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  زمة وتشكيل حكومة وطنية لحل األ"فتح" و"حماس"اتصاالت سرية بين  .1

كشف نائب رئـيس    : رام اهللا، منتصر حمدان    نقالً عن مراسلها في    4/8/2007لخليج اإلماراتية   انشرت  
ناصر الدين الشاعر، عن إحراز تقدم في مساع تبذلها قيادات وشخـصيات            .الحكومة الفلسطينية المقالة د   

ف وخاصة  وطنية وبمشاركة قيادات من كافة األطراف الفلسطينية للوصول إلى صيغة تقود كافة األطرا            
حركتي فتح وحماس إلى العودة إلى طاولة المفاوضات على أسس واضحة تساهم في إنهاء األزمة القائمة                

ان هناك فرصة حقيقية إلحراز      ""الخليج"ـوقال الشاعر ل   .وتقرب بين مطالب الجانبين للعودة إلى الحوار      
يادات مؤثرة وصاحبة كلمة عليـا      ، مؤكدا أن ضمان نجاح هذه الجهود يرتكز باألساس على إقناع ق           "تقدم
وكشف الشاعر الذي أكـد أنـه        . بالمشاركة في المحاوالت المتواصلة إلنهاء األزمة      "فتح" و "حماس"في  

يتحدث بصفته الشخصية، عن ان أحد المقترحات التي يجري بحثها بجدية دعم فكـرة تـشكيل حكومـة                  
فق معهـا إيجـاد الحلـول للقـضايا األمنيـة           توافقية تمثل جميع األطراف ولمدة زمنية متفق عليها يترا        
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وحول االسماء التي جرى تـداولها مـؤخرا بـشأن قيـادة هـذه الجهـود                 .والسياسية وإنهاء الخالفات  
مصطفى البرغوثي، وبـسام    .والمحاوالت بما فيها عبد الرحيم ملوح، وجبريل الرجوب، وغازي حمد ود          

  . المبذولةالصالحي، قال إن هذه القيادات لها عالقة بالجهود 
 كشفت عن اتصاالت وحوارات تجرى بين شخصيات فـي الحركـة            "حماس"وكانت مصادر رفيعة في     

إن هـذه الحـوارات     " "معا"وقالت في تصريحات نقلتها وكالة      .  ومكتب الرئيس عباس   "فتح"وممثلين عن   
 تـم   وأكدت المصادر أنـه   ". يقودها أطراف في فتح وحماس على رأسهم غازي حمد وجبريل الرجوب          

وضع أسس تقوم على تشكيل حكومة من المستقلين، تستمر تسعة شهور أو عاماً ونصف العام، وإعـادة                 
بناء األجهزة األمنية وتسليم المقار األمنية للرئيس عباس، وتشكيل جهازي أمن فحـسب همـا الـشرطة        

  .قومي على أسس جديدةواألمن الوطني مع تفريغ القوة التنفيذية عليهما، باإلضافة لتفعيل مجلس األمن ال
 مـصادر    ذكـرت  :تغريد سعادة ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلتها في    4/8/2007االتحاد اإلماراتية   وأضافت  
ان االتصاالت تطرقت الى مـسألة المراسـيم        " معا" امس في تصريحات نقلتها وكالة       "حماس"رفيعة في   

ب التصورات المقترحـة فانـه      وحس. الرئاسية التي صدرت في مرحلة الحسم العسكري في قطاع غزة         
سيجري ايضا تسليم المقار االمنية للجان وطنية نتيجة غياب عناصر االمن في غزة كما سـيتم تـشكيل                  

اضافة الى امكانية تفريغ القوة التنفيذيـة علـى         . جهازي أمن فقط وهما جهاز شرطة وجهاز امن وطني        
كما ستتم اعـادة تفعيـل      ". بع الي فصيل  جهاز الشرطة واالمن الوطني حتى ال يكون هناك اي جهاز تا          

وسيتم تفريغ جزء كبير من عناصر االمن الكثيرة السابقة على          . مجلس االمن القومي على اسس صحيحة     
  .الوزارات ومؤسسات السلطة

  .تأكيد أو نفي هذه األنباء ومن جهته، رفض غازي حمد في اتصال هاتفي مع وكالة األنباء األلمانية
قـال ناصـر الـدين      : كفاح زبون  تل ابيب  نقالً عن مراسلها في     4/8/2007وسط  الشرق األ وجاء في   
ـ  ال اخفي عليك، بناء على االتصاالت المكثفة التي جرت، هناك جسر للهوة،             ":"الشرق االوسط "الشاعر ل

ا ان"ويؤكد   ".حتى عندما تقول حماس انها لن تعود الى ما قبل يونيو فهذا غير مسلم به، وانا غير موافق                 
 يونيو، لكنها تريد التراجع     14لمست عكس ذلك، وال يوجد اصرار عند حماس لالحتفاظ بما قامت به في              

ضمن ترتيب امني شامل، ومعالجة جذور المشكلة االمنية، القول ان حماس ال تريد العودة عن سيطرتها                
  ".كالم غير دقيق، وهي مستعده لمناقشة التراجع

ان هناك مبادرة قدمت للنقاش لكنه ال يفضل نقاشها         " الشرق االوسط "ـمن جهته قال مصطفي البرغوثي ل     
  . عبر وسائل االعالم ويعتقد ان التوصل الى اتفاق مرهون بوقف التدخالت الخارجية

  
   إجراء انتخابات قريباًونستبعديمسؤولون فلسطينيون كبار  .2

متحدة واالتحاد األوروبـي أن مـن       أوضح مسؤولون فلسطينيون كبار للواليات ال      :تغريد سعادة ،  رام اهللا 
وقـال مـسؤول غربـي فـي         .غير المرجح إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة في االجل القريب         

، "لم ألحظ من الفلسطينيين نقاشاً جدياً بخصوص إجراء انتخابات مبكرة فـي المـدى القريـب               : "المنطقة
ين الذين يرغبون في ذلك، لكـن أعتقـد أن          هذا ال يعني بالضرورة عدم وجود بعض الفلسطيني       "وأضاف  

إن تلك الرسالة نقلت إلى كل مـن        : وقال مسؤولون غربيون   ".ذلك في أغلبه انعكاس للواقع على األرض      
  .إدارة الرئيس بوش واالتحاد األوروبي اللذين يعمالن عن كثب مع لجنة االنتخابات الفلسطينية
  4/8/2007االتحاد اإلماراتية 

  
  "سرايا القدس"و "التنفيذيةالقوة "بين اشتباك نفي وقوع يشهوان إسالم  .3

 نفى الناطق اإلعالمي باسم القوة التنفيذية إسالم شهوان أن يكون قد جرى اشتباك بين عناصر القوة                 :غزة
التنفيذية وسرايا القدس، وأشار أن األمر يتعلق باستخدام سالح المقاومة في شأن عـائلي ال عالقـة لـه                   
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ـ     .ميبالجهاد اإلسال  أن القصة بدأت قبل يومين، حيث أطلـق        " قدس برس "وأكد في تصريحات خاصة ل
مجموعة من المسلحين الرصاص بشكل كثيف في حفل زفاف وكان هنالك قرار من القوة التنفيذية بمنـع                 
إطالق الرصاص في حفالت الزواج وفقا للوضع الجديد في غزة، فذهبت قوة من عناصر التنفيذية إلـى                 

ن وطلبت منهم عدم إطالق الرصاص، فما كان من هؤالء إال أن انهالوا عليهم بإطالق كثيـف                 عين المكا 
للرصاص مما أدى إلى استشهاد أحد عناصر القوة التنفيذية وجرح خمسة آخرين، وبعد مفوضـات مـع                 
العائلة تم االتفاق على أن يتموا حفل زواجهم على أن يسلم المتهمون بإطالق الرصاص إلـى عناصـر                  

وبناء على ذلك قامت مجموعة من       .قوة التنفيذية أنفسهم يوم الغد، وهو ما لم يحصل في الموعد المحدد           ال
عناصر القوة التنفيذية بالتوجه إلى بيت المتهم، فوقعت مشادات مع مجموعة مسلحة ال عالقة لها علـى                 

 لحركة الجهاد تم تـسليم      اإلطالق بالجهاد اإلسالمي وال بسرايا القدس، وبعد وساطة من المكتب السياسي          
  .المتهم بإطالق الرصاص على عناصر القوة التنفيذية

  3/8/2007 قدس برس
  

  لن نستجدي الحوار ونزال في األردن بزيارة خاصة: أبو مرزوق .4
 موسـى أبـو مـرزوق إن        لحركة حماس، قال نائب رئيس المكتب السياسي      : نادية سعد الدين   -عمان  

مـسؤولية غلـق    "، محمالً إيـاه     "ل في تدهور األوضاع في قطاع غزة      الرئيس عباس هو المتسبب األو    "
الرئيس عباس يوصد   "وقال إن   ،  "المعبر ومنع الفنيين من إصالح األجهزة الكهربائية وأدوات توليد الطاقة         

الباب أمام محاوالت دول وأشخاص وهيئات دولية إلجراء حوار بين حركتي فتح وحماس والخروج من               
حماس ستفعل كل ما وسعها وسـتبذل الجهـود         "وأشار أبو مرزوق إلى أن       ". الراهن المأزق الفلسطيني 

ونفـى   ".الحثيثة من أجل رفع حدة المشاكل والمعاناة وتخفيف الضغوط عن الشعب الفلسطيني في القطاع     
وشدد مجدداً على أن     ."حماس"أبو مرزوق علمه بوجود شخصيات من فتح في دمشق إلجراء حوار مع             

يقرأ الحالة الفلسطينية بطريقة    "، فالجميع برأيه    "ن تستجدي الحوار مع فتح ومع الرئيس عباس       ل ""حماس"
محمد نزال موجود "إن عضو المكتب السياسي للحركة       وقال ".موضوعية ويعرف جيداً كيف تحل األمور     

بـشكل  نزال جاء إلى عمـان      " بأن   اً، موضح "حالياً في األردن في زيارة خاصة وليس في مهمة رسمية         
   ".طبيعي ولن يقوم بإجراء أي اتصاالت أو لقاءات أثناء تواجده فيها

  4/8/2007الغد األردنية 
  

  تراقب الهواتف النقّالة مستخدمة أجهزة تنصت إيرانية" حماس" :مسؤول امني فلسطيني .5
مة في غزة تراقب اجهزة الهاتف النقال مـستخد       " حماس"كشف مسؤول امني فلسطيني رفيع ان       : رام اهللا 

قبل انقالبها  " حماس" المذكورة التي وصلت الى      األجهزةان   وقال المسؤول . اجهزة تنصت ايرانية الصنع   
 يونيو الماضي، تسجل المكالمات الواردة الى والصادرة عن حزمة          /على السلطة في غزة اواسط حزيران     

 80، وبعـضها    100ها  كبيرة من ارقام الهاتف النقال، مشيرا الى ان بعضها يستوعب مئتي رقم، وبعض            
بمراقبة وتـسجيل مكالمـات     " حماس"واوضح المسؤول االمني ان لديه معلومات مؤكدة عن قيام           .رقما

تجري من غزة بواسطة الهاتف النقال مع مسؤولين وضباط امن، مشيرا في هذا الصدد الى احتياطـات                 
رب لبنان الصيف الماضي    وكانت اسرائيل اعلنت عقب ح     .اتخذت في بعض اجهزة االمن في هذا الصدد       

نجح في تسجيل مكالمات اجراها ضباط وجنود اسرائيليون من هواتفهم النقالة، مشيرة الى             " حزب اهللا "ان  
ايران تقـدم لنـا     " :وقال مسؤول في الحركة   . ان الحزب استخدم في ذلك اجهزة تنصت ايرانية متطورة        

 في انحاء العالم، ونحن نتلقـى الـدعم مـن           دعما سخيا، وهذا مشروع، فاسرائيل تتلقى دعما من اليهود        
  ".المسلمين ايا كانوا، اما موضوع مراقبة اجهزة الهاتف النقال، فهذا محض اختالق

  4/8/2007الحياة 
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  بالرد بعد اغتيال قائدها في الضفة" إسرائيل"تتوعد " سرايا القدس" .6

 فيها إن تعليمات مشددة قال" سرايا القدس "نقلت تصريحات عن أحد مسؤولي:  أشرف الهور-غزة 
الميدانية ووحدات الصواريخ واالستشهاديين تدعوهم  المرابطين والمجموعات صدرت لمجموعات

وأكد  .لتكثيف عملهم الجهادي النوعي وضرب العدو أينما وجد وعدم االنجرار وراء األحداث الداخلية
زالت تتلقي أوامر بقصف أن وحدات إطالق الصواريخ في فصيله ال "سرايا القدس"القيادي في 

المستوطنات ردا علي جرائم االحتالل التي كان آخرها اغتيال رائد أبو العدس قائد سرايا القدس في 
، 3الي ذلك فقد أعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن إطالق ثالث صواريخ من نوع قدس . نابلس المحتلة

 .علي بلدة سيديروت القريبة من حدود قطاع غزة الشمالية
  4/8/2007لقدس العربي ا

  
   تستغل أزمة العالقين على المعابر لتجنيد عمالء"إسرائيل" .7

قال أبو عبير، الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية، إن رجال أمن إسرائيليين يحـاولون تجنيـد عمـالء                  
 أكثـر   ومتعاونين مع اإلحتالل اإلسرائيلي، وذلك أثناء إتاحة عبور هؤالء إلى قطاع غزة بعد أن أمضوا              

