
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "التفجيرية" ويصف شروط عباس للحوار بـ "التشريعي"هنية يحذر من حل 
  "التشريعي"إلغاء جلسة  بسبب "حماس" و"فتح"ة بين تبادل ماتهامات

  لم يعد واردا بسبب الخالفات الفلسطينية تشكيل القوة األمنية المشتركة: عباس زكي
  األجهزة األمنية ولن نسلمها للخونة بدأنا العمل على تأسيس: الزهار
   تسير نحو المجهول وابو مازن اصبح اسير الفاسدين"فتح": القدومي

  تستجيب ألجندة وإرادة أمريكية من خالل عدم حوارها مع حماس" فتح: "أبو زهري
  حصل على جواز سفر أردني بداية الشهر الجاري"دحالن": مصادر

..حماس ال تمر بمأزق: مشعل
.. لن نـرد عليـه     والظواهري

   والمقرات ملك للشعب
 

 ٤ص ... 
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            ٢ ص                                     ٧٨٠:    العدد                             ١٢/٧/٢٠٠٧الخميس : التاريخ

    :السلطة
 ٥  "التشريعي" جلسة إلغاء بسبب "حماس" و"فتح"ة بين تبادل ماتهامات .٢
 ٧  "التفجيرية" ويصف شروط عباس للحوار بـ "التشريعي"هنية يحذر من حل  .٣
 ٧  "التشريعي"لضمان تحقيق النصاب في " التوكيل"ستعتمد آلية " حماس": البردويل .٤
 ٧  سابق يحذّر من وجود قوات دولية في غزةوزير فلسطيني  .٥
 ٨  بخدمة االحتالل عبر كشفها للمقاومين" الطوارئ"حكومة هنية تتهم  .٦
 ٨  للبدء في اجراء حوار مشترك طلب من القاهرة تسلم مقار األمن في غزةي عباس .٧
 ٩   "خطيئة كبرى"سيطرة الحركة على القطاع : نائب مروان أبو راسال .٨
 ٩  التي تتحدث عن محاولة اغتيال عباسلدينا ما يثبت زيف المزاعم: أحمد بحر .٩
 ٩  تعليمات من فياض بإنهاء الفوضى األمنية في الضفة بالقوة .١٠
١٠  السلطة" قدح وذم"حكومة الطوارئ تحظر  .١١
١٠   سنوات لحسن يوسف١٠نيابة االحتالل توصي بالسجن  .١٢
١٠   تستغل وجود رئيس بلدية بديا في األسر وتنصب أحد عناصرها بدالً منه" فتح" .١٣
١٠  حكومة هنية تؤكد انها لم تلغ او توقف عقود العاملين في الوظيفة الحكومية .١٤
١٠  األمانة العامة للتشريعي تقرر تعليق الدوام لموظفي المجلس في قطاع غزة .١٥
١١   اء العسكري في حالة الطوارئ يسحب المرسوم الرئاسي بشان اختصاص القضعباس .١٦
١١   أولمرت-تنفي تحديد االثنين المقبل موعداً للقاء عباسالفلسطينية الرئاسة  .١٧
١١  هناك واقع جديد يفرض في الشرق األوسط والشعب الفلسطيني ليس جزءاً منه: عريقات .١٨
١١ لم يعد واردا بسبب الخالفات الفلسطينية تشكيل القوة األمنية المشتركة: عباس زكي .١٩
    

    :المقاومة
١٢  األجهزة األمنية ولن نسلمها للخونة بدأنا العمل على تأسيس: الزهار .٢٠
١٢   التزان والمصداقية وتعطي غطاء للعدوان والحصارتصريحات عباس فاقدة ل: حمدان .٢١
١٢  تستجيب ألجندة وإرادة أمريكية من خالل عدم حوارها مع حماس" فتح: "أبو زهري .٢٢
١٣  "القسام"واصابة اخرين في عملية تبنتها  مقتل جندي اسرائيلي .٢٣
١٣    تسير نحو المجهول وابو مازن اصبح اسير الفاسدين"فتح": القدومي .٢٤
١٣    مسؤول عن انهيار البرنامج السياسي "عباس": "حماس" .٢٥
١٣   تحريضية " حماس" ضد "عباس"اتهامات : "جبهة النضال" .٢٦
١٤ ترتيبات لزيارة مشعل إلى القاهرة لبحث سبل الخروج من المأزق الفلسطيني .٢٧
١٤    الحادفة لحماية الشعب وقضيته تؤكد ترحيبها بمبادرات الفصائل "فتح" .٢٨
١٤  لشامل هو السبيل إلنهاء األزمة تجدد تأكيدها أن الحوار الوطني ا"الجبهة العربية" .٢٩
١٤ "االنقالب" بالوقوف وراء "مشعل" تتهم "فتح" .٣٠
١٥   "حماس"تردان على " جبهة التحرير"و" الديموقراطية" .٣١
١٥   رغم اعالن العفو العاممستمرة غزة  ب"فتح"مالحقات ومداهمات لنشطاء : ابو شمالة .٣٢
١٥  خمسة آالف انتسبوا لحركة فتح الياسر.. رغم المالحقة من التيار الخياني : ابو هالل .٣٣
١٥    حصل على جواز سفر أردني بداية الشهر الجاري"دحالن": مصادر .٣٤
١٦    أن يبتعد قليال وأنا مع.. لم كثيراًـُظ" دحالن: "المشهراوي .٣٥
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١٦  "الحسم العسكري"يتحدثون عن مخاطر " البارد"مسؤولون فلسطينيون خرجوا من  .٣٦
    

    :الكيان االسرائيلي
١٦  عباس سيقاتل حماس: أولمرت .٣٧
١٧  الكنيست يصادق على اعتماد قطاع غزة كياناً معادياً .٣٨
١٧   ستبعد استرجاع عباس سيطرته على قطاع غزةت استخبارات اسرائيل .٣٩
١٧ ٢٠٠٦حرب لبنان بإجماع بإسرائيل على الفشل  .٤٠
١٨  إسرائيل تستبعد حرباً مع سوريا .٤١
١٨ "المعادية"في الجيش اإلسرائيلي لتصفية قادة التنظيمات " استخباري"لواء  .٤٢
١٩  المستوطنات" حزب اهللا"الجيش اإلسرائيلي يهدد بحرب أشد اذا قصف  .٤٣
١٩  "وال حتى في الصيف المقبل... غير مستعدة للحرب اإلسرائيليةجبهة الداخليةال" .٤٤
١٩  مسؤول سوري كبير هدد بفتح جبهة الجوالن: معاريف .٤٥
١٩  اسرائيل تقرر منع رفع األذان في الداخل الفلسطيني بسبب ازعاج اآلخرين .٤٦
٢٠   حماس تدرب االطفال على السالح داخل المساجد": معاريف" .٤٧
٢٠  ١٧٠١من مزارع شبعا بتعديل قرار  الحكومة اإلسرائيلية ستشترط االنسحاب .٤٨
٢٠  سفير إسرائيل في بريطانيا يدعو يهود العالم لمواجهة ايران .٤٩
٢١  الكنيست تسقط اقتراحاً بإخراج الحركة اإلسالمية عن القانون .٥٠
٢١  الكنيست تصادق بالتمهيدية على قانون يستهدف عزمي بشارة .٥١
٢١ ٢٠٠٨ بالمئة في ٤,٢ نمو االقتصاد االسرائيلي  تتوقعوزارة المالية .٥٢
    

    :األرض، الشعب
٢١  مؤسسة شاهد تعتبر المعونة المالية التي وزعت على نازحي مخيم البارد غير كافية .٥٣
٢٢  الجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان تمنح درع الريادة االنسانيه لعباس زكي .٥٤
٢٢   يطالبون عباس اإلفراج عنهم فورا الغربيةأهالي المعتقلين لدى السلطة في الضفة .٥٥
٢٢  ..نقابة الصحفيين تدين محاولة اعتقال مدير فضائية في غزة والتنفيذية تنفي .٥٦
٢٣   بيرزيت جامعةي من أنصار حماس في صدامات مع مؤيدي فتح ف٢٠إصابة  .٥٧
٢٣   تعهدات باإلفراج عن أسرى رغم فلسطينيا خالل يومين٤٥عتقل أكثر من ياالحتالل  .٥٨
٢٣  إغالق معبر رفح يبدد آمال طلبة التوجيهي الفلسطينيين .٥٩
٢٣ ر بعدم تهجير سكان الناصرة بضغط من الغرببن غوريون أم: باحث فلسطيني .٦٠
   

   :اقتصاد
٢٤   يطالبون بصرف رواتبهم في غزةموظفو البطالة الدائمة .٦١
 ٢٤ نسبة الفقر في المجتمع الفلسطيني % ٦٣: شاهر سعد .٦٢
   

   : األردن
٢٤  ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة السفير االسترالييبحث مع أردني زيرو .٦٣
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   :لبنان
٢٤  لم يبق في المخيم غير مقاتلي فتح اإلسالموأزمة البارد تدخل مرحلة الحسم العسكري  .٦٤
٢٤  يؤكد أهمية الحوار ن والحريرييدعو لتغليب مصلحة لبنا العاهل األردني .٦٥
٢٥   بشأن األسيرين اإلسرائيليينوساطة فرنسية بين حزب اهللا وإسرائيل .٦٦
٢٥ بسبب دعوة حزب اهللا اللوبي الصهيوني في باريس يحضر للتشويش على مؤتمر الحوار .٦٧
   

   :عربي، إسالمي
٢٥   ليس أمام إسرائيل سوى القبول بدولة فلسطينية: طهران .٦٨
٢٥  أبو الغيط والخطيب سيزوران المجتمع اإلسرائيلي: القاهرة .٦٩
٢٦ محكمة إسرائيلية تبحث اليوم إطالق سراح المعتقل السعودي .٧٠
   

   :دولي
٢٦  الجدار اإلسرائيلي يقطع أوصال المدن والقرى: مسؤول باألمم المتحدة .٧١
٢٦  فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ليس من أهدافنا: ديفيد ولش .٧٢
٢٦   ي فلسطينامين عام حلف شمال االطلسي متشائم ازاء الحل النهائي ف .٧٣
٢٦  موسكو تعلن معارضتها تأجيل اجتماع الرباعية .٧٤
٢٧  بريماكوف يتهم تل ابيب وواشنطن بزيادة الفجوة بين الفلسطينيين .٧٥
٢٧   بلير يأمل في تدشين مهمته بفتح معبر رفح .٧٦
٢٧  "حماس"لـ تمويل أنشطة ةمه بت تحكم على رجل بالسجنيةأمريكمحكمة  .٧٧
٢٧ األونروا تتسلم ربع مليون دوالر من الهيئة العربية لالستثمار .٧٨
٢٨ يين مليون يورو من المساعدات للفلسطين٨٠المفوضية األوروبية ستصرف  .٧٩

   
    :تقارير
٢٨  مئيل خاضوا الحرب لضمان امتيازاتهجنراالت إسرا .٨٠
    

    :حوارات ومقاالت
٣٠  ماجد عزام ...هل قام الرئيس أبو مازن بواجبه؟ .٨١
٣٣  سهيلة حماد ...أبعاد تدويل غزة .٨٢
    

 ٣٥  :كاريكاتير
***  

  
  والمقرات ملك للشعب.. لن نرد عليه والظواهري.. حماس ال تمر بمأزق: مشعل .١

، مضيفاً "إن حماس ال تمر بمأزق "، خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قال:بيت لحم
 سنة ومن يريد أن يقامر بالوطن وان لسنا في مأزق والذي يريد أن يراهن فليأخذ شهر واثنين وحتى"

يبقي الشرخ الفلسطيني هو يتحمل المسؤولية، ولن ينجحوا ألنهم يسلكون طريق خاطئ سيوصل لنتائج 
ومن راهن من أمريكا " وعلى الشعب لن تنجح "حماس "وأشار إلى أن كل أشكال الحرب على ".خاطئة

ح، والشرعية ال تصنعها أمريكا وال إسرائيل واالحتالل على أسماء وخطط فها هي تروح أدراج الريا
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نحن ال : "وأكد مشعل، أن حركته ما تزال تمد يدها للحوار، قائالً ".وال بتعليق القانون وااللتفاف عليه
نستجدي الحوار رغم إننا نطلبه ولن نستجديه، ومن يغلق باب الحوار هو من يتحمل مسؤولية ما 

ومن يفكر أن يسعى لحل .. ن الحوار من باب الترف الفكرينحن ال نتحدث ع" :ومضى يقول ".يجري
دون الحوار فهو يسعى ألهداف ال تخدم المصلحة الوطنية، فحماس تريد الحوار وغالبية النخب الفكرية 

وحول رؤية حماس، أوضح مشعل بالنسبة للملف  ".والعربية مع الحوار والدول العربية كلها مع الحوار
ك والمقرات ملك للشعب الفلسطيني والمطلوب إعادة هيكلة األجهزة األمنية تعمل نريد أمن مشتر"األمني 

لصالح الوطن وخاضعة للسلطة والحكومة وبعيدة كل البعد عن الحزبية، وأن يكون قادتها شرفاء وأال 
وبشأن  ".وال نريد محاصصة بأي شي.. يوقع البعض منهم اتفاقات مع االحتالل ويتآمروا على الشعب

هذا أمر غير معقول، "عقب مشعل . ات الرئيس عباس لحركة حماس بأنها مرتبطة بتنظيم القاعدةاتهام
بات : "وقال مشعل .، مبيناً أن اإلعالم اإلسرائيلي هو من روج لذلك"وأي إنسان عاقل يمكن أن يحدد ذلك

زة واضحا اآلن أنه يوجد رهان لوضع حماس في أقسى الظروف من تحريض وتضيق الخناق على غ
وحول انتقاد أيمن  ".وحصارها ووقف عمل معبر رفح حتى ينتفض الشعب الفلسطيني على حماس
نحن لن نفقد توازننا : الظواهري قبل أيام لحركة حماس بأنها أخطأت لدخولها السلطة، قال مشعل

 نقوم والدكتور الظواهري سامحه اهللا، ولكن نحن قلنا أن أي شخص تعاديه إسرائيل أو أمريكا فنحن لن
نحن على ثقة بأنفسنا وقراراتنا ونقول " وأضاف ".باإلساءة له ولن نرد عليه ألننا نحترم وجهات اآلخرين

للظواهري أرفق بحماس التي قدمت الشهداء وقدمت قيادتها وهي حركة أصيلة ال تبيع وال تشتري 
  ".وتسير على طريق األولين وتطلع إلى استعادة المقدسات بالمقاومة

  ١٢/٧/٢٠٠٧معا وكالة  
  

  "التشريعي" بسبب إلغاء جلسة "حماس" و"فتح"ة بين تبادل ماتهامات .٢
:  وليد عوض وأشرف الهور    ،غزةورام اهللا    نقالً عن مراسليها في    ١٢/٧/٢٠٠٧القدس العربي   نشرت  

فشل المجلس التشريعي الفلسطيني أمس األربعاء في عقد الجلسة التي دعا إليها الرئيس عباس للبدء فـي                 
ورة برلمانية جديدة، النتخاب هيئة رئاسية تشريعية جديدة، بسبب عدم اكتمال النصاب، األمر الذي من               د

ولم يتمكن أعضاء التشريعي في عقد الجلـسة لعـدم           .المحتمل أن يخلق فراغاً تشريعياً بحسب المراقبين      
 ."حمـاس " مـن كتلـة      نائباً عن حضور الجلسة وهم     ٤٣اكتمال النصاب القانوني من قبل النواب لغياب        

 ."الطريـق الثالـث   " و "البـديل " و "الجبهة الشعبية " و "فتح" نائباً يمثلون كتل     ٤١ قاعة المجلس    ىوحضر ال 
األحمد رئـيس كتلـة   عزام واتهم  . االتهامات بسبب تعذر انعقاد الجلسة    "حماس" و "فتح"وتبادل التنظيمان   

وأكد . لنواب في غزة الدخول الي قاعة المجلس      أحمد بحر رئيس المجلس باالنابة بمنع عدد من ا        . د "فتح"
 القاعـة، متهمـاً     ى أوامر للحراس باستخدام قوة السالح للحيلولة دون دخول األعضاء ال          ىأن بحر أعط  

ـ "حماس"  أن التشريعي دخل في حالـة  "فتح"واعتبر محمود العالول النائب عن     ."شل المجلس وتعطيله  " ب
 انتهت والدورة الثانية لم تكتمل إجراءاتهـا  ىتماع ألن الدورة األولشلل كاملة، وليس بمقدوره عقد أي اج      

وقال بعد فشل الجلسة، بات بمقدور الرئيس أن يتخذ          . المسؤولية عن ذلك   "حماس"القانونية بعد ، محمالً     
قرارات بقوة القانون، مرجحا أن يكون أبرزها قرار تكليف شخصية فلسطينية لم يحددها، بتشكيل حكومة               

  . خلفا للحاليةجديدة
 أنه ونواب آخرين من الكتلـة منعـوا مـن دخـول             "فتح "الي ذلك فقد اعلن فيصل أبو شهال النائب عن        

ودعت الكتـل    . في بيان لها أن رئاسة المجلس أصبحت رئاسة سابقة         "فتح" كذلك اعتبرت كتلة     ،المجلس
صعد الداخلية والخارجيـة، محـذرة       ال ىوالقوائم البرلمانية لتشكيل هيئة قيادية لمتابعة شؤون المجلس عل        

رئاسة المجلس السابقة من إستخدام المجلس ورئاسته في أي من التعـامالت القانونيـة أو الـسياسية أو                  
  . الصعيدين الداخلي والخارجيىاإلدارية عل
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وأكد أنه لم يمنع أحدا من دخـول        . "فتح"أحمد بحر االتهامات التي وجهت له من قبل         . د ىومن جانبه نف  
شريعي وأنه تم استقبال كل من حضر من النواب في داخل المجلس إال أنه تـم إبالغهـم أن رئاسـة                     الت

  . النواب الفلسطينيينى عقد جلسة ولم تبعث برسالة الىالمجلس لم تدع ال
 البرلمانية أن انعقاد الجلسة دون توافـق مـع          "حماس"صالح البردويل الناطق باسم كتلة      .كذلك اعتبر د  

وقال عدم موافقة كتلة التعييـر واإلصـالح         . الشرعية ى نائبا اعتداء عل   ٤١ر في ظل اعتقال     الكتلة األكب 
  . الجلسة يعني عدم االعتراف بأية إجراءات أو قرارات تصدر عنها علي اعتبار أنها باطلةىعل

،  أن المجلس التشريعي يعيش حالياً حالة من اإلحبـاط         ىحنان عشراوي ال  .الي ذلك فقد أشارت النائب د     
وأوضحت أن ما جري أمس لـيس        .نظرا للضربة التي تلقاها النظام الديمقراطي والبرلماني في فلسطين        

ـ      .تغييباً للنواب فقط بل هو تغييب للشعب الفلسطيني الذي انتخب المجلس           ، فقـد  ىأما النائب قيس أبو ليل
اء انتخابات مبكرة، إلنهاء     تهيئة األجواء إلجر   ىاعتبر أن الحل يكمن في تشكيل حكومة انتقالية تعمل عل         

  .األزمة التي يحياها الشعب الفلسطيني
ورجح انعقاد جلسة جديدة للمجلـس   .وبدوره أكد حسن خريشة أن الجلسة التي كانت مقررة أمس قانونية          

 أنه وفي حال فشل المجلس فـي عقـد          ى نص القانون الذي يشير ال     ىالتشريعي األسبوع القادم، بناء عل    
  . في األسبوع الذي يليهىها دورة جديدة بدعوة من الرئيس، يتم عقد جلسة أخرجلسة يفتتح خالل

