
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سم دحالنااألردن بتجميد جميع األرصدة غير المنقولة المسجلة بفياض يطالب 
  ب على حماس الفوز باألغلبية سيعدل قانون االنتخابات ليصّع أنهعباس يقول

  ودحالن ورقة انتهت" فتح"لدينا تواصل مع قيادات من الوزن الثقيل في : مشير المصري
  ناتيإقاالت وتعي.. بين زكي وأبو العينين" فتح"حرب نفوذ داخل 

  مؤتمر الغموض المنشود أميركياً يرّوج بضاعة التسوية المؤقتة
  يجب اقامة دولة فلسطينية واسرائيل ملزمة بانهاء احتاللها للضفة: رايس

بعدما دانتـه لجنـة تحقيـق
ــمية ــستقيل .. رس ــالن ي دح

  "فوراً"وعباس يقبل استقالته 
  

 ٤ص ... 

 ٢٧/٧/٢٠٠٧٧٩٥جمعةال

 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                      ٧٩٥:                                 العدد٢٧/٧/٢٠٠٧الجمعة : التاريخ

    :أخبار الزيتونة
 ٥  باحثون يحاورون قادة حماس في ندوة مركز الزيتونة ببيروت .٢

    
    :السلطة
 ٧  سم دحالناميع األرصدة غير المنقولة المسجلة باألردن بتجميد جفياض يطالب  .٣
 ٨  ب على حماس الفوز باألغلبية سيعدل قانون االنتخابات ليصّع أنهعباس يقول .٤
 ٨  بوش وعد بتسوية دائمة في غضون سنة: عباس .٥
 ٩   الفلسطينيةروان البرغوثي رئيساً للسلطةسأنتخب م: عباس .٦
١٠   داخلياًأبو شريف حذر عرفات من تسميمه والتآمر عليه: وثيقة .٧
١٠   شحنات األسلحة تتدفّق من األردن إلى قّوات عباس .٨
١١  لعقد قمة فلسطينية اسرائيليةاتصاالت تجري : عريقات .٩
١١  سرائيلية بالصواريخيتمثل في عمليات وفي قصف المدن االعلى أي عدوان الرد : يوسف .١٠
١١  الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة تدعو مصر إلى فتح معبر رفح .١١
١١   وقاف رام اهللاأ اال عبر غزةال حج لحجاج و.. حل قريب للعالقين على معبر رفح: مالكيال .١٢
١٢   أميركي يعرقل بياناً رئاسياً لمجلس األمن حول غّزة ورفح-رفض فلسطيني  .١٣
١٢  في غزة" قافاألو"حكومة فياض تصادر حسابات : حكومة المقالةال .١٤
١٢   وهنية أصدر قرارات ال تمس حقوق أي موظف،مزاعم مقبول باطلة: الغصينإيهاب  .١٥
١٣ بحر يطالب الرئيس عباس وقف اعتداءات أجهزة األمن على الصحف في الضفة .١٦
    

    :المقاومة
١٣  ودحالن ورقة انتهت" فتح"لدينا تواصل مع قيادات من الوزن الثقيل في : مشير المصري .١٧
١٣  "فتح"دحالن ما زال عضواً في التشريعي وعضواً في المجلس الثوري لـ: الزعارير .١٨
١٤  "حماس"ألزمة مع يجب تدخل طرف فلسطيني ثالث لحل ا: أحمد حلس .١٩
١٤   شهداءستة: اعتداءات جديدة في غزة والضفة .٢٠
١٤   اختطاف ناشط من سرايا القدس .٢١
١٤    باطالق النار علي أحد نشطائها"القوة التنفيذية" تتهم "سرايا القدس" .٢٢
١٥  شرعيةائد أحمد سعدات يوم محاكمته الال تدعو للتضامن مع الق"الشعبية" .٢٣
١٥  ناتيإقاالت وتعي.. بين زكي وأبو العينين" فتح"حرب نفوذ داخل  .٢٤
١٦  "قّدمة للتوطين والتهجيرم"" البارد" تعتبر ما صرح به مكاوي بشأن قوى التحالف .٢٥
١٦  ليس لمصلحة الجيش" مخيم البارد"استمرار القتال في : فتح اإلنتفاضة .٢٦
    

    :الكيان االسرائيلي
١٦  على عباس" اتفاق مبادىء"إسرائيل تنفي عرض أولمرت  .٢٧
١٦  اتصاالت مع السعودية عبر طرف ثالث: هآرتس .٢٨
١٦  مؤتمر الغموض المنشود أميركياً يرّوج بضاعة التسوية المؤقتة .٢٩
١٧   مركز إلدارة األزماتإلقامةخالل ثالثين يوماً  أولمرت يوصي بإعداد خطة .٣٠
١٨   ١٩٤٨اسرائيلي يكشف عن خطة التطهير العرقي المستمرة ضد الفلسطينيين منذ مؤرخ  .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                      ٧٩٥:                                 العدد٢٧/٧/٢٠٠٧الجمعة : التاريخ

١٨   سنة لم ترتفع نسبة قوة العمل العربية٣٠: النائب زحالقة .٣٢
١٩  تطيح قائد البحرّية اإلسرائيلّية" حرب لبنان" .٣٣
١٩  صمود حزب اهللا أفشل نظرية االنتصار بالضربة الخاطفة: رامونحاييم  .٣٤
١٩   وزير الخارجية التركي عبداهللا جول فترة راحة في إسرائيلىليفني تعرض عل .٣٥
١٩  العلمانيون أكثر أسرلة وأقّل يهودية .٣٦
    

    :األرض، الشعب
٢٠  المخطط البديل لجسر باب المغاربةمن مفتي القدس يستنكر ومؤسسة األقصى تحذر  .٣٧
٢٠   انقالب غزة ادى الى التراجع في اداء االعالم المحلي:لمركز مدى االعالميتقرير  .٣٨
٢٠  ب فلسطيني بالضرب المبرح حتى القتلقوات االحتالل تعتدي على شا .٣٩
٢٠  االحتالل يتبع سياسة القتل البطيء بحق األسيرات :فلسطينياتمحررات  .٤٠
٢١   فى سجون االحتاللون طفل فلسطيني ال يزال٣٠٠ما يقارب من  .٤١
٢١   تعتقل أربعين مواطنا من جحر الديك بغزة وتخلف دمارا كبيراقوات االحتالل .٤٢
٢١   فلسطينيين وإصابة فلسطينية في تدريبات االحتالل في األغوار١٠اعتقال  .٤٣
٢١   خالل األسبوع الماضي١١إسرائيل قتلت خمسة مواطنين وأصابت : تقرير .٤٤
٢٢  ورعاية األيتام في الضفة الغربيةاالحتالل يغلق جمعية للتأهيل  .٤٥
٢٢  الالجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية يحتجون على سياسة تقليص خدمات االنروا .٤٦
   

   :اقتصاد
٢٢  تويات التفاؤل بتحّسن أوضاع المنشآت الصناعيةتراجع مس:  الفلسطينياإلحصاء .٤٧
   

   :ثقافة
 ٢٢  حقوق اإلنسانيةحول ال  ثقافية تختتم دورة في لبنانالرابطة الفلسطينية لالجئين .٤٨
   

   : األردن
٢٢ هةالحكومة خرقت وعودها بإنجاز انتخابات نزي: بني ارشيد .٤٩
٢٣ ٢٠٠٩القدس عاصمة للثقافة العربية في عّمان  .٥٠
   

   :لبنان
٢٣  "نمقّدمة للتوطي"وقوى التحالف تعتبره  مشاريع لتحسين المخيمات :مكاويالسفير  .٥١
٢٤   الستخدامها في معركة نهر الباردباألسلحةي لبنانال تزويد الجيشواشنطن تستأنف  .٥٢
٢٤  في مخيم نهر البارد والمسلّحون يواصلون القنص الجيش يخوض حرب شوارع .٥٣
٢٥  إسرائيل تتحضر للحرب: فضل اهللا .٥٤
   

   :عربي، إسالمي
٢٥  زيارتي والخطيب إلى إسرائيل ال تمثل الجامعة: أبو الغيط .٥٥
٢٥  بيريزالرئيس اإلسرائيلي الجامعة العربية قلقة من تصريحات  .٥٦
٢٦  أمين الجامعة يبحث مع عباس ومشعل التطورات الفلسطينية .٥٧



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                      ٧٩٥:                                 العدد٢٧/٧/٢٠٠٧الجمعة : التاريخ

٢٦  ر اإلسالمي غاضبة على كي مون بسبب تصريحات حول حقوق اإلنسانمنظمة المؤتم .٥٨
٢٦ الحرس الوطني العراقي يعتدي على الجئين فلسطينيين .٥٩
   

   :دولي
٢٦  يجب اقامة دولة فلسطينية واسرائيل ملزمة بانهاء احتاللها للضفة: رايس .٦٠
٢٧  وزير الخارجية الروسي يناقش مع خالد مشعل الوضع في األراضي الفلسطينية .٦١
٢٧   بلير يجتمع مع مسؤولين عرب في لندن اليوم .٦٢
٢٨ ترحيب بريطاني بزيارة الخطيب وابو الغيط السرائيل .٦٣

   
    :مختارات

٢٨  سكرتير البابا يحذر من أسلمة اوروبا .٦٤
 ٢٨   بانفجار مستودع ذخيرة في حلب٥٠ جندياً وجرح ١٥مقتل : دمشق .٦٥
    

    :حوارات ومقاالت
٢٨  رائد صالحالشيخ ... رسالتي الى شعبنا الفلسطيني .٦٦
٣٢  عبد الباري عطوان... وبيع الالجئين.. تطبيع مجاني .٦٧
٣٤  محمد ياغي... هل من مخرج؟".. حماس"أزمة  .٦٨
    

 ٣٥  :كاريكاتير
***  

  
  "فوراً"دحالن يستقيل وعباس يقبل استقالته .. بعدما دانته لجنة تحقيق رسمية .١

استقال محمد دحالن امس من منصبه مستـشارا        : القاهرةوغزة  ولندن  من   ٢٧/٧/٢٠٠٧الحياة  نشرت  
وذكر اعضاء في لجنة    . لالمن القومي للرئيس عباس الذي قبل االستقاله على الفور، وفقاً لمصادر مطلعة           

االمن في غزة على    واجهزة  " فتح"التحقيق الرسمية التي شكلها الرئيس عباس للتحقيق في اسباب هزيمة           
ان اللجنة توصلت الى نتيجة مفادها ان دحالن ورجاله تقاعسوا عن القيام بـدورهم فـي                " حماس"ايدي  

، وان عددا منهم غادر القطاع قبل وقوع االنقالب ما أثّر سـلبا فـي معنويـات                 "حماس"مواجهة انقالب   
ين ظهرا في لجنة التحقيق في شـأن        وقالت المصادر ان رأي    .المقاتلين من اعضاء الحركة واجهزة االمن     

وبعد دراسـة   . مصير دحالن، االول يطالب بفصله من موقعه، والثاني يطالب بحمله على تقديم استقالته            
وبرر اعضاء في لجنة التحقيق اللجوء الى هذا الخيـار          . مستفيضة استقر رأي اللجنة على الخيار الثاني      

  .ة لتبرير انقالبها على السلطة في غزةقرار الطرد وسيل" حماس"بالخشية من استخدام 
وكانت اللجنة اوصت بإقالة عدد من كبار قادة اجهزة االمن بينهم العميد مصباح البحيصي قائـد قـوات                  

وصادق الرئيس عباس علـى جميـع       . حرس الرئاسة لتقاعسهم في الدفاع عن اجهزة ومؤسسات السلطة        
الته في كتاب االستقالة الذي ارسله من مشفاه في ألمانيا          وعزا دحالن استق  . القرارات التي اتخذتها اللجنة   
وشكر دحالن في كتاب استقالته الرئيس عباس على دعمه المتواصـل لـه              .االتحادية الى اسباب صحية   

  .طوال فترة عمله الى جانبه، وشدد على انه سيبقى دوماً الى جانب الرئيس عباس جندياً وفياً
لسلطة الفلسطينية في الخارج ماهر مقداد، القريب من دحالن، أن استقالة           واعتبر الناطق اإلعالمي باسم ا    

ـ   . دحالن كانت متوقعة وغير مفاجئة     دحالن كان يفكـر فـي تقـديم        "إن  " الحياة"وقال في تصريحات ل
 وتعزيز سيطرتها علـى     "حماس"استقالته منذ فترة العتبارات صحية، إال أنه بعد االنقالب الذي قامت به             



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                      ٧٩٥:                                 العدد٢٧/٧/٢٠٠٧الجمعة : التاريخ

 أرِجئ اإلعالن عن استقالته باالتفاق والتفاهم مع الرئيس عباس حتى ال يتم ترجمتها خطأ في                قطاع غزة، 
  ".هذا التوقيت فيعتبرها البعض إقصاء له

قـال الـرئيس عبـاس      :  وفاء عمـرو   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلتها في    ٢٧/٧/٢٠٠٧رويترز  وأضافت  
فتح يشارك في التحقيق في خسارة غزة لرويترز       وقال مسؤول رفيع في      .لرويترز انه قبل استقالة دحالن    

 من ضباط االمن تتراوح رتبهم من نقيب الى عميد من المحتمـل محـاكمتهم عـسكريا عمـال                   ٦٠ان  
وقـال   .وقال المسؤول الرفيع والرئيس عباس ان دحالن لن يواجه اجراءات تأديبيـة            .بتوصيات اللجنة 

ك بقوله انه سيوافق على كل التوصـيات التـي تقـدمها             انه لم يطلع بعد على التقرير لكنه استدر        عباس
  .اللجنة

الـشرق  "علمـت   :  علـي الـصالح    ،لندن نقالً عن مراسلها في    ٢٧/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط   وأوردت  
 قال لمساعديه مهـددا     الرئيس عباس  من مصادر فلسطينية مطلعة، طلبت عدم ذكر اسمائها، ان           "االوسط

وقد نقل التهديد الى دحالن عبر احد المساعدين وبناء على ذلك قـدم             . "اذا لم يستقل دحالن فإنني سأقيله     "
ويفترض ان يكون ابو مازن قد تسلم في وقت الحق من امس تقرير اللجنة الـذي                 .دحالن كتاب استقالته  

ـ        صفحة، اضافة الى المالحـق،      ١٤٧ من   "الشرق االوسط "يتكون حسب قول مصادر فلسطينية مطلعة ل
 اطلعت على التقرير، فإن اللجنة تحمل دحالن المسؤولية الكاملـة عـن مجمـل               وحسب المصادر التي  

االخفاقات والتقصير والفشل، باعتباره المسؤول االمني رقم واحد في غزة، كما شمل بتحمل المـسؤولية               
  .وبدرجات متفاوتة جميع المسؤولين االمنيين والعسكريين

ـ        فإن ثمة اجماعا في اللجنة حول التوصية بإقالة         "سطالشرق االو "وحسب ما قاله مصدر فلسطيني اخر ل
  .دحالن وانها توصي خطيا بعدم تسلمه أي مناصب في السلطة الحقا

تقريرا بعث به مراسلها في القدس إريك سيلفر        " االندبندنت "تنشر: ٢٧/٧/٢٠٠٧بي بي سي    وجاء في   
سـيد  "ر استقالة دحالن الذي يصفه بأنه       يتناول التقري ". قائد أمن فتح يدفع ثمن تسليم غزة لحماس       "بعنوان  

يقـول الكاتـب إن     . ، وانعكاسات ذلك على الساحة السياسية     "الحرب الفلسطيني المفضل لدى األمريكيين    
األمريكيين واإلسرائيليين كانوا يعولون كثيرا على دحالن المعروف بحسه العملي في التوصل إلى اتفاق              

  . للسالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
  

 باحثون يحاورون قادة حماس في ندوة مركز الزيتونة ببيروت .٢
، "مركز الزيتونة للدراسات واالستـشارات    "نظم   :بيروت   من  ٢٧/٧/٢٠٠٧ الخليج اإلماراتية    ذكرت

كـراون  " في فنـدق     "تجربة حماس وآفاق الخروج من المأزق الوطني الفلسطيني       "حلقة حوارية بعنوان    
 أو مـن    "فـتح "يروت االربعاء الماضي ولم تشارك في الندوة شخصيات من           في شارع الحمرا بب    "بالزا

 من الصف األول الذين هيمنوا علـى        "حماس"التنظيمات الفلسطينية اليسارية أو العلمانية ليناقشوا رموز        
الجلسات الثالث للندوة، والذين تمثّلوا بممثّل الحركة في لبنان، أسامة حمدان، وعضوي مكتبها السياسي،              

 .سامي خاطر، ومحمد نصر
   ـل               "حماس"غير أنةً جديدة، ولو جزئياً، في الخروج إلى الجمهور، بمظهر الفصيل الذي يتقبنجحت مر 

مؤسـسة الدراسـات    " الكاتب والباحث الفلسطيني في      "احتكرها"االنتقادات برحابة صدر، وهي انتقادات      
  .نقدية جداً لخطاب ومشروع وسلوك حماس، صقر أبو فخر الذي لم يوفر فرصة لمراجعة "الفلسطينية

تردد كثيراً  " وفق تعبير شفيق الحوت الذي كشف عن أنه          "الرديئة"وانعكست أوضاع المرحلة الفلسطينية     
.  من الحالة التي آلت إليها األوضاع الفلسطينية       "قرفه"، نظراً ل    "قبل الموافقة على المشاركة في المؤتمر     

وقف متحيز لمصلحة أحد الفصيلين الرئيسيين، أشار الحوت إلـى أنـه ال             وفي نية واضحة لعدم اتخاذ م     
غير العودة إلى منظمة التحرير الفلـسطينية المـصادرة         "منفذ عملياً إلنقاذ السفينة الفلسطينية من الغرق،        

  ."والمخطوفة حالياً في يد حركة فتح
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 البعض من سلوك حمـاس      التقصير الذي شاب  "وأرجع عضو المكتب السياسي في حماس سامي خاطر         
عـدم  " كما في حكومة الوحدة الوطنية إلـى         ٢٠٠٦في الحكومة العاشرة التي تشكّلت بعد انتخابات عام ،        

  . الحركة، التي انتقلت من المعارضة والمقاومة إلى الحكم، من دون مرحلة انتقالية"خبرة
لمعارضة إلى الـسلطة أو مـن       حماس من ا  "أما ورقة الكاتب الفلسطيني حسين أبو النمل، تحت عنوان          

، فاتّسمت بالعموميات، ألنها كُتبت قبل السيطرة العسكرية لحماس على غـزة            "األيديولوجية إلى السياسة  
وسجلت الورقة، العديد من المالحظات حول تجربة الحركة عموماً، ورأى أن حمـاس             . منذ نحو شهرين  

  . واستحالة عملية الجمع بينهماتواجه معضلة ثنائية بين برنامجي السلطة والمقاومة،
وقدم اسامة حمدان، مرافعة دفاعية عن الحركة، مشدداً على أن الحركة تعرضت وال تـزال للحـصار                 
والتصفيات من كل من العدو الصهيوني وقيادة فتح الرغامها على القبول بشروط اللجنة الرباعية، وكرر               

خرى، فشن هجوماً سياسياً فنّد فيه أسـباب رفـض فـتح       مواقف قيادته المعروفة من فتح والتنظيمات األ      
          الديمقراطيـة " و "الـشعبية "والجبهتين الشعبية والديمقراطية والجهاد المشاركة في الحكومة العاشرة، ثم" 

، غير أن غياب ممثّلين رسميين للفـصائل المـذكورة          "اتفاق مكّة " في حكومة الوحدة التي تلت       "الجهاد"و
  . دون ردودجعل كالم حمدان من

أما الورقة الثالثة، فقدمها الخبير في الشؤون الفلسطينية في مركز األهرام للدراسات االستراتيجية األستاذ              
، حيث تحدث فيها عن عالقات حماس مـع الـدول           "حماس والدائرة العربية  "محمد جمعة، تحت عنوان     

  . العربية بعد فوزها في االنتخابات
رغم كل شـيء،  "وسط للخدمات الصحافية، ماجد عزام أن حماس ال تزال         واعتبر مدير مركز الشرق األ    

