
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطينى:  مع موسى مطوالًفياض يعقد اجتماعاً
   الثانيةى الى المخصصة لهاني الحسن من الدرجة االولvipاستبدال بطاقة الـ 
   قوات االمنىحّملت حلس ونصر مسؤولية اضعاف الروح القتالية لد: لجنة تقصي الحقائق

  "حماس"وليس لواء بدر في الضفة لمحاربة  اولمرت مستعد لقبول جنود اردنيين
   الضفة الغربية بلير يقترح خطة للسالم االقتصادي لصالح سكان":معاريف"

  رايس تسوق لنظرية خنق حماس في لقائها مع العرب

ــط ــارض توس ــاس ال يع عب
  "حماس" و"فتح" بين "روسيا"
  

 ٤ص ... 

 ٣٠/٧/٢٠٠٧٧٩٨اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                      ٧٩٨:       العدد                          ٣٠/٧/٢٠٠٧اإلثنين : التاريخ

    :السلطة
 ٥  الوضع الشاذ في غزة يجب أن ينتهي قبل أي حوار: فياض في األردن .٢
 ٥  مة حق مشروع للشعب الفلسطينىالمقاو:  مع موسى مطوالًفياض يعقد اجتماعاً .٣
 ٥  سالمبرنامج الحكومة الفلسطينية يتعهد بمنع العنف باسم اإل .٤
 ٦  عباس لم يبحث مع أولمرت في إعادة أراٍض من الضفة الغربية للفلسطينيين .٥
 ٦  "العوجا" إدخال العالقين على معبر رفح عن طريق معبر حكومة هنية ترفض .٦
 ٦  الثانيةى الى المخصصة لهاني الحسن من الدرجة االولvipاستبدال بطاقة الـ  .٧
 ٦   عاد استنساخ ما نادت به حكومة هنية المقالةأتقرير أحداث غزة : المدهونمحمد  .٨
 ٧   في حل األزمة الراهنة سعودي -معنيون بدور أردني : أحمد يوسف .٩
 ٧  محاكمة سعدات غير شرعية ومخالفة للمواثيق واألعراف الدولية: بحرأحمد  .١٠
 ٧   لالفراج عن االسرىي نيةأال توجد لدى اسرائيل : العجرميأشرف  .١١
 ٨ المفاوضات مستمرة بين الكتل البرلمانية لالتفاق على صيغة توافق: خريشةحسن  .١٢
 ٨  فصائل منظمة التحرير تشكل هيئة قيادية لمتابعة قضايا المواطنين اليومية في غزة .١٣
 ٨  استبدال موظفي الجمارك والضرائب في غزة الذين توقفوا عن العمل .١٤
 ٩   اتهامات باطلة"تعذيبال"ال وجود ألي سجين سياسي في غزة والحديث عن : إسالم شهوان .١٥
 ٩  اع غزةالقوة التنفيذية تقول إنها أحبطت محاولة لتفجير بنك جنوب قط .١٦
 ٩  منطقة منكوبة ليقف العالم أمام استحقاقاته لبناناإلعالن عن مخيمات شمال: عباس زكي .١٧
    

    :المقاومة
 ٩  تتبادالن االتهامات على خلفية اعتقاالت" حماس"و" فتح" .١٨
١٠  قوات االمنىحّملت حلس ونصر مسؤولية اضعاف الروح القتالية لد: الحقائقلجنة تقصي  .١٩
١٠  الزهار يطالب بتقديم أبو مازن للمحاكمة بتهمة االنقالب على الدستور .٢٠
١١  داً على موفق فياضإلى تصعيد عمليات المقاومة ر ةدعو: "الشعبية"و" الجهاد" و"حماس" .٢١
١١   تتمسك بخيار المقاومة المسلحةو تنتقد حكومة فياض" األقصىكتائب " .٢٢
١١    الحربه في الحفاظ على األمنرأسالقوة التنفيذية تمثل : سعيد صيام .٢٣
١٢   عباسنة تقصي احداث غزة التحقيق مع  يطالب لجيحيى موسى .٢٤
١٢  "حماس"عباس وحكومة فياض يريدان إبقاء معبر رفح مغلقا للضغط على : رضوان .٢٥
١٢    تؤكدان على التمسك بحق العودة وبخيار المقاومة"الديمقراطية" و"الشعبية"الجبهتان  .٢٦
١٣  الحكومة الفلسطينية ليست هي الجهة التي تسقط خيار المقاومة: قدورة فارس .٢٧
١٣  ازمة بين القدومي وعباس بسبب مؤتمر وزراء الخارجية العرب .٢٨
١٣  عية المحكمةسعدات ينفي التهم الموجهة إليه ويرفض االعتراف بشر .٢٩
١٣  الصحفية دليل على الحرية التي يتمتعون بها في غزة" فتح"مؤتمرات نشطاء : أبو زهري .٣٠
١٣  توقف ألسباب سياسية الفلسطين - اللبناني الحوار: التحالف الفلسطيني .٣١
    

    :الكيان االسرائيلي
١٤  "حماس"وليس لواء بدر في الضفة لمحاربة  اولمرت مستعد لقبول جنود اردنيين .٣٢
١٤   زيادة المساعدات األميركية إلسرائيل لضمان تفوقها النوعي عسكرياً وأمنياً:اولمرت .٣٣
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١٥   على صفقة السالح الكبيرة مع دول الخليجتل أبيب أقنعت واشنطن بوضع قيود .٣٤
١٥  ٢٠٠٨الحكومة اإلسرائيلية ترفض طلب وزارة األمن بزيادة ميزانيتها لعام  .٣٥
١٥  باراك الستعادة سطوة التسعيناتخطة عسكرية ل .٣٦
١٦  ترح خطة للسالم االقتصادي لصالح سكان الضفة الغربية بلير يق":معاريف" .٣٧
١٦   الجئا فلسطينياً في العراق٤١ تصادر حق العودة من يةإسرائيل" حسن نية"بادرة  .٣٨
١٦ مع العرب الشيعي يساعد إسرائيل على تحسين عالقاتها -الصراع السني : معهد إسرائيلي .٣٩
١٧  حاييم رامون يقوم بجولة عربية لعرض خطته السياسية لحل الصراع .٤٠
١٧ حّيين" حزب اهللا"يعتبر الجنديين لدى  الموقف الرسمي اإلسرائيلي: بيريز .٤١
١٧  ة ويعتبرونها عنصريشبيبة إسرائيل ال يثقون بالدولة .٤٢
١٨  فقط من الجمهور اإلسرائيلي يثقون بمنتخبي الجمهور ثقة تامة% ٢: استطالع .٤٣
١٨  جيش االحتالل نسي أحد جنوده في غزة  .٤٤
١٨  تخسر مليارات الشواكل ارتفاع مفاجئء في سعر الدوالر وبورصة تل ابيب .٤٥
    

    :األرض، الشعب
١٨  العوجامعبر الفوج األول من العالقين على معبر رفح يصلون غزة عبر  .٤٦
١٩  من الفلسطينيين يفضلون إجراء انتخابات مبكرة% ٦٨: استطالع  .٤٧
١٩   ألف مستوطن٤٧٦ تحتضن  الغربية مستوطنة بالضفة١٤٤ :از المركزي لإلحصاءالجه .٤٨
١٩  سجون االسرائيلية في ال٣١ـال يدخل عامه العتبة أقدم أسير في العالمسعيد  .٤٩
٢٠  الضفة الغربيةرابطة علماء فلسطين تطالب بكبح العناصر األمنية المنفلتة في  .٥٠
٢٠  مؤسسة الضمير تدين استمرار استيالء القوة التنفيذية على مقرات االتحاد العام للعمال .٥١
٢٠   في غياب الحلنذر بضياع العام الدراسي تالباردمخيم نهر نازحو أزمة  .٥٢
٢٠ اللبنانية طالب فلسطيني من الفائزين في الشهادات الرسمية ٨٠٠تكريم  .٥٣
   

   :اقتصاد
٢٠   األخير لشرق المحافظة االسرائيلي مليون دوالر خسائر االقتحام٣,٥: خان يونس  .٥٤
   

   :صحة
 ٢١   بسبب نفاذ األدويةفي غزة موت محقق يهدد حياة المئات من مرضى الكلى .٥٥
   

   : األردن
٢١  التيار القومي يلتقي قادة فتح ويطلق مبادرة شعبية لمصالحتها مع حماس .٥٦
٢١  اإلسرائيلية اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات  يؤكد أهمية أعمالالخطيب .٥٧
٢٢  الموت يغيب يوسف العظم .٥٨
   

   :لبنان
٢٢  "تل الزعتر"في "  اللبنانيةإنجازات الكتائب"الجمّيل يحمل على عون ويذكّر بـ امين  .٥٩
٢٢  "الجيش الذي ال يقهر"يصور سقوط اسطورة بيت العنكبوت معرض : لبنان .٦٠
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٢٣ والفلسطينية واالسالمية اثبتت صحة خيار الجيش  اللبنانية مقاومةال: السنيورة .٦١
   

   :عربي، إسالمي
٢٣  "الغالب وال مغلوب"مصر تقترح جدوالً زمنياً إلعادة األوضاع في غزة وفق  .٦٢
٢٤  أعمال مؤتمر الدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين بالقاهرة  الداخلي يخيم علىاالقتتال .٦٣
٢٤  ينتقدون موقف الحكومة المصرية من عالقي رفح" االخوان"نواب  .٦٤
٢٥ ئيلإلى المحكمة الدولية ضد إسرا دروز الجوالن يهددون باللجوء: معاريف .٦٥
٢٥ نتائج لقاءات ترويج مبادرة السالم على طاولة الجامعة العربية اليوم .٦٦
   

   :دولي
٢٥  رايس تسوق لنظرية خنق حماس في لقائها مع العرب .٦٧
٢٦ راع بتطبيق حل الدولتينزعماء دينيون أمريكيون يدعون بوش إلى اإلس .٦٨

   
    :مختارات

٢٦   تقرير حافل باالنتهاكات٢٠٠٦حقوق اإلنسان العربي في  .٦٩
    

    :حوارات ومقاالت
٢٦  ماجد عزام... أو مهرجان دولي للسالم... لقاء... مؤتمر .٧٠
٢٨  ليلى األطرش... ورؤيا عباس..  الماضيإزالة .٧١
٣٠  يورام غباي... فرصة أخيرة النفصال متفق عليه .٧٢
٣١ خالد الحروب. د... "!المقاومة"نهاية ... و" الكوريتين الفلسطينيتين"سيناريو  .٧٣
    

 ٣٣  :كاريكاتير
***  

  
  "حماس" و"فتح" بين "روسيا"عباس ال يعارض توسط  .١

قال الرئيس الفلسطيني انه ال يعارض قيام موسكو بدور وساطة بين            :٣٠/٧/٢٠٠٧بي بي سي    نشرت  
ولكن عباس شدد في تصريحات لبي بي سي ادلى بها عقب وصوله لموسكو في زيارة                ."حماس" و "فتح"

التي اتخذتها منذ أن احكمت      "االجراءات االنقالبية "رجع عما أسماها     أن ت  "حماس"رسمية انه ينبغي على     
  . سيطرتها على قطاع غزة، إذا ما أرادت أن تبدأ حوارا مع السلطة الفلسطينية لرأب الصدع

على ما يبدو أن للزيارة     : " العربية - محمود الزهار لبي بي سي       "حماس"من جانب أخر قال القيادي في       
" ونتمنى أن يكون عباس قد قيم المرحلة السابقة،       ...  يرفض حتى األمس اي وساطة     كان عباس  ...أثرها
أن يكرر عباس   " العيب الكبير " اغتياله وقال إن من      "حماس" الزهار ادعاءات عباس عن محاولة       ىكما نف 

  . "غير مقبولة ""حماس"وقال أيضا إن مطالب عباس عن إنهاء ذيول االجراءات التي اتخذتها . هذه القصة
 ونقلت وكالة   ،رئيس عباس امس الى موسكو     ال وصل: )ا ف ب   (نقالً عن  ٣٠/٧/٢٠٠٧الحياة  وأضافت  

الروسية لالنباء عن المستشار في السفارة الفلسطينية في موسكو احمد مصلح قوله ان عباس              " ايتار تاس "
الوضع في الـشرق    يعلق اهمية كبيرة على هذه الزيارة لروسيا وينوي البحث مع المسؤولين في تطور              "

  ".االوسط وفي االراضي الفلسطينية
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  الوضع الشاذ في غزة يجب أن ينتهي قبل أي حوار: فياض في األردن .٢

 التقى رئيس الوزراء الفلـسطيني  : نبيل غيشان،عمان نقالً عن مراسلها في ٣٠/٧/٢٠٠٧ الحياة   نشرت
 البخيتوصرح فياض بأنه التقى      .سالم فياض نظيره االردني معروف البخيت في اول زيارة له لالردن          

كان اللقـاء مناسـبة لـشكر       : "واجرى محادثات تناولت مجمل االمور في فلسطين والمستجدات، مضيفا        
اللقاء كان مهما لمتابعة العمـل،      "واكد ان   ". االردن على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية وشعب فلسطين       

وفاعل لمتابعة ترويج المبادرة العربية، لكـن العمـل         وما جرى لغاية اآلن مهم، ودور االردن دور مهم          
ينبغي اال يتوقف عند هذا الحد ويجب ان يستمر بالترويج للمبادرة ألنها تشكل اساسا صالحا للبحث فـي                  

ان الوضع الشاذ في    "واعتبر  ". قضية السالم وصوال الى انهاء االحتالل واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة         
  ".ينتهي قبل الحديث عن حوار مع حماسقطاع غزة يجب ان 

 عبـر معـروف     : فيصل ملكـاوي   ،عمان نقالً عن مراسلها في    ٣٠/٧/٢٠٠٧الرأي األردنية   وأضافت  
 وجهودها فـي ضـبط      ]حكومة فياض  [البخيت عن الدعم االردني لجهود االصالح التي تقودها الحكومة        

  .االوضاع االمنية في االراضي الفلسطينية
  

  المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطينى:  مع موسى مطوالًاعاًفياض يعقد اجتم .٣
سـالم  .عقد عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية الليلة الماضية اجتماعا مطوال مع د             : القاهرة

فياض رئيس الوزراء الفلسطيني الموجود حاليا بالقاهرة للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الخارجية             
وقال موسى فى مؤتمر صحفي، ان اجتماعات مجلس الجامعة سيكون أمامه            .اليوم االثنين العرب المقرر   

 .موضوعات غاية في الجدية واالهمية لتقييم الموقف ورسم خطة العمل في االسـابيع القليلـة القادمـة                
وأضاف ان االجتماعات ستبدأ باجتماع لجنة تقصي الحقـائق بخـصوص األوضـاع فـي االراضـي                 

وأن الجامعة العربية تلقت تقارير مفصلة من السلطة الفلسطينية ومن حركة حماس، مـشيرا              الفلسطينية،  
  .إلى أن هناك تواصال تاما بين الجامعة العربية ولجنة تقصى الحقائق

فنحن شـعب   " فياض أن المقاومة حق مشروع وال يمكن أن يكون هناك نقاش فى هذه القضية                أكدبدوره  
وقال إن البرنامج الوزاري الذي عرضـه       "... حق مشروع للشعب الفلسطينى   محتل بكل تأكيد والمقاومة     

يبدأ أساسا بإنهاء االحتالل االسرائيلي، معربا عن اعتقاده بأن الموضوع يكمن فى بذل كل جهد ممكـن                 
من أجل تثبيت المواطن الفلسطينى على أرضه وتعزيز صموده على هذه االرض وهذا ما يتحدث عنـه                 

وحول ما تردد عن وجود اتفاق مبادىء بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن إقامة الدولـة               .برنامج الحكومة 
قال فياض إن المسألة التزال في بدايتها ومن الضرورى التأكد لضمان أن تكون عملية جـادة، ونحـن                  

  .بصدد الحديث عن هذا الموضوع فى اجتماع مجلس الجامعة
  ٣٠/٧/٢٠٧وكالة معا 

  
  سطينية يتعهد بمنع العنف باسم االسالمبرنامج الحكومة الفل .٤

تعهد برنامج الحكومة الفلسطينية الذي وضعه سالم فياض بمنع اسـتخدام العنـف   :  وفاء عمرو  - القدس
وجاء فـي الوثيقـة أن حكومـة فيـاض ستـضع             .باسم االسالم في ضربة غير مباشرة لحركة حماس       

 .كـدين تـسامح واعتـدال     .. عقول واألذهـان  تعزيز مكانة االسالم في ال    " استراتيجية واضحة من أجل     
لتبرير أعمال القتـل والتـدمير      ) االسالم(استغالله  "وأضافت الوثيقة أن الحكومة ستمنع في الوقت ذاته         "

  ."واالقصاء
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االلتزام الكامل باالتفاقيات الثنائية والمتعددة الموقعة مـن قبـل منظمـة            "وجدد فياض في نص البرنامج      
ل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية بما فـي ذلـك             التحرير بصفتها الممث  

  ."االتفاقيات الموقعة مع اسرائيل
  ٢٩/٧/٢٠٠٧رويترز 

  
  عباس لم يبحث مع أولمرت في إعادة أراٍض من الضفة الغربية للفلسطينيين .٥

اشرة في مسألة تـسليم     اعلن الرئيس الفلسطيني امس في موسكو انه لم يبحث مع اولمرت مب           ): ب.ف.أ(
ونقلت . من اراضي الضفة الغربية الى الفلسطينيين، في تصريحات نقلتها وكاالت االنباء الروسية           % ٩٠

  ".ت ذلك في الصحف، وسمعته في نشرات االخبارأانا مثلكم قر"انترفاكس عن عباس قوله 
  ٣٠/٧/٢٠٠٧عكاظ 

  
  "العوجا"ق معبر حكومة هنية ترفض إدخال العالقين على معبر رفح عن طري .٦

أعلنت وزارة الـشؤون    : غزة، رائد الفي   نقالً عن مراسلها في    ٣٠/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  
، "العوجـا "الخارجية في حكومة الوحدة المقالة، عن رفضها لعودة العالقين الفلسطينيين من خالل معبـر               

لخطوة ان تلحق الضرر بعـشرات      نحذر من شأن هذه ا    : "وقالت الوزارة في بيان   . داخل الخط االخضر  
، واصفةً تفـاخر الـبعض      ""االسرائيلي"العائدين، وتضعهم تحت خطر االعتقال من قبل قوات االحتالل          

