
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   أخرجت نفسها من دائرة القرار حماسحركة :فتوحروحي 
  نتطلع الجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة: عزام األحمد
  لفاً موثقاً حول األحداث األخيرة في قطاع غزةأعّدت م" حماس: "أبو زهري
  والخمسة بلدي قد انتهى إلى غير رجعة..  ال أحد يستطيع أن يتجاهلها"حماس": الرجوب

  إسرائيل تريد لمهمة بلير أن تنحصر في المساعدات للسلطة وبناء مؤسساتها
  اوضاع صعبة لالجئين الفلسطينيين على الحدود العراقية السورية

 السلطة وإسرائيلمبادرة للضفة بين األردن و

 سـاخنة مـن خطـةتحذيرات
ــيطرة  ــاء س ــرائيلية النه اس

  حماس على قطاع غزة
  

 ٤ص...

 ٢٤/٧/٢٠٠٧٧٩٢ثالثاءال



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                      ٧٩٢:         العدد                        ٢٤/٧/٢٠٠٧ ثالثاءال: التاريخ

    :السلطة
 ٥  عقد مؤتمر دولي للسالم ينسجم مع الرغبة الفلسطينية: عباس .٢
 ٥  نتطلع الجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة: عزام األحمد .٣
 ٥  لوضع قانون انتخاب جديد" التنفيذية"و" المجلس الوطني"لجنة مشتركة من  .٤
 ٦  يد بالقتلفياض وصوال إلى التهدوهناك جهات تحرض على عباس : المالكي .٥
 ٦   أخرجت نفسها من دائرة القرار حماسحركة :فتوحروحي  .٦
 ٦   أسيرا فلسطينيا٢٥٥ديوان هنية في غزة يرحب باالفراج عن  .٧
 ٦  جراءات الدستورية المطلوبة ستبقى معلقة إلى حين تنفيذ اإلتناحكوم: المالكي .٨
 ٧  هنية الزهار وصيام تلقوا رواتبهم كنواب وليس بصفتهم الحكومية: المالكي .٩
 ٧  العمل متواصل لتأمين رواتب الموظفين في بداية الشهر المقبل .١٠
 ٧   نائبىيقتحمون مقر نواب فتح في رفح ويعتدون علمسلحون  .١١
 ٧  اعتداء وحشي على ربى وقسام البرغوثي من قبل أفراد الحرس الرئاسي .١٢
 ٨   ناشطين من حماسجهاز المخابرات الفلسطيني يعتقل .١٣
 ٨   حل وشيك ألزمة العالقين في معبر رفحة عنأنباء حكومي .١٤
 ٨  ضحايا لالنقالب العسكري الذي يعيشه قطاع غزةعلى معبر رفح ن والعالق: عريقات .١٥
 ٨  متوسطية-بحر يستعرض أوضاع حقوق اإلنسان مع وفد من الشبكة األورو. د .١٦
 ٩  بيع سيارات السلطة في غزةبحماس حكومة فياض تتهم  .١٧
 ٩  القوة التنفيذية تنفي نيتها تشكيل جناح لها في الضفة .١٨
 ٩ القوة التنفيذية تتمكن من إلقاء القبض على قاتل نساء غزة .١٩
    

    :المقاومة
 ٩   أعّدت ملفاً موثقاً حول األحداث األخيرة في قطاع غزة" حماس: "أبو زهري .٢٠
 ٩ الزهار يؤكد أن الجامعة العربية ستستمع إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق الشهر الحالي .٢١
١٠  والخمسة بلدي قد انتهى إلى غير رجعة..  يستطيع أن يتجاهلها ال أحد"حماس": الرجوب .٢٢
١٠   " فزاعة"تتهم عباس بتحويل منظمة التحرير إلى " حماس" .٢٣
١٠  "حماس" تنفي وجود خالف مع "الجهاد" .. لما تناقلته وسائل إعالميةخالفاً .٢٤
١١   "   حماس مول"تحويل المجلس التشريعي إلى ب" حماس"تتهم " فتح" .٢٥
١١  تحت فرض األمر الواقع" حماس" مع ال حوار: أآلغا .٢٦
١١  لن نخضع لالبتزاز السياسي مقابل تسلم رواتبنا: البردويل .٢٧
١٢  " على قطاع غزة كان خطأ "حماس"إستيالء :  بالضفة"حماس"أحد قادة  .٢٨
١٢    المشروع اإلسالميىإل حالة التحول علىفوز العدالة والتنمية مؤشر ": حماس" .٢٩
    

    :الكيان االسرائيلي
١٢  حصر في المساعدات للسلطة وبناء مؤسساتهاإسرائيل تريد لمهمة بلير أن تن .٣٠
١٢  زيارة بلير جاءت في مرحلة زمنية مصيرية وباإلمكان إحداث تحول: ليفني .٣١
١٣   اقتراحات بحجب الثقة عن الحكومة االسرائيليةخمسةالكنيست يرد  .٣٢
١٣  ياهو يرفض الدعوة الى االنضمام الى حكومة طوارئنتان .٣٣
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١٣  هجرة يهود فرنسا الى اسرائيل بلغت رقما قياسيا العام الحالي .٣٤
١٤  الشرطة اإلسرائيلية تخلي المستوطنين من حومش .٣٥
١٤  التركيةن التطور في العالقات  عيةضار: إسرائيل .٣٦
١٤   عسكري اسرائيلي ينتقد الكنيست والحكومة لعدم منع التهرب من الخدمة العسكرية .٣٧
١٤  مصدر إسرائيلي يرد على نصر اهللا حول قدرة الحزب على ضرب كل مكان في إسرائيل .٣٨
١٥  قدرات حزب اهللا العسكرية تفوق قدراته قبل الحرب األخيرة على لبنان: اسرائيل .٣٩
١٥   ايران سيطلق من الدولة العبرية بالتعاون مع الهندىاحدث قمر اصطناعي للتجسس عل .٤٠
١٥  تولون ريادة عدد من األبحاث الهامة ي إلى إسرائيلعشرات العلماء المهاجرون .٤١
١٥  إسرائيل ضمن قائمة عشر دول في تزوير األدوية .٤٢
    

    :األرض، الشعب
١٦  اوضاع صعبة لالجئين الفلسطينيين على الحدود العراقية السورية .٤٣
١٦  د يقتحمون المسجد األقصى تحت حماية شرطة االحتاللمتطرفون يهو .٤٤
١٦  في الضفة الغربية تشكو منع السلطات الفلسطينية لطباعتها وتوزيعها" فلسطين"صحيفة  .٤٥
١٧   تحويل كلية مستوطنة اريئيل الى جامعةتحذيرات فلسطينية من .٤٦
١٧  سماح لهم بزيارة أبنائهمالأهالي األسرى في السجون اإلسرائيلية يشتكون من عدم  .٤٧
١٧   التدخل وفتح معبر رفحن في شمال سيناء يناشدون القادة العربالفلسطينيون العالقو .٤٨
   

   :اقتصاد
١٧  اضي الفلسطينية أرضية خصبة لالستثمار األجنبياألر: أبو لبده .٤٩
   

   :صحة
 ١٨  شاب فلسطيني يصمم جهاز كشف ألوان للمكفوفين .٥٠
   

   :ثقافة
 ١٨    موسوعة غينسىالدبكة الفلسطينية من عكا ال .٥١
   

   : األردن
١٨     السلطة وإسرائيلادرة للضفة بين األردن ومب .٥٢
 ١٩  بلير في االردن يعد بالحياد المطلق لدى بدء مهمته في الشرق االوسط  .٥٣
 ١٩  األردن يقرر تكثيف الحراسة في المسجد األقصى وزيادة عدد حراسه .٥٤
١٩  الحوار الفلسطيني الشامل خيار وحيد للحل : تنسيقية المعارضة االردنية .٥٥
 ١٩   السعي لإلفراج عن أسير مريضاالردنيةتطالب الخارجية " الوطنية لألسرى" .٥٦
 ٢٠  يجب دعم جهود االردن لتحقيق السالم في الشرق األوسط: ايسلندا .٥٧
   

   :لبنان
٢٠  قادرون حتى اآلن على إصابة أي هدف إسرائيلي: نصر اهللاحسن  .٥٨
٢٠  الفا١١ًمن اصل فلسطينيا  معتقالً ٢٥٠جنبالط ينتقد التباهي باطالق  .٥٩
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   :عربي، إسالمي

٢١  العرب سيستمعون إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث غزةوزراء الخارجية  .٦٠
٢١  السلطات اإلسرائيلية سمحت بإدخال قسم من المساعدات الغذائية إلى غزة: مصر .٦١
٢١ المجالي يدعو الى دعم المبادرة العربية للسالم .٦٢
٢١  تبييض أموال إيرانية في سوريا لشراء أسلحة: يديعوت .٦٣
   

   :دولي
٢٢  حق الالجئين الفلسطينيين في العودة غير منطقي: وزير الخارجية البريطاني .٦٤
٢٢   ويستبعد حماسبلير يبدأ محادثاته مع المسؤولين االسرائيليين والفلسطينيين .٦٥
٢٢      كندا تستأنف مساعدتها المباشرة للحكومة الفلسطينية الجديدة  .٦٦
٢٣  ناطوري كارتا تصف السجون اإلسرائليية بالنازية وتدعو إلى تفكيك إسرئيل .٦٧

   
    :مختارات

٢٣  مجموع األحزاب األخرى = ) مقعدا٣٤٠ (العدالة والتنمية: ات التركيةاالنتخاب .٦٨
 ٢٣  تقارير تحذر من ضربة لسوريا تسبق هجوما على ايران .٦٩
 ٢٣ إيراني ملوث باأليدز في بغداد" أنسولين"أنباء عن توزيع  .٧٠
    

    :تقارير
 ٢٤  أنصار اهللا وخفايا العالقة بحزب اهللا): ٤(تنظيمات مخيمات لبنان المتشددة  .٧١
 ٢٦ والسلطة على وشك االنهيار.. إسرائيل المستفيدة من الخالفات: ورشة عمل .٧٢
    

    :حوارات ومقاالت
٢٨   فهمي هويدي .... الندامةإنهم يركضون على طريق  .٧٣
    

 ٣١  :كاريكاتير
***  

  
   خطة اسرائيلية النهاء سيطرة حماس على قطاع غزة منتحذيرات ساخنة  .١

 مسؤولة في الحكومة الفلسطينية المقالـة،       امصادرأن  : غزة من   ٢٤/٧/٢٠٠٧ الخليج اإلماراتية    نشرت
نة من مصادر عربية وغربية تفيد بأن الجيش اإلسرائيلي يعـد لهجـوم             كشفت عن تلقيها تحذيرات ساخ    

عسكري واسع على قطاع غزة إلنهاء سيطرة حماس، واغتيال أربعة قاده بـارزين مـن الحركـة هـم        
وأشارت الى أن الهجوم بشقيه البري والجوي،       . اسماعيل هنية، محمود الزهار، سعيد صيام وخليل الحية       

وقـد ربطـت    . ة لقادة القسام، والمقار األمنية التي وقعت في قبـضة حمـاس           سيشمل تدمير مواقع سري   
المصادر نفسها بين الهجوم المتوقع، وبين تصريحات عدة صدرت عن مصادر مقربة من عبـاس، فـي    

وقالت إن حمـاس  . شأن استعادة السيطرة على القطاع خالل فترة زمنية بسيطة قد ال تتعدى شهوراً قليلة             
 رصد تحركات مريبة لعناصر في فتح واألجهزة األمنية السابقة في القطاع، الفتةً إلـى               تعكف حالياً على  

أنه تم الكشف في أكثر من منطقة عن نشاط لمجموعات من هذه العناصر تحاول تكـوين مجموعـات،                  
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وكشفت المصادر عن قرار في حركة حماس والحكومة، بنـزع الـسالح مـن              . وشراء سالح وذخيرة  
هزة األمنية السابقة، في محاولة استباقية لضرب أي محاولـة لزعزعـة االسـتقرار              عناصر فتح واألج  
  .واألمن الداخلي

المصادر استدلت على النشاط    إلى أن   : غزة من   ٢٤/٧/٢٠٠٧ األخبار اللبنانية     مراسل رائد الفي ولفت  
شير إلى أن الطلـب  المريب لهذه العناصر باالرتفاع المطّرد في أسعار السالح والذخيرة في القطاع، ما ي          

على السالح في ازدياد مستمر، ففيما انخفض سعر العيار الناري الواحد لبندقية الكالشنيكوف إلى شيكل               
  .ونصف شيكل عقب سيطرة حماس، ارتفع السعر إلى خمسة شواكل في اآلونة األخيرة

  
  عقد مؤتمر دولي للسالم ينسجم مع الرغبة الفلسطينية : عباس .٢

 رئيس الوزراء االردني معروف البخيت مساء        بعد اجتماعه مع   اكد الرئيس عباس  : لقاق عبداهللا ا  -عمان  
 ان المبادرة العربية للسالم يجب ان تكون حجر االساس فـي المفاوضـات مـع                 في عمان،  امس االول 

 اسرائيل مبينا ان ما ترجوه السلطة الفلسطينية من االردن هو مواصلة الدعم والمساندة مع كافة االطراف               
للتخفيف من معاناة ابناء شعبنا في غزة والعمل على تحريك عملية السالم بشكل اسرع والـدخول فـي                  
حوار معمق مع االسرائيليين واقناعهم بضرورة اظهار مرونة اكبـر وايجابيـة اعلـى تجـاه عمليـة                  

تعلن واكدت مصادر اردنية لـ القدس بان عباس ما زال يرفض الحوار مع حماس اذا لم                . المفاوضات  
  .اعتذارها والتراجع عن اعمالها في غزة

  ٢٤/٧/٢٠٠٧القدس الفلسطينية 
  

 نتطلع الجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة: عزام األحمد .٣
قال عزام االحمد اننا نتطلع الى تنفيذ قرار المجلس المركزي لمنظمة التحريـر             :  كمال زكارنة  -عمان  

على األقل  (عية ورئاسية وهذه وجهة نظرنا كفتح والتقت معنا بها          الفلسطينية بإجراء انتخابات مبكرة تشري    
ف وهو أسلوب حضاري تلجأ له القوى المتحضرة في كـل البلـدان             . ت. جميع فصائل م  ) في اإلعالن 

إن فتح تدرك تماما    " الدستور"وقال االحمد ل  . الديمقراطية حين تعجز عن حل خالفاتها بالحوار واالتفاق       
عي أن هناك صعوبات جدية في وجه إجراء االنتخابات قبل إنهاء انقالب حماس فـي               الظروف الحالية وت  

غزة ، وتطرح ذلك كأسلوب نهائي لحل الخالفات القائمة واألزمة الخانقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني               
 ولكن ال يجب أن نخضع لالبتزازات وال      . والتي قد تطيح بمشروعه الوطني إذا ما استمر انقالب حماس         

لالنقالب، وقد طرحنا االنتخابات على مراحل واالستفادة من تجارب مماثلة حصلت فـي دول عربيـة،                
وهي صاحبة القرار النهائي باختيار الشكل الذي تريـد         " اللجنة المركزية لالنتخابات  "وهذا من اختصاص  

بالتـالي  لتنفيذ الدعوة إذا ما صدرت عن الرئيس الذي هو صاحب الصالحية فـي تحديـد الموعـد، و                 
  .الموضوع مطروح للنقاش العام أمام الجميع

  ٢٤/٧/٢٠٠٧الدستور 
  

  لوضع قانون انتخاب جديد" التنفيذية"و" المجلس الوطني"لجنة مشتركة من  .٤
أعلن أمس عن تشكيل لجنة مشتركة من مكتـب رئاسـة المجلـس الـوطني               :  نادية سعد الدين   –عمان  

ظمة التحرير لوضع قانون انتخابي جديد للمجلس المقبل علـى          الفلسطيني وأعضاء اللجنة التنفيذية في من     
ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة التـي        .أساس التمثيل النسبي الكامل، والمضي في خطوات تفعيل المنظمة        

يترأسها محمود عباس خالل األيام القليلة المقبلة، كجزء من القرارات التي اتخذها المجلـس المركـزي                
وقام أعضاء اللجنة المؤلفة من محامين أعضاء        .عه الذي عقد نهاية األسبوع الماضي     الفلسطيني في اجتما  

في المجلس وخبراء قانونيين بجمع العديد من المالحظات وإعداد الدراسات الالزمة مـن أجـل بلـورة                 



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                      ٧٩٢:         العدد                        ٢٤/٧/٢٠٠٧ ثالثاءال: التاريخ

ديد مـن   مشروع القانون استناداً إلى القانون االنتخابي السابق وباالستفادة من التجارب األخرى السابقة لع            
وقد انحصرت وظيفة اللجنة في إطار تقديم توصية إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بخالصة               .الدول

