
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  د قوتها في الضفةيعستحماس الفلسطينيون سيعودون الى الحوار و: اشكنازي وكوهين
   تنازالت سياسيةتقديميرفض و هنية يدعو عمال غزة لالحتجاج دفاعا عن رواتبهم

  وتهرب من الحوار ..عباس عاقب رافضي رفع السالح بدالً من معاقبة دحالن: لحسنهاني ا
 "أبو شنب"و" عبد الرحمن"وتنتقد ..  تنفي قبولها إلقاء السالح"كتائب األقصى"

  " وتعتبره هدفاً عسكرياً"..معبر كرم"الفصائل الفلسطينية ترفض فتح 
  في فلسطين" فرق تسد"بريطانيا ال تريد 

تحرير جونـستون يطـوي
احدى أهم صفحات الفلتـان

  األمني في غزة
  

 ٤ص...

 ٤/٧/٢٠٠٧٧٧٢األربعاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                      ٧٧٢:                     العدد            ٤/٧/٢٠٠٧األربعاء : التاريخ

    :السلطة
 ٧   عن معبر رفحرفض أن يكون معبر كرم أبو سالم بديالًت "هنيةحكومة " .٢
 ٨    على تشغيل معبر أبو سالم"إسرائيل"يض بتحر" م اهللاجماعة ر" يتهم أحمد يوسف .٣
 ٩  سيتم دخول العالقين عبر معبر رفح وليس كرم أبو سالم: الرئاسة الفلسطينية .٤
 ٩   تنازالت سياسيةتقديميرفض و هنية يدعو عمال غزة لالحتجاج دفاعا عن رواتبهم .٥
 ٩   للفصل بين الضفة والقطاعتكريس غزة منع الرواتب عن موظفي: البردويلصالح  .٦
١٠   كتلة حماس البرلمانية تحمل كتلة فتح مسؤولية تعطيل أعمال التشريعي .٧
١٠  لنساء في قطاع غزةعتداءات المتكررة على االالوزيرة دعيبس تستنكر ا .٨
١٠  اعتداء حماس على المحاكم يهدف للسيطرة على القضاء: أبو شرارعيسى  .٩
١١ االمن الوقائي يفرج عن مدير فضائية االقصى بالضفة .١٠
    

    :المقاومة
١١  وتهرب من الحوار ..قب رافضي رفع السالح بدالً من معاقبة دحالنعباس عا: لحسنهاني ا .١١
١١   واإلسالميتغريد خارج السرب العربي" حماس"رفض عباس الحوار مع : مشير المصري .١٢
١١  "حماس"مع  من غير الجائز للرئيس عباس االستمرار في رفض الحوار :نافذ عزام .١٣
١٢  من األفضل أن تسكت حتى ال أفتح ملفاتك: هاني الحسن لبلعاوي .١٤
١٢      والمقاومة ترد بقصف صواريخ.. حملة اعتقاالت إسرائيلية تشمل فتح وحماس والجهاد .١٥
١٢  ألجهزة األمنية في الضفة بدأ ينفدصبرنا على ا: حماس .١٦
١٣  "أبو شنب"و" عبد الرحمن"وتنتقد ..  تنفي قبولها إلقاء السالح"كتائب األقصى" .١٧
١٣  عباسقرارات  يؤيدون  االسرائيليالشارونسجن أسرى فتح في  .١٨
١٣  "وتعتبره هدفاً عسكرياً".. معبر كرم"صائل الفلسطينية ترفض فتح الف .١٩
١٤   " ٢ناصر " شرق رفح بصاروخين من نوع "أبو سالم" تقصف موقع "الوية الناصر" .٢٠
١٤  "الفصائل"جميع  يجب أن تكون من  "البارد "أي قوة أمنية ستدخل": القيادة العامة" .٢١
١٤  تشكيل القوة األمنية قيد الدرس: خالد عارف .٢٢
    

    :الكيان االسرائيلي
١٥  أوشكت محكومياتهم على االنتهاء أسيراً فتحاويا٢٥٠ًإسرائيل تحدد معايير إطالق  .٢٣
١٥   يدرس طلباً إلطالق إرهابيين يهودأولمرت .٢٤
١٥  إسرائيل والسلطة الفلسطينية تجريان محادثات أمنية .٢٥
١٥ د قوتها في الضفةيعستحماس الفلسطينيون سيعودون الى الحوار و: اشكنازي وكوهين .٢٦
١٦   التسويةودة الخيار األردني إلى الواجهة بعد فشل العديد من محاوالت فرضع: هآرتس .٢٧
١٦  دعو إلى التفاوض مع حزب اهللايالكنيست  وتغييرات في مكتب أولمرتبشاحاك توصي  .٢٨
١٧ إسرائيل تبحث اليوم حل حزب التجمع واقالة نوابه .٢٩
١٧ في حرب تموزإسرائيل تعيد تأهيل قياداتها العسكرية بعد إخفاقها  .٣٠
١٨  الدعمبأموال من شراء القنابل العنقودية إسرائيل تمنع أمريكا .٣١
١٨ صولية نووية على حدودهمال يريدون دولة أ: أولمرت يبشّر بدور روسي ضد إيران .٣٢
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    :األرض، الشعب
١٨   رغم الظروفنهر الباردمخيم  من  الفلسطينيينلنازحينعند اارتفاع حاالت الزواج  .٣٣
١٨  العودة يؤكد على رسوخ حق الالجئين الفلسطينيين بمؤتمر عكا .٣٤
١٩  بذريعة االشتباه وتترك الكالب تنهش جسدهفلسطيني قوات االحتالل تقتل فتى : الخليل .٣٥
١٩  رفح تتصاعد ومناشدات لحماس لتفجير المعبربسبب معبر   العالقينأزمة .٣٦
١٩   زةإغالق معبر رفح يبث الرعب في قلوب عرائس غ: تحقيق .٣٧
١٩   يعشن أوضاعا صحية ومالية سيئة االسرائيليأسيرات سجن تلموند .٣٨
١٩  الوثائق التي عرضها المستوطنون إلثبات ملكيتهم على منزل في الخليلإثبات زيف  .٣٩
٢٠  يبا وممرضة وتغلق عيادتين في القدس الشرقية طب٢٣الشرطة اإلسرائيلية تعتقل  .٤٠
   

   :اقتصاد
٢٠  االقتصاد الفلسطيني في اسوأ احواله بسبب الخالفات السياسية: وزير فلسطيني سابق .٤١
   

   :صحة
 ٢٠  ة جراء ممارسات حماس يهددون باالستقال في غزةالعاملون في مستشفى شهداء األقصى .٤٢
   

   :ثقافة
 ٢٠   الحقوقيةمؤسسة شاهدفي كتاب مصور لتغريبة الالجئين الفلسطينيين في لبنان  .٤٣
   

   : األردن
٢٠  شهرا١٨ًقبل األسرى األردنيين لن يتم اإلفراج عن : الخطيب .٤٤
   

   :لبنان
٢١   وتراجع طروحات التجديد في باريس لبناني حوارى الدعوات اليحملكوسران  .٤٥
٢١  تخوفا من الحربإغالق المراكز الثقافية الفرنسية في لبنان  .٤٦
٢١    الفلسطيني لم يتم بعدفي البارد والتوافق "فتح اإلسالم"ـ جرحى للجيش وقتيل ل٤ .٤٧
٢٢  حزب اهللا ليس إرهابياً في القائمة األوروبية .٤٨
٢٢    يتهم القاعدة باستهداف اليونيفيل في لبنانكاسيني .٤٩
٢٢ بنانمع لالسورية الدنمارك تشدد على أهمية مراقبة الحدود  .٥٠
   

   :عربي، إسالمي
٢٣  نقاط إيجابية في تقرير لجنة تقصي الحقائق في فلسطين: مصر .٥١
٢٣  جهود اإلفراج عن البرغوثي قطعت شوطاً: القاهرة .٥٢
٢٣  ية إلى رام اهللامصر تجري ترتيبات لنقل بعثتها الدبلوماس .٥٣
٢٣  من مشاريع تدمير المنطقة إسرائيل جزء: وزير االعالم السوري .٥٤
٢٤ يدعون للحوار بين فتح وحماسوسياسيون علماء  .٥٥
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   :دولي
٢٤  لي في األراضي الفلسطينيةاالتحاد االوروبي يدعم فكرة وجود دو .٥٦
٢٤   الجئ من فلسطينيي العراق ١٠٠ البرازيل توافق على استقبال .٥٧
٢٥    في فلسطين" فرق تسد"بريطانيا ال تريد  .٥٨
٢٥   في لبنان وفلسطين فرنسا تعد بمبادرات .٥٩
٢٥ كوشنير يطرح على ليفني تدويل مزارع شبعا .٦٠

   
    :مختارات

٢٥  ٢٠٠٦ عام  ن العرب إلى بلدانهمي المهاجر هي حجم تحويالت بليون دوالر٤٠ .٦١
 ٢٦  !شبكة بن الدن المالية في دول بينها لبنان .٦٢
    

    :رتقاري
 ٢٦   ء الطوارىاإلعتقاالت في الضفة الغربية في أعقاب اإلعالن عن حالة .٦٣
    

    :حوارات ومقاالت
٢٩  زكريا محمد... ردان على عرفات .٦٤
٣١  أمير كوليك... " في غزةخلفية صعود الجمهورية اإلسالمية"قراءة إسرائيلية في  .٦٥
٣٣ أحمد الحيلة... الرهان الخاسر: حول الدعوة لقوات دولية في غزة .٦٦
٣٤  الداد بك... بال أسنان أمام ثالثة سيناريوهات أحدها الرحيل" يونيفيل" .٦٧
٣٥ شموئيل روزنر... بكثافة".. الدولة الفلسطينية"يزاحم خيار " نيالخيار األرد" .٦٨
٣٧  خالد الحروب... الجدل يصل الى ألمانيا: يهود ضد الصهيونية .٦٩
    

 ٤٠  :كاريكاتير
***  

  
  تحرير جونستون يطوي احدى أهم صفحات الفلتان األمني في غزة .١

من تحرير الصحافي البريطاني    " حماس" تمكنت حركة    : ورام اهللا  غزةمن   ٤/٧/٢٠٠٧وكالة معا   نشرت  
المختطف الن جونستون بعد مفاوضات شاقة مع جيش االسالم وبوساطة من لجـان المقاومـة الـشعبية                 

 .ولجنة شرعية اصدرت فتوى ادت الى اطالق سراحه، وذلك بعد اربعة شهور علـى اختطافـه بغـزة                 
صل جونستون الى مقر رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية ثم الى منزله حيث اجتمع معه لـبعض                 وو

ولم تكشف تفاصيل االتفاق الذي ادى الى االفراج عن جونستون اال ان افراجا عن مختطفين من                 .الوقت
   . وعن عناصر جيش االسالم جرى في ساعة متأخرة من الليل قبل االفراج عن جونستون"حماس"

 دور كبير في تحرير جونستون عبر قنـوات         "حماس"ـوقال غازي حمد الناطق الرسمي باسم هنية ان ل        
   .وجهود حثيثة مختلفة

ووصف جونستون في اول تصريح له تحريره بالفرصة الرائعة التي جاءت مثل الحلم الذي لم يكن لديه                 
 اسبوعا فـي زنزانـة مغلقـة        ١٦د  امر رائع ان ترى الحرية بع     :" واضاف .ادنى فكرة بامكانية وقوعه   

واعرب عن امتنانه للفلسطينيين خاصة الذين       ".ومظلمة واحيانا مرعبة ولم اكن اعرف متي تنتهي محنتي        
 التـي اطلقـت    "حماس"ـحاربوا من اجل اطالق سراحه في غزة ورام اهللا، موجها شكرا خاصا لهنية ول             
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وكنت بصحة جيـدة خـالل تلـك        .. وخبزااعطوني طعاما بسيطا    " :وعن ظروف احتجازه قال    .سراحه
واعتبر ان غزة كانت بيته لثالث سنوات وانه سيذهب فـي            ".بغض النظر عن الضغط النفسي    .. االسابيع

  .اجازة طويلة وربما بعدها يفكر في العودة الى القطاع
على مـدار   انه ما كان لنا ان نجلس هذا اللقاء اال بعد جهود كبيرة وضخمة بذلت               " :وقال اسماعيل هنية  

الشهور أدت بالحكومة مرورا بقيادة حماس بالداخل والخارج وايضا بجهود وزارة الداخليـة والتنفيذيـة               
واضـاف   ".وكتائب القسام ولجان المقاومة، والحوارات العميقة عبر الشهور للوصول الى هذه الـساعة            

ان مكتـب رئـيس     " :هنية في مؤتمر صحفي عقده بحضور جونستون وبحضور قيادات حماس السياسية          
ورفض هنيـة الكـشف عـن        ".الوزراء بقيادة غازي حمد قاد مباحاثات سرية الطالق سراح جونستون         

اكدنا حرصنا على انهاء هـذه القـضية باقـل          "  :واضاف هنية  .تفاصيل صفقة اطالق سراح جونستون    
طنيـة وشـكر وزارة     الخسائر مقدما شكره لكل ابناء الشعب الفلسطيني الذين جعلوا هذه القضية قضية و            

واكد هنيـة ان     ".الداخلية والتنفيذية والقسام وافراد جيش االسالم الذين تفهموا االسس النهاء هذه القضية           
قضية اطالق جونستون نابعة من منطلق شرعي واخالقي وانساني، مؤكدا على الدور الذي كان يقوم به                

ـ           واكـد ان الحكومـة    .شعب الفلـسطيني  جونستون في تغطية االحداث بغزة، واطق عليه لقب صديق ال
الفلسطينية في قطاع غزة جادة في فرض النظام الومن واالستقرار، متنيا ان يسود االمن مناطق الـضفة                 

  .الغربية والقدس، كما تمنى ان تنهي قضية الجندي االسرائيلي شاليط بصفقة تبادل اسرى مشرفة
ان " :وقالت التنفيذة فـي بيـان      .ت من تحرير جونستون   بدورها قالت القوة التنفيذية فجر اليوم انها تمكن       

عمليه تحرير الصحافي جاءت بعد أن حاصرت القوة التنفيذية المكان الذي كان يحتجز به ومن ثـم تـم                   
  ".تسليم الصحافي تحت ضغط القوة ودون أن تراق قطرة دم واحده

 اخـتطفهم   "حمـاس "ن انصار   وكانت جهود الوساطة التي بذلت قد تمكنت امس من االفراج عن تسعة م            
  . عن ثالثة من قيادات جيش االسالم"حماس"جيش االسالم مقابل افراج 

 مؤكداً عزم حكومة الطوارئ توفير      ، رحب الرئيس محمود عباس باالفراج عن جونستون       ،بيت لحم ومن  
 األشـهر   ، لقد عملنا طوال   "وفا"وأضاف في تصريح صحافي نقلته عنه وكالة        . االمن واالمان للمواطنين  

أن "وتـابع    .الماضية دون كلل ومع كل الجهات ذات العالقة على إطالق سراحه، والحفاظ على حياتـه              
اختطاف جونستون على يد جماعة مسلحة خارجة عن القانون، نهلت وشربت من مـاء ثقافـة مـشبعة                  

وعقيدته الـسمحاء،   بالعنف والكراهية واالقصاء واالستئصال البغيضة، الغريبة عن تقاليد شعبنا وثقافته           
وأضـاف أن واقعـة اختطـاف        ".يجعل من مهمة حل هذه المليشيات والجماعات مهمة ال تقبل التأجيل          

جونستون واإلفراج عنه تؤكد حقيقة ال تقبل السجال، وهي أن وجود المليشيات المسلحة ومهمـا كانـت                 
ن إالَ أن تؤدي إلى العبث بـأمن        المبررات والذرائع واليافطات التي تعمل باسمها وتنتحل صفاتها ال يمك         

المواطنين وتنال من استقرارهم وتدمر سلطة القانون وتعمم حالـة الفلتـان وتقـوض الـسلم األهلـي                  
  .واالجتماعي

مصطفى البرغوثي، ان االفراج عن جونستون طوى صفحة مؤلمة في تاريخ الفلسطينيين            .قال النائب د  و
ان اطالق سراح جونـستون هـو       " :واضاف في بيان   .نالما شكل احتجازه من اساءة لسمعة ونضال شعب       

لحظة سعادة للصحافة واالعالم ولحظة سعادة لدى ابناء الشعب الفلسطيني الذي ينتظر ويامـل ان ينـال                 
واعرب عن شكره لكل من بذل جهـدا او طالـب بـاالفراج عـن                ".حريته مثلما نال جونستون حريته    

  .ى نقل حقيقة ما يجري في االراضي الفلسطينيةجونستون الذي كان صحفيا موضوعيا وعمل عل
خالد مشعل أشاد بـاالفراج      أن    نضال المغربي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٤/٧/٢٠٠٧رويترز  وذكرت  

عكس الفارق بين فترة مضت كانت فيها مجموعـة تعمـل علـى        "عن جونستون وقال لرويترز ان ذلك       
 مشعل  قالو ."راهنة التي تسعى حماس فيها الستتباب االمن      انتشار الفلتان االمني والفوضى وبين الحالة ال      

عن تحريـر   ... جهود حماس اثمرت  . طي هذا الملف الذي اساء لنا كثيرا      "ان جهود حماس اسفرت عن      
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هذه الخطة هي ثمرة لجهود متواصلة بذلناها كحركة وكحكومة طوال االشهر           "واضاف قائال    ."جونستون
عبرنا عن اسفنا الشديد باسـم كـل الـشعب          "ومضى قائال    ."وة المهمة الماضية حتى تم انجاز هذه الخط     

اننا اليـوم نهنـيء     "وقال   ."الفلسطيني لحادثة اختطاف الصحفي المحترم جونستون والتي اساءت لشعبنا        
  ."ونهنيء الشعب الفلسطيني باالفراج عنه. سي.بي.عائلة الصحفي جونستون ومكتب بي

 وشجاع واالخر   ئيلم عندما يختلف اللصوص معا وأحدهم يزعم أنه بر        ولكن ياسر عبد ربه شبه ذلك بالف      
  .سيء مضيفا أن لعبة حماس ال تخدع أحدا

سامي أبو زهري، أن الخطوة التـي       . أكد د  :غزةمن   ٤/٧/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم    وجاء في   
عديدة غاية في األهميـة،     بتحرير جونستون، حملت رسائل     " القوة التنفيذية "و" كتائب القسام "أقدمت عليها   

وقال في تصريح صـحفي     ". صدمة لقيادة السلطة وأجهزتها األمنية ورسالة للمجتمع الدولي       "كان أهمها   
على الصعيد الداخلي عكست هذه الخطوة استقرار الوضع األمني المتزايد وقـدرة الحركـة علـى                : "له

 العام فقد أكدت هـذه الخطـوة علـى          الحفاظ على األمن والنظام في قطاع غزة، أما على صعيد الرأي          
مصداقية الحركة سواء في وعودها بالعمل على إنهاء اختطاف جونستون أو مواقفها المتعلقـة بتمـسكها                
بالُمثل الديمقراطية حول حق التعبير وحرية الصحافة واحترام األجنبي، مما يعني الخطأ الكبير الذي يقع               

 حصار الشعب الفلسطيني وحركة حماس والتنكر للـشرعية         فيه المجتمع الدولي من خالل استمراره في      
جاهزة " حماس"حملت رسالة إلى االحتالل الصهيوني بأن       "وشدد على أن هذه الخطوة      ". التي فازت فيها  

إلنهاء قضية شاليط إذا ما توفرت اإلرادة لدى االحتالل لتحقيق ذلك من خالل عقد صفقة تبادل األسرى                 
رئيس عباس هـي    لشكلت دليالً آخر على أن أجهزة األمن التابعة ل        "ذه الخطوة   وأكد أن ه  ". بين الطرفين 

التي كانت سبباً للفوضى األمنية وأن الهدوء بدأ يعود بالتدريج بعد تفكيك مجموعات اإلجـرام ورحيـل                 
ل إن هذه الخطوة تسببت في صدمة كبيرة لقيادة السلطة التي بدالً من اعترافها بالفش             : "وأضاف". قياداتها

تحاول قلب األمور بشكل سـخيف بـالقول أن حمـاس هـي             " ياسر عبد ربه  "األمني راحت على لسان     
المسؤولة عن اختطاف جونستون وأن اإلفراج عنه يهدف إلى تحسين صورتها أمام المجتمـع الـدولي،                

ر وهو ما يتناقض مع تصريحات جونستون الذي ذكر الحقيقة وشكر الحركة على جهودها، وإذا كان األم               
كما يقول عبد ربه لماذا لم يسارع رئيس السلطة إلى تحرير جونستون وقد كان يعلم مكان اختطافه منـذ                   
البداية، وليس ذلك إال لسبب واحد وهو أن أجهزته األمنية هي التي كانت تتستر وتدعم استمرار اختطاف                 

 األجانب صحفيين وعاملين    دعوتنا لجميع "وشدد أبو زهري أن الرسالة األهم بعد هذا كله هي           ". الصحفي
في المؤسسات الدولية للعودة إلى غزة ليواصلوا دورهم بكل أمان وحرية بعـد أن رحلـت مجموعـات                  

  ". اإلجرام عن غزة إلى غير رجعة
 ابو عبيدة النـاطق االعالمـى        إلى أن  ألفت حداد  نقالً عن مراسلته،   ٤/٧/٢٠٠٧ ٤٨عربوأشار موقع   

ان عملية االفراج عن جونستون      " ٤٨فراج عن جونستون مباشرة لعرب      كد عقب اال  أباسم كتائب القسام    
كانت بشكل سلمى الننا حرصنا ان يكون االفراج عن الصحفى دون اشتباكات حفاظا على حياته مؤكـدا                 
ان كتائب القسام والقوة التنفيذية كانت تحاصر المكان بشكل محكم وتضغط على الخاطفين الـى جانـب                 

ت تجرى الطالق سراحه دون ان يصاب باذى وبحمد اهللا اثمـرت جميعهـا عـن                المفاوضات التي كان  
ان هذه الخطوة ال بد منها وكتائب القسام اعلنت منذ اليوم االول لسيطرتها             "واكد ابو عبيدة     .االفراج عنه 

على غزة انها اتخذت قرارا ال رجعة فيه بحل قضية جونستون النهاء ذيول الفلتان االمني فـى قطـاع                   
وحول امكانية تغيير طبيعة التعامل الدولى مع حماس عقب االفراج عن جونستون قال ابو عبيـدة                 .غزة

ان اطالق سراح جونستون كان باالساس من اجل استتباب االمن واالمان فى قطاع غزة اما فيما يتعلـق                  
من واالمـان   بالتعامل الدولى فهذا االمر متروك للجميع ليرى كيف استطاعت كتائب القسام ان تضبط اال             