وكشف عبد العال أن اثنين ممن تم التوجه         .من شهر ينتظرون السماح لهم بالعبور إلى بيوتهم في القطاع         
حيث سرد اإلثنان على مسامع ضـباط أمـن         . إليهم قد بادروا إلى إعالم المسؤولين الفلسطينيين باألمر       

ن المنظمات الفلسطينية الفاعلة في     فلسطينيين أن رجال األمن اإلسرائيليين طلبوا إليهما جمع معلومات ع         
  .رفح، وخصوصا عن رجال القوة التنفيذية

  4/8/2007 48عرب 
  

  خاطر فصل الضفة عن القطاعم ضرورة التصدي لتؤكد على " فصائل فلسطينية" .8
طالب مشاركون في لقاء ضم ممثلين عن فصائل منظمة التحرير وحركة الجهاد، مع النائب عـن                : رفح

شروع الوطني، والعمل من أجل تعزيز      مجلس التشريعي سيد أبو مسامح، بحماية ال      ملفي ا " حماس"حركة  
رحب نافذ غنـيم، سـكرتير فـصائل         و .خاطر فصل الضفة عن قطاع غزة     مالوحدة الوطنية والتصدي ل   

وقـف  مكتب السياسي لحزب الشعب، بالنائب أبو مسامح، مؤكدا ال        منظمة في محافظة رفح، وعضو ال     مال
عن نتائج حسمها العـسكري فـي       " حماس"منظمة التحرير، الذي يرى في تراجع حركة        الثابت لفصائل   

يـداني، أكـدت الفـصائل أهميـة     موعلى الصعيد ال.  قطاع غزة، مدخال أساسيا للحوار الوطني الشامل     
ا فيه مـصلحة الجميـع،      مفي إطار تخفيف ما أمكن من الضرر، والتعاون ل        " حماس"التواصل مع حركة    

إلى مربع االعتقال السياسي، الذي سبق وان أدانته ورفـضته          " حماس"ورة أن ال تنزلق     مشددة على ضر  
مارسـات  موفي ختام اللقاء، أشارت الفصائل إلى العديـد مـن ال           .الفصائل عندما نفذ بحق عناصر منها     

عالجة، وأكد أبو مسامح سعيه من أجل تصويب ما أمكن فـي مختلـف القـضايا                مالسلبية التي تحتاج لل   
 .تعلقة بمحافظة رفحمال

  4/8/2007األيام الفلسطينية 
  

  صالح زيدان يدعو لقعد مؤتمر وطني للضغط على األطراف المتنازعة .9
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية  صالح زيدان أن االجتماع اإلقليمي  الذي دعا له الرئيس                  

لي يحتاج الـى معالجـة سـريعة لمـسألة           اإلسرائي -بوش في الخريف المقبل لمعالجة الصراع العربي        
ضم صالح زيدان وصـالح     " الجبهة"جاء ذلك خالل اجتماع  عقده في غزة وفد  من             .االنقسام الفلسطيني 

ناصر عضو اللجنة المركزية ويورغ راناو رئيس مكتب ممثلية جمهورية ألمانيا االتحادية لدى الـسلطة               
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ودعا زيدان جميع القوى والفصائل وكل غيور على         .سيةالوطنية وفيليب هولزابفل مسؤول الشؤون السيا     
  .مصلحة الشعب والدم الفلسطيني لعقد مؤتمر وطني للضغط على األطراف المتنازعة وحل اإلشكاليات

  4/8/2007الحياة الجديدة 
  

   تطالب األمم المتحدة بتوفير الحماية لالجئين الفلسطينيين في العراق"الديمقراطية" .10
 لؤي أبو معمر القيادي في الجبهة الديمقراطية هيئة األمم المتحدة وكافة الجهات الرسمية              ناشدت: رام اهللا 

المنبثقة عنها ذات الصلة بالالجئين، والمؤسسات الدولية الحقوقية واإلنسانية بتوفير الحماية الشاملة ألبناء             
 سيما وأن الكثير مـنهم      الشعب الفلسطيني في العراق، وضرورة العمل الجاد من أجل إنهاء معانتهم، ال           

يتعرض للخطف والقتل وأبشع أنواع التعذيب والمالحقة، مما يضطرهم للنزوح هربـا ناحيـة الحـدود                
  .العراقية السورية واألردنية ليعيشوا حياة صعبة وقاسية

 3/8/2007قدس برس 
  

  نيينجولة المبعوثين األمريكيين في الشرق األوسط هي لمزيد ابتزاز الفلسطي: "الشعبية" .11
 باعتبـارهم   ،ندد ناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بجولة مبعوثي اإلدارة األمريكيـة           : رام اهللا 

 التحـالف األمريكـي      أنفـي بيـان     وأكد   .مبعوثي حرب واستعمار جديد، وليسوا رسل سالم وحرية       
 الموقف األمريكي، الذي    اإلسرائيلي االستراتيجي والدعم األمريكي المطلق لدولة االحتالل، يكشف حقيقة        

يستخدم مأساة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في الحرية واالستقالل وسيلة للخداع والتـضليل تحـت               
  .شعارات زائفة عن دولة فلسطينية مجهولة المعالم

 3/8/2007قدس برس 
  

  يحافظان على الهدوء لمرحلة قادمة من المواجهة "حزب اهللا" و"حماس": وثيقة اسرائيلية .12
نشرت وسائل االعالم االسرائيلية باللغة العبرية وثيقة جديدة صـادرة عـن            :  زهير اندراوس  -الناصرة  

 ىالمعهد االسرائيلي لدراسات االمن القومي في جامعة تل ابيب، وهي عبارة عن تقرير استراتيجي يـر               
ـ      ىان الصراع السني الشيعي يساعد الدولة العبرية عل        رب مهمـين فـي      تحسين عالقاتها مع العبين ع

لة وقت طالما انها لن تواجه ضربة عـسكرية،         أالمنطقة، وان امتالك ايران لسالح نووي بات مجرد مس        
  .وان العالم العربي يواجه هذا االحتمال منقسما ومفككا، فيما يبحث حكامه عن كيفية البقاء في السلطة

ستمرار الوجود االمريكـي فـي      وبحسب معدي التقرير فان اسرائيل لن تجني اي مكسب او فائدة من ا            
 الهدوء  ى الهدوء لضمان توطيد حكمها، فيما يحرص حزب اهللا عل         ىالعراق، وان حركة حماس تحافظ عل     

 ان حرب لبنان الثانية اكدت الوضع االشكالى والمتحرك في          ىوتشير الدراسة ال  . بدوره العادة بناء قواته   
ب مست بصورتها كقوة رادعة، وكشفت مواطن ضـعف         البيئة االستراتيجية للدولة العبرية، اذ ان الحر      

  . تعتري الجيش االسرائيلي وعملية اتخاذ القرارات في دولة االحتالل
وتري الوثيقة، ان ايران تسعي للهيمنة االقليمية، والتجلي البارز لتطلعها هذا هو سعيها المكثف المـتالك      

لدولي، فان معهد دراسات االمن القومي يشكك        المجتمع ا  ىقدرة نووية عسكرية، ورغم القلق المتزايد لد      
في امكانية ان يتم تطبيق عقوبات فعالة ضد ايران، وفي ظل عدم وجود توجه نحو القيام بعملية عسكرية                  

 ان عامل الزمن في     ىفان حيازة ايران لسالح نووي اضحت مسالة وقت فقط، وال بد من االشارة هنا ال              
 . مصلحة طهران

 االمن واالستقرار في الشرق  ى شهد تصعيدا للتهديدات عل    2006وثيقة ان العام    ال الحظت   ىمن جهة اخر  
ـ       ى تسوية عل  ىاالوسط، نتيجة لعدم التقدم نحو التوصل ال        ى المسار الفلسطيني، ولعدم تحقيق انجازات عل
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يق صعيد مكافحة االرهاب العالمي والتطرف االسالمي، باالضافة لفشل الجهود والمساعي االمريكية لتحق           
 . االستقرار في العراق

 الفشل االمريكي في العراق، حيث اكدت انه يمس بمكانة وهيبة الواليات المتحدة في              ىوتطرقت الوثيقة ال  
المنطقة، واسرائيل لن تجني اي مكسب او فائدة من استمرار الوجود االمريكي فـي العـراق، ونـصح                  

 وان كانت هناك شكوك فيمـا      ىوقف سورية، حت  التقرير اقطاب الدولة العبرية بان يتفحصوا عن قريب م        
في الجانب االيجابي للميـزان االسـتراتيجي فـي         . يتعلق بقدرة واستعداد الرئيس االسد لتوفير البضاعة      

الشرق االوسط، تؤكد الوثيقة، انه يجب التنويه بالعالقات الوثيقة مع الواليات المتحدة االمريكية والتحسن              
يل مع المجتمع الدولي، كذلك استمر تعزيز السالم مع كـل مـن مـصر               الذي طرا على عالقات اسرائ    

 ما زالت اسـرائيل تتمتـع بتفـوق         ى، من ناحية اخر   ىواالردن فيما يلوح تقاطع مصالح مع دول اخر       
 . عسكري كبير مدعوم بقدرة اقتصادية متطورة

فقد اشـتدت   : ةيرية تبدو اشكال  ، تشير الوثيقة الى ان البيئة االستراتيجية للدولة العب        2006ومع نهاية عام    
عـدم التقـدم    : التهديدات لالمن واالستقرار في الشرق االوسط نتيجة لعدة عوامل مترابطة، ومن ضمنها           

نحو احراز تسوية في الساحة الفلسطينية، سعي ايران المتالك قدرة نووية عسكرية، عدم تحقيق انجازات               
فشل الجهود االمريكية الحالل االستقرار في العراق،       في محاربة االرهاب العالمي والتطرف االسالمي،       

التحدي المتزايد الذي يطرحه تحالف وائتالف غير رسمي الطراف ودول مختلفة في المنطقـة، والـذي                
يسعي الى تغيير النظام القائم وسط اعالء الراية المناهضة للغرب، هذا االئتالف تتزعمه ايـران التـي                 

ية زخما اضافيا عقب االطاحة بنظام صدام حسين والتورط االمريكـي فـي             اكتسب سعيها للهيمنة االقليم   
العراق وافغانستان، ويتمثل التعبير الجلي لهذا التطلع االيراني، والشعور بالتهديد الذي تمثله فـي سـعي                

 . ايران الدؤوب نحو امتالك قدرة نووية عسكرية
ه المساعي االيرانية يقف العالم العربي منقسما       وخلصت الوثيقة االسرائيلية الى القول انه في مواجهة هذ        

ومفككا ينهمك زعماؤه في صراع من اجل بقائهم، وقد خسرت الدول العربية من قوتها لصالح منظمات                
وقوي اجنبية، وبات الالعبون غير العرب يشكلون عناصر القوة المركزية في الساحة، على حد تعبيـر                

 . الوثيقة االسرائيلية
  4/8/2007 القدس العربي

  
   "حماس"أولمرت طلب من إردوغان ترتيب لقاء مع قادة :  في أنقرة"سرائيلا"سفير  .13

 اعترف السفير اإلسرائيلي لدى أنقرة بنحاس أفيفي، والذي انتهت فترة عملـه فـي               : أحمد ياسين  - أنقرة
يا كانت ممتـازة    عالقاتنا مع ترك  "تركيا، بالفشل في كسب ود الشعب التركي وتحقيق التقارب معه قائال            

وتطرق أمس قبيل مغادرته أنقرة إلى بعض األزمات التي شهدتها عالقات            ".أما اآلن فقد أصبحت عادية    
تركيا وإسرائيل خالل األعوام األربعة التي أمضاها في العاصمة التركية مثل تصريحات إردوغان الذي              

 وقيام حـزب العدالـة      ، هو إرهاب دولة   قال فيها إن تصعيد تل أبيب عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين         
ال "وقـال   . واعترف أفيفي بأن مهمته كانت صعبة في بداية عمله         .والتنمية بدعوة خالد مشعل إلى أنقرة     

أستطيع القول إن عالقتنا مع أنقرة في الوقت الحاضر ممتازة ولكنها تحسنت بعد زيارة عبـد اهللا جـول                   
 عالقات خاصة وجيدة جدا غير أنها باتت اآلن في مستوى جيـد             إلسرائيل، لقد كانت عالقاتنا في السابق     

فبرايـر الماضـي، إلـى      / شباطوكشف أفيفي عن اقتراح قدمه أولمرت خالل زيارته ألنقرة في            ".فقط
 ليس على   "حماس" في أنقرة إذا ما وافقت       "حماس"إردوغان أبدى فيه استعداده لعقد أول لقاء مع مسؤولي          

لكن ليس بوسعنا أن نفعل شيئا بعد أن        "واستدرك  . روط اللجنة الرباعية الدولية   شروط إسرائيل بل على ش    
  ".   في نظر أنقرة، الحقيقة أننا فشلنا في كسب ود الشعب التركي"حماس"تساوت إسرائيل مع حزب اهللا و

  4/8/2007الوطن السعودية 
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  بب ضعف عباسعلى وشك اإلنهيار بس" المطلوبين"اتفاق العفو عن : "يديعوت أحرونوت" .14

العبرية في عددها الصادر امس أنه وبعـد  " يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة   :  القسم العبري  -الدستور  
 فلسطينياً من ناشطي حركة فتح مـن        250مرور فترة أسبوعين فقط على التزام إسرائيل بشطب أسماء          

