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   بتسليم مؤسسات السلطة إلى مصر"حماس"عمال تركز على قيام أمبادرة من رجال  .1

 عقب األوضاع   "حماس" و "فتح" نظراً لألزمة التي تمر بها الساحة الفلسطينية وتحديداً بين حركتي            :عمان
خيرة التي حدثت في قطاع غزة، تقدم مجموعة من رجال األعمال الفلسطينيين بالخارج بطرح مبادرة               األ

في محاولة منهم لتقريب الفجوة بين الطرفين وصوالً لحل األزمة واعتماد الحوار الفلسطيني الفلـسطيني               
  : نصت على التاليوبحسب ما جاء في المبادرة .لحل اإلشكاليات بعيداً عن استخدام القوة العسكرية

أن تقوم حركة حماس بتسليم مقرات األجهزة األمنية بما فيها من عتاد عسكري ومكاتب وسيارات                .1
لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس من خالل المصريين الذين سيكونوا بمثابة وساطة بين              

  . الطرفين
  .أن يتم إعادة هيكلية األجهزة األمنية .2
 تقوم بتقدير الخسائر التي نجمت عن األحداث األخيرة وتعويض المتـضررين            تشكيل لجنة وطنية   .3

  .بحسب القانون
أن يكون جهاز األمن الوطني والمخابرات العامة والحرس الرئاسي تحت إشراف رئيس الـسلطة               .4

  .الفلسطينية
  .شماالً' إيرز'أن يتولى الحرس الرئاسي اإلشراف على معبري رفح البري جنوباً، وبيت حانون  .5
  .رفض اعتماد معبر كرم أبو سالم لحركة المواطنين .6
  .أن تقوم هيئة الجمارك بإدارة المعابر السلعية تكون تابعة لوزارة المالية مباشرة .7
أن يتم تحويل جهاز األمن الوقائي كشرطة عسكرية يكون مراقبا ومتابعا لجهاز الـشرطة بكافـة                 .8

  .فروعها إلى وزير الداخلية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس وحركة حماس على صالحيات          أن يتم االتفاق بين      .9

  .وزير الداخلية بوجود الطرف المصري
  .أن يتم دمج القوة التنفيذية ضمن  األجهزة األمنية .10
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  .أن يتم تحديد موعد لالنتخابات الرئاسية والنيابية .11
  .نتهاء من االنتخاباتتشكيل حكومة تكنقراط من مستقلين إلدارة شؤون البالد لغاية اال .12

  7/7/2007فراس برس 
  

  عباس يبحث عن مخرج لألزمة الدستورية للحكومة .2
 بدأ الرئيس محمود عباس اخيرا بالبحث عن مخرج لالزمـة الدسـتورية التـي               : محمد يونس  -رام اهللا   

ة وينصب البحث في هذه المرحلة على مخرجين محتملين، االول تغيير قيـاد           . تواجهها حكومة الطوارئ  
وعقد عباس فـي     .المجلس التشريعي، والثاني اللجوء الى منظمة التحرير لتسويغ اجراء انتخابات مبكرة          

االيام االخيرة سلسلة لقاءات مع خبراء في القانون للبحث عن مخرج قانوني لهـذه االزمـة، علمـا ان                   
ـ             ل الثقـة بعـد     القانون االساسي للسلطة ينص على عرض حكومة الطوارئ على المجلس التشريعي لني

  .مرور شهر على تشكيلها
  7/7/2007الحياة 

  
   ويدعو للحوارمني المصري هنية يعود مصور فضائية األقصى ويرحب بعودة الوفد األ .3

 يـوم  ،قال إسماعيل هنيـة  رحب رئيس الوزراء الفلسطيني الم :غزةمن   6/7/2007وكالة معـا    نشرت  
نرحب بعودة المصريين إلى    " :وقال في بيان   .ع غزة  بقرب عودة الوفد االمني المصري الى قطا       ،الجمعة

ان الشعب الفلسطيني جزء ال يتجزأ من األمة العربية         : قطاع غزة، سواء الوفد األمني، أو السفارة، قائال       
واإلسالمية، مؤكدا انهم سيجدون منهم كل التسهيالت ألداء الدور المصري مهامه، مشيرا الى انه مرحب               

ة جمهورية مصر، وكافة األطراف المعنية، بإنهاء مأساة العالقين والعمل على فـتح             وناشد هني  ".به دوماً 
المعبر أمامهم حتى يتمكنوا من العودة الى قطاع غزة، داعياً في ذات الوقت الشباب الفلـسطيني الـذي                  

  ".قانونلن يكون في غزة إال العدالة والحق وال: "غادر القطاع إبان سيطرة حماس على غزة بالعودة قائالً
ان المخـرج الوحيـد     : "وفي أعقاب زيارة هنية لمصور فضائية األقصى في مستشفى الشفاء بغزة، قال           

للوضع الفلسطيني الراهن هو بالحوار، وحتى يبدأ الحوار نريد إرادة وقناعات ورغبات مشتركة، وحتى              
ـ ". نحقق للشعب ما يريد من الحوار يجب أن ننفذ لألسباب الحقيقية لألزمة            ال نريـد حـواراً     : "افواض

 ".سطحياً، بل حوارا يدخل إلى أعماق األزمات التي عاشها الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غـزة               
التي ارتكبها الجيش اإلسرائيلي خالل العملية العسكرية التي شـنها فـي المنطقـة              " بالجرائم"وندد هنية   

  ".ت كل القيم اإلنسانية واألخالقيةبأن الجرائم اإلسرائيلية تخط"الوسطى من قطاع غزة، موكدا 
عمـاد غـانم وبقيـة      الصحفي   أشاد إسماعيل هنية بشجاعة      :غزةمن   6/7/2007 قدس برس وأضافت  

الصحفيين الفلسطينيين واألجانب الذين ينقلون جرائم االحتالل، متهما الجيش اإلسـرائيلي بتعمـد قتـل               
وقـال إن هـذه الجريمـة        .ي ويحمل كاميرا  الحقيقة من خالل إصابة هذا الصحفي رغم تأكده أنه صحف         

  .وصمة عار على جبين جيش االحتالل، ووسام شرف لغانم وقناة األقصى
  

  سرائيلا بأمريكا وعباسالمشروع الوطني يتعرض لخطر الضياع بسبب استقواء : المصري .4
ي عربـي  مشير المصري أنهم بصدد بداية تحرك برلماني وسياس" حماس" عن حركة   النائب أكد   :القاهرة

 .لوضع المسؤولين العرب أمام مسؤولياتهم التاريخية إزاء خطر ضياع المشروع الـوطني الفلـسطيني             
قد أجرى اتـصاالت مـع عـدد مـن          " حماس"أن وفدا برلمانيا من     " قدس برس "وأبلغ المصري وكالة    

سؤولين العـرب   البرلمانيين المصريين والعرب وأنهم اآلن بصدد الترتيب للقاءات مماثلة مع عدد من الم            
 ومطالبتهم بممارسة دورهم في متابعـة مـصير         ةإلطالعهم على حقيقة الوضع في األراضي الفلسطيني      

مساعداتهم المالية للشعب الفلسطيني، وعما إذا كانت تذهب للشعب الفلسطيني أم أنها تذهب لفئة بـذاتها،                
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 .دتهم إلـى طاولـة الحـوار      ومن ثم ممارسة الضغط المطلوب على الرئيس عباس وفريقه من أجل إعا           
بقرار القيادة المصرية إعادة الوفد األمني إلى قطاع غزة خـالل           " حماس"وأعرب المصري عن ترحيب     

ودعـا   .عشرة أيام، واعتبر ذلك عودة لممارسة مصر لدورها التاريخي والريادي في الشأن الفلـسطيني             
وحـذر   . الفلـسطيني إلـى أعمـال      -المصري إلى ضرورة ترجمة الدعوات العربية للحوار الفلسطيني       

 من أن المشروع الوطني الفلسطيني يتعرض لخطر الضياع، وحمل مـسؤولية ذلـك للـرئيس               المصري
  .يةسرائيلاالعباس بسبب رفضه للحوار وانحيازه للرؤية األمريكية و

  6/7/2007 قدس برس
  

  الوطنيةالدعوة لدورة غير عادية للمجلس التشريعي مطلب تفرضه المصلحة : البردويل .5
ـ     .د" حماس" أكد الناطق باسم الكتلة البرلمانية لحركة        :غزة قدس "صالح البردويل في تصريحات خاصة ل
أن قرار التجديد لدورة غير عادية للمجلس التشريعي مطلب تفرضه المصلحة الوطنية، وأنه جـاء     "برس

 تعرقل عمـل المجلـس أو       تحسبا الستغالل الرئيس عباس لفترة إجازة التشريعي وإصدار مراسيم جديدة         
وانتقد البردويل موقف عباس ورئيس حكومة الطـوارئ مـن           .الحكومة وتزيد األوضاع المتأزمة تأزما    

المقاومة، حيث سماها األول ميليشيات ودعا الثاني لنزع سالحها، واعتبر ذلك رفعا للغطاء عن المقاومة               
   .ومواجهة لها

  6/7/2007 قدس برس
  

 دعو إلى استئناف الحوارالنائب المحرر قفيشة ي .6
 "حماس" و "فتح" وجه النائب المحرر حاتم قفيشة رسالة من األسرى والمعتقلين طالبوا فيها حركتي              :نابلس

وأكد قفيشة   .بالعودة خطوة للوراء لتقريب وجهات النظر وتجاوز األزمة التي تمر بها الساحة الفلسطينية            
، ان  "حمـاس " اإلداري بتهمة عضويته في التشريعي عن        بعد اإلفراج عنه بعد أربعة أشهر من االعتقال       

 "فـتح "إدارة سجون االحتالل عملت خالل أحداث االقتتال األخيرة على الفصل بين األسرى من حركتي               
بعد األحداث األخيرة كانت هناك حركـة موازيـة داخـل           : وقال . استغالالً للوضع الفلسطيني   "حماس"و

مع قادة المعتقلين ووضعهم في زنازين انفرادية ونقلهم إلى سجون          السجون من خالل سحب اإلنجازات وق     
  .مختلفة

  7/7/2007الخليج اإلماراتية 
  

  أبو زهري ينفي أي تفويض لقادة حماس في السجون إلدارة ملف شاليط .7
نفى المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري، وجود أي تفويض من قبل حركة حماس لقادتها فـي                  

إلسرائيلي لتولي ملف صفقة تبادل األسرى، مؤكداً أن المباحثات والمفاوضـات حـول         سجون االحتالل ا  
الحديث عـن اتـصاالت داخـل       :" وقال .ملف الجندي األسير لدى حماس يعالج عبر الوساطة المصرية        

السجون اإلسرائيلية ليس فيه شيء جديد، وتأتي في سياق االتصال الطبيعي بين السجين والسجان وليس               
قضية الجندي جلعاد شاليط مازالت راكـدة بـسبب         : "، وأضاف في تصريح صحفي    "بعاد أخرى له أي أ  

  ".التعنت اإلسرائيلي ورفض االحتالل االستجابة للشروط التي طالبت بها حركة حماس
  7/7/2007فلسطين برس 

  
  العدوان على غزة ثمرة عودة التنسيق األمني: حماس .8

 لها أن هذه الهجمة الشرسة لالحتالل التي جاءت بعـد أيـام             اعتبرت حماس في بيان   :  رائد الفي  -غزة  
تدلل على أن االحتالل ال يبحث عن ذرائـع ومبـررات لهجماتـه علـى               "وأسابيع من الهدوء الميداني     
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أولمرت تريد عبر ذلك أن تصنع أمجادا وهمية لوزير الحـرب الجديـد             " إيهود"الفلسطينيين وأن حكومة    
س حكومة الطوارئ ورئيسها سالم فياض والرئيس محمود عباس مسؤولية          كما حملت حما   ."ايهود باراك 

رفع الغطاء السياسي عن المقاومة عبر القرارات المتتالية بحل الفصائل المقاتلة وإدانـة المقاومـة فـي                 
واعتبرت أن جريمة غزة وجرائم نابلس وجنين التـي وقعـت            .المحافل الدولية والتصريحات الصحافية   

ماضية، ثمرة من ثمار عودة اللقاءات السياسية والتنسيق األمني بين ما تبقى من أجهزة أمن               خالل األيام ال  
  ".اإلسرائيلي"في الضفة الغربية واالحتالل 

  7/7/2007الخليج اإلماراتية 
  

  إطالق عدة قذائف على مواقع عسكرية إسرائيلية على طول خط التحديد: رفح .9
مين خالل الساعات الثماني واألربعين الـماضية، إطـالق        واصلت مجموعات من الـمقاو    :محمد الجمل 

، باتجاه مواقع وأهداف عسكرية إسرائيلية تنتشر علـى         "هاون"وقذائف  " محلية الصنع "قذائف صاروخية   
وبحسب مصادر متعددة، فإن عمليات      .، الواقع أقصى شرق محافظة رفح     "خط الهدنة "طول خط التحديد    

ل ساعات الليل، تخللها تبادل إلطـالق النـار بـين قـوات االحـتالل               إطالق القذائف التي ازدادت خال    
 .، الواقع جنوب شـرقي الــمحافظة      "كيرم شالوم "ومقاومين، وخاصة في محيط معبر كرم أبو سالـم         

وأكدت الفصائل في بياناتها، أن إطالق القذائف جاء رداً على اعتداءات االحتالل الــمتواصلة، والتـي                
  .البشعة التي نفذتها في مخيم البريج، متوعدة بالـمزيدكان آخرها الجريمة 

    7/7/2007األيام الفلسطينية 
  

   ترفض تصريحات فياض ضد المقاومة وتطالب بإقالته"كتائب األقصى" .10
ـرب نسخة منه، رئيس السلطة الفلسطينية إلى إقالة 48في بيان وصل موقع عـ دعت كتائب األقصى

ض، من منصبه بسبب تصريحاته التي تتطاول على المقاومة الطوارئ، سالم فيا"رئيس حكومة 
يتطاول فيها على "وجاء في بيان الكتائب أنها فوجئت بتصريحات فياض التي  .الفلسطينية، بحسب البيان

لن يسمح بوجود ميليشيات وأجنحة " فياض"المقاومة الفلسطينية التي يرفع بها شعبنا رأسه عالياً، وأنه 
وأكدت كتائب  .، في الوقت الذي تقوم به قوات االحتالل بقتل أبناء شعبنا"الفلسطينيةمسلحة في األراضي 

" سي إن إن"األقصى في بيانها أنها كانت قد تغاضت عن تصريحات سابقة أطلقها فياض لشبكة 
األمريكية عندما وصف المقاومة بأنها جلبت التعاسة للشعب الفلسطيني، من باب أن ما حصل قد يكون 

الحقيقة بانت واضحة لرجل أمريكا فهو أول رئيس "، إال أن "الخطأ في الترجمة أو ما شابه"يل من قب
  .، على حد قول البيان"حكومة فلسطينية يحمل الجنسية األمريكية

  6/7/2007 48عرب
  

   تلغي امتحانات الدراسة الخاصة بنابلساألقصىكتائب : في أول تحد لقرارات عباس .11
رارات الرئيس عباس في الضفة الغربية بعد استيالء حماس على مقرات االجهزة  في أول تحد لق: نابلس

اليوم قاعات الدراسة الخاصة المتحانات الثانوية  اغلق مسلحون من كتائب االقصى، االمنية في غزة
وقالت الكتائب إن خطوتها تهدف الى االحتجاج على قرار سابق اتخذه الرئيس عباس  .العامة بنابلس

وقال شهود عيان إن عشرات المسلحين اقتحموا مدرسة الصالحية  .صيص قاعات للمطاردينبعدم تخ
وقال أحد  .بمدينة نابلس وسط اطالق نار كثيف وطلبوا من كافة الموجودين داخل القاعات الخروج منها

ية إن هذا االجراء تم بمشاركة كافة االجنحة العسكر" معا"قادة كتائب االقصى في اتصال هاتفي بـ 
للكتائب في المدينة وجاء احتجاجا على عدم تخصيص قاعات خاصة بالمطلوبين لقوات االحتالل 
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وأضاف ان هناك مجموعة من كبار المطلوبين في نابلس اليمكن ان يحضروا لتقديم امتحان  .االسرائيلي
  .في قاعات مكشوفة امنيا مما يعرض حياتهم للخطر لذلك جاء هذا القرار

  7/7/2007وكالة معا 
 

  نضع مبادرة موحدة للخروج من المأزق الفلسطيني الحالي: جبهة الطريق الثالث .12
كشف مسؤولون في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن قرب انطالق مبادرة باسـم الجبهـات               : القاهرة

انتقد عـضو    و  تستهدف الخروج من المأزق الفلسطيني الحالي،      - غير حماس وفتح   -الفلسطينية األخرى 
ب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح حسن مهنا تأييد مصر رسميا للرئيس عباس، وقال               المكت
بيـد أن   ". جعل مركزها في حل الصراع محدودا النحيازها لطرف ضد آخرين         "إن هذا   " قدس برس "لـ
ـ   " مهنا" ريـر  نحن على وشك إصدار مبادرة باسم الجبهة الشعبية لتح        "،  "قدس برس "قال في تصريحاته ل

فلسطين وجبهة أخرى وطنية والمستقلين، تضع صيغة مشتركة للخروج من المأزق الحالي في األراضي              
، كي تخرج   "سوف تكسى المبادرة بالكثير من اللحم والشحم خالل الساعات القادمة         "الفلسطينية، وأضاف   

 تيـار الجبهتـين     ألرض الواقع في إشارة لالنتهاء من المشروع النهائي للمبادرة التـي يطلـق عليهـا              
ـ    عضو الجبهة الشعبية    وفي السياق نفسه قال      ".الطريق الثالث "والمستقلين   قـدس  " جميل المجدالوي لـ

 فـي المائـة مـن عـدد         25تضم حـوالي    " الطريق الثالث "في مقابلة خاصة بالقاهرة بأن جبهة       " برس
هدف للوصـول إلـى قواسـم       الفلسطينيين وتمثل قوة جيدة في مواجهة التيار الفتحاوي وحماس، وأنها ت          

وكشف المجدالوي عـن أن الطريـق الثالـث         . ليو الجاري يو/زمشتركة حل األزمة قبل نهاية شهر تمو      
  ."تشكيل قيادة وطنية مؤقتة أو حكومة مؤقتة"يتضمن 

 6/7/2007قدس برس 
  

  "حماس"و" فتح"مصرية سعودية تبذل إلعادة الحوار بين جهود : الرشق .13
، أن الحركة على أتم االستعداد لفتح حوار جاد "حماس"كتب السياسي لحركة أكد عزت الرشق، عضو الم

، وأنها شكلت لجنة للتعاطي مع اللجنة العربية لتقصي الحقائق التي شكلتها جامعة الدول "فتح"مع حركة 
وقال الرشق إن جهوداً عربية مصرية وسعودية جبارة تبذل إلعادة . العربية لمتابعة األوضاع في غزة

