
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اجراء انتخابات مبكرة يعزز الفصل الجغرافي بين الضفة وغزة: هنية
  ليس من صالحيات المجلس المركزي الدعوة إلى انتخابات مبكرة أو عادية: أبو مرزوق

   وتمهد لحرب.."خطيرة" مشعل - نصر اهللا- األسد - نجادلقاءات : سرائيلا
  لو علمنا بسفر نصر اهللا إلى دمشق الغتلناه في الطريق": سرائيلا"تلفزيون 

  غزةغاز  على شراء  عباس تقطع الطريق على حكومة هنية وتفاوض سلطة"سرائيلا"
  ويدعو للحوار معها" حماس"وزير الخارجية األمريكي السابق يؤكد استحالة تجاهل 

   للمجتمع الدولي"شريك ممتاز" بأنهعباس تصف  رايسو.. الرباعية تساند بوش

٢٥٥ تطلق سـراح"سرائيلا"
 ٢٨ وتعتقـل    ياً فلـسطين  سيراًأ

   ساعة٢٤قل من أ في مواطناً
  

 ٤ص ... 

٢١/٧/٢٠٠٧789 سبتال
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    :السلطة
 ٤    الخطوة بداية لحل ملف األسرىّديعو "أبطال الحرية"عودة عباس يرحب ب .٢
 ٥   سرى لكنه حذر من الفخاخ المنصوبة للوحدةألباالفراج عن ا "سعيد"هنية  .٣
 ٥   اجراء انتخابات مبكرة يعزز الفصل الجغرافي بين الضفة وغزة: هنية .٤
 ٥  ت رفض"اسرائيل" فتح معبر رفح ولكن مصريينالمن  طلبنا: عريقات .٥
 ٥  يتسلم جائزة منتدى كرانس مونتاناعباس .٦

    
    :المقاومة

 ٦   أو عاديةليس من صالحيات المجلس المركزي الدعوة إلى انتخابات مبكرة: أبو مرزوق .٧
 ٦  أكد على مرجعية المنظمة لكل الشعب الفلسطينيو هملوح رفض المساومة على نضال .٨
 ٦ فراج عن أي أسير من أسراها اإلتنفي" حماس"يؤكد و" أبو عين" .٩
 ٦   ح االسرى تكريس لالنقسام الفلسطينيإطالق سرا: "حماس" و"الجهاد" .١٠
 ٧  تنتقد اعتقال إسرائيل لمقاومين جدد بعد اإلفراج عن آخرين" الجبهة الشعبية" .١١
 ٧  ٢٥٥موقف فصائل فلسطينية من اإلفراج عن األسرى الـ  .١٢
 ٧  "فتح"ريحات القدومي إيجابية وتؤكد وجود صوت عقالني داخل تص: "حماس" .١٣
 ٨   بالقاهرة"ندوة فلسطينية" في "حماس" و"فتح"ـاتهامات ل .١٤
 ٨  في الضفة الغربية" حماس"أجهزة السلطة تجمع األسلحة عناصر  .١٥
    

    :الكيان االسرائيلي
 ٨  وتمهد لحرب.."خطيرة" مشعل - نصر اهللا- األسد - نجادلقاءات : سرائيلا .١٦
 ٩ لو علمنا بسفر نصر اهللا إلى دمشق الغتلناه في الطريق": سرائيلا"تلفزيون  .١٧
 ٩ ب بها مع دمشقرحت مع مشعل و تركياوساطةاسرائيل ترفض  .١٨
 ٩ أولمرت يرفض تقديم تعهدات لسوريا ويشير إلى نية حكومته االنسحاب من مدن فلسطينية .١٩
 ٩ سرائيل وحماس ما هي إال مسألة وقتاالمواجهة بين : هانغبي .٢٠
١٠ لتجسس على إيرانسرائيلي لاأحدث قمر  .٢١
١٠  يوقف حفريات الحرم القدسيسرائيلوزير عربي في حكومة ا .٢٢
١٠  ٤٨ فلسطينييحملة تحريض عنصرية ضد  .٢٣
١٠ نصف شبان إسرائيل يريدون الرحيل .٢٤
    

    :األرض، الشعب
١١  تواصل الفعاليات المطالبة بفتح معبر رفح وانتشار األمن المصري على الحدود .٢٥
١١   ليس لديهم مالجئ أو غرف حماية٤٨ بالمئة من عرب ٧٠ .٢٦
١٢  احتفال بنجاح طالب الشهادة المتوسطة رغم الصعاب والتهجير .٢٧
   

   :اقتصاد
١٢  غزة على شراء غاز  عباس تقطع الطريق على حكومة هنية وتفاوض سلطة"سرائيلا" .٢٨
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   :ثقافة
 ١٣   حملة تنظيف للبيوت األثرية بمدينة غزة .٢٩
   

   : األردن
١٣  ضية الفلسطينية أساس السالم في المنطقةحل الق: الخطيب .٣٠
١٣ العاهل األردني يحشد الدعم لمؤتمر بوش .٣١
   

   :لبنان
١٤   وعائالت المسلّحين ترفض الخروجيحرز تقدماًالجيش  .٣٢
١٤ قتةؤإزالة األلغام وتوفير مساكن م :مخطة الحكومة لما بعد حرب المخّي .٣٣
١٤ نهر البارد مخيم إلىفلسطينيين الالجئين ا عودة دراسة:  األمم المتحدةمسؤول .٣٤
١٥ أوضاع المخيمات الفلسطينيةالحريري تبحث  .٣٥
   

   :عربي، إسالمي
١٥  زيارتي إلسرائيل ليست باسم الجامعة العربية: أبو الغيط .٣٦
١٥ إرجاء صفقة تبادل األسرى مع اسرائيل نجاد طلب من نصراهللا ومشعل: يديعوت أحرونوت .٣٧
   

   :دولي
١٦   ويدعو للحوار معها" حماس"وزير الخارجية األمريكي السابق يؤكد استحالة تجاهل  .٣٨
١٦    للمجتمع الدولي"شريك ممتاز" بأنهعباس تصف  رايس و..الرباعية تساند بوش .٣٩
١٦  تعيين بلير بشكل رسمي مبعوثاً للرباعية الدولي إلى الشرق األوسط .٤٠
١٧  نطلب من حماس أال تعيدنا الى ما قبل التسعينات: ندميليبا .٤١
١٧  كوشنير يصف عملية إطالق االسرى بأنَّها أول خطوة إيجابية .٤٢
١٨   الموفد السابق للرباعية يتهم واشنطن بتقويض عمله .٤٣
١٨   ريطانيين يشككون في والء اليهود للمملكة المتحدةنصف الب .٤٤

   
    :حوارات ومقاالت

١٨ عبد الباري عطوان ...أعصابهعندما يفقد الرئيس  .٤٥
٢٠ عوني صادق... أخطاء وخطايا .٤٦
٢١  هاني المصري... "حماس"اء االنتخابات المبكرة وإقص .٤٧
٢٣  عبد الوهاب المسيري. د... !رؤى من الغرب... بإسرائيل" االعتراف" .٤٨
٢٥  سليم نّصار... لمساعدة أميركا على االنسحاب من العراق؟" وديعة رابين"هل تجدد اسرائيل  .٤٩
٢٨ عصام نعمان.د... هجوم دبلوماسي في الخريف وآخر عسكري في الشتاء .٥٠
    

 ٣٠  :كاريكاتير
***  
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  ساعة٢٤قل من أ في  مواطنا٢٨ً وتعتقل  فلسطينياًسيراًأ ٢٥٥ تطلق سراح "سرائيلا" .١
جـاء اطـالق سـراح      :  وليد عوض  ،رام اهللا  نقًال عن مراسلها في    ٢١/٧/٢٠٠٧ القدس العربي    ذكرت

 نساء ونائب امين عام الجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح متزامنـا مـع              ٦هؤالء االسري الذين كان بينهم      
 . سـاعة  ٢٤ مواطنـا فـي غـضون        ٢٨تواصل حمالت المداهمة واالعتقال والتي اسفرت عن اعتقال         

ة كبادرة لحسن النوايا االسـرائيلية       اسيرا معظمهم من حركة فتح الجمع      ٢٥٥وجاءت عملية اإلفراج عن     
تجاه عباس وتهدف إلي دعمه في الصراع الداخلي مع حماس التي فرضت سيطرتها علي قطـاع غـزة                  

ومن الجدير بالذكر ان معظم الذين اطلق سراحهم الجمعة ينتمون لحركة فتح            . منتصف حزيران الماضي  
ومن   .اب التعهد االسرائيلي وعدم العودة إليه  وقد وقعوا علي تعهد بالتخلي عن ممارسة اإلرهاب وفق كت         

الجدير بالذكر ان المعتقلين الذين اطلق سراحهم الجمعة لم يكن بينهم من نفذ عمليات مقاومـة ادت الـي                  
مقتل اسرائيليين، علما ان المعتقل الذي صدرت في حقه اكبر عقوبة بين المفرج عنهم هو مهند جـردات    

  . ٢٠٠٩سبتمبر عام / ايلول٢٧ حكما بالسجن عشرين عاما تنتهي في  والذي يقضي١٩٨٩المعتقل منذ 
من جانبها قالت صحيفة هارتس ان االمن االسرائيلي اوقف االفراج عن اسير فلسطيني واحد السباب 
امنية لم يوضحها، فيما كان اسير اخر رفض التوقيع علي تعهد بعدم العودة الي عمليات ارهابية ومنعت 

السرائيلية االفراج عنه اال انه عاد الليلة قبل الماضية ووافق علي التوقيع فجري سلطات السجون ا
  . االفراج عنه
لها في      ٢١/٧/٢٠٠٧ الحياة   وأضافت  ٢٥٦أطلقت إسرائيل أمـس  :  محمد يونس،رام اهللا نقًال عن مراس

حيم ملوح المعتقل منـذ     الر أسيراً فلسطينياً، بينهم نائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد          
 وحكمت عليه بالسجن سبع سـنوات       ٢٠٠٢واعتقلت السلطات اإلسرائيلية ملوح في العام        .خمس سنوات 

بتهمة تولي مركز قيادي في الجبهة الشعبية، بعد فشل إسرائيل في اعتقال األمين العـام للجبهـة أحمـد                   
طة احتجز فيه تحـت رقابـة حـراس         سعدات الذي عادت واعتقلته العام الماضي بعد اقتحام سجن للسل         

  .بريطانيين
لها في    ٢١/٧/٢٠٠٧ الوطن السعودية وأكدت   أن عبد الرؤوف أرناؤوط،القدسورام اهللا  نقًال عن مراس

إن عقبة اللحظة األخيرة كادت توقف اإلفراج اإلسرائيلي عـن عـضو اللجنـة               قالت ،مصادر فلسطينية 
ب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين عبـد الـرحيم            التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائ    

ملوح، بعد أن اشترطت إطالقه بالتوقيع على تعهد بعدم ممارسة أي عمل سياسي وهو ما رفضه وسانده                 
في موقفه هذا الرئيس عباس الذي أجرى اتصاالت أثمرت عن أن ملوح كان أول من يصل المقاطعة في                  

 .لسطينيا أسيرا ف٢٥٤رام اهللا تاله 
 

   الخطوة بداية لحل ملف األسرى ّديعو "أبطال الحرية"عباس يرحب بعودة  .٢
رحـب  : رام اهللا ونابلس، أمين أبـو وردة       نقالً عن مراسلها في    ٢١/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  

 معـتقالً   ٢٥٥أمـس عـن     " إسرائيل"الرئيس الفلسطيني أمس بعودة األسرى الفلسطينيين بعدما أفرجت         
في مقر   األسرى   واستقبل عباس  .هم بأبطال الحرية قائالً إنها بداية ونأمل في إطالق سراح الباقين          ووصف

وأكد أثناء أن السلطة الوطنية تبذل كل جهد ممكن إلطالق سراح جميع األسـرى              في رام اهللا،    المقاطعة  
وقال ان  . لقيادة الفلسطينية ، معتبراً هذه القضية األساس في سياسات ا       "اإلسرائيلية"والمعتقلين من السجون    

  .الفرصة ال تكتمل إال بعودة األسرى الباقين
 السلطة الفلسطينية اعتبرت     أن محمد يونس ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢١/٧/٢٠٠٧الحياة  وذكرت  
لحل ملف األسرى الشائك الذي لم يتفق الجانبان على حل له خالل أكثر من عشر سنوات                " بداية"الخطوة  
  .لمفاوضاتمن ا
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  سرى لكنه حذر من الفخاخ المنصوبة للوحدة ألباالفراج عن ا "سعيد"هنية  .٣
 عبر رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية عـن سـعادته            : محمد هواش والوكاالت   -رام اهللا   

من استخدام هـذه القـضايا كرشـى        "باالفراج عن اسرى فلسطينيين من السجون االسرائيلية، لكنه حذر          
نحذر مـن هـذه النيـات       : "وقال". ياسية وكفخاخ على الطرق تحت عنوان النيات االسرائيلية الحسنة        س

اكثر مـن   "واشار الى ان    ". االسرائيلية التي ما هي اال فخاخ منصوبة لزعزعة وحدة الشعب الفلسطيني          
  ".عشرة االف اسرة فلسطينية تنتظر عودة ابنائها االسرى للحظة سعادة

  ٢١/٧/٢٠٠٧النهار 
  

  اجراء انتخابات مبكرة يعزز الفصل الجغرافي بين الضفة وغزة : هنية .٤
حذّر رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية أمس من أن أي انتخابـات مبكـرة               : غزة، رام اهللا  

اذا لم تجر على أساس التوافق الـوطني،        " الشرخ السياسي والفصل الجغرافي بين الضفة وغزة      "ستعزز  
لمة أمام مئات المصلّين في غزة، إن اي انتخابات مبكرة يجب أن يتوافر شـرطان إلجرائهـا                 وقال في ك  

أوالً التوافق الوطني ألن االنتخابات من دون هذا التوافق تعزز الشرخ السياسي والفصل الجغرافي              "هما  
ما لم يتـوافر    "وشّدد هنية على أنه      ".بين الضفة وغزة، وأن يكون لهذه االنتخابات سنَد قانوني وشرعي         

  ".هذان الشرطان فأي حديث عن انتخابات مبكرة عبثي وال يخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني
  ٢١/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 

  
  ت رفض"اسرائيل" فتح معبر رفح ولكن مصريينالمن  طلبنا: عريقات .٥

 وسائل االعالم من جانب عدد      صائب عريقات امس ان ما يقال امام      . اكد د  : معا – الحياة الجديدة    - ريحاأ
محمـود الزهـار    .وردا على مطالبـة د    . من المسؤولين في غزة حول معبر رفح مخالف للحقيقة تماما         

اتـصلت صـباح اليـوم      " لعريقات ان يرسل ورقة للمصريين يطلب فيها فتح معبر رفح،  قال عريقات            
باسمي وباسم الرئيس ابو مازن فتح      باللواء محمد ابراهيم مساعد وزير المخابرات المصرية وطلبت منه          

معبر رفح اال انه اكد عدم قدرة مصر على ذلك دون موافقة اسرائيلية بموجب اتفاقـات موقعـة بـين                    
اكد خالله أن إسرائيل وعدت السلطة بعودة فـتح   " معا" وكان عريقات اجرى لقاء ملتفزا لوكالة       ". البلدين

ن الطواقم الفلسطينية تعمل على إعادة فتح الملفات لمساعدة         فياض وأ .ملفات عالقة بعد إعترافها بحكومة د     
 .الناس

 .من جهة أخرى، دعا عريقات المجتمع الدولي لمساعدة شعبنا وإنهاء معاناة العالقين على معبـر رفـح                
يجب " وقال خالل لقائه قناصل وممثلي دول االتحاد األوروبي وممثل النرويج لدى السلطة كل على حدة              

  ".اة باسرع وقت ممكنحل هذه المأس
من جانبها اكدت دول االتحاد األوروبي ان فرقة الرقابة على استعداد للعودة الى معبر رفح عندما تسمح                 

 .بالظروف بذلك من خالل ازالة اثار االنقال
  ٢١/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  يتسلم جائزة منتدى كرانس مونتاناعباس .٦

س، في مقر الرئاسة برام اهللا، أمس جـائزة منتـدى كـرانس             تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عبا    : لندن
وكان ابو مازن قد استقبل وفداً يمثل المنتدى قام بتـسليمه الجـائزة تقـديراً                .مونتانا االقتصادي الدولي  

لجهوده في تحسين الوضع االقتصادي الفلسطيني وإخراج الشعب الفلسطيني من المأزق االقتصادي الذي             
 . القطاع الخاص في تنمية االقتصاد الفلسطينييمر به، ودعمه لدور

 ٢١/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 
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  ليس من صالحيات المجلس المركزي الدعوة إلى انتخابات مبكرة أو عادية: أبو مرزوق .٧

 عباس من   الرئيسموقف  " حماس "ـ موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي ل        .دانتقد  : قدمش
الواضح أن الرئيس محمود عبـاس أدار ظهـره للموقـف           "م العربي، وقال    الحوار ومن العالقة مع العال    

