
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 

٢٩/٧/٢٠٠٧ حداأل ٧٩٧  

 تشكك في دقـة نتـائج      
" الشعبية"و" فتح"وحقيق   

  ؤشراً إيجابياً

 ٣ص ... 

   بنود إلنهاء األزمة الفلسطينية١٠بادرة من 
   في االنتخابات ليس باألمر السهل"فتح"نجاح و.. حال خالقا لقضية الالجئين

   ض والكيان يشيد بإسقاط المقاومة من برنامج فياض
  إجراءات عباسينتقد 

 تفراج عن شالي من مصر تجديد وساطتها لإل طلبت رسمياً"ئيل
   إذا فشل الحوار فستكون حرب 
 
 
 
 
 
 
 "حماس"

 التلجنة
تعّدانه م

  

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشاعر يقود م
سنجد : عباس

 ترف"الفصائل"
"فتح"عقيد في 
سراإ": يديعوت

:كوشنير يحذّر



  

  

 
 

    :السلطة
 ٤   بنود إلنهاء األزمة الفلسطينية١٠الشاعر يقود مبادرة من  .٢
 ٤  هنية يتعهد ببسط األمن على مياه بحر قطاع غزة بتشكيل قوة بحرية خاصة .٣
 ٤   في االنتخابات ليس باألمر السهل"فتح"نجاح و.. سنجد حال خالقا لقضية الالجئين: عباس .٤
 ٥   أولمرت المتوقع عقده في أريحا سيخصص للملف السياسي- لقاء عباس: مصادر مطلعة .٥
 ٥  وحيد مختلف األجهزة األمنية في الضفة بت"حماس" عباس سيواجه ":الجزيرة"صحيفة  .٦
٧. 
٨. 

 ٥  بحر يحمل عباس ورئيس جامعة النجاح مسؤولية ما وقع في الجامعةأحمد 
٦  حكومة هنية تبدأ في صرف رواتب موظفي العقود والجدد والبطالة 

    
:ة م   مقاوال

  
  

 المقاومة من برنامج فياضوالكيان يشيد بإسقاط ترفض "الفصائل" .٩
  

٦ 
 ترفض حل أزمة العالقين على معبر رفح عن طريق إدخالهم من معابر بديلة"حماس" .١٠

   والقطاعقصي تأتي إلى الضفة 
٦ 

 ٧نرحب بأي لجنة عربية أو إسالمية للت: أبو مرزوق .١١
  "فتح" ء علىإلى وقف االعتدا" حماس"حلس يدعو  .١٢

   ت ابتزاز القيادة السياسية في غزة
   بغزة"صى

    ازالة الظاهرة االجرامية المسماة فتح االسالم بات قريباً:نينأبو العي .١

 

٧ 
 ٨  إجراءات عباسينتقد "فتح"عقيد في  .١٣
 ٨بعثة عباس لدى األمم المتحدة حاول": جبهة النضال" .١٤
 ٨كتائب االق"استشهاد عنصرين اثنين من  .١٥
 ٨   تهدد باستهداف فياض" ألوية الناصر" .١٦
 ٨  "التنفيذية"عائلة طالب فلسطيني تنفي مقتله برصاص  .١٧
٨٩
    

:االسرائيلي     الكيان
 تفراج عن شاليوساطتها لإل من مصر تجديد  طلبت رسمياً"سرائيلإ": يديعوت .١٩

    شركة إسرائيلية تعمل في العراق٧٠: معاريف 

ض

٩ 
٢.
  
٠٩

  
:، الشعب     األر

 ٩   بالعبور فلسطينيا٦٢٦ًوالسماح لـ.. انفراج في أزمة العالقين في معبر رفح .٢١
  ياسية

  ه

٠ عن حق العودة البريطاني الخارجيةتصريحات وزير يدين  "حق العودة"كز 

:تصاد

١٠ ممثلي القطاع الخاص لمواجهة األزمة السمنيب المصري يعلن إنشاء تجمع يضم .٢٢
٢٣. 
٢. 

قرار حرمان المطران حنا باطل ومرفوض ولم نستجب ل: ثوذكسيرتمر األالمؤ
   األسيرات يطالبن عباس باالهتمام بقضيتهن

١٠
٠ ٤١

١مر .٢٥
   
  اق

 ١  ٢٠٠٧  خالل الربع الثاني%٠,٨٤ تراجع كميات اإلنتاج الصناعي: إلحصاء ااز

: ردن

 
١جه .٢٦
   
  األ

١ تحذر السلطات االسرائيلية من تنفيذ مشروعات جديدة في القدساللجنة الملكية 
   

 
١ .٢٧
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   :لبنان
  "فلسطين"ي سنبقى نملك صواريخ تطال أي نقطة ف: هللانصرا .٢٨

٢  "البارد"تعزيزات عسكرية لبنانية إلى عمق مخيم  .٣

١١
١١   إذا فشل الحوار فستكون حرب: كوشنير يحذّر .٢٩
٠١
   

: إسالمي    عربي،
١٢   نسمع قعقعة وال نرى طحينا في جهود السالم:موسىعمرو  .٣١
   العدّوان الرئيسيان للشعب االيراني"سرائيلا"أمريكا و: خامنئي .٣٢

٢  "الجامعة" تنسجم مع موقف "إسرائيل"العالقات مع : موريتانيا
١٢

٣. 
  
٣١

 
:ي    دول
  ملياراً صفقة أسلحة لدول المنطقة ٢٠و".. سرائيلا"مليار دوالر مكافأة أمريكية لـ ٣٠ .٣٤

٣   له للشرق األوسط مندوباًيسُيعن وليامزون 

ا

١٢
١ برا .٣٥

 
ختار

  
:ت     م

١ ٣  م من أمريكاية تدشن مشروع قانون يهدف إلخراج اإلسالمنظمة أمريك .٣٦
    

:ت ومقاالت   حوارا
حبيل

  
مهنا ال ..!وفتح أوسلو تلعنُها.. حماس تتمسك بمبادرة مكة .٣٧

 
  ١٤

   حسن عبد الحليم...سحب المبادرة العربية والعودة إلى المواقف السابقة .٣٨

٩  بالل الحسن... !سياسيون أضاعوا الرغبة في اإلبداع .٤
  محمد السعيد إدريس. د... طر الحرب وأوهام السالم

    
:كاريكاتير

١٥
١٧  رضوان السيد. د... شرق األوسط ومؤتمر بوش للسالمال .٣٩
٠١
٢١مخا .٤١

  ٢٢ 

  
١.

ذر للرماد في العيون ومحاولة لتصفية حـسابات         "،

كان البد من معرفة أسباب هـذا االنهيـار         " أنه   

***  

  تعّدانه مؤشراً إيجابياً" الشعبية"و" فتح"و التحقيق  لجنة تشكك في دقة نتائج"حماس" 
في دقة نتائج التحقيق الصادرة عن اللجنة التي        " حماس"شككت حركة   : غزة ٢٩/٧/٢٠٠٧الحياة  ذكرت  

ئـيس  واعتبر نائب ر  . شكلها الرئيس عباس للوقوف على أسباب سقوط قطاع غزة السريع في يد الحركة            
البرلمانية يحيى موسى أن تقرير اللجنة     " حماس"كتلة  

، في إشارة الى أعضاء اللجنة،      "داخلية بين بعض القيادات في األجهزة األمنية لصالح أجندات غير نظيفة          
  ".جزءاً من المشكلة األساسية"الذين اعتبرهم موسى 

جـاءت  "في قطاع غزة ابراهيم أبو النجا أن نتائج عمل اللجنة           " فتح"جلس الثوري في     أكد عضو الم   فيما
وأضاف". في وقتها، وخطوة صحيحة لمعالجة األخطاء     

 السريع في غزة، ومن الذي تسبب به، ألن ذلك يعتبر انطالقة حقيقية في االتجاه الصحيح إلعادة تنقيـة                 
  ".صفوف فتح وبناء االجهزة االمنية على أسس سليمة
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قيـق           

        
راد أو إجراءات وخطـط  باب األوضاع الكارثية التي تعيشها القضية الوطنية والشعب الفلسطيني في أف       

ومة من اإلدارة األميركية، الراميـة إلـى             

٢.

تحييد مؤسسات السلطة وأمن المواطن من خـالل االجهـزة االمنيـة                 
المختصة والمحاكم بما يضمن احترام مواثيق حقوق االنسان، ووحدة الو

قـضي بـدعم اقامـة دولـة        ألمني وفق ترتيبات متفق عليها، اضافة الى االتفاق على برنامج سياسي ي           

٣.

الصيادين ان القوة البحرية سيجري تشكيلها من رجال أمن القوة التنفيذي
وأكد أن الشرطة البحرية الخاصة ستعمل على وضـع حـد لجميـع             . حرية على مستوى قطاع غزة    

 .ض سيئة

٤.

وال . لقضية الالجئين " خالق"ويعتبر عباس أن باإلمكان إيجاد حل       . أوال ومن ثم يتم التطبيق على مراحل      

بدورها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على لسان عضو لجنتها المركزية جميل مزهر ان هذه               
فرصة العادة بناء االجهزة على أسس مهنية وطنية بعيدا عن االجندات الخاصة واالقليمية بمـا               "النتائج  

دعوة اللجنة  "ورفض مزهر   ". والدفاع عن شعبنا من االعتداءات االسرائيلية     بحفظ أمن الوطن والمواطن     
حول احداث غزة االخيرة، موضحاً أنه يجب تشكيل لجنة للتح" حماس"لتشكيل لجنة وطنية لمساءلة     

، "حماس"في كل االحداث التي بدأت باالقتتال الداخلي وصوال الى عملية الحسم العسكري التي قامت بها                
اعقبها من اجراءات ومراسيم من جانب الرئيس عباس كرست االنفصال السياسي بين غزة والضفة              وما  

  .وكذلك مجموعة االجراءات الميدانية التي تقوم بها حكومة االمر الواقع في غزة، وحكومة فياض
يـق  اللجنة الوطنيـة للتحق   " اعتبرت الجبهة الشعبية، عمل     : غزة ٢٩/٧/٢٠٠٧ الحياة الجديدة    وأضافت

بتركيزها على الجوانب األمنية دون تناول األسباب السياسية أساساً،         "بالتقصير في التصدي ألحداث غزة      
وحذر الناطق باسم الجبهة مـن اختـزال .التي أوصلت األمور إلى ما وصلت إليه، متجزأ وغير كاف         

أس
أمنية، بعيداً عن مخططات االحتالل وسياساته اإلجرامية المدع

  .تفتيت الشعب الفلسطيني أرضا ومؤسسات وقضية والعودة به إلى متاهات الضياع والوصاية واإللحاق
  
 نية بنود إلنهاء األزمة الفلسطي١٠الشاعر يقود مبادرة من  

كشف وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني السابق، ناصر الدين الـشاعر،           :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
عن وجود اشارات مشجعة تعكسها اتصاالت يقوم بها من اجل دعم المبادرة التي يقودها للخـروج مـن                  

وأكـد   .المأزق الراهن في ظل وقف الحوارات بين حركتي حماس وفتح فـي اعقـاب احـداث غـزة                 
 انه يجنح الجراء اتصاالت ولقاءات مع غالبية االطراف بصورة غير علنية لـضمان نجـاح                "الخليج"ـل

 بنود رئيسية يقف في مقـدمتها ضـمان التعدديـة الـسياسية             ١٠وأوضح ان المبادرة تتضمن     . المبادرة
التي جرى تنفيذها   واحترام الدستور والشرعيات من دون تجزئة والتراجع عن كافة الخطوات والقرارات            

بصورة أحادية، اضافة الى اهمية 
طن، وضـمان تـسوية الملـف               

ا
  .١٩٦٧ ـفلسطينية ضمن حدود ال

  ٢٩/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  هنية يتعهد ببسط األمن على مياه بحر قطاع غزة بتشكيل قوة بحرية خاصة 

تعهد رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية ببسط األمن على مياه بحر قطاع غزة وشواطئه              ": معا "-غزة  
 بتشكيل قوة بحرية خاصة من العناصر ذات العالقة مع البيئة البحرية لخلق جو من               الممتدة شماالً وجنوباً  

وأعلن خالل لقاء مع وفد يمثل نقابة        .االنسجام مع الصيادين تفادياً لإلشكاليات التي رافقت الفترة السابقة        
انئ والمرافـئ  ـة بـإدارة المـو      

الب
التجاوزات واالعتداءات على الثروة السمكية والبيئة البحرية واستغالل مياه بحر غزة في أغرا

  ٢٩/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
   في االنتخابات ليس باألمر السهل"فتح"نجاح و.. سنجد حال خالقا لقضية الالجئين: عباس 

يرى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أنه ينبغي التوصل إلى صيغة الحل النهائي مع اإلسرائيليين               
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ريكيـون  
مصممون على دفع األطراف للتوصل إلى تسوية سياسية خالل الدورة 

  . "مبادرة تاريخية لحل األزمة"يين إلى تبني المبادرة العربية معتبرا أنها دعا عباس اإلسرائيل
/٧/٢٠٠٧  

٥.

