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 تتوعد باستقبالها بالصواريخ" امالقس"و.. ترفض نشر قوات دولية" طينيةالفصائل الفلس" .1

دعوة الرئيس عبـاس    ت كتائب القسام    رفض: وكاالتنقالً عن ال  غزة و من   1/7/2007الدستور  ذكرت  
لـن نـسمح   "وقالت القسام في بيان . "كقوات احتالل"لنشر قوات دولية في قطاع غزة متعهدا بمهاجمتهم 
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ولن نستقبلها سوى بالقذائف    ...قوات احتالل الي قوات دولية أن تطأ أرض قطاع غزة وسنتعامل معها ك          
وقالت في بيان    .أعلنت حركة الجهاد رفضها إدخال أو استدعاء قوات دولية إلي قطاع غزة           ."والصواريخ

نرفض إحضار هذه القوات تحت أي ذريعة لما يشكل وجودها من ضرر على القضية الفلسطينية وعلى                "
جودها من صب للزيت على النار في الفتنة الداخلية واألزمة          مقاومة شعبنا الفلسطيني وكذلك لما يشكل و      

من جانبه، قال ناطق رسمي باسم الجبهة الشعبية        ". التي نسعى إلنهائها عبر الحوار الوطني الجاد والبناء       
في بيان رسمي، ان الجبهة ترفض استقدام قوات دولية خوفاً من وقوع فلـسطين تحـت    لتحرير فلسطين 
مشيراً الى ان الحوار مع كافة اطياف الساحة السياسية الفلسطينية هو افـضل وانجـح               . الوصاية الدولية 

   . قوسيلة للخروج من هذا المأز
ورأى سامي أبو زهري ان اصرار عباس على استقدام قوات : غزةمن  1/7/2007الحياة وأضافت 

ربي الواضح بضرورة العودة على رغم الموقف الع"و" يأتي استجابة المالءات اسرائيلية واميركية"دولية 
وترى فصائل منظمة التحرير ان االجدى هو توفير حماية دولية للشعب ".  الفلسطيني-للحوار الفلسطيني 

وجدد قياديون في عدد من فصائل المنظمة دعوة . الفلسطيني من اعتداءات قوات االحتالل وعدوانه عليه
شعب الفلسطيني من العدوان االسرائيلي بموجب القوانين االمم المتحدة الى القيام بواجبها ازاء حماية ال

  .الدولية
 "أبو عبير"" ألوية الناصر صالح الدين"أكد القيادي البارز في : 1/1/2007 االتحاد اإلماراتية ونشرت

رفض األلوية المطلق وجود قوات دولية على حدود قطاع غزة، مشيرا الى أنه في حال تم حضور 
االحتالل الجديد لغزة تحت " ":أبو عبير"وقال  .ستقبلها الشعب الفلسطيني بالورودالقوات الدولية لن ي

ذريعة إحضار قوات دولية للقطاع لن نقبله، وسنحاربها بكل ما نملك من الوسائل، ولن نسمح بوجودها 
ل سنتعامل معهم كما نتعام: "ولفت إلى أن القوات الدولية هي بمثابة رديف لالحتالل· "على ارض غزة

وقال ان ذلك يعتبر التفافا على المقاومة من أجل · .'مع الكيان الصهيوني، سنواجهها كما نواجه العدو
  .تقويضها والنيل منها ومن تضحياتها

مسؤولين اسرائيليين ودبلوماسيين غربيين شككوا في أن   إلى أن غزة30/6/2007رويترز وأشارت 
  . مهمتها التصدي للنشطاء كما تطالب اسرائيلتوافق القوى الكبرى على ارسال قوات الى غزة

  
 في قطاع غزة ترفض نشر أي قوات دولية حكومة هنية المقالة .2

رفضت حكومـة الوحـدة     : غزة، رائد الفي   نقالً عن مراسلها في    1/7/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
ت دولية إلى قطاع غزة،     الوطنية المقالة برئاسة اسماعيل هنية، مساعي الرئيس الفلسطيني، الستقدام قوا         

لضمان إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة، ولفت غازي حمد المتحدث الرسمي باسم هنيـة              
ماذا ستكون مهمة هذه القـوات      : "، متسائالً "خطر تدويل القضية الفلسطينية من خالل القوات الدولية       "إلى  

ال مليئة بالرؤى والخيارات وتقوم على العمل الـسياسي         في الساحة الفلسطينية التي تتميز بالتعقيد وال تز       
لسنا ضد أن تكون هناك حمايـة لالنتخابـات وفـي           "ي تصريح صحافي، أول أمس      فوقال   ".والمقاومة؟

السابق كانت هناك مجموعات كثيرة من المراقبين الدوليين والمنظمـات الدوليـة التـي راقبـت علـى                  
  ". قراطية وغير معرضة لتزييف وتبديلاالنتخابات وضمنت أن تكون نزيهة وديم

لدينا مشكلة أساسية هي مشكلة وجود االحتالل والتي يجب أن تبحث مـع المجتمـع               "لكنه شدد على أن     
وأكـد أن مبـدأ      ".الدولي، حول كيفية إنهاء االحتالل وإعادة الحقوق المـشروعة للـشعب الفلـسطيني            

ذه االنتخابات ليست مشكلة، لكن الحـال الفلـسطينية         االنتخابات في موعدها أو التوافق عليها وحماية ه       
  ".فرض األمر الواقع يزيد األمور تعقيدا"فريدة من نوعها وتقوم على التوافق، معتبراً أن 
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اسـماعيل هنيـة قـال ان     أن  نضال المغربي،غزة نقالً عن مراسلها في    30/6/2007رويترز  وذكرت  
لشعب الفلسطيني يرزح تحت االحتالل االسرائيلي ولـيس        وقال ان ا  . حماس ال تقبل بنشر اي قوة دولية      

  .بحاجة لقوات اخرى تضع مزيدا من الضغوط عليه
  

  "يؤكد حاجة الشعب الفلسطيني إلى حماية دولية"ي سرائيلالقصف اال: عريقات .3
صائب عريقات، أمس، بعد استشهاد ستة فلسطينيين في غارتين إسـرائيليتين           .قال د : ب.ف. ا -رام اهللا   

هذا التصعيد اإلسرائيلي الخطير يؤكد حاجة الشعب       "في تصريح لوكالة فرانس برس، إن        طاع غزة، في ق 
 ".لحملها على وقف عدوانها على شعبنا     " اسرائيل"الفلسطيني الى حماية دولية وتدخل دولي للضغط على         

 للتوصل  هذه الجرائم االسرائيلية هي تصعيد خطير مخطط له ويهدف الى ضرب اية جهود            "وأضاف أن   
  ".الى تهدئة شاملة ومتبادلة وضرب جهود إحياء عملية السالم

  1/7/2007األيام الفلسطينية 
  

  على ثالث مراحل  مصر تُعد لحوار بين فتح و حماس:مصادر فلسطينية .4
ذكرت مصادر فلسطينية أن ترتيبات واتصاالت الستئناف الحوار الفلسطيني         : وكاالتالو" االتحاد "- غزة

بغرض " فتح"و" حماس"لقاهرة على ثالث مراحل، سيبدأ بعقد اجتماعات منفصلة مع كل من            تضطلع به ا  
تهيئة األجواء والترتيب لعقد اجتماع ثالثي لوفدين منهما بمشاركة مصرية، ثم يعقبها عقد حوار شـامل                

لـى   وذكرت المصادر أن الحوار بين الحركتين سيجري وفقاً ألجندة تعتمـد ع          .بمشاركة جميع الحركات  
الغالـب وال   "عدة مبادئ أساسية، في مقدمتها ضرورة أن يتم من دون شروط مسبقة، وعلـى قاعـدة                 

وكشفت المصادر أن الحوار يهدف الى الحصول على تنازالت متبادلة من الحركتين من شأنها              . "مغلوب
 في انـدالع    أن تساهم في تقريب وجهات النظر، وأن تعمل على سد الفجوة القائمة التي تفاقمت وتسببت              

ويعتمد الحوار أيضاً على البحث في أحداث تراجع تدريجي فـي المواقـف             . األخيرةاألحداث المأساوية   
باعادة األوضاع في قطاع غـزة الـى سـابق      " حماس"المتشددة، وأن تتوافر ضمانات لذلك، بحيث تقبل        

حفظ لهـا مكانتهـا ومـاء       عهدها وكما كانت عليه قبل األحداث، وأن تتم هذه الخطوة بصورة تدريجية ت            
الوجه طالما تمت لمصلحة فلسطينية عليا، وكذا مع تحقيق مطالب بتوليـة أجهـزة أمنيـة لألوضـاع،                  

وسيتـصل بهـذه    . وتصحيح أخطاء ارتكبت شكت منها الحركة، وكانت سبباً في تفاقم وتصاعد األزمـة            
ة بمشاركة جميع الحركات، وبمـا      الخطوة، العمل على إعادة بناء المؤسسات واألجهزة األمنية الفلسطيني        

يساهم في بناء الجبهة الداخلية، بحيث تشمل اعادة تشكيل المجلس الوطني ومنظمـة التحريـر واللجنـة                 
التنفيذية العليا وتفعيل دور هذه المؤسسات، كما سيتم التفاوض على اعادة بناء أجهزة األمن وفقاً لمعيـار   

والء لها وحدها، ولمصلحة الشعب بكل فعالياته وتكويناته وليس         واحد هو المصلحة الوطنية الفلسطينية وال     
 وأشارت المصادر الى أن الحوار سـيعتمد أيـضاً،          .لمصلحة فردية ألي من الحركات والفصائل القائمة      

على ضرورة توفير ضمانات بعدم تكرار ما حدث، وأال تستشعر أي من الحركتين الرئيسيتين انتـصار                
على حساب األخرى، وكذا أال يصحب عودة األجهزة األمنية بدرجـة أساسـية             إحداهما وتحقيق أجندته    

للسيطرة على األوضاع في غزة أى عمليات لالنتقام أوتصفية حسابات وخالفات كانت سبباً فـي تفـاقم                 
وتؤكد المصادر عنصر الضمانات بدرجة أساسـية، باعتبـاره         . الصراع أوصاحبت خروجها من القطاع    

ود وضرورة توافر ما يؤكد التزام الطرفين بما يتم التوصل اليه من تعهدات والعمل              الحاكم لنجاح أي جه   
 .على تنفيذها

 1/1/2007االتحاد اإلماراتية 
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  "اسرائيل"حماس غير معنية بالتصعيد مع : دجّدد عرض هدنة طويلة األمأحمد يوسف ي .5
فلسطيني المقال امس، وجود أي     أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء ال      .نفى د :  د ب أ   -غزة  

بالتصعيد مـع   " غير معنية "مؤكدا في الوقت نفسه أن الحركة        ،"اسرائيل"و" حماس"اتصاالت رسمية بين    
): " أ.ب.د( وقال في مقابلة خاصة مع وكالة األنباء األلمانيـة           .في قطاع غزة وتلتزم بالتهدئة    " اسرائيل"

وعليهم العودة بما حققوه إلى     .. س عباس ومنظمة التحرير   أكدنا مرارا أن ملف التفاوض يخص فقط الرئي       
وأكد التـزام   . ""اسرائيل"غير معنية بمفاوضات مباشرة مع      " حماس ".الحكومة والتشريعي وأخذ الموافقة   

 نريـد أن    .في غزة والضفة الغربيـة    " لتهدئة شاملة ومتزامنة  "واستعدادها  " اسرائيل"بالتهدئة مع   " حماس"
ت شعبنا في الداخل أما موضوع وقف وإطالق الصواريخ فهذا األمر متروك لألخـوة        نركز على احتياجا  

بهدنـة  " حماس" عرض   يوسفوجدد  . "في الميدان والمسألة محكومة بوضع الضرورات في قطاع غزة        
 وإطالق سـراح األسـرى      67لحدود  " اسرائيل" سنوات مقابل انسحاب     10 الى   5تمتد من   "طويلة األمد   

فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، نافيا بشدة أن تكون          " حماس" وأكد رفض    ."العودةوالتعامل مع حق    
وتوجه يوسف بنداء   . الحركة تخطط إلقامة إمارة إسالمية في القطاع بعد فرض سيطرتها العسكرية عليه           

ية أولمرت ليس لديها مشروع للتسوية وليست لها رؤ        نحن نعلم أن حكومة   : "الى الشعب اإلسرائيلي قائال   
ولكن يبقى جنراالت العـسكر     " خريطة الطريق "قدمنا تنازالت عبر أوسلو و    ..  ونحن كفلسطينيين  .للسالم

 ."لكل محاولة فلسطينية" ال: "يقولون" اسرائيل"الذين يهيمنون على القرار السياسي في 
 1/1/2007االتحاد اإلماراتية 

  
  لوزراء قبل قبوله التكليففياض اشترط موافقة البرغوثي على توليه رئاسة ا: معاريف .6

 أن  ،أمس" معاريف"في صحيفة   "  عوفر شيلح " كشف الكاتب والمحلل السياسي االسرائيلي       : سما –القدس  
  تولي مهام منصبه رسمياً كرئيس لحكومة         على سالم فياض وقبل أن يوافق    .رئيس الوزراء الفلسطيني د   

وأشار شيلح إلى أن فيـاض       . البرغوثي الطوارئ، طلب الحصول على موافقة أخيرة حاسمة من مروان        
حصل على موافقة إسرائيلية للذهاب إلى البرغوثي في سجن هداريم بنفسه لكنه لم يذهب، حيث أجـرى                 

ولفت شـيلح أنـه و بعـد         .محاميه خضر شقيرات مكالمة هاتفية نال بموجبها فياض مصادقة البرغوثي         
ى على أنه ال يوجد قرار سياسي في الـسلطة           برهن البرغوثي مرة أخر    ،خمس سنين من اعتقاله وسجنه    