  .نتائج عملها
  ٢٤/٧/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
  فياض وصوال إلى التهديد بالقتلوهناك جهات تحرض على عباس : المالكي .٥

امس، أن هناك جهات ال تريد للحكومـة ان  قال وزير اإلعالم في حكومة تسيير األعمال رياض المالكي          
تنجح، وتعمل من أجل خربطة وعرقلة الجهود لضبط االمن الداخلي الى حد التحريض علـى الـرئيس                 
عباس ورئيس الوزراء سالم فياض والتهديد بالقتل، مؤكدا ان الحكومة تأخذ مثل هذه التهديـدات علـى                 

أن الحكومة عمدت الى شـن حمـالت اعتقـاالت        وأوضح  . محمل الجد وتتعامل معها على هذا األساس      
تستهدف أشخاصاً يشتبه بامكانية تورطهم بهذه العمليات، مشيرا الى ان جميع االعتقاالت يجري التعامل              

  .معها وفق القانون
  ٢٤/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
   أخرجت نفسها من دائرة القرار  حماسحركة :فتوحروحي  .٦

تبر روحي فتوح المبعوث الشخصي للرئيس الفلسطيني محمود عبـاس أن           اع:  جيهان الحسيني  -القاهرة  
ما قام به رئيس المجلس التشريعي بالوكالة أحمد بحر خطأ كبير، محمالً بحر مسؤولية الشلل البرلمـاني                 

المجلس التشريعي قتل نفسه بنفسه ألنه ال يجوز لرئاسة المجلس أن تمتنع عـن دعـوة                «: الحالي، وقال 
هذه الدورة ال تعقد وال تبدأ إال بدعم من الرئيس لكنهم           «واوضح أن    .»قاد لبدء الدورة الثانية   الرئيس لالنع 

غلطوا غلطة كبيرة ضيعوا فيها أنفسهم وأخرجوا أنفسهم بما         ) حماس(هم  «: وقال ،»أداروا ظهورهم لها  
» :بة، وقـال  ووصف فتوح الوضع الحالي في غزة بأنه في غاية الصعو          .»فعلوه من دائرة صنع القرار    

، مشيراً الى أن اجواء الخوف واإلرهـاب        »اجراءات حماس وممارساتها أصعب من اجراءات االحتالل      
لو الحدود مفتوحة مع مصر لوجدنا آالفا من األهالي يغادرون غزة هرباً من هـذه               «: وتابع. هي السائدة 

  .»الممارسات التي هي قطعاً تسيء لحماس
  ٢٤/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
   أسيرا فلسطينيا ٢٥٥في غزة يرحب باالفراج عن ديوان هنية  .٧

 أسيرا فلـسطينيا    ٢٥٥رحب ديوان مجلس الوزراء الفلسطيني المقال امس باالفراج عن          :  د ب أ   -غزة  
ـ      محمد المدهون،    لفتو .أطلق الجانب اإلسرائيلي سراحهم يوم الجمعة الماضي       ذكر إلى ضـرورة أن يت

 ،فلسطيني قضى عدد كبير منهم زهرة شبابه خلف القـضبان          العالم أن هناك أكثر من عشرة آالف أسير       
بغض النظر عن موطن سكنهم أو انتمائهم أو محكومياتهم أو مستواهم القيادي بحاجة إلى بذل كـل                 م  وه

 ممن يتساوقون مـع مـنهج االحـتالل فـي           في هذا السياق،  وحذر   .الجهد من أجل تأمين اإلفراج عنهم     
تماما كما يجري التـساوق مـع مـنهج         .. ى والعبث بمشاعرهم وأهلهم   االستثمار السياسي لقضية األسر   

  .االحتالل في االستثمار السياسي للمال الفلسطيني
  ٢٤/٧/٢٠٠٧الدستور 

  
   ستبقى معلقة إلى حين تنفيذ اإلجراءات الدستورية المطلوبةتناحكوم: المالكي .٨

إلى  مشيرا   .اءات الدستورية المطلوبة  ستبقى معلقة إلى حين تنفيذ اإلجر     تهم  بأن حكوم أكد رياض المالكي    
وفيما تعلق بدعوة    .ان القانون األساسي لم يتحدث عن تقصير المجلس التشريعي وعدم تمكنه من االنعقاد            
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النائب احمد بحر للرئيس عباس باستبدال فياض بشخصية ثانية، كونه لم يحظ بثقـة التـشريعي، اتهـم                  
المجلس التشريعي معطل اصالً منذ     ، الفتا إلى أن     األساسي جيداً المالكي بحر بأنه ال يعرف قراءة القانون        

  .عليه" حماس"سيطرت 
  ٢٤/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
   وصيام تلقوا رواتبهم كنواب وليس بصفتهم الحكوميةالزهارهنية : المالكي .٩

نيـة ومحمـود     إسماعيل ه  ، أن أكد وزير اإلعالم بالحكومة الفلسطينية المكلفة     :  وكاالت –كامل ابراهيم   
مشيرا إلى انه   ،  رواتبهم كنواب في المجلس التشريعي وليس بصفتهم الحكومية       تلقوا  الزهار وسعيد صيام    

من جهة أخرى   و .تم استثناء كل شخص أو جهة ساندت االنقالب على الشرعية ولم يحصلوا على رواتب             
  . ل السطو وسلب معبر رفحاتهم القوة التنفيذية بسرقة أموال السلطة والعامة وممارسة كافة أعما

  ٢٤/٧/٢٠٠٧الرأي األردنية 
  

   رواتب الموظفين في بداية الشهر المقبللتأمينالعمل متواصل  .١٠
تعتقد وزارة المالية أنها ستنتهي     : "رياض المالكي، في مؤتمر صحافي، امس      قال وزير اإلعالم، الدكتور   

وفيما يخص الـذين   ". من الشهر المقبلمن تحضير القوائم والبدء في صرف الرواتب في األسبوع األول        
نريد التأكيد أنه ما زالت هناك أعداد كبيرة من الـذين           : "تم استثناؤهم من الرواتب األخيرة، قال المالكي      

تضرروا من قرار االستثناء، يتقدمون برسائل تظلم إلى الحكومة، وما زالت اللجان التي تـم تـشكيلها،                 
  ".تجتمع وتبحث في هذه الرسائل

  ٢٤/٧/٢٠٠٧يام الفلسطينية األ
  
  نائب ىمسلحون يقتحمون مقر نواب فتح في رفح ويعتدون عل .١١

اكد شهود عيان ان قرابة عشرين مسلحا غالبيتهم ملثمون اقتحموا مكتب نواب فتح في : غزة ـ اف ب
 وسط مدينة رفح وقاموا بضرب النائب اشرف جمعة باعقاب البنادق ثم اطلق عدد منهم النار واصابوا

واكد اشالم شهوان المتحدث باسم  .وذكر شاهد عيان ان احد المسلحين اضرم النار في المكتب .مرافقيه
القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس الحادثة وقال لفرانس برس ان القوة التنفيذية تستنكر هذا العمل 

رجال الشرطة الذين لم واوضح شهوان ان الذين نفذوا االقتحام هم من  .الخطير الذي لن يسكت عليه
 ة رام اهللا لوقف رواتبهم بعد ان استأنفت حكومىيتلقوا رواتبهم واعتدوا عليه بحجة انه ارسل اسماءهم ال

واضاف شهوان ان القوة التنفيذية ارسلت من غزة لجنة للتحقيق  .سالم فياض دفع رواتب الموظفين
 . النائب جمعة ى علوربما تكون اعتقاالت هذه الليلة في صفوف الذين اعتدوا

  ٢٤/٧/٢٠٠٧القدس العربي 
  

   وحشي على ربى وقسام البرغوثي من قبل أفراد الحرس الرئاسياعتداء .١٢
 أثنـاء  ، ابنة األسير مروان البرغوثي،  أوقفت دورية لألمن الرئاسي سيارة الطالبة الجامعية ربى        :رام اهللا 

ة وادعى أفراد الدورية انهم يـشتبهون فـي         عودتها من بيرزيت عند االشارة الضوئية المالصقة للمقاطع       
السيارة وعرضت ربى عليهم أوراقها وبطاقة هويتها وعرفت عن نفسها لكنهم أخذوا يعبثـون بالـسيارة                
ويفتشونها ويستمعون الى أشرطة الموسيقى ويسخرون منها فاتصلت بوالدتها فدوى التي طلبت الحـديث              

الى المقاطعة فرفضت الى حين حضور أهلها وأثنـاء         مع الضابط لكنه رفض وطلب من ربى مرافقتهم         
ذلك حضر عمها وشقيقها القسام وابن عمها وعرض القسام على أفراد الدورية البقاء والسماح لـشقيقته                 
بالعودة الى البيت لكنهم رفضوا بشدة واعتدى الضابط عليه بالضرب فيما صوب آخرون أسلحتهم علـى                
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من المقاطعة قوامها ست دوريات أحاطت بالمكـان وانهـال          رأسي عمه وابن عمه وحضرت تعزيزات       
العشرات من أفرادها بالضرب على القسام وعلى المارة الذين كانوا يحاولون التدخل، وفور ذلك تجمـع                

  .يهاشبان حول البرغوثي مطالبين السلطة باتخاذ الالزم والتحقيق الفوري قبل فقدان السيطرة عل
  ٢٤/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
   ناشطين من حماسهاز المخابرات الفلسطيني يعتقلج .١٣

أقدم جهاز المخابرات الفلسطيني الليلة قبل الماضية على اعتقال فؤاد الخفش مدير مكتب وزير : غزة
وقالت عائلة الخفش . شؤون االسرى السابق وصفي قبها بعد استدعائه إلى مقر الجهاز في الضفة الغربية

برات في المدينة حيث تم اعتقاله، منوهة الى أن المخابرات رفضت إن فؤاد توجه الى مركز المخا
وبذلك يصل عدد عناصر حماس الذين تم اعتقالهم من قبل االجهزة االمنية . السماح لها بالحديث معه

  .  ناشطا٢٥ًالفلسطينية في غضون ثالثة ايام الى 
  ٢٤/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  ين في معبر رفح حل وشيك ألزمة العالقأنباء حكومية عن .١٤

، امس، ان حالً وشيكاً لقضية العالقين على معبر رفح قد يتم             في رام اهللا   أعلنت الحكومة  :حسام عز الدين  
 لفـت و .التوصل إليه خالل أيام، دون توضيح طبيعة هذا الحل واألطراف التي تشارك في النقاش حوله              

وضع طارئ ويجب التعامل    إلى أن هناك    قتاً،  حل المتوقع، دائماً أم مؤ    الكان  ما إذا   حول  ،  رياض المالكي 
  .إجراء مؤقتمن خالل معه، 

  ٢٤/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  

  ضحايا لالنقالب العسكري الذي يعيشه قطاع غزةعلى معبر رفح ن والعالق: عريقات .١٥
 العالقين على معبر رفـح مـن        ينعريقات بإيجاد حل لمشكلة الفلسطيني    صائب   طالب   : حامد جاد  -غزة  
السفير الياباني وممثـل اليابـان    كال من   وأكد خالل لقائه امس      .ل تفعيل المنظمات االنسانية والدولية    خال

 أن العالقين ضحايا لالنقالب العسكري الذي يعيشه قطاع غزة وما ترتب عليـه              ،لدى السلطة الفلسطينية  
سرائيلي لالصـرار علـى      مما خلق ذرائع للجانب اال     ،تغييب الوجود االوروبي والسلطة الفلسطينية    من  

  .معبرالاغالق 
  ٢٤/٧/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
  متوسطية-بحر يستعرض أوضاع حقوق اإلنسان مع وفد من الشبكة األورو. د .١٦

امس في مكتبـه بغـزة      " المنتهية واليته "استعرض الدكتور احمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة         
 متوسـطية   -الل استقباله وفدا مـن الـشبكة االورو         أوضاع حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية خ      

لحقوق اإلنسان يرافقهم إياد العلمي من المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان بغزة، وتنـاول اللقـاء كافـة                 
وأكد بحر خالل اللقاء على أن المجلس التشريعي مستمر فـي أداء             .المستجدات على الساحة الفلسطينية   

ة األمنية العاملة في قطاع غزة ومدى توافقها مع القانون والنظام، وأهمية            دوره الرقابي على عمل األجهز    
بناء األجهزة األمنية وفق القانون والمصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وضمان معاملة كريمـة وإنـسانية               

  .لكافة أبناء شعبنا
  ٢٤/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
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  بيع سيارات السلطة في غزةبحماس حكومة فياض تتهم  .١٧
 أن عملية بيع السيارات     ، أمس في حكومة فياض  أكد وزير النقل والمواصالت     :  يوسف الشايب  –رام اهللا   

. الحكومية التي تتم في المحافظات الجنوبية على يد مليشيات حماس والتنفيذية غيـر قانونيـة وباطلـة                
  .وحذرالمواطنين من شرائها، محمالً من يشتريها المسؤولية القانونية

  ٢٤/٧/٢٠٠٧دنية الغد األر
  

   نيتها تشكيل جناح لها في الضفة تنفيالقوة التنفيذية  .١٨
نفى الناطق الرسمي باسم القوة التنفيذية إسالم شهوان امس أن تكون لدى القوة أية نية أو                :  د ب أ   -غزة  

 تنفيذيـة  إن القوة التنفيذية لم تكلف أحدا بتشكيل قوة"وقال. تحركات بتشكيل قوة تنفيذية في الضفة الغربية    
كل ما أعلن حول تشكيل القوة في الضفة محض افتراءات ال أساس لهـا مـن   "، موضحا أن    " في الضفة 
أفـراد حركـة    "وكانت تقارير إخبارية قد أفادت نقال عن مصدر أمني فلسطيني مسؤول بـأن              ". الصحة

حاوالت لتأسـيس   حماس المحتجزين لدى األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة، متورطون جميعهم في م           
  ".جناح للقوة التنفيذية في الضفة

  ٢٤/٧/٢٠٠٧الدستور 
  

  من إلقاء القبض على قاتل نساء غزةتتمكنالقوة التنفيذية  .١٩
 ساعة وبعد التحري الدقيق والمتابع تمكنا من ٤٨قالت القوة التنفيذية في بيان لها، انه في اقل من 
انه بعد التحقيق معه "وأضافت . دير البلح فجر أمساكتشاف الجاني الذي قام بقتل ثالث فتيات شرق 

اعترف على جريمته وقال إنها على خلفية شرف عائلي وتم تحويله إلى سجن السرايا المركزي واآلن 
تسمح ألي شخص بأخذ القانون باليد وأكدت "وذكرت القوة التنفيذية أنها لن  ".جار التحقيق في الموضوع
  ".مني وستعاقب المجرمين ولن تتهاون معهمالقوة أنها ستجتث الفلتان األ

 ٢٤/٧/٢٠٠٧الشرق القطرية 
  
  أعّدت ملفاً موثقاً حول األحداث األخيرة في قطاع غزة " حماس: "أبو زهري .٢٠

لم تعقد أي اتصاالت مع لجنة تقـصي        "، إن الحركة    "حماس"قال  سامي أبو زهري، الناطق باسم        : غزة
عربية، لمعرفة أسباب المواجهات التي اندلعت في قطاع غزة الـشهر           الحقائق التي شكلتها جامعة الدول ال     

اليومية، في عددها الجديـد الـصادر اليـوم         " فلسطين"وأشار أبو زهري في حديث لصحيفة       ". الماضي
لم تصل إلى قطاع غزة لسماع إفادات شهود العيان والمواطنين حول ما            "، إلى أن اللجنة     )٢٤/٧(الثالثاء  

أعدت ملفاً موثقاً حول األحداث األخيرة في غزة، مؤكـداً          " حماس"كد أبو زهري أن     وأ". حدث في غزة  
ال نعلم علـى أي     : "وتابع. في القاهرة من بينهم عزام األحمد     " فتح"على أن اللجنة التقت بشخصيات من       

  ".شيء سوف تستند اللجنة في تقريرها، وسنعمل على استيضاح ذلك
  ٢٤/٧/٢٠٠٧ المركز الفلسطيني لإلعالم

  
 الزهار يؤكد أن الجامعة العربية ستستمع إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق الشهر الحالي .٢١

أن الجامعة العربية التي ستلتئم في اجتماع       " حماس"قال محمود الزهار القيادي في      :  اشرف الهور  -غزة  
زة، ستستند فـي    نهاية الشهر الحالي، والتي ستستمع خالله الي تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث غ             

وقال الزهار في تصريحات صحافية سنؤكد علي موقفنا بأنه بال تحقيق فعلـي ال               .التقرير الي مصادرها  
وأكد أن حركة حماس سترسل رسالة للجامعة العربية لـسؤالها علـي             .يجوز أن يتم االستناد الي تقارير     