اتفاق القاهرة وتجاوز اتفاق مكـة المكرمـة،        ) عباس(لقد ألغى   : "وقال في تصريح صحفي له    ". العربي
ولهذا على العالم العربي أن يتفاعل مع الشعب الفلسطيني ومع تحديات القضية الفلسطينية التي تفرضـها                

ليس من صالحيات المجلس المركزي الدعوة إلى انتخابـات  : " وأضاف أبو مرزوق  ". اهنةالتطورات الر 
مبكرة أو عادية، ألنه ال يستطيع اتخاذ قرارات أو أن ينوب عن المجلس الـوطني، ذلـك أن وظيفتـه                     

واضح أن الرئيس محمود عباس يريـد االسـتقواء         "وقال  ". األساسية هي تنفيذ قرارات المجلس الوطني     
  ". ات ال تتمتع ال بالصالحية وال تتمتع بآلية اتخاذ القراربمؤسس

  ٢١/٧/٢٠٠٧المركزالفلسطيني لإلعالم 
  

  أكد على مرجعية المنظمة لكل الشعب الفلسطينيو هملوح رفض المساومة على نضال .٨
يحات في أول تصر  ،  الرحيم ملوح  عبد" الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   "ـ أكد نائب األمين العام ل     :رام اهللا 

إن منظمـة التحريـر هـي       ،  أدلى بها ملوح لدى وصوله إلى مقر الرئاسة الفلسطينية عقب اإلفراج عنه           
الكيان الوطني الوحيد والممثل الشرعي لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، فيما رفض ملوح التوقيع على تعهد               

طال الجميع باإلفراج عن كافـة       و .لإلسرائيليين باالمتناع عن ممارسة العمل السياسي مقابل اإلفراج عنه        
الرحيم ملوح أن زوجهـا رفـض التوقيـع علـى            وأعلنت أمل ملوح زوجة عبد    . األسرى لدى إسرائيل  

  . عريضة إسرائيلية تقضي بامتناعه عن ممارسة العمل السياسي والوطني مقابل إطالق سراحه
   ٢١/٧/٢٠٠٧البيان االماراتية 

  
 ج عن أي أسير من أسراهافرا اإلتنفي" حماس"يؤكد و" أبو عين" .٩

  المفرج عنهماألسرى ان من بين األسرىعين وكيل وزارة  أكد زياد أبو  : الهول  من اشرف أبو-غزة 
زهري أن يكون من بين   بينما نفي المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو ،  اسيرا من حركة حماس ٣٠ 

 ال اساس له من الصحة ويهدف للتغطية علي عين  وأعلن أن ما قاله أبو ،  في حماسأعضاءالمفرج عنهم 
    . الحرج الذي تالقيه حركة فتح

  ٢١/٧/٢٠٠٧األهرام المصرية 
  
  إطالق سراح االسرى تكريس لالنقسام الفلسطيني : "حماس" و"الجهاد" .١٠

الـشيخ  اإلسـالمي   الجهاد  في حركة   قال قيادي   :  د ب أ   -غزة   ٢١/٧/٢٠٠٧ الدستور األردنية    ذكرت
تهمنا سالمة األسرى وأن يعودوا إلى أهلهم وذويهـم سـالمين، لكـن             "ي تصريح صحفي    خالد البطش ف  

ظروف إطالق سراحهم من خالل كيد إسرائيل بتمييز طرف على حساب آخر محاولة لصب الزيت على                
في غضون ذلك، قال سامي أبو زهري، المتحدث باسم حماس إن الحديث عن اإلفراج عـن                ". نار الفتنة 

استخفاف بالشعب الفلسطيني وتكريس لحالة االنقـسام فـي       " معظمهم من حركة فتح هو        أسيرا فقط  ٢٥٥
ما يريده شعبنا ليس اإلفراج عن أسرى مـن الـذين انتهـت محكوميـاتهم أو                "وأضاف  ." البيت الداخلي 

  ".أوشكت على ذلك ، وإنما المطلوب أسرى من ذوي المحكوميات العالية
 يحيى موسى في تصريح     .في حماس د  القيادي  قال  : ١٢/٧/٢٠٠٧ المركز الفلسطيني لإلعالم     وأضاف

هذه رشوة سياسية لعباس لكي يدير ظهره للفرقاء الوطنيين، وهذا الثمن بـاهظ وهـذه                "،صحفي الجمعة 
إّن نهـج   "وأضاف موسى   . ، على حد تحذيره   "الصفقة ال تمثل شيئاً مشرفاً وهي مهينة للشعب الفلسطيني        
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 المقاومة وهو يتبنى النهج التفاوضي والمعادي الستراتيجيات المقاومة، ويقوم          عباس قائم على نزع سالح    
، مشيراً إلى أّن عباس بصدد تحويل القوى األمنيـة          "بتنفيذ خطة دايتون في الضفة على حساب المقاومة       

إلى قوات تحافظ على أمن الصهاينة واالستيطان في الضفة الغربية والجدار، بدالً من أن تكـون قـوى                  
  . قاومة لصالح الحرية واالستقاللم
  
  تنتقد اعتقال إسرائيل لمقاومين جدد بعد اإلفراج عن آخرين" الجبهة الشعبية" .١١

 سلطات االحتالل اإلسرائيلي بمحاولة  القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،اتهمت خالدة جرار،
سطينيين، من خالل اإلفراج عن عدد قليل تضليل الرأي العام بأنها جادة في إطالق سراح المعتقلين الفل

واستنكرت جرار  .في السجون اإلسرائيلية ألف أسير من األسري في وقت يزج فيه أكثر من أحد عشر
في تصريح صحافي محاولة إرغام عبد الرحيم ملوح، نائب أمين عام الجبهة الشعبية علي توقيع تعهد 

ورحبت جرار بإطالق سراح أي أسير، ولكنها أكدت أن  .أمني، معتبرة ذلك ابتزازاً إسرائيلياً مرفوضا
 . أسير هو خطوة صغيرة، وخصوصاً أن االحتالل قد يعتقل في ليله واحدة هذا العدد٢٥٠تحرير حوالي 

 ٢١/٧/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  ٢٥٥موقف فصائل فلسطينية من اإلفراج عن األسرى الـ  .١٢

 فتح في الضفة، أن أسرى فتح في السجون أكد فهمي الزعارير المتحدث باسم حركة: محافظات
 .من بين أحد عشر ألف أسير فلسطيني في سجون االحتالل)  أسير٦٧٠٠(اإلسرائيلية يزيد عددهم على 

وأضاف أن  الرئيس عباس يواصل جهوده لإلفراج عن كافة أسرانا البواسل، ويولي أهمية خاصة 
 اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير وأكد زياد جرغون عضو .وأولوية مطلقة لقضية األسرى

ورفض  .فلسطين على ضرورة التمسك بحق جميع األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل في التحرر
ودعا حزب  .جرغون في بيان التصنيفات اإلسرائيلية، والمعايير االحتاللية المتبعة لإلفراج عن المعتقلين

ق اإلنسان للضغط على إسرائيل من أجل اإلفراج عن المزيد من الشعب المجتمع الدولي ومنظمات حقو
األسرى وصوال إلى اإلفراج عن جميعهم معتبرا أن مواصلة إسرائيل اعتقالها أالف الفلسطينيين 

ثمن علي و ن،وبخاصة المئات من كبار السن والنساء واألطفال يعتبر مخالفه دولية وانتهاك لحقوق اإلنسا
مكتب الحركي المركزي للحركة األسيرة، الجهود المضنية التي بذلها  الرئيس وكافة أبو دياك أمين سر ال

 .أسيراً) ٢٥٥(الجهود التي أدت إلى اإلفراج عن 
  ٢١/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  "فتح"تصريحات القدومي إيجابية وتؤكد وجود صوت عقالني داخل : "حماس" .١٣

بلنا في الحركة تصريحات األخ فاروق القدومي بكل        استق" بيان لها   قال حركة حماس في     : رامي دعيبس 
ترحاب وارتياح وذلك رغم اختالفنا السياسي مع بعض مضامينها إال أن جـوهر وشـكل التـصريحات                 
والمواقف التي أطلقها األخ القدومي تثبت وبجدية وجود صوت عقالني يقظ داخل حركة فتح يمتلك مـن                 

وأضـافت   ".ني و على متانة العالقة الفلسطينية الفلسطينية      الخبرة و الحرص الكبير على المشروع الوط      
لن نقول بأكثر مما قاله أبو اللطف حول تسليم سالح المقاومة فالمسألة أكبر مـن العفـو عـن                   " الحركة  

مطارد هنا أو هناك وهذه البنادق أصالً ليست ملكاً ألفراد بل هي أمانة في أعنـاقهم أودعهـا الـشعب                    
و لدينا االستعداد الكامل    .. نرحب و بكل مصداقية   " وقالت الحركة    ". أسراه وجرحاه  الفلسطيني بشهدائه و  

إلثبات حسن النوايا لدعوة األخ القدومي للحوار الوطني برعاية عربيـة مباشـرة فـي سـبيل تعزيـز                   
  ".المسؤولية القومية و اإلسالمية عن القضية الفلسطينية والخروج بها من الحالة التي تعيشها اآلن

  ٢٠/٧/٢٠٠٧ ٤٨رب ع
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   بالقاهرة"ندوة فلسطينية" في "حماس" و"فتح"ـاتهامات ل .١٤

التي أقامها مركز رؤية المصري بنقابة الصحافيين المـصريين         " القضية الفلسطينية "شهدت ندوة   : القاهرة
 ، خالفات حادة بين المشاركين الذين تنوعوا بين فلسطينيين ومصريين، بسبب          "مساء الخميس "في القاهرة   

وامتدت الخالفات إلى خارج قاعة     . تطور األوضاع في الضفة وغزة، وانهيار الحوار الوطني الفلسطيني        
النقابة، حيث أخذت تتعالى أصوات الحضور خالل مغادرتهم بين داعم إلجراءات الـسلطة الفلـسطينية               

ومنتقـدا  برفضها للحوار مع حركة حماس، بعد سيطرتها على القطاع، وبين رافض لهـذا األسـلوب،                
وفي الوقت الـذي    . اإلجراءات التالية التي اتبعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بنزع أسلحة الفصائل          

وجه فيه بعض المشاركين الفلسطينيين، ممن يقيمون في القاهرة، وبين آخرين كانوا عالقين على معبـر                
ي، ما يفقدها المقاومـة التـي       رفح، انتقادات حادة لحركة حماس، لحرصها على الدخول المعترك السياس         

وعلى الرغم من أن محور النـدوة األسـاس كـان            .كانت تتبناها، رفض البعض اآلخر هذه االنتقادات      
يفترض أن يتناول تطور األوضاع الراهنة في الضفة وغزة، إال أن كثيرا من المشاركين، أراد أن يـتهم                  

ومـع  . ، أو عمالة حماس لسوريا وإيران     "ئيلإسرا"كل طرف بالعمالة، سواء كانت عمالة فتح ألمريكا و        
رغبة بعض المشاركين في استئناف الحوار بين الحركتين، وااللتفات إلى العدو المشترك، وخالفهم حول              
ما جرى في غزة، فقد اتفقوا جميعا على أن االنتخابات األخيرة كانت مفاجئة للجميع، بمن فيهم حمـاس                  

  .ذاتها
  ٢١/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  في الضفة الغربية" حماس"أجهزة السلطة تجمع األسلحة عناصر  .١٥

صادرت قوى األمن أسلحة خفيفة تعود لحماس بعد محاصرة مجموعة من : جميل ضبابات -نابلس 
وقال العقيد أكرم الرجوب مدير جهاز األمن الوقائي . أفرادها كما أفاد أحد قادة األجهزة األمنية في نابلس

ن شك حماس لديها أسلحة، وقد تكون هذه األسلحة موجودة في نابلس أكثر من غيرها دو"في المحافظة، 
وتشغل هواجس أسلحة مفترضة لحماس بين أيدي افرادها بال الكثير من قادة األجهزة ". من المناطق

وتأخذ األجهزة األمنية كل ما يصدر عن حركة حماس من تصريحات تتعلق بأي  .األمنية والمواطنين
لذلك نتخذ إجراءاتنا دوماً لمالحقة أي "وقال الرجوب، . محتملة معها في الضفة على محمل الجدمواجهة 

وحسب تقديرات أمنية فإن كل األسلحة الموجودة  ". نشاط غير قانوني ألي تنظيم وتحديداً حماس
 .المتوفرة في أيدي حركة حماس هي أسلحة رشاشة

  ٢١/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
 
   وتمهد لحرب .."خطيرة" مشعل - نصر اهللا- األسد - نجادءات لقا": سرائيلا" .١٦

بين سوريا وإيران، وزعم المتحدث باسم      " التحالف االستراتيجي "أمس ما سمته    " سرائيلا"هاجمت  : القدس
بين دمـشق وطهـران يثيـر       " التحالف االستراتيجي "ريغيف أن ما سماه     " اإلسرائيلية"وزارة الخارجية   

وادعى في تصريح لوكالة فرانس برس أنه ال يمكـن          . ريا في رغبتها في السالم    الشكوك حول نيات سو   
، وتوقع أن تعتبر المجموعة الدولية سوريا       "إسرائيل"ربط صداقة مع من يجسد الرفض األشد للسالم مع          

تـضعف  "وقال وزير الداخلية شتريت إن زيارة نجاد لدمشق أول أمس           . بأنها دولة تعمل من أجل السالم     
بـأن  " اإلسـرائيلية "، وجدد طرحه في مقابلة أجرتها معه اإلذاعة العامة          "سوريا كشريك في السالم   موقع  

بالسيادة السورية على هضبة الجوالن، وتوافق على االنسحاب منها مقابل السالم بعد            " إسرائيل" "تعترف"
واستبعد وزير شـؤون     ".إسرائيل"، تؤجر خاللها سوريا هذه األرض إلى        " عاما ٢٥اختبارية مدتها   "فترة  

المتقاعدين ايتان العضو في الحكومة األمنية االنسحاب من الجوالن، وزعم أن زيارة نجاد لدمشق تشكل               
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في حال انسحابها ستجد نفـسها      " إسرائيل"دليال إضافيا على أن سوريا ال تريد السالم فعال، وبالتالي فإن            "
 واألمين العـام    األسد مع   نجادالرسمي لقاءات   " ائيلياإلسر"ووصف التلفزيون   ". بال سالم، وبال الجوالن   

، وادعى أنها تمهد لحرب محتملة فـي        "خطيرة" بأنها   "حماس"لحزب اهللا ورئيس المكتب السياسي لحركة       
  ".إسرائيل"الصيف على 

  ٢١/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
 يقلو علمنا بسفر نصر اهللا إلى دمشق الغتلناه في الطر": سرائيلا"تلفزيون  .١٧

لم تكن تعلم بنية األمين العام      " إسرائيل"الرسمي الليلة قبل الماضية إن      " اإلسرائيلي"قال التلفزيون   : القدس
 أحمدي نجـاد،     اإليراني نصر اهللا الذهاب إلى سوريا عن طريق البر سرا للقاء الرئيس          حسن  لحزب اهللا   

  . وإنها لو كانت تعلم بذلك لقامت بعملية عسكرية الغتياله
  ٢١/٧/٢٠٠٧يج اإلماراتية الخل

  
  رحب بها مع دمشقت مع مشعل و تركياوساطةترفض " اسرائيل" .١٨

ذكرت القناة الثانية اإلسرائيلية مساء اليوم أن تركيا عرضت على إسرائيل التوسط بينها وبين سوريا من                
ـ         .جهة وبين رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس من جهة أخرى          ة وأشـار التقريـر إلـى أن الحكوم

وذكر التقريـر أن العـرض قـدم إلـى           .اإلسرائيلية رفضت الوساطة مع مشعل ورحبت بها مع دمشق        
  . أشهر٥أولمرت أثناء زيارته لتركيا قبل حوالي 

  ٢٠/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب 
  
  أولمرت يرفض تقديم تعهدات لسوريا ويشير إلى نية حكومته االنسحاب من مدن فلسطينية .١٩

 يمكنه التعهد بشيء لسوريا قبل المفاوضات وال يمكنه منح ضمانات،           قال إيهود أولمرت، الجمعة، إنه ال     
وعـن   .ولم يستبعد أولمرت، أن تكون سوريا معنية حقـا بالمفاوضـات          . ودعا إلى مفاوضات مباشرة   

. ال أنوي التغاضي كما تغاضت إسرائيل في لبنان       : " األوضاع في غزة قال أولمرت في جولة في الجليل        
يمكنني أن أعد بأن ال تصبح األوضاع       . ال يجب العامل مع ذلك باندفاع، بل بالعقل       ولكن في نفس الوقت     

