
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ترد على خطاب عباس" حماس"

  البرلمانية تقرر حجب الثقة عن حكومة فياض" حماس"كتلة 
   عالقة لنا بما حدث األصالة ال"فتح" نحن :السلطة" فتح"ت اارسم منتبرأ م يالقدومي

   أمريكا تطلب من أولمرت صرف النظر حالياً عن اغتيال قادة حماس
  في لبنان" اليونيفيل" ضد الجيش وفي عين الحلوةتتوقع جبهتين " البنتاغون"

   للحرب المقبلة" إسرائيلية"سيناريوهات ثالثة 
   يفقدون الثقة بقيادتهمونالفلسطيني: استطالع

علىحاداًاس يشن هجوماًعب
يـصر علـى    و.. "حماس"قادة  

  اجراء انتخابات مبكرة
  

 ٤ص ... 
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    :السلطة
 ٦  على الشرعية الوطنية" حماس"حلم الدولة بات مهدداً بعد جريمة انقالب : الزعنون .٢
 ٧   خابات للمجلس الوطني في الداخل والخارجتوجه الجراء انت: غسان الشكعة .٣
 ٧  البرلمانية تقرر حجب الثقة عن حكومة فياض" حماس"كتلة  .٤
 ٧  ة فياضطرح الثقة بحكوم لمناقشة "التشريعي"  يؤكد قانونية جلسةحسن خريشة .٥
 ٨   األصالة ال عالقة لنا بما حدث"فتح" نحن :السلطة" فتح"ت اارسم منتبرأ م ييالقدوم .٦
 ٨   تعبر عن احساس باألزمة" حلول كالمية"حد يحاور حماس وما تقترحه أال : عبد ربه .٧
 ٨  ية لمؤسسات منظمة التحريرنقيب المحامين يطالب باحالة كافة الصالحيات الدستور .٨
 ٨  من الوقائي حل جهاز األهعزمعباس يبلغ أولمرت  .٩
 ٩   القوة التنفيذية بصدد تطبيق الخطة األمنية التي أعدها القواسمي: وزارة الداخلية .١٠
 ٩   س ديوان الفتوى والتشريع حكومة هنية تقيل رئي .١١
 ٩  الحكومة المقالة توزع مساعدات مالية على العمال المتعطلين والصيادين .١٢
١٠   دفع نسبة من المستحقات للعسكريين والموظفين المدنيينفياض تقررحكومة  .١٣
١٠   رفحنفي مطالبة عباس تل أبيب بإغالق معبرتة الفلسطينية الرئاس .١٤
١٠  إستثناء أعضاء الحركة من صفقة اإلفراج تفريق واضح بين أبناء الشعب: "حماس"كتلة  .١٥
١٠  هاعلي" حماس"تنفي استيالء غزة شركة كهرباء .. حكومة فياض تعده قرصنة .١٦
١١ فياض وسوالنا يبحثان سبل إطالق عملية سالم حقيقيةسالم  .١٧
    

    :المقاومة
١١   ترد على خطاب عباس" حماس" .١٨
١٢ "شعبعبث سياسي خطير يهدد وحدة ال"انعقاد المجلس المركزي : القيادة العامة .١٩
١٢   تدعو إلى عقد انتخابات مبكرة بالتمثيل النسبي وإلى حكومة انتقالية سبعة فصائل .٢٠
١٢  "المجلس التشريعي"قد يحل مكان " المجلس المركزي": "فتح" .٢١
١٣  تخابات مبكرة ألن غزة محتلةمستحيل إجراء ان: عزام األحمد .٢٢
١٣  "حماس"غزة لتدريب عناصر دخل رئيس تنظيم القاعدة : معاريف .٢٣
١٣  "حماس"و" فتح" بين بوادر اقتتال وشيك في الضفة .٢٤
١٤  فلتانال عالقة لكتائب األقصى بال: التالحمة .٢٥
١٤   نتفهم الضغوط التي انتزعت بها تصريحات ناصر الدين الشاعر: البردويل .٢٦
١٤  تسلم مبادرتها السياسية لحركة الجهاد اإلسالمي" الجبهة الديمقراطية" .٢٧
١٥   قي السفياني تلت"الجبهة الديموقراطية" .٢٨
١٥ على القرى اللبنانية" البارد"من تدين إطالق الصواريخ " حماس" .٢٩
    

    :الكيان االسرائيلي
١٥   اسرائيل تعتزم نقل المسؤولية االمنية عن اريحا وقلقيلية للسلطة خالل ايام .٣٠
١٥   للحرب المقبلة" إسرائيلية"سيناريوهات ثالثة  .٣١
١٦  الجبهة الداخلية وصلت الى حد االنهيار خالل حرب لبنان: مراقب الدولة االسرائيلي .٣٢
١٧  نتقول انها بانتظار رسالة واضحة بشأن ايراوإسرائيل تشكك بنيات سوريا للسالم  .٣٣
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١٧  باستبعادها من مؤتمر السالم" حماس"واشنطن عاقبت مصر على دعمها ": الموساد" .٣٤
١٧  ال يجب أن نسمح لمليون ونصف في غزة أن يتحكموا في مستقبل ثمانية مليون: بيريز .٣٥
١٨   حواتمة وصل الي جسر اللنبي االثنين واسرائيل منعته من الدخول: مصادر اسرائيلية .٣٦
١٨  تقرير فينوغراد يؤجل إلى ما بعد تشرين؟ .٣٧
١٨  وزيرا خارجية عربيان يشاركان في جلسة لجنة الخارجية واألمن": معاريف" .٣٨
١٩  للعرب" أراضي الدولة"لكنيست يقر قانونا يمنع بيع ما يسمى ب ا .٣٩
١٩    سنوات سجن فعلي لكل اسرائيلي يصلح مركبته في المناطق الفلسطينيةثالث .٤٠
١٩  الكنيست تصادق على اقتراح قانون بإسقاط التهم عن نشطاء من اليمين العنصري .٤١
١٩ زواج مدني في اسرائيل: الول مرة .٤٢
    

    :األرض، الشعب
٢٠  مناشدة من فلسطينيات عالقات وسط الصحراء في مخيم التنف بين سوريا والعراق .٤٣
٢٠  بب إغالق معبر رفحتصاعد غضب الفلسطينيين العالقين على الحدود بس .٤٤
٢٠   على أمل إنهاء الخالفات بين الفصائلنساء فلسطينيات يطلقن مبادرة تضميد الجراح .٤٥
٢٠   الشاباكبسبب ضغوط نفسية خالل تحقيق حاول االنتحار فلسطينيأسير  .٤٦
٢٠   أسرى فتح هل يعمق الخالفات الفلسطينية؟اإلفراج عن .٤٧
٢١   وشرح معاناة الفلسطينيينتجاريةيستخدم جدار الفصل لنشر اعالنات فلسطيني جامعي  .٤٨
٢١ لمخيمات الصيفية متنفس أطفال الحصار في فلسطينا: تحقيق .٤٩
٢١   يفقدون الثقة بقيادتهمونالفلسطيني: استطالع .٥٠
   

   :صحة
 ٢٢   عالقا توفوا على معبر رفح منذ إغالقه قبل خمسة أسابيع٣٠:معاوية حسنين .٥١
 ٢٢ مركز حقوقي ينتزع موافقة لوصول مريض فلسطيني للمستشفيات اإلسرائيلية .٥٢
   

   : األردن
٢٣   في االردنتصريحات هالمية للفالحات تؤجج الخالف مجدداً بين القيادة والقواعد االخوانية .٥٣
   

   :لبنان
٢٣   متر مربع٢٠٠ داخل  فتح االسالممسلّحي  يحصر اللبنانيالجيش .٥٤
٢٣  في لبنان" اليونيفيل" ضد الجيش وفي عين الحلوةتتوقع جبهتين " نتاغونالب" .٥٥
٢٤   مليوناً ٢٥٠وتكاليف بنائه ... نهر البارد تحول إلى أطاللمخيم  .٥٦
٢٤ يةإلعادة إعمار مخيمي تل الزعتر والنبط "ثابت " منظمة دعوةيرفضمعون دوري ش .٥٧
   

   :عربي، إسالمي
٢٤  مصر ترسل تعزيزات أمنية الى الحدود مع غزة .٥٨
٢٥  "دعم الحوار الفلسطيني"تعديل مهمة لجنة تقصي الحقائق إلى  .٥٩
٢٥  سرائيل وفق إطار زمنيعمرو موسى يؤكد لرايس ضرورة إطالق المفاوضات مع إ .٦٠
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٢٥    بمبادرة الرئيس األميركياوغلو ومجلس التعاون الخليجي يرحبان .٦١
٢٥    على مبادرته حول مؤتمر دولي للسالماالمارات تشكر بوش .٦٢
٢٥ اقنصرة فلسطينيي العرمتطوعون يطلقون موقعا الكترونيا ل .٦٣
   

   :دولي
٢٦   أمريكا تطلب من أولمرت صرف النظر حالياً عن اغتيال قادة حماس .٦٤
٢٦  بوش طلب من السعودية واألردن عدم االتصال بحماس .٦٥
٢٦   علق بمؤتمر كبير للسالمدعوة بوش ال تت: البيت االبيض .٦٦
٢٦   الدعوة لالجتماع الدولييبحث مع عباس سوالنا  .٦٧
٦٨.  ٢٧   طرف مهم وأساسي" حماس"وفد برلماني هولندي التقى حمدان ويؤكد أن
٢٧  اتصاالت بالقاعدةحماس لديها :  رداً على داليماكوشنر .٦٩
٢٧  برودي يهون من شأن الخالف الدبلوماسي حول حماس .٧٠
٢٧   الجئي الرويشد الى البرازيل خالل ايلول وتشرين االول المقبلين: البرازيل .٧١
٢٨  صار المفروض على قطاع غزةاألنروا تحذر من عواقب استمرار الح .٧٢
٢٨  بريطانيا تعلن استئناف المساعدات المباشرة للسلطة الوطنية .٧٣
٢٨   سيستأنف تنفيذ كل المشاريع التي تم ايقافها: القنصل األميركي .٧٤
٢٨  مليون يورو من الحكومة الفرنسية١٥ توقيع اتفاقية لمنح السلطة .٧٥

   
    :مختارات

٢٩  الواليات المتحدةمع لخوض مفاوضات توحيد تيارات مسلحة عراقية استعدادا : الغارديان .٧٦
    

    :حوارات ومقاالت
٢٩  ةياسر الزعاتر... حان وقت الحوار... غزة ورام اهللا .٧٧
٣٠  عريب الرنتاوي... فتح وحماس واالستثمار في معاناة الناس .٧٨
٣١  أحمد الحيلة... وخداع الذات.. الرئيس عباس .٧٩
٣٣   عميرة هاس...  غير كاٍف٢٥٦اطالق السجناء الـ  .٨٠
٣٤ سالم جبران... اتجاهات التفكير عند عرب إسرائيل .٨١
    

 ٣٥  :كاريكاتير
***  

 
  اجراء انتخابات مبكرةويصر على .. "حماس"على قادة حاداً  عباس يشن هجوماً .١

 عباس امس    بدا الرئيس محمود   : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٩/٧/٢٠٠٧الحياة  نشرت  
" حماس"واخراجها من النظام السياسي الفلسطيني، فبعد هجوم هو االشد على           " حماس"مصمما على عزل    

وقال في كلمة افتتح    . ، اعلن عباس انه مصمم على اجراء انتخابات مبكرة         غزة منذ استيالئها على قطاع   
 في دورته هذه الى اصـدار       بها مساء امس دورة جديدة للمجلس المركزي الفلسطيني انه سيدعو المجلس          

وفـي  . المراسيم الضرورية في شأن االنتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة على اساس القائمة النسبية           
سأدعو الى هذا، ولن ننتظر طويال حتى يقبل القابعون هناك من أجل ان             : "، قال "حماس"ـتجاهل كامل ل  
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م ليسوا معنيين بشيء سوى بأوهام فـي أذهـانهم          وه. تفعل منظمة التحرير أو من أجل أن تفعل سلطتنا        
وقال انه تلقـى    . بمحاولة اغتياله " حماس"وجدد اتهام   ". يريدون أن يعيشوها الى االبد وال أدري الى متى        

شريطاً مصوراً من اثنين من قادة الحركة يظهر عملية تلغيم نفق في طريق يستخدمه اثناء مجيئـه الـى                   
الكذب قائال انه، أي مشعل، انكر علمه بنبأ التفجير مع انه، اي عبـاس،              واتهم عباس خالد مشعل ب    . غزة

اتخاذ قراره، وقـول    "وطالب المجلس المركزي بـ     . ابلغه بذلك عبر الوزير الحمساوي سمير ابو عيشة       
حاولوا ان ينفوا في    : "وقال. بنقض االتفاقات السابقة  " حماس"واتهم عباس    ".كلمته النه المرجعية للسلطة   

االساليب والشواهد تدل على أنهم كـانوا       . اذن هم يعرفون  . ثم قالوا اضطررنا الى هذا    . اية أنهم بدأوا  البد
مكة بعرض الحائط، وال يريدون اال الوصول الى هذا الهدف وقد وصلوا اليه واعتقـد               ) اتفاق(يضربون  

واقول لقد قضوا بفعلـتهم     قد يقول قائل هناك اتفاق القاهرة       : "وزاد ".حفروا قبرهم بظفرهم  ) حماس(انهم  
الحوار االن بين المنظمات    . هم ارتكبوا هذه الجريمة ليقضوا على اتفاق القاهرة       . هذه على اتفاق القاهرة   

والمجلس الوطني تجسيد   . الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير والمجلس المركزي تجسيد لهذا         
من خالد مشعل حتى يوافق او ال يوافق حتى يقبـل او ال             لذلك نحن لن نلتفت ولن ننتظر التعليمات        . لهذا

ال، لقد انهى اتفاق القاهرة ونحن غير مـستعدين ان نلهـث وراء هـذا      . يقبل حتى يرضى او ال يرضى     
  ."النوع من البشر

وقال عباس امس في مؤتمر صحافي عقب لقائه سوالنا في رام اهللا انه سيـصدر المراسـيم الرئاسـية                   
وقـال   .مثل هذه االنتخابات في حال قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير اجراءهاالضرورية الجراء  

هناك احتماالن االول ان تشارك حماس في هذه االنتخابات، وعندها سنتقاسم المجلـس،             : "احد مساعديه 
وستكون نتيجتنا افضل بكثير من المجلس الراهن، او ان ال تشارك حماس، وعندها سيكون لدينا مجلـس                 

  ".يعي مريحتشر
االنتخابات المبكرة هي المخرج الوحيد من      : "وقال قيس عبد الكريم ممثل الجبهة الديمقراطية في المجلس        

  ".االزمة الراهنة، ومن دون اللجوء اليها سنظل ندور في الدوامة ذاتها
ـ      الدول لتكن حماس مثل جماعات االخوان المسلمين في بعض         ": "الحياة"وقال احد كبار مساعدي عباس ل

  ".العربية، خارج البرلمان وخارج السلطة، فهذا افضل لنا وللمجتمع
" نابيـة جـداً   "استخدم الرئيس الفلسطيني كلمات     : من رام اهللا   ١٩/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   وأوردت  

". االنقالب الحقير في قطـاع غـزة      "ـ بالتراجع عما وصفه ب    "حماس" طالبو،  "حماس"عندما تحدث عن    
ال نريد  "ومضى قائال   ". انقالبية سخيفة وحقيرة  "ر سيطرة حماس على القطاع بأنه عملية        ووصف استمرا 

معاقبة الشعب الفلسطيني، ولكن يجب معاقبة حماس، خاصة أن مسؤوليها يحاولون كـل يـوم تبريـر                 
ـ   او". جريمتهم التي اقترفوها باسم الدين، من أجل أن يصلوا إلى أهدافهم الدنيئة والمنحطة             ة تهـم الحرك

  ".المسؤولية عن إغالق معبر رفح مما زاد من معاناة الناس"ـب
" اإلسرائيلي"من جهة أخرى، دعا عباس للبدء الفوري في مناقشة قضايا الحل النهائي للصراع الفلسطيني               

بعيداً عن االكتفاء بالقضايا األمنية الصغيرة، مطالباً بتحضير جدي للمؤتمر الدولي الذي دعت الواليـات               
 سـجيناً   ٢٥٠اإلفـراج عـن     " إسـرائيل "ورحب بقرار   . ة لعقده، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية      المتحد

، والمضي في تنفيذ تفاهمات شرم الـشيخ        "اإلسرائيلية"مطالباً بتفعيل لجنة األسرى الفلسطينية      . فلسطينياً
  .ي الداخليلضبط األمن الفلسطين" خطوة مهمة"خاصة معالجة قضية المطاردين، التي وصفها بأنها 

ن ا الـرئيس الفلـسطينى      قال : فرح سمير  القدس، نقالً عن مراسلتها في    ١٩/٧/٢٠٠٧عكاظ  وأضافت  
وقال أبو مـازن قيـادة        صفحة لتبرير جريمتها في غزة،     ٢٢حماس أصدرت تقريرا وتعميما داخليا من       

  .ل أنهم كانوا يحلفون في مكة ويحنثون في غزة، متهما إياهم بالكذب والتضلي"حماس"
 قـال    إلى أن محمود عبـاس      سامي سعيد  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٩/٧/٢٠٠٧األخبار  وأشارت  

 ".اخترعت ما ال يخطر على بال الشيطان من أكاذيب وأراجيف لتبرير فعلتها في غزة              "]أي حماس  [ إنها
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ا لـم يفعلـه بنـا    ما قامت به حماس في غزة جريمة كبرى وفعلوا ضد أبناء وطنهم وجلدتهم ودينهم م    "و
كنـت  " ".االحتالل، وهم يغطون جرائمهم بالدين والدين منهم براء وهذا ليس اإلسالم وسلوك المـسلمين             

سنوات، الحيلولة دون حصول حرب أهلية والكل المني على تحملـي           ٤أحاول بكل الوسائل، على مدى      
، لكن أنا مطمـئن إلـى       وصبري وجلدي، ولست أدري كيف يتعلمون الكذب ولماذا يحللونه، لست أدري          

  ".أنهم ليسوا من اإلسالم في شيء
 دافـع عـن     محمود عباس   أن محمد هواش ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٩/٧/٢٠٠٧النهار  وذكرت  

فقـدت شـرعيتها    "  القرارات السياسية التي اتخذها بمراسيم، منها اقالة حكومة هنية مع اشارته الى انها            
وشدد على شرعية المجلس التشريعي الحالي       ".سب القانون االساسي الفلسطيني   باستقالة اكثر من ثلثها بح    

لقد اصـدرنا هـذه     . نحن لم نمس هذه الشرعية المعطلة وهم الذين عطلوا هذه الشرعية وغيرها           : "قائال
واكد التزامه وحكومة سالم فيـاض التوسـط        ". القرارات حماية لشعبنا من أي فراغ دستوري وتداعياته       

  .لحاجات االساسية الى السكان في غزةاليصال ا
اتهـم عبـاس قيـادة      : ١٩/٧/٢٠٠٧المستقبل   جاء في    حمد رمضان أ ،رام اهللا  ونقالً عن مراسلها في   

 . بأنها ال تهتم إال بنفسها وبأنصارها ومحازبيها، وتأخذ الشعب رهينة لتحقيق أغراضها الحقيـرة              "حماس"
جب أن تقوم علـى أسـاس إقامـة الدولـة الفلـسطينية             وقال إن أي مفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي ي       

 وعاصمتها القدس العربية، وايجاد حل عـادل        ١٩٦٧المتواصلة جغرافياً والقابلة للحياة على حدود عام        
 في قمة كامب دافيد التـي فـشلت         ٢٠٠٠ما طرحناه عام    "ومتفق عليه لقضية الالجئين، مشيراً الى أن        

 ".٢٠٠٧نتمسك به ولن نتنازل عنه عام 
هناك مـسائل   : " محمود عباس  قال :رام اهللا من   ١٨/٧/٢٠٠٧ وفا   -وكالة االنباء الفلسطينية  وأضافت  

