
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هنية يرحب بوساطة كارتر لحل األزمة الفلسطينية الداخلية
  "ضرورة محاورة حماس عبر لقاءات سرية"بـ" اسرائيل"الرجوب يطالب 
  طبيق إعالن القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني طريق بناء الوحدةالعودة لت: حواتمة والقدومي

  "عالقات عامة"خطوة في مجال " مبادرة هنية"تعتبر " فتح"
   روسيأصل يهودي من ألف ١٧٠ تستقبل إسرائيل

 ية بهدف منع تهريب األسلحة لقطاع غزةخطة إلخالء سكان رفح المصر

بحر يطالب عبـاس باسـتبدال
فياض ويحذّره من االسـتمرار     

  "االنقالب الدستوري"في 
  

 ٤ص ... 

 ٢٣/٧/٢٠٠٧٧٩١اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                      ٧٩١:                                 العدد٢٣/٧/٢٠٠٧اإلثنين : التاريخ

    :السلطة
 ٦  عدم نيل حكومة فياض الثقة يجعلها غير قادرة على أداء مهامها: مصطفى البرغوثي .٢
 ٦  هنية يرحب بوساطة كارتر لحل األزمة الفلسطينية الداخلية .٣
 ٦  العودة لتطبيق إعالن القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني طريق بناء الوحدة: حواتمة والقدومي .٤
 ٧  تحميل قطر وسوريا وإيران مسؤولية أحداث غزة تهرب من مواجهة الحقائق: هاني الحسن .٥
 ٧   من هجوم جوي وبري على غزةوزارة الخارجية في الحكومة المقالة تحذر .٦
 ٧   "القطعة"رفضه االتفاقات بـ " الكنيست"عباس يؤكد لرئيسة  .٧
 ٨ فياض يلتقي ليفني في القدس .٨
 ٨  "ضرورة محاورة حماس عبر لقاءات سرية"بـ" اسرائيل"الرجوب يطالب  .٩
 ٨  "ذر للرماد في العيون"تصريحات أولمرت عن انسحابات مزعومة : مصطفى البرغوثي .١٠
 ٩  للقبول بأي صيغة تيسر إعادة فتح معبر رفح" حماس"هنية يعرب عن استعداد  .١١
 ٩  اعتداء خطير على القانون" قانونية وشرعية"شكيل لجنة بت" التنفيذية"قيام : القضاء األعلى .١٢
 ٩   في جنين" حماس" من أنصار ٢٢األمن الفلسطيني يعتقل  .١٣
    

    :المقاومة
 ٩   لجلسة التشريعي هدفه االستمرار في المنهج األحادي" فتح"إفشال : الرشق .١٤
١٠   عباس وفياض يقودان مؤامرة على الشعب الفلسطيني: برهوم .١٥
١٠   "مشبوهة"إجراء االنتخابات المبكرة هي دعوة : الزهار .١٦
١٠  ا تحذر بلير من تجاهله"حماس" .١٧
١٠  حسنالحقيق مع هاني الزعنون يترأس لجنة للت .١٨
١٠   ستكون حالً مؤقتاً إلى أن تبدأ المحاكم العمل ثانياً" اللجنة الشرعية: "أبو زهري .١٩
١١  "عالقات عامة"خطوة في مجال " مبادرة هنية"تعتبر " فتح" .٢٠
١١  "اسرائيل" و"حماس"األسرى بين  ئناف مفاوضات صفقة تبادلستنباء عن اا .٢١
١١ "أبو مازن"بيدها وليس بيد " شاليت"تؤكد أن مسألة " حماس" .٢٢
١١    في غزة"سرايا القدس"شهيدان من  .٢٣
    

    :الكيان االسرائيلي
١٢   والحكم عليهم بالسجن االسرائيلي جنديا من لواء غوالني١٥مرد ت .٢٤
١٢  أموال مخصصة لالستيطان في الضفة تُنفق على تطوير النقب والجليل .٢٥
١٢   روسيأصل يهودي من ألف ١٧٠ تستقبل إسرائيل .٢٦
١٢  السعودية انسحبت من المبادرة العربية: ئيلإسرا .٢٧
١٣  ضرب ايران سيعيد لبوش ولبالده الثقة: محلل اسرائيلي .٢٨
١٣  بيريز يؤيد رفض بوش لمفاوضة سوريا .٢٩
١٣  شرعوا ببناء كنيس يهودييمئات المستوطنين  .٣٠
 ١٤  سديروت تطالب أولمرت بالتنحي .٣١
١٤  اسرائيل قد تبقى في الجوالن الى ما ال نهاية .٣٢
١٤  تحذر بيروت من تعزيز حزب اهللا مناطق الجنوب بالصواريخ" إسرائيل" .٣٣
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١٤  مليون دوالر صادرات إسرائيل غير المباشرة إليران ١٠٠ .٣٤
١٤  ما يحدث للفلسطينيين تطهير عرقي ال نكبة: مؤرخ إسرائيلي .٣٥
    

    :األرض، الشعب
١٥   خالل فترة إعمار المخيم مخيم الباردنقاشات مستفيضة حول أماكن إيواء نازحي .٣٦
١٥  االنتخابات التشريعية المبكرة ال تنسجم مع القانون الفلسطيني: مركز حقوقي .٣٧
١٥   امرأة منذ بداية العام١٢ترفع عدد ضحايا هذه الخلفية إلى جريمة شرف ثالثية : غزة .٣٨
١٦  حتالل يخوضون امتحانات الثانوية العامةأسير في سجون اال ١٣٠٠ .٣٩
١٦  الجيش اإلسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين بينهم مصاب خالل اقتحامه قضاء الخليل .٤٠
١٦   آالف صفحة٨ من  فلسطينيسيرألالئحة اتهام  .٤١
١٦  البون بدعم تصدي مدينتهم لخطر التهويدعكا يط أهالي .٤٢
١٦   حماس داخل حرمهاعناصر ل تحتج على تواجد في غزةكلية العلوم والتكنولوجيا  .٤٣
١٦   تلغي زواجاً جماعياً في نابلساويةتهديدات فتح .٤٤
١٧  الضفة الغربية يحذر أئمة المساجد من التعرض ألمريكا وإسرائيل في الوقائياالمن  .٤٥
   

   :صحة
 ١٧   معبر رفحى حالة مرضية بين الفلسطينيين العالقين عل١٨٠٠ .٤٦
   

   :ثقافة
 ١٧  مخيم صيفي في غزة يهتم بتنشئة وصقل اإلعالميات الواعدات .٤٧
   

   : األردن
١٧ البخيت يلتقي عباس ويؤكِّد على دعم الفلسطينيين .٤٨
١٧  الخطيب يلتقي رئيسة الكنيست في عمان .٤٩
 ١٨  بني ارشيد يقدم ايضاحات لقيادة الحركة اإلسالمية بشأن لقاءات حماس .٥٠
١٨   األردن بين فتح وحماس" إخوان"فشل وساطة  .٥١
١٨  منع حقوقيين من زيارة األسرى السابقين: األردن .٥٢
   

   :لبنان
١٩  سوريا كانت مستعدة للدخول في حرب تموز ونحن لم نر مصلحة في ذلك: نصر اهللا .٥٣
١٩  افكار وتساؤالت النهاء الوضع في البارد: تزور كرامي" رابطة علماء فلسطين" .٥٤
١٩ فتح اإلسالم ال عالقة لها بفلسطين: رئيس المجلس الفلسطيني اإلسالمي في لبنان .٥٥
   

   :عربي، إسالمي
٢٠   ستمرار الحوار مع حماس وترفض نشر قوات دولية قرب حدودهامصر تؤيد ا .٥٦
٢٠  خطة إلخالء سكان رفح المصرية بهدف منع تهريب األسلحة لقطاع غزة .٥٧
٢٠  طهران تنفي ان تكون قد تعهدت بشراء سالح لسوريا مقابل ترك مفاوضاتها مع اسرائيل .٥٨
٢٠   استياء سوري من تصريحات أردنية لصحيفة عبرية .٥٩
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٢١   يوليو٣٠لجنة تقصي الحقائق حول أحداث غزة تجتمع قبل  .٦٠
٢١   في بالدنا" إسرائيلية"ال قواعد أمريكية أو : الرئيس الموريتاني .٦١
٢١   اتحاد األطباء العرب يحذر من كارثة صحية وسط العالقين على معبر رفح .٦٢
٢١   آخرين أثناء تسللهم إلى إسرائيل٤مقتل سودانية وإصابة  .٦٣
   

   :دولي
٢١  االتحاد األوروبي يعلق آماال كبيرة على مهام بلير .٦٤
٢٢  بلير سيفشل في مهمته الجديدة ما لم يتحدث الى حماس: مستشار بريطاني .٦٥
٢٢  بلير يضيع وقته: ولفنسون .٦٦
٢٢    إلسرائيلاهتمام غربي بدحالن وعمالته: موقع الجمل .٦٧
٢٣   مليون دوالر لعامين مقبلين٩٥٤تعتمد ميزانية بـ" االونروا" .٦٨

   
    :مختارات

٢٣   البرلمانية يضمن تفرده بالحكم بعد فوز كاسح في االنتخابات التركيالعدالة والتنمية .٦٩
    

    :حوارات ومقاالت
٢٣  منير شفيق"... تمر الدوليالمؤ "ما وراء مبادرة .٧٠
٢٥  ياسر الزعاترة... حان وقت الحوار.. غزة رام اهللا .٧١
٢٦ علي الطعيمات... !هل يمكن إجراء انتخابات فلسطينية مبكرة؟ .٧٢
٢٧  خالد الحروب. د... مر الدولي المقترح ُأجهض قبل انعقادهالمؤت .٧٣
٢٩  عبدالستار قاسم. د... الضفة ستصبح هدفاً لنشاط القاعدة .٧٤
٣٠  نبيل الفولي... حين تكون السياسة صناعة أميركية .٧٥
    

 ٣١  :اتيركاريك
***  

  
  " االنقالب الدستوري"بحر يطالب عباس باستبدال فياض ويحذّره من االستمرار في  .١

فـشل المجلـس التـشريعي      : غزة، فتحـي صـباح     نقالً عن مراسلها في    ٢٣/٧/٢٠٠٧الحياة  نشرت  
يير الفلسطيني في تحقيق النصاب القانوني المطلوب لعقد جلسة خاصة للتصويت على الثقة في حكومة تس              

، في حين يتطلب النـصاب      ١٣٢ نائباً من أصل     ٣٣ولم يحضر الجلسة التي عقدت أمس سوى        . األعمال
أحمد بحر  .وقال رئيس المجلس التشريعي بالوكالة د     .  عضواً ٦٧حضور نصف األعضاء زائد واحد أي       

نـه كـان    أن رئيس الحكومة المطلوب التصويت عليها بالثقة سالم فياض لم يحضر الجلسة أمس علماً أ              
  .موجوداً في أروقة المجلس، مشيراً إلى أن نواب الكتل البرلمانية األخرى حضروا الجلسة

  ".المجلس فشل في عقد جلسة لمناقشة بيان الحكومة واالستماع لبرنامجها"وعلق فياض بأن 
لتـي  وفي أعقاب ذلك قدم بحر مرافعة قانونية طويلة جداً استعرض فيها تطورات األحداث والمراسـيم ا               

وطالب بحر الرئيس عباس بان يستبدل بفيـاض مكلفـاً          . أصدرها الرئيس عباس خالل األسابيع األخيرة     
حكومة "وقال ان   ". حكومة فياض منتهية دستورياً   "آخر لرئاسة الحكومة خالل أسبوعين، بعدما اعتبر أن         

من تاريخ تقديم طلـب     فياض لم تحصل على الثقة من التشريعي خالل المدة القانونية وهي أسبوع واحد              
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 من القانون األساسي    ٦٦عقد الجلسة كحد أقصى غير قابل للتحديد بتأكيد أحكام الفقرة األولى من المادة              
غير موجودة أساسـاً مـن الناحيـة        ) حكومة فياض (حكومة إنفاذ حال الطوارئ     "وأضاف أن   ". المعدل

  ". من نصوصه الدستورية على اإلطالقالدستورية، وال يعترف بها القانون األساسي المعدل في أي نص
إن : قال أحمـد بحـر    : رائد الفي  غزة، نقالً عن مراسلها في    ٢٣/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   وأضافت  

الرئيس عباس ال يملك صالحية الدعوة النتخابات مبكرة دستورياً، ألن هذا اإلجراء مخالفٌ لنص المادة               "
لى أن إلغاء دور المجلس التشريعي المنتخـب عبـر نقـل            وشدد ع ". من القانون األساسي المعدل   ) ٣٦(

سلطاته وصالحياته الدستورية المؤكد عليها في القانون األساسي المعدل للسلطة إلى المجلس المركـزي              
  ".االنقالب الدستوري المستمر"المعين فاقد الشرعية، يندرج في سياق مسلسل 

رام اهللا وغزة، أشـرف الهـور ووليـد          ها في نقالً عن مراسلي   ٢٣/٧/٢٠٠٧القدس العربي   وجاء في   
البرلمانية جلسة التشريعي رسمياً، وأعلنت على لسان رئيسها عزام األحمـد           " فتح"قاطعت كتلة   : عوض

ولفت الى أن حكومة تسيير األعمـال الثانيـة عـشرة           . أنها لن تشارك فيما أسماه خرق النظام والقانون       
ثالثة عشرة أصبحت اآلن معلقة ومن حـق الـرئيس دراسـة            برئاسة فياض شرعية والحكومة المكلفة ال     

واتهم رئاسة المجلس بانها ترفض تهيئة الظروف القانونية النعقـاد          . وضعها واتخاذ القرار وفق القانون    
  .بأنها حولت رئاسة المجلس التشريعي المنتهية واليتها الي أضحوكة" حماس"كذلك اتهم كتلة . الجلسة

ان وزير العدل في حكومة فياض أن حكومته اتخذت اإلجراءات القانونية لنيل            علي خش .من جانبه، قال د   
 .لس ال يعود لقضية تتعلق بالحكومةالثقة، وأن عدم انعقاد المج

" فـتح "أما حسن خريشة النائب الثاني لرئيس التشريعي فقد حمل مسؤولية فشل الجلسة الـى حركتـي                 
على حد سواء بـ تـدمير      " حماس"و" فتح"واتهم  . دستور، واصفاً ما يجري بأنه انقالب على ال       "حماس"و

 .هذه المؤسسة التي قال عنها انها باتت مشلولة وغير قادرة على االجتماع
من رام اهللا أن عزام األحمد أكد أن كتلة التغيير واإلصالح تتعامل    ٢٣/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة   وذكرت  

 الذي أسهم في تشويه الديمقراطية الفلـسطينية باسـتخدام          بعقلية انقالبية إقصائية وتتنكر للقوانين، األمر     
 ..األغلبية العمياء

رام اهللا وغـزة، كفـاح زبـون وصـالح         نقالً عن مراسليها في    ٢٣/٧/٢٠٠٧الشرق الوسط   وأشارت  
فتح تتعكـز علـى أسـس غيـر         "أحمد بحر رد على تصريحات عزام األحمد، قائال إن           النعامي إلى أن  

" فتح"واتهم بحر اإلسرائيليين و   ". غير دستورية "ة الرئيس عباس الفتتاح دورة جديدة       واعتبر دعو ". قانونية
  .بتعطيل عمل المجلس التشريعي

بمنع سالم فياض من دخول قاعة التشريعي في رام اهللا على الرغم من أنـه  " فتح"واتهم صالح البردويل   
ـ  . كان موجوداً في مبنى المجلس     ترمي الـى   " فتح"إن  "ال البردويل   ق" الشرق األوسط "وفي تصريحات ل

تدمير التشريعي والقضاء على الشرعية الفلسطينية، من أجل تمكين أبو مازن من التحول الى دكتاتور ال                
تعطيل أعمال التشريعي مـن     "واعتبر أن   ". يولي أي اهتمام للمؤسسات التشريعية والدستورية الفلسطينية      

 من اجل تمكين أبو مازن من تمرير المشاريع التنازلية، وعلى           والقضاء على دروه الرقابي هما    " فتح"قبل  
  ". ٢رأسها مشروع اوسلو 

قال ابراهيم خريشة   : رام اهللا، يوسف الشايب    نقالً عن مراسلها في     ٢٣/٧/٢٠٠٧الغد األردنية   وأوردت  
هـاء دورتـه    أمين عام المجلس التشريعي إن المجلس أصبح أمام استحالة انعقاد قانونية ومادية، منذ انت             

وأكد أن  . السابقة، وعدم قبول كتلة التغيير واالصالح بدعوة الرئيس عباس، بافتتاح دورة جديدة للمجلس            
  .الدعوة التي وجهها احمد بحر لعقد جلسة غير عادية للمجلس فاقدة الية صفة دستورية أو قانونية

