
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  صبرنا في الضفة له حدود: حمد يوسفأ

  بو شباك والطيراويأيطالب باعتقال دحالن وو".. حماس"يحضر للحوار مع الرجوب 
  والسلطة مليارات من أموال الشعب" فتح"الس قادة الزهار يكشف عن وثائق تثبت اخت

  جاهزة لتفجير الموقف في الضفة الغربية إلفشال مخططات عباس" حماس": مصادر
   مليون دوالر١٥ ـمستشفى أردني يطالب فلسطين ب

اولمرت يقترح االنـسحاب مـن      
من الضفة واعالن القدس    % ٩٠

  الشرقية عاصمة لفلسطين
  

 ٤ص ... 

 ٢٥/٧/٢٠٠٧٧٩٣ربعاءاأل

 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                      ٧٩٣:                                 العدد٢٥/٧/٢٠٠٧األربعاء : التاريخ

    :السلطة
 ٤  "حماس" و"فتح"عرض أردوغان وساطته لرأب الصدع بين يرحب ب هنية .٢
 ٥  صبرنا في الضفة له حدود: حمد يوسفأ .٣
 ٥  بحر يوجه رسالة إلى عباس يطالبه فيها باستبدال فياض .٤
 ٦  ياسي ألزمة العالقين على معبر رفححكومة هنية ترفض التوظيف الس .٥
 ٦  نحن ال نستبعد التهديدات اإلسرائيلية: خليل الحية .٦
 ٦   ينفيإسالم شهوانو ..باالعتداء عليه" التنفيذية القوة "جمعة يتهم أشرف النائب  .٧
 ٧   ل لجنة تحقيق بعد االعتداء على قسام البرغوثيعباس يشك .٨
 ٧  بحر يدين االعتداء على أفراد أسرة البرغوثي .٩

    
    :المقاومة

 ٧   والسلطة مليارات من أموال الشعب" فتح"الزهار يكشف عن وثائق تثبت اختالس قادة  .١٠
  ٧  بو شباك والطيراويأيطالب باعتقال دحالن وو".. حماس"يحضر للحوار مع الرجوب  .١١
 ٨  في غزة"حماس"في فتح تدعو  لمواجهة " الخاليا الثورية للعمل السري" .١٢
 ٨ بية إلفشال مخططات عباسجاهزة لتفجير الموقف في الضفة الغر" حماس": مصادر .١٣
 ٩ األجهزة األمنية تمارس دور الوكيل عن االحتالل في جامعة النجاح :أبو زهري .١٤
 ٩   "رام اهللا"و" مصر"غزة مشتتون بين " فتحاويو" .١٥
 ٩  تعتبره مدبرا وتتوعد المنفذينء على نجلي البرغوثياالعتدا تدينان "حماس" و"فتح" .١٦
١٠  حول ما جرى في غزة" حماس"أبو زهري ينفي أي خالفات بين قيادات  .١٧
١٠   مبادرة للجان المقاومة الشعبية بإعادة الشرطة المدنية إلدارة معبر رفح .١٨
١٠   إقليمي رهينة لمحور بأنها "حماس"تهم يالرحمن  أحمد عبد .١٩
١٠   عسكري ١٨٠٠٠ تستنكر وقف رواتب " الريشأبوكتائب " .٢٠
١١    مصرية جديدة بشأن اتمام صفقة شاليتلم نتلق عروضاً: "حماس" .٢١
    

    :رائيليالكيان االس
١١  "حماس"بيلين يدعو اولمرت إلبرام اتفاق هدنة مع  .٢٢
١١  قوة إيران بانقسام العالم: بيريز .٢٣
١١  "الكاتيوشا"إسرائيل تطور صواريخ مضادة لـ .٢٤
١٢   تحقق في جرائم الحرب اإلسرائيلية" دلجنة فينوغرا" .٢٥
١٢   ال تزال تثير سجاالً في إسرائيل.. ومداها"..حزب اهللا"صواريخ  .٢٦
١٢  ترعب االسرائيليين"نصر اهللا"تصريحات  .٢٧
١٣  المطالبين بالجنسية األلمانيةارتفاع حاد في أعداد اإلسرائيليين  .٢٨
١٣   أخذت األرض وأعطتنا حرية الكالم" إسرائيل: "بشارة .٢٩
١٣  المحكمة العليا تأمر ثانية بهدم الجدار االسمنتي المقام جنوبي جبل الخليل .٣٠
١٤   توح اليومإضراب مف: إسرائيل .٣١
١٤   في النجاح بليرالصحافة اإلسرائيلية أعربت عن تشاؤمها من فرص .٣٢
١٤ "نادي القلم"من " الهولوكست"يدعون لطرد منكري " إسرائيليون" .٣٣
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    :األرض، الشعب

١٤   في جامعة نابلس"حماس" و"فتح"واجهات بين انصار  جريحاً في مستة عشر .٣٤
١٥  تحضيرات لعقد المؤتمر الشعبي لتعزيز الوفاق والحوار الوطني في غزة .٣٥
١٥  مشروع كبير القامة قدس يهودية تحت البلدة القديمة .٣٦
١٥  ماء فلسطين تدعو العرب والمسلمين للدفاع عن المسجد األقصىرابطة عل .٣٧
١٦   اللبناني حزب اهللامع تعامل واتهامها بال٤٨ من فلسطينيياعتقال فتاة .٣٨
١٦  هناك نصف مليون شاب فلسطيني يفكرون بالمس بإسرائيل:  سابقوزير أسرى .٣٩
١٦  خيرية مددت اعتقال رئيسة جمعية  االسرائيليةالمحكمة العسكرية .٤٠
١٦   الغربية فلسطينياً في الضفة١٥قوات االحتالل تعتقل  .٤١
١٦   الجميعيراودالذي صعبة وحلم السفر ال هم أوضاعبينفلسطينيو عين الحلوة : تحقيق .٤٢
   

   :اقتصاد
١٧   مليون يورو٢٢,٦ والحكومة الفرنسية بقيمة فلسطينيةالسلطة البين  تعاون ااتفاقيت .٤٣
 ١٧  العاملين في الوظيفة العمومية زكارنة يقدم اقتراح النقاذ رواتب .٤٤
   

   : األردن
١٧  العاهل األردني يناقش في واشنطن السالم وسبل مساعدة السلطة الفلسطينية .٤٥
١٨   مليون دوالر١٥ ـمستشفى أردني يطالب فلسطين ب .٤٦
   

   :لبنان
١٨   الدولةحت سلطةالذي سيكون تالبارد مخيم سمح للفصائل المسلحة بدخول لن ي: مكاوي .٤٧
١٨  التحذير من التوطين ليس فزاعة: لحود .٤٨
١٩   وفتح اإلسالم  فلسطينتصال من جديد بين رابطة علماءإخط  .٤٩
١٩  دولية على قوات ترأصوالسلطة  ...نحن من طرح دخول الجيش الجنوب: نصر اهللا .٥٠
١٩  لبارد مخيم نهر افي أنباء عن إحتمال تواجد قاتلي الجميل  .٥١
   

   :عربي، إسالمي
١٩  "سرائيلا"دول عربية غير مصر واألردن قد تتصل بـ: أبو الغيط .٥٢
٢٠   المشاركة بلقاء بوش الدوليالسعودية ترفض .٥٣
٢٠ إلى عقلنة مواقفها" حماس"القاهرة تخشى عدواناً إسرائيلياً على غزة وتدعو  .٥٤
٢٠      المؤتمر االسالمي يدين اقتحام المتطرفين اليهود لبوابات وباحات المسجد االقصى .٥٥
٢٠  "البارد"محمد بن راشد تتبرع بمليون درهم لطلبة نازحي " خيرية" .٥٦
   

   :دولي
٢٠  بلير استمع من الفلسطينيين واإلسرائيليين ووعد عباس باستخدام عالقاته مع بوش .٥٧
٢١  وروبي بالعمل لتحقيق السالم في المنطقةلجنة برلمانية بريطانية تطالب االتحاد األ .٥٨
٢١   تؤكد مساندتها للحكومة الفلسطينية ودعهما للرئيس عباسكندا .٥٩
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    :حوارات ومقاالت

٢٢ أحمد يوسف ...!هل يأتي بلير بما لم يأت به األوائل؟ .٦٠
٢٣  فهمي هويدي...هزل في موضع الجد.. مبادرة بوش .٦١
٢٥   حسن نافعة ...المشرق العربي في االستراتيجية الصهيونية لتفتيت المنطقة .٦٢
٢٨  رنا صباغ... غزة يهدد وحدة المعارضة األردنية" انقالب" .٦٣
    

 ٣١  :كاريكاتير
***  

  
  من الضفة واعالن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين% ٩٠اولمرت يقترح االنسحاب من  .١

النقاب عن عرض قدمه رئيس وزراء اسرائيل ايهود اولمرت لرئيس الـسلطة            " هآرتس"كشفت صحيفة   
بية واقامة نفق   من اراضي الضفة الغر   % ٩٠محمود عباس ابو مازن يقضي باالنسحاب االسرائيلي من         

وان يـشمل  ، )اتفـاق المبـادئ   ( وقد وصفت الصحيفة االقتراح ، يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة     
االتفاق مبادلة اراضي المستوطنات المقامة على الضفة باراض اخرى وربط عضوي بين غزة والـضفة               

كنيـست ليـصادق علـى      واعالن القدس الشرقية تحت مسؤولية الفلسطينيين وان يطرح اولمرت على ال          
  االتفاقيات ال سيما تأجيل مواضيع مثل القدس والالجئين والحدود الى المستقبل 

وتقدر الصحيفة ان غالبية اعضاء الكنيست سيوافقون على هذا االمر الذي سيشكل نـواة اقامـة الدولـة                  
وتقـول الـصحيفة ان      .الفلسطينية والحكم االقتصادي التابع لها وترتيبات الجمارك بينها وبين اسـرائيل          

وحـسب   .عباس يستطيع ان يعرض هذا االتفاق امام ابناء شعبه وتحويل االمر الى قـرار االنتخابـات               
اقتراح اولمرت فانه ال مجال االن للبحث في في تفاصيل االتفاق المقترح النه سيكون من الصعب جـدا                  

  .اؤها للمرحلة النهائيةتحديد الحدود النهائية او القدس او الالجئين وهي قضايا يجب ابق
وفي سياق آخر قال أولمرت خالل اجتماعه في القدس الليلة الماضية بموفد اللجنة الرباعية الدولية توني                

أن هناك فرصة إلحراز تقدم مع الحكومة الفلسطينية الجديدة مشيرا إلى انه إذا ما سـاد الهـدوء                  " بلير  
ونقل عـن أولمـرت اقترحـه إدخـال         ". نازالت للفلسطينيين ميدانيا فبإمكان إسرائيل تقديم المزيد من الت      

تسهيالت على تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية كما اقترح جلب مستثمرين من أوروبا والدول العربية               
  ".لالستثمار في الضفة مما قد يؤدي إلى تحسين األوضاع االقتصادية في مناطق السلطة الفلسطينية

  ٢٥/٧/٢٠٧وكالة معا 
  

  "حماس" و"فتح"عرض أردوغان وساطته لرأب الصدع بين يرحب ب هنية .٢
المقال اسماعيل هنية تهانيه بفوز حزب العدالـة والتنميـة التركـي            الفلسطيني   قدم رئيس الوزراء     :غزة

جاء ذلك خالل اتصال هاتفي اجراه هنية برئيس الوزراء التركـي رجـب طيـب                .باالنتخابات التركية 
 والذي اعرب عن تأييده للقضية الفلسطينية ودعمه لقيام دولة فلـسطينية تعيـد              ]الثالثاء [اردوغان اليوم 

وأضاف  .باعتباره األساس لتحقيق العدل والسالم في الشرق األوسط        للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة   
إننا نتألم من رؤية نزيف الدم بين األخوة الفلسطينيين، وإن هذا االنقـسام يـضعف مـواقفكم ويـضر                   "

 ".حة الشعب والقضية، وإن استمرار هذا الخالف سيؤثر سلبياً على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة             بمصل
ودعا جميع األطراف لتجنب الخطوات التي لها انعكاسات سلبية على مستقبل القضية الفلـسطينية وقـال                

 أن ننتهـي مـن      نحن في تركيا جاهزون للتحرك من أجل رأب الصدع وإعادة الوحدة إلى صفوفكم بعد             "
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إننا سنكون سعداء إذا نجحنا في تحقيق المصالحة بينكم وعـودة           ... تشكيل الحكومة في األسابيع القادمة    
  ..".الوفاق إلى صفوفكم

واعتبر هنية فوز حزب العدالة انتصارا للديمقراطية وانحيازا حقيقياً لإلسالم أبداه الشعب التركي، وهـو               
لقـد أثبـتم بهـذه      :"وقال هنية مخاطباً أردوغان    ".ير والحق والعدالة  تعبير عن اصطفافه لكل معاني الخ     

النتيجة أنكم اكبر من كل التحديات وهذا تأكيد على ثقة شعبكم بكم وبجهود المخلصين من إخوانكم فـي                  
إننا نعتبـر   : "ورحب هنية بأي دور يمكن أن تلعبه تركيا على هذا الصعيد، وقال            ".حزب العدالة والتنمية  

  ". التركية المميزة، ونحن سعداء بفوزكم، ونعتبره فوزاً لنا كذلك–ترسيخاً للعالقات الفلسطينية جهودكم 
  ٢٤/٧/٢٠٧وكالة معا 

  
  صبرنا في الضفة له حدود: حمد يوسفأ .٣

 وكما صبرنا على اعتداءات رجاالت امن الـسلطة         ،صبرنا في الضفة له حدود     ": تقرير معا  - بيت لحم 
 سوف ياتي ذلك الوقت لمحاسبة الجماعة ذاتها والمتقوقعة في          ،وقت وعوقبوا  وجاء ال  ١٩٩٦في غزة عام    

هذا ما قاله    ".رام اهللا والتي تصدر التعليمات لالعتداء على رموز الحركة ومناصريها في الضفة الغربية            
احمد يوسف لوكالة معا في لقاء خاص جرى        . د ،المستشار السياسي لرئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية      

 سوف تنتهي اجـال ام      "حماس"بالتاكيد ان المظالم التي تقع في الضفة ضد         "وأضاف   .عه الليلة الماضية  م
عاجال وكما هرول ذلك التيار من غزة سوف يهرول من الضفة وسيتم معاقبة ومحاسبة مرتكبيهـا كمـا                  

لـسابقة علـى    جرى في غزة وطهرت من ذلك التيار الذي يستقوي بالخارج ويحاول ان ينقل اعتداءاته ا              
وكشف عن تلقي الحركة معلومات من دول اوروبية تجتمع بقيادات مـن             ". في غزة الى الضفة    "حماس"
 ويتهمونها بالوقوف امـام اي      "حماس" ويعرضون على االوروبيين قوائم واسماء قيادية ومؤثرة في          "فتح"

 اسرائيل تنوي تصفية قادة مـن       ان ""حماس"كما ان تلك الدول قالت لقيادة        .تقدم على الساحة الفلسطينية   
سهم هنية والزهار وصيام خاصة وان تلك االسماء هي من تطرحها رجاالت من فـتح               أ وعلى ر  "حماس"

واتهم من اسماهم رجـاالت فـي        ". تاخذ تلك التهديدات على محمل الجد      "حماس" مضيفا ان    ،"لتلك الدول 
 السرائيل لتصفيتها حتى تضعف الحركـة فـي         واعطتها "حماس"رام اهللا بتقديم الئحة اسماء لقيادات من        

 بسبب مواقفه المتمثلة في رفـض الحـوار         ،ووجه انتقادات الذعة للرئيس عباس     ".غزة والقضاء عليها  
 عـن مخطـط     "حماس"ـوذكر ان عقيدا بارزا في احد االجهزة االمنية كشف ل          .لرأب الصدع الفلسطيني  

 ورصده تحركـات القـادة والمـساجد        "حماس"على  كان يعد له التيار الذي اجتث من غزة لالنقضاض          
ان حماس مع اجراء انتخابات في موعيدها فقط الننـا نريـد تثبيـت       "وقال   .والمواقع العسكرية وغيرها  

 ولكن اذا اصر ابو مازن على اجرائها فليجريهـا          ،التواريخ لتلك االنتخابات والتي جاءت بفعل نضاالت      
ت رام اهللا يريدون دولة في الضفة الغربية وعاصمتها رام اهللا واذا            في الضفة الغربية النه يبدو ان رجاال      

الـشعب فـي    : وقال ."حماس"كان الرئيس مستعجل ان يكون لديه دولة في رام اهللا ليس لدينا مشكلة في               
 وسيتم دفع رواتب الموظفين الذين اقصتهم حكومة رام اهللا          ،٦٧غزة االن يشعر بامان لم يتحقق منذ عام         

 به وسـوف يتمنـى      ىسابيع المقبلة سيتم تسديد كافة الرواتب وسوف تكون غزة نموذجا يحتذ          وخالل اال 
  .رجاالت رام اهللا ان تكون الضفة مثلها

