
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "المبادرة العربية" لتسويق أبو الغيط والخطيب في إسرائيل
  لسنا بحاجة إلى إعالن مبادئ والمطلوب حل عملي تحت إشراف دولي: ياسر عبد ربه

  سلحة للقوة التنفيذية في طولكرمأالعثور على : قائيمن الواأل
  "خارجة عن القانون ""حماس" تطالب باعتبار "فتح"
  وعباس أسقط خيار المقاومة.. "قرارات"ليس مخوالً بإصدار " المركزي: "قدوميال

  رائيلي جديد لجسر باب المغاربةمخطّط إس

 لن ينتظـر الجامعـةأولمرت
فرصة قريبة لنضوج    :العربية

  عملية تفاوضية
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            ٢ ص                                     ٧٩٤:                                 العدد٢٦/٧/٢٠٠٧الخميس : التاريخ

    :أخبار الزيتونة
 ٥  "تجربة حماس وآفاق الخروج من المأزق "مركز الزيتونة يعقد حلقة نقاش بعنوان .٢

    
    :السلطة
 ٧  "حماس" بينه وبين "الكثيرة"يرفض الوساطات و.. ح مجدداً باالنتخابات المبكرةيلّوعباس  .٣
 ٧ خطاب عباس زاد األمور تعقيداً: أحمد يوسف .٤
 ٨ والقنصلية البريطانية بالقدس تنفي.. هنية يؤكد ان حماس وبريطانيا كثفتا االتصاالت بينهما .٥
 ٨ اجة إلى إعالن مبادئ والمطلوب حل عملي تحت إشراف دوليلسنا بح: ياسر عبد ربه .٦
 ٨ فلسطينيةالدولة ال رسمية بمقترح أولمرت إقامة لم نتلق أوراقاً: نبيل عمرو .٧
 ٩  طينية تحذر من محاوالت إحياء عملية التسوية في ظل تنامي الخالفات الفلسحكومة هنية .٨
 ٩ "إسرائيل" مع "المدني"لجنة فلسطينية عليا للمعابر وتفعيل التنسيق  .٩
 ٩   العمل إلعادة فتح معبر رفح إلنهاء معاناة العالقينالرئيس المصري يناشد بحرأحمد  .١٠
١٠   مسؤولية اآلثار الكارثية الناتجة عن إغالق معبر رفح"سرائيلا"مل النائب أبو شهال يح .١١
١٠  "سرائيلا"ـتصريحات البريطانية بشأن الالجئين الفلسطينيين تحيز لال: البرغوثيمصطفى  .١٢
١٠   طولكرمسلحة للقوة التنفيذية في أالعثور على : من الوقائياأل .١٣
    

    :المقاومة
١٠  تحذر األجهزة األمنية من سحب سالح المقاومة" حماس" .١٤
١٠   زيارة الخطيب وأبو الغيط للكيان تضّر بالمصلحة الفلسطينية وال تخدم العرب: الرشق .١٥
١١   "خارجة عن القانون ""حماس"باعتبار  تطالب "فتح" .١٦
١١   وعباس أسقط خيار المقاومة.. "قرارات"ليس مخوالً بإصدار " المركزي: "قدوميال .١٧
١١  ..صبرنا لن يطول ونعطي الفرصة األخيرة: أبو زهري .١٨
١١   يكشف عن وسائل إسرائيلية جديدة لالغتيال"الجهاد"كري في قائد عس .١٩
١٢ "فتح" لـاالعالن عن تشكيالت قيادية جديدة لمكتب التعبئة والتنظيم .٢٠
١٢   "فتح"بينها وبين " أردغان"ترحب بوساطة " حماس" .٢١
١٢   "حزب اهللا" لوال ٢األجواء مهيأة في لبنان الرتكاب مجزرة صبرا وشاتيال  :"القيادة العامة" .٢٢
١٢  إلى العالقين برفح"حماس" و"فتح"تشكيل لجنة فصائلية لمنع انتقال النزاع بين  .٢٣
١٣    تهاجم أهدافا عسكرية إسرائيلية"القسام"و.. يا بالضفة ناشطاً فلسطين١٥عتقل ت "إسرائيل" .٢٤
١٣  "إسرائيل" يعلقان على زيارة أبو الغيط والخطيب إلى مسؤوالن فلسطينيان .٢٥
    

    :الكيان االسرائيلي
١٣  مخطّط إسرائيلي جديد لجسر باب المغاربة .٢٦
١٤ تجدد موجة االستيطان مع السعي لبناء بؤرة جديدة جنوب بيت لحم .٢٧
١٤   مهاجر من اليهود الفرنسيين يصلون اسرائيلستمائة .٢٨
١٤  ير وعباس تضر بالعملية السياسية بشكل كب"حماس"عودة التعاون بين : أولمرت لبلير .٢٩
١٥  جيشال حقيقي طرأ خالل العام األخير على كيفية العمل في تغير: أولمرت .٣٠
١٥  اسرائيل اقرت نقل الف بندقية من االردن الى السلطة في الضفة:هارتس .٣١
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١٥   حرب بيننامتفقون مع سوريا أن ال: رامونحاييم  .٣٢
١٥  تقرير فينوغراد النهائي سيصدر بعد عام .٣٣
١٦  %٢,٥إلى % ٢لجنة التشريع تصادق على رفع نسبة الحسم من  .٣٤
١٦  ائيليم االسرينهي اإلضراب في القطاع العا% ٥اتفاق على رفع األجور بنسبة  .٣٥
    

    :األرض، الشعب
١٦   حول الالجئين الفلسطينيينوزير بريطانيمنظمة ثابت الحقوقية تستنكر تصريحات  .٣٦
١٦  تصريحات هاولز حول الالجئين متناسقة مع الموقف الرسمي الفلسطيني: جواد الحمد .٣٧
١٧  مهرجان عين كارم للتراث يؤكد حق عودة الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم .٣٨
١٧  مؤسسة شاهد الحقوقية تتبنى صرخة ذوي االحتياجات الخاصة من نازحي البارد .٣٩
١٧  لى معبر رفحرابطة علماء فلسطين تطرح مبادرة إلنهاء أزمة العالقين ع .٤٠
١٧  العالقون على معبر رفح يتسولون في شوارع العريش: خليل ابو شمالة .٤١
١٨  منظمات إنسانية فلسطينية تناشد منظمات المجتمع المدني الضغط من أجل فتح معبر رفح .٤٢
١٨  هقتحمون المسجد األقصى ويؤدون طقوسا في ساحاتمتطرفون يهود ي .٤٣
١٨  الفلسطينية تنفي اتهامات وزير في حكومة فياض لحماس باختراق جهازه" جوال" .٤٤
١٨  ة ألحقن ضرراً كبيراً بممتلكات الجامع المعتصماتطالبات الكتلة اإلسالمية: جامعة النجاح .٤٥
١٩   ملفهم الكنيست متابعة يخولون نائباً إسالمياً في٤٨ي فلسطينيأسرى .٤٦
١٩  دفعة رابعة من مساعدات برنامج الغذاء العالمي إلى قطاع غزة .٤٧
   

   :اقتصاد
١٩  ص الفلسطينيضمانات قروض أميركية للقطاع الخا .٤٨
 ١٩  بلير يطلب من القطاع الخاص الفلسطيني أخذ المبادرة في تحريك االقتصاد .٤٩
   

   : األردن
١٩   زيارة الخطيب وأبو الغيط تطبيع استباقي: األردن" إخوان" .٥٠
٢٠   صريحات هاولز حول حق العودةبني ارشيد يستنكر ت .٥١
٢٠  مهرجان لحرية األسرى في حزب الوحدة .٥٢
   

   :لبنان
٢٠  استغراب تصريح بريطاني حول توطين الفلسطينيين: متروبوليت بيروت .٥٣
٢٠   في أميركا"حزب اهللا"ـخاليا نائمة ل: هآرتس .٥٤
   

   :عربي، إسالمي
٢١  "المبادرة العربية" لتسويق أبو الغيط والخطيب في إسرائيل .٥٥
٢٢  يينلغياب الالجئين من تصريحات الوزيرين األردني والمصري مع المسؤولين اإلسرائي .٥٦
٢٢   في المئة من الضفة٩٠مصري استبعد تنفيذ أولمرت انسحاباً من مصدر  .٥٧
٢٣  في رفح سالمة المواطنين ى عل المصريفوت الشريف أكد حرص النظامص .٥٨
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٢٣ انفراج أزمة معبر رفح خالل األيام القليلة المقبلة: أبو الغيط .٥٩
٢٤  مؤتمر تضامني مع النواب الفلسطينيين المعتقلين بإسرائيل .٦٠
٢٤  الوفد الفلسطيني ينسحب احتجاجاً من البرلمان العربي االفريقي قبل إقرار البيان الختامي .٦١
٢٤  ع إسرائيل لن تتأثر بنتائج االنتخاباتسفير تركيا لدى إسرائيل يؤكد أن عالقات بالده م .٦٢
٢٤  استمرار توزيع المساعدات على العالقين الفلسطينيين في رفح: مصر .٦٣
٢٥  "إسرائيل"عربياً مع " المتصاعدة"مثقفون مصريون يواجهون مظاهر التطبيع  .٦٤
٢٥   منحة إماراتية لنازحي البارد .٦٥
   

   :دولي
٢٥  األمم المتحدة تحض السلطة على العمل مع اسرائيل ومصر لفتح المعابر الى غزة .٦٦
٢٥   تمول اإلرهاب من خالل أنشطة خيرية " حماس: "خبير أميركي .٦٧
٢٦    لبعض الساسة األوروبيين كبيراًاحراجاً سببت مهمة بلير .٦٨
٢٦  لجنة دولية وحقوقية تطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الشعب الفلسطيني .٦٩

   
    :مختارات

٢٦  حاريةتراجع تأييد المسلمين للهجمات اإلنتو الشيعي -قلق من التوتر السني  .٧٠
    
    :ريرتقا
٢٧   األهداف اإلسرائيلية في قطاع غزة .٧١
    

    :حوارات ومقاالت
٢٨  ماجد الشيخ ...التسوية التصفوية وتعميق االنقسام الفلسطيني .٧٢
٣٠   نافعىبشير موس. د ...ه والمحيط العربيعباس يذهب بعيداً في خصومته مع شعب .٧٣
٣٣ عدنان سليم أبو هليل... !! وواهللا ما نصحوك..خدعوك يا عباس .٧٤
٣٦   عريب الرنتاوي ... كيف يمكن لالنتخابات المبكرة أن تكون خيارا؟ .٧٥
    

 ٣٧  :اتيركاريك
***  

  
  فرصة قريبة لنضوج عملية تفاوضية :نتظر الجامعة العربيةيأولمرت لن  .١

قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية ايهود اولمرت، إنه ال ينتظر جامعـة           :  أسعد تلحمي  -الناصرة، واشنطن   
بكل قوة ودفعهـا    وأريد أن أبدأ العملية السياسية      "الدول العربية لدفع المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين        

إلى امام، وإذا ما أبدت دول اخرى مثل العربية الـسعودية أو اإلمـارات العربيـة المتحـدة اسـتعداداً                    
من دون فعل شيء لتحريك العملية، نحن الذين        ) المساعدة(للمساعدة، فنحن نرحب بذلك، لكننا لن ننتظر        

وتعقيباً على ما نـشرته     ،  "لمصلحة اإلسرائيلية سنبادر ونقود إلدراكنا ان التقدم في العملية السلمية يخدم ا         
إلقامـة دولـة     "اتفاق مبـادئ  " اولمرت على الرئيس عباس إجراء مفاوضات في شأن           اقتراح ،"هآرتس"

 قال اولمرت في لقاء مـع       ، في المئة من أراضي الضفة الغربية وكل قطاع غزة         ٩٠فلسطينية على نحو    
وضات مع السلطة الفلسطينية حول إقامة دولة فلسطينية لكنـه          الصحافيين أمس إنه يعتزم فعالً إجراء مفا      



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ٧٩٤:                                 العدد٢٦/٧/٢٠٠٧الخميس : التاريخ

التي قـدمها   " اللفتات الطيبة "أضاف أنه لم يتحدد أي جدول زمني لمفاوضات كهذه، وتابع أنه فضالً عن              
لمطاردين واإلفراج عن األموال المحتجزة للسلطة،      " العفو" أسيراً ومنح    ٢٥٥للفلسطينيين من إفراج عن     

  ، لكنه رفض اإلفصاح عن طبيعتها،"ادئة تم التوصل إليها مع السلطة بعيداً عن األضواءثمة تفاهمات ه"
بدأنا بجهد جدي لدفع عملية التحاور التي ستقود بطبيعة الحال إلـى مفاوضـات مـع الـسلطة                  : "وتابع

 السلطة  ، وزاد ان المحادثات مع رئيس     "الفلسطينية حول قضايا مركزية وتتيح بالتالي قيام دولة فلسطينية        
وأنا على يقين من وجود فرصة فـي الوقـت القريـب            "الفلسطينية ستتواصل بالوتيرة التي اتفقا حولها       

  ."لنضوج عملية تفاوضية تبحث بشكل عملي في مراحل إقامة دولة فلسطينية
وقوية بما يكفـي للمجازفـة رغـم      "واردف ان إسرائيل تواقة للسالم ومعنية باستئناف العملية السياسية،          

، وأضاف انه جدي في مفاوضاته مع ابـو         "إدراكنا األخطار الكامنة وحقيقة ان اإلرهاب ضدنا لم يتوقف        
  ."الذي يبدي استعداداً لتحمل المسؤوليات الكاملة وللمجازفة"مازن 

بأن اولمرت رفض اقتراح وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس التوصل إلـى            " هآرتس"وذكّرت  
اطة اميركية، أي إلى اتفاق حول التسوية الدائمة على أن يتم إرجـاء تطبيقـه، وسـوغ                 بوس" اتفاق رف "

اولمرت رفضه بعدم قدرة السلطة على تنفيذ اتفاق كهذا ومخاوفه من ان الفلسطينيين سيعتبرون ما يـتم                 
  ."خط بداية لمفاوضات مستقبلية سيتطلب من إسرائيل تقديم مزيد من التنازالت"التوصل إليه 

األول ان غالبية اإلسـرائيليين     :  المعلق السياسي ان حسابات اولمرت السياسية تقوم على افتراضين         وزاد
نـة  تؤيد حل الدولتين للشعبين والثاني هو أنه في ظل التركيبة الحالية في الكنيست يمكن حشد غالبية متي                

  .المقترح" اتفاق المبادئ"تؤيد 
  ٢٦/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
  "تجربة حماس وآفاق الخروج من المأزق "ة نقاش بعنوانمركز الزيتونة يعقد حلق .٢

، كانت باالمس عنوان حلقة     "تجربة حماس وافاق الخروج من المأزق الوطني الفلسطيني       ": باسمة عطوي 
نقاش بدعوة من مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، لكنها لم تحمل حلوال جديدة عمـا نـادت بهـا                  

كما انها لم تشهد حضوراً فتحاوياً فاعالً على الساحة الفلـسطينية           . زةحركة حماس منذ اندالع احداث غ     
يمكن ان يتلقف االشارات االيجابية التي قد تصدر عن حلقة النقاش الهادفة للخروج من المـأزق الـذي                  

  .يتخبط به الداخل الفلسطيني
فقدم ممثـل   . يون اليوم حلقة النقاش كانت اقرب الى استرجاع لالحداث التي ادت الى ما يعيشه الفلسطين            

حركة حماس في لبنان اسامة حمدان سياقاً تاريخياً لالستحقاقات التي واجهتها الحركة منذ فوزهـا فـي                 
  .االنتخابات التشريعية وصوالً الى قرارها بخوض معركة غزة

حضر جلسة النقاش حشد من المهتمين بالشأن الفلسطيني وقدمت فيها ثماني اوراق عمل توزعت علـى                
  .ث جلساتثال

ان الحالة الفلـسطينية    "القى كلمة االفتتاح المدير العام لمركز الزيتونة الدكتور محسن صالح اعتبر فيها             
تمر بمنعطف خطير، وبالتالي على المفكرين والمهتمين بالشأن الفلسطيني ان يلتقوا ويتحاوروا ويستمعوا             

الى افكار حقيقيـة وجـادة؛ مـن اجـل     الى بعضهم البعض، وأن يقوموا بدور قيادي ومسؤول للتوصل        
  .الوصول الى مشروع وطني مشترك

ثم كانت كلمة عضو اللجنة التنفيذية وممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان سابقاً شفيق الحوت، الذي                
ير رأى انه ال بد من العمل المشترك، وأشار الى انه ال منفذ عملياً النقاذ السفينة الفلسطينية من الغرق، غ                  

العودة الى منظمة التحرير الفلسطينية المصادرة والرهينة حالياً في يد حركة فتح، ودعا حركتي حمـاس                
والجهاد الى اإلدراك انه ال مفر لهم من العمل الجاد والصادق والصحيح؛ العادة الروح والمشاركة فـي                 
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ساحة للصراع، وحل المشاكل    ساعتئذ يتحول المجلس الوطني الفلسطيني الى       . منظمة التحرير الفلسطينية  
  .والتناقضات بدالً من ان تكون ساحات الوغى في غزة وغير غزة هي االماكن التي تحل فيها الخالفات

ورأسها ) ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦(الجلسة األولى كانت تحت عنوان المسار السياسي لحركة حماس خالل عامي            
لسياسي في الحركة سامي خاطر، فقال، ان       الدكتور عدنان السيد حسين قدم الورقة األولى عضو المكتب ا         

حماس انتقلت من المعارضة والمقاومة الى الحكم، نقلة من غير مرحلة انتقالية، وأكد ان الحركة سـعت                 
الى المشاركة مع كل القوى، لكن هذا المسعى مع األسف فشل ليس بسبب موقف حماس، بل لعدة اسباب                  

ح، والتدخالت الخارجية، وبعض المواقف العربيـة اضـافة        منها موقف التيار السلطوي االوسلوي في فت      
الى العدو الصهيوني، لذلك كان على حماس ان تتعامل مع االمر الواقع، فكان الحسم العـسكري الـذي                  
استهدف بعض االجهزة االمنية الحباط المخطط الرهيب، الذي كان يخطط له التيـار االوسـلوي ضـد                 

  ".المقاومة
حماس من المعارضة الى السلطة او من االيديولوجية        " النمل ورقة تحت عنوان      وقدم الدكتور حسين ابو   

وعرض فيها لجملة من التحوالت التي تعرضت لها حماس، خالل الفتـرة التـي مـضت                " الى السياسة 
مسجالً العديد من المالحظات حول تجربة الحركة عموماً، ورأى ان حماس تواجه معضلة ثنائيـة بـين                 

  ".والمقاومة واستحالة عملية الجمع بينهمابرنامجي السلطة 
الجلسة الثانية كانت بعنوان ادارة حماس لعالقاتها الداخلية والدولية، رأسها الدكتور جابر سليمان، وقـدم               
فيها حمدان الورقة االولى التي تضمنت سرداً للوقائع التي دفعت نحو المواجهة السياسية والعسكرية بين               

  . احداث غزة، وشدد على ضرورة الحوار بين الطرفينوصوالً الى. فتح وحماس
ال اجازف كثيرا في االستنتاج اذا قلت ان حماس لم تفز           : "وقدم الورقة الثانية الزميل صقر ابو فخر فقال       

في االنتخابات التشريعية األخيرة بناء على األيديولوجية االسالمية وحدها، بـل اسـتناداً الـى برنـامج                 
وقد انحسر الناخبون عن فتح     . ، قوامه مكافحة الفساد وتقديم خدمات اجتماعية افضل       انتخابي معتدل ايضا  

ال بسبب برنامجها السياسي بل بسبب سوء االدارة، وفشل اتفاق اوسلو في الوصول الى انجـاز وطنـي                  
بينمـا  . والبرنامج السياسي لحركة حماس ينص على ان حركة حماس حركة مقاومة          . يمكن الركون اليه  

جها االنتخابي آثر االبتعاد عن السياسة؛ فلم يتطرق الى منظمة التحرير الفلسطينية، او الـى حـّل                 برنام
الدولتين، او الى قرارات الشرعية الدولية، واكتفى بالكالم على الشوون االجتماعية والصحية والتعليميـة              

  .ب منهالخ، وهو ما لم تتمكن حكومة حماس من تحقيق اي جان.. واالقتصادية والمرأة
اما الورقة الثالثة، فقدمها الخبير في الشؤون الفلسطينية في مركز االهرام للدراسات االستراتيجية محمـد               

، وتحدث فيها عن عالقات حماس مع الدول العربيـة بعـد            "حماس والدائرة العربية  "جمعة تحت عنوان    
تاح حماس على االنظمة العربية     فوزها في االنتخابات، وأشار الى ان ثمة اشكاليات تحكمت في درجة انف           

التوافـق الرسـمي    : ان حركة هذه االنظمة تخضع لمحددات وعوامل داخلية وخارجية من بينها          : اهمها
" االسـالم الـسياسي   "العربي على المضي في عملية التسوية كخيار استراتيجي، والحملة االميركية على            

  ".محاربة االرهاب"وقوى المقاومة عموما تحت ذريعة 
لجلسة األخيرة كانت بعنوان افاق الخروج من المأزق الوطني الفلسطيني وقدم فيها مدير مركز دراسات               ا