رياض المـالكي وزيـر     .ل د قا: ٢٣/٧/٢٠٠٧ األيام الفلسطينية    وكتب حسام عز الدين وحسن جبر في      
بـشأن قانونيـة    " حمـاس "و" فتح"رئيس الوزراء سالم فياض ليس له عالقة بالجدل الدائر بين           : االعالم

  . سيقوم بذلكفياضالجلسة، وفي الوقت الذي يكون فيه المجلس جاهزا لالستماع للبيان الحكومي، فان 
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  قادرة على أداء مهامهاعدم نيل حكومة فياض الثقة يجعلها غير : مصطفى البرغوثي .٢

مصطفى البرغوثي من أن الساحة السياسية الفلسطينية على أعتاب الدخول فـي أزمـة              .حذر د : رام اهللا 
ـ   عن حضور جلسة التشريعي التي كانت مخصـصة        " فتح"بعد امتناع نواب    " العميقة"دستورية وصفها ب

قـادة كـل مـن    " قدس برس" لـوناشد البرغوثي في تصريحات خاصة. لمنح الثقة لحكومة سالم فياض    
واعتبر أن المهم في المرحلـة      . أن يتوقفوا عن تبادل األدوار لمقاطعة المجلس التشريعي       " فتح"و" حماس"

الراهنة ليس البحث عمن يتحمل المسؤولية، وشدد على ضرورة التمسك باتفاق القاهرة وعـدم التراجـع      
لقد تقـدمنا بمبـادرة     : " الجبهة الشعبية، وقال   عنه مهما كان األمر، وعرض لمبادرة مشتركة قدموها مع        

مشتركة مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للخالص الوطني ندعو فيها إلى التراجـع عـن الخطـوات                 
، وإيقاف الحمالت اإلعالمية بينهما، وحل الحكومتين فـي القطـاع           "فتح"و" حماس"األحادية من الجانبية    

 على إعادة هيكلة أجهزة األمن على أسس وطنيـة بعيـدة عـن              والضفة، وتشكيل حكومة انتقالية تعمل    
الفصائلية، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق التمثيل النسبي، واحترام تنفيذ اتفاق القاهرة الـذي ال               

  ."نقبل التراجع عنه
  ٢٢/٧/٢٠٠٧ قدس برس

  
  هنية يرحب بوساطة كارتر لحل األزمة الفلسطينية الداخلية .٣

قال مكتب رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية إنه رحب بوساطة الـرئيس األمريكـي              : قدسرام اهللا، ال  
وأشار إلى أن هنية أبلغ مـدير مكتـب مركـز    . األسبق جيمي كارتر في حل األزمة الفلسطينية الداخلية   
ات، كونه  تأكيده على دور كارتر في مراقبة االنتخاب      "كارتر في الضفة الغربية، خالل استقباله له في غزة          

شخصية نشيطة في مجال العمل الديموقراطي والحقوقي، مجدداً حرصه على العودة إلى طاولة الحـوار               
أوضح رئيس الوزراء أن أي تدخل من أي جهـة          " وقال". التي المناص عنها لحل كافة المشاكل العالقة      

فلـسطينية والتـي    كانت يجب أن تكون على أساس اإلنصاف وتحديد جوهر األزمة وتثبيت الـشرعية ال             
وذكر أن كارتر أعرب عن     ". نتجت عن انتخابات حرة ونزيهة وشهد العالم لها بما في ذلك مركز كارتر            

  .رغبته في حل األزمة الداخلية
 ٢٣/٧/٢٠٠٧الوطن السعودية 

 
  العودة لتطبيق إعالن القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني طريق بناء الوحدة: حواتمة والقدومي .٤

إلى التراجـع عـن     " حماس"ف حواتمة وفاروق قدومي عقب لقاء بينهما أمس في دمشق           دعا ناي : دمشق
انقالبها العسكري وإعادة مؤسسات السلطة ووقف الهيمنة بالقوة المسلحة على قطاع غزة، واعتبـرا أن               
تحقيق هذه الخطوات يفتح الطريق للحوار الوطني الشامل على أساس قرارات إعالن القـاهرة ووثيقـة                

وأشار الجانبان إلى أن إصالح النظام السياسي الفلسطيني يشترط قوانين انتخابية جديـدة             . ق الوطني الوفا
لكل مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير وفق التمثيل النسبي الكامل في األرض المحتلة وأقطار اللجـوء               

ـ     . والشتات علـى  "" حمـاس "و" تحف"اتفاقات المحاصصة االحتكارية بين     "وأشار الجانبان إلى ما أسمياه ب
االنفرادية علـى مؤسـسات الـسلطة       " حماس"أدت إلى االقتتال واالنقالب العسكري لهيمنة       "أساس أنها   

  ".وفصل قطاع غزة عن القدس والضفة الفلسطينية
  ٢٢/٧/٢٠٠٧ قدس برس
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  تحميل قطر وسوريا وإيران مسؤولية أحداث غزة تهرب من مواجهة الحقائق: هاني الحسن .٥
 مـن   ١٩ و ١٨الحسن في الخطاب الذي ألقاه في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني يـومي             قال هاني   

. الشهر الجاري، إن تحميل قطر وسوريا وإيران مسؤولية أحداث غزة تهرب مـن مواجهـة الحقـائق                
؟ وعندما يرفض اولمرت شيئاً فيجب      ..إذا ابتسم األعداء لنا فعلينا أن نتساءل أي حماقة ارتكبنا         "وأضاف  

واعتبر دعوة الرئيس األمريكي جورج بوش للقـاء دولـي لحـل القـضية             . أن نعلم أن نقيضه لصالحنا    
والقوى الشعبية في المنطقة إلى حين هبـوب العاصـفة الهوجـاء            " فتح"الفلسطينية تضليالً وتخديراً لـ     

نه المفقود خالل   علينا تجنب أن نكون من ضحايا مغامرة يقوم بها بوش بهدف استعادة تواز            :وقال. القادمة
محذراً من أن واشنطن تسعى لتشكيل قيادات فلسطينية ممن وقعوا وثيقة جنيف، واصـفا              .. فترتي واليته 

وأعلن الحسن تأييده لحكومـة     . هذه الوثيقة بأنها قدمت تنازالت أكثر مما ورد في تعهدات بوش لشارون           
ومة االحتالل عمل عبثـي مقابـل ثمـن         كنت آمل أن يكون تصريحه بأن مقا      "سالم فياض مبدئياً، قائالً     

  ". سياسي سوف يجبيه
  ٢٢/٧/٢٠٠٧الحقائق 

 
  وزارة الخارجية في الحكومة المقالة تحذر من هجوم جوي وبري على غزة .٦

قالت وزارة الشؤون   : رام اهللا، سامي سعيد    نقالً عن مراسلها في    ٢٣/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية   نشرت  
إن المعلومات المتوافرة من مصادر متعددة تشير إلى أن قوات االحـتالل            الخارجية في الحكومة المقالة     

تعد هجوماً جوياً وبرياً على قطاع غزة، يستهدف ضرب قيادات سياسية وعسكرية ومقـار ومؤسـسات                
ازدادت سخونة خالل األيام القليلة الماضية، وخـصوصاً        "ومراكز وطنية، مشيرة إلى أن هذه التحذيرات        

  ".ء األخضر الذي حصلت عليه تل أبيب لضرب مستويات سياسية رفيعةفي أعقاب الضو
عبرت وزارة الشؤون الخارجيـة     : ألفت حداد  نقالً عن مراسلته،   ٢٢/٧/٢٠٠٧ ٤٨عربوأضاف موقع   

في بيان لها عن أسفها أن أطرافا فلسطينية تساهم وبوعي في إعطاء الغطاء السياسي لهذا الهجوم تحـت                  
ع غزة يؤوي تنظيم القاعدة والسعي لرفع الغطـاء عـن المقاومـة، واالسـتعداد               ادعاءات كاذبة أن قطا   

وحذرت الوزارة الحكومة االسرائيلية من خطورة مثل       . النتخابات ال تشارك فيها األغلبية النيابية الحالية      
قل فـي   هذا التوجه وانعكاساته على المنطقة برمتها داعية القوى والفصائل الفلسطينية إلى تغليب لغة الع             

هذا الوقت والشروع بحوار وطني جاد يعيد اللحمة الوطنية لمواجهة أي مخـاطر مـن شـأنها تهديـد                   
 .المشروع الوطني برمته

  
  " القطعة"رفضه االتفاقات بـ " الكنيست"عباس يؤكد لرئيسة  .٧

شدد الرئيس الفلسطيني في لقائه رئيـسة الكنيـست         : من عمان  ٢٣/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  
وقـال بيـان    ". أقصر الطرق لألمن واالستقرار في المنطقة تكمن في إنهاء االحتالل         "مس في عمان ان     أ

إطالق عملية سالم ذات مصداقية، وبرعايـة دوليـة         "صدر عن عباس عقب اللقاء إنه حث ايتسك على          
طة الطريـق   حقيقية لتحقيق الهدف المنشود، ووجوب التوصل إلى إطالق عملية سالم تقود الى تنفيذ خري             

وأبلـغ مـصدر فلـسطيني      ". ٦٧ومبادرة السالم العربية ورؤية الرئيس بوش إلقامة دولتين على حدود           
وقال المصدر إن عباس رفض     . أن عباس شدد أن تبدأ المفاوضات جملة واحدة       " الخليج"مقرب من اللقاء    

وأضـاف ان   . لـي للـسالم   مبدأ االتفاقات الثنائية انسجاما مع دعوة الرئيس األمريكي لعقد مـؤتمر دو           
االجتماع سبق وصول ممثل اللجنة الرباعية الدولية في الشرق األوسط توني بلير، للوصول إلى تفـاهم                "

 ".رفض اإلفصاح عن أسس التفاهم المذكور"، لكنه "عريض حول إمكانية استئناف عملية السالم
قالـت المـصادر    : ية سعد الدين  عمان، ناد  نقالً عن مراسلها في     ٢٣/٧/٢٠٠٧الغد األردنية   وأضافت  

  . إن المباحثات بين عباس وإيتسيك تناولت موضوع الجندي شاليت" الغد"لـ
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ملف األسير اإلسرائيلي موجود مع الجانب المصري الذي يعرف جيداً          "من جانبها، قال أحمد يوسف أن       
ـ  "الشروط المطلوبة إلنجاح تبادل األسرى     " حمـاس "ري اتصاالت مع    دوالً أوروبية تج  "أن  " الغد"، وقال ل

حماس قدمت كل ما طلب منها في هذا الموضـوع          "، مشيراً إلى أن     "من أجل التدخل في صفقة األسرى     
 ألف  ١١وأضاف أن ملف األسرى سيبقى مفتوحاً طالما يوجد نحو          ". والكرة اليوم في ملعب اإلسرائيليين    

  .أسير فلسطيني في سجون ومعتقالت االحتالل
  

   في القدسفياض يلتقي ليفني .٨
، بـوزيرة   )٢٢/٧(قالت مصادر صحفية صهيونية إن سالم فياض اجتمع ليل األحـد            : رام اهللا / الناصرة

الخارجية الصهيونية تسيفي ليفني، التي استقبلته في مدينة القدس المحتلة، دون أن تفصح تلك المـصادر                
  . التي أوردت النبأ عن فحوى االجتماع

أوردت النبأ وأكدتها وسائل اإلعالم قد قالت إن هذه اللقاءات تأتي في إطار             وكانت المصادر العبرية التي     
سلسلة اللقاءات المتزايدة التي يعقدها مسؤولون في السلطة الفلسطينية، بينهم عبـاس، مـع المـسؤولين                

  . الصهاينة
  ٢٢/٧/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  "بر لقاءات سريةضرورة محاورة حماس ع"بـ" اسرائيل"الرجوب يطالب  .٩

شـين  (مع رئيس جهاز    " سري"التقى جبريل الرجوب في اجتماع      : والوكاالت" البيان "-القدس، رام اهللا،    
ودوافعها لمـا  " حماس"ضرورة تفهم التغيرات الجارية في عقلية حركة        "يوفال ديكسين، وطلب منه     ) بيت

وأكدت مصادر حـضرت    ".  سرية أقدمت عليه مؤخراً في قطاع غزة، وضرورة محاورتها عبر لقاءات         
" حمـاس "الرجوب يسعى إلقناع اإلسرائيليين بأهمية التعامل مع الحركة، في مقابل ذلك تتكفل             "اللقاء أن   

، ومن ثم يصار إلى عقد اجتماعات مباشـرة تقـضي إلـى             "اسرائيل"بمنع إطالق صواريخ القسام على      
  ". اعتراف متبادل بين الطرفين

  ٢٣/٧/٢٠٠٧البيان 
  
  "ذر للرماد في العيون"تصريحات أولمرت عن انسحابات مزعومة : ى البرغوثيمصطف .١٠

أكد النائب مصطفى البرغوثي ان تصريحات أولمرت حول انسحابات مزعومـة      :  أمين ابووردة  -نابلس  
وقال في بيان اصدره االحد ان حـديث اولمـرت عـن            ". ذر للرماد في العيون   "من الضفة الغربية هي     

ي الضفة الغربية، ال تشمل تفكيك أي من المستعمرات او مدينة القـدس المحتلـة او                انسحابات جزئية ف  
إنمـا يقـصد     "١٩٦٧حزيـران   /منطقة االغوار، مع التأكيد على عدم العودة إلى حدود الرابع من يونيو           

تشويه فكرة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وتحويلها إلى معازل وتكريس نظـام االبارتهايـد، وجعـل                
". لفلسطينيين يعيشون إلى األبد في ظروف فصل عنصري اسوأ مما كان سائداً فـي جنـوب افريقيـا                 ا

تدل على وجود جهود منسقة مع اطراف دولية لتحويل فكـرة الدولـة             "وأضاف ان تصريحات اولمرت     
الفلسطينية إلى حكم ذاتي هزيل على السكان في أراض مقطعة األوصال، وهي ذات األفكار حول دولـة                 

وحذر االطراف الفلسطينية من الوقوع فـى فـخ أوهـام جديـدة تنـصبه الحكومـة                 ". ي حدود مؤقتة  ف
وأشار إلى ان ما يتحدث عنه اولمرت هو اسوأ من خطة االنفصال االحادية التي جرت في                ". االسرائيلية"

ار مـا   وأكد ان الهدف من ذلك هو تصفية الشرعية الدولية للقضية الفلسطينية وتكـر            . ٢٠٠٥غزة عام   
  .جرى خالل فترة اوسلو بشكل اسوأ

  ٢٣/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  للقبول بأي صيغة تيسر إعادة فتح معبر رفح" حماس"هنية يعرب عن استعداد  .١١
للقبول بأي صيغة " حماس"أعرب إسماعيل هنية عن استعداد حركة :  أحمد رمضان والوكاالت-رام اهللا 

إدارة "أمس أن " بي بي سي"في حديث لهيئة اإلذاعة البريطانية واعتبر . تيسر إعادة فتح معبر رفح
هي شيء مؤقت وأن الحركة ال تسعى إلى أن يكون القطاع كياناً منفصالً عن " حماس"القطاع من قبل 
  ".الضفة الغربية

 ٢٣/٧/٢٠٠٧المستقبل 
  
  على القانوناعتداء خطير " قانونية وشرعية"بتشكيل لجنة " التنفيذية"قيام : القضاء األعلى .١٢

 وصف رئيس مجلس القضاء األعلى، القاضي عيسى أبو شرار قيام القوة            -: إبراهيم أبو كامش   -رام اهللا   
ـ   ، للبت في القضايا التـي تـدخل فـي    "القانونية والشرعية"التنفيذية في قطاع غزة بتشكيل لجنة تسمى ب

. يادة القـانون واسـتقالل القـضاء      اختصاص النيابة العامة والقضاء النظامي، باالعتداء الخطير على س        
ـ     عن خشيته من أن يقدم االنقالبيون في قطاع غـزة علـى            " الحياة الجديدة "وأعرب في تصريح خاص ل

إنشاء قضاء موازي، وذلك في محاولة يائسة منهم بحسب أبو شرار إلقناع أنفسهم قبل إقناع اآلخـرين،                 
مؤكدا أن خطوة القوة التنفيذية هذه إلغاء للقانون        . غبأن هناك فراغا قضائيا وأنهم يريدون مليء هذا الفرا        

والستقالله ولسيادته، وأنها اعتداء خطير عليه، وعلى استقالل القضاء، مشيرا إلى أنه ال يوجـد لـديهم                 
األدوات القانونية التي تسعفهم لتشكيل مثل هذه اللجان، وان مثل هذه الخطوة ال يوجد لها تفسير، ولـيس                  