  .فى الشارع الفلسطينيى
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 ٤٨وفى اول تعقيب له عقب الحادث اكد ابو المثنى الناطق باسم جيش االسالم فى تصريح خاص لعرب                  
ان جيش االسالم كونه يعمل بالشريعة االسالمية وبمنهج القرأن الكريم وسنة النبى محمد قمنـا بتحكـيم                 "

ى االختصاص على اثرها اصدر احـد المـشايخ فتـوى    لجنة فرعية مؤلفة من مجموعة من المشايخ ذو 
وقال ابو المثنى ان     .توصى باطالق سراح جونستون حيث تم اطالق سراحه بمحض ارادة جيش االسالم           

جيش االسالم لم يتخل عن مطالبه التي كان يطالب بها من اجل اطالق سراح جونستون وهي اطـالق                  "
وبين ابو المثنى ان     ."حماس"ه تم احتساب هذه المطالب لدى       موضحا ان " سراح ابو قتادة وساجدة العراقية    

 .لجان المقاومة كانت من ابرز الوسطاء الذين تدخلوا لدي جيش االسالم من اجل اطالق سراح جونستون               
ونفى ابو المثنى ما تحدثت به حماس انها حاصرت المنطقة التى كان يتواجد بها جونستون وان اطـالق                  

واكد ابو المثنى ان جيش االسالم سيواصل عمليات خطف االجانب           .ب ضغوطات سراحه جاء بالقوة وعق   
فى قطاع غزة فى حال استمر اعتقال المسلمين فى سجون الدول الغربية التي وصفها بالكافرة مؤكدا ان                 

وحول االنباء التي تحدثت ان جيش االسالم يتلقـى          .جيش االسالم لن يخشى احد وال يخشى احد اال اهللا         
نحن ال نعترف بالمدعو دحالن كما ال نعترف باسماعيل هنية ونحن ال            "ماليا من محمد دحالن قال      دعما  

  .نتلقى دعما من احد ونسير وفق الشريعة االسالمية
 جونستون أن خاطفيه بعد سيطرة حماس على غزة شعروا أنهم لم يصبحوا في أمان وأن                بينمن جهته،   

  . اضطروا إلطالق سراحهوأنهم ..ملفه سيتم التعامل معه بجدية
وسيـستقل   .غادر جونسون في ساعات الصباح قطاع غزة متوجها إلى القنصلية البريطانية في القـدس  و

  .  الحقا طائرة من تل أبيب عائدا إلى لندن
تكلم باللغة العربية الى مراسل بي بي سي بعد وقـت             جونستون  إلى أن  ٤/٧/٢٠٠٧بي بي سي    ولفتت  

بصحة جيدة ويشكر كل من ساهم في اطالق سراحه كما يشكر الشعب            " وقال انه    قليل من اطالق سراحه،   
 لكان ال يزال    "حماس"لوال ضغوط   " جونستون انه    اعتبروفي مؤتمر صحفي    ". الفلسطيني ويتضامن معه  

كـان يعـرف    "الذاعة البي بي سي العالمية قال جونستون انه         " العالم اليوم "وفي حديث لبرنامج    ". معتقال
 عملية اختطاف جميعها    ٢٧ن المجموعة التي اختطفته خطرة جدا، وبخاصة انه غطى خالل عمله            جيدا ا 

كان يعرف ان هناك مجموعة خطرة جدا كانت قـد قامـت            "، اال انه    "تقريبا انتهت في غضون اسبوعين    
اغسطس الماضي، وكان يشعر دائما بالقلق من ان تتعرض له يوما، وقد صـح              / بعمليتها االولى في آب   

، "ما سيتذكره عن غزة ستكون الذكريات الحلوة وااليام الجميلة التي قـضاها           "وختم قائال ان    ". هذا القلق 
  ". يعرف الثقافة الفلسطينية والشعب الفلسطيني المضياف"مشيرا الى انه 

وان . بغاية الفرح الطـالق سـراح االن      "وفي بيان اصدرته عبر بي بي سي قالت عائلة جونستون انها            
ـ االيا  االخيرة كانت بغاية الصعوبة لنا، وبخاصة الالن ولكننا لم نفقد االمل الن االن كان دائما                ١١٤م ال

نريد ان نشكر   : وأضاف بيان العائلة  ". يخبرنا عن اصدقائه في غزة وكان دائما يقول انهم دائما الى جانبه           
وفي الشرق االوسط وفي بـي      كل الذين ساهموا باطالق سراح االن بدءا من الذين سعوا لذلك في غزة،              

  ". بي سي وفي وزارة الخارجية البريطانية
مسرورة جدا الطالق سراح االن فهذا خبر سار الصدقاء         "من جهتها، قالت بي بي سي في بيان لها انها           

كل الذي تضامنوا مع االن خالل ايام اعتقاله الطويلـة وكـل   "، مضيفة انها تشكر    "االن وعائلته وزمالئه  
  ". لوا على اطالق سراحهالذين عم

  
   عن معبر رفحرفض أن يكون معبر كرم أبو سالم بديالًت "هنيةحكومة " .٢

 أكدت الحكومة الفلـسطينية المقالـة رفـضها القـاطع           :غزةمن   ٣/٧/٢٠٠٧ قدس برس نشرت وكالة   
ت وشـدد  .العتماد معبر كرم أبو سالم إلدخال المواطنين الفلسطينيين العالقين في األراضي المـصرية            

حكومة على ضرورة فتح معبر رفح أمام حركة المسافرين الفلسطينيين من وإلى قطاع غـزة حتـى ال            ال
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يتحول القطاع إلى سجن كبير، معتبرة أن أي نقل لحركة المسافرين من معبر رفح إلى معبر كـرم أبـو        
ة علـى القطـاع      بحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه، ومسا بالسيادة الفلسطيني        اً خطير سالم يعتبر مساً  

وتكريسا للحصار اإلسرائيلي، كما أنه يعرض المئات من المواطنين العائدين لخطر االعتقال علـى يـد                
ورفضت الحكومة عودة السيطرة اإلسرائيلية على حركة المواطنين الفلسطينيين مـشيرة           . قوات االحتالل 

  .ال وتحت أي ظرف من الظروفإلى أن االحتالل اندحر عن القطاع ولن يعود إليه بأي شكل من اإلشك
 رفض إسماعيل هنية إدخال العالقين      :ألفت حداد نقالً عن مراسلته،     ٣/٧/٢٠٠٧ ٤٨عربوأضاف موفع   

واعتبر الخطوة مصيدة وتعدي على سيادة قطاع غـزة         ،  على الجانب المصري عبر معبر كرم أبو سالم       
وطالب هنية كافة األطـراف     . بر رفح  حيث أن المسموح به فقط هو الدخول والمغادرة عبر مع          ،الرمزية

التي تسعى لذلك وعلى عالقة بالقضية التوقف فورا وبالكلية عن هذا للمخاطر الكبيرة على البعد الوطني                
وبخصوص التهدئة مع االحتالل جدد هنية تمسكه ببرنامج حكومة الوحدة الوطنية الذي أكـد              . والسياسي

وحول إدخال قوات الطوارئ التي يجري الحديث       . متبادلةعلى ضرورة أن تكون الهدنة شاملة وكاملة و       
نحن عبرنا عن رفضنا لفكرة القوات الدولية الن ذلك شكل من أشكال الوصاية الخارجية              " عنها قال هنية    

علينا ويفتح الباب واسعا أمام التدخل الخارجي في القضية ونرى أن المعالجة يجب أن تتم داخليـا ودون                  
  .اللجوء للخارج

اسـماعيل  جـدد   :  والوكاالت حامد جاد ،  غزة نقالً عن مراسلها في     ٤/٧/٢٠٠٧الغد األردنية   ردت  وأو
هنية رفضه استقدام قوات دولية إلى قطاع غزة مبرراً هذا الرفض بالخشية من فرض الوصـاية علـى                  

خارجي في  أن استقدام قوات كهذه من شأنه فتح الباب واسعا أمام التدخل ال           "وحذر من    .الشعب الفلسطيني 
أن معالجة الوضع الداخلي الفلسطيني يجب أن يـتم داخليـا دون            "واوضح   ".القضية الوطنية الفلسطينية  

  ".اللجوء إلى وسائل يتم جلبها من الخارج
هنية علي  اسماعيل  شدد  :  أشرف الهور  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٤/٧/٢٠٠٧القدس العربي   وجاء في   

وأكد علـي رفـضه كـذلك إلجـراء أي           .من األزمة السياسية الراهنة    للخروج   "فتح"أهمية الحوار مع    
 .انتخابات مبكرة في المناطق الفلسطينية

  
   على تشغيل معبر أبو سالم"إسرائيل"بتحريض " م اهللاجماعة ر" يتهم أحمد يوسف .٣

أحمد يوسف، المستشار السياسي إلسماعيل هنيـة، إن إصـرار الـرئيس            . قال د  : صالح النعامي  - غزة
 يعني إسدال الستار على أي إمكانية للشروع في مثل هـذه            "حماس"اس على وضع شروط للحوار مع       عب

وحول التصريحات التي أدلى بها أبو مازن أول من أمس وشدد فيها على ضرورة إعادة حماس                 .الحوار
لمؤسسات السلطة التي سيطرت عليها الى جانب اعتذارها عما أقـدمت عليـه، أضـاف يوسـف فـي                   

ـ تصريح حماس وحكومة تسيير األعمال معنيتان جداً بالحوار، لكن مـن دون           "أن  " الشرق األوسط "ات ل
 تنتظر ان تباشر لجنة تقصي الحقائق المنبثقـة عـن الجامعـة             "حماس"، وأوضح ان    "أي شروط مسبقة  

شف النقاب  وك .العربية اعمالها، في التحقيق في األحداث، مشدداً على أنه سيتم التعاون معها الى ابعد حد              
معنيون تماماً بجلب   "عن أن ممثلين عن الحكومتين المصرية والسعودية اتصلوا مراراً بهنية وأبلغوه أنهم             

وحول قرار هنية نشر عناصر القوة التنفيذية على طـول          ". الطرفين لطاولة الحوار بعد أن تهدأ النفوس      
عمال تواصل عملها كالمعتـاد وضـمن   حكومة تسيير األ" الفلسطينية، قال يوسف ان     -الحدود المصرية   

، مشيراً الى أن هذه     " الفلسطينية -ذلك جاء القرار بنشر عناصر األمن الفلسطيني على الحدود المصرية           
اتخذت بناء على طلب من الحكومة المصرية لقطع الطريق على األطراف التـي قـد تحـاول                 "الخطوة  

واتهم يوسف من اسماهم     ".ة مع األخت الكبرى مصر    استغالل األوضاع من أجل التأثير سلباً على العالق       
، من أجـل التـضييق علـى        "على تخصيص معبر كرم ابو سالم     "بتحريض إسرائيل   " م اهللا اجماعة ر "بـ
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سينعكس سلباً علـى الـذين      " التآمر"اعضاء حكومة هنية وتقليص قدرتهم على التحرك، موضحا أن هذا           
  .دبروا هذا المخطط

  ٤/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  

  سيتم دخول العالقين عبر معبر رفح وليس كرم أبو سالم: الرئاسة الفلسطينية .٤
 أكد مصادر مسئول في مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، يوم الثالثاء، أن الفلسطينيين :رامتانوكالة  -ة غز

العالقين على الجانب المصري من معبر رفح سيتم البدء بتنسيق دخولهم إلى قطاع غزة األربعاء عبر 
معبر رفح وبرعاية الصليب األحمر الدولي، نافياً صحة األنباء التي تحدثت عن دخول العالقين عبر 

أن الجانب المصري رفع قوائم "وأوضحت المصادر في تصريحات لوكالة رامتان  .معبر كرم أبو سالم
  ".على المعبر للجانب اإلسرائيلي بواسطة الصليب األحمر الدولي بأسماء العالقين

  ٤/٧/٢٠٠٧على فلسطين عين 
  

   تنازالت سياسيةتقديميرفض و هنية يدعو عمال غزة لالحتجاج دفاعا عن رواتبهم .٥
 المقال اسماعيل هنية رفضه لقرار الـرئيس عبـاس          الفلسطينيوزراء  الجدد رئيس   :  رائد الفي  -غزة  

 خالل مسيرة   وشدد في كلمة مقتضبة    .وحكومة الطوارئ، بحرمان آالف الموظفين من رواتبهم الشهرية       
، داعياً في الوقت ذاته المـوظفين       "الراتب حق طبيعي لكل فلسطيني    "احتجاجية في غزة، أمس، على أن       

  .الذين لحقهم ضرر إلى مواصلة احتجاجهم بكل السبل المتاحة
وتعهد أن تستمر حكومة الوحدة في دعم الشعب الفلسطيني بكل طاقاتها، وبذل كل ما في وسعها من أجل                  

وده خالل المرحلة الصعبة الراهنة، مطالباً الفلسطينيين بالتصدي لكـل محـاوالت التفرقـة              تعزيز صم 
   .والعنصرية

وكان تجمع النقابات المهنية في غزة، دعا إلى مسيرة احتجاجية للموظفين من أصحاب العقود الذين تـم                 
وأكد تجمع النقابات    .رواتب، ومسهم قرار الحرمان من ال     "الوحدة"التعاقد معهم إبان الحكومتين العاشرة و     

" غير الشرعية "المهنية في بيان تمت تالوته خالل المسيرة أن هذه القرارات الصادرة عن حكومة فياض               
تكرس الحزبية والعنصرية وتزيد من آثار الحصار على الشعب الفلسطيني، وتقوي واقع الفـصل بـين                "

  ". جناحي الوطن
: أحمد بحر قال في كلمة خالل المسيرة، موجهاً حديثه لعبـاس          .وكان رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د     

وشدد على أن المجلس التشريعي لن يـسمح بـأن           ".المال ليس مالك وعليك أن تدفع رواتب كل الشعب        "
الراتب حق للموظف وليس منـة      "يكون هناك فصل وتمييز عنصري بين الضفة والقطاع، مشيراً إلى أن            

  ".ظفين وبين أصحاب العقودألحد عليه وال فرق بين المو
من جهة أخرى، قال هنية إن حماس ال يمكن أن تقايض مواقفها السياسية بالغذاء والـدواء واحتياجـات                  

عن هنية قوله ردا على سؤال لصحافيين أجانب وعرب التقى بهم أمـس فـي               ) أ.ب.د(ونقلت   .اإلنسان
ال يمكـن   " باألغذية واألدوية اعتبر أنـه       التي تزود غزة  " إسرائيل"ـمكتبه في غزة، يتعلق باالعتراف ب     

" إسـرائيل "دعوهم أوال   : "وقال ".مقايضة المواقف السياسية بالغذاء والحليب والدواء واحتياجات اإلنسان       
  ".يعترفون بنا ثم بعد ذلك لكل حادث حديث

  ٤/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

   الضفة والقطاع للفصل بينتكريس غزة منع الرواتب عن موظفي: البردويلصالح  .٦
 بعدم صرف   ،قرار حكومة الطوارئ   ،صالح البردويل . د ، البرلمانية "حماس" انتقد الناطق باسم كتلة      :غزة

في قطاع غزة خالل األشهر الستة المقبلة، واعتبر ذلك سرقة          " حماس"الرواتب للموظفين المتعاونين مع     
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فـي   ،وحذر البردويـل   .ه بالتراجع عنها  موصوفة ألموال الشعب الفلسطيني يعاقب عليها القانون وطالب       
. من مغبة تنفيذ هذه السياسة ألنها ستكرس الفصل بين الضفة والقطاع          " قدس برس "تصريحات خاصة لـ    

نتباه إلى أن األموال التي ستصرف في الرواتب ليست من بيت مال سالم فياض وال               الال بد من ا   : "وقال
للشعب الفلسطيني بكافة شرائحه الـسياسية والفـصائلية،    أي واحد من أعضاء حكومته، وإنما هي أموال         

وأي إقصاء ألي طرف هو جريمة سرقة موصوفة يعاقب عليها الشعب والقانون، إذ أنه ال أحد يملك حق                  
أو ممن تعاونوا معها، وهذه هي خطـوة ال بـد أن            ،  "حماس" ألف عائلة بحجة أن أبناءها من        ٢٣تجويع  

ال : "وعما إذا كانوا يملكون بديال لهذه الرواتب، قـال البردويـل           . قال ، كما "تتراجع عنها حكومة فياض   
يوجد لدينا أي بديل سحري فنحن محاصرون من كل اتجاه من أجل جرنا إلى االعتراف بإسرائيل مقابل                 
رشوة الرواتب، وهذا لن نقبله، لكننا أيضا لن نقبل تجويع شعبنا، وقد أثبتنا أن شـعبنا خـالل الـسنتين                    

  ".ين من الحصار لم يمت جوعا ولن يموت جوعا بإذن اهللاألخيرت
   ٣/٧/٢٠٠٧ قدس برس

  
  كتلة حماس البرلمانية تحمل كتلة فتح مسؤولية تعطيل أعمال التشريعي .٧

 حملت كتلة حماس البرلمانية، كتلة فتح       :ألفت حداد نقالً عن مراسلته،     ٣/٧/٢٠٠٧ ٤٨عربنشر موقع   
ستمرار إفشال وتعطيل أعمال المجلس وذلك عقب اعالن كتلة فتح انها           البرلمانية المسؤولية الكاملة عن ا    

وأكـدت كتلـة حمـاس       .لن تشارك فى جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني مقررة يوم الخميس المقبل          
التزامها بجلسات التشريعي وأعماله والحفاظ على كل مكونات النظام السياسي، مؤكداة ان كافة اعـضاء               

.  الجلسة رغم اإلعالن المسبق من نواب فتح برفضهم الحضور لتعطيـل المجلـس             الكتلة سيشاركون فى  
يثبـت  "واعتبر يحيي موسى نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية أن تغيب نواب فتح عن الجلسة القادمـة                 

بشكل قاطع أن تعطيل عمل المجلس التشريعي طوال عام ونصف بمناكفات وخالفات تتحمل مـسؤوليته               
 اإلسرائيلية لالنقالب علـى  -ق اإلصرار والترصد في إطار الحملة الممنهجة األمريكية      حركة فتح مع سب   

  .االنتخابات والمؤسسة التشريعية
 نجاة  "فتح" النائب عن    أعلنت:  جمال جمال  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٤/٧/٢٠٠٧الدستور  وأشارت  

  . أبو بكر أن نواب كتلة فتح لن يحضروا جلسة التشريعي غدا
  

  عتداءات المتكررة على النساء في قطاع غزةالالوزيرة دعيبس تستنكر ا .٨
خلود دعيبس، االعتداءات التي تتعـرض      . د ]في حكومة الطوارئ   [ استنكرت وزيرة شؤون المرأة    :البيرة

لها النساء حالياً في قطاع غزة من خطف واعتقال، واستخدامهن كورقة ضاغطة على أقـاربهن لتـسليم                 
وأكدت على ضرورة صـون      .ى بالقوة التنفيذية الدموية المحظورة والخارجة عن القانون       أنفسهم لما يسم  

  .الحريات العامة، وااللتزام بالقوانين والمواثيق الدولية التي تحمي النساء
   ٣/٧/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  اعتداء حماس على المحاكم يهدف للسيطرة على القضاء: أبو شرارعيسى  .٩

، أن االعتداءات التي تنفذها بالقوة التنفيذيـة، بحـق   الفلسطينيأكد رئيس مجلس القضاء األعلى  :  اهللا رام
محكمـة بدايـة     مشيرا إلى اقتحام     .المحاكم في قطاع غزة، تهدف إلى السيطرة على القضاء في فلسطين          

شكل كامل فـي     بتعليق أعمال المحاكم ب    من جهة أخرى،  هدد  قد  و .ضمن هذا االطار  وصلح خان يونس    
  . من القيام بالعمل المطلوب منها المحاكم يحول دون تمكنالتي االعتداءات  هذهحال تواصل

  ٤/٧/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
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  االمن الوقائي يفرج عن مدير فضائية االقصى بالضفة  .١٠
ية االقـصى فـي      قال مصدر مسؤول في جهاز االمن الوقائي انه تم االفراج عن مدير فـضائ              :طولكرم

وقال المصدر في اتصال هاتفي بوكالة معا ان جهاز االمن الوقائي في طـولكرم افـرج                 .الضفة الغربية 
  ".الليلة عن محمد اشتيوي فضائية االقصى في الضفة الغربية

  ٤/٧/٢٠٠٧وكالة معا 
  
  وتهرب من الحوار ..عباس عاقب رافضي رفع السالح بدالً من معاقبة دحالن: الحسنهاني  .١١

اتهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح هاني الحسن امس الرئيس عباس بالتهرب من الحوار مع حركة                
بعد أحداث غزة رفـض الـرئيس       "حماس وشدد الحسن، ليونايتد برس انترناشيونال في عمان، على انه           

حوار  السعودية له بضرورة ال     عباس وبشكل قاطع الحوار مع حماس، لكن في ضوء المطالب المصرية          
وضع شروطاً منها ان تقوم حماس بإعادة كافة المقار األمنية التي استولت عليها في المعـارك األخيـرة       
وأن تعيد مقر الرئيس عباس ومقر األمن الوطني واالستخبارات وكافـة المؤسـسات التابعـة للـسلطة                 

 بين العاهـل الـسعودي      وأكد الحسن ان اللقاء الذي كان مقرراً األسبوع الماضي في عمان          ". الفلسطينية
الملك عبداهللا والرئيس عباس تأجل بسبب رفض األخير صدور بيان عن اللقاء يؤكد موافقته على الدعوة                

 عسكرياً من كبار القادة العـسكريين       ٢٥٠عباس انزل عقوبات بحوالي     "وقال الحسن    .السعودية للحوار 
  رفعوا السالح في وجه أشقائهم في حماس،      لفتح بعد األحداث األخيرة في غزة وذنبهم انهم رفضوا ان ي          
  ".بدالً من أن يعاقب المسؤول الرئيسي عما حصل وهو دحالن

  ٤/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
     

  تغريد خارج السرب العربي واإلسالمي" حماس"رفض عباس الحوار مع : مشير المصري .١٢
ك شبه إجماع عربي وإسالمي أن هنا" قدس برس"أكد مشير المصري في تصريحات خاصة لـ : القاهرة

إال بالحوار، ودعا المصري الرئيس عباس " فتح"و" حماس"على أن ال سبيل لحل الخالفات بين حركتي 
لقد "، وقال "حماس"إلى قراءة تاريخه وتاريخ إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية في تعاملهم جميعا مع 

عن المشهد السياسي، وقد ) حماس(مريكية في إقصاء فشلت كل المحاوالت العباسية واإلسرائيلية واأل
لمسنا من خالل تواصلنا مع العديد من قادة العالم العربي واإلسالمي الحرص الشديد الذي تبديه هذه 

، وأعتقد أن )فتح(و) حماس(الدول لتعزيز الحوار بين شرائح الشعب الفلسطيني وال سيما بين حركتي 
ي نفعا، وسيحمله ذلك مسؤوليات التداعيات الخطيرة عن اإلحجام عن تغريد عباس خارج السرب لن يجد