  ٢٤/٧/٢٠٧وكالة معا 
  

  بحر يوجه رسالة إلى عباس يطالبه فيها باستبدال فياض .٤
 أمس رسـالة للـرئيس      وجه رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة أحمد بحر       :  وائل بنات  - غزة

محمود عباس يطالبه فيها باستبدال سالم فياض كمكلف لرئاسة الوزراء في أعقاب عـدم عقـد جلـسة                  
للمجلس التشريعي للتصويت على الثقة بالحكومة في أعقاب تغيبه عن حضور الجلسة وعدم تقديم بيـان                
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ة بحر أن حكومة فيـاض لـم        وجاء في رسال   . البرلمانية عن الحضور   "فتح"حكومته إضافة لتغيب كتلة     
 ٢٠٠٣تحصل على ثقة التشريعي خالل المدة الدستورية المحددة في القانون األساسـي المعـدل لعـام                 

  .وتعديالته، وهي أسبوع واحد من تاريخ تقديم طلب عقد الجلسة الخاصة، كحد أقصى غير قابل للتمديد
  ٢٥/٧/٢٠٠٧الوطن السعودية 

  
 سي ألزمة العالقين على معبر رفححكومة هنية ترفض التوظيف السيا .٥

نهـاء   المقالة إنها تبذل جهوداً حثيثة مع جميع األطراف ذات العالقـة إل            فلسطينيةحكومة ال ال قالت   :غزة
 ."لن تسمح باالستهتار بحياة اآلالف مـن الفلـسطينيين        "، مشددةً على أنها     أزمة العالقين على معبر رفح    

مدهون عن رفض الحكومة القاطع للتوظيف السياسي لقضية        وعبر رئيس ديوان مجلس الوزراء محمد ال      
العالقين لالستمرار في حصار القطاع، أو تمرير أجندة االحتالل لتشغيل معبر كرم أبو سالم لالسـتمرار                

إن قضية العالقين على معبر     "وقال في تصريح صحافي أمس      .في فرض سيطرته على الشعب الفلسطيني     
 مواطناً فلسطينياً هي معاداة     ٣٠حتى يرتقي منهم إلى العلى      .. جهد والمال رفح وتركهم ينزفون الوقت وال    

  ."كاملة لحقوق اإلنسان والشرائع السماوية والقوانين الدولية في جفاف كامل لمعاني اإلنسانية
  ٢٥/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  نحن ال نستبعد التهديدات اإلسرائيلية: خليل الحية .٦

أكد النائب خليل الحية يوم الثالثاء ان التحذيرات بوجود مخطط إسرائيلي لشن            : ألفت حداد وياسر العقبي   
هجوم واسع النطاق علي قطاع غزة ليست جديدة وتدخل فى مسلسل ارهاب الشعب الفلسطيني والضغط               

وقال فـى   . على الشرعية الفلسطينية التي تتمثل في التشريعي وحكومة تسيير االعمال التي يقودها هنية            
 الكثير من قبـل     "سرائيلا"نحن ال نستبعد التهديدات اإلسرائيلية ان تحدث فقد فعلت           " ٤٨ح لعرب تصري

وبـين الحيـة ان    .بحق الشعب الفلسطيني وقتلت النساء واألطفال والشيوخ ودمرت البيوت على ساكنيها         
 "حمـاس "دة  مثل هذه التهديدات متوقعة ومحتملة في اى وقت ولكن ترويجها ياتي فى سياق اخافـة قيـا                

 والحكومة تاخذ هذه التهديدات على محمل       "حماس"واوضح ان    .والمجلس التشريعي حتى ال نقوم بدورنا     
ان "وقـال الحيـة      .الجد لكنها لن تخيفنا ولن تقعدنا عن تحمل المسؤولية تجاه ابناء الشعب الفلـسطيني             

ربما يكون  " واضاف   .سرائيليالرئيس عباس ومن معه ال يخفون عدائهم لنا وتواطؤهم مع االحتالل اإل           
هناك اتفاق بتنفيذ هجوم على غزة ومن ثم تسليمها الى بعض فلول التيار االنقالبى بمـشاركة االحـتالل                  

 لن تسلم بمثل هذه االجراءات وستقوم بواجبها على اكمل وجه وستدافع عـن الـشعب   "حماس"مؤكدا ان  
 .الفلسطيني امام اى عدوان اسرائيلي

  ٢٤/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

   ينفيإسالم شهوانو ..باالعتداء عليه "التنفيذية القوة "جمعة يتهم أشرف النائب  .٧
 أشرف جمعة، امس، القـوة التنفيذيـة باالعتـداء عليـه            "فتح"اتهم النائب عن    : أ.ب.، د "االيام "-غزة  

إن هذا  ) أ.ب.د(وقال في تصريحات لوكالة األنباء األلمانية        .بالضرب، مساء االثنين، في مكتبه في رفح      
هـم ملثمـون    . من فعلوا ذلـك معروفـون     "ومضى قائال    ".ديمقراطية تحت البنادق  "االعتداء يعد بمثابة    

  ".بسيارات شرطة وعددهم خمسون واسم واحد منهم عزيز المالحي وهو من كتائب القسام
 وذلـك علـى     من جانبها أعلنت القوة التنفيذية أنها اعتقلت أربعة أشخاص ينتمون لجهاز الشرطة، أمس،            

إن ما أقدمت عليه مجموعـة      "وقالت على لسان الناطق باسمها إسالم شهوان         .خلفية االعتداء على جمعة   
من األفراد الذين ينتمون لجهاز الشرطة من اعتداء على النائب جمعه أمر وحدث خطير جداً، لـن يـتم                   

واعتبر أن ما أقدمت عليه عناصر       .ونفى نفيا قاطعا أي صلة للقوة التنفيذية بهذا الحادث         ".السكوت عليه 
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من جهاز الشرطة بمبرر أن هناك قائمة بأسمائهم رفعت من قبل النائب جمعة إلى رام اهللا من أجل قطع                   
وأشار إلى أن التنفيذية قامت منذ ليلة أول من أمـس بتـشكيل لجنـة                .رواتبهم غير منطقي وغير مبرر    

  .عتقال كل من كان له عالقة بهذا الحادثتحقيق خاصة، تم إرسالها إلى رفح، حيث ستقوم با
 ٢٥/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  عباس يشكل لجنة تحقيق بعد االعتداء على قسام البرغوثي .٨

قال عصام البرغوثي شقيق مروان البرغوثي امس ان الرئيس الفلسطيني قرر تشكيل            :  ا ف ب   -رام اهللا   
واضـاف   .فـي رام اهللا     على قسام نجل مـروان     لجنة تحقيق في حادثة اعتداء افراد من حرس الرئاسة        

عصام ان مسؤولين من مكتب الرئيس عباس زاروا منزل عائلة البرغوثي لالطمئنان على قسام، وانهـم                
  .اعلموا االسرة بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة

  ٢٥/٧/٢٠٠٧الدستور 
  

  بحر يدين االعتداء على أفراد أسرة البرغوثي .٩
  ابـن  هرئيس المجلس التشريعي باإلنابة عن رفضه لالعتداء الذي تعرض ل         عبر أحمد بحر    : ألفت حداد 

وقال بحر خالل اتصال     .ابنة األسير مروان البرغوثي معتبرا ذلك مسا بالنائب البرغوثي وكافة النواب          و
 البرغوثي ان هذا الحادث هو امتداد لالعتداءات السابقة على النواب في الضفة وخاصة              ىهاتفي مع فدو  

عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي والنائب حسن يوسـف وامتـداد           . احمد الحاج علي ومنزل د     النائب
وطالبت هيئة رئاسة المجلس التشريعي الرئيس       .على النائب اشرف جمعه أمس برفح     " المؤسف"لالعتداء  

  .دينعباس بتشكيل لجنة تحقيق في كافة االعتداءات على النواب وعلى أسرهم ومنازلهم ومحاسبة المعت
  ٢٤/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  والسلطة مليارات من أموال الشعب" فتح"الزهار يكشف عن وثائق تثبت اختالس قادة  .١٠

 استعرض القيادي في حركة حماس، محمود الزهار، جملة من الوثائق واألرقام، التي تمت –غزة 
ذي تورط به قيادات السيطرة عليها في المقرات األمنية، و التي تثبت مدى الفساد المالي واإلداري ال

 مليار دوالر تعود للقيادة الفلسطينية تصل إلى حسابات ٣٠وتساءل عن . والسلطة الفلسطينية" فتح"حركة 
 مليار دوالر في حسابات داخلية، في حين تبلغ ميزانية السلطة الفلسطينية ٢مصرفية خارجية وأكثر من 

تثبت قيام اللجنة المركزية لحركة فتح " ائق وأكد على أن هناك وث!.  مليار دوالر فقط؟١,٣السنوية 
 مليون دوالر من أموال الشعب ٢بالتحقيق مع سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني باختالس 

وكشف النقاب عن جملة من االختالسات واالستغالل غير المشروع للمال العام باألرقام ". الفلسطيني
بو ردينة مستشار رئيس السلطة، وسالم فياض، ومحمد ، بينهم نبيل أ"فتح"يثبت تورط عدد من قيادات 

  . رشيد مستشار رئيس السلطة الراحل عرفات، وآخرين
  ٢٥/٧/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 بو شباك والطيراويأيطالب باعتقال دحالن وو".. حماس " معحوارليحضر لالرجوب  .١١

ن جبريل الرجوب يقود تياراً في إفلسطينية  مصادر مطلعة في القيادة ال قالت: من وليد عوض-رام اهللا 
وحسب المصادر  ."حماس"داخل حركة فتح بالتنسيق مع احمد حلس في قطاع غزة الجراء حوار مع 
واشارت المصادر . "حماس"فان الرجوب سيفجر قنبلة من العيار الثقيل االسبوع المقبل بشأن الحوار مع 

 ىشيد ابو شباك وتوفيق الطيراوي لمسؤوليتهم عما جر ان الرجوب طالب باعتقال محمد دحالن ورىال
  .في غزة
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 بان المستشار المصري في مكتب الممثلية المصرية برام اهللا نقل مصادرنا علمت ىمن ناحية اخر 
عرضاً من الرئيس عباس الي الرجوب بتولي منصب منسق عام لالجهزة االمنية اال ان االخير اشترط 

 في قطاع غزة وفصل االجهزة ىي تنحية المسؤولين الفعليين عما جر شروط تتلخص ف٤موافقته بـ 
 فصل المؤسسة ىاالمنية عن الغالف االقليمي ومنعها من االتصال مع اية جهات خارجية، اضافة ال

واوضحت  . وحدة سالح المؤسسة االمنيةىاالمنية عن االنتماء الفصائلي والتنظيمي وذلك اضافة ال
 وانه يتمتع بقناة اتصال ى بدعم مصري رفيع المستوىبان الرجوب يحظمصادر فلسطينية مطلعة 

مباشرة مع مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان الذي ابلغ القيادة الفلسطينية بان مصر ترفض 
تدريب اي عنصر امن فلسطيني اال بعد اعادة تشكيل االجهزة االمنية لتصبح تمثل جميع الفلسطينيين، 

 .واء عمر سليمان قال لعباس لن ندرب مليشيات لمحمد دحالن ان اللىحت
  ٢٥/٧/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  في غزة"حماس"في فتح تدعو لمواجهة " الخاليا الثورية للعمل السري" .١٢

الخاليا الثورية "في بيان صادر عن الحركة ويحمل توقيع ، فتححركة دعت :  صالح النعامي- غزة
عبئة أبناء الحركة وإعادة روح المواجهة والثورة في نفوسهم من جديد ت"، عناصرها الى "للعمل السري

وطالب البيان الذي يحمل  ".والعمل على التصدي لمحاوالت اعتقال ومواجهة كوادرها وأبنائها في غزة
، انصار الحركة بإشعال ثورة الحجارة والزجاجات الفارغة في وجه ما )"١(نداء المواجهة "عنوان 
وكذلك إشعال إطارات السيارات في كل الطرق والمفترقات، ورفع األعالم " الحمساويالقمع "وصفته 

وناشدت فتح . الفلسطينية ورايات حركة فتح فوق جميع المنازل والبيوت، والمؤسسات وأعمدة الكهرباء
ف كما حثت فتح جماهيرها على توظي". تشغيل أغاني الثورة وفتح في كل مكان"جميع أبنائها وجماهيرها 

الجمهور العريض في المواجهات مع حماس من خالل تنفيذ الفعاليات االحتجاجية ضد ممارسات حماس 
  . ضد عائالت أو مؤسسات أو شخصيات

  ٢٥/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
 جاهزة لتفجير الموقف في الضفة الغربية إلفشال مخططات عباس" حماس": مصادر .١٣

األوضاع الحالية في قطاع غزة أدت إلى تراجع تأثير  مطلعة إن  قالت مصادر: شاكر الجوهري-عمان 
 .وعموم قادة الخارج على القرار في قطاع غزة" حماس "ـخالد مشعل رئيس المكتب السياسي ل

، "حماس"ناقم على قادة " فتح"مصادر إن فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية لحركة وأضافت ال
خيرة للعاصمة السورية، فيما تتطابق تحليالت اردنية واسرائيلية وأنه رفض اللقاء بهم، خالل زيارته األ

 انطالقا من الضفة الغربية لتخريب سياسات إسرائيلتستعد لشن هجمات عسكرية على " حماس"على أن 
محمود عباس، أو محاولة فرض سيطرتها على الضفة أسوة بقطاع غزة، موظفة لهذا الغرض 

 لها مواطنون فلسطينيون، كان آخرها االعتداء الذي تعرض له نجال االعتداءات المتواصلة التي يتعرض
 .في الضفة الغربية" فتح"مروان البرغوثي أمين سر حركة 

، وبعضها من خالل "الشرق"وتلتقي التقديرات الفلسطينية مع تقديرات اردنية واسرائيلية اطلعت عليها 
تستعد، وهي جاهزة وقادرة على القيام " حماس"تقرير دبلوماسي عربي من تل أبيب، وهي ترى أن 

تقول المصادر . بنوعين من العمليات العسكرية انطالقا من الضفة الغربية، أو داخل الضفة ذاتها
ستعمل على تفجير الوضع العسكري عبر الضفة الغربية مستهدفة مدنا وبلدات " حماس"الفلسطينية إن 

ستمر عباس في التزاماته إلسرائيل، وسار كما يريد  في حالة ا١٩٤٨ومستوطنات اسرائيلية داخل حدود 
وتجمع المصادر . اإلسرائيليون، وذلك كي تثبت إلسرائيل عدم قدرة عباس على االلتزام بتعهداته لها

من " حماس"مشيرة إلى ما نفذته .. على فعل ذلك" حماس"الفلسطينية واألردنية واإلسرائيلية على قدرة 
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وترى المصادر أن اسرائيل بدورها قد ال . ، وما أعقب ذلك١٩٩٦سنة عمليات عبر الضفة الغربية 
تمانع في ذلك، ما دام مفترضا أنها تفضل وجود كيانين فلسطينيين في غزة والضفة، من أجل أن تبدأ 

 .بقضم الكيان الفلسطيني في الضفة أوال، ثم تتفرغ لكيان غزة
  ٢٥/٧/٢٠٠٧الشرق القطرية 

  
  ية تمارس دور الوكيل عن االحتالل في جامعة النجاحاألجهزة األمن :أبو زهري .١٤

إلى الجامعات، وانتقـد إقـدام      " حماس"و" فتح"من محاولة نقل الصراع بين      سامي أبو زهري    حذر  : غزة
أجهزة األمن التابعة للرئاسة على اقتحام جامعة النجاح وإطالق الرصاص الذي أصاب عددا من الطلبة،               

واعتبر ذلك تطورا خطيـرا      ".حماس"بناء الكتلة اإلسالمية التابعين لحركة      والقيام باعتقال مجموعة من أ    
 الرئيس عباس مسؤولية تردي األوضـاع فـي         الحّمم. إلدخال الجامعات في الصراع السياسي الداخلي     

  .جامعةال
  ٢٤/٧/٢٠٠٧قدس برس 

  
  "رام اهللا"و" مصر"غزة مشتتون بين " فتحاويو" .١٥

وكوادرها ومناصريها مشتتين بين الضفة الغربيـة       " فتح"ي حركة    من قيادي  ١٠٠بات أكثر من    : أ ف ب  
وقـال  . علـى القطـاع   " حماس"ومصر بعد ان غادروا قطاع غزة خوفا على حياتهم اثر سيطرة حركة             

كنت مهتما بالبقاء في غزة بالرغم من المخـاطرة فحمـاس معنيـة             "توفيق أبو خوصة    " فتح"القيادي في   
وطلبت السلطة الفلسطينية من عناصر األمـن       ". ..تي إلى رام اهللا فأتيت    بتصفيتي، لكن صدر قرار بأن آ     

وقال نبيل عمـرو    .  شخصا المغادرة إلى مصر    ١٢٥الذين لجأوا إلى رام اهللا وعددهم نحو        " فتح"وكوادر  
نحن بحاجة إلى تواجد    "، مؤكداً   "القرار هو ان يذهب كل إلى عمله ومصر هي المحطة األقرب إلى غزة            "

  ".قطاعالا الفتحاوية في كل كوادرن
سـيذهب  "ثـم أضـاف     ". سأبقى في رام اهللا   "لكن توفيق أبو خوصة قال لدى طرح السؤال عليه مجددا،           