 بين حماس والجامعة العربيـة بهـذا        ماذا استندتم في تقريركم، نافياً في ذات الوقت وجود أي اتصاالت          
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 .وتسائل كيف يمكن مناقشة التقرير دون الرجوع للقطاع والتحقيق فيما جري هنا علـي األرض              . الصدد
 أن الوفد األمني المصري لن يعود الي قطاع غزة في الوضع الحالي، نافيـاً أن تكـون                  الزهار أكد   كما

  .  في رام اهللا وليس في غزةلديهم معلومات عن نية الوفد في العودة لإلقامة
  ٢٤/٧/٢٠٠٧القدس العربي 

 
  والخمسة بلدي قد انتهى إلى غير رجعة..  ال أحد يستطيع أن يتجاهلها"حماس": الرجوب .٢٢

 إلى  ،في المقابلة مع التلفزيون الفلسطيني    ، القيادي في فتح،     الرجوبجبريل  أشار  :  سامي سعيد  -رام اهللا   
الخمسة بلدي قد انتهى وولّى إلى غيـر        "، وأن عصر    "يع أن يتجاهلها  موجودة وال أحد يستط   " "حماس"أن  

بأن يالعبها خمسة بلدي ويضيق الخناق عليها بعـد تأليفهـا           " حماس"، بعدما كان دحالن قد توعد       "رجعة
ال يجـوز أن    "وقـال إنـه     . في الضفة الغربيـة   " حماس"ودافع الرجوب عن عناصر      .لحكومتها األولى 

هذا العمل ال يجـوز ألنـه همجـي وغيـر           "، مشيراً إلى أن     "من جانب عناصر فتح   يتعرضوا لالعتداء   
الـذين أصـيبوا برصـاص      " الفتحاويين"وعندما عرض التلفزيون الفلسطيني صوراً للجرحى        ".أخالقي

  ".في ناس زي هيك مصابين) حماس(وفي الطرف اآلخر "في غزة، قال الرجوب " حماس"
أن قيادات في الحركة طالبت الرئيس عبـاس بـالتحقيق مـع             مطّلعة،" فتحاوية"أكدت مصادر    إلى ذلك   
إلى أن أبو مازن رفض القيام بأي خطوة        " الفتحاوية"وأشارت المصادر   .  بسبب هذه التصريحات   الرجوب

تطاولوا "وحذرهم من أن ذلك يعني أنهم       . تجاه الرجوب ورفض السماح لبعض مستشاريه بالتطاول عليه       
عمت حالـة مـن الغـضب       فقد   أنه بسبب هذه التصريحات     وأوضحت المصادر    ".على أبو مازن نفسه   

ورغم ذلك،  .  في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي عقد في األيام الماضية في رام اهللا            المجتمعلين  
مع احترامنا وتقـديرنا لتلـك      "وقال  . من الضفة الغربية شكّك، في نيات الرجوب      " حماس"فإن قيادياً في    

 أن التصريحات الوحدودية، وغيرها، تصدر عن الرجوب عداء لمحمد دحالن، وتصفيةً            ريحات، إالّ التص
لحسابات بينه وبين الرجل الذي سحب منه منصب مستشار الرئيس لشؤون األمن القومي، قبل أن يقيـل                 

 ".أبو مازن أخيراً دحالن من هذا المنصب
  ٢٤/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 

  
  " فزاعة"س بتحويل منظمة التحرير إلى تتهم عبا" حماس" .٢٣

نعلن مبدئيا وجوهريا استمرار التزامنا     : حماس في الضفة في بيان    حركة  قال ناطق باسم    : )أ.ب.د(غزة  
باتفاق مكة واتفاق القاهرة ومضمون وثيقة الوفاق الوطني، وان كنا سنبتعد عن الجدل مع حركـة فـتح                  

ل منها، داعياً للعودة الى حوار داخلـي غيـر مـشروط            حول تفصيالت خرق االتفاقات واضمار التنص     
بالنسبة للحـديث عـن     "وأضاف   ".تجديد التزامنا بالتوافقات الوطنية وبناء الثقة المتبادلة مجددا       "ارضيته  

منظمة التحرير فنحن ندعوها الى الخروج باستراتيجية عمل موحدة ال تقبل بعبثيـة المفاوضـات التـي                 
ان المنظمة بما فتك ويفتك فيها من أمراض قـد          "وتابع الناطق    . محمود عباس  يجريها الرئيس الفلسطيني  

غابت عنها أية رؤية وطنية موحدة وهي اآلن رهينة بيد عباس وهي مجرد فزاعة للشرعية تشهر فـي                  
 .                          وجه المقاومة وحماس

  ٢٤/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  "حماس" تنفي وجود خالف مع "الجهاد" ..الميةخالفا لما تناقلته وسائل إع .٢٤

على متانة العالقـة     أكد أبو أحمد الناطق باسم سرايا القدس      : ألفت حداد  ٢٣/٧/٢٠٠٧ ٤٨عربذكرت  
ونفـى أبـو أحمـد       .بين حركته وجناحها العسكري وبين حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام          

ن حدثاً ميدانياً بسيطاً وقع في رفح أقصى جنوب قطاع غزة           وجود أية خالفات بين الجانبين، مشيراً إلى أ       
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وأوضح أن الحدث قد وقع بين مجموعة من السرايا ودوريـة تابعـة للقـوة                .وانتهى دون أية إشكاليات   
التنفيذية، وليس لكتائب القسام أي عالقة بالموضوع، سوى التدخل في السيطرة علـى الحـدث البـسيط                 

سان سرايا القدس التضخيم اإلعالمي من بعض المواقع اإلعالميـة التابعـة            واستهجن الناطق بل   .وإنهائه
الذي يبث من رام اهللا، مشيراً إلى أن هذه المواقع تحاول أن تثير بعض              " فلسطين"وتلفزيون  " فتح"لحركة  

  ".حماس"و" الجهاد"المشاكل بين 
إن : لناطق باسم كتائب القسام    أبو عبيدة، ا   قال: أ.ب. د -غزة   ٢٤/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية   وأضافت  

حركـة  "وأكد أن    ".هذه مجرد مزاعم غير صحيحة ومحض كذب وافتراء تروجه وسائل إعالم مسمومة           "
كما نفى إسالم شهوان النـاطق باسـم         ".حماس لن تقف في يوم من األيام في وجه المقاومة والمجاهدين          

لقدس من زرع عبوة ناسفة تستهدف االحـتالل        القوة التنفيذية ان تكون القوة منعت عناصر تتبع لسرايا ا         
 ما حدث هو أن القوة التنفيذية قامت بتفكيك عبوة ناسـفة وضـعت              أنوأكد شهوان    .قرب معبر صوفاه  

تحت إحدى الشاحنات الفلسطينية داخل معبر صوفاه وكانت هذه العبوة تستهدف إغـالق المعبـر الـذي          
وشدد شـهوان    . المواد التموينية األساسية إلى قطاع غزة      يعتبر المدخل الوحيد الذي يتم من خالله إدخال       

على انه تم التواصل مع حركة الجهاد اإلسالمي وأكدوا أنهم ال عالقة لهم بهذه العبوة الناسفة وأن أياً من                   
  .عناصرهم لم يقم بزراعتها

  
  " حماس مول"تحويل المجلس التشريعي إلى ب" حماس"تتهم " فتح" .٢٥

إن ''في الـضفة الغربيـة      " فتح"قال جمال نزال المتحدث باسم      : ة ووكاالت االنباء   تغريد سعاد  -رام اهللا   
 من القانون األساسي تنص على أن يفتتح رئيس السلطة الوطنية الدورة العادية األولى للمجلس               ٥٢المادة  

 بحـر   )أحمـد (بعد أقل من أسبوعين على قيـام         '':وأضاف· ''ويلقي بيانه االفتتاحي قبل انعقاد أي جلسة      
والكتل األخرى من المشاركة في الجلـسة الـسابقة،    '' فتح''بإغالق أبواب المجلس بالمفتاح، ومنعه نواب       

أو ) حمـاس مـول   (بتحويل التشريعي إلى مقر حزبي لها، وتتعاطى معه كما لو أنه            " حماس"تقوم كتلة   
  · ''تابع لها، وهو أمر مرفوض'' سوبر ماركت''

  ٢٤/٧/٢٠٠٧االتحاد االماراتية 
  
  تحت فرض األمر الواقع" حماس" مع ال حوار: أآلغا .٢٦

المكلف بقيادة حركـة    " فتح"زكريا اآلغا عضو اللجنة المركزية لحركة       .  قال د  -عالء المشهراوي -غزة  
وقـال االغـا فـي       .في قطاع غزة أن ال حاجة لوساطات عربية أو دولية ألي حوار فلـسطيني             " فتح"

ضحة ومعلومة وهي ال حوار تحت فرض األمر الواقع وال حوار           تصريحات له امس أن أسس الحوار وا      
" حمـاس "وال حوار مع استمرار الحملـة اإلعالميـة ل        " فتح"ضد أبناء   " حماس"مع استمرار ممارسات    

  . بالخيانة والعمالة" فتح"واتهاماتها ضد 
  ٢٤/٧/٢٠٠٧القدس الفلسطينية 

 
  اتبنالن نخضع لالبتزاز السياسي مقابل تسلم رو: البردويل .٢٧

 صالح البردويل صرف رواتب أعضاء المجلـس، تنفيـذا للتعليمـات             "حماس"القيادي في   اعتبر  : غزة
وأكـد البردويـل أن المـال ال يمـنح           .اإلسرائيلية واألمريكية واستخدام للمال من أجل تغيير الشرعية       

اف لدى اإلدارة   نحن نعرف أن سالم فياض ال يملك من أمره شيئا، وهو عبارة عن صر             "الشرعية، وقال   
األمريكية وإسرائيل ال يمكنه الخروج عن الحدود المرسومة له، في محاولـة للـضغط علـى المجلـس          

 سعي السلطة التنفيذية للهيمنة على السلطة التشريعية من خال التحكم فـي             البردويلوانتقد   "... التشريعي
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ي له موازنـة خاصـة عـن الـسلطة          األصل حسب القانون أن المجلس التشريع     "الموازنة المالية، وقال    
  "... التنفيذية، ومن هذه الموازنة الخاصة تمنح المكفآت لألعضاء المتفرغين

 ٢٤/٧/٢٠٠٧قدس برس 
  
  " على قطاع غزة كان خطأ "حماس"إستيالء :  بالضفة"حماس"أحد قادة  .٢٨

القيـادي فـي    عن  اإللكتروني، تصريحات   " هأرتس"نشر موقع   :  وكالة قدس نت لألنباء    -القدس المحتلة 
ما دمنا تحت االحتالل    "  مضيفا"..بالتأكيد تسوية األمور بالقوة كان خاطئا     " دولة  حيث قال    أحمد   "حماس"

وأكد دولة بأن  نتائج ما حدث في غزة ليست من الـسهل              "..اإلسرائيلي، فإننا ال ينبغي اللجوء الى القوة      
دياد الفقر نتيجة إلغالق المعابر الحدودية من       مشيرا إلى إز  "..بأن الوضع مثير للقلق   "على حركته مضيفا    

  "..قبل إسرائيل لدواع أمنية
  ٢٤/٧/٢٠٠٧عين على فلسطين 

  
   المشروع اإلسالميى حالة التحول اللىعفوز العدالة والتنمية مؤشر ": سحما" .٢٩

 بإسـم   قال سامي ابـو زهـري النـاطق       : صالح النعامي  - غزة ٢٤/٧/٢٠٠٧ الشرق األوسط    ذكرت
تعبيرا عن حالة اليقين التي تسود األمة اإلسالمية، أنه ال مستقبل           "أن فوز الحزب يمثل     ،  بيانفي  " حماس"

حالة التعايش مـع القـوى      "وعزا ابو زهري نجاح حزب العدالة الى        ". لها إال في ظل الخيار اإلسالمي     
قصاء، وإنمـا إلـى     والتيارات األخرى وعملية التحول اإلسالمي التي ال تستند إلى االنقالب وال إلى اإل            

   ."اإلقناع والتأثير والتعايش مع اآلخر
:  الزهار  محمود "حماس" القيادي في    قال : عال عطا اهللا   –عزة   ٢٣/٧/٢٠٠٧إسالم أون الين    وأضافت  

ونرى أن هذا الفوز جاء فـي       .. حماس ال تُرحب وحسب بل هي سعيدة جدا بفوز اإلسالم في تركيا           "إن  
دورة يقودها اإلسـالم علـى      .. قادمة تُقاوم كافة أشكال االنحراف البشري     سياق طبيعي لدورة حضارية     
فوز العدالة إشارة جديدة لنجاح مشروع حركة حماس        : "الزهاروأضاف  . أساس األخالق وليس المصلحة   

هذا برهان يبين للعالم مدى اقتناع شعوب المنطقة بأنه ال          .. اإلستراتيجي والقائم على أن اإلسالم هو الحل      
وليس وفق الخيار األمريكي الذي يبرر جرائمه تحت شـعار          .. قبل لها إال في ظل الخيار اإلسالمي      مست

 ."خدمة المصالح
  
  إسرائيل تريد لمهمة بلير أن تنحصر في المساعدات للسلطة وبناء مؤسساتها .٣٠

سـية  في عنوانها الرئيس أمس عن أوساط سيا      " هآرتس"نقلت صحيفة   :  أسعد تلحمي  -الناصرة، رام اهللا    
رفيعة انه بعد المناقشات الداخلية التي جرت في القدس المحتلة تقرر أن تحرص إسـرائيل فـي المـدى     

أن ال يحيد ممثل اللجنة الرباعية الدولية توني بلير عن التفويض الرسـمي             "المتوسط والمدى البعيد على     
كتـب رئـيس الحكومـة      وقال مصدر فـي م    ". الممنوح له المتمثل في بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية       

اإلسرائيلية للصحيفة إن التفويض الذي تلقاه بلير يقضي بأن يركز جهوده في األشهر األولى من مهمتـه                 
لكـن  ". وهذا ما نريده نحن أيضاً    "في سبل تقوية السلطة الفلسطينية لتمكينها من تقديم الخدمات لسكانها،           

  .ث في مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيينفي ما يتعلق بالتسوية الدائمة قال المصدر انها ستبح
  ٢٤/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
  زيارة بلير جاءت في مرحلة زمنية مصيرية وباإلمكان إحداث تحول: ليفني .٣١

اجتمع مبعوث الرباعية الدولية، طوني بلير، بوزيرة الخارجية اإلسرائيلية، تـسيبي ليفنـي،             : ألفت حداد 
ا الوقت يعتبر مصيرياً وباإلمكان إحداث نقطة تحـول، وأن          هذ"وقالت ليفني في نهاية لقائها مع بلير إن         
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الطريق إلى الدولة الفلسطينية تمر عن    "وأضافت إن    ".إسرائيل تولي أهمية كبيرة للدور الذي يقوم به بلير        
ضد اإلرهاب وبناء هيكلية مستقرة لدولة مسؤولة، تديرها حكومـة تلتـزم            ) الفلسطينيين(طريق حربهم   

لدولية، وقادرة على فرض سيطرتها على األرض، ومنع تحول أراضيها إلى مـصدر             بشروط الرباعية ا  
هذه مصلحة الجميع في المنطقة، ومصلحة العناصر المعتدلة التـي          "كما قالت إن     ".للخطر على إسرائيل  

وتابعت أنه وبشكل مـواز      ".تقف في مواجهة المتطرفين الذين يتخذون أشكاالً مختلفة في مناطق مختلفة          
، على المجتمع الدولي أن يلتزم بالفصل بين المعتدلين والمتطرفين، والتعامل بحـزم مـع حمـاس،         لذلك

  .وعدم منحها الشرعية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، طالما ال تلتزم الحركة بشروط الرباعية
  ٢٣/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
   اقتراحات بحجب الثقة عن الحكومة االسرائيليةخمسةالكنيست يرد  .٣٢

 رد الكنيست امس خمسة اقتراحات بحجب الثقة عن الحكومة          : وكاالت – كامل ابراهيم    - المحتلة   القدس
االسرائيلية برئاسة إيهود أولمرت قدمتها كتل معارضة على خلفية أوجه القصور التي اكتشفت فـي أداء                

 .خا ليندنـشتراوس  قيادة الجبهة الداخلية خالل العدوان على لبنان، كما وردت في تقرير مراقب الدولة مي             
قوله إنـه   / االتحاد الوطني  /ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن النائب زفولون اورليف رئيس حزب المفدال         

  .سيطرح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الموضوع
وعلى صعيد آخر طرحت كتلة التجمع الوطني الديموقراطي اقتراحـا بحجـب الثقـة عـن الحكومـة                  

وقال النائب جمال زحالقة     .ية الوضع االقتصادي وتفشي البطالة بين عرب إسرائيل       االسرائيلية على خلف  
  .إن نسبة االستخدام في الوسط العربي تبلغ أربعين في المائة فقط