 يبحث عباس واولمرت سبل استئناف                
المفاوضات حول قيام الدولة الفلسطينية بعد ان ترك للحكومة الفلسطينية

  .المنية واالقتصادية والحياتية اليومية مع المسؤولين االسرائيليين
 ٢٩/٧/٢٠٠٧  

٦.

 "حمـاس "ـوأن السلطة جادة أكثر من أي وقت مضى، في التصدي ل          .. ى إلى غير رجعة     
في الضفة الغربية بالتنظيم والتنسيق بين األجهزة األمنية المختلفة لكي

 . طاع غزة
  ٢٨/٧/٢٠٠٧اتي لمعلوم

٧.

التيـار  "انت تقع في غـزة، وأن           
الشع"وهدد بحر، بأن     ".نفسه انتقل إلى الضفة وأخذ في ممارسة نشاطه هناك        

  ."طيل الصبر عليهم وال على جرائمهم وسيلفظهم كما لفظهم في غزة
  ٢٨/٧/٢٠٠٧ قدس برس

 فـي االنتخابـات     "فتح"غوثي بديال له في منصب الرئاسة، معتبرا أن نجاح          يستبعد أن يكون مروان البر    
االم:" وقال في لقاء مطول مع صحيفة معريف، نشر في ملحـق الـسبت            . ليس باألمر السهل  

. الرئاسية الحالية للرئيس بـوش              
و

٢٩ ٤٨عرب
  
   أولمرت المتوقع عقده في أريحا سيخصص للملف السياسي- لقاء عباس: مصادر مطلعة 

ـ    :  عبد الرؤوف ارناؤوط   -القدس   ان يلتقي الـرئيس عبـاس      " األيام"رجحت مصادر فلسطينية مطلعة ل
 في مدينة اريحا في االسبوع االول من شهر آب المقبل بعد الزيارة التي تقـوم بهـا وزيـرة                    ولمرتأو

واشارت المصادر الى انه جار العمل بـين وفـدين فلـسطيني             .الخارجية االميركية رايس الى المنطقة    
 يتم الحديث   واسرائيلي لترتيب تفاصيل هذا اللقاء الذي من المرجح ان يتم بعيداً عن وسائل االعالم، فيما              

وذكرت المصادر ان موضوعاً واحداً سـيكون علـى          .عن الخامس من الشهر المقبل كموعد محتمل له       
جدول اعمال هذا اللقاء، وهو الملف السياسي، حيث من المتوقع ان

رائهـا بحـث المواضـيع       ووز          
ا

األيام الفلسطينية
  
  في الضفة بتوحيد مختلف األجهزة األمنية"حماس" عباس سيواجه ":الجزيرة"صحيفة  

ء على تعليمات مباشرة من      من مصادرها المطلعة في رام اهللا أنه وبنا        السعودية" الجزيرة"صحيفة  علمت  
، ستعمل مختلف األجهزة األمنية الفلسطينية في كل مدينة بالضفة الغربية، تحت قيـادة              الرئيس الفلسطيني 

قائد من جهاز األمن الوطني الفلسطيني، الذي يرفع تقارير يومية لمحافظ المدينة ليرفعه بدوره إلى قيادة                
يبدو أن عهد الصراعات بين هـذه       : مصادرالياض، وقالت   ، ف تهالسلطة برئاسة عباس وإلى رئيس حكوم     

األجهزة قد ولّ
 ال يتكرر الخطأ الذي حـدث فـي        

ق
التقرير ا

  
  بحر يحمل عباس ورئيس جامعة النجاح مسؤولية ما وقع في الجامعةأحمد  

رامـي الحمـد اهللا،     .احمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة رئيس جامعة النجـاح د          . حمل د  :غزة
 والرئيس عباس المسؤولية الكاملة عن األحداث التي وقعت في جامعة النجاح قبل عدة أيام، وأدت إلـى                

مقتل أحد عناصر الكتلة اإلسالمية، وإصابة العشرات بعد اقتحام عناصر من األجهزة األمنية وعناصـر               
جاء كالم بحر خالل اعتصام      .لحرم الجامعة وأطلقوا النار على الطالب المعتصمين فيه       " فتح"مسلحة من   

لمتتابعـة التـي قـال إنهـا     طالبي كبير نظمته الكتلة اإلسالمية في غزة، تنديدا باألحداث واالعتداءات ا        
إن المجلس التشريعي يتابع األحداث الجارية في       "وقال   "..تتعرض لها الكتلة في جامعات الضفة الغربية      "

الشيخ حسن يوسف   " حماس"واستنكر االعتداء على بيت النائب والقيادي في        " ..الضفة الغربية بقلق شديد   
اث هي نفسها التي كواعتبر أن تلك األحد   . المعتقل في سجون االحتالل   

ب الفلسطيني في الضفة لن     
ي
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٨.

البية الموظفين               
قد ألغت عقودهم ال" حكومة فياض "ودعا البطة الموظفين الذين كانت       .الجدد فيه 

  .ى البنوك لمن ال يملك بطاقة الصراف الستالم رواتبهملصراف اآللي أو التوجه غدا إل
  ٢٨/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

٩.

وقف للمقاومة إال برحيل المحتل عن كل األراضي         

ومة قد تـم                  

سياسي لحكومة فياض، خاصة           

اد مستشار الرئيس عباس التي قال فيها بـأن                 

 يكن مفاجئاً باعتبار هذه الحكومة مرتبطة بأجندة        
حكومة فياض جعلـت    "، معتبراً ان    "القاطع لمثل هذه الخطوة   " "حماس"وأكد رفض   ". رائيلية وأميركية 

١٠.

البوابة الوحيدة الرئيسية لقطاع غزة على العالم، لذلك فإننا سنعتبر أي معبر آخر يأتي في إطار إعطـاء                  

  
  قود والجدد والبطالةحكومة هنية تبدأ في صرف رواتب موظفي الع 

أعلن عالء البطة، الناطق باسم نقابة الموظفين في القطاع العام، عن بدء صرف حكومة هنية               : ألفت حداد 
وأكد في تصريحات له إن عمليـة        .المقالة لرواتب موظفي العقود، والجدد، والموظفين على بند البطالة        

، مشيراً إلـى    "حماس"مة العاشرة التي شكلتها     الصرف ستشمل الموظفين الذين تم تعيينهم في عهد الحكو        
أن عملية الصرف ستشمل قطاع غزة والضفة الغربية، مع التركيز على القطاع لوجود غ

توجه إلى مكاتب البريـد        
وا

  
  ترفض والكيان يشيد بإسقاط المقاومة من برنامج فياض"الفصائل" 

نددت أغلبية الفصائل الفلسطينية وكتائب شهداء      : رام اهللا، غزة     ٢٩/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   ذكرت  
وأكد جميـل مزهـر     . ومة تسيير األعمال برئاسة سالم فياض     األقصى، بإسقاط المقاومة من برنامج حك     

عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن المقاومة المسلحة خيار استراتيجي طالما ظـل         
وجدد القيادي في حركة الجهاد  خالد البطش تأكيده على الحـق            . االحتالل جاثما على األرض الفلسطينية    

، مستنكرا رفع بند المقاومة مـن برنـامج حكومـة    "اإلسرائيلية" والرد على الجرائم الفلسطيني بالمقاومة 
ال "وقال الناطق باسم كتائب األقصى أبو ثائر        . فياض

ديث عن  وان أي ح  " اإلسرائيلية"الفلسطينية بما فيها القدس واإلفراج عن األسرى من السجون والمعتقالت           
  ".وقف المقاومة هو بمثابة رأي شخصي لمن يتحدث

وأكد الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد أمس أن النهج الذي يستثني المقا
إن هذا يعني إلغاء الحق الطبيعي      "وقال  . تجريبه فلم يثمر سوى المزيد من الذل والمرار وتضييع الحقوق         

  ". ع عن نفسه والذي أوجبه اإلسالم على المسلمين وأقرته كل الشرائع الدوليةلإلنسان بالدفا
 أعربت أمس عن تفاؤلها من البرنامج ال"إسرائيلية"وكانت مصادر سياسية    

الحـديث يـدور عـن      "ونقلت اإلذاعة العبرية الرسمية عن المصادر قولها        . لعدم إدراجه الكفاح المسلح   
  ."إسرائيل"مج بالغ األهمية سيكون قاعدة للتعاون بين حكومة فياض وبرنا

قال محمد الحرازين القيادي في حركة الجهاد ان الحركـة          : غزة ٢٩/٧/٢٠٠٧ الحياة الجديدة    وأضافت
تنظر بخطورة بالغة الى التصريحات الصادرة عن نمر حم

واشار الحرازين الـى ان حركتـه تـستغرب         . لساحة الفلسطينية في حالة من الفوضى     المقاومة ادخلت ا  
  .من برنامج حكومة فياض" المقاومة المسلحة"اسقاط كلمة 

سامي أبو زهري في بيان صـحافي ان      " حماس"اعتبر الناطق باسم    : غزة ٢٩/٧/٢٠٠٧الحياة  ونشرت  
إسقاط حكومة فياض المقاومة المسلحة من برنامجها لم       "
إس

  ".نفسها بذلك في مواجهة المشروع الوطني ونقيضاً له
  
  ديلة ترفض حل أزمة العالقين على معبر رفح عن طريق إدخالهم من معابر ب"حماس" 

المسؤول عن تعطيل معبر رفح     " في تصريح له إن      "حماس"قال فوزي برهوم المتحدث باسم      : ألفت حداد 
 ووصـف القـرار بأنـه       ".هو الذي يطرح البدائل ليسهل مهمة االحتالل اإلسرائيلي في اعتقال من يشاء           

معبر رفح هـو    "أن  وأضاف   ".تسهيل لمهمة االحتالل اإلسرائيلي في اصطياد من يشاء من الفلسطينيين         "
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مـا  
والموافقة على استبدال معبر رفح ألنها تعتبر ضررا للمصلحة" بالخطيئة"وصفه 

  ٢٨/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

١١.

 

من ذلك، ألن الكثير من هؤالء، خاصة في األمـن             
  ". الوقائي، كان مرتبطاً مباشرةً مع العدو الصهيوني

  ٢٩/٧/٢٠٠٧الم المركز الفلسطيني لإلع

١٢.

