
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قناة تفاوض سرية بين عباس وأولمرت
  هنية يكشف عن إرسال ملف بكافة الجرائم للجامعة العربية ويلوح ببدائل في الضفة

  ولية أحداث غزةالمشهراوي يحّمل أبو مازن مسؤ
  تحّد من حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية  لتخفيف قيود تستعداسرائيل

  الباردمخيم  نازحي  للفلسطينيين منمنازل مؤقتةاالونروا تقرر إقامة 
   خِرج المندوب السوريخالفات عربية حول مؤتمر بوش تُ

   خاليا قامت بالعملية٤ ..فلسطيني معتقل لدى اسرائيل يكشف تفاصيل عملية أسر شاليط

..تدخل على خط الوساطةروسيا  
قائمـة  "عباس يحّمـل موسـكو      

  الحواريتمسك ب ومشعل "مطالب
  

 ٤ص ... 
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            ٢ ص                                      ٧٩٩:                                 العدد٣١/٧/٢٠٠٧الثالثاء : التاريخ

    :السلطة
 ٥   وساطة أي طرفيرفض و"حماس"عبد ربه يرفض الحوار مع  .٢
 ٦  "سرائيلا"للتفاوض مع  مشاريع" سحما"لـ: عباس .٣
 ٦  قناة تفاوض سرية بين عباس وأولمرت .٤
 ٦   في تل أبيب مسؤول في مكتب هنية يلتقي إسرائيليين سراً":فلسطين برس" .٥
 ٦  "اسرائيلي" عبد ربه ينفي قرب اتفاق سالم فلسطيني .٦
 ٧  هنية يكشف عن إرسال ملف بكافة الجرائم للجامعة العربية ويلوح ببدائل في الضفة .٧
 ٧   مؤقتة"عملية جراحية"ما قامت به حماس في غزة : الشاعرناصر الدين  .٨
 ٨  هازاً لألمن الداخلي وتشكل لجاناً لدرس ملفات الفسادحكومة هنية تطلق ج .٩
 ٨    اشخاص يشتبه بتورطهم بالعملية٣ والتنفيذية تعتقل ..مقتل ضابط مخابرات في رفح .١٠
 ٨   نفسها لخدمة الشعبتكرس" حماس ":القس مسلّم .١١
 ٩  صحف في غزة٣تعرقل توزيع  القوة التنفيذية.. في رسالة تدعو الى وقف التحريض ضدها .١٢
 ٩  تفاؤل فلسطيني بادخال الجئي العراق الى الضفة .١٣
    

    :المقاومة
١٠  المشهراوي يحّمل أبو مازن مسؤولية أحداث غزة .١٤
١٠   "محاولة لترقيع موقفه"أسامة حمدان يعتبر إعالن فياض دعمه للمقاومة  .١٥
١٠    ترفض استعداد اولمرت الموافقة علي نشر قوات البادية االردنية في الضفة"فتح" .١٦
١١   ء مؤتمر بوش للسالم تملص والها: "حماس" .١٧
١١   الغزاويين"فتح" في الضفة لترحيل كوادر "فتح"جهود حثيثة من قادة  .١٨
١١    فلسطيني معتقل لدى اسرائيل يكشف تفاصيل عملية أسر شاليط  .١٩
١٢  حة الفلسطينية ستؤدي إلى ضياع الحقوق الوطنيةاستمرار حالة االنقسام في السا: أبو ليلى .٢٠
١٢    عاما١٢ًتنعى أحد قادتها بعد إخفاء أجهزة أمن السلطة لجثمانه منذ " كتائب القسام" .٢١
١٢   نقلت بطريقة غير موضوعية" دولةأحمد "أكدت أن تصريحات القيادي : "حماس" .٢٢
١٣  في البقاع" القيادة العامة"حريق يفجر ألغاماً لـ  .٢٣
    

    :الكيان االسرائيلي
١٣   مليار شيكل زيادة في ميزانية الجيش اإلسرائيلي للسنوات العشر المقبلة٤٦ .٢٤
١٣  تحّد من حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية ود لتخفيف قي تستعداسرائيل .٢٥
١٤  "حماس"تبادل االسرى مع  اولمرت يعرقل انجاز صفقة .٢٦
١٤  ممثليات إسرائيل في العالم تجدد عالقاتها مع الممثلين الفلسطينيين الرسميين .٢٧
١٤  "أضحوكة"ويصف نجاد بانه يريز يحذر نصر اهللا ب .٢٨
١٤  رنا مسبقاً صعود حركة حماسقّد: فايسغالس .٢٩
١٥  "٣٠سوخوي " مقاتلة ٢٥٠روسيا ستبيع إيران : إسرائيل .٣٠
١٥  ة مشاركة الجرافات في هدم البيوت الفلسطينيةعلى خلفي "كاتربلر"موقع شركة اقتحام  .٣١
١٥   ألفا غير قانونيين٨٤مائة وألفا عامل أجنبي قانوني في إسرائيل، و .٣٢
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    :األرض، الشعب
١٥  الباردمخيم  نازحي  للفلسطينيين منمنازل مؤقتةاالونروا تقرر إقامة  .٣٣
١٦  عودة دفعة ثانية من العالقين في رفح إلى غزة .٣٤
١٦  البرغوثيمروان   الفلسطينيين من بينهمتوقع اإلفراج عن دفعة جديدة من األسرى .٣٥
١٦  ١٩٦٧إسرائيل اعتقلت مليون فلسطيني منذ : تقرير .٣٦
١٧  إلى السجن للضغط عليها بإحضار أطفالهافلسطينية تهديد أسيرة  .٣٧
١٧  قاضي القضاة يستنكر تدخل القوة التنفيذية في اعمال المحاكم الشرعية بقطاع غزة .٣٨
١٧  تعتمد على المساعدات كلياباتت غزة : تقرير .٣٩
١٧  االحتالل يعزل آالف الدونمات من االراضي الزراعية في محافظة قلقيلية .٤٠
   

   :اقتصاد
١٨  نقابة الموظفين تقرر رفع قضية أمام المحكمة العليا الفلسطينية .٤١
   

   :صحة
 ١٨  خاطر نقص األدوية في قطاع غزةمركز حقوقي يحذر من م .٤٢
   

   :ثقافة
 ١٨  مؤسسة فلسطين الدولية تطلق جائزة اسماعيل شموط للفن التشكيلي .٤٣
   

   :بيئة
 ١٨   ألف متر مكعب في اليوم٢٢٠حجم التزود بالمياه وصل إلى  : الفلسطينيةسلطة المياه .٤٤
   

   : األردن
١٨   الضفة الغربية مرفوض قطعياًإلى أردنيةإرسال قوات : الحكومة األردنية .٤٥
١٩   وقف التجاوزاتإلىالحركة اإلسالمية تدعو وانتخابات محلية باألردن  .٤٦
   

   :لبنان
١٩  لن يجعلها أكثر أمناً وسيعّمق األزمات مساعدات األميركية إلسرائيلزيادة ال: السنيورة .٤٧
٢٠   االنتفاضة الفلسطينيةون دعمدعي" غامضة"محاكمة مطلقي صواريخ : لبنان .٤٨
٢٠  فيال في تل أبيب ائد القوات اللبنانية يمتلك ق :المدارشبكة  .٤٩
٢٠  عيد الجيش اللبناني بمشاركة فلسطينية احتفاالت في  .٥٠
   

   :عربي، إسالمي
٢١  خالفات عربية حول مؤتمر بوش تُخِرج المندوب السوري .٥١
٢١  "أحداث غزة" تناقش  العربيةلجنة تقصي الحقائق .٥٢
٢٢  نريد مؤتمرا جادا للسالم وليس اجتماعا للصور الفوتوغرافية: سعود الفيصل .٥٣
٢٢  تراجع تهريب السالح الى غزة في ظل سيطرة حماس :يمصرضابط  .٥٤
٢٢  الشرطة المصرية مع هدم منازل قرب غزة يوقع جرحى في مواجهات: سيناء .٥٥
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٢٢  كسب محبة جميع التيارات اإلسالميةالذي العالم سيد نوح   يشيعونفي الكويتاآلالف  .٥٦
   

   :دولي
٢٣  واشنطن تعلن اتفاقات معونة عسكرية لدول في الشرق االوسط .٥٧
٢٣ بليون دوالر اجمالي المساعدات المقدمة للفلسطينيين: ة االوروبيةالمفوضي .٥٨

   
    :مختارات

٢٣   البلغاريات دولة شاركت في إطالق الطبيب الفلسطيني والممرضات٢٠استخبارات  .٥٩
 ٢٣ كويتيين في ألمانياإسرائيليون يشرفون على عالج المرضى ال: تقرير كويتي .٦٠
    

    :تقارير
 ٢٤   األمريكي لمحمود عباس-آفاق الدعم اإلسرائيلي .٦١
    

    :حوارات ومقاالت
٢٥ دينيس روس يحدد الشكل العملي لرؤية بوش حول سالم الشرق األوسط  .٦٢
٢٦  جهاد السعدي... ضوعية في الفوارق بين حماس والقاعدةقراءة مو .٦٣
٣٠  مهند عبد الحميد... هل أغلق مشعل الطريق الى الوحدة؟ .٦٤
٣٢  منير شفيق... التصريحات حول التسوية لماذا؟ .٦٥
    

 ٣٣  :كاريكاتير
***  

  
  الحواريتمسك بعباس يحّمل موسكو قائمة مطالب ومشعل .. تدخل على خط الوساطةروسيا  .١

 ورائد جبـر ومـن       ابراهيم حميدي  وموسكو،دمشق   نقالً عن مراسليها في    ٣١/٧/٢٠٠٧الحياة  نشرت  
ـ :غزة في دمشق ان خالد مشعل اتصل هاتفيا الجمعـة  " الحياة" قالت مصادر فلسطينية وروسية متطابقة ل
ـ     الما اطالعه على رأي حماس في شأن تطورات احداث قطاع         "ضي بوزير الخارجية الروسي الفروف ل

ليست "اال ان المصادر اكدت انه      . ، وذلك قبل زيارة الرئيس عباس لموسكو امس       "غزة والحلول الممكنة  
" حماس "بين" تتوسط"وفيما قالت المصادر الروسية ان موسكو        .لمشعل الى روسيا  " هناك زيارة الى اآلن   

، اوضحت المصادر   "الخروج من المأزق الفلسطيني   "الى مشعل بهدف    " نصائح"وان الفروف قدم    " فتح"و
  ".ترى ان ال بديل من الحوار لحل االزمة"الفلسطينية ان الحركة 

عـودة  "لنقلها الى مشعل تتـضمن      " قائمة مطالب "امس ان عباس حمل مبعوثين دوليين       " الحياة"وعلمت  
ما كانت عليه قبل احداث غزة، وتقديم اعتذار علني عما حـصل، وحـل حكومـة هنيـة               االوضاع الى   

واالعتراف بحكومة فياض باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة، وتسليم المقرات االمنية الـى الـسلطة،              
  ".ومحاكمة االشخاص الذين ارتكبوا اخطاء

، مع  "ي الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية     الحل الوحيد يكمن ف   "قناعتها بأن   " حماس"في المقابل، ابدت    
خطوة "كان  " حماس"وقالت ان ما اقدمت عليه       ".ال يمكن التصرف وكأن شيئا لم يحصل      "االشارة الى انه    

ـ  " اضطرارية لمعالجة مشكلة امنية    تسليم المقرات االمنية بعد تـشكيل حكومـة وحـدة          "مع استعدادها ل
  ".الحصار على الشعب الفلسطيني لن يحل المشكلة"لتأكيد ان ، اضافة الى ا"ومعالجة المشكلة االمنية
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، معتبـرة ان    "الدعم الحازم للرئيس الـشرعي لكـل الفلـسطينيين        "في موازاة ذلك، شددت روسيا على       
 امس بلقـاء    موسكووبدأ عباس محادثاته في     . محادثات عباس في موسكو تسهم في تحريك عملية السالم        

.  الروسـية  -راضي الفلسطيني وملف التسوية، والعالقات الفلـسطينية        الفروف بحثا فيه الوضع في اال     
، وفق  "على ضرورة ارساء الوحدة الفلسطينية مجددا عبر حوار بين كل القوى السياسية           "وشدد الفروف   

وقال ان بالده تنوي تقديم مساعدات الى الشعب الفلـسطيني لتخفيـف المعانـاة    . بيان للخارجية الروسية  
  " .توحيد الفلسطينيين ومواصلة عملية السالم" الهادفة الى عباسرب ايضاً عن تأييد جهود واع .الحالية

واعلن الفروف امس ان الطرفين سيبحثان في سـبل الخـروج مـن             . ويلتقي عباس اليوم الرئيس بوتين    
  .الوضع الراهن في المنطقة وشؤون العالقات الروسية الفلسطينية

يني والروسي، خالل الجانب العلني، من اللقاء الى مسألة العالقة مـع         وبرغم عدم تطرق الطرفين الفلسط    
وتحـدث  " الغائب الحاضر خالل االجتماعات   "، فان محللين روس اشاروا الى ان الحركة كانت          "حماس"

محاولة تقريب وجهات النظر بين الطـرفين والـشروع بحـوار وطنـي           "البعض عن توجه روسي الى      
  ".فلسطيني شامل

ف استبق زيارة عباس بمكالمة هاتفية مع خالد مشعل اعلن بعدها حـرص موسـكو علـى                 وكان الفرو 
" كوميرسـانت "ونقلـت صـحيفة      ".ضرورة إعادة بناء الوحدة الفلسطينية بقيادة رئيس السلطة الوطنيـة         

الروسية امس عن مصدر مطلع قوله إن المسؤولين الروس سيحاولون إقناع الرئيس عبـاس بـضرورة                
واإلقرار بالدور الرئيسي للجنة الرباعية الدوليـة بعـدما بـات النـشاط             " حماس"ة مع   تحقيق المصالح 

  .األميركي يقلق موسكو
الى ذلك، رحب رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية امـس بـاي تحـرك النهـاء االزمـة                   

هنـاك دول عربيـة      ":الفلسطينية الداخلية وقال امام صحافيين اجانب قاموا بجولة ميدانية في قطاع غزة           
واسالمية ودول خارج االقليم تجري اتصاالت معنا حول بعض التصورات لمعالجة االزمة بما في ذلـك                

اذا كان هناك حديث عن االعتذار فلتعتذر فتح وحماس، علما ان الـذي جـرى انتهـاك                 : "وقال". روسيا
  ".خطير لمعايير الديمقراطية والشرعية الفلسطينية

إرساء الوحدة  "شدد الفروف على ضرورة     : وكاالتنقالً عن ال   ٣١/٧/٢٠٠٧ماراتية  الخليج اإل وأضافت  
هـذا األمـر    "وأضاف البيان   . ، وفق بيان للخارجية الروسية    "نية مجددا عبر حوار بين كل القوى      الفلسطي

 للقانون  والفلسطينيين على القاعدة الصلبة   " اإلسرائيليين"بين  ) السالم(سيوفر ظروفا مواتية إلحياء عملية      
ونقل  ".الدولي، بحيث تؤدي في النهاية إلى إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة وموحدة جغرافيا وقابلة للحياة              

قلقه حيال التدهور المفاجئ للوضع اإلنساني في األراضـي         "دبلوماسي روسي عن عباس انه أعرب عن        
  ".مساعدة إنسانية في وقت الحقالجانب الروسي أعلن استعداده منح الفلسطينيين "الفلسطينية، لكن 

 أبلغ موسى أبو مرزوق، وكالة نوفوسـتي خـالل   :موسكومن  ٣١/٧/٢٠٧وكالة نوفوسـتي   وأوردت  
اتصال هاتفي أمس أن قيادة حماس السياسية تدرس إمكانية القيام بزيارة إلى موسـكو مـشيرا إلـى أن                   

  . ختتم محمود عباس زيارته لروسياالحديث عن الزيارة المحتملة يمكن أن يجري بشكل مفصل بعد أن ي
 الرئيس الفلسطيني قال قبيل لقائه الفـروف         إلى أن  موسكومن   ٣١/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط   وأشارت  

انه سيحاول تنسيق مواقفه مع بوتين قبل انعقاد مؤتمر دولي إلحياء محادثـات الـسالم بـين إسـرائيل                   
 .والفلسطينيين اقترح الرئيس بوش تنظيمه في الخريف

  
   وساطة أي طرفيرفض و"حماس"بد ربه يرفض الحوار مع ع .٢

 قبـل تراجعهـا عـن       "حماس"رفض ياسر عبد ربه امس الشروع باي حوار مع          :  وليد عوض  ،رام اهللا 
وقال لالذاعة الرسمية الفلسطينية ال      .انقالبها، ونافيا وجود وساطة روسية او عربية بين السلطة وحماس         

ت التي يطلقها خالد مشعل وغيره للمطالبة بوجود وساطة عربية          نرغب بوساطة أي طرف، وكل الدعوا     
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او دولية هدفها في الواقع مجرد كسب الوقت وفرض أمر واقع علي االرض في قطاع غزة من خالل ما                   
 . من ممارسات لكي تؤكد شرعية انقالبها وتلغي بالتدريج الشرعية الوطنية الفلسطينية"حماس"تقوم به 

  ٣١/٧/٢٠٠٧القدس العربي 
  

  "سرائيلا"للتفاوض مع  مشاريع" حماس"لـ: عباس .٣
 ان  ، نقلته قنـاة العربيـة امـس       حديثقال الرئيس الفلسطيني في     : وكاالتال أحمد رمضان و   -رام اهللا   

حماس ليست بعيدة عن    "، الفتا الى أن     "خاطئة"مشاريع في التعاطي مع إسرائيل وصفها بأنها        " حماس"لـ
، مـشيرا  "لحماس مشاريع معروفة في التسوية مع إسـرائيل "وأوضح أن    .التعاطي السياسي مع إسرائيل   

أحمد يوسف طرح مشروعا أعلنه من خالل السويسريين يتحدث عن دولة فلسطينية ذات حـدود               "الى أن   
.. من يبدأ بهذه األطروحات   "وقال ان   ".  عاما ١٥ أو   ١٠مؤقتة وعن هدنة طويلة األمد مع إسرائيل لمدة         

نحن نقول بالنسبة للوضع السياسي إننا نريـد دولـة فلـسطينية            .. لن ينتهي إلى شيء   الحدود المؤقت، ف  
ونطالب بحل عادل ومتفـق     ١٩٦٧مستقلة قابلة للحياة ونطالب بإنهاء االحتالل االسرائيلي الذي وقع عام           