من جهته قال صائب عريقات ان مقاطعة حماس لجلسة التشريعي امس تشكل تقويضا للمجلـس وتعنـي                 
قال امين سر لجنة الدستور القانوني علي خشان ان استمرار تعطيـل            و. ضرورة العودة للقانون األساسي   

  .٤٣س التشريعي يعطي رئيس السلطة الحق في استخدام المادة اعمال المجل
 تتحمل المسؤولية الكاملة عـن     "حماس"إن  : ، امس "فتح"قالت  : ١٢/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية    وأوردت

واضاف المتحدث   "تعليق أعمال وصالحيات المجلس التشريعي بمقاطعتها للجلسة االفتتاحية للدورة الثانية         
ان انتهاء فترة عمل التمديد للدورة األولى للمجلس، يفقـد هيئـة            : ضفة فهمي الزعارير   في ال  "فتح"باسم  

، مشيراً الـى    "رئاسة المكتب صالحياته السابقة، ويعيدهم للعضوية البرلمانية في المجلس كبقية األعضاء          
ه علـى   لقرار الرئيس يعني تعليق أعمال المجلس التشريعي وصالحياته وواليت        " حماس"أن عدم انصياع    

  .المواطنين في الضفة والقطاع، وذلك يمنح الرئيس صالحيات واسعة، الدارة الحياة الفلسطينية
 وقف النائـب    :رام اهللا، منتصر حمدان    نقالً عن مراسلها في    ١٢/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   وجاء في   

 بقرار كتلته وملتزم أيضا     إنه ملتزم " الخليح"ـ في رام اهللا، وقال ل     تشريعيالمحرر حاتم قفشية أمام مقر ال     
باألمانة التي حمله إياها األسرى الرافضون للصراع الدائر الذي يلحق بالغ الضرر بالقـضية وتأكيـدهم                

وتابع  .على أهمية العودة إلى الحوار والتوافق على برنامج واحد يتجاوز الخالفات واألخطاء التي وقعت             
 أقولها بوضوح ان الصراع فـي األصـل سياسـي وان            الصراع في شكله يأخذ الطابع القانوني لكنني      "

معالجة الخالفات وإنهاء الصراع وتفعيل دور المجلس التشريعي بحاجة إلرادة وقرار سياسـي واضـح               
  ".الوحشية عليه" اإلسرائيلية"إلنقاذ مشروعنا الوطني الذي بات يتآكل بسبب الهجمة 

اب حماس عن الجلسة منح عبـاس المزيـد مـن           إن غي " الخليج"ـعلي خشان ل  .وقال الخبير القانوني د   
وقال رئيس كتلة فتح عـزام األحمـد         .الصالحيات بعد ان تخلى المجلس عن دوره الرقابي والتشريعي        

ان غياب حماس عن الجلسة ساهم في توسيع صالحيات عباس الذي بـات محـور النظـام                 " الخليج"ـل
 وال بد   "حماس" و "فتح"طيني عالقا ما بين حركتي      بات الشعب الفلس  "وقال النائب بسام الصالحي      .السياسي

  ".من نشوء تيار عريض شعبي رافض لهذا الصراع
 النائـب الـسابق      إلـى أن    محمد يـونس   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٢/٧/٢٠٠٧الحياة  وأشارت  

تنص المادة  : "قال،  عزمي الشعيبي، الذي يعد من ابرز الخبراء في الشؤون القانونية للمجلس التشريعي           .د
 من القانون االساسي للسلطة على منح الرئيس صالحية اصدار قرارات لها قوة القانون فـي حـال                  ٤٣

ويرجح الشعيبي ان يلجأ الرئيس عباس الى تكليف سالم فياض تشكيل حكومة            ". تعطل المجلس التشريعي  
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وتوقع .  الحكومة الجديدة  عادية على ان تظل حكومته الحالية حكومة تسيير اعمال لحين تمكنه من تشكيل            
  .على الضفة" فتح"في غزة الى هيئة محلية، وان تتكرس سيطرة " حماس"الشعيبي ان تتحول حكومة 

  
  "التفجيرية" ويصف شروط عباس للحوار بـ "التشريعي"هنية يحذر من حل  .٣

الت حـل   المقال إسماعيل هنية من محاو    الفلسطيني  حذر رئيس الوزراء    : وكاالتال سمير حمتو و   -غزة  
المجلس التشريعي، وتشكيل هيئة مجلس تشريعي بالتعيين وليس باألسلوب الديمقراطي مما يـؤدي إلـى               

وقال عقب لقائه بوفد يمثل الفيدراليـة الدوليـة         . تقويض النظام السياسي والمنظومة السياسية الفلسطينية     
مع الموقف الفلسطيني العام    لحقوق اإلنسان أن عباس يفرض شروطا تفجيرية للحوار، وطالبه أن ينسجم            

وجدد رفض حكومته لوجود قوات دولية في القطاع، معتبـرا           .والموقف العربي الذي يدعو إلى الحوار     
أنها شكل من أشكال الوصاية على الشعب، كما جدد ترحيبه بقرار الجامعة العربيـة الـداعي للحـوار                  

ورحب بأيـة   . لفلسطينية بكل مكوناتها  ولتشكيل لجنة تقصي حقائق، ورفض الحصار واحترام الشرعية ا        
اتصاالت عربية أو أوروبية بشكل متوازن ومنصف وبهدف معالجة جوهر القضية واإلجابة على األسئلة              

وأكد الحرص على الحفاظ على القانون والنظام واإلدارة الـسليمة لقطـاع             .المشخصة ألصل الموضوع  
و حدث نتيجة التطـورات الميدانيـة علـى أرض          غزة، موضحا أن ما حدث ليس انقالباً عسكرياً بل ه         

وبين أن السبب في رفض معبر كرم أبو سالم كبديل لمعبر رفح البري هـو اآلثـار الـسياسية                   . الواقع
ألنه يقطع تواصلنا مع أي دولة عربية وهو يحاصر مليونا ونصف مليـون             "واألمنية المترتبة على ذلك     

ان حركته ال تمانع في إدارة معبر رفح الحدودي مـن أي            واكد   ".مواطن ويجعلهم رهائن في سجن كبير     
طرف غير االحتالل كالصليب األحمر، أو الطرف األوروبي أو األشقاء في مصر أو الجانـب التركـي                 

وتساءل عن المقصود بعودة القطـاع إلـى         .بغرض حل مشكلة المواطنين العالقين في الجانب المصري       
 واالتجار بالمخدرات وعربدة بعض العائالت وعودة التنـسيق         سابق عهده، هل المقصود عودة السرقات     

وثمـن دور    .األمني، وعودة المفسدين والسارقين، وعودة المربعات األمنية إلرهـاب النـاس والقلـق؟            
مؤسسات حقوق اإلنسان وخاصة الفيدرالية الدولية التي تقوم بدور مراقبة أوضـاع حقـوق اإلنـسان،                

  . والخروقات الخطيرة ضد الشعب الفلسطينيوتطرق إلى ممارسات االحتالل
  ١٢/٧/٢٠٠٧الدستور 

  
  "التشريعي"لضمان تحقيق النصاب في " التوكيل"ستعتمد آلية " حماس": البردويل .٤

في المجلـس   " حماس" أنهم ال يعتبرون نواب      البرلمانية" حماس"أعلن الناطق اإلعالمي باسم كتلة      : غزة
ساحة البرلمانية، وأنهم يبحثون هذه األيام الصيغ القانونية الممكـن          المختطفين لدى إسرائيل غائبين عن ال     

اتباعها لتوفير مشاركة هؤالء عن طريق التوكيل بالحضور والتصويت من أجل إعادة الحياة إلى المجلس               
وأشـار إلـى أن      .التشريعي الذي تم تعطيله منذ عدة أشهر، يوم قررت إسرائيل اختطاف هؤالء النواب            

 مختطفين لدى االحتالل اإلسـرائيلي، وهـؤالء        ٤١ نائبا في المجلس التشريعي منهم       ٧٦ك  تمتل" حماس"
ليسوا غائبين، وإنما هم أعضاء لهم كامل شروط العضوية، وسيتم البحث عن طريقة قانونية للحـصول                

ل على توكيل بالحضور والتصويت لهؤالء النواب وستعقد جلساتنا باعتبارنا األكثرية، وباعتبـار اكتمـا             
  . نائبا٦٧النصاب القانوني للنواب الحاضرين، وهو 

  ١١/٧/٢٠٠٧قدس برس 
  

  وزير فلسطيني سابق يحذّر من وجود قوات دولية في غزة .٥
 دعا وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني السابق حسن عصفور إلى عقد قمـة عربيـة طارئـة                 :القاهرة

سياسي الحالي على الساحة الفلسطينية ودعم      لمواجهة األحداث في األراضي الفلسطينية ووقف التدهور ال       "
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قوة عربية لحفظ النظـام     "، مطالبا بتشكيل    "الشرعية وعودة األمور إلى ما كانت عليه قبل انقالب حماس         
وحض على وضع أسس لتشكيل حكومة انتقالية مهنية تتجـه نحـو إجـراء انتخابـات                 ".في قطاع غزة  

 ورقة العمل الرئيـسية التـي ناقـشتها أمـس نـدوة             وقال في . تشريعية ورئاسية بإشراف عربي دولي    
التـي ينظمهـا المركـز الـدولي للدراسـات المـستقبلية            " التطورات الفلسطينية والرؤية إلى المستقبل    "

 االعتذار المتبادل عن الجرائم أو عمليـات االغتيـال          "حماس" و "فتح"يجب على حركتي    : "واالستراتيجية
برعايـة عربيـة     لعام من االهالي، ثم بعد ذلك تشكيل لجنة وطنيـة         المرتكبة من الطرفين وطلب العفو ا     

السلطة الفلسطينية ارتكبت خطأ سياسياً كبيراً عندما       "ورأى أن    ".لتسوية هذه المسائل من مختلف جوانبها     
 بأنها قاعدة لالرهاب رغم أننا ال نؤيد على االطالق االنقالب والخطيئة الكبـرى التـي                "حماس"وصفت  

وحـذر  ". ماس في قطاع غزة ألنه في صالح إسرائيل ويؤدي الى تصفية القضية الفلسطينية            قامت بها ح  
  ".وجود قوات دولية لفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني"من 

  ١٢/٧/٢٠٠٧الحياة 
  

 بخدمة االحتالل عبر كشفها للمقاومين" الطوارئ"حكومة هنية تتهم  .٦
نت وزارة الشؤون الخارجية في الحكومة المقالـة        أدا: من غزة  ١٢/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  

تصريحات وزير االعالم في حكومة الطوارئ رياض المالكي حول وجود فلسطينيين تلقـوا تـدريبات               
واعتـذرت وزارة الـشؤون    .عسكرية في الخارج من بين العالقين على الجانب المصري من معبر رفح  

وكان المالكي قـال     .ا المالكي بتدريب هؤالء الفلسطينيين    الخارجية في بيان من الدول الثالث التي اتهمه       
 شخصا جاءوا من إيران وسوريا وقطر بعد أن غادروا غزة إلى            ٧٩إن من بين العالقين على معبر رفح        

هذه التصريحات وغيرها التي تطلق مـن       "وشددت الوزارة على أن      .تلك الدول لتلقي تدريبات عسكرية    
العالقات الفلسطينية مع هذه الدول الشقيقة والتي تعتبر العمق العربـي           أعضاء حكومة فياض تسيء الى      

واالسالمي لشعبنا الفلسطيني ولطالما مدت يد العون في الكثير من المناسبات ووقفت الى جانبنـا ماديـا                 
وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات والتي      ". وسياسيا في مواجهة حصار االحتالل وضغوطه المتواصلة      

ضا اتهاما مباشرا لهؤالء العائدين بالتدريب العسكري تعطـي ذريعـة واضـحة لالحـتالل               تضمنت اي 
اصرار حكومة فياض على فتح معبر كرم       "الستهداف هؤالء االشخاص، خصوصاً في ظل       " االسرائيلي"

فإنها تعرضهم لخطر االعتقال وربما االغتيال مستقبال مما يـشكل تقـديم            .. ابو سالم بدال من معبر رفح     
هل تحولت هذه الدول الى عـدو يمنـع         "وتساءلت الوزارة    ".مة مجانية لالحتالل في كشف المقاومين     خد

  ".زيارتها من قبل أبناء شعبنا بينما يستجدي المالكي وغيره قوات دولية لتحتل قطاع غزة
طالبت وزارة الشؤون الخارجيـة     : ألفت حداد  نقالً عن مراسلته،   ١١/٧/٢٠٠٧ ٤٨عربوأضاف موقع   

الحكومة المقالة بمحاكمة رياض المالكي الدالئه بتصريحات ضارة بمواطنين فلـسطينيين وتعـرض             في  
ودعت الوزارة االخوة في جمهورية مصر العربيـة الـى عـدم االلتفـات الـى هـذه                   .حياتهم للخطر 

وشددت علـى    .التصريحات، أو أخذها على محمل الجد باعتبارها جزءا من عملية التحريض اإلعالمي           
ة سرعة فتح معبر رفح، والتخفيف عن معاناة مواطنينا العالقين في االراضي الفلسطينية، مؤكـدة               ضرور

  .على حق شعبنا في التنقل بحرية من وإلى قطاع غزة وفق القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني
  

  للبدء في اجراء حوار مشترك طلب من القاهرة تسلم مقار األمن في غزةي عباس .٧
قالت مصادر دبلوماسية فلسطينية ان الرئيس عباس طلب من مصر ان تتسلم مقـار االجهـزة                 :القاهرة

 كحل وسط العادة االوضاع الى ما كانت عليه في القطاع قبل تفجـر              "حماس"االمنية في قطاع غزة من      
واشـارت المـصادر الـى ان الطلـب          .االحداث االخيرة وللبدء في اجراء حوار مشترك بين الطرفين        

لسطيني جاء من خالل مبعوثين التقوا مسؤولين مصريين اخيرا، وتضمن االقتراح ايضا تشكيل لجنـة               الف
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من شخصيات فلسطينية مستقلة تسلم اليها هذه المقرات في حال رفضت مصر لذلك، اضافة الى اعتـذار       
بدأ في   سوف ت  "فتح"واوضحت المصادر ان ابو مازن اكد ان         .عباس الى السلطة و   "حماس"رسمي تقدمه   

 هذه الخطوة، الفتة الى رفض مصر عتابا فتحاويا باسـتمرار تعامـل             "حماس"اجراء الحوار حال اتخاذ     
، وان ذلك يناقض الموقف المصري بشأن اعالنها دعم الشرعية المتمثلـة بـالرئيس              "حماس"القاهرة مع   

 "حماس"ر مع   لكن وحسب مصادر مصرية فان تمسك مصر بالحوا        .عباس وحكومته برئاسة سالم فياض    
يأتي من منطلق كونها حركة لها ثقل في الشارع الفلسطيني وال يمكن تجاهلها سـواء علـى المـستوى                   

  .الشعبي او امكاناتها العسكرية والسياسية
  ١٢/٧/٢٠٠٧القبس الكويتية 

  
  " خطيئة كبرى"سيطرة الحركة على القطاع : نائب مروان أبو راسال .٨

مروان أبو راس أمس سيطرة حركته على األوضاع فـي          .د" سحما"النائب عن   وصف  :  د ب أ   -غزة  
ـ   وقال في كلمـة خـالل ورشـة        . محذراً من تكرارها في الضفة الغربية     " الخطيئة الكبيرة "قطاع غزة ب

: نظمتها الهيئة الفلسطينية لحقوق اإلنسان بمدينة غزة بمشاركة نواب في البرلمان وصحفيين ومختـصين             
  ".غي لها أن تحدث بيد أن الذي أدى إلى حدوثها أسباب ودوافعإن هذه الخطيئة ما كان ينب"

  ١٢/٧/٢٠٠٧الدستور 
  

  التي تتحدث عن محاولة اغتيال عباسلدينا ما يثبت زيف المزاعم: أحمد بحر .٩
ـ        :  تل أبيب  - غزة   ،حسن ساتي : لندن الـشرق  "قطعت مصادر دبلوماسية مقربة طلبت عدم ذكر اسمها ل

 /سه جاء أصال كمحاولة تعويض لفشل محاولة اغتيال أبو مازن مطلـع آذار            ، أن اجتياح غزة نف    "االوسط
 .مارس الماضي، التي كان من المقرر تنفيذها أصال لنسف اتفاق مكة بعد ثالثة أسـابيع مـن صـدوره                  

ونسبت المصادر الى دوائر في حماس أن سيناريو االغتيال كان سيجعل من أحمد بحـر النائـب األول                  
ووفق للمصادر فقد تمت عمليات تشديد الحراسة       . ريعي ووفقا للقانون رئيسا للسلطة    لرئيس المجلس التش  

" الشرق االوسـط  "وعندما توجهت    .على منزل بحر في توقيت محاولة االغتيال بصورة أثارت استغرابه         
كلها أكذوبة اصبحت معروفة للداني والقاصـي والـصغير قبـل           "بالسؤال الى بحر في هذا الصدد قال        

واعتبرهـا  . هذه تضاف الى االفتراءات التي اطلقوها في ذاك اليوم لتأكيد االشاعة          "وتابع القول   . "الكبير
 تفكر في االغتيال فان التنفيذ ليس شيئا        "حماس"بالمناسبة اذا كانت    "واستطرد قائال    ".افترءا على شخص  

نحن طالبنـا   "واضاف  ".  لم ولن تفكر النه ليس في منهجها عمليات االغتيال السياسي          "حماس"ان  . صعبا
بأن تكون محاولة االغتيال المزعومة اولى القضايا التي تحقق فيها لجنة تقصي الحقائق المنبثقـة عـن                 

 ". من االدلة ما يثبت زيف هذه المعلومات"حماس"ولدى . جامعة العربيةال
 ١٢/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
 ةتعليمات من فياض بإنهاء الفوضى األمنية في الضفة بالقو .١٠

رياض المالكي، إن االسبوع المقبل سيكون      .قال وزير االعالم الفلسطيني في حكومة الطوارئ د       : رام اهللا 
حاسما فيما يخص استمرار جهود حكومة الطوارئ في فرض األمن الداخلي وانهاء مظـاهر الفوضـى                

من الداخلي، فيمـا    والفلتان األمني، مشددا على عزم الحكومة مواصلة جهودها في هذا االطار لتحقيق األ            
 عن وجود تعليمات صارمة من قبل رئيس الوزراء لقادة األجهـزة            "الخليج" ـكشفت مصادر فلسطينية ل   

واوضـح   .االمنية بضرورة مضاعفة العمل والجهود لجمع السالح وانهاء الفوضى األمنية بكافة الوسائل           
  .المني تراجعت بصورة كبيرةالمالكي، امس، ان االعمال الخارجة عن القانون ومظاهر الفلتان ا

  ١٢/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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 السلطة" قدح وذم"حكومة الطوارئ تحظر  .١١

أصدرت حكومة الطوارئ الفلسطينية، تعميماً تحظر فيه القدح أو الذم او التشهير بالسلطة مـن               : رام اهللا 
ويطالـب القـرار    . يةجانب موظفي القطاع العام او مراكز المسؤولية فيها وذلك تحت طائلة المـسؤول            

سعدي الكرنز، كافة المؤسسات والوزارات   .الصادر عن الحكومة والموقع من أمين عام مجلس الوزراء د         
  .منع القدح والذم والتشهير بحق السلطة ومؤسساتها