وشن المصري هجوما عنيفا على المراسيم الرئاسية التي تتالت في الفترة  كما .، كما قال"الحوار
   .األخيرة

  ٣/٧/٢٠٠٧قدس برس   
 

  "حماس" من غير الجائز للرئيس عباس االستمرار في رفض الحوار مع :نافذ عزام .١٣
، استمرار الرئيس الفلسطيني، رفض الحوار مـع حركـة          نتقد نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد      ا :لندن

ال يجوز أن يستمر هذا الرفض للحوار من جانب الرئيس أبو مازن، ألن حل المـشكلة                ": ، وقال "حماس"
 ."شكل خاص لن يتم إال من خالل االلتقاء واالجتماع بين الفلسطينيين بشكل عام، وحركتي فتح وحماس، ب              

ن حركة الجهاد، تـرفض     إ"وقال  دعوة الرئيس الفلسطيني، استقدام قوات دولية إلى قطاع غزة،          كما انتقد   
  .مجيء هذه القوة، ألنها فكرة غير عملية متسائال عن الهدف من إحضار هذه القوة إلى غزة

  ٣/٧/٢٠٠٧قدس برس   
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  فاتكمن األفضل أن تسكت حتى ال أفتح مل: هاني الحسن لبلعاوي .١٤
 حكم بلعاوي زميله فـي المركزيـة، مـن          ،عضو اللجنة المركزية لحركة فتح    ،حذر هاني الحسن    : لندن

وقـال  . خطة المنسق االمني االميركي كنيـث دايتـون        لقناة الجزيرة عن     االدالء بدلوه بشأن تصريحاته   
ضي الفلسطينية  في عمان وهو في طريق عودته الى االرا       " الشرق االوسط "الحسن في اتصال اجرته معه      

وكان الحسن يرد على بيان صدر عن بلعـاوي          ".من االفضل للبلعاوي ان يسكت حتى ال افتح له ملفاته         "
اعتبر فيها حديث الحسن تجاوزاً للنظام واإلطار القيادي في حركـة           " وفا"وبثته وكالة االنباء الفلسطينية     

  . فتح الذي يجب ان يكون هو المرجعية األساسية
  ٤/٧/٢٠٠٧سط الشرق األو

  
  والمقاومة ترد بقصف صواريخ.. حملة اعتقاالت إسرائيلية تشمل فتح و حماس و الجهاد .١٥

قتلت قوات االحتالل االسرائيلي مقاوما فلسطينيا بالرصاص خالل معركة في الخليل وشنت حملـة            : غزة
  "حمـاس " و  "فـتح " فلسطينيا من نشطاء حركـات       ١٣اعتقاالت ومداهمات واسعة أمس، الثالثاء طالت       

كتائـب  " وفي المقابل أعلنت     . في الضفة الغربية بدعوى أنهم مطلوبون      "الجهاد اإلسالمي "المتصارعتين و 
  مسؤوليتها عن قصف موقع النصب التذكاري شرقي         "حماس" الجناح العسكري لحركة     "عز الدين القسام  

الجهـاد  "اح العسكري لحركة     الجن "سرايا القدس  " وأعلنت . ملم ٨٠بيت حانون بأربع قذائف هاون عيار       
 مسؤوليتها عن إطالق ثالث قذائف هاون من العيار الثقيل باتجاه مواقع للمدفعية االسـرائيلية               "اإلسالمي

  روسـي الـصنع،      "جراد"كم اطلقت صاروخين احدهما من طراز       · في جحر الديك شرق وسط القطاع     
  عـن قيامهمـا بـاطالق        "كتائب االقصى "وكما اعلنت السرايا    · على موقع عسكري معبر كرم ابو سالم      

   ".سديروت"صواريخ على مستوطنة 
  ٤/٧/٢٠٠٧االتحاد االماراتية 

  
  صبرنا على األجهزة األمنية في الضفة بدأ ينفد: حماس .١٦

قال حركة حماس في بيـان لهـا، رد         :  منتصر حمدان  -رام اهللا    ٤/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   ذكرت  
،  في التي تطال عناصرها من قبل األجهزة الفلسطينية في الضفة الغربية           على حملة اإلعتقاالت والتعذيب   

إن أوامر الصبر وتمرير الفرصة التي ُبلغت بها قواعدنا هي اآلن قيد الدراسة، وإن تتـابع هـذه                  "امس  
والعشرات منهم في سجون السلطة الذين نقل خمسة مـنهم          .. وآنّات معتقلينا .. االعتداءات ودماء شهدائنا  

تُلزمنا بأن الصبر ليس هو العالج      ..  اآلن إلى المستشفيات في رام اهللا ونابلس وقلقيلية جراء التعذيب          حتى
وحملت حماس الرئيس عباس المسؤولية الكاملة عن سالمة قادتها الذين لـم             ".الوحيد وأن لكل شيء حداً    

وطالبت باالفراج الفوري   .. ألعداءتراع األجهزة األمنية وفتح بحقهم أدب السفراء حتى لو كانوا من ألد ا            
  معتقال ١٣٠وعن جميع المعتقلين من أبناء الحركة في سجون األجهزة، والذين زاد عددهم على              .. عنهم

  .في الضفة الغربية
دعت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المـواطن، األجهـزة         : رام اهللا ٣/٧/٢٠٠٧قدس برس   وأضافت  

لرئيس عباس، إلى عرض الموقوفين لديها عقب إعالن حالة الطـوارئ علـى   األمنية الفلسطينية التابعة ل 
النيابة العامة لمراجعة اعتقالهم خالل فترة خمسة عشر يوماً، وفقا لما نص عليه القانون، مـشددة علـى                  

 .ضرورة إجراء النيابة العامة تفتيشا دوريا على مراكز التوقيف والتأكد من عدم وجود محتجزين فيهـا               
 في صفوف أعـضاء     ،الهيئة في تقرير حول االعتقاالت التي قامت بها أجهزة األمن الفلسطينية          وأشارت  

إلى أنه رغم مرور أكثر من خمسة عشر يوماً على بـدء            ،  "قدس برس "، وصلت نسخة منه إلى      "حماس"
ئ االعتقاالت، ال يزال العديد من المعتقلين الذين تم اعتقالهم بمقتضى مرسـوم إعـالن حالـة الطـوار                 

يحتجزون في مراكز التوقيف التابعة األجهزة األمنية الفلسطينية بصورة غير قانونية منذ أكثر من خمسة               
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إنه في بعض الحاالت التي تمت فيها مـصادرة         ": وقالت الهيئة الحقوقية الفلسطينية الرسمية    عشرة يوماً،   
كما رافق بعض عمليات االعتقـال      بعض األشياء لم يتم تسليم المعتقل أو ذويه أي سند يفيد بالمصادرة،             

حدهم في  أآثار عنف على    "شاهد  ممثل الهيئة   وأضافت إن   . "العبث بمحتويات المنازل وتخريب للممتلكات    
استخدمت القوة ضد المعتقلـين أو ذويهـم خـالل عمليـة     "أنه في حاالت أخرى     ، موضحة   "سجن جنين 

كما تم التهديـد    . ابته أثناء مالحقته العتقاله   االعتقال، وفي حالة أخرى تم إطالق النار على مواطن وإص         
إضافة إلى ذلك فقد تم في عدد       . بالقتل وإطالق النار وإثارة الرعب، واستخدام القسوة والشدة في االعتقال         

كما . من حاالت االعتقال تغطية العينين لبعض الموقوفين لمدة طويلة، أو وضع قناع على رأس المعتقل              
  . "يها نقل المعتقلين بصناديق السياراترصدت الهيئة حاالت تم ف

  
  "أبو شنب"و" عبد الرحمن"وتنتقد ..  تنفي قبولها إلقاء السالح"كتائب األقصى" .١٧

، رفضها تسليم سالحها مقابل توقـف الجـيش          في بيان لها    في قطاع غزة   - أعنت كتائب األقصى  : غزة
مبدئي الرافض ألية محاوالت للمـساس  ال"االسرائيلي عن مطاردة قادتها وعناصرها، مشددة على موقفها   

لـم تتـأثر بعمليـات      "وأضاف البيان أن كتائب االقصى في القطاع        ". بسالح المقاومة الطاهر والشرعي   
المالحقة واالغتيال اإلسرائيلية أو االنقالب الدموي الذي مارسته حركة حماس وميليشياتها، ولـن نقبـل               

وأكدت التزامها بقرار أبو مازن بتشكيل      ". رام اهللا أو غيرها   بأي حال من األحوال بالقرارات الفوقية من        
لكننـا  "قيادة طوارئ في قطاع غزة بقيادة عضو اللجنة المركزية للحركة زكريا اآلغا، واستدركت قائلة               

في نفس الوقت نطالب المدعو أحمد عبد الرحمن بعدم التدخل في شؤوننا الداخلية وتصدير األوامر إلـى                 
 رفضنا الكامل والشديد لتعيين المدعو حازم أبو شنب ناطقا إعالميا لحركة فتح بقطاع              ونشدد على . غزة

غزة، وهو الذي عهدناه كالحرباء يتلون في كل زمان بلون مختلف، وندرك جيدا وباألدلة ارتباطاته مـع                 
 ينتمـي   واتهم البيان أبو شنب بمحاولة التقرب من حماس بحجة أنه         ". جهاز األمن الوقائي ومحمد دحالن    

  . ، ولذلك نقول على حازم أبو شنب أن يبتعد عن فتح وقيادتها"التيار اإلسالمي في فتح"لـ
  ٤/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
   عباسقرارات يؤيدون  االسرائيليالشارونسجن أسرى فتح في  .١٨

د يأيت ، حيث نقلت للرجال االسرائيليلسجن الشارونزيارة أجرت محامية جمعية نادي األسيرالفلسطيني 
، باسكات األصوات الشاذة حسب وصفه، والتي تتحدث ممثلهمقرارات محمود عباس وطالب لأسرى فتح 

وقد ناشد أسرى فتح دعمهم خاصة أنهم يعانون من قلة النقود  .باسم الحركة وتهدف إلى تشويهها
  .أنهم مدينون للفصائل األخرىحيث  ،بالكنتينة

  ٤/٧/٢٠٠٧الشرق القطرية 
  
  "وتعتبره هدفاً عسكرياً".. معبر كرم"طينية ترفض فتح الفصائل الفلس  .١٩

لن تسمح لالحتالل االسرائيلي    "اكدت حركة حماس في بيان انها       : غزة ٤/٧/٢٠٠٧الغد األردنية    ذكرت
موافقة من نصبوا   "وتابع البيان ان     ".ان يتحكم مجددا بأبناء شعبنا الفلسطيني في القطاع وبحركة مرورهم         

استمرار في مسلـسل    ) فتح معبر كيريم شالوم   (شعبنا في رام اهللا على هذه الخطوة        انفسهم اوصياء على    
االنبطاح واالستسالم لرغبات االحتالل االسرائيلي وتحقيق ألهداف صهيونية لطالمـا افـشلها صـمود              

اعلنت حركة الجهاد اإلسالمي امس رفضها التعامل مع معبر كرم أبو سالم الخاضـع               و ".ونضال شعبنا 
 اإلسرائيلية كممر لمرور المواطنين الفلسطينيين لداخل وخارج قطـاع غـزة، وهـددت بأنهـا                للسيطرة

واعتبرت الجهاد في بيان أن اعتماد معبر كرم         .ستتعامل معه كموقع عسكري لجيش االحتالل اإلسرائيلي      
حصار جديد وتضيق الخناق علـى الـشعب        "أبو سالم بدالً من معبر رفح على حدود قطاع غزة ومصر            
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لجان المقاومة الشعبية وكتائب    (من ناحيتها، وأعلنت ثالث مجموعات عسكرية فلسطينية هي          "الفلسطيني
أمس مسؤوليتهم عن   ) االقصى الجناح العسكري لحركة فتح وكتائب المقاومة التابعة للجبهة الديموقراطية         

بية المقاومين الى   قصف معبر كرم ابو سالم شرق رفح جنوب قطاع غزة حيث دعت لجان المقاومة الشع              
  ".كتلة من اللهب "تحويل معبر كرم ابو سالم الى

حذر مصدر مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم          :غزة ٣/٧/٢٠٠٧  قدس برس     وأضافت
من أن القبول باستبدال معبر رفح بكرم أبو سالم، معتبرا ذلك تسليما وقبوال بعودة االحتالل للتحكم فـي                  

 الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك بعد أن وقع اتفـاق بـين مـصر واالحـتالل                  كل تفاصيل حياة  
  . فلسطيني من العالقين على معبر رفح عبر معبر كرم أبو سالم٤٠٠٠اإلسرائيلي بإدخال 

       
  "  ٢ناصر " شرق رفح بصاروخين من نوع "أبو سالم" تقصف موقع "الوية الناصر" .٢٠

لدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية مسؤوليتها عن قـصف           اعلنت الوية الناصر صالح ا     :غزة
واكدت االلوية   .صباح يوم األربعاء  " ٢ناصر  "موقع كرم أبو سالم شرق مدينة رفح بصاروخين من نوع           

نسخة عنه على استمرارها في عمليات القصف ردا على جرائم االحتالل وتواصالً            " معا"في بيان وصل    
  .لمشوار المقاومة

  ٤/٧/٢٠٠٧وكالة معا  
  
  "الفصائل" جميع يجب أن تكون من  "البارد "أي قوة أمنية ستدخل": القيادة العامة" .٢١

ـ       -أكد مسؤول الجبهة الشعبية     : عمر ابراهيم ،  الباردنهر " السفير" القيادة العامة في لبنان رامز مصطفى ل
ل والقوى واالتفـاق مـسبقاً علـى        أي قوة أمنية ستدخل إلى مخيم البارد دون مشاركة جميع الفصائ          "أن  

إذا تعرضت هذه القوة لعناصـر القيـادة   : "واضاف". مهماتها وصالحياتها، فإن عملها سيواجه صعوبات  
العامة خالل عملها في البارد، فنحن من البديهي اال نسكت عن هذا التصرف وسـنرد علـى الفـصائل                   

مبدأ مع تشكيل هذه القوة، ولكن ال بد ان نعـرف           المشاركة بها في بقية المخيمات، ولذلك نقول إننا في ال         
بداية دورها ومهمتها، ويجب ان ُيعقد اجتماع موسع بين كافة الفصائل لبحث هـذه المـسائل واالتفـاق                  

في " حماس"من جهته، أكد المسؤول السياسي لحركة       ". عليها، ال ان نسمع عن تشكيلها في وسائل االعالم        
ـ    لجنة المتابعة الفلسطينية لم تجتمع منذ اسبوع، وان قرار تـشكيل القـوة             "أن  " السفير"لبنان علي بركة ل

االمنية لم يتم االتفاق عليه بين الفصائل، ونحن مع تشكيل قوة امنية، على ان تكون جـزءاً مـن الحـل                     
هناك لقاءات تمت بين فصائل قوى التحالف واخرى سـتعقد          : "وأضاف". المتكامل وليس الحل بحد ذاته    

ت القادمة للبحث في هذه األزمة، إضافة إلى مسألة القوة األمنية، وعلى ضوئها سيتحدد موقفنا               في الساعا 
  ". من المشاركة

  ٤/٧/٢٠٠٧السفير 
  
  تشكيل القوة األمنية قيد الدرس: خالد عارف .٢٢

ان تـشكيل القـوة األمنيـة       "في الجنوب خالد عـارف      " فتح"اعلن ممثل منظمة التحرير وحركة      : صيدا
 الفلـسطينية   -إذا كانت المصلحة اللبنانية     : وقال".  للتحرك الى نهر البارد ما يزال قيد الدرس        الفلسطينية

تقضي بذلك فإننا لن ندخر جهداً في سبيل استقرار وتثبيت السلم األهلي في لبنان، وعندما يتخـذ قـرار                   
  .  القوة االمنية ودورهادخول القوة لنهر البارد سيتم عقد لقاءات لإلتفاق على آلية هذه االنتشار ومهمة

  ٤/٧/٢٠٠٧السفير 
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   أوشكت محكومياتهم على االنتهاء أسيراً فتحاويا٢٥٠ًإسرائيل تحدد معايير إطالق  .٢٣
، موشيه شيال، اجتماعاً يضم عدداً من ممثلـي          اإلسرائيلي يعقد المدير العام لوزارة القضاء    : يحيى دبوق 

لشاباك ومصلحة السجون والشرطة اإلسـرائيلية، إلجـراء        األجهزة األمنية، من بينهم وزارة الدفاع، وا      
 رئيس الحكومة    معايير  أسيراً فلسطينياً من حركة فتح، انسجاماً مع       ٢٥٠نقاش نهائي بشأن إطالق سراح      

وُعلم أن بين المعـايير التـي سـيحدد          . لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس      التي تعهد بها   أولمرت
أن يكونوا من حركة فـتح، وأال       : ألمنية، هوية األسرى المزمع إطالق سراحهم     بموجبها ممثلو األجهزة ا   

   .يكون لهم دور في عمليات قتل فيها إسرائيليون، وأن يكون موعد إطالق سراحهم قريباً
  ٤/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 

  
  أولمرت يدرس طلباً إلطالق إرهابيين يهود .٢٤

 ايهود  اإلسرائيلي رئيس الوزراء    أن ،ايلي يشاي ) شاس ( من حزب  اإلسرائيليقال مكتب الوزير    : القدس
 بينهم القاتـل    ، بدماء الفلسطينيين  أياديهم عن سجناء يهود تلطخت      اإلفراجاولمرت وعده بدراسة احتمال     

للتـسهيل  " يشاي طلب من اولمرت دراسة الموضوع        أن إلى  وأشار . فلسطينيين ٧عامي بوبير الذي قتل     
 بالحـصول   أيضاً اولمرت وعد    أن إلى منوهاً"  عن سجناء فلسطينيين   اإلفراجة  على الجمهور القبول بفكر   

 ٢٥ الحديث يدور عن   أن اإلسرائيليةوذكرت المصادر    . لهؤالء السجناء  اإلسرائيليعلى عفو من الرئيس     
" بيـت عـين    "اإلرهابية المجموعة   أيضاً وتشكل   ،"األيديولوجيينالمعتقلين  " ممن يطلق عليهم اسم      يهودياً

      اإلسـرائيلي ورفض مكتب رئيس الـوزراء       . الفلسطينيين التي خططت لتنفيذ عمليات دموية واسعة ضد 
  .األنباء نفي هذه أوتأكيد 

  ٤/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  سرائيل والسلطة الفلسطينية تجريان محادثات أمنيةإ .٢٥

مني لفلسطينية بشأن التعاون األ استأنفت محادثات مع السلطة اإسرائيل إن إسرائيليةقالت مسؤولة : القدس
سالمية حماس في خطوة تستهدف تعزيز الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد سيطرة حركة المقاومة اإل

كان لدينا " أولمرت اإلسرائيليوقالت ميري ايسين المتحدثة باسم رئيس الوزراء  .على قطاع غزة
كان االجتماع بشأن "ومضت تقول  )." الجانبينمن(أول اجتماعات بين مهنيين أمنيين ) االثنين (باألمس

 مباشرين بين  وتنسيقاً مرة منذ سنوات عديدة تعاوناًألولوبهذا المعنى نحن نرى "وتابعت ." كيفية التنسيق
  ." والسلطة الفلسطينيةإسرائيل

  ٣/٧/٢٠٠٧رويترز 
  
   الضفة د قوتها فييستعستحماس الفلسطينيون سيعودون الى الحوار و: اشكنازي وكوهين .٢٦

قال رئيس األركـان اإلسـرائيلي، الجنـرال غـابي أشـكينازي             ٤/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية   ذكرت  
كان "أشكينازي، أمام لجنة الخارجية واألمن في الكنيست أمس، إنه لم ُيفاجأ بأحداث غزة، مشيراً إلى أنه                 

فاق مكة، إلّا أن حماس نفسها      واضحاً بالنسبة إلينا أنه ستكون هناك جوالت أخرى بين فتح وحماس بعد ات            
القطيعـة  "ورأى أشـكينازي أن   ".لم تخطّط ألن تكون الجولة التي قادتها إلى الحكم في غزة جولة نهائية        

وأضاف ". بين فتح وحماس لن تطول وسيعودان إلى الحوار ألن الفصيلين لديهما مصلحة وطنية مشتركة             
 أخرى، قال نائب رئيس قسم األبحـاث فـي شـعبة            من جهة  ".سيجدان طريقاً إلى نشاط مشترك بينهما     "

القوى األمنيـة   (السلطة الفلسطينية   "االستخبارات العسكرية، العقيد رونين كوهين، أمام اللجنة نفسها، إن          
غبـار  "وأضـاف إن    ". أوقفت كلياً نشاطها ضد حماس في الضفة الغربية       ) التابعة للرئيس محمود عباس   

وشدد العقيد اإلسرائيلي على أن قـوات االحـتالل التابعـة            ".ى مسارها المعارك ينحسر والحياة تعود إل    
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ـ  في الـضفة الغربيـة،   " حماس"للجيش والشاباك تعمل، في مقابل ذلك، على منع تنامي القوة العسكرية ل
حماس لن تتمكّن، في المدى المنظور، من الوصول في الضفة إلى المـستوى العمالنـي               "مشيراً إلى أن    

وتطرق كوهين إلى الوضع في      ".ه في غزة ما دام الجيش والشاباك يعمالن على األرض         الذي وصلت إلي  
تخطط على المدى البعيد إلقامة حكم إسالمي في غزة، مشيراً إلى أن هذه             " حماس"قطاع غزة، فرأى أن     

  .العملية ستكون بطيئة وتدرجية
بارات العسكرية في الجيش    تشير تقديرات شعبة االستخ    ٤/٧/٢٠٠٧ ٤٨عربوفي السياق اضاف موقع     

تقـديرات  . إلى أن حركة حماس قادرة على استعادة قوتها السياسية في الضفة الغربية           ) أمان( اإلسرائيلي
تتناقض مع تقرير أوردته صحيفة هآرتس صباح اليوم، حيث نقلت عن مصدر أمنـي فلـسطيني                " أمان"

لفلسطينية محمود عباس، اعتقلـت فـي األيـام         قوله إن أجهزة األمن الفلسطينية، التابعة لرئيس السلطة ا        
األخيرة العشرات من ناشطي حركة حماس في الضفة الغربية، وقامت بمصادرة كميات ليست قليلة مـن                

مؤكدا أن أجهزة األمن الفلسطينية تعمل على تفكيك خاليا حماس في الضفة، وأنهـا ال تنـوي                 . السالح
 نائب رئيس شعبة الدراسات في االسـتخبارات العـسكرية،          ويرى .التوقف عن حملتها في األيام القريبة     

حماس تقوم بعمليات عدائية محدودة تتركز في زرع العبـوات الناسـفة            : "  ان الكولونيل رونين كوهين  
وإطالق قذائف الهاون باتجاه مواقع الجيش على طول الشريط الحدودي، وبالمقابـل تـسمح لتنظيمـات                