 ".عليه لمشكلة الالجئين، وبالتأكيد نطالب بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين
  ٣١/٧/٢٠٠٧المستقبل 

  
  قناة تفاوض سرية بين عباس وأولمرت .٤

 كشف مصدر مطلع عن قناة تفاوض سرية بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي               :لندن
اولمرت، موضحا ان القناة تبحث في اقتراحات للحل السياسي، لكنها لم تحقق بعد اختراقا فـي اي مـن                   

وأشار المصدر الى ان عباس      .ستيطان والالجئين والقدس  القضايا موضع البحث مثل الدولة المستقلة واال      
وكان عبـاس واولمـرت     . واولمرت اتفقا على اطالق هذه القناة في اللقاء األخير الذي عقداه في القدس            

 /التقيا على انفراد لمدة ساعة في اجتماعهما األخير، واتفقا على معاودة اللقاء في مدينة اريحا مطلـع آب                 
. ب عريقات اتصاالت مع اثنين من مساعدي اولمرت للترتيب لعقد هـذا اللقـاء             ويجري صائ . أغسطس

 .وقالت هذه المصادر ان عباس واولمرت سيبحثان في الشأن السياسي
  ٣١/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
   في تل أبيب مسؤول في مكتب هنية يلتقي إسرائيليين سراً":فلسطين برس" .٥

ـ   " سفلسطين بر " كشفت وكالة    :عبد القادر فارس   -غزة   عـن  " وثيقة ومطلعـة  "عن مصادر وصفتها ب
 إلى إسرائيل قبل أسـبوع والتقـى شخـصيات إسـرائيلية            "حماس"زيارة سرية قام بها قيادي كبير في        

وقالت المصادر ان عبد صالح مسؤول الملف االقتصادي في مكتـب إسـماعيل              .اقتصادية في تل ابيب   
م بزيارة تل أبيب سرا قبل أكثر من أسـبوع وذلـك   هنية وشقيق المستشار السياسي لهنية أحمد يوسف قا   

وأكدت المصادر أن المبعوث التقى شخصيات إسـرائيلية         . وتنسيق مع إسرائيل   "حماس"بتكليف من قيادة    
وبحث معهم أمورا اقتصادية تهم قطاع غزة منها تسليم المعابر للقطاع الخاص وبإشراف أوروبي وبحث               

 "حمـاس "سوق اإلسرائيلي مؤكدا أن اللقاء تم بتكليف من قيادة          معهم موضوع حاجيات قطاع غزة من ال      
  .وبموافقة الحكومة اإلسرائيلية

  ٣١/٧/٢٠٠٧عكاظ 
  

 "اسرائيلي "عبد ربه ينفي قرب اتفاق سالم فلسطيني .٦
 أكد ياسـر    : عبدالرؤوف أرناؤوط  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٣١/٧/٢٠٠٧الوطن السعودية   نشرت  

 يجري من جهود إلطالق المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ال يؤشر علـى أننـا              ما"عبد ربه أمس أن     
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وأشار إلى أن    ".نقترب من مفاوضات سالم وأن كل ما يدور هو حديث عن كيفية إدارة هذه المفاوضات              
هناك دعوة للرئيس األمريكي لعقد لقاء دولي، لكن هذه الدعوة تحتاج إلى توضـيح فـي العديـد مـن                    "

وأوضـح فـي     .وإلى تفاهم واتفاق مسبق، من حيث األطراف المشاركة واألسس واألهـداف          جوانبها،  
المطلب الفلسطيني يقضي بحل يشمل كل القضايا وفي مقـدمتها قـضية القـدس              "تصريحات إذاعية أن    

داعيا إلى عقـد المـؤتمر      "١٩٤ وقضية الالجئين بناء على قرار األمم المتحدة         ١٩٦٧والحدود وفق خط    
ى أساس مبادرة السالم العربية، لضمان وجود قاعدة واضحة ومعترف بها دوليا وتقبلها الدول              الدولي عل 

 .العربية جميعا وفيها التزامات متبادلة بيننا وبين اإلسرائيليين
 علـى رفـض     ،كد ياسر عبد ربه في حديث لوكالة معا       أ :بيت لحم من   ٣٠/٧/٢٠٧وكالة معا   وأضافت  

من اراضي الضفة للفـسطينيين     % ٩٠ي والقاضي بتبادل اراضي واعطاء      الفلسطينيين للعرض االسرائيل  
ان موضوع تبادل االراضي هو باالساس سيطرة على اراضـي الـضفة            " وقال   .واعتبره كالما فارغا  

  .الغربية واقتطاع جزء كبير منها
  

  هنية يكشف عن إرسال ملف بكافة الجرائم للجامعة العربية ويلوح ببدائل في الضفة .٧
 كشف إسماعيل هنية عن إرسال ملف كامل للجامعة العربية قبل ثالث أيام بجرائم ما :رامتان -غزة

وأكد في المؤتمر الشعبي  .أسماه تيار الفلتان األمني مؤرخ وموثق منذ االنتخابات وحتى األحداث االخيرة
ا إنتهت تقريباً أنه شكل لجنة خاصة لحصر كل األضرار في القطاع وأنه"لنصرة ضحايا الفلتان األمني 

وأضاف  ".متوفر"وتم رصد مبلغ مالي رغم إغالق المعابر والبنوك ورغم التحذيرات فإن المبلغ 
وكثيرة " وأفالم"وكثيرة " وشهادات" وكثيرة" وثائق"وسنواصل إرسال كل ما يقع تحت أيدينا من "
عن الوثائق الخطيرة التي ال بل سنبدأ في سلسلة مؤتمرات صحفيه تتحدث  وسنرسلها للجامعة العربية،"

وضعنا أيدينا عليها في مقرات أجهزة األمن وتكشف الدور والتورط الحقيقي لهذه األجهزة ضد الشعب 
أن الضفة الغربية "وقال .وضد المقاومة وضد األمه ألنهم كانوا يتجسسوا على دول عربيه وإسالميه أيضا

وا من الدرس وان يستفيد كل األطراف مما ليست ضعيفة والناس هناك ليسوا ضعفاء آمل أن يستفيد
حصل في غزة وان التمادي في األحداث بالضفة سيجعل الناس هناك أمام خيارات وبدائل متعددة وآمل 

فانا " للقتلة"إذا كان البعض من القادة يمنح األوسمة " وقال  .أن يستفيد كل األطراف مما جرى في غزة
  . والشعب كل أسرة شهيد نحن نمنحها وسام الشرف الفلسطيني"سحما"أقول لكم باسمي وباسم الحكومة و

  ٣١/٧/٢٠٠٧عين على فلسطين 
  

   مؤقتة"عملية جراحية"ما قامت به حماس في غزة : الشاعرناصر الدين  .٨
ناصر الـشاعر، عـن     . أعرب وزير التربية والتعليم السابق في الحكومة المقالة د         : فراس برس  –عمان  

.  ف الداخلي سواء كانت  في الضفة أو القطاع وبغض النظر عمن يقـوم بـذلك               إدانته لجميع أعمال العن   
 ان أعمال العنف وبضمنها االعتداء على المؤسسات واألشخاص هو خروج على القانون والنظـام               ،وقال

وحول ما يجري في غزة قال انه اذا كان مـا قامـت بـه               . والشرعية وبالتالي يجب على الجميع ادانته     
 وان تكون هناك حلول     "مؤقتة" فيجب أن تكون هذه العملية       "عملية جراحية " يقوله قادتها     حسب ما  "حماس"

 بخطوات حتـى لـو كانـت    "حماس"النهاء هذه األزمة ضمن ترتيبات أمنية، معربا عن تمنياته ان تقوم    
ـ              اس أحادية الجانب الثبات ذلك داعيا الى تسليم بعض المقرات في غزة مثل منزل الرئيسين عرفات وعب

  . سوى الحوار وال شيء سواه"حماس" و"فتح"وما شابه الى الرئاسة، مؤكدا بانه ال مجال أمام 
  ٣١/٧/٢٠٠٧عين على فلسطين 
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 حكومة هنية تطلق جهازاً لألمن الداخلي وتشكل لجاناً لدرس ملفات الفساد .٩
ة برئاسة اسماعيل   شكلت حكومة الوحدة الوطنية المقال    : من غزة  ٣١/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  

هنية، لجاناً متخصصة لدرس ملفات الفساد المالي واإلداري في قطاع غزة، فيما اكتملـت االسـتعدادات                
، وسيباشر عمله خالل األسابيع     "جهاز األمن الوطني  "إلطالق الجهاز األمني الجديد في القطاع تحت اسم         

إنه سيتم التعامل بجدية وحزم مـع كـل         "عوض  وزراء محمد   الوقال األمين العام لمجلس      .القليلة المقبلة 
الملفات التي تم درسها، وستتم إحالة المسؤولين واألشخاص المتـورطين فـي قـضايا الفـساد اإلداري                 

لن تظلم أحداً وسـتراجع كـل       "وأكد أن اللجان المذكورة      ".والمالي إلى الجهات المختصة لينالوا عقابهم     
د على التزام الحكومة الكامل بدفع رواتب الموظفين الذين حرموا من           وشد ".الوثائق واألدلة قبل إدانة أحد    

الحصول على رواتبهم من المسؤولين في رام اهللا، مؤكداً أن األموال والضرائب التي تصل إلى خزينـة                 
ووصف قيام المسؤولين في    . المالية في رام اهللا هي من حق كل أبناء الشعب الفلسطيني خاصة الموظفين            

من "إعطاء جزء من الموظفين وحرمان آخرين بالجريمة واالبتزاز في لقمة العيش، الفتاً إلى أن               رام اهللا ب  
حق كل موظف وقع عقداً مع الحكومة أن يتقاضى راتبه وحقوقه بشكل كامـل بعيـداً عـن التجاذبـات             

  ".السياسية، وال يجوز ألحد أن يميز في صرف الرواتب إال على أساس قانوني
 المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في حكومة الوحدة إيهاب الغصين أمـس ان              من جهة أخرى قال   

جهاز األمن الوطني الجديد سيتولى مهمات استخباراتية لمساعدة األجهزة األمنية األخرى بتوفير األمـن              
واألمان في قطاع غزة، وأشار إلى أن الجهاز سيكمل المؤسسة األمنية، وسيقتصر عمله علـى القطـاع                 

أن الوزارة ستطلق خالل األيام القادمة نـداًء        : وأضاف. ط، ريثما يتم التوافق الفلسطيني ليشمل الضفة      فق
لمنتسبي جهاز األمن الوطني للعودة للعمل، بعد أن دعت منتسبي الشرطة سابقاً، وحلت جهـاز األمـن                 

  .الوقائي وسمحت لعناصره باالنتقال إلى جهاز الشرطة
قال إيهاب الغـصين    :  أشرف الهور  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٣١/٧/٢٠٠٧القدس العربي   وأضافت  

. ن عمل الجهاز األمني الجديد سيكون منفصالً عن عمل القـوة التنفيذيـة            افي حديث مع القدس العربي،      
ـ   .وقال هو جهاز آخر بخالف القوة التنفيذية، ومهام عمله تختلف عن عمل القوة التنفيذية               أن  ىوأشار ال

 .ني الجديد ستوكل له المهام المخابراتيةالجهاز األم
  
   اشخاص يشتبه بتورطهم بالعملية ٣ والتنفيذية تعتقل ..مقتل ضابط مخابرات في رفح .١٠

 ٣٥علنت مصادر طبية وشهود عيان ان الضابط في المخابرات الفلسطينية اسماعيل المـشوخي              أ :رفح
 البـارزين   "فتح"ويعد المشوخي من كوادر      .حعاما قد قتل اليوم اثر تعرضه للتعذيب الشديد في مدينة رف          

ومن مؤسسي مجموعات الفهد االسود التي نشطت خالل االنتفاضة االولى في قتل العمالء وقد اعتقل في                
ويحمل رتبة مالزم    .سجون االحتالل وحكم بالسجن المؤبد الى ان افرج عنه بعد قدوم السلطة الفلسطينية            

  .متع بعالقات طيبة مع جميع الفصائلاول في المخابرات الفلسطينية ويت
ورفض  .من جهة اخرى قالت القوة التنفيذية انها اعتقلت ثالثة اشخاص يشتبه بضلوعهم في عملية القتل              

اسالم شهوان الناطق باسم القوة اعطاء تفاصيل اكثر عن اتجاه التحقيق لكنه اكد ان القوة تبـذل جهـودا                   
   في اسرع وقت ممكنكبيرة لكشف الغموض الذي يحيط بالجريمة

  ٣٠/٧/٢٠٧وكالة معا 
  
   نفسها لخدمة الشعبتكرس" حماس ":القس مسلّم .١١

 أكد رئـيس الـوزراء الفلـسطيني المقـال          :وكاالتنقالً عن ال   ٣١/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  
طان هما  ال يتوفر فيها شر   "التي دعا إليها عباس ألنه      " ال يمكن إجراء االنتخابات   "إسماعيل هنية أمس انه     

وكان هنية يتحدث أمام عدد من الصحافيين األجانب الذين قاموا          ". التوافق الوطني واالستناد إلى الدستور    
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ال يحمـل   " بجولة ميدانية في غزة وأكد هنية مجددا ان ما حصل في غـزة               "حماس"برفقة مسؤولين من    
نحـن نؤكـد    ..لة منفصلة فـي غـزة  إننا ال نريد إقامة إمارة إسالمية أو دو     "مشددا على   " أبعادا سياسية 

وبعد ان أكد انه تحقـق       ".احترامنا للشرعية ككل ال يتجزأ، شرعية الرئاسة وشرعية المجلس التشريعي         
أن تنقلوا للعـالم صـور      "، خاطب الصحافيين    "األحداث" يوما على    ٥٠في غزة بعد    " األمن واالستقرار "

ع القرار في بلدانكم تجاه السياسة الخاطئة تجـاه         معاناة الشعب الفلسطيني وان تشكلوا ضغوطا على صنا       
نحن نعمل على حماية حقوق     . نحن نعارض االعتقاالت السياسية ولم نلجأ إليها      "وقال  ". الشعب الفلسطيني 

تجاوزات لبعض األفراد لكنها بسيطة وقليلة ومتابعة وتحـت         "ولكنه أقر بوجود    ". اإلنسان وحرية الرأي  
  ".طائلة القانون

زار : نـضال المغربـي    و  ألستير ماكدونالد  ،غزة نقالً عن مراسليها في    ٣٠/٧/٢٠٠٧ويترز  روأضافت  
 "حماس"سجنا كان يحتجز فيه في السابق سجناء سياسيون من          ] في قطاع غزة  [ الصحفيون خالل الجولة    

أما االن فيقول مسؤولون من الحركة انه ال يضم سوى المجرمين العاديين الذي تحدثوا بـدورهم عـن                  
وقال أحدهم انه يقضي عقوبة حبس لمدة ستة أشهر بسبب جرائم مخـدرات              .سن المعاملة التي يلقونها   ح

قوة التنفيذية للصحفيين أنه ال يحتجز أي سجناء        الوأكد قائد    .لكنه توقع تخفيف العقوبة لتعلمه تالوة القرآن      
النسان وأدان قيام مسؤولين    وقال نائب رئيس البرلمان الفلسطيني ان هناك حرصا على حقوق ا           .سياسيين

  .في غزة بمصادرة صحف من الضفة الغربية لفترة قصيرة في وقت سابق يوم االثنين
تعادي االقليـة المـسيحية     " ليست حركة دينية  "وأبلغ القس مانويل مسلم الصحفيين في كنيسته أن حماس          

  . أقرب أصدقاء هنيةوأضاف أنه من. تكرس نفسها لخدمة الشعب الفلسطيني" حركة سياسية"لكنها 
  
  صحف في غزة٣تعرقل توزيع  القوة التنفيذية.. في رسالة تدعو الى وقف التحريض ضدها .١٢

احتجزت القوة التنفيذية، أمس االثنين الصحف الفلسطينية اليومية الثالث الواردة إلـى            :  رائد الفي   غزة
حو ساعة، في مركـز بيـت        لن  ، وستة من موزعي هذه الصحف،     "إيرز"القطاع، عبر معبر بيت حانون      

في القطاع حاتم القيشاوي إن القوة التنفيذيـة احتجـزت          " األيام"وقال مسؤول التوزيع في جريدة       .حانون
أن القوة  : وأضاف .، ونقلتها في شاحنات إلى مركز بيت حانون       )القدس واأليام والحياة الجديدة   (الصحف  

لحياة الجديدة والقدس المحليتين، لنحو ساعة،      احتجزته وزميله سمير جبر واربعة من موزعي صحيفتي ا        
المقـربتين  " الرسالة"و" فلسطين"الفتاً إلى أن أفراد القوة التنفيذية سألوه عن سبب رفض طباعة جريدتي             

في مطابع االيام في رام اهللا، لكن المتحدث باسم القوة التنفيذية إسالم شهوان أكد أن احتجاز                " حماس"من  
ة، وتم االفراج عنها الحقاً، وأشار إلى أن القوة التنفيذية أرادت مـن وراء ذلـك            الصحف تم لساعة واحد   

واتهم شهوان   .توجيه رسالة إلى القائمين على هذه الصحف ومديريها لوقف التحريض ضد القوة التنفيذية            
 هذه الصحف بتجاهل منجزات القوة التنفيذية، في مقابل نشر األكاذيب وشن حملة تحريضية ضدها على              

  .صدر صفحاتها األولى
  ٣١/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  تفاؤل فلسطيني بادخال الجئي العراق الى الضفة .١٣

 مـن الالجئـين     ٤١ أثارت انباء صحافية اسرائيلية عن موافقة حكومة أولمرت علـى دخـول              :رام اهللا 
لسطينيين فـي العـراق،     الفلسطينيين في العراق الى الضفة الغربية، تفاؤال بإمكان نقل جميع الالجئين الف           

رياض المالكي في   . د ]في حكومة فياض   [وقال وزير االعالم   . الفا، الى االراضي الفلسطينية    ١٨وعددهم  
ان هذه االنباء، اذا صحت، ستكون بداية لحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين فـي             " الحياة"اتصال هاتفي مع    

 قليل، لكنه قد يشكل بداية      ٤١يح ان العدد    صح: "واضاف. العراق الذين يتعرضون الى خطر يومي جدي      
وكان المالكي أجرى أخيرا اتصاالت مع جهات اسرائيلية للسماح بـدخول الالجئـين              ".لحل هذه المشكلة  
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وقال انه أجرى هذه االتصاالت بتكليف من الرئيس عباس         . الفلسطينيين العالقين على الحدود مع سورية     
  .ورئيس الحكومة فياض