الـشروع بـالحوار بـين فـتح        : الشرق األوسط جواد الحمد بعض المالمح للخروج من المأزق وأهمها         
الحالـة  وحماس، برعاية سعودية وبالتعاون مع مصر وسوريا، واعتماد مرجعيات اساسية في الحـوار و          

، واتفـاق القـاهرة عـام       ٢٠٠٦القادمة، وأهمها القانون االساسي للسلطة، ووثيقة الوفاق الوطني عـام           
والغاء حالة الطوارئ   . ، ووقف اعمال التخريب واالنتقام والفلتان االمني      ٢٠٠٧، واتفاق مكة عام     ٢٠٠٥

قة مبتكرة، والـسعي لتـشكيل      واستئناف الحياة المدنية، والعمل على تفعيل دور المجلس التشريعي بطري         
أما مدير مركز باحث للدراسات الفلـسطينية وليـد         . حكومة توافقية جديدة، واعادة بناء االجهزة االمنية      

محمد علي فرأى ان افق الحل يكمن في تأسيس شراكة سياسية تنتمي الى تيارات فكرية متعددة، يجب ان                
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رحلة التحـرر الـوطني بقبـول التعدديـة الفكريـة           ينطلق اوال من تغليب عوامل الوحدة المتمثلة في م        
 .والسياسية، وتذليل كافة التعارضات والخالفات الثانوية بمواجهة التناقض االساسي مع العدو المحتل

  ٢٦/٧/٢٠٠٧المستقبل اللبنانية 
  

  "حماس"بينه وبين " الكثيرة"يرفض الوساطات و.. ح مجدداً باالنتخابات المبكرةيلّوعباس  .٣
 امس فـي كلمـة      عباسقال الرئيس   :  يونس ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٦/٧/٢٠٠٧اة  الحينشرت  

: القاها في احتفال بتوقيع اتفاق لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة مع مؤسستين حكوميتين اميركيتين            
ر فـي   سنـستم : "ومضى يقول  ".لقد حان الوقت الصدار المراسيم الرئاسية إلجراء االنتخابات المبكرة        "

 ". مـن القـانون االساسـي للـسلطة        ٤٣اصدار المراسيم في ما يتعلق باالنتخابات المبكرة حسب المادة          
سالم فياض حكومته، واراد عرضها على المجلس       .لقد شكّل د  : "وأوضح عباس موقفه في هذا الشأن قائال      

 مؤكداً في هذا الصدد     ،"التشريعي، لكن المجلس فشل في عقد اجتماع، كما فشل في تمرير قانون منذ عام             
الذين قـال انـه     " حماس"وكرر عباس هجومه على قادة       .ان الحل يكمن في الذهاب الى انتخابات مبكرة       

  ".ما اقترفته ايديهم"يرفض وساطات كثيرة للحوار معهم، وانه لن يتحاور معهم قبل ان يتراجعوا عن 
 لقد بدأنا حواراً معهم منذ اربع سنوات وكنا         كثيرون يريدون التوسط لكننا لن نسمع ألحد،      : "وقال جازماً  

 يقـسمون   "حمـاس "في الوقت الذي كان فيه قادة       "و ".جادين في استيعابهم في المجتمع لكنهم انقلبوا علينا       
االيمان امام ستائر الكعبة لصون االتفاق الذي وقعوه معنا، كانوا يحفرون االنفاق قرب بيتي فـي غـزة                  

غيـر ان عبـاس اكـد ان         ".ال حوار مع من قتلوا ابناء شعبهم بدم بارد         ":واضاف ".للتحضير لالنقالب 
وخاطب رجـال االعمـال واالقتـصاديين الـذين         . لن تنعكس على اهل قطاع غزة     " حماس"ـمقاطعته ل 

نحن نطلب من الجميع العمل على تخفيف معاناة اهلنا في غزة، علـيكم ان              : "حضروا توقيع االتفاق قائال   
ال نريد لغزة ان تتحول الـى       . يحتاجونه من ماء وكهرباء ووقود وحركة عبر المعابر       توفروا لهم كل ما     

  .واكد ان قطاع غزة سيكون جزءا من اتفاق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ".سجن كبير
الموقـع اإللكترونـي   إلـى أن  " يو بي آي"و "أ ف ب"نقالً عن  ٢٦/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية  وأشارت  
االنتخابات المبكرة سـتجري    "نقل أمس عن أحد مستشاري عباس قوله إن         " ت أحرونوت يديعو"لصحيفة  

  ".٢٠٠٨مطلع 
  

 خطاب عباس زاد األمور تعقيداً: أحمد يوسف .٤
أحمد يوسف مستشار إسماعيل هنية في لقاء خاص مـع مراسـلنا فـي              .صرح د  : محمد جمال  -القدس  

مرحلة حرجة وحساسة مشيراً الى ان خطاب الرئيس        القضية الفلسطينية بكافة مكوناتها تمر ب     : "القدس ان 
، "فتح" و "حماس"عباس المتكرر زاد األمور تعقيدا، حيث انه لم يطرح أي تصور لحل األزمة القائمة بين                

نحن ما زلنا على موقفنا من التمسك       : "وقال . وليس كافة ابناء الشعب الفلسطيني     "فتح"ال بل أكد انه زعيم      
 "فتح"الخيار الوحيد واألمثل للخروج من األزمة، نحن لسنا معنيين بقطع العالقة مع             بالحوار باعتبار أنه    

 "فـتح "نحن نؤمن بأهمية العالقة مع      . بل معنيون بتعزيز العالقة وتمتينها وترسيخ قواعد العمل المشترك        
   .باعتبار أنها فصيل فلسطيني له ثقله وتأثيره في المعادلة السياسية الفلسطينية

لى سؤال حول الدعوة الى االنتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة، قال أوال االنتخابات المبكـرة              ورداً ع 
وعن . لن تكون حال لالزمة القائمة بل إنها ستزيد األمور تعقيدا نظرا للظروف السياسية واألمنية الراهنة              

 مـصادر  الصادرة عـن قارير التعنها التي تتحدث   و في القطاع    "حماس"حقيقة حملة التسلح التي تشهدها      
هذا نوع من الدعاية المغرضة التي تشنها وسائل االعـالم اإلسـرائيلي وهـي              : قال،  عسكرية إسرائيلية 

 . بكل الوسائل"حماس"إسرائيل تسعى إلى تشويه صورة .. أكاذيب لم تتوقف بتاتا
  ٢٦/٧/٢٠٠٧الشرق القطرية 
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  والقنصلية البريطانية بالقدس تنفي .. نهماهنية يؤكد ان حماس وبريطانيا كثفتا االتصاالت بي .٥

 وبريطانيا كثفتا االتصاالت بينهما مؤخرا      "حماس" قال رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية ان         :بيت لحم 
واضاف فـي مقابلـة مـع صـحيفة غـاردين            .في اعقاب االفراج عن الصحافي البريطاني جونستون      

 وانها جزء من    "حماس"اوال تحسين الديمقراطية والحكم لدى      البريطانية اليوم ان هذه االتصاالت تستهدف       
اتصاالت عديدة تجريها الحركة مع حكومات اخرى في مختلف انحاء العالم، مشيرا الى لندن ترغب في                

  .ان تكون االتصاالت سرية
لندن بدورهم نفى مسؤولون في وزارة الخارجية البريطانية وفي القنصلية البريطانية في القدس ان تكون               

 . واكدوا ان اي اتصاالت جرت كانت على مستوى انساني او قنصلي           "حماس"قد اجرت اي اتصاالت مع      
واعتبر المسؤولون البريطانيون ان هنية اخطأ فهم االتصاالت مع منظمات غير حكومية بريطانية تعمل              

مجلـس اللـوردات   مع مستشارين حكوميين سابقا وموظفين في الخدمة المدنية باالضافة الى اعضاء في   
  .البريطاني

  ٢٦/٧/٢٠٧وكالة معا 
  

 لسنا بحاجة إلى إعالن مبادئ والمطلوب حل عملي تحت إشراف دولي: ياسر عبد ربه .٦
ـ    :  عبدالرؤوف أرناؤوط  - رام اهللا  رفض عرض أولمرت التوصـل إلـى       " الوطن"أكد ياسر عبد ربه ل

دئ ألنه موجود في مبادرة السالم العربية وفي        لسنا بحاجة إلى إعالن مبا    : "اتفاق إعالن مبادئ جديد قائال    
 ٣٣٨ و ٢٤٢ وخطة خارطة الطريق وهناك قرارات مجلس األمـن الـدولي            ٢٠٠٠مبادرة كلينتون لعام    

المطلوب هو حل عملي وفق جدول زمني وضمانات دوليـة وتحـت            "وقال   ". ١٥١٥وصوال إلى قرار    
أن المراحل ال تعني عند إسرائيل سوى فـرض         إشراف دولي وليس حالً في مراحل ألن تجربتنا علمتنا          

لن يستطيعوا استغالل   "وقال  ". حقائق جديدة توسعية على حساب األرض الفلسطينية كما حصل بعد أوسلو          
أي إشكالية داخلية سياسية وما حصل في غزة لن يقود إلى ابتزازنا من ناحية سياسية بـالرغم مـن أن                    

روعا يوافق فيه عمليا على دولة ذات حدود مؤقتـة وأمـس            هناك شخصاً اسمه أحمد يوسف قدم لهم مش       
ارتدى ثوب التنفيذية األسود فبدأ يهدد الضفة الغربية بمصير مثل غزة وهذا حلم مريض لن يراه هو أو                  

 .أبوه الروحي الزهار ألن الضفة وغزة قالع للتنوير والتقدم
 الهباش صحة ما ذكرتـه وسـائل         محمود فياض،ونفى وزير الشؤون االجتماعية والزراعة في حكومة        

ليس لدينا معلومات عن تلك األنباء التي اعتـادت وسـائل           "وقال  . أولمرتإعالم إسرائيلية بشأن طرح     
 ".اإلعالم اإلسرائيلية على الترويج لها لتبقى بالونات ليس لها رصيد

  ٢٦/٧/٢٠٠٧الوطن السعودية 
  

 فلسطينيةالدولة القامة  رسمية بمقترح أولمرت إلم نتلق أوراقاً: نبيل عمرو .٧
لم تتسلم السلطة الفلسطينية عرضا مكتوبا من الحكومة االسرائيلية حول ما تناقلته            :  علي الصالح  - لندن

وسائل اعالم اسرائيلية عن ان اولمرت يعرض على الفلسطينيين مقترحا يقضي بالتوصـل الـى اتفـاق               
 نبيـل   قالو .فة الغربية ومجمل قطاع غزة    من الض % ٩٠اعالن مبادئ بشأن اقامة دولة فلسطينية على        

ـ  ان ما يجري اولمرت والرئيس عباس هو محادثات استكشاف افاق امكانيات           ": "الشرق األوسط "عمرو ل
وفي ما يتعلق باالفكار التي عرضت في هآرتس، فانهـا نـوع مـن              . التفاوض وتسهيل اجواء التفاوض   

ال نرى انه من المناسب ان يتولى       "وتابع  ". مفاوضاتالطرح المسبق لقضايا مكانها الطبيعي هي طاولة ال       
  ". طرف عرض جدول اعمال من جانبه ووضع اسقف للحلول
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ان هذه مسائل تفاوضية، ونحن نرحب ببدء المفاوضات فورا مع الجانب االسـرائيلي اذا              "واستطرد قائال   
 ".كانوا هم جاهزين لذلك

 ٢٦/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  

  اوالت إحياء عملية التسوية في ظل تنامي الخالفات الفلسطينية تحذر من مححكومة هنية .٨
حذرت وزارة الشؤون الخارجية في حكومة هنية من محاوالت إحياء عملية التسوية في ظل              : ألفت حداد 

تنامي الخالفات الفلسطينية الداخلية وحالة االنقسام الراهنة رافضة تحويل القضية الفلسطينية إلى قـضية              
وعبرت الوزارة في بيان لها عن خشيتها مـن          .هل البعد السياسي وحقوق الشعب الفلسطيني     انسانية وتجا 

ان ذلك قد يؤدي الى ابتزاز أحد االطراف ودفعه الى تقديم التنازالت في مقابل تعزيز حكمه ومواصـلة                  
ومـة  واشارت الى ان اي حديث عن االمن واالستقرار في المنطقة ال يجب ان يتجـاوز الحك                .اللقاء به 

تفتقـر الـى    "على الحكومة الشرعية والتعاطي مع جهات       " القفز"الفلسطينية واالغلبية البرلمانية، رافضة     
الذي قال إن شرعية اي حكومة تنبع من القانون االساسـي   المسوغ القانوني مثل ما يسمى حكومة فياض 

 .وليس من بلير او من رايس او غيرهما حسب بيان الوزارة
  ٢٥/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
 "إسرائيل" مع "المدني"لجنة فلسطينية عليا للمعابر وتفعيل التنسيق  .٩

قرر رئيس حكومة تسيير األعمال الفلسطينية سالم فياض تشكيل لجنة عليـا للمعـابر يتـولى                : رام اهللا 
رئاستها وزير االقتصاد كمال حسونة، وتكون مهام اللجنة محصورة في تولي المسؤولية الكاملـة عـن                

 والتنسيق مع االتحاد األوروبي والمنظمات االنسانية الدخال المساعدات وبخاصة الى قطاع            جميع المعابر 
  .غزة

 عـن افتتـاح     "االسـرائيلي "ومن جانب آخر اعلنت هيئة الشؤون المدنية التي تتولى التنسيق مع الجانب             
زمة، حيث اكـدت    مكاتبها من جديد أمام المواطنين الفلسطينيين الراغبون بالحصول على التصاريح الال          

 أن عملية فتح المكاتب لتقوم بمهامهـا جـرى اسـتكمالها داعيـة              "الخليج"ـمصادر رسمية في الهيئة ل    
  .الفلسطينيين للتوجه الى المكاتب واالمتناع عن التوجه الى ما يسمى باالدارة المدنية

  ٢٦/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  ح معبر رفح إلنهاء معاناة العالقين العمل إلعادة فتالرئيس المصريبحر يناشد أحمد  .١٠

حمد بحر رئيس التشريعي الفلسطيني باإلنابة من خطورة استمرار أزمة اغالق           أحذر  :  حامد جاد  -غزة  
ان أبناء الشعب الفلـسطيني قـادرون       "وقال   . آالف فلسطيني عالقين عند الحدود     ٨معبر رفح وبقاء نحو     

أن صبر شعبنا لن يطول كثيراً على هذه المعاناة اإلنـسانية،      على إنهاء معاناة العالقين على معبر رفح، و       
وناشد بحر في مؤتمر صـحافي       ".خاصة وان دول العالم تقف موقف المتفرج إزاء هذه األزمة اإلنسانية          

الرئيس المصري بضرورة المساعدة من أجل إنهاء معاناة اآلالف من الفلسطينيين العالقين على الـشطر               
، وطالب بحر الرئيس عباس بإنهاء ازمـة العـالقين         .إعادتهم إلى ذويهم وأسرهم   معبر، و الالمصري من   

نواب أن الـشعب    الوأكد على هامش اعتصام تضامني مع العالقين على المعبر شارك فيه عدد كبير من               
الفلسطيني بكل اطيافه وعلى رأسهم المجلس التشريعي يرفض استبدال معبر رفح، بمعبر كرم أبو سالم،               

وناشد بحر المؤسسات الدولية ومنظمات حقـوق اإلنـسان          . يمثله من انتهاك للسيادة الفلسطينية     بسبب ما 
للنظر إلى معاناة الفلسطينيين المتفاقمة بسبب استمرار إغالق معبر رفح أمام حركة المـواطنين، ومنـع                

  .ومعقدةالعالقين من الوصول إلى قطاع غزة، خاصة وان أوضاعهم الصحية واإلنسانية باتت صعبة 
   ٢٦/٧/٢٠٠٧الغد األردنية 
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   مسؤولية اآلثار الكارثية الناتجة عن إغالق معبر رفح"سرائيلا"النائب أبو شهال يحمل  .١١

استعرض النائب فيصل أبو شهال رئيس لجنة الرقابة وحقـوق اإلنـسان بـالمجلس التـشريعي،                : غزة
وحمل خالل استقباله وفـداً مـن        .دياألوضاع الصعبة التي يعاني منها العالقون على معبر رفح الحدو         

 متوسطية بمكتبه بغزة، أمس، االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية إغالق معبر رفح واآلثـار             -الشبكة االورو   
  .الكارثية التي نتجت عن إغالق المعبر منذ خمسين يوما تقريبا

 ٢٦/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  "سرائيلا"ـالجئين الفلسطينيين تحيز لتصريحات البريطانية بشأن الال: البرغوثيمصطفى  .١٢

مصطفى البرغوثي إن تصريحات الوزير في الخارجية البريطانيـة كـيم هـاولز             . قال النائب د   :رام اهللا 
والتي ادعى فيها أن حل القضية الفلسطينية لن يتضمن عودة الالجئين الفلسطينيين، تمثل محاولة لتحديـد                

وأضاف فـي تـصريح      .ا، وانحيازا كامال للموقف اإلسرائيلي    نتائج مفاوضات الحل النهائي دون حدوثه     
أن مثل تلك التصريحات تلحق ضررا فادحا بجهـود الـسالم، وبـأي            ) ٢٥/٧(صحفي مكتوب األربعاء    

وأكـد أن مـن واجـب        .إمكانية إليجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وإنهاء للنزاع في الشرق األوسط          
قية وتاريخية عن القضية الفلسطينية وما حدث للشعب الفلـسطيني أن           بريطانيا التي تتحمل مسؤولية أخال    

  .نتكون على األقل أكثر توازنا وحيادية، خصوصا تجاه القضايا الحساسة، مثل قضية الالجئي
   ٢٤/٧/٢٠٠٧ قدس برس

  
  سلحة للقوة التنفيذية في طولكرم أالعثور على : من الوقائياأل .١٣

الوقائي بطولكرم يوم االربعاء أنها تمكنت من اكتشاف كمية من          قالت مصادر في جهاز االمن      : طولكرم
وأوضـحت المـصادر فـي       . بتشكيلها في الضفة الغربية    "حماس"االسلحة تعود للقوة التنفيذية التي تقوم       

ـ   ،أن االجهزة االمنية صادرت االسلحة التي عثر عليها مدفونة في اراض بمدينة طـولكرم      " معا"حديث ل
وأشارت الى أن العثور على االسلحة جاء بعد التحقيق مـع            . جيدة وصالحة لالستعمال   مؤكدة أنها بحالة  

  .افراد من القوة التنفيذية جرى اعتقالهم في طولكرم مؤخراً
  ٢٥/٧/٢٠٧وكالة معا 

  
  تحذر األجهزة األمنية من سحب سالح المقاومة" حماس" .١٤

 من إقـدام أجهـزة      فوزي بروهوم،   على لسان الناطق بإسمها،     " حماس"حذرت  : )أ ف ب، يو بي آي     (
وقال  ".سحب سالح المقاومة تحت مبررات ال تخدم سوى إسرائيل        "األمن التابعة للسلطة الفلسطينية على      

ال تزال الحملة التي تشنها األجهزة األمنية التابعة للرئيس عباس تواصل سياستها التآمرية على              : "في بيان 
اعتقال أفراد وتفكيك خاليـا     "، مضيفاً أن هذه الحملة تؤدي إلى        "اسيةسالح المقاومة تطبيقاً للمراسيم الرئ    

ودعا برهوم األجهـزة     ".ومصادرة عدد من األسلحة متذرعة بأنها تتبع للقوة التنفيذية في الضفة الغربية           
التوقف الفوري عن مالحقة المجاهدين واعتقالهم وإعادة سالح المقاومة المصادر          "األمنية الفلسطينية إلى    

  ".منهم ليتمكنوا من الدفاع عن أبناء شعبنا
  ٢٦/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 

  
  زيارة الخطيب وأبو الغيط للكيان تضّر بالمصلحة الفلسطينية وال تخدم العرب: الرشق .١٥

، بشدة، الزيارة التـي قـام بهـا وزيـرا           "حماس"ـانتقد عزت الرشق، عضو المكتب السياسي ل      : دمشق
دن؛ أبو الغيط والخطيب، إلى الكيان الصهيوني، مؤكـداً أن هـذه الزيـارة              خارجية كل من مصر واألر    
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تضر بالمصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني، وال تخدم مصالح األمة العربية، وإنما هي تصب من حيـث         "
الحكومة الصهيونية تتعاطى مع أي تحرك عربي مـن         "وأوضح أن   ". النتيجة في خدمة العدو الصهيوني    

 ".لى اعتبار أنه خطوةٌ على طريق تطبيع العالقات بين الكيان الصهيوني والـدول العربيـة              هذا النوع ع  
إن قراءة سريعة للوضع الذاتي والموضوعي الراهن لإلدارة األمريكيـة والحكومـة الـصهيونية،           "وأكد  

  ". موالظروف المعقدة التي تعيشها المنطقة؛ ينفي إمكانية وجود أي تحرك سياسي مثمر باتجاه السال
  ٢٥/٧/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  "خارجة عن القانون ""حماس" تطالب باعتبار "فتح" .١٦

 بشن حملـة مـداهمات واختطـاف        "حماس"،  "فتح"اتهم فهمي الزعارير، المتحدث باسم      :  د ب أ   -غزة  
حمـاس  "وقـال إن    ،   في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة منذ مساء الثالثاء          "فتح"العشرات من نشطاء    

