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 وثائق تكشف تورط مسؤولي السلطة في الداخل والخارج في عمليات فسادالزهار يعرض  .1
عرض محمود الزهـار    :  صالح النعامي  ،زةغ نقالً عن مراسلها في    1/8/2007الشرق األوسط   ذكرت  
ما قال إنها وثائق تدلل على حجـم الفـساد           ،في مؤتمر صحفي عقده في غزة أمس      " حماس" في   القيادي  

قوم بها كبار مسؤولي السلطة وقادة أجهزتها األمنية، باإلضافة الى وثائق تـدلل             واالختالسات التي كان ي   
 الزهار رسالتين بعث بهما بسام أبو شريف        وقد عرض بالخارج،  " فتح"على فساد عدد من قيادات حركة       

خـاذ  مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات، يحذره فيها من أن أطرافاً قد تقوم بتسميمه، داعياً إياه الى ات                
   .أقصى درجات الحذر لدى تناوله الشراب والطعام

وعرض الزهار وثائق صادرة عن جهاز األمن الوقائي قال إنها تتهم قادة وعناصر مـن جهـاز أمـن                   
واستند الزهار الـى    . الرئاسة يسيطرون على معبر رفح بتلقي الرشوة وممارسة االبتزاز ضد المسافرين          

بجملة من االنتهاكات والممارسات في معبر رفح تدلل علـى فـساد            وثائق الوقائي ليشير الى ما وصفه       
واشارت احدى الوثائق الـى     . ومصادرة ممتلكات المسافرين دون الرجوع لإلدارة الجمركية على المعبر        

أن مسؤول في معبر رفح قيل إنه كان يستولي على حقائب للمسافرين المفقودة، ويحصل على رشـاوى                 
  .تهريبهاللسماح بتمرير مواد يتم 

وعرض الزهار صورة من تقارير صادرة عن المراقب الخاص في جهاز األمن الوقائي تظهر المبـالغ                
التي كان يتقاضاها أحد مسؤولي المعابر، حيث أظهرت الوثائق أن هذا المسؤول حـصل مـن مكتـب                  

 مبلـغ   واشارت احدى الوثائق الى أنه تم صـرف       .  دوالر أميركي  3.115.163الرئيس الفلسطيني على    
 الف دوالر كرسوم تعليم لبنات احد المسؤولين يتعلمن في الخارج، الى جانـب سلـسلة مـن                  34قيمته  

وعـرض  . الوثائق تزعم دفع اموال طائلة لقاء رحالت سفر خاصة كان يقوم بها كبار موظفي الـسلطة               

   وائل وربيعشكراً معين، أهالً:  للتحرير كلمة
 التي انتظم اصدارها دونما انقطاع حتى في أيام العطـل           "فلسطين اليوم  " من نشرة  800يصدر اليوم العدد    

" الزيتونة"ق العمل في    يواإلجازات، ولم يكن ذلك ليتم لوال فضل اهللا سبحانه وتعالى، ثم الجهود الرائعة لفر             
  .تطور والقدرة على العمل كفريق واحد وأسرة واحدةالذي جمع بين القدرة على اإلستمرار والقدرة على ال

 لعمله في البحث العلمي بعد أن تولى منصب مدير التحرير فـي             معين مناع  األخيتفرغ اعتباراً من اليوم     
ليتـولى مـسؤولية     األخ وائل وهبة   ويتقدم.  في رعاية مسيرة هذه النشرة     اداً كبير لفترة الماضية وبذل جه   ا

 األخ ربيع الـدنان    ويحل مكانه    ، أثبت كفاءته وامكاناته الطيبة في سكرتيرية التحرير       مدير التحرير بعد أن   
  .ظفينا في قسم األرشيف والمعلوماتوالذي يعد من أكفأ م

وال ينبغي أن ينتقص ذلك من الجهود المباركة والمتميزة لموظفينا وموظفاتنا في هذا القسم فكلهم عناصـر                 
اطها وتضحيتها في العمل، وتعبر عن روح رائعة لفريق تنمو زيتـونتهم            جادة ترتقي كل يوم بعطائها ونش     

  .المباركة كل يوم، وتزخر بروح العطاء المثمر المتجدد
 محسن صالح. د
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من الوقائي توصي   في جهاز األ  " أمن المؤسسات "الزهار وثائق قال إنها تدلل على توصيات رفعتها دائرة          
  . "حماس"بعدم السماح بتعيين بعض االشخاص ألنهم ينتمون الى 

تساءل الزهار في معرض اتهامه     :  فتحي صّباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في     1/8/2007 الحياة   وأضافت
هل تعني عـودة الـرئيس      : "للرئيس عباس الذي يشترط عودة االمور في القطاع الى سابق عهدها قائالً           

موازنة جهـاز  "وبلغة االرقام قال الزهار ان     ".لن تعود العجلة الى الوراء    : "واجاب متحدياً ". الفسادعودة  
 مليون دوالر، عدا عن فضائح وفساد عائدات معبر المنطـار           777بلغت حوالي   ) المنحل(االمن الوقائي   

  ."ب الشعب الفلسطينيشركة اقتصادية فاسدة على حسا"، واصفاً االمن الوقائي بأنه "التجاري) كارني(
 2002 يوليو من العام     / يونيو وتموز  /وقدم مثاالً على مصروفات الجهاز التي قال انها بلغت في حزيران          

واتهم الزهار فياض الذي كان وزيـرا للمـال فـي            ). شيكل 4.2الدوالر  " ( ألف شيكل  673ما يقارب   "
ع بأنه خصص شهرين من احـدى        عباس وحكومات اخرى رأسها احمد قري      محمودحكومة سابقة رأسها    

وثيقة تخص منتجـع الواحـة      "وقال ان لديه     . ألف شيكل كمصروفات لالمن الوقائي     200السنوات مبلغ   
واضاف انه تم منح المنتجع مبلغـا قـدره          ".على شاطئ بحر غزة الذي يملكه محمد دحالن       ) السياحي(
  ". الف دوالر للضيافة فقط28أي ما يقارب  (...) ) ألف شيكل111(

 الف دوالر، من بينهـا      311استهلك ما قيمته    " بأنه   ]هيئة ادارة المعابر  رئيس   [ مهنا نظمي   واتهم الزهار 
 ألـف دوالر، وانـه   27، وان قيمة فاتورة هاتفه الخليوي بلغت     "ما بين هدايا ونثريات   ) دوالر( ألفاً   172

فـوق  " والر شهريا نثريات خاصة   كما تقاضى مهنا ثالثة آالف د     "على أصدقائه   ) دوالر ( الفاً 155وزع  
  .راتبه الشهري

ولم يقتصر االمر على اتهامات لشخصيات داخل االراضي الفلسطينية بل قال الزهار ان لديه وثائق حول                
  .في الخارج من بينهم مسؤول الحركة في لبنان سلطان ابو العينين" فتح"فساد عدد من قادة 

مـن أجـل    "الفلسطيني في قطاع غزة     " تيب النظام القضائي  اعادة تر "وأكد الزهار ان حركته تسعى الى       
  ".القضاء على الفساد المتأصل في المجتمع ومحاكمة مسؤولي حركة فتح المتورطين بالفساد

اعـادة  "وشدد الزهار في مؤتمر صـحافي علـى         :  حامد جاد  -غزة   1/8/2007 الغد األردنية    وذكرت
فساد المتأصل في المجتمع ومحاكمة مسؤولي حركة فتح        من اجل القضاء على ال    " ترتيب النظام القضائي  

  .المتورطين بالفساد
  

  عباسشرعية ل هدعميؤكد مبارك و.. بالتخلي عن السلطة في غزة" حماس"فياض يطالب  .2
أكد سالم فياض أمس ضرورة عودة الـشرعية الـى           :القاهرةمن   1/8/2007االتحاد االماراتية   نشرت  

وقـال   .مع وزير الخارجية المصري ومدير االسـتخبارات المـصرية        وذلك عقب مباحثاته    . قطاع غزة 
إن غزة كانت وال تزال وستبقى جزءا ال يتجزأ من الوطن الفلسطيني ودولة فلـسطين القادمـة                 "فياض  

 عن القيام بدور الـسلطة فـي        "حماس"والبد من اعادة أمور القطاع الى ما كانت عليه ويجب ان تتخلى             
لحكومتـه  " حمـاس "ورفض فياض اتهـام  . "ألمور الى ما كانت عليه من قبلغزة، وهذا يؤسس لعودة ا 

  .بتعطيل فتح معبر رفح
وصـف  :  عبد الرؤوف أرنـاؤوط    ،القدس نقالً عن مراسلها في    1/8/2007األيام الفلسطينية   وأوردت  

ض، سـالم فيـا   .اللقاء الذي عقده الرئيس المصري مع د      " األيام"رياض المالكي، في اتصال هاتفي مع       .د
دعمه الكامل للشرعية الفلـسطينية ممثلـة بـشخص         " اكد   مباركبااليجابي جدا والحيوي مشددا على ان       

الرئيس عباس وحكومة فياض كما اكد ضرورة عودة الشرعية الى قطاع غزة وانهاء جميـع المظـاهر                 
مختلف القـضايا  وذكر المالكي انه تم في االجتماع بحث  ".التي اساءت الى هيبة الشرعية وسيادة القانون   

بما فيها موضوع العالقين على معبر رفح الذي وعد الرئيس المصري ببذل الجهود من اجل اغالق هـذا                  
  .الملف نهائيا
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  انتهت سياسياً" حماس: "نبيل عمرو .3

قيادي فـي    (محمود الزهار .، التعليق على ما أورده د      مشتشار الرئيس عباس    رفض نبيل عمرو   :رام اهللا 
الثاء، من وثائق قال إنها تكشف تورط قياديين في السلطة الفلسطينية في عمليات فـساد   يوم الث ،")حماس"

، على أن شرط الحـوار األساسـي مـع          "قدس برس "وشدد عمرو في تصريحات خاصة لوكالة        .كبيرة
لقد اقترحنا على كل من يتوسط مـن أجـل          : "هو أن تعود على كل ما قامت به في غزة، وقال          " حماس"

 ".أوال" حماس"بإرجاع كل شيء في غزة إلى طبيعته، وهذا يستوجب خطوة من            " حماس"قنع  الحوار أن ي  
: ونفى عمرو أن يكون موقف الرئيس عباس الرافض للحوار جاء استجابة للضغوط األمريكيـة، وقـال               

، إال  "فـتح "الموقف الذي عبر عنه هو موقف فلسطيني وطني مدروس ويعبر عن غالبية قيادات وقواعد               "
 . الربط بين االنقسام الداخلي وتحديات المفاوضات مع إسـرائيل         عمروورفض   ".األصوات القليلة بعض  

يعني موقفا سياسيا من الرئيس عباس من       " حماس"وعما إذا كان هذا الرفض القاطع واالستمرار في اتهام          
ب علـى   انتهى دورها يوم قـررت االنقـال      " حماس"حركة  : "، قال عمرو  "حماس"ـالمستقبل السياسي ل  

األوضاع في غزة بالقوة، ولم يعد لها أي دور سياسي ولن يكون لها ذلك في أي معادلة سياسية فلسطينية                   
    ".جادة

  31/7/2007 قدس برس
  

  الرئاسيةة والتشريعي عباس يعتزم تعديل قانون االنتخابات .4
 بموجبه قانون    يعتزم الرئيس عباس اصدار مرسوم رئاسي في وقت قريب يعدل          : محمد يونس  -رام اهللا   

وبموجب هذا التعديل يتحول قانون انتخابات المجلس التشريعي من القانون المخـتلط القـائم               .االنتخابات
اما القانون الخاص بانتخاب الرئيس فسيتحول من جولة الـى          . على النسبية والدوائر الى النسبية الكاملة     

. او المعسكر الوطني  " فتح"صة أفضل لمرشح    ويتيح اجراء االنتخابات الرئاسية على جولتين فر       .جولتين
وفي . ففي المرحلة االولى يتنافس الكثيرون من المعسكر ذاته فيما يقدم المعسكر االسالمي مرشحا واحدا             

المرحلة الثانية يتنافس المرشحان الحائزان على اعلى االصوات ما يرفع من فرص مرشـح المعـسكر                
  .كر ذاتهالوطني بعد مغادرة المنافسين من المعس

  1/8/2007الحياة 
  
   يحذر من ادخال قوات أردنية إلى الضفةرئيس اللجنة السياسية في التشريعي .5

 مـن   ]الفلـسطيني  [عبد اهللا عبد اهللا، رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي         .حذر د : رامي دعيبس 
إلى  إدخال قوات أردنية     ترحوكان اولمرت قد اق    [مغبة التعاطي بجدية مع األفكار التي يقترحها اولمرت،       

لماذا ال تسمح اسرائيل بدخول عناصر قـوات فيلـق          "وتساءل عبد اهللا    . ] الفلسطينية لدعم السلطة الضفة  
وحول ما اذا كانت هذه األفكار تمهـد لتقبـل الـشارع            ". بدر، ان كانوا معنيين حقاً بمساعدة ابو مازن       

 "فـتح "بد اهللا أنه من حيث المبدأ ال يوجد رفض لدى           الفلسطيني لفكرة الكونفدرالية مع األردن، أوضح ع      
لفكرة عودة الكونفدرالية مع األردن، مستدركاً أن مثل هذه الفكرة ال يمكن أن تطبق قبل اعـالن الدولـة              

 .الفلسطينية المستقلة
  31/7/2007 48عرب

  
  

   بسحب بيان صاغته قطر بشأن غزة في االمم المتحدةفلسطينيةإشادة  .6
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السلطة الفلسطينية بسحب بيان مقترح لالمم المتحدة حول الوضع في القطاع قائلـة ان               رحبت   :رويترز
وقال المبعوث الفلسطيني لدى االمم المتحدة رياض منصور ان الـسلطة ال             .احدا لم يتشاور معها بشأنه    