  ."العضو األسلم في الجسم الفلسطيني المعتّل
، اختتم المؤتمر بجلسة ثالثة وأخيرة، شـارك        "آفاق الخروج من المأزق الوطني الفلسطيني     "وتحت عنوان   

اذ وليد محمد علي مـدير مركـز        فيها كل من جواد الحمد مدير مركز دراسات الشرق األوسط، واألست          
  .باحث للدراسات الفلسطينية

تجربة حماس وآفاق : "أواب المصري من بيروت عن مراسلها  ٢٧/٧/٢٠٠٧ الجزيرة نت وأضافت
، كان هذا عنوان حلقة نقاش عقدها مركز الزيتونة للدراسات "الخروج من المأزق الوطني الفلسطيني

ة الفلسطينية، شاركت فيها نخبة من المفكرين والمثقفين واالستشارات في بيروت لمناقشة القضي
  .والمهتمين بالشأن الفلسطيني، وقُدمت فيها ثماني أوراق عمل توزعت على ثالث جلسات

شفيق الحوت في كلمته خالل الجلسة االفتتاحية ) سابقاً(ورأى ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان 
داعيا . فينة الفلسطينية من الغرق غير العودة إلى منظمة التحرير الفلسطينيةأنه ال منفذ عملياً إلنقاذ الس
والجهاد اإلسالمي للعمل الجاد والصادق إلعادة الروح إلى العمل ) حماس(حركتي المقاومة اإلسالمية 

 .الوطني والمشاركة في منظمة التحرير الفلسطينية
حركة التي انتقلت من المعارضة والمقاومة إلى ورد عضو المكتب السياسي لحماس سامي خاطر بأن ال

الحكم، سعت إلى المشاركة مع كل القوى، لكن هذا المسعى فشل ألسباب عدة، لذلك كان على حماس أن 
فكان الحسم العسكري الذي استهدف بعض األجهزة األمنية إلحباط المخطط "تتعامل مع األمر الواقع، 

 ".وسلوي ضد المقاومةالرهيب، الذي كان يخطط له التيار األ
 السلطة والمقاومة

ووفق الكاتب والباحث الفلسطيني الدكتور حسين أبو النمل فإن حماس باتت تواجه معضلة ثنائية بين 
ورأى أن األزمة ال تمس المقاومة فقط بل التسوية . برنامجي السلطة والمقاومة، واستحالة الجمع بينهما

ة أن المناورة الجارية تحت عنوان التسوية لم تعد تدور حول تسوية في الفتاً إلى أنه تجب مالحظ. أيضاً
 .فلسطين، بل حول تسوية في الضفة الغربية



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                      ٧٩٥:                                 العدد٢٧/٧/٢٠٠٧الجمعة : التاريخ

أما الباحث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية صقر أبو فخر فقال إن حركة حماس لم تفز في االنتخابات 
ستناداً إلى برنامج انتخابي معتدل، قوامه التشريعية األخيرة بناء على األيديولوجية اإلسالمية وحدها، بل ا

وقد انحسر الناخبون عن فتح بسبب سوء اإلدارة، وفشل . مكافحة الفساد وتقديم خدمات اجتماعية أفضل
 .ونبه إلى عدم الخلط بين البرنامج االنتخابي لحماس وميثاقها. اتفاق أوسلو

ة إلى أن هناك إشكاليات تحكّمت في درجة ويشير خبير الشؤون الفلسطينية في مركز األهرام محمد جمع
ستدفع الرئيس الفلسطيني محمود " االعتدال العربي"ورأى أن دول . انفتاح حماس على األنظمة العربية

عباس للعودة إلى الحوار واستثمار ما جرى، من أجل بناء فتح جديدة تستطيع مواجهة نفوذ حماس، لكن 
 .في فوضى جديدة حسب قولهبشرط أن يتم ذلك بهدوء ودون الدخول 

 مالمح للحل
وخالل الجلسة األخيرة قدم مدير مركز دراسات الشرق األوسط جواد الحمد بعض المالمح للخروج من 
المأزق الوطني الفلسطيني، منها الشروع في الحوار بين فتح وحماس، واعتماد مرجعيات أساسية في 

ت األمني، والعمل على تفعيل دور المجلس التشريعي الحوار، ووقف أعمال التخريب واالنتقام واالنفال
 .بطريقة مبتكرة، والسعي لتشكيل حكومة توافقية جديدة، وإعادة بناء األجهزة األمنية

من جانبه رأى مدير مركز باحث للدارسات الفلسطينية وليد محمد علي أن أفق الحّل يكمن في تأسيس 
ة، وتنطلق من تغليب عوامل الوحدة المتمثلة في مرحلة شراكة سياسية تنتمي إلى تيارات فكرية متعدد

التحرر الوطني بقبول التعددية الفكرية والسياسية، وتذليل كافة التعارضات والخالفات الثانوية في 
 .مواجهة التناقض األساسي مع العدو المحتل

 نت إنه تم االتفاق وعما توصل إليه النقاش يقول المدير العام لمركز الزيتونة د محسن صالح للجزيرة
على وجود أزمة وطنية فلسطينية حقيقية، وأن هذه األزمة ال يمكن الخروج منها إال من خالل محددات 
أساسية، أولها اعتماد لغة الحوار والتفاهم المشترك، وثانيها إيجاد قواسم وطنية فلسطينية وبرنامج سياسي 

 .متفق عليه
التحرير على أسس وطنية جديدة وإعادة بناء المؤسسات بحيث كما دعت الندوة إلى إعادة بناء منظمة 

تأخذ دورها الحقيقي في قيادة وخدمة الشعب الفلسطيني، وتمكين الشعب الفلسطيني من اختيار قيادته 
 .بشكل صحيح وفاعل بحيث تكون هذه القيادة معبرة عن آماله وآالمه وطموحاته

  
  سم دحالنار المنقولة المسجلة باألردن بتجميد جميع األرصدة غيفياض يطالب  .٣

ـ    :  عامر الحنتولي  -الكويت   بأن الحكومة األردنية فوجئـت بطلـب       " إيالف"قال مسؤول أردني كبير ل
وجه اليها من حكومة تسيير األعمال الفلسطينية برئاسة سالم فياض بتجميد جميع األرصدة المـصرفية               

وفقا للمسؤول األردني فإن الحكومة األردنية فهمت       و .واألموال غير المنقولة المسجلة بإسم محمد دحالن      
من سالم فياض الذي سيقوم بزيارة رسمية الى العاصمة األردنية يوم بعد غد بأن األموال الموجودة في                 
أرصدة دحالن وكذلك العقارات المسجلة بإسمه هي من حق السلطة الفلسطينية شـأنها شـأنها األمـوال                 

ات مسؤولين آخرين في السلطة الفلسطينية خشية أي تطورات غيـر           والممتلكات التي وضعت في حساب    
وبحسب المسؤول ذاته   . محسوبة كانت السلطة تتحسب لها في المرحلة السابقة خاصة من جانب اسرائيل           

فإن الحكومة األردنية قررت احترام قرار حكومة تسيير األعمال الفلسطينية وأنها عممت طلبه الى البنك               
 الذي بدوره سيقوم خالل الساعات المقبلة بتوزيع مضمون التعميم على البنوك الرسمية             المركزي األردني 

المسؤول األردني والمصادر الفلسطينية عن حجم المبالغ التي طلبت حكومـة           " إيالف"وسألت  . األردنية
فياض تجميدها ومنع دحالن من التصرف بها، فأجابت المصادر بأن األموال المطالـب بتجميـدها فـي                 
حسابات دحالن تنقسم الى ثالث أنواع فهي أرصدة مالية وأموال غير منقولة مثل العقارات الفاخرة ونوع                
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إال ان  . ثالث هو اإلستثمار في األردن ودول أخرى في مشاريع تدر دخال شهريا وسنويا يصعب حصره              
  .المصادر قدرت تلك المبالغ بأنها نحو مائة مليون دوالر أميركي

ـ    في غضون ذلك قا    رئيس عباس أنه بوجود نظام     البأن فياض أبلغ    " إيالف"لت مصادر فلسطينية أخرى ل
مالي رشيق وواضح ومعترف به عالميا وكذلك وجود حسابات رسمية للسلطة الفلسطينية فإنه يتعين من               

  .اآلن فصاعدا أال تودع أي أموال في حسابات المسؤولين
رئيس الفلسطيني تعود   ال بحساب ياسر عباس نجل      في حين قرر فياض أيضا سحب أرصدة مالية مودعة        

للحكومة الفلسطينية وضعت في حساب األخير لذات األسباب التي وضعت مـن أجلهـا األمـوال فـي                  
  .حسابات دحالن في بنوك أردنية

  ٢٧/٧/٢٠٠٧موقع ايالف 
  

  ب على حماس الفوز باألغلبية سيعدل قانون االنتخابات ليصّعأنهعباس يقول  .٤
 الفلـسطيني قال الرئيس   :  اليستر ماكدونالد  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٧/٧/٢٠٠٧ رويترزنشرت  

يوم الخميس انه سيصدر مرسوما يأمر بتعديل لقواعد االنتخابات الفلسطينية قد يجعل من الصعب أكثـر                
النتخابـات  وسئل عباس هل ا    . الحفاظ على االغلبية البرلمانية التي فازت بها العام الماضي         "حماس"على  

واضـاف انـه    . المبكرة التي وعد بها ستجرى هذا العام فقال لرويترز انه ال يمكنه بعد تحديد موعد لها               
وفي مقابلة في مقـره فـي رام اهللا قـال ان             .أيضا ال يدري بعد هل سيرشح نفسه العادة انتخابه رئيسا         

قطاع وهو شرط يجعل أمر     الفة و االنتخابات البرلمانية والرئاسية يجب ان تجرى في وقت واحد في الض          
وقال عباس انه بعد ان      .التوقيت غير مؤكد بالنظر الى معارضة زعماء حماس الذين سيطروا على غزة           

يلتقي باللجنة االنتخابية المركزية يوم الجمعة فانه سيصدر مرسوما يقضي باجراء انتخابات مبكرة وبان              
زبية وطنية ملغيا بذلك مقاعد الدوائر االنتخابيـة التـي          يكون خوض سباق االنتخابات البرلمانية بقوائم ح      

واضـاف ان  ." سـنعدل القـانون االنتخـابي     "وقال عباس    .٢٠٠٦كانت حيوية في فوز حماس في عام        
  .المراسيم قد تصدر أوائل االسبوع القادم

وتغييـر   من القانون االساسي التي تعطيني سلطة اجراء تلك التغييـرات            ٤٣سوف استخدم المادة    "وقال  
القانون االنتخابي الى قائمة وطنية واحدة بدال من قائمتين احداهما وطنيـة واالخـرى علـى مـستوى                  

  ."ال أستطيع ذكر أي تواريخ اآلن ..ال"وسئل هل يمكن إجراء التصويت هذا العام فرد بقوله  ."الدوائر
هنية خارج مكتبه ليتحدث     حتى اذا ظهر اسماعيل      "حماس" انه ال يمكن إجراء مفاوضات مع         عباس وقال
لن اجتمع مع أحد من قادة حماس قبل ان يتراجعوا عن كل خطوة من خطوات االنقالب الذي                 "وقال  . معه
وال يمكـن ان    . يجب ان يغيروا ما فعلوه في غزة ويعتذروا للـشعب الفلـسطيني           "وأضاف قوله    ."نفذوه

  ."نتحادث إال بعد أن يحدث ذلك
وقـال الـرئيس    :  سامي سـعيد   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٧/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية   وأضافت  

ال نستطيع الحديث اآلن عـن      "يوسي بلين،   " ميرتس"الفلسطيني أمس، للصحافيين بعد لقائه رئيس حزب        
  ".موعد لالنتخابات، لكن هناك رغبة وقراراً بأن نذهب الى االنتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة

  
  عد بتسوية دائمة في غضون سنةبوش و: عباس .٥

 قـال   :محمد يونس  و  أسعد تلحمي  ،رام اهللا والناصرة   نقالً عن مراسليها في    ٢٧/٧/٢٠٠٧الحياة  نشرت  
العبرية تنشرها كاملـة اليـوم إن األميـركيين    " معاريف"رئيس الفلسطيني في مقابلة خص بها صحيفة        ال

و التوصل إلى تسوية سياسية للـصراع خـالل         مصممون على دفع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي نح      
لقد سمعت ذلك شخصياً    : "وأضاف. الفترة الحالية من والية الرئيس بوش، التي تنتهي أواخر العام المقبل          

وتابع انه  ". إنهم يريدون التوصل إلى تسوية بيننا وبين إسرائيل خالل عام         . من الرئيس نفسه ومن رايس    
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وعن تصوره   ".أنا متفائل " عن كل المسائل بما في ذلك األفق السياسي، و            تحادثا أولمرتفي لقائه األخير    
والتفكير بعد ذلك في كيفية ) end game(يجب التوصل إلى صيغة نهائية "للتسوية الدائمة قال عباس إنه 

تطبيقها وتحديد جدول زمني لتنفيذها على األرض، لكن يجب أوالً حل المشاكل والتوصل إلـى صـيغة                 
دولة فلسطينية في حـدود العـام       : ووفقاً لرؤية عباس فإن مبادئ هذا االتفاق هي اآلتية         ".النهائياالتفاق  
 وعاصمتها القدس الشرقية وحل جميع المسائل العالقة على جدول األعمال ومن ضمنها مـشكلة               ١٩٦٧

طبيق هذه المبادئ   ، مضيفاً انه يدرك ان ت     "التي لن يكون مناص من حلها وال يمكن تجاهلها أبداً         "الالجئين  
ورداً  ".يحتاج وقتاً وقد يطول الجدول الزمني لكن المهم أن يعرف الفلسطينيون مسبقاً النتيجـة النهائيـة               "

على سؤال حول قدرته على إرغام إسرائيل استيعاب ماليين الالجئين في تخومها قال عباس إنه ليس في                 
س في وسع أحد أيضاً أن يرغم الالجئين علـى          لكن من جهة ثانية لي    "وسع أحد إرغام إسرائيل على ذلك       

وإذا : "وأضاف موجهاً كالمه إلـى اإلسـرائيليين      ". التنازل عن تطلعاتهم وأن ينسوا الغبن الذي لحق بهم        
تجاهلتم ذلك، فإن المشكلة لن تجد حالً لها وستبقى عالقة بيننا لذا يجب التوصل إلى حل عـادل ومتفـق                    

ال جـدوى مـن     " حل خـالّق  "لى الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي ايجاد      وتابع يقول إنه يتحتم ع     ".عليه
  ".لكن ثمة أفكاراً سأطرحها في الوقت المناسب"الحديث عن طبيعته اآلن 

وفي شأن ما نقلته وسائل اعالم اسرائيلية حول نية اولمرت التوصل معه الى اتفاق اعالن مبادئ القامـة        
نحن نتمنى ان يكون هنـاك سـالم شـامل بيننـا وبـين              : "باسدولة فلسطينية مستقلة خالل سنة قال ع      

االسرائيليين خالل سنة او أقل، ونحن نسعى لذلك، وما سمعناه من تصريحات حول هـذا الـشأن فـي                   
  ".اسرائيل اخيراً كان امرا مشجعا، لكن نريد ان نسمع ذلك من الحكومة االسرائيلية مباشرة

كشف الرئيس عباس عن وجود رغبة فلـسطينية        :  رام اهللا  من ٢٧/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   وأضافت  
، مؤكدا ان القيادة الفلسطينية تنتظر المواقف اإليجابية من         "اإلسرائيلي"بتأسيس لجان للتفاوض مع الجانب      

وكشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى ان عباس يعول كثيـرا           .بهذا الخصوص " اإلسرائيلية"الحكومة  
لمفترض عقده في الخريف بناء على دعوة الرئيس بوش، موضحا ان عقد مثل هـذا               على اللقاء الدولي ا   

اللقاء سيمثل فرصة حقيقية أمام عباس للحصول على ضمانات دولية وأمريكية بإقامة دولة فلسطينية وفق               
ان حصول عباس على ضمانات بإقامة الدولة الفلسطينية        " الخليج"ـوقالت المصادر ل   .جدول زمني محدد  

ن كافية له من اجل التوجه إلى إجراء االنتخابات، موضحة ان هناك مؤشرات واضحة حول وجود                ستكو
بعض األصوات الضاغطة في إدارة بوش بشأن أهمية العمل على إعطاء وعود قاطعة ومحددة بـسقف                

، األمر الذي يمثل خطوة سياسية مهمة يمكن ان         ٢٠١٠ او   ٢٠٠٩زمني حول إقامة دولة فلسطينية عامي       
ستفيد منها الحزب الجمهوري قبل انتهاء والية بوش، إضافة إلى أنها تمثل دعمـا قويـا لعبـاس فـي                    ي

  .االنتخابات المزمعة
  

   الفلسطينيةسأنتخب مروان البرغوثي رئيساً للسلطة: عباس .٦
 اإلسرائيلية إنه سينتخب مـروان  "معاريف"أكد الرئيس الفلسطيني أمس لصحيفة   :تغريد سعادة  - رام اهللا 

وقال إنه يدرس عدم ترشيح نفسه مرة أخـرى  . لبرغوثي رئيساً للسلطة الفلسطينية في االنتخابات المقبلة ا
ثالثة أعوام ونصف العام تكفي، سأنتخب مروان البرغـوثي         " وقال   .لرئاسة السلطة في االنتخابات المقبلة    

نا في كل مرة ألتقـي بهـا        في حال قرر ترشيح نفسه لرئاسة السلطة، فهو أحد الزعماء الفلسطينيين، وأ           
  ."أولمرت أطالبه باإلفراج عنه

  ٢٧/٧/٢٠٠٧االتحاد االماراتية 
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  أبو شريف حذر عرفات من تسميمه والتآمر عليه داخلياً: وثيقة .٧
على وثيقتين تثبت تحذير بسام أبو شريف المستشار السياسي للـرئيس           " قدس برس " حصلت وكالة    :غزة

له، إنه سيتم تسميمه، بعد حصاره، ومطالبته بعدم تـسليم األمـوال ألي             الفلسطيني الراحل ياسر عرفات     
وحسب الوثيقة األولى وهي رسالة بعث بها أبو شريف وموقعة           .أحد، مؤكدا له أنه يتم التآمر عليه داخليا       
أرجو الحـذر كمـا     " للرئيس عرفات يقول فيها      ٢٠٠٢ يونيو   /باسمه ومؤرخة في الخامس من حزيران     

 من األكل والماء وال تشرب إال من زجاجة تفتحها أنت بيدك، وال تأكل هذه األيـام، إال                  أرجو أن تحذر  
وأنا على استعداد أنا تقوم مها زوجتي       . من معلبات مغلقة تفتحها أنت، ويشتريها الخلص وصالحة زمنيا        

يمك،  من جهات أنهم سيحاولون تـسم      تلدي معلوما "ويضيف أبو شريف في رسالته       ".يوميا بإعداد ذلك  
كذلك أرجوك مرة أخرى كما سبق أن ذكرت لك أن تضمن األمـوال وأن تـسحب أي صـالحية ألي                    

من التصرف باألموال ألن القرار اإلسرائيلي هو محاصرتك ماليا، وما أكتبـه لـه               شخص خاصة خالد  
األمر خطير، ألن هناك مؤامرة تحاك ضـدك عنوانهـا          "وتابع أبو شريف     ".مبررات مستندة لمعلومات  

تحت حجة عدم تصرفك لشراء السالح وتمويل اإلرهاب، ورفع يدك عـن األمـن              ) رفع يدك عن المال   (
 Survival is(أرجو أن تبقى في ذهنك ما قلته لك قبل حـصارك  "وقال أبو الشريف  ".ليتحكموا هم به

victory(وهذا كالم من مصادر موثوقة جدا في واشنطن ،."  
 يونيـو   /حزيران ٦ ة وهي في اليوم التالي للرسالة األولى أي بتاريخ        ويقول أبو شريف في الرسالة الثاني     