  ١٢/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  سنوات لحسن يوسف١٠نيابة االحتالل توصي بالسجن  .١٢

وهـي الجهـة الممثلـة لجهـاز        " اإلسـرائيلي "ت النيابة العامة لالحتالل     أوص:  أمين أبو وردة   -نابلس  
 الشيخ حسن يوسف بعد أكثـر       "حماس" سنوات فعلية على القيادي في       ١٠، بالحكم   )الشاباك(المخابرات  

  . شهرا على اعتقاله وتوقيفه٢٢من 
  ١٢/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  تنصب أحد عناصرها بدالً منه تستغل وجود رئيس بلدية بديا في األسر و" فتح" .١٣

، رئيساً جديداً لبلدية بديا قضاء سلفيت، مستغلة وجـود رئـيس            "فتح" نصبت حركة    : الضفة الغربية  /بديا
البلدية الحالي الشيخ رمضان شتات وعضو المجلس البلدي عز الدين سالمة، رهن االعتقال لدى سلطات               

لمجلس البلدي عقد اجتماعاً بناء علـى طلـب اعـضاء           وأفادت مصادر محلية أن ا    . االحتالل الصهيوني 
، وتم خالل االجتماع إجراء انتخابات صورية الختيار رئيس للبلديـة، بحجـة وجـود               "فتح"المجلس من   

مصطفى دعاس رئيساً للبلدية بدالً مـن الـرئيس         " فتح"رئيس البلدية رهن االعتقال، ليتم تنصيب مرشح        
، علـى   "حمـاس "، بعد ان كانت سابقا لصالح       "فتح" المجلس لصالح    الشرعي، بعد اختالل االغلبية داخل    

  . خلفية االعتقاالت التي شنتها سلطات االحتالل
  ١١/٧/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  حكومة هنية تؤكد انها لم تلغ او توقف عقود العاملين في الوظيفة الحكومية .١٤

 اسماعيل هنية انه لم يصدر عنها أي قرار باتجاه           اكدت الحكومة المقالة برئاسة    : عماد االفرنجي  -غزة  
إلغاء عقود الموظفين أو إيقافهم عن العمل أو حرمانهم من وظائفهم أو منع الراتب عنهم أو أي تعـرض                   

واشار ان حكومة سالم فياض هي التي قامت بإلغاء وإيقاف عقود العاملين في الوظيفـة                .من هذا النوع  
عية حرمان ومنع العاملين من حقوقهم ورواتبهم المقررة بقوة القانون          الحكومية وقررت بصورة غير شر    

  .خالفاً لكل القيم واألعراف اإلنسانية والمواثيق الدولية
  ١٢/٧/٢٠٠٧القدس الفلسطينية 

  
  األمانة العامة للتشريعي تقرر تعليق الدوام لموظفي المجلس في قطاع غزة .١٥

س التشريعي امس، تعلق الدوام اليومي لمـوظفي المجلـس،           قررت األمانة العامة للمجل    : وفا –رام اهللا   
بكافة مستوياتهم ودرجاتهم الوظيفة، في قطاع غزة، حفاظاً على حياتهم، جراء االعتـداءات المـستمرة،               

  . الخارجة عن القانون والقيم واألخالق"حماس"التي يتعرضون لها من قبل عصابات ومجوعات 
  ١٢/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
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  يسحب المرسوم الرئاسي بشان اختصاص القضاء العسكري في حالة الطوارئ  عباس .١٦
ان رئيس مجلس ادارة المركز المحامي  ياسر جبر " مساواة"افاد مركز :  وكالة قدس نت لألنباء–جنين 

تلقى اتصاال هاتفيا من ديوان الرئاسة، يؤكد أن الرئيس عباس سحب المرسوم الرئاسي بشان اختصاص 
  .سكري في حالة الطوارئالقضاء الع

  ١٢/٧/٢٠٠٧عين على فلسطين 
  
   أولمرت-تنفي تحديد االثنين المقبل موعداً للقاء عباسالفلسطينية الرئاسة  .١٧

 نفت مصادر في الرئاسة امس تحديد يوم االثنين المقبل موعداً للقـاء       : رامتان – الحياة الجديدة    -رام اهللا   
مصادر ان الرئيس عباس سـيلتقي نهـار االثنـين وزيـرة            وقالت ال  .الرئيس عباس بأولمرت في أريحا    

الخارجية األميركية، فيما سيحضر اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلـسطينية فـي رام اهللا               
  .مساء نفس اليوم

  ١٢/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
  هناك واقع جديد يفرض في الشرق األوسط والشعب الفلسطيني ليس جزءاً منه: عريقات .١٨

صائب عريقات أن هناك واقعاً جديدا يفرض في منطقة الشرق األوسط .قال د: وكالة رامتان -ام اهللار
وأكد في مقابلة متلفزة مع رامتان  .والشعب الفلسطيني وهويته الوطنية ليست جزءاً من هذا المشروع

رضت القضية  عام لم يحدث ان تع١٠٠أن هناك أجندات أهم، ولألسف الشديد منذ  "]األربعاء[اليوم
وإنتقد عريقات رئيس المجلس التشريعي  .الفلسطينية للطمس والمحو تحت هذه الشعارات وهذا الستار

كنت أتمنى أن أسمع منه دعوة لحماس للتراجع عن إنقالبها وهو " عزيز الدويك من طرف خفي وقال .د
لة ما أسماه باإلنقالب بشكل وشدد على أن المطلوب اآلن هو إزا .يدرك أبعاد الدمار الذي لحق بالقضية

فوري وتفعيل المؤسسات التشريعية بشكل أساسي واإلحتكام للتحدي الرئيسي أمامنا، مصالحنا الوطنية 
   .تتطلب التركيز على اإلحتالل واإلستيطان والجدار، وإن لم نساعد أنفسنا لن يساعدنا أحد

  ١٢/٧/٢٠٠٧عين على فلسطين 
  
 لم يعد واردا بسبب الخالفات الفلسطينية ة المشتركةتشكيل القوة األمني: عباس زكي .١٩

 إثر لقائه النائبة بهية     في لبنان عباس زكي   " منظمة التحرير الفلسطينية  "اعلن ممثل   :  احمد منتش  -صيدا  
موضوع تشكيل قوة أمنية فلسطينية مشتركة لمخيم نهر البارد لم يعد وارداً بسبب خالفات              " أن   الحريري
افراد عصابة شاكر العبسي الى تسليم أنفسهم، ألن القضاء اللبناني سيكون           "، داعياً   "ةفلسطيني –فلسطينية  

لم نـر   : "ورداً على سؤال عن المعالجات السياسية ألزمة مخيم نهر البارد، قال           ".أعدل قضاء في العالم   
ـ         ة عمرهـا،  شيئاً سياسياً يمكن أن يقبل، ألن كل الطروحات التي عرضت تنتهي بتثبيت الحالـة أو اطال

وبالتالي ربما فهمت عصابة شاكر العبسي الرسالة خطأ، ففكرت أن لها من الوزن والقيمة ما يسمح لهـا                  
لذلك، ال أعتقد أنه كانت هناك مساع حقيقية من هذه          . بقتل الشعبين الفلسطيني واللبناني وأن تنجو بجلدها      

لكن كثرا  . فاعي كان يريد وساطة حقيقية    الر" أبو عماد "أشهد ان ممثل حركة الجهاد      : "واضاف ".العصابة
ارادوا اإلعالم والظهور، وتحدثوا عن الوساطات والمعارك، كأنهم رومل أو مـونتيغمري، واضـاعوا              

وبالتالي اعتقد أنه كلما ازداد الحديث عن سياسة ليست واردة في ذهن جماعـة العبـسي،                . فرص الحل 
اً حتى اآلن خارج بيوتهم، ويعيشون على االغاثـات          يوم ٥٠يزداد عذاب الفلسطينيين الذي مضى عليهم       

وهذا أمر ال يليق بالفلسطيني المعذب على أيدي من يدعون أنهم مسلمون            . في ظل ظروف قاسية وصعبة    
  ".وهذا خطأ كبير. وينتمون الى فتح التاريخ والجغرافيا

  ١٢/٧/٢٠٠٧النهار 
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  سلمها للخونةاألجهزة األمنية ولن ن بدأنا العمل على تأسيس: الزهار .٢٠

لو عاد الحوار "  ":فلسطين "صحيفةفي حوار خاص بـ أكد محمود الزهار : حاورته نسمة حمتو- غزة
بين حركة حماس وبين حركة فتح سيتم طرح قضايا على أجندة الحوار، أهمها أنه لن يتم تسليم األجهزة 

هي التي  استغلت األجهزة األمنية ، مشددا على  أن هذه  الفئة "األمنية لمن وصفهم  بالخونة والفاسدين
 أن هذه "الزهار"وأكد  .لحسابها الخاص وللتعاون األمني مع العدو ولبيع معلومات على كافة المستويات

وقد بدأنا في ذلك على أساس وطني، بمعنى ان تحوي كل الفصائل، "األجهزة سيتم تأسيسها وتشكيلها، 
بالنسبة للحوار نحن سنستمع ما :"وقال  ".أصحاب الوالءوان تعمل بيد أصحاب المهنة والكفاءة وليس 

الذي سيريدونه ولن نسلم أبدا بعودة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل ذلك، ولماذا ضحت الناس بهذه 
وفيما يتعلق بموقف حماس  ".التضحيات وتضحي اآلن بحريتها وبأمنها ونعود إلى دوامة اإلجرام السابقة

ابو "أنه ليس من حق : "موظفين من رواتبهم من قبل حكومة فياض قال الزهارمن مسألة حرمان االف ال
، "أو أي شخص آخر ان يحرم الشعب الفلسطيني من رواتبه، وان يحارب  الناس في أرزاقهم" مازن

خطوة :" وأردف بالقول .اتخذ الكثير من القرارات التي تنم عن التخبط" أبو مازن"مشيراً إلى أن الرئيس 
، مشددا على ان حماس  ال يمكن ان تسمح "وفياض هي خطوات غير قانونية وغير مسؤولة" زنأبو ما"

 .لهم بأن يلعبوا بمصير وقوت البشر بهذه الطريقة 
  ١٢/٧/٢٠٠٧صحيفة فلسطين 

  
  تصريحات عباس فاقدة لالتزان والمصداقية وتعطي غطاء للعدوان والحصار: حمدان .٢١

إن تصريحات عباس والتي ادعى فيها بقرب الحركة من  ":نان، ممثل حماس في لب أسامة حمدانقال
بأن هذا الكالم غير " أبو مازن"تنظيم القاعدة، تفتقد تماماً لالتزان والمصداقية، فمن حيث المصداقية يعلم 

صحيح وهو افتراء وتجن على حركة حماس، ومن حيث االتزان، من المؤسف أن ينزل عباس إلى هذا 
ان االتزان، األمر الذي بات واضحاً وجلياً من خالل جملة القرارات غير المتزنة المستوى من فقد

وضع الشروط "اعتبر حمدان أن و". والخارجة عن أي سياق دستوري وقانوني والتي أصدرها مؤخراً
أعتقد أن هذه الشروط "وأضاف متابعاً ". هو عملية رفض للحوار ومنع العودة للوئام الوطني الفلسطيني

من الواضح أن عباس "استطرد بالقول ، ولحركة حماس هي شروط برسمه هو" أبو مازن"لتي يضعها ا
بكل تلك الخطوات يحاول تعويض فقدان "مؤكداً أن عباس ، "يراهن على الدعم األمريكي والصهيوني

  ". الدعم والتأييد الشعبي الفلسطيني له من خالل تأمين دعم وتأييد خارجي
  ١١/٧/٢٠٠٧ني لإلعالم المركز الفلسطي

  
  تستجيب ألجندة وإرادة أمريكية من خالل عدم حوارها مع حماس" فتح: "أبو زهري .٢٢

استنكر سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة حماس، التصريحات الصادرة عن : غزة ساجي الشوا
سياسي ، مسؤول المكتب ال، والذي اتهم فيها خالد مشعل"فتح"، المتحدث باسم أحمد عبد الرحمن

بأنه مايسترو االنقالب الذي حدث في قطاع غزة، مؤكدا أن تصريحات عبد الرحمن تأتي " " حماس"لـ
وأعرب عن أسفه  .في سياق محاولة التغطية على موقف حركة فتح الرافض للحوار مع حركة حماس

الشرعية ممارسة عملية إسقاط نفسية ضد "لتصريحات عبد الرحمن والتي قال إنه يحاول من خاللها 
، مشيرا إلى أن حركة فتح هي التي انقلبت على الشرعية التي فازت بها حركة حماس، "الفلسطينية 

أحمل حركة فتح المسؤولية " وقال  .ومحاوالت فتح المتكررة لن تفلح في إسقاط الشرعية الفلسطينية
 الدولي واإلسرائيلي التاريخية عن األحداث الراهنة في األراضي الفلسطينية وعن انحيازها للموقف
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أن هناك أجندة وإرادة أمريكية مفروضة "وأوضح الناطق باسم حماس   ".ورفضها الحوار مع أبناء شعبها
  .على أرض الواقع وتستجيب لها حركة فتح وهي تنص على منع الحوار أو التواصل مع حركة حماس 

  ١٢/٧/٢٠٠٧صحيفة فلسطين 
  
  "القسام"عملية تبنتها واصابة اخرين في  مقتل جندي اسرائيلي .٢٣

 اشتباكات  اعترف الجيش اإلسرائيلي بمقتل جندي وجرح اثنين جراحهما خفيفة، من لواء جفعاتي،  خالل             
ان " :وقالت كتائب القسام في بيـان      .مسلحة مع مقاومين فلسطينيين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة         
حكم لها في منطقة وادي غزة شـرق        مجموعة رصد تابعة لها رصدت دورية اسرائيلية ونصبت كمين م         

المضادة لالفراد وسط الجنود بعد     " رعد"ان المجاهدين قاموا بتفجير عبوة      " :واضاف البيان  .مخيم البريج 
   .وقوعهم في دائرة االستهداف ومن ثم اطلقوا الرصاص والقنابل اليدوية ما ادى الى وقوع اصابات

  ١٢/٧/٢٠٠٧وكالة معا 
  

  نحو المجهول وابو مازن اصبح اسير الفاسدين تسير "فتح": القدومي .٢٤
تحرير ، رئيس الدائرة السياسية في منظمة ال      ارجع فاروق القدومي   :من محمود معروف   -الدار البيضاء   
ما تمر به القضية الفلسطينية من نكسات، وحوادث االقتتال الى اتفاقية اوسلو وما افرزته من                الفلسطينية،

 القدومي في حوار مع القدس العربي، ان حركة فتح تسير نحو            ىورا .سطينيمنهج قاد العمل الوطني الفل    
المجهول اذا لم تأخذ مسار االصالح، وحمل القدومي رئيس السلطة عباس مسؤولية اساسية فيما تعرفـه                
الساحة الفلسطينية من توترات النه خضع لفاسدين ومراكز قوي توغلوا في حركة فتح وهيمنـوا علـى                 

وهاجم  . ان مناضلي الحركة جادون في اعادة بنائها على اسس وطنية وديمقراطية سليمة            واجهتها، واكد 
القدومي عناصر جهاز االمن الوقائي، وقال انه جهاز غير منظم ولم يدخل في عملية تنظيم وتـدريب ال                  

ـ                ة القوانين وال الضوابط الفتحاوية، وان عناصره جمعوا من الشارع وحملوا السالح وهذه كانـت جريم
  . بحقهم وحق فتح وحق الشعب الفلسطيني

  ١٢/٧/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  عباس مسؤول عن انهيار البرنامج السياسي: حماس .٢٥

استنكر فوزي برهوم المتحدث باسم حماس ما وصفه بالتدخل والـتحكم المعلـن             : خلف خلف  -رام اهللا   
 عضو تشريعي من كتلـة      ٤١ والمفضوح بجلسات وأجندات وبرنامج المجلس التشريعي استغالالً لغياب       

تـزامن  "ونوه برهوم في بيان صحافي إلى ما اعتبـره          . "حماس في سجون االحتالل ملفتاً على قضيتهم      
إجراءات عباس مع الحملة التي تشنها قوات االحتالل اإلسرائيلي علـى الـشعب الفلـسطيني سياسـياً                 

منية واالقتصادية التي وقعت عليها الـسلطة       واقتصاديا وعسكرياً واجتماعياًن مستغلةً بذلك االتفاقيات األ      
إن ما يترتب على موافقة السيد محمود عباس وسالم فياض على إلغاء التعامل مـع               : "وقال ".الفلسطينية

الكود الجمركي الخاص بقطاع غزة من كارثة إنسانية واقتصادية واجتماعية هي ستظل وصمة عار على               
وشعبنا ويتحملون مسئولية تبعات هذا التوافـق مـع االحـتالل           جبين المتآمرين على حريتنا واقتصادنا      

  ".بضرب وتدمير االقتصاد الفلسطيني وتجويع شعبنا
  ١١/٧/٢٠٠٧موقع ايالف 

  
  تحريضية" حماس" ضد "عباس"اتهامات : "جبهة النضال" .٢٦

 الـرئيس ات   اتهام  في تعقيبه على     وقال األمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، خالد عبد المجيد،         
إن  "أن الحركة تأوي عناصر من تنظيم القاعدة فـي قطـاع غـزة،   بعباس الموجهة ضد حركة حماس،  
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تأتي في إطار التحريض ضد حركة حماس، وتعطي غطاء لالحـتالل لتـصعيد             "تصريحات عباس تلك    
حمة إلـى داخـل     ال تخدم إعادة الل   "، مشدداً على أن مثل هذه التصريحات        "عدوانه على شعبنا في القطاع    

  ". الساحة الفلسطينية
  ١١/٧/٢٢٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 ترتيبات لزيارة مشعل إلى القاهرة لبحث سبل الخروج من المأزق الفلسطيني .٢٧

قالت مصادر مصرية وفلسطينية متطابقةإن خالد مشعلطلب زيارة القاهرة، : محمود صالح - القاهرة
ماس من المصالحة مع حركة فتح، وسبل الخروج من األزمة لشرح حقائق الوضع في غزة وموقف ح

وأكدت المصادر أن المسؤولين المصريين وافقوا على الطلب، وتجرى حاليا ترتيبات إلتمام . الحالية
 . الزيارة، غير أن المصادر لم ترجح إتمامها في القريب العاجل

  ١٢/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
  الهادفة لحماية الشعب وقضيتهائل  تؤكد ترحيبها بمبادرات الفص"فتح" .٢٨

ان الحركة نقدر عاليا كل جهد فلسطيني حريص        " قال فهمي الزعارير المتحدث باسم حركة فتح      : رام اهللا 
من القوى والفصائل، الهادفة لحماية الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، في سياق األهـداف األساسـية               

 ".ات األفراد والجماعات في إطار نظام ديمقراطي تعددي       لحركة التحرر الوطني الفلسطيني، وحماية حري     
  ".واكد الزعارير أن حركته تدرس باهتمام كل المبادرات من منطلق المسئولية الوطنية 

  ١١/٧/٢٠٠٧وكالة معا 
  

   تجدد تأكيدها أن الحوار الوطني الشامل هو السبيل إلنهاء األزمة"الجبهة العربية" .٢٩
نية أن الحوار الوطني الشامل هو السبيل الوحيد القادر على إنهـاء األزمـة   أكدت الجبهة العربية الفلسطي 

الخطيرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وهو القادر على إعادة تصويب مسار النضال الـوطني نحـو                
وجهته األساسية في مواجهة االحتالل، وهو القادر أيضا على ترميم كافة مظاهر التصدع في العالقـات                