 ولو عدنا إلى الوراء قليال وعرفنا عنـدما قـررت إسـرائيل           ..إنسانية أخرى وأهمها إغالق بمعبر رفح     
إلسرائيليين واإلخـوة  األمريكيين ومن خاللهم مع ا    االنسحاب أحادي الطرف، اتفقنا مع األوروبيين وعبر      

المصريين كانوا طرفا، وكانت الخالصة ان األوروبيين لن يقبلوا ان يكون في معبر تسيطر عليه وزارة                
الداخلية برئاسة المدعو سعيد صيام، وقلت من اجل شعبنا مستعدون إلرسال الحرس الرئاسي إلى هناك،               

أبـو مـازن أخـذ    " التالي قال المدعو هنية      آنذاك ووافقت الحكومة، وفي اليوم    . شرط ان توافق الحكومة   
 وكانوا كل يوم يخترعون وسيلة لضرب المعبر من بينها المعركة الوهمية التي اخترعهـا               .."صالحياتي

 تـدعو   "حمـاس " ساعة، و  ٢٤اآلن القسام يهددون الجانب المصري بضرورة فتح المعبر خالل          . .هنية
  ." يقوم به الرعاع والغوغائيونللتظاهر على المعبر ظهراً، ان هذا عمل غوغائي

  
  على الشرعية الوطنية" حماس"حلم الدولة بات مهدداً بعد جريمة انقالب : الزعنون .٢

 على أن المجلس المركزي     سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني    أكد  :  فتح - اإلعالم المركزي  - رام اهللا 
 شعبنا في الضفة الغربية وغزة والقدس،       هو الذي أنشأ السلطة الوطنية لتكون وكيالً عنه في إدارة شؤون          

ودعا الزعنون، إلى تفعيل لجنـة       .ومن حقه اتخاذ القرارات الحاسمة والمناسبة في هذه المرحلة الحرجة         
علـى  " حمـاس "الدستور الفلسطيني، وحذر من أن حلم الدولة الفلسطينية بات مهدداً بعد جريمة انقالب              

منكم، يقرون بـأن الطمـع فـي الـسلطة          " عقالء"، نحتاج إلى    قائالً" حماس"وخاطب   .الشرعية الوطنية 
والتعصب لفئة وفصيل وتنفيذ مخططات جهات إقليمية، ال يساوي دمعة طفل من أطفال شعبنا، مؤكداً أنه                

وأكـد الزعنـون،     .ال يجوز التضحية بقضيتنا الوطنية المعمدة بدماء آالف الشهداء والجرحى والمعتقلين          
م، وعلى وثيقة األسرى واتفـاق مكـة وحكومـة          ٢٠٠٥بت على اتفاق القاهرة عام      انقل" حماس"على أن   

واستهجن رئيس المجلس الوطني قيام      .الوحدة، األمر الذي أدخل شعبنا في مرحلة حرجة عنوانها اليأس         
  .اإلنقالبيين بنهب بيوت القادة والمناضلين، وتوزيع الحلوى احتفاء بجرائمهم وانقالبهم الدموي

  ١٩/٧/٢٠٠٧ فلسطين عين على
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  توجه الجراء انتخابات للمجلس الوطني في الداخل والخارج : غسان الشكعة .٣

 قال غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن هناك توجها قويا داخـل المجلـس                 :رام اهللا 
ـ        ي الـداخل  المركزي لمنظمة التحرير، التخاذ قرار بإجراء انتخابات للمجلـس الـوطني الفلـسطيني ف

وأكد للصحفيين أن هذا اإلجراء وإجراءات أخرى من شأنها تفعيل منظمة التحرير وانتخـاب               .والخارج
وشدد على ان المجلس في حالة      . لجنة تنفذيه جديدة لمنظمة التحرير في طريق إعادة بناء منظمة التحرير          

في غـزة ال زالـوا متمـسكين        " بييناالنقال"انعقاد دائم، وسيتخذ عددا من القرارات المهمة وال سيما أن           
  .بانقالبهم ويرفضون االعتراف بالشرعية وتطبيقها على ارض الواقع

  ١٩/٧/٢٠٠٧الدستور 
  

  البرلمانية تقرر حجب الثقة عن حكومة فياض" حماس"كتلة  .٤
صالح البردويل،  .قال د :  علي الصالح  ،لندن نقالً عن مراسلها في    ١٩/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط   نشرت  
الكتلة قررت المـشاركة فـي جلـسة المجلـس          : " في تصريح له   "التغيير واإلصالح "باسم كتلة   الناطق  

أحمد بحر بطلب من سالم فياض رئيس الوزراء المكلـف وذلـك لمناقـشة              .التشريعي التي دعا إليها د    
وكـشف أن كتلـة     ". موضوع الثقة في الحكومة التي سيقدمها فياض يوم األحد المقبل في هذه الجلـسة             

ألسباب كثيرة تتعلـق بأشـخاص هـذه        "البرلمانية قررت داخلياً أال تعطي الثقة لحكومة فياض         " سحما"
 ".الحكومة وممارساتها السابقة أثناء حالة الطوارئ ولبرنامجها الذي يدعو إلى وقف المقاومة

قال يحيي موسـى نائـب كتلـة        : ألفت حداد  نقالً عن مراسلته،   ١٨/٧/٢٠٠٧ ٤٨عربوأضاف موقع   
كتلة حماس ستحضر جلسة التشريعي، لكنها لن تصوت لصالح حكومة فياض، هـذا الرجـل                "":حماس"

الذي تساوق مع المراسيم الرئاسية المخالفة للقانون األساسي ومع األجندات واإلمالءات، وكل ما صـدر               
لى أن حكومة    موسى ع  شددو ".عنه في الفترة األخيرة نعتبره معادياً للتطلعات شعبنا وللمقاومة الفلسطينية         

فياض لن تتمكن من نيل الثقة البرلمانية في حال حجبت كتلة حماس الثقة عنها، كون أن الحكومة تحتاج                  
 . نائباً من إجمالي النواب٦٧ألغلبية المجلس المطلقة أي 

  
  ة فياضطرح الثقة بحكوم  لمناقشة"التشريعي"  يؤكد قانونية جلسةحسن خريشة .٥

فـي تـصريح خـاص      ،  حسن خريشة . لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د     النائب الثاني  أكد   :رام اهللا 
قانونية مائة بالمائـة،     ]رئيس المجلس التشريعي باإلنابة    [التي دعا إليها بحر   ن الجلسة   أ"": قدس برس "لـ

سـالم الفيـاض، لعـرض الثقـة        .وهي جلسة خاصة، ستعقد بناء على طلب رئيس الوزراء المكلف د          
لدعوة ليست من التشريعي، بل بناء على طلب رئيس الوزراء المكلف، مشيرا إلـى              بحكومته، وبالتالي فا  

أن فياض لم يقم بتقديم الطلب إلى التشريعي إال بعد التشاور مع الرئيس عباس، وبالتالي من ال يحـضر                   
وأكد خريشة، أن دعوة بحر، فرصة لتفعيل عمل المجلس،         . "الجلسة، ال يريد للمجلس التشريعي أن يعمل      

 بمقاطعة جلسة المجلس، ليست     "فتح"إنهاء الخالفات، وبداية صفحة جديدة، معربا عن اعتقاده أن موقف           و
وأشار إلى أن قرار كتلة فتح مقاطعة الجلسة، سيضر بحركة فتح سياسيا، إال أنه عـاد وأكـد أن                    .نهائية

   .جميع الكتل ستحضر جلسة التشريعي يوم األحد القادم بما فيها كتلة حركة فتح
أشار خريشة، إلى اقتراح تقدم به ويتم تناوله بين القوائم البرلمانيـة، يقـضي باإلبقـاء علـى                  ،  إلى ذلك 

عزيز الدويك رئيسا للمجلس التشريعي، على أن تجري االنتخابات داخل المجلـس لمناصـب النائـب       .د
يع الكتل البرلمانية   وأضاف خريشة، أن هناك موافقة من جم       .األول والثاني وأمين السر، وليفز من يفوز      

  ."فتح"على هذا االقتراح، من بينهم نواب من كتلة 
  ١٨/٧/٢٠٠٧ قدس برس
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   األصالة ال عالقة لنا بما حدث"فتح" نحن :السلطة" فتح"ت اارسم منتبرأ م يالقدومي .٦

أجـرى فـاروق    : دمشق، يوسف كركوتي   نقالً عن مراسلها في    ١٩/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  
مس مباحثات مع نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ووزير الخارجية وليد المعلم، تركـزت              القدومي أ 

وأكد أنور عبدالهادي المستـشار اإلعالمـي لمكتـب          .حول األوضاع المستجدة على الساحة الفلسطينية     
ـ            "الخليج"ـمنظمة التحرير بدمشق ل    سبيل ، أن الشرع والمعلم شددا على أن الحوار بين الفلسطينيين هو ال

وأضاف بأن القدومي أبلغ الـشرع والمعلـم        . الوحيد لتجاوز المأزق الذي يعصف باألوضاع الفلسطينية      
  . أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه سوريا في خلق توافق فلسطيني للعودة إلى طاولة الحوار

 ورفضت مـصادر    هذا ومن المفترض أن يلتقي القدومي عدداً من القادة الفلسطينيين المقيمين في دمشق،            
  .في مكتب المنظمة تأكيد أو نفي إمكانية أن يلتقي القدومي مع خالد مشعل

نفى فاروق القدومي أن يكون وافق على العودة إلى          :دمشقمن   ١٩/٧/٢٠٠٧الشرق القطرية   وأضافت  
ال  بعد لقائه الشرع أن السلطة داخل األراضي المحتلـة وهميـة و            عتبروا. األراضي الفلسطينية المحتلة  

وفيما يتعلق بالحوار الفلسطيني، أشار القدومي إلى أن الحوار في هذه المرحلة             .يمكن التعليق عليها كثيراً   
نحن فتح  " وتبرأ القدومي مما مارسته السلطة وقال        .ليس سهال ألن األحقاد من الطرفين ما زالت مشتعلة        

، وأضاف عالقاتنـا    "لذلك نحن أبرياء  األصالة ال عالقة لنا بما حدث، فتح السلطة هي التي عملت ذلك و            
 .مع الجميع طيبة وسنعمل جهدنا في المستقبل القريب حتى ال يكون هناك في الشعب الفلسطيني انقسام

  
  تعبر عن احساس باألزمة " حلول كالمية"حد يحاور حماس وما تقترحه أال : عبد ربه .٧

ن أي شكل من األشكال قد جـرى مـع          نفى ياسر عبد ربه ان يكون حواراً م       : فتح -اإلعالم المركزي   
، مؤكداً أن ما يقترحه خالد مشعل من صيغ للحوار ليس سوى مجرد حلول كالمية ال مـضمون                  "حماس"

 في غـزة نتيجـة   "حماس"لها، وال تحتوي على أي شيء يمكن أن يشكل مدخالً لحل األزمة التي خلقتها               
بانـه  " الحلول الكالميـة  "جوء مشعل الى    ووصف عبد ربه في حديث لصوت فلسطين ل       . انقالبها الدموي 

دليل على االحساس باألزمة، ولكن ذلك ال يعني أنهم يدركون المخرج الصحيح من األزمة وبالتالي ربما                
 الى الخروج مـن دائـرة       "حماس"ودعا  . يصبحون أكثر تطرفاً وهو ما نشهده من ارتفاع في اعتداءاتهم         

  . رائها التسليم لها بانقالبها وباألمر الواقع في قطاع غزةالحلول الكالمية الشكلية التي تهدف من و
  ١٨/٧/٢٠٠٧عين على فلسطين 

  
  نقيب المحامين يطالب باحالة كافة الصالحيات الدستورية لمؤسسات منظمة التحرير .٨

 طالب نقيب المحامين علي مهنا حكومة تسيير األعمال، االسـتمرار فـي             : إبراهيم أبو كامش   -رام اهللا   
ى حين انعقاد المجلس التشريعي ومنحها الثقة، كما طالب المجلس المركـزي أن يعلـن موقفـا                 عملها إل 

واضحا من األزمة الدستورية، وإحالة كافة الصالحيات الدستورية في ظل غياب المجلـس لمؤسـسات               
  .منظمة التحرير

      ١٩/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

  من الوقائي حل جهاز األهعزمعباس يبلغ أولمرت  .٩
كشفت مصادر امنية وسياسية اسرائيلية لموقع ملف دبكا االسرائيلي امس :  زهير اندراوس-لناصرة ا

 ى عن موافقته علأولمرتانه خالل اللقاء الذي عقد بين عباس واولمرت، اعرب  االربعاء في تل ابيب
بعت المصادر ان وتا .اقتراح عباس بتعيين توفيق الطيراوي، رئيسا لجميع االجهزة االمنية الفلسطينية

 حل جهاز االمن الوقائي الحالي، وان الطيراوي هو المسؤول ىعباس ابلغ اولمرت بانه عاقد العزم عل
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الفلسطيني الوحيد الذي باستطاعته القيام بخطوة من هذا القبيل، كما انه الوحيد الذي يتمكن من اعادة بناء 
كد لعباس ان االجهزة االمنية أ اولمرت واكدت المصادر ان. االجهزة االمنية في الضفة الغربية

  . استعداد للتعاون مع الطيراوي في منصبه الجديدىاالسرائيلية وجيش االحتالل عل
  ١٩/٧/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  القوة التنفيذية بصدد تطبيق الخطة األمنية التي أعدها القواسمي : وزارة الداخلية .١٠

وعـدت وزارة الداخليـة فـي الحكومـة المقالـة           ت: من غزة  ١٩/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  
الضرب بيد من حديد على يد كل من يثبت تورطه في محاولة اعادة األعمال التخريبية إلـى سـابق                   "ـب

، وكشف المتحدث باسم الوزارة ايهاب الغصين في تصريحات صـحافية، أمـس             "عهدها في قطاع غزة   
األمنية التي أعدها وزيـر الداخليـة الـسابق هـاني           القوة التنفيذية بصدد تطبيق الخطة      "النقاب عن أن    

وفي شأن مالبسات مقتل وليد أبو ضلفة في سجن          .، ونفى الغصين وجود أي اعتقاالت سياسية      "القواسمي
المدعو أبو ضلفة توفي منتحراً، وقد اعترف أنه جند لصالح          "في مدينة غزة، أوضح الغصين أن       " المشتل"

، وضليع بعمليات اغتيال قادة كبار في فصائل المقاومة الفلـسطينية،           "يليةإسرائ"االحتالل من قبل مجندة     
، حيـث يـتم     "الشلل"وقال إن القانون الفلسطيني يعاني من حال         ".وطلب منه إسقاط مواطنين من القطاع     

هـروب  "االكتفاء بحجز المدانين في أعمال جنائية أو أخالقية من دون التمكن من تقديمهم للمحاكمة، بعد                
  ".أوامر لوكالء النيابة بعدم القيام بأدائهم الوظيفي"، وفي ظل "نائب العام من قطاع غزةال

شنق نفسه بالـسالسل فـي      "الغصين ان ابو ضلفة     ايهاب  قال  : غزةمن   ١٩/٧/٢٠٠٧الحياة  وأضافت  
يحتجز فيها وان الطبيب الشرعي في مستشفى الشفاء اكد انه لـم يخـضع لتعـذيب         ) كان(الزنزانة التي   

  ."جسدي سوى السالسل التي شنق بها نفسه
  
  حكومة هنية تقيل رئيس ديوان الفتوى والتشريع .١١

أقالت الحكومة الفلسطينية المقالة التي يرأسها اسماعيل هنية األربعاء رئيس ديـوان            : غزة -" .ب.ف.أ"
، " للـشرعية  فاقـدة "الفتوى والتشريع عبد الكريم ابو صالح، الذي بدوره اعتبر القرار صادرا من جهة              

وجاء في رسالة موقعة باسم وزير العدل فـي الحكومـة           . وأعلن عن تعليق عمل الديوان في قطاع غزة       
تم ايقافكم عن رئاسة ديوان الفتوى والتـشريع وتـم          "المقالة يوسف المنسي والتي تسلمها ابو صالح أن         

  .الديوان" تكليف اسماعيل جبر بتسيير اعمال
، انه بعد التشاور مـع      "فتح" ابو صالح وهو من الشخصيات المحسوبة على         قالوفي تعقيبه على القرار     

قررنا تعليق العمل في ديوان الفتوى والتشريع في قطاع غزة تالشـيا الي             "رئيس الحكومة سالم فياض     
  ".صدام حيث ان حماس بالقوة تسيطر على قطاع غزة

في تطورات االوضـاع    " رأيا قانونيا "الح  ويأتي قرار وزير العدل في الحكومة المقالة بعد اصدار ابو ص          
  ".غير دستوري ونتائجه باطلة" على قطاع غزة "حماس"في االراضي الفلسطينية، حيث اعتبر سيطرة 

  ١٨/٧/٢٠٠٧موقع ايالف 
  
  الحكومة المقالة توزع مساعدات مالية على العمال المتعطلين والصيادين .١٢

ة بتوزيع مساعدات مالية على العمـال المتعطلـين عـن           باشرت امس، الحكومة المقال    :كتب محمد البابا  
 الف عامـل،    ٣٢وبلغت قيمة المساعدة التي صرفت لنحو        .العمل والصيادين في مختلف محافظات غزة     

  .مائة دوالر لكل منهم، تسلموها عبر مقار البريد التي شهدت ازدحاماً شديداً
 ١٩/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
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  سبة من المستحقات للعسكريين والموظفين المدنيين دفع نفياض تقررحكومة  .١٣

قررت الحكومة البدء في دفع مبلغ ألف شيكل من المستحقات المتراكمة للعاملين في             :كتب حسام عزالدين  
األجهزة األمنية، من الفئات التي تلقت أقل من غيرها، ابتداء من أمس ولغاية يوم األحد المقبل، وقررت                 

ت المتراكمة للعاملين في القطاع الحكومي المدني يوم األحد المقبـل لتكملـة مـا               دفع نسبة من المستحقا   
  .من نسبة المستحقات اإلجمالية% ٥٠مجموعه 

 ١٩/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  نفي مطالبة عباس تل أبيب بإغالق معبر رفحتالرئاسة الفلسطينية  .١٤

 بـأن   ،ة نبيل أبوردينة المزاعم اإلسـرائيلية     نفي الناطق باسم الرئاسة الفلسطيني     : أشرف أبوالهول  - غزة
وقال إن الخبر الذي    . الرئيس عباس طلب من اإلسرائيليين استخدام معبر كرم أبوسالم وإغالق معبر رفح           

وأكد ،   الساحة الفلسطينية  ى ويرمي لتعميق الشرخ عل    ، مدسوس وعار عن الصحة تماما     "هآرتس"أوردته  
ألة هو أن معبر رفح فلسطيني وخاضع للسيادة الفلسطينية بموجب          أن موقف الرئيس الثابت من هذه المس      

ر بحريـة كاملـة فـي        وأضاف أنه من حق أبناء الشعب الفلسطيني استخدام المعب         ،االتفاق الخاص بذلك  
  . ولن يسمح بأي حال من األحوال بأي بدائل أو حلول تخالف هذا الموقف،الدخول والخروج

  ١٩/٧/٢٠٠٧األهرام المصرية 
  
  إستثناء أعضاء الحركة من صفقة اإلفراج تفريق واضح بين أبناء الشعب: "حماس"ة كتل .١٥

 من صفقة اإلفراج عـن      ،"حماس "، استثناء أعضاء ونواب حركة    "التغيير واإلصالح " اعتبرت كتلة    :غزة
 وقالـت  .تفريقا واضحا بين أبناء الشعب الفلسطيني     ,  أسيرا بما فيهم قادة بعض الفصائل الفلسطينية       ٢٥٠

الكتلة في بيان أصدرته األربعاء إنه في الوقت الذي تجري فيه صفقة بـين حكومـة فيـاض والعـدو                    
 أسيرا، يقدم العدو على الحكم التعسفي على النائب حسن يوسف بالـسجن             ٢٥٠الصهيوني لإلفراج عن    