 أن المال والعسكر هم أساس القوة والقدرة، لذلك يحاول شارون           ١٩٦٨سبق أن علمتني في العام       "٢٠٠٢
إنهـم  : أكرر ما نصحتك بـه مـرتين     "، مضيفا   "بوسائل متعددة محاصرتك في المال كما هو في العسكر        

والبد من ضمان عدم تصرفهم بالمال اضمن سلطتك أنت على المال وال            ) صدقني(ي  يتآمرون عليك سيد  
، وذلك في إشارة منه     "تسلم أمورك ألي أحد خاصة الذي سبق ذكرته لك فعالقاته حسب مصادر ورطته            

والذي يعتقد أنه خالد سالم المستشار االقتصادي السابق        ) خالد(إلى االسم السابق في الرسالة األولى وهو        
  .تللرئيس عرفا

  ٢٦/٧/٢٠٠٧ قدس برس
  

  شحنات األسلحة تتدفّق من األردن إلى قّوات عباس  .٨
 شاحنات محملـة    ٤تسلمت قوات األمن الفلسطينية، الليلة الماضية،        :٢٦/٧/٢٠٠٧ ٤٨عربنشر موقع   

أكـد  و.  شاحنات أخرى في األيام القريبة القادمة      ٩بالسالح والذخائر والعتاد قادمة من األردن، وستصل        
 بندقية معظمها من طراز كالشينكوف روسـية، وذخـائر          ٣٠٠٠ أن حوالي    ٤٨مصدر فلسطيني لعرب  

 . شاحنات تحمل لوحـة أردنيـة      ٤ومعدات عسكرية، وصلت إلى أريحا الليلة الماضية محملة على متن           
 .طةوتسلم عشرات رجال أمن فلسطينيين الشحنة في مبنى المقاطعة في أريحا ونقلوها إلى مخازن الـسل               

ونقل موقع يديعوت أحرونوت عن مصادر عسكرية تأكيدها على وصول شحنة الـسالح كجـزء مـن                 
وذكرت أن موقف أجهزة األمن اإلسرائيلية في هـذا         . الجهود لدعم القوى المعتدلة في السلطة الفلسطينية      

ن تعزيز القوى   وأن مسؤولين عسكريين أعربوا في مداوالت في هذا الشأن عن قناعتهم أ           ". إيجابية"الشأن  
 .المعتدلة في السلطة، بما في ذلك نقل السالح إليها، يصب في المصالح اإلسرائيلية

" يديعوت أحرونوت "ذكر موقع   : يحيى دبوق نقالً عن مراسلها،     ٢٧/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية   وأضافت  
، إلـى قـوات     "فكالشنيكو" بندقية أوتوماتيكية، أغلبها من نوع       ٣٠٠٠أمس أن إسرائيل سمحت بإدخال      

  .وأوضحت الصحيفة أن هذه األسلحة ُأحضرت من األردن وأن مصادرها فلسطينية. السلطة الفلسطينية
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  اتصاالت تجري لعقد قمة فلسطينية اسرائيلية: عريقات .٩
صائب عريقات بان اتصاالت تجري حاليا لترتيب لقاء بين اولمـرت           . صرح د  : كامل إبراهيم  -رام اهللا   

  . ى انه لم يحدد بعد موعد اللقاء ولكنه سيكون قبل وصول رايسوعباس مشيرا ال
اشرف العجرمي ان اولمرت وعباس سـيبحثان       ] في حكومة فياض  [سرى  من جانبه قال وزير شؤون األ     

واضاف العجرمي في حديث ادلى      .االفراج عن قائمة جديدة من السجناء الفلسطينيين وفق معايير جديدة         
رام اهللا انه سيلتقي قريبا وزير االمن الداخلي افي ديختر ونائـب وزيـر              به الذاعة صوت فلسطين من      

  .الدفاع متان فيلنائ ي لتحديد معايير االفراج
  ٢٧/٧/٢٠٠٧الرأي األردنية 

  
  سرائيلية بالصواريخيتمثل في عمليات وفي قصف المدن االعلى أي عدوان الرد : يوسف .١٠

هناك معلومات تفيد أن إسرائيل يمكن أن تشن        : "ك دايلي ر ب   "و" نيزافيسيمايا غازيتا " - وكالة نوفوستي 
في نهاية الشهر الجاري أو في بداية الشهر المقبل عملية عسكرية تهدف إلى اغتيال قـادة حمـاس فـي                   

أحمـد  .وقال المتحدث باسم إسماعيل هنية، د     . وبات معلوما أيضا أن حماس بدأت تستعد للقيام برد        . غزة
كن أن يتمثل في عمليات تستهدف القوات اإلسرائيلية في الضفة الغربيـة أو             يوسف، إن الرد المحتمل يم    

وأكد على  . داخل إسرائيل، وفي قصف المدن اإلسرائيلية بالصواريخ، وعمليات استشهادية داخل إسرائيل          
أهمية استئناف الحوار بين الفصائل الفلسطينية مشيرا إلى أن الرئيس عباس أحـد معارضـي اسـتئناف           

أن حماس تأمل في أن تتمكن الجامعة العربية ومنظمة المـؤتمر اإلسـالمي وغيرهمـا مـن                 الحوار و 
يتمتع الدبلوماسـيون الـروس     "وأضاف. الوسطاء، خاصة تركيا وروسيا، من إقناع عباس بتغيير موقفه        

  ". بنفوذ كبير على عباس، فيما ال تزال قنوات االتصال بقادة حماس في سورية مفتوحة أمامهم
  ٢٦/٧/٢٠٠٧فوستي وكالة نو

  
  الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة تدعو مصر إلى فتح معبر رفح .١١

دعت وزارة الشؤون الخارجية في الحكومة الفلسطينية المقالة جمهورية مصر إلى فتح معبر             : ألفت حداد 
وحذرت فـي    .رفح الحدودي، السيما مع تزايد األوضاع اإلنسانية للعالقين على الجانب المصري سوءاً           

من أن استمرار إغالق المعبر يشكل كارثة إنسانية يمكن أن تحل بالمسافرين خاصة أن عـدداً                "بيان لها   
مؤكدة رفضها لقرار إغالق المعبر وتحويل قطاع غزة إلى سـجن           " كبير منهم من المرضى وكبار السن     

 "..الفلسطينيةمحاوالت التوظيف السياسي لقضية معبر رفح من قبل بعض الجهات           "ورفض البيان    .كبير
فشعبنا "ودعت البيان جامعة الدول العربية إلى التحرك العاجل لضمان عودة عاجلة إلى بيوتهم ومنازلهم               

لم يعد يحتمل خيام لجوء جديدة على بعد أمتار من الوطن حيث إن فتح معبر رفح هو المطلب األساسي                   
  ".طاع ومصرإلنهاء معاناة أكثر من ستة آالف فلسطيني على الحدود بين الق

  ٢٦/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  وقاف رام اهللا أ اال عبر غزةال حج لحجاج و.. حل قريب للعالقين على معبر رفح: المالكي .١٢

 االفصاح عن تفاصيل    ]في حكومة فياض  [ رياض المالكي وزير اإلعالم     . رفض د  : تقرير معا  -بيت لحم 
عـن أن   " معـا "حديث خاص لوكالة    لكنه كشف في     .االتفاق القاضي بحل ازمة العالقين على معبر رفح       

 .االتفاق سوف يشمل العالقين في قطاع غزة ايضا وذلك لاللتحاق بجامعاتهم واعمالهم خـارج القطـاع               
 بتعطيلـه النهـم يعملـون       "حماس"الحل الذي يبلور االن غير قابل للتفاصيل خوفا من قيام           " وتابع قائال 

ود مشكلة وصفها بالمعقدة فيما يخـتص بحجـاج         واعترف المالكي بوج   ".جاهدين على عدم فتح المعبر    
قطاع غزة والتي قد تقضي بعدم خروج اي حاج من القطاع لهذا العام بسبب سيطرة اوقاف غزة التابعة                  
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 ،ووفقـا للمـالكي    ". على مكاتب الحج والعمرة هناك ورفضهم ترك المهمة للحكومة الشرعية          "حماس"ـل
ماء الحجاج ليتم افرازها وتحديد االسماء التـي سـتذهب الداء           فان االوقاف في رام اهللا اتمت قوائم باس       

 . على العمل بهذا الملـف "حماس"ولكن حجاج غزة يواجهون مشكلة بسبب اصرار اوقاف  , فريضة الحج 
 واالردن والسعودية لعدم الموافقة علـى اي اسـم او   فياضوكشف المالكي ايضا عن تنسيق بين حكومة     

 محمال حماس مسؤولية عدم خروج اي حاج من غزة هـذا            ،اوز رام اهللا  قائمة حجاج تخرج من غزة تتج     
   .العام اذا استمرت في العمل على هذا الملف

  ٢٦/٧/٢٠٧وكالة معا 
  
   أميركي يعرقل بياناً رئاسياً لمجلس األمن حول غّزة ورفح-رفض فلسطيني  .١٣

حدة، رياض منـصور، أمـس      أبدى المندوب الفلسطيني المراقب لدى األمم المت      :  نزار عبود  -نيويورك  
معارضة شديدة لبيان رئاسي في مجلس األمن قدمته قطر وإندونيسيا يطالب بإنهاء معانـاة الفلـسطينيين                

وقال منصور، لمندوب دولـة إسـالمية، إنـه          .العالقين عند معبر رفح وتخفيف المعاناة عن سكان غزة        
 بـدعم الواليـات المتحـدة، التـي         وحظي الرفض الفلسطيني  ". يفضل عدم إصدار بيان على اإلطالق     "

وبعد نقاش مطول في المجلس، رفعت مسودة البيان الرئاسي،          .عارضت أن تتولى قطر طرح الموضوع     
وشطبت من البيان بعد تعديله عبارات حساسة       . بعد حذف الكثير من العبارات منها، إلى الدول لدراستها        

  ".و الحفاظ على المرور من دون عرقلةالطلب من الحكومة اإلسرائيلية، أ"لإلسرائيليين مثل 
  ٢٧/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 

  
 في غزة" األوقاف"حكومة فياض تصادر حسابات : الحكومة المقالة .١٤

اتهمت وزارة األوقاف والشؤون الدينية في حكومـة        : من غزة  ٢٧/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  
ء على أموال الوقف اإلسـالمي وأمـوال صـندوق          الوحدة الوطنية المقالة حكومة سالم فياض باالستيال      

وقالـت   .الزكاة التابعة للوزارة في قطاع غزة، والحجز على حساباتها في البنوك وتحويلها إلـى رام اهللا          
حجز هذه األموال أدى إلى حرمان المـساجد ومراكـز تحفـيظ القـرآن              "إن  : وزارة األوقاف في بيان   

مية وإذاعة القرآن الكريم وأوقاف قطاع غزة من اإلنفاق عليهـا           والمدارس الشرعية وكلية الدعوة اإلسال    
  ".ورعايتها وصيانتها

 نفى المالكي ان تكون حكومة تسيير االعمال قد عملـت           :بيت لحم من   ٢٦/٧/٢٠٧وكالة معا   وأضافت  
، نحن في الحكومة ال نستطيع سحب اي اموال من قطاع غـزة           " وقال  , على مصادرة اموال اوقاف غزة    

 تسيطر على كل شيء هناك واالوقاف نفسها تقوم بجمع االمـوال وتـشتري االسـلحة مـن                  "حماس"و
  ".الخارج

  
   وهنية أصدر قرارات ال تمس حقوق أي موظف،مزاعم مقبول باطلة: الغصينإيهاب  .١٥

استغرب إيهاب الغصين المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية التصريحات الصادر عن وكيـل              :غزة
لية في رام اهللا أمين مقبول والتي زعم من خاللها أن إسماعيل هنية اتخذ قرارات واصـدر                 وزارة الداخ 

وقـال   .تعاميم وصفها بالباطلة تتعلق بنقل واقالة في اوساط العاملين في مديريات الـوزارة فـي غـزة                
ـ     هم تصريحات مقبول باطلة الحقيقة، فالسيد مقبول يصرح ويت       " فلسطين اآلن "الغصين في حديث خاص ل

ويتكلم وهو خارج البالد وال يعلم حقيقة ما يجري في وزارة الداخلية بالمحافظات الجنوبية وبعيـد كـل                  
وأشار إلى أن ما حدث هو أن رئيس الـوزراء الـشرعي ووزيـر الداخليـة                 .البعد عن العمل في غزة    

ـ                ا إلـى أن    إسماعيل هنية أصدر قرارات ال تمس حقوق أي موظف، وإنما جاءت لمصلحة العمل، ال فت
ولفت الغصين إلى أن     .التنقالت صدرت بحق عدد من المدراء الذين يعيقون العمل في الوزارة ودوائرها           
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هؤالء المدراء قاموا برفع كشوفات بأسماء الموظفين الذين يقومون بتأدية واجبهم الوطني إلى ما يـسمى                
ة للقانون األساسي وجاءت بموافقة     بحكومة فياض الالشرعية حيث يعلم الجميع أن حكومة رام اهللا مخالف          

  .إسرائيلية وأمريكية بعيدة عن أي أسس شرعية فلسطينية
كما نفى الغصين المزاعم التي قالها مقبول أن القوة التنفيذية تجبر المواطنين على دفع رسوم الجـوازات                 

  .والمعامالت األخرى، وقال هذه معلومات غير صحيحة ومخالفة للحقيقة
  ٢٦/٧/٢٠٠٧فلسطين اآلن 

  
 بحر يطالب الرئيس عباس وقف اعتداءات أجهزة األمن على الصحف في الضفة  .١٦

 بوضـع حـد لالنتهاكـات       ،حمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة الرئيس عبـاس        أ.طالب د  :زةغ
الدستورية التي تمارس ضد الصحف ووسائل اإلعالم دون استثناء، وذلك حفاظاً على مكانتها ودورهـا               

بحر من إدارة   .جاء ذلك في أعقاب شكوى تسلمها د       . والدستوري ورسالتها اإلعالمية السامية    الحضاري
 الصادرة من غزة حول تكرار اعتداءات األجهزة األمنيـة علـى الـصحيفة              ، اليومية "فلسطين"صحيفة  

  .ومكاتبها ومنع صدورها وتوزيعها في الضفة
 ٢٦/٧/٢٠٠٧ قدس برس

  
  ودحالن ورقة انتهت" فتح"قيادات من الوزن الثقيل في لدينا تواصل مع : مشير المصري .١٧

النقاب عن حوارات سياسية مكثفة تجري مع ، ، مشير المصري"حماس"القيادي في كشف : صنعاء
على قطاع " حماس"من أجل رأب الصدع الحاصل بعد سيطرة " فتح"قيادات سياسية رفيعة المستوى في 

تتعامل بعقل مفتوح، " حماس"، و"فتح"كبيرة في حركة على تواصل مع قيادات " حماس: "وقال .غزة
وخصوصا مع أولئك الذين يريدون خدمة الشعب الفلسطيني والذين يدركون أن وحدة الشعب الفلسطيني 

وأشار المصري إلى أن هذه الحوارات تجابه بعقبة  .شرط لتحقيق أهدافه في الحرية واالنعتاق، كما قال
مع ذلك هناك : "أضاف، و"فتح"عباس باعتباره أعلى هرم للسلطة في كأداء تتمثل في تصلب الرئيس 

   ..".ترفض هذه السياسة" فتح"قيادات لها وزنها السياسي والتاريخي في 
ورفض المصري اعتبار استقالة محمد دحالن من منصبه مؤشرا إيجابيا يمكنه أن يساعد على فتح 

قد أن الخطوة التي تأتي أمام األمر الواقع ليست أعت: "، وقال"فتح"و" حماس"صفحة جديدة بين حركتي 
بالضرورة أن تكون قائمة على حسن النوايا، ولكنها تحمل في ثناياها كثيرا من الدالالت لعل أبرزها 

أعتقد أن دحالن شخصية غير مقبولة حتى  ": وأضاف.، على حد تعبيره"فشل دحالن في القيام بمهامه
  ". خ الفلسطيني وأضحت ورقة محروقة في قاموس األجندة الصهيونيةوقد انتهت من التاري" فتح"داخل 

 ٢٦/٧/٢٠٠٧قدس برس 
  
  "فتح"دحالن ما زال عضواً في التشريعي وعضواً في المجلس الثوري لـ: الزعارير .١٨

 قرار وإرادة ستقالة محمد دحالنان قرار ا، فتحبإسم قال فهمي الزعارير الناطق : جمال جمال -رام اهللا 
 "حماس"ان مجلس األمن القومي الذي استقال منه منحل بقرار الرئيس عباس فور سيطرة شخصية، و

على قطاع غزة وإعالن حالة الطوارئ وتشكيل حكومة الطوارئ حيث قرر الرئيس إعادة تشكيل مجلس 
 .ان هذه االستقالة،  وان بررت باألسباب الصحية، فإنها أمر طبيعي وشخصي" واضاف .األمن القومي

ان دحالن ال زال عضواً منتخباً في المجلس التشريعي عن محافظة خانيونس، وهو "  الزعاريرواكد
  ".عضو في المجلس الثوري لحركة فتح يمارس مهامه حال عودته الى الوطن بعد استكمال العالج

  ٢٧/٧/٢٠٠٧الدستور 
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  "حماس"يجب تدخل طرف فلسطيني ثالث لحل األزمة مع : أحمد حلس .١٩
من الواضح أن الحوار هـو      ":  أحمد حلس، عضو المجلس الثوري لحركة فتح       قال: عاميصالح الن : غزة

، مستدركاً أن الحوار يتطلب شروطا مسبقة على رأسها         "السبيل األمثل لحل األزمة الحالية بين الحركتين      
وأشار حلس الى أنه فـي ظـل عـدم          . اعتذار حركة حماس عما اقدمت عليه ضد فتح والسلطة الوطنية         

التي تهدد المشروع الوطني برمتـه، فإنـه يتوجـب أن           "ك الدول العربية ساكناً لوضع حد لألزمة        تحري
نحن في فتح نقول إن مـسؤولية مـا         "وقال  ". يترجل طرف فلسطيني ثالث بكل قوة ويتدخل لحل األزمة        

حدث تقع على كاهل حماس، وهي تحملنا المسؤولية، والمخرج يتمثل في وجود طرف ثالث موضـوعي                
على صعيد آخـر،     ".درس ما حدث بموضوعية وبحزم لتحميل كل طرف المسؤولية التي يتحملها فعالً           ي

قال حلس إن هناك الكثير من القيادات في الحركة، من ضمنهم اعضاء في اللجنة المركزيـة والمجلـس                  
ـ            "الثوري، شرعوا في التحرك      ا لتحجيم دور بعض الوجوه الفتحاوية التي أساءت لحركـة فـتح ودوره

وهناك اشخاص مسؤولون عن هـذه االخطـاء وعـن          . واضاف أن اخطاء ارتكبت   ". النضالي والوطني 
 . االساءة لفتح ولتاريخها

  ٢٧/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
   شهداءستة: اعتداءات جديدة في غزة والضفة .٢٠

اغتالت قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي خمـسة مقـاومين           :  رائد الفي  - سامي سعيد    - غزة   - رام اهللا 
 .عمر الخطيب " القدسسرايا  "فلسطينيين خالل عمليات توغل وغارات على قطاع غزة، بينهم القيادي في            

وجرح آخر إثر إطـالق طـائرة اسـرائيلية         ،  ، محمود ابو دقة   "كتائب القسام "كذلك استشهد المقاوم في     
ـ  .صاروخاً على االقل على مجموعة من المقاومين في منطقة الفخاري جنوب قطاع غـزة              ي وقـت   وف

وأصيب آخرون، في عملية توغـل نفـذتها قـوات االحـتالل            " كتائب القسام "سابق، استشهد مقاوم في     
 من بلدة تقـوع     شابوفي الضفة الغربية، استشهد      .االسرائيلي، أمس في منطقة الفخاري جنوب القطاع      

لغوهم أن الـشاب    وقالت مصادر طبية محلية إن مسعفين إسرائيليين أب        .شرق بيت لحم في الضفة الغربية     
لم يصب بالرصاص، خالفاً للرواية التي اعلنها جيش االحتالل، مشيرين إلى أن وفاته نتجت من تعرضه                

