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١٥  لة مناهضة لمشاركة محمود درويش في أمسية شعرية في حيفا
 

  األرد
 جدارال حول "

 
١٥فتوى العدل الدولية"تنتقد التقصير العربي في استثمار أردنية فعاليات  .٣٨
   

   :لبنان
   تتوقع األسوأ للبنان بفعل المحكمة الدولية الدوليةمجموعة األزمات .٣٩

  "ج كارثية
١٥

١٥ئنتا"يفضي إلى في لبنان " انقالب حقيقي"حذر من يالجمّيل  .٤٠
١٦  سعوديين في مخيم عين الحلوة مقاتلين مصادر أمنية لبنانية ترجح وجود .٤١
١٦  فتح االسالمرابطة علماء فلسطين ترغب في إحياء وساطتها وتكشف معلومات عن قيادة  .٤

١٦   مجدداً إلى االستسالم"فتح اإلسالم"ناني يدعو 
٢
لبالجيش ال .٤٣
١٧  من قبل جهاز أمن الدولة اللبنانييكنفتحي جمعيات إسالمية تدين دهم مكتب  .٤٤
   

: إسالمي    عربي،
  برلمان العربيمع رئيس ال .٤٥

١٨  كد على أهمية بحث إعادة فتح الحوار بين فتح وحماستؤ  العربيةالجامعة .٤
١٨ "حماسمعنيون بدعم الصلح بين فتح و": مهدي عاكف

  فصائل الفلسطينية

١٧لجنة برلمانية لبحث المأزق الفلسطيني بعد لقاء عباس 
١٨  مصر تنفي تحديد موعد لعودة الوفد األمني إلى غزة .٤٦
٧
٤٨. 
١٨منوشهر متكي يؤكد لحماس على ضرورة الحوار بين ال .٤٩
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١٩   على معبر رفحالمراقبون األوروبيون يتقلصون عدديا .٥٠
١   قذيفة مدفعية على غزة١٤٦٠٠اسرائيل أطلقت ": هيومان رايتس ووتش" .٥١

البيت الفلسطيني   لترتيب
 المتعمد لإلعالميين

٩
  عباسلجنة أممية تدعو الستئناف عملية السالم ودعم  .٥٢

ف 
١٩

٢٠االتحاد الدولي للصحفيين يتهم االحتالل بالشراسة واالستهدا .٥٣
   

    :مقاالت
٢    الحسنبالل... وأزمات فتح التنظيمية والسياسية.. أزمة غزة٤ .٥

٢٢  "انترناشيونال هيرالد تريبيون"... حكم صالح.. حماس.. فتح .٥٥
٠
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  منير شفيق... مفر من الحوار والوحدة
٢٥ س زايدة.د... هل مازلت حركة فتح هي الخيار؟ .٥٧
  

:كاريكاتير

٢٣ال  .٥٦
فيان أبو

  
   

***  
  

١.

وأكـد المـصدر أن     . فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة     لسليحه بعد فشله في التصدي        
انت صحوك. األمريكيين يضغطون على فياض من أجل استرداد تلك األموال        

ألمريكيين أعطوا دحالن خالل العام األخير فقط نحو مائة مليون دوالر من اجل تعزيز نفوذه والتصدي                

٢.

ن التوصل إلى حل قانوني لحل 
س عن اوعن إمكانية إقصاء حما .المشكل القائم من ناحية عملية

 من مراسيم أو يمكن أن تصدر هيعباس أكد أن هذا ال يمكن من ناحية قانونية وما صدر عن ،رئاسية
  . ويمكن أن تخضع للقضاء الدستوري،قرارات إدارية بوصفها القانوني

٧/٧/٢٠٠٧وكالة فلسطين اليوم 
  
  
  

٢٧

  
  

  فياض يأمر بحجز أموال دحالن المنقولة وغير المنقولة بناء على طلب أمريكي 
ـ              ة وغيـر   أصدر سالم فياض رئيس حكومة الطوارىء أمراً بالحجز على أموال النائب دحالن، المنقول

وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة في مدينة رام اهللا بالضفة الغربيـة أن             .المنقولة بناء على طلب أمريكي    
 على كافة البنوك الفلسطينية بضرورة الحجز على الحسابات التابعة لـدحالن بعـد   تحكومة فياض عمم  

ضـاف المـصدر أن     وأ. في قطاع غـزة   ' حماس'فشل األمن الوقائي، الذي أسسه، في التصدي لحركة         
األمريكيين مستاؤون جداً من دحالن وجهاز األمن الوقائي الذي أنفقوا مئات الماليين من الدوالرات عليه               

من أجل ت
ف اسرائيلية قد ذكـرت ان       

ا
  .لحماس 

  ٨/٧/٢٠٠٧فراس برس  
  
   مبكرة فلسطينيةال دعائم دستورية للدعوة النتخابات: خبير قانون دستوري 

القانون في جامعة النجاح الوطنية، واحد المشاركين في صياغة قال احمد الخالدي، عميد كلية : رام اهللا
، ان في قائالوتابع  .الدستور الفلسطيني، انه ال يوجد نص في الدستور يتحدث عن انتخابات مبكرة

القانون األساسي وتعديالته نصوص تتحدث عن فترة محددة للمجلس التشريعي وهي أربع سنوات، ومن 
، لكن النظم السياسية عادة، في حال حدوث أزمة سياسية من الممكن أن تهدد ثم إجراء انتخابات جديدة

استمرار سير المرافق العامة،  تقوم القوى السياسية بالتوافق على إجراء انتخابات مبكرة وبذلك يكون 
 على ضرورة وجود اشدد م.مخرجا لحالة االنغالق القانوني أو حالة عدم وجود نص في مثل هذه الحالة

فق بين الفصائل السياسية كافة، إلجراء هذه االنتخابات كحل وحيد لتجاوز عقبات ومشكالت موجودة توا
أشار  لحل هذه األزمة دون الدعوة لالنتخابات، عباسوعن البدائل الدستورية المتاحة ل .على ارض الواقع

جد صالحياته في تكريس ن هناك إجراءات كان من الممكن أن يلجأ إليها إلدارة هذه األزمة بحيث يأ إلى
رئيس الوزراء، ويجد صالحياته في أن القائد العام يتسلم السلطات ومقرات األجهزة األمنية ويمكن أن 

يجري مجموعة من اإلجراءات بالتفاهم مع القوى السياسية وبالتالي يمك
 بموجب مراسيم  المبكرةالنتخابات
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٣.

وتهـا         
مدخال لموإعادة األمور لما كانت عليه الى المؤسسات الشرعية باعتبار ذلك 

٨/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

٤.

األوضاع إلى ما كانت عليه قبل االحـداث               
  .االخيرة، ورفض منطق االستيالء على السلطة بالقوة المسلحة

٨/٧/٢٠٠٧الدستور 
  

٥.

ي الخروج من            
المأزق الحالي مشيدة بدور مصر والسعودية في تفعيل الحوار بين األطراف ا

٨/٧/٢٠٠٧فراس برس  
  

٦.

   في غزةبالتراجع عن خطوتها حماس ةطالبمفصائل منظمة التحرير تجدد  
 رفـضها للحـسم     ،أكدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في ختام اجتماع عقدته صباح أمـس           : غزة

 وطالبت حماس بضرورة التراجع عـن خط،العسكري واالستيالء بالقوة على المؤسسات الرسمية     
  .عالجة األزمة الناشئة

  

   يرفض إقصاء حماس من النظام السياسي الفلسطيني حزب الشعب 
قـصاء  بسام الصالحي امس معارضته إل    النائب  أكد عضو المجلس المركزي الفلسطيني      :  د ب أ   -غزة  

 .واعد الديمقراطية للنظام السياسي   حماس من النظام السياسي الفلسطيني، على أساس احترامها الواضح لق         
 سيزيد من تفاقم األزمة في الساحة الفلسطينية، وسيبعد القضية الفلسطينية عن مركـز              ئهاقصاإورأى أن   

كي لخلق االستقطابات وفق رؤية المحافظين الجـدد        ياألولويات، وقد يحمل محاولة تعميم النموذج األمر      
وأكد  .ل، وقادت إلى زيادة التوترات على المستوى الدولي       التي تغذت على أحداث الحادي عشر من ايلو       

أن مجمل هذه العملية ستخدم أولويات إسرائيل القائمة على التهرب من استحقاقات الشرعية الدولية بأنهاء               
على حماس  وأكد أن   .  الغربية  عن الضفة   غزة قامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفصل قطاع     إاالحتالل، و 

ة األولى بوضوح من خالل استعدادها ألعادة أن تخطوالخطو 

  

  استمرار االحتالل اإلسرائيلي وراء تردي األوضاع الفلسطينية : عشراوي 
 مشترك عقدته مع وزيرة الخارجية النمساوية أورسال        أوضحت النائبة حنان عشراوي في مؤتمر صحفي      

بالسنيك بفيينا أن األوضاع واألحداث التي تشهدها الساحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس هي نتيجة               
وحذرت من أن الشعب الفلسطيني يعاني من أزمات في مختلف المجـاالت              . طبيعية لإلحتالل اإلسرائيلي  

 فضال عـن العمليـات      ، الجتماعية باإلضافة الي المأساة اإلنسانية في قطاع غزة       السياسية واالقتصادية وا  
وأعربت عشراوي عن أسفها لعدم نجاح فتح وحماس فـي            . االسرائيلية المستمرة التي تقوم بها اسرائيل     

  حوار ى أن الخروج من هذه األزمة يتمثل في العودة ال         ىوشددت عل   . تنفيذ اتفاق مكة علي أرض الواقع     
 لكنها أكدت ضرورة وجود طرف عربي ثالث للمساعدة عل، جديد وحقيقي كخطوة أساسية   

    . لفسلطينية
  

  جنبيهنية يدعو إلى جعل إدارة معبر رفح فلسطينية مصرية خالصة دون تدخّل األ 
إلى وقفة عربية موحدة من أجل فتح ، دعا إسماعيل هنية في رسالة وجهها إلى عمرو موسى: ألفت حداد

وأشار  .معبر رفح البري وتحويله إلى معبر فلسطيني مصري بشكل خالص دون رقابة أو وساطة دولية
ين الفلسطينيين من إنساني يعبر عن تمكين المواطنأحدهما معبر تحمل بعدين أساسيين، الأن قضية إلى 

سياسي يجعل من إغالق المعبر نوعا من العقاب الجماعي فيما اآلخر حقهم في تلبية حاجتهم إلى السفر، 
 من جهة أخرىوأكد  .للشعب الفلسطيني وحصاره بطريقة صارخة تتناقض مع بنود القانون الدولي

 مجدداالمعمول بها في مختلف منافذ العالم، التزام الحكومة الفلسطينية بتسيير المعبر وفق القوانين الدولية 
 .رفضها لنقل حركة مرور المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة عبر ما يسمى معبر كرم أبو سالم

 وينزع جزءا هاما من السيادة ، بأن هذا األمر يكرس سيطرة االحتالل على المواطنين،وعلل ذلك
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  الفلسطينيشعبالآلالف من أبناء الفلسطينية ولو بحدودها الدنيا، ويعرض ا
  .السفر على أيدي قوات االحتالل

  ٧/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

٧.

وشددت السلطات المصرية إجراءاتها     ي أو العودة إلى القاهرة،          

نؤكـد أن لـدينا معلومـات أن        
رئيس الفلسطيني هو المسؤول عن هذه المعاناة بعد أن طلب من جميع األطراف المعنية االستمرار في                

  ".اس 

٨.

بأن حكومة حماس العاشرة، لم تف بالتزاماتها تجاه الموظفين أو 
 في مصير هذه األا يجري تحقيقأنالقطاع الخاص أو المصاريف التشغيلية، و

  .وزارة الماليةمليون دوالر ومثبتة في 
  ٧/٧/٢٠٠٧ قدس برس

٩.

ما اسماها باألكاذيب والسموم، والمعلومات الخاطئة حول هذه االعتقاالت، بهـدف التحـريض وإثـارة               

لخطر االعتقال أو المنع من 

  
  غزة تحتج على إغالق معبر رفح ولجنة وزارية تحمل المؤن الى العالقين فيه 

ش  آالف فلسطيني في مدينة العـري      ١٠حاصرت السلطات المصرية     ٨/٧/٢٠٠٧ البيان اإلماراتية    قالت
ومنعتهم من التوجه إلى معبر رفح الحدود

األمنية إزاء الفلسطينيين في مدينة العريش بعد انتشارهم في منطقتي رفح والشيخ زويـد كمـا منعـت                  
   .انتقالهم إلى القاهرة أو إلى وادي النيل

مئـات مـن    أن  : حامد جاد ويوسف الشايب    عن   رام اهللا  و غزةمن   ٨/٧/٢٠٠٧ الغد األردنية    وجاء في 
 أمس في مسيرة نظمتها الحركة في مدينة غـزة للمطالبـة            واالفلسطينيين ومناصري حركة حماس شارك    

بانهاء مشكلة االف الفلسطينيين العالقين في مصر، في الوقت الذي توجهت فيه لجنة وزارية من حكومة                
الى معبر رفح للوقوف على أوضاع الفلسطينيين الذين تقطعت بهم الـسبل            الطوارئ الى مصر للوصول     

التدخل العاجل من   "وبينما كانت حماس تطالب خالل المسيرة       . بسبب استمرار اسرائيل في اغالق المعبر     
، أكد وزير األسرى والـشباب والرياضـة فـي حكومـة            "اجل ادخال العالقين على معبر رفح الحدودي      

جرمي أن حكومته ال تمانع في دخول العالقين على المعبر من أي مكان كحل مؤقت               الطوارئ أشرف الع  
ستمرار الفعاليات والتظاهرات حتى يدخل اخر محتجز الى        ا وأكدت حماس اثناء المسيرة      ،إلنهاء معاناتهم 

وسارعت حماس على لسان الناطق باسمها سامي ابو زهري الى تحميل عباس المسؤولية عـن                .القطاع
"وقال ابو زهري في تصريحات صحافية خالل المسيرة         .  المعبر إغالق

ال
إغالق معبر رفح بسبب خالفاته السياسية والحزبية مع حركة حم

  
   اتهامات له باالختالس االسرائيليه ينفي من سجن قبهاصفيو 

اإلعالم، من اتهامات له بعض وسائل وصفي قبها، المعتقل في سجون إسرائيل، ما تناقلته  نفى: الناصرة
، ووصفها بأنها محض أباطيل  شؤون االسرى والمحررين ترأسه لوزارةخالل،  الماليةتطعن في ذمته

 على المساواة التامة بين جميع هإصرار، جاء بسبب أن الهجوم الذي تعرض لهوأشار إلى  .وتلفيقات
من سياسات التمييز بين األسرى على أساس االنتماء الفصائلي لسنوات كان قائما كشف ما و، األسرى

كان وزير شؤون األسرى في حكومة إلى ذلك فقد . طويلة ولحين استالم الحكومة العاشرة لمهامها
وزارة، الها، باختالس وسرقة مئات آالف الشواقل من حساب قد اتهم األسبوع الماضي قب الطوارئ،
 معلومات مؤكدة تهن لدى حكوممؤكدا أ

 ٧٠٠موال التي تجاوزت 

  
   األمنية في محافظة جنين تفند ادعاءات فضائية حماساالجهزة 

 نفى الناطق الرسمي باسم األجهزة األمنية في محافظة جنين ما أوردتـه فـضائية               : مهند جدوع  -جنين  
فـي  األقصى، حول تعرض عدد ممن اعتقلتهم قوات وأجهزة األمن والـشرطة، لالشـتباه بـضلوعهم                

 أنها تبـث    هاواتهم .نشاطات محظورة تشكل خطرا على األمن الداخلي، للضرب والتعذيب داخل سجنهم          
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أن هذه االعتقاالت، تمت بشكل قـانوني،        
  .ولم تمس قوات األمن والشرطة، بكرامة أي إنسان تم اعتقاله

٨/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

١٠.