تواصل هذا المسلسل البغيض والمشين بحق شعبنا وحركته في غزة ظنا منها أنها تكسر أبنـاء الحركـة                 
يجب نبذ حركـة حمـاس      "وأضاف بالقول   ".  أو استضعافهم  "فتح"الستكانة أبناء   "نافيا أي إمكانية    " هناك

حق أبناء الشعب الفلسطيني    محليا ودوليا واعتبارها خارجة عن القانون لما تمارسه من إجراءات تعسفية ب           
  ".من حركة فتح

  ٢٦/٧/٢٠٠٧الدستور 
  

  وعباس أسقط خيار المقاومة.. "قرارات"ليس مخوالً بإصدار " المركزي: "قدوميال .١٧
ليس مخوال إلصدار " فتح"ـ أن المجلس المركزي ل،فاروق قدوميرئيس حركة فتح أكد : وكاالت

لتوافق الوطني حول االنتخابات التشريعية المبكرة ، مشددا على ضرورة ا"توصيات"قرارات، بل مجرد 
أعرب قدومي عن أسفه الن بعض منتسبي ، والتي أوصى بها المجلس بناء على طلب الرئيس عباس

ان التيار المعارض للتسوية "اتخذوا توجهات سياسية تخالف النهج السياسي للحركة، غير انه قال " فتح"
 عريضا داخل الحركة بعد ان ثبت للجميع فشل اتفاق أوسلو وعدم السياسية ونبذ المقاومة أصبح تياراً

ان ما بينه "وقال  عباس وأكد قدومي استمرار الخالفات بينه وبين الرئيس". رغبة إسرائيل في السالم
مشيراً إلى ان " وبين عباس ليس مجرد تباين في وجهات النظر بل خالفات عميقة حول النهج السياسي

 كما أكد .لمقاومة لصالح التفاوض فيما يصر هو على ضرورة استمرار نهج المقاومةعباس اسقط خيار ا
  . ليستا جاهزتين للحوار، داعيا إلى االنتظار حتى تفرغ كل منهما حقدها على األخرى"حماس" و"فتح" أن

  ٢٦/٧/٢٠٠٧فلسطين اليوم 
  
  ..صبرنا لن يطول ونعطي الفرصة األخيرة: أبو زهري .١٨

نؤكد التزام حركة حماس سياسـة ضـبط الـنفس رغـم            ": حماس سامي ابو زهري   قال المتحدث باسم    
، محذرين من ان هذا الصبر هو من حكمة ولـيس مـن             )الغربية(االعتداءات على مؤسساتنا في الضفة      

صبرنا لن يطول ونعطي الفرصة األخيرة لألطراف في الداخل والخـارج           "وأضاف إن   ". موقف ضعف 
  ".لوقف الجرائم في الضفة

  ٢٦/٧/٢٠٠٧لخليج اإلماراتية ا
  
  يكشف عن وسائل إسرائيلية جديدة لالغتيال"الجهاد"قائد عسكري في  .١٩

نجا اول من امس من محاولة  رفض الكشف عن اسمه، قال قيادي عسكري في حركة الجهاد: ألفت حداد
ن فتاة على هاتفه ، انه قبل محاولة اغتياله بدقائق تلقى اتصاالً مسرايا القدس عنفي بيان صادر، اغتيال

وأضاف أن المتصلة نادته باسم مخالف السمه، مشيرا إلى أنه بعد . إسرائيلي" اورانج"النقال من هاتف 
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أن اكد للفتاة أنه ليس الشخص الذي طلبته، طلبت منه االنتظار لتتلو عليه رقم هاتفه فأجابها بصحة الرقم 
ن بعد قطع المكالمة حتى أطلقت طائرة استطالع واوضح أنه لم يمض اال ثوا. فعادت تطالبه باالنتظار

 .من دون طيار صاروخاً على السيارة التي كان يستقلها إال أن الصاروخ أخطأ الهدف
  ٢٥/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  "فتح" لـاالعالن عن تشكيالت قيادية جديدة لمكتب التعبئة والتنظيم .٢٠

قاعـدة اسـتنهاض الحركـة وتعزيـز        اعلن امس عن اعادة تشكيل مكتب التعبئة والتنظيم على          : القدس
وحدتها، واستكمال عملية االنتخابات الداخلية لكافة األطر واالقاليم الحركية، والتحضير للمـؤتمر العـام              

وفي هذا االطار تم تكليـف حـاتم         .كما وقع القرار احمد قريع مفوض التعبئة والتنظيم        .السادس للحركة 
في حين سيتقدم امنـاء      .القدس والمقدسات االسالمية والمسيحية   رئاسة لجنة   " فتح"عبد القادر القيادي في     

سر االقاليم الذي انيطت بهم مهام مركزية في مكتب التعبئة والتنظيم بتقديم استقاالتهم مـن امانـة سـر                   
االقاليم وترشيح احد االعضاء من لجنة االقليم للقيام بمهمة امين السر لحين اجراء االنتخابات الحركيـة                

كما سيشكل في مكتب التعبئة والتنظيم هيئة عليا من القيادات التنظيمية في الحركـة للعمـل                 .يمفي االقل 
دليـل  "كمنسقين للتنسيق ولمتابعة ملفات اللجان ذات المهمات التنظيمية المتجانسة حسب الهيكل التنظيمي             

ة الحركية في قطاع غـزة      كما تقرر ان تعيد اللجنة القيادي      .وتعمم اسماء المنسقين في قرار الحق     " العمل
واشتملت تشكيلة   .تشكيلها على ضوء ذلك، مع مراعاة الظروف واالوضاع التي يمر بها القطاع الصامد            

   .مكتب التعبئة والتنظيم الجديدة على اربع وعشرين لجنة وزعت على كافة مناحي العمل التنظيمي
  ٢٦/٧/٢٠٠٧القدس الفلسطينية 

  
  "فتح"بينها وبين " أردغان"ترحب بوساطة " حماس" .٢١

 التـي  "فتح" و"حماس"جدد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم ترحيب حركته بالوساطة التركية بين  
طرحها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان خالل اتصال مع رئيس الحكومة المقالة إسـماعيل               

وطالـب  . للدخول في حـوار   ولكن برهوم تساءل فيما إذا كانت هناك نية لدى عباس وحركة فتح             . هنية
برهوم فصائل المقاومة في الضفة بعدم تسليم سالحها لمن سماها ميليشيات األجهزة األمنيـة، وطالـب                

  ".المؤامرة التي تقودها حكومة سالم فياض"بإسقاط 
  ٢٦/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  "زب اهللاح" لوال ٢األجواء مهيأة الرتكاب مجزرة صبرا وشاتيال  :"القيادة العامة" .٢٢

 القيادة العامـة،  - قال انور رجا، عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية    : زهير اندراوس  -الناصرة  
 ان المخيم الجديـد     ىان السلطات اللبنانية قررت اقامة مخيم بديل لنهر البارد الذي دمره الجيش، الفتا ال             

، واضاف ان الحكومة اللبنانية تعمـل       سيكون خاضعا امنيا للجيش ويمنع الفلسطينيون من حمل االسلحة        
ان االجواء باتت مهيأة الرتكـاب مجـزرة         ونبه إلى    . خارج لبنان  ىبخطي حثيثة لتهجير الفلسطينيين ال    

  . ولوال حزب اهللا لكانت المجزرة ارتكبت٢صبرا وشاتيال رقم 
  ٢٦/٧/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  إلى العالقين برفح"ماسح" و"فتح"تشكيل لجنة فصائلية لمنع انتقال النزاع بين  .٢٣

 "حماس" و"فتح"قررت لجنة المتابعة العليا للفصائل الفلسطينية تشكيل لجنة من :  يسري محمد-العريش 
 على عدم انتقال المشكالت بين الحركتين إلى العالقين  وغيرها لضمان"الديمقراطية"و" الجبهة الشعبية"و

اني بالغ الصعوبة، والعمل على رعايتهم واإلبقاء  الذين تجمعهم معاناة واحدة، وظرف إنسمعبر رفح



  

  

 
 

  

            ١٣ ص                                     ٧٩٤:                                 العدد٢٦/٧/٢٠٠٧الخميس : التاريخ

وقررت اللجنة برئاسة إبراهيم أبو النجا، تكليف عبد الساتر أحمد الغلبان . على الوحدة في أوساطهم
وقال عبد الساتر الغلبان . عضو األمانة العامة لفلسطيني الشتات وشيخ الفلسطينيين بسيناء بتشكيل اللجنة

إلعداد لتشكليها ستعمل على حل الخالفات السياسية بين العالقين في معبر رفح إن اللجنة التي بدأ ا
والتوزيع العادل لكل ما يصل اليهم من مساعدات غذائية أو طبية مع مراعاة الحاالت اإلنسانية ورعاية 

  . المرضى وكبار السن واألطفال والسيدات
 ٢٦/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
   تهاجم أهدافا عسكرية إسرائيلية"القسام"و.. سطينيا بالضفة ناشطاً فل١٥عتقل ت "إسرائيل" .٢٤

شن الجيش اإلسرائيلي حملة مداهمات واعتقاالت واسعة في : أ وائل بنات، د ب -  رام اهللا- غزة
.  ناشطاً فلسطينيا في الضفة الغربية بدعوى أنهم مطلوبون١٥الساعات األولى من صباح أمس طالت 

 طالت ثمانية نشطاء في مدينة قلقيلية وأربعة في مدينة نابلس واثنين في وأعلن الجيش أن االعتقاالت
وهاجمت كتائب القسام، عدة أهداف . غرب مدينة رام اهللا وناشطاً واحدا في جنوب غرب مدينة الخليل

وقالت القسام في ثالثة بيانات منفصلة إنها قنصت جنديا إسرائيليا . عسكرية إسرائيلية شرق قطاع غزة
تواجدا على بوابة معبر كيسوفيم جنوب شرق القطاع، وإنها قصفت تجمعات إسرائيلية على معبر كان م

 .كيسوفيم بقذائف هاون
  ٢٦/٧/٢٠٠٧الوطن السعودية 

  
  "إسرائيل" يعلقان على زيارة أبو الغيط والخطيب إلى مسؤوالن فلسطينيان .٢٥

في تعليقه على زيـارة     ( " فتح"باسم  أحمد عبد الرحمن المتحدث الرسمي      قال  : القادر فارس   عبد – غزة
هما يحمالن المبادرة العربية للسالم من أجـل شـرحها للجانـب            ": ")إسرائيل"أبو الغيط والخطيب إلى     

اإلسرائيلي ألن اإلسرائيليين أبدوا تحفظات على نقاط في هذه المبادرة ووزراء الخارجية اليوم سيشرحان              
 لالستماع من الجانب اإلسرائيلي على مالحظـاتهم علـى هـذه            المبادرة للمسؤولين اإلسرائيليين وأيضا   

بصراحة إسرائيل لديها عرض تاريخي والعالم كله معه، مبادرة السالم موجودة في            " : واضاف ."المبادرة
  ".خارطة الطريق والمبادرة كل المجموعات الدولية رحبت بها

معلن من زيارة وزيري خارجية مـصر       إن الهدف ال  ": محمد بركة العضو العربي في الكنيست قال       أما  
ولذلك الحوار مـع المـسؤولين اإلسـرائيليين مهـم          .. واألردن هو الحديث عن مبادرة السالم العربية،      

وضروري ولكن يجب أن يتزامن ذلك مع عدد من الخطوات التي على الحكومة اإلسرائيلية أن تقوم بها                 
يل المستحقات المالية للفلسطينيين وتنفيذ االتفاقات      مثل رفع الحصار ووقف االستيطان وبناء الجدار وتحو       

 ولـذلك   ..حكومة إسرائيل تملك برنامجا آخر وهو ما يجري تطبيقه على األرض          ": وأضاف.." المرحلية
 ."نحن يجب أن نحاسب إسرائيل وأن نتعاطى مع الموقف اإلسرائيلي بناء على ما يحدث على األرض

  ٢٦/٧/٢٠٠٧عكاظ 
  
  ديد لجسر باب المغاربةمخطّط إسرائيلي ج .٢٦

، أمس، عن إعداد اللجنة المحلية للتخطيط والبناء فـي بلديـة القـدس المحتلـة                "هآرتس"كشفت صحيفة   
ومن المتوقع،   مخططاً بديالً لبناء الجسر عند باب المغاربة المؤدي إلى باحة المسجد األقصى في المدينة،             

 اليوم، خطة جديدة للبناء البـديل بحيـث         بحسب الصحيفة، أن يعرض طاقم مهني خاص، خالل اجتماع        
أن الخطـة   " هآرتس"وجاء في    ،"ال يلحق الضرر باآلثارات   "مما طرح في السابق و    " أقصر"يكون الجسر   

الجديدة تختلف كلياً عن الماضية بحيث سيتم تقصير الجسر ولن يبدأ من عند المنطقة األثرية، بـل مـن                   
غاربة وسيبنى من ألواح خشبية وجوانب حديدية بارتفـاع متـرين،           عند التلة الترابية القريبة من باب الم      
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بحسب طلب الشرطة، وأربعة أعمدة داعمة، بدالً من سبعة، ال يزيد ارتفاعها على نصف متر، وسيكون                
، فإن التغييرات في المخطط البديل حصلت بسبب انتقـادات          "هآرتس"وبحسب   الجسر البديل أقل انحداراً،   

آثار ومصممي هندسة إسرائيليين، وخصوصاً في المقطع الذي كان مخططاً إقامته           وجهت من قبل علماء     
في منطقة اآلثار المالصقة للجدار الغربي للمسجد األقصى، وهو ما يعتبر اآلثاريون اإلسرائيليون بأنهـا               

  منطقة أثرية إسرائيلية،
إسـرائيل  "صحيفة بقولـه إن     إال أن رئيس الحركة اإلسالمية، الشيخ رائد صالح، عقب على معلومات ال           

الحاضـر  "مطالبـاً   ،  "بأنها محاولة لتجميل جريمتهـا    "، ووصف األنباء    "ماضية في مخططاتها التدميرية   
اإلسالمي والعربي والفلسطيني بتحمل مسؤولياتهم من أجل إيقاف سلسلة الجرائم اإلسرائيلية بحق المسجد             

  ،"األقصى خصوصاً، والقدس الشريف عموماً
  ٢٦/٧/٢٠٠٧اللبنانية األخبار 

  
 تجدد موجة االستيطان مع السعي لبناء بؤرة جديدة جنوب بيت لحم .٢٧

تجمع مئات المستوطنين امس في مستوطنة افرات جنوب بيت لحم في الضفة :  كفاح زبون- رام اهللا
 الغربية بهدف بناء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة جبلية قريبة من المستوطنة، ويطلق المستوطنون

 بؤر ٥على البؤرة الجديدة اسم هعيطام أي النسر، وتعتبر إقامة هذه البؤرة بداية تنفيذ خطة تشمل إقامة 
استيطانية جديدة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، واعتبر المستوطنون أن إقامة البؤرة هي الخطوة 

ن إن خمس عائالت سجلت حتى األولى لتجديد موجة االستيطان في الضفة الغربية، وقالوا قبل أسبوعي
اآلن للسكن في البؤرة الجديدة، إضافة لعدد من الشباب، وكان الجيش االسرائيلي قد سلم أمس عددا من 
الفلسطينيين في قرى وتجمعات جنوب وشرق بيت لحم إخطارات إخالء ألراضيهم، من كل ما عليها من 

   يوما، بحجة أنها أراضي دولة، ٤٥مبان ومزروعات خالل 
وفي غزة قالت مجموعات استيطانية انها ستسعى اليوم لتنظيم مسيرة إلى خرائب مستوطنة نيتسانيت 
المخالة بشمال القطاع، للمطالبة بإعادة بناء المستوطنة، ويشارك في المسيرة حاخام صفد، شموئيل 

 إلياهو، وعضو الكنيست أوري أرئيل،
  ٢٦/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  د الفرنسيين يصلون اسرائيل مهاجر من اليهوستمائة .٢٨

مهاجر يهـودي فرنـسي مـن        " ٦٠٠" ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت انه وصل الى اسرائيل اليوم          
واضاف موقع الصحيفة    باريس ومارسيليا في حدث وصفته الصحيفةبانه االكبر منذ بداية السنة ،           مدينتي

 االف مهاجر يهـودي فرنـسي       ٣من   كثرانه من المتوقع ان يصل الى اسرائيل مع نهاية العام الحالي ا           
اسرائيل المسؤولة عن تهجير يهـود العـالم ،          وسط معطيات للوكالة اليهودية ، الجهة شبه الرسمية في        

 مقارنـة  ٢٠٠٧ بالمائة من بداية عام ١٠ارتفعت بنسبة  تشير الى ان معدالت الهجرة اليهودية من فرنسا    
وموقع يديعوت احرونوت سـيتم اسـتيعاب معظـم هـؤالء     وحسب االذاعة االسرائيلية    بالعام الماضي، 

  ،"الهجرة الجماعية " في القدس المحتلة ونتانيا وأسدود وعسقالن كجزء من مشروع  المهاجرين
 ٢٥/٧/٢٠٠٧وكالة األنباء األردنية بترا 

  
   وعباس تضر بالعملية السياسية بشكل كبير"حماس"عودة التعاون بين : أولمرت لبلير .٢٩

 مع مبعوث الرباعية الدولية طـوني       ،وزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت في لقائه مساء أمس       قال رئيس ال  
 إن عودة التعاون بين فتح وحماس تمس بشكل كبير في العملية السياسية، ويجب االسـتمرار فـي                  ،بلير

واكد أولمرت علـى     ،"عزل حماس، وفي نفس الوقت تعزيز قوة أبو مازن ورئيس حكومته سالم فياض            
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ية الجانب األمني بالنسبة إلسرائيل، معتبرا أن القيادة الفلسطينية الحالية برئاسة أبو مـازن وسـالم                أهم
فياض تفتح المجال للتغيير والمضي في العملية السياسية، واتفق الطرفان على تشجيع القطاع الخاص في               

تحدث أولمرت عن أهميـة     و الضفة الغربية على دعم التعاون االقتصادي بين إسرائيل والضفة الغربية،         
مشاركة الدول المعتدلة والبراغماتية في دفع العملية السياسية، ونوه إلى زيارة وزيري خارجيـة مـصر      

واعتبرت المحافل اإلعالمية اإلسرائيلية الزيارة بأنها تاريخية ألنهما يزوران الـبالد            واألردن إلى البالد،  
سيـستمعون  " سياسـية أن المـسؤولين اإلسـرائيليين         ممثلين عن جامعة الدول العربية، وأكدت مصادر      

  ،"للوزيرين إال أنهم ال يتعهدون بقبول موقفهما
  ٢٥/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  جيشالتغير حقيقي طرأ خالل العام األخير على كيفية العمل في : أولمرت .٣٠

ـ                 : صوت إسرائيل  يش قال أولمرت إن تغيراً حقيقياً طرأ خالل العام األخير على كيفيـة العمـل فـي ج
االحتالل اإلسرائيلي في كل ما يخص التدريبات والتأهيل والتزود بالعتاد مشيراً إلى أن الحكومة تعمـل                
على إعادة كفاءات الجيش بصورة كاملة مع إدخال التعديالت الالزمة تمشياً مع توصيات لجنة فينوغراد               

تنظر في إمكانية سن قـانون      لتقصي مجريات حرب لبنان الثانية، وأضاف أولمرت إن اللجنة الوزارية س          
يحدد مبنى ومهام المجلس القومي لألمن ليكون هذا المجلس تحت تصرف الحكومة ورئـيس الحكومـة                
ويقدم المساعدة خالل أوقات الطوارئ المدنية والعسكرية، وسيطرح أولمرت على اللجنة الوزارية اقتراح             

 على الحصول علـى المعلومـات الالزمـة         بإقامة مركز إلدارة األزمات القومية يساعد رئيس الوزراء       
  واتخاذ القرار بسرعة في أوقات األزمة،

  ٢٥/٧/٢٠٠٧التقرير المعلوماتي 
  
  اسرائيل اقرت نقل الف بندقية من االردن الى السلطة في الضفة :هارتس .٣١

 افادت صحيفة هارتس ان اسرائيل اقرت نقل الف بندقية الى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مـن                
واضافت الصحيفة ان هذا االجراء جـرى تحـت          االردن سعيا منها لدعم رئيس السلطة محمود عباس ،        

ستار من الكتمان قبل نحو ثالثة اسابيع، مؤكدة على ان اسرائيل والسلطة الفلـسطينية اسـتكملتا امـس                  
  استئناف عمل التنسيق المدني بينهما في الضفة والقطاع، 

  ٢٦/٧/٢٠٧وكالة معا  
  
  متفقون مع سوريا أن ال حرب بيننا: رامون حاييم .٣٢

قال حاييم رامون النائب األول لرئيس الوزراء اإلسرائيلي أمـس إن إسـرائيل             :  د ب أ   -القدس المحتلة   
نقلت إلى سوريا رسائل أكدت فيها أنها ال تنوي مهاجمتها، ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن رامون قوله إن               

ا والمتمثلة بالقرار بسن قانون ينظم عمل المجلس القومي لألمـن وإقامـة             جميع النشاطات التي نقوم به    "
مركز إلدارة األزمات في ديوان رئيس الوزراء وتهيئة الجيش لمواجهة جميع التحديات ما هي إال تطبيق                

