
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اتفاق مكة ال يزال صالحا وما جرى مخالف للقانون: مشعل
   واتاحة الفرصة لعناصره لاللتحاق بالشرطة"من الوقائياأل"الحكومة المقالة تقرر حل 

  الرجوب مسؤوال لألمن القومي الفلسطينيجبريل  حماس تطالب بتعيين :ر أمنيةمصاد
  "حماس"وعّباس بعدم محاورة ... أولمرت يتمّسك باالعتداءات: ةدون نتائج عمليلقاء 

  إسرائيلية للضفة تنفذ باالتفاق مع عباس" خطة فصل"

يبوش يدعو إلى اجتماع دولـ
ــضره  ــرائيل"تحــ  "اســ

  والفلسطينيون وجيرانهم
  

 ٥ص ... 

 ١٧/٧/٢٠٠٧٧٨٥الثالثاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                      ٧٨٥:                                 العدد١٧/٧/٢٠٠٧الثالثاء : التاريخ

    :السلطة
 ٥  الشرعية فقط لحكومة هنيةيؤكد أن " بحر"و.. "الثقة"بعقد جلسة " التشريعي"فياض يطالب  .٢
 ٦    واتاحة الفرصة لعناصره لاللتحاق بالشرطة"من الوقائياأل"الحكومة المقالة تقرر حل  .٣
 ٦  الرجوب مسؤوال لألمن القومي الفلسطينيجبريل  حماس تطالب بتعيين : أمنيةمصادر .٤
 ٧  للفلسطينيين" أفخاخا"وتعتبرها .. حكومة هنية ال تعول كثيراً على لقاء عباس وأولمرت .٥
 ٧  عباس يرحب بدعوة بوش لعقد مؤتمر دولي للسالم .٦
 ٧  للسماح للعناصر األمنية التحرك بحرية" اسرائيل"مسؤولون في مكتب عباس يدعون  .٧
 ٧  ال يتماشى مع الشرعية سيشعل حرباً ي قرار سيتخذه المجلس المركزيأ: قفيشةالنائب  .٨
 ٨  حالة االنقسام تنذر بكارثة سياسية: زي لمنظمة التحريرأمين سر المجلس المرك .٩
 ٨  عودة الجدل السياسي حول شرعية مؤسسات منظمة التحرير من عدمها: تقرير .١٠
 ٩  رئيس ديوان هنية يدعو لجنة جامعة الدول العربية لتقصي الحقائق إلى زيارة غزة .١١
 ٩   سياسيةيات معه في رحلة عالجه األخيرة خشية ان يقوم بتصف"دحالن"صطحب ا "عرفات" .١٢
١٠   ناصرالدين الشاعرحكومة المقالة الالوزير في تقرر االفراج عن " اسرائيل" .١٣
١٠  تمييز بين األسرى حسب االنتماء السياسي ترفض الالمقالةحكومة ال .١٤
١٠  مسلحون مجهولون في رام اهللا يعتدون على مسؤول في وزارة الحكم المحلي .١٥
١٠  قالت أنه عميل لالحتالل القسامكتائبو ..وفاة فلسطيني في مركز توقيف للقوة التنفيذية .١٦
١١ ملتزمون باالتفاقات االقتصادية والتجارية السابقة: االقتصادي مستشار هنية .١٧
    

    :المقاومة
١٢   اتفاق مكة ال يزال صالحا وما جرى مخالف للقانون: مشعل .١٨
١٢  ..ادة بناء األجهزة األمنيةنرحب بدعوة مشعل إلع: قدورة فارس .١٩
١٣  "فتح" و"حماس" يطلب من النرويج المساهمة في حل الخالف بين "الزهار" .٢٠
١٣  تسليم المقار األمنية" حماس"يؤكد رفض : يحيى موسى .٢١
١٣   "صليبية"تخطيط لشن حرب أبو زهري يتهم بوش بال .٢٢
١٣   أولمرت ركض وراء السراب وتعلق باألوهام- لقاء عباس: الرشق .٢٣
١٣   "غزة"في " حماس" يلتقي وفدا قياديا في "الجبهة الديمقراطية"وفد قيادي في  .٢٤
١٤ دخول الضفةال يعتزم  "القدومي"و "..المركزي"ن يشارك في اجتماعات  ل"حواتمة" .٢٥
١٤  وجود قوات دولية في غزة ضرورة وأزمتنا شأن داخلي: مسؤولون فلسطينيون .٢٦
١٤    تحذر عناصرها في الضفة من تسليم أسلحتهمللفصائل" األجنحة العسكرية" .٢٧
١٥  حول تسليم مقاومين سالحهم للسلطة" فتح"ال خالفات داخل : حلس .٢٨
١٥   ناشطا٢٠ًتلقت عرضاً من الحكومة الفلسطينية لشمل " الحركة: "مسؤول في سرايا القدس .٢٩
١٦  وقف ترهيب المجتمع الفلسطينيب" حماس"تطالب " الشعبية" .٣٠
١٦  والحديث عن التعذيب فبركات إعالمية" حماس"ال يوجد أي معتقل سياسي لدى : برهوم .٣١
١٦  "حماس" مقرب من وزاري مسلحون مجهولون يعتدون على مسؤول :رام اهللا .٣٢
١٦  مشاريع خارجية ترتبط بإلغاء حق العودة وتوطين الالجئين: القيادة العامة .٣٣
    
    



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                      ٧٨٥:                                 العدد١٧/٧/٢٠٠٧الثالثاء : التاريخ

    :الكيان االسرائيلي
١٧  "حماس"وعّباس بعدم محاورة ... أولمرت يتمّسك باالعتداءات: ةدون نتائج عمليلقاء  .٣٤
١٨  للضفة تنفذ باالتفاق مع عباسإسرائيلية " خطة فصل" .٣٥
١٩  اولمرت يرحب بدعوة بوش لدفع عملية السالم .٣٦
١٩  اولمرت يوافق على اطالق سراح نائب االمين العام للجبهة الشعبية .٣٧
١٩  واجهات شاملةإسرائيل تواصل استعداداتها العسكرية لم .٣٨
١٩  لجنة أمنية تحذر من التأخر في عملية جمع وتجديد وإعادة توزيع الكمامات الواقية .٣٩
٢٠  الجيش يرفع درجة تأهبه في الضفة .٤٠
٢٠  جار اراض تملكها الدولة العبريةقانون اسرائيلي جديد يمنع العرب من شراء او استئ .٤١
٢٠ عودة اليهود علينا النظر في قانون: وزير االستيعاب .٤٢
٢٠  عتنائيل يستولون بالقوة على مساحات اضافية مستوطنو .٤٣
٢١  يريز درويش انتصر على ب:الصحف االسرائيلية .٤٤
٢١   جاسوس سابق لروسيا يكشف هشاشة األجهزة األمنية اإلسرائيلية:تل أبيب .٤٥
    

    :األرض، الشعب
٢١   تنتقد تصريحات فياض وتؤكد ان حق العودة ال يخضع لمفاوضات الحقوقيةشاهدمؤسسة  .٤٦
٢٢  تأجيل صرف الهبة السعوديةلسطينيو مخيم البداوي يعيشون حالة من التوتر بعد ف .٤٧
٢٢  مبادرة جديدة من المجتمع المدني للمصالحة الوطنية بين فتح وحماس .٤٨
٢٢  جهزة األمنية اعتداء على الجامعات من قبل عناصر فتح واأل٥٨: الكتلة االسالمية .٤٩
٢٢   جريحا حصيلة االعتداءات اإلسرائيلية خالل الشهر الماضي١٤٧ شهيداً و٤٩ .٥٠
٢٣  من الشعب الفلسطيني% ١فلسطين اصبحوا يشكلون مسيحيو  .٥١
٢٣   الكنيست ضد سياسات الحكومة النقب تظاهروا أماميمئات من فلسطيني .٥٢
٢٣  ٩٨ارتفاع عدد المرحلين الفلسطينيين في مطار العريش إلى  .٥٣
٢٣ في الضفة الغربية في محيط جنين  االسرائيليةتشديد االجراءات العسكرية .٥٤
   

   :صحة
 ٢٣   يحرم أقارب نشطاء االنتفاضة من العالج بمستشفياتهالحتاللا .٥٥
   

   :ثقافة
 ٢٤  األعراس الشعبية الفلسطينية تتالشى: تحقيق .٥٦
   

   : األردن
٢٤ الخطيب يستعرض الدور االردني لتحريك مسيرة السالم .٥٧
٢٤ داهللا الثاني يعتبر دعوة بوش لعقد مؤتمر دولي للسالم خطوة إيجابيةعب .٥٨
٢٥  سر اختفاء امين عام العمل االسالمي في دمشق .٥٩
٢٥  المعارضة جددت مطالبتها باإلفراج عن األسرى األربعة .٦٠
   
   



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                      ٧٨٥:                                 العدد١٧/٧/٢٠٠٧الثالثاء : التاريخ

   :لبنان
٢٥  ! ليكن النهر البارد نموذجاً للتعامل مع المخيمات:  اللبنانيةالكتائب .٦١
٢٦  وحزب اهللا يدين" اليونيفيل"االعتداء الثاني على  .٦٢
٢٦  أولمرته ب لقاءانالحريري ينفياسرئيل و .٦٣
   

   :عربي، إسالمي
٢٦  رايس تزور مصر أواخر الشهر الجاري: أبو الغيط .٦٤
٢٦  سيناريو نهر البارد ينتظر فلسطين: فهمي هويدي .٦٥
٢٧  خبراء مصريون ينفون فكرة الكونفدرالية بين الضفة واالردن .٦٦
٢٧  يل معبر رفح يتوقف على حماس والسلطة الفلسطينيةتشغ: مصدر مصري .٦٧
٢٨  الرياض تحذّر واشنطن من نفور الدول العربّية .٦٨
   

   :دولي
٢٨  االميركيون يشددون على تجنب أي انفتاح تجاه قيادة حماس .٦٩
٢٨  ألمريكية تشكك بقدرة عباس على السيطرة على شهداء األقصىاالستخبارات ا .٧٠
٢٨  خبير أمريكي يدعو إلى منع حماس من نشاطاتها الخيرية .٧١
٢٩  أطفال غزة يحتاجون لمساعدة عاجلة: االمم المتحدة .٧٢

   
    :مختارات

٢٩  شن الحرب على إيرانيميل ل تخلى عن تأييد سياسة رايس وبوش: لجارديانا .٧٣
 ٢٩  إيران تواجه الواليات المتحدة وإسرائيل بألعاب الفيديو .٧٤
 ٢٩   العالملاطفأ حاسوب محمول لكل :أول عمل خيري تقني .٧٥
    
    :ريرتقا
٣٠  وتهميش حماس ليس سهال.. الرئيس الفلسطيني في خطر: االستخبارات األميركية .٧٦
    

    :حوارات ومقاالت
٣١  فهمي هويدي ...تساؤالت الوقت الحائرة .٧٧
٣٤  شلومو أفينيري... كيف يمكن إيجاد دولة فلسطينية ناجحة؟ .٧٨
٣٦  دانيال كيرتزر... كيف ستتعامل مصر مع أزمة غزة؟ .٧٩
٣٧  حمادة فراعنة... التحالف الفلسطيني الجديد .٨٠
٣٨  حسين عطوي... الدعوة إلى نشر قوات دولية في غزة .٨١
    

 ٤٠  :كاريكاتير
***  

  
  
  



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                      ٧٨٥:                                 العدد١٧/٧/٢٠٠٧الثالثاء : التاريخ

   والفلسطينيون وجيرانهم"اسرائيل"بوش يدعو إلى اجتماع دولي تحضره  .١
أن الرئيس االميركي جـورج     : واشنطن، هشام ملحم   نقالً عن مراسلها في    ١٧/٧/٢٠٠٧ النهار   جاء في 

 الخريـف،    فـي  "اسـرائيل "الحياء عملية السالم بين الفلـسطينيين و      " اجتماع دولي "بوش دعا الى عقد     
وأعلن زيادة المساعدات االميركية للفلـسطينيين      . بمشاركة بعض جيرانهم في المنطقة لم يحددهم باالسم       

تمثله، وقبول رؤية السالم للسلطة التـي      " حماس"الذين طالبهم بنبذ العنف واالرهاب الذي رأى ان حركة          
" بـؤر االسـتيطان   "على تفكيك   وحض االسرائيليين   . يمثلها الرئيس عباس ورئيس وزرائه سالم فياض      

حل "ووقف عمليات االستيطان االخرى، كما كرر التزامه تحقيق رؤيته للسالم في المنطقة والمبنية على               
 ٢٤ ودولة فلسطينية مستقلة، وهي الرؤية التي اعلنهـا فـي            "اسرائيل"أي التعايش السلمي بين     " الدولتين
. ادة المساعدات االميركية والدولية لحكومة فيـاض      ووعد بوش بالعمل على زي     . ٢٠٠٢يونيو  / حزيران

 مليون دوالر هذه السنة مساعدات أمنية وانسانية، اضاف انه          ١٩٠وبعدما أوضح ان حكومته ستقدم نحو       
، وهي هيئة شبه حكومية، تقديم ضمانات قروض قيمتهـا          "الهيئة الدولية لالستثمارات الخاصة   "طلب من   

 مليـون دوالر مـساعدات      ٨٠وأعلن بوش عزمه تقديم مبلـغ       . طينية مليون دوالر للشركات الفلس    ٢٢٨
والحظ بوش ان الفلسطينيين يقفون امام خيـار تـاريخي           .الفلسطينية" الصالح االجهزة االمنية  "مباشرة  

والتـي مـارس رجالهـا      " اثبتت من دون أي شك انها ملتزمة التطرف والقتل        "التي  " حماس"واضح بين   
عـن  "ورأى ان هذا الخيار يعنـي تنـازل الفلـسطينيين    ". اء االعدامات االعتباطية  القتلة بأقنعهتم السود  "

مستقبلهم لالجانب الذين يرعون حماس في سوريا وايران، وهذا يعني سـحق امكـان بـروز الدولـة                  
وهي رؤية لدولة مسالمة    ". أما الخيار اآلخر فيتمثل برؤية السلطة التي يقودها عباس وفياض         ". الفلسطينية

واشار الى ان عباس وفياض يسعيان لبنـاء مؤسـسات ديموقراطيـة            ".  فلسطين وطنا للفلسطينيين   تدعى
  ".هذه لحظة وضوح لجميع الفلسطينيين، واالن حانت لحظة الخيار"وخلص الى أن ". حديثة

من جهته شكك المنسق السابق لعملية السالم دنيس روس في نجاح أي اجتماع دولي كهذا، اذا لم تـسبقه                   
وأبدى تخوفه مـن  . ءات عملية على االرض تغير جذريا الظروف التي يعيش في ظلها الفلسطينيون           اجرا

ان يكون االجتماع فرصة اخرى اللقاء الخطب، من غير ان تتبعه اجراءات عملية تترجم رؤية الـسالم                 
يير الوضـع   هو مساعدات مالية اميركية ودولية لتغ     "ورأى ان ما يحتاج اليه سالم فياض اآلن         . الى واقع 

االقتصادي، على ان تصاحب ذلك اجراءات اسرائيلية علـى االرض تـؤثر علـى الوضـع المعيـشي                
قادرة على تغيير نفـسها وتطويرهـا، ولكـن عليهـا اوال            " فتح"واعرب روس ان حركة     ". للفلسطينيين

  .هودعا واشنطن والغرب الى مساعدتها في عملية التطوير هذ. التخلص من بعض الوجوه القديمة
أن بوش اتصل بكل من الرئيس المصري والملـك الـسعودي والملـك              ١٧/٧/٢٠٠٧ السفير   وذكرت

   . األردني، وحثهم على دعم عباس كما ناقش معهم دعوته إلى االجتماع حول عملية السالم في المنطقة
  

  الشرعية فقط لحكومة هنيةيؤكد أن " بحر"و.. "الثقة"بعقد جلسة " التشريعي"فياض يطالب  .٢
قـال  : رام اهللا، عبد الـرؤوف أرنـاؤوط       نقالً عن مراسلها في    ١٧/٧/٢٠٠٧الوطن السعودية   شرت  ن

 سالم فياض إنه طلـب مـن رئـيس المجلـس            ]المكلف [مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني     
وكتب فياض في رسالة بعث بهـا       . التشريعي عقد جلسة خاصة للمجلس، للتصويت على الثقة بالحكومة        

باإلشارة إلى موضوع عقد الجلسة الخاصة، وباالستناد إلى أحكام الفقرة األولى           "يس المجلس، إنه    إلى رئ 
، وتعديالته، نتقدم إليكم بعقد جلسة خاصة في التـشريعي للتـصويت            ٢٠٠٣ للقانون لسنة    ٦٦من المادة   

 ".على الحكومة الثالثة عشرة
مجلس فإن الرئيس عباس يملك صـالحية إقـرار         وتوقعت المصادر الفلسطينية أنه في حال عدم انعقاد ال        

 .الحكومة بمرسوم يرقى إلى قوة القانون



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                      ٧٨٥:                                 العدد١٧/٧/٢٠٠٧الثالثاء : التاريخ

أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة، أكد       . د  إلى أن  غزةمن   ١٦/٧/٢٠٠٧ قدس برس وأشارت  
ـ   قال  سالم فياض، و  .أنه سيرد على رسالة د     نحن اآلن أمامنا ثالث    ": "قدس برس "في تصريحات خاصة ل

متتالية األولى هي حكومة إسماعيل هنية، والثانية هي حكومة الطوارئ، والثالثة هي الحكومـة              حكومات  
الحالية، وواحدة فقط من هذه الحكومات هي التي لها سند قانوني، وأعني بذلك حكومة هنية المقالة، أمـا                  

، ونحن  ١٣كومة  حكومة الطوارئ فقد شكلت بمرسوم غير قانوني ولم تنل ثقة التشريعي، تماما مثل الح             
  ".سنرد على طلب سالم فياض وفق األصول الدستورية والقانونية المرعية بإذن اهللا

النائب الثاني لـرئيس     إلى أن     حامد جاد  ،غزة نقالً عن مراسلها في     ١٧/٧/٢٠٠٧الغد األردنية   ولفتت  
وضـحاً ان    وفق القانون م    فياض  صحة وقانونية دعوة   ، في تصريح صحافي   أكدالتشريعي حسن خريشة    

  .أية حكومة تشكل يجب ان تتقدم للتشريعي لنيل ثقته
  

   واتاحة الفرصة لعناصره لاللتحاق بالشرطة "من الوقائياأل"الحكومة المقالة تقرر حل  .٣
 قررت الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة اسماعيل هنية حل جهاز األمن الوقائي في غزة وإتاحـة                :غزة

واتخذت الحكومة خالل جلستها االسبوعية سلسلة       . لاللتحاق بجهاز الشرطة   الفرصة للعاملين في الجهاز   
علـى رفـضها    " :هـا واكد بيان صادر عن    .من القرارات ابرزها تشكيل لجنة المصالحة الوطنية العامة       

ودانت الحكومة تصريحات الوزير فـي حكومـة         ".لسياسة االبتزاز واإلقصاء في دفع رواتب الموظفين      
رياض المالكي حول وجود القاعدة في غزة واعتبرته تحريضاً لالحـتالل لمحاصـرة             .تسيير االعمال د  

تؤكد الحكومة أن قطاع غزة أكثر أمناً       ..." بيان  الواضاف   .القطاع وتعزيز الحصار، وتركيع المواطنين    
ـ                  ا واستقراراً، وال وجود ألي أفكار وقوى غير فلسطينية، وال وجود لتنظيم القاعدة في القطاع، وكـل م

كل اإلجراءات  "ورفضت الحكومة    "... هو محض افتراء وكذب وتضليل تعودنا عليه       ،يتحدث خالف ذلك  
التي تقوم بها األجهزة األمنية في الضفة الغربية وتعتبرهـا تقويـضاً للبنـاء الـسياسي واالجتمـاعي                  

  ".مةواالقتصادي في الضفة، وانتهاكاً لحاالت حقوق اإلنسان، ومحاربة لثقافة وفكر المقاو
  ١٦/٧/٢٠٧وكالة معا 

  
  الرجوب مسؤوال لألمن القومي الفلسطينيجبريل  حماس تطالب بتعيين :مصادر أمنية .٤

 قدمت مجموعة من المطالـب األمنيـة للوسـطاء    "حماس" ذكرت مصادر أمنية مطلعة أن حركة  :عمان
  :إلنهاء األزمة القائمة مع الرئيس ابو مازن، أبرزها

  .نية بعيدا عن الفئوية وعلى أسس وطنيةإعادة هيكلة األجهزة األم .١
  .تعيين العقيد جبريل الرجوب مستشارا لألمن القومي بدال من دحالن .٢
 بتسليم المقار األمنية لمن يرشحه الرجوب من غزة من شخصيات أمنية أو مـن               "حماس"قيام حركة    .٣

  . على السواء"حماس" و"فتح"تنظيميه من حركة 
 من بينهم رئيس الوزراء     "حماس" تتم بين الرجوب وعدد من قيادات        وأكدت المصادر أن اتصاالت مكثفة    

المقال إسماعيل هنية لبحث عدد من القضايا ومن بينها تنفيذ الهيكلية والخطة األمنية التي عرضها العقيد                
وأن هناك تفاهما حول عدد من الشخصيات القيادية في كـال           .. الرجوب على السيد هنية قبل عدة أشهر      

المرشحتين لتولي قيادة األجهزة األمنية، على أن تسلم شخصيات حماس العدد األكبر من هـذه               الحركتين  
  .المسؤوليات األمنية

  ١٧/٧/٢٠٠٧فراس برس 
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  للفلسطينيين" أفخاخا"وتعتبرها .. حكومة هنية ال تعول كثيراً على لقاء عباس وأولمرت .٥
ل كثيراً على لقاء الـرئيس الفلـسطيني ورئـيس           أكدت حكومة الوحدة الوطنية المقالة، أنها ال تعو        :غزة