  ".يخ والتخطيط لعمليات نوعية ضد أهداف إسرائيليةكالجهاد اإلسالمي بإطالق الصوار
  
   التسويةعودة الخيار األردني إلى الواجهة بعد فشل العديد من محاوالت فرض: هآرتس .٢٧

 -ردني لحل النزاع اإلسرائيليكشفت صحيفة هآرتس عن أن المؤشرات إلى إعادة إحياء الخيار األ
د ليحتل مكانة محترمة على طاولة النقاشات، لكن ليس الفلسطيني تتراكم ببطء، مضيفة أن هذا الخيار عا

مساعدة أردنية للفلسطينيين، : ، بل عبر صيغة أكثر تعقيداً"األردن هو فلسطين"وفق الصيغة القديمة 
لم يعد أقاويل محفوظة لرجال "وذكرت الصحيفة أن ذلك ". ترتيب العالقات"وإمكان إقامة كونفدرالية، و

بل عاد هذا الطرح إلى . حافظين الجدد الذين لم يوافقوا على إقامة دولة فلسطينيةاليمين المتطرف، أو للم
ولفتت الصحيفة إلى أن األمر األكثر مفاجأة من ذلك هو . "جدول األعمال حتى في أوساط أكثر مركزية

هج الذي يئسوا من خالل الن" من الذين ،أن عدداً غير قليل من كبار المسؤولين الفلسطينيين من دوائر فتح
المحافل الحكومية في إسرائيل التي تعمل " أن "هآرتس"وذكرت  ."رسمه أوسلو، يهتمون بهذا الطرح

بالتنسيق مع اإلدارة األميركية لتعزيز أبو مازن، ال تطرح المسألة األردنية للبحث أمام الجمهور، خشية 
لكن . كوندوليزا رايسأمور عديدة، منها إغضاب الرئيس األميركي جورج بوش ووزيرة خارجيته 

رئيس المعارضة، ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو يتحدث عالنية عن الحاجة إلى إدخال قوات 
وعلى مستوى مراكز األبحاث، اقترح عضو معهد  .أردنية إلى الضفة الغربية للمساعدة في فرض النظام

ي مع اليمين اإلسرائيلي، العودة إلى  في القدس المحتلة، ميخائيل أورون، المتماه"مركز شليم"البحوث 
  ." أردنية مشتركة-األمن مسؤولية إسرائيلية" للفلسطينيين، فيما يكون "الحكم الذاتي"فكرة 

  ٤/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  
  دعو إلى التفاوض مع حزب اهللا يالكنيست  وتغييرات في مكتب أولمرتبشاحاك توصي  .٢٨

دعت رئيسة الكنيست داليا ايتسيك التي تتولى مهام رئيس  : حسن مواسي ووكاالت-القدس المحتلة 
 لديه، وطالبت الحزب بالكشف األسيرينحول الجنديين " حزب اهللا" مفاوضات مع إجراء إلى الدولة حالياً

القرار بالذهاب إلى حرب كان "وأكدت ايتسيك أن ، "ما زاال على قيد الحياة"عن أي داللة تشير إلى أنهما 
طلوب، على الرغم من أن إسرائيل تلقت هزات عديدة خالل الحرب، إال أن جاهزية الجيش وقتها هو الم

 أنها دعت رئيس الحكومة حينذاك ألن يقوم إلى وأشارت". والجبهة الداخلية هما محور نقاش جدي ومهم



  

  

 
 

  

            ١٧ ص                                      ٧٧٢:                     العدد            ٤/٧/٢٠٠٧األربعاء : التاريخ

" يديعوت احرنوت"نشرت صحيفة  ومن جهة أخرى .، إال انه رفض طلبها"حكومة وحدة وطنية"بتشكيل 
 بإجراء تغييرات أوصتولمرت عقب حرب لبنان، والتي أقتراحات لجنة شاحاك التي شكلها ا

 مجلس لألمن القومي يتولى مسؤوليته إقامة إلىوإصالحات واسعة في مكتب رئيس الوزراء، حيث دعت 
كبار مستشاري رئيس الوزراء، على أن يكون هذا الطاقم هو المسؤول الوحيد المكلف إبالغ رئيس 

ومة بالمسائل السياسية واألمنية، ما سيؤدي عمليا إلى إلغاء كل المناصب االستشارية األخرى لدى الحك
  .ديوان رئاسة الوزراء

 ٤/٧/٢٠٠٧المستقبل 
  

  إسرائيل تبحث اليوم حل حزب التجمع واقالة نوابه .٢٩
لي أوفير ميلر، طالب    تبحث المحكمة اإلسرائيلية العليا، اليوم، في التماس، قُدم بواسطة المحامي اإلسرائي          

من خالله المحكمة بإلزام المستشار القضائي للحكومة ميناحيم مزوز، بشطب حـزب التجمـع الـوطني                
الديموقراطي، الذي يرأسه عزمي بشارة وإقالة النائبين جمال زحالقة وواصل طه، في أعقـاب زيـارة                

  .نواب التجمع سوريا ولبنان في أيلول الماضي
 ٤/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 

  
  في حرب تموزإسرائيل تعيد تأهيل قياداتها العسكرية بعد إخفاقها  .٣٠

أوصى تقرير قُدم الى الكنيست، أمس، بإنشاء كلية حربية يـتم إلـزام المرشـحين               :  يو بي آي   -ا ف ب  
لتولي مهام رفيعة في السلك العسكري بالدراسة فيها، بعدما رأى ان قيادة الجيش بدءا من رئيس األركان                 

بق دان حلوتس، لم تكن مؤهلة لخوض حرب على لبنان، وذلك فيما أوصت لجنة رسـمية بـإجراء                  السا
إصالحات واسعة في مكتب رئيس الوزراء، أهمها إنشاء مكتب لالمن القومي يكـون المكلـف الوحيـد                 

وذكرت صحيفة هآرتس على موقعها أن التقرير       . اطالع رئيس الحكومة على المسائل السياسية واألمنية      
عدته اللجنة التي يرأسها الجنرال في االحتياط عضو الكنيست افي ايتام وشكلتها لجنة الخارجية واألمن               أ

التابعة للكنيست لفحص تأهيل الضباط اإلسرائيليين الذين يحملون رتبا عسكرية رفيعة، وذلك في أعقاب              
. هيل والتعليم فـي الجـيش     نشره مراقب الدولة اإلسرائيلي قبل ستة أشهر حول جهاز التأ         " خطير"تقرير  

جزءا كبيرا من المشاكل في أداء الجيش في الحرب نجـم عـن ان سلـسلة                "وذكر ايتام في تقريره أن      
الضباط القياديين في الجيش اإلسرائيلي بدءا من رئيس األركان ودونه كانت غير مؤهلة لخوض حـرب                

ن جهته، قـال رئـيس أركـان الجـيش          م ". من ناحية مسارات التأهيل والمهام التي نفذتها والتدريبات       
اإلسرائيلي غابي اشكنازي خالل اجتماع لجنة الخارجية واألمن إن الجيش اإلسرائيلي تبنى التوصـيات              
بخصوص دورات تأهيل الضباط وإن دورة لقادة الفرق العسكرية شارفت على االنتهاء وإنه تجري حاليا               

فـي مـوازاة    . سيتم قريبا افتتاح دورة لقادة األلوية     دورة قيادة وأركان يشترك فيها جميع أذرع الجيش و        
، فإن لجنة شكلها اولمرت ويتولى رئاستها رئـيس االركـان           "يديعوت احرونوت "ذلك، وبحسب صحيفة    

السابق امنون ليبكين شاحاك، أوصت بإنشاء مكتب لالمن القومي يكون رئيسه كبير مستـشاري رئـيس                
وحيد المكلف اطالع رئيس الوزراء على المـسائل الـسياسية          وسيكون هذا المكتب المسؤول ال    . الوزراء

وأوصـت  . واألمنية، ما سيؤدي عمليا الى إلغاء كافة المناصب االستشارية االخرى لدى رئاسة الوزراء            
اللجنة ايضا بإنشاء طاقم لألمن القومي، يكون مسؤوال عن إعداد أوراق عمل فـي المجـالين الـسياسي                  

مات قومية يعمالن في مكتب رئيس الوزراء، علما بأن لجنة الخارجية واألمن            واألمني، ومركز إلدارة أز   
  .تعمل على سن قانون لتوسيع صالحيات مجلس األمن القومي
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وشكك رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي األسبق عوزي ديان فـي إمكانيـة أن يطبـق أولمـرت                  
  .  ووصف التوصيات بالجيدة ،توصيات لجنة شاحاك

  ٤/٧/٢٠٠٧السفير 
  
  الدعمبأموال من شراء القنابل العنقودية إسرائيل تمنع أمريكا .٣١

 لن تسمح للدولة العبرية بشراء األمريكية الواليات المتحدة إنسرائيلية اإلرتس آقالت صحيفة ه: الناصرة
خاصة ن لجنة أكدت الصحيفة أو ،إلسرائيل  التي تقدم سنوياًاألمريكي الدعم أموالالقنابل العنقودية من 
 مطلعة أمريكية عن مصادر ضافت الصحيفة نقالًأيام هذا الشرط، وأقرت قبل أمريكي في الكونغرس األ

 علي خلفية قيام جيش االحتالل باستعمال إلسرائيل األمريكية شروط المعونات إلي البند المذكور ادخل أن
 . هذه القنابل المحرمة دوليا في العدوان علي لبنان الصيف الماضي

 ٤/٧/٢٠٠٧دس العربي الق
  

  ال يريدون دولة أصولية نووية على حدودهم: أولمرت يبشّر بدور روسي ضد إيران .٣٢
روسيا أصبحت اليوم جزءاً هاماً في الـصراع        " رئيس الوزراء اإلسرائيلي، إيهود أولمرت، أمس إن         قال

الروس يظهـرون   "أن  ، مضيفاً، أمام لجنة الخارجية واألمن في الكنيست،         "ضد إيران، أكثر من الماضي    
ورأى أولمـرت   ". فهم ال يريدون دولة أصولية ذات قدرة نووية على حدودهم         . موقفاً أكثر تصميماً بكثير   

  .أن أحد األسباب للتغيير في السلوك الروسي هو تحسن عالقاتها مع الواليات المتحدة
  ٤/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 

  
  رغم الظروفنهر الباردمخيم  من نيين الفلسطيلنازحينعند اارتفاع حاالت الزواج  .٣٣

ارتفعت حاالت الزواج عند النازحين الفلسطينيين من مخيم نهر البارد، رغم الظروف الصعبة التي 
وأشار تحقيق نشرته  . المخيمات الفلسطينية في لبنان اسبوعياً عدة حفالت لألعراسحيث تشهدها، ونيعيش

هذه الحفالت تقام في صاالت مخصصة بعض الى ان ، نشبكة اخبار الالجئين الفلسطينيين في لبنا
 الى ان التزاوج في هذه الظروف الصعبة عمل اجتماعي اللبنانية، الفتالحفالت االعراس في العاصمة 

ن ارتفاع حاالت الزواج يعود أ ، احد العرسان علق على الموضوع قائالً، إال أنعادي الهالي المخيم
  .تعويضات مادية في حال العودة الى المخيملرغبة االهالي في الحصول على 

  ٤/٧/٢٠٠٧المستقبل 
  

  العودة يؤكد على رسوخ حق الالجئين الفلسطينيين بمؤتمر عكا .٣٤
اختتم مؤتمر حق العودة والسالم العادل الثالث أعماله في عكا امس، بالتأكيد على :  حسن مواسي-عكا 

، واإلعالن عن ٤٨رهم التي هجروا منها في العام ترسيخ وثبات حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديا
ووجه المؤتمر في ختام أعماله دعوة  . للنكبة٦٠إقامة ائتالف حق العودة بالتزامن مع حلول الذكرى الـ

إلى الفصائل الفلسطينية المتنازعة، لوقف الصراع الدموي بينهما والعودة إلى التحاور واإلجماع الوطني 
ابت الفلسطينية الوطنية المتمثلة بقرارات األمم المتحدة، وفي مقدمها عودة على أساس التمسك بالثو

  .الالجئين والمهجرين
  ٤/٧/٢٠٠٧المستقبل 
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   بذريعة االشتباه وتترك الكالب تنهش جسده فلسطينيقوات االحتالل تقتل فتى: الخليل .٣٥
 عنـدما الحظتـه دوريـة       ،ه به قتلت قوات االحتالل، مساء امس، فتى من الخليل بذريعة االشتبا         : الخليل

بلغت بمقتلـه   أنها  أ ،فيما ذكرت مصادر من عائلته     .عسكرية اسرائيلية وهو يحمل دمية على شكل بندقية       
وافادت مصادر طبية فلسطينية ان الطفل قتل بطريقة وحـشية وتركـت             .دون اسباب واضحة او محددة    

لية ان الجنود اطلقوا النار عند مالحظـة   من جانبها، قالت مصادر عسكرية اسرائي      و .الكالب تنهش جسده  
  . وبعد رفضه االمتثال ألوامر مطالبته بالتوقف الشهيد،البندقية الدمية في يد

  ٤/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  

 رفح تتصاعد ومناشدات لحماس لتفجير المعبربسبب معبر   العالقينأزمة .٣٦
 في مدينتي رفح المصرية والعريش حماس ناشد ستة االف فلسطيني عالقين : حسام ابو طالب-القاهرة 

يعيش هؤالء منذ ثالثة اسابيع في  حيث .قطاع غزةإلى رفح البري ليتسني لهم العودة  تفجير معبر
قد اشتعلت اسعار الشقق في  إلى ذلك ف. تقطعت بمعظمهم السبلبعد أنظروف قاسية من جميع الجوانب 

قامة في شقق مفروشة لحين انتهاء االزمة وافتتاح  اإلين العالق قرر عدد كبير منبعد أن ،مدينة العريش
وقد صرح مصدر امني في  . بالبدء في اضراب عن الطعام للفت انظار العالمهم هدد عدد من فيما.المعبر
 مساعيها من اجل رفع الضرر عن المسافرين وتعمل علي ىن الحكومة المصرية تبذل قصار، أرفح

 مسؤولية المعابر من اجل انهاء تلك ى االتحاد االوروبي الذي يتولمدار الساعة مع عدة اطراف منها
  .االزمة

  ٤/٧/٢٠٠٧القدس العربي 
  

  إغالق معبر رفح يبث الرعب في قلوب عرائس غزة: تحقيق .٣٧
يترقب مواطنو قطاع غزة بفئاتهم وشرائحهم االجتماعية كافة لحظة بلحظة سماع أي            : حامد جاد  -غزة  

فئـات   .حدودي الذي يعد المنفذ الوحيد لسكان القطاع على العـالم الخـارجي           نبأ حول فتح معبر رفح ال     
مختلفة من طالب وعائالت ومرضى وعاملين في دول عربية وأجنبية تحولوا إلى سجناء داخل وطـنهم                

 خصوصية ال تقل في حاجتها للسفر أهمية عن غيرهـا وإن كـان              همولكل فئة من   .إلى أجل غير مسمى   
فتيات ينتظرن بفـارغ الـصبر أن يـزففن إلـى            فهناك   . يفترض ايالؤها األولوية   هناك حاالت إنسانية  

 ،أزواجهن بعد طول انتظار ووسط مخاوف تهدد مشروع حياتهن في تأسيس حياة زوجية وتكوين أسـرة               
وأخريات متزوجات في الخارج وجئن في زيارة لعائالتهن على أمل قضاء صيف ممتع ثم يعـدن إلـى                  

  .أزواجهن
  ٤/٧/٢٠٠٧دنية الغد األر

  
  يعشن أوضاعا صحية ومالية سيئة االسرائيليأسيرات سجن تلموند .٣٨

 ،اشتكت أسيرات سجن الشارون لمحامية جمعية نادي األسيرالفلسطيني أمس : محمد جمال-بيت لحم 
 من إلى المعاناة ةضاف، إمن الوضع الصحي السيء لألسيرات واالهمال الطبي المقصود من إدارة السجن

 .ادية سيئة في ظل عدم وصول الكنتينة للسجن منذ خمسة شهورظروف م
  ٤/٧/٢٠٠٧الشرق القطرية 

  
  الوثائق التي عرضها المستوطنون إلثبات ملكيتهم على منزل في الخليلإثبات زيف  .٣٩

 في ردها على االلتماس الذي تقدم به، صاحب المنزل الفلسطيني الذي اسـتولى               االسرائيلية أقرت النيابة 
توطنون في الخليل، للمحكمة العليا، أن الوثائق التي قدمها المستوطنون إلثبات ملكيـتهم علـى               عليه المس 
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المنزل مزيفة، إال أنها شككت في فرص حسم القضية بناء على ذلك، وزعمت أن ثمة أمور تحيط بهـا                   
  .الشكوك فيما يتعلق برواية صاحب المنزل

  ٣/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

  بيبا وممرضة وتغلق عيادتين في القدس الشرقية  ط٢٣الشرطة اإلسرائيلية تعتقل  .٤٠
 ، طبيبا وممرضـة  ٢٣ واعتقلت   ،أغلقت الشرطة اإلسرائيلية يوم أمس عيادتين طبيتين في القدس الشرقية         

  . منهم ال يحمل التأهيل المناسبا وأن قسم،بزعم أنهم ال يحملون تصاريح عمل داخل إسرائيل
  ٤/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  قتصاد الفلسطيني في اسوأ احواله بسبب الخالفات السياسية اال: وزير فلسطيني سابق .٤١

،  %٨٠قال ماهر المصري ان نسبة الفقر في قطاع غزة ارتفعت الى ما نـسبته   : ينال البرماوي  -عمان  
نتيجة لالحداث السياسية التي حدثت مؤخرا، وذلك بناء على تقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين قبـل                

واضـاف ان   . % ٧٥ - ٧٣ي اشارت الى ان معدل الفقر في القطاع يتـراوح بـين             تلك االحداث والت  
االقتصاد الفلسطيني في تراجع مستمر منذ عدة سنوات وهو االن في اسـوأ احوالـه نظـرا لالوضـاع                   

 ، الفتا إلـى   توقع ان يستمر هذا الوضع المأساوي وقتا طويال        و .السياسية السائدة في االراضي الفلسطينية    
  .ن الذي ربما يحدث بعد فترة ليست بالقصيرة سيكون هامشيا وال يذكرن التحسأ

  ٤/٧/٢٠٠٧الدستور 
  

   يهددون باالستقالة جراء ممارسات حماس في غزةالعاملون في مستشفى شهداء األقصى .٤٢
 هدد عدد كبير من العاملين في مستشفى شهداء األقصى في قطاع غزة باالستقالة نتيجة، اعتداءات                :غزة

 ،أوضحوا أن حكومـة حمـاس      كما   .ارسات باسم نعيم، وتدخله السافر في شؤون المستشفى       حماس ومم 
  .وضعت شخصاً ليقوم بجباية الرسوم من داخل المستشفى بشكل استفزازي وغير قانوني
  ٤/٧/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  وقية الحقمؤسسة شاهدفي كتاب مصور لتغريبة الالجئين الفلسطينيين في لبنان  .٤٣

بالتعاون مع مركز العدالة ) شاهد(كتاب جديد أصدرته المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان هو الخروج، 
 آالف الصور عن الواقع عبرالفلسطيني في السويد، يروي تغربية الالجئين الفلسطينين في لبنان، 

لى لغتين، العربية كتاب موجه باالساس للقارئ الغربي مع انه مترجم اوهو . الفلسطيني في لبنان
وصور  تحدث عن الواقع الفلسطيني قبل النكبة،ت ،موزع على أربعة فصولكما أن الكتاب . واالنكليزية

برز محطات الوجود الفلسطيني أل يسرد التفصيلمع االشارة إلى ال. تاريخية عن المدن والقرى الفلسطينية
كما يتعرض . ي تركته عند خروجهاف من بيروت واالثر السلبي الذ. ت. خروج محتىفي لبنان، 

يختم لظروفها، و عن الواقع االنساني للفلسطينيين في لبنان مع موجز سريع عن المخيمات الكتاب للحديث
 أن منح الفلسطينيين حقوقهم ال يتعارض  الفتا إلى،في ذلك عن حق العودة وآمال الفلسطينيين بالحديث
  .حقهذا الابدا مع 

   ٣/٧/٢٠٠٧) شاهد(قوق االنسان المؤسسة الفلسطينية لح
  
   شهرا١٨ًقبل األسرى األردنيين لن يتم اإلفراج عن : الخطيب .٤٤

 بـشأن األسـرى     له الخطيـب  اإل قال وزير الخارجية عبد   : الناصرة - وبرهوم جرايسي  ،نادين النمري 
مة حققت  الحكو"وأضاف أن   ".  مضنية إلطالقهم  الحكومة ومنذ سنوات تبذل جهوداً    "ن  إ األردنيين األربعة 
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         الوصول إلى اتفاق يتم بموجبه نقلهم إلى        ما استطاعت في ضوء التعقيدات القانونية اإلسرائيلية إلى أن تم 
وأشار إلى أن األردن طالب بخضوع هؤالء حال انتقالهم إلى األردن للقانون األردنـي، إال أن                ". األردن

المطلـب اإلسـرائيلي    "وبين أن   ،  " سنوات ٣فراج عنهم قبل    ال يتم اإل  "صر على أن    أالجانب اإلسرائيلي   
فراج عنهم قبل    ونتيجة للمفاوضات المكثفة تم التوصل إلى اتفاق يقضي بأن ال يتم اإل            ،ض من األردن  ِفُر
 إلى ، مشيراً"هذا أفضل ما استطاعت الحكومة القيام به     "وأكد أن    .، من تاريخ نقلهم إلى األردن     " شهرا ١٨

نهم لـو بقـوا فـي       أوأشار إلى   .  أردني في أي مكان بالعالم إلى بالده       أن األردن يسعى لنقل أي سجين     
 إلى أن القانون اإلسـرائيلي ال       السجون اإلسرائيلية لكان من الممكن أن يبقوا هناك طوال حياتهم، مشيراً          

  .يحدد مدة عقوبة المؤبد
  ٤/٧/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
 جع طروحات التجديد وترا في باريس لبناني حوارى الدعوات اليحملكوسران  .٤٥

 موفد وزارة الخارجية الفرنسية جان كلود كوسران الي بيروت بعـد ظهـر              عاد : سعد الياس  -بيروت  
) يوليـو ( تمـوز    ١٦ و ١٥ اللقاء الحواري الذي سيعقد في ضاحية باريس في          ىامس لتسليم الدعوات ال   

ـ      . طاولة الحوار  ىالجاري ويضم قيادات الصف الثاني الذين التقوا عل         الفـور   ىوقد باشر كوسـران عل
لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين وفي طليعتهم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورئيس مجلس النواب نبيـه               