هناك تأكيد عربي على ضرورة العودة إلى الحوار، "، وأضاف "حماس"و" فتح"حوار بين حركتي ال
وهناك جهود تبذل في هذا االتجاه لكنها تجابه بإصرار من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على 

  ". رفض الحوار وإدارة الظهر إلى الجهد العربي الذي ترعاه مصر والعربية السعودية
  7/7/2007 الفلسطيني لإلعالم المركز

  
  كتائب شهداء األقصى في قطاع غزة تدعو إلى المحافظة على وحدة الدم الفلسطيني .14

قيادة فتح في الضفة الغربية إلى عدم توتير األجواء، والمحافظة على وحدة الدم " كتائب األقصى"دعت 
لتنفذية قامت باختطاف المواطن وقالت كتائب األقصى في بيان لها إن عناصر من القوة ا .الفلسطيني

وهو أحد عناصرها في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، مؤكدة أنه تم " عاما23هيثم تيسير غانم "
  .إختطافه على يد أبناء التنفذية وإخالء سبيله بعدها بساعة ووجدت عليه آثار الضرب المبرح والتعذيب

  6/7/2007 48عرب
  

  نية وتؤكد عدم وجود شيء اسمه قوة تنفيذية بالضفةالوحدة الوطنية أولوية فلسطي: حماس .15
إّن : "نسخة عنـه  " معا"حماس في الضفة الغربية اليوم الجمعة في بيان لها تلقت             اكدت حركة  :بيت لحم  

 :واضافت ".الشرعية الفلسطينية شرعية واضحة المعالم ال يملك أحّد أن يسرقها، أو أن ينزعها عن أحد              
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 حركة الشهداء والجرحى واألسرى، وأنّها مكون أساس من هذا الشعب، وأها            أّن البعض نسي أّن حماس    "
وأينما ولّى هذا الشعب وجهـه، سـيجد حمـاس          , موجودة في كل بيت وزقاق وجامعة ومدرسة ومشفى       

اّن المبررات التي تسوقها األجهزة األمنية بأنها اعتقلت وصادرت         "واكدت  ". مرابطةً عند حقوقه وثوابته   
، وتؤكّد حماس عدم وجود شيء اسمه القوة التنفيذية في الضفة           "واهية كاذبة "فيذية، هي مبررات    للقوة التن 

الغربية، والموجود فقط هو سالح وعبوات وأحزمة ومعدات جناحها العسكري كتائب الشهيد عّز الـدين               
  . حسب البيان" اللالقّسام، والتي لن تمّس بأذى ولن يسمح بالتعرض لها، ألنّها وجدت لتبقى ما بقي االحت

  6/7/2007وكالة معا  
  

  لغربيةا تعتقل القائد العام لمجموعات الشهيد ياسر عرفات فى الضفة القوات اإلسرائيلية .16
 اليوم، أيمن مصلح نايف الديك، القيادي البارز في حركة فتح           ، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي    :نابلس

" محمود أبو" وأفاد نائبه  .الغربية فى الضفة " شهيد ياسر عرفات  مجموعات ال " والقائد العام لكتائب األقصى   
أن الديك اعتقل بعد أن تم محاصرة المنزل الذي يتحـصن           "،  "معا" فى تصريحات صحفية بنابلس وصلت    

  ". فيه، من قبل القوات الخاصة، ووحدات الجيش اإلسرائيلي، وذلك بالقرب من مدينة قلقيلية
  7/7/2007وكالة معا 

  
  "حماس"ينتقد موقف بعض رموز العلمانيين الفلسطينيين الذين وقفوا إلى جانب  :نيالحورا .17

، لكـنهم ال    "حمـاس "نهم ال يعارضون الحوار مع      ، أ  ناطق باسم حركة فتح     محمد حوراني،  أكد: رام اهللا 
 فـي   "فتح" إلى أن    "الحوراني"وأشار  . يقبلون بحوار يكون فيه البدء مما جرى في غزة في األيام األخيرة           

وانتقد الحـوراني بـشدة      .تبرهن على جديتها في إجراء حوار سياسي      " حماس"انتظار إشارة إيجابية من     
في معركتها األخيرة في غزة،     " حماس"موقف بعض رموز العلمانيين الفلسطينيين الذين وقفوا إلى جانب          

جـاءت لتغييـر    " مـاس ح"، وقال إن    "بة عن المجتمع الفلسطيني   يبثقافة جديدة وغر  "وحذرهم مما وصفه    
الوحدة الفلسطينية وأدخلت معايير جديدة فككت هذه الوحدة، وأتت لنا باللباس األنثوي األسود الحـزين،               

أما موقف العلمانيين   . بدل أثوابنا الجميلة، حتى لكأن المدن الفلسطينية باللباس األسود ستتحول إلى كابول           
حة الفلسطينية، وأعتقد أنه ليس لديهم حساسية للتـاريخ  مما جرى فهؤالء ال يمثلون تيارا عريضا في السا     

الفلسطيني الذي تم اغتياله في غزة، وعلى هؤالء أن ال يقعـوا فـي وهـم األصـوليين، ألن رؤيـتهم                     
  .، على حد تعبيره"للديمقراطية كأولئك الذين يقطعون تذكرة ذهاب بدون إياب

  6/7/2007وكالة فلسطين اليوم 
  

  "دينس روس" دعوة يهاجمون" فتح"قياديو  .18
 لعملية السالم السابق دنيس ،المنسق االمريكي هاجم امين مقبول عضو المجلس الثوري لحركة فتح دعوة

 ىوقال مقبول ردا عل . التي طالب فيها فتح بضرورة التخلص من صورة الفساد التي علقت بها،روس
 . مؤامرة ضد الحركةروس هذا تدخل مرفوض وال تنقصنا نصائح من روس وغيره وهذا جزء من

وشدد مقبول علي ان الحركة تتعرض لمؤامرة بقيادة اسرائيل والواليات المتحدة االمريكية ومن خلفهما 
ومن جهته اقر حسين الشيخ امين سر قيادة ساحة فتح بالضفة الغربية بان االصالح في الحركة  .الغرب

انا اعتقد ان هذا مطلب فتحاوي : العربيمطلبا فتحاوي وليس امريكي، وتابع الشيخ قائال لـ القدس 
واكد الشيخ ان هناك تيارا في فتح يقف عقبة امام االصالح ويعرقل مسيرته،  .وروس لم يأت بجديد

  .مشيرا الي ان هناك معوقات يضعها ذلك التيار في طريق االصالح
  7/7/2007القدس العربي 
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   وحكومة الطواريءاقيادي في كتائب االقصى يطالب بدعم الرئيس ابو مازن .19
دعا المعتقل عبد الكريم عويس ابرز مؤسسي وقادة كتائب االقصى كوادر وابنـاء             : علي سمودي -جنين  

ومقاتلي حركة فتح لاللتفاف حول الحركة ودعم قراراتها والوقوف خلف قيادة الرئيس محمـود عبـاس                
بنا في اخطر مرحلة تعيشها     ودعم حكومة الطواريء وبرنامجها السياسي وحماية انجازات ومكتسبات شع        

  .وتمر فيها القضية الفلسطينية 
  7/7/2007القدس الفلسطينية 

  
  قلق شديد في الجيش االسرائيلي بعد حصول حماس على كميات كبيرة من االسلحة .20

اليوم ان حالة من القلق الشديد تـسود        ) يديعوت احرنوت ( صحيفة   هقالتما   6/7/2007 وكالة سما    نقلت
على كميات كبيرة من االسلحة اخيرا على حد        ) حماس( االحتالل بعد ان حصلت حركة       اوساط قادة جيش  

وذكرت الصحيفة في موقعها على شبكة االنترنت ان من بين تلك االسـلحة صـواريخ مـضادة                  .قولها
واضافت ان الحركة حصلت على هـذه        .للطائرات واخرى مضادة للدروع اضافة الى صواريخ كاتيوشا       

قبل سيطرتها على االوضاع في قطاع غزة       ) فتح  (زن تابعة للسلطة الفلسطينية وحركة      االسلحة من مخا  
ونقلت الصحيفة عن مصادر في قيادة المنطقة الجنوبية للجيش االسرائيلي قولهـا             .قبل نحو ثالثة اسابيع   

عـة  ان تلك االسلحة هربت الى قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية في خرق واضح لالتفاقيـات الموق                
وذكرت ان صواريخ من طراز      . االمر الذي من شأنه ان يشكل تهديدا حقيقيا للجيش على حد قولها            ،معها

روسـية  ) جـراد (المضادة للطائرات وصواريخ    ) ستريلال(المضادة للدبابات واخرى من طراز      ) ساجر(
 حركـة   وحسب تلك المصادر فـان     ).حماس(الصنع كانت في تلك المخازن التي سيطرت عليها حركة          

حماس تمتلك االن االالف من البنادق وكميات كبيرة من المتفجرات وعدة االف من قذائف اضافة الـى                 
ويتوقع المسؤولون في الجيش االسرائيلي ان تعمل حركـة          .ماليين الطلقات النارية من مختلف العيارات     

 9000لها حتى يصل مـن      بعد حصولها على تلك االسلحة على زيادة عدد افراد القوات التابعة            ) حماس(
  . رجل15000رجل الى 
 الجنرال تشيكو تامير في     هقال الى إ  : زهير اندراوس  - الناصرة من 7/7/2007 القدس العربي    وأشارت
ـ  ى به الجمعة لصحيفة معاريف ان القوات االسرائيلية التي تنفذ العمليات في القطاع تسع             ىحديث ادل   ى ال

 ى ساحة القتال ليتسن   ىطينية لحملها على إرسال مئات المقاتلين ال      ممارسة ضغط كبير على المقاومة الفلس     
وتابع قائال انه يهدف من وراء العمليات الـي دفـع           . هم، على حد تعبيره   يللجيش االسرائيلي القضاء عل   

واعترف تامير ان ما يفعله الجيش االسـرائيلي         المقاومة الفلسطينية للكشف عن االسلحة التي بحوزتها،      
واستعمل تامير خالل اللقـاء الـذي        .بع العمليات التي يفكر بها ويخطط لها ضد الفلسطينيين        اليوم هو ر  

وقال فيما قال انه يجـب علـى         اجرته الصحيفة االسرائيلية تعابير نابية في وصفه للمقاومة الفلسطينية،        
روج ومـن   الجيش االسرائيلي البدء بهجوم عنيف وشرس على المقاومة في غزة لدفع عناصرها الي الخ             

  . الحور العين في السماءىجيش بالعمل على ضمهم الالثم يقوم 
  

  انسحاب الجيش اإلسرائيلي من شمال القطاع بعد وصوله معلومات عن أنفاق .21
 من شمال قطاع غزة بعد توغل لبلدة بيت حانون مـن            ، مساء اليوم  ،انسحبت قوات االحتالل اإلسرائيلي   

 أن الجيش انسحب بعد وصوله      ، في تصريحات صحفية   ، أدرعي وقال أفحاي  .طرفيها الشمالي والشرقي  
وكانت عشرات اآلليات االسرائيلية توغلت في أطراف        .معلومات عن وجود أنفاق وتهديدات شمال غزة      

) ايرز(بلدة بيت حانون من الجهة الشرقية حيث الخط الفاصل مع شمال القطاع، ومن معبر بيت حانون                 
وكانت مصادر إسرائيلية ذكـرت أن عمليـات         .لة مقر األمن الوطني سابقاً    باتجاه المنطقة الصناعية قبا   
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التوغل هذه تهدف إلى إقامة منطقة عازلة بين قطاع غزة وإسرائيل بعرض يزيد عن كيلو متـر واحـد                   
  .يمنع الفلسطينيون من الدخول اليه

  6/7/2007فراس برس  
  

  تها الميدانيةإسرائيل عاقدة العزم على مهاجمة سوريا من خالل إجراءا .22
كشفت مصادر إعالمية إسرائيلية أن الجيش اإلسرائيلي اختار سبعين قطعة من األرض المطلـة علـى                

 .مساحة كل واحدة منهـا تقـارب سـبعة دونمـات          , سورية، تعتبرها إسرائيل أراٍض إستراتيجية مهمة     
ـ              سابقة كمنـصات   وأوضحت المصادر أن هذه القطع السبع استخدمها الجيش االسرائيلي في الحـرب ال

الفتةً إلى أن المهمة األساسية للعمل في هذه المناطق ستتركز علـى إقامـة مواقـع                , إلطالق الصواريخ 
محصنة للدبابات قادرة على كشف المنطقة وحماية الحدود وترميم بعض الخنادق القديمة وحفر أخـرى               

 االسرائيلي العديد مـن القـرى       كذلك حّول الجيش   .لتكون موانع طبيعية أمام عبور آليات عسكرية ثقيلة       
وأشارت المصادر ذاتها إلـى أن       .السورية التي دمرها لدى احتالل الجوالن مراكز للتدريبات العسكرية        

وتجدر اإلشارة إلى أن وزير  ,لكن بعضها يؤدى بشكل سري    , التدريبات العسكرية يومية في هذه المناطق     
كان الجيش غابي أشكنازي يشاركان في هذه المناورات        الحرب اإلسرائيلي الجديد أيهود باراك ورئيس أر      

وكل تهديـد   " اإلرهاب"حيث يشدد أشكنازي على أن هذه المناورات ضرورية من اجل محاربة ما أسماه              
  . يواجهه إسرائيل من حولها

  7/7/2007وكالة فلسطين اليوم 
  

  ماس التمسك بشروط الرباعية وعدم إجراء مفاوضات مع ح:إيتسيك في بريطانيا .23
وصلت رئيس الكنيست، داليا إيتسيك، اليوم الجمعة، في زيارة رسمية إلى بريطانيا، التقت خاللها وزير               
الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد ميليباند، الذي بادر إلى إطالق تصريحات ضد المقاطعة األكاديميـة،              

قت ايتسيك ولي العهد األمير تشارلز،      كما الت . التي أعلنت عنها منظمة المحاضرين األكاديميين البريطانية      
ومن  .ورئيس الحكومة المنتهية واليته طوني بلير الذي عين مبعوثاً للرباعية الدولية إلى الشرق األوسط             

جهتها طرحت إيتسيك قضية الجنود اإلسرائيليين األسرى لدى حماس وحزب اهللا، وطلبت مـن وزيـر                
وبحسب ايتسيك أيضاً، فإن طوني بليـر أوضـح أن           .همالخارجية البريطاني المساعدة في إطالق سراح     

وبحسبه فإن دوره يتمثل في بناء مؤسسات       . المفاوضات في المنطقة بأسرها ستتم بإدارة الواليات المتحدة       
كما أشار بلير إلى أن من بين األهداف الرئيسية له هي            .للقانون والسلطة والقضاء واالقتصاد في المنطقة     

ومن جهتها أكـدت إيتـسيك علـى        . عتدلين ولرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس     تقديم المساندة للم  
ضرورة أن يلتزم بلير والواليات المتحدة بالشروط التي وضعتها الرباعية الدولية، وعـدم إجـراء أيـة                 

 من لوردات بريطانيا، بمبـادرة هيلـين هـايمن          25والتقت أيتسيك أيضاً     .مفاوضات مع حركة حماس   
  ..وكان من بينهم اللورد الباكستاني خالد حميد الذي تعهد بزيارة إسرائيل. تأييدها إلسرائيلالمعروفة ب

  6/7/2007 48عرب
  

  تؤيد اندماج الحزبين" كاديما"باراك قلّص الفجوة مع نتنياهو و .24
ونشر امس ان وزير الدفاع ومرشح حزب العمل        " هآرتس"أظهر استطالع للرأي أجرته صحيفة      : رام اهللا 
اليمينـي  " ليكـود "ة الحكومة االسرائيلية ايهود باراك قلص اخيراً الفجوة بينه وبين مرشح تكتـل              لرئاس

كذلك اظهر هبوطاً حاداً في قوة       .المعارض بنيامين نتنياهو، وان حزب العمل سيزيد تمثيله في الكنيست         
ة في المئـة فقط من     الحاكم، وتراجعاً لشعبية رئيس الوزراء ايهود اولمرت، اذ راى تسع         " كاديما"حزب  

 فـي   34وحصل باراك على تأييـد      . الذين شملهم االستطالع انه مناسب في منصبه في رئاسة الوزراء         
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فـي  " كاديمـا " وبدا ان ثمة رغبة لدى حزبـي العمـل و   . في المئة لمنافسه نتنياهو 42المئة، في مقابل    
 53في ذلـك و   " كاديما" من ناخبي     في المئة  49االندماج وخوض االنتخابات في قائمة واحدة، اذ يرغب         

 في المئة في    15وحاز اولمرت نسبة متدنية من رضا المشاركين هي          .في المئة من ناخبي حزب العمل     
  . في المئة لوزيرة الخارجية تسيبي ليفني53 في المئة لباراك و28مقابل 

  7/7/2007النهار 
  

  الحرب الكالمية تستعر بين جنراالت اسرائيل .25
اتهم موشيه يعلون الرئيس االسبق الركان الجيش االسـرائيلي، دان حـالوتس             :ل شحادة  اما -الناصرة  

بالفاسد وقال ان حالوتس رئيس االركان السابق، ربط بين نشاطه التجاري والسلطة وان انـشغاله فـي                 
وبحسب يعلون فقد   . اعماله التجارية الخاصة ساهم في تدهور القدرات العسكرية للجيش ومس بجاهزيته          

يزت فترة حالوتس في رئاسة االركان عملية افساد بحيث ساهم بخلق عالقة فساد للـسياسيين واحيانـا                 م
حالوتس الذي حل محلي اختـار السـفي هـذه           :لضباط الجيش والصحاب رؤوس االموال وقال يعلون      

  . فقد أدخل اصحاب االحابيل الى الجيش االسرائيلي. الثقافة
  7/7/2007الرأي األردنية 

  
  "ل والليكود يعمالن على تقديم موعد اإلنتخابات العامةالعم" .26

، هو الموعد المقبول على حزبـي       2008مارس من العام القادم     / أن شهر آذار  " معاريف"كتبت صحيفة   
وبحسب الصحيفة فإنه بعد نشر التقرير النهائي       . العمل والليكود من أجل إجراء انتخابات جديدة للكنيست       

ثة شهور، فإن براك سيعمل على بلورة إجماع مع كتل المعارضـة واالئـتالف              للجنة فينوغراد، بعد ثال   
وفي هذا السياق تجدر اإلشارة إلى أنـه لـيس          .  شهور 8على تقديم موعد االنتخابات، بحيث تكون بعد        

بإمكان براك الوصول إلى منصب رئيس الحكومة بدون إجراء انتخابات، وذلك لكونـه لـيس عـضو                 
وفي المقابل، فقد أشار مقربون      .يس إسرائيل ال يمكن أن يطلب منه تشكيل حكومة        كنيست، ولذلك فإن رئ   