جبهة في الحركـة    "، مشيراً إلى أن     "أن فتح هي المدانة أمام الشعب الفلسطيني          
 ."هي التي أخطأت) فتح(

٢٩/٧/٢٠٠٧الحياة 
  

فرصة لالحتالل ليتفحص القادمين من أبناء الشعب الفلسطيني، ثم يعتقل من يعتقل ويختطف من يختطف               
وأكد أن ال احد سيوافق على  ".يدويعيق من يعيق ويرجع من يرجع، ويحقق مع يحقق ويسقط من ير          

 ". الوطنية والشعبية

  
  نرحب بأي لجنة عربية أو إسالمية للتقصي تأتي إلى الضفة والقطاع : أبو مرزوق 

ـ مكتب السياسي موسى أبو مرزوق، نائب رئيس ال     .جدد د : دمشق ، التـشديد علـى ضـرورة       "حماس" ل
استئناف الحوار الوطني الفلسطيني، وتشكيل حكومة مركزية قوية بتوافق وطني، وأن يعاد بناء األجهزة              

". حتى نستطيع أن نستمر في مقاومتنا، ونستمر في بناء مشروعنا الوطني          "األمنية من جديد بناء وطنياً،      
عدون أن نعتذر عن كل خطأ وأن نرد كل مظلمٍة، وأن نقيم العدل على أنفسنا               إننا مست "وقال أبو مرزوق    

قبل أن نقيمه على غيرنا، ألن هذه شيمتنا بالتعامل، وألن هذا خلقنا بالمسيرة الوطنية منـذ اليـوم األول                   
 عـودة   ال عودة للوضع الذي كان سابقاً، ال عودة لالفتراءات، ال         "، غير أنه شدد على أن       "وحتى اللحظة 

، قاصـداً   "لالقتتال، ال عودة للتعامل مع العدو الصهيوني، وال عودة إلى التآمر على الشعب الفلـسطيني              
بذلك الممارسات التي كان يقوم بها التيار االنقالبي في قطاع غـزة قبـل الرابـع عـشر مـن شـهر                      

مرزوق تأكيـد أن مـا      وفيما يتعلق باألحداث التي شهدها قطاع غزة؛ جدد أبو          . يونيو الماضي /حزيران
لم يكن مخططاً له، ولم يكن بقرار من حماس، ولكنه إجراء أمنـي تمـت معالجتـه،                 "جرى في القطاع    

نحن لم نكن نعلم بانهيار األجهزة األمنية، إالّ بعد         "وأردف قائالً   ". فتدحرج حتى وصل إلى ما وصل إليه      
مين الحماية؛ ألن هناك فوضى، حينهـا رد        أن اتصل الفريق األمني المصري باألخ خالد مشعل طالباً تأ         

أنت في المربع األمني، أنت في منطقة المنتدى، وال نستطيع أن نأتي إليك،             : عليه األخ أبو الوليد بالقول    
قاصداً بذلك عناصر األجهزة األمنيـة      " (كلهم هربوا ): "من اتصل به من الفريق األمني المصري      (فأجابه  

وأضـاف  ". لمنا بأنه لم يبق هناك ال مخابرات وال منتدى في المربع األمني           ، فحينئذ ع  )في المربع األمني  
 إننا نرحب بلجنة تقصي الحقائق العربية، ونحن نرحـب بـأي            ،نحن قلنا، وبمنتهى الشفافية والصراحة    "

ولفت القيـادي   ". لجنة تقصي حقائق برعايٍة عربية أو إسالمية تأتي إلى قطاع غزة وإلى الضفة الغربية             
  كانت مخترقة بالفساد، مخترقة بالمحـسوبية،      "تلك األجهزة، وحسب ما جاء في التقرير المشار إليه؛          بأن

كانت مخترقة بأكثر "، وقال إنها    "مخترقة بعدم المهنية  

  
  "فتح" إلى وقف االعتداء على" حماس"حلس يدعو  

أن تكون اتصاالت جرت بينه وبـين        نفى القيادي في حركة فتح أحمد حلس      :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
وقـال لــ     ".توقف كل اإلجراءات التي تتخذها بحق أبناء فـتح        "إلى أن   " حماس"، داعياً   "حماس"حركة  

 ال تمهد إلجراء حوار حقيقي بل تصعب وتعقد وتزيد مـن            "حماس"ت التي تقوم بها     اإلجراءا"إن  " الحياة"
الحجة التي بررت على أساسها حماس ما قامت به في غزة واعتبرته خطـوة              "، معتبراً أن    "بعد المسافات 

عنـدما  " فتح"وأشاد حلس بالخطوة التي قامت بها       ". اضطرارية لمحاربة تيار في حركة فتح ثبت بطالنها       
يجـب  : "، وقال "لمحاسبة المقصرين ومن أساؤوا للشعب الفلسطيني     "كلت لجنة للتحقيق في أحداث غزة       ش

عدم قلب الحقائق وإظهار 
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١٣.

 دولة في كيفية تحديد العدو والتعامل معه، وبعد ان يتم تحديد هـذه العقيـدة تـتم                      
  ".محاسبة المتقاعسين

  ٢٩/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

١٤.

 القطاع، ومحاولة للنيل من اإلرادة الوطنية والتأييد الشعبي للترتيبات الجاريـة اآلن فـي                 
  ". قطاع غزة

  ٢٨/٧/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

١٥.

ات العسكرية        
مواقع اإلسرائيلية بالصواريخ محلية الصنع وضد قوات االحتالل، وقصف ال

  ٢٩/٧/٢٠٠٧الغد األردنية 

١٦.

هللا ،     
باستهدافهم ميدانيا والرد عليهم مثلما يتم الرد على االحتالل اإلسرائيلي ب

٢٩/٧/٢٠٠٧الدستور األردنية 
  

١٧.

حسب بيان الحركة الذي تلقته     " مسلسل األكاذيب واالفتراءات   "جامعة في      

  إجراءات عباسينتقد "فتح"عقيد في  
 أقال بموجبها ضباطا وخفض رتـب  والتي الرئيس عباس ردا على اإلجراءات التي يقوم بها       : )ب.ف.ا(

انتقد ضابط برتبة عقيد من     ،  تقصيرا في الدفاع عن المقار األمنية في قطاع غزة        "آخرين بسبب ما اعتبره     
ال تؤخر بشأن إصالح     و  ال تقدم "، قرارات اإلقالة وتخفيض الرتب، مشيرا إلى ان هذه اإلجراءات           "فتح"

وقال ان األجهزة األمنية عملت طوال السنوات الماضية من دون عقيدة قتاليـة ومـن دون                ". حركة فتح 
 وتخفـيض   اإلقاالتهذه  "وأضاف الضابط، الذي يعمل في الضفة، وهو من كوادر فتح ان            . عدو واضح 

العقيدة القتالية يجب ان تتوفر     "بع ان   وتا". الرتب المبررة بالتقاعس عن مقاتلة حماس، غير أخالقية بالمرة        
ألي سلطة أو إطار او

  
  غزةبعثة عباس لدى األمم المتحدة حاولت ابتزاز القيادة السياسية في ": جبهة النضال" 

إننا نستنكر ما قامـت بـه       : " خالد عبد المجيد، األمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني         قال: دمشق
البعثة الفلسطينية في األمم المتحدة لعرقلة المصادقة على مشروع القرار المقترح من دولة قطر، ونعتبر               

ة في قطاع غزة، وممارسة الضغط      أن هذه الخطوة تأتي في سياق مخطط يستهدف ابتزاز القيادة السياسي          
على شعبنا في

  
   بغزة"كتائب االقصى"استشهاد عنصرين اثنين من  

يان لها أمس استشهاد اثنين من عناصـرها همـا يحيـى             أعلنت كتائب األقصى في ب     :حامد جاد  - غزة
بركات وتامر الخطيب برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود بلدة بيت الهيا شـمال               

وتوعدت كتائب االقصى، بتنفيذ المزيد من العملي .القطاع وذلك أثناء قيامهما بمهمة عسكرية     
  .قذائف الهاون

  
  تهدد باستهداف فياض" ألوية الناصر" 

سالم هدد أبو عبير الناطق باسم ألوية الناصر صالح الدين رئيس الوزراء المكلف             : جمال جمال  -غزة  
ـ         فياض فـي رام ا "لشخـصيات المتأمركـة   ا"، ونمر حماد مستشار الرئيس عباس ، ومن وصفها ب

  .سبب تطاولهم على المقاومة
  

 "التنفيذية"عائلة طالب فلسطيني تنفي مقتله برصاص  
اح الوطنية في نابلس، بشأن مقتل الطالب محمد        نفت حركة حماس مجدداً رواية إدارة جامعة النج       : نابلس

 "حمـاس "وقالت  . رداد بالرصاص الثالثاء الماضي، ودخول مسلحين من األجهزة األمنية لحرم الجامعة          
، وأنها مستعدة لنـشر     "حماس"انها نشرت صوراً تثبت دخول مسلحي األجهزة وإطالقهم النار على طلبة            

صور أخرى إذا أصرت إدارة ال
  .عبر البريد االلكتروني" الخليج"
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وأصدرت عائلة رداد من جانبها بياناً، حملت فيه إدارة الجامعة واألجهز
  .ي الساحة أمام عدد كبير من الطلبة والموظفين

  ٢٩/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

١٨.

ان عودة النازحين الى مخيم نهر البارد       "، مؤكدا   "ح االسالم بات قريبا       
تفعيل الحوا "، كما دعا الى     "امر جوهري وأساسي كمحطة في اتجاه حق العودة       

  ". ي مواجهة االخطار المشتركة
  ٢٩/٧/٢٠٠٧مستقبل 

١٩.

طـالق سـراح    إجل  أ لدى حماس من     عمر سليمان التوسط مجدداً   ابرات المصري     

ى  
 لحماس  جديداً  رفضت مطلباً  "سرائيلإ"ن  ألى  إ منوهة   ،مصر لتحريك الملف  
  . في قضية معبر رفح والتعامل مع حكومة هنية"سرائيليإلا"سرى مقابل التساهل وقفها من قضية األ

  ٢٩/٧/٢٠٠٧وكالة سما 

٢٠.

 المقاولين اإلسـرائيليين توجهـوا إلـى اتحـاد            
 من أجل التعرف على السبل المناسبة التي تتيح "اإلسرائيليين"المقاولين  

  .مار العراق والتي يقدر حجمها بمليارات الدوالرات
  ٢٩/٧/٢٠٠٧إلماراتية 

٢١.

من معبر  جانب المصري              

 ، منهم ١٠٠ حيث سيسمح بعبور     ،لى غزة ابتداء من اليوم    إ  فلسطينياً ٦٢٧ وافقت على عبور     "سرائيليةاإل"

ة األمنية المسؤولية عن إعدامـه                
ف

  
   ازالة الظاهرة االجرامية المسماة فتح االسالم بات قريباً:أبو العينين 

 النائب علي خريس في مكتبه في صور، وجـرى           العنين في لبنان سلطان ابو   " فتح"زار امين سر حركة     
وضعنا االخوة في حركـة     : "وقال ابو العينين اثر اللقاء    . استعراض االوضاع العامة في لبنان وفلسطين     

ان "، مـشيرا الـى      "في اجواء الواقع الفلسطيني واالستهدافات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية         " امل"
ازالة الظاهرة االجرامية المسماة فت

 الفلـسطيني   -ر اللبناني   
ف

ال
  
  تفراج عن شالي من مصر تجديد وساطتها لإل طلبت رسمياً"سرائيلإ": يديعوت 

طلـب   حـاييم رامـون      "سرائيلياإل"ن نائب رئيس الوزراء     أحرونوت  أ ذكرت صحيفة يديعوت     :القدس
من وزير المخرسمياً  

لـى تعـريض    إن يؤدي الضغط على حماس في غزة        أخشية من   ت؛  سير في غزة جلعاد شالي    الجندي األ 
  . للخطرتحياة شالي

لـإسبوع   سيسافر األ  "سرائيلييناإل"سرى  ن عوفر ديكل المسؤول عن ملف األ      ألى  إشارت الصحيفة   أو
عرضت فيه الحركة تليـين       

م

  
   شركة إسرائيلية تعمل في العراق٧٠: معاريف 

 تسللت إلى العراق منـذ      "إسرائيلية" شركة   ٧٠ أن أكثر من     "معاريف"ذكرت صحيفة    :االتحاد - رام اهللا 
 وأوضحت الصحيفة العبرية أن معظم هذه الشركات تعمـل فـي االسـتيراد              .اللحظات األولى الحتالل  

 مـن   .والتصدير، مبينه أن من أبرز السلع التي يتم تصديرها، مياه معدنية وأجهزة زراعيـة وحاويـات               
 أن عشرات"نوتوديعوت أحر ي"جهتها، كشفت صحيفة    

لهم المشاركة في مشاريع إعـادة               
إع

االتحاد ا
  
   بالعبور فلسطينيا٦٢٦ًوالسماح لـ.. العالقين في معبر رفحانفراج في أزمة  

 قال وزير اإلعالم الفلسطيني رياض المالكي في تصريحات نقلتها عنه وكالـة اسوشـييتيد             : ، لندن غزة
برس إن الجانب اإلسرائيلي وافق على دخول بعض الفلسطينيين العالقين على ال

 من األراضي المصرية إلى األراضـي التـي         ن العالقين سيعبرون أوالً   أ حأوضو.  غزة إلى قطاع رفح  
  .يريزإلى غزة عبر معبر إ، ومن ثم "سرائيل عبر معبر العوجةإ"تسيطر عليها 

مني فلسطيني على الجانب المصري من معبـر رفـح إن الـسلطات          أقال مسؤول    على صعيد متصل،  و
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 لمـساعدة   "خالقـة "رة الخارجية قال إن حكومته تبحث فـي حلـول                
  .على الحدودالفلسطينيين العالقين 

  ٢٩/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 

٢٢.