، وأعرب عن اعتقاده بأن سـوريا ال تنـوي أيـضاً            "للعبر المستخلصة من مجريات حرب لبنان الثانية      
  ائيل،مهاجمة إسر

  ٢٦/٧/٢٠٠٧الدستور 
  
  تقرير فينوغراد النهائي سيصدر بعد عام .٣٣

رجح مقربون من رئيس الوزراء االسرائيلي أن يصدر التقرير النهائي للجنة فينـوغراد للتحقيـق فـي                 
اخفاقات العدوان على لبنان بعد عام أو حتى عامين، وذلك بسبب االلتماسات التي سيقدمها ضـباط فـي                  
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يون بمن فيهم أولمرت في حال صدور التقرير واعتباره غير منصف بحقهم أو تجاهل              الجيش وقادة سياس  
رئيس الوزراء لن يتنازل عـن     "وقال مصدر مقرب من أولمرت إن        التغييرات التي حصلت بعد الحرب،    

ممارسة حقه القانوني وشن هجوم مضاد على اللجنة بوسائل قضائية اللغـاء توصـيات اللجنـة ضـده                  
  ."شخصياً

  ٢٦/٧/٢٠٠٧تور الدس
  
  %٢,٥إلى % ٢لجنة التشريع تصادق على رفع نسبة الحسم من  .٣٤

وسيطرح التعـديل   % ٢،٥إلى  % ٢صادقت لجنة التشريع في الكنيست اليوم على رفع نسبة الحسم من            
وستطرح التعديالت   أمام هيئة الكنيست للتصويت عليه ضمن عدد من التعديالت على قانون االنتخابات،           

وقال النائـب    نتخابات لتصويت الهيئة العامة للكنيست في دورتها الشتوية بعد عدة أشهر،          على قانون اال  
  .لرفع نسبة الحسم" خطف تصويت"سعيد نفاع إن ما حصل هو عملية 

  ٢٥/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  االسرائيلي ينهي اإلضراب في القطاع العام% ٥اتفاق على رفع األجور بنسبة  .٣٥

 في أعقاب التوصل إلى اتفاق مبادئ بين وزير المالية، رون بـار أون،          انتهى اإلضراب في القطاع العام    
وبموجب االتفاق يحصل   . وبين رئيس الهستدروت عوفر عيني، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس           

كما تقرر أنـه    . ٢٠٠٩في األجور خالل فترة تمتد حتى العام        % ٥عمال القطاع العام على زيادة بنسبة       
ل إلى اتفاق منظم حتى األسبوع القادم، فمن المتوقع أن تعلن الهستدروت اإلضراب             في حال عدم التوص   

  .مرة أخرى
  ٢٦/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
   حول الالجئين الفلسطينيينوزير بريطانيمنظمة ثابت الحقوقية تستنكر تصريحات  .٣٦

 مـن   ما صدر عن الـوزير البريطـاني كـيم هـاولز          " ثابت"استنكرت المنظمة الفلسطينية لحق العودة      
وأعتبرت . تصريحات تدعو الى توطين الالجئين الفلسطينيين حيث هم، وان حق العودة امر غير منطقي             

أن هذه التصريحات تاتي في سياق المخططات لشطب حق العودة لالجئين الفلسطينيين، مؤكدة رفـضها               
 بعودتهم الى ديـارهم      اال تهملكافة مشاريع التوطين والتهجير لالجئين الفلسطينيين، حيث أن ال حل لمشكل          

  . عنهاا رئيسيوممتلكاتهم التي طردوا منها ابان النكبة، التي تعتبر الحكومة البريطانية مسئوال
  ٢٤/٧/٢٠٠٧المنظمة الفلسطينية لحق العودة 

  
  تصريحات هاولز حول الالجئين متناسقة مع الموقف الرسمي الفلسطيني: جواد الحمد .٣٧

  األخيـرة  أن تصريحات هاولز  ،لشرق األوسط في عمان جواد الحمد     اعتبر مدير مركز دراسات ا    : عمان
ن حق العودة أصـبح     وأشار إلى أ  تؤشر إلى مستقبل الالجئين الفلسطينيين في سيناريوهات الحل النهائي،          

لعبة في يد القوى الدولية، معربا عن اعتقاده أن ما دفع هاولز إلى اإلدالء بتلـك التـصريحات هـو أن                     
ة الفلسطينية أبدت تساهال في ملف الالجئين من خالل قبولها بـالحلول الوسـط التـي ال                 الجهات الرسمي 

تعطل مهمة بليـر كمبعـوث للرباعيـة         تصريحاتهذه ال ورأى أن    .٤٨تشمل حق العودة ألراضي الـ      
  .زيد من أزماته الداخليةت والرئيس عباسحرج ت سكما أنهاالدولية، 

  ٢٤/٧/٢٠٠٧ قدس برس
  
  



  

  

 
 

  

            ١٧ ص                                     ٧٩٤:                                 العدد٢٦/٧/٢٠٠٧الخميس : التاريخ

  رم للتراث يؤكد حق عودة الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم مهرجان عين كا .٣٨
، على حق الالجئـين     والذي أقيم في االردن    أكد المشاركون في مهرجان عين كارم التاسع للتراث        :عمان

رفع الحضور في المهرجان مفاتيح بيوتهم المغتصبة، وقـاموا         حيث  . الفلسطينيين في العودة الى ديارهم    
 وكل فلسطين، وان يواصلوا السعي ومطالبة العـالم بتفكيـك            المقدسية دة الى عين كارم   قسم بالعو البأداء  

تحـدث فـي    قد  و .اسرائيل، وازالتها من الوجود، حتى تتحق العودة مع كامل السيادة على كل فلسطين            
بلـدة  الالمهرجان عبر الهاتف الشيخ رائد صالح، حيث اشار الى االعتداءات االسرائيلية علـى مـسجد                

  .قبرتها، والى الجهود التي تبذل لصيانتها وحمايتها من عبث العابثين الصهاينةوم
  ٢٦/٧/٢٠٠٧الدستور 

  
  مؤسسة شاهد الحقوقية تتبنى صرخة ذوي االحتياجات الخاصة من نازحي البارد .٣٩

 شخصا من نازحي مخيم البارد من ذوي االحتياجات الخاصة في مخيم البداوي صرخة انسانية ١٥اطلق 
 الى جميع المؤسسات والجمعيات االنسانية المختصة ،)شاهد( مؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسانعبر ال

خصوصا أنهم يرفضون أن يكونوا عالة على المجتمع . في شؤون المعوقين باإلسراع بتأمين فرص عمل
ة أو مهمشين خصوصا في ظل الظروف األخيرة التي سببتها عملية النزوح من مخيم نهرالبارد نتيج

دعت المؤسسة من جهتها كل االطراف  في حين .االشتباكات بين الجيش اللبناني وتنظيم فتح االسالم
  .السياسية اللبنانية والفلسطينية الى االسراع بإيجاد حل لموضوع مخيم نهر البارد

  ٢٥/٧/٢٠٠٧المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان 
  
  لعالقين على معبر رفح رابطة علماء فلسطين تطرح مبادرة إلنهاء أزمة ا .٤٠

طرحت رابطة علماء فلسطين مبادرة من ثالث نقاط لحل أزمة العالقين على الجانب المصري من                :غزة
 وأن يكـون    ،معبر رفح، تتضمن تولي الشرطة الفلسطينية إدارة المعبر وعـودة المـراقبين األوربيـين             

  .حة بهذا األمربإشراف المجلس التشريعي، خاصة وأن هناك لجنتان لهم عالقة واض
  ٢٤/٧/٢٠٠٧ قدس برس

  
  العالقون على معبر رفح يتسولون في شوارع العريش: خليل ابو شمالة .٤١

 خليل ابو شمالة قول: غزة مراسلها من صالح النعامي نقال عن ٢٦/٧/٢٠٠٧ الشرق األوسط ذكرت
ي السن شوهدوا مدير مؤسسة الضمير لحقوق االنسان، أن عشرات الفلسطينيين من نساء واطفال وكبار ف

مشيرا الى ان عددا كبيرا . وهم يتسولون في شوارع مدينة العريش وامام المساجد يوم الجمعة الماضي
من بين العالقين هم من المرضى الذين يعانون امراضاً خطيرة، وبالتالي فإن استمرار إغالق المعبر 

ووجهت . إعادة فتح المعبروقد حملت المؤسسة كل األطراف مسؤولية . يعرض حياتهم لخطر الموت
نداء عاجال للرئيس المصري والملك عبد اهللا بن عبد العزيز التخاذ إجراءات سريعة لضمان عودة 

  .العالقين ومنع كارثة إنسانية واجتماعية
أن تتـولى مـصر     اقترح  أبو شمالة   إلى أن   :  غزة  من ٢٦/٧/٢٠٠٧ الحياة    مراسل  فتحي صباح  وأشار

 أو  ، في جانبيه الفلسطيني والمصري حتى يتسنى للعالقين جميعاً اجتيازه إلى غزة           إدارة المعبر أليام عدة   
أن يأمر الرئيس الفلسطيني عناصر الشرطة بالعودة إلى المعبر لمزاولة عملهم كما كـان قبـل سـيطرة               

ألونروا تقديم مساعدات وخدمات    ل المفوضة العامة     في هذا السياق،   طالب كما   .غزة على قطاع    "حماس"
  .يعة للعالقين على اعتبار أنهم الجئونسر
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  منظمات إنسانية فلسطينية تناشد منظمات المجتمع المدني الضغط من أجل فتح معبر رفح .٤٢
 فلسطيني من العـالقين     ٦٠٠٠أكد بيان صادر عن ثالث مؤسسات فلسطينية، أن حالة أكثر من            : رام اهللا 

 بيان مشترك،   شاروا في وأ. ة يوما بعد يوم   على الحدود مع مصر أصبحت مأساوية ويزداد الوضع صعوب        
 اغلب النـاس ال يمكـنهم       ، فيما أن الصليب األحمر المصري قادر فقط على تزويدهم بوجبة واحدة يوميا          

 في حين أن  أن العالقين من المرضى، ازدادوا مرضا،       ولفتوا إلى   . شراء الطعام أو توفير الملجأ ألنفسهم     
 ١٦ شخص إلى خدمة طبية عاجلة، كما يوجـد          ١٢٠٠ج أكثر من    ، فيما يحتا   ماتوا  شخصا ٢٩أكثر من   

 فلسطيني آخرين في مـصر  ٣٠,٠٠٠طفال من حديثي الوالدة من دون أوراق تسجيل، إضافة إلى وجود         
ناشد البيان منظمات المجتمع المدني بالضغط علـى حكوماتهـا          كما   .ينتظرون فتح المعبر لدخول غزة    
  .ر فوراألجل أن تقوم إسرائيل بفتح المعب

  ٢٤/٧/٢٠٠٧ قدس برس
  

  همتطرفون يهود يقتحمون المسجد األقصى ويؤدون طقوسا في ساحات .٤٣
العشرات من أعضاء الجماعات     أفادت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية، أن      : القدس المحتلة 

 سـاحات   اليهودية اقتحموا المسجد األقصى صباح األربعاء وأدوا طقوسا دينية يهودية خاصة بهـم فـي              
ام المئات من السياح األجانب من النساء والرجال بلباس فاضـح،           ي مع ق   ذلك تزامن وقد   .وجنبات المسجد 

بالدخول إلى ساحات األقصى، في ظل حراسة أمنية إسرائيلية مشددة، بالرغم من استنفار دائرة األوقاف               
  كال مـن   وأشار .صباح الباكر لحراسها ورباط أهل الداخل الفلسطيني والقدس في المسجد منذ ساعات ال          

 محمد حسين، والشيخ رائد صالح، إلى أن الشرطة اإلسرائيلية تقوم بإدخال المـستوطنين بقـوة                مفتيال
  مؤكدين أن على المسلمين واجب المحافظة على قدسية المسجد األقصى من خالل تكثيف الرباط              ،السالح

  . وتقويته يومياًفيه
  ٢٤/٧/٢٠٠٧ قدس برس

  
  سطينية تنفي اتهامات وزير في حكومة فياض لحماس باختراق جهازهالفل" جوال" .٤٤

نفت شركة االتصاالت الخلوية، ما نشرته بعض وسائل اإلعالم حول التشكيك بـأمن شـبكتها                :رام اهللا 
، الـذي   الخاص بوزير األسرى في حكومة سالم فياض أشرف العجرمـي         " الجوال"والتمكن من اختراق    

اق هاتفه وانتحال شخصيته في الرد على اتصاالت األسرى وذويهم، وشتمهم            باختر "حماس"اتهم  كان قد   
  ."حماس"بألفاظ نابية، قبل عدة أيام، وهو األمر الذي نفته 

  ٢٤/٧/٢٠٠٧ قدس برس
  

   ألحقن ضرراً كبيراً بممتلكات الجامعة المعتصماتطالبات الكتلة اإلسالمية: جامعة النجاح .٤٥
 أكدت أن   في نابلس، جامعة النجاح    أن   :نابلس من   ٢٥/٧/٢٠٠٧وفا   - وكالة االنباء الفلسطينية   ذكرت

ألحقن أضراراً بمبنى عمادة شؤون الطلبة       طالبات الكتلة اإلسالمية اللواتي اعتصمن داخل حرم الجامعة،       
ن أ،   الجامعـة  بيـان أضاف  و .ومقر وحدة التوظيف ومقرات الكتل الطالبية، بسبب إشعال النار بداخلها         

استخدمنها برش المواد المشتعلة، في وجه أحـد أفـراد أمـن            ،  دات بنوع من الغازات   طالبات كن مزو  
استخدمنها فـي إحـراق     كما  الجامعة، في بداية االشتباكات بين الكتلة اإلسالمية وكتلة الشبيبة الطالبية،           

  .مبنى العمادة
فصل عشرة من جامعة النجاح قررت  أن :٢٦/٧/٢٠٠٧ األيام الفلـسطينية   فيكتب غازي بني عودة   و

رامـي    رئيس الجامعة  واشار . مؤخرا طلبتها ثبت تورطهم ومسؤوليتهم في ما شهدته الجامعة من أحداث         
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دارة تعكف علـى  الحمد اهللا، الى امكانية ان تطال قرارات الفصل أعدادا أخرى من الطلبة، موضحا ان إ        
  .تورطهتشكيل لجنة للتحقيق في األحداث التي وقعت بغية محاسبة كل من يثبت 

  
   ملفهم الكنيست متابعة يخولون نائباً إسالمياً في٤٨ي فلسطينيأسرى .٤٦

حمل سمير سرساوي مسؤول أسرى الداخل الفلسطيني، النائب في الكنيست الشيخ           : خلف خلف  -رام اهللا   
 أسيرا، لطرح قضيتهم وحمل     ١٥٠عباس زكور، تفويضا باسم جميع أسرى الداخل البالغ عددهم حوالي           

  .هذا الخصوص للجهات الرسمية اإلسرائيليةرسائلهم ب
  ٢٦/٧/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  دفعة رابعة من مساعدات برنامج الغذاء العالمي إلى قطاع غزة .٤٧

تم إدخال الدفعة الرابعة من مساعدات برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة إلى قطاع : القاهرة
إجمالي المساعدات الجدير ذكره أن و. ن من الدقيق ط٢٠٠ شاحنة تقل نحو ١١غزة، وهي عبارة عن 

 طناً من الدقيق يتم إدخالها على دفعات عن ٢٥٤٤بلغ تبرنامج هذا الالعاجلة المقدمة للفلسطينيين من 
  .طريق منفذ كرم سالم

  ٢٦/٧/٢٠٠٧الحياة 
  

  ضمانات قروض أميركية للقطاع الخاص الفلسطيني .٤٨
سطينية ومؤسستي اوبك وآسبن االميركيتين امـس اتفاقـا لتـوفير           وقع ممثلون عن السلطة الفل    : رام اهللا 

وقال محمـد مـصطفى رئـيس        . ماليين دوالر  ١١٠ضمانات قروض للقطاع الخاص الفلسطيني بقيمة       
ان االتفاق يهدف الى توفير تسهيالت مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة          ،  صندوق االستثمار الفلسطيني  

  مليون دوالر  ٥٠  سيقدم صندوق االستثمار مشيرا إلى أن    . االيدي العاملة من  % ٥٠التي قال انها تُشغل     
  . النجاح هذا المشروعأيضا

  ٢٦/٧/٢٠٠٧الحياة 
  

  بلير يطلب من القطاع الخاص الفلسطيني أخذ المبادرة في تحريك االقتصاد  .٤٩
 زيارتـه    خـالل  بتـونى بليـر    وصف ممثلو القطاع الخاص الفلسطيني لقاءهم     :  خليل العسلي  -رام اهللا   

 اخذ المبادرة والعمل اكثر من اجل تحريك عجلـة          هم طلب من  حيث ، بأنه كان ايجابيا   األخيرة إلى رام اهللا   
 بالعمل سريعا على فتح المعابر في قطـاع غـزة ورفـع             وهطالب وأشاروا إلى أنهم     . الفلسطيني االقتصاد

  .القيود عن الحركة في الضفة الغربية النقاذ االقتصاد
 ٢٦/٧/٢٠٠٧الدستور 

  
  زيارة الخطيب وأبو الغيط تطبيع استباقي: األردن" إخوان" .٥٠

انتقدت جماعة اإلخوان المسلمين في األردن زيارة وزيري خارجية األردن ومصر إلى الكيـان              : عمان
الصهيوني وقالت انها تأتي في سياق الحراك الدبلوماسي المحموم في المنطقة واستغالل حالة االنقـسام               

رير حل سياسي ظالم وفرض تطبيع استباقي يتوافق مع أجندة الدولتين، األردن ومـصر،              الفلسطينية لتم 
وقـال إسـالميون ان      .السباقتين إلى التسوية مع الكيان الصهيوني، وفق بيان صدر عن الجماعة، أمس           

تحركات مصر واألردن تثير الريبة خصوصاً أنها تأتي في ظل أوضاع فلسطينية صعبة وانقسامات حادة               
واتهمت  .يل غربي إلى تعميق األزمة بين فتح وحماس ومحاولة تقوية طرف على حساب طرف آخر              وم
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الجماعة األردن ومصر باستغالل الغطاء العربي من أجل تعميم التطبيع وهو ما ينـسجم مـع الـرؤى                  
  .االستراتيجية للبلدين والتي تعتبر السالم هو الخيار الوحيد

  ٢٦/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  ني ارشيد يستنكر تصريحات هاولز حول حق العودة ب .٥١

استنكر االمين العام لحزب جبهة العمل االسالمي زكي بني ارشيد التصريحات التي ادلـى بهـا             :  عمان
حق الالجئين الفلـسطينيين    "وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق األوسط كيم هاولز وادعى فيها ان            

وقال في تصريح له ان تصريحات هاولز في عمـان          ". ادهم غير منطقي  في العودة إلى أماكن إقامة أجد     
يـستدعي ان  "وهو مـا  " تتناقض مع التوافق الرسمي الشعبي الرافض لاللتفاف على حق عودة الالجئين      "

وانتقد في ذات الـسياق جولـة مبعـوث اللجنـة           ". تتخذ الحكومة موقفا معترضا على هذه التصريحات      
فرص تحقيق تسوية عادلة فـي المنطقـة غيـر          "سط توني بلير، مشيرا الى ان       الرباعية الى الشرق األو   

متوفرة، وال تعدو النشاطات التي يشغل بها الرأي العام في هذا الصدد اكثر من حمالت عالقات عامـة                  
  ".تهدف الى تبريد األجواء وخدمة استحقاقات داخلية في كل من امريكا والكيان الصهيوني

  ٢٦/٧/٢٠٠٧الدستور 
  
  مهرجان لحرية األسرى في حزب الوحدة .٥٢

الحريـة السـرى    "، مساء السبت القادم، مهرجانا بعنوان       )األردني( ينظم حزب الوحدة الشعبية     : عمان
، للتضامن مع القائد المناضل أحمد سعدات، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وكافـة               "الحرية

تزامن المهرجان مع جلسة المحكمة االسرائيلية التي تعقـدها         وي. األسرى في سجون االحتالل الصهيوني    
  .لمحاكمة سعدات، االحد المقبل

   ٢٦/٧/٢٠٠٧الغد األردنية 
 
  استغراب تصريح بريطاني حول توطين الفلسطينيين: متروبوليت بيروت .٥٣

حـوار   امس، رئيس لجنة ال    ،استقبل متروبوليت بيروت للروم االرثوذكس وتوابعها المطران الياس عودة        
على ما نقوم به من جهد وعمـل فـي          " الفلسطيني السفير خليل مكاوي الذي أوضح أنه أطلعه          -اللبناني

سبيل تحسين أوضاع الفلسطينيين الالجئين في لبنان، خصوصا في المخيمات، قبل حدوث موضوع نهر              
ينيين يجب أن يوطنوا    قوال منسوبا الى وزير خارجية بريطانيا الجديد يقول ان الفلسط         "واستغرب   ".البارد

. انني اتصلت بالسفارة البريطانية ألستعلم عن حقيقة هـذا الموقـف          "، واوضح   "في البلدان التي هم فيها    
وكان الجواب ان وزير الخارجية البريطانية الجديد لم يدل بهذا التصريح على االطـالق، وهـذا ضـد                  