 شخصا من وافدي القطاع إلى مصر للعيش والسكن هناك هؤالء ليس لديهم مهمات أو عمـل                 ٧٤حوالي  
لتوجه الناس إلى مصر ووجودهم داخل      ال توجد رؤية استراتيجية     "وتابع  ". هم ذاهبون لإلقامة فقط   . هناك

قدمت إلى رام اهللا بعد ان      "من جهته قال رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين راسم البياري           ". وطنهم اولى 
ال احد فينا يعرف مصيره سواء فـي رام اهللا أو فـي             : "وأضاف.."  ستقوم بإعدامي  "حماس"تأكدت بان   

  ."مصر، كل منا يحاول البدء من جديد
  ٢٥/٧/٢٠٠٧البيان 

  
  تعتبره مدبرا وتتوعد المنفذيناالعتداء على نجلي البرغوثي تدينان "حماس" و"فتح" .١٦

حادث اعتداء حرس الرئاسة  ىوصفت كتائب األقص:  من وليد عوض واشرف الهور- غزة -رام اهللا 
نا وقالت في بيان لها لقد أصب.  بانه صدمة للشعب الفلسطينيعلى نجلي األسير مروان البرغوثي 

 بالصدمة والغضب عند سماعنا قيام عناصر من حرس الرئاسة باالعتداء على األخ قسام نجل 
 القائد البرغوثي بعد إليواعتبرت أن الجريمة مدبرة وهدفها اإلساءة  .البرغوثي، وكذلك كريمته ربي

جريمة وشددت على أن مرتكبي ال .تعالي األصوات باإلفراج عنه وخشية البعض على مصالحه ونفوذه
 .ىمطلوبون لكتائب شهداء األقص
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ل مسلسل احماس الحادث وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة، ما زحركة  ذلك استنكرت ىال
 االعتداءات على بيوت وأبناء المعتقلين الفلسطينيين من قبل عناصر األجهزة األمنية وحرس الرئيس

 . والشهداء واالستشهاديين بيوت النواب واألسري ىيستثني أحد حت مستمرة وال
  ٢٥/٧/٢٠٠٧القدس العربي 

  
 حول ما جرى في غزة " حماس"أبو زهري ينفي أي خالفات بين قيادات  .١٧

أن تكون هناك خالفات في الرأي بـين        " حماس"القيادي في   أبو زهري   سامي  نفى  : صالح النعامي : غزة
احدى وكاالت االنباء الـى أحـد       ورداً على تصريحات نسبتها     .  حول ما جرى في غزة     "حماس"قيادات  

حول طريقة الحسم العسكري التي اتبعتها حمـاس فـي          ) أحمد دولة ( قيادات حماس في الضفة الغربية      
موقف الحركة الرسمي في كل أماكن وجودها أن ما حدث في غزة كـان خطـوة                "غزة، قال ابو زهري     

الحركة اضـطرت للجـوء لهـذه       .. اضطرارية في مواجهة أعمال اإلجرام التي عجزت فتح عن وقفها         
 ".الخطوة في ظل استمرار أعمال اإلجرام من بعض المجموعات داخل األجهزة األمنية

 ٢٥/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
  مبادرة للجان المقاومة الشعبية بإعادة الشرطة المدنية إلدارة معبر رفح  .١٨

ومة الشعبية أبو الصاعد مبادرة     القيادي في لجان المقا   أطلق   – وعالء المشهراوي    اإلفرنجي عماد   -غزة  
لحل األزمة تقدمها قيادة اللجان تقوم على عودة الشرطة المدنية إلدارة معبر رفح وبذلك تسحب الـذرائع            

 القيادي في لجان المقاومة أبو عدنان رفض كـل البـدائل التـي              أكدمن جانبه    .الستمرار إغالق المعبر  
ضحا أن هذه البدائل تشكل استهدافا للمقاومة والمقـاومين         تطرح سواء معبر كرم أبو سالم أو العوجا مو        

من مختلف الفصائل الفلسطينية وان لجان المقاومة الشعبية لن تسمح بتمرير هذه المخططات التي تهدف               
وبخصوص المراقبين الدوليين قـال      .إلى إلغاء معبر رفح واستبداله بمنافذ تسيطر عليها قوات االحتالل         

لمقاومة الشعبية أبو مجاهد ان لجان المقاومة مستعدة أن توفر األمن والحماية للبعثـة              الناطق باسم لجان ا   
  .الدولية إذا رغبت بالعمل على معبر رفح

  ٢٥/٧/٢٠٠٧القدس الفلسطينية 
  
  إقليمي رهينة لمحور بأنها "حماس"تهم يالرحمن  أحمد عبد .١٩

أصبحت رهينة لمحور " حماس "إنرحمن ال أحمد عبد" فتح "قال القيادي في:  جيهان الحسيني-القاهرة 
فكر حماس ليس سياسياً بل "اقليمي قائم على نشر الفوضى واالضطرابات لتعقيد األمور، واعتبر أن 

 .، مشيراً إلى أنهم يعتبرون الدور االميركي للتسوية وهماً وأن إسرائيل إلى زوال"أساسه فقهي وتاريخي
المفارقة الكبرى أن : "، وقال"الدولة الفلسطينية عن األجندةإزالة "مسؤولية " حماس"وحّمل عبدالرحمن 

  ." هو انقالب حماس في غزة الذي أزال الدولة الفلسطينية من األجندة١٩٤٨أهم حدث منذ نكبة عام 
  ٢٥/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
   عسكري١٨٠٠٠ تستنكر وقف رواتب " الريشأبوكتائب " .٢٠

 بقرارات أصدرتها حكومة تـسيير      تفاجأو الريش انه     أبو هارون الناطق باسم كتائب احمد أب       أعلن: غزة
وحـذر أبـو     .عـرب   ضد قادة كتائب ابو الريش و فصلهم من عملهم خاصة القيادي خالد أبو             اإلعمال

   عناصر و قادة كتائب أبو الريش و انه ليس من حق احد فصلهم من               "فتحاوية"هارون كل من يشكك في      
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وضيح ما حدث إزاء القادة في كتائب ابو الريش ووقف رواتب أكثر            الحركة او توجيه التهم لهم مطالبا بت      
  .٢٠٠٦ عسكري من تفريغات ١٨٠٠٠من 

  ٢٤/٧/٢٠٧وكالة سما  
  

   مصرية جديدة بشأن اتمام صفقة شاليتلم نتلق عروضاً: "حماس" .٢١
نفى القيادي في حركة حماس أسامة المزيني تلقي الحركة أي عروض مصرية جديدة :  د ب أ-غزة 
ن إتمام صفقة تبادل األسرى مع إسرائيل واإلفراج عن الجندي جلعاد شاليت المحتجز في قطاع غزة بشأ
وكانت تقارير إخبارية قد قالت إن الوسطاء المصريين طلبوا من حماس تخفيف شروطها  . شهرا١٣ًمنذ 

بر رفح البري المتعلقة بالصفقة وأنهم وعدوا بتخفيف القيود المفروضة على معابر قطاع غزة خاصة مع
  .في المقابل

  ٢٥/٧/٢٠٠٧الدستور 
  
  "حماس"بيلين يدعو اولمرت إلبرام اتفاق هدنة مع  .٢٢

 "حمـاس " دعا رئيس حزب ميرتس يوسي بيلين امس حكومة أولمرت إلى التفاوض مع             : د ب أ   -القدس  
 اإلسرائيلي  وقال في مقابلة مع إذاعة الجيش      .بشكل مباشر أو غير مباشر للتوصل الى اتفاق لوقف النار         

 بشكل مباشر فـيمكن     "حماس"، وإذا لم ترد إجراء مفاوضات مع        "حماس"يمكن أن تتفاوض إسرائيل مع      "
المهم يجب التوصل    "وأضاف ".التفاوض معها بشكل غير مباشر عبر النرويج أو مصر أو حتى سويسرا           

اريخ تجـاه سـديروت      تتعهد الحركة من خالله بوقف إطالق الصو       "حماس"التفاق لوقف إطالق نار مع      
  ".والعمليات ضد إسرائيل مقابل أن تقدم إسرائيل تسهيالت لمليون ونصف مليون فلسطيني في قطاع غزة

  ٢٥/٧/٢٠٠٧الدستور 
  
  قوة إيران بانقسام العالم: بيريز .٢٣

حول المسألة  " إذا واجهت إيران جبهة موحدة    " رأى الرئيس االسرائيلي شمعون بيريز أمس أنه         :ا ف ب  
قوة االيـرانيين ال    "الفرنسية، إن   " لوفيغارو"وقال في مقابلة مع صحيفة       ".فإن هذا البلد سيتغير   "،  النووية

، مشيراً إلى أن أربع دول تخلت عن السالح النووي تحت ضغط المجتمع             "تصمد سوى أمام انقسام العالم    
ـ  ٢٥في مقابل   "الدولي هي أوكرانيا وليبيا وجنوب أفريقيا وكوريا الشمالية          ون دوالر، وهـذا لـيس       ملي

ال "وأضـاف   ". إن عليها أن تختار إلى أي عالم تنتمي       "ورداً على سؤال عن سوريا، قال        ".بالكلفة العالية 
وتعليقاً على فوز اإلسالميين     ".مع اإلعالن أنها تريد السالم    .. يمكنها أن تدعم حزب اهللا وتقدم له اإلسلحة       
وعد بمواصـلة   "رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان       في االنتخابات التشريعية التركية، رأى أن       

  ".السياسة التي ينتهجها والتي ترجمت بعالقات ممتازة بين إسرائيل وتركيا وهي بلد منفتح ومتقدم
  ٢٥/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 

  
  إسرائيل تطور أسلحتها التكتيكية والنووية .٢٤

للدراسـات االسـتراتيجية    " جافي"ر عن مركز    أفاد تقرير صاد   ٢٥/٧/٢٠٠٧ االتحاد االماراتية    ذكرت
والسياسية بأن إسرائيل تقوم حالياً بتطوير أسلحتها التكتيكية والنووية لتصبح في وضع استعداد وتأهـب               

إن المفاعالت النووية تعمل حالياً بكامل طاقتهـا        "العام الماضي، وقال    " حزب اهللا "دائمين، بعد حربها مع     
  ".وم واليورانيوم اللتين تدخالن في صناعة األسلحة النوويةالستخالص مادتي البلوتوني

كـشفت القنـاة الثانيـة مـن        : حسن مواسي  عن   القدس المحتلة من   ٢٥/٧/٢٠٠٧ المستقبل   وأضافت
التلفزيون اإلسرائيلي، أن إسرائيل ستقوم بنشر بطاريات قادرة على ضرب صواريخ محلية الصنع التـي    
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جاهزة خـالل سـنة ونـصف،       ستكون  وقالت القناة إن البطاريات      ،تطلق من غزة وصواريخ الكاتيوشا    
 مليون دوالر للبطارية الواحدة، وإن بطارية واحدة تستطيع أن تحمي مستوطنة سديروت من              ٦٠وبتكلفة  

  .صواريخ المقاومة الفلسطينية
  
  قق في جرائم الحرب اإلسرائيليةتح" لجنة فينوغراد" .٢٥

 تنظر في البعد األخالقي لسلوكيات الجـيش اإلسـرائيلي فـي            أن" لجنة فينوغراد "قررت  : حلمي موسى 
وجاء في رسالة رئيس اللجنة القاضي فينوغراد الـى  . حرب لبنان الثانية، واحتمال ارتكابه لجرائم حرب  

رئيسة كتلة ميرتس في الكنيست زهافا غالئون، أن اللجنة ستتعامل مع مسألة ما إذا كانت إسـرائيل قـد                   
اللجنة تفحـص المـواد     "وأشار القاضي في جوابه إلى أن       . ثناء حرب لبنان أم ال    اقترفت جرائم حرب أ   

موضـحاً أنـه    " الوفيرة التي جمعتها من أجل أن تقرر في أي من القضايا الكثيرة المثارة سوف تنشغل              
  ". فحص مجريات الحرب وفق القانون الدولي"خالفاً للتقرير المرحلي، سيشمل التقرير النهائي إشارة إلى 

التحقيق في انتهاك الحكومة اإلسـرائيلية للقـانون        "وكانت غالئون قد طلبت من اللجنة قبل حوالى شهر          
وأضافت أنها تلقت مطالبات من عدد كبير من المواطنين بـالتحقيق فـي             ". الدولي في حرب لبنان الثانية    

بالتدخل في هذا الـشأن،     وأشارت غالئون إلى أن من بين المطالبين         .الجانبين األخالقي والدولي للحرب   
وقالـت  . الكثير من الجنود اإلسرائيليين المنزعجين من انتهاك القواعد األخالقية في استهداف المـدنيين            

ومن المهم للدولـة    . أرغموا جنود المدفعية على استخدام القنابل العنقودية      "أنهم  " هآرتس"غالئون لصحيفة   
  ". وخطواتهاأن تظهر نفسها أمام العالم كجهة تفحص نفسها 

  ٢٥/٧/٢٠٠٧السفير 
  
   ال تزال تثير سجاالً في إسرائيل.. ومداها"..حزب اهللا"صواريخ  .٢٦

نقل المختص في الشؤون العسكرية في القناة العاشرة للتلفزيون اإلسرائيلي، شاي حزكاي، أمـس عـن                
يلـومتراً،   ك ٢٥٠ضابط رفيع المستوى في جيش االحتالل تأكيده أن حزب اهللا يملك صواريخ تصل إلى               

في وقت نفى فيه مصدر عسكري إسرائيلي كالم األمين العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا في شأن قـدرة                   
وإن أقر بأن هذا الحزب أعاد بناء قوته العـسكرية،          " استهداف أي نقطة في فلسطين المحتلة     "حزبه على   

واريخ البعيدة المدى التي    بحيث تزايدت قدراته عما كانت عليه في تموز الماضي، وخاصة في مجال الص            
ينقل السالح إلى جنوب لبنان في إطار اتفاقـات غيـر           "وأضاف أن الحزب     . كيلومتراً ٧٠يتجاوز مداها   

  ".مكتوبة بينه وبين الجيش اللبناني ومن وراء اليونيفيل
قى قائمـاً  حزب اهللا هو امتداد إيراني، ولن يب"وفي السياق، قال رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، إن        

ليس عميالً مـستقالً، لكنـه عميـل        "أن نصر اهللا     وأضاف نتنياهو ". لمدة يومين من دون دعم اإليرانيين     
وقال نتنياهو، الذي كان يتحدث في ختام لقائه بموفد الرباعية الدولية            ".متبجح، وأنا اقترح عليه أال يتبجح     

أن إيران تشكل أكبر تهديد علـى المنطقـة         طوني بلير في القدس المحتلة أمس، إن بلير اتفق معه على            
  ".والتسلح النووي اإليراني يشكل خطراً على الشرق األوسط والعالم كله"

  ٢٥/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  
  ترعب االسرائيليين"نصر اهللا"تصريحات  .٢٧

 افادت امس الثالثاء صحيفة معاريف، ان سكان شمال اسرائيل في المدن:  زهير اندراوس-الناصرة 
والبلدات والمستوطنات بدؤوا بحملة واسعة لشراء وتخزين المأكوالت والمشروبات استعدادا للحرب مع 
سورية ومع حزب اهللا، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في المجالس البلدية في الشمال قولهم انه ال يثقون 

 الجبهة الشمالية، ىعلباقوال اولمرت ووزير امنه ايهود باراك بانه لن تندلع حرب في الصيف الحالي 



  

  

 
 

  

            ١٣ ص                                      ٧٩٣:                                 العدد٢٥/٧/٢٠٠٧األربعاء : التاريخ

 ان اقوال نصر اهللا في فضائية الجزيرة ادخلتهم في حالة من الرعب الشديد، خصوصا ىمؤكدين عل
 جنوبها، ى حزبه قدرات عسكرية الصابة اي هدف في اسرائيل من شمالها الىتصريحه القائل ان لد

 الحدود الشمالية داني ىية عل المستوطنات االسرائيلىونقلت الصحيفة عن رئيس منتد. مرورا بمركزها
 الرغم ىبيرتس قوله انه السكان بدؤوا بتخزين االكل استعدادا للحرب مع سورية وايران وحزب اهللا، عل
 حرب ىمن ان قيادة الجبهة الداخلية في جيش االحتالل لم تطالبهم بذلك، واردف قائال انه بعد سنة عل

تنفيذ وعودها لتحصين البلدات الشمالية، وعليه اكد بيرتس انه لبنان الثانية لم تقم الحكومة االسرائيلية ب
 . حد تعبيرهى انفسنا، علىيجب ان نتكل عل

 ٢٥/٧/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  ارتفاع حاد في أعداد اإلسرائيليين المطالبين بالجنسية األلمانية .٢٨

ماضي فيما يـشير الـى أن       ارتفعت بحدة أعداد اإلسرائيليين الذين حصلوا على الجنسية األلمانية العام ال          
وتفيد بيانـات    .الجيل األصغر من اليهود قد نحى جانبا النفور من الدولة التي دبرت فيها محارق النازي              