ات     

تجربة المفاوضات وأخذ العبر والدروس منها، وتعزيز عوامل الـصمود عبـر             
  .مكافحة الفقر والبطالة

  ٢٩/٧/٢٠٠٧الحياة 

٢٣.
ة 

فض من قبل الطوائنه رأ و،رثوذكس باطل تمام البطالنسبسطية للروم األ
  ٢٩/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

٢٤.

 حكومة فياض عن األسـرى عامـة           
  .ن عليه بذل الجهود وليس االكتفاء بالكلماتأواألسيرات خاصة و

  ٢٩/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

٢٥.

ال إنبـاء،    على هذه األ   "إسرائيل"ولم تعلق   . ثنين من غد اإل    اعتباراً ن يجتاز اآلخرون الحدود تباعاً    أعلى  
ن مارك ريجيف الناطق باسم وزاأ

  
   ممثلي القطاع الخاص لمواجهة األزمة السياسيةمنيب المصري يعلن إنشاء تجمع يضم 

البارز منيب المصري في مؤتمر صحافي عقده في        الفلسطيني  عمال  قال رجل األ  :  محمد يونس  -رام اهللا   
نشاء تجمع وطنـي واسـع للتـصدي        إلى  ن ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني يعكفون ع       إرام اهللا   

وحدد المـصري مالمـح   . ن هذا التجمع سيرى النور قريباً ألى  إللمشكالت الوطنية واالجتماعية، مشيراً     
عمال وبعض ممثلي المؤسـسبرز رجال األ  أالبرنامج الذي يجمع هذه المجموعة المؤلفة من عدد من          

  ."رض والقضيةجناحي الوطن، وتأكيد وحدة الشعب واأللى إعادة اللحمة إال بديل عن ": هلية قائالًاأل
 ذلك  ، معتبراً "دانة االنقالب والتراجع عن نتائجه والحفاظ على الشرعية الفلسطينية        إيجب  ": ومضى يقول 

وطالب المصري بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة مهمتهـا          . ال بد منه لعودة الحوار الوطني      شرطاً
عادة النظر فـي    إكما طالب ب  . "تحضير النتخابات تشريعية ورئاسية خالل عام     استكمال هذه الطريق وال   "
جهـزة   في غزة، بحيـث تخـضع هـذه األ         "فتح" و "حماس"من التي كانت محور الصراع بين       جهزة األ أ

عادة تفعيل منظمة التحرير لتضم مختلف الفصائل غيـر         إوحض على   . سس مهنية أللقانون، وتُبنى على    
اسة المشاركة فيها، ودر  

  
  قرار حرمان المطران حنا باطل ومرفوض ولم نستجب له: ثوذكسيرالمؤتمر األ 

ساقفأ حنا رئيس    ن قرار حرمان المطران عطا اهللا     أرثوذكسي  كدت اللجنة التنفيذية للمؤتمر األ    أ: الناصرة
  .ف المحلية التي لم تذعن له

  
  األسيرات يطالبن عباس باالهتمام بقضيتهن 

ات بنظرة  طالبت األسيرات الفلسطينيات في سجن هشارون المركزي الرئيس محمود عباس االلتف          : نابلس
خاصة إلى أوضاعهن المأساوية ووقف حالة الصمت تجاههن في جميع المحافل واللقـاءات التـي يـتم                 

كدت األسيرات على مسؤوليةأو. عقدها على مستوى رئاسة السلطة    

  
 عن حق العودة البريطاني الخارجيةتصريحات وزير يدين  "حق العودة"مركز  

أدان مركز حق العودة الفلسطيني تصريحات منسوبة لوزير الدولة البريطـاني           :  أمين أبو وردة   -نابلس  
مقره  ووصف المركز و    ."حقيتهم بالعودة أعدم  "لشؤون الخارجية كيم هاولز بشأن الالجئين الفلسطينيين و       

 على فلسطين الذي كان وال يـزال، واعتبـر أن           "الشؤم البريطاني "ـفي مدينة نابلس تصريحات هاولز ب     
 ١٩١٧ إلى فلسطين منذ أن أعطى بلفور وعده عـام           "اإلسرائيليين"بريطانيا المسؤول األول عن إحضار      

 على حـساب    "إسرائيل"وطالب المركز الحكومة البريطانية بالتوقف عن دعم        . بإقامة وطن قومي لليهود   
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الشعب الفلسطيني وضرورة التكفير عن ذنبها بحق الفلسطينيين والعمل
  .راضيهم التي هجروا منها قسراً

  ٢٩/٧/٢٠٠٧ية 

٢٦.
ج الصناعي للربـع    

لى تراجع الرقم القياسي إ، حيث تشير نتائج هذا المؤشر       ٢٠٠٧الثاني  
  .١٠٠ = ٢٠٠٦مقارنة مع الربع األول من العام ذاته لسنة األساس % ٠,٨٤سبة 

  ٢٩/٧/٢٠٠٧جديدة 

٢٧.

سس السالم وحثته علـى     اعية بلير الى الطلب من اسرائيل بوقف هذه المشروعات التي تهدد ا            
االعالن بأن االستمرار في احتالل القدس واالعتداء السافر على                 

  .حقيقها
٢٩/٧/٢٠٠٧الرأي األردنية   

٢٨.

نعم حاسبني وأدينني أنا حسن نـصراهللا أقـول         : "مجلس األمن الدولي     
ادينني وخذ مني تصريح، ونحن نملك وسنبقى نملك صواريخ تقصف أي م: لك

  "...ى لبنانإذا اعتدت إسرائيل عل
  ٢٩/٧/٢٠٠٧المستقبل 

٢٩.

بين (لم تتم تسوية كل شيء      : "وقال". ب        
لكنني جاهز، وفرنسا جاهزة لمواصلة الجهد مع األصدقاء اللبن). االفرقاء في لبنان  

  ".طريقة الوحيدة للمعالجة هي الوحدة الوطنية والوفاق في لبنان
  ٢٩/٧/٢٠٠٧النهار 

 علـى إعـادتهم إلـى ديـارهم                 
وأ

الخليج اإلمارات
  
  ٢٠٠٧  خالل الربع الثاني%٠,٨٤ تراجع كميات اإلنتاج الصناعي: إلحصاء اجهاز 

نتامس عن مؤشر الرقم القياسي لكميات اإل      أالمركزي لإلحصاء    أعلن الجهاز    :البيرة
العام لكميات اإلنتـاج الـصناعي          

بن
الحياة ال

  
  تحذر السلطات االسرائيلية من تنفيذ مشروعات جديدة في القدساللجنة الملكية  

لشؤون القدس السلطات االسرائيلية من تنفيذ مشروعات جديـدة         ] األردنية[ حذرت اللجنة الملكية     :عمان
نفاق تحت  في القدس المحتلة في اطار سلسلة اعتداءاتها المستمرة على المدينة المقدسة واستئناف حفر اال             

الحرم القدسي الشريف واكدت ان هذه االجراءات من شانها عرقلة عملية السالم ليس بين الفلـسطينيين                
ودعت اللجنة في بيان صـحافي امـس مبعـوث           .واالسرائيليين فحسب بل مع العرب والمسلمين جميعا      

اللجنة الرب
المقدسات فيها لن يسهل مهمته التي جاء

لت

  
  "فلسطين"سنبقى نملك صواريخ تطال أي نقطة في : نصراهللا 
ـ  ل  اق في ": خطاب بث مباشرة في ذكرى حرب تموز      ، في   السيد حسن نصراهللا  " حزب اهللا "األمين العام ل

موضوع التسليح لحزب اهللا، أقول لمجلس األمن الذي يقول ان تصريحاتي لقناة الجزيرة عـن امتالكنـا                 
، أقـول للمجتمـع الـدولي       ١٧٠١لصواريخ تطال كل نقطة في فلسطين المحتلة، ان هذا خرق للقـرار             

 خالل عام على أسلحة أميركية متطـورة وطـائرات          األعمى الذي ال يرى نهائياً، إسرائيل التي حصلت       
أميركية حربية حديثة وتكنولوجيا حديثة، وإسرائيل التي تتجهز وتتدرب وتناور في الليل والنهـار فـي                

، ١٧٠١الشمال والجوالن والداخل، والتي تهدد بالحرب في هذا الصيف وكل صيف هذا ال يخرق القرار                
 وما زلنا نستطيع، سائالً أيـن الخـرق هنـا           ٢٠٠٦ستطيع في تموز    أما أن يقف لبنان ويقول نحن كنا ن       

وتابع متوجهاً الى  ".١٧٠١للقرار  
كان في فلسطين المحتلة،               

 
  إذا فشل الحوار فستكون حرب:  كوشنير يحذّر 

، عقب انطالق جولة المشاورات إلجاد حل لألزمة اللبنانية،         حذر وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير     
اذا فشل اللبنانيون في الحوار، فلألسف ستكون هناك حر"من انه   

، مشددا على ان    "انيين        
ال"
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٣٠.

عالية لوحدات الجيش على مختلف المحـاور، اضـافة الـى     
تعزيزات ضخمة في اآلليات والجنود، وان الجيش يواصل تقدمه في عمق المخيم 

 .ي مواقع وابنية، واقامت تحصينات ودشماً
  ٢٩/٧/٢٠٠٧الحياة 

٣١.

مس استمرار             

  ".وجهات النظر الفلسطينية بمختلف توجهاتها
من جانبه أعرب موراتينوس عن رغبة بالده في المساهمة في عملية الس

 .روبي والمجتمع الدوليعربية واالتحاد األو
  ٢٩/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 

٣٢.
الظلمة واصحاب القوة والمال في            

  .مه االمريكية هما العدوان الرئيسيان للشعب االيراني
من جهة اخرى ألمح الرئيس االيراني في ملتقى للعلوم الفضائية 

  .جارب الفضاء
  ٢٩/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

٣٣.
موقف "حمد السالك ولد محمد األمين ان           

موريتانيا من العالقات مع إسرائيل ينسجم تماما مع موقف جامعة الدول
  ... ه وإسرائيل يصب في إطار تفعيل مبادرة السالم العربيةدال

٢٩/٧/٢٠٠٧  

٣٤.

  
  "البارد"تعزيزات عسكرية لبنانية إلى عمق مخيم  

 "نهر البارد "في مخيم   " فتح االسالم "بين الجيش اللبناني ومسلحي تنظيم      عنفت االشتباكات امس،     :بيروت
خصوصاً في محيط البقعة االمنية التي ال يزال يسيطر عليها المسلحون، الذين استغلوا فترة الهدوء التي                

وذكـرت   .رافقت استقدام الجيش تعزيزات آلية وبشرية ضخمة الى المكان، لمحاولة اسـتعادة انفاسـهم             
ان هناك جهوزية " الة الوطنية لالعالم  الوك"

حيث انتشرت وحداتـه   
ف

  
  رى طحينا في جهود السالمنسمع قعقعة وال ن: موسىعمرو  

انتقد األمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، عدم التوصل ألية نتيجـة             :  محمد علي  - القاهرة
فعلية في طريق تحقيق السالم بالمنطقة حتى اآلن رغم الزخم الدولي حول التصريحات اإلعالمية، قائالً               

ن الجانب العربي ليس في نيته أن يظل في دائرة مغلقة           ، وأكد موسى أ   "إننا نسمع قعقعة وال نرى طحينا     "
، لكنه أعرب عن أمله في أن تسفر الكثير من األحاديث والتحركات عن نتيجة              "كالساقية تلف بدون نتيجة   "

وأكد موسى، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية اإلسباني موراتينوس أ .فعلية
، مشيرا إلى تلقيه اتصالين مؤخرا من خالد مشعل، بدون أن يكشف عـن              "حماس"اتصاالت الجامعة مع    

نحن نستمع إلى : "مزيد من تفاصيل، لكنه قال
الم بالتنسيق مع مصر والجامعة                

ال

  
  العدّوان الرئيسيان للشعب االيراني"سرائيلا"أمريكا و: خامنئي 

اعتبر المرشد اإليراني علي خامنئي ان الطغاة :  ستار ناصر  -طهران  
حرية وحقوق االنسان، وشـدد علـى إن        العالم الغربي يمارسون الظلم واالضطهاد باسم الديمقراطية وال       

 والحكو"إسرائيل"
بطهران أمس إلى طموحات لبالده فـي                 

ت

  
  "الجامعة" تنسجم مع موقف "إسرائيل"العالقات مع : موريتانيا 

اعتبر وزير الخارجية الموريتاني م:  بشير ولد ببانه   -نواكشوط  
 العالقة بـين     إن وقال ". العربية           

ب
البيان اإلماراتية 

  
  ملياراً صفقة أسلحة لدول المنطقة ٢٠و".. سرائيلا"مليار دوالر مكافأة أمريكية لـ ٣٠ 

ـ    "اإلسرائيلي"للحليف  " مكافأة سخية "في  :  حنان البدري  -واشنطن   ة ، أعلن مسؤولون في اإلدارة االمريكي
علـى مـدى الـسنوات    " إسرائيل"ـاعتزام واشنطن تنفيذ زيادة كبيرة في المساعدات العسكرية المقدمة ل       
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إن :  شرح مبرراتها بـالقول    ة بوش           

 ١٠ ملياراً إلـى مـصر خـالل         ١٣و" إسرائيل"ر دوالر إلى     مليا ٣٠قيمة      
سنوات، وأضافوا أن هذه العقود تهدف إلى تعزيز حلفاء واشنطن في ال

  .متزايد إليران في المنطقة
  ٢٩/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

٣٥.