  ٣١/٧/٢٠٠٧الحياة 
  
  المشهراوي يحّمل أبو مازن مسؤولية أحداث غزة .١٤

سمير المشهراوي وماجد أبو شمالة أمس هجوماً غيـر مـسبوق    " فتح"شن القياديان في حركة      -رام اهللا   
ولـم   .على اللجنة المركزية للحركة، وطالبا المستوى السياسي بتحمل مسؤولياته عن اإلخفاق في غـزة             

الرئيس ارتكب خطأ كبيراً، فقد اختـار       "وقال إن   . من تحمل المسؤولية  الرئيس عباس    يستثن المشهراوي 
اآلن ليسألوا القيادة السياسية لماذا     .  المرة تلو األخرى ألنه ظن أنهم شركاء طريق        "حماس"المساومة مع   

واستذكر  ". في االنتخابات من دون أن يقبل قادتها مبادئ منظمة التحرير؟          "حماس"وافقت على أن تشارك     
مشهراوي اجتماعاً عقده أبو مازن مع أعضاء اللجنة المركزية قبل أسبوع من أحداث غزة، طالبهم فيه                ال

وتقويتها، إال أن األعـضاء     " فتح"بإرسال خمسة من بينهم إلى القطاع مع كامل الصالحيات لتعزيز موقع            
 عمل ما ترونـه مناسـباً       إنكم مخولون : "ونقل عن عباس قوله للمجتمعين    . اختلقوا األعذار لعدم الذهاب   

 ".عالجوا مشاكلكم . هو غير موجود  . لتعزيز فتح، أنتم تدعون أن محمد دحالن هو المشكلة، تفضلوا اآلن          
الخطأ المركزي االستراتيجي للقيادة    "في غزة سابقاً، إن     " فتح"وقال ماجد أبو شمالة، وهو مسؤول حركة        

نتخابات من دون أن تعترف باالتفاقات الموقعة مـع  في اال" حماس"السياسية كانت موافقتها على مشاركة   
  ".اسرائيل أو بقرارات منظمة التحرير

  ٣١/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  
  "محاولة لترقيع موقفه"أسامة حمدان يعتبر إعالن فياض دعمه للمقاومة  .١٥

هناك ممـثالً   كنت أرجو لو أن     : "في لبنان " حماس"، ممثل   حمدانأسامة  قال  :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
خصوصاً أن هـذه الحكومـة ال تـزال         ) وزراء الخارجية العرب  (عن الحكومة الفلسطينية فى االجتماع      

عرض في  "واشار إلى أنه    ". شرعيتها قائمة فهي آخر حكومة دستورية قائمة وفي موقع تصريف األعمال          
كنا نأمل لو أن هنـاك      : "وأضاف". اجتماعات وزراء الخارجية أدلة ووثائق قدمتها حركة حماس للجامعة        

 ولضمان العدالة الموضوعية في طـرح       "حماس"للدفاع عن رواية    ) حماس(حضورا لممثل من الحركة     
 عالقتها جيدة بـاألمين العـام       "حماس"لكن يمكن تدارك ذلك خصوصا أن       : "وتابع حمدان  ".كل المسائل 

د رعاية عربية تقودها مصر     فى وجو " حماس"وأعرب حمدان عن أمل     ". للجامعة عمرو موسى وتثق به    
لعقد حوار فوري من دون شروط، وعـن مـا          " حماس"و" فتح"والمملكة العربية السعودية لجمع كل من       

، "مشروع ال ينـاقش   "أعلنه رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض بتأكيده دعم المقاومة الفلسطينية كحق            
المقاومة من خطاب حكومته التي لم تحظ بثقة        إنها محاولة منه لترقيع موقفه بعد أن شطب         : "قال حمدان 

  ".المجلس التشريعي
  ٣١/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
   نشر قوات البادية االردنية في الضفةى ترفض استعداد اولمرت الموافقة عل"فتح" .١٦

رفضت حركة فتح امس استعداد رئيس الوزراء االسرائيلي السماح بنشر قـوات            :  وليد عوض  -رام اهللا   
وقال فهمي الزعارير الناطق باسم الحركة هذا طرح غير          .في الضفة الغربية لحفظ االمن     األردنيةالبادية  

 بالسيطرة علي الضفة الغربية كمـا       "حماس" أن تنجح    الزعاريرومن جهته استبعد     .واقعي علي االطالق  
  .حدث في قطاع غزة
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، ولـن   "فـتح "خداع  وقال الزعارير ال يوجد لحركة حماس موطئ قدم أو شعرة مودة يمكن من خاللها               
 .  في الضفة"فتح"يستطيع الزهار واحمد يوسف تنفيذ تهديداتهم والنيل من 

  ٣١/٧/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  مؤتمر بوش للسالم تملص والهاء: "حماس" .١٧

موسى أبو مرزوق امـس أن المـؤتمر        " حماس"ـرأى نائب رئيس المكتب السياسي ل      :د ب أ   - دمشق
لرئيس بوش في الخريف المقبل هو خطوة كي تتملص اإلدارة األميركيـة            الدولي للسالم الذي دعا إليه ا     

من مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية وإللهاء العالم، واتهم إسرائيل بمحاولـة تعميـق الخـالف بـين                 
للتوغل فـي عـدائهم     " فتح"الفلسطينيين والفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورشوة المسؤولين في           

على قاعـدة التوافـق     " فتح"، مشددا على ان الحركة مستعدة لفتح حوار جدي مع           "حماس"إلخوانهم في   
  .والتفاهم ووجود وزارة واحدة قوية مركزية وأجهزة أمنية مهنية

  ٣١/٧/٢٠٠٧الوطن السعودية  
  
   الغزاويين"فتح" في الضفة لترحيل كوادر "فتح"جهود حثيثة من قادة  .١٨

 اإلطالع في الضفة الغربية، النقاب عن نية الرئيس عباس اتخـاذ    واسعة "فتحاوية"كشفت مصادر   : عمان
 في قطاع غزة والمتواجدين حالياً في الضفة الغربية بعـد           "فتح"قرار يقضي بترحيل كافة قيادات وكوادر       

أن قيادات فتحاوية بارزة من الضفة، تمارس الـضغوط         " وأكدت المصادر  . على القطاع  "حماس"سيطرة  
التخاذ قرار الترحيل، مبررة ذلك بأن قيادة تيار محمد دحالن فـي غـزة تتحمـل                على الرئيس عباس    

وأعربـت   ".المسؤولية كاملة عن الهزيمة التي لحقت بحركة فتح ومؤسسات السلطة فـي قطـاع غـزة               
المصادر عن تخوفها من مخطط يقوده تيار فتح في الضفة الغربية ضد قيادات وكوادر فتح فـي غـزة،                   

 إلى مصر، ومن ثم الضغط من جديـد علـى الـرئيس عبـاس لقطـع المعونـات                   وذلك عبر ترحيلهم  
  ".والمساعدات عنهم، وبالتالي إجبارهم على العودة إلى قطاع غزة مستسلمين لسلطة حماس في القطاع

  ٣١/٧/٢٠٠٧فراس برس 
  
  فلسطيني معتقل لدى اسرائيل يكشف تفاصيل عملية أسر شاليط .١٩

ات االسرائيلية أمس بنشر التحقيق الذي أجرته مع أحد االشخاص          سمحت المخابر :  رامي منصور  -يافا  
وكان الصوفي قـد  . الذين شاركوا بخطف الجندي االسرائيلي غلعاد شاليط، وهو محمد الصوفي من رفح   

وروى . اعتقل قبل حوالي الشهر من قبل جهاز المخابرات االسرائيلي بعد اتهامه بالمشاركة بأسر الجندي             
قبل عملية الخطف وصل الى منزلي في سـاعة      : "قيق معه ظروف عملية االسر قائالً     الصوفي خالل التح  

والذي أعرفه منذ الصغر وهو ناشط في لجان المقاومة الـشعبية وأخبرنـي             ) أ(متأخرة من الليل المدعو     
   ر من منزلي على عجل برج الحراسة االسرائيلي الـذي ال              ... بانهم بحاجة ماسة إليطلبوا مني أن أصو

   ".يبعد سوى كيلومترين، وإستجبت لطلبهم
وحسب أقوال الصوفي فقد تم تنصيبه بعد ذلك اللقاء كرئيس خلية التصوير التي وثقت عمليـة االسـر،                  

رأيت دبابة اسرائيلية الى جانب برج الحراسة نفسه، وقبل الساعة السادسة صباحاً بقليل سـمعتُ               : "وقال
بعد ربع ساعة عدت الى البيت والتقيت باثنين ممـن          ... ة تنفجر ازير الرصاص تجاه البرج ورأيت الدباب     

 خاليـا   ٤كما كشف أن    ".. كانوا معي قبل يوم من تنفيذ العملية، ومن ثم توجهت الى عملي في الشرطة             
وكـشف  . خلية التصوير ، خلية اقتحام البرج، خلية ار بي جي وخلية تفجيـرات خفيفـة       : قامت بالعملية 

 تصويره للعملية وقد خشي من أن يبلغ االسرائيليين بذلك وقرر خطفه وتهديده             ثناءاالصوفي أن فتًى رآه     
وفي رده على سؤال المحقق حول ما يعرفه عن طريقة           .اذا ما كشفه، اال انه تراجع في النهاية عن ذلك         
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عملية حفر  ابلغه ان النفق الذي استعمله المقاتلون اثناء ال       ) ر(أسر الجندي شليط ، قال الصوفي إن المدعو         
  .في مزرعة للدواجن تابعة لصبحي الدباري

 اسماً من عناصر جيش االسالم وكتائب شهداء        ٢٠وحسب برتوكول التحقيق فإن الصوفي أعطى محققيه        
االقصى ولجان المقاومة الشعبية وحماس، ممن شاركوا في العملية ، الذين اعتقل قسم منهم بعد العمليـة                 

من عالج الجندي شاليط بعـد العمليـة؟، قـال          : ورداً على سؤال   ..سرائيليةمن قبل االجهزة االمنية اال    
قام بمعالجته، وهو يسكن الـى جانـب        ) أ(الصوفي ان طبيبا فلسطينيا في االربعينيات من عمره يدعى          

وأضاف الصوفي رداً   ..مسجد الفاروق في منطقة رفح ، وهو طبيب مختص بالتخدير ومن مؤيدي حماس            
في االيام االولى بعد    . ، حسبما فهمت فهو في ايدي حماس      "  يعرف مكان اسر شاليط؟    على سؤال إذا كان   

، شقيق احد الناشطين البارزين في حماس، وقال إنه لن يطلق سـراح             ) ي(العملية كان في ايدي المدعو      
  ".الجندي إال إذا أطلق سراح شقيقه من السجن االسرائيلي

  ٣١/٧/٢٠٠٧الدستور 
  
  حالة االنقسام في الساحة الفلسطينية ستؤدي إلى ضياع الحقوق الوطنيةاستمرار : أبو ليلى .٢٠

، فـي حفـل     )أبو ليلى  (قيس عبد الكريم  قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية،       : رامي دعيبس 
نخجل من أنفسنا عندما نحتفل بذكراهم هذه األيام، التي دنسنا فيهـا كـل القـيم    : " "الجبهة"تكريم شهداء   

وأشار أبو ليلى الى أننا      ".ني التي من اجلها استشهد األبطال، نتيجة حالة التناحر واالقتتال الداخلي          والمعا
إما أن تبقى حالة االنقسام والتناحر في الساحة الفلسطينية والنتيجة حرب أهلية            : أمام خيارين ال ثالث لهما    

، وإما ان يتفق الجميع على أن الحوار        مدمرة وضياع الحقوق الوطنية الفلسطينية لعشرات السنين القادمة       
الوطني هو السبيل للخروج من األزمة الراهنة، من خالل تراجع حماس عن نتائج الحسم العسكري فـي                 
غزة وتشكيل حكومة ائتالف وطني تكون مهمتها التحضير النتخابات رئاسية وانتخابات تشريعية وفـق              

  .التمثيل النسبي الكامل
  ٣٠/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
   عاما١٢ًتنعى أحد قادتها بعد إخفاء أجهزة أمن السلطة لجثمانه منذ " ئب القسامكتا" .٢١

 عاماً من إخفاء األجهزة األمنيـة       ١٢  أحد قادتها المطاردين نضال دبابش بعد     " كتائب القسام "نعت  : غزة
 كوكبة  ، مع )٢/٤/١٩٩٥( دبابش استشهد يوم األحد       نضال أن الشهيد : "وأكدت الكتائب في بيان    . لجثمانه

، حيـث واكـب     )كمال كحيل وحاتم حسان وسعيد الدعس والطفل بـالل الـدعس          (من الشهداء األبطال    
استشهاد نضال الكثير من الخلط والتشويه للحقيقة ونشر الشائعات من قبل أجهزة أمن السلطة، مـستغلة                

وحاولت هذه األجهزة   في ذلك حجم االنفجار الكبير الذي تسبب في تناثر األشالء واختالطها بشكل كبير،              
!". إبقاء الحقيقة طي الكتمان؛ مما يضع عالمات استفهام كبيرة حول دور هـذه األجهـزة فيمـا حـدث                  

 لمعرفـة   "القـسام "أنه وبعد سنوات من التحري الطويل والتحقيق من قبل          : "وأوضحت الكتائب في بيانها   
مل تواجد الشهيد فيها، كما أشـاعت       مصير هذا المجاهد العمالق، وبعد تفتيش جميع سجون السلطة المحت         

اتضح بما ال يدع مجاالً للشك استشهاد القائد القسامي نضال دبابش مع إخوانه األبطال              .. السلطة من قبل،  
  ". المجاهدين في لحظة االنفجار، وليس كما روجت أجهزة األمن باعتقاله أو إصابته

  ٣٠/٧/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  نقلت بطريقة غير موضوعية" دولةأحمد "ن تصريحات القيادي أكدت أ: "حماس" .٢٢

مؤسسة شـورية ديمقراطيـة تتمتـع بتعـدد اآلراء          "أكدت حركة حماس في الضفة الغربية أنها        : نابلس
 تعقيبـاً علـى      في بيـان،     وقالت،". ووحدانية القرار، وال تحجر على عقول أبنائها في المواقف واآلراء         
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إن مواقـف   : "تاذ أحمد دولة القيادي في الحركة بشأن ما جرى في قطاع غزة            لألس المنسوبةالتصريحات  
الحركة الرسمية تؤخذ من المتحدثين الرسميين للحركة ومن بياناتها الرسمية ومـن خـالل مؤسـساتها                

 فهي ال تعبر إال     - إن صدقت  -وعليه فإن اآلراء الواردة على لسان دولة        : "وأضافت". التنظيمية القيادية 
يه الشخصي، وال تعبر عن موقف الحركة الرسمي في الضفة الغربية أو مواقـف قياداتهـا فـي                  عن رأ 

عند مراجعة األستاذ أحمد دولة حول      "االنتباه في بيانها إلى أنه      " حماس"ولفتت  ". المكتب السياسي للحركة  
التـي  ) عمـرو وفاء  (التصريحات المنسوبة إليه، أكد أن معظمها غير دقيق وأن مراسلة وكالة رويترز             

كـان ينـوي توضـيح      "، مشيرة إلى أنه األستاذ دولة       "أجرت معه المقابلة نقلتها بطريقة غير موضوعية      
) ٢٦/٧(الصورة في وسائل اإلعالم، لكن إعادة األجهزة األمنية الفلسطينية اعتقاله مـن جديـد بتـاريخ     

  ". واحتجازه في سجونها بشكل سافر منعه من ذلك
  ٣٠/٧/٢٠٠٤عالم المركز الفلسطيني لإل

 
  في البقاع" القيادة العامة"حريق يفجر ألغاماً لـ  .٢٣

 في خراج بلدة كفـر    "  القيادة العامة  –الجبهة الشعبية   "انفجرت مجموعة من األلغام عند مدخل موقع لـ         
وكان حريق شب في منطقة الجبيلة حيث الموقع أدى إلى احتراق شـاحنة             . زبد في البقاع األوسط أمس    

وطـوق   .تين للجبهة وامتد إلى حقل لأللغام أقيم عند مدخل الموقع فتفجر على مراحل متقطة             ورافعة تابع 
  .الجيش اللبناني منطقة االنفجار القريبة من المواقع الرئيسة للجبهة في قوسايا المجاورة

  ٣١/٧/٢٠٠٧الحياة 
  
   مليار شيكل زيادة في ميزانية الجيش اإلسرائيلي للسنوات العشر المقبلة٤٦ .٢٤

 مليار شيكل للجيش االسـرائيلي فـي عـشر          ٤٦دقت الحكومة اإلسرائيلية رسمياً أمس على زيادة        صا
صادقت الحكومة أمس على توصيات لجنة برودت       : وقال ناطق بلسان وزارة األمن اإلسرائيلية     . سنوات

ر، بما فيهـا    والتي تعني زيادة ميزانية كبيرة للجيش الى جانب تعهده باتخاذ اجراءات النجاعة بعيدة االث             
تقصير الخدمة االلزامية بأربعة اشهر وتقليص حقيقي في عدد الكادرات لرجال الخدمـة الدائمـة فـي                 

 وهـي الخطـة   -وضمن امور اخرى يفترض بالعالوة على الميزانية أن تمول بناء فرق جديدة         . الجيش
شـارة الـى أن     وتجـدر اال  . النقاب عنها على نحو حصري يوم أمس      " يديعوت احرونوت "التي كشفت   

  . مليار شيكل٥٠ميزانية الدفاع بلغت هذا العام نحو 
  ٣١/٧/٢٠٠٧الدستور 

 
  تحّد من حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية  لتخفيف قيود تستعداسرائيل .٢٥

أفاد مسؤولون أمس أن اسرائيل تتأهب إلزالة بعض الحواجز ونقاط          :  محمد هواش والوكاالت   -رام اهللا   
أفـادت   و .من حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، في مبادرة لدعم موقـف عبـاس            التفتيش التي تحد    

مصادر أمنية أنه تم تحديد قائمة من الحواجز والقيود التي ستلغى، لتقديمها إلى أولمرت ووزير الـدفاع                 
وقـال   ".ال بد من اتخاذ هذه اإلجراءات قريبـاً       . الحاجة العاجلة واضحة للجميع   "وقالت إن    .إيهود باراك 