كوك بشأن إمكانية تنفيذ ما زعم      قائمة المطلوبين، تشير تقديرات األجهزة األمنية اإلسرائيلية إلى وجود ش         
رئيس الأنه بادرة حسن نية في المستقبل القريب، وكما ذكرت الصحيفة فإن السبب في ذلك يعود إلى أن                  

وإقناعهم بالسير وفقا للشروط التي وضـعتها       " المطلوبين"محمود عباس، ال يستطيع فرض سلطته على        
ومة اإلسرائيلية بهذا الـشأن انتقـادات كبيـرة فـي           وكما اشارت الصحيفة فقد اثار قرار الحك       .إسرائيل

إسرائيل، والسبب أنه من بين المطلوبين اشخاصا كان لهم دور في تنفيذ عمليات، ومن أجل ضمان عدم                 
عودة هؤالء المطلوبين إلى اإلرهاب كانت إسرائيل قد وضعت عدة شروط منها قيـام هـؤالء بتـسليم                  

عدم تنفيذ أية عمليات والمكوث في مراكز األجهزة األمنية الفلسطينية          أسلحتهم للسلطة الفلسطينية والتعهد ب    
لمدة ثالثة شهور كفترة اختبار، وذلك لتقوم عناصر األمن بمراقبتهم وضـمان عـدم عـودتهم لتنفيـذ                  

وفيما يتعلق بعملية جمع السالح من المطلوبين فقد ذكرت الصحيفة نقال عن مـصادر أمنيـة                 .العمليات
هذه العملية تصطدم بعقبات ايضا علما بان السلطة حاولت تشجيع المطلوبين علـى تـسليم       إسرائيلية بان   

المطلـوبين يطـالبون    " دوالر، حيث ان     9000 و 5000ة تتراوح بين    يأسلحتهم من خالل دفع مبالغ مال     
  ."ة كبيرة، ويرفضون تسليم أسلحتهميبمبالغ مال

  29/7/2007الدستور األردنية 
  

  ة بين أولمرت وباراك حول التفاوض مع الفلسطينيينخالفات عميق: معاريف .15
 اإلسرائيلية أمس النقاب عن وجود خالفات عميقـة         "معاريف"كشفت صحيفة    : أشرف أبو الهول   -غزة  

بين أولمرت ووزير دفاعه باراك وأن األخير أصبح أكثر تصلبا ويمينية من رئيس الوزراء في معظـم                 
وقالت الصحيفة إن الخالفات بـين أولمـرت         .ض مع الفلسطينيين  القضايا خاصة ما يتعلق بعملية التفاو     

وباراك تتعمق وتتفاقم وأصبحت في األسابيع األخيرة خصومة حقيقية ومع أن الوضـع األمنـي لـيس                 
خطيرا مثلما كان في عهد بيريتس حيث أنه في الموضوعات األمنية والسياسية األكثـر مركزيـة يجـد                  

 أصـبح بـاراك     ،وأضافت الصحيفة قائلة إنه في المجال السياسي       .لفينالرجالن نفسيهما في جانبين مخت    
 فبينما يدعو أولمرت السعوديين للمشاركة في مؤتمر الـسالم          ،معلما واضحا وصقريا الى يمين أولمرت     

 تعالوا لنكن شـركاء     ،في الخريف ويقول للعاهل السعودي تعالوا وشاركونا الخطوة التاريخية نحو السالم          
  .روطا مسبقة لمشاركة السعوديينيضع باراك ش

 ففي محادثات أجراها مع زعماء زاروا إسرائيل اخيرا طلب باراك أن يعلـن الـسعوديون االعتـراف                 
ويبدي باراك موقفا متصلبا في موضوع رفع       .  كشرط الزم لدعوتهم الى المؤتمر     ،بإسرائيل كدولة يهودية  

 .خيرة إلسرائيل بخصوص هـذا الموضـوع       بل ودخل في جدال مع رايس خالل زيارتها األ         ،الحواجز
وقالت معاريف أنه في الوقت الذي يبدي فيه أولمرت استعدادا للسير في خطوة سياسية عميقة مع الرئيس               

 التفاق فـي    ئبما في ذلك الحديث المباشر عن تسوية دائمة ومباد        , سالم فياض .ورئيس وزرائه د   عباس
وكشفت الصحيفة النقاب عن أن      .بر باراك هذه المفاوضات زائدة    األسابيع القريبة القادمة قبل المؤتمر يعت     

 ولكنهما رجال قلم وليـسا رجلـي        ،باراك يقول في محادثات مغلقة إن أبو مازن وفياض رجالن طيبان          
 بما في ذلـك اسـتخبارات قويـة وأنـاس           ، والى أن تكون للفلسطينيين قوة حقيقية على األرض        ،سيف

 . لن يكون نظام في المناطق وال يمكن أن يكون اتفاق حقيقي بين الطرفين             ،مستعدون ألن يقتلوا و يقتلوا    
أما في موضوع ميزانية وزارة الدفاع اإلسرائيلية تقول معاريف إنه دار بينهما صراع شديد في األسبوع                
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وفي كل ما يتعلق بالسلوك السياسي فإن كل واحد منهما يتهم اآلخر بـ أنه يعمل العتبـارات                  .الماضي
  .ية ضيقةسياس

  4/8/2007األهرام المصرية 
  

 يطلق مخاوف جديدة" سرائيليا"مشروع نووي  .16
مـع  " إسرائيلية"عن وجود اتصاالت    " الخليج"ـكشفت مصادر في واشنطن ل    : حنان البدري    - واشنطن

. بناء مفاعل نووي إلنتاج الطاقـة الكهربائيـة       " إسرائيل"الغرب، السيما مع الواليات المتحدة بشأن قرار        
تسعى للتوصل إلـى اتفـاق مـع        " إسرائيل"أن  " النووية" إسرائيل"قنبلة  "أكد أفنير كوهين مؤلف كتاب      و

الواليات المتحدة شبيه باتفاق األخيرة مع الهند، بغض النظر عـن مـسألة مقارنـة وضـع البلـدين أو         
 السياسي بإنشاء هذا    القرار" إسرائيل"اضاف أن هناك أدلة على أنه في حالة اتخاذ           .برنامجيهما النوويين 

لن تمانع في خضوع المفاعل الجديد الذي قد يستغرق العمل في بنائه ما             " إسرائيل"المفاعل النووي، فإن    
 سنوات لإلشراف الدولي بما في ذلك اشراف الوكالة الدولية للطاقة النووية، إال أن هـذا ال                 10و 6بين  

تشار النووي، ألن المشروع الجديد ليـست لـه عالقـة           ستقبل بتوقيع اتفاقية منع االن    " إسرائيل"يعني أن   
قـد سـربت    " إسـرائيل "وكانـت    .النووية األخرى ومفاعالتها الموجودة في ديمونة     " إسرائيل"بمشاريع  

تصريحاً على لسان أحد مسؤوليها عن قيامها بدراسة مشروع لبنـاء مفاعـل نـووي النتـاج الطاقـة                   
  .لفته إلى ملياري دوالرالكهربائية، وهو المشروع الذي قد تصل تك

" إسـرائيل "عن قلقها من مـشروع      " الخليج"ـوعبرت مصادر دبلوماسية عربية في العاصمة االمريكية ل       
القديمة " إسرائيل"الجديد، وأكدت أن التخوف ناتج من الخشية من أن يكون هذا المشروع بديالً لمفاعالت               

" اإلسـرائيلي " دراسة سريعة وتحليلية للمشروع      ان دولة عربية كبرى بدأت    " الخليج"وعلمت   .في ديمونة 
اعتزامها النظر فـي هـذا     " إسرائيل"أن اعالن   " الخليج"وعلمت   .الجديد خشية انه يتم بناؤه على حدودها      

اً بأنها لن تستطيع احياء حلمها بإعادة بناء        يحال" اإلسرائيلية"المشروع يأتي كداللة مهمة على قناعة القيادة        
يفا القديم، نظراً لالوضاع المتدهورة في العراق، والتي تسير من السيىء إلى األسوأ              ح  خط نفط كركوك  

وطبقاً للخبراء، فإن إعـادة انـشاء       . لذا سارعت إلى النظر في بديل سريع للطاقة       . مع استمرار المقاومة  
  . حيفا القديم ستستغرق عامين على األقل وتشغيل خط كركوك

 سبل االسراع بتنفيذ مشروع قناة البحرين للربط بين البحـرين األحمـر             كذلك تبرز نية الكيان النظر في     
والميت حيث سيتيح له هذا المشروع توفير مياه التبريد التي يحتاجها المفاعل النـووي الجديـد، وهـو                  

، مـشروع   "الخلـيج "بمساندة البنك الدولي له، مع انه، وحسب علماء وخبراء ل           " إسرائيل"مشروع تثق   
 وعلى رأسها مصر، وكذلك سيتسبب في كارثة اقتصادية لدولـة            رثة بيئية للدول المحيطة   سيؤدي إلى كا  

للمشروع النـووي الجديـد دراسـة جـدوى         " اإلسرائيلي"انه ضمن التصور    " الخليج"وعلمت   .كاألردن
  .اقتصادية تتضمن كيفية تصدير وبيع جزء من طاقة هذا المشروع لألردن وللفلسطنيين

على اعالن الموقع المتوقع إلنشاء هذا المشروع في حال اتخاذ قرار سياسـي             " ائيلإسر"وبينما تحفظت   
 - القريب من الحدود المصرية   " شفيتا"موقع  " إسرائيل"بإنشائه، عبر مراقبون عن خشيتهم من ان تختار         

  .الفلسطينية إلقامة مشروعها، ألنه قد يتسبب في أزمة سياسية بين البلدين
  4/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  بجهاز حماية من الصواريخ " الميركافا"بدء تزويد ": معاريف" .17

 ضد  4 كشف الجيش االسرائيلي النقاب عن جهاز تحصين متطور لدبابة مركباة            : كامل ابراهيم  -القدس  
وقالت صحيفة معاريف امس ان شركة رفائيل بدأت تركيب جهاز تروفي،           . الصواريخ المضادة للدبابات  

. ع االيجابي عن الدبابات ضد الصواريخ االكثر تطورا في العـالم المـضادة للـدبابات              وهو جهاز للدفا  
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 درجـة،   360واشارت الى ان هدف الجهاز هو الدفاع عن الدبابة من اجمالى التهديدات علـى مـدى                 
  .تشخيص الصواريخ واطالق قنابل نحوها تدمرها قبل أن تصيب الدبابة

  4/8/2007الرأي األردنية 
  

   الجيش السوري يستعد لحرب عصابات":معاريف" .18
، أمس، ان الجيش السوري يتدرب على خـوض حـرب           "معاريف"ذكرت صحيفة   ": يو بي أي  "،  "سانا"
على غرار معركة حزب اهللا خالل حرب لبنان الثانية، وانه الى جانب اعتماده على الصواريخ               " األنصار"

وأضافت الصحيفة، في   . وبة اعتراضها ورصدها  المتنوعة المدى، يركز في تدريباته على الكاتيوشا لصع       
 70 إلـى    45تقرير، أن السوريين حصلوا على كمية كبيرة من الصواريخ، يتراوح مـداها مـا بـين                 

يصل مداها إلى مئات الكيلومترات، ويمكنها الوصـول        " سكود"كيلومترا، كما أن دمشق تملك صواريخ       
وريين توصلوا إلى استنتاج أنـه يمكـن للطيـران          وتابعت الصحيفة أن الس   . إلى كل مكان في إسرائيل    

، ألن منصات   "الكاتيوشا"الحربي اإلسرائيلي قصف منصات الصواريخ الثابتة، فيما فشل في وقف إطالق            
  . إطالقها صغيرة ويصعب رصدها

  4/8/2007السفير 
  

  يعرض فيلما لتدريبات القاعدة بغزة "اسرائيل"تلفزيون  .19
ضت القناة الثانية في التلفزيون االسرائيلي في نشرتها المسائية الجمعـة           عر :زهير اندراوس  -الناصرة  

 .فيلما وثائقيا قصيرا، زعمت انه صور خالل تمارين وتدريبات عناصر تنظيم القاعدة في قطـاع غـزة                
وقال مراسل الشؤون العربية والفلسطينية في التلفزيون، ايهود يعاري، ان حركة حماس مستاءة جدا من               

واضـاف  . ع الذي نشأ، الفتا الى انه لم يتمكن من الحصول على رد فعل رسمي من الحركـة                هذا الوض 
. التلفزيون قائال ان جماعة القاعدة في قطاع غزة بدأوا في التدريبات العسكرية العلنية في االيام االخيرة               

ية وفي خان   واضاف انهم قدموا الى قطاع غزة عن طريق شبه جزيرة سيناء واستقروا في رفح الفلسطين              
واضـاف ان الـسلطات المـصرية        . وهم كما قال ينتمون الى التيار السلفي المتشدد في االسالم          ،يونس

اعربت عن بالغ قلقها من هذا التطور الدراماتيكي العضاء تنظيم القاعدة، الذين من شـانهم ان ينفـذوا                  
 .  المصرية-الحدود الفلسطينية اعماال ارهابية في المناطق المصرية بسبب الفلتان االمني الذي يسود 

من ناحية اخري اعربت االجهزة االمنية االسرائيلية عن قلقها البالغ من انضمام تنظيم القاعدة الى الكفاح                
 ).ميغا(المسلح الفلسطيني، وحذرت من قيام التنظيم بعملية فدائية كبري 