، مؤكدة أن هذه اللقاءات لن تخدم       "مضيعة للوقت وذرا الرماد في العيون     "الوزراء اإلسرائيلي، واعتبرته    
وقال بيان صـحفي صـادر عـن         .القضية الفلسطينية، وتشكل خداعاً يضر بالشعب الفلسطيني وحقوقه       

لحكومة توقفت أمام ما يسمى بحسن النوايا اإلسرائيلية، وتعتبرها         المكتب اإلعالمي لمجلس الوزراء، إن ا     
  .فخاخا منصوبة للشعب الفلسطيني، داعية للحذر واالنتباه وعدم الوقوع بها

  ١٦/٧/٢٠٠٧ قدس برس
  

  عباس يرحب بدعوة بوش لعقد مؤتمر دولي للسالم .٦
قال المتحـدث الرسـمي     ": ا ش ا  " و" رويترز"،  "أ ف ب  "،  "أ ب " نقالً عن  ١٧/٧/٢٠٠٧السفير  نشرت  

نرحب بدعوة الرئيس بوش لعقد مؤتمر دولي للـسالم ونطالـب       "باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة       
هذا "، معتبراً أن    "بتطبيق خطة خريطة الطريق ومبادرة السالم العربية وتطبيق مبدأ األرض مقابل السالم           

وأشار إلى أن بوش أجرى اتصاالً بعبـاس، مجـدداً           ".هو الطريق الوحيد لألمن واالستقرار في المنطقة      
  .دعمه له ولحكومة سالم فياض

بالخطـاب  ) عبـاس (رحب الـرئيس    : " صرح نبيل عمرو   :رام اهللا من   ١٧/٧/٢٠٠٧النهار  وأضافت  
واعتبر انه فتح لباب جديد يجب ان يفضي الى انعاش مسيرة السالم والعمل على االرض               ] خطاب بوش [

الرئيس عباس مستعد للتعاون الى أقصى مدى في سبيل انجـاح االفكـار             : "، وقال "عادللتحقيق السالم ال  
الوقت مناسب للبدء العملي باجراءات فعلية تعيد       .. االيجابية والبناءة التي وردت في خطاب الرئيس بوش       

لحـروب  األمل الى شعوب المنطقة في أن هناك افقاً جديداً للخالص من االحتالل والقهر واالستيطان وا              
  ".والعنف المتبادل

  
  للسماح للعناصر األمنية التحرك بحرية" اسرائيل"مسؤولون في مكتب عباس يدعون  .٧

دعا مسؤولون كبار في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية إلى تـسليح أجهـزة             : اإلذاعة االسرائيلية الثانية  
  .لغربيةاألمن الفلسطينية، والسماح لعناصرها بالتحرك بحرية في مناطق الضفة ا
  ١٦/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط، .د.رصد البث اإلذاعي والتلفزيوني العبري، م

  
  ال يتماشى مع الشرعية سيشعل حرباً ي قرار سيتخذه المجلس المركزيأ: قفيشةالنائب  .٨

 حذر النائب حاتم قفيشة يوم االثنين، من مغبة تفجر االوضاع في االراضي الفلسطينية، مـشيراً                :الخليل
رار يصدر عن اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، يوم االربعاء، وال يتماشى مـع              الى ان اي ق   

اشعال فتيل الحرب، وهذا ما نرفـضه كـشعب         " المصلحة والشرعية الوطنية الفلسطينية، سيكون بمثابة       
وطالب بتقييم ما جرى ويجري، على الساحة الفلسطينية، ومحاسـبة كـل مخـطء               ".وكفصائل فلسطينية 

لة وبدون تهور، داعياً الرئيس عباس لفض المقاطعة والعودة الى طاولة المفاوضات االخوية، بـين               بعدا
، للرئيس عباس، داعياً إيـاه للتريـث        "وكالة معا االخبارية    " ووجه رسالة عبر   .كافة الفصائل الفلسطينية  

ماع أصـوات فلـسطينية     قليالً في اصدار مراسيمه، واصفاً بعضها بأنه جاء على عجل، مطالباً اياه، بس            
االخ الرئيس محمود عباس، القضية الفلسطينية تتآكل، وهي بحاجة الى جهود جميع            : " أخرى، قائالً فيها  

ابناء الشعب الفلسطيني، ونرفض اقصاء احد، أو احالل مؤسسة مكان مؤسسة أخـرى، نريـد مجلـس                 
  ة والشرعية، مركزي فلسطيني قوي، ومجلس تشريعي قوي، وشعب قوي بمؤسساته الوطني
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، والضغوطات الدولية، وكذا الحال لدى اسماعيل       "اسرائيل"انت وحدك أخي الرئيس لن تستطيع مواجهة        
هنية، ولن يستطيع اي شخص مهما كان، حمل الهم الفلسطيني لوحده، والذي عجز عـن حملـه لعقـود                   

  ".مختلفة، كل القيادات الفلسطينية واالمة العربية
  ١٧/٧/٢٠٧وكالة معا 

  
  حالة االنقسام تنذر بكارثة سياسية: مين سر المجلس المركزي لمنظمة التحريرأ .٩

أكد السفير محمد صبيح أمين سر المجلس المركزي لمنظمة التحرير ورئيس قطاع فلـسطين              : ألفت حداد 
في جامعة الدول العربية أن استمرار حالة االنقسام بين غزة والضفة الغربية بالشكل الذي أعقب سيطرة                

 على القطاع ينذر بكارثة سياسية وأخرى تطال كل القطاعات وتنذر وتهدد المـشروع الـوطني                "اسحم"
المهمة األساسية اآلن يجب أن تكون في التفكير الجماعي في العودة إلى وحـدة              : وقال .الفلسطيني برمته 

ول إمكانية أن   وح .األرض الفلسطينية وإنهاء االنقالب وعودة الشرعية وحل الخالفات من خالل الحوار          
تحتضن الجامعة العربية األطراف الفلسطينية المختلفة إلى حوار شامل لمعالجة أسباب األزمة وتداعياتها             

بيان وزراء الخارجية العرب حول هذا الموضوع واضـح المعـالم والـذي أدان االقتتـال        : "صبيحقال  
 أكد الوزراء فـي بيـانهم دعمهـم         الداخلي واستنكره وما حدث من جرائم باعتبار ذلك خالل كبيرا كما          

  "للشرعية الفلسطينية وللرئيس ابومازن وشكل لجنة لتقصى الحقائق ستقدم تقريرها تقريبا
  ١٦/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  عودة الجدل السياسي حول شرعية مؤسسات منظمة التحرير من عدمها: تقرير .١٠

 اهللا والعاصمة األردنية تجـري       أكدت مصادر سياسية وإعالمية فلسطينية أن االستعدادات في رام         :عمان
 التي دعا إليها الـرئيس عبـاس        ، لتأمين انعقاد جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير       ،على قدم وساق  

وتوحيد وجهة نظر فصائل منظمة التحريـر تجـاه         ،  "فتح"و" حماس"لدراسة المأزق الحالي بين حركتي      
وقد ازدهر النقـاش الـسياسي    ."اسرائيل" مع  وموضوعات المفاوضات  " الفلسطيني -الفلسطيني  "الحوار  

، حيث بات وجـود     "حماس"و" فتح" عشية اندالع األزمة السياسي بين       ،بشأن المجلس الوطني الفلسطيني   
المرجعية التي يحتكم إليها الفلسطينيون المختلفون ضرورة ملحة بعـد سـنوات طويلـة مـن التأجيـل                  

  .ت منظمة التحرير الفلسطينيةالمتواصل لمطالب إعادة بناء أو تفعيل مؤسسا
  آراء للنقاش

وأكدت ليلى خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في عمان في تصريحات خاصة               
أن مجموعة من األفكار واألطروحات يجري تدوالها اآلن في أروقة المجلـس الـوطني              " قدس برس "لـ

لشعبية أشارت إلى أن هذا النقاش حول تفعيـل المؤسـسات           لكن القيادية في الجبهة ا     .بالعاصمة األردنية 
الموجودة لمنظمة التحرير، يفقد معناه إذا تم األخذ بعين االعتبار أن مدتها الزمنية قد انتهت وأنها بحاجة                 

وهو ما انتهت إليه مفاوضات القـاهرة       " فتح"إلى إعادة بناء من جديد وليس تفعيل كما تدعو لذلك حركة            
أن الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني فـي هـذا          إلى  وأشارت  .  كل الفصائل الفلسطينية    بين ٢٠٠٥عام  

الوقت بالذات وبشاكلته الحالية ال تنسجم ومعطيات المجلس في حد ذاته الذي انتهى وقته ولـم تعـد لـه                 
  .صالحية االنعقاد إال وفق توافق جديد بين مختلف الفصائل الفلسطينية

ـ        لكن حمادة فراعنة الكات    أن تكون  " قدس برس "ب والمحلل السياسي األردني نفى في تصريحات خاصة ل
الدعوة إلى انعقاد المجلس المركزي أو المجلس الوطني غير قانونية، وأشـار إلـى أن هنـاك إجماعـا                   
فلسطينيا على األقل من فصائل منظمة التحرير على ضرورة أن يكون للمنظمة ومؤسساتها دورا أساسيا               

غيـر  " الجهاد اإلسـالمي  "و" حماس"مل السياسي الفلسطيني في المرحلة الراهنة، وأن غياب         في قيادة الع  
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الممثلتين في المنظمة ال يمكن أن يشكل عائقا سياسيا أو شرعيا في عمل هذه المؤسسات أو في ما يمكن                   
  .أن تؤول إليه من نتائج

ـ    فقد أكد في تصر    ،أما بالل قاسم أمين سر جبهة التحرير الفلسطيني        أن " قـدس بـرس   "يحات خاصة لـ
صاحب القرار في الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني هو المجلس المركزي الذي سينعقد يـوم اإلربعـاء    
المقبل، مذكرا بالنقاشات الجدية التي تخترق ساحة العمل السياسي الفلسطيني بـشأن تفعيـل مؤسـسات                

ير انعقاد المجلس الوطني لعدة سنوات إلـى        وأعاد تأخ . منظمة التحرير، وأولها مؤسسة المجلس الوطني     
فيهـا، وذكـر أن     " الجهاد اإلسـالمي  "و" حماس"ما قال إنه رغبة من فصائل منظمة التحرير في إشراك           

رفضت االعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في حوارات القاهرة            " حماس"
ونفى بالل قاسم أن يكون في الـدعوة إلـى          . ليها بشرط أن تنضم إ    ٢٠٠٥ وقبلتها في    ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٣

انعقاد المجلس أي استغالل لمؤسسات منظمة التحرير المنتهية صالحيتها في حسم خالف سياسـي بـين                
الواقع اآلن يتطلب تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلـسطينية لتحديـد كيفيـة             : "، وقال "حماس"و" فتح"

ب والدعوة لترتيب البيت الفلسطيني، وأبواب المنظمة سـوف         مواجهة ما حدث في غزة من عملية انقال       
تبقى مفتوحا لمن أراد االنضمام إلى مؤسساتها، ألن منظمة التحرير هي التي حولت الشعب الفلـسطيني                

  ."من شعب الجئ إلى شعب مناضل صاحب حق وأعادت له االعتبار
  ال شرعية لها

مسؤولية تأخير انعقاد مؤسسات    " حماس" تحميل   "حماس"وفي غزة رفض سامي أبو زهري الناطق باسم         
منظمة التحرير، ووصف هذه االتهامات بأنها ادعاءات سخيفة ال تستحق الرد، وأشـار إلـى الـدعوات                 

لضرورة تحويل توصيات حوارات القاهرة الخاصة بإعادة بناء مؤسـسات          " حماس"الكثيرة التي وجهتها    
واعتبر أن الـدعوة    . كانوا يرفضون ذلك  " فتح"ـنتمي أغلبهم ل  منظمة التحرير، لكن قادة المنظمة الذين ي      

لقد اتفقنا فـي حـوارات      : " ال يملك الشرعية على اإلطالق، وقال      ،ألي انعقاد لمؤسسات منظمة التحرير    
القاهرة على إعادة بناء منظمة التحرير لتكون ممثلة للشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته، وهذا لـم يـتم،                 

القائمة اآلن غير شرعية وال تمثل الشعب الفلسطيني إلى حين التوافق على إعادة بناء              ولذلك فالمؤسسات   
  ".المنظمة، وعليه فإن هذه المؤسسات غير المنتخبة ال تملك أن تقوم بالتقرير في أس شيء
  ١٦/٧/٢٠٠٧ قدس برس

  
  رئيس ديوان هنية يدعو لجنة جامعة الدول العربية لتقصي الحقائق إلى زيارة غزة .١١

 والقائم بأعمال رئيس ديوان الموظفين      ،لحكومة المقالة ا رئيس ديوان رئيس     ،محمد المدهون .د دعا   :ةغز
 لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها جامعة الدول العربية إلى زيارة قطاع غزة والتحقق من كل مـا                  ،العام
بهـا احتقـان أمنـي      أحداث تسبب   " وإنما   ،"ليس انقالباً  "ما جرى في غزة   ، أن   المدهوناعتبر  و .جرى

 أشـقاء   "فتح" و "حماس" وأن   "فتح"ال معركة مع    "مشدد على أنه    . "تدحرجت إلى النتيجة التي وصلت إليه     
مـن  " من األزمة،     هو المخرج  "فتح" و "حماس"وشدد على أن الحوار بين       ."في القضية والوطن والتاريخ   

دة وطنية قوية وإعـادة صـياغة       أجل تحقيق التواصل بين الضفة وغزة وعلى قاعدة تشكيل حكومة وح          
  ".المؤسسة األمنية

  ١٦/٧/٢٠٠٧ قدس برس
  
   سياسيةيات معه في رحلة عالجه األخيرة خشية ان يقوم بتصف"دحالن"صطحب ا "عرفات" .١٢

 بزيارة اليها بـأي  محمد دحالنقالت مصادر فلسطينية أن حكومات عربية رفضت بشدة ان يقوم          : إيالف
في حين اعتبرت عواصم عربية أخرى مثل القاهرة وعمان         . ر الماضي صفة كانت بعد أحداث غزة الشه     

  .ان اقامة دحالن على أراضيها غير ممكن
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رئيس الفلسطيني الراحـل ياسـر      المسؤوال خليجيا رفيعا كان قد أبلغ       "وبحسب وسائل إعالم عربية فإن      
ري فـي أواخـر   عرفات بأن يصطحب دحالن معه في رحلة عالجه األخيرة الى مستشفى بيرسي العسك      

 خشية ان يقوم دحالن بإستغالل غياب عرفات والقيام بحملة تصفية حسابات مع             ٢٠٠٤أكتوبر من العام    
ياسر عرفات قـد أسـر      "وتتذكر المصادر الفلسطينية بأن     ". خصوم له على الساحة السياسية الفلسطينية     

لفرنسية، بعد معاتبتهم لـه علـى       لمقربين منه في مطار ماركا األردني قبل اقالع طائرته الى العاصمة ا           
تهميشهم واصطحاب دحالن بأنه لم يطلب من األخير الذي كان سبقه الى فرنسا مرافقته ألنه شخص مهم                 

أي –أو ألهمية دوره بل ألن دحالن يجيد افتعال الصدامات السياسية واألمنية بـصورة معقـدة، وانـه                  
  ".   يخشى من حدوث ذلك في غيابه-عرفات

  ١٧/٧/٢٠٠٧موقع ايالف 
  
  ناصرالدين الشاعر حكومة المقالة الالوزير في تقرر االفراج عن " اسرائيل" .١٣

مرت محكمة عسكرية اسرائيلية امس باطالق سـراح وزيـر التربيـة            أ": د ب أ  "،  "أ ف ب  " –رام اهللا   
 محـامي   أسـامة الـسعدي،   ناصرالدين الشاعر، حسب ما اعلن      المقالة،  حكومة  الوالتعليم الفلسطيني في    

وقال السعدي ان المحكمة قررت اطالق سراح الشاعر خصوصا انه لم يعد يتسلم اي منـصب                 .،االخير
كما اشارت المحكمة الى ان الشاعر لـيس        . رئيس عباس باقالة حكومة الوحدة الوطنية     الوزاري بعد قيام    

لق سـراحه اليـوم     من المتوقع ان يط   "وتابع المحامي    .نائبا في التشريعي الذي تملك فيه حماس االكثرية       
  ".ليعود الى منزله في نابلس

  ١٧/٧/٢٠٠٧الدستور 
  
  ترفض التمييز بين األسرى حسب االنتماء السياسيالمقالةحكومة ال .١٤

 المقالة باسم نعيم من محاوالت      الفلسطينيةحكومة  ال حذر وزير الشباب والرياضة في       : رائد الفي  - غزة
ورحب نعـيم، المكلـف أيـضاً        .ساس االنتماء السياسي  التفرقة بين األسرى في سجون االحتالل على أ       

بوزارة شؤون األسرى، باإلفراج عن كل أسير مهما كان لونه أو جنسه أو جنسيته، ليقوم بدوره مع أبناء                  
  ".فتح"أسيراً من ٢٥٠شعبه، في إشارة إلى االفراج المرتقب عن 

  ١٧/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  تدون على مسؤول في وزارة الحكم المحليمسلحون مجهولون في رام اهللا يع .١٥

 المهندس محمد فـتح اهللا    ،اعتدى مسلحون مجهولون على وكيل مساعد في وزارة الحكم المحلي          :رام اهللا 
 ومـصادرة   ليـة ، بالضرب المبرح بعد تجريده مما بحوزته من مبالغ ما         "حماس"الصعيدي والمقرب من    

  .، بتنفيذ االعتداء"فتح"لحون من ، مس"حماس"واتهمت مصادر في  .سيارته الشخصية
   ١٦/٧/٢٠٠٧ قدس برس

  
  قالت أنه عميل لالحتالل القسامكتائبو ..وفاة فلسطيني في مركز توقيف للقوة التنفيذية .١٦

توفي فلسطيني  :  منتصر حمدان  - رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٧/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  
 التوقيف واالعتقال التي تسيطر عليها القوة التنفيذية، في ثاني          أمس في ظروف غامضة داخل أحد مراكز      

وقالت مصادر طبية إن أفرادا من القوة التنفيذية وكتائب القـسام            .حالة وفاة من نوعها خالل نحو أسبوع      
وقد وجدت آثار تعذيب عليها وكـان     "أحضرت جثة وليد أبو ضلفة إلى مستشفى الشفاء ليل األحد االثنين            

  ".دين ومعصوب العينين ويحمل آثار حبل على رقبتهمقيد الي
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وأضـاف أن   " أي عالقة للقوة التنفيذية بمقتل أبو ضـلفة       "ونفى إسالم شهوان الناطق باسم القوة التنفيذية        
بعض المواطنين اتصلوا بنا وأبلغونا بوجود جثة في أحد الشوارع بغزة وقمنا بإحضارها إلى المستشفى               "

  ".انه لم يكن معتقال لدينا إطالقا ونحن فتحنا تحقيقا بالحادث"وأوضح ". ية أمنيةويبدو انه قتل على خلف
وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في وفاة أبو ضـلفة ومـواطن آخـر                  
 يدعى فضل محمد دهمش توفي أثناء احتجازه من قبل القوة التنفيذية في سجن غزة المركزي في العاشر                

  .يوليو الحالي/ من تموز
 "أبـو عبيـدة   "  إلى أن   أشرف الهور  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٧/٧/٢٠٠٧القدس العربي    وأشارت
 أنه  إلى لم يتعرض أبو ضلفة للتعذيب، الفتاً        :اسم كتائب القسام قال في اتصال مع القدس العربي        بالناطق  

ات من قبل عمالء لالحتالل، كشفت أمنياً يـصنف         تم توقيفه قبل أيام في مركز المشتل، بعد ورود اعتراف         
 أنه عومل معاملة جيدة أثناء احتجازه للرغبة في         إلىوأشار   .انه خطير جداً ومتسبب في عمليات اغتيال      

وعن سبب وفاة أبـو      . أنه أعطي جهاز تلفون لالتصال بأهله      ىحصولنا علي معلومات إضافية، منوهاً ال     
ان مقيدا بالسالسل، وحاول فك نفسه، فحدث هناك التواء في أحد سالسل            ضلفة أشار أبو عبيدة الي أنه ك      

 .عنقه فحدث اختناقه
قال عضو اللجنـة المركزيـة      :  فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٧/٧/٢٠٠٧الحياة  وأوردت  

ـ        ]ابو ضلفة  [جميل مزهر ان شقيق القتيل    " الجبهة الشعبية "لـ قيق  هو احد كوادر الجبهة ومعتقل معه وش
ـ  .آخر منذ خمسة أيام لدى القوة التنفيذية       في شأن  " حماس"الجبهة أجرت اتصاالت مع     "ان  " الحياة"واكد ل

االنتهاكات والممارسات التي   "وانتقد مزهر    ".االشقاء الثالثة المعتقلين وان الحركة ابلغتنا انهم قيد التحقيق        
بوقف هذه الممارسات التـي تمثـل       " حماس"وطالب مزهر    ".ترتكب يومياً في حق المواطنين وكرامتهم     

انتهاكاً فاضحاً للقانون وحقوق االنسان والى تحمل مسؤوليتها امام الجماهير بوقـف ارهـاب االجهـزة                
  ".االمنية التابعة لها

 مؤسسات الميـزان     إلى أن   سمير حمتو  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٧/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة   ولفتت  
  . بفتح تحقيق فوري وجدي في الحادث، دون إبطاء"حماس"والحق والضمير طالبت 

الـضمير  "قال مـدير مؤسـسة      :  رائد الفي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٧/٧/٢٠٠٧ األخبار   وأضافت
أبو ضلفة وأحد أشقائه اختطفتهما في التاسع من الشهر الجاري القوة           "خليل أبو شمالة إن     " لحقوق اإلنسان 

اإلجراءات غير القانونية التى    "وأشار إلى القلق البالغ من       ".حسب شهادة ذويهما  التنفيذية وكتائب القسام،    
 في تعاملهما مع المواطنين، وبشكل محدد في ما يتعلق          "حماس"تتبعها القوة التنفيذية والجهاز المسلح في       