 تـستهدف    ما اعتبرته الحركة مداهمة         
  . يتضح على الفور ما اذا كان هناك مصابون دون أن.المجرمين

٨/٧/٢٠٠٧الغد األردنية 
  

١١.

وسحبت سالحهم، وذلـك عقـب قيـامهم         ة عناصر من كتائب القسام       
  .بإطالق النار في بعض األفراح

٨/٧/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 
  

١٢.

هذه المفاوضات الـسرية، وهـو                
.األمر الذي يعكس غضبا مصريا إزاء عدم استشارتها حيال هذا األمر

٧/٧/٢٠٠٧وكالة فلسطين اليوم 

  

املـة حـسنة، ولـم      وأكد، أن كافة الموقوفين يحظون بمع      . الغربية التوتر، ونقل أجواء الفتنة إلى الضفة     
على ا  شددميتعرضوا ألي شكل من أشكال التعذيب أو اإلهانة،         

  

   شخصا من أسرة واحدة تنتمي إلى فتح في غزة٣٠ تعتقل التنفيذيةالقوة  
مصادر فلسطينية امس ان مسلحين من حماس اقتحموا منزل مدير عام المجلس            أفادت  :  حامد جاد  - غزة

 حماسالتشريعي في قطاع غزة عزالدين أبو صفية وفتشوه، في الوقت الذي اعتقلت قوات األمن التابعة ل               
تنتمي لفتح في غزة في اطارالتي   شخصا من أسرة أبو عمرة       ٣٠

  

  ضبط عمالت مزورة في غزة   تعتقل عميل والقوة التنفيذية ت 
 ضبطت بحوزتـه عملـة      فلسطينيتمكنت القوة التنفيذية جنوب مدينة غزة، من إلقاء القبض على           : غزة

 الذي كانـت سـرايا      الشخص مع   القوة التنفيذية ققت دائرة النشاط العام في      مزورة يقوم بطباعتها، كما ح    
 حيـث . قد اعتقلته متلبساً وهو يعبر إلى قطاع غزة بعد أن أوصلته جيب اسرائيلي إلـى الحـدود      القدس

أكد إسالم شهوان، أن القوة ألقت القـبض        ومن جهة أخرى    . اعترف بالتعاون مع المخابرات االسرائيلية    
ومين األخيرين على ثالثخالل الي 

  

  حماس في ستوكهولم للخروج من األزمة سرية بين فتح ومفاوضات 
بين حركتي فتح وحمـاس     كشفت مصادر دبلوماسية عن استضافة العاصمة السويدية ستوكهولم مباحثات          

 سويدية، تهدف إلى الخروج من األزمة الحالية وتفتح الباب أمام تشكيل حكومة وحدة              - برعاية نرويجية 
وجاءت المباحثات وسط غياب مصري وعربي باستثناء حضور السفير السعودي لـدى الـسويد              .وطنية

أن المباحثات التي تحاط بدرجة     واعتبرت المصادر،    .بدر بن عثمان بخش الذي حضر اللقاءات كمراقب       
عالية من السرية ضمانًا لعدم تدخل سفارات عربية في ستوكهولم من أجل التأثير على الحركتين وفرض                

وتجرى المفاوضات للتوصل إلى حلول لجميع المشاكل والخروج         .أجندة معينة على المفاوضات الجارية    
 المشاركين في حكومة الوحدة ووضع حد لفوضـى          بنتائج جدية قد تصل إلى تحديد أسماء الوزراء        هامن

ولفتت المصادر إلى أن مصر أبدت استياء شديدا من تغيبهـا            .السالح المنتشرة في األراضي الفلسطينية    
عن المفاوضات وموافقة فتح وحماس على خوضها دون عودة لمصر، وهو ما اعتبرته القاهرة استهدافا               

بين إلغاء الزيارة التي كان مقررا أن يقوم بها خالد مـشعل إلـى              وربطت   .غير مقبول لدورها اإلقليمي   
القاهرة نهاية األسبوع القادم رغم االنتهاء من ترتيباتها النهائية وإجراء 
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١٣.

 إلي  
كونفدرالية مع األردن، مشيرا إلي أن صحفيا إسرائيليا قام بتحريف كالمه مق

  ٧/٧/٢٠٠٧الراية القطرية 

١٤.

الحوار، وإنما إلى جانب جملة من       على رفض      

 يعني أن ينفرد االحتالل اإلسرائيلي بقطاع غـزة دون وجـود مراقـب محايـد علـى                  هغياب  
  .''ضاألر

١٥.

مـت الحركـة    
بيانها بتحميل المسؤولية الكاملة للرئيس محمود عباس لما تؤول إليه األمور في ال

  ٧/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

   مهدت الطريق للحوار بعرض ما تريده فتح من حماس :ي الحسنهان 
اعتبر هاني الحسن، عضو اللجنة المركزية في حركة فتح أن الوضع الفلـسطيني             : الدوحة أيمن عبوشي  

راية، إن صفحة جماعـة     مع ال وقال في لقاء خاص     .. بفصائله، وكل أبعاده، دخل مرحلة األزمة الشاملة      
جنرال األمريكي دايتون قد طويت في غزة، مؤكدا تشكيل قيادة جديدة للحركـة       محمد دحالن المرتبطة بال   

 حركة حماس من خالل لقائه في برنامج بال حدود تتعلـق    ىوأكد الحسن أنه أوصل رسالة إل      .في القطاع 
وشـدد  . بما يجب علي حماس فعله للتمهيد للحوار مع فتح بعد سيطرة الحركة اإلسالمية علي قطاع غزة              

مـن ناحيـة    .لي ضرورة انتظار بضعة أسابيع قبل الشروع في وساطة حقيقية بين الحـركتين  الحسن ع 
ثانية، وافق الحسن علي خيار جلب لواء بدر الفلسطيني إلي األراضي الفلسطينية في الـضفة الغربيـة،                 

دعاونفي في الوقت نفسه أن يكون قد        . مذكرا بمطالبته باستحضار القوات عندما كان وزيرا للداخلية       
  .ابل ثالثة آالف دوالر

  
   مسؤولية تأزم الوضع على الساحة الفلسطينيةعباس الرئيس حّملتُحماس  

ي، النـاطق باسـم   سامي ابو زهـر  أن ألفت حداد  نقالً عن مراسلته٧/٧/٢٠٠٧ ٤٨عـرب ذكر موقع   
نحن في حماس سنقدم كل التسهيالت الممكنة إلنجاح        : ، رحب بعودة الوفد األمني المصري، قائالً      حماس

وشدد على موقف حركتـه الـداعي        ".مهام الوفد المصري، وقضية الجندي شاليط تعالج عبر هذا الوفد         
ضحاً أن العالقـة بـين حمـاس    للحوار الالمشروط وااللتزام بشرعية الرئيس والحكومة والتشريعي، مو   

وحمـل   .والرئيس عباس ما زالت تراوح مكانها بسبب الرفض المطلق للحوار من طرف الرئيس عباس             
 مسؤولية تأزم الوضع على الساحة الفلسطينية، خاصة بعد حرمان اآلالف من            عباسابو زهري الرئيس    

المسألة ال تقتصر: "الموطنين من رواتبهم، ومضى يقول    
  ".المراسيم والقرارات التي تعمق جذور األزمة السياسية

 ، المتحدث باسـم حمـاس     ،أيمن طه  من غزة، أن     د ب أ  نقالً عن    ٨/٧/٢٠٠٧ الرأي األردنية    وأوردت
رحب بما تردد عن قرب عودة الوفد األمني المصري للقطاع، وأكد أن فـي ذلـك مـصلحة للـشعب                    

فحماس تتحمل المسؤولية في المساهمة في حل العديـد         "ي وليس لحماس من ذلك منفعة خاصة        الفلسطين
وقال إن انسحاب الوفد كان من شأنه تعزيز الحصار المفروض على الشعب الفلـسطيني،               ."من القضايا 
مضيفاً أن 

 
   فياض ال تخدم سوى األمن الصهيوني تصريحات: حماس 

أصدرت حماس في الضفة الغربية بياناً عقبت فيه على ما قام عدد من المـسلحين فـي                 : رامي دعيبس 
نابلس باقتحام المدرسة الصالحية في المدينة والتي تجري فيها امتحانات الثانوية العامة لطلبة الدراسـة               

 .تغيبوا بسبب األحداث األخيرة ومنع هؤالء المسلحين للطلبة من أداء االمتحانـات           الخاصة والطلبة الذي    
لقد جاء دور الفلتان التعليمي بعد الفلتان األمني والسياسي والقانوني الذي تمارسه فـتح              : "وقالت الحركة 

 الحزبية  بكل عنجهية في الضفة الغربية وبال مراعاة ألدنى حد من مصلحة المجتمع، بل تجاوز المصالح              
واسـتهجنت الحركـة    . "لدى حركة فتح ليتحول إلى مصالح شخصية بحتة بمعادلة خاصة هنا أو هنـاك             

سالم فياض الذي تتوالى منه يومياً التصريحات التـي ال تخـدم            . موقف الالمباالة من رئيس الوزراء د     "
واختت .سوى األمن الصهيوني، على حد تعبير البيان، ويسعى بشكل حثيث لرضا األجنبي           

   .ضفة
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١٦.

 المستشارين القـضائيين لتمديـد حالـة                  
  ".الطوارئ طالما بقي السبب الذي أوجب على الرئيس إعالنها

  ٨/٧/٢٠٠٧الدستور 

١٧.
ال تـزال         

راكدة بسبب التعنت االسرائيلي ورفض االحتالل االستجابة للشروط التي طال
  ٨/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

١٨.

ـع          
تنا باهللا كبيرة واهللا المعين على وثق، والسالح سيجمع، فوثائق كثيرة ستكشف،منه

  ٨/٧/٢٠٠٧وكالة معا  

١٩.

على مقاعد المتفرجين، وعليهم التحرك من أجل نصرة الشعب الفلسطيني والدف
  ٨/٧/٢٠٠٧فراس برس 

  

  
   تمديد حالة الطوارئ ترجحفتح  

 تمديد الرئيس عباس حالـة      ،متحدث باسم فتح في الضفة الغربية     ال ،رجح جمال نزال  :  د ب أ   -رام اهللا   
إن القانون لم يحدد عدد المرات التـي        "وقال نزال    .كلها برئاسة سالم فياض   الطوارئ والحكومة التي ش   

يجوز فيها للرئيس أن يعلن حالة الطوارئ مما يفتح الباب حسب

  
  شاليط الى تعنت اسرائيلملف  ي الركود فيز تعحماس 

 ان قضية الجندي غلعاد شاليط ، المتحدث باسم حماس   ، قال سامي ابو زهري    :ب.ف. ا -غزة  
   .حركةالبت بها 

  
  يست سياسية منية ولأما حدث في غزة خطوة  :سعيد صيام 

قال سعيد صيام وزير الداخلية السابق، ورئس كتلة حماس البرلمانية، ان ما حدث في قطاع غـزة                 : غزة
ن حماس لـم    إ" :وقال .هو خطوةُ أمنية، وليست سياسية، مؤكدا ان حماس ال تسعي إلقامة دولة في غزة             

ترهيب ألئمة المساجد والعلمـاء     يكن لديها خيارات أخرى بعدما استشرى الفساد، وكثرت أعمال القتل وال          
ن حماس لم تقفز على الشرعية فهي الشرعية وهي         أ: "وتابع قائال  ."والمواطنين، بدافع من أجندة خارجية    

من كان قبلنا كان يعتبر الوطن مشروع استثماري ينتف: "أضافو ".من حصلت على أغلبية األصوات    
  .على حد قوله"  ذلك

 
   دحالن متورط في إغتيال عرفات والتخلّص من عباس:أبو هالل 

 الرئيس عباس بـضرورة االسـتقالة مـن    ، خالد أبو هالل، طالب األمين العام لحركة فتح الياسر      :عمان
إلى أحضان شعبه الفلـسطيني، داعيـاً قيـادات الفـصائل           منصبة كرئيس للسلطة الفلسطينية أو العودة       

الفلسطينية إلى التكاتف والتالحم في مواجهة تعديات االحتالل اإلسـرائيلي المـستمرة بحـق الـشعب                
ولفـت إلـى أن      .الفلسطيني والعمل على إعداد المقاومة دائما لحماية وصون مقدرات الشعب الفلسطيني          

 القائد العام أللوية الناصـر صـالح        ،ر هو الشهيد أبو يوسف القوق     صاحب فكرة إنشاء حركة فتح الياس     
الدين، موضحاً أن الشهيد القوقا حرص على تأسيس حركة فتح الياسر بعد الفشل في محاولـة إصـالح                  

واتهم القيادات الموجودة في الضفة الغربية بأنهم من اغتالوا الرئيس ياسر عرفات             .حركة فتح من الداخل   
نائب محمد دحالن، مشيراً الى أن لديه الحقائق التي تثبت تورطهم في اغتيـال الـرئيس                 رأسهم ال  ىوعل

أوضح أن لديه معلومات مؤكدة على وجود مؤامرة تحاك في الخفاء بقيـادة النائـب دحـالن                  و .عرفات
وطالب جامعـة    ).إسرائيل(للتخلص من الرئيس عباس بأوامر صادرة من الواليات المتحدة األمريكية و          

ول العربية والحكومات العربية واإلسالمية إلى االنحياز إلى خيار شعبنا الفلسطيني وعـدم االنتظـار               الد
  .اع عن مقدراته الشرعية
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٢٠.