نحن حريصون على بقاء حماس ضـمن        " في بيان مكتوب   وقال الناطق باسم الجبهة    .لفلسطينيةالوطنية ا 
الكل الوطني لخدمة شعبنا واستكمال المشروع الوطني الفلسطيني وتحقيق أهداف شعبنا الفلـسطيني وال              
 أحد يسعى لكسرها، معتبرا أن الكرة اآلن في ملعب حركة حماس إذ عليها أن توفر شروط نجـاح هـذا                   

  . ، حسب قوله"الحوار وان تدرك خطورة ما أقدمت عليه في غزة وان تسجل تراجعها عنه
 ١١/٧/٢٠٠٧قدس برس 

  
 "االنقالب" بالوقوف وراء "مشعل" تتهم "فتح" .٣٠

رئيس المكتب "، قال أحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم فتح، إن الشروط الخمسة التي أطلقها مشعل
لها "عارضة الشروط الخمسة التي أعلن عنها ابو مازن لمعالجة األزمة  في م،"السياسي لحركة حماس

معنى واحد ووحيد، هو أن مشعل هو رأس االنقالب، وأنه هو بارتباطه بإيران وبجهات إقليمية أخرى 
واعتبر عبد الرحمن إن ردود مشعل تظهر أنه ". كان المايسترو الذي نظم االنقالب خدمه لقوى اقليمية

نقالب العسكري ومصمم على االنقالب السياسي، ويرفض عودة الشرعية التي في واقع مصمم على اال
 .وأكد أن مشعل يعترف بسلطة االنقالب. الحال ال يعترف بها

 ١٢/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 
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  "حماس"تردان على " جبهة التحرير"و" الديموقراطية" .٣١
لمـا  " حمـاس " على انتقادات حركة     "بو النايف ا"رد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية       : صيدا 

اننا نربأ ببعض القوى عدم االنزالق      "من قبل بعض الفصائل الفلسطينية، وقال       " عرض العضالت "اسمته  
" حمـاس "الى مواقف ال تعكس حقيقة موقف الجبهة وسياستها، خاصة ما ورد على لسان مسؤول حركة                

 الن همنا االول صيانة المـشروع الـوطني         ٧/٧/٢٠٠٧خ  بتاري" السفير"في الجنوب ابو احمد فضل في       
لشعبنا، بعيدا عن نزعات االحتكار والفئوية التي لم تجلب لشعبنا سوى ويالت وكوارث ال زلنـا نعـيش                  

نؤكد اننـا فـي     "صالح اليوسف فقال    " جبهة التحرير الفلسطينيه  "كما رد المسؤول في     ". اثارها الى اليوم  
بل فصيل من ضمن اطـار منظمـة التحريـر          " بعرض العضالت "ال نؤمن   " جبهة التحرير الفلسطينيه  "

واننـا فـي     .الفلسطينيه، نسعى للحفاظ على امن واستقرار المخيمات والجوار، خاصة مخيم نهر البارد           
  ". مخيم عين الحلوه ندعو دائما الى رص الصفوف والعمل الموحد والجاد

  ١٢/٧/٢٠٠٧السفير     
 
  رغم اعالن العفو العاممستمرة  بغزة "فتح"مداهمات لنشطاء مالحقات و: ابو شمالة .٣٢

قال خليل ابو شمالة رئيس مؤسسة الضمير لحقوق االنسان في قطاع غـزة             :   من وليد عوض   -رام اهللا   
هناك العديد من الشكاوي التي وصلت الينا بشأن تجاوزات قانونية تقوم بها كتائب القسام والقوة التنفيذية                "

وحول وجود ظاهرة مالحقة حركة حماس لعناصر فتح قال ابو شمالة استطيع ان              ." حماس التابعة لحركة 
أؤكد ان المالحقة لهم تتم من خالل مداهمة منازلهم ومالحقتهم بشكل دائم سواء من خالل االتصال معهم                 
على هواتفهم الخليوية او بطرق اخري، وذلك في اطار ممارسة الـضغوط علـيهم سـواء مـن اجـل                    

ومن جهته اكد عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق االنسان فـي             .ئهم او تسليم عهدة لديهم      استدعا
قطاع غزة وجود التجاوزات في قطاع غزة من قبل مسلحي حركة حماس، ومضيفا لدينا حاالت عديد ة                 

فور تقول بانهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، ومشيرا الى ان لدي المركز حالة المواطن طارق عص              
  .من خانيونس حيث تم تعذيبه بدق المسامير في رجليه من قبل عناصر حماس

  ١٢/٧/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  خمسة آالف انتسبوا لحركة فتح الياسر.. رغم المالحقة من التيار الخياني : ابو هالل .٣٣

روس من أكد خالد أبو هالل األمين العام لحركة فتح الياسر، أنه رغم ما تتعرض له حركته من حرب ض
فإن األسبوع األول النطالقة 'قبل التيار الخياني في حركة فتح والهارب الى الضفة الغربية ودول اخرى، 

وأشار  .'فتح الياسر شهد انتساب خمسة آالف عضو تنظيمي، أكثر من ثلثهم من أبناء وكوادر حركة فتح
 حركة فتح الياسر المنتشرة في أبو هالل في تصريحات صحفية، أن العضويات تتوالى يومياً على مكاتب

  .قطاع غزة، بالرغم من استهداف قطع رواتب عدد كبير منهم
  ١٢/٧/٢٠٠٧فراس برس  

  
   حصل على جواز سفر أردني بداية الشهر الجاري"دحالن": مصادر .٣٤

كشفت مصادر فلسطينية النقاب عن أن محمد دحالن قد حصل على الجنسية األردنية بعد أن منحته 
   .ز سفر بداية الشهر الجارياألردن جوا

وقالت تلك المصادر إن دحالن حصل على الجواز األردني بعد مغادرته رام اهللا متوجهاً إلى العاصمة 
، موضحة أن حصول "رحلة العالج في ألمانيا"األردنية عمان، في طريقه الستئناف ما يوصف بـ 

، على خلفية " من أي مساءلة قانونية مستقبليةالحماية والحصانة"دحالن على الجواز األردني يوفر له 
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من السيطرة على قطاع غزة وضبط وثائق شديدة الخطورة ربما تكون تدينه " حماس"تمكن حركة 
  . مباشرة

  ١١/٧/٢٢٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

ـُلم " دحالن: "المشهراوي .٣٥    أن يبتعد قليالوأنا مع.. كثيراًظ
 أن يكون هناك اتجاه رسمي إلقصاء  محمد دحـالن           دي في حركة فتح    القيا نفى سمير المشهراوي  : غزة

ال يوجد توجه رسمي    "، وقال   "فتح"عن المشهد السياسي الفلسطيني عامة أو من منصبه القيادي في حركة            
من هذا القبيل، ربما هناك بعض اآلراء في هذا االتجاه، لكنني أعتقد أن هذا الرجل ظلم كثيرا وتم تحميله                   

، على الرغم من    ١٩٩٦حملته مسؤولية االعتقاالت التي جرت لقياداتها عام        ) حماس( يحتمل، و  أكثر مما 
أن تلك الخطوة لم تكن منه وإنما هو كان منفذا لسياسة الرئيس ياسر عرفات رحمه اهللا وقتها تماما مثلما                   

النائب "وقال   ".فداءكان اليوم منفذا لسياسة الرئيس محمود عباس، والحقيقة أنه ال يجوز البحث عن كبش               
د ومحمد دحالن موجود اآلن في الخارج الستكمال عالجه، وهو على تواصل شبه يومي مع الرئيس محم               

عباس، وسيعود بعد انتهاء عالجه، وهو صاحب القرار في أن يستمر في منصبه أو أن يغيره، مع أننـي        
   .شديدرض لظلم شخصيا وأنا واحد من أصدقائه مع أن يبتعد قليال ألنه تع

 ١١/٧/٢٠٠٧قدس برس 
  
  "الحسم العسكري"يتحدثون عن مخاطر " البارد"مسؤولون فلسطينيون خرجوا من  .٣٦

 من النازحين من مخيم نهر البارد متوجهة إلى          يوم أمس الدفعة االخيرة    تخرج: غسان ريفي  - البداوي
و جابر والعميـد فـي      مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اب     مخيم البداوي، وضمت الدفعة كل من         

.  أبو عماد الونة، وبعض قياديي فصائل المقاومة       "فتح"حركة فتح بالل أصالن، والمسؤول العسكري في        
 بـأن   ، الذين تجمهروا في مظاهرة عفوية في مخـيم البـداوي،            وقد طمأنت القيادات الفلسطينية االهالي    

قبة وسيخرجون تباعا، مؤكدة أن ال داعي       أبناءهم سيخضعون للتحقيق من قبل الجيش اللبناني في ثكنة ال         
:  الونة وقال. للقلق الن الجيش تعهد بمعاملتهم معاملة حسنة وباخالء سبيلهم بعد االطالع على اوضاعهم            

هناك دمار شامل في البارد، ونأمل ان تفي الدولة بعهودها باعادة بناء المخيم وإعادة النـازحين بـشكل                  
مـن  . الجيش اللبناني اتخذ قررا بالحسم العـسكري      : أصالنالعميد   وردا على سؤال قال     . سريع وآمن 

جهته رأى أبو جابر أن المشكلة لم تنته بخروج المدنيين من مخيم البارد، بل أن المشكلة قد بدأت، معربا                   
، وأنـا   "تـسونامي "في مخيم البارد هنـاك      : وختم أبو جابر  . عن اعتقاده ان الحسم العسكري صعب جدا      

المؤسف ان البعض، وانا ال أريد أن اتحدث بأسماء         .  لرجال االعالم بالدخول الى المخيم     أتحدى ان يسمح  
حتى ال ينهار أصحابها، ولكن كل ما قام به سكان المخيم من جهد، وكل ما قبضوه من االونروا وكل ما                    
 جنوه من عملهم في الخليج ومن عملهم في لبنان، وكل ما وضعوه من أجـل بنـاء منـازلهم وتطـوير                    

. ١٩٤٨مصالحهم وتجارتهم بات على األرض، ما يعني أنهم عادوا فقراء كما جاؤوا بعد النكبـة عـام                  
من المستفيد من إفقار الشعب الفلسطيني في لبنان؟ وهل هنـاك           : وهنا من حقنا كشعب فلسطيني أن نسأل      

   .هجرة جديدة؟ ومن هو المسؤول عنها؟ ومن الذي يقف وراءها؟
  ٢٠٠٧ /١٢/٧السفير 

  
  عباس سيقاتل حماس: أولمرت .٣٧

التسوية مع حزب اهللا وحمـاس هـي        " إن أن    ،األسبانية" ال باييس "قال اولمرت في مقابلة مع صحيفة        
لقد أخبرنـي   "وأضاف  ". الوحدة مع اإلرهاب مخالفة لمبدأ السالم في الشرق األوسط        . تسوية مع اإلرهاب  

سنقاتلهم دائما، وأتمنى أن يلتزم بهذا    ).. حماس(أبو مازن بكل وضوح أنه لن يكون هناك أبدا سالم معهم            
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المشكلة األساسية في الشرق األوسط، والتي تتجاوز حدوده اإلقليمية، هـي           "واعتبر أولمرت أن     ". الوعد
التشدد اإلسالمي واألصولية التي تتسم بالعنف، وهو ما أشعل العنف في أفغانستان وباكستان والعـراق،               

  ". يرانيةكما أنه قوام الثورة اإل
  ١١/٧/٢٠٠٧السفير 

  
  الكنيست يصادق على اعتماد قطاع غزة كياناً معادياً .٣٨

االتحـاد  "صادق الكنيست امس بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون طرحه النائب افي أيتام عن حزب               
ة عن أيتام   ونقلت اإلذاعة االسرائيلي  ". كيانا معادياً "اليميني المتطرف، ويقضي باعتبار قطاع غزة       " القومي
اف إلى إعفاء   ذي يؤدي في نهاية المط    إن المصادقة على مشروع القانون تعد عالمة في الطريق ال         "قوله  

ومشروع القانون هـذا يمنـع أي        .وذلك في إشارة إلى غزة    " إسرائيل من المسؤولية عن سكان حماستان     
تقديم طلب تعويضات، وذلك    مواطن من القطاع تضرر من العمليات العسكرية االسرائيلية في غزة، من            

وعقب تمرير مشروع القانون، توجه     . ٢٠٠٠٥ابتداء من تاريخ إخالء مستوطنات القطاع في صيف عام          
إذهبـوا إلـى    "النائب العربي في الكنيست محمد بركة إلى النواب الذين صوتوا بالتأييد والحكومة، قائال              

  ".عنصريا"ا مشروع القانون  معتبر"مستشفى ألين في القدس لتشاهدوا نتائج جرائمكم
  ١٢/٧/٢٠٠٧السفير 

  
  ستبعد استرجاع عباس سيطرته على قطاع غزةت استخبارات اسرائيل .٣٩

 ترى االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية ان فرص استرجاع رئـيس الـسلطة            : أسعد تلحمي  –الناصرة  
تضيف ان عباس يحـاول     سيطرته على قطاع غزة ضئيلة للغاية، و      ) أبو مازن (الفلسطينية محمود عباس    

اآلن استجماع شرعية جماهيرية واسعة عبر تقوية نفوذه في الضفة الغربية ثم إجراء انتخابات جديدة في                
في كبح  " حماس"الضفة والقطاع متوقعاً أن يفوز فيها لكن االستخبارات العسكرية تتوقع أن تنجح حركة              

وتخـتم المخـابرات أن     . العـالم العربـي   خطوة عباس إزاء الشرعية المتعاظمة التي يحظى بها فـي           
استراتيجية حماس ستواصل تحقيق حصد االنتصارات في حال غياب ضغط عسكري وسياسـي علـى               

في الـدول   " خطاب المقاومة "تتحدث االستخبارات العسكرية عن تعزز       و .القطاع حيث أطبقت سيطرتها   
مشاكل مع إسرائيل لن تحل حـول طاولـة         التي باتت على قناعة بأن ال     " التنظيمات اإلرهابية "العربية و   

إنما في مواجهات عنيفة ليست بالضرورة فوريـة أو واسـعة           "المفاوضات كما اختارت مصر واألردن،      
حتـى إن اسـتغرق األمـر       " النطاق بل استنزاف متواصل يقود في نهاية المطاف إلى هزيمة إسرائيلية          

لبنان ومن قطاع غزة وهـو مـا يبـدو أنـه            سنوات طويلة مثل ما حصل في االنسحابات األحادية من          
لقـوة الـردع    " تآكـل تـدرجي   "وتقر شعبة االستخبارات بــ       .سيحصل للقوات األميركية في العراق    

لكن ليس إلى درجة أن تدفع بـالطرف الثـاني إلـى المبـادأة              "اإلسرائيلية تجاه دول وتنظيمات مختلفة      
  ". بخطوات عسكرية ضد إسرائيل

  ١٢/٧/٢٠٠٧الحياة 
  
 ٢٠٠٦حرب لبنان بماع بإسرائيل على الفشل إج .٤٠

أجمعت كل األوساط السياسية العـسكرية      ،  مع حلول الذكرى األولى لحرب لبنان الثانية      : صالح النعامي 
بإسرائيل على أن بلدهم فشل في تلك الحرب بكل المقاييس، وأنها شكلت ضربة شـديدة لقـوة الـردع                   

وبحسب استطالع آلراء وزراء حكومة أولمرت أجرته إذاعة  . بحسب وسائل إعالم إسرائيلية،اإلسرائيلية
الجيش اإلسرائيلي بمناسبة حلول الذكرى األولى للحرب، تبين أن جميع الوزراء يعتبرون أن تل أبيـب                

وقال وزير البنى التحتية اإلسرائيلي الجنرال بنيامين بن  .فشلت في تحقيق األهداف التي وضعتها لنفسها
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يتوجب االعتراف بالحقيقة، لقد كانت نتيجة حرب لبنـان         : "ولى في التلفزيون اإلسرائيلي   إليعازر للقناة األ  
ضربة شديدة لقوة الردع اإلسرائيلية، فهي الحرب األولى في تاريخ دولتنا التي لم نحدد نحـن نهايتهـا                  

 تقييمهمـا  في) الشاباك(ويوفال ديسكين رئيس جهاز ) الموساد(وذهب مئير دجان رئيس جهاز  ".بإرادتنا
 ".الكارثة الوطنية"لنتائج الحرب إلى أبعد من ذلك، حيث وصفا الحرب بـ 

  ١٢/٧/٢٠٠٧إسالم أون الين 
  
  إسرائيل تستبعد حرباً مع سوريا .٤١

قال نائب رئيس االركان االسرائيلي الجنرال موشيه كابلينسكي امس للمراسلين العسكريين في الـذكرى              
ال اعتقد ان نزاعا مسلحا محتمال مع سوريا يلوح في االفق خالل هذا             "ة  السنوية االولى لحرب لبنان الثاني    

ان "مـضيفا   " الصيف، اال اننا نتابع ما يجري على الجانب السوري من الجوالن بكثيـر مـن االنتبـاه                
ال يمكننا  "وتابع  ". االجراءات التي اتخذها السوريون في هذه المنطقة تتسم بطابع دفاعي في المقام االول            

تأثير ايراني متعاظم في تشجيع عدم االستقرار في المنطقة، وتورط سوري في إعـادة              : ل ما نشهده  تجاه
مكـررا  " تسليح حزب اهللا بعد الحرب في لبنان، واالجراءات االستعدادية التي يتخذها الجيش الـسوري             

ـ           . خطأ في الحسابات  "الخشية من حصول تصعيد جراء       ا لذا نقوم بكـل شـيء ممكـن اليـضاح نوايان
عـن  " يديعوت احرونوت "الى ذلك، نقلت صحيفة     ". للسوريين، ولتفسير التحركات السورية بشكل صحيح     

لم يكن التوتر في مرتفعـات      "الجنرال فولفغانغ جيلك قوله     ) االندوف(قائد قوة األمم المتحدة في الجوالن       
ر الموجود حاليا، فإن حادثا     في ضوء الجو المتوت   "مضيفا  " أنا قلق . الجوالن عاليا بهذا الشكل منذ سنوات     

كال الطرفين ال نية لديه لبدء    "وتابع ان ما يطمئنه هو ان       ". صغيرا قد يشعل المنطقة القابلة لالشتعال فورا      
مـع ذلـك فعلـى      ... لم أشاهد أي استعدادات غير طبيعية على الجانب السوري        "وأوضح جيلك   ". نزاع

حق إسرائيل بالدفاع عن النفس مفهوم، لكن نشاطاتها الحالية ال          . الجانب اإلسرائيلي نرى نشاطات مكثفة    
". النشاطات اإلسرائيلية ال تساعد في تهدئة الجانب الـسوري . تساهم في جهود تخفيف التوتر في المنطقة      

فـشاحناتهم  "ان حالة القوات السورية في الجوالن ضـعيفة،         " االندوف"ونقلت الصحيفة عن مصادر في      
وتشير إحصاءات لألمم المتحدة الى ان حوالى خمسة آالف شخص فقـط             ".دباباتهم صدئة بالكاد تعمل و  

 ومع تسلم الرئيس السوري بشار     ،١٩٧٤منذ العام   " االندوف"كانوا يقيمون في المنطقة التي تشرف عليها        
ـ              ٢٠٠٠،األسد السلطة في العام      ا  بدأت عمليات إعادة إسكان في المنطقة حيث يبلغ عـدد الـسكان حالي