وشـددت علـى ان      ".جريمة"، بديال عن معبر رفح بأنه       "العوجا"باالتفاق على دخول العالقين عبر معبر       
من معبر رفح، وليس اي معبـر آخـر يخـضع           الحل ألزمة هؤالء العالقين يتمثل في عودتهم مكرمين         

  ".االسرائيلية"للسيطرة 
اعرب محمـد المـدهون     : حامد جاد نقالً عن مراسلها في غزة،        ٣٠/٧/٢٠٠٧الغد األردنية   وأضافت  

رئيس ديوان اسماعيل هنية عن رفضه اعتماد أي معبر بديالً عن معبر رفح وذلـك ألسـباب سياسـية                   
معبر فلسطيني مصري وال ينبغي السماح لالحتالل بالتحكم في إغالقـه           وللتأكيد على أن معبر رفح هو       

واعتبر المدهون ان استخدام معابر اسرائيلية بديلة سيوفير فرصة ذهبيـة لالحـتالل للـسيطرة                .وفتحه
األمنية على المواطنين الفلسطينيين وسيمنح االحتالل قدرة إضافية على االعتقـال والحجـز والتحقيـق               

  . يشكل إضعافاً للمجتمع الفلسطيني وإيغاالً في السيطرة على الشعب الفلسطينيواإلسقاط وهذا
  

  الثانيةى الى المخصصة لهاني الحسن من الدرجة االولvipاستبدال بطاقة الـ  .٧
علمت القدس العربي من مصادر فلسطينية مطلعة بان الهيئة العامـة للـشؤون             :  وليد عوض  -رام اهللا   

لفة بالتنسيق مع اسرائيل ابلغت مكتب هاني الحسن امس بانه تم سحب بطاقة الــ               المدنية الفلسطينية المك  
vip     الدرجة الثانية الخاصة    ى الخاصة بالمسؤولين الفلسطينيين الكبار ال     ى منه وخفضها من الدرجة االول 

سـتها   رئاىواوضحت الهيئة العامة للشؤون المدنية التي يتـول  .بالتجار والمسؤولين الفلسطينيين الصغار  
حاليا حسين الشيخ المقرب من محمد دحالن بان قرار سحب بطاقة الشخصيات الهامة من الحسن قـرار                 

 .اسرائيلي وليس للجانب الفلسطيني اي دور فيه
 ٣٠/٧/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  عاد استنساخ ما نادت به حكومة هنية المقالة أتقرير أحداث غزة : المدهونمحمد  .٨

محمد المدهون رئيس ديوان رئيس الوزراء المقال أن تقرير لجنة التحقيق           .د د كأ : عماد االفرنجي  -غزة  
واضـاف   .بأحداث غزة كان تأكيداً من حيث المحتوى على ما نادت به الحكومة العاشرة والحادية عشرة            

أن التقرير أعاد استنساخ ما نادت به الحكومة طويالً مع ضرورة إعادة بناء المؤسسة األمنية بعيداً عـن                  
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وأكد أن التقرير يعزز أنه كان من الممكن منع األحداث لو تـم التعـاطي مـع                  .الفصائلية وبشكل مهني  
وبخصوص قرارات اإلقالـة وتخفـيض للرتـب أعـرب           .مطالب الحكومتين العاشرة والحادية عشرة    

المدهون عن أسفه أن تتم هذه القرارات في هذه األجواء وحسب وكأن المطلوب هو تنفيـذ مواجهـة                  .د
داخلية، مؤكداً أن عددا من هذه القرارات كان ينبغي أن يتم بالماضي من أجل ترميم المؤسـسة األمنيـة                  

المدهون على تركيز لجنة التحقيق في تقريرها على ما قالـت           .وتحفظ د  .وإعادة صياغتها بأجندة وطنية   
المدهون بمـا أسـماه     . د وندد .أنه أسباب االنهيار لألجهزة األمنية واعتبر أن ذلك رؤية فصائلية ضيقة          

 ليست الشاباك ومن حق أبنائها أن يتواجـدوا         "حماس" لألجهزة األمنية، وأكد أن      "حماس"التقرير اختراق   
في المؤسسات األمنية وكذلك في المؤسسة المدنية، وأن هذه اللغة تكشف عن الخلل الخطير في تـشكيل                 

  .األجهزة األمنية وأنها كانت خدمة ألغراض فئوية
  ٣٠/٧/٢٠٠٧ الفلسطينية القدس

  
  في حل األزمة الراهنة  سعودي -معنيون بدور أردني : أحمد يوسف .٩

 جرى عبرالهاتف " الدستور" احمد يوسف مستشار إسماعيل هنيه في لقاء مع       .قال د :  جمال جمال  -القدس  
مباشـرة  نحن معنيون بدور األردن في حل األزمة التي تشهدها الساحة الفلسطينية لما له من عالقـة                 " 

نحن دومـا ثمنـا     "وتابع   .بالوضع الفلسطيني ولطبيعة االرتباط القوي بين الشعبين الفلسطيني واألردني        
وقدرنا الدورالسعودي في لم الشمل الفلسطيني، وال زلنا نؤمن بأن السعودية لها دور كبيـر فـي حـل                   

وجهات القيادة السعودية للعمل    الخالفات العربية وخصوصا الفلسطينية، لكننا ال ندري حتى اآلن ما هي ت           
في ظل االزمة الراهنة؟ لكن كلنا ثقة بان دورها سيكون ايجابيا وفعاال وفي إطـار حمايـة المـصلحة                   

  .الفلسطينية العليا
  ٣٠/٧/٢٠٠٧الدستور 

  
  محاكمة سعدات غير شرعية ومخالفة للمواثيق واألعراف الدولية: بحرأحمد  .١٠

اإلنابة احمد بحر، المحاكمة التي أعلنت عنها إسـرائيل للنائـب            اعتبر رئيس المجلس التشريعي ب     :غزة
 في تصريح لـه يـوم       ،وأدان . محاكمة غير شرعية ومخالفة لألعراف والمواثيق الدولية       ،احمد سعدات 

اإلجراءات العنصرية التي يمارسها االحتالل اإلسـرائيلي ضـد النـواب وعـزلهم             "السبت، ما سماها    
ودعا بحر الفلسطينيين إلى التضامن مع       ".مة والي تهدف للنيل من عزيمتهم     ومحاكماتهم الصورية والظال  

رأس الـشرعية   "عزيـز دويـك     .النائب احمد سعدات والنواب في سجون االحتالل وعلـى رأسـهم د           
وطالب بحر عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية لوضع قضية األسرى وخاصة              ".الفلسطينية

  ".لما لها من أهمية لدي الشعب الفلسطيني"ى سلم األولويات النواب المعتقلين عل
  ٢٩/٧/٢٠٠٧ قدس برس

  
  ي نية لالفراج عن االسرىأال توجد لدى اسرائيل : العجرميأشرف  .١١

 أشـرف   ]في حكومـة فيـاض    [ نفى وزير شؤون األسرى والمحررين       : عبدالرؤوف أرناؤوط  - رام اهللا 
وقال في بيـان     . أسير خالل األسابيع القادمة    ٦٠٠راج عن   العجرمي، ما نسب إليه عن نية إسرائيل اإلف       

من وزع هذه األنباء عن بعض وسائل اإلعالم قصد اإلساءة لـي، والخبـر لـيس                " إن   "وفا"بثته وكالة   
صحيحاً على اإلطالق، ويجب على الجميع التعامل بمسؤولية وطنية مع قضية األسرى وعـدم اللعـب                

 ".بأعصاب المعتقلين وأسرهم
  ٣٠/٧/٢٠٠٧ السعودية الوطن
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 المفاوضات مستمرة بين الكتل البرلمانية لالتفاق على صيغة توافق: خريشةحسن  .١٢
أكد حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني استمرار المفاوضات بين  :رام اهللا

ة المجلس تمهيداً الفتتاح الكتل البرلمانية في المجلس لالتفاق على صيغة توافق توزيع مناصب هيئة رئاس
وأوضح أمس أن الكتل البرلمانية بانتظار رد من كتلة . الدورة الثانية وإنهاء أزمة التشريعي المتصاعدة

وأشار إلى أن . التغيير واإلصالح على أفكار جرى التوافق عليها لحل أزمة بدء الدورة الثانية للمجلس
ير لدى االحتالل اإلسرائيلي رئيسا للمجلس، على أن هذه األفكار تقتضي باستمرار عزيز دويك األس

من الضفة الغربية ونائب ثاني وأمين سر من قطاع غزة، مؤكداً أنه ) مستقل(يجرى انتخاب نائب أول 
 . لهذه المناصب"فتح"جرى التوافق على عدم انتخاب أي نائب من 

 ".الشرعية التي يمكن أن تكون مدخالً للحوار ومعالجة هذه األزمة
 ٣٠/٧/٢٠٠٧الشرق القطرية 

  
  فصائل منظمة التحرير تشكل هيئة قيادية لمتابعة قضايا المواطنين اليومية في غزة .١٣

عبـدالعزيز أبـو    " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   " قال عضو اللجنة المركزية لـ       : فتحي صباح  -غزة  
ـ  عا في مقر اللجنة التنفيذية للمنظمة      ممثلين عن فصائل منظمة التحرير عقدوا اجتما      "ان  " الحياة"القرايا ل

من الفـصائل  " في مدينة غزة امس وقرروا في ختامه تشكيل لجنة عمل يومي تضم ممثالً عن كل فصيل  
واضاف ان مهمة هذه اللجنة متابعة قضايا المواطنين كافـة           ".فتح" الممثلة في المنظمة، بما فيها       ١٢الـ

هيئة "ي الفصائل اتفقوا على تسمية ممثلين من كل فصيل في           وقال ان ممثل  . في القطاع والعمل على حلها    
 ممثال آخرين من بينهم عضوان في اللجنة        ١٢ ممثال، مضافا اليهم     ٢٤العمل الوطني بحيث يكون عددهم      

لمنظمة، وخمسة مستقلين وممثل عن كل من شبكة المنظمات االهلية والقطاع الخاص وقطاعات             لالتنفيذية  
تم تجنب  "واشار ابو القرايا الى انه      ".  عضواً ٣٦المرأة، ليصبح العدد االجمالي للهيئة      النقابات واالندية و  

تجنباً لنشوء خالفات بين ممثلي الفـصائل، خـصوصا ان          " البحث في الموضوع السياسي اثناء االجتماع     
 .اسيةهناك اختالفات وفروقا واضحة بين الفصائل في شأن التسوية السياسية وغيرها من القضايا الـسي              

ورداً على سؤال، نفى ابو القرايا ان تكون الهيئة الوطنية الجديدة اصطفافاً سياسياً لفصائل المنظمة ضـد                 
تكون مهمتهـا اجـراء     " لجنة اتصاالت "واشار الى ان المجتمعين اتفقوا على تشكيل        . او غيرها " حماس"

  ".الجهاد االسالمي"و" حماس"االتصاالت الالزمة مع 
  ٣٠/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
  استبدال موظفي الجمارك والضرائب في غزة الذين توقفوا عن العمل .١٤

ـ   :غزة ان موظفي الجمارك والضرائب في وزارة المال والعاملين في المعـابر           " الحياة" كشفت مصادر ل
الحدودية التجارية في قطاع غزة توقفوا اعتبارا من امس عن العمل بناء على طلب من حكومة فيـاض،                  

 مرسوم الرئيس عباس اعفاء سكان القطاع من دفع الضرائب والجمارك حتـى اشـعار               وذلك تماشيا مع  
وجاء هذا االجراء لمنع هؤالء الموظفين من جباية ضرائب وجمارك على السلع المـستوردة الـى               .آخر

ويهدف هذا االجـراء الـى      . القطاع، خصوصا السجائر التي تدر ماليين الدوالرات على خزانة السلطة         
 لكن المصادر كـشفت ان      ،مة هنية من مصادر دخل مهمة لتسيير اعمالها وتمويل انشطتها         حرمان حكو 

  .الحكومة احضرت موظفين بدالً من هؤالء لجباية الضرائب والجمارك
  ٣٠/٧/٢٠٠٧الحياة 
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   اتهامات باطلة"تعذيبال"ال وجود ألي سجين سياسي في غزة والحديث عن : إسالم شهوان .١٥
ضد " فتح"المي باسم القوة التنفيذية إسالم شهوان، االتهامات التي أطلقاها قادة من             نفى الناطق اإلع   :غزة

في غزة، واعتبر ذلك محاولة يائـسة       " فتح"عناصر القوة التنفيذية عن ممارسة التعذيب ضد معتقلين من          
عا فـي   ود .في الضفة الغربية  " حماس"للفت األنظار عما ترتكبه أجهزة أمن الرئاسة بحق قادة وأعضاء           

ـ   جمعيات ومنظمات حقوق اإلنسان إلى زيارة مقـار القـوة التنفيذيـة            " قدس برس "تصريحات خاصة ل
ال يوجد في سجن غـزة أي       : " والسجن المركزي في غزة للتأكد من صحة االتهامات من عدمها، وقال          

نجـا،  وشكك شهوان في مصداقية تصريحات أحمد حلس وزكريا اآلغا وإبراهيم أبـو ال             ".سجين سياسي 
هذه االتهامات تأتي في سياق سياسة مبرمجة       : "وقال ".فتح"بشأن تعدي عناصر التنفيذية عن معتقلين من        

هدفها التغطية على ما يجري من عربدة وفلتان أمني في الضفة، ونحن نحمل المسؤولية لهـؤالء القـادة                  
  ".ا يجري في غزةبالعمل على لفت االنتباه عما يحصل في الضفة وإعطاء صورة غير دقيقة عم

  ٢٩/٧/٢٠٠٧ قدس برس
  
 القوة التنفيذية تقول إنها أحبطت محاولة لتفجير بنك جنوب قطاع غزة .١٦

قالت القوة التنفيذية إنها أحبطت صباح امس األحد محاولة تفجير كانت تـستهدف             : اشرف الهور  -غزة  
وذكـرت فـي     . المحاولة مدخل البنك اإلسالمي في خان يونس واعتقلت عدداً من المشتبه بضلوعهم في           

ـ                  تـدمير البنـوك     ىبيان لها انها عثرت في مكان الحادث علي بيان غير موقع باسم أي جهة، يدعو ال
 . زعزعة األمن والهدوء   ى ان الجهة التي تقف وراء هذا العمل تهدف ال         ىالربوية في فلسطين، ما يدل عل     

مجموعة مسلحة كانت تحاول زراعة العبوة      ووقع تبادل إطالق نار محدود فجر امس بين القوة التنفيذية و          
في منطقة يقع فيها البنك اإلسالمي وبنك فلسطين في خان يونس، حيث وفرت المجموعة تاركة العبـوة                 

 .وراءها
 ٣٠/٧/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  منطقة منكوبة ليقف العالم أمام استحقاقاته لبناناإلعالن عن مخيمات شمال: عباس زكي .١٧

علن ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكـي ان ثمـة             أ :طرابلس من ٣٠/٧/٢٠٠٧النهار  نشرت  
اخوتنا في مخيمات الشمال في منطقة منكوبة، نطالب بها العـالم، وان            "توصية للقيادة المركزية باعتبار     

يخفف هذا الظلم وهذه المعاناة، سواء نتيجة التشرد او نتيجة عمليات التحريض التي قد تصل الى مـا ال                   
وعندما نعلن ان مخيمي البداوي ونهـر       " وأضاف   ".ده داخل البيت الفلسطيني او مع االشقاء في لبنان        نري

وبة فمعنى ذلك اننا نريد وضع العالم امام استحقاقات هؤالء المعذبين نتيجة هذه العصابة              كالبارد منطقة من  
  ".والظرف اللبناني االستثنائي

حـذّر  :  عبد الكافي الصمد   ،البداوي عن مراسلها في مخيم      نقالً ٣٠/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية   وأضافت  
يفكر البعض في تحويل الفلسطيني إلى عنوان للفتنـة أو الـشر أو أن يكـون                "عباس زكي من مغبة أن      

تحميل الفلسطينيين مـسؤولية    "، رافضاً في الوقت نفسه      "ضحية، أو أن تكون المرحلة لتصفية الحسابات      
  ."القادم سيكون أخطر، ما لم ننتبه ونحافظ على وحدتنا الداخلية" منبهاً إلى أن ،"أحداث مخيم نهر البارد

  
 تتبادالن االتهامات على خلفية اعتقاالت" حماس"و" فتح" .١٨

قطاع  بالعمل من أجل إقامة حكم في        "حماس"، احمد عبد الرحمن،     "فتح" اتهم الناطق باسم     :رام اهللا، غزة  
وأشار إلى أن التهديد بقتل      .سياسة تقوم على االرهاب والقتل والخوف      شبيه بمحاكم التفتيش وتطبيق      غزة

 التي تحكم غزة بالشعب الفلـسطيني، وان        "العصابة"ـرئيس الوزراء فياض، يكشف عالقة من وصفهم ب       
  . هذه العالقة تقوم على القتل والتهديد والخوف وبث الرعب عبر الجرائم المروعة
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ـ   إبراهيم "فتح"ات القيادي في    وفي السياق ذاته وردا على اتهام      بأنهـا تـشن حملـة      " حماس" أبو النجا ل
فـي  وصف سامي أبو زهري القيادي      في غزة وتقوم بتصفية كوادرها،      " فتح"اعتقاالت واسعة ضد أبناء     

 مـن حملـة   "فـتح "وقال ان شكوى   . "مليئة باالدعاءات المزيفة واالكاذيب   " بأنها   األخير اتهمات "حماس"
وقال ". فتح"ف للتغطية على اعتقالها أعضاء حماس في الضفة الغربية التي تسيطر عليها             االعتقاالت تهد 

في السجون التابعة لألجهزة األمنية الفلـسطينية فـي الـضفة           " "حماس"أبو زهري إن مئات من أعضاء       
ـ   "حماس"وقال أبو زهري ان من اعتقلتهم        . أحمد دولة  "حماس" ومن بينهم القيادي في      "الغربية زة  في غ

  .  وتجار المخدرات ومنتهكي النظام العام"إسرائيل"من المتعاونين مع 
  ٣٠/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
 حّملت حلس ونصر مسؤولية اضعاف الروح القتالية لدي قوات االمن: لجنة تقصي الحقائق .١٩

ان  مقربة من لجنة تقصي الحقائق في احداث قطاع غزة بنقلت مصادر:  من وليد عوض-رام اهللا 
التقرير الذي رفعته للرئيس عباس حمل احمد حلس امين سر حركة فتح بقطاع غزة مسؤولية بث حالة 