يـة                  
واضحة يؤكد فيها كل طرف أنه سيقف عند صالحياتها ويصلح األخط

  ٧/٧/٢٠٠٧وكالة فلسطين اليوم 

٢١.

 خارج المخيمات وتنظيمه داخلها بإجماع      ي     

أمنياً، مؤكداً أخذ العبـرة      تأثيراً               
  . ما جرى في نهر البارد، لجهة عدم تكرار المشهد في أي مخيم آخر

٢٢.
هرة متوجها إلى برلين السـتكمال           

   .تستمر مدة أربعة أسابيع ليعود بعدها إلى أرض الوطنجولة عالج 
  ٨/٧/٢٠٠٧فلسطين برس 

٢٣.

  "ظالم دامس"والبديل عن الحوار القضية الفلسطينية تشهد تراجعاً كبيراً : الهندي محمد 
 أن القضية الفلسطينية تـشهد اآلن تراجعـاً         ، القيادي في حركة الجهاد    ،أكد الدكتور محمد الهندي   : غزة

كبيراً، وأنها تقف أمام كيانين منفصلين في الضفة وغزة وأن الكيانين معرضـان للـضغوط واالبتـزاز                 
وع الماضي مـن تـوغالت واغتيـاالت وقـصف          والحصار، موضحاً أن ما شهده قطاع غزة في األسب        

بالصواريخ اإلسرائيلية يعتبر رسالة واضحة أن غزة محاصرة، وأنها أصبحت كياناً منفصالً، مشيراً في              
أن الوضع الذي تمر به القضية الفلسطينية مقبل على مزيد من التوتر واالنفـصال بـين                الى  الوقت ذاته   

وأوضح أن اتفاق مكـة لـم يـضع          . ظهورهم لبعضهم البعض   الضفة وغزة، طالما بقى الفرقاء يديرون     
حلوالً لحقيقة المشاكل والتفاصيل التي تجري على األرض سواء في الوضع الـداخلي أو فـي الرؤيـة                  
السياسية، لكنه المس ظواهر القضية ودعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية والتي لم تستطع أن تتحكم في                 

حركة للحل األمثل إلنهاء األزمة التي      الوعن تصور    .ستقالة هاني القواسمي  األجهزة األمنية ما أدى إلى ا     
إن الحوار والدعوة إلى إيجاد مناخ مناسب له هو األساس، فنحن بحاجة            " :تمر بها الساحة الفلسطينية قال    

إلى وقف كافة الممارسات والمالحقات التي تتم في غزة والضفة، كما أننا بحاجة إلى رسـالة إعالم
  ".     اء التي ارتكبت باسمه

  
  أبو العينين ينتقد تصريحات جبريل ويؤيد نزع السالح خارج المخيمات  

رد علـى    ،أمين سر حركة فتح في لبنان سلطان أبـو العينـين          أن   ٨/٧/٢٠٠٧النهار اللبنانية   ذكرت  
انحياز الفلسطينيين الى أي فريق لبنـاني، وتـوظيفهم كـشعارات           "تصريحات أحمد جبريل، منتقدا بشدة      

محلية وإقليمية تسيء الى القضية الفلسطينية وأسماء الشهداء ودماء الشهداء في نهر البـارد، اللبنـانيين                
ان ما قالـه جبريـل شـيء        "برا  ، معت "بهذا التوظيف السياسي الرخيص   "ورفض القبول    ".والفلسطينيين

مرجعيـة منظمـة التحريـر      "وإذ أكد    ".أمر يسيء الى سوريا وال يخدمها وال يخدم فلسطين        ومؤسف،  
لن نسمح بخطف ظاهرة فلسطينية أخرى لمصلحة هذا الطرف         : "الفلسطينية في لبنان وفي الحوار، وقال     

وطاولة الحوار أقرت نزع السالح الفلسطين. اإلقليمي أو ذاك  
 ".لبناني شامل، ومنظمة التحرير الفلسطينية مع هذا اإلجماع

جزم بأن ال جماعة حماس، وال أحمد جبريل لديهم القدرة           أبو العينين  أن   ٨/٧/٢٠٠٧المستقبل  وأشارت  
على اختطاف أي مخيم آخر، وليس لديها القوة التي تسمح بأن يكون لها

م
  
   إلى برلين الستكمال جولة عالج قد تستمر ألربعة أسابيع يتوجهدحالن  

 وصل يوم أمس إلى القاهأعلن مكتب النائب محمد دحالن أن     : رام اهللا 

  
   باراك وفياض عقد في األيام األخيرةبينلقاء سري  

كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن لقاء سري عقد قبل عدة أيام بين وزير األمن اإلسـرائيلي، إيهـود                  
وقالت مصادر فلـسطينية أن رئـيس جهـاز         . ضباراك، ورئيس حكومة الطوارئ الفلسطينية، سالم فيا      

ونقل موقع صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر سياسية إسرائيلية تأكيـدها   .شارك في اللقاء  " الشاباك"
وقالت تلك المصادر إن باراك أبلغ فياض عن نية الحكومة اإلسرائيلية منح بعض التـسهيالت           . لنبأ اللقاء 

كما وتباحـث الجانبـان حـول آليـة         . منتشرة في الضفة الغربية   للفلسطينيين كتفكيك بعض الحواجز ال    
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. ى آخر مع القوات اإلسـرائيلية     
  ".األمور ستبدأ بالتقدم بخطوات كبيرة"مضيفا، أن الشعور السائد هو أن 

٨/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

٢٤.

ق على عقد اللقـاء بـين وزيـر                   
  .الداخلية الفلسطيني عبد الرزاق اليحيي ورئيس الشابك يوفال ديسكن

  ٨/٧/٢٠٠٧وكالة فلسطين اليوم 

٢٥.

مه لحاجته إليه في ظل االنتقادات التي توجه إليه على اعتبار أنه يفتقد الخبرة في المجـال                   

وقالـت مـصادر     .الستمرار تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيلي لحساب السلطة الفلـسطينية          
إسرائيلية إن فياض طلب من الجانب اإلسرائيلي وقف مالحقة نشطاء المقاومة في الضفة الغربية ليتسنى               

ومنح أجهـزة األمـن     " ب"و  " أ" وطلب كذلك وقف عمليات الجيش في مناطق         له تطبيق خطته األمنية،   
الفلسطينية حرية الحركة بين المدن والقرى الفلسطينية في هـذه المنـاطق مـشددا علـى أن التعـاون                   

فـي الـضفة الغربيـة وخاصـة        " المليـشيات "اإلسرائيلي سيساعده بتطبيق خطته لسحب السالح مـن         
ونقل موقع يديعوت أحرونوت عن مصدر فلسطيني        .عة لكتائب شهداء األقصى   المجموعات المختلفة التاب  

قوله أن خطوات إسرائيلية لدعم السلطة الفلسطينية كتحرير أسرى ووقف العمليـات اإلسـرائيلية فـي                
إال في حاالت استثنائية حيث أن في هذه الحالة السلطة على استعداد للتعاون الكامل مع الجانـب                 "-الضفة
 سيؤدي إلى تغيير كبير في األجواء ويساعد فياض وقوات األمن على فرض النظام واألمن               -"لياإلسرائي

في مناطق السلطة الفلسطينية وعلى كسب ثقة الشارع الفلسطيني وتأليب الفلسطينيين ضد حمـاس فـي                
طينيين في اآلونة األخيرة ازداد التنسيق األمني بين اإلسرائيليين والفلـس         : ويضيف المصدر . قطاع غزة 

ولكن قوات األمن الفلسطينية تحتاج إلى تنسيق أي تحرك لها من مكان إل

  

   من فتح٢٥٠ على اإلفراج عن األسرى الـتصادقإسرائيل  
 معتقل من فـتح لتعزيـز مكانـة    ٢٥٠لية صباح اليوم على قرار اإلفراج عن صادقت الحكومة اإلسرائي 

وقد أيد القرار معظم وزراء الحكومة ما عدا شاؤول موفاز والـوزير             .الرئيس الفلسطيني محمود عباس   
لن يفرج عن   "وقال أولمرت بعد التصويت على القرار إنه         .من حزب يسرائيل بيتنا يتسحاك اهرونوفتش     

 تغيير كامل في الشرق األوسط،      ىالقائمة أياديهم ملطخة بالدماء، واإلفراج عنهم لن يؤدي إل        معتقلين في   
ـ   : وأضاف .على حد تعبيره  " ولكن على إسرائيل بذل جهود لتقوية المعتدلين الفلسطينيين         ىلقد توصلت إل

نـديين   من فتح لن يمس باالحتماالت لإلفراج عـن جلعـاد شـليت والج             ٢٥٠قناعه بأن اإلفراج عن ال    
مصادر عبرية قالت إن أولمرت أوعز إلى الشاباك بإعادة ترتيب القائمة بحيث            .  حزب اهللا  ىاألسيرين لد 

وقالت اإلذاعة العبرية الرسمية إن خالفات       ".ال تشمل أسماء أسرى يوشكون على إنهاء فترة محكومياتهم        
وأشارت اإلذاعة إلى   ،  سرى فتح حول قائمة أ  " يوفال ديسكين "شديدة  نشبت بين أولمرت ورئيس الشاباك        

بأنها ال تثير االنطباع ألن معظم األسماء التي أعـدها          "أن أولمرت رفض القائمة المذكورة واصفا إياها        
موضحة أن ذلـك يـأتي      ". الشاباك هي ألسرى ذوي أحكام مخففة أو قاربوا على إنهاء مدة محكوميتهم           

من جهة ثانية ذكر مصدر فلسطيني بـأن ابـو           ".كخطوة لتقوية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس      
مازن سيلتقي اولمرت في نهاية األسبوع الحالي، موضحا أنه تم االتفا

  
  فلسطينيين لتعزيز شعبيته العمليات العسكرية ضد اليكثفباراك  

 قال التلفزيون اإلسرائيلي، إن باراك يأمر بتكثيف عمليات التوغل في عمق قطاع             :صالح النعامي  - غزة
غزة، واعتماد سياسة قمعية ضد الفلسطينيين من أجل تحسين فرصه بـالفوز برئاسـة الـوزراء فـي                  

يقة الدوافع التي تحرك باراك، لكنـه غيـر         واشار التلفزيون الى أن اولمرت يعي حق      . االنتخابات القادمة 
قادر على لج

  . العسكري
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واكد التلفزيون أن باراك يحاول استغالل وجوده في منصب وزير الدفاع م
  .نيامين نتنياهوواجهة زعيم حزب الليكود ب

  ٨/٧/٢٠٠٧الشرق االوسط 

٢٦.

 المعتقلين في سجن هداريم بان تقدما كبيرا حدث في صفقة تبـادل األسـرى وان                   
لسطجزءا منهم سيطلق سراحه واآلخر سيبعد إلى خارج األراضي الف         

  .ودون بعدها إليها
  ٨/٧/٢٠٠٧وكالة فلسطين اليوم 

٢٧.

للفلسطينيين البـالغ  )  كم٢٧٥(كون ما تبقى 
 مليون   ١،٥ حوالي   - بحسب الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني       -عددهم  

  . وهي النسبة االعلى في العالم٢ شخصا لكل كم٥٤٤٧غ 
  ٨/٧/٢٠٠٧الدستور 

٢٨.

وبحسبه فإن الوقت غير مناسب إلسرائيل للبدء بمعركة انتخابية مكلفـة            .ة فينوغراد  
وأضاف أنه يجب تركيز الجهود لل". هي مهددة في كافة الجبهات    "وشرسة، بينما   
  ".تواجهها إسرائيل

  ٧/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

٢٩.

في منطقة األنبار، من سوء أوضاعهم، بعد انقطاع المساعدات الغذائية والحصص التموينية عـنهم منـذ                

ن أجل تعزيز شـعبيته فـي                  
م

  
   القسام األسرى بحدوث تقدم كبير في صفقة شاليطقادةديكل يبلغ  

أعربت مصادر إسرائيلية عن تخوفها من أن يؤدي اإلعالن الذي سربته إحـدى الـصحف الفلـسطينية                 
ادة الجهاز العسكري   المحلية عن لقاءات أجراها المسئول عن ملف األسرى اإلسرائيليين عوفر ديكل مع ق            

وأكدت المصادر أن    .في تأخير عملية تبادل األسرى ضمن صفقة شاليط       " إسرائيل"لحماس المعتقلين لدى    
ديكل اخبر قادة القسام

ينية ضمن اتفـاق ولمـدة معينـة        
يع

  
   بتوسيع المنطقة األمنية العازلة على حدود غزة تقوماسرائيل  

) أريـج ( القدس   -حذر الدكتور جاد اسحق مدير معهد األبحاث التطبيقية         :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
لذي اتخذ األسبوع الماضي بتوسيع المنطقة العازلة اإلسـرائيلية للمـرة           من خطورة القرار اإلسرائيلي ا    

واوضح جاد انه بعد الدراسـة والتحليـل        . الثانية في االراضي الفلسطينية على طول حدود قطاع غزة          
لتبعات هذا القرار العسكري اإلسرائيلي تبين أن مساحة المنطقة العازلة االمنية التـي تنـوي اسـرائيل                 

وكانت اسرائيل قد أحكمت    .  كيلومترا مربعا  ٨٧على طول الشريط الحدودي في القطاع ستقتطع        اقامتها  
 كيلومترا مربعا قامت بتوسـيعها الحقـا عقـب          ٢٩ على   ١٩٩٤السيطرة فور اتفاقيات أوسلو في العام       

حة  كيلومترا ما يـشير الـى أن المـسا         ٦١ الى   ٢٠٠٥في العام   " اعادة االنتشار "االنسحاب اإلسرائيلي   
وقال انه على اثر ذلك تسيطر      .  كيلومترا مربعا  ٢٦الجديدة التي ضمتها اسرائيل الى المنطقة االمنية تبلغ         

لي)  كم٣٦٢(من مساحة القطاع % ٢٤اسرائيل على ما قدره   
نسمة أي بكثافـة سـكانية      

تبل

  
   ببقاء حزب العمل في الحكومة حتى بعد نشر تقرير فينوغراديطالبفلنائي  

قال نائب وزير األمن، متان فيلنائي، إنه يجب على حزب العمل البقاء في الحكومة، حتـى بعـد نـشر                    
لنهائي للجنالتقرير ا 

مهمات الكبـرى التـي          

  
  ن في مخيم الوليد والمجاعة تهدد الالجئيفي بغداد فلسطينييناعتقال  

 اعتقل مسلحون عراقيون، يرتدون زي قوات حفظ النظام صباح امس، فلسطينيين إثنين بعد              : وفا –بغداد  
تلفظ بكالم  العدد كبير من الشقق السكنية، و     ، وتفتيش   مداهمة المجمع الفلسطيني في منطقة البلديات ببغداد      

وليد لالجئين الفلسطينيين من العراق، والمقام      اشتكى أهالي مخيم ال   من جهة أخرى    و .مسيء للفلسطينيين 
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ح المستمر للفلسطينيين تجاه الحدود مع          
  .الدول العربية، هرباً من بطش المليشيات اإلجرامية في العراق

٨/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

٣٠.