لكن الصحيفة ترى إمكـان حـدوث تـضارب فـي            .ب األمين العام لألمم المتحدة       
تصاصات بين مهمة وليامز والدور الذي يقوم به الممثل الجديد للجنة الرباعيةاالخ

  .األوسط توني بلير
  ٢٩/٧/٢٠٠٧الحياة 

٣٦.

ـة التزامهـا بالـشريعة               
في العالم، واإلسالمية التي تعتبرها المنظمة مصدراً لإلجرام واإلرهاب        

  .الواليات المتحدة وتقدمها للرأي العام األمريكي ولدائرة صنع القرار األمريكي
  ٢٩/٧/٠٠٧الشرق القطرية 

 

العشر المقبلة، ليبلغ بذلك مجمل المساعدات العسكرية ما يقارب الثالثين مليار دوالر، وذلك بزيادة تبلـغ                
 في المائة، وهي الزيادة التي حاول مسؤول كبير في إدار٤٣نسبتها  

 في الـصيف الماضـي،      "حزب اهللا "عن خسائرها في الحرب ضد      " اسرائيل"تلك الزيادة تأتي لتعويض     
  .العسكري في األسلحة المتقدمة" اإلسرائيلي"وللمحافظة على التفوق 

 صـفقة  وبينما كشف عن طلب المملكة السعودية من إدارة بوش التأكد أوالً من موافقة الكونجرس علـى             
اإلدارة " إسـرائيل "األسلحة االمريكية للرياض، قبل بدء المناقشات الرسمية بين الدولتين حولها، طالبت            

األمريكية بضمان طمأنة حول استخدامات السعودية للقنابل الموجهة باألقمار االصطناعية، مبدية خشيتها            
بتلـك  " إسـرائيل "ومهاجمة  " عمل متهور ب"من وقوع هذه األسلحة في أيدي تيارات راديكالية أو قيام فئة            

لهذا قررت واشنطن الطلب من الرياض بالموافقة على بعض الشروط والقيـود حـول امـاكن                 .القنابل
تخزين القنابل الموجهة باألقمار االصطناعية، وكيفية حراستها، وضرورة أال تكـون أمـاكن تخزينهـا               

األمريكيـة ذكـرت أن     " واشـنطن بوسـت   "وكانت   ".اإلسرائيلية"بقواعد أو أماكن قريبة من األراضي       
 مليار دوالر مع السعودية وخمس      ٢٠الواليات المتحدة تستعد لإلعالن عن عقود تسلح تبلغ قيمتها حوالي           

دول خليجية، ونقلت عن مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم كشف هوياتهم قولهم إن المشروع يقضي أيـضا                
بأن تقدم واشنطن مساعدات ب

شرق األوسط وتطويـق النفـوذ                 
ال

  
   له للشرق األوسط مندوباًوليامز براون سُيعين 

 سـيعين فـي      براون البريطانية أمس أن رئيس الوزراء البريطاني     " ذي غارديان "ذكرت صحيفة    :لندن
األسبوع المقبل مبعوثاً شخصياً له إلى الشرق األوسط هو مايكل وليامز، والذي يعمل حالياً منسقاً خاصاً                

لعملية السالم في مكت
 الدولية فـي الـشرق                 

 
  منظمة أمريكية تدشن مشروع قانون يهدف إلخراج اإلسالم من أمريكا 

أمريكيـة معاديـة    منظمـة   وهي   (قامت منظمة األمريكيين من أجل الوجود القومي      :  وكاالت -بيروت  
 بتدشين مشروع قانون لتجريم اعتناق اإلسالم بأمريكا،         مؤخراً )لإلسالم، تتمتع بدعم من المحافظين الجدد     

وتأتي هذه الخطوة ضـمن خطـة       ! ومعاقبة كل من يسلم أو يتمسك باإلسالم بالسجن لمدة عشرين عاماً          
 مـؤامرة إجراميـة إلسـقاط الحكومـة         كبيرة تتبناها المنظمة للقضاء على اإلسالم في أمريكا، بوصفه        

 أنها بـصدد إعـداد خريطـة لتـصنيف المـساجد            وأعلنت المنظمة أيضاً  . األمريكية وتقويض الدستور  
والمدارس اإلسالمية التابعة لها بأمريكا ضمن مقترحات المشروع حـسب درج

ستجمع معلومات عـن مـساجد        

٢
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٣٧.

بي في تعاطيه مع مشاريع تل أبيب المسوقة عبر واشنطن، إال أن هذه الحركة تبقى رائـدة                  

بر ولو استعرضنا الرسائل التي وردت في هذا المؤتمر               
حات شخصيات حركة حماس خاصة صخرة الحركة اإلسالمية في فلـسطين المحتلـة               

ل لها  ني من أي فتنة تعم              

اهللا ي لموقف الدبلوماسية السعودية وقيادة الملـك عبـد                  

 خمارة تل أبيب فيما تصر حماس على أن تكون مصر في موقـع                    

 بعد أن ألجأت بعض األطـراف        ومنها إيران          
حماس بل وخنقتها في تحالف اندماجي مع تل أبيب وحرب تشن علـى هـذا الـشعب                   

  ..!وفتح أوسلو تلعنُها.. حماس تتمسك بمبادرة مكة 
  مهنا الحبيل

لحركة المقاومـة اإلسـالمية فـي       المؤتمر الصحفي األخير لألستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي          
وكعادة منهج حماس ورؤيتها الخاصة في خطابها للموقف العربي واإلسالمي واألممي،           ) حماس(فلسطين  

قدم أبو الوليد منهجية متميزة تندرج في سياسة االمتياز الذي تنفرد به حماس في خطاب المقاومـة إلـى             
 الكبير والمشاركة الفعالة التي قدمها مجمـل النظـام          النظام الرسمي العربي رغم الكم الهائل والتجاوب      

الرسمي العر
وراشدة في تحمل المسؤولية التاريخية خاصة بعد أن حسمت األحداث والمواقف قيادتها األولى للـشعب               

  .الفلسطيني
 آخر تقدمه حماس على حيوية خطابها وعقالنيته مع التمسك الحاسم والجازم بثوابـت              هذا الخطاب دليل  

األمة والشعب الفلسطيني تجاه قضية التحرر األك
وغيره من تصري

  :محمود الزهار لوجدناها تتضمن اآلتيالدكتور 
  :الرسالة األولى

أن حماس تعتبر البعد العربي وعمقه االستراتيجي أوال وثانيا وثالثا وهو ما يدحض أي مقولـة تـشكيك                  
على موقف حماس في االنتماء لمعسكرها العربي اإلسالمي، ولقد تبلور هذا التمسك مؤخراً فـي تأكيـد                 

باتفاق مكة الذي دعا له الملك عبد اهللا بن عبد العزيز العاهل السعودي فلقد              حماس المتكرر على تمسكها     
أبدت حماس موقفا ثابتا وتاريخيا وصادقا بكل دقة في تفاصيل االتفاق وما أعقبه من إيمانها بالمضي قدماً                 

في مسارات هذا االتفاق، وخاصة الملف الرئيسي لتوحيد الصف الوطني الفلسطي
تل أبيب وبعض األطراف الرسمية العربية، وهو مشروع إعـادة بنـاء منظمـة التحريـر الفلـسطينية                  

  .ديمقراطياً ووطنياً بعيداً عن األطراف المعادية أصال لقضية الشعب الفلسطيني
وهو ما تلقى تجاوبا مثمنا لدى الرأي العام العرب

تحديدا، حين أعلنوا موقفهم الحاسم بصفتهم رعاة اتفاق مكة تجاه سلسلة الهجوم التي انطلقت ضد االتفاق                
  .من أوساط محمود عباس وواشنطن وتل أبيب

والموقف الثاني الموغل في عروبته المتطرفة كان خطاب حماس إلى جمهورية مصر باعتبارها الحضن              
 ودعوتها ألن تمارس مصر دورها القومي العروبي في التواصل بـين            القومي العربي التاريخي للقضية،   

أبناء الشعب الفلسطيني في مقابل الحالة المزرية التي تدفع لها واشنطن وتل أبيب وفـتح أوسـلو لكـي                   
تتقمصها مصر وهو ما يشبه نادالً في

ف، وهذا ما بدأت تتنبه له بعض األوساط المصرية وهو ما نرجو أن يتطور إلـى                الوسيط العربي الشري  
  .ما ينسجم مع الحالة القومية العربية

إذن كل ما يقال عن عالقة حماس بإيران هو محض أكاذيب، نعم لقد اضطرت حماس أن تـستثمر فـي                    
تكتيكها أي مساحة في الميدان السياسي اإلقليمي أو العالمي

الرسمية العربية 
  .الممتحن العظيم، فليس على حماس في األميين من سبيل

  :الرسالة الثانية
يجـب  لقد كشف التفوق الميداني على األرض في معركة شرسة فرضت على حماس بكل المعايير وكان            

على حماس أن تقوم بما قامت به كمهمة إنقاذ وطني وقومي وإسالمي هذا التفوق لحماس كـشف وأزال                  
اللبس عن الموقف الحقيقي لفتح أوسلو وارتباطه العميق و المتجذر بالمؤسسة األمنية الـصهيونية، مـع                

تعامل بكل وضوح وقح    الدعم المباشر والمتتابع لواشنطن في خطتها لتصفية القضية فأصبح هذا الفريق ي           
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صار غزة في غذائها وقوتها وانتهاء بالحل الرسمي ليس لفصائل المقاومة وحسب بل لمفهوم                 
أثير لكل من أراد أن يفهم مـاذا يجـري فـي            أحسب أنها رسالة بالغة الت    . ين المحتلة   

الصهيوني وواشنطن، فلقد أكد أبو الوليـد أن              
قومي وإسـالمي متحـد لـصالح معركـة                   

 التفريط في مثل هذا الوقت بكل جهد يـستطيع  حرري األكبر بقيادة حماس، وإن   
أن يقدمه الشرفاء و الركون إلى أعذار وهمية أو التردد أمام تضحيات ج

  .ضمار الخيانة الكبرى
  ٢٩/٧/٢٠٠٧الشرق القطرية 

  
٣٨.