  . حوالى مئة ألف
  ١٢/٧/٢٠٠٧السفير 

  
 "المعادية"في الجيش اإلسرائيلي لتصفية قادة التنظيمات " استخباري"لواء  .٤٢

امس عن تشكيل " معاريف"كشفت النسخة العبرية للموقع االلكتروني لصحيفة :  صالح النعامي- غزة
سمى بالتنظيمات المعادية في لواء عسكري استخباري خاص في الجيش االسرائيلي، هدفه تعقب قادة ما ي

الى أن جهاز " معاريف"واشار موقع  .الخارج، وجمع المعلومات عنهم بغرض استخدامها في تصفيتهم
اشرف خالل الشهرين الماضيين على بناء هذا " أمان"االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية المعروفة 

وأطلق الجيش على  .ألمين العام لحزب اهللاللواء، موضحة أن على رأس قائمة األهداف حسن نصر اهللا ا
، وهو يعمل بالتنسيق الكامل مع قسم األبحاث التابع لالستخبارات "لواء القوة التنفيذية"هذا اللواء اسم 

وقال عمير بوخبوت المراسل العسكري للموقع إن تشكيل اللواء جاء في اعقاب فشل إسرائيل . العسكرية
وأكد الموقع أن الجنرال ايالن نيتسان هو  لحرب األخيرة على لبنان،في تصفية حسن نصر اهللا خالل ا

  .الذي يتولى قيادة اللواء الجديد
 ١٢/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 
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  المستوطنات" حزب اهللا"الجيش اإلسرائيلي يهدد بحرب أشد اذا قصف  .٤٣

ى الـسنوية األولـى     هدد نائب قائد فرقة الجليل العسكرية االسرائيلية الكولونيل غاي حازوت، في الذكر           
حزب " تموز الماضي إذا حاول      ١٢للحرب على لبنان، بأن يشن الجيش حربا أشد من تلك التي شنها في              

بينما استبعد نائب رئيس االركان الجنرال موشي       . مجددا شن هجمات صاروخية على الدولة العبرية      " اهللا
حزب اهللا لم يفقد    "ائل إعالم أجنبية، إن     وقال حازوت في لقاء ومراسلين لوس      .كابلينسكي حرباً مع سوريا   

قدرته على إطالق صواريخ الكاتيوشا في اتجاه شمال إسرائيل من مناطق في شمال نهر الليطاني ألننا لم                 
ندمر كل ترسانته الصاروخية خالل الحرب كما أن تهريب السالح مـن سـوريا إلـى حـزب اهللا لـم                     

ل الليطاني وحتى أنه أنشأ مواقع جديدة هناك فـي الـسنة            كذلك فإن لدى حزب اهللا مواقع شما      "... يتوقف
األخيرة ويمكنه إطالق صواريخ منها، لكن الثمن سيكون غاليا وعدد الضحايا مـن اللبنـانيين سـيكون                 

اال انه لم يستبعد إمكان تكرار      ". مرتفعا جدا وحتى أكبر من الثمن الذي دفعه اللبنانيون في العام الماضي           
لكن هذا سيكون أصعب اليوم بسبب وجود اليونيفيل وقوات         "ت  ألسر جنود إسرائيليين      الهجما" حزب اهللا "

  .الجيش اللبناني وايضا ألن حزب اهللا يدرك أن الثمن الذي سيدفعه سيكون غاليا
  ١٢/٧/٢٠٠٧النهار 

  
  "وال حتى في الصيف المقبل... غير مستعدة للحرب اإلسرائيليةالجبهة الداخلية" .٤٤

تعدة للحرب، في كل ما يتعلق بالدفاع عن الجبهة الداخلية، ال في هذا الصيف وال فـي                 إسرائيل غير مس  "
هذه هي خالصة كالم عدد من المدراء العامين للوزارات فـي الحكومـة اإلسـرائيلية               ". الصيف المقبل 

ة، ولفت هؤالء المدراء، بحسب وسائل اإلعالم العبري       .بمناسبة مرور سنة على نشوب حرب لبنان الثانية       
ال يوجد مالجئ، وال يوجد ما يكفي من األقنعة، وإذا نشبت حرب شاملة في هذه المرحلة، فـإن                  "إلى أنه   

  ".الجبهة الداخلية غير مستعدة
  ١٢/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 

  
  مسؤول سوري كبير هدد بفتح جبهة الجوالن: معاريف .٤٥

شرات المؤيدة لسناريو الحرب حيـال      تحدثت صحيفة معاريف االسرائيلية الصادرة امس عن تكاثر المؤ        
واشارت الى ان مسؤوال كبيرا في حزب البعث السوري هدد هذا االسبوع من انه              . سوريا خالل الصيف  

اذا لم تنسحب اسرائيل من هضبة الجوالن في غضون شهرين، ستصبح المستوطنات االسـرائيلية فـي                
االشهر االخيرة في سوريا، وحسب هـذا       الهضبة هدفا للعمليات من جانب تنظيم سري مسلح تشكل في           

المسؤول فإن دمشق مستعدة لرد اسرائيلي وفي حالة شن الحرب، فبوسعها مهاجمة تـل ابيـب بمئـات                  
  .الصواريخ

  ١٢/٧/٢٠٠٧القبس الكويتية 
  
  اسرائيل تقرر منع رفع األذان في الداخل الفلسطيني بسبب ازعاج اآلخرين .٤٦

سلطات االسرائيلية في ابتكار اساليب التمييـز العنـصري ضـد    ال تنفك ال: الناصرة ـ زهير اندراوس 
ـ            وبمقدساتهم، واخر بدعة اشرف     ٤٨فلسطينيي الداخل، وال تألو جهدا في المس بالمسلمين في مناطق ال

علي انتاجها واخراجها وزير جودة البيئة االسرائيلي جدعون عزرا، من اقطاب حزب كاديمـا الحـاكم                
، حيث قرر منع المسلمين في جميـع انحـاء          )الشاباك االسرائيلي (لعام سابقا   ونائب رئيس جهاز االمن ا    

الداخل الفلسطيني من استعمال مكبرات الصوت خالل الصالة في الجامع، ولكنه سمح لمسجد واحد فـي                
كل مدينة او قرية او بلدة عربية من الشمال مرورا بالمثلث حتي النقب، ان يستعمل مكبر الصوت خالل                  
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ـ         االذان،  ادت الي التنافس فيما بينها، بحيـث     ٤٨وزعم الوزير العنصري ان كثرة المساجد في مناطق ال
يقوم كل مسجد برفع الصوت اكثر من االخر، كما ان المساجد علي حد تعبيره ال تلتزم بأوقات الصالة،                  

 غيربـرغ، ان    سـتيليان . وقال المدير العام لوزارة جودة البيئـة د       . وكل يغني علي لياله، علي حد قوله      
الوزارة تتلقي في االونة االخيرة شكاوي عديدة من المواطنين في اسرائيل، الذين يزعجهم صوت االذان               

  . خصوصا في ساعات الليل، الفتا الي ان رفع االذان هو بمثابة مخالفة قانونية
ـ               ـ القـدس   وعقب الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة االسالمية في الداخل الفلسطيني في حديث ل

 نحن نقول اوال ان هذه قضية دينية من الدرجة االولي، وال يحق لجدعون عـزرا                ،العربي علي المبادرة  
وحول الخطوات التي ستتخذها الحركة االسالمية      . وال لرئيس وزرائه ايهود اولمرت ان يقوال فيها كلمة        

كل مقام مقال، ولكن هذا الموضوع      في حال البدء بالعمل في هذا البرنامج الجديد، قال الشيخ خطيب انه ل            
ال يمكن ان نسمح بتطبيقه بأي حال من االحوال، قد نساوم علي اشياء معينة، لكننا علي ديننا ال مجـال                    

  .للمساومة ابدا
  ١٢/٧/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  حماس تدرب االطفال على السالح داخل المساجد ": معاريف" .٤٧

 التي بدأت حركة حماس بتنظيمها قبل عشرة ايام تحت اسم           ان المخيمات الصيفية  " معاريف"قالت صحيفة   
واضافت الصحيفة ان حمـاس والـى        .تَعد االطفال والفتية الفلسطينيين بالدين والمتعه     " الحرية لالسرى "

جانب تنظيم زيارات لحديقة الحيوان تقوم بتدريب االطفال داخل المساجد على فك وتركيـب االسـلحة،                
ونقلت الصحيفة عن احد مرشـدي       .ية على صناعة المتفجرات والتعامل معها     اضافة الى تدريبات اساس   

ونشرت معـاريف صـورا      ".من هنا سينشأ الوعاظ وزعماء المستقبل     "معسكرات حماس الصيفية قوله     
ادعت بانها وصلتها من احد المخيمات الصيفية في حي صبرا تظهر التدريبات العسكرية التي يخضع لها                

 وتركيب البنادق والقنابل اليدوية وتدريبات على اطالق النار وتلقي ارشادات حـول             االطفال مثل تفكيك  
ويتلقى االطفـال محاضـرات      .صناعة العبوات الناسفة علما بان معظم التدريبات تتم على بنادق خشبية          

تحريضية ضد اسرائيل وحركة فتح من وعاظ ورجال دين اضافة الى محاضرات سياسـية يـتهم فيهـا          
  . بالخيانة والتعامل مع اسرائيل رجال فتح

  ١١/٧/٢٠٠٧وكالة معا 
  
  ١٧٠١من مزارع شبعا بتعديل قرار  الحكومة اإلسرائيلية ستشترط االنسحاب .٤٨

نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم أن خبراء األمم المتحدة توصلوا إلى اسـتنتاج؛ أن                
ألمـم المتحـدة    اوقالت الـصحيفة إن     . إلسرائيلية بذلك  هي منطقة لبنانية وأبلغوا الحكومة ا       شبعا مزارع

اقترحت أن تنسحب إسرائيل من مزارع شبعا وتحويلها إلى منطقة دولية تسيطر عليه قوات األمم المتحدة               
العاملة في جنوب لبنان، إال أن رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني رفضا هذا                

 . بحيث يتالءم أكثر مع متطلباتها األمنية      ١٧٠١ائيل إجراء تعديالت على القرار      وستحاول إسر . االقتراح
وقالت الصحيفة إن االتصاالت اإلسرائيلية مع مسؤولي األمم المتحدة جاءت عشية نشر التقرير األخيـر               

  . قبل أسبوعين١٧٠١لألمم المتحدة حول تطبيق قرار مجلس األمن 
  ١١/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
   بريطانيا يدعو يهود العالم لمواجهة ايرانسفير إسرائيل في .٤٩

دعا سفير اسرائيل الجديد لدى بريطانيا اليهود في كافة انحاء العـالم والمجتمـع              : الترجمة،  محمد بشير 
 الى الـسفير رون     سونسبت صحيفة هاآرت  . الدولي بايالء مزيد من االهتمام للطموحات النووية االيرانية       
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 كافيا من قبل يهود العالم والمجتمع الدولي لجعـل قـضية الطموحـات              بروسور قوله اننا ال نرى عمال     
النووية االيرانية على رأس االجندة مؤكدا ان برنامج االسلحة النووية االيرانية يفوق قـدرة بلـد واحـد                  

واضـاف  . للتعامل معه وان الوقت يجري بسرعة التخاذ خطوات وقائية بخصوص خطط طهران الذرية        
  . صادية على ايران بدأت تحقق نتائج ملموسةان العقوبات االقت

  ١٢/٧/٢٠٠٧عكاظ 
  
  الكنيست تسقط اقتراحاً بإخراج الحركة اإلسالمية عن القانون .٥٠

 صوتاً، وامتناع عضو كنيـست واحـد،        ٢٦ صوتاً، مقابل    ٤٦أسقطت الكنيست، اليوم األربعاء، بأغلبية      
وقد عارضت الحكومـة     .ئد صالح، عن القانون   اقتراح قانون بإخراج الحركة اإلسالمية، بقيادة الشيخ را       

واالئتالف الحكومي مشروع القانون، في حين اعتبر وزير القضاء، دانييل فريدمان، أنه ال يحق للكنيست               
 .أن تحل مكان المحاكم، وتعاقب شخصاً أو منظمة أو حزباً سياسياً أو تسن قانوناً يخص حزبـاً بعينـه                  

د تقدم باقتراح إخراج الحركة عن القانون، وعلل اقتراحـه بـأن            وكان عضو الكنيست يسرائيل كاتس ق     
زحالقة قد علق   .وكان النائب د   .الحركة اإلسالمية خطيرة، وأن إخراجها عن القانون سوف يحدد نشاطها         

تهدف إلى كسب شعبية رخيصة في الشارع اإلسـرائيلي،         وعلى االقتراح بالقول إنها اقتراحات رخيصة،       
  .عنصري الذي يلقى آذاناً صاغية في المجتمع اإلسرائيليمن خالل التحريض ال

  ١١/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  الكنيست تصادق بالتمهيدية على قانون يستهدف عزمي بشارة .٥١

صادقت الكنيست اإلسرائيلية اليوم بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون قدمه عضو الكنيـست اليمينـي،               
بموجبه سحب مخصصات عضو كنيست لمجرد االشتباه بـه         ، يتم   "يسرائيل بيتينو "دافيد روتم من حزب     

وقد انضم إلى االقتراح بعد مروره فـي لجنـة الكنيـست، أعـضاء              ". تجسس لصالح جهة معادية   "بأنه  
ومجلي وهبي من حزب كديما، باإلضافة      " شاس"وقسم من أعضاء    " يسرائيل بيتنيونو "الكنيست من حزب    

ويهدف اقتراح قـانون روتـم الـى سـحب كـل             .زب العمل إلى يورام مارتسيانو ومتان فلنائي من ح      
والمستهدف بطبيعـة الحـال     . المخصصات والدفعات التي من المفروض ان يتلقاها عضو كنيست سابق         

  .ليس إال عزمي بشارة
  ١١/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  ٢٠٠٨ بالمئة في ٤,٢ نمو االقتصاد االسرائيلي  تتوقعوزارة المالية .٥٢

 في المئة   ٤,٢لية يوم االربعاء ان من المتوقع نمو االقتصاد االسرائيلي بنسبة           قالت وزارة المالية االسرائي   
وعزت الوزارة تباطوء معدل النمو المتوقع فـي         .٢٠٠٧ مقارنة مع خمسة بالمئة متوقعة في        ٢٠٠٨في  

 والذي ينتظر أن تظهر أثاره في أواخـر         ٢٠٠٦ الى أسباب منها ارتفاع سعر صرف الشيقل في          ٢٠٠٨
  .٢٠٠٨ل عام  وخال٢٠٠٧

  ١١/٧/٢٠٠٧رويترز 
  

 نازحي مخيم البارد غير كافية التي وزعت على مؤسسة شاهد تعتبر المعونة المالية .٥٣
 المالية التي قدمت لنازحي مخيم نهر       ن المساعدات ، أ )شاهد( المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان      أعتبرت
ليست كافية بطبيعة الحال لـشعب      ،  دة عاجلة بقيمة مليوني ليرة لبنانية مقدمة من السعودية كمساع       البارد  

 فـي   ورأت أنـه  . اضطرته ظروف قاسية لمغادرة مخيم ليعيش في مخيم آخر في ظروف انسانية صعبة            
ظل عدم القدرة على العمل نتيجة لظروف النزوح، تصبح قيمة هذه المساعدة غير متناسبة مع الحاجـة                 
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 الهم االكبر للنازحين هو العودة بسرعة الى         إلى أن   وأشارت . كما أنها جاءت متأخرة بعض الشيء      ،فعليا
العديـد مـن    ناهيـك عـن      ، السكنية خصوصا في مخيم البداوي صعبة جدا       همن ظروف حيث أ ،  هممخيم

قـد  ن ظروف االكتظاظ السكاني والبنياني في مخيم البداوي         أ فضال عن  برزت مؤخرا،    التياألمراض  
ن المساعدات كان يجب ان تكون إليجاد بدائل سكنية          إلى أ  ولفتت المؤسسة . مشاكل اجتماعية عدة  أبرزت  

كان  بإمكان االنروا ان     في حين أكدت مؤسسة شاهد، أنه       . مؤقتة باالضافة الى المساعدة المالية والعينية     
تساهم في التخفيف عن النازحين في مخيمات أخرى بدل من جعل توزيع المساعدات المالية محـصورة                

 غيـاب اإلحـصاءات      ونبهت إلى أن   .الوكالة النظر عن المبررات التي تسوقها       في مخيم البداوي، بغض   
تهم، حيث  الدقيقة لالجئين الفلسطينيين في لبنان يعطي انطباعا سلبيا بأن ثمة محاولة مقصودة لتمييع قضي             

الكثر قـدرة   ن االنروا ودائرة الشؤون السياسية والالجئين التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية هما الجهتان ا            أ
 .على احصاء الالجئين الفسلطينين في لبنان

  ١٢/٧/٢٠٠٧) شاهد(المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان 
  
  الجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان تمنح درع الريادة االنسانيه لعباس زكي .٥٤

ممثليـه  درع الريادة االنسانيه لعباس زكي في مقـر         ) راصد(قدمت الجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان      
 تقديراً لجهوده في كافة المجاالت االنسانيه وخصوصاً اثر أحداث نهـر            في لبنان، وذلك  منظمة التحرير   

م بالمزيد من اجـل تحقيـق الحقـوق         ياقلهذا التكريم هو حافز ودافع ل     أن  زكي  ومن جهته أعتبر    . البارد
يش بكرامه حتى يعود إلى وطنـه       لشعب الفلسطيني الذي ال حقوق له في لبنان، للع        لالمدنية واالجتماعية   

  وأرضة 
  ١١/٧/٢٠٠٧ الجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان

  
   يطالبون عباس اإلفراج عنهم فورا الغربيةأهالي المعتقلين لدى السلطة في الضفة .٥٥

 ، والـذين  طالب أهالي المعتقلين من حماس لدى األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربيـة            : رام اهللا 
، محمود عباس، بتحمل مسؤولياته كرئيس للسلطة ومسؤول عن أمن كل مواطن            شخصا ١٢٠ن   ع وازاد

وحمايته، وإصدار أوامره فورا لألجهزة األمنية بوقف حملة االختطاف واالعتقال والمطاردة التي تمارس             
ـ و .بحق أبنائهم، واإلفراج فورا عن كل المختطفين الذين قالوا إنهم يعذبون داخل سجون السلطة               واأعرب

 ،لصمت المعيب من معظم الفصائل والقوى والمؤسسات الوطنية واإلسـالمية         لما سموه ا  عن استغرابهم   
  .هم للخروج عن صمتهم والتحرك من أجل مصلحة هذا الشعب وأبنائه وقضيتهوودع

  ١١/٧/٢٠٠٦ س برسقد
  

  ..نقابة الصحفيين تدين محاولة اعتقال مدير فضائية في غزة والتنفيذية تنفي .٥٦
قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن عناصر من القوة التنفيذية داهمت منزل مدير عـام               : لفت حداد أ

 تـدخل عـشرات     إال أن فضائية فلسطين في منطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة في محاولـة العتقالـه،               
مثل خرقـاً  أدانت نقابة الصحفيين االعتداءات، وأكدت أن هذه التصرفات تقد و .الصحفيين حال دون ذلك 

ودعـت الـى     .لحرية الرأي والتعبير واإلرهاب الفكري الذي تمارسه بعض الجهات ضـد الـصحفيين            
وفي المقابل، فقد نفى المكتب اإلعالمـي        .حدثما  باعتصام في باحة الجندي المجهول للصحفيين، تنديدا        

شدة نشر األخبـار المـضللة   ، كما أدان وبوقوع هذا الحادثللقوة التنفيذية بكتيبة جنوب مدينة غزة بشدة   
شدد على ضرورة تحري المصداقية في الخبر واالتصال بـالمعنيين          ووالتي ليس لها أساس من الصحة،       