 قوات االمن الفلسطينية، إلى جانب مساهمته واحمد نصر في ىاالحباط واضعاف الروح القتالية لد
و شباك هي معركة محمد دحالن ورشيد اب" حماس"بان المعركة مع " فتح"الترويج في صفوف مقاتلي 

وخلصت لجنة تقصي الحقائق إلى ان حلس كان يتمتع  ".فتح"مدير عام االمن الداخلي وليست معركة 
، وان االخير كان يستغل صداقته مع "كتائب القسام"ـبعالقة صداقة مع احمد الجعبري نائب القائد العام ل

   ."فتح"حلس لتحييد قطاعات واسعة من ابناء 
القطاع   في"فتح"نة تقصي الحقائق طالب كذلك بمساءلة قيادة الساحة وحسب المصادر فان تقرير لج

وحسب التقرير فان حوالي  .مارس الماضي/ وامين سرها ماجد ابو شمالة، الذين عينهم عباس في اذار
 االف عنصر امن من الذين تم تعيينهم في االشهر االخيرة من عهد اللواء نصر يوسف تبين انهم ٩

 بهدف تسهيل مهمة انضمامهم الجهزة "فتح"حصولهم على شهادات عضوية فيمنتمون لحماس رغم 
هيئة (واوضحت المصادر المقربة من لجنة التحقيق بان جميع اعضاء هيئة قيادة االجهزة االمنية  .األمن

 شخصا ستتم احالتهم إلى التحقيق العسكري بما فيهم قائد االمن ٦٠والبالغ عددهم حوالي ) االركان
 ."حماس"ـي غزة جمال الكايد الذي كان احد ابنائه يقاتل ضمن صفوف القوة التنفيذية التابعة لالوطني ف

وورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق بان هناك ضباطا في االمن الوطني وجهاز المخابرات كانوا يتلقون 
رواتب  في ظل عجز السلطة خالل فترة العام والنصف العام الماضية عن دفع "حماس"رواتب من 

 .موظفي السلطة
 لقوات االمن الوطني في تقرير لجنة تقاصي األسبق وورد اسم اللواء اسماعيل جبر القائد العام ،هذا

الحقائق حيث طالبت بمساءلته كونه يشغل منصبا امنيا رفيع المستوي اسند اليه خالل االشهر الماضية 
 اللواء جبر يتحمل مسؤولية اوامر وحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق فان .من قبل الرئيس عباس

صدرت لقوات االمن الوطني من رام اهللا بعدم القتال في قطاع غزة في االيام االخيرة من االشتباكات 
 ".حماس"المسلحة مع 

 ٣٠/٧/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  الزهار يطالب بتقديم أبو مازن للمحاكمة بتهمة االنقالب على الدستور .٢٠

، بتشكيل لجنة تحقيق وطنية للتحقيق مع "حماس" القيادي فيمحمود الزهار، طالب : صالح النعامي: غزة
. عباس وجماعته لتجاوزهم القانون األساسي الذي ينظم الحياة الديمقراطية في مناطق السلطةالرئيس 

وتعليقاً على التصريحات التي أدلى بها علي خشان وزير العدل في حكومة فياض، التي أكد فيها أن ابو 
، قال الزهار ان الشعب الفلسطيني أصدر حكمه "حماس" يدرس تشكيل لجنة تحقيق وطنية لمحاسبة مازن
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وشدد الزهار على ضرورة محاسبة ابو مازن بشدة بسبب  . لتمثيله"حماس"قبل عام ونصف العام واختار 
 تكن سليمة منذ  لم"حماس"واضاف الزهار أن نوايا أبو مازن تجاه . ارتكابه المخالفات المالية واألمنية

بتشكيل الحكومة العاشرة، على أمل أن ينجح في " حماس"البداية، مشيراً الى أن أبو مازن وافق على قيام 
 تمارس الحكم "حماس"ترويضها ويدفعها للقبول ببرنامجه السياسي ذي السقف المتدني، أو أن يدع 

 .وتفشل
  ٣٠/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
   إلى تصعيد عمليات المقاومة رداً على موفق فياضةدعو :"الشعبية"و" الجهاد" و"حماس" .٢١

أكـدت حركتـا حمـاس      :  من أشرف الهور ووليد عوض     -غزة   ٣٠/٧/٢٠٠٧ القدس العربي    ذكرت
 أن المقاومة الفلسطينية هي خيار الشعب الفلسطيني، وأنـه          ى أمس عل   في بيان مشترك   والجهاد اإلسالمي 

ودعت الحركتان الشعب الفلسطيني لـ التـصدي لهـذا          .ومةال يمكن ألي من كان أن يشطب خيار المقا        
الموقف المدان من قبل حكومة فياض والرد عليه عبر تصعيد المقاومة ضد االحتالل الصهيوني في غزة                
والضفة وكل فلسطين الن المقاومة إستراتيجية ثابتة اقرها شعبنا والزال يقرها الن االحتالل الـصهيوني            

  .ا ويرتكب المجازر ويدمر البيوت واألشجارالزال جاثما علي صدورن
، "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى    "هاجمت  :  غزة – ٣٠/٧/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم    وأضافت  

إلسقاطها المقاومة المسلحة مـن     " الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حكومة سالم فياض        
، مشددة على أن ردها علـى ذلـك         "ومة إسقاط المقاومة  ليس من حق أي حك    "برنامجها، مؤكدة على أنه     
  . سيكون بتصعيد المقاومة

  
  تتمسك بخيار المقاومة المسلحةو تنتقد حكومة فياض" األقصىكتائب " .٢٢

أعلنت كتائب األقصى أمس األحد رفضها لبرنامج رئيس الوزراء المكلف سالم فياض الذي لم  :غزة
ال يمثل فلسفة صنع المقاومة والدفاع عن كرامة الشعب " أنه واعتبرته" المقاومة المسلحة"تذكر فيه 

إن فياض يقدم خدمة مجانية "وقال أبو المنتصر عمر أحد قادة الكتائب في بيان ". وصون حقوق
كان لزاماً على "وأضاف ".  كي تهاجم الحكومة وسياساتها وتصويرها بأنها ضد المقاومة"حماس"لـ

 التي يمتلكها الشعب الفلسطيني ويسعى إلى دعمها لوجستياً ومادياً فياض أن يشدد على روح المقاومة
 ". لن نسقط سالحنا ولن نوقف مقاومتنا مادام شعبنا يعاني من ويالت االحتالل"مؤكدا " ومعنوياً

  ٣٠/٧/٢٠٠٧الشرق القطرية 
  

  القوة التنفيذية تمثل راس الحربه في الحفاظ على األمن : سعيد صيام .٢٣
 الحربـة   رأسان القوة التنفيذية تمثل االن      " حماس"القيادي في   اكد سعيد صيام    : اويعالء المشهر -غزة

في الحفاظ على االمن في قطاع غزة، وان مصيرها مرتبط بالقرار السياسي في حالة اعـادة صـياغة                  
جاءت تصريحات صيام خالل الزيارة التفقدية التي قام بها برفقة الـصحفيين لمجمـع               .االجهزة االمنية 

سرايا الحكومي بمدينة غزة، وكان برفقته كالً من جمال الجراح القائد العام للقوة التنفيذية وعدد من قادة                 ال
 بعرقلة فتح معبر رفح بحجـة       "حماس"وحول االتهامات الموجهة إلى      .التنفيذية ومسؤولي مجمع السرايا   

ر جاء بقرار سياسي للضغط علـى       هذا ادعاء باطل فإغالق المعب    : وجود القوة التنفيذية داخله، قال صيام     
  . بقطاع غزة"حماس"

  ٣٠/٧/٢٠٠٧القدس الفلسطينية 
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  عباس غزة التحقيق مع أحداث يطالب لجنة تقصي يحيى موسى .٢٤
  القيـادي فـي     تعقيباً على تقرير لجنة تقـصي الحقـائق حـول أحـداث غـزة صـرح                  : معا –غزة  

 التقرير إال أن لجنـة التحقيـق ال تعـدو           بالرغم من عدم االطالع التفصيلي على     : يحيى موسى " حماس"
 .كونها لجنة فتحاوية تمثل طرفاً من أطراف األزمة وهي غير مؤهلـة لـرأي أو تـصور موضـوعي                  

ان أعضاء اللجنة هم جزء من األزمة ومتورطون في افتعالها وكان من الحري تحويلهم              : واضاف ايضا 
أن اللجنـة   كما اعتبـر أن     . ت الوطنية والنزاهة  للتحقيق بدالً من قيامهم بدور يفترض أن يتسم بمواصفا        

بحثت عن كبش فداء فلم تجد سوى ضباط األمن الوطني وبعض ضباط األجهزة األمنية إللقـاء اللـوم                  
عليهم واتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم بحكم أن هؤالء ال غطاء أمريكي أو صهيوني يحميهم وتغاضـت                

المشاركة في المؤامرة واالنخراط في مخطط دايتون ولم يكن         اللجنة عن الحقيقة أن هؤالء القادة رفضوا        
، رفضهم المشاركة عن نقص كفاءة أو شجاعة ولكن رفضاً لمشروع غير وطني وهو مشروع دايتـون               

  .كما طالب بمحاكمة عباس على الجرائم التي ارتكبت في غزة تحت غطائه
  ٢٩/٧/٢٠٠٧عين على فلسطين 

  
  "حماس"ن إبقاء معبر رفح مغلقا للضغط على عباس وحكومة فياض يريدا:  رضوان .٢٥

لألسف الشديد فإن معاناة العالقين في معبر ": "حماس" الدكتور إسماعيل رضوان الناطق باسم قال: غزة
من " حماس"رفح هي نتيجة لالبتزاز السياسي الذي تمارسه حكومة فياض والرئيس محمود عباس ضد 

 تربطها بالعالم، وقد طالب الرئيس عباس وسالم فياض أجل الضغط عليها وإغالق كل المنافذ التي
، وقد سبق أن عارضوا مناقشة هذا "حماس"اإلسرائيليين والمصريين بعدم فتح معبر رفح للتضييق على 

تتابع معاناة العالقين على معبر رفح، وتحاول " حماس"حركة : "وقال. ، كما قال"الملف في مجلس األمن
عدات مادية للعالقين في المعبر، ونعتبر أن الدعوة لمعالجة هذا الملف عبر أن تقدم ما تستطيع من مسا

معبر العوجة هي مؤامرة إللقاء القبض على عدد من العناصر المطلوبة لدى إسرائيل، وهذا إجراء 
  .، على حد تعبيره"يتناقض وسيادة هذا الجزء المحرر من أرضنا

  ٢٩/٧/٢٠٠٧قدس برس 
 
   تؤكدان على التمسك بحق العودة وبخيار المقاومة"ديمقراطيةال" و"الشعبية"الجبهتان  .٢٦

عقدت قيادة الجبهتين الديمقراطية والشعبية اجتماعاً تدارست فيه مجمل التطورات الـسياسية            : ألفت حداد 
وأكدت الجبهتان خالل االجتمـاع علـى دور         .على الصعيد الوطني العام، وفي قطاع غزة بشكل خاص        

والوحيد للشعب الفلسطيني، والمرجعية السياسية العليا للسلطة، والعمل الفوري         ف الممثل الشرعي    .ت.م
، ٢٠٠٥مارس  / لتفعيل مؤسساتها من خالل التئام اللجنة الوطنية العليا المقرة في إعالن القاهرة في آذار             

المجلـس  لوضع اآلليات العملية لتطبيق إعالن القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، واإلشراف على انتخابات             
وشـددتا علـى     .الوطني الجديد داخل الوطن وخارجه حيثما أمكن ووفق نظام التمثيل النـسبي الكامـل             

ضرورة التراجع عن نتائج الحسم العسكري الذي نفذته حركة حماس في غزة، ومنع تكريس الفصل بين                
ة المؤسسات الرسـمية    الضفة وغزة، والدعوة لتشكيل حكومة انتقالية متوافق عليها وطنياً، الستعادة وحد          

للسلطة وفقاً ألحكام القانون، واتخاذ التدابير إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية الجديدة فـي غـزة               
واعتبرت الجبهتـان أن المقاومـة       .وفقاً للتمثيل النسبي الكامل وفي أسرع وقت ممكن       . والضفة والقدس 

إجماع وطني، وال يحق ألي طـرف فلـسطيني         كحق مشروع لشعبنا ما دام االحتالل قائماً هي موضع          
  .التنازل عنه

  ٢٩/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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  الحكومة الفلسطينية ليست هي الجهة التي تسقط خيار المقاومة: قدورة فارس .٢٧
الحكومة الفلسطينية هي مؤسسة من المؤسسات التي ": "فتح "القيادي فيقدورة فارس  قال :رام اهللا

الجهة التي تقرر الحرب أو توقفها، وإذا كانت هناك قضية متفق أفرزتها اتفاقات أوسلو، وهي ليست 
عليها بين جميع الفصائل الفلسطينية فهي حق الشعب الفلسطيني المحتل في المقاومة، ولذلك فأنا لم أجد 

هي واحدة من " فتح"وأشار قدورة إلى أن  ".أن برنامج الحكومة قد تحدث عن إسقاط حق المقاومة
أنا واحد من المؤمنين بأن : "وقال .ة التي تضع مقاومة االحتالل على سلم أولوياتهاالفصائل الفلسطيني

 إلى إرادة من جميع األطراف، يحتاجممكن، ولكن هذا " حماس"و" فتح"مكانية رأب الصدع بين حركتي إ
طي التي يتحدث قادتها عن رغبة في الحوار لكنها ال تع" حماس"وإن كانت هنالك مسؤولية مضاعفة على 

  ..".أي إشارة على األرض
  ٢٩/٧/٢٠٠٧قدس برس 

 
 ازمة بين القدومي وعباس بسبب مؤتمر وزراء الخارجية العرب .٢٨

اوضحت مصادر فلسطينية امس بان تكليف الرئيس عباس رئيس الوزراء فياض :  وليد عوض-رام اهللا 
وق القدومي رئيس بحضور اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب اليوم في القاهرة فجر ازمة مع فا

وفيما كان القدومي يرغب بحضور اجتماع  . الذي يعتبر نفسه وزيرا لخارجية دولة فلسطين"فتح"حركة 
 ان ى طاولة الحوار، اصر عباس علىعل" حماس"مجلس الوزراء العرب لحثهم علي التدخل لجمع فتح و

 الوعود ىطالعهم بشكل دقيق عليكلف فياض بقيادة الوفد الفلسطيني الجتماع وزارء الخارجية العرب ال
 .السالمالدولية واالسرائيلية التي حصلت عليها الحكومة لتهدئة االوضاع الستئناف عملية 

 ٣٠/٧/٢٠٠٧القدس العربي 
  
 سعدات ينفي التهم الموجهة إليه ويرفض االعتراف بشرعية المحكمة .٢٩

ير أحمد سعدات في جلـسة محاكمتـه         األمين العام للجبهة الشعبية األس     رفض:  منتصر حمدان  -رام اهللا   
غرب رام اهللا في الضفة الغربية أمـس االحـد اإلقـرار بـالتهم              " اإلسرائيلية"بمحكمة عوفر العسكرية    

عقب اغتيال الكيان لألمين    " إسرائيليا"الموجهة اليه والمتعلقة بالوقوف خلف قتل خلية تابعة للجبهة وزيرا           
. محكمة جلستها الى بعد غد االربعاء الستكمال سماع الـشهود         وأرجأت ال . العام للجبهة أبوعلي مصطفى   

  .ورفض االعتراف بشرعية المحكمة التي تقاضيه
  ٣٠/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  الصحفية دليل على الحرية التي يتمتعون بها في غزة" فتح"مؤتمرات نشطاء : أبو زهري .٣٠

في " فتح"مؤتمرات الصحفية لبعض قيادات  سامي أبو زهري، تتكرر ال"حماس"قال المتحدث باسم : غزة
غزة وهو أمر يرد، في حدا ذاته، على مضمون هذه المؤتمرات، ألن عقد هذه المؤتمرات بهذه األريحية 
داخل غزة دليل على مدى الحريات داخل القطاع وينافي إدعاءات منظمي هذه المؤتمرات، خاصة إذا ما 

غطية انتهاكات وجرائم األجهزة األمنية في الضفة، ومنع قورن ذلك بسياسة مالحقة الصحفيين ومنع ت
  .صدور الصحف المتعارضة مع توجهات جماعة رام اهللا كجريدة الرسالة وفلسطين

 ٢٩/٧/٢٠٠٧قدس برس 
  
  توقف ألسباب سياسية الفلسطيني -اللبناني الحوار : التحالف الفلسطيني .٣١

 اللبناني يعود ألسباب سياسـية لبنانيـة        -لسطيني  أن توقف الحوار الف   " تحالف القوى الفلسطينية  "أوضح   
 -وفلسطينية معروفة، وليس لعدم وجود وفد فلسطيني موحد كما يدعي رئيس لجنة الحوار الفلـسطيني                
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وأشـار إلـى أن     ". اللبناني السفير خليل مكاوي الذي يحرص على التنسيق مع فريق فلـسطيني محـدد             
ني اللبناني لجهة معالجة مسألة السالح الفلسطيني بـالحوار         رحب بمقررات مؤتمر الحوار الوط    "التحالف  

أن الخدمات والتقـديمات    "ورأى   ". وبما يحقق سيادة لبنان ويحفظ أمن المخيمات الفلسطينية وحق العودة         
التي قامت بها وكالة االونروا بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية تجاه الالجئين الفلسطينيين في لبنان سـتبقى                

ا لم يتم إقرار الحقوق المدنية واالنسانية لشعبنا، وخصوصا حقه في العمل والتملك على قاعـدة                ناقصة م 
أن الشعبين اللبناني والفلسطيني همـا ضـحية        "واعتبر  ". التمسك بحق العودة ورفض التوطين والتهجير     

بتشكيل "مطالباً  ،  "أحداث مخيم نهر البارد ومن غير المقبول تحميل الجانب الفلسطيني مسؤولية االحداث           
ضرورة إنهاء ازمة المخيم بمـا      "، ومؤكداً   "لجنة تحقيق بأحداث نهر البارد للوقوف على حقيقة ما جرى         

  ". بشكل نهائي وإعادة إعمار المخيم" فتح االسالم"يحقق سيادة لبنان وأمنه واستقراره وانهاء ظاهرة 
  ٣٠/٧/٢٠٠٧السفير 

  
  "حماس" لواء بدر في الضفة لمحاربة اولمرت مستعد لقبول جنود اردنيين وليس .٣٢

االثنين ان رئـيس الـوزراء      اليوم  " جيروزاليم بوست " صحيفة   هذكرت ما ٣٠/٧/٢٠٧ وكالة سما    نقلت
ايهود اولمرت يفكر في السماح لجنود اردنيين باالنتشار في الضفة الغربية لمساعدة السلطة الفلـسطينية               