إضافة إلى ذلك ال أعتقد أن الحل يجب أن يكون عن طريق            . في قطاع غزة شبيهة بما حصل في الشمال       
وعن التسوية مع    ".أعتقد أن األوضاع الحالية ال تبرر ذلك      . شن هجوم بقوات كبيرة والسيطرة على غزة      

فكل واحـد   . يجب أن ندرك أن في نهاية المطاف ال يوجد بديل للتسوية طويلة األمد            : "لفلسطينيين، قال ا
ومـن أجـل    . يدرك أن دولة إسرائيل ال يمكنها أن تعيش طالما أن األغلبية اليهودية غير مضمونة فيها              

ما يعيش فـي حلـم   إذا كان أحد : "وأضاف ".ضمان ذلك سنحتاج إلى اتخاذ قرارات صعبة، ال مفر منها         
منقطع عن الواقع، بأننا سنستطيع االحتفاظ بكافة المناطق، فهو ال يقـدر بـشكل صـحيح، وسنـضطر                  

مؤكدا أن ذلك لن يكون بانسحاب أحـادي الجانـب، معتبـرا أن الحكومـة             " للخروج من أجزاء واسعة     
  ".الفلسطينية تمثل الشعب الفلسطيني وسيتم إجراء مفاوضات معها

  ٢١/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب 
  
   ما هي إال مسألة وقت"حماس" و"سرائيلا"المواجهة بين : هانغبي .٢٠

أن الجيش اإلسرائيلي تعلم العبر مـن      "رأى أن رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست تساهي هانغبي           
 "إسـرائيل "وقال أن المواجهـة بـين       ". حرب لبنان الثانية تمهيدا للمواجهة اآلخذة باالقتراب مع حماس        

ان الهدوء  : "وأضاف".  ما هي إال مسألة وقت وستقع آجال أو عاجال، فاألمر صار غير مستبعد             "حماس"و
 استغلت فترة التهدئـة     "حماس"النسبي الذي تشهده إسرائيل مع قطاع غزة ما هو إال أمر مضلل، فحركة              
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دا للمواجهة  النسبية لتعزيز قوتها في قطاع غزة، والجيش اإلسرائيلي أيضا فعل األمر عينه وصار مستع             
 حاليا ال تريد فتح مواجهة مع إسرائيل ألنها تخشى المساس بسكان قطاع غـزة، لكـن     "حماس"وإن تكن   

  ".المواجهة آتية ال محالة
  ٢١/٧/٢٠٠٧النهار 

  
  سرائيلي للتجسس على إيران اأحدث قمر  .٢١

قفزة "ئيلية ستحقق   امس ان القدرات الفضائية اإلسرا    " جيروزاليم بوست "  ذكرت صحيفة     :، ا ش ا   "السفير"
في ايلول المقبل، عندما تطلق وزارة الدفاع االسرائيلية أكثر اقمارها للتجسس تقـدما بواسـطة               " عمالقة

واوضحت الصحيفة ان القمر الجديـد قـادر        . صاروخ هندي، يستهدف مراقبة البرنامج النووي االيراني      
اضافت انه عقـب االطـالق      . لجويةعلى التقاط صور الهداف صغيرة جدا وارسالها في كل االحوال ا          

" تك سـار  "، تتخذ اسرائيل الترتيبات النهائية الطالق القمر        "٧افق  "الناجح الشهر الماضي لقمر التجسس      
الذي طورته الصناعات الفضائية االسرائيلية، وسيكون اول قمر صناعي إسرائيلي يحظى بقدرات رادار             

وأشارت الصحيفة  ". تطورات في المنشآت النووية االيرانية    وسيراقب ال "،  "اس ايه آر  "الفتحة االصطناعية   
 كيلوغراما ويمكن ان يلتقط صورا الهداف على االرض حتى          ٣٠٠يزن اقل من    " تك سار "الى ان القمر    

يعتمـد علـى    " ٧أفق  "وتابعت ان القمر    ". أفق"اذا كان الطقس غائما، وهي قدرة غير متوفرة مع اقمار           
  .قادر على التقاط صور عالية الدقة باستخدام تكنولوجيا رادارية متقدمة" سارتك "كاميرات بينما القمر 

  ٢١/٧/٢٠٠٧السفير 
  
  يوقف حفريات الحرم القدسي"سرائيلا"وزير عربي في حكومة  .٢٢

غالـب  " االسرائيلية"أمس ان الوزير العربي في الحكومة       " يديعوت احرونوت "قالت صحيفة   : يو بي آي  
. في منطقة باب المغاربة المـؤدي للحـرم القدسـي         " االسرائيلية" الحفريات   مجادلة أوقف مؤخرا اعمال   

وبحسب الصحيفة فإن مجادلة الذي يتولى حقيبة الثقافة والرياضة وهي الوزارة المسؤولة عـن سـلطة                
قد اتخذته، األمر الذي اغضب     " االسرائيلية"اآلثار امر بوقف الحفريات خالفا لقرار سابق كانت الحكومة          

 .ر يعقوب ادري الذي كلفته الحكومة بمعالجة موضوع الحفريات في باب المغاربةالوزي
  ٢١/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  ٤٨ فلسطينييحملة تحريض عنصرية ضد  .٢٣

عباس زكور أمس حملة السكان اليهود في مستعمرة كفار فـراديم التحريـضية           " الكنيست"استنكر عضو   
، حصلوا مؤخراً على مناقصات لشراء شقق سكنية        ١٩٤٨نيي  والعنصرية ضد أربعة مواطنين من فلسطي     

الدعوات اليهودية المتطرفة إللغاء المناقصات وطرد العـرب        "وأدان زكور في بيان صحافي      . في البلدة 
، للتدخل في الموضوع، ووضع حد ألبواق العنـصريين فـي كفـار             "الكنيست"رئيسة  "ودعا   ".من البلدة 

قبل أن تتحدث إسرائيل عن العملية السلمية مع شعوب         "وأضاف  ".  عموماً فراديم، وفي المجتمع اليهودي   
  ".الجوار، عليها أن تعمل سالماً مع مواطنيها العرب

   ٢١/٧/٢٠٠٧البيان االماراتية 
  
  نصف شبان إسرائيل يريدون الرحيل  .٢٤

أن نـصف الجيـل الـشاب فـي         " يديعوت أحرونوت   "أظهر استطالع للرأي نشرته صحيفة      ": ي ب أ  "
غيـر  " في المئة منهم أن الوضع في البلـد          ٦٨اسرائيل يفضل الرحيل عنها للعيش في الخارج، وأعتبر         

 سنة، أن نصف الـشبان      ١٨ و ١٤وجاء في االستطالع الذي أجري مع شبان تراوح أعمارهم بين            ".جيد
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 ٢٧٣ع  واشترك فـي االسـتطال     .اإلسرائيليين يفضلون السفر للعيش في الخارج إذا أتيحت لهم الفرصة         
 ".جيـد جـداً   " في المئة    ٣٢وجده   ، بينما "غير جيد " في المئة منهم أن الوضع في البلد         ٦٨مراهقاً، وجد   

وسئل المشاركون هل يعتقدون أن إسرائيل ناجحة في رفع مستوى العدالة االجتماعية، وتقليص الفجـوة               
ل سكانها، ومساعدة الناس على      االجتماعية بين المواطنين، وتأمين مستوى معيشي الئق لك        -االقتصادية  

 في المئة من الشبان أن الدولة فاشلة جزئيـاً أو تمامـا فـي حـل المـشاكل      ٨٥وأجاب . إيجاد وظائف 
 فـي المئـة أن    ٥٤٩ في المئة قلقهم من األوضاع االقتصادية في البالد، ورأى           ٧١٥االقتصادية، وأبدى   

  .  ليست جيدةالعالقة بين المهاجرين إلى إسرائيل وسكانها األصليين
  ٢١/٧/٢٠٠٧النهار 

  
  طالبة بفتح معبر رفح وانتشار األمن المصري على الحدودمتواصل الفعاليات ال .٢٥

طالبة بفتح معبر العودة برفح، وإنهاء متواصلت، الفعاليات واالعتصامات الشعبية ال: كتب محمد الجمل
 جانبه أشار القذافي القططي، من. صريةممعاناة أكثر من ستة آالف فلسطيني عالقين في األراضي ال

القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي إلى أن قضية معبر رفح باتت الشغل الشاغل لكل مواطن، محذراً من 
عبر لفترة محدودة، وسمح للعالقين في األراضي مهم في حال أعيد فتح الموضوع المخطورة تناسي هذا ال

ننكر أن قضية العالقين تحتل أهمية خاصة بالنسبة نحن ال : وقال القططي. صرية بالعودة للقطاعمال
عبر مرضى بأمراض مستعصية ومزمنة حال إغالق المللجميع، ولكن علينا أالّ ننسى أن هناك مئات ال

دون تمكنهم من مغادرة البالد للعالج في مستشفيات متخصصة، في مصر واألردن وغيرها من الدول 
 أن يتاح للفلسطينيين التحرك بحرية وأمان، وال يمكن أن نقبل يجب: وأردف قائالً. العربية واألجنبية

سافرين إلى معبر كرم مبتحويل قطاع غزة إلى سجن كبير، كما أننا نرفض بشكل قاطع تحويل حركة ال
عبر، كثفت قوات متعلقة بقضية المإلى ذلك وفي سياق التطورات ال. ، الخاضع لسيطرة االحتاللمأبو سال
صري من الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، حيث مانتشارها على طول الجانب الصرية من ماألمن ال
كما لوحظت حركة مكثفة . صرية ينتشرون هناكمزيد من الجنود من حرس الحدود والشرطة المشوهد ال

صرية، إضافة إلى قيام مراقبة المصرية، في حين شوهد جنود يعتلون أبراج ونقاط الملآلليات العسكرية ال
 . صرية بإشعال أنوار ساطعة على طول الحدود خالل ساعات الليلمالالسلطات 

  ٢١/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
   ليس لديهم مالجئ أو غرف حماية  ٤٨ بالمئة من عرب ٧٠ .٢٦

قال مركز مساواة الفلسطيني الذي يعني برصد التمييز العنصري من قبل :  زهير اندراوس-الناصرة 
، انه نتيجة للفوارق وانعدام التحصين قتل ٤٨واطنين العرب في مناطق الـالحكومات اإلسرائيلية ضد الم

ويتضح من .  مواطنا عربّيا وجرح المئات، خالل العدوان اإلسرائيلي علي لبنان الصيف الماضي١٩
التقرير الذي أعده المراقب، القاضي المتقاعد ميخا ليندنشتراوس، أن قيادة الجبهة الداخلية في جيش 

اإلسرائيلي فشلت في تقديم صورة شاملة ومفصلة عن الفوارق في بناء المالجئ، ودون تجهيز االحتالل 
خطة وتمويلها على المستوي الحكومي لن يحصل أي تغيير في الوضع الصعب السائد في المجتمع 

جناح : واظهر تقرير مراقب الدولة عددا من الفوارق التي أدت لخسائر كبيرة في األرواح. العربي
 مليون شاقل فقط للبلدات ١,٧١، ٢٠٠٦ و٢٠٠٢ات الطوارئ في وزارة الداخلية منح بين األعوام خدم

 أجرت قيادة ٢٠٠٣في العام .  مليون شاقل تم توزيعها٤٧العربية في الداخل الفلسطيني، من أصل 
ق كبيرة الجبهة الداخلية في لواء الشمال استطالعا حول فوارق التحصين، ودلت النتائج أن هناك فوار

في وجود المالجئ بين البلدات العربية واليهودية، وباإلضافة الي ذلك، فان في غالبية البلدات العربية ال 
توجد مالجئ عامة البتة، وعلى الرغم من هذه النتائج فان قيادة الجبهة الداخلية ووزارة التربية والتعليم 
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قرير أن الخدمات النفسية التربوية في غالبية وجاء أيضا في الت. لم يقوما بواجبهما في هذا الموضوع
في ايام الحرب . السلطات المحلية العربية تعاني في األيام العادية من نقص جدي بالمختصين النفسيين

وكشف التقرير أيضا أن . وما بعدها، استصعبت مراكز الخدمات النفسية في هذه السلطات تقديم المساعدة
لم تمول االعتناء اليومي بالمالجئ العامة في السنوات األخيرة في غالبية وزارة الداخلية اإلسرائيلية 

 بالمئة من سكان عرابة جوابا ٩٩ال يملك : وجاء في التقرير أيضا. السلطات المحلية العربية في الشمال
مشيرا الي .  بالمئة من سكان الناصرة ال توجد مالجئ لفترات الحرب،٧٥شيئا في مجال التحصين، لـ

وطالب مراقب الدولة الحكومة .  الف مواطن عربي في مجال التحصين١٥٣ ليس هناك جواب لـانه
االسرائيلية باعداد خطّة هادفة لتواجه فوارق اعداد المالجئ في المجتمع العربي، والتخاذ قرارات 

عتبر تخطيطية وتمويلية تؤدي الى تقليص الفوارق خالل السنوات المقبلة، وهذا الن مراقب الدولة ي
مشكلة المالجئ مشكلة قومية شاملة تقوم وزارتا الداخلية والمالية بتجاهلها، وتوجب مواجهتها باعداد 

 . خطط شاملة ال تقدر السلطات المحلية علي اخراجها الي حّيز التنفيذ
  ٢١/٧/٢٠٠٧القدس العربي 

 
  احتفال بنجاح طالب الشهادة المتوسطة رغم الصعاب والتهجير  .٢٧

عمت مظاهر الفرح في مخيم البداوي، أمس، إثر نجاح أكثرية طالب الـشهادة             : ان ريفي  غس -البداوي  
وأشـارت  . وأقام اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني احتفاالً لتكريم الطـالب النـاجحين          . المتوسطة

ير، مؤكدة  الكلمات إلى اإلنجاز الكبير الذي تحقق بنجاح الطالب بنسبة مئة في المئة، رغم المعاناة والتهج              
  . أن الشعب الفلسطيني جدير بالحياة وقادر، في حال تأمنت له الظروف المالئمة، على اجتراح المعجزات

  ٢١/٧/٢٠٠٧السفير 
  
  غزة على شراء غاز  عباس تقطع الطريق على حكومة هنية وتفاوض سلطة"سرائيلا" .٢٨

ة الفلسطينية تضعان اللمسات كشفت مصادر اسرائيلية ان حكومة الكيان والسلط: آمال شحادة -القدس 
االخيرة لبلورة اتفاق اقتصادي يعتبر االكبر واالكثر تعقيدا منذ اتفاقات اوسلو، ويتعلق بشراء اسرائيل 
. للغاز الطبيعي من شركة بريتش غاز البريطانية، التي تستخرجه قبالة شواطئ غزة برخصة فلسطينية

بح الذي تحصل عليه السلطة الفلسطينية يتجاوز مليار وتقدر قيمة الصفقة اربعة مليارات دوالر، والر
.  تجري منذ عدة سنوات ان المفاوضات بين اسرائيل وبريتش غاز" معاريف"وذكرت صحيفة . دوالر

وخالل االسابيع االخيرة جرت اتصاالت بين المستشار السياسي لرئيس الحكومة االسرائيلية، شالوم 
د اولمرت الذي وصف اشرافه بتشكيل المظلة األمنية ترجمان، وصائب عريقات، بإشراف ايهو

وذلك لاللتفاف على قرار حكومة اسماعيل هنية المقالة التي سبق وأكدت أنها ال تمانع . والسياسية للصفقة
وحسب مصدر ". على شفا االختراق"الصفقة وصفت بانها ناجحة و. في عقد الصفقة مع اسرائيل

قوم على اساس حساب بنك دولي يمكن السرائيل أن تتابعه والتأكد من اآللية المالية ست"اسرائيلي فإن 
وأولى . والطرفان يبحثان الصفقة بالتحسب من خطر محاولة لضرب المنشأة". سحب االموال منه

الخطوات التي سيتفق عليها عدم وضع ساتر فوق الماء لغرض استخراج الغاز حتى ال يستغل االمر 
ق، ستحرص اسرائيل على نصب المنشأة على أرضية البحر من خالل عدد وحسب االتفا. لتنفيذ عملية

 انبوب تحت بحري الغاز من غزة الى  كما سيمرر. كبير من السفن الحربية التابعة لسالح البحرية
  .عسقالن

  ٢١/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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   حملة تنظيف للبيوت األثرية بمدينة غزة .٢٩
مارة التراث بكلية الهندسة بالجامعة اإلسالمية بدء مرحلة جديدة من          أعلن مركز ع  :  ماهر إبراهيم  -غزة  

لتنظيف البيوت األثرية بمدينة غزة، وسيتركز عمـل المرحلـة الجديـدة علـى      " شاركونا"مراحل حملة   
وبدأت عملية التنظيف بمشاركة ثالثين عامالً، وإشراف ثالثة مهندسـين مختـصين            . التنظيف والتوعية 

وفي سياق متصل، نظمت الطالبـات       .األثريين" صليبا ظريفة "، و "موريس شحيبر  "موزعين على منزلي  
المشاركات في الحملة لقاءات واسعة مع أهالي البلدة القديمة بمدينة غزة، تم توعيتهم خاللها بقيمة ومكانة                