  . ولن نتعامل معها مطلقالها سند قانوني،
       ٢٣/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  في جنين" حماس" من أنصار ٢٢األمن الفلسطيني يعتقل  .١٣

في مناطق جنـين ونواحيهـا بالـضفة        " حماس" ناشطا من    ٢٢اعتقلت أجهزة األمن الفلسطينية     : نابلس
ثية، شملت عضو المجلس    الغربية، وجرت االعتقاالت في قريتي طمون قضاء طوباس وقرية سيلة الحار          

 .البلدي السابق زياد بني عودة
ال زالت تنتهـك ليـل نهـار،        "في الضفة إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية        " حماس"وقال متحدث باسم    

". فـي الـضفة   " حمـاس "حرمات البيوت والمنازل واختطاف األشقاء، وتقوم بحمالت قمع فاضحة بحق           
اعتداء ما بين مداهمات واقتحام ممتلكات خاصة       ) ٧٣٧(عت إلى   وأشار إلى أن محصلة االعتداءات ارتف     

  .عملية اختطاف) ٤١٣(وعامة وإطالق نار، وبين هذه االعتداءات 
  ٢٣/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  لجلسة التشريعي هدفه االستمرار في المنهج األحادي " فتح"إفشال : الرشق .١٤

والرئاسـة الفلـسطينية    " فـتح "ة حماس، قيادة    اتهم عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحرك      : دمشق
باالستمرار في تهميش المؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها المجلس التشريعي بهدف االستمرار في تنفيذ             

ورئيس الحكومة المكلفة سالم فياض     " فتح"واعتبر أن امتناع نواب     . خطوات أحادية ال تستند إلى القانون     
حقيقـة اللعبـة التـي كـانوا     "ليوم يكشف بما ال يدع مجاالً للشك  عن حضور جلسة المجلس التشريعي ا     

يديرونها من أجل أن تنال الحكومة الثقة، حيث دعا رئيس المجلس إلى انعقاد الجلسة، وحـضر نـواب                  
عنها وحتى رئيس الحكومة الذي كان يتواجـد فـي باحـات المجلـس              " فتح"بينما تغيب نواب    " حماس"

غير صحيح أن   : "ل الرشق وقا". يؤكد أن النية كانت مبيتة إلفشال هذه الجلسة       التشريعي في رام اهللا، مما      
الجلسة غير قانونية باعتبار عدم انعقاد الدورة العادية للمجلس، وإال فكيف يطالب رئيس الحكومة المكلف               
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وهو " فتح"بطلب انعقاد الجلسة من مجلس غير قانوني؟ هذه كلها مبررات واهية لسبب حقيقي يدركه قادة                
  ".أن الحكومة لن تنال الثقة

  ٢٢/٧/٢٠٠٧قدس برس 
  
  عباس وفياض يقودان مؤامرة على الشعب الفلسطيني: برهوم .١٥

 الجامعة اإلسالمية   في خالل ندوة أقامتها الكتلة اإلسالمية       "حماس"قال فوزي برهوم، الناطق باسم      : غزة
واضحة من كل جوانبها بتواطؤ من      إن فصول المؤامرة على الشعب والهوية والشرعية باتت         : "في غزة 

تواطئهم "، مشيرا إلى    "قبل رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة غير الشرعية التي شكلها فياض           
على إغالق معبر رفح الحدودي، والسماح بفتح معبر كرم أبو سالم الصهيوني من أجل اختطاف واعتقال                

فصائل الفلسطينية المقاومة ووصـفها بالمليـشيات       وإسقاط المجاهدين، أو بسحب سالح المقاومة وحل ال       
  ".واإلرهاب والعنف

  ٢٢/٧/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  "مشبوهة"إجراء االنتخابات المبكرة هي دعوة : الزهار .١٦

 إن الدعوة الـى إجـراء االنتخابـات         ،"حماس"القيادي في    ، محمود الزهار  قال: عبدالقادر فارس : غزة
وأضاف أن إصـدار مراسـيم      . لن تقبلها " حماس"وهة في توقيتها وأهدافها، وان      المبكرة هي دعوة مشب   

رئاسية إلجراء هذه االنتخابات يفتقر الى إلزامية القانون ألنه يعني حل المجلس التـشريعي وهـو أمـر                  
مخالف تماماً للقانون األساسي للسلطة الوطنية، مضيفاً أنه ليس بوسع أي طرف فلـسطيني أن يفـرض                 

  .بات المبكرة سواء عبر القانون أو عبر سياسة األمر الواقعاالنتخا
  ٢٣/٧/٢٠٠٧عكاظ 

  
   تحذر بلير من تجاهلها"حماس" .١٧

أي مبعـوث اللجنـة      (نحن نحذر المبعوث الجديد   : " حركة حماس، محمود الزهار    القيادي في  قال: غزة
وأضـاف   ."ه مصداقيته  ستكلف "حماس" من أن أي محاولة لتهميش       )الرباعية للشرق األوسط، طوني بلير    

يدعوها للتخلي عن ثوابتها الوطنية وآمـال الـشعب          الزهار أن الحركة غير مستعدة للجلوس مع شخص       
  .الفلسطيني، موضحاً أن حماس لن تغير سياستها لتوافق بلير

  ٢٢/٧/٢٠٠٧سي ان ان 
 

 حسنالالزعنون يترأس لجنة للتحقيق مع هاني  .١٨
  ان أكـدت فيـه   ،  "فتح"ـيانا عن أمانة سر اللجنة المركزية ل       سفارة فلسطين في عمان ب     أصدرت :عمان
 عباس شكل لجنة برئاسة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، وعضوية حكم بلعاوي وعبد اهللا               الرئيس

 عضو اللجنة    مع ، وأمين سر المجلس الثوري عدنان سمارة للتحقيق       )عضوي اللجنة المركزية  (اإلفرنجي  
حركة أطلقها الحـسن    لكة فتح هاني الحسن، حول تصريحات اعتبرت مسيئة ل        المركزية والقيادي في حر   

  .  أخيرا"الجزيرة"على فضائية 
  ٢٣/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  ستكون حالً مؤقتاً إلى أن تبدأ المحاكم العمل ثانياً" اللجنة الشرعية: "أبو زهري .١٩

لن تفرض  عية التي اعلن عن تشكيلها،      الشرقال الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، إن اللجنة           
وأوضـح   .بنود وقوانين الشريعة اإلسالمية، أكثر مما هو مطبق حالياً، وخاصة قضايا الزواج والطالق            
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، كان الناس يلجأون إلى الشريعة اإلسالمية في حل المشكالت          )السابقة(حتى في المحاكم    "أبو زهري أنه    
وأشار إلى أن اللجنة الشرعية ستكون حالً مؤقتاً، إلى          ."حكاموالنزاعات، وكانت المحاكم تصادق على األ     

  .أن تبدأ المحاكم العمل ثانية
  ٢٢/٧/٢٠٠٧سي ان ان 

 
  "عالقات عامة"خطوة في مجال " مبادرة هنية"تعتبر " فتح" .٢٠

، في رداً على مبادرة الحل التي قال الناطق بلسان حركة فتح، فهمي الزعارير:  صالح النعامي- غزة
إن حماس تسعى من خالل طرح مثل هذه المبادرات الى : "قها رئيس الوزراء المقال، إسماعيل هنية،أطل

، معتبراً أن هذه "استيعاب الرأي العام الفلسطيني والضغط على حركة فتح في مجال العالقات العامة
أ، لكنها، في ذات  ال ترفض الحوار من حيث المبد"فتح"وشدد الزعارير على أن . المبادرة تدعو للسخرية

 . في قطاع غزة"انقالبها"الوقت، تشدد على أن أي حوار يجب أن يتم بعد أن تتراجع حركة حماس عن 
  ٢٣/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  "اسرائيل" و"حماس"األسرى بين  ستئناف مفاوضات صفقة تبادلنباء عن اا .٢١

ة لتبادل االسرى قد استؤنفت،     أن المفاوضات بين حركة حماس واسرائيل حول عقد صفق        ) المنار(علمت  
وان جهة ثالثة تقوم بالوساطة بين الجانبين، وأن هذه الجهة حملت القائمة النهائيـة السـماء المعتقلـين                  
الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في اطار هذه الصفقة والتي من خاللها سيطلق سراح الجندي االسرائيلي               

ـ "حماس"وقال مصدر مقرب من      .االسير شليط   معتقال  ٤١٨أن الصفقة تتضمن اطالق سراح      ) المنار ( ل
فلسطينيا بينهم عدد من القيادات من تنظيمات مختلفة، في حين سيتم ابعاد عشرين معتقال مـن المفـرج                  

 الى خارج االراضي الفلسطينية لمدة ثالث سنوات وهم مـن قيـادات هـذه الحركـة                 "حماس"عنهم من   
أن مسؤول طاقم التفاوض االسـرائيلي      ) المنار(ف المصدر لـ    وأضا .ويقضون محكومية لفترات طويلة   

حصل على موافقة اسرائيلية على اسماء المعتقلين الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في اطار صفقة تبـادل       
االسرى، وبينهم عدد وجهت اليهم اتهامات بقتل اسرائيليين، وأن هذا سـيعكس اثـاره علـى المقـاييس        

  .قة تبادل االسرى بين اسرائيل وحزب اهللالمطلوبة عندما تتم صف
    ٢٢/٧/٢٠٠٧المنار الفلسطينية 

  
 "أبو مازن"بيدها وليس بيد " شاليت"تؤكد أن مسألة " حماس" .٢٢

حماس من أهمية وجدوى لقاء عباس مع ايتسك الذي قالت إنه مخصص لمناقشة حركة قللت : عمان
 أسامة المزيني على أن أي اتفاق قد يجري الحركةوشدد القيادي البارز في  .قضية الجندي األسير شاليت

وفصائل " حماس"من دون موافقة  " اإلسرائيلي"التوصل إليه في لقاءات عباس ومسؤولي االحتالل 
  ". غير ذي قيمة وال جدوى له"المقاومة التي تأسر شاليت يعتبر 

  ٢٣/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   في غزة"سرايا القدس"شهيدان من  .٢٣

، عبد الرحمن "سرايا القدس"اغتالت الطائرات الحربية اإلسرائيلية أمس المقاومين في :  رائد الفي-غزة 
  .، عندما استهدفتهما بصاروخ في بلدة بيت حانون شمال القطاعالكفارنة ومحمد أبو سيف

  ٢٣/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
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  سجن والحكم عليهم بال االسرائيلي جنديا من لواء غوالني١٥تمرد  .٢٤
 جنديا إسرائيليا من لواء غوالني موقعهم على الحدود مع قطاع غزة احتجاجا علـى ظـروف                 ١٥غادر  
في شهر آذار الماضـي      ويشار في هذا السياق إلى أنه        . يوما ٢٨ حكم عليهم بالسجن لمدة      ، حيث خدمتهم

 ، خـدمتهم  وغادروا موقع التدريبات تسئليم احتجاجا علـى ظـروف       ٥١تمرد عشرات الجنود من كتيبة      
  . يوما٥٦حكم على معظمهم بفترات سجن تصل إلى قد وعلى إلغاء بعض االمتيازات عنهم، و

  ٢٣/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  أموال مخصصة لالستيطان في الضفة تُنفق على تطوير النقب والجليل .٢٥

تكليـف  "في خطوة غير مسبوقة صادق مجلس الوزراء االسرائيلي في جلسته االسبوعية أمـس، علـى                
، وعلى تخويل وزيـر     "لزراعة المسؤولية عن الوحدة الخاصة باالستيطان في اللجنة الصهيونية        وزارة ا 

 مليـون شـيقل   ١٠٠صالحية استخدام االموال المخصصة للوحدة والتي تبلـغ  "الزراعة شالوم سمحون    
  ".سنوياً لتطوير التجمعات السكنية في النقب والجليل بدالً من المستوطنات في الضفة الغربية

  ٢٣/٧/٢٠٠٧لنهار ا
  

  روسيأصل يهودي من ألف ١٧٠ تستقبل إسرائيل .٢٦
 ألول السماح األحد أمس األسبوعية في جلستها اإلسرائيليةقررت الحكومة : الناصرة  زهير اندراوس

 الدولة إلى ألمانيا استجالب اليهود من ى لمنظمة ناتيف، شبه االستخباراتية، بالعمل علإقامتهامرة منذ 
 في العمل األولي فان المنظمة الصهيونية ستبدأ في المرحلة اإلسرائيليةسب قرار الحكومة وح .العبرية

 . حادة جداأزمة الدولة العبرية لدعم اقتصادها الذي يشهد ى بالقدوم الألمانيا من يهود األثرياء إقناع ىعل
منظمة ناتيف هي  أنيشار الي  . المبادر لهذا االقتراح هو افيغدور ليبرمانأن المصادر وأوضحت

 وال تسمح الرقابة العسكرية اإلسرائيلية األمن مثل الموساد وتابعة لوزارة إسرائيليةمنظمة حكومية 
 ١٩٥٢ هذه المنظمة في العام أقيمت العالم، وقد أنحاء بنشر معلومات عن نشاطاتها في جميع اإلسرائيلية

 .قات مع الدولة العبرية وبشكل سري للغاية استجالب اليهود من الدول التي ال تقيم عالىلكي تعمل عل
 فان عدد اليهود الذين هاجروا من دول االتحاد اإلسرائيلية الحكومة ىوحسب المعلومات المتوفرة لد

 يهودي يعيشون في مناطق ألف ١٧٠ إلى الدولة العبرية يصل اليوم إلى وليس ألمانيا إلى سابقا السوفيتي
 .ألمانيامختلفة في 

  ٢٣/٧/٢٠٠٧ي القدس العرب
  
  السعودية انسحبت من المبادرة العربية: إسرائيل .٢٧

 في إطار المساعي اإلسرائيلية للضغط على الرياض، للمشاركة في المؤتمر الدولي الـذي              :حلمي موسى 
دعا إليه الرئيس األميركي جورج بوش، أشاعت اسرائيل أن القيادة السعودية تراجعـت عـن المبـادرة                 

سـمدار  " يديعوت أحرونـوت "وأشارت مراسلة الشؤون العربية في صحيفة  . منهاالعربية وأنها انسحبت    
خالفا لموقف الواليات المتحدة وإسـرائيل      " القدمين الباردتين "بيري إلى أن السعودية تنتهج حاليا سياسة        

وقالت إن البالط الملكي السعودي يطالب بإشراك ممثلين كبار من حركة حماس فـي              . واألردن ومصر 
ونقلت الصحيفة عن جهات أمنيـة      . ر اإلقليمي الذي سيعقد بعد شهرين، برعاية اإلدارة األميركية        المؤتم

في تقديرنا، انسحب السعوديون بسبب مخاوف من الخطر اإليراني، ومخاوف          "إسرائيلية رفيعة المستوى،    
لقـصر الملكـي    ا"، مضيفة أن    "من عمليات إرهابية ترعاها إيران وتنظيم القاعدة على حسب المعلومات         

  ".السعودي ذُعر وتراجع عن مبادرة السالم ورمى الكرة السياسية في يد الملك األردني عبد اهللا الثاني
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 وكتبت بيري، التي تقيم عالقات جيدة مع أوساط أردنية، أن المسؤولين في عمان يتابعون بقلق انقـالب                 
ملك األردن إلى سلسلة لقاءات مع مسؤولين       الموقف السعودي، مشيرة إلى أنّه في األسابيع األخيرة بادر          

  "في غياب السعوديين"إسرائيليين كبار رمت إلى تقديم المبادرة العربية 
  ٢٣/٧/٢٠٠٧السفير 

  
 ضرب ايران سيعيد لبوش ولبالده الثقة: محلل اسرائيلي .٢٨

م تجدد  المحلل البارز في معاريف بن كاسبيت، ان قمة نجاد االسد لىرا:  زهير اندراوس-الناصرة 
السرائيل شيئا، وان سورية باقترابها من ايران لم توصد االبواب امام امكانية الشروع في مفاوضات مع 

وشن المحلل االسرائيلي هجوما غير . اسرائيل حول اعادة هضبة الجوالن مقابل اتفاق سالم بين الدولتين
 في ىقال ان اكبر دولة عظممسبوق ضد الواليات المتحدة االمريكية وضد الرئيس جورج بوش، حيث 

العالم فقدت مصداقيتها بسبب سياسات بوش الغبية في منطقة الشرق االوسط، ووصف الرئيس االمريكي 
بانه يتصرف كمجرم في الحي، ولكنه بات ال يخيف احدا، مضيفا انه سيخلف للرئيس القادم مشاكل 

لذي ادخل بالده فيه هو القيام بعملية عويصة لحلها، ولكنه مع ذلك قال ان ما سينقذ بوش من الوحل ا
 . حد سواءىعسكرية ذكية ضد المنشات النووية االيرانية، وعندها سيستعيد هيبته وهيبة بالده عل