ب  سنوات ونصف، فيما يعد تكريسا للمؤامرة التي تحاك ضد الشرعية الفلـسطينية وضـد نـوا                ٤لمدة  
ونوابهـا  " حمـاس "وأكدت الكتلـة علـى أن        ". نائبا ٤٠ الذي تعدى عدهم في سجون االحتالل        "حماس"

سيظلون متمسكين بخيار شعبهم وحقه في المقاومة حتى تحقيق األهداف الوطنية كافة، وأن هذه األحكـام      
  .الجائرة لن تثنيهم عن مواصلة دربهم نحو الحرية وتقرير المصير

  ١٨/٧/٢٠٠٧ قدس برس
  
  عليها" حماس"تنفي استيالء غزة شركة كهرباء .. حكومة فياض تعده قرصنة .١٦

كنعان عبيد، نائب رئيس سـلطة الطاقـة   . نفى م:غزةمن  ١٨/٧/٢٠٠٧المركزالفلسطيني لإلعالم  نشر  
، باالستيالء على شركة توزيـع      "حماس"والموارد الطبيعية، ما تردد في بعض وسائل اإلعالم حول قيام           

ؤكداً على أن هذه الشركة هي شركة مساهمة خاصة تمتلك سلطة الطاقة والموارد الطبيعيـة               الكهرباء، م 
ـ         ٥٠ واستهجن التصريحات  .  في المائة األخرى   ٥٠ في المائة منها، بينما بلديات محافظات غزة تمتلك ال

ألمـوال مـن    والمدعين كذباً بأن القوة التنفيذية تقـوم بجبايـة ا         "الواردة على ألسنة عدد من المسؤولين       
سليمان أبو سمهدانة هو الذي قد تقدم بطلب من قيادة القوة التنفيذية لفـرز              .، مؤكداً على أن م    "المواطنين

  .مجموعة من أفرادها لحماية موظفي الجباية عند الحاجة
ـ اإلعالم المركزي نقالً عن    ١٨/٧/٢٠٠٧عين على فلسطين    وأشارت   محمود الهباش  .دإلى أن   " فتح" ل

 من جباية أموال من المواطنين فـي غـزة          "ميليشيا حماس "عتبر ما تقوم به      ا ن االجتماعية وزير الشؤو 
بالقوة كفواتير الماء والكهرباء التي تقوم السلطة الوطنية بتسديد أثمانها للجانب اإلسرائيلي نظراً لألزمـة               
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إلطـالق وغيـر    االقتصادية الخانقة التي يعيشها المواطن هو مبدأ مرفوض أصالً وغير شرعي علـى ا             
ووصف الهباش جباية أي قرش خارج قرارات الرئيس والحكومة بالقرصـنة وجبايـة              .قانوني وقرصنة 

  .األموال بغير وجه حق كما أنه يعتبر من الناحية الشرعية والدينية سرقة محرمة شرعاً
  
  فياض وسوالنا يبحثان سبل إطالق عملية سالم حقيقيةسالم  .١٧

خـافيير  صائب عريقات،   .سالم فياض، ود  .دالفلسطيني المكلف   الوزراء  التقى رئيس    :كتب جعفر صدقة  
ضـرورة  "وقال فياض في تصريح مقتضب للصحافيين، إنه بحث مع سـوالنا             . كل على انفراد   ،سوالنا

  ".إطالق عملية سالم حقيقية، اضافة الى متطلبات المرحلة الحالية من حيث المساعدات االوروبية
إن السلطة الوطنية بدأت التنسيق مع االتحـاد االوروبـي والـدول            : حافيينمن جهته، قال عريقات للص    

  .العربية استعدادا لالجتماع الدولي الذي دعا اليه بوش
 ١٩/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  ترد على خطاب عباس" حماس" .١٨

ا  امس رفضها االنتخابات التي دع     "حماس"اعلنت  : )غزة(عبدالقادر فارس   ،  ١٩/٧/٢٠٠٧عكاظ  ذكرت  
 النها تأتي    لنا ان االنتخابات المبكرة مرفوضة بالنسبة     اليها ابومازن وقال ايمن طه المتحدث باسم الحركة       

واضـاف   .غير شرعي وال يحق له الدعوة لهذه االنتخابـات االن         ) مركزي(من جهة ال تملك ومجلس      
ويـدعو الـى انتخابـات      ليس من حق الرئيس ان يلغي نتائج االنتخابات السابقة التي فازت فيها حماس              "

واشار طه الى ان حركته ال تخشى االحتكام للشعب الن الشعب الفلسطيني اعطاها الثقة، ولكننـا                . مبكرة
وكانت سـبعة    ".نرفض ان تستخدم االنتخابات كعصا يتم القضاء فيها على نتائج االنتخابات التي حدثت            

ي لمنظمة التحرير بوضع اآلليـات الكفيلـة        فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية طالبة المجلس المركز       
  .بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة في أسرع وقت ممكن

االنتخابـات  "، من ان    "حماس"، القيادي في    سعيد صيام  حذر: )أ ف ب  ( ١٩/٧/٢٠٠٧ السفير   وأوردت
ون ادئـة مـن د    ال أتوقع ان تكون االنتخابـات المقبلـة ه        . من دون أي نقطة دم    ... السابقة مرت بسالم  

  ". واجهاتم
، أمام  الرئيس عباس سامي أبو زهري، في بيان، أن خطاب        .صرح د : ١٨/٧/٢٠٠٧ ٤٨ عرب وأضافت

غير الئق ومليء باإلساءات والبذاءات التي ال تليق برئيس أو مـسؤول فلـسطيني،              "المجلس المركزي   
قـط لـشخص الـرئيس      وهي إساءات ال يمكن أن تنتقص من قادة ورموز الحركة، وإنما هي تـسيء ف              

لذا فـان   "وأضاف   ".الفلسطيني الذي قبل استخدام هذه األلفاظ والتصريحات تجاه قادة الشعب الفلسطيني          
الرئيس بإمكانه أن يصدر مرسوماً بهذا الشأن لكن سيبقى هذا المرسوم حبراً على ورق، ألنه عمليـاً ال                  

واعتبر أبو زهـري أن المجلـس        ".لهايمكن إجراء هذه االنتخابات في ظل عدم وجود توافق وطني حو          
المركزي هو مؤسسة غير شرعية وغير مخولة بالنظر في مصالح شعبنا الفلسطيني في ظل عدم تمثيلها                

  .لجميع القوى الفلسطينية وعدم االلتزام بمقررات اتفاق القاهرة بشأن إعادة بناء مؤسسات المنظمة
مـرة  : "في لبنان " حماس" أسامة حمدان، ممثل     الق  :١٩/٧/٢٠٠٧ المركزالفلسطيني لإلعالم    وجاء في 

وكرر في خطابه   .. أخرى يتصرف رئيس السلطة الفلسطينية بصورة ال تليق برئيس أو برجل دولة أبداً،            
الذي "إن  : وشدد بالقول ". كلمة لطالما استخدمها بحق المقاومة والمقاومين والشهداء واصفاً إياهم بالحقارة         

د الشعب الفلسطيني بأسره، والذي يظن أن بإمكانه النيل من حكومة حمـاس             يهدد حركة حماس إنما يهد    
  ". فهو ال يعرف شيئاً عن الشعب الفلسطيني

إن محمود عباس أصبح فاقداً لألهلية، وغير مؤهـل لمنـصب   "": حماس"، القيادي في  قال يحيى موسى  و
وأضـاف  ".  واألمريكيـة  رئيس السلطة الفلسطينية، حيث وقف ضد شعبه في صف األجندة الـصهيونية           
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إن عباس حدد وجهته بشكل واضح ضد آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني، وجعل من نفسه أداة               ": موسى
هو يؤمل نفسه بالعودة على ظهـر دبابـة بقـوة           : "، وقال "لتنفيذ المخططات الصهيوأمريكية في المنطقة    

 ". تانالحلف األطلسي، وبدأ يعيد التجارب التي حدثت في العراق وأفغانس
 في الضفة   " حماس"لـ ناطق   قال  :  من محمد هواش والوكاالت    –رام اهللا    ٢٠٠٧/ ١٩/٧النهار  ونقلت  

نتحدى الرئاسة وكل االطراف الفلسطينيين بمن فيهم انفسنا ان يقـوم اي            : "الغربية طلب عدم ذكر اسمه    
لـن تكـون االنتخابـات       ":واضاف". كان باية خطوة سياسية فاقدة لالجماع الوطني والتوافق الفلسطيني        

  ".المبكرة من دون هذا التوافق
أن هذه المحاوالت : "صالح البردويل، "حماس"قال القيادي في : ١٩/٧/٢٠٠٧ الدستور ونشرت

والجهود تتساوق مع الحملة الدولية التي تهدف لضرب حركة حماس وإبعادها عن المشهد السياسي 
  .  ينجحوا في تحقيقه على حد قوله مشددا على أن ذلك لن يتحقق ولن،الفلسطيني

  
 "عبث سياسي خطير يهدد وحدة الشعب"انعقاد المجلس المركزي : القيادة العامة .١٩

، مـن خطـورة اجتمـاع       "القيادة العامـة  "حذّر أنور رجا، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية         : غزة
ه من حيث توقيته وجـدول      المشبو"، ووصف هذا االجتماع بـ      أمسالمجلس المركزي الذي انعقد مساء      

لمحاوالت محمود عباس وطرف معين في فتح الستخدام مؤسـسات          "وأعرب عن إدانته الشديدة     ". أعماله
إن الخطورة التي يمثلها انعقاد المجلس      : "وأضاف". منظمة التحرير للتوظيف واالستثمار السياسي الفئوي     

ساحة الفلسطينية، وإنما أيضاً يمتد ذلـك       المركزي ال تقف عند حد محاصرة فصيل فلسطيني رئيس في ال          
عبث سياسـي خطيـر     "، واصفاً انعقاد المجلس المركزي بأنه       "إلى محاصرة شعبنا بكامله في قطاع غزة      

 ". يهدد وحدة الشعب
  ١٩/٧/٢٠٠٧المركزالفلسطيني لإلعالم 

  
  تدعو إلى عقد انتخابات مبكرة بالتمثيل النسبي وإلى حكومة انتقالية سبعة فصائل .٢٠

 مؤتمراً صحافياً برام اهللا، دعت مـن خاللـه إلـى            عقد سبعة فصائل فلسطينية، أمس،    : سام عز الدين  ح
تشكيل حكومة انتقالية متوافق عليها وطنياً، وأن تتخذ هذه الحكومة االنتقالية التدابير الـضرورية لعقـد                "

والفـصائل  . " أسرع وقت ممكن   االنتخابات الرئاسية والتشريعية الجديدة وفقاً للتمثيل النسبي الكامل وفي        
، جبهة النضال   "فدا"الجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب الفلسطيني، االتحاد الديمقراطي الفلسطيني         : (هي

ودعت الفـصائل   . )الشعبي، جبهة التحرير العربية، جبهة التحرير الفلسطينية، الجبهة العربية الفلسطينية         
ؤتمر، حركة حماس إلى التراجع عن الحسم العـسكري الـذي   السبعة، في بيان لها تمت تالوته خالل الم       

وطالبت بعدم السماح لها باستمرار األمر الواقع الذي يؤدي إلى تكريس الفـصل             . نفذته في غزة مؤخراً   
  .السياسي والجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية

  ١٩/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
 
  "لمجلس التشريعيا"قد يحل مكان " المجلس المركزي": "فتح" .٢١

عن مسؤولين في فتح ان المجلس المركزي لمنظمة التحرير قد يحـل مكـان المجلـس                " رويترز"نقلت  
ان عباس يسعى الـى اجـراء       " اسوشييتد برس "التشريعي المعطل، فيما ابلغ مسؤولون فلسطينيون وكالة        

حـتالل، وذلـك بهـدف      االنتخابات المبكرة قبيل اطالق سراح النواب من حماس االسرى في سجون اال           
  . تجنب عودتهم الى ممارسة مهامهم والتصويت بحل حكومة تصريف االعمال

  ١٩/٧/٢٠٠٧السفير 
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  مستحيل إجراء انتخابات مبكرة ألن غزة محتلة: عزام األحمد .٢٢

عزام األحمد اللجوء إلى انتخابات " فتح" استبعد عضو المجلس الثوري لحركة : جيهان الحسيني-القاهرة 
 لحل األزمة السياسية فى األراضى الفلسطينية، ورحب بدعوة الرئيس بوش لعقد مؤتمر دولي مبكرة

فتح والمجلس "هو قرار " حماس"للسالم في الخريف المقبل، موضحا أن قرار رفض الحوار مع حركة 
 ونفى أن تكون هناك مبادرة". المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وليس قرار الرئيس محمود عباس

فى رده على سؤال عن ما تردد من " الحياة"وقال األحمد لـ . أوروبية طرحت لتشغيل المعابر الفلسطينية
: أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي سينهي اجتماعاته اليوم سيدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة

ودافع األحمد عن ". مستحيل ألن غزة محتلة فكيف سنجري انتخابات في ظل هذا الوضع غير المسبوق"
المسألة هي تنظيم وضعنا وتنظيم قضية التسليح وال تمس : "قرار السلطة سحب سالح المقاومة، وقال

 أن ذلك خالد مشعل،" حماس"في تعليقه على اعتذار رئيس المكتب السياسي لـقال األحمد  و".المقاومة
 ". ترفوههم سيتعذبون عن ما اق: "، وقال"تراجعا واعترافا بالخطأ"يعد 

  ١٩/٧/٢٠٠٧الحياة 
  
  "حماس"غزة لتدريب عناصر دخل رئيس تنظيم القاعدة : معاريف .٢٣

زعمت صحيفة معاريف االسرائيلية في عددها الصادر امس االربعـاء          : من زهير اندراوس   -الناصرة  
، تمكن من االفـالت مـن المخـابرات         ى ومساعده األول  ان زعيم تنظيم القاعدة في مصر خالد مصطف       

ـ         .رية، ووصل الي قطاع غزة عن طريق نفق       المص  القـاهرة   ىوزادت قائلة ان مساعده االول عـاد ال
 نفسه، بحسب المصادر التي تحدثت للـصحيفة،        ىوهناك قامت المخابرات المصرية باعتقاله، اما مصطف      

واحد  شبه جزيرة سيناء، وبعد اسبوع       ىفقد غادر القطاع برفقة عدد من الفلسطينيين المتزمتين ووصل ال         
  .  قطاع غزة حيث يقوم بتدريب عناصر من حماسىعاد ال

من ناحيته قال الناطق بلسان حماس في قطاع غزة سامي ابو زهري تعقيبا على ما ورد في النبأ ان هذه                    
، النه وبكل اسف كان قد رددها الرئيس عبـاس          حماساالخبار غير مفاجئة بالمرة بالنسبة لنا في حركة         

واكد ابو زهري   . تابع ابو زهري قائال ان هذه االدعاءات ال اساس لها من الصحة           وافراد في حكومته، و   
 مدربين من خارج فلسطين على االسلحة، ال من ناحية العدد وال من ناحيـة               ىان حماس ليست بحاجة ال    

  .نوعية المقاتلين
  ١٩/٧/٢٠٠٧القدس العربي 

 
  "حماس"و" فتح" بين بوادر اقتتال وشيك في الضفة .٢٤

أمـس االتهامـات    " فـتح "و" حماس"تبادلت حركتا   : رائد الفي  -رام اهللا    ١٩/٧/٢٠٠٧خبار  األذكرت  
بتعذيب أنصار كل منهما في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث قمع األمن الفلسطيني تظاهرة لعـائالت                 

 وشـن  ".فتح"، فيما استأنفت قوات االحتالل حمالت االعتقال، مستثنية عناصر          "حماس" نظمتها   األسرى
، زكريا األغا، الذي يقود قيادة الطوارئ للحركة في القطاع، هجوماً           "فتح"عضو اللجنة المركزية لحركة     

وجاءت تصريحات اآلغا بعد ساعات     . ، متهماً إياها بمالحقة عناصر حركته وتعذيبهم      "حماس"عنيفاً على   
ة الفلسطينية علـى أعـضاء      اعتداءات األجهزة األمني  "أيمن طه من    " حماس"من تحذير أطلقه القيادي في      
  ".صبر الحركة قد ال يستمر طويالً"، مشيراً إلى أن "حركته في الضفة الغربية

االعتداءات تواصلت في حق    "ان  قال زكريا اآلغى    :  فتحي صباح  -غزة   ١٩/٧/٢٠٠٧الحياة  وأضافت  
 واالسـتيالء   مؤسسات وطنية مثل جامعة االزهر ومؤسسة الشهداء ونقابة العمال في خان يونس وغـزة             

سوف تزيد مـن قـوة      "واعتبر األغا ان مثل هذه الممارسات        ".على بعض االندية والمؤسسات االخرى    
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وحاول االغا اشعال ضوء احمـر      ".وابنائها صالبة وستعمل على توحيدهم ومواصلة طريقهم      " فتح"حركة  
من شـأن هـذه     "ن  وقال ا .، محذراً من ردات فعل قد تحدث في المستقبل ضدها         "حماس"في وجه حركة    

اذا حماس تراجعت عـن خطواتهـا       : "، وقال األغا  "الممارسات ان تأتي بممارسات ال نريدها وال نتمناها       
  ".واعتذرت عن كل ممارساتها فنحن ال نحتاج الى وساطات عربية او غيرها لعودة الحوار

  
  ال عالقة لكتائب األقصى بالفلتان: التالحمة .٢٥

لدينا معلومات موثقة بان حركـة حمـاس         "":فتح"، أحد قادة    ياد التالحمة  قال ز  : منتصر حمدان   رام اهللا  
دعمت تأسيس جماعات مسلحة تستخدم اسم كتائب األقصى وشجعتها لتنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف              

، مشيرا إلـى ان هـذه       "اسرائيل"من اجل ضرب أية اتفاقات للتهدئة بين السلطة الفلسطينية و         " إسرائيلية"
ونفى التالحمة بشدة عالقـة     ".  في عهد الرئيس عرفات وما زالت تستخدمها       "حماس"خدمتها  الطريقة است 

كتائب شهداء األقصى بظاهرة الفلتان األمني مؤكدا أن المسؤولية عن انتشار هذه الظاهرة الخطيرة تقـع                
 وحماس ومراكز قوى عملت على تمويل ودعم مجموعات       " اسرائيل"باألساس على ثالث جهات رئيسية      

  .مرتبطة بها
  ١٩/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  نتفهم الضغوط التي انتزعت بها تصريحات ناصر الدين الشاعر: البردويل .٢٦

عن استغرابه للتصريحات المنسوبة لناصر الدين الشاعر وزير التربية         " حماس " القيادي في  أعرب: غزة
ها تعبر عن حجم الضغوط التـي تعـرض          بالضفة الغربية، وأكد أن    "حماس"والتعليم السابق والقيادي في     

إليها الشاعر في السجون اإلسرائيلية وفي الضفة الغربية من تهديد بالقتل والحرق وما إلى ذلك من أنواع                 
وأعرب البردويل عـن تفهمـه       .في الضفة الغربية  " حماس"التعذيب التي تمارس ضد أعضاء وأنصار       

دين الشاعر، ورجح أن تكون قد انتزعت منه تحـت          للظروف المحيطة بالتصريحات المنسوبة لناصر ال     
وطأة التعذيب، وأشار إلى أن وزير التربية السابق أشار أنه يتكلم بصفته الشخصية ولـيس ممـثال لــ                   

أو تمثيلها إلطالق سراحه، وبعد أن      " حماس"، حيث اشترط عليه اإلسرائيليون عدم التحرك باسم         "حماس"
  .ه ذات الضغوط ليقول ما قال، على حد تعبيرهعاد إلى الضفة الغربية مورست علي

 ١٧/٧/٢٠٠٧قدس برس 
  
  تسلم مبادرتها السياسية لحركة الجهاد اإلسالمي" الجبهة الديمقراطية" .٢٧

أكد ناطق رسمي باسم الجبهة الديمقراطية خالل اجتماع وفد         : رام اهللا  ١٨/٧/٢٠٠٧ قدس برس    ذكرت
أهمية المبادرة السياسية التي طرحتها الجبهـة       الثالثاء  وم  ي،  الديمقراطية مع حركة الجهاد في مدينة غزة      