 اسرائيليا حصلوا على الجنـسية العـام        ٤٣١٣نشرها مكتب اإلحصاءات االتحادي هذا االسبوع الى أن         
ى رقم منذ بدء تسجيل هذه البيانـات فـي           وهو أعل  ٢٠٠٥ بالمئة عن عام     ٥٠الماضي بزيادة أكثر من     

 ألف اسرائيلي قد يحق لهم الحصول على الجنـسية  ٣٠٠وتظهر التقديرات أن نحو  .ألمانيا قبل ربع قرن 
وفي .  ألف قبل الحرب   ٦٠٠وهناك اآلن ما يقدر بنحو مئة ألف يهودي في المانيا بالمقارنة مع              .االلمانية

  . ألف يهودي١٢كن هناك سوى نهاية الحرب العالمية الثانية لم ي
وقال لوثر شولتز من الهيئة االتحادية المختصة بمنح الجنسية أن تجدد أعمـال العنـف بـين اسـرائيل                   

يمكـنهم  "وأضاف   .وجيرانها كان من العوامل التي أدت الى ارتفاع عدد الطلبات من جانب االسرائيليين            
  ."العالمالحضور الى هنا فتفتح األبواب أمامهم الى أغلب دول 

  ٢٤/٧/٢٠٠٧رويترز 
  
 أخذت األرض وأعطتنا حرية الكالم" إسرائيل: "بشارة .٢٩

 للمرة األولى تبرز صحيفة غربية األزمة الكبيـرة التـي تعـرض لهـا المناضـل                 : عمر حنين  - لندن
التي أرغمته على الهجرة إلى الخارج بعد أن        " اإلسرائيلية"الفلسطيني الدكتور عزمي بشارة مع السلطات       

" الجارديـان "وأعلن بشارة في حديث نادر مع صحيفة         .ى األصوات الفلسطينية في الكنيست    ن من أقو  كا
كانت تسعى إلى تقديمه للمحاكمة وإدانته ألنهم يريدون تحقيـق     " اإلسرائيلية"البريطانية أمس أن السلطات     
  .رية الكالمالقائمة على اغتصاب األرض ومنح ح" اإلسرائيلية"ذلك، ساخراً من الديمقراطية 

  ٢٥/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  المحكمة العليا تأمر ثانية بهدم الجدار االسمنتي المقام جنوبي جبل الخليل .٣٠

أصدرت المحكمة العليا اإلسرائيلية أمرا ثانيا لوزارة األمن اإلسرائيلية بتفكيك الجدار االسمنتي الذي يمتد              
يل، معتبرة أن عدم تنفيذ القرار األول هـو بمثابـة            سم جنوبي جبل الخل    ٨٢ كم بارتفاع    ٤١على طول   

وقالت منظمـة   . وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا مماثال قبل ستة شهور         .استهتار بالمحكمة وقراراتها  
 ١٨ فلسطيني يعيشون في     ٣,٠٠٠إن الحاجز المذكور يفاقم من عزل أكثر من         : " بتسيلم في تقرير خاص   

  .قرية
  ٢٤/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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  إضراب مفتوح اليوم: لإسرائي .٣١
امس، اضرابا عاما مفتوحا في القطـاع       " هستدروت" اعلنت نقابة العمال المركزية في اسرائيل        :ا ف ب  

واوضـح امـين عـام    . العام اعتبارا من الساعة السادسة من صباح اليوم، بسبب خالف حول االجـور    
رجئ الى صباح غد، لتتمكن     الهستدروت عوفر عيني ان االضراب في مطار بن غوريون في تل ابيب ا            

الشركات الجوية من مواجهة العدد الكبير من المسافرين في حين يستعد االف االسرائيليين للـسفر فـي                 
 فـي المئـة     ١٠والخالف قائم على الرواتب، حيث تطالب النقابة بزيـادة          . عطلة او العودة من الخارج    

 فـي   ١ي حين لم تقترح الخزينة سوى زيادة        للتعويض عن تجميد االجور في القطاع العام منذ سنوات، ف         
  .ولم يتم التوصل الى اي تسوية برغم مفاوضات استمرت اسابيع. المئة

  ٢٥/٧/٢٠٠٧السفير 
  
   في النجاح بليرالصحافة اإلسرائيلية أعربت عن تشاؤمها من فرص .٣٢

 اإلسرائيلية أعربت   رغم الترحيب اإلسرائيلي الواسع بمهمة بلير، إال أن الصحافة        :  سامي سعيد  -ام اهللا   ر
علـى أنقـاض    "إن بلير وصل    " يديعوت أحرونوت "وقالت صحيفة   . عن تشاؤمها من فرصه في النجاح     

يمكن المرء أن يفترض أن فرص بلير في النجاح خـالل           : "، وأضافت " البريطانية - السياسية األميركية 
وال يملك بليـر    . يست مرتفعة مدة العام ونصف العام الباقية على والية الرئيس األميركي جورج بوش ل           

فنشرت رسماً كاريكاتورياً يظهـر     " معاريف"أما صحيفة    ".أي مقومات حقيقية غير إرثه الشخصي الغني      
  .بلير وهو يرتدي لباس مربية بريطانية والفتة في السحب تشير إلى الطريق إلى الشرق األوسط

  ٢٥/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  
 "نادي القلم"من " الهولوكست"كري يدعون لطرد من" إسرائيليون" .٣٣

أنهى نادي القلم الدولي أعمال أول مؤتمر له يقام في مدينة إفريقية فـي داكـار                :  هالة البدري  - القاهرة
عاصمة السنغال األسبوع الماضي، وقد أجهض الوفد المصري لنادي القلم الدولي محاولة اتخـاذ قـرار                

ي لتحرير توصية تدعو إلى طرد أعـضاء النـادي الـذين ال    عن طريق الفرع األلمان   " إسرائيليون"قدمه  
يعترفون بالهولوكوست حيث طالبت إقبال بركة رئيسة الفرع المصري بحذف التوصية وعدم االعتـداد              

وقالت إقبال بركة إن هذه      .بها ألنها تخالف الئحة نادي القلم التي تحرص على حرية التعبير وتدافع عنها            
لليهود وانحياز لهم، حيث إن شعوبا أخرى كالبوسنيين والفلـسطينيين عـانوا            التوصية بها شبهة تعصب     

إن هذه التوصية تقتـضي تغييـر       : وأضافت .ويعانون ويالت الحروب منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية       
الالئحة األساسية للنادي وهو ما يستدعي إجراءات أخرى تقتضي إبالغ األعضاء بالتوصية قبـل سـتة                

قت الوفود العربية واإلسالمية على شطب القرار وطالب الوفد األلماني بإرجاء المناقشة إلـى              أشهر وواف 
  .وقت الحق

  ٢٥/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   في جامعة نابلس"حماس" و"فتح" جريحاً في مواجهات بين انصار ستة عشر .٣٤

 اعنـف   ،الغربيـة امـس   شهدت جامعة النجاح في مدينة نابلس بشمال الـضفة          :  محمد يونس  -رام اهللا   
واصيب في هـذه المواجهـات      . مواجهات تقع بين حركتي فتح وحماس منذ احداث غزة الشهر الماضي          

فـي  ، أحدهم    طالبا، بينهم ثالثة اصيبوا بأعيرة نارية      ١٦التي بدأت باأليدي ثم انتهت باستخدام السالح،        
صاما وزعوا خالله بيانا اتهمـوا      بدأت المواجهات عندما نظم انصار حماس اعت      قد  و. حالة موت سريري  

  .فيه فتح بالتعاون االمني مع اسرائيل ضد نشطاء الحركة
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  حظـر االنـشطة     قرار حماس المسؤولية عن هذه االحدات لخرقها      من جهتها،     حّملت ادارة الجامعة   قدو
  .الذي كانت الجامعة قد اتخذته اثر أحداث غزة

  ٢٥/٧/٢٠٠٧الحياة 
  
  بي لتعزيز الوفاق والحوار الوطني في غزةتحضيرات لعقد المؤتمر الشع .٣٥

أكدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي لتعزيز الوفاق والحـوار الـوطني إنهائهـا كافـة               : ألفت حداد 
اإلجراءات المتعلقة بعقد المؤتمر المزمع تنظيمه، من أجل إنجاح الحوار الوطني الفلـسطيني وتعزيـز               

وضع خطة فلسطينية للتحرك    حيث سيناقش،   . المشروع اإلسرائيلي الجبهة الداخلية الفلسطينية، ومواجهة     
العمل علي إيجاد مناخ حوار وطني ومواجهة التحـديات  ، والسياسي الشامل علي أساس األهداف الوطنية   

دعوة الشعب  ، و نبذ كافة مظاهر الفرقة واالنقسام والتأكيد على حرمة الدم الفلسطيني         ، إضافة إلى    المحدقة
رئـيس  وسـعيد صـيام،      وسيشارك فيه كال من      .لتفاف حول الشرعيات الفلسطينية الثالث    الفلسطيني لال 

 مـدير المركـز الفلـسطيني لحقـوق         راجي الصوراني إضافة إلى   ،   الفلسطينية جمعية أساتذة الجامعات  
  .سيتحدث عن حماس خليل الحيةفي حين ، االنسان

  ٢٤/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

  لدة القديمة مشروع كبير القامة قدس يهودية تحت الب .٣٦
اعادة افتتاح مغارة سليمان بالقرب من باب العامود في القدس بعد مـرور             تحول  :  خليل العسلي  -القدس  

، من المفاجـأة إلـى       والتي يكتنف تاريخها غموض مثير وتقع تحت البلدة القديمة         ،سنوات على اغالقها  
ة تطوير القـدس الـشرقية،      خوف بعد ان كشفت الصحف االسرائيلية النقاب عن وجود مشروع لشرك          ال

قـدرت  قـد   و . متفرج ٥٠٠مدعومه من قبل الوزارات المختلفة، لتحويل المغارة إلى مسرح يتسع لنحو            
مغارة هو جزء مـن مـشروع       الن اعادة فتح    أ االخطر هو    إال أن  مليون دوالر،    ٢تكلفة المشروع بنحو    

مغارة، ويسير تحت البلدة القديمة، حتـى       لجمعية عطيرات كوهنيم االستيطانية لحفر نفق جديد، يبدأ من ال         
 هـذا    خليل التفكجـي بـأن      وقد أشار  . تسيطر عليه الجمعية   يصل إلى منزل بالقرب من أسوار األقصى      

 وهو جزء من مشروع كبير إلقامة قدس يهودية تحت أرضية، تربط بين المغارة              ، االخطر المشروع هو 
انه خـالل فتـرة معينـة       ،  قالقد   داني روبنشتاين    الصحفيفي هذا الصدد كان     و .وجنوب البلدة القديمة  

ستظهر على االرض في شرقي المدينة ومحيطها، حقائق تسعى بدرجة كبيرة الى شطب امكانية تحـول                
  .شرقي القدس الى عاصمة للدولة الفلسطينية عن جدول المفاوضات المستقبلية

  ٢٥/٧/٢٠٠٧الدستور 
  

   للدفاع عن المسجد األقصىرابطة علماء فلسطين تدعو العرب والمسلمين .٣٧
 األمة والشعوب العربية واإلسـالمية إلـى        ، مروان أبو راس   .دعا رئيس رابطة علماء فلسطين د     : غزة

وأكد أن تجرؤ المتطرفين اليهـود       .النهوض وتحّمل مسؤولياتهم في الدفاع عن المسجد األقصى المبارك        
ستغالل حالة االنشغال بالتجاذبات الـسياسية      على اقتحام باحات األقصى من جديد يشكل محاولة خبيثة ال         

نه لمن دواعي األسف والخجل في آن واحد أن يجري االعتداء           أ شار إلى وأ .القائمة في الساحة الفلسطينية   
على حرمة المسجد األقصى، في وقت تستمر فيه اللقاءات عديمة الجدوى بين محمود عبـاس وحكومـة           

  . ن جهة األخرىفياض من جهة وأقطاب حكومة االحتالل م
  ٢٤/٧/٢٠٠٧ قدس برس
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   اللبناني حزب اهللامع تعامل واتهامها بال٤٨ من فلسطينيياعتقال فتاة .٣٨
كشف النقاب عن اعتقال فلسطينية من داخل الخط األخضر، من منطقة الـشمال، فـي نهايـة الـشهر                   

من اإلسرائيلية فـي    وتدعي أجهزة األ   .الماضي، بتهمة االتصال مع عميلة لحزب اهللا وتقديم خدمات لها         
 وخالل دراستها لطب األسنان في األردن، تعرفت على طالبة من الجامعة تعمـل              ،الئحة االتهام أن الفتاة   

حزب، بحيث تكون مهمتها المساعدة في نقل أجهـزة         اللحساب حزب اهللا، طلبت منها االنضمام لصفوف        
  .جل تسليمها لعمالء في الداخلصغيرة كالهواتف الخليوية وشرائح ذاكرة لجهاز الحاسوب، من أ

  ٢٤/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

  هناك نصف مليون شاب فلسطيني يفكرون بالمس بإسرائيل:  سابقوزير أسرى .٣٩
، في تعقيبه على مخاوف اسرائيل من عـودة االسـرى إلـى              سفيان أبو زايدة   قال:  االسرائيلي التلفزيون

 يعود لمزاولة مثل هذا النشاط، ولكـن        ن الشاب المحرر من السجن يمكن أن      أ،  ممارسة نشاطات ارهابية  
هناك حوالي نصف مليون شاب من أمثاله في مناطق قطاع غزة والضفة الغربية، يفكرون ليـل نهـار                  

  .بكيفية المس بإسرائيل
  ٢٤/٧/٢٠٠٧ الشرق األوسط.د.رصد البث اإلذاعي والتلفزيوني العبري، م

  
  خيريةعية  مددت اعتقال رئيسة جم االسرائيليةالمحكمة العسكرية .٤٠

رئيـسة جمعيـة    اعتقال  مددت المحكمة العسكرية في سجن المسكوبية في القدس المحتلة          : رامي دعيبس 
هذه ويذكر أن    . يوما الستكمال التحقيق معها والذي بدأ قبل شهر تقريبا         ١٢  ندى الجيوسي  الهدى النسائية 

ة في منطقـة الريـف باألعمـال         امرأ ٣٠٠الجمعية الخيرية تعيل مئات األيتام عدا عن تشغيل أكثر من           
 الصمت   لرعاية االسرى،  استهجنت جمعية نفحة  قد  و .اليدوية والتي اشتهرت إنجازاتها في اآلونة األخيرة      

المطبق تجاه ما تتعرض له الجمعيات والمؤسسات األهلية والخيرية على يد القريب والبعيد دونما شجب               
  .حتى أو استنكار

  ٢٤/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

   الغربية فلسطينياً في الضفة١٥ل تعتقل قوات االحتال .٤١
 مواطنا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بعـد تـوغالت            ١٥اعتقلت قوات االحتالل    : رامي دعيبس 

 حيث عاثت فسادا وخرابا فـي العديـد مـن هـذه     ،احتاللية طالت العديد من البلدات والقرى الفلسطينية    
 الثين شجرة زيتون من بلدة اللبن الـشرقية فـي محافظـة           كما قام المستوطنون بقطع حوالي ث      .المنازل
  .، التي ما زالت تتعرض لخنق احتاللي متعمدنابلس

  ٢٤/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

  يراود الجميع الذي صعبة وحلم السفر ال هم أوضاعبينفلسطينيو عين الحلوة : تحقيق .٤٢
 في  شخص بعينه س حلم    ومن لبنان، لي    عين الحلوة الفلسطيني   الخروج من مخيم  :  سيمون نصار  -صيدا  

هذا المخيم الذي يختنق بسكانه الذين يبلغون حوالي التسعين ألفاً، إنما هو الحلم الذي يراود كافة سـكان                  
ريد الخروج إال الـى     ي جيل فلسطين ال     أحدهم، أن يقول  حيث  . المخيم دون استثناء، ربما ما عدا المسنين      

وى الخروج الى دولة أوروبية يعيشون فيهـا بكرامـة           مع ذلك فهو ال يريد ألبناء أوالده س        وا،حيث ولد 
 دولة خليجية للعمل إذ     إلى أو   ، بسبب انعدام العمل وفرصه الضيقة حتى على اللبنانيين        في لبنان يفقدونها  

. في المخيم تنتشر بين الشباب أخبار فرص السفر كما لو أنها الحدث األهم في الحياة              و. كان هناك فرصة  
سرت شائعة صحيحة تقول أن طريقاً للدخول الى أوروبا عبر روما أو نابولي هـي               وفي الفترة األخيرة    
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وفي المقابل يفيد أحد سماسرة السفر الـى        . حبل الخالص للشباب أو العائالت الصغيرة والحديثة التكوين       
 بأن لديه طريقة مضمونة للسفر الى السويد تكلف بالنـسبة         الجنوبية،  أوروبا وهو يعيش في مدينة صيدا       

 وتتم عبر جلب صبية من السويد وتزويجها للشخص الراغب بالـسفر وبعـد              ،للشاب ثمانية آالف دوالر   
 لكن المشكلة في هذه الطريقـة       ،شهر أو إثنين تكون أوارقه في السفارة قد اكتملت ويسافر بشكل شرعي           

