
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   تشهد أزمة حقيقيةوعباسقطر دولة العالقات بين : هآرتس
  على حماس أن تتخلى عن االدعاء بالشرعية واالعتراف بقرارات أبو مازن: سالم فياض

  من أنصار حماس ١٠ واالخير يرد باختطاف.. "جيش االسالم" في قيادي تعتقل "يةالتنفيذ"
  قّررت بدء نقل األموال المجمَّدة وإسرائيل راضية عن حكومة فياض

  فلسطينيةلنا مصلحة سياسية واستراتيجية وأمنية في إقامة الدولة ال: العاهل األردني
 "حماس"مصر تستأنف عالقاتها مع 

وثيقـة":"نوبلز نيـوز"موقع  
خطيرة تكشف تورط دحالن في     

  "مقتل عرفات
  

 ٤ص ... 

 ٢/٧/٢٠٠٧٧٧٠اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                      ٧٧٠:                                 العدد٢/١/٢٠٠٧اإلثنين : التاريخ

    :أخبار الزيتونة
 ٤ "٢٠٠٦ لسنة التقرير االستراتيجي الفلسطيني"تقدم عرضاً لـ " عكاظ" .٢

    
    :السلطة
 ٥ هد أزمة حقيقية تشوعباسقطر دولة العالقات بين : هآرتس .٣
 ٥ في غزة وجود قوات إسالمية تحت راية األمم المتحدةبلب اطيعباس : عبد ربه .٤
 ٥  الكويت تحفظت على نشر قوات دولية في غزة: نبيل عمرو .٥
 ٦  االدعاء بالشرعية واالعتراف بقرارات أبو مازنعلى حماس أن تتخلى عن : سالم فياض .٦
 ٦  قبل عودة الوضع في غزة إلى ما كان عليه" حماس"ال حوار مع : حكومة الطوارئ .٧
 ٦  حكومة فياض برموزها الفاسدة تحاول أن تدافع عن عدم شرعيتها باألكاذيب: باسم نعيم .٨
 ٧   وتبقي الدوام على ما هو عليه حكومة هنية تقرر االستمرار في جباية الرسوم والضرائب  .٩
 ٧  الكف عن التراشق اإلعالمي والسياسي" حماس"و" فتح"ديوان الفتوى والتشريع يناشد قادة  .١٠
 ٧  النواب حضور جلسة عادية يوم األربعاء" تناشد"لتشريعي رئاسة ا .١١
 ٨  الضغط على النواب لتقديم استقاالتهم محاولة لكسر االرادة وانهاء الديمقراطية: خريشة .١٢
 ٨   المخابرات االردنية تمنعني من السفر عبر اراضيها:خريشة .١٣
 ٨  عّده جريمةتحماس  من الرواتب والموظفينف آالحكومة الطوارئ تستثني  .١٤
 ٩  تنفي اختطافها ابنة الطيراوي" التنفيذيةالقوة " .١٥
 ٩  من هو سالم فياض: تحقيق .١٦
    

    :المقاومة
١٠    تحذر من المساس به"ىاألقص"و "حماس" رداً على تهديدات "فياض" ىتشديد الحراسة عل .١٧
١٠   من أنصار حماس ١٠ واالخير يرد باختطاف.. "جيش االسالم" في قيادي تعتقل "التنفيذية" .١٨
١١  وعودته لألراضي الفلسطينية قد تتأخر.. "فتح"هاني الحسن يشكل تياراً في  .١٩
١١   "حماس" منشقيقين واألمن الوقائي يختطف .. االحتالل يحكم بالمؤبد مرتين على مقاوم .٢٠
١١   تصطدم برفض أبومازن"حماس" و"فتح" محاوالت الوساطة بين : حمدانأسامة .٢١
١١  العامة هاماكنأاسواق جنين و أي تواجد مسلح لعناصرها في حظر تعلن "تحف" .٢٢
١٢  إلى ما كان عليه ساقباً" القطاع"بإعادة الوضع في " حماس"فصائل منظمة التحرير تدعو  .٢٣
١٢   بالتصفية الجسدية"الجهاد" لقادة تهديدات إلكترونية .٢٤
١٢   على غزة"حماس" تنظم أول مسيرة جماهيرية حاشدة منذ سيطرة "تحف" .٢٥
١٢   "غزة"لتغطية أحداث " حماس"ـاستراتيجية إعالمية جديدة ل .٢٦
١٣  تنفي علمها بها"رابطة العلماء" و"البارد"في "  فلسطينيةقوة"  نشرالمقدح يتحدث عن .٢٧
١٣ تحصن مواقها" العامة"و..  وتطلب زيارة القدومي الى لبنان"زكي" تنتقد "ةفصائل فلسطيني" .٢٨
    

    :الكيان االسرائيلي
١٣    في السجون حماسإسرائيل تفاوض قيادات حركة .٢٩
١٤  قّررت بدء نقل األموال المجمَّدة وإسرائيل راضية عن حكومة فياض .٣٠
١٤  سرايا القدس وكتائب االقصى في القطاع اسرائيل اتخذت قرار بتصفية .٣١
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١٥   أردنيين٤لعبداهللا الثاني بتسليمه " لفتة طيبة"قدمت  إسرائيل .٣٢
١٥  "أولمرت هذا المنصب كبير عليك"يطلق حملة ضد أولمرت بعنوان " الليكود" .٣٣
١٦  أولمرت يختار وزيرا جديدا للمالية .٣٤
١٦  "صفقة كتساف"المحكمة العليا ترفض تجميد  .٣٥
١٦  البرنامج النووي اإليراني" إحباط "ليبرمان يتولى مسؤولية ملف .٣٦
١٦  واسترضاء أمريكا والصهاينة" حماس"هدفها إبعاد " الطوارئ"حكومة : زحالقة .٣٧
١٧  خطة إلقامة مستوطنة جديدة قرب افرات .٣٨
١٧  المحكمة العليا تنظر في التماسين لحل حزب التجمع واقالة النائبين زحالقة وطه .٣٩
    

    :األرض، الشعب
١٧  راتب الموظف حق له: المفتي العام للقدس .٤٠
١٧    مرة لفلسطيني لعالقته بعملية تل أبيب١١المؤبد  .٤١
١٨   يوما٢٠ًوفاة مواطنة على معبر رفح بعد احتجازها على المعبر أكثر من  .٤٢
١٨ أنباء متضاربة حول اإلنتهاكات بحق اإلعالم الفلسطيني في غزة والضفة .٤٣
١٨  قطاع غزة والضفةتدعو مجلس األمن الدولي إلرسال قوات دولية إلى " فدا" .٤٤
   

   : األردن
١٩ لنا مصلحة سياسية واستراتيجية وأمنية في إقامة الدولة الفلسطينية: العاهل األردني .٤٥
١٩  لى اللجنة الرباعية مايكل وليامزإمم المتحدة مين العام لألالبخيت يلتقي مبعوث األ .٤٦
٢٠   عن طلب عباس تشكيل قوات دولية ترسل إلى غزةاألردن غير راضٍ .٤٧
٢٠  سالميينفشل بني رشيد سبب تراجع شعبية اإل: المعارضة .٤٨
٢٠   ماليين دوالر للحفاظ على هوية المدينة المقدسة١٠مشاريع بقيمة  .٤٩
   

   :لبنان
٢١  السالح المقاوم اللبناني والفلسطيني يعالج بالحوار: قائد الجيش .٥٠
٢١  استخدام الرصاص في وجه الناس خطأ كبيررابطة علماء فلسطين  .٥١
٢١   على مطار بيروتالقيادة العامةنصار  أسيطرة دمشق تخطط ل:السياسة الكويتية .٥٢
   

   :عربي، إسالمي
٢٢  "حماس"مصر تستأنف عالقاتها مع  .٥٣
٢٢  صنعاء تنفي معلومات عن نيتها منح الجنسية لإلسرائيليين من أصول يمنية .٥٤
   

   :دولي
٢٢  ايلول االسود هم الذين قاموا بتصفية الجنرال االسرائيلي في واشنطن: ثاق أمريكيةو .٥٥
٢٣  القدس ليست مقدسة عند المسلمين والفلسطينيون ليسوا بشرا: صهاينة اميركا .٥٦
٢٣  الدوليهيومان رايتس تتهم إسرائيل والفصائل بانتهاك القانون .٥٧
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    :حوارات ومقاالت
٢٣  نهاد المشنوق ...خمسة مشاهد على المسرح الفلسطيني .٥٨
٢٧  عمر عياصرة...  عباس ومشروع تصفية القضية الفلسطينية"تشدد" .٥٩
٢٩  عبداإلله بلقزيز. د... "اتفاق مكة"أو " يخشرم الش: "عباس أمام خيارين .٦٠
٣٠  ماجد عزام... سوى الحوار" فتح"و " حماس"ليس أمام  .٦١
٣٢  خالد الحروب... ال حاجة إلى قوات دولية في غزة .٦٢
    

 ٣٤  :كاريكاتير
***  

  
 "وثيقة خطيرة تكشف تورط دحالن في مقتل عرفات" :"نوبلز نيوز"موقع  .١

تناقلت مواقع اإلنترنت مؤخراً وثيقة خطيرة نشرها  : طوني شامية-باريس :  طوني شامية-باريس 
وقد أرفق الخبر بوثيقة هي  ،"عرفاتالرئيس ياسر دحالن متورط في قتل " بعنوان، موقع نوبلز نيوز

شؤون االمن الفلسطيني آنذاك محمد دحالن إلى وزير الدفاع االسرائيلي عبارة عن رسالة من وزير 
المافيا التي تنشر الفوضى في صفوف "شاؤول موفاز يعرض فيها واقع الفلسطينيين الذين تسيطر عليهم 

 متعهدا باستئصال "...شعبنا وتثير النزاع واألحقاد بيننا وبينكم من جل أهدافهم الشخصية أو اهداف عبثية
": الوثيقة"وجاء في  "..ثارهم وأفكارهم حتى ال يبقى في صفوف شعبنا اال من يقبل التعايش معكمآ"
الكلمة في الوثيقة غير " (ننهيه"تأكدوا ايضا ان السيد ياسر عرفات أصبح يعد أيامه األخيرة ولكن دعونا "

 نفسي أمام الرئيس على طريقتنا وليس على طريقتكم وتأكدوا أيضا أن ما قطعته على) واضحة كثيرا
نحن : "أن دحالن قال لموفاز: "ومما جاء في الوثيقة .."بوش من وعود فإنني مستعد ألدفع حياتي ثمنا له

بدأنا في محاولة استقطاب الكثير من أعضاء المجلس التشريعي من خالل الترغيب والترهيب حتى 
ا بالنسبة لبقية المؤسسات التابعة لمنظمة أم .لكننا نخشى المفاجآت) عرفات(يكونوا بجانبنا وليس بجانبه 

التحرير مثل المجلس الوطني والمركزي فهذه أسماء يجب ان تنتهي وان تفرغ تماما من مضمونها 
وأتمنى ان تمنعوها من االنعقاد داخل الضفة أو غزة مهما كلف الثمن وهذا يصب في مصلحتكم قبل 

رئيس الوزراء " بامتنانه موفاز ولـ٢٠٠٣ -٧ -١٣تم دحالن رسالته المؤرخة في غزة خوي ".مصلحتنا
 ".شارون على الثقة القائمة بيننا

 وزارة -الوثيقة مذيلة بتوقيع الوزير دحالن وصادرة على أوراق رسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية 
 .الداخلية

 ٢/٧/٢٠٠٧الشرق القطرية 
  

  "٢٠٠٦نة  لسالتقرير االستراتيجي الفلسطيني"تقدم عرضاً لـ " عكاظ" .٢
 لـسنة   التقرير االسـتراتيجي الفلـسطيني    "عرضاً لـ   في صفحة كاملة    نشرت صحيفة عكاظ السعودية     

، وذكرت الصحيفة أن التقريـر  " بيروت– مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات  "الصادر عن   ،  "٢٠٠٦
لتابعـة لحمـاس   عام االنفالت األمني وتكرار الصدامات المسلحة بين القـوى ا       بأنه   ٢٠٠٦العام  وصف  

واالخرى التابعة للرئيس أو المحسوبة على أجنحة معينة في حركة فتح وقال التقرير ان هذا االنفالت هو                 
  .أكثر مظاهر األزمة استفزازا لمشاعر الفلسطينيين

 وأوراق مختلطـة    "ارتبـاك " كانت سـنة     ٢٠٠٦فقد أشار التقرير إلى أن سنة       وعلى الصعيد االسرائيلي    
 ٢٠٠٦ المؤسسة العسكرية االسرائيلية تعرضت الى االهتزاز عام          أن قال التقرير و ،ائيليينبالنسبة لالسر 

  .بسبب الفشل الذريع في حرب لبنان
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شهد دخول العب جديـد      ٢٠٠٦ العامأن  وفي الشأن الفلسطيني وعالقة ذلك بالعالم العربي قال التقرير          
المملكة العربية السعودية استمرت في دورهـا       واضاف التقرير ان    .. الى السياسة الفلسطينية وهو حماس    

  .م٢٠٠٧الكبير الداعم للشعب الفلسطيني وهو ما تكلل في النهاية باتفاق مكة في فبراير 
  

 قطر وعباس تشهد أزمة حقيقيةدولة العالقات بين : هآرتس .٣
لسطينية  كشفت صحيفة هآرتس أن العالقات بين دولة قطر ورئيس السلطة الف           :عبد القادر فارس   -غزة  

 عباس أن دولة قطر رفضت مـؤخراً        محمودونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من       . تشهد أزمة حقيقية  
هذا و يعتقد المقربون    . نشر إعالن تشير فيه إلى دعمها لحكومة الطوارئ الفلسطينية برئاسة سالم فياض           

التوصل لوقف إطـالق    من أجل   " اسرائيل"من عباس أن دولة قطر حاولت إقامة قناة سرية بين حماس و           
كما يشعر المقربون من عباس بالغضب مما يصفوه        . نار في قطاع غزة دون التنسيق مع الرئيس عباس        

، وتشهد العالقات في الوقت الحالي حالـة        "حماس" ـل" بالدعم الواضح لقناة الجزيرة الفضائية القطرية     " 
  .من القطيعة بين قطر والرئيس عباس

  ٢/٧/٢٠٠٧عكاظ 
  

 في غزة وجود قوات إسالمية تحت راية األمم المتحدةبلب اطي عباس :عبد ربه .٤
قال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمس األحد ان حديث              :  أشرف الهور  -غزة  

 وجـود  ى أن الطلب كان ينص علىالرئيس عباس حول تواجد للقوات الدولية في غزة تم أخذه مجتزأ عل   
. دول إسالمية تتمركز في شمال قطاع غزة لوقف الهجمات اإلسرائيلية بحـق الـشعب             قوات دولية من    

الطلب كان عبارة عن قوات دولية كتلك المتواجـدة فـي           : وقال عبد ربه في مقابلة مع فضائية الجزيرة       
 أن الطلب الفلـسطيني     ىوأكد عل . جنوب لبنان ووافق عليها حزب اهللا وكالمتواجدة في الجوالن السوري         

واعتبر عبد ربه أن تواجد هذه القوات سيكون من اجل حفظ األمن في             . ل أيضاً إعادة فتح معبر رفح     يشم
 أن االتصاالت التي تجري بهـذا الـشأن تؤكـد           ىر ال اشأو. غزة وإبقاء الصلة مفتوحة بين غزة والعالم      

 االحـتالل   نشرها في كل األراضي الفلسطينية بما فيها الضفة من أجل حماية الشعب الفلـسطيني مـن               
وأضاف نشر أجواء آمنة في قطاع غزة يساعد السلطة نحو التوجه إلجراء خطوات داخليـة                .وإجراءاته

 .وأوضح أن بحث موضوع تواجد تلك القوات تم بحثه خالل قمة شرم الشيخ. إلجراء انتخابات مبكرة
 القوات من دول إسالمية     وقال أيضاً يبحث األمر مع أطراف دولية واألمم المتحدة ونطالب بأن تكون هذه            
وأردف قائالً إن وجود     .منها تركيا واندونيسيا وقطر لتأتي وتكون جزءا من القوات حتي يطمئن الجميع           

 . هذه القوات الدولية ال يهدد أحدا إذا ما جاءت تحت راية األمم المتحدة
 ٢/٧/٢٠٠٧القدس العربي 

  
 ةالكويت تحفظت على نشر قوات دولية في غز: نبيل عمرو .٥

قال نبيل عمرو المستشار اإلعالمي للرئيس الفلسطيني، إنه استمع إلى تحفظ كويتي على نشر : الكويت
، "انتبهوا لقضيتكم ونحن معكم"قوات دولية في غزة في الوقت الراهن، وذكر أن أمير الكويت قال له 

. على الساحة الفلسطينيةوذلك بعد أن نقل له رسالة شفوية من الرئيس الفلسطيني تتعلق بآخر المستجدات 
وأشار عمرو إلى الوضع في غزة التي أصبحت مثل كل البؤر في العالم، تضم عناصر من تنظيم 

  . وغيرها مما جعل المناخ مناسبا لتفريخ كتائب ومجموعات مسلحة"القاعدة"
 ٢/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 
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 بقرارات أبو مازنعلى حماس أن تتخلى عن االدعاء بالشرعية واالعتراف : سالم فياض .٦
يرى رئيس حكومة الطوارئ سالم فياض أن الخروج من المأزق الحالي الذي :  علي الصالح- لندن

تعيشه السلطة الفلسطينية واالنشقاق الحاصل بين الضفة الغربية وغزة، لن يتم اال بتخلي حركة حماس 
ن دون قيد أو شرط وكذلك بقرارات عن االدعاء بالشرعية واالعتراف بالشرعية الحقيقية بكافة جوانبها م

الشرق "ويوضح فياض في حديث لـ. الرئيس عباس وتجسيد وحدانية السلطة وحصر السالح بيدها
  .أن فوضى للسالح والدولة خطان متوازنان ال يلتقيان" األوسط

 ستحول وأكد فياض ان الحكومة اإلسرائيلية وافقت على اإلفراج عن األموال الضريبية الفلسطينية وانها
  .المبلغ القائم على دفعات دون، بينما ستحول المبالغ الجديدة أوال بأول

" إن.إن.سي"ونفى فياض أن يكون ما نقلته على لسانه كتائب القسام، نقال عن مقابلة مع الى شبكة اخبار 
ف واستخ. وقال إن هذا غير صحيح. اإلخبارية وهو ان المقاومة لم تجلب للفلسطينيين اال التعاسة

منطلق أنني أؤدي واجبا وطنيا "وقال انه قبل بالمهمة التي ألقاها على كاهله أبو مازن من  .بالتهديدات
وعلينا أن ننقذ . هذه قد تكون فرصتنا األخيرة"وحذر من أن ". وليس من باب االندفاع لتولي منصب

 اآلن، ادراكا مني لحقيقة اننا رمزية المنصب لم تعن لي شيئا سابقا وال تعني شيئا"أنفسنا، مشددا على أن 
 ".لسنا دولة وأننا ما زلنا تحت االحتالل وان أي جندي اسرائيلي على حاجز أقوى من أي حكومة

 ٢/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  

  قبل عودة الوضع في غزة إلى ما كان عليه" حماس"ال حوار مع : حكومة الطوارئ .٧
قبـل  " حمـاس "ارئ الفلسطينية رفض الحوار مع      جدد أمين عام مجلس الوزراء في حكومة الطو        :القدس

على مقرات األجهزة األمنية التابعـة      " حماس"إعادة الوضع في قطاع غزة إلى ما كان عليه قبل سيطرة            
حكومة المقالة أن يعـودوا إلـى       الوزراء  " قدس برس "ـسعد الكرنز في حديث خاص ل     .ودعا د  .للرئاسة