اردنية من البـدو    " وحدات نظامية "اولمرت تقضي بنشر    وقالت الصحيفة ان فكرة      .بقيادة محمود عباس  
 خـالل محادثـات اجراهـا     ،   وليس لواء بدر الذي يضم فلسطينيين      ،"المتخصصين في مكافحة االرهاب   "

 ،ونقلت االذاعة العبرية الرسمية عـن ميـري ايـسين          . مؤخرا مع عاهل االردن عبد اهللا الثاني       ولمرت
اولمـرت ال يعـارض   "اال انها اوضحت ان  ".مجرد تكهنات"ومات  ان هذه المعل   ،المتحدثة باسم اولمرت  

 في الضفة الغربية من اجل مقاتلة       ،فكرة نشر جنود من وحدات اجنبية بما في ذلك قادمة من دول عربية            
  ."ارهابيي حماس

حركة فتح جددت رفضها لالستعانة بأي قوات عربيـة أو دوليـة            أن   ٣٠/٧/٢٠٧ وكالة معا    وأضافت
ووصف فهمي الزعارير الناطق باسم حركـة   . حفظ االمن والنظام في االراضي الفلسطينية   للمساهمة في 

 مشككاً فـي جـدوى      ،هذا الطرح بغير الواقعي على االطالق     " معا"فتح في الضفة الغربية في حديث لـ        
وأكـد الزعـارير     . وفق قوله  -تصريحات أولمرت الذي يتحدث كثيراً دون أن يفعل شيئاً على االرض          

 ولواء بدر كحق لمـواطنتهم وتأديـة        ،ة السلطة الفلسطينية في عودة المواطنين الفلسطينيين من جهة        رغب
  . واجبهم في حفظ االمن والنظام العام

  
   زيادة المساعدات األميركية إلسرائيل لضمان تفوقها النوعي عسكرياً وأمنياً:اولمرت .٣٣

ايهود اولمرت إن الرئيس جورج بوش تعهد له        قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية     :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
بشكل واضح وصـريح ومفـصل ضـمان        "خالل لقائهما المنفرد األخير في واشنطن قبل ستة أسابيع، و         

، مؤكدا ان من ضمن هذا التعهد ستتم زيـادة المـساعدات            "التفوق النوعي إلسرائيل على الدول العربية     
وأعـرب   . في المئة في السنوات العـشر المقبلـة        ٢٥بنسبة  األميركية العسكرية السنوية للدولة العبرية      

الـدعم  "اولمرت، في مستهل جلسة الحكومة األسبوعية أمس، عن امتنـان إسـرائيل لواشـنطن علـى                 
، "المتواصل الذي يتم تأكيده مجددا لضمان تفوق دولة إسرائيل النوعي في المسائل العـسكرية واألمنيـة               

متحدة وافقت ايضا على ان تبيع السرائيل مقاتالت حديثة وقنابـل           واوضح مصدر حكومي ان الواليات ال     
  .متطورة وصواريخ موجهة بالليزر

  ٣٠/٧/٢٠٠٧الحياة 
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  تل أبيب أقنعت واشنطن بوضع قيود على صفقة السالح الكبيرة مع دول الخليج .٣٤
في اقناع عن مصادر رسمية اسرائيلية قولها إن إسرائيل نجحت " هآرتس"نقلت :  صالح النعامي،غزة

. الواليات المتحدة بوضع قيود على صفقة السالح الكبيرة التي أبرمتها الواليات المتحدة مع دول الخليج
وأشار ألوف بن المراسل السياسي للصحيفة الى أن إسرائيل ابدت حساسية كبيرة لحقيقة أن الصفقة مع 

، التي تطلق من الطائرات وبتوجيه من "جايدام"دول الخليج تتضمن تزويد هذه الدول بقنابل ذكية من نوع 
وتشمل هذه القيود إبطال مفعول بعص مزايا القنابل الذكية الجوية الممنوحة لدول  .األقمار الصناعية

الخليج حتى ال يكون بوسعها ضرب إسرائيل، الى جانب التزام هذه الدول بعدم وضع هذا القنابل في 
 .القواعد الجوية القريبة من اسرائيل

رت الصحيفة الى أن سالح الجو االسرائيلي يمتلك منذ عدة سنوات هذه القنابل، وقد استخدمها في وأشا
وأشارت الصحيفة الى أن األميركيين أوضحوا إلسرائيل . قصف معاقل حزب اهللا خالل الحرب االخيرة

ز امكانيات هذه أن تزويد دول الخليج بهذا السالح يأتي ضمن االستراتيجية األميركية الرامية الى تعزي
من جهتها قالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء االسرائيلي ميري ايسين لوكالة  .الدول في مواجهة ايران

ال نشك في واقع ان الواليات المتحدة لن تفعل شيئا يعرض امن اسرائيل وتفوقها "الصحافة الفرنسية 
  ".النوعي للخطر

 ٣٠/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
  ٢٠٠٨ة ترفض طلب وزارة األمن بزيادة ميزانيتها لعام الحكومة اإلسرائيلي .٣٥

رفضت الحكومة اإلسرائيلية في جلسة شهدت نقاشات حادة طلب وزارة األمن زيادة ميزانية األمن لعـام                
 بسبعة مليارات شيكل، وصوت الوزراء إلى جانب اقتراح رئيس الحكومة إيهود أولمرت بقبـول               ٢٠٠٨

 اللجنة تتم زيادة ميزانية وزارة األمن على مراحل تمتد على عشر            وحسب تقرير  .توصيات لجنة برودت  
 مليـار شـيكل،     ٧وطالب باراك بزيادة فورية بقيمة       .سنويا% ٥سنوات، بحيث ترتفع الميزانية بمعدل      

. لتغطية نفقات مشاريع يجري العمل بها في وزارة األمن، ومن أجل االسـتعداد لمواجهـات مـستقبلية                
جهزة األمنية، ورئيس هيئة األركان العامة، غابي أشكنازي، تفاصيل مطـالبهم           وعرض مسؤولون في األ   

وطالب أشكنازي الوزراء المصادقة على الميزانية، محذرا من عـدم االسـتجابة لطلـب               .أمام الوزراء 
 ".إذا لم تتم المصادقة على الميزانية سـتتحملون المـسؤولية         : " وزارة األمن، وتوجه إلى الوزراء قائال     

 مليـار   ٨,٢وحصلت على مبلـغ     .  مليار شيكل  ٤٧,٩ كانت   ٢٠٠٧كر أن ميزانية وزارة األمن لعام       يذ
  .شيكل بعد حرب لبنان الثانية لتجديد مخزون الذخائر والعتاد العسكري

  ٢٩/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  باراك الستعادة سطوة التسعيناتخطة عسكرية ل .٣٦

 من مداوالت مطولة داخل رئاسة األركـان        وضع باراك خطة استخلصت   :  آمال شحادة  - القدس المحتلة 
على خلفية الحرب في لبنان الصيف الماضي، والتغيرات االستراتيجية في الـشرق األوسـط، وسلـسلة                

وزيادة عدد الفرق العسكرية جزء من خطة أوسـع لبنـاء           . المناورات الحربية التي أجراها جيش الكيان     
وتقوم خطة باراك على خمسة      .التسعينات في القرن الماضي    الستعادة سطوة    "اإلسرائيلية"القوة العسكرية   
تطوير منظومة دفاعية إلسقاط الصواريخ والقذائف الصاروخية من جميـع األنـواع،            : بنود أساسية هي  

 تضمن في غضون خمس سنوات صد تهديد الصواريخ التي قد توجه إليهـا              "إسرائيل"وبرأي باراك فإن    
وتحسين قدرات المناورة من خالل زيـادة  ) قطاع غزة(والجنوب ) لسوريةالحدود اللبنانية وا  (من الشمال   

جنود االحتياط، وتزويد مخازن الجيش بقطع غيار للطائرات والمدرعات وكافة االحتياجات بحيث تضمن             
، فالمعطيات في الجيش تشير إلى أنه يواجه مشكلة احتياطي في مخازن الطـوارئ              "طول نفس لوجستي  "
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ب على أكثر من جبهة، وضمان ميزانية دائمة لضمان مضاعفة التدريبات في األلوية             في حال اندالع حر   
 الذي يتـيح ضـرباً مركـزاً        "إسرائيل"ـواستمرار االستثمار في القوة العسكرية االستراتيجية ل      . والفرق

 "يلإسرائ"ـوبرأي باراك فإن توفير المتطلبات أعاله سيضمن نصراً مؤكداً ل          .ألهداف بعيدة عن حدودها   
  .في أي حرب مستقبلية

  ٣٠/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   بلير يقترح خطة للسالم االقتصادي لصالح سكان الضفة الغربية":معاريف" .٣٧

 شرع في وضع خطة سالم اقتصادي بين        ،قالت مصادر اسرائيلية ان مبعوث الرباعية الدولية طوني بلير        
ان بلير وفي زيارتـه االولـى للمنطقـة كمبعـوث           وقالت صحيفة معاريف     .الفلسطينيين واالسرائيليين 

اقتصادي للشرق االوسط شرع في بلورة خطة سالم اقتصادي بالتعاون مع رئيس الوزراء االسـرائيلي               
ايهود اولمرت، ووصفت الصحيفة خطة بلير بالدراماتيكية التي ستصنع البديل بين الضفة الغربية وقطاع              

  .مع الضفة الغربيةغزة عن طريق طرح ثمار السالم على مجت
وفي هذا االطار اجتمع نائب رئيس الوزراء االسرائيلي رامون ببلير وعرض امامه خطة لالنسحاب من               
معظم اراضي الضفة الغربية، حيث تكشف الصحيفة ان الخطة كانت مدار بحث بلير مع اولمرت وفـي                 

 رجل اعمال   ٥٠يليين ومثلهم    رجل اعمال اسرائ   ٥٠اطارها ستدعو الرباعية الى عقد لقاء يضم اكثرمن         
وفي اطار هذه الخطة وبعد انعقاد اللجنة المذكورة من المفترض ان يهب كبار رجال االعمال                .فلسطينيين

وتقوم الخطة   .في المنطقة النشاء مصانع مشتركة وخطط ثنائية في مجال االقتصاد االسرائيلي الفلسطيني           
 العاملة الفلسطينية في داخل مصانع مشتركة تقـام علـى           على الجمع بين الرساميل االسرائيلية وااليدي     

  .االراضي الفلسطينية وفي مناطق صناعية مشتركة ستقام على حدود الخط االخضر
كما ستعمل الحكومتان االسرائيلية والفلسطينية على تشجيع االسـتثمار االجنبـي بواسـطة تخفيـضات               

بواسطة تسهيل حرية الحركة ومنح بطاقات في       الضرائب وتشجيعات اخرى كثيرة فيما اسرائيل ستساعد        
  .اي بي لرجال االعمال الفلسطينيين الذين سيستثمرون في هذه المشاريع

  ٣٠/٧/٢٠٧وكالة معا 
  
   الجئا فلسطينياً في العراق٤١ تصادر حق العودة من يةإسرائيل" حسن نية"بادرة  .٣٨

تجاه محمـود عبـاس، وسـالم       " يةحسن ن "أكدت مصادر في مكتب أولمرت، أن إسرائيل ستقوم ببادرة          
 الجئاً فلسطينياً من العراق إلى الضفة الغربية، بشرط عـدم تـسجيلهم             ٤١فياض، وذلك بالسماح بدخول     

 .إلى القرى التي كانت في محيط مدينة حيفـا        تعود  جذورهم  ، علما أن    كالجئين، وإنما كمواطنين عاديين   
عليمات ليفني، فقد تم التوضيح لجميع الجهـات ذات         ونقل عن وزارة الخارجية اإلسرائيلية أنه بموجب ت       

 إلى الضفة كسابقة لعـودة      هؤالءالصلة، بما في ذلك هيئة األمم المتحدة، أن إسرائيل ال ترى في إدخال              
علم أنه قبل السماح ألي من هؤالء الالجئين بالـدخول          قد  و .، وبالطبع ليس إلسرائيل   هناكالالجئين إلى   

  .كل واحد منهم لفحوصات أمنية مشددةإلى الضفة، سيتم إخضاع 
 ٣٠/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  الشيعي يساعد إسرائيل على تحسين عالقاتها مع العرب-الصراع السني : معهد إسرائيلي .٣٩

حصلت الشرق على نص وثيقة إسرائيلية صادرة عن المعهد اإلسرائيلي لدراسات األمن القومي في 
 الشيعي يساعد إسرائيل -جي يرى أن الصراع السني جامعة تل أبيب، وهي عبارة عن تقرير استراتي

على تحسين عالقاتها مع العبين عرب مهمين في المنطقة، وأن امتالك ايران لسالح نووي بات مجرد 
مسألة وقت طالما أنها لن تواجه ضربة عسكرية، وأن العالم العربي يواجه هذا االحتمال منقسماً ومفككاً، 
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ويرى التقرير أن إسرائيل لن تجني أي مكسب أو فائدة  .البقاء في السلطةفيما يبحث حكامه عن كيفية 
تحافظ على الهدوء لضمان توطيد حكمها، فيما " حماس"من استمرار الوجود األمريكي في العراق، وأن 

  . يحرص حزب اهللا على الهدوء بدوره إلعادة بناء قواته
  ٣٠/٧/٢٠٠٧الشرق القطرية 

  
  عربية لعرض خطته السياسية لحل الصراعحاييم رامون يقوم بجولة  .٤٠

أن حاييم رامون نائب رئيس الوزراء االسرائيلي يدرس حاليـا القيـام            ) المنار(أكدت مصادر مطلعة لـ     
 االسرائيلي التي تتحدث عـن      -بجولة في عدد من الدول العربية لعرض خطته لحل الصراع الفلسطيني            

 المصادر ان ايهود اولمرت اطلع على خطة رامـون          انسحاب من معظم اراضي الضفة الغربية، وقالت      
وأضافت المصادر ان من بين اهداف خطة رامون جذب دول عربية للمشاركة فـي               .الذي اكد دعمه لها   

االجتماع الذي دعا اليه الرئيس االمريكي جورج بوش وذلك من خالل خلق ظروف مالئمـة وشـروط                 
  .مناسبة لحضور عربي واسع

  ٢٨/٧/٢٠٠٧المنار الفلسطينية 
  
 حّيين" حزب اهللا"يعتبر الجنديين لدى  الموقف الرسمي اإلسرائيلي: بيريز .٤١

أكد شمعون بيريز امس، أن الموقف اإلسرائيلي الرسمي ما :  حسن مواسي ووكاالت-القدس المحتلة 
ية على قيد الحياة، وان كل ما ينشر في الصحف العرب" حزب اهللا"زال يعتبر ان الجنديين األسيرين لدى 

وقال بيريز الموقف الرسمي لن يتغير بسبب ما نشر في صحيفة عربية كهذه أو  .لن يغير هذا الموقف
هناك إجراءات تجري وثمة من يقوم .. تتعامل دولة إسرائيل مع القضية بحساسية"اضاف ". أخرى

 ".حسب المزاجبالتدقيق بكل التفاصيل، بما في ذلك الحاخامية الكبرى، والمسألة ال تجري ببساطة وال 
  ". النهار"كذلك، رفضت عائلة غولدفاسير المعلومات التي اوردتها 

امس، أن إحدى الشخصيات االقتصادية المرموقة في إسرائيل أبلغت " يديعوت أحرونوت"وأفادت صحيفة 
لسنوات طويلة، للتوسط ومحاولة " الموساد"أولمرت خالل حرب لبنان الثانية، بتوجه شخص، تعاون مع 

وقال محرر الشؤون اإلستراتيجية واألمنية في الصحيفة روبين  . معلومات حول مصير الجنديينجلب
، اقترح استخدام عالقاته بشخص آخر مقرب من "الذي تدين له إسرائيل بالكثير"بيرغمان هذا الشخص 

 حسن نصر اهللا من أجل محاولة الحصول على معلومات حول مصير األسيرين" حزب اهللا"أمين عام 
وعلى الرغم من أن مسؤولين في أجهزة استخبارات إسرائيلية رؤوا  .وحتى التوسط إلطالق سراحهما

أقنع أولمرت بأنه ال توجد حاجة " الموساد"أنه تكمن في هذا االقتراح إمكانية لحل القضية، إال أن 
  .إلستخدام هذا المسار

  ٣٠/٧/٢٠٠٧المستقبل 
  
  ةبرونها عنصريشبيبة إسرائيل ال يثقون بالدولة ويعت .٤٢

كشفت دراسة أكاديمية أن أغلبية أبناء الشبيبة اإلسرائيلية ال يثقون بحكومـة تـل              : وديع عواودة  -حيفا  
من أبنـاء الـشبيبة     % ٤٦ويفضل   .أبيب وأن مجتمع البالغين فيها ال يقدم لهم نموذجا أخالقيا يحتذى به           

مـنهم أن   % ٨٢قامة خارجهـا فيمـا أكـد         مغادرة البالد واإل   -بموجب الدراسة -اليهودية في إسرائيل    
مـن المـستطلعين أن هنـاك    % ٧١واعتبـر  .المحسوبيات أكثر أثرا من الكفاءات في عمليات التوظيف    

كمـا  . منهم وجود عنصرية على خلفية طائفيـة      % ٦١عنصرية على خلفية قومية في إسرائيل فيما أكد         
مـن أبنـاء   % ٧٥ورأى  ).التمييز بين الذكور واإلنـاث (منهم إلى وجود عنصرية جندرية  % ٧٣أشار  
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منهم أنها ال تقوى علـى مـساعدة        % ٨٨ما أكد   الشبيبة أن إسرائيل لم تنجح في قيادة عدالة اجتماعية في         
  .الطبقات الضعيفة في االندماج بسوق العمل بغية العيش بكرامة

  ٢٨/٧/٢٠٠٧الجزيرة نت 
  
  فقط من الجمهور اإلسرائيلي يثقون بمنتخبي الجمهور ثقة تامة% ٢: استطالع .٤٣

اإلسرائيلي بمنتخبيه فـي    أشار استطالع للرأي نشرت نتائجه يوم أمس إلى هبوط حاد في ثقة الجمهور              
من المشاركين في االستطالع    % ٤٥وقال  . فقط عن ثقتهم الكاملة بأعضاء الكنيست     % ٢وعبر  . البرلمان