موضوع السالح الفلسطيني ذو شقين، هناك السالح الفلـسطيني         : "وردا على سؤال قال    ".سياسة بريطانيا 
خارج الخيمات وهناك اجماع وطني على انه يجب وضع حد له، وحتى في مؤتمر الحوار الوطني حـدد           
ذلك، ولكن ظروف الحرب في الصيف الماضي والوضع السياسي في البلد لم يسمح لنا بالتنفيذ، وهذا ال                 

أما موضوع السالح داخل المخيمات فسيضبط وينظم ضمن السيادة اللبنانيـة           . ننا نسينا الموضوع  يعني ا 
 ".ايضا، وهناك تفاهم على هذا الموضوع حتى من األخوة الفلسطينيين

  ٢٦/٧/٢٠٠٧المستقبل 
 
   في أميركا"حزب اهللا"ـخاليا نائمة ل: هآرتس .٥٤

االستخبارات األميركية، األدميـرال المتقاعـد      ذكرت صحيفة هآرتس، أمس، أن الرئيس السابق لوكالة         
كشف قبل أسبوع سراً بأن حزب اهللا يمتلك خاليا نائمة داخل الواليات المتحدة في انتظار             "مايك ماكونيل،   
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، مشيرة إلى أن االعتقاد غير السري ألجهزة االسـتخبارات والمعلـن            "صدور األوامر لها بتنفيذ عمليات    
   .ن هذا الحزب يمتلك قدرات ونيات لضرب أهداف أميركية هامةللجمهور يفيد منذ سنوات بأ

  ٢٦/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
 
 "المبادرة العربية" لتسويق أبو الغيط والخطيب في إسرائيل .٥٥

وصل وزير الخارجية المصري،    : الناصرة عن زهير اندراوس    من ٢٦/٧/٢٠٠٧القدس العربي    ذكرت
  إلـى الدولـة العبريـة،   دني، عبد االله الخطيب، امس االربعـاء،  احمد ابو الغيط ووزير الخارجية االر     

ورغـم اعتبـار    . وشارك الوزيران في جلسة لجنة الخارجية واالمن التابعة للكنيست بدعوة من رئيسها           
االعالم العبري الزيارة بانها تاريخية، تؤكد انه من غير المتوقع ان تبدي الحكومة االسـرائيلية برئاسـة     

تجاوبا مع المبادرة العربية وستحاول تجزئتها الى نقاط ايجابية واخرى سـلبية، مهتمـة              ايهود اولمرت   
  . بنتيجتها وهي التطبيع العربي متجاهلة استحقاقاتها وبذلك تفقد المبادرة من مضمونها

وقد التقى الوزيران ابو الغيط والخطيب مع شمعون بيرس، وقال الوزير المصري في ختام اللقاء لموقع                
ة يديعوت احرونوت انهما دعيا كممثلين للجامعة العربية من اجل دفع المبادرة العربية قدما، مشيرا             صحيف

من ناحيته اعتبر وزير الخارجيـة االردنـي ان         . الى هذا االمر يعتبر فرصة للمضي في عملية السالم        
 بـين اسـرائيل     منح زخم لـدفع العمليـة الـسياسية       : المبادرة العربية خطوة هامة، معربا ان امله في       

والفلسطينيين، وكذلك مع سورية ولبنان، وقال اننا اضعنا العديد من السنوات فـي البحـث عـن حـل                   
والتوصل الى سالم، مضيفا ان المبادرة العربية توفر للجانبين العربي واالسرائيلي فرصة نادرة لتوقيـع               

ان الرئيس بيرس تحدث عـن المحـاور        وتابع الموقع االسرائيلي قائال     . اتفاقيات السالم، على حد تعبيره    
. واشاد في كلمته برئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومته، سالم فياض معتبرا انهما شريكان للسالم             

ومضى قائال بعيد اللقاء انه اذا قامت حركة حماس بتغيير سياستها ستتغير االمور من االسـاس ولكـن                  
العالم يضخ االموال ويدفع المواطنون الفلـسطينيون       االوضاع االن ال تطاق، فحماس تطلق الصواريخ، و       

وزعم بيرس ان الدولة العبرية تفضل الجلوس حول طاولة المفاوضـات علـى             . الثمن، على حد تعبيره   
الوزير االردني قال ان العرب يرغبون تطبيق النموذج االقتصادي، حيث من           . الوجود في ساحة الحرب   

ونقل عنـه قولـه   .  الناحية االخرى نمضي في نشاطات اقتصاديةناحية نمضي في العملية السياسية ومن  
لبيرس، ان اغالق المعابر على الشعب الفلسطيني يعتبر مشكلة، ونحن نحتاج الـى همتـك ومبادرتـك                 

ثم التقى الوزيران العربيـان     . وتدخلك كي ال تغلق نافذة الفرص للسالم، على حد تعبير الوزير الخطيب           
وزعيم المعارضة في الكنيست االسرائيلي، النائب بنيامين نتنياهو، الذي ابلغهما          مع رئيس حزب الليكود     

انه يرفض رفضا قاطعا المبادرة العربية، ونقل موقع يديعوت احرونوت عن نتنياهو قوله ان قبل سنتين                
م ثبت ان كل انسحاب، وخاصة احادي الجانب ال يساهم في عملية السالم، بل ينشئ قاعدة الرهاب االسال                

المتطرف، مشيرا الى انه حسب اعتقاده فان االقتصاد يشكل رافعة للسالم بين االسرائيليين والعرب، على            
  .حد تعبيره
نسبت صحيفة هآرتس الى المتحدثـة باسـم        : )الترجمة(محمد بشير    عن ٢٦/٧/٢٠٠٧ عكاظ   وأضافت

امة الى االمام ألنها اظهـرت      رئيس الوزراء االسرائيلي قولها ان زيارة ابوالغيط والخطيب تعد خطوة ه          
ان كال الجانبين يرغب في الرد بإيجابية مبادرة السالم العربية الحاجة للموافقة على كـل عنـصر فـي                   

واضافت ان اسرائيل اكثر رغبة اآلن في االصغاء لمجمل الخطة العربية           . الخطة العربية على حد قولها    
ة بتقديم وعرض مواقفهـا كأسـاس للحـوار المقبـل           للسالم، مشيرة الى ان الدولة العبرية ستكون سعيد       

وتابعت بأن اسرائيل تأمل ان تنضم دول اخرى في الجامعة العربية الى مصر واالردن الجراء               . المستمر
ولكن المتحدث باسم الخارجية االسرائيلية مـارك ريجيـف اوضـح           . المحادثات مع القادة االسرائيليين   
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الدولة العبرية قبول الطرف العربي جميع مواقفهـا بمثابـة شـرط            سيكون من قبيل الالمعقول ان تتوقع       
  .مسبق الجراء المحادثات مشيرا الى ان هذا القول ينطبق ايضا على الطرف اآلخر

 الخارجيـة   أبلغ العضو اليميني األشد تطرفا في لجنـة       : حلمي موسى عن   ٢٦/٧/٢٠٠٧ السفير   وقالت
تـسلم مـصر   "يسلمهما مبادرة سياسية تقـوم علـى أسـاس       آفي إيتام الوزيرين العربيين أنه س      واألمن،

وفي المقابل تتولى إسرائيل المسؤولية األمنية عن الـضفة         . عن قطاع غزة  " المسؤولية األمنية واإلنسانية  
  . الغربية وتنشغل السلطة الفلسطينية فقط بالقضايا المدنية

ت المتحدة بالمحادثات الجارية بين     رحبت الواليا :  أسعد تلحمي  -الناصرة ٢٦/٧/٢٠٠٧ الحياة   وجاء في 
: االسرائيليين ودول عربية حول المبادرة العربية للسالم وقال الناطق باسم البيت االبـيض تـوني سـنو     

نرحب ونشيد بالجهود التي تبذل باسم السعوديين وغيرهم في المنطقة، لكن المفاوضات النهائية يجب ان               "
ال يزال من المهم أن يكون في المنطقة شركاء يتحدثون          : "ح سنو وأوض ".تترك للفلسطينيين واالسرائيليين  

  .الدولية" عن السالم والمبادئ األساسية للجنة الرباعية
  
  يينلغياب الالجئين من تصريحات الوزيرين األردني والمصري مع المسؤولين اإلسرائي .٥٦

ت التـي أجراهـا الـوزيران       جاء أن التصريحات المشتركة التي تم اإلدالء بها في أعقاب سلسلة اللقاءا           
األردني عبد اإلله الخطيب، ونظيره المصري أحمد أبو الغيط، لم تشتمل على أي ذكر لقضية الالجئـين                 

وفي نهاية اجتماعهما مع ليفني، قالت األخيرة إنها تعتبر الزيارة تاريخية، إال أنها امتنعـت               . الفلسطينيين
فلسطينيين وخطوط االنسحاب اإلسرائيلي، بما في ذلـك        عن التطرق إلى لب الخالف، مسألة الالجئين ال       

بطبيعة األمور فإن المبادرة تعرض الرواية العربية، في الوقت الذي يوجد فيه إلسـرائيل              "وقالت  . القدس
  ".روايتها الخاصة

  ٢٥/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
   في المئة من الضفة٩٠مصدر مصري استبعد تنفيذ أولمرت انسحاباً من  .٥٧

توقع مصدر مصري موثوق به أن يحل الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس             : الحسيني جيهان   -القاهرة  
واسـتبعد المـصدر أن يـستطيع       . المجلس التشريعي، داعياً حركتي فتح وحماس إلى تسوية خالفاتهما        

 فـي المئـة مـن    ٩٠أولمرت تطبيق ما تردد من أنه وعد به الرئيس عباس بخصوص االنسحاب مـن       
أبـو مـازن    : "حمل المصدر فتح وحماس مسؤولية األوضاع الراهنة، وقـال        و. أراضي الضفة الغربية  

متمسك برأيه المطالب باعتذار حماس التي ترفض أي شروط للحـوار وهـي معنيـة بإظهـار قوتهـا                   
واستبعد المصدر ما يروج له البعض عن تنازالت يقدمها عباس من أجـل             ". وسيطرتها على قطاع غزة   
ابو مازن ال يمكنه أن يقدم على ذلك، لكنه يسعى          : " في مواجهة حماس، وقال    االستقواء بأميركا واسرائيل  

الى اقامة الدولة الفلسطينية والوصول الى التفاوض على الوضع النهائي، ولذلك هو يبدي مرونة لكنه ال                
وعن زيارة رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان الى واشـنطن والتـي اسـتغرقت               . يفرط

، موضـحاً   "كانت الزيارة ناجحة وإيجابية وسليمان كان مستبشراً ومعنوياته عالية        : "، قال المصدر  اسبوعاً
  ". أنه تم طرح أفكار جديدة حول الوضع الفلسطيني"

مصر لن تقبل تقطيع الدولة الفلسطينية وإال نكون انهينا         : "وسئل هل ستستبعد غزة من أي تسوية، فأجاب       
، " أن ابو مازن ال يمكنه دخول غزة ان نستثنيها من أي حـل يـتم طرحـه                 ليس معنى : "، وتابع "القضية

مشدداً على أن الحل يجب ان يكون نهائياً وكامالً، وعلى أن مصر لن ترضخ ألي ضغوط مـن أجـل                    
". إن هناك بدائل كثيرة وبالتالي مـصر لـن تنـصاع ألي ضـغوط             : "وقال. المشاركة في عزل حماس   

خاصرة أمن مصر القومي ولن نفجر صراعاً بيننا وبين الفلـسطينيين           قطاع غزة هو    : "وأضاف المصدر 
ولفت الى أن مصر كوسيط بين الفلسطينيين ال يمكنها أن تقطع كل الخيوط مـع               ". ولن نقطع كل الخيوط   
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وحمل المصدر كالً مـن حركـة حمـاس والـسلطة           . حركة حماس، موضحاً أن المصلحة تتطلب ذلك      
: بر رفح، موضحاً أن اتفاقية المعـابر هـي بـين ثالثـة اطـراف هـم                الفلسطينية مسؤولية اغالق مع   

االسرائيليون والفلسطينيون والمراقبون األوروبيون، ولفت الى اتصاالت تجريها مصر لتشغيل المعبـر            
ألنها أكثر االطراف تضرراً بسبب وجود آالف العالقين على حدودها والمآسي االنسانية هناك تسبب لها               "

  ".قلقاً وعدم رضا
  ٢٦/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
  رفحفي سالمة المواطنين  ى علالمصريصفوت الشريف أكد حرص النظام  .٥٨

تجمع المئات من أهالي مدينة رفح المصرية مجددا لمواجهة تعسف االجهزة           :  حسام أبو طالب   - القاهرة
ـ                 لحة المحلية معهم حيث قررت إعداد خريطة جديدة للمنازل وذلك من أجل الحيلولة دون تهريـب األس

وكانت إشاعات قد انطلقت بين األهالي مفادها عزم الحكومـة المـصرية توسـيع               .والسلع لقطاع غزة  
  .المنطقة العازلة المقرر إقامتها من أجل منع حفر أي أنفاق سرية مستقبال بين رفح المصرية والفلسطينية

وقد  .موقف لحظة بلحظة  وفي تطور الفت قام األهالي بتشكيل لجنة للطوارئ من أجل متابعة تطورات ال            
 إثر وصول عشرات من المهندسـين القـادمين مـن العـريش             ، خالل الساعات الماضية   ،تعقد الموقف 

واإلسماعيلية حيث أجروا مسحا شامال لمختلف منازل المدينة وخاصة األحيـاء القريبـة مـن الحـدود                 
من هؤالء الحكومة المصرية منحهم     وطالب العديد   . الفلسطينية وذلك لتقدير عدد البيوت التي ستتم ازالتها       

وبالرغم من المحاوالت التي يبذلها مسؤولون       .أن تقوم بعمليات اإلزالة   ى  مساكن بديلة إذا ما أصرت عل     
كبار في الحكومة والحزب الوطني الحاكم من أجل تهدئة مشاعر هؤالء إال أنهم أعربوا عـن مخـاوفهم                  

أكد صفوت الشريف   و.  استعداد للموت دونها   ىوا انهم عل  وقد رفض الكثير منهم فكرة ترك المنازل وأعلن       
 توفير  ى واألمين العام للحزب الوطني الحاكم أن الحكومة حريصة كل الحرص عل           ىرئيس مجلس الشور  

وفي سياق متصل تجتمع    . رعاية كريمة ألهالي سيناء نافيا أن تكون هناك مخططات لترحيل أهالي رفح           
 بكامل أعضائها وذلك من أجل مناقشة       ، يوم األحد القادم   ،مجلس الشعب كتلة نواب اإلخوان المسلمين في      

سعد الكتاتني رئيس الكتلـة أن مـا   . أكد دوتطورات أزمة العالقين في رفح والتي دخلت شهرها الثالث،         
يحدث للفلسطينيين العالقين في المعبر يتنافي مع آدميتهم وهاجم بشدة التعنت الدولي ودعا لفتح المعبر في                

  .رب وقتأق
  ٢٦/٧/٢٠٠٧ القدس العربي

  
 انفراج أزمة معبر رفح خالل األيام القليلة المقبلة: أبو الغيط .٥٩

أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، أن األيام القليلة المقبلة قد تحمـل انفراجـاً فـي         : القدس
راج ألزمة مستمرة   موضوع معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، دون أن يوضح ماهية هذا االنف             

معبر رفح مغلـق وهـو مغلـق النـسحاب          "وقال في مؤتمر صحافي في القدس       . منذ أكثر من شهرين   
المراقبين األوروبيين، بعودة المراقبين األوروبيين سوف يفتح هذا المعبر، يجب أن نعرف أن هذا المعبر               

بي وإسرائيل، وبالتالي وفي غيـاب      فتح واستخدم من خالل اتفاق بين السلطة الفلسطينية واالتحاد األورو         
هناك الكثيـر مـن الجهـود       "وأضاف  ". أحد هذه األطراف أتصور أن التمسك باالتفاق هو أمر مطلوب         

المصرية التي تبذل من أجل إتاحة الفرصة لعودة هؤالء العالقين، وهناك خيارات بديلة متاحة، وأتصور               
  ."أن األيام القليلة المقبلة قد تحمل هذا االنفراج

  ٢٦/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
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  مؤتمر تضامني مع النواب الفلسطينيين المعتقلين بإسرائيل .٦٠
 دولة عربية وإسالمية مؤتمراً تضامنياً مع النواب        ١٨يعقد برلمانيون من    :  عبد الستار إبراهيم   -القاهرة  

 العـالمي للبرلمـانيين     أيلول بالقـاهرة، ينظمـه المنتـدى      / الفلسطينيين المعتقلين بإسرائيل، في سبتمبر    
وقال نائب رئيس المنتدى حسين إبراهيم، انه قدم        . وسيدعى اليه نواب أميركيون وأوروبيون    . اإلسالميين

للبرلمان المصري، مبادرة إسالمية لحل الخالفات بين الفلسطينيين، معلناً قيامه، لهذا الغرض، بإرسـال              
  .وفد للقاء األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

  ٢٦/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
  الوفد الفلسطيني ينسحب احتجاجاً من البرلمان العربي االفريقي قبل إقرار البيان الختامي .٦١

 للبرلمـان العربـي     ١١كاد الخالف على فقرة في البيان الختامي للدورة ال          :  يوسف كركوتي  - دمشق
ر قيادية فلسطينية نقالً عن رئاسـة       وقالت مصاد . االفريقي أن يفجر أعمال واجتماعات الدورة في دمشق       

الوفد البرلماني الفلسطيني الذي شارك في االجتماعات إن الوفد الفلسطيني انسحب قبل التصويت علـى               
البيان الختامي، بعد أن صوتت سبع دول عربية على رفض الصيغة التي اقترحها الوفد بـالنص علـى                  

الفلسطينية الممثـل الـشرعي والوحيـد للـشعب         توحيد الصفوف الفلسطينية في اطار منظمة التحرير        
وصدر البيان من دون اشارة إلى منظمة التحرير التي شارك الوفد الفلسطيني باسم مجلـسها                .الفلسطيني
وكشفت المصادر عن أن األردن واليمن والجزائر صوتت إلى جانـب االقتـراح الفلـسطيني               . الوطني

  .ن والسعودية والبحرين والكويت وسورياباالضافة المذكورة، في حين صوتت ضده السودا
وأبدت المصادر استغرابها من تصويت دول عربية ضد االقتراح الفلسطيني، علماً أنها كلهـا تعتـرف                

واعتبرت ان هذا يحمل مؤشراً خطيـراً حـول تغيـر           . بمنظمة التحرير ممثالً شرعياً للشعب الفلسطيني     
صادر برلمانية عربية مشاركة فـي المـؤتمر ذلـك،          ونفت م . مواقف بعض الدول العربية من المنظمة     

واعتبرته مبالغة مرفوضة، وبررت تصويتها ضد التعديل الذي اقترحه الوفد الفلسطيني بالخشية مـن أن               
يفسر على أنه دعم لسياسات فريق معين ويزيد من تعقيد األوضاع الفلـسطينية، وأكـدت المـصادر ان                  

الل التدقيق على صيغة البيان الختامي شديدة الحرص على وحـدة           الوفود البرلمانية العربية كانت من خ     
  .الفلسطينيين، وعودتهم إلى طاولة الحوار من أجل حل مشكالتهم الداخلية

  ٢٦/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  سفير تركيا لدى إسرائيل يؤكد أن عالقات بالده مع إسرائيل لن تتأثر بنتائج االنتخابات .٦٢

، قال سفير تركيا لدى إسرائيل إن العالقـات         "العدالة والتنمية " الذي حققه حزب     في أعقاب الفوز الكاسح   
فـي هرتـسليا، قـال      " بين المجاالت "وفي الخطاب الذي ألقاه في المركز       . بين بالده وإسرائيل لن تتأثر    

ل السفير التركي إن تركيا ما بعد االنتخابات ستواصل الشراكة التجارية مع إسرائيل، وتواصـل اسـتقبا               
وأن بالده سـوف    . كما أضاف أن تركيا ستواصل التعاون مع الصناعة العسكرية اإلسرائيلية         . السائحين

وأضاف أن تركيا ستبقى هـدفاً للـسياسيين واألكـاديميين          . تساند إسرائيل في أي موضوع في المنطقة      
ذا التوجه، وحتى بعد    وأنه لدى حكومة تركيا وممثليها رغبة بأن تواصل الحكومة الحالية ه          . اإلسرائيليين

  .انتخاب الرئيس القادم لتركيا، فإن ذلك لن يتغير، على حد قوله
  ٢٥/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  استمرار توزيع المساعدات على العالقين الفلسطينيين في رفح: مصر .٦٣

واصل الهالل األحمر المصري توزيع المساعدات الغذائية على العالقين الفلسطينيين في رفـح،             : القاهرة
محافظ شمال سيناء أحمد عبدالحميد بأن جميع مرافق وخدمات المحافظة وضـعت فـي خدمـة      وصرح  
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 و  ٥٠٠٠األخوة الفلسطينيين العالقين في الجانب المصري من رفح والذين يتراوح عددهم حالياً ما بـين                
 فرد، وقال إن كل المستشفيات ومرافق اإلسعاف والتموين والتضامن االجتماعي وغيرها وضعت             ٦٠٠٠

