
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حد ان يعتدي على الشرعيةواليجوز أل.. األسرى أعدوا وثيقة لحل االزمة الداخلية: الشاعر
  "اسرائيل"ـسنجعل فلسطين متطورة اقتصادياً ك: فياض
  يؤيد خصخصة معابر ومطار وميناء غزةهنية 
  برئاسة دحالن طويت في غزة" تيار دايتون " صفحة د أن يؤكلحسنهاني ا

  ويرفض مفاوضات الحدود والقدس والالجئين.. ولمرت يحبط دعوة بوشأ

أميركا تمنـع عـودة: مشعل
  "فتح" و"حماس"الحوار بين 

  
 ٤ص ... 

 ١٨/٧/٢٠٠٧٧٨٦األربعاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                      ٧٨٦:     العدد                            ١٨/٧/٢٠٠٧األربعاء : التاريخ

    :السلطة
 ٥   وكتلة فتح تقرر المقاطعة..يحدد األحد لبحث الثقة بحكومة فياض" ريعيالتش" .٢
 ٥  المركزي الفلسطيني سيتخذ قراراً سياسياً اليوم بالذهاب لالنتخابات المبكرة: نبيل عمرو .٣
 ٥  حد ان يعتدي على الشرعيةواليجوز أل. .األسرى أعدوا وثيقة لحل االزمة الداخلية: الشاعر .٤
 ٦   ال يمكن تجاوزها أو إلغاؤها" حماس" و.. يتحدث بمسؤولية وطنية"المركزي ":جميل شحادة .٥
 ٦   "اسرائيل"ـسنجعل فلسطين متطورة اقتصادياً ك: فياض .٦
 ٧  عباس وأولمرت بحثا تصّوراً عن قيام الدولة الفلسطينية .٧
 ٧   اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ترحب بدعوة بوش لعقد مؤتمر دولي للسالم .٨
 ٧  فياض يرحب بدعوة بوشسالم  .٩
 ٨  بأن يتحرر من القبضة األمريكية ويطالبه .. يكون منصفاهنية يطالب بلير أن .١٠
 ٨   ومصر إبقاء معبر رفح مغلقاً"سرائيلا"عباس طلب من : هآرتس .١١
 ٨  "كارني" ترحب بمبادرة أربع دول أوروبية عرضت إشرافها على معبري رفح وحكومة هنية .١٢
 ٩   هنية يؤيد خصخصة معابر ومطار وميناء غزة .١٣
 ٩   الفساداالعتقاالت تأتي في سياق محاربةو ..ال اعتقاالت سياسية: حكومة هنية .١٤
١٠  ي بتسليم عتادهمالمتخلفين عن الدوام الرسم تطالبالداخلية و ..جهاز أمني جديد في غزة .١٥
١٠  أعادت كمية من الذهب المسروق لمنزل عباس" التنفيذية" .١٦
١٠   في غزة"فتح"إسالم شهوان ينفي اقتحام التنفيذية لمقرات  .١٧
١٠  ء للحوار الوطني الشاملالنواب المختطفون يطالبون عباس بضرورة اللجو .١٨
١١   ستيالء بالقوةالدين ات "فتح"و.. تتسلم مجلس بلدية رفح الذي فازت به قبل عامين" حماس" .١٩
    

    :المقاومة
١١   برئاسة دحالن طويت في غزة" تيار دايتون " صفحة د أنك يؤلحسنهاني ا .٢٠
١١  تخطّط لزعزعة استقرار غزة" فتحاوية"مجموعات ": حماس" .٢١
١١  ينتقدون مبادرة  بوش وحذرون من تبعاتها" الشعبية"و" الجهاد"و" حماس" .٢٢
١٢   على الكتائبمؤامرة" العفو عن المطلوبين" تعتبر اتفاق "كتائب األقصى" .٢٣
١٢  ها للسلطة الفلسطينيةكتائب المقاومة الوطنية ترفض تسليم سالح .٢٤
١٢  وخاتم الخطوبة" أبو جهاد"انتصار الوزير تطالب حماس بإعادة مسدس  .٢٥
١٣  نتبنى مبادئ القاعدة..  وإطالقه جاء من الخارج"ونجونست"قرار خطف : جيش اإلسالم .٢٦
١٣   االسبوع القادم سوف يشهد تشكيالت التعبئة والتنظيم الجديدة: حمد قريعا .٢٧
١٣  في اغتيال الرنتيسي" عباس" من مقربينتثبت تورط " وثيقة"القاهرة تتسلم من حماس  .٢٨
١٣  "فتح"ـ تسلم مبادرتها لحل الخالفات الفلسطينية ل"الجبهة الديمقراطية" .٢٩
١٤   اللبنانيكل إمكاناتنا في خدمة الجيش: أبو العينين .٣٠
١٤  ل من قبل الجيش اللبنانيتنفي اعتقال أحد كوادرها قد اعتق" القيادة العامة" .٣١
    

    :الكيان االسرائيلي
١٤  ويرفض مفاوضات الحدود والقدس والالجئين.. ولمرت يحبط دعوة بوشأ .٣٢
١٤   تشيد بعدم تعهد بوش إقامة دولة فلسطينية" اإلسرائيلية"الصحافة  .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                      ٧٨٦:     العدد                            ١٨/٧/٢٠٠٧األربعاء : التاريخ

١٥  تضاعف عدد المستوطنين في الضفة الغربية .٣٤
١٥  "فتح" مطلوبا من ٢٨اسرائيل تصر على مالحقة  .٣٥
١٦   أسيرا٢٥٦اللجنة الخاصة بشؤون األسرى تصادق على إطالق سراح  .٣٦
١٦  د قيام الدولتينالسالم سيتحقق بع: بيريز .٣٧
١٦  االحتالل يرفض دخول مساعدات دولية إلى غزة .٣٨
١٧  واألولوية لسكان الجوالن والشمال" أقنعة واقية"إسرائيل توّزع  .٣٩
١٧  "للتطوع" ٤٨فلسطينيي ل اتاءإغروربع اإلسرائيليين يتهّربون من الخدمة العسكرية  .٤٠
١٧  ضمن حملة إلعادة االستيطان فيها" حومش"مئات المستوطنين يتظاهرون فوق أنقاض  .٤١
١٨  إلى الجريمة... مهاجرون: إسرائيل .٤٢
١٨  لتمويل عالجهم نفسياً... يقاضون ألمانيا أحفاد ناجين إسرائيليين من المحارق  .٤٣
١٨  معنويات اإلسرائيليين في أدنى درجاتها .٤٤
١٩  ارتفاع الهجرة اإلسرائيلية إلى دول أوروبا .٤٥
    

    :األرض، الشعب
١٩  على تنظيم المؤتمر الدولي للحفاظ على حق العودةتجمع واجب ومركز العودة يعمالن .٤٦
١٩   في غزةحماس اقامت هيكالً ادارياً منظماً في ما يتعلق بالسجناء: يونناشطون حقوق .٤٧
٢٠  المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان يندد بجرائم القوة التنفيذية .٤٨
٢٠   في جدوى مؤتمر السالم الجديدمحللون وكتاب فلسطينيون يشككون .٤٩
٢٠  المجتمع الدولي كان له االثر التدميري لما حققه الفلسطينيون من انجازات: جبارينشعوان  .٥٠
٢١  ألسرى المقرر اإلفراج عنهمسلطات السجون اإلسرائيلية تنشر أسماء ا .٥١
٢١   آخرين في أنحاء الضفة الغربية١٩عتقل تب فلسطيني ويصتقوات االحتالل  .٥٢
٢١  الفلسطينيون العالقون في رفح يشتبكون مع االمن المصري بعد محاولة للعبور بالقوة .٥٣
٢١  اسرائيل تستعد للحرب: نائب رئيس الحركة االسالمية في فلسطين .٥٤
٢٢  في القدس بحجة دعم االرهابألطفال فعاليات مخيم لاالحتالل يمنع  .٥٥
   

   :اقتصاد
٢٢  القطاع الفلسطيني الخاص يشتكي من استمرار إغالق المعابر .٥٦
   

   : األردن
٢٢     خطاب الرئيس األمريكي خطوة ايجابية القامة دولة فلسطينية قابلة للحياة: االردن .٥٧
   

   :لبنان
٢٢ بالمخابرات السورية يعترف بعالقته احد موقوفي فتح االسالم .٥٨
   

   :عربي، إسالمي
٢٣  األسد يطالب إسرائيل بضمانات قبل التفاوض .٥٩
٢٣   الدولة الفلسطينية وعمرو موسى يرحبان بالعناصر االيجابية لخطاب بوش حول أبوالغيط .٦٠
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٢٤  المملكة السعودية ترحب بمبادرة بوش إلنهاء االحتالل وإنشاء دولة فلسطين .٦١
٢٤   ؤكدان ضرورة استئناف عملية السالمتاالمارات والجزائر  .٦٢
   

   :دولي
٢٤  ترحيب دولي بدعوة بوش لعقد مؤتمر للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية .٦٣
٢٥   عالقات مع إسرائيل بالمؤتمر الدوليواشنطن تأمل في إشراك دول عربية ال تقيم .٦٤
٢٥  ترجيح عقد مؤتمر الشرق االوسط في الواليات المتحدة .٦٥
٢٥  عزل حماس قد يساعد تنظيم القاعدة: وزير إيطالي .٦٦
٢٦  يل اليومسوالنا يزور األراضي الفلسطينية وإسرائ .٦٧
٢٦  لوكالة الغوث١٤٤ مليوناً لألجهزة األمنية و٨٠ مليون دوالر للمشاريع و١٩٠:واشنطن .٦٨

   
    :مختارات

٢٦  انتهاء المسودة النهائية لحزب اإلخوان المسلمين وإعالنه قريبا: محمد حبيب .٦٩
    

    :حوارات ومقاالت
٢٦  الحسن بن طالل... فلسطين المستقلة أوال .٧٠
 ٢٨  افرايم سنيه... كيف نقف بوجه حماس؟ .٧١
٢٩  دينس روس... ؟ حماسمنافسةفتح هل بإمكان  .٧٢
٣١  محمد الرميحي...  دمشق-الى خالد مشعل  .٧٣
٣٣  سارا روي \أوجوستس نورتون ... مقاربة خاطئة لحل المأزق الفلسطيني .٧٤
٣٤  ياسر الزعاترة... صفقة المطاردين والحراك السياسي الفلسطيني .٧٥
    

 ٣٥  :كاريكاتير
***  

  
  "فتح" و"حماس"أميركا تمنع عودة الحوار بين : مشعل .١

في لقاء خاص مع الجزيرة بث مساء الثالثاء إن         ، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس،        مشعل  خالد قال
 مـضيفا أن    " فتح"و" حماس "واشنطن أجرت اتصاالت مع زعماء عرب لتمنع عودة الحوار بين حركتي          

ة رئاسة السلطة الفلسطينية وخلق اصطفاف مؤقت ضد حمـاس وتريـد أن             تسعى اآلن إلى تقوي   "أميركا  
بوش يريد تهدئة الساحة الفلسطينية بأية وسيلة       " أن   مشعلوأكد   ".تقسم الفلسطينيين إلى معتدلين ومتشددين    

ورفض القيادي في    ".استعدادا لمغامرة الحرب التي يحضر لها في المنطقة بضرب إيران وسوريا ولبنان           
األطـراف  "وحمل مشعل مسؤولية ما جرى لكـل        ،  عتذار عما قامت به الحركة في قطاع غزة       حماس اال 

الدولية واإلقليمية والفلسطينية التي عملت منذ البداية على االنقالب على نتـائج االنتخابـات التـشريعية                
وار وتـرى    أن حركته ما زالت تريد الشراكة وتؤمن بالح        وشدد على ". الفلسطينية التي فازت فيها حماس    

  ".تستجديه"أن ال حل إال به، لكنها ترفض أن 
    ١٨/٧/٢٠٠٧الجزيرة نت 
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   وكتلة فتح تقرر المقاطعة..يحدد األحد لبحث الثقة بحكومة فياض" التشريعي" .٢
أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابـة يـوم         . أعلن د  :غزةمن   ١٧/٧/٢٠٠٧ قدس برس نشرت  

د جلسة للمجلس سيكون يوم األحد القادم، لعرض حكومـة فيـاض علـى              الثالثاء، أن موعد الدعوة لعق    
  .سالم فياض.بحر لرئيس الحكومة المكلف د.وجاء ذلك في رسالة وجهها د. المجلس لنيل الثقة

 يحيى موسى أن دعوة فياض لنيل       "حماس"اعتبر النائب عن    : غزةمن   ١٨/٧/٢٠٠٧الدستور  وأضافت  
وأوضـح أن   ".حسب القواعد الدستورية المرتبطة بتشكيل أي حكومةالطريق الصحيح "الثقة من المجلس  

 ستعقد اجتماعاً عاجالً للنظر في هذا الطلب والنظر في موقف الكتلة من حكومـة فيـاض،                 "حماس"كتلة  
  .محذرا من استمرار عمل هذه الحكومة بدون نيل الثقة

 البرلمانيـة عـزام     "فـتح " كتلة   أعلن رئيس  :١٨/٧/٢٠٠٧ األيام الفلسطينية     في كتب حسام عزالدين  و
األحمد ان طلب سالم فياض بعقد جلسة خاصة للتصويت على الثقة للحكومة الثالثة عشرة، يـأتي فـي                  

 ان التـشريعي ال     ،وقال امـس   .إطار واجبه والتزامه بالقانون األساسي والنظام المعمول به في فلسطين         
ل بدء الدورة العادية الثانية للمجلس، التي دعـا         يستطيع عقد جلسة خاصة لمناقشة الثقة في الحكومة، قب        

وأضاف ان التشريعي مطالب بأن يعقد جلسة افتتاحية للدورة الثانية، يـتم خاللهـا               .إليها الرئيس عباس  
 .انتخاب هيئة رئاسة جديدة له، حسب النظام الداخلي للمجلس والقانون، وذلك قبل بحث أي موضوع آخر               

الجديدة، وبعد انتخابها، هي صاحبة الصالحية لتحديد موعد جلـسة الثقـة            وقال ان هيئة رئاسة المجلس      
وأشار إلى أن الدعوة ألية جلسة خارجة عن القانون األساسي، والنظام الداخلي للمجلس، لـن                .بالحكومة

، مناشداً كافة الكتل والقوائم البرلمانية وأعضاء التـشريعي الوقـوف فـي وجـه               "فتح"تشارك فيها كتلة    
  .ات والتجاوزات غير القانونية، التي تمارسها رئاسة المجلس السابقةالتصرف

وحسب حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، فان كافة الكتل والقـوائم البرلمانيـة تـم                 
  .ابالغها رسميا بموعد الجلسة يوم االحد المقبل

  
  بالذهاب لالنتخابات المبكرةالمركزي الفلسطيني سيتخذ قراراً سياسياً اليوم : نبيل عمرو .٣

ـ      :  عبد الرؤوف أرناؤوط   - القدس و رام اهللا  أن المجلـس   " الـوطن "أعلن نبيل عمرو في تصريحات لـ
سيؤكد على الدعوة لعقـد المجلـس الـوطني         "المركزي الفلسطيني الذي سيلتئم مساء اليوم في رام اهللا          

ى االنتخابات المبكرة على قاعـدة التمثيـل        الفلسطيني في أقرب فرصة وسيتخذ قراراً سياسياً بالذهاب إل        
 بأن تكون القيادة الفلسطينية تسعى ألن يقوم المجلـس المركـزي            "حماس"ونفى عمرو اتهامات     ".النسبي

 . بأعمال المجلس التشريعي
  ١٨/٧/٢٠٠٧الوطن السعودية 

  
  الشرعيةحد ان يعتدي على واليجوز أل.. األسرى أعدوا وثيقة لحل االزمة الداخلية: الشاعر .٤

ناصر الدين الشاعر إن    . قال د  : محمود برهم  ،نابلس نقالً عن مراسلها في    ١٨/٧/٢٠٧وكالة معا   نشرت  
 لحـل األزمـة     ،هناك موقفاً على شكل وثيقة سيخرج من األسرى والمعتقلين داخل السجون اإلسرائيلية           

وكشف الشاعر الـذي     .لقادمةالفلسطينية وتكريس الوحدة الوطنية على أرض الواقع خالل األيام القليلة ا          
أنه وقّـع علـى     " معا"أطلقت سلطات االحتالل سراحه مساء الثالثاء في حديث خاص أجرته معه وكالة             

 ، في أية مهمة محلية أو اقليمة أو دولية كشرط لإلفراج عنـه            "حماس"تعهد عند االسرائيليين بعدم تمثيل      
وأكد أنه   "."فتح" أو   "حماس"ل فلسطين وال انتمي الى      أنا إسالمي ولكن انتمي الى فلسطين ك      "ألنه كما قال    

 وكـل   "فتح" أيضا ترفضها و   "حماس"يرفض ويستنكر كافة األحداث التي جرت في قطاع غزة ويعتقد أن            
 واستخدام القوة من أي جهـة مرفـوض         ،الفصائل الوطنية ترفضها ألنها انقالب على الشرعية الوطنية       

القانون وكافة الشرعيات الفلسطينية بمـا فيهـا الرئاسـة والحكومـة             وعلى الجميع احترام     ،رفضا تاماً 
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ـ   .والمجلس التشريعي  أهم بنود الوثيقة التي ستخرج من داخل السجون اإلسرائيلية         " معا"وكشف الشاعر ل
  : وبموافقة كافة األطر التنظيمية الى الخارج لحل األزمة الفلسطينية وهي

 - ني ورفض اللجوء الى القوة لحسم الخالفات الفلـسطينية        رفض اي نوع من أنواع الصراع الفلسطي       •
  .الفلسطينية

  .احترام كافة الشرعيات الفلسطينية بأنواعها واعتبار القانون الحكم النهائي لحل أية خالفات •
  .تحرك سياسي فلسطيني عريض يهدف لعودة األمور الى ما كانت عليه قبل أحداث غزة •
  .أكيد على الوحدة الجغرافية للوطن كوحدة واحدة في الضفة والقطاعاحترام الشرعيات الفلسطينية والت •
  .هدنة شاملة ومتبادلة في الضفة الغربية وقطاع غزة •
 مع  ٦٧إعطاء القيادة السياسية فرصة لالتفاق على حل ضمن مشروع دولة فلسطينية ضمن حدود عام                •

  .حل عادل لقضية الالجئين
 -قليلة القادمة اذا ما كان سيكون جزءا من حل األزمة الفلسطينية          وقال الشاعر إنه سيدرس خالل األيام ال      

واذا لم يستطيع قال الشاعر بانه سيقرر العـودة الـى           , الفلسطينية للمساهمة في وحدة الشعب الفلسطيني     
  .جامعة النجاح الوطنية للتدريس

ـ  علي سمودي ،  جنين نقالً عن مراسلها في    ١٨/٧/٢٠٠٧القدس الفلسطينية   وأشارت   ناصـر   ى أن  إل
الشاعر نفى وجود أي صفقة لالفراج عنه وقال ال يوجد توقيع على تعهدات او صفقات ولكن بالتاكيد هم                  
يشترطون ان ال امثل اي فصيل محظور في اي عمل سياسي سواء كان محليا واقليميا او دوليا وعلـى                   

  .كل حال هذا ليس شرطا الننا نحن نمثل شعبنا وال نمثل فصائل
قالت متحدثة باسم الجيش االسـرائيلي ان       : "ب.ف.أ" نقالً عن  ١٨/٧/٢٠٠٧يام الفلسطينية   األوأوردت  
 وبعدم العمل لحساب هذه المنظمة االرهابية او        "حماس"تعهد خطيا بالتخلي نهائيا عن انتمائه الى        "الشاعر  

  ".اي منظمة اخرى غير قانونية
  

  ال يمكن تجاوزها أو إلغاؤها " اسحم" و.. يتحدث بمسؤولية وطنية"المركزي ":جميل شحادة .٥
 الفلسطينية التـشكيك فـي شـرعية        - األمين العام للجبهة العربية      ، رفض جميل شحادة   :الضفة الغربية 