  4/8/2007القدس العربي 
  

  نيابة العسكرية ضد فينوغراد إلى الشهر القادما تؤجل البت في التماس اليالعلالمحكمة  .20
ا يوم الخميس، بنقل المداوالت في التماس النيابة العسكرية ضد لجنة فينـوغراد             يأدى قرار المحكمة العل   

سـبتمبر،  / إلى هيئة مؤلفة من ثالثة قضاة إلى تأجيل النقاش إلى النصف الثاني من الشهر القادم أيلـول                
النيابة العسكرية بإلزام اللجنة بحق الضباط والجنود، المتضررين من التقريـر  وعندها ستتم مناقشة طلب     

النهائي، بتقديم ادعاءاتهم، األمر الذي سيؤدي في النهاية إلى تأخير نشر التقرير لمـدة طويلـة، ومـن                  
وجاء أنه في حال وافقت المحكمـة علـى ادعـاءات النيابـة              .الممكن أن يؤدي إلى حل لجنة فينوغراد      

  .كرية فمن الممكن أن يتأخر نشر التقرير لعدة شهور، وقد تصل المدة إلى سنةالعس
  3/8/2007 48عرب
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   يهودية تجدد مالجئ شمال إسرائيل-منظمة مسيحية  .21
منظمة الزمالة الدوليـة للمـسيحيين      "اإلسرائيلية، أمس، أن    " هآرتس" ذكرت صحيفة    :)، أ ش أ   "السفير("
المالجئ الخاصة في الشمال اإلسـرائيلي، وأوضـحت الـصحيفة أن           بدأت في تجديد وإصالح     " هوديوال

 مليـون   43 ملجأ خاصا، في مباني مستوطنات الشمال، وأنهـا جمعـت            2443المنظمة بدأت في تجديد     
  . شيكل لهذا الغرض

 ملجأ عاما في الشمال أيـضا،       3300وفي الوقت ذاته، تجري السلطات اإلسرائيلية عمليات تجديد لقرابة          
  .  مليون شيكل60تصل إلى قرابة بتكلفة 

  4/8/2007السفير 
  

  شركة مقاوالت تبني المستوطنات مهددة باإلفالس  .22
، إحدى كبريات الشركات العاملة     "هفتسيبا" ذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، أمس، ان شركة         :)ا ف ب  (

ركة، المتخصصة في بناء    وتوقفت الش . في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، مهددة باإلفالس        
هودية المتشددة دينيا، عن الدفع، بعدما بلغ مجمـوع ديونهـا           يالوحدات السكنية المتدنية الكلفة للعائالت ال     

واضطرت الشركة إلى وقف بناء آالف الوحدات السكنية في مستوطنات بيتار           .  مليون دوالر  200حوالى  
ـ وكانـت المحكمـة العل    .  القدس الشرقية أيـضا    ه ادوميم وهار حوما في    يايليت ومودين ايليت ومعال    ا ي

 وحدة سكنية في مستوطنة مودين ايليـت        1500 بوقف بناء    ،2006اإلسرائيلية أمرت، في كانون الثاني      
المعارضة لالسـتيطان،   " السالم اآلن "وأقرت المحكمة، التي انعقدت اثر شكوى قدمتها حركة         . في الضفة 

ية في قرية بلعين، بحيث أنها ضاعفت أعداد الوحدات السكنية التي           أن أعمال الشركة مست أمالكا فلسطين     
يؤكـد أن مـن يـسرق       " هفتسيبا"مصير  "إن  " السالم اآلن "وقال األمين العام لحركة     . سمح لها بتشييدها  

  ". أراضي الفلسطينيين ينتهي به األمر إلى سرقة اإلسرائيليين
  4/8/2007السفير 

  
  يض والطماطممستوطنون يهود يقصفون غزة بالب .23

هود قـاموا   يأمس ان عدداً من المستوطنين ال     " يديعوت أحرونوت " ذكرت صحيفة    : جوزيف حرب  ترجمة
مصنعة محلياً لقصف بلدة بيت حانون في شمال غزة بالبيض وبالطماطم، بغيـة لفـت               " قاذفة"باستخدام  

. بـصواريخ القـسام  وعجزها عن وقف اسـتهدافها    " سديروت"انتباه حكومة أولمرت لما يجري في بلدة        
نحن بحاجة إلحداث هزة بين صفوف الـسكان وجـذب          : ونقلت الصحيفة عن هؤالء المستوطنين قولهم     

  .اهتمامهم إلى ما يعانيه سكان سديروت، من صواريخ القسام التي يطلقها الفلسطينيون
  4/8/2007عكاظ 

  
  االنتظار على حاجز إيريز يقتل مريضاً فلسطينياً .24

 س، شاب فلسطيني مريض، بعد انتظار لعدة ساعات في سيارة إسعاف فلسطينية فيأم توفي،: )ب.ف.ا(
للعـالج فـي مستـشفى     بشمال قطاع غزة في طريقـه ) ايريز(الجهة الفلسطينية من معبر بيت حانون 

توفي المريض بـالكلى  : "في وزارة الصحة وقال الطبيب معاوية حسنين مدير عام اإلسعاف". إسرائيلي"
  ".إسرائيل"داخل  عبر معبر ايريز للعالج في مستشفى" اإلسرائيلي"قله من قبل الجانب تأخير ن بسبب

 4/8/2007الخليج اإلماراتية 
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   أيام من استشهاده 3 تسلم جثة سجين فلسطيني بعد "إسرائيل" .25
ير قالت مصادر طبية فلسطينية إن الجانب اإلسرائيلي ابلغها امس نيته تسليم جثمان األس            :  د ب أ   -غزة  

قبل ايام نتيجة اهمـال     " بمدينة بئر السبع جنوب إسرائيل    " سوروكا"شادي السعايدة الذي توفي بمستشفى      
وكان الشهيد السعايدة منفذ عملية عين عريك الفدائية غرب مدينة رام اهللا في الضفة الغربية والذي                 .طبي

وم الثالثاء الماضي بعد أسـبوعين      قتل فيها ستة جنود إسرائيليين توفي بمستشفى سوروكا بمدينة السبع ي          
  . فقط من صدور حكم المؤبد ثمانية مرات بحقه

  4/8/2007الدستور األردنية 
  

  "أرطاس" و"الولجة"في " الجدار"تظاهرة جماهيرية ضد  .26
ندد متظاهرون فلسطينيون ومتضامنون اجانب واسرائيليون بمواصلة سلطات االحتالل          :حسن عبد الجواد  

ونظمت امـس، اللجـان      .لعنصري في قريتي الولجة وارطاس في محافظة بيت لحم        بناء جدار الفصل ا   
الشعبية لمقاومة الجدار في قرى الريف الجنوبي لبيت لحم، والعديد من المؤسسات االهلية في المحافظـة                
ولجنة الدفاع عن االراضي ومقاومة الجدار في المحافظة اعتصاماً احتجاجياً بالقرب من مبنى المجلـس               

لدي في قرية الولجة الى الغرب من بيت جاال ضد جدار الفصل العنصري وسياسة مصادرة االراضي                الب
  .لصالح المستوطنات المقامة على اراضي القرية

  4/8/2007األيام الفلسطينية 
  

  أسرى عوفر وبئر السبع يعيشون ظروفاً اعتقالية سيئة: نادي األسير .27
عتقل األسير نبيل أبـو     مير، أمس، معتقل عوفر، والتقى بممثل ال      زار محامي نادي األس   ": معاً "-رام اهللا   

وأشار أبـو قبيطـة     .عتقلممستجدات والتطورات في ال    الذي أطلع المحامي على آخر ال      قبيطة من رام هللا   
عتقلـين  م قاصراً في معتقل عوفر موزعين بين األقسام ويتم معاملتهم كما يعامل بـاقي ال              75إلى وجود   
عتقل وأنه تم تـوقيفهم     ملهذا العام في ال   " التوجيهي" أسيراً يقدمون امتحانات     70 هناك   وذكر أن  .اآلخرين

ـ واستغرب السياسات الجديدة التي اتبعهـا ال       .عن التقديم قبل يومين بحجج واهية من إدارة السجن         دير م
يل يدي وقدمي    ليالً كما تم تكب    12عتقل، حيث تم منع األسرى من التوجه للحمامات بعد الساعة           مالجديد لل 

كل أسير يخرج من القسم حتى عند الذهاب للمستشفى أو الطبيب وكل مـن يـرفض يوضـع بـالعزل                    
وتطرق األسير لوضع الطعام في السجن فذكر أن الوجبات ال تكفي حاجـات األسـرى، وال                 .االنفرادي

رسـيه الخـاص    وطالب بإدخال ك   تقدم لهم كمية من الخبز حسب القدر المتفق عليه في جميع السجون،             
  .تحرك لداخل السجن حيث إن األلم يشتد عليه في ظهره دون اهتمام من إدارة المستشفىمال

  4/8/2007األيام الفلسطينية 
  

  "اإلخوة األعداء"مؤسسات مدنية تطرح مبادرة لحل خالفات  .28
 لحـل   طرحت الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق الالجئين في مقرها الرئيسي بمدينة غـزة مبـادرة             : غزة

األزمة بين حركتي فتح وحماس ترتكز على عدة نقاط رئيسية وأخرى فرعية إجرائية لمناقـشة بنودهـا                 
وأفكارها في حلقة النقاش وإشراك المؤسسات فيها إلعادة طرحها بنـاء علـى الرؤيـة الـشاملة لتلـك                 

حة الفلـسطينية   المؤسسات جميعا لتحقيق الغاية منها وهي تقريب وجهات النظر بين الفرقاء على الـسا             
وارتكزت علـى محـورين      .لوقف التدهور المستمر والخطير والذي يهدد المشروع الوطني الفلسطيني        

رئيسيين يتناول المحور األول ضرورة دعم شرعية الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي المنتخب             
وطرحـت الهيئـة     .سطينيةأما المحور الثاني فهو محور دعم الحوار واعتماده أساسا لحل الخالفات الفل           

بنودا كثيرة كان من الدعوة إلى مؤتمر وطني فلسطيني عام يعقد في القريب العاجل لمناقشة كافة القضايا                 
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مثار الخالف ولحض األطراف على الحوار، ومن البنود أيضا هي صياغة األجهزة األمنية على أسـاس                
داً تتعلق بإعادة صياغة بنـود فـي القـانون          كما أن هناك بنو    .مهني بعيدا عن المحاصصة أو االستفراد     

  .  النسبياألساسي وتعديل قانون االنتخابات على األساس
  4/8/2007البيان اإلماراتية 

  
  باللجوء للمحاكم الدوليةونلوحوي ..إسالميو األردن يعرضون وثائق تزوير االنتخابات .29

المي الذراع السياسي لجماعة اإلخـوان المـسلمين         يعرض حزب جبهة العمل اإلس     : خالد فخيدة  - عمان
باألردن اليوم وثائق قال إنها تكشف عمليات تزوير وتدخل من الحكومة باالنتخابات البلدية التي انسحب               

كما سيدرس الحزب خيارات الطعن على نتـائج االنتخابـات أمـام المحـاكم              . منها اإلسالميون مؤخرا  
 عام الحزب زكي بني أرشيد الملك األردني بإلغاء االنتخابـات البلديـة            وطالب أمين  .األردنية أو الدولية  

بسبب عمليات تزوير شابتها حيث تدخلت الحكومة من خالل إعطاء الفرصة لمنتسبي القوات المـسلحة               
األردنية المشاركة باالقتراع وتوجيه تصويتهم لصالح مرشحين محسوبين على الحكومة ضد المرشـحين             

وثائق تؤكد تسجيل الشخص لنفـسه      "الوثائق التي سيعرضها الحزب حسب بني أرشيد        ومن   .اإلسالميين
 ".التسجيل في أكثر من بلدية"باإلضافة إلى ". في أكثر من دائرة في نفس البلدية

وانتقد الحزب الشيوعي األردني قرار اإلسالميين االنسحاب من االنتخابات وقال أمينه العام منير حمارنه              
اب الحركة اإلسالمية بعد بدايتها وكان األحرى بها عدم دخول االنتخابات إذا كانت تملـك      تفاجأت بانسح "

  ".  وثائق تثبت وجود تجاوزات
  4/8/2007الوطن السعودية 

  
  ""سرائيلا"إصابة أي بقعة في "على " حزب اهللا"مجلس األمن قلق لقدرة  .30

اناً رئاسياً تقدمت به فرنسا حول تطبيق       اعتمد مجلس األمن الدولي، أمس، بي     :  خالد اسماعيل  - نيويورك
 وذلك بعد تأخير استمر ثالثة أسابيع، بعدما أبدت العديد من الدول األعضاء في المجلـس                ،1701القرار  

 كما أبدت قطر تحفظـات     . تحفظات على لهجة البيان المشددة تجاه سوريا وتجاهل االنتهاكات اإلسرائيلية         
ـ  تتعلق باإلشارة باالسم إلى األمي     تتعلق " الجزيرة"وتصريحات أدلى بها مؤخرا لقناة      " حزب اهللا "ن العام ل

بقدرة صورايخ الحزب على ضرب أي مكان في إسرائيل، أجلت اعتماد البيان باإلجماع وذلـك حتـى                 
وتنص النسخة األخيرة مـن البيـان الرئاسـي علـى      . حصول الوفد القطري على تعليمات من الدوحة      