ذي ترى الحكومـة    ث الرباعية الجديد للشرق األوسط طوني بلير ال            

عبر أجندة أمنية إسرائيلية وحسب تجند لها ولحسابها الحراك السياسي الذي تنفذه حكومة سالم فيـاض،                
بدءاً من ح

المقاومة في فلسط
  .فلسطين 

  :الرسالة الثالثة
ما أكده أبو الوليد وإخوانه من قيادات الشعب الفلسطيني ابرز حجم الوهم الذي يعتقـده محمـود عبـاس       
وفريقه بأن دوائر الضغط التي تنفذها تل أبيب وواشنطن لحساب عبـاس سـتلجئ حمـاس للخـضوع                  

على التعاون األمني المطلق مع العدو الستراتيجيته القائمة   
حماس لن تفرط بما تحقق على هذه األرض كبعد فلسطيني و

  .التحرير الكبرى مقابل تهديدات عباس وباقي فريق أوسلو
  يالواجب القومي اإلسالمي تجاه حماس والشعب الفلسطين

أريد أن أنطلق في هذا المقطع من المقال من دعوة سماحة اإلمام الوالد الشيخ يوسف القرضاوي، خاصة                 
ونحن في مشهد احتفاء الدعوة اإلسالمية المعاصرة بإمامها األكبر الذي جرى في الدوحة وكعادة سـيدي                

 فلسطين  - فلسطين   الوالد وضع النقاط على الحروف في دعوته لدعم حماس والشعب الفلسطيني في كل            
 ولكن لكون المشروع الصهيوني متحفزا للرد بعد معركة تطهيـر غـزة             - أو فلسطين الضفة وغزة      ٤٨

أصبحت غزة هاشم محور الدفاع عن قضية األمة التاريخية فال يمكن بأي حال من األحـوال أن تقـف                   
 وعالمنا اإلنساني عنـد     جهود التيار اإلسالمي والقومي واليساري وكل وطني شريف في أرضنا العربية          

حدود البيانات والتصريحات لدعم أهلنا المحاصرين في غزة والممتحنين في الضفة، ولكنها تتطلـب أن               
يعيد الجميع النظر فيما يجب عليه أمام اهللا والناس والتقدم نحو خطوات تنفيذية ملموسة تنتصر للـشعب                 

الفلسطيني ولمشروعه الت
زئيـة أخـشى أن يكـون فـي        

م

  سحب المبادرة العربية والعودة إلى المواقف السابقة 
  حسن عبد الحليم

بيان المكلفان من جامعة الدول العربية بعـرض مبـادرة الـسالم العربيـة علـى                أنهى الوزيران العر  
اإلسرائيليين بشكل رسمي زيارتهما إلى البالد، دون الحصول على جواب قـاطع بقبـول المبـادرة أو                 
رفضها، وسبق الزيارة تصريحات لرئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت تشير إلى نيته اعتماد مسار              

والخطوط العامة  " األفق السياسي " الثنائية مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، حول          المفاوضات
لدولة فلسطينية، مع إرجاء التباحث في القضايا الرئيسية، في محاولة لتحييد المبادرة العربية دون رفضها               

بشكل قاطع؛ وكذلك تحييد دور مبعو
اإلسرائيلية أن مهمته تقتصر على مساعدة الجانب الفلسطيني في بناء مؤسساته اسـتعدادا للمفاوضـات               

  .الثنائية المباشرة دون تدخل خارجي
وفي نفس الوقت تلعب إسرائيل لعبة قذرة لتعميق الشقاق بين الفلسطينيين، وهي لألسف تجد من يتنـاغم                 

 رغم إدراك من يراهنون على نوايا الحكومة اٍإلسرائيلية الحالية أنهـا لـن              معها في الجانب الفلسطيني،   
تمنحهم إال سرابا، وتريد تنصيبهم وكالء لالحتالل لتصفية النهج المقاوم؛ وتدعيم نهج التسوية الذي لـن                

ـ       . يفضي إال إلى تكريس االحتالل بأدوات فلسطينية       ال هذا بالتزامن مع مواصلة االحتالل لعمليات االغتي
وبلـغ الـوهم    . ٤٨ عملية يومية كما جاء في تقرير نشر يوم أمس في موقع عرب            ٢٧واالعتقال بمعدل   
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وهو الموقف الذي   .  وال حاجة لمبادراتكم            

ادرة بمثابـة   

 مواقفهم التي سبقت إقرار المبادرة إذا رفضت من قبل إسرائيل، أي العودة إلى اعتبار                 

المبادرة ال يمكن اعتباره إال رفضا، ينبغي أن تعقد جامعة الدول العربية                 

والتمسك به والقيـام    .. في كل فلسطين  " دولة ثنائية القومية  "فأعتقد أنه آن األوان لطرح حل       . فلسطينيون

بالقيادة الفلسطينية إلى درجة اعتبار تحليل يعتمد على تقييمات وتقديرات صحفي في هآرتس، نشر يـوم                
 بـشيء مـن     أول أمس، موقفا إسرائيليا، بل وأن يعقب رئيس السلطة محمود عباس على ما جاء فيـه               

الرضى، وأن تقتبسه كثير من المواقع والصحف الداعمة للتسوية على أنه خطة إسرائيلية، بهدف تـدعيم                
مواقف دعاة التسوية وإظهار األمر كأنه إنجاز لهم ولنهجهم، رغم أن الكاتب اإلسرائيلي ألوف بن استهل                

ومن ثـم   :" التي سيقترحها أولمرت ستكون   يمكن التقدير أن المبادئ     : "استعراضه لتقييماته بالجملة التالية   
واألهم أن ما جاء في تقييمات بـن ال         . استعرض أربعة بنود اعتبرها األسس التي سيعتمد عليها أولمرت        

يلبي الحد األدنى من المطالب الفلسطينية، وكان الراحل عرفات قد رفض أكثر منها بكثيـر، معتبـرا أن    
ا إلى جانب توقيت نشر هذا التحليل الذي يعتبر خبيثا فهو بمثابة            هذ. قبول ذلك هو خيانة للقضية وللثورة     

رسالة إلى ممثلي الجامعة العربية، بأن األمور تسير بشكل جيد
عبر عنه أولمرت قبل لقائه مع الممثلين العربيين بالقول إنه لن ينتظر جامعة الدول العربية من أجل دفع                  

  ".إسرائيل هي التي تقود وهي التي تبادر"ملية السياسية فإن الع
إلى جانب تحييد المبادرة، تسعى إسرائيل إلى استدراج الدول العربية خاصـة الـسعودية ودول الخلـيج           
إلقامة عالقات معها؛ وبرز ذلك في عدة تصريحات ألولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفنـي، وربمـا                

أي أن إسرائيل تحاول جني نتائج المبادرة أي العالقات والتطبيـع           ". تطبيع أوال ال"أشهر تلك التصريحات    
 بما فيها القدس وحـل مـشكلة        ٦٧مع العرب دون استحقاقات منها تتمثل في االنسحاب إلى حدود عام            

وانطالقا من هـذا    .  كما جاء في نص المبادرة     -"حال عادال متفقا عليه حسب القرارات الدولية      "الالجئين  
توجه دعا أولمرت وزيري خارجية مصر واألردن إلى ضم المزيد من وزراء الخارجية العـرب إلـى      ال

وعبـر  . اللجنة المكلفة باالتصال مع الحكومة اإلسرائيلية، ويقصد بالتحديد السعودية وبعض دول الخليج           
بعن استعداده لمناقشة المبادرة مع مجموعة موسعة من الوزراء العرب على اعتبار أن الم             

ويعني ذلك إخضاع المبادرة للتفاوض وعدم التعامل معها        . وجهة نظر عربية تقابلها وجهة نظر إسرائيلية      
  .. بجدية على أنها رزمة واحدة تؤخذ أو ترد، مما يؤدي بالتالي إلى إفراغها من مضمونها

سحاب إسرائيل من األراضي    من فلسطين التاريخية مقابل ان    % ٧٧تنازل العرب في المبادرة العربية عن       
إال أن هذه النسبة شهدت تآكال بنسبة كبيرة فـي          . من فلسطين % ٢٣التي تشكل فقط    % ٦٧المحتلة عام   

ظل تواصل المد االستيطاني وبناء جدار العزل، وعزل القدس عن الضفة الغربية عبر طوق اسـتيطاني                
ورغـم أن الممارسـات الـصهيونية       . يجعل التواصل الجغرافي بين القدس والضفة الغربية غير ممكن        

تواصلت على األرض لفرض أمر واقع يحول دون قيام دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران عام                 
إال أن .  في قمة الريـاض األخيـرة   ٢٠٠٢المبادرة العربية التي أقرت عام      " تفعيل"، أعاد العرب    ١٩٦٧

رفض إسرائيل؛ وما هي الخطوات التـي ينبغـي         الرؤساء العرب لم يوضحوا ماذا سيكون موقفهم حيال         
كمـا ولـم يلـوح    . اتخاذها في هذه الحالة، رغم علمهم المسبق أن الرفض مرجح أكثر من القبول بكثير     

العرب بالعودة إلى
 يهدد العرب بقطع العالقات مع إسرائيل ومقاطعتها في حال تقطعت           كما ولم . كل فلسطين أراضي محتلة   

  . السبل بالمبادرة
وبما أن الموقف اإلسرائيلي من 

لتي كانت قبلها،   مؤتمر قمة كالذي أقرت فيه المبادرة؛ إلعالن سحب تلك المبادرة والعودة إلى المواقف ا             
  .وهذا هو األمر األكثر طبيعية

وبما أن إسرائيل تغلق الطريق على األرض أمام قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة في حدود عـام                  
، عبر االستيطان وتقطيع أوصال الضفة الغربية وعدم وجود تواصل جغرافي بينها وبين قطـاع               ١٩٦٧

هـم  " إسـرائيل "من سـكان    % ٢٠وبما أن   . ازلهم وقراهم ومدنهم  غزة، وترفض عودة الالجئين إلى من     
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دولة ثنائية القومية على كامل التراب، ربما تكـون         .. جال لالنتظار  
  ..الطرح المناسب في هذه الظروف

  ٢٨/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  الشرق األوسط ومؤتمر بوش للسالم .٣٩

ن أجل الدعوة لمؤتمر السالم الدولي في فلسطين، والذي تحدث عنه الرئيس               

صود إعطاء شارون الفرصة لسحق االنتفاضة، وحسم الـصراع لـسنواٍت كثيـرٍة                

وعدم انتظار ما سيجود به أولمرت وغيره على عباس ألن أصغر طفل فلسطيني             .. بكل ما يلزم لتحقيقه   
وال م.. ول عليه يدرك أن ذلك ال يع    

  

  رضوان السيد. د
د قرر  كان مجلس وزراء الخارجية العرب، والذي اجتمع بعد ثالثة أسابيع على مؤتمر القمة بالرياض، ق              

وبالفعل ذهب وزيـرا    . إرسال وفوٍد إلى العواصم الكبرى وإلى إسرائيل إلقناعها بالمبادرة العربية للسالم          
الخارجية المصري واألردني إلى إسرائيل حيث اجتمعا برئيس وزرائها إيهود أولمرت ووزيرة خارجيته             

ت الكثيرة التي سِمعاها من سـائر       ورغم المالحظا . تسيبي ليفني وبزعماء األحزاب السياسية اإلسرائيلية     
الجهات حول المبادرة، وعن تصورات البدء بالتفاوض، وعن مآالت ذلك التفاوض وِصيِغه؛ فإنهما فـي               

وما كادا يغـادران فلـسطين      . مؤتمرهما الصحفي قوما الجو اإلسرائيلي تجاه عملية السالم تقويماً إيجابياً         
 وزيرة الخارجية ووزير الدفاع للمنطقة خالل األيـام المقبلـة،     حتى كان األميركيون يعلنون عن وصول     

لمتابعة الوضع العراقي، وم
  .جورج بوش قبل أسبوعين

واتُّخذت لقد انقضت سنواتٌ منذ نهاية المفاوضات مع سوريا، ومع الفلسطينيين، اشتعلت خاللها حروب،              
اللجنـة  "إجراءاتٌ منفردةٌ من سائر األطراف وبخاصٍة إسرائيل والواليات المتحدة، جعلت حتـى عمـَل               

، وعلى أثر فشل المفاوضات في آِخر عهد كلينتون،         ٢٠٠٠في عام   . صعباً إن لم يكن مستحيالً    " الرباعية
عرفات فِشَل  : ونه عليه، وأكثرهم بوش   ظهر تقويم شارون السلبي للعملية كلّها، وبدا أن األميركيين يوافق         

. في أن يكون شريكاً في عملية السالم؛ لذلك ال بد من ممارسة ضغوٍط سياسية وعسكرية قاسـيٍة عليـه                  
كان ال بد   . الضغوطُ السياسيةُ ينفذها األوروبيون بالدرجة األولى، والضغوطُ العسكريةُ تتكفل بها إسرائيل          

تي تتناقض من وجهة نظرهم مع االلتزام بعدم اللجوء للعنف في اتفاقيات            من مواجهة االنتفاضة الثانية ال    
وقـد تـصاعدت وقتَهـا      . وذلك بإعادة احتالل الضفة وغزة أو إبقائهما تحت النيران اإلسرائيلية         . أوسلو

اآلمال بإمكان إخماد المقاومة، وتأمين إسرائيل من خالل األرض المحروقة، ومن خالل بنـاء الـسور                
وفي اتفاٍق من جانب إدارة بوش الجديدة مع شارون، قـال           . وبالتالي تأجيل الحّل إلى ما ال نهاية      الواقي،  