راراته، واعتبر الكرنز أن الدعوة إلى الحوار فـي الوقـت           بيوتهم ويقروا بمشروعية الرئيس عباس وبق     
 بقوة على خيار    الكرنزالراهن هي محاولة لفرض األمر الواقع، وأنهم يرفضونها من هذه الزاوية، ودافع             

ما هو المانع من إجراء انتخابات رئاسية مبكـرة؟         : "الدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، وقال      
كيون في فرنسا في عهد شيراك باالنتخابات التشريعية لكن أداءهم قلب علـيهم الطاولـة               لقد فاز االشترا  

فازت باألغلبية في االنتخابات التشريعية، والصحيح أيـضا أن الـرئيس           " حماس"فانهزموا، صحيح أن    
عباس منتخب من الشعب الفلسطيني، وله صالحيات يتيحها له القانون ومنها إقالة الحكومـة، وإعـالن                

لطوارئ وتشكيل حكومة طوارئ، ولنا سابقة في ذلك حين شكل الرئيس ياسر عرفات رحمه اهللا حكومة                ا
  ".طوارئ، فما العيب في الدعوة إلى انتخابات مبكرة؟

  ١/٧/٢٠٠٧ قدس برس
  

  حكومة فياض برموزها الفاسدة تحاول أن تدافع عن عدم شرعيتها باألكاذيب: باسم نعيم .٨
زير الشباب والرياضة في حكومة تسيير األعمال، بشدة اتهامـات أشـرف            باسم نعيم و  .رفض د  :القدس

العجرمي وزير الشباب والرياضة وشؤون األسرى في حكومة الطوارئ، بأن الحكومة التـي ترأسـتها               
واعتبر نعيم، في تصريحات صحفية     ". أكاذيب"مليون دوالر، ووصفها بأنها     ) ٧٠٠(أخفت نحو   " حماس"

هذه كذبة وفرية تحاول حكومة     : "للبحث عن الشرعية لحكومة ال شرعية لها، وقال       هذه االتهامات محاولة    
فياض وبرموزها الفاسدة أصالً أن تدافع عن عدم شرعيتها وقانونيتها بأكاذيب يعلم الشعب يقينـا مـدى                 

وذكر بالجهد الذي كان يبذله الوزراء من دولة إلى أخرى عبر المعابر والمطارات من أجل فك                 ".ضعفها
، مؤكداً أن كل األموال التـي كانـت تجلبهـا           "ليسوا هم من يتهمون بالسرقة    "الحصار، وقال بأن هؤالء     

استعدادهم لفتح كـل الملفـات      "وأعرب عن   . الحكومة العاشرة دخلت في حساب الموازنة ومالية السلطة       
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ت علـى مـدار     ، ولكنه أشار إلى أن الشعب أيضاً يعلم أن هناك مليارات سرق           "وكشف الحساب بكل دقة   
، ونفـى ادعـاءات     "ثالثة عشر عاماً الماضية ولم ير منها سوى الذل والهوان ولم يصله سوى الفتـات              

وحول اتهام  . العجرمي بأنه يضغط على موظفي الشباب والرياضة بغزة لعدم التعامل مع حكومة فياض            
 اخـتلس مئـات آالف      العجرمي لوزير األسرى السابق وصفي قبها، المعتقل لدى قوات االحتالل بأنـه           

الشواقل من حساب الوزارة؛ شدد نعيم على أن الوزير السابق قبها يمثل أحد المعالم الشرعية الفلسطينية                
  .وهو أحد المناضلين الفلسطينيين والذي لطالما دافع وسعى من أجل حقوق األسرى والمعتقلين
  ١/٧/٢٠٠٧ قدس برس

  
  وتبقي الدوام على ما هو عليه والضرائب حكومة هنية تقرر االستمرار في جباية الرسوم .٩

 قررت الحكومة المقالة في جلستها الطارئة المنعقدة بمدينة غزة امس التأكيـد علـى االسـتمرار                 :غزة
باستيفاء وجباية الرسوم والضرائب المقررة في الوزارات والمؤسسات والسلطات والهيئـات الحكوميـة             

كما  ."المقالة في بيان الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذا القرار        وطالبت الحكومة    .بموجب القوانين النافذة  
قررت أيضا االستمرار في الدوام بالدوائر والمؤسسات الحكومية وفق ما هو متبع، وذلك حتى الخـامس                

وطالبت الحكومة المقالة كذلك الجهات المختصة بتنفيذ أحكام         .م٢٠٠٧ أغسطس لعام    /عشر من شهر اب   
  .مل بههذا القرار، والع

  ١/٧/٢٠٠٧وكالة معا 
 
  الكف عن التراشق اإلعالمي والسياسي" حماس"و" فتح"ديوان الفتوى والتشريع يناشد قادة  .١٠

بضرورة " حماس"و" فتح" ناشد رئيس ديوان الفتوى والتشريع في السلطة الفلسطينية قادة حركتي            :القدس
مسيئا للشعب الفلسطيني ولقضيته    " ذلك   التوقف عن التراشق اإلعالمي والسياسي، واعتبر االستمرار في       

أن ما يجري فـي أراضـي       " قدس برس "ـوأكد عبد الكريم أبو صالح في تصريحات خاصة ل         ".العادلة
سياسي وال عالقـة لـه بالمـسائل الدسـتورية          " حماس"و" فتح"السلطة الفلسطينية من صراع حاد بين       

سلطة الوطنية وبالتحديد في محافظات غزة، هـو        الخالف الذي يدور اآلن في مناطق ال      "والقانونية، وقال   
خالف سياسي صرف ال عالقة له بالمسائل الدستورية والقانونية، والتراشق اإلعالمي وصل إلى مستوى              

أي " حمـاس "و " فتح" ونفى أبو صالح أن يكون للصراع الدائر بين  ."مخجل لكل فلسطيني وطني شريف    
ي هو صراع حزبي صرف ال عالقة له بالوطن والـدين، وهـو             ما يجر : "عالقة بالمسائل الدينية، وقال   

صراع على سلطة وهمية، سلطة هي تحت تصرف االحتالل جوا وبرا وبحرا، وهو صراع له انعكاسات                
ومضاعفات سلبية على الشعب الفلسطيني، حيث ال يوجد خاسر وال رابح، فالجميع خاسر، والمنتصر في               

  ".هذه المعركة مهزوم
  ١/٧/٢٠٠٧ قدس برس

  
  النواب حضور جلسة عادية يوم األربعاء" تناشد"رئاسة التشريعي  .١١

اكدت مصادر برلمانية ان اروقة المجلس التشريعي تشهد اتصاالت ومباحثات          :  حسام عزالدين  -رام اهللا   
نيابية تستهدف انجاح محاولة عقد جلسة للمجلس يوم االربعاء المقبل، حيث ستوجه رئاسة المجلس اليوم               

واكد النائب الثـاني لـرئيس المجلـس         .لنواب التشريعي لحضور اعمال الجلسة المزمع عقدها      " مناشدة"
وقال خريشة ان الجلـسة      .التشريعي ان هيئة رئاسة المجلس اتفقت على موعد عقد الجلسة يوم االربعاء           

  .وسيبحث فيها الوضع الحالي الذي تعيشه االراضي الفلسطينية" عادية"ستكون 
 ٢/٧/٢٠٠٧ينية األيام الفلسط
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  الضغط على النواب لتقديم استقاالتهم محاولة لكسر االرادة وانهاء الديمقراطية: خريشة .١٢
حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التـشريعي، ان محـاوالت الـضغط التـي               . قال د  :رام اهللا 

ـ            تقاالتهم مـن اجـل     تمارسها حكومة االحتالل االسرائيلي ضد النواب المختطفين بالطلب منهم تقديم اس
االفراج عنهم، ما هي اال محاولة لكسر ارادة الشعب الفلسطيني وانهاء الديمقراطية الفلسطينية، واكـد ان           

نواب، وخاصة نواب القدس هي محاولة رخيصة تهدف الـى تهويـد            لمن ابتزاز ل  " اسرائيل"ما تقوم به    
ع الشعوب المحبة للحريـة والديمقراطيـة       ودعا خريشة البرلمانات الشقيقة والصديقة وجمي      .مدينة القدس 

ألن ترفع صوتها وتدين االنتهاكات االسرائيلية وعدوانها الوحشي المستمر على شعبنا وان تمارس كـل               
اشكال الضغط على حكومة االحتالل بهدف وقف عدوانها، واطالق سـراح جميـع االسـرى النـواب                 

خريشة جماهير شـعبنا والنـواب والفـصائل         شدونا .عزيز الدويك .المنتخبين ديمقراطيا وعلى رأسهم د    
الفلسطينية نبذ خالفاتهم وتعزيز تالحمهم ووحدتهم الوطنية والتصدي للعدو الرئيس المتمثـل بـاالحتالل              
البغيض، ومن اجل الوصول الى اهدافنا وحقوقنا الوطنية المشروعة في الحرية واالستقالل وبناء الدولة               

  .القدس الشريف وحق شعبنا في العودة وتقرير المصيرالفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
           ٢/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  المخابرات االردنية تمنعني من السفر عبر اراضيها:خريشة .١٣

القـدس  "حسن خريشة امس لــ      .اكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د      :  وليد عوض  -رام اهللا   
 السلطات االردنية للسماح له بـالمرور عبـر االردن          ى شخصيا لد   بان الرئيس الفلسطيني تدخل    "العربي

لبحث االوضاع الفلـسطينية    ) مؤتمر االورمتوسط للبرلمانيين  ( بروكسل لحضور مؤتمر دولي      ىللسفر ال 
واكد بان المخابرات االردنية منعته امس االول من دخـول اراضـيها            . اال ان جهوده لم تحقق اي شيء      

 ،واوضح ان السلطات االردنية لم تبد االسباب وراء عدم موافقتها         . ل من عشرة ايام   للمرة الثانية خالل اق   
 السياسة االردنية،   ى قطاع غزة اثرت عل    ى ان االوضاع الداخلية عقب سيطرة حماس عل       ىاال انه اشار ال   

  حول دعمه من قبل حماس انـا       "القدس العربي "، واضاف قائال لـ     "حماس" ىونافيا ان يكون محسوبا عل    
واوضـح ان المخـابرات    .لست مقربا من احد، انا فلسطيني ووطني مستقل، ومضيفا لم ادعم من احـد          

 .١٩٨٣االردنية تعلم من هو خاصة وانها اعتقلته عام 
 ٢/٧/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  عّده جريمةتحماس  من الرواتب والموظفينف آالحكومة الطوارئ تستثني  .١٤

 اعلنت الحكومة الفلسطينية انهـا      : محمد يونس  ،رام اهللا لها في   نقالً عن مراس   ٢/٧/٢٠٠٧لحياة  نشرت ا 
ان " الحيـاة "لكن مصدرا في مكتب رئيس الحكومة قال لـ         . ستدفع راتبا كامال لموظفيها الشهر الجاري     

 الف موظف سيستثنون من الراتب ألنهم حصلوا على وظائفهم بصورة غير قانونية، مشيرا في ذلك                ١٩
، وآخرين حصلوا عليها فـي عهـد        "حماس" على وظائفهم في عهد حكومة        موظف حصلوا  ١٢٥٠٠الى  

وكان موظفو السلطة حصلوا على راتب واحد كامل طيلة          .السابقة من دون تثبيتهم قانونيا    " فتح"حكومات  
  .قيادة الحكومة" حماس" شهرا التي تولت فيها ١٧الـ

 في غزة لن يحصلوا على رواتب من        "حماس"وقال مكتب فياض ان الموظفين الذين يعملون مع حكومة          
واكد المدير العام للشرطة العميد كمال الشيخ ان جميع افراد االمن الذين يعملون تحـت امـرة                 . حكومته

وحكومتها في غزة لن يحصلوا على رواتب، باستثناء مجموعة قليلة تعمل على حراسة مكاتـب               " حماس"
  .اصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر

قال يحيـي موسـى نائـب       :  عال محمود  ،غزة نقالً عن مراسلتها في    ٢/٧/٢٠٠٧الة سما   وكوجاء في   
ـ        نحن امام نموذج جديد وهو نموذج فياض       " ،  "سما"رئيس كتة حماس البرلمانية في تصريحات خاصة ل
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إن حكومة فياض ترتكب جريمـة    " وقال  " الذي يعمل تحت امرة االحتالل االسرائيلي في الضفة الغربية          
ا اعطاء مرتبات لموظفين شرعيين تم توظيفهم بصورة شرعية وبتوقيع من أبو مازن وتسير على               برفضه

أن ذلك دليل قاطع علـى أن       " موضحا  " نهج االحتالل اإلسرائيلي الذي سبق تلك الحكومة بحجز األموال        
تبا سـتوفر  وأكد أن كل موظف فلسطيني لن يأخذ را .أولئك يملكون عقلية ال تؤمن بشراكة أو ديمقراطية       

له حكومة تسيير األعمال راتبه مشيرا إلى أن الحكومة ستدبر نفسها بالطريقة المناسبة لتوفير الرواتـب                
  .ألن أي موظف عقده مع السلطة وليس مع حكومة فياض

  
 تنفي اختطافها ابنة الطيراوي" التنفيذيةالقوة " .١٥

ن قيام عناصرها باختطاف ابنة رئيس جهاز       نفت القوة التنفيذية أنباء تحدثت ع     :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
المخابرات الفلسطيني، وقال المتحدث الرسمي باسم القوة اسالم شهدان في بيان رسمي ان ما حدث هـو                 
أن القوة التنفيذية استدعت ابنة توفيق الطيراوي احد قيادات فتح بهدف حمايتها لورود معلومات مؤكـدة                

ي خطر، وأشار إلى تأمين وصولها إلى منزلها بأمان وهي اآلن فـي          لدى القوة بأن حياة ابنة الطيراوي ف      
وأشار إلى أن القوة التنفيذية مطلوب منها أن تحمي أبناء الشعب الفلسطيني كافـة              . منزلها معززة مكرمة  

  .دون النظر إلى انتماءاتهم السياسية
  ٢/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  من هو سالم فياض: تحقيق .١٦

 العـسكرية علـى يـد       "فـتح "بعد أربعة وعشرين ساعة من هزيمة       : اسات والترجمة  قسم الدر  - الجمل
سالم فياض رئيـساً    .، وخروجها من غزة الى الضفة الغربية، أعلن محمود عباس، عن تعيين د            "حماس"

سالم فيـاض مـن     .وبرر عباس اختياره على أساس اعتبارات أن د        .لمجلس الوزراء الفلسطيني الجديد   
  ).الحياد والنزاهة(المشهود لهم بـ

سالم فياض غير معروف في العـالم العربـي،         .يعتبر د  :ومعهد واشنطن .. بيوغرافيا رئيس الوزراء   •
وذلك لقلة المعلومات المتاحة حوله، وقد تبرع اليهودي األمريكي غابي شاينهان، الباحث بمعهد واشنطن              

مختصرة عن رئـيس    ) سيرة ذاتية (رافيا  لسياسة الشرق األدنى، والتابع للوبي اإلسرائيلي، بإعداده بيوغ       
  . الجديدالوزراء الفلسطيني

م، في إحدى قرى الضفة     ١٩٥٢اسمه بالكامل سالم خالد فياض، من مواليد عام          :المعلومات الشخصية  •
  .م، انتقل مع أسرته إلى األردن١٩٦٧ يونيو/ الغربية الصغيرة القريبة من طولكرم، وبعد حرب حزيران

 فـي   "الجامعة األمريكية ببيروت  " فياض على درجة البكالوريوس في الهندسة من         حصل سالم  :التعليم •
 على درجة الماجستير في المحاسبة من       ١٩٨٠ حيث حصل في عام      "أمريكا"م، ثم انتقل إلى     ١٩٧٥عام  

م حصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد مـن         ١٩٨٦جامعة سانت ادوارد في والية تكساس وفي عام         
  .جامعة تكساس

 "رئاسـة البنـك الـدولي     "بعد حصوله على الدكتوراه في االقتصاد مباشرة، عمل في           :الخبرة العملية  •
، ثم بعد ذلك تمت ترقيتـه بـسرعة إلـى منـصب             "مساعد المدير التنفيذي  "بواشنطن، حيث تقلد وظيفة     

قيـع  بعـد تو   و .م١٩٩٥ وحتى عـام     ١٩٩٢ واستمر في هذه الوظيفة من عام        "مستشار المدير التنفيذي  "
صـندوق النقـد    "سالم فياض من البنك الدولي إلـى        .م، تم تحويل وظيفة د    ١٩٩٣اتفاقية أوسلو في عام     

 لصندوق النقد الدولي كممثـل للـسلطة الفلـسطينية،          "اورشليم" وتولي منصب الممثل المقيم في       "الدولي
 فـي   "بنك العربي ال"بعد ذلك تحول إلى      .م٢٠٠١م وحتى عام    ١٩٩٥واستمر عمله خالل الفترة من عام       

، وبضغط مكثف مـن الواليـات       ٢٠٠٢في عام    و .وظيفة المدير اإلقليمي للبنك لدى السلطة الفلسطينية      
المتحدة واالتحاد األوروبي، قام الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بتعيين فياض في منصب وزير              
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التحاد األوروبي على تقديم المزيد مـن       المالية الفلسطيني، وبعد تعيينه كوزير وافقت الواليات المتحدة وا        
إضافة إلـى    . مليار دوالر  ١،٢٨المعونات والمساعدات، بحيث وصل حجم الميزانية المتاحة أمامه مبلغ          

منصب وزير المالية، فقد تولى فياض منصب وزير الزراعة، ووزيـر الـسياحة، ووزيـر االقتـصاد                 
لة محمود عباس الـسابقة مـن مجلـس الـوزراء     بعد استقا و.الوطني، ووزير الطاقة، ووزير التخطيط   

في مطلـع    و .م٢٠٠٥، وذلك حتى نهاية عام      قرعالفلسطيني، تم تعيين فياض كوزير في حكومة أحمد ال        
 الـذي قـام     "حزب الطريق الثالـث   " فياض االنتخابات التشريعية الفلسطينية ضمن       ضم خا ٢٠٠٦عام  

  .بتأسيسه، واستطاع هذا الحزب الحصول على مقعدين
تحـدث عنـه المـسؤولون األمريكيـون         :اذا يقول األمريكيون واإلسرائيليون عن سالم فيـاض       م •

  :، ومن أبرز األمثلة"الكثير من الخير"واإلسرائيليون بـ
  ."إنه رفيق جيد": وصفه الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش، قائالً -
إنه شخصية فلـسطينية    ": ائالًوصفه داني ايعالون السفير اإلسرائيلي السابق في الواليات المتحدة ق          -

تتميز بالوجاهة في الغرب، ويعتبرونه بمثابة الشخص الذي يتحدث لغتهم، والثقـة الالمحـدودة التـي            
  ."حصل عليها من األمريكيين هي التي منحته القوة

أكن له احتراماً عظيمـاً     ": وصفه نيغيل روبرتس مدير البنك الدولي في غزة والضفة الغربية قائالً           -
  ."تباره وزيراً شجاعاً ومسؤوالًباع
 يتمتع باحترام وإعجاب فائق من جانب اإلسرائيليين واألمريكيين، بـدليل           فياضوعموماً، يبدو أن     -

  .ما قاله بوش، وايعالون وبالمقابل يمكن استعراض ما قاله فياض من خالل األمثلة اآلتية
 وكـان   ٢٠٠٧ ينـاير / الثـاني  كانون   ٢٤تحدث سالم فياض في مؤتمر هرتزليا الذي انعقد في           -