روث المباني األثرية، وذلك بغرض إيجاد ترابط واندماج بين مكانة البلدة القديمة مـن جانـب، والمـو                
  .العمراني األصيل من جانب آخر

  ٢١/٧/٢٠٠٧البيان االماراتية 
 
  حل القضية الفلسطينية أساس السالم في المنطقة: الخطيب .٣٠

قال وزير الخارجية :  برهوم جرايسي-من الناصرة  ٢١/٧/٢٠٠٧ الغد األردنية ذكرت صحيفة
إن السالم مع سورية ال يمكن  "اإلسرائيلية، نشرته أمس،" هآرتس"عبداإلله الخطيب في حديث لصحيفة 

ان يكون بديال للسالم مع الفلسطينيين، ومن دون حل القضية الفلسطينية لن يحل السالم في المنطقة، 
تحرك "ورفض من جهة أخرى أي فكرة للقيام بـ". فالصراع اإلسرائيلي الفلسطيني هو القضية المركزية

فلسطينية، معتبرا ان واقع حصول االنسحاب من قبل اسرائيل لتسوية القضية ال" أحادي الجانب
الوضع في " في تعقيد"االسرائيلي من قطاع غزة قبل سنتين من دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية ساهم 

إن إسرائيل تقول دوما أنها "وركز الخطيب على أولوية وأهمية المبادرة العربية للسالم، وقال، . غزة
، وردا على سؤال بشأن إقامة "بادرة العربية فتحت أمامها فرصة كهذهتريد االندماج في المنطقة، والم

إنني ال أتكلم باسم أي دولة أخرى، ولكن "عالقات دبلوماسية بين دول عربية وإسرائيل، قال الخطيب، 
وردا على سؤال حول عدم زيارة ". في السنوات التسعين عدة دول عربية فتحت مكاتب مصالح متبادلة

، وحول "حين تنضج الظروف فإن زيارة كهذه تتم: "ي عبداهللا الثاني إلسرائيل قال الخطيبالعاهل االردن
طالما ان الصراع موجود، فإنه "وجود جهات في األردن مناهضة للتطبيع مع إسرائيل، قال الخطيب، 

ودعا ". سيغذي معارضي السالم، وحين يكون تقدم في العملية السياسية، سيكون الدعم أقل لهذه الجهات
الخطيب في حديثه إلى جعل منطقة الشرق األوسط منطقة خالية من المفاعالت النووية لغرض إنتاج 

  .األسلحة، مؤكدا أن المشروع النووي األردني، هو لغرض إنتاج الكهرباء
قال الخطيب،انه يؤيد :  زهير اندراوس- الناصرة :٢١/٧/٢٠٠٧القدس العربي وأضافت صحيفة 
كرة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، كما قرر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية اجراء انتخابات مب

محمود عباس، ولم يناشد الفاصائل الفلسطينية باجراء حوار داخلي بينها، الفتا الى ان الموقف االردني 
شرعية من حركة حماس لم يتغير، مشيرا الى انه بالنسبة للنظام الحاكم في عمان، فان من يمثل ال

ورفض الوزير االردني االجابة على سؤال الصحيفة . الفلسطينية هو الرئيس عباس، وليس اخرين
االسرائيلية فيما اذا كان االردن على استعداد لنشر قوات عسكرية من المملكة بين اسرائيل والدولة 

. فض اإلفصاح عنهاالفلسطينية العتيدة، ولكنه اشار الي استعداد بالده لمنح ضمانات بهذا الخصوص ر
وعندما سألته الصحيفة االسرائيلية فيما اذا كانت االنتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني والتي فازت 

  . بها حركة حماس خطأ، تهرب الوزير من االجابة وقال انني اترك تقييم هذا االمر للمؤرخين
  
  العاهل األردني يحشد الدعم لمؤتمر بوش .٣١

ستكون محور لقاء الرئيس األميركي جورج بوش " مؤتمر السالم الدولي"لـاالستعدادات : الوكاالت
والعاهل األردني عبد اهللا الثاني، الثالثاء المقبل في واشنطن، التي شددت، على لسان وزيرة الخارجية 
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وقال مسؤولون في البالط الملكي، إن . كوندوليزا رايس، على أن الئحة المشاركين فيه ال تزال مفتوحة
وأشاروا إلى أن .  اهللا الثاني سيبحث مع الرئيس األميركي سبل حشد الدعم لدعوة الرئيس األميركيعبد

  ".تشّجع بدعوة بوش"العاهل األردني 
  ٢١/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 

  
   وعائالت المسلّحين ترفض الخروجيحرز تقدماًالجيش  .٣٢

هدت محاور الجهة الجنوبية الغربية من ش:  عبد الكافي الصمد، نزيه الصديق-  البّداوي،نهر البارد
المخيم مناوشات باألسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة، بعدما كانت وحدات الجيش قد تمكنت من إحراز 

وأظهرت وقائع األيام األخيرة، أن الجيش بات يحكم  .تقدم في اتجاه المدخل الرئيسي للشارع العام
 عضو  وأوضح.يوب التي ما زال المسلحون يتحصنون فيهاالسيطرة بالنار على القسم األكبر من الج

رابطة علماء فلسطين الشيخ محمد الحاج أنه أجرى اتصاالً بالمسؤول اإلعالمي في حركة فتح اإلسالم 
المساعدة في إجالء عائالت المسلحين من النساء واألطفال الذين ال يزالون داخل "أبو سليم طه، من أجل 
  ."غني أن النساء رفضن الخروج، وفضلن البقاء مع أزواجهنالمخيم، إال أن طه أبل

  ٢١/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  
  قتة ؤإزالة األلغام وتوفير مساكن م :خطة الحكومة لما بعد حرب المخّيم .٣٣

رئيس السنيورة قبل نحو شهر لجنة برئاسته للشروع في وضع مخطط اعادة البناء ال شكل: خليل فليحان
تتولى هذه اللجنة التحضير لخطة مرحلية متكاملة لما يجب القيام به بعد وقف . نازحين الإلعادةتمهيداً 

 :أوال ؛ هذه الخطة ترتكز على خطوات متتالية هيأن اللجنة أعضاء احد  وأفاد.العمليات العسكرية
دمة  لمعرفة عدد المساكن المهاألضرار مسح :ثانياً .أرجائه التي زرعت في األلغامتنظيف المخيم من 

 تأمين :ثالثاً . دراسة للمتبقي لتحديد كلفة اعادة البناءوإجراء، إليهمكلياً وجزئياً بهدف اعادة السكان 
 :رابعاً . طالب فلسطيني من الصفوف االبتدائية والتكميلية والثانوية لعودتهم الى مقاعد٥٠٠٠مدارس لـ

 الخطة  أما.ريثما يبنى ما يمكن بناؤه قرب المخيم إلسكانهمتأمين منازل موقتة لما تبقى من نازحين 
 اعمار المخيمين القديم والجديد، قد يشارك فيها إلعادة أوسع دراسات إعدادشمل، فتتناول الثابتة واأل

  . البنك الدولي، وستعرض بعد تحديد الكلفة على الدول العشر المانحة
  ٢١/٧/٢٠٠٧النهار 

  
  نهر البارد مخيم إلىلسطينيين فالالجئين ا عودة دراسة:  األمم المتحدةمسؤول .٣٤

 فلسطيني نزحوا بسبب القتال بين الجئ ألف ٣٢ من أكثر إن المتحدة باألمم قال مسؤول :أليستير ليون
 سيحتاجون لمنازل مؤقتة بينما تتم اعادة بناء مخيمهم الذي أصابه إسالميينالجيش اللبناني ومتشددين 

روا في لبنان انه ال يستطيع تقدير تكلفة اعادة البناء حتى وناألوقال ريتشارد كوك مدير وكالة  .الدمار
نتوقع أن تكون جهود اعادة االعمار "وقال كوك في مقابلة  .يتوقف القتال ويتسنى تقييم االضرر

 أعربوا آخرينمضيفا أن ألمانيا وايطاليا ومانحين " ستصل حتما لمئات الماليين من الدوالرات...ضخمة
وتدرس الوكالة الحلول البديلة مثل السكن المؤجر والمساكن أو  .األموالبعض عن استعدادهم لتقديم 

وقال كوك ان الوضع الطاريء  .المباني المؤقتة التي يمكن تحويلها أو اعادة تأهيلها الستخدامها كسكن
 تحسين أحوال المعيشة إلىأجبر الوكالة على تحويل بعض مواردها التي كانت مخصصة لمشاريع تهدف 

  .المخيمات في
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وقال كوك  . مليون٤٩ مليون دوالر لمشاريع قيمتها ٢٤نالت الوكالة تعهدات من مانحين اجماليها لقد و
 الن أوضاع الناس تخلق مجتمعا محبطا وساخطا يكون اآلنتحسين أحوال المخيمات بات أكثر أهمية "

  . "أكثر عرضة للتطرف
  ٢٠/٧/٢٠٠٧رويترز 

  
  الفلسطينيةأوضاع المخيماتالحريري تبحث  .٣٥

تابعت النائب بهية الحريري أوضاع المخيمات الفلسطينية في اجتماع مع وفد من تحالف القوى 
نقل عن السيدة الحريري و. الفلسطينية وشارك فيه أعضاء في لجنة المتابعة المدنية اللبنانية الفلسطينية

العيش الكريم لهم وحفظ كرامتهم  منازلهم وتأمين المساكن وإلىتأكيدها عودة أهالي مخيم نهر البارد 
   .حتى عودتهم

  ٢١/٧/٢٠٠٧المستقبل 
 
  زيارتي إلسرائيل ليست باسم الجامعة العربية: أبو الغيط .٣٦

أوضح وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط ان زيارته ونظيره االردني عبداهللا الخطيب : القاهرة
لدول العربية، في رد على بيان للجنة الرباعية الدولية الى اسرائيل، االربعاء المقبل، ال تتم باسم جامعة ا

وأوضح ". وفد من الجامعة العربية إلى إسرائيل"في ختام اجتماعها في لشبونة الذي رحبت فيه بزيارة 
ذهاب الوزيرين المصري واالردني إلسرائيل هو بتكليف من اللجنة الوزارية "أبو الغيط، فى بيان أن 
وتعليقاً على ما ورد فى بيان الرباعية ".  العربية المنبثقة عن قمة الرياض األخيرةلمتابعة مبادرة السالم

ال يوجد بديل عن العمل للتوصل إلى عناصر لتسوية سياسية تمثل "من نقاط أخرى، أكد أبو الغيط أنه 
رائيلي  اإلس-إطاراً عاماً وقوة دافعة ألي مسار للمفاوضات؛ بهدف تحقيق حل عادل للصراع الفلسطيني 

االفق السياسي، باعتباره ضرورياً "، مرحباً بإشارة البيان إلى "يؤدى إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة
للتحرك لالمام، الى جانب مواصلة العمل على تنفيذ اجراءات على صعيد إعادة تأهيل االقتصاد 

 لتحسين األوضاع المعيشية مسؤولية إسرائيل في القيام بخطوات"وشدد على ". الفلسطيني ومؤسساته
للفلسطينيين، واستمرار اإلفراج عن أموال الضرائب والجمارك المحتجزة لديها، باإلضافة إلى إزالة 

ورغم أن أبو ". الحواجز وأي عوائق تزيد من عبء الحياة على الشعب الفلسطيني الواقع تحت االحتالل
 االستيطانية العشوائية من األراضي الفلسطينية الغيط رحب بدعوة الرباعية الدولية إلزالة كل النقاط

  .المحتلة، إال أنه أكد ضرورة عدم االكتفاء بوقف توسيع المستوطنات اإلسرائيلية
  ٢١/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
   "اسرائيل"إرجاء صفقة تبادل األسرى مع  نجاد طلب من نصراهللا ومشعل: يديعوت أحرونوت .٣٧

ان الرئيس االيراني طلب من خالد مـشعل        " ديعوت أحرونوت ي"نشرت امس صحيفة    ": النهار "-رام اهللا   
وأوضحت ان الرئيس االيراني تحدث     . تجميد صفقة تحرير الجندي االسرائيلي شاليت حتى نهاية الصيف        

ـ       نبارك لكم انتصاركم ضد العدو ونـدعوكم       : "اذ قال له  "  حزب اهللا "ايضا بهذه الروح مع االمين العام ل
وأضافت انه  في اللقـاء الـذي جمعـه          ". من شأنها أن تمس باالنجاز الكبير     الى االمتناع عن خطوات     

الصيف هو فترة اختبـار     "إن  " حماس"الخميس ومشعل في دمشق، قال نجاد لمشعل ولمسؤولين كبار من           
المكان هجوم اسرائيلي على سوريا او هجوم أميركي على ايران، ولهذا ينبغي عدم تنفيذ صفقات تبـادل                 

  ". هذه الفترةالى ان تنتهي
في أيدينا معلومات جديـدة عـن       : " في دمشق قولها   نجادونقلت عن شخصية عربية كبيرة تابعت لقاءات        

 لكن هذه الشخصية أشارت الى انه       .في تفعيل مفاوضات  صفقة تبادل االسرى      " حزب اهللا "رغبة حماس و  
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 ٤٠ران دفعت قبل بضعة اشهر      وقالت ان اي  ". قد تتشوش السياقات مرة اخرى    "بعد الضغط االيراني اآلن     
  .مليون دوالر الى مشعل كي يؤخر الصفقة

  ٢١/٧/٢٠٠٧النهار 
  
  ويدعو للحوار معها " حماس"وزير الخارجية األمريكي السابق يؤكد استحالة تجاهل  .٣٨

دعا وزير الخارجية األمريكي السابق كولن باول المجتمع الدولي إلى ضرورة إجراء اتصاالت  :واشنطن
والتحاور معها، وذلك في موقف يخالف سياسة اإلدارة األمريكية " حماس"لمقاومة اإلسالمية مع حركة ا

على الرباعية الدولية أن تكون حلقة "مضيفاً . الحالية برئاسة جورج بوش التي تقوم على محاربة الحركة
 أن نتجاهل ال يجب علينا: "وأضاف باول قائالً". الوصل للتحاور بين حركة حماس والمجتمع الدولي

مكانة حركة حماس ومن جانب آخر نبحث عن حل للقضية الفلسطينية دون أن نأخذ بالحسبان مكانة 
لن تختفي بين "، مشيراً على أنها "حماس في صفوف الشعب الفلسطيني والتي تسيطر على قطاع غزه

ت أصر الجانب فازت في انتخابا" حماس"وأكد وزير الخارجية السابق على أن حركة ". ليلة وضحاها
األمريكي على إجرائها، ولذلك يمكن التحاور مع حماس عبر الرباعية الدولية أو عبر جهات أخرى، 

  . على حد قوله
 ٢٠/٧/٢٠٠٧المركزالفلسطيني لإلعالم 

  
   للمجتمع الدولي"شريك ممتاز"بأنه عباس  صف ترايسو.. الرباعية تساند بوش .٣٩

أكدت اللجنة الرباعية الدولية :  وكاالت االنباء-لشبونة : ٢١/٧/٢٠٠٧ الدستور األردنية ذكرت صحيفة
المعنية بعملية السالم في الشرق األوسط، دعمها القتراح الرئيس األميركي جورج بوش إجراء محادثات 

كما أعربت اللجنة عن دعمها للرئيس . في الخريف المقبل إلحياء عملية السالم وإقامة دولة فلسطينية
ودعت اللجنة اإلسرائيليين والفلسطينيين . الحالية مع حركة المقاومة اإلسالمية حماسعباس في مواجهته 

إلى تبني إجراءات لزيادة الثقة والعمل من أجل إحالل سالم دائم في المنطقة من خالل إقامة دولة 
رحه بوش وقالت اللجنة إن المؤتمر الدولي الذي اقت. فلسطينية تتعايش مع إسرائيل والدول المجاورة لها

وأشارت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس إلى أن . سيشكل خطوة مهمة صوب تحقيق السالم
وأضافت أنهم يجب أن يقبلوا اتفاقات تؤسس لتنفيذ حل . قائمة المشاركين في المؤتمر مازالت مفتوحة

  .ينص على وجود دولتين
وصفت وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس : ٢١/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية وأضافت صحيفة 

  .للمجتمع الدولي" شريك ممتاز"الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه 
  
  تعيين بلير بشكل رسمي مبعوثاً للرباعية الدولي إلى الشرق األوسط .٤٠

 تسلم رئيس الحكومة البريطانية السابق، توني بلير، مهام :٢٠/٧/٢٠٠٧ ٤٨ عربذكرت صحيفة
وفي المؤتمر الصحفي الذي .  بشكل رسمي كمبعوث خاص للرباعية الدولية إلى الشرق األوسطمنصبه

عقد في برشلونة، رفض بلير االدعاءات التي تشير إلى أن الحصار الدولي المفروض على حركة حماس 
لية العم"وبحسبه فإن هناك إحساساً بإمكانية تحريك ما أسماه بـ. سوف يمس بمهمته في الشرق األوسط