الدعوة النعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير، واعتبر أن انعقاده في المرحلة الراهنة استجابة منطقية              
ومطلـب تطـوير وتفعيـل      " حماس"و" فتح"ا الخالف الحاد بين     للتحديات السياسية المتزايدة وعلى رأسه    

ونفى أن يكون الهدف األساسي من اجتماعات المجلس المركزي استغالل لهذه المؤسسة             .منظمة التحرير 
 ليبحـث   "المركـزي "وعما إذا كان منطقيا أن يجتمع       ". حماس"و" فتح"من أجل حسم خالف سياسي بين       
ال : "في حين تحضر األولى وتغيب الثانية، قـال       " حماس"و" فتح"ن هما   أزمة سياسية بين طرفين سياسيي    

 يتحدث بمسؤولية وطنية، والجميـع      "المركزي"أعتقد أن هناك تغييبا متعمدا لطرف دون آخر، فالكل في           
مكون أساسي من مكونات الساحة السياسية الفلـسطينية ال يمكـن تجاوزهـا أو              " حماس"يؤكد على أن    
، وكل اجتماعات المجلس المركزي الـسابقة لـم         "حماس" آراء قريبة من طرح      "مركزيال"إلغاؤها، وفي   
ـ     " حماس"تهدف لعزل    وأعرب شحادة عن ترحيبهم بدعوة      ".حماس"وإنما ركزت على ممارسات خاطئة ل

    .بوش إلى مؤتمر دولي للسالم في الخريف المقبل
   ١٧/٧/٢٠٠٧ قدس برس

  
   "اسرائيل"ـاً كسنجعل فلسطين متطورة اقتصادي: فياض .٦

ـ "سالم فياض في مقابلة مع صحيفة       . قال رئيس الوزراء في حكومة تسيير االعمال د        :بيت لحم   "رتسآه
واعرب عن اعتقاده بـضرورة      .ان حكومته تعمل ما بوسعها لتجعل فلسطين متطورة اقتصاديا كاسرائيل         

ويتخـوف   .لجسور مع الحركة   للمشاركة في حكومته رافضا تحطيم كل ا       "حماس"ابقاء الباب مفتوحا مع     
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فياض حسب اقواله من نية ابو مازن تعيين حكومة دائمة في االلتفاف على المجلس التـشريعي وقـرار                  
 وهو ال يولي قبول شروط الرباعية اهمية خاصة ومستعد لالكتفاء           ،الناخبين الذين اعطوا حماس االكثرية    

وطالب فيـاض    ".لسبب الرئيس لكارثة حزيران   ا"المجموعات المسلحة في غزة والضفة التي يراها        "بحل  
وعلى رغم مـن تحفظـه       .حماس بالتخلي عن السيطرة على قطاع غزة الحراز تقدم في الوضع الراهن           

ورفض فياض اي مساعدة اسـرائيلية،      . ، فانه ال يراه عقبة امام التقدم السياسي       "حماس"الحازم من ميثاق    
  .صوممعتبرا اي تدخل اسرائيلي يصب في خدمة الخ

  ١٧/٧/٢٠٧وكالة معا 
  

  عباس وأولمرت بحثا تصّوراً عن قيام الدولة الفلسطينية .٧
رئيس عباس بحث في القمة التي      الكشفت مصادر فلسطينية واسعة االطالع ان       :  أحمد رمضان  -رام اهللا   
 وقالت هذه المصادر ان    .ولمرت اول من امس، في ملف عملية السالم ومفاوضات الوضع الدائم          أجمعته ب 
وبحسب المصادر، فإن عبـاس      .ولمرت تبادال االراء والتصورات حول قيام الدولة الفلسطينية       أعباس و 

، ١٩٦٧عرض موقفه بخصوص إقامة الدولة الفلسطينية على االراضي الفلسطينية التـي احتلـت عـام           
واضـحاً  وبشأن القدس، قالت المصادر ان عباس كان         .مشددا على ان على اسرائيل االقرار بهذا الحق       

جداً في هذ الموضوع، إذ ابلغ اولمرت انه ال هو وال اي زعيم فلسطيني او عربي او مـسلم يـستطيع                     
التنازل قيد انملة عن حق الشعب الفلسطيني كامالً في القدس العربية المحتلة، وبالتالي فإن الحل االمثـل                 

لـسطين، ويمكـن ان يكـون       ان تكون القدس الغربية عاصمة لدولة اسرائيل والشرقية عاصمة دولـة ف           
الشطران منفتحين على بعضهما البعض اي ان يشكال مدينة مفتوحة، ووضع ترتيبات خاصـة بالنـسبة                
للوصول الى اماكن العبادة لجميع االديان، واقامة مجلسين بلديين لشطري المدينة ينبثق عنهمـا مجلـس                

ته القمة العربية لجهة ايجاد حل متفق       وبشأن موضوع الالجئين، اكد عباس المبدأ الذي اقر        .بلدي مشترك 
 .١٩٤عليه على اساس قرار مجلس االمن الرقم

  ١٨/٧/٢٠٠٧المستقبل 
  

  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ترحب بدعوة بوش لعقد مؤتمر دولي للسالم   .٨
س األمريكـي   األربعاء بدعوة الرئي  / رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ليل الثالثاء       :د ب أ   - رام اهللا 

وأكدت اللجنة في ختام اجتماع عقدته برئاسة محمود        . بوش لعقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط       
عباس في رام اهللا أهمية اتفاق المجموعة العربية، خاصة خالل اجتماع وزراء الخارجية العرب المقبـل                

 إلى مبادرة السالم العربية من أجـل        وفي الدورة القادمة للجمعية العامة لألمم المتحدة، على أسس تستند         
وشددت على ضـرورة    . ضمان نجاح هذا المؤتمر، وتوفير الضمانات الدولية لتطبيق كل ما سيسفر عنه           

" المقيـاس "باعتبـار ذلـك    " االحـتالل "مواصلة التركيز على استئناف مفاوضات الوضع النهائي إلنهاء         
وطالبت اللجنة بالعمـل علـى إطـالق    . يني واإلسرائيليالحقيقي للتقدم في العالقات بين الجانبين الفلسط 

وجـدار العـزل    " كافـة األنـشطة االسـتيطانية     "سراح جميع األسرى والمعتقلين بدون تمييز وإنهـاء         
  ".العنصري"

  ١٨/٧/٢٠٠٧الدستور 
  

  فياض يرحب بدعوة بوشسالم  .٩
اعات طويلة قبـل ان      مرت س  : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٨/٧/٢٠٠٧الحياة  نشرت  

 اسرائيلي للسالم في المنطقة الخريف      -يرحب رئيس الحكومة الفلسطينية بدعوة بوش لعقد مؤتمر عربي          
ويـوم  . المقبل، وامتنع حتى وزير اعالمه رياض المالكي عن الرد على اسئلة الصحافيين عقب الخطاب             
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ش على ضوء ما تـضمنته مـن        نرحب بدعوة الرئيس بو   : "امس، رحب سالم فياض بهذه الدعوة وقال      
اعادة للتأكيد على التزام الواليات المتحدة بعملية سياسية ذات مغزى تقود الى انهاء االحتالل االسرائيلي               

  ".واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
قال نمـر حمـاد المستـشار الـسياسي للـرئيس           : رام اهللا من   ١٨/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط   وأوردت  

طة الفلسطينية تريد من مؤتمر السالم الدولي الذي دعا اليه بوش، حال يـضمن إقامـة   الفلسطيني ان السل 
ـ   . ١٥١٥الدولة الفلسطينية وفق قرار مجلس األمن        ، ان الـسلطة    "الشرق االوسط "واضاف في تصريح ل

 وصوال للسالم الشامل، واعتبر حماد      ١٩٤ستطالب ايضا بحل عادل لقضية الالجئين وفق القرار الدولي          
 .ك مطلب السلطة االساسي من المؤتمر المقبلذل
  
  بأن يتحرر من القبضة األمريكية ويطالبه ..هنية يطالب بلير أن يكون منصفا .١٠

طالب إسماعيل هنية رئيس الوزراء في الحكومة المقالة المبعوث الجديد للرباعية توني بلير             : ألفت حداد 
 حديث صحفي له مـع وفـد مـن صـحيفة            بأن يكون منصفا خالل فترة عمله الالحقة، وأوضح خالل        

الجارديان البريطانية وصحيفة ريبوبليكا االيطالية أنه من الضروري على بلير أن يعدل الموقف الخاطئ              
نطالبـه بـأن    : "الذي اتسم به خالل فترة توليه رئاسة الوزراء البريطانية تجاه الشعب الفلسطيني، مضيفا            

أيضا أن هناك شعب يعاني من وطأة االحتالل الصهيوني منـذ   يتحرر من القبضة األمريكية وأن يعترف       
ما يزيد عن ستة عقود، وأن يساعد في احترام خيار الشعب الفلسطيني الـذي جـاء بانتخابـات حـرة                    

 ".خلل لدى بوش وإدارته   "رئيس عباس أكد هنية على وجود       لوردا على سؤال حول دعم بوش ل       ".ونزيهة
ت من قبل أطراف بريطانية مع حكومـة تـسيير األعمـال برئاسـته              أن هناك اتصاال  "وأشار هنية إلى    

وعن وجود شروط    ".باعتبارها الحكومة الشرعية للشعب الفلسطيني والتي جاءت بانتخابات حرة ونزيهة         
رئيس عباس إلى قطـاع غـزة،       اللدخول أبو مازن إلى قطاع غزة قال هنية بأنه ال يوجد شروط لدخول              

ئة شاملة متبادلة ومتزامنة، رافضا أن يكون هناك تواجد لتنظيم القاعـدة فـي      الدعوة إلى تهد   هنيةوكرر  
قطاع غزة وقال أن هذه التصريحات تأتي من أجل تأليب العالم ضد الشعب الفلـسطيني، رافـضا هـذه                   

وأعرب هنية عن تقديره لموقف رئيس الوزراء اإليطالي ووقوف الـشعب            .التصريحات جملة وتفصيال  
 .نب الشعب الفلسطينياإليطالي إلى جا

  ١٨/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
   ومصر إبقاء معبر رفح مغلقاً"سرائيلا"عباس طلب من : هآرتس .١١

رئيس عباس وبعضا من مقربيه توجهـوا إلـى         القالت صحيفة هآرتس نقال عن مسؤولين فلسطينيين أن         
 عدم فتح معبر     على قطاع غزة وطلبوا منهما     "حماس"الحكومة اإلسرائيلية وإلى مصر في أعقاب استيالء        
وأضافت المصادر أن عباس طلب إبقاء طلبه طـي         . رفح إلدخال الفلسطينيين من مصر إلى قطاع غزة       

الكتمان، معلال طلبه بالقول إن فتح معبر رفح سيسمح لحماس بإدخال آالف الفلسطينيين إلى غـزة دون                 
وكبديل لمعبـر رفـح اقتـرح        .، الذين من شأنهم أن يعززوا قوة التنظيم       "حماس"رقابة بمن فيهم نشطاء     

عباس فتح معبر كرم أبو سالم وإدخال آالف العالقين على المعبر من خالله وبـذلك يخـضعون لرقابـة          
  .الجيش اإلسرائيلي

  ١٨/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  "كارني" ترحب بمبادرة أربع دول أوروبية عرضت إشرافها على معبري رفح وحكومة هنية .١٢

ـ       ا. كشف د  : جيهان الحسيني  -القاهرة   عـن  " الحيـاة "حمد يوسف المستشار السياسي السماعيل هنية لـ
مبادرة قدمتها أربع دول أوروبية لها عالقات ايجابية مع كل من الفلسطينيين واإلسرائيليين مـن بينهـا                 
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تركيا والنروج، أبدت من خاللها استعدادها لإلشراف على المعابر بشكل عام، وعلـى معبـري رفـح                 
ال مشكلة لديها وترحب بأي جهـة دوليـة تتبنـى           "ر إلى أن حكومة هنية      واشا. بشكل خاص " كارني"و

وتوقع نجاح هذا التوجه في حالة موافقة الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني، لكنـه             ".اإلشراف على المعابر  
نريد أن يكون المعبر في أيـد       : "وقال .شدد على ضرورة مباركة المصريين هذا الطرح وموافقتهم عليه        

، متهماً حـرس    "ال يعود وسيلة لالبتزاز والرشاوى والضغوط على الناس في الدخول والخروج          نظيفة وأ 
: وقـال ". كانت تتقاضى رشاوى من المسافرين تحت ضغط الحاجة       "الرئاسة وقوات االمن الوقائي بأنها      

  .نحن نرفض أن يتولى أمن الرئاسة مجددا اإلشراف على المعبر بعد أن حولوه سوقاً استثمارية
  ١٨/٧/٢٠٠٧لحياة ا

  
  هنية يؤيد خصخصة معابر ومطار وميناء غزة .١٣

علن رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية موافقـة         أ :غزةمن   ١٨/٧/٢٠٠٧الدستور  نشرت  
حكومته على تولي القطاع الخاص مهمة إدارة معابر ومنافذ قطاع غزة، وأبدى خالل لقائه ممثلين عـن                 

 على تفويض القطاع الخاص باالتصال مـع األطـراف ذات الـصلة مـن               هذا القطاع الخاص موافقته   
واشار الى أن األمن الوطني والشرطة المدنية يمكن ان تقـوم            .أوروبيين وإسرائيليين وبرام اهللا وغيرها    

، لن يكون لها دور في ضبط األمن        "كتائب القسام " و "حماس"بمهمة حفظ االمن، مؤكدا أن القوة التنفيذية و       
واضاف أنه ال يمانع من التعاقد مع شركة حراسة فلسطينية خاصة بتوفير األمـن علـى                 .ابرعلى المع 

ال مشكلة لدينا من خصخصة المعـابر       "وتابع  . المعابر بعد تشكيلها ومنحها الترخيص الالزم والتسهيالت      
 بعـودة   وأكد أن الحكومة لن تسمح    . والمطار والميناء ما دام ذلك سيؤدي إلى تحسين ظروف المواطنين         

األوضاع إلى ما كانت عليه من حالة الفلتان والفوضى والسرقة والنهب والتسلط علـى رقـاب النـاس                  
  .وابتزاز التجار ونشر الفساد

تساءل إسماعيل هنية لماذا ال يتم      : ألفت حداد  نقالً عن مراسلته،   ١٧/٧/٢٠٠٧ ٤٨عربوأضاف موقع   
وتعليقا على مبادرة أطلقهـا القطـاع        .بضرورة فتحها فتح المعابر ما دامت الجهات الدولية بدأت تنادي         

الخاص وطالب خاللها بعودة األوضاع في قطاع غزة إلى ما كانت عليه قبل القضاء على الفلتان األمني                 
أبرز هنية وثائق تم ضبطها في مراكز األجهزة األمنية تشير إلى أن أمن الرئاسة على معبر رفح البري                  

يض األمول ومرور مبالغ نقدية بماليين الدوالرات ال يعلم عنها أحد، وكميات            كانوا يسهلون عمليات لتبي   
  .كبيرة من الذهب معبرا عن اعتقاده أن ذلك يهدف إلى ضرب االقتصاد الوطني

  
  االعتقاالت تأتي في سياق محاربة الفسادو ..ال اعتقاالت سياسية: حكومة هنية .١٤

داخلية الفلسطينية في غزة، مساء االثنـين، أن        نفت وزارة ال   :غزةمن   ١٧/٧/٢٠٠٧ قدس برس نشرت  
وقال مصدر مسئول في الوزارة أن االعتقاالت التي تقـوم           .تكون قد تمت أي اعتقاالت سياسية في غزة       

وأكد المصدر أن وزارة الداخلية بكافة      . بها األجهزة األمنية تتم على خلفيات فساد ادري أو مالي أو أمني           
ورها الوظيفي حتى إنهاء كافة أشكال الفساد والفلتان الذي شـاب األراضـي             أجهزتها ستستمر بالقيام بد   
  .الفلسطينية الفترة السابقة

نفى مكتب رئيس وزراء الحكومة     : ألفت حداد  نقالً عن مراسلته،   ١٧/٧/٢٠٠٧ ٤٨عربوأضاف موقع   
 شركة الكهربـاء تـم      المقالة صحة االنباء التي تناقلتها وسائل االعالم ان سليمان أبو سمهدانة مدير عام            

ان هذا كذب وافتراء ويـأتي فـي سـياق          " وقال المكتب فى بيان له       .اعتقاله وإحضاره إلى مكتب هنية    
 وخاصة موقع فلسطين بـرس وتلفزيـون        "فتح"ـمحاوالت بعض الجهات السياسية واإلعالمية التابعة ل      

 .ل من سمعته وشعبية هنيةفلسطين في رام اهللا الهادفة لتشويه صورة الوضع في قطاع غزة، والني
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  المتخلفين عن الدوام الرسمي بتسليم عتادهم تطالبالداخلية و ..جهاز أمني جديد في غزة .١٥
 ان وزارة ، مدير عام المكتب االعالمي في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة،قال ايهاب الغصين: غزة

أسس وطنية سليمة بعيدة عن األجندات الداخلية شرعت في اجراءات انشاء جهاز أمني جديد يعمل على 
وقال الغصين، الذي عينته الحكومة خلفاً للمتحدث السابق باسم الداخلية خالد أبو  .والتدخالت الخارجية

هالل، إن الجهاز الجديد سيباشر عمله قريباً، الفتاً إلى أن بضع مئات من األفراد سيلتحقون في الجهاز 
  .األمنالجديد في المرحلة األولى لحفظ 

حكومة المقالة أفراد األجهزة األمنية والشرطة الفلسطينية الفي غضون ذلك، أمهلت وزارة الداخلية في 
الذين لم يلتزموا بالدوام الرسمي بتسليم ما لديهم من عتاد وعهد عسكرية للقوة التنفيذية في مقارها 

كل من لم يلتزم بتسليم "لغصين، إن وقال ا .المنتشرة في القطاع، حتى موعد أقصاه مساء الجمعة المقبل
وأعلن أن هنية قرر منح . "سالحه والعهد التي بحوزته في الموعد المحدد سيقع تحت طائلة المسؤولية

أقدمية سنتين ألفراد األجهزة األمنية الذين التزموا بالدوام الرسمي خالل الفترة السابقة في القطاع، الفتاً 
تعكف على تجهيز كشوف بأسماء أفراد األجهزة األمنية الذين لم "داخلية في الوقت ذاته إلى أن وزارة ال

  ."يتقاضوا رواتبهم، كي يتم صرفها خالل األيام القليلة المقبلة
  ١٨/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  أعادت كمية من الذهب المسروق لمنزل عباس" التنفيذية" .١٦

من استرداد كمية من الذهب، كانت سرقت من منزل         أعلنت القوة التنفيذية أنها تمكنت      :  رائد الفي  - غزة
الرئيس محمود عباس، في مدينة غزة، حيث تم إلقاء القبض على اللص الذي قام بالسرقه، مـن دون أن                   

  .تحدد كمية الذهب المستردة
  ١٨/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
   في غزة"فتح"إسالم شهوان ينفي اقتحام التنفيذية لمقرات  .١٧

 إسالم شهوان، الناطق باسم القوة التنفيذية أن تكون القوة قد اقتحمت مقرات حركة فـتح                نفى: الفت حداد 
جاء نفى شهوان بعد أن اتهم أحمد حلس احد قيـادات            .او تستهدف استجواب قيادات حركة فتح في غزة       

ل شـهوان   وقا . في قطاع غزة القوة التنفيذية أنها اقتحمت مقرات فتح واستجوبت قياداتها وكوادرها            "فتح"
إن هذه المزاعم هي محض افتراء الن القوة التنفيذية وجدت من اجل خدمة كافة أبناء الشعب                " فى البيان   