. األميركيون إن أسلوب كلينتون في التدخل المباشر في النزاع قد فشل وأثر على هيبة الواليات المتحـدة                
ـ        . رة للمراجعـة والمراقبـة     شهراً الالحقة وسيستخدم الفت    ١٤لذلك فإن الرئيس الجديد لن يتدخل خالل ال

وفي الحقيقة كان المق
  !بحسب هذا التصور

، وانطلقت الحرب العالميةُ على اإلرهاب تقودها الواليات المتحـدة،          ٢٠٠١ سبتمبر   ١١ثم حدثت واقعة    
وسـارع  . والي، ومحاصرة سائر العرب، واستهداف اإلسـالم      وجرى احتالل أفغانستان والعراق على الت     

اإلسرائيليون إلى االنضمام لجبهة مكافحة اإلرهاب، واضعين الفلسطينيين جميعاً ضمن هذه الدائرة، وقد             
، وجرى تدمير الضفة وغزة، وحوصر عرفـات        "المحافظين الجدد "وافقتهم إدارةُ بوش المملوءة بصقور      

 الصعداء بوفاته، واعتقدوا أن     - وبخاصٍة األوروبيين  -وقد تنفّس الجميع  . ٢٠٠٤في مقره حتى مات عام      
فـي  " الـشريك "وصول محمود عباس للرئاسة، والذي كان معروفاً بمعارضته لالنتفاضة، سيعيد إظهار            

لكن شارون ما لبث أن اعتبر عباس ضعيفاً وغير ذي صدقية ألنه مـا اسـتطاع                . المفاوضات والسالم 
التقدم في عملها لحيلولة الواليات المتحدة      " الرباعيةُ"ات على إسرائيل، في حين ما استطاعت        إيقاف الهجم 
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  !عراق المحتّل إلى العالم العربي

ن غزة التي كـانوا قـد أعـادوا      

التي سـتُحقِّقُها إسـرائيل مـن وراء الـسالم المتفـق عليـه              

أنه من دون إقباٍل على سياساٍت جديدٍة تتـصدى للتخـريبين                

 ومن ضمن النزاهة والحياد، ليس فقط عـدم                  

دون ذلك، وإصرارها على البقاء مع شارون وبرامجه مهما كلّف األمر، وإلى حين الفوز فـي الحـرب                  
على اإلرهاب، وتصدير الديمقراطية من ال

ـ         إدارة بوش عن    شهراً الالحقة، لكنها كانت     ١٤د مجيئها، قالت إنها لن تتدخل وستكتفي بالمراقبة خالل ال
  !تعطي شارون الفرصة لسحق االنتفاضة

ووسط ظروف الحرب والحصار أطلق الملك عبد اهللا بن عبد العزيز مبادرته للسالم في مـؤتمر القمـة                  
. ن جهة، واختباراً لنوايا اإلدارة األميركية الجديدة    وكان ذلك إجراء دفاعياً م    . ٢٠٠٢العربية ببيروت عام    

. بيد أن أحداً ما اهتم بها، بما في ذلك األوروبيون الذين أصروا على الخطوات البطيئة للجنة الرباعيـة                 
واعتقد اإلسرائيليون أنهم كسبوا الحرب دونما حاجٍة للتفاوض أو العودة إليه أو حتى التطبيع مع العـرب                 

لذلك انسحب اإلسرائيليون م. رين والمتعبين بعد أحداث سبتمبر    المحاص
، وأكملوا بناء السور الواقي، ورموا الفلسطينيين وراءه مقدرين بذلك أن يشتد            )٢٠٠٣-٢٠٠١(احتاللها  

  .فيتلهى الفلسطينيون بأنفُسهم" حماس"و" فتح"الصراع على السلطة بين 
ظّل على سالحه   " حزب اهللا "فـ.  بالذات، بدأت التصدعات تظهر على سائر الجبهات       ٢٠٠٥لكن في عام    

واألهم من ذلك   . ظلّت تُطلقُ الصواريخ على المستوطنات اإلسرائيلية     " حماس"عند الحدود مع فلسطين، و    
 فـي سـائر     تعمـلُ " القاعدة"أن األميركيين فشلوا في العراق، وبدأوا يفشلون في أفغانستان، بينما ظلت            

وما اعتبر اإلسرائيليون استمرار الوضع على ما كان عليه مبرراً لتغيير سياساتهم، وال للعـودة               . األنحاء
على أي حال ال تقبل التفاوض وال االعتراف بإسرائيل، والعـرب مـا             " حماس"فـ. لطاولة المفاوضات 

عن المسرح وخلفه أولمرت، دخل     لذلك عندما غاب شارون     . يزالون يتحدثون عن السالم الشامل والعادل     
األخير معركته االنتخابية بخطٍة لالنطواء، أي الخروج جزئياً من الـضفة الغربيـة، واالعتـصام وراء                

ثم جاء أسر الجندي في غزة، وجاءت حرب يوليو، فازدادت المرارة اإلسرائيلية، وانتهى             . الجدار العازل 
لوضع على الحدود مع سوريا فما كان مزعجاً وال يـزال           كل حديٍث عن التفاوض مع الفلسطينيين، أما ا       

" المكاسب"ما هي   : كذلك؛ ولهذا فالسؤال  
، مادامت األصولية المقاتلة، السنية والشيعية، هي التـي تـسود المـشهد، وهـي ال تقبـل                  "التنازالت"و

  !ض معها؟االعتراف بإسرائيل وال تتفاو
لماذا إذن كثُر الحديث عن السالم وصوالً لدعوة الرئيس بوش لمؤتمٍر دولٍي فـي الـشهرين القـادمين؟                  

، "القاعدة"فاألميركيون فشلوا في العراق وما استطاعوا إخماد نشاط         . السبب في ذلك األميركيون والعرب    
أما العرب أنفُسهم فقد استعادوا زمـام       . والحلفاء العرب ما يزالون يصرون على السالم الشامل والعادل        

المبادرة في مؤتمر القمة بالرياض، وجددوا إطالق المبادرة العربية للسالم الشامل والعادل، وما عـادوا               
مستسلمين للحصار والتجاهل، وهم يخشون 

ققات ستزداد في بلدانهم، وسيتعذَّر في المدى القريـب تالفـي حـدوث             األميركي واإلسرائيلي؛ فإن التش   
  .اضطراب في عدة بلداٍن بالمشرق العربي

على أن هذا التصرفَ األميركي، والذي يقفُ معه العرب، لن تكون له النتائج المتوخَّاة إذا لم ينجح فـي                   
يد أن األمر اآلخَر الذي يجعُل مـن العـودة          ب. إخراج الصهاينة من هذا العجز الذي يشّل اإلرادة والواقع        
فلن تتقدم الجهود من أجل الـسالم كثيـراً إذا          . لمفاوضات السالم أمراً ممكناً، يتمثل في الشمول والعدالة       

إذ المعروف أن إيران وسوريا تعتبران      . اقتصرت على فلسطين، وال بد أن تضم الجوالن السوري كذلك         
وقد بذلت جهود عربيـةٌ وغيـر   . امٍل هو نهج المقاومة، مقابل نهج االستسالم نفسيهما جزءاً من نهٍج متك    

وبالسالم الشامل والعـادل  . عربية في السنتين األخيرتين لتأمين سوريا أو فصلها عن إيران دونما جدوى           
وإذا كان هذان الشرطان ضروريين إلحياء عملية السالم، فمن الضروري أيـضاً           . تستعيد سوريا أرضها  

 تكون الواليات المتحدة جادةً في لَِعب دور نزيه ومحايد،أن
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حيز إلسرائيل، وإنما أيضاً أن ال يكون الجهد الجديد مجرد وسيلٍة لخروٍج مشرٍف من العـراق؛ بـل                  
 .والغزو العسكري

٩اإلماراتية االتحاد 

٤٠.

الصورة التي سـيحفظها عنـه      " يحاول الشيء نفسه، ولكنه يطلق عليه وصفا آخر يسميه            

أدرك أنه ال يمكن بناء اقتصاد بحدود مغلقة، أو بضرائب ال تصل إلى صناديقها، أو بحواجز                . 

منعه من االستقالة، وفرضه على          

الت
العودة للنهج السلمي بدالً من االستيطان 

٢/٧/٢٠٠٧  
  
  !سياسيون أضاعوا الرغبة في اإلبداع 

  بالل الحسن
. يحاول الممثل في آخر دور له على المسرح أن يبدع، حتى تبقى ذكراه راسخة في أذهـان الجمـاهير                  

القائد السياسي
وأحيانا يفشل القائد السياسي ولكـن      . يانا يفشل الممثل ولكن يبقى له شرف محاولة اإلبداع        وأح". التاريخ

أما حين تنحدر األمور فإننا نجد أنفسنا أمام ممثل كسول، أو أمام قائـد              . يبقى له شرف محاولة االبتكار    
  .سياسي بليد

ي اإلبداع، وتحولـوا إلـى رجـال        حاليا نحن أمام سلسلة من القادة السياسيين البلداء، أضاعوا الرغبة ف          
عاديين يكررون كل يوم ما قالوه باألمس، ال هم معنيون بصورتهم التي سيحفظها عنهم التاريخ، وال هم                 

  .معنيون بهالة تحيط بشخصيتهم حتى لو كانت هذه الهالة ستتالشى مع أول ضوء
 لعقد مؤتمر دولي، لحـل      رئيس دولة عظمى، لم يبق أمامه ليغادر منصبه سوى عام واحد، يوجه دعوة            

أكبر قضايا الشرق األوسط العالقة منذ سنين، تنفيذا لوعد قطعه على نفسه أمام العالم من أجل إنشاء دولة                  
  .فلسطينية، ثم يحيط هذا المؤتمر بكل األسباب والعالمات والمؤشرات التي تؤدي إلى فشله

حكم فيها بلده، ينهـي حكمـه ويقبـل أن          رئيس وزراء دولة عظمى، سجل الرقم القياسي في المدة التي           
يتنازع أصحاب الوظيفة على صالحياته، ويحولونها      . يتحول إلى موظف عند هيئة دولية من دون شروط        

من صالحيات رجل سياسي عالمي، إلى صالحيات رجل إداري تنفيذي، ويقبل األمر متباهيا، وال ينسى               
جاء قبلـه إلـى     . ن صالحياته اقتصادية وليست سياسية    أن يبلغ رجال األعمال الفلسطينيين في رام اهللا أ        

المنطقة من هو أكفأ منه اقتصاديا، ولفنستون رئيس البنك الدولي السابق، واستقال بعد عام معلنا فـشله،                 
استقال حـين أدرك أنـه ال       . وسجل وهو الصهيوني نقدا حادا لدولة إسرائيل ألنها عرقلت إنجاح مهمته          

ون سياسة، والسياسة تقتضي أن يغير االحتالل اإلسرائيلي مواقفـه وأوامـره            يمكن بناء االقتصاد من د    
وإجراءاته

الته، تمنع الناس من التنقل، وكان لديه قدر من االحترام لنفسه دفعه إلى أن يعلن فشله، وإلى أن يقدم استق                  
ثم يأتي بعده رجل أعلى منه مكانة سياسية ، فيبدأ المهمة من جديد، وكأن البشر ال يتعلمون من أخطـاء                    

  .غيرهم
رئيس وزراء في دولة إسرائيل، جاء إلى الحكم بمحض الصدفة، وبسبب جلطة أصابت رئيسه الذي كان                

ا ذريعا هز المجتمع اإلسرائيلي،   وكاد يخسر منصبه بعد أن واجه فشال عسكري       . يقف أمامه مكتوف اليدين   
ولكن حليفه األعظم تمسك به، و. وهز مؤسسته العسكرية بشكل خاص    

وهو قابع اآلن في منصبه، يستقبل رئيس وزراء الدولة العظمى الـسابق بتعـال، ويوجـه لـه                  . الجميع
صحه أن يتفرغ لالقتصاد، وأن ال يتعاطى مع        ين. التعليمات حول ما يجب أن يفعل وما ال يجب أن يفعل          

  .السياسة، وأن ال يقترب من حدود قطاع غزة، أو من رجاالت حماس
ويأخذه عنفوان السلطان فيرفض اقتراحا عجيبا غريبا من نوعه، تدعو فيه السيدة كوندوليزا رايس إلـى                

علـى  (، ثم يتم وضع هذا االتفاق       في رام اهللا  " المعتدلة"إنجاز اتفاق شامل ونهائي مع السلطة الفلسطينية        
، إلى أن تثبت السلطة الفلسطينية أنها مطواعة إلى حد كاف يسمح بإنزال االتفاق من على الـرف                  )الرف