وأشار إلى أن نقاشـا معمقـا       . الديمقراطية للخروج من األزمة الخطيرة التي يمر بها الوضع الفلسطيني         
وموسعا، جرى بين الوفدين، حول عناصر المبادرة السياسية، وأنه كان هناك اتفاقاً واسعاً في وجهـات                

  .من القضايا للخروج من األزمة الخطيرة التي يمر بها الوضع الفلسطينيالنظر حول العديد 
  .. ":حركة الجهاد  داود شهاب، القيادي في      قال :غزة ١٨/٧/٢٠٠٧المركزالفلسطيني لإلعالم    وأضاف

لسنا اآلن بصدد تحديد الجهة المسؤولة عما آلت إليه األمور، وإن كنا نرى أن ما حـصل كـان نتاجـاً                     
نية وسياسية تولدت بعد اتفاق أوسلو وإصرار فريقه على االستفراد بالقرار واحتكار األمـن        لممارسات أم 

تم التأكيد على رفض سياسة االستقواء بالخـارج وسياسـات          "وأضاف شهاب أنه    ". واالقتصاد والسياسة 
 أشـد   الشطب واإللغاء، وحذرنا من أن استمرار هذا النهج الخاطئ سيجر القضية الفلسطينية إلى حالـة              

مبادرة الديمقراطية تحتاج إلى مزيد مـن التنقـيح         "ولفت شهاب النظر إلى أن      ". وطأة مما هي عليه اآلن    
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مؤكداً أن مسألة العودة إلى     " بحيث نضمن استعادة الوحدة واالستقرار في الساحة الفلسطينية       "واإلضافات  
  . الحوار مسألة في غاية األهمية

 
  سفياني تلتقي ال"الجبهة الديموقراطية" .٢٨

التقى وفد من الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين برئاسة علي فيصل، االمين العام للمـؤتمر القـومي                
العربي خالد السفياني والمنسق العام للهيئة الشعبية العربية ونائب االمين العام للمحـامين العـرب عبـد                 

ة ـ اللبنانية عبر اسـتئناف الحـوار    واكد الوفد على ضرورة تنظيم العالقات الفلسطيني .العظيم المغربي
  . ١٩٤ اللبناني لالتفاق على رؤية سياسية مشتركة لتطبيق القرار - الفلسطيني

  ١٩/٧/٢٠٠٧السفير     
  
  على القرى اللبنانية" البارد"من تدين إطالق الصواريخ " حماس" .٢٩

ى اللبنانية فـي محـيط      اطالق صواريخ الكاتيوشا من مخيم نهر البارد على القر        " "حماس"ادانت حركة    
  ". رفضها استخدام المخيم لالساءة للجوار واالعتداء على أشقائنا اللبنانيين"، مؤكدة "المخيم

ضرورة صيانة العالقة اللبنانية ـ الفلسطينية والعمل على منـع حـدوث أي فتنـة بـين      "وشددت على 
  ". مخيم نهر البارد بشكل نهائيايجاد مخرج سياسي ينهي االزمة في "، داعية الى "الشعبين الشقيقين

  ١٩/٧/٢٠٠٧السفير     
  
  اسرائيل تعتزم نقل المسؤولية االمنية عن اريحا وقلقيلية للسلطة خالل ايام .٣٠

تعتزم سلطات االحتالل االسرائيلي نقل المسؤولية االمنية عـن مـدينتي اريحـا             : رام اهللا  وليد عوض    
واكدت مـصادر فلـسطينية ان قـوات         .لسطينية خالل ايام  وقلقيلية بالضفة الغربية الي اجهزة االمن الف      

ووفقـا  . االحتالل ستمتنع عن تنفيذ توغالت في تلك المناطق اال في حالة التدخل البطال قنبلة موقوتـة               
 ما كانت   ىلمصادر امنية فلسطينية مطلعة فان اسرائيل تعتزم اعادة االوضاع في االراضي الفلسطينية ال            

وأكدت المصادر أن قوات االحتالل ستواصل تسليم باقي المـدن          . ٢٠٠٠) تمبرسب( ايلول   ٢٨عليه قبل   
الفلسطينية لالجهزة االمنية الفلسطينية في المرحلة المقبلة اذا ما اثبتت نجاحها في ضبط االوضاع ومنـع                

وتعتزم سـلطات االحـتالل     . العمليات ضد اسرائيل انطالقا من المناطق التي تنقل السيطرة فيها للسلطة          
 الفلسطينيين في الضفة الغربية وازالة بعض الحواجز العـسكرية تـسهيال            ىتخفيف القيود المفروضة عل   

  .عليهم وذلك بناء علي طلب فياض وعباس
 صعيد دعم عباس في الضفة الغربية ذكرت مصادر فلسطينية ان اسرائيل ستسمح لقـوات بـدر                 ىوعل

وحسب المصادر فان الملك االردنـي    . القريب العاجل  الفلسطينية المتواجدة في االردن بالعودة للضفة في      
قـوات  - آالف مقاتل من جيش التحرير الفلـسطيني         ٣ اسرائيل للسماح بعودة     ىعبد اهللا الثاني تدخل لد    

وأوضحت المصادر أن    . الموجودين في األردن الي األراضي الفلسطينية بكامل معداتهم العسكرية         -بدر
السماح بعودة خمسة أالف مقاتل، ألفـان مـنهم مـن قـوات الثـورة               الجانب الفلسطيني يطالب أيضا ب    

  .الفلسطينية، موجودون في لبنان والجزائر وتونس وعدد من الدول العربية
 ١٠/٧/٢٠٠٧القدس العربي 

  
 للحرب المقبلة" إسرائيلية"سيناريوهات ثالثة  .٣١

صيف، وحددت لهـا ثالثـة      أمس مستوى توقعاتها باندالع حرب هذا ال      " إسرائيلية"رفعت مصادر أمنية    
مـصادر  "عن ثالث روايات آتية من      " هآرتس"وتحدث يوئيل ماركوس في صحيفة       سيناريوهات محتملة، 

يـضيفون  " معدلة"، تتوقع األولى هجوماً مشتركاً من حزب اهللا وسوريا وايران، وفي رواية أخرى              "أمنية
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حين تساعده سوريا بالـصواريخ بعيـدة       وتفيد الرواية الثانية بأن حزب اهللا سيهاجم، في          .حركة حماس 
وتتحدث الرواية الثالثة عـن هجـوم صـاروخي          .المدى، أو تشن سوريا عملية خاطفة لتحرير الجوالن       

عن رئيس شعبة االسـتخبارات     " هآرتس"ونقلت   ".اإلسرائيلي"بالصواريخ الحديثة والثقيلة ضد كل العمق       
لحرب أكثر من أي وقت مضى ال تعني أنها معنيـة           العسكرية عاموس يادلين، قوله إن جاهزية سوريا ل       

إمكاناً معقوالً جداً من وجهـة نظـر        "بالخروج للحرب، لكنه أضاف أن اندالع الحرب في الصيف يبقى           
  ".رئيس هيئة األركان

  ١٩/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  نالجبهة الداخلية وصلت الى حد االنهيار خالل حرب لبنا: مراقب الدولة االسرائيلي .٣٢

وضـع مراقـب الدولـة االسـرائيلي، ميخـا          :  رامي منصور  -يافا  من   ١٩/٧/٢٠٠٧ الدستور   قالت
 .ليندرشتراوس، أمس تقريره عن اخفاقات الجبهة الداخلية اثناء العدوان على لبنـان الـصيف الماضـي               

 ايهود  ووصف المراقب الجبهة بأنها وصلت إلى حد االنهيار، فيما وجه انتقادات شديدة لرئيس الوزراء،             
لرئيس هيئة اركـان الجـيش دان حـالوتس وحملهـم           واولمرت، ولوزير الدفاع السابق، عمير بيرتس،       

  .مسؤولية االخفاقات
 إن الحكومة فشلت فشالً ذريعاً في ادارة الجبهـة  ، صفحة٦٠٠وقال المراقب في تقريره، الذي امتد على    

 ،نتقد أداء وزيرالدفاع السابق اثناء الحـرب      او ين،الداخلية اثناء الحرب، واتخاذ القرارات والتقدير الصائب      
وأنه لم يـأمر بـإخالء مـنظم        " تدابير اقتصادية لحاالت الطوارئ   "وأشار الى انه لم يقترح تفعيل انظمة        

ورأى المراقب أن أداء رئيس األركان السابق وقائد الجبهة الداخلية، يتسحاك غرشـون،              .لسكان الشمال 
  . نتقد ايضاً قرارهما بعدم تجنيد قوات احتياط في المراحل األولى للحرب وا،"غير مقبول"في الحرب 

 بعـد   ، أنهم استعدوا اعالميا لمواجهة مراقب الدولة      ،وفي اعقاب التقرير قالت مصادر في ديوان اولمرت       
وصـرح   . عاماً من الخلل في الجبهـة الداخليـة        ١٥أن وجهوا انتقادات له بأنه حمل اولمرت مسؤولية         

العام لمكتب رئيس الوزراء رعنان دينور ان اولمرت اعد وثيقة من مئة صفحة يرد فيهـا علـى                  المدير  
وأعلن الجيش اإلسرائيلي بعد نشر التقرير بأنه ال يقبل ما جاء في التقرير، وكان               .انتقادات مراقب الدولة  

 بقائد الجبهة الداخلية    رئيس األركان غابي أشكنازي التقى قبل أيام بعد أن اطلع على ما جاء في التقرير،              
  .وعبر له عن تأييده له وطلب منه البقاء في صفوف الجيش

كشف التقرير أن عدد الذين     : محمد بدير  و ) أ ف ب   -يواف ليمير   ( من   ١٩/٧/٢٠٠٧ األخبار   وأضافت
 ٢٠٠كما أشار إلى أن نحـو  .  شخصا٧٤٣٩ًتعرضوا لإلصابات جراء الحرب من الجنود والمدنيين بلغ    

قاذ تابع لنجمة داوود الحمراء كانوا يعانون نقصاً في التجهيزات الخاصة المتعلقة بمواجهة احتمال              طاقم إن 
  .التعرض لهجمات كيميائية

 من اعضاء الكنيست من مختلف الطيف السياسي، قد         اعدد أن   الى ١٩/٧/٢٠٠٧ الشرق األوسط    ولفتت
) المفدال(ر، وقدم حزبا الليكود والقومي الديني       دعا اولمرت الى االستقالة جراء النتائج التي كشفها التقري        
وقال رئيس كتلة الليكود، جيدعوت سـعار، ان   .بعد ظهر أمس، مشروع قرار لسحب الثقة من الحكومة

من جانبه قال رئـيس كتلـة االتحـاد          ".كان مخجال ومهينا  "رد فعل رئيس الوزراء على نتائج التقرير،        
ة تخلت عن ماليين المدنيين فـي أوقـات الحـرب، ال تـستطيع              إن حكوم "القومي الديني اوري ارئيل     

واعتبرت رئيسة كتلة  ".االستمرار في العمل واالداء، بغض النظر عن محاوالت رئيس الوزراء للتغطية
حزب ميرتس اليساري، ان نتائج التقرير ترسم لنا صورة رئيس وزراء غير مبال، قامر ليس فقط بحياة                 

 ".عليه ان يتوصل الى نتيجة اليوم ويستقيل ".اهالي المناطق الشماليةالجنود، بل ايضا بحيوات 
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  تقول انها بانتظار رسالة واضحة بشأن ايرانوإسرائيل تشكك بنيات سوريا للسالم  .٣٣
نحن فـي   "قال مسؤول اسرائيلي كبير لرويترز      :  ادم انتوس  - القدسمن   ١٨/٧/٢٠٠٧ رويترز   ذكرت

مقابـل اجـراء   " لتغيير توجهاتها بشكل اسـتراتيجي    "وريا على استعداد    تفيد بأن س  " انتظار رسالة حقيقية  
وقال المتحدث باسم الخارجيـة االسـرائيلية مـارك          .محادثات مباشرة بشأن استعادة مرتفعات الجوالن     

نحن مستعدن الجراء محادثات مباشرة مع السوريين ويمكنهم اختيار الوقت والمكان وسـنكون             "ريجيف  
ك تشكك من جانبنا بشأن مدى جدية السوريين فيما يخص السالم أو مـا اذا كـانوا                 هنا"وأضاف   ."هناك

  ."يلعبون ورقة السالم في محاولة لتحسين عالقاتهم مع دول أخرى
وقال مسؤوالن اسرائيليان كبيران اشترطا عدم االفصاح عن اسميهما ان اسرائيل تستخدم تركيا لتوصيل              

وقال أحدهما مشيرا الى أنقرة      . على االقل عندما زار أولمرت أنقرة      الرسائل الى االسد منذ فبراير شباط     
  ."انهم ينقلون رسائل لكنها ليست قناة اتصال كثيف"

كما لجأت اسرائيل بالمثل الى المبعوث الخاص لالمم المتحدة مايكل وليامز الذي اطلع أولمـرت أخيـرا                 
 في وقت سابق هذا الشهر ان المـسؤولين         وقال وليامز لرويترز   .على نتيجة محادثات أجراها في دمشق     

بأنه اذا تحقق تقدم فيما يخص تأسيس مـسار للـسالم فـسنرى بعـض               ... االنطباع  "السوريين اعطوه   
  ."ايران وحزب اهللا وحماس.. التغييرات في سلوك سوريا فيما يخص القضايا الثالث

هناك تلميحات الـى أنهـم قـد        كانت  "وهون مسؤول اسرائيلي كبير من أهمية تصريحات وليامز قائال          
فيما يخص اسرائيل لم يتم االلتزام علنا أو سرا بتغييـر           "وقال المسؤول   . "ال أكثر ) الموقف(يعيدون تقييم   

وقـال مـسؤول     .من جانب سوريا بعيدا عن ايران وحـزب اهللا وحمـاس          " التوجهات بشكل استراتيجي  
لكن هل هـم فـي معـسكر    . يصبحوا صهاينةال أحد يطلب منهم أن "اسرائيلي كبير اخر عن السوريين      

  ."عليهم أن يقرروا.. أم هم في معسكر االردن ومصر.. ايران وحزب اهللا وحماس
يديعوت "مصادر سياسية رفيعة المستوى في إسرائيل كشفت لصحيفة         أن   ١٩/٧/٢٠٠٧ المستقبل   ونقلت

دث عنه الـرئيس الـسوري      امس، أن وزيرالخارجية التركي عبداهللا غول هو الوسيط الذي تح         " احرنوت
  .بشار األسد

  
  باستبعادها من مؤتمر السالم" حماس"واشنطن عاقبت مصر على دعمها ": الموساد" .٣٤

ذكر موقع مقرب من المخابرات اإلسرائيلية أن هناك حالة غضب واستياء داخل اإلدارة األمريكية حيال               
عـن مـصادر خاصـة، إن       " دبكا"ونقل موقع    .، ومخالفتها لسياسة واشنطن   "حماس"الدعم المصري ل    

الواليات المتحدة رأت معاقبة مصر بسبب ذلك، واستبعدتها من أي لجنة أو قمة تعقدها الواليات المتحدة                
ووفـق المـصادر، فـإن       .في الشرق األوسط، ومنها المؤتمر الدولي الذي دعا بوش مؤخرا إلى عقده           

لرئيس المصري لمعرفـة مـدى اسـتعدادهم        الرئيس بوش اتصل بالعاهل السعودي والعاهل األردني وا       
 أردني حيث قـرر الـرئيس مبـارك         -وقالت إن مبادرة بوش قوبلت بتحفظ مصري       .لحضور المؤتمر 

والملك عبد اهللا الثاني إرسال مندوبين عنهما فقط إلى المؤتمر دون حضور على مستوى رئاسـي، فـي                  
ؤتمر، وهي الردود التي قالت المـصادر       حين رفض العاهل السعودي إرسال مندوب لتمثيل بالده في الم         

  . إنها كانت معلومة مسبقًا من قبل اإلدارة األمريكية
  ١٩/٧/٢٠٠٧موقع فلسطين اليوم 

  
  ال يجب أن نسمح لمليون ونصف في غزة أن يتحكموا في مستقبل ثمانية مليون: بيريز .٣٥

فلسطيني يبلـغ عـددها مليـون       إنه ال يجب علينا أن نسمح ألقليه في الشعب ال         "قال شمعون بيريز اليوم     
جاء ذلك خالل اجتماع     ".ونصف فلسطيني يعيشون في غزة أن تتحكم في مستقبل ثمانية مليون فلسطيني           

بأنه فتحـت اآلن    "وأبلغ بيريز سوالنا خالل االجتماع       .ضم بيريز مع خافيير سوالنا، الذي يزور المنطقة       
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وأشار بيريز إلى أن التعاون بـين        ".لشرق األوسط نافذة لفرصة حقيقية للتوصل إلى تسويه سياسيه في ا        
إسرائيل واألردن والسلطة الفلسطينية سيوفر فرص عمل كثيرة في المنطقة لجانب إجـراء مفاوضـات               

  . سياسيه هذه هي الطريق األمثل للتوصل إلى اتفاق سلمي في المنطقة
  ١٨/٧/٢٠٧وكالة سما 

  
   االثنين واسرائيل منعته من الدخولحواتمة وصل الي جسر اللنبي: مصادر اسرائيلية .٣٦

قالت مصادر امنية وسياسية اسرائيلية لموقع دبكـا االسـرائيلي امـس            :  من زهير اندراوس   -الناصرة  
 جسر اللنبي للدخول الي االراضي      ىاالربعاء في تل ابيب ان نايف حواتمة، وصل يوم االثنين الماضي ال           

ي، في نفس الوقت الذي كان رئيس السلطة محمود عبـاس،            تصريح اسرائيل  ىالفلسطينية المحتلة بناء عل   
بعد ساعة من االنتظار وصـل       واضافت المصادر،  .يتواجد في القدس الغربية في اجتماعه مع اولمرت       

ان حواتمة بامكانه الدخول الي االراضي الفلسطينية بتصريح اسـرائيلي          ،  الرد االسرائيلي والذي جاء فيه    
 ثالثة اسابيع، وخالل هذه المدة تقوم الحكومة االسرائيلية بدراسـة وضـعه              انه سائح او زائر لمدة     ىعل

  .النهائي، أي السماح له بالبقاء في االراضي المحتلة او الزامه بمغادرة البالد من حيث اتي
ـ             المنـاطق الفلـسطينية     ىوتابعت المصادر قائلة ان حواتمة رفض الشرط االسرائيلي وطلب الدخول ال

والبقاء فيها الي االبد، وحسب المصادر فان حواتمة انتظر في الجانب االردني من المعبر ثالث ساعات                
 ى الطلب، وعندها قرر حواتمة العودة ال      ىاخريات، ولكن المستوي السياسي لم يكلف نفسه عناء الرد عل         

  .العاصمة االردنية عمان
  ١٩/٧/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  ر فينوغراد يؤجل إلى ما بعد تشرين؟تقري .٣٧

 رجح خبراء قانون إسرائيليون أمس، أن يتم إرجاء التقرير النهائي للجنة فينوغراد، بـسبب               : يو بي آي  
وذكـرت صـحيفة    . توجيه رسائل تحذير الى ضباط إسرائيليين قد يتضررون من اسـتنتاجات اللجنـة            

لة جوابيـة إلـى المستـشارة القـضائية للجـيش           ان رئيس اللجنة إلياهو فينوغراد بعث برسا      " هآرتس"
اإلسرائيلي العميد أورنا دافيد، أبلغها فيها بأنه سيستجيب الى طلبها وأن اللجنة ستوجه رسائل تحذير الى                

  . الضباط الذين قد يتطرق التقرير النهائي إلى أدائهم وإخفاقاتهم أثناء الحرب
  ١٩/٧/٢٠٠٧السفير 

  
  يان يشاركان في جلسة لجنة الخارجية واألمنوزيرا خارجية عرب": معاريف" .٣٨

أنه للمرة األولى في تاريخ الكنيست، يشارك وزيرا خارجية عربيان في جلـسة             " معاريف"كتبت صحيفة   
لجنة الخارجية واألمن؛ وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية األردني عبد اإللـه               