قيق شامل للبحث في هذا العمل غير المسؤول وضبط الكميات المـصادرة واعادتهـا                

أن زمن  وى أن عناصر القوة يعون حرمة الجامعات،         
  .ذين يقتحمون الجامعات قد ولى من دون رجعة

٣١.

مرضى ومن ذوي االحتياجات الخاصة % ٢٠ هناك ، إلى قطاع غزة
  .وحالتهم تزداد سوءا يوم بعد يوم

٧/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

٣٢.

 تقـديم شـكوى مكتوبـة       الوكالة إلـى  ادارة   مما دفع    .ة لحماس   
  .السماعيل هنية على التهديد بالتشهير

 أن عدد    في هذا السياق   يذكر .في المخيم تبدأ بالظهور   بوادر المجاعة   ، األمر الذي جعل     إثني عشر يوماً  
 الجئاً، جراء عمليات النزو١٠٦١ مخيم قد تجاوز  الالالجئين في   

  

  تتهم القوة التنفيذية بمصادرة مواد كيماوية من مختبراتهافي غزة  األزهرجامعة  
جامعة االزهر في مدينة غزة اتهمت القوة التنفيذيـة باقتحـام           أن  : غزة من   ٨/٧/٢٠٠٧ الحياة   نشرت

الموجودة فيها منـذ سـتة      ،  حرمها الجامعي ومصادرة كميات من المواد الكيماوية من مختبراتها العملية         
 لصالح مؤسسات وطنية ودولية، مشيرة الى       ها الجامعة تجري، التي   أعوام الستخدامها في البحوث العلمية    

 وأعتبرت  .قدات مع هذه المؤسسات في مجاالت المعادن الثقيلة والمياه والكيماويات والزراعة          تعايها  ان لد 
اعلن مجلـس    في حين    .ان الهدف من هذا العمل هو تقويض نشاط الجامعة العلمي واالكاديمي وتدميرها           

وطالبـت   . رفضهما المطلق لهذه االساليب الهادفة الى النيل من هـذه الجامعـة            هاامناء الجامعة ومجلس  
المسؤولين بفتح تح
 .ومعاقبة الفاعلين

ل وإسالم شهوان الناطق بلسان القوة التنفيذية، أكد دخ       أن  : غزة من   ٨/٧/٢٠٠٧ الشرق االوسط    وذكرت
 اتصاال مـن أحـد األكـاديميين فـي          ي تلق دوذلك بع . تهاالجامعة، لكن بعد الحصول على إذن من ادار       

 أكد فيه أن بعض االطراف تقوم بالعبث بمواد كيماوية داخل احد مخازن الجامعة، وأن األمـر                 ،الجامعة
 بأخذ عينات من المواد الكيماويـة       واوأشار الى أن عناصر القوة قام     . يتطلب تدخل القوة التنفيذية العاجل    
، مشدداً على أن القوة تحققت بالفعل من خالل معاينتها للمكـان            أيضا لفحصها، وبإذن من ادارة الجامعة    

 أن القوة التنفيذية تفاجأت من البيان الذي اصدرته ادارة الجامعة والرواية التي             اوضح م .من صحة البالغ  
طرحتها لما حدث، مشدداً على أن ذلك لن يخدش بسمعة القوة التي ستقوم بكل اإلجراءات القانونية مـن                  

 علومؤكدا. الحفاظ على القانون والنظام العام    اجل  
ال
  
   توفتهم المنية بانتظار العبور إلى غزةفلسطينيا ٢٨ 

ان في مصر بينهم  فلسطينيا توفوا منذ بداية حزير٢٨أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن : ألفت حداد
، وقال معاوية حسنين . أو في دول أخرىهناكعدد من الكبار في السن أو المرضى الذين كانوا يعالجون 

 يحتاج للتنسيق بين وزارة همأن إدخالموضحا  ،ن الوزارة واجهت صعوبات في إحضار المتوفينأ
دخالهم من إل مما دفع ،ريح بذلكالصحة الفلسطينية ودائرة تنسيق االرتباط مع الجانب اإلسرائيلي للتص

 أن من أصل ستة آالف فلسطيني عالقين  في هذا السياقوأكد . إلى رفح،معبر كرم ابو سالم اإلسرائيلي
في مصر وغير قادرين على العودة

  

  االخباريةشن حملة ترهيب ضد وكالة معا بجهات في حماس هامات لات 
 تهديداً مباشراً عبر هاتفه     ،في االسبوع الماضي    تلقى هارئيس تحرير أن   :٧/٧/٢٠٠٧ وكالة معا    نشرت

 ستبدأ بحملة تـشهير     الحركةن  إ وإال ف  ،وكالة عدم انتقاد حماس   ال الذي طلب من     ،النقال من فوزي برهوم   
هامها بالكذب والعدائيواتها  واسعة ضد 
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فوزي برهوم نفى ما نشرته وكالة معا من أنباء         أن  : عمان من   ٨/٧/٢٠٠٧ فراس برس    وذكرت وكالة 
 للفـت   رئيس التحريـر،  تحدث مع   أشار إلى أنه    و .حول قيامه بإطالق تهديدات مباشرة لرئيس تحريرها      

 مثل خبر مصادر اسرائيلية تؤكد رحيـل  جاليـة ايطاليـا             ،نظره لبعض األخبار الخاطئة والغير دقيقة     
 تهمـل    وانهـا  ،ووجود تغيير كبير في السياسة التحريرية لوكالة معا       ،  واستعداد الجالية االلمانية للرحيل   

ي دار بينهما   ذتصال ال أن اإل  مؤكدا   .الغربيةة في الضفة    عناصراالجهزة االمني االعتداءات التي يقوم بها     
  . سيقوم بمالحقة كل خبر كاذب وكشف الحقيقة أمام الناس قد أخبره، بأنهأنه، وكان وديا

  
  بالحكم عامين سجنا على أسير فلسطيني ضرير  تقضيإسرائيليةمحكمة  .٣٣

األسرى واإلنسان، أن المحكمة أفادت الدائرة اإلعالمية لجمعية نفحة للدفاع عن حقوق : الناصرة
 بالسجن الفعلي لمدة  ضرير من قلقيليةفلسطيني العسكرية اإلسرائيلية في سالم قد حكمت على أسير 

  .تهمة االنتماء لحماس وإعطاء دروس دينية في المساجد، بسنتين ومثلها مع وقف التنفيذ
  ٧/٧/٢٠٠٧ قدس برس

  
  ل في القدس المحتلة خالل الشهر الماضيتقرير يرصد انتهاكات خطيرة لسلطات االحتال .٣٤

 واصلت سلطات االحتالل في محافظة القدس، إرتكاب المزيـد مـن اإلنتهاكـات              : وفا –القدس المحتلة   
إلئتالف األهلي للـدفاع    لوأكد تقرير    .خالل شهر حزيران الماضي   ،  الخطيرة والجسيمة لحقوق اإلنسان   

مركز القدس للديمقراطية وحقوق اإلنسان، ومركز أبحاث       عن حقوق الفلسطينيين في القدس، بالتعاون مع        
أن سلطات االحتالل واصلت سياسة مصادرة األراضي وتوسيع وبناء المـستوطنات، وبنـاء             ،  األراضي

 المدينـة، شددت اإلغالق والحصار على      و .جدار الضم والتوسع العنصري في القدس المحتلة ومحيطها       
فصل حركة السير الفلسطينية عن     كيز العنصري ضد المقدسيين،     ومارست سياسة التطهير العرقي والتمي    

أكد التقرير استمرار االعتداءات على المقدسات الدينية وانتهاك حرية العبـادة،            كما   .شوارع المستوطنين 
فيما استمرت عمليات هدم وتجريف تلة باب المغاربة، في الوقت الذي تشهد فيه المدينة تسارع اجراءات                

زوير للمعالم التاريخية، وحفر األنفاق، واالستيالء على الممتلكات والمقدسات العربية إسالمية           التهويد والت 
أفـادت  حيث  واصلت سلطات اإلحتالل تجريد المقدسيين من حقهم في االقامة في القدس،             كما   .ومسيحية

 مواطنـاً   ١٣٦٣ سحب الهوية المقدسية مـن       ٢٠٠٦معطيات وزارة الداخلية اإلسرائيلية أنه تم في العام         
  .٢٠٠٥عما كان عليه الوضع في العام % ٥٠٠مقدسياً، األمر الذي يعني زيادة بنسبة 

  ٨/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

  مقتل شخصين واصابة ثالثة اخرين في شجار عائلي شرق بيت لحم  .٣٥
 قتل شخصان واصيب ثالثة اخرون في شجار عائلي نشب بسبب خالف على قطعة ارض في                :بيت لحم 

 الى ان اجهزة االمن تواجدت بكثافة في المنطقة         ،واشارت المصادر  . الشواورة شرق مدينة بيت لحم     قرية
  . الجل منع تفاقم االوضاع، والجل السيطرة عليها

  ٧/٧/٢٠٠٧وكالة معا 
  
  صحوة تجارية في أسواق غزة بعد كساد داَم شهوراً .٣٦

هدت األسواق والـمحال التجاريـة فـي       للـمرة األولى منذ أشهر طويلة، ش      أنه و  :كتب عيسى سعد اهللا   
مدينة غزة حركة اقتصادية وتجارية نشطة، بينما شهدت الشوارع ازدحامات مرورية خانقة، مقارنة مع              

ولوحظ نفاد كميات كبيرة من السلع الـمختلفة، مع بدء صـرف رواتـب مـوظفي     .األسابيع الـماضية 
لرواتب بيوم وقفة العيد بسبب االزدحـام الـشديد   ه يوم صرف ا يشب ووصل األمر إلى حد ت     .القطاع العام 
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 انهمك عشرات من أفراد القوة التنفيذية في تنظيم حركة الـسير وسـط               في حين  .مبيعاتالوارتفاع نسبة   
  .ميدان فلسطين، الذي يستعد أصحاب البسطات فيه إلزالة بسطاتهم خالل األيام القليلة القادمة
  ٨/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
   لمشاركة محمود درويش في أمسية شعرية في حيفاناهضةمحملة  .٣٧

، مشاركة محمود درويش في ٤٨رفض عدد كبير من األدباء واألكاديميين في فلسطين المحتلة عام : حيفا
 المدينة التي عاش فيها، واحتضنت عن عاما ٣٥بعد غياب ، أمسية شعرية، ستعقد في مدينة حيفا المحتلة

ألمسية  وقد تعرضت ا.والدته األدبية، وتبلور فيها وعيه السياسي، قبل خروجه النهائي، أول السبعينات
إلى موجة من االنتقادات، ال سيما في ظل موقف المقاطعة إلسرائيل بسبب ممارساتها بحق الشعب 

ووصلت حدة االنتقادات إلى . بنان في العام الماضيالفلسطيني والجرائم التي اقترفتها خالل حرب ل
بإذن عسكري من جيش االحتالل، فيما آالف التي ستتم تنظيم حملة إعالنية مناهضة لزيارة درويش، 

  .العائالت الفلسطينية الممزقة بين أشالء الوطن، غير قادرة على لم شملها منذ سنوات
  ٧/٧/٢٠٠٧ قدس برس

  
  جدارال حول "فتوى العدل الدولية"تقصير العربي في استثمار نتقد التأردنية فعاليات  .٣٨

وجهت االحزاب والنقابات واالتحادات والمنظمات االهلية والحملة الوطنية األردنيـة لمناهـضة جـدار              
الفصل العنصري امس رسالة مفتوحة الى السلطة الوطنية الفلسطينية بمناسبة صدور فتوى محكمة العدل              

ممـا يثيـر الدهـشة    " واكـدت الرسـالة   . حول جدار الفصل العنصري ٢٠٠٤ ـ  ٧ ـ  ٩الدولية في 
واالستغراب أن هذا القرار لم يستثمر على االطالق من قبل الحكومات العربية لتشديد الخناق على دولة                
االحتالل ومحاصرة أطروحاتها ومناوراتها للتملص من استحقاقات السالم العادل والشامل ، والتوقف عن             

  .ع على األرض خلق وقائ
  ٨/٧/٢٠٠٧الدستور 

  
   تتوقع األسوأ للبنان بفعل المحكمة الدولية الدوليةاألزماتمجموعة  .٣٩

 أن الوضع األمني في لبنـان  ، مجموعة األزمات الدوليةيمسؤولأعتبر أحد  :  منال أبو عبس   -بروكسيل  
نـه شخـصياً    أ شير إلـى  وي. لم يصل إلى األسوأ بعد، وأن احتماالت التصعيد والتدهور كبيرة ومتوقعة          

يعارض تشكيل المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين بجريمة اغتيال الحريري على المدى الطويل، ألن في              
ولـن يبقـى    ه،  سيستعملون كل إمكاناتهم لتدمير   و ،، سينهون لبنان  فعلوا ذلك حال كان السوريون هم من      

. موجودة، فقط للردع ولوقـف االغتيـاالت      يجب أن تكون    ويعتبر أن المحكمة    . !هناك دولة لتسلم القتلة   
 ، مبشّراً ضيفيوبمعنى أن يكون هناك قرار لمجلس األمن يتعلق بالمحكمة، يتجدد تلقائياً كل ستة اشهر،               

دون  إسرائيلي شامل، ولن يكون هناك سلم في المنطقـة           -بأن الوضع في لبنان لن يهدأ قبل صلح عربي        
كن يمكنها أن تخـرب األوضـاع فـي العـراق واألراضـي              ال تبني ول   ، حيث أنها   مع سورية  الحديث

  .الفلسطينية
  ٨/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
  " نتائج كارثية"يفضي إلى في لبنان " انقالب حقيقي"حذر من يالجمّيل  .٤٠