 شخـصيات مـن المجتمـع       ٥ ى شخصية لبنانية اضافة ال    ١٤ الحوار   ى ان تشمل الدعوات ال    ىبري عل 
 بـه   ىاهللا محمود قماطي عن موقف أدل      ذلك تراجع نائب رئيس المجلس السياسي في حزب          ىال .المدني

قبل ايام وفيه أن فكرة تشكيل حكومة ثانية فكرة جدية وموجودة وقائمة وإن كان ال ينص عليها الدستور،                  
مضيفاً أن فشل السلطة في تغيير رئيس الجمهورية يرجح التجديد له ثانية، وقد أوضح قماطي امـس ان                  

        ايا حول التجديد لرئيس الجمهورية، لم يكن صحيحاً بالشكل والسياق          ما نقل عنه خالل كلمة له في بلدة لب
 .الذي وضع فيه

 ٤/٧/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  تخوفا من الحربإغالق المراكز الثقافية الفرنسية في لبنان  .٤٦

 قررت السفارة الفرنسية في لبنان إغالق كافة المراكـز التربويـة الفرنـسية              : سيمون نصار  -بيروت  
.  األراضي اللبنانية من التاسع من هذا الشهر ولغاية السابع والعشرين من الـشهر المقبـل               المنتشرة على 

وعلمت الدستور من أحد األفراد العاملين في المركز الثقافي الفرنسي المنتشر في أكثر من مدينة لبنانية،                
أن يكونـوا قـد     (فى  إال أن المصدر نفسه، ن    ) مريبة وال نعرف األسباب الكامنة ورائها     (بأن هذه الخطوة    

فقط اإلغالق لهذا الوقت الذي عينه السفير الفرنسي في         (بل  ) تبلغوا اإلغالق والمغادرة للرعايا الفرنسيين    
  ).أنها خطوة استباقية ألي حرب قد تنشب في هذه الفترة(إال أن المصدر قال ). لبنان برنار إيمييه

  ٤/٧/٢٠٠٧الدستور 
  
   في البارد والتوافق الفلسطيني لم يتم بعد "مفتح اإلسال" جرحى للجيش وقتيل ل٤ .٤٧

 يوما من المواجهـات     ٤٥، وبعد   'فتح اإلسالم 'تقول مصادر فلسطينية ان من تبقى من عناصر          :بيروت
الضارية التي خسروا خاللها نحو مائة قتيل بدوا اكثر قابلية لالصغاء من قبل مسؤولين في المخيم القديم                 

ن البعض، وال يتجاوز عددهم العشرين مقاتال، يصرون على القتال حتـى            من اجل تسليم انفسهم، وان كا     
 جنود فيما   ٤واشار مصدر عسكري الى جرح       .ميدانيا شهد نهار امس اشتباكات متقطعة      .الرمق االخير 

وفي ما يتعلق بالقوة االمنية التي سـتكون         .سقط قتيل للتنظيم خالل محاولتين للتسلل باتجاه موقع للجيش        
ال يزال النقاش جاريا، اذ ان هناك       ) ومركزه عين الحلوة  (العقيد منير المقدح    ' فتح'سؤول ميليشيا   بقيادة م 
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 .'فـتح 'ترفض ان تكون لهذه الفصائل مهمة قتالية، كما ترفض ان تكون بقيادة             ' فتح'فصائل غير حركة    
م يحتاج الى اكثر من     ان نشر قوة فلسطينية في المخي     'في لبنان اسامة حمدان     ' حماس'واعتبر ممثل حركة    

امر، واالهم وجود توافق فلسطيني على هذا الموضوع، وهو ما لم يحصل حتى اآلن، ولم يتم بحثه مـع                   
  .'سائر الفصائل الفلسطينية

  ٤/٧/٢٠٠٧القبس الكويتية 
  
 حزب اهللا ليس إرهابياً في القائمة األوروبية .٤٨

من اسم حزب اهللا على خـالف مـا         " ارهابية"ب أ خلت قائمة االتحاد األوروبي للمنظمات التي تعتبر          .د
ولم يدرج اسم حزب اهللا اللبناني على القائمة، لكن المقصود كـان جناحـاً               . الشهر الماضي  ٢٩نشر في   

عسكرياً يدعى حزب اهللا يتبع حزب رابطة المجاهدين، وينشط في اقليم كشمير المتنازع عليه بين الهنـد                 
، من المقرر ان يجمـد االتحـاد       "إرهابية"تبرها االتحاد األوروبي     منظمة يع  ٣٠وتضم القائمة    .وباكستان

في األراضي الفلسطينية،   ) حماس(وتضم القائمة حركة المقاومة اإلسالمية      . أصولها في الدول التابعة له    
  .وحركة مجاهدي خلق االيرانية

  ٤/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  
   نان يتهم القاعدة باستهداف اليونيفيل في لبكاسيني .٤٩

" يونيفيل"وجه المستشار السياسي للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان          :  نورالدين الفريضي  -بروكسيل  
بتدبير االعتداء على الوحدة اإلسبانية فـي       " الجهاديين"و" القاعدة"جزيب كاسيني أصابع االتهام الى تنظيم       

وقد يكون من تدبير    " حزب اهللا "ولية كان من    ال أعتقد ان استهداف القوات الد     : "وقال كاسيني . سهل الخيام 
وتحدث كاسيني في مؤتمر نظمه الحزب االشتراكي األوروبي حول الشرق األوسط في اليومين              ".القاعدة

المكتظة ) الفلسطينية(تراكم الصعوبات المادية التي تعانيها المخيمات       "الماضيين في بروكسيل، فرأى ان      
واستبعد كاسيني الحرب األهلية في لبنان لكنه بـدا متـشائماً إزاء تطـور              ". يفسر نفوذ الجهاديين داخلها   

اسـتقطاب المواقـف بـين المعارضـة        : وحدد خمسة أسباب تدفع نحو مزيد من التوتر وهي        . الوضع
واألكثرية، فشل الوساطة العربية، كلل بعض الدول العربية من األزمـة المستعـصية، كلـل الـسكان                 

  ". المعنيين باألسلحة تحسباً للمواجهةالمدنيين، وتزود األطراف
 ٤/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
  مع لبنانالسورية الدنمارك تشدد على أهمية مراقبة الحدود  .٥٠

قال وزير الخارجية الدنماركي بير ستيغ مولر في مؤتمر صحافي مشترك عقـده مـع نظيـره                 : دمشق
للحـدود  " مراقبـة فعالـة  "ء إجـرا " أهمية"السوري، وليد المعلم، في دمشق أمس أن حكومته تشدد على          

في إشارة الى عمليات تهريب أسلحة عبر       " شياء ينبغي أال تعبرها   " اللبنانية بحيث ال تعبر هذه       -السورية  
من  ".نبحث مع لبنان مساهمات يمكن ان تقدمها الدنمارك في هذه المسألة          "وقال  . الحدود السورية اللبنانية  

، المعلم، رفض سورية انتشار قوة دولية على الحدود مع لبنان     جهته، كرر وزير الخارجية السوري، وليد       
سورية حريصة على دور اليونيفيل ألنهم أتوا من بالدهم للحرص علـى أمـن واسـتقرار         "أكد أن   بينما  
  ".لبنان

 ٤/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 
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  نقاط إيجابية في تقرير لجنة تقصي الحقائق في فلسطين: مصر .٥١
 في لجنـة تقـصي الحقـائق الخاصـة          ،لخارجية المصري للشؤون العربية   قال مساعد وزير ا   : القاهرة

 إن التقرير الذي سـتقدمه اللجنـة الـى وزراء           : ممثل مصر السفير هاني خالف     ،باألحداث في فلسطين  
وتضم اللجنة مـصر وتـونس      . الخارجية العرب في منتصف الشهر الجاري يتضمن نقاطًا إيجابية عدة         

من بين النقاط   "وقال خالف إن     .ى جانب األمين العام لجامعة الدول العربية      والسعودية واألردن وقطر ال   
االيجابية في التقرير ان االنسحاب من غزة كان بشكل اختياري من جانب السلطة الفلسطينية حرصاً منها                

ة على سالمة اآلخرين، الى جانب اعتراف القائمين على السلطة حالياً في غزة بشرعية السلطة الفلسطيني              
برئاسة محمود عباس، فيما يتم حالياً التشاور على بدء الحوار بين حركتي فتح وحماس، وفـي الوقـت                  

وأكد خالف ان اللجنـة ال تنـبش فـي أحـداث             ".نفسه إعادة الوضع الى ما كان عليه قبل أحداث غزة         
لشمل والبناء عليها   الماضي حتى ال تزداد الهوة بين الجانبين ولكنها تبحث في األمور التي تساعد في لم ا               

وأوضح أن اللجنة استمعت الى ممثل فلسطين فيها والى الخطاب الـذي ارسـله رئـيس                 .في المستقبل 
  .العربية جامعةالالمكتب السياسي لحماس خالد مشعل الى 

  ٤/٧/٢٠٠٧الحياة 
  
  جهود اإلفراج عن البرغوثي قطعت شوطاً: القاهرة .٥٢

ت المصرية مع إسرائيل بشأن اإلفراج عن القيادي الفتحـاوي          قطعت االتصاال :  القدس المحتلة  -القاهرة  
مروان البرغوثي شوطا مهماً في إطار الجهود المبذولة إلطالق أسرى فلسطينيين من سجون االحـتالل               

وقالت مصادر مطلعة إن الجهود المصرية ال عالقة لها بما يتردد            .مقابل األسير اإلسرائيلي جلعاد شاليت    
في الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل تصاعد نفوذ حركة حماس، مشيرة إلى أن هذه              عن دعم حركة فتح     

   .الجهود سبقت التطورات األخيرة في غزة وجرت أثناء وجود حكومة حماس األولى في السلطة
  ٤/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  مصر تجري ترتيبات لنقل بعثتها الدبلوماسية إلى رام اهللا .٥٣

تجري القاهرة ترتيبات لسفر بعثتها الدبلوماسية إلى رام اهللا بعد قرار القاهرة نقلها  : ربيع شهاب-القاهرة 
حيث جرت خالل األيام ،  ابان سيطرة حركة حماس على القطاع خالل األحداث األخيرة،من غزة

من جانب آخر اكدت مصادر مطلعة أن  .الماضية مساع واتصاالت الختيار مقر جديد لها في رام اهللا
هرة تبحث اجراء تغييرات على البعثة األمنية خاصة رئاستها حيث ظل اللواء برهان حماد يرأس القا

   .البعثة على مدى الفترة الماضية التي شهدت مواجهات دامية
 ٤/٧/٢٠٠٧الشرق القطرية 

  
   تدمير المنطقةمشاريعمن  إسرائيل جزء: وزير االعالم السوري .٥٤

سن بالل ان المنطقة العربية كانت دائما عرضة ألطماع القـوى           قال وزير االعالم السوري الدكتور مح     
االسرائيلي خير مثال على مشاريع استعمارية رسمت للمنطقة والعمل جـار        الدولية وان الصراع العربي   

وأضاف في افتتاح مؤتمر حول اثـر الحـروب والنزاعـات            .على تنفيذها بالعدوان واالحتالل والتدمير    
عربية ان كل هذه المشاريع االسـتعمارية والحـروب تتـرك آثارهـا النفـسية               المسلحة على األسرة ال   

االسرة العربية هي اولى ضحايا االرهاب االسرائيلي في فلسطين         وان  واالجتماعية على األسر العربية،     
   .والجوالن وجنوب لبنان

  ٤/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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 يدعون للحوار بين فتح وحماسوسياسيون علماء  .٥٥
 علماء ومفكرين ومثقفين وسياسيين مسلمين حركتي فتح وحماس ٤٠٦دعا :  أحمد العمودي-ض الريا

إلى الحوار على قاعدة اتفاق مكة المكرمة المبرم بينهما، مؤكدين احترام العالم اإلسالمي لخيارات 
ة في الشعب الفلسطيني وسلطته التشريعية والرئاسية والحكومية المنتخبة ورفضهم لنشر قوات أجنبي

 العلماء في واستغرب .)٧-٢ (وخرج البيان بمبادرة من مجموعة من العلماء أمس اإلثنين .قطاع غزة
لهاث البعض باستمرار وراء الحوار مع العدو الصهيوني بأي ثمن، وفي الوقت نفسه يرفض  "بيانهم من

برر لوجود قوات ال نرى أي م: " وذكر البيان".أولئك أي حوار مع قطاعات واسعة من أبناء شعبهم
أي "وأكد الموقعون على أن  ".أجنبية في غزة، وبخاصة في ظل رفض أكثرية الشعب الفلسطيني لها

محاولة لحصار القوى اإلسالمية والوطنية المقاومة في فلسطين، لن تؤدي إال إلى مزيد من األزمات 
 يوسف القرضاوي رئيس االتحاد  دولة، ومن بينهم الدكتور٤٨وينتمي الموقعون على البيان لـ ".والعنف

العالمي لعلماء المسلمين، وإبراهيم زيد الكيالني رئيس لجنة الفتوى بحزب جبهة العمل اإلسالمي 
اللبنانية، والداعية اإلسالمي الكويتي أحمد " األمان"باألردن، وإبراهيم المصري رئيس تحرير صحيفة 
العدل واإلحسان المغربية، وجميل منصور القيادي القطان، وعبد السالم ياسين المرشد العام لجماعة 

كما ضمت قائمة الموقعين عددا من الشخصيات السياسية، مثل إسماعيل هنية  .اإلسالمي بموريتانيا
قال، وأبو العال ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط في مصر، وأحمد بحر رئيس الوزراء الفلسطيني الُم

  .الفلسطيني، وعبد الرحمن سوار الذهب الرئيس السوداني األسبقالنائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
 ٣/٧/٢٠٠٧إسالم أون الين 

  
  االتحاد االوروبي يدعم فكرة وجود دولي في األراضي الفلسطينية .٥٦

قال الممثل األعلى منسق السياسة الخارجية خافيير سوالنا ان االتحـاد           :  نورالدين الفريضي  -بروكسيل  
 ورأى في مؤتمر نظمه الحزب االشـتراكي االوروبـي ان           "ال مسألة القوات الدولية   موقفا بناء حي  "يلتزم  

وإنما على كيفية نشر القوات الدولية والمهمات التي سـتعهد          "التساؤالت ال تتركز على الجوانب المبدئية       
وبي فـي   دور االتحاد االور  " ان   "الحياة"وقال سوالنا لـ    . "اليها والنطاق الجغرافي الذي ستتحرك داخله     

الوجود الدولي المفترض ستحدده النقاشات التي سيجريها مجلس األمن حيث يكتسب موقف األمم المتحدة              
  ."أولوية كبرى في هذا الشأن

ورأى ان مـسيرة    . "سنرتكب خطأ جسيماً إذا نحن تخلينا عن الفلسطينيين في قطاع غـزة           ": وقال سوالنا 
 التي أشار اليها الرئيس عباس من دون أن يحدد بعد           "تخاباتستمر حتما عبر االن   "الصلح بين الفلسطينيين    

 في االنتخابات المقبلة رفض سوالنا االلتزام       "حماس"وتحسبا الفتراض تكرر تجربة فوز      . موعد تنظيمها 
وطالب سوالنا اسـرائيل بــ      . المسبق بدعم الحكومة التي ستفرزها صناديق االقتراع في الدورة المقبلة         

فتح آفاق الحل السلمي أمـام      " وشدد على أهمية     "حويل جزء من العوائد المالية الفلسطينية     عدم االكتفاء بت  "
  . "الفلسطينيين

  ٤/٧/٢٠٠٧الحياة 
  
  الجئ من فلسطينيي العراق ١٠٠ البرازيل توافق على استقبال .٥٧

، ان  أعلنت المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة، في بيـان أمـس الثالثـاء              : ب.ف.أ
ونقل البيان عن المتحدثة    . الحكومة البرازيلية وافقت على استقبال مائة الجئ فلسطيني مشرد من العراق          

باسم المفوضية جنيفر باجونيس قولها انه سوف يتم نقل الفلسطينيين الى البرازيل وفقا لبرنامج منظم في                
 شخصا، مشيرة الى انـه      ٣٠من  سبتمبر المقبل على ثالث دفعات تتكون كل دفعة         / منتصف شهر أيلول  

وأوضحت باجونيس أن   . من المنتظر أن يغادر كبار السن والعائالت التي تعول أطفاال في الدفعة األولى            
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 كيلـومترا مـن     ٦٠غالبية هؤالء الفلسطينيين كانوا يعيشون في مخيم الرويشد داخل األردن على بعد             “
  .”الحدود العراقية خالل السنوات األربع الماضية

  ٤/٧/٢٠٠٧لخليج اإلماراتية ا
  
  في فلسطين" فرق تسد"بريطانيا ال تريد  .٥٨

أشار جون ويلكس، المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية، إلى رغبة بالده           :  جهاد أبوصالح  -دبي  
في إحياء عملية السالم من جديد في الشرق األوسط، رغم الصعوبات القائمة في طريق إحراز أي تقـدم                  

ا االتجاه وبخاصة بعد االنقسامات بين فتح وحماس، مبديا استعداد حكومة بالده للعمل على              حقيقي في هذ  
، مستطردا انه ال توجد حاليا حلـول        )مع إسرائيل (توحيد الصف الفلسطيني ومن ثم استئناف المفاوضات        

لـى اتـصال     اإلسرائيلي، إنما نحاول ان نحرز خطوة إيجابية فيها، مشيرا إ          - سحرية للنزاع الفلسطيني  
هاتفي جرى، أمس، بين وزير الخارجية البريطاني الجديد والرئيس الفلسطيني محمود عباس تمت خالله              

  .دراسة آلية وصول المساعدات اإلنسانية إلى غزة وكيفية العمل على استعادة الوحدة الفلسطينية
  ٤/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

      
  في لبنان وفلسطين فرنسا تعد بمبادرات .٥٩

وعد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون، أمس الثالثاء، بأن تطلق بالده مبادرات لمـصلحة              :ب.ف.أ
وقال فيون في خطابه عن السياسة العامة، أمام مجلـس النـواب، ان              .السالم في لبنان والشرق األوسط    

ي بتوضـيحات   فرنسا ستتخذ مبادرات لمساعدة الطوائف اللبنانية على معاودة الحوار، من دون أن يـدل             
وأضاف ان باريس ستتخذ مبادرات إلعادة احياء شـعلة األمـل بفلـسطين             . حول طبيعة هذه المبادرات   

وشدد فيـون علـى ان      . وديمقراطية تتعايش سلمياً مع إسرائيل التي يعترف بها ويحترمها جيرانها          حرة
رجة أمام اغتيال جميع القـادة      فرنسا لن تستسلم لرؤية لبنان مهدداً بالحرب األهلية مجدداً، ولن تقف متف           

واكد ان فرنسا لن تستسلم لرؤية قطـاع غـزة         . اللبنانيين الذين يجرؤون على الدفاع عن استقالل بالدهم       
محاصراً في شكل دائم وفلسطين مهددة بانقسام واقعي قبل أن يتاح لها حتى أن تمارس فعليـاً سـيادتها                   

  .على أراضيها
  ٤/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  شنير يطرح على ليفني تدويل مزارع شبعا كو .٦٠

محاولة فرنسية جديدة يطلقها وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشـنير، لتـسهيل            : محمد بلوط  -باريس  
فمن المنتظر أن يطـرح وزيـر الخارجيـة         . إيجاد حل دولي لقضية مزارع شبعا، بالتوافق مع إسرائيل        

ة تسيبي ليفني، خالل اجتماعهما في الكي دورسيه، اليوم،         الفرنسي برنار كوشنير على نظيرته اإلسرائيلي     
  . الخرائط التي توصل إليها خبراء األمم المتحدة، الذين قاموا بمسح طوبوغرافي لمزارع شبعا
 ٤/٧/٢٠٠٧السفير 

  
  ٢٠٠٦ عام  ن العرب إلى بلدانهمي المهاجر هي حجم تحويالت بليون دوالر٤٠ .٦١

ن البنك الدولي حجم األموال المرسلة من المهاجرين العرب إلـى           قدر باحثون م  :  محمد خالد  -واشنطن  
ـ بلدانهم األم السنة الماضية     وأكدوا، اعتماداً على قواعد بيانات معهد دراسات التنمية         . بليون دوالر  ٢٥ ب

في جامعة ساسكس البريطانية، أن المبلغ المشار إليه ال يشمل سوى الحواالت الخاضعة للرقابة الرسمية               
بلة للحصر، بينما ال تقل القيمة الحقيقية للتحويالت العربية المرسلة عبر القنـوات التقليديـة وغيـر           والقا

تحويالت عدداً من المؤشرات المرتبطـة بواقـع الهجـرة          هذه ال وكشفت   . بليون دوالر  ٤٠التقليدية عن   
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اضية خمسة في المئـة     العربية، خصوصاً تأثرها بالتطورات السياسية واألمنية، اذ زاد حجمها السنة الم          
ونتج من هـذه التقلبـات الحـادة أن    .  على التوالي٢٠٠٤ و٢٠٠٣ في المئة عامي ١٠ و   ٣٠في مقابل   

 في المئة، وهي نـسبة هزيلـة        ٦٤ لم يتجاوز    ٢٠٠٦ و   ٢٠٠١مقدار الزيادة التراكمية للفترة بين عامي       
وبحـسب   .راً في وسط أفريقيا وجنوبها    مقارنة بتحويالت مهاجري الدول النامية باستثناء الدول األكثر فق        

 بليـون   ٢٠٠تقديرات البنك الدولي، بلغت قيمة تحويالت المهاجرين من الدول النامية السنة الماضـية،              
 ٢٠٠٦بلغ عدد المهاجرين العرب في نهاية       من جهة أخرى،    و .٢٠٠٥دوالر بارتفاع ستة في المئة عن       

ويضم هذا الرقم التقديري عـدداً كبيـراً        . مليون مهاجر  ١١,٨طبقاً للبنك الدولي وجامعة ساسكس، نحو       
 انفـرد   إلـى ذلـك فقـد     . نسبياً من الوافدين العرب الذين يعملون في دول عربية غير بلدانهم األصلية           

  . بليون دوالر٥,٧ حولوا بعد أنتحويالت العام الماضي، هذه الالمهاجرون اللبنانيون بأكبر نصيب من 
  ٤/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
  ! ن الدن المالية في دول بينها لبنانشبكة ب .٦٢

 أعلن موقع مجلة جيوبوليتيك أمس، ان أجهزة االستخبارات الفرنسية أعدت مـذكرة اسـتعالم               :أ ف ب  
ـ  تهن حص ، أشارت إلى أ   تفصل الشبكة المالية ألسامة بن الدن       مليون دوالر من ميـراث      ٣٠٠ المقدرة ب

ان أسامة   وجاء فيها .  البكر قد حركه   هن يكون شقيق  والده، تم تجميدها رسميا في حساب مصرفي يرجح أ        
بن الدن تمكن بفضل هذه األموال من بناء شبكة دولية مهمة من الشركات أنشئت بداية في السودان ثـم                   