فـي الوقـت الـذي تنـادي         ومن هذا الواقع، ف    .أن المبلغ كبير جداً، خاصة وأن معظم الشباب ال يعمل         
المنظمات الفلسطينية المسلحة بحق العودة الى فلسطين، تحولت هذه العودة عند الغالبية الى حلم بالـسفر                

  .بعيداً حيث ال يضيع الوطن وتتأمن حياة أفضل
  ٢٥/٧/٢٠٠٧الدستور 

  
   مليون يورو٢٢,٦ والحكومة الفرنسية بقيمة فلسطينيةالسلطة البين  تعاون ااتفاقيت .٤٣

 وقعت السلطة الوطنية امس اتفاقيتي تعاون مشترك مع الحكومة الفرنسية،           :إبراهيم أبو كامش   -ام اهللا   ر
االتفاقية في حين أن     مليون يورو،    ١٢تهدف االولى الى تطوير البلديات بقيمة       .  مليون يورو  ٢٢,٦بقيمة  
 يورو، وستنفذ من خالل سلطة       مليون ١٠,٦ لتمويل مشاريع تزويد محافظة جنين بالمياه بقيمة          هي الثانية
 ،مدير دائرة الشرق األوسط وحوض المتوسط في وكالة التنميـة الفرنـسية   وفي هذا السياق أشار  .المياه

 مليون يورو كمنح منذ بدء عملها في فلسطين فـي مجـاالت الميـاه               ١٢٤إلى أن الوكالة التزمت بدفع      
  .والصرف الصحي، البنية التحتية والطاقة والبلديات

  ٢٥/٧/٢٠٠٧لحياة الجديدة ا
  

   في الوظيفة العمومية الفلسطينيينزكارنة يقدم اقتراح النقاذ رواتب العاملين .٤٤
، بـصرف رواتـب      الفلسطينية  الحكومة ، بسام زكارنة،  طالب رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية      

. واتب الستيفاء القـروض   الموظفين عبر بنك البريد، بعد إصرار البنوك على خصم مبالغ كبيرة من الر            
بكل األحوال،  % ٣٠وأكد أن بعض البنوك تتجاوز نسبة الخصم المسموح بها، والتي يجب أن ال تتجاوز               

  .مما أدى إلى تآكل رواتب الموظفين
  ٢٥/٧/٢٠٠٧البيان 

  
  العاهل األردني يناقش في واشنطن السالم وسبل مساعدة السلطة الفلسطينية .٤٥

اجتمع العاهل االردنـي مـع      : واشنطن، جويس كرم    عن مراسلها في   نقالً ٢٥/٧/٢٠٠٧الحياة  نشرت  
القضية " الفلسطيني   -وزيرة الخارجية األمريكية، وأجمع خالله الطرفان على اعتبار الصراع االسرائيلي           

ان الحلول لمسائل اقليمية شائكة عـدة مرتبطـة مباشـرة          "وأكد الجانب األردني    ". المحورية في المنطقة  
وتطرق الجانبان الى الخطوات الواجب اتخاذها لمساعدة الـسلطة         ". ى حل للقضية الفلسطينية   بالتوصل ال 

الفلسطينية ودعم موقع رئيسها محمود عباس وحكومة سالم فياض، كما بحثا في آفـاق عمليـة الـسالم                  
واالقتراحات لجدول أعمال المؤتمر الدولي للسالم الذي سترأسه رايـس بمـشاركة أطـراف اقليميـين                

  .ممثلين عن اللجنة الرباعية الدوليةو
وعقد العاهل األردني بعد لقائه مع رايس اجتماعاً مطوال مع غيتس بحثا خالله في الجوانب األمنية 
وسبل مساعدة السلطة الفلسطينية وتحسين عمل األجهزة األمنية اضافة الى ضمان عدم تسلل ارهابيين 

  .رة حماس على القطاعالى قطاع غزة عبر الحدود األردنية بعد سيط
عقد الرئيس جورج بوش، يوم الثالثاء، اجتماعـا غيـر          : من واشنطن  ٢٥/٧/٢٠٠٧رويترز  وأضافت  

رسمي مع العاهل االردني عبد اهللا الذي حثه على مضاعفة جهود الواليات المتحدة الحيـاء مفاوضـات                 
 .السالم بين االسرائيليين والفلسطينيين
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   مليون دوالر١٥ ـبمستشفى أردني يطالب فلسطين  .٤٦
من مصادر خاصة في العاصمة األردنية بأن مستشفى أردني " إيالف"علمت : عامر الحنتولي -الكويت 

 مطالبات مالية رسمية لدفع مستحقات ترتبت على اعتماد كبار ،مرموق قدم الى السلطة الفلسطينية
على حساب الخزينة الفلسطينية،  للمستشفى للتداوي به "فتح"المسؤولين في السلطة ومنظمة التحرير و

 مليون دوالر ١٥(األمر الذي رتب مستحقات إلدارة المستشفى أكثر من عشرين مليون دينار أردني 
 كانوا يطلبون من ادارة "فتح"وقال مسؤول كبير في المشفى ان كبار المسؤولين في السلطة و). أميركي

ات طويلة جدا رغم ان حالتهم الصحية لم تكن المستشفى توفير أجنحة ملكية لهم لإلقامة فيها لفتر
تستدعي ان يقيموا تلك الفترات الطويلة في المستشفى الذي كان دائما يرضخ لطلبات المسؤولين 
الفلسطينيين بعد أن يبرزا إلدارة المستشفى كتب رسمية مصدقة من رئيس السلطة الفلسطينية بتحمل 

لسلطة كانت ترجئ عملية دفع المستحقات متذرعة بوجود الحكومة الفلسطينية نفقات عالجهم إال ان ا
 بأن ،ويكشف المسؤول. حصار مالي للسلطة من جانب اسرائيل مع تعهد بدفعها في القريب العاجل

العديد من المسؤولين الفلسطينيين كانوا يقيمون في المستشفى كما لو أنها فنادق خمس نجوم وكانوا 
. ي النهار ويعودوا ألجنحتهم الملكية في المستشفى ليال للبيات فيهايعقدون مؤتمرات ولقاءات سياسية ف

في حين ان مسؤوال فلسطينيا أقام في المستشفى أكثر من ست شهور متواصلة بعد وفاة الزعيم ياسر 
عرفات ولم يكن يعاني أيا من األمراض وان سبب اقامته الطويل في المستشفى كان بسبب حرده وغضبه 

الخاصة فإن قياديا كبيرا " إيالف"ووفقا لمعلومات  .تي قام بها محمود عباس الحقا وشملتهمن التغييرات ال
 وأبلغه حاجة ادارة ، األسبوع الماضي،في المشفى األردني قد اجتمع مع السفير الفلسطيني في عمان

اسرائيل عن المستشفى الى تلك المبالغ الضخمة في أقرب اآلجال وأنه يتعين دفعها كاملة بعد أن أفرجت 
األمر الذي وعد معه السفير الفلسطيني خيرا وبنقل الموضوع . األرصدة الفلسطينية الشهر الماضي

. رئيس عباس الذي كان غالبا ما يجري عمليات جراحية في المستشفى أو المعالجة من أزمات صحيةلل
 للمستشفى ابان حياة فإن جزء كبيرا من هذا المبلغ قد ترصد" إيالف"وبحسب مسؤول في المستشفى لـ

  .رئيس الراحل ياسر عرفاتال
  ٢٥/٧/٢٠٠٧موقع ايالف 

  
  الدولةالذي سيكون تحت سلطة البارد مخيم سمح للفصائل المسلحة بدخول لن ي: مكاوي .٤٧

 هناك خطـة متكاملـة تقـوم بهـا          أن الفلسطيني السفير خليل مكاوي      - رئيس لجنة الحوار اللبناني      قال
 مليون دوالر إلعادة بنـاء البنيـة        ٢٧ول المانحة التي تبرعت حتى اآلن بمبلغ        االونروا مدعومة من الد   

ن الدولـة   أأضـاف   و. التحتية في كل المخيمات الفلسطينية في لبنان وهذا قبيل أحداث مخيم نهر البارد            
يه خوة الفلسطينيين بأن خروجهم من مخيم نهر البارد هو مؤقت وعودتهم إل            اإل ئنتاوالحكومة اللبنانية طم  

أما أمنيا فلن يـسمح للفـصائل       . محتمة، مؤكدة على إعادة بناء المخيم في المكان الذي كان موجودا فيه           
الفلسطينية المسلحة بدخول هذا المخيم الذي سيكون تحت سلطة وسيطرة الدولة اللبنانيـة، وهـذا مـن                 

  . مصلحة الفلسطينيين أنفسهم قبل أن يكون من مصلحة اللبنانيين
  ٢٥/٧/٢٠٠٧السفير 

  
  التحذير من التوطين ليس فزاعة: لحود .٤٨

ن أن تحذيره من توطين الفلسطينيين ليس فزاعـة، و        أميل لحود،   إالعماد  اللبنانية  عتبر رئيس الجمهورية    إ
علنه وزيـر الخارجيـة     أتطور االحداث يثبت صحة المخاوف التي حذر منها، مشيرا الى الموقف الذي             

  . ن الالجئين الفلسطينيين حيث همالبريطانية والذي دعا فيه الى توطي
  ٢٥/٧/٢٠٠٧السفير 
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   وفتح اإلسالم فلسطينتصال من جديد بين رابطة علماءإخط  .٤٩

ن النـاطق  أكشف عضو رابطة علماء فلسطين الشيخ محمد الحـاج  : عمر ابراهيم  - شمال لبنان / البارد
اء وفد مـن الرابطـة داخـل        ستعداده للق إ وأعلن عن     به تصل إ الرسمي باسم فتح اإلسالم شاهين شاهين     

ستعداده للتجاوب والتعاطي بإيجابية مع     إالمخيم، والبحث معهم في سبل معالجة هذه القضية، وأعرب عن           
عن االمور االضافية التي وافقت عليها فتح       ورفض الحاج اإلفصاح    . المبادرة المطروحة لحل هذه االزمة    

  . "ذه الفرصةضاعة هإبقائها بعيدة عن االعالم لعدم إل"االسالم 
  ٢٥/٧/٢٠٠٧السفير 

  
  دولية على قوات رتأصوالسلطة  ...نحن من طرح دخول الجيش الجنوب: نصر اهللا .٥٠

السيد حسن نصر اهللا جوانب مهمة من المفاوضـات التـي كانـت       روى :٢٥/٧/٢٠٠٧السفير  نشرت  
فريق السلطة يصر   نه حتى اليوم الثالثين من الحرب كان        أتجري خالل حرب تموز العام الماضي، فأكد        

نحن نطرح دخول   "ستقدام قوات متعددة الجنسيات تحت الفصل السابع، بينما         إعلى نزع سالح المقاومة و    
سـتهداف  إن  أوأكـد   . ن المفاوضات حول االسرى مستمرة وقائمة     أوأوضح  . "الجيش وتعزيز اليونيفيل  

اليونيفيل بالخطر لتحويلهـا تحـت      شعار  إسرائيل  إن من مصلحة    أ، ورأى   "يقلقنا في حزب اهللا   "اليونيفيل  
  . ذا كانت ال تريد الحربإالفصل السابع 

قامة منطقة عازلة جنوب    إن السنيورة كان يقبل بطرح      كشف نصر اهللا أ    :٢٥/٧/٢٠٠٧الحياة  وأوردت  
. ذهب وحيداً وطلب وضع مزارع شبعا تحت سيادة األمـم المتحـدة           ) السنيورة(الى أنه    ي إضافة الليطان

طالق إن هذا وقف عمليات وليس وقف       أ اغسطس   / آب ١٣غنا من جهات رسمية لبنانية في       تبل": وأضاف
وعن احتمـال    ."ن يعودوا، وهذا ليس خوفاً على الناس بل ضغط علينا         أنار، والمهجرون ممنوع عليهم     

  ."كل شيء وارد، وكل األمور تناقش حالياً": و حكومة انتقالية قالأقيام حكومتين في لبنان 
  
  لباردمخيم نهر افي عن إحتمال تواجد قاتلي الجميل أنباء  .٥١

كشفت مصادر قضائية لبنانية أن لجنة التحقيق الدولية قد استجوبت في اآلونة األخيرة عضو تنظيم فـتح                 
 في تفجير عين علـق      "سالمفتح اإل "االسالم أحمد مرعي، وأنه أدلى بما يملكه من معلومات حول تورط            

ن مرعي أكد للمحققين أنه سمع من اشخاص بـأن فـتح            أوقالت المصادر   . يلواغتيال الوزير بيار الجم   
 قامت باغتيال الجميل، ولدى التدقيق باألسماء، تبين أن اثنين من اللذين سماهما قتال في أحـداث                 ماالسال

  . الشمال األخيرة، فيما يجري التدقيق في وضع عنصرين آخرين ما زاال حتى اآلن في مخيم نهر البارد
  ٢٥/٧/٢٠٠٧فير الس

  
  "سرائيلا"دول عربية غير مصر واألردن قد تتصل بـ: أبو الغيط .٥٢

: القاهرة وعمان، أشرف الفقي وخالد فخيدة      نقالً عن مراسلها في    ٢٥/٧/٢٠٠٧الوطن السعودية   نشرت  
يتوجه أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري، ونظيره األردني إلى إسرائيل، اليوم، لعقد سلسلة مـن                

  .جتماعات مع الجانب اإلسرائيلي بهدف حشد التأييد الالزم لمبادرة السالم العربيةاال
قال أبو الغيط،، ان دوال عربية غير مصر ": يو بي آي"نقالً عن  ٢٥/٧/٢٠٠٧القدس العربي وأضافت 

ادرة واألردن قد تنضم الى لجنة المبادرة العربية المكلفة بإجراء اتصاالت مع تل أبيب بهدف تسويق مب
  .السالم العربية
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نفت مصر والجامعة العربية تكهنات بأن مجموعة العمل  :٢٤/٧/٢٠٠٧ ٤٨عربوأضاف موقع 
وقالتا إن هذا متروك للحكومات العربية . الوزارية ستتفاوض مع إسرائيل على تفاصيل مبادرة السالم

  .التي لها مطالب في األراضي التي تحتلها إسرائيل
  
 ركة بلقاء بوش الدوليالسعودية ترفض المشا .٥٣

كشفت عدة مصادر أن السعودية رفضت دعوة أمريكية للمشاركة في اللقاء  : شاكر الجوهري-عمان 
رفض العاهل السعودي دعوة أمريكية للمشاركة  الدولي الذي دعا له الرئيس بوش، ووفقا لهذه المصادر

لرفض السعودي هو أن اإلسرائيليين وقالت المصادر إن سبب ا. في اللقاء الدولي حول الحل الفلسطيني
 .يريدون فقط تحقيق التطبيع مع الدول العربية دون التوصل إلى حل حقيقي للقضية الفلسطينية

 ٢٥/٧/٢٠٠٧الشرق القطرية 
  
  إلى عقلنة مواقفها" حماس"القاهرة تخشى عدواناً إسرائيلياً على غزة وتدعو  .٥٤

المستوى، أمس، عن خشية القاهرة من عدوان أعرب مسؤول مصري رفيع :  خالد رمضان-القاهرة 
وقال إن . إسرائيلي على قطاع غزة، مشيراً إلى أن لدى بالده دواعي وأسباباً حقيقية لإلعراب عن قلقها

على القطاع مؤشر " حماس"ما يتردد عن اعتزام إسرائيل تنفيذ عملية واسعة النطاق إلنهاء سيطرة 
إلى عقلنة مواقفها واالنصياع " حماس"ودعا . والعسكري هناكخطير إلى إمكان تدهور الوضع األمني 
  .إلى الشرعية التي يمثلها الرئيس عباس

 ٢٥/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  
  المؤتمر االسالمي يدين اقتحام المتطرفين اليهود لبوابات وباحات المسجد االقصى     .٥٥

 يهـودي   ٢٠٠فيه بـشدة اقتحـام نحـو         اصدر المؤتمر االسالمي لبيت المقدس بيانا، امس، دان          :عمان
. متطرف لبوابات وباحات المسجد االقصى تحت حماية ودعم مباشر من شرطة االحـتالل االسـرائيلي              

وقال البيان ان مواصلة سلطات االحتالل اعتداءاتها على المسجد االقصى من خالل الحفريات المستمرة،              
كمـا ان هـذه     . قتحام المسجد من قـبلهم بـأي وقـت        انما يبين النية المبيتة من قبل سلطات االحتالل با        

االعتداءات والحفريات واالنشاءات التي اجرتها سلطات االحتالل وحاخاماتهم قد جعلت القدس في خطر             
  . كبير

  ٢٥/٧/٢٠٠٧الدستور 
 
  "البارد"محمد بن راشد تتبرع بمليون درهم لطلبة نازحي " خيرية" .٥٦

مناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتـوم لألعمـال الخيريـة             نائب رئيس مجلس أ    ،أعلن ابراهيم بوملحة  
  .واالنسانية، ان المؤسسة تبرعت بمبلغ مليون درهم لطلبة المدارس النازحين من مخيم نهر البارد

  ٢٥/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  بلير استمع من الفلسطينيين واإلسرائيليين ووعد عباس باستخدام عالقاته مع بوش .٥٧