وقد أوردت اإلذاعة اإلسرائيلية نتائج االستطالع الذي أجراه معهد          .أنهم ال يثقون بتاتا بمنتخبي الجمهور     
من المشاركين يعتقدون أن أعـضاء      % ٣٥الستطالع أن   ويتبين من نتائج ا   . يوم أمس " شفاكيم بانوراما "

  .الكنيست ال يساهمون في تعزيز المجتمع الديمقراطية
  ٢٩/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  جيش االحتالل نسي أحد جنوده في غزة  .٤٤

 ذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، أمس، أن جندياً إسرائيلياً كان ينفذ عملية مـع وحدتـه فـي               :أ ف ب  
وأكد الجيش اإلسرائيلي   . زمالؤه داخل األراضي الفلسطينية   " نسيه"غرق في النوم و   جنوب قطاع غزة است   

وقال مـسؤول عـسكري     ". بالغة الخطورة "الواقعة، مشيراً إلى أنه باشر تحقيقاً في القضية التي اعتبرها           
كان يمكـن أن تنتهـي      . حصلت هنا سلسلة أخطاء غير مقبولة     "،  "يديعوت أحرونوت "إسرائيلي، لصحيفة   

وقال مـصدر عـسكري إن      .  متر داخل قطاع غزة    ٧٠٠وعثر عليه على مسافة      ".القضية بعملية خطف  
الجندي كان سيتعرض لنيران حراس الجدار األمني لو حاول العـودة، الن هـؤالء كـانوا سـيخالونه                  

  .فلسطينياً مسلحاً
  ٣٠/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 

  
  ب تخسر مليارات الشواكلارتفاع مفاجئء في سعر الدوالر وبورصة تل ابي .٤٥

 بالمئة ليحدث زلزاال    ٣٢شواكل و , ٤شهد الدوالر والول مرة منذ فترة طويلة ارتفاعا كبيرا حيث سجل            
ان الخسارة بعد هذا االرتفاع ستصل الـى         ,وقال التلفزيون االسرائيلي   .في بورصة اسرائيل في تل ابيب     

  .   التحرك االمريكي في المنطقة وحسب التلفزيون فان االرتفاع نتج عن . مليار شيكل٤
  ٢٩/٧/٢٠٧وكالة معا 

 
  العوجامعبر الفوج األول من العالقين على معبر رفح يصلون غزة عبر  .٤٦

من العالقين على معبر رفح  الدفعة األولىأن : غزةمن  ٢٩/٧/٢٠٠٧  قدس برسذكرت وكالة
ت حانون شمال قطاع غزة الحدودي منذ أكثر من شهر ونصف الشهر وصلت مساء األحد إلى معبر بي

، ليرتفع بذلك عن طريق معبر العوجا اإلسرائيلي جنوب شرق رفح، فيما توفي مواطن آخر من العالقين
  . مواطنا٣١عدد المتوفين منذ بدء االزمة إلى 

 مسؤوالأن :  وكاالتالقاهرة نقال عن من ٣٠/٧/٢٠٠٧الوطن السعودية  مراسل  هاني زايدوأشار
 اكتشافهم فلسطينيين رجعوا بعدثالثة هم عداد الدفعة االولى، إال أن  فلسطيني ١٠٠ أن نحوأعلن  امصري

 .عدم إدراج أسماء أطفالهم في الكشوف التي وردت بها أسماء من تم التوصل التفاق بترحيلهم
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  من الفلسطينيين يفضلون إجراء انتخابات مبكرة % ٦٨: استطالع  .٤٧
 أجراه مركز أبحـاث     ، للرأي ااستطالعأن  :  د ب أ   نقال عن     رام اهللا  من   ٢٨/٧/٢٠٠٧ الدستور   نشرت

من الفلسطينيين يفـضلون    % ٦٨ كشف أن    ،جامعة النجاح في نابلس بالضفة الغربية نشرت نتائجة امس        
وفـي  . إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة في األراضي الفلسطينية كحل لألزمة السياسية الحاليـة            

% ٤٢من أصوات الناخبين مقارنـة بنـسبة        % ١٥،١س ستحصل على نسبة     حال أجريت حاليا فإن حما    
قلق ازاء امكانية تكرار أحداث األشهر الماضية فـي         العن  % ٦٠،٨  ما نسبته   اعرب إلى ذلك فقد  . لفتح

عن تشاؤمها إزاء الوضع الحـالي داخـل الـسلطة          % ٦٨قطاع غزة بالضفة الغربية، فيما عبرت نسبة        
عن اعتقادهم بأن الوضع األمني في غزة تدهور منذ سيطرت حمـاس            % ٥٣،٤عرب  فيما أ . الفلسطينية

  .يا مغايراأ رمكان له% ٣٩،٩ ـعلى القطاع مقارنة ب
مـن  % ٥٤,١أن  :  عن منتصر حمدان مراسلها مـن رام اهللا        ٣٠/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   وأضافت  

ء االنتخابـات الرئاسـية      عن اعتقادهم بأن محمود عباس سيمضي قدما فـي إجـرا           وااعربالمستطلعين  
أن حماس تستطيع عرقلة وإفشال االنتخابات إذا مـا أقـرت        % ٣٤,٢ رأىفي حين   والتشريعية المبكرة،   

  .بدون إجماع وطني على عقدها
من أفراد % ٦٨,٦ أن :نابلس مراسلها من  محمد جمال نقال عن٣٠/٧/٢٠٠٧ الشرق القطرية وأوردت
في حين  ،فلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أن منظمة التحرير ال أعتبرواالعينة

ضرورة ضم حماس إلى % ٥٠,٨، فيما ايد هابأن هناك حاجة إلعادة بناء مؤسسات% ٧٧,٤اعتقد 
بأن حكومة سالم فياض تستطيع إنهاء حالة الفلتان % ٦٠,٢ ومن جهة أخرى أعتقد .منظمةالمؤسسات 

 قادرة على بسط سيطرتها على قطاع غزة خالل الفترة هاأن% ٤٥,٦أى  ركما .األمني في الضفة الغربية
أسلحتهم للسلطة  وعلى صعيد تسليم المطلوبين .اعتقدوا عكس ذلك% ٤٧,٩ في حين أنالقريبة، 
 %.٦٥,٨  الخطوة، بينما عارض%٢٧,٦  فقد أيد ذلكالفلسطينية

  
   ألف مستوطن٤٧٦  مستوطنة بالضفة الغربية تحتضن١٤٤: الجهاز المركزي لإلحصاء .٤٨

أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في تقريره اإلحصائي :  عوض الرجوب-الضفة الغربية 
 ١٤٤ حول المستوطنات، أن عدد المستوطنات في األراضي الفلسطينية يبلغ ٢٠٠٦السنوي للعام 

وبين أن . لة ألف شخص، موزعة على مدن الضفة الغربية والقدس المحت٤٧٦مستوطنة يقطنها نحو 
 مستوطنة تم ضمها إلى ١٦ مستوطنة، منها ٢٦غالبية هذه المستوطنات تتركز في محافظة القدس بواقع 

 في المنطقة ٢٠١,١٣٩ مستوطنا منهم ٢٥٩,٧١٢وقد قدر عدد مستوطني محافظة القدس بنحو . إسرائيل
 النتائج، قال خبير االستيطان وفي تعليقه على. ٦٧التي ضمتها إسرائيل عنوة بعيد احتاللها الضفة عام 

 بؤرة، ١٦٥عبد الهادي حنتش، إن التقرير ال يتضمن البؤر االستيطانية غير الشرعية والمقدرة بنحو 
تستخدم حلقة وصل بين المستوطنات وتهدف لالستيالء على أكبر قدر ممكن من األراضي وتشكيل 

 هدفها اإلستراتيجي بالضغط على السكان أحزمة تفصل بين التجمعات السكانية الفلسطينية إضافة إلى
من البؤر االستيطانية % ٩٥كما أكد أن . الفلسطينيين وحملهم على الرحيل من جوار المستوطنات

  . آالف مستوطن١٠مسكونة، مقدرا عدد سكانها اإلجمالي بنحو 
  ٣٠/٧/٢٠٠٧الجزيرة نت 

  
  ن االسرائيليةسجو في ال٣١ـاليدخل عامه العتبة أقدم أسير في العالم سعيد  .٤٩

 في االعتقـال، ليـصبح      ٣١ـ أمس السنة ال   ،دخل األسير الفلسطيني سعيد العتبة    :  أمين أبو وردة    نابلس
 عاماً سجلها نيلسون مانـديال      ٢٧ ـبذلك األسير األقدم في سجن إسرائيلي وربما في العالم بأسره قياساً ب           

 عاماً في الـسجن،     ٢٠ أكملوا أمس أكثر من       أسيراً فلسطينياً  ٦٥ن  في هذا السياق، أ   يذكر   و .في السجن 
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 نائل وفخري البرغوثي وسمير القنطار وأكرم منصور ومحمد         ، أمضوا أكثر من ربع قرن وهم      ١٠بينهم  
  .أبو علي وفؤاد الرازم وابراهيم جابر وحسن سلمة وعثمان مصلح

  ٣٠/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  نية المنفلتة في الضفة الغربية رابطة علماء فلسطين تطالب بكبح العناصر األم .٥٠
رابطة علماء فلسطين، الجميع بضرورة كبح جماح من وصفته بالمجرمين، وإال فـإن مـا               طالبت  : غزة

 انتهاك حرمة جامعة النجاح في      مشيرة إلى . جرى في غزة سيكون نموذجاً لما سيكون في الضفة الغربية         
، ولـم تـدرك أن مـن        فلتة لم تتعظ بأحداث غـزة     مدينة نابلس بالضفة الغربية من قبل عناصر أمنية من        

  .يستبيحون دماء العلماء وطلبة العلم إنما يستعجلون زوالهم بأيديهم على حد وصفها
  ٢٩/٧/٢٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  مؤسسة الضمير تدين استمرار استيالء القوة التنفيذية على مقرات االتحاد العام للعمال .٥١

انت مؤسسة الضمير استمرار استيالء القوة التنفيذية على مقرات االتحـاد العـام            دأ: يافا الكفارنة  - غزة
ـ       ئها،   بإخال تهالنقابات عمال فلسطين، وطالب    كمـا   . عملهـا  ةوتمكين خمسه عشر نقابة عامة من ممارس

  السياسية في حماس بإتخاذ التدابير الالزمة من أجل ضمان الحريات النقابية والمؤسـساتية             ةادي الق تطالب
  .ووقف كل أشكال التعديات عليها

  ٣٠/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

   في غياب الحلنذر بضياع العام الدراسي تالباردمخيم نهر نازحو أزمة  .٥٢
 وفـي وكالـة      لبنان لم يخِف مسؤولون في دائرة وزارة التربية في شمال        :  عبد الكافي الصمد   -البداوي  

دون أن يكون هنـاك حـل ألزمـة         العام الدراسي المقبل    األونروا، تخوفهم من أن يقترب موعد افتتاح        
وأشار المسؤول  . النازحين من مخيم نهر البارد نتيجة االشتباكات بين الجيش اللبناني وتنظيم فتح االسالم            

التربوي في األونروا إلى أن ضياع العام الدراسي المقبل بات احتماالً وارداً، إذ إنّـه ال يمكـن رمـي                    
ولفت إلى  . ن في المدارس في الشوارع، وهم لن يقبلوا بذلك أيضاً إذا لم يتوافر بديل لهم              النازحين المقيمي 

أنه تُدرس خيارات عدة، منها إمكانية التفاهم مع وزارة التربية اللبنانية على االستعانة ببعض المـدارس                
  .الرسمية اللبنانية في فترة بعض الظهر للطالب الفلسطينيين

 ٣٠/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  
  اللبنانية طالب فلسطيني من الفائزين في الشهادات الرسمية ٨٠٠تكريم  .٥٣

 طالب فلسطيني مـن الـذين       ٨٠٠ بتكريم   الرابطة اإلسالمية لطلبة فلسطين   قامت  : محمد صالح  -ا  صيد
 في مدينة صيدا جنوبي لبنان، برعاية رئـيس        نجحوا في امتحانات الشهادات الرسمية المتوسطة والثانوية      

 لم ولن تقبـل او تـسمح ان يميـز بـين لبنـاني               ، الذي أكد أن صيدا    عبد الرحمن البزري  لدية المدينة   ب
  . وفلسطيني فيها

  ٣٠/٧/٢٠٠٧السفير 
  
   األخير لشرق المحافظة االسرائيلي مليون دوالر خسائر االقتحام٣,٥: خان يونس  .٥٤

سرائيلي األخير لألحياء الشرقية مـن      أكد محافظ خان يونس، أن االقتحام اإل      :  أيمن أبو ليلة   -خان يونس   
 مليون  ٣,٥ منزالً بشكل جزئي، فيما بلغت الخسائر الزراعية نحو          ٦٥المحافظة، تسبب في هدم أكثر من       

واعتبر أن استمرار االحتالل في ممارساته التعسفية سيؤدي إلى نتائج وخيمة على صـعيد               .دوالر تقريباً 
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 إلى أن االستمرار     من جهة أخرى   هالي على هجرة منازلهم، منوهاً    المنطقة، ال سيما محاوالته إلجبار األ     
في إغالق المعابر سيؤدي إلى انهيار القطاع الخاص الذي يشكل أحد الروافد الرئيسية إلحـداث حالـة                 

  .فلسطينيونالتنمية التي يطمح إليها ال
  ٣٠/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
   بسبب نفاذ األدويةفي غزة موت محقق يهدد حياة المئات من مرضى الكلى .٥٥

وجه المئات من أهالي ومرضى زراعة الكلى في قطاع غزة نداءا عاجال إلى كافة : عال محمود - غزة
المسئولين والمنظمات األممية والحقوقية طالبين التدخل العاجل جراء نفاذ األدوية الخاصة بعمليات غسيل 

 وزير  أشارمن جانبه و. الحكومية والخاصةالكلى وزراعتها في مشافي القطاع الخاص والعيادات
ن أأن وزراته أصدرت أوامر شراء لألدوية الناقصة إال إلى  ،الصحة في الحكومة المقالة باسم نعيم

خليل أبو شمالة مدير مؤسسة  أما .هااإلغالق والحصار المفروض على قطاع غزة حال دون وصول
 وأن األيام ،إلى موت بطئمعرضون  شخص ٣٠٠ فقد أكد أن هناك ،الضمير لحقوق اإلنسان في غزة

  .القادمة ستكون حاسمة في تقرير حياتهم
  ٢٩/٧/٢٠٧وكالة سما 

  
  التيار القومي يلتقي قادة فتح ويطلق مبادرة شعبية لمصالحتها مع حماس .٥٦

 قومية وشخصيات قوميـة مبـادرة       أحزاب، المكون من خمسة     األردني التيار القومي    أطلق: ماجد توبة 
ـ  أردنية ـ     " الحوار واإلصالح " جديدة ل رأب الصدع العميق بين    "بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين، ل

 ونقابات مهنية، لهذه الغاية بعـدد       األحزابوالتقى ممثلون عن هذه     ". األشقاء وأخوة السالح في فلسطين    
ـ قريبا، بحسب تصريح صدر     " حماس" يتم لقاء ممثلين عن      أنمن مسؤولي حركة فتح، على        عـن   سأم

 ما كانت عليه قبـل      إلى األوضاعاعادة  "وحددت المبادرة عدة مبادئ وثوابت ترتكز عليها، وهي          .التيار
العودة الى الحوار الوطني بمـشاركة جميـع        "و. في قطاع غزة من قبل حركة حماس      " الحسم العسكري 

 والوحيـد للـشعب      منظمة التحرير الفلسطينية، الممثـل الـشرعي       إطارالقوى والفصائل الفلسطينية في     
الفلسطيني، وتفعيل وثيقة الوفاق الوطني في سبيل بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية والعمل على صـيانتها               

وضع حد للتجـاوزات علـى األفـراد        "كما ارتكزت المبادرة على ضرورة       ". مخاطر أيةوحمايتها من   
 المتبادلة التي تـضر بـسمعة       ميةاإلعالوقف الحمالت   "، و " المحتلة األراضيوالمؤسسات في كافة إنحاء     
 ودعـم المقاومـة   األمـور التأكيد على الثوابت القومية في معالجة كافـة      "، و "الشعب الفلسطيني ونضاله  

 ديارهم وعدم التفريط بحقوق الشعب      إلى الشعب الفلسطيني    أبناءوتعزيزها والتأكيد على حق العودة لكافة       
   ".العربي الفلسطيني الوطنية والقومية

  ٣٠/٧/٢٠٠٧غد األردنية ال
  
   اإلسرائيلية اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات  يؤكد أهمية أعمالالخطيب .٥٧

في الممارسات اإلسرائيلية ضـد       الخطيب رئيس اللجنة الخاصة بالتحقيق      اإلله التقى وزير الخارجية عبد   
وأكد على ضرورة أن يبقى      ."براساد كاريوازان " المحتلة   األراضيحقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني في      

 وأهمية ذلك فـي تعزيـز ودعـم         ،المجتمع الدولي على اطالع مستمر ودوري على نتائج وعمل اللجنة         
وقدم الخطيـب إيجـازا      . حقه في تقرير المصير    إحقاقالجهود الرامية لمساعدة الشعب الفلسطيني على       

 وخاصة تلك الناجمـة عـن       ،ينية المحتلة حول اآلثار السلبية للممارسات اإلسرائيلية في األراضي الفلسط       
 وغير ذلك من إجراءات أمنية تفـاقم        ،االستيطان ومصادرة األراضي واالستمرار في بناء الجدار العازل       

وبين أن الممارسات اإلسرائيلية ترتب ضغوطاً اقتـصادية صـعبة علـى             .من معاناة الشعب الفلسطيني   
 وبشكل يؤدي إلى انعدام الحياة بـشكل        ،نتهجها إسرائيل الشعب الفلسطيني جراء سياسات اإلغالق التي ت      
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من جهتهم، عبـر رئـيس       .اعتيادي مما ينتهك حقوق الفلسطينيين في التعليم والرعاية الصحية وغيرها         
 اللجنة والمحافظـة    أعضاءوأعضاء اللجنة عن تثمينهم للدور الذي يقوم به األردن في تسهيل مهام عمل              

 . المتحدةاألمم ضمن منظومة اآللية على هذه لإلبقاءعم الجهود الرامية على دورها وكذلك من خالل د
  ٢٩/٧/٢٠٠٧وكالة األنباء األردنية بترا 