مسؤولون إنه بعد إلغاء بعض القيود التي كانت مفروضة على حركة الفلسطينيين، ستبحث اسرائيل فـي                
ولـم تحـدد     .تحويل المسؤولية عن بعض المناطق في الضفة الغربية إلى عباس وقوى األمن التابعة له             

موجب الخطـة، فيمـا     ، والتي ستزال أو يغير مكانها ب      ٥٠٠الحواجز ونقاط التفتيش المقدر عددها بنحو       
  .  اكتفى مسؤولون بأن التغييرات ستنفذ على مراحل وستكون البداية خالل أسابيع

  ٣١/٧/٢٠٠٧النهار 
  



  

  

 
 

  

            ١٤ ص                                      ٧٩٩:                                 العدد٣١/٧/٢٠٠٧الثالثاء : التاريخ

  "حماس"تبادل االسرى مع  اولمرت يعرقل انجاز صفقة .٢٦
أن ايهود اولمرت هو الذي يعرقل انجـاز صـفقة تبـادل            ) المنار(كشفت مصادر اسرائيلية مطلعة لـ      

ابيب وحركة حماس، حيث ان الصفقة جاهزة منذ فترة وال تحتاج اال لمسائل فنية بسيطة               االسرى بين تل    
وقالت المصادر ان هناك اشارات      .يمكن اجمالها واالنتهاء منها خالل جلسة او جلستين بين المتفاوضين         

 كثيرة قادمة من حركة حماس تؤكد رغبة الحركة الحقيقية في انجـاز الـصفقة، اال ان رئـيس وزراء                  
اسرائيل يقوم بتعطيل التوصل الى اتفاق نهائي حول الصفقة ، ذلك ألسـباب سياسـية تتعـدى حـدود                   

  .اسرائيل
  ٣١/٧/٢٠٠٧المنار الفلسطينية 

  
  ممثليات إسرائيل في العالم تجدد عالقاتها مع الممثلين الفلسطينيين الرسميين .٢٧

ت إسرائيل في العالم، يمكـن بموجبهـا        نشرت وزارة الخارجية اإلسرائيلية، تعليمات جديدة لكافة ممثليا       
كان قد تم تجميد    حيث  . تجديد العالقات الدبلوماسية مع السفراء والممثلين الفلسطينيين الرسميين في العالم         

وفي أعقاب تغيير التعليمات، بدأ كثيرون       .هذه العالقات قبل سنة ونصف، منذ صعود حماس إلى السلطة         
إال أن عدداً منهم قد بعـث بتقـارير         .  لقاءات مع نظرائهم الفلسطينيين    لممثلين اإلسرائيليين بإجراء   ا من

لوزارة الخارجية تفيد أن الدبلوماسيين الفلسطينيين يواصلون عرض مواقف معادية تجاه إسـرائيل فـي               
  .الهيئات واألطر المختلفة

  ٣١/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
 "أضحوكة"بيريز يحذر نصر اهللا ويصف نجاد بانه  .٢٨

 األمين العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا من انه سيضر بمصالح لبنان والمنطقة اجمع               حذر شمعون بيريز  
وقد وصف بيريز الرئيس    . إذا لم يدرك بأنه لن يحقق مكاسب إال عبر التفاوض وليس على ساحة القتال             

د اهللا فـي    اإليراني محمود أحمدي نجاد بأنه أضحوكة قائال إنه يبدو أنه يعبد القنبلة النووية أكثر مما يعب               
وأكد بيريز في حديث أدلى به إلحدى محطات اإلذاعة العامة في الواليات المتحـدة أن جبهـة                 . السماء

  .موحدة للمجتمع الدولي ستكون قادرة على منع إيران من امتالك أسلحة نووية
  ٣١/٧/٢٠٠٧فلسطين برس 

  
  رنا مسبقاً صعود حركة حماسقّد: فايسغالس .٢٩

المستشار المقرب السابق لرئيس الوزراء السابق شارون، ومن مهندسـي          قال المحامي دوف فايسغالس     
إن العمليـات التـي     : خطة االنفصال، قال خالل مقابلة معه في برنامج واجهة الصحافة في القناة الثانية            

جرت خالل العامين األخيرين، منذ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، قد تم التكهن بها مـسبقاً، كمـا أن                   
إن خطة االنفصال لم تكن خطـة       : وأضاف يقول  .اهن اليوم أفضل مما كان عليه في الماضي       الوضع الر 

سياسية، وإنما إجراء محدود ووحيد، حيث أن جميع النتائج المتوقعة والتطورات المحتملة حـدثت فـي                
لنسبة معظمها، وتطورت باالتجاه اإليجابي بالنسبة إلسرائيل، والبعض منها تطور بمفهوم غير إيجابي، با            

لدولة إسرائيل، لكن األمر كله كان مؤقتاً، كما أن أبو مازن الموجود اليوم، هو بفضل خطة االنفـصال،                  
وصعود حركة حماس وسقوط غزة بيدها أفرزت في الوعي الفلسطيني اليوم، االعتراف الواضـح بـأن                

 يشكل بطبيعـة الحـال      إسرائيل ليس العدو األسوأ للجميع الفلسطيني، واالعتراف بأن اإلسالم المتطرف         
  .الخطر األكبر على سالمة المجتمع الفلسطيني، وبات هذا واضحاً اليوم لكل فلسطيني

 مدني إسرائيلي وأربعة كتائب جنـود فـي         ٧٥٠٠إن حقيقة عدم وجود     : من جهة أخرى قال فايسغالس    
  .صلب الجحيم الفلسطيني، هي بمثابة اإلنجاز األساسي لخطة االنفصال
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 االنفصال ال صلة لها أبداً بصعود حماس، بل إن حركة حماس صعدت واحتلت موقعاً               إن خطة : وأضاف
سياسياً رسمياً، جراء االنتخابات في مناطق السلطة الفلسطينية، كما أنها سيطرت على قطاع غزة جـراء     

  .تراكم القوة العسكرية داخل القطاع، وليس بالضرورة أن يعمل هذا األمر لغير صالح دولة إسرائيل
ألول مرة بدأت تنشأ إمكانية وجود نوع من التعاون الحقيقي مـع الفلـسطينيين، وإن هـذا                 : وقال أيضاً 

  .التطور بأكمله ناجم عن انهيار النظام الداخلي داخل غزة، وهو نتيجة ثانوية لخطة االنفصال
  ٣٠/٧/٢٠٠٧ رصد البث اإلذاعي والتلفزيوني العبري

  
  " ٣٠سوخوي "مقاتلة  ٢٥٠روسيا ستبيع إيران : إسرائيل .٣٠

، أمس، أن الدولة العبرية تدقق في تقارير عن أن روسيا تخطط لبيـع              "جيروزاليم بوست "ذكرت صحيفة   
وأوضحت الصحيفة أن هـذه     . ، بقيمة مليار دوالر   "٣٠سوخوي  " مقاتلة متطورة، من طراز      ٢٥٠إيران  

قود فـي الجـو، تتوافـق مـع         التقارير أشارت إلى أن طهران تخطط كذلك لشراء طائرات للتزود بالو          
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين فـي وزارة الـدفاع         . ، لتمديد مداها بواقع آالف الكيلومترات     "سوخوي"ال

وعبـر مـسؤولون فـي    . ستمنح إيران قدرات هجومية بعيدة المـدى " سوخوي"اإلسرائيلية أن صفقة ال   
أن موسكو ربما كانت تحـاول منافـسة        الحكومة اإلسرائيلية عن قلقهم حيال هذه التقارير، وأشاروا إلى          

  . واشنطن، التي أعلنت عن صفقة تسلح ضخمة مع الرياض ودول خليجية أخرى
  ٣١/٧/٢٠٠٧السفير 

  
  على خلفية مشاركة الجرافات في هدم البيوت الفلسطينية "كاتربلر"موقع شركة اقتحام  .٣١

في حولون، ورش   " كاتربلر"افات  قامت مجموعة من الناشطين اليساريين باقتحام موقع جر       : ياسر العقبي 
وجاء ذلك على خلفية اسـتعمال الجـيش    ".ارهاب=كاتربلر"دهان وردي على الجرافات وكتابة شعارات  

وتصف المنظمـات اليـسارية      اإلسرائيلي للجرافات في هدم بيوت وقلع أشجار للمواطنين الفلسطينيين،        
  ."جرائم حرب"تعاون شركة كاتربلر مع جيش االحتالل بأنه 

  ٣٠/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
   ألفا غير قانونيين٨٤مائة وألفا عامل أجنبي قانوني في إسرائيل، و .٣٢

 دخـل إلـى     ٢٠٠٦كشف تقرير صدر عن مكتب اإلحصاء اإلسرائيلي المركزي أنه في العام الفائـت              
 ألف عامل أجنبي يتواجدون     ٨٤وذكر التقرير أن نحو     .  ألف عامل أجنبي بصورة قانونية     ١٠٢إسرائيل  

وبحـسب   . وبحسب معطيات شـرطة الحـدود      ٢٠٠٦إسرائيل بصورة غير قانونية، وذلك في العام        في  
% ٤٦التقرير، فإن العمال األجانب قد جاؤوا إلى إسرائيل من نحو مائة دولة، وأن النساء يشكلن نحـو                  

والفلبين  دولة من بينها تايلندة      ١٢من العاملين األجانب ينحصرون في      % ٩٦وقال التقرير إن نحو      .منهم
من القوى العاملة األجنبية، فيما يشكل العاملون القادمون من دول اإلتحـاد            % ٢٠حيث يشكل الفلبينيون    

  %.٨، ويشكل الرومانيون نحو %١٣السوفييتي نحو 
  ٣٠/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  الباردمخيم  نازحي  للفلسطينيين منمنازل مؤقتةاالونروا تقرر إقامة  .٣٣

كالة األونروا بعد سلسلة اجتماعات عقدتها االسبوع الفائت مع ممثلـي           قررت و :  غسان ريفي  - البداوي
 دوالر أميركي بدالت إيجـار      ٢٠٠الفصائل الفلسطينية والهيئات والمنظمات االنسانية واالجتماعية، دفع        

شهرية لما يقارب ألف عائلة فلسطينية، بينما باشرت باجراء دراسات ميدانية على عدد مـن األراضـي                 
ن مخيمي البارد والبداوي القامة مساكن مؤقتة لما يقارب خمسة آالف عائلة، على أن توضـع                القريبة م 
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نماذج منها في المدارس ومراكز النزوح الطالع النازحين عليها ومعرفة مالحظاتهم، قبل العمل علـى               
  .إنجازها في أسرع وقت ممكن، ونقل العائالت اليها بشكل تدريجي

  ٣١/٧/٢٠٠٧السفير 
  

   من العالقين في رفح إلى غزةثانيةعة عودة دف .٣٤
 من العـالقين فـي العـريش         أن أكثر من خمسماية فلسطيني     :القاهرة من   ٣١/٧/٢٠٠٧الحياة  نشرت  
 أمس األراضي المصرية إلى إسرائيل عبر منفذ العوجة وسط سيناء، ومنها إلى غزة من خـالل                 واغادر

المسؤولين الفلسطينيين قائمة جديدة تضم أسـماء       معبر إيريز اإلسرائيلي، فيما سلمت السلطات المصرية        
إلى ذلك، قرر وزيـر النقـل المـصري إعفـاء العـالقين              . عالق وافقت إسرائيل على إدخالهم     ١٠٠٠

الفسطينيين من رسوم مغادرة منفذ العوجة البري بهدف التيسير عليهم وتضامناً معهم في الظروف التـي                
  .مروا بها
الدفعة الثانية من العالقين    أن  : العوجةمن   ٣١/٧/٢٠٠٧خليج اإلماراتية   ال مراسل    محمد أبو عيطة   وذكر

ـ  في حين أرجأت السلطات اإلسرائيلية عبور       فقط،  فلسطينيين ٣١٠ضمت   خرين ألجل غيـر    اآل ٢٠٠ ال
  .مسمى

  
  البرغوثي مروان   الفلسطينيين من بينهم عن دفعة جديدة من األسرىاإلفراجتوقع  .٣٥

عة في القاهرة ان هناك اتجاها لإلفراج عن دفعـة جديـدة مـن األسـرى                ذكرت مصادر مطل   :القاهرة
الـى ان الدفعـة      مشيرة   .الفلسطينيين في غضون عشرة أيام يتوقع ان يكون من بينهم مروان البرغوثي           

 وانها ستأتي في اطـار  ،أولمرتوالجديدة تم االتفاق عليها خالل االتصاالت المستمرة بين محمود عباس          
  .وعربية لدفع عملية السالمتحركات دولية 

  ٣١/٧/٢٠٠٧القبس الكويتية 
  

 ١٩٦٧ اعتقلت مليون فلسطيني منذ إسرائيل: تقرير .٣٦
 أصدرته وزارة شؤون االسـرى  ا حديثاتقريرأن :  من رام اهللا  ٣١/٧/٢٠٠٧ الخليج اإلماراتيـة     نشرت

ذكـر ان   و. ١٩٦٧ ن قوات االحتالل االسرائيلي اعتقلت نحو مليون فلسطيني منـذ         أالفلسطينية، كشف   
 اسـيراً   ٩٦٣٠حيث هناك    سجناً ومعتقالً ومركز توقيف لالحتالل،       ٣٠ يقبعون حالياً في     ا أسير ١١٢٠٠

كمـا  .  اسيراً عربياً  ٥٨ من القدس المحتلة فضالً عن       ٥٢٠ و  غزة،  من قطاع  ٨٤٠ و  الغربية، من الضفة 
 مـنهم قيد االعتقـال،    طفال٣١٧ً  ال يزال، آالف طفل منذ انتفاضة األقصى     ٦أشار الى اعتقال أكثر من      

 أسير اعتقلوا وهـم اطفـال،       ٥٠٠هناك  ولفت التقرير إلى أن      .طفالً مرضى ويحتاجون عناية طبية     ٩٨
 اسيرة منذ انتفاضـة     ٦٠٠لااعتقأشار في هذا السياق، إلى      و. وباتوا اآلن رجاالً وما زالوا داخل السجون      

جزن في أماكن ال تليق بهـن، دون مراعـاة         تيحيث  ، ح  اسيرات ال زلن قيد السجن     ١٠٥ منهن   ،االقصى
بـين التقريـر أن     فقد  لشهداء داخل السجون والمعتقالت اإلسرائيلية،      لبالنسبة   أما   .الحتياجاتهن الخاصة 

  . أسيراً استشهدوا، نتيجة التعذيب، ونتيجة اإلهمال الطبي والقتل العمد بعد االعتقال١٨٩هناك 
خمـسة  من بين االطفال المعتقلين،     ن  أ  ذكر، التقريرأن  :  ا ش ا   ننقال ع  ٣١/٧/٢٠٠٧ السفير   أضافو

 طفـال   ١٤٠في حين أن هنـاك       طفال معتقلون بانتظار المحاكمة،      ١٧٢أطفال معتقلون من دون تهمة، و     
  .محكومون لمدد مختلفة
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 إلى السجن للضغط عليها بإحضار أطفالهافلسطينية تهديد أسيرة  .٣٧
المحكمة العسكرية في سجن المسكوبية اإلسرائيلي االستئناف المقدم من         رفضت  :  أمين أبو وردة   - نابلس

ن المحققـين   أ ها، نقالً عن  هاوقال محامي . األسيرة ندى الجيوسي رئيسة جمعية الهدى النسائية في رام اهللا         
  استنكرت جمعية نفحـة    وقد. قاموا بتهديدها باحضار اطفالها الى التحقيق في مسعى للضغط نفسياً عليها          

  .  هذا التهديد المخالف لكل القوانين واالعراف الدولية وحتى اإلسرائيلية منهالحقوقيةا
  ٣١/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  قاضي القضاة يستنكر تدخل القوة التنفيذية في اعمال المحاكم الشرعية بقطاع غزة .٣٨

عمـال المحـاكم    اع غـزة ب   التميمي تدخل القوة التنفيذية  في قطـا        استنكر الشيخ تيسير  : القدس المحتلة 
 واعتبـر  .الشرعية وشؤون القضاء الشرعي واالستيالء على ايرادات المحاكم بالقوة وتحت تهديد السالح 

ن الجهـة   علـى أ   ، ومشددا ذلك مساسا خطيرا باستقاللية القضاء الشرعي مؤكداً وحدة الوطن الفلسطيني         
  . االعلىههو مجلسالوحيدة المخولة باالشراف على القضاء الشرعي في فلسطين 

  ٣١/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

  تعتمد على المساعدات كلياباتت غزة : تقرير .٣٩
أصبح قطاع غزة يعتمد كليا على المعونات اإلنسانية، بعد اإلغالق المستمر لكل المعابر الحدودية الـذي                

 ،تابع لألمم المتحـدة    صرح برنامج الغذاء العالمي ال      فيما .ال يستثنى سوى بعض المواد الغذائية األساسية      
بأن أسعار البضائع تشهد ارتفاعا مستمرا، وأن الفالحين والصيادين لم يعودوا قـادرين علـى تـصدير                 

 أذاعت القنـاة العاشـرة      ، فقد وإضافة إلى ذلك   .بضائعهم، ما أدى إلى خسائر كبيرة في هذين القطاعين        
 حيث عزوا ذلك جزئيـا إلـى        ،ليهم فاسدة اإلسرائيلية نقال عن مستوردين فلسطينيين أن الواردات تصل إ        

ويعتمد حوالي ثلث سكان غـزة، حـسب اإلحـصاءات           .فترات االنتظار الطويلة على المعابر الحدودية     
 ورغم أن السلطة الفلسطينية قد قامت مؤخرا بدفع بعـض الرواتـب             ،االقتصادية، على رواتب الحكومة   

وفي حـين   .كن من االستمرار في دفع بقية الرواتبالمستحقة عليها، فمن غير الواضح ما إذا كانت ستتم       
يعتمد الثلث الثاني من السكان على المداخيل من القطاع الخاص، يبقى الثلث األخير معتمدا كليـا علـى                  

 ١,١في غـزة، يحـصل      يعيشون   مليون فلسطينيي    ١,٥  مع االشارة إلى أن من بين      .المعونات اإلنسانية 
  .مليون منهم على مساعدات غذائية من األونروا و برنامج الغذاء العالمي

  ٣١/٧/٢٠٠٧الجزيرة نت 
  

  االحتالل يعزل آالف الدونمات من االراضي الزراعية في محافظة قلقيلية .٤٠
ي شرعت سلطات االحتالل فجر امس بعزل آالف الدونمات من اخصب االراض          : مازن بغدادي  -قلقيلية  