بحث ممثل الرباعية الدولية للـشرق      : رام اهللا عن مراسلها محمد هواش     من   ٢٥/٧/٢٠٠٧ النهار   قالت
االوسط طوني بلير، امس، مع المسؤولين الفلسطينيين واالسرائيليين في امكان التقدم في مهمته الجديـدة               

وقالت المصادر ان بلير استمع من      . وسبل نجاحها، من غير ان يعرض خططا او خطوات معينة للنجاح          
امنية محلية واقليمية والى محاذير كثيرة في ما يتعلق بتقـدم المفاوضـات اذا              " مخاوف"السرائيليين الى   ا

اطلقت عملية سياسية من غير ان يسمع وعدا منهم بمساعدته اال من رئيس الدولة شمعون بيريس الـذي                  
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ت االمن هو ما يقـرب      االقتصاد وحده من دون السياسة ومن دون الحاجات المتكافئة في مجاال          "يعتقد ان   
ان هناك فرصة حقيقية للنجاح في هذه المرحلة الزمنية خالل وقت           "ورأى بيريس   ". االطراف من السالم  

وان على المجتمع الـدولي ان      . ال يعتقد ان هناك من هو انسب من بلير لهذه المهمة          " ، وانه "ليس طويال 
  ".يقدم له يد المساعدة

 الـرئيس الفلـسطيني   ،بلير امس ابلغأن : محمد يونس عن    اهللا رام من   ٢٥/٧/٢٠٠٧الحيـاة    وأضافت
محمود عباس خالل اجتماعهما في رام اهللا انه يحمل تفويضا اقتصاديا فقط لكنه سيعمل علـى تطـويره                  

ونقل مسؤولون في السلطة عن بلير قوله انه سيستثمر عالقاته الخاصة مع الرئيس              .ليكون سياسيا ايضا  
من جانبه اعلن عباس عقب اللقـاء انـه          .االسرائيليين لغرض احياء عملية السالم    االميركي ومع القادة    

واعتبر صائب عريقات ان التفويض االقتصادي يجب ان         .بحث مع بلير دعم السلطة في مختلف الميادين       
يتكامل مع تفويض سياسي، مشيراً الى ان القضية الفلسطينية قضية سياسية وان االقتصادي فيها مـالزم                

وعقب لقائه مع    ".ال نستطيع الحديث عن عمل اقتصادي هنا بمعزل عن العمل السياسي          : "وقال. ياسيللس
عباس اجتمع بلير مع رئيس الوزراء سالم فياض وبحثا في الجوانب التفصيلية لمهمة بلير في اعادة بناء                 

دا، وقد بحثنا التمويـل     االجتماع كان مهماً ج   : "وقال فياض للصحافيين عقب اللقاء     .المؤسسات الفلسطينية 
فهمـا عميقـا    "، مضيفاً ان لدى بلير      "والدعم الدولي المطلوب والتصور الفلسطيني بشأن بناء المؤسسات       

  ".للتفويض الممنوح له من قبل اللجنة الرباعية
 
  لجنة برلمانية بريطانية تطالب االتحاد األوروبي بالعمل لتحقيق السالم في المنطقة .٥٨

لمانية من مختلف األحزاب البريطانية االتحاد األوروبي بأن يمارس ضغوطاً شديدة           طالبت لجنة بر  : لندن
وحـض تقريـر    . من أجل تحقيق السالم الدائم في الشرق األوسط وذلك استناداً الى مكانة أوروبا المهمة             

قوة أصدرته لجنة االتحاد األوروبي في مجلس اللوردات البريطاني الدول األوروبية على أن تشارك بكل               
كما حذرت اللجنة من أن الموقف في       . وبنشاط في الجهود التي تهدف الى إحياء عملية السالم في المنطقة          

. األراضي الفلسطينية يمكن أن يتدهور على نحو سريع وأن األزمة القائمة هناك عرضة لخطر االنتشار              
 على نحو عاجـل مـن أجـل         ويدعو تقرير اللجنة أيضاً االتحاد األوروبي والمجتمع الدولي الى العمل         

وعبـر أعـضاء   . "من خالل بذل جهود كبيرة وجديدة وعلى نحو مستدام        "استعادة الصدقية لعملية السالم     
اللجنة عن قلقهم البالغ إزاء الوضع األمني واالجتماعي واالقتصادي وكذلك أوضاع حقوق االنسان فـي               

اللجنة الرباعية لعدم تقديمها أي مـساهمة مـن   كما انتقدت اللجنة البرلمانية موقف      . األراضي الفلسطينية 
 ال تزال تمثل وسيلة ديبلوماسية مهمـة        "الرباعية"وتشدد اللجنة على أن     . أجل تخفيف حدة األزمة القائمة    

  .لتنسيق مشاركة المجتمع الدولي في عملية السالم
  ٢٥/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
  اس تؤكد مساندتها للحكومة الفلسطينية ودعهما للرئيس عبكندا .٥٩

أعلن بيتر مكاي، وزير الشؤون الخارجية وممثل كندا لشؤون روابط األطلسي، وجوزيه فيرنيه وزيـر               
وزير مكـاي   القال   و .التعاون الدولي ووزير الفرانكفونية واللغات الرسمية، المساندة للحكومة الفلسطينية        
مة يمكن لكندا ولبقيـة     أن حكومة كندا ترحب بقيادة الرئيس عباس ووزير الخارجية فياض لتشكيل حكو           

إن كندا قلقة جدا من الوضـع اإلنـساني للفلـسطينيين           "وقال الوزير فرنيه     .المجتمع الدولي العمل معها   
، مضيفا ان كندا ستحافظ على التزامها طويل األمد فـي تلبيـة االحتياجـات اإلنـسانية                 "وخاصة بغزة 

 الصليب األحمر الدولية و التـي سـتركز         للفلسطينيين عن طريق مساهمتها بمليون دوالر ممنوحة لهيئة       
  ".غذائية لمن هم في اشد الحاجة إليها-أنشطتها علي حماية المدنيين و تقديم المعونات الغير

 ٢٥/٧/٢٠٧وكالة معا 
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 !هل يأتي بلير بما لم يأت به األوائل؟ .٦٠

 أحمد يوسف
 تعقيدا في ظل التشدد إن طبيعة التعاطي مع طرفي الصراع على أرض فلسطين التاريخية أصبحت أكثر

اإلسرائيلي واالنحياز األمريكي والعجز األوروبي وضعف الموقفين العربي واإلسالمي، إضافة لحالة 
التشظي التي أصابت شطري الوطن، والتي تحاول بعض الجهات في رام اهللا أن تكرس من خاللها 

وش وأولمرت، وسلطة غزة المطوقة مفهوم السلطة المركزية التي تتمتع بالدعم والتأييد والمال ورضى ب
 .بجيش االحتالل والمحاصرة اقتصادياً وسياسياً

إن مهمة توني بلير في ظل األوضاع المأزومة سياسيا على الساحة الفلسطينية، وفي أجواء ما نعرفه عنه 
دينا وعن مهمته، تجعلنا غير متفائلين بإمكانيات نجاحه في هذه المهمة الصعبة، وسوف تثير تحركاته ل

الكثير من التحفظات حول فرص وآفاق تحقيق اختراق في جدار الصد اإلسرائيلي الذي يدفع في اتجاه 
ربما العمل والتحريض لتوسيع هوة الخالف أكثر بين الفلسطينيين، وتحويل مسرح الصراع إلى تنافس 

هللا، وأخرى معدمة فقيرة داخلي واقتتال سياسي بين مملكتين؛ واحدة تنعم بالثراء والدكتاتورية في رام ا
 .تتمتع باألمن واألمان وموازين العدل فيها قويمة

أتمنى أن يأتي بلير بما لم يأت به األوائل، ولكّن محاوالت من سبقوه تجعلنا ال نغالي كثيرا في رفع سقف 
 .توقعاتنا

 .إن زيارة بلير األولى للمنطقة كمبعوث للرباعية تطرح عدة عالمات استفهام
اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان، والتي تظهر مقتل أكثر " بيت سيلم" بلير إلى إحصائيات مركز هل سيرجع

ال أحد مالم في العالم سوى (؟ ٢٠٠٠ مدنيا فلسطينيا على أيدي قوات االحتالل منذ عام ٤١٣٩من 
 !؟)..منهم من العسكريين% ٣٠ إسرائيليا، ١٠٢٣الفلسطينيين الذين تجرأوا على قتل 

 أسيرا من فتح هو إشارة باهتة وال تعكس حقيقة أن ٢٥٦يضاً إلى أن إطالق سراح مجرد وهل سيشير أ
  معتقل من دون محاكمة؟٢٠٠٠ سجين سياسي، بينهم حوالي ١٠٠٠٠هناك أكثر من 

إن ما يشغل القوى الغربية منذ .. ١٩٤٨نحن نتوقع القليل من الحوار حول القضايا الجوهرية العالقة منذ 
 . الساحق والمفاجئ لحركة إسالمية في انتخابات شعبية ديمقراطية هو الفوز٢٠٠٦

داخال الحلبة حامال معه " كحصان طروادة"فنحن على أية حال نحّضر أنفسنا لملحمة مسرحية مع بلير 
 .الهدايا والمال والنصائح، والرسائل الدبلوماسية إلى السيد سالم فياض المتظاهر بالحصار هو ووزراؤه

عض النصائح التي نريد أن نسديها للسيد بلير، عسى أن تساعده لتركيز جهوده على مهمة هنا لدينا ب
 :تحقيق سالم حقيقي على أرض فلسطين

احترام وحدة الفلسطينيين والعملية االنتخابية ككل، فقد قام الرئيس محمود عباس بعدة محاوالت  :أوالً
فلسطينية إلى الحياة بعد عشر سنوات من غريبة إلعادة بعث المجلس المركزي لمنظمة التحرير ال

إن تلك المحاوالت هي مصممة لمساعدة حركة فتح على اختطاف الديمقراطية، إن أعضاء ذلك .. الرقود
لذا فإن المراسيم التي .. المجلس ال يمثلون الحزب السياسي األكبر، ولم يأتوا من خالل انتخابات شعبية

 .و دستوريتخرج عنها ال تستند إلى أساس شرعي أ
إن القانون األساسي واضح، فال يحق للرئيس أن يحل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تنتهي فترة 

 فهي لم تحاول ٢٠٠٥ومع أن حماس لم تشارك في االنتخابات الرئاسية .. ٢٠١٠ يناير ٢٥واليته في 
إذاً .. ٢٠٠٩ يناير ١٥  حتى- على ما يبدو -من سلطته، وسيبقى في مكانه ) أبو مازن(تجريد الرئيس 

 .فإن الوقت القانوني لدعم مرشحين للرئاسة هو بعد سنة من اآلن تقريبا
إن استبعاد كتل سياسية من الدعم المالي ال مبرر له، إن تخفيف معاناة الفلسطينيين عموما هو : ثانياً

 .هدف حقيقي، وال يجوز إيقاف المساعدات إال في حالة الفساد
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ي تمثيل جميع أطراف الصراع، حيث أن الفلسطينيين يريدون أن يستمعوا لما يريده النزاهة ف: ثالثاً
اإلسرائيليون، وفي المقابل فنحن نتوقع طرح القضايا األربع ذات األهمية األساسية للشعب الفلسطيني، 

تفاهم وهي المستوطنات، السيادة، الالجئين والقدس، على أن تناقش تلك القضايا خالل فترة هدنة يتم ال
 .حولها والتوافق عليها

إن رئيس الوزراء المنتخب سوف يعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز السالم، ونحن في الحكومة ندعو 
الرباعية لفتح باب الحوار والتواصل معنا، فهل سيكون السيد توني بلير ممثالً للجميع، أم سيكون فقط 

رلمان الفلسطيني هو مكان مهني بالدرجة األولى، على أية حال، ال بد أن يتذكر أن الب! مجرد مستمع؟
 .وليس هناك فيه محٌل ألصحاب الوجاهة والعباءات

  ٢٥/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
 هزل في موضع الجد.. مبادرة بوش .٦١

 فهمي هويدي
تمنيت أن يكون الرد العربي على دعوة الرئيس بوش لعقد مؤتمر دولي في الخريف لبحث القضية 

ذلك أنني ال أشك في أنه ال يكاد يوجد عربي . أفلح إن صدق:  على العبارة التي تقولالفلسطينية مقصوراً
 معقولة وال -يملك ذرة من العقل والرشد يمكن أن يصدق أن الرئيس األمريكي يسعى إلى تسوية حقيقية 

تمر أستثني من ذلك حالة واحدة بطبيعة الحال هي أن يؤدي المؤ.  للموضوع الفلسطيني-أقول عادلة 
  ".القضية"المذكور إلى تلبية كل المطالب اإلسرائيلية وإغالق ملف 

وقبل أن . وأذهب في ذلك إلى أن كل األطراف ذات الصلة غير مهيأة لتحقيق تلك التسوية المعقولة
إذ كما أن . أشرح حيثيات عدم جدية أو جدوى تلك الدعوة فإني ألفت النظر إلى السياق الذي تطرح فيه

ن تحدثوا في السابق مرارا عن أنهم بحاجة إلى قوات دولية في الضفة وغزة، لكي تحميهم من الفلسطينيي
االجتياحات والغارات اإلسرائيلية، فإن إحياء الفكرة اآلن بدعوى أنها مطلب قديم، يعد من قبل االحتيال 

فهذه القوات . نلسبب جوهري هو أن السياق اختلف تماماً اآل. الذي ال يمكن أن يفترض منه حسن النية
لكن المهمة المطلوبة منها . طلبت منذ سنوات لحماية الفلسطينيين، ولذلك رفضت إسرائيل الفكرة بشدة

وألنها مطلوبة في غزة فقط فقد . في السياق الراهن هي تصفية المقاومة وتجريد الفلسطينيين من السالح
  .ها أكثر زعمائها غلواً وتطرفاًكان هدفها مكشوفاً، ولذلك رحبت إسرائيل بالفكرة، وتحمس ل

ولعل ما حدث أيضا بالنسبة لفكرة المؤتمر الدولي، التي طرحت فلسطينياً وعربياً بعد فشل مفاوضات 
وقد قوبلت الفكرة آنذاك بمعارضة . كامب ديفيد بين عرفات وباراك رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك

فوجئنا بالحماس . حين اختلف السياق واألشخاصولكن . ومقاومة من اإلدارة األمريكية وإسرائيل
األمريكي واإلسرائيلي لها، األمر الذي ال بد أن يدعونا إلى الشك واالرتياب، ويقطع بعدم الثقة أو 

  .االطمئنان إلى دوافع الدعوة ومقاصدها
الجميع إن شئنا أن نتصارح أكثر، فال مفر من أن نعبر عن الدهشة من إقدام الرئيس بوش على مفاجأة 

باقتراح فكرة المؤتمر في حين أن الكل يعلم أن الملف الفلسطيني ال يحظى بأولوية لديه، وان الموضوع 
يعرف الجميع أيضا إن الموعد الذي حدده لعقد المؤتمر الدولي . العراقي واإليراني يحتل رأس أولوياته

من . تي تنتهي بها فترة واليته الثانيةيسبق بأشهر معدودة حملة االنتخابات الرئاسية ال) الخريف المقبل(
ثم فان إقدامه على هذه الخطوة يمكن أن يحقق له هدفين، أولهما تحسين صورته على نحو يقدمه بحسبانه 

الهدف الثاني . الرجل الساعي إلى إقامة السالم في المنطقة، وهو ما يمكن أن يرفع أسهمه داخليا ودولياً
  .الجدد في مساندة إسرائيل ومساعدتها على إغالق الملف الفلسطينيهو االستجابة لضغوط المحافظين 

من ناحية أخرى، فان اقتراحاً من ذلك القبيل يحقق إلسرائيل عدة مصالح، أولها انه يساعدها على تحقيق 
وثاني تلك . اكبر قدر من المكاسب في ظل االنقسام الفلسطيني المشهود واستثماراً للضعف العربي المخيم
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لح أن فكرة من ذلك القبيل تمثل دعماً لرئيس الوزراء اليهودي اولمرت نفسه، في أجواء االتهام المصا
واإلدانة التي تحيط به، بعد صدور التقرير النهائي للجنة فينو جراد بخصوص فشل االجتياح اإلسرائيلي 

. لى اولمرتوالمعروف أن الرئيس بوش تدخل شخصياً لتخفيف الضغوط ع. للبنان في الصيف الماضي
خشية أن تسفر االنتخابات عن فوز رجل مثل نتنياهو، قد يفسد . ووقف إجراء انتخابات إسرائيلية جديدة

  .المعدة" الطبخة"
حتى خارطة . أننا نعلم جيداً أن الرئيس بوش لم يتحفظ يوماً على المخططات والطموحات اإلسرائيلية

على نحو أفرغها من .  نقطة منها١٤ارون على الطريق التي طرحت في عهده، ما ان تحفظ ارييل ش
  .مضمونها، حتى أيده في ذلك الرئيس األمريكي، بل أعطاه خطاب ضمانات استجاب له فيه لكل ما أراده