  .للضرب المبرح على الرأس
  ٢٧/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 

  
  اختطاف ناشط من سرايا القدس .٢١

 عاما، ٢٥ يونس ، أمس، الشاب ادهم"مستعربين" اختطفت قوة احتاللية خاصة : مهند جدوع-جنين 
  .الناشط في سرايا القدس، بعد أن نصبت له كمينا، في احد أحياء مدينة جنين

  ٢٧/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
   باطالق النار علي أحد نشطائها"القوة التنفيذية" تتهم "سرايا القدس" .٢٢

وات الصهيونية  قال أبو أحمد الناطق باسم سرايا القدس، عقب عملية اغتيال الق          : من أشرف الهور   -غزة  
 جدال بين عدد من نشطاء السرايا وأفراد القوة التنفيذية حـول            ىلثالثة من نشطاء الجهاد اإلسالمي، جر     

وتابع كان الشهداء الذين في السيارة       . من له أحقية أخذ السالح واألوراق التي كان في السيارة المستهدفة          
ن تواجدوا في المكان ينتمون للجهاد اإلسالمي، الذين        معروفين بانتمائهم لسرايا القدس وكذلك النشطاء الذي      

  .طالبوا بأحقية أخذ المقتنيات
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وأوضح أبو أحمد أنه بعد عملية جدل بين الطرفين تعالت األصوات وحدث إطالق نار من كال الطرفين                 
ت الخاصة   أن هذا الخالف حل بين الطرفين، وتسلم نشطاء السرايا السالح والمقتنيا           ىفي الهواء، الفتاً إل   

  .بالشهداء
  ٢٧/٧/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  
  شرعيةائد أحمد سعدات يوم محاكمته الال تدعو للتضامن مع الق"الشعبية" .٢٣

 وقـواه الوطنيـة     الشعب الفلسطيني دعا ناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبناء         : رامي دعيبس 
إلى القيام بشتى أشكال     رى وحقوق اإلنسان،  واإلسالمية وممثلي المؤسسات األهلية ولجان الدفاع عن األس       

التضامن مع القائد احمد سعدات ورفاقه وكافة األسرى وإلى االستجابة لنداء الحملة الوطنية الفلـسطينية               
ونداء لجنة األسرى المنبثقة عن لجنـة المتابعـة العليـا            للدفاع عن القائد احمد سعدات وكافة األسرى،      

، بالمشاركة في المظاهرة واالعتصام التضامني مع القائـد احمـد           ٤٨لـ  للجماهير العربية في مناطق ا    
، الساعة العاشرة صباحاً أمام سـجن عـوفر،         ٢٩/٧/٢٠٠٧األحد القادم الموافق     سعدات، يوم محاكمته،  

  .الذي ستجري فيه محاكمته 
  ٢٦/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  ناتيإقاالت وتعي.. بين زكي وأبو العينين" فتح"حرب نفوذ داخل  .٢٤

فـي  " فـتح "يطرح متابعون لما يجري من ترتيبات وإجراءات وإقاالت وتعيينات، داخل حركة            : نوبالج
لبنان، تساؤالت عما إن كانت هذه المناقالت استباقاً لتداعيات معارك نهر البارد واستحقاقاتها المقبلة، أم               

ل أصالن من قيادة الشمال، وتعيين      ومن أبرز التغييرات التي سجلت إقالة العميد بال        .أمراً داخلياً روتينياً  
كذلك قُبلت . العميد رفعت شناعة ابن المنطقة مكانه، واألخير موجود في الشمال منذ اليوم األول لألحداث             

استقالة اللواء الركن أبو طعان من مهمة المشرف على منطقة الشمال، ألنه بحسب المـصادر، رفـض                 
كذلك حلّت قيادة منطقة بيـروت، وشُـكّلت لجنـة          . ألصوليةميوله ا "، بسبب   "فتح اإلسالم "مقاتلة جماعة   

وبات ممثـل منظمـة   .  عضوا٢٤ًطوارئ قيادية بديلة من خمسة أعضاء، بعدما كانت قيادة المنطقة من   
وهذا اإلجراء تم في اجتماع حضره زكي وأمين سر         . التحرير عباس زكي يشرف شخصياً على المنطقة      

ن، اللذين أخفقا في االتفاق على قائد لمنطقة بيروت، بعدما رشـح كـل              منظمة التحرير سلطان أبو العيني    
  .منهما شخصاً محسوباً عليه

 أبـو العينـين،     إلـى  كما شكلت لجنة عسكرية جديدة بقيادة أبو العينين بناء على تعليمات زكي ضمت،              
 والمنظمة بين   ورصدت مصادر متابعة حاالً من االصطفاف داخل الحركة        .خمسة من القادة العسكريين   و

زكي وأبو العينين، إذ إن كثيرين تخلوا عن الثاني لمصلحة األول، وخصوصاً محمود األسـدي ومنيـر                 
في مخـيم   " فتح"وتساءلت المصادر عن مغزى إقامة دورات عسكرية لحركة          .المقدح وخيري أبو الحاج   

ركوا في الدورة الثانيـة مـن       الرشيدية، المعقل الرئيس للواء أبو العينين، وخصوصاً أن معظم الذين شا          
لمعركـة  " أكباش فداء"وتتوقع المصادر أن تكون هناك  ).من مخيمي نهر البارد والبداوي(منطقة الشمال   

نهر البارد، تُستثمر في إطار تعزيز النفوذ، وخصوصاً أن عبـاس زكـي قـاد المعركـة الدبلوماسـية                   
 .العسكريةوالسياسية باقتدار، فيما فشل أبو العينين في المعركة 

  ٢٧/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
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  "مقّدمة للتوطين والتهجير"" البارد" تعتبر ما صرح به مكاوي بشأن قوى التحالف .٢٥
 قيادة تحالف القوى  التيتعقيباً على تصريحات السفير مكاوي أصدرت:  نزيه الصديق-نهر البارد 

اور فريقاً فلسطينياً محدداً وينسق معه، متجاهالً يح"الفلسطينية في لبنان بياناً أشارت فيه إلى أن مكاوي 
تحالف القوى الفلسطينية الذي يضمن ثمانية فصائل فلسطينية، لذا إن أي كالم يصدر عن لجنة الحوار ال 

أن موقفه يخالف مقررات مؤتمر الحوار الوطني اللبناني التي تنص على تنظيم "ورأت ". يلزمنا بشيء
 الذي ١٥٥٩يندرج في سياق تطبيق القرار "، مشيرة إلى أن التصريح "نزعهالسالح داخل المخيمات ال 

يتجاهل حق العودة ويتعامل مع قضية الالجئين الفلسطينيين في لبنان تعامالً أمنياً وليس سياسياً وهذا يفتح 
 ".المجال لمشاريع التوطين والتهجير

  ٢٧/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  

  ليس لمصلحة الجيش" مخيم البارد"تال في استمرار الق: فتح اإلنتفاضة .٢٦
 خليل ديب أبو شمال لبنانفي " فتح االنتفاضة"أوضح مسؤول حركة :  عبد الكافي الصمد-طرابلس 
استمرار القتال في مخيم نهر البارد ليس لمصلحة الجيش، وأنه ال بد من حسم المعركة، مع ما "ياسر أن 

الحسم سيسهم في رد االعتبار إلى الجيش، وهو الذي " إلى أن ، مشيراً"يتطلبه ذلك من دفع أثمان باهظة
واستبعد أبو ياسر إمكان التوصل إلى حّل  ".حقّق حتى اآلن نموذجاً قتالياً لم يحققه أي جيش عربي

 من قاموا "سياسي لألزمة، الفتاً إلى أن الحّل السياسي بعد كّل ما حصل أصبح وراءنا، وخصوصاً أن
   ". يكونوا على مستوى المسؤولية والصدقية مع الطرفينبالمبادرات لم

  ٢٧/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  
  على عباس" اتفاق مبادىء"إسرائيل تنفي عرض أولمرت  .٢٧

قال المتحدث باسم الحكومة اإلسرائيلية دان سيمون لوكالـة رامتـان لالنبـاء             :  د ب أ   -القدس المحتلة   
" اتفاق مبـادىء " ذكرته صحيفة هارتس حول تقديم أولمرت اقتراحمعلقا على ما  ) وكالة فلسطينية مستقلة  (

للرئيس الفلسطيني محمود عباس يتضمن من بين امور اخرى االنسحاب من معظـم أراضـي الـضفة                 
  ".هذا كالم صحف يجب عدم االستناد عليه أو تصديقه"الغربية ، إن

  ٢٧/٧/٢٠٠٧الدستور 
  
  اتصاالت مع السعودية عبر طرف ثالث: هآرتس .٢٨

أمس عن مصدر سياسي إسرائيلي قولـه إن  " هآرتس"نقلت صحيفة : علي حيدر)سوزان باغيل  رويترز (
الدولة العبرية ليست بعيدة عن التقاط الصور مع السعوديين، وذلك لمناسبة زيارة وزيـري الخارجيـة                

م عن طريق   االتصاالت مع السعوديين تت   "وأكد المصدر نفسه أن      .األردني والمصري إلى القدس المحتلة    
الوزيرين المصري واألردني أدركا مغزى حـديث أولمـرت،         "وقال المصدر إن     ".طرف ثالث منذ مدة   

) في ما سـبق (إسرائيل والسعودية لم تكونا قط "، موضحا أن "الذي كان واضحاً لهما ولإلسرائيليين أيضاً    
  ".ت ماستنضم بعضها الى بعض في وق"، مشدداً على أن مصالحهما "أقرب في تصورهما

  ٢٧/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  
  مؤتمر الغموض المنشود أميركياً يرّوج بضاعة التسوية المؤقتة .٢٩

 تمـوز الحـالي،     ٣٠ تصل وزيرة الخارجية األميركية كوندليسا رايس إلى المنطقة فـي            :حلمي موسى 
الحديث يدور  وبرغم أن   . إلطالق تحرك جديد يرمي إلى إخراج عربة التسوية من أوحال الشرق األوسط           
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دولتـين  "هنا وهناك عن المبادرة العربية ومبدأ األرض مقابل السالم وعن الرؤية األميركيـة وفكـرة                
  ". مشروع رامون"، فإن كلمة السر في كل ما يجري هي "لشعبين

فالمشروع يلبي، من جهة الحاجة األميركية، إظهار إنجاز قبيل انتهاء والية بوش، ويوفر فرصة للرئيس               
طيني محمود عباس إلظهار تحسن في الوضع الفلـسطيني، ويمكـن أن يمـنح رئـيس الحكومـة                  الفلس

  . اإلسرائيلي ايهود اولمرت الصورة التي يريدها مع عدد كبير من القادة العرب
. ويتسم هذا المشروع أوال وقبل كل شيء، بأنه مرحلي وال يستجيب لمتطلبات قـضايا الحـل النهـائي                 

عيد اإلسرائيلي قابل للتحقيق حتى في الظروف القائمة، ألنه يطلق عملية وال يلتزم             وبالتالي فإنه على الص   
قد أشارت قبل يومين إلى بنود هذا المشروع بعد إنضاجه، ومنها يفهم            " هآرتس"وكانت صحيفة   . بإنهائها

  . القامة دولة فلسطينية مؤقتة" اتفاق مبادئ"أن أولمرت يتطلع الجراء مفاوضات حول 
أن سيطرة حركة حماس على قطاع غزة والقطيعة القائمة بين الحركتين الكبريين في الـساحة               وال ريب   

الفلسطينية، حماس وفتح، ورغبة القوى الدولية في إظهار الفارق بين نموذجي الضفة وغزة، هو ما يمنح                
ح هذا المشروع فرصة أفضل للتحقق، إذ يصعب على أي قوة أن تأتي اليوم لتطلب مـن إسـرائيل مـن                   

لهذا الـسبب   . الفلسطينيين دولة، ألن الرد جاهز بأن حماس تنتظر على الزاوية للسيطرة على هذه الدولة             
أو " الفـصل بـالتوافق   "ثمة حاجة إلى دولة تتبلور تحت الرعاية وهو ما تستجيب لمتطلباته األولية خطة              

  . الدولة المؤقتة
اقامة دولة فلسطينية علـى     "لجديد يتحدث عن    اشارت الى أن المشروع اإلسرائيلي ا     " هآرتس"وبرغم أن   

، فإن المطلوب فعليا هو التحرك نحو هذا        " في المئة من اراضي الضفة الغربية، وفي قطاع غزة         ٩٠نحو  
ومن المعلوم أن خطة رامون تقوم أوال على تفكيـك المـستوطنات غيـر المرخـصة وكـذلك                  . الهدف

خ االستيطان في الكتل االسـتيطانية الكبـرى التـي          المستوطنات المعزولة، والعمل بعد ذلك على ترسي      
ويبدو أن إنضاج خطة الفصل األصلية يـتم        . ستكون مضمومة عمليا إلسرائيل ومحاطة بالجدار األمني      

  .اآلن عبر إشارات تخلط بين ما هو مطلوب في الحل المؤقت، وما هو مطلوب في الحل الدائم
بيلين في رام اهللا أمس أنه جـاهز للوصـول إلـى            يوسي  " ميرتس"وبرغم أن عباس أبلغ رئيس حزب       

المؤتمر الدولي في الخريف المقبل مع اتفاق كامل للحل النهائي وليس فقط إلعالن مبادئ، إال أنه يدرك                 
ويبدو أن الغموض الذي تشيعه اإلدارة األميركية حول المؤتمر الـدولي           . أنه ليس صاحب القرار النهائي    
فالحركة التي يقوم بها وزيرا الخارجية والدفاع األميركيين        . ركية، مقصود الذي سيعقد على األرض األمي    

. في المنطقة العربية، تظهر أن عملية التسخين تجري من أجل هدف يريدان تحقيقه إلبقاء أثر كبير لبوش              
 ؛ولهذا السبب ثمة من يعتقد بأن الغموض يرمي إلى تقليص التوقعات من أجل أن تكون المفاجـأة أكبـر                  

قد يبدو هذا قوال غريبا، ولكن ال أحد يتطلع إلى تحقيق           . س أميركي يحقق السالم في الشرق األوسط      رئي
  . سالم وإنما إلى تحقيق صورة توحي بذلك

  ٢٧/٧/٢٠٠٧السفير 
  
   مركز إلدارة األزماتإلقامةخالل ثالثين يوماً  أولمرت يوصي بإعداد خطة .٣٠

ألمن القومي ايالن مزراحي باعداد خطـة شـاملة         أوصى رئيس الوزراء أيهود أولمرت رئيس مجلس ا       
خالل ثالثين يوماً تهدف الى اقامة مركز الدارة األزمات في ديوان رئيس الوزراء وسيوفر هذا المركز                
المعطيات وصورة الوضع لرئيس الوزراء مما سيتيح له ادارة األزمات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في              

لشؤون السياسية شمعون آران أن فكرة اقامـة المركـز          اة ويفيد مراسل    اوقات الطوارئ واالوقات العادي   
  .ترد في احدى توصيات لجنة فينوغراد الحكومية التي تقصت احداث حرب لبنان الثانية

 ٢٦/٧/٢٠٠٧عين على فلسطين 
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   ١٩٤٨مؤرخ اسرائيلي يكشف عن خطة التطهير العرقي المستمرة ضد الفلسطينيين منذ  .٣١
 لم  ١٩٤٨ يؤكد االرشيف االسرائيلي يوما بعد يوم أن تهجير الفلسطينيين في العام             :ر رامي منصو  -يافا  

يكن عفوياً أو فراراً وإنما مع سبق االصرار، فقد كشف المؤرخ االسرائيلي غير الصهيوني، ايالن بابيه،                
ة وخصصت   منطق ١٢إن قادة الصهيونية أعدوا الخطة لتنفيذ التطهير العرقي، والتي جزأت فلسطين إلى             

وبموجـب  . في كل منطقة وحدة عسكرية تكون جاهزة لمواجهة الجيوش العربية وتنفذ التطهير العرقـي             
  .الخطة ذاتها يحق للضابط الصهيوني إعدام كل من يحمل السالح وكل من هو قادر على حمل السالح

مـل الـسالح     سنوات فما فوق هو بمثابة قادر علـى ح         ١٠كل طفل عمره    : وحسب التعليمات العسكرية  
وقال بابي في ندوة عقدت هذا االسبوع ان لفتح أرشيفات الدولة وقعاً قاسـياً عليـه، إذ                 . ويجوز إعدامه 

  .أظهرت الوثائق والشهادات التي تدل على المجازر وحاالت االغتصاب والطرد
ـ             سطينيين مـن  وذكر الدكتور بابيه أن الحركة الصهيونية لم تواجه أية موانع أخالقية في عملية طرد الفل

وقال إن مثل هذه العمليات بحاجة لثالثـة        . ولكنهم فشلوا في إتمام المهمة التي رغبوا في تنفيذها        . وطنهم
ولم تتوفر هذه الشروط بالقدر الكافي لطـرد        . القوة، الفرصة، واألجواء السياسية   : شروط يجب أن تتوفر   

  .جميع السكان الفلسطينيين
 أشـخاص لوضـع الخطـط       ١٠قد شكل لجنة استشارية مكونة من       وكشف بابيه إن دافيد بن غوريون       

والتصورات حول مصير الفلسطينيين الذين سيتواجدون ضمن حدود الدولة اليهودية قيد اإلنشاء والتي لم              
  .يعرف بن غوريون أين ستكون حدودها

مر المـذهل    ألف مقاتل وهو األ    ١٠٠وبشكل مواز لهذه اللجنة االستشارية، تم تنظيم جيش صهيوني يعد           
.  مـواطنين  ٦بمعنى جندي لكـل     .  ألف شخص  ٦٠٠إذا عرفنا أن عدد السكان اليهود حينها لم يتجاوز          

 .وكان على هذه القوات أن تتصدى للجيوش العربية، وفي الوقت نفسه أن تنفذ برنامج التطهير العرقـي                
ادة، وأوضح أن المعادلـة     وتطرق الدكتور بابيه للوسواس الذي يسيطر على الحركة الصهيونية فكراً وقي          

التي تشغل هذه الحركة حتى يومنا هذا هي كمية المساحة التي يسيطر عليها الصهاينة وعدد الفلسطينيين                
  .الذين يسكنون فيها

  ٢٧/٧/٢٠٠٧الدستور 
  
   سنة لم ترتفع نسبة قوة العمل العربية٣٠: النائب زحالقة .٣٢

 صوتاً، اسـقطت    ٣٣ صوتاً مقابل    ٥٦، وبأغلبية   في إطار اقتراحات حجب الثقة األسبوعية عن الحكومة       
الكنيست اقتراحاً لحجب الثقة عن الحكومة تقدمت به كتلة التجمع الوطني الديمقراطي بـسبب مـسؤولية                

  .الحكومة عن أزمة التشغيل وتعميق البطالة والفقر في المجتمع العربي
قة عن هذه الحكومة ألنهـا مـستمرة        يجب حجب الث  : "جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع    . وقال النائب د  

كسابقاتها في سياسة التمييز واإلفقار، ففي السنوات الثالثين الماضية لم ترتفع نسبة مشاركة المـواطنين               
فقط فيما حوالي تصل النسبة بين المواطنين اليهود الى         % ٤٠العرب في سوق العمل وبقيت تراوح حول        

فقـط  % ٢٠ب الرئيس لنسبة العمل المتدنية بين العرب هو أن          وأشار النائب زحالقة إلى أن السب      %".٦٠
واستعرض زحالقة معطيات الفقر والتشغيل بـين العـرب          .من النساء العربيات يشاركن في سوق العمل      

 الـف عائلـة     ١٣٧مشيراً الى أن أكثر من نصف العائالت العربية تقع تحت خطر الفقر ويبلغ عـددها                
  .فقيرة

  ٢٦/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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  تطيح قائد البحرّية اإلسرائيلّية" حرب لبنان" .٣٣
في الذكرى األولى للعدوان اإلسرائيلي على لبنان، أطاح إخفاق االحـتالل قائـد البحريـة اإلسـرائيلية                 
األدميرال دافيد بن باشات، الذي استقال من منصبه أمس، بسبب الفشل الذي لحق بقواته، حـسبما أفـاد                  