ومن جهتها قالت وزيرة الخارجية األمريكية، كونداليزا رايس، إن . في الشرق األوسط" السياسية
كما اعتبرت بلير . المطلوب هو المزيد من الحظ والتفاؤل من أجل التوصل إلى سالم في الشرق األوسط

وبينما تشيد رايس بالتزام ". ةالعملية السياسي"ملتزماً بالديمقراطية، وأن تعيينه من شأنه أن يدب الحياة في 
بلير بالديمقراطية، فقد أكدت بالمقابل على مواقف الرباعية الدولية بعدم إجراء اتصاالت مع حركة 

وأيدت رايس أن تكون . حماس والتي اتخذت فور صعود حماس إلى السلطة في انتخابات ديمقراطية
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ير العام لألمم المتحدة، بان كي مون، كما رحب السكرت. اتصاالت بلير مع إسرائيل ومع حركة فتح
وأضاف أن الرباعية الدولية . بقرار التعيين، وطالب إسرائيل والفلسطينيين وقادة المنطقة التعاون مع بلير

  .سوف تعمل على تقديم المساعدة لبلير
 ، صرح ممثل اللجنة الرباعية للسالم في:  وكاالت:٢١/٧/٢٠٠٧البيان االماراتية وأضافت صحيفة 

الشرق األوسط الجديد توني بلير بضرورة عدم منح الفلسطينيين آماال كاذبة، مؤكدا انه يتعين اتخاذ 
إجراءات عملية لمنح الفلسطينيين أفقا سياسيا قويا وواضحا للحصول على دولة، وأشار إلى أن خطوته 

توفير الظروف حتى األولى ستتمثل في الذهاب لالستماع إلى الناس على أرض الواقع والتفكير بهدف 
  .يصبح السالم واقعا

  
  نطلب من حماس أال تعيدنا الى ما قبل التسعينات: ميليباند .٤١

اعتبر ديفيد ميليباند، وزير خارجية بريطانيا الجديد في خطابه االول منذ تسلم :  سمير ناصيف-لندن 
ان اللجنة ) في لندنالذي القاه في معهد تشاتهام هاوس (حكومة غوردون براون السلطة في بريطانيا 

الرباعية المكلفة باالشراف على السالم في الشرق االوسط تطلب من منظمة حماس ما طلبته من منظمة 
التحرير الفلسطينية في اول التسعينات، وان استجابة منظمة التحرير لطلبات المجتمع الدولي في تلك 

واضاف  . االسرائيلية-لعالقة الفلسطينية الفترة اثمرت اكثر عمليات السالم نجاحا وكثافة في تاريخ ا
ان ما نطلبه من حماس اآلن هو أال تعيدنا الى فترة ما قبل التسعينات، وهذا ما تطلبه دول عربية : قائال

 ١٢٧عديدة ايضا ال ترحب بفتح الباب امام حماس بعدما حدث في االسابيع االخيرة وادى الي مقتل 
جموعة االوروبية عاودت العالقات مع حكومة الوحدة الوطنية ان قضية غزة جدية، والم. فلسطينيا

وكان ميليباند يرد على سؤال لصحافي بريطاني حول اذا كان من  .فبراير الماضي/ الفلسطينية منذ شباط
الضروري تبديل سياسة المجموعة االوروبية بما في ذلك بريطانيا ازاء التعامل مع حماس، مما قد يؤثر 

أما في كلمته الرئيسية فقال ميليباند ان حكومته ترحب بما . مريكية في هذا المجالعلي السياسة اال
طرحه الرئيس جورج بوش االبن حول اعتماد مفاوضات بعيدة المدى للتوصل الى حل ينشئ دولتين 
فلسطينية واسرائيلية تعيشان جنبا الى جنب، مع استمرار تقديم المساعدات االنسانية في المدى القصير 

وسئل ميليباند اذا كان كوزير . لى حكومة فلسطينية بقيادة الرئيس عباس ورئيس الوزراء فياضا
للخارجية يؤيد المبادرة العربية للسالم التي طرحتها قيادات الدول العربية في مؤتمر القمة العربي في 

 .نعم، ان هذه المبادرة شديدة االهمية، وانا اؤيدها: ؟ فقال٢٠٠٢بيروت عام 
 ٢١/٧/٢٠٠٧س العربي القد

  
  كوشنير يصف عملية إطالق االسرى بأنَّها أول خطوة إيجابية .٤٢

وصف وزير الخارجية برنار كوشنير عملية اطالق االسرى :  الوكاالت– محمد هواش -رام اهللا 
ى اول خطوة ايجابية وآمل ان تليها مبادرات اخرى سريعا، وان يتم االفراج عن االسر"الفلسطينيين بانها 

فرنسا تدعو اسرائيل الى "وقال ان ". ٥٥٠الذين وعدت اسرائيل باالفراج عنهم في كانون االول وعددهم 
اعادة : تطبيق سريع لإلجراءات، التي من شانها ان تدعم رئيس السلطة الفلسطينية وحكومة سالم فياض

ة، ورفع القيود فورية لمجموع الضرائب الجمركية المستحقة للفلسطينيين، وفتح معابر قطاع غز
المفروضة على تنقل سكان الضفة الغربية، وتدعو فرنسا في الوقت عينه الفلسطينيين الى االمتناع عن 

  ". اللجوء الى العنف وادانة اطالق القذائف على االراضي االسرائيلية
  ٢١/٧/٢٠٠٧النهار 
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  الموفد السابق للرباعية يتهم واشنطن بتقويض عمله .٤٣
 الخاص السابق للجنة الرباعية الدولية للشرق األوسط جيمس ولفنسون االدارة اتهم الموفد: ب.ف.أ

وقال المدير السابق للبنك  .، أمس"هآرتس"االمريكية بتقويض عمله، وذلك في حديث نشرته صحيفة 
 لم تحجم الواليات المتحدة البتة عن التدخل في المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية، وكنت سأتفاجأ"الدولي 

المشكلة المركزية انني لم أكن اتمتع بما "وأضاف . للغاية لو لم أكن مصدر ازعاج للخارجية االمريكية
هذه السلطة كانت تعود إلى اللجنة الرباعية، وداخل الرباعية كانت تعود إلى . يكفي من السلطة

لمحاً إلى أن واشنطن ، م"لم تتخذ اللجنة الرباعية قرارا بإغالق مكتبي"وتابع ولفنسون ". االمريكيين
  . بعدما قدم استقالته، علما أن مكتب الرباعية كان في القدس٢٠٠٦قررت هذا األمر في ربيع 

  ٢١/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
   
  نصف البريطانيين يشككون في والء اليهود للمملكة المتحدة .٤٤

م أكثر والء إلسرائيل من كشف استطالع للرأي ان نصف البريطانيين يعتقد بأن اليهود في بالده: لندن
رابطة معاداة "االستطالع الذي أجرته . المملكة المتحدة التي يحملون جنسيتها ويقيمون في أراضيها

لسان حال الجالية اليهودية في " جويش كرونيكل"ومقرها نيويورك، ونشرت نتائجه " تشويه السمعة
د في بالدهم يتمتعون بنفوذ وسيطرة كبيرة من البريطانيين يرون ان اليهو% ٢٢بريطانيا، أشار إلى أن 

استمرار حديث اليهود عن المحرقة % ٢٨وانتقد . على عالم األعمال والتجارة في بريطانيا والعالم
أن العنف المناهض لليهود في بريطانيا مصدره المشاعر المعادية لليهود، خاصة % ٢٧النازية، ورأى 

من جهة أخرى أكد ". اليهود مسؤولون عن قتل المسيح"أن واحداً من كل خمسة بريطانيين يرى ان 
من أصحاب الدخول العالية في بريطانيا ان الفلسطينيين أكثر اهتماماً بتحقيق السالم في الشرق % ٢٥

األوسط مقارنة باإلسرائيليين، كما ان نسبة ال يستهان بها من الصفوة البريطانية تتعاطف مع منفذي 
  .الهجمات االنتحارية

  ٢١/٧/٢٠٠٧يج اإلماراتية الخل
  
  أعصابهعندما يفقد الرئيس  .٤٥

 عبد الباري عطوان
يعكس التالسن، واالتهامات المتبادلة، بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسيد محمود الزهار وزير             
الخارجية االسبق، وأحد قادة حركة المقاومة االسالمية حماس، درجة التردي التي وصل اليهـا الوضـع        

 .طيني في االيام االخيرةالفلس
الرئيس عباس يتحمل المسؤولية االكبر، بحكم موقعه اوالً، والنه الباديء بحفلة السباب والـشتائم هـذه،                

 التي استخدمها في خطابه الذي القاه فـي افتتـاح اعمـال المجلـس               واأللفاظ المفردات   ىفمن استمع ال  
ي، مثل سخيف، حقير، دنيء وكـاذب ال يمكـن ان            الماض األربعاءالمركزي الفلسطيني في رام اهللا يوم       

يصدق انها تصدر عن رئيس دولة من المفترض ان يقدم المثل، والنموذج، في الترفع والتسامي، وضبط                
 وكظم الغيظ، ولكنه لم يفعل، وخرج عن كل االعراف والتقاليد المتبعـة فـي               األعصابالنفس، وهدوء   

 . األزمات، وآداب المخاطبةإدارة
جادل البعض، من انصار الرئيس عباس بالقول، بان اآلخرين، اي قادة حماس، قـد قـدموا لـه                  وربما ي 

 مقار االجهزة االمنية في     ىاالعذار والمبررات، للذهاب بعيداً، عندما خرجوا عن الشرعية، واستولوا عل         
 بعـض   ىعلقطاع غزة اثناء حركتهم االنقالبية، وما رافق ذلك من تجاوزات معيبة، وهذا ربما ينطوي               

الصحة، ولكن من المفترض ان يكون الرئيس عباس اباً للجميع، وصاحب نظرة سياسـية ثاقبـة بعيـدة                  
 مع من اختلف معهم، النه سيضطر في يوم ما للجلوس والتحاور مع             ى، وان يبقي الباب موارباً حت     ىالمد
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 اولمرت ويعانقه بحـرارة،     هؤالء، وهو الذي ال يتورع عن االلتقاء باالسرائيليين ورئيس وزرائهم ايهود          
وهو الذي يحتل االرض، ويقيم المستوطنات، ويخنق القدس المحتلة، ويقتل يومياً من الفلسطينيين ويجرح              

 . اكثر من عشرة آالف اسير في المعتقالتىبدم بارد، ويبقي عل
الـذي   مغامرة خطيرة، او انقالب سياسي ربما يكون اخطر من انقالب حماس             ىالرئيس عباس يقدم عل   

يتحدث عنه بمرارة وقسوة، عنوانه اقصاء حماس من العملية السياسية كلياً، وتجريمها، واعالن الحـرب               
عليها، واتهامها باالرهاب وتحريض العالم بأسره ضدها، بالقول انها تؤوي تنظيم القاعـدة وتـوفر لـه                 

ل اشـرطة الـدكتور ايمـن        كراهية هذا التنظيم لها ولقيادتها، مـن خـال         ىالحماية، وهو يعلم جيداً مد    
 .الظواهري بالصوت والصورة

 مرجعية، هما خـروج     إلي غير المنتخب    األولاستبدال المجلس المركزي بالمجلس التشريعي، وتحويل       
 األساسـي  الشرعية، ونصوص اتفاقات اوسلو التي هندسها السيد عباس نفسه، ونظام الحكم             ىواضح عل 

فالمجلس المركزي هـذا    . إقرارهراحل ياسر عرفات من اجل       الرئيس ال  ىالذي مارس ضغوطاً كبيرة عل    
 كونه فاقد الشرعية تماماً، الن عمره القانوني انتهي قبل عشر           ىال يمثل ربع الشعب الفلسطيني عالوة عل      

 .سنوات علي االقل
اعضاء المجلس المركزي الذين صفقوا للسيد عباس وهو يلقي كلمته يمثلون في معظمهم فصائل وهمية،               

 العـامين فقـط الـذين    األمنـاء هت في معظمها مع انتهاء الحرب الباردة، ولم يبق منها غير منصب       انت
 .، وتجاوزوا سن التقاعد بسنواتاألولتصدروا الصف 

فدعوة مجلس مركزي غير شرعي، النتخابات تشريعية ورئاسية، هي دعوة غير شـرعية، وأي نتـائج                
 صعيد تعميـق    ىائج الخطيرة التي يمكن ان تترتب عليها عل        جانب النت  إلىستتمخض عنها بالتالي باطلة،     

 .حالة االنقسام الراهنة جغرافياً وسياسياً ونفسياً
 محاولة الرئيس عباس لالستنجاد بقيادة فتح التاريخية في الخارج، واستصدار تصاريح لكـل مـن           ىوحت

 السيد نايف   ىفتح عالوة عل  فاروق قدومي وابو ماهر غنيم ومحمد جهاد اعضاء اللجنة المركزية لحركة            
حواتمة امين عام الجبهة الشعبية الديمقراطية، لتعزيز جبهته ضد حماس باءت بالفشل، الن أيا من هؤالء                

 .لم يلب دعوته، مما اظهره بمظهر غير الئق امام الشعب الفلسطيني والعالم بأسره
ل الوان الطيـف الـسياسي دون        تعطي ثمارها، يجب ان تكون نتيجة توافق ومشاركة ك         ىاالنتخابات حت 

 تعريف الرئيس بـوش     ىاستثناء او اقصاء، ومن الواضح ان الرئيس عباس ال يريدها كذلك، وبات يتبن            
ـ                    ىلها، اي لن يحدد نتائجها مسبقاً قبل اجرائها، وهذا ما يفسر تغييره النظام االنتخابي الذي جـرت عل

 نظام الدائرة الواحدة،    ىالقائمة والدوائر المختلط، ال   اساسه انتخابات المجلس التشريعي االخيرة، من نظام        
 .او االنتخابات النسبية مثل االنتخابات االسرائيلية

فكيف يمكن ان تكون هناك انتخابات ال تشارك فيها فصائل وتنظيمات تمثل نصف الـشعب الفلـسطيني                 
سطيني في الـداخل وهـم       االقل، اي حركتي حماس والجهاد االسالمي، ثم بعد ذلك ثلث الشعب الفل            ىعل

 ابناء قطاع غزة؟
 انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الذي مات وشبع موتاً، وكان آخر مرة انعقد فيها قبـل         ى الدعوة ال  ىحت

عشر سنوات للتصفيق للرئيس بيل كلينتون، والغاء الميثاق الوطني الفلسطيني دعوة غير شرعية، فهـو               
حماس والجهاد ولجان المقاومـة الـشعبية وكتائـب شـهداء           مجلس لم يضم اربعة فصائل رئيسية مثل        

، ولذلك كل ما انبثق عنه من مؤسسات يعتبر غير شرعي، مثل اللجنـة التنفيذيـة، والمجلـس                  ىاالقص
 .المركزي

، والنصف المتبقي   ى الرفيق االعل  ىفكيف تدعو لجنة تنفيذية لعقد هذا المجلس ونصف اعضائها انتقلوا ال          
ن اعضاء يمثلون فصائل انقرضت، وغير ممثلة في المجلس التشريعي المنتخـب،             او م  ىاما من المرض  

 .النها لم تفز بأي من المقاعد في االنتخابات االخيرة
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الرئيس عباس لعب دوراً كبيراً في تجميد اعمال المجلس الوطني، واللجنة التنفيذية في المنظمة لـصالح                
هو البديل، الن الغلبة فيه كانت لتنظيم فتح، ولكن بعد          اتفاق اوسلو ومؤسساته، وجعل المجلس التشريعي       

ان تغيرت الخريطة بعد انتخابات اشاد الجميع بنزاهتها وحريتها، واصبحت حركة حماس تملك االغلبية،              
 .اعاد احياء عظام المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة المركزية وهي رميم

 . رأيناالرئيس عباس امام خيارين ال ثالث لهما في
ـ     ى التوافق السياسي، وتستند ال    ى اقامة سلطة ديمقراطية تقوم عل     :االول  الـشعب   ى المقاومة، وتحـتكم ال

 .وصناديق اقتراعه من خالل انتخابات حرة ونزيهة
، ى حل السلطة الوطنية، واعالن ديكتاتورية المقاومة المسلحة، بعد ان فشلت كل الخيارات االخر             :الثاني

المفاوضات واحياء ثقافة العناق والتقبيل مع االسرائيليين التي ماتت بمـوت الـرئيس             بما في ذلك خيار     
 ).لم يقبل اسرائيليين مطلقاً(ياسر عرفات 

 في تحركاته ومراسيمه االخيرة، النهج الـديكتاتوري، مـع          ىالرئيس عباس اختار فيما يبدو، ومثلما نر      
 قواهم القمعية الوطنية، ولكـن      ىاجانب، يعتمدون عل  فارق اساسي وهو ان الديكتاتوريين، عرباً كانوا او         