على صعيد آخر، فليس خافياً أن إطالق مبادرة الرئيس بوش في أعقاب االنفجار الذي وقع في غزة أريد 
وهو ما لم يخفه مستشاروه الذين تحدثوا صراحة عن فكرة . ضفةبه تعميق االنفصال بين القطاع وال

هذا إذا لم . ، التي يراد بها في نهاية المطاف إحكام الحصار والضغط إلسقاط حكومة غزة"الضفة أوال"
تكن تلك الخطوة ترمي في نهاية المطاف لتحقيق الحلم اإلسرائيلي بإلحاق الضفة باألردن وإلحاق غزة 

  .الجئين على البلدين، األمر الذي ينهي القضية الفلسطينية ويغلق ملفها إلى األبدبمصر، وتوزيع ال
ان حيثيات الشك في فكرة ومقاصد الرئيس بوش ال تقف عند تلك االستنتاجات التي سبقت اإلشارة إليها، 

ذلك أنه وألقى فيه بفكرة المبادرة الجديدة . ١٦/٧وإنما هي كامنة أيضا في صلب خطابه الذي ألقاه في 
  :قبل أن يطلق دعوته مهد لها باإلشارة التالية

األول تجسده حماس بعد أن . قال إن الشعب الفلسطيني أصبح عليه ان يختار بين بديلين ال ثالث لهما
شاهدها العالم في غزة من خالل قتلة يرتدون أقنعة سوداء وهو بديل محبط لآلمال ويعني تسليم مصير 

والبديل الثاني .  وإيران والقضاء على كل احتمال لقيام أي دولة فلسطينيةالشعب الفلسطيني لسوريا
يجسده عباس ورئيس وزرائه فياض اللذان يكافحان لبناء مؤسسات ديمقراطية ولتعزيز أجهزة أمن قادرة 
على مكافحة اإلرهاب، وهو البديل الوحيد الباعث على األمل والمتاح على طريق تمكين الشعب 

في الوقت ذاته أعلن ان الواليات المتحدة تعتزم اتخاذ إجراءات انفرادية .  إقامة دولتهالفلسطيني من
ومشتركة بالتشاور مع حلفائها لتقديم دعم مالي وسياسي بات يستحقه عباس اآلن بعد تمكنه من طرد 

إلنسانية  مليون دوالر لإلغاثة ا١٩٠في جانب الدعم المالي وعد بتقديم . حماس من الحكومة الفلسطينية
 مليون دوالر إلصالح األجهزة األمنية، وفي ٨٠ مليون دوالر قروضاً للمشروعات التجارية و٢٢٨و

وبناء " أفق سياسي"جانب الدعم السياسي اكتفى الرئيس األمريكي بوعد بالمساعدة في العثور على 
به بلير بعد اختياره مؤسسات مجتمع فلسطيني قوي، مشيراً في هذا الصدد إلى الدور المتوقع ان يقوم 

  .ممثال للرباعية
بعد اإلشارة الغامضة لألفق السياسي، والمفصلة في الرشوة االقتصادية، قال بوش انه بعد توافر أساس 
مالئم لقيام دولة فلسطينية ديمقراطية، تبدأ المفاوضات حول المسائل العويصة المعلقة، التي تقود إلى 

حدود متفق عليها بصورة متبادلة، تعكس الخطوط : أمور هيتسوية إقليمية يتعين ان تتمخض عن 
  .السابقة والحقائق الراهنة والتعديالت التي يتم االتفاق عليها ثنائياً

الحظ هنا ان الغموض مستمر فيما يخص صورة الوضع النهائي، والحظ أيضا إشارته في موضوع 
كلها تنطلق من تبني الموقف اإلسرائيلي، الن الحدود إلى الحقائق الراهنة التي يتم االتفاق عليها، وهي 

الذي غير الحقائق على األرض والذي يطالب بتعديل الحدود حتى ال يعود إلى خطوط الرابع من يونيو 
 الحظ كذلك ان هذا الكالم عن حدود الوضع النهائي سوف يبدأ - هم اإلسرائيليون وليس الفلسطينيين ٦٧

أما ما هو ذلك األساس فقد أوضحه الرئيس األمريكي . الدولة الفلسطينيةبعد توافر األساس المالئم لقيام 
  :على النحو التالي
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لتوفير األساس الالزم لقيام دولة فلسطينية، يتعين على مختلف األطراف اتخاذ إجراءات محددة، فعلى 
ين وتفكيك بنيتهم وعلى الحكومة اعتقال اإلرهابي. الشعب الفلسطيني استنكار اإلرهاب بالفعل وليس بالقول

التحتية، ومصادرة األسلحة غير المشروعة، ووقف الهجمات ضد إسرائيل، وإطالق سراح الجندي 
  .اإلسرائيلي المختطف، وتنفيذ القانون بمعزل عن الفساد اإلداري

وعلى إسرائيل اإلفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية وتحويلها لحكومة فياض، وإزالة المستوطنات 
وعلى المجتمع الدولي من خالل لجنة . مصرح بها ووضع حد لتوسيع المستوطنات القائمةغير ال

والمساعدة على إنجاح المؤتمر . االتصال تقديم دعم حاسم للقادة الفلسطينيين الذين يعملون من اجل السالم
ة عباس ورفض الدولي الذي تطالب الواليات المتحدة بعقده في الخريف، وعلى الدول العربية تأييد حكوم

تطرف وعنف حماس وتوفير المساعدات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني، ووقف التحريض على األحقاد 
  .في وسائل إعالمها الرسمية، وإيفاد زوار على مستوى وزاري إلى إسرائيل

هذه الشروط التي وضعها الرئيس بوش لبدء الكالم عن الدولة الفلسطينية تعلن أنه على الحكومة 
لسطينية أن تبدأ باعتقال عناصر المقاومة ومصادرة أسلحتها، وتفكيك بنيتهم التحتية وإطالق سراح الف

، وإزالة المستوطنات التي لم تصرح )ال إشارة إلى أكثر من عشرة آالف أسير فلسطيني(الجندي األسير 
امتها الحكومة، مع وضح بها الحكومة اإلسرائيلية، األمر الذي يعني اإلبقاء على كل المستوطنات التي أق

أما الشرط األخير لتوفير إمكانية قيام دولة فلسطينية فهو يخاطب الدول العربية، .  لتوسيعها- فقط -حد 
  ".إيفاد زوار على مستوى وزاري لزيارتها"ويطالبها بتطبيع عالقاتها مع إسرائيل، من خالل 
قد المؤتمر الموعود بحضور دول لم يتم يمكن ان يع. بعد ان يلبي الفلسطينيون والعرب هذه الشروط

وسوف يتولى رئاسته وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس / تسميتها، لكنها وصفت بالجيران
ليتولى المؤتمر توفير دعم دبلوماسي للفلسطينيين واإلسرائيليين في مباحثاتهما ) األمر الذي يطمئننا كثيراً(

  ".اإلصالحات"زيد من الثنائية، ودراسة سبل القيام بم
إنني استغرب كثيراً ان يتصور الرئيس األمريكي ان هذا الكالم يمكن أن يكون مقنعاً للعرب وأن ينطلي 

وال أجد في وصف المبادرة سوى أنها هزل في موضع الجد، أما الرئيس بوش فقد بدا في خطابه . عليهم
 .وكأنه محتال يفترض في مستمعيه أنهم مغفلون

  ٢٥/٧/٢٠٠٧سط الشرق األو
  
  المشرق العربي في االستراتيجية الصهيونية لتفتيت المنطقة .٦٢

  حسن نافعة 
 Strategy(استراتيجية إلسرائيل في الثمانينات : "نواصل قراءتنا للدراسة التي كتبها أوديد ينون بعنوان

for Israel in the Nineteen Eighties ( ـ  ١٩٨٢ فبرايـر / ونشرت بالعبرية في شـباط ة  فـي مجل
"Kivunim "           التي تعنى بالشأنين اليهودي والصهيوني، وقام البروفيسور إسرائيل شاحاك الناشط الحقوقي

يونيو من العام نفسه ونشرت تحت عنـوان        / اإلسرائيلي المعروف بترجمتها إلى اإلنكليزية في حزيران      
د أن كتـب لهـا   بع) The Zionist Plan for the Middle East(الخطة الصهيونية للشرق األوسط "

مقدمة وخاتمة أكد فيهما أن هذه الدراسة هي األكثر وضوحاً وتفصيالً وتعبيراً عن حقيقة ما يـدور فـي                   
وعرضنا في المقال األول من هذه السلسلة للمالمح العامة لهذه االستراتيجية أو الخطة،             . العقل الصهيوني 

مصر، ونخصص مقال اليوم لبحث موقع المـشرق        ثم تناولنا في المقال الثاني رؤيتها لكيفية التعامل مع          
  .العربي منها وفيها

 الوثيقة هـو اخـتالف طريقـة إدراك         -وفي تقديري أن أول ما يتعين أن يلفت النظر في هذه الدراسة             
الحركة الصهيونية ألهمية منطقة المشرق العربي بالنسبة لها عن بقية المناطق األخـرى فـي العـالمين          

نقصد بالمشرق العربي هنا األراضي والدول العربيـة التـي تـشمل األراضـي              العربي واإلسالمي، و  
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فاهتمام الحركة الصهيونية بتفتيـت الـدول أو المنـاطق          . الفلسطينية واألردن ولبنان وسورية والعراق    
العربية األخرى يعود الى أسباب واعتبارات يغلب عليها الطابع األمني أو االقتـصادي، أمـا اهتمامهـا                 

العربي فيعود الى أسباب واعتبارات حيوية، ولذلك ال يكتفي المشروع الصهيوني بالتطلع إلـى              بالمشرق  
تفتيت هذه المنطقة وإعادة رسم حدودها السياسية، ولكنه يعطي لنفسه الحق في التمدد الجغرافي داخل ما                

الستيعابها وضـمها   يعتبره مجاال حيويا له، بما في ذلك االستيالء على أراض جديدة واستيطانها تمهيدا              
ومـن  . الى الدولة اليهودية، والقيام بتغييرات ديموغرافية واسعة النطاق تشمل التهجير القسري للـسكان            

الواضح أن رؤية ينون للمشرق العربي في االستراتيجية التي يقترحها ترتبط ارتباطا عـضويا برؤيتـه                
قد ينون أنه ال مجال للتمييـز بـين حـدود           لطبيعة الدولة اليهودية وحدودها، وفي سياق هذه الرؤية يعت        

 ألن المهم بالنسبة إلسرائيل هو أن تكون حدودها آمنة، بصرف النظر عن موقـع               ١٩٦٧ وحدود   ١٩٤٨
  .هذه الحدود على الخريطة

والحدود اآلمنة في مفهوم ينون هي الحدود التي تمكن إسرائيل من السيطرة على كل المنطقـة الواقعـة                  
وال يقصد ينون بالسيطرة هنا مجـرد الـسيطرة العـسكرية أو الهيمنـة الـسياسية              . "بين النهر والبحر  "

واالقتصادية وإنما السيطرة الديموغرافية، أي السيطرة الفعلية والكلية بالوجود السكاني الخالص لليهـود             
فهـم  في هذه المنطقة والتي من دونها لن يكون إلسرائيل أي مستقبل من المنظور االستراتيجي، وهذا ال               

الخاص جدا للحدود اآلمنة هو الذي يحدد موقفه من قضية التسوية مع العرب، إذ يرفض رفضا مطلقـا                  
أي تقسيم لهذه األرض كما يرفض من حيث المبدأ منح الفلسطينيين أي حكم ذاتي ألنه يـرفض أصـال                   

لكـل  من هنا معارضته التامـة التفاقيـات كامـب ديفيـد و           . وجودهم على أي شبر من هذه األراضي      
المشروعات اإلسرائيلية التي تتحدث عن التقسيم أو الحكم الذاتي، وألنه يعتقد أن التركز السكاني لليهـود              

 في المئة من إجمالي السكان، يشكل خطـرا اسـتراتيجيا           ٧٥في المناطق الساحلية، والتي يقطنها حوالي       
من ضـرورة الـسيطرة علـى       كبيرا على أمن إسرائيل، فهو يطالب بتبني سياسة سكانية أخرى تنطلق            

المصادر المائية الممتدة من بئر السبع حتى الجليل األعلى واتخاذ االجراءات الضرورية كافـة لتأهيـل                
المناطق الجبلية لتصبح قابلة لالستيطان والتوسع العمراني، وذلك تمهيدا للقيام بعملية هندسة ديموغرافية             

 مع متطلبات األمن للدولة اليهودية على المدى الطويـل،          واسعة النطاق إلعادة توزيع السكان بما يتناسب      
ويبدو واضحا تماما أن متطلبات األمن هذه ال تعني في نهاية المطاف، وفقا لتصور ينون، سوى شـيء                  
واحد وهو إخالء المنطقة الممتدة من البحر إلى النهر من معظم السكان العرب، إن لم يكن جميعهم، بما                  

  .١٩٤٨فيهم عرب 
ى ذلك أن ينون ال يعترف بوجود الشعب الفلسطيني أو بحقه في تشكيل دولته المستقلة؟ ال، على                 هل معن 

العكس، فهو يعترف بوجود الفلسطينيين وبحقهم في إقامة دولتهم المستقلة ولكن خارج نطـاق الحـدود                
 من المـستغرب    ولذا لم يكن  ! اآلمنة إلسرائيل، أي في المنطقة الواقعة وراء الضفة األخرى لنهر األردن          

أن يدعي ينون أن األردن هو فلسطين وفلسطين هي األردن، وأن عمان ال تقل فلسطينية عن نابلس، وأن              
ويكفي إذن تمكين األغلبية الفلـسطينية مـن        . غالبية السكان وأفراد الجيش والعاملين باإلدارة فلسطينيون      

التي فشلت حكومـات    " القضية"نية وتحل   السيطرة على مقاليد الحكم في االردن لتصبح هناك دولة فلسطي         
وبهذه البساطة الفجة ال يتردد ينون في التضحية بـأكثر األنظمـة            ! إسرائيل المتعاقبة في التعاطي معها    

العربية اعتداال في المنطقة، ال حباً بالفلسطينيين ولكن اعتقاداً منه أن تمكينهم من السيطرة على الدولـة                 
عـرب  "حملهم على القبول باألردن وطناً بديالً لكل الفلسطينيين بمن فيهم األردنية سوف يحل مشكلتهم وي 

ومن المنظور العربي قد يبدو مثل هذا الطرح نوعا من الهرطقة لكنـه يعكـس، مـن المنظـور                   "! ٤٨
  .الصهيوني، رؤية التيار األكثر عمقاً وتأثيراً في الفكر وفي تاريخ الحركة الصهيونية في الواقع

غير قابل للتحقيق إال على جثة الدول العربيـة         " الحلم الصهيوني "ك إدراكا واعيا أن هذا      وألن ينون أدر  
القوية أو المركزية، فكان من الطبيعي أن يحاول طمأنة مواطنيه إلى أن جميع الدول العربية التي تبـدو                  
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ـ                 ات صـغيرة   في ظاهرها كبيرة أو قوية عسكريا، بما في ذلك مصر، قابلة لالنهيار والتحلل إلـى مكون
وضعيفة، وبالتالي ال يمكن أن تشكل تهديدا إلسرائيل على المدى الطويل، ويبدو أن ما جرى للبنان جعله                 

دولة منهارة اقتصاديا ومقسمة، بفعـل      ) ١٩٨٢(فلبنان كان في ذلك الوقت      . مطمئنا تماما إلى هذه النتيجة    
ناطق تقف على رأس كل منها سـلطة        الحرب األهلية المستعرة فيه منذ منتصف السبعينات، إلى خمس م         

فـي  : مسيحية في الشمال، وتتزعمها أسرة فرنجية التي تؤيدها سـورية، والثانيـة           : شبه سيادية، األولى  
" القوات اللبنانية "مسيحية في الوسط تسيطر عليها      : الشرق وتقع تحت االحتالل السوري المباشر، والثالثة      

في : ليطاني وتسيطر عليها منظمة التحرير الفلسطينية، والخامسة      تقع بمحاذاة نهر ال   : المسيحية، والرابعة 
الجنوب المحاذي إلسرائيل ويسيطر عليها الرائد سعد حداد رغم أن أغلبية شيعية تقطنها، ومن الواضـح                
أن ينون كان على قناعة تامة بأن بوسع إسرائيل تحويل لبنان إلى خمس دويالت طائفية إذا ما نجحت في              

وهو ما جرت محاولتـه     (تحرير الفلسطينية عسكريا وفي إضعاف الوجود السوري هناك         كسر منظمة ال  
  ).فعال عندما أقدمت إسرائيل على غزو لبنان بعد اشهر قليلة من نشر الدراسة

وإذا كان لبنان يبدو دولة منتهية في ذلك الوقت فإن سورية والعراق كانتا تثيران القلق بـسبب قوتهمـا                   
فبدا ينون مطمئنا تماما إلى أنهما مرشحتان بدورهما لالنهيار على المدى المتوسـط             العسكرية، ومع ذلك    

أو المنظور، وألن عوامل التحلل والتفتت كانت تبدو له كامنة داخل البنية السياسية واالجتماعية لهـاتين                
  .غط اإلسرائيليالدولتين، فكان على ثقة تامة من انفراط عقدهما في النهاية إما تلقائيا أو بقليل من الض