 الجميل من خطر انقالب حقيقي      نحذر الرئيس االعلى لحزب الكتائب أمي      : من صبحي الدبيسي   -بيروت  
 واصفا كل كـالم     ،مسيحية ال تعير االنتخابات الرئاسية االهمية المطلوبة       الن بعض القيادات ال    ،في لبنان 

واعتبـر ان    .عن تأجيل هذا االستحقاق بانه خطير على الصعيد الوطني ومدمر على الصعيد المـسيحي             
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 ثـم دخلنـا     ، موضحا ان اللبنانيين دخلوا رومانسية ايام جمـال عبدالناصـر          ،لبنان ضحية رومانسيات  
وفي موضـوع    . ال على الصعيد الوطني وال على صعيد القضية        ،سطينية ولم نستفد شيئا   الرومانسية الفل 

 اكد ان ليس لديه من معطيات يمكن الركون         ،التحقيق في جريمة اغتيال نجله الوزير والنائب بيار الجميل        
،  سـورية  ووصف الجميل النظام السوري بانه مصاب بنوستالجيا لبنان مبديا استعداده للذهاب الى            .اليها

  .اذا كان االمر يؤسس لحل نهائي للقضية اللبنانية وتطبيع العالقات بين بيروت ودمشق
  ٨/٧/٢٠٠٧اسة الكويتية السي

  
  سعوديين في مخيم عين الحلوة مقاتلين مصادر أمنية لبنانية ترجح وجود .٤١

عات الفلسطينية  رجحت مصادر أمنية لبنانية وجود مقاتلين سعوديين ضمن الجما        :  ماجد الخميس  -الدمام  
في مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، يضافون إلى نظرائهم في مخيم نهر البارد الذين كشفت مـصادر                  

 أشخاص، فيما بلـغ عـدد       ١٠ و ٨قنصلية سعودية وأخرى أمنية لبنانية ان عدد القتلى منهم يراوح بين            
لمح القنصل الـسعودي فـي      ن جهته    وم .المعتقلين لدى السلطات األمنية والعسكرية اللبنانية نحو أربعة       

ألغراض ،  لبنان إلى استغالل تمارسه أطراف لبنانية لقضية الوجود السعودي ضمن جماعة فتح اإلسالم            
  .سياسية

  ٨/٧/٢٠٠٧الحياة 
  

  فتح االسالم ترغب في إحياء وساطتها وتكشف معلومات عن قيادة فلسطينرابطة علماء  .٤٢
 ج والذي كان ضمن الوفد الوسـيط بـين فـتح االسـالم            كشف عضو رابطة علماء فلسطين محمد الحا      

في المرات األولى التـي  : والسلطات اللبنانية، عن اللقاءات التي كانت تتم مع قيادة هؤالء المسلحين قائالً          
كنا نقابل فيها أعضاء فتح االسالم قبل الحرب كان هناك بعض االشخاص الملثمين وغيـر المعـروفين،               

مئنان اكثر ولمعرفة ماذا نريد والغاية من هذا الحوار، وبعد ذلـك التقينـا شـاكر         ويبدو انهم أرادوا االط   
العبسي شخصياً وأمين مؤيد شخصياً وأبو رياض وتم التعرف اليهم من دون اي قناع، أما شاهين شاهين                 

دت المصادر  وكما أفا :  قائال وتابع. فالتقيناه أخيراً وتبين أننا كنا نلتقي به في جلساتنا مع العبسي ورجاله           
من جهة أخرى،   ونفى  . ان شاهين شاهين، القائد الميداني لمجموعة فتح االسالم، هو فلسطيني من نابلس           

وجزم الحاج بأن خـروج  . ان يكون سمع بإقامة دولة إسالمية في لبنان، كما نفى معرفته بمصير العبسي          
كان وفد من الرابطـة     قد  و. اصرهاي انسان من المخيم ال يتم من دون علم قيادة الجيش ومخابراته وعن            

التقى معن بشور واتفق على ضرورة الخروج السريع من هذه المحنة على قاعدة حفـظ هيبـة الجـيش                   
 الفلسطينية ألن ما جرى في مخيم نهر البارد كان يـستهدف اللبنـانيين              -اللبناني، وعلى االخوة اللبنانية     

 وتصميماً حازمـاً علـى نبـذ الفتنـة وصـون األمـن       والفلسطينيين معاً، ومواجهته تتطلب وعياً عالياً     
نه تم التشديد على ضـرورة إحيـاء مبـادرة          أ ،وأوضح الشيخ داود المصطفى باسم الوفد      .واالستقرار

 الوحيدة القادرة على حل المشكلة فـي مخـيم البـارد    ها أنحيثالرابطة والتي اُستهدفت بأشكال متعددة،   
  .رياً يمكننا من إعادة الهدوء إلى هذا المخيموتشمل في بنودها حالً متكامالً وجذ

  ٨/٧/٢٠٠٧الحياة 
  

  الجيش اللبناني يدعو فتح اإلسالم مجدداً إلى االستسالم  .٤٣
فيما تجددت المواجهات بين الجيش اللبناني وعناصر فتح اإلسالم فـي مخـيم نهـر البـارد لالجئـين                   

 حرصاً على   ،ى التعاليم الدينية وتسليم أنفسهم     بالعودة إل  التنظيم عناصر   ،الفلسطينيين دعا الجيش في بيان    
حقن المزيد من الدماء والحد من الخسائر المعنوية والمادية وبغية إجهاض ما يحاك من مؤامرات خفيـة                 

 وشدد على ضرورة إنهاء الحالة الشاذة التي يعيـشها          .تستهدف اإليقاع بين الشعبين اللبناني والفلسطيني     
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خروج المدنيين المحتجزين قسراً، ولتكن العدالة هي الفيـصل لحـل هـذه             المخيم، والعمل على تسهيل     
القضية، واالنطالق إلى مرحلة جديدة كفيلة برأب الصدع وإعادة اإلعمار وتحـصين الـساحة الوطنيـة                

  . قضايا المشتركةالبهدف التفرغ لمعالجة 
  ٨/٧/٢٠٠٧البيان  

  
  ز أمن الدولة اللبناني من قبل جهايكنفتحي  تدين دهم مكتب إسالميةجمعيات  .٤٤

سجل أمس، مواقف لجمعيات إسالمية تستنكر المداهمة التي قام بها جهاز أمن الدولـة اللبنانيـة            :بيروت
ن هـذا  ، أواعتبر لقاء الجمعيات والشخصيات اإلسالمية في لبنان      . لمكتب الداعية فتحي يكن في طرابلس     

 .ة، توحي وكأن الشقة الخالية هي ترسانة أسلحة       االقتحام وبهذا األسلوب هو قرصنة أمنية ورسالة واضح       
 جرت من دون أي مسوغ قانوني،       واعتبرت انها نددت حركة التوحيد اإلسالمي بعملية المداهمة       في حين   

وحتى من دون أي تنسيق مع قيادة ومخابرات الجيش اللبناني، ما يدل وفي شكل واضح ومقصود علـى                  
 محافظة الشمال نبأ المداهمة والطريقة      فيغربت الجماعة اإلسالمية    استمن جهتها   و. النيات السيئة المبيتة  

  .التي تمت بها ومحاولة وسائل إعالمية استغالل الحدث من اجل توظيفه سياسياً
  ٨/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
  لجنة برلمانية لبحث المأزق الفلسطيني بعد لقاء عباس مع رئيس البرلمان العربي .٤٥

الي محمد جاسم الصقر الذي التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في           قال رئيس البرلمان العربي االنتق    
عمان امس ان لجنة برلمانية عربية ستجتمع اليوم االحد للبحث في سبل حل المـأزق الفلـسطيني بعـد                   

" فـتح "واضاف في تصريح ان عباس شرح للوفد البرلماني العربي وجهة نظـر حركـة               . احداث غزة 
 الى ان اللجنة المشكلة تضم في عضويتها نائب رئـيس البرلمـان العربـي               والسلطة الفلسطينية، مشيرا  

مصطفى الفقي وامين السر محمد حسن االمين ومن الجانب الفلسطيني عزام االحمـد وهـدفها متابعـة                 
لمسنا من  : "قال الصقر " حماس"و  " فتح"وردا على سؤال حول امكانية الحوار بين         .الحوار الذي تم امس   

واصـفاً  " عاون وتقديره للوضع الفلسطيني والعربي، لكن ما جرى في غزة لـيس سـهال             ابو مازن كل ت   
الحدث بأنه كبير ويحتاج الى جوالت من المحادثات مؤكداً ان النية موجودة والكل يسعى لمصلحة الشعب                

وحول طبيعة عمل اللجنة قال الصقر ان هناك طلبات من الطرفين وآراء لدى الرئيس عباس                .الفلسطيني
نريد مزيداً من التفاصيل والقضية ال يمكن حسمها في ساعتين ولكن ستتبع ذلك لقاءات عدة االسبوع                "و  

ليس من  : "قال" حماس"وعن شروط السلطة الفلسطينية الستئناف الحوار مع         ".المقبل حتى نصل الى حل    
رح كبير ويحتاج الى وقت     ان الج "، معربا عن تفاؤله رغم      "الصالح العام التحدث بهذا االمر امام االعالم      

وردا على سؤال هل كلفت اللجنة لقاء        .، رافضا تحديد وقت لعمل اللجنة وجهود المصالحة       "الى ان يندمل  
خالد مشعل قال الصقر ان اللجنة شـكلت مـن البرلمـان العربـي              " حماس"رئيس المكتب السياسي لـ     

مشيرا الى امكانية اشـراك اطـراف       "  التالية وقد نجتمع اليوم التخاذ قرار بالخطوة     "والرئاسة الفلسطينية   
وقال الصقر انه والوفـد المرافـق التقـوا الـرئيس            .عربية اخرى في الحوار لحل الخالف الفلسطيني      

الفلسطيني عباس في اطار مبادرة من البرلمان لحل الخالف الفلسطيني الفلسطيني، مشيرا الى لقاء سابق               
فـي المجلـس التـشريعي      " فـتح "من جانبه اكد رئيس كتلة       .تم مع مشعل في دمشق االسبوع الماضي      

" ما قبل االنقالب  "الفلسطيني عزام االحمد اهمية تصويب االوضاع الفلسطينية الداخلية وعودة االمور الى            
  . لبدء حوار فلسطيني داخلي

   ٨/٧/٢٠٠٧الحياة 
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   موعد لعودة الوفد األمني إلى غزةتحديدمصر تنفي  .٤٦
رية رفيعة المستوى انه لم يتحدد بعد موعد عودة الوفد األمني المـصري إلـى               أكدت مصادر أمنية مص   

 .قطاع غزة، نافية صحة األنباء التي تحدثت عن أن الوفد سيعود خالل اسبوع الى غزة بتشكيلة جديـدة                   
وقالت المصادر أنه طبقا لتعليمات الرئيس مبارك فان الوفد سيعود إلى ممارسة عمله في غـزة عنـدما                  

وأوضحت المصادر أن مسألة تشكيل الوفد لم       . األجواء مواتية لذلك حتى تكون مهمة الوفد مجدية       تصبح  
ومن الجدير بالـذكر أن     . يتم بحثها وأن ذلك مرهون بتحديد موعد عودة الوفد والمهمة التي ستوكل اليه            

الجهـزة   يونيو الماضي بعد سيطرة حماس علـى ا        ١٦الوفد االمني المصري كان غادر قطاع غزة في         
  . وتأزم الموقف بين حركتي حماس وفتح, االمنية في القطاع

  ٧/٧/٢٠٠٧وكالة معا  
  
  كد على أهمية بحث إعادة فتح الحوار بين فتح وحماستؤ العربية الجامعة .٤٧

 وسورية سـتتعرض    السعوديةعلم أن مباحثات األمين العام للجامعة العربية في         :  ربيع شاهين  - القاهرة
اء الخارجية العرب ومجموعة االتصال الثمانية بمشاركته والمنبثقة عن لجنة المبـادرة            لعقد اجتماع لوزر  

. لبحث وتقييم ما تم من خطوات وتحركات وفقا لقرار قمة الرياض في شأن تفعيل مبادرة السالم العربية                
ية وكان هذا االجتماع مقررا الشهر الماضي لكنه أرجئ بسبب تطورات األحداث باألراضـي الفلـسطين              

والصدامات الداخلية بين اسرائيل والفلسطينيين ، فيما أرجئ الى شهر يوليو الجاري بعد تدهور األوضاع               
وستكون الوساطة العربية ـ خاصة السعودية   . يونيو١٤ومفاجأة سيطرة حركة حماس علي قطاع غزة 

م البيت الفلـسطيني  والمصرية ـ ضمن الموضوعات المهمة التي سيناقشها موسى لغاية العمل على التئا 
وحقن الدماء ووضع حد سريع للفتنة القائمة، واقناع األطراف باالحتكام الى الحوار لتـسوية خالفاتهـا                

  .وتنفيذ اتفاق مكة
  ٨/٧/٢٠٠٧عكاظ 

  
  "معنيون بدعم الصلح بين فتح وحماس": مهدي عاكف .٤٨

دورا في الصلح بين     الجماعة    ردا على سؤال للدستور لماذا لم تلعب       حوارفي  المرشد العام لالخوان    قال  
ولكن الحكومة المصرية ال تسمح لنـا بلعـب         .. هذا على رأس اهتماماتنا   : ، قوله   حركتي فتح وحماس ؟   

دور في هذا الشأن ، فهي ال تريد أن تظهر الجماعة بصفتها جهة ذات تأثير ، وبالرغم من ذلك نـسعى                     
جرى في األسابيع الماضية من اقتتال جرح فـؤاد         ألن نكون حمامة سالم بين األشقاء الفلسطينيين ، وما          

كل إخواني ، ونحن معنيون بدعم محاوالت الصلح بين فتح وحماس ، وعلى كل الحكومـات العربيـة                  
والمنظمات الشعبية أن تضع على رأس أولوياتها دعم المصالحة الوطنية في فلسطين من أجـل تفويـت                 

وعلى قيادات الفصيلين المتحاربين     .تيت وحدة الفلسطينيين  الفرص على اإلدارة األمريكية وإسرائيل في تف      
أن يتقوا اهللا في أنفسهم وفي الشعب ، ويعملوا على وأد الفتنة في مهدها ، فالدم الفلـسطيني شـأن الـدم          
المسلم حرام على أهله ، ولتتذكر قيادات حماس وفتح أنهم لم يحققوا الحلم بتحرير القدس وال يـصح أن                   