، الذي خدم   ) عاماً ٥٣(وأوضح المسؤولون أن استقالة باشات       ".وشييتد برس أس"مسؤولون أمنيون لوكالة    
  . سنوات، ستأخذ مجراها بعد تعيين خلف له، على األرجح في تشرين األول المقبل٣في منصبه لفترة 

  ٢٧/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  
 صمود حزب اهللا أفشل نظرية االنتصار بالضربة الخاطفة: رامونحاييم  .٣٤

 الـسابق وعـضو المجلـس الـوزاري         "اإلسرائيلي"أكد وزير القضاء     : وديع عواودة  -المحتلة  القدس  
المصغر، خالل العدوان على لبنان حاييم رامون، في شهادته أمام لجنة فينوغراد التي نشرت أمـس، أن                 

 وأشـار رامـون، إلـى أن       . بنظر العرب والعالم تلقت ضربة الصيف الماضي       "االسرائيلية"قوة الردع   
 الفتا إلى أنها تتجسد في كيفية فهمه من قبل          "موضوعية" ليست   "إسرائيل"المشكلة المركزية التي تواجهها     

 لكن  "الضربة الخاطفة "توقعنا وعامة الشعب أيضا وبحق نصرا على طريقة         "البلدان المحيطة به وأضاف     
  ."يمية والدوليةهذا لم يحدث مقابل حزب اهللا ويستبطن داللة استراتيجية بالحلبتين اإلقل

تهريـب الـسالح     وأبدى رامون خيبة أمله من حقيقة صمود حزب اهللا وبقائه على الحدود ومن استمرار             
 الفتـا إلـى أن القـرارات        ، تنوي وتستطيع استخدامه   "إرهابية"والتهديد الصاروخي الذي تمتلكه منظمة      

ا أولمرت في األيام األولـى      وكشف رامون عن أنه دع     ."محدودة الضمان "األممية بهذا الخصوص ظلت     
وأوضح أن ذلـك    . للعدوان لتفجير البنى التحتية في لبنان وتحويل لبنان لدولة بدون ماء وكهرباء ووقود            

يوصل رسالة لشعوب وقادة العرب ويعزز قوة ردع الكيان من خالل إجبار لبنان على تسديد ثمن بـاهظ        
أن سالح الجو قادر على تحقيق األهداف بدون        وأشار إلى أن أولمرت رفض دعوته لظنه        . وغير محتمل 

  .استهداف البنى التحتية بقوة
  ٢٧/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  وزير الخارجية التركي عبداهللا جول فترة راحة في إسرائيلىليفني تعرض عل .٣٥

داهللا وجهت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني دعوة إلى وزير الخارجية عب:  أحمد ياسين- أنقرة
جول لقضاء فترة راحة في إسرائيل بعد المجهود الكبير الذي بذله في فترة االنتخابات البرلمانية، األمر 

 .الذي استغربته وسائل اإلعالم التركية
من ناحية أخرى أكد المتحدث باسم الجالية اليهودية في تركيا سيلفيو أوفاديا بأن اليهود في تركيا غير 

ألننا ال ننظر بقلق إلى اإلسالم في تركيا وزيادة قوته "العدالة والتنمية باالنتخابات قلقين بالمرة من فوز 
 ".ألنه حتى في ظل حكم السالطين العثمانيين كان هناك تقارب مع اليهود

 ٢٧/٧/٢٠٠٧الوطن السعودية 
  
  العلمانيون أكثر أسرلة وأقّل يهودية .٣٦

امعة حيفا أن الشبان العلمانيين يرون أنفسهم        كشف بحث أجراه الدكتور حاغيت حرتف من ج        :يو بي آي  
الطالب المنتسبين  "أنه بالنسبة إلى    " جيروزاليم بوست "وذكرت صحيفة   . إسرائيليين أكثر من كونهم يهوداً    

وقال حرتـف   ". إلى نظام التعليم الرسمي العلماني، فإن القيم اليهودية تؤدي دوراً ثانوياً في بناء هويتهم             
 الهوية اليهودية  اإلسرائيلية التي تشير مداورة الى المساواة بين الهـويتين، فـإن               في تناقض مع مفهوم   "

فـي   ".الهوية الجديدة تشير مداورة الى مركزية المكونات اإلسرائيلية وتفوقها على المكونات اليهوديـة            
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تقاليدهم ويعرفـون   نظام التعليم الديني الرسمي هم أكثر ارتباطاً ب       "المقابل، فإن الشبان الذين ينتسبون الى       
  ".وأدى هذا الى استقطاب داخل المجتمع. أنفسهم بأنهم متدينون

  ٢٧/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  
  المخطط البديل لجسر باب المغاربةمن مفتي القدس يستنكر ومؤسسة األقصى تحذر  .٣٧

بديل لجسر باب   أن إقرار المخطط ال   ،  قالت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات االسالمية     : القدس المحتلة 
 والتي هي جزء    هالمغاربة يكرس بشكل عملي استمرار ومواصلة جريمة المؤسسة اإلسرائيلية بهدم طريق          

وأوضحت أنه يجب أن ينتبه كل العالم، إلى أالعيب المؤسسة االسرائيلية            .ال يتجزأ من المسجد األقصى    
طه، سعياً منها إلى استكمال مشروع      وأذرعها المختلفة التي تسعى إلى فرض أمر واقع في المسجد ومحي          
 العام للقـدس    لمفتيحذّرامن جهته   و. تهويد المدينة المقدسة وتنفيذ مخطط تدميري تدريجي بحق األقصى        

وبين أن سلطات اإلحتالل    .  من المخططات المبيتة ضد المسجد األقصى      ،محمد حسين  والديار الفلسطينية 
وطالب جامعـة الـدول العربيـة       . شملها الحفريات مسبقاً  تهدف إلى إجراء حفريات أكثر في مناطق لم ت        

ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وجميع الزعماء العرب والمسلمين وكل المؤسسات الدولية، بالـضغط علـى              
  .سلطات االحتالل لوقف هذه الممارسات التي تهدف النيل من األقصى

  ٢٧/٧/٢٠٠٧الدستور 
  

   الى التراجع في اداء االعالم المحلي انقالب غزة ادى:لمركز مدى االعالميتقرير  .٣٨
عن تنامي ظـاهرة    ) مدى(كشف المركز الفلسطني للتنمية والحريات االعالمية       :  ملكي سليمان  -رام اهللا   

سيادة الخوف والحذر الشديد في اوساط الصحافيين وبخاصة الذين يعيشون ويعملون في قطاع غزة سيما               
 عددا كبيرا مـن     ،شهر الماضي التقريره الصادر امس عن     ورصد في   . بعد االنقالب المسلح الذي حدث    

االعتداءات والتهديدات التي تعرض لها االعالميون والمؤسسات االعالمية من قبل الطرفين المتصارعين            
 واشار الى ان االعالم المحلي لم يشهد مجـزرة كتلـك   ،او االجهزة االمنية التابعة لهما في غزة والضفة     

العديد من وسـائل اإلعـالم خاصـة المحطـات          كما أشار إلى أن     . ن الماضي التي حدثت خالل حزيرا   
ـ اإلذاعية والتلفزيونية والمواقع اإلخبارية االلكترونية التابعة لفـتح وحمـاس أو القريبـة منه           ا قامـت  م

وتحولت الى اداة رئيسية في الصراع الدائر بين الحركتين، خـالل الـسنتين األخيـرتين،                بالتحريض،
  .وز حماس في االنتخابات التشريعيةوخاصة منذ ف

  ٢٧/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
  قوات االحتالل تعتدي على شاب فلسطيني بالضرب المبرح حتى القتل .٣٩

 مـن بلـدة      فلسطيني قالت مصادر طبية فلسطينية ان جنود االحتالل اعتدوا بالضرب المبرح على شاب           
، ا اعلنته قوات االحتالل من انه قتل بالرصـاص        تقوع شرق مدينة بيت لحم ما ادى الى وفاته، خالفاً لم          

  .ن حاول طعن جندي اسرائيليبعد أ
  ٢٧/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
 االحتالل يتبع سياسة القتل البطيء بحق األسيرات :فلسطينياتمحررات  .٤٠

 أسيرا،  ٢٥٥حذرت األسيرات الفلسطينيات اللواتي افرج عنهن مؤخرا ضمن         :  منتصر حمدان  - رام اهللا 
 ، بحق األسـيرات    االسرائيلية سجونالسياسة العنصرية والقمعية التي تمارسها سلطة إدارة        من مخاطر ال  

وتحديدا بحق األسيرة آمنة منى التي تتعرض لسياسة ممنهجة من العزل واالستهداف الذي قد يصل فـي                 
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فـي   تعرضهن لسلسلة من وسائل التعـذيب        نحال عدم التدخل السريع إلى حد اإلعدام البطيء، فيما أكد         
  .أقبية التحقيق أو حتى داخل السجن

  ٢٧/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   فى سجون االحتاللون طفل فلسطيني ال يزال٣٠٠ما يقارب من  .٤١

 طفل أسير من بينهم مـا       ٣٠٠أفاد مركز األسرى للدراسات واألبحاث اإلسرائيلية أن هنالك قرابة          : غزة
 ٢٥٦طفل من مجموع    ١١ بعد تحرير    ،ت اإلسرائيلية  طفلة ال زالوا في السجون والمعتقال      ١٤يقارب من   

 أسير فلـسطيني كـانوا أطفـاال        ٤٦٣ويذكر أن من األسرى ما يقارب       . أسير ضمن االفراجات األخيرة   
وقد أشار مدير المركز إلى المعانـاة التـي         . فى االعتقال وهم   عاما   ١٨لحظة اعتقالهم، وتجاوزوا سن     

  .فضال عن انتهاك ادارة سجون االحتالل، لحقوقهم المشروعةيعيشها هؤالء االطفال داخل السجون، 
  ٢٦/٧/٢٠٠٧سما 

  
  قوات االحتالل تعتقل أربعين مواطنا من جحر الديك بغزة وتخلف دمارا كبيرا .٤٢

اعتقلت قوات االحتالل حوالي أربعين مواطنا فلسطينيا من منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينـة               : غزة
،  بعد انسحابها  قوات خلفت في المنطقة دمارا كبيرا     ال  هذه كان محليون أن  وقال س  . التوغل فيها  خاللغزة  

حيث جرفت األراضي الزراعية ومزارع للدواجن ودمرت الطرق والبنية التحتية في المنطقـة بـشكل               
  .كبير

  ٢٦/٧/٢٠٠٧ قدس برس
  

   فلسطينيين وإصابة فلسطينية في تدريبات االحتالل في األغوار١٠اعتقال  .٤٣
اعتقلت قوات االحتالل عشرة مواطنين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، فـي حـين               : رامي دعيبس 

أصيبت مواطنة في منطقة سهل البقيعة في األغوار بسبب تدريبات تجريها قوات االحتالل داخل أراضي               
  .المواطنين

  ٢٦/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

   خالل األسبوع الماضي١١إسرائيل قتلت خمسة مواطنين وأصابت : تقرير .٤٤
 أكد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، أن إسرائيل قتلت خالل األسبوع الماضي أربعـة              : وفا –رام اهللا   

أن قوات االحتالل، أصابت أحد عـشر        كما   .مواطنين، فيما قضى خامس متأثراً بجراحه التي أصيب بها        
مير الممتلكات، ومداهمة    بالرصاص، وواصلت تد    الغربية مدنياً، من بينهم خمسة أطفال ومِسنَةٌ في الضفة       

المنازل السكنية واعتقال المواطنين، حيث ترافق ذلك مع استمرار عزل قطاع غزة بالكامل عن محيطـه                
فرض إجراءات حصار خانقة على الضفة وتحويلها إلى كانتونات معزولـة، فـضالً عـن                و .الخارجي

قـوات االحـتالل    إلـى أن    وأشار   .اإلستمرار في تهويد القدس، وعزلها بالكامل عن محيطها الجغرافي        
يرتفع لمن قطاع غزة، من بينهم طفل واحد،        آخرين   ٣٥ فلسطينياً بالضفة و   ٣٨اعتقلت خالل هذه الفترة     

 مواطناً، فضالً عن اعتقال العشرات علـى        ١٦٣٥عدد الفلسطينيين الذين اعتقلوا منذ بداية هذا العام إلى          
  .جدار العنصريالمظاهرات اإلحتجاج السلمي ضد الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية وخالل 

  ٢٧/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
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  ورعاية األيتام في الضفة الغربيةاالحتالل يغلق جمعية للتأهيل  .٤٥
قامـت  و ، اغلقت سلطات االحتالل فجر امس لمدة عامين جمعية قلقيلية للتأهيـل         : مازن بغدادي  -قلقيلية  

.  بشؤون االيتام والعائالت المستورة التي تقوم الجمعية برعايتهـا         بمصادرة ملفات واجهزة كمبيوتر تعنى    
 خاصة وانها مرخصة قبل قدوم الـسلطة        ذلك،استغربت ادارة الجمعية اقدام سلطات االحتالل على        وقد  

 معاقاً  ٤٥٠ يتيم من ابناء المحافظة وتعنى بشؤون حوالي         ٦٠٠نها تقوم بكفالة حوالي     ، الفتة إلى أ   الوطنية
 كما ان الجمعية تمتلك فرعاً لصناعة االطراف الصناعية وهي الوحيدة           ،خدمات صحية واغاثية لهم   بتقديم  

  . الغربيةعلى مستوى الضفة
  ٢٧/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  الالجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية يحتجون على سياسة تقليص خدمات االنروا .٤٦

 مخيمات الالجئين بالضفة الغربية اعتصامات امام مقار         نفذت اللجان الشعبية في    : نجيب فراج  -بيت لحم   
 ، مخيماً فلسطينياً وبقية المقار المنتشرة في المدن وذلك قبـل ظهـر أمـس              ١٩وكالة الغوث الدولية في     

وكالـة قـد    الكانـت   قد  و .االنروااحتجاجا على سياسة التقليصات في الخدمات المقدمة لالجئين من قبل           
عدم منح تحويالت طبية للحاالت     بلخدمات وخاصة في المجال الطبي والمتمثلة       اتخذت اجراءات لتقليص ا   

  .عن النسبة السابقة% ٥المرضية غير الطارئة، اضافة الى رفع نسبة مساهمة المريض بنسبة تتعدى 
 ٢٧/٧/٢٠٠٧القدس الفلسطينية 

  
  تراجع مستويات التفاؤل بتحّسن أوضاع المنشآت الصناعية:  الفلسطينياإلحصاء .٤٧

 أن االتجاه العام لمستويات التفاؤل بتحـسن أوضـاع           الفلسطيني، ذكر الجهاز المركزي لإلحصاء   : البيرة
% ٢٩,٥، مبيناً أن    ٢٠٠٧المنشآت الصناعية خالل حزيران الماضي استمر في التراجع مقارنة مع أيار            

 وقـد   . أصبح أسوأ  مدراء المؤسسات الصناعية أفادوا بأن أداء مؤسساتهم من حيث اإلنتاج         ومن أصحاب   
أن األوضاع السياسية الحالية تعتبر العامل األهم في التأثير على تكاليف اإلنتاج بحسب             أشار التقرير إلى    

  .من أصحاب المؤسسات الصناعية% ٨٤,٤آراء 
  ٢٧/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  ة حقوق اإلنسانيحول ال  ثقافية تختتم دورة في لبنانالرابطة الفلسطينية لالجئين .٤٨

حقـوقي  «اختتمت الرابطة الفلسطينية لالجئين في لبنان دورة ثقافية تحت عنوان           : محمد صالح  - صيدا
 شابة فلسطينية، وشملت محاضرات ودروساً في جغرافيـا وتـاريخ فلـسطين             ٢٢ شارك فيها    "اإلنسانية

إلعالم على سلوكيات   وتاريخ القضية الفلسطينية وأوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وتأثير وسائل ا          
الرابطة في لبنان عصام    وقد طالب مدير    . الفرد والمجتمع باإلضافة إلى محاضرات حول حقوق االنسان       

رعاية أكبر من قبل منظمة التحرير الفلسطينية لمؤسسات المجتمع المدني واالهلي الفلسطيني لما             بالحلبي  
لمجتمعية والمساهمة في بنـاء مجتمـع أكثـر         لهذه المؤسسات والجمعيات من اهمية في تنمية القدرات ا        

  .حصانة وأمناً اجتماعياً وثقافياً ووطنياً
  ٢٧/٧/٢٠٠٧السفير 

  
  الحكومة خرقت وعودها بإنجاز انتخابات نزيهة    : بني ارشيد .٤٩

" التقصير الحكومي "هاجم األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي زكي بني ارشيد بشدة ما وصفه بـ               
وأشار في مذكرة بعـث     ". عدم االكتراث بقضايا الوطن   "ملفات المحلية، متهما إياها بما اسماه       في إدارة ال  

لقد رصـدنا   " ، وقال "خرقت وعودها بانجاز انتخابات نزيهة    "إن الحكومة   : بها إلى رئيس الوزراء بالقول    
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لى مخاطبة  ولفت إلى أن الحزب يحرص ع     . على حد قوله  " كما رصد غيرنا آالف التجاوزات والمخالفات     
استجابة لرغبتكم المتكررة ، بضرورة التبليغ والتوثيق ألي تجاوز أو مخالفة يمكـن أن              "رئيس الوزراء   

، غير أن رئاسـة الـوزراء ووزارة الداخليـة          "تشوب مسيرة البناء الوطني أو عملية االنتخابات البلدية       
 مذكرته لرئيس الوزراء إلى مـا       وأضاف األمين العام في   . الرد على مذكرات الحزب كما قال     " تجاهلت"

سماه بالشعارات الحكومية، التي أكدت التزامها بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، متسائال عما إذا كانـت               
  . اإلجراءات على األرض تنسجم مع هذه الشعارات

 ٢٧/٧/٢٠٠٧الدستور 
  
  ٢٠٠٩القدس عاصمة للثقافة العربية في عّمان  .٥٠

 أن الحكومة خصصت ضمن موازنتهـا للعـامين         ، أمس  االردني ر الثقافة أعلن وزي : نوال العلي  -عمان
استجابة ، وذلك   ٢٠٠٩ آالف دينار  بمناسبة إعالن القدس عاصمة للثقافة العربية لعام            ٧٠٩المقبلين مبلغ   

تقـرر   حيـث    .تشرين الثاني الماضي  في   لقرار اجتماع وزراء الثقافة العرب الذي عقد في مسقط           هامن
ت االحتفالية على العواصم العربية كافة، على أن تقدم كل دولة مخططات للحـدث، نظـرا                توزيع فعاليا 

  .لظروف القدس كمدينة محتلة
  ٢٧/٧/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
  "نمقّدمة للتوطي"وقوى التحالف تعتبره  مشاريع لتحسين المخيمات :مكاويالسفير  .٥١

 ،ي ـ الفلسطيني السفير خليـل مكـاوي   أطلع رئيس لجنة الحوار اللبنان ٢٧/٧/٢٠٠٧ المستقبل ذكرت
 على خطة الحكومة بالنسبة الى اعادة اعمار مخـيم          ،شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن       

: وقـال . نهر البارد والمشاريع الحكومية حيال الالجئين الفلسطينيين ولجنة الحواراللبناني ـ الفلـسطيني  
وكذلك المجموعة الدولية، وهنـاك مـشاريع       " االونروا" مؤسسة   هذه االعمال التي نقوم بها مدعومة من      "

كبيرة تحضر لتحسين حياة الفلسطينيين داخل المخيمات من إنشاء وتحسين البنى التحتية والصحة والتعليم              
عندما تنتهي حالة االرهاب الموجودة في غضون ايام سيعاد بناء المخيم الذي سيكون             : "أضاف ."وغيرها

للبنانية، واالمن سيكون عائدا الى الدولة وليس الى تنظيمات فلسطينية مسلحة كمـا كـان               بعهدة الدولة ا  
 ".الحال سابقا

" فزاعات"هناك شائعات دائمة تصدر ومنها : "وعن بث شائعات معينة حول مواصفات البناء وغيره، قال
ان ما نقوم به . ضهكما يقال حول التوطين، وأمر التوطين غير وارد، النه يوجد اجماع وطني على رف