من رئيس الليكود بنيامين نتانياهو، إلى أنهم على استعداد للتوقيع على الموعد المذكور إلجراء إنتخابات،               
   .وإن كانوا يفضلون أن يكون في موعد أسبق

  6/7/2007 48عرب
  

  اجأ بمعلومات عن تجنيد جاسوس لحساب السوفييتتف" اإلسرائيلية"االستخبارات  .27
في البيولوجيا سبق ان سجن إلدانته بالتجسس لحساب االتحاد الـسوفييتي النقـاب             " إسرائيلي"كشف عالم   

بارزاً آخر ابان الحرب الباردة، ولكـن أجهـزة االسـتخبارات          " إسرائيلياً"عن أن السوفييت جندوا عالماً      
العبرية أمس تقريراً حول الموضوع،     " يديعوت أحرونوت "ونشرت صحيفة    .رهلم تعرف بأم  " اإلسرائيلية"

ويقـول   .يتعلق بمذكرات سينشرها قريباً الجاسوس السابق ماركوس كلينبرغ الذي يعيش حالياً في فرنسا            
" احترامـاً لعائلتـه   "كلينبرغ في مذكراته انه جند بنفسه العالم البارز اآلخر، ولكنه امتنع عن كشف اسمه               

بـسبب  " إسرائيلية"واكتفى كلينبرغ بالقول ان العالم اآلخر كان استاذاً جامعياً، وحاز جائزة             .سب قوله ح
  .تفوقه في مجال اختصاصه، وتوفي قبل بضعة أعوام

  7/7/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ازمة خبز خانقة تعانيها اسرائيل بسبب خالف على االسعار .28
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خبز خانقة في اعقاب الخالف على االسعار بين اصحاب االفـران           تعاني االسواق االسرائيلية من ازمة      
فرغت اليوم رفوف المحال التجارية الكبرى في       " يديعوت"وحسب صحيفة    .الكبرى والحكومة االسرائيلية  

وتحاول الحكومة منذ اكثر مـن اسـبوع     .مدينة بئر السبع وغيرها من كبريات المدن من الخبز المدعوم         
يمكن الطبقات الفقيرة من شراء الخبز المدعوم دون ان تثقل على ميزانياتهم االمـر              الزام المخابز بسعر    

الذي اعتبره اصحاب المخابز غير مجدي من الناحية االقتصادية ويلحق بهم خسائر كبيرة مطالبين برفع               
  .اسعار الخبز

  6/7/2007وكالة معا  
  

   الدعم من حماس والقاعدةة يتلقونالطالب العرب من الحركة االسالمي: باحث اسرائيلي .29
 ان جمعيـة    ، لصحيفة يديعوت احرونوت الجمعة    ،قال الباحث يوناثان فييغل    : زهير اندراوس  -الناصرة  

 االسـالمية فـي     ة ان الحركة تعني بشؤون الدعو     ى مرتبطة بحركة حماس وبتنظيم القاعدة، الفتا ال       أقرإ
حركة االسالمية برئاسة الشيخ صالح، التي      صفوف فلسطينيي الداخل، وانها على عالقات وطيدة جدا بال        

وتـابع  . تعمل على حد زعمه، في نشر تعاليم االسالم الراديكالي في صفوف الفلسطينيين فـي الـداخل               
 ى المملكة العربية السعودية وال    ىقرأ متشعبة للغاية وتصل ال    إالباحث االسرائيلي قائال ان عالقات جمعية       

  .تنظيم القاعدة
يس لجنة الطالب العرب في جامعة حيفا معاذ خطيب، تعقيبا علـى مـزاعم الباحـث                من ناحيته قال رئ   

قرأ هي جمعية صغيرة وتقوم بمساعدة الطـالب،        إاالسرائيلي، ان اقواله عارية عن الصحة وان جمعية         
  .  شيكل لدعمها لكي تساعد الطالب المحتاجين50واكد خطيب انه يقوم شهريا بالتبرع للجمعية بمبلغ 

  7/7/2007العربي القدس 
  

   البارد  مخيم تلجم تحركات نازحي الفلسطينيةضوابط الفصائل واللجان الشعبية .30
بالغت فصائل المقاومة الفلسطينية واللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المـدني          :  غسان ريفي  - البداوي

 البارد يستعدون لها     في التضييق على التحركات الشعبية التي كان نازحو         شمالي لبنان،  في مخيم البداوي  
 من دون أي تحرك شعبي بالرغم       أمس جمعة، حتى نجحت في خنقها تماما، فمر يوم          كلقبل وبعد صالة    

 دفع البعض الـى     مما. من الغضب العارم الذي يجتاح صفوف النازحين الذين تضيق امامهم آفاق الحل           
ا من لجنة راجعين ولجان شبابية       شاب 25االستعاضة عن التحركات الشعبية بتحركات فردية، فأعلن نحو         

 االضراب عن الطعام لغاية صباح يوم االثنين المقبل، مهـددين بـاللجوء الـى               ،اخرى بعد ظهر امس   
يتحمل المسؤولون تبعـات    كي  االضراب المفتوح وبأعداد مضاعفة من النازحين رجاال ونساء وأطفاال،          

  .    ذلك
  7/7/2007السفير 

  
   اللبناني الجيشلنازحين من البارد على حواجزأنباء عن إنتهاكات لحقوق ا .31

 ان عشرات من    ،نقلت وكالة رويترز عن اعضاء في جماعات لحقوق االنسان وللحقوق المدنية          : بيروت
الفلسطينيين الذين اوقفوا من قبل الجيش اللبناني اثناء مغادرتهم مخيم نهر البارد شكوا من ارتكاب الجيش                

 حالة، ان   60الحنفي رئيس المنظمة الفلسطينية لحقوق االنسان التي وثقت         وقال محمود   .  بحقهم انتهاكات
نفى الجيش اللبناني   من جهته   و .بذلكالجئين فلسطينيين كثراً في المخيم توقفوا عن الهروب ألنهم سمعوا           

الجيش مؤسـسة ملحقـة بالدولـة       ، أن   نفياً قاطعاً اي ادعاءات بحدوث انتهاكات، وقال مصدر عسكري        
  .تها واجراءاها وقواعدهاقانونوتخضع ل

  7/7/2007الحياة 
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  جبريل أحمد  تنفي بيانها ضد  الفلسطينية شمال لبناناللجان الشعبية .32
 بيانا أوضحت فيه انه ال علم لها بالبيان الـصادر            اللبناني أصدرت اللجان الشعبية الفلسطينية في الشمال     

حرصها على العالقـة األخويـة بـين        السياق،  في هذا    مؤكدة. حمد جبريل الينتقد تصريحات   وباسمها  
  . الشعبين اللبناني والفلسطيني

  7/7/2007السفير 
  

   ابتهاجاً باإلفراج عن جونستون في غزةكتلة الصحافي الفلسطيني تنظم مسيرة .33
نظمت كتلة الصحافي الفلسطيني، أول من أمس، مسيرة بمدينة غزة، بمشاركة حشد من الصحافيين              : غزة

رئـيس   وثّمـن  .حقوقية والرسمية، ابتهاجاً باإلفراج عن مراسل هيئة اإلذاعة البريطانية        والشخصيات ال 
الكتلة الدور الكبير لرئيس ووزراء الحكومة، مؤكداً أن الصورة اختلفت تماماً وانقلبت بشكل كبير عقـب                

 لجنة خاصـة    بارك ما أعلنت عنه الحكومة المقالة من تشكيل        كما   .قطاعالاألحداث األخيرة التي شهدها     
لحماية وتسهيل أعمال الرعايا األجانب في قطاع غزة، ومـن ضـمنهم الـصحافيون لـضمان أمـنهم                  

أكد محمود الزهار، أن حماس ستقاوم بالقانون كل من يعتدي علـى صـحافي أو               من جهته   و .وسالمتهم
لمس بكرامة الشعب   قطاع، دون ا  الإعالمي في قطاع غزة، مؤكداً أن اإلعالم له الحرية الكاملة للعمل في             

  .أو الديانات السماوية
    7/7/2007االيام الفلسطينية 

  
   سنوات7االحتالل يحكم على فلسطيني حاول الدفاع عن زيتوناته بالمؤبد مرتين و .34

 ،اهللا  قرب مدينة رام   ،حكمت المحكمة العسكرية اإلسرائيلية في معسكر عوفر      : يوسف الشايب  - رام اهللا 
، بتهمة قتل حارس إسرائيلي قرب جدار الفصل        فلسطينيسبع سنوات على شاب     بالسجن المؤبد مرتين و   

 لم يكن ينتمي ألي مـن الفـصائل الفلـسطينية،           همن جانبهم، أفاد عدد من أفراد عائلته أن        و .العنصري
وعندما أقدم على تنفيذ هجومه كان كردة فعل على قيام الجرافات العسكرية اإلسرائيلية باقتالع نحو مائة                

عزل سبعين دونما من أراضـي العائلـة،        وة زيتون تابعة للعائلة مزروعة منذ نحو عشرين سنة،          شجر
كما أوضحت العائلة بأنه وبعد دخوله السجن انضم لصفوف الجهاد اإلسـالمي، إذ لـيس                .جدارالجراء  

  .بإمكان أي أسير العيش بالسجن لفترات طويلة دون انضمام ألحد الفصائل الفلسطينية
  7/7/2007ردنية الغد األ

  
  معبر رفح  أزمةإنهاء االضراب عن الطعام نيجة وعود بحل .35

علق مرحلون فلسطينيون يقيمون في مطار العريش أمس إضراباً عـن الطعـام بـدأوه مـساء         : القاهرة
ن شخصيات فلـسطينية    أ ،وقالت مصادر فلسطينية   .الخميس احتجاجاً على عدم افتتاح ميناء رفح البري       

ت وطالبت المضربين عن الطعام بإنهاء هذا اإلضراب حتى ال تشكل هذه الخطوة إحراجاً              لها شأنها تدخل  
مـن  و .معبرالوعد المضربين بالعمل على فتح      بعد  لمصر التي وجدت نفسها محشورة في هذه األزمة،         

نـه تـم تـشكيل لجنـة        أ ،أحد العالقين وهو  قال الملحق في مكتب الرئيس الفلسطيني إياد عوكل،         جهته  
تنسيق مع سفارة فلسطين في القاهرة لحصر العالقين وتحديد أسمائهم وتقديمها الـى الـسفارة التخـاذ                 بال

  .الترتيبات الالزمة نحو إمكان دخولهم إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الجانبين المصري واالسرائيلي
  7/7/2007الحياة 
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 االحتالل ينفذ حملة اعتقاالت في الضفة الغربية .36
أسرت قوات االحتالل في الضفة الغربية، عشرة فلسطينيين خالل حملة دهم، قالت  :زة والوكاالتغ

  . إلى الشاباك للتحقيق معهمتهم مطلوبين، مشيرة إلى إحالأنهماإلذاعة اإلسرائيلية 
  7/7/2007البيان اإلماراتية 

  
 هنية زيت وزعترراتب  فياض كامل الدسم والموظفون الفلسطينيون بين راتب: تحقيق .37

بعد أن مزقت الخالفات واألوامر اإلدارية المتعارضة بين غزة ورام اهللا صـفوف  :  ماهر إبراهيم-ة  غز
الموظفين سواء فيما يخص تلقي الراتب، أو المحافظة على الدوام، أو حتى تحديد اإلجـازة األسـبوعية                 

علـى الموظـف    وبعد تلقي البعض الراتب وآخرون جزءا منه بينما حرم اآلالف، فرضت النكتة نفسها              
السيد كامل الدسم بينمـا أسـموا       ب رواتب حكومة الطوارئ     منها تسمية  نكات الذعة    تأطلقف .الفلسطيني
ن أحدهم حمل معه إلى البنـك قـارورة         أوقالت موظفة في وزارة الثقافة،      . زعتر و زيتبحماس   رواتب

. ج كبيـر لملئـه بالراتـب      آخرين استعانوا بصهري  فيما  فارغة بسعة لترين ليمألها براتب كامل الدسم،        
.  دخول البنك الذي تتعامل معه خوفا من أن تغرق في سيل الدسم الجـارف              تها إلى خشي   مازحة وأشارت

 لقب سيد للراتب الكامـل       أعطى البرغوثي المعروف بكتاباته الساخرة الالذعة    في حين أن الكاتب حافظ      
 ،ن غيابه القسري عن رعايـاه طـال  أكد أ السيد راتب،مشيرا إلى أن . الذي طال انتظاره عند الموظفين    

  .فياض. وإنه عائد لكي يبقى إلى جانب محبيه ومريديه بفضل د
  7/7/2007البيان اإلماراتية 

  
    وتحميلهما مسؤولية تردي االوضاع الفلسطينية  فتح وحماسىانتشار اغنية ناقمة عل .38

لول جذرية للخالفات السياسية الحادة     تعالت اصوات الفلسطينيين المطالبة بإيجاد ح      : اشرف الهور  -غزة  
التي طرأت علي الساحة الفلسطينية، خاصة عقب بسط حماس سيطرتها علي قطاع غـزة، لحـد انهـا                  

خرجت مجموعة من الشباب الفلسطيني باغنية جديدة ناقدة لفتح          حيث   . تسجيل ونشر االغاني   ىوصلت ال 
 إما حل   ،قيادات التنظيمين البوا في أغنيتهم     حيث ط  .الحركتين خالفات   ى نقمتهم عل  ى وبينت مد  ،وحماس

االغنية اعتبرت ان الخالفات التي دارت وتدور بـين          كما أن    .الخالف او الرحيل عن الشعب الفلسطيني     
 اعتبار ان الـصغار     ى المقاعد الحكومية للشخصيات القيادية، عل     ىحركتي فتح وحماس سببها الحفاظ عل     

  .تذهب حقوقهم بصلح الكبار
  7/7/2007عربي القدس ال

  
  تطالب هنية بتعويض سكان األبراج عن خسائرهم جراء االقتتالفلسطينية  .39

اعترضت مواطنة من سكان حي تل الهوى بغزة، موكب إسماعيل هنية، بعـد أدائـه               : كتب محمد البابا  
صالة الجمعة، وسألته عن الجهة التي ستعوض سكان األبراج عـن األضـرار التـي لحقـت بـشققهم                   

وعد هنية الـذي اسـتمع للمـرأة        من جهته   و .خالل أحداث االقتتال بين حركتي فتح وحماس      وبأسرهم،  
الغاضبة، بمعالجة معاناة سكان األبراج، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة خاصة لدراسـة هـذه                 

  .القضية ووضع الحلول المناسبة لها
  7/7/2007االيام الفلسطينية 

  
  بإعادة مقر اتحاد النقابات لب حماسالكتلة العمالية تطا: خان يونس .40
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 في محافظة خان يونس، حماس بإعادة مقـر االتحـاد           ،طالب اإلطار العمالي لحزب الشعب    : خان يونس 
العام لنقابات عمال فلسطين ومحتوياته التي نهبت ألصـحابه الـشرعيين، وقيادتـه النقابيـة المنتخبـة                 

وطالب حركتـي فـتح      .ع عن مصالح الطبقة العاملة    ديمقراطياً، حتى يباشر عمله ويأخذ دوره في الدفا       
وحماس بعدم المس بالمؤسسات األهلية والوطنية وإبعادها عن النزاعات والمـشاكل، وإنهـاء أشـكال               

  .االعتداء عليها، داعية الجميع إلى اللجوء للحوار لحل المشاكل والتحديات القائمة
  7/7/2007االيام الفلسطينية 

  
  ر خسائر القطاع الخاص يومياً بسبب إغالق معبر المنطارنصف مليون دوال: تقرير .41

 كشف تقرير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحـدة الخـاص             : محمد أبو خضير   -القدس  
بالوضع في قطاع غزة عن مالمح كارثة ضربت القطاع الخاص الفلسطيني بـسبب اسـتمرار إغـالق                 

وقدر ان حجم الخـسائر يتعـدى نـصف         . التجاريمعبر المنطار   السلطات اإلسرائيلية للمعابر وخاصة     
في و .ن هناك نحو ربع مليون فلسطيني تمس بهم هذه اإلجراءات اإلسرائيلية          كما أ  ،المليون دوالر يومياً  

 شاحنة أسـبوعيا لتلبّيـة      900قدرت األمم المتحدة احتياجات قطاع غزة الى ضرورة دخول        هذا السياق   
 275 و ، شاحنة مساعدات غذائّية أساسية ومواد طبّيـة       625لمواطني القطاع منها    االحتياجات األساسّية   

  .شاحنة للمواد الضرورّية األخرى مثل الصحّية والمطهرات وغيرها من ضروريات الحياة اليومّية
  7/7/2007القدس الفلسطينية 

  
  اتحاد جمعيات المزارعين يحذر من كارثة قد تلحق بالقطاع الزراعي في غزة .42

من نتائج كارثيـة    ،  د جمعيات المزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة      ا حذر مدير اتح   : سمير حمتو  - غزة
الحـق  ، ممـا    قد تلحق بقطاع الزراعة الفلسطيني في محافظات غزة نتيجة الستمرار الحصار المـشدد            

  .بالمزارعين خسائر تقدر بماليين الدوالرات
  7/7/2007الحياة الجديدة 

  
  رر وقف كافة مشاريعه في غزة بسبب الحصارقيقطاع المقاوالت  .43

ان االتحاد قـرر  وقـف       ،  اعلن  رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة        :  سمير حمتو  - غزة
قطاع بسبب الخسائر الفادحة التي مني بها في اآلونة األخيـرة نتيجـة             الجميع المشاريع والمقاوالت في     

، وعدم وجود  مواد خام ناهيك عـن          غزة  وقطاع  الغربية فةللحصار المفروض وحالة الفصل بين  الض      
وذكر أنه إذا توقف المقاولون عن العمل فإن جميع الشركات تتعطل، وبالتالي فإن جميع               .ارتفاع أسعارها 

ن القطاع الخاص وضع تصورا والية عمليـة  لحـل            مشيرا إلى أ   .ذلكشرائح المجتمع ستتعطل نتيجة ل    
وفي سياق متصل دعا حكومة الطوارئ إلعادة  النظر في           .المنطار التجاري أزمة المعابر وخاصة معبر     

عن موقف القطـاع     أما   .مشيرا الى انه يضر بشركات المقاوالت     ،  االعفاء من الرسوم والضرائب    قرار
الخاص واتحاد المقاولين في استخدام معبر كرم أبو سالم بدالً من معبر المنطار التجاري، أكـد أن هـذا                   

 معناه أن يدخل الفلسطينيون ويخرجوا وكأن االحـتالل         ذلكرفوض جملة وتفصيال، موضحاً أن      القرار م 
  .موجود