  ٢٤/٧/٢٠٠٧الرأي األردنية 
  
  ياهو يرفض الدعوة الى االنضمام الى حكومة طوارئننتا .٣٣

ر افيغدور ليبرمان الى االنضمام الى حكومة طوارئ        ياهو دعوة الوزي  نرفض زعيم المعارضة بنيامين نتا    
قائال انه سيشكل حكومة وحدة وطنية بعد انتخابه لرئاسة الحكومة  وراى نتانياهو انه يجب على رئـيس                  
الوزراء ايهود اولمرت تقديم موعد االنتخابات اذا كان حقا مقتنعا بفوزه فيها ليضع اقواله على المحـك                 

 ما يسمى بالنكبة في المنهج التعليمي في الوسط العربي قال نتانياهو ان على              وفيما يتعلق بشمل موضوع   
وزيرة التربية والتعليم يولي تمير االستقالة من منصبها الن المقصود هو اضافة دعاية معادية للصهيونية               

    .الى المناهج التعليمية
  ٢٣/٧/٢٠٠٧عين على فلسطين 

  
  ا قياسيا العام الحاليهجرة يهود فرنسا الى اسرائيل بلغت رقم .٣٤

 الـى اسـرائيل،     ٢٠٠٧هاجر نحو ثالثة االف يهودي فرنسي منذ بداية العام          :  ا ف ب   -القدس المحتلة   
 عاما، بحسب تقديرات نشرتها الوكالة اليهودية اليوم االثنين فـي           ٣٥وهي نسبة سنوية غير مسبوقة منذ       

 حـين اسـتقبلت     ١٩٧٢ هو االعلى نسبيا منذ      وبحسب هذه الوكالة شبه الحكومية، فان هذا الرقم        .القدس
منـذ  % ١٠وقال المصدر ذاته ان الهجرة من فرنسا ازدادت بنسبة       .  يهوديا فرنسيا  ٢٣٥٠الدولة العبرية   

 يهوديا فرنسيا اقـاموا فـي       ٢٤١٥وذكر المصدر ذاته ان      .٢٠٠٦بداية السنة مقارنة بالفترة ذاتها عام       
 ١٩٤٨ومنذ قيام دولة اسرائيل عام       .٢٠٠٢و عام   ٢٥٦٦ ٢٠٠٣ عام   ٢٣١٣ مقابل   ٢٠٠٤اسرائيل عام   

  . الف يهودي من فرنسا٨٠استقبلت الدولة العبرية نحو 
  ٢٤/٧/٢٠٠٧الدستور 
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   اإلسرائيلية تخلي المستوطنين من حومشالشرطة .٣٥
فـي الـضفة    " حومش"أعلنت الشرطة اإلسرائيلية أنها انتهت تقريبا من إخالء المستوطنين من مستوطنة            

وقال المستوطنون أنـه بنـوا      .  ضمن خطة فك االرتباط عن قطاع غزة       ٢٠٠٥ربية المخالة منذ عام     الغ
  .كنيسا وبرجا في المستوطنة خالل الساعات التي قضوها في بين أنقاض المستوطنة المهدمة

  ٢٣/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
 التركية عن التطور في العالقات يةضا رإسرائيل .٣٦

. رائيل الرسمية بحذر وتحفظ نتائج االنتخابات التشريعية فـي تركيـا          استقبلت اس : صالح النعامي  - غزة
عن مصادر رسمية اسرائيلية قولها إن هناك مشاعر مختلطة ازاء مـا            " يديعوت احرنوت "ونقلت صحيفة   
 هناك رضى عن التطور في العالقات بين اسرائيل وتركيا          ،وأشارت الى أنه من جانب    . حدث في تركيا  

دالة، ومن ناحية ثانية هناك قلق من عملية األسلمة التي تمر بهـا تركيـا التـي                 في عهد حكم حزب الع    
عكستها نتائج االنتخابات، والتي اكدت المصادر أنها ال تقلق تل ابيب وحدها، بل تقلـق ايـضاً الـدول                   

ومة العالقات بين اسرائيل وتركيا لم تعد منوطة بالحك       "واشارت المصادر الرسمية الى أن      . العربية أيضاً 
التركية، حيث أن حجم هذه العالقة في شقه المدني هائل جداً، مشيرة الى أن التجارة بين الدولتين بلغـت                   

 مليـارات   ٧في نفس الوقت فإن حجم التعاون بين الشركات االسرائيلية والتركية يبلغ            .  مليار دوالر  ٢,٥
جـم التعـاون االقتـصادي بـين        دوالر، باالضافة الى مليار دوالر في مجال تبادل الخدمات، أي أن ح           

  ". مليارات دوالر١٠الطرفين يبلغ أكثر من 
 ٢٤/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
 عسكري اسرائيلي ينتقد الكنيست والحكومة لعدم منع التهرب من الخدمة العسكرية .٣٧

 الجيش اإلسرائيلي اليعـزر شـطيرن    فينقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن اللواء: تل أبيب ـ يو بي آي 
 أثناء استقبال مجندين جدد في تل أبيب برفقة رئيس األركان غابي أشكنازي امس االثنين ال أعتقـد                  قوله

 .فـي الجـيش   ) الخدمة(أن الحكومة والكنيست يفعالن ما يكفي لمساعدتنا علي منع ظاهرة التهرب من             
قـوال فحـسب   وأضاف شطيرن إنني أتوقع أن يتم التعبير عن أهمية الخدمة العسكرية ليس من خالل األ   

وكان يتطرق من خالل انتقاداته هذه للمعطيات التي تـم نـشرها            . وإنما من خالل أنظمة وقوانين أيضاً     
. من الشبان اليهود في إسرائيل يتهربون من الخدمـة العـسكرية          % ٢٥مؤخرا ودلت علي أن أكثر من       

 . ة العسكرية سن قوانين تمنح امتيازات لمن يؤدي الخدمىوحث أعضاء الكنيست والحكومة عل
 ٢٤/٧/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  مصدر إسرائيلي يرد على نصر اهللا حول قدرة الحزب على ضرب كل مكان في إسرائيل .٣٨

اعتبر مصدر عسكري إسرائيلي رفيع أن أقوال أمين عام حزب اهللا حول قدرة الحزب على ضرب كـل                  
وقـال  ". ب اهللا ونصر اهللا نفسه    إنما تعكس أزمة حز   "مكان في إسرائيل بواسطة الصواريخ التي بحوزته        

ـ   غطرسة نـصر اهللا    "طالبا عدم الكشف عن هويته إن       " يونايتد برس انترناشونال  "المصدر اإلسرائيلي ل
هي حرب نفسية وناجمة عن أسباب تدل على أن حزب اهللا ونصر            " الجزيرة"التي ظهرت في المقابلة مع      

 بخصوص الخطأ الذي ارتكبه العام الماضـي        اهللا نفسه أيضا، يواجهان أزمة وعن شكوك لدى نصر اهللا         
حزب اهللا يواصل ارتكاب الخطأ     "وأضاف المصدر إن     ".وقاده للحرب، وهو اآلن يقوم بدعاية ليس أكثر       

الذي ارتكبه قبل الحرب في العام الماضي، فهو ليس الجهة المسيطرة في جنوب لبنان منذ انتهاء الحرب                 
  ". في هذه المنطقة لعدم إظهار حجم الضربة التي تلقاهالكنه يحاول أن يظهر أن لديه سيطرة 

  ٢٤/٧/٢٠٠٧السفير 
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  قدرات حزب اهللا العسكرية تفوق قدراته قبل الحرب األخيرة على لبنان: اسرائيل .٣٩

عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير قوله إن التقارير األخيرة بشأن تزويـد سـورية              " هآرتس"نقلت صحيفة   
وقال المسؤول االمني إن روسيا الجهة المركزية التـي          .ها على أرض الواقع   بأسلحة إيرانية ال أساس ل    

تزود سورية باألسلحة وليس إيران، وإن زيارة الرئيس اإليراني نجاد تأتي في إطـار تعزيـز محـور                  
وتابع أن عناصر سورية رسمية تساعد بشكل متواصـل فـي           . حزب اهللا على حد قوله     - سورية -إيران

وأن حزب اهللا تمكن من إعادة بناء قوته العسكرية، بحيث تزيد عـن             .  إلى حزب اهللا   عملية نقل األسلحة  
القدرات التي كانت قائمة قبل الحرب األخيرة على لبنان، وخاصة بما يتصل بالصواريخ بعيدة المـدى،                

كما ادعى المصدر نفسه أن الصواريخ الموجـودة لـدى           . كيلومتراً ٧٠والتي يصل مداها إلى أكثر من       
  .ب اهللا قادرة على الوصول إلى مركز البالد ليس أكثرحز

  ٢٤/٧/٢٠٧وكالة سما  
  
  ايران سيطلق من الدولة العبرية بالتعاون مع الهندىاحدث قمر اصطناعي للتجسس عل .٤٠

قالت صحيفة جيروزاليم بوست ان القدرات الفضائية للدولة العبرية ستحقق : الناصرة ـ زهير اندراوس 
المقبل، عندما تطلق وزارة االمـن االسـرائيلية أكثـر          ) سبتمبر(قة في شهر أيلول     ما اسمته قفزة عمال   

وأوضـحت  . أقمارها للتجسس تقدما بواسطة صاروخ هندي، يستهدف مراقبة البرنامج النووي اإليراني          
 التقاط صور ألهداف صغيرة جدا، وإرسالها في كل األحوال الجوية،           ىالصحيفة ان القمر الجديد قادر عل     

، تتخذ الدولة العبرية الترتيبـات      ٧افت انه عقب اإلطالق الناجح الشهر الماضي لقمر التجسس أفق           وأض
النهائية إلطالق القمر التي سمته بتك سار الذي طورته الصناعات الفضائية االسرائيلية، وسـيكون أول               

ب التطورات فـي    آر، وسيراق . ايه.  بقدرات رادار الفتحة االصطناعية اس     ىقمر صناعي اسرائيلي يحظ   
ومـن جهتهـا اعلنـت وزارة الـدفاع         .  حد تعبير المصادر االسرائيلية    ىالمنشآت النووية اإليرانية، عل   

 .االسرائيلية في بيان رسمي اطالق اسرائيل قمر اصطناعي جديد للتجسس
 ٢٤/٧/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  الهامة يتولون ريادة عدد من األبحاث  إلى إسرائيلعشرات العلماء المهاجرون .٤١

من المقرر أن يتولى عشرات العلماء من المهاجرين الجدد إلى إسرائيل، ريادة العديـد مـن األبحـاث                  
السرية، ذات األهمية القومية في مجاالت أمن الدولة، وأبحاث خاصة أخرى، حول مواضيع البنى التحتية               

ستقوم بتمويل هذه األبحاث بقيمة     وذلك بمبادرة من وزارة استيعاب الهجرة، التي        . القومية، وحماية البيئة  
  .٢٠٠٧مليونين وربع مليون شيكل، للعام 

  ٢٣/٧/٢٠٠٧ رصد البث اإلذاعي والتلفزيوني العبري
  
   ضمن قائمة عشر دول في تزوير األدويةإسرائيل .٤٢

حسب -ذكرت اإلحصائيات أن إسرائيل من ضمن قائمة الدول العشر الرائدة في مجال العقاقير المزورة               
. -، وهي منظمة دولية تضم شركات أدوية، تحاول مكافحة ظاهرة الجرائم في مجال األدوية             PSIمنظمة  

وجاء أن إسرائيل تمثل المكانة العاشرة في القائمة، إلى جانب دول مثل الـصين وروسـيا والواليـات                  
  .المتحدة

  ٢٣/٧/٢٠٠٧ رصد البث اإلذاعي والتلفزيوني العبري
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  ين على الحدود العراقية السورية اوضاع صعبة لالجئين الفلسطيني .٤٣
أكدت مصادر فلسطينية نقال عن المفوضية السامية لشؤون الالجئين أن أوضاع عائالت الالجئين              :عمان

ن معظم  أ حيث.  السورية، صعبة للغاية   - الفلسطينيين الفارين من العراق والمقيمين على الحدود العراقية       
في  الجئ فلسطيني،    ١١٠٠ن مخيم الوليد يضم     ذا السياق إلى أ   ولفتت في ه   .العائالت فقدت كل مدخراتها   

  . الجئا٣٦٠ يضم مخيم التنف حين
  ٢٤/٧/٢٠٠٧الدستور 

  
  متطرفون يهود يقتحمون المسجد األقصى تحت حماية شرطة االحتالل  .٤٤

: رام اهللا المحتلـة     مراسلها من     عبد الرؤوف أرناؤوط   نقال عن    ٢٤/٧/٢٠٠٧ الوطن السعودية    ذكرت
دان اقتحام مجموعات يهودية متطرفة يزيد      أمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين         الن  أ

عدد أفرادها عن مائتي متطرف، بوابات وباحات المسجد األقصى تحت حماية الشرطة اإلسرائيلية التـي             
ؤسس لفـرض واقـع     ي و ،ن هذا االقتحام يهدد أمن وسالمة المسجد      أوأكد  . قامت باعتقال أحد المواطنين   

 .يهجديد في محاولة لسحب صالحيات إدارة األوقاف اإلسالمية وفرض المزيد من الهيمنة اإلسرائيلية عل             
حذرمن أن هذه التصرفات االستفزازية تنذر بوقوع ما ال تحمد عقباه، على العالم بأسـره، محمـالً                 كما  

 األمتين اإلسـالمية    في هذا السياق  ودعا   .السلطات اإلسرائيلية كافة النتائج المترتبة على هكذا تصرفات       
  .والعربية، إلى تحمل مسؤولياتهم في المحافظة على المسجد األقصى وحمايته من األخطار المحدقة به

الشيخ تيسير التميمي حمل سلطات االحـتالل اإلسـرائيلي آثـار           أن   :٢٤/٧/٢٠٠٧ الدستور   وأضافت
دينية، مؤكداً أن محـاوالت هـذه المجموعـات اليهوديـة           وتداعيات هذا االستفزاز لمشاعر المسلمين ال     

تأكيـد الحكـم الـشرعي      في هذا السياق    جدد   و .المتطرفة ستؤدي إلى تهديد األمن والسالم في المنطقة       
كما استنكر الـشيخ عكرمـة       . على كل من يمكنه الوصول إليه       إلى المسجد االقصى   بوجوب شد الرحال  

وحـذّر   ها بالعدوان السافر والصارخ على عقيدة كل المسلمين،        عملية االقتحام، ووصف    من جهته  صبري
  .من أن يكون هذا االقتحام مقدمة لعملية عدوانية كبرى تجهز لها المجموعات الدينية اليهودية المتطرفة

 ىمؤسسة األقصإلى أن :  من الناصرة٢٤/٧/٢٠٠٧ القدس العربي  مراسلزهير اندراوسوأشار 
 المبارك خاصة في ى أن التواجد الدائم في المسجد األقص، أكدتة في فلسطينإلعمار المقدسات اإلسالمي

 .هساعات الصباح الباكرة هو صمام األمان للحفاظ علي
الناطق أن  : الضفة الغربية  مراسله من    عوض الرجوب  نقال عن    ٢٤/٧/٢٠٠٧ الجزيرة نت    وأورد موقع 

الت ولقاءات تجري مع حمائل القدس يقودها       اتصاأشار إلى   باسم الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر       
  .الشيخ رائد صالح لحثها على استمرار التواصل بنسائها وأطفالها وأقاربها مع المسجد األقصى

تم الربط ما بين هذا االعتـداء   أنه قد  :٢٤/٧/٢٠٠٧ األيام الفلسطينية     في كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   و
يهود، حيث تتكثف المحاوالت عادة القتحام المسجد وأداء        وحلول ذكرى ما يسمى خراب الهيكلين لدى ال       

يأتي هذا االعتداء في وقت شكلت فيه الحكومـة اإلسـرائيلية، لجنـة              كما   .الطقوس الدينية اليهودية فيه   
وزارية برئاسة اولمرت، لإلشراف على موضوع إقامة ممر من ساحة البراق إلى باب المغاربة، وسـط                

  .إلى بلدية القدس الغربية األسبوع المقبل مخططاً جديداً لهذا الممرتقديرات بأن تقدم اللجنة 
  
  في الضفة الغربية تشكو منع السلطات الفلسطينية لطباعتها وتوزيعها" فلسطين"صحيفة  .٤٥

اليومية / فلسطين/توزيع صحفية   و يوما منع طباعة     ٤٦تواصل السلطة الفلسطينية في رام اهللا ومنذ        : غزة
لة في الضفة الغربية بحجة أنها مقربة من حماس، في حين أن الصحف اليومية الثالثة المحـسوبة                 المستق