  ".بأمور االعتقال واالحتجاز والتحقيق
  
  صادية والتجارية السابقة ملتزمون باالتفاقات االقت: االقتصادي مستشار هنية .١٧

أكد وزير االقتصاد الوطني السابق والمستـشار االقتـصادي إلسـماعيل           : "د ب أ  " و  سمير حمتو  -غزة  
هنية، المهندس عالء الدين األعرج، ان الظروف االقتصادية التي يعيشها قطاع غزة بالغـة الـصعوبة                

وذكر  .موضوعية وتغليب المصلحة العامة   والتعقيد وتتطلب من الجميع التحلي بأقصى درجات الحكمة وال        
األعرج خالل مؤتمر صحافي أمس أن الممارسات اإلسرائيلية أصابت القطاع بمقتل، وفاقمت من مشكلة              

   .البطالة وأدت إلى إغالق المصانع والورش والمعامل المختلفة
عل تعطيـل العمـل     واعتبر أن منع دخول مواد اإلنشاء األساسية ضرب قطاع اإلنشاءات والمقاوالت بف           

بالكود التجاري وأوقف كافة مشاريع التطوير والعمران والبنية التحتية مما جعل الجهات المـشغلة لهـا                
وأكد التزام الحكومة المقالة     ".األنروا"تعلق كافة نشاطاتها ومشاريعها في قطاع غزة كما حدث مع وكالة            

لموقعة سابقاً مع مختلف األطراف الدولية والعربيـة        برئاسة هنية بكافة االتفاقيات االقتصادية والتجارية ا      
والفلسطينية، مع حقها في مراجعة االتفاقيات حين تسمح الظروف، مؤكدا دعم الحكومـة لكافـة لجـان                 



  

  

 
 

  

            ١٢ ص                                      ٧٨٥:                                 العدد١٧/٧/٢٠٠٧الثالثاء : التاريخ

القطاع الخاص القيادية ومؤسساته العاملة التي تداعت في هذه الظروف للقيام بدورها في محاولة منهـا                
   .المرحلة، من أجل إعادة الحياة لعجلة االقتصاد الوطنيلتجنيب اآلثار السلبية لهذه 

وأكد أن وجود حكومتين فـي       .وطالب األعرج بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني        
ودعـا كافـة     .رام اهللا وغزة، أحدث حالة من اإلرباك اإلداري والمالي، بسبب المراسـيم المتناقـضة             

والخيرية لالستمرار بنشاطاتها في كافة المناطق الفلسطينية في ظل التـزام           المؤسسات األجنبية والعربية    
وطالب سلطة النقد الفلـسطينية وهيئـة        .الحكومة بتوفير البيئة اآلمنة لعملها وحماية ممتلكاتها وأفرادها       

 سوق رأس المال والبنوك العاملة في االراضي الفلسطينية القيام بدورها التنمـوي وتقـديم التـسهيالت               
الممكنة والتوازن قدر المستطاع في خدمة شرائح المجتمع، ومـساندة القطـاع التجـاري والـصناعي                

  .واالنشائي من أجل بقائه واستمراره وأن تنأى بنفسها عن اية تجاذبات في الساحة الفلسطينية
  ١٧/٧/٢٠٠٧الدستور 

  
  اتفاق مكة ال يزال صالحا وما جرى مخالف للقانون: مشعل .١٨

، مسؤول المكتب الـسياسي لحركـة    مشعل خالدقال:  د ب أ  -الدوحة   ١٧/٧/٢٠٠٧ الدسـتور    ذكرت
الحوار كما تـراه حمـاس ينبغـي أن يعـالج     "إن ، الذي كان يتحدث في ختام ملتقى القرضاوي      حماس،  
هما الملف األمني ومحاربة الفساد في األجهزة الفلسطينية وإعادة هيكلتها حتى تعمل لصالح كل               :قضيتين
لن تسلم للفاسدين بل تسلم أليد وطنيـة        "وأشارإلى أن األجهزة األمنية     ". يين على أن تتبع للرئاسة    الفلسطين

  ". متفق عليها
وأكد مشعل  . ويتعلق الملف الثاني بالتوافق على حكومة وحدة وطنية بصالحيات تعينها على تنفيذ مهامها            

نحـن ال نجـادل فـي       "نية، مـضيفا    أهمية وجود حكومة مركزية فلسطينية تحت رئاسة السلطة الفلسطي        
اتفاق مكة ال يزال صالحا وحكومـة الوحـدة         "وقال إن    ".الشرعيات التي جاءت عبر صناديق االقتراع     
محاوالت االسـتنجاد بمؤسـسات منظمـة       "وأضاف أن    ".الوطنية صالحة وفقا لما نص عليه اتفاق مكة       

   ".جرى مخالف للقانونالتحرير الفلسطينية التي لم تعد تعمل ال مشروعية لها وما 
وأشار مشعل إلى أن بعض القيادات الفلسطينية، التي رفض تسميتها، قد طلبت من أوروبا عـدم تقـديم                  

مستشار معروف يقول ألوروبا ال تتعاملوا مع حكومة الوحدة الوطنيـة           "مساعدات لحكومة حماس، قائال     
. له عن ذلك معبرين عن اسـتغرابهم      ، مشيرا إلى أن شخصيات سياسية أوروبية كشفت         "بل مع الرئاسة  

وقـال إن   .  إلى أن الملفات التي استولت عليها حماس في غزة يجري إعدادها للكشف عنها              مشعل وأشار
تلك الملفات تثبت تورط أجهزة فلسطينية جندتها أميركا وإسرائيل وتعمل ضـد مـصالح دول عربيـة                 

  .وإسالمية وضد مصالح الشعب الفلسطيني
خالل مؤتمر الدوحة امس االثنين انـه ال         قال    مشعل أن : لندن ١٧/٧/٢٠٠٧عربي  القدس ال  وأضافت

يونيو / ينكر ان هناك اخطاء وقعت خالل المواجهات التي شهدها القطاع في النصف االول من حزيران              
 تلك االخطاء   مشعلووصف  .  واسفرت عن سقوط اكثر من مئة قتيل       "فتح" و "حماس"الماضي بين انصار    

 .ة وال تمثل سياسة، وابدي استعداد الحركة لالعتذار عنهابانها فرعي
  
  ..نرحب بدعوة مشعل إلعادة بناء األجهزة األمنية: قدورة فارس .١٩

خالـد مـشعل    " حماس"عن ارتياحه لدعوة رئيس المكتب السياسي لحركة        " فتح"أعرب قيادي في حركة     
لوطني، ووصف اعتذاره عما أسماه بــ       على مسألتي األجهزة األمنية وحكومة الوفاق ا      " فتح"للحوار مع   

 مشعل بممارسـة دور مـؤثر فـي    فارسوطالب  .ةالتي حصلت في غزة بالخطوة اإليجابي" التجاوزات"
إننا نرحب بإقامة أجهزة أمنيـة وطنيـة        "توجهات الحركة بما يؤكد الجدية في الدعوة إلى الحوار، وقال           

بإقامة حكومة وحدة وطنية، ولكننا نـسأل هـل أن          ، ونحن نرحب    ..غير فصائلية وال تخدم إال الوطن،       
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؟ وإذا كان كذلك فهل إزالة نتائج االنقالب وإعادة المؤسـسات           "حماس"خالد مشعل هو الذي يقود حركة       
  ".الرسمية وغير الرسمية إلى أصحابها؟

 ١٦/٧/٢٠٠٧قدس برس 
  
 "فتح" و"حماس" يطلب من النرويج المساهمة في حل الخالف بين "الزهار" .٢٠

أكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار أمس أن للنرويج الدولة الغربية الوحيـدة التـي                : )ب.ف.ا(
وقـال الزهـار     .لتسوية الخالف بين حركتي فتح وحماس     " دورا تلعبه "اعترفت بحكومة الوحدة الوطنية     

للنـرويج  " أن   وأضاف". النزاع يرواح مكانه وال يمكن تسويته إال بمساعدة خارجية        "الذاعة نروجية ان    
  . بسبب موقفها األساسي من القضية الفلسطينية" دورا تلعبه في النزاع الفلسطيني

  ١٧/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  تسليم المقار األمنية" حماس"يؤكد رفض : يحيى موسى .٢١
يحيى موسى الحكومة الحالية برئاسة سالم فياض بــ         "  حماس"وصف القيادي في    : كتب أيمن أبو ليلة   

تسليم األجهزة والمقار األمنية    " حماس"، مشدداً على رفض حركة      "ر الشرعية حسب القانون والدستور    غي"
وشدد موسى خالل لقائه، ممثلين عن الجبهـة        . ألشخاص لهم ارتباطات بأميركا وإسرائيل، حسب تعبيره      

يونس أمس، علـى    بخان  " كتلة التغيير واإلصالح  "الشعبية، الجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب، في مقر        
أن الحوار الوطني الشامل بدون شروط مسبقة، هو السبيل والمخرج الوحيد من الوضع الحالي، مرحبـاً                

  .بأية جهود أو وساطة عربية أو فلسطينية من أجل رأب الصدع وإعادة الوئام
  ١٧/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  "صليبية"أبو زهري يتهم بوش بالتخطيط لشن حرب  .٢٢

اتهم الناطق باسم حركة حماس في غزة سامي ابو زهري، بوش بأنه يخطط              :ن هشام ملحم   م -واشنطن  
لمؤامرة لشن حرب صليبية على الشعب الفلسطيني، ودعا الدول العربية للوقوف بقوة فـي وجـه هـذه                  

  .التهديدات
  ١٧/٧/٢٠٠٧النهار 

  
   أولمرت ركض وراء السراب وتعلق باألوهام- لقاء عباس: الرشق .٢٣

إن الـرئيس محمـود     فلألسف الشديد   ": عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس      ل  قا: دمشق
عباس وضع نفسه كالتلميذ ينفذ االختبارات باستمرار ليتم جزاؤه بمجموعة مـن اإلنجـازات الخاصـة                

وأعرب الرشق عن أسفه لخطوة اللقاء بين عبـاس          .، على حد قوله   "فتح بالرئيس محمود عباس وبحركة   
  .واعتبر ذلك تلميعا لصورة إسرائيلوأولمرت 

 ١٦/٧/٢٠٠٧قدس برس 
  
  "غزة"في " حماس" يلتقي وفدا قياديا في "الجبهة الديمقراطية"وفد قيادي في  .٢٤

اجتمع األحد وفدان قياديان من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحركة حماس بغزة، عرضت فيـه               
على قطاع  " حماس" من األزمة التي نشبت بعد سيطرة        مبادرتها للخروج " حماس"قيادة الجبهة على حركة     

وفـد   فيمـا ضـم      .السياسيفد الجبهة الديمقراطية، صالح زيدان عضو المكتب        وكان من ضمن و    .غزة
وأبدى أبو هاشم اهتمـام      .السياسيةقيادة  الجمال أبو هاشم عضو المكتب السياسي، وأعضاء في         " حماس"
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أسس تمكـن مـن     "لديمقراطية، من أجل حوار وطني شامل، ووفق        ، للمبادرة السياسية للجبهة ا    "حماس"
   .، حسبما أفاد"الخروج من األزمة الخطيرة التي يمر بها الوضع الفلسطيني

 ١٦/٧/٢٠٠٧قدس برس 
  
 دخول الضفةال يعتزم  "القدومي"و "..المركزي" لن يشارك في اجتماعات "حواتمة" .٢٥

جبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن األمين العـام        أكد مصدر في ال   :  يوسف كركوتي، وكاالت   - دمشق
للجبهة نايف حواتمة لن يحضر اجتماعات المجلس المركزي المقرر عقدها غدا األربعـاء فـي رام اهللا                 

 لعودة أمينهـا العـام    " اإلسرائيلية"والتي دعا إليها الرئيس عباس مشددا على أن الجبهة ترفض الشروط            
من الديمقراطيين الموجودين في الداخل وهم أبو ليلى، وصالح زيـدان،           وقال المصدر إن أربعة أعضاء      

  .وتيسير خالد وفهد سليمان، سيشاركون في االجتماع
، رئيس الدائرة السياسية فـي منظمـة        من ناحية ثانية، نفى مسؤول فلسطيني أن يكون فاروق القدومي          

ضفة للمشاركة في اجتماعـات المجلـس       لدخول ال " اإلسرائيلي"طلب إذنا من سلطات االحتالل      التحرير،  
 ١٩٨٢وأكد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن القدومي الذي يقيم بتـونس منـذ عـام                  . المركزي

، مشيرا إلى أن القـدومي غـادر        "اإلسرائيلي"يرفض دخول األراضي الفلسطينية تحت حراب االحتالل        "
ة األردن أيضا، وذلك إلجراء مشاورات مع       أمس تونس باتجاه العاصمة السورية في جولة ستقوده لزيار        

    .قادة الفصائل الفلسطينية، وأعضاء المجلس المركزي
  ١٧/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  وجود قوات دولية في غزة ضرورة وأزمتنا شأن داخلي: مسؤولون فلسطينيون .٢٦

 مفتوح لطـوني     وزراء خارجية دول أوروبية في خطاب      ١٠تعقيبا على دعوة    : عبدالقادر فارس  -غزة  
بلير المبعوث الجديد للجنة الوساطة الرباعية للسالم في الشرق االوسط إلنشاء قوة دولية لفرض وقـف                

نحن ضد دخول أي قوات دولية الـى        " حماس" قال أيمن طه المتحدث الرسمي باسم حركة         .إطالق للنار 
رمزي ربـاح   أما  .ا قوات احتالل  قطاع غزة ألنها بمثابة احتالل جديد وسنتعامل مع هذه القوات على أنه           

قال اآلن ان تحضر قوات دولية لتطبيق قرارات الـشرعية          فعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية      
الدولية وخاصة ما يتعلق باتفاقيات جنيف بشأن حماية الشعب تحت االحتالل وفي ظروف الحرب هـذا                

العسكرية والعمليات اإلسرائيلية العدوانية    شيء وأن تحمي الشعب الفلسطيني من جدار الفصل والحواجز          
شيء، وأن تأتي قوات دولية الى قطاع غزة السؤال هنا الى أي مكان في قطاع غزة ؟ وبأي هدف وبأي                    

  .وظيفة، إذا كان هدف هذه القوات أن تتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني نحن نرفضه بطبيعة الحال
لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نحن في الجبهة الشعبية نـرى          قال جميل مزهر عضو اللجنة المركزية ل      و

أن خيار استقدام قوات دولية الى قطاع غزة هو خيار غير واقعي، ولذلك نحن نرفض هذا الخيار ألنـه                   
  .سيفتح الطريق أمام الوصاية الخارجية على شعبنا 

  ١٧/٧/٢٠٠٧عكاظ 
  
  من تسليم أسلحتهم تحذر عناصرها في الضفة للفصائل" األجنحة العسكرية" .٢٧

مجموعات الـشهيد أيمـن     (حذرت كتائب األقصى    :  سمير حمتو  -غزة   ١٧/٧/٢٠٠٧ الدستور   ذكرت
عناصرها في الضفة الغربية من مغبة التفريط بسالحهم، مؤكدة أن كـل مـن يفـرط بـسالحه                  ) جودة  

لعسكري للكتائـب   ودعا ابو خالد حجازي القائد ا      .سنعتبره خارجا عن إطار الجناح العسكري لحركة فتح       
في بيان، جميع عناصر الكتائب في الضفة الغربية المحتلة إلى المحافظة على سالحهم للدفاع عن أنفسهم                
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وحماية أبناء شعبنا واالستمرار بالمقاومة الخيار الوحيد منددا باستخدام شراء الذمم بالمال و بيع سـالح                
  . المقاومة
 أبو علي مصطفى ما نشرته فضائية فلسطين الرسـمية          نفت كتائب : غزة ١٧/٧/٢٠٠٧الحياة   وأضافت

ولـو  "واكدت ان مقاتليها لم ولن يـسلموا         .من ان مقاتلين ينتمون اليها سلموا سالحهم للسلطة الفلسطينية        
مـن بعـض الفـصائل      " العفو عن المطلوبين  "وعبرت عن رفضها استخدام مصطلح      ". رصاصة واحدة 

حدى المحاوالت البائسة لشق وحـدة المقاومـة والمقـاومين          ا"واعتبرت ان ذلك     ".فتح"خصوصا حركة   
وابناء الشعب الواحد، واليماننا بان من قاوم وناضل وكافح من اجـل الحريـة ال ينتظـر عفـوا مـن                     

  ".االحتالل
استنكرت خمس فصائل عسكرية فلسطينية بـشدة الخطـوة          :غزة ١٦/٧/٢٠٠٧فلسطين اآلن   وأوردت  

جـاء ذلـك    ،  ي الضفة الغربية من تسليم للسالح و التعهد بوقف المقاومة         التي قام بها بعض المقاومين ف     
كتائـب  "، و "كتائب القـسام  "خالل مؤتمر صحفي عقدته، خمس فصائل فلسطينية ، في غزة ، والفصائل             

 الجناح العسكري لحركة فتح الياسر، وألويـة الناصـر صـالح            -)المجلس العسكري األعلى  (" األقصى
ودعت الفصائل رئاسة السلطة إلى التوقـف        . القيادة العامة  -يش، والجبهة الشعبية    وكتائب أبو الر  ،  الدين

عن الممارسات والقرارات واإلجراءات التي تسعى لإلجهاز على المقاومة بما يحقق خدمة غير مسبوقة              
  . لالحتالل، مشيرة أن سالحها سيبقى مشرعاً في وجه االحتالل دفاعاً عن شعبنا ووطننا 

عزيز احد قيادات كتائب االقصى في أبو  ناصر هقالما : إلى ١٧/٧/٢٠٠٧رق األوسط  الشوأشارت
الضفة الغربية، ان الكتائب لن تسلم السالح، وان كانت تلتزم بقرارات الشرعية الفلسطينية، لكن ضمن 

واعتبر  .اجندة الكتائب التي تضمن العفو الكامل عن كل المطاردين في الضفة الغربية وقطاع غزة
بوعزيز ما اعلنه زكريا الزبيدي من جنين بوقف الهجمات على اسرائيل غير ملزم لمجموعات كتائب ا

حجازي عن استنكار الكتائب في غزة أبو خالد االقصى االخرى، واعلن احد قيادات كتائب االقصى 
ن إطار ، معتبرا أن كل من يفرط بسالحه هو خارج ع"لغة شراء الذمم بالمال"واستهجانها لما اسماه 

  ".فتح"لـالجناح العسكري 
  
  حول تسليم مقاومين سالحهم للسلطة" فتح"ال خالفات داخل : حلس .٢٨

أحمد حلس أن تكون هناك خالفات داخل الحركة        " فتح"نفى القيادي في حركة     :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
 وقال حلـس لــ      فى شأن قرار بعض قيادات كتائب األقصى تسليم أسلحتهم للسلطة في الضفة الغربية،            

من حمـل   : "، واستطرد "إن قرار تسليم السالح يتعلق بمن أقدموا على ذلك، فهو شأن خاص بهم            " "الحياة"
، "السالح هو من بادر بهذه الخطوة من نفسه ومن يملك السالح يملك أيضاً إلقاءه بنفـسه بقـرار ذاتـي                   

دفعها إلى ذلك بل بادرت بذلك مـن        حين حملت هذه المجموعة أو تلك السالح لم يقم أحد ب          "موضحاً أنه   
تلقاء نفسها، فال يوجد قرار بالمقاومة داخل حركة فتح باعتباره حقاً مشروعاً ليس في حاجة إلى اتخـاذ                  

  ".قرار بشأنه، وسيبقى كذلك طالما هناك احتالل
  ١٧/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
   ناشطا٢٠ً تلقت عرضاً من الحكومة الفلسطينية لشمل" الحركة: "مسؤول في سرايا القدس .٢٩

نقلت مواقع مقربة من الجهاد : عبد الرؤوف أرناؤوط، رويترز:  غزة- القدس المحتلة -رام اهللا 
، قائد سرايا القدس في شمال الضفة "أبو القسام"اإلسالمي على الشبكة اإللكترونية عن وليد عبيدي 

د قيادات الجهاد في جنين إن مكتب وزير الداخلية الفلسطيني في رام اهللا اتصل بأح"الغربية، قوله 
إن العرض "وأضاف  "وعرض عليه قضية وقف عمليات المالحقة لعدد من مطلوبي سرايا القدس

 اسما من مطلوبي سرايا القدس إلعفائهم كمرحلة أولية، وتقديم لوائح ٢٠الفلسطيني كان يتطلب تقديم 
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السلطة الفلسطينية وحكومة االحتالل ما يدور من اتفاقات بين "واعتبر أن ". أخرى بهذا الصدد فيما بعد
  "الصهيوني ال يشمل الجهاد اإلسالمي طالما استمر االحتالل في عدوانه

  ١٧/٧/٢٠٠٧الوطن السعودية 
  
  بوقف ترهيب المجتمع الفلسطيني" حماس"تطالب " الشعبية" .٣٠

التصدي دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى : وميسرة شعبان  احمد رمضان-رام اهللا، غزة 
وحذرت الجبهة  .للممارسات التي ترتكب يومياُ وتنتهك حقوق اإلنسان الفلسطيني وكرامته في قطاع غزة

من مخاطر ما يجري على الوضع الفلسطيني الداخلي والنسيج المجتمعي، وطالبت حماس بوقف هذه 
 .جهزة األمنية التابعة لهاالممارسات التي تمثل انتهاكاً فاضحاً للقانون وحقوق اإلنسان، وبوقف إرهاب األ

  ١٧/٧/٢٠٠٧المستقبل 
  
  والحديث عن التعذيب فبركات إعالمية" حماس"ال يوجد أي معتقل سياسي لدى : برهوم .٣١

، إنه ال يوجد هناك أي معتقل سياسي لـدى          "حماس"قال فوزي برهوم، الناطق باسم      :  حسن جبر  -غزة  
ت تخلـو مـن المعتقلـين الـسياسيين، وباسـتطاعة           عتقالمكل ال : وأضاف". القوة التنفيذية "أو  " حماس"