  7/7/2007الحياة الجديدة 
  

  فتوح فلسطين كما حصلت في العصر النبوي وبدايات العصر الراشدي: عرض كتاب .44
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فلسطين للثقافة فـي    أسامة األشقر الصادر عن مؤسسة      .لمؤلفه د (تطرق هذا الكتاب    : نبيل محمود السهلي  
الى تفاصيل أوردها المؤرخون في أزهى عصور اإلسالم، والمتمثلة في عـصر النبـي              ) 2006دمشق  
  .وصاحبيه الخليفة أبي بكر الصديق والخليفة عمر بن الخطاب) صلى اهللا عليه وسلم(محمد 

شر عاماً ابتـداء مـن    لقد حدد الباحث مدة الفتح الذي أرخ له، وأكد ان فتح فلسطين جرى خالل سبعة ع               
بدايات عمليات المناوشة مع الروم وحلفائهم العرب جنوبي الشام وفلسطين في عام ست للهجرة وانتهـى                

 هجرية باكتمال فتح مدينة قيسارية العربية الفلسطينية على ساحل البحر األبيض المتوسط،             23الفتح عام   
طت الضوء على تفاصيل الفتـرة التاريخيـة        وقد توصل الباحث الى ذلك من خالل تحقيقات تاريخية سل         

  .التي درسها بإسهاب متعمق
ويشير الباحث في الفصل األول إلى ان فتح فلسطين إنما هو قرار نبوي شريف، حيث كان يتطلع النبـي              

لفتح الشام وبيت المقدس، ليظلل الوالية السياسية على هذه البقعة بعـد ان ظللهـا               ) صلى اهللا عليه وسلم   (
سياسـة الحـروب    ) صلى اهللا عليـه وسـلم     (الدينية في رحلة اإلسراء والمعراج، وانتهج النبي        بواليته  

االستباقية الهجومية على األطراف الجنوبية لبالد الشام، فكانت أولى سراياه في سنة ست للهجرة بقيـادة                
هذا الفتح بناء   حيث كان   .  للهجرة النبوية  23زيد بن حارثة في خمسمئة مقاتل، وتم فتح فلسطين في عام            

  .على قرار نبوي شريف
في الفصل الثاني من الكتاب يحاول الباحث شرح فتوحات فلسطين، وذلك بدءاً من كل مدينة فلـسطينية،                 
فلما فرغ المسلمون من اليرموك أجرى الخليفة عمر بن الخطاب تغييرات طفيفة في قيادة الجيش، حيـث            

، ثم يتوجـه    )قوة احتياط ( عمر بن العاص بمعونة الجيوش       جعله تحت إمرة أبي عبيدة بن الجراح، وأمر       
عمرو بعد ذلك الى فلسطين ليتولى قيادة الحرب فيها، وجعل أمر قيادة الجيوش كلها بيد أبي عبيدة فكان                  

وكانت معركة اجنادين بداية الفتح اإلسالمي في فلسطين، فتمـت هزيمـة            . أول من سمي أمير األمراء    
كبير، وتابعت الجيوش اإلسالمية الى إيلياء وهي بيت المقدس، وكانت النـاس            الروم على رغم عددهم ال    

  ).عليك بفلسطين وإيلياء(تسمع توجيهات أبي بكر الصديق لعمرو 
وهي قرية قرب مدينة درعا في جنـوب        (وتشير المصادر الى ان عمر بن الخطاب أرسل وهو بالجابية           

 بيت المقدس فقاتلهم ولكنهم فضلوا الصلح، فكان االتفـاق          جيشاً بقيادة خالد بن ثابت الفهمي الى      ) سورية
ان يكون للمسلمين ما هو خارج الحصن، وان يكون لهم ما هو داخله، واشترط خالـد الفهمـي موافقـة                    
الخليفة عمر بن الخطاب على ذلك، فأمره أن يقف على حاله حتى يأتي بنفسه، فقدم عمر فأجـاز ذلـك                    

لخليفة عمر بن الخطاب في حينه العهدة العمرية، التـي شـهد عليهـا              وفتحوا له بيت المقدس، وفرض ا     
  .عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان

ويشير الباحث إلى ان أكثر الروايات دقة حول فتح بيت المقدس، هي مرويات محمد بن عبـداهللا االزدي                  
تسلسل والتركيز والوضوح، وفي هذا السياق يؤكد االزدي ان فـتح           في تاريخ فتوح الشام، حيث تمتاز بال      

 15بيت المقدس كان بعد اليرموك مباشرة، وليس كما أشار البالذري بأن فتح بيت المقدس كان في عام                  
  . للهجرة بعد فتح دمشق وشمال سورية16أو 

المقدس، ويرى الباحـث    ويذكر االزدي أن أبا عبيدة ولى عمرو بن العاص على فلسطين بعد صلح بيت               
معد البحث الذي نعرض له أن المقصود بهذه الوالية هي والية سياسية، وأما الوالية العسكرية فقد كانت                 
لعمرو بن العاص بأمر من أبي بكر وعمر سابقاً، لكن والية عمر بن العاص لم تدم كثيراً حيث انتـدب                    

 أن الخليفة عمر بن الخطـاب بعـث         –ير   ويروي سيف بن عمر االخباري الشه      -لفتح مصر وافريقية    
  .عمرو بن العاص لفتح مصر بعد فتح بيت المقدس

ويستعرض الباحث فتوح المدن الفلسطينية األخرى، نابلس، أريحا، يافا، عكا الرملـة وبيـت جبـرين،                
في وقيسارية، وطبرية، وعسقالن، وغزة، ومنطقة الجليل الفلسطيني التي تم فتحها وهزيمة الرومان فيها              

مرحلة مبكرة من فتوح فلسطين، أما صحراء النقب في جنوب فلسطين، فقـد كانـت حركـة جيـوش                   
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المسلمين فيها من دون اعتراض من الرومان أو العرب هناك، وهذا يؤكد بدوره أنها كانت محايدة تماماً                 
ابـرز مـدائنها    مـع   ) صلى اهللا عليه وسلم   (منذ وقت مبكر، وال سيما بعد العقود التي كتبها النبي محمد            

الجنوبية على البحر، وال سيما آيلة المعروفة اليوم باسم العقبة، وقد تمتد الى إيالت التي عقـد صـاحبها                   
يوحنا بن رؤبة صلحاً عسكرياً كفل حرية حركة المالحة والمؤن، وكان إقراراً بسيادة المـسلمين علـى                 

  .المنطقة
دس في شكل يخالف الصورة النمطية التي يوردهـا         الكتاب الذي عرضنا له، حلل مرويات فتح مدينة الق        

الكتاب والمؤرخون، ويذهب الى ابعد من ذلك عندما يذكر المقدمات التي أسست لفتح المدن الفلـسطينية                
واألداء العسكري لقيادة الجيش المسلم في عهدي الخليفة ابو بكر الصديق وعمر بن الخطـاب وبتوجيـه                 

 الدور النبوي األساسي والكبير في فتح فلسطين، والتهيئة لذلك قبل           كما يكشف الكتاب عن   . مباشر منهما 
  .االنطالق إلى الفتوح في عهدي أبي بكر وانتشارها واكتمالها في عهد خليفته عمر بن الخطاب

أهمية الكتاب تكمن في تسليط الضوء على أزهى مرحلة تاريخية مرت بها فلسطين، وهي مرحلة الفـتح                 
ز البحث الذي عرضنا له المصادر المتعددة التي استحضرها الباحث للوصول الى            اإلسالمي لها، وقد عز   

  .تواريخ محددة في فتوح المدن الفلسطينية، ناهيك عن استعماله الطريقة التحليلية لمالمسة الحقيقة
  7/7/2007الحياة 

  
   قضائياًفنان فلسطيني شاركوا في اجتياح جنين يالحقون  اسرائيليونجنود .45

يواجه الممثل والفنان الفلسطيني محمد بكري دعوى قضائية أقامهـا ضـده خمـسة جنـود                : نيويورك
 ونـه إسرائيليين من المجموعة التي شاركت في اجتياح مخيم جنين، بتهمة القذف والتشهير، حيـث يطالب              

 أن الجنود لم يظهروا في الفـيلم ولـم تـذكر             من جهته،  ويؤكد بكري  . مليون شيكل  2.7بتعويض قدره   
  . لكنهم ادعوا أن الفيلم لطخ سمعتهم لكونهم جزءا من المجموعة العسكرية التي اجتاحت المخيم،همأسماؤ

  7/7/2007االيام الفلسطينية 
  

  ردن عن البرامج والخدمات التنموية التي يقدمها لالجئين الدول المانحة مدعوة لتعويض األ .46
ونروا والمراحل التي واكبت تطور برامجهـا        تناولنا في تقرير سابق نشأة اال      : ريما أبو الهيجاء   -عمان  

في خدمة الالجئين الفلسطينيين خالل ما يزيد على خمسة عقود ونصف، ووجدنا ان من االنـسب علـى                  
نحو يكون اكثر فائدة ان نتطرق الى تفاصيل ملف االونروا من الناحيتين الفنية والسياسية في اكثر مـن                  

انب االنسانية الحتياجات الالجئين ومدى استجابة االونروا لها،        تقرير في محاولة متواضعة لمالمسة الجو     
وكيف تخطط استراتيجياتها في هذه االجواء المتغيرة كثيرة المفاجآت والتي فرضت عليهـا بالتـالي ان                
تتجه نحو خطط تنموية قصيرة االجل في ضوء مؤقتية واليتها والتي ال شك جاءت منسجمة مع مصلحة                 

 آثرت على نشاطاتها بصورة او باخرى وتسببت في تعريض االونروا الـى خـضات               الالجئين، اال انها  
كثيرة وبخاصة عندما طرح عدد من الدول المانحة انهاء والية الوكالة وتجيير انشطتها وبرامجها الـى                
الدول المضيفة لالجئين لفترة محدودة قبل الوصول الى حل عادل لقضية الالجئين، وهو امر يتناقض مع                

، الى جانب تخفيض بعض الدول المانحـة مـن   1948 لعام   194انشاء االونروا ونصوص القرار     هدف  
نسبة تبرعاتها السنوية سواء للموازنة العادية أو موازنة البرامج والمشاريع االمر الـذي خلـق هاجـسا                 

  .جديدا لدى االونروا وهو هاجس توقف التمويل أو تخفيضه حيث تتأثر كافة البرامج
  التعليميالبرنامج 

تسعى وكالة الغوث من خالل برنامجها التعليمي الى تزويد الالجئين المسجلين لديها بفـرص الحـصول                
على تعليم يتناسب مع ظروف االونروا المالية ويتماشى مع الظروف التعليمية في كل منطقة مضيفة من                

، وعلى هذا الـصعيد     حيث المناهج، واكتساب المعارف والمهارات الضرورية وحسب نشرات االونروا        
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 - 2006 مدرسة للعام الدراسي     666فان عدد مدارسها في الدول المضيفة للمراحل االبتدائية واالعدادية          
  : هي على الوجه التالي2007

 مدرسـة،   118 مدارس ثانوية، سـوريا      6 مدرسة باالضافة الى     86 مدرسة، لبنان    177في االردن    -
 مدرسة، ويبلغ عدد موظفي التعليم في كل من االردن          193  مدرسة، وفي قطاع غزة    92الضفة الغربية   

، وفي مقر الرئاسة    7331، وفي قطاع غزة     3184، الضفة الغربية    2603، سوريا   2138، لبنان   5637
 علما بان هذه المدارس تقـوم بفـتح ابوابهـا    20973 وبهذا يبلغ المجموع حوالي 80الفرعي في عمان  

ئية بمعنى ان المدرسة الواحدة في مدارس الوكالة تشكل مدرستين في           للتالميذ على فترتين صباحية ومسا    
 484781ان واحد، ويمكن بهذا ضرب عدد المدارس باثنين في حين بلغ عدد التالميذ في كافة المناطق                 

  .تلميذا
ويالحظ هنا الفرق بين عدد المجندين لسلك التعليم في مناطق العمليات وعلى وجه الخصوص غزة فـي                 

 الفقر واالكتظاظ السكاني ومنطقة عمليات االردن على سبيل المثال، حيث وظفت االونـروا              ضوء حالة 
اعدادا اكبر في سلك التعليم في القطاع مع ان عدد الالجئين المسجلين لدى الوكالة في االردن اكبر بشكل                  

ضل ويتمتعون  ملموس، حيث اخذت الوكالة بعين االعتبار ان الالجئين في االردن على حال اقتصادي اف             
في نفس الوقت بالمواطنة االردنية التي تؤهلهم لالستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الدولة االردنيـة                
لمواطنيها ومنها التعليم، لكن ذلك يجب ان ال يعفي الدول المانحة من التزاماتها تجاه االردن للتعـويض                 

 فالتسهيالت المقدمة في منطقة عمليات االردن في        عليه في برنامجه التعليمي والبرامج التنموية االخرى،      
ضوء موقفه القومي واالنساني في موضوع الالجئين ينبغي ان يثاب عليه وال يجوز ان ينتقص ذلك من                 
حقوق التعويض االني عليه دون انتظار الوصول للحل الدائم والعادل لقـضية الالجئـين، وبخاصـة اذا     

كلفة الطالب الواحد في المرحلة االبتدائية والتي تصل الـى حـوالي            نظرنا الى تقديرات االونروا حول ت     
  . دوالرا للطالب الواحد في مرحلة االعدادية سنويا452 دوالرا، و430

ة الغوث اضافت الى برامجها التعليمية التعليم التقني والمهني وتدريب المعلمـين حيـث              والشك ان وكال  
انشأت في االردن مركزين للتريب المهني وفي لبنان مركزا، وسوريا مركزا، وثالثة مراكز في الـضفة                

 واثنتين  الغربية، ومركزا واحدا في قطاع غزة، كما أنشأت ثالث كليات للعلوم التربوية واحدة في االردن              
  . في الضفة الغربية ومدة الدراسة فيها اربع سنوات كما عمدت الى اتباع منهجية التدريب اثناء الخدمة

المجتمع الدولي وبخاصة الدول المانحة لموازنة الوكالة والتي تتابع تنفيذ برامج ومشاريع االونروا فـي               
 المتصاعدة واالنسجام في ذات الوقـت مـع         مناطق العمليات معنية تماما باالستجابة الحتياجات الالجئين      

المصاعب التي تواجهها االونروا والدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين بهدف طمأنة الالجئين باسـتمرار             
  .والية االونروا من جانب وتقديم المساهمات المالية الضرورية لها من جانب اخر

البرنامج الصحي، وبرنامج االغاثة والخـدمات      ان برامج وكالة الغوث الدولية االخرى والتي تتمثل في          
االجتماعية، وبرنامج المشروعات الصغيرة والقروض البسيطة، والعمليات الطارئـة، جميعهـا ال شـك         
حيوية وعلى قدر كبير من االهمية لمجتمع الالجئين سنأتي على تناولها جميعا في تقارير قادمة وسـيتم                 

  .تناولها والتعليق عليها بالتفصيل
  7/7/2007دستور ال

  
  دهم شقة النائب السابق فتحي يكن في طرابلس والعثور على أسلحة وذخائر .47

سجل أمس في لبنان تطور أمنـي ذو دالالت سياسـية           : بيروتمن   7/7/2007الشرق األوسط   ذكرت  
تقع في مبنى تابع للداعية فتحي يكن وكان يشغلها كمكتب          ) في طرابلس (مداهمة شقة   "تمثل باإلعالن عن    

له، حيث عثرت القوى األمنية على مجموعة من األسلحة تـضم أسـلحة رشاشـة متوسـطة وذخيـرة           
التي يرأسها يكن استنكرت مداهمة الشقة، نافية ما أشيع عن مصادرة           " جبهة العمل اإلسالمي  " ".ومناظير
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دهم قام بها   ما تناقلته وسائل االعالم حول عملية       "بيانا أوضحت فيه    " الجبهة"وأصدرت  . أسلحة ومناظير 
أحد االجهزة االمنية، لشقة قديمة كانت تستخدم كمكتب لرئيس الجبهة الداعية الدكتور فتحي يكـن منـذ                 

قبل استطالع األمر من الجهات المختصة، كان اإلعالم، األسـبق          "، ولفتت إلى أنه     "أكثر من سبع سنوات   
أن الجبهة إذ تستنكر ابتـداء      "ان  وأضاف البي  .في نشر الخبر وتضخيمه وتسخيره لمآرب سياسية معروفة       

اقتحام الشقة المعنية بغير االصول القانونية، تؤكد خلو الشقة مما ذكر في االعالم عن مصادرة اسـلحة                 
رشاشة ومناظير ليلية وقنابل، وال تستبعد أن يكون في الشقة بعض المخلفات البالية من ذخائر أكل عليها                 

  ".الدهر وشرب
الفضائية صـحة   " الجزيرة"يكن نفى بشدة في اتصال مع قناة        ان   7/7/2007ية   االيام الفلسطين  واضافت

ليس إال فبركة لخدمـة     "وأن الحديث عن وجود أسلحة في الشقة        " مفبركة"هذه المعلومات ووصفها بأنها     
  ".أغراض سياسية

  
  االشتباكات تتواصل وفي طرابلس " فتح اإلسالم"اعتقال مشبوهين من  .48

 في اليوم الثامن واالربعين من معركة مخيم نهر البارد في شـمال لبنـان،               : س مرسال التر  -طرابلس  
وجميعهم " فتح االسالم "القوى االمنية امس واستخباراتها في االيقاع بعدد من المسؤولين في تنظيم            قامت  

 . الماضي يعتقد ان احدهم كان الرأس المدبر لخلية القلمون التي تم القضاء عليها االسبوع            و ،من اللبنانيين 
وسجلت الساعات االربع والعشرون الماضية المزيد من االشتباكات المتقطعة بين الجيش اللبناني ومقاتلي             

  ".فتح االسالم"
  7/7/2007الشرق األوسط 

  
  مستعدون للمساعدة في ضبط الحدود:  لجعجعفيلتمان .49

،  جيفري فيلتماناألميركيير  السفأمسالتقى رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية سمير جعجع 
وبحث ". لقاء الفاعليات السياسية في لبنان" مهماته، وهي إطار فيلتمان أن زيارته تأتي في أكد حيث

السفير فيلتمان مع جعجع في االنتخابات الرئاسية وأكد له اقتناع الواليات المتحدة بحصولها في موعدها 
دعم "وأكد  ". من الوقوع في الفراغ الدستوريإجرائهاعدم تخوف معظم الفرقاء في حال  "المحدد، كاشفاً

بين طلبات " ضرورة الفصل ، موضحاً" للجيش اللبناني ومالياًالواليات المتحدة والمجتمع الدولي سياسياً
أن تركيزنا مع "وأعلن  ". وبرنامج الواليات المتحدة لمساعدة الجيش،الجيش في معركة مخيم نهر البارد

 تكون للجيش القدرة على بسط سلطته على المديين المنظور أنوقيادة الجيش ينصب على وزارة الدفاع 
والمتعلق بالحدود ،  المتحدةاألمم التقرير الصادر عن إلى ، مشيراً" اللبنانيةاألراضيوالبعيد على كل 