  "أننا نحترم كل اآلراء والفصائل الفلسطينية:" الفلسطيني دون النظر إلى انتماءاتهم الحزبية، مضيفاً
  ١٧/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  وء للحوار الوطني الشاملالنواب المختطفون يطالبون عباس بضرورة اللج .١٨

طالب النواب والوزراء رؤساء البلديات المختطفون لدى االحتالل اإلسرائيلي الرئيس محمود  :نابلس
عباس بضرورة العودة للحوار الوطني الشامل ولم شمل الشعب الفلسطيني وعدم اإلمعان في فصل 

عية نفحة الذي زارهم في سجن مجدو  في رسالة حملها محامي جمواوأكد. الضفة الغربية عن قطاع غزة
. ان على كل الفصائل أن ترجع إلى حوار شامل على قاعدة المساواة القائمة على الديمقراطية النزيهة

وأشار النواب إلى أن اإلفراج عن أي أسير فلسطيني مكسب للشعب بأكمله ولكن العيب هو تخصيص 
 .وألمهات االسرى اللواتي ينتظرن عودة أبنائهنفصيل دون آخر، إذ إن في ذلك اهانة للشعب وللقضية 

 ١٨/٧/٢٠٠٧الشرق القطرية 
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  ستيالء بالقوة الدين ات "فتح"و.. تتسلم مجلس بلدية رفح الذي فازت به قبل عامين" حماس" .١٩
التي فازت قبل عامين في انتخابات بلديـة        " حماس"تسلمت   :غزةمن   ١٧/٧/٢٠٠٧ قدس برس نشرت  

جلسها االثنين، بعد أن ظلت طوال هذه المدة مع مجلس مؤقـت، وذلـك بـسبب         رفح من تسلمها إدارة م    
 ".حمـاس "ضد لجنة االنتخابات التي أعلنت فوز       " فتح"إجراءات غير قانونية تمت بعد الطعن الذي قدمته         

وجرت عمليه التسليم في مقر بلدية رفح خالل مراسم احتفال حضرها أعضاء اللجنة المؤقتة التي تولـت    
بلدية خالل عامين، إضافة إلى اللجنة اإلدارية الجديدة برئاسة المهندس عيسى النشار الـذي فـاز                مهام ال 

 .وشكر رئيس بلدية رفح الجديد أعضاء اللجنة المؤقتة إلدارة بلديه رفح           ".حماس"برئاسة البلدية عن كتلة     
د وحول مدى عالقـة  وفي معرض رده علي سؤال عن السبب وراء تسلمهم البلدية في هذا الوقت بالتحدي        

المسألة ال تحمل أي طابع سياسي، ولكن األمر هو المطالبة المـستمرة            "ذلك بالشأن السياسي قال النشار      
  ."من الحكومات المتعاقبة بضرورة إنهاء ملف االنتخابات المتعلق ببلدية رفح

أشـرف  عن فـتح،    النانب    إلى أن  رام اهللا من   ١٧/٧/٢٠٠٧  وفا –الفلسطينية  وكالة األنباء   وأشارت  
  . بالقوة على رئاسة بلدية رفح"حماس"جمعة، عبر عن إدانته الشديدة الستيالء 

  
  برئاسة دحالن طويت في غزة" تيار دايتون " صفحة  يؤكد أن الحسنهاني .٢٠

، فـي حـوار     "فـتح " عضو اللجنة المركزية لحركة      ،قال هاني الحسن   :لعزب الطيب الطاهر   ا -الدوحة  
، لقد كانـت     جماعة الجنرال األمريكي دايتون في قطاع غزة صفحة وطويت        : "وحةأجراه مندوبنا في الد   

فالحركة شكلت قيادة جديدة لغزة يرأسها عضو اللجنـة   تملك السلطة والقيادة والقرار في القطاع أما اليوم  
من عناصر حركة فتح في قطاع غزة لم يـشاركوا          % ٩٥وأشار الحسن إلى أن     ".  المركزية زكريا األغا  

 وال يقاتلون من أجل       في أحداث االقتتال السابقة مع حركة حماس، مشدداً على أنهم ليسو أهل قتال داخلي             
  ".خطة دايتون أو من أجل من ينفذونها

  ١٤/٧/٢٠٠٧٤األهرام العربي 
  
  تخطّط لزعزعة استقرار غزة" فتحاوية"مجموعات ": حماس" .٢١

فـي  " فـتح "كشفت مجموعات من نـشطاء      " ركةالح"، إن   "حماس"قالت مصارد في    :  رائد الفي  -غزة  
ووفقاً لهذه المـصادر، فـإن      . مدينتي غزة وخان يونس، تخطط لتنفيذ عمليات تفجير واغتيال في القطاع          

ـ          ، وتتلقـى   "التيار الخياني فـي رام اهللا     "هذه المجموعات، التي يزيد عددها على العشرين بقليل، ترتبط ب
زعزعة األمـن واالسـتقرار   "محمد دحالن، مشيرة إلى أن هدفها  التعليمات من مساعد قريب من النائب       

 ١٥قد اعتقلت يوم الخميس الماضي نحـو        " حماس"وكانت   ".الذي تحقق عقب سيطرة حماس على غزة      
في خان يونس، جنوب القطاع، وحلقت شعر رؤوسهم وشواربهم، قبل إطالقهـم     " فتح"عنصراً من حركة    

  .تنبعد ساعات قليلة، بدعوى اثارة الف
  ١٨/٧/٢٠٠٧األخبار 

  
  ينتقدون مبادرة  بوش وحذرون من تبعاتها" الشعبية"و" الجهاد"و "حماس" .٢٢

نحن في حركة الجهاد    : "  خضر حبيب  قال: رامي دعيبس  - ألفت حداد ،  ١٧/٧/٢٠٠٧ ٤٨ عرب ذكرت
 انحيازهـا  اإلسالمي ننظر بعين الريبة والشك لهذه المبادرة من قبل اإلدارة األمريكية التي عودتنا علـى        

نحن ال نثق بهذه المبادرات وهـذه المـشاريع        : " وأضاف ".إلسرائيل ومشاركتها في العدوان على شعبنا     
   "األمريكية التي باستمرار هي على حساب مصلحة شعبنا الفلسطيني

اعتبر ناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن خطاب بوش حول الـشرق األوسـط، يمثـل                 كما  
في الحقيقة    في ضخ األوهام العتيقة بين الفلسطينيين والعرب، واألضاليل المتجددة الرامية،          محطة جديدة 
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لحل أزمة اإلدارة األمريكية، وجيش احتاللها في العراق والمنطقة، وليس حل ما يسمى بأزمـة الـشرق                 
الفلـسطينية،   إصرارا على ولوج المداخل األمنية في التعامل مع القضية           في ذلك   الناطق ورأى األوسط،

  .ودعوة صريحة لتفتيت الساحة، وترسيخ االنقسام بين أبناء الشعب الواحد
 المتحـدث   -قال إسماعيل رضـوان    .: وكاالت األنباء  - غزة ١٧/٧/٢٠٠٧اخوان اون الين     واضافت

 إن هذا المؤتمر يأتي من أجل خدمة مصالح الكيان الصهيوني، مـشيرا إلـى أن التـدخل                  -باسم حماس 
  ".ترسيخ االنقسام والخالف على الساحة الفلسطينية" في الشأن الفلسطيني يهدف إلى األمريكي

   
  مؤامرة على الكتائب" العفو عن المطلوبين" تعتبر اتفاق "كتائب األقصى" .٢٣

، على تمسكها بالسالح حتـى تحقيـق أهـداف الـشعب             لها في بيان  أكدت قيادة كتائب شهداء األقصى،    
. ا إلى الحذر، وعدم االنجرار وراء تسليم السالح مقابل المنصب والمـال           كما دعت عناصره  . الفلسطيني

وقال البيان إن قائمة المطلوبين الذين تم العفو عنهم من قبل االحتالل ال تشمل المناضـلين الحقيقيـين،                  
أبطال االستعراضات في الشوارع، وزلم العربدة، وسارقي أسئلة امتحانات الثانوية العامة، ومـن             "وإنما  

وترى كتائب األقصى أن االتفاق وتداعياته يخدم بصورة أو أخرى          ". هاجم وحرق المؤسسات الفلسطينية   
نحـن نطلـب العفـو مـن        "فصائل المقاومة األخرى التي سيثبت للجمهور الفلسطيني أنها تقاوم بينمـا            

ض وتكليـف   ، بإقالة سـالم فيـا     "رجل أمريكا "وطالب البيان سالم فياض، الذي وصف بأنه         "..االحتالل
   .شخصية وطنية لقيادة الحكومة الجديدة

  ١٧/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  ها للسلطة الفلسطينيةكتائب المقاومة الوطنية ترفض تسليم سالح .٢٤

 الجناح العسكري للجبهـة     –أكد أبو سالم الناطق اإلعالمي باسم كتائب المقاومة الوطنية          : رامي دعيبس 
 ،وجود بين أيدي المقاتلين وعلى الحق المشروع للمقاومـة         على شرعية سالح المقاومة الم     – الديمقراطية

وضرورة الحفاظ على هذا السالح والتمييز بين السالح الذي يستخدم ضد العدو اإلسرائيلي وبين سـالح                
نـرفض تـسليم    : وأضاف .الميليشيات والذي يستخدم في االعتداءات على الممتلكات والمؤسسات العامة        

  .سطينية طالما االحتالل واالستيطان لم يرحل عن القدس والضفة وقطاع غزةسالح المقاومة للسلطة الفل
 ١٧/٧/٢٠٠٧قدس برس 

  
 وخاتم الخطوبة" أبو جهاد"انتصار الوزير تطالب حماس بإعادة مسدس  .٢٥

بإعادة مسدس  " حماس"، قادة   )أم جهاد (ناشدت انتصار الوزير    :  وديع عواودة، رائد الفي    -  القدس، غزة 
من منزلهما في غـزة     بواسطة القوة التنفيذية    " سرقا"ليل الوزير وخاتم الخطوبة اللذين      زوجها الراحل خ  

ال أطلب اعتـذارا    "وأضافت   .، بحسب كالم الوزير   بعد اقتحامه خالل أحداث قطاع غزة الشهر الماضي       
" اإلسـرائيليين " بل أطالب بإعادة مسدس زوجي الشهيد الذي أطلق فيه آخر رصاصة علـى               "حماس"من  
، كما أطالب بإعادة خاتم الخطوبة وبعض صور أبي جهـاد مـع             ١٦/٤/١٩٨٨ل استشهاده بثوان في     قب

 "حمـاس "وعقب الناطق بلـسان      ".الرئيس الراحل ياسر عرفات أما سائر األمور المادية فال أسأل عنها          
ا تحقق في   سامي أبو زهري بنفي تورط عناصر من القوة التنفيذية في اقتحام بيت الوزير، وأشار إلى أنه               

كما استغرب عدم استنكار أم جهاد القتحـام مـساجد وقتـل            "وأضاف  . اقتحامه من قبل بعض العائالت    
مصلين فيها وأخشى من استغالل الموضوع سياسيا وعلى كل سنعيد مسدس أبي جهاد وأغراضه عاجال               

  ".أم آجال حال العثور عليها
  ١٨/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  نتبنى مبادئ القاعدة..  وإطالقه جاء من الخارج"جونستون"طف قرار خ: جيش اإلسالم .٢٦
هو معروف بانتمائه   و ،ابن عم قائد جيش االسالم ممتاز دغمش ويده اليمنى        ،   ابو عاشور  قال: )ب.ف.ا(

وأبو عاشور ابن عم لقائد جيش االسالم ممتاز دغمـش          ". عالقاتنا مع القاعدة ممتازة    ":الى جيش االسالم  
نتبنى المبادئ  : "ويقول ابو عاشور  .  سابقاً كان أبوعاشور ينتمي الى لجان المقاومة الشعبية      وويده اليمنى،   

وحول اطالق جونستون يقول ابو عاشور ان جيش االسالم تحرك بنـاء             ".نفسها التي تسير عليها القاعدة    
وقرار . رجصدر من القاعدة في الخا    ) خطف الن جونستون  (ال استطيع قول الكثير لكن قرار       "على امر،   

 ".االفراج عنه اتى ايضا من الخارج لتفادي سفك الدماء
  ١٨/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  االسبوع القادم سوف يشهد تشكيالت التعبئة والتنظيم الجديدة: حمد قريعا .٢٧

في ختام االجتماعات التمهيديـة     ،  "فتح"في   ،مفوض التعبئة والتنظيم  "  قال احمد قريع     : خاص - رام اهللا 
يل المجلس االعلى للتنظيم، والتي عقدت في بيت فتح امس، ان اجتماع امس هو االجتماع النهـائي                 لتشك

السابق على تشكيل المجلس االعلى للتنظيم، وبعقدها يكون قد عقد ما يزيـد علـى مئتـي سـاعة مـن             
حضرها وعرضت في الجلسة الموسعة التي       ."فتح"ـاالجتماعات والمشاورات مع كافة االطر التنظيمية ل      

مسئولو اللجان في التعبئة والتنظيم وامناء سر االقاليم، المقترحات قبل النهائيـة للتـشكيالت التنظيميـة                
وفي وصفه للمجلس االعلى للتنظيم قال ابو عـالء          .الجديدة وجرى مناقشتها لوضعها في شكلها النهائي      

همية هذا المجلس من تشكيلته التـي       انه سوف يكون كنوع من البرلمان الخاص بالتعبئة والتنظيم، وتنبع ا          
سوف تضم اعضاء في اللجنة المركزية والمجلس الثوري وامناء سر االقاليم ومنـسقي لجـان التعبئـة                 

واكد على ان مهمات المجلس الذي سوف        .واالتحادات والنقابات والمرأة وعدد كبير من الكا در الحركي        
سم السياسات العامة للتعبئة والتنظـيم ومحاسـبة        يجتمع مرة كل شهر سوف تكون الرقابة واالشراف ور        

  .اللجان على ادائها وضمان حسن االداء
  ١٨/٧/٢٠٠٧القدس الفلسطينية 

  
  "الرنتيسي"في اغتيال " عباس" من مقربينتثبت تورط " وثيقة ""حماس"القاهرة تتسلم من  .٢٨

 هاتفيا مع مسئول بجهة أجرى أمس اتصاالً" حماس" أن قياديا بحركة مصادرناعلمت : كتب حسين عودة
 .، بعد تسلم حماس أمن غزةسيادية مصرية أطلعه خالله على آخر مستجدات الوضع في قطاع غزة

ثيقة ال صفحة، هو عبارة عن و١٢وأرسل القيادي الحمساوي للمسئول األمني المصري فاكسا مكونًا من 
يادة أمنية فلسطينية بارزة ومقربة تكشف عن تورط قالتي كشف عنها الزهار  قبل أيام، والتي سرية ال

 ."حماس"قيادات من من الرئيس عباس، في عمليات تجسس لحساب إسرائيل قادت إلى اغتيال 
  ١٨/٧/٢٠٠٧صحيفة المصريون 

  
  "فتح"ـ تسلم مبادرتها لحل الخالفات الفلسطينية ل"الجبهة الديمقراطية" .٢٩

 في قطاع لسياسية للخروج من األزمة الراهنةمبادرتها ا" فتح"سلّمت الجبهة الديمقراطية حركة : غزة
، "فتح"و" الديمقراطية"جاء ذلك عقب لقاء موسع عقد بين وفدي  .غزة بعد سيطرة حماس على القطاع

أحمد " فتح"حيث ترأس وفد الجبهة صالح زيدان عضو المكتب السياسي، وترأس وفد حركة ، أمس
سئول ومعمق للعناصر الرئيسية للمبادرة ل في الجبهة إنه جرى نقاش مووقال مصدر مسؤ .حلس

ثمنت هذه المبادرة، مضيفا أن الطرفين اتفقا على أن المبادرة تصلح كأساس لحوار " فتح"السياسية، وأن 
  .وطني شامل، للخروج من األزمة

 ١٧/٧/٢٠٠٧قدس برس 
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   اللبنانيكل إمكاناتنا في خدمة الجيش: أبو العينين .٣٠

في لبنان سلطان ابو العينين وضع كل االمكانات فـي خدمـة            " فتح"ر  أكد أمين س   :حسين سعد  -صور  
االرهابية، والعصابة التي تسببت بنكبـة للـشعب        " فتح االسالم "الجيش اللبناني والحكومة إلنهاء ظاهرة      

جاء حديث أبو العينين بينمـا      . الفلسطيني، بينما غيرنا من قوى يحاول البحث عن حل سياسي لم يحصل           
 اعقاب استقباله نائبة رئيس البعثة الدولية للصليب االحمر شيرين بوليني في مقر الحركة              كان يتحدث في  

  .  صور، عرض دور اللجنة الدولية في تخفيف معاناة النازحين من مخيم نهر البارد- في مخيم الرشيدية
  ١٨/٧/٢٠٠٧السفير 

  
   اللبنانيتنفي اعتقال أحد كوادرها قد اعتقل من قبل الجيش" القيادة العامة" .٣١

 القيادة العامة في الشمال     - أوضح مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين        : عبد الكافي الصمد   -البداوي  
تم إجالؤه من المخيم مساء أول من أمس،        "أبو عدنان أن مسؤول الجبهة في مخيم نهر البارد أبو نبيل قد             

 )من قبل الجيش اللبنـاني     ( تحدثت عن اعتقاله  ، نافياً صحة المعلومات التي      "بالتنسيق مع الجيش اللبناني   
عملية إخراجه تأخرت إلى هذا الوقت بـسبب وضـعه          "أو استسالمه داخل مقر الحركة، ومشيراً إلى أن         

ونفى أبو عدنان بالمقابل المعلومات التي نقلت عن لسانه وأشارت إلى أن الرجل الثـاني فـي                  ".الصحي
قد قتل، الفتاً إلى أن هذه المعلومات تـداول بهـا نـازحون             " يرةأبو هر "تنظيم فتح اإلسالم شهاب قدور      

  .خرجوا أخيراً من مخيم نهر البارد
  ١٨/٧/٢٠٠٧األخبار 

  
  ويرفض مفاوضات الحدود والقدس والالجئين.. ولمرت يحبط دعوة بوشأ .٣٢

وح اعلنت اسرائيل بوض   ":، في رده على خطاب الرئيس بوش،      قالت ميري ايسين المتحدثة باسم اولمرت     
وعن كيفية تحقيق رؤية قيام دولتين للشعبين،       " االفق السياسي "اننا مستعدون إلجراء محادثات عن قضايا       

لكننا كنا في غاية الوضوح بأننا غير مستعدين في هذه المرحلة لمناقشة القـضايا المحوريـة                "واضافت  
 اخرى ال تربطها عالقـات      واكدت ايسين على ان السعودية ودوال     ". الحدود والالجئون والقدس  .. الثالث

 وقال وزير الشؤون االجتماعيـة اسـحق        ،)االجتماع(رسمية مع اسرائيل يجب ان تشارك في المؤتمر         
سيسمح قبل كل شيء بتقديم دعم لتحالف المعتدلين في العالم العربـي وهـذا              "هرتزوغ ان هذا المؤتمر     

  ".يبرر رد فعل حماس
لـم  "ككت في جدية دعوة بوش للمفاوضات على الحدود، ألنه          وقال مسؤول اسرائيلي كبير ان اسرائيل ش      

واوضح ان الدولة العبرية تعول على اصرار بوش على ان يكـبح الفلـسطينيون     ". يقدم اي جدول زمني   
متابعة المراحـل   "جماح النشطاء قبل تحقيق تقدم في المفاوضات على الحدود، لكن مسؤوال آخر اقر بأن               

  ".راتتركت غامضة ومفتوحة للتفسي
  ١٨/٧/٢٠٠٧القبس الكويتية 

  
  تشيد بعدم تعهد بوش إقامة دولة فلسطينية" اإلسرائيلية"الصحافة  .٣٣

أشادت الصحف العبرية أمس بخطاب الرئيس األمريكي جورج بوش وبخاصة لجهة عدم تعهده، كما في               
واعتبر ألوف بن في    ،   سنوات، بإقامة الدولة الفلسطينية واكتفائه بدعوة لعقد مؤتمر للتسوية         ٥خطاب قبل   