لخدمة الفلسطينيين عالوة على تجهيز وإعداد المعسكرات والخيام فى بعض المدارس الستقبالهم وإقامتهم             
وقرر المحافظ تشكيل لجنة تحت إشرافه لمتابعة أحـوال العـالقين           . وتزويدهم بالمواد التموينية واألدوية   

  .قديم الخدمات لهمالفلسطينيين والتأكد من توفير احتياجاتهم والعمل على تحقيق مطالبهم وت
  ٢٦/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
  "إسرائيل"عربياً مع " المتصاعدة"مثقفون مصريون يواجهون مظاهر التطبيع  .٦٤

جدد مثقفون مصريون مطالبهم بمواجهة ما وصـفوها بمظـاهر التطبيـع            :  طه عبد الرحمن   -القاهرة  
ى قيادات الرأي العام العربـي  المتصاعدة في البالد العربية مع الكيان الصهيوني، ووجهوا، أمس، نداء ال    

وتعهد مثقفون، في بيان وقعـوا عليـه، بوضـع          . بتنسيق الجهود في مواجهة االحتالل والتطبيع الثقافي      
تصور مشترك لمواجهة الصهيونية من خالل اجراءات فاعلة، منها تعبئة القـوى الـشعبية ومنظماتهـا                

ية والصهيونية والتغلغل االسرائيلي في الـوطن       الديمقراطية والشعبية واألهلية ضد المخططات االمبريال     
 . العربي

  ٢٦/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  منحة إماراتية لنازحي البارد  .٦٥

أعلنت دولة اإلمارات العربية المتحدة عن منحة مالية جديدة للبنان هي عبارة عن خمسة ماليين دوالر،                
جـاء  .  الفلسطينية النازحة في مخيم نهر البارد      قدمها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لألسر         

اإلعالن عن المنحة اإلماراتية، اثر اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة مع مدير المشروع               
اإلماراتي لدعم أعادة إعمار لبنان عبد اهللا الغفلة في حضور األمين العام للهيئة العليا لإلغاثة اللواء يحي                 

ولة االمارات على دعمها للبنان بعد عدوان تموز، وتقـديم مـساعدات لمتـضرري              رعد، الذي شكر د   
  . معـارك مخيم النهر البارد

  ٢٦/٧/٢٠٠٧السفير 
  
  األمم المتحدة تحض السلطة على العمل مع اسرائيل ومصر لفتح المعابر الى غزة .٦٦

وث األمين العام لألمم    شدد المنسق الخاص لعملية السالم للشرق األوسط مبع       :  راغدة درغام  -نيويورك  
المتحدة مايكل وليامز على ضرورة فتح المعابر الى قطاع غزة ذلك أن من المهم أال يعاقب أهالي غـزة                   

وقال وليامز، امس، في تقريره الشهري الى مجلس األمن ان األمم المتحدة تحـض              . على انقالب حماس  
ة الدولية الستطالع جميع الخيارات المتاحة      السلطة الفلسطينية على العمل مع اسرائيل ومصر ومع األسر        

وأضـاف ان   . لتشغيل المعابر ألن إعادة فتحها لمنع االنهيار التام لالقتصاد في غزة يبقى أمراً ذا أولوية              
المساعدات االنسانية الطارئة لها مفعول قصير المدى انما الحل، بقيادة الرئيس محمـود عبـاس، هـو                 

، ال يمكن بقاء غزة والضفة الغربية منفصلتين، اذ هناك دولة فلسطينية            ففي المدى البعيد  . ضرورة ملحة 
 .واحدة فقط للمستقبل وهي تضم كالً من الضفة الغربية وقطاع غزة

  ٢٦/٧/٢٠٠٧الحياة 
  
  تمول اإلرهاب من خالل أنشطة خيرية  " حماس: "خبير أميركي .٦٧

اب امام المحكمة، االربعاء، ان حركـة       اعلن ماثيو ليفيت، الخبير اميركي في االره      : ب. ف.  أ -داالس  
واضاف انه ال فـرق بـين االجنحـة         . حماس تستخدم اعماال خيرية لتمويل انشطة ارهابية في اسرائيل        
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. تنظم اعماال خيرية يفيد منها مشردون للترويج للجهـاد        " حماس"واضاف ان   . السياسة والخيرية لحماس  
حاكمة مجموعة خيرية مسلمة متهمة بتقديم المـال الـى          وادلى ليفيت بهذا الكالم في اطار شهادته في م        

  . حماس امام محكمة في داالس
 ٢٥/٧/٢٠٠٧موقع ايالف 

  
  احراجا كبيرا لبعض الساسة األوروبيين  سببمهمة بلير ت .٦٨

 أن تحديد معالم مهمة بلير وحصرها فى اطـار          بدا، لبعض المحللين االوروبيين،   : عهود مكرم  -برلين  
سطينية والمساعدات اإلنسانية وعدم التطرق للحوار السياسي وتركه لكوندوليزا رايس          دعم المؤسسات الفل  

جعل هناك العديد من التساؤل حول هذه المهمة التي هي باألساس مكافأة لبليـر مـن                ،  والرباعية الدولية 
 وعلمت عكاظ من مصادرها األوروبية أن هذه الخطوة سببت احراجـا            .الرئيس األميركي جورج بوش   

يرا لبعض الساسة األوروبيين ال سيما وأن الرئيس بوش أعلن تعيين بلير مبعوثا للرباعية دون العودة                كب
 .للرئاسة األلمانية في ذلك الوقت

  ٢٦/٧/٢٠٠٧عكاظ 
  
  لجنة دولية وحقوقية تطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الشعب الفلسطيني .٦٩

ق في الممارسات اإلسـرائيلية ضـد حقـوق         عقدت اللجنة الدولية الخاصة بالتحقي    :  محمد عثمان  -كتب  
اإلنسان للشعب الفلسطيني والعرب في األراضي المحتلة، محادثات مع السيد أحمـد أبـوالغيط وزيـر                

وحث المجتمعون، في تقرير لهم، الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن على اتخاذ             . خارجية مصر 
شر آلية دولية لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلـة، وإجـراء           التدابير المناسبة لكفالة حماية المدنيين ون     

تحقيقات مستقلة وشاملة في انتهاكات القانون الدولي، المتمثلة في الهجمـات ضـد المـدنيين وتحديـد                 
  . المسئولية الفردية عنها، بما يفتح الباب أمام سبل التعويض ويمنع تكرارها

 لألمم المتحدة، الذي أحاله إلى الجمعيـة التخـاذ التـدابير            وأوصت اللجنة في تقريرها إلى األمين العام      
الالزمة لمنع عمليات االقتحام من جانب إسرائيل ومنع أي عمل يمس حرمة األماكن المقدسة خـصوصا                
بجوار المسجد األقصي أو أي محاولة تستهدف تهويد األماكن المقدسة، واالستخدام المفرط للقـوة مـن                

وحثـت اللجنـة    .  ضد مئات المدنيين الفلسطينيين الذين يؤدون صالة الجمعـة         جانب القوات اإلسرائيلية  
الجمعية العامة ومجلس األمن على مطالبة اسرائيل بوصفها السلطة القائمة باالحتالل، بانجاز التزاماتهـا              

لتي الدولية واتخاذ خطوات فعلية عاجلة إلزالة المستعمرات في األراضي المحتلة، وازالة أجزاء الجدار ا             
  . شيدت بالفعل في الضفة الغربية ورفع القيود على حركة التنقل

  ٢٦/٧/٢٠٠٧األهرام المصرية 
  
  تراجع تأييد المسلمين للهجمات اإلنتحاريةو الشيعي -قلق من التوتر السني  .٧٠

 دول عربيـة،    ٦ دولـة بينهـا      ٤٧ الف شخص في     ٤٥ بين   ٢٠٠٧أظهر بحث، أجري في ربيع      : لندن
  في المئة  ٧٠ التي أيد    مين للهجمات االنتحارية، باستثناء مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني       تراجع تأييد المسل  
ثقـة  الاظهر تراجع   كما   ،، ما يشير الى ان غالبية المسلمين ترفض اساليب المتطرفين         منهم هذه العمليات  
يات المتحدة هـي     لكنه الحظ ان غالبية المواطنين في الدول االسالمية ترى ان الوال           .في اسامة بن الدن   

 القلق من االخطار المتمثلة في الصراع بين السنة والـشيعة            أن  كما اشار الى   .الخطر األكبر على العالم   
  . أيضاليس في العراق وحده بل في لبنان والكويت وباكستان

  ٢٦/٧/٢٠٠٧الحياة 
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  األهداف اإلسرائيلية في قطاع غزة  .٧١
ام الثنائي التي أصبحت بموجبها السيطرة على األراضـي         حالة االنقس  : قسم الدراسات والترجمة   ،الجمل

الفلسطينية موزعة بين حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وحركة فتح التي تسيطر على الضفة                
  .الغربية، هي حالة سوف تحاول إسرائيل توظيفها واالستفادة من عائداتها المربحة بأقصى ما يمكن

  :ع غزةاألهداف اإلسرائيلية إزاء قطا• 
ـ      واالنسحاب من المزيد من أراضي الـضفة الغربيـة،         ) فك االرتباط (تقول إسرائيل بأنها سوف تقوم ب

وتجدر اإلشارة إلى أن إسـرائيل      .. وتسليمها للسلطة الفلسطينية دعماً للرئيس محمود عباس وحركة فتح        
  :سبق أن قامت بتقسيم الضفة الغربية إلى ثالث مناطق سيطرة

  .وتقع سيطرة وإدارة السلطة الفلسطينية) أ( المنطقة -
  .وتقع تحت سيطرة إسرائيل وإدارة السلطة الفلسطينية) ب( المنطقة -
  .وتقع تحت سيطرة وإدارة إسرائيل) ج( المنطقة -

قامت إسرائيل خالل الفترة الماضية بنـشر القـوات فيهـا           ) ب(و) أ(وهناك أجزاء كثيرة من المنطقتين      
  .حجة القضاء على خطر اإلرهابواقتحام بعض أحيائها ب

وبعد إقصاء حركة فتح وإخراجها نهائياً من قطاع غزة أبدت إسرائيل استعدادها لالنسحاب وتسليم بعض               
مناطق الضفة الغربية، بحيث يتم وضعها تحت سيطرة السلطة الفلـسطينية التـي تخـضع لإلشـراف                 

  .اإلسرائيلي السيادي
  :األهداف غير المعلنة• 

 سوف تقوم إسرائيل بتسليمها للسلطة الفلسطينية، وذلك ألن إسرائيل تخطط لتمريـر خـط               )ج(المنطقة  
أنابيب نقل النفط العراقي والسعودي والخليجي القادم عبر األراضي األردنية إلى إسـرائيل عبـر هـذه                 

  .المنطقة
سـوف تقـوم    سوف تحاول إسرائيل اقتطاع جزء كبير منها إلقامة الجدار العازل، الـذي             ) ب(المنطقة  

إسرائيل بعملية إنجاز بنائه على وجه السرعة، في أقرب فرصة ممكنة، وعلـى األغلـب أن ال تكتفـي                   
ـ   عندما حاولت بناء الجدار العازل في الفترة الماضية، وسوف تعمل هذه المـرة             % ٤٠إسرائيل بنسبة ال

  .من أراضي الضفة الغربية% ٦٠من أجل االستيالء على حوالى 
  :لغربية وبناء الذرائع الجديدةمصير الضفة ا• 

تناقلت الصحف اإلسرائيلية الصادرة اليوم معلومات تقول بأن حزب اهللا اللبناني قـد اسـتطاع التغلغـل                 
  .حركة فتح) حليفها(بنجاح داخل تنظيم كتائب شهداء األقصى التابع لـ

ـ        في الضفة الغربية، بـأن      تغلغل حزب اهللا  ) ذريعة(وتقول المعلومات اإلسرائيلية، التي تحاول الترويج ل
حزب اهللا يحاول اختراق تنظيم كتائب األقصى، من أجل القيام بشن المزيد من الهجمات ضد إسـرائيل                 

  .على النحو الذي يترتب عليه قيام إسرائيل برد فعل عسكري ضد حركة فتح
  :لىحزب اهللا في الضفة الغربية تهدف إ) تغلغل(إن المزاعم اإلسرائيلية حول : وعموماً

  . الربط بين حزب اهللا الشيعي وحركتي حماس والجهاد اإلسالمي-
  . الربط بين حزب اهللا وعناصر حركة فتح-
) تغلغـل ( توفير الذرائع والمبررات لقيادة حركة فتح بطلب المساعدات من إسرائيل للتخلص من خطر    -

  .حزب اهللا داخلها
 التباطؤ وعدم الموافقة على تسليم أراضي الضفة       إن كل ما  سبق يهدف لتوفير الذرائع إلسرائيل من أجل          

  الغربية لحركة فتح والسلطة الفلسطينية، طالما أن حركة فتح مخترقة بواسطة حزب اهللا، وبالتـالي فـإن                
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العناصر الموالية لحزب اهللا داخل فتح سوف تعمل الستغالل ظروف ما بعد االنسحاب اإلسرائيلي فـي                
  .مزيد من العمليات المسلحة ضد إسرائيلتهديد أمن إسرائيل وتنفيذ ال

  ٢٥/٧/٢٠٠٧موقع الجمل 
  
  التسوية التصفوية وتعميق االنقسام الفلسطيني  .٧٢

  ماجد الشيخ
عام ونصف حتى اآلن، منذ أن تحول وعد الديموقراطية إلى وعيد االنقالب عليها، وإحالل نـوع مـن                  

ا كسلطة توافقية، في ظل هـذا الـصراع         التخريب والنزوع التدميري لسلطة فقدت كل أمل لها بتماسكه        
كل هذا في ظل وعيد     . الضاري من داخلها ومن خارجها للقبض عليها او الهيمنة على مفاصلها الرئيسة           

يمتد نحـو تلـك اآلفـاق الممكنـة         " أفق سياسي "وفقدان أي أمل بانفتاح     " آفاق المفاوضة "آخر باعد بين    
وقت، بحيث إن التسوية السياسية المؤملة فـي فلـسطين          لمفاوضات تسوية سياسية بدت متاحة في ذلك ال       

يومها انتزعت من سياقها في العديد من المرات؛ على يد اسرائيل وحكوماتها المتعاقبة، ومرات أخـرى                
على يد الوضع الوطني الفلسطيني نفسه، ومناحراته التي أفشلت االنتفاضة األخيرة وحولتها الـى اطـار       

لقياداتها الـسياسية،   " الموجه الفعلي "لفصائل المسلحة وتحولت عمليا إلى      عسكري مغلق، تغولت خالله ا    
على عكس ما كانته االنتفاضات السابقة التي توافرت لها قيادة سياسية موحدة من كافة الفصائل، بقيـت                 
حركة حماس خارجها، لكنها شاركت في فعالياتها على طريقتها الخاصة وان تصادمت احيانا مع برامج               

  . ة الموحدةالقياد
كانت قد أثارت شهية المحافظين الجدد ومعهم حكومة اولمرت، الى امكانية انفتاح            " غزوة غزة "ورغم ان   

للتسوية التصفوية العتيدة، بفعل الحديث المتجدد عن فكرة الفصل السياسي والجغرافي، لدى            " أفق سياسي "
مة دولته الوطنية المـستقلة وعاصـمتها       تلك االطراف، المعادية باألساس لحق الشعب الفلسطيني في اقا        

القدس، وعودة الالجئين وإنهاء الوجود االحتاللي االستيطاني في كامل األراضي الفلسطينية المحتلة عام             
 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية، فقد ذهبـت اإلدارة االميركيـة ومعهـا                ،١٩٦٧

كيانـاً  "الذي أرسته سيطرة حركة حماس على غـزة         " الكيان "حكومة اولمرت وبشكل منسجم الى اعتبار     
وكأن وضع الضفة أحسن    (يحق للجيش اإلسرائيلي تنفيذ العمليات العسكرية فيه متى وكيفما شاء           " معادياً
، "دعم الضفة اقتصادياً ودعم مكانة الرئيس محمود عباس بمختلف الوسائل علناً وسـراً            "في مقابل   ) حاالً

وهذا ما كـان أكـد عليـه        ". فتح"أسيراً فلسطينياً من المحسوبين على حركة        ٢٥٠ عن   وآخرها اإلفراج 
شمعون بيريز أيضاً، حين نقلت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي عنه قوله خالل حديث هاتفي أجراه                

 التطـورات   ان اسرائيل ترى في   "معه الرئيس جورج بوش لتهنئته على انتخابه رئيساً للكيان اإلسرائيلي           
فـي  (!) االخيرة في قطاع غزة فرصة للفصل بين قطاع غزة والضفة، وعلى ان يتم التعامل مع الحكم                 

القطاع على انه ارهابي، بينما تعمل واشنطن وتل ابيب على تقوية الضفة اقتصاديا وتحويلها الى منطقة                 
  ". استثمارات متحررة من تهديدات حماس

ه أيضاً وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني، حـين رأت ان علـى             وهذا تحديداً ما كانت عبرت عن     
اسرائيل أن تنتهز الى أقصى حد فرصة االنقسام السياسي بين غزة والضفة، مبدية استعداد تـل ابيـب                  

ان "لإلفراج عن عائدات الضرائب التي تحتجزها، فيما اعتبر وزير البنى التحتية بنيامين بـن اليعـزر                 
  ". تح على الضفة تسهم في خلق كيان مختلف تماماً فيهاسيطرة حركة ف

في هذا السياق وفي خطوة تهدف الى زيادة حدة االنقسام السياسي والميداني بين الفلسطينيين في الداخل،                
اعلنت وزيرة الخارجية االميركية كونداليسا رايس ان واشنطن ستستأنف المساعدات الكاملة واالتصاالت            

لطوارئ التي شكلها سالم فياض، فيما تعهد الرئيس االميركي جـورج بـوش بتقـديم               العادية بحكومة ا  
  ". الستئناف العملية السياسية مع اسرائيل"المساعدة والدعم للرئيس محمود عباس في جهوده 
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في ظل أجواء كهذه تقسم الفلسطينيين، ومن خلفهم العرب أنظمة وشعوباً، بات من الصعب الحديث عـن                 
لية السياسية، نظراً لما يحول دونها من عقبات كثيرة؛ ليس أولها عدم وجود إجماع فلسطيني               استئناف العم 

على استئنافها في ظل هذا االنقسام والشرخ الذي أدت اليه حال القوى السياسية الرئيسة، وسلبية القـوى                 
ت الى نتائج   السياسية األخرى، حيال الوضع الوطني برمته، وحيال المحاصصات والتقاسمات التي أفض          

وليس آخرها فقدان إسرائيل حكومة ورأياً عاماً ومؤسسات سياسية وحزبية وعـسكرية،            . كارثية مدمرة 
 -إجماعها هي األخرى، إزاء التسوية السياسية العتيدة التي ال تجد لها آليات تحقق ممكنة؛ ال بدعم دولي                  

( ائع الميدانية على االرض باتـت تعانـد         ال سيما وان الوق   .  وال بدون مثل هذا الدعم     -أميركي تحديداً   
 كما معاندتها إمكانية معالجة أبرز مسائل التسوية المؤقتة         - أي رؤية بوش     -االميركية  ) رؤية الدولتين   

حتى معالجة مسألة المستوطنات والجدار في الـضفة  . الحدود والقدس والالجئين: والدائمة على حد سواء  
وهذا ما دعا أولمرت    . وصول إلى حد أدنى من إمكانية مباشرة التفاوض       تشكل عائقاً رئيساَ من عوائق ال     

للتخلي عن خطة االنطواء مبكراً وقبل الوصول إلى استحقاقات البحث في شؤون التسوية السياسية التـي                
كلما قيل أنها اقتربت تكون حقيقة قد ابتعدت، آلن المطلوب أميركياً وإسرائيلياً هو الوصول الى تـسوية                 

  . ة ال إلى تسوية تفاوضيةتصفوي
 كما فهمت أو    - وليس دولياً    -أميركي  " مؤتمر سالم إقليمي  "وال تختلف دعوة الرئيس جورج بوش إلى        

أرادت ان تفهم العديد من األطراف، عن دعوات االنخراط في التسوية التصفوية مهما تكـن عناوينهـا،                 
ك المؤتمر العتيد تجعل مرجعيته مواقف اإلدارة       فرئاسة وزيرة خارجية البيت االبيض كونداليسا رايس لذا       

  . األميركية اياها، وهو ما ال يرقى الى مستوى أي مرجعية دولية
وحكومة الطوارئ، اال انهما غير جادين في       "! سلطة الضفة   " االسرائيلي ازاء    -ورغم الغزل االميركي    

ق عليها، من جانب كل االطراف التي       رؤية عملية سياسية تقود الى تسوية؛ في الحد االدنى يجري التواف          
تتباعد مواقفها، كلما اتسعت شقة الخالف السياسي ازاء التطورات الميدانية، ليس علـى ارض فلـسطين                

 دولي يتصارع على خـشبته      -فحسب، بل وعلى أرض المنطقة كلها التي باتت مسرحاً لصراع إقليمي            
في حـال أفـضت     ) األصالء(لصراع المباشر بين    وكالء الطرفين، مقدمة لما يمكن أن تؤول إليه حال ا         