دعت حركـة فـتح والقـوى       قد  و .الزراعية في محافظة قلقيلية في المنطقة المسماة المرج شمال المدينة         
 للتعبير عن رفضهم لالجراءات االسـرائيلية       ،الوطنية في المحافظة المواطنين للتوجه لالراضي المهددة      

يليـة مـن اراض     االراضي هي آخر ما تبقى لمـواطني قلق       هذه  يذكر ان   في حين   . وتمسكهم باراضيهم 
زراعية بعدما التهم جدار الفصل العنصري اكثر من تسعة االف دونم وعزل وصادر اكثر من عـشرين                 

  .بئرا ارتوازية
  ٣١/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
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  نقابة الموظفين تقرر رفع قضية أمام المحكمة العليا الفلسطينية  .٤١
يين الفلسطينيين رفع قضية إلـى المحكمـة        قررت نقابة الموظفين الحكوم   : جمال جمال  -نابلس المحتلة   

العليا الفلسطينية ضد الحكومة الفلسطينية والبنوك العاملة في فلسطين، وذلك بسبب تأخر الحكومـة فـي                
صرف رواتب الموظفين في مواعيدها، ولعدم سماح البنوك ألموال الدعم بالمرور عبرهـا فـي فتـرة                 

  .ولي الحكومة العاشرة والحادية عشرة لزمام الحكمالحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ابان ت
  ٣١/٧/٢٠٠٧الدستور 

  
  مركز حقوقي يحذر من مخاطر نقص األدوية في قطاع غزة  .٤٢

أكد مركز الميزان لحقوق اإلنسان في تقرير له صدر أمس، أن استمرار الحـصار              : سمير حمتو  -غزة  
نقص األدوية في القطاع، محذرا فـي       المفروض على قطاع غزة منذ نحو شهرين أثر بشكل كبير على            

وأوضح، أن وزارة الصحة الفلـسطينية       .الوقت ذاته من مخاطر نقص الدواء في حال استمرار الحصار         
 ما بـين    ٢٠٠٦ صنفاً، تراوح في عام      ٤٦٨تعاني عجزا في قائمتها لألدوية األساسية التي تشتمل على          

العجز  وأشار إلى أن     .ف األساسية من األدوية   من األصنا % ٣٢ صنفا شهرياً، أي حوالي      ١٥٠ إلى   ١٢٠
 صنف شهرياً، بعد أن زادت كميـة        ١٠٠ إلى   ٩٠ إلى ما بين     ٢٠٠٧تراجع في النصف األول من العام       

  . صنفا١٢٠ًالتبرعات من المؤسسات الدولية، ثم عاد ليصل بعد سيطرة حماس على غزة إلى 
  ٣١/٧/٢٠٠٧الدستور 

  
  زة اسماعيل شموط للفن التشكيلي مؤسسة فلسطين الدولية تطلق جائ .٤٣

. داوضح  و. اطلقت مؤسسة فلسطين الدولية جائزة اسماعيل شموط للفن التشكيلي        :  خالد سامح  -الدستور  
 وان  ، ان الجائزة ستكون سنوية وستوزع في ذكرى وفاة الفنان الكبير          ،اسعد عبد الرحمن رئيس المؤسسة    

 اما الفئة العمرية المطروحة للتنافس فهي من        .ب وفتاة  آالف دوالر ستكون مناصفة بين شا      ٥٠٠٠قيمتها  
  . عاما٢١ الى ١٦سن 

  ٣١/٧/٢٠٠٧الدستور 
  

   ألف متر مكعب في اليوم٢٢٠حجم التزود بالمياه وصل إلى  : الفلسطينيةسلطة المياه .٤٤
 حول   أنه وفقاً لمصادر المعلومات لدى السلطة      ،أعلن رئيس سلطة المياه الفلسطينية فضل كعوش      : رام اهللا 

 وخالل النصف األول من العام الجـاري، فـإن          ٢٠٠٦حجم التزود بالمياه ومصادر المياه المتاحة للعام        
 لتـر للفـرد     ٩٩ ألف متر مكعب في اليوم، أي بمعـدل          ٢٢٠معدل حجم التزود بالمياه وصل إلى نحو        

 ،الئقاأضاف  و %.٣٣إلى  % ٤٢، فيما انخفض معدل الفاقد من       ٢٠٠٥عن العام   % ٨باليوم، أي بزيادة    
ما النسبة  فيمن مصادر المياه المتاحة هذه يتم شراءها من شركة المياه اإلسرائيلية ميكوروت،             % ٥١ان  

تأتي من اآلبار الذاتية التابعة لسلطة المياه وبعض البلديات ومصالح المياه، باإلضافة            % ٤٩المتبقية وهي   
  .راعيةإلى كميات مياه محدودة تأتي من الينابيع واآلبار الز

  ٣٠/٧/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  
    الضفة الغربية مرفوض قطعياًإلى أردنيةإرسال قوات : الحكومة األردنية .٤٥

 رئـيس   إلـى لية  يسـرائ أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جوده تعليقا على ما نسبته الصحافة اإل            
بأن العديد مـن    الغربية،   الضفة   إلى أردنية    ايهود اولمرت حول طرح إرسال قوات      اإلسرائيليالوزراء  
 وبصرف  األردن بث مثل هذه الطروحات المرفوضة بشكل قطعي من          إلىون  ؤو يلج اإلسرائيليينالساسة  

أن مثل هذه الطروحات القـصد منهـا هـو           وشدد الناطق الرسمي   .النظر عن مصدرها ومن يروج لها     
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 وذلك بهدف االلتفـاف     ،فلسطينية على النهوض بدورها    المغلوط بعدم قدرة المؤسسات الوطنية ال      اإليحاء
عالوة على انه يشكل محاولة مكشوفة لتكـريس فكـرة          المستقلة،   الدولة الفلسطينية    إقامةعلى استحقاق   

 واضح وجلـي ويرتكـز علـى        األردني الموقف    أن وأكد جوده  .الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزه     
 والقابلة للحيـاة علـى التـراب الـوطني          ،تقلة المتواصلة جغرافيا   الدولة الفلسطينية المس   إقامةضرورة  
 الضفة الغربية وقطاع غزة يشكالن وحدة جغرافية وديمغرافية موحدة للدولـة            أن إطار وفي   ،الفلسطيني

 ، مبادرة السالم العربية والمرجعيات المجمع عليها دوليا لعمليـة الـسالم  إلى استنادا  ،الفلسطينية المستقلة 
  .واإلسرائيليب االتفاقيات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني  جانإلى

  ٣٠/٧/٢٠٠٧وكالة األنباء األردنية بترا 
  
   وقف التجاوزات إلىالحركة اإلسالمية تدعو وانتخابات محلية باألردن  .٤٦

تنطلـق صـباح اليـوم فـي األردن     : محمد النجار عن مراسله     ٣١/٧/٢٠٠٧الجزيرة نت   نشر موقع   
، وسط اتهامات المعارضة اإلسالمية للحكومة بالتزوير في قوائم الناخبين، وعلى وقـع             ديةالبلنتخابات  اال

أزمة حكومية أدت إلقالة وزيري الصحة والمياه على خلفية قضية تلوث مياه في إحدى القـرى شـرقي                  
جـراء  الناطق الرسمي باسم االنتخابات البلدية محمد الملكاوي أكد اسـتعداد وزارة البلـديات إل             . البالد

قـانون البلـديات    "، وزاد للجزيرة نت     "حرة ونزيهة تتساوى فيها الفرص بين جميع المرشحين       "انتخابات  
". نص على معاقبة من يثبت أنه انتخب أكثر من مرة بعقوبات تصل للسجن لفترة تصل لثالثـة أشـهر                  

ـ               رغم ترحيـب   وأحدث قرار الحكومة السماح للعسكريين بالمشاركة في االنتخابـات جـدال واسـعا، ف
  .اإلسالميين بمشاركة العسكريين، أبدت قياداتهم تخوفا من توجيه أصواتهم ضد مرشحيهم

 أمـس  اإلسـالمية دعت الحركة   : ماجد توبة  عن مراسلها    ٣١/٧/٢٠٠٧الغد األردنية   وأضافت صحيفة   
 التي ينـافس    االنتخابية في سجالت الناخبين لعدد من البلديات      " التجاوزات" وقف ما أسمتها     إلىالحكومة  

 اإلسـالمي  عام جبهة العمـل      أمينوعرض   .االنتخابات" نزاهة"عليها اإلسالميون، واعتبرتها طعنا بـ      
زكي بني ارشيد، في مؤتمر صحافي عقدته قيادات الحزب وعدد من مرشحيه، سـجالت نـاخبين فـي                  

لنـاخبين تحـت الـسن      أنها تحوي أسماء مكررة بالمئات لناخبين، وأسماء        "بلديات الزرقاء واربد، زعم     
 وتعود  ... دوائر معينة  إلى من دائرة انتخابية، ونقل مئات الناخبين        أكثرالقانوني، وآخرين تم تسجيلهم في      

 بني ارشيد الباب مفتوحـا الن تلجـأ         أبقىوفيما   ".ألفراد من عشائر معينة محسوبة على مرشح منافس       
لبلدية في دوائر معينة في أي وقـت مـن اليـوم      االنسحاب ومقاطعة االنتخابات ا    "إلى اإلسالميةالحركة  

 من جهة أخرى أكد   . "الثالثاء، وحسب تطورات الوضع وان تعدت التجاوزات الحدود المنطقية والمعقولة         
 النهايـة فـي     إلـى سيذهبون   "اإلسالمية محفوظ انه وكتلة الحركة      أبومرشح الحركة في الزرقاء سعود      

واثق بالرغم من كل ذلك     " القول انه    إلى محفوظ   أبوبل وذهب   ". تاالنتخابات ولن ينسحبوا رغم التجاوزا    
 مرشح الحركة في اربد الدكتور نبيل الكوفحي فتحدث عن التجاوزات المفترضـة فـي                أما ".انه سيفوز 

 جانب اسـتخدام أسـلوب التهديـد        إلى الذكور ونقصان في أعداد اإلناث       أعدادزيادة  "وعدد منها   . اربد
 أنهـم  قادة الحزب     وأكد ".آخر مرشح   أمورؤيدي مرشح الحركة فيما يتم تيسير       والترهيب لمناصري وم  

  ".  عدة مسؤولين كبار في الدولة من دون أي استجابةإلى من مذكرة وشكوى موثقة أكثر أرسلوا"
  
 لن يجعلها أكثر أمناً وسيعّمق األزمات زيادة المساعدات األميركية إلسرائيل: السنيورة .٤٧

زراء فؤاد السنيورة امس بكثير من االنزعاج واالستغراب والدهشة على االنبـاء            اطلع رئيس مجلس الو   
واعتبـرت   %.٢٥المتواردة عن قرار االدارة االميركية زيادة المساعدات العسكرية السـرائيل بنـسبة             

تزيد من القلق العربي واللبناني     "مصادر مقربة من رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ان هذه الخطوة            
ى المستقبل، لما لها من انعكاسات سلبية على مختلف المستويات، وتشكل رسالة بالغة الـسلبية الـى                 عل
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يدفع الى المزيد من الشعور باليـأس العربـي         " ورأت ان ذلك     ".اللبنانيين والعرب تجاه مستقبل المنطقة    
اسـرائيل مبـرر    واالسالمي، وبالتالي يقوي ويدعم االتجاهات المتطرفة التي وجدت باالنحيـاز الـى             

ان استخالص الدروس يجب ان يفضي الى العمل على ردع اسرائيل والبحث عـن              "واعتبرت   ".وجودها
  ". االسرائيلي-حل حقيقي الزمة الصراع العربي 

  ٣١/٧/٢٠٠٧المستقبل 
  
   االنتفاضة الفلسطينيةون دعمدعي" غامضة"محاآمة مطلقي صواريخ : لبنان .٤٨

مس محاكمة أفراد مجموعة متهمين بالقيام بأعمال إرهابية وحيازة أسـلحة         أ  اللبناني بدأ القضاء العسكري  
واالتجار بها، فيما يؤكد المتهمون أن هدفهم كان تخزين السالح تمهيداً لنقله إلى األراضـي الفلـسطينية                 

 من النـاقورة باتجـاه بارجـة حربيـة          ٢٠٠٤المحتلة لدعم االنتفاضة، معترفين بإطالق صواريخ عام        
وتضم هذه المجموعة الضابط فـي       . وإطالق عدد من الصواريخ باتجاه األراضي الفلسطينية       ،ةإسرائيلي

منظمة التحرير الفلسطينية عبد الحكيم عالء الدين الملقّب بالخميني، ويوسف الحاج وبالل عبـد المجيـد                
 محاكمةل ال وخال . وإبراهيم صالح وعباس أبو حمدان وقاسم خليفة وجمال دحروج         )اللبناني( وجعفر مهنا 

 ،، انتقل إلـى األردن    ٢٠٠١ذكر عالء الدين أنه ضابط برتبة عقيد في منظمة التحرير الفلسطينية، وعام             
  للقـاء الـرئيس الفلـسطيني        ،بتكليف من أمين سر فصائل منظمة التحرير في لبنان سلطان أبو العينين           

يصار بعد ذلك إلى تهريبها إلى داخل       الراحل ياسر عرفات الذي كلّفه شراء األسلحة وتخزينها في لبنان، ل          
فلسطين المحتلة، مشيراً إلى أنه كان يتلقى األموال من منظمة التحرير عبر وفد رسمي يأتي إلى لبنـان،                  

وأكّد عالء الدين أنـه      .من أجل شراء السالح وإرساله إلى األراضي الفلسطينية المحتلة دعماً لالنتفاضة          
اعترف في المحكمة بأنه أسهم     فأما يوسف الحاج     .ث أو أربع مرات   نجح بإيصال السالح إلى فلسطين ثال     

  .في نقل قذائف وصواريخ وقنابل من الجنوب إلى مخيم نهر البارد بتكليف من عالء الدين
  ٣١/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 

  
   فيال في تل أبيبقائد القوات اللبنانية يمتلك  :المدارشبكة  .٤٩

في فلسطين المحتلة إن سمير جعجع قائد القـوات اللبنانيـة انتهـى             قال مصدر    :خاص-فلسطين المحتلة 
له في تل أبيب، وهي تقع في منطقة سياحية الستخدامها في رحالت االسـتجمام،              ) فيال(مؤخراً من بناء    

وربما لتكون مقراً دائماً له في حال تطورت األحداث على الساحة اللبنانية وتخلت واشنطن عن حلفائهـا                 
أوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه واكتفى بالقول إنه من سـكان أراضـي عـام       و .في لبنان 
تُقدر بحوالي خمسة دونمات منها خمسمئة متر يقـوم         ) الفيال(، أن مساحة األرض التي تقع عليها        ١٩٤٨

وأكد المصدر أن جعجع شوهد أكثر من مـرة          .عليها البناء، وهي مبنية على الطراز المعماري اللبناني       
   .بحراسة إسرائيلية وهو يتابع مراحل البناء) الفيال(ل هذا العام في موقع خال

  ٣٠/٧/٢٠٠٧المدار 
  
  عيد الجيش اللبناني بمشاركة فلسطينية احتفاالت في  .٥٠

وجهت مدينة صيدا رسالة دعم قوية الى الجيش اللبناني، بالمهرجان الفني والوطني الذي أقـيم لمناسـبة                 
تحـت  ) مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريـري الرياضـية       (يدا الدولي   عيد الجيش، على أرض ملعب ص     

شارك آالف من أبناء المدينة والجـوار والمخيمـات          ". التضامن مع حماة لبنان ووحدته الوطنية     "عنوان  
  أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في الجنوب خالـد عـارف              وشاركالفلسطينية،  

  . الفلسطينيةوممثلين عن الفصائل
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وتخلل الحفل استعراض للفرق الكشفية والرياضية اللبنانية والفلسطينية، ولوحات فنية وفولكلوريـة مـن              
  .التراث اللبناني الفلسطيني

  ٣١/٧/٢٠٠٧السفير 
  

  حول مؤتمر بوش تُخِرج المندوب السوريعربيةخالفات  .٥١
رحب االجتمـاع الطـارئ      :حمد رجب أ عن مراسلها    القاهرة من ٣١/٧/٢٠٠٧ الخليج اإلماراتية    قالت

لوزراء الخارجية العرب أمس في القاهرة بعقد مؤتمر للسالم في الـشرق األوسـط، وانـسحب الوفـد                  
السوري المنخفض التمثيل من االجتماع احتجاجاً على هذا الموقف أوالً، ورفض الوزراء درس مشروع              

ثانياً، وأكد دبلوماسي عربي طلب حجب      قرار يعرب عن القلق من االنقسامات بين حركتي فتح وحماس           
عنـدما كـانوا بـصدد      . هويته أن المندوب السوري اشتبك كالمياً مع بعض وزراء الخارجية العـرب           

  .الترحيب بمبادرة بوش لمؤتمر الخريف
واختتم الوزراء اجتماعهم االستثنائي بمؤتمر صحافي مشترك بين األمين العام لجامعة الـدول العربيـة               

وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية التونسي عبـد الـرؤوف الباسـطي، وأعلـن               عمرو موسى   
الباسطي تأكيد المجلس على موقف الدول العربية الداعي إلى تحقيق السالم العـادل والـشامل، وإنهـاء                 

بـادرة،  وفقاً لمبادرة السالم العربية، والمبادئ واألسس التي تستند إليها الم         " اإلسرائيلي"الصراع العربي   
كما أكد استمرار الجهود العربية في هذا اإلطار طبقا لخطة التحرك السياسي الذي حددته المبادرة، كمـا                 

واعتبر الوزراء أن ما جـاء فـي دعـوة           حذر الوزراء من مخاطر ضياع هذه الفرصة لتحقيق السالم،        
يام الدولة الفلـسطينية، كمـا      الرئيس األمريكي من محاور إيجابية يمكن البناء عليها خاصة فيما يتعلق بق           

، واالستيطان، والتوصل إلى اتفاق حول      "اإلسرائيلية"طالب الوزراء بوش بالعمل على وقف الممارسات        
قضايا الحل النهائي بما فيها القدس والالجئون، وكذلك دعوة الرئيس األمريكي إلى توفير الدعم المـالي                

يعتمـد علـى    "ان الموقف العربي من اقتراح بوش       وأوضح موسى    .واالقتصادي إلى الشعب الفلسطيني   
  .كثير من النقاط التي تتطلب إيضاحاً