أسعى من أجل روابط سياسية قوية      ": بينيامين نتنياهو زعيم الليكود من أبرز الحضور، وقد قال فياض         
  ."، وأسعى من أجل روابط اقتصادية قوية بين دولتي إسرائيلي وفلسطين المستقلتين"اسرائيل"مع 

لقـد  ": الم فياض مقاالً قال فيه     كتب س  مارس/  آذار ٣١في صحيفة لوس انجلوس تايمز، وبتاريخ        -
شاركت على الدوام في برنامج منظمة التحرير الفلسطينية السياسية وكل االلتزامات التي أرستها، ومن              

  ."في الوجود ونبذ الصف" اسرائيل"بينها االعتراف بحق 
  ٢/٧/٢٠٠٧موقع الجمل 

  
  ذر من المساس به تح"ىاألقص"و "حماس" رداً على تهديدات "فياض" ىتشديد الحراسة عل .١٧

 رئيس ىشددت االجهزة االمنية الفلسطينية من حراستها واجراءاتها االمنية عل:  وليد عوض-رام اهللا 
 خلفية اعالن كتائب القسام بانه خائن ومطلوب للمقاومة ىوزراء حكومة الطوارئ سالم فياض عل

 بفياض، واعلن زكريا ومن جهتها حذرت كتائب االقصي امس حركة حماس من المساس. الفلسطينية
 تحذر كتائب القسام او اي جهة من محاولة المساس بشخص رئيس الحكومة ىالزبيدي ان كتائب االقص

وتعهد الزبيدي بان كتائب  .او اي وزير من وزراء الحكومة الشرعية في اشارة الي حكومة الطوارئ
  . ى كتائب القسام اذا ما تعرض فياض الي اذى سترد علىاالقص

  ٢/٧/٢٠٠٧ العربي القدس
  
  من أنصار حماس ١٠ واالخير يرد باختطاف.. "جيش االسالم" في قيادي تعتقل "التنفيذية" .١٨

 وقعت في ساعات الليلة الماضية اشتباكات محدودة بين حركة حماس من جهة وجـيش اإلسـالم                 :غزة
فيذيـة أصـابت    وقال جيش اإلسالم إن حماس والقوة التن       .وعائلة دغمش من جهة أخرى في مدينة غزة       

القيادي فيها خطاب المقدسي ومن ثم اختطفته مؤكدة انها اعتقلت عشرة من اعضاء الحركـة رداً علـى                  
إن مجموعة تابعة للمدعو خطاب أطلقت النار على مجموعة مـن  "وفي روايتها قالت حركة حماس   .ذلك
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 ".حماس خطـاب المقدسـي    القوة التنفيذية ومن ثم جرت اشتباكات بين المجموعتين اعتقلت على إثرها            
لدينا معلومات مسبقة أن المدعو خطاب ومجموعات تابعة له كانت تنوي القيام            " وقال سامي أبو زهري     

بأعمال تخريبية وعندما قام بإطالق النار على مجموعة تابعة للقوة التنفيذية قامت باعتقالـه وفـي ذات                 
 طالب جامعيين قد يكونـوا مـن انـصار    الوقت وبالتزامن مع ذلك قامت عائلة دغمش باختطاف عشرة  

  ".حركة حماس
  ٢/٧/٢٠٠٧وكالة معا 

   
  وعودته لألراضي الفلسطينية قد تتأخر.. "فتح"هاني الحسن يشكل تياراً في  .١٩

 أعلنت مصادر مقربة من عضو      :م محمد إبراهي  ،رام اهللا   نقالً عن مراسلها في    ٢/٧/٢٠٠٧البيان  ذكرت  
وقالت هذه  . ي الحسن، أنه يعكف على تشكيل تيار موال له في الحركة          هان" فتح"اللجنة المركزية لحركة    

المصادر التي لم تكشف عن اسمها، إن الحسن حصل على دعم مالي مجز من جهة مـا للقيـام بهـذه                     
أبلغ مؤيديه عزمه على إعادة بناء الحركة والتخلص من تيار محمد دحالن            "وأضافت أن الحسن    . المهمة
  ". فيها

اوضحت مصادر فـي  :  وليد عوض،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في٢/٧/٢٠٠٧ العربي  القدسوأضافت
مكتب هاني الحسن بان عودته الي االراضي الفلسطينية قد تتاخر بعض الوقت نتيجة تاخر فـي عمليـة                  

ـ      . التنسيق االمني مع االسرائيليين     رام اهللا ويعقـد مـؤتمر   ىوكان من المقرر ان يعود الحسن امـس ال
  .يوضح فيه مواقفه بشكل واضح مما جري في قطاعصحافي 

 
  "حماس" منشقيقين واألمن الوقائي يختطف .. االحتالل يحكم بالمؤبد مرتين على مقاوم .٢٠

أكدت مصادر حقوقية فلسطينية ان المحكمة العسكرية االسرائيلية في معتقل عوفر  : محمد جمال-القدس 
من ، وهو ينتمي الى لجان المقاومة الشعبية، ايهم كمامدة رام اهللا قد حكمت على الشاب -شمال بيتونيا 

وأكدت مصادر فلسطينية .. محافظة رام اهللا بالسجن المؤبد مرتين بتهمة قيامه بخطف وقتل مستوطن
 فجر أمس الشقيقين نادر ونائل عبيات المحسوبين أختطفوا أفراد األمن الوقائيمحايدة في بيت لحم ان 

 . على حماس
 ٢/٧/٢٠٠٧ية الشرق القطر

 
   تصطدم برفض أبومازن"حماس" و"فتح" محاوالت الوساطة بين : حمدانسامةأ .٢١

 ضرورة وساطة   ى، أن دعوة خالد مشعل إل     في لبنان " حماس"ممثل  أكد أسامة حمدان،    :  كتب داليا الشيخ  
زمـة  عربية أو إسالمية بين فتح وحماس هي تأكيد علي موقف الحركة، الداعي منذ البداية إلي حـل األ                 

ـ     هناك موقف عربي قائم يدعو لتبني الحـوار، وتجـري          ": "المصري اليوم "عبر الحوار، وقال حمدان ل
، مشيراً إلي ضرورة    "اتصاالت من جانب عدد من الدول العربية، إال أنها تصطدم برفض الرئيس عباس            

  .عدم استسالم هذه الدول لرفض أبومازن
  ١/٧/٢٠٠٧المصري اليوم 

  
   العامةهاماكنأ تواجد مسلح لعناصرها في اسواق جنين و أيحظر تعلن "فتح" .٢٢

في جنين امس، إن الحركة طالبـت       " فتح"أمين سر حركة    ،   أعلن  عطا أبو ارميل     :مهند جدوع  -جنين  
المسلحين بعدم التجول في األماكن العامة واألسواق التجارية،  بأسلحتهم،  التزاما منها بقرارات الرئيس               

، وللتأكيد على دعم الحركة لألجهزة األمنية في جهودها المبذولة لتطبيق مبـدأ             "أبو مازن "محمود عباس   
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سيادة القانون على الجميع،  ومحاربة كل من يحاول االلتفاف بمقدرات شـعبنا،  أو العبـث بمـصالح                   
  . المواطنين

           ٢/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
  إلى ما كان عليه ساقباً" القطاع"بإعادة الوضع في " حماس"فصائل منظمة التحرير تدعو  .٢٣

أكدت فصائل منظمة التحرير في محافظة خان يونس، رفضها وإدانتهـا أسـلوب الحـسم               : خان يونس 
ودعت الفصائل في بيان     . الفلسطينية، وما ترتب عليه من نتائج      -العسكري في حل الخالفات الفلسطينية      

راءات التي نتجت عـن الحـسم العـسكري         إلى التراجع عن كافة اإلج    " حماس"أصدرته، أمس، حركة    
كمدخل أساسي للحوار الوطني الشامل الذي يستند إلى وثيقة الوفاق الوطني واتفاق القـاهرة، وطالبتهـا                
بالوقف الفوري لما أسمته االنتهاكات ومداهمة البيوت والتجاوزات المرفوضة بحق األفراد على خلفيات             

  .لتحقيق المرفوضة وطنياً وإنهاء ظاهرة اللثامتنظيمية وإيقاف سياسة التبليغات وطرق ا
  ٢/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
   بالتصفية الجسدية" الجهاد" لقادة تهديدات إلكترونية .٢٤

 النقاب عن تعرض عدد من قيادات الصف األول مـن           "سرايا القدس "كشفت مصادر قيادية في     : رام اهللا 
، على مدار األيام الثالثة الماضية، عبر أجهزة االتصال         السرايا، لتهديدات باسم أجهزة استخبارية وأمنية     

 وقال أحد القادة وصلت إليه إحدى هذه الرسائل في تصريحات نشرت على             .الهاتفي المتنقل الخاصة بهم   
 حيـث   I.D.F أو   C.Aالموقع االلكتروني للسرايا، إن الرسائل وصلت بأسماء مختلفة منها تحمل اسـم             

 وأوضـح أن هـذه     .االسـرائيلي " جيش الدفاع " المخابرات األميركية والثانية     تعني الرسالة األولى جهاز   
قرب "الرسائل تحتوي جميعها على تهديدات بالتصفية الجسدية المباشرة، أو بطريقة أخرى كالنص التالي              

" ..اهدفنا التانى حضرتك ي   "و" ...الدور الجاي أنت يا   "و"  نقتلك ونرتاح منك   ..الدور عليك "و" ميعادك معنا 
واتهم القيادي عمالء االحتالل اإلسرائيلي بالمـسؤولية  . وتهدف هذه النصوص إلى تهديد مباشر بالتصفية  

ـ     . عن إرسال الرسائل   يقوم بتحري دقة هذه الرسائل، حيث      " سرايا القدس "وأكد أن جهاز األمن الخاص ب
برات اإلسرائيلية التي تمكنـت     أثبتت المعلومات األولية أنها جدية، وهي من عمالء يعملون لصالح المخا          

 .مؤخراً من اغتيال أحد أبرز قيادات السرايا في قطاع غزة الشهيد القائد رائد فنونة
  ٢/٧/٢٠٠٧االتحاد االماراتية 

  
   على غزة"حماس" تنظم أول مسيرة جماهيرية حاشدة منذ سيطرة "فتح" .٢٥

 ألفا من عناصرها    ١٥أكثر من   نظمت حركة فتح أول مسيرة جماهيرية حاشدة ضمت         : حامد جاد  -غزة  
وكسرت فتح بهذه المـسيرة التـي        . مسلح بين ملثمين ومكشوفي الوجوه     ٥٠٠وأنصارها من بينهم نحو     

 شهداء ينتمون  لكتائب األقصى حاجز الخوف الذي عزل الحركة عن جماهيرها             ٤انطلقت أمس لتشييع    
  .منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة

  ٢/٧/٢٠٠٧الغد األردنية 
  

 "عزة"لتغطية أحداث " حماس"ـاستراتيجية إعالمية جديدة ل .٢٦
ذكرت مصادر إعالمية في حركة حماس أن قيادة الحركة أوعزت إلى أطقمها :  يوسف كركوتي-دمشق 

اإلعالمية ضرورة االلتزام بعكس مواقف الحركة المتمسكة بالحوار، والرافضة للمس بالشرعية 
 .في األجهزة األمنية الفلسطينية) المتأسرل(و صدام مع التيار الفلسطينية، وبأن ما وقع في غزة ه

وجاءت تعليمات قيادة حماس لألطقم اإلعالمية على خلفية ما وصفته هذه المصادر بحالة الفوضى التي 
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عاشتها وسائل اإلعالم التابعة لحركة حماس، وعلى وجه الخصوص فضائية األقصى إبان أحداث غزة، 
اطقون الرسميون في الحركة، وهو ما أدى إلى عدم عكس حقيقة ما جرى في وما كان يدلي به الن

القطاع، وأدى، بالتالي، إلى خسائر سياسية لحماس بفعل الحساسية الشديدة التي يبديها الشارع الفلسطيني 
  .تجاه االقتتال

  ٢/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   تنفي علمها بها"بطة العلماءرا" و"البارد"في "  فلسطينيةقوة"  نشرالمقدح يتحدث عن .٢٧

ان قـوة أمنية " فرانس برس"في مخيم عين الحلوة منير المقدح لوكالة " فتح"صرح المسؤول في حركة 
تم االتفاق على تشكيلة "المقبلة في مخيم نهر البارد، وقال انه  ٢٤الـفلسطينية ستنتشر خالل الساعات 

متحدث عسكري لبناني ردا على سؤال لوكالة ورفض  ". عنصر٣٠٠ من القوة التي ستتألف من ٩٠
وأوضح المقدح ان . التعليق على هذا الموضوع الذي يحتاج تنفيذه حكما لموافقة الجيش" فرانس برس"

ضبط الوضع االمني في كامل نهر البارد بشكل يرضي اللبنانيين والفلسطينيين "مهمة القوة تقضي بـ
هناك آلية ستستكمل خالل الساعات "ح االسالم، قال ان وعن مصير عناصر فت". ويحفظ للجيش كرامته

وأشار الى ان القسم االكبر من ". القادمة، وقد قدمت الى الجيش والجهات المعنية إلعطاء الرأي فيها
القوة سيكون مصدره مخيم عين الحلوة، مضيفا ان اتصاالت تجري مع الفصائل الفلسطينية كلها بهدف 

وتعليقا على تصريحات المقدح قال مصدر رفيع في رابطة علماء فلسطين . ةمشاركتها في القوة االمني
  . ان ال علم له بهذه القوة من قريب أو بعيد وليس هناك ما يشير الى ذلك حتى مساء امس" السفير"لـ

  ٢/٧/٢٠٠٧السفير 
  
  اتحصن مواقه" العامة"و..  وتطلب زيارة القدومي الى لبنان"زكي" تنتقد "ةفصائل فلسطيني" .٢٨

 قالت مصادر فلسطينية ان قادة الفصائل الفلسطينية العشرة في اجتماعهم الذي عقد في : دمشق–بيروت 
دمشق طلبوا من فاروق القدومي القيام بزيارة عاجلة الى لبنان، لمعالجة ملف المخيمات الفلسطينية مع 

المخيمات الفلسطينية األخرى في المرجعيات اللبنانية، في اطار السعي الفلسطيني لمنع انتقال التوتر الى 
لبنان، وذلك على خلفية ما اعتبره قادة الفصائل خروج ممثل منظمة الحرير في لبنان عباس زكي عن 

وقالت المصادر . دوره المفترض في تمثيل االجماع الوطني الفلسطيني حيال معالجات ملف المخيمات
 ووعد بأن يلبيه في األيام القريبة المقبلة، وأنه إن اتصاال تم مع القدومي في هذا الخصوص،" الخليج"ـل

 -الجبهة الشعبية "ذكرت معلومات أن . يجري بالفعل التنسيق مع الجهات اللبنانية المعنية النجاز الزيارة
 السورية، وتحديداً في منطقة  تقيم تعزيزات أمنية في معسكرها المتاخم للحدود اللبنانية" القيادة العامة
  . دتي قوسايا ودير الغزال البقاعيتين، وهي مدافع هاون ورشاشات من مختلف العياراتحشمش بين بل

  ٢/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   في السجون حماسإسرائيل تفاوض قيادات حركة .٢٩

أن  "هـآرتس "كشفت صـحيفة    : ردينة فارس وعبد القادر فارس،     -غزة  من   ٢/٧/٢٠٠٧ عكاظ   ذكرت
يلي اولمرت التقى للمرة الثانية قيادات من حركة حمـاس فـي سـجن              ممثال عن رئيس الوزراء اإلسرائ    

التقى وهداريم في مدينة عسقالن، مضيفة أن عوفر ديكل، قد توجه بطلب من اولمرت إلى سجن هداريم                 
وأوضحت الـصحيفة   . بقيادات من حركة حماس من ضمنهم عناصر قيادية في الجناح العسكري لحماس           

هرة حيث قام بإجراء مباحثات تتعلق بصفقة الجندي جلعـاد شـاليط، علـى    أن ديكل عاد مؤخراً من القا  
الرغم من أن القيادة المصرية و قيادة حركة حماس تنفيان أي اتصاالت مع الجانب اإلسرائيلي من أجـل               
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وقالت الصحيفة أنه تم التوصل لصيغة تفاهم بين حماس وإسرائيل يتم بموجبهـا             . استكمال صفقة التبادل  
  .  أسيرا مقابل شاليط٤٥٠ح إطالق سرا
طه في اتصال هاتفي مع     أيمن   هقالما  : وكاالت -غزة، القدس    ٢/٧/٢٠٠٧ األيام الفلسطينية    وأضافت

هناك لقاءات تجرى بين أسرى حماس ومسؤولين في حكومة االحـتالل           ): "أ.ب.د(انية  موكالة األنباء األل  
أتي في سياق مطالب الحركة األسيرة والتواصل بين        واقف السياسية إنما ت   ملكنها غير مرتبطة باإلطار وال    

  ".السجين والسجان
من جهة ثانية فقد التقى ديكل ايضا مع عميد االسرى اللبنانيين سمير القنطار وابلغه بأن صـفقة اخـرى                
تجرى ما بين اسرائيل ومنظمة حزب اهللا اللبنانية تتم عبر وسيط، جارية التبلور اآلن وانها ستشمله وان                 

بة التي تقف امام الصفقة التي تشمل جنديين اسرائيليين تختطفهما منظمة حزب اهللا هي مطالب هـذا                 العق
ولم يلتق ديكل خالل زيارته هذه الى سـجن هـداريم مـع              .الحزب بأن تشمل الصفقة اسرى فلسطينيين     
  .، الذي يقبع في داخل السجن نفسه)فتح(النائب مروان البرغوثي، امين سر حركة 

  
  قّررت بدء نقل األموال المجمَّدة و راضية عن حكومة فياضإسرائيل .٣٠

رحـب رئـيس الـوزراء     : علي حيدر  و ) أ ب  -رونن زفالون   (عن   ٢/٧/٢٠٠٧ األخبار اللبنانية    قالت
اإلسرائيلي أولمرت أمس بالتدابير التي اتخذتها حكومة الطوارئ الفلسطينية برئاسة سالم فياض، معلنـاً              

خطوات الحكومة الجديدة، بما في ذلك حظـر        "وأوضح أولمرت أن     .نها معها أن إسرائيل ستواصل تعاو   
هنية وسلسلة خطـوات    ) إسماعيل(حمل سالح غير قانوني وإلغاء جوازات السفر التي أصدرتها حكومة           

اقتصادية أخرى، تساعد على نشوء مسار للتنسيق بيننا وبينهم سيسمح مـن دون شـك بتقـدم المـسار                   
موقف الحكومة الفلسطينية الجديدة يفتح الباب للتعاون بعدما ُأغلق بـسبب حركـة             "ورأى أن   ". السياسي
وتعهد أولمرت، خالل جلسة الحكومة األسبوعية أمس،        ".وإحراز تقدم باتجاه السبل الدبلوماسية    ... حماس

 ".الحرب على اإلرهاب ستتواصل من دون هوادة      "مواصلة التصدي للفلسطينيين المتطرفين، موضحاً أن       
وقررت الحكومة اإلسرائيلية، خالل جلستها، البدء بنقل أموال السلطة الفلسطينية المجمدة لديها منذ مطلع              

  . مليون دوالر، على أن تتم عملية نقل األموال على مدى ستة أشهر٤٠٠، البالغة حوالى ٢٠٠٦عام 
، "فـتح " ينتمون لحركة     أسيراً فلسطينياً  ٢٥٠وامتنعت الحكومة اإلسرائيلية عن البحث في إطالق سراح         
ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن مصادر       .وعد أولمرت بتحريرهم خالل القمة الرباعية في شرم الشيخ        