 
  الموت يغيب يوسف العظم  .٥٨

ورأى .  غيب الموت أمس المرحوم يوسف العظم أحد ابرز قادة جماعة اإلخوان المسلمين            - الغد - عمان
ن األردن فقد برحيل العظـم       في بيان للجماعة أ     سالم الفالحات  المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين    

شخصية وطنية ساهمت خالل العقود في بناء الوطن والعمل العام في مختلف الحقول التربوية والسياسية               
وأوضح أن من سمات الفقيد الشخصية شعوره الدائم مع الفقراء والمساكين، لـذلك              .واإلعالمية واألدبية 

 والفقيد العظم مـن      ".كة اإلسالمية وزيراً للتنمية االجتماعية في حكومة السيد مضر بدران         اختارته الحر "
. ، والتحق بثانوية عمان ليتابع دراسته فيما بعد بكلية الشريعة فـي بغـداد             ١٩٣١مواليد مدينة معان عام     

ة التربيـة مـن      أحرز إجاز  ١٩٥٤ وفي السنة التالية     ١٩٥٣وتخرج في كلية اللغة العربية باألزهر عام        
بدأ العظم حياته التعليمية مدرساً في الكلية العلمية اإلسـالمية، وقـد             .معهد المعلمين بجامعة عين شمس    

-١٩٥٦، وتولى رئاسة تحرير صحيفة الكفـاح اإلسـالمي خـالل            ١٩٦٢ -١٩٥٤استمر بهذا العمل    
وات قريبة، وشارك في    وأسس مع زمالئه وأصدقائه مدارس األقصى، واستمر مديراً لها إلى سن          . ١٩٥٨

 بعد قمة الرباط التـي      ١٩٧٤إلى أن حل البرلمان عام       ،١٩٦٧ وعام   ١٩٦٣عضوية مجلس النواب عام     
وللعظم العديد من الدواوين الشعرية      .اعتبرت منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني       

، "د قطب رائد الفكر اإلسالمي المعاصـر      الشهيد سي "،  "اإليمان وأثره في نهضة الشعوب    : "والكتب، منها 
وللفقيد خمسة أبنـاء    ". نحو منهاج إسالمي أمثل   "،  "المنهزمون"،  "رحلة الضياع لإلعالم العربي المعاصر    "

  .وإحدى عشرة بنتاً
  ٣٠/٧/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
  "تل الزعتر"في "  اللبنانيةإنجازات الكتائب"الجمّيل يحمل على عون ويذكّر بـ امين  .٥٩

صل السجال الحاد بين الرئيس أمين الجميل النائب العماد ميشال عون على خلفية االنتخابات الفرعية               توا
وخصوصاً " مقاومة الكتائب "في المتن الشمالي، فيما بدا الفتاً استعادة الجميل فصوالً من الحرب األهلية و            

قاعة الـشهيد بيـار أمـين       "تاحه  خالل افت ،  الرئيس أمين الجميل  اذ قال    ،في مخيم تل الزعتر الفلسطيني    
لوال مقاومة أهل المتن من أجل السيادة والوجـود المـسيحي           " أنه   ،في قسم قرنة الحمرا الكتائبي    " الجميل

لوال األبطال في المقاومة اللبنانية التي كان ركنها وحجر الزاوية          : "اضافو". ...الحر لما كنا اليوم هنا      
مقاومتنا في تل الزعتر، مثالً، لكانت اليوم مدافع فتح اإلسالم ونهر           فيها شباب الكتائب، ولوال صمودنا و     

  ".البارد موجودة في تل الزعتر
  ٣٠/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 

  
  "الجيش الذي ال يقهر"يصور سقوط اسطورة بيت العنكبوت معرض : لبنان .٦٠

وارع ضـاحية   من أحد ش  " بيت العنكبوت "في خطوات معدودة ينقلك معرض      :  أواب المصري  -بيروت
تمـوز   /بيروت الجنوبية إلى قلب الجبهات المشتعلة بين المقاومة اإلسالمية والجيش اإلسرائيلي في يوليو  

وهذا المعرض أقامته وحدة األنشطة اإلعالمية في حزب اهللا ليصور سقوط أسـطورة              .٢٠٠٦من العام   
 ألقاها أمين عام حزب اهللا الـسيد        وأتت تسمية المعرض مستوحاة من الكلمة التي      ". الجيش الذي ال يقهر   "

، حـين   ٢٠٠٠حسن نصر اهللا في مدينة بنت جبيل الحدودية، عقب االنسحاب اإلسرائيلي من لبنان عام               
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" خيبر"عند مدخل المعرض يرتفع صاروخان من طراز         .وصف إسرائيل بأنها أوهن من بيت العنكبوت      
وفي المكان نفسه تتمركز دبابتـا ميركافـا،        . مصوبان نحو شمال فلسطين المحتلة بانتظار أمر اإلطالق       

ويمتد المعـرض علـى      .وناقلة جند عسكرية، غنمها أفراد المقاومة خالل مواجهتهم العدوان اإلسرائيلي         
مساحة خمسة آالف متر مربع، ويتضمن أجنحة وأقساماً تجـسد أهـم محطـات العـدوان اإلسـرائيلي                  

ى جناح خارجي تُعرض فيه نماذج من العتاد واألسـلحة          كما ينقسم المعرض إل    .ومواجهات المقاومة معه  
بعدها ينتقل الزائر إلى موقع افتراضي للمقاومة اإلسالمية،         .التي غنمتها المقاومة من الجيش اإلسرائيلي     

وفـي   .يتضمن الغرف والمواقع التي عاش فيها المقاومون على الجبهات، إضافة إلى نماذج من عتادهم             
حرص القيمون على   . ة أعمال فنية تركيبية، ولوحات ورسومات تروي الحرب       جناح داخلي يمكن مشاهد   

المعرض أن تكون األعتدة اإلسرائيلية موضوعة في حفر تحت األرض، إلظهار تفوق المقاومة، ولكشف              
ولفت ضاهر إلى أن     ".بيت العنكبوت "عبارة عن   " إسرائيل"هشاشة الجيش اإلسرائيلي، ولتجسد عملياً أن       

راد من هذا المعرض تقديم مادة بسيطة وعفوية، بعيدة عـن الدعايـة والتـرويج، فالدبابـة                 حزب اهللا أ  
حقيقة، وعتاد المقاومة هو ما يستعمله المقاومون على الجبهـات    " المجاهدون"المعروضة هي التي غنمها     
ات هو المعرض األكبر في لبنان على صعيد المعـارض ذ         " بيت العنكبوت " .فعالً دون تضخيم أو غرور    

  .الطابع العسكري، كما يعتبر األكبر الذي يقيمه حزب اهللا منذ انطالقة المقاومة
    ٢٨/٧/٢٠٠٧الجزيرة نت 

  
 والفلسطينية واالسالمية اثبتت صحة خيار الجيش  اللبنانية مقاومةال: السنيورة .٦١

اللبنانيـة فـي    في رسالة وجهها امس الى الجاليـة        ،  أكد رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة     : بيروت
قررت، مستندة الى تأييـد لبنـاني       "استراليا التي اقامت احتفاال لمناسبة عيد الجيش اللبناني، ان الحكومة           

حتى األمس القريب كان الخطاب المعلَن من قبل كثيرين         : "واضاف ".كاسح، تحطيم مؤامرة فتح االسالم    
 فقد اعتبرنا أن ال حـلَّ وال        ٢٠٠٠حن ومنذ العام    أما ن . اعتبار الجيش اللبناني إما غير وطني أو ضعيفاً       

تأمين للبنان وحمايته وصون جنوبه من إسرائيَل وعدواِنها المتكرر وال استقرار أيضاً إالّ بدعم الجـيش                
ليس ألن ذلـك    . وإقداره مع القوى األمنية األخرى على بسط سلطة الدولة على كامل األراضي اللبنانية            

 أثبتت ذلك، رغـم جهـود   ١٩٤٨ا، وواجبه وواجبنا، بل ألن التجربة الطويلة منذ العام       حقَّ الجيش وحقَّن  
وها نحن قد استطعنا    (...) المقاومة الفلسطينية واللبنانية واإلسالمية في التصدي لالجتياحات اإلسرائيلية         

الرغم من الفظـائع    فعال نشر الجيش الوطني اللبناني في الجنوب وحتى الحدود على َأثَر حرب تموز وب             
وفعـل  . لقد انتشر الجيش بنتيجة قراٍر اتخذ في مجلس الوزراء باإلجمـاع          . اإلسرائيلية التي حدثتْ فيها   

 ".الجيش الوطني ذلك بكفاءٍة عاليٍة تُعاونُه القوات الدولية المعززة
 ٣٠/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  "غالب وال مغلوبال"مصر تقترح جدوالً زمنياً إلعادة األوضاع في غزة وفق  .٦٢

ان لجنة تقصي الحقائق المعنية بأحداث االراضي الفلسطينية ستعقد         " عكاظ"علمت  :  ربيع شاهين  -القاهرة
اجتماعا مهما اليوم على هامش اعمال مجلس الجامعة الستعراض التقرير النهائي الذي توصلت اليه على               

وكشفت مصادر دبلوماسية عربية رفيعـة      . بمدى االسابيع الستة الماضية لرفعه لوزراء الخارجية العر       
المستوى ان االمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ابدى رغبته بعدم االفصاح عن أيـة معلومـات                 

يرونه  تضمنها تقرير اللجنة وابقائه رهن السرية المطلقة الى حين عرضه على الوزراء العرب التخاذ ما              
انه بـرغم   " عكاظ"وعلمت  .  التحرك العربي تجاه هذه القضية     من قرارات ومواقف لكيال يؤثر سلبا على      

التكتم على تقرير لجنة تقصي الحقائق اال ان التقرير يحمل على قيادات امنية فلسطينية مسئولية تـصعيد                 
االحداث كما يحمل على حركة حماس اإلجراءات التي اتخذتها في غزة وما شهده القطاع مـن أعمـال                  
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ويركز التقرير على إعطاء أولويـة      .  فلسطيني ١٥٠٠أكثر وإصابة أكثر من      او   ٦٠٠أفضت الى مقتل    
للحوار الفلسطيني ودعوة الطرفين المتنازعين التخاذ خطوات وإجـراءات لتـضييق الهـوة واحتـواء               

وتقترح مصر في هذا السياق جدوال زمنيا إلعادة األوضاع في           .الخالفات وإعادة بناء الموقف الفلسطيني    
 يونيو وضرورة إقدام الحركتين على إجراءات تـصالحية تهيئـة           ١٤ ما كانت عليه قبل      قطاع غزة الى  

 .الستئناف الحوار بما تعتبره ضرورة لحفظ ماء الوجه والتأكيد على مقولة ال غالب وال مغلوب
  ٣٠/٧/٢٠٠٧عكاظ 

  
  ةأعمال مؤتمر الدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين بالقاهر االقتتال الداخلي يخيم على .٦٣

بدأت في القاهرة أمس االحد في الجامعة العربيـة،         : من القاهرة  ٣٠/٧/٢٠٠٧ذكرت الخليج اإلماراتية    
أعمال الدورة الثامنة والسبعين لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربيـة، المـضيفة               

لدول العربية المضيفة   برئاسة ممثل فلسطين وبمشاركة ممثلين عن مصر وسوريا ولبنان واألردن وهي ا           
ويناقش االجتماع لستة أيام عددا من قضايا العمل العربي المتعلقة بالقـضية            . ألبناء الالجئين الفلسطينيين  

الفلسطينية خاصة الالجئين وتطورات األوضاع في مدينة القدس، وقضية جـدار الفـصل العنـصري،               
كما يناقش مشكالت العالقين على الحدود       .ومتابعة تطورات االنتفاضة ودعمها وتطورات قضية الالجئين      

عند معبر رفح، واالستيطان والهجرة اليهودية في األراضي المحتلة، والتنمية في األراضي الفلـسطينية،              
وأكد األمين العام المساعد لشؤون فلـسطين        .إلى جانب مناقشة أوضاع الالجئين الفلسطينيين في العراق       

لم بيح في كلمته االفتتاحية أن هذا االجتماع يعقد في ظل مشهد مأساوي             بالجامعة العربية السفير محمد ص    
: وأضـاف .  وما تاله من انقسام    "االقتتال الفلسطيني " وهو   ١٩٤٨تشهده القضية الفلسطينية منذ نكبة عام       

إن الجامعة العربية تتابع حواراتها مع جميع القوى والفصائل الفلسطينية دون استثناء مشيرا التـصاالت               
اتفية تمت السبت بين األمين العام للجامعة عمرو موسى والرئيس الفلسطيني محمود عبـاس ورئـيس                ه

وأوضح أن هـذه األحـداث زادت        .المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل من أجل احتواء الموقف         
ددهم إلى  الوضع الداخلي الفلسطيني تعقيدا وظهرت قضية العالقين الفلسطينيين على الحدود والذين قفز ع            

  .  بدال من ستة آالف فقط٧٦٠٠
عرض المدير العـام لـدائرة الـشؤون         ٢٩/٧/٢٠٠٧ وكالة األنباء األردنية بترا      وفي السياق اضافت  

 لمؤتمر المشرفين على شـؤون      ٧٨الفلسطينية المهندس وجيه عزايزة في كلمة له في افتتاح الدورة الـ            
 ينشكال الدعم االردني السياسي والمعنوي والمادي للفلسطيني      الفلسطينيين في مقر الجامعة العربية اليوم ا      

  .مثلما عرض للجهود التي يقودها الملك عبداهللا الثاني العادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
  
 ينتقدون موقف الحكومة المصرية من عالقي رفح" االخوان"نواب  .٦٤

باستدعاء وزير الخارجيـة    في مصر   ية لإلخوان   طالب حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمان      : القاهرة
أبو الغيط ومساءلته أمام مجلس الشعب بشأن الموقف المصري من أزمة العالقين الفلسطينيين عند معبـر               
رفح الحدودي، متهمين إياه بالجهل بحقائق التاريخ والقانون الدولي، وأعلنوا في اجتماع دعوا إليه أمـس                

شة آليات إنقاذ العالقين وإرسال وفد لالعتصام بمقر إقامة العالقين تعبيـرا            األحد بمقر مجلس الشعب لمناق    
علينا : وقال النائب صبحي صالح    .عن التضامن معهم وإطالق حملة لجمع التبرعات المالية لتقديمها إليهم         

أن نذكر وزير الخارجية أن معبر رفح مصري، وأن غزة تتبع مصر تاريخيـا، وأنهـا كانـت تحـت                    
 مطالبا بإقامة مكتب دائم لنواب جماعته عنـد معبـر           ١٩٦٧حزيران   / يونيو ٥لمصري حتى   اإلشراف ا 

   .رفح
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ودعا النائب محمد عبد العظيم إلى تنظيم مسيرة صامتة إلى مقر رئاسة الجمهوريـة للمطالبـة بتـدخل                  
 مصري لفتح معبر رفح، واعتبر زميله محسن راضي أن ما يجري عند المعبر يمثل جزءا من مـؤامرة                 

   .لتوطين الفلسطينيين في سيناء
  ٣٠/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  دروز الجوالن يهددون باللجوء إلى المحكمة الدولية ضد إسرائيل: معاريف .٦٥

هدد عدد من رجال الدين الدروز في الجوالن المحتل باللجوء إلى محكمة            :  حسن مواسي  -القدس المحتلة 
ة، ضد ممارسات وزارة الداخلية اإلسرائيلية وسلطات االحـتالل         الجزاء الدولية في الهاي، واألمم المتحد     

ن، حسب مـا    اإلسرائيلي التي واصلت سياسة منعهم من زيارة األماكن المقدسة للدروز في سوريا ولبنا            
الطائفـة  "ان  كما قال رئيس لجنة التواصل الدرزية، الشيخ علي معـدي      .أمس" معاريف"نشرت صحيفة   

ان كـل الفرضـيات     "أضـاف   و. "قوقها الدينية واإلنسانية لزيارة هذه األماكن     الدرزية لن تتنازل عن ح    
  ". والتفسيرات األمنية التي هي األساس لرفض السلطات زيارة سوريا ولبنان، ليست منطقية حتى المهزلة

  ٣٠/٧/٢٠٠٧المستقبل 
 
  نتائج لقاءات ترويج مبادرة السالم على طاولة الجامعة العربية اليوم .٦٦

 عبداالله الخطيب إلى القاهرة لحضور اجتماع        االردني يتوجه اليوم وزير الخارجية   : ن النمري نادي-عمان
اللجنة الوزارية العربية لتفعيل مبادرة السالم العربية، حيث من المقرر أن تقـوم للجنـة بتقيـيم نتـائج                   

 . الخارجيـة  اللقاءات والمشاورات مع كافة األطراف لترويج المبادرة بحسب مصدر مسؤول في وزارة           
ومن المتوقع أن يقدم الخطيب ونظيره أبو الغيط للجنة اليوم نتائج المشاورات واللقاءات خالل زيـارتهم                

وأعلن وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط مـن القـدس المحتلـة              .إلى إسرائيل األربعاء الماضي   
 إليـصال الطروحـات     سـرائيل الـى ا   تهماتقريرا حول زيار  "االربعاء الماضي انه والخطيب سيقدمان      

  ".اإلسرائيلية للدول العربية وربما اقتراح بعض االفكار لتأكيد االستمرار في العملية
   ٣٠/٧/٢٠٠٧الغد األردنية 

 
   في لقائها مع العربرايس تسوق لنظرية خنق حماس .٦٧

كيـة  كشفت مصادر دبلوماسية عربية عن أن مهمة وزيـرة الخارجيـة األمري           :  ربيع شاهين  -القاهرة  
، اليوم، تستهدف بدرجة أساسية تقديم توضيحات للمملكـة حـول            السعودية كوندوليزا رايس في المملكة   

الموقف األمريكي من التطورات التي شهدتها األراضي الفلسطينية مؤخرا بعد سيطرة حركة حماس على              
 يصر على اقصاء    وتشير المصادر الدبلوماسية الى أن الموقف األمريكي      .  يونيو الماضي  ١٤قطاع غزة   

حركة حماس واستمرار احكام الخناق عليها وابعادها عن السلطة تماما أو أي تواجد بها، فيما وصـفت                 
لكن المصادر كشفت عن خالفات وتباين بين وجهتـي         . هذه المصادر ذلك الموقف بالخنق اللين للحركة      

ينية، حيث تتمسك الدول العربية     النظر األمريكية والعربية من األوضاع والتطورات على الساحة الفلسط        
بضرورة االبقاء على الحوار بين الفلسطينيين وخاصة بين فتح وحماس كأساس للحركة المستقبلية لتسوية              