كشف مصدر رسمي حضر االجتماع الطارئ لـوزراء الخارجيـة       ٣١/٧/٢٠٠٧ الغد األردنية    وجاء في 
ـ      ان سورية تحفظت على البيان الختامي لمجلس وزراء الخارجيـة          " الغد"العرب في القاهرة مساء امس ل

مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية اقتراحـا سـوريا         " كل اعضاء " ي القاهرة بسبب رفض     العرب ف 
طالب بمساواة السلطة الوطنية الفلسطينية بحركة حماس عبر فقرة كانت دمشق اقترحتها لتضمينها فـي               

  .البيان الختامي لالجتماع
  
  "أحداث غزة" تناقش  العربيةلجنة تقصي الحقائق .٥٢

عقدت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس الوزارى العربي اجتماعا أمس فى  :حي مراد فت-القاهرة 
مقر الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة تونس ومشاركة مصر والسعودية وقطر 
نة واألردن واألمين العام وذلك لمناقشة التقرير الذى اعدته اللجنة على مستوى المندوبين الدائمين في اللج

حول االحداث االخيرة في غزة في ضوء الوثائق التي تلقتها اللجنة من السلطة الفلسطينية وبعض 
العناصر في حماس وتقرير من الوفد األمني المصري برئاسة اللواء برهان حماد بشأن االحداث التي 

 سوف تواصل وأكدت اللجنة أنها. وسيتم رفع هذا التقرير لوزراء الخارجية العرب.. حدثت في غزة 
عملها وتنفيذ المهمة الموكلة إليها في ضوء التقارير الواردة إليها من السلطة الوطنية الفلسطينية 

وأشارت إلى انها تعمل بهدف تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية . واالطراف الفلسطينية األخرى
  .ورية الفلسطينيةوعودة الوضع في قطاع غزة إلى االطار القانوني الملتزم باألطر الدست

 ٣١/٧/٢٠٠٧الشرق القطرية 
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   مؤتمرا جادا للسالم وليس اجتماعا للصور الفوتوغرافيةنريد: سعود الفيصل .٥٣

ردا على سؤال حول الرؤية السعودية لمؤتمر السالم الذي دعا إليه بـوش قـال               : ربيع شاهين ،  القاهرة
الحـدود،  :  يتطرق للقـضايا الرئيـسية   إننا نرى ان يكون هناك مؤتمر  .."عود الفيصل وزير الخارجية   س

وان ال يكون مؤتمرا فقط للجوانـب الـشكلية وأخـذ صـور فوتوغرافيـة               .. عودة الفلسطينيين للقدس  
  ". الجتماعات ال جدوى منها وهذا هو موقفنا

  ٣١/٧/٢٠٠٧عكاظ 
  
  تهريب السالح الى غزة في ظل سيطرة حماستراجع :يمصرضابط  .٥٤

 إن عمليات تهريب االسلحة والذخيرة والمخدرات عبر أنفـاق مـن            قال مسؤولون عسكريون مصريون   
وقـال   . غزة مصر الى قطاع غزة تراجعت بصورة ملحوظة منذ أن سيطرت حركة حماس على قطاع             

عمرو ممدوح العقيد بالجيش المصري ان قوات حرس الحدود دأبت على اكتشاف أربعة أنفاق للتهريـب                
وقـال ممـدوح ان      .ات حركة فتح تسيطر على القطاع الساحلي      في المتوسط كل أسبوع عندما كانت قو      
 تموز عـام    / يوليو ٢١ و ٢٠٠٥ نفقا بين سبتمبر أيلول عام       ١٣٨قوات حرس الحدود المصرية اكتشفت      

 ١٣وقال ممدوح انه منذ االنسحاب من غزة تضمنت االسلحة التي صـودرت قبـل تهريبهـا                  .٢٠٠٧
وقال مـسؤول    . ألف طلقة من الذخيرة    ١٦٢ بندقية و  ٢٤٠ طن من المتفجرات و    ٨,٧صاروخا صغيرا و  

حمـاس ال   "وأضـاف أن    . طلب عدم ذكر اسمه ان أغلب االنفاق يستخدمها مجرمون لتهريب المخدرات          
  ".تتعامل في المخدرات

  ٣٠/٧/٢٠٠٧رويترز 
  

   مع الشرطة المصرية غزة يوقع جرحى في مواجهاتقربهدم منازل : سيناء .٥٥
ين شخصا في صدامات وقعت، امس، بين الشرطة المصرية وحوالى ثالثة            ًأصيب حوالى خمس   :وكاالت

آالف من البدو في منطقة المعصورة شمالي سيناء، كانوا يتظاهرون احتجاجاً على قرار الحكومة بهـدم                
منازلهم اليوم على طول الحدود مع غزة، وذلك بعد يوم من زيارة وفد أميركي إلى المنطقة للتحقق مـن                   

ويطالب البدو الحكومة بالسماح لهم بأن يسجلوا رسـمياً         . ليات تهريب أسلحة إلى القطاع    تقارير عن عم  
أراضيهم التي ال يملكون أي سندات ملكية لها، خشية أن تقوم الدولة بانتزاعها منهم تطبيقاً لقرار سـابق                  

  .  متراً بمحاذاة خط الحدود مع غزة، لمنع عمليات التهريب١٥٠بإخالء شريط عرضه 
  ٣١/٧/٢٠٠٧ير السف

  
  كسب محبة جميع التيارات اإلسالميةالذي العالم سيد نوح   يشيعونفي الكويتاآلالف  .٥٦

شيعت أمس جنازة الدكتور سيد محمد نوح أستاذ الحديث وعلومه في جامعة الكويت، وكان الفقيـد قـد                  
برحلة مـن   وقد حفلت حياته    .  عاما ٦٢وافته المنية فجر أمس بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز            

وكان العالم الجليل من أشـد       .العطاء في حقل الدعوة في مصر والكويت ودول مجلس التعاون الخليجي          
المنافحين عن اإلسالم بصفة عامة وسنة النبي الكريم صلى اهللا عليه وسلم بصفة خاصة، وعاش حياتـه                 

وتقدم المـشيعين   . يادين العلمية مهموما بقضايا األمة اإلسالمية، وحامال لواء الدعوة في كل المحافل والم          
السفير المصري ورئيس اللجنة االستشارية العليا الستكمال الشريعة بالديوان األميري ووزيـر الـصحة              
السابق الدكتور عبدالرحمن العوضي وعدد من نواب مجلس األمة وحشد كبير مـن أعـضاء جمعيـات                 

  .ة وأشقائهم الكويتييناإلصالح وإحياء التراث واآلالف من أبناء الجالية المصري
  ٣١/٧/٢٠٠٧صحيفة الوسط الكويتية 
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  واشنطن تعلن اتفاقات معونة عسكرية لدول في الشرق االوسط .٥٧

أعلنت الواليات المتحدة، يوم االثنين، اتفاقات معونـة عـسكرية          :  سو بليمنج وأندي سوليفان    -واشنطن  
ول خليجية أخرى في مـسعى لتعزيـز         مليار دوالر لمصر واسرائيل والسعودية ود      ٤٣قيمتها أكثر من    

وقالت وزيرة الخارجية االمريكية كوندوليزا رايـس      . حلفائها في الشرق االوسط ضد ايران ودول أخرى       
 مليار دوالر على مدى عشر سـنوات        ١٣ان الواليات المتحدة تعتزم تقديم معونة عسكرية لمصر قيمتها          

. رة ذاتها وهي زيادة عن التمويل العسكري الـسابق         مليار دوالر السرائيل خالل الفت     ٣٠ومعونة حجمها   
وأبلغ مسؤول بـوزارة    . كما تعتزم تقديم مساعدات غير محددة في مجال الدفاع للسعودية ودول خليجية           

وال .  مليار دوالر على مدى عشر سـنوات       ٢٠الدفاع أن صفقة السعودية ودول الخليج االخرى قد تبلغ          
  .ى الصفقاتيزال يتعين أن يصادق الكونجرس عل

  ٣٠/٧/٢٠٠٧رويترز 
  
  بليون دوالر اجمالي المساعدات المقدمة للفلسطينيين: المفوضية االوروبية .٥٨

أعلنت المفوضية األوروبية، خالل اجتماع بين رئيس الـوزراء الفلـسطيني           :  يوسف الشايب  -رام اهللا   
ية في رام اهللا أمس، أن      سالم فياض وأعضاء الحكومة وممثلي حكومات الجهات المانحة والمنظمات الدول         

 مليون دوالر   ١٢٣قرارا تم اتخاذه، األسبوع الماضي في بروكسل، يقضي بتخصيص مبلغ إضافي بقيمة             
واشارت الى انه بذلك، يرتفع إجمالي المساعدات من االتحاد         . أميركي كمساعدات إلى الشعب الفلسطيني    

بليون دوالر أميركي حتى اآلن، وهي أعلى من        األوروبي الى الفلسطينيين العام الحالي إلى ما يزيد عن          
ومنح االتحاد األوروبي عبر المفوضية األوروبية مـا        . مجمل المساعدات التي منحت في العام الماضي      

يزيد عن نصف هذه األموال بقليل، في حين منحت الدول األعضاء في االتحاد األوروبي بقية المبلغ من                 
  .انب الفلسطينيخالل توقيع اتفاقيات ثنائية مع الج

   ٣١/٧/٢٠٠٧الغد األردنية 
  
   البلغاريات دولة شاركت في إطالق الطبيب الفلسطيني والممرضات٢٠استخبارات  .٥٩

 أن أجهزة االستخبارات في نحـو عـشرين         ،كشف رئيس االستخبارات البلغارية أمس    : صوفيا، باريس 
 الفلـسطيني    والطبيب  البلغاريات دولة، بينها دول عربية وإسرائيل، ساهمت في اإلفراج عن الممرضات         

 إن مصير المتهمين لم يكن إال نقطة من إعصار ضخم تتضارب فيـه مـصالح                موضحا،وقال  . االصل
ولفت إلى أن االستخبارات البلغارية تبقي على ضـابط         . كبيرة، بينها بيع سالح وتنازالت نفطية وغيرها      

 حول أنشطة منظمات إرهابية ودينية في الشرق        ارتباط في طرابلس، ألن ليبيا تملك معلومات ال بأس بها         
  . وحول الوضع في العراق وفي دارفور،األوسط

  ٣١/٧/٢٠٠٧الحياة 
  

   يشرفون على عالج المرضى الكويتيين في ألمانياإسرائيليون: تقرير كويتي .٦٠
كشف تقرير نشر في الكويت عن وجود تجاوزات في ملف العالج الطبي بالخارج، يصل إلـى                : الكويت

تحدث قد  و . تعاون مسؤولين كويتيين مع أطباء يحملون الجنسية اإلسرائيلية لعالج المرضى الكويتيين           حد
أثار هذا الملف لغطا كبيرا خالل الفترة       وقد  ،  هذا الموضوع التقرير عن تجاوزات مالية إدارية كبيرة في        

  .الماضية، دفعت وزير الصحة الكويتي إلى تقديم استقالته الشهر الماضي
  ٣٠/٧/٢٠٠٧ مة قدس برسخد
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   األمريكي لمحمود عباس-آفاق الدعم اإلسرائيلي .٦١
بعد هزيمة فتح وإخراجها من قطاع غزة على يد حركة حماس، على ما يبدو فإن قيـادة حركـة            : الجمل

 الفلـسطيني والعوامـل     -فتح ال ترغب في االستفادة وأخذ الدروس والعبر من أزمة الصراع الفلسطيني           
  .تصاعدهالتي حفزت على 

إسرائيل ومحـور محمـود     : تحليل(نشرت وكالة اليونايتيد برس تحليالً حمل عنوان         :التقارير الجديدة ·
 بندقية تم شحنها سراً قبل حوالى ثالثة أسابيع         ١٠٠٠إن حوالى   : ويقول التقرير ). عباس يجددان التعاون  

فلسطينية التابعة للرئيس محمـود  وعبرت نهر األردن إلى الضفة الغربية، حيث سلمت إلى قوات األمن ال        
وتمثل شحنة البنادق هذه الدفعة األولى من شحنات أخرى مـن األسـلحة والعتـاد العـسكري                 . عباس

  .األمريكية الذي اتفقت واشنطن وتل أبيب على تقديمه دعماً لمحمود عباس
س محمود عباس   ظلت إسرائيل لفترة طويلة، تصف الرئي      : األمريكي لمحمود عباس   -الدعم اإلسرائيلي ·

بأنه رئيس ال يتمتع بالكفاءة والفعالية الالزمة، إضافة إلى أنه يتميز بعدم القدرة على اإليفـاء بتعهداتـه                  
  .والتزاماته

وأكد .  اإلسرائيلية -يقول بعض المراقبين بأن هذا الدعم يعكس بدء مرحلة جديدة في العالقات الفلسطينية            
لمدنية في السلطة الفلسطينية على مـدى جاهزيـة واسـتعداد           هذه المرة حسين الشيخ، رئيس الشؤون ا      

  ).استمرارية إبقاء التعاون المدني الكامل(إسرائيل من أجل 
  :التنسيق بين إسرائيل وحركة فتح، يتضمن هذه المرة

 عدم قيام إسرائيل باعتقال أعضاء ميلشيا حركة فتح المطلوبين بواسطة إسرائيل في حالة قيامهم بتسليم                -
  .العنف ضد إسرائيل واإلسرائيليين) نبذ(تهم إلى السلطة الفلسطينية، وإقرارهم بااللتزام بـأسلح

  . تزويد السلطة الفلسطينية باحتياجاتها العسكرية واألمنية واالستخبارية-
  ).اإلرهاب( التعاون بين السلطة الفلسطينية وأجهزة األمن اإلسرائيلية في مكافحة -

 اإلسـرائيلي بـأن مـصدراً       -شوا بريليانت المختص بشؤون الصراع العربي     يقول المحلل السياسي جو   
مسؤوالً في وزارة الداخلية اإلسرائيلية قد أكد له بأن التعاون الجديد بين حركة فتح وإسـرائيل سـوف                  
يساعد جهاز الشاباك اإلسرائيلي في التفرغ وتركيز جهوده في مكافحة حركة حماس وحركـة الجهـاد                

  .اإلسالمي
 أفادت المعلومات اإلسرائيلية بأن الشرطة الفلسطينية التابعة لمحمود عباس سوف يتم السماح لهـا               كذلك

بحرية حركة أكبر داخل أراضي الضفة الغربية، وبالذات في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، وذلك               
لغربية التي لـم تنـسحب      لمنع المقاومين الفلسطينيين من القيام بمهاجمة اإلسرائيليين في مناطق الضفة ا          

التي يوجد فيها حـضور مـشترك عـسكري إسـرائيلي وإداري            ) ب(منها إسرائيل، وبالذات المنطقة     
فلسطيني، وتقول المعلومات اإلسرائيلية أيضاً بأن الجهود تجري على قدم وساق من أجل التوصل أيضاً               

 الفلسطينية بحيث ال يحدث الصدام بين       للترتيبات الالزمة للتنسيق بين القوات اإلسرائيلية وشرطة السلطة       
  .الطرفين

ـ        أسيراً فلسطينياً هدفت إلى دعم محمـود عبـاس،          ٢٥٠ويشير اإلسرائيليون بأن عملية إطالق سراح ال
وذلك على أساس اعتبارات أن هؤالء األسرى التابعين لحركة فتح، سوف ينخرطون فوراً في قوات أمن                

  .السلطة الفلسطينية
 الشاباك اإلسرائيلي حالياً بالتحضير للقيام بحملة اعتقاالت واسعة داخل الضفة الغربيـة             كذلك يقوم جهاز  

تهدف إلى اعتقال عناصر حركتي حماس والجهاد اإلسـالمي وكـل األطـراف الفلـسطينية األخـرى                 
  .المعارضة لحركة فتح والتي يمكن أن تلعب دوراً يضعف دور محمود عباس في هذه المرحلة الجديدة

وحانان تزوريف، كبير الباحثين بمعهد السياسة الخارجية لشؤون مكافحة اإلرهاب، بأن التعاون بين             قال ي 
السلطة الفلسطينية والسلطات اإلسرائيلية هو تعاون يعكس المصلحة المـشتركة للطـرفين فـي القيـام                
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مرحلـة  وأشار بعض اإلسرائيليين إلى أن تطورات عملية الـسالم فـي ال           .. حركة حماس ) اصطياد(بـ
الوسـائل  (الجديدة سوف تؤكد للفلسطينيين بأن محمود عباس مازال يقاتل من أجلهم ولكن عن طريـق                

  ).السياسية
  ٣٠/٧/٢٠٠٧موقع الجمل 

  
 دينيس روس يحدد الشكل العملي لرؤية بوش حول سالم الشرق األوسط .٦٢

مع دينـيس روس مبعـوث      نشر الموقع االلكتروني لمجلس العالقات الخارجية األمريكية حواراً         : الجمل
  .السالم السابق في الشرق األوسط، والخبير في معهد واشنطن التابع للوبي اإلسرائيلي

بدون التخطيط السليم، فإن مؤتمر بوش لـسالم الـشرق          : دينيس روس (المقابلة تم نشرها تحت عنوان      
  ).األوسط لن ينجح

  :نحو اآلتيالنقاط التي تحدث عنها دينيس روس، يمكن استعراضها على ال
يوجد حالياً صراع حول الروح والهوية الفلسطينية، وليس األمر مجـرد صـراع بـين المتطـرفين                 • 

والمعتدلين، بل هو صراع بين الذين يريدون تحويل الحركة الفلسطينية إلى حركة إسالمية، وأولئك الذين               
 الفلسطينية كحركة قوميـة أو      وإذا استمرت الحركة  . يريدون اإلبقاء عليها كحركة وطنية قومية علمانية      

وطنية علمانية، فسوف تظل المشكلة مستمرة، ولكنها سوف تكون قابلة للحل، أما إذا تحولت إلى حركـة                 
  .دينية إسالمية فسوف تستمر أيضاً ولكنها سوف تكون غير قابلة للحل

حة، وتحضيرات  المؤتمر الدولي حول الشرق األوسط الذي دعا له بوش، يجب أن يتم وفق أجندة واض              • 
من أجـل   ) المساعدة(واضحة، وأطراف محددة بعينها للمشاركة فيه، ويجب االستعداد والتحضير لتقديم           

  ).الشكل المطلوب(أن تمضي وقائع المؤتمر بـ
إن كل طرف في العالم لديه اآلن صورة واضحة عن أجندة األطراف، وبالتالي يجب أن يركـز هـذا                   • 