أن بوش امتنع عن التعهد بإقامة الدولة الفلسطينية، واكتفـى بوضـع معـضلة أمـام                " هآرتس"صحيفة  
ثنائي المعتـدلين، عبـاس،     "وبين  " المتطرفين من حركة حماس   "الفلسطينيين، حيث طالبهم باالختيار بين      

الفلـسطيني، وأن إبعادهـا عـن       ستجلب كارثة على الشعب     "و" مجموعة قتلة "، معتبرا أن حماس     "فياض
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إسـرائيل ال   "قال إن   " إسرائيلي"وفي هذا السياق يورد بن تعليق مصدر سياسي         ". السلطة عملية شرعية  
وكتب بن أن بوش وافق على مطلب عباس بمناقشة الحل الدائم، إال أنه ال يوجد أي                ". تتحدث بهذه الحدة  

تصبح السلطة الفلـسطينية خاليـة مـن        " إلى حين    مدعاة لقلق إيهود أولمرت، فقد حصل على مهلة تمتد        
  ".اإلرهابيين والفاسدين

جاء بلغة حـذرة    " إسرائيل"وفي يديعوت كتب شمعون شيفر أن المطلب األساسي الذي طرحه بوش على             
أن يغادروا الـضفة    ) المستوطنين( "اإلسرائيليين"لتحقيق رؤيا الدولتين على     "شبه اعتذارية حين قال إنه      

وقال شيفر إن بوش حاول إنقاذ بعضٍ من        ". لى تطوير النقب والجليل بدل تطوير المستعمرات      ويركزوا ع 
  . رؤياه

إن خطاب بوش كان ممتـازا      " خطاب الفرصة االخيرة  "تحت عنوان   " معاريف"أما بن كاسبيت فكتب في      
بلس، فـي   وأضاف إن خطاب بوش القي في واشنطن، ولكنه سمع في رام اهللا، في جنين، في نا               . وناجحا

هنا، في الشرق األوسط، حـق الكـالم        "يضيف  . غزة وفي القدس، حيث المفاهيم مغايرة، واللغة مختلفة       
للرفيق كالشنكوف ومن يعتقد أنه يمكنه أن يفصل بين الضفة وغزة، من يحلم بأن هناك خطـوة سـالم                   

ن يتبين، مرة أخرى،    فلسطينية من دون حماس، من يعول على الخيار الفلسطيني وكتائب فتح، من شأنه أ             
الرؤيـا الرئاسـية الجديـدة      "وتابع   ".لو كان لخطوة بوش احتمال، لكانت ممتازة      . انه اخطأ خطأ مريرا   

تصريحات حازمة، آمال كبار، خطط عظيمة وفي الختـام خيبـة           : القديمة، ستنتهي مثلما انتهت سابقاتها    
  ".أمل

  ١٨/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  في الضفة الغربيةتضاعف عدد المستوطنين  .٣٤

 ١٤ارتفع عدد المستوطنين في األراضي الفلسطينية المحتلة في العام الماضـي            : خلف خلف من رام اهللا    
فقط في عدد   % ١,٥، وذلك بالقياس إلى ارتفاع بنسبة       %٥,٥ ويدور الحديث عن ارتفاع بنحو       .ألف نسمة 

 ألف نـسمة،    ٢٧٥يهود في الضفة نحو     وحسب المعطيات، يبلغ اليوم عدد ال     . السكان اليهود في إسرائيل   
وبحسب التقارير اإلسرائيلية يعود هـذا النمـو أساسـا إلـى            . من العام الماضي  % ٥,٤بارتفاع بمعدل   

أمـا  .  آالف نـسمة   ٤فقد أضيف إلى مستوطنة موديعين عيليت هذا العام نحـو           : المستوطنات األصولية 
 ٣,٢٠٠نما مستوطنة عمانويل فقد استوطن فيها      مستوطنا، بي  ٢,٣٠٠مستوطنة بيتار عيليت فأضيف إليها      

  . يهوديا
% ٨فمثال، اتسعت مستوطنة هار ادار بـ       . كما أن مستوطنات ذات الطابع العلماني اتسعت هي األخرى        

 في  ٦٨ مستوطنا مسجال في حومش و       ٦٧وتتضمن المعطيات أيضا    %. ١٨بمعدل  ) ادام(وجيفع بنيامين   
وذلك .  الغربية اللتين أخليتا قبل عامين في إطار خطة فك االرتباط          نور، المستوطنتين شمالي الضفة   -سا

  . الن هؤالء المستوطنين اختاروا أال يغيروا عناوينهم في بطاقات هوياتهم
  ١٨/٧/٢٠٠٧موقع ايالف 

  
  "فتح" مطلوبا من ٢٨اسرائيل تصر على مالحقة  .٣٥

أن المطلـوبين ان الـسلطات االمنيـة        ابلغ الجانب االسرائيلي نظيره الفلسطيني في اللجنة المشتركة بش        
ـ    ومجموعات مرتبطة بهـا    " فتح" ناشطا في كتائب شهداء االقصى التابعة لحركة         ٢٨ترفض منح عفو ل

وقال مسؤول امني ان الجانب االسرائيلي هدد بإلغاء         ".مرتبطون مع جهات في الخارج    "بحجة ان هؤالء    
ب الفلسطيني على صدور عفو اسرائيلي عـن هـؤالء          االتفاق المتعلق بباقي المطلوبين اذا اصرار الجان      

ان الجانبين يبحثان عن حل مقبول لهؤالء المطلـوبين         " الحياة"وقال المسؤول الفلسطيني لـ      .المطلوبين
ومن بين الحلول   . من اجل انهاء قضيتهم، مشيرا الى ان اي مس بهم يشكل تهديدا لالتفاق األخير برمته              
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ويتركز هـؤالء    .ضوا الصابات الى الخارج للعالج لفترة زمنية محددة       المعروضة نقل بعضهم ممن تعر    
 اسيرا فلسطينيا قالت انهـا      ٢٥٦ونشرت اسرائيل امس قائمة من       .المطلوبون في منطقتي نابلس وجنين    
ومن بين االسماء المنشورة نائب االمين العـام للجبهـة الـشعبية            . قررت االفراج عنهم بعد غد الجمعة     

  .عبدالرحيم ملوح
  ١٨/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
   أسيرا٢٥٦اللجنة الخاصة بشؤون األسرى تصادق على إطالق سراح  .٣٦

 أسـيراً   ٢٥٦صادقت اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون األسرى، اليوم الثالثاء، علـى إطـالق سـراح               
، وفي المقابل فقد صوت الوزراء شاؤل موفاز وأفيغدور ليبرمان وإيلي يـشاي             "فتح"فلسطينياً من حركة    

بـوادر حـسن   "وقال يشاي إن اعتراضه نابع من أنه ال يوجد إمكانية لفحص مدى نجاعـة   .د القرار ض
، وعليه، فهو يقترح تقسيم األموال المجمدة في إسرائيل، وعدم تحويلها دفعة واحدة للـسلطة، مـن                 "النية

 قال موفـاز    ومن جهته  .أجل فحص مدى فاعلية هذه الخطوات، أو رؤية تعزز قوة أبو مازن على األقل             
وتابع موفاز أنه ال يعارض تعزيز قـوة أبـو           .إن إطالق سراح األسرى هو دفع ثمن باهظ بدون مقابل         

ومن جهته   .مازن، ولكن من الخطأ القيام بذلك، في الوقت الذي ال يزال فيه شاليط أسيراً، على حد قوله                
إطـالق سـراح األسـرى      فإن ليبرمان لم يحضر الجلسة، إال أنه بعث برسالة يعتـرض فيهـا علـى                

  .الفلسطينيين
  ١٧/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  السالم سيتحقق بعد قيام الدولتين: بيريز .٣٧

بأن السالم سيتحقق بعد قيام دولتين للشعبين اإلسرائيلي "صرح الرئيس اإلسرائيلي الجديد شمعون بيريز 
حركة حماس قائال واستبعد بيريز اجراء مفاوضات مع . والفلسطيني تعيشان جنبا الى جنب بامن وسالم

انها ال تعترف باالتفاقات التي أبرمتها إسرائيل مع رئيس السلطة الفلسطينية وانها تواصل اعتداءاتها 
ورأى بيريز ان حركة حماس ال تريد تحقيق سالم في المنطقة وانما اقامة . وعمليات القتل على حد قوله

 ووصف بيريز انسحاب إسرائيل من قطاع .تعمل لحساب سوريا وايران كما قال" متطرفة دينيا"دولة 
غزة بأنه خطوة على طريق السالم ورغم ذلك فان اطالق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل انطالقا 

وتطرق بيريز الى االنتقادات التي توجهها بعض الدول األوروبية الى . من القطاع ال يزال مستمرا
ال " االرهاب"الفلسطينية قائال إن اي دولة ال تعاني إسرائيل على خلفية هجمات واجتياحات المناطق 

  ".العتداءات ارهابية"تستطيع توجيه انتقادات إلسرائيل التي تتعرض 
 ١٨/٧/٢٠٠٧الشرق القطرية 

  
  االحتالل يرفض دخول مساعدات دولية إلى غزة .٣٨

عدات المقدمـة   ذكر تقرير إخباري أن السلطات اإلسرائيلية رفضت امس إدخال المسا         :  د ب أ   -القاهرة  
وقالت وكالـة أنبـاء الـشرق األوسـط          .من برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة إلى قطاع غزة         

 شاحنة محملة بكميات من الدقيق وصلت الى ميناء رفح البرى بمحافظـة شـمال               ١٥المصرية إن نحو    
المخـصص  )  شـالوم  كيـرم (سيناء المصرية تمهيدا لدخول قطاع غزة عن طريق منفذ كرم ابو سـالم              

للشاحنات إال أن اسرائيل رفضت دخولها بحجة عدم وجود تنسيق لها وتم إعادتها مـرة أخـرى إلـى                   
  .المخازن لحين الموافقة على دخولها

  ١٨/٧/٢٠٠٧الدستور 
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  واألولوية لسكان الجوالن والشمال" أقنعة واقية"إسرائيل توّزع  .٣٩
االستعداد واألمـن   "للجنة الخارجية واألمن في الكنيست،      قرر أعضاء اللجنة الفرعية التابعة      : علي حيدر 
على اإلسرائيليين، على أن تعطى األولوية لسكان هضبة الجوالن         " األقنعة الواقية "، البدء بتوزيع    "الجاري

وأوصت اللجنة بالعودة الفورية     .السوري المحتل والجليل وحيفا والشمال وجنود االحتياط وأبناء عائالتهم        
 األقنعة الواقية على المنازل، ووقف عملية تجميعها، واستبدالها بعملية تدريجية وسريعة فـي              الى توزيع 

وذكـرت   .تجديدها وتوزيعها في محطات، وتنفيذ القرارات بشأن توزيعها فوراً فـي منـاطق الـشمال              
  في المئة فقط من سكان إسرائيل يمتلكون غرفاً محـصنة، مـشيرة إلـى              ٣٠الصحيفة أيضاً أن حوالى     

  .احتمال إعفاء الغرفة المحصنة من الضريبة، والمساعدة على تمويل بنائها
  ١٨/٧/٢٠٠٧األخبار 

  
  "للتطوع" ٤٨فلسطينيي ل اتإغراءوربع اإلسرائيليين يتهّربون من الخدمة العسكرية  .٤٠

كشف عضو الكنيست محمد بركة، النقاب عـن أن وزارة الـدفاع            : ا ف ب   و  برهوم جرايسي  -الناصرة
فـي  " التطـوع "، لحثهم على    ٤٨للشبان العرب من فلسطينيي     " اإلغراءات"ية، أعدت حزمة من     اإلسرائيل

الجيش اإلسرائيلي، وقال بركة، أن معلومات وصلته تؤكد أن مكتب الدعاية الحكومي اإلسرائيلي يضغط              
مـن  التي ستدفعها وزارة الدفاع لكـل       " باإلغراءات"على صحف عربية محلية لنشر إعالن يشمل قائمة         

فيما يهدد المكتب ذاته تلك الصحف بوقف إعالناته عنها في حال عـدم نـشر             التطوع في الجيش،  "يقرر  
فكر بمستقبلك فإن الجيش    : "، ويأتي تحت شعار   "الهف"وأطلقت الوزارة على هذا المشروع اسم        .اإلعالن

   ".خدمته"مكان فرصة اختيار " المتطوع"، إضافة إلى أن المشروع يمنح "اإلسرائيلي يعطيك أكثر
وبحسب ارقام نشرها الجيش االسرائيلي امس فإن نسبة الشباب االسـرائيلي الـذي ال يقـوم بالخدمـة                  

بارتفاع نقطة واحدة مقارنة مـع العـام         % ٢٥العسكرية هذه السنة ارتفعت الى مستوى قياسي وبلغت         
 ثالث سنوات في حـين ان       من الشباب مدة الخدمة العسكرية من     % ١٧,٥وفي المقابل ال يتمم      .الماضي

العام % ٦٨,٩مقابل  % ٣،  ٦٧نسبة االفراد الذين يطلبون الخدمة في وحدات قتالية تراجع هذه السنة الى             
وأفاد مسؤولون في الجيش ان المشاكل التي يواجهها الجيش االسرائيلي في عديده ستتفاقم فـي                .الماضي

  . االتحاد السوفياتي السابقالمستقبل بسبب تراجع نسبة الوالدات والهجرة من دول
   ١٨/٧/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
  ضمن حملة إلعادة االستيطان فيها" حومش"مئات المستوطنين يتظاهرون فوق أنقاض  .٤١

كجزء مـن   " حومش"تظاهر مئات المستوطنين والمتطرفين اليهود في موقع مستوطنة          :غازي بني عودة  
 مستوطن  ١٥٠٠ووصل نحو    .االقامة فيها من جديد   تحركات وضغوط ترمي الى اعادة بناء المستوطنة و       

التي كانت تقام على أراضي قرية برقة وجرى اخالؤها في آب مـن             " حومش"الى حيث كانت مستوطنة     
 .ونفذ المستوطنون سلسلة من عمليات التخريب واالعتداءات ضد اهالي برقة وممتلكـاتهم            .٢٠٠٥العام  

فـي  " حومش"نقل كميات من مواد وادوات البناء إلى موقع         وعمد المستوطنون خالل تظاهرة األمس الى       
ولوحظ انتشار مكثف وغير مسبوق لجـيش        .خطوة عملية إلعادة بنائها واالستيطان في المكان من جديد        

االحتالل في المنطقة مقارنة بما كان عليه الحال في مسيرات وتحركات مماثلة سابقة نفذها المستوطنون               
وذكرت مصادر إعالمية اسرائيلية إلى مخاوف لدى الجيش وأجهزة األمـن            .كانلذات الغاية في نفس الم    

اإلسرائيلية من احتمالية تعرض المستوطنين لعمليات قد تستهدفهم أثناء انتـشارهم وتظـاهرهم وسـط               
  .مجموعة من القرى والتجمعات السكانية الفلسطينية ضمن حملة قد تتواصل عدة أيام

 ١٨/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
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  إلى الجريمة... مهاجرون: إسرائيل .٤٢
عمليات استجالب المستوطنين اليهود من كل أرجاء العالم، لم تخدم هدف تأكيـد             : فراس خطيب  -حيفا  

، بقدر ما أحدثت حالة هجينة في مجتمع غير متآلف، كان أساساً النتشار حال من الشرذمة             "يهودية الدولة "
المهاجرين الجدد،  . م تنجح في االندماج في المجتمع اإلسرائيلي      والفوضى، وخصوصاً من األقليات التي ل     

ضحايا لعملية استيعاب فاشلة، أدت إلـى       "وخصوصاً من إثيوبيا واالتحاد السوفياتي السابق، تحولوا إلى         
أفـراد عـصابات مـن الـشبيبتين اإلثيوبيـة          . أوضاع مزرية في صفوف الشباب من الفئات المهاجرة       

فتيات لـم   ". مدججين بالسكاكين ويتورطون في عمليات سرقة وإجرام في الشوارع        والروسية، يتجولون   
وتبين من المعطيات األخيـرة     ". بنطلون جينز وعطر  "يتجاوزن السادسة عشرة يبعن أجسادهن في مقابل        

 أن نسبة جرائم شبيبة المهاجرين الجدد، تساوي أكثر من ثالثة أضعاف نسبتهم في التعداد السكاني العام؛               
، ولوم داخلـي، وصـراعات      "عدم ثقة بالدولة ومؤسساتها   "تسرب من المدرسة، ونسبة انتحار مرتفعة و      

  .عائلية ال تنتهي
 ألفاً من المهاجرين    ٢٤٠، تبين أنّه في إسرائيل يعيش       "يديعوت أحرونوت "في تحقيق كبير أعدته صحيفة      

.  الشبيبة اليهودية في الدولـة العبريـة        في المئة من   ١٠,٦الجدد تحت سن السابعة عشرة، يشكّلون نسبة        
 في المئة من الشبيبة تحت سن الثامنة عشرة والمشتبه فـيهم            ٣٦,٩، أن   ٢٠٠٦وتظهر من معطيات لعام     

. بمخالفات إجرامية واستعمال للمخدرات والكحول والعنف والتحرشات الجنسية، هم من المهاجرين الجدد           
، حـسبما تجمـع     "االستيعاب اإلسرائيلي الفاشل للمهاجرين   "في  إلى أن المشكلة تكمن     " يديعوت"وأشارت  

  .غالبية االختصاصيين
  ١٨/٧/٢٠٠٧األخبار 

  
  لتمويل عالجهم نفسياً... أحفاد ناجين إسرائيليين من المحارق يقاضون ألمانيا  .٤٣

ا لدفعها  ، الى مقاضاة الماني   )الهولوكوست(يسعى اآلالف من أحفاد ناجين إسرائيليين من المحارق النازية          
وقال مدير  . نحو تمويل خضوعهم لجلسات عالج نفسي نتيجة الصدمات التي عانى منها آباؤهم وأجدادهم            

شركة المحاماة االسرائيلية المكلفة بالقضية، باروش مازور، انه تقدم بدعوى ضد برلين في محكمة فـي                
 علما ان هذه الدعوى تعـد       تل أبيب، للضغط على المانيا من اجل التفاوض حول التعويضات المطلوبة،          

ـ        وقال مازور ان   . من أحفاد الناجين من الهولوكوست    " الجيل الثاني "االولى من نوعها من قبل ما يسمى ب
، وقد  ) ألف من أبناء الناجين    ٤٠٠من اصل   ( ألف شخص    ٢٠المجموعة التي يمثلها والتي تشمل حوالي       

يحتاجون "واعتبر مازور ان هؤالء     . جموعة آالف من أعضاء الم    ٤وقع على العريضة حتى اآلن حوالي       
، علما ان تكاليف هذه الجلسات تبلغ حوالي        "الى استشارات نفسية بسبب الصدمات التي عانى منها آباؤهم        

  . مليون يورو٣٠٠
، مؤكدة  "علمت بهذه المسألة من خالل الصحافة     "من جهتها، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية االلمانية         

 مليار يورو كتعويضات، تأخذ كل المـسائل المحيطـة          ٦٤ا التي دفعت حتى اآلن حوالي       على ان الماني  
  ".على محمل الجد"بالناجين من الهولوكوست 

  ١٨/٧/٢٠٠٧السفير 
  
  معنويات اإلسرائيليين في أدنى درجاتها .٤٤

 أشار معهد حاييم هرتسوغ لإلعالم والمجتمع والسياسة في جامعة تـل أبيـب فـي              : حيفا-وديع عواودة 
إلى أن المعنويات العامـة للجمهـور       " مدى تأثير اإلعالم سلبا على الحالة المعنوية الوطنية       " دراسة حول 