لم يتم طرح إطالق سراح أسرى فتح على جدول أعمال الحكومة اليوم ألنه             "في مكتب أولمرت قولها إنه      
 العمل وثمة نية بتنفيذ ذلك بـسرعة لكـن هـذا            لم تنته بعد عملية إعداد القوائم وال يزال الموضوع قيد         

  ".سيستغرق وقتاً
اما بالنسبة الـى االفـراج عـن االمـوال          :  أسعد تلحمي  –الناصرة   من   ٢/٧/٢٠٠٧ الحياة   وجاء في 

المستحقة للسلطة، فان الحكومة قررت تجزئة المبلغ، متذرعة بخشيتها من ان تحول تلك االمـوال الـى                 
 ٥٠وفي هذا االطار، افرجت الحكومة االسرائيلية امس عن         ". حماس"رها  مؤسسات حكومية في غزة تدي    

مليون دوالر فقط، وهي خطوة اعربت الحكومة الفلسطينية عن عدم رضاها عنها، اذ قال وزير الشباب                
ـ    نحن غير راضين عن القرار االسرائيلي، اسرائيل تحتجز اكثـر          ": "الحياة"والرياضة اشرف العجرمي ل

دوالر من امول الضرائب والجمارك، وليس هناك ما يبـرر تأجيـل تحويلهـا علـى                 مليون   ٦٠٠من  
  ".الحكومة

  
  سرايا القدس وكتائب االقصى في القطاع اسرائيل اتخذت قرار بتصفية .٣١

أن هناك ما اسمته بـ اتفاقيات وتفاهمات غير معلنة ترتبت علـى            ) المنار(كشفت مصادر دبلوماسية لـ     
 .حة الفلسطينية، وأنشأت تحالفات غير موقعة قائمة على المـصالح المتبادلـة           التطورات االخيرة في السا   
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أن اسرائيل وأطرافا في الساحة الفلسطينية معنية بالتهدئة، وأنه ال بـد            ) المنار(وقالت هذه المصادر لـ     
من ازالة العوائق في طريق ذلك، وأن المجلس األمني االسرائيلي، والمسمى بالوزاري المـصغر قـرر                

فية سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد االسالمي وكتائب شهداء االقصى في قطاع غـزة، وتكثيـف                تص
  .الضربات الجوية واالغتياالت ضد هاتين الحركتين

 ٢/٧/٢٠٠٧المنار الفلسطينية 
  
   أردنيين٤لعبداهللا الثاني بتسليمه " لفتة طيبة"إسرائيل قدمت  .٣٢

أقرت الحكومة اإلسرائيلية أمـس ترحيـل أربعـة         : شاننبيل غي –عمان  من   ٢/٧/٢٠٠٧ الحياة   نشرت
معتقلين أردنيين يقضون محكومية السجن المؤبد بعد إدانتهم بقتل جنديين إسرائيليين، على أن ينهوا مـدة                

وقضى االتفاق الموقع بين الجانبين، وبعـد مـداوالت واتـصاالت بـين             . حكمهم في السجون األردنية   
 ١٨تكون للعاهل األردني حرية منح العفو للسجناء األربعة بعد مـضي            الحكومتين خالل االسبوع، بأن     

على سجنهم في األردن، كما ابلغ سكرتير الحكومة يـسرائيل        ) ٢٠٠٨حتى نهاية العام    (شهراً على األقل    
عمليات "كما أكد القرار رفض إسرائيل شمل أي من االمعتقلين األردنيين الذين ارتكبوا             . ميمون الوزراء 

ورغم الفرحة التي عمت اهالي االسرى، اال ان         .١٩٩٤ قبل توقيع اتفاقية السالم مع األردن العام         "عدائية
رئيس لجنة االسرى والمفقودين صالح العجلوني اعترض على قرار نقلهم الى سـجن اردنـي، مناشـدا        

لعدم وجـود أي    العاهل االردني الملك عبداهللا الثاني االفراج عنهم فور وصولهم الى االراضي االردنية             
  .سبب لسجنهم في االردن

بحـسب القـانون    : نادين النمري وبرهوم جرايسي   عن  عمان  من    ٢/٧/٢٠٠٧ الغد األردنية    وأضافت
 ساعة يتاح خاللها لالسرائيليين الطعـن       ٤٨اإلسرائيلي، لن ينفذ قرار الحكومة تسليم االسرى قبل مرور          

 أحد الجنديين الذي سجن االسرى بتهمة قـتلهم، أمـس           وتقدمت عائلة   .بالقرار لدى القضاء اإلسرائيلي   
 أن يـتم نقـل       فـي األردن   رجح مصدر رسمي  و .بالتماس إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية إللغاء القرار      

خالل أسبوع، في حال سـارت األمـور حـسب          "األسرى األردنيين في السجون اإلسرائيلية، إلى عمان        
ـ     ووصف المصدر الرسمي نفسه      ".المتوقع ، وقـال إن    "التطور الجيـد  "قرار تسليم االسرى الى االردن ب

وصوت إلى جانـب     ".الجهود مستمرة إليجاد تسويات فيما يتعلق بباقي األسرى في السجون اإلسرائيلية          "
، وعارضـه وزراء حـزب   "المتقاعدين"و" العمل"الحاكم، وحزبا " كديما"القرار جميع الوزراء من حزب    

  .اليميني العنصري" يسرائيل بيتينو" وحزب الديني األصولي،" شاس"
  
  "أولمرت هذا المنصب كبير عليك"يطلق حملة ضد أولمرت بعنوان " الليكود" .٣٣

تحتفل إسرائيل الرسمية اليوم االثنين، بالذكرى األولى لحرب تموز :  حسن مواسي-القدس المحتلة 
ن العسكريين والمدنيين على حد ، حيث ستشمل االحتفاالت إحياء ذكرى ضحايا الحرب م٢٠٠٦) يوليو(

بحسب برنامج إحياء الذكرى، أن يتم إحياء ذكرى الجنود والعسكريين  وكان من المقرر، .سواء
 فقط الذين سقطوا في الحرب، إال أن اللجنة الوزارية لشؤون الرموز والطقوس ١١٩االسرائيليين الـ

 .١٥٩ المدنيين والعسكريين الـقررت بعد ضغوط من عائالت الضحايا شمل كل ضحايا الحرب من
أمس، حملة بعنوان " الليكود"، أطلق حزب )يوليو(وفي سياق متصل وضمن الذكرى األولى لحرب تموز 

، حيث ستواصل طوال شهر تموز "إسرائيل بحاجة لليكود اآلن"و" هذا المنصب كبير عليك.. اولمرت"
هذه : "يست النائب جدعون ساعر لوسائل اإلعالمفي الكن" الليكود"وقال رئيس كتلة حزب  .الحالي) يوليو(

 باراك، وان الليكود سيقوم بتنظيم تظاهرات -الحملة هي نقطة البداية في طريق إسقاط حكومة اولمرت 
احتجاجية ضد الحكومة بهذه المناسبة، وسيتوجها بمظاهرة كبرى في تل أبيب يتحدث فيها رئيس 

كود سيكون هذه المرة رأس الحربة نحو إسقاط حكومة اولمرت، اللي"أضاف  ".المعارضة بنيامين نتنياهو
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ونحن نطالب ايهود باراك أن يقوم بتنفيذ وعوده، واإلعالن عن تقديم موعد االنتخابات البرلمانية 
  ".، حتى تتمكن إسرائيل من انتخاب قيادة جديدة تقودها نحو بر األمان١٨للكنيست الـ

  ٢/٧/٢٠٠٧المستقبل 
  
  زيرا جديدا للماليةأولمرت يختار و .٣٤

قال راديو اسرائيل يوم االحد ان رئيس الوزراء ايهود أولمرت اختار روني بار أون أحد المقربين منـه                  
وأصـدر   .ليشغل منصب وزير المالية خلفا البراهام هرشزون الذي استقال وسط تحقيق في قضية فساد             

لم يقرر بعد من سيشغل مناصب حكومية        "مكتب أولمرت بيانا بعد اذاعة النبأ قال فيه ان رئيس الوزراء          
  ."في إطار عملية تناوب من المتوقع أن تحدث يوم االربعاء

  ١/٧/٢٠٠٧رويترز 
  
  "صفقة كتساف"المحكمة العليا ترفض تجميد  .٣٥

ردت المحكمة العليا التماساً تقدمت به جمعية نسائية طالبت فيه بتجميد إجـراءات صـفقة               : يحيى دبوق 
 والرئيس المستقيل موشيه كتساف، إلى حين بحث المحكمة في االلتماسات التي تطالب             االدعاء بين النيابة  

وأعلن االدعاء العام تأجيل توجيه الئحة االتهام إلى كتساف في أعقاب تقديم مجموعـات               .بإلغاء الصفقة 
 مـن   الضغط لمكافحة الفساد وجماعات الدفاع عن حقوق المرأة التماساً إلى المحكمـة العليـا، إذ كـان                

المفترض أن يعترف كتساف بارتكاب أفعال غير أخالقية والتحرش الجنسي بموظفات وأن يصدر عليـه               
عـادة مـا    ": وقال متحدث باسم المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز       . حكم بالسجن مع وقف التنفيذ    

ـ                  ل أن تـصدر    يستغرق ردنا على طلب من المحكمة العليا عدة أيام، وقد تكون الفترة أطـول كثيـراً قب
وأمرت المحكمة العليا مزوز بالدفاع عن قراره بعـدم إخـضاع            ."المحكمة العليا قرارها في هذا الشأن     

  .كتساف للمحاكمة
  ٢/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 

  
 البرنامج النووي اإليراني" إحباط "ليبرمان يتولى مسؤولية ملف .٣٦

رسمياً أمس وزير الـشؤون االسـتراتيجية،   اولمرت  عين رئيس الحكومة:  آمال شحادة-القدس المحتلة  
وكان . "احباط البرنامج النووي االيراني   "اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان، مسؤوالً عن ملف ما يسمى          

ليبرمان عكف منذ توليه الوزارة على وضع خطة حول كيفية مواجهة البرنامج النووي االيراني، وخالل               
ر الحرب السابق عمير بيـرتس حـول الموضـوع والـدور            نقاشات الحكومة ظهرت خالفات مع وزي     

االسرائيلي عالميا، غير ان مسؤولين أكدوا أن عالقته مع وزير الحرب الجديد ايهود باراك، جيدة الـى                 
  .حد االتفاق على بنود أساسية لمعالجة الملف النووي االيراني

  ٢/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  واسترضاء أمريكا والصهاينة" حماس"عاد هدفها إب" الطوارئ"حكومة : زحالقة .٣٧

أكد النائب العربي في البرلمان الصهيوني جمال زحالقة، أن الكيان الصهيوني لم يغيـر سياسـته بعـد                  
وهذا يثبت أن االحتالل ال يريـد أي        "اجتماع شرم الشيخ، بل صعد من عدوانه ضد الشعب الفلسطيني،           

 الغربية وقطاع غزة، والفصل بينهما، اسـتمرارا لـسياسة          نوع من التسوية، بل يريد عمليا تقسم الضفة       
معرباً عن أسـفه لوجـود قيـادات        ،  "قديمة، تهدف إلى تشتيت الشعب الفلسطيني، وشق حركته الوطنية        
ال "وأضـاف أن الكيـان الـصهيوني         .فلسطينية ترضى بأن تقع في المصيدة الصهيونية، حسب تعبيره        

ة الفلسطينية الحالية أو على حكومة الطوارئ، ألنها تعرف أن هـذه            يراهن على المدى البعيد على القياد     
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وحول دعوة رئيس السلطة محمود عباس لنشر قوات دولية في قطاع            ،"الحكومة ضعيفة ولن تعمر طويالً    
وشدد  هذا الكالم عيب، ويكشف عدم وجود نية لرأب الصدع على الساحة الفلسطينية،           "غزة، قال زحالقة    
رار الرئيس الفلسطيني تشكيل حكومة طوارئ كان قراراً خاطئا، ليس في مكانه، وجاء             زحالقة على أن ق   

، في سبيل استرضاء الكيان الصهيوني وأمريكيا، وهذا ما أكده أولمرت حين            "حماس"عمليا إلبعاد حركة    
أعلن بوضوح، أنه مستعد للتفاوض مع حكومة فلسطينية بدون حماس، متسائالً كيف يرضـى الطـرف                

طيني بذلك، إال إذا كانت حكومة الطوارئ والقيادة الفلسطينية منصاعة لرغبات الكيان الـصهيوني              الفلس
  . وأمريكيا

  ٢/٧/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  خطة إلقامة مستوطنة جديدة قرب افرات .٣٨

ذكرت صحف اسرائيلية أمس أن لجان العمل في منطقة مستوطنات كريـات أربـع              :  وكاالت -القدس  
 .ت، وغوش عصيون تخطط القامة مستوطنة جديدة في تلة جفعات هعيطام، المجـاورة الفـرات              وافرا

وحركة مخلصي ارض اسرائيل ولجان العمـل       " نساء في االخضر  "وتضم المنظمات المبادرة للمشروع     
  .للمستوطنين" يشع"من منطقة غوش عصيون، العاملة منذ فك االرتباط كمعارضة لمجلس 

 ٢/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
 المحكمة العليا تنظر في التماسين لحل حزب التجمع واقالة النائبين زحالقة وطه .٣٩

تنظر المحكمة العليا االسرائيلية في التماسين قدما اليها ضد حزب التجمع :  زهير اندراوس-الناصرة 
االلتماس وبموجب . الوطني الديمقراطي برئاسة عزمي بشارة، وضد النائبين جمال زحالقة وواصل طه

يطلب من المحكمة العليا ان تلزم المستشار القضائي للحكومة، المحامي ميني مزوز، باجراءات قانونية 
من العام ) سبتمبر( سورية ولبنان في شهر ايلول ىلحل حزب التجمع، بسبب زيارة نواب الحزب ال

ارسة العمل السياسي جمال زحالقة، ان حق مم.  االلتماسين، قال النائب دىوفي تعقيبه عل ،٢٠٠٦
 من البند في القانون االسرائيلي الذي يمنع زيارة لما يسمي بلد عدو بالمفهوم ىوالحصانة الجوهرية اقو

سياسيا . والقانون الدولي يكفل في نص صريح لالقليات حق التواصل مع ابناء شعبها وامتها. االسرائيلي
  . حد تعبيرهىل اشقاء نعتز بهم، عل اسرائيل ان تفهم ان اعداءها ليسوا اعداءنا، بىعل

  ٢/٧/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  راتب الموظف حق له: المفتي العام للقدس .٤٠

رد سماحة الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، اليوم، على فتوى حمـاس               : رام اهللا 
راتب الموظف حق له،    :"  بقوله التي تحرم على موظفي قطاع غزة تلقي الراتب، إالَ بعد التحاقهم بعملهم           

وأضاف سماحته،  ". حتى لو لم يكن على رأس عمله في ظل الظروف اإلستثنائية التي يعيشها قطاع غزة              
إن السلطة الوطنية ملزمة بدفع الراتب لكافة موظفيها سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، لتوفير                 

ظروف استثنائية تحول دون تمكنه مـن القيـام بعملـه،        الحياة الكريمة لهم، والموظف ليس مسئوالً عن        
  .ولذلك على الموظفين عدم االرتباك، وأخذ الراتب دون تردد

   ١/٧/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  
   مرة لفلسطيني لعالقته بعملية تل أبيب١١المؤبد  .٤١

لسطيني بتهمة عالقتـه     حكما بالسجن مدى الحياة على ف      ١١أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية     : ب.ف.ا
وقال جيش االحتالل ان المحكمة التي مقرها في الضفة الغربيـة دانـت              .بعملية استشهادية في تل أبيب    
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 ١٧محمد عمودي من بلدة برقين في شمال الضفة بالتورط في هذه العملية التي وقعت في تل أبيب، في                   
  . آخرين شخصا واصابة عشرات١١،  وأسفرت عن مقتل ٢٠٠٦إبريل / نيسان

  ٢/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  يوما٢٠ًوفاة مواطنة على معبر رفح بعد احتجازها على المعبر أكثر من  .٤٢

من سـكان مخـيم     )  عاما ٣٠(أن المواطنة تغريد محمد عابد      "ذكرت مصادر فلسطينية    : أ.ب. د -رفح  
عـالج مـن إصـابتها      جباليا لالجئين شمال قطاع غزة واألم لخمسة أطفال كانت قصدت مصر لتلقي ال            

بمرض السرطان وبعد عودتها من القاهرة احتجِزت على الجانب المصري من معبر رفح البري علـى                
مـا ادى الـى     "  يوما ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية       ٢٠الحدود بين قطاع غزة ومصر ما يزيد على         

 أجل العمـل علـى فـتح        وناشدت عائلة عابد كل األطراف المعنية ومنظمات حقوق اإلنسان من         . وفاتها
  .المعبر لدفنها بمقابر أسرتها بغزة

  ٢/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  أنباء متضاربة حول اإلنتهاكات بحق اإلعالم الفلسطيني في غزة والضفة .٤٣

أن كتلة الصحفي الفلسطيني أدانت بشدة اختطاف أجهـزة      ١/٧/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعـالم      ذكر
شمال الـضفة  (معالي، مدير مكتب السهل للصحافة واإلعالم في مدينة سلفيت   أمن السلطة الصحفي خالد     

، معلنةً عن كامل تضامنها معه ومطالبتها كافة الجهات المسؤولة بالتحرك من أجل العمل علـى                )الغربية
نسخة منـه   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وأعربت الكتلة في بيان صحفي لها، تلقى        . إطالق سراحه فوراً  

، عن بالغ قلقها إزاء تواصل االعتداءات بحق الصحفيين في الضفة الغربية، التي كان              )١/٧(م األحد   اليو
  . آخرها اقتحام مجموعات من األجهزة األمنية منزل معالي واعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة

ال ان حرية   أن نقيب الصحافيين نعيم الطوباسي ق       ١/٧/٢٠٠٧ وفا   -وكالة االنباء الفلسطينية  وذكرت  
العمل للصحافيين، باتت مفقودة في قطاع غزة، بعد انقالب ميليشيات حركة حمـاس المحظـورة علـى                 

ولفت في مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام اهللا في الضفة الغربية، إلى أن وسائل اإلعالم، ال                  .الشرعية
ذية الدمويـة المحظـورة تعتبـر    تستطيع نقل حقيقة ما يدور في القطاع، خاصة أن ما يسمى بالقوة التنفي    

وأشار الطوباسي إلى انه تم منع المصورين الصحافيين، من نقل حقيقة ما             .بعض المناطق مغلقة عسكرياً   
يجري في القطاع عبر إرغامهم على مسح الصور التي يلتقطونها، مشيراً إلى االعتداءات التـي نفـذتها                 

 هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلـسطيني، حيـث قامـت          مليشيات حماس والتنفيذية الدموية المحظورة، بحق     
  .بمصادرة األجهزة التي تستخدمها الهيئة ونلقها إلى فضائية األقصى

  
  تدعو مجلس األمن الدولي إلرسال قوات دولية إلى قطاع غزة والضفة" فدا" .٤٤

، مجلس األمن الدولي التخـاذ      "فدا"دعا صالح رأفت األمين العام لالتحاد الديمقراطي الفلسطيني         : رام اهللا 
كما دعا في   . قرار عاجل بإرسال قوات دولية إلى قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية              

 اإلسرائيلية في   -حدود الفلسطينية   بيان إلى منح القوات الدولية التفويض الالزم من أجل االنتشار على ال           
قطاع غزة و جميع مناطق الضفة الغربية لتأمين الحماية لشعبنا من االعتداءات اإلسرائيلية، ولإلشـراف               
على تثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وإللزام إسرائيل بتنفيذ قرارات األمـم المتحـدة               