من  و.على فتح توزع بشكل عادي في قطاع غزة بل وتهاجم حسب بعض المراقبين، حماس في تقاريرها           
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ـ ا أن استمرار منع     ،جهته أكد رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني في نقابة الصحفيين ياسر أبو هين            صحيفة ل
  .وغيرها من الصحف من الطبع والتوزيع في الضفة هو استمرار النتهاك حرية الصحافة واإلعالم

  ٢٣/٧/٢٠٠٧ قدس برس
  

   تحويل كلية مستوطنة اريئيل الى جامعة  فلسطينية منتحذيرات .٤٦
 حذرت شخصيات وطنية وإسالمية في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية، من ان قرار            : القدس المحتلة 

تحويل الكلية الموجودة في مستوطنة اريئيل إلى جامعه من قبل إسرائيل، محاولة لسرقة وضم أراضـي                
وأضافت أن األطماع الصهيونية في سلفيت ال تتوقف وليس لها          . محافظة وفرض أمر واقع   الشاسعة من   

 .ئي في الـضفة    بمصادرها الطبيعية وموقعها االستراتيجي والحتوائها على أكبر مخزون ما         اهاحدود لغن 
دعت مؤسسة الرئاسة والحكومتين في الضفة وغزة إلى فضح ممارسات االحتالل والضغط لوقفهـا              قد  و

لصمت اإلعالمي المطبق لهذا القرار الخطير      ااستهجنت  كما  وتوثيقها ورفع القضايا أمام المحاكم الدولية،       
  .صلة األطراف والذي يحمل في طياته أبعادا خطيرة على قيام دولة فلسطينية متوا

  ٢٤/٧/٢٠٠٧الدستور 
  

  سماح لهم بزيارة أبنائهمالأهالي األسرى في السجون اإلسرائيلية يشتكون من عدم  .٤٧
اشتكى أهالي األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي من عدم سماح قوات االحـتالل لهـم                :حسن جبر 

هالي اال إلى وجود عدد كبير من   بسبب ظروف أمنية غير واضحة، الفتين     ،  بزيارة أبنائهم منذ عدة شهور    
يذكر أن قوات االحتالل دأبت على استخدام هـذا العقـاب    .ممن لم يتمكنوا من زيارة أبنائهم منذ سنوات  

من جهته   و .زادت من استخدام هذا األسلوب في اآلونة األخيرة       قد  ضد أعداد كبيرة من أهالي األسرى، و      
 معتقلي غزة في السجون اإلسرائيلية في تلقي الزيـارات  طالب مركز الميزان لحقوق اإلنسان بتأمين حق  

الدورية من ذويهم، وطالب الصليب األحمر بممارسة الضغط على إسـرائيل كدولـة احـتالل للوفـاء                 
 والكف عن الممارسات المهينة التي ترتكبها بحق أهالي المعتقلـين أثنـاء تـوجههم               ،بواجباتها القانونية 

  .للزيارة
  ٢٤/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
 ن في شمال سيناء يناشدون القادة العرب التدخل وفتح معبر رفح لفلسطينيون العالقوا .٤٨

توالت مناشدات العالقين الفلسطينيين في شمال سيناء بمصر للقادة العرب، وخاصة  : يسري محمد-رفح 
 وطنهم، الرئيس المصري حسني مبارك، باعتبارهم موجودين على أرض مصر، التدخل إلعادتهم إلى

بعد أن أصبحت حياتهم ال تطاق في معسكرات اإليواء التي أقامتها محافظة شمال سيناء، وقالوا 
لصحافيين مصريين وأجانب، زاروهم أول من أمس، إما أن نلقي بأنفسنا في البحر أو أن يضربنا األمن 

ن حركتي فتح الوضع غير إنساني بالمرة، ونحن ال ناقة وال جمل لنا في الصراع بي. بالرصاص
 .لقد نفدت أموالنا وال مأوى لنا سوى خيام مركز الشباب الذي خصصته المحافظة للعالقين. وحماس

 ٢٤/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
  األراضي الفلسطينية أرضية خصبة لالستثمار األجنبي: أبو لبده .٤٩

نية تعد أرضـية     أن األراضي الفلسطي   ،أكد رئيس سوق فلسطين لألوراق المالية     : عاطف دغلس  -نابلس  
ـ ، بسبب عدم    خصبة لالستثمار األجنبي، وأنها قد تكون أفضل من أي منطقة عربية أخرى            د قيـود   ووج

على االستثمار بشتى أنواعه، إضافة إلى عدم وجود قيود مهنية وقانونية على تدفق النقد سواء خروجـه                 
جنبي كثيـرا، بـسبب ظـروف        أن فلسطين تفتقر إلى االستثمار األ      في هذا السياق،  وأضاف   .أو دخوله 
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 أن غياب األفق السياسي فـي المنطقـة         اوضح م .سياسية وبيئية تحول دون إقامة مثل هذه االستثمارات       
  .يجعل المستثمرين يتحفظون تجاه أي خطوة يقدمون عليها

  ٢٣/٧/٢٠٠٧الجزيرة نت 
  
  شاب فلسطيني يصمم جهاز كشف ألوان للمكفوفين .٥٠

الطالب الجامعي أحمد وفيق خريشة أن زيارتـه إلحـدى جمعيـات            لم يخطر ببال    : غزة – أحمد فياض 
الجهاز الجديـد    هذا   .المكفوفين ستقوده إلى فكرة اختراع جهاز يتيح لهم فرصة معرفة األلوان وتمييزها           

ال يتجاوز حجمه حجم الهاتف المحمول، قادر على لفظ اللون صوتيا ويتميز في المرحلة الحالية من                الذي  
ي معرفة خمسة من األلوان هي األحمر واألخضر واألزرق واألبـيض واألسـود ألي              تصميمه بدقته ف  

، بل أيضا يمكن اإلفادة منه صناعيا في مجال         ذلك فقط وال تقتصر وظيفة الجهاز الجديد على        .شيء كان 
  .الطالء أو صناعة الروبوتات لقدرته على االتصال بالحاسوب وإعطاء قيمة اللون رقميا

  ٢٣/٧/٢٠٠٧الجزيرة نت 
  

  موسوعة غينس ىالدبكة الفلسطينية من عكا ال .٥١
 اقيم  والذيمهرجان اطول دبكة في العالمفي كونت فرق الدبكة المشاركة : الناصرة ـ زهير اندراوس
قد و .لدخول الي موسوعة غينس لالرقام القياسيةاسلسلة بشرية طويلة بغية ، امس االول في مدينة عكا

 مع االشارة . اكبر من الرقم القياسي العالمي وهو شخصا٢٧٧٥ركين بلغ  لجنة التحكيم عدد مشاسجلت
 بمقارنتها الموسوعة ىقام المشرفون علحيث  ان موسوعة غينس ال تضم اي نوع دبكة كرقم قياسي، ىال

  . شخصا١٦٨١ بلغ قياسي ارقمفيها مع رقصه ايرلندية مشابهة سجل 
  ٢٤/٧/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  السلطة وإسرائيل   ألردن ومبادرة للضفة بين ا .٥٢

كشفت مصادر صحافية فلسطينية النقاب عن مبادرة جديدة أبرمت بين العاهل األردني عبداهللا : رام اهللا
الثاني ورئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود أولمرت، خالل لقائمها السري االسبوع الماضي في عمان، 

الل لقائهما في القدس المحتلة، يوم االثنين واطلع اولمرت الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليها خ
  : ولخصت المبادرة بالنقاط التالية. الماضي، ووافق عليها عباس

ضفة التابعة لجيش التحرير الفلسطيني في االردن، تمهيداً إلرساله الى ال" قوات بدر" أن يتم تجهيز -
  . الجانب األردني، على أن يتم التحكم بالقوات من قبلالغربية المحتلة لتقوية عباس

 انسحاب القوات االسرائيلية من مدن الضفة الغربية وتسليم زمام أمورها للسلطة الفلسطينية، على أن -
يبقى الجيش اإلسرائيلي في غور األردن فقط، وعلى أن يتم استثمار الوادي بشقيه الفلسطيني واألردني 

  .كاستثمار مشترك بين الجانبين
سلحة من التنظيمات الفلسطينية واعتبارها حركات محظورة، إال إذا تم  أن يقوم عباس بسحب األ-

  .تحويلها ألحزاب سياسية ال تعتمد العمل العسكري منهجاً لها
  .  تقديم استثمارات اقتصادية للضفة الغربية بمباركة أميركية وأوروبية-
 الحدودي في قطاع غزة،  التعامل مع حركة الفلسطينيين خارج الضفة الغربية، على غرار معبر رفح-

  .باإلضافة إلى اعتماد التنسيق األمني بين الجهات الثالث، األردنية والفلسطينية واإلسرائيلية
  . إدارة الضفة الغربية على غرار األردن من حيث فرض األمن والقانون-
  . منح الالجئين الفلسطينيين في األردن الجنسية األردنية عوضاً عن حق العودة-

  ٢٤/٧/٢٠٠٧د االماراتية االتحا
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  بلير في االردن يعد بالحياد المطلق لدى بدء مهمته في الشرق االوسط .٥٣

بدأ مبعوث اللجنة الرباعية للشرق األوسط توني بلير اولى مهماته، امس، في :  نبيل غيشان-عمان 
وبحث عملية عمان بلقاء وزير الخارجية االردني عبداإلله الخطيب والتباحث معه في مهمته الجديدة 

واكدت مصادر وزارة الخارجية . السالم في المنطقة وسبل اعادة االطراف الى طاولة المفاوضات
وقدم الخطيب . االردنية ان بلير تعهد القيام بمهمته بكل حياد وشفافية ومن دون انحياز الى أي طرف

ين الفلسطيني واإلسرائيلي من شرحاً حول الرؤية االردنية الهادفة إلى إطالق مفاوضات جادة تمكن الجانب
وحول مهمته التي سيقوم بها مع نظيره . التوصل إلى اتفاق بينهما ضمن إطار زمني معقول ومحدد

المصري احمد ابو الغيط في تل ابيب، غدا االربعاء، اكد الخطيب ان العرب قدموا مبادرة السالم كخيار 
ابل الوصول الى حل شامل في المنطقة يقود الى عربي جماعي يفضي الى التطبيع الكامل مع اسرائيل مق

  .قيام الدولة الفلسطينية
  ٢٤/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
   يقرر تكثيف الحراسة في المسجد األقصى وزيادة عدد حراسهاألردن .٥٤

أجرى األردن، أمس، االتصاالت الالزمة مع الجانب :  نادية سعد الدين، يوسف الشايب-عمان، رام اهللا 
بة بإخراج المتطرفين اليهود من باحة المسجد األقصى ومنع حدوث أي انتهاكات من اإلسرائيلي للمطال

وقال االمين العام . قبلهم، وقرر تكثيف الحراسة في المسجد األقصى وزيادة عدد حراسه التابعين لالردن
رفين حراس المسجد األقصى هبوا، أمس، لحماية المسجد وطرد اليهود المتط"للجنة عبداهللا كنعان، إن 

منه، غير أن جنود االحتالل منعوا الحراس من االقتراب منهم وقاموا بحماية المتطرفين فيما قادوا بعض 
وأوضح أن اللجنة تتابع مع األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة والجهات ". المصلين إلى الخارج

  .ى أن الوضع حالياً مستقراألخرى ذات العالقة ما جرى باألمس وضمان عدم تكراره مجدداً، الفتاً إل
   ٢٤/٧/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
  الحوار الفلسطيني الشامل خيار وحيد للحل : تنسيقية المعارضة االردنية .٥٥

طالبت لجنة التنسيق العليا الحزاب المعارضة كل القوى الفلسطينية التمسك باتفاق القاهرة :  عمان
ف .ت.مل أسس للشروع في إعادة بناء مؤسسات مورفضها إللغائه أو تجاوزه ألنه نتاج حوار وطني شا

ورفضت دعوة بوش لعقد لقاء دولي لعدم مصداقية الموقف . الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني
األمريكي باالنحياز الفاضح للكيان الصهيوني والتراجع عن الضمانات في موضوع القدس واالستيطان 

  . نقسام داخل الشعب الفلسطينيوحق العودة وألنه يستهدف تكريس حالة اال
  ٢٤/٧/٢٠٠٧الدستور 

  
  تطالب الخارجية االردنية السعي لإلفراج عن أسير مريض" الوطنية لألسرى" .٥٦

وجهت اللجنة الوطنية لألسرى والمفقودين األردنيين في المعتقالت الصهيونية رسالة الى وزير : عمان
فراج عن االسير األردني علي صبري قاسم عطاطرة الخارجية عبد اإلله الخطيب طالبته فيها بالسعي لال

وقالت اللجنة في رسالتها انها علمت من ذوي االسير عطاطرة . ونقله الى احدى المستشفيات االردنية
الذي يحمل الرقم الوطني بتدهور حالته الصحية واصابته بحاالت اغماء متكررة ورفض ادارة المعتقل 

  .جاالسرائيلي نقله للمستشفى للعال
 ٢٤/٧/٢٠٠٧الغد األردنية 
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 يجب دعم جهود االردن لتحقيق السالم في الشرق األوسط : ايسلندا .٥٧
اكدت وزيرة خارجية ايسلندا انجيبورج جسالودتير اهمية الجهود التي يبذلها :  صالح الخوالدة-عمان 

دعت الى اهمية و. االردن على مختلف المستويات لتحقيق السالم واالستقرار في منطقة الشرق االوسط
والتقت خالل زيارتها . دعم تلك الجهود للتوصل الى حل للنزاعات القائمة في المنطقة وعدم تفاقم الوضع

  . االردن وزير الخارجية عبداالله الخطيب واجرت معه مباحثات حول الوضع في المنطقة
 ٢٣/٧/٢٠٠٧وكالة األنباء األردنية بترا 

  
  على إصابة أي هدف إسرائيليقادرون حتى اآلن : نصر اهللاحسن  .٥٨

لقـاء  "أوضح األمين العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا فـي برنـامج              ٢٣/٧/٢٠٠٧ الجزيرة نت    ذكرت
لم تكـن   "الذي بثته الجزيرة مساء االثنين بمناسبة الذكرى األولى لحرب إسرائيل على لبنان أنه              " خاص

وأضاف أن  ". ٢٠٠٦آب  /تموز وأغسطس /يوهنالك بقعة في فلسطين المحتلة ال تطالها صواريخنا في يول         
وقال أيضا إن األماكن التي قصفتها الطائرات اإلسرائيلية في أيام الحرب األولى لم              ".قائم حتى اآلن  "هذا  

وذكر نصر اهللا في البرنامج الـذي        ".المخازن لم تقصف  "تكن تضم مخازن صواريخ الحزب، مؤكدا أن        
ما أعلمه بالتأكيد هو أن سوريا أبلغت       "لعسكري خالل الحرب،    كرست حلقته األولى للحديث عن الجانب ا      

 "إسرائيل من خالل وسطاء بأنها لن تقف متفرجة إذا حصل أي تقدم فـي منطقتـي حاصـبيا وراشـيا                   
" كانت ستدخل لمالقاة القوات اإلسرائيلية    "وأضاف أن قوات سورية     . المحاذيتين لحدودها الغربية مع لبنان    

وحول صحة مـا ردده وزيـر        .ر عدم حصول توغل إسرائيلي في تلك المنطقة       مشددا على أن ذلك يفس    
خارجية فرنسا بعد مؤتمر سان كلو نقال عن ممثلي الحزب بالمؤتمر مـن أن الجنـديين اإلسـرائيليين                  

وأشار إلـى أن     ".أنا شخصيا فقط المخول بالحديث عن الجنديين      "األسيرين ما زاال على قيد الحياة، قال        
   . الحصول على ثمن إنساني لصالح األسرى اللبنانيين مقابل أي معلومة عن الجنودك من ذلهدفال

أنني ال أريد أن أكون مبالغا، :  األمين العام لحزب اهللاقال ٢٤/٧/٢٠٠٧ المستقبل وفي السياق اضافت
 . ما زالت هناك تحديات كبيرة أمامنا، ولكننا حطمنا جزءا كبيرا من مشروع إسرائيل العظمى

 
  الفا١١ًمن اصل فلسطينيا  معتقالً ٢٥٠بالط ينتقد التباهي باطالق جن .٥٩

أعلن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط أن المنطقة تمر بمرحلة حساسة : من سعد الياس
في موقف جنبالط ذلك  جانب القضية الفلسطينية المحقة، جاء ىوخطيرة وأكد االنحياز التاريخي ال

كل واعتبر ان ألنباء الصادرة عن الحزب التقدمي اإلشتراكي الذي ينشر اليوم، األسبوعي لجريدة ا
 قاعدة إحترام قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ األرض ىمحاوالت تأخير الحلول النهائية لهذا الملف عل