ئيس اللجنة، تساحي هنغبي، فهو الذي بادر إلى دعوة وزيري          أنه بحسب ر  " معاريف"وأضافت  . الخطيب
 .الخارجية للظهور أمام لجنته، ويعمل اآلن على دعوة وزراء خارجية آخرين للمـشاركة فـي الجلـسة                

وتابعت المصادر نفسها أنه من المقرر أن يصل الوزيران إلى البالد األسبوع القادم إلجراء سلسلة مـن                 
ء أن رئيس لجنة الخارجية واألمن، تساحي هنغبي، توجه إلى وزارة الخارجيـة             وجا اللقاءات السياسية، 

وطلب أن تجتمع اللجنة مع وزيري الخارجية، وحصل على رد إيجابي، وتقرر أن يشارك الوزيران في                
  .اجتماع اللجنة مساء األربعاء القادم

  ١٨/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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  للعرب" لدولةأراضي ا"الكنيست يقر قانونا يمنع بيع ما يسمى ب  .٣٩
" أراضـي الدولـة   "، يمنع بيع ما يسمى ب       ٤٨ أمس، قانونا عنصريا جديدا ضد فلسطينيي        ،أقر الكنيست 

، التـي   )صندوق إسرائيل (وحسب القانون فإن دائرة ما يسمى ب         .للعرب، فيما يسمح ببيعها لليهود فقط     
ة، سـيحظر عليهـا     ، وهي إحدى المؤسسات الصهيونية األساسي     ١٩٤٨من أراضي   % ١٣تسيطر على   

وقد بادر إلى هذا القانون النائب العنصري المتطرف أوري اريئيل، لكنـه             .تأجير أو بيع أراض للعرب    
وقد شهدت الهيئة العامة للكنيست جلسة صاخبة لدى بحث          .حظي بدعم مطلق من حكومة إيهود أولمرت      

ى االسراع باقراره في صـيغته النهائيـة   القانون، الذي تم اقراره بالقراءة التمهيدية، ولكن هناك اتفاقا عل     
وحال اقرار القانون صدرت عدة بيانات منددة من اعضاء الكنيست العرب ومن كتلـة ميـرتس                 .قريبا

  .اليسارية
   ١٩/٧/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
   سنوات سجن فعلي لكل اسرائيلي يصلح مركبته في المناطق الفلسطينية ثالث .٤٠

 موشيه كحلون يوم امس مشروع قانون يحظر على االسـرائيليين           قدم عضو الكنيست عن حزب الليكود     
ويقضي مشروع القانون الجديد بفرض عقوبة السجن لمـدة          .تصليح مركباتهم داخل المناطق الفلسطينية    

ثالث سنوات على كل من يخالف بنود القانون ويقوم بتصليح سيارته المسجلة في اسرائيل داخل المناطق                
ان قانونه الجديد في حال اقراره سيقلص بشكل كبير عـدد الـسيارات التـي               "لون  وقال كح  .الفلسطينية  

تشكل خطرا امنيا والتي وصفها بالقنبلة االمنية خاصة جراء تزويدها بقطع غيار ال تفي بشروط الجـودة     
وتقدر الشرطة االسرائيلية عدد السيارات االسرائيلية التي تدخل منـاطق الـسلطة بهـدف               .االسرائيلية

 ٢٠٠صيانة بخمسين مركبة يوميا مما يلحق اضرارا مباشرة باصحاب الكراجات االسرائيلية تقـدر ب               ال
خـسائر    مليون اخرى عبارة عن خسائر غير مباشرة ويقصد هنـا          ٢٠٠مليون شيكل سنويا اضافة الى      

  .ضريبية وجمركية
  ١٨/٧/٢٠٧وكالة معا 

  
  طاء من اليمين العنصريالكنيست تصادق على اقتراح قانون بإسقاط التهم عن نش .٤١

صادقت الكنيست يوم أمس بالقراءة التمهيدية على اقتراحين إلسقاط التهم الجنائية عن نـشطاء اليمـين                
وبموجـب  ". فك االرتباط عن قطاع غزة    "العنصري الذين شاركوا في احتجاجات عنيفة معارضة لخطة         

انونية ضدهم وإلغـاء الـسجالت الجنائيـة        االقتراح يتم إسقاط التهم الموجهة إليهم ووقف اإلجراءات الق        
  .وينص االقتراح على إقامة لجنة خاصة تكون مخولة باتخاذ قرار العفو. ضدهم

  ١٩/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  زواج مدني في اسرائيل: الول مرة .٤٢

واعتبرته االوسـاط   , سيكون هناك زواج مدني في اسرائيل حيث سيتم السماح به قريبا          , في سابقة مثيرة  
الـى زواج   " حاخامي  "  ثورة على العقد االجتماعي في اسرائيل وتحويل الزواج من توراتي            االسرائيلية

وقـال   .ان هذا القانون سيتم المصادقة عليه بسهولة في الكنيـست         , وقال التلفزيون االسرائيلي     ".مدني  
هذا الزواج سـوف    انه وفي حال تم المصادقة على القانون فان         " , محللون في القناة الثانية من التلفزيون     

يؤثر وبشكل كبير على مصدر رزق الحاخامية والتي تجني ماليين الشواكل سـنويا مـن خـالل عقـد                   
  .  وحسب التلفزيون فان الحاخامات انفسهم سيعترفون بهذا الزواج المدني ".عشرات عقود الزواج

  ١٨/٧/٢٠٧وكالة معا 
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  ف بين سوريا والعراقمناشدة من فلسطينيات عالقات وسط الصحراء في مخيم التن .٤٣
، مناشـدة    العالقات بين الحدود السورية العراقية     ،النساء الفلسطينيات في مخيم التنف    أطلقت مجموعة من    

ـ ، أشاروا فيها إلى معاناة تهجيرهم من العـراق،          إلى كل العالم العربي واإلسالمي واألوروبي       لاواعتق
 همتا مـسؤولي  لمسؤولون العرب والـدوليون   وأكدوا على ضرورة أن يتحمل ا     . عراضالوهتك ا ،  رجالال

 كل الجاليات الفلسطينية فـي       كما طالبوا  . هذه تشردال شركاء في جريمة      هذه المعاناة، وإال سيكونون    تجاه
 من  هم وشباب هم وانقاذ اطفال  ة العالقين  وان يتحركوا باتجاه حل ازم     ةمعاناهذه ال العالم األوروبي أن يثوروا ل    

  .الموت البطيئ
  ١٨/٧/٢٠٠٧  الصحفي ماهر حجازي–إلعالمي لالجئين المنسق ا

  
  تصاعد غضب الفلسطينيين العالقين على الحدود بسبب إغالق معبر رفح .٤٤

 هم بجلب خيام ل   بسبب إغالق معبر رفح الحدودي،      الفلسطينيين طالب أحد العالقين  :  فتحي صباح  -غزة  
االمم المتحدة او اللجنة الدوليـة للـصليب        ن تصدر   ، كما طالب أ   معبرالواسكانهم فيها الى ان ُيعاد فتح       
 وقد حمل هو وغيره من      .الى الجئين جدد  على ما يبدو    تحولوا   لهم، ألنهم    االحمر بطاقات تموين واعاشة   

اصيب بصدمة عندما علم     فيما أشار آخر إلى أنه       .معبرالالمسؤولية عن عدم فتح     العالقين محمود عباس    
ن ما بين ألف وألف وخمسمئة فلسطيني من بين        وقد ذكر أ  . متسوالت امرأة عالقة تحولن الى      ٥٠ان نحو   

العالقين ينامون في العراء وعلى جانبي الطرقات وفي أماكن غير معروفة نظراً لعدم وجود أموال لديهم،                
ن السفارة الفلسطينية فـي القـاهرة       كما أ  ، دوالر ١٠٠على رغم ان حكومة هنية وزعت على كل عالق          

  .يهمدات عينية ومالية علوزعت أيضاً مساع
  ١٩/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
   على أمل إنهاء الخالفات بين الفصائلنساء فلسطينيات يطلقن مبادرة تضميد الجراح .٤٥

احدى قادة الحركة النسوية الفلسطينية خالل حشد نسائي جرى تنظيمه فـي رام اهللا فـي                أعلنت  : رام اهللا 
 تهدف الـى تـضميد الجـراح      عن مبادرة نسوية،بمشاركة نساء من مختلف الفصائل والضفة الغربية،   

بأياد فلسطينية سواء في قطاع غزة او في         والجرائم التي تقترف     ووقف نزف الدم الفلسطيني واالنتهاكات    
  . الغربيةالضفة

  ١٩/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

   الشاباكبسبب ضغوط نفسية خالل تحقيق حاول االنتحار فلسطينيأسير  .٤٦
 حـاول    أن مـوكلهم    النقاب عـن   ،ألسرى الفلسطينيين في التماس إلى المحكمة العليا      كشف محامو أحد ا   

وقد قبلـت    .االنتحار بعد أن أخبره محققو الشاباك أن أفراد أسرته جميعا في السجن ويتعرضون للتعذيب             
قرر كما   أن أفراد عائلته ليسو في السجن،        سيرالمحكمة االلتماس وأشارت إلى محققي الشاباك إخبار األ       

 بحيث يمنع القول لألسـرى أن أفـراد أسـرتهم           ،المستشار القضائي لحكومة االحتالل تغيير التعليمات     
  .معتقلون بينما هم ليسو كذلك

  ١٨/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

  اإلفراج عن أسرى فتح هل يعمق الخالفات الفلسطينية؟ .٤٧
يرا فلسطينيا ينتمون إلى     أس ٢٥٦أثار القرار اإلسرائيلي باإلفراج عن      : الضفة الغربية  – عوض الرجوب 

فصائل منظمة التحرير ردود أفعال متباينة، ففي حين اعتبره البعض إنجازا مهما ولو كان بـسيطا، رأى                 
 كافـة الفـصائل   ، مع االشارة إلى أنغيرهم أن التمييز بين األسرى في اإلفراج يعمق الشرخ الفلسطيني    
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رحيبه بإطالق سراح أي أسير بغض النظر عـن         ورغم ت  .على وعي تام بالسياسة اإلسرائيلية وترفضها     
الفترة التي قضاها، وصف المتخصص في قضايا األسرى منقذ أبو عطوان، الخطوة اإلسـرائيلية بأنهـا                
غير تامة إذ يقبع في سجون االحتالل ما يزيد على عشرة آالف أسير فلـسطيني، والمطلـوب إطـالق                   

  .سراحهم جميعا
  ١٩/٧/٢٠٠٧الجزيرة نت 

  
   وشرح معاناة الفلسطينيين تجاريةيستخدم جدار الفصل لنشر اعالنات سطيني فلجامعي  .٤٨

ـ        بادر   :زهير اندراوس  -الناصرة    الفـصل    اسـتغالل جـدار    ىطالب فلسطيني في جامعة بير زيت ال
، مستعمال موهبتـه فـي الرسـم        تجارية، إضافة إلى شرح معاناة الفلسطينيين      لنشر اعالنات    العنصري

 يورو،  ٢٠ ىثمن الرسم الواحد يصل ال    ويوضح في هذا الصدد، أن      . ت انظار المارين  الغرافيتي الذي يلف  
ن الثمن يكـون    إجدار، ف ال الحاالت السياسية التي تخص الشعب الفلسطيني وتضرره من          في حين أنه في   

جبيه، هو لدفع رواتب للطالب من بير زيت، الذين يشاركونه          يالثمن الذي   مضيفا أن   اقل من ذلك بكثير،     
  .في المبادرة

  ١٩/٧/٢٠٠٧القدس العربي 
  

  لمخيمات الصيفية متنفس أطفال الحصار في فلسطينا: تحقيق .٤٩
في ظل سياسة الحصار المحكم الذي تنفذه قوات االحتالل اإلسرائيلي جاء تنظيم            : عاطف دغلس  -نابلس  

ارك آالف مـن    يـش  حيث   .المؤسسات األهلية  للمخيمات الصيفية لألطفال، أبلغ رد على تحدي الحصار          
جمعيـة  أحـد أفـراد      أوضح   وقد. األطفال وطلبة المدارس في مدينة نابلس في هذه المخيمات الصيفية         

 أن هذه المخيمات تخضع إلشراف لجان خاصة        ، مخيما صيفيا  ٧٨أكثر من   التي تنظم   التضامن الخيرية   
 يهدف للتخفيف   هذا التوجه د أن   وأك .تقدم جميع احتياجات الطلبة الصحية واالجتماعية والثقافية والتربوية       

من معاناة األطفال بفلسطين في ظل هذه الظروف الراهنة، إضافة إلى صقل شخصيات الفتية والفتيـات                
  .واكتشاف المواهب المتعددة لدى كل منهم

  ١٨/٧/٢٠٠٧الجزيرة نت 
  
   يفقدون الثقة بقيادتهمونالفلسطيني: استطالع .٥٠

ؤسسة فافو النرويجية ان الفلسطينيين قد فقدوا ثقـتهم بقيـادتهم            اظهر استطالع اجرته م    :معا –بيت لحم   
 يرون ان المصالحة الوطنية اكثر أهميـة مـن           وهم .السياسية وانهم يريدون المصالحة بين فتح وحماس      

 بنـسبة    بين مؤيـدي حمـاس     منعلى الرغم ان النسبة االكبر      و .استئناف مفاوضات السالم مع اسرائيل    
مع االشارة  %. ٧٣ا بين الحركتين، فان ذلك ايضاً يجتذب مؤيدي فتح بنسبة           يؤيدون المصالحة م  % ٩١

  . من قبل وزارة الخارجية النرويجية مولتهذه الدراسةإلى أن 
عن % ٢٠ ـ هذه النسبة تقل ب    ، علما أن  بأنهم يريدون استئناف المفاوضات مع اسرائيل     % ٥١اظهر  قد  و

ويظهر المسح ان الفلسطينيين غير متفقين      . ٢٠٠٦ العام   ما اوردته دراسة فافو في شهر كانون االول من        
يثقون قليالً او ال يثقون بحكومة الطوارئ والنسبة متشابهة مـن           % ٣١فـعلى تشكيل الحكومة الحالية،     

من الفلسطينيين يعتقدون ان حكومة فياض هـي        % ٣٧ إلى ذلك فإن     .حيث الثقة بحكومة حماس في غزة     
ان حكومة هنية هي الشرعية، بينما النسبة المتبقية من المستطلعة آرائهـم     يعتقدون  % ٢٨ بينما   ،الشرعية

ن حـول   ين منقسم يالفلسطيني كما أظهرت النتائج أن      . تعتقد ان كال من الحكومتين غير شرعية       -% ٣٥-
نصف المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن محمود عباس قد عمـل           ف افضل الطرق لتحسين الوضع السياسي،    

لن حالة الطوارئ وعين حكومة جديدة، ويظهر االستطالع ان أغلبية كبيرة من مؤيدي             الصواب عندما أع  
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ن الحل هـو    أيعتقدون  % ٣٣ إلى ذلك فإن     .ه من مؤيدي حماس تدعم    ةبينما قل عباس  فتح يدعمون قرار    
يعتقدون ان الحل هو من خالل حكومـة وحـدة          % ٣١من خالل اجراء انتخابات برلمانية جديدة، بينما        

يعتقدون ان أفضل إستراتيجية هي اعطاء الفرصة لحماس ان تحكـم،           % ١٤ن  في حين أ   ،ديدةوطنية ج 
 كما  .يؤيدون اجراء استفتاء شعبي   % ١٦تؤيد ان تستمر حكومة فياض بالحكم، و        % ٦  فإن في المقابل و

 يعتقدون انها ستؤثر ايجابياً علـى الوضـع الـسياسي         % ٤٨ن  إاجراء انتخابات برلمانية ف   أنه وفي حال    
لن يقومـوا   % ٤٠ن  إكذلك ف . يعتقدون ان مثل هذه االنتخابات ستزيد الوضع سوءاً       % ٢٦الراهن، بينما   

سيصوتون لفتح، بينما   % ٤٥ن  إ ف ،في حال اجراء االنتخابات    إال أنه    .بالتصويت في حال اجراء انتخابات    
من جهـة    و .على انهم ال يعرفون الى أي جهة سيصوتون       % ١٤ عبر   فيما،  %٢٢حماس حصلت على    

 نسبة  ، في حين أن   من الفلسطينيين يتخوفون من االنفصال ما بين الضفة الغربية وغزة         % ٧٣أخرى فإن   
 وقـد عبـر     .قليلة من الفلسطينيين يؤيدون فكرة فصل الضفة عن غزة واعتبارهما كمنطقتين منفصلتين           

من بين % ٨٩تقدر بـ أن نسبة  كما   بسيادة الحكم االسالمي في غزة،     عن رغبتهم من الفلسطينيين   % ٤٤
  .هؤالء يؤيدون سحب ذلك على الضفة الغربية

ن عباس  يعتبرون أ من مؤيدي فتح    % ٦٩، ففي حين أن     آلراء المتعلقة بالوضع السياسي الراهن    وبالنسبة ل 
بـشكل  إال أنـه و   .  يقوم بعمل جيد   هفقط من مؤيدي حماس يعتقدون ان     % ١١ن  إ ف ،يقوم بعمله بشكل جيد   

في % ٣٩في الضفة الغربية و     % ٤٥( يقوم بعمل جيد     عباسمستجيبين يعتقدون ان    من ال % ٤٣كلي فان   
ثقة الناس فـي المجلـس   كما تبين أن .  يقوم بعمله بشكل سيء جدا    هيعتقدون ان % ٣١، بينما   )قطاع غزة 

فقـد  ثقة بالخدمات واألجهزة االمنية بما فيها الشرطة         أما ال  %.٣٢  حيث بلغت  التشريعي ايضاً منخفضة  
 .ال يثقون باألجهزة االمنية مطلقاً    % ٣٨ بينما   ،يثقون الى حد ما   % ٢١ويثقون جداً،   إلى أنهم   % ٦ أشار

ال يثقون بها    % ٥٣ يثقون بها الى حد ما، بينما        ١٤يثقون بها جداً،    % ١٦فقط  فكذلك حال القوة التنفيذية     
% ٣الوا بانهم ال يثقون بها،      ق% ٤٢ن عن ثقة متدنية في االحزاب السياسية،        والمستجيب كما عبر    .مطلقاً

قالوا بانهم يثقون جـداً بمنظمـة التحريـر         % ١٥ وهنالك   .يثقون بها الى حد ما    % ١٤يثقون بها جداً،    
قـالوا بـانهم ال يثقـون بالمؤسـسات الوطنيـة           % ٢٦ بينما   ،يثقون بها الى حد ما    % ٣٠الفلسطينية و 
 وان مؤيدي   ، قطاع غزة مقارنه بالضفة الغربية     الثقة بمنظمة التحرير هى أعلى في     قد كانت   الفلسطينية، و 

 ومن جهة أخرى    .بالتتابع) حماس% ٢٧فتح و   % ٧٥(فتح ايدوا منظمة التحرير اكثر من مؤيدي حماس         
 سوف يدلون بأصـواتهم، عبـاس       نلم يحددوا لم  % ٣٠رئيسهم اآلن،   لالفلسطينيون  وعلى صعيد اختيار    

  .%١٨ومروان البرغوثي سيحصل على % ٢٣واسماعيل هنية سيحصل على % ٢٥سيحصل على 
  ١٨/٧/٢٠٧وكالة معا 

  
   عالقا توفوا على معبر رفح منذ إغالقه قبل خمسة أسابيع٣٠:معاوية حسنين .٥١

، في ، من وفاة عشرات المرضى على معبر رفح الفلسطينيحذر مدير عام اإلسعاف والطوارئ: رام اهللا
لتوالي، وسط معاناة المرضى العالقين على الجانب استمرار إغالق المعبر، لألسبوع الخامس على احال 

أن المرضى إلى  في هذا السياق أشارو .المصري ووفاة العشرات منهم اثر تطور حاالتهم المرضية
  .فلسطينية باألمسشابة ، كان آخرهم وفاة طنا موا٣٠قرابة هم الذين تم اإلعالن عن وفاتهم 