 ٢٣/٧/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  بيريز يؤيد رفض بوش لمفاوضة سوريا .٢٩

 المعارض إلجـراء    موقفه"عن تأييده للرئيس األميركي بوش في        عبر الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز    
يواصل دعمـه   "، وتشكك في فرص السالم معها في ظل رئاسة بشار األسد الذي             "مفاوضات مع سوريا  

، أنه فـي    "وول ستريت جورنال  "ورأى بيريز، في مقابلة مع صحيفة        ".لحزب اهللا والمس باستقالل لبنان    
مكان المبادرة إلى انسحاب من     وبرر إ . ظل االنقسام الفلسطيني هناك فرص جيدة للسالم مع الفلسطينيين        

  ".ضرورة الحفاظ على أغلبية يهودية في إسرائيل"مناطق فلسطينية ب
ورأى بيريز، أنه من المبكر مهاجمة المنشآت النووية اإليرانية ما دامت هناك فرص لوقـف المـشروع                 

ار االتحاد السوفياتي   وتوقع بيريز أن تنهار إيران كما انه      . النووي اإليراني بوسائل دبلوماسية واقتصادية    
  ".التزايد السكاني وعدم قدرة النظام على إطعامهم"بسبب 

  ٢٣/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  
  شرعوا ببناء كنيس يهودييمئات المستوطنين  .٣٠

، وانتهوا من بناء مبنى، في إطـار        "حومش" مستوطن الليلة الماضية في مستوطنة       ١٠٠٠قضى حوالي   
 ضمن خطة فك االرتباط عـن قطـاع         ٢٠٠٥المستوطنة التي أخليت عام     سعيهم إلعادة بناء واستيطان     

وقد وصل مئات المستوطنون يوم أمس إلى خرائب المستوطنة، رغم التهديدات التي أطلقها قـادة                .غزة
. جيش االحتالل والشرطة بأنهم سيعملون على منع المستوطنين من الوصول إلى خرائـب المـستوطنة              

وقـد كـشف    . عاة االستيطان فتاوى تمنع الجنود من التصدي للمستوطنين       وأصدر رجال دين يهود من د     
النقاب مؤخرا أن الحركات استيطانية أعدت خطة لتشييد مدينة على أنقاض مستوطنة حومش في الضفة               

 ٢٠وأعلنت الحركات االستيطانية أنها أعدت الخطة خالل األشهر الماضية وتشمل الخطة بنـاء         . الغربية
  . في مستوطنة حومشألف وحدة سكنية

  ٢٣/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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  سديروت تطالب أولمرت بالتنحي .٣١
، ألون دافيدي، إن على إيهود أولمـرت،        "الطاقم النضالي من أجل أمن سديروت     "ـقال رئيس ما يسمى ب    

وذلك في قطع دابر إطـالق صـواريخ        . تطبيق تصريحاته في توفير األمن لبلدة سديروت على األرض        
  . أقوال دافيدي في أعقاب إطالق المقاومين الفلسطينيين صاروخي قسام على البلدة جاءت .القسام عليها

  ٢٢/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  اسرائيل قد تبقى في الجوالن الى ما ال نهاية .٣٢

قال نائب رئيس الوزراء االسرائيلي حاييم رامون في تـصريحات بثتهـا االذاعـة              : "ب أف" - القدس
ذلك سيكون مرهونا بمفاوضـات     ... بقى الى ما ال نهاية في الجوالن      من الممكن ان ن   "االسرائيلية العامة   
لم يكن هناك سوريون وال فلسطينيون      ) ١٩٦٧في  (ان الجوالن كان خاويا     "واضاف  ". السالم مع سوريا  

  ". ونحن اقمنا فيه بدون المساس بالطابع الديمقراطي السرائيل، في اطار كفاحنا من اجل رسم حدودنا
  ٢٣/٧/٢٠٠٧موقع ايالف 

  
 تحذر بيروت من تعزيز حزب اهللا مناطق الجنوب بالصواريخ" إسرائيل" .٣٣

رسائل تحذير للحكومة اللبنانية، تنذرها مما سمته خطـر         " إسرائيل"بعثت  :  آمال شحادة  - القدس المحتلة 
النشاط المكثف لحزب اهللا في شمال وجنوب نهر الليطاني وتعزيز مناطق مأهولة بالسكان بـأنواع مـن                 

اريخ، وقالت إنها لن تتردد بنسف هذه البلدات بعد تحذير سكانها، في حال وقوع مواجهات وإطالق                الصو
للمنظمة الدولية في نيويـورك،     " يونيفيل"وفي تقرير سلمته قوات     .حزب اهللا صواريخه من هذه المناطق     

 رصد وتفجيـر    على نسخة منه، تذكر هذه القوات أنها تمكنت في الفترة األخيرة من           " إسرائيل"وحصلت  
وذكـرت هـآرتس أن     ،  "المحميات الطبيعية "من المواقع السرية لحزب اهللا المعروفة ب        % ٩٠أكثر من   

  ."محمية طبيعية "٣٣عثرت على " يونيفيل"التقرير يذكر أن 
  ٢٣/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  مليون دوالر صادرات إسرائيل غير المباشرة إليران١٠٠ .٣٤

س أن حجم الصادرات اإلسرائيلية غير المباشرة إليران العام الماضي بلغ           ذكر راديو صوت إسرائيل أم    
ـ            . نحو مائة مليون دوالر     ىوأشار الراديو إلي أن هذه الصادرات تشمل منتجات زراعية، باإلضـافة إل

  .تزويد حرس الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد بأجهزة مالحة حديثة تكلفت ثالثة ماليين دوالر
  ٢٣/٧/٢٠٠٧رية األهرام المص

  
  ما يحدث للفلسطينيين تطهير عرقي ال نكبة: مؤرخ إسرائيلي .٣٥

إيالن بابه أن تـسهم محادثـات الـسالم    . استبعد المؤرخ  اإلسرائيلي المعروف د : وديع عواودة  -حيفا  
ي اإلسرائيل" التطهير العرقي "المعطلة بين الفلسطينيين وإسرائيل في حل القضية الفلسطينية ومنع استمرار           

وشدد بابه علـى     ".موبوءة"ودولة  " جنوب أفريقيا ثانية  "بحق الفلسطينيين، ودعا إلى تحويل إسرائيل إلى        
اإلسرائيلي ليس بديال للكفاح المسلح باألراضـي المحتلـة والنـضال           " األبارتيد"أن النضال الدولي ضد     

 .في عضويتها " متنورين"بأنهم  المدني السياسي، وأكد أهمية العودة لمنظمة التحرير وإدخال يهود وصفهم           
" المناورة المرعبة والمـضللة   "ـكما دعا في محاضرة إلى التخلص من السلطة الفلسطينية التي وصفها ب           

لصالح سالم شجاع يعتمـد حـل الدولـة         " حل الدولتين األبله  "وإلى تفكيك اتفاقات أوسلو والتخلص من       
  .الديمقراطية الواحدة
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بفلسطين موضحا أن ذلك ينّجع النضال      " التطهير العرقي  "ـصطلح النكبة ب  وكرر بابه دعوته الستبدال م    
العالمي من أجل عودة الالجئين، فكلمة نكبة تعني مصيبة لها ضحايا وتشي بغياب المسؤولين عنها، فـي                

  .مصطلح تطهير إثني يدلل على حجم الكارثة سيما وأن القانون الدولي يخلو من المصطلح نكبة"حين أن 
  ٢٠/٧/٢٠٠٧يرة نت الجز 

  
   خالل فترة إعمار المخيم  مخيم الباردنقاشات مستفيضة حول أماكن إيواء نازحي .٣٦

بدأت الهيئات االنسانية وفي مقدمتها وكالة االونروا البحث عن حلـول مؤقتـة             : غسان ريفي  - البداوي
 البارد، وذلك    مخيم  من  النازحة  الفلسطينية  عائلة هو العدد االجمالي لمجموع العائالت      ٥٦٠٠اليواء نحو   

األونروا المعنية بايواء النازحين رفضت ان تتخـذ        إال أن    .اليه والعودة    مخيمهم لحين انتهاء إعادة إعمار   
قرارا بمفردها بهذا الخصوص، وذلك مراعاة آلراء اصحاب القضية الذين يجب الوقوف على رأيهم بما               

دت برنامجا الستقبال كل الفـصائل والمنظمـات        ستؤول إليه أوضاعهم بعد وقف إطالق النار، لذلك أع        
 ،والهيئات واللجان الشعبية واألهلية الفلسطينية وممثلي الجمعيات واالندية الشبابية واالجتماعية واالنسانية          

أما يالنسبة إلى الطريقة    . لالستماع الى آرائهم حول الحلول التي يمكن ان تكون االفضل بالنسبة للنازحين           
 مسؤولي األونروا أن هـذا الموضـوع        فقد أعتبر ،  اني التي ستؤول إليه عملية اإلعمار     والتخطيط العمر 

 حيث ستدخل فرق هندسية الى المخيم الجراء كشف كامل علـى            ،يخص الهيئات المعنية باعادة االعمار    
المباني والمنازل ومن ثم يصار الى دراسة كل االمور على األرض ومن بعدها يتخذ القـرار النهـائي                  

  ان المقترحات شددت علـى ضـرورة بقـاء          من جهة أخرى،   وتضيف المعلومات .  مصير المخيم  حول
  .ما يجري في الداخل عم في محيط المخيم أو بالقرب منه، ليكونوا على تماس مباشر االهالي

  ٢٣/٧/٢٠٠٧السفير 
  

  االنتخابات التشريعية المبكرة ال تنسجم مع القانون الفلسطيني: مركز حقوقي .٣٧
حذر مركز التجمع للحق الفلسطيني من تحول التـوتر الحـاد الـذي أصـاب الرئاسـة                : محتلةالقدس ال 

الفلسطينية في الضفة الغربية إلى مواجهات ميدانية يصعب التكهن بنتائجها أو قد يتسبب بتدمير مـا تـم                  
ا المحـدد    أن تقديم االنتخابات التشريعية عن موعده       وأعتبر .إنجازه من بناء قانوني متكامل وديمقراطي     

 مؤكدا أنه ال يحـق ألي       ، انقالب قانوني يتزامن مع انقالبات وانفالتات قانونية رئاسية سابقة         ، هو قانونا
 عبـاس علـى     المركزحث  في هذا السياق    و .جهة كانت أو سلطة أن تحل المجلس التشريعي الفلسطيني        

يـل تـشكيل لجنـة الحـوار        إبداء المرونة واإلسراع في الحوار كطريق أساسي لبلورة الخيارات وتفع         
  . والمصالحة الوطنية العليا التي أوصى بها اجتماع القاهرة

  ٢٢/٧/٢٠٠٧ قدس برس
  

   امرأة منذ بداية العام١٢ترفع عدد ضحايا هذه الخلفية إلى جريمة شرف ثالثية : غزة .٣٨
نة فـي   ثالث ضحايا أخرى أضيفت الى سابقاتها التسع سقطن غسال للعار هذه الس           :  فتحي صباح  -غزة  

وقالت مصادر حقوقية ومحلية ان الشقيقات الثالث، وهن في الثالثينات من اعمارهن، قـتلن              . قطاع غزة 
شاهد عدد مـن سـكان      قد  و .على أيدي أبناء عمومتهن الذين قالوا انهم غسلوا عاراً وصمن به عائلتهم           

عن ،  ان لحقوق االنسان  مركز الميز ومن جهته عبر    . المنطقة الرجال، وهم يلقون الجثث في قبر جماعي       
استنكاره الشديد الستمرار ارتكاب جرائم الشرف ضد النساء، واستمرار الغموض الذي يلف هذا النـوع               

  .من الجرائم، وعدم فتح تحقيقات جدية تفضي الى التعرف على المتورطين فيها واحالتهم على القضاء
  ٢٣/٧/٢٠٠٧الحياة 
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 حانات الثانوية العامةأسير في سجون االحتالل يخوضون امت ١٣٠٠ .٣٩
 معتقل فلسطيني امس ألداء امتحان الثانوية العامة فـي سـجون الـدامون              ١٣٠٠ جلس   :ا.ب.ا،د.ن.ق

وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن الجهات المختصة سمحت لخمـسة          .والجلبوع ومجدو وشطة االسرائيلية   
تجرى بالتنسيق مع   ، التي   ير االمتحانات وثالثين مراقبا فلسطينيا بالتوجه إلى السجون المذكورة لمراقبة س        

  .اللجنة الدولية للصليب األحمر ووزارتي شؤون األسرى والتربية والتعليم الفلسطينيتين
  ٢٣/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  الجيش اإلسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين بينهم مصاب خالل اقتحامه قضاء الخليل .٤٠

سطينية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، عن اعتقال أربعة  أعلنت مصادر أمنية وطبية فل:الخليل
  لبلدة دورا، مواطنين فلسطينيين، بينهم مصاب برصاص الجيش اإلسرائيلي خالل اقتحام قوات االحتالل

  .بحثا عن أسلحة ومطلوبين لقوات االحتالل
  ٢٢/٧/٢٠٠٧ قدس برس

  
  آالف صفحة٨ من  فلسطينيسيرألالئحة اتهام  .٤١

 كشف محامون يدافعون عن األسير إبراهيم حامد قائد كتائب القسام في الـضفة              : أمين أبو وردة   - نابلس
 ان ملفه األمني في المحكمة يزيد على ثمانيـة          ،الغربية المحتلة والمعتقل منذ أكثر من عام ونصف العام        

ون البت النهـائي    توقع المحامون أن تطول محاكم التأجيل والتمديد بحق األسير من د           وقد   .آالف صفحة 
  .في قضيته، وذلك بسبب ضخامة ملفه األمني

  ٢٣/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  عكا يطالبون بدعم تصدي مدينتهم لخطر التهويد أهالي .٤٢
 إلى تعزيز ،٤٨دعت فعاليات سياسية وشعبية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام          :وديع عووادة  -عكا  

لمواجهة المخاطر التي تستهدف هويتهم العربيـة واإلسـالمية نتيجـة    صمود الفلسطينيين في مدينة عكا      
من مجمـل   % ٣٥نسبة العرب حاليا في عكا تبلغ        ويشار في هذا السياق، أن       .سياسة التهويد اإلسرائيلية  

اجتماعية صعبة بسبب ارتفاع نـسبة      / ظروفا اقتصادية  ونيعانهم   ألف نسمة، و   ٤٥سكانها البالغ عددهم    
  . الخناق على مرافق اقتصادية محلية جراء التمييز الرسمي ضدهمالبطالة وتضييق

  ٢٢/٧/٢٠٠٧الجزيرة نت 
  

  حماس داخل حرمهاعناصر ل تحتج على تواجد  في غزةكلية العلوم والتكنولوجيا .٤٣
أعلنت كلية العلوم التكنولوجيا في مدينة خانيونس في قطاع غزة، عن تعليق الداوم الرسـمي               : خانيونس

 أن  إلـى وأشـارت    . حماس والتنفيذية داخل حرم الكلية     مناحتجاجاً على توجد أفراد     ومين،  لمدة ي للكلية  
مـن  لديها لجنة ضبط وحفاظ على األمن داخل حرمها، تتشكل من موظفيها، رافضة وجود لجنة أمـن                 

وضحة  ترفض إخضاع حرمها ومؤسستها للتجاذبات السياسية الخارجية، م        ها أن تأكد كما   .خارج الجامعة 
  .رسالتها هي المحافظة على المسيرة التعليميةأن 

  ٢٢/٧/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  تلغي زواجاً جماعياً في نابلساويةتهديدات فتح .٤٤
 تأجيـل حفـل الزفـاف     في الضفة الغربية،أعلنت الحركة اإلسالمية في بلدة عقربا قضاء نابلس  : نابلس

اً الجمعة الماضية، وذلك بعد أن هددت فتح في القرية بتحويل           الجماعي اإلسالمي السنوي الذي كان مقرر     
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استنكرت الحركة واألهالي هذا التدخل في مناسبة اجتماعية يشارك فيهـا الجميـع             وقد  . العرس إلى مأتم  
  .وليس لها أي بعد سياسي

  ٢٣/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  الضفة الغربيةالوقائي يحذر أئمة المساجد من التعرض ألمريكا وإسرائيل في االمن  .٤٥

 إن  ،قال عدد من أئمة المساجد في الضفة الغربية، الذين تم استدعاؤهم من قبل جهـاز األمـن الوقـائي                  
التطـرق إلـى المواضـيع      وخالل خطب الجمعة،     محققي الجهاز، حذروهم من انتقاد أمريكا وإسرائيل      