  .لطة وهميةيتقاتلوا على س
  ٨/٧/٢٠٠٧الدستور 

  
   يؤكد لحماس على ضرورة الحوار بين الفصائل الفلسطينيةمتكيمنوشهر  .٤٩

شدد وزير الخارجية اإليرانية لدى لقائه عضو المكتب السياسي لحماس عماد العلمي،            : وكاالت –عمان  
ووصف . ألزمة الحالية يمثل أفضل وسيلة للخروج من ا     ، وأعتبر أنه    على الحوار بين الفصائل الفلسطينية    

حكومة الوحدة الوطنية بأنها أفضل خيار إلنهاء مشكالت الشعب الفلسطيني في حـال تعاونـت جميـع                 
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. عتبر العلمي أن اتفاق مكة يمثل قاعدة مناسبة لتسوية قضايا فلـسطين           من جهته أ  و .الفصائل في ما بينها   
 غزه إنهاء التصعيد األمني في القطـاع،  ولفت إلى أن حماس أعلنت أن الهدف من إجراءاتها األخيرة في    

 تسعى إلى إبقاء قطاع غزة والضفة الغربية تحت سيادة واحدة مع اعتقادها بضرورة              الحركةموضحاً أن   
  .إيجاد حكومة وحدة وطنية

  ٨/٧/٢٠٠٧المستقبل 
  
   على معبر رفح يتقلصون عدديااألوروبيونالمراقبون  .٥٠

 قررت بعثة المراقبين األوروبيـين فـي        :وعمر عبد الرازق  يسري محمد   : صالح النعامي القاهرة  : غزة
الماضـي  ) حزيران( يونيو   ٩رفح تقليص عدد المراقبين العاملين في المعبر بسبب استمرار إغالقه منذ            

: وقالت الناطقة باسم الوفد األوروبي في المعبـر       . مع بدء تحرك حركة حماس للسيطرة على قطاع غزة        
ستمرار في إغالق المعبر فاإلبقاء على جميع المراقبين األوروبيـين فـي            في ضوء الوضع الراهن واال    "

 مراقبا، حيث كـان     ٨٧وأشارت إلى أن إجمالي المراقبين في المعبر بلغ         ". المعبر أصبح أمراً غير مجد    
 مراقبا يعملون على مراقبة دخول الفلسطينيين من قطاع غزة       ١٨ إلى   ١٥يوجد على مدار الساعة ما بين       

لكـن  . وبررت هذه الخطوة بأنها ال تعتقد أن المعبر سيفتح في المـستقبل القريـب             .  وبالعكس إلى مصر 
اللجنة اكدت في بيان أنها ستحافظ على قدرتها لالنتشار في أقرب وقت ممكن وفقا للظـروف الـسياسية                  

  .واألمنية
  ٨/٧/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
  ية على غزة  قذيفة مدفع١٤٦٠٠اسرائيل أطلقت ": هيومان رايتس ووتش" .٥١

األميركية، دراسة تنتقد فيها اإلسـرائيليين  " هيومان رايتس ووتش"أجرت منظمة : غزة ـ ميسرة شعبان 
والفلسطينيين إلظهارهم تجاهال مريعا ألرواح المدنيين من كال الجانبين واستخدامهم الصواريخ ونيـران             

. الماضي) مايو( حتى أيار    ٢٠٠٥ام  ع) سبتمبر(المدفعية منذ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في أيلول          
واعترضت المنظمة إسرائيل على مساواة التقرير بين الهجمات الصاروخية التـي تـستهدف المـدنيين               

التي توظف ضد تلك الهجمات وضد أهداف عسكرية        "اإلسرائيليين عمدا وبين نيران المدفعية اإلسرائيلية       
نيين الفلسطينيين خالل هذه الفترة قـضوا بعـد أن          إن الشهداء من المد   "وذكرت في تقريرها     ".مشروعة

 متر إلى مئة متر فقط مساحة منطقة األمان بـين أهـداف مـدفعيتها               ٣٠٠كانت إسرائيل قد قلّصت من      
 قذيفة مدفعية على قطاع غزة في الفترة الممتـدة          ١٤٦٠٠أطلقت  "وبينت أن اسرائيل    ". ومناطق المدنيين 

 ٢٧٠ شـهيداً و   ٥٩، وسقط فيهـا     ٢٠٠٦عام  ) نوفمبر(ين الثاني    وتشر ٢٠٠٥عام  ) سبتمبر(بين أيلول   
  .جريحا معظمهم، إن لم يكن جميعهم، من المدنيين الفلسطينيين

  ٨/٧/٢٠٠٧المستقبل 
  
   لترتيب البيت الفلسطينيعباس الستئناف عملية السالم ودعم تدعولجنة أممية  .٥٢

تحدة المعنية بممارسة الـشعب الفلـسطيني        طالب امس المكتب التنفيذي للجنة األمم الم       - وفا -نيويورك  
لحقوقه غير القابلة للتصرف، بضرورة دعم الحقوق الفلسطينية والمتمثلة بإقامة الدولة الفلسطينية علـى              

م بما فيها القدس الشرقية، وباستئناف عملية السالم، وبـدعم مـساعي            ١٩٦٧كامل األراضي المحتلة عام   
وأكد المكتب في بيان له، أن االحتالل اإلسرائيلي، الذي          .لسطينيالرئيس محمود عباس لترتيب البيت الف     

وطالب البيان بضرورة المباشرة في عمل مكثف للحيولـة          .طال أمده، هو السبب الجذري للصراع القائم      
دون المساس باألسس التي ستقوم عليها الدولة الفلسطينية في المـستقبل، والتـي تـم تحقيقهـا بجهـود          

ودعا القيادة الفلسطينية، وقادة كافة الفصائل إلى الوقوف خلـف           .ل العقود الماضية  وتضحيات جبارة خال  
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الرئيس محمود عباس، وإلى جانب الحكومة الفلسطينية برئاسة فياض، والعمل علـى حـل الخالفـات                
  .بالطرق السلمية

  ٨/٧/٢٠٠٧  الجديدةالحياة
  
  هداف المتعمد لإلعالمييناالتحاد الدولي للصحفيين يتهم االحتالل بالشراسة واالست .٥٣

 ادان االتحاد الدولي للصحفيين االنتهاكات اإلسرائيلية للـصحافيين الفلـسطينيين           : بشار دراغمة  -نابلس  
وطالب االتحاد في بيان له بفتح تحقيق كامل بعد تقارير عن جـرح             . والعاملين في األراضي الفلسطينية   

والحقا تم قطـع كـال      ،  ن حماس في قطاع غزة    مصور صحفي خالل تبادل إلطالق النار مع مسلحين م        
وقـد  " هذا مثال عن الشراسة والوحشية واالستهداف المتعمـد للـصحفيين،           "واعتبر االتحاد أن    . رجليه

بأنه يجب على السلطات اإلسرائيلية التحقيق في       . "صرح ايدين وايت، أمين عام االتحاد الدولي للصحفيين       
  ." ا إلى العدالةهذه القضية وان تقدم المسؤولين عنه

  ٨/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
 
  وأزمات فتح التنظيمية والسياسية.. أزمة غزة .٥٤

  بالل الحسن
الشائع في اإلعالم العربي القول إن حركة فتح تلقت ضربة قوية عبر سيطرة حركة حماس على الوضع                 

ى جـزء مـن     لقد خسرت من قبل االنتخابات، وخسرت الحكومة، وها هي تخسر السيطرة عل           . في غزة 
ولكن ما هو غير شائع حتى اآلن مراقبة تفاعالت األزمة داخل حركة فتح، وهو أمر نتوقع لـه        . األرض

  .أن يكبر ويكبر في األسابيع المقبلة على أكثر من صعيد
على صعيد الوضع الداخلي، حيث تعيش حركة فتح أزمة حادة تتفاعل منذ زمن، ولكنهـا تقتـرب                 : أوال

لقد عاشت فتح منذ سـنوات حالـة        . جهة السياسية، وبسبب ما حدث في غزة بالذات       اآلن من لحظة الموا   
صراع بين تيارين، واتخذ الصراع أحيانا شكل صراع بين القديم والجديد، بين الشيوخ والشباب، واتخـذ                

وكان كل هذا يعني واحدا من أمرين؛ بقاء قيادة فـتح           . الصراع أحيانا شكل صراع بين الداخل والخارج      
اريخية ممثلة بأعضاء لجنتها المركزية، أو زوال هذه القيادة وصعود قيادة جديدة أخرى من الـشباب                الت

وظهر في غياب انعقاد المـؤتمر،      . وتعطل على قاعدة هذا الصراع انعقاد مؤتمر فتح العتيد        . تحل محلها 
رئاسة إلـى جانـب     التوجه األول انحياز ال   : وبعد تولي الرئيس محمود عباس للرئاسة، توجهان جديدان       

الكتلة التي تقف ضد اللجنة المركزية وتطالب بالتخلص منها، وهنا بادرت الرئاسة إلى تسليم رموز هذه                
محمد دحالن، ياسر عبـد     (الكتلة مناصب أمنية وتنظيمية حساسة، داخل فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية           

ي في عضوية اللجنة المركزية من خـالل        والتوجه الثاني السعي إلحداث تغيير بنيو     ). ربه، سالم فياض  
التعيين ومن دون انعقاد مؤتمر الحركة، وهو أمر كان عصيا على التنفيذ في كل اجتماع من اجتماعـات                  
اللجنة المركزية التي أصرت على ضرورة عقد المؤتمر، وعلى أن المؤتمر هو وحده المؤهل الختيـار                

  .لجنة مركزية جديدة
أما بعد االنفجار فقـد اتخـذت صـور         .  سائدة إلى حين انفجار أحداث غزة      هذه هي الصورة التي كانت    

تصور السلطة والرئاسة، والذي قال إن ما جـرى         : األحداث منحى آخر، ومن خالل تصورين متناقضين      
في غزة هو انقالب دموي من قبل حركة حماس ضد الشرعية الفلسطينية، وساد هذا التصور أليام، ولقي                 

. راف عربية ودولية نافذة، وظهر وكأن حركة فتح تحتشد كلها خلف هـذا التحليـل              دعما واسعا من أط   
وخالصة هذا التصور أن ما     . ولكن ما هي إال أيام تلت حتى بدأ تصور آخر ألحداث غزة يتضح ويتبلور             

جرى في غزة ليس انقالبا على الشرعية، بل هو مواجهة مع فريق من حركة، يسيطر علـى األجهـزة                   

  

            ٢٠ ص                                    ٧٧٦:                                 العدد٨/٧/٢٠٠٧األحد : التاريخ



  

  

 
 

خطط من خالل التوتير األمني المتواصل، لضرب تجربة حكومة الوحدة الوطنية، وضـرب             األمنية، وي 
  :وقد عبرت عن هذا التصور أطراف عدة. اتفاق مكة بالتالي

مجموعات من كوادر فتح، تجمعت وعبرت عن موقفها هذا في غزة أوال، ثم في الضفة الغربيـة،                 : أوال
ركة فتح كانت تتآمر على حركة فتح، وهي المجموعـة          واعتبرت أن مجموعة داخل ح    . وتاليا في عمان  

  .التي تم القضاء عليها
مقابلة تلفزيونية الفتة للنظر أجراها هاني الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والذي تـسلم               : ثانيا

 في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهـو الجهـاز المخـول            "جهاز التعبئة والتنظيم  "لفترة طويلة مسؤولية    
وعينه ) بصفته رئيسا لفتح  (لتحضير لمؤتمر حركة فتح، ثم أعفاه الرئيس محمود عباس من منصبه هذا             با

وطرح هاني الحسن في مقابلته التلفزيونية تحليال؛       ). بصفته رئيسا للسلطة  (في منصب كبير المستشارين     
الجنـرال  خالصته أن الفريق الذي تمت هزيمته في معركة غزة هو فريق كان يعمـل لتطبيـق خطـة                   

األميركي دايتون، وبهدف السيطرة على حركة فتح، والقضاء على حكومة الوحدة الوطنية، واالنتهاء من              
وأظهر الحسن في موقفه هذا أن االنهيار السريع ألجهزة األمن في غزة، يعـود فـي                . مفعول اتفاق مكة  

رك في المعركة، ألنها كانـت      لم تشا ) في التنظيم واألجهزة  (سبب أساسي منه إلى أن أغلبية عناصر فتح         
  .ترفض خطة دايتون، وترفض التعاون مع أي مسؤول يتبناها

خطـة  "المقابلة التلفزيونية الخاصة التي أجراها محمد حسنين هيكل، وركز فيها من جهتـه علـى                : ثالثا
الوطنية ، والتي كانت تطبيقا للرفض األميركي واإلسرائيلي التفاق مكة وحكومة الوحدة            "الجنرال دايتون 
  .وقدم من وجهة نظرة تحليال لألحداث يلتقي مع تحليل هاني الحسن. التي نتجت عنه

المقابلة التلفزيونية التي أجراها شفيق الحوت عضو اللجنة التنفيذية السابق في منظمـة التحريـر               : رابعا
 قاله هاني الحسن    الفلسطينية، وهو باإلضافة إلى ذلك شخصية فلسطينية وطنية مرموقة، وأكد فيها أن ما            

  .هو أمر معروف وشائع في األوساط الفلسطينية، وهو ليس بالتالي تحليال خاصا به
والمهم هنا لـيس    . تفاعلت هذه المواقف األربعة لتبلور تصورا فلسطينيا ثانيا لمجريات األحداث في غزة           

غطاء عن القدرِ الذي    المهم هو أن هذا التصور الجديد كشف ال       . وجود تصور جديد مضاد للتصور القديم     
يغلي داخل حركة فتح، وإذا بعشرات الكوادر ذات التاريخ النضالي، تتنادى لتلتقي حول هـذا التـصور                 

وهكذا بدأت حركة فتح تعيش حالة من التجاذب السياسي         . وتدعمه، وتنتقد كل الحمالت التي برزت ضده      
الميدان السياسي، وهو أمر ستكون له تداعيات       الحاد، وبدأت هذه األزمة تنتقل من الميدان التنظيمي إلى          

  .كثيرة قادمة
أزمة في عالقاتها العربية، إذ على الـرغم        ) والسلطة(إلى جانب هذه األزمة الداخلية، تعيش حركة فتح         

من أن جميع الدول العربية أعلنت دعمها للشرعية الفلسطينية ودعمها للرئيس محمود عباس بالذات، إال               
أضافتا إلى موقفها الداعم هـذا، موقفـا يـدعو إلـى            ) السعودية ومصر (ربيتين النافذتين   أن الدولتين الع  