  .اوض والقواعد المنظمة لهاالمؤتمر على دعم عملية التف
لقد سبق وقام وزير الخارجية األمريكي بترتيب مؤتمر دولي حول الشرق األوسط في مدريد، وسـبق                • 

أن قمنا بتسعة جوالت إلى الشرق األوسط، وكل واحدة كانت تتصل وترتبط بأسس سابقتها، وقد أنجزنـا                 
  :اآلتي

  .أسس التفاوض مناقشة خطاب الدعوة الذي حدد من سوف يشارك، و-
  . بناء المعايير الخاصة-
  . وضع سياق العمل للتفاوض بين اإلسرائيليين واألردنيين والفلسطينيين-

ومن ثم إذا كانت إدارة بوش تحاول القيام بشيء ما من هذا النوع، فإنه يتوجب عليها أن تظهـر الـدليل             
  .م١٩٩١والبرهان على رغبتها على غرار ما حدث في عام 

ث بوش األخير ودعوته للمؤتمر الدولي، لم تظهر حتى اآلن الدالئل والمؤشرات الخاصة بمـا               بعد حدي • 
تقوم به اإلدارة األمريكية حالياً، وقد رحبت الكثير من الدول العربية بدعوة بوش، ولكن لم يؤكد أي منها                  

  .على حرصه على الحضور ومن أمثلة ذلك السعودية
 كوندوليزا رايس ومعها روبرت غاتز وزير الدفاع األمريكـي حاليـاً            تقوم وزيرة الخارجية األمريكية   • 

بالتشاور مع دول مجلس التعاون الخليجي واألردن ومصر، ولكن لـم يتـضح حتـى اآلن للمـسؤولين                  
 فلسطين، أم أن المؤتمر سوف يكون بشأن        -األمريكيين إذا كان االجتماع سوف ينظر في إقامة إسرائيل        

  .يتعلق باالثنين معاًالعراق، أم أن األمر س
من أنصار فتح   % ٤٠السعوديون يحاولون إجراء تسوية بين حماس وفتح، وحالياً يعارض على األقل            • 

  :ذلك، كذلك هناك اتجاهين داخل حماس
  . اتجاه يقول بأنه يتوجب عدم التعامل مع فتح-
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  . اتجاه يقول بأنه يتوجب عقد صفقة مع فتح ولكن ضمن شروط واضحة متشددة-
أتوقع أن يكون عدد المعارضين للتسوية مع حماس داخل فتح قد تزايد، وأيضاً عدد الرافضين للتعامـل                 و

  .مع فتح داخل حماس قد تزايد أيضاً
باإلضافة إلى مصر والسعودية واألردن، أعتقد بأن بقية دول الخليج سوف تحضر للمـؤتمر الـدولي،                • 

  .ر باإلضافة إلى روسيا واالتحاد األوروبي دولة عربية سوف تحض١٤وعموماً أعتقد أن هناك 
وعموماً، يشير حديث دينيس روس إلى ما كان متوقعاً، فجماعات اللوبي اإلسرائيلي، تطالب بالتحـضير               

لمؤتمر الشرق األوسط الدولي الجديد، وإدارة النقاشات والحوارات التي تدور فيه، علـى             ) الجيد(المسبق  
صيات المؤتمر النهائية، بحيث تتوافق هذه التوصـيات مـع األجنـدة            النحو الذي يتيح السيطرة على تو     

  .والمطالب اإلسرائيلية
وعلى ما يبدو فإن الدعوة سوف يتم توجيهها للدول الحليفة والصديقة ألمريكا، واألجندة سوف يتم االتفاق                

ضـيوف   (مـع ) وتحت إشـراف الخارجيـة اإلسـرائيلية      (عليها مسبقاً بين وزارة الخارجية األمريكية       
، وذلك على النحو الذي يضمن تنفيذ السيناريو بشكل دقيق ينسجم مع كل التفاصيل المحددة سلفاً                )المؤتمر

أما بنيامين نتنياهو فمن المؤكد أن وجهة نظره حول المؤتمر فـسوف            .. بواسطة اولمرت وتسيبي ليفني   
مريكيـة، وبالتأكيـد سـوف تقـوم        تقوم بتبنيها جماعة المحافظين الجدد المسيطرة اآلن على اإلدارة األ         

  .باإلشراف على هذا المؤتمر بشكل باطني تحت غطاء وزارة الخارجية والبيت األبيض األمريكيين
  ٣١/٧/٢٠٠٧موقع الجمل 

  
   الفوارق بين حماس والقاعدةفيقراءة موضوعية  .٦٣

  جهاد السعدي
الرجـل  " خدش"مبررات تكرار نقد وكانت النية قبل كتابة هذا المقال التعرض بشيء من القراءة المتأنية ل        

الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري المتوالي للمسار الجهادي والسلوك السياسي لحركـة المقاومـة               
 تسجيالت اعتبرت بمثابة الخروج عن السمة التقليدية لموضوعات الخطابات          ٤بواقع  ) حماس(اإلسالمية  

  .خرى المخالفة لنهج القاعدة في موضوع الجهادالسابقة التي كان يتجنب فيها نقد المدارس األ
لكني آثرت التقديم بمقال يسبق هذه القراءة يتناول ما كتب ونشر من نقديات وتعريفات تحدثت عن عالقة                 
التشابه والتضاد بين تنظيم القاعدة وحركة حماس بوصفهما يتصدران مشهد التيارات اإلسالمية الجهادية             

  .في العصر الحديث
إلشارة هنا إلى أن التأسيس الفلسفي لمثل هذه الحوارات أو المقاالت يتأتي من االعتبـار الـذي                 وتجدر ا 

يشير إلى االختالف كسنة إلهية كونية، على أن يكون ذلك االختالف اختالف تنوع بين هذه المـدارس ال                  
  .اختالف تضاد، اختالف تكامل وتقسيم للرؤى والفعل الجهادي ال اختالف تنازع وسيطرة

والناظر إلى طبيعة الخط الجهادي لكال الطرفين يلمس دون حاجة ألي جهد فوارق كبيرة تتمثل في أسس                 
  .إلخ.. المنطلق وطبيعة التحرك ومربع الصراع وجغرافيته وشخوص العدو

وهذا المقال ليست الغاية منه استدعاء التاريخ للحديث عن البدايات والمسارات لكال الطرفين، بقـدر مـا       
في جدار النقاش اإليجابي والدفع صوب توضيح أكثر        " كوة"في ختام رصده للفوارق لمحاولة فتح       يهدف  

لحالة اللبس التي تعتري البعض عند استحضار الحديث عن المدارس الجهادية المعاصـرة وخـصوصا               
  .إن جاز التعبير" التنظيمين"منهج 

  وجوه االتفاق
ذود عن بيضة الدين وحياض األمة وكف يد األعداء عنهـا           كال الطرفين يحمالن هما واحدا وهو ال      : أوال

  ).دون الدخول في النية(والدفاع عن األرض والعرض والمقدسات، بالتالي يلتقيان في الهدف العام 
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كال الطرفين ينتميان لمذهب أهل السنة والجماعة وال خالف بينهما على وجوب الجهاد كفريـضة               : ثانيا
مين، إذ الجهاد في رأي الطرفين فرض عين ما دام هناك شبر محتل من              إلخراج المحتل من أرض المسل    

  .أرض المسلمين
" جماعتين إرهابيتين خارجتين على نظم القانون األممي      "أعداء الطرفين ال يفرقون بينهما بوصفهما       : ثالثا

لوجية الجهاد  أيديو(وبالتالي هما في سلة واحدة وفريق واحد وأيديولوجية واحدة حسب نظر العالم الغربي              
  ).لتحرير األرض

" أسلمة المجتمعـات  "على المدى البعيد يعتبر مشروع كل منهما داعما ومثبتا لمشروع اآلخر في             : رابعا
  .ورفع حالة الخمول والسلبية واالنكفاء التي الزمتها سنوات طويلة

  .الميةكال الطرفين مطارد ومهدد في روحه وأمنه ووجوده وكيانه من قوى الشر الع: خامسا
وجرى له اغتيال قـادة وزعمـاء ميـدانيين         .. كال الطرفين قدم دماء وشهداء وأسرى ومعذبين      : سادسا
  .وأفراد
يحمل نية صادقة هللا في فعل الجهاد والمقاومـة         ) من زاوية النية الخالصة الظاهرة    (كال الطرفين   : سابعا

رضاة الخالق ال يبتغيان مغنما دنيويا      وهما بحكم الظاهر مخلصان في نيتهما لنيل م       .. التي يفعل ويجترح  
  .وال منصبا حياتيا وال ثروة مال

في المسار الجهادي الخططي ألي مـن األنظمـة الـسياسية           " الحراكية"الطرفان يرفضان التبعية    : ثامنا
ويرسمان خطوط سيرهما وفق ما ترسمه المصلحة العامة للتنظيم         ) عربية أو إسالمية أو عالمية    (الحاكمة  

 أن هناك استقاللية في اتخاذ شكل الحراك والسياسة المتبعة دون إمالء من قبل أنظمة حاكمة من                 بمعنى(
  ).الخارج
الطرفان في بنائهما العددي يقومان على عنصر الشباب تحديدا، فسمة الشباب هي الغالبـة علـى                : تاسعا

  .المنتسبين والمناصرين لهما
  نقاط االختالف

 الثانية من ميثاقها هي جناح من أجنحة اإلخوان المـسلمين بفلـسطين،             حركة حماس بحسب المادة   : أوال
وحركة اإلخوان المسلمين تنظيم عالمي وهي كبرى الحركات اإلسالمية في العصر الحديث وهي تنظـيم              

  .قديم له تاريخ جهادي
حديث، وهـو   أما تنظيم القاعدة فليس مرتبطا بأي من التيارات الفكرية القائمة على الساحة في العصر ال              

تنظيم نشأ حديثا بعد هزيمة االتحاد السوفياتي على أيدي المجاهدين في أفغانستان ويتبنى فكـر مدرسـة                 
  ".مدرسة الفكر السلفي الجهادي"جديدة التكون تسمى 

في التصور واالعتقـاد، فـي      (حماس حركة تؤمن بالشمولية في تطبيق اإلسالم في مناحي الحياة           : ثانيا
.. اد، في التربية واالجتماع، في القضاء والحكم، في الدعوة والتعليم، في الفن واإلعـالم  السياسة واالقتص 

  .فهي ذراع لجماعة اإلخوان المنخرطة في المجتمعات عبر عشرات مؤسسات المجتمع المدني) إلخ
ت أما تنظيم القاعدة فيتخذ من الفعل المسلح مجاال وحيدا، وليست له مؤسسات مجتمع مدني وال مؤسـسا                

  .خدمية منتشرة قائمة وملحوظة بين الناس
تؤمن حماس بمبدأ المرحلية الجهادية في الفعل المقاوم لتحرير األرض، فال ضير عندها في إبـرام                : ثالثا

هدنة طويلة أو قصيرة قائمة على أسس وشروط واضحة لقاء تحقيق انسحاب جزئي نهائي مـن األرض                 
  .على غرار صلح الحديبية

عدة فيرفض مبدأ الهدنة، وال يؤمن بمرحلية التحرير ألجزاء حاضرة وأخرى مؤجلة مـن              أما تنظيم القا  
  .منطلق الكل الذي ال يتجزأ
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تؤمن حماس بالمشاركة السياسية والتغيير من خالل المـشاركة المباشـرة فـي هياكـل الدولـة                 : رابعا
فق تصور شرعي ونظـرة     ومؤسساتها عبر الترشيح واالنتخاب ودخول المجالس النيابية والحكومات، و        

  .في اإلصالح
أما القاعدة فيتبنى الرأي الفقهي المحرم لدخول المجالس النيابية بوصفها كفرية، وال يجيز الـدخول فـي                 
الحكومات وتشكيلها بوصفها إحدى صور الديمقراطية التي يعتبرها التنظيم هياكل كفرية ال يجوز التعامل              

  .معها
راع مع العدو الصهيوني، فهي ترفض إخراج الصراع خارج مربـع           تؤمن حماس بجغرافية الص   : خامسا

أما القاعدة فلديه عدة جبهات مفتوحة داخـل        ). تكتيكية وتنظيمية وواقعية وعسكرية   (فلسطين لعوامل عدة    
  .دول عربية وغربية، وال يؤمن بالتحديد الجغرافي للصراع

وال تدخل نفسها في مسائل تكفير األنظمـة        ال تتبنى حماس المنهج التكفيري في منهجها الفكري         : سادسا
العربية واإلسالمية أو الحكومات بل تسعى لبناء عالقات إيجابية مع جميع الدول على قاعـدة االحتـرام                 
المتبادل القائم على أسس العدل والحق، في حين أن القاعدة يتبنـى مـنهج تكفيـر األنظمـة الحاكمـة                    

 إيجابية مع األنظمة القائمة العتبارات يراها التنظيم شـرعية          والحكومات وال يرى من داع لبناء عالقات      
  .وواقعية من وجهة نظره

ترفض حماس مبدأ استخدام العنف في المجتمعات العربية واإلسالمية لتغيير األنظمـة، وتـرى              : سابعا
كمـا هـي حـال جماعـة        (لذا تؤمن حماس    " إال بحق اهللا  "بحرمة إراقة الدم المسلم تحت أي مبرر كان         

  .بالتغيير السلمي للسلطة) اإلخوان
أما القاعدة فيتبنى رأيا يجيز استخدام العنف والقتل ضد األنظمة والحكومات والعـاملين فيهـا بوصـفها                 

والبعث على النوايا بشأن    " التترس"كما يؤمن بالتغيير عبر وسائل غير سلمية، ويأخذ بفقه          " أنظمة كفرية "
تنظيم ال يكفر الشعوب العربية واإلسالمية وال يفتي بجـواز قتلهـا            ال(المدنيين المقتولين عن غير قصد      

  ).قصدا
وبين شعوبها، فالقاعدة ترى أن ال خالف أو        " األنظمة الحاكمة كإدارات حكم   "ال تفرق القاعدة بين     : ثامنا

 اختالف بين الشعب األميركي مثال واإلدارة األميركية أو الشعب البريطاني مثال والحكومـة لـذا فقتـل                
هؤالء ال ينفصل عن جواز قتل أولئك، بينما تفرق حماس في نظرتها ألعدائها بـين شـخوص الـسلطة      
الحاكمة واإلدارات وبين شعوبها فهي ال تنظر مثال إلى الشعب البريطاني على أنه عدو أو األميركي أو                 

ـ     ) الحاكم والمحكوم (الجزائري أو المغربي وتنأى بنفسها عن وضع الطرفين          دة، ولكـل   فـي سـلة واح
  .اعتباراته في هذا اإلطار

المقاتلـة أي   (وهنا نشير إلى مسألة هامة وحساسة وهي أن العلة التي تبيح القتل أثناء القتال شرعا هـي                  
وهو القول الراجح الذي عليه أكثر العلماء، وهو يتمشى مـع         ) حمل السالح وليس اختالف الفكر والمنهج     

لرسول صلى اهللا عليه وسلم جعل علة المنع بين قتل المـرأة هـو              مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية ألن ا     
ويؤيد ذلك ما ورد عن أبي بكر       » ما بال هذه قتلت وهي ال تقاتل      «عدم قتالها، وقال صلى اهللا عليه وسلم        

  .وعمر رضي اهللا عنهما في النهي عن قتل من ال ينتصب للقتال
قتل والفداء واالسترقاق يدل على أن علـة القتـل فـي            كما أن تخيير المسلم بالنسبة لألسير الكافر بين ال        

اإلسالم ليست الكفر بحد ذاته، كما أن أخذ الجزية سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم يدل علـى ذلـك                     
  .أيضا

وإذا ما انتهينا إلى ترجيح قول جمهور العلماء فهذا يعني أنه ال يصح استهداف النساء واألطفال والشيوخ                 
وللقاعدة تفسيرها في تعريـف     (ء ومن في معناهم ممن يمثلون في الحقيقة جل المدنيين           والرهبان واألجرا 

  .ولها في ذلك رأي تتبناه) المدني، وقد عارضه عدد كبير من العلماء
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تعتبر حماس تنظيما هرميا تصاعديا يمر المنتمي إليه ضمن مراحل ومحاضن منتقاة ومعروفـة              : تاسعا
أما القاعـدة   ). بوصفها فرع لهرمية تنظيم اإلخوان المسلمين     (املة  ومؤسسة على منهج واضح ورؤية ش     

  .فهي تيار فكري أكثر مما هو تنظيم هرمي مؤسسي الحلقات
مثال االنتساب للقاعدة لكن تلك السهولة النسبية متعذرة عند تنظـيم حمـاس،             " النسبية"لذلك فمن السهولة    

  .ولكل هنا اعتباراته ومبرراته
ميزان القوة الواقعية في إدارة صراعها مع المغتصب، وتستخدم في سبيل ذلك كل             تؤمن حماس ب  : عاشرا

إمكاناتها المتاحة للحفاظ على كينونتها ومحدودية أدواتها وعتادها في الزمان والمكان المناسبين، وتـضع              
ـ                   وع بناء على ذلك خطوات سيرها فال ترى بأسا من إقامة تحالفات مساندة هنا وهناك في سبيل تحقيق ن

  ).عدو عدوي صديقي(من التوازن مع العدو الغاصب 
أما القاعدة فال يرى في تباين القوة مع العدو أية داللة هامة ضمن حسبة الكر والفر بالنظر العتماده شبه                   
الكلي على العامل الديني المعنوي بالنصر، فال ضير عند التنظيم هنا من فتح عدة جبهات دفعة واحـدة                  

عدو عدوي  (اعد وتفاسير، وال يرى التنظيم ضرورة ملحة أو فائدة من استخدام قاعدة             انطالقا من عدة قو   
  ).صديقي

وهو ما يظهر في تصريحات ومنهج وميثـاق الحركـة          " وسيلة"فريضة الجهاد عند حماس     : حادي عشر 
 العديد  في حين يعتبر الجهاد غاية لدى القاعدة كما يظهر في         .. وأدبياتها ومن قبلها منهج جماعة اإلخوان     

بمعنى أن القاعدة تنظـر إلـى       " األممي"من مناشط وتحركات وتصريحات ومنهاج التنظيم في صراعه         
  ".كل اإلسالم"الجهاد بوصفه 

تتبنى حماس إستراتيجية واضحة المعالم للتحرير، ومشروعا مقاوما له بداية ونهاية واضحة            : ثاني عشر 
  .الواقعالتحرك وممكنة التحقيق بحسب المحللين على أرض 