 بإتجاه التصعيد المتواصل دون  وتذهب ستترك المزيد من المآسي،مقابل السالم، والمبادرة العربية
 ان المطلوب إجراءات جدية من قبل إسرائيل، فهل من المنطقي مثالً التباهي باطالق سراح ىورأ .حلول
 ألف معتقل تسجنهم سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي ١١ معتقالً فلسطينياً من أصل ما يزيد عن ٢٥٠نحو 

يوم للسلطة الوطنية منذ سنوات؟ هل هذا يعكس الحد األدني من إرادة السالم؟ وهل هكذا يقدم الدعم ال
الفلسطينية؟ إن هذه الخطوة اإلسرائيلية تشكل إستهتاراً بالقيم اإلنسانية وبحقوق اإلنسان وبالمواثيق الدولية 

وماذا عن مأساة الفلسطينيين . وهي تعكس المفهوم اإلسرائيلي المشوه للشريك المفترض في عملية السالم
وهم ال يملكون حرية الحركة وكأنهم وضعوا في سجن كبير القابعين منذ أسابيع طويلة في معبر رفح، 

أما بالنسبة لمهمة ممثل اللجنة  .ممائل للسجن الكبير الذي يعتقل فيه الشعب الفلسطيني بأسره منذ عقود
 لجعل إقامة الدولة ى االساسيات في المشكلة فتسعىالرباعية توني بلير، فال بد لها من العودة ال

، ى حق العودة والثوابت الفلسطينية األخرىإزالة الحائط والمستوطنات، والتأكيد علالفلسطينية ممكنة، و
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تمسك بنضاله الى ال الشعب الفلسطيني المقاوم ودعا. واال ستكون هذه المهمة محكومة بالفشل سلفاً
 . حقوقه المشروعةى الوصول الىالوطني حت

 ٢٤/٧/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  ون إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث غزةوزراء الخارجية العرب سيستمع .٦٠

أعلن السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لشؤون فلسطين في جامعة الدول العربية أن : ألفت حداد
وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم في الثالثين من الشهر الجاري بالقاهرة سيستمعون إلى تقرير من 

تشكيلها بخصوص األحداث التي جرت في غزة والمواجهات بين فتح لجنة تقصى الحقائق التي تم 
وأوضح أن الجامعة العربية ستطلب من . وحماس واالتصاالت التي أجرتها اللجنة بهذا الخصوص

وزراء الخارجية العرب تقديم مساعدات ودعم للشعب الفلسطيني خصوصا في القطاع الذي يواجه أزمة 
  .إنسانية

  ٢٣/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  السلطات اإلسرائيلية سمحت بإدخال قسم من المساعدات الغذائية إلى غزة: رمص .٦١

قال مسؤول حدودي مصري، يوم االثنين، إن السلطات اإلسرائيلية سمحت بدخول مساعدات غذائية من 
برنامج األغذية العالمي الى قطاع غزة بعد أن ظلت محتجزة بمدينة رفح المصرية منذ أكثر من عشرة 

ناحية اخرى قال المسؤول ان مساعدات غذائية عاجلة مقدمة من األونروا، وصلت الى مدينة ومن . أيام
 طن ١٥٠٠كذلك وصلت الى رفح ايضا نحو . رفح في طريقها الى قطاع غزة عبر معبر كرم ابو سالم

من المساعدات المقدمة من الهالل االحمر المصري وهي أول مساعدات مصرية تقدمها مصر 
  .منذ سيطرة حركة المقاومة الفلسطينية حماس على القطاع بشكل كامل في الشهر الماضيللفلسطينيين 

  ٢٣/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  المجالي يدعو الى دعم المبادرة العربية للسالم .٦٢

دعا رئيس االتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي الهيئات البرلمانية : دمشق
ى دعم مبادرة السالم العربية باعتبارها مشروعا متوازنا لحل سلمي تاريخي العربية واالفريقية ال

للصراع في الشرق االوسط، جاء ذلك في كلمة القاها في حفل افتتاح المؤتمر البرلماني االفريقي العربي 
وطالب المجالي المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على اسرائيل لضمان .  في دمشق اليوم،الحادي عشر

 واالقرار بالحقوق المشروعة للشعب ١٩٦٧حابها الكامل من االراضي العربية التي احتلتها عامانس
   . الوطني وعاصمتها القدسهالعربي الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في اقامة دولته المستقلة على تراب

 ٢٣/٧/٢٠٠٧وكالة األنباء األردنية بترا 
  
  ء أسلحةتبييض أموال إيرانية في سوريا لشرا: يديعوت .٦٣

استثمرت خالل السنة " ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس، أن الحكومة اإليرانية :علي حيدر
ونقلت الصحيفة ". الجارية في سوريا مبلغاً هائالً قدره أكثر من مئة مليار دوالر لتمويل مشاريع عديدة

صفقة "تقوم على إبرام " عملية تذاكي"عن محافل أمنية غربية قولها إن هذه االستثمارات عبارة عن 
دوارة، تتيح تبييض األموال اإليرانية، وكذلك تحرير األموال من الموازنة السورية لشراء األسلحة من 

 ".روسيا
  ٢٤/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
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  حق الالجئين الفلسطينيين في العودة غير منطقي: وزير الخارجية البريطاني .٦٤
جية البريطاني لشؤون الشرق األوسط كـيم هـاولز أن حـق            اعتبر وزير الخار  :  رهام فاخوري  -عمان

وقال أنه تاريخيا مر أكثـر مـن        . الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى أماكن إقامة أجدادهم غير منطقي         
ستين عاما، وأصبحت تلك األماكن جزءا من دولة إسرائيل، مشيرا إلى أننا على علم بأنها ليست سـهلة                  

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده أمس في منزل السفير البريطاني جـيمس            . وطنيةألنها ترتبط بالهوية ال   
واط، أنه يجب إيجاد حلول عادلة لالجئين، وهذا ليس من السهل تحقيقه إال أن المعتقدات اإلنسانية تؤكـد                

وقال أن األردن من الدول التي لها تاريخ طويـل          . أن اإلنسان يستطيع أن يبني حياة كريمة في أي مكان         
معرفة في استقبال الالجئين والنازحين من مختلف دول الجوار، كما انه دولة مـضيافة ونـتعلم منـه                  و

وقال أن القضية الفلسطينية اإلسرائيلية يجب حلها وبذل جميع الجهود ألنها تركت صداها علـى               . الكثير
 مصرة على أن تأخذ     العالم أجمع وحلها يعني أن العالم أكثر سالما، مشيرا إلى أن حكومة جوردن براون             

دورا فعاال في تحريك عملية السالم في المنطقة، خصوصا وانه لنا دور تاريخي في المنطقـة وتربطنـا                  
وقال ندعم المبادرة العربية ونسعد بالمحاولة في دفع عملية السالم          . صداقات مع العديد من دول المنطقة     

وقال ان لتوني بلير    . قريبة لفلسطين وإسرائيل  ويجب أن يكون هناك التزام من كل دول الجوار وتحديدا ال          
الخبرة في جمع األطراف ليستمر الحوار بينها، لكنه لم يناقش اقتراح الرئيس األميركي بوش بعقد مؤتمر                

وأوضح أن بريطانيا تتفاهم مع مختلف األطراف المعنية في القضية، ولكـن بمـا أن الرباعيـة                 . دولي
ا ملتزمون بذلك طالما أن الحركة مصرة على عدم االعتراف بحـق  ترفض التعامل مع حركة حماس فإنن  

إسرائيل بالعيش، كما أن عليهم وقف عمليات القتل، مشيرا إلى أن المرة الوحيدة التي تم االتـصال مـع                   
  .الحركة كان أثناء اختطاف الصحفي البريطاني العامل في هيئة اإلذاعة البريطانية آالن جونسون 

  ٢٤/٧/٢٠٠٧الرأي األردنية 
  
  بلير يبدأ محادثاته مع المسؤولين االسرائيليين والفلسطينيين ويستبعد حماس  .٦٥

بدأ رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، امس، جولته األولـى فـي الـشرق               : ب.ف. أ -القدس  
 .األوسط كممثل خاص للجنة الرباعية للسالم في الشرق األوسط بهدف تحريك عملية الـسالم المتوقفـة               

وسيلتقي بليـر اليـوم     . وعقب وصوله توجه بلير لعقد لقاء مع وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني           
رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت في القدس، كما سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس              

م بلير تمامـاً عقـد ايـة        واستبعد المتحدث باس  . ورئيس وزرائه سالم فياض في رام اهللا بالضفة الغربية        
  .لقاءات مع مسؤولين من حماس، حيث انه غير مخول بعقد مثل هذه اللقاءات

  ٢٤/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
      كندا تستأنف مساعدتها المباشرة للحكومة الفلسطينية الجديدة  .٦٦

سطينية بعد ان علقتها    اعلنت كندا، امس، استئناف مساعداتها المباشرة الى الحكومة الفل        :  ا ف ب   -اوتاوا  
وقال وزير  .  اثر تشكيل حركة حماس الحكومة الفلسطينية بعد فوزها في االنتخابات التشريعية           ٢٠٠٦في  

نظرا الى تعهد الحكومـة الفلـسطينية الجديـدة بنبـذ العنـف             "الخارجية الكندي بيتر ماكاي، في بيان،       
، وبما ان هناك فرصا لتحريك عمليـة الـسالم،          واالعتراف باسرائيل وااللتزام باالتفاقات الموقعة سابقا     
واعلنت اوتاوا، امس، صـرف مبلـغ ثمانيـة         ". ستقدم كندا المساعدات الى الحكومة الفلسطينية الجديدة      

ماليين دوالر كندي  كمساعدة مباشرة الى الحكومة الجديدة وفقا اللية دولية موقتة وافقت عليها اللجنـة                 
  .الرباعية

  ٢٤/٧/٢٠٠٧الدستور 
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  ناطوري كارتا تصف السجون اإلسرائليية بالنازية وتدعو إلى تفكيك إسرائيل .٦٧
المناهضة للصهيونية مظاهرة أمام مبنى األمم المتحدة في نيويـورك          " ناطوري كارتا "نظم نشطاء حركة    

 معتقلين من نشطاء الحركة، أسموهم المختطفـين،        ٥وفي القدس في نفس الوقت، وطالبوا بإطالق سراح         
.  من نشطاء ناطوري كارتا مؤخرا     ٥ويحتج المتظاهرون على اعتقال     ". اإلسرائيلية النازية "ون  من السج 

ممارسـات الكيـان الـصهيوني      "وألقى الحاخام يسرائيل دافيد فايس كلمة أمام المتظاهرين قال فيها إن            
أدعو : افوأض". التاريخية غير جديدة، يدور الحديث عن دولة غير شرعية وتمارس أعماال غير شرعية            

منظمات حقوق اإلنسان في العالم العمل على تحرير المختطفين، الحل الوحيد أمـام المالحقـة الدينيـة                 
واالضطهاد الصهيوني للفلسطينيين، هو تفكيك دولة إسرائيل، يحظر على اليهود إدارة دولـة ال تعمـل                

  .حسب تعليمات التوراة
  ٢٣/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  مجموع األحزاب األخرى  = ) مقعدا٣٤٠ (والتنميةالعدالة : االنتخابات التركية .٦٨

االنتصار الذي حققه حزب العدالة والتنمية في تركيا قوبل بردود فعـل متفاوتـة داخـل الـبالد                   :أنقرة
وخارجها، اال ان هناك اجماعا على ان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان سيكون في وضع اقوى في                 

ال يحظى باكثرية الثلثين الكافية لحسم موضوع رئاسة الجمهوريـة          مواجهة االستحقاقات المقبلة، مع انه      
% ٣٤,٦ التي حصل فيها علـى       ٢٠٠٢عن انتخابات نوفمبر    % ١٢وبفارق   .دون اجراء تحالفات معقدة   

من مجموع اصوات الناخبين فيما تقاسـمت االحـزاب         % ٤٦,٨حصل العدالة والتنمية هذه المرة على       
% ٢٠,٨حيـث صـوت     % ٣٧,٢والمستقلون باقي االصوات ومجموعها     السياسية الثالثة عشر االخرى     

لحزب الحركة القومية الذي فاز     % ١٤,٨ مقعدا و  ١١٢منهم لحزب الشعب الجمهوري المعارض وفاز ب      
من الناخبين لمصلحة المستقلين عن حزب المجتمع الديموقراطي المتعاطف         % ٣,٤وصوت  .  مقعدا ٧١ب

م البرلمان، كما دخل المجلس من لوائح المستقلين رئيس الـوزراء            منه ٢٣مع االكراد، مما اتاح دخول      
االسبق مسعود يلماظ ورئيس البرلمان االسبق قمر كانج وزعيم حزب الوحدة الكبرى القومي االسـالمي               

او فـوق اوراس بعـد ان       ) الشيوعي السابق (محسن يازيجي اوغلو وزعيم حزب الحرية والديموقراطية        
قالت مصادر اللجنة العليا لالنتخابات ان اللجنة ستعلن عـن           و .كراد في اسطنبول  حظي بدعم الناخبين اال   

  . الجاري٢٩النتائج الرسمية والنهائية لالنتخابات 
  ٢٤/٧/٢٠٠٧القبس الكويتية 

  
  تقارير تحذر من ضربة لسوريا تسبق هجوما على ايران  .٦٩

 ،عليها حركة حزب اهللا في العـراق      شككت صحيفة البينة التي تشرف      :  وكاالت االنباء  - دمشق   -بغداد  
بالحشود العسكرية االمريكية التركية غير المسبوقة في مناطق داخل وخارج الحدود مع العراق، وقالـت               

  .سوريا في وقت قريب ان هذه الحشود تشيرالى وجود مخطط لتنفيذ هجوم محتمل على ايران او
  ٢٤/٧/٢٠٠٧الدستور 

  
  ملوث باأليدز في بغدادإيراني " أنسولين"أنباء عن توزيع  .٧٠

ن هناك أنسولين إيرانـي ملـوث       أ ،العراقية عن صيدالني عراقي قوله    " وكالة حق لألنباء  "نقلت  : بغداد
باإليدز في العديد من الصيدليات العراقية، داعيا المواطنين إلى تجنب استعمال أي منتج إيراني وخاصة               

يصدر أي توضيح أو بيـان مـن وزارة الـصحة           لم   إال أنه    .األدوية، تجنبا ألي مضاعفات أو مخاطر     
  .قضيةهذه الالعراقية حول 

 ٢٣/٧/٢٠٠٧ قدس برس
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  أنصار اهللا وخفايا العالقة بحزب اهللا): ٤(تنظيمات مخيمات لبنان المتشددة  .٧١

تعتبر االتجاهات المتشددة في المخيمـات الفلـسطينية بلبنـان          ) CNN(دبي، اإلمارات العربية المتحدة     
طارئة، خاصة وأن معظم تلك التيارات التابعة لمنظمة التحرير تتسم بكونها علمانيـة أو              ظاهرة جديدة و  

  .يسارية
  أنصار اهللا

، وهو ضابط فلسطيني منشق     ١٩٨٩مجموعة متشددة دينياً ومتوسطة الحجم، أسسها جمال سليمان، عام          
يدا، وقد ساءه وقوفها    عن حركة فتح، كان مسؤوالً عن إحدى الكتائب العسكرية التابعة للحركة شرق ص            

  .إلى جانب حركة أمل ضد حزب اهللا في معارك إقليم التفاح، فانشق عنها
وقامت حركة فتح بشن هجوم على مجوعة سليمان عقب انشقاقها، حيث دارت معارك بينهما في منطقـة            

عض جبل الحليب داخل المخيم، وانتهت بخروجه من المخيم، ليعود بعد حين مع عناصره ويشارك في ب               
  .النشاطات ما بين مخيمي عين الحلوة والمية ومية

  المنطلقات واألهداف
ويؤكد أحمد األيوبي، المؤرخ المعروف للحركات األصولية في لبنان، أن عالقة شخصية وخاصة تربط              
سليمان باألمين العام لحزب اهللا، حسن نصر اهللا، الذي كان مسؤوالً في منطقة إقليم التفاح خالل معارك                 

وحزب اهللا والتي تزامنت مع فترة انشقاق سليمان، ويذهب، وآخرين، بالتالي إلى اعتبار هذه التنظيم               أمل  
  .امتداداً لحزب اهللا داخل المخيمات

" آية اهللا الخميني،  "الذي أعلنه مرشد الثورة اإلسالمية في إيران        " يوم القدس، "ويحرص التنظيم على إحياء     
رع المخيم، حيث يحمل عناصره مجسمات للمسجد األقصى        وذلك من خالل عرض عسكري يجوب شوا      
  .إلى جانب أعالم حزب اهللا وصور أمينه العام

غير أن التنظيم لم يظهر ما يدل على أن عناصره اعتنقوا المذهب الشيعي، وبالتالي فإن تجـربتهم قـد                   
  .تكون مماثلة لتجارب فلسطينية إسالمية أخرى مقربة من إيران