إزاء البيان الذي أدلى به مؤخراً حزب اهللا والذي أكد فيه أنه ما زال قـادرا                "يق  اإلعراب عن القلق العم   
  .من دون اإلشارة إلى نصر اهللا باالسم أو إلى منصبه" عسكرياً على إصابة أي بقعة في إسرائيل

  4/8/2007السفير 
  

  مفوض األونروا ظروف الفلسطينيين الحريري تعرض مع ممثل .31
ة الحريري امس، ممثل مفوض عام وكالة األونروا للعالقات الخارجية السفير           استقبلت النائب بهي  : صيدا

بيتر فورد يرافقه مدير عام الوكالة في لبنان ريتشارد كوك ومديرة قسم االعالم هدى السمرة صـعيبي،                 
بحضور أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في الجنوب خالد عارف وعضوي لجنة المتابعـة                

وجرى خـالل اللقـاء التـداول فـي          .بنانية الفلسطينية المحامي اسكندر حداد وأبو وائل كليب       المدنية الل 
أوضاع نازحي مخيم نهر البارد ودور الوكالة الدولية في التخفيف من معاناتهم وتأمين الظروف المعيشية               

طلع به بالتعاون   واالنسانية الالئقة لهم الى حين عودتهم الى مخيمهم، الى جانب الدور الذي يجب أن تض              
 . مع الدول المانحة في اعادة اعمار المخيم بعد أن تتأمن عودة أهله اليه

  4/8/2007المستقبل 
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  تصيب مناطق شمالية" فتح االسالم"وكاتيوشا " البارد"في " نوعية" ينفذ عمليات "الجيش" .32

ينيين بين عناصر تنظـيم     تواصلت أمس، االشتباكات العنيفة في مخيم نهر البارد لالجئين الفلسط         : بيروت
والجيش اللبناني الذي يواصل القضم التدريجي للمربع األمني األخير للمـسلحين وتـدعيم             " فتح اإلسالم "

 .المواقع التي يسيطرون عليها وتحصينها ضمن خطة تضييق الخناق حتى استسالمهم أو إنهائهم عسكرياً             
 ناجي العلي من بعض فلول التنظـيم        -ونية  وعملت وحدة من الجيش على تطهير ما يعرف بزاوية التعا         

والسيطرة عليها في شكل كامل، منعاً ألي تسلل من هذا المحور حيث اكتشف الجيش عدداً من مخـازن                  
ولليوم الثاني على التوالي استهدف المسلحون منطقة دير عمار          .األسلحة واألنفاق والسراديب والمالجئ   

 . حي الجندي وفي باحة منزل في حي الذهيبي-بصواريخ كاتيوشا سقطت في محيط البلدة 
  4/8/2007الحياة 

  
  مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين ُيحذر من التحركات إلسقاط حق العودة .33

 أكد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة التمسك بحق الالجئين               :القاهرة
 ورفـض محـاوالت     1948 لعام   194وفقاً لقرار األمم المتحدة الرقم      الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم      

مـال دورتـه    وحذر المؤتمر في ختام أع     .التوطين بكل أشكاله، داعياً إلى التصدي لما يشاع خالف ذلك         
، من عواقب بعض التحركات الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة لالجئـين              مساء اول من امس    78الـ

اً بإنشاء آلية عربية ودولية يتفق عليها العادة التأهيل والتنمية االقتصادية في األراضي             الفلسطينيين، مطالب 
كما دان المؤتمر المخططات اإلسرائيلية الرامية إلى تدمير مخيمات الالجئـين فـي الـضفة                .الفلسطينية

تمثله من خطـورة    الغربية وقطاع غزة واالنتهاكات اإلسرائيلية الخطيرة في مدينة القدس ومقدساتها وما            
وطالب بالضغط على إسـرائيل إلطـالق األسـرى والمعتقلـين والمختطفـين             . على المسجد االقصى  

الفلسطينيين، ومنهم الوزراء والنواب ورؤساء البلديات من دون قيد أو شرط، مؤكـداً ضـرورة إنهـاء                 
وحـض   .طـاع غـزة   األزمة اإلنسانية واالقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، خصوصا في ق          

المؤتمر االتحاد األوروبي والواليات المتحدة على العمل لضمان حرية العبور من معبر رفح طبقاً التفاق               
وناشد المؤتمر القوى الفلسطينية التمسك بوحدتها والعمل على تمتـين النـسيج الفلـسطيني               .2005عام  

  .لتحقيق أهداف الشعب التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية
  4/8/2007حياة ال

  
 إغاثة عاجلة من اتحاد األطباء العرب لمستشفى في غزة .34

 في فلسطين منير البرش أن االتحاد        لجنة اإلغاثة والطوارئ   أكد مدير مكتب اتحاد األطباء العرب     : غزة
باشر بعملية تزويد مستشفى الشهيد كمال عدوان في غزة بمـواد غذائيـة عاجلـة، لـدعم احتياجـات                   

ن انه جراء استمرار الوضع المتأزم بفعل الحصار الخانق المفروض على أبنـاء شـعبنا               وبي. المستشفى
. الفلـسطيني الفلسطيني فإن اتحاد األطباء العرب يحاولون دائما تخفيف األعباء المتراكمة على الـشعب              

 البرش جميع شعوب العالم العربي واإلسالمي وكذلك كل داعمي حقـوق اإلنـسان والديمقراطيـة                دعاو
  .السالم من شرفاء العالم الغربي، بالتعاون والتالحم من أجل دعم الشعب الفلسطيني وفك حصارهو

  4/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

   في الجوالن"اسرائيل" تنتقد ممارسات سوريا.. سلمت تقريرها للجنة تحقيق في االنتهاكات .35
المتحـدة الخاصـة بـالتحقيق فـي        سلمت وزارة الخارجية السورية لجنة األمم        : أيمن المهدي  -دمشق  

االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في األراضي العربية المحتلة تقريرها بشأن استمرار إسرائيل في             
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 ىتنفيذ سياستها وخططها المنهجية في مصادرة األراضي وانتهاك الحريات واستمرار اعتقـال األسـر             
إن التقرير يرصد العديد من االنتهاكـات       : ل عطية وقال ممثل وزارة الخارجية السورية جال      .السوريين

 من بينها التعسف في استغالل المياه والثروات الباطنيـة          ،والممارسات اإلسرائيلية التي مازالت مستمرة    
 استمرار إسرائيل في تنفيذ جريمـة       ىكما يركز التقرير عل   . والطبيعية لمصلحة المستعمرين اإلسرائيليين   

 ضاربة عرض الحـائط بمبـادئ       ، وسامة في بعض مناطق الجوالن المحتل      طمر نفايات نووية ومشعة   
 .القانون الدولي واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والسالمة الصحية والبيئة الزراعية لسكان الهضبة

  4/8/2007 األهرام المصرية
  

 غزة المحاصرة تعاني من بطالة متزايدة واقتصاد متدهور: األمم المتحدة .36
ذكر تقرير صادر عن األمم المتحـدة أمـس أن مجمـل الخـسائر      : عبد الرؤوف أرناؤوط -  رام اهللا

 مليـون دوالر    23التراكمية في قطاع غزة منذ بدء اإلغالق في منتصف يونيو الماضـي يـصل إلـى                 
وشدد تقرير مكتب تنسيق المساعدات اإلنسانية التابع    .أمريكي أو ما يعادل النصف مليون دوالر في اليوم        

على أن االقتصاد في غزة يستمر في التدهور كنتيجة لعدم فـتح المعـابر بـشكل                ) أوتشا(مم المتحدة   لأل
منتظم، مشيرا إلى أن غالبية الصناعات المتعلق عملها باستيراد المواد وتحديداً الخـشب ومـواد البنـاء                 

عمـل بـصورة    فقط من القطاع الـصناعي ي     % 10واألقمشة أغلقت أبوابها بشكل مؤقت في حين يبقى         
 مليون دوالر   23حزيران الماضي بلغت    / وأكد أن الخسائر الناجمة عن إغالق المعابر منذ يونيو         ،جزئية

عبرت مجموعة من منظمات    "وبشأن حماية المدنيين قال التقرير       .بخسارة تبلغ نصف مليون دوالر يوميا     
          ة عن قلقها من موضوع فرض القيود على حرية التعبير وعن استعمال طـرق      حقوق اإلنسان الفلسطيني

قال اتحاد رجـال    .غير قانونية للقيام بعمليات اعتقال وعن حدوث إصابات أثناء القيام بعمليات االعتقال
 ألف عامل في غزة سيصبحون عاطلين عن العمل في حال           120األعمال الفلسطينيين في غزة إن حوالي       

  .اء في تقرير دولياستمرار اإلغالق المفروض على قطاع غزة، حسبما ج
  4/8/2007الوطن السعودية 

  
  بريطانيا تعين ممثالً خاصاً لها في الشرق األوسط .37

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية الجمعة أن ديفيد ميليباند وزير الخارجية عين :  يو بي آي-لندن 
 .وزراء غوردون براونمايكل ويليامز ممثالً خاصاً للمملكة المتحدة في الشرق األوسط بموافقة رئيس ال

وقالت الوزارة إن ويليامز الذي يشغل حالياً منصب المنسق الخاص لألمين العام لألمم المتحدة لعملية 
السالم في الشرق األوسط وممثله الشخصي لدي منظمة التحرير الفلسطينية سيباشر عمله الجديد في 

يطانية ويرفع تقاريره الي وزير الخارجية المقبل وسيكون مقره بوزارة الخارجية البر) سبتمبر(أيلول 
واضافت أن مسؤوليات ويليامز ستغطي الشرق األوسط ومن ضمنه العراق وإيران  .ورئيس الوزراء

 .باإلضافة الي عملية السالم في الشرق األوسط
  4/8/2007القدس العربي 

  
  "نهر البارد" ماليين يورو لالجئي 4المفوضية األوروبية تخصص  .38

 ماليـين يـورو     4 خصصت المفوضية األوروبية أمس مساعدة جديـدة بقيمـة           :)اف ب ( - دنهر البار 
لالجئين الفلسطينيين الذين فروا من مخيم نهر البارد في شمال لبنان، في وقت تجددت فيه المعارك بـين                  

  .الجيش اللبناني ومقاتلي تنظيم فتح اإلسالم
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ـ         في مخيم نهر البارد وخـصوصا      " ضحايا المعارك "وقالت المفوضية في بيان ان هذه المساعدة خاصة ب
  ".لالجئين الفلسطينيين الذين فروا من المخيم للجوء الى مخيمات ومناطق أخرى في لبنان"

  4/8/2007الغد األردنية 
 

   ..تنافس في المقاومة والمشاريع الخيرية".. الجهاد" و"حماس"صراع خفي بين  .39
الجهـاد  "و" حمـاس " الداخلية خالل األيام الماضية بين عناصر        ألقت االشتباكات :  سامي سعيد  -رام اهللا   
" حمـاس "في قطاع غزة بظاللها على التوترات الخفية بين الحركتين، التي زادت بعد سيطرة              " اإلسالمي

  . حزيران الماضي14على القطاع في 
فسان فـي المقاومـة     وكشفت هذه االشتباكات جزءاً من حالة االحتقان المتصاعدة بين الطرفين اللذين يتنا           

وفي المشاريع الخيرية لكسب الشارع الفلسطيني لصفوفهما، وتشكل دليالً حسياً على أن الجهود الراميـة               
إلى توحيدهما، قبل أحداث غزة، لم تتكلّل بالنجاح رغم الحديث المفرط في صفوف قادة التنظيمين عـن                 

  .طينيةالتقارب والتوحد لمواجهة األخطار المحدقة بالقضية الفلس
مركـز فلـسطين للدراسـات      "واستدعت األحداث األخيرة إلغاء ندوة سياسية كان من المقرر أن ينظمها            

محمود " حماس"محمد الهندي، وكانت ستجمعه مع القيادي في        " الجهاد"، الذي يديره القيادي في      "والبحوث
  .الزهار

بعد ظهور إشـارات عديـدة إلـى        من مصادر موثوقة أن االشتباكات األخيرة جاءت        " األخبار"وعلمت  
توترات غير معلنة بين الطرفين في العديد من القضايا العالقة، بينهـا نـشاط القـوة التنفيذيـة التابعـة                    

  ".الجهاد"واستيالء الحركة على بعض المؤسسات الخيرية التابعة لـ" حماس"لـ
، "سرايا القـدس  "لعديد من نشطاء    وأشارت المصادر إلى أن القوة التنفيذية اعتقلت خالل األيام األخيرة ا          

ـ   ، وأطلقت النار على بعضهم في مخيم النصيرات وسط قطاع          "حركة الجهاد اإلسالمي  "الذراع المسلحة ل
واقتحمت القوة نفسها العديد من األفراح التـي كـان          . عمر الخطيب " السرايا"غزة، بعد اغتيال القائد في      

  .، بعدما كانت القوة التنفيذية منعت إطالق النار في الهواءالنيران فيها ابتهاجاً" الجهاد"يطلق عناصر 
بحق مؤسسات اجتماعيـة تابعـة      " التجاوزات"وأوضحت المصادر أن القوة التنفيذية ارتكبت العديد من         

، مبررة ذلك بأنهـا     "الجهاد"، وبينها رياض أطفال، وبعض المساجد التي تشرف عليها          "حركة الجهاد "لـ
في األمر، قدم مـسؤولو     " الجهاد"وعند تدخل قيادات    ". فتح"لمؤسسات تابعة لحركة    كانت تعتقد أن هذه ا    