  .قبل نشر أي اتهام ألحد
  ١١/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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 بيرزيتجامعة  من أنصار حماس في صدامات مع مؤيدي فتح في ٢٠إصابة  .٥٧

ء الكتلة االسالمية بجامعة بيرزيت، اصيبوا خالل  من اعضا٢٠ذكرت مصادر فلسطينية أن : رام اهللا
صدامات مع المئات من اعضاء حركة الشبيبة الفتحاوية، على خلفية قيام الكتلة االسالمية والكتل 
اليسارية بتنظيم اعتصام في الحرم الجامعي احتجاجاً على قيام األجهزة األمنية باعتقال رئيس مجلس 

 في حين رفض. حتى اشعار آخرإثر ذلك علقت ادارة الجامعة الدوام وقد . الطالب المنتمي الى حماس
  .ها حولتنتشرا خشية اعتقالهم من قبل اجهزة األمن التي  من الجامعةب الكتلة االسالمية الخروجالط

  ١٢/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  

   تعهدات باإلفراج عن أسرى رغم فلسطينيا خالل يومين٤٥عتقل أكثر من ياالحتالل  .٥٨
بعد توغالت احتاللية طالت العديد من      فلسطينيين  اعتقلت قوات االحتالل عشرة مواطنين      : عيبسرامي د 

 وسط إطالق النار العـشوائي علـى        ،المنازل الفلسطينية في عدد من القرى والبلدات في الضفة الغربية         
 ٣٥ا اعتقـال     خالل اليومين األخيرين، الـذين شـهد       مما يشير إلى ازدياد وتيرة االعتقاالت     . المواطنين

  .شخصا آخرين، رغم الوعود االسرائيلية باإلفراج عن أسرى كبادرة حسن نية تجاه محمود عباس
  ١١/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  إغالق معبر رفح يبدد آمال طلبة التوجيهي الفلسطينيين .٥٩

لم يشكل ارجاء اعالن نتائج امتحانات التوجيهي في االراضي الفلـسطينية مـصدر             : حامد جاد  -غزة  
  لدى الغالبية العظمى من طلبة قطاع غزة الذين انحسرت خياراتهم بفعل إغالق معبر رفح باتجاه                 ازعاج
 هو االلتحاق بجامعات القطاع فقط األمر الذي تسبب في سيطرة مشاعر اإلحباط والالمباالة علـى                ،واحد

عضو ه وصف   من جهت و .شريحة طالبية واسعة ممن كانوا يتطلعون الى االلتحاق بجامعات في الخارج          
واقع طلبة التوجيهي بالقهري، مؤكـداً أن شـريحة         ،  هيئة التدريس بجامعة األزهر الدكتور معين رجب      

 إلى أن فئة مـن هـؤالء        انوه م .ارتبط مستقبلهم العلمي بالظرف السياسي الراهن      الخريجين   واسعة من 
 للطلبة الفلسطينيين في قطـاع      الطلبة ستحرم فرصة االستفادة من المنح الجامعية التي تقدمها دول مختلفة          

 إلى قدرة الجامعات الفلسطينية على اسـتيعاب أعـداد كبيـرة مـن طلبـة                 في هذا السياق   وأشار .غزة
  .التوجيهي، منوهاً إلى تنوع التخصصات العلمية ومالءمتها واإلمكانات العلمية لمختلف الطلبة
  ١٢/٧/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
  دم تهجير سكان الناصرة بضغط من الغرببن غوريون أمر بع: باحث فلسطيني .٦٠

اليوم الدراسي الثالـث مـن      في   له ةفي محاضر   محمود يزبك  أشار الباحث :  زهير اندراوس  -الناصرة  
سلسلة األيام الدراسية التي تخصصها جمعية الثقافة العربية للمرشدين في مشروع وطن ومعالم، بعنوان              

 الغرب المسيحي، في بقـاء المدينـة وأهلهـا    ىديني مهم لد دور الناصرة، كمركز     ى ال ،النكبة والتهجير 
 المحيطة بأغلبيتهـا،    ى بقاء القر  ى ال ى أد ئهابقاحيث أن   وتوصية بن غوريون بعدم المس بها وبكنائسها،        

، وذلك باستيعاب األديرة آلالف المشردين      فلسطين بقاء العديد من النازحين عن قراهم في         ىحافظت عل و
  .من منازلهم

  ١٢/٧/٢٠٠٧لعربي القدس ا
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   يطالبون بصرف رواتبهم في غزةموظفو البطالة الدائمة .٦١
دعت لجنة البطالة الدائمة في قطاع غزة سالم فياض إلى صرف رواتب موظفي البطالة الدائمـة                : غزة

 ١٧٠٠ال يتعـدى    هم  علما بأن عـدد   ،  في مؤسسات ووزارات السلطة وذلك أسوة بكامل موظفي الدولة        
  . وتعيينهم قانوني٢٠٠٣ وسنة ١٩٩٣ا في الفترة ما بين سنة موظف وأنهم عينو

  ١٢/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

  نسبة الفقر في المجتمع الفلسطيني % ٦٣: شاهر سعد .٦٢
قدر األمين العام التحاد نقابات عمال فلسطين خالل لقائه جامايكو وينش رئيس دائرة العالقـات               : رام اهللا 

أشار إلـى أن     فيما   ،%٤٢ نسبة البطالة في فلسطين بحوالي       ،عمال ايطاليا الدولية باالتحاد العام لنقابات     
 ألف عامل خـالل     ٤٨قدر نسبة العمال المهاجرين بحوالي      أنه   في حين ،  %٦٣نسبة الفقر تبلغ أكثر من      

  .العام الماضي
  ١٢/٧/٢٠٠٧وكالة فلسطين اليوم 

  
   ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلةرالي السفير االستيبحث مع  أردنيوزير .٦٣

، محي الدين توق السفير االسترالي في عمان تريفر بيكوك        . دالتقى وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء       
 أعـاد  إذ ، ما يتعلق بالقـضية الفلـسطينية       السائدة في المنطقة وخصوصاً    لألوضاع تطرق الحديث    حيث

 ، الثابتة من حيث الحفاظ على وحدة التراب الوطني الفلسطيني         نيةاألرد على المواقف    التأكيدالدكتور توق   
 .وضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة على التراب الفلسطيني بقيادة السلطة الشرعية للشعب الفلـسطيني             

 تـألو  لن   األردنية وان الحكومة    األردنية قيام الدولة الفلسطينية يصب في المصلحة الوطنية         أن توق   وأكد
 الذي يعانون منه حاليا ودعم العملية الـسياسية         المأزق الفلسطينيين للخروج من     األشقاء مساعدة   جهدا في 
 بما  أخرى من جهة    اإلسرائيلي من جهة والصراع العربي      اإلسرائيلي الصراع الفلسطيني    إنهاءمن اجل   

  . وطموحات الشعب الفلسطيني آماليحقق 
  ١٢/٧/٢٠٠٧وكالة األنباء األردنية بترا 

  
  لم يبق في المخيم غير مقاتلي فتح اإلسالم ومة البارد تدخل مرحلة الحسم العسكري أز .٦٤

دخلت أزمة مخيم نهر البارد أمس مرحلة جديدة بعد إجالء المـدنيين ومقـاتلي الفـصائل              : إبراهيمعمر  
ية رفعت  الفلسطينية، قد تكون بمثابة البداية لمعركة الحسم المرتقبة، خصوصاً أن بعض القيادات الفلسطين            

الغطاء السياسي عن المخيم بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق على حل في ما بينها ومـع الحكومـة                    
. والجيش اللبناني الذي استكمل كل التحضيرات اللوجستية المتعلقة بهذه المعركة بانتظار ساعة الـصفر             

  الذين  األهاليطينية، وعدد من     شخصاً تقدمهم قيادات ومقاتلو فصائل المقاومة الفلس       ١٧٠إجالء نحو   وتم 
 وجود عشرين امرأة وأربعين طفال من       إلىفيما أشارت معلومات     .واألوالدتوزعوا بين الرجال والنساء     

   . داخل المخيماإلسالمعائالت مسلحي فتح 
  ١٢/٧/٢٠٠٧السفير     

  
  يؤكد أهمية الحوار يدعو لتغليب مصلحة لبنان والحريري العاهل األردني .٦٥

هل األردني الملك عبداهللا الثاني إثر استقباله النائب سعد الحريري في عمان، القوى والتيارات دعا العا
. "وضع مصلحة لبنان فوق كل االختالفات والعمل معاً لتعزيز جبهتهم الداخلية" إلىالسياسية اللبنانية 

، بل ستبقى المشاكل من غير الحوار ال حل سياسياً" حوار وإلىن أي حل سياسي يحتاج إقال الحريري و
 آذار واحد يدعو للحوار وآخر حاد مثل خطاب النائب وليد ١٤وعن وجود خطابين في قوى . "تتفاقم
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 آذار كما سمير جعجع فلو ١٤أنا أشجع التطرف اللبناني وجنبالط حليف في ": جنبالط، قال الحريري
 أنال بد ": وقال رداً على سؤال. "يننا يدخل بأنتطرفنا جميعاً للبنان ومصلحته العليا لن يتمكن احد من 

  ." مرشح توافقي للرئاسة في لبنانإلىنتحاور من اجل الوصول 
  ١٢/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
  بشأن األسيرين اإلسرائيليينوساطة فرنسية بين حزب اهللا وإسرائيل .٦٦

تغالل كشفت مصادر فرنسية واسعة اإلطالع إلسالم أون الين أن فرنسا تعتزم اس: باريس، هادي يحمد
 .بين األطراف اللبنانية من أجل طرح مشروع وساطة فرنسية بين حزب اهللا وإسرائيل" سانت كلو"ملتقى 

وقالت مصادر في الخارجية الفرنسية . من جهته، لم يؤكد ولم ينف حزب اهللا هذه الوساطة الفرنسية
هللا في ملتقى سانت كلو نه من بين األسباب التي جعلت فرنسا تسعى لمشاركة حزب ا إسالم أون الينإل
عدم امتناع حزب اهللا عن تقديم أدلة تثبت أن الجنديين اإلسرائيليين المحتجزين لديه والمنحدرين من "

 .أصول فرنسية ال يزاالن على قيد الحياة
  ١١/٧/٢٠٠٧إسالم أون الين 

  
  بسبب دعوة حزب اهللا اللوبي الصهيوني في باريس يحضر للتشويش على مؤتمر الحوار .٦٧

 اللوبي اليهودي في باريس يواصل التحضير لمجموعة أن مصادر فرنسية لوكالة األنباء المركزية فادتأ
 أمام، منها تنظيم تظاهرات واعتصامات  الحواري اللبناني المؤتمرأعمالمن التحركات للتشويش على 

 إضافةوة حزب اهللا،  احتجاجا على دع؛ الفندق الذي يستضيف الوفد اللبنانيوأمام ،مقر انعقاد المؤتمر
 قيام اللوبي اليهودي بسلسلة اتصاالت مع المسؤولين الفرنسيين للضغط على الحزب والطلب منه إلى

  .اإلسرائيليين األسيرين عن اإلفراج
  ١٢/٧/٢٠٠٧الرأي الكويتية 

  
  ليس أمام إسرائيل سوى القبول بدولة فلسطينية: طهران .٦٨

عن المتحدث باسم الحكومة غالم حسين الهام ان        ) ارنا(ة الرسمية   نقلت وكالة األنباء اإليراني   : آي.بي.يو
مهدداً إذا لم يرضخ    . أفضل خيار قانوني ومنطقي أمام الكيان الصهيوني هو القبول بوجود دولة فلسطينية           

  .الكيان الصهيوني لهذا األمر فإن التطورات السائدة في المنطقة ستتجه وتتسارع باتجاه آخر
  ١٢/٧/٢٠٠٧ة الخليج اإلماراتي

  
  أبو الغيط والخطيب سيزوران المجتمع اإلسرائيلي: القاهرة .٦٩

يتوجه وزيرا خارجية مصر أحمد أبو الغيط واألردن عبد اإلله الخطيب إلى تل أبيب في               : القاهرة، لندن 
يوليو الجاري في زيارة تستغرق يوما واحدا في إطار شـرح المبـادرة العربيـة للجانـب                 /  تموز ٢٥

ووصفت مصادر دبلوماسـية مـصرية       .وذلك تنفيذا لتكليف لجنة االتصاالت بشأن المبادرة      اإلسرائيلي  
الزيارة المرتقبة بأنها ستكون زيارة غير تقليدية موضحة أن الوزيرين سوف يلتقيان مع رؤساء وأعضاء               

  .وممثلي مراكز دراسات وأبحاث وهيئات غير حكومة ومنظمات مجتمع
  ١٢/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  محكمة إسرائيلية تبحث اليوم إطالق سراح المعتقل السعودي .٧٠
تفصل محكمة إسرائيلية اليوم، في طلب هيئة الـدفاع عـن عبـد الـرحمن               :  تركي الصهيل  -الرياض  

العطوي المعتقل السعودي في إسرائيل، والمتضمن إخالء سبيله، والسماح له بالعيش في أراضي السلطة              
  .ن وجود دولة تستقبلهالوطنية الفلسطينية، لحي

  ١٢/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  

  الجدار اإلسرائيلي يقطع أوصال المدن والقرى: مسؤول باألمم المتحدة .٧١
أكد مارتن شينين المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحماية حقوق اإلنـسان            :  طارق فتحي  -نيويورك  

رى الفلسطينية عن بقية الضفة فـضال       والحريات األساسية، أن الجدار يؤدي إلى فصل بعض المدن والق         
عن أنه ال يتبع مسار الخط األخضر، مشيرا إلى أن األمن اليمكن تحقيقه إال من خالل احتـرام حقـوق                    

وقال إن هناك جوانب عديدة مثيرة للقلق بشأن مسار الحـاجز، إذ أنـه يتغلغـل فـي األرض                   . اإلنسان
  . الموجودة بالمنطقةالفلسطينية من أجل حماية المستعمرات اإلسرائيلية

  ١٢/٧/٢٠٠٧األهرام المصرية 
  
  فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ليس من أهدافنا: ديفيد ولش .٧٢

أكد مساعد وزيرة الخارجية االميركية لشؤون الشرق االدنـى ديفيـد ولـش، أن              :  مينا العريبي  -لندن  
 هدف سياستنا تجاه األراضي     واشنطن ال تسعى لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، قائالً ان ذلك ليس            

ولم يستبعد ولش تنفيذ اقتراح الرئيس الفلسطيني محمود عباس نشر قوات دولية فـي غـزة،        . الفلسطينية
ال نـرى تحركـاً   : وقلل ولش من اهمية التقارير حول انعاش فرص السالم بين سورية واسرائيل قـائالً       

 .حقيقياً في هذا الخصوص
 ١٢/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  ن عام حلف شمال االطلسي متشائم ازاء الحل النهائي في فلسطين امي .٧٣

عـن  ) النـاتو (اعرب ياب دي هوب شيفر، امين عام حلف شمال االطلسي،           :  جمال المجايدة  -بروكسل  
وقال، في حـديث مـع القـدس        . تشاؤمه بالتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية في وقت قريب         

. كسل، ان ماحصل في غزة مؤخرا يؤكد ان الحل النهائي مازال بعيد جدا            العربي بمكتبه في الحلف ببرو    
واستبعد تدخل حلف الناتو لفرض حل سياسي او عسكري في فلسطين بدون قرار مـن مجلـس االمـن                   

وجدد تأييد الحلف القامة دولتين اسرائيلية وفلسطينية في اطار اتفاق نهائي للـصراع العربـي               . الدولي
  .د الحلف المطلق لضمان هذا االتفاقاالسرائيلي واستعدا

  ١٢/٧/٢٠٠٧القدس العربي 
  

  موسكو تعلن معارضتها تأجيل اجتماع الرباعية .٧٤
أعلنت موسكو معارضتها تأجيل اجتماع اللجنة الرباعية وانتقدت اطرافاً تصر على           :  رائد جبر  -موسكو  

اإلصرار علـى تأجيـل     وتساءل الفروف، خالل مؤتمر صحافي عقده امس، عن أسباب          . تعطيل عملها 
االجتماع واعتبر ان االقتراحات الخاصة بنشر قوة دولية لحفظ السالم في فلسطين مازالت تحمل طابعـا                

ولكنه أضاف ان بالده تدعم كل مـا        . نظريا، وغير جاهزة بالشكل الذي يتيح تطبيقها على أرض الواقع         
  .من شأنه تهدئة الوضع في األراضي الفلسطينية

  ١٢/٧/٢٠٠٧الحياة 
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  بريماكوف يتهم تل ابيب وواشنطن بزيادة الفجوة بين الفلسطينيين .٧٥
شن السياسي الروسي البارز يفغيني بريماكوف هجوما على تل ابيب وواشنطن واتهمهما بالعمـل علـى                

وحذر من خطورة محاوالت خنق     ". حماس"زيادة الفجوة بين فصيلين فلسطينيين بقصد فرض عزلة على          
وزاد ان إسرائيل اتخذت موقفـاً      .  ذلك يهيئ الظروف في غزة لنمو ظاهرة التطرف        ، معتبراً ان  "حماس"

لجهة االبتعاد عن التطرف، خصوصا بعدما فتحت موسكو نقاشا بنـاء           " حماس"تعجيزياً حال دون تطور     
واعرب السياسي الروسي عن قناعته بأن دور بلير سيقتصر على تطبيـق الـسياسة التـي                . مع الحركة 
  .اليات المتحدةتتبعها الو

  ١٢/٧/٢٠٠٧الحياة 
  
  بلير يأمل في تدشين مهمته بفتح معبر رفح .٧٦

قبل تدشين مهامه عملياً مبعوثاً للجنة الرباعية الدولية أجرى المبعوث توني بلير اتصاالت مـع               : القاهرة
مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن إعادة فتح معبر رفح على الحدود بين مـصر وقطـاع غـزة          

وعلمت الخليج أن بلير ناقش مـع مـسؤولي األطـراف            .عادة ضباط المراقبة األوروبيين إلى العمل     وإ
وأكد ضرورة العمل علـى تحـسين       . الثالثة االحتياجات اإلنسانية واألمنية لكافة األطراف وسبل تلبيتها       

 لبـث األمـن والتفـاؤل       الواقع الحياتي اليومي للفلسطينيين وتحقيق حرية التنقل وإنهاء المعاناة اإلنسانية         
ويسعى بلير من وراء جهوده إلى أن يكون فتح المعبر أول إنجاز يسهم        . بإمكان تحقيق تسوية ونبذ العنف    

  .في تحقيقه ويدشن به مهمته الجديدة
  ١٢/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  "حماس"لـ تمويل أنشطة ةمه بت تحكم على رجل بالسجنيةأمريكمحكمة  .٧٧

حكم على رجل فلسطيني المولد وجد انه غير مذنب في وقت سابق من العـام               : رن أندرو ستي  -شيكاجو  
 شهرا يوم االربعـاء     ٢١الجاري بالتآمر لتمويل أنشطة حماس في اسرائيل بصورة غير شرعية بالسجن            

 شباط باعاقة العدالة من قبـل هيئـة         /يرافي فبر )  عاما ٥٤(وُأدين محمد صالح     .لتهمة مرتبطة بالقضية  
وارتبط اتهام إعاقة العدالة بأقوال كاذبة قـال        . ين اتحادية برأته هو ورجال آخر من التآمر لالبتزاز        محلف