وإن كانت  –لكن مما يؤخذ على القاعدة بناء إستراتيجيته على أهداف يقترب بعضها من دائرة المستحيل               
  . فضال عن اتسام بعضها اآلخر بالغموض والضبابية–مشروعة في فكرتها وأصلها

 على نفسها   إجبار أميركا على االنسحاب من العالم اإلسالمي والعودة إلى االنكفاء الداخلي          (من ذلك مثال    
والعمل على تحقيقها في كافة     " القاعدة"إلى جانب دفع أميركا إلى تبني مطالب        ) ٢٠٠٤أيمن الظواهري   (

  ).٢٠٠٥أبو مصعب الزرقاوي (القضايا المتعلقة بالعالم اإلسالمي من كشمير شرقا إلى فلسطين غربا 
ية مجموعات مسلحة تحمـل     تحترس حماس من فتح باب االنضمام دون تمحيص أو تنقيح أل          : ثالث عشر 

  .اسمها خارج فلسطين، وترغب في االنضمام إليها العتبارات عدة
لكن القاعدة بحكم صراعه المفتوح أثبت قبوال لكل مجموعة ترغب هنا أو هناك في االنضمام إليه، دون                 

لجهاد وفـق   تنقيح ماضيها أو التعرف على أدبياتها أو التأكد من محاضن نشأتها وفهمها ألصول القتال وا              
  .المنطوق الشرعي والحكم الصحيح

لذا وجدنا كثيرا من المجموعات انضمت للقاعدة وشكلت لها مشكلة خطيرة لم يجر تداركها حتـى اآلن،                 
تتمثل في أن هذا الجمع من الممكن أن يكون انتماؤه يقترب من القاعدة ال لالنتماء إليها كفريضة شرعية                  

، فيظهر منه بعد فترة وجيزة التململ والـتملص  "ا في صراعه المحليلالستقواء به"وضرورة جهادية بل  
  .من األوامر الصادرة إليه ألنه لم يقتنع ابتداء برؤية القاعدة كليا أو بمنهجها أو بتوجيهاتها

وهنا يكمن ضياع كثير من الجهد المادي والمعنوي، وفتح باب الخروق األمنية على القاعدة نظرا لكونها                
  .حا لكل من يرغب دون ضابط صارمتنظيما مفتو
تقوم سياسة حماس التكتيكية على تحييد أكبر قدر ممكن مـن األعـداء والمتربـصين بهـا                 : رابع عشر 

وبمقاومتها، فهي بعيدة عن سياسة فتح ملفات عداء لها على أكثر من جبهة، وتحاول قـدر االسـتطاعة                  
  .التأقلم مع ظرفها الحساس ونضوب المصادر اإلمدادية
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ذا عكس السياسة اإلستراتيجية للقاعدة التي فتحت عدة جبهات دون إسقاط فقه الواقـع، وهـي بـذلك                  وه
استعدت الغرب واألنظمة العربية بل والشعوب بحسب محللين عندما ضربت خواصر عربية طرية مثل              

  ".فقه التترس"األسواق والمجمعات والفنادق تحت الفتة 
" السياسيين والعـسكريين  "ة بعيدة عن شخوص رجال الحركة       لحماس مرجعية شرعية فقهي   : خامس عشر 

فهم يصدرون الفتوى من داخل مربع الحدث الذي يعيشون، أما القاعدة فقادته هم أنفسهم جهـة اإلفتـاء                  
  .الشرعية التي تسير شؤون التنظيم الشرعية في أحكام النوازل

ي إفهام التطبيـق الـواقعي لـسياسة        ال تعاني حماس من وجود حالة بارزة من التباينات ف         : سادس عشر 
توجد اختالفات داخل جسم التنظيم وهي ظـاهرة        .. (ومسار الحركة بين أي من قادة الميدان أو السياسة        
بينما عانى جسم القاعدة من أخطاء باعتراف عـدد         ) صحية لكنها ال تخرج للعلن على شكل أخطاء قاتلة        

الجزيرة -وم الزرقاوي في مسألة استهداف وقتل الشيعة      رسالة الظواهري في ل   (من قادة التنظيم ومنظريه     
لوم منظر الفكر السلفي الجهادي وأستاذ الزرقاوي أبو محمد المقدسي ألسلوب استهداف            (،  )٢٠٠٤أواخر  

  ).٢٠٠٥الجزيرة –وتفجير الشيعة بالنظر لالختالف المذهبي
  ٣٠/٧/٢٠٠٧الجزيرة نت 

  
 هل أغلق مشعل الطريق الى الوحدة؟ .٦٤

   الحميدمهند عبد
باستحياء االنقالب، ثم جاء األخ خالد مشعل ليحسم كـل الجـدل الـسابق، بحديثـه                " حماس"أيدت قيادة   

عملية عسكرية مبرمجة ومخطط لها،     "بـ  : الصريح لصحيفة الخليج اإلماراتية حين وصف ذلك االنقالب       
لمـاذا  ". ب إلى النظاميـة   وباستعداد عناصر مدربة ومعدة ومهيأة تماماً لخوض العمليات العسكرية األقر         

، فمنذ فوزهـا  "حماس دفعت إلى تبني أقصى الخيارات للدفاع عن شرعيتها  : "االنقالب؟ يقول االخ مشعل   
وهي تواجه محاوالت االنقالب المستمرة، فرض األمر علينا ولم يكن أمامنا من خيار سوى القيـام بمـا                  

اتها ومما فعلت وهي لم تتسرع في أية خطوة         حماس واثقة من خطو   "قمنا به للدفاع عن النفس والشرعية       
  "!باتجاه الصراع على السلطة

" فـتح "باالنقالب وإما قيام    " حماس"االنقالب كان إجباريا اضطراريا وال توجد خيارات أخرى، فإما قيام           
تتعرض " حماس"هل وضع األمور بهذه الصيغة القاطعة دقيق؟ هل كانت          . بانقالب مضاد وال شيء آخر    

الخاطئ لفوزها في االنتخابات يذهب بعيـدا والـى حـد           " حماس"يك يهدد وجودها؟ إن مفهوم      لخطر وش 
وهذا المفهوم يسقط حقيقة النظام     . االستفراد الكامل بالسلطة والشروع بتطبيق برنامجها االنتخابي بالكامل       

د للنظـام األساسـي     الذي يجعل نظام الشراكة السياسية هو األساس باالستنا       "  النيابي -الرئاسي  "المختلط  
كمـا  . تغييره ألنها ال تملك ثلثي مقاعد المجلس التشريعي       " حماس"الناظم لعمل السلطة والذي ال تستطيع       

وبهذا . هي مرجعية السلطة السياسية، وهي التي أنشأت السلطة       ) ف.ت.م(أن هذا المفهوم يغفل حقيقة أن       
ة التي استند اليها النظام الفلسطيني الناشئ الـذي         تستطيع تغيير قواعد اللعبة السياسي    " حماس"المعنى فان   

  .الى االنتخابات لتشارك فيه" حماس"جاءت 
وتملك أغلبية فـي منظمـة التحريـر        " التشريعي"تملك ثلثي المقاعد في     " حماس"واذا افترضنا جدالً أن     

خ اقليمي ودولـي    فان تغيير قواعد اللعبة السياسية يحتاج إلى منا       " مجلس وطني ومركزي ولجنة تنفيذية    "
موات للتغيير، يحتاج الى مقومات الحد األدنى من دعم اقتصادي وسياسي ومـن تقييـد آللـة الـدمار                   
العسكرية االسرائيلية، كما إلى تحالف دولي إقليمي يخلق نوعاً من التوازن مع قوة االحـتالل الغاشـمة                 

عن الشروط  " حماس"لقد قفزت   . تحتى ال يزج بالشعب الفلسطيني في مغامرة تجلب له الكوارث والويال          
واعتبـرت  . والقواعد وأرادت أن تستفرد بالسلطة وبقراراتها ضمن قواعد جديدة غير مسنودة بمقومات           
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وتناست انها عندما كانت فـي المعارضـة        .. لها بالسلطة الكاملة يعد ضرباً من التآمر        " فتح"عدم تسليم   
  .إنشاء سلطة موازية للسلطةعملت كل ما من شأنه إضعاف السلطة بما في ذلك 

الى االنقالب العسكري لالستفراد بالسلطة مستخدمة الحديث االميركي عن دعم الـسلطة            " حماس"انتقلت  
تدريباً وتسليحاً ذلك التسليح الذي كان أقرب لالقوال منه لالفعال، وتحول كل حديث أميركي عن تعزيـز               

إلـى  " ميتـشيل "دم األميركيون العديد من الخطط من       لقد ق . قوة أبو مازن إلى إضعاف سلطته في الواقع       
وكلها حظيت بتأييد من السلطة لكنهـا       " خطة دايتون "إلى  " خارطة الطريق "الى  " رؤية بوش "إلى  " زيني"

ما أود قوله هنا إن االدارة األميركية تدير األزمـة وال           . بقيت أقواالً بدون أفعال، ولم ير أي منها النور        
ال تملك حالً، وطالما ان االمر كذلك فان الخشية من تطبيق خطة دايتون ال ينطوي               تبحث عن حلول لها و    
  .على أي تهديد جدي

وعمالء واالسـتقواء بالـدعم     " لحديون"عن وجود فريق متصهين واستخدام مصطلح       " حماس"إن حديث   
هامات؟ ومـا   فما مدى صحة تلك االت    "!. فتح"االميركي االسرائيلي، يفترض وجود تحالف بين إسرائيل و       

التـي تعرضـت    " فتح"هي وظيفتها؟ الرد على هذا السؤال يأتي بسؤال آخر لماذا لم تدافع إسرائيل عن               
التي خرجت قواتها بأعداد ضخمة     " حماس"للتصفية في أيام االنقالب؟ لماذا أوقفت إسرائيل هجماتها ضد          

رق وغيرها من االسلحة؟ لماذا لم      والزوا" االباتشي"وأعتلت أسطح المنازل والمقرات وكانت في متناول        
عن الوثائق التي تدين االجهزة وقيادتها؟ ولماذا لم يتم تسليم الدول العربية ما يخصها من               " حماس"تكشف  

لقد . إن كشف الوثائق سيختصر على الجميع الخوض بهذا النوع من الصراع          !! وثائق؟ حتى تحمي أمنها   
طاب االعالمي الحمساوي، وجرى لصق تهمة الخيانة مرة        جرى تسطيح مفهوم الخيانة والوطنية في الخ      

ولكل مـرة وظيفـة     " فتح"ومرة ثالثة بكل    " فتح"ومرة أخرى بالتيار المركزي في      " فتح"بتيار انقالبي في    
من انقالب مزعوم فقدت أي سند لها بعد االطاللة علـى مجريـات             " حماس"ان خشية   . واستخدام خاص 

وة منظمة ومستعدة جيداً وذات أفضلية في التسليح ونجحت في اختـراق            ق" حماس"االحداث، فقد ثبت أن     
مقابل ذلـك كانـت     .  ضابطاً حسب تقرير لجنة التحقيق الفتحاوية      ٦٦ عنصر بينهم    ١٣٥٠٠االجهزة بـ   

االجهزة مفككة وضعيفة وبدون قيادة وخاصة بعد هروب العدد االكبر من المسؤولين خـارج القطـاع،                
التي تعرف أكثر من غيرهـا  " حماس"ميزان القوى مختل وبشكل ساحق لمصلحة تقول كل المعطيات إن   

في خطر وال بأي حال، حيث كانت السيطرة الميدانية لمصلحتها،          " حماس"إذاً لم يكن وضع     . هذه الحقيقة 
وكانت تستطيع اللجوء الى خيارات ديمقراطية شعبية في مواجهة تجاوزات وأخطـاء وفـساد وميـول                

فضلت الحـسم العـسكري علـى       " حماس"لكن  . سي والتنازالت المجانية للسلطة وأجهزتها    التهافت السيا 
الخيار الديمقراطي النها ترغب وتسعى إلى االستفراد بالسلطة في صيغة حزب حاكم ونظـام شـمولي                

  ".ربانية"وسلطة 
ي وقعت بعض التجـاوزات مـن النـوع الهامـش         : "قال مشعل لصحيفة الخليج   " حماس"وحول انتهاكات   

وأضـاف متغنيـاً    " والفرعي ولم تمتد الى األصول وهي ال تمثل سياسة ويمكن اعتبارها أخطاء الضحية            
  ".يتمتع االعالم بكل حريته في متابعة كل التطورات"بعهد الحرية الذي جلبه االنقالب 

" حمـاس "ة  يكفي العودة لتقارير منظمات حقوق االنسان والمواطن وللتقارير االعالمية التي بثتها فضائي           
وشهادات المصابين وذويهم لمعرفة ما إذا كان االنتهاك هامشياً كما يقـول رئـيس المكتـب                ) األقصى(

السياسي أم أساسياً كما جرى في الواقع، دونت المنظمات حاالت من القتل العمد أو قتل خارج القـانون                  
، ثمة شهادات تؤكد أنـه      بعضهم وهم في حالة األسر، وبعضهم أعدم والبعض اآلخر مات تحت التعذيب           

جرى قطع رؤوس وجرى اطالق النار على السيقان، ما أدى الى بترها، هذه جرائم حرب من الدرجـة                  
لمـاذا هـذه االنتهاكـات      . األولى كما يقول القانون الدولي، وليست من النوع الهامشي كما يقول مشعل           

)  نقابة ١٥( هل مقر اتحاد نقابات العمال       ولكن،! إن قواته تطارد العمالء وتعاقبهم    : يجيب مشعل ! الفرعية
وهل المتظاهرون العزل بطريقة سلمية في رفح وخـان يـونس           ! المحتل من القوة التنفيذية مقر للعمالء     
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عمالء يستوجب اطالق النار عليهم؟ هل عضو المجلس التشريعي أشرف جمعة عميل؟ وهل طلبة جامعة               
  ن باالعراس عمل وطني؟االزهر عمالء؟ هل إطالق النار على المحتفلي

 محطة إذاعة وتلفزيون محلية في غـزة        ١٢أما الحريات التي جلبها االنقالب فيكفي القول إنه من أصل           
أغلق ودمر ونهب ثماني محطات، وإن الذين يتعرضون للتعـذيب ال يـستطيعون البـوح بـذلك، وان                  

  . حرية التعبير بشكل كبيرالمؤتمرات الصحافية والتحقيقات أصبحت في خبر كان إضافة الى تراجع
  ٣١/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
   التسوية لماذا؟حولالتصريحات  .٦٥

  منير شفيق
فجأة وعلى غير عادة إيهود أولمرت وجورج دبليو بوش وكونداليزا رايس، انهالت التـصريحات حـول           

  . تحريك عملية التسوية وتحقيق حل الدولتين
، ثم أعلن أولمرت أنه مـستعد للتخلـي عـن           ٢٠٠٧ي في خريف    بدأ بوش الحملة بالدعوة لعقد لقاء دول      

وأكدت كونداليزا رايس أن إدارتها مصممة على إنجـاز         . من الضفة والقطاع في أية تسوية قادمة      % ٩٠
  . تسوية خالل السنتين القادمتين، أو الجزء الهام منها إذا ضاق الوقت المتبقي النتهاء إدارة الرئيس بوش

 مناخ يوحي بأن التسوية أصبحت على األبواب وهو ما تكذبه سياسات الحكـومتين             وهكذا، وبسرعة شاع  
األمريكية واإلسرائيلية طوال السنوات الماضية، منذ مجيء بوش إلى السلطة ومنذ مجيء شـارون ثـم                

ومن ثم ال تنطلي هذه األكذوبة على عاقل إال من يتعمد أن يدفن ذاكرته في الطين لغرض فـي      . أولمرت
  . قوبنفس يع

ولكن حتى لو سلم بأن شيئاً جاداً جديداً حدث، أو لو اعتبر أن ثمة أكذوبة أو قنابل دخان، فكيف يفـسر                     
  األمران في هذه المرحلة بالذات؟ 

الجواب يجب أن يقرأ بداية من خالل الفشل الذي الحق إدارة بوش وما زال يالحقها من فلـسطين إلـى                    
شل لحكومة أولمرت في اآلن نفسه مضافاً إليه الهزيمة العسكرية التـي            وهو ف . لبنان فالعراق فأفغانستان  

.  على يد المقاومة بقيادة حزب اهللا فـي لبنـان          ٢٠٠٦آب  / مني بها الجيش اإلسرائيلي في حرب تموز        
وبهذا يكون االندفاع المفاجئ في الحديث عن التسوية أو السالم أو حل الدولتين، يستهدف التغطية علـى                 

ع ترجمته إلى وقائع جديدة على األرض في مصلحة المقاومات والممانعات التي خرجت أقوى              الفشل ومن 
أي يراد إعطاء القوى المحلية ورقة لتمضي في االنقسام الداخلي          . من ذي قبل في محصلة ميزان القوى      

 الراهنة بعـد    وصوالً إلى الحرب األهلية إذا احتاج األمر، وتلكم هي االستراتيجية األمريكية في المرحلة            
  . أن فشلت استراتيجية العدوان واالحتالل من خالل القوات األمريكية أو اإلسرائيلية مباشرة
 اإلسـرائيلية   -أما الهدف اآلخر الذي يمكن أن يفسر هذا االنقالب المفاجئ في التصريحات األمريكيـة               

ـ               ك ألن موضـوع انتـزاع      فيمكن أن يقرأ من خالل ما يجري من إعداد لحرب عدوان ضد إيران، وذل
من خالل إسرائيليي   (البرنامج النووي ولو في حدود األغراض السلمية ما زال قراراً إسرائيليا وأمريكيا             

  . بل ثمة مؤشرات من تحركات عسكرية وإعدادات أمنية عليه. لم يطو بعد) أمريكا
 التـصريحات حـول     فإذا صح أن اإلعداد لحرب عدوان على إيران جار على قدم وساق فعندئذ تصبح             

أو ما يـسمى    ) الحظ أضاف أولمرت القطاع أيضاً    (من أرض الضفة والقطاع     % ٩٠التسوية أو إعطاء    
بحل الدولتين، تستهدف التغطية على تلك الحرب من حيث إيهام بعض العرب بأن الحل قادم أو إغـراء                  

 آخر على اإلعداد للحرب     ومن هنا تكون تلك التصريحات مؤشراً     . بعضهم لالشتراك بشكل أو بآخر فيها     
  .ضد إيران

  ٣٠/٧/٢٠٠٧السبيل االردنية 
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  :كاريكاتير .٦٦
  

  
  ٣١/٧/٢٠٠٧القدس الفلسطينية 