نانية للمساعدة تلبية طلبات الحكومة اللب"، وشدد على 1701 السورية وفقا لما ورد في القرار -اللبنانية 
  ".في هذا المجال في حال طلبت ذلك

  7/7/2007النهار 
  

  المفتي قباني يحدد مسلّمات للقاء باريس .50
طالب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني األطراف اللبنانيين الذين سيلتقون في فرنسا بـ 

أمن لبنان "، مؤكداً أن ..."بنانيينالخروج بصيغة تمحو المخاطر واألوهام والهواجس من أذهان الل"
هناك مسلمات ال تقبل "واعتبر قباني في تصريح، أن  ."واللبنانيين وسالمتهم واستقرارهم تأتي أوالً

القبول بالمحكمة الدولية في جريمة : التعنت واالستكبار من أي طرف من المتحاورين في أمرين هما
جراءات التي تمت في شأنها حتى اليوم، وعدم نقض أي اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل اإل

  التوافق بعد ذلك على "، إضافة إلى "قرار من القرارات التي صدرت عن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة
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إجراء انتخاب رئيس جمهورية جديد في موعده الدستوري، وعودة الجميع لممارسة العمل السياسي داخل 

 . "لس النيابي والحكومة بحرية تامةالمؤسسات الدستورية في المج
  7/7/2007الحياة 

  
    هم من فتح االسالم:  ومصادر تقولتوقيف قتلة الوزير بيار الجميل .51

أن القوى األمنية في لبنان تمكنت من كشف كل مالبسات جريمـة            " إيالف"علمت  :  إيلي الحاج  -بيروت
 21طقة جديدة المتن المجاورة لبيـروت فـي         اغتيال النائب ووزير الصناعة السابق بيار الجمّيل في من        

تشرين الثاني الماضي، وأن التحقيقات في الملف قد اكتملت، وهي مرفقة باعترافات عدد من المشاركين               
التي " فتح اإلسالم "وأكدت مصادر أمنية أن قتلة الوزير الجمّيل هم من جماعة           . والمتورطين في الجريمة  

  .رية بأنها تابعة لإلستخبارات السوريةتتهمها الغالبية النيابية والوزا
  6/7/2007موقع ايالف 

  
  ويدعو الحترام المؤسسات الشرعيةيطالب بعودة غزة إلى ما كانت عليه"  الخليجيالتعاون" .52

دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بعودة الوضع إلى ما كان            :  عبدالنبي شاهين  -الرياض  
خارجية في ختام أعمـال     الوجدد وزراء    . عليه الشهر الماضي   "حماس" عليه في قطاع غزة قبل سيطرة     

 في جدة دعوة األطراف الفلسطينية كافة للعودة للحوار والتفـاهم           103مجلسهم الوزاري في دورته الـ      
لحل خالفاتها وإعادة األوضاع في قطاع غزة إلى ما قبل األحداث األخيرة وإلـى احتـرام المؤسـسات                  

 من منظمة التحرير بما في ذلك المجلس التشريعي المنتخب وااللتزام بوحـدة القـرار               الشرعية المنبثقة 
 .للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني

 7/7/2007البيان اإلماراتية 
  

  إلنهاء أزمة معبر رفح" موقت" إلى اتفاق "سرائيلا"أبو الغيط والخطيب يسعون في  .53
معبـر  [المعبر"حمد ابو الغيط إن     أخارجية المصري    قال وزير ال   :القاهرةمن   7/7/2007الحياة  نشرت  
مـصر ليـست    "، مشددا على أن     "سرائيليا - فلسطيني   - يعمل من خالل اتفاق أوروبي       ] الحدودي رفح

على زيارة أبـو الغـيط      " الحياة"وعولت مصادر فلسطينية تحدثت إلى       ".لديها صلة بهذا االتفاق الثالثي    
لتشغيل معبر رفح إلنهاء أزمـة      " موقت"ن أجل التوصل إلى اتفاق      ووزير الخارجية األردني إلسرائيل م    

  . شخص5000العالقين الذين ناهز عددهم اآلن 
قال أحمد أبو الغيط : أشرف الفقي، القاهرة نقالً عن مراسلها في    7/7/2007الوطن الـسعودية    وأضافت  

الحدود الفلسطينية مـن    إن ما أشيع مؤخرا حول وجود مطلب مصري لزيادة عدد القوات المصرية على              
عندما يتم اتهام مصر بعدم السيطرة على       "وأضاف  . سبعمائة إلى ثالثة آالف شخص، ليس مطلبا مصريا       

، موضحا  "األنفاق فإنها تقوم بإبالغ إسرائيل أن األمر يحتاج التفاق جديد بين البلدين لزيادة أعداد القوات              
 الغيط من أهمية الحوار بين الفـصائل الفلـسطينية،          وعزز أبو . أن هناك اتفاقية سالم تحكم خط الحدود      

ـ                أن الوضـع    ىوأوضح أن مطالبة مصر بالحوار بينهم كانت سابقة لألحداث األخيرة في غزة، الفتا إل
  .الفلسطيني اهتز بالشكل الذي يتطلب وقتا لكي تستريح األنفس

 بايجاد حل سريع لمـشكلة      تعهدت السلطات المصرية  ":  ف ب  أ"نقالً عن    7/7/2007الدستور  وجاء في   
 فسطيني عالقين منذ اكثر من عشرين يوما في مطار العريش بعد أن بدأوا الخميس اضـرابا                 100قرابة  

  .عن الطعام احتجاجا على اغالق معبر رفح الحدودي وهو المنفذ الوحيد لقطاع غزة الى الخارج
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  لتى ال تؤدي الى السالموسنحتج على كل تصرفاتهم ا.. سرائيليينلن نلتقي باال: الفيصل .54

 علي سؤال عـن مطالبـة       األمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودية رداً        قال  :  حسن عاشور  -جدة  
 أوال لـن نلتقـي       : إسرائيلية بإجراء محادثات مع مسئولين سعوديين وموقف المملكة من هذا الطرح قال           

   . لسالم اى تصرفاتهم التي ال تؤدي إلى وثانيا سنحتج عل .. بهم
  7/7/2007األهرام المصرية 

  
 لقاء بنعيسى وليفني طعنة جديدة في ظهر الشعب الفلسطيني: تجمعان مغربيان .55

 قالت مجموعة العمل الوطنية لمـساندة العـراق وفلـسطين والجمعيـة     : عبدالصمد بن شريف  -الرباط  
 شخص وزيري خارجيتها محمد     المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني إن ما قامت به الحكومة المغربية في          

 ليفنـي،   "سرائيلا"بنعيسى والوزير المنتدب في الخارجية الطيب الفاسي الفهري بلقائهما وزيرة خارجية            
يتناقض كلية مع إرادة الشعب المغربي ويستفز المشاعر الوطنية والقومية والدينيـة واإلنـسانية ألبنـاء                

حطات وبالماليين عن رفضهم لكل أشكال التطبيع مـع          الذين عبروا في مختلف المناسبات والم      ،المغرب
الصهاينة، وأدانوا بكل قوة محاوالت االختراق الصهيوني للجسم المغربي، وقاوموا وناهـضوا وجـود              

وشددت  . إلى أن تم إغالقه وطرد القائمين عليه       ،الصهاينة عبر المكتب المشؤوم المدعو بمكتب االتصال      
 أنهما تدينان بشدة هذا اللقاء الذي وصفتاه بالمشؤوم، وأكدتا أنه يـشكل  الجمعية والمجموعة في بيان على  

طعنة جديدة في ظهر الشعب الفلسطيني، واستفزازا كبيرا لمشاعر المغاربة وتـشجيعا قويـا لإلرهـاب                
الصهيوني على االستمرار في جرائمه وفي حرب اإلبادة التي يخوضها بكل ما يملك من أسلحة الـدمار                 

لشعب الفلسطيني المجاهد، واالعتداء المتواصل على المسجد األقـصى وعلـى مقدسـاتنا             الشامل ضد ا  
  .اإلسالمية والمسيحية في فلسطين

  7/7/2007الخليج اإلماراتية 
  

 "شعب اهللا المختار"حاخام يحاضر في جامعة مصرية عن  .56
لمناظرة الفكرية بين   تحولت ندوة دعت إليها كلية اآلداب في جامعة عين شمس قبل يومين إلى ما يشبه ا               

فكرة "حاخام يهودي وأساتذة في الدراسات الشرقية في الكلية، عندما فوجئ الحاضرون في ندوة عنوانها               
 بالمحاضر الرئيسي روبين فايرستون يعلن عن يهوديته بشكل         "االختيار عند اليهودية والمسيحية واإلسالم    

ارات المعاصرة في الجامعة فايرستون على      محمد الهواري مدير مركز دراسات الحض     .وقدم د  !.صارخ
، وهو ما زاد من سخونة النقاشات التي تلت الندوة، وجـدد            "حاخام يهودي قبل كونه أستاذا أكاديميا     "أنه  

شعب اهللا المختار، وما ذكره القرآن عن المسلمين باعتبارهم خير أمة           "فيها فايرستون قناعاته بأن اليهود      
وتناول فايرستون الذي يعمل أستاذا للتـاريخ اليهـودي          ." حسب زعمه  أخرجت للناس، قول غير واضح    

 في كاليفورنيا   "هبرونيون كولج "واإلسالمي في العصور الوسطى في معهد الدراسات اليهودية في جامعة           
أفكاراً يهودية تروج لفكرة شعب اهللا المختار عند اليهود وانتقد فكرة االختيار في اإلسـالم، باعتبارهـا                 

  ."فكرة غير واضحة المعالم"مه حسب زع
 7/7/2007الخليج اإلماراتية 

  
   وسورية هذا الصيف"اسرائيل"دنيس روس يتوقع نشوب حرب بين  .57

ان ثمة خطرا النـدالع      قال المنسق االمريكي لعملية السالم السابق دنيس روس،        : وليد عوض  -رام اهللا   
يديعوت احرونوت، لم يتخذ احد قرارا      وقال روس حسب موقع     . حرب بين اسرائيل وسورية هذا الصيف     

وانتقد روس سياسة ادارة الرئيس بوش تجـاه سـورية           .بشن حرب لكن السوريين يعدون انفسهم لحرب      



  

  

 
 

  

            23 ص                                    775:                                 العدد7/7/2007السبت : التاريخ

وقال هذه ادارة صارمة كالميا لكن صرامتها فعلية فقط تجاه دمشق وقد وصلنا الي اسوأ وضع ومن كافة              
  .ونه او يربحونه اذا لم يغيروا تصرفاتهمالنواحي والسوريون ال يدركون ان لديهم ما يخسر

  7/7/2007القدس العربي 
  

   "حماس"محاورة من  تمنع بلير أمريكا .58
جنـة  للابدت الواليات المتحدة الجمعة عدم ميلها للسماح لتوني بليـر مبعـوث              أ : وليد عوض  -رام اهللا   

رة الخارجيـة االمريكيـة     وقال المتحدث باسم وزا    ."حماس" الشرق االوسط ببدء حوار مع       ىالرباعية ال 
قبـل  ( مستوي المنـدوبين     ىكايسي للصحافيين انه من المقرر عقد اجتماع للرباعية الثالثاء في لندن عل           

بهدف التحـدث بالتفـصيل     )  وزاري ى مستو ى يوليو في مصر عل    /انعقاد اجتماع ثان في منتصف تموز     
 الرئيسية هي العمل مع الـرئيس       واوضح كايسي حسب ما علمته ان مهمته       .اكثر عن اهداف مهمة بلير    
  .ال اعتقد انه من الوارد ان يعمل مع حماس. الفلسطيني والحكومة الحالية

  7/7/2007القدس العربي 
  

  رايس تقوم بأول زيارة للشرق األوسط منذ سيطرة حماس على غزة .59
صرح مسؤول امريكي يوم الجمعة بأن وزيـرة الخارجيـة رايـس سـتزور              :  ارشد محمد  -واشنطن  

 والضفة الغربية هذا الشهر لتشجيع السالم بين االسرائيليين والفلسطينيين في أول جولة لها في               "اسرائيل"
 . من الشهر الجاري   20 حتى   16وستكون جولة رايس من      . على قطاع غزة   "حماس"المنطقة منذ سيطرة    

وعـة الوسـاطة    وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه انه ال يستطيع تأكيد تقـارير قالـت إن مجم                
 تموز واضاف انه لم يـتم بعـد         / يوليو 16الرباعية للسالم في الشرق االوسط قد تجتمع في المنطقة في           

  .تحديد موعد اجتماع
  7/7/2007رويترز 

  
  " الدوليةالرباعية"في ه  في مكتب باراك مساعداً لاً سابق مسؤوالً يعيينبلير .60

ا منتصف الشهر الحالي بالقاهرة خالل جولة كل من وزيرة          تعقد اللجنة الرباعية الدولية اجتماع    : القاهرة
" الخلـيج "ـوقالت مصادر دبلوماسية مصرية ل     .الخارجية األمريكية ومبعوث اللجنة الجديد بلير بالمنطقة      

إن األطراف العربية المعنية طالبت بلير بضرورة وضع معايير لتقويم مواقف وممارسـات األطـراف               
لتسوية لتحديد االستحقاقات ومدى االلتزام ومـسؤوليات األطـراف لتجنـب           المفاوضة في إطار عملية ا    

محاوالت التهرب والمماطلة من تنفيذ االلتزامات واالستحقاقات وتجميد العملية ولتحمـل كـل طـرف               
مسؤولياته أمام المجتمع الدولي، وحتى ال تكون مهمة اللجنة الرباعيـة مجـرد إصـدار بيانـات فـي                   

مصادر أيضاً أن مصر نصحت بلير خالل هذه االتصاالت أيضا بضرورة االتصال            وكشفت ال . المناسبات
وزيارة كافة األطراف وفي مقدمتها دمشق وبعدم النظر إلى تحفظ البعض على إحياء المسار الـسوري                

 .في العملية، وبصرف النظر كذلك عن تحفظ أطراف عربية على تعيينه مبعوثـا للرباعيـة   " اإلسرائيلي"
مصادر المصرية أن بلير أمامه فرصة مهمة لتصحيح أخطاء تاريخية ارتكبتها بريطانيا بحق             واعتبرت ال 

ذي "إال أن المصادر عبرت في الوقت ذاته عن عدم ارتياح إزاء ما ذكرته صـحيفة                 .الشعب الفلسطيني 
اعدا لـه   البريطانية حول اختيار بلير نجل اللورد ليفي مبعوث بلير السابق للشرق األوسط مس            " ديلي ميل 

في عمله الجديد مبعوثا للرباعية بسبب عمل دانيال نجل ليفي في مكتب بـاراك خـالل توليـه رئاسـة                    
  .إن تلك إشارة غير مريحة:  وقالت المصادر،"اإلسرائيلية"الحكومة 

  7/7/2007الخليج اإلماراتية 
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  على احتالل مدن ومساجد عربية"سرائيلا"ـتدريب مارينز ب .61
تستعد القوات اإلسرائيلية وقوات المارينز األمريكية : نت. إسالم أون الين- أرابيك أمريكا إن -واشنطن 

للتدريب على سيناريوهات للحرب داخل القرى والمدن العربية والقيام بعمليات القتحام مساجد إسالمية 
واشنطن، ومنازل عربية، في مركز تدريبي متقدم هو األول من نوعه بصحراء النقب في إسرائيل تموله 

ووفقًا للصحيفة فإن الجيش اإلسرائيلي قام ببناء  ).مارين كوربس تايمز(بحسب صحيفة قوات المارينز 
مدينة تشبه المدن العربية، من الممكن تغيير مالمحها وتعديلها على غرار المدن العربية التي يقصد 

وقام ببناء هذا المركز  ".ب المدنيالمركز القومي للتدري"أو " بلدية سيتي"احتاللها وتسمى هذه المدينة 
سالح المهندسين وجاء جزء كبير من التمويل من المعونة العسكرية األمريكية إلسرائيل، وتحتوي تلك 

 نموذج أساسي يمكن تعديله بحسب 1100 أميال مربعة، على 7.4المدينة العامة التي تبلغ مساحتها 
لبنان والضفة الغربية وسوريا بحسب صحيفة قوات مخططي المهمة لتمثيل مدن بعينها، وبخاصة غزة و

مدينة بلدية : "وقال العميد عوزي موسكوفيتش، قائد المركز القومي للتدريب المدني للصحيفة .المارينز
". سيتي ستستضيف وحدات الجيش األمريكي وقوات المارينز من أجل تدريبهم قبل إرسالهم إلى العراق

ا بتطويره بالتعاون مع الجيش األمريكي، وننوي أن نكون مركز قيم إن هذا شيء قمن: "وتابع قائالً
وعن موقع مدينة بلدية سيتي قالت  ".للمعرفة التي سيستفيد منها حلفاؤنا األمريكيون وأصدقاؤنا اآلخرون

 أميال شرقي مدينة رفح جنوب غزة، 9إنها تقع في قاعدة تساليم التدريبية على مسافة أقل من : الصحيفة
ولكن في الوقت  .به تلك المدينة بشكل طبيعي مع تضاريس ساحل القطاع الفلسطيني الرملي الجافوتتشا

ول اإلسرائيلي، فإن ؤالحالي، رغم ذلك، وبما أن لبنان وسوريا هما رأس التهديد الحالي بحسب المس
وقال  ."اهللاأرض حزب "باط جيش االحتالل الهندسة اإلبداعية مطالبة بتحويل المنطقة إلى ما يسميه ض

لدينا اإلمكانيات الالزمة إلنشاء تمثيل واقعي للمكان الذي من المرجح أن نقاتل فيه، فقط : "موسكوفيتش
 جّرارا لمدة شهر، وسوف أنشئ تالالً وسمات سطحية لقرية لبنانية، ولكن ذلك لن 80 أو 70أعطني 

قد : "وأضاف ".واقعي الذي تتطلبه قواتنا، ولكنه يكفي لكي يوفر نوعية التدريب ال)للواقع(يكون مطابقًا 
يكون ذلك غير صائب من الناحية السياسية، ولكننا ال نتظاهر هنا، فما يشبه المسجد هو مسجد، وسيقوم 

إننا نحتاج ألن نتصرف طبقًا للقتال المرجح من قبل أعدائنا على .. بعض األشخاص بتمثيل دور العرب
مايو، كان مخطّطي جيش / أيارناء زيارة، تمت في أواخر وأضافت الصحيفة أنه أث ".تربة أرضهم

وفيما يتعلق بتكلفة  .ن مدينة بلدية سيتي إلى بنت جبيلاالحتالل اإلسرائيلي يشغلهم تحويل أجزاء كبيرة م
 45 بلدية بلغت نحو إن التكلفة اإلجمالية لمشروع مدينة: هذا المشروع، قال مسئول بالميزانية اإلسرائيلية

