ٤٦٨ فقط   ٢٠٠٨أن قوات االحتالل اإلسرائيلي اختطفت خالل شهر تموز          "-
 ووصل  ،" مواطنا ١٤٠محافظات الضفة الغربية وكان لمدينة نابلس الحصة األكبر حيث اعتقل منها نحو             

 ٦ كما شملت االعتقـاالت  ، طفال٦٨ًن من األطفال ممن هم دون الثامنة عشر من العمر إلى       عدد المعتقلي 
 ".٠٥/٠٨/٢٠٠٨ –رب ٤٨ عـ-مواطنات 

 قوات االحتالل اختطفت منذ بدء المحادثات السياسية بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزراء               -
جمعية نفحة للـدفاع عـن حقـوق        "ت   وأوضح ،" فلسطيني ٣٥٠٠ ما يقرب من     ،االحتالل إيهود أولمرت  

ـ    ٥٠٠أن حوالي    ":٢٥/٠٩/٢٠٠٧ ، في بيان نشر يوم    "األسرى واإلنسان   تم  ،٣٥٠٠ فلسطيني من بين ال
تجاه رئيس السلطة محمـود     " حسن النية " أسيراً ضمن ما سمي بمبادرة       ٢٥٦اختطافهم عقب اإلفراج عن     

 ".الل حملتها على مخيم العين بنابلس فقط مواطن خ١٠٠ كما اختطفت قوات االحتالل أكثر من ،عباس
 – ٤٨ عـرب  - فلسطيني منـذ مطلـع العـام وحتـى نهايـة ايـار               ٢٧٠٠ قوات االحتالل اعتقلت     -
 ٢٠٠٦وجهت خالل العـام     "وحسب دراسة أصدرتها النيابة العسكرية اإلسرائيلية فانها       ".٢٦/٠٥/٢٠٠٨

 وصل عدد لـوائح     ٢٠٠٠انه في العام    "اسة   وجاء في الدر   ،" الئحة اتهام ضد فلسطينيين    ٦٠٠٠فقط نحو   
 وبعد ان اقدمت اسرائيل علـى  ٢٠٠٢ وفي العام ، الئحة٥٦٠االتهام التي وجهت لمعتقلين مختطفين الى    

، "٢١٣٥اعادة احتالل مدن الضفة الغربية ارتفع عدد لوائح االتهام ضـد النـشطاء الفلـسطينيين الـى                  
 ٢٠٠٤ الئحة اتهام بحلول العام      ٣٠٠٠عد ووصل الى نحو     ان هذا الرقم استمر في التصا     "واشارت الى   

 فقد عادت االرقام لترتفع مرة اخرى فـي         ٢٠٠٥ورغم تراجع عدد االتهامات ضد الفلسطينيين في عام         
 ". الئحة اتهام٦٠٠٠ محطمة كل االرقام القياسيه التي وصلت الى نحو ٢٠٠٦عام 

أن قوات اإلحتالل اإلسرائيلي و منـذ       "وني فروانة   اما عن اختطاف الفلسطينيات فقد اعلن عبدالناصر ع       
 من بيـنهن    ،مواطنة فلسطينية ) ١٠٠٠( اختطفت أكثر من     ٢٠٠٧ - ولغاية منتصف ايلول     ١٩٦٧العام  
 وبقى منهن لغاية اآلن في السجون اإلسرائيلية        ،مواطنة اختطفتهن خالل إنتفاضة األقصى     ) ٧٠٠( قرابة  
 ". أسيرات١١٠

أن عدد األسرى المقدسيين فـي سـجون االحـتالل الـذين            "الدولية في تقرير لها     وقالت مؤسسة القدس    
 أسيراً اعتقلوا قبل اتفاقات     ٥١ منهم   ،و طفالً ١٢ نساء   ٦ بينهم   ، أسيراً ٥٢٥اختطفتهم قوات االحتالل بلغ     