ولفت الى ان ". هو اعطاء الفلسطيني حياة كريمة الى ان يحين موعد عودته الى وطنه بعد حل قضيته
، مشيرا "أهالي المخيم الذين ذهبوا الى مخيم البداوي او اماكن أخرى سيعودون الى المخيم والى بيوتهم"

 ". الف نسمة خرجت من نهرالبارد٣٠وجود نحو "الى 
مخيمات عين الحلوة كما ذكرت سابقا سيكون : "ل حالة نهر البارد الى المخيمات األخرى، قالوحول نق

، اذ ان كل الدراسات الفنية باتت جاهزة وأول شيء سيبدأ العمل في "االونروا"فيها مشاريع تقوم بتنفيذها 
ت االخرى، والمسألة مخيم صبرا وشاتيال في بيروت ثم يليه مخيم عين الحلوة في الجنوب وبقية المخيما

مسألة وقت، وجهوزية وحصول على االموال لتنفيذ كل األشياء الضرورية لتحسين االوضاع داخل 
 ".المخيمات

ال اعتقد ذلك، بدليل انه بالرغم مما : "وعن امكان انتقال المشكلة في نهر البارد الى مكان آخر، قال
اك وعي من كل الفصائل الفلسطينية باعتبار ان حصل في نهر البارد فان المخيمات االخرى هادئة، وهن

تنسيق كامل مع الفلسطينيين والسيما مكتب منظمة "واكد وجود . الفصائل كانت جميعها ضد هذه الجماعة
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التحريرالفلسطينية الذي نعتبره الممثل الشرعي الوحيد الفلسطيني، أكان في لبنان او في الداخل 
 ".الفلسطيني

تعقيباً على تـصريحات الـسفير      :  نزيه الصديق  -نهر البارد   من   ٢٧/٧/٢٠٠٧نية  األخبار اللبنا  وقالت
يحـاور فريقـاً    "مكاوي أصدرت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان بياناً أشارت فيه إلى أن مكاوي               

 لـذا   فلسطينياً محدداً وينسق معه، متجاهالً تحالف القوى الفلسطينية الذي يضمن ثمانية فصائل فلسطينية،            
أن موقفه يخالف مقررات مؤتمر الحـوار       "ورأت  ". إن أي كالم يصدر عن لجنة الحوار ال يلزمنا بشيء         

يندرج "، مشيرة إلى أن التصريح      "الوطني اللبناني التي تنص على تنظيم السالح داخل المخيمات ال نزعه          
جئين الفلـسطينيين فـي      الذي يتجاهل حق العودة ويتعامل مع قضية الال        ١٥٥٩في سياق تطبيق القرار     

 ".لبنان تعامالً أمنياً وليس سياسياً وهذا يفتح المجال لمشاريع التوطين والتهجير
  
   الستخدامها في معركة نهر الباردي باألسلحةلبنانال تزويد الجيشواشنطن تستأنف  .٥٢

جـيش  ان الجيش األميركي استأنف جسره الجوي المفتوح مع لبنان من أجـل تزويـد ال              " السفير"علمت  
اللبناني بالمزيد من الذخائر والعتاد، وخاصة قذائف المدفعية الثقيلة، الستخدامها في معركة مخـيم نهـر                

وقد وصلت، مساء أمس األول، الى مطار بيروت طائرتان عسكريتان قدمتا من القاهرة وإحـدى               . البارد
 طائرتان عسكريتان من دون أن      القواعد العسكرية األميركية في ألمانيا، كما وصلت يوم الثالثاء الماضي         

تعرف الوجهة التي انطلقتا منها باتجاه بيروت، علما أن اجراءات أمنية مشددة اتخذت في مطار بيـروت     
  . اثناء وصول الطائرات األربع

  ٢٧/٧/٢٠٠٧السفير 
  
  في مخيم نهر البارد والمسلّحون يواصلون القنص الجيش يخوض حرب شوارع .٥٣

تراجعت بشكل الفت حدة القصف المدفعي واالشتباكات يوم أمس في مخيم           :  نزيه الصديق  -نهر البارد   
نهر البارد، وسجل هدوء حذر على محاوره كافة، في أعقاب يوم من القصف العنيف والمتواصل، الذي                
استهدفت فيه مواقع مسلحي حركة فتح اإلسالم، والمالجئ التي يتحصنون فيها في المربـع المـسيطرين         

وعلى الرغم من عدم إطالق الصواريخ مـن داخـل           . الجنوبي الغربي من المخيم القديم     عليه في الجزء  
المخيم حتى عصر يوم أمس، سجل نشاط ملحوظ في إطالق رصاص القـنص الـذي اسـتهدف فيـه                   

 ملم، الذي يصل مداه إلى      ١٢،٧المسلحون طريق المنية العبدة الدولي، مستخدمين فيه رصاصاً من عيار           
  .ت تقريباً كيلومترا٣نحو 

ـ           البقعة الجغرافيـة   "أن  " األخبار"وفي سياق متصل، أوضح مسؤول فلسطيني رفض الكشف عن اسمه ل
تشهد المرحلة المقبلة معارك أشـد      "وتوقع أن   ". التي ال يزال المسلحون يسيطرون عليها أكبر مما يروج        

فـي  " فتح االنتفاضـة   "في مقابل ذلك، أوضح مسؤول حركة      ".حدة وشراسة من التي حصلت حتى اآلن      
ـ      استمرار القتال في مخيم نهر البارد ليس لمصلحة الجـيش،          "أن  " األخبار"الشمال خليل ديب أبو ياسر ل

الحسم سيسهم في   "، مشيراً إلى أن     "وأنه ال بد من حسم المعركة، مع ما يتطلبه ذلك من دفع أثمان باهظة             
واستبعد أبو   ".نموذجاً قتالياً لم يحققه أي جيش عربي      رد االعتبار إلى الجيش، وهو الذي حقّق حتى اآلن          

           الحّل السياسي بعد كّل مـا حـصل أصـبح          "ياسر إمكان التوصل إلى حّل سياسي لألزمة، الفتاً إلى أن
  ".وراءنا، وخصوصاً أن من قاموا بالمبادرات لم يكونوا على مستوى المسؤولية والصدقية مع الطرفين

  ٢٧/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
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 إسرائيل تتحضر للحرب: فضل اهللا .٥٤
أن إسرائيل التي تتحضر "علق محمد حسين فضل اهللا على الزيارات العربية األخيرة السرائيل، فرأى 

للحرب، وتعيد ترميم بنيتها االستراتيجية بعد إخفاقها في الحرب على لبنان، ال تتطلع إلى سالم حقيقي 
أن "واعتبر أمس  ".لتي تستدرج عروضا عربية جديدة وتطبيعاً أوسعمع العرب وليس بيدها إال الوعود ا

إسرائيل هي التي ترسم صورة التحرك العربي بالتعاون مع أميركا، وأن العرب يعيشون في بؤس 
أن "واشار الى  ".سياسي على مستوى الحكام، ويصرون على سلوك طريق العجز السياسي أمام العدو

ل، بما فيه ذلك الذي يتم تحت مظلة الجامعة العربية أو خارجها، لن يستطيع االنفتاح العربي على إسرائي
أن يقدم سالما للمنطقة، ولن يخفف من معاناة الفلسطينيين أو يدفع إسرائيل الى وقف عدوانها اليومي 

 ".عليهم، والذي تمارسه في االغتياالت واالعتقاالت أو في الحصار االقتصادي والتجويعي
 ٢٧/٧/٢٠٠٧المستقبل 

  
  زيارتي والخطيب إلى إسرائيل ال تمثل الجامعة: أبو الغيط .٥٥

 األردنـي زيارتـه ونظيـره     ، بخصوص    الغيط أبو وزير الخارجية المصري      قال :مد عبدالفتاح ،أالقدس
 نمثل بلدين عضوين في الجامعـة العربيـة وال          أننا وأحاديثنا في جميع لقاءاتنا     أكدنا" إلسرائيل،الخطيب  

 أن إلى  وأشار . انه تم التأكيد خالل الزيارة على عدم رفع علم الجامعة العربية           إلى مشيرا   "نمثل الجامعة 
 ذلـك سـيدعم     أن باعتبـار    ، الجامعة أعضاء االتصاالت مع    إطار يرغب في توسيع     اإلسرائيليالجانب  

وعلى هذا   .نية التي تطالب وتنادي وتدفع نحو تسهيل اقامة الدولة الفلسطي         ، الداخلية اإلسرائيليةالتوجهات  
الغيط والخطيب للدولة العبريـة، وطالبـت بـأن          بوأ بزيارة   األميركية وزيرة الخارجية    أشادتالصعيد،  

 هناك الكثير مما    أنصفت رايس الزيارة بأنها تمثل تطورا ايجابيا، مؤكدة         وو.. .يتزايد زخم هذا التحرك   
 على مسارهم   إلحرازه واإلسرائيليونسطينيون   لدعم التقدم الذي يحتاج الفل     ، تفعله الدول العربية   أنيمكن  
 بنهاية هذا الشهر هو تحفيز      ، التي ستفعلها خالل وجودها في المنطقة      األمور واحدا من    إنوقالت   .الثنائي

 الصراع يجـب    إنهاء في حالة    ألنه اإلسرائيلي؛ – العربي   األفقالحركة وتشجيع العرب على النظر في       
  .افاألطر ينتهي بالنسبة لجميع أن

  ٢٧/٧/٢٠٠٧القبس الكويتية 
  
  بيريز  الرئيس اإلسرائيلي الجامعة العربية قلقة من تصريحات  .٥٦

أعربت الجامعة العربية أمس عن قلقها تجاه تصريحات الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز التـي              : القاهرة
 العام المساعد لـشؤون  وقال األمين. قال فيها إنه ال يمكن إقامة سالم مع العرب من خالل لقاء أو لقاءين          

 خاصة أنه   ، يتحمل مسؤولية أدبية وقانونية وأخالقية     اإلسرائيليإن الرئيس   : فلسطين السفير محمد صبيح   
واتهم صبيح الرئيس اإلسـرائيلي     . الموقع على اتفاق أوسلو ونال جائزة نوبل للسالم بسبب هذه االتفاقية          

 وأنه ال ينظر للمنطقة وما يصير بها من فوضى          ،لعربيةبأنه يريد كسب الوقت بعدم تنفيذ مبادرة السالم ا        
وقـال إن   .  بسبب االحتالل وعدم حل القضية الفلسطينية التي هي جوهر هذا الـصراع            ؛وعدم استقرار 

 على رأي واحـد شـجاع       اإلسرائيليةالهروب ال يفيد أحداً مؤكداً أن ما يهم العرب هو أن تجتمع القيادة              
ورحب بمطالبة الكتاب والمفكرين اإلسرائيليين وقـادة الـرأي     . سالم العربية يعلي صوته بقبول مبادرة ال    

ولمرت بأنها  أ يطالبون الحكومة اإلسرائيلية بالتجاوب مع مبادرة السالم العربية متهماً حكومة            بدؤواالذين  
  .  أية إشارة لبناء الثقة تجاه السالماآلنلم تبد حتى 

  ٢٧/٧/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 
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      الجامعة يبحث مع عباس ومشعل التطورات الفلسطينية أمين .٥٧
 العام لجامعة الدول العربية عمرو موسـى اتـصاال هاتفيـا بـالرئيس              األمينأجرى  :  د ب أ   -القاهرة  

 ؛ الحالية على الساحة الفلسطينية والتحركات الجاريـة       األوضاع تم خالله بحث     ،الفلسطينى محمود عباس  
حضير الجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجيـة المقـرر يـوم             إلحياء عملية السالم والت   

 العام بأن موسى تلقى أيـضا       األمينوصرح المستشار عالء رشدي الناطق الرسمى باسم         .االثنين المقبل 
 على  األوضاع تم خالله بحث تطور      ،اتصاال هاتفيا من رئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل         

  .نية وسبل إحياء عملية السالمالساحة الفلسطي
  ٢٧/٧/٢٠٠٧الدستور 

  
 منظمة المؤتمر اإلسالمي غاضبة على كي مون بسبب تصريحات حول حقوق اإلنسان .٥٨

 بسبب تصريحات اتهم خاللهـا الـدول        ،واجه األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون انتقادات        : أ.ب.د
 ،تحدة بتجاهل االنتهاكات التي ترتكب حـول العـالم        اإلسالمية في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم الم       

وقد أغضبت هذه التصريحات، التي أدلى بها بان كـي مـون فـي               . بدال من ذلك   "إسرائيل"واستهداف  
وأبلغت باكستان، التـي    .  األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي     ٥٧يونيو الماضي، الدول ال    /حزيران

 ، دولة في اجتماع استؤنف األربعاء في جنيـف        ٤٩الذي يضم   ترأس منظمة المؤتمر اإلسالمي، المجلس      
وقال المجلس التابع لألمم المتحدة وهي منظمة غير        .  عالقتها مع بان   "تنظم"أن الدول اإلسالمية يجب أن      

 إن باكستان انتقدت األمين العـام لألمـم المتحـدة           ،حكومية تشرف على أنشطة األمم المتحدة في جنيف       
 بينمـا تجـاهلوا     ،تركيزها على الموضوعات المرتبطة بالفلـسطينيين     "ـل اإلسالمية ل  لتوجيهه اللوم للدو  

 "احـتالل " للفلسطينيين و  "إسرائيل"، وانتقدت هذه الدول سوء معاملة       "االنتهاكات األخرى لحقوق اإلنسان   
   .أراضيهم

  ٢٧/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  الحرس الوطني العراقي يعتدي على الجئين فلسطينيين .٥٩

داهمت قوة من الحرس الوطني الحكومي العراقي إحدى بنايـات مفوضـية الالجئـين              : عز الدين حسن  
مـصدر   . جميع الشقق واقتحموها وفتشوها تفتيشاً دقيقا      أبواب المتحدة للفلسطينيين وكسرت     لألممالتابعة  

يقطنهـا  ... عـاني  تلك القوة هاجمت عمـارة ال      إن"في جمعية الصداقة العراقية الفلسطينية ذكر للدستور        
تم استئجار هذه العمارة من قبـل مفوضـية         "وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه         ".فلسطينيون

  ".٢٠٠٣ المتحدة للفلسطينيين الذين طردوا من ديارهم بعد احتالل العـراق عـام              لألممالالجئين التابعة   
وات كبيرة من الحرس الوطني بدعوى      فجر الثالثاء الماضي تم اقتحام هذه العمارة من قبل ق         " أيضاوبين  

 بكـسر   ا بإطالق نار كثيف على واجهة العمارة لمدة ربع ساعة ثم بدأو           بدؤوا حيث   إرهابيين،البحث عن   
 وكانوا يضعون على وجوههم     ، جميع الشقق واقتحموها وفتشوها تفتيشا دقيقا      أبواب حيث كسروا    األبواب

  ". صبغة سوداء ودهن اسود
 ٢٧/٧/٢٠٠٧الدستور 

  
  يجب اقامة دولة فلسطينية واسرائيل ملزمة بانهاء احتاللها للضفة: رايس .٦٠

أن وزيرة الخارجية االميركية كونداليزا رايس قالت، في        : رام اهللا  ٢٧/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة   جاء في   
مقابلة عبر الهاتف مع راديو سوا باللغة العربية، ان الدولة الفلسطينية اصبحت واجبـة القيـام وعلـى                  

واضـافت  . مؤكدة ان موقفها هذا يمثل الرئيس االميركي جورج بوش        . رئيل ان تنهي احتاللها للضفة    اس
رايس، التي من المقرر ان تصل منطقة الشرق االوسط االسبوع القادم في جولة تشمل مـصر واالردن                 
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تقوم دولـة   يجب ان   "والعراق والسلطة الفلسطينية واسرائيل ويرافقها فيها وزير الدفاع روبرت غيتس،           
المستقبل "وفي مقابلة مع فضائية الحرة قالت رايس ان         . فلسطينية واسرائيل ملزمة بإنهاء احتاللها للضفة     

السرائيل في بناء دولة اسرائيل قوية في أماكن مثل النقب والجليل وليس في مواصلة احـتالل الـضفة                  
". لدولتين القامة الدولـة الفلـسطينية     كل الوزن والطاقة باتجاه حل ا     "وتعهدت بأن تضع وبوش     ". الغربية

أنا اؤمن بأن الفلسطينيين شعب ذكي وعملي وشعب له طموحـات فـي الديمقراطيـة               "واضافت رايس   
  ".والرخاء
أن رايس قالت، رداً على سؤال حول دعوة الرئيس السوري بشار األسد             ٢٧/٧/٢٠٠٧السفير  وذكرت  

 تقوم، مرة أخرى، بمزيد من األالعيب، محملةً إياهـا          إسرائيل إلى االعتراف بوديعة رابين، بأن سوريا      
مسؤولية زعزعة االستقرار في المنطقة، مضيفةً عندما تمنع سوريا اإلرهابيين األجانب من العبور إلـى               
العراق عبر حدودها، وعندما تتوقف عن ترهيب اللبنانيين، وعندما تتوقف عن التدخل في نشاطات فـي                

 مع ما نحتاج اليه لحل الدولتين، عندها فقط، أنا شبه متأكدة من أن دمشق               األراضي الفلسطينية تتعارض  
ودعت رايس كـل الـدول المعنيـة بحـل          . ستتمكن من الترويج لمصالحها في الشرق األوسط المستقر       

الدولتين، بما في ذلك السعودية، إلى بذل الجهود إلنجاحه، فواشنطن ال تريد حلوالً مصنوعة في أميركا،                
سرائيل إلى أن تدرك أن هناك واجبات باتت مستحقة اآلن، وأن مستقبلها هو في منـاطق مثـل                  داعيةً إ 

  . الجليل والنقب، وأن احتاللها للضفة الغربية عليه أن ينتهي، فال بد لدولة فلسطينية من أن تقوم
  
  وزير الخارجية الروسي يناقش مع خالد مشعل الوضع في األراضي الفلسطينية .٦١

بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها اإللكترونـي أن وزيـر الخارجيـة              جاء في   : موسكو
سيرغي الفروف دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، في حديث هـاتفي دار بينهمـا                 

ويـنص البيـان علـى أن       . اليوم، إلى اتخاذ خطوات عملية من أجل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية          
روف أكد على ضرورة استعادة الوحدة الفلسطينية تحت قيـادة رئـيس الـسلطة الوطنيـة                سيرغي الف 

من جانبه أكد مشعل أنه ال توجد أية عوائق على طريق التفاعـل بـين فـتح                 . الفلسطينية محمود عباس  
وحماس في شأن إقامة دولة فلسطينية، وأن حماس تقف بحزم مع وحدة الشعب الفلسطيني تحـت قيـادة                  

  . لطة الوطنية الفلسطينية محمود عباسرئيس الس
  ٢٦/٧/٢٠٠٧وكالة نوفوستي 

 
  بلير يجتمع مع مسؤولين عرب في لندن اليوم  .٦٢

يجتمع مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسط توني بلير، اليـوم             :  يو بي آي   -القاهرة  
فة سبل احياء عملية السالم بين اسرائيل       الجمعة في لندن، مع ممثلين لدول عربية والجامعة العربية لمعر         

وقال دبلوماسي عربي في القاهرة، ليونايتد برس       . والسلطة الفلسطينية والمتوقفة منذ أكثر من ستة اعوام       
انترناشونال، ان بلير سيستمع من المسؤولين العرب الي وجهات نظرهم بخصوص كيفية تفعيل عمليـة               

واضـاف  . ري خارجية مصر واالردن الـي اسـرائيل االربعـاء         السالم باالضافة الي نتائج زيارة وزي     
الدبلوماسي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان المسؤولين العرب سيعيدون طـرح الرؤيـة العربيـة                 
إلستئناف مفاوضات السالم المبنية علي مبادرة السالم العربية التي تدعو الي تطبيع العالقات العربية مع               