واطنين مان الحديث الذي يدور عن تعذيب واعتقال ل       " األيام"وأكد برهوم لـ     .الصحافيين التحقق من ذلك   
  ".حماس"ليس إال فبركات اعالمية كبيرة، ال تخلو من الكذب، وهدفها تشويه سمعة 

  ١٧/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  "حماس" مقرب من وزاريجهولون يعتدون على مسؤول  مسلحون م:رام اهللا .٣٢

 المهندس محمد فتح اهللا الصعيدي      ،اعتدى مسلحون مجهولون على وكيل مساعد في وزارة الحكم المحلي         
 ومـصادرة سـيارته     ليـة ، بالضرب المبرح بعد تجريده مما بحوزته من مبالغ ما         "حماس"والمقرب من   

 إلى طولكرم، حيث هاجمته سيارة كانت تنتظره على الطريق،          الشخصية، أثناء عودته من مدينة رام اهللا      
 دوالر كان بحوزته إضـافة      ١٢٠٠وقاموا بضربه ضربا مبرحا وسرقوا منه مبلغا من المال يقدر بنحو            

، مـسلحون   "حماس"واتهمت مصادر في حركة      .إلى االستيالء على سيارته الشخصية وجواله وسرقتهما      
  .لى الصعيدي، بتنفيذ االعتداء ع"فتح"من 

  ١٦/٧/٢٠٠٧قدس برس 
 
  مشاريع خارجية ترتبط بإلغاء حق العودة وتوطين الالجئين: القيادة العامة .٣٣

غيـاب  " القيادة العامة في لبنان رامز مصطفى أن         - مسؤول الجبهة الشعبية     قال:  عمر ابراهيم  - البارد
صال االمور الى ما هي عليه اليـوم،        الرؤية الواضحة عند الفلسطينيين واللبنانيين وتعنت فتح االسالم او        

ولم يعد هناك مجال للحديث عن اي تسوية سلمية لهذه االزمة، خصوصاً بعد اطالق الـصواريخ علـى                  
: وأضـاف ". القرى والبلدات اللبنانية، والتي ستزيد من حالة االحتقان والكراهية ضد الشعب الفلـسطيني            

ه المجموعات ومشاريع خارجية ترتبط بإلغاء حـق        لقد بدأت الشكوك تساورنا حول وجود صلة بين هذ        "
العودة وتوطين الالجئين، فضالً عن ضرب استقرار لبنان وزج جيشه في حروب جانبية والهائـه عـن                 

  ". مهمته االساسية في مواجهة العدو الصهيوني
  ١٧/٧/٢٠٠٧السفير 

  
  
  



  

  

 
 

  

            ١٧ ص                                      ٧٨٥:                                 العدد١٧/٧/٢٠٠٧الثالثاء : التاريخ

  "حماس"حاورة وعّباس بعدم م... أولمرت يتمّسك باالعتداءات: ةدون نتائج عمليلقاء  .٣٤
أبلـغ  : محمد يونس و أسعد تلحمي    ،رام اهللا والناصرة   نقالً عن مراسليها في    ١٧/٧/٢٠٠٧ الحياة   ذكرت

خالل اجتماعهما أمس   ،  رئيس الحكومة اإلسرائيلية ايهود اولمرت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس         
رائيل اإلفراج عنهم سينقلون يوم      الذين قررت إس   ٢٥٠ـفي مكتب األول في القدس المحتلة أن األسرى ال        

الجمعة إلى عدد من الحواجز العسكرية في الضفة الغربية لتتسلمهم السلطة الفلسطينية وليعـودوا إلـى                
كما اتفقا في نهاية االجتماع الذي دام ساعتين على عقد لقاء آخر بعـد أسـبوعين فـي                  . بيوتهم وأسرهم 

صحافية إسرائيلية فإن األسرى ال تشمل من تـصفهم         وبحسب مصادر    .أريحا، إذا تهيأت الظروف لذلك    
عواقب "حذر عباس من    أولمرت  وأفادت اإلذاعة العبرية العامة ان       ".الملطخة أياديهم بالدماء  "ـإسرائيل ب 

سـيكون سـبباً كافيـاً لتفجيـر        " حماس"و" فتح"التقارب من جديد بين     "وان  " استئناف الحوار مع حماس   
التي قدمتها إسرائيل   " مبادرات حسن النية  "فلسطينية الجارية منذ شهر ووقف       ال -االتصاالت اإلسرائيلية   

ونقلت اإلذاعة عن مصادر قريبة من اولمـرت قولـه إن           . على قطاع غزة  " حماس"للسلطة منذ سيطرة    
وكانت اإلذاعة ذكرت قبل عقـد االجتمـاع ان         ". حماس" ان ال نية لديه للتحاور مع        أولمرتعباس أبلغ   

  ".حماس" و"فتح"عد لتقديم ما يلزم للحؤول دون التقاء مجدد بين مست"اولمرت 
تتحرك األجهزة األمنية التابعة للسلطة بحـزم وصـرامة ضـد           "وأضافت ان اولمرت طالب ضيفه بأن       
وتابعت ان أجهزة األمن اإلسرائيلية ستزود نظيرتها الفلـسطينية  ". النشاطات اإلرهابية في الضفة الغربية    

وزادت ان ذلك ال يعنـي عـدم تحـرك جـيش            . إلحباطه" نشاط إرهابي "اتية عن أي    معلومات استخبار 
وتابعت اإلذاعة العبرية ان االجتماع دار أساساً        ".عمليات إرهابية "االحتالل داخل الضفة الغربية إلحباط      

قـدس   الحـدود وال   –التي أقرتها إسرائيل أخيراً وأن أياً من المـسائل الجوهريـة            " اللفتات الطيبة "حول  
  . لم تطرح في االجتماع–والالجئين 

 اولمرت انتهت مـن دون نتـائج فعليـة، لكـن            -ورأى مراقبون في الجانب الفلسطيني ان قمة عباس         
وقال صائب عريقات الذي شارك في اللقاء ان الجانبين اتفقـا علـى              ".بداية جيدة "الفلسطينيين اعتبروها   

 الى ما كانت عليه قبل انـدالع االنتفاضـة فـي الثـامن              اعادة االمور في االراضي الفلسطينية تدريجا     
هذه المـسألة   : "واستدرك يقول في مؤتمر صحافي عقب اللقاء      . ٢٠٠٠ سبتمبر عام    /والعشرين من ايلول  

 ".اتفقنا عليها في قمة شرم الشيخ الشهر الماضي، لكن اآلن هناك لجان تعمل من اجل تحقيق هذا الهدف                 
 اسرائيلية تبحث فـي اعـادة       -عن وجود لجنة خاصة فلسطينية      " الحياة"وكشف عريقات في حديث الى      

وقال ان اللجنة التي يرأسها من الجانب الفلـسطيني وزيـر           . االوضاع الى ما كانت عليه قبل االنتفاضة      
، وطرحـت ايـضا ملـف       "المطلـوبين "الداخلية اللواء عبدالرزاق اليحيى بدأت بملف نشطاء االنتفاضة         

ة المهد، وكذلك اعادة االراضي الفلسطينية الى المكانة القانونية التي كانت عليها قبـل              المبعدين من كنيس  
  .االنتفاضة، لجهة وقوع جزء منها تحت السيادة االمنية او المدنية الفلسطينية او كليهما

ولكن عريقات قال ان الرئيس عباس شدد على ضرورة الشروع في مفاوضات ذات مغزى ومـصداقية                
لقد بدأ الرئيس فعليـا فـي       : "وحول ما اتفق عليه الجانبان في هذا المجال قال        . نتهاء االحتالل تقود الى ا  

وقال عريقات ان الرئيس عباس طالب ان تتفق لجنة االسرى           ".بحث بعض القضايا السياسية مع اولمرت     
ب االسرائيلي   االسرائيلية على معايير مشتركة إلطالق سراح هؤالء األسرى غير ان الجان           -الفلسطينية  

والمح الـى عـدم توصـل       ". بداية جيدة "ووصف عريقات اللقاء انه      .أصر على تطبيق معاييره الخاصة    
الجانبين الى اتفاق في شأن معظم القضايا المطروحة مثل وقف االجتياحات، واالنسحاب مـن المنـاطق                

هنـاك لجنـة شُـكلت      : "وقال .، وإزالة الحواجز، والسماح بعودة المبعدين من كنيسة المهد        "أ"المصنفة  
ان : "قال عريقـات   وفي شأن عودة اعضاء المجلس المركزي الخمسة،       ".وستبحث في جميع هذه القضايا    

، مشيرا الى ان اسرائيل وافقت على منحهم تصاريح دخول وليس ارقاما وطنية             "هذه القضية لم تحسم بعد    
  .لالقامة الدائمة
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 مصادر اسرائيلية   هقالتالى ما   :  زهير اندراوس  ة عن صرالنامن   ١٧/٧/٢٠٠٧ القدس العربي    وأشارت
رسمية مقربة جدا من اولمرت، ان عباس تعهد الولمرت باال يجري أي اتصال ال من قريـب وال مـن                    

 ذلك، اكدت المصادر ان اولمرت طالب عباس في اللقاء الذي جمعهمـا             ى، باالضافة ال  "حماس"بعيد مع   
 "حمـاس " ضد التنظيمات الفلسطينية المسلحة وفي مقدمتها حركتا         لوحدهما ان يواصل حربه بدون هوادة     

  ."الجهاد االسالمي"و
 سجل لعباس نقاطا ايجابية مثـل المرسـوم الرئاسـي           أولمرت ذلك، تابعت المصادر، ان      ىباالضافة ال 

 ."حماس"القاضي بمنع حمل السالح، واتفاق المطلوبين ومحاربة 
شدد مـسؤول فلـسطيني رفيـع       : سامي سعيد  عن مراسلها    رام اهللا  من   ١٧/٧/٢٠٠٧األخبار  وأضافت  

، على أن أولمرت وعباس اتفقا على عقد لقـاءات أسـبوعية لكبـار المـسؤولين                "األخبار"ـالمستوى، ل 
األمنيين من الجانبين تكون مهمتهم التنسيق لضبط األوضاع في الضفة الغربية ومنع التـدهور األمنـي                

باس اتفق مع أولمرت على ضرورة إيالء المبادرة العربية اهتماماً أكبر           ع"وأشار المسؤول إلى أن      .فيها
للسير قدماً في العملية السلمية، وخصوصاً في ظل الحكومة الفلسطينية الحالية المستعدة للسير في طريق               

وأوضح المسؤول أن أولمرت طالب عبـاس بالـضغط          ".السالم مع إسرائيل من دون عوائق أو شروط       
كي يسلموا أسلحتهم وينخرطوا في األجهزة األمنية التابعة للرئاسـة          " كتائب األقصى "ردي  أكثر على مطا  

العديد مـن   "وأكد المسؤول أن     .ويتركوا العمل العسكري المقاوم لضمان حريتهم وحرية الضفة الغربية        
قلقيليـة  القضايا ُأنجزت في اللقاء، ومنها انسحاب قوات االحتالل اإلسرائيلي بشكل كامل مـن مـدينتي                

وأريحا، وإعادة انتشار قوات األمن الفلسطيني فيها وضبط األمن فيهما، وكذلك رفع ما يقـارب ثمانيـة                 
  .حواجز إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بشكل نهائي

  
  إسرائيلية للضفة تنفذ باالتفاق مع عباس" خطة فصل" .٣٥

، أمس، أن المشروع اإلسـرائيلي لتحريـك        كشفت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي     : حلمي موسى 
في الضفة الغربية، وأشارت إلى أن هـذا  " خطة فصل بالتوافق"المفاوضات مع الفلسطينيين يتضمن تنفيذ   

المشروع، الذي وضع أسسه نائب رئيس الحكومة حاييم رامون، يوفر أساساً من جانب إسرائيل للتجاوب               
" االعتدال"ة الفلسطينية محمود عباس، في إطار دعم تيار         مع المشروع األميركي الحتضان رئيس السلط     

، أي  "خطة فصل مـصغرة بـالتوافق     "ويشمل المشروع ، الذي أسماه التلفزيون اإلسرائيلي        . في المنطقة 
وشدد المراسـل الـسياسي     .  في المئة من أراضي الضفة     ٧٠باالتفاق مع عباس، االنسحاب من حوالى       

م يتم تحديدها على األرض بشكل دقيق، وهي بالتالي غير نهائية، موضحاً            للتلفزيون على أن تلك النسبة ل     
أن األمر يتضمن إخالء العشرات من المستوطنات الصغيرة المعزولة وغير المدرجة في كتل استيطانية              

. وتفترض الخطة أن تقوم قوات السلطة الفلسطينية التابعة لعباس، بالسيطرة على المناطق المخالة            . كبيرة
رت القناة العاشرة إلى أن من بين أهداف الخطة، التنسيق من أجل الوصول إلى مفاوضـات الحـل                  وأشا

ويعتبر اإلعالن عن موعد الحل النهائي، وسـيلة        . النهائي، وذلك عبر االتفاق على موعد محدد إلجرائها       
  .خطة التي تعتبر انتقالية ومؤقتةلتمرير ال

) المحتلـة (شكلتنا هي استمرار سـيطرتنا علـى المنـاطق          م"إن  " يديعوت أحرنوت "وقال رامون لموقع    
مقراً بوجود الخطة، لكنه أشار إلى أنها لم تنضج بعد وال تـزال فـي               " والسؤال هو كيف نتخلص منها؟    

وهو يعرف موقفي، لكن األمر لم ينـضج        . هذا هو موقفي، وليس موقف رئيس الحكومة      "وقال  . البدايات
  ". بعد ليغدو خطة فعلية

  ١٧/٧/٢٠٠٧السفير 
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 اولمرت يرحب بدعوة بوش لدفع عملية السالم .٣٦
 رحب رئيس الوزراء االسرائيلى بدعوة الرئيس االمريكي بوش يوم االثنين الحيـاء محادثـات               :القدس

قالت ماري ايسين المتحدثة باسم اولمرت ان مبـادرة بـوش         ، و السالم ولعقد مؤتمر دولي بشأن الصراع     
وقالت ايسين إن المـؤتمر المقتـرح    .ية الجارية بالفعل بين عباس واولمرت    المباحثات الثنائ " تثري زخم "

وقالـت   .لهذه المباحثات الثنائيـة   " مظلة ممتازة لدعم الفلسطينيين المعتدلين واعطاء دفعة حقيقية       "سيكون  
المتحدثة يجب ان تشارك المملكة العربية السعودية ودوال عربية أخرى التقيم عالقات دبلوماسـية مـع                

 .سرائيل في هذا المؤتمرا
  ١٦/٧/٢٠٠٧رويترز 

  
  اولمرت يوافق على اطالق سراح نائب االمين العام للجبهة الشعبية .٣٧

أكدت مصادر اعالمية أن أولمرت وافق خالل لقاءه عباس أمس االثنين في مدينة القدس المحتلـة علـى     
 لمنظمة التحرير الفلسطينية عبـد      إطالق سراح نائب األمين العام للجبهة الشعبية وعضو اللجنة التنفيذية         

وقالت قناة العربية الفضائية إن عباس طلب من أولمرت إطالق سراح القيادات الـسياسية           ."الرحيم ملوح 
والنواب والوزراء في السجون اإلسرائيلية حيث وافق أولمرت على إطالق سراح ملوح المعتقـل فـي                

  .دات الفصائل الفلسطينية األخرى، ولم يتطرق للحديث عن القيا"السجون اإلسرائيلية
  ١٧/٧/٢٠٠٧موقع فلسطين اليوم 

  
  إسرائيل تواصل استعداداتها العسكرية لمواجهات شاملة .٣٨

أيال بن رؤوبين، الذي أشغل منصب قائد الجبهة الشمالية للجـيش فـي الحـرب               ) احتياط(قال الجنرال   
 ما يعتبر تغييراً ملموساً في توجهـات        األخيرة على لبنان إن الجيش اإلسرائيلي يعد نفسه لحرب شاملة،         

وأضاف أنه عن طريق االستعداد لحرب شاملة يمكـن مواجهـة المقاومـة              .الجيش بعد الحرب األخيرة   
، وليس العكس مثلما كان يحصل حتى اآلن، حيث كـان          "اإلرهاب الفلسطيني "ـالفلسطينية، التي وصفها ب   

  . يصبح جاهزاً للرد على حرب شاملةه بذلكعلى اعتبار أن الجيش يواجه المقاومة الفلسطينية
وفي حديثه عن السوريين، قال إنهم سيكونون جاهزين المتصاص ضربة عـسكرية ومدنيـة، إال أنـه                 

، "العمليـة الـسياسية   "سيسعون إلى ضرب الجبهة الداخلية من أجل تحقيق إنجازات مستقبلية فيما أسماه             
 ولذلك، يتابع بن رؤوبين، فإن مهمة الجـيش سـتكون    .عالوة على إحداث شرخ في المجتمع اإلسرائيلي      

" الـبطن الرخـوة   "مركزة، ويجب أن تكون سريعة من أجل تحييد المجاالت اإلستراتيجية التـي تهـدد               
  .إلسرائيل، لمنع السوريين من تحقيق إنجازات يسعون إليها

  ١٦/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  توزيع الكمامات الواقيةلجنة أمنية تحذر من التأخر في عملية جمع وتجديد وإعادة  .٣٩

تحذر " التأهب واألمن الجاري في لجنة الخارجية واألمن      "ـأفادت التقارير اإلسرائيلية أن اللجنة الثانوية ل      
، والفترة الزمنيـة    )من الحروب النووية والبيولوجية والكيماوية    " (الكمامات الواقية "من أن مواصلة جمع     

الممكن أن تؤدي إلى القضاء على منظومة الدفاع عـن الجبهـة            التي تتطلبها عملية تجديد الكمامات من       
تشير إلـى   ) ليكود(وجاء أن اللجنة، برئاسة عضو الكنيست شطاينتس         .الداخلية خالل فترة ليست طويلة    

وبحـسب   .أن األسابيع المطلوبة، لتوزيع الكمامات الواقية خالل فترة التأهب تستغرق وقتاً غير معقـول             
 نشوب الحرب على الجبهة، والتي تعني تعرض الجبهة الداخلية في كافة أرجاء البالد              اللجنة فإنه في حال   

كما ادعت اللجنة أن     .إلى نيران كثيفة جداً، فإن عملية توزيع الكمامات الواقية ستصبح مهمة غير ممكنة            
ل مستمر في   مستوى جاهزية وتأهب الجبهة الداخلية في إسرائيل، أمام التهديدات الكيماوية، تتراجع بشك           
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السنوات األخيرة، وذلك منذ اتخاذ القرار اإلشكالي والذي تصل تكلفته إلى مئات ماليين الشواقل، بـشأن                
  .٢٠٠٣فتح الكمامات الواقية في العام 

  ١٦/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  الجيش اإلسرائيلي يرفع درجة تأهبه في الضفة .٤٠

لدى األجهزة األمنية حول نية فصائل قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن العديد من اإلنذارات وصلت 
المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية تنفيذ العديد من العمليات ضد أهداف إسرائيلية بهدف عرقلة 

وقالت المصادر إن الجيش  ".فتح"التهدئة في الضفة الغربية ومنع اإلفراج عن معتقلين من حركة 
  .حباط أي عملية قد تقوم بها منظمات فلسطينيةاإلسرائيلي يتخذ اإلجراءات األمنية الالزمة إل

  ١٧/٧/٢٠٠٧المستقبل 
  
 قانون اسرائيلي جديد يمنع العرب من شراء او استئجار اراض تملكها الدولة العبرية .٤١

صوتت اللجنة الوزارية االسرائيلية لشؤون التشريع امس االثنين علي :  زهير اندراوس-الناصرة 
ر ما يعرف باراضي الدولة لغير اليهود، اي للعرب الفلسطينيين اقتراح قانون عنصري يمنع تأجي

) الالجئين(امالك الغائبين الفلسطينيين  اصحاب االرض في االصل، وتلك االراضي بحقيقة االمر هي
واراضي المشاع واالراضي التي صودرت من اصحابها العرب، وتديرها مؤسسة اسرائيلية يطلق عليها 

قد ايد اقتراح القانون في جلسة صاخبة للجنة الكنيست اعضاء كنيست من و. دائرة اراضي اسرائيل
كما ان وزير البناء . الليكود والعمل وشاس والمتقاعدين وكاديما واسرائيل بيتينو ويهدوت هتوراه

واالسكان زئيف بويم، من حزب كاديما الحاكم، اوصي الحكومة االسرائيلية بالمصادقة علي القانون 
من اقتراح القانون هذا بقاء ما يسمي اراضي الدولة في ايد يهودية، كما انه يضمن، في ويض .العنصري

حالة تشريعه، اال ينجح اي اعتراض عربي علي التمييز الصارخ ضد العرب في توزيع االراضي في 
  .اي اختبار قضائي

 ١٧/٧/٢٠٠٧القدس العربي 
  
 عودة اليهود علينا النظر في قانون: وزير االستيعاب .٤٢

دعا وزير االستيعاب اإلسرائيلي يعكوف ادري الحكومة اإلسرائيلية إلى إعادة :  حسن مواسي-لقدس ا
، والذي يحق بموجبه لكل يهودي ١٩٥١اإلسرائيلي الذي سنه الكنيست في العام " قانون العودة"النظر في 

 في أوساط المهاجرين وقال ادري إنه يعتقد بوجود الكثير من التزييف .في العالم العودة إلى إسرائيل
الجدد اليهود، وإن هناك اآلالف من بينهم ال تربطهم أي عالقة باليهودية والصهيونية، وإنه سيعمل على 
تقديم اقتراحات لتعديل شروط الهجرة إلى إسرائيل، وإن على الحكومة اتخاذ اإلجراءات مع الجهات ذات 

ل، رأت رئيسة الكنيست داليا ايتسيك أنه على في المقاب .الصلة لفحص مدى صالحية القانون من جديد
علينا أن ال ننسى أن المهاجرين الجدد هم "الدولة العمل على تحسين ظروف المهاجرين الجدد، وقالت 