 لكنه .تعترض على فحوى بيان مجلس االمن الذي صاغته قطر والذي يبدي قلقا لالحوال في قطاع غزة               
من غير المقبول ان يتصرف احد بما في ذلك االصدقاء باسـمنا دون علمنـا ودون                "أبلغ الصحافيين أن    

واضاف منصور انه ليست هناك حاجـة خاصـة          ".ذلك من شأنه ان يرسل رسائل خاطئة      . التشاور معنا 
وسئل عمن يعتقد ان قطـر كانـت تتـصرف           .الي بيان من مجلس االمن بشأن عزة في الوقت الحالي         

  ".أعتقد ان هذا سؤال وجيه جدا يوجه الى القطريين"باسمهم في صوغ البيان فقال 
  1/8/2007الغد األردنية 

  
   الطالق سراحهمى ويسع"حماس"محافظ بيت لحم يرفض اعتقال عناصر  .7

فيما يواصل جهاز االمن الوقائي في محافظة بيت لحم اعتقال عدد من الـشبان              :  وليد عوض  -رام اهللا   
 يوما بتهمة سعيهم الي تشكيل قوة تنفيذية تابعة لحماس في الضفة الغربية اكد المحـافظ                20من  منذ اكثر   

ـ    امس بان هناك اعتقاالت وقضايا تنفذها االجهزة االمنية باوامر مـن            "القدس العربي "صالح التعمري ل
مـن االختبـاء    وحذر التعمري االجهزة االمنية من تجاوز القانون، وتعهد بمنع اي مسؤول             .جهات عليا 

 هناك بعض القضايا تكون بايعاز من جهات عليا سواء من الحكومـة او الرئاسـة                :وقال .خلف اصبعه 
 بانه  "فتح"ـوذكرت مصادر مقربة من المحافظ الذي ينتمي ل        .وليست من القيادة المحلية لالجهزة االمنية     

 قطـاع غـزة، اال ان   ى عل"حماس"يرفض االعتقاالت التي تقوم بها اجهزة االمن الفلسطينية منذ سيطرة   
االجهزة في محافظته ال تأبه برأيه، وبانه ينتظر عودة الرئيس عباس من زيارته الخارجية لوضعه فـي                 

وحـذر   .صورة االوضاع الداخلية بمحافظته ورفض االجهزة االمنية االنصياع لقراراته والتعاون معها          
 انه لغاية االن لم يكن هناك اي اجراء غير          ىشدد عل التعمري االجهزة االمنية من الخروج عن القانون، و       

هذا وعبر التعمري عن عدم رضاه مـن شـن           .قانوني وان توقيف المعتقلين يتم من خالل النائب العام        
 بالضفة، مضيفا المرحلة كلها غير مريحـة بـل مرحلـة            "حماس"االجهزة االمنية اعتقاالت في صفوف      

من الحماقة ان نتصارع فيما بيننا بعد ان وحدتنا سياط الجالد وظلم            واختتم التعمري حديثه قائال      .كريهة
  .االحتالل

  1/8/2007القدس العربي 
  

   فلسطيني مقتوالً في رفح وعلى جثته آثار تعذيباستخباراتالعثور على ضابط  .8
 عثر على جثة ضابط في المخابرات العامة الفلسطينية مساء اول من امس قتل في ما يبدو على يد                 : غزة

وراجت فـي    .ضابط في جهاز األمن الوقائي وعدد آخر من المواطنين في رفح، بعد تعذيبه حتى الموت              
معلومات مفادها انه قتل علـى يـد ضـابط          " فتح"ـمخيم الشابورة برفح حيث يقطن المشوخي المنتمي ل       

ـ    .فتحاوي آخر يعمل في جهاز األمن الوقائي       شوخي كـان   الى ان الم   "الحياة"واشارت مصادر حقوقية ل
وقالت انه ابلغ عائلته ظهـر اول        .على خالف مع هذا الضابط القاطن غير بعيد من منزله غرب المخيم           

في ما بدا انه اجواء مصالحة بين الطـرفين،         ) ز.ي(من امس انه متوجه لتناول طعام الغذاء مع الضابط          
  .ينهم الضابط المشار اليه آنفاًواعتقلت القوة التنفيذية ثالثة مواطنين من ب .لكنه لم يعد الى منزله

  1/8/2007الحياة 
  
  
  

   الزهار ليس أكثر من مراسالت داخليةعرضهما : الزعارير .9
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 ردت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها في الضفة الغربية فهمي الزعارير علـى    :حامد جاد  -غزة  
 من مراسالت داخلية ولـو      ان ما عرضه الزهار ليس أكثر     "اتهامات الزهار وما عرضه من وثائق بقوله        

 ". فلسطينيا250طلبت هذه الوثائق لحصلت عليها من دون أن يتم قتل أكثر من " حماس"أن 
  1/8/2007الغد األردنية 

  
  تلقت دعوة رسمية من الحكومة الروسية لزيارة موسكو قريباً " حماس: "الحية .10

، عن أن الحركة تلقت دعوة رسمية       النقاب" حماس"كشف الدكتور خليل الحية، القيادي في حركة          : غزة
والحكومـة  " حمـاس "من قبل الحكومة الروسية لزيارة موسكو قريباً، مؤكداً على أن االتصاالت بـين              

وأضاف الدكتور الحية في تصريحات صحفية أن الدعوة الروسية وصلت إلى قيـادة             . الروسية متواصلة 
تي من المتوقع أن تكون في غضون األيام القادمـة،          الحركة، ولكن لم يتم تحديد الموعد لهذه الزيارة، وال        

وأوضح أن االتصاالت الروسـية مـع       . حيث سيترأس وفد الحركة رئيس المكتب السياسي خالد مشعل        
، وحـول   "متواصلة حتى قبل زيارة رئيس السلطة محمود عباس إلى موسكو وهـي مـستمرة             "الحركة  

ما يعني حركة حماس هـو      "وس، أكد الحية أن     تصريحات عباس عقب لقائه مع عدد من المسؤولين الر        
  ". موقفها الوطني والثابت والذي أعلنته منذ اليوم األول، والذي يالقي اهتماماً متزايداً من المجتمع الدولي

  1/8/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ستزورها" أمريكا"و" إسرائيل" و"فتح".. تعارض اإلنتخابات المبكرة" حماس: "الزهار .11
 "حمـاس "القيادي في حركة    قال محمود الزهار،    : من زهير اندراوس وأشرف الهور     - غزة   - ناصرةال

 واسرائيل وامريكا سيقومون بتزويـر      "فتح"ان الحركة تعارض االنتخابات المبكرة النها على قناعة بان          
حات الـرئيس   النتائج النتخاب شخصيات فلسطينية على المقاسات الصهيونية واالمريكية، واكد ان تصري          

عباس في موسكو ال تعبر عن موقف جديد، الفتا إلى عدم وجود اية وساطات عربيـة او اسـالمية او                    
، واضاف ان الثنائي عباس وفيـاض يـستعمالن مـصطلحات           "حماس"و" فتح"دولية لرأب الصدع بين     

ـ               ضر فيـاض   وصفها بـ الغبية حول حق العودة والكفاح المسلح، واتهم عباس بانه صنيعة امريكا واح
، "حمـاس "لتمرير المخططات، وان امريكا واسرائيل كلفتهما بتصفية نتائج االنتخابات التي فازت بهـا              

وهما يقومان بأداء هذا الدور ببراعة، وبالنسبة للجنة تقصي الحقائق التي تراسها الطيب عبد الرحيم قال                
  . "حماس"ـلشديد لالزهار انها لجنة غير نزيهة، الن عبد الرحيم معروف بعدائه ا. د

  1/8/2007القدس العربي 
  

   بحاجة ألية قوة من أي دولة عربيةليستالسلطة : "فتح" .12
قال الناطق الرسمي باسم حركة فتح احمد عبد الرحمن في تصريحات صحفية ان السلطة              : رامي دعيبس 

من االحتالل، وهو   طالبنا بقوات دولية لحماية شعبنا      : "ليست بحاجة ألي قوة من أي دولة عربية، مضيفاً        
مطلب القوات الدولية ليس له أي عالقة بـانقالب         : "مضيفا". مطلب تاريخي لمنظمة التحرير الفلسطينية    

وشكك عبد الرحمن فـي جديـة        ".على الشرعية، وهذا شأن يتولى معالجته الفلسطينيون أنفسهم       " حماس"
 ". سماح لقوات بدر في الدخولأولمرت يرفض حتى اللحظة ال: "تقرير صحيفة اإلسرائيلية، قائالً

     1/8/2007الحياة الجديدة 
  
  

  
 ترفضان دعوة بوش وتطالبان بمؤتمر دولي" الديمقراطية"و" الشعبية" .13
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دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمس لعقد مؤتمر دولي تحت إشـراف األمـم              :  رائد الفي  - غزة
 الذي يؤكد على حق     194الفلسطينية وبخاصة القرار    لتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية      "المتحدة  

وقالت الجبهـة إن     ".الدول العربية بعدم تقديم هدايا مجانية إلسرائيل      "مطالبة  ،  العودة لالجئين الفلسطينيين  
مناورة جديدة وعمليـة    "ليس أكثر من    " ما تسمى عملية السالم   "دعوة الرئيس بوش لعقد لقاء دولي لبحث        

تستهدف ذر الرماد في العيـون وكـسب        "دت الجبهة في بيان على أن هذه الدعوة         وشد". خداع وتضليل 
ليست وسيطاً   "أمريكا، مؤكدة أن    "المزيد من الوقت لمواصلة سياسة االستيطان وتهويد األرض الفلسطينية        

نزيهاً، بل هي طرف معاد للحقوق الوطنية الفلسطينية والعربية وتدعم سياسة العدوان واإلرهـاب التـي                
  "".إسرائيل"تمارسها 

كما دعت الجبهة الديمقراطية ألمانيا واالتحاد األوروبي إلى تبني الدعوة لعقد مؤتمر دولي تحت إشراف               
جـاء ذلـك    . األمم المتحدة، مؤكدة أن اللقاء الذي دعا إليه بوش سيدور في حلقة مفرغة وطريقه مسدود              

دان وعضو اللجنة المركزية صالح ناصر مع       خالل اجتماع عقده عضو المكتب السياسي للجبهة صالح زي        
  .رئيس مكتب ممثلية ألمانيا في قطاع غزة أمس

  1/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ما ينقل عن تفاصيل تقرير لجنة التحقيق تكهنات وتخمينات ال صحة لها: الزعارير .14
 تفاصيل تقريـر  أكد المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير أن كل ما ينقل ويروى عن     : رامي دعيبس 

لجنة التحقيق في أحداث غزة، هو مجرد تكهنات وتخمينات ال ترقى لمستوى اليقين، وال تمـت للحقيقـة           
 تجافي  "فتح"ـبصلة، مضيفا أن ما ينسب من معلومات لمصادر رفيعة ذات صلة باللجنة أو بالرئاسة أو ب               

وبين المتحدث   .واستخالصاته الهامة الصواب وتستهدف إفراغ التقرير وعمل اللجنة من محتواه ودالالته          
أن التقرير تطرق لكافة مناحي القصور في       : باسم حركة فتح الذي التقى رئيس اللجنة الطيب عبد الرحيم         

مستوياته السياسية والعسكرية واألمنية والتنظيمية والوطنية في إطار منظمة التحرير في سياق مهمتهـا              
ية والمستويات الهيكلية، وأن التقرير وضع القـضية فـي سـياقها            الوطنية والتنظيمية، وفي كافة التراتب    

 .التاريخي وإطارها الوطني بشمولية تامة، ما قبل اتفاق مكة وما بعده
  31/7/2007 48عرب

  
  قرب نابلس"الشعبية"و" حماس"و" فتح"ـعملية مشتركة ل .15

 للمستوطنين بالقرب من  سيارة"الجبهة الشعبية" و"فتح" و"حماس"هاجمت مجموعة مشتركة من : نابلس
في الضفة والقطاع وتضامنا مع األمين العام " االسرائيلية"حاجز حوارة في إطار ردها على االغتياالت 

 تمكن المجموعة من  للفصائلوأكد بيان مشترك .للجبهة الشعبية احمد سعدات في محاكمته الالشرعية
الرشاشة بشكل مباشر وشوهدت تعزيزات نصب كمين محكم لسيارة للمستوطنين ومهاجمتها باألسلحة 

  .صهيونية تحضر إلى المكان، فيما تمكنت المجموعة من االنسحاب
  1/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  لن نغتال هنّية المعتدل: ليفني ألبو الغيط والخطيب .16

أبلغت من مصادر مصرية مطّلعة في رام اهللا أمس أّن تل أبيب            " األخبار"علمت  :  سامي سعيد  -رام اهللا   
وأكّدت المـصادر أّن وزيـرة       ".ال يعّد هدفاً لها وأنها ال تريد اغتياله       "القاهرة وعّمان أّن اسماعيل هنية      

الخارجية اإلسرائيلية ليفني أبلغت نظيريها المصري، خالل لقاء جمعهما في القدس المحتلـة األربعـاء               
ه يمثّل الصوت المتعقـل والمعتـدل فـي         تفّضل أن يبقى هنية على قيد الحياة ألنّ       "الماضي، أن إسرائيل    

ـ          ".حماس خالد مشعل والقيـادّيين    " حماس"وقالت، بحسب المصادر، إّن هنية على عكس رئيس المكتب ل
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يدعو إلى الحوار مع الرئيس عّباس ويرضى بما ترضاه مصر          "في الحركة محمود الزّهار وسعيد صيام،       
  ".والدول العربية

" ال تجرؤ حماس على إعالنها    "بيين أّن إسرائيل تعرف أن هناك خالفات        وأوضحت ليفني للمسؤولين العر   
بين مشعل وهنية، وأّن القرار لم يكن في يد الثاني في أي وقت مضى وأن مشعل هـو الـذي يحـرك                      