مطالبات، مشيرين الى امكانيـة     هذه ال المصلين خالل خطبة الجمعة األخيرة ب     مما دفعهم إلخبار     .السياسية
  .منعهم من الخطابة في المستقبل، وأن هذه الخطبة قد تكون آخر مرة لهم

  ٢٣/٧/٢٠٠٧موقع فلسطين اليوم 
  
   معبر رفحى حالة مرضية بين الفلسطينيين العالقين عل١٨٠٠ .٤٦

 عـن أن    ، كشف راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق اإلنـسان         :ب.ف. أ -الضفة الغربية   
واعتبـر أن   .  آالف فلسطيني من العالقين علي معبر رفـح الحـدودي          ٦  حالة مرضية بين   ١٨٠٠هناك

 هي المسئول األول عـن هـذا الوضـع          ، غزة ىإسرائيل بصفتها قوة االحتالل التي مازالت تسيطر عل       
 حماس والرئاسة الفلسطينية بتحمل مسئوليتهما والكف عن اللعب         كال من  قت، مطالبا في ذات الو    الكارثي

  .السياسي بآالم ومعاناة المواطنين
  ٢٣/٧/٢٠٠٧األهرام المصرية 

  
  مخيم صيفي في غزة يهتم بتنشئة وصقل اإلعالميات الواعدات .٤٧

ـ          : أحمد فياض  -غزة   ا إعالميـا   افتتحت مؤسسة إعالمية نسوية تعنى بتطوير العمل اإلعالمـي مخيم
،  فتاة فلسطينية من طالبات المرحلة الثانوية ونخبة من المتخصصين في العمل اإلعالمـي             ٦٠بمشاركة  

إدراك القائمـات علـى إدارة      ، وذلك مـن منطلـق       هدف صقل وإعداد جيل من اإلعالميات الواعدات      ب
  .المؤسسة، أن الحرب التي تدور رحاها على أرض فلسطين هي باألساس حرب إعالمية

  ٢٢/٧/٢٠٠٧الجزيرة نت 
  
 لفلسطينييندعم االبخيت يلتقي عباس ويؤكِّد على  .٤٨

التقى رئيس الوزراء االردني الدكتور معروف البخيت، مساء اليوم، الرئيس الفلسطيني محمود : عمان
واكد البخيت خالل اللقاء الذي ياتي في اطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، على . عباس

كما اكد البخيت على استعداد االردن لتقديم أي . الردن الداعمة للقضية والشعب الفلسطينيمواقف ا
بين الرئيس عباس في . مساعدات من اجل تخفيف الظروف الصعبة التي يعيشها االشقاء الفلسطينيون

خطاب الرئيس االمريكي جورج  تصريحات للصحفيين اهمية التنسيق االردني الفلسطيني خاصة بعد
  .ش الذي دعا الى عقد مؤتمر دولي للسالم موضحا ان عقد هذا المؤتمر ينسجم مع الرغبة الفلسطينيةبو

  ٢٢/٧/٢٠٠٧وكالة األنباء األردنية بترا 
  
  الخطيب يلتقي رئيسة الكنيست في عمان .٤٩

وصلت رئيسة البرلمان االسرائيلي الكنيست داليا ايتسك الى عمان، امس، بصورة :  نبيل غيشان-عمان 
وأكد وزير الخارجية االردني، ان . فاجئة وعقدت لقاًء مع وزير الخارجية االردني عبداالله الخطيبم

زيارة مجاملة ال اكثر الن القصد من مجيء ايتسك الى عمان هو لقاء "لقاءه مع رئيسة الكنيست كان 
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الخطيب شدد لرئيسة وقالت وزارة الخارجية االردنية في بيان لها ان ". الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الكنيست على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة المضي في مسار سياسي يقود ضمن اطار زمني 

وشدد . محدد الى ايجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطنية وصوال الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
جهود السلطة الفلسطينية وتخفيف دعم ومساندة الشرعية الفلسطينية و"الخطيب على ضرورة العمل على 

  ".المعاناة عن الشعب الفلسطيني ورفع القيود المفروضة عليه بهدف تحسين ظروفه المعيشية
  ٢٣/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
  بني ارشيد يقدم ايضاحات لقيادة الحركة اإلسالمية بشأن لقاءات حماس .٥٠

 "ايضاحات مفصلة"ني ارشيد  قدم أمين عام حزب جبهة العمل اإلسالمي زكي ب: خلف الطاهات- عمان
إلى قيادات الحركة اإلسالمية عن نشاطاته ولقاءاته مع عدد من قادة حماس خالل زيارته االخيرة 

لقاءات يقوم بها أي مسؤول من حزب جبهة العمل اإلسالمي مع ب" هذه اللقاءاتووصف  .لدمشق
ياسية تأتي في إطار السياسات األصدقاء و المتوافقين أو حتى المخالفين، وهي عبارة عن نشاطات س

 ."العامة التي اعتمدها الحزب والتي حدد من خاللها الجهات المسموح بالحديث معها او غير المسموح
 ان االمين العام لحزب جبهة العمل ، قال الناطق االعالمي باسم الحزب الدكتور رحيل الغرايبةكما

ل الحزب فيما يتعلق بفتح قنوات اتصال مع قادة لم يكن مكلفا رسميا من قب"اإلسالمي زكي بني رشيد 
اذ ان عملية فتح حوار مع الفصائل الفلسطينية وتحديدا حماس وفتح هي من ، حماس او غيرها

الجماعة بدورها، وعلى لسان مراقبها  ."اختصاص ملتقى االخوان وليس أي شخص اخر من الحزب
 ترسل وفدا الى دمشق الي فصيل فلسطيني ال  شدد على ان جماعة االخوان لم،العام سالم الفالحات

لحماس وال لفتح، بل اشار الى ان ملتقى االخوان الوطني الذي اطلق قبل اشهر اكتفى بارسال رسالة الى 
حماس والى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ابو مازن ازاء اطالق حوار تهدئة على  اسماعيل هنية

 . الساحة الفلسطينية
  ٢٣/٧/٢٠٠٧ة الرأي األردني

  
  األردن بين فتح وحماس" إخوان"فشل وساطة  .٥١

أعلنت الحركة اإلسالمية في األردن، فشل جهود وساطتها بين حركتي فتح وحماس، بعدما : عمان
رفضت فتح تسمية ممثلين لحضور لقاء في العاصمة عمان، يجهز للقاء طرفي األزمة وبحث سبل 

ن فشل الوساطة جاء اثر اعتذار رئيس كتلة فتح في إعال .تجاوز تداعيات سيطرة حماس على غزة
المجلس التشريعي عزام األحمد عن المشاركة في لقاء كان مقرر ان يعقد في عمان أمس االحد مع 

وحملت مصادر الحركة . شخصيات حزبية ونقابية أردنية لبحث مبادرة للمصالحة مع حركة حماس
د عباس الذي أمر األحمد بعدم المشاركة في أي لقاءات  للرئيس الفلسطيني محمو  مسؤولية فشل وساطتها

أو حوارات مع حماس أو ممثلين عنها ما لم تعلن صراحة أنها ستعيد األمور إلى نصابها إلى ما كانت 
  .عليه قبل احتالل غزة

  ٢٣/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  منع حقوقيين من زيارة األسرى السابقين: األردن .٥٢

سالمي، أن السلطات األردنية منعت عشرات النشطاء الحقوقيين، أول من أمس، أعلنت جبهة العمل اإل
من زيارة أربعة أسرى، كانوا قد نُقلوا من سجون إسرائيلية في وقت سابق من الشهر الجاري ليقضوا 

واتهم األمين العام للجبهة زكي بن أرشيد، الذي كان بين الزائرين، . بقية فترة عقوبتهم في سجون أردنية
وأعربت اللجنة الوطنية لألسرى ". بإضاعة الفرصة للتعامل مع شعبها بشكل متحضر"الحكومة 
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، الذي رأت أنه "أسفها البالغ واستغرابها من اإلجراء"والمفقودين األردنيين في المعتقالت الصهيونية عن 
 الكيان الصهيوني مخالف لتصريحات الحكومة عند تبريرها القبول بصفقة نقل األسرى غير المشرفة من"

  ".إلى السجون األردنية بأنها ستعامل هؤالء األسرى معاملة خاصة وتعتبرهم ضيوفاً على الحكومة
  ٢٣/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 

 
  سوريا كانت مستعدة للدخول في حرب تموز ونحن لم نر مصلحة في ذلك: نصر اهللا .٥٣

ابلة مع قناة الجزيرة عـن أن سـوريا كانـت           كشف األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا في مق          
وقـال نـصر اهللا إن       .مستعدة للدخول في حرب العام الماضي إال أن الحزب لم ير مصلحة فـي ذلـك               

اإلسرائيليين أخذوا االستعداد السوري في الحسبان، ولم يتحركوا عسكريا على المحور الذي قد يستوجب              
آب من العام الماضي لم يكن هناك أي مكان          /وز، وأغسطس تم /في يوليو "وقال نصر اهللا     .تحركا سورياً 

أو ركن أو نقطة في فلسطين المحتلة ال تستطيع صواريخ المقاومة الوصول إليها، سواء في تل أبيب أو                  
  ".أي مكان آخر

    ٢٣/٧/٢٠٠٧الجزيرة نت 
  
  افكار وتساؤالت النهاء الوضع في البارد: تزور كرامي" رابطة علماء فلسطين" .٥٤

برئاسة الشيخ مـصطفى    " رابطة علماء فلسطين  " امس، وفدا من     ،بل الرئيس عمر كرامي في الضنية     استق
 التي باتـت اكثـر      )البارد (إن البحث تناول قضية الالجئين وإعمار المخيم      : بعد اللقاء الذي قال   الداود،  

حل يؤكد سـالمة    "وشدد على ضرورة الوصول الى      ..تعقيدا، وخلفية تعليق مبادرة رابطة علماء فلسطين      
مـن خـالل    : وردا على سؤال قال   ". لبنان وامنه وكرامة الجيش، وكذلك إنهاء قضية المهجرين والمخيم        

، كان هناك اقتراح من قبلهم، وهو ان يصار الى تشكيل لجنـة            "فتح االسالم "لقاءاتنا وتواصلنا مع جماعة     
حاسبة الذين تسببوا بهذه األزمة من قبـل        تحقيق، وهذه اللجنة تعطي االطمئنان للجميع، وتقوم بمتابعة وم        

يمكن أن تؤسس لمبادرة إلنهـاء      "أما الرئيس كرامي فأوضح أنه جرى تبادل أفكار         ". جماعة فتح االسالم  
هذا الوضع الشاذ الموجود، لذلك كان عندي بعض االستفسارات التي وعدوا بأن يأتوني بجواب بـشأنها                

  . المختصة في الدولة اللبنانية ساعة، لنقلها الى المراجع ٢٤في خالل 
  ٢٣/٧/٢٠٠٧السفير 

 
 فتح اإلسالم ال عالقة لها بفلسطين: رئيس المجلس الفلسطيني اإلسالمي في لبنان .٥٥

 ودرس فيها لـم     ١٩٦٣الشيخ محمد نمر زقموط أول طيار مدني فلسطيني تخرج من ألمانيا الغربية عام              
 وحصل على بكالوريوس اقتـصاد      ١٩٦٨الجامعة عام    فعاد إلى مقاعد     ،يوفق في العمل  بمجال الطيران     

 أسـعد العزونـي    وقد التقـاه     .فدكتوراه في الدراسات اإلسالمية   ،  سياسي ثم ماجستير دراسات إسالمية    
 :واجرى معه الحوار التالي

 ما الرسالة التي يؤديها المجلس الفلسطيني اإلسالمي؟* 
 ويتخذ من بيروت مقراً له، ليكون مرجعيـة         ١٩٩٦ تأسس المجلس الفلسطيني اإلسالمي في لبنان عام         -

 .فلسطينية إسالمية للفلسطينيين في لبنان
 نعيش هذه األيام عبث ظاهرة اسمها فتح اإلسالم، كيف تنظرون إليها؟* 
 هذه العصابة الضالة هي أبعد ما تكون عن اإلسالم وعن فتح وعن الفلسطينيين عامـة، ألن الـشعب                   -

 يساند وال يعاون أو يتعاون مع أمثال هذه العصابة أو هـذه الحالـة الدخيلـة                 الفلسطيني ال يتعرف وال   
وقد خربت وعاثت فساداً في صفوف شعبنا وفي عالقاتنا مع أشقائنا اللبنانيين ربما أكثـر مـن                 ... عليه

 .الكيان الصهيوني
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ة الوطنيـة   جاء ظهورها اآلن بهدف شق الصف الفلسطيني واإلسالمي عامة في لبنان، ولضرب الوحد -
الفلسطينية واللبنانية وخلق عداوات بين الشعبين الفلسطيني واللبناني، ، والدليل على ما أقـول هـو أن                 
غالبية أفراد هذه العصابة ليسوا فلسطينيين وال حتى مسلمين متفقهين والعالمين العاملين وال يمثلـون إال                

 .  يقف وراءهمالفكر الظالمي التكفيري من المسلمين واهللا وحده أعلم من
  ٢٣/٧/٢٠٠٧العرب اليوم 

  
  مصر تؤيد استمرار الحوار مع حماس وترفض نشر قوات دولية قرب حدودها .٥٦

أكد السفير المصري في روسيا عزت سعد السيد بأن القاهرة تؤيد نهج الرئيس :  كريم المظفر-موسكو 
حركة حماس، وأشار إلى الفلسطيني محمود عباس لكنها ال تعتزم من جهة أخرى قطع االتصاالت مع 

وشدد على أن مصر تصر على أن يقوم الجانب اإلسرائيلي . أن تأييد عباس يعني دعم نهج االستقرار
بخطوات واعدة وطويلة األمد، بهدف تعزيز السلطة الشرعية داخل األراضي الفلسطينية، وأشار إلى أن 

ير الفلسطينية من أجل درء خطر مصر تصر على الحفاظ على الحوار بين مختلف فصائل حركة التحر
ورأى السفير أن نشر قوات دولية في المنطقة يخص قبل كل  .نشوب اقتتال داخل المجتمع الفلسطيني

شيء الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني، وقال إن نشر هذه القوات لن يمس األراضي المصرية في جميع 
لى مقربة مباشرة من الحدود المصرية األحوال، وبالتالي فنحن نعارض نشر مثل هذه القوات ع

  .الفلسطينية
   ٢٣/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية                     

  
  خطة إلخالء سكان رفح المصرية بهدف منع تهريب األسلحة لقطاع غزة .٥٧

 مواطن مصري من سكان رفح المصرية احتجاجاً علي نية ٧٠٠ أمس األحد، حوالي ،تظاهر: غزة
الئهم من منازلهم الواقعة بمحاذات الشريط الحدودي مع قطاع غزه بهدف تحسين الحكومة المصرية إخ

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إن مصر أخلت . األمن ومنع تهريب االسلحه لقطاع غزه
 متر من الشريط الحدودي الذي يفصل رفح ٥٠بالفعل بعض األسر المصرية التي تسكن علي بعد

 متر  عن الشريط ١٥٠ينية وتهدف الخطة إلخالء جميع المنازل التي تبعد المصرية عن رفح الفلسط
وأكدت مصادر أمنيه مصريه حتى اآلن ان الحكومة لم تصادق على خطة اإلخالء، وفي حالة . الحدودي

  . مصادقة الحكومة عليها سيتم  دفع تعويضات لكل من يتم إخالءه
  ٢٣/٧/٢٠٠٧موقع فلسطين اليوم 

  
  تكون تعهدت بشراء سالح لسوريا مقابل ترك المفاوضات مع اسرائيلطهران تنفي ان  .٥٨

ان تكون إيران نفى المتحدث الرسمي باسم الخارجية اإليرانية محمد علي حسيني، امس، : طهران
تعهدت بشراء أسلحة بمليار دوالر لسوريا مقابل تغاضي دمشق عن مفاوضات السالم مع الكيان 

أنها ادعاءات ودعاية رخيصة تستهدف المس بالعالقات بين البلدين، ووصف هذه األنباء ب. الصهيوني
  .وأشار الى أن زيارة نجاد الى سوريا كانت لتهنئة األسد بفترة الرئاسة الجديدة، وبحث القضايا الثنائية

  ٢٣/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  استياء سوري من تصريحات أردنية لصحيفة عبرية .٥٩

مصادر واسعة االطالع في دمشق ان التصريحات التي نسبتها صحيفة قالت :  يوسف كركوتي- دمشق
هآرتس لوزير الخارجية األردني عبد االله الخطيب، ونشرتها يوم الجمعة الماضي، أثارت استياء رسمياً 