نفسها، ومسودات مختلفة القتراحات صفقة إطالق سـراح  " حكومة الوحدة" من قرار تشكيل ،ال يمر عليه 
، وكل إجراء داخلي ذي شأن في فتح تقريبا، كل ذلك خرج من زنزانة البرغوثي أو صادق عليـه       تشالي

   .في السنين األخيرة
  30/6/2007عين على فلسطين 

  
 االحتالل يعرض على الوزراء والنواب الوزراء المعتقلين اإلفراج مقابل االستقالة .7

 أفادت الدائرة اإلعالمية في جمعية نفحة للـدفاع عـن حقـوق             :نابلسمن   1/7/2007الدستور  نشرت  
 االسرى واإلنسان، أن محققي الشاباك االسرائيلي اشترطوا على النواب والـوزراء ورؤسـاء البلـديات              

المعتقلين في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية، ان يوقعوا على عقد استقالة من مناصبهم مقابل اإلفـراج               
 .عنهم، وهذا ما تفعله أيضا المحكمة بعرض وثيقة تعهد باالستقالة من المنصب مقابـل اإلفـراج عـنهم        

لـسطيني وسـحب   واعتبرت جمعية نفحة هذا العرض خطوة وقحة الستالب عضويتهم في البرلمـان الف   
ووصف النواب هذا العـرض بأنـه       . البساط من تحت اقدام أصحاب الشرعية المختطفين لدى االحتالل        

محاولة يائسة اللغاء االنتخابات الشرعية السابقة، ونزع حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه وفرض              
 القبول بمثل هذه المساومة حتـى       واضافوا انه يستحيل عليهم   . لإلرادة اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني    

 .ولو قضوا بقية أعمارهم في سجون االحتالل
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قالت النائب عـن    : رام اهللا، منتصر حمدان    نقالً عن مراسلها في    1/7/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  
، ان ما تعرضه سلطات االحتالل على النواب ومحاوالت االبتزاز يؤكـد            "الخليج "ـحماس مريم صالح ل   

قة التوت سقطت عن عورة االحتالل الذي حاول تغطية جريمة اختطاف النواب بقـضية خطـف                ان ور 
رغم كل ذلك لن يجدوا اي نائب يمكن ان يقبل بمثل هذه العروض حتى لو كلفهم ثمـن                  "وقالت   .شاليت

  .اباتموضحة ان النواب لن يفرطوا باألمانة والثقة التي منحهم اياها شعبهم من خالل االنتخ" ذلك حياتهم
  

  "استفزازية"وفتح تعّد الزيارة .. هنية يتفقد منزل الرئيس عرفات ويهاتف عقيلته مطمئناً .8
 قام رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية امس بزيـارة           :غزةمن   30/6/2007الحياة  نشرت  

:  عرفـات   وقال للصحافيين من امـام منـزل       ،تفقدية لبيت الرئيس الراحل ياسر عرفات في مدينة غزة        
البيت كما هو، واألثاث كما     . زيارتنا لبيت الرئيس الراحل للتأكد من ان البيت سليم ولم يتم االعتداء عليه            "

انـا مطمـئن جـدا      : "واضـاف ". هو، ومقتنيات الرئيس الراحل موجودة كما هي، وال يوجد اي اعتداء          
دنا بهم الحرص على منازل الرموز      للمنزل، والجيران ايضا يشكلون حماية لهذا البيت ألنهم امناء، وعه         

وافاد في مكالمة هاتفية مع ارملة الرئيس الراحل السيدة سهى عرفات لطمأنتهـا علـى حمايـة               ".والقادة
بيت الرمز  "، مؤكدا ان    "سأبعث لك شريطا مصورا لزيارتي من اجل االطمئنان اكثر على البيت          : "البيت

  ."الراحل ياسر عرفات سيبقى في الصون والحماية
المتحـدث   إلى أن     أحمد رمضان  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    1/7/2007المستقبل اللبنانية   وأشارت  

التي قام بها اسماعيل هنية، لمنزل عرفات في غزة         " الزيارة االستفزازية "باسم فتح فهمي الزعارير، دان      
  .ات الشهيد أبو عمار للوطنية والتضحيات الفلسطينية، وتضحيةامس، معتبرا هذه الزيارة انتكاس

كان : قال فهمي الزعارير، في بيان صحافي، أمس: رام اهللامن  1/7/2007األيام الفلـسطينية  وأضافت  
، وصون إرثه   "حماس"، من تدنيسه من قبل ميليشيا       "أبو عمار "األجدر بإسماعيل هنية، حماية بيت الشهيد       

هو محاولـة تجميليـة لجـرائم       "ما يجري   وشدد على أن     .وتضحياته ورمزيته، خالل االنقالب الدموي    
كـل  "، موضـحاً أن     "حماس، بعدما أعادت هذه الحركة ترميم المنزل لتداري سلوكها وجريمتها المخزية          

 ".المحاوالت التي قامت بها حماس لن تغّير شيئاً من حقيقة جرائمها في غزة
  

   هو االنتحارالبديل عن الحوار:  يدعو عباس للعودة للمصالحة الوطنيةشفيق الحوت .9
المجلس الوطني الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية في منظمة التحرير سابقا شـفيق            عضو  أكد   :بيروت

الحوت أن المطلوب من كافة الفصائل الفلسطينية في الوقت الراهن هو دعم معسكر الصمود والمقاومة،               
، وإعادة العالقـة    "حماس"و" حفت"من خالل ترسيخ وحدة الشعب الفلسطيني، واحتواء األزمة بين حركتي           

وأوضـح فـي    ". ألن تكريس اإلنفصال بينهما سيكون كارثة بكل المقاييس       "الطبيعية بين الضفة والقطاع     
ال خالص للشعب الفلسطيني إال بوحدته التي تعتبـر نقطـة البدايـة             "تصريحات خاصة لقدس برس أنه      

وأشار إلى أن الفلسطينيين    ". الموجود حاليا لتعزيز إمكانية التوصل إلى موقف عربي متقدم عن الموقوف          
" فـتح "ولفت اإلنتبـاه إلـى أن       . يقفون اليوم في منعطف تاريخي مهم، من حيث وقوفهم أمام معسكرين          

 الفلسطيني الذي أصبح قاسما مشتركا ألغلب الفصائل بل واتجاها          -منقسمة إزاء مطلب الحوار الفلسطيني    
 تيار كبير يريد الحـوار، وهـوغير راض عـن آداء            "فتح"جد في   يو"عربيا غالبا، وذكر في هذا الصدد       

 تدعو إلـى هـذا      "فتح"قيادته، وهنالك تصريحات تصدر يوميا من قادة كتائب شهداء األقصى ومن قادة             
وفي جواب على سؤال عـن      .  أن المملكة السعودية تقود تيار العودة إلى الحوار        الحوتوذكر  " ..اإلتجاه

إذا كان أي طريق غيره هـو       " حماس"إليها الرئيس عباس في رفضه للحوار مع        المستندات التي يرتكز    
أرجو ال يكون الرئيس عباس ال يزال في إطار الوهم بأن ما تقوله أمريكا قضاء وقدر، وأن                 "انتحار، قال   

صر، سياستها تنتهي دوما إلى اإلنتصار، فقد ثبت بالملموس أن السياسة األمريكية كثيرا ما ال يحالفها الن               
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وهي مهزومة في العراق وفي أفغانستان وفي لبنان، لذلك أرجو أال يكون الرئيس عباس من الـواهمين                 
بأن دعم أمريكا له يكفيه ألن ينتصر في هذه المعركة، وحتى لو انتصر فإنه سيحقق القطيعة بين الـضفة    

 المصالحة الوطنية، ال    ودعا الحوت الرئيس عباس إلى أن يعود إلى الصواب ويسير في اتجاه           ". والقطاع
  . وأمريكا عمليا ال يمكن لهما أن يدعماه" اسرائيل"سيما وأن 

  1/7/2007الشرق القطرية 
  

   للخروج ضد حماس غزةعزام األحمد يدعو سكان قطاع .10
 دعا عزام األحمد سكان قطاع غزة للخروج إلى الـشوارع احتجاجـاً          :القناة السابعة، تقرير دليت هيليفي    

إن على الشعب الفلسطيني أن يبرهن على أنـه حـي وموجـود، ويتحمـل               : وقال. سعلى حكومة حما  
إن حكومة هنية المقالـة ال      : وأضاف .المسؤولية والخروج إلى الشوارع، كما حدث في لبنان وأوكرانيا        

 .تزال تفرض الضرائب على سكان قطاع غزة، رغم أن السلطة الفلسطينية قد أعفتهم منها تسهيالً عليهم               
لن يكون هناك حوار مع انقالبيين متعطشين للدماء، بل الحوار مع الذين يؤمنـون بالنظـام                : قولهتابع  و

محذراً حماس من أنه في حال عدم التراجع عما قامت به فإن الحل النهائي سـيكون إجـراء                  . والشرعية
ـ               دفة فـي   انتخابات مبكرة، لوضع حد لحالة الرأسين المتقاتلين والناجمة عن انتصار حققته حمـاس ص

، من  "اسرائيل"حمل األحمد بشدة على حماس، متهماً إياها باستغالل المقاومة البتزاز            و .2006انتخابات  
وأضـاف   .نحو إجراء حوار معهـا    " اسرائيل"خالل إطالق قذائف صاروخية تهدف في الواقع إلى دفع          

أما . ني االنتحار السياسي  إن استراتيجية حماس مضللة وخاطئة، وسوف تقود إلى العزلة، مما يع          : األحمد
إن التنظيم له مصالح أجنبية، وينفذ التعليمات الواردة من إيران،          : فيما يتعلق بتنظيم الجهاد اإلسالمي فقال     

من جهة أخرى هناك خالفات عميقة بين حمـاس         . بهدف خلق حالة من الفوضى على الساحة الفلسطينية       
  . المواجهة والعنف بين التنظيمينوالجهاد اإلسالمي، من شأنها أن تتفاقم إلى حد

  30/6/2007الشرق األوسط .د.رصد البث اإلذاعي والتلفزيوني العبري، م
  

 تدرس وضع مشروع قانون انتخابي جديد" الوطني الفلسطيني"قانونية  .11
بحثت اللجنة القانونية المنبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني في عمان أمـس            :  نادية سعد الدين   –عمان  
 .انب المتعلقة بوضع مشروع قانون انتخابي جديد للمجلس المقبل على أساس التمثيل النسبي الكامـل            الجو

وقال مدير عام المجلس عبد الرؤوف العلمي إن اللجنة المصغرة اجتمعت في عمان أمس برئاسة زهيـر                 
 التمثيـل   الخطيب الستكمال مباحثاتها حول وضع تصور لقانون انتخابي لتشكيل مجلس جديد على أساس            

ـ  .النسبي الكامل   /قررت عقد اجتماعها المقبل في الرابع عشر من شهر تموز         "أن اللجنة   " الغد"وأضاف ل
   ".يوليو الحالي في عمان

 1/7/2007الغد األردنية 
  

  قبها باالختالس ويطالب النائب العام بمحاكمتهالوزير العجرمي يتهم الوزير  .12
وزير الشباب والرياضة، وشؤون األسرى والمحـررين،       كشف أشرف العجرمي،     :كتب يوسف الشايب  

وأكـد خـالل     .عن عمليات اختالس واختفاء من األموال العامة، التي وصلت في عهد حكومة حمـاس             
مؤتمر صحافي، أمس، وجود أدلة تؤكد قيام وزير األسرى السابق وصفي قبها بأعمال اختالس وسـرقة                

إن الوثائق التي تثبت ذلك سـوف تقـدم         "سرى، وقال   لمئات آالف الشواكل من حساب وزارة شؤون األ       
الجرائم التي ال تزال    "واستعرض العجرمي ما أسماها      ".للنائب العام ليقوم بتقديمه للمحاكمة وفق القانون      

وقال إنه لدى الحكومـة معلومـات        ".ترتكبها ميليشيات القسام والتنفيذية بحق الوزارتين في قطاع غزة        
 العاشرة تلقت إيرادات وموازنات أكثر من حكومة أحمد قريع، ورغم ذلك لـم              مؤكدة بأن حكومة حماس   
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تف بالتزاماتها تجاه الموظفين، أو القطاع الخاص، أو المصاريف التشغيلية، وقال إنه يجري التحقيق في               
ميليـشيات  : وأضـاف  . مليون دوالر، ومثبتة في وزارة المالية      700مصير هذه األموال التي تجاوزت      

 وتشكيالتها اإلجرامية ال تزال تمارس اإلرهاب والتنكيل بالمواطنين، وتواصل االعتداء وتدمير            "حماس"
المؤسسات الوطنية منذ االنقالب العسكري الدموي الذي نفذته ضد مؤسسات الشرعية الوطنيـة األمنيـة               

 ونوه إلـى    ،وعرض العجرمي أبرز هذه االعتداءات على وزارة الشباب والرياضة         .والمدنية في القطاع  
، بتهديد بعض الموظفين في وزارة الشباب الرياضة، وقال العجرمي إن الوزير            "الميليشيات السوداء "قيام  

  .المقال باسم نعيم هدد موظفي وزارة الشباب والرياضة بالعقوبة في حال تعاملوا مع الحكومة الشرعية
  1/7/2007األيام الفلسطينية 

  
  هنية يدعو إلى عدم التعامل مع قرارات حكومة في حكومة الطوارئوزير األوقاف  .13

 الشيخ جمال محمد بواطنة، كل منتسبي الوزارة فـي          ]في حكومة الطوارئ   [دعا وزير االوقاف  : رام اهللا 
كافة المحافظات الى متابعة امور الوزارة من خالله وعدم االلتفات الى التعاميم والقرارات التي تأتي من                

كل من يتلقـى التعليمـات مـن غيـر          : وقال في بيان صحافي، امس     .رائهاخالل الحكومة السابقة ووز   
  .مصدرها المباشر والشرعي فعليه تحمل تبعات ذلك