  ١٨/٧/٢٠٠٧ قدس برس
  

  قة لوصول مريض فلسطيني للمستشفيات اإلسرائيليةمركز حقوقي ينتزع مواف .٥٢
المـصابين  الفلـسطينيين   نجح المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان من استصدار قرار بالسماح ألحد           : غزة

برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة للعالج في المشافي اإلسرائيلي بعد رفـض النيابـة                
المحكمة اإلسرائيلية العليا عدم اقتناعها بـالمبررات التـي سـاقتها           في أعقاب إعالن     وذلك   .اإلسرائيلية



  

  

 
 

  

            ٢٣ ص                                     ٧٨٧:                                 العدد١٩/٧/٢٠٠٧الخميس : التاريخ

قررت تحويله للعالج في مستشفى إيخلـوف اإلسـرائيلي         قد  وزارة الصحة الفلسطينية    كانت  وقد   .النيابة
  .ةنظراً لعدم توفر إمكانيات عالجه في مستشفيات قطاع غز

  ١٨/٧/٢٠٠٧ قدس برس
  
   في االردنخالف مجدداً بين القيادة والقواعد االخوانيةتصريحات هالمية للفالحات تؤجج ال .٥٣

ان عدداً من صقور االخوان المسلمين قد تقدموا بطلب عقد جلسة استثنائية لمجلس " المجد " صحيفةعلمت
شورى االخوان، لمناقشة التصريحات التي وصفوها بالضبابية والهالمية التي ادلى بها الشيخ سالم 

وقالت مصادر . يوم االثنين الماضي" الحدث"م لجماعة االخوان، الى اسبوعية الفالحات المراقب العا
اخوانية موثوقة ان هذه التصريحات قد صبت المزيد من الزيت على نار الخالفات التي اندلعت بين قيادة 
االخوان وقواعدهم وكوادرهم، جراء ما اعتبر خذالناً من القيادة االخوانية لحركة حماس الشقيقة في 

  .صراعها مع حركة فتح وسلطة محمود عباس
  ١٦/٧/٢٠٠٧ جريدة المجد

  
   متر مربع٢٠٠ داخل  فتح االسالم يحصر مسلّحي اللبنانيالجيش .٥٤

بعد مرور شهرين على اندالع االشتباكات بين الجيش اللبنـاني ومـسلحي            :  نزيه الصديق  -نهر البارد   
ركة العسكرية شارفت على االنتهاء، حسب ما        مؤشرات تدل على أن المع     هناكفإن  حركة فتح اإلسالم،    

ـ     . متر مربع  ٢٠٠ افاد ان الجيش بات يحصر المسلحين داخل         حيث،  "األخبار"أوضح مصدر عسكري ل
،  في الخروج من المخـيم     رغبة عائالت مسلحي فتح اإلسالم    " أكد مصدر في رابطة علماء فلسطين        فيما

على رغم أن الجيش اللبناني ناشد المسلحين ضرورة أن         ولكن يبدو أن هذه المحاوالت أفشلها المسلحون،        
 ،في المقابل، برزت   ".يسمحوا للعائالت والنساء واألطفال بأن يتركوا المخيم حفاظاً على أمنهم وسالمتهم          

، الذي اختفى عن األنظار منذ أواخر الـشهر         إلعالمي باسم الحركة أبو سليم طه      إطاللة المتحدث ا   ،أمس
ال مانع من العودة الى المسار السياسي إليجاد حل لقـضية مخـيم نهـر              "شير الى أنه    الماضي تقريباً، لي  

البارد، وأن الكرة اآلن في ملعب الطرف اآلخر، وليست في ملعب الجيش اللبناني، بل في ملعـب مـن                   
الـى حـل،    "، الفتاً إلى أن األمور كانت قد وصلت في الـسابق            "يقف خلفه، ومن ورطه في هذه األزمة      

ومع أن أبو سليم     .ي لحظة قام هؤالء بنسف كل ما حصل       قنا على كثير من النقاط والشروط، ولكن ف       واتف
، فإنـه أشـار الـى أن      "تتخذ مما بقي من المدنيين رهائن عندها داخل المخيم        "طه نفى أن تكون الحركة      

هور طـه األخيـر     أثار ظ قد  و . يقاتلون الى جانب عناصر الحركة     بعض أبناء المخيم الذين بقوا داخله،     "
بأن لديه  استغراب عدد من المسؤولين الفلسطينيين الذين نزحوا أخيراً من مخيم نهر البارد، وأفاد أحدهم               

 بـالجزيرة لـم     ، أمس ،، وأن اتصاله   يوماً ٢٥من المخيم منذ أكثر من      معلومات مؤكدة عن أن طه خرج       
جثة الرجل الثاني   "راً بالمقابل الى أن     ، مشي ل من خارجه، وربما من خارج لبنان      يكن من داخل المخيم، ب    
، فيما انقطعت أخبـار شـاكر       وهدت ملقاة في أحد مساجد المخيم     ش" أبو هريرة "في الحركة شهاب قدور     
  ".العبسي منذ وقت طويل

  ١٩/٧/٢٠٠٧األخبار 
  
  في لبنان" اليونيفيل" ضد الجيش وفي عين الحلوةتتوقع جبهتين " البنتاغون" .٥٥

إن : " قولهم كريين في وزارة الدفاع األميركية    للبناني في واشنطن عن مسؤولين عس     نقلت مصادر اللوبي ا   
معركة نهر البارد منحت الجيش اللبناني خبرات قتالية ومعرفة جديدة باستخدام السالح مـا كـان ليبلـغ          

علـى  مستواها العالي جداً بعمليات التدريب الروتينية المتبعة، وجعلته قادراً على خوض معارك مشابهة              
عون بعـد   جبهات أخرى خصوصاً وأن المراقبين السياسيين واألمنيين والعسكريين الغربيين والعرب يتوق          
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 أن يفتح النظام السوري جبهتين إحداهما في أحد المخيمـات الفلـسطينية ذات              ،انتهاء معركة نهر البارد   
 فـي   يونيفيلالقوات  على   واألخرى في تصعيد الهجمات      ،مناوئة لمنظمة التحرير وحركة فتح    السيطرة ال 

األوضـاع  "ن  إلـى أ   المسؤولون العـسكريون     أشارو .ما استهدافها في البحر هذه المرة     جنوب لبنان ورب  
 ترشحه ألن يكون مسرحاً جديداً      ،الهشة في مخيم عين الحلوة قرب صيدا الجنوبية رغم سيطرة فتح عليه           

  .لعمليات إرهابية ضد الجيش اللبناني
  ١٩/٧/٢٠٠٧السياسة الكويتية 

  
   مليوناً ٢٥٠وتكاليف بنائه ... نهر البارد تحول إلى أطاللمخيم  .٥٦

سوف يصاب العائدون الفلسطينيون إلى منازلهم في مخيم نهر البارد في شـمال              : حميد غريافي  -لندن  
، بعدما أصـاب التـدمير      تحول إلى قاع صفصف   الذي   بالذهول والحزن والمرارة لمرأى مخيمهم       ،لبنان

 كمـا   ،ويؤكد شهود عيان مازالوا مختبئين في أقبية بعض مباني المخيم القديم          .  منه  في المئة  ٨٥الماحق  
ة والمخيم  ة أميركية وأوروبية وروسية لمنطقة شمال لبنان عام       يتؤكد صور التقطتها أقمار تجسس صناع     

ـ     . لم يعد صالحاً للسكن على اإلطالق     المنكوب بشكل خاص أنه      ة فـي   وأعربت أوساط حكوميـة لبناني
التقديرات األولية لتكاليف إعادة بنـاء  " عن أن    ، أمس، مع بوادر اقتراب الحسم العسكري النهائي       ،بيروت

 مليوناً بسهولة   ٢٥٠ مليون دوالر، فيما قد ترتفع هذه التكاليف إلى          ١٥٠ما تهدم من المخيم تبلغ أكثر من        
ذكرت مصادر إعالمية أميركية    رى،  من جهة أخ  و .بعد الكشف النهائي على الخراب الذي اكتسح المخيم       

إذا ما أضيف إلى التكاليف المتوقعة إلعادة إعمار مخيم نهـر           " أنه   سي آي إيه  محسوبة عادة على وكالة     
 في المئة منه نهباً للجرافات، ثمن األسلحة والـذخائر األميركيـة واألوروبيـة              ٨٥البارد الذي قد يكون     

الخسائر أكثر  تبلغ  فس ،من الداخلي اللبنانية منذ اندالع المعارك     والعربية التي أرسلت إلى الجيش وقوى األ      
  .من نصف بليون دوالر

  ١٩/٧/٢٠٠٧السياسة الكويتية 
  
 إلعادة إعمار مخيمي تل الزعتر والنبطية "ثابت " منظمة دعوةيرفضشمعون دوري  .٥٧

ينية لحق العودة   رفض رئيس حزب الوطنيين االحرار دوري شمعون الدعوة التي أطلقتها المنظمة الفلسط           
طرح صـبياني  "الى اعادة اعمار مخيمي النبطية وتل الزعتر لالجئين الفلسطينيين، ووصفها بأنها        " ثابت"

هذه المخيمات اعطيت للفلسطينيين عندما     "وذكّر بأن    ".وغير واقعي على االطالق، وليس له اي وجه حق        
ي المستجد هو وضع موقت، ومـن ثـم         هجروا من ارضهم ومنازلهم، على اعتبار ان الوضع الفلسطين        

 .هـا اصبحت هذه المخيمات مراكز لالجرام وبؤراً للفساد، واصبحت كل المنظمات االرهابية موجودة في            
، وقال "ثابت"في الجنوب خالد عارف الدعوة التي أطلقتها منظمة         " فتح" امين سر حركة     من جهته رفض  و

ايد المسؤول فـي    في حين   . ارد واعادة الفلسطينيين اليه    الب هي العادة اعمار مخيم نهر    اآلن  األولوية  أن  
   .نمخيميالالعامة رامز مصطفى، إعادة اعمار   القيادة–الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

  ١٩/٧/٢٠٠٧المستقبل 
  

  مصر ترسل تعزيزات أمنية الى الحدود مع غزة .٥٨
منية جديدة الى منطقة الحدود قالت مصادر امنية بمحافظة شمال سيناء، ان مصر دفعت تعزيزات أ: رفح

مع غزة بعد تلقي الجانب المصري معلومات عن اعتزام مسلحين فلسطينيين تفجير جزء من السور 
  .سطينيين العالقين بالجانب المصريالفاصل بين مصر وغزة إلحداث ثغرات لمرور آالف الفل

  ١٩/٧/٢٠٠٧رويترز 
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  "الفلسطينيدعم الحوار "تعديل مهمة لجنة تقصي الحقائق إلى  .٥٩
، في قة عن مجلس وزراء الخارجية العربفشلت لجنة تقصي الحقائق المنبث:  ربيع شاهين-القاهرة 

واشارت مصادر دبلوماسية بالقاهرة الى ان هذا التعثر . مواصلة اجتماعاتها وانجاز المهمة الموكولة اليها
، مما جعل حركة فتح تعترض "قائقتقصي الح"يرجع الى الالفتة التي وضعت عنوانا لمهمة اللجنة وهو 

 مهمة اللجنة المصادر إلى أنوأشارت  .عليها وال ترحب بمهمتها لخشيتها من ادانة أي من رموزها
من تقصي الحقائق إلى دعم الحوار الفلسطيني وفقا للتحركات التي تعمل بهذا االتجاه من جانب تغيرت 

  .ةالعديد من الدول العربية واألمانة العامة للجامع
  ١٩/٧/٢٠٠٧الشرق القطرية 

  
  إسرائيل وفق إطار زمني المفاوضات مع إطالق موسى يؤكد لرايس ضرورة عمرو  .٦٠

رايس ضرورة إطالق عملية تفاوضية بين األطراف العربية عمرو موسى لأكد : القاهرة، واشنطن
 على أن ،لعربيةالمعنية جميعاً وإسرائيل، بهدف التوصل إلى سالم عادل وشامل وفق مبادرة السالم ا

  .تكون هذه العملية وفق إطار زمني محدد، وطبقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها
  ١٩/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
   بمبادرة الرئيس األميركياوغلو ومجلس التعاون الخليجي يرحبان .٦١

أعربت األمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن أملها في أن :  شفيق االسدي- الرياض -أبوظبي
 اإلسرائيلي -تشكل دعوة الرئيس بوش بداية مرحلة جديدة للتعامل الجاد مع جوهر النزاع العربي

وراً متوازناً ومنصفاً بإنهاء ، على أهمية ممارسة الواليات المتحدة دلمجلسوشدد األمين العام ل. المزمنة
نية مستقلة ومتصلة لسطي، وإنشاء دولة ف لألراضي الفلسطينية والعربية١٩٦٧منذ عام  احتالل إسرائيل
 عن ،من جهته، أعرب األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلي و.وقابلة للحياة

ترحيبه بدعوة بوش وأمله بأن تكون خطوة جادة باتجاه إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية 
  . كافة في منطقة الشرق األوسطالمحتلة كافة، وتحقيق سالم عادل وشامل على المسارات

  ١٩/٧/٢٠٠٧الحياة 
  
  االمارات تشكر بوش على مبادرته حول مؤتمر دولي للسالم .٦٢

ان حل القضية الفلسطينية حال عادال، هو مفتاح الحل لمعظم ، أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان: وام
في تلقاه من الرئيس  هاتوأعرب خالل اتصال .القضايا التي تتعرض لها منطقة الشرق األوسط

، مؤكدا انه تحرك في ته لعقد مؤتمر دولي للسالم حول الشرق االوسط، عن شكره على مبادراألمريكي
 .االتجاه الصحيح

  ١٩/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   متطوعون يطلقون موقعا الكترونيا لنصرة فلسطينيي العراق  .٦٣

حملة النصرة اليواء "كترونيا يحمل عنوان اطلق عدد من المتطوعين المسلمين موقعا ال: بيت لحم
جاء بسبب تغييب الالجئين الفلسطينيين في العراق عن  اطالق موقعهم واكدوا ان ".فلسطينيو العراق

  .االعالم الحر بعد ما تعرضوا له من تنكيل وتطهير عرقي وطائفي
net.alestiniansp-iraqi.www://http  

  ١٩/٧/٢٠٧ وكالة معا 
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  أمريكا تطلب من أولمرت صرف النظر حالياً عن اغتيال قادة حماس  .٦٤
 أن أية عملية تصفية من      ، في رسالة بعثتها إلى أولمرت     ،رأت وزارة الخارجية األمريكية   :  الديار - لبنان

نفوذه  باً على عباس وعلى     قبل رجال الموساد لشخصيات سياسية وعسكرية في حركة حماس ستنعكس سل          
قادة حماس شبه    السياسي حتى في الضفة الغربية حيث التعاطف الشعبي ما زال كبيراً بالرغم من غياب               

 وقد أبلغ السفير األمريكي في تل أبيب رؤساء مختلف األجهزة األمنية اإلسرائيلية العـسكرية                .التام عنها 
النظر على االقل في الوقت الراهن عـن         بضرورة صرف   " ادالموس"والخارجية  " شاباك"والداخلية  " آمان"

 ١٦االستخباراتية اإلسرائيلية وتقتضي بتصفية      تنفيذ الخطة التي وضعها خبراء وأخصائيين في االجهزة         
    .مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وفي دول الشتات قيادياً سياسياً وعسكرياً في حماس في داخل 

  ١٨/٧/٢٠٠٧التقرير المعلوماتي 
  
  بوش طلب من السعودية واألردن عدم االتصال بحماس  .٦٥

 عن أن بوش طلب فـي اتـصاالت         AKIكشفت مصادر مطلعة، لوكالة     :  لألنباء AKIوكالة   -إيطاليا  
هاتفية مع العاهل السعودي الملك عبد اهللا ونظيره األردني الملك عبد اهللا الثاني والرئيس المصري حسني                

دهم أي اتصال مع حركة حماس والعمل على عزلها تماماً وإعطاء الدعم الكامـل              مبارك بأال تجري بال   
وأشارت المصادر إلى أن بوش طلب في اتصال هاتفي مع عباس عدم إجراء أي              . لعباس وحكومة فياض  

حوار مع حماس مشيراً إلى أنه تقدم بنفس الطلب إلى العرب بعد أن كانوا أعلنوا مؤخراً تفضيلهم الحوار                  
  .ين عباس وحماسما ب

  ١٨/٧/٢٠٠٧التقرير المعلوماتي 
  

  دعوة بوش ال تتعلق بمؤتمر كبير للسالم : البيت االبيض .٦٦
دعا البيت االبيض، الثالثاء، الى عدم اثارة آمال عريضة بشأن مؤتمر السالم الـذي              : القاهرة، واشنطن 

وأوضـح المتحـدث    . ر للسالم دعا بوش لعقده في الخريف المقبل، مؤكدا ان االمر ال يتعلق بمؤتمر كبي            
باسم الرئاسة االميركية توني سنو انه في واقع االمر ال يتعلق بمؤتمر متراجعا بذلك عن عبـارة كـان                   

) الى طاولـة  (واضاف انه اجتماع للجلوس     . استخدمها لتوصيف دعوة بوش إلعادة اطالق مسيرة السالم       
ين تتيح لهم ادارة شؤونهم بانفسهم والحصول       ومحاولة التوصل الى سبل اقامة مؤسسات اساسية للفلسطيني       

واعلن المتحدث باسم الخارجية االميركية شون ماكورماك، الثالثاء، ان المؤتمر حول           . على الديمقراطية 
  . الشرق االوسط قد يعقد في واشنطن برئاسة وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس

  ١٩/٧/٢٠٠٧الحياة 
  
  اع الدولي الدعوة لالجتميبحث مع عباس سوالنا  .٦٧

، موضحاً أن لدى االتحاد     "خطوة مهمة "اعتبر سوالنا االجتماع الدولي الذي دعا اليه بوش          :جعفر صدقة 
توجهاً إيجابياً لنشر قوات دولية في قطاع غزة، ولكن يجب أن تؤخذ آراء اطـراف اخـرى                 "االوروبي  

 عباس وللشعب الفلسطيني فـي      وأكد سوالنا دعم االتحاد االوروبي للرئيس      ".خصوصا من األمم المتحدة   
حضرت اليوم لالستماع من الرئيس عباس الى آخر التطـورات فـي            "وقال   .الضفة الغربية وقطاع غزة   

اجتماع اللجنـة الرباعيـة غـداً    : الساحة الفلسطينية، وسيتم اتخاذ مبادرات في االيام القليلة القادمة، منها        
  ".فلسطيني واستئناف العملية السلميةأعتقد أنها ستقود الى تحقيق الحلم ال). اليوم(

 ١٩/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
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٦٨.  طرف مهم وأساسي " حماس"وفد برلماني هولندي التقى حمدان ويؤكد أن  
في لبنان أسامة حمـدان بعـد       " حماس"أعرب الوفد البرلماني الهولندي، إثر لقائه ممثل حركة         : أمستردام

وقد ضم الوفد قيـاديين     . ن حمدان على مدار ساعتين من النقاش      زيارته دمشق، عن ارتياحه لما سمعه م      
وقال الوفد في تصريحات أدلى بهـا، إنـه مـن خـالل لقاءاتـه مـع                 . من ثالثة كتل برلمانية هولندية    

في العملية السياسية وعدم إبعادهـا      " حماس"الفلسطينيين؛ استنتج أن غالبية الشعب الفلسطيني مع إدماج         
وذكر الوفد أنه قبل    . ، مؤكداً أن الحركة طرف مهم وأساسي من المجتمع الفلسطيني         عن المسرح السياسي  

بعدم الحوار معهـا، كـان      " حماس"الزيارة كان مقتنعاً بأن النهج التي تتبعه هولندا وأوروبا اتجاه حركة            
كداً أن على   غير صحيح، مؤ  " حماس"خاطئاً، وقال الوفد إن قناعته قد زادت بأن هذا الموقف السلبي من             

  .أوروبا أن تغير من طريقة تعاملها مع قضايا الشرق األوسط
  ١٨/٧/٢٠٠٧المركزالفلسطيني لإلعالم 