  ".هدف استراتيجي للحفاظ على يهودية الدولة
  ١٧/٧/٢٠٠٧المستقبل 

  
  مستوطنو عتنائيل يستولون بالقوة على مساحات اضافية .٤٣

طنون خالل اليومين الماضيين، على مساحات اضافية من اراضي المواطنين، وذلك فـي             استولى المستو 
وقالت مصادر لجنة الدفاع عن االراضي، امـس، ان          .جنوب الخليل " عتنائيل"محيط المستوطنة المسماة    

 دونماً من االراضي العائدة لمواطنين من بلدتي يطـا          ٣٠قيام المستوطنين بوضع ايديهم بالقوة على نحو        
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عشرات اشجار الزيتون واللوزيـات المزروعـة فـي المـساحات           " اعدام"وكرمة، ترافق مع قيامهم ب    
عتداء يتمثل في اعداد تلك االراضي لعمليات توسع اسـتيطانية          المستهدفة، مشيرة الى ان الغرض من اال      

  .جديدة لصالح بؤرة استيطانية تقع الى الشرق من المستوطنة
 ١٧/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
   درويش انتصر على بيريز:الصحف االسرائيلية .٤٤

ـ        "رأت الصحف االسرائيلية امس ان       صيب شـمعون   تغيب النواب العرب في الكنيست عن االحتفال بتن
بيريز رئيسا لدولة اسرائيل في الكنيست، وتفضيلهم امسية شعرية للشاعر الفلسطيني محمود درويش في              

وانتقدت القناة الثانية في التلفزيون االسرائيلي تغيب النـواب          ".حيفا، يعدان انتصارا لدرويش على بيريز     
طالبون بالمـساواة ويتغيبـون عـن       انهم ي "العرب عن حفلة تنصيب بيريز لحضور امسية درويش قائلة          

مـا العالقـة بـين المطالبـة        : "ورد الطيبي ". احتفال رسمي كهذا لتنصيب رئيس الدولة شمعون بيريز       
بالمساواة وحفل وطقوس يبايع فيها شمعون بيريز رئيسا؟ نحن نحب محمود درويش وشعره وال مجـال                

  .للتردد في االختيار
  ١٧/٧/٢٠٠٧النهار 

  
  ابق لروسيا يكشف هشاشة األجهزة األمنية اإلسرائيلية جاسوس س:تل أبيب .٤٥

 عن حكاية محرجـة للغايـة فـي      ، نهاية األسبوع  ،كشف النقاب في تل أبيب    :  ابتهاج زبيدات  -الناصرة  
 حيث أن أحد كبار الجواسيس االسرائيليين لصالح االتحاد السوفييتي في           ،أروقة اجهزة االمن االسرائيلية   

 وعالم كبير آخر فـي اسـرائيل        ،زوجته: ه شريكان اثنان مهمان في الجاسوسية     حينه يدعي بأنه كان لدي    
 المعروف كشخصية علمية ذات وزن عالمي في مجال العلوم          ،بل ان العالم المذكور   . وكالهما لم يكتشف  

والحكاية ستنـشر   . وهي أعلى وسام يعطى في الدولة العبرية     ، حصل على جائزة اسرائيل للعلوم     ،األمنية
 إال ان   ، في شـهر تـشرين األول القـادم        ، ماركوس كلينبيرغ  ،ب جديد يصدره العالم االسرائيلي    في كتا 

كشفت النقاب عن القضية من اآلن لتقول ان كلينبيرغ ينوي تفجيـر قنبلـة              " يديعوت أحرونوت "صحيفة  
ا التقرير فـي    ويفرد الكاتبان معدا هذ    . إذا كانت ادعاءاته صحيحة    ،جبارة في األوساط األمنية االسرائيلية    

 حيزا واسعا فـي تقريرهمـا لموضـوع التجـسس           ، رامي طال ورونين بيرغمان    ،"يديعوت أحرونوت "
ويؤكدان ان االتحاد السوفييتي صرف موارد طائلة لكي يحـصل          . السوفييتي على اسرائيل منذ تأسيسها    

 بل أيضا العلميـة     ،ة وليس فقط من الناحية العسكرية واألمني      ،على أكبر قدر من المعلومات عن اسرائيل      
  .وفي مجال المياه وغيرها

  ١٦/٧/٢٠٠٧العرب اليوم 
 
   تنتقد تصريحات فياض وتؤكد ان حق العودة ال يخضع لمفاوضات الحقوقيةشاهدمؤسسة  .٤٦

، حيث كان قد     قضية حق العودة   حولانتقدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان تصريحات سالم فياض         
مع حـق العـودة ومـع       ذلك متناقضا   واعتبرت   .يكون بموافقة إسرائيل  س  في هذه القضية   أن الحل أكد  

وأضـافت  .  كما تتناقض مع القرارات الدوليـة ذات الـصلة         ،االتفاقيات الدولية الراعية لحقوق االنسان    
 خاصـة ان    ،ان حقوق االنسان ال تخضع للتفاوض الن من شأن ذلك ان يهدد هـذه الحقـوق               موضحة  

  . التحرير وبين دولة االحتالل تخضع لموازين القوىعمليات التفاوض بين منظمة
  ١٦/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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  تأجيل صرف الهبة السعوديةفلسطينيو مخيم البداوي يعيشون حالة من التوتر بعد  .٤٧
تم تأجيـل صـرف مـساعدات       ساد التوتر أجواء مخيم البداوي أمس، بعد أن         : غسان ريفي  - البداوي

إضـافة  مخيم،  الة السعودية والبالغة قيمتها مليونا ليرة لبنانية لفلسطينيي         المرحلة الثانية من الهبة االنساني    
 من فلسطينيي نهـر      نازح ٣٠٠الذي كان يضم نحو      السكني،   إخالء مجمع الغمراوي  إلى ظهور مشكلة    

من جهته أكد   و.  غياب بعض المواد االساسية من غذائية وطبية نتيجة نقص المساعدات          فضال عن ،  البارد
ل االغاثة في وكالة األونروا محمد عبد العال ان مشكلة نازحي مجمع الغمراوي تتجه نحـو                منسق اعما 

. مدرستين قادرتان على االستيعاب ولكن الخيار في االنتقال متروك للنـازحين          هناك  ن  أالحل، الفتا الى    
  .جميعن المساعدات توزع بانتظام، وهي كافية لل، أكد أوحول الشكوى العارمة من نقص المساعدات

  ١٧/٧/٢٠٠٧السفير 
  

  مبادرة جديدة من المجتمع المدني للمصالحة الوطنية بين فتح وحماس .٤٨
أطلقت فعاليات المجتمع المدني ورجال الدين واألكاديميين والمثقفين والوجهاء والمخاتير في قطاع            : غزة

لى إدانة واستنكار   غزة، وثيقة للمصالحة الوطنية بين طرفي النزاع في حركتي فتح وحماس، دعت فيها إ             
. اللجوء ألسلوب الحسم العسكري في التعامل مع الخالفات الفلسطينية الداخلية وما ترتب عليه من نتـائج   
. كما دعت إلى عدم العمل بمنطق التنظيم ومصلحته، واالبتعاد عن المصالح العليا للـشعب الفلـسطيني               

مغايره بخصوص المستقبل، والعمـل علـى       وطالبت الوثيقة حماس باتخاذ قرارات حقيقية وإستراتيجية        
وأكدت الوثيقة على ضـرورة إعـادة       . إعادة كافة المؤسسات ومقار األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية       

. هيكلة األجهزة األمنية على أساس مهني وطني ونزع الصفة التنظيمية عن مسؤوليها والمتنفـدين فيهـا               
 بمشاركة كل القوى السياسية والمجتمعيـة والكفـاءات         وجددت دعوتها إلى تشكيل مجلس األمن القومي      

المهنية واالبتعاد عن منطق المحاصصة وعن الشخصيات التي تلوثت أيـديهم بالفـساد أو ممارسـة أو                 
واالستغناء عن الكثير من األجهزة األمنية التي أنشئت من أجل خلق توازنـات             . تشجيع االقتتال الداخلي  

كما دعت إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة على أسـاس نظـام            . ةتخدم مراكز القوى داخل السلط    
  .التمثيل النسبي الكامل بتوافق وطني بين كل الفصائل

  ١٦/٧/٢٠٠٧قدس برس 
  

   اعتداء على الجامعات من قبل عناصر فتح واألجهزة األمنية٥٨: الكتلة االسالمية .٤٩
 اعتـداء علـى     ٥٨ية في الضفة الغربية، وقـوع       وثقت الكتلة اإلسالمية في الجامعات الفلسطين      :رام اهللا 

األقل، ارتكبها عناصر تابعين لفتح، واألجهزة األمنية، ضد الجامعات الفلسطينية وطالبها خـالل شـهر               
 الطلبة وبعض المحاضرين والموظفين، من خالل اختطافات، واعتـداءات علـى             حيث استهدفت . واحد

  .لجامعات بال استثناءممتلكات ومقرات الكتل اإلسالمية في جميع ا
  ١٦/٧/٢٠٠٧قدس برس 

  
   جريحا حصيلة االعتداءات اإلسرائيلية خالل الشهر الماضي١٤٧ شهيداً و٤٩ .٥٠

أكد تقرير أصدره مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، أن قوات االحتالل، ارتكبت خالل شهر             : رام اهللا 
 ٤٩ث أدت هذه االعتداءات إلى سقوط       حي.  انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني    ٢٣٨٠حزيران الماضي فقط    

 ٣٠٩٣٠، بلـغ    ٢٠٠٧ جريحاً، الفتا إلى أن عدد االنتهاكات اإلسرائيلية منذ بداية العـام             ١٤٧شهيداً، و 
  .انتهاكا
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 عمليـة   ٧٥٦ مواطناً خالل الشهر الماضي، فيمـا نفـذ          ٣٨٣كما أشار التقرير إلى أن االحتالل اعتقل        
 مستوطنون مدججون بالسالح بحق المواطنين الفلسطينيين، كمـا أن           اعتداء نفذها  ٣٤اقتحام، فضالً عن    

  . حالة إغالق للمنافذ الدولية والمعابر مع إسرائيل١٣٥التقرير سجل 
  ١٦/٧/٢٠٠٧قدس برس 

  
  من الشعب الفلسطيني  % ١فلسطين اصبحوا يشكلون مسيحيو  .٥١

روم االرثـوذكس فـي القـدس       اشاد األب عيسى مصلح الناطق االعالمي الرسمي لبطريركية ال        : القدس
 بالوفد الفلسطيني الذي جاء من الواليات المتحدة االمريكية لزيارة فلسطين، مـن اجـل دعـم                 ،الشريف

وقدموا لهـم مـا     ،  اجتمع الوفد مع رؤساء المؤسسات التي تعاني اوضاعا صعبة        قد  و .الشعب الفلسطيني 
ين ابناء الشعب الفلسطيني المسيحي خاصـة،        مناشد ،استطاعوا من مساعدة من الناحية المادية والمعنوية      

  .من الشعب الفلسطيني% ١بعدم الهجرة، ألن المسيحيين اصبحوا يشكلون ما نسبته 
  ١٧/٧/٢٠٧وكالة معا 

  
   النقب تظاهروا أمام الكنيست ضد سياسات الحكومة يمئات من فلسطيني .٥٢

م، أمام مقر الكنيست، فـي إطـار        تظاهر المئات من فلسطينيي النقب المحتل، والمتضامنين معه       : النقب
سلسلة من النشاطات االحتجاجية على ما وصفوها بسياسة التشريد التي تنفـذها الحكومـة اإلسـرائيلية                
بحقهم، مرددين شعارات منددة بسياسة هدم البيوت ومصادرة األرض ومنع الخدمات األساسـية كالمـاء           

  .والكهرباء
  ١٦/٧/٢٠٠٧قدس برس 

  
   ٩٨ الفلسطينيين في مطار العريش إلى ارتفاع عدد المرحلين .٥٣

وصل الى مطار العريش أمس االثنين ستة مرحلين فلسطينيين من القادمين من            :  محمد الشاذلي  -القاهرة  
 ممن ال يحملـون     ،الدول العربية واالجنبية عن طريق مطار القاهرة والموانئ البرية والبحرية المصرية          

يجري التنسيق إلدخالهم الى قطاع     حيث  . االراضي الفلسطينية تأشيرات دخول إلى مصر في طريقهم إلى        
  .غزة عبر معبر رفح عندما يعاد فتحه

  ١٧/٧/٢٠٠٧الحياة 
  

  في الضفة الغربية في محيط جنين  االسرائيليةتشديد االجراءات العسكرية .٥٤
ـ            : مهند جدوع  -جنين   ين، واصلت قوات االحتالل، أمس،  تشديد إجراءاتها العسكرية في محافظـة جن

ونشرت العديد من الحواجز العسكرية المفاجئة، في وقت زعم فيه االحـتالل تخفيـف وتيـرة سياسـة                  
وفـي سـياق   . التضييق واإلجراءات األمنية التي تضاعف معاناة المواطنين على الحـواجز العـسكرية           

أراضي ضع كرفانات، وخزانات مياه، داخل      بو قوات االحتالل    من نتيجة قيام   مواطنون،   تخوفمتصل،  
  .ما كانت تسمى مستوطنة حومش المقامة على أراضي بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين

  ١٧/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
 الحتالل يحرم أقارب نشطاء االنتفاضة من العالج بمستشفياتها .٥٥

ال تزال سلطات االحتالل اإلسرائيلي ترفض عالج أقارب نشطاء االنتفاضـة فـي             : غزة – أحمد فياض 
 في الوقت الذي تشكو فيه المستشفيات الفلسطينية من ضعف اإلمكانيات والعجز عن التعامل              ،فياتهامستش

مسؤول قسم شكاوى المرضى في جمعيـة أطبـاء حقـوق اإلنـسان              وقد أشار    .مع اإلصابات الخطيرة  
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لـصحية  من إسرائيل رغـم أن أوضـاعها ا       أل ادين األجهزة األمنية تعتبر هذه الحاالت تهد      ، أ اإلسرائيلية
 عن أسفه إزاء انسياق القضاة في المحكمة اإلسـرائيلية العليـا مـع               في هذا السياق   وعبر .صعبة للغاية 

ممثلي أجهزة المخابرات اإلسرائيلية داخل جلسات االستماع ورفضهم السماح بدخول العديد من الحاالت             
  .المرضية الصعبة

  ١٧/٧/٢٠٠٧الجزيرة نت 
  
  طينية تتالشىاألعراس الشعبية الفلس: تحقيق .٥٦

 اال ان ،رغم ان للشعب الفلسطيني تراثا غنيا الحتفاالت الزواج واالعراس : كفاح زبون- رام اهللا
الفلسطينيين في المدن الكبرى قليال ما يشاهدون عرسا شعبيا تراثيا وتظل تلك االحتفاالت حكرا على 

تتالشى شيئا فشيئا بدأت تلك التقاليد  أن علما. القرى الصغيرة التي ما زالت تتمسك بتلك العادات والتقاليد
وبدال من الحفالت التقليدية التي تتردد فيها االغاني الوطنية التي قد تعكس االنتماء . حتى في تلك االماكن
وحتى اولئك الذين . اصبح الناس يتجهون الى الحفالت الحديثة والقاعات الكبيرة، التنظيمي للعريس

 ففي افراح شمال الضفة ،س التراثية فانهم يختلفون في طريقة االحتفاليحافظون على تقاليد االعرا
جنوب الضفة ان في  يمكن في حين. الغربية ال بد من وجود شعراء يتبارون في تقديم الشعر المغنى

وليس بالضرورة دائما ان تحدد قناعة العريس طريقة . ترى البعض يزف العريس على ظهور الخيل
ال يجدون الخيل اصال، وهي تتجمع في مناطق محددة بالضفة وقليلة العدد في  لكن كثيريين ،الزفة

% ٦٠ن أ ، زجال شعبيقولي وفي هذا السياق، .مناطق اخرى، او ال يستطيعون دفع تكاليف استئجارها
فيها يغني ما يشاء في الدين والسياسة وعن الوطن هو  و،من االهالي يلجأون الى االعراس الشعبيه

 ،عن االشارة الى الفصائل الفلسطينية كنه منذ االحداث االخيرة في قطاع غزة يمتنع واالخرين ل،والجمال
  .ن لديهم نقابة تراقب هذا االداءأل

  ١٧/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
 الخطيب يستعرض الدور االردني لتحريك مسيرة السالم .٥٧

 الدور ،ة عمل الى البرتغالخالل زيار،  عبد االله الخطيب األردنياستعرض وزير الخارجية: لشبونة
االردني على الصعيدين االقليمي والدولي لتحريك مسيرة السالم في الشرق االوسط من اجل التوصل الى 

 االسرائيلي  مؤكدا على جهود ومساعي عبداهللا الثاني الحالل السالم العادل - حل للنزاع الفلسطيني
  .والشامل في المنطقة

  ١٦/٧/٢٠٠٧ا وكالة األنباء األردنية بتر
  
 عبداهللا الثاني يعتبر دعوة بوش لعقد مؤتمر دولي للسالم خطوة إيجابية .٥٨

اعتبر عبداهللا الثاني، اليوم، دعوة الرئيس األمريكي بوش لعقد مؤتمر دولي للسالم للنظر في سبل : عمان
طوة إيجابية على إحياء العملية السلمية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي وفقا لصيغة حل الدولتين خ

وقال، خالل اتصال هاتفي مع الرئيس األمريكي، أن من شأن هذه الدعوة، التي جاءت . الطريق الصحيح
خالل خطاب ألقاه بوش في البيت األبيض أن تفتح المجال أمام تحقيق تقدم حقيقي وملموس في مسار 

كما وصف إعالن .  الفلسطينيةعملية السالم وصوال إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على األرض
تقديم مساعدات للشعب الفلسطيني، بالخطوة البناءة على طريق تخفيف الصعوبات  الرئيس بوش

  .االقتصادية والمعيشية التي تواجه الشعب الفلسطيني
  ١٦/٧/٢٠٠٧وكالة األنباء األردنية بترا 
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  سر اختفاء امين عام العمل االسالمي في دمشق .٥٩
 معركتها ، خالل الثماني واالربعين ساعة الماضية، جماعة االخوان المسلمينأوصلت: رياض منصور

مع الحكومة الى المربع الخطر عندما تحدى االمين العام لحزب جبهة العمل االسالمي الذراع السياسية 
ورغم ان . للجماعة وبشكل صارخ مواقف الدولة بعقده لقاءات مع قادة حركة حماس في دمشق

توفرة لم تؤكد عقد هذه اللقاءات غير انها جزمت ان مشاورات ثنائية جرت على هامش المعلومات الم
اجتماعات االمانة العامة لالحزاب العربية التي انهت اعمالها في العاصمة السورية، امس االول، بين 
اد زكي بني ارشيد وعضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق الذي ابعده األردن في اطار عملية االبع

التقارير السرية والعلنية التي تناولت مجريات اجتماعات امانة االحزاب العربية . الشهيرة لقادة الحركة
في دمشق المحت الى اختفاء زكي بني ارشيد برفقة الرشق مع انتهاء اعمال االجتماعات غير ان ايا من 

غير ان الالفت ان امناء ". ميالعمل االسال"التقارير لم تحدد الوجهة التي قصدها مسؤول حماس وامين 
  . االحزاب الذين شاركوا في المؤتمر وصلوا الى عمان فيما بقي بني ارشيد في دمشق

  ١٧/٧/٢٠٠٧الدستور 
  
  المعارضة جددت مطالبتها باإلفراج عن األسرى األربعة .٦٠

ا، امين طالبت لجنة التنسيق العليا الحزاب المعارضة، في تصريح للناطق باسمه:  ماجد توبة-عمان 
عن االسرى األربعة " االفراج الفوري"عام حزب الوحدة سعيد ذياب، بعد اجتماعها اول من امس، بـ

سلطان العجلوني وسالم وخالد ابو غليون وامين الصانع الذين تسلمهم االردن من اسرائيل قبل نحو 
 أي قرار  شهرا في سجن أردني قبل١٨اسبوعين، ضمن صفقة، يقضي بموجبها االسرى األربعة 

  . عاما٩٩ بالسجن المؤبد ١٩٩١باإلفراج عنهم، بعد ان كانت اسرائيل حكمتهم عام 
   ١٧/٧/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
  ! ليكن النهر البارد نموذجاً للتعامل مع المخيمات:  اللبنانيةالكتائب .٦١

ئاسـة امـين     مساء امس، بر   ،اجتماعه الدوري االسبوعي  " حزب الكتائب اللبنانية  "عقد المكتب السياسي    
وقوفـه الـى جانـب      "اكد الحزب   ، و حول ما يجري في مخيم نهر البارد       توقف فيه    الجميل واصدر بيانا  

ال يجوز  : ، وقال "الجيش في المهام الكبيرة التي ألقيت على عاتقه للقضاء على هذه الظاهرة غير اللبنانية             
ن احد من موقعـه المـسؤول فـي         بعد كل التضحيات التي قدمها الجيش ومعه الشعب اللبناني ان يتهاو          

ال بد مـن  : واضاف. السعي الى حلول نهائية للوضع الشاذ في نهر البارد وغيره من المخيمات في لبنان      
ان يتعظ اللبنانيون من احداث نهر البارد وما سبقها وتالها من توترات متنقلة، سبق للكتائب ان حـذرت                  

السلبية التي ترتبت عليها، سواء في المخيمـات او بعـض           منها ومثيالتها منذ الستينات خوفا من النتائج        
المربعات االمنية االخرى على االرض اللبنانية بحجة ضرورات المقاومة، وادت الى ما ادت اليه مـن                

ولذلك يتمنى الحزب ان تكون الحلول المرجوة الحداث نهر البارد نموذجا           . مآس على الشعب الفلسطيني   
اءات في المخيمات الفلسطينية كافة، فال تبقى حصنا آمنا ومنيعا ومالذا لكـل             لما يمكن القيام به من اجر     

الخارجين على القوانين في لبنان والدول األخرى، بعد سقوط الرهانات على األمـن الـذاتي او نظريـة        
ر مواجهة العدوان االسرائيلي، ذلك ان كل ما حصل منذ قيام هذه النظرية لم يمنع اسرائيل من القيام بأكث                 