وأضافت، انه ال يبدو مفهوماً لدمشق أن يتبرع الوزير األردني بإعطاء نصائح السرائيل . سورياً بالغاً
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لمسار السوري والتركيز على المسار الفلسطيني، وترويج ادعاء بأن ملفات الصراع غير بإهمال ا
وحسب هذه . متالزمة وغير مترابطة، وأنه ال يمكن التركيز على أكثر من ملف في الوقت نفسه

المصادر ترى دمشق أن ما صرح به الخطيب يضرب ألف باء الحد األدنى من التضامن العربي، 
  .  مع مبادرة السالم العربيةويتناقض جذرياً

  ٢٣/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   يوليو٣٠لجنة تقصي الحقائق حول أحداث غزة تجتمع قبل  .٦٠

أنه تقرر عقد اجتماع للجنة تقصي حقائق ما جرى في غزة على " الشرق األوسط"علمت : القاهرة
وز الحالي بالقاهرة، وذلك تم/  يوليو٣٠المستوى الحكومي قبيل اجتماع وزراء الخارجية العرب في 

وذكر مصدر دبلوماسي عربي أن اجتماع اللجنة سوف . لمناقشة جهود ترويج مبادرة السالم العربية
يناقش الجهود العربية التى بذلَتْ خالل الفترة الماضية لتحقيق المصالحة بين الفلسطينيين وإنهاء الوضع 

  . مقبلةالحالي، والخطوات التي سوف تتخذ في المرحلة ال
  ٢٣/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  في بالدنا" إسرائيلية"ال قواعد أمريكية أو : الرئيس الموريتاني .٦١

نفى الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد اهللا وجود قواعد عسكرية :  المختار السالم- نواكشوط
ال اآلن وال مستقبالً مقرا لم يحصل ان كانت بالدنا "أمريكية أو إسرائيلية في األراضي الموريتانية وقال 

  ". لقواعد أجنبية، ولم يسمح أي نظام بنشاطات إسرائيلية مثيرة لقلق سوانا
  ٢٣/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  اتحاد األطباء العرب يحذر من كارثة صحية وسط العالقين على معبر رفح .٦٢

لفوري لفتح معبر رفح لتمكين طالب اتحاد االطباء العرب الرئيس المصري بالتدخل ا : العريش- القاهرة
العالقين في العريش ورفح من العودة إلى قطاع غزة، وحذر من كارثة صحية، وتسعى السلطات 
المصرية إلى ادخال مساعدات غذائية إلى القطاع عبر المعبر، الذي رفضت السلطات اإلسرائيلية طلب 

  .القاهرة فتحه ليومين
  ٢٣/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
   آخرين أثناء تسللهم إلى إسرائيل٤دانية وإصابة مقتل سو .٦٣

 آخرين أثناء رفضهم االنصياع ٤قتلت الشرطة المصرية سودانية وأصابت :  أشرف الفقي-القاهرة 
وقال مصدر أمني، إن دورية .  إفريقيا من التسلل إلى إسرائيل٢٧للتحذيرات األمنية التي أطلقتها لمنع 
قبة الحدود الدولية بين مصر وإسرائيل، حيث تم ضبط األفارقة الـ من رجال الشرطة كانت تقوم بمرا

 أثناء محاولتهم التسلل إلى إسرائيل، وهم من جنسيات سودانية وإريترية، ومن ساحل العاج، بينهم ٢٧
وأكد أن الشرطة اضطرت إلى إطالق النار بعد تحذيرهم مما أدى إلى مصرع سيدة . سيدات وأطفال

 ). عاما٢٨(عباس هارون سودانية تدعى حاجة 
  ٢٣/٧/٢٠٠٧الوطن السعودية 

  
  االتحاد األوروبي يعلق آماال كبيرة على مهام بلير .٦٤

اعلنت كرستينا غاالش المتحدثة باسم خافيير سوالنا، أن االتحاد األوروبي          :  عبد اهللا مصطفى   -بروكسل  
وحول الـدور   . التعبير عن أنفسهم  يرى أن االنتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة ستسمح للفلسطينيين ب        
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المنتظر من مبعوث الرباعية توني بلير، نقلت عن سوالنا وصفه هذا الدور باألساسي، الن بلير سـوف                 
يعمل على تأمين الشروط المطلوبة لبناء المؤسسات الفلسطينية القابلة لالستمرار وتأمين الـدعم الـدولي               

لية بحث دعوة الرئيس األميركي جورج بوش عقـد مـؤتمر           وقالت ان اجتماع اللجنة الرباعية الدو     . لها
وأضـافت أن المـسؤولة   . دولي للسالم في الخريف القادم، وهو أمر يحظى بدعم أوروبي منقطع النظير         

 قد دعت، خالل كلمتها امام اعضاء البرلمان، إلى عدم ترك الشعب الفلسطيني في              بنيتا فالدنر األوروبية  
 وأكدت على ان إدارة المساعدات اإلنسانية في المفوضية األوروبية تعمل           غزة فريسة لألطراف األخرى،   

وأشارت فالدنر إلى ضرورة استمرار     . جاهدة على تأمين المساعدات اإلنسانية الالزمة لسكان قطاع غزة        
ورفح لتأمين عودة الحيـاة االقتـصادية       ) كارني(العمل مع مصر وإسرائيل وتأمين فتح معبري المنطار         

  . الفلسطينيةلألراضي
  ٢٣/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  بلير سيفشل في مهمته الجديدة ما لم يتحدث الى حماس: مستشار بريطاني .٦٥

حذر دانيل ليفي، الذي من المتوقع ان يكون مستشار بلير غير الرسمي، حذر بلير من ان الجهـود                  : لندن
وأعلن دانيل ذلـك فـي      . اً مع حماس  التي سيقوم بها إلحياء عملية السالم ستفشل ما لم يبدأ الغرب حوار           

 البريطانية في تقرير لها من واشنطن، حيث يعمل مديراً          "ذي صنداي تلغراف  "حديث خاص مع صحيفة     
ويعرب دانيل عن اعتقاده بأن الجهود التـي  ). القرن ("ذي سنتشري " في مؤسسة    "آفاق مبادرة السالم  "لـ  

مود عباس لن تسفر عن تحقيق النتيجة المطلوبـة مـن           تبذلها الدول الغربية لدعم الرئيس الفلسطيني مح      
ولكن دانيل يؤكد ان سجل بلير في مجال تحقيق         . ورائها إذا ما تم اغفال سيطرة حماس على قطاع غزة         

ويعتبر دانيل ليفـي ان     . "المتطرفين"السالم في ايرلندا الشمالية يوضح مدى تفهمه لضرورة الحوار مع           
ويمثل هدية الى الذين يسعون الى تجنيد عناصر جديدة لتنظـيم           "حكيماً  قرار الغرب مقاطعة حماس ليس      

 كان ضد االنتخابات التي فازت فيها حماس في األراضي          "القاعدة"، ويعيد الى األذهان ان تنظيم       "القاعدة"
  ." مستوردة من الغرب"بدعة"الفلسطينية منذ أكثر من عام على اساس ان االنتخابات 

  ٢٣/٧/٢٠٠٧الحياة 
  
  بلير يضيع وقته: لفنسونو .٦٦

صرح المبعوث الخاص للرباعية الدولية للشرق األوسط السابق، جايمس ولفينسون، بـأن            : رشيد سكاي 
إنه إذا تمعنت في الصالحيات التي منحت له، إنها         "وقال ولفينسون   . خلفه توني بلير يضيع وقته ليس إال      

فين، اإلسرائيليين والفلسطينيين، لكن ال يوجـد       إنها تتحدث عن مساعدة الطر    ". "مثل التي منحت لي تماما    
إنني أتمنى أن يكون قد خول له المزيد مـن الـصالحيات،   "وأردف المبعوث السابق  ". أي ذكر للتفاوض  

ألنه حتى بنفوذه األكبر من النفوذ الذي كان عندي، إذا لم يكن لديه تفويض، عندما تصل إلـى نـصف                    
وألقى ".  شخص آخر المفاوضات، وتُجبر على القول بأنك فشلت        طريق المفاوضات، يغلق مكتبك ويستلم    

وقال ولفنسون متحدثا عن مصير سـكان       . ولفنسون اللوم في ذلك الفشل على إسرائيل والواليات المتحدة        
 مليون من سكان غـزة وكـأنهم غيـر          ١,٤ال يمكن اعتبار الـ     "غزة التي شددت حماس قبضتها عليها       

  ". موجودين
 ٢٣/٧/٢٠٠٧بي بي سي 

  
  اهتمام غربي بدحالن وعمالته إلسرائيل : موقع الجمل .٦٧

بدأ االهتمام الغربي يتزايد بشخصية محمد دحالن، رئيس األمن الوقائي الفلسطيني أكثر فأكثر، ولم يعـد                
األمر حصراً على الصحافة وأجهزة اإلعالم بكشف حقيقة عمالته؛ فقـد أفـردت موسـوعة ويكيبيـديا                 



  

  

 
 

  

            ٢٣ ص                                      ٧٩١:                                 العدد٢٣/٧/٢٠٠٧اإلثنين : التاريخ

لمحمد دحالن، وموقع غلوبال سيكيوريتي أورغ االستخباري األمنـي الـسياسي           األمريكية صفحة كاملة    
العسكرية صفحة كاملة أيضاً، إضافة إلى العديد من الـصفحات االلكترونيـة التـي أفردتهـا المواقـع                  
  .اإلسرائيلية واليهودية، منها صفحة محمد دحالن على موسوعة المكتبة اليهودية االفتراضية  االلكترونية

  ٢٢/٧/٢٠٠٧ الجمل موقع
  
   مليون دوالر لعامين مقبلين٩٥٤تعتمد ميزانية بـ" االونروا" .٦٨

أخيراً إستراتيجية لحشد التمويـل الـالزم لبرامجهـا    ) األونروا(وضعت وكالة :  نادية سعد الدين -عمان
رابـة  ، مقدرة ميزانيتها العادية للعامين المقبلـين بق       ٢٠١١ – ٢٠٠٨وخدماتها المقدمة لالجئين لألعوام     

حث الدول المانحة على زيادة مـساهماتها لتمويـل      "وتهدف الوكالة إلى    %. ٥ مليون دوالر بزيادة     ٩٥٤
  ".٢٠٠٩ مليون دوالر لعام ٤٩٠، وحوالي ٢٠٠٨ مليون دوالر لعام ٤٦٤ميزانيتها العادية والبالغة 

   ٢٣/٧/٢٠٠٧الغد األردنية 
 
   البرلمانيةفوز كاسح في االنتخابات يضمن تفرده بالحكم بعد  التركيالعدالة والتنمية .٦٩

ضمن حزب العدالة والتنمية اإلسالمي الحاكم في تركيا انفراده بتشكيل الحكومة بعد حـصوله              : اسطنبول
على الغالبية المطلقة في االنتخابات البرلمانية التي جرت أمس، وصوت فيها األتراك بكثافة، وان لم تخُل                

ة الشديدة بين الحزب الحاكم الذي يحظـى بتأييـد أوسـاط المـال              من أعمال عنف دموية بسبب المنافس     
 .واألعمال ومنافسيه القوميين الذين يرغبون في الحفاظ على المبادئ العلمانية للدولة ويعتبرونها مهـددة             

من األصوات،  % ٤٨، بعد حصوله على نحو      ٥٥٠ مقعداً من أصل     ٣٤٥ و ٣٣٠ بين    الحزب حصدوقد  
 فـي   .من األصوات % ٢٠ مقعداً ونحو    ١٢٤حزب الشعب الجمهوري على     فيما حصل منافسه األقرب     

 مليونـاً   ٤٢نسبة المشاركة بأكثر من تسعين في المئة من إجمالي عدد الناخبين الذي يبلـغ               حين قدرت   
 نائباً مستقالً على االقـل، خـصوصاً مـن          ١٩على أن المفاجأة األكبر تمثلت بانتخاب نحو        .  ألفاً ٥٣٣و

  .دالمؤيدين لألكرا
  ٢٣/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
   "المؤتمر الدولي"ما وراء مبادرة  .٧٠

  منير شفيق
اقتراح الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش عقد مؤتمر دولي يحث على إطـالق مـسيرة المفاوضـات                 

اإلسرائيلي مع الفلسطينيين وعدد من الدول المجاورة لـيس جديـداً مـن    " النزاع"والتسوية في موضوع  
ولكنه جديد كل الجدة بالنسبة إلى مواقف إدارة بوش من عقد مؤتمر دولي بهذا              . حزاوية محتوى االقترا  

  . الصدد
فالكل يذكر أنه خالل السنوات األربع الماضية تقدمت عدة دول بمبادرات لعقد مـؤتمر دولـي لبحـث                  

االحـتالل  أو االغتصاب و  " القضية الفلسطينية "تجنباً لتسميته   "أو ما شابه    " نزاعاً"الموضوع الذي يسمى    
فكل من روسيا وفرنسا وبريطانيا والـسلطة       ". اإلسرائيلي لفلسطين ولنتجاوز هذه النقطة المتعلقة بالتسمية      

ولكن إدارة بوش كانت    . الفلسطينية ومصر وجهات أخرى تقدمت بمثل هذه المناورة في أكثر من مناسبة           
  . مناقشة حولهاترفضها هي والحكومة اإلسرائيلية رفضاً حاسماً وتغلق حتى باب ال

السياسية المتعلقة بالموضوع الفلسطيني، ولو     " ثوابتها"فما الذي استجد حتى غيرت إدارة بوش واحدة من          
جاء التغيير شكلياً ألن عقد مؤتمر دولي مجرد شكل من األشكال في إدارة الصراعات الدولية، خاصـة                 

  . عندما يتعلق بالموضوع الفلسطيني
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 اإلدارة األمريكية على مـستوى      إستراتيجيةاية، من خالل الفشل الذي منيت به        الجواب يمكن أن يقرأ، بد    
فهذا الفشل تجلى أول تجلى في المأزق الـذي         " منطقة الشرق األوسط الكبير   : "ما أسمته تزويراً جغرافياً   

دخلته في العراق بعد العدوان العسكري عليه واحتالله، فهي اآلن ال تعرف كيف تخرج من حرب أصبح                 
وهذا مصير حرب القوى العظمى حين تصطدم بالمقاومة والممانعـة          . لنصر العسكري ميؤوساً منه فيها    ا

  . الشعبيتين
. ويتجلى الفشل األمريكي في فلسطين، وفي لبنان ألن كل فشل إسرائيلي هو فشل إلدارة بوش بامتيـاز                

 وفي قرار االنـسحاب مـن   فمن مظاهر هذا الفشل في فلسطين ما نجده في صمود االنتفاضة والمقاومة،     
قطاع غزة وتفكيك المستوطنات منه، ثم في صناديق االقتراع التي أعطت حماس أغلبيـة كبيـرة فـي                  

وأضف ما حدث من    . المجلس التشريعي وأوصلتها إلى رئاسة الحكومة، وهي المتهمة أمريكياً باإلرهاب         
 للعدوان وباتفاق مكـة وتـشكيل       فشل للحصار الذي تعرض له الشعب الفلسطيني متمثالً بعدم الرضوخ         

  . حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية
أما اإلخفاق المدوي قاصم الظهر فقد جاء من خالل هزيمة الجيش اإلسرائيلي، أمام المقاومة اإلسـالمية                

، ويكفي أن نستعيد تصريح كونداليزا رايس وزيـرة         "والمتهمة أمريكياً باإلرهاب أيضاً   "بقيادة حزب اهللا    
 على لبنـان بأنـه      ٢٠٠٦ يوليو   ١٢جية األمريكية في األسبوع األول من العدوان اإلسرائيلي في          الخار

مخاض لوالدة الشرق األوسط الجديد، وكيف انتهى في أن يكون الضربة القاضية للمشروع الذي لم تعد                
  . إدارة بوش تأتي على ذكره

مريكي كما عبرت عـن ذلـك االنتخابـات         لو أضفنا هذه اإلخفاقات وغيرها إلى انعكاسها في الداخل األ         
النصفية األخيرة لمجلس الكونجرس، واالستطالعات التي نزلت بشعبية بوش إلى الحضيض لمـا بقـي               

  ". الشرق أوسطية"هنالك من جدال حول فشل استراتيجية إدارة بوش 
قتراحـات  وبهذا يكون اقتراح المؤتمر الدولي بما يمثله من تراجع أمريكي عن ثابت ورفـض كـل اال                

المماثلة، يعبر عن الهروب من نتائج الفشل األمريكي الخطير، والذي كان له ارتـداده علـى الوضـع                  
  . الدولي، كما تدل على ذلك مواقف بوتين الرئيس الروسي األخيرة، أو المتغيرات في أمريكا الالتينية

لجـواب فـي التعليقـات أو       ولكن إلى أين؟ وكيف؟ وبأي نصيب من النجاح؟ ا        . انه إذن هروب إلى أمام    
التوضيحات األمريكية التي تلته، وقد جاءت لتؤكد أنه اقتراح مبني على االرتباك واالرتجال من حيـث                