 االحتالل وقواته، ويتحالف مع اولمرت ضـد        ىالرئيس عباس يريد االعتماد في ديكتاتوريته الجديدة عل       
ابناء جلدته، وينتظر ان يقوم االخير باعادة تحرير قطاع غزة، وتسليمه مجدداً لمكتب الرئاسة ورمـوز                

 .الفساد السابقة
لسطيني بحاجة فعالً الي ثورة انقاذ تتصدي لطرفي المعادلة السياسية الفلسطينية، وتخرجه من             الشعب الف 

 الراقـع فعـالً، وبـات       ى ثوابته الحقيقية، فقد اتسع الخرق عل      ىهذا الوضع الحرج والخطير، وتعيده ال     
 . الصعد كافةىالوضع ال يحتمل الن نتائجه مدمرة عل

 ٢١/٧/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  خطاياأخطاء و .٤٦

 عوني صادق
تمـوز  / يوليـو  ١٨خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع المجلس المركزي الذي عقد يوم             

الجاري ودعا فيه المجلس إلى إصدار المراسيم الالزمة إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، كـان               
عداء والفرقة واالنقـسام فـي الـساحة        بالتأكيد إيغاال في السير في االتجاه الخاطئ، وتصعيدا للتوتر وال         

الفلسطينية، وهو ما يسد الطريق أمام كل فرصة للخروج من المـأزق الفلـسطيني الـراهن، ويحـول                  
محمود عباس أقـدم    .  إلى خطايا يذهب ضحيتها الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية          من جديد   األخطاء

" حمـاس "من جانب حركـة     " انقالبا" بما اعتبره    ودعا إلى ما أقدم عليه ودعا إليه باسم الشرعية، وبرره         
وبالمقابل، رفـضت حركـة     ". ال حوار مع االنقالبيين   "على هذه الشرعية، وأكد مرارا وبشكل حاسم أنه         

، وترفض كل ما أقدم عليه عباس ودعا إليه بالحجة نفسها، لكنها دعت وتـدعو إلـى الحـوار                   "حماس"
ب أن تقال هي أن الفعل االنقالبي بدأته مجموعة في حركـة            والحقيقة التي يج  . كمخرج وحيد من المأزق   

وغطته الرئاسة الفلسطينية منذ اللحظة األولى لظهور نتائج االنتخابات التشريعية، وكان متوقعا أن             " فتح"
وبين التحذير ووقوع المحذور وقعـت      . يقع ما وقع في غزة، وقد حذر الكثيرون من وقوعه قبل أن يقع            

ة في أخطاء كثيرة وكبيرة وكان ما كان، لكن األخطر هو أن تتحـول األخطـاء إلـى                الحركتان والرئاس 
 .خطايا وباالستناد إلى األسباب والحجج والمبررات ذاتها

اآلن، لنترك مسألة الشرعية جانبا، حيث إن شرعية الطرفين المتصارعين أصبحت قابلة للطعن، ولننظر              
فالرئيس محمود عباس يـصر علـى       . في هذا الطريق الخاطئ   إلى النتائج المنتظرة إذا ما استمر السير        
ترفضها وتعده بأنها لن تسمح بإجرائها، فماذا يعني ذلك؟         " حماس"إجراء االنتخابات المبكرة، ولكن حركة      

ذلك يعني ببساطة أن االنتخابات لن تجرى إال في الضفة الغربية، وهو ما يعني تكريس االنقسام الحـالي                 
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فـي الوقـت نفـسه، إن هـذه         . نية، وتكريس االنفصال الحاصل بين الضفة وغـزة       في الساحة الفلسطي  
االنتخابات لن تكون ممثلة للشعب الفلسطيني بأي حال، خصوصا أن فلسطينيي الشتات لم يكونوا ممثلين               

وبذلك لن يستطيع الرئيس عباس،     . بشكل صحيح في االنتخابات السابقة التي شملت كل األراضي المحتلة         
أن تّدعي بأنها تتحدث أو أنها تمثل الشعب الفلسطيني كله، حتـى لـو جنـدت                " فتح"طيع حركة   وال تست 

منظمة التحرير ومؤسساتها لهذا الغرض، ألن هذه المنظمة ومؤسساتها فاقدة للشرعية منذ سنوات وهـي               
هـا  أن تـدعي بأن   " حمـاس "كذلك لن تستطيع حركة     . بحاجة إلى انتخابات لتجديد شرعيتها وصالحياتها     

في هذه الحالة سـيكون     . تتحدث أو تمثل الشعب الفلسطيني كله ألن غزة أصغر من أن تمثل هذا الشعب             
  .، واحدة في رام اهللا والثانية في غزة، ال هّم لهما إال مواجهة بعضهما بعضا"حالتان انقالبيتان"لدينا 

السابقة، وهـي أن الوضـع      نتيجة أخرى لالستمرار في هذا الطريق الخاطئ ال تقل خطورة عن النتيجة             
حركة خارجة على القانون وخاضـعة      " حماس"الجديد الذي سينشأ بعد االنتخابات سيكرس اعتبار حركة         

، والـذي   "مشروعة"والرئاسة علنية و  " فتح"للمالحقة والمطاردة وهو ما سيجعل الحرب بينها وبين حركة          
انقالبا على  " ما يعتبره الرئيس عباس      إلى" حماس"سيؤدي إلى خلق وضع أسوأ من ذلك الذي دفع حركة           

في الضفة ال تملك القوة التـي       " حماس"أن حركة   " فتح"ربما يظن الرئيس عباس ومعه حركة       ". الشرعية
فـي الـضفة   " فـتح "تملكها في غزة، لكن هذا التقدير يمكن أن يكون خاطئا، ويمكن اإلشارة إلى أن قوة         

" حمـاس "التشريعي في االنتخابات األخيرة بينمـا قـوة          عضوا فقط إلى المجلس      ١٢مكنتها من إيصال    
غير أنه وبصرف النظر عن قوة كل مـن الحـركتين فـي             .  عضوا إلى المجلس   ١٨مكنتها من إيصال    

تـصفية  "بل تحت شعار    " سيادة القانون "الضفة، فإن وضعا كهذا سيجعل الحرب معلنة ليس تحت شعار           
هة في صفوف الشعب، ووضـع كهـذا سـيجعل الـشعب            ويضع قواعد جديدة للفرز والمواج    " المقاومة

يتكفل بتحقيق أهداف أعدائه من الصهاينة واألمريكان وبالتالي        )  حماس  فتح(الفلسطيني من خالل حرب     
  .تصفية قضيته الوطنية حتى إشعار آخر

" حماس"جرها إلى أخطاء أكبر منه، كما كان تطلع قيادة          " فتح"لقد كان اتفاق أوسلو خطأ وقعت فيه قيادة         
إلى السلطة، وهي التي لم تعترف باتفاق أوسلو أصال، خطأ أيضا جرها إلى أخطاء أكبر منـه كـذلك،                   

  .وقيادة الحركتين تقتربان بسرعة اليوم إلى ارتكاب الخطيئة األكبر من كل األخطاء السابقة
لو، إذ كانوا يـأملون     ما يجري اليوم هو بالضبط ما يريده الصهاينة وحلفاؤهم منذ التوقيع على اتفاق أوس             

. ويعملون لإليقاع بين األطراف والقوى الفلسطينية، وهاهم على وشك أن يحرزوا النجاح الباهر المأمول             
وال يصدقّن أحد أنهم يريدون خيرا ألي طرف فلسطيني مهما أسمعوه من معسول الكالم، أو قـدموا لـه       

ين األطراف الفلسطينية فيتحقـق هـدفهم       العون والمساعدة، فكل ذلك من أجل أن تظل الحرب مشتعلة ب          
و " فـتح "إن ما يجري اليوم يجر القيادتين فـي         . األخير، وهو تصفية القضية الوطنية للشعب الفلسطيني      

إلى ارتكاب أكبر الخطايا التي لن يغفرها الشعب للقيادتين، وعلى قادة الحركتين أن يتراجعـوا               " حماس"
، إال أننا نقولها    "حماس"إصرار الرئيس عباس على أن ال حوار مع         ومع أننا سمعنا    . عما هم ذاهبون إليه   

غير " حماس"ال بد أن تأتي الخطوة األولى من الرئيس؛ فهو قادر على قبول مبدأ الحوار، لكن                : بوضوح
  .قادرة على إعادة الوضع في غزة إلى ما كان عليه وبشروط الرئيس

  ٢١/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
 "حماس"كرة وإقصاء االنتخابات المب .٤٧

 هاني المصري
فّوض المجلس المركزي، الرئيس أبو مازن، بتحديد موعد إلجراء االنتخابات المبكرة، وطلب المجلس 

الذي خرج به " االجماع"ورغم . من اللجنة التنفيذية للمنظمة العمل على تحضير األجواء لهذه االنتخابات
إن هذا اإلجماع يخفي في داخله خالفاً جدياً حول اإلجابة المجلس المركزي حول االنتخابات المبكرة، ف
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بالمشاركة في االنتخابات " حماس"كيف ومتى وأين ستجري االنتخابات؟ وهل سيسمح لـ: عن أسئلة مثل
إذا قررت ذلك، بعد التصعيد الكبير الذي حمله خطاب الرئيس في افتتاح دورة المجلس المركزي، الذي 

 خارج النظام السياسي الفلسطيني؟" سحما"وصل فيه الى وضع 
هناك رأي يرى أن الدعوة إلجراء االنتخابات حقيقية، وهو ينادي بإجراء هذه االنتخابات على مراحل، 

ويعمل بعض أصحاب هذا الرأي .. عدم إجرائها في غزة" حماس"بحيث تجري في الضفة أوالً، وتحميل 
وهناك رأي ..  االنتخابات، بحجة أنها ظالمية وفاشيةإذا أرادت المشاركة في" حماس"على منع مشاركة 

يرى أن االنتخابات ستجري في الضفة وغزة، ألن الوضع سيتغير في غزة خالل أسابيع أو عدة أشهر، 
كأقصى حد، لصالح السلطة، دون أن يوضح أصحاب هذا الرأي كيف سيتم ذلك؟ هل عن طريق انتفاضة 

علنه مسؤول عسكري إسرائيلي كبير بأن الظروف الدولية مهيأة شعبية في القطاع؟ أم بعد تطبيق ما أ
قبل تعاظم قوتها؟ أم عن طريق االستعانة بقوات دولية هدفها " حماس"لقيام إسرائيل بعملية حاسمة ضد 

توفير األمن الداخلي في غزة، وتنظيم إجراء انتخابات مبكرة؟ إن الحديث عن استعادة غزة في القريب 
ر وال وفاق هو أضغاث أحالم، أو محاولة للخداع، ألن كل هذه االحتماالت مشكوك العاجل، دون حوا

المحاصرة في قطاع غزة قد تحظى بتعاطف شعبي، ألنها تظهر بصورة الضحية " حماس"فـ.. فيها تماماً
 ..المالحقة من االحتالل وذوي القربى، أو على األقل لن تواجه بانتفاضة شعبية خالل أسابيع أو أشهر

وهي لن تنفذ عملية كبرى، ألنها تريد استمرار حالة .. وإسرائيل لن تقوم بخوض معركة بالنيابة عن أحد
االنقسام الفلسطيني، وألنها إذا ضمنت عدم إطالق القذائف والصواريخ من غزة، وهذا محتمل جداً، 

ائر بشرية في صفوف تستطيع أن تتعايش مع هذا الوضع القائم لفترة طويلة، وألنها تخشى من وقوع خس
أما القوات الدولية فهي لن تحضر إالّ بعد توافق محلي .. جيش االحتالل إذا عاد الى مستنقع غزة

 .واقليمي ودولي، وهو متعذر حتى اآلن على كافة المستويات
وإذا كان الوضع سيبقى في غزة على ما هو عليه، فعلى أنصار إجراء االنتخابات المبكرة بأي ثمن أن 

" حماس"وا كيف يجب التصرف؟ وهل سيدعمون القفزة في المجهول، عبر إجراء انتخابات أعلنت يجيب
أنها ستفشلها؟ والكل يعرف أن إفشالها ال يحتاج الى أكثر من عدة رصاصات تُطلَق على عدة مراكز 

عقاد قبل ان" فافو"من الفلسطينيين قالوا في استطالع أجرته مؤسسة % ٤٠أصالً .. اقتراع في الضفة
فكم ستكون نسبة المشاركة في االنتخابات؟ أم . المجلس المركزي، إنهم لن يشاركوا في االنتخابات المقبلة

انقالبها في غزة، ألنه " حماس"ال تهم الذين رقصوا فرحاً وطرباً بعد تنفيذ ) نسبة المشاركة(أن األمر كله 
ن يتيح لهم العودة الى العصر الذهبي في أتاح لهم إمكانية لإلمساك منفردين بزمام األمور، ويمكن أ

 .، بحيث يتصرفون باألموال والعباد كما يحلو لهم"أوسلو"
وهناك رأي يرحب بإجراء االنتخابات المبكرة، ولكنه يدرك أنها ال يمكن وال يجب أن تُعقَد دون توافق 

" فتح"مصالحة بين من المستطلعين في االستطالع المذكور يؤيدون % ٨٥.. وطني وشعبي على إجرائها
ويحذر أصحاب هذا الرأي من الخطر الجدي بتعميق االنقسام، الذي يكمن في إجراء انتخابات ". حماس"و

.. من مواطني السلطة الوطنية% ٤٠فغزة لمن ينسى تضم حوالي.. في الضفة وعدم إجرائها في غزة
 وإعالنها خارجة عن "حماس"كما يحذر بعض أنصار هذا الرأي من خطورة المضي في سياسة عزل 

 !!النظام السياسي الفلسطيني، وانها مسؤولة عن انتهاء كافة االتفاقات التي عقدتها السلطة معها
واسقاطها من الحساب بعد أن فازت بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، وأصبحت " حماس"ال يمكن عزل 

ح، ولكن االنقالب له سياقه وحيثياته، أجرمت بانقالبها صحي" حماس"إن .. جزءاً من الشرعية الفلسطينية
ورداً على االنقالب .. ومن منكم بال خطيئة.. وال يجب اسقاطها من الحساب، رغم عدم إمكانية تبريره

اتخذ الرئيس عدة خطوات، بدأت بإقالة الحكومة وإعالن حالة الطوارئ، وتشكيل حكومة انفاذ الطوارئ، 
د ذلك، يجب البحث عن إمكانية إعادة اللحمة ووضعها على بع.. وهو يكفي.. وهذا رد الصاع صاعين

 ..رأس األولويات
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لن تعود، ألن الواليات المتحدة األميركية وإسرائيل لن تأخذا السلطة على محمل الجد، " جنة أوسلو"إن 
ولن تتعامال معها كشريك حقيقي، بعد أن ضعفت كثيراً جراء االنقسام، ومن يشك في ذلك فليرجع الى 

وما الحديث .. واألجهزة األمنية االسرائيلية" السي آي إي"ريحات لفني وبيريس وتقارير وتوصيات تص
عن االجتماع االقليمي الذي دعا إليه بوش، الذي يسمى مؤتمراً دولياً، زوراً وبهتاناً، إالّ محاولة لقطف 

ي يتزايد بأن السلطة اآلن، وهي فهناك اعتقاد أميركي إسرائيل.. ثمار االنقسام الفلسطيني لصالح إسرائيل
لذلك، فإن النشاط السياسي ".. كامب ديفيد"في ضعف شديد، يمكن أن تقبل بأقل مما رفضته في قمة 

لهذا السبب، رفضت رايس توسيع صالحيات بلير لتشمل .. الجديد يستهدف إصالح وتأهيل السلطة أوالً
 . ومؤسسات الدولةالمفاوضات، وأصّرت على حصرها ببناء وتطوير االقتصاد

 وعاصمتها القدس، وال يقبل بدولة ذات ١٩٦٧إن الذي يريد تحقيق دولة فلسطينية مستقلة على حدود 
كما .. حدود مؤقتة، عليه أن يعيد االعتبار للمشروع الوطني، الذي أصبح منذ زمن طويل الغائب األكبر

فهناك أزمة ثقة عميقة وتزداد ما .. الشعبيةعليه أن يستعيد الوحدة، ليس بين الفصائل فقط، وإنما الوحدة 
وهناك أزمة ثقة بإمكانية تحقيق المشروع الوطني، وهذا يسمح ويفتح الطريق .. بين الشعب وقياداته

لبروز وتعزيز كافة الخيارات األخرى على حساب الخيار الفلسطيني، وان االتفاق الوطني العام على 
واتفاق مكة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، على عالّته، برهن على إعالن القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني 
وإذا عولجت الثغرات القاتلة في هذه االتفاقات، وتم االتفاق على .. وجود إمكانية لالتفاق الوطني مجدداً

برنامج سياسي وعلى شراكة حقيقية وتفعيل وتطوير المنظمة بشكل جدي، يمكن استعادة الوحدة 
 .والشرعية
ء انتخابات مبكرة أو في موعدها، بات يتطلب أوالً، االتفاق على المرجعية وقواعد اللعبة إن إجرا