في المناطق الفلسطينية، مشيرةً إلى أّن عّباس أبلغ أولمرت خالل لقائهما األخيـر فـي القـدس                 " حماس"
ندما كان يتشاور مع هنية حول القضايا العالقة بين حركتي فتح وحماس قبل االنقالب فـي                ع"المحتلّة أنّه   

غزة، كان الرّد بالقبول أو الرفض يأتيه بعد ساعة من الحوار، حيث كان هنية يتّصل بمشعل ويتـشاور                  
  ".معه قبل أن يعطي رداً نهائياً

 بالده من التسريبات التي تحدثت عن أن        أبدى استياء "ولفتت المصادر إلى أن وزير الخارجية المصري        
هنية معتـدل، وإذا تـّم اغتيالـه أو         "، ناقلة عنه قوله لنظيرته اإلسرائيلّية إّن        "إسرائيل تريد اغتيال هنية   

 متطّرفاً وال يقبل الحوار ويسعى إلى تخريب الوضع أكثر مما           الّتصفيته فإّن الذي سيأتي بعده لن يكون إ       
  ".هو عليه اآلن

ـ      وعن موق  إنّه عندما كان حديث ليفني وأبو الغيط       " األخبار"ف وزير الخارجية األردني، قالت المصادر ل
وما جرى في غزة من انقالب على أبو مازن، فإّن الخطيب كان ال يأبه به وال يريـد                  " حماس"يتعلق بـ   

  . على حّد تعبيره،"متاهات الحركات التي تجّر الويالت والمصائب على شعبها وأمتها"أن يدخل نفسه في 
الذي أوصل حماس   ) عّباس(ألنّه هو   "ونقلت المصادر عن الخطيب تحميله لعباس المسؤولية عّما جرى،          

لوال إصرار أبو مازن على إجراء االنتخابات في موعـدها،          "و" إلى المجلس التشريعي بإصراره القاطع    
ن من السهل السيطرة عليهـا وعلـى   ولكا) ليست مهّمة بهذه الدرجة(لكانت حماس ال تزال حركة عادية     

  ".جرائمها وأفعالها في غزة
  1/8/2007األخبار اللبنانية 

  
  الخارجية االسرائيلية تسمح لسفرائها وقناصلها باقامة عالقات مع نظرائهم الفلسطينيين .17

 المسؤولين الكبار فـي الخارجيـة       ىاوعزت ليفني ال   : زهير اندراوس ووليد عوض    ، رام اهللا  -الناصرة  
، كما اوعزت لهم باقامة اتـصاالت       "فتح" في   ىسرائيلية باجراء اتصاالت مع مسؤولين رفيعي المستو      اال

واشارت  .رئيس عباس ومع مقربي فياض في مكاتبهم الواقعة في رام اهللا المحتلة           المكثفة مع مقربين من     
قع تحـت سـيطرة      ممثليات فلسطينية ت   107 انه يوجد اليوم في جميع اصقاع العالم         ىالهارتس  صحيفة  

  . اتفاق اوسلوىممثلين فلسطينيين عينوا في مناصبهم قبل التوقيع عل
 القرار االسرائيلي   ىاحمد صبح التعليق عل   .من جهته رفض وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية د        

ـ  ـ             "القدس العربي "وقال ل  ان الـسفراء    ى امس، نحن بانتظار بيان رسمي يعلن فيه عن ذلك، مـشيرا ال
 وان تم تبليغهم بذلك بشكل رسمي يتصرفون في كثير من االحيان وكأنهم اعضاء فـي                ىسرائيليين حت اال

  .احزاب سياسية بعيدين عن عملهم الدبلوماسي
  1/8/2007القدس العربي 

  
   يكون حاراًلنالصيف : أولمرت .18

س المحتلـة    قال ايهود أولمرت خالل حفل تخرج للجيش االسرائيلي في القـد           :أب، ا ف ب، يو بي آي      
ال مكان إلثـارة منـاخ      "مضيفا  " أعتقد بقوة أن الصيف والخريف المقبلين لن يكونا حارين للغاية          "،امس

  ". عشية الحرب"
جيراننا يدركون جيدا اننا نفضل ان نجلس معهم وان نتحدث حول السالم، بدل ان نثبت اننـا                 "وتابع ان   

  ".أكثر قوة منهم
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  1/8/2007السفير 
  

 لتطوير الضفة مقابل بؤس غزة" إسرائيلي "مؤتمر فلسطيني .19
والفلسطينيون مؤتمراً اقتـصادياً منتـصف أكتـوبر        " اإلسرائيليون" ينظم رجال األعمال     :القدس المحتلة 

في الضفة الغربية في مواجهة البؤس القائم فـي قطـاع           " حالة ازدهار "تشرين األول المقبل بهدف خلق      
سيعقد في القدس المحتلة أو في مدينة العقبة األردنية أو منتجع           وقالت صحيفة معاريف إن المؤتمر      . غزة

يتبين أن على رأس المبادرة يقف من الجانب االسرائيلي عاموس شبيرا، مـدير             وشرم الشيخ المصري،    
عام سلكوم، ومن الجانب الفلسطيني رجل االعمال وليد النجاب، المقرب من رئيس الوزراء الفلـسطيني               

  .سالم فياض
  1/8/2007اإلماراتية الخليج 

  
  وترى انها ليست مطالبة اميركياً بأي جديد" زيارة صيانة" رايس زيارةاسرائيل تعتبر  .20

نقلت اإلذاعة العبرية العامة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن رايس ستتناول في محادثاتهـا مـع رئـيس                  
ـ          معون بيريـز الترتيبـات     الحكومة اإلسرائيلية اولمرت ووزيرة خارجيته ليفني والرئيس اإلسرائيلي ش

للمؤتمر الدولي الذي دعا الرئيس األميركي إلى عقده في الخريف المقبل، ومسألة المساعدات العـسكرية               
وأضافت ان رايس ستسمع مـن      . األميركية إلسرائيل التي تقررت زيادتها إلى ثالثة باليين دوالر سنوياً         

دمتها إسرائيل لرئيس الـسلطة الفلـسطينية محمـود         التي ق " اللفتات الطيبة "المسؤولين اإلسرائيليين عن    
بعـد أن لبـت     "وبحسب المسؤول اإلسرائيلي فإن إسرائيل ليست مطالَبة أميركياً بـشيء جديـد              .عباس

خطوات لتقوية مكانة الرئيس عباس وحكومـة       ) الحكومة اإلسرائيلية (المطالب األميركية المتعلقة باتخاذ     
ـ     . سالم فياض .تسيير األمور برئاسة د    المتالزمـة  "ووصف المسؤول المصالح األميركية واإلسرائيلية ب

  ".إلى حد بعيد
  1/8/2007الحياة 

  
  جيش االحتالل يزعم احباط عملية تفجيرية .21

ذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيلي أن قوة عسكرية أحبطت امس         : وكاالتال جمال جمال، و   -القدس المحتلة   
في قرية تل القريبة من نابلس عندما كان يحمل حقيبـة علـى             اشتبهت بفلسطيني   "عملية تفجيرية بعد أن     

اتجهت نحو الشاب ولكنه نجح في الفرار وعثر داخل الحقيبة على عبوة            "وقالت اإلذاعة إن القوة      ".ظهره
  ". كيلوغرامات قام الجيش بتفجيرها عن بعد دون إصابات أو أضرار10ناسفة تزن 

  1/8/2007الدستور 
  

  لجو يحمي اسرائيل من أي تهديد قريب أو بعيد اسالح: باراكايهود  .22
قال وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك في ختام جولة قام بها أمس في إحدى قواعد سالح الجـو فـي                    

اننـا  : "وأضاف، في حديثه إلى الصحافيين    . إلسرائيل في حمايتها  " الذراع الجوي "النقب إنه يثق بقدرات     
دولة إسرائيل، سالح الجو وآالت الحرب األكثر تطوراً واألغلى ثمناً في           نرى هنا رأس الحربة اإلنساني ل     

العالم وهي التي ستدافع عن أجواء الدولة وتترجم قدرات الجيش اإلسرائيلي إلى لغة الفعل فـي أعمـاق                  
  ".العدو، وهي فوق كل شيء الذراع األطول لدولة إسرائيل في مواجهة أي تهديد بعيد أو كبير

  1/8/2007الحياة 
  

  "تساحال يتحول الى جيش نصف الشعب: "ايهود باراك .23
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 ندد وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك الثالثاء بتزايد عدد الشبان الذين ال يؤدون              :)ا ف ب  ( -القدس  
وقال باراك في تصريحات نقلتها االذاعة العامة        .خدمة العلم معتبرا ان هذا يعرض امن اسرائيل للخطر        

عندما يذهب جنـدي    "وتابع   ".ل شيئا فشيئا الى جيش نصف الشعب ما يضر بامن البالد          تساحال يتحو "ان  
ال يمكن الي جندي ان     "ورأى انه    ".الى القتال يجب اال يشعر انه بنظر قسم من الشعب مجرد ساذج ابله            

عـداء  ان مجتمعا مهددا في وجوده مـن اال       (..) يقاتل بكل قواه ان لم تكن الخطوط الخلفية تحميه تماما           
ووصلت نسبة الشبان االسرائيليين الـذين       ".يكون في خطر ان لم يكن الذين يدافعون عنه موضع احترام          

ما يزيد نقطة عن مستوى العام الماضي بحسب        % 25ال يؤدون الخدمة العسكرية هذه السنة الى مستوى         
  .يوليو/ تموز17ارقام نشرها الجيش في 

  1/8/2007الوطن الكويتية 
  

   متحدثين بالفارسيةعنحث الموساد يب .24
تدور رحاها بين إيران وإسرائيل، اللتـين       " حرب عقول "، أمس، عن    "يديعوت أحرونوت "تحدثت صحيفة   

أضافت إن  . يضاعف جهازا االستخبارات فيهما جهودهما لتجنيد عمالء يتقنون اللغتين العبرية والفارسية          
مطلـوب لمؤسـسة    "ة الماضي، جاء فيه أنـه       الموساد نشر إعالناً في عدد الصحيفة الصادر يوم الجمع        

يبدو أنه يشمل رصـد اإلذاعـات       " منصب مشوق وملي ء بالتحدي    "لـ" حكومية متحدثين باللغة الفارسية   
الموساد يجمع مئـات آالف     "أن  " يديعوت"وأوضحت  . اإليرانية وترجمة مواد تنشرها الصحافة اإليرانية     

المـال  "وشدد الموساد على أن      لى كنز استخباراتي عظيم،   المعلومات الصغيرة جداً عن إيران ويحولها إ      
  ". لن يكون عائقاً أمام تجنيد عمالء، والموساد يدفع أفضل من أي جهاز في العالم

النظام اإليراني يحتاج إلى متحدثين بالعبرية للعمـل كمتـرجمين،          "في المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن       
المصدر الرئيـسي   "، مضيفة أن    "ية الخاص بها ضد إسرائيل    وعمالء استخبارات وكجزء من جهاز الدعا     
يدرسون في الخارج، أو إرهابيون فلسطينيون      ) يتقنون العبرية (للمتحدثين بالعبرية هو طالب فلسطينيون      

وتعتبر أجهزة األمن اإلسـرائيلية أن حـزب اهللا هـو           ". يتم إرسالهم للتدريب العسكري في إيران ولبنان      
يد عمالء يتحدثون العبرية، مشيرة إلى أنهمـا يـستخدمان الطـالب الفلـسطينيين              إيران في تجن  " وكيل"

  . والناطقين بالعبرية لزرعهم كجواسيس في إسرائيل
  1/8/2007السفير 

  
  حول مصيرهما" ولو إشارة واحدة"إلى إعطاء   يدعو نصراهللاألسيرينوالد أحد  .25

، تسفي ريغيف،   "حزب اهللا "إلسرائيلي األسير لدى    ، دعا والد الجندي ا    "هوت"في مقابلة نادرة مع تلفزيون      
ـ   حسن نصراهللا الى إعطاء إشارات حول ما إذا كان ولده وزميلـه األسـيرين              " حزب اهللا "األمين العام ل
وأوضح ريغيف أن الفكرة بدأت عنده بالتوجه بصورة شخـصية الـى األمـين العـام                 .على قيد الحياة  

أنا لست سياسياً وال أملك أي برنامج وال يوجـد          "وقال  . الجنديينفي الذكرى األولى ألسر     " حزب اهللا "لـ
لدي أي أطماع، فقط أريد أن أعرف مصير ابني، وكنت أتمنى على الحكومة اإلسرائيلية أن تسعى أكثر                 

منذ أيام حول وفـاة أحـد   " النهار"، معرباً عن أمله في أال يكون ما نشرته صحيفة     "من أجل تحرير أبنينا   
  .حيحاًالجنديين، ص

  1/8/2007المستقبل 
  
  

  عريضة إسرائيلية تطالب بإجراء مفاوضات مع سورية .26
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ألـون  .برئاسة المدير العام السابق لوزارة الخارجية، د      "  سورية -الحركة لسالم إسرائيل  "عقدت ما تسمى    
ة ، بمشاركة أكثر من مائة من المستوطنين في هـضب         "غدوت"ليئيل، مساء اإلثنين، اجتماعاً في كيبوتس       

اإلمكانيـات  ) العمـل (وقد ناقش االجتماع، بمشاركة عضو الكنيست، عـامي أيـالون           . الجوالن المحتل 
لوئيل بعدم بتجاهل المحـور الـسوري والبـدء    .وطالب د. والحاجة إلى البدء بالمفاوضات مع السوريين  

  .بالمفاوضات مع الرئيس السوري
، إال أنه أضاف أنه في هذا الوقت، الذي يعلـن           ومن جهته فقد أيد أيالون إجراء مفاوضات مع السوريين        