سكري بشكل كامل ونهائي لجميع األراضي الفلسطينية التي احتلت عـام           بإنهاء احتاللها االستيطاني والع   
  .، وفي مقدمتها القدس الشرقية١٩٦٧

   ١/٧/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
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  لنا مصلحة سياسية واستراتيجية وأمنية في إقامة الدولة الفلسطينية: العاهل األردني .٤٥
 ، األردنية"الغد" في لقاء خاص مع صحيفة ، اهللا الثانيالملك عبدرفض : عمان، عبد الجبار أبو غربية

 واعتبر طرح الكونفدرالية أو الفيدرالية، أو ما يسمى ، فلسطينية- طروحات إقامة كونفدرالية أردنية
لألردن "ن إ الملكوقال . بالتقاسم الوظيفي، مؤامرة على القضية الفلسطينية، لن ينخرط األردن فيها

تيجية وأمنية في قيام دولة فلسطينية مستقلة، ونحن نرفض صيغة الفيدرالية مصلحة سياسية واسترا
 هو مؤامرة على فلسطين ،والكونفدرالية، كما أننا نرى أن طرح هذا األمر وفي هذه المرحلة بالذات

ضاف أو. "واألردن، ونحن موقفنا واضح ومبدئي، ال يمكن أن نقبل بهذه الحلول مهما بلغت الضغوطات
و غير إسرائيلي للهروب من تلبية شروط أي مخطط إسرائيلي أ نتوانى للحظة عن مواجهة ننا لنإ"

وقال إن كل الجهود التي تقوم بها الدول العربية واإلسالمية  ."قامة الدولة الفلسطينيةإالسالم المتمثلة في 
اءات المطلوبة لتحقيق جرإذا لم تلتزم إسرائيل باإل" اإلسرائيلي لن تنجح -والغربية لحل الصراع العربي 

نشعر باألسف والغضب لما آلت إليه األوضاع " قال  على سؤال حول أحداث غزة مؤخراًورداً ."السالم
 تهدد ، لقد أخذت األحداث على الساحة الفلسطينية تنزلق نحو مسارات خطيرة...في األراضي الفلسطينية

لى مدى عقود طويلة من أجل استعادة حقوقه  الذي كافح ع،بتداعياتها وحدة ومستقبل الشعب الفلسطيني
ونحن قلقون لما آلت إليه األمور في األراضي . المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني

الفلسطينية، وندعو إلى العودة إلى الشرعية الفلسطينية، وإعادة ارتباط قطاع غزة والضفة الغربية كوحدة 
 إن استمرار الحال كما هو اآلن، وبقاء الساحة ... الفلسطيني ومستقبله على مصالح الشعبواحدة، حفاظاً

وبالمقابل يخدم . ..، ويضعف موقف العرب والفلسطينيينالفلسطينية عرضة للفوضى أمر غير مقبول أبداً
هذا الوضع أعداء الشعب الفلسطيني ويقوض آمال الفلسطينيين في إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وإقامة 

وفي رده على سؤال يتعلق بمصير مبادرة السالم العربية قال الملك عبد اهللا  ."الفلسطينية المستقلةالدولة 
استهدفت المبادرة التي جدد القادة العرب تأكيدهم التزامهم بها في قمة الرياض تحريك العملية  "الثاني

 ...الممتد منذ عقود طويلةالسلمية، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وللنزاع العربي اإلسرائيلي 
 والترويج لها على مستوى اإلقليم ،وعملنا بكل تصميم بعد قمة الرياض على تفعيل المبادرة وإنجاحها

والتقيت بمفكرين وقادة رأي أردنيين وفلسطينيين وإسرائيليين، لتشجيعهم وحثهم على شرح . ..والعالم
 لتحقيق السالم وإنهاء حالة ضرورة تبنيها سعياًالمبادرة في أوساط القوى المعتدلة في مجتمعاتهم و

نه سيكون هناك قوى تحاول إخراج المبادرة عن أهدافها وخلق ظروف تعيق أي أالصراع ، وكنا ندرك 
وحذرنا أشقاءنا الفلسطينيين من خطورة االقتتال واالنقسام على مساعي إيجاد .. .توجه للمضي بها قدماً

لسطينية وإقامة الدولة المستقلة، ونحن مصممون بالرغم من الظروف تسوية سلمية دائمة للقضية الف
 وينقذ ،الدقيقة الراهنة على مواصلة جهودنا لتحقيق انفراج في عملية السالم يعيد الحقوق إلى أصحابها

  .المنطقة من دائرة العنف واالضطراب اآلخذة باالتساع والتشعب
  ٢/٧/٢٠٠٧عكاظ 

  
  لى اللجنة الرباعية مايكل وليامزإمم المتحدة لعام لألمين االبخيت يلتقي مبعوث األ .٤٦

 معروف البخيت مبعوث األمين العام لألمم المتحدة إلى اللجنة الرباعية مايكل .دالتقى رئيس الوزراء 
كد رئيس أو .راضي الفلسطينيةوضاع في األوجرى خالل اللقاء تبادل وجهات النظر حيال األ .وليامز

 وبما ،لى جدول زمني محددإحياء عملية السالم بمفاوضات حقيقية وجادة ترتكز إعادة إهمية أالوزراء 
 ،قامة دولته المستقلة على ترابه الوطنيإ بما فيها ،يكفل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة
وشدد البخيت في هذا السياق على ضرورة استغالل  .وعاصمتها القدس الشريف وحل مشكلة الالجئين

وجدد رئيس  .لى السالم المنشود في المنطقةإ التي تتيحها مبادرة السالم العربية للوصول ،ةالفرص
 الممثلة بالسلطة الوطنية الفلسطينية ورئيسها ، للشرعية الفلسطينيةناألردالوزراء التأكيد على دعم 
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الشعب لى دعم السلطة وتعزيز دور مؤسساتها ودعم وحدة إمحمود عباس داعيا المجتمع الدولي 
ن أكد على ضرورة أ و،نسانية في قطاع غزةوضاع اإلوحذر رئيس الوزراء من تدهور األ .الفلسطيني

نسانية في قطاع غزة جراء نقص المواد الغذائية والخدمات إ لمنع وقوع كارثة ؛يعمل المجتمع الدولي
سرائيلية لتعهداتها  اإلهمية سرعة تنفيذ الحكومةألى إشار البخيت أو .وضاع الراهنةساسية بسبب األاأل
 وضرورة تسهيل حركة عبور ،موال الضرائب الفلسطينية المحتجزةأ و،سرى فلسطينيينأفراج عن باإل
   .سرائيليةشخاص والبضائع على المعابر اإلاأل

  ١/٧/٢٠٠٧وكالة األنباء األردنية بترا 
  
   عن طلب عباس تشكيل قوات دولية ترسل إلى غزةاألردن غير راضٍ .٤٧

ألداء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد فرض سيطرة   خفياًوجه مصادر أردنية مسؤولة نقداًت :عمان
تقول المصادر إنه في الوقت الذي يركز فيه األردن جهوده الستئناف  .على قطاع غزة" حماس"حركة 

إنجاز  توظيف توجه جديد برز لدى اإلدارة األمريكية يقضي بالمسار التفاوضي الفلسطيني، محاوالً
 قبل نهاية والية الرئيس األمريكي جورج بوش، يجهد عباس نفسه في ،التسوية النهائية للقضية الفلسطينية

جراء إ تشرف على ،محاولة الستصدار قرار دولي يقضي بتشكيل وإرسال قوات دولية لقطاع غزة
وتقول المصادر إن  .انية، وإفقادها األغلبية البرلم"حماس"سقاط حركة إانتخابات تشريعية جديدة هدفها 

تحرك عباس من شأنه أن يستهلك الوقت المتبقي من والية الرئيس األمريكي، وتقديم ذريعة للحكومة 
ولمرت بورقة مهمة تطالب أاإلسرائيلية توظفها في مواجهة الضغوط األمريكية، على نحو يسلح حكومة 

ة للقضية الفلسطينية، قبل إجراء االنتخابات استنادا إليها بعدم اإلقدام على أي خطوة على طريق التسوي
  .التشريعية الفلسطينية المبكرة، وتشكيل الحكومة التي ستنبثق عنها، وتمثل األغلبية المقبلة

  ٢/٧/٢٠٠٧الشرق القطرية 
  
  سالميينفشل بني رشيد سبب تراجع شعبية اإل: المعارضة .٤٨

،  يعقوب سليمان الكسواني، في بيان له.د "حماة "أمين عام حزب حقوق المواطنانتقد  :اهاتخلف الط
 واتصاالت أدت إلى خسارة نه قاد جهوداًأ معتبراً ،أمين عام جبهة العمل اإلسالمي زكي بني رشيدداء أ

 بسبب ؛ وجماعة اإلخوان المسلمين في الشارع األردني،سياسية كبيرة لحزب جبهة العمل اإلسالمي
 عن قناعاتها بشأن ه فرض مواقف على المعارضة بعيداًن ومحاولتييكياتصاالته السرية مع األمر
 الذي تتفق عليه قيادات أربعة أحزاب معارضة ،وشدد الكسواني في بيانه .ممارسات حماس في غزة

 وجماعة اإلخوان المسلمين ،ن حزب جبهة العمل اإلسالميأ" على ،أخرى تحت مظلة التيار القومي
فاع عنه، إذ أن ذلك الموقف أظهرهما كطرف غير محايد وال خطأ في تبني موقف حماس بالكامل والدأ

لم يحسن زكي التعامل مع أحزاب "وهاجم الكسواني بني رشيد وقال  ."يمكن لهما القيام بدور الوسيط
و بطريقة أنه يتحدث معهم بطريقة فوقية أ و،نه ناطق باسم حماسأ وكان يتحدث معهم على ،المعارضة

المعارضة لموقف حزب جبهة العمل اإلسالمي وجماعة اإلخوان، عبر توحي برغبته إلزام أحزاب 
 ما قامت به  في ظّل، وفقا للكسواني،إلزامهم بتبني موقف حماس في الداخل، األمر الذي كان مستحيالً

و عدم صحتهأ النظر عن مدى صحة موقفها السياسي حماس من جرائم على األرض بغض".   
  ٢/٧/٢٠٠٧الرأي األردنية 

 
   ماليين دوالر للحفاظ على هوية المدينة المقدسة١٠ريع بقيمة مشا .٤٩

 في تمويل تنفيذ ، في عمان اليوم، تبحث لجنة متابعة شؤون القدس المحتلة:عمان، نادية سعد الدين
 والتصدي ، ماليين دوالر كمرحلة أولى للحفاظ على هوية المدينة المقدسة١٠مشاريع بقيمة ال تقل عن 
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 ومن القدس المحتلة ،وسيحمل وفد يمثل لجان وهيئات مقدسية من األردن . إسرائيلياًلمحاوالت تهويدها
وقال رئيس . تلك المشاريع للبحث عن تمويل لها في جولة عربية وإسالمية يجري الترتيب لها حالياً

اللجنة ستضع خطة متكاملة بأبرز المشاريع الملحة التي تجد ضرورة في "اللجنة غازي الحسيني إن 
وأضاف الحسيني أن أغلب تلك المشاريع  ". حتى ال نفقد هوية وعروبة المدينة المقدسة،لتسريع بتنفيذهاا

 من خالل بناء مدارس ورياض أطفال للحفاظ على عقلية الطلبة في مواجهة ؛تتركز في الجانب التعليمي
 ،االت الصحية واإلسكانيةمشاريع معنية بالمج"محاوالت تهويدهم بمناهج تعليمية إسرائيلية، إضافة إلى 
وأشار إلى مشاريع تعنى بتنشيط السياحة  ".وأخرى تهدف إلى تنشيط المدينة المقدسة سياحياً وتجارياً

الدينية في المدينة المقدسة، إضافة إلى أخرى تختص بإعادة ترميم مباني ومنازل سكنية تعرضت إلى 
إلى جانب االهتمام بأماكن مهددة بالخطر الهدم والتدمير من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي، 

كما تعنى اللجنة بوضع مشاريع سكنية مخطط لتنفيذها في مناطق تحمل صفة المناطق . اإلسرائيلي
  .الخضراء

   ٢/٧/٢٠٠٧الغد األردنية 
  
  السالح المقاوم اللبناني والفلسطيني يعالج بالحوار : قائد الجيش .٥٠

أن األحداث الجارية حالياً في نهر البارد، لم تبدأ بناء على توقيـت     "أكد قائد الجيش العماد ميشال سليمان       
على الغدر بالعسكريين، مشددا في الوقـت       " فتح اإلسالم "من الجيش، إنما بفعل إقدام تنظيم ما يسمى بـ          

ذاته على أن موضوع أي سالح لبناني أو فلسطيني مقاوم، يتم البحث به ومعالجته من خـالل الحـوار                   
، إن كان بين اللبنانيين أنفسهم، أو بين اللبنانيين واألخوة الفلسطينيين المعنيين بالقـضية، وبمـا                والتوافق

  ". يحفظ المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، وال يقدم خدمة مجانية يستفيد منها العدو اإلسرائيلي
  ٢/٧/٢٠٠٧السفير 

  
   يراستخدام الرصاص في وجه الناس خطأ كبرابطة علماء فلسطين  .٥١

ـ         قال :غسان ريفي  -البداوي  إن مـا جـرى    " السفير" عضو رابطة علماء فلسطين الشيخ محمد الحاج ل
  :  هو نتيجة لثالثة أمور هي)مظاهرة نازحي البارد التي سقط فيها ضحيتين برصاص الجيش اللبناني(

  . إطالة المدة الزمنية لالزمة في ظل تزايد حاجة الناس للعودة: أوال
  . ق األبواب امام أي مبادرة حل بعد أربعين يوماً من التشرد والمعاناةإغال: ثانياً
إن استخدام الرصاص في وجه الناس بهذه الطريقة هو خطأ كبير، أما وقد حصل، فال داعي لكـل                  : ثالثا

هذا االستثمار السياسي، وليأخذ من له ثأر مع سوريا ثأره بمعزل عنا، وبمعزل عن هـؤالء النـازحين                  
 فهؤالء خرجوا من أجل ممتلكاتهم وأرزاقهم ومنازلهم، وخرجوا مـن أجـل كـرامتهم، ولـم                 المعذبين،

  .يخرجوا من أجل شاكر العبسي كما أراد أحد الوزراء تصوير التظاهرة
  ٢/٧/٢٠٠٧السفير 

  
    على مطار بيروتالقيادة العامة أنصار سيطرة دمشق تخطط ل:السياسة الكويتية .٥٢

لمخابرات السورية الى عدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين في          أوعز قياديون في جهاز ا     :خاص
المعارضة اللبنانية بوجوب اجالء عائالتهم من لبنان الى منطقتي الزبداني وبلودان في سورية والقريبتين              

 وقالت مصادر وثيقة االطالع ان هذا االجراء جاء نتيجة عزم المخابرات الـسورية             .من الحدود اللبنانية  
االيعاز الى بعض الفصائل الفلسطينية الموالية لها في لبنان بتصفية قياديين في منظمة التحرير الفلسطينية               

واضافت المصادر ان الخطـة الـسورية        . فلسطينية تعم مختلف المناطق اللبنانية     -لخلق فتنة فلسطينية    
مد جبريل والمتمركزة فـي منطقـة        القيادة العامة التابعة الح    -تقضي بأن تتولى عناصر الجبهة الشعبية       
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"  آذار ١٤قوى  "الناعمة القريبة من بيروت السيطرة على مطار رفيق الحريري الدولي بهدف منع رموز              
وبحسب المصادر نفسها فان القيادة السورية عمدت بعد القرار االميركي بفرض حظر             .من مغادرة لبنان  

بضرورة نقل اموالهم من    "  اذار ٨قوى  "من قيادات   على بعض الشخصيات السورية واللبنانية الى الطلب        
البنوك االوروبية الى سورية ومن بعدها الى قطر خشية ان تتخذ دول االتحاد االوروبي اجراء ممـاثال                 

واشـارت اوسـاط    . اذار المودعين في الدول االوروبية من امـوالهم   ٨لالجراء االميركي يحرم قياديي     
الى ان القرار الرئاسي االميركي بشأن منع سفر بعض الشخـصيات           ديبلوماسية غربية في بيروت امس      

اللبنانية والسورية الى الواليات المتحدة ستليه اجراءات تنفيذية تتضمن شقا ماليا بتجميد عدد من حسابات               
هذه الشخصيات في الواليات المتحدة، كما ان ثمة الئحة جديدة تتضمن اسماء اخرى لبنانيـة وسـورية                 

  .ار ثان يعممه البيت االبيض قريباًستصدر في قر
  ٢/٧/٢٠٠٧السياسة الكويتية 

  
  "حماس"مصر تستأنف عالقاتها مع  .٥٣

ـ         :  خالد محمود رمضان   -القاهرة   " األخبـار "قالت مصادر مصرية وفلسطينية متطابقة في القـاهرة، لـ
وإجـراء  " حمـاس "أمس، إن الرئيس المصري حسني مبارك قرر استئناف العالقات المتوترة مع حركة             

 .والسلطة الفلـسطينية  " حماس"حوارات معها في الفترة المقبلة لتدارس إمكان حل اإلشكاالت العالقة بين            
وأوضحت المصادر أنه وفقاً لتعليمات مبارك، فإن رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان              

 واإلسرائيلية منتصف هـذا     سيرسل وفداً يضم بعض كبار مساعديه المتخصصين في الشؤون الفلسطينية         
 ".حمـاس "و" فتح"األسبوع إلى األراضي الفلسطينية المحتلة مجدداً لعقد سلسلة من االتصاالت مع قيادات          

وأشارت المصادر إلى عزم القاهرة تسمية رئيس جديد للوفد األمني المصري وإجـراء تغييـرات فـي                 
يرة إلى أن الوفد سيبحث أيـضاً إمكـان         تركيبته بحيث تضم عناصر من وزارة الخارجية المصرية، مش        

أن الـسلطات   " األخبـار "وعلمـت    .تسريع صفقة تبادل األسرى بين الجانبين الفلسطيني واإلسـرائيلي        
لزيارتها وإجراء حوارات مـع كبـار المـسؤولين فـي           " حماس"المصرية وجهت الدعوة إلى وفد من       

فه بالفوضى اإلعالميـة وتعـدد النـاطقين        احتواء ما تص  " حماس"كما طلبت من    . المخابرات والخارجية 
إلى ذلك، قال مسؤول مصري إن تغير موقـف مبـارك مـن              .باسمها في ما يخص العالقات مع مصر      

وكـشف  . يرجع إلى عملية تقويم سريعة جرت لتطورات الوضع الراهن في األراضي المحتلـة      " حماس"
لم تكن أمينة فـي التعامـل مـع         " فتح" على معلومات جديدة مفادها أن قيادات في         ينعن وقوف المصري  

  .مصر وأنها زودتها أكثر من مرة بمعلومات مغلوطة حول الوضع السياسي واألمني
 ٢/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 

  
 صنعاء تنفي معلومات عن نيتها منح الجنسية لإلسرائيليين من أصول يمنية  .٥٤

نشرتها صحيفة يديعوت احرونوت  مصدر يمني مسؤول امس االحد معلومات ىنف:  يو بي آي-صنعاء 
اإلسرائيلية عن أن صنعاء سوف تمنح الجنسية اليمنية إلسرائيليين ذوي أصول يمنية هاجروا ويحملون 