  1/7/2007األيام الفلسطينية 
  

  على حكومة الطوارئ اعطاء اولوية لرواتب الموظفين في غزة: زكارنة .14
مومية ان على حكومة الطـوارئ اعطـاء    قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة الع  :رام اهللا 

االولوية في دفع الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين في قطاع غزة بسبب الظروف الـصعبة التـي                
 . جاء ذلك في تصريح صـحفي لزكارنـة        ،يعيشونها والتي تضاعفت بعد االنقالب على الشرعية مؤخرا       

 حيـث   31/12/2005الغاء العقود اعتبارا من     وطالب  حكومة الطوارئ باعادة النظر في قرارها بشان          
وبين زكارنـة ان    . انها تشمل العديد من الموظفين وتؤثر على شريحة واسعة من شعبنا من طبقة الفقراء             

النقابة ستثبت للقاصي والداني  انها تتعامل مع جميع الموظفين وقضاياهم وفق القانون والنظام وسـتدافع                
واكد  ان النقابة ال تتعامل اال مع قـرارات          . حركة التي ينتمون اليها   عنهم بغض النظر عن الحزب او ال      

حكومة الطوارئ وتدعو الموظفين الن ال يقعوا في الشرك ويخالفوا هذة القرارات حيث ان قرار تشكيل                
  .101حكومة الطوارئ تمت وفق القانون االساسي وحسب المادة رقم 

  1/7/2007الحياة الجديدة 
  

 على حل أزمة العالقين في معبر رفح حكومة هنية تعمل  .15
اكد وزير الزراعة في حكومة الفلسطينية المقالة محمد األغا امـس إن هـذه الحكومـة                :  د ب أ   -غزة  

تواصل جهودها لحل أزمة العالقين على الجانب المصري من معبر رفح خاصة مع ارتفاع عددهم إلـى                 
فقدية لقاعات امتحان الثانوية العامة في غزة إلى        وأشار األغا خالل جولة ت     .أكثرمن ستة آالف فلسطيني   

أن اتصاالت مكثفة تجري مع الجانب المصري للسماح لهؤالء العالقين بالمرورعبر المعبر بشكل عاجل،              
 .متهما جهات لم يسمها بمواصلة إغالق المعبر والمعابر األخرى

 1/7/2007الدستور 
  

   ألفا11ًمن أصل   شرطي عادوا للعمل600 :أن القطاع يشهد هدوءاً يؤكد العميد جبر .16
 شرطي من أصـل     600إن  : قال العميد توفيق جبر رئيس المجلس األعلى للشرطة في قطاع غزة          : غزة
 ألفاً استأنفوا عملهم في إطار الشرطة، رغم التهديدات الصادرة من قيادة السلطة في رام اهللا، بفـصل        11
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ير من مسؤولي المراكز تخلوا عـن القيـام بمهـامهم           لألسف إن الكث  : "وأضاف .كل من يعود إلى عمله    
الشرطية واألمنية والنيابية نتيجة تلك التهديدات، وهذا يشكل مخالفة لنظام األمن والحماية فـي الـساحة                

جهاز الشرطة العام وبرغم استنكاف عدد كبير       "وشدد في تصريحات صحافية أمس على أن         ".الفلسطينية
، الفتـاً   "ى عن عمله وسيبذل كل الجهود الستمرار استتباب األمن في غزة          من أفراده عن العمل لن يتخل     

نتيجة فرار وتفكك الكثير من مراكـز القـوى المرتبطـة           % 99إلى أن القطاع يشهد هدوءاً يفوق نسبة        
وفـي   ".حماية بعض العصابات والمجرمين وتجار المخـدرات      "بالمؤسسة األمنية، التي كانت تقوم على       

 60، أشار جبر إلى أنه تم القبض على نحو          "حماس"هاربين عقب سقوط القطاع في قبضة       شأن السجناء ال  
سجيناً، ووضعهم في سجن غزة المركزي، الفتاً إلى أن استمرار هروب هؤالء يشكل مـساحة كبيـرة                 

  .للجريمة
  1/7/2007الخليج اإلماراتية 

  
  "اتب بدون عمل حرامالر"ى  وتستهجن فتاوالعودة إلى العملالشرطة الفلسطينية تنفي  .17

 أكد ضباط وصف ضباط وافراد الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة أن من خرج              : فراس برس  – رام اهللا 
في مسيرات قبل أيام إليهام الناس بأن الشرطة عادت إلى عملها ليس أفراد الشرطة وإنمـا هـم القـوة                    

 ".رهم الشرعية الفلـسطينية بـذلك     التنفيذية وعناصر حماس مؤكدين أنهم لن يعودوا إلى العمل حتى تأم          
وأكد أفراد الشرطة في بيان صحافي دعمهم الكامل للرئيس عباس وقرارات ورئيس وزرائه سالم فياض               

 ".مضيفين أنهم ليسوا بحاجة إلى راتب وإنما يريدون أن تعود لهم كرامتهم وتعود غزة لمجدها من جديد                
ر بمخاطبة الشرطة بإخواننا بعد ما فعلوه بأفرادها من         واستغرب البيان ما أصدرته حماس في بيانها األخي       

تكفير وتخوين وطرد من المواقع وقتل وقصف ويخرج مفتى مأجور ليقول أن الراتب بدون عمل حـرام                 
باى حق  :" ووجه البيان سؤال إلى مصدر الفتوى بالقول       ".أليس العمل بدون راتب ايضا حرام     :" متسائال  

ما الذى فعله للشعب طوال العام ونصف ليتلقى راتبه لم يكن يتلقى راتبـا              يتلقى راتبه طوال عام ونصف      
بدون عمل وأعضاء التشريعي من حماس  حين كانوا يقاطعون الجلسات فى التشريعى ويلتزمون بيوتهم               

  ".ويتقاضون فى نهاية الشهر راتبهم الم يكن هذا حرام ايضا ام ان ما حرم علينا حلل لغيرنا
  30/6/2007عين على فلسطين 

  
  وخريشة يجزم ببدء اإلجازة البرلمانية.. في حالة انعقاد دائم" التشريعي"بحر يؤكد أن  .18

أحمد بحر عـدم وجـود   .في الوقت الذي أكد فيه رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د     :كتب فايز أبو عون   
لسته التي انعقدت فـي     إجازات برلمانية، وأن المجلس في حالة انعقاد دائم، وفق القرار الذي اتخذه في ج             

حسن خريشة، أن المجلـس     . العام الماضي، جزم النائب الثاني لرئيس المجلس د        يوليو/ الثالث من تموز  
دخل، أمس، بحسب النظام الداخلي له، في إجازة برلمانية، تستمر حتى األسبوع األول من شهر أيلـول                 

س على عقد جلـسات، سـواء عاديـة أو           أن عدم قدرة المجل    "ألياما"ـ   ل  في حديث   بحر أوضحو .المقبل
ولفت الى أن ما يجري اآلن، خاصة مـا يتعلـق            .طارئة أو تشاورية، يرجع لوجود العديد من المعوقات       

بالمراسيم الرئاسية، يؤكد أن هناك تعطيالً متعمداً لجلسات المجلس، إذ لم يعد واضحاً حتى اآلن إن كان                 
اري، موعد انتهاء الدورة البرلمانية، التي تم تمديدها فـي          المجلس سيعقد جلسة في السادس من تموز الج       

  .السابع من آذار الماضي لمدة أربعة أشهر
المجلس التشريعي المعطل منذ فترة هو الجهة الوحيدة التي تربط بـين            ": األيام"يذكر أن خريشة قال لِـ      

ن أكثر من أي وقت مـضى،       الضفة والقطاع، وبالتالي فإنه أمانة في عنق أعضائه الذين يجب عليهم اآل           
الحفاظ على هذه الوحدة وعلى مستقبل فلسطين والقدس، مؤكداً أن أحداً لن يقبل ببقاء المجلس في حالـة                  

وأوضح أنه من المفترض أن تكون الخطوات التي سيتخذها المجلس واضحة لدى الجميع،              .شلل وتعطيل 
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حالة الطوارئ، يجـب أن تعـرض علـى         سالم فياض المسماة حكومة إنفاذ      .كما أن حكومة د   : وأضاف
المجلس التشريعي خالل اسبوعين من قبل الرئيس عباس، بحسب القانون األساسي، وذلـك كـون مـدة                 
الثالثين يوماً تنتهي في هذا الوقت، ويجب منح الحكومة الثقة ليتم تمديدها، ولتصبح حكومة إنفاذ وطنـي                 

تي يتخذها الرئيس والمجلس التشريعي والحكومة      وليس حكومة طوارئ، وإال ستكون جميع اإلجراءات ال       
إجراءات باطلة ومتخبطة وليس لها أي سند قانوني، ال في القانون األساسي وال في النظـام الـداخلي،                  

   .وبالتالي يبقى الشعب في حالة فراغ قانوني وسياسي
 اآلن إنـه مـشلول      أقل ما يمكن أن يقال عن المجلس التـشريعي        : من جانبها، قالت النائب خالدة جرار     

وعاجز عن القيام بالدور المنوط به، مشيرة إلى أن هذا الشلل كان قبل االنقالب العسكري التـي نفذتـه                   
 .حركة حماس في غزة، وما زال حتى اآلن

  1/7/2007األيام الفلسطينية 
  

  "البارد"اجتثاث المجرمين شرط للعودة إلى  :ممثلية منظمة التحرير في لبنان .19
نظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ان اجتثاث المجرمين شرط ضروري للعودة إلى البارد،             رأت ممثلية م  

وقالت في بيان وجهته إلى الفلسطينيين أمس ان مأساة شعبنا في نهر البارد من فعل عصابة االجرام ومن                  
  .يدفع باتجاه العودة إلى المخيم قبل انتهاء الصراع يريد تزويد اإلرهابيين بدروع بشرية

  1/7/2007المستقبل اللبنانية 
  

  في التصدي لالجتياح اإلسرائيلي األخير" سالحا أمريكيا"كتائب القسام تقول إنها استخدمت  .20
 فجـر   ، عدد من مقاتليها في التوغلين األخيرين      ، والتي سقط  حد القادة الميدانيين لكتائب القسام    ل أ قا: غزة

 في التصدي لقـوات االحـتالل       "سالحا أمريكيا "ول مرة   نهم استخدموا في هذين التوغلين وأل     ، إ األربعاء
وأضـاف   .، حسب قول القسام   موقعين فيهم خسائر كبيرة بعضها اعترف بها الجيش وبعضها تكتم عليها          "

نهم خالل االجتيـاح األخيـر اسـتخدموا        إ": "قدس برس "لوكالة  " أبي علي "القيادي القسامي والمكنى بـ     
ل سيطرتهم على مقار األجهزة األمنية وكان ناجعا وذا قوة اكبـر مـن              سالحا أمريكيا حصلوا عليه خال    

استخدمنا قذائف ار بي جي جديدة، وكذلك مدافع رشاشة ثقيلـة عيـار             : " وتابع ."السالح الذي كان بأيدينا   
، يـسودها   األجهزة األمنية اإلسرائيلية  وأفاد أن    ."، وقناصة، ومناظير متطورة وهي سالح أمريكي      250

 أصاب الدبابة األكثر تقدما في الجيش       ،في أعقاب استخدام الفلسطينيين لصاروخ مضاد للدبابات      قلق كبير   
   .هاميرتدتمكن من و" 4مركباة "اإلسرائيلي، 

 30/6/2007قدس برس 
  

 تعتبره مطلوباً لها" لجان المقاومة"و" الخائن"بـ" فياض"تصف " القسام" .21
عالمي لكتائب القسام امس رئيس حكومة الطوارىء وصف ابو عبيدة الناطق اال:  ا ف ب، د ب-غزة 

بالتعيس الخائن للشعب الفلسطيني ومقاومته الشريفة التي اعادت له العزة و "الفلسطينية سالم فياض 
من يصف المقاومة بالتعيسة فهو التعيس الذي ارتمى في "وقال ابو عبيدة على موقع القسام ان ". الكرامة

ت المرهون بتقديم تنازالت سياسية خطيرة تصب في مصلحة العدو احضان اعدائه من اجل الفتا
اعترافه الصريح بالعمالة "بعد"مطلوب للمقاومة"أعلنت لجان المقاومة الشعبية إن فياض ، كما "االسرائيلي

من يزايد على المقاومة ويتهمها "وقال أبو مجاهد الناطق باسم اللجان في بيان إن  ".لالحتالل اإلسرائيلي
عاسة هو الذي أتعس شعبنا وأرجع قضيته العادلة إلى الوراء وجعلها بال حماية وال غطاء وأجدر به بالت

  ".يتعاون معهم فال مكان له بينناأن يذهب إلى من 
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هؤالء ارتموا في أحضان األميركيين واالسرائيليين وجاءوا من جعبة الحاوي األميركي الذي "وأضاف 
 ".يعبث في منطقتنا

 1/7/2007الدستور 
  

 احتمال انضمام كوادر فيها الى القاعدةمن   وتنبه في غزةها تحذر مصر من عزل"حماس" .22
أن قيادات بارزة في حركة  " مطلعة نقلت اإلذاعة الفلسطينية، عن مصادر: يوسف الشايب- رام اهللا

ليه، أو تنضم إ حماس حذرت مصر من ان كتائب القسام قد تتحالف مع تنظيم القاعدة في قطاع غزة،
وبالتالي تعرض األمن العربي والمصري على وجه الخصوص للخطر، في حال انضمت مصر لحملة 

وقالت اإلذاعة أمس، أن قيادات حماس قالت بوضوح  ".تستهدف محاصرة وعزل حماس في قطاع غزة
ان تعرض حماس للمحاصرة في قطاع غزة، يعني بالضرورة انضمام مجموعات الحركة وكوادرها الي 