 االتجـار    المالية لشبكة بـن الدن،     من المصادر  وقد أوردت المذكرة أن   . لبنانعدة دول من بينها     شملت  
أفغانستان، فضال عن منظمات غيـر حكوميـة إسـالمية          في  يون والهيروين   األفوفي اليمن    القاتنبتة  ب

  .ورجال أعمال سودانيين
  ٤/٧/٢٠٠٧السفير 

  
 ء  عن حالة الطوارىاإلعالناإلعتقاالت في الضفة الغربية في أعقاب  .٦٣

، مرسوما أعلـن    ١٤/٦/٢٠٠٧أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، الرئيس محمود عباس، بتاريخ          
لة الطوارئ في جميع أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية استنادا إلى الباب السابع مـن القـانون                فيه حا 

  وبعد إعالن المرسوم باشرت األجهزة. األساسي المعدل
األمنية الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية حملة اعتقاالت طالت عشرات المـواطنين الفلـسطينيين              

 أصدر الرئيس محمود عباس     ١٦/٦/٢٠٠٧وبتاريخ  . في الضفة الغربية  المشتبه بانتمائهم لحركة حماس     
حركة حماس خارجة عن القـانون بـسبب قيامهـا          " مليشيات"مرسوماً رئاسياً اعتبر فيه القوة التنفيذية و      

بالعصيان على الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها، وتبع ذلك استمرار لحمالت اإلعتقال لمن تشتبه قـوات              
  .  بالقوة التنفيذية، أو من تتهمهم بحيازة السالحاألمن بعالقتهم

الهيئة تابعت موضوع اإلعتقاالت في مناطق الضفة الغربية، واعتمدت في ذلك على مقابلتها مع السجناء               
الذين اعتقلتهم األجهزة األمنية الفلسطينية، كما حصلت الهيئة الفلسطينية المكـستقلة لحقـوق االنـسان               

عض األهالي، وأجرى ممثلوها مقابالت مع عدد من المسئولين ذوي العالقة فـي          والمواطن على إفادات ب   
  .موضوع اإلعتقاالت، واستمعت منهم إلى الدور الذي يقومون به بخصوص هذه اإلعتقاالت

  :الخلفية القانونية لإلعتقاالت في ظل حالة الطوارئ. ١
يجـوز فـرض قيـود علـى الحقـوق          من القانون األساسي الفلسطيني على انه ال        ) ١١١(تنص المادة   

وتنص . والحريات األساسية إال بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعالن حالة الطوارئ            
  :على انه يجب أن يخضع أي اعتقال ينتج عن حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية) ١١٢(المادة 
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اجع من قبـل النائـب العـام أو المحكمـة           أي توقيف يتم بمقتضى مرسوم إعالن حالة الطوارئ ير        . ١
  .المختصة خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيف

  .يحق للموقوف أن يوكل محاميا يختاره. ٢
في حين ينص قانون اإلجراءات الجزائية في الظروف العادية على وجوب حصول الجهات التي يحـق                

، على إذن من النيابة العامة قبل بدء اجراءات التوقيف، فإن           لها التوقيف، وتعرف باسم الضابطة القضائية     
أحكام القانون المتعلقة بإعالن حالة الطوارئ نصت على وجوب قيام النيابة العامة بمراجعـة اإلعتقـال                

  . خالل خمسة عشر يوماً من تاريخه، هذا اضافة الى تاكيدها على حق الموقوف بتوكيل محام يختاره
جراءات الجزائية المعمول في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عـن الـضمانات            وقد تحدث قانون اإل   

  :التالية
 ال يجوز القبض على احد أو حبسه إال بأمر من الجهة المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملتـه بمـا                     -

  .١يحفظ كرامته و اليجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا
تحقيق ال يتم إال بمذكرة من قبـل النيابـة العامـة أو فـي                دخول المنازل وتفتيشها عمل من أعمال ال       -

حضورها بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جنايـة أو جنحـة أو                   
  .٢باشتراكه في ارتكابها

ـ                   - ت  تفتيش المنازل يجب أن يكون نهارا و يجوز دخولها ليال إال إذا كانت الجريمة المتلبس بها او كان
  ٣.ظروف االستعجال تستوجب ذلك

  االنتهاكات التي رصدتها الهيئة في عمليات اإلعتقال خالل فترة الطوارئ. ٢
  :من خالل متابعة الهيئة لعمليات االعتقال تم رصد اإلنتهاكات التالية

م رغم مرور أكثر من خمسة عشر يوماً على اعتقالهم، ال يزال العديد من المعتقلين الـذين تـم اعتقـاله                 
بمقتضى مرسوم إعالن حالة الطوارئ يحتجزون في مراكز التوقيف التابعة األجهزة األمنية الفلـسطينية              
بصورة غير قانونية، بحيث لم تقوم الجهات التي تحتجزهم بعرضهم على النيابة العامـة أو أي محكمـة               

بزيارة هـذه المراكـز لتفقـد       كما ال تقوم النيابة العامة      . مختصة لمراجعة اعتقالهم وفقاً ألحكام القانون     
  .٤المحتجزين واإلطالع على ظروف اعتقالهم ومراجعة ملفاتهم

ادعى بعض المعتقلين الذين زارهم ممثلو الهيئة في بعض مراكز التوقيف بتعرضهم للعنـف والتعـذيب                
 .٦، وقد شاهد ممثل الهيئة آثار عنف على احدهم في سـجن جنـين             ٥وسوء المعاملة أثناء التحقيق معهم    

وفي حاالت أخرى استخدمت القوة ضد المعتقلين أو ذويهم خالل عملية االعتقال، وفي بعض الحاالت تم                
االعتداء على المتواجدين في البيوت لحظة االعتقال، وفي حالة أخرى تم إطالق النار علـى المـواطن                 

. ٨ة والشدة في االعتقـال     كما تم التهديد بالقتل وإطالق النار، وإثارة الرعب، واستخدام القسو          ٧.وإصابته
 ، أو وضع قناع علـى       ٩إضافة إلى ذلك فقد تم في عدد من حاالت االعتقال تعصيب العينين لمدة طويلة             

  . كما رصدت حاالت تم فيها نقل المعتقلين بصناديق السيارات١٠.رأس المعتقل
بدى معظم المعتقلين   فقد أ . تعرض حق المعتقلين بتوكيل محام يختاره لإلنتهاك في بعض مراكز التوقيف          

الذين التقاهم ممثلي الهيئة انه لم يزورهم أي من المحامين، وبعضهم أكد ان ذويهم ال يعلمـون أمـاكن                   
اعتقالهم، ولم تسمح لهم بعض ادارات التوقيف اإلتصال بذويهم، وبالتالي لم يقومـوا بتوكيـل محـامين                 

  .١١للدفاع عنهم لهم
التي تقوم باالعتقال والتحقيق ليست لها صفة الضابطة القـضائية،          تبين للهيئة أن هناك عدد من الجهات        
ففي بعض الحاالت تقوم اللجنة األمنية المشتركة، والمكونة مـن          . وغير مخولة بموجب القانون بالتحقيق    

عدة أجهزة هي المخابرات العامة واألمن الوقائي واألمن الوطني واالستخبارات العسكرية وأمن الرئاسة،             
 بعض هذه األجهزة ليس لها صفة الضابطة القضائية، وليست جهة اختصاص في االعتقـال أو                علما بأن 
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وفي بعض الحاالت يقوم جهاز واحد بمفرده باالعتقال، وفي بعض حاالت االعتقـال شـاركت               . التحقيق
  .١٢مجموعات مسلحة في عمليات االعتقال

.  بأنفسهم وبهوية األجهزة التي يتبعـون لهـا  في غالبية االعتقاالت رفض أفراد األجهزة األمنية التعريف  
إضافة إلى قيام أفراد المجموعة باالعتقال وهم مقنعو الوجه، بحيث يصعب التعرف عليهم، األمر الـذي                

  .كان يثير الشك والشبهات في كثير من األحيان بالنسبة للمعتقلين أو ذويهم
يها في القـانون عنـد القـبض والتوقيـف          افتقرت معظم االعتقاالت لإلجراءات القانونية المنصوص عل      

حيث خلت جميع اإلفادات التي حصلت عليها الهيئة، من أشخاص تم اعتقالهم أو من ذويهـم،                . والتفتيش
من اإلشارة إلى قيام الجهات التي تقوم باالعتقال بإبراز أية وثائق أو مذكرات مكتوبة تسمح باالعتقال أو                 

وفي بعـض الحـاالت     . ١٣قاالت التي تم في ساعات الليل المتأخرة      التفتيش، كما أن هناك عدد من االعت      
التي تمت فيها مصادرة بعض األشياء لم يتم تسليم المعتقل أو ذويه أي سند يفيد المصادرة، كمـا رافـق                

  .بعض عمليات االعتقال العبث بمحتويات المنازل ومصادرة بعضها وتخريب للممتلكات
ادية أو في زنازين، كما أن عددا كبيرا من المعتقلين تم احتجازهم في             تم احتجاز المعتقلين في غرف انفر     

مقرات تابعة لألجهزة األمنية مخالفا بذلك القانون األساسي الذي ينص على وضعهم في السجون المنظمة               
  .بموجب القانون وهي مراكز اإلصالح والتأهيل

حتجاز سواء في أقسام التحقيق أو مـن        لم تسجل الهيئة أي إساءة من قبل طاقم اإلشراف على مراكز اال           
  .  قبل الطاقم اإلداري بل على العكس فقد تم اإلشادة في كثير من الحاالت بالمعاملة الحسنة

الظروف المعيشية الماكن االحتجاز هي ظروف صعبة وقد سجلت الهيئة في تقاريرها السابقة الكثير من               
نية هذه المراكز من ناحية مبدئية إضافة إلـى ضـيق           المالحظات على هذه المراكز ومن أهمها عدم قانو       

مساحة هذه المراكز مما يشكل اكتظاظا في عدد الموقوفين إضافة إلى غياب العديد من الظروف الصحية                
في هذه المراكز كالتهوية واإلضاءة والنظافة وتوفر المرافق العامة وساحات الفورة فمن خالل اإلفـادات               

ان إدارات هذه المركز بذلت كل الجهد من اجـل تـوفير ظـروف معيـشية                التي حصلت عليها الهيئة ف    
بالنسبة للطعام فلم تسجل الهيئة أي مالحظات في هذا الـشأن           . وصحية مالئمة ضمن اإلمكانيات المتوفر    

أو على الصعيد الصحي فان كان يتم عرض المعتقل على طبيب من الخدمات الـصحية عنـد وصـولة         
ير أن بعض المعتقلين اشتكوا من عدم توفر بعض األدوية في هذه المراكـز              وإعداد تقرير طبي بذلك غ    

كـذلك تـم إدخـال      . وفي بعض الحاالت تم نقل المعتقل إلى المستشفى في حاالت الضرورة والطارئة           
  .المالبس والحاجات الخاصة لبعض المعتقلين بناء على طلبهم

 باالنتماء لحركة حماس وبعضها تتعلق بحيـازة        تنوعت التهم الموجة للمعتقلين فبعض التهم كانت تتعلق       
 إضافة إلى بعض التهم تعلقت بالقيـام        ١٧. والبعض اآلخر تعلق بالعضوية في القوة التنفيذية       ١٦.األسلحة

  ١٨. بعمل لصالح القوة التنفيذية كخياطة مالبس للقوة التنفيذية
  .دور الجهات الرسمية المخولة بمتابعة اإلعتقاالت. ٣

  :ة عدة  لقاءات مع بعض الجهات الرسمية ذات العالقة بالموضوع فكانت على النحو التاليأجرت الهيئ
أشار وزير الداخلية إلى وجود تعليمات واضحة وصريحة من قبله إلى أفراد األجهزة             : وزارة الداخلية . أ

. ين لحين اإلفراج  لاللتزام بأحكام القانون، من حيث مدد التوقيف والمحافظة على السالمة البدنية للموقوف           
وقال إن الـذي    . كما أبدى استعداده لتفعيل دائرة الشكاوى في وزارة الداخلية بما يالئم مع حالة الطوارئ             

  .١٩يقوم بعمليات اإلعتقال هي األجهزة األمنية حصراً
 اعتقـال   أفادت النيابة، بأنه وحتى لحظة إعداد هذا التقرير لم يتم تبليغها عن أي حالة             : النيابة العامة . ب

بموجب حالة الطوارئ من أي جهة أمنية، وأضاف بأن حالة الطوارئ لها تعليمات خاصة باالعتقال، وال                
  .٢٠تخضع ألحكام القانون الذي يطبق في األوقات العادية األخرى
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 من القانون األساسي والمتعلق بدور النيابة العامـة والـسلطة القـضائية             ١١٢وفيما يتعلق بحكم المادة     
ع أي اعتقال ينتج عن حالة الطوارئ إلى المراجعة من ِقبل النائب العام أو المحكمـة المختـصة                  بإخضا

 يوماً من تاريخ التوقيف وحتى اللحظة لم يتقدم لهم أي شخص سواء بواسـطة               ١٥خالل مدة ال تتجاوز     
األمنية أي  محاميه أو بصفة شخصية بأي طلب لمراجعة الحكم، ولم يقدم لهم أي معتقل من ِقبل الجهات                 

حالياً تعمل النيابة العامة بشكل عادي وتعالج       .  يوماً لم تنتهي بعد    ١٥شكوى وربما يعود ذلك إلى أن مدة        
أي مشكلة وتراجع الجهات المسؤولة بخصوصها في حال تقدم أي شخص أو أي جهة لهـم بـشكوى أو                   

 يوم وليس بعد انتهـاء      ١٥ نصت على أن تتم إجراءات المراجعة خالل         ١١٢ علما بأن المادة     ٢١.طلب
 يوم، إضافة إلى انه يبقى من واجب النيابة العامة المبادرة بمراجعة ملفات المعتقلـين، ولـيس                 ١٥الـ  

  .بالضرورة االنتظار إلى حين عرض الملف عليها من األجهزة التي قامت باالعتقال
ها الهيئة والمقـابالت التـي      وفقاً للمعلومات المتوفرة، من خالل اإلفادات التي حصلت علي        : الشرطة. ج

أجرتها فإن الشرطة ال تشارك بقية األجهزة األمنية في عمليات اإلعتقال الجارية على خلفية إعالن حالة                
الشرطة تتابع قضايا المواطنين العادية وتنفذ مهماتها اليومية العادية ضمن المعايير القانونيـة             . الطوارئ

  .المعمول بها في الظروف العادية
  لتوصياتا. ٤

  :بناء على ما جاء في التقرير، فإن الهيئة توصي بما يلي
ضرورة أن تقوم األجهزة األمنية بعرض الموقفين لديها على النيابة العامة لمراجعة اعتقالهم خالل فترة               

  .خمسة عشر يوماً
قيف والتأكد  ضرورة أن تسعى النيابة العامة ومن تلقاء نفسها إلى إجراء تفتيشات دورية على مراكز التو              

من عدم وجود محتجزين فيها خالفا ألحكام القانون، هذا باإلضافة إلى ضرورة قيامها بالمبادرة بمراجعة               
ملفات األشخاص الذين تم احتجازهم بسبب اإلعالن عن حالة الطواريء منذ لحظـة اعتقـالهم وعـدم                 

  .االنتظار إلى حين عرض ملفاتهم من الجهات التي قامت باالعتقال
  . قيام النيابة العامة بالتحقيق في ادعاءات بعض المعتقلين بتعرضهم للعنف او التعذيبوجوب

  .وجوب قيام نقابة المحامين بتعيين محامين لزيارة المعتقلين في مراكز التوقيف التابعة لألجهزة األمنية
  .بموجب القانوننقل المعتقلين مراكز التوقيف غير القانونية إلى مراكز اإلصالح والتاهيل المنظمة 

  ٢٩/٦/٢٠٠٧باحث للدراسات 
  
  ردان على عرفات .٦٤

  زكريا محمد
قلت في مقالتي السابقة أن التطورات التي حصلت في الحركة الفلسطينية قد انبثقت من انهيار مـشروع                 

وأضفت أنه يمكن تـصوير     . الدولة المستقلة، الذي صار قاعدة للوطنية الفلسطينية خالل العقود الماضية         
خالد مشعل يرد على عرفات، مثلما أن عرفات فـي الـستينات رد علـى     : ات على الشكل التالي   التطور

  .جورج حبش
هذا الرد هو السائد في     . لكن علي أن أضيف، حتى ال يقع سوء فهم، أن ثمة ردا آخر مختلفا على عرفات               

  .ويغطي الرئيس عباس ممثلي هذا الرد ، ويحيط نفسه بهم. قمة السلطة الوطنية
فهو، بأفعالـه الفوضـوية وغيـر       . لق رد هؤالء من تحميل عرفات مسؤولية انهيار مشروع الدولة         ينط

  !إنه هو الكارثة بعينها. المسؤولة، ضيع فرصة الوصول إلى حل، والحصول على دولة
، فإنهم منذ اليوم األول لوصولهم      "حماس"ورغم أن هؤالء قد اضطروا إلى رفع راية عرفات في مواجهة            

لطة، بل وقبل ذلك بوقت ال بأس به، كانوا يزمعون االنقالب على مشروعه، والقبول بمـا مـات             إلى الس 
  .وهو يرفض أن يقبله
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  .لقد كان عرفات عدوهم األول
بدأ أصحاب هذا التيار حركتهم تحت اسم رفض الفوضى وعسكرة االنتفاضة، كي يصلوا إلى االنقـالب                

  .لينا ان ندفع الثمنلقد هزمنا، وع: على مشروع عرفات، تحت شعار
وأذكر أن واحدا من ممثلي هذا التيار حضر اجتماعا في منزل األستاذ غسان الخطيب، بعد أول أو ثاني                  

المشكلة عند عرفات، ويجب الـضغط عليـه   : ، وقدم رؤيته للحل٢٠٠٢سماح بالتجول بعد االجتياح في  
لقد هزمنا وعلينا   . ن يعطونا بعد ذلك شيئا ما     باالستقاالت وغيرها للقبول بما تريده أمريكا منا، على أمل أ         

ال يوجد ضمانة ألن تعطينا أمريكا شيئا، رغم ان علينـا           : وقد كان الرجل صريحا للغاية    . أن ندفع الثمن  
  .ان نفعل ما تطلبه منا

هذا التيار سار تحت راية أبو مازن، وحاول تجميع نفسه في أثناء حصار عرفات في المقاطعة، لعمـل                  
غير أن إسرائيل أراحته من ذلك، وسممت عرفات، ففتح الطريق أمامه للـرد             . لكنه لم ينجح  . اانقالب م 

  .على عرفات ومراجعته
وكانت مهمته األولى هـي إقفـال       . وصل تيار المراجعة هذا إلى قمة السلطة تحت غطاء الرئيس عباس          

لمضي في السياسة الجديـدة،     إذ أن فتح ملف االغتيال سيحبط محاوالت هذا التيار ل         . ملف تسميم عرفات  
وقد نجح في ذلك وطوي ملـف       . سياسة االستعداد للتنازل عن الحد األدنى الذي لم يقبل عرفات بأقل منه           

تسميم عرفات، مع ان عناصر هذا التيار من أشد المتحمسين لكشف قتلة رئيس الوزارء اللبناني رفيـق                 
  !كنهم ال يهتمون بكشف القتلة في رام اهللايريدون كشف القتلة في بيروت، ل. الحريري، ومحاكمتهم

" حمـاس "وهـو يـتهم     . وحكومة الطوارئ بغالبيتها تمثيـل لـه      . هذا التيار المراجع يقود السلطة اآلن     
باالصطفاف مع إيران، لكنه يفعل ما هو أسوأ من ذلك؛ أي يصطف مع األمريكان في سياستهم الظالمـة                  

  .والباطلة في المنطقة
رد يحاول إعادة صياغة الهوية الفلسطينية من جديد، بناء        :  على فشل مشروع الدولة    إذن، نحن أمام ردين   

أي أنه  . على هذا الفشل، وذلك عبر االنسياح على المحيط العربي بمعناه الديني، وعلى المحيط اإلسالمي             
لعقود ورد آخر يتمسك بالهوية كما صيغت في ا       . يراجع مشروع الدولة، ومشروع الهوية معه، إلى حد ما        

الماضية، لكن مع مراجعة مشروع الدولة للقبول بما هو أقل منها، بل والقبـول بالوضـع الـراهن، أي                   
  .بالسلطة كبديل عن الدولة

وكما ذكر أحدهم فإن كتاب الرئيس عباس عن المفاوضات لـم           . الرد الثاني هذا يلغي مبدأ المقاومة تماما      
ال يوجـد احـتالل وال ضـرورة    . مقاومة مرة واحدة صفحة كلمة االحتالل وال ال  ٥٠٠يذكر على طول    

أما الرد األول، فهـو يـضع، نظريـا،         . يوجد قوات إسرائيلية، وتوجد أفكار إلعادة انتشارها      . للمقاومة
  .المقاومة في راس جدول األعمال

جانب يئس من مشروع الدولة وصار عنده االستعداد للقبول بما هـو أقـل              : عرفات يضرب من جانبين   
ألم نقل لكـم أن     : بل وللقبول بالسلطة مع بعض التحسينات، باعتبارها الحل النهائي، وجانب يقول          منها،  

مشروع الدولة كان كذبة، وأن تقزيم مشكلة فلسطين وجعلها مشكلة تخص الشعب الفلسطيني وحده كـان                
  !كارثة؟

  .وهكذا، فأنت عزيزي القارئ أمام مراجعتين لعرفات
  !اوأنت حر في أن تتبع إحداهم

  ٣/٧/٢٠٠٧أمين 
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  "خلفية صعود الجمهورية اإلسالمية في غزة"قراءة إسرائيلية في  .٦٥
  أمير كوليك

، وفي ساعة متأخرة من الليل، أعلنت كتائب عـز الـدين القـسام،              ٢٠٠٧في الرابع عشر من حزيران      
لقـد  "). المنتدى("، أنها احتلت مقر الرئاسة في غزة        "حماس"الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية      

ومنظمة التحرير الفلسطينية   " فتح"حركة  . شكل ذلك نهاية حقبة في السياسة الفلسطينية وبداية حقبة جديدة         
على ". حماس"أنهتا دورهما التاريخي وأخلتا، بعد هيمنة دامت قرابة أربعة عقود، مكانهما لصالح حركة              

" فتح"ل األيام الماضية من السهل إرجاع هزيمة        أرضية االشتباكات الدامية التي دارت في قطاع غزة خال        
في الوقت ذاته ينبغي فهم أحداث األسبوع       . وأجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية إلى ضعفها العسكري       

  .األخير على أرضية سياق تاريخي وجيوسياسي يتعدى السياق اآلني المباشر لألحداث
ز وتتنامى في إطارها بشكل مطرد األصولية اإلسالمية في         فنحن نشهد منذ الستينيات عملية مستمرة تتعز      