وأضاف أن المواطنين اليمنيين من ذوي الديانة اليهودية والمقيمين في اليمن حاليا  .الجنسية اإلسرائيلية
 .باعتبارهم مواطنين يمنيين والدستور يكفل لهم ذلكهم وحدهم من لهم حق حمل الجنسية اليمنية 

 ٢/٧/٢٠٠٧القدس العربي 
  
 ايلول االسود هم الذين قاموا بتصفية الجنرال االسرائيلي في واشنطن : وثاق أمريكية .٥٥

كشفت صحيفة معاريف في عددها الصادر امس النقاب عن ان تنظيم ايلول            :  زهير اندراوس  -الناصرة  
 مـن   يوليـو / الذي قام بتصفية الملحق العسكري االسرائيلي في واشنطن في تموز       االسود الفلسطيني هو  
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واضافت الصحيفة ان وثائق امريكية تم الكشف عنها مؤخرا تؤكد ان ايلول االسـود قـام                . ١٩٧٣العام  
يخ نفيذ عملية ميـون   بهذه العملية ردا وانتقاما على العمليات التي نفذها الموساد ضد قياداته التي امرت بت             

 كان على عالقة بالوكالة قدم تقريرا       ىووفق الوثائق فان مصدرا فلسطينيا رفيع المستو      . ١٩٧٢في العام   
جاء فيه ان طالبين فلسطينيين، كانا يدرسان في كندا وكانا في ايلول االسود، هما اللـذان نفـذا عمليـة                    

  .واشنطنتصفية الملحق العسكري في 
  ٢/٧/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  القدس ليست مقدسة عند المسلمين والفلسطينيون ليسوا بشرا: ركاصهاينة امي .٥٦

، زعم رئيس منظمة صهاينة اميركا مورتون كلين بأن القدس ليست مقدسة عند المسلمين على االطـالق               
وزعم كلين ان القدس لم تكن على االطالق وان ادعاء المسلمين بحقهم االسـالمي فـي القـدس كـان                    

جل اخذ ارواح وقلوب اليهود واستئصالها واضاف كلين ان الفلسطينيين لـم            باألساس مصمما مسبقا من ا    
واتهم فـي   . يكونوا شعبا حقيقيا على االطالق خالل التاريخ النه لم يكن لهم بلد وال دولة تسمى فلسطين               

من اجـل فرصـة     " اسرائيل"اقوال وتصريحات رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت باستعداده لبيع          
تهما في الوقت ذاته القادة الفلسطينيين بغير السلميين وغير المسالمين ألن ما يسمى بالسالم حسب               سالم م 

  .اقوال كلين ال يوجد في عقل وال ذهن اي قائد فلسطيني
  ٢/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  هيومان رايتس تتهم إسرائيل والفصائل بانتهاك القانون الدولي .٥٧

 إسرائيل والفصائل    منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق اإلنسان،       اتهمت    : ب .  أ -القدس المحتلة   
، أن قـصف إسـرائيل        وذكرت المنظمة، في تقرير لها أمس       . الفلسطينية المسلحة بانتهاك القانون الدولي    

    . للمناطق السكنية في غزة واطالق الصواريخ من غزة على المدن اإلسرائيلية يعد انتهاكا للقانون الدولي
 ٢/٧/٢٠٠٧األهرام المصرية 

  
  .. خمسة مشاهد على المسرح الفلسطيني .٥٨

  نهاد المشنوق
 الرئيسان المصري والفلسطيني والعاهل األردني ورئيس الحكومة االسرائيلية في منتجـع            :المشهد األول 

 قاعة فندق فارغة، يظهر الموكيت على ارضها انها ليست من القاعـات           . شرم الشيخ على البحر األحمر    
علـى األرجـح تـم      . اربع كراسٍ موضوعة في منتصف القاعة، وكأنها على قارعة الطريق         . الرئاسية

ما هذا االجتماع الذي يجمع رئيس الدولة العربيـة األكبـر،           . اختيارها في اللحظة األخيرة ألسباب أمنية     
المـستعيد أنفاسـه    وحامل أختام القضية الفلسطينية والملك الشاب لألردن ورئيس الحكومة اإلسـرائيلية            

  السياسية بعد حربه الفاشلة على لبنان في الصيف الماضي؟ 
في غزة وآثـاره علـى      " حماس"يعقد االجتماع للبحث في االنقالب الذي قامت به حركة          : اإلجابة بسيطة 

  . منطقة الشرق االوسط
ي وللرئيس الفلسطيني   الرئيس مبارك يؤكد لرئيس الوزراء االسرائيل     . الكالم الذي صدر بعد القمة تقليدي     

قال الناطق باسـم الرئاسـة      . أنه ال يوافق على تجويع الشعب الفلسطيني أو تحويل غزة الى سجن كبير            
  . أن مصر ال تنحاز لفصيل فلسطيني دون آخر: المصرية، وأضاف

ـ               ة تكرم اولمرت على المجتمعين بالموافقة على اإلفراج عن المستحقات الفلسطينية من الـضرائب البالغ
  .  اسيراً، ليس بينهم الناشط الفتحاوي مروان البرغوتي٢٥٠ستمئة مليون دوالر، واإلفراج عن 
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إن مراجعة لما ورد من تصريحات عربية ووعود اسرائيلية تعيد إلى الذاكرة االجتماع الذي عقده رؤساء                
ـ            رة الخارجيـة   مخابرات الرباعي العربي، مصر واألردن واالمارات العربية والسعودية، برئاسـة وزي

االميركية في عمان بمشاركة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الحرب االسرائيلية على لبنـان فـي                
ثم استكمل الرئيس عباس اجتماعاته برئيس الوزراء االسرائيلي في العقبة وقيل إن            . شهر تموز الماضي  

  . لكن الرياض نفت ذلك. اًمسؤوالً سعودياً عقد اجتماعاً مماثالً على حدة في العقبة أيض
النتيجة التي ظهرت لذلك االجتماع أو التي تسربت من بعض حضوره أن اولمرت وعد بـاإلفراج عـن                  

فضالً عـن التحـويالت الماليـة       . مئات األسرى ومنهم مروان البرغوثي، الشخصية الشعبية الفتحاوية       
دة على الراوي إن أولمرت وعـد أيـضاً         وقيل، والعه . لمستحقات كان الرئيس عباس بأمس الحاجة اليها      

  ". التفاهم"مبادرة السالم في حال صدورها وإعالن هذا " بتفهم"
لم ينفذ أولمرت أياً من وعوده حين كان في أزمته السياسية الكبرى بعد حرب تموز، فلمـاذا يفعـل اآلن    

ن يعطي وهو ضعيف وال يقبل      وقد أعاد تنظيم خريطته السياسية؟ أال يسري عليه القول بأنه ال يستطيع أ            
  أن يعطي وهو قادر؟ 

 حين تم توقيع اتفاق اوسلو، الذي فاوض على أسطر بنـوده الـرئيس              ١٩٩٣لو عدنا بالذاكرة إلى العام      
عباس، لوجدنا أن الوعود االسرائيلية أطاحت بالزعيم ياسر عرفات في المستشفى العسكري في بـاريس               

فلماذا سيصل عباس إلى ما لـم       .  الحل النهائي للدولة الفلسطينية    دون أن يستطيع الوصول الى مباحثات     
  يستطع الوصول إليه عرفات بعد انتفاضتين؟ 

الرئيس عباس الذي رفض الحياة في بيروت مع رفاقه من القيادة الفلسطينية قبل خروج منظمة التحريـر      
... بته فـي تـأليف الكتـب       وفضل الحياة في دمشق حيث الهدوء يناسب رغ        ١٩٨٢من لبنان في العام ،    

لذلك أصدر عـدداً    . الرئيس عباس يتصرف على أنها فرصته األخيرة إلثبات استحقاقه للقيادة الفلسطينية          
علـيهم فـي مقـارهم      " حماس"من القرارات القاسية بحق القيادات األمنية المقصرة في مواجهة انقالب           

وإذا ما تعاملـت    . األمنية في غزة  " حماس"لية  غير ان هذا لن يغطّي الفراغ الذي أظهرته عم        . العسكرية
الحكومة االسرائيلية مع وعود رئيسها كما فعلت سابقاً، وهي ستفعل، واكتفت الدول العربية بوساطة بين               
طرفين ال يستطيعان االتفاق، وهي ستتوسط، بينما تدرس االدارة االميركية والحكومات االوروبيـة مـا               

 ومبادرات، وهي ستدرس، فإن كل هذا سيؤدي ليس الى صمود الدولتين            سبق أن درسته سابقاً من أفكار     
ـ      كما سمى غزة دنيس روس المسؤول السابق في الخارجية، الـى           " حماستان"بل الى تمدد ولو تدريجي ل
  . الضفة الغربية وليس العكس

يرانية شـجعت   في األسبوع الماضي أن التحركّات اال     " اكتشف"وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط       
على ما فعلته في غزة وهذا يمثّل تهديداً لألمن القومي المصري، ألن غزة على مرمى حجر من                 " حماس"

  . مصر
 فهو يهدد األمن القومي العربي مما يلـزم         - على حد قول ابو الغيط       -أما االنتشار االيراني في العراق      

فالدكتور مـصطفى   . يس وحده من هذا الرأي    ابو الغيط ل  . القاهرة وضع قيود على العالقات مع طهران      
إن ايران  "عن إيران والية الفقيه، يقول      " حدائق األحزان "اللباد الخبير في الشؤون االيرانية ومؤلف كتاب        

مددت حضورها اإلقليمي من غرب ايران مروراً بالعراق وسوريا ولبنان وحتى غزة وهو أقوى حضور               
نما المشروع األميركي الذي ينظّم صفوفه يعـاني مـن صـعوبات            بي. إقليمي إليران في العصر الحديث    

  ". متفاقمة داخل كل ساحة
لم يقل أحد في شرم الشيخ إن أطرافاً في العرب واالدارة االميركية والحكومة اإلسرائيلية اعتبرت اتفاق                

الذي كـان   ، وان هذه األطراف استبدلت الحضور السعودي        "حماس"مكة بين الفلسطينيين إبرازاً لصورة      
سيجعل من اجتماع شرم الشيخ عربي الهوية يبحث في إحياء اتفاق مكة، بحضور إسرائيلي يناقش خالفاً                

  . بين الفلسطينيين



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                      ٧٧٠:                                 العدد٢/١/٢٠٠٧اإلثنين : التاريخ

***  
على التلفزيون، أول من أمس، للمرة      " حماس" خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة        :المشهد الثاني 

ءة صفة االنقالب التي أعطيت للحركة العسكرية، وأكّـد         استغرب مشعل بكل برا   . الثانية منذ انقالب غزة   
ليست مقصودة وال رجاالتها، وإن حركته حاضرة للحوار فوراً، باعتبار ان ما جرى هو صدام               " فتح"أن  

مع قوة أمنية محددة، لكن االمور أفلتت في كل القطاع، وانهم ال يريدون فصل قطاع غزة عـن الـضفة        
  .  حكومياًالغربية وال يريدون انقساماً

أما عباس هنية فقد جرى تصويره، باألمس، في منزل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات وهو يتحدث مـع                 
، ابنتهـا مـن عرفـات       "زهوة"زوجته سهى في باريس ليبلغها بأن المنزل سليم من كل أذى وأن غرفة              

نيويـورك  "كتب مقاالً في    كذلك الدكتور أحمد يوسف المستشار السياسي لهنية والذي         . جاهزة الستقبالها 
". ، قال بعد قمة شرم الشيخ إن حركته ال تعول على مثل هـذه االجتماعـات               "حماس"عن شرعية   " تايمز

موضحاً أنهم وافقوا على طلب الوزير المصري عمر سليمان بالعودة إلى طاولة المفاوضات على قاعدة               
  . ال غالب وال مغلوب دون شروط مسبقة

ورجالها، وهل من المنطقي أن يكون      " فتح"كان االشتباك في غزة إذا لم يكن مع         لم يشرح مشعل مع من      
وما قـصة مئـات الفتحـاويين       . له" حماس"محمد دحالن، على حد وصف      " العميل"كل ما حدث بسبب     

  . الوطنية لهم" حماس"الواقفين على معبر بيريتز منذ أسابيع هاربين من معاملة 
سهى عرفات على التلفزيون يلغي ما سبق ورأيناه من جزمات المقنّعـين            بالطبع حديث هنية الهاتفي مع      

ـ    ٤٠على صورة الزعيم عرفات الذي كتب لمدة         مكانـاً تنقلـب   " حماس" سنة التاريخ الفلسطيني وجعل ل
أما صورة منزل أمير الشهداء أبو جهاد ومكتب الرئيس عباس وكرسـيه وهاتفـه المفتـوح علـى           . فيه

  . لكوابيس التي ال يجوز اإلصرار على رؤيتها، كل هذا من ا"رايس"
لمشروع وساطة داخلي من بنود ثالثة أهمهـا        " حماس"أما المستشار السياسي لهنية فتولّى إعالن رفض        

. إجراء انتخابات تشريعية مبكّرة في الضفة والقطاع تؤلّف حكومة جديدة تشرف على انتخابات رئاسـية              
  . ، على حد تعبيره"ضيةتضر بالق"باعتبار أن االنتخابات 

***  
 أعلنت وزيرة الخارجية االميركية انها ستقوم بزيارة الى المنطقة هذا الشهر بعد ان عطّل         :المشهد الثالث 

الخالف في االجتهاد بينها وبين نائب الرئيس تشيني حول السياسة األميركية تجاه ايران، خطاب الرئيس               
ذي ألحت رايس ان يتضمن تصوراً للمفاوضات االسرائيلية        بوش السنوي عن حال االتحاد االميركي وال      

فإذا بأولمرت يـرفض خـالل زيارتـه        .  الفلسطينية ملزماً لالدارة االميركية خالل مدة زمنية محددة        -
واشنطن في االسبوع الماضي الشروع في مفاوضات الحل الدائم مع عباس بدعوى أن األخير غير قادر                

  .  يتم التوصل إليهعلى إقناع شعبه باي اتفاق
أما األهم فهو أن ثالثة من كبار المفكرين السياسيين اليهود االميركيين كتبوا عن انقـالب غـزة، وهـم                   
روبرت ساتلوف مدير مؤسسة واشنطن لدراسات الشرق األدنى االستراتيجية، ومارتن انـديك الـسفير              

للسياسة الشرق اوسطية، ودنـيس     " ابانس"االميركي السابق في اسرائيل في ادارة كلينتون ومدير مركز          
عن مفاوضات الشرق االوسط    " السالم المفقود "روس نائب مساعد وزير الخارجية السابق ومؤلف كتاب         

  . في عهد الرئيسين السوري حافظ األسد والفلسطيني ياسر عرفات
وقال . تهمأنديك وصف الرئيس عباس بالرئيس الضعيف الذي يسترضي من يتحدونه بدالً من مواجه             -

إن االمور ذاهبة في اتجاه دولتين فلسطينيتين، واحدة في غزة يتولى الجيش االسرائيلي فرض وقف النار                
عليها، وثانية في الضفة الغربية تستطيع بعد فرض الرئيس عباس سيطرته عليها، توقيع اتفاق سالم مـع           

الغربية وتضم الضواحي العربيـة     اسرائيل ينص على انشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة في الضفة            
  . في القدس الشرقية
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وذلك بإعـادة تنظـيم الحركـة       . الى نموذج للنجاح في الشرق االوسط     " فتح"روس دعا إلى تحويل      -
وتنظيفها بحيث تذهب عنها صورة الفساد لتتحول الى جهة متجاوبة مع الحاجات االجتماعية واالقتصادية              

سـالم  "دية والدول االوروبية الى زيادة نشاطها ومساعداتها لحكومـة  ودعا السعو. لسكان الضفة الغربية  
مـن الـتحكّم بالـصراع      " حماس"ثم أكّد أن على االدارة االميركية أن تمنع في نهاية واليتها،            ". فياض

  .  االسرائيلي-الفلسطيني 
باس بأنه الـرئيس     أردنية، واصفاً ع   -ساتلوف وهو األكثر فعالية بينهم، طالب بكونفدرالية فلسطينية          -

في صناديق االقتراع وفي ساحة القتال، مستغرباً الحكمة من الرهـان    " حماس"المتخصص بالخسارة أمام    
  . الوطني األميركي والمجتمع الدولي على الرئيس عباس مرة ثانية

الرجـل  أجمع الثالثة على اعتبار الضفة الغربية مكاناً لالستثمار السياسي، وعلى أن الرئيس عباس ليس               
  . المناسب للمواجهة، وعلى أن المستقبل للدولتين، إنما الفلسطينيتان

  .  أردنية-ساتلوف انفرد بالدعوة إلى كونفدرالية فلسطينية 
بل أكّدت على   . مصادر في الديوان الملكي األردني استبعدت بشكل قاطع العودة الى مشروع الكونفدرالية           

  . صرار على عدم جواز انفصال الضفة الغربية عن قطاع غزةما دعا الملك عبداهللا الثاني إلى اإل
***  

 الرئيس اإليراني أحمدي نجاد يصف حكومة الطوارئ الفلسطينية بأنها عميلة ومرتهنـة             :المشهد الرابع 
وبعض التيارات من السعي إلى كسب رضا االسـتكبار والمـصالحة مـع             " دول المنطقة الخائنة  "محذراً  
  . إسرائيل

ة االولى التي يصدر فيها كالم من هذا النوع المخالف لكل األعراف عن مـسؤول إيرانـي                 هذه هي المر  
  . مع العلم أن المرجع آية اهللا خامنئي سبق أن دعا الى محاربة أميركا في لبنان. على هذا المستوى

يتجاوز أما في دمشق، حيث لبنان هو األول في جدول األعمال األمني والسياسي، فإن الموقف العلني ال                 
  . دون التعرض ألنظمة عربية" حماس"دعم خيار 

الرئيس حسني مبارك قال رداً على سؤال حول ما إذا كان دخول دمشق مرة أخرى في عمليـة الـسالم                    
أتمنى هذا، االسرائيليون قالوا لـي      : "يمكن أن يجعل الدور السوري إيجابياً أكثر على المسارات المختلفة         

 عملية السالم، لكنهم متشككون في هذا الموضوع، فقلـت لهـم مـا دامـوا                إن سوريا تريد الدخول في    
  ". يعرضون التفاوض فلتكملوا معهم وتروا النهاية ستصل إلى ماذا

***  
 العاهل السعودي عبداهللا بن عبد العزيز يجول في اسبانيا وفرنسا وبولونيـا ومـصر               :المشهد الخامس 

البنـد  . يؤكد على الثوابت التي يفترض أن األحداث تجاوزتها        السعودي   -واالردن، فإذا بالبيان االردني     
البند الثالـث تفعيـل     . البند الثاني رفض االنشقاق الفلسطيني    . األول تناول التزام المبادرة العربية للسالم     

التنسيق العربي مع الرباعية الدولية وصوالً إلى مفاوضات سلمية جادة ذات هدف نهائي واضـح بـين                 
البند الرابع رفض التدخل األجنبـي فـي الـشأنين          . اإلسرائيليين ضمن جدول زمني محدد    الفلسطينيين و 

  . العراقي واللبناني
فتأجل لقاءه مع الرئيس    . حفظ العاهل السعودي لنفسه دور الوساطة الذي ال يريده أن يسقط مع اتفاق مكة             

 كانت له قراءة مختلفـة ألسـباب        الفلسطيني بحيث بدا وكأنه على الحياد بين الطرفين المتخاصمين، وإن         
األردنية حمل المسؤولية للتعنّت اإلسرائيلي وإصرار بعض القوى        " الرأي"إذ أنه في حديث إلى      . الخصام