م القاعدة، الذي يحاول بوضوح استثمار الموقف الذي جاء على لسان الرجل الثاني في تنظيم القاعدة تنظي
وأضافت المصادر أن حماس حذرت المصريين ورقيا وليس شفويا فقط، ووضعت بين  .أيمن الظواهري

مصري، يديهم معطيات تزعم بان انهيار الحركة في قطاع غزة، لن يكون في مصلحة األمن القومي ال
خصوصا في ظل وجود خاليا ثبت وجودها لتنظيم القاعدة في القطاع، وفي ظل صعوبة السيطرة من 
 .قبل قيادة حماس السياسية في الخارج على الفرق والمجموعات العسكرية التابعة للحركة داخل القطاع

طاع، وهو احمد وحسب المصادر فان المعلومات تشير الى ان القائد الميداني األبرز لحماس في الق
الجعبري، مرشح في هذه اللحظات لمخالفة تعليمات قيادة الحركة السياسية، بعد ان حقق مشروعه 
للسيطرة التامة على القطاع، وبالتالي تحذر قيادات حماس السياسية من أن فرض معركة على كوادرها، 

 .قد يؤدي الى ان تقوم هذه القيادات بعزل نفسها
  1/7/2007الغد األردنية 

  
  ينتشرون على الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر" حماس"أفراد من االمن الوطني و  .23

 انتشر قرابة مائتين من الضباط وضباط صف ومتطوعين صـباح اليـوم االحـد علـى الحـدود                :غزة
وقـال   .الفلسطينية المصرية من الجهة الغربية حتى معبر كرم أبو سالم وذلك بقرار من الحكومة المقالة              

ضابط النقيب ابراهيم ابو الهيجا إن عددهم يبلغ قرابة مائتين من ضباط األمن الوطني الذين يرغبـون                 ال
بالعودة إلى عملهم وأداء مهنتهم الوطنية باإلضافة إلى متطوعين من حماس، مشيراً إلى ان هدفهم هـو                 

  .تأمين الحدود الفلسطينية المصرية
  1/7/2007 وكالة معا 

  
  وعليها إصالح نفسها.. رتكبت العديد من األخطاء التي تمس بحماس حماس ا:شلّحرمضان  .24

ذكرت صحيفة األهرام المصرية أن زعيم تنظيم الجهاد اإلسالمي رمضان شلّح وخـالل             : اإلذاعة الثانية 
مقابلة معه وجه انتقادات شديدة اللهجة لحركة حماس، إزاء االنقالب العسكري الذي قامت به في غـزة،                 

إن حماس ارتكبت العديد من األخطاء التـي        : وأضاف شلح  .ى السلطة هناك، بشكل مطلق    واستيالئها عل 
تمس بحماس نفسها بالدرجة األولى، وبالتالي ينبغي عليها إصالح مسارها، ليس حيال أبـو مـازن بـل               

مؤكداً أن صورة حماس في أعقاب أحداث غزة لـم تعـد    .لصالح العام الفلسطيني وصالح الحركة نفسها  
أنـا واثـق أن     : لصورة الماثلة في أذهان وذاكرة الشعب الفلسطيني والعالم العربي قبل ذلك، وقال           نفس ا 

  .قيادة حماس ليست راضية عن هذه التصرفات
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إن تنظيمه على استعداد للعمل على تسوية األزمة، ولكن ينبغي على حماس أوالً القبـول               : وأضاف شلح 
تقادية أنه إذا لم يكن بمقدور حماس التعايش بـشراكة سياسـية،            مؤكداً بنبرة ان  . بمبدأ التعايش والشراكة  

  .فعليها العودة لتكون حركة مقاومة والتخلي عن السلطة
  30/6/2007عين على فلسطين 

  
  "القواعد الحركية" يدور في أوساط "الحسن"هاني ما قاله : كوادر فتح .25

دينة رام اهللا، ان ما مفي مقر الحركة في في اجتماع لهم عقدوه " فتح"قال عدد من كوادر حركة : رام اهللا
طرحه هاني الحسن حول احداث غزة من نقد ذاتي للحركة، يحاكي في التشخيص والتحليل واالستقراء، 

وأوضح االجتماع الذي ضم عددا من  ·ما يدور في اوساط القواعد الحركية والقيادية في كافة المستويات
اوغيره ة ليس من حق سمير المشهراوي"الفعاليات الحركية، انه كوادر العمل الجماهيري واالكاديميين و

ان يرد على هاني الحسن، وان االخير يحتكم الى اطاره القيادي المتمثل في اللجنة المركزية ومجلسها 
وطالبوا اللجنة " ضرورة حماية النقد والنقد الذاتي داخل مؤسسات فتح"وأكد المجتمعون  ·"الثوري

وبتوحيد الموقف " المهزله الداخلية"الثوري بعقد اجتماع طارئ لوقف ما سموه المركزية ومجلسها 
  ·السياسي والتنظميي وتشكيل قيادة طوارئ مركزية لكل المستويات الحركية

 1/1/2007االتحاد اإلماراتية 
  

  سبعة شهداء في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب غـزة .26
ت الحربية اإلسرائيلية، أمس، ثالث غارات على وسط شنت الطائرا :كتب أيمن أبو ليلة، وحسن جبر

فقد استشهد  .ر بجروح مختلفةهاد سبعة مواطنين، وإصابة عدد آخوجنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استش
في ثالثة مقاومين من سرايا القدس وُأصيب مواطنان بجراح مختلفة، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة 

 إن طائرة حربية إسرائيلية أطلقت صاروخين "الجهاد "قالت مصادر فيو .سمدينة خان يونس، مساء أم
 من أبرز كوادر كلواستشهاد  بيضاء اللون، ما أّدى إلى تدميرها" سوبارو"باتجاه سيارة مدنية من نوع 

وفي مخيم المغازي، وسط قطاع . زياد غنام، وهو المستهدف بالقصف، ومحمد الراعي: السرايا وهم
  .بعة مواطنين واصيب عدد آخر بجروح مختلفة خالل قصف استهدف ورشة للحدادةغزة، استشهد ار

  1/7/2007األيام الفلسطينية 
  

  "البارد" أهالي جهات من قوى التحالف استخدمت ووظفت معاناة ومأساة: أبو العينين .27
ينين، في زار مفتي صور ومنطقتها الشيخ محمد دالي بلطة، أمين سر حركة فتح في لبنان سلطان ابو الع

وبعد  .مكتبه في مخيم الرشيدية، وتم البحث في أوضاع مخيم نهر البارد واألهالي النازحين والمهجرين
هناك جهات سياسية فلسطينية "اللقاء علق أبو العينين على ما حدث في مخيم البداوي، معتبراً أن 

، وكأنهم ال يكفيهم معاناتهم استخدمت ووظفت معاناة ومأساة أهلنا من مهجري ونازحي مخيم نهر البارد
جهات من قوى التحالف، بإثارة أهلنا في "، متهماً "ومأساتهم، فحاولوا استغالل هذه المعاناة لمآرب سياسية

كنا نتمنى على هذه الجهات أن تأخذ معاناة : "وأضاف". مضراً بشعبنا الفلسطيني"، ومعتبراً ذلك "الشمال
كيف : "وتساءل ". يصطادوا هذه المعاناة لمآرب سياسية رخيصةشعبنا ومأساتهم في األولوية، ال أن

 تأخذ مخيمهم وتختطفه "فتح اإلسالم"يدعون بعودة أهلنا الى مخيم نهر البارد، وال تزال هذه العصابة 
الى أين سيعود هؤالء الذين يعانون األمرين بسبب وجود هذه . وتحوله الى إطالل من الماضي

، متهماً اياها بأنها كانت تدعو الى "للدور الذي أنيط لرابطة علماء فلسطين"به وأبدى استغرا". العصابة؟
 ."ال قيمة لها"، معتبراً مبادراتها "عصابة شاكر العبسي"مناصرة ومؤازرة 

  1/7/2007المستقبل اللبنانية 
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  "البارد"تؤكد توقف مبادرات الحل مستبعدة دخول قوة من الفصائل الى " الجهاد" .28

وكان   امس هدوء حذر مخيمي نهر البارد والبداوي لالجئين الفلسطينيين في شمال لبنانساد: بيروت
كل المبادرات من أجل حل "أبو عماد الرفاعي اعلن امس، ان " حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان"ممثل 

نية لحسم دخول قوة أمنية من الفصائل الفلسطي"، مستبعداً "ازمة مخيم نهر البارد وصلت إلى حائط مسدود
ما زلنا نترك األبواب مفتوحة وربما يطرأ شيء جديد من : "وقال". المعركة مع تنظيم شاكر العبسي

الجيش أو الحكومة اللبنانية، وفي غياب الحل السياسي يبقى الخيار العسكري هو المرجح، وعندئذ ندعو 
نقطتين في حال عدم تسليم الجيش مصّر على "وأشار إلى أن  ".من تبقى من سكان المخيم إلى الخروج

، "العبسي وعناصره أنفسهم للجيش وهما الحسم العسكري أو حسم المعركة من خالل الفصائل الفلسطينية
  ".الساعات المقبلة ستشكل الخطوات المفصلية لهذه األزمة"وأوضح أن 

  1/7/2007الحياة 
  

  في البداويإطالق النار " جريمة"في" تحقيقاً عربياً"تطلب " القيادة العامة" .29
الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة مسؤولية اطالق "  القيادة العامة–الجبهة الشعبية "حملت : قدمش

وجاء في بيان الجبهة ". ن من مخيم نهر البارد الى مخيم البداويالنار على التظاهرة التي نظمها النازحو
المنظمة تعتبر أن ما تعرض له اهلنا في مخيمي نهر " القيادة العامة الصادر من دمشق ان -الشعبية 

اجراء تحقيق "ودعت الجبهة الى  ".البارد والبداوي من تنكيل وجرائم يندرج في عداد جرائم الحرب
المفتوحة منذ استهداف الجيش، الى جريمة انتهاك الحقوق المدنية واالنسانية ألهلنا عربي في الجريمة 

  ".في مخيمي نهر البارد والبداوي ضد التظاهرة السلمية لنازحي البارد
  1/7/2007الحياة 

  
  تنفي تورطها في أحداث الشمال" الديموقراطية" .30

نشرت : " الشمال وقالت في بيان لها أمسنفت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين تورطها في أحداث
" فصائل دمشق تدخل على خط إرباك الجيش" تقريراً بعنوان أمسجريدة المستقبل في عددها الصادر يوم 

في سياق الحديث عن المسيرة التي شهدها مخيم البداوي، ونظراً لاللتباس " الجبهة"وقد ورد اسم 
 الجبهة سعت إلى احتواء المشكلة بدعوة النازحين للعودة إلى واستغرابنا لهذه اإلشارة يهمنا أن نؤكد أن

داخل المخيم وقد أصيب عضو لجنتها المركزية أثناء محاولته إقناع المتظاهرين بعدم الخروج من 
وأشارت الجبهة إلى أنها إحدى الفصائل الرئيسية في منظمة التحرير وشّددت على موقفها  ".المخيم

وأكدت الجبهة على ضرورة إنهاء  ".فتح اإلسالم"بإدانة مجموعة ما يسمى بـالسياسي المعلن المتمثل 
  .هذه الظاهرة بشكل نهائي بتعاون لبناني وفلسطيني مشترك

  1/7/2007المستقبل اللبنانية 
  

  تنفيذ تعهد أولمرت لعباس باإلفراج عن أسرى من فتح سيطول ونتائجه لن تكون جادة .31
 أسيرا  250لرئيس الفلسطيني باإلفراج عن     لبل إخراج تعهد أولمرت     بدأت السلطات اإلسرائيلية ببحث س    

ويمكن االستشفاف من تصريحات مسؤولين إسرائيليين أن الطريق إلـى          . من حركة فتح إلى حيز التنفيذ     
التنفيذ ما زالت طويلة ومعقدة فاإلفراج عن كل أسير مرهون بموافقة عدة جهات إسرائيلية أولها الشاباك                

  ".المتضررين من األعمال العدائية"ظمات التي تمثل وآخرها المن
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ونقل موقع صحيفة هآرتس عن مسؤول إسرائيلي أن الحكومة اإلسرائيلية لن تناقش في جلستها يوم غـد                 
ما تعهد به أولمرت ولكنها ستصوت على تسليم أربعة ٍأسرى أردنيين إلى السلطات األردنية إلنهاء مـدة                 

  .ردنيةمحكوميتهم في في السجون األ
  1/7/2007 48عرب

  
  قطاعال في الجوالن ولبنان أو مواجهاتيجب االستعداد إلمكانية وقوع : إسرائيليمصدر  .32

صـوت  " األمنية في وزارة األمن، عاموس غلعاد، في مقابلة مـع إذاعـة              - قال رئيس الشعبة السياسية   
وبحـسبه   .وم على إسرائيل  ، إن الجيش السوري قد رفع من جاهزيته، إال أنه ال ينوي شن هج             "إسرائيل

. فإن السوريين يتسلحون بوسائل قتالية مثل الصواريخ، والـصواريخ المـضادة للـدبابات والطـائرات              
وأضاف أن السوريين كان بإمكانهم في الماضي إطالق صواريخ إلى أي هـدف فـي إسـرائيل، إال أن                   

  .، على حد قوله"موقف دمشق أصبح عنيفاً أكثر"الفرق اليوم هو أن 
تابع أن سورية وإيران تواصالن تسليح حزب اهللا، والمساعدة في بناء قوة تنظيمـات فلـسطينية مثـل                  و

حـول احتمـال    " اإلسرائيلية"ونفى جلعاد ما ذكرته وسائل االعالم        ".الجهاد اإلسالمي "و" حماس"حركتي  
في المقابـل   "ضاف  وأ". حرباً تبادر إلى شنها سوريا    "نشوب نزاع مسلح مع سوريا هذا الصيف، مستبعداً         