فيه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ورئيس حكومته سالم فياض، التخلي عن العنف، وأنهمـا               
عنـق  "وأضـاف أن    . معنيان بالمفاوضات مع إسرائيل، فيجب الدفع أوالً بالمفاوضات مع الفلـسطينيين          

  ".طنالزجاجة في الشأن السوري موجود في واشن
  31/7/2007 48عرب

  
  بالعربية" إليصال رسالتها" إسرائيل فضائية" 33القناة " .27

رغم مضي سنوات على إقامة الفضائية اإلسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن محدودية النجاح            : حلمي موسى 
أن فبعـد   . حالت دون ادعاء انجازات من جهة، وأدت الى تسارع التغييرات والتقلبات في تلك الفضائية             

كانت عربية تبث لساعات محدودة جرى إلحاق برامج ترفيهية عبرية بها تعود من جديد إلـى الواجهـة                  
 33وبحسب صحف إسرائيلية فإن الفضائية المعروفة بالقناة        . فكرة الفضائية اإلسرائيلية الناطقة بالعربية    

إلـى أن  " معـاريف "ة وقد أشارت صحيف . تشهد تغييرات متالحقة بهدف حصر هدفها بالجمهور العربي     
بين أبرز األفكار التي قدمها هذا القسم، عرض أفالم هوليودية، خاصة تلك التي تحوي مـشاهد غـرام                  

أن هذا الموضـوع أثيـر      " معاريف"وكتبت   .عارية يتم حذفها من األفالم التي تعرض في العالم العربي         
  "الكنيستاللجنة الفرعية لإلعالم الخارجي في "مؤخرا في مداوالت جرت في 

  1/8/2007السفير 
  

  تقرير9000قصف لبنان بـ " اإلسرائيلي"سالح اإلعالم  .28
جديدة نقدا شديدا للتغطية اإلعالميـة للعـدوان   " إسرائيلية"وجهت دراسة :  وديع عواودة  - القدس المحتلة 

ـ       9000" شنت"على لبنان في يوليو تموز الماضي، وأشارت إلى أنها           ن  تقرير حربي حاجبة الحقـائق ع
أنه تشّكل انطباع وكأن    " الديمقراطية"لحماية  " كيشف"وأوضحت الدراسة الصادرة عن مركز       .جمهورها

التي قادت موجة االنتقادات ضد الحكومة والجيش كانت نقدية تجاه الحـرب            " اإلسرائيلية"وسائل اإلعالم   
  ".حول تغطيتها للحربلكن هذه ليست الحقيقة المتجلية في نتائج البحث "خالل سيرها أيضا، وأضافت 

  1/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

 عالقاً فلسطينياً غادروا األراضي المصرية 457دفعة ثالثة من  .29
 دفعـة ثالثـة مـن       أن:  عن محمد أبو عيطة مراسلها من القاهرة       1/8/2007 الخليج اإلماراتية    نشرت

،  العـريش المـصرية أمـس      غادرت مدينة   شخصاً 457العالقين الفلسطينيين بالجانب المصري قوامها      
مرورا بمنفذ العوجة التجاري حتى معبر بيت حانون، ليبلغ بذلك عدد من تم عبورهم إلى قطاع غزة من                  

على صعيد متصل تجددت أمس وللمـرة الثانيـة محـاوالت            و .6500 من بين ما يقارب      864العالقين  
 المصرية منعتهم بالقوة وأعـادتهم      إال أن قوات األمن    العريش،   الفلسطينيين المرحلين للخروج من مطار    

 وهو ما أسفر عن إصـابة  ،إلى موضع احتجازهم بعد استخدامها قنابل مسيلة للدموع والعصي الكهربائية   
  . منهم بحالة تشنج عصبي تم عالجها داخل المطار بواسطة طبيب فلسطيني يرافق المحتجزين3



  

  

 
 

  

            14 ص                                    800:                   العدد              1/8/2007األربعاء : التاريخ

دعوة مشتركة  وجهت  ائيلية وفلسطينية   منظمات حقوق إنسان إسر   أن  : 31/7/2007 48 عرب وذكر موقع 
إلى إسرائيل، االتحاد األوروبي، السلطة الفلسطينية ومصر من أجل القيام فورا بفتح حدود غزة لمـرور                

 يحظر أن يصبح سكان غزة رهائن فـي          حيث .الناس، بغض النظر عن األجندة اليومية السياسية لحماس       
 .الصراع على السيطرة في غزة

  
   قانونية متخصصة لتفادي تكرار أخطاء المفاوض الفلسطينيوحدة  بتشكيلةطالبم .30

 صاحب القرار السياسي باالسـراع فـي        ، في مدينة القدس   نمحاميال طالب العشرات من     :القدس المحتلة 
انشاء وحدة قانونية متخصصة تضم في عضويتها محامون مختصون في مجـال تنـازع االختـصاص                

طلعين على االشكاليات القانونية والتطبيقية ذات العالقة، تكون مهمتها         القضائي الفلسطيني االسرائيلي، وم   
تفـادي   وذلك ل  .اسناد وحدة المفاوضات وتزويد المفاوض الفلسطيني بكل ما هو واقعي وجديد بهذا الشأن            

  .تكرار أخطاء المفاوض الفلسطيني على الصعيد القانوني
  1/8/2007الحياة الجديدة 

  
  ن عريك في سجن اسرائيلي استشهاد منفذ عملية عي .31

الـسلطة الفلـسطينية اتهمـت      أن   :وكـاالت الونقال عن   غزة  ورام اهللا    من   1/8/2007 الدستور   نشرت
اسرائيل امس بالتسبب في وفاة سجين فلسطيني اصدرت عليه الدولة العبرية ثمانية احكام بالسجن المؤبد               

 ان سـلطة    ،وقال اشرف العجرمـي    .ريك في عملية عين ع    2002اثر ادانته بقتل ستة من جنودها عام        
 إال  .السجون االسرائيلية قالت انها نقلته الى سجن سوروكا االسرائيلي الصابته بالتهاب رئوي حيث توفي             

  .وفاةحادثة البتشكيل لجنة دولية تضم اطباء ومحامين مستقلين للتحقيق في طالب  المسؤول الفلسطيني أن
مصادر رسمية فـي     إلى تأكيد    : من رام اهللا   1/8/2007ماراتية  الخليج اإل وأشار منتصر حمدان مراسل     

فلسطيني، من خالل منحه أدوية     السير  اال إقدام السلطات اإلسرائيلية على تصفية       ،نادي األسير الفلسطيني  
 لم يكن يعاني من أية أمراض سـابقة وانـه كـان             همتعددة وتحويله إلى حقل تجارب طبي، موضحة أن       

  .بصحة جيدة
مقرر لجنة األسـرى فـي المجلـس        أن  : رام اهللا  من   1/8/2007 المستقبل    مراسل د رمضان  أحم وذكر

 حّمل حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استشهاد األسير، مشيراً الى ان حاالت              الفلسطيني، التشريعي
لعـام   شهيداً منذ ا   14 هماالستشهاد قد تصاعدت في السنوات األخيرة لألسرى في السجون حيث بلغ عدد           

  .، بسبب اإلهمال الصحي والمماطلة في تقديم العالج الصحي له2000
  

  ممارسات في السجون اإلسرائيليةال التوجه لمحكمة الهاي ضد ونيعلنعمداء األسرى  .32
أعلن محمود أبو حصيرة الناطق الرسمي باسم عمداء األسرى، عن عزمـه ومجموعـة مـن                : رام اهللا 

سرى، التوجه سريعاً إلى محكمة العدل الدولية في الهاي ضد الجرائم           المحامين والمدافعين عن حقوق األ    
طالب بإرسال لجنة تقصي حقائق إلى سـجن نفحـة الـصحراوي وبقيـة               كما   .في السجون اإلسرائيلية  

  .السجون إلظهار حقيقة اإلنتهاكات اإلسرائيلية بحق االسرى والمحامين والعاملين في المنظمات الدولية
  31/7/2007 وفا -لفلسطينيةوكالة االنباء ا

  
   الفلسطينيينلالسرى االحتالل توقف إجراء امتحانات التوجيهي سجونإدارة مصلحة  .33

 ذلك بوجـود    معللةأعلنت مصلحة سجون االحتالل، عن وقف امتحانات التوجيهي لألسرى الفلسطينيين،           
لين عـن إجـراء     كما وتدعي أن قسما من مـوظفي الـسلطة المـسؤو          . عمليات تزييف في االمتحانات   

 بتعهـدات واضـحة   العمليـة واشترطت اسـتئناف  . االمتحانات نقلوا لألسرى رسائل وصور من ذويهم     
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 يشار فـي    .بالحفاظ على النزاهة وضمان إجراء االمتحانات بشكل سليم دون تجاوزات على حد زعمها            
 مـع  . أسير4000والي المتحانات يبلغ حلهذه االذين يفترض أن يتقدموا   عدد األسرى  هذا الصدد إلى أن   

متحانات في موضوع الكيمياء خشية اسـتخدام األسـرى         الأن سلطات السجون تمنع إجراء ا     االشارة إلى   
  .للمعرفة التي يحصلون عليها في هذا الموضوع ضد السجانين

  31/7/2007 48عرب
  

  أسرى فتح في عوفر يطالبون بالتدخل لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية بحقهم .34
الب اسرى حركة فتح في سجن عوفر المؤسسات الحقوقية والصليب االحمر الدولي بالتـدخل              ط: رام اهللا 

تشن حملة مسعورة ضد األسـرى       حيث أنها    .لدى سلطات االحتالل لوقف انتهاكات ادارة السجن بحقهم       
  .يعتدون عليهم بالضرب ويحرمون الكثير منهم من زيارة األهل، ومن الكانتيناحيث  .السيما اسرى فتح

  1/8/2007األيام الفلسطينية 
  

  طفلة فلسطينيةالمتهم بقتل إغالق ملف الجندي االسرائيلي  .35
قررت النيابة اإلسرائيلية العامة إغالق ملف التحقيق في قضية مقتـل           :  حسن عبد الحليم   - تقرير خاص 

الثـاني   التي استشهدت برصاص جنود االحتالل على بوابة مدرستها في كـانون             ،الطفلة عبير العرامين  
 وبذلك لن يقدم جندي حرس حدود االحتالل المتهم بقتل الطفلة إلى القضاء ولن توجه له الئحة                 .الماضي

  .اتهام بزعم عدم توفر أدلة إدانة
  31/7/2007 48عرب

  
   يالقي سخطا شعبياين إضافيين عطا اهللا حنا لمدة شهرالمطرانتمديد العقاب بحق  .36

المجمع المقدس مدد حرمان المطران عطا اهللا حنا من         أن  : القدسمن   31/7/2007 48عربذكر موقع   
الخدمة الكنسية، لشهرين إضافيين، في قرار القى سخطا واستهجانا لدى الطائفة العربية األرثوذوكـسية،              

تقرر إقامة خيمة اعتصام قبالة البطرياركية لتنظيم زيارات يومية تضامنية استنكارا ورفـضا لهـذا               كما  
ثيوفيليوس يريد مغازلة إسـرائيل   البطريرك   بأن   ،في بيان صادر عنها   مقدسية  صيات  وأكدت شخ  .راالقر

حذروا من أن هناك مؤامرة يونانية إسـرائيلية        كما  . ة االرثوذوكسية طائفالعلى حساب حقوق ومكتسبات     
  .تهدف إلى طرد رجال الدين الوطنيين من الكنيسة وإبعادهم عن مراكز القرار

 أن رئاسة السلطة الفلـسطينية وجهـت أخيـرا سـؤاال إلـى               إلى :عمان من   1/8/2007 النهار   ولفتت
 التي تعهد تنفيذها أكثر من مـرة        1958 لعام   27البطريرك ثيوفيليوس حول بنود القانون األردني الرقم        

  .للحكومة األردنية والسلطة الفلسطينية
  

  بلدة فلسطينية من حصار الجداربإنقاذمنظمة حقوقية تطالب  .37
دعت منظمة بتسيلم السلطات اإلسرائيلية إلى فتح بوابـة فـي جـدار الفـصل       : أمين أبو وردة   - نابلس

 ساعة، وتمكـين الـسكان مـن        24عزون عتمة القريبة من قلقيلية على مدار        بلدة  العنصري تقع شمالي    
 طالبت بتفكيك الجـدار المحـيط بالبلـدة، وتمكـين     كما   .الوصول إلى جميع المناطق في الضفة الغربية      

  .المواطنين من الوصول إلى أراضيهم وإعادة األراضي التي تمت مصادرتها لغرض إقامة الجدار
  1/8/2007الخليج اإلماراتية 
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   تخريب على أشجار الزيتون الفلسطينيةحملةإسرائيل تشن : تقرير .38
لتـي  يلجأ المستوطنون إلى حرق واقتالع عشرات اآلالف من أشجار الزيتون ا          :  عاطف دغلس  -نابلس  

تعود لفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية خاصة المناطق الشمالية منها، وذلك بهدف طـرد                
أقدم مستوطنو يتسهار جنوب شرق نابلس على حرق        قد  و. المزارعين من أرضهم وبسط السيطرة عليها     

.  مـن أسـبوع   شجرة زيتون في أراضي قرية عينابوس، وذلك لمرتين متتاليتين في أقل         2000أكثر من   
قال عبد الناصر بدوي رئيس المجلس القروي لبلدة قريوت من جهته، أن المستوطنين صادروا مـا                فيما  

من أراضي البلدة التي تقام على أراضيها ثالث مستوطنات إضـافة           % 68 دونم أي نحو     13500يقارب  
 شـجرة   400ما يقـارب    مشيرا إلى أن مستوطني عامي عاد، أقدموا على اقتالع          . لبؤرتين استيطانيتين 