الديمقراطية، وعلى األسس الكفيلة بحماية النظام الديمقراطي من أي أفكار أو ممارسات تخاذلية تفريطية 
خالفات والنزاعات فئوية أو إقصائية تخوينية وتكفيرية تعتمد العنف والحسم العسكري وسيلة، إلنهاء ال

 .الداخلية
عندما تصل السلطة الى طريق مسدود مجدداً في عملية السالم، وتجد انها في ظل االنقسام لن تحصد 

وعندما تدرك سلطة .. سوى األوهام والضغوط واالبتزاز الرامية لتحويلها ألداة طّيعة في يد االحتالل
 بالنار وتهديد المشروع الوطني كلياً، وإلحاق ان الطريق الذي سارت فيه أوصلها الى اللعب" حماس"

عندها سيفتح الطريق مجدداً أمام استعادة اللحمة بين جناحي الوطن، وعلى .. األضرار الفادحة بالشعب
وإذا لم يحصل ذلك بسرعة وفي الوقت .. أساس صلب يأخذ الدروس والعبر من التجارب المريرة السابقة

فلنقرأ السالم على القضية والمشروع الوطني منذ اآلن، وحتى إشعار المناسب، وقبل خراب البصرة، 
 !!آخر

  ٢١/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  !رؤى من الغرب... بإسرائيل" االعتراف" .٤٨

  عبد الوهاب المسيري. د
يوجد عدد كبير من الكتاب والصحفيين الغربيين، خاصة ممن يعيشون في الشرق األوسط، سـواء فـي                 

عربية أخرى، طوروا رؤى تحليلية ال تتسم بالسطحية كما هو الحال فيمـا ينـشر فـي                 فلسطين أو بالد    
  .الصحف الغربية المهمة، ولذا ال تجد هذه المقاالت طريقها إلى النشر في مثل هذه الصحف

ـ   -١٤نُشرت في األهرام ويكلي     (، وهو صحفي مقيم في الناصرة، بفلسطين،        "جوناثان كوك "ففي مقالة ل
والمقالة بطبيعة الحال تفـضح مـا أسـميه العنـصرية           ". لليهود فقط "تحت عنوان   ) ٢٠٠٦ ديسمبر   ٢٠

إن إسرائيل فـي    : يقول الكاتب . البنيوية، أي العنصرية التي تشكل عنصرا أساسيا في بنية المجتمع ذاته          
جـدار  محاولة إلثبات حقها في البقاء ادعت أن الفلسطينيين راضون عن قيام دولة يهودية منعزلة خلف ال            



  

  

 
 

  

            ٢٤ ص                                      789:                                 العدد٢١/٧/٢٠٠٧ سبتال: التاريخ

العازل؛ دولة ترعى حقوق اليهود فوق كل الطوائف األخرى المختلفة العرق والدين والجنسية حتى ولـو                
  .كانت تعيش في نفس المنطقة

وهذا يعني أن إسرائيل ترفض رجوع الماليين من الفلسطينيين ممن يعانون في مخيمات الالجئين والتي               
ا حق العودة ستتالشى أغلبية اإلسرائيليين على الفور، ومن         فإذا ُأعطو . أصبحت منازلهم ملكًا لليهود اآلن    

إال إذا كانت ستصبح مثلما كانـت جنـوب أفريقيـا           . ثم سيكون من المستحيل إدعاء أن هذه دولة اليهود        
  ).أي الفصل العنصري(العنصرية دولة األبارتايد 

إن مكتب األمـم    " وناثان كوك ج"، يقول "هكذا يبدو الفصل العنصري   "وفي مقال آخر لنفس الكاتب بعنوان       
وجاء في  .  نقطة تفتيش وحاجزا أمنيا في الضفة الغربية       ٥٢٨المتحدة للشؤون اإلنسانية صرح بأنه يوجد       

 نقطة تفتيش متحركة وأكثـر      ١٥٠ نقطة تفتيش ثابتة و    ٧٥اإلسرائيلية أنه يوجد حوالي     " هآرتس"جريدة  
حركة فـي منطقـة ال تتعـدى مـساحة          كل هذا بغرض شل ال    .  حاجز أمني يعترض الطرق    ٤٠٠من  

وترتب على ذلك أن تنقل األشخاص والبضائع في الضفة الغربية          . كولورادو الوالية األميركية الصغيرة   
ففي نقاط التفتيش تلك، يفسد الطعام ويموت المرضى، وال يصل األطفـال            . أصبح كابوساً يتكرر كل يوم    

  .إلى مدارسهم
صرية، وعد رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهـود أولمـرت الـرئيس           وبعد أن فاحت رائحة الفضيحة العن     

وبالرغم . الفلسطيني محمود عباس في ديسمبر الماضي بأنه سيقلل من معوقات التنقل في الضفة الغربية             
 حاجزاً أمنياً تنفيذاً لوعد أولمرت، فإنه       ٤٤من أن الجيش اإلسرائيلي صرح بأنه تمت إزالة ما يقرب من            

  . تلك الحواجز األمنية التي صرحوا بإزالتها لم يكن لها وجود في األساسفي واقع األمر
، وهو محام دولي، نُـشرت      "جون وتيبيك "لـ" حق إسرائيل غير األخالقي في الوجود     "وفي مقال بعنوان    

، يثير الكاتب قضية في غاية األهمية، إذ يشير إلى أن ثمة صياغات لفظية يستخدمها               "األهرام ويكلي "في  
االعتراف بحق إسـرائيل فـي      "و" االعتراف بإسرائيل " السياسة واإلعالم، بل والدبلوماسيون مثل       رجال
، وكأنها مترادفة ومتساوية في المعنى، وهي صياغات في واقع األمر مختلفة تماما ولها دالالت               "الوجود
  .مختلفة

ومـن  . لة تجاه دولة أخـرى    إن االعتراف بإسرائيل، أو أي دولة، هو فعل قانوني دبلوماسي تقوم به دو            
ولـذا نتحـدث عـن      . العبث أن يطلب من أي حزب سياسي أو حركة سياسية أن يعترف بدولة أخرى             

. هو موقف فكري مشوش وسطحي وظيفته إخفاء الطلب الحقيقي        " بإسرائيل"حماس  " تعترف"ضرورة أن   
  . بعض الصياغات تخبئتهوهنا تطرح عدة أسئلة، هي في واقع األمر محاولة لكشف األقنعة وما تحاول

 بـأن   ١٩٤٧كم تبلغ مساحة تلك الدولة المطلوب االعتراف بها؟ هل هي ما قررته األمم المتحدة عـام                 
من األراضي الفلسطينية التي احتلتها إسـرائيل عـام         % ٧٨من مساحة فلسطين لدولة اليهود؟ أم       % ٥٥

 وتوجـد  ١٩٦٧احتلتها إسرائيل منذ عام التي  % ١٠٠ والتي يعرفها العالم اآلن باسم إسرائيل؟ أم         ١٩٤٨
وإذا كان  . على الخريطة باسم إسرائيل في الكتب الدراسية اإلسرائيلية؟ إن إسرائيل لم تعّرف حدودها أبداً             

أتيحت لي  ". (حدود تلك الدولة  " حماس"االعتراف بدولة إسرائيل، فالبد أن تعرف       " حماس"المطلوب من   
ومي للرئيس نيكسون حين انتخب في الدورة األولى، وسألني مـاذا           فرصة االجتماع بأول مستشار أمن ق     

. تريدني أن أنقل إلى اإلسرائيليين، فأخبرته أنهم عليهم أن يوضحوا رؤيتهم ويبينون للعالم ماذا يريـدون               
هل يريدون دولة حسب رؤية مارتن بوبر، أي دولة ديمقراطية تسمح للعرب أن يعيشوا فيها، أم دولة بن                  

تي تستخدم القوة لتتوسع إلى أن تقف في نقطة ما يشعر اإلسرائيليون أنها كافية لحماية أمـنهم               جوريون ال 
القوي، أم إسرائيل بيجن التي ال تعرف الحدود والتي تمتد أحياناً من النيل إلى الفرات والتي تصر علـى                   

  !).ضم الضفة الغربية وترى أنه يمكن إخضاع العرب بالقوة
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 يبدو ألول وهلة كما لو كان كالماً منطقيا ال تجوز مناقشته، وكأنه مجرد اعتراف               إن االعتراف بإسرائيل  
ولكن ثمة مشاكل عملية خطيرة تتـضمنها هـذه الـصياغات           . بإحدى حقائق الحياة كالموت والضرائب    

  أي إسرائيل سيتم االعتراف بها؟: اللفظية إذ يجب طرح السؤال التالي
إن ". االعتراف بحق إسرائيل فـي الوجـود والبقـاء        "و" د إسرائيل االعتراف بوجو "هناك فرق كبير بين     

فاالعتراف . أما من منظور فلسطيني   . االعتراف بوجود إسرائيل هو صياغة ملتفة تخبئ أكثر مما تفضح         
بحق إسرائيل في الوجود والبقاء مثله مثل أن تسأل يهودي أن يعترف بأن الهولوكوست قد حدث بالفعل،                 

وأن يطلب من الفلسطينيين الذين يعـاملون أسـوأ         . صحيح أن الهولوكوست قد حدث    أو أن يعترف بأنه     
 عاماً أن يعترفوا بدولة إسرائيل، فهم يعترفون بل ويقبلون أنهم مجموعة وضـيعة مـن                ٦٠معاملة منذ   

  !البشر تستحق تلك المعاملة
) ٢٠٠٧ يوليـو    ٤ - يونيو ٢٨األهرام ويكلي   " (هدم الديمقراطية "بعنوان  " جوزيف ماساد "وجاء في مقال    

إن أعداء الشعب الفلسطيني يهاجمونهم على كل الجبهات، فهناك محكمة التفتيش ضد الفلسطينيين، وضد              
حقاً إن هدم   . التي تساندها الواليات المتحدة   " فتح"وهناك قيادة   . عزمي بشارة وكل المقاومة بطبيعة الحال     

ساسية لسياسة الواليات المتحدة منذ أن قامـت وكالـة          الديمقراطية في الشرق األوسط أصبح الركيزة األ      
 في القيام بانقالب عسكري أطـاح       ١٩٤٩االستخبارات المركزية بمساعدة حسني الزعيم في سوريا عام         

دعم الواليات المتحدة لالنقالب الذي دّبره شاه إيـران         : والقائمة بعد ذلك طويلة   . بالديمقراطية في سوريا  
 من خالل انقالب    ١٩٥٧ق هدم تجربة األردن في الليبرالية البرلمانية عام          ضد حكومة مصد   ١٩٥٣عام  

 ضد عبد الكريم قاسم،     ١٩٦٣في العراق عام    " البعثيين" تضامنت المخابرات األميركية مع      -دّبره القصر 
ولم تقتصر سياسة أميركا على هدم الحرية والديمقراطية في المنطقة وحـسب، بـل امتـدت إلـى                  . إلخ

  .التحريض على الحكم الديكتاتوري، وتدريب الحكام ممن يتسمون بالظلم واالستبداد وتوظيفهمالتخطيط و
أي المـوالين   " (العلمـانيين "ووسط كل هذا نجد المحللين من الغرب وأعوانهم من العرب والفلسطينيين            

ة تخصـصت فـي     إن الواليات المتحد  . يقدمون أوهاماً عّما يسمى استثنائية القضية الفلسطينية      ) ألميركا
االستثناء الوحيد الذي يقدمـه الـشرق       . التعاون مع حكومات ال تمثل شعبها، وتخدم المصالح األميركية        

األوسط إلى العالم هو كثرة المطامع االستعمارية بسبب البترول وتضامن العالم الغربي االستيطاني مـع               
عربي هو االسـتثناء بـل االسـتراتيجية        ليس العالم ال  . االستعمار اليهودي وكالهما مرتبط باآلخر بشدة     

االستثناء الوحيد الذي يقدمه الشرق األوسط هو االهتمام الذي يتخطى كل           . األميركية المتبعة في المنطقة   
  .الحدود الذي يبديه االستعمار االستيطاني الغربي

لـه وأفكـاره   هو أن ينسب الشخص دون إدراك كل أفعا" اإلسقاط"ما يسميه بـ" سيجموند فرويد"ويعرف  
ـ   . إلى اآلخر  غير واعية، لكن الحال مع أعداء الفلسطينيين وأميركـا التـي           " فرويد"هذه العملية بالنسبة ل

، فإنها استراتيجية إدراكيـة تعـد جـزءاً ال          "حماس"تساندهم ليس كذلك، فحين ينسبون كل جرائمهم إلى         
  .يتجزأ من سياستهم لهدم الديمقراطية الفلسطينية

  .واهللا أعلم
  ٢١/٧/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 

  
  لمساعدة أميركا على االنسحاب من العراق؟" وديعة رابين"هل تجدد اسرائيل  .٤٩

  سليم نّصار
بخالف خطبه السابقة، حرص الرئيس بشار األسد على اختصار كلمته أمام مجلس الشعب السوري، مع               

  .٢٠١٤ممتدة حتى سنة وعد قاطع بالتزام الثوابت الوطنية خالل فترة واليته الثانية ال
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وكان ملفتاً أنه أعطى الشأن الداخلي كل جهود المرحلة المقبلة، ما عدا مسألة الجوالن التي خصها بجزء                 
ذلك أن دعا الحكومة االسرائيلية الى تقديم ضمانات تؤكد االنسحاب من كامل األراضي             . كبير من خطابه  
  .ها شرطاً الستئناف مفاوضات السالمالتي يعتبر إحياء" بوديعة رابين"المحتلة، مذكراً 

قاعدة ثابتة لكل المفاوضات السابقة، لكونها تمثل في رأي سورية، أهم المرتكزات            " وديعة رابين "وتعتبر  
الوطنية لمفهوم السالم، وتعود أسباب تكوينها الى نقاش أجراه اسحق رابين مع مجموعة مـن الكتـاب                 

  .ماع الى آرائهم بشأن موضوع السالم مع دمشقوالصحافيين دعاهم الى منزله بهدف االست
وكان بين المدعوين الكاتب المعروف أمنون شاموس الذي خصه رابين باهتمام استثنائي بسبب شـهرته               

  .األدبية من جهة، وبسبب نفوذه الواسع لدى مستوطني الجوالن، من جهة أخرى
فضل صيغة يمكن أن تنهي حرب      وبعد أن أصغى رابين الى مختلف اآلراء، سأل شاموس عن تصوره أل           

  .االستنزاف على الحدود الشمالية مع لبنان
وال انسحاب مجد من    . ال هدوء على الجبهة اللبنانية اذا لم تنسحب قواتنا من الجنوب          : وأجابه على الفور  

ولن يكون هناك اتفاق مع سورية قبل االنسحاب من كامـل مرتفعـات             . لبنان خارج التنسيق مع سورية    
  !نالجوال

وفوجئ رابين بجواب لم يكن يتوقعه من شاموس الذي هاجر من حلب وهو في التاسعة من عمره، ثـم                   
  .عندما بلغ سن الرشد" البالماخ"التحق بصفوف 

وعاد اسحق رابين ليطرح عليه سؤاالً محرجاً خيره فيه بين البقاء في الجوالن أو النزوح عـن المنـزل                   
  !"معيان باروخ"الذي بناه في كيبوتس 

الذي يعتبر مـن    " معيان باروخ "كنت أحد مؤسسي كيبوتس     : "وشرح امنون وجهة نظره كمستوطن فقال     
 سنة بدأت أشعر بالندم على القرار الـذي         ١٥ومنذ  . المواقع األمامية على الطرف الشمالي من اسرائيل      

ـ  ١٧أنا شخصياً أتعاطف مع أكثر من       . اتخذته بإجبار أطفالي على العيش في المالجئ       ف مـستوطن    أل
ولكنني اليوم مقتنع بأن إخـالء هـذا        . على بناء مستوطنات فوق هضبة الجوالن     " حزب العمل "شجعهم  

أنا من مواليد سورية، لذلك يمكنني أن أفهم كيف يفكر          . الموقع المحتل هو مفتاح عملية السالم مع دمشق       
  ".ان أو الواليات المتحدةالسوريون أكثر من أي أديب أو سياسي أو صحافي هاجر من روسيا أو البلق

وبعد شرح مستفيض للظروف القاسية التي يعيشها سكان المنطقة الشمالية، انتقل شاموس بتحليلـه الـى                
انني أتحدث اآلن الى رجل عسكري قاد عملية احـتالل سـيناء         : "الجانب المتعلق بموضوع السالم، فقال    

فظ االسد أدخل عامل االستقرار الى بالده بعـد         ومن المفيد االعتراف بأن حا    . والضفة الغربية والجوالن  
ولكن خسارة الجوالن تمثل في نظره، خسارة كبيرة من حقبة أمضاها في بناء             . سلسلة انقالبات عسكرية  

وهذا ما يفـسر    . وهو عازم على محو هذه النقطة من تاريخ عمله السياسي، وانما ليس بأي ثمن             . الدولة
  ".١٩٧٣اقدامه على االشتراك في حرب 