أن "  بينما جاء في تقرير آخـر      ،" أي أنهم من قدامى األسرى وفق التعريف االصطالحي لألسرى         ،أوسلو
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مـن  % ١٩,٥ حيث بلغت    ،أعلى نسبة لعدد األسرى المختفين بالنسبة لعدد السكان هي في محافظة نابلس           
 - ١٩٠٠أن ما بـين     " وأوضح في حديث صحفي      ،"العدد الكلي لألسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي      

 تحت سن    طفالً ٩٥ و ، أسيرة ٢٢ من بينهم    ، أسيراً من محافظة نابلس يقبعون في سجون االحتالل        ١٩٥٠
 ". طفالً من محافظات الوطن٣٩٠ عاماً من أصل ١٨

 ٣٦٠ أسير بيـنهم     ١١٥٠٠هناك نحو   "ووفق تقرير شامل لمؤسسة االسرى والمعتقلين الفلسطينيين فان         
ان قوات االحـتالل    " وقالت وزارة شؤون االسرى والمحررين       ،"و امرأة في معتقالت االحتالل    ٩٩طفال  

اعتقال في العالم من خالل حمالت االعتقال واالختطاف التي تعرض لهـا            االسرائيلي سجلت اعلى نسبة     
 حيث اعتقلتواختطفت اسرائيل ربع الفلسطينيين فـي االراضـي          ١٩٤٨الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام      

 ".٤٨ عرب -الفلسطينية وشملت كافة القطاعات والشرائح الفلسطينية 
دار الساعة االجتياحـات واالعتقـاالت واالختطافـات        وتبين المعطيات ان دولة االحتالل تواصل على م       

 ناهيك عن المواقـف     ، ووفق التحليالت الفلسطينية والعربية وبعض التحليالت االسرائيلية ايضا        ،وغيرها
 ، مجزرة بحق الديمقراطية والمنجزات االنتخابية     ٢٤/٥/٢٠٠٧يوم  " إسرائيل"ارتكبت  " فقد كانت    ،العالمية

 ".ائبا من المجلس التشريعي الفلسطيني وثالثة وزراء سابقين ن٤٣باختطافها أكثر من 
وهم الى ذلك يختطفون المواطنين الفلسطينيين من بيوتهم في نابلس وجنين وطولكرم والخليـل والقـدس                

 والوطن الفلـسطيني  ، بل يختطفون الشعب الفلسطيني كله، ويعتقلون،ورام اهللا وغيرها على مدار الساعة     
 بما يمكن ان نطلق     ، ويختطفون كافة القرارات والمواثيق الدولية     ،عربية الفلسطينية كلها  بكامله والحقوق ال  

عليه عملية االختطاف الكبرى المستمرة التي تشنها دولة االحتالل ضد االرض والـوطن والبـشر فـي                 
ني فلسطين؟، وال ننسى هنا ايضا عملية اختطاف المناضل احمد سعدات احد اهم كبار رموز العمل الوط               

ونعود في هذا الصدد قليال     . الفلسطيني الى جانب نحو مائتين من المواطنين الفلسطينيين من سجن اريحا          
الى بدايات االحتالل الصهيوني للضفة الغربية وقطاع غزة لنذكر بفلسفة وادبيات االحتالل            .. الى الوراء 

لة االحتالل أيضاً إلـى االعتقـاالت    فقد نظر أبرز قادة دو    : االعتقالية واالختطافية ضد الشعب الفلسطيني    
واالختطافات والمحاكمات بالجملة والعقوبات الجماعية المتنوعة الشاملة التي شملت كافة أبنـاء الـشعب              

 فمنذ بدايات أعلن موشيه ديان وزير الحرب آنـذاك معقبـاً علـى انتهـاج سياسـة                  ،العربي الفلسطيني 
سوف تخرج السجون اإلسرائيلية معاقين وعجزة يشكلون        ":االختطافات واالعتقاالت والمحاكمات بالجملة   