وقالت إن الموقف العربي يستند الى أرضية عربية جسدها قرار مجلس الجامعة فـي              . القضية الفلسطينية 
همية وضرورة هذا الحوار بمشاركة جميع الحركـات        اجتماعه الطارئ الشهر الماضي الذي شدد على أ       

  .العادة بناء موقف فلسطيني يهيئ النطالق العملية السياسية واعادة ضخ الدماء بها
  ٣٠/٧/٢٠٠٧عكاظ 
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  زعماء دينيون أمريكيون يدعون بوش إلى اإلسراع بتطبيق حل الدولتين .٦٨
نجيليون ومن بينهم رؤساء جامعـات      في رسالة موجهة الى بوش، قال الزعماء المسيحيون اال        : ب.ف.أ

المـضي فـي    "، ودعـوه الـى      "نحن نؤكد الدعوة الواضحة إلقامة دولتين     "ومجالت ومنظمات مسيحية    
نحن ندعو إدارتك الى عـدم  "وجاء في الرسالة ". المفاوضات بثقة وبشكل مباشر مع الجانبين في المنطقة    
 نفوذ امريكا إلظهار قيـادة امريكيـة متماسـكة          التراخي في ما تبقى لها من وقت في السلطة الستخدام         

  .وحازمة لخلق مستقبل جديد لـ اإلسرائيليين والفلسطينيين
  ٣٠/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
   تقرير حافل باالنتهاكات٢٠٠٦حقوق اإلنسان العربي في  .٦٩

شـكاليات  رصد تقرير حقوقي عن المنظمة العربية لحقوق اإلنسان استفحال اإل         : عمرو مجدي  -القاهرة  
، نتيجة تـصرفات المحتـل      ٢٠٠٦ دولة عربية في     ٢١والمؤثرات التي تعوق تعزيز حقوق اإلنسان في        

منهم % ٤٠ شخص معظمهم مدنيون و    ١٣٠٠رصد التقرير مقتل نحو     قد  و .األجنبي أو العوامل الداخلية   
أرقاماً مفزعة عن    العام الماضي، في حين أورد    أطفال على إثر الحرب اإلسرائيلية على لبنان في تموز          

، قالت إحداها إن عدد القتلى المدنيين بحلول العام الرابـع لالحـتالل قـارب                في العراق  الحالة اإلنسانية 
  .٢٠٠٦ سجل مقتل أكثر من ثالثمئة أستاذ وعالم عراقي في فيماالمليون، 

  ٢٨/٧/٢٠٠٧الجزيرة نت 
 
  أو مهرجان دولي للسالم ... لقاء... مؤتمر .٧٠

  ماجد عزام
 ليس مؤتمر سالم كبيرا، إن مثل هذا التعريف طموح أكثر مما ينبغي، هذا سيكون لقاء، يوجد مـن                   هذا"

، الكالم السابق للناطق بلسان البيـت األبـيض         "يحاول رسم ذلك كمؤتمر سالم كبير، ليس هذا هو الحال         
مر دولـي   طوني سنو محاوال تخفيض التوقعات جراء دعوة الرئيس بوش الى لقاء دولي وليس الى مؤت              

  . للسالم في الشرق األوسط
الفرق كبير طبعا بين األمرين برغم أن الناطق باسم البيت األبيض لم يمتلك الشجاعة لتـسمية األمـور                  
بأسمائها ولم يقل أن ما نحن بصدده ليس أكثر من مهرجان دولي للـسالم وبـالتعبير العـامي الـدارج                    

ة من أجل بث االنطباع أن القوة العالمية األولـى تقـوم            همروجة إعالمية دولية تقودها الواليات المتحد     
بدورها في حل النزاع في فلسطين وأن المشكلة في دول المنطقة نفسها التي ال تقوم بما عليها من أجـل                    

  . إنهاء النزاع
دعوة الرئيس بوش الى لقاء أو مهرجان دولي للسالم في المنطقة جاءت متزامنة مع الـذكرى الخامـسة        

 ذاك الخطاب الذي حمل ما يوصف زورا        ٢٠٠٢لشهير في الرابع والعشرين من حزيران يونيو        لخطابه ا 
حل الدولتين أي دولة فلسطينة قابلة للحياة متصلة جغرافيا         "وبهتانا برؤية أو خطة بوش التي تستند على         
  . "ديموقراطية الى جانب اسرائيل كدولة يهودية

حوم برنياع أن خطاب الرؤيا صيغ بأيد ليكوديـة وأنـه كتـب             آنذاك كتب المحلل االسرائيلي الشهير نا     
بالتنسيق وحتى الخضوع التام لرغبات رئيس الوزراء االسرائيلي آنذاك آرئيل شارون الذي أصر علـى               

يعني أن ال حوار أو مفاوضات ذات طـابع سياسـي طالمـا          . المدخل األمني ألي خطة أو رؤيا سياسية      
 احتفظت هذه األخيرة بسالحها وفقط بعد نزع سالحها وقيام الفلسطيني           استمرت عمليات المقاومة وطالما   

بإصالحات ديموقراطية وإدارية مالية يمكن التطرق الى الشأن السياسي؛ وإضافة إلـى هـذا المطلـب                
االسرائيلي تم تضمين خطاب رؤية بوش مطلب آخر يدعو الفلسطينيين إلى التخلص من قياداتهم ممثلـة                
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سر عرفات وتشكيل قيادة جديدة خالية من اإلرهاب والفساد حسب التعبيـرات الـشائعة              آنذاك بالرئيس يا  
  . والشهيرة للرئيس جورج بوش وأركان إدارته

بعد خمس سنوات لم يتعلم الرئيس جورج بوش شيئا ولم ينس شيئا أيضا فهو يـستخدم نفـس المـدخل                    
لص من حماس إذا مـا أرادوا الحـصول         يطالب الفلسطينيين بالتخ  . األمني لمشكلة هي سياسية باألساس    

وجل ما فهمه أو قام بـه       . على دولة قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا بالقدرات التي يسمح بها االسرائيليون          
الرئيس بوش بشخصيته المصهورة وتوصيفاته الساذجة والبسيطة للقضايا المعقدة هو اسـتبدال الـرئيس              

شل من خمس سنوات في تكريسه وتجسيد نفسه مـا زال  ياسر عرفات بحركة حماس وغير ذلك فإن ما ف     
  . صالحا وباإلمكان تجربته مرة أخرى

إضافة إلى النقاط المنهجية السابقة الذكر فإن ثمة مالحظات أساسية وتذكيرية أخرى يمكن تسجيلها على               
  : دعوة الرئيس بوش للقاء دولي للسالم ويمكن تلخيصها على النحو التالي

ض أن تصدر دعوة بوش للقاء دولي للسالم في الذكرى الخامسة لخطابه الشهير الـذي               كان يفتر :  أوال -
يوصف مجازا بخطاب الرؤية غير أن األمر لم يتم ليس بسبب أحداث غزة ومنتصف حزيران الماضـي           
وكما روج على نطاق واسع بل بسبب وجود إيهود أولمرت في واشنطن في التاسع عشر من حزيـران                  

دارة األميركية أرادت من إصدار دعوتها مباشرة بعد مغادرة أولمرت لواشنطن حتـى ال    يونيو أي أن اإل   
يفهم األمر وكأن القصة هي دعوة أو رغبة اسرائيلية مغلفة بغالف أو إطـار أميركـي رغـم أن هـذا                     
االجتهاد يصيب عين الحقيقة خاصة أن الصحافة االسرائيلية لم تخف األمر فنقلت صراحة عن مـصادر                

تب أولمرت ارتياحها لدعوة بوش للقاء دولي للسالم واعتزازها بأن الفكـرة هـي أساسـا فكـرة                  في مك 
  . أولمرت بينما اقتصر اإلخراج على الرئيس األميركي جورج بوش وإدارته

وكما اعترف الناطق باسم البيت األبيض فإن األمر ال يتعدى كونه لقاء ولـيس مـؤتمرا دوليـا           :  ثانيا -
ئاسة األمم المتحدة وتضع الخطوط العريضة أو تصورات ومسودات الحلول للصراع           يفترض أن يعقد بر   

وتفرضها يآليات ووسائل واضحة ملموسة بل مجرد لقاء وحتى مهرجان تلتقي عبره األطراف العربيـة               
واالسرائيلية تتناول الخطابات المنمقة وكما جرى في شرم الشيخ منذ أيام، ثم يعود كل شيء إلى طبيعته                 

أن هذا اللقاء أو المهرجان يراد منه إعالميا خدمة رئيس الوزراء إيهود أولمـرت وسياسـيا خدمـة                  أي  
إسرائيل وحكومتها واستخدام المبادرة العربية ولكن باالتجاه العكسي يتم التطبيع بـين الـدول العربيـة                

حتلة وقبل أن تنـشأ  واسرائيل قبل أن تقوم هذه األخيرة باالنسحاب من أي جزء من األراضي العربية الم             
 على اعتبـار أن ذلـك هـو         ١٩٦٧الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على األراضي المحتلة عام          

المدخل الواقعي والمنطقي الوحيد للسالم في الحوض العربي االسالمي الذي يطلق عليه مجازا الـشرق               
  . األوسط

مهرجان الدولي للسالم في الخريف القادم وهو موعـد         لم يكن صدفة أن تستمر الدعوة للقاء أو ال        :  ثالثا -
اسرائيلي بامتياز وحتى أولمرتي بامتياز فقد تم اختياره متزامنا مع موعد نشر التقرير النهـائي للجنـة                 
فينوغراد التي تحقق في االخفاقات السياسية والعسكرية االسرائيلية خالل حـرب لبنـان الثانيـة أي أن                 

لب انتصار سياسي ودبلوماسي ألولمرت عبر صور ولقاءات القادة العـرب           المقصود والمستهدف هو ج   
وخاصة بحيث تقيم دولهم عالقات مع اسرائيل بحيث يقال أن أولمرت اآلن فـي ذروة عمليـة سياسـية                   
ودبلوماسية تهدف إلى التطبيع والسالم مع الدول العربية وأنه ليس من المناسب التركيز علـى انتقـاده                 

بعاده في هذا الوقت بالذات أي أننا امام محاولة إلطالة العمر السياسي ألولمرت وتأجيل              والعمل على است  
االنتخابات االسرائيلية المبكرة قدر اإلمكان على اعتبار أن ذلك يمثل مصلحة أميركية أيـضا حيـث أن                 

األسـاليب  اإلدارة األميركية ال تريد خوض معركة وسجال انتخابي اسرائيلي في ذروة حربها المتعـددة               
  . واألشكال على من تصفهم بمعارضيها أو من يقفون في وجه السياسات والمصالح األميركية في المنطقة
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ال يحتاج المرء إلى عظيم جهد الستخالص أن فكرة أو خطة الدعوة إلى لقاء أو مهرجان دولي                 :  رابعا -
 - الدول العربية والفلـسطيني       العربي بين  -للسالم وعلى تواضعها تهدف إلى تكريس االنقسام العربي         

الفلسطيني بين الفصائل والقوى الفلسطينية وتحديدا بين فتح وحماس ومرة أخرى نجد أننا أمـام الفـيلم                 
األميركي الطويل والممجوج محور المعتدلين الذي يمتد من القدس والضفة حتى بغداد في مواجهة محور               

ة اللقاء ال تستهدف الوصول إلى سالم وتهدئة فـي          المتطرفين الممتد من غزة وحتى طهران أي أن فكر        
 بعـضها   -المنطقة بل إلى تأجيج الخالفات والصراعات سواء داخل الدول العربية أو بين هذه الـدول                

  . البعض
اخطر ما في ثنايا الدعوة األميركية المسمومة والملغومة المناشدة األميركية لمـصر واألردن             :  خامسا -

واصل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة مع العالم الخارجي أي أننا أمام             بفتح الحدود وتسهيل ت   
موقف أميركي يقبل الفصل الجغرافي وكسر الوحدة السياسية والجغرافية بين الـضفة الغربيـة وقطـاع                

أما على المستوى االستراتيجي فنحن أمام قبول أميركي مبدئي يضع القـضية الفلـسطينية علـى                . غزة
ن يعود قطاع غزة بشكل ما للوصاية أو لإلشراف المصري ونفس الشيء بالنسبة للضفة الغربية               طريق أ 

لكن باالتجاه األردني وتصبح فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة من الماضـي أو ضـحية لعـدم رغبـة                  
ـ             ة فـي   الفلسطينيين أنفسهم في أخذ مسؤوليتهم ومصيرهم بأيديهم وإثبات نياتهم الـسلمية والديموقراطي

  . التعايش بأمان جنبا إلى جنب مع اسرائيل 
في األخير يمكن ببساطة القول أن مصير اللقاء أو المهرجان الدولي للسالم سيكون مماثال لكل الخطـط                 
والمشاريع األميركية التي طرحت خالل السنوات السبع األخيرة فنحن امام حديث أو مجرد تفوهات تفتقد               

لى األرض غير أن حالة االنقسام السياسي الفلسطيني والفشل الذريع للساحة           إلى العمل الجدي والدؤوب ع    
السياسية والنية الفلسطينية في تسوية خالفاتهم أو حتى تنظيمها وترتيبها ضمن إطار وطني شـامل قـد                 
تسهل تمرير كل السياسات والمخططات التي يعجز عرابوها عن تنفيذها بقواهم الذاتية سنسمع كثيرا مـا                

كن هناك موقف فلسطيني جدي مسؤول وموحد عبارة لن نكون ملكيين أكثر من الملك ولـن تكـون                  لم ي 
فلسطين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم ولن تعمل على تحقيق المطالب والمصالح والرؤى الفلسطينية التي              

  . يهدرها ويهدمها أصحابها في ظل خالفاتهم الفئوية والتنظيمية الصغيرة وضيقة األفق
  ٣٠/٧/٢٠٠٧فير الس

      
  ورؤيا عباس.. إزالة الماضي .٧١

  ليلى األطرش 
اعتاد الشعب العربي على ان ما يقوله حكامه للصحف االجنبية يختلف عمـا يـصرحون بـه لوسـائل                   

وربمـا تعـدم    .  ال يفرج عنها   ،وعلى غياب المعلومات وحجبها باعتبارها ملكية ابدية للسلطة       . اعالمهم
 حـين   -عما يدور مشافهة في جلسات مغلقة بحضور نفر يروون التـاريخ             ناهيك   ،بعضها دون مساءلة  

  .ولهذا ارتبطت المصداقية والثقة بالمصدر االجنبي.  بتناقض واضح-تنتهي ادوارهم 
 ووسائط االتصال العربيـة     ، فسياسة التعامل مع االعالم لم تتغير      ،ولم يختلف الوضع مع عصر الفضاء     

 وقدرة العاملين فيهـا علـى       ، ال تختلف اال في سرعة نقل الخبر       -ليها   رغم تباهيها بكثرة مراس    -كلها  
 بينما تظل حيثيات االخبار وتداعياتها ومسبباتها بعيدة عـنهم          ،متابعة المواقع المختلفة والمحطات العالمية    

  .جميعا
 - على ذمتهـا ودون تكـذيب منـه          -ولهذا فما صرح به محمود عباس في لقائه مع صحيفة معاريف            

 ويتناقض تماما مع بيانات جهات وفصائل فلـسطينية         ،ف ويؤشر على دالالت سياسية قادمة للمنطقة      مختل
  .اخرى كحماس والجبهة وفروعها
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المؤشر االول في حديث عباس هو رؤياه التي تشبه القناعة بقدرة االدارة االمريكية على حـل القـضية                  
 ورغم دعم جهات معروفة لها مثل       ،لها بغزة  رغم وجود حماس واستقال    ،الفلسطينية قبل نهاية حكم بوش    

 وتدفق السالح اليها تحت سمع وبصر اسرائيل كما قال عباس في مقابلته وعن طريق               ،ايران وحزب اهللا  
  .مصر

من خالل تحديث القيادات بشباب براغماتيين ليست لديهم        " ازالة الماضي "المؤشر الثاني هو التركيز على      
 ولم يكونوا جزءا من المزايدة بالكلمات والشعارات حـول الكفـاح            ،ئيليترسبات الصراع العربي االسرا   

 فهم واقعيون تربوا في ظل االحتالل ويحسبون قدرتهم من الواقع ال الطموح وهـو مـا حـدده                   ،المسلح
  .عباس بضرورة ازالة الماضي من الجانبين العربي واالسرائيلي

 وألن عباس من الماضي فمـا       ،الجغرافيا والتاريخ وازالة الماضي تعني ان تمحى آثاره من النفوس قبل          
 اال ان االبرز في المرشحين بعده هو مـروان          ،صرح به هو تأكيد على انه لن يرشح نفسه في المستقبل          

  ".انا اعتقد انه قائد واعد للشعب الفلسطيني. "البرغوثي المعتقل
ومروان ولد ودرس وعاش فـي      ..ومن المؤكد ان اسرائيل ستفرج عن البرغوثي في مقابل تسوية شاملة          

 الفكريـة   ، وتجربة السجن لم تصهر مروان وحده ولكنها تترك آثارها على كل المعتقلـين             ،ظل االحتالل 
 وفي تجربة نلسون مانديال مـع       ، ولهذا فلن يضيره التعامل بواقعية مع االسرائيليين وشروطهم        ،والنفسية

 ورؤيته وتعامله وتسامحه كزعيم مع من اغتـصبوا      ،هاالبارتهيد دليل على مسلك المعتقل بعد االفراج عن       
  .ارضه ثم حريته الشخصية

السجناء اليوم هم اكبر المؤيدين     : "لهذا ايضا اكد عباس لمعاريف على دور قادم لمروان البرغوثي بقوله          
 كل مبادرات السالم االخيرة وكل الضغط من اجـل الـسالم تـأتي فـي                ، يتوجب استغالل ذلك   ،للسالم

  ". االخيرة من السجونالسنوات
والواقع الفلسطيني الذي خبره جيل مروان البرغوثي بالمعايشة يؤكد ان تطبيق حـق العـودة لالجئـين                 

 ولهذا فالتعويضات هي السبيل الوحيد لدفع حقوق من شردوا من الفلسطينيين وتوطينهم اينمـا               ،مستحيل
  .حل مشكلة الالجئينوليست احداث نهر البارد ببعيدة عن ارهاصات تطبيق .. كانوا

علـى اسـتيعاب    " اسرائيل"انا اوافق بان احد ال يستطيع ان يجبركم         : "ولهذا جاء تساؤل عباس التقريري    
  ".فما الحل اذا؟.. وليس من الممكن اجبار ماليين الالجئين على التنازل عن حقوقهم،ماليين الالجئين