  ". فإن الجيش السوري يعزز امكانياته ويحوز أسلحة جديدة، أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ
  30/6/2007 48عرب

  
  "منحرف جنسي وصاحب سوابق عدة"كاتساف : لمدعي العام االسرائيليا .33

م الـرئيس    اعتبر المدعي العام االسرائيلي مناحيم مزوز امس ان التحقيق في اتهـا            : و ص ف   -القدس  
منحـرف جنـسي    "االسرائيلي السابق موشي كاتساف باالغتصاب والتحرش الجنسي، اظهر ان كاتساف           

لقـد التقينـا رئيـساً      : "واوضح في مقابلة مع القناة الثانية للتلفزيون االسـرائيلي        ". وصاحب سوابق عدة  
  ".وأدركنا اننا امام رجل تصرف لسنوات عدة كمنحرف جنسي وصاحب سوابق عدة
  1/7/2007نهار اللبنانية ال

  
  فلسطينيا4829ً قتلت منذ بداية االنتفاضة "سرائيلا": تقرير .34

أكدت دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، أن القوات اإلسرائيلية قتلت : لندن
وأشارت الدائرة  . يونيو الماضي/ خالل حزيران38 فلسطينيا منذ اندالع انتفاضة األقصى منهم 4829

 إلى أن القوات اإلسرائيلية صعدت عملياتها العسكرية في األراضي "18"في نشرتها الدورية الـ
الفلسطينية خاصة في غزة ونابلس، مخلفة المزيد من القتلى والجرحى، وملحقة دماراً وخراباً في منازل 

 عمليات دهم المنازل واالعتقاالت المواطنين وممتلكاتهم، ولفتت النشرة، إلى أنه في وقت تواصلت فيه
العشوائية للمدنيين، استمرت سياسة االستيالء على األراضي وبناء جدار الفصل وتهويد القدس وعزل 

 .قطاع غزة عن العالم وفرض الحصار على األراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الحواجز العسكرية
  1/7/2007الشرق األوسط 

  
 الشهر الماضيلسطينيين شهيداً من األطفال الف 11 .35

دائرة العالقات القوميـة والدوليـة فـي         أصدرته   ظهر تقرير فلسطيني رسمي   أ:  أمين أبو وردة   -نابلس  
 أن قـوات االحـتالل ان قـوات االحـتالل           "شعب تحت االحتالل  "منظمة التحرير في نشرتها الدورية      

  . يونيو المنصرم/ان فلسطينياً، خالل شهر حزير38 طفال من بين 11 قتلت "اإلسرائيلي"
  1/7/2007الخليج اإلماراتية 
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 استشهاد مسّن فلسطيني دهسه مستوطن .36

استشهد أول أمس مسن فلسطيني متأثراً بالجروح التي أصيب بها بعدما دهسه أحد             ": ا.ن.ق"،  "آي.بي.يو"
 " عاما 69"عة  وقال مصدر أمني فلسطيني، إن المسن أحمد داود جم         . في قلقيلية  "اإلسرائيليين"المستوطنين  

من بلدة كفر قدوم في الضفة الغربية، توفي مساء أمس متأثراً بالجروح التي كان قد أصيب بها األسبوع                  
  .الماضي

  1/7/2007الخليج اإلماراتية 
  

  العثور على سيارة اغتيال الجميل قرب نهر البارد .37
دمها المسلحون فـي جريمـة      تمكنت االجهزة االمنية اللبنانية أمس من ضبط السيارة التي استخ         : بيروت

 وذكرت مصادر أمنية لبنانية أن السيارة التي ضبطت يابانية          .اغتيال الوزير والنائب اللبناني بيار الجميل     
الصنع وتتطابق مواصفاتها مع تقارير لجان التحقيق اللبنانية والدولية حول السيارة المستخدمة في اغتيال              

ي على السيارة المضبوطة في منطقة قريبة من مخـيم نهـر             وأكدت المصادر أن الكشف االول     .الجميل
البارد أظهر تطابقاً دقيقاً مع سيارة الجناة التي صدمت سيارة الجميل قبل ترجل المسلحين منها واطـالق                 

 . النار عليه وعلى مرافقيه من جميع النواحي التقنية والمادية
  1/1/2007االتحاد اإلماراتية 

  
  "جند الشام "تعلن حل" عصبة األنصار" .38

حـل  " أبو الشريف عقـل   جنوب لبنان /  أعلن الناطق باسم عصبة األنصار في مخيم عين الحلوة         :بيروت
، إذ لم يعد لها وجود ووضع عناصرها تحت أمرة القوى اإلسالمية ما من شأنه ضبط                "جند الشام "جماعة  

 شاباً لكـن لـم      50 و 30 هذه المجموعة كانت تضم بين    "وأوضح أمس أن     ".الوضع األمني في المنطقة   
عند أطـراف   (ما تعرض له الجيش اللبناني في محلة الطوارئ         "وشدد على ان    ". يعودوا يشكلون تنظيماً  

تم توقيفهما من جانب العصبة أول      (مدان وال نقبل به وتم االستماع الى أخوين قاال انهما بريئان            ) المخيم
يد أن نعرف من قام بهذا العمل، لـسببين، األول أن       ونر) من أمس غداة إطالق النار على الجيش اللبناني       

ال يتحول هؤالء شماعة إللصاق التهم بهم عند أي حادث أمني وكشف حقيقة من يريد العبث بالمنطقـة                  
والناس وإشعال اتون الفتنة خصوصاً أن لبنان مقبل على استحقاقات كبيرة ويريد بعض األطراف إشعال               

في الشأن اللبناني وعصبة األنصار اإلسالمية وكـل القـوى الفلـسطينية            فتيل الفتنة، ثم لم ولن نتدخل       
  ".الوطنية واإلسالمية حريصون كل الحرص على أال يكون لها أي دور في ما يجرى في لبنان
  1/7/2007الحياة 

  
  تعزي بالضحيتين الفلسطينيتين اللبنانيقيادة الجيش  .39

تؤكد قيادة الجيش تمسكها بحسن العالقة مع       : " اآلتي أصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أمس البيان       
االخوة الفلسطينيين والسهر على أمنهم وسالمتهم، وتتوجه بتعازيها الحارة الى الشعب الفلـسطيني وذوي              

 امس في منطقة البداوي، معتبرة أنهما كعشرات الشهداء من العسكريين           "اول من "الشهيدين اللذين سقطا    
وتعاهد أهل نهر البارد أن عودتهم الى المخيم مضمونة، وسرعتها           .حال االرهابية الذين وقعوا ضحايا ال   

من حسن نية، والتعجيل في تسليم انفسهم الـى الجـيش     " فتح االسالم "إنما هي مرتبطة بما تبديه عناصر       
قبل فوات األوان، ووضع حد للتمادي في التورط العبثي، وللتخفيف عن المخيم مزيدا من الدمار وعـن                 

 ".أهله المعاناة والتشرد
  1/7/2007النهار اللبنانية 
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 على الطائفة السنة اإلنتفاض على واقعها..لبنان على كف عفريت: يكنفتحي  .40

حذر رئيس جبهة العمل االسالمي اللبنانية الداعية فتحي يكن من أن لبنان على كـف عفريـت                 : بيروت
وقال . لفلتان األمني المستشري في أكثر من منطقة      بسبب استفحال عدم ايجاد حل لألزمة السياسية فيه، وا        

وهم  .إنه على اللبنانيين جميعاً أن يدركوا ان بلدهم على كف عفريت، وأنهم واردون حتما موارد التهلكة               
أن الطائفـة  "على الرغم من ذلك كله مصرون على المضي في لعبة الموت حتى النهايـة،واعتبر يكـن      

، ودعا هـذه    "كثر استهدافاً، بحكم سنيتها السياسية، وليس العقدية والشرعية       السنية هي األكثر تضرراً واأل    
والى مراجعة مع الذات، إلعادة بناء بيتها، ولتتمكن من التمييز بين           .. االنتفاض على واقعها  "الطائفة الى   

  ."أبنائها وأعدائها
  1/7/2007الخليج اإلماراتية 

  
  إلى الحوار" حماس"و" فتح" يدعو األمين العام لمجلس التعاون الخليجي .41

أن فـي   قال األمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبـدالرحمن العطيـة           :  محمد المكي أحمد   -الدوحة  
التوتر والصراع الدموي بين حركتي فتح وحماس سيدفع األوضاع هناك الى مزيد من التفـاقم               "استمرار  

يهود أولمرت لتنفيذ مخططـات عدوانيـة       ويفتح أوسع الفرص أمام حكومة رئيس الوزراء االسرائيلي ا        
وحذر العطية طرفي الصراع في األراضي الفلسطينية من مخـاطر اسـتمرار             ".جديدة لتصفية القضية  

استئناف الحوار غير الشروط للتوصل الى رؤية توافقية ال منـاص منهـا، لـصيانة               "األزمة، داعياً الى    
بـين  " اتفاق مكـة  "لعطية في هذا اإلطار على أن       وشدد ا  ".حقوق الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره     

ما يتضمن من مبادئ ورؤى يشكل األرضية المناسـبة واألفـضل لحـل األزمـة               "و  " حماس"و  " فتح"
الفلسطينية، بل هو صمام أمان لعودة األوضاع الى ما كانت عليه بعيداً عن لغة االقصاء وحّمى التنـاحر              

، مؤكـداً أن  " األوضاع الفلسطينية تتجه نحو كـوارث أكبـر  اإلعالمي والسياسي والعسكري الذي يجعل    
الحوار هو الخيار الوحيد للخروج من دوامة التناحر ولوضع حد لسياسة الهروب من مواجهة المـشاكل                "

  ".الجوهرية التي تتسبب في اشعال الخصومات الدموية
  1/7/2007الحياة 

  
  "حماس"و" فتح" مستعد للتوسط بين "خاتمي" .42

المؤسسة الدولية للحوار   "عن خاتمي، الذي يشغل حالياً رئاسة       " إرنا" األنباء اإليرانية الرسمية     نقلت وكالة 
التوسط بين الفصائل الفلسطينية لتبديد العراقيل الموجودة أمام الحوار بين          "، استعداده لـ    "بين الحضارات 

أبو أسامة المعطي   " حماس"ل  ، وذلك لدى اجتماعه بالسفير الفلسطيني صالح الزواوي وممث        "هذه الفصائل 
ضرورة المحافظة علـى وحـدة      "وشدد خاتمي خالل لقائه مع الزواوي على        . في طهران، كل على حدة    

مخاطر التقسيم وسوء استغالل الكيـان الـصهيوني واألعـداء          "وحذر من   ". الشعب الفلسطيني وتضامنه  
  ". لألوضاع السائدة في األراضي الفلسطينية المحتلة

  1/7/2007البيان 
  

  "البرغوثي "إطالقتسعى الى و" شاليت"تستأنف وساطتها قريباً إلطالق " مصر" .43
أعلن رئيس دائرة األمن القومي المصري في مجلس الشورى، سفير مـصر            :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

ن السابق لدى إسرائيل محمد بسيوني أنه عندما تهدأ األمور في الساحة الفلسطينية سيعقد حوار بين كل م                
نقلنا موقفنا بوضـوح    : "وعن عودة الوفد األمني المصري إلى غزة قريباً، قال        . "حماس"و  " فتح"حركتي  

من خالل سحب الوفد األمني المصري احتجاجاً عما صدر من حماس، وألن األوضاع لم تكن آمنة فـي                  
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الجنـدي  أن مصر ستستأنف دورهـا فـي الوسـاطة الطـالق            " الحياة"وكشف لـ   ". الساحة الفلسطينية 
أن مصر تسعى إلى اإلفـراج      " الحياة"وكانت مصادر مصرية أكدت لـ       .اإلسرائيلي غلعاد شاليت قريباً   

وشددت علـى أن مـصر تعـول علـى          . في الضفة الغربية  " فتح"عن مراون البرغوثي لتعزيز حركة      
  .واسترداد مكانتها في الساحة الفسطينية" فتح"البرغوثي في إعادة الوحدة في صفوف 

  1/7/2007حياة ال
  

   تُختتم بنجاح كبير" عاماً في األسر40القدس "حملة :  بلدا18ًفعالياتها شملت أكثر من  .44
اختتمت مؤسسة القدس الدولية والشبكة العالمية للمؤسسات العاملة للقدس، الحملة          :  رامي دعيبس  –جنين  

:  عاماً فـي األسـر     40القدس  : " تحت شعار  2007-6-7اإلعالمية والتثقيفية الواسعة، التي انطلقت في       
 بلداً عربياً وإسالمياً فعاليات الحملة التي هدفت إلـى          18، بعد أن شهد أكثر من       "ودهال صم فلنشعل قنادي 

إلقاء الضوء على االعتداءات على المسجد األقصى والمدينة المقدسة في ظل االحتالل الذي يشوه وجـه                
نها، ويسلخها عن هويتها العربية اإلسـالمية، فيمـا أهلهـا           القدس منذ أربعين عاماً ويهّودها، ويقتلع سكا      

التوعية بواقع القـدس واألقـصى،      : تضمنت الحملة عدة محاور   . صامدون فيها رغم الحصار والتضييق    
تعزيز التحركات الشعبية لنصرة القدس واألقصى، تأمين الدعم المادي بهدف تثبيت صمود أهل القـدس،              

  . القدستأسيس األطر العاملة من أجل 
  30/6/2007 48عرب

  
  "خريطة الطريق"رايس تحمل تعديالت على  .45

فادت مصادر فلسطينية رفيعة ان االدارة االميركية ابلغـت الـى رئاسـة             أ:  من محمد هواش   -رام اهللا   
 الجاري وفي جعبتها    يوليو/ السلطة ان رايس ستقوم بزيارة االراضي الفلسطينية واسرائيل منتصف تموز         