  .٨٢  وال عام٧٨من عدوان وعملية اجتياح ال العام 
١٧/٧/٢٠٠٧السفير   
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  وحزب اهللا يدين" اليونيفيل"االعتداء الثاني على  .٦٢
في اعتداء هو الثاني من نوعه في أقل من ثالثة أسابيع، استهدفت             : فادي البردان  -جنوب لبنان   / صور

الطريق الرئيسية الساحلية التي تربط مدينتي صور       القوات الدولية مجدداً بعبوة ناسفة زرعت الى جانب         
" الطـوارئ "المكان الذي اعتاد جنود الوحدة التانزانية العـاملين فـي           ، وهو   وصيدا في منطقة القاسمية   

التوقف فيه لرصد حركة سير اآلليات والسيارات الدولية لضبط سرعتها، من دون أن تسفر عن وقـوع                 
عن استيائها وإدانتهـا السـتهداف      "في منطقة الجنوب    " أمل"وحركة  " حزب اهللا "وعبرت قيادتا    .إصابات

القوات الدولية في الجنوب، ورأت أن هذا االستهداف ال يصب إال في السياق الذي ينال مـن اسـتقرار                   
 ".الساحة الجنوبية

  ١٧/٧/٢٠٠٧المستقبل 
 

  أولمرته ب لقاءانالحريري ينفياسرئيل و .٦٣
 البيـان   ، امـس  ،سعد الحريـري   اللبناني   لنائب  ل اإلعالميكتب  اصدر الم  ١٧/٧/٢٠٠٧ النهار   ذكرت
االسرائيلية خبرا تحدثت فيه عن احتمـال ان يكـون رئـيس وزراء             " معاريف"نشرت صحيفة   : "اآلتي

ان المكتب االعالمي للنائـب     .  االسبوع الماضي  ،اسرائيل قد التقى رئيس كتلة المستقبل النيابية في عمان        
 التقى في اي وقت من االوقـات رئـيس وزراء   الحريريعا اي احتمال ان يكون    الحريري ينفي نفيا قاط   

العدو المسؤول عن اشرس عدوان اسرائيلي تعرض له لبنان، او اي شخصية اسرائيلية اخرى، ال فـي                 
  ".عمان وال في غيرها

 اولمـرت   هل التقى : " في تقرير  ، امس تساءلت،" معاريف"في رام اهللا ان صحيفة      " النهار"واورد مراسل   
لـم نقـر   " ميري آيـزين  أولمرت الناطقة باسم قالتو ".سراً سعد الحريري في عمان االسبوع الماضي؟   

اصال بتوجه رئيس الوزراء الى االردن االسبوع الماضي فكيف يمكن الحديث عن لقاء مع هذا الشخص                
  ".نسج خيال صحافيين ليس اكثر"ووصفت الخبر بأنه من ". او ذاك

 الذي عقـب علـي توجـه        أولمرتالالفت ان ديوان     ١٧/٧/٢٠٠٧القدس العربي   دت  وفي السياق افا  
ال : صحيفة معاريف لم يؤكد ولم ينف نبأ اللقاء بين اولمرت وبين الحريري وقال في تعقيبـه الرسـمي                 

 .يمكننا االفصاح عن معلومات حول اللقاء الذي تتحدثون عنه
  
  رايس تزور مصر أواخر الشهر الجاري: أبو الغيط .٦٤

أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن نظيرته االميركية كوندوليزا :  محمد الشاذلي-القاهرة 
يوليو الجاري الستكمال بحث التطورات في الشرق / رايس ستقوم بزيارة لمصر آواخر شهر تموز

 الليلة قبل االوسط، وقال أبو الغيط في تصريحات للصحافيين إنه بحث مع رايس، خالل اتصال هاتفي
وكان أبو الغيط التقى .  االسرائيلي والجهود المبذولة لتحقيق السالم-الماضية، مجمل الموقف الفلسطيني 

المفوضة العامة لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى كارين أبو 
ات االنسانية لقطاع غزة وتخفيف المعاناة في زيد، وشدد على مسؤولية إسرائيل في ضمان تدفق المساعد

  .سائر األراضي المحتلة
  ١٧/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
  سيناريو نهر البارد ينتظر فلسطين: فهمي هويدي .٦٥

من رحم " قوة ثالثة متشددة"حذر المفكر اإلسالمي فهمي هويدي من ظهور :  حمدي الحسيني-القاهرة 
في مخيم نهر " فتح اإلسالم"اريو مشابه لظهور جماعة الصراع الدائر بين حركتي حماس وفتح، في سين

ونفى هويدي ما تردد عن  . آذار١٤ و٨البارد بشمال لبنان جراء األزمة السياسية المستحكمة بين فريقي 



  

  

 
 

  

            ٢٧ ص                                      ٧٨٥:                                 العدد١٧/٧/٢٠٠٧الثالثاء : التاريخ

تلقيه تهديدات من مجهولين لدفعه إلى تغيير موقفه المؤيد لتحركات حماس، مؤكدا تمسكه بقناعاته تجاه 
اع الشرعية بين حكومة إسماعيل هنية المقالة وحكومة سالم فياض يفصل فيه  نز.الملف الفلسطيني

الواقع يثبت أن ما يقوم به الرئيس عباس من إجراءات حاليا هو االنقالب "هويدي من وجهة نظره بأن 
اإلسرائيلية في تصفية حماس باعتبارها /على الشرعية، فكل ما يقوم به يصب في اتجاه الرغبة األمريكية

ومقابل تحركات : ويضيف هويدي". ا لبقايا المقاومة الحقيقية التي تدافع عن الحقوق الفلسطينيةرمز
واعتبر سيطرة حماس على ". مازالت حماس تعترف بشرعية عباس، وترى أنه الرئيس الشرعي"عباس 

ا مجرد تصفية جيوب كانت تتآمر على المقاومة وتعرقل استمراره"قطاع غزة منتصف يونيو الماضي 
  ".كجزء من السلطة

  ١٦/٧/٢٠٠٧إسالم أون الين 
   

  خبراء مصريون ينفون فكرة الكونفدرالية بين الضفة واالردن .٦٦
عادت اسرائيل لتطرح بقوة فكرة الكونفدرالية بين االردن والضفة الغربية كما :  سيد عبد العال- القاهرة

وإسرائيل بإعطاء مصر عادت لتطرح فكرة توسيع قطاع غزة عن طريق تبادل أراض بين مصر 
أراضي من صحراء النقب مقابل إضافة جزء من أراضي سيناء الى قطاع غزة المزدحم كما تقول 

السفير حسن عيسى مدير إدارة إسرائيل السابق بوزارة الخارجية قال ان هذه االفكار يتحدث . إسرائيل
ح يناقش هذه االيام بقوة بعد عنها اإلسرائيليون منذ فترة في صحفهم وندواتهم لكن هذا الطرح أصب

سيطرة حماس على غزة وحدوث انشطار سياسي وجغرافي بين الضفة والقطاع، لكنه قال لم يتقدم أحد 
ان إسرائيل ال تستطيع ان تتحدث مع مصر  من اإلسرائيليين بشكل رسمي الى مصر حتى اآلن، وقال

شبر واحد من أراضيها او مقايضة اي في هذا الموضوع ألنها تعلم مسبقا ان مصر ترفض التنازل عن 
قال ان هدف اإلسرائيليين من ذلك هو تصفية القضية الفلسطينية  وأراض مع إسرائيل أو غيرها،

  . والقضاء على حلم الدولة الفلسطينية
ون اإلسرائيلية بالمنظمة العربية لمناهضة التمييز ان ؤسعيد عكاشة رئيس وحدة الش. من جانبه قال د 

ل األراضي مرفوضة تماما وقال ان الفلسطينيين ال يقبلون االن بفكرة التنازل عن جزء من فكرة تباد
أراضيهم في الضفة الغربية لكنهم سيكون عند هذا االستعداد إذا كان التنازل عن جزء من أراضيهم في 

وهو امر إطار تبادل لألراضي بين أربع أطراف في المنطقة هي مصر وإسرائيل والفلسطينيين واألردن 
وقال عكاشة ان فكرة القوات الدولية ستكون المرحلة األولى من خطة . ترفضه مصر واالردن بشدة

تبادل األراضي التي تطرحها اسرائيل ألن دخول قوات دولية الى قطاع غزة سيعطي اإلقليم بعدا دوليا 
 األراضي إذا جاءت في وبالتالي السعي لحل دولي وان دول المنطقة ستكون مضطرة للقبول بفكرة تبادل

مؤكدا ان كل هذا ال يخدم فكرة الدولة الفلسطينية الموحدة التي . إطار حل دولي لحل القضية الفلسطينية
حرصت القيادة الفلسطينية على الربط المعنوي بين الضفة والقطاع من خالل أول اتفاق مع إسرائيل وهو 

  . غزة أريحا أوال
  ١٧/٧/٢٠٠٧عكاظ 

  
  غيل معبر رفح يتوقف على حماس والسلطة الفلسطينيةتش: مصدر مصري .٦٧

قال مصدر مصري ملمحاً إلى إمكان تشغيل معبر رفح لو وافقت حماس :  جيهان الحسيني-القاهرة 
والسلطة الفلسطينية معا على إعادة حرس الرئاسة للسيطرة على المعابر، حينئذ سيعود المراقبون 

إلى ذلك، توجه، أمس، األمين العام لجمعية الهالل االحمر . كالدوليون، مشدداً على أن مصر ترحب بذل
إن هناك صعوبة في حصر : "المصرية الدكتور ممدوح جبر إلى العريش لتفقد أحوال العالقين، وقال
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أعداد العالقين بشكل محدد نظراً لوجود أعداد كبيرة منهم لدى أقاربهم وأصدقائهم وفي ضيافة بعض 
  . آالف فلسطيني٥ه أشار الى أن التقديرات المبدئية لعددهم تصل إلى نحو ، غير أن"األسر المصرية

  ١٧/٧/٢٠٠٧الحياة 
  
  الرياض تحذّر واشنطن من نفور الدول العربّية .٦٨

انتقدت السعودية، أمس، الواليات المتحدة، من دون تسميتها، محذّرة من أن الدول العربية : يو بي آي
  . ستيطانية اإلسرائيلية في المنطقةستبتعد عنها بسبب دعمها السياسة اال

 ١٧/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  
  االميركيون يشددون على تجنب أي انفتاح تجاه قيادة حماس .٦٩

اجتمع رئيس االستخبارات المصرية عمر سليمان بوزيرة الخارجية األميركيـة          :  جويس كرم  -واشنطن  
ع الفلسطيني وموقف االدارة األميركية     رايس، خالل زيارته لواشنطن أمس، وتصدر المحادثات الموضو       

من تعزيز الدور المصري على الحدود مع غزة ومنع تهريب أسلحة أو تسلل مقاتلين الى القطاع، إضافة                 
وأشارت مصادر ديبلوماسـية، للحيـاة، أن       . مقابل تقوية رئيس السلطة محمود عباس     " حماس"إلى عزل   

 انفتاح تجاه قيادة حماس ورفضها أي حوار يقـوي          واشنطن أبلغت الجانب المصري اعتراضها على أي      
وتوقع أعضاء الكونغرس األميركي من الجانب المـصري أن يتعامـل مـع             . الحركة ويعطيها شرعية  

بشكل يوازي أسلوب تعامله مع االخوان المسلمين التي ترفض الـسلطات المـصرية التحـاور               " حماس"
  . معها

  ١٧/٧/٢٠٠٧الحياة 
  
  ة تشكك بقدرة عباس على السيطرة على شهداء األقصىاالستخبارات األمريكي .٧٠

شككت التقديرات االستخبارية، التي نشرت يوم اإلثنين في الواليات المتحدة، بمدى قدرة رئيس الـسلطة               
وبحسب التقـديرات فـإن سـيطرة       ". عملية السالم "الفلسطينية، محمود عباس، على الدفع بما يزعم أنها         

وبحسب تقديرات االستخبارات التي قدمت في      . ألقصى، هي محدودة جداً   عباس حتى على كتائب شهداء ا     
. الشهر األخير، فإنها تحذر من أن مكانة رئيس السلطة الفلسطينية غير مستقرة فـي الـضفة الغربيـة                 

أن تقلص من التواجد    " فتح"وبحسب التقرير، فإنه وبمساعدة الجيش اإلسرائيلي في الضفة، تستطيع حركة           
كما تضمن التقرير أن عباس يواجه مشاكل سياسـية كبيـرة فـي             . في الضفة " حماس"ة  العسكري لحرك 

  .الخليل ونابلس بشكل خاص
  ١٦/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  خبير أمريكي يدعو إلى منع حماس من نشاطاتها الخيرية .٧١

طالما إنه ،  في مقالة نشرتها مجلة لوس أنجلوس تايمز، قال مايثو لوت:السابعة لألنباءاالسرائلية القناة 
وأضاف يقول  . بتفعيل المؤسسات الخيرية فلن يكون باإلمكان وقف تعاظمها"حماس"يسمح لحركة 

 محاصرة اقتصادياً من قبل الدول الغربية، "حماس"مبرهناً على أنه خالل الفترة الطويلة التي كانت 
يرها إلى قنوات تمويل حولت الحركة جميع الجمعيات الخيرية والمنظمات اإلنسانية واالجتماعية التي تد

رئيسية، ومن أنحاء مختلفة إلى القطاع، وأنه بعدما وصلت األموال إلى القطاع، فإن الطريق لتغيير 
عدا عن أن األموال قد تم . كانت قصيرة جداً" اإلرهابية"أهدافها لألغراض السياسية بل العسكرية و

انون من ضائقة مالية واقتصادية، وبالتالي استخدامها لترسيخ قوة الحركة في أوساط السكان، الذين يع
طالماً يتم السماح للجهات السياسية واالجتماعية في : وجاء في المقالة .نشوء التزام شخصي حيال الحركة
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حماس بالعمل دون أي إزعاج، فسيكون بمقدور الحركة تحويل كافة نشاطاتها، بما في ذلك تنفيذ 
  .لى حد سواءاعتداءات ضد إسرائيليين وفلسطينيين ع

  ١٦/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط، .د.رصد البث اإلذاعي والتلفزيوني العبري، م
  
  أطفال غزة يحتاجون لمساعدة عاجلة: االمم المتحدة .٧٢

قال دان تولي مدير البرامج الطارئة في منظمة االمم المتحدة للطفولـة، يـوم              :  روبرت ايفانز  -جنيف  
عدة لتأمين حصولهم على الطعام والمياه النظيفة والتعليم في         االثنين، إن أطفال غزة يحتاجون بشدة للمسا      
وقال إن نقص االموال النقدية التي يقدمها المانحون كـان          . الوقت الذى بدأت تنفد فيه المساعدات الدولية      

العزل الداخلي  "وقال ان   . لها تأثير جذري في المنطقة اللتي تواجه عدم قبول دولي لزعمائهما السياسيين           
جي المفروض عليها فضال عن نقص تمويل المعونات االنسانية يحرم االطفال من السلع االساسية              والخار

وقال ان الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة يعتمدون علـى           ." التي من المفترض عادة ان تكون مؤمنة      
 االسـرائيلي   المساعدات االنسانية اال ان عزل المنطقة أعاق جهود االغاثة بشدة على الرغم من التحرك             

  .لفتح الحواجز امام نقل الطعام
  ١٦/٧/٢٠٠٧رويترز 

  
  شن الحرب على إيرانيميل ل تخلى عن تأييد سياسة رايس وبوش: الجارديان .٧٣

ان ديك تشيني يلح على جورج بوش باللجوء الى الخيار العسكري ضـد             ،  ذكرت الجارديان : محمد بشير 
 ان ميزان القوى في نقاش الجـيش االمريكـي           موضحة، تواضاف. ايران قبل انتهاء فترة رئاسته الثانية     

 قد تحول لصالح العمل العسكري بعد تفوق أنصار ومؤيدي الحل العسكري بزعامة             ،الداخلي حول ايران  
ونسبت الصحيفة الى مصدر مطلـع علـى        . تشيني على دعاة الحلول الدبلوماسية والسياسية بقيادة رايس       

بوش لن يغادر البيت األبيض بدون حل مـشكلة الملـف النـووي             بواطن األمور في واشنطن قوله ان       
  . بموجب هذا التوجهااليراني

  ١٧/٧/٢٠٠٧عكاظ 
  

  إيران تواجه الواليات المتحدة وإسرائيل بألعاب الفيديو .٧٤
 اتحاد الطالب اإلسالميين الذي نظم مؤتمرا حـول العـالم مـن دون              ها أنتج ،أطلقت إيران لعبة حاسوب   

الة سياسية قوية إلى الواليات المتحدة وإسرائيل، على خلفية برنامجها النووي ولغز             تحمل رس  ،الصهيونية
وفي هذه اللعبة، يحاول الالعبون مـن خـالل          .دبلوماسييها الذين اختفوا في لبنان وموقفها من تل أبيب        

ركـي  عميل خاص إنقاذ دبلوماسيين إيرانيين وعالمين في المجال النووي وقعوا في أيـدي العـدو األمي               
  .واإلسرائيلي

  ١٦/٧/٢٠٠٧الجزيرة نت 
  

    العالملاطفأ حاسوب محمول لكل :أول عمل خيري تقني .٧٥
 .وقعت شركة إنتل اتفاق شراكة للمساعدة على وصول تقنية الحاسوب إلى أطفـال العـالم  : مازن النجار 

لـسعر  دوالر، فـي حـين أن ا      ١٠٠وتتمثل المهمة األساسية للمشروع في إنتاج حاسوب محمول بسعر          
 دوالرا وبكميات ال تقل عن ربع مليون حاسوب، وسـتكون           ١٧٦المطروح حاليا على الدول النامية هو       
  .ال من إنتل" دي.أم.أي"مزودة بمعالجات حاسوبية من شركة 

  ١٥/٧/٢٠٠٧الجزيرة نت 
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 وتهميش حماس ليس سهال.. الرئيس الفلسطيني في خطر: االستخبارات األميركية .٧٦
 قال مسؤولون أميركيون إن عددا من : خاص-" واشنطن بوست"خدمة ، ت روبن راي- واشنطن

التقييمات االستخباراتية حذرت من ان الزعيم الفلسطيني محمود عباس، الرجل الذي يأمل صناع السياسة 
األميركيون في امكانية مساعدته على انقاذ عملية السالم في الشرق الوسط، قد ال يكون قويا سياسيا الى 

كما حذرت التقييمات من ان خصومه في حماس لن يكون من . لذي يمكنه من انجاز ذلك الهدفالحد ا
 .السهل تهميشهم

الضفة الغربية "وتعتبر استراتيجية . وتعتزم االدارة مواصلة عزل حكومة حماس في قطاع غزة سياسيا
فلسطينية منذ قيامها عام هي سياسة البيت األبيض األهم واألكثر خطورة في تعاملها مع السلطة ال" أوال

وتتجه االدارة الى أرض غير معروفة، في محاولة لمساعدة عباس على الرغم من انه ومنظمته . ١٩٩٤
 .فتح يسيطران على جزء فقط من السلطة

وقيمت تقارير استخباراتية خالل الشهر الماضي، منذ أن أدى استيالء حماس على قطاع غزة الى انقسام 
وقد .  الى جزأين، موقف عباس باعتباره عرضة للخطر حتى في الضفة الغربيةالسلطة الفلسطينية

انخفضت شعبية حماس منذ االنقسام، ولكن استطالعا للرأي أجراه المركز الفلسطيني ألبحاث السياسة 
والمسح بعد اسبوع من االنقسام، قال ان حماس ما تزال أكثر شعبية من فتح بين ما يزيد على ربع 

 .ن في الضفة الغربيةالفلسطينيي
وبالمساعدة الفعلية من جانب القوات االسرائيلية التي ما تزال موجودة في الضفة الغربية، قد تكون فتح 
قادرة على تطهير او على األقل تقليص وجود حماس العسكري في الضفة الغربية، ولكن عباس يواجه 

نابلس، وفقا لمسؤولين تحدثوا عن تحديا صعبا في تقليص وجودها السياسي، خصوصا في الخليل و
وال يسيطر الرئيس الفلسطيني على كل . التقييمات االستخباراتية مشترطين عدم االشارة الى أسمائهم

الجماعات المسلحة، بما في ذلك كتائب شهداء األقصى، وحذرت التقارير االستخباراتية من انه قد ال 
أشارت التقييمات الى أن أعضاء حماس والمتطرفين و. يكون قادرا على مجابهة كل الخطط االرهابية

اآلخرين لديهم دافع قوي الستهداف اسرائيل من الضفة الغربية من اجل تقويض جهود السالم الجديدة 
 .وقدرة عباس على إقامة حكومة دون مشاركة حماس

فتح تواجه  "وقال مسؤول استخباراتي رفيع مشترطا عدم االشارة الى اسمه ألن التقييمات سرية، ان
وتعتبر العمليات العسكرية االسرائيلية هي العامل . تحديات كبرى في االدارة الفعالة للضفة الغربية

الرئيسي الذي يقلص نشاط حماس، وال يمكن لعباس، في احسن األحوال، ان يتحكم في كتائب شهداء 
 ".األقصى التي تعتبر قوة الشارع في مدن عديدة

وعليه أن . التحديات التي تواجه عباس ضخمة: "د التقارير االستخباراتيةوقال مسؤول أميركي شاه
يمتص قدرا من شعبية حماس وان يقلب سمعة الحكومة وإظهار أنه قادر على توفير أمن وفرص 

حماس تعمل بدأب على مسار مواز لتظهر أنها : "وقال المسؤول نفسه ".اقتصادية أكبر في الضفة الغربية
وإذا فشل عباس ونجحت حماس .  بفعالية وقادرة على تمثيل مصالح الشعب الفلسطينيقادرة على الحكم

 ".ستكون النتائج وخيمة داخليا وخارجيا
وحذرت االستخبارات األميركية من أن عباس سيواجه صعوبة في تنفيذ ما وعد به خالل الثمانية عشر 