  .زيتون تعود لمواطن بالقرية وغرسها من جديد بمستوطنتهم
  31/7/2007الجزيرة نت 

  
  تنذر بانتفاضة العطشىالفلسطينيةسرقة إسرائيل للمياه  .39

 أضعاف ما   4 من المياه يعادل     وطنونما يستهلكه المست  تشير إحصائيات إلى أن      : منتصر حمدان   رام اهللا 
، في حين أن القيادات السياسية الفلسطينية ال تخفي مخاوفها مـن             الغربية ن في الضفة  يستهلكه الفلسطينيو 

ان المعركة المقبلة في األراضي الفلسطينية ستكون حول المياه إلى حد ان البعض منهم يصفها بانتفاضة                
 960 مليون متر مكعب من أصـل        800إسرائيل بنهب    مصطفى البرغوثي امس   ومن جانبه اتهم   .المياه

، األمر الذي يهدد بوقوع أزمة ميـاه خانقـة فـي            %85مليون متر من المياه الفلسطينية بما يشكل نسبة         
  .األراضي الفلسطينية مع استمرار موجات الحر

  1/8/2007الخليج اإلماراتية  
  

   من االنتخابات جبهة العمل االسالمي مرشحيانسحاب : األردن .40
 سـحب جميـع      أعلن  حزب جبهة العمل االسالمي    أن: شان نبيل غي  -عمان   1/8/2007الحياة  جاء في   

مرشحيه من االنتخابات البلدية التي جرت في االردن امس متهما الحكومة بتزوير االنتخابات والتـدخل               
ولم يكـن قـرار      . مرشحا في جميع بلديات المملكة     30السقاط مرشحي الحزب الذين وصل عددهم الى        

ات على بدء عملية االقتراع مفاجئـاً لالوسـاط الرسـمية او            االسالميين سحب مرشحيهم بعد ست ساع     
وقال حزب جبهة العمل     .الصحافية بسبب ورود مالحظات كثيرة في الساعات االولى من عملية االقتراع          

االسالمي في بيان انسحابه انه فوجئ بمجزرة ديموقراطية وكارثة مسيئة بحق الوطن والـشعب تتمثـل                
 مرشحين محددين واستغالل المؤسسة العسكرية وامرهم بالتصويت علنـا          باجراءات رسمية منحازة نحو   

حزب زكي بني ارشيد بإقالة الحكومـة ومحاكمتهـا عـن الجـرائم             لوطالب االمين العام ل    .ومرات عدة 
واتهم البيان الحكومة بالتخطيط لتزوير االنتخابات معتبراً ان ذلـك يـشكل             .االنتخابية التي ارتكبتها علنا   

وقال بني ارشيد في مؤتمر صحافي عقده الحزب         .تداء على كرامة الوطن والشرف العسكري     خيانة واع 
: واضـاف  .عقب اجتماع المكاتب التنفيذية الثالثة للحركة امس ان قرار االنسحاب سياسي وليس قانونيا            

االنسحاب جاء بناء على المعلومات والمشاهدات الحية التي توصل اليها الحزب والتـي تتحـدث عـن                 
  .التجاوزات وعمليات التزوير الحكومي الرسمي

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء معروف البخيت ان انسحاب مرشحي حزب جبهة العمل االسالمي غير               
قانوني وغير شرعي ألنه جاء بعد ان قارب بعض صـناديق االقتـراع علـى االغـالق موضـحا ان                    

من حزب سياسي او عشيرة وان الحكومة ستستمر        االنتخابات البلدية تكتسب شرعيتها من الدستور وليس        
  .في االنتخابات بشكل طبيعي واحتساب ترشيح اعضاء حزب جبهة العمل بأنه ال يزال قائما
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واعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة ان العملية االنتخابية تسير بشكل دستوري وبـسالسة               
 ان االنسحاب يكون قانونياً اذا تم قبـل بـدء           وان انسحاب مرشحي حزب الجبهة غير قانوني، موضحاً       

االقتراع بيوم، ال ان يكون بعد مضي ساعات عدة من عملية االقتراع خصوصا ان بعض البلديات بلغت                 
  . في المئة50نسبة التصويت فيه اكثر من 

اب اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق ايمن مجلي أنه قد ينظر إلى انـسح            :  1/8/2007السفير  وذكرت  
  .الجبهة من االنتخابات على انه انعكاس للمواجهة بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية

  
   لتبادل االسرىحزب اهللا يصّر على صفقة شاملة: وليامزمايكل  .41

أعلن منسق عملية السالم في الشرق األوسط مايكل وليامز، في حديث خاص إلـى راديـو                : نزار عبود 
حـزب  "اعات متواصلة لبحث قضية الجنديين اإلسرائيليين األسيرين لدى         األمم المتحدة، أمس، أّن االجتم    

لم نتمكن من التوّصـل  "وقال وليامز  . اجتماعاً مع الحزب حتى اآلن    20، مشيراً إلى أنّه تّم عقد نحو        "اهللا
إلى صيغة لتبادل األسرى والمعتقلين، وكنا نأمل في إجراء مفاوضات على مرحلتين توفّر جماعة حزب               

، موضحاً أنّه في المقابـل      " في المرحلة األولى منها دليالً على أن الجندّيين ال يزاالن على قيد الحياة             اهللا
تقوم إسرائيل ببعض اإلجراءات قد تشمل اإلفراج عن بعض السجناء أو توفير معلومات عن المفقـودين        "

 بهـذا الـشكل، وأّن      لم يوافق على المفاوضات   " "حزب اهللا "أضاف أّن    و ".خالل حرب الصيف الماضي   
الجهود اآلن تتجه نحو إجراء مفاوضات شاملة تتّم في مرحلة واحدة، وتشمل إعـادة الجنـديين مقابـل                  

  ".اإلفراج عن سجناء لبنانيين
  1/8/2007األخبار اللبنانية 

  
 تأكيد على المساعدات العسكرية ومؤتمر السالم: شرم الشيخفي أبو الغيط ورايس اجتماع  .42

بحثت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس، ووزراء خارجية : ر عبد ال رازقعم-شرم الشيخ 
مصر واألردن ودول مجلس التعاون الخليجي الست والواليات المتحدة، أمس بمنتجع شرم الشيخ 

 وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب االجتماع . الشرق األوسطأزماتالمصري على البحر األحمر، 
 رايس أن المساعدات العسكرية األميركية لدول الخليج عتبرتأ) 1+2+6(اسم المعروف إعالمياً ب

هي نتاج لمناقشات أميركية دارت مع دول المنطقة لمدة عقود من أجل التأكد من أمن "ومصر وإسرائيل 
أن المساعدات العسكرية األميركية لمصر تعود "، فيما أوضح أبو الغيط "..الحلفاء واألصدقاء في المنطقة

، مبديا اندهاشه " عاماً، كما أن مساعدات واشنطن لدول الخليج ترجع إلى عقود طويلة25لى أكثر من إ
أعربت رايس عن اعتقادها بأن و. من االنتقادات اإليرانية للمساعدات العسكرية األميركية لتلك الدول

رفين قدما من أجل الرئيس بوش أوضح بشكل كبير أن السبب وراء انعقاد المؤتمر الدولي هو دفع الط
أكدنا أننا يجب وتحدثنا في اجتماع اليوم عن وجهة النظر العربية، : من جانبه قال أبو الغيط .حل الدولتين

أن نرى اجتماعا بأجندة طويلة قادرة على التعامل مع المشكلة الفلسطينية وبما يقود إلى إقامة الدولة 
سنضع المبادرة العربية باإلضافة إلى خريطة "رايس  فيما اوضحت. الفلسطينية في القريب العاجل

الطريق وبيانات موثقة بين األطراف الفلسطينية واإلسرائيلية في االعتبار بقدر اإلمكان لحل هذه 
فلسطينية "وبشأن إمكانية تحقيق حل دولتين  .، متوقعة أن يخرج المؤتمر بنتائج إيجابية"القضية

لفلسطيني، أكد أبو الغيط ضرورة التحرك العاجل للتوصل إلى في ظل االنشقاق الداخلي ا" وإسرائيلية
آفاق هذه الدولة، واالتفاق بين الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية على هذه التسوية، محذرا من أن 

 .التأخير في هذه الخطوة سيؤثر على الوضع العام فى معالجة القضايا الفلسطينية
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 الفلسطيني، الفتا إلى أن هناك مطالب للحوار -ذا االنقسام الفلسطيني وأعرب عن أمله في أن ينتهي ه 
 .ولم الشمل في ظل الحاجة الشديدة لتأكيد عودة الشرعية إلى قطاع غزة

 1/8/2007الشرق األوسط 
  

  الطريق إلى بغداد يمر عبر القدس: مبارك لرايس وغيتس .43
ة الخارجية األميركيـة كونـدليزا رايـس        أكد الرئيس المصري حسني مبارك لوزير     : شرم الشيخ -الحياة

الطريق إلى بغـداد يمـر عبـر        "ووزير الدفاع روبرت غيتس خالل لقائه بهما في شرم الشيخ أمس أن             
القضية الفلسطينية جوهر الصراع في الشرق األوسط، وأنها الطريق إلى حـل كـل              "، معتبراً أن    "القدس
  ".القضايا

 رئيس حكومة الطوارئ الفلسطينية سالم فياض وبحث معه فـي            استقبل مبارك في مدينة شرم الشيخ      كما
وقال النـاطق باسـم     . تطورات األوضاع على الساحة الفلسطينية والجهود المبذولة الحياء عملية السالم         

رئاسة الجمهورية السفير سليمان عواد إن االتصاالت بين مصر والسلطة الفلسطينية ال تنقطع على كـل                
على رغم جسامة ما حدث في غزة والوضع المؤسف على الساحة الفلـسطينية              "المستويات، وأوضح أنه  

الخالف بين األشـقاء ينتهـي دائمـاً        "وتابع أن    ".حالياً، فإن ما حدث ال يعدو أن يكون خالفاً بين أشقاء          
الحوار عندما يبدأ ستكون مصر حاضرة إلعادة       "وأضاف أن   ". بالحوار، وهو ما دعا إليه الرئيس مبارك      

وازن والهدوء والوحدة المطلوبة إلى الساحة الفلسطينية على نحو ينهي أي مزاعم عن غياب شـريك                الت
  ".فلسطيني في عملية السالم

  1/8/2007الحياة 
  

    ومستعدة للمشاركة في مؤتمر دولي حقيقي للسالم رايسسوريا تنتقد كالم  .44
وليـد المعلـم، ردا علـى سـؤال         قال وزير الخارجية الـسوري      : ، ا ف ب، يو بي أي، ا ش ا         "السفير
مبـادرة  "عما إذا كانت سوريا تخشى من أن تكون فكرة بوش بديال عن المبادرة العربية، أن                " السفير"لـ

السالم ليست ملكا ألحد لكي يتصرف بها، ونحن نعتقد أن أي جهد جدي إلحالل السالم سوف ندعمـه،                  
، وسنواصل العمل مع أصدقائنا مـن اجـل         وأي جهد يهدف لتصفية القضية الفلسطينية سوف نتصدى له        

  ."إحياء عملية سالم عادل وشامل وفق مرجعية مدريد
قال السفير السوري لدى الواليات المتحدة عماد مصطفى، في مقابلة مع هيئة اإلذاعـة              على صعيد آخر    

ألميركيـة  لم أتمالك نفسي عن االبتسام عندما سمعت إعالن وزيرة الخارجية ا           ":)بي بي سي  (البريطانية  
كوندليسا رايس بأن بالدها تريد بيع أسلحة إلسرائيل وبعض الدول العربية الشقيقة لكي تواجـه سـوريا                 

ما تريـد الواليـات المتحـدة       " إن   واعتبر". ..وحزب اهللا وإيران وتنظيم القاعدة، لطرافة وسذاجة الفكرة       
  ". ب اهللا الذي قاوم إسرائيلوإسرائيل تسويقه هو أن تقول للعرب إن إسرائيل ليست عدوكم، بل حز

  1/8/2007السفير 
  

  راق لحساب أمريكا وإسرائيلعيشعلون الفتنة في ال" مرتزق" ألف 80: عسكري مصري .45
" المرتزقـة " ألفـا مـن      80كشف خبير عسكري مصري عن وجود ما يزيد على           : نجالء كمال   القاهرة

ألراضي العراقية ويستهدفون إشعال الفتنـة      يعملون لحساب الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل داخل ا       
بين الطوائف العراقية وتدمير البنية التحتية وتفجير مساجد السنة والشيعة وشغلهم بالخالفات المذهبية فيما              

 بـين    وقال اللواء صالح الدين سليم إن أفراد المرتزقة يحصل الواحد منهم على مقابل يتراوح ما               .بينهم
أضاف أمام نـدوة بنقابـة       و . بقدر ما يتم إحداثه من تدمير وتحقيق من أهداف          ألف دوالر شهريا   15 و 4
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 دول عربيـة مـن بينهـا مـصر      9أن هناك مخططا خارجيا فعليا يستهدف تقسيم وتفكيك          "الصحافيين  
  ".والسعودية والعراق ولبنان والسودان والصومال

  1/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  "حماس"ويخفض مستوى االتصال مع بوتين يشدد على دعم شرعية عباس  .46
أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين     :  رائد جبر، فتحي صباح    -موسكو، غزة    1/8/2007 الحياة   ذكرت

استهل لقاءه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس في الكرملين، بتأكيد موقف بالده الداعم للشرعية               
ى أننا سندعمكم بصفتكم الـرئيس الـشرعي للـشعب          بودي التشديد عل  : الفلسطينية، وخاطب ضيفه قائال   

علـى رغـم تأكيـدها    " حماس"الفلسطيني، في حين اعلنت الخارجية الروسية خفض مستوى العالقة مع        
واشار بوتين الى جهود بالده لتقريب وجهات النظر بـين الـسلطة و              .استمرار االتصاالت مع الحركة   

ي يبذل كل ما في وسعه من أجـل إعـادة وحـدة الـشعب               الفتا الى ثقته بأن الرئيس الفلسطين     " حماس"
موقفنا حيال التسوية في الشرق االوسط لم يتغير، وأنتم تعرفونـه           "واكد الرئيس الروسي ان     . الفلسطيني