قتراحات والخطط العادة الثقة بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي من خـالل مفاوضـات             الكثير من اال  
وقالت ان رايس تود معاودة صوغ بعض بنـود         . حقيقية ولقاءات ستعقد بين الطرفين تثمر نتائج ايجابية       

 في الذكرى الخامسة العالنها وستقترح التعديالت علـى الجـانبين الفلـسطيني           " خريطة الطريق "خطة  
واالسرائيلي من أجل معاودة فورية للمفاوضات بينهما  لتطبيق رؤية بوش في اقامة دولتـين فلـسطينية                 

 .واسرائيلية قبل نهاية واليته
  1/7/2007النهار اللبنانية 

  
 ة والضفةحث عباس على مواصلة الترويج لخطة استقدام قوات دولية في غزترايس  .46

ة إن حكومة بوش قد التقطت دعوة محمود عباس بنشر قالت مصادر أميركي:  محمد دلبح-واشنطن 
قوات دولية في قطاع غزة وفيما بعد في الضفة الغربية، لتعيد الترويج لخطة أميركية سابقة كانت كشفت 
عنها قبل بضع سنوات خالل الحصار الذي كانت سلطات االحتالل اإلسرائيلي قد فرضته على ياسر 

رايس  وأضافت هذه المصادر إن . إسرائيل احتالل الضفة الغربيةعرفات في المقاطعة، بعد أن أعادت
حثت عباس على مواصلة الترويج لخطة استقدام قوات دولية لتمكين السيطرة وضبط الوضع في قطاع 
غزة بعد سيطرة حماس أمنيا على القطاع، ورفض إسرائيل العودة عن قرارها باالنسحاب الكامل من 

المنسق األميركي الخاص لشؤون قوات أمن السلطة الفلسطينية الجنرال فيما يقوم  .داخل قطاع غزة
واجرى دايتون برفقة مساعد وزير الخارجية األميركي  .دايتون، بالمشاركة في وضع تفاصيل الخطة

في القاهرة يوم الخميس مع مسؤولين مصريين من بينهم " أمنية"لشؤون الشرق األوسط ويلش، محادثات 
 . مر سليمانمدير المخابرات ع

 1/7/2007الدستور 
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   مليون دوالر600 ـبوش يزيد المساعدات العسكرية السنوية إلسرائيل ب .47

 مليون دوالر للمساعدات العسكرية التي 600وعد الرئيس األميركي بإضافة : صالح النعامي - غزة
االبيض في األسبوع ونقل بوش هذا القرار الولمرت خالل استقباله في البيت . تتلقاها اسرائيل كل عام

 مليارات دوالر في العام 3وبذلك يرتفع حجم المساعدات العسكرية إلسرائيل لتصل الى حوالي  .الماضي
 ومن المعطيات التي جعلت بوش يستجيب بسرعة لطلب أولمرت حسب صحيفة .2009بحلول عام 

واشارت الى التكلفة الباهظة .  تتعلق بالنفقات األمنية الناجمة عن عمليات المقاومة الفلسطينية"هآرتس"
الناجمة عن قيام الجيش االسرائيلي بمحاولة تفادي اسقاط صواريخ القسام التي تطلقها حركات المقاومة 

وأشارت الصحيفة الى أن كل صاروخ من صواريخ القسام يكلف . من غزة على البلدات اليهودية
 ألف دوالر في محاولة 100تثمر مبلغ  دوالر، في حين أن اسرائيل تس300حركات المقاومة مبلغ 

وشددت الصحيفة . إلسقاطه، باستخدام التقنيات المتقدمة من دون أن تحقق نجاحا يذكر في هذا المجال
على أن هذا المبلغ ال يشمل التكلفة الناجمة عن األموال التي تستثمر في تحصين البلدت الواقعة في 

  .محيط القطاع، وتحديداً بلدة سديروت
 1/7/2007ق األوسط الشر

  
  تعتبر القدس مجددا عاصمة إلسرائيل" إن.إن.سي" .48

اإلخبارية األميركية وضع مدينة القدس عاصمة إلسرائيل، على موقعها " سي إن إن"أعادت شبكة : لندن
على شبكة اإلنترنت في القسم الخاص بأحوال الطقس في العالم، بعد أن كانت تعتبر المدينة غير تابعة 

وجاء هذا التغير في الموقف جراء حملة شنتها مؤسسات اللوبي اليهودي في الواليات . طرفينألي من ال
" غير معرف"المتحدة وخارجها، وارغمت الشبكة كما قال المركز الفلسطيني لالعالم على استبدال كلمة 

شير الى أن وكان الوضع السابق ي. التي كانت تضعها في خانة اسم الدولة بجانب خانة القدس باسرائيل
 .، وذلك لدى استعالم الزائر للموقع عن الطقس في تلك المدينة"مجهولة"الدولة التي هي عاصمتها القدس 

  1/7/2007الشرق األوسط 
  

  الفلسطينيين في بناء مؤسساتهم الوطنية اللجنة الرباعية تؤكد التزامها بمساعدة .49
 لتزامها بالتوصل الي نهاية للصراع اإلسـرائيلي ، ا أعلنت اللجنة الرباعية أمس  :  طارق فتحي-نيويورك  

وقالت إنها سوف تضاعف جهودها في الفترة المقبلة لتحقيـق            .  الفلسطيني علي خطة خريطة الطريق     -
، أن األحداث األخيرة التي شهدتها       وذكر بيان صدر في نيويورك عن اجتماع اللجنة الرباعية أمس           . ذلك

تمع الدولي الحاجة الي مساعدة الفلسطينيين لبناء مؤسـساتهم الوطنيـة           الضفة الغربية وغزة أكدت للمج    
، وبحيث تكون قادرة علـي أن تـصبح          واقامة اقتصاد لدولة قابلة للحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة         

    . شريكا إلسرائيل والدول المجاورة في صنع السالم
  1/7/2007األهرام المصرية 

  
   فلسطينية في قضية لوكربيأطراف: دير شبيجل األلمانية .50

قالت مجلة دير شبيجل األلمانية أمس إن قرار قبول طلب استئناف جديد قدمـه مـواطن                : د ب ا   -برلين
 وذكرت المجلة أن    .ليبي أدين في قضية تفجير طائرة لوكربي قد يشكل حرجا للمحققين الجنائيين األلمان            

 إلى احتمال تورط أطراف فلسطينية في القـضية         عقد جلسة استماع جديدة قد يؤدي إلى ظهور أدلة تشير         
وذكرت المجلة على موقعها االلكتروني أنه قبل شهرين من         ،  وهو ما استبعدته الشرطة االلمانية االتحادية     

 القيادة  - عضوا بخلية متشددة تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين          16وقوع الحادث القي القبض على      
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وذكرت المجلة أن المحققين وجدوا عددا      ·  شنتها الشرطة في بلدات ألمانية     العامة خالل حمالت مداهمات   
 التي كانت في طريقها     747من القنابل تشبه العبوة الناسفة التي انفجرت في قسم االمتعة بالطائرة البوينج             

الليبي ورغم هذه االدلة غير المؤكدة ، أدانت محكمة اسكتلندية تشكلت في هولندا المواطن              · إلى نيويورك 
 .2001عبدالباسط المقرحي في يناير عام 

 1/1/2007االتحاد اإلماراتية 
  

  حماس والعرب والطريق الخامس .51
  محمد السعيد إدريس

" الجهاد االسـالمي  "و" حماس"ربما يكون قد آن األوان لعقد مقارنة ظلت مؤجلة لفترة طويلة بين حركتي              
الجهـاد  "اومة من الـسلطة، فقـد رفـضت حركـة           الفلسطينيتين من منظور الموقف الواجب لحركة مق      

المشاركة في االنتخابات التشريعية الفلسطينية، وقالت وقتها إنها لن تـستطيع التوفيـق بـين               " اإلسالمي
وإنه مادامت األولوية للتحرير واستعادة الوطن المحتل، فليس هناك مجال للتورط فـي             " الحكم"و" الجهاد"

التي كانت ترى ان الثمرة قد نضجت بما        " حماس"لعكس بالنسبة لحركة    المشاركة في الحكم، ولكن على ا     
فيه الكفاية، وإن لم تمد يدها لقطفها، فإنها سوف تسقط على األرض، وربما تدوسها األقدام، ومن ثم فإنها                  

  ليست مخيرة في أن تشارك أو تمتنع عن المشاركة في تلك االنتخابات، أو كان قضاء اهللا
  وفازت" حماس "هو الغالب، شاركت

  .وشكلت الحكومة وتفجرت األزمات التي لم تكن تتوقعها
" الجهاد االسالمي "، إذ رفضت حركة     "الوحدة الوطنية "األمر نفسه تكرر مرة أخرى، عند تشكيل حكومة         

لكن وألمانـة   . عرض المشاركة في الحكومة، وعلى النحو نفسه رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين           
قرار الجبهة الشعبية متردداً بين إيجابيات القبول وسلبياته، لكن األمر بالنسبة لحركة الجهاد             التاريخ، كان   

االسالمي كان القرار حاسماً وواضحاً ومتسقاً مع الموقف السابق الرافض للمشاركة في عملية االنتخابات              
  .التشريعية

تجـد نفـسها أمـام    " حمـاس " حركة اآلن، وبعد أحداث غزة الدامية أصبح األمر شديد التعقيد، وها هي         
االختبار الصعب الذي واجه كل حركات المعارضة، فاألحزاب المعارضة تكون حرة طليقة تقـول مـا                
تشاء وتطرح ما تشاء من أفكار، وهي خارج الحكم، لكن محك المصداقية الحقيقي لكل البرامج واألفكار                

د نفسها قد تورطت في الحكـم، وعليهـا أن   والشعارات التي تطرحها هذه األحزاب يحدث فقط عندما تج    
  .تحقق كل الوعود السابقة

نفسها، فمن كان يرفع الشعارات الجماهيرية الساخنة       " الدورة السياسية "في مثل هذه الحالة تفرض نظرية       
المحركة للقلوب والمشاعر والمحفزة للحماسة، وحقق الفوز االنتخابي بسببها، يجد نفسه مطالباً بأن يفـي               

عود، وألن الوعود قبل الحكم كانت ميسرة، فإنها في الحكم تتطلب ما يفوق الطاقة من قدرات ومـا                  بالو
تتيحه الظروف من فرص، عندها يبدأ العجز والتراخي يفرضان نفسيهما، ناهيك عن مغريـات الـسلطة                

ى سياسية  وفسادها، ونظراً ألن هذا العجز والفشل في الوفاء بالوعود يحدثان في ظل وجود أحزاب وقو              
أخرى خارج الحكم تزايد وتطرح الشعارات وتوجه االنتقادات، فإن من هم في السلطة يجدون أنفسهم في                
أول انتخابات قادمة خارجها ويأتي غيرهم ويمرون بالتجربة نفسها، وهذه هـي دورة الحكـم وانتقـال                 

دياً، ولكن إذا كـان تـسلطياً       األحزاب بين الحكم والمعارضة، خاصة إذا كان نظام الحكم ديمقراطياً وتعد          
  واستبدادياً، فإن من

  هم في الحكم ال يقدر أحد على إزاحتهم، أياً
  كان فشلهم وعجزهم، وأياً كان تدني شرعيتهم، عندها يحدث تعطيل للدورة السياسية التي

  ، الذي هو"تداول السلطة"يعبر عنها بمبدأ 
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  .أحد أهم مبادئ وشروط الحكم الديمقراطي الحقيقي
اآلن في االختبار الصعب، فهي وحدها في غزة تحكم وتدير، لكن تحكم من؟ وتدير ماذا؟ تلـك                 " حماس"

في الضفة، لكن شتان    " فتح"في غزة وحكم    " حماس"الوطن المحتل أصبح مقسماً بين حكم       . هي المعضلة 
اسياً، بل ومحاصـر    محاصر مالياً وسي  " حماس"مدعوم اآلن سياسياً ومالياً، وحكم      " فتح"بين االثنين، حكم    

  ".اإلسرائيلية"كهربائياً ومائياً والمعابر مغلقة أمامه من الناحيتين المصرية و
، وهو ما كانت في غنى عنـه        "إسرائيل"أن تفاوض   " حماس"في ظل هذه الظروف سيكون على حكومة        

كثير من  سوف تضطر عاجالً أم آجالً للقبول بال      " حماس"في ظل وجود محمود عباس على رأس السلطة،         
الشروط التي كانت ترفضها في ما مضى، سواء بالنسبة لالتفاقيات أو بالنسبة للمعابر، لكن األهم أنها لن                 

  .تكون قادرة على الحكم وفرض االستقرار وأن تمارس المقاومة
ال يمكـن   "اآلن تكتسب مقولة الدكتور رمضان شلّح األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين إنه               

، صدقيتها الحقيقية، قالها قبل ذلك مرتين، األولى عنـدما رفـض            "حماس الجمع بين المقاومة والسلطة    ل
المشاركة في االنتخابات، والثانية عندما رفض المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، لكن هـذه المـرة                

إلـى اختبـار لكـل      األمر يختلف كثيراً، لصعوبة االختبار، وعلى األخص أن الكثيرين يحاولون تحويله            
التيار اإلسالمي، بل إن البعض يتعجل النتيجة على نحو ما فعل الكاتب األمريكي الشهير فـي صـحيفة                  

شبه المؤكد فـي غـزة، مطـالبون    " حماس"توماس فريدمان الذي قال إن العرب بفشل        " نيويورك تايمز "
طريق االشتراكي وفشلوا، وها هم     بعد ان جربوا الطريق القومي وفشلوا، وال      " الطريق الرابع "بالبحث عن   

، متناسياً ان هذا هو أول      "الطريق الليبرالي العلماني  "يجربون الطريق االسالمي ويفشلون، وهو يعني هنا        
طريق جربه العرب في النصف األول من القرن العشرين، وفشلوا أيضاً، ومن ثم فإن الطريق الخـامس                 