  .أنحاء العالمين العربي واإلسالمي
، تشكل عملياً جزءاً من فسيفساء واسع من الحركات         ١٩٨٧التي ُأقيمت في كانون األول      " حماس"حركة  

دول اإلسالمية األصولية التي ظهرت إبان العقود األخيرة في مصر وسـورية واألردن وغيرهـا مـن                 
القاسم المشترك لكل هذه الحركات هو تقديم اإلسالم كحل للوضع المتردي الذي يـسود              . الشرق األوسط 

  .العالم العربي واإلسالمي
وكانت أغلبية أنظمة الحكم العربية في الشرق األوسط قد أقيمت في خمسينيات وستينيات القرن الماضي               

غير أن واقع الحياة اليومية الذي يسود اليـوم         . العربيةعلى أساس أيديولوجية علمانية تتمثل في القومية        
 استبداد، أوضاع اقتصادية سيئة للغاية، فجوات واسعة بين األغنياء والفقراء وفـساد             -في العالم العربي  

العدو "ومما زاد الطين بلة عجز تلك األنظمة في مواجهة          .  جعل فشل هذه األنظمة جلياً للجميع      -سلطوي
وهكذا باتت القومية العربية تمثل اليـوم، عمليـاً         .  الذي أضاف ُبعداً مهماً لذاك الفشل      ، األمر "الصهيوني

  ".عالم األمس"
الذي تَِعُد به الحركات اإلسالمية األصولية جماهيرها يبدو زاهراً         " العالم الجديد "على أرضية كل ذلك فإن      

فالتيـار القـومي    . لساحة الفلسطينية أيضاً  هذه السيرورة اإلقليمية وجدت تعبيراً لها في ا       . وواعداً للغاية 
، فشل في السنوات الماضية فـي االختبـارين         "فتح"وعلى رأسه حركة    ) في الساحة الفلسطينية  (العلماني  

  ".المناطق"تحقيق التطلعات الوطنية الفلسطينية وإدارة الحياة اليومية لسكان : المركزيين اللذين واجههما
ظمة التحرير الفلسطينية عن الكفاح المسلح وتحولت إلى مـسار النـضال            في أوائل التسعينيات تخلت من    

جنباً إلى جنب، أخذت المنظمة على عاتقها منذ العام         . السياسي كوسيلة لتحقيق قيام الدولة الوطنية العتيدة      
.  مسؤولية إدارة شؤون الحياة اليومية لمعظم السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غـزة              ١٩٩٤

فـي  . ير أنه تبين للفلسطينيين بمرور الوقت أن المسار السياسي ال يقود إلى تحقيق تطلعاتهم الوطنيـة               غ
الوقت ذاته أخذت إنجازات السلطة الفلسطينية تتراجع وتتالشى حتى على مستوى الـساحة الداخليـة، إذ                

جهاز ) طنية الفلسطينية في نطاق إنشاء السلطة الو    ( الذي أقيم    - البيروقراطي -اتضح أن الجهاز الحكومي   
متضخم وفاسد، وساهمت أجهزة األمن بدورها في إشاعة الفساد في القطاع العام، فضالً عـن أن هـذه                  

، قدرتها على فرض القانون والنظام؛ وسادت إلى جانـب ذلـك            )الثانية(األجهزة فقدت، خالل االنتفاضة     
جز واالعتقاالت التي مارستها إسرائيل،     أزمة اقتصادية مزمنة في ظل سياسات اإلغالق والحصار والحوا        

وفي هذه األثنـاء    . وهو ما جعل في المحصلة واقع الحياة اليومية في المناطق الفلسطينية، واقعاً ال يطاق             
 والسلطة الفلسطينية برمتها، مقرونتين أكثر من أي جهـة          - بصفتها الحزب الحاكم   -"فتح"صارت حركة   

  .انعدام األمل السياسيأخرى بالفساد واألزمة االقتصادية و
فعلـى  ". الضمانة الكبرى "وكأنها  " حماس"بدت حركة   " توفير البضاعة "في مقابل فشل التيار الوطني في       

" حمـاس "عن الكفاح المسلح، واصل نشطاء      " فتح"الصعيد الوطني، وفي الوقت الذي تخلت فيه رجاالت         
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ية ليتيح للحركة إظهار مجمل قدراتها على هذا        وجاء اندالع االنتفاضة الثان   . التمسك بالجهاد ضد إسرائيل   
عمليات انتحارية، عبوات ناسفة، عمليات إطالق نار وفوق كل ذلك إطالق صـواريخ القـسام؛       : الصعيد

، وأن انسحاب إسرائيل من     "الكيان الصهيوني "واعتبرت كل هذه على أنها عمليات ذات تأثير شديد على           
  .قطاع غزة كان تتويجاً لها

، من وجهة نظر الشارع الفلـسطيني انتـصاراً لطريـق حركـة             "خطة االنفصال "فقد اعتبرت   وبالفعل  
ثمار هـذا التأييـد الـشعبي       . ، وهو ما رفع شعبية الحركة في قطاع غزة إلى مستويات قياسية           "حماس"

الفلسطيني فـي   ) البرلمان(في االنتخابات للمجلس التشريعي     " حماس"والجماهيري الواسع قطفتها حركة     
  .، حيث أحرزت الحركة في محافظات قطاع غزة انتصاراً كاسحا٢٠٠٦ًانون الثاني ك

في ميادين النشاطات اليومية مكاسب وإنجازات متزايدة لـصالحها فـي الـشارع             " حماس"كذلك راكمت   
طبيـة، تعليميـة،    (فالحركة تعكف منذ الثمانينيات على بناء وتطوير شبكة خدمات اجتماعية           . الفلسطيني

وقـد اسـتخدمت هـذه      . يتم تقديمها لكل محتاج بأسعار رمزية أو بدون دفع أية رسوم          ) وغيرهاخيرية  
ليس فقط من أجل تقديم الخدمات للسكان، وإنما أيضاً من أجل توسيع            ) االجتماعية والخيرية (المؤسسات  

ي قامـت بهـا     الجهود الدائبة الت  . دائرة مؤيدي وأنصار الحركة وإيجاد قاعدة اجتماعية راسخة ألنشطتها        
الحركة في هذه المجاالت، إضافة إلى صورتها النقية من الفساد مقارنة مع رجاالت السلطة الفلـسطينية،                

التي جـرت   ) البلديات(من إحراز فوز ساحق أيضاً في انتخابات السلطات المحلية          ") حماس"أي  (مكنتها  
  .٢٠٠٥-٢٠٠٤خالل عامي 

ني يخسر بالتدريج مكتسباته ومواقعه الـسياسية واالجتماعيـة،         وهكذا، وبينما أخذ التيار الوطني الفلسطي     
والـسلطة إزاء هـذه     " فتح"تراكم المزيد من القوة والشعبية، ووقفت قيادات حركة         " حماس"راحت حركة   

 وبين قيـادات الجيـل      - رجاالت تونس  -القديم) الحرس(فالصراعات بين الجيل    .. العملية عاجزة تقريباً  
، عطلت النشاطات التنظيمية للحركة، كمـا       )المحتلة(بت في األراضي الفلسطينية     الشاب التي نشأت وتر   

ساهمت الصراعات الداخلية بين المعسكرات واألجنحة المختلفة في المحافظـات فـي انهيـار األطـر                
" فـتح "التنظيمية للحركة، وكانت هذه العملية قد بلغت ذروتها خالل انتفاضة األقصى التـي فقـد قـادة                  

وسائر األجهـزة األمنيـة التابعـة       " فتح"في أثنائها سيطرتهم على التشكيالت المسلحة لنشطاء        والسلطة  
  .للسلطة

ليساهما في ازدياد   " فتح"عرفات وانتخاب أبو مازن رئيساً للسلطة وزعيماً لحركة         ) الرئيس(وجاءت وفاة   
ة كبيرة عامالً موحداً    وكانت شخصية عرفات األسطورية قد شكلت بدرج      . أوضاع الحركة سوءاً وتدهوراً   

وأنصارها، هذا فيما ظهر أبو مازن كشخـصية ضـعيفة،          " فتح"ومصدراً للسلطة والهيبة بالنسبة لحركة      
وفي . مترددة وعاجزة عن مواجهة التحديات المركبة التي أفرزها الواقع الناشئ في األراضي الفلسطينية            

كحركة منظمة، منضبطة، قوية    " حماس"ة  برزت حرك " فتح"مقابل الضعف التنظيمي الذي اعترى حركة       
  .وذات قيادة منظمة ووحدة فكرية

على قيادات ومقـار أجهـزة األمـن والرئاسـة          " حماس"على أرضية كل ذلك فإن سيطرة قوات حركة         
الفلسطينية في غزة، ال تدل فقط على نجاح عسكري وإنما تدل أيضاً على انتـصار العقيـدة األصـولية                   

ويمكن القول إن التطورات األخيرة أدت من ناحية        . ولوجية القومية العربية العلمانية   اإلسالمية على األيدي  
أما انعكاسات وتـداعيات هـذه      . عملية إلى قيام الجمهورية اإلسالمية الفلسطينية، واقعياً، في قطاع غزة         

  .الخطوة فمن المرجح أن تتعدى بكثير نطاق الساحة الفلسطينية ذاتها
   ٢٨/٦/٢٠٠٧المشهد االسرائيلي 
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 الرهان الخاسر: حول الدعوة لقوات دولية في غزة .٦٦
 أحمد الحيلة

بأن الرئيس عباس اقترح علي الرئيس الفرنسي ساركوزي، ) ٣٠/٦(طالعتنا وسائل اإلعالم يوم السبت 
وعلي رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت، وعلي األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون نشر 

ألنه ينوي إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، ولضرورة ضمان األمن في .. لية في قطاع غزةقوات دو
، وفي هذا السياق فقد أكد السيد ياسر عبد ربه عبر فضائية الجزيرة ما تناقلته وسائل اإلعالم .. القطاع

أجل منع مضيفاً بأن الرئيس عباس سيطالب مجلس األمن الدولي النظر في إرسال قوات دولية من 
 ..االعتداءات اإلسرائيلية علي غزة

عند مناقشتنا للمبررات التي ساقها الرئيس عباس بين يدي دعوته لنشر قوات دولية في قطاع غزة، فإننا 
وهل ! هل إجراء انتخابات مبكرة يتطلب قوات دولية أم يتطلب توافقاً فلسطينياً داخلياً؟: نتساءل

 الظروف العصيبة التي تمر بها القضية الفلسطينية يمكن لها أن تعزز االنتخابات المبكرة اآلن وفي هذه
 الصف الداخلي أم تزيد من حدة االنقسام واالختالف بين األخوة واألشقاء في الوطن الواحد؟

أولم يكن من األجدي بالرئيس عباس بدالً من السير باتجاه القرارات األحادية، أن يتوجه إلي الشعب 
، في محاولة منه إلقناعها بضرورة .. وفصائله للتشاور معها حول أهمية االنتخاباتالفلسطيني، وقواه

وحيوية هذه الخطوة، من أجل توفير أغلبية فلسطينية داعمة له ولخطوته تلك، وحتي تكون هذه 
االنتخابات في حال إجراءها معبرة عن الكل الفلسطيني وليس الجزء الذي يمثل أقلية أفرزتها االنتخابات 

 ٢٠٠٦) يناير(التشريعية الماضية في كانون ثاني 
إن إقدام الرئيس عباس علي االنتخابات المبكرة وبهذه الطريقة، وفي هذا التوقيت، وبدون توافق 
فلسطيني، إنما هي خطوة تكرس شبح الفصل بين الضفة وغزة، وتوسع من الهوة والتباين القائم بين 

لتفرد، واإلقصاء، والتهميش، علي حساب روح العمل حركتي فتح وحماس، وهي تكريس لسياسة ا
األمر الذي يعني تقديم خدمة مجانية لالحتالل . الجماعي، والشراكة السياسية، والوحدة الوطنية

اإلسرائيلي الذي يسعي للفصل والتجزئة بين الضفة وغزة، وإلحداث المزيد من االنقسام في الصف 
ء العدو أيهود أولمرت في أكثر من مرة أن علي إسرائيل أن الوطني الفلسطيني، فقد أكد رئيس وزرا

تستغل الظرف الراهن للحيلولة دون عودة اللقاءات والحوارات بين حركتي فتح وحماس، وعلي ضرورة 
 .لمحاربة اإلرهاب ) حكومة الطوارئ(دفع رئيس السلطة وحكومته الجديدة 

 اإلسرائيلية علي قطاع غزة، فإنه من غير المنطقي أما فيما يتعلق بمسألة حفظ األمن، ووقف االعتداءات
ومن غير المقبول عقالً أن نطالب بوجود قوات دولية لحفظ األمن في القطاع الذي بدأ يشهد هدوءا 
واستقراراً أمنياً، بعيداً عن المطالبة بتلك القوات لحفظ األمن في الضفة الغربية التي تشهد مزيداً من 

ني بعد فرار مجموعات المصالح من غزة عقب تخليها عن عناصرها في أجهزة الفلتان واالضطراب األم
 !!األمن واستقرارها في رام اهللا

وبخصوص ذريعة االعتداءات اإلسرائيلية فهي مسألة ليست خاصة بغزة فقط، فاالعتداءات تشمل الضفة 
مباشر والمكثف فيها، هي وغزة علي السواء، بل يمكن القول أن الضفة الغربية وبسبب وجود االحتالل ال

أكثر عرضة لالستباحة من قبل جنود االحتالل الذين يواصلون اعتداءاتهم قتالً واعتقاالً في الوقت الذي 
يواصل فيه جدار الفصل العنصري مصادرة األراضي وعزل الفلسطينيين في معازل وجزر، هذا ناهيك 

ص علي أهلنا في الضفة حياتهم اليومية  حاجز عسكري بين المدن والقري تنغ٦٠٠ّعن وجود أكثر من 
 .ساعة بساعة

إذن دعوة الرئيس عباس لنشر قوات دولية في غزة ليست دعوة بريئة أو مبررة كما هو معلن، بل هي 
دعوة ال تخلو من أهداف وغايات مضمورة ومكتومة، يمكن وصفها بأنها أهداف تخدم أجندات خاصة، 

ات التي هربت من غزة واستقرت في رام اهللا؛ فتلك المجموعات ومصالح ضيقة ال تتجاوز تلك المجموع
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فقدت سيطرتها علي غزة، كما أنها ال تجد ترحيباً ومقاماً الئقاً بها في الضفة الغربية لما لها من سمعة 
سيئة، ولذلك نري أن وجود القوات الدولية في غزة سيعني عودة مظفرة لتلك الفئات المدعومة من 

، أمالً في استعادة نشاطها وعودة االقتتال الداخلي من ..العواصم الغربية والعربيةواشنطن ومن بعض 
 .جديد بهدف إقصاء ونزع الشرعية عن حماس، ولكن في هذه المرة برعاية وإشراف من القوات الدولية
ا من جانب آخر، فإن نشر قوات دولية في غزة يحتاج بالضرورة إلي موافقة االحتالل اإلسرائيلي، وهذ

ال يمكن أن يكون إال إذا كانت تلك القوات معنية بتنفيذ مهمات تفي بغرض حفظ األمن اإلسرائيلي، أي 
منع إطالق الصواريخ كمقدمة لنزع سالح المقاومة، وذلك تماشياً مع شروط الرباعية التي يوافق عليها 

ع المقاومة المسلحة ضد الرئيس عباس، وتماشياً مع قناعاته الشخصية برفض عسكرة االنتفاضة، أي من
وهذا بالمناسبة ما أكد عليه السيد الرئيس محمود عباس في خطابه أمام االشتراكية الدولية في . االحتالل

إن الحكومة الفلسطينية مصرة علي عزل حماس، وحرمان كافة الميليشيات المسلحة من : جنيف بالقول
 ).٢٩/٦/٢٠٠٧نقالً عن وكالة معاً .. (الشرعية
ان السيد عباس يراهن علي نشر القوات الدولية في غزة للقضاء علي المقاومة :  القولمختصر

الفلسطينية بعدما فشل أمراء األجهزة األمنية في هذه المهمة، وذلك تطلعاً الستعادة المكانة المفقودة، 
 .ذ سنوات عدةوأمالً منه في بث روح الحياة من جديد في مسار التسوية السياسية التي لفظت أنفاسها من

يخطئ الرئيس عباس عندما يراهن علي واشنطن وتل ابيب، ويظن أن كسر المقاومة وإنهاءها سيمهد 
وعليه أن , ..٦٧الطريق إلقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة علي كامل األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

ه الفصائل الفلسطينية بموجب اتفاق يعتبر بفترة التهدئة التي استمرت أكثر من عام والتي منحتها إيا
، تلك التهدئة التي لم يحترمها االحتالل باستمراره في سياسة االغتيال ٢٠٠٥) مارس(القاهرة في آذار

 .والقتل واالعتقال، والتهرب من أي التزام سياسي تجاه السلطة الفلسطينية
 لن يجدي نفعاً وسيخسر ال محالة، وبالتالي فالرهان من جديد علي األعداء اللدودين للشعب الفلسطيني

 .ألن الحقوق الوطنية ال تمنح هبة من األعداء، وإنما تؤخذ بقوة الحق والمقاومة
  ٤/٧/٢٠٠٧القدس العربي 

 
  بال أسنان أمام ثالثة سيناريوهات أحدها الرحيل " يونيفيل" .٦٧

  الداد بك
ال لمراسلها في ألمانيا الداد بـك       مقا" يديعوت أحرونوت "نشرت صحيفة   " يونيفيل بال أسنان  "تحت عنوان   

تناول فيه مهمة قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان، فرأى انها ستكون امام ثالثة سيناريوهات احدها                
  . الرحيل، وقال إن وجود هذه القوة منع انهيار حكومة السنيورة

  : وجاء في المقال
ارسال قوة دولية الى قطاع غزة، يجدر بنا أن         من قبل أن يقوم أحد ما بالتفكير بصورة جدية في امكانية            

من اجل هذا الغرض    . نتعمق وندقق في نجاعة مثل هذه المبادرات ومالءمتها مع الواقع الشرق اوسطي           
  . في لبنان" المعززة" "اليونيفيل"يكفينا أن نتمعن في نجاعة قوة 

م لتجديد تفويض القوة المنتشرة فـي       في أروقة االمم المتحدة والعواصم االوروبية المختلفة يستعدون اليو        
ولكـن قـد    . جنوب لبنان التي شُكلت في ايلول الماضي إثر وقف اطالق النار بين اسرائيل وحزب اهللا              

: أصبح واضحا من اآلن لكل األطراف ذات العالقة مدى نجاح هذه القوة الذي هو نجـاح جزئـي جـدا                   
تحت أنف القوات الدولية المنتشرة     . مات االخرى السالح يستمر في التدفق الى مخازن حزب اهللا والتنظي        

في الجنوب يتم بناء منظومة عسكرية جديدة وربما معززة، وكل هذا في الوقت الذي لم يتم فيه تعزيـز                   
تستطيع أن تتفاخر بإنجازين    " المعززة" "اليونيفيل. "قوة الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها بصورة حقيقية       

منع ـ في الوقت الراهن على ما يبدو ـ انهيار حكومة السنيورة الضعيفة رغـم    وجود هذه القوة : اثنين
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سلسلة االغتياالت السياسية التي نُفذت ضد مؤيديها، والهدوء النسبي تواصل منذ وصول هذه القوة علـى             
  . الحدود االسرائيلية ـ اللبنانية

ابت لطلب لبنان وإسرائيل بإرسـال      حكومة ألمانيا قررت أن تأخذ على نفسها مخاطرة كبيرة عندما استج          
من قبل أن تمر سنة على اتخاذ ذاك القرار أصبح الكثيرون في بـرلين يميلـون                ". اليونيفيل"قوة لتعزيز   

  . للندم على ذلك
، هكـذا   "قرار ارسال قوة ألمانية الى لبنان كان قرارا سياسيا صحيحا، ولكنه كان قرارا عسكريا خاطئا              "

.  العسكرية األمنية االلمانية في ظل الوضع الناشـئ علـى االرض بعـد حـين               يدعون اليوم في القيادة   
المستشارة ميركل ونظراؤها في االتحاد االوروبي رغبوا في وضع حد للورطة العسكرية التي أدخلـت               

. اسرائيل نفسها فيها وتعزيز الحكومة اللبنانية الحالية وتحريك دواليب عملية السالم في المنطقة من جديد              
ا السبب وافقوا على إرسال جنودهم رغم عدم وجود صالحيات ملموسة للعمل على تغيير الواقع على                لهذ

المعـززة تحولـت الـى صـورة ارتكاسـية          " اليونيفيـل . "االرض ومنع المجابهة العسكرية اذا حدثت     
 تـؤدي الـى     القديمة، وكل ما تبقى للقوة الدولية هو انتظار عملية القصف القادمة التي قد            " اليونيفيل"لـ

حينئذ سيجد جنـود االمـم المتحـدة        . التصعيد وتدهور االحوال وقد ينتهي بها المآل الى نشوب الحرب         
  . أنفسهم بين المطرقة االسرائيلية والسندان اللبناني

خبراء عسكريون في برلين بدأوا من اآلن ُيعدون السيناريوهات للرد المحتمل لمثل هذه الحـاالت وفقـا                 
  . لمتحدة في الماضيلتجربة االمم ا

ـ نداءات قائد قوات االمم المتحدة في رواندا للحـصول علـى            " سيناريو رواندا "احدى االمكانيات هي    
تعزيز لمنع عمليات اإلبادة التي جرت هناك لم تحظ بالرد، وعندما خرجت اعمال القتل والذبح الجماعية                

دث من دون أن يقوموا بمنعه، الن الصالحية        عن نطاق السيطرة وقف جنود االمم المتحدة ُمراقبين ما يح         
  . المعطاة لهم لم تسمح لهم بالتدخل

خالل الحرب األهلية التي قامت بفرط يوغسالفيا الموحدة بدأت األقليـة           ": سيناريو كرواتيا "وهناك ايضا   
لى إرسال  االمم المتحدة سارعت ا   . الصربية في كرواتيا باالستعداد لتنفيذ عملية تطهير عرقي في مناطقها         

  . قوة مروحيات كبيرة الى الموقع فخاف الصرب وتراجعوا
جنود االمم المتحدة يحملون سالحهم وأمتعتهم ويسارعون في العودة الى          ": سيناريو الرحيل "وهناك أيضا   

  . بيوتهم في ظل مخاطر التدهور المتجددة
اليـوم  . ببت في نشوء هذه المصيدة    انتظار المجابهة القادمة محبط جدا، ولكن األسرة الدولية هي التي تس          

أصبح الوضع متأخرا في أن يتم تغيير التفويض المعطى للقوة الدولية، والحقائق التـي وضـعت علـى                  
االرض لم تعد قابلة للتغيير من دون الدخول في مواجهة عسكرية مع حزب اهللا ـ هذه المجابهة التي ال  