  . الدولية على عدم مساعدة الفلسطينيين وتعزيز التوافق بينهم
ع نفسه، ممـا يعطـي      الجديد في بيان عمان شكلي، إذ أنه يجمع في أسطره بين العراق ولبنان في الموق              

المشروع اإليراني من جهة والتطرف اإلرهـابي مـن جهـة           : لألزمة في البلدين الطبيعة السياسية ذاتها     
  . أخرى
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  . انتهت المشاهد على المسرح الفلسطيني
***  

  : في االستنتاج من كل ما ورد في المشاهد السابقة، يتبّين التالي
انعة الحليفة للمشروع االيراني تتقدم دون أن تبحث عن         بقوى المم  أن الجهات االسالمية المسماة      - :أوالً

فـي وجـه    " حماس. "فريق المعارضة في وجه األكثرية في لبنان      . تسوية، ربما هدنة في بعض األحيان     
كل هـذه   . الفصائل السياسية الشيعية في العراق في مواجهة المقاومة ذات الغالبية السنية          . في غزة " فتح"

الة هجوم بسبب إخفاقات السياسة األميركية التي ترفع من معنوياتها وتجعلهـا تعتقـد أن               الحركات في ح  
  . باستطاعتها فرض إرادتها

 -ال يمكن لواشنطن أن ترفض مفاوضات سورية        :  السورية - في مسألة المفاوضات االسرائيلية      -: ثانياً
ه التي نقلها األتراك الـى      في رسالت إسرائيلية تهدف الى فصل سوريا عن ايران، وهذا ما ذكره اولمرت            

لكن االعتقاد بأن دمشق سوف تتخلى عن إيران مقابل وعد بإعادة الجوالن يدل على أن               . القيادة السورية 
فهـو  . واشنطن وتل ابيب ال تدركان تماماً مغزى التحالف السوري اإليراني وقيمته بالنـسبة للنظـامين              

ما وجميع المصالح المختلف عليها تبقى ثانوية بالنسبة لما يقدمه          الورقة الرابحة االساسية في استراتيجيته    
  . التحالف من مميزات لطهران ودمشق في مواجهة خصومهما في الداخل والخارج معاً

لكن الحجـم الـذي   .  لقد أصبح للمنطقة مشروع واحد ال فكاك من ارتباط اطرافه ببعضها بعضاً     - :ثالثاً
وهذا ما يحصل   . إلى درجة أنه من السهل االلتقاء على مواجهته       ه حادة   يشكله هذا المشروع كبير وطبيعت    

  .... اآلن
  ٢/٧/٢٠٠٧السفير 

  
   عباس ومشروع تصفية القضية الفلسطينية"تشدد" .٥٩

  عمر عياصرة
تأجيل اللقاء المرتقب بين ملك السعودية والرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان، أثار تساؤالت كثير               

تابعين للحدث الفلسطيني، وقد اعتبره البعض إشارة على عدم الرضا العربي عن ذهاب            من المراقبين والم  
الرئيس الفلسطيني بعيداً وراء المتشددين في فتح، متسلحاً بالوعود واالعترافات األميركية واإلسـرائيلية             

و مـازن،   محور االعتدال العربي كان قد أعلن عقب أحداث غزة، أنهم داعمون للرئيس أب             . واألوروبية
وأكدوا على شرعيته، واعتبروا سيطرة حماس على غزة خروجاً عن الشرعية، ولكنهم في الوقت ذاتـه                
تلمسوا أن ثمة تياراً في فتح يملك النفوذ ويقود الملف الفلسطيني إلى حالة الفوضى، وهذا التيار كـشف                  

  . عن نفسه بعد اتفاق مكة
ه أقرب ما يكون لشركة أمنية يـديرها المـال اإلسـرائيلي،            إذ ال يحترم وال يعبأ بالعواصم العربية، وأن       

وانطالقاً من هذه القراءة، ترك العرب الباب مفتوحاً أمام أعذار حماس وأعلنوا عن لجنة تقصي الحقائق،                
كما أطلق الرئيس المصري مبارك دعوة مفاجئة في شرم الشيخ، تدعو إلى ضرورة إعادة الحوار بـين                 

  . كمخرج لألزمة وسبيل إلعادة الهدوء إلى المشهد الفلسطينيالفرقاء الفلسطينيين، 
المفاجئ في المسألة، ذلك التشدد الذي أظهره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكذا سياسة إدارة الظهر               
التي اعتمدها إزاء الدعوات العربية التي طالبت بالحوار، وانطلقت مـن دول داعمـة لـه، كالـسعودية            

  . واألردن ومصر
د استند عباس في رفضه لمنطق الحوار، بالقول إن حماس انقالبية بطبيعتهـا، وادعـى الرجـل أن                  وق

االنقالب كان مخططاً له مسبقاً، وهو بمثابة إذعان لسياسات المحور اإليراني، وهذه الروايـة العباسـية                
ررات، ويرى أنهـا    تلتقي مع رواية إسرائيل وأميركا، والمراقب العربي والفلسطيني غير قانع بهذه المب           

  . تخفي وراءها مشروعاً خطيراً وخفياً
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                    حقيقة األمر، أن ما جرى في غزة، أتاح لعباس فرصة تاريخية لم تتح له من قبل، إذ كانت بمثابة الممر
باتجاه سيطرته على فتح بشكل تام وشرعي وقانوني، وكان بإمكان عباس أن يستثمر ما جـرى باتجـاه                  

وتخليصها من بارونات الفساد ومن األجهزة األمنية العميلـة والتابعـة للخـارج    إعادة إنتاج حركة فتح،   
  . الصهيوني

ولكن لألسف عاد أبو مازن مرة أخرى لالرتباك، واحتمى بالحائط، وسمح بسلبيته لتيار متشدد فاسد في                
 لـه   فتح أن يفرض رسم خطوط المرحلة لما بعد غزة، وتلقى عباس تطمينات ووعود إسرائيلية، مثلـت               

جزرة كافية للتغرير به، وهو بذلك فوت على نفسه فرصة قلما تتكرر، وسيسير بالمشهد الفلسطيني نحو                
  . الشمولية واألحادية والحزب الواحد التاريخي، هذا إن بقي ثمة مشهد فلسطيني نعاينه

يؤكـد  ما يخطط له عباس، أمر مدعوم من إسرائيل وأميركا، فهو يرفض الحوار مع حماس ويخونهم، و               
على ضرورة إزاحتهم عن المشهد السياسي واالجتماعي الفلسطيني، ولكنه في ظل طغيان غبار التـشدد               
وحرارة الدم، يغفل ضرورة اصطدامه بعوائق موضوعية، ستجعل من عباس ذلك المغامر الـذي يقـود                

  . المشهد الفلسطيني والكيان الوطني نحو كارثة عملية وحقيقية
امه بحجم قدرة حماس وعمق وجودها الـسياسي واالجتمـاعي لـدى الـشعب              أول هذه العوائق، اصطد   

الفلسطيني، فهو يتجاهل حجمها كمكون فاعل ورئيس في المشهد الفلسطيني برمته، وعليـه أن يراجـع                
نتائج االنتخابات وحجم الشهداء، وما إلى ذلك من مؤشرات على وجود حماس، كممثل للخيار اإلسالمي               

  . لسطينية، ومكون فاعل في المشروع الوطني الفلسطينيفي إدارة األزمة الف
عائق آخر سيواجهه محمود عباس، يتمثل بالموقف العربي، الرافض لوضع حماس في الزاوية الـضيقة               
وخنقها اقتصادياً وأمنياً، ألن هكذا سيناريو سيعرض دول االعتدال العربي لمخاطر أمنية، هـي بـأمس                

  . لعسيرالحاجة لتجنبها في هذا الوقت ا
فمشروع عباس المتشدد قد يولد انفجاراً في الضفة واقتتاالً آخر بين الفرقاء، ومثل هذه الحالـة تواجـه                  
بمخاوف واحترازات أردنية كبيرة، كما أن الضغوط على حماس وحصارها، سوف يؤدي إلى إخضاعها              

يل غير مرغوب فيه سـعودياً      دون المرور بمرحلة انتقالية، مما يولد فراغاً يخدم وجود القاعدة، وهو بد           
  . ومصرياً

كما أنه ال يمكن للدول العربية مساندة حصار غزة، ألن األمـر مرهـون بـضغط جمـاهيري شـعبي                    
وأخالقي، وهذا مما ال ترغب به دول االعتدال العربي، كما أن ما يصدر عن حماس من دعوات إيجابية                  

 يمثل فرصة سانحة للعرب إلدخـال حركـة         باتجاه الحوار وإشارات توحي بشرعية أبي مازن، كل ذلك        
  . حماس في محضنها، أو على األقل إخراجها من إشكالية إيران والمشروع النووي

األجواء تشير إلى أن دول االعتدال العربي، بالنظر إلى مصالحها، ستشكل ضغطاً على القيادة الفلسطينية               
ديدة مختلفة، تستطيع مواجهة نفوذ حماس،      للذهاب للحوار، وكذلك استثمار ما جرى من أجل بناء فتح ج          

  . ولكن بشرط أن يتم بهدوء ودون الدخول في فوضى جديدة
ومن العوائق التي سيواجهها عباس، الخشية على الكيان الفلسطيني والسلطة الوطنية، فالكيان الفلـسطيني           

ع الـوطني   على شفا هاوية، وهو بمشهده الحالي وتشدد أطرافه، سوف يـؤدي إلـى تـصفية المـشرو                
الفلسطيني، وحتى لحظة إدراك عباس لذلك، نتمنى أن ال تكون الفرصة قد فاتت، والحل األوحد لحفـظ                 

  . الكيان والمشروع هو الحوار والطاولة وسماع اآلخر
سيكتشف عباس أن إفراطه في التفاؤل بالوعود واالعترافات األميركية واإلسرائيلية واألوروبية، ما هي             

لعصا، فالصهاينة لن يعطوه أكثر من مبررات تدمير المـشروع الـوطني الفلـسطيني،    إال جزرة تسبق ا  
وعليه أن يدرك أنه وتياره، أداة آنية لتمرير مشاريع صهيونية، قد تصل بالمشهد الفلسطيني إلـى نهايـة              
محتومة ومأزومة، فإسرائيل تسعى لتدمير الشعب الفلسطيني وحركته النضالية، وتسعى لتعميق الفجـوة             
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بين مكوناته، فهي تعد المشاريع وتقوم باألفعال، ولن تدعم عباس إال بالقدر الذي تسيء فيه إلى القضية،                 
  . وتحركها باتجاه التقسيم واالستيطان

الحوار هو السبيل للخروج من األزمة، ودعوات التصفية والتهديد والوعيد لن تجدي نفعـاً، فـاألطراف                
تها من خالل تقديمها البراهين على انحيازها للقضية الفلسطينية، ولكـن           جميعاً مدعوة إلعادة االعتبار لذا    

ما هي أفق الحوار وإمكاناته في ظل تشدد فتح ودعوات أبي مازن لجلب قوات دولية إلى غزة، كل ذلك                   
  . ستكشفه األيام القادمة ممزوجاً بفعالية األدوار وأوزانها في التأثير

  ١/٧/٢٠٠٧مجلة العصر 
  
  "اتفاق مكة"أو " شرم الشيخ: "يارينعباس أمام خ .٦٠

  عبداإلله بلقزيز. د
يـوعز إلـى    ". إسرائيل"ولكنه ال يجد حرجاً في الحوار مع        " حماس"يرفض محمود عباس أي حوار مع       

لجنتها "ويجرب أن يستدرج منظمة التحرير إلى الموقف نفسه عبر          " حماس"بالتزام سياسة مقاطعة    " فتح"
رات مجلس الجامعة العربية برفض استقبال لجنة تقصي الحقـائق، ثـم يـشد              ، ويرد على قرا   "التنفيذية

وهو في هذا كله ال تبدو أسبابه وجيهة وال كافيـة لتبريـر هـذه               . الرحال إلى شرم الشيخ للقاء أولمرت     
قـد  " حماس"إذا كانت   ". إسرائيل"واالحتفالية تجاه الحوار مع     " حماس"اإلنكارية تجاه   : السياسة المتناقضة 

اغتصبت " إسرائيل"من خالل االنقالب العسكري عليها، ف     ) شرعية أوسلو (تصبت الشرعية الفلسطينية    اغ
  ؟"حماس"األرض والوطن وشردت الشعب، فكيف يجوز الحوار معها ويمتنع مع 

وبعـض النظـام    " إسرائيل"يذهب عباس إلى شرم الشيخ محموالً على دعم مسموم من الرباعي الدولي و            
  من وراء حجاب، يجتمع المجتمعون في شرم الشيخ على هـدف           " اتفاق مكة "ضه على   العربي الذي حر

وقد أصبح اليوم طالقـاً     " حماس"و" فتح"من خالل تكريس الطالق بين      " اتفاق مكة "تكريس تمزيق   : واحد
هل وراء ذلك اقتسام إقليمي جديد لبقايا فلسطين ال يعلمه محمود عباس؟ واألرجـح              ! بين الضفة والقطاع  

لكنه يعلم قطعاً أن التئام رباعي شـرم        ). ونحن مازلنا نحسن الظن به    (ه ال يعلم شيئاً عن ذلك االقتسام        أن
 ما كان ليقع إال على حساب تفكيك الرباعي         - وهو رديف إقليمي جديد للرباعي الدولي وصدى له        -الشيخ

حـت دولـة رئيـسية فيـه        العربي الذي يبدو أن اإلدارة األمريكية لم تعد مرتاحة لوجوده بعـد، إذ نج             
  .في السلطة" حماس"في رعاية حوار وطني فلسطيني كرس عربياً شراكة ) السعودية(

اتفـاق  "جبت قرارات اجتماع شرم الشيخ قرارات مجلس وزراء خارجية الدول العربية، وقبلها أحكـام               
قطيعة مع القطـاع    في شرم الشيخ ووعدت الضفة برشوة مالية وسياسية مقابل ال         " اتفاق مكة "دفن  ". مكة

ومن يحكمه، أما نصف الشرعية الذي حصل عليه محمود عباس في اجتماع مجلس الجامعـة، فجـرى                 
 وقد جـرت علـى      -أما الدعوة إلى الحوار الفلسطيني    . استكماله باالعتراف بحكومته ال بسلطته فحسب     

في هذه الحال مع عقـد       فوظيفتها لم تكن فلسطينية ألنها تتعارض        -لسان أحد أقطاب اجتماع شرم الشيخ     
تعرية الموقف السعودي الذي التزم سياسة الحـوار        : الطالق الفلسطيني الذي وقعه األربعة، وإنما عربية      

  .الفلسطيني، وقد أتى اجتماع شرم الشيخ لالنقضاض عليها والفكاك من تبعاتها السياسية
الشيخ، وهو ال يبدو منتبهاً إلـى  محمود عباس هو الخاسر األكبر ضمن الرابحين الكبار في اجتماع شرم   

به في اللقاء، وأغراه سيل الوعود باإلفراج عن األمـوال المحجـوزة            " االحتفاء الكبير "ذلك، أخذه كثيراً    
ما يبرر به   " شيئاً"يريد  . والدعم الدولي ورفع الحواجز وإطالق سراح بعض األسرى وعودة المفاوضات         

وهو سعيد هذه المرة بوجود مـن       .  القوانين والمؤسسات  خسارته غزة واضطراره إلى الطوارئ وتعطيل     
وماذا بعد؟ ماذا بعـد تكـريس   : لكنه لم يسأل السؤال الذي ينبغي أن يسأله  . هو مستعد لتقديم هذه الرشوة    

االعتراف به وبقراراته، وماذا بعد اإلفراج عن بعض األسرى وبعض أموال الضرائب، ورفـع بعـض                
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 إن  - كما وعـدوه   ٢٠٠٠ سبتمبر   ٢٨ي؟ بل وماذا بعد العودة إلى ما قبل         الحواجز، وعودة التنسيق األمن   
  ؟١٩٦٧ يونيو ٥ هل ستفتح الباب أمام العودة إلى ما قبل -صح ما وعدوه به

قطعاً، ليس لدى محمود عباس أي جواب على تساؤالت ال ندري حتى إن كان توقف عندها مليـاً وهـو                  
خطوته في المجهول مع أولمرت بعد أن يكرس الطـالق          عين ما يقال عن الذين شجعوه على أن يخطو          

فهؤالء الذين حاولوا طويالً مع الشهيد ياسر عرفـات         . على قول مستشاره نبيل عمرو    " حماس"البائن مع   
كي يدفعوه إلى توقيع صكوك استسالم تنهي القضية باسم الشرعية الفلسطينية فما أفلحوا، يجددون السعي               

ووعودها وأطوع من أبي عمار، وليس يهـم إن         " إسرائيل"دو أميل إلى تصديق     الذي يب " خليفته"نفسه مع   
ويتكاثر عدد المتحدثين إليها مـن      " إسرائيل"كان في الحوزة ما يبرر المغامرة، المهم أن يقع الحوار مع            

  .العرب حتى يرفع العتب عنهم
 أن يـذهل عنهمـا قائـد         أن يدرك حقيقتين ال يجوز     - بعد مهزلة شرم الشيخ    -على محمود عباس اليوم   

" إسـرائيلياً "أوالهما أن المطلوب منه     ) أو هكذا يفترض  .. فكيف إذا كان قائداً للشعب الفلسطيني     (سياسي  
" حماس"تهشيم وحدة الشعب واألرض والقضية، وإذا كان سلوك         : وأمريكياً أمر مهين لشعبه وله شخصياً     

ن تشجيع بعض النظام العربي له على السير فـي          في غزة يساعده أو يبرر له اإلمعان في ما هو فيه، فإ           
وعلى . هذا الخيار االنتحاري، لن يوفر له أية شرعية يعوض بها عن غياب الشرعية الوطنية أو فقدانها               
 مثلمـا   -ذلك، فعليه أن يكون حريصاً على إجراء حساب الربح والخسارة في رهانات سبق له أن جربها               

من دون نتائج وهي اليوم رهانات أسوأ من ذي قبل ألنهـا تـضع    -سبق للشهيد ياسر عرفات أن جربها    
 وكائنـاً   -"حماس"وثانيتهما أن التناقض مع     . والشعب والقضية على كف عفريت    ) الصغير(وحدة الوطن   
 تناقض ثانوي وطبيعي في أية حركة تحرر وطني، وليس يجوز احتسابه تناقضاً رئيسياً              -ما كانت حدته  

 خارجية لتصفية الحساب معها، واألهم من المبدأ النتائج، إذ ما الذي سيفـضي              يستدعي التوسل بمحالفات  
  .إليه التصرف معه كتناقض رئيسي غير تعميق الشرخ في الوطن والمباعدة بين الضفة والقطاع

" فـتح "مازال أمام محمود عباس متسع من الوقت والخيار كي يصحح وضعاً شـاذاً صـنعته حماقـات                  
فـي الـضفة وغـزة      ( وسعه أن يفعل ذلك بوصفه رئيساً لكل الشعب الفلسطيني           واليزال في ". حماس"و

يكفيه أن يعلـن    . لن يتطلب منه ذلك عمالً مستحيالً أو جهداً استثنائياً        " فتح"ال كزعيم في حركة     ) والقدس
  .ودعوته الفريقين المتصارعين إلى حوار وطني على قاعدة االتفاق" اتفاق مكة"تمسكه ب

  ٢/٧/٢٠٠٧اتية الخليج اإلمار
 
  سوى الحوار" فتح"و " حماس"ليس أمام  .٦١

  ماجد عزام
تنصب االجتهادات على قراءة وتحليل وفحص أسباب األحداث الدامية والعاصفة التي شهدها قطاع غزة              