  .اعتذاراً خجوالً عما جرى وأعادوا هذه الجمعيات والمساجد إلى أصحابها" حماس"
فـي  " الجهاد اإلسالمي "والقوة التنفيذية قدمتا احتجاجات لقادة      " حماس"وذكرت المصادر أيضاً أن حركة      

عند تشييع شهدائهم، وخصوصاً بعـد      " سرايا القدس " النار المفرط الذي يقوم به عناصر        غزة على إطالق  
ـ          زياد نخالة إلى إصدار أمر من دمـشق        " الجهاد"سيطرة الحركة على غزة، ما دفع بنائب األمين العام ل

  .لكوادر تنظيمه في القطاع بعدم إطالق النار في جنازات الشهداء ألي ظرف كان
أنها لم تبد موقفاً واضحاً مما قامت به في غزة ولم تؤيد خطواتها التي تقول               " الجهاد"لى  ع" حماس"وتأخذ  

الذين يدعون إلى وقف مالحقة     " الجهاد"كذلك تنتقد بعض تصريحات قادة      . إنها اجتثاث للفساد من القطاع    
وتها للـضغط   تمادت في ما تقوم به وال يجوز أن تستغل ق         " "حماس"في القطاع ويرون أن     " فتح"عناصر  

  ".على اآلخرين
  همها الوحيد تقريـب    "، وأن   "ليست في وارد توزيع التهم وتبرير المواقف      "على ذلك بأنها    " الجهاد"وترد

لعودة الحوار بينهما بعد فشل كل الوساطات والجهود الراميـة إلـى            " فتح"و" حماس"بين  " وجهات النظر 
  .ذلك
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كل خالياها العاملة في قطـاع غـزة إلـى تكثيـف     " لقدسسرايا ا "وفي محاولة لتخفيف االحتقان، دعت      
الضربات ضد االحتالل اإلسرائيلي في كل األماكن وتصعيدها، لإلبقاء على جذوة المقاومة مشتعلة بعيداً              

  .عن أي خالف داخلي
تعليمات مشددة صدرت لمجموعات المرابطين والمجموعـات الميدانيـة         "إن  " السرايا"وقال مسؤول في    

لصواريخ واالستشهاديين تدعوهم إلى تكثيف عملهم الجهادي النوعي وضرب العدو أينما وجد            ووحدات ا 
  ".وعدم االنجرار وراء أي اقتتال داخلي

ويرى مراقبون ومتابعون أن األحداث األخيرة في القطاع مرشحة للزيادة فـي ظـل حالـة التجيـيش                  
الجلوس معاً خشية تكرار مأساة االقتتـال       "ى  إل" الجهاد"و" حماس"واالحتقان بين الطرفين، وهو ما يدعو       

  ".الداخلي من جديد
عواقبه وخيمة وسيفيد فقط إسرائيل، التي      "ستكون  " الجهاد"و" حماس"ويشير هؤالء إلى أن أي اقتتال بين        

سعت جاهدة خالل الفترة األخيرة إلى بث أخبار مفبركة ومنسوبة لمصادر فلسطينية تفيد بمنـع حمـاس                 
حـق مقاومـة االحـتالل      "، وهو ما تنفيه الحركتان، وتؤكـدان أن         " من مقاومة االحتالل   لعناصر الجهاد 

  ".مشروع وال يجرؤ أحد على الوقوف أمام من يتصدى لعدوان االحتالل
  4/8/2007األخبار اللبنانية 

  
  المسألة االسالمية وقضية فلسطين .40

  رضوان السيد
، إن حصلت، تذكرت كتاب الزميل الدكتور بشير        على مشارف تجدد المفاوضات بشأن القضية الفلسطينية      

وقد قصد من وراء ذلك استعراض جانـب مـن          ). 1941 – 1925(موسى نافع عن االسالم وفلسطين      
جوانب الصراع التاريخي على فلسطين، كان للبعد االسالمي فيه دور بارز خالل الحقبة المـذكورة، إن                

رجها وكانت شاملة للعالمين العربي واالسالمي، أو من        من خالل المؤتمرات التي عقدت في فلسطين وخا       
والواقع أن ذكر هذه األحداث كـان       . خالل الدور الذي أداه مفتي القدس في فلسطين الحاج أمين الحسيني          

وغلب خالل أكثر العقود الماضـية علـى الملـف          . للذكرى فقط، إذ جرت في النهر مياه كثيرة بعد ذلك         
يا العربية، البعد القومي، الى أن صعدت الحركات االسالمية الجديدة، ومـن            الفلسطيني، شأن سائر القضا   

بينها قبل عقد ونصف حركة حماس، التي ركّزت على البعد الديني في مسألة فلسطين، معتبرة تلك البالد                 
وقفاً اسالمياً مؤبداً ال يجوز التنازل عن أي جزء منه مهما كانت الظروف، وإن ظل مغتـصباً لمئـات                   

وهذا مقتضى ما ذهبت اليه حركة حماس قبل االستيالء على غزة وبعدها، عندما ذكرت أنهـا ال     . السنين
مثل هدنة الحديبية التي أجراها الرسول صلى اهللا عليه وسلم مع قـريش             (تستطيع أن تقبل أكثر من هدنة       

إن هـذا   ). مكـة لعشر سنوات، لكن قريشاً خالفت بعض شروطها بعد ثالث سنوات، فقام النبـي بفـتح                
التفصيل قد ال يكون مهماً، لكنه ذو داللة بالنظر الستيالء حماس على غزة، والشتعال الملف االسـالمي                 

 في الوطن العربي على الخصوص، وبعـض نـواحي        – أي النظر لسائر القضايا نظرة دينية اسالمية         –
ابر، الى قيام حركـات مـسلّحة       وقد تجاوز األمر الدعوات في المساجد ومن على المن        . العالم االسالمي 

، أي مفهوم الخالفة، والحاكمية، والصراع الـديني      )أو المتجدد؟ (مقاتلة تهدف النفاذ هذا المفهوم المستجد       
وغني عن البيان، ان هذه الفكرة      . على مستوى العالم، وفي حالة فلسطين، الصراع بين اليهودية واالسالم         

لم، وقد أجابتها الواليات المتحدة وحلفاؤها في السنوات الـست          المسلّحة تخوض صراعاً على مستوى العا     
    ميوالتي وجد فيها شارون واالسرائيليون فرصة فانضووا فيهـا          "الحرب على االرهاب  "الماضية بما س ،

وبالحجة نفـسها غـزا     . وحاصروا الضفة وغزة وخربوهما وقتلوا آالف الناس، كما اعتقلوا ألوفاً أخرى          
بيـد أن   . نستان والعراق، ونشروا جيوشهم في بر وبحار العالمين العربـي واالسـالمي           األميركيون افغا 

هذه، والتي ظهرت في قلب المجتمعات العربية واالسالمية ما كانـت تحـدياً             " الفكرة االسالمية المسلّحة  "



  

  

 
 

  

            19 ص                                    803:                                 العدد4/8/2007السبت : التاريخ

 وال معاديـة    وحسب،) بلغة االسالميين (للقانون الدولي، ولالمبريالية الغربية، أو للصليبيين والصهيونية        
ومعارضة لألنظمة العربية واالسالمية وحسب، بل إنها أحدثت انـشقاقات فـي المجتمعـات العربيـة                
واالسالمية على مستوى الخطاب، ومستوى أنماط التفكير والعيش، وبذلك فإنه في الوقت الذي صـارت               

ة في المجتمعات العربيـة     فيه الحركات االسالمية المسلّحة مشكلة عالمية، أحدثت أيضاً انقسامات عمودي         
واالسالمية ذاتها، وليس على طرائق وأساليب المعارضة السياسية والحزبية المعروفة، بل بأسلوب الفرق             
الدينية الوسطية والحدثية، والتي تعتبر تصرفاتها العسكرية والسياسية جزءاً من العقائدية الدينيـة التـي               

  .دولة االسالمية، التي هي عندها مقتضى االسالم ذاتهتحكم فكرها وسلوكها وأهدافها في اقامة ال
فهم الصراع فهماً دينياً، والخروج على العالم بالسالح، وإحـداث انـشقاق            : والى العناصر السالفة الذكر   

وهو يتعلـق بتـصريح جهـات       . داخل االسالم، هناك العنصر المستجد الطارئ في السنتين األخيرتين        
ليس في أفكارها بل في تـصرفاتها       (اربة بدعم بعض تلك الحركات المسلحة       اسالمية وعربية علناً أو مو    

: وبذلك يكتسب العنف باسم االسالم بعداً اضافياً، لجهتين       ). بممارسة العنف السياسي تحت عنوان الجهاد     
أن الدول والجهات الداعمة للحركات الجهادية هذه من المفروض أنها جزء من النظام الدولي، والجهـة                

إنما تـشجع انـشقاقات وانقـسامات       " الجهادية"نية، أن تلك الدول والجهات الداعمة لبعض الحركات         الثا
وهذا األمر يضع تلك الدول والجهات      . وأحداث تمرد مسلّح أو انتحاري في بلدان عربية واسالمية اخرى         

معاتها وسلطاتها  في مواجهة مع النظام الدولي من جهة، وفي مواجهة مع الدول والجهات التي تعاني مجت              
  .من أحداث االنشقاق والتمرد

ماذا يعني هذا كلّه بالنسبة لفلسطين؟ هناك حديث كثير اليوم عن براغماتية االسالميين، وأنهم مـستعدون                
ومع أن هذا كله ما ظهر بعد لـدى العنيفـين           . للتغيير والهدوء عندما يصلون للسلطة أو يشاركون فيها       

صيغة مهادنة مع الخارج على النحو الذي ذكروه عن هدنـة ممكنـة مـع               منهم، لكنه إن كان فسيحدث ب     
فهم منشقون عنه، ثم إنهـم يخوضـون صـراعاً فيـه            . بيد أن االمر يختلف بالنسبة للداخل     . الصهاينة

ولذلك ال ينتظر أن يكونوا مهادنين أو تسوويين بالداخل، ولو على سبيل المهادنة             . لالستيالء على السلطة  
  .ما حدث في غزة اشارة واضحة الى ذلك، ال تخطئها العين وال األذنو. والمطاولة

لكن من الناحية العملية، كيف سيجري التفاوض على فلسطين في األشهر القادمة؟ سيتفاوض أبو مـازن                
بيد أن سلطة حماس في غزة لن تعتـرف بـذلك،           . باسم فلسطين باعتباره المعترف به من النظام الدولي       

وال . والعرب في أسـوأ حـاالتهم     . صف الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع معها      وهي أمر واقع، ون   
لقد كانوا دائماً ضعفاء علـى مـشارف        . يعني ذلك أن المفاوضات السابقة كانت حالة العرب فيها ممتازة         

المفاوضات، لكنهم ما كانوا منقسمين هذا االنقسام العميق، وليس في محاور كما حدث مراراً، بـل إنـه                  
قسام شبه ديني، أول تجلياته السياسية ان نصف األمة العربية يريد أن يجرف النصف اآلخـر أنظمـة                  ان

وهو فظيع بالنسبة الى فلسطين ألنها المرة األولى بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات، الذي              . وفئات اجتماعية 
عة للـشعب   ناضل لعقود من أجل القرار الوطني الفلسطيني المستقل، ومـن أجـل الحقـوق المـشرو               

الشعب الفلسطيني منقسم اآلن ليس حول سبل التحرير وبناء الدولة، بل بشأن من هو صاحب               . الفلسطيني
الحق في السلطة، وفي التحدث باسم الشعب الفلسطيني، والشكل المحدد لالسالم الذي ينبغـي أن يحكـم                 

 مـا كـانوا     – في ما يقـال      –الطريف أن السوريين    (وبسبب ارتباطات حماس بإيران وسورية      . الدولة
، فإن الصراع على فلسطين أو التفاوض عليها، سـوف يـصبح            !)يريدون أن تستولي حماس على غزة     

ويضاف الى ذلـك أو ال ينفـصل        ). واسرائيل(جزءاً في المساومة الكبرى بين ايران والواليات المتحدة         
ـ      : عنه الضعف الرابع في الموقف العربي      باالضـافة الـى    (ي لبنـان    الوضع في العراق، والوضـع ف

  ).االهتزازات األقدم في أماكن أخرى
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ومن دون تقويم بااليجاب أو بالسلب، فإن العامل االسالمي الجديد يوشك أن يقلـب كـل المعـادالت أو                   
ويعني ذلك الشيء الكثير بالنـسبة الـى العـرب          . يستأنس ويتالءم ليكون جزءاً منها لكن بشروط جديدة       

 .فال حول وال قوة إال باهللا. ، وفي سائر أنحاء الوطن العربي، وما وراءهجميعاً في فلسطين أوالً
  4/8/2007الحياة 

  
  والقضية الفلسطينية... المسؤولية .41

  غازي العريضي
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في موسكو يلتقي الرئيس الروسي فالديمير بوتين وعدداً من المسؤولين              

إن قراراً روسياً اتخذ بتقليص التنسيق مع حركة        : ات من موسكو تقول   ومعلوم. الروس ويلقى دعماً قوياً   
ال يتعدى حدود اللياقة السياسية مع رئيس الـسلطة         "يبرر ذلك بأن األمر     " حماس"والناطق باسم   ". حماس"

  "!الفلسطينية
وفي نيويورك، نجد قطر العضو العربي في مجلس األمن تتقدم بمشروع بيان رئاسي لمعالجـة الوضـع         