  السجل األمني
 مسلح وبضع مئات من األنصار، وهذا ما تدل عليه مسيراته العـسكرية، ولـم               ٢٠٠لتنظيم قرابة   يضم ا 

يتورط التنظيم بشكل علني في أي نشاطات مسلحة على الساحة اللبنانية، غيـر أن اسـمه تـردد أمنيـاً            
  .مرتين

من عناصـر    مع إعالن مقتل حسن سليمان ومحمد زيدان في العراق، وهما            ٢٠٠٣األولى أواخر العام    
التنظيم، واألول هو ابن زعيمه جمال سليمان، وقد جاء في نعيه أنه قتل إثر تنفيذ عملية انتحارية ضـد                   

  .قافلة أمريكية
  .وكان التنظيم قد أعلن حينها أن سليمان وزيدان ذهبا إلى العراق بشكل شخصي

ملوك آنذاك لرئيس الحكومـة      إثر عملية ضرب مبنى تلفزيون المستقبل، الم       ٢٠٠٤أما الثانية فكانت عام     
اللبنانية الراحل رفيق الحريري، حيث صدر بيان باسم الجماعة يتبنى العملية، غير أن الجماعة عـادت                

  .ونفت ذلك
  :أبرز الشخصيات

يتمركز في مخيم المية وميـة      " المقاومة اإلسالمية، "يتزعم التنظيم الذي يحمل أيضاً اسم       : جمال سليمان 
لجنـة المتابعـة    "وراً جيداً، وفي مخيم عين الحلوة، ويشارك فـي اجتماعـات            حيث يمتلك تنظيمه حض   

وقد حال الغطاء السياسي الذي يتمتع بـه        " تجمع األحزاب الوطنية واإلسالمية الصيداوية،    "و" الفلسطينية
  .دون االصطدام بفتح بعد معارك االنشقاق الذي قاده
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عروفة، ويتولى الشق األمني والعسكري، وقـد أشـرف     أحد قادة التنظيم ووجوهه العلنية الم     : ماهر عويد 
التي تمركزت في حي التعمير على مدخل مخيم عين الحلـوة           " قوة الفصل اإلسالمية  "شخصياً على إعداد    

  .حزيران للفصل بين الجيش اللبناني وعناصر جند الشام /مطلع يونيو
  

له إنطالقاً من مخيم عين الحلوة ويقوم بعقد    يعتبر الممثل اإلعالمي للتنظيم، ويقوم بتأدية عم      : أسامة عباس 
  .االتصاالت مع الجهات السياسية داخل المخيم وخارجه

  عصبة النور
تنظيم صغير الحجم ومحدود اإلمكانيات، وقد ظهر بعد مقتل هشام الشريدي، مؤسس عـصبة األنـصار                

عدي في قيـادة العـصبة،      ، بقيادة ابنه عبد اهللا الشريدي، الذي رفض تنصيب عبد الكريم الس           ١٩٩١عام  
  .وغادرها مع مجموعة من مؤيديه، معلناً تشكيل عصبة النور

من الناحية الفكرية، تظهر منطلقات عصبة النور أكثر جذرية وتشدداً منها لدى عـصبة األنـصار، وإن                 
  .كانت تتشارك وإياها القاعدة النظرية نفسها

 يتواجهان عسكرياً في المخيم، وتبـدو العالقـة         ورغم الخالف التنظيمي بين المجموعتين، غير أنهما لم       
  .بينهما على قدر من التنسيق، خاصة للروابط العائلية والسياسية بينهما

ويذكر أن بعض اآلراء تؤكد أن عصبة النور موجودة أساساً قبل عصبة األنصار، وقد أسـسها هـشام                  
غيـر أن   " عصبة األنـصار،  "حت اسم   الشريدي أوالً قبل أن يحولها إلى إطار جامع لعدد من التيارات ت           

  .عناصر الحلقة الرئيسية" بتذويب"اإلطار الجديد لم يسمح 
  السجل األمني

تتهم حركة فتح العصبة بتنفيذ عملية اغتيال العميد أمين كايد، وهو أحد قياديها، والمتهم الرئيسي من قبل                 
االبن مطلوباً للقضاء اللبناني، كما     العصبة في عملية تصفية الشيخ هشام الشريدي، وبذلك بات الشريدي           
  .خاضت مجموعته مواجهات محدودة مع حركة فتح بعد عملية االغتيال
، وذلك غداة الهجـوم الـذي       ٢٠٠٣وفي وقت الحق، عادت المواجهات واشتعلت بين العصبة وفتح عام           

ما أسفر عن إصـابته     تعرض له عبداهللا الشريدي عند حاجز لحركة فتح في المخيم، انتقاماً لمقتل كايد، م             
  .بجراح خطيرة، توفى على إثرها

  .وقد حملت العصبة أمين سر منظمة التحرير في لبنان، سلطان أبو العينين، مسؤولية الهجوم
وصدر قرار قضائي لبناني في وقت الحق بحق أبو العينين، وردت حركة بفتح بقيامها بمعركة لتـصفية                 

خرجـت بعـدها    " عصبة األنـصار،  "رجه، انتهت بوساطة من     العصبة بسبب عملياتها داخل المخيم وخا     
  .عصبة النور منهكة بشدة

  الجيش اللبناني يطوق معظم المخيمات 
، عندما أقدم أحد المقربين     ٢٠٠٢ تموز عام    ١١غير أن الضربة الرئيسية التي وجهت للعصبة كانت في          

من اللبناني، وفر بعد ذلك إلى المخـيم        على قتل ثالثة من عناصر األ     " أبو عبيدة، "منها، وهو بديع حمادة     
  .من العصبة" النصرة والحماية"طالباً 

وقد قامت العصبة بحمايته لفترة، قبل أن يهدد الجيش اللبناني باقتحام المخيم إلحضاره، مما دفع عـصبة                 
ه حكم  األنصار إلى التدخل، وطلب تسليمه إلى الجيش، الذي عاد فساقه إلى القضاء العسكري، الذي نفذ ب               

  .اإلعدام
غير " جماعة النور "وبعد تسليم حمادة، شهد المخيم صدور مجموعة كبيرة من البيانات التي تحمل توقيع              

المعروفة، والتي حذرت الساعين إلى تسليم المزيد من المطلوبين الموجودين في المخـيم تحـت طائلـة                 
الل هـذه الفتـرة موجـة اشـتباكات         وشهد المخيم خ  " بركة من الدماء،  "تحويل عين الحلوة ولبنان إلى      

  .وتفجيرات واسعة
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ومع توالي الضربات تجاه هذا التنظيم الصغير، خفت صوته تباعاً حتى توارى، إذ تؤكد التقـارير مـن                  
داخل المخيم أن عقد معظم عناصره انفرط بعد مقتل أميرهم عبد اهللا الشريدي، فتوزعوا على التنظيمات                

  .نصار اهللا، وجند الشام، وفتح اإلسالم، في وقت الحقاألخرى، مثل عصبة األنصار، وأ
  أبرز الشخصيات
زعيم التنظيم، واالبن األكبر لمؤسس عصبة األنصار، هشام الشريدي، تمركـز فـي             : عبد اهللا الشريدي  
 الصفصاف، وإلى جانب اتهامه بالتخطيط لقتل العميد كايد، تتهمه فتح باغتيال ابن عمه              -الحي الفوقاني   

ريدي، المرافق الخاص لمسؤول الكفاح المسلح أبو نضال األسمر، قتل في هجوم على موكبـه               نزيه الش 
  ٢٠٠٣آذار / مارس٦ وفق ما أوردته الشرق األوسط في ٢٠٠٣عام 

كان المساعد األبرز للشريدي، وقد غادر معه عصبة األنصار، اتهم أيضاً بالضلوع فـي              : أسامة الشهابي 
فاء بديع حمادة، انتسب بعد مقتل الشريدي إلى جند الشام لفترة، وقد صـدر              عملية اغتيال العميد كايد وإخ    

 عاماً في األردن من محكمة أمـن الدولـة بجـرم            ١٥تموز الماضي حكم بالسجن     /بحقه في مطلع يوليو   
  ."سرايا خطاب"في قضية " التخطيط للقيام بأعمال إرهابية، واستهداف أمريكيين"

الجيش اللبناني، وفق ما ورد على موقعه اإللكترونـي، بالمـشاركة فـي             اتهمه  ": أبوعبيدة"بديع حمادة   
تمـوز  / يوليو١١اعتداءات وتفجيرات وتنظيم شبكات تخريب، وقد قام حمادة بمقاومة محاولة اعتقاله في          

 سـبباً   ٢٠٠٢ يوليو   ١٦ وقتل ثالثة عسكريين قبل أن يلوذ بالعصبة، وقد كانت عملية تسلميه في              ٢٠٠٢
  .لتصدع العصبة

  الحركة اإلسالمية المجاهدة
وهي تنظيم يتبع الشيخ جمال خطاب، وهو داعية إسالمي معروف بصيدا، بدأ عمله قبل عقدين تقريبـاً،                 
وقد سيطر خطاب تدريجياً على بعض المناطق في المخيم، وعلى مسجد النور، وأسس إذاعـة إسـالمية              

  .نية في المخيمتابعة له، ويقال إنه يحظى باحترام جميع التيارات الدي
 عنصراً تضطلع بشؤون الحماية وصون األمن فـي المخـيم           ١٥٠ويقود خطّاب مجموعة قوامها حوالي      

  .والفصل بين التيارات المتصارعة، وال يعرف عنها القيام بنشاطات مسلحة خارجه
 ويذكر أن أحد أشقاء خطاب، ويدعى حسين، سبق وأوقف في قضية اغتيال جهاد جبريل، ابـن األمـين                 

 القيادة العامة أحمد جبريل، وقد تم إطالق سراحه بوساطة من شـقيقه، علمـاً أن                -العام للجبهة الشعبية    
  .حسين نفسه كان مسؤوالً في الجبهة

، حيث جاء في التحقيقات أنـه       ٢٠٠٦ليعود اسمه ويلمع مجدداً بعد توقيف شبكة الموساد في بيروت عام            
ل المجذوب، القياديين في حركة الجهاد اإلسالمي الفلـسطينية         على صلة باغتيال الشقيقين، محمود ونضا     

  .٢٠٠٦حزيران /  يونيو١٤وفقاً لما أوردته صحيفة الحياة في 
  ٢٣/٧/٢٠٠٧سي ان ان 

 
 والسلطة على وشك االنهيار.. إسرائيل المستفيدة من الخالفات: ورشة عمل .٧٢

لتعمـيم  " بانورامـا "كـز  نظـم مر  : محمـد جمـال  -القدس  - ٢٤/٧/٢٠٠٧أوردت الشرق القطرية    
آفـاق العمليـة الـسياسية      "امس ورشة عمل تحـت عنـوان        " فرع القدس "الديمقراطية وتنمية المجتمع    

وحضرها نخبة من الكتاب والمثقفين والمهتمين، وقدمت خاللها ورقتا عمل لكل من الدكتور              " الفلسطينية
 .أحمد دحالن و الدكتور عاطف سالمة

ذ الجغرافي البشرية المشارك بجامعة األزهر بغزة عن سبع نقاط تمحورت أحمد دحالن أستا. وتحدث د
 الذي لم يتمكن من الوصول الى ١٩٩١حول أساس العملية السياسية منذ عقد مؤتمر مدريد للسالم عام 

تسوية سلمية بين إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني ضمن الوفد األردني الفلسطيني المشترك، وخالل 
لسرية التي كانت تجري بالتوازي لصيغة مدريد بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل تم المحادثات ا
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 الذي ١٩٩٣ سبتمبر ١٣اتفاق أوسلو في "المعروف بـ" اتفاق إعالن المبادىء االنتقالي"التوصل إلى 
 .هدف إلى تسوية الصراع عن طريق إنشاء عملية سلمية تفاوضية تقوم على االعتراف المتبادل

أصبح نتاج  ،٢٠٠٠-١٩٩٤خالل الفترة :" وحول تقييم تجربة المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية قال
سلسلة من االتفاقيات القائمة على المتطلبات األمنية » ف.ت.م«العملية التفاوضية بين إسرائيل و

وضات بين التوقعات اإلسرائيلية وااللتزامات المطلوبة من السلطة الفلسطينية ،مما أدى إلى تصادم المفا
 الفلسطينية بانتقال أكبر مساحة من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة إلى السيطرة الفلسطينية،

العائد "والمطالب األمنية اإلسرائيلية المتزايدة ،وبالتالي دخلت المفاوضات مأزقا حقيقيا وساد بالتالي مبدأ 
 ".تسوية الصراع"هوم ونتيجة لتلك المفاوضات تالشى مف" الصفري للمفاوضات

أدى فشل مفاوضات الوضع  ": ٢٠٠٠انتفاضة األقصى سبتمبر "دحالن في المحور الثالث . وأضاف د
النهائي في كامب ديفيد بين عرفات وباراك إلى تنامي حجم التيار المعارض للمفاوضات كخيار 

إن الصهيونية "  :فقال" نيةانجازات سياسية هامة للقضية الفلسطي"أما في المحور الرابع . استراتيجي
، وبالتالي نفذت ذلك المفهوم جغرافيا بإقامة دولة إسرائيل "التميز اليهودي"حركة عنصرية تؤمن بمفهوم 

 ورؤية الرئيس ١٣٩٧متحدثا حول قرار مجلس األمن رقم . على حساب السكان األصليين في فلسطين
في الشرق األوسط، وموقف المعارضة من ، وخريطة الطريق للسالم ٢٠٠٢األمريكي بوش في يونيو 

 .العملية السلمية
حالة جديدة تشكلت في قطاع غزة بعد سيطرة حماس عليه في " :من جهته قال الدكتور عاطف سالمة

 يونيو الماضي والمجتمع الدولي من جهته لم يتعامل مع المتغيرات إال في إطار إنساني للسكان في ١٤
أحكمت إغالق القطاع ،ولم تسمح إال بدخول بعض المواد الغذائية قطاع غزة وإسرائيل من جهتها 

 .األساسية والدول العربية ليس لها أي تمثيل رسمي أو سياسي في قطاع غزة
حالة قطاع غزة لن تبقى على حالها كونها اتخذت منحى مختلفا في النظام السياسي ووضع "وأضاف 

إبقاء الوضع على ما "، و" انهيار السلطة"، و"ف أخرىإدخال أطرا"مجموعة من السيناريوهات تمثلت في 
 .، شارحا بالتفصيل جميع السيناريوهات"الرقابة الدولية"، و"الحسم العسكري"، و"هو عليه
سالمة أن تكريس الفصل وعدم التعامل أو التعاطي مع حركة حماس بعد الحسم العسكري ، . وأوضح د

وبالتالي » ٢٠٠٦ذ فوز حماس في االنتخابات التشريعية يناير الذي اتضح من«وهو القرار القديم الجديد 
ومن جهة أخرى اإلبقاء ... عزل حماس عن العالم الخارجي وإبقائها في غزة عن طريق إغالق المعابر 

على المؤسسات في الضفة الغربية كعنوان لوجود سلطة فلسطينية، في الضفة وكما يعرف الجميع ال 
عبر مدها باألموال إلقامة مشاريع اقتصادية تميزها عن «مشروع اقتصادي يوجد مشروع سياسي وإنما 

وذلك سيستمر إلى أن تنتهي إسرائيل من خطة الفصل بشكل كامل، » غزة القابعة تحت سلطة حماس
وبعدها يبدأ الدور األردني في الضفة تحت أي مسمى، وبهذا تكون إسرائيل قد استولت على الضفة 

 .الغربية بشكل نهائي
السلطة الذي سينهي حالة الفوضى، ألن الفوضى جاءت للمكاسب » انهيار«وتحدث حول سيناريو 

والمغانم الموجودة أصال من وجود السلطة، فإن لم تعد هناك مكاسب ومغانم فال ضرورة للصراع على 
خوف من وحينها سيعود الفلسطينيون إلى الصدارة أمام العالم، وحينها لن يكون هناك أي ... السلطة

 .سيطرة فصيل على آخر
نحن أمام سيناريوهات مخيفة إذا ما ظل الخصمان على رأس الشجرة وأبيا أن ينزال، " :سالمة. وقال د

  .بينما إسرائيل تتفرد بالقرار وتطبق مشاريعها، مؤكدا على ضرورة الخروج من المأزق بالحوار
ادر فلسطينية عن وجود سـيناريو      كشفت مص : )غزة(عبدالقادر فارس    - ٢٤/٧/٢٠٠٧عكاظ  ونشرت  