-وتعتقد غالبية الجمهور اإلسرائيلي      .اإلسرائيلي منخفضة جدا، بالمقارنة مع األوضاع الخاصة لألفراد       
وأوضـح البحـث      عاما مما هي عليـه اآلن،      ٢٠ أن أوضاع إسرائيل كانت أفضل قبل        -بحسب البحث 
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) قبل نشر نتائج لجنة التحقيق بالحرب على لبنـان        (شباط الماضي   /المستند إلى استطالع جرى في فبراير     
عدام ثقته بالقيادة السياسية، يعود لنتائج العدوان على        أن مرد تدني المعنويات لدى الجمهور اإلسرائيلي وان       

  .لبنان وإلى تقارير الصحافة حول الفساد
أشار البحث إلى أن اثنين من كل عشرة إسرائيليين قاال إنهما مستعدان للهجرة من إسرائيل بينمـا قـال                   

غ الحالة المعنوية   وينعكس بلو ،  خمسة من كل عشرة إنهم معنيون بأن تكون في حوزتهم جنسيات أجنبية           
من اإلسرائيليين غير واثقين من قوة قيـادتهم        % ٧٢ في عدة نتائج منها أن       -بحسب البحث -للحضيض  

منهم بأن كل واحد تقريبا مـن العـاملين بالـسلك           % ٧٣على مواجهة التحديات والمخاطر، فيما يؤمن       
  .حكومة لمختلف القضاياعدم رضاهم عن طريقة معالجة ال% ٩٣كما يبدى  .الحكومي متورط بالفساد

 تؤمن بأن إسرائيل ستستمر في الوجود، إال أن عدد الواثقين           -بحسب البحث -ورغم أن غالبية الجمهور     
  .قبل خمس سنوات% ٦٥فقط من اإلسرائيليين إن إسرائيل باقية مقابل % ٥٥بذلك قد انخفض حيث قال 

    ١٧/٧/٢٠٠٧الجزيرة نت 
  
  ول أوروباارتفاع الهجرة اإلسرائيلية إلى د .٤٥

سجلت دائرة الهجرة واالندماج االجتماعي في دول االتحـاد االوروبـي ارتفاعـاً              :الديار، لبنان صحيفة  
  .اإلسرائيليين الذين طلبوا جوازات سفر أوروبية بالمقارنة مع االعوام الخمسة الماضية           ملحوظا في عدد    

رائيليين الذين توجهوا إلى سفارات كل      ارتفاع عدد اإلس    مختصة إلى    أوروبيةأشارت تقارير من مراجع     و
وسلوفاكـيا وقبرص ومالطا ولتوانيا واستونيا وسلوفانيا بهدف الحـصول          من هنغاريا وبولونيا وتشيكيا     

والتي تفسح في المجال أمام حاملها للتنقل بحرية بين الـدول االوروبيـة والهجـرة                على جوازات سفر    
      .العمل هناك وما شابه ذلك واالنخراط في 

  ١٧/٧/٢٠٠٧التقرير المعلوماتي 
  
  تجمع واجب ومركز العودة يعمالن على تنظيم المؤتمر الدولي للحفاظ على حق العودة  .٤٦

، ومركز العودة الفلسطيني في لندن عن تنظـيم المـؤتمر           )واجب(  من تجمع العودة الفلسطيني    أعلن كال 
 مماثلة خطاها الالجئون الفلـسطينيون فـي        الدولي للحفاظ على حق العودة، والذي يأتي تكميالً لخطوات        

وفي هذا الصدد قال طارق حمود األمين العام لتجمع العودة، أن هذا المـؤتمر              . أكثر من مكان في العالم    
يمثل خطوة كبيرة في حراك الالجئين الفلسطينيين عموماً وفي سوريا خصوصاً، لما يمكن أن يقدم مـن                 

ي الدفاع عن حق العودة، ونوه إلى أن أهمية هذا المؤتمر تأتي من             إضاءات ودعم للمسيرة اإلستراتيجية ف    
حجم الشخصيات التي ستشارك فيه، كما أنه سيحمل صفة أكاديمية من خالل مشاركة شخصيات أكاديمية               

. متخصصة في الدفاع عن حق العودة، فضالً عن الصفة الشعبية التي سيحملها في يومه الثالث واألخير               
دافه، فأوضح أن الهدف األساس يتمثل في تعزيز ثقافة العـودة بمـستوياتها األكاديميـة               أما بالنسبة أله  

والشعبية، وعكس صورة تبطل محاوالت البعض تسويق مشاريع ووثائق مشبوهة لنيل من حقوق الشعب              
 . الفلسطيني

  ١٧/٧/٢٠٠٧ )واجب(تجمع العودة الفلسطيني
  

   في غزةسجناءالمنظماً في ما يتعلق بحماس اقامت هيكالً ادارياً : يونناشطون حقوق .٤٧
سمحت كتائب القسام لناشطين في منظمات حقوقية في قطاع غزة بزيـارة قـسم              :  فتحي صباح  -غزة  

وكشف المحامي فـي مركـز       .التحقيق في سجن المشتل التابع لجهاز المخابرات العامة الفلسطيني امس         
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ين في قسم التحقيق محتجزين على خلفية أمنيـة         الميزان لحقوق االنسان النقاب عن وجود سبعة فلسطيني       
واشار الى ان غرفة التعذيب     . نفى وجود أي معتقلين سياسيين    ، في حين    شاباكالتتعلق بالتعاون مع جهاز     

في السجن الذي صممه خبراء اميركيون حولت الى صالة استقبال امس في اعقاب مقتل وليد ابو ضـلفة                  
 الذين بدت على    ، الى ان فريق النشطاء التقوا السجناء       الفتا .نفسهاول من امس تحت التعذيب في السجن        

واضاف انه الحظ ان كتائب القسام التي تدير السجن وحدها مـن دون              .بعضهم أثار تعذيب ليست حديثة    
الى ذلك، قـال ناشـطون       .اقامت هيكالً ادارياً منظماً في ما يتعلق بالسجناء والعاملين فيه         ،  القوة التنفيذية 

يون آخرون ان كتائب القسام نقلت اربعة معتقلين من فتح الى سجن السرايا في مدينة غزة تمهيـداً                  حقوق
 حماس بقتل عناصر    هعالقتهم بسميح المدهون الذي تتهم    ، وذلك ل  للتحقيق معهم رسمياً وتقديمهم للمحاكمة    

في مواقع حساسة   واشاروا الى عشرات المعتقلين من فتح وبعض العاملين          . وخطف وتعذيب آخرين   هامن
في االجهزة االمنية الذين يجري التحقيق معهم في هذه المراكز حول معلومات تتعلـق بـاداء االجهـزة                  

  . واجهزة الحاسوب فيها والمعلومات والتسليح وغيره،االمنية
  ١٨/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
  المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان يندد بجرائم القوة التنفيذية .٤٨

 ندد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان أمس بالممارسات التي تقـوم بهـا             :السطلتحسين ا  - خان يونس 
القوة التنفيذية بحق العشرات من أبناء فتح واألجهزة األمنية من عمليات تعذيب وتنكيل مطالبـا بوقفهـا                 

وشدد على ضرورة مالحقة مقترفي هذه الجرائم وتقـديمهم للعدالـة وااللتـزام المطلـق                .بشكل فوري 
وأوضح ان مدينـة خـان يـونس شـهدت           .جراءات التي تنص عليها القوانين ذات الصلة باالعتقال       باإل

عمليات اختطاف ألعضاء من فتح واألجهزة األمنية بعد مسيرة انطلقت بعد ظهر الخميس الماضي، تلبية               
  .لدعوة من القوى الوطنية في المدينة للدعوة للحوار الوطني وللتنديد بالحسم العسكري

  ١٨/٧/٢٠٠٧اة الجديدة الحي
  

   في جدوى مؤتمر السالم الجديدمحللون وكتاب فلسطينيون يشككون .٤٩
شكك محللون وكتاب فلسطينيون في جدوى مؤتمر السالم الجديد الذي          : عوض الرجوب  -الضفة الغربية   

بعض دعا إليه بوش، واصفين إياه بأنه تجمع احتفالي سيحاول فيه الطرف األميركي انتزاع التطبيع من                
 من استغالل إسرائيل لالنقسام الفلسطيني لتحقيق مآرب لم تتمكن من تحقيقهـا             واحذر كما   .الدول العربية 

وفي هذا اإلطار قـال      .سابقا، مطالبين الجانب الفلسطيني باإلصرار على إيجاد مرجعية واضحة للمؤتمر         
 وإنهاء وجودها في غـزة،     محاربة حماس وتطويقها  هو   ،المؤتمر تحديدا ما يقصد من    ن  أ ،ناهض الريس 

  .حل الدولتينبعد مرور خمس سنوات على رؤيته لإضافة إلى التستر على بوش 
  ١٨/٧/٢٠٠٧الجزيرة نت 

  
  المجتمع الدولي كان له االثر التدميري لما حققه الفلسطينيون من انجازات: جبارينشعوان  .٥٠

 جبارين، خالل اللقاء الذي عقدتـه        أعرب مدير عام مؤسسة الحق، شعوان      :إبراهيم أبو كامش   -رام اهللا   
البالغ  قلقال عن   ،مؤسسة في رام اهللا أمس، مع عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى السلطة الوطنية             ال

، منتقدا   الفلسطيني شعبالمما آلت إليه األوضاع الداخلية الفلسطينية ومن خطورة ذلك على مستقبل ابناء             
كما أعرب عن   . للسلطة  والتي انتهك بها القانون االساسي     ها عباس، المراسيم التي أصدر  في هذا الصدد    

قلق مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من اآلثار المترتبة على طريقة تعامل المجتمع الدولي مع نتائج               
  كان له األثر التدميري للكثير من      هواعتبر أن موقف  . االنتخابات الديمقراطية الفلسطينية منذ إعالن نتائجها     
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اإلنجازات التي حققها المجتمع المدني الفلسطيني على مدار سنوات طويلة من العمل الجاد والدؤوب في               
  .الترويج للديمقراطية في المجتمع الفلسطيني

  ١٨/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

  سلطات السجون اإلسرائيلية تنشر أسماء األسرى المقرر اإلفراج عنهم .٥١
لية قائمة شاملة بأسماء األسرى المنوي اإلفراج عنهم يوم الجمعة          نشرت مصلحة السجون اإلسرائي   : غزة

جميع إن  وحسب عبد الناصر فروانة الباحث والمختص في شؤون األسرى ف          . أسير ٢٥٦القادمة وعددهم   
، ومتبقي له   ١٩٨٩عتقلوا خالل انتفاضة األقصى، باستثناء مهند جرادات المعتقل منذ          امن سيفرج عنهم    

 ٢٠متبقـي لـه    الأن القائمة خلت من القيادات السياسية باستثناء عبد الرحيم ملـوح            ا   كم . شهراً ٢٦فقط  
الحاليين والوزراء  أو   من النواب السابقين المعتقلين،       أيضا خلت القائمة  وقد   . من الفترة المحكوم بها    شهرا

ة سـنوات،   أن هناك العشرات ممن شملتهم القائمة متبقي لهـم بـضع          إلى  في الحكومات السابقة، مشيرا     
وأن القائمة خلصت من األسرى األطفال، ومـن المرضـى المعـروفين              سنوات، ٥وأكثرهم متبقي له    

  .٤٨بمعاناتهم وإصاباتهم بأمراض مزمنة، كما خلت من أسرى القدس ومناطق 
  ١٧/٧/٢٠٠٧ قدس برس

  
   آخرين في أنحاء الضفة الغربية١٩عتقل تب فلسطيني ويصتقوات االحتالل  .٥٢

بعد توقف جيش االحتالل عن المداهمات واالعتقاالت لمدة خمسة أيام في إطار ما بـات               : رامي دعيبس 
 استأنفت فجر اليوم مداهماتها للمدن الفلسطينية واعتقلت        ،يسمى إسرائيليا بوادر حسن النية تجاه أبو مازن       

جـراح   فلسطينيا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، كما وأصيب مواطن فلسطيني فـي نـابلس ب                ١٩
  .برصاص القوات التي داهمت المدينة

  ١٨/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

  الفلسطينيون العالقون في رفح يشتبكون مع االمن المصري بعد محاولة للعبور بالقوة .٥٣
أصيب عشرة فلسطينيين من العالقين عند معبر رفح، أمس، إثر مصادمات مع قـوات األمـن                : وكاالت

 حاولوا العبور بالقوة بعدما أعلنـوا فـي   ، بعد أنل قضيتهمالمصرية، خالل تظاهرة احتجاج للمطالبة بح    
وفي السياق، أعلن مصدر طبي فـي        .بداية تموز إضراباً عن الطعام استمر أليام احتجاجاً على وضعهم         

توفيت من مضاعفات مرض الـسرطان      قد    من العالقين  مستشفى مدينة رفح المصرية أن شابة فلسطينية      
  .الذي كانت تعاني منه

  ١٨/٧/٢٠٠٧ار األخب
  

  اسرائيل تستعد للحرب  : نائب رئيس الحركة االسالمية في فلسطين .٥٤
حذر الشيخ كمال خطيب من احتمال نشوب حرب واسعة النطاق في المنطقة ومن ضربة              : القدس المحتلة 

وتوقع تزامن مهاجمـة ايـران مـع       .عسكرية اميركية واسرائيلية تستهدف المفاعالت النووية في ايران       
 بقناعة اسرائيل بان هذين الطرفين ال بد سيدخالن المعركة، مرجحا           ،اسرائيلي على سوريا ولبنان   عدوان  

شـار  قد أ و .قيام اسرائيل بعملية عسكرية ضد قطاع غزة قبل شن عدوان واسع على سوريا وحزب اهللا              
قـوم  تحركات واعمال وبـرامج ت    ذلك، من خالل    الى بعض التطورات التي توحي بان اسرائيل تستعد ل        

  قيام ادارة معامل تكرير البترول في حيفـا باالتـصال           إضافة إلى    .عليها المؤسسة العسكرية االسرائيلية   
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 على مدار الساعة وليس نهارا فقط        بداية تموز   ستعمل اعتبارا من     هابشركات وموزعي الغاز بان معامل    
  . عادةكما هو معمول به

  ١٨/٧/٢٠٠٧الدستور 
  

  في القدس بحجة دعم االرهابألطفال خيم لفعاليات ماالحتالل يمنع  .٥٥
أثارت أصوات التكبير الصادرة عن أطفال شاركوا في مخيم صيفي في باحات المـسجد              : القدس المحتلة 

األقصى، استنفاراً في صفوف شرطة االحتالل التي قامت على األثـر باحتجـاز عـشرات المرشـدين                 
 احتجزت مئات األطفال قبالة بوابات المسجد قبـل         والتحقيق معهم، وأصدرت قرارا بمنع التكبيرات، كما      

 تـنظم هـذه     مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسـالمية التـي        إلى ذلك أكدت     .السماح لهم بالدخول  
 كما اقـتحم مخيمـاً فـي وادي      ، ان االحتالل منع العديد من األطفال من الوصول الى المخيم          المخيمات،

  . تدعم اإلرهابهعالياتالجوز بالمدينة المقدسة بذريعة أن ف
  ١٨/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
 القطاع الفلسطيني الخاص يشتكي من استمرار إغالق المعابر .٥٦

حذر القطاع الخاص الفلسطيني ومجتمع رجال األعمال في قطاع غزة أمس من  : محمد جمال-رام اهللا 
 حيث أشار.  الحصار عن غزةوطالب اللجنة الرباعية برفع. خطورة استمرار إغالق إسرائيل للمعابر

 وكذلك الفقر واعتماد  في القطاع،ان نسبة البطالة ارتفعت بشكل كبيرلهم، ممثلو رجال األعمال في بيان 
كم كبير من المواطنين والعمال على مساعدات الدول المانحة واإلغاثة الطارئة، مشيرين إلى أن أكثر من 

 محذرين من النتائج ،صاءات الشهر السابق فقط ألف مواطن عاطلون عن العمل وذلك وفق إح٦٥
  .السلبية التي تؤدي إلى انهيار ما تبقى من االقتصاد الفلسطيني بغزة

  ١٨/٧/٢٠٠٧الشرق القطرية 
  

     خطاب الرئيس األمريكي خطوة ايجابية القامة دولة فلسطينية قابلة للحياة : االردن .٥٧
طق الرسمي باسم الحكومة االردنية، أنَّ هناك الكثير قال ناصر جوده، النا:  نيفين عبد الهادي-عمان 

واشار جوده الى ان ما جاء في خطاب بوش يؤكد . من النقاط االيجابية في خطاب الرئيس االمريكي
على ضرورة اطالق هذه العملية السياسية والبدء في قضايا الحل النهائي من خالل مفاوضات مباشرة، 

وفيما اذا كان لالردن ورقة سيقدمها خالل . لطة الوطنية الفلسطينيةوايضا اجراءات مباشرة لدعم الس
ان خطاب الرئيس االمريكي باألمس وتأكيده على بعض "..مؤتمر السالم الذي دعا له بوش قال جوده 

هذه الثوابت نعتبره خطوة ايجابية جدا في الجهود المبذولة الطالق عملية سياسية، لكن تفاصيل المؤتمر 
وحول النزاع بين حركتي حماس وفتح، قال جودة ان موقف ". م يتم التطرق لها لغاية االنمتى وكيف ل

االردن واضح وصريح وهو احترام الشرعية الفلسطينية واحترام وحدة االراضي الفلسطينية، لذلك نحن 
ة دولة نريد ان نرى اطالق عملية سياسية واحترام للشرعية الفلسطينية، والهدف في نهاية المطاف اقام

  .فلسطينية قابلة للحياة
 ١٨/٧/٢٠٠٧الدستور 

  
 بالمخابرات السورية يعترف بعالقته احد موقوفي فتح االسالم .٥٨

 الذي كان ضابط االتصال الرئيسي بين شاكر العبـسي وبـين             احمد مرعي،  في جلسة تحقيق مطولة مع    
الوثيق الذي كـان قائمـاً    اعترف مرعي بالتعاون ،مخابرات السورية اللواء آصف شوكت    رئيس جهاز ال  

بين شوكت والعبسي، بحيث كانت العصابة تتلقى دعماً مهماً من األول، الذي أمـن لهـا خبيـراً فـي                    
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المتفجرات يملك كفاءة عالية في صنعها وقام بتدريب أفراد العصابة عليها، وان أحمد تمكن من تهريبـه                 
لقضائية ان أحمد مرعي سمى أربعـة مـن         وكشفت المصادر ا   .من المخيم إلى سوريا قبل بدء المعارك      

  .أفراد هذه العصابة نفذوا جريمة اغتيال الجميل، من دون ان تكشف عن اسمائهم
  ١٨/٧/٢٠٠٧المستقبل 

  
  األسد يطالب إسرائيل بضمانات قبل التفاوض .٥٩

تجنب الرئيس السوري بشار األسد، أمس، في خطاب القسم لوالية رئاسية جديدة :  زياد حيدر-دمشق 
ن سبع سنوات أمام مجلس الشعب، الحديث عن لبنان، وشدد على ضرورة وجود ضمانات من إسرائيل م

رابين، قبل بدء التفاوض معها، محذراً من أن األشهر " وديعة"حول االنسحاب من الجوالن على غرار 
ورات الحاصلة وفي الخطاب أبدى االسد أسفه للتط. المقبلة ستحدد مصير المنطقة ومستقبلها وربما العالم

وأشار . في األراضي الفلسطينية، مشيراً إلى استعداد سوريا للمساهمة في بذل الجهود إلنهاء األزمة
تسمعون من وقت إلى آخر بياناً لمجلس "وقال . األسد إلى مفارقات في عالقة سوريا مع المجتمع الدولي

موعة دول الثماني لتطلب من األمن يطلب من سوريا عدم التدخل في قضية ما، ومن ثم تجتمع مج
تفاجأون بأن كل المسؤولين الذين زارونا من الغرب مؤخراً كانوا . سوريا عدم التدخل في قضية أخرى

، معتبراً أن طلبات التدخل هذه تستهدف عادة أن "يأتون ليضغطوا علينا لنتدخل، تماماً عكس ما يحصل
وشدد األسد على دعم سوريا ". لدول المعنيةتؤدي سوريا دوراً ضد مصلحتها وأصحاب القضية في ا"