ولكن المفاجأة كانت حين أعلن     . ضرورة تجديد الحوار بين حركتي فتح وحماس، وعلى قاعدة اتفاق مكة          
واعتبـر الجميـع أن هـذا       . الرئيس محمود عباس أنه يرفض الحوار مع حركة حماس من حيث المبدأ           

ف المتشدد يتم بسبب حرارة األحداث، وأن األيام ستكون كفيلة بتهدئة المشاعر، مفسحة في المجال               الموق
أمام العودة إلى الحوار، ولكن الصدمة كانت حين تبين لألطراف العربية أن هناك بعـدا آخـر لـرفض                   

يـة عـودة    الحوار، وخالصة هذا البعد أن الحوار مع حماس سيعيد األمور إلى وضعها السابق من ناح              
اإلدارة األميركية إلى فرض الحصار على السلطة الفلسطينية، ومن ناحية عودة إسـرائيل إلـى رفـض     
التعامل مع أية حكومة تشارك فيها حماس، األمر الذي يعني في النهاية أن الحـوار سـيكون مرفوضـا             

حـساب الـدعوات    ألسباب تتعلق بعوامل خارجية، وأن األفضلية ستكون لهذه العوامل الخارجية علـى             
  .ستكون من اآلن وصاعدا في موقعها الجديد هذا) والسلطة(وهو أمر يعني أن فتح . العربية
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فبعد التمتـرس فـي     . نتجت عن أحداث غزة وتداعياتها    ) والسلطة(وثمة أزمة ثالثة تواجهها حركة فتح       
ركي والغربي الـذي    الضفة الغربية، وإعالن حالة الطوارئ، وتشكيل حكومة سالم فياض، والدعم األمي          

تلقته، ساد االنطباع في رام اهللا أن أفق الحل السياسي سينفتح من جديد بعد انفتاح األفق المـالي ورفـع                    
ولكن المفاجأة كانت حين واصلت إسرائيل التعبير عن موقفها السابق نفسه، وهو الموقف الذي              . الحصار

 على العالقة، تقتصر على تقـديم دعـم مـالي،           يكاد يغلق باب الحل السياسي، مكتفيا بإجراءات تجميلية       
، بـل إن    )نتائج قمة شرم الـشيخ    (وإزالة بعض الحواجز، واإلفراج عن بعض المعتقلين من حركة فتح           

إسرائيل زادت على موقفها هذا حملة إعالمية تتحدث عن الرئيس محمود عباس باستخفاف، وتعتبر أنـه                
وبدأ اإلعالم اإلسرائيلي يقول إن الرئيس الراحل ياسـر         . رئيس ضعيف ال يمكن إنجاز سالم حقيقي معه       

عرفات كان رئيسا ال يمكن االتفاق معه، أما الرئيس محمود عباس فهو رئيس ال يمكن تسليمه ما يمكـن                   
االتفاق عليه، بل ويزيد اإلعالم اإلسرائيلي على ذلك بالقول إن حركة فتح حركة مفككـة، وأن حركـة                  

لغربية، وهو قول يبطن إن على إسرائيل أن ال تقدم على أي حل سياسـي               حماس قوية حتى في الضفة ا     
  إال بعد أن ترى كيف ستحسم األمور فلسطينيا، لصالح فتح أم لصالح حماس؟

وقد اتسع نطاق أزمة الحل السياسي، حين بدأت أجهزة اإلعالم األميركية تتحدث عـن حـل بواسـطة                  
وبـرزت أيـضا    . مت الرئاسة الفلسطينية غير مؤهلـة للحـل       ما دا ) الفيدرالية أو الكونفدرالية  (األردن  

اقتراحات أميركية تتحدث عن إرسال قوات حلف األطلسي لتسيطر على الوضع فـي الـضفة وغـزة،                 
  .والتقت هذه األفكار مع دعوة الرئيس محمود عباس إلى إرسال قوات دولية إلى غزة

ة أن فرص الحـل الـسياسي أصـبحت مغلقـة           وحين تتضح آفاق هذه األزمة، ويتأكد للرئاسة الفلسطيني       
بالكامل، ستكتشف أن المعروض عليها بعد اآلن هو أن تقبل بدور إداري في ظل حكـم ذاتـي يخـضع                    

وما دامت هـذه    ). نوع جديد من تجربة روابط القرى القديمة      . (للسيطرة اإلسرائيلية األمنية واالقتصادية   
  .مستقبل السياسي يبدو قاتما للغايةاألزمات تتفاعل فتحويا وعربيا ودوليا، فإن ال

أما المستقبل السياسي أمام حركة حماس، فهو ال يبدو في الظروف القائمة، أقل قتامة من مـستقبل                 ..... 
وال مخرج أمام حركة حماس إال من خالل العودة إلـى  . السلطة في رام اهللا، ولكن ألسباب من نوع آخر 

ونقطة القوة في موقف حماس أنها تدعو إلى الحوار وتلـح           . احدةالحوار والتفاهم وبناء سلطة فلسطينية و     
عليه، وهو موقف يفرض عليها أن تبذل كل ما هو ممكن من أجل فتح أبواب الحوار، ولتكن بداية ذلـك                    
في غزة، ومع تنظيم حركة فتح هناك، وكذلك مع كل الفصائل الفلسطينية األخرى، مع ما يترتب علـى                  

  . منفتحة، تتجاوز منطق التنظيم الذي يهيمن على اآلخرينذلك من سياسة ديمقراطية
  ٨/٧/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
  حكم صالح.. حماس.. فتح .٥٥

  "انترناشيونال هيرالد تريبيون"
 إن  - أستاذ الدراسات الشرق أوسطية بجامعة كولومبيا      -كما ذهب لذلك رشيد الخالدي    -يمكن القول اآلن    

بة إسرائيل والواليات المتحدة وأوروبا واآلخرين على االنتخابات        األزمة الحالية بقطاع غزة بدأت مع إجا      
، وهي االنتخابات التي جلبت الـسلطة       ٢٠٠٦للمجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية في كانون الثاني عام         

وذلـك ألن  . إلى حماس، فقد دفعت الواليات المتحدة باتجاه االنتخابات، رغم الشكوك اإلسرائيلية القويـة        
لكـن عنـدما تحـدث الـشعب        . ش اعتقدت اعتقاداً ساذجاً أن الديمقراطية شافية لكل األمراض        إدارة بو 

الفلسطيني، فإن إسرائيل والغرب لم يحبا ما قاله الشعب، لقد أدى انتصار حماس إلى تطور األمر إلـى                  
 حصار مالي شل السلطة الفلسطينية، كان هدفه إسقاط السلطة؛ وإلى تصاعد في عمليـات العنـف ضـد    

الفلسطينيين، بما في ذلك القصف المدفعي والهجمات الجوية على غزة، وهكذا، كما يقول الخالدي، فـي                
، ولما سـكت الفلـسطينيون بـل        " قصة كفاح الشعب الفلسطيني من أجل الدولة       -القفص الحديدي ": كتابه
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اقـع أن حمـاس   والو. حملوا بدورهم على اإلسرائيليين، وقد جلب ذلك مزيداً من الدمار على رؤوسـهم         
مـن  % ٣٠كان أملنا أن نحصل على      : لقد قال لي أحد قادة حماس     . فوجئت بانتصارها كما فوجئ العالم    

هل كانت األمور ستختلف لو أن اسـرائيل        ! األصوات، وما كنا نعرف أن الشعب ساخط على فساد فتح         
تداالً ومسؤولية  والغرب تعامال مع فوز حماس بشكل مختلف؟ هل كانت حماس لتتصرف بشكل أكثر اع             

لو سمح لها بأن تحكم بدون تجميد االعتمادات ومصادرة الموارد؟ وعلى أية حال، فإن كل المحـاوالت                 
إلسقاط حكومة حماس فشلت، وانتهى الموقف األمريكي من حماس ومن الديمقراطية إلى نهاية سـاخرة               

ريبها بحيث تهزم حماس عسكرياً     ونفاقية، ومن جهة أخرى فإن كل المحاوالت األمريكية لتسليح فتح وتد          
والنجاح الوحيد الذي حققته المحاوالت السالفة الذكر هو فـي تحويـل            . فشلت أيضاً في غزة على األقل     

  .محمود عباس وفتح إلى ما يشبه العمالء للواليات المتحدة وإلسرائيل في عيون فلسطينيين كثيرين
نضبطت ولم تطلق القـذائف علـى إسـرائيل،         ومن جهة أخرى كيف كانت األمور لتبدو لو أن حماس ا          

  وأقبلت على التوحد مع فتح لصنع حكم صالح؟
فبعد كل شيء انتخبت حماس من أجل إقامة حكم خال من الفساد، ومن أجل خدمة الناس، وليس من أجل                   

والمشكلة بين فتح وحماس وكان مثلها قد حصل فـي الحركـة الـصهيونية،              . شن حرب على إسرائيل   
م سيغيف يقول إن بن غوريون كثيراً ما فكر أن التوتر بين حزب العمل واليمين الذي يقـوده       فالمؤرخ تو 

إن علينا أن نرفع بنادقنا فـي وجـوههم         : مناحيم بيغن يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية، قال بن غوريون          
  .لكن عندما أوشك الرصاص أن ينطلق تراجع اليهود عن الصدام، وإن ظل التوتر قائماً

أساة في ما حصل ويحصل أن الفلسطينيين أقبلوا على الهجمات االنتحارية، عندما كانت األكثريـة               إن الم 
اليهودية مستعدة لقبول قيام دولة فلسطينية منفصلة، والحكومة اإلسرائيلية الحالية فـازت علـى أسـاس                

  .برنامج لالنسحاب من الضفة
سحاب غير ممكن، فإسرائيل ليست مـستعدة       لكن الصواريخ المنطلقة من غزة، جعلت كل تفكير في االن         

لجعل المدن اإلسرائيلية في مرمى النيران الفلسطينية، أما اآلن فإن األمريكيين واإلسرائيليين يفكرون في              
  .الطريقة األفضل إلصالح الضرر

وهناك رغبة مفهومة لعزل غزة كأنما هي مصابة بالطاعون، وهناك من جهة أخرى رغبة مفهومة أيضاً                
لكن ذلك إن حصل فلن يؤدي      . وصنع سالم منفصل ال يضم غيره     . جه إلى الضفة الغربية وأبومازن    للتو

إال إلى أفدح األضرار، ألنه في النهاية، ومهما تكن الخصومة اآلن، فإن الفلسطينيين لن يقبلوا االنفصال                
ئيل للتعامل مع غزة    في النهاية سيضطر األمريكيون والغرب وإسرا     . وأياً يكون األمر  . بين غزة والضفة  

وحماس، واستمرار العزل والحصار وإطالق النار سيزيد البطالة، والسخط واليأس والراديكاليـة، أمـا              
الفلسطينيون فعليهم لكي يحصلوا على دولة أن يتراجعوا من أعلى المنحدر، وال يجربوا الحرب األهليـة                

  .التي ستُسيء إلى قضيتهم ألجيال قادمة
  ٨/٧/٢٠٠٧عكاظ 

  
   مفر من الحوار والوحدةال .٥٦

  منير شفيق
خطان تصاحبا متوازيين، ولم يتفارقا، ولم يلتقيا منذ نشوء القضية الفلسطينية، االول مـا يجـري علـى               
أرض الواقع من صراعات ومن تأسيس وقائع بهذا االتجاه وذاك، والثاني ما يطرح من مـشاريع حـل                  

فطرح مشاريع الحل سواء اكان مقصودا أم        ."ريقخرائط ط "وسيناريوهات حل او ما يصطلح عليه اليوم        
عفويا، بخبث أو بنية صادقة كان مالزماً لما يفرض او ينشأ عن محصالت الصراع من وقائع ونتـائج                  

  . على األرض
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هذا يعني أن الخطين المشار إليهما احدهما يرسم على أرض الواقع ويصنع الوقائع والثاني يكتب علـى                 
همي ال عالقة له بالواقع او صنع الوقائع عدا تعليل النفـوس والعقـول بـسراب                الماء سابحاً في عالم و    

  . خلب، وذلك تسهيال لما يخرج من قلب الصراع من خريطة للواقع
ومع ذلك وعلى الضد مما يفترضه المنطق، او تحتمه التجربة المريرة استمر خط الوهم يطرح مـشاريع     

لطريق فيما الطريق في مكان آخر ويبدو أن العناد هنا فـي            الحل او يرسم سيناريوهات الحل او خرائط ا       
  كيف؟ .. امتطاء صهوات الوهم سيظل يتحوطنا وال مفر

مثال لو عدنا الى سيناريوهات الحل المتوقع قبل احداث غزة التي اسفرت عن سيطرة حمـاس عليهـا،                  
ل حكومـة انقـاذ طـوارئ،       وقبل مراسيم رئيس السلطة الفلسطينية بإقالة حكومة الوحدة الوطنية وتشكي         

واعالنه القطيعة مع حماس ورفض الحوار معها، وقد وصفها بأوصاف تصعب عليه محاورتهـا مـرة                
أخرى باعتبارها شريكا ونداً وذات شرعية منحتها اياها صناديق االقتراع تماماً مثل شـرعية الرئاسـة                

  . الفلسطينية المنتخبة
صراعات التي انتهت حتى اليوم الـى قيـام كيـانين           ما جرى على أرض الواقع من خالل محصالت ال        

فلسطينيين منفصلين ليس جغرافياً واحتالليا فحسب وانما ايضا سياسـيا وشـرعية، راح تـصحبه اآلن                
موجات من مشاريع الحلول والسيناريوهات وخرائط طريق، وهذه كلها لم تخرج الى النور قبل انفـصام                

طينيتين إحداهما في قطاع غزة والثانية في الضفة الغربية فبعض          الشرعيتين الى شبه كيانين بسلطتين فلس     
هذه الموجات اخذ يتحدث عن حل تعود فيه مصر لتولي شؤون القطاع ويعود االردن بكونفيدرالية او ما                 

 وفـصلها   "حل سـيناء  "شابه الى الضفة الغربية أو تعود الضفة الغربية إلى األردن، والبعض تحدث عن              
  . عن مصر

رون يقترحون تخلي جورج دبليو بوش عن حل الدولتين ليقبل بنصف دولة في الضفة الغربيـة                وبدأ آخ 
وشبه سلطة في قطاع غزة، وهكذا راح خيال مشاريع الحل ينسج على منوال الواقع الجديد ناسـياً مـا                   