وتسليمه لها، فيرفض ويرفض، ويصر على خطة بديلة أعجب وأغرب، خطة تركز على بدء تفـاوض                
. عشر سنوات مثال إلى إنشاء دولة فلـسطينية       اتفاق مبادئ يقود بعد     ). اتفاق مبادئ (جديد من أجل وضع     
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كلها في السابق وفشلت، وهو يريد أن يقنع الفلسطينيين والعرب باالستماع إليه من جديـد،                 

اإلعالمي الفلسطيني نبيل عمرو، فعلق وهو كثيرا ما يخطـئ فـي                 

ـنجح مدرسـة أرض إسـرائيل التاريخيـة          

وحين يعترف العرب بينهم وبين أنفسهم بهذه الحقائق، ال يعود هناك مفر
سوريا، ( وطن محتل، أو أرض محتلة، وهو ما وردت اإلشارة إليه في خطاب أكثر من رئيس عربي                  

 .ن رئيس عربيوما ال يجرؤ على قوله أيضا أكثر م). سعودية
  ٢٩/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  

 علـى اتفـاق     ١٩٩٣وهو ينسى هنا نقطة واحدة فقط، وهو أن حكومته اإلسرائيلية أنجزت ووقعت عام              
فماذا سـيكون   . مبادئ سمي اتفاق اوسلو، وجرت محاوالت تطبيقه على مدى أربعة عشر عاما وفشلت            

ض حوله أربعة عشر عاما جديدا؟ الرجـل ال يجيـب،   الجديد إذا حين نصوغ اتفاق مبادئ جديدا، ونتفاو      
ويقترح الرجـل   . فهو ال يريد أن يكون الممثل المبدع، يريد فقط أن يكرر الكالم، مثل أي سياسي فاشل               

حلوال، قدمت 
يريد المستوطنات، ويريد غور األردن، ويريد القدس، ويريد        . ت من جديد  وتجريب تلك الحلول التي فشل    

نصف الضفة الغربية داخل جدار الفصل العنصري، وبـرفض البحـث فـي حـق العـودة لالجئـين                   
  .الفلسطينيين

ويسمعان أنماطا غريبـة    . ويذهب وزيران عربيان إلى إسرائيل، ليشرحا لها أهمية مبادرة السالم العربية          
رد من قبل رئيس الوزراء يتمنى عليهما أن يعودا في المرة القادمة ومعهما مجموعة أخرى               . دمن الردو 

ورد من وزيرة الخارجية تقول لهما فيه، مبادرتكم قيمة، ونحن سندرسـها بجديـة،       . من الوزراء العرب  
، ربمـا   "روايات"القضية إذا صراع    ". روايتنا"، ونحن في إسرائيل لدينا      "روايتكم"ولكن هذه المبادرة هي     

التي تستدعي تصفيق   " الرواية الخالدة "تحتاج إلى أدباء كبار يتولون التفاوض بدل السياسيين، فيكتبون لنا           
والغريب في هذا كله، أن الوزيرين يعودان وهما يقوالن إنهما سمعا تقييمات إيجابية مشجعة من               . الجميع

التـسوية  . يمات االيجابية إلى الوزراء العرب مجتمعين     المسؤولين اإلسرائيليين، وإنهما سيبلغان هذه التقي     
إذا تتقدم، وما علينا إال أن ننتظر خمسة عشر عاما لكي يتم إنزالها من على الرف، ووضعها على سـكة              

هنا دخل على الخط الناطق . التطبيق
قال نحن ال نفاوض اإلعالم، نحن نفاوض خططا موضوعة على          .  هذه المرة  تعليقاته، ولكنه كان مصيبا   

ولعل الوزيرين يكونان قد سمعا هذا الكـالم الـذي لـم            . الورق، ونحن لم نتلق شيئا مكتوبا على الورق       
  .يستطع حتى نبيل عمرو أن يحتمله

هو أكثر دقـة، وقـد آن       ولكن هناك ما    . من أين تنبع هذه الحالة كلها؟ من الضعف العربي كما يقولون          
لقد أعلن العرب منذ سنوات طويلة، منذ مؤتمر مدريد بالتحديد، ومنذ سبعة عشر عاما              . األوان ألن يقال  

وقـد آن األوان إلعـادة نظـر عربيـة بهـذه            . بالتحديد، أنهم يؤمنون ويتمسكون باستراتيجية الـسالم      
لسبب . ؤمنون باستراتيجية السالم مع إسرائيل    آن األوان لكي يقول العرب انهم لم يعودوا ي        . االستراتيجية

آن األوان لكي يعترف العرب، بينهم وبين       . بسيط وواضح ومجرب، وهو أن إسرائيل ال تريد هذا السالم         
، ففي إسرائيل مدرسـتان،     ١٩٦٧أنفسهم، أن إسرائيل ال تريد االنسحاب من األراضي التي احتلتها عام            

، ومدرسة أخـرى معتدلـة      "أرض إسرائيل التاريخية  "كل ما تعتبره    مدرسة متطرفة تريد االستيالء على      
القدس، المستوطنات، البحر الميـت، غـور       (تريد المساومة على الضفة الغربية واالستيالء على نصفها         

أحيانا تنتصر مدرسة المساومة على الضفة الغربيـة، فتقـدم عرضـها فـي              ). األردن، قواعد عسكرية  
وأحيانا ت. وتفشل المفاوضات  ٢٠٠٠مفاوضات كامب ديفيد    

وأحيانا توجد المدرستان في    ). حكومة نتنياهو (فيصيب الشلل أي مفاوضات مهما كان دعاتها أو رعاتها          
، )اإلعـالم (السلطة، كما هو الوضع الراهن مع حكومة ايهود اولمرت، فيعرض حلول المـساومة فـي                

  ).في الكنيست(يد القرار السياسي ويعطل التسوية عبر تجم
 من البديل المنطقي الوحيد لمن                 

له
ال
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٤١.

ـود بـارك،       

ـ           د ضاً، وأنه ال ب

سكه، فهم اآلخر، ومشاركته بشكل متكافئ، ومن هنا أيضاً أدرك ادوارد سـعيد ان مـا                  

 االعتبار أيضاً ما ورد على لسان سماحة السيد حسن نـصر اهللا                  

كل حـروب هنـا أو هنـاك،           

  مخاطر الحرب وأوهام السالم 
  محمد السعيد إدريس. د

لم تكن المنطقة مشدودة في يوم من األيام كما هي اآلن، الى استقطاب حاد نحو حرب، ال يعرف أحد ال                    
يف المقبـل، حـسب     فمن يتابع أنباء اللقاء، أو المؤتمر الدولي الذي سيعقد في الخر          . أين وال متى ستقع   

اقتراح الرئيس األمريكي جورج بوش لحل القضية الفلسطينية، ومن يقرأ دعم اللجنة الرباعية الدوليـة،               
منذ أيام، لهذا االقتراح األمريكي، ويتابع حماسة ممثل هذه اللجنة الدولية، وليس موفدها فقط، توني بلير                

ع أن السالم بات منتظراً خلف األبواب التـي لـن          رئيس الحكومة البريطانية السابق، في مقدوره أن يتوق       
ومن يتابع العراك األمريكي العنيف داخل الكونجرس وخارجه حـول ورطـة            . تكون موصدة بعد اليوم   

 - البريطـاني    -الحرب في العراق، وأفق انسحاب القوات األمريكية، ومن يتابع التـصعيد األمريكـي              
الجديد في الجوالن ايه" اإلسرائيلي"زير الحرب   ضد إيران، ويتابع مناورات و    " اإلسرائيلي"

ويقرأ ويحلل تناقض المواقف بين الجنراالت والقادة السياسيين في الكيان الصهيوني، حول المفاوضـات              
  .مع سوريا أو الحرب ضدها، في مقدوره أيضا أن يدرك أن الحرب تطرق أبواب المنطقة

مستوى الفعلي، راحلنا الكبير الدكتور ادوارد سعيد في أعقـاب          وهذه الحيرة سبق أن تعرض لها، على ال       
 وقبله اتفاق كامـب ديفيـد واتفاقيـة الـسالم           ،١٩٩٣عام  " اإلسرائيلي "-توقيع اتفاق أوسلو الفلسطيني     

 عندها فرض   ١٩٩٤ ومن بعده اتفاق وادي عربة عام ،       ،١٩٧٩ و ١٩٧٨عامي  " اإلسرائيلية "-المصرية  
 غير عادية على ادوارد سعيد، الذي لم يتحمل طويالً أن يقع في الحيرة، ما دفعه                سؤال السالم نفسه بقوة   

 -المالئم لهذه الظاهرة، وهو أنه إذا كـان الـصراع العربـي           " منهج التحليل "الى أن يستدعي اليقين أو      
 الصهيوني خصوصاً، لن يحل عسكرياً مح-عموماً، والصراع الفلسطيني    " اإلسرائيلي"

أن يتوازن الحل العسكري مع الحل السياسي، فإن التصالح األصيل ال يتم قسراً، كما أنه لن يتحقق أبـداً                   
  .بين مجتمعات وثقافات تتفاوت قوتها بشدة ، ويسيطر بعضها على البعض اآلخر بالقوة

هو أن هذا السالم    من هنا بالتحديد استخلص ادوارد سعيد قانونه للسالم الحقيقي الذي هو السالم العادل، و             
الحقيقي ال يمكن أن يتحقق إال عبر مصالحة بين ندين، وبين شريكين يستطيع كل منهمـا، باسـتقالليته،                  

وقوة أهدافه وتما
محصلة االستسالم العربي غيـر الـضروري       ليس إال سالماً مأساوياً، ألنه ليس إال        " سالم أوسلو "سمي  

  .وغير الحتمي
سرعان ما يدفع الى حروب مـدمرة ال        " قبض الريح "جديد، أقرب الى    " مأساوي"هل نحن إذاً أمام سالم      

  يدري أحد كيف ستكون هذه المرة، آخذاً في االعتبار مسلسل حروب ما بعد أوسلو؟
ه من الجدية، إذا أخذنا في االعتبار المغزى الحقيقـي          السؤال مهم، ويكسب احتمال الحرب قدراً ال بأس ب        

وراء االستثناء شبه المؤكد لسوريا من المشاركة في مؤتمر، أو لقاء جورج بوش للسالم الـذي سـوف                  
تترأسه وزيرة خارجيته، وإذا أخذنا في

ذ أيام قليلة مضت، من أن سوريا كانت على وشك الدخول في حرب الصيف              األمين العام لحزب اهللا، من    
  ".إسرائيل"الماضي مع حزب اهللا ضد 

إذا كان األمر كذلك، فإن قول الرئيس السوري بشار األسد أمام مجلس الشعب السوري، وهـو يـستهل                  
 أمور كثيرة وخطرة سـواء      األشهر القليلة المقبلة، حتى نهاية العام، سوف تقرر مصير        "واليته الثانية إن    

، ال يعبر عن مجرد تحليل شخصي، ولكنه يكشف عن معلومات بعضها قد يخص              "في المنطقة وفي العالم   
التطورات السريعة، وربما الهائلة، التي سوف تحدث فـي العـراق وتـداعياتها المربكـة لألمـريكيين                 

ة في شـ، التي قد تدفعهم الى التورط في ردود فعل طائش         "اإلسرائيليين"و
خصوصاً إذا أخذنا في االعتبار أن هذه األشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة جداً في معركة االنتخابـات                 

  .الرئاسية األمريكية التي تحكم وتقود اآلن الصراع السياسي في واشنطن

  

            ٢١ ص                                      ٧٩٧:                                 العدد٢٩/٧/٢٠٠٧األحد : التاريخ



  

  

 
 

، الذي قد يراه البعض     "السالم المراوغ "ت مهمة لها عالقة بما يمكن تسميته اآلن           
قريباً في األفق، أبرزها يتعلق بتطبيق هذا السالم، واحتمال استثنائه للس

  .سالم مع الفلسطينيين
  ٢٩/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
:كاريكاتير

ونـدوليزا رايـس وزيـرة    تعمد الرئيس األمريكي استثناء سوريا من حضور اللقاء، الذي سوف تديره ك      
الخارجية، يطرح تساؤال

الم مع سـوريا وقـصره علـى                  
ال

٤٢.   

  
  ٢٩/٧/٢٠٠٧الشرق القطرية 
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