للمقاومة بشكل عام، وضرورة الحفاظ على الفكر القومي وتعزيزه، مشيراً إلى أن دمشق تبذل كل الجهود 
استعداد سوريا للسالم العادل والشامل وفقاً لقرارات الشرعية "وأكد االسد . لتعزيز التضامن العربي

استعداد للتفاوض "ال أبدى الجانب اإلسرائيلي استعداده، فإن دمشق على ، مشيراً إلى أنه في ح"الدولية
وشدد األسد على أن ". ١٩٦٧استعادة الجوالن كامالً حتى حدود "و" على أساس األرض مقابل السالم

، موضحاً أن هذا التحول باتجاه السالم ظهر منذ "كلفة السالم أقل بقليل من كلفة االحتالل والعدوان"
وعلق األسد على خطاب . ر، وأن دمشق ما تزال على موقفها في رفض أية مفاوضات سريةعشرة أشه

الرئيس االميركي جورج بوش الذي دعا فيه إلى مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط، متمنياً أن يكون 
 واحداً طرفاً"وأوضح أن هناك ". فعالً وليس وهماً، وحتى هذه اللحظة يبقى ذلك مجرد كالم"هذا الكالم 
يعمل على هذا الموضوع، ومشيراً الى ارتفاع وتيرة االتصاالت في األسابيع األخيرة، ولكن " نثق به جيداً

وشدد . أقصى ما يمكن أن تذهب إليه سوريا هو االتصال عبر طرف ثالث وغير مباشر باإلسرائيليين
ه الخطوة يجب أن تقود على ان دمشق مصرة على إعالن هذه الخطوة في حال حصلت، معتبراً أن هذ

  . في النهاية إلى مفاوضات علنية بوجود راع نزيه
  ١٨/٧/٢٠٠٧السفير 

  
   وعمرو موسى يرحبان بالعناصر االيجابية لخطاب بوش حول الدولة الفلسطينية أبوالغيط .٦٠

أكد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية أن الطرح         :  من محمود النوبي   ١٨/٧/٢٠٠٧األهرام المصرية   ذكرت  
ألمريكي الذي جاء في بيان بوش، مساء أمس، حول التسوية الفلسطينية يتضمن عناصر إيجابية يجـب                ا

 معبرا عن تأييده لالشارات التي وردت في البيان عن الحاجة النهاء             ، التمسك بها والبناء عليها وتطويرها    
أبوالغيط على ضرورة التمسك    وشدد    . االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية الفاعلة وذات التواصل األرضي       

وأوضح أيـضا     .  ٢٤٢ بالمبادىء االساسية للتسوية مثلما أشارت اليها الشرعية الدولية المتمثلة في القرار          
أن إقامة الدولة الفلسطينية سيتم ليس فقط من خالل انهاء االحتالل ولكن أيضا بتأكيد تفكيك المستوطنات                

ورحب أبوالغيط بنية اإلدارة األمريكية تقديم المزيـد مـن            . مستقبلوليس فقط باالمتناع عن بنائها في ال      
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الدعم االقتصادي للسلطة والشعب الفلسطيني وكذلك بتبنـي الجانـب األمريكـي لـضرورة اسـتمرار                
     . المساعدات ألبناء الشعب الفلسطيني في غزة

عمرو موسى ان خطاب بوش     قال االمين العام للجامعة العربية       ١٨/٧/٢٠٠٧القبس الكويتية   واضافت  
بشأن سبل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية يتضمن كثيرا من النقاط االيجابية التي نرحب بها، واعرب               

  .عن امله في ان تتعامل اسرائيل بالجدية الالزمة مع هذا الطرح
  
  المملكة السعودية ترحب بمبادرة بوش إلنهاء االحتالل وإنشاء دولة فلسطين .٦١

رحبت المملكة الـسعودية، أمـس، بمبـادرة الـرئيس          : من جدة  ١٨/٧/٢٠٠٧طن السعودية   الوافادت  
وقال بيان أدلى به مصدر مسؤول إن خطاب بوش تضمن عناصر إيجابية مهمة             . األمريكي جورج بوش  

تشمل الدعوة إلنهاء االحتالل وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة وقابلة للحياة، وتنويهـه بأهميـة أن                
ل السالم موضوع القدس والتفاوض حول حل مشكلة الالجئين، وهي عناصر تتفـق مـع المبـادرة                 يشم

العربية للسالم، وفيما يتعلق بالمؤتمر الدولي للسالم المزمع عقده في الخريف القادم، فإن السعودية تأمل               
التـوازن فـي    أن يندرج ذلك في إطار جهد دولي جاد يعالج القضايا الجوهرية للنزاع على نحو يكفـل                 

االلتزامات والمسؤوليات بشكل عادل، ويحقق تفكيك المستوطنات دون االكتفاء بوقف االستيطان مستقبالً،            
خاصة بعد ثبوت فشل الحلول الجزئية التي ركزت على اإلجراءات األمنية والدعائية على حساب قضايا               

   .الحل النهائي
مين عبداهللا بن عبدالعزيز للـرئيس األميركـي        أكد خادم الحر  : من جدة  ١٨/٧/٢٠٠٧الحياة   واضافت

جورج دبليو بوش، مساء أول من أمس، الضرورة القصوى ألن يمكَّن الشعب الفلسطيني مـن حقوقـه                 
الوطنية ووحدة أرضه وشعبه، وتم ذلك في اتصال هاتفي أجراه األخير بعد ساعات مـن القـاء بـوش                   

  .لخطابه الذي دعا فيه الى مؤتمر دولي للسالم
  
   تؤكدان ضرورة استئناف عملية السالم المارات والجزائرا .٦٢

أكَّد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، خالل 
جلسة مباحثات عقداها ظهر أمس، أهمية األمن واالستقرار في الشرق األوسط، وضرورة استئناف 

 وعبرا عن .لمسارات، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربيةعملية السالم على مختلف ا
وأكدا دعمهما لشرعية السلطة الوطنية الفلسطينية . أسفهما لما آل اليه الوضع في االراضي الفلسطينية

 مؤكدين تمسكهما بمبادرة السالم. للعمل على احداث توافق وطني لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني
وطالب الجانبان المجتمع الدولي خاصة اللجنة . العربية معتبرين اياها متكاملة مع خارطة الطريق

وجدد الجانبان . الرباعية بالتحرك لوقف الممارسات االسرائيلية الوحشية في حق الشعب الفلسطيني
  .تأكيدهما على اهمية خلو منطقة الشرق االوسط من أسلحة الدمار الشامل

  ١٨/٧/٢٠٠٧اراتية الخليج اإلم
  
 ترحيب دولي بدعوة بوش لعقد مؤتمر للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية .٦٣

أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أعرب عن دعم بريطانيا الكامل            ١٨/٧/٢٠٠٧الحياة  ذكرت  
نية المـستقلة القابلـة     وترحيبها بالخطاب الذي ألقاه بوش وأكد فيه التزام أميركا بمبدأ قيام الدولة الفلسطي            

وشدد وزير الخارجية البريطاني على انه ينبغي اعطاء األولوية اآلن لبناء المؤسـسات الخاصـة               . للبقاء
  .بالدولة الفلسطينية المقبلة، كذلك توفير التنمية االقتصادية واالجتماعية في األراضي الفلسطينية المحتلة

نحن "دثة باسم الخارجية الفرنسية باسكال اندرياني قالت        أن المتح  ١٨/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة   وجاء في   
وذكـرت   ".نؤيد عقد مؤتمر من هذا النوع شرط ان يركز على الوضع النهائي لالراضـي الفلـسطينية               
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المتحدثة ان هذا الموقف التقليدي لباريس ورد قبال في اعالن صدر في التاسع من تموز حـول النـزاع                   
ء خارجية عشر دول من االتحاد االوروبي بمبادرة من وزير الخارجيـة            الفلسطيني االسرائيلي عن وزرا   

ان هذا المؤتمر لن يكون مثمرا قبل اقرار اجواء ثقة كاملـة            "واضافت المتحدثة    .الفرنسي برنار كوشنير  
الفلسطينيين كافة الى   "كما دعت   " بادرات قوية "، ودعت اسرائيل الى اتخاذ      "بين االطراف قبل موعد عقده    

  ".ي عن العنفالتخل
من جهة أخرى حث السفير االميركى بالقاهرة فرانسيس ريتـشارد           ١٨/٧/٢٠٠٧الغد األردنية   وذكرت  

 بتـصميم بـوش علـى       خافيير سوالنا وأشاد  . دونى الدول العربية على تأييد المبادرة التى طرحها بوش        
  . التوصل الى حل في الشرق االوسط على اساس دولتين فلسطينية وإسرائيلية

 .كما رحبت الحكومة األلمانية امس بمبادرة بوش
  
 واشنطن تأمل في إشراك دول عربية ال تقيم عالقات مع إسرائيل بالمؤتمر الدولي .٦٤

لمح مساعد وزيرة الخارجية األميركية ديفيد ويلش إلى احتمال مشاركة دول           :  منير الماوري  -واشنطن  
إن : ولي المقترح بشأن السالم في الشرق األوسط قائال       عربية ال تقيم عالقات مع إسرائيل في المؤتمر الد        

وقال ويلش في مؤتمر صحافي في واشنطن أن        . الوصول إلى هذه النقطة سيعتبر تطورا جوهريا إيجابيا       
جوهر المبادرة العربية للسالم قائم على الرغبة في الجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة السالم مـع                

ورفض . م عندما تحدثوا عن تطبيق المبادرة العربية اقترحوا عقد مؤتمر دولي          والعرب أنفسه ...  إسرائيل
ويلش اإلفصاح عما إذا كانت هناك أي اتصاالت مع دول عربية، غير األردن ومصر والسلطة الوطنية                
الفلسطينية، لحضور المؤتمر لكنه أكد أن هناك جهودا أميركية حثيثة من أجـل الـسالم، وال يـستطيع                  

وردا على سؤال عما إذا كانت ستوجه الدعوة لسورية للمشاركة          . ن كل األسئلة في هذه اآلونة     اإلجابة ع 
  . لم نتوصل بعد إلى قرار حول من سيشارك ومن لن يشارك: في المؤتمر المقترح قال ويلش

 ١٨/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
  ترجيح عقد مؤتمر الشرق االوسط في الواليات المتحدة .٦٥

الخارجية االمريكية، يوم الثالثاء، ان مؤتمر السالم في الشرق االوسط الذي اقترح            قالت وزارة   : واشنطن
البيت االبيض عقده في وقت الحق هذا العام من المرجح أن يعقد في الواليات المتحدة ولكـن مـا زال                    

  .يتعين تحديد االطراف المشاركة
  ١٧/٧/٢٠٠٧رويترز 

  
  عدةعزل حماس قد يساعد تنظيم القا: وزير إيطالي .٦٦

قال وزير الخارجية اإليطالي ماسيمو داليما إن سياسة الغرب بعزل حركة حماس يمكن أن تكون               : روما
وقال داليما، في تـصريحات نقلتهـا       . له آثار عكسية ويدفع الحركة الفلسطينية في أحضان تنظيم القاعدة         

 في انتخابات يناير كانون     وسائل اإلعالم اإليطالية وأكدها المتحدث باسمه، إن تهميش حماس التي فازت          
وقـال  . ال يضع مثاال جيدا للديمقراطيـة     " إرهابية" رغم ان الغرب يصنفها على أنها        ٢٠٠٦الثاني عام   

بالنسبة للغـرب عـدم     "وأضاف  ". حماس كانت ضالعة في نشاط إرهابي لكنها أيضا حركة شعبية         "داليما  
لوقت يدا في يد مع مستبدين معينين ليس درسا         االعتراف بحكومة منتخبة ديمقراطيا بينما نسير في نفس ا        

إنه خطأ أن تعطي لتنظيم القاعدة حركـات مثـل حمـاس وحـزب اهللا               "وقال  ". عظيما في الديمقراطية  
  ". اللبناني

  ١٧/٧/٢٠٠٧رويترز 
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  سوالنا يزور األراضي الفلسطينية وإسرائيل اليوم .٦٧
 القدس المحتلة، أن خافيير سوالنا سيقوم، اليوم        أعلنت المفوضية األوروبية، في   : رام اهللا، القدس المحتلة   

األربعاء، بزيارة إلى منطقة الشرق األوسط قبل مغادرته إلى لشبونه، للمـشاركة فـي اجتمـاع للجنـة                  
وذكرت أن سوالنا سيلتقي في األراضي الفلسطينية مع الرئيس محمود           .الرباعية على المستوى الوزاري   
وأشارت إلى أنه سيلتقي فـي إسـرائيل مـع بيـريس             . عريقات صائبوعباس، ورئيس الوزراء سالم     

 .أولمرت ووزيري الخارجية والدفاع تسيبي ليفني وإيهود باركو
  ١٨/٧/٢٠٠٧الوطن السعودية 

  
  لوكالة الغوث١٤٤ مليوناً لألجهزة األمنية و٨٠ مليون دوالر للمشاريع و١٩٠:واشنطن .٦٨

 مليون دوالر التي أعلن الرئيس االميركـي        ١٩٠مبلغ الـ   أن  " االيام"علمت  :  األيام، وكاالت  -رام اهللا   
جورج بوش تقديمها قبل نهاية العام للسلطة الفلسطينية ستخصص لتنفيذ مشاريع في مختلـف المنـاطق                

 مليونا ستخصص الحتياجات االجهزة االمنية من مقـار         ٨٠وقالت مصادر مطلعة ان هناك      . الفلسطينية
 مليونا ستقدم لوكالة الغوث الدولية بهدف تقديم المـساعدات          ١٤٤ك  ومركبات واجهزة اتصال، وان هنا    

  .خاصة البناء قطاع غزة
  ١٨/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  انتهاء المسودة النهائية لحزب اإلخوان المسلمين وإعالنه قريبا: محمد حبيب .٦٩

ة النهائية لبرنامج الحزب     أن المسود  ،أكد النائب األول للمرشد العام لإلخوان المسلمين في مصر        : القاهرة
 وجود خالف داخل مجلس شورى الجماعة حول قضايا األقباط          نافياالسياسي للجماعة، ستعلن قريبا جدا،      

برنامج السياسي شامال وملما لكافة القضايا االجتماعيـة        ال ان يكون   الجماعة  إلى حرص  مشيرا. والمرأة
  .والسياسية والثقافية وغيرها

  ١٧/٧/٢٠٠٧ قدس برس
  
  فلسطين المستقلة أوال .٧٠

  الحسن بن طالل
وقد فهم البعض هذا المصطلح باعتباره      . عاد مصطلح الخيار األردني ليتصدر عناوين األخبار من جديد        

 وبالتالي عـودة الـسيادة      ٦٧ جانبي نهر األردن إلي ماكانت عليه قبل حرب        ىدعوة لعودة األوضاع عل   
فلم يكن هناك في الواقع أي حائل       . ذا التصور لم يكن دقيقا    غير أن ه  .  الضفة الغربية  ىاألردنية كاملة عل  

ـ               ـ .  الفـور  ىقانوني أو سياسي يمنع إسرائيل من العمل علي وضع هذا الخيار موضع التطبيق عل  ىفعل
  . أساسا قانونيا لتسوية وفق هذا الخيار،٢٤٢الصعيد القانوني شكل قرار مجلس األمن رقم

ظلة عربية تمكنه من التفاوض غير المباشر للتوصل إلي تـسوية            الصعيد السياسي تمتع األردن بم     ىوعل
 عمليا هذا الخيار واختزله إلي      ىغير أن رفض إسرائيل التخلي عن كامل الضفة الغربية ألغ         . علي أساسه 

 ذلك قيام إسرائيل بضم القدس فـور احتاللهـا وإعالنهـا            ىالدليل عل . مفهوم نظري غير قابل للتطبيق    
 وبدء خطة منظمة لبناء مستعمرات استيطانية استهدفت تقطيع أوصال الـضفة            ،لهاعاصمة أبدية موحدة    

  . جزر معزولة ضاربة عرض الحائط بكل القرارات الدوليةىالغربية وتحويلها تدريجيا إل
فقد .  لكنه لم يعد كذلك في الواقع      ،٧٣ الصعيد النظري قبل حرب    ىربما كان الخيار األردني مطروحا عل     

 وبدأت مـصر    ،لعربية بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثال شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني        اعترفت القمة ا  
 وتواكب ذلك كله مع تصاعد المد األصولي اإلسالمي في المنطقـة            ،تتجه نحو تسوية منفردة مع إسرائيل     

  وانهيار جبهة الصمود والتصدي فـور انـدالع الحـرب          ،خاصة بعد اندالع الثورة اإلسالمية في إيران      
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وكان من المتوقع أن    .  ودعم دول الخليج العربي للعراق خوفا من تصدير الثورة إليها          يرانية،العراقية اإل 
وهكذا بدأ عـصر    . يجنح الشعب الفلسطيني في زخم تلك التطورات إلي مفهوم لن يحك جلده غير ظفره             

 أن الشعب   ىآخر التأكيد عل  االنتفاضات الفلسطينية المتتالية التي لم تتوقف والتي استهدفت قبل أي شيء            
الفلسطيني موجود وله حقوق مشروعة غير قابلة للتصرف وليس من حق أحد أن يتحدث باسمه أو يقرر                 

  .مصيره نيابة عنه
نتذكر جميعا تلك المحاولة التي جرت في الثمانينيات الستكشاف أفق قيام دولة فيدرالية أو كونفيدراليـة                

 والتي لم تصمد طويال بعد أن تبـين أن توحيـد شـطرين              ،ألردنتجسد وحدة المصير بين ضفتي نهر ا      
لقد بات واضحا منذ ذلك الحـين أن قـضية          . مازال أحدهما يرزح تحت االحتالل هو ضرب من العبث        

وحين أدرك الملك حسين أن خيار الوحدة ليس بديال عـن           . التحرير تسبق الوحدة لكنها ال تصادر عليها      
 رغـم وحـدة     ،خيار األردني أداة لتعميق الهوة بين شـعبين تفرقهمـا         خيار التسوية رفض أن يصبح ال     

من هنا كـان قـراره      .  حساسيات تاريخية وأوضاع خارجية قاهرة ال سيطرة ألي منهما عليها          ،المصير
  .١٩٨٨التاريخي الحكيم والشجاع بقطع الصالت اإلدارية والقانونية للمملكة مع الضفة الغربية عام

 وإنمـا كـان     ،لي أن هذا القرار التاريخي لم يكن رفضا للوحدة بين شعبين شقيقين           لسنا بحاجة للتأكيد ع   
 ال  ، أيا كان شـكلها الدسـتوري      ،فالوحدة. صيانة لمستقبلهما المشترك من عبث العابثين وطمع الطامعين       

ـ         ىتتحقق إال بين كيانات مستقلة تتمتع بالسيادة الكاملة عل         رة ال   ترابها الوطني وال تجـسدها إال إرادة ح
ومن الغريب أن يتحدث البعض من جديد عن خيار أردني بـالتزامن مـع              . شبهة فيها إلمالء أو ابتزاز    

وبوسع أي شخص أن يدرك علـي       . وقوع انشقاق دموي داخل صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية نفسها        
نـزه الهـوي    الفور أن إعادة طرح الخيار األردني في ظروف كهذه ليس أمرا عفويا أو حسن النيـة وم                

فمن الواضح أن أيادي عابثة تعمل جاهدة ليس فقط علي توسيع الهوة بين شعبين شقيقين وإنمـا                . والقصد
وحسنا فعل الملك عبداهللا الثـاني      . ضرب الحركة الوطنية الفلسطينية نفسها تمهيدا لتصفية قضيتها النبيلة        

مؤكـدا  ،  ية قبل قيام الدول الفلـسطينية     حين أعلن رفضه القاطع ألي حديث عن الفيدرالية أو الكونفدرال         
 ى كافة المناورات التـي ال تـستهدف سـو        ىقاطعا بذلك الطريق عل   ،  تمسكه بالسياسة التي رسمها والده    