يا ما ينسجه   نسجه قبل الحقائق الجديدة، ومن ثم سيفعل الشيء نفسه عندما يتغير بعد حين الواقع القائم ناس               
 "الـسيناريوهات "اليوم لينسج لنا مشاريع الحل القادمة وفقا لمنوال آخر، وبهذا تحل المشاريع والتوقعات              

  . مكان خوض الصراع الواقعي والتأثير الفعلي في محصلة الواقع الذي يجب ان يخرج من الواقع القائم
اريع حل فلنغرق في تصور سـيناريوهات       اذا كان المطلوب تكريس االنقسام الفلسطيني وتحويله الى مش        

التسوية القادمة، اما اذا كان المطلوب التأثير في معالجة هذا االنقسام والخروج منه الى وحدة فلـسطينية                 
جديدة لمقاومة االحتالل والحيلولة دون فرض هذا االنقسام امراً واقعاً، فإن مـا يجـب ان نفعلـه هـو                    

تلف الضغوط السياسية والمعنوية، ومن قبل مختلف القوى الـشعبية          المواجهة العملية، وذلك بممارسة مخ    
والرسمية الفلسطينية والعربية لعودة الحوار بهدف التوافق من جديد بين الشرعيتين وعدم السماح بهـذا               
االنقسام الذي ما سعت اليه حماس وفتح، وما زال مرفوضا رسميا وعلنا من قبل الرئاسـة الفلـسطينية                  

 المقالة وهو مرفوض اكثر من حماس وفتح وكل الفصائل الفلسطينية وباجماع عربـي              ورئيس الحكومة 
  . كذلك، السيما مصري

فإذا كان موقف جميع القوى الفلسطينية وبشبه اجماع عربي شعبي ورسمي كذلك اسـالمي ورأي عـام                 
 وعدم الفصل   عالمي متعاطف مع القضية الفلسطينية يرفض هذا االنقسام ويؤكد وحدة الشعب الفلسطيني           

بين قطاع غزة والضفة الغربية فكيف ال يمكن تجاوز هذا االنقسام النكد؟ وكيف ال يكون واضحا لنا مـا                   
  يجب عمله؟ 

صحيح أن هوة قد تقوم بين ما يقال ويعلن من جهة وبين ما يفعل ويمارس من جهة أخرى، فاالعتمـاد                    
لضروري استخدامهما للضغط ولإلحراج عنـد      على ما يقال ويعلن غير كاف للبناء عليهما علما أن من ا           
  . مواجهة االفعال والممارسات الذاهبة الى تكريس االنقسام
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من هنا تتوجب مراقبة االفعال والممارسة ووضعهما على محك التجربة والمحاسبة، وذلك بالكشف عـن               
أل ايـن   صدق القول واالعالن او عدمه فكل ما يصدر رسميا عن القطاع او عن الضفة يجـب ان يـس                  

  . يصب؟ هل يصب في حوض الوحدة أم يذهب لتكريس االنقسام
ما نشأ من واقع جديد، وما حمله من عواقب سلبية مادية ومعنوية ونفسية بل ما حملـه مـن ارتكابـات                     
وسفك دماء وتشهير، يقود الى تكريس ما حدث من انقسام، االمر الذي يتطلب مراقبة كل سياسة وكـل                  

  . الواقع الذي يكرسانه، او يسعيان إلى تغييره باتجاه الوحدةموقف ومحاسبتهما على 
اما في المقابل فإن عوامل العودة إلى وحدة حماس وفتح وكل الفصائل ما زالت قائمة وصارخة، ويكفي                 

ـ               جون مـن ابنـاء كـل       سأن نرصد من يسقط من شهداء لفتح وحماس والجهاد االسالمي وما تعج به ال
 يوحدهم حتى في ظل االنقسام الراهن، فصوت الحوار واستعادة االتفاق ووحدة            الفصائل، لنتأكد ان العدو   

  .  الضفة والقطاع يجب أن تتحقق بالرغم من كل ما حدث وال خيار غير ذلك
  ٨/٧/٢٠٠٧الشرق القطرية 

 
  هل مازلت حركة فتح هي الخيار؟  .٥٧

  سفيان أبو زايدة.د
طنية و األخالقية التي يواجهها الشعب الفلسطيني هذه        على افتراض أن األزمة السياسية و القانونية و الو        

األيام ستنتهي في أحسن األحوال بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أمل أن تعيـد هـذه الخطـوة                  
هذا إذا ما سلمنا بحقيقة قد ال يختلف عليهـا اثنـان            . للشعب الفلسطيني وحدته و لقضيته الوطنية قدسيتها      

سية لالزمة الفلسطينية تكمن في ازدواجية السلطة التي جـاءت بهـا االنتخابـات              بان احد األسباب الرئي   
التشريعية بكل ما حملته من تعقيدات سياسية و أمنية ودستورية، سيما أن النظام السياسي الفلسطيني الذي                

 إلـي    جاء كنتيجة التفاقات أوسلو قد تم بنائه وتفصيلة وكأن  حركة فتح ستبقى في السلطة دون منازع و                 
  .األبد

السؤال الذي يطرح نفسه هو أذا ما جرت أنتخابات تشريعية و رآسية ربما بعد ستة شهور أو عام وربما                   
عامين لماذا سينتخب الناس حركة فتح ويفضلونها على حركة حماس؟ ما الذي تغير فـي فـتح منـذ أن     

؟ هناك الكثير مـن     ٢٠٠٦عام  عاقبها الشعب الفلسطيني بتفضيله لحركة حماس في النتخابات التشريعية          
المتغيرات من وجهة نظري التي تجعل الكثيرين من أبناء الشعب الفلسطيني أن يفكروا مئة مرة قبـل أن                  
ينتخبوا حماس مرة أخرى، خاصة لؤلئك الذين انتخبوا حماس من باب االنتقام من فتح وقياداتها أكثر منة                 

أن تقنعهم حماس بشعار التغيير و اإلصالح ليكتـشفوا         قناعة بحماس ومنهجها، أو اؤلئك الذين استطاعت        
و بسرعة أنهم كمن هرب من تحت الدلف إلى ألمزراب و أن التغيير الموعود لم يـأتي حتـى اآلن إال                     

  .بالموت والجوع و االنهيار االقتصادي و السياسي و الهروب بغزة نحو المجهول
فتح التي تعجز حتى هذه اللحظة عن إعادة تنظـيم          ولكن هل هذا يكفي الن يعيد الناس منح الثقة لحركة           

نفسها و االستفادة من أخطائها و بتالي استرداد ثقة الجماهير بها؟ هل هذه الحركة، و أنا أقول هنا بكـل                    
الم، ألنني من اؤلئك اآلالف الذين أعطوها  زهرة شبابهم وما زالوا يرون في البيـت الفتحـاوي بيـتهم              

ي األكثر حرصا على مصلحة الشعب و األكثر صونا لدماء أبنائه، هـل هـي               الوحيد وان هذه الحركة ه    
قادرة على استرداد دورها الريادي أم أن زمانها قد انتهى وإنها لم تعد قادرة على تجديد نفـسها ألنهـا                    

  ببساطة قد شاخت ولم تعد قادرة على النهوض من جديد؟
م مرور أكثر من ثمانية عشر عاما علـى عقـد   هل حركة لم تنجح حتى لآلن في عقد مؤتمرها العام رغ  

أخر مؤتمر عام لها قادرة على أن تقنع الشعب الفلسطيني بأنها جديرة بقيادته وريـادة نـضاله العـادل                   
والمشروع؟ هل حركة غير قادرة حتى اآلن على أن تحصي أبنائها لتبقى مـستباحة لكـل مـن يـدعي        
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 يوم االنتخابات من منافسة حركة كحركة حماس القادرة         عضويته لها وكأنها مشاع ستكون قادرة تنظيميا      
  حسب التجربة من استنفار كل طاقاتها في ساعة الحسم؟ 

هل حركة  وبعد مرور أكثر من ثالثة عشر عاما و هي مازالت تبحث عن صيغة تنظيمية لقيادة عملهـا                    
ارة ثالثة قيـادة سـاحة   على ارض الوطن تارة تسمي لجنة حركية و تارة أخري مكتب تعبئة و تنظيم وت           

وتارة رابعة عودة إلى صيغة التعبئة و التنظيم مرة أخري لها الحق أن تدعي قدرتها على قيادة العمـل                   
  الوطني وإيصال سفينة النضال الفلسطيني إلى شاطئي األمان؟

دة و عدم   هل قيادة لم تعد مقنعة لعناصرها و أبنائها قادرة على إقناع الناس بها؟ هل وصل الحد من البال                 
اإلحساس إلى درجة أن كل الهزائم و النكبات التي تعرضت لها حركة فتح لن تكـون كافيـة إلجـراء                    
التغيير المطلوب في القيادة و التنظيم و األداء؟ أذا كانت الهزيمة في االنتخابات التشريعية لم تكن كافيـة                  

 ولو حتى شكلية تعطي مؤشر انه       على الرغم من مرور العام و نصف العام دون األقدام على أي خطوة            
ولماذا أذن تكون النكبة التي تعرض لهـا الـشعب          . مازال هناك أمل لالستنهاض من جديد لهذه الحركة       

الفلسطيني بشكل عام و حركة فتح بشكل خاص من خالل سيطرة حماس علي قطاع غزة بكل ما رافـق                   
  تستفيق فتح بعدها من سباتها العميق؟ ذلك من قتل و تعذيب و إذالل ألبناء فتح سيكون صدمة كافية 

ما الذي يجب أن يحدث أكثر مما حدث لهذه الحركة  لكي تعيد  بناء نفسها وتجري اإلصالحات المطلوبة                   
  التي تعيد ثقة أبنائها بها أوال و من ثم ثقة الشعب الفلسطيني بقدرتها و أهليتها لقيادته؟  

للشعب الفلسطيني و قضيته الوطنية على مدار أكثـر مـن           ليس لدي شك أن ما قدمته قيادة هذه الحركة          
أربع عقود من الزمان سيبقى محفورا عميقا في ذاكرة الشعب الفلسطيني ولن تستطيع حركة تم تأسيسها                
بعد حركة فتح بحوالي ثالث عقود أن تمحي هذا التاريخ و لكن هل هذا يعني أن حركة فـتح أصـبحت                     

 صنعهم انكسر وان وجودهم هو الضمانة الوحيـدة لـصيانة المـشروع             ملكا لهم وان قالب القيادة الذي     
الوطني كما يدعي البعض منهم  رغم أن وضعهم الصحي والقيادي، على االقل بحكم العمر، لـم يعـد                   

  قادرا حتى على صيانة أنفسهم؟
ة علـى   أن فتح ال تقبل القسم    " ما الذي يجب أن يحدث أكثر من ذلك لكي ندرك أن الشعارات التي تقول             

لم تعد كافيـة لحمايـة      " صامد يا غالي  " و  " نفس القبيلة "و  "قانون المحبة أقوى من كل القوانين     "و  " اثنين
الحركة و حماية أبنائها و استرداد دورها الريادي و الن الشعب الفلسطيني يؤمن بان البقاء لألفضل فان                 

وال كما زالت عن المشهد السياسي و       حركة فتح غير محصنة على اإلطالق من التبخر و االندثار و الز           
  الوطني  حركات كثيرة؟

حركة فتح بال شك وصلت مرحلة الحسم ولم يعد مجال لمزيد من هدر الوقت و خلق الحجج و الذرائع و                    
العقبات لتعطيل عقد المؤتمر السادس كخطوة بديهية للنهوض بالحركة من جديد ونفض الغبار القيادي و               

لكي تكون قادرة و مؤهلة للمنافسة على قيادة الشعب         , تسعة عشر عاما على األقل    التنظيمي المتكدس منذ    
  .الفلسطيني

أما إذا بقي الوضع كما هو علية أالن فان كل الخطوات التي تتخذ  في الضفة لعدم تكرار تجربة غـزة                     
ة فـي   ستكون على األرجح بال معنى و غير مجدية الن كل أسباب الهزيمة التي كانت في غزة موجـود                 

الضفة مع فارق بسيط واحد، لسخرية القدر طبعا، وهو وجود الجيش اإلسرائيلي بشكل أكثر فاعلية فـي                 
  .مناطق الضفة

هل هناك من الضروري أن يتم التذكير بأن ما كانت تملكه فتح و أجهزة السلطة التابعة لها في غزة أكثر                    
يطرة حماس بسهولة على كل هذه القوات بعد        بكثير مما كانت تملكه حماس ومع ذلك لم يكن عائقا أمام س           

استسالم معظمها و أحيانا بشكل مذل ومهين؟ وان كل طفل و أمراءه وشيخ من حماس شارك في هـذه                   
المعركة قبل أن تشارك فيها العناصر المسلحة، و كانت هناك عملية تناغم بـين الجهـاز العـسكري و                   

مسخرين كل بيوتهم و أمـوالهم و طاقـاتهم لحـسم           الجهاز اإلعالمي و جهاز الدعوة و جهاز الرصد،         
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المعركة في الوقت الذي لم تشارك فتح بعشرة بالمائة من إمكانياتها و األهم من ذلك أن جزءا كبيرا من                   
قيادتها و عناصرها و كوادرها كان يقف متفرجا وكأن األمر ال يعنيه، بل هناك من تآمر بشكل سافر مع                   

  .       حاها في التخلص من أعداء مشتركينحماس والتقت مصالحة مع مصال
ببساطة، وهذا ربما يكون نصيحة للجنة التحقيق التي  تبحث عن أسباب االنكسار، أن األسباب ال تكمـن                  
في تقصير و تقاعس بعض الضباط فقط ، بل ببساطة ألنة لم تكن هناك قيادة ولم يكن هنـاك قائـد و ال                

 وحماية أبنائه، و المؤلم و المحبط  أن كل هذا لم يكـن كافيـا                يوجد تنظيم مؤهل حتى للدفاع عن نفسه      
لخلق ثورة حقيقية في داخل فتح تقود إلى عقد المؤتمر العام و انتخاب قيادة جديدة قادرة علـى  تحمـل                     

أما أذا  .  المسؤوليات الجسام  الملقاة على عاتق فتح، هذا أذا  أرادت أن تسترد دورها القيادي و الريادي                
  .حال كما هو علية فلن يبقى ألبناء فتح األوفياء سوى البكاء على اإلطالل أو انتظار دفع الجزيةبقي ال

  ٦/٧/٢٠٠٧فلسطين برس 
  
  :كاريكاتير .٥٨

  

  
  ٤/٧/٢٠٠٧اخوان أون الين 

  

            ٢٧ ص                                    ٧٧٦:                                 العدد٨/٧/٢٠٠٧األحد : التاريخ