  . يوجد استعداد لدى أحد لدفع ثمنها
ولية الى لبنان برهن مرة اخرى على أن النوايا الطيبة ليست كافية لحل صراعات سياسـية                إرسال قوة د  

معقدة ومركبة، في الوقت الذي تغرق فيه األسرة الدولية في البيضة اللبنانية، ربما يجدر الخروج ضـد                 
  . نشوء المصيدة القادمة في قطاع غزة ومعارضة ذلك

  يديعوت 
  ٤/٧/٢٠٠٧السفير 

 
  بكثافة.. "الدولة الفلسطينية" يزاحم خيار "ردنيالخيار األ" .٦٨

  شموئيل روزنر
الخيـار االردنـي لحـل النـزاع        : تتراكم الـمؤشرات ببطء، لكن لـم يعد ممكناً الخطأ في تشخيصها         

ليس بالضرورة في الصيغة    .  الفلسطيني يعود الحتالل مكانة شرف على طاولة الـمباحثات        -االسرائيلي  
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مـساعدة أردنيـة للفلـسطينيين، امكانيـة        : ، بل في تركيبة أكثـر تعقيـدا       "لسطيناالردن هو ف  "القديمة  
ومن الواضح ان هذه لـم تعد أقاويـل يحـتفظ بهـا رجـال اليمـين                ". ترتيب العالقات "للكونفدرالية،  

الـمـسألة  . الذين لـم يوافقوا ابدا على اقامـة دولـة فلـسطينية          " الـمحافظون الجدد "الـمتطرف، أو   
واالكثر مفاجأة من   .  االردنية تعود الى جدول االعمال حتى في أوساط محافل أكثر مركزية           -الفلسطينية  

ذلك أن عدداً غير قليل من كبار الـمسؤولين الفلسطينيين يهتم بها أيضا، بعدما يئسوا من فرص التوصل                 
  .، ويبحثون هم ايضا عن مخرج"اوسلو"الى تسوية عبر طريق 

دة الدولتين التي اكدها الرئيس وتركز على تعزيز رئيس السلطة محمـود            ادارة جورج بوش ملتزمة بأجن    
وحسب محافل اسرائيلية، فان الـمسألة االردنية لـم تطرح في محادثـات رسـمية             ). ابو مازن (عباس  
غير أنه حتى بين كبار رجاالت االدارة بـدأت تطـرح مـسألة مـاذا سيحـصل اذا ثبـت ان                     . مؤخرا

  . ناجعةاالستراتيجية الحالية غير
ولكن يمكن أن يحـصل     "، قال مؤخرا موظف في االدارة،       "ال أعتقد أن يحصل تغيير في هذه الـمسألة         "

 قـال لـصحيفة     ٢٠٠٨الـمستشار السياسي الحد الـمرشحين في انتخابات       ". هذا في ادارة رئيس آخر    
، ولكننا جميعا نـدرك ان      تعزيز ابو مازن يبدو بأنه االمر السليم الذي ينبغي عمله         "قبل ايام ان    " هآرتس"

وقال انه في مثل هذه الظروف ينبغي البحث بهدوء أيضا عن بديل، ولكـن هـذا                ". فرصة النجاح متدنية  
  ".أمر خطير، اذ إن مثل هذا البحث يضعف على الفور أبو مازن"

الـمرشح الجمهوري الرائد في االستطالعات، رودني جولياني، قال االسـبوع الــماضي، لجمهـور              
يجب التأكد من أننا نحـصل      : "، ولكنه اضاف    "محاولة مساعدة ابو مازن   "ي في واشنطن انه يجب      يهود

على مساعدة من االردن ومن اماكن اخرى كي ال يقع العبء برمته على اسرائيل أو علـى الواليـات                   
  ".الـمتحدة

لك االردنـي،   وفي هذه االثناء، فان من يرد بحدة على عودة الـموضوع الى جدول االعمال هو الــم               
اننا نؤمن بأن طرح الـموضوع مؤامرة ضـد        : "عبداهللا، الذي قال في مقابلة صحافية، االحد الـماضي       

  ".مللنا من هذا االنشغال: "، واضاف"الفلسطينيين واالردنيين
وشرح دبلوماسي يعرف الـمملكة جيدا ان ليس لالردن في هذه اللحظة ما يـدعوه الـى الرغبـة فـي                    

  .كن لهذا ان يتغير، كما قال، اذا هددت فوضى مطلقة في الضفة الغربية استقرارهيم. كونفدرالية
وعلى . ويرى الدبلوماسي في تصريح الـملك عبداهللا محاولة صد لفكرة تكتسب متعاطفين بوتيرة سريعة            

أي حال، فان الـمحادثات في الخيار االردني تتجه في هذه الـمرحلة نحو قنوات غير رسمية وتبحـث                 
  .ة نسبيابسري

: روف ستلوف، كتب فـي االسـبوع الــماضي          . لسياسات الشرق االوسط، د   " واشنطن"رئيس معهد   
.  فلسطيني يتعارض مع مصالح ورغبات الطـرفين       -يحتمل ان يكون السعي الى افق سياسي اسرائيلي         "

 مـسار    بما في ذلك محادثات مسبقة علـى       -وبدال منه، فان االستثمار في افق سياسي عربي فلسطيني          
  ". فلسطينية كفيل بان يكون واقعيا، مجديا وأكثر نجاعة-كونفدرالية اردنية 

قبل ايام عن محادثات مشابهة تدور مع محافل رفيعة الـمستوى          " هآرتس"وروى باحث أميركي لصحيفة     
 في  ٤٢خليل الشقاقي أظهر بان     . استطالع اجراه مؤخرا د   . في السلطة ولكنه رفض الكشف عن اسمائهم      

يعقوب . د.  في الـمائة يعارضون الفكرة    ٥٢ـمائة من الفلسطينيين سيؤيدون اقامة كونفدرالية، مقابل        ال
انه ال توجد فوارق ذات أهميـة   " هآرتس"شامير، الشريك االسرائيلي للشقاقي في االستطالع افاد صحيفة         

  .في نسبة التأييد بين غزة والضفة
نسيق مع االدارة االميركية لتعزيـز ابـو مـازن، ال تطـرح             محافل في الحكومة االسرائيلية، تعمل بالت     

. الـمسألة االردنية على البحث الجماهيري، خشية اغضاب الرئيس ووزيرة خارجيته كونداليزا رايـس            
يتحدث عالنية عن الحاجـة الـى ادخـال         " الليكود"ولكن رئيس الـمعارضة، النائب بنيامين نتنياهو من        
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فـي  " مركز شـليم  "رجل معهد البحوث    . ربية للـمساعدة في فرض النظام    الى الضفة الغ  " قوات اردنية "
الحكـم  "العودة الى فكـرة     " هآرتس"القدس، ميخائيل اورون، الـمتماثل هو االخر مع اليمين اقترح في           

  ". اردنية مشتركة-االمن من مسؤولية اسرائيلية "للفلسطينيين فيما يكون " الذاتي
فالرئيس الـمنتخب، شـمعون    . رائيل ايضا ليس من نصيب اليمين وحده      غير أن الخيار االردني، في اس     

علينا أن نبحث عن مبنى جديد مع      : "بيريس الذي شهد أمام لجنة فينوغراد لفحص حرب لبنان الثانية، قال          
نحن ملزمون بـان نـستقدم      : الفلسطينيين؛ أنا في قلبي عدت الى االستنتاج الذي كان لي دوما في حياتي            

  ". ال يمكننا أن نصنع السالم فقط مع الفلسطينيين.االردنيين
، "الـمحافظين الجدد "في واشنطن، الـمتماثل مع اليمين من       " هيدسون"بعد عدة أسابيع سيستضيف معهد      

. وفدا من كبار الـمسؤولين السابقين، اردنيين وفلسطينيين، للبحث في العالقات بين السلطة والــمملكة             
مؤتمرا مـشابها وصـل   " اميركان انتربرايز اينستتيوت" معهد يميني آخر  وفي العام الـماضي استضاف   

اليه ضمن آخرين رئيس الوزراء االردني االسبق عبدالسالم الـمجالي، ووزيـر الداخليـة الفلـسطيني               
" كونفدرالية أو فيدراليـة   "وتوقع الـمجالي في البحث في أن يحظى اقتراح باقامة          . االسبق نصر يوسف  

افكـار  "الـمؤتمر الذي ينعقد في واشنطن جزء من أجواء البحث عن           . من الفلسطينيين " بيرعدد ك "بتأييد  
 ُضرب رقم قياسي جديد لليـأس مـن         - مثلـما في اسرائيل والسلطة      -في الواليات الـمتحدة    ". جديدة

فرصة ان تتمكن السلطة من االستقرار بقواها الذاتية لتكون شريكا للـمحادثات، خاصـة بعـد سـيطرة          
، السفير السابق مارتن اينديك كتـب       "بروكينغنز"في معهد   " سبان"رئيس مركز   . على قطاع غزة  " حماس"

ال شيء سينتج عن جهود أميركية متجددة اذا لـم يتوفر اصالح           "االسبوع الـماضي يقول انه اقتنع بان       
 يقتنعـون بـأن     ومثله، فان خبراء كثيرين   ". لـمشكلة الضعف الجوهري في مؤسسات الحكم الفلسطينية      

  .شريكا أمينا معناه شريك ال يعتمد فقط على الـمؤسسات الفلسطينية بل يحظى ايضا بالتأييد االردني
التي اقترح فيهـا    " فورين بوليسي " في مجلة    ٢٠٠٣وعدل اينديك هذا الشهر مقالته التي نشرها في العام          

ة فرض النظام في السلطة يكمـن فـي   وهو ال يزال يعتقد بان حل مشكل. ارسال قوات دولية الى السلطة    
هذه ايضا فكرة تحظى باالهتمام الـمتعاظم كلـما تـدهور         . ادخال قوة تحت انتداب من االمم الـمتحدة      

 في الـمائة من الـمستطلعين حل السلطة وادخـال         ٢٦في استطالع الشقاقي ايد     (الوضع على االرض    
كن ايضا ايجاد باحثين يتبنون مناهج اكثر استفزازا،        والى جانبه يم  ). قوات من االمم الـمتحدة بدال منها     

ففي مقالة كتبها مؤخرا، وفي حديث مـع  ". معهد الدراسات الدولية واالستراتيجية"مثل ادوارد لوتباك من   
ويعتقـد  ". يعودوا الى صـوابهم   "الى أن   " على ترك الفلسطينيين وشأنهم   "، يحث اصحاب القرار     "هآرتس"

ويكفوا عن  " حلوال واقعية "الى أن يفهم السكان الفلسطينيون بان عليهم ان يتبنوا          لوتباك انه لن يكون حل      
  ".احالم لن تتحقق"التسلي بـ 

   "هآرتس"
 ٤/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

 
 الجدل يصل الى ألمانيا: يهود ضد الصهيونية .٦٩

  خالد الحروب
لوحشية في السنوات األخيـرة،     تصاعدت نبرة وحضور اليهود المعادين للصهيونية ولسياسات إسرائيل ا        

يحدث هذا في أوروبا على وجه التحديد، كما في الواليات المتحدة، ويحدث أيضاً في              . وما تزال تتصاعد  
وبرغم أنه يحدث في أغلبه وسط النخب الثقافية والفكرية واألكاديمية، وقليل منه يـصل إلـى                . إسرائيل

أحـد  . إن هذا ال ينتقص مـن أهميتـه وإيجابيتـه   ، ف)mainstream media(وسائل اإلعالم الرئيسية 
المنعطفات الزمنية لتجدد واستقواء النقد اليهودي التقدمي إلسرائيل والفكرة الصهيونية هـي االنتفاضـة              

، التي فتحت عيون كثيرين في العالم على مظالم ووحشية إسرائيل ضد الشعب             ١٩٨٧الفلسطينية األولى   
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ة التي تبنتها تلك االنتفاضة خاصة في سنواتها األولـى كانـت المفتـاح              األساليب غير العنفي  . الفلسطيني
األساس لكثير من القناعات المغلقة في الغرب وغيره حول مظلوميـة إسـرائيل وبراءتهـا المفترضـة                 

ليس معنى هذا غياب وجود نقـد يهـودي للفكـرة        . واالفتراضات البدهية بوجوب دعمها من دون نقاش      
فذلك النقد ترافق تاريخياً مـع بـروز أول بـذور الـصهيونية             .  قبل االنتفاضة  الصهيونية في مرحلة ما   

آنـذاك  . وتبلورها في إطار الطموحات القوميات األوروبية مع هرتزل وحتى قبله في القرن التاسع عشر             
كان رفض الصهيونية يقوم على أسس دينية يهودية بحتة، وعلى اعتبار أن الصهيونية هي في التحليـل                 

  .خروج عن مسار القناعات التقليدية اليهوديةاألخير 
امتد الجدل المعاصر في السنتين األخيرتين ونشرت كتب عدة بالغة األهمية من ضمنها كتاب آالن هارت                

، وكتاب عالم الدين اليهـودي الكنـدي        "العدو الحقيقي لليهودية  : الصهيونية"بعنوان  ) جزءان باالنكليزية (
تـاريخ المناهـضة اليهوديـة      : باسـم التـوراة   "بعنوان  ) ترجم إلى العربية  بالفرنسية ثم   (ياكوف رابكن   

، وهنـاك   )بالفرنسية ثم ترجم للعربية    ("من يجرؤ على نقد إسرائيل    "، وكتاب باسكال بونيفاس     "للصهيونية
لكن تمـثالت ذلـك     . للبريطاني جون روز  ) باالنكليزية ("أساطير الصهيونية "أيضاً كتاب حديث بعنوان     

ففي بريطانيا أصدرت مجموعة كبيرة من اليهـود        . ى مستوى الناشطين السياسيين ال يقل أهمية      الجدل عل 
البريطانيين وتضم أسماء كبيرة مثل المؤرخ إريك هوبسبوم والكاتب المسرحي هارولد بنتر من ضـمن               

ـ         "اصوات يهودية مستقلة  " شخصية أخرى بياناً بعنوان      ٣٥٠ ضاً ، انتقدت فيه إسرائيل وانتقـدت فيـه أي
وفي المانيا هناك مجموعـة     . المؤسسة اليهودية الرسمية في بريطانيا بسبب تأييدها غير الناقد إلسرائيل         

من اليهود األلمان طالبت االتحاد األوروبي والواليات المتحدة بفتح الحوار مع الحكومة الفلسطينية التـي               
  . بعد فوزها باالنتخابات العام الماضي"حماس"شكلتها 

يا ذاتها، حيث مقاربة كل ما له شأن بإسرائيل تمتاز بحساسية بالغة ومبالغ فيهـا بـسبب إرث                  وفي ألمان 
 الرصينة وربما Internationale Politikمن دورية ) ٢٠٠٧صيف (الهولوكوست، صدر العدد األخير 

ل للكاتـب   تكون األهم في ألمانيا كلها في مجال العالقات الدولية، ليحمل مقاالً جريئاً فـي نقـد إسـرائي                 
. اليهودي ألفرد غروسر، الحائز على إحدى جوائز السالم ذات الشأن من قبل اتحـاد الكتـب األلمـاني                 

 ألبوين يهوديين هربا من هتلر إلى فرنسا يوم لم يتعد غروسـر             ١٩٢٥غروسر ولد في فرانكفورت عام      
 وفرنسية، وعمـل علـى      اشتغل غروسر في الصحافة والكتابة وظل موزعاً بين هويتين ألمانية         . العاشرة

محاربة كل أنواع العنصرية والالسامية إنطالقاً من تجربة عائلته الصغيرة وعائلة أبيـه التـي قـضى                 
يذكر في مقاله هذا أنه تحدث مع البابا بينيدكتوس السادس عشر بعد عدة أيـام               . بعضها في محارق هتلر   

 وسأله لماذا لم يشر في تلك       ٢٠٠٦) تمبرسب(من إلقاء محاضرته الشهيرة في جامعة ريغنبيرغ في أيلول          
  ؟"الالسامية المسيحية"المحاضرة إلى 

وهو يكتب بروحيـة شـفافة متجـاوزة للـوالءات          . غروسر من األصوات اإلنسانوية العميقة في فرنسا      
 هو قيمة أوروبية أساسية، ومـن       "التضامن مع معاناة اآلخرين وفهمها    "في مقالته هذه يقول إن      . الضيقة
ويقول إنه لما أصدر كتابـه      .  الفلسطيني - أنها تتوارى عندما يتعلق األمر بالصراع اإلسرائيلي         الغريب

 عن معاناة األلمان جراء قصف الحلفاء لمدن هامبورغ ودرسدن فإنه أراد أن يقول إن               ١٩٥٣األول عام   
طحنهم هتلـر مـن   التضامن األولي مع معاناتهم هو البوابة األوسع واألكثر صحة كي يفهموا معاناة من       

وبنفس الروحية يقول إنه من المفهوم أن تصدر عن الفلسطينيين أنواع تطـرف             . اليهود ومن غير اليهود   
غروسر يشير، في نفس السياق، إلى كتـاب        . قصوى بسبب عدم االعتراف األولي بمعاناتهم وخسائرهم      

والتـي توفيـت   (الذائعة الصيت ، وهي اليهودية األميركية     "حول معاناة اآلخرين  "سوزان سونتاغ الشهير    
ال نـستطيع أن نـضع      : وهو يقـول  . لكن آراء غروسر أكثر جسارة وإنسانوية ووضوحاً      ). ٢٠٠٤عام  

لمـاذا  : رؤوسنا في الرمال ونتهرب من السؤالين الكبيرين اللذين يطرحهما العرب والفلسطينيون دومـاً            
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، ولماذا ُيطرد الفـسطينيون مـن       )ة بحق اليهود  المعتقل الذي نفذ فيه النازيون المحرق     (ندفع ثمن أوشفيتز    
  أرضهم وال ُيسمح لهم بالعودة، بينما تستقبل األرض نفسها أي يهودي في العالم؟

لكن العدد نفسه من الدورية التي نشرت مقال غروسر تضمن مقاالً آخر فيه رد شديد عليه وهجوم قـاس   
الجهاد "ومؤلف كتاب سيصدر حديثاً بعنوان      على شخصه كتبه ماثياس كونتزل وهو كاتب ألماني يهودي          

في هذا الرد يصنف كونتزل غروسر في قائمة اليهود         . "حول الحرب الجديدة ضد اليهود    : وكراهية اليهود 
الذين يتخذون من نقد إسرائيل وسيلة للظهور اإلعالمي، وهو ينتقد معظم إن لم نقل كل األسماء اليهودية                 

 Good ("اليهود الجيدين أو الطيبين"عتبر نفسها ضمن شريحة ما ُيعرف بـ الكبيرة التي تنتقد إسرائيل وت
Jews .(             كونتزل حاول تنفيد آراء غروسر إزاء عدوانية الفكرة الصهيونية وإقصائها لآلخر الفلـسطيني

وأراد أن ُيقنع القارىء بأن األنوية والتجمعات األولى للمشروع الصهيوني فـي فلـسطين              . وعنصريتها
فرصة "عات تعاونية القت ترحيباً من قبل الفلسطينيين الذين وجدوا في قدوم المهاجرين اليهود              كانت تجم 

الذي ال وجود له من ناحية تاريخيـة         ("الترحيب والتعاون الفلسطيني  "لكن  . "لتحسين ظروفهم االقتصادية  
حـسيني  تعرض بحسب ما يرى كونتزل إلى ضربات متالحقة من قبل تيـار الحـاج أمـين ال                ) حقيقية

 في الـسنوات الالحقـة وحتـى    "المتعاونين الفلسطينيين"، وهو التيار الذي استمر في ضرب     )األصولي(
ويخلط كونتزل هنـا، ربمـا      ). "الجهاد اإلسالمي " و   "حماس"على يد   (سنوات التسعينات في قطاع غزة      

 االسـتيطانية األولـى،      المتخيل الذي يفترضه بين الفلسطينيين والتجمعـات       "التعاون"قصداً وعمداً، بين    
ويـستغلهم  ) الشين بيـت  ( الجاسوسي بين العمالء الذين كان ُيسقطهم جهاز األمن اإلسرائيلي           "التعاون"و

لكن بعيداً عن التهويمات التاريخيـة      . للتجسس على المنظمات الفلسطينية والناشطين في المدن الفلسطينية       
ا يطرحه كونتزل هو ضرورة التوقف عملياً عن نقد         التي يربط من خاللها ما ال يمكن ربطه فإن أخطر م          

  . واضحة كانت أم متضمنة"السامية"إسرائيل، ألن مثل هذا النقد ينطوي على 
 السائد إزاء نقد إسرائيل حاول أن يؤسس إلطار عملـي يـتم مـن               "التفكير األوروبي "وهو يقول هنا إن     
األول هو أن ال تتم     : طار يعتمد على ثالثة عناصر    وهذا اإل . "الالسامية" و "نقد إسرائيل "خالله الفصل بين    

مساواة أو تشبيه السياسة اإلسرائيلية بالسياسة النازية وأن ال يتم استخدام أي رموز أو تعبيرات معروفة                
أن ال يتم إنكار حق إسرائيل في الوجود في سياق أي نقـد             : بصفتها الالسامية لوصف إسرائيل، والثاني    

ن ال تكون هناك ازدواجية خطاب أو ازدواجية مطالب حيث ُيطلب من إسرائيل أن              أ: يوجه لها، والثالث  
ونقاد إسرائيل برأيه ينقسمون إلى شريحتين، واحـدة        . تقوم بما ال تُطالب به أي دولة ديموقراطية أخرى        

 كمرجعها الفكـري ومـن      "بروتوكوالت حكماء صهيون  "تقول بضرورة إفناء إسرائيل علناً وتعتمد على        
والثانية تضم اولئك الذين يجاملون الشريحة األولى عبر نقد إسرائيل          , "حزب اهللا " و "حماس"ء إيران و  هؤال

من منطلقات أخرى بالنسبة لكونتزل كما لكل غالة الصهيونية اآلن وباألمس وغداً، إسرائيل فوق النقـد                
  .وفوق التاريخ

الجـدد  . ونية وليسوا جدداً على الـساحة     لكن هؤالء الغالة كانوا معنا طوال بروز وصعود الفكرة الصهي         
الذين يستحقون االهتمام والترحيب هم تيار الفرد غروسر المتشكل من اليهود غيـر الـصهاينة الـذين                 

والترحيب الحقيقي بهم ليس بالغياً من ناحية وال يتوقف عنـد           . ينتصرون إلنسانيتهم قبل أي شيء آخر     
 في تبني خطاب عربي وإسالمي إنسانوي يطرح جانباً كـل           استقبالهم في منتدى هنا أو مؤتمر هناك، بل       

  . أو ما شابهها"بروتوكوالت حكماء صهيون"الترهات العنصرية اإلثنية والدينية المعتمدة على تخريفات 
  ٤/٧/٢٠٠٧الحياة 
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  :كاريكاتير .٧٠
  

  
  ٤/٧/٢٠٠٧العرب اليوم 