  .تخريب العالقة بين الشعبين األردني والفلسطيني
ن  أنـه لـيس بوسـع أحـد أ         ، بما في ذلك إسرائيل نفسها     ،لقد آن األوان كي يدرك الجميع في كل مكان        

وسيظل الشرق األوسط والعالم بأسره     . يتفاوض نيابة عن الفلسطينيين أو يحل محلهم في تقرير مصيرهم         
 غير الخالقة ما لم يتم االعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره             ىيعيش تلك الحالة من الفوض    

  .ومستقبله بنفسه
 عدم االلتـزام بـالقرارات والقـوانين         ألن ، يجب دق ناقوس الخطر    ،وفي هذه المرحلة بالغة الحساسية    

إن .  الجميع هو اهم أسباب مـا نحـن فيـه اليـوم            ى والعجز عن فرض احترامها عل     ،والشرعية الدولية 
 ولكنها  ، كما تصر اسرائيل   ،المشكلة الحقيقية ال تكمن في عدم وجود شريك فلسطيني يمكن التفاوض معه           

 األرض تبدو   ىوألن موازين القوة عل   . دالة والقانون  اساس من الع   ىتكمن في غياب أفق لتسوية تقوم عل      
 المزيد مـن    ىمختلة تماما لصالح اسرائيل فلن يفضي ترك أمر التسوية لطرفي العالقة المباشرين إال إل             

. فال بديل عن تحرك من تقع عليهم مسؤولية تطبيق قواعد القانون الـدولي            . القتل والدمار وضياع الوقت   
وسط إال بالرجوع للشرعية واحترام قواعد القانون الدولي التي تجسدها قرارات           وال حل لقضية الشرق األ    

  .األمم المتحدة
 دولتين مستقلتين ومتساويتين في الحقوق والواجبات السيادية هو اكثر من مجرد رؤية         ىإن الحل القائم عل   

الدولية وأقرته الجمعية    واقترحته اللجنة    ،ولكنه الحل الذي قرره المجتمع الدولي منذ اكثر من نصف قرن          
 الذي صوت عليه أكثر من ثلثي األعضاء بمـن فـيهم الواليـات              ،العامة لألمم المتحدة في قرار التقسيم     

  .المتحدة نفسها
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كذلك فإن الحل المستند اليه قد ال يكـون واردا اآلن           . إن الخرائط المرفقة بقرار التقسيم هي موضع جدل       
ـ        ىنسيجب أال ن  . أو في المستقبل القريب     القـانون الـدولي     ى أن االخفاق في تطبيق الحلول المستندة ال

 وليس من السهل أن نظل صـامتين إزاء مـا           ،والشرعية الدولية هو الذي أوصلنا الي ما نحن فيه اآلن         
 األمم المتحدة والمؤسسات الدوليـة أن       ىلذلك عل .  خاصة ما يحدث عند المعابر     ،يجري للفلسطينيين اآلن  

  . الفور إليجاد حل لهذه المأساة اإلنسانية التي يعيشها اخواننا في فلسطينىوتتحرك علتنهض بواجباتها 
 فلماذا ال تفكر األمم المتحـدة       ،وإذا كان البعض يتحدث االن عن امكانية إرسال قوات دولية لقطاع غزة           

ألمـم   والتي يتعين وضعها تحـت وصـاية ا        ٦٧ جديا في إرسال قوات دولية لكل األراضي المحتلة بعد        
 مؤتمر دولي شامل تحضره كافة األطـراف المحليـة واإلقليميـة            ى ثم الدعوة ال   ،المتحدة لفترة محدودة  

 تخيـل   ىال ينقص المجتمع الدولي القدرة عل     !  تنفيذه؟ ىوالدولية للتوصل الي حل تشرف هذه القوات عل       
ي االلتفاف حول قواعد العدل     ما ينقصه هو غياب حسن النية والرغبة ف       . الحلول المبتكرة والقابلة للتطبيق   

ال حل إال بقيام دولة فلسطينية مستقلة ولن تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة إال بتطبيق قواعد               . واالنصاف
  .القانون الدولي

  ١٨/٧/٢٠٠٧األهرام المصرية 
  

 كيف نقف بوجه حماس؟ .٧١
  افرايم سنيه

يمكن فعل ذلك .  الغربية الضفةىرة حماس علالمهمة االسرائيلية االكثر تعجال وأهمية االن هي منع سيط
باضعافها بتقدم سياسي مرئي، ومساعدة الداء ناجع وناجح لعمل حكومة سالم فياض، وخلق شروط 

 .لفشل سلطة حماس في غزة فشال ذريعا
احداهما ان حماس عدو .  االن من رفض االعتراف بحقيقتين واقعتينىينبع فشل السياسة االسرائيلية ال

يجب علينا أن نهزمها، وال .  علينا بالفناءى غير مهادن، وهي جزء من النظام االيراني الذي قضتاريخي
العامة  -  هزيمتها السياسيةىتكفي من أجل أن نهزمها العمليات التنفيذية واالعتقاالت، يجب ان نفضي ال

تالف نقاط ضعفها  اخىالحقيقة الواقعة الثانية هي ان حركة فتح عل. ى يدي جهة فلسطينية اخرىعل
 عرض بديل علماني ىالمعروفة كلها، هي الجهة السياسية الوحيدة في الساحة الفلسطينية القادرة عل

 . وبراغماتي من حماس
لم يجعل االعتراف التاريخي بعدالة الحركة الصهيونية، قادة فتح معتدلين، بل االعتراف بانه ال يوجد أي 

الناس الذين بذلوا سنيهم . قتصاد مزدهر بغير شراكة وثيقة واسرائيلأمل في دولة فلسطينية حديثة وذات ا
رؤية حلمهم يتالشي في ى كلها للمسألة القومية الفلسطينية يفضلون دولة مستقلة الي جانب اسرائيل عل

لهذا ابو مازن وفياض هما الشريكان الوحيدان اللذان يؤخذان في . غيوم دخان انتفاضة اسالمية ثالثة
 . لصياغة واقع نقبله بين االردن والبحرالحسبان 

  أي الخطوات يجب علي اسرائيل أن تخطوها لوقف حماس ولتقوية البديل المعتدل؟ 
عدد الضحايا االسرائيليين .  رأسهم مروان البرغوثيىأوال ينبغي اطالق عدد كبير من سجناء فتح، وعل

ات االضعاف من عدد اولئك الذين يتهم الذين سيوفرهم خروجه للعمل السياسي خارج السجن أكبر بعشر
الجدوي . ن ستة االف من السجناء االحد عشر الفا الذين تسجنهم اسرائيل هم من رجال فتحإ. بموتهم

ينبغي تحرير . السياسية من اطالق كثيرين منهم تفوق المخاطرة االمنية التي تصحب ذلك باضعاف كثيرة
ينبغي ان . طينيين بال أي تأخير لكي تستعملها حكومة فياضاموال الضرائب التي نجبيها من اجل الفلس

 من ىيجب أن تتضمن خروج مطلوبي التنظيم وكتائب االقص. بني مع هذه الحكومة رزمة امنية شاملةن
دائرة االرهاب، وتعزيز نشاط الجهات االمنية الحكومية، وضمن ذلك تجهيزها وتنظيمها من جديد حسب 
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اذا تمت هذه الخطوات بنجاح، فسيمكن التخفيف . الجهات االمنية االسرائيليةخطة دايتون وتنسيق امني و
 . كثيرا من نظام الحواجز، وبخاصة في شمالي الضفة

ينبغي تشجيع مبادرات اقتصادية للقطاع الخاص الفلسطيني وجهات دولية من أجل اقامة مناطق صناعية 
في السنة . لسطينيين الذين يعملون في اسرائيلوينبغي أن يزاد كثيرا عدد الف. واالستثمار في الضفة

 نحو دائم ومتصل االف من سكان الضفة، في اعمال زراعية خصوصا، ىاالخيرة مكث في اسرائيل عل
من ناحية االقتصاد االسرائيلي يفضل العمال الفلسطينيون . من غير أن تسجل ولو حادثة واحدة قاموا بها

الرئيس الفلسطيني في مع  انه ينبغي بدء مباحثات ،كنه مهموآخر كل شيء ل.  العمال االجانبىعل
 االمتناع عن أي اتصال بعناصر حكومة ىوفيما يتصل بغزة، ينبغي الحرص عل. مباديء االتفاق الدائم

لكن . ال يجب منع اعمال انسانية لمنظمات الغوث الدولية في غزة وال يجب قطع الكهرباء والماء. حماس
ال يحل ان نمكنهم من .  االتصال باسرائيل خطيئة دينية وقوميةىاس الذي يرينبغي تقويض تصور حم

التمتع بالعالمين، وينبغي ان نكشف الثمن الذي يجبيه هذا التصور من سكان القطاع بمنع كل نشاط 
 . تجاري في المعابر ما ظل افراد حماس او النواب عنهم في الجهة الغزية

. ضفة ليس مصلحة اسرائيلية فحسب، بل مصلحة اقليمية ايضان تحصين الكيان الفلسطيني في الإ
 ىيجب عللذا .  السيطرة العنيفة علي لبنانى جنوب العراق، وهي متجهة الى علمسيطرةاصبحت ايران 

دول المنطقة التي ال تريد ان يحين دورها وان تبتلعها االمبراطورية الفارسية الجديدة، ان تساعد بجدية 
 .في جهد صد حماس

 ١٧/٧/٢٠٠٧هآرتس ن ع
  ١٨/٧/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  ؟ حماسمنافسةفتح هل بإمكان  .٧٢

  دينس روس
من الممكن أن يكون سارياً هذه األيام بين البعض في واشنطن أو حتى في تل أبيب االعتقاد بأنه قـد آن                     

واجتمعـت  ولكن بالنسبة ألعضاء فتح والمستقلين الفلسطينيين الذين قـابلتهم          . األوان للتحدث مع حماس   
معهم في الضفة الغربية، بكل تأكيد لم يكن األمر كذلك، فقد سمعت منهم أن حماس تتكون مـن القتلـة                    
الذين يريدون أن يكونوا جزءاً من امبراطورية إسالمية كبرى، والذين يريدون باألساس جلب إيران إلى               

  .راف بهاغزة، ومن ثم فإن أسوأ ما يمكن القيام به اآلن هو مكافأة حماس باالعت
لذلك السبب، يمكن أن يستمع المرء لنقد للسعوديين الذين يقومون بالضغط على محمود عباس لكي يقـوم    

وفي حقيقة األمـر، فقـد صـدمت        . بإجراء تسوية مع حماس ويقوم بتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة         
ريين سوف لن تـؤدي     باإلجماع على أن محادثات التسوية التي يدفع باتجاهها كل من السعوديين والمص           

وبدالً عن ذلك، سوف تستمر القصة، وسوف تقوم حمـاس باسـتخدامهم ضـمن              . لتغيير سلوك حماس  
وما هو أسوأ أنه سوف تستخدم حكومـة الوحـدة          . أسلوب تكتيكي بهدف محاولة بناء القبول الدولي بها       

  .الوطنية الجديدة لمحاولة القيام في الضفة الغربية بنفس ما قامت به في غزة
هل فتح جاهزة ومستعدة للتنافس والنزال؟ وهل تستطيع فتح تحويل نفـسها            : بصريح العبارة، وبوضوح  

واالرتباط والتواصل مرة أخرى مع الشارع الفلسطيني؟ وهل يستطيع أعضاؤها االعتراف وتوضيح ذلك             
هذه المنافسة  ( وفتح   ألنفسهم، وبناء مثل هذه القاعدة األساسية القوية بحيث يتغير توازن القوى بين حماس            

يمكن أن تؤثر على التوازن داخل حماس بين من هم أكثر ذرائعية وبراغماتية، ومن هم أكثـر تطرفـاً                   
داخل حماس؟ فاالستماع إلى الفلسطينيين من مختلف الفصائل مثل أبو خولي عضو المجلس الفلـسطيني               

لك تفهم بأن فتح لم يعد أمامها أي        من غزة، أو حسين الشيخ عضو التنظيم من الضفة الغربية، سوف تجع           
  .فرصة
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. سوف يخبرونك بأن الرأي العام الفلسطيني هو علماني بشكل أساسي، ويرغب بمستقبل وطني علمـاني              
فالرأي العام الفلسطيني بقي    . وموقف حماس قد نما وترعرع داخل المجتمع الفلسطيني عن طريق الخطأ          

ويرى الخولي، والشيخ، وآخرون بأنه لم يضع       . جذباً نحو حماس  أكثر تغريباً وابتعاداً عن فتح ولم يكن من       
  .كل شيء، ففتح يمكن أن تستعيد مكانتها وموقعها في المجتمع الفلسطيني

  :للقيام بذلك، توجد عدة أشياء ينبغي القيام بها
يجب (يجب أن يكون لفتح قادة جدد، وإذا كانت هناك عبارة أو جملة سمعتها أكثر من غيرها فهي                  : أوالً

. ، فال أحد كان يقصد بأن المظهر الخادع البـسيط يمكـن أن يكـون كافيـاً                )أن يكون لفتح وجوه جديدة    
وباألحرى فإن الرأي العام الفلسطيني سوف لن يصدق بتاتاً ومطلقاً بأن فتح قد قامت بتجديد نفسها إذا ما                  

  .استمر هؤالء األشخاص ذاتهم في قيادة فتح
جدت تأييداً كبيراً لسالم فياض، رئيس الوزراء الحـالي، ووزيـر الخارجيـة،    وما أثار اهتمامي، أنني و   

وهو ليس عضواً فـي فـتح، ولكـن    . ووزير المالية لحكومة الطوارئ الجديدة التابعة للسلطة الفلسطينية       
تشدده وتمسكه بإقامة مؤسسات جديدة داخل السلطة الفلسطينية سوف يؤدي حتماً وبال شـك إلـى بنـاء                  

  .لسلطة الفلسطينية، ومن ثم يتبع ذلك بالضرورة، تمديد المصداقية لحركة فتحمصداقية ا
وما هو أهم من أي شـيء       . يتوجب أن ينظر إلى فتح باعتبارها مجرد القائم بعملية التسليم والتسلم          : ثانياً

. لبدايـة وبالتالي فإن الوجوه الجديدة في فتح سوف تمثل نقطة ا         . آخر يتمثل في األفعال وليس في األقوال      
طالما أن فتح والسلطة الفلسطينية يجب أن ينظر إليهما باعتبارهما ناشطين وفـاعلين علـى المـستوى                 
المحلي ومسؤولتين اقتصادياً واجتماعياً، والقيام بالتجاوب مع ما هو مطلوب، معناه القيام بعملية إنهـاء                

ومن المثير لالهتمام   . ط الفلسطينيين الفساد وإقامة ليس حكم القانون وحسب، بل والشعور باألمن في أوسا          
أن حماس تحاول أن تقدم نفسها في غزة حالياً باعتبارها الحافظ للقانون والنظام، وقد حاول سالم فياض                 
القيام بالشيء نفسه في الضفة الغربية، وقد شاهدت عدداً غير مسبوق من عناصر قوات األمن المـزودة                 

وزعون على أنحاء األرض في رام اهللا، وقد أخبرني سالم فيـاض            باألسلحة الثقيلة بزيهم الرسمي وهم م     
فهو يحاول أن يحقق الوجود والظهور في كل مدينة على          : بأن هذا األمر تم إعداده والتنسيق والترتيب فه       

  .النحو الذي يوضح أن السلطة الفلسطينية تقوم بإعادة بناء النظام
 سوف يتم نزع سالحها، أم سوف يتم إدماجها بأسلوب          هل الميليشيات المسلحة، وكتائب شهداء األقصى،     

وطريقة نظامية أخرى ضمن قوات األمن؟ وسوف يظل هذا بمثابة السؤال الكبير المتبقي، ولكن فياض،               
على األقل، سوف يحاول جعل إصدار تشريع بنزع السالح أمراً حقيقياً له معنى، ولـيس مجـرد وعـد                    

 ويخبرنا إذا ما كان قادراً على القيام بما يحاول القيـام بـه اآلن،      والزمن كفيل بأن يطلعنا   . أجوف زائف 
  .ت تأييداً كبيراً لجهوده بين بعض أعضاء التنظيم الذين التقيت بهمدبرغم أنني وج

فعمليـة الـسالم،    . هناك حاجة ملحة لوجود إحساس بإمكانية التوصل إلى السالم مـع إسـرائيل            : ثالثاً
ود بإجراء التغييرات الميدانية على األرض، جميعها أمور يتجـسس لهـا            والمفاوضات، والحوار، والوع  

  .الكثيرون
 خـالل   ٤٠ومن سخرية القدر، أنني لم أجد الفلسطينيين الذين سبق أن تحدثت معهم بلغ عددهم أكثر من                 

م وهم في إثارة وطرح التوقعات الكاذبة، فال واحد مـنه         . زيارتين قمت بهما في األسابيع الستة الماضية      
وبالطبع فإن ذلك يمكن أن يكون مرغوباً       . يتوقع حدوث اختراق وحل فوري لقضايا الوضع الراهن حالياً        

ومفصالً، ولكن ما رأيته هو الرغبة من اجل التغييرات الحقيقية وليس الوهمية، التغييرات التي توضـح                
وهي تغييـرات   .  والعملي أن الحياة اليومية سوف تتغير وتتبدل على أساس اعتبارات الحراك االقتصادي          

وذلك ألن الوضع الـدائم المنفـصل       . سوف تجعل مفاوضات الوضع الدائم أكثر قابلية للتصديق والقبول        
  .والمنقطع الصلة عن واقع الحياة اليومية، سوف لن تكون له أي مصداقية أو موثوقية
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ن، فهل يتوجب علينا االعتقـاد      إذا لم يكن بإمكاننا الخروج من نابلس إلى جني        : (وقد يسألني الفلسطينيون  
، وهذا هو السبب الذي يدفعني إلى القول بضرورة         )بأنه سوف تكون لنا دولة عاصمتها القدس الشريف؟       

  .الربط بين األمن وأي عملية سياسية هو أمر ال يمكن تجنبه أو تفاديه
 والدروس المفيـدة    كل ما سبق يوجب على األمريكيين القائمين بمهنة تصريف شؤون الدولة، أخذ العبر            

والسؤال الرئيسي اآلن يتعلق    . فنحن يتوجب علينا أن نضع نصب أعيينا الهدف الجوهري األساسي         . منه
ورهانا على المستقبل العلمـاني الـوطني       .. بهل سيكون للفلسطينيين مستقبل إسالمي أم مستقبل علماني       

ذلك سوف لن يكـون هنـاك أي أفـق          بالنسبة للفلسطينيين هو األمر الواضح الذي ال شك فيه، وبدون           
ويجـب بكـل    . للسالم، وسوف يسيطر اإلسالميون على كامل القضية المهيجة للذكريات فـي المنطقـة            

وضوح أن تقدم هذه المالحظة للسعوديين، وذلك ألن الدفع الحالي إلقامة حكومة الوحدة الوطنية سـوف                
س على المدى الطويل معناه أن إيـران        يؤدي حصراً وفقط إلى تقوية وتعزيز حركة حماس، ونجاح حما         

سوف تكون قادرة على استخدام وتوظيف المظالم الفلسطينية والصراع المستمر، بمـا يـؤدي لوضـع                
  .السعوديين واألطراف األخرى في الموقف الدفاعي

ما يقبع خلف هذا هو أن التحدث الرئيسي أمامنا سوف يتمثل في كيفية ضمان أن فتح سوف تنجح، فبينما                   
فهم العديدون في فتح هذه الرهانات، وأن ما هو ضروري، والذي يتمثل في المطالبة بوجوه جديدة فـي                  ي

ولما كانت ال توجد أي دالئـل       . فتح، معناه أن الوجوه القديمة يجب أن يكون لها الرغبة في التنحي جانباً            
   ومستعد للقيام بذلك؟أو عالمات على أن هذه الوجوه مستعدة لكي تقوم بذلك، فهل محمود عباس جاهز