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

 ألف فلسطيني علـى مـدى       ٠٥٨ - ٧٥٠ والفلسطينية على حد سواء ما بين        حسب المصادر اإلسرائيلية  
 ،فاالصل اذن ان الوطن الفلسطيني هو الذي يتعرض للسرقة واالعتقـال واالختطـاف            . سنوات االحتالل 

، فكيف يمكن للعالم والمجتمع     "ان الفلسطينيين ارهابيون وقتلة ومختطفون    "ويأتون بعد كل ذلك ويزعمون      
جاهل كل هذه الحقائق الدامغة الموثقة حتى في القرارات الدولية؟، وكيف يمكن للعالم العربي              الدولي ان يت  

من جهته ان يلتزم كل هذا الصمت وان يكتفي بهذه الفرجة المذهلة على ما يجري في فلسطين؟، وهكـذا                   
يجية واهـداف   اذن هي االمور على حقيقتها، فالقصة اذن قصة االحتالل وفلسفة وثقافة وادبيات واسترات            

 تضمر القتل والتهديم واالعتقال واالختطاف للوطن والشعب العربي الفلسطيني وقضيته برمتها؟
  ١٤/٨/٢٠٠٨الدستور 
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 توازن قوى يحد من احتمال حصول األسوأ: عين الحلوة .٤١
 فادي شامية

ت الفلسطيني، عين اجتمعت في األيام القليلة الماضية جملة عوامل كافية لتفجير الوضع في عاصمة الشتا
الحلوة، لكن القطوع مر بحد أدنى من الخسائر، بسبب أكيد هو توازن القوى القائم، وإدراك كل طرف 

 .لخطورة المواجهة وتكلفتها
 حوادث قاربت االنفجار

 حزيران استهدف انفجار قوي ٢١األحداث التي شهدها المخيم في الفترة الماضية لم تكن سهلة أبداً، ففي 
الرجل لم يمت، ولكنه صار خارج أي مواجهة . المنحل عماد ياسين" جند الشام" العسكري لتنظيم القائد

، وعلى هذا األساس جرت فتحفقد كان حركة " اإلسالميين"عسكرية الحقة، أما المتهم من وجهة نظر 
موز  في الثاني والتاسع عشر من تفتحوحركة " جند الشام"مواجهتان محدودتان بين بقايا عناصر 

، خارج المواجهة، بالرغم من تعاطفه مع عناصر "عصبة األنصار"الماضي، وفي المواجهتين بقي تنظيم 
 ".جند الشام"

 تموز الماضي، تلقت أوساط القوى اإلسالمية المسلحة في عين الحلوة ضربة قاسية باغتيال ٢٠في 
اً، عرفته ساحات القتال في لبنان الرجل كان مقاتالً مر. شحادة جوهر" جند الشام"المسؤول البارز في 

والعراق، وقد نجا من العديد من محاوالت االغتيال السابقة، وهو مطلوب لألجهزة األمنية اللبنانية 
ـّر " عصبة األنصار"والدولية، وقد قُتل مع جوهر أحد عناصر  أيضاً، بشكل غير مقصود، األمر الذي وت

 بنقل عناصر ومقاتلين من مخيم الرشيدية فتحم حركة الوضع بشدة، حيث سرت شائعات عن احتمال قيا
في " سعاة الخير"في معركة حاسمة، وعلى أثر تدخل " عصبة األنصار"الى مخيم عين الحلوة، لمواجهة 

المخيم وخارجه، تحت هاجس الخوف من تحول عين الحلوة إلى بارد آخر، هدأت األوضاع نسبياً، غير 
، فتح تموز استهدف المسؤول العسكري في حركة ٢٩وقع انفجار في أن األجواء عادت للتوتر عندما 