أما السلطة الفلسطينية، فتعتبـر أنـه       . تؤيد المشروع " حماس"حركة  . اإلنساني المتدهور في قطاع غزة    
وتنتقد عدم تنسيق قطر معهـا وهـي الممثـل الـشرعي للـشعب              "! تكريس االنقسام بين غزة والضفة    "

يس ، فهي تؤكد دائمـاً شـرعية الـرئ        "حماس"ورئيس السلطة رغم عمق المشكلة مع حركة        . الفلسطيني
  !ودوره وموقعه والتزامها بصالحياته

وفي القاهرة، اجتماع لوزراء الخارجية العرب، حضره رئيس الحكومة الفلسطينية وزير الخارجية سالم             
خالل االجتماع كانت مداخلة لألمين العام للجامعة العربية عمرو موسى اعتبر فيها أن القـضية               . فياض

 خـارج   -"حمـاس "هي قضية عربية، فكان تأييد مـن حركـة          الفلسطينية ليست فلسطينية حصراً إنما      
انحيازاً لصالح طـرف    " وانتقاد من السلطة داخل وخارج االجتماع مبنياً على اعتبار الموقف            -االجتماع

عربي محدد يحاول استخدام القضية ورقة لتحسين موقفه التفاوضي، ولـه مواقـف تخـالف اإلجمـاع                 
  .الرسمية" فلسطين برس"كما نقلت وكالة أنباء ..." العربي

 والصورة اليوم ليست جيدة أبداً، إذ تكاد تضيع المسؤولية لتـضيع            .المسؤولية فلسطينية بالدرجة األولى   
  ·معها القضية

القـوة  "ومشاكل على األرض امتدت لتصل الى إطـالق نـار بـين             . وفي غزة، اهتزازات أمنية دائمة    
ـ " التنفيذية مع استمرار التوتر   ! الفصيل الحليف للحركة  " هاد اإلسالمي الج"وبين  " حكومة حماس "التابعة ل

  .إثر المشاكل الخطيرة التي حدثت في تموز الماضي" وفتح" "حماس"بين 
 والوزير مصطفى البرغوثي ال يمارس صالحياته منـذ         -"حكومة حماس "وفي غزة أيضاً، وزارة إعالم      

  !برنامج من القطاع منعت تلفزيون فلسطين من بث أي -تشكيل حكومة سالم فياض
وفي الضفة، أثار انفجار في سجن جنين التابع للسلطة الفلسطينية في نابلس، ويحتجز فيه معتقلون مـن                 

وتـم  . على حد سواء  " حماس"، حالة من القلق لدى األجهزة األمنية الفلسطينية من جهة وحركة            "حماس"
 الضوء األخضر لمهاجمة السلطة في      تسريب معلومات تفيد بأن الحركة وعبر أجنحتها العسكرية أعطت        

  "!الضفة، ورد بعض المسؤولين في أجهزة السلطة األمنية مهددين بمعاقبة من يقوم بمثل هذه األعمال
وهي تأتي فـي    . هذه نماذج من االنقسامات والخالفات الفلسطينية الخطيرة التي تنعكس سلباً على الجميع           

تجتاح شـمالي غـزة،     . انية اإلرهابية ضد الشعب الفلسطيني    وقت، تستكمل فيه إسرائيل إجراءاتها العدو     
وعلى . تقتل من تقتل، وتستهدف المناضلين، وتجرف األراضي وتهدد بتوسيع دائرة االجتياح واالحتالل           

والصراع يدور  . المعابر تمنع دخول الفلسطينيين الذين يعيشون حالة من الذل والقهر والمعاناة ال توصف            
، ومن يؤمن المال للعـالقين علـى        "البالد" على من يستطيع إدخال هذا أوذاك إلى         "حماس"بين السلطة و  

ـ  وأي صمود؟ وفي وجه من؟ ولماذا؟ وتكمل إسرائيل دورها فتوافق علـى            "! تعزيز صمودهم "المعابر ل
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إطالق سراح أسرى بعدد قليل جداً جداً وعلى قاعدة فرز سياسي واضح، لتعود وتعتقل أكثـر، وتعمـق                  
  .ين الفلسطينيينالخالف ب

وعلى معابر أخرى، يعاني الالجئون الفلسطينيون القادمون من العراق معاناة كبيرة وخطيرة، وليس ثمة              
! توافق بين القوى الفلسطينية المختلفة على كيفية التعاطي مع هذه األزمة، فالشاطر بشطارته كما يقـال               

  .يرتب بعض األوضاع لكن المشكلة إلى تفاقم
على اللبنانيين والفلسطينيين من خالل مجموعات إرهابية تنكّر لهـا          " نهر البارد "حلت كارثة   وفي لبنان،   

الفلسطينيون باإلجماع ولو إعالمياً، وتنكّر لها اللبنانيون ودفع الجيش ولبنان ثمناً غالياً من دمـاء أبنائـه                 
 مفتوح وليس ثمة توافـق      ألوف من الناس نزحوا ومخيم دمر والجرح      . لكن النتائج مؤلمة  . لوضع حد لها  

 فلسطيني على المعالجة، وهذا يترك آثاراً سلبية على أي أمر يطرح حول وضـع المخيمـات                 -فلسطيني
  .والسالح الفلسطيني خارجها أوداخلها، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في لبنان

عم والرعايـة والمواكبـة     والمشكلة الكبرى هنا، في كل ما يجري، هي أنه وبعد عقود من الزمن من الد              
والتأييد للقضية الفلسيطينية وللشعب الفلسطيني، ثمة من يطرح أسئلة كثيرة اليوم عندما يتطلع إلى الواقع               

وفي الوقـت ذاتـه     . فالقضية الفلسطينية قضية عربية بمعنى المسؤولية العربية، هذا صحيح        . الفلسطيني
لكـن  . والخيط الفاصل بين األمرين رفيع جـداً      . حيحالقرار الفلسطيني يجب أن يكون مستقالً، وهذا ص       

وإذا وجد فهو موضـع خـالف وانقـسام         . العقدة اليوم تكمن في أن القرار الفلسطيني غير موجود فعلياً         
داخلي، ينعكس خالفاً وانقساماً في الخارج، في أحلى الحاالت، فكيف إذا كان ثمة من ينحاز الـى هـذا                   

 الفريق اآلخر من جهة ثانية، والكل يبحث عن مصالح، أمـا الـشعب              الفريق من جهة، ومن ينحاز إلى     
  الفلسطيني فمصالحه مهددة؟

وال يمكن للمـسؤولية العربيـة أن تكـون         . ليس المشهد الفلسطيني مشهداً مريحاً ومقبوالً على اإلطالق       
وبالتـالي، لـن    إيجابية ومؤثرة في التعاطي مع القضية الفلسطينية إذا كانت االنقسامات ستبقى مستمرة             

 إذا كـان المعنيـون      - هذا إذا طرحت حلول لكننا نناقش حالة ومبـادئ واحتمـاالت اآلن            -تكون حلول 
هكذا تصبح القضية رهينـة مـزاج أومـصالح    . سينتظرون اإلجماع الفلسطيني أي موافقة كل األطراف  

ف والواقـع العربـي     أومشاريع أوعقد أوعقائد هذا الطرف أوذاك التي يمكن معها لسوء اإلدارة والخال           
  .والدولي ولعبة المصالح أن تطيح بكل شيء

ما يجري يفيد إسرائيل ويريحها ويجعل عامل الوقت لمصلحتها في وقت يجب أن يكون فيـه لمـصلحة                  
الفلسطينيين المؤهلين إذا ما توحدت مواقفهم لفرض شروطهم دون مبالغـة، ألن اسـرائيل فـي أزمـة                  

ومهما تعقدت الملفات وتشابكت القضايا وتنوعـت الخالفـات         . أزمة أيضاً وحليفتها وحاميتها أميركا في     
وحلها هو المنطلـق لحـل مـشاكل        . واستخدمت ساحات، فإن القضية الفلسطينية هي القضية الجوهرية       

من هذه الزاوية فإن الفلسطينيين هم أصحاب الكلمة الفصل، ويمكن أن يكونوا أقوى وأشد السيما               . كثيرة
هذا الفصيل أوذاك وهو يـشارك      " رضا"لكن العالم لن ينتظر إلى ما ال نهاية         . اإلسرائيليفي ظل التعنت    

  . الفلسطيني، ويسيء إلى قضيته-في تدمير الصيغة الفلسطينية ويعمق الخالف الفلسطيني
إن المطلوب اليوم توافق الحد األدنى بين الفلسطينيين، ليبنى عليه برنامج سياسي ينطلق مـن الدسـتور                 

لسطيني والمؤسسات القائمة وبضبط األوضاع في الداخل ويتوجه إلى الخارج بكلمة واحـدة ورؤيـة               الف
واحدة، بما يساعد على معالجة المشكلة األم في فلسطين، أويعزز صمود الفلسطينيين على أرضـهم إذا                

يـرهم،  كان رفض إسرائيلي أميركي لحل عادل وشامل، ويلقون دعماً قوياً من الخارج، من العـرب وغ               
كما يساعد على لملمة أوضاع الفلسطينيين في الشتات وضمان مصالحهم واستقرارهم، حيث هم، حتـى               

  .بتِّ موضوع عودتهم
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والصورة اليوم ليست جيدة أبداً، إذ تكاد تضيع المسؤولية لتـضيع           . المسؤولية فلسطينية بالدرجة األولى   
  .معها القضية

  4/8/2007االتحاد اإلماراتية 
  

  الملف الفلسطينيروسيا و .42
  جانا بوريسوفنا. د

مما ال شك فيه أن احد أهم محاور العالقات الروسية ـ العربية هو المحور الفلسطيني، ليس فقط بـسبب   
العالقات التاريخية بين الجانبين، وإنما أيضا ألن أكثر من مليون مهاجر من مواطني االتحاد الـسوفيتي                

  .سرائيلالسابق أغلبهم من الروس، يعيشون في إ
بل إن جماعات منهم بدأت تعود إلى روسيا بسبب تدهور األوضاع السياسية واالقتصادية في إسـرائيل،                
وتحسن الظروف االقتصادية في روسيا، ما دفع هؤالء المهـاجرين، الـذين تركـوا بالدهـم ألسـباب                  

، للعودة إلى روسيا بحثـا      اقتصادية، ليس لها عالقة بالجوانب السياسية أو العقائدية إلى الهجرة إلسرائيل          
  .عن االستقرار والحياة اآلمنة

ويبدو واضحا في اتجاهات سياسات روسيا الخارجية تجاه قضية النزاع العربي ـ اإلسرائيلي تغييـرات   
ملموسة، تتميز عن مواقفها خالل فترة حكم الرئيس الراحل بوريس يلتسين، الذي تخلـى عـن حلفـاء                  

 تطوير عالقات روسيا مع الدول الغربيـة وأصـدقائها، متجـاهال أن    موسكو في الشرق األوسط لصالح  
  .األسواق التقليدية للمنتجات الروسية لن تكون أسواق الدول األوروبية

ولعل اندفاع يلتسين والحكومات الروسية اإلصالحية خالل التسعينيات من القرن الماضي كـان الـسبب               
عيشه روسيا اليوم، وبعد أن كانت روسيا دولـة صـناعية           المباشر لهذا الوضع االقتصادي المعقد الذي ت      

  منتجة لآلليات الضخمة والمعدات المستخدمة في بناء المصانع واألسلحة،
وكانت تصدر منتجاتها إلى أسواق العالم العربي وجنوب شرق آسيا، تحولت إلـى دولـة تـصدر مـا                   

أو انهارت قاعدتها الصناعية الضخمة،     تستخرجه من النفط والغاز إلى األسواق الغربية، بعد أن تعطلت           
وبـدال مـن أن     . وبالتالي فقدت أسواقها التقليدية في الشرق األوسط وشرق أوروبا وجنوب شرق آسـيا            

  .تصدر منتجاتها من الطائرات المدنية والسيارات أصبحت تستوردها، وتصدر ثرواتها الطبيعية
نفوذ روسيا في المنطقة العربية عبر مختلف الـسبل         لقد دفع الواقع الحالي الكرملين للعمل على استعادة         

المتاحة، ومما ال شك فيه أن هذا التوجه الذي يعبر عن مصالح قطاعات األعمال الروسية والمؤسـسات                 
اإلنتاجية، يمر بصراع ضار خالل صياغة مالمحه، بين اتجاهات ترى أن إسـرائيل يمكـن أن تكـون                  

  مرتكزا لروسيا في المنطقة،
مة عالقات متميزة معها، واتجاه آخر يعتقد أن العالقة مع إسرائيل لن تحقق مصالح روسـيا،                ويدعو إلقا 

وان موسكو لديها حلفاء منذ منتصف القرن الماضي في المنطقة يجب تطوير صالت التعاون معهم على                
  .مختلف األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية

طينية لتكشف عن تعارض هذه االتجاهات، ففي الوقـت الـذي           وتأتى األحداث األخيرة في الساحة الفلس     
تحرص فيه موسكو على صالتها مع كافة األطراف الفلسطينية، ويعـرب وزيـر الخارجيـة الروسـي                 
سيرغي الفروف عن تأييد موسكو لمحمود عباس بصفته الرئيس الشرعي لفلسطين، ويبحث معه الـسبل               

 ويعرض وساطة روسيا لحل الخالف الناشب بين فتح وحمـاس           العملية لتقديم المساعدة للفلسطينيين، بل    
  .لرأب الصدع الفلسطيني