اعترف اسحق رابين بأنه خرج من ذلك اللقاء وهو أكثر اقتناعاً بأن مرتفعات الجوالن يجـب أن تـدفع                   
  .كثمن للسالم مع سورية، تماماً كما دفعت سيناء ثمناً للسالم مع مصر

، ويقرر أن يتجاوز االعتبارات األمنية في سبيل تحقيق         "الوديعة"ثم جاء من بعده ايهود باراك ليحمل هذه         
وعندما سأله الصحافيون ما إذا كان يعتبر االنسحاب من هضبة الجوالن تنازالً يعرض             . شروع السالم م

أمن الدولة العبرية للخطر، أجاب بأن السالم في نظره، أهم من األرض على اعتبار أنه الضامن الوحيد                 
  .لألمن واالستقرار

ثالثة من المفاوضات بسبب إصرار دمشق على       كرر ايهود باراك هذه الالزمة قبل إعالن تأجيل الجولة ال         
) يونيـو (المطالبة بتعهد خطي يقضي بانسحاب شامل من الجوالن حتى خطوط الرابع مـن حزيـران                 

ان "  تـاون  -شبردز  "، ويبدو أن دمشق اكتشفت بعد ثمانية أيام من المفاوضات المكثفة في منتجع              ١٩٦٧
 األميركية اولبرايت كمنطلق الستئناف الحوار، قـد زادت         التي اعتمدتها الوزيرة  " الغموض البنّاء "سياسة  
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واالنطـالق  " وديعـة رابـين   "والسبب انها نجحت في إقناع الفريقين بضرورة تجاوز         . المشكلة غموضاً 
ولكنها لم تنجح في تجسير الهوة القائمـة بـين          . ١٩٩٦) فبراير(بالمفاوضات من حيث توقفت في شباط       

وموقف الشرع المطالب بتعهد خطي باالنـسحاب       ... نسحاب من الجوالن  موقف باراك المعترف بمبدأ اال    
وتحاشياً لتعقيدات سياسة الغموض، طالبت دمشق بضرورة وضع كل األوراق علـى            . ١٩٦٧الى حدود   

ورفض باراك التقيد بهذا الشرط معتبراً أنه بمثابة حكـم          . الطاولة كمقدمة للدخول في تفاصيل المحادثات     
إن عمـق االنـسحاب   : وقال انه يعتمد في الحوار مبدأ رابين وخالصـته   . لمفاوضاتمسبق على نتائج ا   

  .االسرائيلي يخضع لعمق السالم السوري
خالل مرحلة التجاذب تدخل الرئيس كلينتون ليطالب باستئناف الحوار ألن الخالفات في نظره ال تمثـل                

سائل المتعلقة باألمن وتطبيع العالقات،     ففي حين يضع باراك بين األولويات الم      . أكثر من عشرة في المئة    
) يونيـو (يشدد فاروق الشرع على ضرورة اصدار تعهد خطي باالنسحاب الى حدود الرابع من حزيران               

١٩٦٧.  
، حاول الوسيط كلينتون تجنب المزالق الخطرة لدى الفريقين، بدليل أنـه            ١٩٩٨مع مساعي التوفيق سنة     

وبين هذه النقاط ما يرفضه السوريون من كالم عـن التطبيـع            . سجل في الوثيقة نقاط الخالف واالتفاق     
والسالم الحار على اعتبار أن االنفتاح في نظرهم، ال يزيد عن سالم عادي بين دولتين متجاورتين، وأن                 

  .االنفتاح يحتاج الى فترة طويلة إللغاء مشاعر العداء بعد نصف قرن من الحروب
ولكـن رئـيس وزراء     . الحصول على تعهد خطي من بـاراك      بعد محاوالت متكررة نجح كلينتون في       

. اسرائيل اشترط تبديد مخاوفه من اقتراب السوريين الى الخط الذي يالمس بحيرة طبريا ونهـر األردن               
تعطي سورية كامل حقوق الدولة المتاخمة، فـإن        ) ١٩٦٧(وبما ان العودة الى حدود الرابع من حزيران         

 ١٩ اعتبار المسافة التي ال تزيد علـى         -أوالً  : ة لحل مشكلة المياه   الوسيط األميركي عرض خيارات عد    
 تطبيق القانون االسـرائيلي     -ثانياً  . كيلومتراً منطقة منزوعة السالح تقام فوقها مشاريع صناعية مشتركة        

 تعـوض   -ثالثاً  . على مياه بحيرة طبريا ونهر األردن، الى ان يتفق الجانبان على استخدام مشترك للمياه             
 يجـب أال    -رابعاً  . ركيا عن كمية المياه المستعملة من قبل اسرائيل بزيادة كمية المياه في نهر الفرات             ت

تتقدم القوات السورية الى ما وراء الحدود على الشاطئ الشمالي الشرقي لبحيرة طبريا والضفة الـشرقية                
  .لنهر األردن، في حال انسحبت اسرائيل عن هذه المواقع

سوري في حينه الشروط األربعة، ألنه اعتبرها مشكلة مفتعلة لتخريب مشروع، تماماً            ورفض المفاوض ال  
  .مثلما افتعلت اسرائيل مشكلة طابا لتأخير عملية السالم مع مصر

في مرحلة الحقة كرر فاروق الشرع أمام مبعوث االتحاد األوروبي ميغيل موراتينوس، موقـف بـالده،                
وكانت تلك المرة األولى    . لدى الواليات المتحدة  " وديعة"جوالن يعتبر   مؤكداً له ان قرار االنسحاب من ال      

التي يستخدم فيها وزير خارجية سورية هذا الوصف بهدف إلزام واشنطن بشرط دفع رابين حياته ثمنـاً                 
وقد حاولت مادلين اولبرايت التنصل من التزامات بالدها، مدعية أن التعهد أصبح الغيـاً فـي                . لتحقيقه

 ١٨وبررت اإللغاء باالدعاء أن سلفها الوزير وارن كريستوفر نقل رسالة سرية في             . نون الدولي نظر القا 
وردت دمشق علـى هـذه المـزاعم        .  الى نتانياهو يعتبر فيها تعهد أميركا الغياً       ١٩٩٧) سبتمبر(أيلول  

ـ                ن كـل   باصدار بيان يؤكد فيه كريستوفر للرئيس حافظ األسد موافقة اسحق رابين على االنـسحاب م
  .مرتفعات الجوالن

بعد مرور سبع سنوات تقريباً على توقف عملية السالم بين سورية واسرائيل، علق بشار االسـد علـى                  
دعوة اولمرت للتفاوض، بالقول إنه يريد ضمانات كالتي أعطاها اسحق رابين لوالده، وكان بهذا التحدي               

مة األزمة التي يعانيها جورج بوش فـي        يحاول استشراف الموقف األميركي الجديد الذي ينبئ عن ضخا        
ويتردد في اسرائيل أن بوش أوحى الى حليفه اولمرت بأن يمد له حبل النجاة عن طريق دمشق                 . العراق

  .لعل تحريك مفاوضات الجوالن يعينه على انسحاب مشرف من العراق
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، بدليل أنه رفض اعطـاء      ويبدو ان الرئيس االسد قد اكتشف دوافع الحيلة السياسية التي تؤديها اسرائيل           
  .جوائز ترضية للواليات المتحدة، مطالباً بفتح حوار مباشر بينها وبين بالده

  !وهذا ما يفسر خلو كلمته من أي ذكر لألزمة العالقة بين سورية ولبنان
  ٢١/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
  هجوم دبلوماسي في الخريف وآخر عسكري في الشتاء .٥٠

 عصام نعمان.د
قواعد الحرب الديبلوماسية تقضي    .  تقضي بعدم اإلعالن عن هجوم إال بعد تنفيذه        قواعد الحرب العسكرية  

ففي الحرب األولى المباغتة شرط للنجاح، فيما المكاشفة شـرط          . باإلعالن عن الهجوم قبل موعد تنفيذه     
 .للنجاح في الثانية

لكـن دوائـر البيـت      . جورج بوش أعلن مطلع األسبوع هجوماً دبلوماسياً واسعاً موعده الخريف القادم          
البريطانية أن هجوماً آخـر،     " ذي جارديان "األبيض القريبة من نائب الرئيس ديك تشيني أسّرت لصحيفة          

  الرئيس األمريكي أم الصحيفة البريطانية؟... أيهما نصّدق. عسكرياً، قد يشنه بوش في الشتاء القادم
ذلـك بـأن    . لهجوم العسكري بل يمّهد لـه     فالهجوم الدبلوماسي ال يتعارض مع ا     . يمكن تصديق االثنين  

. الحروب، حتى االستباقية منها، تتطلب تمهيداً سياسياً ودبلوماسياً وإعالمياً للوفاء بمتطلباتها وإنجاحهـا            
قرروا شن الحرب على العراق فـي اليـوم التـالي           " المحافظين الجدد "هل ننسى ان بوش وزمرته من       

 شهراً على وقوعها؟ في هـذه الفتـرة       ١٧ إال بعد مرور نحو       لكنهم لم يباشروها   ٢٠٠١،/١١/٩ألحداث  
  .الفاصلة كانت أمريكا تستعد على جميع المستويات لشن الحرب وضمان نجاحها

لكن الحرب على العراق وفيه لم تنجح بدليل أنها ما زالت، رغم مرور أربـع سـنوات ونيـف علـى                     
لفة الحرب مالياً وسياسياً، فضالً عـن تهديـدها         بوش وفريقه يعانيان من تك    . اندالعها، مستمرة ومتفاقمة  

فقد تكلّفت أمريكا لغاية الوقت الحاضر أكثر مـن         . حظوظ حزب بوش الجمهوري في االنتخابات المقبلة      
غيـر أن الخـسارة     . مليار دوالر على حربها العدوانية الفاشلة، والنزف ما زال مـستمراً          /  بليون ٤٥٠

فقد تسّببت الحرب ضـد     . بل صراع أمريكا مع أعدائها في المنطقة      األفدح تتجلى في السياسة وفي مستق     
كمـا تـسّببت فـي      . العراق في نفور عالم اإلسالم من الواليات المتحدة بل في تصعيد العداء السافر لها             

وتنظيمات العنف األعمى ليس في العراق فحسب بل في سـائر البلـدان             " القاعدة"توسيع انتشار منظمة    
  .اإلسالمية أيضا

إلى تمكينها من إقامة قواعد لهـا فـي         " اإلرهاب"بوش وفريقه يخشيان من ان يتطور انتشار منظمات          
العراق وأفغانستان وغزة ولبنان والصومال وحتى باكستان، وان تستخدم هذه القواعـد فـي المـستقبل                

 ١٦راهـا   أليس هذا ما شددت عليه خالصة دراسات أج       . الداخلي" ضرب أمريكا في معقلها   "المنظور ل   
  مركزاً استخباريا تابعاً لمنظومة االستخبارات المركزية األمريكية وضّمنها تقريراً صدر أخيراً؟

وزير الدفاع روبـرت  . أكثر من ذلك، ثمة مشكلة لوجستية تكتنف انسحاب القوات األمريكية من العراق       
طنان من المعـدات التـي تعـود        األمر ال يتعلّق بالجنود وحدهم بل بماليين األ       : "غيتس عّبر عنها بقوله   

مسؤول رفيع في وزارة الدفاع كان أكثـر صـراحة مـن            ". للحكومة األمريكية فضالً عن أمور أخرى     
إذا اضطررنا للرحيل بـسرعة،     "، طالباً عدم كشف هويته، بأنه       "وكالة فرانس برس  "فقد أسّر إلى    . رئيسه

إلى من تتركها أمريكا هناك؟ لم      ".  في العراق  فذلك قد يتضمن ترك القسم األساسي من العتاد والتجهيزات        
ماذا عـن المـدة     ! المقاومة العراقية تحديداً  ... يشر المسؤول األمريكي إلى الجهة المستفيدة، ربما ألنها       

الالزمة إلنجاز عملية انسحاب الجنود وسحب المعدات؟ غيتس يقول انها تتطلب سنة كاملة، فيما يجـزم                
بأن األمر يتطلب تسعة أشهر لالنسحاب مـن دون معـدات وسـنتين             " غونالبنتا"مرؤوسه المسؤول في    
  .لالنسحاب مع المعدات
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فاألمر ال يتطلب قراراً استراتيجيا خطيـراً فحـسب بـل           . بوش، إذاً، في ورطة حتى لو أراد االنسحاب       
  يتطلب ايضا زمنا مديداً قد يصل الى سنتين، فكيف السبيل الى معالجة كل هذه الصعوبات؟

.  ان بوش اختار معالجة معضلة االنسحاب الالئق بشراء الوقت الالزم لذلك مـن العـرب وإيـران                 يبدو
وذلك بالتأكيد على   "في الخريف من أجل إحياء العملية السياسية        " اجتماع دولي للسالم  "كيف؟ بالدعوة الى    

مة عباس ومناهضة   في الوجود ودعم حكو   " إسرائيل"حل الدولتين ونبذ العنف الفلسطيني واالعتراف بحق        
  ".حماس

بأن تصاعد نشاط منظمات اإلرهاب في العراق       " عرب االعتدال "أما باطنها فهو إقناع     . هذا ظاهر الدعوة  
وأفغانستان وفلسطين ولبنان والصومال وباكستان، واحتمال حصولها على قواعد ومنطلقات فيهـا، إلـى              

. وية، قد أفرز حقائق ومخاطر وتحديات جديدة      جانب تطور إيران إلى قوة إقليمية مركزية ذات قدرات نو         
في ضـوء التحـديات     " اإلسرائيلي " ذلك كله يتطلب، في نظر واشنطن، تحجيم تحديات الصراع العربي         

لمـصلحة االصـطفاف    " إسـرائيل "كما يتطلب تسوية الصراع األول مـع        . البازغة من إيران النووية   
  .انوالتحالف لمواجهة الصراع الثاني واألشد مع إير

ذلك ألنها بحاجة هي األخرى إلى شـراء الوقـت     . رحبت، بلسان ايهود اولمرت، بدعوة بوش     " إسرائيل"
الالزم لتجاوز أزمة اندحارها قبل نحو سنة أمام المقاومة اللبنانية وإلنجاز مستلزمات إعادة تأهيل الجيش               

ـ           " اإلسرائيلي" ر اقتـداراً علـى الـصعيد       بغية مواجهة مقاومة مقتدرة في لبنان من جهة وسـوريا أكث
  .الصاروخي من جهة أخرى

. غير مستعدة، على ما يبدو، لتقديم أي تنازالت محسوسة في القضايا الخالفية األساسـية             " إسرائيل"لكن  
" إسـرائيل "أعلنـت   : "فقد بددت المتحدثة باسم أولمرت ماري ايسن توقعات حكومة محمود عباس بقولها           

ت عن قضايا األفق السياسي وعن كيفية تحقيق رؤيـة قيـام دولتـين              بوضوح استعدادها إلجراء محادثا   
لشعبين، لكننا كنا في غاية الوضوح بأننا غير مستعدين في هذه المرحلة لمناقـشة القـضايا المحوريـة                  

  !صباح الخير أيتها األوهام". الحدود والالجئين والقدس: الثالث
  في الشتاء؟) المحتمل(ا عن هجومه العسكري ماذ. هذا بالنسبة لهجوم بوش الدبلوماسي في الخريف

البريطانية نسبت إلى مصدر مطلع في واشنطن أن الميزان في النقاش الداخلي في             " ذي غارديان "صحيفة  
البيت األبيض مال من جديد إلى تفضيل العمل العسكري ضد إيران قبل رحيل بوش عن السلطة خـالل                  

بأن يقوم خَلَفاهما المقبالن في البيت األبيض بالتعامل بـشكل          بوش وتشيني ال يثقان     "ذلك بأن   .  شهراً ١٨
قيامها بتـسليح المتمـردين فـي       "أما ما يحفّز بوش وتشيني على ضرب إيران فهو          ..." حازم مع إيران  

لكن وزير الخارجية اإليراني منوشهر متقـي والنـاطق         ". العراق وأفغانستان والسعي لبناء سالح نووي     
كية شون ماكورماك تحدثا اخيراً عن جولة جديدة من المباحثات بينهما في المستقبل             باسم الخارجية األمري  

ذلك ان مفاوضات الخريف فـي صـدد        . القريب، فهل من شأن ذلك إبعاد شبح الحرب؟ ليس بالضرورة         
العراق، شأن هجوم الخريف الدبلوماسي في صدد فلسطين والمنطقة قد يكونان مجرد تمهيـد وتغطيـة                

  .كري المحتمل ضد إيرانللهجوم العس
 ٢٠٠٧إن العـام    : "لعل الرئيس بشار األسد مصيب بقوله في خطبة تأدية اليمين لواليته الرئاسية الثانية            
ومصير بـوش    "...هو عام مصيري، وان األشهر الباقية من هذا العام ستحدد مصير المنطقة ومستقبلها            

  .وأمريكا في المنطقة أيضا
  ٢١/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  :كاريكاتير .٥١
  

  
  ٢١/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 