على " اإلسالميين"الملقب بطالل األردني، فأصيب بجروح وفقد إحدى عينيه، وفُهم أن العملية رد من 
 فتح، األمر الذي جعل المخيم على أعتاب مواجهة قاسية بين طرفي المعادلة العسكرية؛ فتححركة 

 ". عصبة األنصار"و
 اولة لكسر توازن القوىمح

الرؤوس " الملقب باألردني، كانت بعض فتحفي الساعات التي تلت محاولة اغتيال المسؤول في حركة 
وإخراجها من معقلها " عصبة االنصار" تدفع نحو المواجهة، على أساس أن كسر فتحفي حركة " الحامية

 ببسط سيطرتها فتح وسيسمح لحركة المسلح من المخيم،" اإلسالمي"في حي الطوارئ، سينهي الوجود 
العسكري ال يتعدى المئتي مسلح في أقصى " العصبة"بالكامل على المخيم، وكانت التقديرات أن حجم 

 حشد عشرة أضعاف هذا العدد خالل ساعات، ولم يكن هذا هو جو كل فتححد، في حين أن بإمكان 
لى سبيل المثال ال الحصر فإن العميد ، ال على المستوى السياسي، وال حتى العسكري، وعفتححركة 

 في لبنان، كان أحد أبرز سعاة التهدئة، كما أن موقف ممثل فتحمنير المقدح، المشرف العام على مقاتلي 
وعلى . منظمة التحرير في لبنان عباس زكي، كان حاسماً لجهة تفادي االقتتال الداخلي مهما كان الثمن

 العميد سلطان أبو العينين، وبعض الضباط المرتبطين به في تحفالنقيض من ذلك موقف أمين سر حركة 
فلندفع الثمن مرة واحدة، ونسيطر على : نظرية أبو العينين كانت تقوم على اآلتي. مخيم عين الحلوة

المخيم، فيعم الهدوء، ونقضي على المتطرفين، وهذا سيجعلنا نسير في الخط الذي يشتهيه كل الذين 
الجدير ذكره أن أبو العينين وعلى خلفية صراعه مع . أشباهها في لبنان وخارجهو" القاعدة"يحاربون 

ـّق عالقاته بـ  عباس زكي على النفوذ منذ تعين األخير ممثالً لمنظمة التحرير في لبنان، كان قد وث
زكي مع : "بشكل كبير، لدرجة أن بعض الذين يحبون تبسيط األمور في المخيم باتوا يقولون" حزب اهللا"

 ".  آذار٨ آذار، وأبو العينين مع ١٤
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 ! وصلت" العصبة"رسالة 
ـّر في المخيم على أقصاه، ثمة من نقل بعضاً من أجواء النقاش الدائر في أوساط   فتحفيما كان التوت

الكبار، أبو " عصبة األنصار"وعلى عجل عقد مسؤولو ". عصبة األنصار"حول حسابات المواجهة مع 
الذين يحلمون بالقضاء "و طارق، اجتماعاً تقرر خالله توجيه رسالة واضحة إلى شريف، وأبو عبيدة، وأب
أن اإلسالميين في المخيم لم يعودوا حالة محدودة، وأن زمن سيطرة "، انطالقاً من "على عصبة األنصار

لى فتح قد ولى، وأن اآلخرين إذا كانوا قد سووا أوضاعهم القانونية، فإن شريحة واسعة من المنتمين إ
على األثر تقرر تنفيذ استنفار ". عصبة األنصار مطلوبون للدولة اللبنانية وهم سيقاتلون حتى الموت

، وقد ظهرت "العصبة" تموز في حي الطوارئ، وأحياء أخرى لم تكن محسوبة على ٣١ - ٣٠مسلح ليل 
عباً، لكن الرسالة كانت المشهد كان مر. فيه أعداد غير متوقعة من المقاتلين الملثمين والمدججين بالسالح

 !قد وصلت
، وهو "استنفار ألف مقاتل، ممن يحبون الموت"تشيع أن بمقدورها " العصبة"في اليوم التالي بدأت أوساط 