  ".نقف بقوة مع حماية الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وصوال الى إقامة دولة فلسطين المستقلة. جيدا
أن الرئيس عباس أكد أن االتـصاالت       :   كريم المظفر   - موسكو 1/8/2007ية  الخليج اإلمارات وجاء في   

وقال، للخلـيج   . بين موسكو وحركة حماس ال تخلق مشاكل في العالقات بين روسيا والسلطة الفلسطينية            
أنا لم اسمع بأن وفدا من حماس سيزور موسـكو قريبـا   "في مؤتمره الصحافي في ختام لقائه مع بوتين،        

، مشددا على أن الحوار مع حماس لن يبدأ ما لـم تعـود              "ية مبادرات روسية بهذا الخصوص    وال توجد أ  
األوضاع إلى ما قبل االنقالب واالعتذار للشعب من جانب حماس فهو أقل ما يمكن أن تقدمه عن الجرائم                  

ة وأن  وأكد أيضا أن هذا األمر يخص روسيا بصفتها دولة ذات سياد           .التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني    
وقال إن الكثيرين يحاولون إقامة اتـصال بيننـا لكـنهم ال            . السلطة ال تقيم اآلن أية عالقات مع حماس       

يفلحون في هذا ونحن نطرح أمام روسيا وجهة نظرنا بشأن الوضع الناشئ، مشيرا إلى أن روسيا تهـتم                  
 الفلـسطينية مـن دون      اهتماما بالغا بالقضية الفلسطينية وحريصة كل الحرص على أن تستمر المـسيرة           

  .عقبات، ولكن ما قامت به حماس يعتبر عقبة كبيرة في الطريق
  

   اسرائيل الجراء محادثات سالم موسعةاستعدادأمريكا تختبر مدى  .47
 إن الواليات المتحدة تريد     ، يوم الثالثاء  ،قال دبلوماسيون ومسؤولون اسرائيليون   :  من ادم انتوس   -القدس  

محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبدء تناول قضية الحدود وربما           من اسرائيل توسيع نطاق ال    
وقال مسؤولون اسـرائيليون ان أولمـرت مـستعد          .بعض القضايا االخرى الخاصة بقيام دولة فلسطينية      

" اتفاق على المباديء  "يمكن ان تفضي الى     " بطريقة عامة "لمناقشة الحدود وغيرها من القضايا الجوهرية       
لكن أولمرت لم يوافق بعد علـى اجـراء مفاوضـات كاملـة بـشأن                .قامة دولة فلسطينية  بخصوص ا 

الموضوعات الثالثة الرئيسية الخاصة بالوضع النهائي وهي الحدود والقدس والالجئـون كمـا اقتـرح               
وقال مسؤولون اسرائيليون ان أي التزام االن قد يثير تطلعات ويؤدي الى مزيد مـن العنـف اذا      .عباس
  .ت المحادثاتانهار

  31/7/2007رويترز 
  

 "حماس" ال تدفعنا للتفاوض مع العربيةالدول : كيم هاولز .48
أكد وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية كيم هاولز، أمس، ان بـالده تـسعى      :  مينا العريبي  -لندن  

.  الـسالم  لدعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس وانتهاز الفرصة التاريخية المطروحة النعـاش عمليـة            
واشار هاولز، في لقاء مع مجموعة من الصحافيين العرب أمس اثر عودته من زيـارة االردن ومـصر                  
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ممثلـو  : وليبيا، الى ان عدم االتصال بحركة حماس التي تسيطر على غزة ال تعرقل هذه الجهود، قـائالً       
ن والقـاهرة، وانـا     الشعور في عمـا   : وأضاف. الحكومات العربية ال يدفعوننا الى التفاوض مع حماس       

اشاركهما هذا الرأي، انه من الصعب التعامل مع منظمة قامت بانقالب عسكري وقتلـت الكثيـر مـن                  
  .الفلسطينيين
عندما سئلت عما اذا كان بإمكان جميع العائالت الفلسطينية العودة، قلت على االرجـح ال،               : وقال هاولز 

ال ينكر الحاجة لمحادثات    ) التصريح(هذا  :  واضاف .»وهذه هي الواقعية المطلوبة لحل مثل هذه القضايا       
، وهناك عائالت ربما ال تريد      1948نهائية وانما يوضح الواقع الذي امامنا، فال يمكن العودة الى ما قبل             

االمر يحتاج الى تنازالت من جميـع االطـراف،         : وتابع. العودة أو اصبحت قراها وسط مدن إسرائيلية      
  . اقشته من قبل المعنيينحق العودة يجب من: مؤكداً

  1/8/2007الشرق األوسط 
  

   بالتخلي عن المستوطنات والفلسطينيين بترك العنفإسرائيلأطالب : ساركوزي .49
 الفرنسية بين الرئيسين حـسني مبـارك،        -  القمة المصرية  ، مساء اليوم  ،تشهد العاصمة الفرنسية باريس   

 األهـرام، طالـب     مة سـرايا رئـيس تحريـر       األستاذ أسا  ى به إل  ىفي حديث أدل   و .ونيكوال ساركوزي 
  .إسرائيل بضرورة التخلي عن سياسة االستيطان، كما طالب الفلسطينيين بالتخلي عن العنفساركوزي 

  1/8/2007األهرام المصرية 
  

    الالجئين الفلسطينيين من لبنان لترحيلخطة دولية : هآرتس .50
أت في السنة األخيرة التـداول فـي خطـة    ذكرت صحيفة هآرتس االسرائيلية، أمس، ان جهات دولية بد        

وأوضحت الصحيفة انه بدال من انتظار قيام السياسيين بإيجـاد          . عملية لحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين    
صيغة قانونية مريحة للجانبين، شرعت تلك الجهات في البحث عن مصادر تمويل لتأهيل الالجئين فـي                

 الجئي لبنان في فلسطين وفي دول غربية وافقت مبدئيا على           اماكن اقامتهم في االردن وسوريا واستيعاب     
وأشارت الصحيفة الى ان رئيس الحكومة اللبنانية       . فتح أبوابها أمام بضع عشرات اآلالف من الفلسطينيين       

فؤاد السنيورة أبلغ، االسبوع الماضي، مجموعة من الدبلوماسيين االميركيين المتقاعدين الذين تجولوا في             
الـذين يستـضيفهم لبنـان      ) ربـع مليـون   (ه ال شيء يقلقه أكثر من عدد السكان الفلسطينيين          المنطقة أن 

  . كمواطنين من الدرجة الثالثة، هذا في أحسن األحوال
  1/8/2007السفير 

  
  بانتهاك حرية الصحافة" حماس" يتهم للصحفييناالتحاد الدولي  .51

بعـد أن قـام مـسلحون       " تهاك حرية الصحافة  بان"اتهم االتحاد الدولي للصحفيين حركة حماس       : رام اهللا 
وشارك االتحاد الدولي للصحفيين في االحتجاج الذي اعلنـت عنـه نقابـة             . بمصادرة صحف فلسطينية  

الصحفيين الفلسطينيين حيث ادانت مصادرة صحف فلسطينية عند معبر بيت حانون تتضمن نسخا مـن               
مـصادرة  "امين عام االتحاد الدولي للـصحفيين أن        وقال ايدين وايت،    . القدس، واأليام، والحياة الجديدة   

الصحف من قبل اطراف سياسية هي خرق وانتهاك لحقوق الصحفيين ولحرية الصحافة، وهـذا يـشكل                
وقال وايت بأنـه    . تناقضا صارخا مع احترام الديمقراطية التي تحاول حماس ان تظهره للعالم الخارجي           

ذا الضغط الذي يتعرض له الصحفيون والعـودة إلـى حالـة         حان الوقت ألن تقوم قيادة حماس بإنهاء ه       "
هذه الخطوة ضرورية جدا من اجل تهيئة االجواء للسالم والمـصالحة           . التعددية واالحترام للتعبير الحر   

  .بين الفلسطينيين
  1/8/2007الحياة الجديدة 
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   سرية لمساعدة تركيا في القضاء على األكرادامريكيةخطة : الجارديان .52

 ان مسؤولين امريكيين كبار يعملون اآلن مـع نظـرائهم           ، ذكرت صحيفة الجارديان   :مد بشير ترجمة مح 
األتراك على وضع عملية عسكرية للقضاء على عصابات األكراد االنفصاليين واعتقال قادتهم، مـشيرة              

يفة وأفادت الـصح  . الى ان هدف النشاط السري للمسؤولين االمريكيين هو اقناع تركيا بعدم غزو العراق            
ان المبادرة التركية تعكس شخصية ومزاج بوش الذي يسعى الى فرض الحل العـسكري سـريا علـى                  

  .مشاكل تركيا القديمة مع األقلية الكردية، وذلك رغم فشل هذا الحل في العراق
  1/8/2007عكاظ 

  
 إسقاط خيار المقاومة يصدمنا وال يفاجئنا .53

  فهمي هويدي
 لإلسرائيليين هي إسقاط حق المقاومة في برنامج حكومة سالم أحدث هدية قدمها الرئيس محمود عباس

فياض، األمر الذي كان له صداه الذي تابعه في أوساط المقاومين في مختلف الفصائل الفلسطينية، وهي 
خطوة تفاجئنا وال تصدمنا، ليس فقط ألن أبو مازن اختار في نهاية المطاف أن يراهن على األمريكيين 

بالتالي فإنه لم يكف عن محاوالت استرضائهم طيلة الوقت، وإنما أيضا ألن الرجل لديه واإلسرائيليين، و
فهو لم . عقدة تاريخية ضد المقاومة التي هي وسام على صدر كل مواطن شريف يسعى لتحرير بلده

). الدكتور فياض ال يختلف عنه في ذلك(يحمل سالحاً في حياته ولم يطلق رصاصة ضد العدو المحتل 
ذلك فحسب وإنما أحسبه الوحيد بين القياديين الفلسطينيين الذي سب المقاومين في العلن حين وصف ليس 

وليست مصادفة في هذا السياق أن يصدر الرجل كتاباً من . »حقيرة«إحدى العمليات االستشهادية بأنها 
 الخلفية وهذه.  صفحة حول محادثات أوسلو لم يستخدم فيه مصطلح االحتالل ولو مرة واحدة600

فإذا كان . تساعدنا على تفسير وفهم موقف حكومة سالم فياض األخيرة الذي عبرت عنه في برنامجها
رئيس السلطة قد اسقط مصطلح االحتالل من كتابه، فال غرابة في أن يتخير رئيساً للوزراء يسقط 

حقيقية لديه تعتبر وحين اتخذ هذه الخطوة، فانه كان يعبر عن قناعة . المقاومة من برنامج حكومته
أما المقاومة المسلحة . المقاومة ضد االحتالل التي تكفلها كل القوانين واألعراف والديانات عمال شريرا

فهي عنده كارثة لم تجلب إال الخراب والدمار للفلسطينيين، علماً بأن السلطة التي يتربع على رأسها ما 
هم من ذلك أن أبو مازن منذ حسم خياره السياسي وقرر األ. كان لها أن تقوم إال نتيجة لضغوط المقاومة

المراهنة على األمريكيين واإلسرائيليين، فقد ظل شاغله األساسي في كل قرار اتخذه هو هل يمكن 
وليس ذلك موقفاً جديداً ألنه عبر عن ذلك مرات عديدة منذ تولي !. تسويقه أمريكيا وإسرائيليا أم ال؟

يكون في موقفه من وثيقة األسرى، التي عرفت باسم وثيقة الوفاق الوطني، وكان ذلك أوضح ما . السلطة
التي تبناها في العام الماضي وهدد بإجراء انتخابات عامة إذا ما رفضتها حركة حماس، لكنه تخلى عنها 

 .بعد التوافق على مضمونها، وكانت حجته األساسية أن الوثيقة يتعذر تسويقها أمريكيا
 حد إسقاط حق المقاومة، وال توجيه االتهامات التي استهدفت تشويهها واعتبارها عمال لم يقف األمر عند

تجلى . غير شريف، وإنما بذل أبو مازن جهداً مثيراً للدهشة إلضعاف صف المقاومة وتثبيط عناصرها
عن المقاومين المطاردين، إذا ألقوا » العفو«ذلك بشكل واضح في اتفاقه مع حكومة اولمرت على 

وهي التمثيلية الفجة التي أريد بها إغواء المقاومين للتخلي . حهم وتعهدوا بعدم مهاجمة العدو المحتلسال
عن دورهم، مقابل تأمينهم وإعطاء بعض المال للذين يلقون سالحهم منهم، في سابقة نادرة في التاريخ 

رشوة المقاومين لكي » حريرللت«حيث ال نعرف نموذجاً لحالة مماثلة، أن يتولى رئيس لمنظمة . النضالي
يتخلوا عن رسالتهم، وال ننسى أن اتفاقه مع اإلسرائيليين على وقف مطاردة الذين يلقون سالحهم يعني 

 .ضمناً إطالق يدهم في مالحقة وتصفية الذين يتمسكون بخيار المقاومة ويرفضون إلقاء السالح
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 180ة، ألن األغلبية الساحقة من الـ عن المطلوبين ليست سوى تمثيلية فج» العفو«قلت إن عملية 
اإلسرائيلي، لم يكونوا من المقاومين أصال، وإنما هم من » العفو«مطارداً الذين قيل أنهم استفادوا من 

عناصر من أجهزة أمن السلطة انتحلوا صفة المطاردين لكي يعيثوا فساداً في البالد، ويقوموا باألعمال 
من النماذج البارزة لذلك شخص حليق الرأس .  إلى األجهزة الرسميةالقذرة التي ال يراد لها أن تنسب