يحذر المحللون الروس المتعاطفون مع إسرائيل، من المشاركة المفرطة لروسيا في الوضع المتأزم فـي               
فلسطين، ويدعون لمقاطعة حماس، بل ويعتبرون أن المسألة تكمن في ما إذا كان باإلمكان القضاء علـى                 

بجهود عربية داخلية، ويرون ضرورة اتخاذ إجراءات ضد حماس مماثلة          ) كقوة حاكمة في غزة   (اس  حم
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ويرفض هؤالء أية خيارات أخرى في التعامل مع هذه         . لإلجراءات التي اتخذت في الشيشان وأفغانستان     
  الحركة،

لـم يعـد الجـيش    بل ويرى هذا الفريق من المحللين أن إحالل االستقرار في قطاع غزة لن يتحقق مـا             
هذا الفريق يدعو الكرملين لعدم التعاطي مع األطراف العربية، وتطوير التعاون مع إسرائيل             . اإلسرائيلي

باعتبارها الدولة األكثر تطورا واستقرارا، بل ويذهب إلى ضرورة التجاوب مع المطالـب اإلسـرائيلية               
  .والغربية في ما يخص الملف اإليراني

قد أن نجاح الوساطة الروسية بين السلطة الفلـسطينية وحمـاس، ورأب الـصدع              أما الفريق اآلخر فيعت   
الفلسطيني، يعبر عن نجاح الدبلوماسية الروسية وتوطيد نفوذها في المنطقـة، ويؤكـد فـشل الـسياسة                 

ويدعو . األمريكية التي تتحمل مسؤولية تدهور األوضاع في األراضي الفلسطينية، وفق قناعة هذا الفريق            
ذا االتجاه إلى بلورة رؤية روسية استراتيجية تجاه الشرق األوسط، باعتبار أن سياسة روسيا في               أنصار ه 

  .الشرق األوسط ليست واضحة
وال بد من االعتراف بأن السياسة األمريكية قد فشلت في الشرق األوسط، فاستمرار تـدهور األوضـاع                 

المذهبية فيه أدت لتمزق هذا البلـد، كمـا أن          األمنية في العراق، وتفاقم النزعات والصراعات الطائفية و       
سياسة فرض الحصار ضد الشعب الفلسطيني تسببت في تدهور الوضع الـسياسي وأدت إلـى تجميـد                 
التسوية السلمية وطغيان نزعات التطرف لدى بعض القوى الفلسطينية ولجوئها ألساليب الصدام الدموي،             

  .التي وضعت المنطقة على فوهة بركان
سكو على مواصلة صالتها مع مختلف األطراف في الساحة الفلسطينية، يعود لقناعتهـا أن              إن حرص مو  

تهدئة الوضع تتطلب استيعاب كافة القوى نحو الطريق السلمي للتـسوية، بـدال مـن الـضغط عليهـا                   
ونجاح الدبلوماسية الروسية في تحقيق ذلك ال بد وأن يقـود           . ومحاصرتها، ما سيؤدى حتما النفجار مدو     

  .زاحة النفوذ األمريكي قليال، ليفسح المجال للنفوذ الروسيإل
ويكشف البالغ الذي أصدرته وزارة الخارجية الروسية عن جوانب أخرى تدفع موسـكو للـسعي إلـى                 

ونظرا إلى أهمية المنطقة استراتيجيا من وجهة نظر سالمة واستقرار سـوق  . استعادة نفوذها في المنطقة   
   البالغ من تفاقم النزاعات الطائفية والتطرف وتنامي الخطر اإلرهابي،الوقود العالمية، فقد حذر

واعتبر أن هذا الوضع يفرض على روسيا وأطراف المجتمع الدولي تفعيل دورها من أجل الحيلولة دون                
استمرار تدهور الوضع في الشرقين األدنى واألوسط، وتوجيه المنطقة نحو السالم، ويشير بـالغ وزارة               

لروسية إلى أن هيئة رئاسة الوزارة قد صادقت على مجموعة من اإلجراءات بهدف تعزيـز               الخارجية ا 
  .مواقع روسيا في الشرقين األدنى واألوسط

إن استقرار المنطقة العربية بفضل جهود الدبلوماسية الروسية لن يوفر األرضية لتطوير التعاون الروسي              
اط كافة االستثمارات األجنبية والمحلية في المنطقـة،         العربي فحسب، وإنما سيخلق المناخ المالئم لنش       -

  وسيوفر األمن والحماية لمصادر الطاقة التي تشكل احتياجا حيويا لغالبية بلدان العالم،
ولهذا ال بد أن تسعى كافة أطراف المجتمع الدولي إلحالل األمن واالستقرار في الشرق األوسـط، وان                 

 طرف أو قوة دولية بعينها، كما أن احتكار البعض لـذلك لـن              تدرك أن هذه المساعي ليست حكرا على      
يحقق أية نجاحات تذكر، وهو ما نلمسه في العراق واألراضي الفلسطينية ولبنان، ما يؤكد أن السبيل إلى                 

  .تحقيق استقرار في المنطقة يتطلب جهودا جماعية تراعي مصالح أطراف النزاعات المتفجرة
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  هكذا تحدث عزام األحمد .43
 محمد أبو رمان

بدعوة من الزميل الكاتب حمادة فراعنة أتيح لنا اللقاء مع عزام األحمد، رئيس كتلة حركـة فـتح فـي                    
المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو الذي تولى الشطر األكبر من التفاوض والحوار مع حركة حمـاس،               

  ".فتح" نفسه يمثل أحد القادة البارزين فيمنذ االنتخابات التشريعية، وفي الوقت
من تفصيالت ومعلومات مثيرة عن الـشهور الـسابقة وكـواليس المفاوضـات              -ما تحدث به األحمد     

.  يخرج عن طبيعة المقال وأهدافـه      -والخالفات مع حركة حماس، واآلراء والتجاذبات داخل حركة فتح        
ات التي تُفيد الكاتب والمحلل الـسياسي، وعلـى أقـل           لكنه يسلِّط الضوء على كثير من األحداث والرواي       

  .المستويات فإن حديث األحمد يخدم بناء إطار تفسيري وتحليلي لديناميكية التفكير داخل حركة فتح
لكن قبل الولوج إلى حديث الرجل، من المفيد استحضار مالمح تطور الحالة الفلسطينية؛ فحركـة فـتح                 

فالخـسارة الفادحـة فـي    . ترة السابقة، وانتكاسات لم يسبق لها مثيل      تعرضت لهزات مصيرية، خالل الف    
االنتخابات التشريعية كانت قاسية كثيراً على الحركة،التي قادت الجماهير الفلسطينية وشـكّلت العـصب              
الحيوي لمنظمة التحرير، إذ أظهرت االنتخابات خيبة أمل شعبية كبيرة من الطبقة الـسياسية الفتحاويـة،      

اجاً عاماً بأن أوسلو كانت بداية مرحلة الخراب والفساد والتشظي داخل الحركة وأنها خسرت              وعكست مز 
الذي لم يعد يجدي إنكار صعوده هنا       " اإلسالم السياسي "الثقة والمصداقية، لصالح حركة حماس أو لصالح        

  .أو هناك
س، وعكس هذا الصراع    بعد هذه الخسارة السياسية المفجعة، دخلت فتح في صراع سياسي حاسم مع حما            

بعـد أحـداث    " الصور اإلعالمية "صحيح أن حماس خسرت كثيراً في معركة        . حالة االستقطاب اإلقليمي  
غزة، إالّ أن خسارتها أقل بكثير مقارنة بحركة فتح، التي فقدت هيبتها بهزيمة عسكرية ساحقة تلقتها على                 

ة السياسية، ما يضع فتح أمام أسـئلة حقيقيـة   أيدي أفراد حماس، فأضيفت الخسارة العسكرية إلى الخسار       
  ".قيادة العمل الوطني الفلسطيني"حول مصيرها وما آلت إليه بعد هذه العقود الطويلة من

وعلى الرغم من النكسة الفتحاوية     . هذا المناخ السياسي، ما قبله وما بعده، كان عنوان الحديث مع األحمد           
رة دوما في ملعب حماس، بدعوى أنها لم تكن جادة نهائيـاً فـي              الكبرى، إالّ أن األحمد يحاول وضع الك      

الوصول إلى حكومة وحدة وطنية حقيقية، وأنها كانت تُجهض جميع المحـاوالت الفتحاويـة بإلزامهـا                
  .باألسس التي قامت عليها سلطة أوسلو

في أن يكون هـذا     ويصر أن حركة فتح كانت قبل الجميع قد نشرته؛ وين         ! األحمد ال ينكر مشروع دايتون    
ويقول إنه يهدف إلى وقف الفلتان األمني، وأن الحركة لـم تتلـق مـن المبلـغ                 ! المشروع ضد حماس  

لكن أين نذهب بالنصوص الصريحة في دايتون حول إعداد الحرس الرئاسي واألمـن             . المخصص شيئاً 
شروع، في سـياق حالـة      وكيف كنّا نتوقع من قادة حماس قراءة هذا الم        ! الوقائي لمواجهة حماس تحديداً   

والخوف من مشروع على مـستوى      " التشكك"االحتراب الداخلي واالستقطاب اإلقليمي، ألم يكن من حقهم         
  !كهذا؟

وفي جوابه عن أسرار االنهيار الكبير ألفراد فتح في غزة يحيل األحمد إلى تقرير اللجنة التـي شـكلتها                   
ويقـول األحمـد إن الجـواب أن        . اتهامات وتخوين ، ال عن    "التقصير"الحركة، ويؤكد أنّها تحدثت عن      

أعضاء فتح من األمن والجناح المسلح في غزة لم يقاتلوا، ولم يكونوا يتوقعون من حماس أن تُقدم علـى                   
  .ما فعلته، وأنه لم يكن لديهم أية مؤشرات أن قراراً اتخذ من القيادة بالقتال

مت به حماس جاء بعـد مرحلـة مـن المواجهـات            ربما يصدم هذا الحديث الكثيرين، بخاصة أن ما قا        
والمناوشات والصراعات المسلحة مع أعضاء فتح، وكان أغلب المراقبين يحذّر، بـل يتوقـع، مواجهـة     
حاسمة وكبيرة في غزة، فهل يعقل أن التوقعات اإلعالمية والسياسية كانت أقدر من أعـضاء الحركـة                 

  !دة فتح على قراءة االحتماالت والتطوراتالمسلحين ومن أجهزة األمن التي كانت تحت قيا
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في المقابل يقلل، كثيـراً، مـن شـأن        . يلمح األحمد إلى أخطاء محمد دحالن ومسؤوليته عن انهيار غزة         
داخل الحركة، ويقول إن كافة حركات التحرر الوطني شابتها أخطاء وتجاوزات، لكن في حالـة               " الفساد"

  !شويه للحركة، فالفساد أقل بكثير مما يتم الحديث عنهفتح هنالك مبالغة إعالمية كبيرة وت
ويؤكّد األحمد أنّه ال حوار مع حماس قبل أن تعيد األوضاع إلى ما كانت عليه وتُسلِّم الـسلطة للـرئيس                    

ويشير األحمـد أن    . عباس، وتعتذر للشعب الفلسطيني، وأن تتم محاكمة من قاموا بأعمال عنف وتخريب           
وفد البرلماني العربي موافقة الحركة على االعتذار، لكنه عاد وتراجع فيمـا بعـد،              مشعل كان قد أخبر ال    

  .مطالباً باعتذار متبادل من فتح وحماس إلى الشعب الفلسطيني
وإذا كان احتمال تراجع حماس خالل المدى المنظور وموافقتها على شروط فتح غير متوقع، فإن األحمد                

ويشبه حالة حمـاس بمـن      . ة بفعل الحصار السياسي والشعبي    يراهن على فشل حماس وسقوطها في غز      
  .إن حماس قد حكمت على نفسها باإلعدام واالنتحار البطيء: ، قائالً"تكمن السكين بجانب قلبه"

  ..ثمة مالحظتان رئيستان على حديث األحمد
إعادة تأهيـل الحالـة     األولى؛ أن طريق التفاهم الفلسطيني بات مغلقاً، وأن الحديث عن تصالح تاريخي و            

الفلسطينية ال قيمة حقيقية له، ما يعني، وهنا بيت القصيد، أن مؤتمر السالم المتوقع والكواليس الحالية في                 
بينما المطلوب حصار   . الحوار العربي، األميركي، اإلسرائيلي جميعها تدور حول الضفة الغربية حصراً         

  .وإسقاطها"  حماس-غزة"
به األحمد، بأن فتح ال تصلح أن تكون حزباً للسلطة، لكن يمكن أن تتضمن حالـة                الثانية؛ وهو ما صرح     

فمن الواضح، من حديث األحمد، أن هنالك تقليالً من حجـم           . سياسية تكون قادرة ومؤهلة إلدارة األمور     
ـ               ة، األزمة واألخطاء والفساد داخل فتح، بالتالي من ضرورة أو إمكانية اإلصالح البنيوي، وتأهيل الحرك

وطنـي  " ليبرالي"ما يعني أن فتح عاجزة عن تجديد نفسها، كما يسوق البعض، ولن تستطيع تقديم نموذجٍ               
  ). حماس-في غزة" (األصولي"حقيقي، في مواجهة النموذج 

  ! ذلك الذي وضعت الديبلوماسية األردنية نفسها فيه؟-بعد هذا الحديث-أي رِهانٍ : السؤال
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