ومع تقدير أهمية فهم خلفيات وجذور هذا الكم الكبير         .  يونيو الماضي  /خالل األسبوع الثاني من حزيران    
عنف الدموي، إال أن من األهميـة أيـضاً استـشراف أو استكـشاف اآلفـاق والحلـول                  والصادم من ال  

والسيناريوات للوضع المعقد الذي وجدنا نفسنا فيه عبر الواقع السائد اآلن في فلسطين المحتلة، المتمثـل                
" فتح "، وأخرى في الضفة الغربية بقيادة     "حماس"بحكومتين، وعملياً بسلطتين، واحدة في قطاع غزة بقيادة         

  .والرئيس محمود عباس
، وهذا األمر على رغم أنه يبدو صـعباً         "حماس" و" فتح"أول السيناريوات التي نتمناها عودة الحوار بين        

وحتى شبه مستحيل اآلن، إال أن الصورة ستتغير في اآلتي من األيام مع زوال السكرة وحلـول الفكـرة                   
مباشرة التي يبدي أكثر من طرف استعداده للقيـام بهـا           عند الجميع، ونتيجة للوساطات المباشرة وغير ال      

، أقله  "حماس"الخطوة األولى بالطبع على عاتق      . لجلب الطرفين الفلسطينيين الرئيسين الى طاولة الحوار      
ـ       . كطرف منتصر بحسب توصيفها لما جرى      " حماس"واالقتراح الذي قدمه نائب رئيس المكتب السياسي ل
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مهم جداً على رغم    " فتح"أو  " حماس"مة تكنوقراط ال تضم أياً من أعضاء        موسى أبو مرزوق بتشكيل حكو    
تعاطت بفهم استراتيجي وسعة صدر وبعد نظر مـع نتـائج           " حماس"أنه جاء متأخراً جداً أيضاً، ولو أن        

الحكومة أو  " حماس"االنتخابات التشريعية لفهمت أن ليس من المصلحة الوطنية العامة والشاملة أن تشكل             
ن تشارك فيها، ولفهمت أيضاً أن المنظومة السياسية الداخلية واإلقليمية والدولية التي استندت إليها              حتى أ 

ـ     بالهيمنة على السلطة كل السلطة، وأن أقصى ما تسمح بـه هـذه             " حماس"السلطة الفلسطينية ال تسمح ل
علـى المجلـس    أو حتـى سـيطرتها      " حماس"المنظومة التي يشكل أوسلو عمودها الفقري هو مشاركة         

التشريعي، لكن مع عدم السيطرة على الحكومة، وترك هذا األمر للرئيس محمود عباس ضـمن تفـاهم                 
وطني عام يتمثل في وثيقة الوفاق الوطني التي شكلت وما زالت الحد األدنى الذي يمكن الفلـسطينيين أن       

  .يجتمعوا عليه
 تكنوقراط مع إصالح حقيقي وجدي لألجهـزة        إذاً، فإن أول الحلول للمأزق الفلسطيني يتمثل في حكومة        

وحـسم الخالفـات    ) يونيـو (األمنية، وعودة األمور الى ما كانت عليه قبل الخامس عشر من حزيران             
السياسية والحزبية عبر االحتكام الى المرجعية العليا، أي الشعب الفلسطيني، سـواء بـإجراء انتخابـات            

 ينـاير   /انتخابات رئاسية في كانون الثاني    : الروزنامة كما هي  رئاسية تشريعية مبكرة بعد عام، أو إبقاء        
  .٢٠١٠ وتشريعية في كانون الثاني من العام ٢٠٠٩

المطالبة بدفع ثمن   " حماس"هذا يمثل أفضل الحلول وأنسبها لكنه يحتاج الى شجاعة كبيرة، خصوصاً من             
قلين وإصالح لألجهزة األمنيـة     حكومة تكنوقراط من المست   : االنتصار، ولكن من أجل المصلحة الوطنية     

واالحتكام الى الشعب لحل الخالفات، مع االستعداد طبعاً لتحمل مسؤولية التجاوزات التي حصلت والتي              
  .يجب أن تنظر فيها لجنة تحقيق مستقلة لتحدد من أجل الحقيقة وليس الثأر الطرف المسؤول عن الكارثة

فسيناريو فيتنام، أي أن يقوم أحـد جنـاحي الـوطن           . يةبعد ذلك كل السيناريوات تبدو تشاؤمية وسوداو      
ال فرق، بتحرير واسترجاع الجناح اآلخر، دونه سيل آخر من الدماء وتشظي وطن             " الشمالي أو الجنوبي  "

حقيقي في ظل قناعة كل طرف بأنه الوطن وأنه يحمل الحقيقة كلها في مواجهة الطرف اآلخـر العميـل      
لسيناريو سوريالياً بامتياز، فكل جناح مضطر الى تحرير او استرجاع الجناح           والفاقد للثقة، ما يجعل هذا ا     

أو غير مباشـرة    " الجناح الشمالي "اآلخر، مع العلم أن كليهما خاضع لالحتالل اإلسرائيلي سواء مباشرة           
  .كما الحال في الجناح الجنوبي

 فرق جـدياً بينهمـا، وجـوهر        السيناريو اآلخر السوداوي يتمثل في سيناريو الصومال أو العراق، وال         
ومن ثم تسليمه الى الرئيس محمود      " حماس"السيناريو أن تقوم قوات أجنبية بغزو قطاع غزة لتحريره من           

هذا السيناريو كارثي بامتياز وستكون عواقبه وخيمة وبالغة الـسوء علـى            . عباس أو حكومة الطوارئ   
لتحليل، إذ يكفي النظر الى مـا يجـري فـي           المشروع الوطني، وال حاجة للغوص عميقاً في الشرح وا        

الصومال أو العراق ليستوعب الفلسطينيون هول السيناريو، وبالتالي ضرورة االلتقاء والتنـازل حفاظـاً              
  .على الحد األدنى من الوحدة الوطنية في شقيها السياسي أو الجغرافي

ي أن تنشأ صـيرورات وضـرورات       السيناريو الكارثي الرابع يتمثل في سيناريو باكستان وبنغالديش، أ        
 نتيجة للتباعـد واالنفـصال      –واقعية تسمح ببقاء الكيانين أو الجناحين منفصلين، بحيث ينشغل كل جناح            

 بشؤونه وشجونه الخاصة، ويتم تحميل كل طرف مسؤولية االنشقاق واالنفصال، مع ظهور             –الجغرافي  
ء الوضع كما هو عليـه تحقيقـاً لمكاسـب          نغمات أو أجواء تتحدث عن مصلحة ما ألي جناح وفي إبقا          

  .سياسية واقتصادية وأمنية، وتصل المأساة الى حد أن تترك مسألة الوحدة واالندماج لألجيال القادمة
آخر السيناريوات الكارثية هو السيناريو اإلسرائيلي الذي يكتسب شعبية يوماً بعد يوم ويتمثل في التخلص               

، عبر إلقائه الى الملعـب العربـي،        "حماس" لو ظل تحت سيطرة      والى األبد من عبء قطاع غزة، حتى      
المصري تحديداً، لإلشراف عليه في شكل مباشر أو غير مباشر، وبينما يتم النظر الى الضفة الغربية من                 
المنظور نفسه، أي إعطاء األردن مزيداً من الصالحيات والسلطات على الضفة الغربية، تحـت شـعار                
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رالي، شرط االنسجام في شكل ما مع األمر الواقع الذي فرضته إسرائيل في الضفة              فيديرالي أو غير فيدي   
... الغربية، خصوصاً ما يتعلق بجدار الفصل والكتل االستيطانية الكبـرى ومـشروع القـدس الكبـرى               

إسرائيل تفكر في سيناريو مشابه لكنـه يلحـظ         . المشاريع التي تبتلع قرابة نصف أراضي الضفة الغربية       
 أردنياً في شكل ما، ويتلخص في إبقاء الوضع في قطاع غـزة كمـا هـو، مـع                   -تعاوناً مصرياً   أيضاً  

االعتراف بالواقع الحالي في الضفة الغربية تحت سيطرة الرئيس محمود عباس والعـودة الـى خطـة                 
 االنطواء، أي االنسحاب األحادي من نصف الضفة واالنطواء خلف الجدار الفاصل والكتل االسـتيطانية،             

على أن يكون ذلك بمثابة الخطوة األولى والتمهيدية التي تنتظر قيادة فلسطينية أو سلطة فلسطينية موحدة                
  .يمكن التفاوض معها على قضايا الحل النهائي المتمثلة بالقدس والحدود والالجئين والمياه وما إلى ذلك

وحـده  . ارجية كارثيـة وسـلبية    وكما يتضح، فإن كل السيناريوات أو الخطط والمشاريع األجنبية والخ         
فقط يحتاج الى شجاعة    . السيناريو الفلسطيني هو المنطقي بل الواقعي على رغم الصعوبات والحساسيات         

استثنائية، وأهم من ذلك قيادات استثنائية في هذا الظرف االستثنائي البالغ التعقيد، والقاعدة التاريخية مـا                
 أن يقدم الحلول والمشاريع والخطوات واإلجابـات عـن          على الطرف المنتصر  : زالت صالحة ومناسبة  

األسئلة المعقدة والشائكة، وإال فإننا أمام انتصار هو في جوهره هزيمة ليس لطرف ما وإنما للمـشروع                 
الوطني والقضية العادلة التي استندت وارتكزت على شعب موحد يجتهد للتعبير عن هذه الوحـدة عبـر                 

دنى، وإطار قيادي يجتهد لتحقيق وتنفيذ هـذا البرنـامج فقـط، وفـق              برنامج مشترك، ولو في حده األ     
  .المصلحة الفلسطينية العليا وليس وفق المصلحة الفئوية ألي طرف

  ٢/٧/٢٠٠٧الحياة 
  
  ال حاجة إلى قوات دولية في غزة .٦٢

  خالد الحروب
مثـل  . فلسطينيةمطلب استدعاء قوات دولية إلى قطاع غزة يعوزه المنطق السياسي وال يخدم األهداف ال             

هذه القوات تكون مطلوبة في أوضاع احتاللية، وهي أجدر بأن تكون موجودة في الضفة الغربية لتحمي                
الفلسطينيين من االحتالل اإلسرائيلي وليس في قطاع غزة، وهذا يجب أن يقال بعيداً عن السجال المدمر                

ية هـو فـصل األطـراف العـسكرية      في القانون الدولي يكون هدف أي قوات دول       ". حماس"و" فتح"بين  
كال األمرين غير موجود في قطـاع       . المتحاربة، أو لحماية المدنيين، وغالباً بموافقة األطراف المتحاربة       

ال الحاجة إلى فصل بين جيشين متحاربين، وال الحاجة إلى حماية مـدنيين مـن       : غزة في الوقت الراهن   
إلى قطاع غزة بمسوغ اإلشراف على إجـراء انتخابـات          أما تبرير دعوة أي قوات دولية       . قوة احتاللية 

فلسطينية مبكرة فإن هذا ال يدعمه منطق قانوني، ناهيك عن الشروط السياسية المفترض الوصول إليهـا                
حتى اآلن ترفض إجراء مثل هذه االنتخابات، فهـل مـن مهمـة          " حماس"فـ. والمهيئة لمثل هكذا خطوة   

ابات عبر استخدام القوة العسكرية مثالً؟ أما أن تُناط بهذه القوات مهمة            القوات الدولية فرض إجراء االنتخ    
مهمة التأكد من حسن سير أي عملية انتخابية ونزاهتهـا          . مراقبة االنتخابات فهذا أمر يخضع لسؤال آخر      

وعلى كل  . وحريتها منوطة بمنظمات دولية محايدة وجمعيات دعم المجتمع المدني، وليس القوات الدولية           
ل يبدو الحديث عن هذه التفاصيل ترفاً وهروباً إلى األمام ينبغي أال تتيحه بشاعة الظروف الفلسطينية                حا

  . قبل التفكير في أي خطوة أو إجراء آخر" حماس"و" فتح"الراهنة والحاجة الماسة إلى حل سياسي بين 
االنقسام الفلـسطيني بـين     وجود القوات الدولية في قطاع غزة، لو تخيلنا وجودها، سيشجع على تكريس             

. فيتمترس كل طرف منهما على جانب من جانبي الفصل الذي تشرف عليه تلك القـوات              " حماس"و" فتح"
وجود هذه القوات كان مطلباً فلسطينياً دائماً عندما تواجد االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غـزة، ولـيس                 

ة الفلسطينية، وليس في اتجاه يـشتتها كمـا         آنذاك كان هذا الطلب يصب في اتجاه البوصلة الوطني        . اآلن
إن كان هناك جهد دولي مطلوب في هذا الشأن فيجب أن يتمثل في المطالبة بجلب قوات دولية إلى                  . اآلن



  

  

 
 

  

            ٣٣ ص                                      ٧٧٠:                                 العدد٢/١/٢٠٠٧اإلثنين : التاريخ

الضفة الغربية كجزء أو مرحلة أولية من مراحل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي هنـاك وحمايـة المـدنيين                 
 إسرائيل للضفة الغربية أكثر وضوحاً بما ال يقاس عند مقارنتـه            الوضع االحتاللي من قبل   . الفلسطينيين

هذا من دون التوهم بأن القطاع ينعم باسـتقالل وتحـرر           . بالوضع االستثنائي والمرفوض في قطاع غزة     
  . وانفكاك عن السيطرة اإلسرائيلية التي ما زال بيدها مصير الفلسطينيين هناك براً وبحراً وجواً

من يدرك مغزى استقدام قوات دولية على أراضٍ فلسطينية ال تزال تحتلها، لذلك كانت              إسرائيل هي أكثر    
هذا ما رفضته عندما كانت تحتل قطاع غزة، ومـا ترفـضه اآلن    . على الدوام ترفض هذا الطلب جذرياً     

ييـداً  لكن بالتأكيد سنسمع تأ   . بشدة إزاء أية فكرة متعلقة بالضفة الغربية، وما ستظل ترفضه في المستقبل           
إسرائيلياً لمطلب استقدام قوات دولية إلى قطاع غزة، ليس ألنه يحدث بعيداً عنها فحسب، بل ألنه يفـاقم                  

لكن ماذا لو يتم تعديل المطالبـة بقـوات         . من االنقسام الفلسطيني الذي جاءها كهبة من حيث لم تحتسب         
لدولي أن يرسل قوات دوليـة إلـى        دولية، وعلى سبيل االختبار مثالً وفقط، وبحيث يطلب من المجتمع ا          

الضفة الغربية وقطاع غزة معاً حتى نسمع الرد والموقف اإلسرائيلي بشكل أكثر وضوحاً وبشكل يتـيح                
  المقارنة أكثر؟ 

ال يعني رفض فكرة القوات الدولية في قطاع غزة التقليل من الخطر الذي يحدق بالمـستقبل الفلـسطيني                  
كما أنه ال يعني    . ي، الحمساوي، الفتحاوي الذي لحق بحاضر الفلسطينيين      جراء االنقسام الوطني، الجغراف   

على القطاع وتتحكم فيه جملة وتفصيالً بعيداً عـن         " حماس"تأييد الوضع الراهن الذي تسيطر من خالله        
إذ أن كل يوم يمر وهذا االنقسام موجود معناه مفاقمة الـصعوبات            . أي إجماع أو اتفاق وطني فلسطيني     

هذا االنقـسام   . المزيد من الغموض على ما قد يحدث أو ما يمكن القيام به من قبل كل األطراف               وإهالة  
إنه يضع سؤال المـشروع الـوطني       . يضرب في قلب القضية الفلسطينية ويسبب فقدان البوصلة الوطنية        

. رة له نفسه وأهدافه موضع شك، ويثير إحباطاً عز نظيره في أوساط الشعب الفلسطيني والشعوب المناص             
خطر االنقسام الحالي إذن هو في انحراف البوصلة الوطنية من التركيز على االنتهـاء مـن االحـتالل                  
اإلسرائيلي إلى التركيز على أهداف وأجندات حزبية وجزئية أو في أحسن األحوال تخفيض سقف وهدف               

ويمثل هذا تقهقـراً    ". توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت االحتالل اإلسرائيلي       "هذه البوصلة ليصبح    
  . غير مسبوق على صعيد النضال الفلسطيني ضد االحتالل اإلسرائيلي

االنقسام الضفاوي الغزاوي، الفتحـاوي الحمـساوي، ال يكـون          " معالجة"أية فكرة تُطرح اآلن لمحاولة      
نـت فكـرة    سواء أكا . الحوار بين الطرفين هو محركها األساسي هي فكرة ال عالقة لها بالواقع، وخيالية            

القوات الدولية، أو حصار القطاع، أو محاولة استعادة السيطرة عليه عسكرياً، أو تأليب وحشد األطراف               
الواقعيـة  . "، أو غيرها من األفكار كلها تجلب خرابـاً ودمـاراً إضـافياً            "حماس"اإلقليمية والدولية ضد    

 الحمساوي سيتكرس فصل    -ر الفتحاوي تفرض منطقاً واحداً هذه األيام وهو أنه من دون الحوا         " السياسية
مهما كان الحوار المنتظر مراً ومريراً وصعب التحقيق وظروفـه غيـر            . قطاع غزة عن الضفة الغربية    

مهيأة واألحقاد المتبادلة تقف في طريقه، وبعض األجندات اإلقليمية والدوليـة واإلسـرائيلية تعارضـه،               
الوحيدة التي يجب على الفلسطينيين أن يـدخلوها رغمـاً          ومهما كان من أمور أخرى تعيقه فإنه البوابة         

رفض هذه الفكرة ليس هروباً من أبجديات الواقع السياسي الراهن فحـسب، بـل فيـه تكـريس                  . عنهم
  . لالنقسام

يكمن في إضاعة وقت ثمـين فـي الـرد واألخـذ            " غير الحوارية "الضرر الذي تجلبه األفكار األخرى      
هذا كله من دون أن نقـول إن        . ة التي يراها أي متعقل للوضع وهي الحوار       والدوران على الفكرة الوحيد   

منطق سد أبواب الحوار الوطني وإغالقها وإظهار البطولة المتزايدة فـي صـك أقفالهـا يبـدو عاريـاً        
رغم بطـشه  " العدو اإلسرائيلي"ومتناقضاً مع نفسه عندما تكون تلك األبواب مشرعة على مصاريعها مع    

وبصراحة لم  . قف يوماً واحداً، ورغم استمرار احتالله، واستمرار اعتقاله أللوف الفلسطينيين         الذي لم يتو  
" الصلب"عشر الشجاعة وعشر الخطاب     " أوسلو"تعد تخفى على أحد يجوز القول إنه لو امتلك رموز حل            



  

  

 
 

  

            ٣٤ ص                                      ٧٧٠:                                 العدد٢/١/٢٠٠٧اإلثنين : التاريخ

 اإلسرائيلي لكان   عندما تعاملوا وال زالوا يتعاملون مع الصلف      " حماس"الذي يتبنونه اآلن ضد الحوار مع       
هذا كله، ومرة أخرى، ال يعني المـصادقة ال علـى           . وضع القضية الفلسطينية وحقوقها أفضل ألف مرة      

وال على سيطرتها على القطاع، لكن أي منطق منصف ووطني يقود إلى القناعـة بـأن                " حماس"مواقف  
  . المأزقالحوار بين الطرفين هو السبيل الوحيد والوحيد فقط لمحاولة الخروج من 

  ٢/٧/٢٠٠٧االتحاد االماراتية 
  
  :كاريكاتير .٦٣

  

  
  هل بوسع البرغوثي انقاذه؟: ترجمة النص العبري

  ٢٥/٦/٢٠٠٧معاريف 
  ٢/٧/٢٠٠٧السفير 