  ١٧/٧/٢٠٠٧موقع الجمل 
  

   دمشق -الى خالد مشعل  .٧٣
  محمد الرميحي

 تحـت قبل أسبوعين نشر كاتب هذه السطور مقاال يتصف باألسى على واقع ال يحتاج كثيراً إلى تأكيـد،           
مـن بـين    و. عنوان االستقالل العربي المفقود، طفت فيه بأوضاع العرب في أكثر من مكان وعاصـمة             

شارات التي اتخذتها للتدليل جاء ذكر رجل حماس في دمشق، وكان المقصود بالتأكيـد الـسيد خالـد                  اإل
  .مشعل

بعد أقل من أربع وعشرين ساعة وصلتني مكالمة هاتفية من دمشق ومـن األخ خالـد مـشعل، وزبـدة        
ستقالل وال  الحديث الذي اتصف بالكثير من التحضر، ما قاله مشعل من أن حماس وقيادتها مستقلة كل اال               

 كالم يفرح كثيرين من أمثالي الـذين        هذا. تخضع إال للمصالح العليا التي تراها لصالح الشعب الفلسطيني        
ال يهمهم كثيراً ما إذا كان الفلسطيني يضع ربطة العنق أو انه يظهر من دونها، وما اذا كان يعتمر كوفية                    

ين بعد أن عـانوا األمـرين مـن أصـدقائهم           سوداء أو حمراء، ما هو أهم هو أن تحقن دماء الفلسطيني          
وأعدائهم على السواء على مدى ثالثة أرباع قرن أو تزيد، مما لم يعان منه شعب تعرض لالضطهاد إلى                  

من هذا المنطلق فإني على استعداد على رؤوس األشهاد أن          . هذا الحد والى ذلك الوضع اإلنساني المهين      
على كل حال كما رأي غيري ليس مهماً كثيراً وال يقدم إلـى             ورأيي  .  من دون تحفظ   مشعلاصدق السيد   

األكثر أهمية من كـل ذلـك هـو لـم شـتات             . الجائع الفلسطيني وال األرملة وال األم الثكلى أية سلوى        
الفلسطينيين، سواء كانوا حليقي اللحية أو مطلقيها من اجل أن تحقن دماؤهم من جهة ويستمروا في حشد                 

  . من جهة أخرىالدعم الدولي لقضيتهم
ليس مطلوباً وال يمكن أن يكون الفلسطينيون مالئكة ولكن األهم من ذلك أن يحافظوا على جـذوة باقيـة                   
لدى العرب بأهمية نصرة قضيتهم، ولن ينتصر لهم احد إذا لم ينتصروا ألنفسهم، سواء كان هذا األحـد                  

  .قريباً أو حليفاً، وذلك عن طريق تحكيم العقل ال العاطفة
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 الفلسطيني اكثر من معقدة وأكثر من صراع على سلطة، وحتى أعمق من حرب أهلية، فقد احترب                 قضية
اللبنانيون لفترة طويلة أكثر من مرة، إال أن لبنان بقي على حاله، كما احترب السودانيون وبقي السودان                 

 هـي، بـل إن      في نهاية المطاف، واحترب أبناء شمال ايرلندا حتى العظم، وبقيت شمال ايرلنـدا كمـا              
  .العراقيين يحتربون اليوم في ما بينهم، ولكن العراق سوف يبقى

فلسطين مختلفة عن كل ذلك، فكلما احترب الفلسطينيون بين بعضهم بعضاً خسر الجميع أرضاً، وخـسر                
الجميع تعاطفاً، وخسر الجميع تأييداً، ثم يجري قضم األرض التي ال يستطيع أهلها أن يكونوا سلطة فـي                  

  .ينهم، فالخسارة أعظم بكثير حتى من األرواح المزهقةما ب
فلسطين لن تخلصها حماس من وهدتها ولن تخلـصها المنظمـة، تحتـاج إلـى عـاملين األول وحـدة             

  .الفلسطينيين والثاني حكمتهم
وعندما يتحدث البعض عن وحدة الفلسطينيين يجب أن ال يذهب التفكير إلى وضع سـاذج وعفـا عليـه                   

ون الجميع واحداً، ال بالتأكيد، فهذا أمر غير ممكن وال حتى إنساني، المعنـى المـراد أن                 الزمن، بأن يك  
يكون هناك ناظم للتعددية الفلسطينية، وهو ما تفتقت عنه فكرة منظمة التحرير الفلسطينية التي تتفاعل في                

  .داخلها كل الفصائل
ى العام للكلمة، وهم قد يكونون فـي        بالمعن) فاسدين(وليس ممكناً أيضا أن يبقى شعب من دون أشخاص          

إال أن هناك آليات يجب وضعها واحترامها على كل األصعدة          . أي طرف، ال عصمة هنا ألحد أو فصيل       
لقد تفشت في النطاق الفلسطيني في السنوات األخيرة مجموعة من المظاهر أوصلت أطرافاً             . لبيان الفاسد 

بالشبهة، وتوزع العقوبات على من تريد مـن دون وازع          فلسطينية إلى أن تُكون عصابات مسلحة، تقتل        
  .من ضمير أو سند أخالقي وال مرجعية قانونية متعارف عليها

إذا لم يكن أحد يعرف فقد عرف من تقارير عالمية أن الفاقة ضـربت عـشرات اآلالف مـن األسـر                     
طينيين في كل مكان، سـواء      لقد حطم االحتالل والفقر حياة اآلالف المؤلفة من الفلس        . الفلسطينية في غزة  

والجميع يعلم أن معظم الطعام وكل الطاقة تـأتي   . في غزة أو في الضفة أو في المخيمات خارج فلسطين         
  .من إسرائيل الى مناطق فلسطينية مختلفة

الشطارة كما يبدو هي في تبادل االتهامات والشتائم ثم المقاطعة والتصفية، ثم االنحدار نحو جهنم، وهي                 
  .ان األمل آلالف مؤلفة من شعب غاضب وفاقد للصراط، وهو أسوأ ما يمكن أن يحصل لشعبهنا فقد

إذا قدر لهذه الكلمات أن تصل للسيد خالد مشعل أو السيد محمود عباس، أو مـن يـشير علـيهم، فـإن                      
المخرج الحقيقي لمثل هذا المأزق غير المسبوق هو االتفاق على وحدة ضـمن التعـدد، وأيـضا اللـوذ              

  .كمة، وأخال أن هذه أساسية، فإن فقدت فال خير في الوحدةبالح
فالقضية الفلسطينية هي قضية سياسـية وليـست قـضية          . ماذا اعني بالحكمة؟ لعل بعض العناوين تكفي      

و بهذا المعنى الـشامل فالعمـل الـسياسي         . دينية، كما أن القضية هي قضية عقل قبل أن تكون عاطفة          
  .ليس بالعاطفة ولكن بالفعل. ء أمام العالم، ووضع الحجج المضادةاستطردا هو إسقاط حجج األعدا

 بأغلبية مريحة، إال أنها أفسدت مع األسف هذا النصر، حيث جيرته            ٢٠٠٦في شباط   " حماس"لقد فازت   
اوالً لنفسها ال للشعب الفلسطيني، وسلبت منه ثانياً المكون السياسي، الذي يتمحور حول توقع تكتيكـات                

لقد تشتت اتخاذ القرار كما يبدو بين الداخل والخارج، وتكالب المتحدثون           . شالها قبل أن تتبلور   األعداء وإف 
  .على التلفزيون بتصريحات ال مرجعية لها، حتى فقدت المبادرة الديموقراطية زخمها

 بـ  ال يستطيع عاقل اليوم أن يسير وراء الحديث أن إسرائيل تقدم تنازالت لحركة فتح أو المنظمة نكاية                
قد انشئت في الزمن الغابر من قبل إسـرائيل، فهـي           " حماس"، كما لم يكن هناك عاقل يرى أن         "حماس"

 يستفيدون من النواقص والنواقض، والبكاء على الماضي جهالـة          - في أي صراع     -األعداء  . رهينة لها 
ري ماليين الكلمـات    لذا يا أخي الكريم خالد مشعل كتبت ما كتبت في السابق، وكتب غي            . ما بعدها جهالة  
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قضيتكم أهم بكثير من استرضاء المصالح المؤقتة للبعض، كما أنها أكبر           . وكلها تصب في المجرى نفسه    
  !إن أهم ما تملكونه هو العقل فاستخدموه، وقبله اقرأوا تاريخ شتاتكم ففيه العبرة. بكثير من بندقية

  ١٨/٧/٢٠٠٧الحياة 
  
  مقاربة خاطئة لحل المأزق الفلسطيني  .٧٤

  سارا روي \أوجوستس نورتون 
فعبر . المقاربة الحالية التي تتبناها إدارة الرئيس بوش تجاه األراضي الفلسطينية المقسمة تقود إلى الكارثة             

تفتح إدارة الرئيس بـوش المجـال أليـديولوجيتها الفاشـلة           " حماس الشريرة "على  " فتح الخيرة "تفضيل  
. طيني، وبلوغ الهدف الشامل إلحالل السالم مع إسـرائيل        إلجهاض فرصة إحراز تقدم على المسار الفلس      

وتبعـدها عـن    " حمـاس "والحال أن أي سالم حقيقي لن يتأتى في ظل وجود حكومة فلسطينية تُقـصي               
وهنا نورد بعض الخطوات التي يمكن للرئيس بوش اتباعها بهدف تصحيح المـسار             . المشاركة السياسية 
  : وتصويب الخلل

إلحياء حكومة وحدة وطنيـة، ثـم فـتح صـالت           " فتح"و" حماس"دعم الحوار بين    اإلعالن عن تأييد و   -
  ". حماس"دبلوماسية مع حركة 

  . ممارسة ضغوط دبلوماسية على جميع األطراف إلطالق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية-
وسـيا   االتحاد األوروبـي ور    –الدعوة إلى عقد مؤتمر للسالم بتعاون مع الشركاء في اللجنة الرباعية            -

  .  وذلك على ضوء االلتزام األميركي بحل الدولتين-واألمم المتحدة
 أدلـى   ٢٠٠٦لكن ابتداء كيف وصلت الواليات المتحدة إلى ورطتها الحالية؟ ففي شهر يونيو من العـام                

وخالل تلك االستحقاقات   . الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية بأصواتهم في االنتخابات التشريعية         
مة التي تجرى ألول مرة منذ عشر سنوات اختار الفلسطينيون، الذين سئموا مـن فـساد وغطرسـة     المه

وإزاء الفـوز   . التي يعتبرها العديد في الغرب جماعة إرهابية      " حماس"بعض عناصر السلطة الفلسطينية،     
ـ  عة فلسطينية  فإذا قبلت بالنتائج ستتمكن جما    . واجهت الواليات المتحدة معضلة حقيقية    " حماس"الشرعي ل

نفذت عمليات ضد إسرائيل من الصعود إلى السلطة، لكنها في المقابل إذا رفضت النتائج، وهـي التـي                  
وهنا جاء رأي الخبراء الدبلوماسيين بضرورة العمـل مـع          . ضغطت بقوة إلجرائها، فإنها ستتهم بالنفاق     

لواليات المتحدة حملتها لعـزل     لكن بدالً من ذلك أطلقت ا     . ورعاية حوار براجماتي مع إسرائيل    " حماس"
  . وإضعافها مالياً، وفي الوقت نفسه العمل في السر لإلطاحة بها" حماس"حكومة 

وكانت تلك السياسة سبباً في السخرية من االدعاءات األميركية بنشر الديمقراطية في العالم العربي، كما               
ومن جهتها قامت   . ست سوى زيف وتلفيق   أنها عززت مزاعم الراديكاليين اإلسالميين بأن الديمقراطية لي       

، رغم تاريخها في تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، بتعليق العمليـات االنتحاريـة منـذ انتـصارها                 "حماس"
أسقطت من اإلسـرائيليين أكثـر مـن    " فتح"والمفارقة أن الجماعات التابعة لحركة     . ٢٠٠٦السياسي في   

 تشكيل حكومـة ائتالفيـة واسـعة أبـدى حيالهـا            إلى" حماس"ومباشرة بعد االنتخابات سعت     ". حماس"
لكنهم ُأبلغـوا   . الذين يؤمنون بحل الدولتين استعداداً واضحاً للمشاركة فيها       " حماس"السياسيون من خارج    

بتحذير الواليات المتحدة التي قادت في النهاية حملة المقاطعة الـسياسية واالقتـصادية ضـد الحكومـة                 
يل فقد قامت من ناحيتها بحجز مستحقات الضرائب والرسوم التي تحصلها           أما إسرائ . الفلسطينية وشعبها 

  . بالنيابة عن السلطة الفلسطينية بهدف تجفيف خزائنها
وبالطبع أدت تلك القرارات إلى تعميق معاناة الفلسطينيين وتكريسها، بحيث أصبح يتعـين علـى عائلـة       

ن تكسب أكثر من دوالرين في اليوم للبقاء فوق         فلسطينية تتكون من أربعة أطفال، حسب األمم المتحدة، أ        
، %٨٠إلـى   % ٦٥وبسبب من المقاطعة التي تقودها أميركا ارتفعت نسبة الفقر في غزة من             . خط الفقر 

وأخيراً جاء رد فعل البيت األبيض      %. ٥٥إلى  % ٣٠في حين ارتفعت نسبة الفقر في الضفة الغربية من          
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محمود "لمتوقع بتأييد حكومة فلسطينية بقيادة الرئيس المنتخب        على غزة أسرع من ا    " حماس"إزاء سيطرة   
وفي أثناء ذلك لم تتغير الحقائق التي تمس حياة الفلسطينيين سواء في قطاع غـزة، أو الـضفة                  ". عباس

لكـن  . الغربية والمتمثلة في مصادرة األراضي وامتهان الكرامة تحت االحتالل اإلسرائيلي المتواصـل           
طير الحاصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فإنه مـن غيـر المـرجح أن يتخلـى                 برغم االنقسام الخ  

يؤيدون في  " حماس"وبما أن ناخبي    . الفلسطينيون عن رغبتهم في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية        
 أنها ستحترم أي اتفاق يصادق عليه الفلسطينيون في استفتاء        " حماس"مجملهم حل الدولتين فقد أكدت قيادة       

  . شعبي
اقترحت هدنة طويلة المدى مع إسرائيل، إال أنه مايزال على الطرفين إثبات التزامهمـا              " حماس"ومع أن   

مازالت تعترف بشرعية الـرئيس محمـود       " حماس"وال ننسى أيضا أن     . الجدي بوقف الهجمات المتبادلة   
ة الواليـات المتحـدة     فهل بعد كل ذلك مايزال فـي مـصلح        ". فتح"عباس وتدعو إلى إحياء التعاون مع       

وإسرائيل تأييد حكومة فلسطينية منقسمة على نفسها وتحتاج إلى سلطات ديكتاتورية للبقـاء علـى قيـد                 
الحياة؟ لذا فإن أية سياسة حصيفة تقتضي العمل على توسيع نطاق السياسة الفلسطينية، وليس االنحيـاز                

  .المصالح األميركية واإلسرائيليةالتي يزعم البعض أنها تتحول سريعاً نحو " فتح"إلى إدارة 
  ١٨/٧/٢٠٠٧االتحاد االماراتية 

  
  صفقة المطاردين والحراك السياسي الفلسطيني .٧٥

  ياسر الزعاترة  
 من العبث حشر التحركات السياسية التي تجري في الساحة الفلسطينية تحت عنوان واحد هـو الحـرب                 

  .العربي واإلقليميالتي تشن على حركة حماس في سياق من التعاون المحلي و
نقول ذلك ألن ما يجري هو جزء ال يتجزأ من اإلستراتيجية التي يتبناها الرئيس الفلسطيني وقـال إنـه                   
انتخب على أساسها قبل ما يزيد على عامين، أعني إستراتيجية المراهنة على المفاوضـات بعيـداً عـن        

جية لم تتغير بعد فوز حماس علـى رغـم          ، وهي إستراتي  "العسكرة"المقاومة المسلحة أو ما يطلقون عليه       
  .إضاعة الكثير من الوقت والجهد في لعبة إقصائها

 وهي من دون شك تأكيد على اإلصرار علـى          ،صفقة المطاردين هي جزء من اإلستراتيجية المشار إليها       
جرى في  ذات المسار، ولكن في سياق من استثمار األجواء األمريكية اإلسرائيلية الخائفة من تداعيات ما               

  .غزة والعازمة على استثمار حالة االنقسام الفلسطيني
هنا يمكن القول إن اإلسرائيليين سيبادرون إلى تقديم بعض الحوافز للسلطة والحكومة فـي رام اهللا تبـدأ                  

 ثم تمتد لتشمل أموال بعض أموال الضرائب المجمدة ، إلـى جانـب إزالـة بعـض                  ٢٥٠باإلفراج عن   
  .بية إلشعار المواطنين ببعض التغيير في حياتهم اليوميةالحواجز في الضفة الغر

في سياق الرد على صفقة المطاردين كانت االستجابة سلبية من معظم الفصائل، بمن فيها الجبهة الشعبية                
التي ساندت خطوات السلطة في رام اهللا ضد حماس، لكن ذلك ال يعني أن قوى المقاومة سـتبادر إلـى                    

 خوفاً من الصدام مع فتح ومسلحيها من رجال األمن، هذا إذا لم تقـم األجهـزة                 إفشال الصفقة، وبالطبع  
  .األمنية بمطاردتهم على نحو ما تفعل مع حماس منذ احداث القطاع

عربياً ال يبدو أن ثمة رضى من الطرف المصري على ما يجري في رام اهللا ، على رغم موقف القاهرة                    
مصري من أهمية الشريط الذي يستند إليه الرئيس الفلسطيني         وحين يقلل مصدر أمني     . السلبي من حماس  

كدليل على محاولة حماس اغتياله، ثم يفند الحكاية على نحو أفضل بكثير مما فعلت حماس نفسها، حـين                  
يحدث ذلك فال بد أن نفهم أننا إزاء رسالة مصرية رافضة لما يفعله الرجل فـي سـياق اقترابـه مـن                      

  . رفض الحوار مع حماساإلسرائيليين وإصراره على
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أياً يكن األمر ، فإن ما يجري في رام اهللا بشأن اإلصرار على رفض الحـوار مقابـل االنفتـاح علـى                      
اإلسرائيليين بصرف النظر عن األفق السياسي الذي يفتحونه ال يمكن أن يقابل بارتيـاح فـي الـدوائر                  

لقضية الفلسطينية ليـست قـضية حـواجز        الشعبية الفلسطينية، أكان في الضفة الغربية أم قطاع غزة، وا         
ورواتب، وال حتى معتقلين، ولو كانت كذلك لما كان ثمة حاجة العتقال الرجال، ولما أقيمت الحـواجز                 

  .وال منعت الرواتب
ال قيمة هنا للحديث عن خريطة الطريق وال عن دولة بوش أو مؤتمره الدولي، فـضالً عـن المبـادرة                    

 يكون مقنعاً بحال من األحوال، فأولمرت أضعف من أن يقدم دولة حقيقيـة              العربية، ألن ذلك ال يمكن أن     
للفلسطينيين، وهو ال يملك غير مشروع الدولة المؤقتة الذي تأسس حزب كاديما على أساسه، وبوش ليس                
لديه سوى العبث، وما يعني الطرفين في هذه المرحلة هو بث وهم سالم في المنطقـة يمـنحهم فرصـة               

واجب الوقت الفلسطيني يتمثل في استعادة الحد األدنى مـن لحمـتهم             .ن العراقي واإليراني  التفرغ للملفي 
  .بالعودة إلى اتفاق مكة، وبعد ذلك لكل حادث حديث

 ١٨/٧/٢٠٠٧الدستور 
  
  :كاريكاتير .٧٦

  

  
  ١٦/٧/٢٠٠٧الجزيرة نت 