  . ١٩٦٧يونيو عام / لي حدود الرابع من حزيراناسرائيل مقابل انسحابها ا
  ٢٧/٧/٢٠٠٧القدس العربي 
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 ترحيب بريطاني بزيارة الخطيب وابو الغيط السرائيل .٦٣
رحب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا كيم هاولز بالزيارة التي قام              : القاهرة

ان هذه  " الخطيب ونظيره المصري احمد ابو الغيط قائال         بها السرائيل، امس؟، وزير الخارجية عبد االله      
وشدد هاولز بهذا الـصدد علـى       ". الزيارة لم تكن لتجري لو لم تكن هناك فرصة حقيقية لتحقيق السالم           

وجود هذه الفرصة التي وصفها بالتاريخية لتحقيق السالم في الشرق األوسط وحث األميركيين بـصفتهم               
ة على استغالل نفوذهم لدى اإلسرائيليين والفلسطينيين إلسـتغالل الفرصـة           اهم اطراف الرباعية الدولي   

  . التاريخية السانحة حاليا
 ٢٦/٧/٢٠٠٧وكالة األنباء األردنية بترا 

  
  سكرتير البابا يحذر من أسلمة اوروبا .٦٤

حذر السكرتير الخاص للبابا بنديكتوس السادس عشر مما وصفه أسلمة اوروبا مشددا علـى ضـروروة                
واعتبر انه يتعين على أوروبا أال تتجاهل المساعي الراميـة الـى            . تجاهل الجذور المسيحية للقارة   عدم  

  .ادخال القيم االسالمية في الغرب وهو ما يمكن أن يهدد حتى هوية القارة
  ٢٧/٧/٢٠٠٧بي بي سي 

  
   بانفجار مستودع ذخيرة في حلب٥٠ جندياً وجرح ١٥مقتل : دمشق .٦٥

ورياً واصيب خمسون آخرون بجروح في انفجار وقع في منطقـة عـسكرية              عسكرياً س  ١٥قتل  : دمشق
شمال مدينة حلب، فجر أمس، وعزته السلطات الى تفاعل مواد حساسة شديدة االنفجار بفعـل االرتفـاع             

  .مؤكدة انه ليس عمالً تخريبيا، الشديد في درجة الحرارة، االمر الذي سبب اشتعاالً في المواد المخزنة
  ٢٧/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
  رسالتي الى شعبنا الفلسطيني .٦٦

  الشيخ رائد صالح
م ١٩٤٨ ال يخفى عليك يا شعبنا الفلسطيني أن نكبتك بدأت وال تزال حتى اآلن، نعم بدأت منذ عـام                    -١

م، والن نكبتك ال تزال حتى اآلن، فها هـي القـوى التـي              ٢٠٠٧وال تزال حتى اآلن رغم اننا في عام         
 منذ عام نكبتك األول ها هي بلحمها ودمها ال تزال تواصل هدم بيوتـك               ناصبتك العداء أو تآمرت عليك    

وتصفية ابنائك ومالحقة قياداتك في كل األرض، وها هي بلحمها ودمها ال تزال تفرض عليك الحـصار                 
والتجويع والتشريد في فلسطين وخارج فلسطين، وها هي بلحمها ودمها ال تزال تواصل نهـب ارضـك                 

اتك، وها هي بلحمها ودمها ال تزال تطاردك حتى تخضع لها في كل شيء مقابل               وبحرك وسيادتك ومقدس  
  ان تعطيك ال شيء، ال بل ان تجردك من كل شيء،

حتى لو ذبحوا منك كـل يـوم،        " المقاومة"  نعم فها هي بلحمها ودمها تريد أن تجردك من حقك في             -٢
ق المتواصل عليك الى الصين، وهـي       حتى لو قذفك التضيي   " حق العودة "وهي التي تريد ان تجردك من       

حتى لو بقيت انت الوحيد من بين شعوب االرض الذي          " االستقالل"التي تريد ان تجردك من حقك في نيل       
الجغرافي والسيادي بين أبنائك، فقـد      "التواصل"لم ينل استقالله، وهي التي تريد ان تجردك من حقك في            

ن والجئ في المهجر، وبين مطارد في الضفة الغربية         مزقوك وال يزالون يمزقونك بين محاصر في الوط       
ومطارد في قطاع غزة، وبين مظلوم في الجليل ومظلوم في المثلث ومظلوم في النقب ومظلوم في المدن                 
الساحلية، وبين منفي في القدس الشريف ومنفي خارج جدار الخنق العنصري الذي حاصروا به القـدس                

أسير في سجن الرملة وأسير في سجن نفحة وأسير فـي سـجن             الشريف، وبين أسير في سجن جلبوع و      
  ...مجدو والقائمة طويلة
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 وها هي بلحمها ودمها تواصل تدمير مستقبلك بال ندم منها وال وخزة ضمير، فهي التي حالـت دون                   -٣
قيام دولتك المستقلة على كامل ترابك الوطني، وهي التي حالت دون قيام دولتك المـستقلة فـي الـضفة                   

بية وقطاع غزة والقدس الشريف، وهي التي حالت دون قيام دولتك المستقلة فـي الـضفة الغربيـة                  الغر
وقطاع غزة دون القدس الشريف، وهي التي حالت دون قيام دولتك المستقلة في مدينة واحدة من الضفة                 

د من ارض   الغربية او قطاع غزة، وهي التي ال تزال تحول دون قيام دولتك المستقلة ولو على متر واح                
  .بل ولو على شبر واحد من ارض فلسطين!!فلسطين 

 وها هي بلحمها ودمها اليوم تحاول أن تتحايل عليك طامعة ان توهمك ان بإمكانـك الحفـاظ علـى                    -٤
الثوابت الفلسطينية حتى لو رضيت للمسيرة الفلسطينية ان تواصل سيرها معتمدة على الدعم األمريكـي               

، ومعتمدة على الدعم االسرائيلي المتمثل بمنحك مئات الرشاشات االسرائيلية،          المتمثل بماليين الدوالرات  
ومعتمدة على الدعم االعالمي والمعنوي المشبوه من بعض األطراف األوروبية والعربيـة، نعـم انهـا                
تتحايل عليك وتحاول ان توهمك ان المقاومة الفلسطينية ستبقى مقاومة فلسطينية حتى لو قامـت علـى                 

  !! األمريكي والرشاش اإلسرائيلي والتصفيق المشبوه من أطراف اوروبية عربية الدوالر
 وها هي بلحمها ودمها اليوم تحاول ان تخدعك طامعة ان تصور لك ان المقاومة الفلسطينية سـتبقى                  -٥

مقاومة فلسطينية باسلة حتى لو تخلت عن الوقوف الشجاع في وجه االحتالل االسرائيلي وحتى لو تخلت                
التصدي لكل مخططاته التي تستهدف تهويد القدس وتمزيق الضفة الغربية وخنق قطاع غزة، حتـى               عن  

لو تخلت عن كل ذلك فبإمكانها ان تبقى مقاومة فلسطينية باسلة معتمدة على الدبكة الشعبية وعلى لقاءات                 
ة، وعلـى الزيـارات      االسرائيلي - االسرائيلي، وعلى األمسيات الثقافية الفلسطينية       -الحوار الفلسطيني   

 االسرائيلية، وعلى تبادل الخبرات في فن الطـبخ بـين المطـبخ             -المتبادلة بين قوى السالم الفلسطينية      
وعندها نعم وعندها فقط فإن بإمكان هذه المقاومة الفلسطينية الباسلة ان تحـرر             !! الفلسطيني واالسرائيلي 

  .ذي حرر االندلس ببيت شعر واحدال" غوار الطوشة"حيفا بقصيدة شعر واحدة مقتفية اثر 
 وها هي بلحمها ودمها اليوم تحاول ان تخدرك وان تخدر جراحك طامعة ان تمرر عليك إدعاء وقحاً                  -٦

يقول أن الدولة الفلسطينية ستقوم في قطاع غزة حتى لو ظل القطاع محاصرا برا وبحرا وجوا وليبق هذا                  
، وان الدولـة    !!ع الدولة الفلسطينية فـي قطـاع غـزة        الحصار االحتاللي االسرائيلي جنبا الى جنب م      

الفلسطينية ستقوم في الضفة الغربية حتى لو تواصل انتشار الورم االستيطاني فيها، وحتى لـو واصـل                 
االحتالل االسرائيلي نصب مئات الحواجز العسكرية فيها، وحتى لو واصل االحتالل االسرائيلي تقطيـع              

يع الخليل الى خليلين، وتقطيع نابلس الى نابلسين، وليبق هـذا الوجـود             الضفة الغربية الى ضفتين، وتقط    
االحتاللي االسرائيلي جنبا الى جنب مع الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية، ال بل ان باالمكان                

ويـد  اعتبار القدس الشريف عاصمة لهذه الدولة الفلسطينية العتيدة حتى لو واصل االحتالل االسرائيلي ته             
القدس الشريف وحصارها بجدار خنق عنصري، وليبق هذا التهويد قائما وناميا جنبا الـى جنـب مـع                  
السيادة الفلسطينية في القدس الشريف، وعاشت الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الـشريف              

  !!على هذا االعتبار
 أن تستهبلك طامعة ان تـدلس عليـك          وها هي بلحمها ودمها اليوم تحاول أن تستغفلك ال بل تحاول           -٧

اليوم حقيقة سعيها اليوم الى تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها الى اشبه ما يكون بتصفيات كأس كـرة                 
القدم اآلسيوية، أو اشبه ما يكون بتصفيات سباحة العوم تحت الماء، أو اشبه ما يكون بتـصفيات سـباق                   

مسافات الطويلة، بحيث ال تملك فيها إال الروح الرياضية، فإذا          الدراجات النارية او سباق السيارات في ال      
اردت ان تعبر فيها عن خسارتك فلتعبر بروح رياضية، واذا اردت ان تعبر فيها عن رفض االحـتالل                  
االسرائيلي فلتعبر بروح رياضية، واذا اردت ان تبكي فيها شهداءك ضحايا االجتياحات االسرائيلية فلتبك              

اذا اردت ان تطالب باطالق سراح عشرة آالف أسـير فلـسطيني فلتطالـب بـروح                بروح رياضية، و  
رياضية، واذا اردت ان تنتقد انحياز ماما أمريكا األعمى الـى جانـب جـرائم االحـتالل االسـرائيلي                   
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المتواصل حتى اآلن فلتنتقد بروح رياضية، واذا اردت ان تدين النفاق األوروبي أو الـصمت العربـي                 
  .دنه بروح رياضيةواالسالمي فلت

 وها هي بلحمها ودمها اليوم تواصل رجمك بأحاجي وألغاز كلما قيل انقضت تمادت، فمن الذي قتـل      -٨
! وما هي حقيقة المدعو محمـد رشـيد ؟        ! أليس من حقك أن تعرف؟    ! الرئيس ياسر عرفات رحمه اهللا؟    

وما هو مستقبل   !  أن تعرف؟  أليس من حقك  ! وهل ماتت اتفاقية أوسلو ام ال ؟      ! أليس من حقك أن تعرف؟    
ألـيس مـن حقـك أن       ! ريفـر اآلن ؟   -وما هي حقيقة اتفاقية واي    ! أليس من حقك أن تعرف؟    ! القدس ؟ 
! وما هو مستقبل حق العودة ؟     ! أليس من حقك أن تعرف؟    ! وما هي حقيقة خطة الطريق اآلن ؟      ! تعرف؟

يكي الذي ال يزال يصول ويجـول       رجل الكاوبوي األمر  " دايتون"ومن هو   ! ؟! أليس من حقك أن تعرف؟    
، وما هي أهـداف     "دايتون"وما هي مهمة    ! أليس من حقك أن تعرف؟    ! في البيت الفلسطيني من الداخل ؟     
  !أليس من حقك أن تعرف؟! دايتون، والى أين وصل دايتون؟

ين  أليس من حقك يا شعبنا الفلسطيني ان تعرف حقيقة وابعاد ما صرحت به ألوية الناصر صالح الد                 -٩
الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية حيث اتهمت حكومة الطوارئ التي يترأسها سالم فياض بإعالن              

لـوال  : ( وقال المشرف العام للمكتب اإلعالمي لأللوية ابـو الحـسن         !! الحرب على المقاومة الفلسطينية   
اجد فيـاض وغيـره مـن       المقاومة وجهاد األلوف المؤلفة من شرفاء هذا الوطن على مر العقود لما تو            

  )!!أصحاب ربطات العنق على ارض فلسطين 
" شهداء األقـصى  " أليس من حقك يا شعبنا الفلسطيني أن تعرف حقيقة وابعاد ما صرحت به كتائب                -١٠

الجناح العسكري لحركة فتح مساء الجمعة الماضية حيث أكدت كامل رفضها لتصريحات سالم فيـاض               
 عينها ابو مازن واصفة تلك التصريحات بالمتطاولة على المقاومـة           رئيس وزراء حكومة الطوارئ التي    

سـي إن   "تغاضينا عن تصريحات سابقة لفياض أطلقها لشبكة        : " الفلسطينية حيث قالت الكتائب في بيانها     
األمريكية عندما وصف المقاومة بأنها جلبت التعاسة للشعب الفلسطيني وقلنا وقتها ربما يكون هنـاك               " إن

 الترجمة أو ما شابه، لكن بانت الحقيقة واضحة لرجل امريكا، فهو أول رئيس حكومة فلسطينية                خطأ في 
  "!!يحمل الجنسية األمريكية

 أليس من حقك يا شعبنا الفلسطيني ان تعرف حقيقة وابعاد ما أدلى به أبو اللطف فاروق القـدومي                   -١١
لسياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية حيث     لصحيفة القدس العربي، وهو الذي يشغل منصب رئيس الدائرة ا         

صرح ان ما تمر به القضية الفلسطينية من نكسات وحوادث االقتتال يعود الى اتفاقية اوسلو، وان حركة                 
فتح تسير نحو المجهول إذا لم تأخذ مسار االصالح واعادة الهيكلة على اسس نضالية ووطنية سليمة وانه                 

ن ال يريد الكفاح المسلح وعلى رأسهم رئـيس الـسلطة الفلـسطينية             نشأ جيل من المفاوضين الفلسطينيي    
وان هناك شخصيات فلسطينية برزت بعد اتفاقية اوسلو واصبحت تمثل مراكـز قـوى              ) محمود عباس (

  .داخل فلسطين تعيش تحت االحتالل وتتحرك بحمايته بحرية بحيث ال يستطيع أحد ان يحاسبها
ي ان تعرف حقيقة وابعاد ما أدلى به راجي سوراني مدير المركز             أليس من حقك يا شعبنا الفلسطين      -١٢

 -انه يحق للـرئيس     : ( م٢٢/٦/٢٠٠٧بتاريخ  " الحدث"الفلسطيني لحقوق االنسان حيث صرح لصحيفة       
 فرض حالة الطوارئ بموجب احكام الباب السابع من القانون األساسي، كما انه يملك ايـضا                -ابو مازن 

 يحدد القانون األساسي بأن تبقى الحكومة المقالة كحكومة تـسيير أعمـال             صالحية حل الحكومة، ولكن   
انه لم يـرد فـي      ( وأكد  ) لحين تشكيل الحكومة الجديدة التي يجب ان تنال الثقة من المجلس التشريعي             

 حتى في حالة الطوارئ بتعليق العمل بمـواد هـذا           - ابو مازن  -القانون األساسي أية صالحية للرئيس      
فيما يخص صالحية المجلس التشريعي في منح الثقة للحكومة، بـل ال يجـوز حـل المجلـس                  القانون،  

: ( ، وأضـاف  )من القانون األساسي  ) ١١٣(التشريعي او تعطيله خالل فترة الطوارئ وهذا حسب المادة          
هذا القانون يسمو على كل القوانين وتستمد منه كافة الصالحيات بما فيها صالحيات الـرئيس ورئـيس                 

، ومـضى سـوراني   )زراء، وال يجوز ان يتم المساس به او تعطيله في كـل الظـروف واألحـوال       الو
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 ان تزيد من تفاقم األزمة ال ان تسهم فـي           - ابو مازن  -من شأن االجراءات التي اتخذها الرئيس       :(يقول
ي  مليـون مـدن    ٥,١حلها، بل إنها ستزيد ايضا من العزلة التي يتعرض لها قطاع غزة والتضحية بنحو               

فلسطيني والزج بهم الى مستقبل مجهول، وتعريضهم للعقوبات الدولية، فضال عن المخاوف من تكريس              
  ).واقع سياسي يتم فيه فصل القطاع عن بقية االراضي الفلسطينية المحتلة

 أليس من حقك يا شعبنا الفلسطيني أن تعرف حقيقة وابعاد الوثيقة التي نـشرها موقـع إلكترونـي                   -١٣
 أن ياسر عرفات اصبح     - ايضا -تأكدوا  (والتي تقول أن محمد دحالن قال لموفاز        " نيوز-لز  نوب" يدعى  

 ان مـا    - ايـضا  -وتأكدوا  !! ولكن دعونا ننهيه على طريقتنا وليس على طريقتكم         !! يعد أيامه االخيرة  
ي الوثيقة  كما ورد ف  ) !! قطعته على نفسي امام الرئيس بوش من وعود فإنني مستعد ألدفع حياتي ثمنا له             

نحن بدأنا في محاولة استقطاب الكثير من اعضاء المجلس التشريعي مـن خـالل              : ( أيضا قول دحالن  
كمـا ورد فـي هـذه        !!) - أي الرئيس عرفات   -الترغيب والترهيب حتى يكونوا بجانبنا وليس بجانبه        

 وتفـرغ مـن    يجـب ان تنتهـي   - أي المجلس المركزي الوطني      -هذه األسماء   : ( الوثيقة قول دحالن  
  )!!.مضمونها وأتمنى منعها من االنعقاد في الضفة الغربية وقطاع غزة 

 أليس من حقك يا شعبنا الفلسطيني ان تعرف حقيقة وابعاد الخبر الذي نـشرته جريـدة الـصنارة                   -١٤
قد عثرت على أشرطة جنسية     " حماس"وكانت حركة   : (... م حيث ورد فيه ما يلي     ٢٩/٦/٢٠٠٧بتاريخ  
بعد السيطرة االمنية على جميع القوات التابعة لألمن الفلسطيني، وعندما تم فحصها أصيب كل              . ..كثيرة

قال أحد األشـخاص  " اعمال مشينة وغير اخالقية، أفالم جنس من الطراز األول    !! من شاهدها بالذهول    
دية في السلطة   لوزراء وشخصيات قيا  ... الذين شاهدوا لقطات من هذه األشرطة والتي استعملت لالبتزاز        

الهدف من هذه التسجيالت غير األخالقية كان االبتزاز وليس المالي انمـا الـوظيفي او               !! " الفلسطينية  
الشارع » !!... الدعم لبعض ضباط االجهزة لكي تعمل الشخصيات الفلسطينية المبتزة حسب ما يريدون             

  ) !!ة الفلسطيني سيصاب بصدمة لم يعرفها من قبل في حالة نشر األشرط
 لكل ذلك فان واجب الوقت يملي عليك ان تقول لكل الفصائل الفلسطينية على اختالفها، ولمنظمـة                 -١٥

التحرير الفلسطينية ولمنصب السلطة الفلسطينية، ولمنصب رئاسة الحكومة الفلسطينية وما تفرع عنها من             
ألرض، انك انـت القـضية      وزارات وللمجلس التشريعي الفلسطيني، بل وللقاصي والداني من كل اهل ا          

الفلسطينية وانت صوت القضية الفلسطينية وانت مرجعية القضية الفلسطينية، وان كل صوت ألي فصيل              
فلسطيني وألية مؤسسة فلسطينية يصدق مع القضية الفلسطينية بقدر صدقه مع صوتك ألنك انت صوتها،               

 الحكم على كل المرجعيـات      وصوتك هو الذي يستوعب جميع األصوات وليس العكس، ومرجعيتك هي         
وليس العكس، وانت الفصيل األوسع الذي يستوعب كل الفصائل الفلـسطينية ولـيس العكـس، وأنـت                 
المصلحة االساس التي ال تعلو عليه أي مصلحة ألي فصيل فلسطيني أو ألية مؤسسة فلسطينية او أليـة                  