بيت من الداخل وإعادة بناء فتح بواسطة شهرا السابقة، والكثير من الفلسطينيين يريدون منه تنظيف ال
لكن إصالحا واسعا يجري على يد فتح التي تهيمن على حكومة الطوارئ . جيل أكثر شبابا من السياسيين

 .غير متوقع حدوثه في وقت قريب
ومنذ تسلمه الزعامة بعد وفاة الرئيس السابق ياسر عرفات، لم يتمكن محمود عباس من ممارسة سلطة 

إنه ال يمتلك الشرعية السياسية التي كان : "ل بروس رايدل المحلل السابق في سي آي ايهوقا. كافية
 ".عرفات يتمتع بها أو مؤسس حماس الشيخ ياسين
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: أما بول بيالر المحلل السابق في مجلس االستخبارات القومي والمتخصص في شؤون الشرق األوسط
ناعة عصير ليمون من الليمون، لكنها من جانب آخر من جانب، تبدو هذه السياسة قادرة على ص"فقد قال 

حماس لن . تبدو انها امتداد لقناعة خاطئة ترى أن جهودا كافية لعزل حماس ستدفع حماس لالختفاء
 ".بإمكان أفراد حماس في غزة أن ينهضوا إللحاق األذى ال في الفلسطينيين بل في اإلسرائيليين. تختفي

عان بأن إدارة بوش ال تستمع إلى أجهزة االستخبارات حول األزمة وقال رايدل وبيالر إنهما مقتن
 .الفلسطينية

ومع الدعم الدولي بما فيه الدعم اإلسرائيلي قد يتمكن عباس من الظهور بمظهر من يمتلك الحسم على 
 ال تريد: "وقال رايدل. المدى القصير، لكن حماس التي لها حلفاء أيضا تسعى للنجاة على المدى الطويل

إيران أو سورية أو حزب اهللا اللبناني أن يروا نجاح االستراتيجية في الضفة الغربية، وكل هذه األطراف 
 ".تمتلك األدوات التي تجعل االمور تسير نحو الهاوية بسرعة كبيرة

ومن المتوقع أن يواجه عباس نزاعا حول عزل غزة إلى فترة غير محددة، حسبما جاء في التقرير، وقال 
قد يكون .  مليون فلسطيني في غزة١,٢سيكون عسيرا جدا عليه أن يدير ظهره إلى معاناة  ":رايدل

 مليون فلسطيني، ١,٢غاضبا على حماس اليوم، لكنه لن يكون في موقع يسمح له قبول سياسة تعاقب 
 ".وكزعيم سياسي فإنه لن يقدر على القيام بذلك

 ١٧/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 
 

  ةتساؤالت الوقت الحائر .٧٧
  فهمي هويدي

فبعض الذي وقعت عليه كان يصعب      . فلسطينياً، بدا األسبوع المنقضي بالنسبة لي أسبوع الحيرة بامتياز        
  .تصديقه، في حين أن البعض اآلخر بدا مستعصياً على الفهم

)١(  
اً مـن   كما أنني لم أفهم شيئ    ". المبادرة العربية "للحديث في شأن    " إسرائيل"لم أفهم لماذا يزور وفد عربي       

ذلك بأنك لو سألت أحداً في العالم العربي أو حتى اإلسالمي           . الكالم المتضارب عن الصفة التمثيلية للوفد     
في ما هو ملح في الشأن الفلسطيني اآلن، فلن تجد أحداً يتذكر المبادرة العربية سوى اثنـين فقـط همـا                     

 تماماً من ذاكرتي فـي زحـام        وعن نفسي أعترف بأن المبادرة سقطت     . وزيرا خارجية مصر واألردن   
وأدهشني أن أجد من    . األحداث المتالحقة الراهنة، ولم أتذكرها إال حين قرأت الخبر في صحف الصباح           

على القبول بالمبادرة   " إسرائيل"ال يزال يتصور أن الزيارة المفترضة يمكن أن تشكل عنصراً مشجعاً ل             
  .التي يرفضها كل الساسة هناك

 جديد في هذا الذي ذكرته، لكن الجديد أن الصحف المصرية والعربية ظلت تتحـدث               ربما ال يكون هناك   
طوال األسبوع عن أن الوفد المسافر سيذهب ممثالً للجامعـة العربيـة، فـي حـين هللـت الـصحف                    

للحدث، واعتبرته إنجازاً كبيراً سيؤدي إلى رفع علم الجامعة العربية في تل أبيب ألول مرة               " اإلسرائيلية"
تصريحاً ) ١٠/٧عدد  " (الشرق األوسط "اريخ الدولة العبرية، وفي التعليق على ذلك نشرت صحيفة          في ت 

عجيباً لمحمد صبيح األمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية، أعرب فيه عن أمله فـي أن                 
أما وجه العجـب فـي   . بالمبادرة" إسرائيل"يكون رفع علم الجامعة العربية أثناء الزيارة داللة على قبول   

عن قبولها بالمبادرة، فإن تطلعاتنا تواضعت      " إسرائيل"الكالم فيكمن في أننا بعدما فقدنا األمل في أن تعلن           
المسألة ويتوهم أن التسوية    " يبلع"يمكن أن تجعل العالم العربي      " إسرائيلية"حتى أصبحنا نتسول أي إشارة      

  .ارة في مجرد رفع علم الجامعة العربية في تل أبيبالسياسية مستمرة، حتى لو تمثلت تلك اإلش
" األهـرام "أما المفاجأة في هذا السياق، فكانت في تصريح أمين عام الجامعة عمرو موسى، الذي نـشره                 

 وقال فيه كالماً مغايراً لما صرح به األمين المساعد، حين نفى أن الوفد              ٧،/١٢على صفحته األولى في     
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ب ممثالً للجامعة، ولكن باعتباره مكلفاً من اللجنة الخاصة بمتابعة مبادرة السالم            الزائر سيذهب إلى تل أبي    
  .العربية

)٢(  
الوفد العربي ذاهب إلى العنوان الغلط لكي يقوم بمهمة مستحيلة، ليس ذاهباً إلـى رام اهللا ليمـد جـسور                    

إذ هي مستعدة   .  الوقت الحوار بين الفلسطينيين، وهو واجب الوقت وإنما هو ذاهب إلى تل أبيب لتضييع            
من ثم فما هـو غـائم       . حتى وهم الحل رفضته   . للكالم في أي شيء باستثناء مستقبل القضية الفلسطينية       

" هـآرتس "آية ذلك ان صحيفة     . ومرتبك في الساحة العربية محسوم وواضح وضوح الشمس في إسرائيل         
اب عـن أن رئـيس الـوزراء         تقريراً عن زيارة ايهود أولمرت لواشنطن، كشف النق        ٢٤/٦نشرت في   

رفض اقتراحاً تقدمت به وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايـس يقـضي بالتوصـل              " اإلسرائيلي"
وكان من رأيهـا    .  للحل الدائم من دون أن توضع تلك االتفاقية موضع التنفيذ            مجرد إطار   التفاقية اطار 

وأمالً يـشجعهم علـى     " أفقاً سياسياً "ازن وفريقه   أن مجرد تحقيق اتفاق مبدئي من ذلك القبيل سيراه أبو م          
المضي في تصفية حركات المقاومة، باعتبار أن ذلك االتفاق الوهمي سيعطي انطباعاً مغشوشاً بأن ثمـة                

  .أمالً في حل سياسي للقضية
التي (أضافت الصحيفة أن أولمرت في الظرف الراهن غير مستعد إلحراز أي تقدم في العملية السياسية                

وهذه الفكرة محل إجماع بين كافة المعلقين السياسيين اإلسرائيليين، حتـى           ). ذهب ألجلها الوفد العربي   سي
لو "أن حنان كريستال معلق الشؤون العربية في اإلذاعة والتلفزيون العبريين ردد أكثر من مرة قوله إنه                 

رت، فإن األخيـر سـيظل      قام أبو مازن بتقديم رؤوس قادة حماس والجهاد على طبق من فضة إلى أولم             
  ". عاجزاً عن القيام بأي خطوة باتجاه التسوية السياسية

نقلت خالصة حديث أولمرت في اجتمـاع مجلـس   " اإلسرائيلية"جدير بالذكر في هذا الصدد أن الصحف  
الوزراء عقب انفجار الموقف في غزة الذي قال فيه إن إلسرائيل في الوقت الراهن هدفين اسـتراتيجيين                 

قيام أبو مازن وأجهزته بلعب دور مركزي للقضاء على         :  التحرك لتحقيقهما بكل قوة واصرار هما      يتعين
، أي أن تنـوب حكومـة   "اإلسرائيلي"المقاومة الفلسطينية بالضفة، بشكل يقلص الحاجة إلى تدخل الجيش       

 الدؤوب ألجل نـزع     في تصفية المقاومة بالضفة، أما األمر الثاني فهو العمل        " اإلسرائيليين"رام اهللا عن    
  .الشرعية عن حكومة حماس في قطاع غزة

ألقت مزيداً من الضوء على الكيفية التي يتعاملون بها مـع األزمـة،             " اإلسرائيليين"تصريحات الوزراء   
فوزير االستيعاب والهجرة زئيف بويم قال إن أبو مازن إذا أراد أن يحـصل علـى عوائـد الـضرائب              

فعليه أن يبادر إلى إعالن حرب ال هوادة فيها ضد          )  مليون دوالر  ٦٠٠لي  حوا" (إسرائيل"المحتجزة في   
جميع حركات المقاومة الفلسطينية، ومن ثم يتعين ربط المساعدات التي تقدم له بمدى قدرته على الوفـاء                 
بهذا الشرط، كما دعا وزير الصناعة والتجارة الحاخام إيلي بشاي إلى تحويل عوائد الضرائب إلى أبـو                 

 على دفعات، بحيث ال يتم تحويل أي دفعة إال بعد التأكد من أن قواتـه األمنيـة حققـت اإلنجـاز                  مازن
  .المطلوب منها في مواجهة المقاومة

)٣(  
قد بددت بعض االلتباس في التحركات الراهنة، فإنك ستـضطر إلـى   " اإلسرائيلية"إذا كانت التصريحات    

لتـوفير  " أبو مازن الستقدام قوات دوليـة إلـى غـزة            االستعانة بها في فهم لغز آخر يتمثل في مشروع        
، على حد تعبيره، بعد اجتماعه مع الرئيس الفرنسي         "الظروف المناسبة إلجراء انتخابات تشريعية مبكرة     

نيكوال ساركوزي، وقد كرر الرئيس الفلسطيني هذه الدعوة في أعقاب اجتماعه مـع رئـيس الـوزراء                 
  .سبوع الماضياإليطالي الذي زار رام اهللا في األ

اختزلت في هذا المطلب عند أبـو       " القضية"يستشعر المرء خجالً مضاعفاً وهو يقرأ هذا الكالم، مرة ألن           
 ألنه في حين كان الرجل يتحـدث مـع سـاركوزي حـول       هكذا قلت في مقام آخر    ومرة ثانية . مازن



  

  

 
 

  

            ٣٣ ص                                      ٧٨٥:                                 العدد١٧/٧/٢٠٠٧الثالثاء : التاريخ

كـان  " إسرائيل بيتنـا  "حزب  ورئيس  " اإلسرائيلي"مشروعه، فإن افيغدور ليبرمان نائب رئيس الوزراء        
إلقناعهم بالفكرة ذاتها، وذكـرت صـحيفة       ) الناتو(يواصل لقاءاته في أوروبا مع ممثلي حلف األطلسي         

 أنه كان يقوم بمهمته بتنسيق كامل مع أولمرت، وأن هدف استدعاء القوات الدوليـة               ٢٦/٦في  " معاريف"
وإنمـا أيـضاً    " إسرائيل" استراتيجياً ليس فقط ل    ألنها تمثل تهديداً  "هو االستعانة بها للقضاء على حماس       

  ".للمصالح الغربية في المنطقة، االمر الذي يبرر تدخل حلف الناتو إلسقاط حكومتها
، وهو من دعا مراراً إلـى قـصف         "إسرائيل"لعلمك فإن ليبرمان هذا من غالة المتطرفين والفاشيين في          

رد الفلسطينيين من الضفة وغزة وتـوطينهم فـي         ، ونادى بط  "١٦إف  "أسواق غزة ومساجدها بطائرات     
  .سيناء، وهو من طالب بقصف السد العالي إلغراق المدن المصرية، وتدمير قصر الرئاسة السوري
منـع  : هذا الرجل حين فصل في مهمة القوات الدولية المذكورة قال إن كتاب تكليفها يشمل على ما يلي                

انطالقاً من قطاع غزة، وقف عمليات تهريب الـسالح    " ئيلياإلسرا"حركات المقاومة من استهداف العمق      
  .والوسائل القتالية عبر الحدود بين القطاع ومصر، تفكيك األجنحة العسكرية لحركات المقاومة الفلسطينية

هذا التوافق المدهش مع أبو مازن ليس مقصوراً على لبيرمان وحده، ولكننا نلمس نظيراً له في موقـف                  
آفي ديختر الذي رفعت ضده في الغرب عـشرات الـدعاوي بـسبب             " اإلسرائيلي"لي  وزير األمن الداخ  

الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني حين كان رئيساً للشاباك، ذلك أن الرجل انضم إلى المعجبين                
في حربها العادلة ضد حماس، بل إن زعـيم         " إسرائيل"بأبو مازن والمادحين له، إذ وصفه بأنه شريك ل          

أبـو  " لـشجاعة "لمستوطنين في الضفة الغربية بنحاس فلنشتاين خرج عن طوره ومضى يكيل المـديح              ا
مازن، ألنه أمر قواته بمطاردة قادة وعناصر حماس، في الوقت الذي كان جيش االحتالل يطـارد فيـه                  

  ).٢٩/٦" اإلسرائيلية"اإلذاعة (نشطاء فتح في نابلس 
أن يقف في مربع واحـد      : مكن ان ترشح ضمن عجائب هذا الزمان      فلسطينياً وعربياً، فإن هذه الصورة ي     

أبو مازن مع أولمرت وليبرمان وديختر وفلنشتاين، في حين تقف حكومة حماس وحركتها فـي               : كل من 
  !المربع اآلخر

)٤(  
ولكي ال أطيل فإنني سوف اختـصر       . تتعدد اإلشارات األخرى الباعثة على الحيرة والدهشة في المشهد        

  .إلشارات في المالحظات التاليةبعض تلك ا
أفهم أن تضيع القضية وسط التجاذب الفلسطيني فيتوقف الحديث عن االحـتالل والتوسـع االسـتيطاني                

الخ، وينشغل أبو مازن وجماعته بتحرير غزة من حماس، ولكن المسألة تتجاوز الشأن             .. والسور والعودة 
ست أفهم لماذا يستمر الموقـف العربـي مراقبـاً          الفلسطيني بحيث تمس صميم األمن القومي العربي، فل       

ولماذا ال يكون هناك تحرك عربي جاد لمد جسور الحوار الفلسطيني، االمر الذي يدعوني إلى               . ومتفرجاً
التساؤل عن دور الموقف األمريكي، وهل هناك ضوء أخضر للسعي بين الفرقاء اللبنانيين مثالً، وضوء               

  ؟أحمر يصادر ذلك الجهد في فلسطين
 قال أبو مازن في تصريحه لألردنيين إنه من خالل حمـاس            ٩/٧في حديثه إلى التلفزيون اإليطالي يوم       

إلى غزة وأصبحت في حمايتها، إال أن هنري سيجمان األستاذ بكلية الدراسات الـشرقية              " القاعدة"دخلت  
 حماس سيحصلون على    الذين ال يريدون  : " كان عنوانها كالتالي   ٢٤/٦بجامعة لندن كتب مقالة نشرت في       

  .، وفيه بدا األستاذ البريطاني أكثر استقامة وموضوعية من أبو مازن"القاعدة
 خالصة تقرير حديث    ٦/٧في  " هآرتس"باستقبال الوفد العربي نشرت صحيفة      " اإلسرائيلي"وسط التهليل   

تهـا الحكومـات    اليسارية كشف عن حقائق مذهلة للتوسعات االستيطانية التـي رع         " السالم اآلن "لحركة  
المتعاقبة، إذ تبين أن أكثر من نصف المستوطنات تم توسيعها وإعادة رسم خرائطهـا مـن                " اإلسرائيلية"

خالل االستيالء على مساحات شاسعة من األراضي بعد اتفاق أوسلو، الذي يحظر تغيير الوضع القـائم                
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لتي تضمنها التقرير تـصدم القـارئ        البيانات ا  -على األرض قبل االتفاق على التسوية النهائية للقضية         
  .وتفجعه لكنها في ما يبدو ال تحول دون إتمام زيارة الوفد العربي

جلعـاد شـليط    " اإلسرائيلي"حتى بعض المسؤولين العرب أصبحوا يلحون على ضرورة إطالق الجندي           
 عـشرة آالف    الغريب أنهم أسقطوا من الحسبان    . بالمجان، في توافق مدهش مع األمريكيين واألوروبيين      

  . عاما٢٠، بعضهم تحت االعتقال منذ أكثر من "إسرائيل"سجين فلسطيني لدى 
على الصفحة األولى تصريحاً على لسان وزير الخارجية المصري أحمد أبـو            " األهرام" نشر   ١١/٧في  

الغيط، قال فيه إن ما حدث في غزة انقالب عسكري نفذته حماس، ولكن الرئيس حسني مبارك في حديث                 
 ذكر أن ما جرى بمثابة أزمة داخلية بين الشركاء الفلـسطينيين تحـل              ٢٦/٦يوم  " اإلسرائيلي"تلفزيون  لل

ورغم أن توصيف الرئيس مبارك أكثر صواباً ودقة، إال أن كالم وزير الخارجية يثير أكثر من                . بالحوار
  .سؤال حول المرجعية التي استند إليها في إطالق تصريحه

  .اًإن في الفم ماء كثير
  ١٧/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  كيف يمكن إيجاد دولة فلسطينية ناجحة؟ .٧٨

  شلومو أفينيري
 فشل الرئيس عباس في ىوربما أد. يبدو أن كل أسبوع يأتي ومعه خطوة إلي الخلف بالنسبة لفلسطين

ة فيه  االنهيار النهائي الذي ال رجعى االنعقاد، بسبب مقاطعة حماس، إلىدعوة المجلس التشريعي إل
  .للترتيبات السياسية التي تمت وفقاً التفاقيات أوسلو

 الفصل األخير من تاريخ الفلسطينيين المأساوي من المحاوالت الفاشلة ىومن المحزن أن هذا ليس سو
 .إلنشاء دولة قومية

يداً من إال أن الواقع أكثر تعق. ينظر الفلسطينيون إلي تاريخهم باعتباره نضاالً ضد الصهيونية وإسرائيل
 عندما سنحت الفرص ىهذا، فهو واقع حافل باإلخفاق المتكرر في خلق كيان سياسي مترابط، حت

 .التاريخية
القرن العشرين، حين شجعت حكومة االنتداب البريطاني المجتمعين  ربما كان أول إخفاق في عشرينيات

مور مثل التعليم، والخدمات  إنشاء مؤسسات حكم ذاتي مشتركة لرعاية أىعل الوطنيين اليهود والعرب
 .االجتماعية، واإلسكان، واإلدارة المحلية

من سكان فلسطين تحت االنتداب البريطاني في إنشاء ما % ٢٠نجح اليهود الذين كانوا يشكلون أقل من 
 هيئة منتخبة، هي المجلس النيابي الذي يمثل اليهود ىأصبح معروفاً باللجنة الوطنية، اعتماداً عل

 .يينالفلسطين
ولقد أصبحت هذه المؤسسة المستقلة تشكل النموذج األولي للبنية السياسية للدولة اليهودية الناشئة، وبرز 

لقد نجحت إسرائيل كدولة، . زعماؤها ومنهم بن غوريون باعتبارهم صفوة إسرائيل السياسية في المستقبل
 .ها نجحوا في استغالل الفرصةفي ظل حياة نيابية نشطة وجامحة في بعض األحيان، وذلك ألن زعماء

حيث تم تأسيس : أما الفلسطينيون فلم ينجحوا قط في إنشاء مثل هذه الهياكل الوليدة الالزمة لقيام الدولة
 اإلقليمي والقبلي، إال أن تلك اللجنة لم تشهد ى المستوىلجنة عربية عليا مؤلفة من شخصيات بارزة عل

ي، رئيساً لتلك اللجنة، إال أنها لم تنجح قط في خلق زعامة وأصبح الحاج أمين الحسين. أي انتخابات
وطنية مقبولة علي نطاق واسع، أو في تزويد السكان العرب بالخدمات التعليمية واالجتماعية التي تقدمها 

 .المؤسسات المنتخبة للسكان اليهود
 ى إل١٩٣٦ترة من كان اإلخفاق الثاني أثناء ثورة العرب ضد الحكم البريطاني في فلسطين في الف

ولقد نجح الجيش البريطاني في قمع هذه الثورة، ولكن بعد أن تسبب انقسام المجتمع الفلسطيني . ١٩٣٩
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 من جماعة الحسيني، وتألفت الثانية من جماعة النشاشيبي ى تألفت األول،في تكوين منظمتين مسلحتين
  .في صراع وحشيحيث دخلتا 

، حين رفض العرب ١٩٤٨ و١٩٤٧ة فقد حدث أثناء الفترة بين عامي أما اإلخفاق الثالث واألكثر مأساوي
 .الفلسطينيون خطة التقسيم التي وضعتها األمم المتحدة، وقرروا شن الحرب ضد دولة إسرائيل الناشئة

كانت الهزيمة التي مني بها العرب الفلسطينيون في هذه المحاولة، ومشكلة الالجئين التي ترتبت علي 
إال أن ما يغفل الرواة عن ذكره في هذه . ن اللحظات الفارقة في تاريخ الفلسطينيينالهزيمة، من بي

 هو أنه رغم رفض خطة األمم المتحدة من ِقَبل كافة طوائف العرب الفلسطينيين، إال أنهم عجزوا ،القصة
ي األصغر عن إنشاء المؤسسات السياسية المتماسكة والقيادة العسكرية الموحدة لمواجهة المجتمع اليهود