  
  حماس لديها اتصاالت بالقاعدة: كوشنر رداً على داليما .٦٩

قال برنار كوشنر وزير الخارجية الفرنسي، يوم االربعاء، ان لحركة حماس اتصاالت بتنظـيم              : باريس
وقال كوشنر  . فا أن هذه االتصاالت لم تكن نتيجة للضغوط الغربية لعزل الجماعة الفلسطينية           القاعدة مضي 

كي تجـري   .. الوضع الحالي الرهيب في غزة    .. ال أظن أن حماس انتظرت حدوث هذا الوضع القاسي        "
كوشـنر  وقال  ." مسؤولون.. المجتمع الدولي .. اتصاالت مع القاعدة وقد يكون من السذاجة االعتقاد بأننا        

سياسـة  "وأضاف أن   ." لكنني هنا ال اتفق   . غالبا ما اتفق في الرأي مع صديقي ماسيمو داليما        "للصحفيين  
  ."عزل الفلسطينيين في غزة اذا قدر لها أن تستمر سياسة خطرة للغاية حقا

  ١٨/٧/٢٠٠٧رويترز 
  
  برودي يهون من شأن الخالف الدبلوماسي حول حماس .٧٠

هون رئيس الوزراء االيطالي رومانو برودي، يوم االربعاء، من         : يسيونيري من فرانشيسكا ب   -براتسالفا  
شأن ما يتردد عن وجود انقسام في حكومته بشأن سياستها في الشرق االوسـط بعـد ان اثـار وزيـر                     

وقال برودي للصحفيين انـه  . الخارجية غضب اسرائيل من خالل التصريح بأنه ينبغي عدم عزل حماس        
 بوضوح خالل زيارة استغرقت يومين السرائيل واالراضي الفلسطينية االسـبوع           عبر عن موقف ايطاليا   

ابلغت الجانبين انه في االجل الطويل ال يمكن للمرء بالتأكيد ان يفكر في السالم فـي                "واضاف  . الماضي
نحن بحاجة الى عقد مـؤتمر للـسالم ذي         "وتابع  ." ظل وجود شعبين فلسطينيين يعارض احدهما االخر      

. الجميع"وسئل ان كان ذلك يتضمن حماس فقال        ." حددة بدقة والعمل مع جميع االطراف المعنية      اهداف م 
  ."قلت جميع االطراف المعنية

  ١٨/٧/٢٠٠٧رويترز 
  
  الجئي الرويشد الى البرازيل خالل ايلول وتشرين االول المقبلين : البرازيل .٧١

و كارلوس فاروشا عن سعادة بالده بالقرار       عبر السفير البرازيلي في عمان انتوني     :  عايدة الطويل  -عمان  
الذي اتخذته الشهر الماضي باستضافة الالجئين الفلسطينيين المقيمين في مخيم الرويشد منذ سنين، والذين              

 الجئا فلسطينيا ممن يحملون االوراق الثبوتية العراقية، وانها تعمـل االن عـن              ٩٦يقدر عددهم بحوالي    
ون الالجئين في عمان لتسهيل رحيلهم الى البرازيل خالل شهري ايلـول            قرب مع المفوضية السامية لشؤ    

  .وتشرين االول المقبلين
  ١٩/٧/٢٠٠٧الدستور 
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  األنروا تحذر من عواقب استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة .٧٢
بغزة حذر من العواقـب     " األونروا"أن جون جينج مدير عمليات وكالة        ١٨/٧/٢٠٠٧ ٤٨ عرب جاء في 

وقال جينج إنه إذا استمرت هـذه       . لتي ستنتج عن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة        الوخيمة ا 
اإلغالقات فإن األونروا تتوقع أن تصبح غزة قريبا مجتمعا يعتمد على المعونات بشكل كامل، موضـحا                

وأضـاف جـنج خـالل      . أن اإلغالق أدى إلى حرمان الشعب من إمكانية االكتفاء الذاتي وكرامة العمل           
لقد دعا سكرتير عام األمم المتحدة لفـتح معبـر كـارني لالسـتيراد والتـصدير                "مؤتمر صحفي بغزة    

والتجاري، واليوم فإنني اكرر مطالب كبير دبلوماسيي العالم بفتح كل المعابر من اجل إنقاذ ما تبقى مـن                  
 ذلك سيجنبنا أوضاعا    في حال تم االستجابة لمطالبنا وفتحت المعابر، فإن       "وأوضح  ". االقتصاد الفلسطيني 

هناك مليون ونصف شخص يعيشون في ظروف صعبة جداً، وعلينا أن نجـد حـالً               "وتابع جينج   " صعبة
  ".ومكاناً للصادرات والواردات، ونحن وكالة لتقديم الخدمات اإلنسانية فقط، وهناك نقص في األموال

قالت، عبـر  ) االونروا(لوكالة أن كارين أبو زيد المفوض العام : القدس ١٨/٧/٢٠٠٧ رويترز  و ذكرت 
الهاتف من غزة، ان على الرباعية الدولية اتخاذ خطوات لتخفيف هذا الحظر التجاري أثناء اجتماعها في                

وأبلغت رويترز أنه اذا لم يتم ذلك فان األزمة االقتصادية في القطاع قد تتسع الـى                . لشبونة يوم الخميس  
وقالت كارين أبو زيد ان     . العتماد على المساعدات الغذائية   الدرجة التي يضطر معها كل سكان القطاع ل       

 ألف شخص مـصنفين كالجئـين وان        ٨٢٥االونروا تقدم في الوقت الحالي حصصا من الطعام لحوالي          
  . ألف شخص آخرين٢٠٠برنامج الغذاء العالمي التابع لالمم المتحدة يساعد 

  
  لوطنيةبريطانيا تعلن استئناف المساعدات المباشرة للسلطة ا .٧٣

أعلن وزير التنمية الدولية البريطاني دوغالس ألكساندر عن تقديم المملكـة المتحـدة للحكومـة               : عمان
الفلسطينية الشرعية ثالثة ماليين جنيه إسترليني، كخطوة أولى تتيح لها البدء في تسديد ديونهـا للقطـاع                 

 الحكومة الفلسطينية الجديدة من     وناشد الجهات المانحة األخرى بأن تزيد من دعمها لكي تتمكن         . الخاص
وأضاف، إن هذه الخطوة تعبر عن دعم بريطانيا الواضـح          . تقديم الدعم لمواطنيها في أقرب وقت ممكن      

للحكومة الجديدة، التي تعاني من ضائقة مالية، بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية وعدم تحويل مخصـصات              
  .الضرائب الفلسطينية

    ١٨/٧/٢٠٠٧فا  و-وكالة االنباء الفلسطينية
  
   سيستأنف تنفيذ كل المشاريع التي تم ايقافها: القنصل األميركي .٧٤

قال القنصل األميركي العام في القدس جاك واالس، أمس ردا          : كتب جعفر صدقة وعبد الرؤوف أرناؤوط     
ـ    مـن   ، سيستأنف تنفيذ كل المشاريع التي تم ايقافها، وقد بدأنا بالفعل بتنفيـذ عـدد              "االيام"على سؤال ل

واشـار واالس   . في الخليل " ومشروع آخر في بلدة بني نعيم     ) قلنديا(المشاريع منها طريق القدس رام اهللا       
الى خطاب بوش حول الشرق االوسط قبل يومين، والذي اعلن فيه عن زيـادة المـساعدات االميركيـة                  

 الـدوليين لـدعم     الرئيس بوش تعهد بالعمل مع الكونغرس والـشركاء       "وقال واالس   . للشعب الفلسطيني 
واعتبر واالس دعوة بـوش     ". تطوير المؤسسات الفلسطينية، التي ستقود الى انشاء دولة فلسطينية مستقلة         

  ".انشاء دولة فلسطينية عبر المفاوضات اهم ما ورد في خطاب الرئيس
  ١٩/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
 ية مليون يورو من الحكومة الفرنس١٥توقيع اتفاقية لمنح السلطة  .٧٥

وقَّعت السلطة الفلسطينية والحكومة الفرنسية، أمس، اتفاقية مساعدة ماليـة          : كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   
 مليون يورو أوروبي، ستصرف مباشرة الى الحساب الموحد للخزينة الفلـسطينية وتخـصص              ١٥بقيمة  
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 وقالت القنصلية   .لدفع رواتب موظفين، وتسديد بعض ديون القطاع الخاص، ودعم طباعة الكتب الدراسية           
إن هذه المساعدة االستثنائية تجسد دعم فرنسا للـسلطة الوطنيـة وللـشعب             "الفرنسية العامة في القدس     

  ".الفلسطيني، وتأتي لمساعدته إلقامة دولته المستقلة التي يطمح اليها ويستحقها
  ١٩/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  الواليات المتحدةمع لخوض مفاوضات  توحيد تيارات مسلحة عراقية استعدادا: الغارديان .٧٦

 نشرت الغارديان تقريرا عن بروز تيار مسلح في العراق يسعى إلى ضم عدد من               :لندن – محمد القشتول 
المجموعات المسلحة في باستثناء تلك الموالية لتنظيم القاعدة أو للنظام البعثي تحت لواء واحد، اسـتعدادا                

وقد اتفقت األطراف على قاعدة مبـادئ       .  المتحدة سحب قواتها    الواليات تلخوض مفاوضات إذا ما قرر    
، ومن بينها االلتزام بتحرير العراق، وبعـدم التعامـل مـع األطـراف         تهممشتركة، ستكون برنامج جبه   

العراقية التي تتعامل مع المؤسسات التي أقيمت تحت االحتالل، وعدم االعتـراف بـشرعية القـرارات                
  .الصادرة عنها

  ١٩/٧/٢٠٠٧بي بي سي 
  

  حان وقت الحوار... غزة ورام اهللا .٧٧
  ياسر الزعاترة

لم يعد  " حماس"أثبتت التطورات االخيرة أن تشدد قيادة السلطة الفلسطينية في موضوع رفض الحوار مع              
  .عليها بالخير، ال في األوساط الشعبية المحلية، وال في األوساط العربية بشقيها الشعبي والرسمي

عن الوضع األمني في قطاع غزة، فقال إن المقرات األمنيـة           " حماس"قياديي حركة   قبل أيام تحدث أحد     
وأسلحة العناصر هي وديعة بيد الحركة ستعود إلى أصحابها بعد تسوية الملف عبر الحوار، وقد وصف                

ما كان ينبغي أن يدفع مقـدما       " حماس"قيادي فتحاوي ساخط موقف الرجل بأنه تنازل مجاني من طرف           
  !النحوعلى هذا 

تعيش مأزقاً واقعياً بعد سيطرتها على قطاع غزة، لكن مأزق الطرف اآلخـر             " حماس"ال خالف على أن     
، ليس  )الشرعية بتعبير البعض  (يبدو أكثر وضوحاً، هو الذي يعتبر نفسه القائد الحقيقي للشعب الفلسطيني            

كن أن يخرج كل يوم بقرارات      ومن يرى نفسه كذلك ال يم     . تاريخياً فحسب، وإنما حاضر ومستقبل أيضاً     
تؤكد فصل جناحي الوطن عن بعضهما بعضاً، وتمس جزءاً حيوياً من شعبه على نحو ما تفعل حكومـة                  
الطوارئ التي يبدو أن رئيسها بدأ يتعامل مع الموقف بوصفه حاكماً عسكرياً، ولـيس بوصـفه رجـالً                  

، األمر الذي انعكس كما يبدو علـى بقيـة          جيء به من أجل الملف المالي ال أكثر       " تكنوقراط"مستقالً أو   
وزرائه، ال سيما وزير اإلعالم الذي يخرج على المأل بين يوم وآخر ليعيد التأكيد على رفض الحوار مع                  

  ".االنقالبيين"
تزداد عبثية هذا الموقف من طرف قيادة السلطة وضوحاً في ظل انسداد األفق السياسي مع اإلسرائيليين،                

 األفق السياسي ممثالً ببعض الحوافز التي يمكن أن تمنح للفلسطينيين، مثل اإلفـراج              بل حتى ما هو دون    
 أسيراً  ٢٥٠اإلفراج عن   (عن أموال الضرائب المحتجزة التي يفرج عنها بالتقسيط، وعن بعض األسرى            

، فضالً عن وقف االجتياحات واالغتياالت، واألهم وقف مسلسل االسـتيطان وبنـاء الجـدار               ")فتح"من  
  .تهويد القدسو

أن ما جرى كان خطـوة      " حماس"لم توفق قيادة السلطة في موقفها الرافض للحوار، ال سيما حين أكدت             
مثل هاني الحسن ليؤكدوا أنها كانـت خطـوة اسـتباقية           " فتح"أمنية وليست سياسية، فيما خرج قادة في        

ثم جاء الموقف   . ب األهلية ضرورية لمواجهة مخطط أميركي كان يمكن أن يغرق القطاع في دوامة الحر           
العربي ليؤكد للجميع أن رفض الحوار ال يمكن أن يكون عمالً صائباً، ألن ترك القطاع يغرق في بحـر                   
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الحصار والعقوبات اإلسرائيلية مع إضافة نكهة فلسطينية تتمثل في وقف العمل بجوازات السفر القديمـة               
ملف المعابر، كل ذلك ال يمكن أن يفضي إلـى          ووقف رواتب اآلالف من الموظفين مع شيء من العبث ب         

في القطاع على الحدود المصرية، بل أيـضاً        " القاعدة"حل عملي لألزمة، ليس فقط بسبب مخاطر انتشار         
في غزة ليست مجموعة ضباط انقالبيين يمكن لجهة ما أن ترتب مخططاً مضاداً للـتخلص               " حماس"ألن  

ليست كذلك، بل هي حركة متجذرة في ضمير        " حماس. "ين القتال منهم، ثم تنقضي اللعبة وكفى اهللا المؤمن      
  .قطاع عريض من الناس ال يمكن اقتالعها ال بحسم عسكري وال بعقوبات وحصار

في الواقع الشعبي أيضاً يمكن القول إن قيادة السلطة خسرت الكثير بتأكيدها المتواصـل علـى رفـض                  
لي، ولو أجريت انتخابات جديدة لما اختلفت النتيجة عن          اإلسرائي -الحوار وركونها إلى الدعم األميركي      
من العام الماضي، وإذا قيل إن تكريس نظام القائمة النسبية          ) فبراير(تلك التي كانت خالل انتخابات شباط       

على نسبة أكبر بقليل، األمر الذي      " حماس"حتى لو حصلت    " فتح"من دون الدوائر سيغير النتيجة لصالح       
الناحية الرقمية، فإن تطبيق هذا النظام يتطلب انقالباً عاماً على اللعبـة الديموقراطيـة              يبدو صحيحاً من    

أن ترد بطرح مرشـح     " حماس"يلغي المجلس التشريعي الحالي من دون سند قانوني، فيما سيكون بوسع            
للرئاسة أيضاً حتى لو عول البعض على صفقة إخراج مروان البرغوثي من السجن بهـدف حـل هـذه                   

  .عضلة، وهي صفقة ستثير حساسيات معروفة في الشارع الفلسطيني، وقد تخالف نتائجها المتوقعالم
في ضوء ذلك ال حل سوى بالعودة إلى طاولة الحوار من أجل استعادة اتفاق مكة ومبدأ الشراكة السياسية                  

نفـالت األمنـي    التي نص عليها، وبالطبع بعد إعادة هيكلة األجهزة األمنية على أسس جديدة تحاصر اال             
) نصر يوسـف  " (فتح"الذي أرهق الفلسطينيين ودفع وزير داخلية سابق وعضو لجنة مركزية في حركة             
  .إلى وصف تلك األجهزة، أو بعضها، بأنها أقرب إلى العصابات وتجار المخدرات

قـود هـو   في هذا االتجاه، فسيكون المسار األفضل الستعادة المجـد المف " فتح"إذا سارت قيادة السلطة و      
انتظار جولة االنتخابات القادمة بعد عامين ونصف عام، حتى لو تم ذلك على اساس القانون االنتخـابي                 
ذاته، وال بد بالطبع من قدر من الفهلوة والتزوير يمكن توفيرهما من خالل الخبـرات العربيـة، لكـن                   

قبـل صـيده، والكـف عـن        األفضل لجميع الفلسطينيين هو القناعة بعدم جدوى التقاتل على جلد الدب            
المراهنة على العملية السياسية التي جرى تجريبها من خالل مسار أوسلو وانتهت في كامب ديفيد عـام                 

  . وكانت مقدمة النتفاضة األقصى٢٠٠٠
لن نتحدث عن المطلب األكثر جدوى لمسيرة النضال الفلسطيني، ممثالً في حل السلطة التي تأكد العقالء                

 واقتصادية وأمنية للطرف اإلسرائيلي أكثر منها للفلسطينيين، وسنكتفي بالحديث عن           بأنها مصلحة سياسية  
حكومة شراكة وطنية عنوانها المقاومة، ولو في الحد األدنى، تستثمر األجواء المتاحـة فـي التـصدي                 

  .لإلجراءات اإلسرائيلية، مع رفع شعار دحر االحتالل
يستمر وضع المراوحة إلى أن تتوفر لقيادة السلطة فرصة         هل يبدو ذلك ممكناً؟ كال مع األسف، ولذلك س        

تغيير المعطيات القائمة، أو تتوفر معطيات محلية وعربية وإقليمية ودولية تسمح بـالعودة إلـى مـسار                 
  .المقاومة

  ١٩/٧/٢٠٠٧الحياة 
  
  فتح وحماس واالستثمار في معاناة الناس .٧٨

  عريب الرنتاوي
ود عباس طلب إلى مصر وإسرائيل إبقاء معبر رفح مغلقا حتـى             أن الرئيس الفلسطيني محم    ،في األنباء 

 وإظهارها عاجزة عـن حـل       ، والهدف ممارسة الضغط على حماس بتحريض الناس عليها        ،إشعار آخر 
 طلـب   ، فضال بالطبع عن تقييد حركة كوادر حماس وقادتها الذين يتنقلون عبر المعبر            ،مشكالتهم اليومية 

فق بطلب ثان أمل فيه الرئيس الفلسطيني أن يظـل طلبـه األول طـي               عباس إلى القاهرة وتل أبيب أر     
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 ، أن حركة حماس طلبت إلى كتائب القسام أو غيرها مـن الكتائـب واألذرع         ،وفي األنباء أيضا  . الكتمان
 وعدم السماح باستخدامه ال من قبـل المـدنيين وال           ،إغالق معبر كرم أبو سالم بقوة النار إن لزم األمر         

 والسبب هو أن المعبر يخـضع بالكامـل للـسيرة األمنيـة             ، من قبل السكان وال النشطاء      ال ،العسكريين
  .  وال يستطيع قادة حماس وكوادر المقامرة باستخدامه دون الوقوع في القبضة اإلسرائيلية،اإلسرائيلية

 واالنتقـام   الرئيس عباس يريد االستثمار في معاناة الفلسطينيين وفقا للصحف اإلسرائيلية لمعاقبة حماس           
 لفتح المعبـر    ، وحركة حماس تريد االستقواء بهذه المعاناة المثقلة للضمير        ،من فعلتها النكراء في القطاع    

 ومـا إذا    ، كال الفريقين لم يسأل الشعب الفلسطيني ماذا يريد        ،الوحيد الذي يمكن أن تمر منه بحرية نسبية       
 على مذبح صراع مخجل     ، من عرق ودماء أبنائه    كان مستعدا لتقديم هذه التضحية ودفع ثمن هذه المعاناة        

 محورا مركزيا لالهتمام والموارد علـى       ، بين فصيلين جعال من حربها الواحد ضد اآلخر        ،على السلطة 
  .حساب المعركة األهم مع االحتالل واالستيطان واإلذالل

 أن ثمانية وعشرين     يقول ،آخر إحصاء قرأناه عن شهداء معبر رفح من المحتجزين والرهائن الفلسطينيين          
فلسطينيا قد فقدوا حياتهم على المعبر منذ بداية حزيران كضحايا لرحلة االنتظار المضنية تحـت شـمس     