الضرورات االستراتيجية ذلك في وقت الحق، أو مقدمة لما يمكن توقعه من حصول صـفقة مـا بـين                   
  . طهران وواشنطن

ولعل فيما يجري من تطورات على االرض، وفيما يدور في الكواليس، ما يؤشر إلى ان اسرائيل ربمـا                  
 شأن التقاسم الوظيفي مع مصر واالردن، ازاء االراضـي الفلـسطينية            عادت الى اطروحاتها القديمة في    

وغيره، ممن رأوا   ) رافي ايتان   ( وهو ما كان عبر عنه احد وزراء حكومتها االمنية           ١٩٦٧المحتلة عام، 
أن مصر ستجد نفسها مضطرة إلى معالجة التطورات في القطاع لتحمي نفسها من تبعات مـا حـصل،                  

ن مسؤولياتها كدولة احتالل، على ان يعود االردن ليتسلم مهمـة إدارة شـؤون              وبذلك تحرر إسرائيل م   
وليس من دون مغزى أو مغـاٍز سياسـية عـودة           . الضفة الغربية مع اإلدارة الفلسطينية الموجودة فيها      

وفدرالية او كونفدرالية؛ كثر الحديث عنها في اآلونة االخيرة في اإلعـالم            " الخيار االردني   "الحديث عن   
  . إلسرائيلي وفي بعض االعالم العربي والغربي ا

ان استمرار اسرائيل في التشديد على إظهار نفسها كدولة يهودية، يتناقض تناقضا تاما وامكانية تحولهـا                
الى دولة ديمقراطية او دولة كل مواطنيها، وتحدي مواجهتها بما هي كذلك، يفترض سمواً فـي التأكيـد                  

ومتها ومقاومة وجودها اإلحاللي االستيطاني فوق أرض الوطن الفلسطيني،         على المرجعية السياسية لمقا   
ال الهبوط الغرائزي لتبني مرجعية دينية لن تقدم أي إسهام في مقاومة وتحدي الوجـود االحتاللـي، او                  
االسهام في انهاء الصراع عبر الوصول الى تسوية سياسية عادلة له، فالقوى والدول ذات الطابع الديني                

مكنها، وهي باألصل ليست مؤهلة وباألساس للوصول الى حلول سياسية لصراعاتها ومشكالتها؛ اال             ال ي 
  . اذا اعتمدت مرجعية سياسية دنيوية بعيداً من منطق اإللهيات المفارقة
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أما الذين بدأوا يتحدثون عن تسوية دائمة أو حتى مؤقتة، في أعقاب التطورات الدامية والمـدمرة التـي                  
سرعان ما تتبين او ستتبين حدة مرارتها، " أوهاماً محالة   "ع غزة مؤخراً، انما هم يوزعون       جرت في قطا  

فال الوضع االسرائيلي في ظل حكومة اولمرت الواقفة عند حدود وتهديدات تقرير لجنة فينوغراد النهائي               
 منح مثـل هـذه   وأحكامه القاطعة؛ وال الوضع الفلسطيني الراهن الذي يشهد عمق انقساماته قادران على           

التسوية مجرد فرصة ضئيلة باستوائها على عرش الواقع، الواقع األكثر عناداً من معاندات مفتعلة هنا في                
  . هذا الجانب او في ذاك

ولهذا ال يبدو ان طبخة الحصى في سبيلها للنضوج، وهي لن تنضج أبداً، طالما ان القدر بما فيه ينضح،                   
 الـدولي والـصراعات     -قلب ولو على نار هادئة، فالصراع االقليمي        وأن التسوية ليست جاهزة بعد لتت     

الصغرى داخل الكيانات المنفعلة بهذا الصراع، ليست من النوع السهل الذي يمكنها ان تتيح ألي شـكل                 
من أشكال التسوية أن يتحقق؛ في فلسطين او في لبنان او في العراق، هذا المثلث الـذي بـات يخـضع                     

ت ليس صراع القوى المعروفة والمحددة دولياً واقليميـاً، وان عبـر أدوات وكيلـة               وبشكل كبير لتأثيرا  
محلية، وإنما هو مثلث باتت واجهته وجنباته وحتى أعماقه تتعرض لهجمة إرهابية معولمة فقـدت مـن                 
خاللها، بل وأضاعت الكثير من القوى بوصلتها الوطنية لتصب الماء في طاحون القوى المعادية، وفـي                

أنها تصب الماء في طاحون القوى المجتمعية الوطنية، التي تتعرض هـي األخـرى لهجمـات ال                 ظنها  
اقليمية قومويـة   " امبراطورية"حصر لها؛ من قوى اإلرهاب والتطرف على اختالف أطيافها، ومن قوى            

ق تعادي طموحات شعوب وكيانات هذه المنطقة من العالم ونزوعها االستقاللي حتى عن االرتباط بـشقي              
أكبر، وبالطبع وبشكل رئيس من جانب قوى االمبراطورية الدولية بزعامة الواليات المتحدة، القوة األكثر              
عداء لشعوب هذه البالد، نظراً لما تختزنه من ثروات استراتيجية يسيل لها لعاب الكثيـر مـن القـوى                   

  . الصناعية الكبرى الدولية على اختالف أنظمتها السياسية
 فلسطين؛ هي طبخة تصفوية، لقضية شعب يساهم بعض أبنائه لألسف، في محـاوالت              طبخة الحصى في  

إنضاجها، فيما تبتعد التسوية السياسية التفاوضية في غياهب فقدان بوصلة المرجعيات الوطنية، وإحـالل              
  . مرجعيات دينية سياسوية بديالً منها

  ٢٦/٧/٢٠٠٧السفير 
  
  محيط العربي عباس يذهب بعيداً في خصومته مع شعبه وال .٧٣

   نافعىبشير موس. د
القراءة التي توصل إليها الرئيس محمود عباس والمجموعة الملتفة حوله عشية انهيار أجهزته األمنية في               

ـ      .  األقل في جزء كبير منها     ىقطاع غزة هي قراءة خاطئة، عل       خانـة   ىولكن هذه القراءة تدفع بعباس إل
إلدارة االمريكية، وإدارة الظهـر لثوابـت المـصالح الوطنيـة           التحالف الفعلي مع القيادة اإلسرائيلية وا     

  .واالرتباط الفلسطيني التقليدي بالقاهرة والرياض
ولكنه سيجد نفسه، آجالً أو     . قد يستطيع عباس، بدعم امريكي كبير، الحفاظ على موقفه هذا لبعض الوقت           

، أو دفع ثمن باهظ لخيارات غير حكيمة        عاجالً، مجبراً على العودة إلى ثوابت وتقاليد السياسة الفلسطينية        
  .ومتسرعة وقصيرة النظر

لم يكن، على األرجح، نتاج قرار من قيادة حماس         ) يونيو(ما شهدته غزة في األسبوع الثاني من حزيران         
ما حدث كان في بدايته عملية محدودة للتعامل مع بؤر الفساد والتوتر والفتنة             . بالسيطرة على قطاع غزة   

ألمن، ومحاولة إجهاض مخطط كان يجري اإلعداد له لتصفية حماس وقوي المقاومة األخري             في أجهزة ا  
ولكـن  . ولكن هزيمة األجهزة األمنية تداعت إلى انهيار كامل في جسم الـسلطة بالقطـاع             . في القطاع 

 جزء  الرئيس الفلسطيني لم يرد رؤية األمور على حقيقتها، واعتقد، أو أراد أن يعتقد، أن أحداث غزة هي                
 إقليمي إلطاحة السلطة وقيادتها، والتأثير على ميزان القوي في الساحتين الفلسطينية            -من مخطط عربي    
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وقد بني عباس حساباته على أساس أن حماس أوقعت نفسها في مأزق كبير، ممـا يـوفر لـه                   . والعربية
. ريكي وإسرائيلي فرصة للتخلص منها أو إضعافها في شكل ملموس، مدفوعاً بتحريض وتشجيع ودعم ام            

ما رآه الرئيس أن ال مصر وال األردن وال السعودية تقبل التعايش مع سيطرة حماس علـى غـزة، وأن                    
الدولة العبرية ال ترفض الواقع الجديد وحسب، بل هي على استعداد لمد يد العون لحصار قطـاع غـزة                   

في النهاية، لـن    . حماس وحلفائها اقتصادياً ومعاشياً، وحتي توجيه سلسلة من الضربات العسكرية لقوات          
يكون هناك مفر أمام حماس سوي االستسالم للرئيس ومجموعته، أو مواجهة غضبة جماهيرية عارمـة               

  .في القطاع
منطلقاً من هذه القراءة، قام عباس بانقالب مكتمل األركان على األسس الدستورية للسلطة التي يرأسـها،                

أطاح حكومة الوحـدة الوطنيـة، وجـاء       . في شرعية قراراته  وهو واثق بأن جهة لن تعارضه أو تشكك         
ببدعة حكومة الطوارئ؛ قطع العالقات كلية مع قيادة حماس، ورفض مجرد التعامل مع دعوات الحـوار                
والوساطة، سواء تلك التي جاءت من أطراف عربية أو فلسطينية؛ أوقف موظفي السلطة في القطاع عن                

ابة والقضاء، وقطع رواتب جميع الموظفين الذين وافقوا على االلتحـاق           العمل، بما في ذلك الشرطة والني     
بمراكز عملهم أو أولئك الذي عينوا في مواقعهم خالل العامين الماضيين؛ أصدر أوامره لألجهزة األمنية               
والحرس الرئاسي في الضفة الغربية بتصفية كل وجود اجتماعي وتعليمي وخيري وسياسي لحماس، بما              

قال الكوادر النشطة للحركة؛ قام بالتخلي عن المجلس التشريعي وبدعوة المجلس المركـزي             في ذلك اعت  
لمنظمة التحرير، الذي عفا عليه الزمن، لالنعقاد وتسويغ مراسيم الرئيس؛ تواطأ مع الجانب اإلسـرائيلي               

إصدار مرسوم   مصرية؛ وأخيراً،    - المصرية وتحويلها إلى حدود إسرائيلية       -إلغالق الحدود الفلسطينية    
  .يساوي بين المجموعات المقاومة والعصابات المسلحة ويقرر نزع سالح الجميع
بعد أسبوع من االرتبـاك  . حسابات عباس لم تكن صحيحة تماماً، على األقل فيما يتعلق بالمواقف العربية 

در عن المجلـس    البيان الصا . في العواصم العربية الرئيسية، عاد الموقف العربي إلى التماسك واالتزان         
الوزاري للجامعة العربية لم يأت لصالح عباس والمجموعة الملتفة حوله؛ وفي ضوء خطـورة الوثـائق                
واألدلة التي وجدت في المقار األمنية بغزة، فإن قرار المجلس تشكيل لجنة تحقيق في األزمة الفلسطينية                

نية، وهذا ما دفع أعـوان عبـاس إلـى          يشكل تهديداً محتمالً لمصداقية الرئيس عباس وقادة أجهزته األم        
القيادة المصرية ليست معروفـة بمـشاعرها       . الرفض الصريح والسريع لقرار مجلس الجامعة الوزاري      

الودية تجاه التيار اإلسالمي، مصرياً كان أو غير مصري، وليس ثمة شك في حالة الذهول التي أصابت                 
لمصرية تعتبر أنها صـاحبة القـرار األول فـي          ولكن الدولة ا  . القاهرة جراء تطورات الوضع في غزة     

الملف الفلسطيني، وتصبح األمور أكثر حساسية وارتباطاً باألمن القومي المصري عندما تتعلق بقطـاع              
القاهرة، كما أغلب العواصم العربية األخري، ال تنظر بسعادة وامتنان إلى سيطرة حمـاس علـى                . غزة

 -ا جري لم يكن نتاج مخطط مسبق، وال مـؤامرة إيرانيـة             قطاع غزة، ولكنها سرعان ما أدركت أن م       
وسـرعان مـا    . سورية، وال هو في طريقه إلى إعالن القطاع أمارة إسالمية، كما روج معسكر الرئيس             

تطور الموقف المصري نحو الدعوة إلى الحوار، وضرورة الحفاظ علـى الوحـدة الـسياسية للـضفة                 
شأن الفلسطيني الداخلي، وهو ما أكده الرئيس المصري فـي          والقطاع، ورفض التدخالت الخارجية في ال     

 سـعودية،   -وبعد لقاء قمة مـصرية      . ختام لقاء شرم الشيخ، بحضور عباس وأولمرت وعبد اهللا الثاني         
تراجع الملك عبد اهللا عن لقاء الرئيس عباس، خشية أن يفسر اللقاء بأنه تأييد سعودي لموقـف عبـاس                   

لمصري والسعودي مع مواقف معظم الدول العربية األخري، بما في ذلـك            ويتفق الموقفان ا  . ومراسيمه
بل إن حلفاء عباس العرب القليلين، لم يجدوا من الشجاعة مـا            . سورية والجزائر واليمن وقطر والكويت    

  .يدفعهم إلى اإلعالن عن تأييده
 المؤتمر القـومي،    على المستوي العربي غير الرسمي، يجد موقف حماس تعاطفاً من البرلمان العربي،           

ما تطالب به حماس ال يخـرج عـن مجمـل           .  اإلسالمي، ومؤتمر األحزاب العربية    -المؤتمر القومي   
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إعادة بناء األجهزة األمنية على أسـاس وطنـي،         : االتفاقات التي وقعها عباس طوال العامين الماضيين      
ما يقوم به عبـاس، مـن       . ل عملها وضع نهاية للفساد والشللية، وإحياء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعي        

جهة أخري، يحمل تنكراً لشرعية االنتخابات والحكومة والمجلس التشريعي، ويؤسس فعلياً لفصل الضفة             
. تشير بوضوح إلى نهجه ونوايـاه     ) يوليو( تموز   ١٨الكلمة التي ألقاها الرئيس يوم األربعاء       . عن القطاع 

، والتي تشي بحالة من فقدان االتزان النفسي والسياسي، أكد          فبمعزل عن اللغة غير الالئقة التي استخدمها      
. الرئيس على القطيعة مع حماس، وعلى رفض الحوار الداخلي، وعلى عزمه إجراء انتخابـات مبكـرة               

األبرز، أن عباس أعلن عن إلغاء اتفاق القاهرة الذي كانت القوي الفلسطينية المختلفـة توصـلت إليـه                  
في مجملها، تظهـر    . ا في ذلك االتفاق حول بناء منظمة التحرير وتفعيلها        ، بم ٢٠٠٥برعاية مصرية في    

مواقف الرئيس عباس تجاهالً واضحاً ليس لحجم وقوة حماس وحسب، ولكن أيـضاً لـإلرادة العربيـة                 
ولرغبة المحيط العربي، حكومات وتنظيمات شعبية، في تجاوز أحداث غزة والعمل على إعادة لم الشمل               

  .الفلسطيني
لوقت نفسه، يحافظ الرئيس على جدول لقاءاته برئيس الوزراء اإلسرائيلي؛ وبالرغم مـن أن هـذه                في ا 

اللقاءات لم تحرز تقدماً ملموساً على صعيد المطالب الفلسطينية األساسية فقد عملت الحكومة اإلسرائيلية              
غير مـن األمـوال     على القيام بإجراءات محدودة لدعم عباس معنوياً، بما في ذلك اإلفراج عن جزء ص             

الفلسطينية المحتجزة لدي السلطات اإلسرائيلية واإلفراج عن عدد محدود من األسري الفلـسطينيين فـي               
السجون اإلسرائيلية، سيما أولئك الذي قضوا معظم األحكام التي أصدرت بحقهم ومن ينتمـون لحركـة                

ة السالم بعقد مؤتمر دولي في      ثم جاء إعالن الرئيس االمريكي بوش عن عزم واشنطن تنشيط عملي          . فتح
 االمريكيـة   Forward((وكانت صحيفة فـورورد     ). وهو ليس دولياً تماماً، في الحقيقة     (الخريف القادم   

تقريراً أشارت فيه إلى أن حكومـة وإجـراءات         ) يوليو( تموز   ١١اليهودية اليومية نشرت يوم األربعاء      
وذكرت الصحيفة أن إيباك    . إيباك: ليهودي االمريكي عباس وفياض تجد تأييداً ودعماً من منظمة اللوبي ا        

 فياض وقيامها بحل حكومة الوحدة الوطنية،       -أرسلت مذكرة لمكتبها في الكونغرس تشيد بحكومة عباس         
إصدار األوامر للحرس الرئاسي بمواجهة نفوذ حماس في الضفة الغربية، واعتبار الميليشيات الفلسطينية             

فـي  . ودعت المذكرة الحكومات العربية إلى عزل حماس مالياً ودبلوماسياً        . المسلحة خارجة على القانون   
الوقت نفسه، وفي استجابة ربما لمذكرة إيباك، أعلن عضو مجلس النواب االمريكي عن مدينة نيويورك،               
ستيف إسرائيل، عزمه حث الكونغرس تأييد صرف األموال التي أوصي بها المنسق العسكري االمريكي              

 - الفلسطينية كيث دايتون لدعم الحرس الرئاسي، وأعرب إسرائيل عن ثقته بحكومة عبـاس               لدي السلطة 
  .فياض

موقف عباس الرافض للحوار وتطبيع األوضاع في قطاع غزة لم يكن ممكناً بـدون الـدعم االمريكـي                  
مزية المستهدفة  واإلسرائيلي، والمتوقع أن تشهد األسابيع القليلة القادمة مزيداً من الخطوات المحدودة والر           

وبـالنظر إلـى الخـالف      . تعزيز وضع عباس وفياض، بما في ذلك دعوة أي من االثنين إلى واشنطن            
الجوهري بين واشنطن من جهة والقاهرة والرياض من جهة أخري، تتعرض كل من مصر والـسعودية                

.  قطاع غـزة   لضغوط امريكية كبري لترك عباس وشأنه وعدم القيام بما يمكن أن يساعد حماس وأهالي             
أوالً، لم يكن عباس معروفاً في أوسـاط        . ولكن سياسة عباس ستنتهي إلى اإلخفاق، وذلك لألسباب التالية        

قيادة فتح بتوجهاته العربية، بل على العكس عرف دائماً باستخفافه بالعرب وعدم اكتراثه بانتماء فلسطين               
قـد  . إليه في افتراقه عـن اإلرادة العربيـة       ولكنه هذه المرة يذهب إلى أقصي ما يمكنه الذهاب          . العربي

يحميه الدعم والضغوط االمريكية لبعض الوقت، ولكن في حين أن جغرافية فلسطين وتاريخها ال يمكـن                
ثانياً، اعتقاد عبـاس ومجموعتـه أن       . تغييرهما، فإن الحماية االمريكية، كما هي دائماً، لن تستمر طويالً         

صالبة قيادة حماس   . االستسالم عليها هو اعتقاد مؤسس على أوهام      باإلمكان تركيع قيادة حماس وفرض      
ال تقل بحال من األحوال عن غياب العقل واالتزان لدي عباس؛ وإمكانية صمود القطاع أعلى بكثير من                 
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حسابات الرئيس ومن هم حوله، ليس فقط ألن الفلسطينيين يعرفون كيف يدبرون أمرهم، بل أيـضاً ألن                 
ثالثاً، يظهر عباس استخفافاً كبيـراً بقـوة وعمـق          . رفوا بخضوعهم للتجويع والحصار   الفلسطينيين لم يع  

التوجهات الوطنية لدي قيادات فتح، وإمكانية أن تنتفض فتح في وجه محاولة الرئيس السيطرة على قرار                
الحركة وجرها إلى طريق يقوض وحدة الشعب الفلسطيني ويؤسس لقطيعـة مـع العواصـم العربيـة                 

 إسرائيلي جاد إلطالق عملية السالم من       -رابعاً، ليس ثمة مؤشرات واقعية على توجه امريكي         . الرئيسية
اإلعالن االمريكي عن مؤتمر دولي لبحث مـسألة الـسالم          . جديد، ناهيك عن التوصل إلى حل نهائي ما       

يـدان  تهدئـة م  . ٢تقديم دعم معنوي لعبـاس؛ و     . ١:  اإلسرائيلي يقصد به هدفين محددين     -الفلسطيني  
الصراع على فلسطين ضمن سلسلة التحضيرات الضرورية لتوجيه ضربة امريكية إليـران، إن اتجـه               

  .القرار االمريكي نحو هذا الخيار
إن صحت تقديرات الرئيس السوري حول رياح ساخنة توشك أن تدهم المشرق العربي، فالذي يبـدو أن                 

يم وتصور، وأن أزمة غزة لم تكـن سـوي       الرئيس عباس اختار المعسكر الذي يقف فيه عن سابق تصم         
رجل االتصاالت المبكرة بين منظمة التحرير واإلسرائيليين، رجـل أوسـلو،           . مناسبة لتبرير هذا الخيار   

ومعارض عرفات األبرز منذ اللحظة األولي الندالع االنتفاضة الوطنية الثانية، يتجه نحو اختتام عملـه               
  . الوطني كما أراده أن يكون

  ٢٦/٧/٢٠٠٧ربي القدس الع
  
 !! وواهللا ما نصحوك..خدعوك يا عباس .٧٤

 عدنان سليم أبو هليل
 بمعظم مقاعد البرلمان - اإلسالمي -ال يمكن التقليل أو التزهيد في فوز حزب العدالة والتنمية التركي 