من نابلس، عرضت شاشات التلفزيون صوره وهو يقوم باختطاف قادة وشيوخ حركة » أبو جبل«يدعى 
وهو الذي . اإلسرائيلي الصنع» الجاليلي«حماس ويهينهم في اإلحداث األخيرة، وقد ظهر ممتشقاً رشاشه 

 فريق تصوير تابع للقناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي لكي ينقلوا على الهواء لم يتورع عن اصطحاب
مباشرة عمليات خطف نشطاء حماس، لطمأنة المشاهد اإلسرائيلي إلى أن ثمة شريكاً فلسطينياً حقيقياً 

ا الذي وللعلم فان مصادر المقاومة الفلسطينية تقول أن أبو جبل هذ. إلسرائيل في حربها ضد المقاومة
لم يطلق في حياته رصاصة واحدة ضد أي هدف إسرائيلي، برغم أن جنود العدو يقتحمون » العفو«شمله 

 .يومياً مدينة نابلس التي يقيم بها والمخيمات المتاخمة لها
ومن أسف أن أجهزة السلطة تمارس ضغوطاً على المقاومين لحثهم على إلقاء سالحهم، وتستدرج 

ففي رسالة تلقيتها من الضفة الغربية أن مدير مكتب وزير . معهم بهذا الخصوصقياداتهم لعقد صفقات 
الداخلية في حكومة فياض، أجرى اتصاال مع احد قيادات حركة الجهاد اإلسالمي في جنين وعرض عليه 

بتسليم أسلحتهم لألجهزة األمنية وان يتعهدوا بوقف المقاومة مقابل أن » السرايا«أن يقوم قادة وكوادر 
وهو ما أكده الشيخ وليد العبيدي قائد سرايا القدس ـ الجناح العسكري . توقف إسرائيل بدورها مالحقتهم

لحركة الجهاد ـ في شمال الضفة الغربية، الذي قال إن الحركة رفضت العرض وطلبت عدم مفاتحة 
 .قياداتها في الموضوع

لذين شملهم العفو اإلسرائيلي أريد بها أيضا ا» المطلوبين«أضافت الرسالة التي تلقيتها أن إعالن قائمة 
أما . استدراج العشرات من نشطاء حركة فتح الذين ال يزالون يمارسون المقاومة في الضفة الغربية

نشطاء حماس في الضفة فإن أجهزة األمن التابعة البو مازن تالحقهم بوسائلها الخاصة، التي من بينها 
ن أجهزة السلطة تستدعي اآلن عناصر حماس الستجوابهم والتحقيق وبالمناسبة فإ. االختطاف والتعذيب

 في الوقت الذي تدفع فيه مكافآت لمن يلقي سالحه، هل هذا معقول؟. معهم حول امتالكهم للسالح
إن المرء حين يتابع المكاسب التي جنتها إسرائيل على الصعيد االستراتيجي خالل اآلونة األخيرة، فسيجد 

 : ومخيفة، في مقدمتها ما يليأن القائمة طويلة
استثمار فكرة مبادرة السالم العربية ألجل االلتفاف على التطبيع، الذي تحدث عنه صراحة الرئيس * 

بوش في خطابه األخير، ولم يقصر اولمرت في اإللحاح عليه حين زار إسرائيل وزيرا خارجية مصر 
في الزيارة القادمة عدداً آخر من الوزراء واألردن، وحين التقاهما تمنى عليهما أن يصطحبا معهما 

 .العرب الذين يمثلون دوال أخرى
يتجاوب مع الطروحات األمريكية واإلسرائيلية، » معتدل«تقسيم العالم العربي إلى معسكرين، احدهما * 

والثاني متمرد على تلك الطروحات ومن كل هذه القسمة جرى مد الجسور بين دول االعتدال وإسرائيل 
 .ركانها بطبيعة الحالفي أ
إسقاط حكومة الوحدة الفلسطينية، وشق الصف الفلسطيني من خالل إيقاع الطالق بين فتح وحماس، * 

وثيقة الوفاق الوطني ـ وتفاهمات : ودفع أبو مازن إلى التخلي عن مرجعيات العمل الوطني الفلسطيني
 .القاهرة ـ واتفاق جدة

لي األمريكي في مواجهته لحركة حماس، والمراهنة على ذلك احتماء أبو مازن بالمربع اإلسرائي* 
 .المربع في رفض دعوة الحوار التي أطلقتها القاهرة وأيدتها دول أخرى مثل السعودية وسورية
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ـ إعادة التنسيق األمني الكامل بين األجهزة الفلسطينية واإلسرائيلية، الذي كان قد توقف في أعقاب 
أن الهدف األساسي لذلك التنسيق هو حماية إسرائيل من هجمات المقاومة، ومفهوم . 2000انتفاضة عام 

 .وقد انضاف إليه مؤخراً هدف آخر هو القضاء على حماس وتصفية المقاومة الفلسطينية
هذا » معاريف«علماً بان أبو مازن صرح لصحيفة . إسقاط حق المقاومة الذي سبقت اإلشارة إليه* 

رائيل من رفض حق عودة الفلسطينيين إلى بيوتهم التي طردوا منها، ولكنه األسبوع بأنه يتفهم موقف إس
وليس كافياً أن ذلك الحل المبتكر سوف يستجيب للمطالب . يفكر في ابتكار حل آخر يرضي الطرفين

اإلسرائيلية بأكثر من تعبيره عن األشواق الفلسطينية، وال ينسى في هذا الصدد أن احد مساعدي أبو 
 .ين ـ ياسر عبد اهللا ـ كان قد أسهم في مشروع إسرائيلي للحل يسقط حق عودة الالجئينمازن البارز

كما رأيت فان إسرائيل حصدت الكثير، ولم تقدم شيئاً يذكر للفلسطينيين، باستثناء بعض األمور التفصيلية 
رائيل إن شئت فقل إن إس. المتعلقة بتحويل األموال وتمرير السالح والحديث عن تخفيض الحواجز

أنجزت الكثير على الصعيد االستراتيجي، في حين أن ما حققه أبو مازن لم يتجاوز بعض األمور 
 .التكتيكية والفرعية والتي ال عالقة لها بموضوع الصراع أو مستقبله

وان يصرح أبو . أغرب ما في المشهد أن يعبر بعض المسؤولين العرب عن تفاؤلهم بتقدم مسيرة السالم
وجه الغرابة في هذه اإلشارات المتفائلة أن . تسوية النهائية للقنصلية يمكن أن تتم خالل عاممازن بأن ال

الن كل ما نراه هو تراجعات وتنازالت . أي باحث منصف ال يكاد يرى قرينة واحدة على التقدم المنشود
ن االسرائيليين ولكي أكون أكثر دقة فربما جاز لي أن أقول بأن صدور هذا الكالم ع. من طرف إلى آخر

مبرر ومفهوم، ألنهم يتقدمون بالفعل وينجزون لصالح مشروعهم، الذي هو على النقيض تماماً من الحلم 
إذ بوسع اولمرت أن يطمئن اإلسرائيليين إلى أن األمور على ما يرام . الفلسطيني واألمن القومي العربي

في األجل المنظور بتصفية حماس، ولم تعد تماما على الجبهة الفلسطينية، وان أبو مازن مشغول اآلن و
بل إنه بعد كل الذي دفعه لم يستطع أن يحصل من إسرائيل على . بنود القضية الفلسطينية ضمن أولوياته

وحين يكون ذلك موقفه فلن نتوقع منه أن ينجز . تعهد بوقف االجتياحات واالغتياالت، أو وقف االستيطان
وسيظل في نهاية المطاف واقفاً . س والحدود والمستوطنات والعودةشيئاً يذكر في ملفات السور والقد

ينتظر ما تجود به إسرائيل، لتحفظ له ماء الوجه الذي يمكنه من االستمرار في الدور المنوط به 
 .والمتورط فيه

لقد قلت في مقام آخر إن أبو مازن يركض سريعاً على طريق الندامة، وها هو يبرهن لنا يوماً بعد يوم 
حتى يحقق إلسرائيل ما تريد، ولكي يبلغ إلى واشنطون . ن ذلك هو الخيار الذي ال يريد أن يحيد عنهإ

أنها تستطيع أن تعد عدتها لضرب إيران، مطمئنة إلى أن تسكين المنطقة مستمر، وان المخدرات 
 .السياسية التي توزع على عواصمها قوية المفعول

  1/8/2007الشرق األوسط 
  

  »حماس« سياسية من مبادرةمطلوب  .54
  خالد الحروب

العسكري بالسيطرة عليه عبر القـوة، فـإن        » حماس«مهما كان سوء األوضاع في قطاع غزة قبل قرار          
فالمعضلة األساسية فيها أنها أرادت أن تعالج وضعاً أمنيـاً فخلقـت            . ذلك ال يبرر تلك الخطوة الخطيرة     

ة تتصرف بعيداً عن تقدير الموقف السياسي بدقة فإن         وكما هو حال أي قوة عسكري     . وضعاً سياسياً معقداً  
المحصلة النهائية تنتج ما لم يكن في الحسبان، وغالباً ما تصبح األمور أعقد من تلـك التـي أرادت أن                    

ولهذا وبسببه فإن أساس التسيس المدني هو سيطرة القيادات السياسية والمدنيـة علـى القيـادات                . تحلها
التي أقـر   » حماس»و. ى الدول وجيوشها وعلى األحزاب وتنظيماتها المسلحة      العسكرية، وهذا ينطبق عل   

سياسيوها بأن قرار السيطرة على غزة عسكرياً لم يكن قرار قيادتها الـسياسية بـل قـرار عـسكرييها                   
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وهي تثير شكوكاً عند األطراف األخرى، الفلسطينية والعربيـة         . الميدانيين تدين نفسها عوض أن تبرئها     
  .»حماس«القوة العسكرية لـ » تفاقم« حول قدرة القيادة السياسية في المستقبل على ضبط ,والدولية

قد أظهرت قدراً كبيراً من االنضباط التنظيمي والتراتبيـة         » حماس«في سنواتها العشرين الماضية كانت      
باً واضـحاً   لكن الخطوة األخيرة تشير إلى أن إنقال      . الحزبية أبرز ما فيه خضوع العسكري للسياسي فيها       

في ميزان القوى الداخلي قد حدث بحيث تم تحييد القيادة السياسية لفترة محددة ريثما أتم العسكريون مهمة            
بالتأكيد إلى سؤال دائم في مـستقبلها الـسياسي         » حماس«وسوف تتعرض   . السيطرة على كامل القطاع   

لعسكري بأي أتفاق تتوصـل إليـه       وعند كل اتفاق أو حوار داخلي أو خارجي حول مدى التزام جناحها ا            
  .قيادتها السياسية

على المشروع الوطني الفلسطيني برمتـه،      » حماس«لكن األسئلة األهم من ذلك تتعلق بانعكاسات خطوة         
وإلقاء ). وسائر الطيف الفلسطيني عامة   » فتح«كما من قبل    (» حماس«وهي اسئلة برسم اإلجابة من قبل       
» فـتح «ليس معناه إعفاء الطرف اآلخر، » حماس«برسم اإلجابة على الضوء على هذه االسئلة التي هي      

لكن هـذه   . والرئاسة الفلسطينية، من مسؤولية اإلجابة عن مجموعة أخرى ملحة من االسئلة الخاصة بهم            
بل ربما هناك أسئلة أكثـر صـعوبة        . المعالجة تتأمل في انعكاسات الخطوة الحماسية على وجه التحديد        

  .والرئاسة الفلسطينية، ومن الجدير أن يتم تناولها في مقاربة منفصلة» فتح«ها يجب أن تتعامل مع
السيطرة التامة على قطاع غـزة     » حماس«ماذا بعد؟ فاآلن وقد تحققت لـ       : أول هذه األسئلة وأعقدها هو    

عـات  ما هي خطوتها التالية؟ واإلجابة المطلوبة هنا يجب أن تكون متعلقة بتقديم أفق سياسي، وليس مراف               
. أمنية تثبت أن األوضاع في قطاع غزة أصبحت اليوم من ناحية أمنية أفضل مما كانت عليه في السابق                 

ال جدال في أن التردي األمني الذي أصاب قطاع غزة في السنوات األخيرة أصبح أولوية ملحـة، لكـن                   
.  مع الـضفة الغربيـة     هناك أولويات أخرى ال تقل أهمية، أولها الوضع السياسي العام للقطاع والتحامه           

ليست هناك حاجة إلى ذكاء استثنائي لالستنتاج أن فصل الضفة عن القطاع وتفتيت الكيانية الفلـسطينية                
وليست هناك حاجة إلى ذكـاء اسـتثنائي لالسـتنتاج أن           . هو حلم ومصلحة اسرائيلية واستراتيجية دائمة     

اً في فلسطين لم يسبق له مثيل سواء شـاءت          تخلق انقساماً سياسياً وجغرافياً وديموغرافي    » حماس«خطوة  
حتى قبل هذه الخطوة كانت كل الدالئل تشير إلى أن اسرائيل ماضية في فصل              . ذلك أم لم تشأ   » حماس«

وكل من زار معبر أيريز في شمال غزة بين القطاع واسـرائيل  . عملي على األرض وعلى كل األصعدة 
ياً، بل هو حدود دولية مترسخة تحمل رسالة واضحة هـي           يدرك أن ذلك المعبر ليس حاجزاً حدودياً عاد       

  .أن هذه المنطقة يجب أن تُفصل عن بقية األراضي الفلسطينية
ومعنى ذلك  . معنى ذلك أن السؤال السياسي وليس األمني وال الفصائلي هو السؤال األهم في هذا السياق              

تجب أن تكون مفتـاح المرافعـة       ال  » حماس«أن مسألة شيوع األمن واألمان في قطاع غزة تحت حكم           
كان سيتعرض لهجوم مـن قبـل       » حماس«وال يجب أن يكون مفتاحها أيضاً القول بأن تنظيم          . الحماسية