 مصلحة فلسطينية ضيقة الى الجحـيم  جهة امريكية كانت او اوروبية او اسرائيلية او عربية، ولتذهب كل        
اذا كانت على حساب مصلحتك، ولتذهب كل مصلحة امريكية او اسرائيلية او عربية او اوروبيـة الـى                  

  .الجحيم اذا كانت على حساب مصلحتك
 وان واجب الوقت يملي عليك ان تقول للجميع ان كل من ابتغـى مرضـاة امريكيـة او مرضـاة            -١٦

وبية أو عربية على حساب مصلحتك فقد تعس وانتكس وحقَّ ان يقال فيه تعـس               اسرائيلية او مرضاة اور   
تعـس  ... تعس عبد الدينار  ... تعس عبد الدرهم  ... تعس عبد اليورو  ... تعس عبد الشيقل  ... عبد الدوالر 

  .وانتكس
 وان واجب الوقت يملي عليك ان تذكر الجميع ان مسيرتك هي األطول من أية مسيرة ألي فـصيل        -١٧
لسطيني وألية مؤسسة فلسطينية وألية جهة عربية أو اعجمية اخرى، فقد تتوقـف مـسيرة أي فـصيل                  ف

فلسطيني أو اية مؤسسة فلسطينية ولكن مسيرتك لن تتوقف، فأنت مسيرة شعب وغيرك مـسيرة افـراد،              
واين عمر الشعب من عمر االفراد، وهل عمر االفراد إال جزء من عمر الشعب الـذي ينتمـون إليـه،                    
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فامض متوكال على اهللا تعالى بعلو همة ال يفلها نكوص او تخلف او ارهاق او جشع من أي جهة كانـت                     
واعلم ان النصر مـع  : " &ومن أي فرد كان، وليكن شعارك هو الخطاب النبوي الذي يقول فيه الرسول           

  ".الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا
  ٢٠/٧/٢٠٠٧صوت الحق والحرية 

  
  وبيع الالجئين..  مجانيتطبيع .٦٧

  عبد الباري عطوان
 اسرائيل تثير الريبة والقلق في آن، وتعكس افالس النظام          ىهجمة السالم العربية التي نراها هذه االيام عل       

 قياداته، وتنفيذهم لالوامر واالمالءات االمريكيـة دون        ىالرسمي العربي، وانعدام الرؤية االستراتيجية لد     
  .تبصر

 القدس المحتلة، وهما احمد ابـو  ى بمناسبة الزيارة التي قام بها وزيرا خارجية عربيان النحن نتحدث هنا 
الغيط وزير خارجية مصر، وعبد االله الخطيب وزير خارجية االردن، تحت ذريعة شرح مبادرة السالم               

  .العربية للقادة االسرائيليين
 خارجيته تسيبي ليفنـي بـالوزيرين       كان من الطبيعي ان يرحب رئيس الوزراء ايهود اولمرت ووزيرة         

 لو كان وزيرا خارجية المملكة العربية السعودية االمير سعود          ىالضيفين، ولكنه في واقع الحال كان يتمن      
الفيصل واالمارات العربية المتحدة الشيخ عبد اهللا بن زايد عضوين في الوفد الذي قال السيد ابو الغـيط                  

  .انه يمثل جامعة الدول العربية
 الوزيرين االردني والمصري عدة مرات، ويعرفهما عن ظهر قلب، وربما يشعر بالملـل              ىلمرت التق فاو

الرجل يريد الحوت العربي االكبر واالدسم وهو المملكة العربية السعودية، ثـم بعـد              . من االجتماع بهما  
  .ويبدو ان تحقيق هذه االمنية بات وشيكا. ذلك الهامور االماراتي او االثنين معا

المقبل في نيويورك   ) سبتمبر( عقده الرئيس االمريكي جورج بوش في ايلول         ىمؤتمر السالم الذي دعا ال    ف
علي هامش اجتماعات الجمعية العامة لالمم المتحدة، من المقرر ان يضم اعضاء اللجنة الرباعية الدولية،               

بحـضور الطـرفين    ) راتمصر واالردن والسعودية واالما   ( جانب اعضاء اللجنة الرباعية العربية       ىال
 السيدة كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية االمريكية التي ستترأسه بحث          ىاالسرائيلي والفلسطيني، وستتول  
  . المنطقة قبل نهاية االسبوع المقبلىالترتيبات النهائية اثناء زيارتها ال

سعودية اي اشارة يمكن    الموقف السعودي من مؤتمر السالم هذا ما زال غامضا، ولم تصدر عن القيادة ال             
ان تفيد بالحضور او عدمه، وان كانت بعض المصادر الدبلوماسية تردد بان العاهل السعودي الملك عبد                
اهللا بن عبد العزيز يعارض مشاركة وزير خارجيته في مؤتمر يحضره الطرف االسرائيلي، ويصر علي               

  .لرئيس محمود عباس الي المؤتمران يكون هناك ممثل عن حركة حماس في اي وفد فلسطيني يشكله ا
 الطرف السعودي، اذا احتاج االمر، للمشاركة، وصرح بذلك         ىالرئيس بوش سيمارس ضغوطا كبيرة عل     

 التراجع عـن    ى اقدام الدول التي لم تطبع عالقاتها مع الدولة العبرية عل          ىعالنية عندما قال انه يتطلع ال     
  . المملكة العربية السعودية باالسمهذا الموقف، وفتح اتصاالت مباشرة معها، وذكر

من الواضح ان الشروط والمطالب االسرائيلية بضرورة التطبيع اوال قبل مناقشة مبادرة السالم العربيـة               
 تل ابيب مـن  ى القدس المحتلة وليس ال ى هذه الزيارات ال   ىقد بدأت تتحقق وبصفة تدريجية، واال ما معن       
 وقبلها للرئيس الفلسطيني محمود عباس، فهل مبادرة الـسالم          قبل وزيري الخارجية المصري واالردني،    
 االسرائيليين في عاصمتهم    ى وفود عربية تذهب ال    ى تحتاج ال  ىالعربية علي هذه الدرجة من الغموض حت      

  لكي تقدم شروحا لطالسمها؟
االسرائيلية، هناك من يتطوع بالدفاع عن هذا التطبيع المجاني بالقول ان مثل هذه الزيارات تحرج القيادة                

وتكشفها امام العالم، وتثبت ان الطرف العربي هو الطرف المرن المبادر المحب للسالم والعامـل مـن                 
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، وغبي ال يفهم، وكأن االحراج العربي يؤثر في اسـرائيل           ى ال ير  ىسبحان اهللا، وكأن العالم أعم    . اجله
  .حراجية جديدةوقادتها، ويحمر وجهها خجال في كل مرة يتقدم فيها العرب بخطوة ا

 ىاسرائيل نجحت، وبعد اشهر معدودة من اطالق مبادرة السالم العربية في تحقيق خطوة تطبيعية كبـر               
 ىمع الجامعة العربية، ودون ان تقدم تنازال واحدا، وكل محاوالت االنكار التي يطلقها السيد عمرو موس               

عة، ولجنة تفعيل المبادرة التي ينبثـق        االردني يمثل الجام   -في هذا الصدد غير مقنعة، فالوفد المصري        
  . منهىعنها، واي تفسير غير ذلك هو اهانة للعقل العربي، او ما تبق

وما يثير القلق اكثر، ان الشرط الثاني الذي وضعته اسرائيل للقبول بمبادرة السالم العربية، اي اسـقاط                 
 مؤتمر نيويـورك    ى، بحيث ال نصل ال    البند المتعلق بحق العودة فيها، بدأ يتآكل وبسرعة قياسية مدروسة         

  . كلياىاال وقد تالش
كان اول من بدأ عمليـة التمهيـد        ) طوارئ لماذا؟ (السيد سالم فياض رئيس حكومة الطوارئ الفلسطينية        

إلسقاط هذا الشرط، عندما صرح لصحيفة اسرائيلية بان عودة الالجئين الفلسطينيين مسألة تحل باالتفاق              
 االمم المتحدة وقراراتها، وخاصة القرار      ىيلي والفلسطيني، دون اي اشارة مطلقا ال      بين الجانبين االسرائ  

ثم جاء رئيسه السيد عباس ليطمئن االسرائيليين بصورة اكثر وضوحا، عندما صرح امـس              . ١٩٤رقم  
ن لصحيفة معاريف االسرائيلية ايضا، بانه ال توجد قوة في العالم بامكانها الزام اسرائيل بإعـادة ماليـي                

وقال ان مشكلة الالجئين هذه يجب ان تحل بين الجانبين الفلـسطيني            .  اراضيها ىالالجئين الفلسطينيين ال  
  .واالسرائيلي عن طريق ايجاد حل خالق لها

 معه هـذه    ىالرئيس عباس لم يذكر االمم المتحدة وقراراتها ايضا، ولم يقل لمراسل الصحيفة، الذي اجر             
ة االمريكية ومعها ثالثة وثالثون دولة، استخدمت القوة المـسلحة، ونـصف            المقابلة، ان الواليات المتحد   

مليون من جنودها لتطبيق قرارات مجلس االمن الدولي الصادرة في حق العراق عندما اجتاحت قواتهـا                
  .االراضي الكويتية

 العـودة،  ما يمكن استنباطه من كل ما تقدم هو ان هناك عملية تمهيد مدروسة بعناية فائقة اللغـاء حـق       
مقابل تفضل حكومة اولمرت بقبول مبادرة السالم العربية، اي تفريغ القـضية الفلـسطينية مـن اهـم                  

 بقـاء  ىوهذا ما يفسر رفض الرئيس عباس النزق الي تحاور مع حركة حماس واصراره عل         . مضامينها
الحق كليا في وثيقـة     السيد ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الذي تنازل عن هذا               

  . جانبه كمستشاره السياسي االبرزىجنيف ال
االيام المقبلة مرعبة، فهناك حراك غير طبيعي يجري في المنطقة، وزحمة زوار ومبـادرات، فالعاهـل                

 واشنطن، وتوني بلير مبعوث اللجنة الرباعيـة الدوليـة الجديـد            ىاالردني الملك عبد اهللا الثاني طار ال      
 لتوه جولة في المنطقـة زار خاللهـا االردن ورام اهللا            ى العراق وافغانستان، انه   ى عل ومهندس الحربين 

 الدرب نفسه، بينمـا يـستعد       ىوالقدس المحتلة وابوظبي، ليتبعه فورا وزيرا خارجية مصر واالردن، عل         
 في  قادة دول المنطقة لفرش السجاد االحمر للسيدة رايس ورفيقها روبرت غيتس وزير الدفاع االمريكي،             

  .جولة هي الرابعة في اقل من ستة اشهر
اليس الفتا ان وزير الدفاع االمريكي يرافق رايس في جولتها هذه؟ اال توجد عالقة لهذه الجولة مع وجود                  
اكثر من نصف السفن الحربية االمريكية في منطقة الخليج الول مرة في تاريخ هذه الدولة، مـن بينهـا                   

  ثالث حامالت طائرات؟
 مثل هذا الحراك السلمي في كل مرة تستعد فيها االدارات االمريكية لحرب في المنطقـة؟                ى عل الم نتعود 

  .التاريخ يعيد نفسه وبأسرع مما نتصور
  ٢٧/٧/٢٠٠٧القدس العربي 
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  هل من مخرج؟".. حماس"أزمة  .٦٨
  محمد ياغي

ا كحركة، تسعى   لتعزيز نفوذه " حماس"في غزة، تعيش في مأزق، فالخيارات التي تملكها         " حماس"سلطة  
لتمثيل جميع الشعب الفلسطيني، تكاد تكون معدومة، وال أدل على ذلك من عدم قدرتها على حل مـشكلة                  
آالف العالقين على معبر رفح منذ أكثر من شهر، واعتقالها لخصومها الـسياسيين واالعتـداء علـيهم،                 

  .وتحديداً من حركة فتح
. ة الفلسطينية ال يسهل عليها إمكانية الخروج منتصرة منها        في حالة أزمة، والواقع المعقد للقضي     " حماس"

من جهة هنالك موقف عربي تاريخي، ال يستطيع تجاوز واشنطن وسياستها ومطالبها، وبالتالي فإن رفع               
جيداً، خصوصاً بعـد أن أعـدت       " حماس"ال يتم في الجامعة العربية، وهذا تدركه        " حماس"الحصار عن   

، "حمـاس " العربية تقريرها عن أحداث غزة، دون أن تقابل أياً من مسؤولي             لجنة تقصي حقائق الجامعة   
، سببه بالتأكيـد    "حماس"ومن جهة أخرى هنالك حصار دولي لـ        . ودون ان تطأ اقدام اللجنة أرض غزة      

لتغير سياستها تجاه اسرائيل، مثلما     " حماس"، بمقدار ما هو الرغبة في دفع        "فتح"ليس الرغبة في مساعدة     
 وعندما فرض ٣٣٨ و٢٤٢سابقاً، عندما دفعتها لالعتراف بقرارات مجلس األمن وتحديداً      " فتح"مع  فعلت  

  .على الرئيس عرفات نبذ العنف
اآلن، في العالم، بأنها قد تخلصت من العنف، لكن نبذها له في نهايـة العـام                " فتح"بالطبع ال يصدق احد     

ر العربي والدولي، مضاف له إجراءات السلطة فـي         الحصا.  كان تذكرة دخولها البوابة االميركية     ١٩٨٩
ليس مهماً هنا مدى مشروعية مـا       . ، لن تمكن األخيرة من حصاد زرعها في غزة        "حماس"رام اهللا ضد    

قادرة على ضبط األمن فـي      " حماس"جرى في غزة، فهذا له حسابات اخرى، وليس مهما هنا إن كانت             
ع آخر، وليس مهماً إن كانت اجراءات عباس في الـضفة           غزة اآلن اكثر من السابق، فهذا ايضاً موضو       

  .لها اية قيمة قانونية، فهذه ايضاً لها حسابات مغايرة
أن تعزز موقعها في السلطة تحت مسمى الشراكة الـسياسية، وهـل            " حماس"المهم هو، إن كان بإمكان      

وليس هذا بالضبط أحـد أهـم       بإمكانها اآلن الضغط إلعادة بناء منظمة التحرير بالطريقة التي تريدها؟ أ          
منها، ضربة اسـتباقية    " حماس"اسباب لجوئها للحسم العسكري في غزة، من جملة اسباب اخرى ذكرت            

اآلن بعد زيارة ابو الغيط وعبد اإلله الخطيب إلسـرائيل،          " حماس"ما هي خيارات    . قبل أن تضرب هي   
 لسماع رأيها؟ هـل يكفـي تعزيـز         في الوقت الذي لم يجتمع مسؤول عربي مع قادتها منذ احداث غزة           

باالشتباكات المحدودة التي تقوم بها بين فينة وأخرى مع         " حماس"لحكمها في غزة؟ وهل ستكتفي      " حماس"
اسرائيل؟ هل ستقوم بالرد على إجراءت السلطة في الضفة بطريقة ما؟ وإن قامت بذلك فما هي المكاسب                 

  .التي ستحققها؟
ات قبل االقتصاص مما فعلته السلطة فينا في غزة، فهـل ستـصبر   صبرنا عشر سنو : احمد يوسف يقول  

عشر سنوات لالقتصاص مما يجري في الضفة؟ وهل القضية الفلـسطينية اصـبحت تختـزل               " حماس"
امرها، وربطت مصيرها بمحور الممانعة، مـع       " حماس"باالقتصاص واالقتصاص المضاد؟ هل حسمت      
 قليمياً من العيار الثقيل للخروج من األزمـة مـن نـوع             سورية وإيران وحزب اهللا؟ هل ستنتظر تطوراً      

وتكسبها، او مفاوضات مع سورية يجري من خاللها التفاهم         " حماس"حرب تخوضها سورية وحزب اهللا و     
  .بطريقة ما" حماس"مع 

تعيش في ازمة لكنها أزمة من نوع مختلف عن ازمة السلطة في رام اهللا، التـي تعـيش فـي                    " حماس"
اسمها الشرعية، وعدم قدرتها على تمثيل الشعب الفلسطيني كافة، في ظل فقدان سـيطرتها              تقديري أزمة   

ازمة سلطة رام اهللا تجري محاولـة التغلـب         . على غزة، وقبل ذلك في ظل نتائج االنتخابات التشريعية        
اع، قطعا ذلك كله ال يساوي شرعية صندوق االقتر       .. عليها بعالقات دولية وعربية وأموال وأفق سياسي      

فالشرعية فقط هي ما تعبر عنه االرادة الحرة للجمهور، والشعب الفلسطيني ليس أقل من اي شعب آخر                 
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عندما تتعلق المسألة بمن يمثله، وهنا أمامنا نموذجان للشرعية، شرعية على الطريقة العربيـة، بإمكـان                
ل بأن الـشعب الفلـسطيني      البعض ان رغب ان يعيدها الى آل البيت في مكة المكرمة، مدعماً ذلك بالقو             

عليه والتي تعرف   " المثقفة"ليس ناضجاً بما فيه الكفاية ليقرر األفضل له، وهو يحتاج الى وصاية النخبة              
وهنالك قطعاً شرعية صندوق االقتراع، مثل اسرائيل وتركيا، وأميركا وجميـع دول            . اكثر منه مصلحته  

ي الفلسطيني المحلي، قبل اي اجـراء او موقـف   اوروبا، وهو ما يفرض على الجميع حساسية اكثر للرأ  
خيارات السلطة في رام اهللا واضحة، شرعية على الطريقـة العربيـة، فهـذه اسـهل الطـرق                 . سياسي

سـيعطي ذلـك    . أحكام طوارئ وشرطة لمكافحة الشغب ودفع رواتب موظفي القطاع العام         .. وأقصرها
  .للسلطة في رام اهللا الكثير من الوقت، ربما

من النوع المستعصي ال يحل دون مبادرة سياسية من قادتها، موجهة اساساً للواليات             " حماس"مة  لكن، از 
المتحدة وأوروبا ثم للدول العربية وإسرائيل، هذه المبادرة يجب ان تشتمل على عناصر واضحة أهمهـا،            

بأن االعتـراف   القبول الصريح بالمبادرة العربية كأساس للحل مع اسرائيل، رسائل واضحة من قيادتها             
بإسرائيل والعالقات الطبيعية معها في حالة التوصل الى حل سياسي لمكونات الصراع علـى ارضـية                
المبادرة العربية هو أمر مفروغ منه، والتوقف عن الحديث عن الهدنة كبديل عن معاهدة سـالم دائمـة،                  

  .ت السياسية أن تبدأوإرسال رسائل واضحة بشأن االستعداد لهدنة عسكرية طويلة تتيح للمفاوضا
هذه اإلشارات فإن السلطة في رام اهللا ستكون مضطرة للبحث عن مخـرج لألزمـة               " حماس"اذا أرسلت   

فقط، بل ألن هذا ما تريدة الواليـات المتحـدة،          " فتح"الداخلية، ليس ألن ذلك ما يريده عباس، وما تريده          
 ما كانت عليه قبل الرابـع عـشر مـن           وأوروبا والعرب قبلهم، ولن يكون اشتراط عودة األوضاع الى        

حزيران مطروحاً على الطاولة ألننا نعلم أن ذلك ال يمثل حقيقة الموقف الفلسطيني الداخلي الذي يـدرك                 
  .استحالة تحقيق ذلك

، لكن التقوقع في غـزة المحاصـرة،        "حماس"بالطبع يمكن تصور صعوبة ذلك على تنظيم عقائدي مثل          
ماتيكية ليس حالً ايضاً، وهي قد تأتي وقد تكون نتائجها بعكـس مـا تريـده                وانتظار تغيرات اقليمية درا   

ومعاهـدة  " حماس"ايضاً، وفي آخر المطاف، ليس هناك فرق حقيقي بين الهدنة التي تطالب بها              " حماس"
علـى تجـاوز    " حماس"الفرق فقط في قدرة قادة      .. سالم، مقابل الدولة، فيما يتعلق بالواقع على األرض       

  .قادرة على ذلك ان إرادت" حماس"الفكرية ألعضائها بشأن ذلك، والتعبئة 
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