 .الرمليون دو
  6/7/2007إسالم أون الين 

  
  الصلح الفلسطيني شرط مسبق لحل األزمة: إجماع خبراء أوروبيين وعرب واسرائيليين .62

 "الدعوة الى مؤتمر دولي حول الشرق األوسـط       " تركزت نقاشات ندوة     : نورالدين الفريضي  -بروكسيل  
لغائبة الحاضرة في اللقاء الذي      ا "حماس"أول من أمس على مخاطر االنقسام الفلسطيني وأزمة االحتالل و         

بينما أكد المسؤولون الرسميون في االتحاد االوروبي على ضرورة         . نظمه الحزب االشتراكي االوروبي   
 عن العوائد المالية بـل أن     "اسرائيل"دعم حكومة الطوارئ وان ال يقتصر دعم الرئيس عباس عند افراج            

ينيين، فإن خبراء وأكاديميين اوروبيين وعرب أجمعوا على        يتم فتح آفاق سياسية حقيقية تعيد األمل للفلسط       
 "فـتح "أولوية الصلح بين الفلسطينيين، فيما انقسمت مداخالت االسرائيليين بين من يرى في النزاع بـين                

مثل المستشار لرئيس الوزراء السابق باراك وآخرون مثـل النائبـة           " فرصة إلحراز اختراق   ""حماس"و
تي قالت بامكانية وقف االحتالل فورا، أو دانيل ليفي الذي قال ان على اسرائيل ان               السابقة في الكنيست ال   

  ".احترام الشريك الفلسطيني او االضطالع بالدور نفسه الذي تتواله اثيوبيا في الصومال"تختار بين 
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ل ألن وجوب ان يتم البحث من دون تأخر في إنهاء االحـتال "وأكد الوزير الفلسطيني السابق محمد اشتية      
 فـي   70حيث يعيش نحو    " "حماس"استمرار األزمة وتدهور الوضع في غزة كان في مثابة تسليمها إلى            

ووصف اشتية العالقة بين    . المئة من السكان تحت خط الفقر وتطال البطالة تصف السكان في سن العمل            
حالف الفلسطيني مـن    وحمل رئيس الت  ". كانت شراكة من أجل الفشل    "السلطة الفلسطينية واسرائيل بانها     

" أن ال وجود لحل يقصي أحد الطـرفين       "لكنه يعتقد   " حماس"بشدة على   ) غزة(أجل السالم جمال زغوت     
يتمثل في العودة الى االنتخابات علـى       "وهو يرى ان المخرج     ".  تعرف ما يجب فعله للتعايش     "حماس""و

وتلـك  .  بثلثي أعضاء التشريعي الحالي    ما يقتضي بتعديل القانون االنتخابي    " أساس قاعدة التمثيل النسبي   
  .مهمة شبة مستحيلة كون العشرات من أعضاء المجلس قابعين في السجون االسرائيلية

وعلى الصعيد االوروبي أجمع الخبراء على ضرورة استعادة الحوار الفلسطيني الفلسطيني كشرط مسبق             
 إلـى   "فتح"ال اتصور تحول    : "نابوليتانووقالت عضو البرلمان االوروبي باسكوالينا      . للخروج من األزمة  

خطر "وحذرت النائب من    ".  وفي الوقت نفسه ضمان أمن اسرائيل      ،"حماس"حزب واحد أو ان يتم شطب       
وانتقد رئيس مجموعة األزمات الدوليـة      ". التطرف في الساحة الفلسطينية وامتدادات القاعدة في صفوفها       

ورأى ايفـانز ان االتحـاد      . ميركية في الـشرق األوسـط     ضعف الموقف االوروبي والتبعية للسياسة اال     
االوروبي وبقية اطراف المجموعة الدولية فشلت في دعم الرئيس عباس في الوقت المناسـب أي فـور                 

بدا كأنه يتفهم سياسة االستيطان االسرائيلي وفي المقابل فهو يطالب          "وقال ان االتحاد    . 2005انتخابه في   
ووضع الشروط المسبقة امـام الحكومـة       "  باالنضباط في ادارة الشؤون العامة     بانتظام السلطة الفلسطينية  

وانتقد ايفـانز   ". االعتراف بحقوق الفلسطينيين  ببينما لم تعترف اسرائيل ولم تقدم أي عرض         "الفلسطينية  
وذكر بأن عدم تيسير عمل الحكومة أنهك مؤسسات الـسلطة          " حماس"وآخرون المقاطعة الغربية لحكومة     

وانتقد الخبراء االوروبيون نقص الـدعم االوروبـي         ".دعونا نحكم أو تفرجوا علينا نتقاتل     "لمقولة  وفق ا 
وقال ايفانز انه كان لمس خالل جولتـه        . التفاق حكومة الوحدة الوطنية بسبب التبعية للسياسة االميركية       

 تواصل الحصار الـدولي     على المنطقة، بعد ابرام اتفاق مكة ان االتفاق سينهار بعد اشهر قليلة في حال             
اتفاق "وذكر مدير المركز االيطالي للسالم في الشرق األوسط بان          . ضد حكومة الوحدة، وهو ما تم فعال      

، وأضـاف   "مكة لم يحظ بدعم كاف من االتحاد االوروبي ولم تساعد االدارة االميركيـة علـى تنفيـذه                
وحدها وان اتفاق مكة ما زال فـي        " ماسح"جانيكي سينغولي ان من الواجب ان ال يقتصر التعامل مع           .د

  ".نافذة الستعادة الحوار بين مختلف األطراف الفلسطينية"نظره 
  6/7/2007الحياة 

  
  ج  حِر"البارد"وضع نازحي : وزير خارجية الدانمارك .63

 قال وزير خارجية الدانمارك بيتر بيرستيغ مولير ان وضع النازحين الفلـسطينيين             :وكاالتال –بيروت  
ج جدا، وأن الحاجة ماسة لتأمين المساعدات اإلنسانية لهم ونحن          م نهر البارد في شمال لبنان حرِ      من مخي 

  .والصليب األحمر اللبناني" األنروا"نقوم بذلك من خالل 
  7/7/2007الدستور 

  
  قراءات خاطئة لما جرى في قطاع غزة .64

  ياسر الزعاترة
المية حماس في قطاع غزة بتركيز إعالمـي        حظي الحسم العسكري الذي قامت به حركة المقاومة اإلس        

يونيو الماضي، وقد كان للنخب العلمانية المتطرفة، وبعـض         /استثنائي منذ وقوعه منتصف شهر حزيران     
  .اليسارية دور بارز في قراءة الحدث والتعليق عليه من زوايا متعددة
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 القراءات الخاطئة للحدث    اآلن وبعد مضي وقت ال بأس به على ما جرى يمكننا التوقف أمام جوانب من              
وتداعياته، التي يعكس بعضها مواقف مسبقة، ليس فقط من حركة المقاومة اإلسالمية حماس وإنما مـن                
عموم تيارات ما يسمى اإلسالم السياسي، وهو ما عبر عنه صراحة أحد صقور فتح في التعامـل مـع                   

  . الموقف من اإلسالم كدين، بل ربما تجاوز بعضهم ذلك كله ليصب في خانة)نبيل عمرو(حماس 
نشير هنا إلى أننا ال نتحدث عن الموقف السياسي العام من الحدث، كأن يراه بعضهم صائباً أو غير ذلك                   
ألن موقفاً من هذا النوع ال غبار عليه، وكاتب هذه السطور وإن برر ما جرى من زاوية الحق، فإنه يراه               

محلية وعربية ودولية، وقد كان باإلمكان إقصاء االنقالبيين        غير ذلك من الناحية السياسية تبعاً لمعطيات        
  .من جماعة دحالن أو دايتون من دون دفع األمور إلى مآلها الحالي

  التركيز على الصورة ونسيان األصل
من القضايا التي واجهناها في قراءة النخب للحدث ما يتعلق بالتركيز على جملة مـن الـصور الـشاذة                   

  .نواناً أساسياً للمشهد وتداعياتهوالمرفوضة وجعلها ع
ففي سياق الحسم العسكري من قبل شبان مقاتلين كانوا يراقبون الموقف قبل ذلك بعيون المحترق بنـار                 
االنفالت األمني ومالحقة حكومة منتخبة، في هذا السياق وقعت مجموعة من الممارسات من قبل حفنـة                

سـميح  (ا هو حال عملية قتل أحـد عناصـر فـتح            من الشبان رفضها قادة حماس واعتذروا عنها، كم       
، أو العبث ببعض محتويات بيت الرئيس ووجود صورة له وللرئيس الراحل ياسـر عرفـات                )المدهون

  .تحت األقدام، أو إزالة العلم الفلسطيني عن بعض المباني ووضع علم حماس مكانه
ل الموقف من سميح المـدهون      كل ذلك كان خاطئاً من دون شك بصرف النظر عن مقدماته، كما هو حا             

الذي ارتكب جرائم عديدة، لكن ما ينبغي قوله هنا هو أننا إزاء تجاوزات محدودة ال يمكن أن ترقى إلـى       
خالل شهور طويلـة وذهـب ضـحيتها        " االنقالبي في فتح  "مسلسل الجرائم التي مارسها الطرف اآلخر       

لها لعبة انفالت أمني بشعة ال يختلف على        العشرات من العلماء والخطباء والصحفيين، وتكرست من خال       
وجودها اثنان، فضالً عن أن حماس هي الحكومة المطاردة باالنفالت األمني والمسؤولة عنـه فـي آن،                 

  .ومن الطبيعي أن توقفه بالطريقة المناسبة
وحين نسمع وزير داخلية سابق مثل نصر يوسف يتحدث أيام واليته عن عـصابات وتجـار مخـدرات                  

هزة أمنية فمعنى ذلك أننا إزاء واقع موجود قبل حكومة حماس، لكن ما أضيف إليه هو انفالت                 وليس أج 
أمني مقصود هدفه مطاردة تجربة الحركة وجعلها عبئاً سياسياً عليها، إضـافة إلـى عـبء الحـصار                  

  .الخارجي
 كانـت كـذلك     أما األسوأ فهو تجاهل واقع الحال ممثالً في أن المعركة لم تكن بين حماس وفتح، ولـو                

الستمرت شهوراً طويلة، وإنما كانت حسب تعبير مصدر أمني مصري مقرب من الوفد األمني العامـل                
من الشعب الفلسطيني وبين فئة محدودة من حركة        % 70في قطاع غزة لصحيفة المصري المستقلة، بين        

  .فتح
  تجاهل مخطط االنقالب اآلخر

 فتح مجهوالً من قبل المعنيين بالشأن السياسي، وهـو مـا            لم يكن ما قاله هاني الحسن القيادي في حركة        
أكده بالطبع الكاتب المصري المعروف محمد حسنين هيكل، أعني وجود خطة اسـمها خطـة دايتـون                 

  .لالنقالب على حركة حماس وضربها عسكرياً
إياها لم يتوقف   وقد قلنا ذلك في مقال هنا في هذا الموقع بعد يوم واحد من األحداث، لكن أحداً من النخب                   

عند ذلك، وكأن حماس قد قررت تنفيذ االنقالب هكذا من دون مقدمات، وليس رداً على ضجر الناس من                  
االنفالت األمني، أو استباقاً لخطة عسكرية واضحة المالمح عنوانها اإلقصاء العسكري لحركة فازت في              

مـن  " الشرعية"سعى إلى االنقالب على     االنتخابات، والنتيجة حسب هؤالء هي أننا إزاء حركة انقالبية ت         
  !أجل إنشاء إمارة إسالمية أو ظالمية في قطاع غزة
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يحيلنا هذا إلى قصة الشرعية التي انقلبت عليها حركة حماس، وهنا جرى التعامل مع هذه القصة كـأن                  
لنوا بيانهم  حماس مجموعة من االنقالبيين أو الضباط الذين دخلوا مبنى الرئاسة واإلذاعة والتلفزيون وأع            

األول، وليس بين حماس كحكومة شرعية منتخبة، األصل أن تسيطر على أجهزة األمن أو على األقـل                 
  .األمن الوقائي والشرطة، وبين مجموعة أخرى ال تريد لهذه الحكومة أن تستقر بحال من األحوال

ذ شكلتها حركة فـازت فـي       أن يكون الرئيس منتخباً فهذا ال يغير من حقيقة أن الحكومة منتخبة أيضاً، إ             
االنتخابات التشريعية إثر منافستها آلخرين من كافة الفصائل، بينما لم ينافس الرئيس عند انتخابه أحد من                

  .حماس
وال تسأل بعد ذلك عن عدد الناخبين رغم السماح للناس بممارسة حق االنتخاب عبر البطاقات الشخصية                

 الذي انتخب هو مرشح فتح بصرف النظر عن اسمه ولـيس            من أجل زيادة النسبة، فضالً عن تجاهل أن       
محمود عباس ببرنامجه الرافض للمقاومة، ولو بقي مروان البرغوثي مرشحاً إلى جانب عبـاس لكانـت               

  .النتيجة فوز األول من دون شك
  هجاء الشعب ونعي القضية

شعب الفلسطيني بوصـفه    مما تابعناه خالل المرحلة الماضية بعد وقوع الحدث هو رفع الصوت بهجاء ال            
  .شعباً تافهاً يقتل بعضه بعضاً، فضالً عن نعي القضية التي سحقت تحت أقدام المتقاتلين من فتح وحماس

وفي هذا قدر هائل من التهويل وربما التزوير أيضاً، إذ يعلم المعنيون أن قضية فلسطين أكبر من حماس                  
  .ا ممثلتين لنضال الشعب الفلسطينيوفتح، وكانت قبلهما وستبقى بعدهما في حال لم تعود

ثم إن االقتتال الذي وقع بين الحركتين وهو محدود بالتأكيد، وكان محركه فريق تابع لتوجهات خارجيـة                 
كما أشرنا من قبل، ذلك االقتتال كان محدوداً وال يمكن أن يـشطب قـضية تاريخيـة بحجـم القـضية                     

ك اقتتال بين حركات المقاومـة، إذ وقـع ذلـك فـي             الفلسطينية، وفي معظم التجارب المشابهة كان هنا      
الجزائر وفيتنام وفرنسا وسواها، كما وقع سابقاً في فلسطين ذاتها أكثر من مرة قبـل تأسـيس منظمـة                   
التحرير، وتالياً بين قوى فتح ذاتها، وال تسأل بعد ذلك عن تجربة أوسلو البائسة التـي وضـعت خيـرة               

  . لالحتالل أو قتلتهم لحسابهالمجاهدين في السجون، وسلمت بعضهم
ثم إن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين، بل هي قضيتهم المركزية وال يمكـن أن تـضيع                  

  .حتى لو باعها كل الفلسطينيين، وهم لن يبيعوها بالتأكيد
ها أما الجانب اآلخر فهو نعي حركة حماس بسبب األخطاء المحدودة التي أشرنا إليهـا سـابقاً وضـخمت                 

  .التشويه المنظمة من قبل قيادات السلطة" بروباغاندا"سطوة الصورة و
وهنا نقول إن الحركات الكبيرة والمتجذرة في وعي شعبها، وبخاصة على أسس دينية ال يمكن أن تنتهي                 
بهذه البساطة، فكيف حين يكون لها تاريخها الكبير المشرف من التضحيات التي من بينها تقـديم خيـرة                  

  !وقادتها شهداء وأسرى؟رجالها 
  تعطيل الديمقراطية واإلصالح

من النغمات التي تابعناها في سياق الحديث عما جرى في قطاع غزة حديث بعض النخـب إياهـا عـن                    
  .النوايا الشريرة لإلسالميين حيال العملية الديمقراطية كما أثبتها انقالب حماس على الشرعية الفلسطينية

 األنظمة من مغبة السماح ألولئك اإلسالميين بالتسلل من شقوق الديمقراطية           وهنا ذهبت تلك النخب تحذر    
لالنقالب عليها، بينما ذهب آخرون إلى نعي تجربة اإلصالح في العالم العربـي بـدعوى أن األنظمـة                  
ستستخدم ما جرى في قطاع غزة ذريعة للنكوص عن اإلصالح ألن اإلسالميين هم المعارضة، وهـؤالء        

  .يؤمنون بالديمقراطيةثبت أنهم ال 
هو طرف شرعي   " االنقالبي"والحال أن كال الخطابين بائس إلى حد كبير؛ األول ألنه يتجاهل أن الطرف              

جاء بانتخابات حرة ونزيهة، بينما منع من ممارسة حقه السياسي، وأنه فعل ما فعل دفاعاً عـن النـاس                   
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وها هو يطالب غريمه بالمجيء إلـى طاولـة         الذين انتخبوه، فضالً عن استباقه النقالب عسكري قادم،         
  .الحوار من أجل ترتيب األمور والعودة إلى صيغة الشراكة السياسية كما تجسدت في اتفاق مكة

ثم أين هم أولئك اإلسالميون الذين يتسللون من شقوق الديمقراطية لالنقالب عليهـا، وهـم ال يتوقعـون                  
حسن األحوال، بينما تستخدمهم األنظمة في سياق تكريس        الحصول إلى أكثر من ربع مقاعد البرلمان في أ        

  ).برلمان، أحزاب، انتخابات(ديمقراطية الديكور التي ال تأخذ من الديمقراطية سوى أشكالها الخارجية 
وال تسأل بعد ذلك عن السؤال المتعلق بالفارق بين غزة والدول األخرى، وحيث ال تملك تلك القوى أيـة                   

إذا صّدق البعض أن خمسين طالباً من اإلخوان المسلمين في جامعة األزهـر كـانوا               مليشيات، اللهم إال    
يمارسون ألعاباً رياضية يدوية هم مليشيات ستسحق مليون عنصر من األمن المصري إضافة إلى نصف               

  !مليون جندي
ـ                   ة أما نعي تجربة اإلصالح بسبب ما جرى في القطاع فهو هراء أيضاً ألنه يمنح خطاب بعـض األنظم

العظـيم، إذ   " انقالب غزة "المتوقع شكالً من المصداقية، ونشير هنا إلى أن نعي تجربة اإلصالح قد سبق              
انتهى عندما تركته الواليات المتحدة بعد أن تبين أن البديل هم األكثر عداء لها فآثرت الكف عن الضغط                  

 وهكذا سـكتت عـن حكايـة        في هذا االتجاه مقابل الحصول على مواقف في العراق وفلسطين وسواها،          
  .اإلصالح ولم نعد نسمع لها صوتاً في هذا المضمار

بقي أن يقال إن الموقف من اإلصالح في العالم العربي ال صلة له البتة بـأن مـن يطـالبون بـه هـم                        
اإلسالميون، إذ لو كانوا علمانيين أو يساريين لما اختلف األمر، ألن النخب الحاكمة في العالم العربـي،                 

ي امتلكت السلطة والثروة في آن معاً لن تسمح ألحد بمعارضتها أو منافستها بصرف النظر عن لونه                 والت
  .وفكره