 بل في رقـاب عبـاس       ، دماء هؤالء ليست في رقاب اإلسرائيليين وحدهم       ،الصحراء وجوعها وعطشها  
.  والحكومتين على حد سـواء      السلطة ،وهنية وفياض وكل من يتولى المسؤولية والقرار في فتح وحماس         

 أو بـابن العـم      ،والمؤسف حقا أنه مع اندالع صراع الضواري ما عاد االستقواء بالغريب على ابن العم             
 وما عاد االستخفاف بمعاناة الناس وآالمهـم أو إدارة الظهـر لطموحـاتهم              ،على الشقيق أمرا مستهجنا   

 ومـن  ،وإرادته ورقبته إن اقتـضت الـضرورة     فالمهم كسر شوكة اآلخر      ، أمرا مفاجئا أيضا   ،وأحالمهم
 أو لتـصريحات سـامي أبـو        ،على حد تعبير هاني الحسن    " األسرلة"يستمع لبعض المتحدثين من أمراء      

 لن تصعب عليه رؤية المآالت الصعبة التي انتهى أو سينتهي إليها المشهد             ،زهري التي تقطر سما زعافا    
قال والتعذيب ضد سجناء حماس في الـضفة وانتهـاك          ومن يستمع إلى قصص االعت    . الفلسطيني برمته 

 أو لتحذيرات الجبهة الشعبية عن تغـول  ،عناصر فتح واألجهزة لحرمات البيوت والمؤسسات والتشريعي  
أجهزة حماس في القطاع وممارساتها المالحقة بأبشع أشكالها بما فيها انتهاك حرمة الجامعات والبيـوت               

 وأن الوضـعين اإلقليمـي والـدولي    ،ن األمر تسير من سيىء إلى أسوأ    يدرك تمام اإلدراك أ    ،والمقرات
 بل والبناء عليها كما جاء في مبـادرة بـوش           ،يدفعان باتجاه تعميق هذا االستقطاب وتكريس هذه الثنائية       

التي أطلقتها واشنطن بعيد االنقالب الحمساوي فـي        " الضفة الغربية أوال  "األخيرة القائمة على إستراتيجية     
  .غزة

  ١٩/٧/٢٠٠٧الدستور 
  
  وخداع الذات.. الرئيس عباس .٧٩

  أحمد الحيلة
.. تلقى الرئيس عباس دعماً سياسياً ومادياً من الواليات المتحدة األمريكية، ومن االحـتالل اإلسـرائيلي              

وذلك نتيجة لموقفه الرافض للحوار الفلسطيني الداخلي مع حركة حماس، وباتخاذه مجموعة من القرارات              
التي تعزز الفصل بين الضفة والقطاع، وتضفي المزيد من التعقيد على الوضـع الفلـسطيني               والمراسيم  
  ..الداخلي

إنها مفارقات الوضع الرديء للشرق األوسط، ومفارقات التشوه الحاصل في الـصراع مـع االحـتالل                
  .اإلسرائيلي الذي أضحى العباً في المعادلة الفلسطينية الداخلية بدعمه لطرف على طرف آخر

فاالحتالل منذ اللحظة األولى التي رفض فيها السيد عباس الحوار مع حركة حماس إثر أحـداث غـزة،                  
عمل بشكل واضح وسريع على استثمار اللحظة بتأييد الرئيس عباس وتحريضه على اتخـاذ سياسـات                

  ..وقرارات مضادة لحكومة الوحدة والتفاق مكة الذي لم يحظ في األصل برضا واشنطن وتل ابيب
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 عباس في القدس تمخض عن عدة خطوات إسرائيلية تشجيعية وداعمة للسيد            -فاللقاء الذي جمع أولمرت     
 أسيراً فلسطينياً   ٢٥٠عباس وحكومته في رام اهللا، وذلك بموافقة الحكومة اإلسرائيلية على إطالق سراح             

المزيد مـن أمـوال      مطلوباً من الحركة، والوعد بتحويل       ١٧٨أغلبيتهم من حركة فتح، ووقف مطاردة       
السلطة الفلسطينية المحتجزة، والنظر في إمكانية تخفيف بعض الحواجز العسكرية بين المدن والبلـدات              
الفلسطينية في الضفة، وذلك شريطة التزام عباس بعدم الحوار مع حركـة حمـاس ورفـض الـشراكة                  

  ..السياسية معها
إلى مـؤتمر دولـي للـسالم يحـضره         ) ١٦/٧(في ذات االتجاه دعا الرئيس األمريكي بوش في خطابه          

واإلسرائيليون، وبعض الدول العربية شريطة اعترافهـا بـاالحتالل اإلسـرائيلي،           ) عباس(الفلسطينيون  
واالتفاقيات الموقعة معه كبطاقة إذن بالدخول والمشاركة في هذا المؤتمر الذي سيناقش رؤية بوش فـي                

هذا باإلضافة إلى وعـد     . دمة للسالم في الشرق األوسط    حل الدولتين على أرض فلسطين التاريخية، كمق      
أخـرى  $  مليـون    ٨٠لحكومة الرئيس عباس في رام اهللا، وتقـديم         $  مليون   ١٩٠الرئيس بوش بتقديم    

إلعادة بناء األجهزة األمنية التابعة لعباس وذلك بتوجيه وإشراف الجنرال األمريكي كيث دايتـون الـذي                
  .لإلطاحة بحكومة الوحدة الوطنية، بقيادة محمد دحالنارتبط اسمه بالخطة العسكرية، 

عند النظر في الوعود السابقة نجد أنها تشكل خطوات احتفالية بعيداً عن المضمون الحقيقي وجوهر الحل                
المطلوب للقضية الفلسطينية، في مقابل أثمان باهظة يقدمها الرئيس عباس من أصل القـضية والحقـوق                

  .الوطنية الفلسطينية
 أسيراً كان سيطلق سراحهم في      ١٣٨المزمع إطالق سراحهم، منهم     )  أسيرا ٢٥٠(سرى الفلسطينيون   فاأل

حـسب التعبيـر اإلسـرائيلي    " تتطلخ أيديهم بالدماء اليهودية  "غضون عام على أكثر تقدير، وهم ممن لم         
 أو فـصيل    الدارج، وأغلبيتهم الساحقة من حركة فتح، مما جعل الرئيس عباس يبدو وكأنه زعيم لحزب             

ومفاوض باسمه وليس رئيساً للشعب الفلسطيني الذي له نحو أحد عشر ألفاً مـن أبنائـه فـي سـجون                    
  .االحتالل

 فتحاوياً من المنتسبين لكتائب شهداء األقصى، فهذه مسألة عصية على الفهم، فكيـف              ١٧٨أما العفو عن    
زال قائماً ويمارس أقسى وأقصى أنواع      لمقاوم نذر نفسه للوطن يقبل بإلقاء سالحه طواعية واالحتالل ما           

إال إذا كان هـؤالء     ! اإلرهاب بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في الضفة الغربية التي يعيش فيها هؤالء؟           
ممن آثروا تقديم مصالحهم وسالمتهم الشخصية على مصلحة الوطن والشعب، فخطـوتهم تلـك جـاءت              

في ظهر آالف الشهداء والجرحى الذين قدموا أنفسهم        لتشوه مسيرة حركة فتح الوطنية والنضالية، وطعناً        
  .فداء لفلسطين

أما األموال المقدمة لسلطة عباس في رام اهللا فهي من نوع المال السياسي المشروط، فالقسم األكبر منها                  
سيذهب لألجهزة األمنية التابعة لعباس وبإشراف الجنرال األمريكي كيث دايتون، وهذا في حد ذاته يثيـر     

  .ات استفهام كبيرة على دور تلك األجهزة ومهماتها القادمةعالم
وكما قيل، فإن تلك الخطوات ليست إال بوادر لبناء الثقة، ولكن السؤال إلى أين ستقودنا تلك البوادر وفي                  

  أي اتجاه وما هو الثمن المطلوب؟
دات؛ فالرئيس بوش   لإلجابة على هذا السؤال نعود إلى خطاب الرئيس بوش في واشنطن للبحث في المفر             

بواسطة خارطة الطريـق فقـط      "االلتزام بخارطة الطريق موضحاً أنه      ) عباس وأولمرت (ناشد الطرفين   
من واجبات السلطة الفلسطينية نزع السالح، وتحرير       "، مضيفاً أن    "سيتمكن الفلسطينيون من تحقيق دولتهم    

 تقدم في المـسار الـسياسي مرهـون         بمعنى أن أي  ) الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة    " (جلعاد شليط 
ومشروط بالتزام الرئيس عباس بإنهاء المقاومة الفلسطينية وحصر السالح في األجهزة األمنية التي تعمل              
وفق اتفاقات أوسلو، وهذا بالمناسبة ما ذهب إليه الرئيس عباس قبل خطاب بوش ولقائه مـع أولمـرت                  

ا ميليشيا، مطالباً حكومة فياض فـي رام اهللا، باتخـاذ           عندما أصدر مراسيم تجرم سالح المقاومة بوصفه      
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وهذا في حد ذاته ما هو مطلوب إنجازه خالل األشهر القادمة           . اإلجراءات الالزمة إلنهائها وجمع السالح    
  .قبل انعقاد مؤتمر السالم الذي دعا له الرئيس بوش

فـاء بالـشروط األمنيـة       اسـتطاع اإلي   - وهذا مستحيل بحكم الواقع      -وعلى فرض أن الرئيس عباس      
 اإلسرائيلية، فإن األفق السياسي ال يحمل الكثير للفلسطينيين، فالرئيس بـوش تحـدث فـي                -األمريكية  

خطابه عن انسحابات إسرائيلية تأخذ بعين االعتبار الحاجات األمنية إلسرائيل، وموضحاً أن الحدود بين              
 وليست وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، وذلـك         إسرائيل والدولة الفلسطينية الموعودة ستحدد بالتوافق     

مع حق إسرائيل في االحتفاظ بالتجمعات االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية على قاعـدة التعـويض                
% ٤٠على الفلسطينيين بأراض أخرى، وهذا مؤشر على إقرار واشنطن بواقع الجدار الذي يصادر نحو               

 خطاب الرئيس بوش القى استحساناً لدى الحكومـة اإلسـرائيلية           من أراضي الضفة الغربية، ولذلك فإن     
  .التي وجدت فيه تعبيراً واضحاً عن التصورات اإلسرائيلية للحل مع الفلسطينيين

 أي أن   ،..هذا ناهيك عن أن الخطاب تجاهل الحديث عن المواضيع األساسية كالقدس، الالجئين، والسيادة            
من أراضي الضفة   % ٦٠فلسطينية مؤقتة على جزء بحدود      " دولة"األفق السياسي يكشف عن سقف أعاله       

دويلة مرتهنة اقتصادياً بـاالحتالل وبالمـساعدات       . الغربية، أو دويلة مشوهة دون مقومات حقيقية للحياة       
الدولية، وخاضعة لالبتزاز السياسي، األمر الذي يعزز شبح االنقسام الجغرافي والسياسي بـين الـضفة               

  .يختزل القضية الفلسطينية بمدن وكانتونات إدارية متناثرة تحت رحمة االحتاللوالقطاع، ويقزم و
الرئيس عباس بسياسته تلك يوهم نفسه ويخدع شعبه، ويجعل من نفسه جسراً إلنفـاذ مـضمون خطـة                  

، وهذا إن تم سيعد أكبـر       "فلسطيني"شارون لالنفصال أحادي الجانب، ولكن هذه المرة باتفاق مع طرف           
ود أولمرت المأزوم سياسياً بعد هزيمته في لبنان، وسيعد هدية مجانية للرئيس بوش المـأزوم               إنجاز إليه 

  .عسكرياً في العراق، وذلك على حساب القضية الفلسطينية
  ١٨/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
   غير كاٍف٢٥٦اطالق السجناء الـ  .٨٠

  عميرة هاس
بحت االمهات يشعرن باالرتياح     عائلة باطالق اعزائها من السجن، واص      ٢٥٦في نهاية االسبوع ستحتفل     

في المدن التي يعـيش فيهـا المطلوبـون ايـضا يـشعرون             . النه تم الكف عن صيد ابنائهن المطلوبين      
لم يعرضوا  .  باسلحتهم في نطاق العاب قوة داخلية      - وبخاصة من فتح     -فقد تحلى المسلحون    : باالرتياح

بلغ تعزيز هذه التفضالت لمحمـود عبـاس ال         يمكن أن نقدر م   . االحتالل االسرائيلي للخطر بل محيطهم    
على حسب درجة المدح التي يحصل عليها ايهود اولمرت من جورج بوش، بل على حسب تقبلهـا فـي                   

  .المجتمع الفلسطيني
تقوي عند الفلسطينيين فهم أن اسرائيل تـشتري        " التفضالت"العالقات العامة المعززة التي حصلت عليها       

ان االرض التي سلبتها كل فلسطيني ال تنوي        . ستمرار في سياسة االحتالل   بثمن رخيص قدرتها على اال    
والجنـدي  . وجملة الحواجز والشوارع المستقلة التي تدمر النسيج االجتماعي الفلسطيني لن تزال  . اعادتها

الفلسطينيون الـذين ضرسـتهم التجـارب       . الغاضب في الحاجز لن يكف عن جعل كل سفر بسيط عذابا          
لموا ان كل االبتسامات بين عباس واولمرت ال تقف الجرافات التي تواصـل سـجنهم فـي                 يكفيهم أن يع  

بالدولـة فـي    "تصريحات صائب عريقات عن التمسك      . جيوب بين الكتل االستيطانية االخذة في االنتفاخ      
 وهـو   ١٩٩٤ف وفتح ستنجح في فعل ما لم تفعل منـذ           .ت.ال تقنع الجمهور بان سلطة م     " ١٩٦٧حدود  

  .شروع االحتالل واالستعمار االسرائيليمكافحة م
الذي اُلبسه اتفاق الكف عن مطاردة المطلوبين يدل على مبلغ تحصن اسـرائيل فـي               " عفو"ان مصطلح   

على حـسب القـانون     ". مخالفين للقانون "على حسب القانون يحق للرئيس أن يعفو عن         . موقف سيطرتها 
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حقيقة ان الرئيس حاييم هيرتسوغ عفا عـن مـسؤولي          في ال . هو من حكم عليه ودين    " المخالف للقانون "
، بعد أن قر رأي االكثرية في محكمة العدل         ٣٠٠الشاباك الكبار قبل أن يحكم عليهم لقتل مختطفي الباص          

" عفو"لكن هذا هنا    . العليا على أن لرئيس اسرائيل صالحية العفو كملك بريطانيا ورئيس الواليات المتحدة           
برهان آخـر علـى االذن   " العفو"السهولة التي بها مر في االعالم مصطلح . يدانالشاباك والجيش في الم 

الشامل الذي يعطيه االسرائيليون الجيش االسرائيلي وجنوده بان يعملوا كمدعٍ عام وكقاضٍ وكمنفذ حكـم               
  ما العجب ان يعطوا صالحية ملك بريطانيا بالعفو قبل المحاكمة؟. اعدام

ا في اطار التفضالت، حكم عليهم حتى قبل ان يحاكموا في التمثيلية الكبيرة             السجناء الذين سيطلقون ايض   
وهي تمثيلية الن نفس الجهاز العسكري الذي يحتل ويـدمر          ". المحكمة العسكرية االسرائيلية  "التي تسمى   

) حتى بالتظاهر الشعبي وبرمـي الحجـارة      (ويقمع السكان المدنيين، هو الذي يقرر ان مقاومة االحتالل          
تفضالت االطالق هي إذن تقويم ضـئيل       . قضاتها مخلصون لمصلحة حماية المحتل والمستوطن     . يمةجر

  .لتشويه قانوني جوهري
ال يستطيع الفلسطينيون أن ينسوا ان االف القادة والجنود االسرائيليين الذين قتلوا اوالدا ونساء وكـسروا                

لو اراد اولمرت بصدق أن يعزز      . أحرارا يجولون   -أيدي وأرجال ودافعوا بسالحهم عن سلب االراضي        
عباسا لكان استجاب على االقل الطلب الذي يكرره ممثلو فتح منذ سنين وهو ان يبينوا قدرا من المساواة،                  

واطلقـوا مـن    . اطلقوا كل من سجن سجنا مؤبدا لنشاطه المقاوم لالحتالل قبل التوقيع على اتفاق اوسلو             
 سنة في السجن، ومن اصبح مـن أرسـلوهم آنـذاك مـن كبـار          يمكثون منذ اكثر من عشرين وثالثين     

 كان بين العوامل االشد اسهاما في اضعاف مكانة الـسلطة           ١٩٩٤عدم اطالقهم بعد    . اليوم" المفاوضين"
  .وفتح

  ١٩/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
  اتجاهات التفكير عند عرب إسرائيل .٨١

  سالم جبران
دينة الناصرة، ويرأسه الباحث العربي الـدكتور عـاص         الموجود في م  " مركز يافا لالستطالعات  "أجرى  

أطرش، استطالعاً بطلب من جامعة تل أبيب حول اتجاهات الرأي والتفكير عند العرب فـي إسـرائيل،                 
  .وكانت النتائج مثيرة وتعكس تعددية واسعة وصراعات حادة بين العرب

دولتـان  "يؤيدون مبدأ  % ٢٥,٥ القومية،   يؤيدون إقامة دولة ثنائية   % ٩,٤: من نتائج هذا االستطالع المهم    
% ٣٨,٧،  "دولة يهودية وديموقراطية بمواصفاتها الراهنة    "ويقبلون بإسرائيل   "  فلسطين وإسرائيل  -لشعبين

يريدون أن تكون دولة إسرائيل دولة كل مواطنيها، من حيث المساواة، وقال الدكتور إيلي ريخـس مـن                  
بأشكال مختلفة ومستويات متفاوتة يؤيـدون حـل        % ٨٣,٣ قسم الشرق األوسط في جامعة تل أبيب، إن       

المقوالت  النزاع القومي على أساس دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل المستقلة، وهذا ينسف             
  ".المتطرفة اليهودية التي تعتبر العرب في إسرائيل معادين للدولة

لجنة " فقط من العرب في إسرائيل يعتقدون أن         %٨: ومن النتائج المثيرة التي كشف عنها هذا االستطالع       
  . يريدون انتخاباً مباشراً للجنة المتابعة% ٦٨تمثلهم بينما " المتابعة العربية

في مجال التمثيل السياسي واألعمال والوظائف تعاني األقلية الفلسطينية من التهميش المنهجي المقصود،             
ـ         وأن الديموقراطيـة   " مـشارك "ال  " محكـوم "اً بأنـه    لذلك فإن العربي في إسرائيل يحس إحساساً عميق

  .اإلسرائيلية الواسعة جداً لليهود هي ديموقراطية ضيقة جداً ومشوهة وهشة للعرب
 صـارت مليونـاً وربـع       ١٩٤٨ ألفاً عام    ١٦٠بشكل عام يمكن القول إن األقلية الفلسطينية التي كانت          

ية واالجتماعية والثقافية، وصـارت فيهـا طبقـة         ، كما تغيرت بنيتها االقتصاد    ٢٠٠٦المليون في نهاية    
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وسطى وطبقة تجارية وطواقم واسعة من األطباء الممتازين المتخصصين والمحامين والقضاة وأصحاب            
  .، كما قفزت مكانة المرأة قفزة مهمة إلى األمام)خصوصاً في مجال البناء(الشركات االقتصادية 

مل في العالم العربي حول األقلية الفلسطينية داخل إسـرائيل،  خالل سنوات طويلة جداً كان هناك تعتيم كا   
العرب، هناك الكاتب غسان كنفاني عندما أصدر في بيروت في أواخر الستينات            " اكتشف"وكان أول من    

وفقط بعـد   ). داخل إسرائيل " (أدب المقاومة داخل فلسطين المحتلة    "من القرن الماضي كتاباً وثائقياً حول       
 العالقات الوثيقة بين الفلسطينيين داخل إسرائيل والفلسطينيين في الـضفة والقطـاع             ، بدأت ١٩٦٧حرب  

  .والمثقفين والمبدعين في الدول العربية
  ١٩/٧/٢٠٠٧عكاظ 

  
  :كاريكاتير .٨٢

  

  
  ١٩/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 