 ذات يوم من مطالع - كرزون - ما قاله وزير الخارجية البريطاني -قبل يومين وهنا يجب أن نتذكر 
قرن الماضي أمام مجلس العموم البريطاني مدافعا عن اتفاقية لوزان التي بموجبها انتهت الحرب ال

لقد قضينا على تركيا التي لن تقوم : (قال لهم.. العالمية األولى وانسحبت الجيوش الغربية من األناضول
فصفقوا له وسحبوا ) الفةاإلسالم والخ: لها قائمة بعد اليوم، لقد قضينا على قوتها المتمثلة في أمرين 

اعتراضهم واعتبروا ذلك غاية المراد، ومن يومها أخرج قادة تركيا الحديثة بدفع من الدول االستعمارية 
اإلسالم من الشرعية السياسية ومن النظام العالمي وتميزت الدولة التركية الحديثة بصفة الحدية والدموية 

منعوا مظاهر التدين حتى صار الحجاب عنوان ..  وفكرافي التعامل مع اإلسالم عقيدة وشريعة وخلقا
..  وحاربوا كل نبرة خطاب يشم منها رائحة التوجه اإلسالمي- وال يزال -معركة كبرى لعدة قرون 

ولما كان الجيش والقوى األمنية هي األساس في السيطرة على األمور وضمان استمرار هذه الهيمنة 
وقالوا للشعب ..  وحسموا به كل معاركهم مع اإلسالم واإلسالمييناستولوا على الجيش وأغلقوه عليهم

وانتظر .. هذا هو الباب الوحيد الذي يمكن الدخول منه إلى جنة أوروبا الحديثة وإلى االستقرار والتقدم
الشعب التركي وإذا بأوروبا بعد أكثر من ثمانين سنة من محاوالت خطب ودها واالرتماء تحت أرجلها 

النضمام وتصطف كلها في صعيد واحد ضد تركيا في قضية قبرص وفي قضية األرمن ترفض هذا ا
وقضايا التواصالت الدولية وتنطلق تصريحات رسمية بأن االتحاد األوروبي يجب أن يبقى ناديا 

 أي دينهم -) ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم(وصدق اهللا تعالى إذ يقول ) مسيحيا(
 . وليس مجرد سلوكهم أو حضارتهموعقيدتهم

هذه الصدمات أعادت أجواء الحرب العالمية األولى األجواء الثقافية والفكرية وأجواء الصراع : أقول
واكتشف الشعب أن قادته العلمانيين هم رموز الفساد المالي واإلداري .. على الهوية وعلى االستقالل

لف االقتصادي وأنهم يجرجرون الدولة في ديون لها أول وأنهم يقودونه إلى المجهول المخيف وإلى التخ
واكتشف الشعب التركي أن ما يغلي في القدر هو فقط أحجار لتنويمه وأن ما يجنيه من .. وليس لها آخر
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العلمانيين ومن الغرب هو مجرد كالم مزوق بمثابة المسكنات وأن ثمنها هو االستقالل الوطني أوالً 
وبدأ يتشكل الوعي إلعادة تقويم ومراجعة كل الحالة السياسية واالقتصادية .. وديون على عنقه ثانيا

وكان اإلسالم هو البديل الكامل والصالح والممكن والحاضر في األذهان والماثل في الواقع .. والفكرية
ولكن ألنه لم يغب عن الساحة ! من خالل ليس فقط أنه عقيدة األمة فما أكثر خصوم اإلسالم من معتنقيه

 وهذه طبيعة اإلسالم التي نراها ونعيشها في كل بلدان المسلمين وتحت كل الظروف إنه -لحظة واحدة 
 فبدأ التدافع االستراتيجي شديدا بين العلمانية الفاسدة -اإلسالم الذي ال يقبل الهزيمة وال يعرف الكلل 

 .صر مؤزر لإلسالم وصحوتهالمدبرة واإلسالم الواعد المقبل ثم آل هذا التدافع لمانرى اليوم من ن
هذا النجاح وهذه الصحوة وتلك الظروف التي تكونت فيها والهدم والبناء الذي شكلها يشبهه تماما ما 

أقصد معادلة التزايح والتدافع بين المنهج (حدث في كل البلدان العربية واإلسالمية وخاصة في فلسطين 
هو ليس خاصا بتركيا وال بهضبة األناضول فليس و) اإلسالمي األصيل وبين الفكرة الوافدة الفاسدة

األتراك بدعا من الشعوب اإلسالمية وال هضبة األناضول أكثر قداسة أو بركة من غيرها والحسابات هنا 
ليست مادية حصرا ولكنها سنن التدافع العقدي والحضاري بين اإلسالم وخصومه، هي هكذا ولما يفشل 

من جزر (سالم الذي لم يغب عن الساحة ولم يستجلبه اإلسالميون األعداء في أي ميدان يسجل نصر لإل
وهذا الذي حدث في تركيا هو تطور طبيعي لألحداث ونتيجة منطقية الفتضاح الفكر العلماني ) الواق واق

الذي هو فكر أرضي وصناعة بشرية يعتريه ما يعتري البشر من الضعف والنقص واالنحراف فكيف إذا 
جلبا غريبا وكيف إذا جاء متساوقا ومتزامنا مع االستعمار وأحد آلياته؟ وكيف إذا أقام كان هذا الفكر مست

وجوده على وجود المحتل األجنبي وتحت ظله؟ وهل يمكن أن يعطي الشعوب اإلسالمية بديال يرفه 
وضوحا حياتهم أو ثورة تدفع عنهم االستعمار؟ لذا وجدنا اإلسالم والصحوة كبديل للعلمانية أكثر نجاحا و

كلما كانت التحديات أكثر، ووجدنا المفاصلة والتمايز بين المنهجين هي األقرب لحصحصة الحق ولنزول 
الشر بخصوم اإلسالم وهذه هي الضارة النافعة تماما، قال تعالى عن قريش ومن كان بينهم من المسلمين 

 وتميز المسلمون عن الكافرين أي لو زال هؤالء عن هؤالء) لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا(المستخفين 
 .لحل العذاب والهالك بالكافرين فهي سنة ماضية ووعد ناجز

وكلها مقاومات لحمتها .. هنا يأتي الكالم عن المقاومة في فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي أفغانستان
كيف أن قانون األساسية والمؤثرة من الفكر اإلسالمي بل من جماعة اإلخوان المسلمين خاصة ولنالحظ 

المفاصلة والتمايز بدأ بالفعل يأخذ جديته في هذه المواقع وكيف صار الفرز على أساسه حتى داخل 
 وهو -فريق ) دون مواربة وال لفلفة(الحزب الواحد والفئة الواحدة والمذهب الواحد والطائفة الواحدة 

اؤه تختلط بدمائهم ويتحرك تحت  يسير في مصالح الغزاة ومفضوح بالتنسيق األمني ودم-قليل دائما 
 وفريق آخر في المقاومة أبلج الهدف نزيه السلوك طاهر - صراحة -حمايتهم بل يطلب بقاء قواتهم 

هذه المفاصلة وهذا ) هذا ظاهرهم على األقل وال نزكي على اهللا أحدا(النية رايته إسالمية وغايته نقية 
واحدة هي أن زمان التخليط قد مضى وأن الناس ما التمايز قد تحقق وذلك يجب أن يشير إلى حقيقة 

ليهلك من هلك (عادت تقاتل تحت الرايات العمية وذلك هو طريق النصر بل هو حصرا طريق النصر 
 .وال يبقى عذر لغافل أو حجة لجاهل) عن بينة ويحيى من حيي عن بينة

لقد رأينا .. د الشيطان هناكولنخص فلسطين ببعض الكالم حيث رأس األفعى الصهيونية وحيث يحتشد كي
مع أنها لم تُِعد أو % ٧٥كيف اكتسحت حماس نتائج االنتخابات التشريعية وفازت فيها بنسبة أكثر من 

صحيح أنها حصلت على ) أي حماس(تستعد لها وقد جاءت في ظروف استثنائية وحالة عارضة، ولكنها 
ازل وحصلت عليه بانسجام ثوابتها السياسية مع ذلك بما تمثله من الثورة على الفساد واالنحراف والتن

عقيدة األمة وطموحاتها وبكونها تنتمي إلى تضحيات الثورة الفلسطينية ووارثة أهدافها التي تناقلتها أجيال 
ومعظم قيادات الصف األول في الثورة الحديثة الذين تربوا في .. الثورة منذ الشيخ القسام حتى أبو عمار

ولكن الذي يجب .. وآلت إنجازاتهم إليها.. ان المسلمين وترعرعوا على فكرهامحاضن جماعة اإلخو
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مالحظته هنا أن الوقت الذي فازت فيه حماس في فلسطين كان هو نفسه الذي فاز فيه اإلخوان المسلمون 
 التي ترشحوا لها وفي الوقت الذي يفوز فيه حزب العدالة ١٢٠من المقاعد الـ % ٨٨في مصر بـ 

في تركيا وفي الوقت الذي تشتد فيه المقاومة اإلسالمية في العراق ولبنان وأفغانستان وغيرها اإلسالمي 
وأنه إن .. وذلك يجب أن يفهم على أن الحركة اإلسالمية اليوم تتوطد أكثر وتتصاعد أكثر.. من البالد

اجتثاثها هذا أمكن في بعض التجارب تأخير نصرها المؤزر ولكن اليمكن بحال تجاوزها أو طمسها أو 
ليست مجرد ) أي حماس(ما يجب أن نذكر به حركة فتح والقيادة المتنفذة فيها خاصة فقد غاب عنهم أنها 

حزب أو مجموعة أشخاص ولكنها عنوان الصحوة في بلدها المتسق مع تيار األمة كلها واتجاه سيلها 
.. نه يؤهلها للنصر ويستحث أسبابهوأن دخولهم مرحلة التمايز والمفاصلة معها ال يكسرها ولك.. الهادر

ومن هنا فهم يوقعون أنفسهم في الوهم القبيح إذ اعتقدوا أن بإمكانهم مراودتها على قيمها وثوابتها أو 
ولقد كان خطؤهم .. اعتقدوا أنهم قادرون على اجتثاثها بإشاعة تصدر من هنا أو شبهة تلفق من هناك

ها لعبة بنج بونج، فحماس ال تعرف المزاح وال ينبغي أن فادحا وفاضحا عندما ظنوا أنهم يلعبون مع
يصدق أحد أنها ستصبر لألبد على عربدة حفنة من الزعران والتافهين، ويبدو أنهم يكررون الخطأ القاتل 

 .مرة أخرى في الضفة
وال أدري كيف اقتنع السيد محمود عباس ومن حوله بأن حماس هي مجموعة أشخاص يمكن أن ينساهم 

وكيف ! كما ال أدري لماذا يقبل السيد محمود عباس بمصادمة تيار الصحوة.. وأن يتخلوا عنهمالناس 
يقبل أن يقوم هو على ضعفه وبؤس معادالته بما رفضه ولم يستطعه السيد عرفات بكل كاريزماه 

يرة وال أدري كيف يقع السيد عباس في مواجهة مفتوحة مع هذا التيار في حين أن النظم الكب! ورمزيته
والمخضرمة والمدعومة من الخارج والتي لها جيوش ونظم استخبارية ومعادالت سياسية شبه مستقرة 
تحذر من االنجرار لمواجهته؟ وال أدري لماذا رضي لنفسه بالتورط في مواجهة كسر عظم مع حماس 

لفرق الهائل وتيارها اإلسالمي في حين أنه يرى فشل النظام المصري في ذلك ألكثر من ستين سنة مع ا
وال أدري لماذا لم يأخذ بعين االعتبار تجربة النظام ! بين التجربتين لصالح حماس المسلحة والفتية

األردني الموصوف بالدهاء والقدرة األمنية ولكنه وجد طريقة أكثر ذكاء في التفاهم مع اإلخوان المسلمين 
دق أن رجال الصحوة هؤالء ال وال أدري كيف ص! ولم ينجر لمكاسرة مكشوفة كالتي تورط فيها
في حين أن إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة لم تستطع .. يستغرقون في أيدي جماعته إال غلوة أو عشوة

ذلك ولم تطمع في فعله بل انسحبت أمامهم وتحت وقع ضرباتهم وتركت غزة التي كانت تعتبرها كتل 
ويبدو أن مستشاري ) ن الفلسطينيين أكبرنح(ولكن يبدو أن رؤوس بعضنا .. أبيب بما فيها وما لها

الرئيس ال يمحضونه النصح وال يصدقونه الرأي أو أنهم مسكونون بكراهية حماس أو مغرقون في 
 .أجندات غير وطنية جعلتهم يغامرون بكل شيء وال يرون األمور إال من مقطع واحد

ين أن يقللهم في عين أعدائهم ولكن العجب يزول عندما نعلم أن من سنن اهللا تعالى في نصر المؤمن
ليقضي أمرا كان مفعوال، ويزول العجب أيضا عندما نجد العدو الصهيوني حاضرا وله من القرار 

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا (النصيب األوفر وعندما يكون المستشار والمطاع 
ندما نجد البرنامج الوطني لحركة فتح قد استبدل ، ويزول العجب ع)الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين

باالختالفات والخصومات المستحكمة داخلها وبالمحاور المتنازعة التي تستنزفها، وعندما نكتشف أن 
 ).كبرة ولو على( بدون رؤية استراتيجية، وعندما نجد الكل يبحث عن ٧٢الحركة تسير منذ عام 

السيد عباس لمواجهة حماس ليستكشفوا قدرته على اجتثاثها  دفع - العربي -لعل البعض : آخر القول
ولعلهم يحدثون أنفسهم أنه إن نجح في ذلك شجعهم على نقل التجربة إلى بالد أخرى ) بضعفه وقوتها(

 فالمعركة ليست -تكون المواجهة فيها أيسر وفرصة النصر فيها أكبر وإن لم ينجح فهم لن يخسروا شيئا 
ولكن ) وفخار يكسر بعضه.. (ظمهم والفلسطينيون في نظرهم خصوم وأعداءعلى أرضهم وال تهدد ن

الذي يخطئ أكثر منهم هو السيد عباس الذي يرفض الحوار ومساعي المصالحة مع حماس وإذ يظن أن 
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دعوتها للحوار دليل ضعف وتعبير عن أزمة، ويخطئ إذ يقوم بما تجنب القيام به من هم أقوى منه وأشد 
 ويخطئ إذ يضع نفسه في طريق العاصفة وإذ يجعل شعبه وقضيته حقل تجارب ألنظمة منه وأثبت منه،

مهترئة خربة على حافة مقلب التاريخ، وهو يخطئ إذ يغامر بما تبقى من حركة فتح وسيوهن قرنها 
 أنها - حتى استشهاد عرفات على األقل -بالتأكيد ألنه يكلفها بما هو ضد طباعها فطباعها فيما نعلم 

 .قة درب لحماس وشقيقة دم ونسب للمقاومةرفي
إن على رجاالت الصحوة اإلسالمية أن يعلموا أن الفارق الذي يقوم عليه ثباتهم : وآخر القول أيضا

وتتوطد به قوتهم هو فارق المنهاج والعقيدة قبل فارق الشخوص واألنساب والتقاطعات السياسية مع هذه 
لزموا العقيدة فهي العدة والعتاد، وعليهم أن يتذكروا دائما أن الفارق الجهة أو تلك فليدوروا مع المنهج ولي

 بين شخوصهم الذاتية ومصلحياتهم الخاصة وبين ما يمثلونه من - في نظر العامة -يضمحل ويتالشى 
بديل إسالمي وما يفترض فيهم من نقاوة وجدارة مما يوجب عليهم ترديد النظر في أنفسهم ومراجعة 

بمعنى الوعي والتخطيط .. الشخصية منها مرة بعد مرة، وأن يرعوا ذمة اهللا في صحوتهمخياراتهم حتى 
والنظر في األهداف وأخذ الواقع ونوعية التحديات بالحسبان قبل اإلعراب عن التمنيات واإلغراق في 

يقة وال بطر) طخه واكسر مخه(فقط وال بطريقة ) األسود أبيض(وأال يفكر بعضهم بطريقة .. المثاليات
 ).تخرب بإيدي وال تعمر بإيد غيري(

 ٢٦/٧/٢٠٠٧الشرق القطرية 
  
  كيف يمكن لالنتخابات المبكرة أن تكون خيارا؟ .٧٥

  عريب الرنتاوي  
أربعة سيناريوهات محتملة إلنفاذ قرار المجلس المركزي الفلسطيني بإجراء انتخابات رئاسية وتـشريعية             

  : مبكرة في فلسطين
ت وتوافقات وطنية فلسطينية جامعة، تقضي بإجراء االنتخابات فـي موعـد            األول، الوصول إلى تفاهما   

وبمشاركة جميع الفصائل   ) بما فيها القدس  (متفق عليه، ووفق قانون توافقي، تشمل جميع مناطق السلطة          
هذا السيناريو معطل بانتظار نزول فريقي األزمة، وتحديدا نزول فريقـي الـسلطة             ).. بما فيها حماس  (

ن قمة الشجرة، والقبول بالوساطات والمساعي الحميدة التي تبذل اآلن، لجمع مختلف األفرقاء             والرئاسة ع 
  . على مائدة حوار وطني شامل

على خلفية الضائقة   ) في غزة وضد حماس هذه المرة     (يخوضها الشعب الفلسطيني    " انتفاضة ثالثة "الثاني،  
تشنها إسرائيل ضد القطاع، بتشجيع وتواطـؤ     االقتصادية وحرب الحصار والتجويع والخنق والعزل التي        

هـذا  ".. إرهاب غزة "من بعض األطراف الفلسطينية والعربية، وبغطاء أمريكي داعم بقوة للحرب على            
السيناريو يراهن عليه المستشرقون الذين استبشروا بهزيمة العدالة والتنمية في تركيا، ويروجون لهـزائم              

العالم العربي، من دون أن يقدموا الدليل على جديـة فرضـياتهم،            مماثل لكل قوى اإلسالم السياسي في       
  . وأحسب أن سيناريو كهذا ليس محتمال ال اآلن وال في المدى المرئي

الثالث، قيام إسرائيل، باألصالة عن نفسها، والنيابة عن رغبات دفينة ومضمرة لمحور كامـل، باجتيـاح                
بعد أن تعذر علـى     " إزالة آثار انقالب حماس   "سلطتها و قطاع غزة وتدمير البنى التحتية لحماس وإسقاط        

مثل هذا السيناريو وإن كان محـتمال إال أنـه لـيس            .. ٦٧"إزالة آثار العدوان اإلسرائيلي عام      "العرب  
مرجحا، فإسرائيل خرجت من القطاع ال لتعود إليه، وهي لن تقامر بحياة جنودها إلعـادة قـادة األمـن                   

في بقاء حالـة    " عليا"قول المصادر اإلسرائيلية ذاتها، ثم أن إلسرائيل مصلحة         الوقائي إلى مقراتهم كما ت    
االنقسام الفلسطيني الداخلي على حالها، ولهذا يعتقد بأن هذا السيناريو غير مرجح اللهم إال إذا استلزمت                

 رغم أن   تطورات اإلقليم على اتساعه، اجتياحا كهذا يرتبط بحرب أشمل على سوريا ولبنان وربما إيران،             
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هناك من يقول بأنه حتى في سياق كهذا فإن من مصلحة إسرائيل أن تقاتل على جبهة واحدة وليس على                   
  . عدة جبهات

نشر قوات دولية تحت الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة استجابة لطلب تقدمت به الـسلطة                : الرابع
ثل هذا السيناريو بدوره مستبعد تمامـا،       إلى جهات دولية عدة من دون أن يلق أذنا صاغية حتى اآلن، م            

فليس هناك دولة واحدة يمكنها أن تقبل بإلقاء أبنائها في حضن المجهول، وهناك رفض مصري أساسـي                 
لهذه الخطوة، وتجربة القوات الدولية في العالم تلقى في الحقيقة عثرات كبرى تـدفع المنخـرطين فيهـا                  

تان وغيرهما، وأحسب أن أطرافا دولية عدة لن تكون متشجعة          للتراجع عن التزاماتهم في العراق وأفغانس     
  . لتكرار مجازفات الماضي

لكل هذه األسباب، ال تبدو الدعوة إلجراء انتخابات فلسطينية مبكرة جدية وقابلـة للتنفيـذ، ولكـل هـذه                 
بـدل  " ركزيالم"اليوم في اقتراح الحلول التي تحل المنظمة محل السلطة و         " فقهاء الظالم "األسباب يجتهد   

أو ترى إمكانية إجراء انتخابات ناقصة في الضفة من دون القطاع ومن دون حمـاس، إلـى                 " التشريعي"
انقـالب  "غير ذلك من صيغ ال شرعية وانقالبية في مضمونها، رغم أنها تتذرع بـضرورات مقاومـة                 

  . وإسقاط مراميه" حماس
وطني من دون إبطاء، حوار يعيد تأسـيس        ليس ثمة من خيار أمام الفلسطينيين سوى الشروع في حوار           

النظام السياسي الفلسطيني بدمج حماس ومختلف الفصائل والشخصيات الفلسطينية المؤثرة فيه، وتخفيفـه             
من الطفيليات والعوالق من الديناصورات والمومياوات التي أكل الدهر عليها وشرب، ولم يعد لها منـذ                

  .دعونا نتعلم قليال من التجربة التركيةزمن بعيد أية صفة تمثيلية من أي نوع، و
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