قـال  . فإن اسرائيل تسعى لفصل الضفة عـن القطـاع        . إسرائيلي لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة      
بعـد الحـسم    ” حماس“األكاديمي عاطف سالمة أن تكريس الفصل وعدم التعامل أو التعاطي مع حركة             
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 عن طريق إغالق الــمعابر، فـي        العسكري، يهدف إلى عزلها عن العالـم الخارجي وإبقائها في غزة         
ال يوجد في الضفة مـشروع      : وقال. حين يتم اإلبقاء على الـمؤسسات في الضفة كعنوان لوجود سلطة         

سياسي وإنما مشروع اقتصادي، عبر مدها باألموال إلقامة مشاريع اقتصادية تميزها عن غـزة القابعـة                
 بشكل كامل، وبعدها يبدأ الدور األردنـي        ، إلى أن تنتهي إسرائيل من خطة الفصل       ”حماس“تحت سلطة   

وأوضح أن إسرائيل   . في الضفة تحت أي مسمى، وبهذا تكون إسرائيل استولت على الضفة بشكل نهائي            
من جهتها أحكمت إغالق القطاع، ولـم تسمح إال بدخول بعض الـمواد الغذائية األساسية، في حين لـم                

  .  في قطاع غزةيبق للدول العربية أي تمثيل رسمي أو سياسي
حالة قطاع غزة لن تبقى على حالها كونها اتخذت منحى مختلفا في النظـام الـسياسي،                : وأضاف سالمة 

إبقاء الوضع  ”، و ”انهيار السلطة ”، و ”إدخال أطراف أخرى  “ووضع مجموعة من السيناريوهات تمثلت في       
  .”الرقابة الدولية”، و”الحسم العسكري”، و”على ما هو عليه

” فـتح “اذا لو تم وضع الضفة والقطاع تحت الحماية الدولية ؟ ماذا لو لـم تتصارع حركتـا                 م: وتساءل
؟ هل كانت إسرائيل ستعلن أن القدس ليست عاصمة أبدية لها؟ هـل كانـت               ”حماس“وتنتصر  ” حماس”و

ستتوقف عن خطتها نحو الفصل الكامل؟ هل كانت ستسمح لالجئين بالعودة على األقل للضفة والقطـاع؟                
  ؟١٩٦٧ كانت ستسمح بقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو هل

وأكد أن السيادة ليست للفلسطينيين أو للجنة الرباعية أو لفتح أو لحماس وإنما إلسرائيل، ألنهـا الوحيـدة      
  !التي تستطيع إعطاء شهادة تأهيل بأن الفلسطينيين قادرون على إدارة أنفسهم أم ال

نحن أمام سـيناريوهات مخيفـة إذا مـا ظـل           : عمل التي قدمها في الورشة بالقول     وختم سالمة ورقة ال   
الخصمان على رأس الشجرة، بينما إسرائيل تتفرد بالقرار وتطبق مشاريعها، مؤكدا ضرورة الخروج من              

  .الـمأزق بالحوار
 
  إنهم يركضون على طريق الندامة  .٧٣

  فهمي هويدي  
ساحة الفلسطينية، فإننا صرنا بحاجة إلـى التـذكير ببـديهيات           بعدما أصبح االنفصال سيد الموقف في ال      

المشهد التي طمست معالمها أو غيبت في خضام السجال والتراشق اإلعالمي والسياسي، الذي مأل األفق               
  .طيلة األسابيع الخمسة األخيرة

طـوارئ  بـإزاء حكومـة    ) إذ صـرنا  .. (كأننا نسير بخطى واثقة نحو تشكيل كاريكاتير عن أنفسنا         )١(
ويبدو أن المتحـدثين    . وإصدار مراسيم، وحل بموجب الدستور، وإجراء دستوري وإجراء غير دستوري         

ولـم ال،   . لم نعد حكومة تحت االحتالل، بل تقدمنا إلى حكومة طوارئ تحت االحتالل           . يصدقون أنفسهم 
لتسميات، وعاشت  ، بل في حالة تنافس على األلقاب وا       ”إسرائيل“فنحن لسنا في حالة صراع تحرري مع        

  .الرمزية والرموز
هذه الكلمات ليست من عندي، ولكن صاحبها هو الدكتور عزمي بشارة، السياسي والمثقـف الفلـسطيني                

وهي تسلط  .  الماضي ٢١/٦البارز، وقد استهل بها مقالته في تحليل الموقف الفلسطيني، التي نشرت في             
حين صدق أركان السلطة الفلـسطينية      . ات المشهد الضوء على المدى الذي وصل إليه تغييب إحدى بديهي        

حالهم، وتصرفوا وكأنهم أركان دولة حقيقية تحررت واستقام أمرها ومارست أجنحتها طرف الـصراع              
فيما بينها، ناسين أنهم على رأس دولة وهمية وافتراضية، وأنهم يعيشون في كيان تحـت االحـتالل وال                  

ي سجن كبير تحيط به القضبان الحديدية الغليظة مـن البـر            يتحركون في فضاء سياسي مفتوح، وإنما ف      
المياه والغاز والكهربـاء وخطـوط      : والبحر والجو، وأن سجانهم هو الذي يتحكم في كل مقومات حياتهم          

من ثم فعدوهم األول واألخير في الوقت الراهن هو سـجانهم، وإزاحـة             . الخ.. الهواتف والغذاء والدواء  
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ل كالم خارج هذه الدائرة هو لغو خارج الموضوع، وكل إجراء يتجاوزهـا أو        وك. االحتالل هي قضيتهم  
  .يتجاهلها هو عبث واحتيال على القضية

إيهود أولمرت مؤخراً، فإن االجتماع أسفر عن       ” اإلسرائيلي“حين التقى أبو مازن مع رئيس الوزراء         )٢(
كما قررت الكف عن مالحقة     .  أسيراً ٢٥٠قررت اإلفراج عن    ” إسرائيل“نتائج في الجزء المعلن منها أن       

والسماح لعدد من القيادات الفلسطينية المقيمـة بالخـارج         .  مطارداً من المطلوبين من عناصر فتح      ١٧٨
كما وافقت على االستمرار في صـرف       . بالعودة لعدة أسابيع، للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي       

ت بتخفيف اإلجراءات على الحـواجز وإدخـال بعـض          األموال الفلسطينية المحتجزة على دفعات، وأذن     
  .المركبات واألسلحة

مـن  . هذه اإلجراءات يمكن قراءتها من زاويتين إحداهما تتعلق بمضمونها والثانية تنصب على قيمتهـا             
مسمومة، تبدو في ظاهرها عطايا مقدمـة إلـى أبـو           ” إسرائيلية“حيث المضمون واضح أنها كلها هدايا       

فهي .  تصب في مجرى إلغاء الدور النضالي لفتح وتعميق االنقسام بينها وبين حماس            مازن، في حين أنها   
. هي التي حـددت أسـماءهم     ” إسرائيل“خطوات اتخذت من جانب واحد، واألسرى الذين تقرر إطالقهم          

واختارتهم بحيث تكون أغلبيتهم من فتح، ونصفهم تقريباً من المحكومين الذين كان يتعين اإلفراج عـنهم                
علـيهم إلقـاء سـالحهم      ” إسـرائيل “عنهم فقد اشترطت    ” الصفح“أما المطاردون الذين سيتم     . ا العام هذ

وهذان القـراران يـسببان     . مع وضعهم تحت االختبار لمدة ثالثة أشهر      . وتعهدهم بعدم مقاومة االحتالل   
  .حرجاً ألبومازن، الذي ظهر فيها وكأنه رئيس لفتح وحدها وليس للشعب الفلسطيني

وجميعها بال استثناء خطوات تتم خـارج       . قييم هذه اإلجراءات، نجدها غارقة في تفاصيل التفاصيل       في ت 
الموضوع، وال تمس من قريب أو بعيد أي عنوان من عناوين القـضية األساسـية أو ملفـات الوضـع                    

تـوافرة  النهائي، وهو أمر ال يفاجئنا لسبب جوهري هو أن نتائج أية مفاوضات تحسمها موازين القوة الم               
  .وتلك بديهية أخرى مغيبة ومنسية. لكل طرف

علماً بـأن   . وألن السلطة ليست قوية، فإن غاية ما يمكن أن تحصل عليه هو ذلك الفتات الذي مررنا به                
أنفسهم ال يختلفون على أن أولمرت غير راغب في تقديم أي عطاء حقيقي، ثـم               ” اإلسرائيليين“المحللين  

ليس فقط ألنه في الشأن الفلسطيني في موقف أقوى، رغـم حـرج   . ذا رغبأنه ال يقدر على ذلك حتى إ      
وهشاشة وضعه في الداخل إال أنه ليس مضطراً إلى العطاء، طالما أنه ال يواجه ضغطاً عليـه مـن أي                    

  .جهة، يدفعه إلى فتح الملف السياسي والتطرق إلى قضايا الوضع النهائي
وثانيهما . أي طرف في الصراع لها مصدران، أولهما القوة الذاتية        البديهية الثالثة المغيبة هي أن قوة        )٣(

أما أن يستقوي أي طرف بخصومه فذلك من غرائب األمور التي ال تخطـر              . قوة التحالفات التي يعقدها   
وتتضاعف الغرابة حين يكون ذلك االستقواء في مواجهة أهله وبني جلدته، وفي حـدود              . على قلب بشر  

ت النادرة في التاريخ، التي لها سابقة وقعت في زمن ملوك الطوائف في األنـدلس،   علمي فتلك من الحاال   
قبل أكثر من ثمانية قرون، حين لجأ بعض أمراء المسلمين وآخرهم أبو عبد اهللا الذي حكم غرناطة، إلى                  

وكان ذلك فـي زمـن      . التحالف مع أعدائهم الفرنجة للقضاء على منافسيهم من حكام اإلمارات األخرى          
نحطاط الدولة اإلسالمية في األندلس، الذي انتهى بانتصار الفرنجة وسـقوط غرناطـة وانـدثار دولـة      ا

  .اإلسالم هناك
حيث تدل مختلف الشواهد على أن طرفاً       . الحاصل اآلن في الساحة الفلسطينية يكرر هذه المأساة لألسف        

 الذي لمسنا تجلياته في مختلـف       وهو الموقف العبثي  . فلسطينياً يستقوي بالغير في مواجهة حركة حماس      
  .واألمريكية خالل األسابيع الماضية” اإلسرائيلية“الممارسات 

لقد أدارت القيادة الفلسطينية الظهر لإلجماع الفلسطيني وللعالم العربي رافضة دعـوة وزراء الخارجيـة               
ـ        . العرب لتقصي حقائق ما جرى في غزة       وار مـع   ومتجاهلة دعوة مصر إلى الجلوس على طاولة الح

ليس ذلك فحسب، وإنما ذهبت إلى أبعد، حين        . حماس وبقية الفصائل الفلسطينية إليجاد مخرج من األزمة       



  

  

 
 

  

            ٣٠ ص                                      ٧٩٢:         العدد                        ٢٤/٧/٢٠٠٧ ثالثاءال: التاريخ

قررت نسف أهم مرجعيات اإلجماع الفلسطيني، من تفاهمات القاهرة إلى وثيقة الوفاق الوطني وصـوالً               
االتجاه المعاكس، معولة علـى  وفي حين تم هدم تلك الجسور، فإنها ازدادت اصطفافاً في     . إلى اتفاق مكة  

  .ومخاطبة الفرنسيين والطليان. واألمريكي” اإلسرائيلي“الدعم 
في ظل خلفية من هذا القبيل، هل يمكن ألبو مازن أن يسأل أولمرت أو السيدة رايس بشأن مصير الجدار                   

جابة عن  أو المستوطنات أو االنسحاب من الضفة، ناهيك عن مصير القدس وحق العودة؟ سأترك لك اإل              
  .السؤال

إذا أراد الرئيس الفلسطيني أن ينجو من مصير أبو عبـد اهللا، وإذا أراد الفلـسطينيون أن يتجنبـوا                    )٤(
مصير إمارة غرناطة المندثرة، فليس أمامهم سوى أن يـستعيدوا وحـدة صـفهم وأن يـستعلوا فـوق                   

  .خصوماتهم ومراراتهم، بحيث تقدم القضية على الثأر والوطن على الفصيل
حيث كثفوا جهـدهم    . من أسف أن رئيس السلطة وفريقه اختاروا مساراً آخر على النقيض من ذلك تماماً             

في ثالثة اتجاهات، األول إخراج حماس تماماً من المسرح السياسي الفلسطيني والثاني تعطيـل القـانون                
 محاولة إحياء هياكل منظمة     والثالث. األساسي واالنقالب عليه مع إلغاء كل التفاهمات الفلسطينية السابقة        

التحرير المعطلة أو المجمدة لالستعانة بها في إضفاء الشرعية على اإلجراءات التي اتخذت والمراسـيم               
  .التي صدرت

هذه الجهود تضعف القيادة الفلسطينية نفسها وتدمر كل ما تم بناؤه في الساحة الفلسطينية خصوصاً على                
حتى أزعم أنهـا تـشكل هديـة ل    . دم المشروع الوطني الفلسطيني  صعيد الشرعية ناهيك عن أنها ال تخ      

  .لم تكن تحلم بها” إسرائيل“
إن اصطياد أخطاء ارتكبتها عناصر حماس في غزة والزعم بأن ما جرى هناك كان انقالباً على الشرعية                 

 عـن   يجب التراجع عنه، والذهاب في التصعيد إلى حد فصل الحركة من الصف الوطني الفلسطيني، ينم              
  .حالة من الغضب واالنفعال أهدرت موازين العقل والرشد

. ذلك بأن أي منصف يدرك أن ما قامت به حماس لم يكن أكثر من إجراء أمني لم تكن له أجندة سياسية                    
وما فعلته هو ما ينبغي أن تفعله أية حكومة شرعية إزاء أجهزة أمنية تمردت عليهـا وأصـرت علـى                    

ة الفلتان األمني في المجتمع، علماً بأن حكومة غـزة مازالـت تعتـرف        تخريب جهودها من خالل إشاع    
بشرعية السلطة ورئيسها، والذين يتجاهلون هذه الحقيقة ويصرون على التركيز على األخطاء التي وقـع               

  .فيها البعض، يفتقدون إلى اإلنصاف والنزاهة السياسية
وهي الخطوة التي لم يلجأ إليها      .  السياسي وال أفهم كيف يمكن أن تحذف حماس هكذا ببساطة من المشهد          

حتى أن كوندوليزا رايس قالت في تصريح       . األمريكيون أنفسهم، الذين لم يستطيعوا أن يتجاهلوا الحركة       
، لكنها تريد منها أن تكف عن الدعوة إلى         ”إسرائيل“منشور أن واشنطن ال تطالب حماس باالعتراف ب         

  ).وليس لها سند من أدبيات أو وثائق حماس” اإلسرائيليون “وهي الشائعة التي روج لها(تدميرها 
أما تعطيل مواد الدستور والتالعب بها فذلك تجاوز معيب يبطـل شـرعية قـرارات رئـيس الـسلطة                   

كما أن محاولة استغالل هياكل منظمة التحرير التي تجاهلها طول الوقت، ودعـوة المجلـس               . ومراسيمه
 قرارات تحقق ألهل السلطة مرادهم، فتعد التفافاً فيه من دواعي الثـأر             المركزي المنتهية واليته إلصدار   

والتصفية بأكثر مما فيه من تحقيق المصلحة الوطنية الفلسطينية، وهي اإلجراءات التي لم يـسترح لهـا                 
فاروق قدومي هاني الحسن نـزار عمـار        (عقالء الفلسطينيين وبعض أركان فتح ومنظمة التحرير ذاتها         

ولعلي ال أذيع سراً إذا قلت إن القاهرة بـدورها لـم            ). وآخرون) أبو ماهر (اوي محمد غنيم    صالح الشقب 
تسترح إلى تلك اإلجراءات حتى أوفدت مسؤوالً رفيع المستوى إلى واشنطن لشرح مخاطر مـا يجـري                 

  .لألصالء دون الوسطاء أو الوكالء
االنفجار الذي شهدته غزة، كما أن قيادات       إن حماس مطالبة حقاً بأن تعتذر عن األخطاء التي وقعت أثناء            

فتح يتعين عليهم االعتذار أيضاً عن الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني طيلة السنوات العـشر       
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الماضية، والتي كشفت عنها وثائق األجهزة األمنية التي ضبطت مؤخراً، وهذا االعتذار المتبادل إذا تم،               
 وطني آخر، ربما كانت أنسب صيغة له أن ينسحب الطرفان من الحكومـة،              فإنه يفتح الطريق أمام وفاق    

لتشكل حكومة تكنوقراط جديدة بالتوازي مع إعادة بناء األجهزة األمنية علـى أسـاس وطنـي ولـيس                  
  .فصائلي

إن طريق الوفاق الذي يخدم القضية ليس فيه سر، ولكن بعض الغاضبين يصرون فيما يبدو على االندفاع                 
  .الندامةعلى طريق 

 ٢٤/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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