بمعنى أن المقصود منه ليس بحـث الموضـوع         . موضوعه، مما يسمح باالستنتاج ان هدفه غير ظاهره       
حرب التي يعد لها ضد إيـران، وبهـذا         وإنما تشكيل مناخ يساعد على ال     " تسوية"الفلسطيني للتوصل إلى    

أو تشكيل الرباعية وغيرهمـا  " مشروع حل الدولتين"يدخل ضمن سياسة التمهيد للعدوان كما سبق ودخل    
  . تحذيراً للوضع العربي في العدوان على أفغانستان والعراق وفلسطين ولبنان

ات فشل استراتيجية إدارة بوش، إن      من هنا يمكن القول، باإلضافة إلى أن هذا االقتراح هروب من تداعي           
الهدف من ورائه هو التحضير للحرب التي زاد من احتمالها غلبة مجموعة ديك تشيني نائـب الـرئيس                  

  . األمريكي داخل اإلدارة األمريكية، كما توحي عدة مؤشرات أو أخبار
 وذلك بتأييد المبـادرة     المأساة جاءت من ردود فعل عدد من الدول العربية، ومن أمانة الجامعة العربية،            

قبل أن تتضح مالمحها، هل هو مؤتمر دولي أم لقاء أم اجتماع، ومـا هـي األجنـدة،؟ ومـن الـذين                      
سيشاركون فيه؟ واألنكى ما سوغ به ذلك التأييد أو الترحيب باإليحاء أن ثمة عناصر إيجابية فيه، بـدالً                  

  . اً، أو فخاً لصيد ترحيبهممن أن ترى تلك العناصر باعتبارها فتاتاً، أو طعماً مسموم
من حيث نتائجها في الموضوع الفلسطيني، وإذا كان لها من دور،           " طبخة بحص "ومع ذلك فإن المبادرة     
  .  الهروب من الفشل، التحضير لحرب، التطبيع: ففي غير هذا الموضوع

  ٢٢/٧/٢٠٠٧الشرق القطرية 
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  حان وقت الحوار.. غزة رام اهللا .٧١
 ياسر الزعاترة

الوفد األمني المصري إلى قطاع غزة يمكن القول إن نافذة الحوار بين الرئيس الفلسطيني وحركة  بعودة 
حماس قد آذنت باالنفتاح على قاعدة ال غالب وال مغلوب كما ذهب عدد من قادة حماس، السيما بعد أن 

خر عليه، لم أثبتت األيام الماضية أن تشدد قيادة السلطة في موضوع الحوار مقابل إصرار الطرف اآل
  .يعد عليها بالخير؛ ال في األوساط الشعبية المحلية، وال في األوساط العربية بشقيها الشعبي والرسمي

قبل أيام تحدث أحد قياديي حركة حماس لفضائية عربية عن الوضع األمني في قطاع غزة فقال إن 
إلى أصحابها بعد تسوية الملف المقار األمنية وأسلحة عناصر األمن هي وديعة بيد حركة حماس ستعود 

عبر الحوار، وقد وصف قيادي فتحاوي ساخط موقف الرجل بأنه تنازل مجاني من طرف حماس ما كان 
  !!ينبغي أن يدفع مقدما على هذا النحو

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

تاريخياً فحسب، وإنما حاضر ومستقبل أيضاً، ومن يرى نفسه كذلك اليمكن أن يخرج كل يوم بقرارات 
تؤكد فصل جناحي الوطن عن بعضهما، وتمس جزءاً حيوياً من شعبه على نحو ما تفعل حكومة 

ي يبدو أن رئيسها قد نسي نفسه وبدأ يتعامل مع الموقف بوصفه حاكماً عسكرياً، وليس الطوارئ الت
جيء به من أجل الملف المالي ال أكثر، األمر الذي انعكس كما يبدو " تكنوقراط"بوصفه رجالً مستقالً أو 

ات الجديدة على بقية وزرائه، السيما وزير اإلعالم الذي يخرج على المأل بين يوم وآخر ليعلن القرار
  ".االنقالبيين"وليعيد التأكيد على رفض الحوار مع 

تزداد عبثية هذا الموقف من طرف قيادة السلطة وضوحاً في ظل انسداد األفق السياسي مع اإلسرائيليين، 
بل حتى ما هو دون األفق السياسي ممثالً في بعض الحوافز التي يمكن أن تمنح للفلسطينيين، مثل 

 ٢٥٠اإلفراج عن (، وعن بعض األسرى )يفرج عنها بالتقسيط(ل الضرائب المحتجزة اإلفراج عن أموا
أسيراً من فتح دون سواها، سيكون أغلبهم ممن شارفوا على إنهاء محكومياتهم، يشكل إساءة لقيادة 

، فضالً عن وقف االجتياحات واالغتياالت، واألهم وقف مسلسل االستيطان وبناء )السلطة وليس العكس
 . ر وتهويد القدسالجدا

نعم، لم توفق قيادة السلطة في موقفها الرافض للحوار، السيما حين أكدت حماس أن ما جرى كان خطوة 
أمنية وليست سياسية، فيما خرج قادة في فتح مثل هاني الحسن ليؤكدوا أنها كانت خطوة استباقية 

في دوامة الحرب األهلية، ثم كان يمكن أن يغرق القطاع ) دايتون(ضرورية لمواجهة مخطط أمريكي 
ليؤكد للجميع أن رفض الحوار ال يمكن أن يكون عمالً صائباً ) المصري السعودي(جاء الموقف العربي 

بحال، ألن ترك القطاع يغرق في بحر الحصار والعقوبات اإلسرائيلية مع إضافة نكهة فلسطينية تتمثل 
آلالف من الموظفين مع شيء من العبث بملف في وقف العمل بجوازات السفر القديمة ووقف رواتب ا

المعابر، كل ذلك اليمكن أن يفضي إلى حل عملي لألزمة؛ ليس فقط بسبب مخاطر انتشار القاعدة في 
القطاع على الحدود المصرية، بل أيضاً ألن حماس في غزة ليست مجموعة ضباط انقالبيين يمكن لجهة 

مثل في استعادة مبنى اإلذاعة والتلفزيون ومبنى الرئاسة ما أن ترتب مخططاً مضاداً للتخلص منهم، يت
حماس ليست كذلك، بل هي حركة متجذرة في . من بين أيديهم ثم تنقضي اللعبة وكفى اهللا المؤمنين القتال

ضمير قطاع عريض من الناس ال يمكن اقتالعها بحال من األحوال؛ ال بحسم عسكري وال بقوانين وال 
  .بعقوبات وحصار

اقع الشعبي أيضاً يمكن القول إن قيادة السلطة قد خسرت الكثير خالل األيام الماضية بتأكيدها في الو
المتواصل على رفض الحوار وركونها إلى الدعم األمريكي اإلسرائيلي، ولو أجريت انتخابات جديدة 

العام الماضي، وإذا خالل األيام القادمة لما اختلفت النتيجة عن تلك التي كانت خالل انتخابات فبراير من 
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قيل إن تكريس نظام القائمة النسبية من دون الدوائر سيغير النتيجة لصالح فتح حتى لو حصلت حماس 
، األمر الذي )لفتح% ٤١مقابل % ٤٤نسبة حماس في االنتخابات الماضية هي (على نسبة أكبر بقليل 

انقالباً عاماً على اللعبة الديمقراطية يلغي يبدو صحيحاً من الناحية الرقمية، فإن تطبيق هذا النظام يتطلب 
المجلس التشريعي الحالي من دون سند قانوني، فيما سيكون بوسع حماس أن ترد بطرح مرشح للرئاسة 
أيضاً حتى لو عول البعض على صفقة إخراج البرغوثي من السجن بهدف حل هذه المعضلة، وهي 

كل ذلك بالطبع في . ني، وقد تخالف نتائجها المتوقعصفقة ستثير حساسيات معروفة في الشارع الفلسطي
حال وافقت حماس على مبدأ االنتخابات أو فرض عليها بشكل من األشكال، األمر الذي يبدو مستبعداً في 

  .واقع الحال
في ضوء ذلك ال حل سوى العودة إلى طاولة الحوار من أجل استعادة اتفاق مكة ومبدأ الشراكة السياسية 

يها، وبالطبع بعد إعادة هيكلة األجهزة األمنية على أسس جديدة تحاصر االنفالت األمني التي نص عل
إلى ) نصر يوسف(الذي أرهق الفلسطينيين ودفع وزير داخلية سابق وعضو لجنة مركزية في حركة فتح 

  .وصف تلك األجهزة، أو بعضها بأنها أقرب إلى العصابات وتجار المخدرات
 وفتح في هذا االتجاه، فسيكون مسارها األفضل الستعادة المجد المفقود هو انتظار إذا سارت قيادة السلطة

جولة االنتخابات القادمة بعد عامين ونصف، حتى لو تم ذلك بذات القانون االنتخابي، والبد بالطبع من 
نيين هو قدر من الفهلوة والتزوير يمكن توفيرها من خالل الخبرات العربية، لكن األفضل لجميع الفلسطي

القناعة بال جدوى التقاتل على جلد الدب قبل صيده، والكف عن المراهنة على العملية السياسية التي 
لن .  وكانت مقدمة النتفاضة األقصى٢٠٠٠جربت من خالل مسار أوسلو وانتهت في كامب ديفيد عام 

طة التي تأكد العقالء نتحدث عن المطلب األكثر جدوى لمسيرة النضال الفلسطيني، ممثالً في حل السل
أنها مصلحة سياسية واقتصادية وأمنية للطرف اإلسرائيلي أكثر منها للفلسطينيين، وسنكتفي بالحديث عن 
حكومة شراكة وطنية عنوانها المقاومة، ولو في الحد األدنى؛ تستثمر األجواء المتاحة في التصدي 

تالل عن الضفة والقطاع من دون قيد أو لإلجراءات اإلسرائيلية، مع رفع شعار مرحلي هو دحر االح
  .شرط

هل يبدو ذلك ممكناً؟ كال مع األسف، لذلك سيستمر وضع المراوحة إلى أن تتوافر لقيادة السلطة فرصة 
تغيير المعطيات القائمة، أو تتوافر معطيات محلية وعربية وإقليمية ودولية تسمح بالعودة إلى مسار 

لك القيادة التي ستضطر إلى التعامل مع الواقع الموضوعي على المقاومة بصرف النظر عن قناعات ت
 .األرض

  ٢١/٧/٢٠٠٧الشعب 
  
  !هل يمكن إجراء انتخابات فلسطينية مبكرة؟ .٧٢

  علي الطعيمات
 مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي يـرأس        إلىرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي لجأ         

 التي تعرضت لهزيمتين األولى شعبية سياسية عبر صناديق االقتراع          لجنتها التنفيذية، ويرأس حركة فتح    
العام الماضي، والثانية عسكرية في قطاع غزة قبل اكثر من شهر، يريـد إجـراء انتخابـات رئاسـية                   

 اسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بمشاركة حلفـاء        -وتشريعية مبكرة بعد حصار وحرب تجويع أميركية        
السياسية بعد نجاحها بقيـادة المقاومـة الفلـسطينية         " حماس"ئيلي الفشال تجربة    االسرا-الحلف األميركي 

بتحرير قطاع غزة عبر ارغامها االحتالل االسرئيلي على اتخاذ قرار الرحيل وان اخرج بما يفقده بريقه،                
  .ويجير لصالح صورة االسرائيلي المسالم، وانتزاع حق المقاومة بهذا النصر المخضب بدماء الشهداء

" حمـاس "واالتجاه الجراء هذه االنتخابات البرلمانية والرئاسية والتي يراد منها االنقضاض علـى حـق               
 وهـو الموعـد القـادم       ٢٠١٠بمواصلة ممارسة دورها السياسي المستمد من صوت الشعب حتى عام           
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، والى تكـريس    لالنتخابات التشريعية، واخراجها من الطريق، يقود الى تفاقم األزمة الفلسطينية الداخلية          
االنقسام ليس بين القوتين اللتين يفترض انهما الرصيد الذي يستند اليه الشعب الفلسطيني، وانمـا ايـضا                 

  .على األرض
ناثان براون وهو استاذ في جامعة جورج واشنطن كان يقدم النـصائح للفلـسطينيين بـشأن المـسائل                  

لكنـه ال يـستطيع تعـديل القـانون         . لقانوننعم يستطيع عباس إصدار مراسيم بقوة ا      "الدستورية، يقول   
، األمر الذي يكـشف بوضـوح ان        "ال يفعل ذلك سوى المجلس التشريعي الفلسطيني      . االساسي بمرسوم 

الطريق نحو إجراء انتخابات قبل موعدها مغلق دستوريا، ألن االغلبية في المجلس التشريعي هم نـواب                
  .حماس

لسلطة رئيس حركة فتح مبدئيا قصر أي انتخابات على الضفة          يمكن لرئيس ا  " حماس"ولكن ولزيادة عزلة    
 مليون شخص، لكن هذا سيعمق االنشقاق والقطيعة مع غزة التي يعيش            ٥،٢الغربية التي يعيش بها نحو      

وهذا الخيار يعني تجاوزا للقانون االساسي الفلسطيني الذي يحدد مدتي الرئاسـة            .  مليون نسمة  ٥،١فيها  
  .ربع سنواتوالمجلس التشريعي بأ

لكن هل يمكن لعباس ان يقدم على مثل هذه الخطوة وهو يعلم ان امكانية اجراء االنتخابات فـي قطـاع                    
" فتح"تماما مثلما ان األمر في الضفة الغربية اآلن بيد          ".. حماس"غزة أمر مستحيل، ألن األمر هناك بيد        

  .عبر السلطة ومنظمة التحرير
مـن الطريـق    " حمـاس "نه جاد وتشعر بأن لديه فرصة إلزاحـة         تساؤل مطروح والشواهد تشير الى ا     

بالسيطرة على القرار الفلسطيني والتفاوض مع االحتالل االسرائيلي، ولكن الواقـع           " فتح"واستعادة انفراد   
ينبئ بغير ذلك، ألنه سيكون من المستحيل فعليا اجراء انتخابات شرعية وقانونية فـي غيـاب التوافـق                  

، استنادا لرأي براون الذي يميل الى عدم شرعية االنتخابات القائمـة            "حماس"و" فتح"ي  والتالقي بين قيادت  
  .على مراسيم تتعارض مع القانون االساسي الذي ال يمكن تعديله إال عبر المجلس التشريعي

وإذا كان األمر ممكنا إجراء انتخابات مبكرة والتي ستكون اشبه بعبوة ناسفة للديمقراطية ولالرتباط 
مهدد بين الضفة والقطاع، فهل يمكن للسلطة التي فقدت مكانها في قطاع غزة إجراء انتخابات في قطاع ال

 .التي تدير شؤون قطاع غزة اآلن" حماس"غزة دون اتفاق مع 
  ٢٣/٧/٢٠٠٧الوطن القطرية 

 
  المؤتمر الدولي المقترح ُأجهض قبل انعقاده .٧٣

  خالد الحروب. د
 شبه موحد إزاء المؤتمر الدولي الذي اقترحـه بـوش لحـل القـضية               كرر مسؤولون إسرائيليون موقفاً   

الفلسطينية، والموقف هو الترحيب بالفكرة، لكن التأكيد على رفض أن يناقش المؤتمر مسائل حق العودة،               
ما الذي يتبقى إذاً للحديث حوله في هذا المؤتمر أو غيره إن كـان              . والمستوطنات، والسيادة على القدس   

وأال يثير ذلك أكثر من سؤال حول جدوى المؤتمر عندما تعلن إسـرائيل     . حل لقضية فلسطين  هدفه تقديم   
مسبقاً أنه ليس من صالحيته مناقشة القضايا األساسية؟ ما يتبقى إذاً هو التأكد من أن فكرة المؤتمر هـي                   

ر شكوكاً عميقة حـول     بالفعل بائسة توقيتاً ومضموناً وأطرافاً مدعوة، وال تخدم المصالح الفلسطينية، وتثي          
  .دوافع الدعوة إليه

ففي ضوء الموقف اإلسرائيلي الذي يجهض عمليـاً        . أول هذه الشكوك يتعلق بالسياق اإلقليمي والتوقيت      
هذا المؤتمر يصبح من المشروع ربط فكرته بقوة بأجندة السياسة األميركية األعم واألهم فـي المنطقـة                 

كما يصح أيضا اتهام المؤتمر بأنه مجرد تمرين عالقات عامة          . يوخاصة لجهة الملفين العراقي واإليران    
يحاول تقديم صورة تخفف من تواصل الفشل األميركي في العراق المتالزم مع تصاعد الدعوات داخـل                