فماذا تستفيد القضية الفلسطينية لو تحقق االمـن فـي          . هو خطوة استباقية  » حماس«وما قامت به    » فتح«
ة عن الضفة؟ أو مقابل أن يتحول القطـاع         قطاع غزة الذي يحظى به شعب السويد، مقابل أن تنفصم غز          

  تدريجياً إلى كيان مجتزأ محاصر دولياً يتحول إلى شيء قريب من كوريا الشمالية؟
ومشكلة هذا الوهم أنه ينشر شعوراً خادعاً       . »تحرير القطاع «السؤال األخر المهم متعلق بمسألة، أو وهم،        

 الشارع الغزي معناها تحرير القطـاع كليـاً أو          وحولها بأن السيطرة التامة على    » حماس«داخل أوساط   
ويقود هذا إلى تضخم في الذات الفصائلية بعيد عن الواقع العملـي علـى              . نسبياً من القبضة االسرائيلية   

اما اسرائيل، ودفعاً لهذا الوهم فما      . األرض، يصلب الموقف بال معنى ضد األطراف الفلسطينية األخرى        
فهي تسيطر على المعابر الحدودية، وتسيطر على سـماء غـزة           .  غزة تزال تتحكم وتسيطر على قطاع    

واألهم من ذلك واألخطر منه أنها تسيطر على لقمة عيش الغزيين اليوميـة، إذ أن مـاء                 . وعلى بحرها 
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لكن كل هذا يتم وفق مقايضة تثير أسئلة إضـافية مـن            . وكهرباء وتموين قطاع غزة يأتي من إسرائيل      
  .جهتها

فما هو مقروء من الوضع الـراهن هـو         . »المقاومة«الذي تثيره هذه المقايضة يتعلق بـ       والسؤال األهم   
مقابـل  ) وطبعاً توقف العمليات االنتحاريـة    (توقف صورايخ القسام عن ضرب المستوطنات اإلسرائيلية        

والسؤال هنا هـل كـان      . وصول إمدادات األغذية والماء والكهرباء الى قطاع غزة عن طريق إسرائيل          
طيلة تلك السنوات هو تأمين وصول هذه األساسيات إلى القطاع، ولهذا فهـي تتوقـف               » المقاومة «هدف

اآلن عن عملياتها؟ وألم تكن تلك التأمينات تصل قبل هذه المرحلة وكانت تؤمنها السلطة الفلسطينية التي                
» حمـاس «بـة  ، كما كانت المعابر مفتوحة ولو بشكل متقطع؟ ليس هذا معنـاه مطال           »حماس«عارضتها  

باستئناف ضرب تلك الصواريخ أو استخدام العمليات االنتحارية، فكلتـا الوسـيلتين أضـرت بالقـضية                
وأهدافها » حماس«التي تطرحها   » المقاومة«لكن التساؤل هو عن غموض مسألة       . الفلسطينية بشكل فادح  

 عن برنامجها السياسي    حماس هو » مقاومة«ومعناها ومتى تتوقف ولماذا ومع من؟ والسؤال المرتبط بـ          
  وما هو بالضبط في المرحلة الراهنة وكيف يتطابق مع سيطرتها على القطاع؟

السؤال اآلخر الذي أقلق ويقلق شرائح عريضة من الفلسطينيين هو حول مستوى العنف والقتـل الـذي                 
إعالمها سواء  وما نقلته وسائل    . مارسته خالل عملية سيطرتها على المقرات األمنية والقطاع بشكل عام         

تعيب على األجهزة األمنيـة     » حماس«فإذا كانت   . أو المواقع األلكترونية التابعة لها    » األقصى«فضائية  
لكـن  . إستخدام العنف ضدها فقد تساوت في أعين الفلسطينين مع من هـاجمتهم           » فتح«وبعض تيارات   

فيري والفتـوى فـي تبريـر       هو مسألة استخدام الخطاب الديني التك     » حماس«الخطر اإلضافي في حالة     
، فهذا يدخل الصراع الفلسطيني في دوامة جديدة تقترب من حدود العنـف المجنـون               »القتل والقصاص «

فهنا تصبح الفتوى الدينية هي طريق القتل بدم بارد وبضمير مرتاح، ألن القتـل هنـا    . الدائر في العراق  
 يالحق القاتل العادي احساس بالذنب والخجل،       وفي الوقت الذي من الممكن أن     . يصبح تنفيذاً لواجب ديني   

أو أن يتردد أصال عن ممارسة القتل ألسباب مختلفة، فإن الممارسة نفسها تصبح أكثر سـهولة عنـدما                  
  .تتدخل الفتاوى الدينية التي يصدرها مجانين الحروب األهلية

ليس فقـط االنهمـاك فـي       مطالبة باالنشغال باألساسيات السياسية الكبرى و     » حماس«معنى ذلك كله أن     
مطالبـة  » حمـاس «و  . الترويج للهدوء األمني في القطاع على أهمية ذلك للمواطنين ولسير الحياة هناك           

وكما أن منطق رفض الحوار من      . بتقديم تصور من لدنها للخروج من مأزق ومصيدة االنقسام الفلسطيني         
في الدعوة إلـى  » حماس«قي، فإن منطق قبل الرئاسة الفلسطينية هو أمر مرفوض ألنه ببساطة غير منط  

ما حدث في غزة ليس باألمر      . الحوار هكذا من دون طرح تصور مسبق ومبادرة هو اآلخر غير منطقي           
الهين ويشكل انعطافة كبيرة في مسيرة الحركة الوطنية الفلـسطينية ولحـد اآلن تـسير األمـور نحـو                   

  . المجهول
واألجابة عليها، فإن ذلك المجهول سيلتهم ما تبقـى         » ماسح«ومن دون مواجهة األسئلة الصعبة من قبل        

  .من القضية الفلسطينية
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  عالء الصفطاوي
ء تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن التقصير في أجهزة األمن التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس أثنا              

المواجهات المسلحة مع عناصر حركة حماس في الشهر الماضي في غزة غفل عن حقائق أساسـية لـم                  
يتحدث عنها التقرير الذي أذيع على المأل  أهم خطوطه التفصيلية ، فمن خالل لقاءاتي مع العديـد مـن                    

عتني بهم زنـازين    القيادات الفتحاوية في الداخل الفلسطيني الذين أرتبط معهم بصداقات متينة منذ أن جم            
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االعتقال الصهيوني إبان االنتفاضة الفلسطينية األولى ، أزعم أن السبب األساسي في انهيـار منظومـة                
الدفاع عن مؤسسات الرئيس الفلسطيني وأجهزة أمنه ، يكمن في هشاشة االنتمـاء الـوطني للمؤسـسة                 

سمتها لها اتفاقية أوسـلو المجحفـة ، هـذه          األمنية التي أثقلتها السياسة األمنية الفلسطينية الجديدة التي ر        
السياسة الغير وطنية التي كانت تقدم هدف استهداف فصائل المعارضة الفلسطينية وأجنحتها العـسكرية              
المقاومة عن هدف التصدي لالحتالل وهجماته المستمرة على أراضي السلطة الفلسطينية مما أوجد حالة              

أساساً من االنتفاضة التي كان قد غادرها حـديثاً وبـين مؤسـسته             من االنفصام النفسي بين الفرد المعبأ       
الوظيفية الجديدة التي خلقها االتفاق مع العدو اإلسرائيلي وااللتزامات األمنية الثقيلة معه ، إضـافة إلـى                 
األداء الداخلي السيئ لقيادات المؤسسة األمنية ذاتها والتي أنهكها الفساد بفعل ممارسات العديد من هـذه                
القيادات الذين كانوا يسطون على مقدرات األجهزة ابتداء من ربطة الخبز التي كانت تـصل المقـرات                 

، هذا األمر   .. وانتهاءاً باالستيالء على الموازنات التشغيلية لهذه المقرات وعلى رأسها كوبونات البنزين            
األمر الثاني كان   ..رتب العليا   هو الذي عزز الشرخ وحالة عدم االحترام واالنضباط بين الرتب الدنيا وال           

يكمن في مسألة االنقطاع عن دفع مرتبات الجنود والعناصر بشكل منتظم األمر الـذي دفـع الـضباط                  
الصغار إلى محاولة التعويض عن ذلك إما باالنضمام إلى ميليشيات ومسميات المقاومـة التـي كانـت                 

 مبلغ مائة دوالر شهرياً لكل مقاوم وهـو         تستظل بظل ودعم حركتي حماس والجهاد اللتان كانتا تصرفان        
األمر الذي أوجد ازدواجية في االنتماء بين المؤسسة التي يرأسها ضباط فاسـدين وال تـدفع المرتبـات                  
بانتظام وبين المؤسسة المقابلة التي تمنح صفات المجد والفخار لمنتسبيها باعتبارها مؤسسة مقاومة والتي              

  ..به رمقه من مخصص مالي كان العنصر يتلقى منها ما يسد 
وبعد أن تأكد للكثيرين  من      .. وقعت عندما حصلت المواجهات الكبرى      " فتح"الكارثة الحقيقية بالنسبة لـ     

العناصر والضباط أنهم سيموتون في معركة داخلية دفاعاً عن شخوص ورجال ال يتمتعون بالمـصداقية               
ليس لصالح المؤسـسة الـشرعية ، هنـا قـرر            و - وال داعي لتسميتهم     -..الوطنية في عيون جنودهم     

كيـف  ..بل وأكثر من ذلك االستفادة مالياً من أجواء وظروف المعركة           .. غالبيتهم عدم خوض المعركة     
ذكر ضابط صغير ملثم في إحدى اللقاءات       : ، وللتأكد من هذا الطرح فلنأخذ المثال التالي الصارخ          !)  ؟(

 هو وأفراد سريته المكونة من ثماني عناصر حوالي خمـسة آالف            أنه استلم : إلحدى الفضائيات العربية    
ولكن بحسبة مادية صغيرة، وبما أن ثمـن        .. رصاصة تمكنهم من الدفاع بفعالية عن نقطتهم العسكرية ،          

للرصاصة الواحدة ، فمعنـى     )  شيكل 16(الرصاصة في غزة وصل آنذاك وال يزال إلى أربعة دوالرات           
 X 5000 دوالر 4(ته وقعوا على ثروة مالية تقدر بعـشرين ألـف دوالر   هذا أن الضابط هو ومجموع

ولو تم توزيعها على كل عنصر من األفراد الثمانية بعد بيعها لكان نصيب كل فرد منهم مـا                  ) رصاصة
فلم يقاتل الشباب واحتفظوا بالرصاص ليبيعوه      .. وهذا ما حدث فعالً     ..يربو عن ألفين وخمسمائة دوالر      

سوق السوداء وأغلب الظن أن الرصاص المباع قد اشتراه أعضاء من كتائب القسام أنفـسهم               بعدها في ال  
  ..!ومن الجهاد اإلسالمي 

هذا يعني أن حماس كـسبت      ..بهذه الحسبة وعلى أساسها لم يدخل جنود الرئيس محمود عباس المعركة            
 أغلب سالح وذخيـرة أجهـزة    المعركة مرتين ، األولى بالحسم العسكري السريع والثانية بالسيطرة على         

أمن الرئيس الفلسطيني إما بمصادرتها ميدانياً من العناصر األمنية أثناء السيطرة على المقار أو بشراء ما                
  ..بيع منها في السوق السوداء خاصة من السالح الذي لمُ يقاتل به أصالً 

! رياح التي ال تشتهيها السفن      إن الدرس األساس في كل هذا هو أن من يزرع الهواء الفاسد قد يحصد ال              
، فمن زرع العنف والفلتان والفساد يحصد الخوف واالرتجاف وهشاشة االنتماء ، ومن يزرع الكرامة               .. 

والعدل يحصد االنتماء واالنضباط والطاعة ، وال نستثني من ذلك عنصر الدين كمحفز أساسـي وهـام                 
 فلسطيني مسلم يخضع وال يزال ألبـشع هجمـة          وخطر من محفزات الثقافة الوطنية المقاومة في مجتمع       

عنصرية تلمودية احتاللية من قوى البغي اإلسرائيلي الغربي الحاقدة ، وهو العنصر الذي تسلحت علـى                
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أسسه ومضامينه كتائب القسام في معركتها األساسية مع االحتالل واالستثنائية الداخلية مع من تقول عنهم               
  ..الكبيرة والمتشعبة " فتح" تيارات حركه في أحد) أذنابه ومخلفاته(أنهم 
وال انتماء بدون وطن يكفل لمواطنيه الحد األدنى من الكرامـة ولقمـة             .. ال مواطنة بدون انتماء     .. نعم  

فإذا تفكك هذا االنتماء لسبب مـا      .. إن االنتماء للمؤسسة هو جزء من االنتماء للوطن واألمة          .. العيش  
 بعـد أن كـشفت      1967هذا ما أدى لما حدث في نكبـة عـام           .. والمواطن   فلنقرأ السالم على الوطن   ..

التحقيقات التي أعقبت الهزيمة عن مدى تغّول أجهزة أمن و مخابرات الرئيس الراحـل عبـد الناصـر                  
وولوغها في تدمير الكرامة الوطنية للمواطن المصري بل والعبث بأعراض الناس وممتلكاتهم تحت قياده              

 عامر آنذاك ، ويبدو أن مثيل ذلك بالضبط هو الذي أدى لكل ما حدث أخيـراً عقـب                   المشير عبد الحكيم  
  ..على نحو مصغر " حماس"وأثناء المواجهات مع حركة 

والمقرب مـن  " روبرت ساتلوف"هل يحق للكاتب الصهيوني األمريكي المحافظ      ..لهذا ولكل ذلك نتساءل     
على مقار أجهزة أمن الرئيس محمود      " حماس"يطرة  رايس واولمرت أن يشبه في مقالته األخيرة واقعة س        

أخجل أنا المواطن الفلسطيني من اإلجابـة عليـه   .. ، سؤال  !! ؟) ..حرب األيام الستة الثانية   (عباس بـ   
!..  

 31/7/2007الحقائق 
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