 .حجماً واألقل عدداً
وفي المقابل نجح المجتمع اليهودي المحاصر، تحت قيادة بن غوريون وقوات الدفاع عن الذات اليهودية 

، ومن خالل مؤسساته الديمقراطية وبأقل قدر من الخالف، في تعبئة الموارد الالزمة لشن )الهاغاناه(
 .حملة عسكرية ناجحة

فضالً عن ذلك فإن الجراح التي . ومة بسبب الفرقة والشقاق بين صفوفهمكانت هزيمة العرب شبه محت
 .تخلفت عن حرب الثالثينيات األهلية كانت لم تندمل بعد

 بين إسرائيل ومنظمة ١٩٩٣كانت آخر حلقات اإلخفاق والفشل حين أسفرت اتفاقيات أوسلو في العام 
 .ر عرفاتالتحرير عن تأسيس سلطة فلسطينية مستقلة تحت قيادة ياس

فبدالً من إنشاء البنية األساسية الالزمة لقيام الدولة الفلسطينية، بعد انتقال العديد من الوظائف والمهام 
 إنشاء دولة مخابرات، كما هي ى السلطة الفلسطينية، بادر عرفات إلىبالتدريج من الجيش اإلسرائيلي إل
  .الحال في مصر، وسوريا، والعراق

 كان التمييز ، من فتح في تأسيس ما يقرب من اثني عشر جهازاً أمنياً متنافساًانهمك عرفات ومناصروه
وكانت هذه األجهزة تستهلك ما يزيد علي الستين في . بين هذه األجهزة وبين الميليشيات متعذراً أحياناً

إعادة  حساب التعليم، واإلسكان، والخدمات االجتماعية، وىالمائة من ميزانية السلطة الفلسطينية، عل
 .تأهيل الالجئين

وفي هذا الجو من الخواء نشأت حركة حماس، التي نجحت في إنشاء شبكة من المدارس، والخدمات  
 غزة إال بمثابة الخطوة ىولم يكن استيالء حماس عل. االجتماعية، والمراكز المجتمعية، ومؤسسات الدعم

 .األخيرة في ذلك التطور
بل قد .  عرفات أو عباس المسؤولية عن األزمة الفلسطينية الحاليةمن السهل أن نَُحمل األفراد سواء

مما ال شك فيه أن الجهات التي . يكون من األسهل أن نلوم االحتالل اإلسرائيلي أو السياسات األمريكية
إال أن كل الحركات الوطنية اليونانية مثلها كمثل . تتحمل الالئمة والمسؤولية في هذا السياق عديدة

 .ية، واليهودية مثلها كمثل الكردية تبدأ في ظل كم هائل من المصاعب وتواجه العديد من الشدائدالبولند
إن الفلسطينيين يتعاملون مع تاريخ عصيب حافل بالشقاق الداخلي والصراع المهلك ويتعين عليهم أن 

 ى قدرتهم علوالحقيقة أن. ىوهم اآلن يقفون عند مفترق طرق مرة أخر. يتغلبوا عليه وأن يتجاوزوه
 .تجاوز تراثهم المأساوي تتوقف عليهم وحدهم

فليس ألحد أن يتمكن من مساعدتهم ما لم ينجحوا في التوحد تحت زعامة قوية، مقبولة من جانب كافة  
  .الطوائف، وموحدة بالدرجة الكافية أو ما يسميه عباس ذاته قانون واحد، سلطة واحدة، وسالح واحد

 ١٧/٧/٢٠٠٧الراية القطرية 
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  كيف ستتعامل مصر مع أزمة غزة؟ .٧٩
  دانيال كيرتزر

هناك على االقل اربع مصالح وطنية امنية مصرية ال يمكن اغفالها عند اتخاذ اي قرار يتعلق بالتعامـل                  
 وجاءت ازمة غـزة  .المصري مع قطاع غزة فالنظام السياسي في مصر يواجه تحديات داخلية وخارجية   

فعلى سبيل المثال النظام السياسي يتعرض للكثير من الضغوط الداخليـة           . في اسوأ وقت بالنسبة للقاهرة    
والخارجية، الدبلوماسية السعودية تنشط والدبلوماسية المصرية تتراجع مما ادى الى ان تحل الـسعودية              

  .محل مصر كصانعة قرارات معتدلة للعرب
محافظة على االستقرار وابعـاد     المصلحة العليا المصرية كانت على مدار عدة عقود مضت تتمثل في ال           

 وبعد فك االرتباط احادي الجانب الذي نفذته        ٢٠٠٥منذ  إال أنه و  . المصريين ما امكن عن القضايا العربية     
 فإن النظام فـي     ،اسرائيل وانسحبت بموجبه من قطاع غزة ومع سيطرة حماس على ذلك القطاع مؤخرا            

فهنـاك  . ل االحتفاظ بالهدوء في الشارع المـصري      القاهرة غير متأكد من استمرار نجاح سياسته من اج        
الهدوء الطويل االجل الذي نعمت بـه       حيث أن    من تأثير امتداد االحداث في غزة الى داخل مصر،           اخوف

  . المصرية انتهى قبل عامين مع االنسحاب االسرائيلي من هناك-الحدود الفلسطينية 
 وهـي . ن دون وجود منطقة عازلـة اسـرائيلية        وجها لوجه مع الفلسطينيي     أيضا لقد وجدت مصر نفسها   

اصبحت حدود غزة فجأة    . تتخوف االن من ان يكون للفلسطينيين دور في الهجمات التي شنت في سيناء            
مشكلة مصرية وقد تضطر مصر في النهاية التخاذ اجراءات ضرورية لضمان حـدودها هـذه وهـي                 

  .تنكاراجراءات قد ال تجد الدعم او القبول بل وربما تجد االس
السؤال الذي يواجه القيادة    و.  التأثير الذي قد تتركه حماس على حركة االخوان المسلمين في مصر           وهناك

المصرية حاليا هو هل ستؤدي سيطرة حماس على قطاع غزة الى تصليب مواقـف حركـة االخـوان                  
  المسلمين في مصر ودفعهم لالعتقاد ان الظرف السياسي يميل لصالحهم؟ 

 اما االن فقد تفردت بالـسلطة       ،يت حماس بأن تكون جزءا من اللعبة السياسية الفلسطينية        في السابق رض  
في قطاع غزة ويشعر النظام بالقلق العميق من امكانية تحرك االسالميين في مصر للمطالبة بما يـرون                 

  . انه حقوق لهم
 كثيـرة ومتفرعـة     النظام في مصر ينظر بقلق لالوضاع الخارجية في المنطقة وهي         أضف إلى ذلك أن     

 الـشكوك مـن هـذه القـضايا       و .ومتنوعة وقد تسببت في نشر عدم االستقرار في الشرق االوسط ككل          
 اللبنانية والطموحات النووية    - ومشكلة العالقات السورية     ، ومستقبل العراق  ، بالسياسة االميركية  ةالمحيط
  . االيرانية

ة على هذه التحديات االمنية الوطنية وهـي تحـاول          تدرك القيادة المصرية انه ال توجد هناك اجابة محدد        
  . التنسيق مع االطراف العربية االخرى للتعامل مع هذه االوضاع المتفجرة والمتوترة

تطالب مصر الواليات المتحدة واسرائيل عبر مبادرة السالم العربية بإحياء العملية السياسية ولـو فـي                
مبادرة السالم العربية منسية بالكامل     . ي تتراكم في المنطقة   حدها االدنى بما يكفي لتنفيس الضغوطات الت      

من قبل الجميع وال يدري اي طرف ال عباس وال اولمرت وال بوش وال مبارك ما هي الخطوة القادمـة                    
  .التي يجب االخذ بها

كيف ستتعامل مصر مع ازمة غزة؟ هناك خطوات مؤكدة ستقوم بها مصر حيث ستعمل خلف الكواليس                
لى هدنة بين االطراف الفلسطينية على امل ان يؤدي ذلك الى اقناع اسـرائيل بـالتوقف عـن                  للتوصل ا 

 وستعمل مصر على دعم السعودية لتنفيذ اتفـاق         ،مالحقة الفلسطينيين وقتلهم في غزة وفي الضفة الغربية       
  .مكة

  ١٧/٧/٢٠٠٧الوطن القطرية 
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  التحالف الفلسطيني الجديد .٨٠
  حمادة فراعنة

انعقاد الدورة الثانية للمجلس التشريعي، تكون حماس قد قدمت سلطة التشريع للـرئيس             بقرارها مقاطعة   
 ولكـن المـراقبين لـم يقولـوا إن قـرار      .محمود عباس على طبق من فضة كما أجمع المراقبون كافة        

مقاطعة، إنما كان قراراً سياسياً بامتياز، اتخذ على أعلى مستوى حزبي من الداخل والخارج مجتمعين،               ال
ولم يكن قراراً اتخذته الكتلة البرلمانية لحماس، بل هو قرار سياسي واضح، وهدف إلـى عـدم تغطيـة                   

  :قرارات الرئيس بالشرعية البرلمانية وذلك ألكثر من سبب
ثمة قرار من قبل كتلة فتح البرلمانية بعدم استغالل اعتقال نواب حمـاس علـى أيـدي سـلطات                   : أوالً

غيابهم والتعامل مع كتلة حماس وكأنها موجـودة بالكامـل داخـل أروقـة              االحتالل وأجهزته، واحترام    
 ويـتم معاملـة القـضايا بالتراضـي         ،المجلس وبالتالي عدم اللجوء الى التصويت في أي قضية خالفية         

والتوافق، ولذلك لم تطرح كتلة فتح تعديل قانون االنتخابات على المجلس التشريعي، ألنه قانون خالفي،               
  . على حق تعديله باألغلبية فيما لو قدمته كمشروع قانونوألنها ستحصل

 ولم تعد تحترم غياب كتلة حمـاس عـن          ،وقد سقط هذا القرار الفتحاوي بعد االنقالب العسكري لحماس        
المجلس، ولذلك كان من المتوقع تغيير رئاسة المجلس الحمساوية لمجرد انعقاده وانتخاب هيئـة مجلـس                

  .سيطرة لحماس على رئاسة المجلس فيهجديدة من قوى ائتالفية ال 
 واتخـاذ   ،على النظام البرلماني والحكـومي    تها  تدرك حماس أن عباس قد اتخذ قراره بإنهاء سيطر        : ثانياً

كافة القرارات المخولة له سواء بقانون السلطة أو قوة قراره السياسي المدعوم مـن مؤسـسات منظمـة       
ى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية على مـستوى الـسلطة          التحرير باعتبارها المرجعية، وأنه عازم عل     

الفلسطينية واالحتكام لوالية الشعب وقراره عبر صناديق االقتراع رداً على االنقالب، وكذلك عازم على              
عقد المجلس الوطني الفلسطيني بدعوة من المجلس المركزي، ألن صاحب السلطة العليا لـدى الـشعب                

 ويبدو ان حماس ال     ،ني، المجلس المركزي، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير      الفلسطيني هو المجلس الوط   
تزال تجهل هذا الموقع القانوني الشرعي لمكانة منظمة التحرير ومؤسساتها والتي كانت مغيبـة لـصالح          

  .مؤسسات السلطة طوال السنوات العشر الماضية
 عزز القناعة لدى    ،سياسي لحركة حماس  اللقاء بين عمرو موسى وخالد مشعل بحضور أعضاء المكتب ال         

هنية ماضية في انقالبها والعمل على تثبيت ما حصلت عليه وإقراره           / أبومازن بأن حماس بقيادتها مشعل    
 وأن صـمت حمـاس      ،وتوسيعه، والشروط التي قدمها مشعل وتهديده بنقل المعركة من غزة الى الضفة           

طيني المزيد من القناعة والدفع باتخاذ إجراءات تدريجية        بالضفة ال يعني أنها االضعف، قدم للرئيس الفلس       
سواء على مستوى المنظمة او مستوى السلطة لعزل حماس وتحجيم دورها لما سببته من أذى وطني عام                 

 بالسلطة وتعزيز قوة القرار الفلسطيني محلياً       تهاوماسببته من إحباط شخصي له بحكم رهانه على مشارك        
ائتالف واسع يقوم على التفاهم مابين فتح وحماس على حساب القـوى اليـسارية              وعربياً ودولياً بوجود    

  .الضعيفة
قرار مقاطعة المجلس التشريعي من قبل حماس إضافة نوعية جديدة، ومحطة متوقعـة فـي الـصراع                 
السياسي، سيعزز االتجاه نحو والدة وتعميق التحالف الذي قاد منظمة التحرير في الفترة الماضية، تحالف               
حركة فتح مع الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وباقي الفصائل مع المستقلين وهو تحالف سيزداد تأثيره               

  .وقوته في مؤسسات صنع القرار وسينعكس ذلك في أداء منظمة التحرير وفي قرارات السلطة الوطنية
  ١٧/٧/٢٠٠٧الرأي األردنية 
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  الدعوة إلى نشر قوات دولية في غزة .٨١
  حسين عطوي

ان حسمت حركة حماس سيطرتها على قطاع غزة، عاد الحديث عن موضوع الدعوة إلى نشر قوات                بعد  
دولية إلى الصدارة، لكن الالفت أن المطالبة بذلك لم تقتصر على محمود عباس، بل انها جاءت ايضا من                  

ـ                .اولمرت ت فيما واشنطن ودول االتحاد االوروبي ال تعترض على الفكرة اصال، خصوصا اذا مـا كن
  .تحظى بموافقة اسرائيل والجانب الفلسطيني

وقد أثارت تلك االسئلة حول اسباب الرفض االسرائيلي في السابق، ودوافع الموافقة اليوم، والخلفية التي               
  تحكم مطالبة عباس، هل هي فعال لتوفير المناخات الجراء االنتخابات، أم تحقيق أهداف وغايات أخرى؟

  ة في الضفة الغربية وقطاع غزة؟يالتي تحول دون انتشار قوات دولوبالتالي هل تبدلت الظروف 
  أم ان هناك عوائق قديمة وجديدة تمنع تحقيق ذلك، ان كان في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية؟

، في الضفة والقطاع، كانت دائما      ٦٧من حيث طرح فكرة ارسال قوات دولية إلى األراضي المحتلة عام            
ا من اجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني من االعتداءات والممارسـات التعـسفية             مطلبا فلسطينيا رسمي  

االسرائيلية، لكن األمر أخذ طابعا أشمل مع بدايات االنتفاضة الثانية، والمقاومة المسلحة المتنامية، ما دفع               
ر القرار في   وزير الخارجية السابق شلومو بن عامي، والكاتب توماس فريدمان، المعروف بقربه من دوائ            

واشنطن، إلى الدعوة لنشر قوات دولية في األراضي المحتلة من اجل فرض اتفاق للحل على الجـانبين                 
 وعندما أخذ شارون قرارا باالنسحاب االحادي من قطاع غزة،          ٢٠٠٤االسرائيلي والفلسطيني، وفي عام     

مين العام لألمم المتحدة بنشر     طالب المبعوث الدولي تيري رود الرسن، في اطار تقريره الشهري إلى األ           
قوات دولية لتقوم باالشراف على االنسحاب االسرائيلي، وقد سارعت السلطة الفلـسطينية إلـى إعـالن                

  .قبولها لالقتراح، غير ان رفض اسرائيل له أدى إلى عدم ابصاره النور
  :ب التاليةان الرفض االسرائيلي لنشر قوات دولية، طوال الفترة السابقة، يعود إلى االسبا

ان اسرائيل ترفض مبدأ نشر قوات دولية على أرض فلسطينية حتى ال تشكل قيداً على               :  السبب األول  -
ممارساتها وتلزمها بتنفيذ القرارات الدولية حيث تسعى إلى فرض أمر واقع على األرض يتعارض مـع                

  .هذه القرارات
ل تعتبر ما يجري في فلـسطين هـو شـأن           الحيلولة دون تدويل الصراع، الن اسرائي     :  السبب الثاني  -

  .اسرائيلي داخلي وليس شأنا خارجياً
ان اسرائيل ارادت من خطة االنسحاب من جانب واحد ان تجعل منها محطة لفـرض               :  السبب الثالث  -

، فهي من جهة تعمـل علـى        ١٩٤ و ٢٤٢أمر واقع ينسف قرارات األمم المتحدة وفي مقدمتها القراران          
من اراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يكـرس الكتـل           % ٥٠عبر قضم    ٧٦تعديل حدود عام    

االستيطانية الكبرى وجدار الفصل العنصري، ومن جهة ثانية تعمل على الغاء حـق العـودة لالجئـين                 
لكن لماذا وافقت اسرائيل على نشر قوات دوليـة         . ١٩٤٨الفلسطينيين إلى ارضهم التي شردوا منها عام        

  في قطاع غزة؟
  وبالتالي هل هذا يعني تغييرا في جوهر الموقف االسرائيلي من هذه المسألة؟
  أم انه تبدل محدود ومحصور في اتجاه خدمة أهداف فرض الحل االسرائيلي؟

ان المتابع للتطورات يلحظ ان الموافقة االسرائيلية على نشر قوات دولية في قطاع غزة فقط تنطلق مـن                  
  :العوامل التالية

استنفاد اسرائيل كل وسائلها إلسقاط المقاومة وفرض أمـر واقـع علـى االرض يحقـق                : ولالعامل األ 
  .اهدافها

وصول اسرائيل ومجتمعها إلى طريق مسدود باستحالة المحافظة على الكيان االسـرائيلي            : العامل الثاني 
  .وأمنه دون مساعدة دولية لفرض تسوية استسالمية وفق المفهوم االسرائيلي
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ان القبول االسرائيلي مشروط بان تكون القوة االساسية في القوات الدولية التي ستنتـشر              : الثالعامل الث 
  .هي القوة االميركية لضمان تحقيق اهدافها

ان تكون مهمة القوات الدولية ضبط األمن في قطاع غزة ومنع أي عمليات للمقاومـة أو                : العامل الرابع 
 قاعدة للمقاومة، محررة من االحتالل، تشكل خطراً كبيـراً          اطالق للصواريخ، بعد ان تحول القطاع إلى      

على االمن االسرائيلي، وبالتالي تحقيق ما عجزت عنه القوة االسرائيلية، واالجهزة االمنية التابعة لسلطة              
  .عباس، بواسطة القوات الدولية

 تلقي مـع األهـداف   في مقابل ذلك، فان أهداف محمود عباس تبدو وكأنها من نوع آخر لكنها في النهاية          
  :االسرائيلية وهذه األهداف هي

  . االستقواء بالقوات الدولية من اجل استعادة سيطرة سلطته على قطاع غزة وتطويع حركة حماس-١
  . فرض اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تعيد فرض سيطرته على كل مفاصل السلطة-٢
 باجراء مفاوضات مـع اسـرائيل القامـة دولـة            انهاء المقاومة بما يوفر األمن إلسرائيل، ويسمح       -٣

  .فلسطينية في غزة وأجزاء من الضفة الغربية، بحجة ان هذا اقصى ما يمكن الحصول عليه وتحقيقه
أما الواليات المتحدة فهي متحمسة لفكرة ارسال قوات دولية من اجل اعادة االمساك بالورقة الفلسطينية،               

د من التداعيات السلبية على مـشروعها الـشرق أوسـطى،           التي هي مهمة من أجل منع حصول المزي       
وشعورها بأن امكانية فرض تسوية بالشروط األميركية االسرائيلية بات امرا مستحيال في ظل سـيطرة               
حركات المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمها حماس، على قطاع غزة وفقدان محمود عباس سـلطاته علـى                

 من االلتزامات التي تتوجب عليه، وبالتالي البد من تدخل دولـي            االرض، وعدم قدرته على االيفاء بأي     
  .بقرار من مجلس األمن لفرض هذا الحل بالقوة على الطرف الفلسطيني

غير انه بالرغم من ذلك فإن نشر قوات دولية في قطاع غزة يقف في طريقه العديد من العقبـات التـي                     
  :ليس من السهل تذليلها

 المقاومة الفلسطينية على اختالفها، مثل هذا األمر، واعتبار ان اي محاولة            رفض حركات : العقبة األولى 
الرسال قوات دولية إلى قطاع غزة انما هي تندرج في اطار السعي إلى فرض انتـداب دولـي جـدي،                    
وسوف تتعامل معها بصفتها قوات احتالل، وبالتالي لن تستقبلها إال بالصواريخ والقنابل، كمـا اعلنـت                

  .سامكتائب الق
وجود رأي عام فلسطيني يرفض ان يكون انتشار القوات الدولية من اجل خدمـة أهـداف                : العقبة الثانية 

ومطالب اسرائيلية اميركية، او ان يكون محصورا في قطاع غزة، ويطالب بان يدون انتشار القوات في                
عـدوان واالرهـاب    كل الضفة الغربية وقطاع غزة، وغايته األساسية حماية الشعب الفلـسطيني مـن ال             

الصيهوني وليس حماية امن اسرائيل، ومنع الشعب الفلسطيني من مقاومة االحتالل السـترداد حقوقـه               
  .المغتصبة

وتكمن في مواقف اعضاء مجلس االمن الدول بحيث من الصعب التوصل إلى اتفاق علـى               : العقبة الثالثة 
قف االميركي البريطاني يختلف في هـذا       ارسال قوات دولية ومهمة القوات في مثل هذه الظروف، فالمو         

الشأن عن الموقف الروسي والصيني، وكذلك موقف دون مثل اندونيسيا وقطر وجنوب افريقيـا، فيمـا                
العديد من الدول سوف تربط موافقتها على ارسال قوات بموافقة حركة حماس التي تسيطر على االرض،             

في جنوب لبنان، والتي لم ترسـل قواتهـا قبـل           كما حصل مع الدول التي شاركت في قوات اليونيفيل          
  .الحصول علي موافقة حزب اهللا

انطالقا مما تقدم يبدو من الواضح ان الدعوة إلى نشر قوات دولية اصبحت اكثر جدية، بالقيـاس إلـى                    
  .الماضي، غير انها التزال غير قابلة للترجمة العملية على ارض الواقع بسبب وجود عقبات فعلية

 ١٧/٧/٢٠٠٧رية الوطن القط
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  :كاريكاتير .٨٢
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