  الجزيرة ووسائل اإلعالم
من بالوي النخب إياها خالل الحدث األخير وبعده ما يتعلق بالتغطية اإلعالمية، السيما فضائية الجزيرة               

من فتح في الـضفة     " زعران" لحماس، وصوالً إلى قيام      التي تعرضت لسيل من الشتائم بدعوى انحيازها      
  .الغربية باختطاف شقيق المدير العام للفضائية وضاح خنفر، قبل اإلفراج عنه بعد أسبوع من احتجازه

والحال أن متابعة فضائية الجزيرة منذ مجيء حماس إلى الحكومة ما زالت تشير إلى تحيز من طرفهـا                  
التـابعين لـدحالن    " الزعران"ضح هو خوف مراسليها هناك من سطوة        لصالح حركة فتح، والسبب الوا    

وسواه، وقبل شهور لم يكد أبو علي شاهين يشتم الجزيرة أمام المأل حتى كان أصحابه يحرقون سيارات                 
  .البث التابعة لها في رام اهللا

ح ضد مؤسـسات    هذه المرة غضب القوم عندما أشارت الفضائية إلى االنتهاكات التي قام بها عناصر فت             
حماس ورجالها في الضفة الغربية، وهو ما أدى إلى تجاهل هذا الموضوع الحقاً علـى رغـم أهميتـه                   
ومساسه بمئات المؤسسات والعناصر، في وقت يتحرك فيه عناصر فتح في غزة، بل يتظاهرون من دون                

  .أن يمنعهم أحد
منحـازة ضـد حمـاس واإلسـالميين     ال نتحدث هنا عن النخب التابعة للسلطة فحسب، بل عن النخب ال        

عموماً، والتي ترى في الجزيرة عدواً لها، ألنها ببساطة ترسم الصورة كما هي، األمر الـذي سـيعني                  
  .بالضرورة خسارة لهذه النخب وربحاً لإلسالميين تماماً كما يحدث لذات الفضائية مع الواليات المتحدة

  مجرد نموذج لبؤس المواقف
مواقف النخب إياها مما جرى في قطاع غزة، وتبعاً لذلك الموقف من اإلسالميين،            هنا نموذج أخير لبؤس     

فقد أصدرت ألف شخصية ثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية فلسطينية على رأسها الـشاعر محمـود               
ـ                   االنقـالب  "درويش بياناً يبدو أن هذا األخير هو الذي كتبه أعلنت من خالله رفضها لمـا وصـفته بـ

  .الذي قامت به حماس في قطاع غزة" الدمويالعسكري 
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ما حدث فـي غـزة انقـضاض        "إن  " لنحمي وندافع عن المشروع الوطني    "ويقول البيان المعنون بعبارة     
ما "مضيفاً أن   ". سياسي يتعدى تقويض الشرعية ومؤسساتها، بما يعّرض المشروع الوطني لخطر التبديد          

 تعرض لصدمة بالغة قد تقوضه وتهـدد شـرعية التمثيـل            أنجزناه بباهظ الثمن في مسيرة أربعين عاماً      
  ".السياسي وحق إقامة الكيان الوطني المستقل

اإللحاقية واإللحاقيين الجـدد،    "ولم يتوقف البيان عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى رفض ونبذ ما أسماه تيار               
  ".ن الفلسطينيوكذا محاوالت اإللحاق المستندة إلى رؤى ومشاريع شمولية دينية خارج الوط

باهللا عليكم هل يعبر هذا الكالم السخيف عن ضمير الشعب الفلسطيني، فضالً عن ضمير الشارع العربي                
واإلسالمي، أم أنه مجرد تعبير عن مواقف نخب معزولة تنفس عن حقدها أو تركض خلـف مـصالحها                  

  !الذاتية والفئوية؟
    6/7/2007الجزيرة نت 

  
  طة الفلسطينية عندما تتحدث البنادق  رئيس السلىرسالة مفتوحة ال .65

  احمد الفرا
ارجو ياسيادة الرئيس أن يتسع صدرك لقراءة رسالتي، رغم علمي بأنه ال جلد لك علي كثـرة الـورق                   

رسالتي إليك يا سيادة الـرئيس      . وطول اللقاءات واإلجتماعات، لكن ما تمليه الظروف أحياناً ال مفر منه          
ن الكثر، النني لم أكن يوما واحداً منهم ولن أكون، رسالتي هي محاولـة              ليس من باب التنظير والمنظري    

ودعني أدخل في صلب الموضـوع دون مقـدمات         . متواضعة لوضع بعض األمور في إطارها الصحيح      
  .تضيق بها ذرعاً

بادئ ذي بدء، إن صديقك ياسيادة الرئيس هو من صدقك وليس من صّدقك، إن ما حدث في غـزة قـد                     
صي والداني، وإن حركة حماس قد أصابتها غشاوة جنون السلطة فضربت بعرض الحائط كـل               أذهل القا 

القيم والمباديء وتنكرت لكل المواثيق واإلتفاقات وآخرها إتفاق مكة، فلم تتورع عصابات مـسلحة مـن                
ـ                     ل أخذ القانون بيديها غير آبهة ال بحكومة وحدة وطنية وال شراكة سياسية، ليس مع فتح فقط بل مـع ك

وحدث ماحدث وسقط الضحايا من األبرياء وغيرهم، ومـن ثـم           . التنظيمات الوطنية الفلسطينية األخري   
  .طلعتم علي الشعب الفلسطيني والعالم بخطابكم لتوضيح ما حدث

وهنا ياسيادة الرئيس أقول لقد فشل الخطاب في وضع النقاط علي الحروف وجاء كردة فعل غاضـبة ال                  
لن أدخل في تحليـل     .  علي سيل األسئلة الهائل لما جري ويجري في غزة هاشم          تعالج الموقف وال تجيب   

  . عري الخطاب وال في لغة اإلتهامات واإلتهامات المضادة التي انحدر إليها المستوي السياسي الفلسطيني
 صوت  إنني أعلم يا سيادة الرئيس أننا أصبحنا وكأننا في غابة تكون الغلبة فيها لصوت السالح يلعلع فوق                

العقل، وأعلم علم اليقين بأن هذا ليس موقفكم وإنكم دائما مع الحوار والتفاهم، ولكن ما حدث لم يترك لكم                   
وجاء قراركم بإعالن حالة الطواريء وحكومة اإلنقاذ، والقي ذلك الدعم والتأييد مـن سـلطات               . خيارا

ين بالخير والرفاه للشعب الـذي    االحتالل وبعض الدول األخري وأعلنوا عن فتح األبواب الموصدة مبشر         
عاني ولم يزل تحت وطأة اإلحتالل وأدواته، وتنافسوا في تقديم الدعم المسموم سـواء بـاإلعالن عـن                  

  . اإلفراج عن بعض مستحقاتنا وأسرانا أو ببعض التسهيالت لهذا الفصيل أو ذاك حتي ال تصمت البنادق
طنية الفلسطينية؟ أم أن الهدف من وراء ذلك هـو أن           والسؤال هنا؛ أهكذا يكون الدعم لرئيس السلطة الو       

 للخلف وتبقي دوامة اإلتهام قائمة علي ضعف الرئيس وعدم قدرتـه            ىيخطو الرئيس خطوة لألمام وأخر    
علي اتخاذ قرار حاسم حتي لدي حركة فتح التي أصابها التمزق والوهن، ناهيك عـن تكـريس شـطر                   

 محدق تحت يافطة ضعف الرئيس وشعارات مللنا سـماعها  الشعب والوطن الي نصفين الذي ينذر بخطر    
تلك الشعارات التي يتكرر ذكرها اليوم علي مسامعنا وبـنفس الطريقـة            . منذ انطالقة الثورة الفلسطينية   
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واإلخراج وهي علي الفلسطينيين أن يتحدوا ويساعدوا أنفسهم وال يضّيعوا قضيتهم حتـي نـتمكن مـن                 
   يا سيادة الرئيس؟ 1965ه الشعارات والنعرات منذ عام كم مرة سمعت هذ..... مساعدتهم

ولذا فإن المطلوب هو اتخاذ خطوات عملية يتسلح بها الرئيس في خضم غابات البنادق والدعم المـسموم                 
والبد من استفتاء جماهيري يدعم ويؤكد بأن الرئيس يمثل كل الشعب ورئـيس لكـل               . والتباكي الخادع 

ذلك قبل االنخراط في أي تفاوض علي قضايا استراتيجية تتعلق بمـصير            الشعب في الداخل والخارج، و    
  . الشعب الفلسطيني حتي تدحض كل االدعاءات واالتهامات ال سيما بعد زلزال غزة

وكذلك علينا االستفادة من الدرس القاسي في غزة ولرب ضارة نافعة وعسي أن تكرهوا شيئاً وهو خيـر              
فتح من كل شوائبها ومن كل أولئك المّدعين والمارقين الذين تسلقوا           لكم والمطلوب هنا هو تطهير حركة       

ال بد أن تأخذ زمام المبادرة يا سيادة الرئيس، اليوم          . علي أكتاف الحركة وأثقلوها بأوزار جيفهم وقذارتهم      
قبل الغد وعليك تقع مسؤولية الحسم ولتبتعد قليال عن هدوئك ومثاليتك والمثل يقول؛ إن انجـن ربعـك                  

لك ما يسعفك فال بد من الشحبرة قليالً واإلنخراط في عمل شاق قوامه اإلعتماد علي الذات وليس علي                  عق
. دعم كاذب بمثابة الرشوي من هنا وهناك، فشعبنا معطاء وفي لقادته لم يخذلهم يوما علي مدي التـاريخ                 

مة الئم، وليفتح تحقيـق     واألمر هنا ال يحتاج لمعجزة بل إلي جهود حقيقية مخلصة ال تعرف في الحق لو              
يتميز بالجدية والشفافية يشمل كل األطراف بدون استثناء علي قاعدة تحديد المسؤولية والعقاب وال يجوز               

  . التستر وراء قربان هنا أو كبش فداء هناك
وهنا ربما يبرز سؤال له مايبرره ؛ كيف سيتم التعامل مع حركة حماس في ثوبها الجديد؟ ُأجيـب علـي             

ال ؛ هل يمكننا تجاهل حركة حماس ومؤيديها؟ إذا كان الجواب نعم، فلنمض بدونها بل ونتحداها                ذلك بسؤ 
أيضاً، وإن كان الجواب بالنفي، فلها ما لنا وعليها ما علينا، وإن اختلفنا نحتكم الي الشعب وأالّ  تأخـذنا                    

لتوتر واإلحتقان، فعندها   العزة باإلثم فننزلق الي إصدار قرارات غير مدروسة تعكس ردات فعل وتزيد ا            
وبين هذا وذاك علينا أال نضّيع مزيداً من الوقت الذي يساوم عليه أعـداؤنا لإلنقـضاض                . نهدم وال نبني  

  . علينا ونكون قد ُأكلنا يوم ُأكل الثور األبيض
وبناء علي ما تقدم عليك يا سيادة الرئيس إعادة صياغة برنامج سياسي واضح يحـدد معـالم المرحلـة                   

دمة، واسمح لي أن أسألك؛ هل تذكر عندما كنا في دولة قطر نحضر القمة اإلسـالمية فـي تـشرين                    القا
 وكان الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات بيننا وكنت وقتها رئيساً  للوزراء             2000عام  ) نوفمبر(الثاني  

ج القاعـة،   تطالب بمزيد من الصالحيات، وأشرت لي مع األخ ابو الصلح لكي نحتسي بعض القهوة خار              
لو قطعوا إيديا التنتين مـا      : وقلت ما نصه  .... وخرج ثالثتنا وشرحت لنا الصعوبات والضغوطات الجمة      

فهل . راح أوقع علي أي تسوية بدون القدس كم ُأعجبت بك، وكم كنت فخوراً أننا ننتمي إلي ذات الوطن                 
  ما زلت علي العهد يا سيادة الرئيس؟

  7/7/2007القدس العربي 
  

  سيطرة حماس على منظمة التحريرمخاطر  .66
  نبيل محمود السهلي

) يونيـو (بعد احتالل حركة حماس لمقار السلطة الفلسطينية في قطاع غزة في منتصف شهر حزيـران                
الفائت، طفت الى السطح دعوات إعالمية من أجل انطالقة حوار فلسطيني يضم حركتي فتح وحمـاس،                

  .ن قبولها مبدأ الحوار لكن دون شروط مسبقةوقد رافق ذلك صدور بيانات من حركة حماس ع
والمتتبع لمجريات األحداث الفلسطينية يلحظ بشكل جلي وجود سلطتين على األرض الفلسطينية، األولـى              
معترف بها من قبل أطراف دولية فاعلة تقودها حركة فتح في الضفة الغربية، والثانية تقودهـا حركـة                  

للحظة عدم اعتراف حركة حماس بأن ماحدث في قطاع غـزة           حماس في قطاع غزة، لكن الالفت حتى ا       
  .إنما هو انقالب على الشرعية الفلسطينية واحتالل لمؤسساتها الوطنية
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 1996(لقد حصل انقالب حماس بعد مرور أحد عشر عاماً على انتخابات أول مجلس تشريعي فلسطيني                
شروعة حول مستقبل النظام الـسياسي      ، وقد طرحت المتغيرات في الساحة الفلسطينية أسئلة م        )2007 -

  .الفلسطيني وكذلك امكانات سيطرة حركة حماس على منظمة التحرير الفلسطينية
فمن غير المستبعد ان تخطط الحركة لالنقضاض على منظمة التحرير ومؤسساتها الوطنية، خاصـة وان           

لداخل والشتات، فضالً عـن     المنظمة تعتبر حتى اللحظة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في ا          
  .كونها مرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية في اتخاذ القرارات

 قد شكلت تحّوالً نوعيـاً فـي التجربـة الـسياسية            1993 سبتمبر   / أيلول 13وكانت اتفاقات أوسلو في     
عن ذلك  الفلسطينية، وتمت صياغة النظام السياسي من جديد في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتم التعبير               

، لتصبح حركة فتح حزب السلطة بعد أن كانت منذ          1994من خالل إنشاء السلطة الفلسطينية في صيف        
 حزب الثورة الفلسطينية االول خارج فلسطين ورائدة الكفاح الوطني من خالل قيادتهـا لمنظمـة                1969

 الذي تمتعت به منظمـة      التحرير، األمر الذي أدى بدوره الى كسر قاعدة التمثيل السياسي الكلي والشامل           
 الممثـل   1974التحرير الفلسطينية، وفي الوقت الذي اعتبرت فيه منظمة التحرير وماتزال منـذ عـام               

الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، نشأت السلطة الوطنية الفلـسطينية فـي عـام                
 ناجزة في الضفة والقطاع تسعى الى        لتصبح أحد أهم معالم اتفاقات أوسلو، فضالً عن كونها سلطة          1994

تحسين ظروف المجتمع الفلسطيني في كافة المستويات وصوالً الى إقامة دولة فلسطينية فـي المنـاطق                
  .1967الفلسطينية المحتلة في حزيران 

ومن االهمية االشارة الى أن السلطة الفلسطينية كانت ضمت لوناً سياسياً واحـداً تقريبـاً،حتى حـصلت                 
، لتحدث تحوالً نوعياً فـي النظـام الـسياسي          2006 يناير   / كانون الثاني  25بات الفلسطينية في    االنتخا

 مقعداً،  132 مقعداً في المجلس التشريعي من أصل        76الفلسطيني بعد فوز حركة حماس وحصولها على        
علـى  في حين حصلت حركة فتح التي كانت تستحوذ على غالبية المقاعد في المجلس التشريعي السابق                

 فـي   57.6 مقعداً، أما باقي القوائم فقد حصلت على ثالثة عشر مقعداً، أي أن حماس استأثرت بنحو                 43
  .المئة من إجمالي المقاعد في المجلس التشريعي الفلسطيني

وبذلك دخلت التجربة السياسية الفلسطينية مرحلة جديدة من أهم خصائصها أن التشريع الفلسطيني بـات               
تي رفضت المشاركة في المجلس السابق على قاعدة رفض اتفاقات أوسلو وتبعاتهـا             بيد حركة حماس ال   

السياسية؛ لكن على الرغم من التحّول السياسي الفلسطيني الذي أدخل حماس المعترك السياسي الرسـمي               
  جنباً الى جنب مع حركة فتح والفصائل الوطنية واليسارية مثل الجبهة الشعبية والجبهة             2006منذ بداية   

الديموقراطية وبعض المستقلين، بقيت حركات سياسية فلسطينية خارج تركيبة المجلس التشريعي الجديد،            
ومن أهمها حركة الجهاد االسالمي في فلسطين التي لم تدخل االنتخابات أصالً، وجبهة النضال الـشعبي                

طينية في الضفة والقطـاع     وجبهة التحرير الفلسطينية وجبهة التحرير العربية، وأظهرت االنتخابات الفلس        
أن تلك الفصائل إضافة الى فصائل أخرى ممثلة في منظمة التحرير الفلـسطينية ومجالـسها وهيئاتهـا                 
المختلفة لم يكن بمقدورها الوصول الى نسبة الحسم، وهي اثنان في المئة، لخـوض االنتخابـات التـي                  

لفلـسطينية المختلفـة وداخـل المجتمـع     جرت، األمر الذي يؤكد هامشيتها في إطار األطياف السياسية ا  
  .الفلسطيني نفسه في الضفة الغربية وقطاع غزة

وبعد انقالب حركة حماس في قطاع غزة على الشرعية الفلسطينية، تكون التجربة السياسية الفلسطينية قد               
دخلت عنق الزجاجة، حيث باتت التدخالت اإلقليمية واسعة، بحيث من السهولة بمكـان الـضغط علـى                 

لرئيس الفلسطيني محمود عباس خارجياً، وكذلك هي الحال بالنسبة للتدخالت االسرائيلية واالبتـزازات             ا
  .اليومية النتزاع مزيد من التنازالت في ظل التشظيات الراهنة في الساحة الفلسطينية

تلـك  وحول امكانية الحوار الفلسطيني، فثمة عقبات تحول دون انطالقته بأقرب وقت ممكن، في مقدمـة              
العقبات، عدم وجود مصداقية من قبل حركة حماس، حيث اثبتت التجربة سرعة التملص مـن تعهـداتها                
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وتواقيعها، وكانت انقضاض حركة حماس في على مؤسسات السلطة في قطاع غزة خير دليل على نقض                
  .اتفاق مكة الذي وقع برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز

رغم وجود تلك العقبات، هناك امكانات النطالقة حوار وطني فلسطيني يسبقه حسن نية من حركـة                لكن  
  :حماس، من خالل استصدارها لبيان رسمي يتضمن التالي

، أي القبول باستعادةالسلطة الفسطينية لهيبتهـا       2007 حزيران   15 استعداد الحركة للعودة الى ماقبل       -1
  .ومقارها في قطاع غزة بشكل كامل

 االقرار بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفسطيني، والتعهد بعدم              -2
  .االنقضاض على أية مؤسسة فلسطينية في المستقبل