صحيح أنه كان يدرك وجود     . لقد اعتقد ينون أن سورية ال تختلف كثيرا، من المنظورالطائفي، عن لبنان           
فارق كبير بينهما يتمثل في وجود نظام عسكري قوي في سورية غير أنه كان يعتقد أنه ليس بوسع هـذا                   

ان أن يحتوي المعارضة السنية القويـة،        في المئة من السك    ١٢النظام، الذي تسيطر عليه أقلية ال تتجاوز        
ولذلك كان ينون على ثقة بأن سورية ستنتهي إن عاجال          ". اإلخوان المسلمين "خصوصاً من جانب جماعة     

وألن ينون كان يعتقد أن لبنان سيتفكك رسمياً ال محالة خالل فتـرة قـصيرة ربمـا ال                  . أو آجال بالتفكك  
ستتبعه حتما على الطريق نفسه ولن يكون بوسـعها أن تقـاوم            تتجاوز شهوراً عدة، فقد توقع أن سورية        

غير أن الوضع في لبنان وسورية سار، كما هو معـروف، علـى             . طويال تلك العملية التاريخية الحتمية    
  !غير ما تشتهي السفن اإلسرائيلية

لمحيطة به، أقليـة    أما في ما يتعلق بالعراق، فاعتقد ينون أن تركيبته الطائفية ال تختلف كثيرا عن الدول ا               
سنية تسيطر على النظام السياسي وتوجهه إلى حيث تريد، وهو أمر لن يكون بوسع األغلبية الـشيعية أو                 
األقلية الكردية أن تقبل به على الدوام، ولوال القوة العسكرية للنظام الحاكم وموارده النفطية الكبيرة لمـا                 

يقـصد وقـت   (ل أو حال سورية في الوقت الراهن        أصبح حال العراق أفضل كثيرا من حال لبنان من قب         
ومع ذلك اعتقد ينون أن المستجدات التي طرأت على الوضع اإلقليمي، خـصوصاً بعـد               ). نشر دراسته 

 اإليرانية، تدفع في اتجاه تعميق التناقضات       -اندالع الثورة اإلسالمية في إيران ونشوب الحرب العراقية         
رب أهلية بدا واضحاً أن ينون يتمنى اندالعها في أقـرب وقـت بـل              الطائفية وربما تؤدي إلى اندالع ح     

وألنه كان يدرك أن قوة العراق العسكرية تشكل تهديداً استراتيجياً خطيراً على أمن إسرائيل،              . ويستعجلها
فلم يكن على استعداد لقبول تسامح إسرائيل مع استمرار وضع كهذا، لكنه بدا مطمئنا وعلى ثقة تامة من                  

راق لن يخرج من حربه مع إيران معافى، وأن ضعفه المحتمل سينتهي به في األحوال كافة إلـى                  أن الع 
التفتت إلى ثالث دويالت، على األقل، إحداها سنية في الوسط واألخرى شيعية في الجنوب والثالثة كردية                

  .في الشمال
فقـد  . جبهة الشرقية، لم تتحقق   قد يبدو للبعض أن الكثير من األمور التي تنبأ بها ينون، خصوصاً على ال             

فشلت إسرائيل في تنفيذ مخططها التفتيتي في لبنان وعجزت عن فرض نظام حكم هناك يـستطيع تنفيـذ       
هذا المخطط، بل إنها لم تستطع حتى أن تفرض على لبنان معاهدة سالم، وما هي إال شهور قليلة حتـى                    

دأ يقود المقاومة ضـد االحـتالل اإلسـرائيلي         ظهر على الساحة في الجنوب اللبناني وب      " حزب اهللا "كان  
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 من تحرير الجنوب من دون قيـد أو         ٢٠٠٠وعمالئه اللبنانيين على الشريط الحدودي إلى أن تمكن عام          
شرط، ولم تستطع إسرائيل حتى أن تحمي عميلها الذي عولت عليه كثيرا إلقامة دويلة أو منطقة عازلـة                  

  .اآلن وموحدة لم تتفتت أو تنقسم إلى دويالت طائفيةفي الجنوب، وما تزال سورية صامدة حتى 
وعلى أي حال فمن الضروري أن نميز بين مـا          . غير أن وجهة النظر هذه تبدو متسرعة بعض الشيء        

تريده إسرائيل وما تقدر عليه، فليس كل ما تريده إسرائيل تستطيع تنفيـذه فـي الوقـت وفـي المكـان                     
نا هو التدليل في المقام األول على أن االستراتيجية التـي اقترحهـا             وبالطريقة التي تريدها، فما يعنينا ه     

ينون عكست ما يدور فعال داخل العقل الصهيوني ووجهت سياسات إسرائيل الخفية والمعلنة، وليس أدل               
على ذلك من أن إسرائيل أقدمت بعد أقل من أربعة اشهر من نشر دراسة ينون على غزو لبنان وبـذلت                    

صحيح أنها فشلت في ذلك الوقت، لكنها لم تيأس ولم تتخـل            . لتفتيته إلى كيانات طائفية   كل ما في وسعها     
  .قط عن استراتيجيتها التفتيتية

وفي تقديري أن الدور الذي لعبته إسرائيل في جر الواليات المتحدة إلى غزو العـراق ال يحتـاج إلـى                    
ن األضواء في المستقبل وسيتضح حينئذ      برهان، وال يخالجني أي شك في أن التاريخ سيلقي عليه مزيدا م           

وال جدال في أن االستراتيجية التي انتهجتها الواليات        . أن هذا الدور هو أخطر كثيرا مما يبدو عليه اآلن         
المتحدة في العراق كانت استراتيجية طائفية في المقام األول وقلبت األوضاع في المشرق العربي رأسـا                

بح الحرب األهلية ليخيم على لبنان من جديد، وعلى العالم العربـي            فليس مصادفة أن يعود ش    . على عقب 
  .أن يستخلص الدرس الصحيح مما جرى

 ٢٥/٧/٢٠٠٧الحياة 
  
  غزة يهدد وحدة المعارضة األردنية" انقالب" .٦٣

  رنا صباغ
في غـزة تحـالف المعارضـة       " فتح"على السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة حركة       " حماس"شق انقالب   

 بقيادة اإلسالميين الى خندقين، يعكسان اصطفافات طرفي الصراع بطريقة تهدد وحدة المعارضة             األردني
  . سنة في مملكة نصف سكانها على األقل من أصول فلسطينية١٣للمرة األولى منذ تشكيلها قبل 

 ١٥م  وقالت أوساط في المعارضة ان الرئاسة الدورية للجنة التنسيق العليا ألحزاب المعارضة التي تـض              
الـذراع الـسياسية    (حزباً، تحاول احتواء الخالفات الداخلية المتنامية بين حزب جبهة العمل اإلسـالمي             

بقيادة زكي بني ارشيد وبين األحزاب اليسارية والقومية التي دانت ما قامـت             ) لحركة اإلخوان المسلمين  
  ".حماس"به 

 التوفيق بين الجانبين باعتماد تفاهمات علـى        وبين الطرفين يقف تيار ثالث يمثله حزبان او ثالثة يحاول         
واالنتخابات ) يونيو( تموز   ٣١الحد األدنى، حتى ال تتعمق االنقسامات بينهما قبيل االنتخابات البلدية في            

  .البرلمانية في نهاية السنة الجارية
تناقـضات  لكن نشطاء يقرون بأن األمل في إنقاذ وحدة التحالف يتالشى يوماً بعد يـوم بـسبب حجـم ال                

وتسارع اإلحداث األمنية والسياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة وانعكاس ذلك على تحالف المعارضة              
  .١٩٩٤الذي قام أساساً لمقاومة التطبيع عشية توقيع اتفاق وادي عربة بين األردن وإسرائيل عام 

يين في تحليل ورؤية ما     حال التجاذب والتناقض مع اإلسالم    "ورأى قوميون ويساريون في المعارضة ان       
  ".حصل في غزة والضفة لن تقف عند هذه القضية

اإلسالميين مطالبون اآلن بتوضيح موقفهم الفكري والسياسي من اآلخر، والذي هو هنـا             "وأوضحوا ان   
ليس إسرائيل والغرب، بل التيارات اليسارية والقومية، حليفة اإلسالميين في تبني خيار المقاومة ورفض              

  ".مع إسرائيل، والنضال من اجل الديموقراطية في الوطن العربيالتطبيع 
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يـرى انـه    " حماس"زكي بني أرشيد، وهو شخصية إشكالية حتى داخل التيار اإلسالمي بسبب قربه من              
  "...بات من الصعب االستمرار في تحالف كان قاسمه المشترك مقاومة التطبيع"

ومـن الممكـن ان     ... ما االنقسام أو تصويب بعض المواقف     أمام خيارين إ  "ان التحالف   " الحياة"وقال لـ   
  ".نصل الى مرحلة فراق لكن نحن لن نكون المبادرين الى ذلك

والمقـرب مـن الجبهـة      " حشد"في المقابل، قال أحمد يوسف، األمين العام لحزب الشعب الديموقراطي           
تفهم وتأييد التيار اإلسالمي فـي      "اه  الديموقراطية لتحرير فلسطين انه غير متفائل ببقاء التحالف بعدما سم         

  ".السياسي، وبأدوات عسكرية في غزة" حماس"األردن النقالب 
هذه العقلية االنقالبية لحماس، وما تحظى به من تأييد من الحركة اإلسالمية األردنية سينعكس بال               : "وقال

التيـار  "أضـاف ان    و". شك على استمرار وحدة المعارضة، وعلى إعادة االصطفافات داخل التحـالف          
اإلسالمي، سواء في األردن أو العالم، وتحديداً في فلسطين بعد انقالب غزة، بات واضحاً انـه ال يملـك       

  ".مشروعاً سياسياً بقدر ما هو منخرط في مشروع عالمي محكوم بعقلية شمولية
خير أظهـر   وقال عضو مجلس األعيان األردني ورئيس الوزراء السابق طاهر المصري، ان الخالف األ            

ان مظاهر الخـالف سـتزداد      : "وأضاف. الى العلن توتراً كامناً وقائماً بين فرقاء المعارضة منذ سنوات         
  ".اكثر مع استحقاقي االنتخابات المقبلة بسبب هشاشة البنية التحتية للجنة التنسيقية

  بوادر الخالف
، ففضلت غالبيـة    )يونيو(ن   حزيرا ١٥حماس على غزة في     "ظهر الخالف داخل المعارضة بعد سيطرة       

 - بعضها يرتبط بعالقات تاريخية وتنظيمية سابقة مع منظمة التحرير الفلسطينية            -األحزاب المعارضة   
  ".للجوئهما الى السالح" "فتح"و " حماس"عدم التعليق باستثناء بيان مقتضب صدر عن حشد، دان فيه 

الفلسطينية من رحمها، بياناً طويالً،     " حماس"لدت  األردنية والتي و  " االخوان المسلمين "ثم أصدرت جماعة    
 -خطوة اضطرارية إلجهـاض مخطـط إسـرائيلي         "لخطوة حماس، باعتبارها    " تفهمها"عبرت فيه عن    

  ".أميركي بمشاركة تيار فلسطيني لالنقضاض على حماس
ات على اللجوء    تحفظ -الفلسطينية  " حماس" ربما ألول مرة في تاريخ العالقة مع         -سجلوا  " االخوان"لكن  

الى السالح بين األشقاء وأكدوا تمسكهم بالشرعية الفلسطينية، الممثلة برئاسة محمود عبـاس الفتحـاوي               
  .وبحكومة الوحدة الوطنية والمجلس التشريعي

 حزيران بعـد انقـالب      ١٨وظهر االنقسام عندما حان موعد االجتماع األسبوعي الدوري للمعارضة في           
وأصـدرت  . عمل اإلسالمي تجنباً للخالف، بحسب نـشطاء فـي المعارضـة          غاب ممثل جبهة ال   . غزة

جريمـة بحـق النـضال      "، واعتبرتها   "بالقوة العسكرية على غزة   " حماس"سيطرة  "المعارضة بياناً يدين    
  ".الفلسطيني وتضحياته

ـ         " جبهة العمل اإلسالمي  "وبعد ساعات أصدر حزب      ه بياناً عن األحداث الفلسطينية، عبر فيه عـن تفهم
اضطرارها إلنهاء حال الفوضى التي عانى منها الشعب الفلسطيني طـويالً           "، وما سماه    "حماس"لخطوة  

  ".وحالت دون تقدم المشروع الوطني في البناء والمقاومة
يعقـوب  " حمـاة "وفي اجتماع المعارضة الدوري الثاني قبل ايام تبادل بني أرشيد وامين عـام حـزب                

لكن ائتالف المعارضة حرص فـي النهايـة علـى          . االتهامات") فتح"عضو سابق في حركة     (الكسواني  
وكـل الفـصائل    " حماس"و  " فتح"يدعو للعودة الى الشرعية الفلسطينية والحوار بين        "إصدار موقف عام    

  .بين الفلسطينيين" التدخل اإلسرائيلي والخارجي"، والتحذير من "الفلسطينية
سالميين لالنضمام الى لجنة وطنية تقـود مبـادرة شـعبية           األحزاب القومية واليسارية رفضت دعوة اإل     

، كان االخوان المسلمون قد شكلوها في ملتقى وطني عقـد أخيـراً،             "حماس"و  " فتح"أردنية للتقريب بين    
  .، بحسب ما قال أحد النشطاء"عدم حيادية االخوان، وتبنيهم لموقف حماس"بسبب 
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 ان عضوية أمين عام حزب الوحدة فـي لجنـة           وحرصت األحزاب على تثبيت قرار رسمي ينص على       
  .مبادرة االخوان هو قرار خاص بحزبه، وال يمثل المعارضة

، عندما  ١٩٩٧ويشّبه مراقبون حالة التجاذب داخل المعارضة األردنية بالحال التي ساد بين أطرافها عام              
ها اإلسالميون، ومعهـم عـدد      انقسمت في تقويمها لالنتخابات النيابية التي أجريت نهاية تلك السنة فقاطع          

  .قليل من األحزاب اليسارية، إضافة الى النقابات المهنية، التي كان يسيطر عليها اإلسالميون
قرار المقاطعة حينها جاء اعتراضاً على استمرار العمل بقانون الصوت الواحد، الذي يعتبره اإلسالميون              

وفي الحياة السياسية، لكن اإلسالميين عدلوا عن       " يعيةاستهدافاً لهم، ومدخالً لتحجيمهم في المؤسسة التشر      "
 ويستعدون اآلن لخوض االستحقاق النيـابي       ٢٠٠٣قرارهم وشاركوا في االنتخابات التي جرت أجريت        

  .المقبل
بعد اإلسالميين، يتشكل المحور الثاني في ائتالف المعارضة من خمسة أحزاب قومية ويـسارية، كانـت          

لسري، منذ خمسينات القرن الماضي، وحتى مرحلة العمل العلني، عندما صدر           ناشطة في مرحلة العمل ا    
والبعـث  ) المقرب من العـراق سـابقاً     (حزب البعث االشتراكي    : ١٩٩٢قانون األحزاب السياسية عام     

المقرب من الجبهـة الـشعبية      (والوحدة الشعبية   " حشد"، وأحزاب   )المقرب من البعث السوري   (التقدمي  
، إضافة الى الحزب الشيوعي األردني، الذي كان انبثق منذ خمسينات القرن الماضـي              )لتحرير فلسطين 

  .عن الحزب الشيوعي الفلسطيني
أما بقية أحزاب ائتالف المعارضة، وهي اكثر تواضعاً في القوة واالنتشار، فتدور فـي فلـك األحـزاب         

 –، والعربي األردني    "حماة "الستة الكبرى، ويندرج ضمنها حزبان صغيران، وهما حركة حقوق المواطن         
 بالحـضور   - من بين قوى منظمة التحرير الفلسطينية        –خرج مؤسسوهما من حركة فتح، التي حظيت        

الشعبي الفلسطيني األقوى في الساحة األردنية، بعد خروج المنظمات الفلسطينية من األردن في أعقـاب               
  .١٩٧٠أحداث أيلول األسود 

والحقاً حركـة   ) االخوان المسلمون ( األردن لعقود، سوى التيار اإلسالمي       بين فلسطينيي " فتح"ولم ينافس   
، عندما لجأت الحكومة األردنية، في بـدايات        ١٩٩٩، التي حظيت بدعم رسمي أردني حتى عام         "حماس"

عهد الملك عبداهللا الثاني الى إبعاد أعضاء المكتب السياسي للحركة، ورجلها األول في الخـارج خالـد                 
  .انمشعل من عم

وفي حال نجح تحالف المعارضة في حماية عقده من االنفراط، فإن أعضاءه قد يرغمون على مراجعـة                 
حساباتهم بعد تنفيذ قانون األحزاب األردني الجديد الذي وضع شروطاً صارمة على أعـداد المؤسـسين                

  .ألي حزب وعلى ضرورة تواجده في خمس محافظات على األقل
ر قانون األحزاب الجديد المشهد السياسي الداخلي بالكامل، لذا، نحـن غيـر             ربما سيغي "وقال بني أرشيد    

  ".مستعجلين على الفراق
  ٢٥/٧/٢٠٠٧الحياة 
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