واستطراداً، وفيما يتعلق بالعنصر اإليراني في صـناعة        . الكونغرس وحوله باالنسحاب السريع من هناك     
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ق أوسطي، يغدو من المنطقي تقدير عالقة زمنية وسياسية بين عقد هذا المـؤتمر              القرار األميركي الشر  
فهنا سـوف يـأتي     . وأي تطور على صعيد الملف اإليراني وخاصة لجهة احتمال شن حرب على إيران            

المؤتمر المقترح في الخريف من ناحية زمنية، وهو توقيت مطاط يمكن تقديمه وتأخيره بحسب ما يخـدم         
  . يركية في المنطقةالمصلحة األم

من ناحية الشكل والمضمون ليس هناك ما هو جديد في فكرة المؤتمر إال التأكيد على االنقسام اإلقليمـي                  
وترسيخه في المنطقة بين محور المعتدلين الذين سيدعون إلى المؤتمر ومحور المتشددين الـذي سـوف                

تعبيراته على المستوى الفلسطيني حيث عزز      وهذا الشكل التقسيمي يترجم في أسوأ       . يستثنون من الدعوة  
والظن الـساذج بـأن أي      . خطاب بوش والدعوة إلى المؤتمر حالة االنقسام الفتحاوية الحمساوية الراهنة         

اتفاق مع طرف فلسطيني من دون بقية األطراف يمكن له أن ينجح هو غبـاء مركـب ألن مثـل هـذه                
 أوسلو وما تالهما ووصوالً إلى االنتخابات الفلسطينية        التجربة تم خوضها منذ عقد مؤتمر مدريد، ثم في        

في كل تلك السنوات كان أحد أسباب فشل كل االتفاقات والسالم الموعود            . بها" حماس" وفوز   ٢٠٠٦عام  
لم يكن غياب ذلك اإلجماع هو السبب الوحيد أو الرئيـسي           . أنه تم على خلفية غياب اإلجماع الفلسطيني      

.  أن إسرائيل تتحمل المسؤولية األكبر ألنها لم تكن جدية في كل عملية الـسالم              في تحقق ذلك الفشل، إذ    
من أي مشروع شامل لحل القضية الفلسطينية تبقى فكرة هـشة،           " حماس"لكن مع ذلك فإن فكرة استثناء       
في االنتخابات وانتقالها إلى قلب المؤسسة الـشرعية والرسـمية          " حماس"وقد تفاقمت هشاشتها بعد فوز      

  .لسطينيةالف
وإقصائها من العملية الـسياسية  " حماس"والغريب والمشكك في موضوع فكرة المؤتمر، ومحاولة استثناء         

الفلسطينية، هو أن واشنطن تمارس نفاقاً منقطع النظير عند مقارنة سياستها في العراق مع سياستها فـي                 
ف السياسي العراقي في العمليـة      ففي األولى اشتغلت وتشتغل بكل قوة على جمع كل ألوان الطي          . فلسطين

السلمية ألنها تعتقد، محقة، أنه في غياب التوافق العراقي فإن أي أفق لحل الوضع العراقي سياسياً سوف                 
بينما في فلسطين اشتغلت وتشتغل بكل قوة علـى فـصم ألـوان الطيـف الـسياسي                 . يظل بعيد المنال  

ع توافقي بل وتعمل على إفشاله ناهيك عن        الفلسطيني، وخاصة بين فتح وحماس، وأن ترفض أي مشرو        
كيف يمكن أن ينجح أي حل جزئي أو شامل من دون أن يكون هناك توافقاً فلسطينيا عليه؟ وكيف                  . تأييده

كان الحال من تاريخ أوسلو األول وخالل أكثر من أربعة عشر عاماً عندما كان طرف فلـسطيني يعقـد                   
  اومة؟اتفاقات سالم وطرف فلسطيني آخر يمارس مق

ينطبق التحليل ذاته الذي يشترط حداً فاعالً من التوافق السياسي على الطرف اإلسرائيلي، ولو بأشـكال                
إذ ليس سراً أن حكومة أولمرت تعاني من ضعف شامل والكثير داخـل إسـرائيل أو                . ودرجات أخرى 

كبيرة على مـستوى    خارجها يشككون في قدرتها على البقاء، فضالً عن أن تكون مؤهلة للقيام بخطوات              
كيف إذن يأمل بوش من هذه الحكومة ويريدها أن تقـوم بمـا لـم         . حل الصراع واتخاذ قرارات حاسمة    

  تستطع حكومات أقوى منها بكثير القيام به؟
األمر اآلخر المثير للشكوك هو مصير مبادرة السالم العربية وكيف سيتم التعامل معها في المؤتمر، في                

، أو عدم التعامـل واالعتـراف       "إنهاء عدم وجود إسرائيل   "به على ضرورة    ضوء تركيز بوش في خطا    
فالتخوف هنا هو التخوف التقليدي ذاته والذي ثبت أنه نمط رتيب فـي             . بإسرائيل من قبل البلدان العربية    

فمـن  . تدهور سقف الموقف العربي من دون أن يصعد الموقف اإلسرائيلي لمالقاته في منتصف الطريق             
 يأخذ بوش على عاتقه، ويستخدم المؤتمر كرافعة دبلوماسية وزخم إعالمـي، ليحـصد مـا                المتوقع أن 

تطرحه المبادرة العربية من موقف عربي مشروط بموقف إسرائيل من مسألة حل الدولتين على أسـاس                
وهكذا يـصبح الموقـف   . االلتزام بقرارت األمم المتحدة، فيأخذ من تلك المبادرة ما يشاء ويترك ما يشاء 

العربي الجماعي هو شبه االعتراف الرسمي الجماعي بإسرائيل لكن من دون أن يكون هناك أي موقـف                 
  .مقابل
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ال تستطيع الدول العربية التي سيتم دعوتها إلى المؤتمر إال أن تلبي الدعوة، لكن أمامها هامش منـاورة                  
المبادرة العربيـة   . ني جديد كبيراً عليها أن تستثمره بحيث ال تتورط في تقديم موقف عربي جماعي مجا            

هي كل متكامل قدمت تنازالً عربيا إلسرائيل لم تكن تحلم به، وهو التطبيع واالعتراف الـشامل مقابـل                  
ليس هناك حاجة بعد تلك المبادرة إلعادة اختراع العجلة،         . االلتزام بحل الدولتين وإحقاق الحقوق العربية     

غير موجود وال واضح هـو االلتـزام الجـدي عنـد            ما هو   . عناصر الحل السياسي موجودة وواضحة    
  .ما نراه هو عكس ذلك. واشنطن وتل أبيب

  ٢٣/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  

  الضفة ستصبح هدفاً لنشاط القاعدة .٧٤
  عبدالستار قاسم. د  

القاعدة التي حاول السيد محمود عباس أن يخيف العالم من قوتها، حسب قوله ، فـي غـزة، عليـه أن                     
ربما . و اآلن ألنه يعمل بدأب ومثابرة على صنع الظروف المناسبة لنشاطها في الضفة الغربية             يخشاها ه 

يالحظ السيد عباس أن نشاط تنظيم القاعدة يشتد ويتركز في الدول ذات العالقة القويـة مـع الواليـات                   
وربما يالحـظ   . ةالمتحدة وإسرائيل، والدول ذات التوجه السياسي المناهض بصورة قوية للفكرة اإلسالمي          

أيضاً أن نشاطها يخف أو يصل إلى درجة السبات في دول تتبنى سياسة الممانعة في وجـه الـسياسات                   
  . أمريكية ، أو على األقل المتحفظة على هذه السياسات وال ترغب في التساوق معها-الصهيو

 األمنية الفلسطينية فـي     في خطواته السياسية األخيرة التي قام بها بعد سيطرة حماس على مقار األجهزة            
غزة ، ذهب عباس بعيداً بعيداً في تطوير لقاءاته مع اإلسرائيليين، وفي تسليم مقاليد األمور في الـضفة                  

عباس غير متحفظ بتاتاً في إجراءاته وخطواته الـسياسية ويمهـد           . الغربية للقنصل األمريكي في القدس    
االحتمـال  .  فتح -تي ال أظن أنها ستبقى في دائرة حماس         الطريق أمام مزيد من النزاعات الفلسطينية ال      

كبير بأن تدخل القاعدة على الخط وتباشر عمالً عسكرياً ضد أهداف صهيونية وفلسطينية، وفي الغالـب                
ضد أهداف فلسطينية تابعة لرئاسة السلطة في الضفة الغربية، إذ أصبحت األرضية مالئمة جداً لنـشاط                

الضفة الغربية اآلن مرشحة لنشاط القاعدة أكثر من أي وقـت           . وتحت األرض فئات إسالمية تعمل سراً     
  .مضى، وأكثر بكثير من قطاع غزة

السيد عباس يقوم بخطوات سياسية غير متزنة وغير مدروسة، وهـو حقيقـة يقـامر كثيـراً بإدخـال                   
ألمريكيين ليعبثوا بالبالد   اإلسرائيليين على الخط بهذه الجرأة وهذا االنكشاف، وبفتح المجال الواسع أمام ا           

كأن عباس قد قرر نسف الجسور، وقرر حسم الضفة الغربية لتكون جزءاً مـن محـور ال                 . كيفما اتفق 
هذا بالتحديد يخلق أجواء استفزاز، ويقضي على سياسـة         . يمكن أن يساهم في استعادة الحقوق الفلسطينية      

  .٦٧/حتلةالتحفظ التي اتبعتها القاعدة حتى اآلن في األرض الم
الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى المزيد من الصراعات التي يصنعها سياسيون يغامرون بالشعب مـن               

شعب فلسطين بحاجة لمن يضع رأسه بين يديه ليفكر بهدوء          . أجل مصالح فئوية أو فصائلية أو شخصية      
  .وروية عّل وعسى أن تخف المعاناة

ون ببث بذور الفساد والفتن في المنطقة، وإشـعال النيـران           ما الذي يضير األمريكيين؟ األمريكيون مهتم     
بين السنة والشيعة، بين اللبنانيين والسوريين، بين إيران والعرب، بين فتح وحماس، وبين اإلخوة وأبناء               

هذا ال يكلفهم سوى بضع ماليين من الدوالرات، أما نحن فيكلفنا الدماء وخراب البيـوت               . العم واألزواج 
  لبغضاء واأليام السوداءوالكراهية وا

  ٢٢/٧/٢٠٠٧الحقائق 
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  حين تكون السياسة صناعة أميركية .٧٥
  نبيل الفولي

 المشهد الفلسطيني الحالي والموقف األميركي منه حالة صارخة للسياسة األميركية وطريقتهـا فـي               يمثل
لّد من األزمة الواحدة    إدارة األزمات ومقابلة المواقف، حيث يقوم الموقف األميركي بوظيفة القابلة التي تُو           

 وتحـول دون الوصـول إلـى الهـدف          –وربما الحاضر أيًضا  -أزمات عدة تشارك في تعقيد المستقبل       
  .األميركي نفسه، وهو اآلن أمن إسرائيل في مواجهة الفلسطينيين

ال شك أن المشهد السياسي الفلسطيني منذ ظهور السلطة الفلسطينية جاء صـناعة أميركيـة إسـرائيلية                 
ن أمن الدولة العبرية، وليس من السهل أن يسمح هؤالء الصنّاع بأن يتدخل طرف مناوئ لالستفادة                لضما

  .من مشهد صنعوه هم بأيديهم
لكنهم نسوا أو تناسوا أن الذي اضطرهم إلى صناعة هذا المشهد المدريدي األوسـلوي هـو المقاومـة                  

ودفعـت الجنـرال    !  يراها من قبل نجسة    جعلت شامير يتنازل ويصافح أيادي فلسطينية كان      . الفلسطينية
القوي شارون إلى بناء الجدار العازل، وال ندري ماذا كان سيصنع األخيـر لـو بقـي حتـى رأى أن                     
الفلسطينيين لم يعودوا يتعبون أنفسهم بالعمليات الفدائية، فيكفيهم أن يصنعوا صاروخا قد ال يقتل أحـدا،                

الدولة في قبـورهم علـى مـستقبل        /وبه، ويقلق آباء إسرائيل   ولكنه يهز الكيان العبري من شماله إلى جن       
  !كيانهم الصهيوني؟

لقد راهن األميركيون واإلسرائيليون في صناعة المشهد الفلسطيني على فلسطينيين بدا لهم أنهـم أكثـر                
نية في  اعتداال لمواجهة الراديكالية الفلسطينية التي تسعى إلى إزالة إسرائيل، فقدموا خيار السلطة الفلسطي            

أوسلو، وبدت ثقوب كثيرة في الثوب الجديد، فليس من مصلحة إسرائيل أن تقوى هذه السلطة، فسعوا إلى                 
  .إضعافها وتفريغها من معناها

على إدارة غزة والقطاع إدارة طبيعية جيدة؛ مخافـة أن          " المعتدلين"وليس من مصلحتها أن تدرب هؤالء       
هم بالسالح الثقيل حتى ال يقع في يـد الراديكـاليين، ففـشلت             ينقلبوا عليها، وليس من مصلحتها أن تمد      

 في األحداث األخيـرة     -في واحد من تجليات الفشل    –السلطة ألجل هذا وغيره، ولم تصمد مليشيات فتح         
  .أمام قوات مدربة بشكل أقل بكثير من الجيوش المحترفة للدول

المشهد الفلـسطيني كلهـا عـن طريـق     نعم، حاول األميركيون واإلسرائيليون أن يسيطروا على خيوط    
  .التحالف مع االتجاهات الليبرالية والقومية ضد اإلسالميين المتصدرين للمقاومة

لجؤوا إلى الطابور   ) وكامب ديفد عرفات باراك كلينتون شاهد على ذلك       (فلما لم يجدوا بغيتهم في هؤالء       
ما جلب على الساحة الفلسطينية اقتتـاال        م –وهو ما ال يخلو منه مجتمع إنساني      –الخامس من الفلسطينيين    

داخليا غير مسبوق، لكن من البعيد جدا أن يفلح هذا وأمثاله في تصفية القضية األخطر في العالم لصالح                  
  .االحتالل

مهما يكن فإن الدولة المهيمنة تستطيع أن تصوغ مشهدا سياسيا يخدم مصالحها، لكنها ال يمكن أبـدا أن                  
  .ي كل عناصر المشهد، ويضبط إيقاعاته بحيث تظل خادمة لمصالحها وحدهاتتحول إلى إله يتحكم ف

وهذه هي جدلية الحياة البشرية األبدية التي يتبادل فيها الخلق األدوار والمواقع، بحيث ال يظـل طـرف                  
  .مسيطرا إلى األبد واآلخر مغلوبا إلى األبد

ة واالجتماعية ال شك، وما يفعله األميركيون في        واألمم التي تتراكم عليها المتناقضات تغلبها السنن الكوني       
عموم مواقفهم الدولية الحالية هو دعوة ملحة للسنن إلى أن تنتصف منهم؛ إذ كيف تقبل أميركا أن تطبق                  

  !الديمقراطية على أرضها وشعبها، في وقت تدعم فيه أكثر من خمسين ديكتاتورا في العالم؟
يوما ما في وجه سارقيه ومضطهديه، وأحسب أن قليال من الظروف           لقد جهزت أميركا العالم لكي ينفجر       

على طريقة تشاوشيـسكو    –الدولية والمحلية المواتية يمكن أن يفجر األوضاع في عشرات الدول بالعالم            
  . جراء المواقف األميركية الظالمة للشعوب-في رومانيا ومن شابهه
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 أنهم يعملون ضد    –ولو ألجل مصلحتها الشخصية   –درك  وأما األنظمة المتحالفة مع األميركيين فالبد أن ت       
السنن وضد شعوبهم وضد أنفسهم، وأن اللعنات الخافتة التي ترددها الشعوب سرا إنما هي دخان لنيران                
تتأجج، وما تنطق به ضمائر الشعوب هو حكم التاريخ كما سيعلنه المـستقبل، وأن الفـرص المواتيـة                  

  . مناالنتصاف الشعوب قد ال تكون بعيدة
إن إسرائيل تدرك أكثر من الديكتاتوريات المتحالفة مع واشنطن أن التفوق العـسكري والتكنولـوجي ال                
يضمنان ألميركا التصدر المستمر في قيادة العالم؛ لذا يدرس الخبراء اإلسرائيليون منذ سنوات بدائل عن               

  . المعادالت األساسية القائمة اليومالحليف األميركي مخافة أن تباغتهم التطورات بواقع عالمي تتغير فيه
 ٢١/٧/٢٠٠٧الجزيرة نت 

  
  :كاريكاتير .٧٦

  

  
  ١٨/٧/٢٠٠٧معاريف نقالً عن 

  ٢٣/٧/٢٠٠٠٧السفير 