وحكمت القاضية امي سـتيف مـن المحكمـة الجزئيـة            .ممثلو اإلدعاء انه أدلى به عن عالقته بحماس       
قبة بعد مرافعات    الف دوالر وثالث سنوات من المرا      ٢٥االمريكية بالحكم الذي شمل أيضا غرامة قيمتها        

وقال صالح الذي ولد في مخيم الجئين فلـسطيني ولكنـه يحمـل االن               .ممثلي االدعاء ومحامي صالح   
وقال محـاموه ان عمـالء اسـرائيليين عـذبوه          . الجنسية االمريكية انه ال يشارك اال في العمل الخيري        

  .وأجبروه على االعتراف
  ١٢/٧/٢٠٠٧رويترز 

  
 دوالر من الهيئة العربية لالستثماراألونروا تتسلم ربع مليون  .٧٨

 ألـف   ٢٥٠تبرعاً من الهيئة العربية لالستثمار واالنماء الزراعـي بقيمـة         ) األونروا(تلقت وكالة   : عمان
وقال ممثل المفوض   . دوالر لدعم برنامج األمن الغذائي الذي تنفذه في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة            

وداً من السعودية واالمارات العربية بدعم برامج الوكالـة لخدمـة           العام، بيتر فورد ان الوكالة تلقت وع      
  . الالجئين الفلسطينيين في لبنان

  ١١/٧/٢٠٠٧وكالة األنباء األردنية بترا 
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  مليون يورو من المساعدات للفلسطينيين٨٠المفوضية األوروبية ستصرف  .٧٩
ارجية بينيتا فيريرو فالدنر، أمس،     أعلنت مفوضة االتحاد األوروبي للعالقات الخ     : ب.ف. ا -ستراسبورغ  

 مليون يورو من المساعدات االضافية للفلسطينيين عبر اآللية الدوليـة           ٨٠أن المفوضية األوروبية ستقدم     
وذكرت المفوضة، بأن اللجنـة الرباعيـة الدوليـة         . الخاصة بذلك، خالل الفترة الممتدة حتى نهاية أيلول       

ـ     حتى نهاية  ) لتقديم المساعدات (ديد العمل باآللية الدولية المؤقتة      قررت تم  "٢٧للشرق األوسط  والدول ال
  ".ايلول

  ١٢/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  

 جنراالت إسرائيل خاضوا الحرب لضمان امتيازاتهم .٨٠
نذ نحو ستين سنة والجنراالت اإلسرائيليون يفرضون إرادتهم على إسرائيل فينالون حصة م: أمال شحادة

واعتاد السياسيون الرضوخ أمام . زنة، من دون أن يجرؤ أحد على االعتراضاألسد من كعكة الموا
.إرادتهم، فبعضهم جنراالت سابقون، والبعض اآلخر يخاف ويتحسب  

 بيـرتس، كانـت     – حكومة أولمرت    أنيوليو يتعلق في الموازنة، إذ      / ويقال إن أحد أسباب حرب تموز     
وعندما سئلت عن أبواب التقلـيص،      . من موازنة الجيش   بليون دوالر    ١,٢اتخذت قراراً مبدئياً بتقليص     

 بضع مئات على األقل سيـضطرون  أن تقترح تقليص حجم المناصب العالية، ما يعني إنهاقالت صراحة   
  . ترك الجيش واالمتيازات الهائلة التي يحصلون عليهاإلى

. ، وشن الحـرب   ) لبنان خطف الجنديين الى  (فقد انتهز الجيش أول مناسبة      . والخطة نجحت كما رسم لها    
 إلـى  الحرب على لبنان، فإن الجـيش جـر الحكومـة            إخفاقات للتحقيق في    "لجنة فينوغراد "وكما قالت   

والكثير من اإلسرائيليين يؤكدون اليوم بأن الحرب لم تكن ضرورية وكان في اإلمكان التنـازل               . الحرب
ولكـن كيـف     ."حزب اهللا "فقة مع   عنها والبحث عن وسائل أخرى إلطالق سراح الجنديين، مثل عقد ص          

  يتنازل عنها الجيش، وهو الذي بدأ فور إعالن الحرب يطالب ويحصل على مزيد من األموال؟
 بليون دوالر، وخصصت الحكومـة مـن الموازنـة          ١,٢فقد ألغي قرار الحكومة تقليص موازنة الجيش        

 باليـين   ٨رت زيادة الموازنة    ثم تقر . االحتياطية بضع مئات من الماليين للصرف المباشر على الحرب        
 إلـى ما دفع الحكومـة     . ويطالب الجيش بمبلغ مماثل إضافي    ).  بليون دوالر  ١,٨ حوالي(شيكل إضافية   

 باليـين  ٣ إلى بليون ٢,٤ اإلدارة األميركية لكي تزيد المساعدات العسكرية إلسرائيل من   إلىتقديم طلب   
  .دوالر في السنة

ولكـن فـي    . ث في هذا الموضوع حتى ال يختلف مع العـسكريين         حصل ذلك ولم يجرؤ أحد على الحدي      
  .اآلونة األخيرة ظهر صوت معارض، هو صوت اقتصادي في الحكومة

ففي تصريحات غير مسبوقة، خرج مأمور الموازنة السابق، في وزارة المال اإلسرائيلية، اوري يوغاف،              
ن كالم عن الموازنات أمر خطير، حيـث   ما يدور داخل وزارة الدفاع مأنعن صمته معلناً ومحذراً من     

  ."تجارة الخيول" أو "البازار التركي" ما يشبه إلىيصل الوضع 
 وسائل اإلعالم لفبركة عناوين صارخة تـؤدي        " المسؤولين عن وضع هذه الموازنة يستغلون      أنوكشف  

انتفاضـة  "ف  ويحدد يوغـا  .  القبول بالمصادقة  إلى حال من الخوف والقلق بين السياسيين، تضطرهم         إلى
األقصى وخطة االنسحاب من قطاع غزة والتهديد بإطالق الصواريخ اإليرانية وسائر التهديدات األمنيـة              

، كعناوين أثيرت في وسائل اإلعالم بمبادرة من مسؤولين عسكريين وأمنيين فـي الفتـرة               "على إسرائيل 
  .التي سبقت المصادقة على الموازنة في محاولة لكسب اكبر تأييد لها

وفي أول بحث للموازنة بعد انتهاء حرب السنة الماضية على لبنان، تكررت المطالب، لكن الوضع هـذه                 
فحـرب  .  جهود كبيرة من المسؤولين لفبركة الكثير من العناوين اإلعالميـة          إلىالمرة لم يكن في حاجة      

ها ونجحوا في رفـع     تموز كانت عنواناً صارخاً على مدار سنة كاملة، وتمكن معدو الموازنة من استغالل            
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مخصصات الدفاع اإلسرائيلية ثالثة باليين ونصف البليون دوالر لتنافس في ذلك موازنـات أكبـر دول                
  ).نسبة لعدد سكان إسرائيل(العالم 

يدخل جلسة الحكومة وفد من عشرين ضـابطاً       ": أحد السياسيين وصف ما يحدث في جلسات البحث قائالً        
 مخيفـة   استخباراتييةيعرضون على الحكومة تقديرات     . ر حديثة محمولة  رفيعاً، مزودين بأجهزة كومبيوت   

من العراق، وإيران، وسورية، ولبنان     :  قلب الدولة  إلى، موجهة مباشرة    - بواسطة شاشة    –وأسهماً حمراً   
ألن . يصاب الوزراء بالخوف والهلع، ويتنهد رئيس الحكومة ويخـضع        .  ومن السلطة الفلسطينية أيضاً    -

  ." من جودة الحياةالحياة أهم
وفي هذه المرحلة يشارك عدد من الـصحافيين، ينـشرون          . إعداد الرأي العام  : الغرض من هذا العرض   

، وعن الحـرب    "الجديد" "حزب اهللا "أنباء مختلقة تحتل عناوين ضخمة، عن إيران التي انتهت من تسليح            
 القنبلة اإليرانية النوويـة التـي       المتوقعة في الصيف واستعداد سورية للحرب، والذروة عند الحديث عن         

 الخالصات من نتائج الحرب على لبنـان        وأما.  قلب تل أبيب مباشرة    إلىستوجه في خالل ثالث سنوات      
وضرورة استعادة القدرة العسكرية للجيش، الذي ال يقهر، فهذه لوحدها كافيـة لرفـع قيمـة الموازنـة                  

  .العسكرية
 سهولة، فهـو    أكثر عملية المصادقة على موازنة وزارته باتت        ومع تولي ايهود باراك وزارة الدفاع فان      

وفي اقل من سنة على الحرب تمكنت وزارة الدفاع من رفع موازنتها            . الجنرال الذي يحظى بثقة الغالبية    
وفي مقارنة بسيطة بين موازنـة الجـيش        .  بليون دوالر  ١٤ثالثة باليين ونصف البليون دوالر لتتجاوز       

 جيش الواليات المتحدة، مثالً، فان الموازنة العامة إلسرائيل تشكل اثنين في المئـة              اإلسرائيلي وموازنة 
  .من موازنة الجيش األميركي، فيما تتعدى موازنة الدفاع اإلسرائيلي عشرة في المئة

   الموسادإلىمن سالح الجو 
 على مدار سنة مـن       هذا هو ملخص النشاط في وزارة الدفاع       "الحصانة العسكرية اإلسرائيلية غير كافية    "

. انتهاء الحرب، ولضمان هذه الحصانة واسترجاع هيبة الجيش الذي ال يقهر وظفت ماليين الـدوالرات              
ما كان واضحاً من النشاط الذي قام به العسكريون اإلسرائيليون          ": ويقول الخبير االقتصادي ، وائل كريم     

نة األمنية والعسكرية وما يطلق عليهـا        الحصا أنللحصول على موازنات للجيش بعد الحرب هو التأكيد         
 ضعضعة ثقة الجماهير باألمن الداخلي وانعكس في شكل خطيـر علـى             إلىالوطنية تراجعت وهذا أدى     

، بحيث تراجعت النسبة في شكل كبير، ما اقلق المسؤولين السياسيين والعـسكريين             إسرائيل إلىالهجرة  
 المشاريع التي كانت تطرح، مهمـا بلغـت قيمتهـا           على السواء وساهم في تسهيل عملية المصادقة على       

وضخامتها، وفي الكثير من المشاريع كانت المبالغة واضحة بل ووجهـت فـي كثيـر مـن المـرات                   
  ."باالنتقادات

 جانـب   فـإلى المبالغة انعكست في شكل بارز في كيفية تحضير الجيش لحرب متوقعة في هذا الصيف،               
ركزت بمعظمها في الجوالن السوري المحتل، فيما تدربت وحـدات          التدريبات العسكرية المكثفة والتي ت    

كثيرة في معسكرات الجيش في بلدات مختلفة في الشمال، فان القوات العسكرية البريـة، التـي يـصل                  
 نصف مليون جندي، وتعتبر من أكبر جيوش العالم، أخـذت قـسطًا كبيـراً مـن النقـاش                   إلىتعدادها  

والمبالغة خالل السنة األخيرة انعكست في زيادة صناعة        . ازنة الدفاع واستثمرت خمسين في المئة من مو     
 آالف دبابة وعشرة آالف مدرعة عسكرية، وهي تفوق مـا اسـتخدمته             ٤وتمتلك هذه القوات    . الدبابات

  . دبابة٧٠٠ لم تحتج ألكثر من أنها إلىالواليات المتحدة في حربها على العراق حيث تشير المعطيات 
 في أثنـاء الحـرب،      "حزب اهللا " من قبل    "حانيت"بحرية فالهيبة التي فقدتها في قصف سفينة        أما القوات ال  

 طلب المزيد، وقد نجحت في زيادة موازنتها لتحسين ترسانتها وخصصت نصف بليون دوالر              إلىدفعتها  
والحاجة للغواصات تشمل أيضاً التحضيرات للحرب على إيران بحيث تخطـط           . لشراء غواصات بحرية  
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ائيل ألن تشارك هذه الغواصات سالح البحرية األميركية في منطقة الخليج، في حال تعرضت إيران               إسر
  .لضربة عسكرية

أما سالح الجو، الذي تلقى أيضاً ضربة في الحرب على لبنان، فهو يطور طائرات من أصـناف عـدة                   
  .بلةأبرزها الطائرات من دون طيار ما يضمن إلسرائيل اقل الخسائر في أي حرب مق

، فواحدة من   "االستخبارات ونشاط الموساد  "والجانب األبرز الذي تم استغالله لتفعيل الموازنات كان دعم          
 فـي حـرب تمـوز، فـشل أجهـزة           طحزب الله "الجوانب التي اعتبرتها إسرائيل سبباً في فشلها أمام         

ن، في معرفة مـا     االستخبارات على مدار ست سنوات مضت، منذ االنسحاب اإلسرائيلي من جنوب لبنا           
وفي هذا اإلطـار    .  وتعزيز قدرته العسكرية   "حزب اهللا "يحدث على الحدود الشمالية بما يتعلق بنشاطات        

 بأموال إضافية لزيادة القوى البشرية في الخارج وأجهزة التجسس وفي مقـدمها أقمـار              "الموساد"يطالب  
  .التجسس

  خطر الكاتيوشا
فالخطر األكبر الـذي هـدد      . جاع القدرة العسكرية بكل جوانبها    ضمان األموال ال يعني النجاح في استر      

 األجهزة األمنية اإلسـرائيلية   إلىشمال إسرائيل في حرب لبنان كان الصواريخ، وهذه الصواريخ بالنسبة           
حتى اليـوم لـم    .  تغيير الخطط السياسية   إلىتشكل خطراً استراتيجياً اضطرت المستويات السياسية معها        

وتكاليف األجهزة المقترحة لصناعتها باهظة جداً، فالـصاروخ الواحـد          . من توفير الرد  تتمكن إسرائيل   
  .المعترض يكلف مئات آالف الدوالرات

في هذا المجال تم تشكيل لجنة مهنية من وزارة الدفاع تعمل بسرية كاملة وتفحص خمـسة اقتراحــات          
مع . اريخ القصيرة والمتوسطة المدى    وقـادرة على مواجهة الصو    "جديدة وواعدة  "لمشاريع وصفت بأنها  

 . أربع سنواتإلى تنفيذ أية منظومة يتطلب سنتين أنالعلم 
١٢/٧/٢٠٠٧الحياة   

  
  هل قام الرئيس أبو مازن بواجبه؟ .٨١

 ماجد عزام
أقال الرئيس محمود عباس في الفترة األخيرة وتحديداً بعد أحداث غزة الدامية والمؤسفة عدداً معتبراً من                

في الحرس الرئاسي واألمن الوطني واألجهزة األمنية المختلفة، علـى سـبيل المثـال ال               كبار الضباط   
الحصر يمكن اإلشارة إلى بعض كبار المقالين مثل العميد مصباح البحيصي قائد الحرس الرئاسـي فـي                 

يـد  غزة ونائبه زياد جودة وقائد القوات المشتركة بين الحرس الرئاسي واألمن الوطني منار شحادة والعم      
أحمد محمد موسى قائد حرس الرئاسة في المحافظات الجنوبية والعقيد الركن سليمان خضر قائد اللـواء                
الثالث في األمن الوطني والعقيد حسين عوض أبو عاذرة أحد كبار الضباط فـي األمـن الـوطني فـي             

ن العـام فـي وزارة   وإضافة إلى هؤالء تمت إقالة اللواء رشيد أبو شباك مدير األم. المحافظات الجنوبية 
. الداخلية والمشرف عملياً على أجهزة األمن التابعة للوزارة وهي األمن الوقائي والشرطة والدفاع المدني             

 خفضت رتبهم العسكرية إلى رتبة جندي وطردوا من الخدمة باستثناء اللـواء أبـو               -كل الضباط الكبار    
إلى األعلى عبر تعيينه سفيراً لفلـسطين فـي         شباك الذي يبدو محظوظاً حيث تسود أنباء قوية عن ركله           

  . القاهرة
الرئيس أبو مازن اتهم هؤالء الضباط بالتقصير والتقاعس والعجز عن الدفاع عن مقار األجهزة األمنية،               

قررنـا  "عينة مما ورد في قرارات اإلقالة نجدها في قرار إقالة العقيد حسين أبو عاذرة والذي جاء فيـه                   
سين أبو عاذرة وتنزيل رتبته إلى جندي وطرده من الخدمة العسكرية، بسبب ثبـوت              إقالة العقيد ركن ح   

التقصير والتقاعس والجبن في التصدي والدفاع عن مقـرات الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية وتعاملـه                 
  . "واستسالمه للميليشيات الخارجة عن القانون
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 انهالت عليها الماليين ووضعت لها برامج       نظرياً يمكن التفريق والتمييز بين قوات الحرس الرئاسي التي        
التدريب واالستعداد بإشراف المنسق األمني األميركي كيت دايتون وبمساعدة عربية إقليمية وإسـرائيلية             
لكي تتحول إلى قوات السلطة الضاربة أو كما قال دايتون في الكونغرس لكي تـستطيع حـسم الوضـع                   

ن الوطني التي تم التعامل معها كخرقة باليـة مـن بقايـا             لمصلحتها في مواجهة حماس وبين قوات األم      
الحقبة العرفاتية وحقبة الكفاح المسلح خالل العقود الثالثة ما بين الستينيات والتـسعينيات، يمكـن تفهـم                 
صدمة وغضب الرئيس أبو مازن مما قام به أو لم يقم به عملياً الحرس الرئاسي إال أن الرئيس، ولألسف                   

 أن األمن الوطني وجيش المستقبل األقرب إلى نبض الشارع الفلـسطيني وهـم لـم                لم يستوعب حقيقة  
 إنما لم يقاتلوا ألنهم لم يعتبـروا أن هـذه           _حسب وصف الرئيس أبو مازن       _ يستسلموا لميليشيا حماس  

المعركة معركتهم فهم كما عديدون في الشارع الفلسطيني ورغم تجاوزات وتـصرفات حمـاس الفظـة                
مؤسفة فهموا المعركة على أنها صراع بين حماس وتيار معين متنفذ في حركة فتح مرتبط               والمخجلة وال 

عملياً وعضوياً بالخارج وهو عاث على مدار عشر سنوات فساداً في األراضي المحتلـة وتحـول إلـى                  
  . مركز قوة ال يستطيع أحد وقفه أو صده عن هذا السبيل

 الضباط ومعهم قوات األمن الوطني التـي يبلـغ عديـدها            بعيداً عن هذه الجزئية وعلى اعتبار أن كبار       
عشرات اآلالف قصروا ولم يقوموا بواجبهم في الدفاع عن المؤسسات والشرعيات ينبغي طرح الـسؤال               
المنطقي المتعلق بدور الرئيس محمود عباس وما قام وباألحرى لم يقم به لمنع هذا االنهيـار ومنهجيـاً                  

      اسبة رب البيت المفترض أنه المسؤول األول واألخير        حمن مساءلة وحتى م   وعندما يحترق البيت فال بد
 والظروف التي تولى بها الرئيس محمـود عبـاس          ٢٠٠٣لن أتحدث عن حقبة     . عن سالمة البيت وأمنه   

رئاسة الوزارة، وما كان يقال في السر والعلن من قبل الرئيس الشهيد ياسر عرفات والمقربين منه عـن                  
 إال أنني سأبدأ من انطالقته الواعدة بعدما تولى رئاسة المنظمة بعـد وفـاة الـرئيس                 الشخص والمنصب 

 إعادةعرفات وإصراره على االحتكام بالدستور وإجراء االنتخابات الرئاسية في موعدها وإصراره على             
ترتيب البيت الوطني وفق أسس ديموقراطية وشرعية ودستورية فبعد إجراء االنتخابات شارك الـرئيس              
بجدية في حوارات القاهرة التي رسمت خريطة طريق للمشروع الوطني عبر ثالث ركائز أساسية هدنة               