  .يم العليا السياسية في هذه التجارب هو الحلالقادر على صياغة مشروع نهضوي يجمع بين الق
  1/7/2007الخليج اإلماراتية 

  
  شروط إنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني .52

 حسن نافعة 
أظن أنه بات واضحا اآلن أن المشروع الوطني الفلسطيني إلقامة دولة مستقلة قابلة للحياة، بصرف 

لكامل، إن لم يكن قد انهار بالفعل، وأنه يوشك اآلن النظر عن حدود هذه الدولة، في طريقه إلى االنهيار ا
وفي اعتقادي أنه ليس من العدل تحميل حماس مسئولية . على الغرق والهالك إن لم يكن قد هلك بالفعل

هذا االنهيار أو حتى اعتبار أن األحداث األخيرة وما نجمت عنه من تمكينها من السيطرة المنفردة على 
فالواقع أن انهيار المشروع الوطني الفلسطيني لم يتم فجأة وإنما جاء .  فيهقطاع غزة هي التي تسببت

كمحصلة لعملية بطيئة ومتدرجة ال عالقة لحماس بها بدأت قبل فترة طويلة ووصلت ذروتها بقبول ياسر 
ومع الصعود . 1993عرفات، بوصفه رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية، التوقيع على اتفاق أوسلو عام 

دريجي لحركة حماس، والذي تسارعت معدالته مع تزايد احتمال فشل مشروع أوسلو، علق البعض الت
عليها آماال كبيرة واعتبرها طوقا لنجاة المشروع الوطني الفلسطيني، حماية له من الغرق والضياع في 

جيا، وهنا غير أن هذه اآلمال راحت تتآكل تدري. مستنقع أوسلو إن لم يكن الوصول به إلى بر األمان
تكمن المفارقة، مع دخول حماس انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وحصولها على ثقة أغلبية الشعب 

فبينما أدت هذه الثقة إلى تمكين حركة حماس من تشكيل حكومتها، إال أن هذه الحكومة لم . الفلسطيني
الحصار الذي فرض على صحيح أن . تجلب للشعب سوى الحصار والجوع والمعاناة في نهاية المطاف

 أمريكي وتواطؤ أوروبي، إال أن أطرافا أخرى كثيرة، فلسطينية -الشعب الفلسطيني تم بضغط إسرائيلي 
وعربية وإسالمية، دفعت إليه وساهمت فيه بشكل مباشر او غير مباشر بل وسعت الستمراره أمال في 

ومع ذلك لم ينجح هذا .  المطافأن يؤدي إلى إسقاط حكومة حماس تمهيدا للتخلص منها في نهاية
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الحصار سوى في إشعال فتيل أزمة هائلة أسفرت في الواقع، خاصة بعد اندالع األحداث األخيرة في 
لقد كشفت . وقيام حكومة أمر واقع لحماس في قطاع غزة" الحكومة الفلسطينية الموحدة"غزة، إلى سقوط 

نوايا الطيبة وحدها ال تكفي، وأن ظهور فصيل أحداث غزة، ضمن ما كشفت، عن حقيقة مهمة وهي أن ال
جديد أكثر نقاء وإيمانا بقضيته وأقل فسادا وانتهازية ال يكفي وحده لضمان النهوض بأعباء النضال 
الفلسطيني، خاصة في غياب قيادة قادرة على إعادة توحيد الصفوف وطرح استراتيجية بديلة، بل وقد 

وأظن أن هذا هذا هو الوضع . ح جزءا من المشكلة وليس الحليتحول هو نفسه في نهاية المطاف ليصب
الذي توجد عليه الحركة الوطنية الفلسطينية اآلن، خاصة وأن الصورة اإلعالمية لحركة حماس تجعلها 
تبدو كطرف في صراع على سلطة وليس في صراع يستهدف إنقاذ مشروع بناء الدولة الفلسطينية، 

وأيا كان األمر فمن الواضح اآلن أن المشروع . صورة من عدمهبصرف النظر عن مدى دقة تلك ال
 .الوطني الفلسطيني كان قد دخل في مأزق خطير قبل أن ينغرس كليا في الوحل

وفي تقديري أن أي محاولة إلخراجه مما هو فيه يجب أن تبدأ من تشخيص دقيق للوضع القائم، وعلى 
ف أو حتى سياسات بعينها إال في الحدود الضرورية كافة الصعد، مع تجنب أي حديث عن مسئولية أطرا

الالزمة لالستفادة من أخطاء الماضي والعمل على تجنبها مستقبال، ثم البحث بعد ذلك عما يمكن عمله 
إن أية قراءة دقيقة لهذا الواقع ال بد وأن تفصح عن جملة من الحقائق . فعال وليس عما ينبغي أن يكون
 : على النحو التالي يمكن، في تقديري، تلخيصها

 :على الصعيد الفلسطيني: أوال
لم تكن في الواقع سوى نتاج التفاق أوسلو وليس أي شيء آخر ولم يعد لها " سلطة وطنية" انهارت - 1

أي وجود حقيقي بعد أن عصفت بها األحداث األخيرة وحولتها إلى حكومتين أحداهما تحت االحتالل 
 .واألخرى تحت الحصار

الحكومتان، وبالتالي الحركتان السياسيتان اللذان يتحدثان باسمهما، أي قدرة على الحركة  تفتقد - 2
المستقلة ويجدان نفسيهما عاجزين عن مجرد البحث، ناهيك عن الوصول إلى، أفق سياسي يسمح بإنجاز 

 هدف االستقالل الوطني للشعب الفلسطيني
 أو تصفيته بالوسائل السياسية أو العسكرية،  ليس لدى أي من الحركتين قدرة على إلغاء اآلخر- 3

وبالتالي لن يكون الستمرار الصراع بينهما على ما هو عليه اآلن، أو تصعيده، سوى نتيجة حتمية وهي 
إضعافهما معا وتصفية القضية الفلسطينية كلية، وهو ما تسعى إليه إسرائيل والواليات المتحدة وتعتقدان 

 . في تنفيذه على األرضأن الوقت بات مالئما للشروع
 لن تكون هناك جدوى من أي حوار يجري في الوقت الحاضر بين الفصيلين المتصارعين، حتى - 4

ولو كان بهدف إعادة بناء جهاز أمن محترف يتلقى أوامره من حكومة موحدة، ألن المطلوب ليس مجرد 
ة برمتها واالتفاق على هياكل مصالحة بين فتح وحماس وإنما إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطيني

تنظيمية وآليات لصنع قرارات تلتزم بها جميع فصائل الحركة بحيث يمكن اعتبار الخارجين عليها 
 .خارجين على الشرعية الفلسطينية

 :على الصعيد اإلسرائيلي: ثانيا
فصل بين  ال يوجد مشروع إسرائيلي جاهز للتسوية، بما في ذلك مشروع شارون الذي يقوم على ال- 1

 .الشعبين وقيام دولة فلسطينية مؤقتة فيما وراء الخط الذي يرسمه حدود الجدار العازل
 ال يحظى مشروع شارون نفسه بإجماع إسرائيلي بسبب معارضة نتانياهو واليمين اإلسرائيلي - 2

اع المتطرف له، ولم يعد لدى هذا المشروع، والذي كان قد بدأ في وجود شارون باالنسحاب من قط
غزة، فرصة حقيقية بعد غياب شارون وضعف أولمرت بسبب خسارته للحرب على لبنان وبالتالي 

 .فالمطروح عمليا هو تصفية القضية وليس قيام دولة فلسطينية حقيقية قابلة للحياة
 :على الصعيدين العربي واإلسالمي: ثالثا
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ليس وراءها إرادة أو قوة سياسية  توجد مبادرة عربية تحظى، شكال، بإجماع عربي وإسالمي لكن - 1
 .قادرة على وضعها، عمال، موضع التطبيق

 ال توجد منظمة أو مجموعة أو دولة عربية أو إسالمية قادرة على التوسط لتوحيد فصائل الشعب - 2
الفلسطيني حول برنامج للمقاومة وراغبة في حشد طاقاتها ومواردها المادية والمعنوية لدعم هذا البرنامج 

عايته حتى وصوله إلى بر األمان، وذلك بسبب كثرة الرؤى وتقاطع السياسات التي تحيد بعضها ور
 .بعضا
 :على الصعيد العالمي : رابعا 

 تبدو القوة الوحيدة المهيمنة في العالم والقادرة نظريا على فرض تسوية للصراع في الشرق األوسط - 1
لم تسلم بهزيمتها بعد، فضال عن أنها تجد نفسها مضطرة منغرسة كليا في الوحل العراقي، لكنها مع ذلك 

دائما وألسباب كثيرة لتطويع رؤيتها للتسوية مع الرؤية اإلسرائيلية، وليس العكس، وبالتالي ال يوحد 
 .مشروع أمريكي للتسوية وإنما مشروع إسرائيلي تؤيده اإلدارة األمريكية

ظام بتحدي اإلرادة األمريكية أو بفرض سياسة شرق  ال تسمح موازين القوى القائمة في بنية الن- 2
أوسطية ال تريدها، وبالتالي تبدو اللجنة الرباعية كما تبدو األمم المتحدة نفسها عاجزة عن فعل أي شيء 

 .لتسوية الصراع
في سياق كهذا يبدو واضحا أن إنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني يتطلب ثالثة شروط متكاملة ومترابطة 

: 
حالة فلسطينية قادرة على إعادة بناء حركة التحرر الوطني الفلسطينية تتفق على برنامج : ط األولالشر

سياسي موحد يقوم حده األدنى على قبول المبادرة العربية كصيغة للتسوية غير قابلة للتجزئة، ومزودة 
 .مجبهياكل تنظيمية وآليات موحدة لصنع القرار موحد حتى وإن تعددت الفصائل والبرا

عمق عربي وإسالمي مؤيد لهذه الحركة ومستعد لتزويدها بكل ما تحتاجه من دعم مادي : الشرط الثاني
 .ومعنوي، أي سياسي وعسكري

حالة دولية قادرة على تنظيم وتعبئة المجتمع المدني العالمي المناهض للهيمنة األمريكية : الشرط الثالث
ني وتوفير الحماية له وبما يسمح بعقد مؤتمر دولي للضغط من أجل رفع الحصار عن الشعب الفلسطي

 .تحضره جميع األطراف
ومن الواضح أن توافر المقومات الالزمة إلنضاج الشرط األول يمكن أن يساعد على توفير المقومات 

لذلك يبدو أن الكرة موجودة اآلن . الالزمة إلنضاج الشرطين الثاني والثالث، لكن العكس ليس صحيحا
 .لشعب الفلسطيني وعلى كل القوى المحبة للحرية في العالم مساعدته على توحيد صفوفهفي ملعب ا

 1/7/2007الدستور 
  

  ماذا عن حماس؟.. فتح الى اين .53
 محمد خّروب

وقيادات حركة فتح، تؤشر الـى ان احـداً مـن االطـراف             " رموز"االعالمية المحتدمة بين    " المعارك"
المور الى صالحه، ليس فقط النعدام قدرته على تصفية خصومه          والشخصيات المنخرطة فيها، لم يحسم ا     

ومنافسيه فحسب، وانما ايضا الن ال اطار تنظيمياً موحداً يجمع شتات الحركة، ما يعني ان كل طرف او                  
فانمـا لتحـسين    " االجنحـة "لحسابه، واذا ما صدف انه متحالف مع احد         " معاركه"شخصية انما يخوض    

  ..هو الذي ينظم حركته ويوجه اصطفافه" المتضررين"الف شروط التفاوض، أو ان تح
ال جديد في القول، أن حركة فتح لم تكن تبدو ذات يوم، كتنظيم موحد يلتزم أسساً وقواعـد تنظيميـة أو                     
تحكمه معايير وضوابط يمكن ان يلحظ المرء بوضوح أي خروج او تمرد عليها او على قيادتها، كما هي             

" تـصريحات " او التنظيمات ذات االطر المحددة والملزمة والضابطة لسلوك و         حال االحزاب او الحركات   
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، "بالفتوح"منتسبيها، حتى راجت طويالً وفي وقت مبكر ان حركة فتح تحوي في داخلها ما يمكن تسميته                 
واسـاطين  " مفكريهـا "وهو وصف لم يكن يغضب حتى شخصية مثل ياسر عرفات، بل إن كثيرين من               

الذي هو في افضل تفسيراته بمثابة تقليـل مـن          (فيها حاولوا توظيف مثل هذا الوصف       التنظير واالعالم   
" شعبية"بأن هذا هو سر     .. والقول). لحمة الحركة وتماسكها وعدم الرهان عليها لجهة موقف محدد ملزم         

كل هذا الطيف الواسع من عمـوم الجمهـور         " جمع"فتح المتعاظمة لدى الشعب الفلسطيني وقدرتها على        
فلسطيني، فهل يمكن التسليم بمثل هذا التفسير االن؟ رغم انه تفسير لم يكن يرقى الى مستوى الحقيقـة                  ال

او قل انه شكل هالمي يتوافق مع رغبـة         (في شيء، بقدر ما كان يعّبر عن ترهل تنظيمي وعجز قيادي            
ة الضيقة ويزاحمهـا    القيادة والشخصيات المحيطة بياسر عرفات التي ال تريد ألحد غيرها ان يكسر الحلق            

  .؟)على المركز وامتيازاته والنفوذ
الحال الراهنة تنسف كل التبريرات والقراءات، وتضع المشهد الفتحـاوي تحـت االضـواء الكاشـفة،                
وخصوصاً في تصدعها وانعدام مركز القرار فيها وتوزع اجنحتها على توجهات وتحالفات واصطفافات             