 يقبـل   ،توطين مع شخص ليس من الماضي     والجواب المقروء من وراء السطور هو التعويض المالي وال        
  .بهما ويوقع باسم الفلسطينيين

 ولهـذا الم    ،وتبدت في حديث عباس قناعة شخصية اخرى بان الحل الوحيد القامة دولـة هوالتفـاوض              
لتقاعسها وتأخرها في تسليم مصر اسماء ضباط لها يتعاونون مع حماس بتغاضيهم عن حفرها              "اسرائيل  

 فليس سرا ان الحركـات      ، وليس في هذا اتهام منه لمصر      ،"يب السالح الى القطاع   لالنفاق والسماح بتهر  
 هذا باالضافة الى التعاطف الشخـصي       ،االسالمية تحاول تجنيد او استمالة الكثيرين في كل موقع ودولة         

 لدوافع دينية او يأسا مـن التحيـز         ،من افراد عاديين او في قوات مسلحة او موظفين مع هذه الحركات           
 ومصر نفسها عانت من هؤالء في حادثة المنصة واغتيال السادات وتفجيـرات طابـا واسـقاط                 ،وليالد

ولحماس متعاطفون ومؤيدون عرب خاصة بعد استشراء الفساد فـي صـفوف            ..طائرتها بطيار انتحاري  
  . ورغم خطأ حماس فيما ارتكبته هناك،فتح وهروب قياداتها من القطاع عند اول طلقة

 وقد  ،عباس في ازالة الماضي اسقط رئيس وزرائه سالم فياض المقاومة من حساب الحل            وتطبيقا لرؤية   
اعلنت قيادة فتح مرارا ندمها على خطأ ارتكبته وهو عسكرة االنتفاضة حين سهلت وصول السالح الـى                 

  .ايدي معارضين لها ولم تتصور ارتداده اليها
غزة : "القطاع فلم يطالب بعودتها لفتح اذ قال      والمؤشر الثالث في حديث عباس هو قبوله لحكم حماس في           

 ال يمكننا وال ،جزء من االرض الفلسطينية ومرتبطة بالضفة من خالل ممر آمن كما اتفق عليه في اوسلو              
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 وترك  ،فلسطين ستكون مكونة من جزأين مرتبطين من خالل المعبر اآلمن         . يتوجب علينا ان نغير ذلك      
  ".غزة جانبا ليس عمليا

وان االمر مرهون بادارة بوش وقرارها وتنسيقها       ". ولكنه ممكن "نه ويقرأ خالل السطور هو      وما سكت ع  
 هل تدخل في معركة ايرانية امريكية على ارض غزة؟ ومدى حاجة اسرائيل لالبقاء علـى                ،مع اسرائيل 

  .الم بادعاء انها تهدد امنها وسالمة الع،في جوارها تستغل وجودها كلما دعت الحاجة" ارهاب"دولة 
  ٣٠/٧/٢٠٠٧الدستور 

 
  فرصة أخيرة النفصال متفق عليه .٧٢

  يورام غباي
انتهى االنفصال عن غزة إلى فشل أمني، ألنه لم يتم باالتفاق وتجاهل حقيقة أنه ال يوجـد للفلـسطينيين                   

 االستيراد، والعمـل، والمـاء،      ؟احتمال وجود اقتصادي بغير اقتران بإسرائيل في مجاالت مثل التصدير         
ستعرض لنا في الخريف فرصة لمرة واحدة تقريباً أن نتوصـل           . اء، واالتصال وإعادة الضرائب   والكهرب

إلى اتفاق على تنفيذ انفصال مناطقي سياسي من الضفة مع إنشاء تعاون اقتصادي، كـل ذلـك برعايـة                   
  . الرباعية وبإدارة رئيس حكومة بريطانيا السابق، طوني بلير

فقد فرض حركة   . ساس لكل التسويات االقتصادية بيننا وبين جيراننا       هو األ  ١٩٩٤اتفاق باريس في سنة     
ستطمح كـل تـسوية اقتـصادية فـي         . سلع حرة بين الطرفين وإطاراً جمركياً موحداً بسيطرة إسرائيل        

المستقبل الى االستمرار في اقامة صالت اقتصادية وثيقة بين الطرفين، لكن مـع انـشاء حـد سياسـي                   
العالقة االقتصادية الوثيقـة سـتُمكّن      . قا محكما مع محطات عبور واضحة     اقتصادي واضح ومغلق اغال   

  . الفلسطينيين من البقاء بل من النمو اقتصادياً، وسنتمتع نحن بزيادة اإلنتاج وفضل التصدير
وقد يكونان راضيين عن تفضالت إطـالق       . يطمح أبو مازن وسالم فياض إلى تسوية دائمة مع اسرائيل         

دة الضرائب، لكنهما يعلمان أن اسرائيل تستطيع في كل يوم أن تعتقل أسرى جـدداً               سراح األسرى وإعا  
ومن هنا فان عمل التفضالت واحد وهو أن يحدث ظروفا سياسية           . كما تشاء وأن توقف ارجاع الضرائب     

  . سهلة للبحث في التسويات الدائمة
اء اقتصاد من إسـرائيل، وفلـسطين،       هذه هي مبادئ التسوية االقتصادية الدائمة كما أعدتها جماعة خبر         

والواليات المتحدة، وأوروبا والبنك الدولي وستُقدم توصياتها في األسابيع القريبة إلـى الطـرفين وإلـى                
  : ممثلي الرباعية

في كل تسوية، ستتمتع الدولة الفلسطينية باتصال تام بين مناطقها؛ ستكون حدودها الـشرقية االردن                .١
  . وحدودها الغربية اسرائيل

ستُقرر حدود جمركية وحدود سياسية واضحة بين الطرفين، معززة بأسوار وجـدران مـع نقـاط                 .٢
  . حدودية تكون محطات جمركية ومعابر بين الطرفين

سيتمتع الطرفان بحرية تامة في ادارة سياستهما الجمركية واالستيرادية، لكنهمـا سـيقيمان ايـضا                .٣
نطقة تجارة حرة، واتفاق منع مضاعفة ضـريبة الـدخل          مستوى عاليا من التعاون االقتصادي باتفاق م      

وقد تمكن أيضاً حركة عمـال      . ومرونة اسرائيلية في مجال قواعد األصل والسالمة للتصدير الفلسطيني        
  . فلسطينيين الى اسرائيل، مع الخضوع العتبارات أمنية وسياسة إدخال عمال أجانب

 استيراد مباشـر عـن طريـق        -ف بين طريقتين    ستتم جباية ضرائب االستيراد في الموانئ بالتألي       .٤
وقد يمكث جباة جمارك فلسطينيون     . االردن، ونقل السلع من موانئ اسرائيل مباشرة الى النقاط الحدودية         

  . ايضاً في الموانئ االسرائيلية
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ستتفق الدولتان على تنسيق ما لنسب ضريبة الشراء وضريبة القيمة المضافة، وبخاصـة ضـرائب                .٥
ستقتضي التـسوية حـالً     .  والسجائر والكحول، ومنع التهريب على الحدود الطويلة بينهما        المحروقات،

  . محدداً لقضايا القدس والمستوطنين
ستواجه إسرائيل في األشهر القريبة تحديا سياسيا عظيما وهو التوصل الى تسوية مع حكومة أبو مـازن                 

ياسية تدريجية لحماس على جميع المناطق،       سيطرة س  - فياض، أو اختيار الجمود الذي نتائجه واضحة         -
  . بتأييد من إيران

باستثناء تبادل مناطق   (سالم تام مقابل جميع اراضي الضفة       : االول. يواجه اسرائيل كما يبدو بديال تسوية     
تسوية مرحلية تشتمل على عدم     : ، وحل مشكلة الالجئين؛ والثاني    )محدودة في معاليه ادوميم والفيه منشه     

. وبغير حـل مـشكلة الالجئـين      ) باستثناء الكتل االستيطانية  (ابل التخلي عن جزء من المناطق       القتال مق 
سيكون من المرغوب فيه في البديلين استعمال التسويات المذكورة آنفاً، والتي هي فـصل سياسـي مـع                  

طـات  سيحتاج فيهما إلى إكمال جدار الفصل على امتداد الحدود والى بنـاء مح            . تعاون اقتصادي وثيق  
  . جمارك

وذلك بعد اربعين سنة سيطرنا فيها على شعب        . تواجه دولة اسرائيل تحدياً حقيقياً لالنفصال من االحتالل       
االنتفاضـة االولـى    (آخر مع ثمن عظيم من حياة البشر، وقيم أخالقية وقانونية وثمن اقتصادي بـاهظ               

عـشرات سـنين اخـرى مـن        " مصلحةل"إن التخلي عن الفرصة الحالية يعني الحسم الوطني         ). والثانية
إن تيار االحتالل التلقائي الحركة هـو       . ينبغي أن نخاطر مخاطرة محسوبة    . االحتالل مع نتائجها الفظيعة   

الذي تريده إيران، وحزب اهللا، والقاعدة وحماس ومن المؤكد انه ال يرد شـيئاً علينـا وعلـى الجهـات                 
  . المعتدلة في المنطقة

   ٢٤/٧/٢٠٠٧هآرتس
  ٣٠/٧/٢٠٠٧السفير 

 
 "!المقاومة"نهاية ... و" الكوريتين الفلسطينيتين"سيناريو  .٧٣

  خالد الحروب. د
األولى تكون مفتوحة علـى العـالم    . كوريا الجنوبية هي الضفة الغربية، وكوريا الشمالية هي قطاع غزة         

قاطعة من الثانية، والتي ستخضع لحصار وم     " الخطر المحتمل "وتحظى بدعمه لمواجهة    ) خاصة الغربي (
كوريا الشمالية كانت وما زالت تُصنف من قبل الغرب على أنها دولة مارقة، وهو الوضع الـذي                 . دولية

بعيدا عن تحليل أسباب ما حدث وإحالة المـسؤولية         . يوصف به قطاع غزة تحت السيطرة الحماسية اآلن       
إليه، الوضـع الـراهن     على هذا الطرف أو ذاك أو بناء تسلسل زمني لألحداث التي قادت إلى ما قادت                

ومخطئون أولئك الـذين    . يشكل خطرا كبيرا على فكرة الدولة الفلسطينية ومستقبلها، ووحدة الفلسطينيين         
يقللون من مخاطر االنقسام الفلسطيني الراهن بالقول إن التفتت واالقتتال الداخلي رافقا الكثير من حركات               

ـ  وأن ما حدث في قطاع غزة من سيطر       . التحرر الوطني  على الوضع هناك ال يحتمـل      " حماس"ة كاملة ل
. تلك" حماس"كل ذلك الحديث عن المخاطر التي تُدرج في سياق توصيف عمق اُألثر الذي تركته خطوة                

في قطاع غزة أفضل اآلن مما كان عليه فـي أي           " االمني"ويضاف إلى تلك التحليالت القول إن الوضع        
" حمـاس "الذي سيطر ويسيطر على تفكير الجناح العسكري في         " المنطق األمني "ويبدو أن   . مرحلة سابقة 

الخطيرة يحتوي على القليل من اإلدراك السياسي لتبعات هذه الخطوة على أكثـر             " حماس"ويفسر خطوة   
فاالنفالت األمني الذي شهده قطاع غزة وصبيانية الميليشيات المسلحة التي حولت القطاع إلى             . من صعيد 

ذلك سيئاً، لكن التخلص من ذلك الوضع عن طريق خلق وضع سياسـي بـالغ               ساحة فوضى كبيرة كل     
  .التعقيد واالنقسام كما اآلن هو أكثر سوءاً
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" فـتح "وانقطاع خطوط الحوار والتواصـل بـين        " حسم حماس العسكري  "فاآلن وبعد مرور أسابيع من      
، أو  "حماس" الواضح أن    ومن. ليس هناك في األفق أي تصور آللية الخروج من المأزق الكبير          " حماس"و

ومن الواضح  ". الحسم"جناحها العسكري بالتحديد، ال يريد وال يقبل بالتخلي عن المكاسب التي حققها بعد              
الذي " الواقع الجديد "على أساس   " حماس"، أو قسمها الغالب، ال يريد وال يقبل بالحوار مع           "فتح"أيضا أن   

لف مواقفهما المتشددة يتكـرس الوضـع االنقـسامي         ومع تمترس الطرفين خ   ". حماس"تريد أن تفرضه    
" حمـاس "ويغذي هذا الوضع السياسة والرغبة األميركية واإلسرائيلية في االستمرار في حصار            . الراهن

الفرصة "ثم إطالق حراك سياسي الغتنام      . في قطاع غزة، وتحسين األمور ولو جزئيا في الضفة الغربية         
الفجائية التي صـارت واشـنطن      " الفرصة"وال أحد يدري ما هي هذه       . "المواتية الستمرار عملية السالم   

  .تتحدث عنها، وكرر اإلشارة إلى وجودها توني بلير في رام اهللا قبل أيام
وفي المقابل فإن بعض الذين يقللون من مخاطر االنقسام الضفاوي الغزاوي الراهن يعتاشون على وهـم                

سرائيلية اآلن وما الضير في أن يتحرر جزء من الـوطن           يقول إن قطاع غزة قد تحرر من السيطرة اإل        
وأصحاب هذا الوهم يحبون أن يتغافلوا على حقيقة بادية كالـشمس وهـي أن              . بانتظار األجزاء األخرى  

إسرائيل ال تزال تسيطر على هواء وسماء وبر قطاع غزة وتتحكم في كل شؤونه الحياتيـة مـن مـاء                    
 ليس هناك أي تحرر أو تحرير من دون الحد األدنى من السيادة على              .وكهرباء وأن بإمكانها خنقه تماما    

وفي الحال الغزاوية تكفي نظرة واحدة لمأساة العـالقين         . األرض والحدود والمعابر وانتقال الناس بحرية     
كوريا الغزاوية إذن ال تحظى بالحد      . على معبر رفح للتأكد من مسألة السيطرة والسيادة والتحرر الوهمي         

  .برغم سيطرة القوة التنفيذية وكتائب القسام على شوارعها" التحرير"ى من السيادة واألدن
وهكذا فإن أحد المخاطر الجدية التي تواجه الفلسطينيين في الوقت الراهن ليس فقـط تبعثـر بوصـلتهم                  
الوطنية وما يقود إليه من تهديدات للوحدة العضوية للشعب الفلـسطيني، بـل أيـضا تفتـت الجغرافيـا            

. والديموغرافيا الفلسطينية واالختالف العميق على شكل النظام السياسي وقيادته والثقافة السياسية السائدة           
وهذا يتجسد اآلن على شكل كتلتين جغرافيتين كبيرتين تختلفان كثيراً في الشكل السياسي المكـون لكـل                 

التبعثر ابتدأ مـن  . كل من الشكلينمنهما، وهناك أيضا بذور كافية لخلق فروقات اجتماعية وثقافية تلحق ب   
 وما تولد عنه من انشطارات بـين مـشروع الـسالم ومـشروع              ١٩٩٣لحظة التوقيع على أوسلو عام      

  .لكن النهاية البائسة ألوسلو لم يكن من المتصور أن تقود إلى مثل هذا االنشطار. المقاومة
لها وممارستها إياهـا  " حماس"مقاومة، ورؤية  لكن ما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتحول االنقسامي هو مسألة ال         

فهذه المقاومة هـي    . وهي مسألة صارت تحتاج إلى تحليل عميق وهادئ بعيداً عن المزايدات واالتهامات           
وعارضت بها مشروع أوسلو ألنه، أي أوسلو، عرض الحقـوق الفلـسطينية            " حماس"الراية التي حملتها    

لمقاومة جرت على الفلسطينيين والحقوق الفلسطينية كوارث ال        لكن أشكاالً عدة من هذه ا     . لمخاطر جدية 
فهذه المقاومة عملت على عسكرة المجتمع الفلـسطيني وتناسـل مليـشيات            . تقل خطرا عما جلبه أوسلو    

تنظيمية وغير تنظيمية انتهت إلى حال صارت تشكل فيه تهديداً ألمن الفلسطينيين أكثر منها تهديداً ألمن                
واء في الضفة الغربية أم في قطاع غزة ال أحد يستطيع حصر القصص التي مارسـت                وس. اإلسرائيليين

فيها تلك المقاومة فوضاها على الفلسطينيين وأقضت مضاجعهم، بحيث صار الكثير منهم يتمنـى عـودة           
التي تحتـاج   " المقاومة"لكن أسوأ انجازات    . االحتالل اإلسرائيلي إلحالل األمن والتخلص من المليشيات      

 نقد ال يشوبه التردد هو توفير المسوغ الكبير للسياسة العنصرية اإلسرائيلية إلقامـة جـدار العـزل                  إلى
فلوال العمليات االنتحارية التي ساهمت في نحر المشروع الوطني الفلسطيني أكثر من نحـر              . العنصري

أمن أفرادهـا مهـدد     أي شيء آخر، لما استطاعت إسرائيل أن تفلت بفكرة بناء الجدار وتقنع العالم بأن               
ورغم أن فكرة إقامته قديمة وراسخة في التنظير الصهيوني         . يومياً ويفرض عليها إقامة مثل ذلك الجدار      

كما يعرف كثيرون لكن لم تجرؤ أي من الحكومات اإلسرائيلية على اقامته في الـسابق، حتـى جـاءت                   
  .ووفرت لها المسوغ" المقاومة"
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المخيف وتنطوي على نفسها حتـى ال تـستفز         " جدار إيريز "زة وراء   وهكذا تنتهي المقاومة في قطاع غ     
ردود فعل إسرائيلية، كما تنتهي في الضفة الغربية وراء الجدار بعد أن تقطع التواصل الفلـسطيني بـين            
المدن والديموغرافيا بشكل يهدد ليس فقط الكيانية الفلسطينية بل وأيضا الهوية الفلسطينية التي صـارت               

، بداية االنتفاضـة    ٢٠٠٠ االنتماءات إلى المدن والمناطق التي تفصلها الحواجز من عام           تتحوصل حول 
ناهيك عن القدس وقطاع غزة ومناطق      (الثانية، وحيث صارت كل من نابلس، وجنين، والخليل، ورام اهللا           

تحـاوي  وبين عنجهية وعنصرية االحتالل اإلسرائيلي، والعناد الف. جزرا معزولة وشبه دويالت ) ٤٨الـ  
الحمساوي، وعماء المقاومة التي أضرت أكثر مما نفعت، تواجه الحقوق الفلسطينية مخاطر بالغة ال يريد               

  .أن يراها كثيرون
  ٣٠/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  :كاريكاتير .٧٤

  

  
  ٢٩/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 