 فتحرقم فيه مبالغة كبيرة، لكن العارفين بأجواء المخيم يقولون إن أرقاماً أكبر بكثير مما تظن حركة 
 . بالخطر" اإلسالميين"ما اندلعت مواجهة يشعر فيها عموم إذا " عصبة األنصار"ستكون إلى جانب 

من سقف مطالبها، بالتوازي مع رفضها االشتراك في " عصبة األنصار"بعد االستنفار المسلح رفعت 
االجتماعات التي تعقد في العادة للتهدئة، إذ اعتبرت أن اغتيال شحادة جوهر ومن قبله إصابة عماد 

 وليس بقرار فردي، وأن المتورطين بهذه العمليات فتحيع المستوى في ياسين، تم بقرار سياسي رف
، وأن "سنثأر منهم إذا لم يسلَّموا ويحاكَموا"معروفون، ويجب إحالتهم إلى لجنة تحقيق لمحاسبتهم، و

صارت مع عصبة األنصار مباشرة، وأن البعض إذا كان "، وإنما "جند الشام"المعركة لم تعد مع بقايا 
على خلفية توتر العالقة بين الحزب والعصبة " (حزب اهللا"ى حسابنا مغازلة مخابرات الجيش، أو يريد عل

، أو التقرب إلى القوات الدولية والدول التي تنتمي إليها، فإننا نعرف كيف ندافع عن )بعد السابع من أيار
 ". أنفسنا

 بانتظار انفراج أو انفجار... توتر ممسوك
 ومن فتحي أعادت إرساء معادلة توازن الرعب المتبادل، إذ يدرك الطرفان؛ توترات شهر تموز الماض

ومعها اإلسالميون في المخيم، أن حسم أحدهما " عصبة األنصار"ورائها فصائل منظمة التحرير، و
للمعركة شبه مستحيل، في ظل موازين القوى الحالية، فضالً عن أن أحداً منهما ال يجرؤ على تحمل 

كما " أم الصبي" في ذلك وهي فتحخيم إلى حمام من الدماء، وبالتأكيد فإن ال مصلحة لحركة كلفة أخذ الم
في ذلك إلدراكهم أن المخيم هو آخر معقل لهم في لبنان، وال يمكن في " اإلسالميين"يقال، وال مصلحة لـ

 . حال تغير األوضاع فيه أن يكون لهم ملجأ آخر يتمتعون فيه بحرية حركة مماثلة
جل ذلك فإن كالً من الطرفين يسجل في مرمى اآلخر أو يقلّم من أظافره، من دون أن يتورط في من أ

أتون المواجهة الشاملة، إال إذا شعر بأن وجوده مهدد، أو إذا كانت عوامل الفتنة أكبر من موجبات 
 إقليمية التعقل، إذ من المعروف أن المخيم يضج اليوم بعناصر مخابرات متعددة تعمل لصالح جهات

ودولية، ولكل منها أجندة خاصة، وفق ما يتوافق مع مصالح الجهة التي تعمل لحسابها، وعلى هذا 
األساس ثمة توترات تظهر بين الحين واآلخر ألسباب ظاهرة ومعروفة، ولكن في إطار مناخات 

صحاب المشاريع وحسابات ال تخفى على المتابعين، إذ تبدو أرض المخيمات الفلسطينية خصبة جداً لكل أ
الداخلية والخارجية، من أجل توظيفها في حسابات خارجية أو الستمالة الواقع الفلسطيني وسالحه لصالح 
هذا الفريق أو ذاك، ولعل حالة التوتير الدائم واالنفجارات الليلية المتنقلة ليست إال جزءاً من المحافظة 

 . على األرضية المتوترة بانتظار توجهات أخرى
  ١٤/٨/٢٠٠٨قبل المست
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  :كاريكاتير .٤٢
  

  
  ١٤/٨/٢٠٠٨وكالة فلسطين اليوم 