  ..منها الى أي شيء آخر" بالتيه"يمكن القول في غير تردد انها اشبه 
قد يقول قائل، أنها باتت آيلة لالنقسام منذ ما قبل وفاة عرفات وما برز في مواقف بعض اجنحتهـا مـن                     
رغبة باالنقالب عليه او التمرد على قراءته للمشهد الفلسطيني، بعد ان دعم بشدة عسكرة االنتفاضة، ثـم                 

يتراجع ويخبو اثر الحـصار االسـرائيلي       " سحره الكاريزمي "والحقاً عندما بدأ تأثيره الشخصي ونفوذه       
  ..االميركي الذي احكم حوله

" النـسبي "هذا صحيح الى حد ما، لكن غيابه الجسدي بالوفاة الغامضة، وضع حداً نهائيا لنفوذه المعنوي                
ء عليـه   الذي ظل حتى اللحظة االخيرة، يحول دون خروج المعسكر الفتحاوي الداعي الطاحته او االبقا             

في سجنه، الى التمرد العلني على قيادته، ما كان سيثير في حينه موجة احتجاج عارمة قد تدمر كل مـا                    
توجه اليـه   " كيس مالكمة "بناه المتمردون على عرفات طوال السنوات السابقة لوفاته حيث بات عرفات            

  .من كل جانب" اللكمات"
رئيسا لمنظمة التحرير ورئيسا للسلطة ثم فشل فتح        وفاة عرفات وتصدر محمود عباس المشهد الفلسطيني        

وكشفت عـن حجـم الترهـل واالنقـسام         " المرآة"، وضعت فتح امام     2006في انتخابات كانون الثاني     
في حقل  " واالجنحة"في غزة، لتدخل قادتها     " العسكرية"والضعف الذي باتت عليه فتح، ثم جاءت هزيمتها         

الهالـة  "و يصم االذان ويسقط المزيد من الرموز والقيـادات وايـضا            الغام ما تزال قنابله تنفجر على نح      
عن أقدم واكبر الفصائل الفلسطينية، التي يبدو انها شاخت ووصلت الى نهاية مشوارها، ولـم               " والقداسة

يعد بمقدور الذين يواصلون اصدار البيانات وينخرطون في معارك اعالمية وشخصية سـوى حلّهـا او                
ا التنظيمية ومرجعياتها السياسية والفكرية، والتوافق على برنامج وطني جديـد تتـولى             البدء بتجريد بناه  

صياغته بالتنسيق والتشاور ومشاركة كافة الفصائل والحركات والقوى الفلسطينية االخرى، وليس فرضه            
ت القرن  او امالءه كما جرت العادة منذ ان استحوذت فتح على القرار الوطني الفلسطيني، في نهاية ستينا               

  .الماضي حتى تصدعها الراهن
، ثم دعوة فاروق    "الجزيرة"اتهامات هاني الحسن واالنتقادات الالذعة التي قوبلت بها تصريحاته لفضائية           

القدومي لرفض قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل الميليشيات المـسلحة ومـصادرة سـالحها               
دعة، كذلك دعوات احمـد حلـس وقيـادات اخـرى           واالصطفافات الجارية االن في محاور فتح المتص      

غزة المدوية، ليست سوى بعض تجليات الشرخ الكبير،        " هزيمة"عن  ) وهم من فتح  (لمحاكمة المسؤولين   
حركة يبدو ان قياداتها لم تعد قادرة على منع التـدهور الخطيـر فـي               " صخرة"الذي يضرب عميقاً في     

  .حو االنهيارمكانتها وحضورها ونفوذها وتدحرجها السريع ن
  .هل حركة حماس أفضل حاالً؟

  1/7/2007الرأي األردنية 
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  لكن في أي نطاق ستندلع؟... إنها الحرب إذاً .54

  وحيد عبد المجيد
أخفق الرئيس األميركي جورج بوش عندما تصور أن الحرب التي شنتها إسرائيل على حـزب اهللا فـي                  

فقد تبين أن هذه الحـرب  ".  في الشرق األوسطلحظة الوضوح"لبنان الصيف الماضي هي بداية ما أسماه        
زادت الوضع في المنطقة غموضاً، بعد أن عزز صمود حزب اهللا الميل الراديكالي، الذي جـرف فـي                  

وأدى عجز قمة شرم الشيخ الرباعية االثنين الماضي عن فتح أفق واضـح             . أخيراً" حماس"طريقه حركة   
ولـم يكـن    .  تزداد أزماتها سخونة وتعقيداً في آن معاً       للمسار السلمي إلى مزيد من الغموض في منطقة       

األخـوة  "اخفاق مهمة وفد جامعة الدول العربية في لبنان، بعيد إخفاق الوساطات العربية المتوالية بـين                
في فلسطين، إال دليلين جديدين على أن المنطقة تتجه نحو مجهول قـد ال يبـدو منـه اآلن إال                    " األعداء

  .مه ونطاقه وتداعياتهانفجار يصعب توقع حج
وهذا وضع ليس فيه شيء من الوضوح الذي تحدث عنه الرئيس األميركي قبل نحو عام حين تخيل أنـه                   

، فلم  "في وسع الناس في كل مكان إدراك خطر الجماعات اإلرهابية في العراق ولبنان وفلسطين             "سيصبح  
الملثمـون  " حماس"ارتكبها متطرفو   يحدث شيء من ذلك، وما كان له أن يحدث، حتى بعد الفظائع التي              

  "!تصرفات فردية"في قطاع غزة، وبررها إسماعيل هنية في خطابه األحد الماضي بأنها 
على هذا القطاع، فهو أن     " حماس"وإذا كان ثمة شيء واضح في موقعة قطاع غزة، التي انتهت بسيطرة             

مـشروع الـشرق    "ه بينما يزداد    الذي تقوده إيران يمضي في طريق     " الشرق األوسط اإلسالمي  "مشروع  
وكل ذلك في غياب مشروع أو طريـق ثالـث          . الذي تطمح فيه أميركا تعثراً    " الجديد"أو  " األوسط الكبير 

بينهما، على نحو قد يجعل من الصعب تجنب تصاعد الصراع بين واشـنطن وطهـران وتحولـه إلـى                   
  .مواجهة عسكرية

ن الوصول إلى حل ألزمة البرنامج النووي اإليراني قبـل          فليس هناك ما يمكن أن يدفع إلى التفاؤل بإمكا        
إلى مـن يفـضلون     ) فريق تشيني (نفاذ المهلة التي منحها أنصار العمل العسكري في اإلدارة األميركية           

  ).فريق رايس(استنفاذ الجهود الديبلوماسية 
ر قبل ذلـك، ولكـن      وإذ تنتهي هذه المهلة في آخر العام الجاري، فليس ثمة ما يضمن عدم حدوث انفجا              
وقـد يكـون هـذا      . أصغر حجماً ونطاقاً مما يمكن أن يترتب على ضربة عسكرية أميركية ضد إيران            

 -في قطاع غزة، أو حربا أهلية في لبنـان أو حربـاً إسـرائيلية               " حماس"االنفجار حربا إسرائيلية على     
  .سورية، أو مزيجاً من هذه الحروب أو بعضها

ولكنها قد ال تصل إلـى مـا توقعتـه          . تزايد ينذر بحرب قد ال تكون محدودة      فالمنطقة في حال غليان م    
قبل أسبوعين، وهو أن الحرب المقبلة ستكون كونية تبدأ في الـشرق األوسـط بخـالف             " صنداي تايمز "

وإذا كان ما يعتمل في المنطقة الممتـدة مـن          . الحربين العالميتين السابقتين اللتين بدأتا في شرق أوروبا       
متوسط إلى الخليج يؤسس لنشوب حرب ما، فالمنهج الذي تؤمن به مجموعة األمن القومي فـي                شرق ال 

واشنطن بقيادة ديك تشيني يساهم في إشعال هذه الحرب ألنه يقوم على أن العنف في هذه المنطقة حتمي،                  
  .وربما أيضا ضروري، للوصول إلى وضع إقليمي مقبول وقابل لالستمرار

تتجمع اآلن في سماء المنطقة التي يزداد راديكاليوها جموحا، كما حدث في قطاع             والحال أن نذر الحرب     
 ويـزداد معتـدلوها     -الماضي  ) يونيو( حزيران   14 إلى   8 من   -غزة خالل أيام الحسم العسكري الستة       

 ارتباكا على نحو يؤدي إلى مزيد من التدهور في المناخ العام وبالتالي إلى أجواء أكثر مواتـاة النتـشار                  
وفى بعض األحيان، يكون االرتباك شديدا وغير مبرر كما حدث عقب موقعة غزة التي          . الميل الراديكالي 

  .على القطاع لم يكن متوقعا" حماس"يستحيل القول إنها كانت مفاجئة، أو أن سيناريو سيطرة 
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ـ                ول دون هذا االرتباك، وما يقترن به من ضعف في األداء بدرجات متفاوتة من حالة إلـى أخـرى، يح
معالجة االختالالت التي تساعد في انتشار الميل الراديكالي الذي يؤدي توسعه إلى إرباك أكثر في أوساط                

  .المعتدلين، وهكذا
فالسمة الغالبة في معظم دول المنطقة هي الفجوات اآلخذة في التوسع، والتي تصب في مصلحة القـوى                 

 االجتماعي في   -ناجمة عن توسع االنقسام االقتصادي      ويشمل ذلك الفجوة ال   . الراديكالية وتدعم أرصدتها  
وهناك أيضا فجوة الشرعية بين نظـم       . البالد التي يمثل تماسكها صمام أمان إقليميا، وفي مقدمتها مصر         

الحكم والشعوب، والتي لم تكن بهذا الحجم في أي وقت مضى بعد أن أصبحت وسائل االتصال األكثـر                  
متطرفة التي يعد بعضها األكثر تخلفا في تاريخ الراديكالية العربيـة وشـرق             تقدما أداة لنشر الخطابات ال    

  .األوسطية
وحين تدخل فجوة الحداثة، وما يقترن بها من ارتداد المجتمعات إلى تكويناتها األولية الدينية والمذهبيـة                

  .ينالطائفية والعرقية وغيرها، على الخط نفسه، يزداد الخطر الناجم عن الفجوتين السابقت
وفي مثل هذه الظروف، قد يصعب الرهان على أن يكون بناء نموذج لالعتدال الفلسطيني فـي الـضفة                  

سياسيا واجتماعيا، ومحاصرة التمدد الراديكالي في المنطقة عبر كـشف          " حماس"سبيال إلضعاف شوكة    
  .نموذجه فى قطاع غزة

ز االعتدال العربي عن إنتاج نماذج      فهذا رهان قد يبدو مغريا من الناحية النظرية، خصوصا في ظل عج           
  .ملهمة في المجاالت التي ال يتوقف فيها النجاح في ذلك على إرادة إسرائيل وسياسة الواليات المتحدة

غير أنه ال هذه السياسة وال تلك اإلرادة تسمحان باستغراق طويل في رهان لم تضع قمة شـرم الـشيخ                    
فـي  " لفتـات طيبـة   "يس لدى حكومة ايهود أولمرت أكثر من        فل. الرباعية يوم االثنين الماضي أساسا له     

والسلوك الذي تعودت عليه قوات االحتالل فيها       . هوامش بعيدة عن صلب الرهان على نموذج في الضفة        
ال يترك مجاال لفرق يعتد به بين أهل غزة المسجونين في سجن واحد يشمل القطاع بكامله وأهل الـضفة          

ي كل مدينة أو بلدة عبر الحواجز العسكرية العمياء وخطـوط الفـصل             المحبوسين في سجون صغيرة ف    
  .العشوائية التي أحدثها الجدار

فإذا لم يكن أولمرت مستعدا إلزالة هذه الحواجز أو حتى تخفيف وطأتها بشكل ملموس، فهـل يمكـن أن      
  ه؟ويستطيع أبو مازن قبول" الضفة أوالً"يدفع الثمن الالزم لحل نهائي يقوم على صيغة 

وفي غياب ذهنية إسرائيلية وأميركية تعرف معنى نموذج االعتدال الفلسطيني، الذي كثر الحديث عنه منذ               
، فلن يكون مثل هذا النموذج أكثر من حلم يعيش فيه بعض المعتدلين             "حماس"سقوط غزة بين يدي ملثمي      

ق بين القطـاع البـائس      أن تطمس أي فر   " حماس"ويظل في إمكان    . العرب المغتربين عن الواقع المؤلم    
وقد يكون في   . ولكن ليس أمنيا وسياسيا   . والضفة التي حدث تفاهم في شرم الشيخ على إنعاشها اقتصاديا         

فهي تعرف أن لدى إسـرائيل مـن        . استطاعتها، أيضا، أن تجعل الوضع في غزة أقل سوءا إذا رغبت          
اها النائمة اآلن في جنـين أو نـابلس         الحماقة ما يكفي لتحويل الضفة إلى جحيم في حال قيام إحدى خالي           

  .بتنفيذ عملية مسلحة موجعة في تل أبيب أو حيفا
وهكذا تبدو العوائق أمام بناء نموذج ناجح لالعتدال في الضفة يثمر نموا وانتعاشا، واستقالال أيضا، أكبر                

 فيها ميـل    وهذا مؤشر جديد، وخطير، على حجم الخطر الذي يهدد منطقة يزداد          . من أن يمكن تجاوزها   
راديكالي عدمي فيما يزداد االعتدال إفالسا وعجزا إلى حد أنه بات يبحث عـن نموذجـه فـي الـضفة                    

  .الخاضعة لالحتالل
ويقول لنا التاريخ أنه حين تقترن الراديكالية بعدمية ونزعة مسلحة ويعجز االعتدال عن احتواء تداعياتها،             

حرب التي قد نتجاوز خالل أسابيع قليلة الجدل حـول          يكون االنفجار مرجحا وتزداد احتماالت نشوب ال      
  .نشوبها من عدمه، لتصبح المسألة عندئذ هي نطاق هذه الحرب ومداها

  1/7/2007الحياة 
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