 وحزمة انتخابية تشمل انتخابـات      - رغم أنه أرادها وآخرين مفتوحة       - ٢٠٠٥مع االحتالل حتى نهاية     
  .  ونزيهةبلدية وتشريعية وإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير وفق أسس وركائز ديموقراطية وسلمية

الساحة السياسية بمختلف أطيافها التزمت بوثيقة القاهرة أو خريطة طريق القاهرة رغم االلتزام بالهدنـة               
ومن ثم المشاركة بجدية ومسؤولية في االنتخابات البلدية والتشريعية، غير أن الرئيس لم يقم، لألسـف،                

يت وطني جـامع للفلـسطينيين، وعلـى        بواجبه وتقاعس بشكل متعمد عن إعادة بناء منظمة التحرير كب         
 والدولية ال تسمح    اإلقليميةمضض يمكن تفهم وتبرير هذا األمر على اعتبار أن الرئيس فهم أن الظروف              

بإعادة بناء صحيحة وجديدة وفهم كذلك أن الشراكة السياسية ستبدأ من مؤسسات السلطة وخاصة المجلس               
وهنا تجـب اإلشـادة     . دؤوب نحو إعادة بناء منظمة التحرير     التشريعي على أن يتم االنتقال التدريجي وال      

بقرار الرئيس إجراء االنتخابات التشريعية في موعدها بمشاركة حماس وبمـشاركة فلـسطينيي القـدس               
الشرقية أيضاً مع غض النظر عن الرغبة األميركية في إجراء االنتخابات إلعادة إنتاج الشرعية للفريـق                

الستغالل ذلك في أجندتها اإلقليمية تجاه الملفات األخـرى غيـر أن الهفـوة              المقرب منها في السلطة و    
األساسية في موقف الرئيس تمثلت في عجزه عن إقناع نواب فتح في المجلس التشريعي الـسابق بتبنـي               
 النظام النسبي الكامل لالنتخابات فبتنا أمام قائد عاجز عن إقناع أعضاء كتلته البرلمانية بما يراه صـائباً                

ومناسباً وأمام أعضاء وكوادر في حركة فتح ال يثقون بقائدهم ويتصورون أنه الهدف األساسي من النظام              
 الحرس القديم الـذين نقلـوا       ألعضاء أماكنالنسبي الكامل، أي نظام القائمة الحزبية الواحدة هو ضمان          

طوال سنوات في هذا األخير     والءهم من الرئيس الراحل ياسر عرفات للرئيس أبو مازن، رغم أنهم قالوا             
ما لم يقله مالك في الخمر، وأيضا ضمان بمكان ليس لكل رموز الحرس الجديد أو الجيل الشاب إنما لمن                   
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يتساوق من هذا الجيل مع أطروحات الرئيس أبو مازن ورجله القوى محمد دحالن بضرورة االعتمـاد                 
ع الحقوق والوصول إلى تحقيق اآلمال الوطنية       على التفاوض والعملية السلمية كخيار وحيد من أجل انتزا        

  . الفلسطينية
لم يظهر الرئيس أبو مازن مزاياه القيادية في مواجهة كتلة فتح في المجلس التـشريعي القـديم وعبـر                   
إقناعهم بالنظام النسبي الكامل ولو حصل لقلبت نتائج االنتخابات رأساً على عقب ولما كنا حتماً وصـلنا                 

 ٥٦ مقعداً وفتح المرتبة الثانية مـع        ٥٨يه حيث كانت حماس ستحتل المرتبة األولى مع         إلى ما وصلنا إل   
مقعداً وكانت ستشكل الحكومة مع الفصائل اليسارية والمستقلين، ولكنا أمام مشهد مغاير تمامـاً حكومـة                
ائتالف وطني حقيقي تكرس حقيقة التوافق وعجز أي طرف عن إمالء أو فرض أجندته علـى القـضية                  

  . المشروع الوطنيو
هذا لألسف لم يحدث وفازت حركة حماس باالنتخابات ومع هذا الفوز حدث االنقالب الكامل في مواقف                

 إال أن   ،وتصرفات الرئيس أبو مازن، ورغم الكالم المعسول عن تسليم وتداول السلطة بشكل ديموقراطي            
نتخابـات ومجمـل العمليـة      الرئيس لم ينتظر لحظة للشروع في االنقالب علـى حمـاس ونتيجـة اال             

الديموقراطية حيث تواطأ مع كتلة فتح في المجلس التشريعي القديم التخاذ جملة من القوانين والخطـوات            
غير الديموقراطية أهمها منع المجلس المنتخب من تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وإعطاء هـذا               

ت االنقالب عبر سلة من المراسيم والقرارات أهمها        هذا األخير الذي استكمل حلقا    . الحق حصرياً للرئيس  
القرار الفتنة بتعيين اللواء رشيد أبو شباك مديراً عاماً لألمن الداخلي ومشرفاً علـى األجهـزة األمنيـة                  
لوزارة الداخلية وهو ما جرد حكومة حماس وحتى حكومة الوحدة الوطنية مـن أي صـالحيات أمنيـة                  

  . اع األجهزة والميليشياتوكرس وأعطى المبرر لحرب أو صر
أخطأت حماس في قراءة واستيعاب نتيجة االنتخابات كذلك في قراءة الظرف اإلقليمي والدولي غيـر أن                
ذلك ال يبرر الحصار الظالم والقاسي وغير المنطقي أو المعقول الذي فرضته الواليات المتحـدة علـى                 

الرئيس لم يفعل شيئاً في مواجهـة الحـصار         حماس وأيضاً على الشعب الفلسطيني، ولألسف الشديد فإن         
وفي هذه اللحظة أعـاد االسـتعانة بمحمـد         . وتداعياته ولم يفهم أن هذا األمر سيؤدي حتماً إلى االنفجار         

دحالن كذراع ومستشار للشؤون األمنية ومسؤول عسكري في مواجهة حمـاس وحكومتهـا ورغـم أن                
 شـعرت بـضرورة التوافـق       -ولى في نهاية آذار      وبعد مئة يوم فقط من تشكيل حكومتها األ        - حماس

الوطني وحتمية تشكيل حكومة وحدة وطنية مع إعطاء الرئيس ما يريده من حرية االتصاالت الـسياسية                
شرط العودة بالحصيلة بأي اتفاق إلى المؤسسات الشرعية والدستورية الفلسطينية، األمر الـذي تكـرس               

 ولم تعطَ لها الفرصة والمباشـرة       ٢٠٠٦أواخر حزيران يونيو    عبر وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت في        
بالتطبيق وبالتنفيذ، ألن الرئيس محمود عباس وفريقه راهنوا على نجاح العدوان اإلسرائيلي على لبنـان               
وبالتالي ضرورة االستعداد لالنخراط في المرحلة الجديدة مرحلة الـشرق األوسـط الجديـد، علمـاً أن                 

ماد تحدث صراحة عن ذلك عبر تصريحه الشهير الذي أشار فيه إلى أن رايـس               مستشار الرئيس نمر ح   
طلبت منهم ضرورة االستعداد لمرحلة ما بعد الحرب والتحول إلى عنصر رئيس ومهم في بناء الـشرق                 

  . األوسط الجديد
الفتنة فشل العدوان وفشل الحصار رغم مآسيه في إسقاط حماس وحينها تم اللجوء إلى االقتتال الداخلي و               

إلحراج حماس وإخراجها ورغم عدم مشاركة الرئيس مباشرة إال أنه صمت على األقل وهو يرى ذراعه                
األمني يتحرش بحماس ويستفزها إلخراجها عن طورها ولتدنيس سالحها في الصراع الداخلي، وعنـدما              

كة الذي انبثقت عنـه      وقّع الرئيس متجهماً ومضطراً على وثيقة اتفاق م        ٢٠٠٧بلغ السيل الزبى في بداية      
حكومة الوحدة الوطنية التي نفذت حماس كل ما طلب منها من تنازالت عبر التخلي عما يوصف مجازاً                 
بالحقائب الرئيسية والخارجية والمالية واإلعالم والداخلية وعبر االستعداد لتنفيذ الخطة األمنية التي أقرتها             
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لى دمج القوة األمنية الحمساوية في قوة مشتركة وطنية         الحكومة لوقف الفوضى األمنية وعبر الموافقة ع      
  . تأخذ على عاتقها فرض األمن ووقف الفوضى في الشارع الفلسطيني

الرئيس، لألسف، لم يرد إيجاباً على خطوات حماس وإيجابياتها ولم يرفع الصوت عالياً أو لم يصرخ في                 
 وحكومة الوحدة بل غطى خطط دايتون األمنيـة         وجه المحاوالت اإلسرائيلية األميركية إلفشال اتفاق مكة      

 من  وإنما أمنية معينة، ليس من اجل المصلحة أو األمن الفلسطيني           أجهزةالمشبوهة التي هدفت إلى تقوية      
أجل المصلحة اإلسرائيلية األميركية بضرب المقاومة وإعطاء انطباع بأن ثمة هدوءاً أو عمليـة تـسوية                

  .  وقود لسياستها أو باألحرى حربها على المنطقة وشعوبهاإلىكا كاذبة في فلسطين تحولها أمير
وأخطر من كل ذلك أن الرئيس وحتى قبل وصول حماس إلى السلطة لم يستوعب أن عملية التسوية قـد                   

 جاهزة للشروع في مفاوضات حول قـضايا ملفـات الوضـع            إسرائيلماتت، وأن ليس ثمة حكومة في       
 ٢٠٠٥واألسوأ أن عـام     .  حل نهائي وشامل وطبعاً عادل للصراع      إلى النهائي، ما يكفل ويؤمن الوصول    

شهد أبرز دليل على ذلك قبل التذرع بوصول حماس للسلطة ويتمثل في السياسات األحادية التي تتبناهـا                 
الحكومة اإلسرائيلية وبدعم أميركي دولي عبر االنسحاب األحادي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية              

م أو تحديد الحدود مع الجانب الفلسطيني من جانب واحد وهو األمر الـذي يعنـي فـي                  والرغبة في رس  
جوهره وبغض النظر عن الشكل والتفاصيل هدماً ونقضاً لألسس التي قام عليها مؤتمر مدريد وعمليـة                

  المركزيين والقاضي  عرابيةالتسوية المنبثقة عنه وحتى اتفاق أوسلو الذي كان الرئيس محمود عباس أحد             
 حـل نهـائي للـصراع الفلـسطيني         إلـى  الحوار الثنائي والمفاوضات المشتركة سبيالً للتوصل        بإتباع

  . اإلسرائيلي والصراع العربي اإلسرائيلي بشكل عام
 لم يقم الرئيس بواجبه ولم يتحرك لوقف الكارثة التي كانت بادية للعيان ولم يفهم أن ال شيء وال ثمن                    إذن

 انقـالب   إلىصدام واقتتال داخلي فلسطيني، وحتى عندما وقع المحظور بادر           أوأصالً ألي حرب أهلية     
آخر في مواجهة انقالب حماس الذي فرض عليها عملياً أو سارت إليه بإرادة أو غير إرادة منها والتمس                  
الحوار حول القشور والشكليات مع العدو الخارجي على الحوار حول الجـوهر مـع شـركاء الـوطن                  

 العقاب بل والتشهير بكل من رأى أن ما جرى فـي غـزة              إلىمن ذلك أن الرئيس لجأ      والمصير وأدهى   
ليس معركته واألدهى أنه رأى بأم عينه قصور الرئيس وعجزه عن حماية البيت ومعه كـل المـشروع                  

  . الوطني الفلسطيني
 أون   من يراهم مقصرين مـن المـوظفين المـدنيي         أوللرئيس الحق النظري في إقالة أي من مرؤوسيه         

 الحق ال يتجزأ وعلى الرئيس إعطاء الحق للشعب في محاسبته ومساءلته وإبداء رأيه              أنالعسكريين غير   
 أبـو وقراءة ما جرى، وهذا األمر يتم عبر استقالته الفورية والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة يعيـد                 

 ومشاريعه  هوقرارات وسياساته    استفتاء حر وديموقراطي حول مواقفه     إلىمازن فيها ترشيح نفسه ويحولها      
التكتيكية واالستراتيجية، هذا إن وجدت، مفهوم ضمناً أن إعادة انتخابه ستعطيه قوة سياسـية ومعنويـة                
هائلة للتصرف والقيام بما يراه مناسباً وعندها لن يكون بقدرة أي كان الوقوف في وجه إجراء انتخابات                 

لفلسطيني في جوهر الخالف وأصله أو يحـدد رأيـه ألداء   نيابية وتشريعية مبكرة يفصل عبرها الشعب ا  
  .  عدم أداء وفعل المجلس التشريعي الذي تسيطر عليها حماسأووفعل 

ومن نافل القول اإلشارة إلى أن انتخابات قادمة ستجري وفق النظام النسبي الكامـل أي نظـام القائمـة                   
  .  الكارثة واالقتتال والحرب األهليةإلى أوصلنا الواحدة بعدما عانينا من النظام الفئوي قصير النظر الذي

١٢/٧/٢٠٠٧السفير   
  
 أبعاد تدويل غزة .٨٢

سهيلة حماد    
إثر اغتيال رئـيس    . لست أدري لماذا أصبح التدويل في اآلونة األخيرة مطلباً لحل ما نواجهه من أزمات             

محكمة دوليـة لمحاكمـة     الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري تعالت بعض األصوات مطالبة بإنشاء           
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المتهمين باغتياله، والهدف واضح وهو ألن أمريكا أرادت أن تستثمر هذا االغتيال لتحقيق مآرب كبرى،               
  .من خالل المحكمة الدولية، وما ستؤدي إليه

لقد فات على المطالبين بالمحكمة الدولية أنهم بهذا يعرضون لبنان ودول المنطقـة السـتعمار قـضائي                 
  .يات المتحدة له عواقب وخيمة ستؤدي إلى وضع دولة عربية تحت االنتداب األجنبيتتزعمه الوال

تموز الماضي، كـان مـن      / سرائيل في حربها على لبنان في يوليو      إوإثر انتصار المقاومة اللبنانية على      
ضمن قرار وقف إطالق النار وضع قوات دولية في األراضي اللبنانيـة علـى الحـدود مـع الكيـان،                    

، ورصـد   "إسرائيلي"نيون يعلمون جيداً أن مهمة هذه القوات لن تكون حماية لبنان من أي عدوان               واللبنا
خروق إسرائيل لقرار وقف إطالق النار، وإنما ستكون من أجل مصادرة سـالح المقاومـة، وتـصفية                 

  .عناصرها
هذه القـوات لـن     أما طلب رئيس السلطة الفلسطينية قوات دولية لغزة بعد استيالء حماس عليها، فوجود              

يحل المشكلة بين فتح وحماس، بل سيذكي الصراع بينهما من جهة، ومـن جهـة أخـرى لـن يحمـي                     
اإلسرائيليين كما يحاول البعض اإليهام بذلك، ولن يحقق انتخابات مبكرة نزيهـة ليبـرر               الفلسطينيين من 

إيفاد قـوات دوليـة لحمايـة       بذلك مبدأ التدويل، ألن ليس من المعقول أن توافق اإلدارة األمريكية على             
إسرائيلي ألن هذا المطلب    –اإلسرائيليين، بل من الواضح أن تدويل غزة مطلب أمريكي            من نالفلسطينيي

  .يحقق أهداف أمريكا وإسرائيل معاً
فالقوات الدولية ستكون مهمتها قمع المقاومة الفلسطينية، ومراقبة الحدود الفلسطينية المـصرية العتقـاد              

ريكا بأن السلطات المصرية عاجزة عن منع تسرب األسلحة للفلـسطينيين عبـر حـدودها،               إسرائيل وأم 
وسيضفي الشرعية على االحتالل، ويساعد على تطبيق الخطة اإلسرائيلية الرامية لفرض إقامة كانتونات             

وإحضار قوات دولية إلى غزة فقط، يؤكد الفصل بين الضفة وغزة، ويمهـد             . منفصلة عن بعضها بعضا   
رار نفس األمر في الكانتونات المقبلة في الضفة، وبالتالي، فإن القوات الدوليـة سـتأتي فـي ظـل                   لتك

وهذا ممكن ألن الشرعية الدولية،     . المعطيات الحالية للوصاية وفرض الحلول اإلسرائيلية وليست للحماية       
وت يعلو علـى صـوت      ولألسف الشديد ال ص   . واإلرادة الدولية قائمتان على ما تريده الواليات المتحدة       

الواليات المتحدة األمريكية، ذلك ألن مهمة األمم المتحدة ومجلس األمن هي إضفاء الشرعية الدولية على               
ما تقرره وتريده الواليات المتحدة لفرض نفوذها وهيمنتها على البالد العربية واإلسالمية لتصبح تحـت               

  .ير، ولحماية ربيبتها إسرائيل الكبرى المسماة الشرق األوسط الكبإمبراطوريتهامظلة 
فهل وصلنا، نحن العرب، إلى درجة اإلفالس في القدرة على حل خالفاتنا ومشاكلنا، فنطلب قوى دوليـة                 

  لحلها؟
المطلوب من األطراف الفلسطينية المتنازعة أن تحترم كفاح الشعب الفلسطيني، وتحترم دمـاء شـهدائه               

عاهـدت   واستقالله، فتعود إلى الوفاق الوطني، وتلتزم بما      التي روت التراب الفلسطيني من أجل حريته        
اهللا عليه في بيته الحرام، وأن تكون لنا، نحن العرب، إرادتنا المستقلة في حل نزاعاتنا وخالفاتنا في مـا                   

  .بيننا من دون المطالبة بحلها من قبل غيرنا
ربص بنا، وقادم الحتالل مـا تبقـى مـن    كفانا احتالالً واستعماراً، وكفانا وصاية اآلخر علينا، فالعدو مت     

 احتاللنا، ففلسطين محتلة من عدو شرس ال يرحم، فال ينقصها احـتالل             إلىأراضينا، فال نسارع لدعوته     
  جديد، ولم نضيف إلى احتاللها احتالالً آخر؟

إن غزة بوضعها الحالي ليست حرة، طالما المحتل الصهيوني في يده أن يمنع عنها عصب الحيـاة مـن                   
ماء وكهرباء في أية لحظة، ويغلق عليها معبر رفح وقتما يريد فيعزلها عن العالم، ويـستطيع أن يمنـع                   

  عنها الطعام والكساء والدواء والمال وقتما شاء، فأي استقالل هذا؟



  

  

 
 

  

            ٣٥ ص                                     ٧٨٠:    العدد                             ١٢/٧/٢٠٠٧الخميس : التاريخ

لماذا ال نطالب جامعة الدول العربية بإنشاء محكمة عربية لمحاكمة المتهمين في اغتيـال الحريـري، أو                 
الشخصيات التي تتعرض لالغتيال؟ ولماذا ال نطالب جامعة الدول العربية بإرسال قوات عربية             غيره من   

  إلى غزة بدالً من القوات الدولية؟
علينا أن نسعى لحل مشاكلنا وخالفاتنا ونزاعاتنا فيما بيننا، وال نطلب من اآلخر المتربص بنا حلها، فهو                 

لى مرحلـة فـرض سـيطرته العـسكرية واالقتـصادية         لن يحلها، بل سيعقدها ويؤزمها إلى أن تصل إ        
 .والسياسية علينا كحل لها، وعندئذ ينطبق علينا المثل القائل على نفسها جنت براقش

١٢/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   
  
  :كاريكاتير .٨٣
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