 القبول بمبدأ عدم االقصاء الي فعالية او أي فصيل فلسطيني، على قاعدة أن أي حركـة فلـسطينية                   -3
  .ل الحرية واالستقاللقدمت الغالي والنفيس في سبي

  . واالهم من ذلك القبول بمبدأ انتخابات مبكرة في الضفة والقطاع لالحتكام الى الشعب مرة أخرى-4
ويجب أن يسبق أي تحرك فعلي لجهة حوارات فلسطينية حقيقية، اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،               

طالقة حوارات محتملة بعد قياس النوايا والمخاطر       لدراسة واستشراف المستقبل والقبول أو عدم القبول الن       
المحدقة والجدية من قبل حركة حماس حتى ال تتكر التجربة، وقد يكون من باب أولى العمل على تفعيل                  
دور منظمة التحرير الفلسطينية بأطيافها المشكلة لها، والحد من مخاطر انقالبات عليها في المستقبل على               

  . في قطاع غزة في منتصف حزيران الفائتضوء ما فعلته حركة حماس
  6/7/2007الحياة 

  
  سيناريوهات لتطور الوضع في الشرق األوسط  .67

  يفغيني بريماكوف 
تغير الوضع في منطقة السلطة الوطنية الفلسطينية بعدما تمكنت حماس من السيطرة على قطـاع غـزة،          

  وماذا بعد؟ . م بين العرب وإسرائيلفيما ترك ما جرى في األراضي الفلسطينية أثره على عملية السال
وهيهات أن تقـدم    . ثمة عدة سيناريوهات أحدها هو أن يتم اتخاذ إجراءات عسكرية ضد حماس في غزة             

وال . إسرائيل على احتالل غزة ثانية، ولهذا يرجح أن تكتفي إسرائيل بشن غارات بالطائرات والـدبابات              
 أن  - نظريـا    -وال يـستبعد    .  غزة بالقوة العسكرية   تستطيع حركة فتح أيضا إنهاء سيطرة حماس على       

أما بالنسبة الحتمـال إرسـال      . ترسل مصر واألردن قوات إلى قطاع غزة، لكن هذا أمر يصعب تخيله           
ومن هنا فإن حل المشكلة بطريق      . قوات دولية إلى غزة فإن مهمتها ال تتمثل في اإلطاحة بالسلطة القائمة           

  . اس أمر مستبعداستخدام القوة العسكرية ضد حم
. السيناريو الثاني هو أن تظل حركة فتح تسيطر على الضفة الغربية فيما تظل حماس تسيطر على غـزة                 

ولكن هل يستطيع الناس في غزة الصبر إذا سارت األمور في القطاع من سيئ إلى أسوأ بـسبب قطـع                    
 أن تقدم حماس في هذه الحالـة        وال يستبعد . المساعدات المالية؟ وال شك في أنهم سيتذمرون والحالة هذه        

  . عددا من التنازالت إلى محمود عباس
السيناريو الثالث هو أن يتم تحريك العملية التفاوضية بين الفلسطينيين بقيادة فتح وإسرائيل، فـي اتجـاه                 

  . إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية على أن ينضم قطاع غزة إليها فيما بعد
شرم الشيخ األخيرة جمعت الرئيس المصري والملك األردني ورئـيس الـوزراء            والالفت للنظر أن قمة     

وجدير بالذكر أن الضفة الغربية كانت تابعة لإلدارة األردنية قبل          . اإلسرائيلي ورئيس السلطة الفلسطينية   
 غالب الظن   -ولم يمكن للمجتمعين في شرم الشيخ       .  بينما خضع قطاع غزة لإلدارة المصرية      1967عام  

ن يبحثوا إعادة الوضع إلى سابق عهده، لكن من غير المستبعد أن يجري بحث إمكانية إيجاد ارتبـاط                أ -
ومما له داللته أن الملـك الـسعودي        . كونفدرالي بدولة فلسطينية من الممكن أن تنشأ في الضفة الغربية         
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دية ال تريد أن تنـأى      وقد يكون معنى هذا أن السعو     . سارع إلى زيارة األردن بعد انعقاد قمة شرم الشيخ        
  . بنفسها عما يتم التخطيط له

  . وفيما يخص روسيا ربما كان أحرى بها أن توافق على أي حل يرضي جميع أطراف النزاع
  6/7/2007وكالة نوفوستي 

  
 تجاه سوريا" اإلسرائيلية"جدل الخيارات  .68

  مأمون الحسيني
آب الماضي، والحديث عـن     / ره في أغسطس  األخير على لبنان أوزا   " اإلسرائيلي"منذ أن وضع العدوان     

الخيارات التي ينبغي على تل أبيب اعتمادها حيال سوريا لم ينقطع، وذلك على رغم ارتفاعه كثيرا فـي                  
اآلونة األخيرة على وقع المزاعم التي تحدثت عن قيام سوريا بتحديث منظومتهـا التـسليحية، وزيـادة                 

. والتزود بالذخيرة المتنوعة، وخاصة القذائف والـصواريخ      الجيش السوري من جاهزية وحداته المختلفة       
، الذي شغل الساحة السياسية واإلعالمية على مدى أسابيع عـدة، حـول             "اإلسرائيلي"انتظم هذا الحديث    

الدعوة إلى استغالل نافذة الفرص المتاحة واالستجابة لتحدي السالم الذي تطرحـه دمـشق             : عقدين اثنين 
ساسي لقطع الطريق على قيام حرب محتملة بين الجانبين ال ضرورة لهـا، فـي               باعتبار ذلك المدخل األ   

مقابل رفض إجراء أي مفاوضات مع سوريا قبل أن تقوم دمشق بقطع عالقاتها مع إيران وتتوقف عـن                  
وفي صلب كـال المـوقفين اللـذين        . اللبناني وتطرد المنظمات الفلسطينية من أراضيها     " حزب اهللا "دعم  

العديد من الحيثيات واالشتراطات، كان ثمة حضور بارز للوشم الكبير الذي تركته الهزيمة             يتقاطعان في   
المرة في لبنان، وكذلك للدور والتأثير والرؤية األمريكية التي تتأرجح بين إشـعال الـضوء األخـضر                 

ايـا  للمفاوضات العتيدة المزعومة، وبين زجر تل أبيب ومنعها حتى من محاولة سـبر التوجهـات والنو               
  .السورية، وفق العديد من المؤشرات
  فزاعة التسلح واالستعداد للحرب

ومع أن ثمة رزمة من األسباب الموجبة لهذا الجدل المحتدم حول شكل وطبيعة االستراتيجية والخيارات               
فـضلت  " اإلسرائيلية"المحتملة حيال سوريا، إال أن المؤسسات السياسية واألمنية والعسكرية واإلعالمية           

توكؤ على حائط المزاعم التي تشيع بأن سوريا بصدد اإلعداد لحرب مقبلة في نهاية الصيف الجـاري،                 ال
وحسب مـزاعم   . وأنها قامت مؤخرا بالتزود بكميات كبيرة من األسلحة والصواريخ الروسية واإليرانية          

بين فإن إيـران    عوزي رؤو " اإلسرائيلية"الرئيس السابق إلدارة الدفاع ضد الصواريخ في وزارة الحرب          
" 2زلـزال   "تزود سوريا، وفقا التفاق التعاون المشترك بين البلدين، بعدد كبير من الصواريخ من طراز               

، وهو صاروخ دقيق يمكن أن يحدث أضرارا فـي غايـة            "110الفاتح  " كيلومترا ومن طراز     250بمدى  
تفجر فـي صـواريخ     ضعف وزن الرأس الم   (والرأس المتفجر لهذا الصاروخ بوزن نصف طن        . الشدة

ونقل رؤوبين عن مصادر من واشـنطن أن        ). 1991عام  " إسرائيل"سكود التي أطلقت من العراق نحو       
كجزء من االسـتعدادات    " 3شهاب" أرض متطورة من طراز      -إيران ستنقل إلى سوريا صواريخ أرض       

مؤشرات تدل على   كل ال "ويضيف إن   . التي تقوم بها طهران تحسبا لهجوم عسكري على منشآتها النووية         
فهم يخلقـون ألنفـسهم قـوة       . التعزيز الكبير لقوة الصواريخ قصيرة المدى وبعيدة المدى لدى السوريين         

ليستعيدوا السيطرة  " إسرائيل"صاروخية كبيرة سيستخدمونها إذا قرروا الشروع في معركة عسكرية ضد           
  ".في الجوالن

" يديعوت أحرنـوت  "في  )  في الشؤون العسكرية   المتخصص(من جانبه، أشار تقرير كتبه أليكس فيشمان        
، إلى أن تعاظم القوة العسكرية السورية يتمحـور، فـي           "كابوس الضربة السورية الخاطفة   "تحت عنوان   

السنة األخيرة، وفق مستويات ثالثة؛ اثنين منها يركزان علـى تعزيـز قـدرة االمتـصاص للهجمـات                  
ى الثالث إلى تحسين القوة الردعية السورية من خالل تعزيز          المحتملة جوا أو برا، فيما يسع     " اإلسرائيلية"
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ووفقا للمعلومات التي جمعها الباحث يفتاح شابير من مركـز          . منظومة الصواريخ البالستية طويلة المدى    
، فإنه كان لدى سوريا حتى السنة األخيرة ما بـين           )جافي سابقا (أبحاث األمن القومي في جامعة تل أبيب        

، وهي صواريخ لدى سوريا قدرة ذاتية علـى         "سكاد دي "و" سكاد سي "و" سكاد بي " صاروخ   200-300
كما تمتلك دمشق لواء صـواريخ مـن      . إنتاجها، وهي دخلت في عملية إنتاج سريعة لها في العام األخير          

 قاعدة صاروخية، وفي لواء آخر لديها صواريخ تكتيكيـة دقيقـة مـن نـوع               18قديمة مع   " فروغ"نوع  
كما أن هناك صواريخ طويلة المدى أخرى من تطوير سوري          .  كم 70تي يصل مداها إلى     ال" 21اس.اس"

 تصل إلى   2.3 كم، وصواريخ    35 ملم التي يصل مداها إلى       220للصواريخ الصينية والروسية من عيار      
وينشر السوريون منظومـاتهم الـصاروخية،   .  كلهم وصل عددها في اآلونة األخيرة إلى آالف عدة       115

، ومـن هنـاك     "المثلث الحديـدي  "ير، في منطقة صحراوية شمالي شرقي دمشق والتي تسمى          وفق شاب 
تقريبا، وهم سيضطرون إلى تقريب هذه المنظومة الصاروخية        " إسرائيل"يستطيعون ضرب كل نقطة في      

كما أن المنظومة الـسورية التـي       . إلى نقطة أقرب للجبهة حتى يصيبوا التجمعات السكانية بنجاعة أكبر         
تحسنت في السنة األخيرة وتحولت إلى إحـدى الـشبكات          " اإلسرائيلي"ترض بها التصدي لسالح الجو      يف

 بطارية مضادة للدبابات من مختلف األنواع وشبكة ثقيلة         200األكثر اكتظاظا في العالم، فضال عن نحو        
  .ظةومكتظة باألسلحة المضادة للدبابات وأسطول من الدبابات الضخمة ومنظومة مدفعية مكت

  أولمرت واالستحقاقات الكبرى
حـول  " اإلسـرائيلية "لماذا هذه الـضجة     : بعد هذا االستطراد الضروري، نعود إلى طرح السؤال األهم        

وتطـوير  " التسلح السوري "الخيارات التي ينبغي اعتمادها حيال سوريا؟ ولماذا التركيز على ما يسمونه            
لضعيفة، والتي يتوقع لها االنهيار بعـد صـدور         قدرات الجيش السوري؟ وهل يمكن لحكومة أولمرت ا       

، أو لنقل تجـاوزا     "التسوية"التقرير النهائي للجنة فينوغراد، أن تقدم على خيارات استراتيجية كبرى مثل            
مع سوريا؟ ثم، هل ثمة إمكانية فعلية لتقديم استحقاقات التسوية، أو السالم، في ظـل االنزيـاح                 " السالم"
، على يـد    "ال يقهر "حو اليمين بعد الهزيمة المرة التي تعرض لها الجيش الذي كان            الواسع ن " اإلسرائيلي"

  المقاومة اإلسالمية في لبنان؟
مـا  : "العبرية مقابلة مع ايهود أولمرت قال فيها" مشبحاه" أجرت صحيفة 2006ايلول ،/ في نهاية سبتمبر 

 الجوالن جـزء ال ينفـصل مـن دولـة           ألن.. بقيت رئيس الحكومة، سيبقى الجوالن في أيدينا إلى األبد        
يتحالفون مع إيران ويؤيدون اإلرهاب فـي       "وبالتالي، ال إمكانية للتفاوض مع السوريين الذين        "". إسرائيل"

إذا، ما الذي حدث حتى يغير      . ، وفق منطق أولمرت   "والمنظمات الفلسطينية " حزب اهللا "العراق ويدعمون   
إلـى  " جس نبض "ه سوريا، ويوسط األتراك واأللمان لنقل رسائل        لهجته تجا " اإلسرائيلية"رئيس الحكومة   

الرئيس بشار األسد مفادها أنه مستعد لدفع ثمن السالم مع سوريا واالنسحاب من الجوالن، ويطلب مـن                 
برفع " اإلسرائيلي"وزرائه وقف الثرثرة عن الحرب المحتملة مع سوريا، في الوقت الذي يقوم فيه الجيش               

  تدريباته وإجراء المناورات، المغطاة إعالميا، والتي تحاكي اقتحام قرى سورية؟جاهزيته وتكثيف 
قبل كل شيء، ال بد من التقرير بأن أولمرت ال يستطيع أن يبدأ حربا مع سوريا وال أن يقيم سالما معها،                     

تحقيق ، ومن حشرته لجنة فينوغراد التي كلفت ال       "اإلسرائيلي"من تأييد الجمهور    % 3فمن ال يملك سوى     
في إخفاقات العدوان على لبنان في الصيف الماضي في الزاوية، وسلطت سيفا سينهال على رأسـه فـي            
تقريرها النهائي الذي سيصدر قريبا، ال يستطيع اتخاذ قرارات ذات طابع استراتيجي تتعلـق بـالحرب                

 تكتيكيـة يمارسـها     ، من قبل أولمرت، قضية    "المسألة السورية "والسلم، ما يجعل الدفع نحو االنشغال ب      
  .للتخفيف من وقع المشكالت الداخلية الكبيرة" اإلسرائيلي"رئيس الوزراء 

  مناورة وتبرير للحرب المقبلة
التي انفجرت مباشرة بعد الهزيمـة فـي        " اإلسرائيلية"ولكن ماذا عن الموقف السوري من هذه النقاشات         

ي ظل األوضاع اإلقليمية والدولية الراهنـة؟       لبنان؟ وكيف تنظر دمشق إلى مسألة المفاوضات والتسوية ف        
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وهل ثمة مصلحة سورية في التعاطي مع هذه المماحكات التي تبدو بعيدة كل البعد عن الجديـة وعـن                   
الرغبة في الوصول إلى تسوية ممكنة في المدى المنظور، ال سيما وأن ملفات المنطقة المعقـدة باتـت                   

كانية إنجاز اتفاق في مسار معين بعيـدا عـن المـسارات            متشابكة إلى حد يستحيل معه الحديث عن إم       
  .األخرى

المكثف والموسع عن الجدل المترافق مع نشر حالة مـن          " اإلسرائيلية"لوحظ في دمشق حديث الصحافة      
الخوف حول وجود مؤشرات إلى استعداد سوريا لحرب الصيف المقبل، وحديثها كذلك عن نقل رسـائل                

ال تـسعى   " إسرائيل"والتي تفيد بأن    " االندوف"العبرية إلى دمشق عبر قوات      التهدئة الموجهة من الدولة     
يرون أن الوقت لـيس     " "اإلسرائيلي"كما الحظ الباحثون السوريون أن قادة الجيش        ". إلى مثل هذه الحرب   

، وانه ال بد من اإلسراع في إطالق محادثات سالم مع سورية، وإال فان احتمـال                "إسرائيل"في مصلحة   
، ولكن مع التأكيد على أن ذلك ينبغـي أن          " الحرب على الجبهة الشمالية سيكون كبيرا هذا الصيف        وقوع

، "إلى التخلي عن تحالفها مع إيران وحزب اهللا ووقف دعم المنظمات العراقية والفلـسطينية             "يدفع دمشق   
 وعلى الرغم عـن     ويقدر الخبراء السوريون أنه،   . وهو األمر الذي يؤيده رئيس األركان غابي اشكنازي       

جس النبض في شأن إجراء اتـصاالت       "األحاديث التي رأت في زيارة شاؤول موفاز لواشنطن محاولة ل         
، فان النتائج جاءت عكس ذلك، حيث أعلن النـاطق باسـم            "عبر أقنية سرية مع دمشق لنزع فتيل التوتر       

خيرا وال تجد فيه إشـارات      تدرس سلوك سوريا أ   "وزارة الخارجية األمريكية شون ماكورماك أن أمريكا        
كمـا  ". حقيقية إلى أن سوريا مستعدة للعب دور ايجابي للتوصل إلى تحقيق األمن واالستقرار في المنطقة 

  ".اكتفى بالقول انه من األفضل التركيز على المسار الفلسطيني وإعطائه األولوية"أن موفاز 
الذي رافقه نفي رئيس الـوزراء  " اإلسرائيلي"في كل األحوال، فإن ثمة فجوات ال يمكن ردمها في الجدل        

أن يكون طلب من الرئيس األمريكي جورج بوش السماح لحكومته باستئناف المحادثات مع سوريا، فـي                
حين أكد وزير حربه السابق عمير بيريتس وجود اتصاالت غير مباشرة مع دمشق، وأيده في ذلك وزير                 

حصلت اتصاالت عبر قنوات سرية، ولـم يـصدر         ": "ائيليةاإلسر"النقل شاؤول موفاز الذي قال لإلذاعة       
ومن ثم عاد أولمرت ليبحث المسألة في المجلس الـوزاري المـصغر،            ". حتى اآلن أي رد فعل سوري     

" اإلسـرائيلية "ويجري مشاورات مع عدد من وزرائه حول سوريا، التي اعتبرت أن طروحات التـسوية           
أي عنصر يشير إلى أن سوريا تعتزم إعـالن حـرب علـى             ال تملك   " "إسرائيل"غير جدية، ويقرر أن     

تطمينات إلى سوريا بأن حكومته ليست بصدد اإلعداد لحرب مقبلـة،           " االندوف"، ويرسل عبر    "إسرائيل"
وذلك في مقابل التصارع في الحلبة السياسية والعسكرية واإلعالمية حول مزايا التفاوض مع دمشق، أو               

  .داد للتوجه للحربإهمال المسألة برمتها أو اإلع
  7/7/2007الخليج اإلماراتية 
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